દાદીની સાદી
જ ેમ આજ ે આપણી માતૃભાષા ગુજરાતી છે તેમ એક સમયે આપણા પૂવ ની
માતૃભાષા સં કૃ ત હતી.
હતી. એ રીતે
દાદીભાષા પાસે

તાં સં કૃ ત ભાષા આપણી દાદીભાષા કહે વાય.
ાય. આ

ાનનો અને લિલત સા હ યનો

િવશાળ ખ નો છે. આ અખૂટ

ભંડારમાંથી મા ચપટીક સાદી અહ રજૂ કરી છે. આ સાદીને સુપા ય બનાવવા
યેક કં ડકાની સાથે સાથે તેના ગુજરાતીમાં ભાવાથનું અનુપાન પણ રજૂ કરાયું છે.

(છે ો ફે રફાર : તા. ૫-૧૦-૨૦૧૫)
૧.

असतो मा सदगमय।
तमसो मा योितगमय।
मृ योमामृतम् गमय॥
(બૃહદાર યક ઉપિનષદ)
[અસ યોમાંથી

ભુ પરમ સ યે તું લઈ

ડા અંધારે થી ભુ પરમ તેજ ે તું લઈ
મહામૃ યુમાંથી અમૃત સમીપે નાથ લઈ

]

૨.

ॐ पूणमदः पूणिमदं पूणा पूणमुद यते।
पूण य पूणमादाय पूणमेवाविश यते॥
[ઈશાવા ય ઉપિનષદનો આ શાંિતપાઠનો

ોક છે. તેનો શ દાથ છેઃ તે પૂણ છે. આ પૂણ છે.

પૂણમાંથી પૂણ ગટે છે. પૂણમાંથી પૂણ બહાર કાઢો તો પણ પૂણ બચે છે. આ શ દોનું સૌથી
સરળ અથઘટન એવું છે કે
અને

માંથી

સંપૂણ છે.

ાંડ પણ સંપૂણ છે.

ાંડ બહાર આવવા છતાં શેષ
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સંપૂણ છે.]

માંથી

ાંડ ગ ું છે

૩.

ॐ भूभुव: वः तत् सिवतुवरे यं।
भग देव य धीमिह िधयो यो नः चोदयात॥्
[આ ગાય ી મં સૂય આરાધનાનો મં છે. ભાવાથ છેઃ હે સવ પરી દેવ ! તું

વનનો આધાર

છે, અમારા સવ દુઃખ દૂર કરે છે, તું વયં કાિશત છે, સૌથી વધુ પૂજનીય છે, અમે તા ં
યાન ધરી ાથના કરીએ છીએ કે તું અમારી બુિ ને વધુ વિલત કર.]
૪.

ॐ सहनाववतु सहनौ भुन ु सह वीय करवावहै।
तेजि वनावधीतम तु मा िवि षावहै॥
ॐ शाि त: शाि त: शाि त:॥
ર ણ કરો પોષણ કરો ભુ આપ અમા ં મ
ે થી
કરીશું મ સખત અ યાસમાં અમે ખંતથી
હો મેઘા તેજ વી અમારી એટલું ભુ આપ
ને સંબંધ સદા નેહભય ગુ િશ યનો રાખ
(કઠોપિનષદ ૨-૩-૧૯)
૫.

वमेव माता च िपता वमेव
वमेव बंधू च सखा वमेव।
वमेव िव ा िवणं वमेव
वमेव सव मम देव देव॥
[તમે છો માતા િપતા તમે છો
તમે છો બંધુ સખા તમે છો
તમે છો િવ ા ધન સંપિ પણ
સવ મા ં તમે હે દેવ દેવ]
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૬.

मूकं करोित वाचालं पंगुं लंघयते िग रम।्
य कृपा तमहं व दे परमान दमाधवम॥्
[

તારી કૃ પા ઉતરે તો મુંગો માણસ વાચાળ બને છે, અપંગ માણસ પહાડ ઓળંગી

ય છે.

હે પરમાનંદ માધવ, તને વંદન ક ં છુ .ં ]
૭.

या कु दे दु तुषारहारधवला या शु व ावतृ ा
या वीणावरद डमि डतकरा या ेतप ासना।
या ा युतशंकर भृितिभदवैः सदा वि दता
सा मां पातु सर वती भगवती िनःशेषजाड्यापहा॥
[સ દયમં ડત છે જ ે શુ શિશ સમ
માળા છે જ ેની સુંદર જળિબ દુ સમ
ધવલ વ ો છે જ ેને અિત શોભતા
વીણાદંડ સોહે જ ેના કર કમળમાં
િવરામ આસન છે જ ેનું

ેત પ નું

સદા વંદન કરે જ ેને સવ દેવો
ા િવ

મહે શ સહ પૂ ય ભાવે

એવી દેવી મા સર વતી દૂર કર
અમ બુિ

કુ ં ઠત કરતા િતિમરને]

૮.

व तु ड महाकाय सयू कोिटसम भ।
िनिव नं कु मे देव शुभकायषु सवदा॥
[હે વાંકી સૂંઢવાળા, િવશાળ કાયા ધરાવતા, અસં ય સૂરજ સમાન કાંિત ધરાવતા ગણેશ દેવ,
મારા શુભ કાયમાં આવતી અડચણને હંમેશા દૂર કરતા રહે .]
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૯.

व दे मातरम।् व दे मातरम।्
व दे मातरम।् व दे मातरम॥्
सज
ु लाम् सफ
ु लाम् मलयजशीतलाम।्
श य यामलाम् मातरम।् व दे मातरम॥्
शु यो ना पुलिकतयािमनीम्
फु लकुसिु मत ु मदलशोिभनीम।्
सहु ािसनीम।् समु धुरभािषणीम।्
सख
ु दां वरदाम् मातरम।् व दे मातरम॥्
[વંદુ તુજને મા હો વંદુ તુજને મા
વંદુ તુજને મા હો વંદુ તુજને મા
છો સભર તું જળથી ફળથી
દખણાદી શીત વાયુ લહરથી
પાકેલા લહે રાતા ધા ય થકી
સુરત તુજ બની સુંદર શામળી
વંદુ તુજને મા હો વંદુ તુજને મા
વંદુ તુજને મા હો વંદુ તુજને મા
શુ

ચ

કરણથી ઓપતી

ખુશહાલ છે સૌ રાિ

તારી

પુ પ ને વૃ ોથી લચી રહે લી
શોભે છે કણ કણ ભૂિમ તારી
મલકાતું મ વદતું મીઠી વાણી
ને વરસાવે સદા સુખ વરદાન
વંદુ તુજને મા હો વંદુ તુજને મા
વંદુ તુજને મા હો વંદુ તુજને મા]
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૧૦.

शा ताकारं भुजगशयनं प नाभं सरु ेशम।्
िव ाधारं गगनस शं मेघवण शुभाङ्गम॥्
ल मीका तं कमलनयनं योिगिभ यानग यम्
व दे िव णुं भवभयहरं सवलोकै कनाथम॥्
[ભગવાન િવ ની આ

તુિતનો ભાવાથ છેઃ શાંિત પમાડતા, નાગની શૈયા ધરાવતા,

નાિભમાંથી કમળ ગટાવતા, દેવોના અિધપિત, િવ ના આધાર પ, ગગન જ ેવા િવશાળ,
મેઘવણ કાયા અને શુભ અંગો ધારણ કરતા, લ મી ના િ યતમ, કમળસમ ને ો ધરાવતા,
યોગીઓ યાન ધરે છતાં તેમના માટે અગ ય રહે તા, ભવનો ભય હરનારા, સવ લોકના નાથ
િવ ને વંદન હો]
૧૧.

स यमेव जयते नानतृ म् स येन प था िवततो देवयान।
येन मि त ऋषयो ा कामा य तत् स य य परमं िनधानम॥्
(મુ ડકોપિનષદ ૩-૧-૬)
[સ યનો જ જય થાય છે. અસ યનો ન હ. કૃ તાથ બનેલા ઋિષઓ જ ે માગથી

ય છે અને

યાં સ યનું િનધાન (િ થિત) છે, એવો દેવમાગ અમારે માટે સ ય ારા જ ખૂલે છે.-ભાઈશંકર
પુરો હત]
૧૨.

सव भव तु सिु खनः।
सव स तु िनरामयाः।
सव भ ािण प य तु।
मा कि त् दुःख भा भवेत॥्
[સવ બની રહો સુખી, સવ બની રહો વ થ
મળે શુભ િ સવને, ન ભોગવે દુઃખ કોઈ]
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અ
૧૩.

अकुलीनः कुलीन य मयादा यो न लङ्घेत।
धमापे ी मृदुदा तः सः कुलीनशतैः वरः॥
[માણસ ભલે

ચા કુ ળનો હોય કે નીચા કુ ળનો પણ તે

મયાદાનું ઉ ંઘન ન કરતો હોય,

ધમનું પાલન કરતો હોય, મૃદુ વભાવનો હોય અને ઈિ યો પર અંકુશ ધરાવતો હોય તો તે
કહે વાતા ઉ ચ કુ ળનો લોકો કરતાં સો ગણો ચ ડયાતો ગણાય.]
૧૪.

अ ा धान सश
ं या मा िवन यित।
नायं लोकोऽि त न परो न सख
ु ं सश
ं या मनः॥
[ભગવ ગીતામાં ભગવાનનો આ ઉપદેશ છેઃ જ ે અ ાની છે અ

ાળુ છે અને દરે ક વાતમાં

શંકા કરે છે તેમનો નાશ થાય છે. શંકાશીલ માણસો માટે આ લોકમાં કે પરલોકમાં કોઈ સુખ
નથી.]
૧૫.

अ ः सख
ु म् आरा यः सख
ु तरम् आरा यते िवशेष ः।
ानलवदुिवद धं ािप नरं न रंजयित॥
[અ ાનીને સરળતાથી સમ વી શકાય. જ ે ખરે ખર ાની છે તેને સમજ આપવી એ તો તેથી
પણ વધુ સહે લું છે. પણ પોતાના અધદ ધ ાનને સંપૂણ માની બેઠલ
ે ા િમ યાિભમાની માણસને
તો

ા પણ ન સમ વી શકે -ભતૃહ રકૃ ત નીિતશતક.]
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૧૬.

अि न: शेषं ऋण: शेषं श ु: शेषं तथैव च।
पुन: पुन: वधत त मात् शेषं न कारयेत॥्
[અિ , દેવું અને શ ુ એ ણનો જરાક અંશ બચી

ય તો તે ફરી ફરી વ યા જ કરે માટે

તેના અંશને પણ બાકી રહે વા ન દેવાય.]
૧૭.

अि नहो ं गृहं े ं गिभण वृ बालकौ।
र ह तेन नोपेयाद् राजानं देवतां गु म॥्
[પિવ અિ , પોતાનું ઘર, ખેતર, ગભવતી
કદી ખાલી હાથે ન જવું

ી, વૃ ો, બાળકો, રા , દેવતા અને ગુ પાસે

ઈએ.]

૧૮.

अजरामरवत् ा ो िव ामथ च साधयेत।्
गृहीत इव के शेषु मृ युना धमम् आचरेत॥्
[ડા ા માણસોએ યારે

ાન કે ધન મેળવવાની વાત આવે યારે પોતે અજરઅમર રહે વાના

છે એવું િવચારીને વણથંભી સાધના કરવી

ઈએ અને યારે ધમનું આચરણ કરવાની વાત

આવે યારે મોત ખંભા પર બેસી વાળ ખચી ર ું છે એમ માનીને તરત ધમનું આચરણ કરવું
ઈએ.]
૧૯.

अजीण भेषजं वा र जीण वा र बल दम।्
अमृतं भोजनाध तु भोजना ते िवषं भवेत॥्
[અપચો થતો હોય યારે પાણી એ દવા છે. ખોરાક પચતો હોય યારે પાણી વધુ શિ ત આપે
છે. જમવાની વ ચે થોડું પાણી પીવું અમૃત સમાન છે પરંતુ જ યા પછી પાણી પીવું ઝેર જ ેવી
અસર કરે છે.]
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૨૦.

अिततृ णा न कत या तृ णां नैव प र यजेत।्
शनैः शनै भो यं िव म् वयमुपािजतम॥्
[ન અિત તૃ ણા કરવી કે ન તૃ ણાનો સમૂળગો યાગ કરવો.

તે કમાયેલી સંપિ નો ધીમે ધીમે

ઉપભોગ કરવો.]
૨૧.

अितिथ देवो भव।
[અિતિથને ઈ રતુ ય ગણી આદર આપવો.]
૨૨.

अितदाना तः कण वितलोभात् सयु ोधनः।
अितकामा श ीव व् अित सव वजयेत॥्
[અિત દાનથી કણ પાસે કંઈ ન ર ું. અિત લોભથી સુયોધનની અવદશા થઈ. અિત ઇ છાથી
પતન થાય છે માટે કોઈ પણ બાબતમાં અિતશયતાને તજવી. ]
૨૩.

अितप रचयादव ा सततगमनात् अनादरो भवित।
मलये िभ ला पुरां ी चंदनत का म् इध
ं नम् कु ते॥
[અિત પ રચયથી અવ ા થાય. કોઈને ઘરે રોજ જઈએ તો કોઈ આવો, આવો ન કહે . મલય
પવત પર રહે તી વનવાસી ીઓ ચંદનને પણ ધણનું લાકડું ગણી ચૂલામાં બાળે છે.]
૨૪.

अित नेहः पापशङ्क ।
[કોઈને માટે આપણો વધુ પડતો ેમ આપણાં મનમાં આપણા તે િ ય પા ની સલામતી માટે
ખોટી શંકા પેદા કરે છે. અિભ ાન શાકુંતલ નું આ વા ય છે.]
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૨૫.

अ ािप दुिनवारं तुितक या वहित नाम कौमारम।्
सद् यो न रोचते सा अस त: अिप अ यै न रोच ते॥
[ તુિત નામની ક યા િબચારી હજુ કુંવારી છે કેમ કે સારા માણસોને એ ગમતી નથી તો જ ે
સારા નથી તેઓ આ ક યાને ગમતા નથી! ]
૨૬.

अ ोहः सवभूतेषु कमणा मनसा िगरा।
अनु ह दानं च एष धमः सनातनः॥
[મન, વચન અને કમથી કોઈ

વનો ોહ ન કરવો, ેમ રાખવો અને ઉદારતાથી દાન આપવું

એ સનાતન ધમ છે.]
૨૭.

अधमा: धनिम छि त धनं मानं च म यमा:।
उ मा: मानिम छि त मानो िह महताम् धनम॥्
[િન ન ક ાના માણસો ધનની ઇ છા રાખે છે. મ યમ ક ાના માણસો ધન અને માન બ ેની
ઇ છા રાખે છે. પણ ઉ મ માણસોની ઇ છા ફ ત માન મેળવવાની હોય છે કેમકે માન સૌથી
ચ ડયાતું ધન છે.]
૨૮.

अन यासे िवषं िव ा अजीण भोजनं िवषं।
िवषं सभा द र य वृ य त णी िवषं॥
[અ યાસ ન કય િવ ા િવષ સમાન બને છે, યારે પાચન ન થતું હોય યારે ભોજન ઝેર બને
છે. સંપિ િવહોણા માટે સભા એટલે કે

હે રમાં જવું ઝેર જ ેવું બને છે તો વૃ ો માટે યુવાન

ી િવષની ગરજ સારે છે! ]
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૨૯.

अनाहतः िवशित अपृ ो बह भाषते।
अिव ते िव िसित मूढचेता नराधमः॥
[સાવ મૂઢ, મૂરખનો સરદાર કેવો હોય? જ ે વગર આમં ણે યાં યાં ઘૂસી

ય, વગર

બોલા યે લાંબુ લચક બોલ બોલ કરવા માંડે અને જ ે માણસ ભરોસાને લાયક ન હોય તેનો
ભરોસો કરે - આવા માણસો મૂઢ, મૂરખના સરદાર કહે વાય.]
૩૦.

अनेकशा ं बह वेिदत यम् अ प कालो बहव िव नाः।
य सारभूतं तदुपािसत यं हंसो यथा ीरिमवा भुम यात॥्
[અનેક શા ો ભણવાના હોય, સમય ઓછો હોય અને િવ નો ઘણા આવતા હોય યારે દરે ક
શા

િવગતવાર ભણવાના બદલે તેનો જ ે ખરો સાર હોય તે હણ કરી લેવો. આ બાબતમાં

હંસોનો િનર ીરિવવેક યાદ રાખવો.]
૩૧.

अ ति तिमरनाशाय श दबोधो िनरथकः।
न न यित तमो नाम कृतया दीपवातया॥
[મનના અંધકારને મીટાવવા શ દોનો બોધ કંઈ કામમાં આવતો નથી. જ ેમ દીવો, દીવો એવા
શ દનો પ કરતાં રહીએ તો અંધા ં થોડું દૂર થાય છે? ]

૩૨.

अ नदानं परं दानं िव ा दानम् अतः परम।्
अ नेन िणका तृि ः याव जीव च िव या॥
[અ દાન ઘણી મોટી વાત છે પણ િવ ાદાન તેનાથી પણ મોટી વાત છે. અ થી થોડો વખત
તૃિ

અનુભવાય છે પણ િવ ા વડે આ વન તૃિ
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મળે છે.]

૩૩.

अ य े े कॄतं पापं पु य े े िवन यित।
पु य े े कॄतं पापं व लेपो भिव यित॥
[અ ય ે ે કરે લું પાપ તીથમાં જઈ ધોઈ શકાય છે. પણ તીથ ે માં
વ લેપ બની

પાપ કરીએ તો તે

ય છે. એ યારે ય ન ભૂંસાય.]

૩૪.

अपमािनतोऽिप कुलजो न वदित पु षं वभावदाि यात।्
निह मलयच दनत : परशु हत: वेत् पूयम॥्
[કુ હાડીથી હાર થવા છતાં મલય પવત પર ઊગતા ચંદનના વૃ માંથી જ ેમ કોઈ નકામો
પદાથ બહાર આવતો નથી તેમ અપમાન થવા છતાં કુ ળવાન માણસો પોતાનું સૌજ ય છોડી
જ ેવા તેવા શ દ બોલતા નથી.]
૩૫.

अिप ि याथ सल
ु भं सिम कुशम्
जला यिप नानिविध मािण ते ।
अिप वश या तपिस वतसे
शरीरमा ं खलु धमसाधनम् ॥
[કાિલદાસ કૃ ત કુ મારસંભવ સગ-૫-૩૩. બટુકવેશે આવેલા ભગવાન શંકર ઈ ર ાિ
તપ કરી રહે લા પાવતીને પૂછ ે છે; તમને ય

માટે

કરવા માટે સમીધના ટૂકડાં અને કુ શ ઘાસ

સહે લાઈથી મળે છે? નાન માટે પાણી યો ય છે? તમે તમારી શિ ત અનુસાર તપ કરો છો?
ધમ કરવા માટેનું પહે લું સાધન શરીર છે. ભગવાનની આ વાતનો સાર એ છે કે શરીરના
ભોગે મારી-મચડીને તપ ન કરાય. ભગવાનને પામવા માટે તપ કરવું પડે, સાધના-આરાધના
કરવી પડે પણ એ યારે થાય? આપણે આપ ં શરીર ઠેકાણે હોય તો થાય! ભગવાન એમ
નથી કહે તા કે મને પામવા માટે તમે ઝટ મરી

વ! ]
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૩૬.

अिप वणमयी लङ्का न मे ल मण रोचते।
जननी ज मभूिम वगादिप गरीयसी॥
[હે લ મણ, આ લંકા સોનાની છે તો પણ તે મને ગમતી નથી. જનની અને જ મભૂિમ એ તો
વગથી પણ મહાન છે. વાિ મકી રામાયણમાં લંકા િવજય પછી લંકાનું રાજ વીકારવાની ના
પાડતા રામ આ વા ય કહે છે.]
૩૭.

अपूव: कोिप कोशोयं िव ते तव भारित।
ययतो विॄ म् आयाित यम् आयाित सच
ं यात॥्
[હે દેવી સર વતી, તારો ખ નો ખરે ખર અનોખો છે.

તે વાપરીએ તો વધતો રહે છે અને

તે સાચવીને રાખી મૂકીએ તો તેમાં ઘટાડો થાય છે. ાનનું એવું છે કે તે જ ેમ ઉપયોગમાં
લેવાય તેમ વધે અને

તે ઉપયોગ કયા િવના પ ું રહે તો કટાઈ

ય.]

૩૮.

अमं ः अ रः नाि त नाि त मूलं अनौषिध।
अयो यः पु षः नाि त योजकः त य दुलभः॥
[એવો કોઈ અ ર નથી કે જ ેમાંથી મં ન બનાવી શકાય, એવું કોઈ મૂિળયું નથી કે જ ે દવા
તરીકે કામ ન આવે, એવો કોઈ માણસ નથી કે જ ેની પાસેથી કામ ન લઈ શકાય. જ ર હોય
છે ફ ત આવડતની જ ે મળવી મુ કેલ છે.]
૩૯.

अथातुराणां न गु न ब धुः कामातुराणां न भयं न ल जा।
िव ातुराणां न सख
ु ं न िन ा ुधातुराणां न िचन वेला॥
[જ ેને પૈસા કમાવાની જ ેને રઢ લાગી હોય તેને ન તો ગુ દેખાય, ન ભાઈ દેખાય. એ તો ગુ
પાસેથી કે સગા ભાઈ પાસેથી પણ બે પૈસા કમાય! જ ેને કામે છા

ગે તેને સમાજનો કોઈ ડર

લાગે, ન તો કોઈની શરમ નડે. જ ેને િવ ા મેળવવાની ઝંખના

ગે તેના

શાંિત હોય, ન તો રા ે

વને ન તો કોઈ

ઘ આવે. જ ેને કકડીને ભૂખ લાગે તે એ ન જૂ એ કે ખાવાની વ તુ

સારી છે કે ન હ અથવા આપણે યા સમયે ખાઈ ર ા છીએ.]
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૪૦.

अ तवसित माजारी शुनी वा राजवे मिन।
बिहब ो अिप मातंग ततः िकं लघुतां गतः॥
[કૂતરી કે િબલાડી રાજમહે લમાં જઈ આરામથી

ઘી શકે છે પણ હાથીને તો રાજમહે લની

બહાર બંધાયેલા ઊભા રહે વું પડે છે. શું એથી હાથીનું મૂ ય ઓછુ ં આંકી શકાય?]
૪૧.

अयं िनजः परो वेऽित गणना लघुचेतसाम।्
उदारच रतानां तु वसध
ु ैव कुटु बकम॥्
[આ મા ં છે, તે બી નું છે એવી ગણતરી તો જ ેનું મન સાંકડું હોય તેવા લોકોની હોય. જ ેનું
મન ઉદાર હોય તેને તો આખું ય જગત પોતાના કુ ટબ
ું જ ેવું લાગે.]
૪૨.

अलस य कुतो िव ा अिव य कुतो धनम।्
अधन य कुतो िम ं अिम य कुतः सख
ु म॥्
[આળસુ માણસને િવ ા યાંથી મળે? િવ ા િવનાના માણસને ધન યાંથી મળે? િનધન
માણસને િમ

યાંથી મળે અને િમ િવનાના માણસને સુખ યાંથી મળે?]

૪૩.

अ पकायकराः सि त ये नरा बहभािषणः।
शर कािलनमेघा ते नूनं गजि त के वलं॥
[ઓછુ ં કામ કરવાવાળા બહુ બોલ બોલ કરતા થઈ
ને ગરજ ે વધુ.]

ય. શરદ ઋતુમાં મેઘરા

વરસે ઓછુ ં

૪૪.

अ पानामिप व तूनां सहं ित: कायसािधका।
तण
ॄ ैगुण वमाप नैब य ते म सि तन:॥
[નાની નાની બાબતનું યાન રાખી તેને સુ યવિ થત બનાવીને કામમાં સફળતા મેળવી શકાય
છે. નાના નાના દોરાને ગૂંથી તેનું એવું મજબૂત દોરડું બનાવી શકાય કે જ ે મદમ ત હાથીને
પણ બંધનમાં જકડી શકે.]
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૪૫.

अ य ादीिन भूतािन य म यािन भारतः।
अ य िनधना येव त का प रवेदना॥
[ભગવાન કહે છે હે અજુ ન, આ સંસારના બધાં સચેતન

વ તેઓ જ યા એ પહે લા અ ય ત

હતા એટલે કે દેખાતા ન હતા, જ મ લીધા પછી ય ત-દેખાતાં થાય છે અને મૃ યુ પછી ફરી
પાછા હતા તેવા અ ય ત-ન દેખાતા થઈ
ભગવત ગીતાનો આ

ય છે. તેમને માટે શોક કરવાનો શું અથ છે?

ોક છે.]

૪૬.

अशो यान वशोच वं ावादां भाषसे।
गतासनू गतासूं नानुशोचि त पि डताः॥
[આ પણ ભગવત ગીતાનો આ

ોક છે. ભગવાન અજુ નને કહે છે કે જ ેની િચંતા કરવા જ ેવું

નથી તેની તું િચંતા કરે છે, બુિ શાળી માણસો જ ેવું બોલે છે પણ જ ે ાની હોય તે કદી
ભૂતકાળની કે ભિવ યકાળની િચંતા કરી યાકુ ળ થતા નથી.]
૪૭.

असारे खलु सस
ं ारे सारं शुरमि दरम।्
हरो िहमालये शेते ह र: शेते महोदधौ॥
[આ અસાર સંસારમાં સાચો સાર
જઈને રહે છે અને િવ

સુરના ઘરમાં છે! એટલે તો ભગવાન શંકર હમાલયમાં

ભગવાન સમુ માં જઈને રહે છે!]

૪૮.

अ ं नैव गजं नैव या ं नैव च नैव च।
अजापु ं बिलं द ात् देवो दुबलघातक:॥
[બિલદાન કોનું દેવાય? ઘોડાનું અપાય? ના. હાથીનું અપાય? ના ભાઈ ના. તો પછી વાઘનું
બિલદાન આપીએ તો દેવ રીઝે? એવું તે કંઈ હોતું હશે? બિલદાન તો બકરીના બ ચાનું જ
દેવાય. દેવોને પણ નબળાંનો ભોગ લેવો વધુ ગમે છે!]
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૪૯.

अ थामा बिल यासो हनुमां िबभीषणः।
कृपः परशुराम स ैते िचरजीिवनः॥
[આપણી પૌરાિણક મા યતા માણે અ

થામા, બલી રા , યાસ મુિન, હનુમાન, િવભીષણ,

કૃ પાચાય અને પરશુરામ એ સાતને અમર વનું વરદાન મળેલું છે.]
૫૦.

अ य भूषणं वेगो म ं याद् गजभूषणम।्
चातुयम् भूषणं नाया उ ोगो नरभूषणम॥्
[ઘોડાનું ભૂષણ વેગ છે, હાથીનું ભૂષણ મદ છે. ચતુરાઈ એ નારીનું ભૂષણ છે તો પ ર મ નરનું
ભૂષણ છે.]
૫૧.

अ ादशपुराणेषु यास य वचन यम।्
परोपकारः पु याय पापाय परपीडनम॥्
[અઢાર પુરાણનો સાર યાસ મુિનના બે વચનોમાં સમાઈ

ય છેઃ પરોપકાર કરવો એ પુ ય છે

અને પરપીડન કરવું એ પાપ છે.]
૫૨.

अह यहिन भूतािन ग छि त यमालयम।्
शेषा: थावरिम छि त िकमा यमत: परम॥्
[મહાભારતના વનપવમાં આવતા ય યુિધિ ર સંવાદનો આ
પછી એક મૃ યુ પામે છે તેવું પોતાની નજરે

વા છતાં બાકીના માણસો પોતે

વતા રહે વાના છે એવી અપે ા સાથે શાંિતથી
શું હોઈ શકે?]
૫૩.

अहं

ોક છેઃ અ ય માણસો એક

ाि म।

[અનહલક. હં ુ ઈ ર છુ .ં ]
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ણે કાયમ માટે

વે છે તેનાથી વધુ મોટું આ ય આ જગતમાં

૫૪.

अहमेवासमेवा े ना य सदस परम।्
प ादहं यदेत च योऽविश येत सोऽ यहम॥्
[ ીમ ભાગવતમાં ભગવાનનું આ કથન છે. ભગવાન કહે છે કે આ સૃિ ની રચના પહે લાં
મા હં ુ હતો. તે સમયે સત કે અસત કે મારાથી િભ કંઈ પણ ન હતું. સૃિ ન હ રહે યારે
પણ હં ુ રહીશ. અ યારે જ ે સમ સૃિ છે તે મા ં જ પ છે. આ સૃિ અ યારે જ ે નથી તે
પણ હં ુ છુ ં અને સૃિ ના િવનાશ પછી જ ે બચશે તે પણ હં ુ જ હોઈશ.]
૫૫.

अिहंसा परमो धमः।
[અ હંસા સૌથી મોટો ધમ છે.]
૫૬.

अहो दुजनसस
ं गात् मानहािनः पदे पदे।
पावको लोहसङ्गेन मु रैरिभताड्यते॥
[ખોટા માણસોની સાથે રહે વાથી ડગલે ને પગલે માર ખાવો પડે છે. સોનું પણ આગ અને
લોખંડ જ ેવા પદાથ ના સંપકમાં આવે યારે તેની ઉપર હથોડીથી ધડાધડ હારો પડે છે! ]

આ
૫૭.

आ नो भ ा तवो य तु िव तः।
[ઋ વેદનો મં ઃ બધી બાજુ એથી ક યાણકારી િવચારો અમને ા

થાઓ.]

૫૮.

आकारैणैव चतुराः तकयि त परेङ्िगतम।्
गभ थं के तक पु पमामोदेनेव षट्पदाः॥
[હ િશયાર માણસોને બા

આકાર

ઈને તેની અંદર શું હશે તે તેની ખબર પડી

ભમરો સુગંધ પરથી જ કેતકી પુ પની કળીને પારખી લે છે. ]
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ય છે.

૫૯.

आकाशात् पिततं तोयं यथा ग छित सागरम।्
सवदेवनम कार: के शवं ित ग छित॥
[આકાશમાંથી કોઈ પણ નદીમાં પડતું પાણી વહીને જ ેમ સાગરમાં મળી

ય છે તેમ કોઈ પણ

દેવીદેવતાને કરે લું વંદન એક મા ઈ રને પહ ચે છે.]
૬૦.

आचारः परमो धमः।
[આચરણ એ સૌથી મહ વની વાત છે. આચરણ િવનાની ધમની બધી વાતો અને વચનો
એકડા િવનાના મ ડા જ ેવી છે.]
૬૧.

आ मनः ितकूलािन परेषाम् न समाचरेत।्
[ભગવ ગીતાનું કથન છેઃ જ ે આપણા માટે િતકૂળ હોય એટલે કે જ ે આપણને અનુકૂળ ન
હોય તેવું આચરણ બી

સાથે કરવું ન

ઈએ ]

૬૨.

आ मनः मुखदोषेण ब य ते शुकसा रकाः।
बका त न ब य ते मौनं सवाथसाधनम॥्
[બોલ બોલ કરવાના પોતાના વાંકે પોપટ તથા મેનાને પાજરામાં પૂરાવું પડે છે યારે મૌન
રહે તા બગલાને કોઈ બંધન સહન કરવું પડતું નથી. મૌનથી બધા હે તુ સરે છે.]
૬૩.

आ मनो गु ः आ मैव पु ष य िवशेषतः यत।
य ानुमाना याम ेयसवनुिब दते॥
[આપણે જ આપણા ગુ છીએ કેમકે આપણે જ આપણને શીખવતા હોઈએ છીએ.
અનુભવ અને અનુમાનથી વધુ સા શું છે તેનો આપણને યાલ આવી
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ય છે.]

ય

૬૪.

आ मप ं प र य य परप ेषु यो रतः।
स परैह यते मूढः नीलवणशृगालवत॥्
[પંચતં ની એક વાતાનો સારાંશ છેઃ જ ે માણસ પોતાનો પ છોડી બી ના પ માં ર યોપ યો
રહે તે મૂખ નીલરંગી િશયાળની માફક માય

ય છે.]

૬૫.

आ मवत सवभूतेषु यः प यित सः पि डतः।
[ભગવ ગીતામાં ભગવાનનું કથનઃ જ ે માણસને એ ભાન થાય કે જ ેવો હં ુ છુ ં તેવા જ આ
જગતના સવ વ છે એવું જ ેને ભાન થાય તે પં ડત કહે વાય.]
૬૬.

आदौ रामतपोवनािदगमनं ह वा मृगका ़ चनम।्
वैदेहीहरणं जटायुमरणं सु ीवसभ
ं ाषणम॥्
वालीिनदलनम् समु तरणं लङ्कापुरीदाहनम।्
प ादरावणकु भकणहननं एतद् इित रामायणम॥्
[લાંબાલચક રામાયણને ટૂકં માં પતાવવું છે? તો સાંભળો. પહે લા રામ તપોવનમાં ગયા, સોનાના
હરણ પાછળ દો ા, સીતાનું હરણ થયુ,ં જટાયુનું મરણ થયુ, સુ ીવ સાથે વાતો થઈ, વાલી
માય ગયો, સમુ નું તરણ થયું, લંકાનું દહન થયું, રાવણ, કુંભકણનું હનન થયું. લો, બસ આખું
રામાયણ પૂ ં થયુ!ં ]
૬૭.

आता देवान् नम यि त, तप: कुवि त रोिगण:।
िनधना: दानम् इ छि त, व ॄ ा नारी पित ता॥
[દુઃખી માણસ દેવને પગે લાગે છે. રોગી માણસ તપ કરે છે. િનધન માણસ દાનને ઝંખે છે. વૃ
નારી પિત તા બને છે! ]
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૬૮.

आल यं िह मनु याणां शरीर थो महा रपुः।
ना यु मसमो ब धुः कुवाणो नावसीदित॥
[આળસ એ માણસના શરીરમાં રહે લો તેનો મોટો શ ુ છે. ઉ મ જ ેવો કોઈ બંધુ નથી. ઉ મ
કરનારો કદી નાશ પામતો નથી -ભતૃહ રકૃ ત નીિતશતક.]
૬૯.

आशा नाम मनु याणां कािचदा यशङॄ खला।
यया ब ा: ाधावि त मु ाि त ि त पङ्गुवत॥्
[આશા નામનું મનુ યનું બંધન ભારે અ ભુત બંધન છે. આ બંધનથી બંધાયેલો માણસ દોડવા
લાગે છે તો આ બંધનથી મુ ત થયેલ માણસ અપંગની જ ેમ િ થર થઈ

ય છે! ]

૭૦.

आ ते भग आसीन य ऊ वि त ित ित तः।
शेते िनप मान य चराित चरतो भगः॥
ોક છેઃ જ ે માણસ કામ કયા િવના બેઠો રહે તેનું નસીબ બેઠલ
ે ું રહે છે. જ ે

[મહાભારતનો

ઊભો ઊભો િવચાર કયા કરે છે તેનું નસીબ પણ ઊભું જ રહી
તેનું નસીબ

ઘી

ય છે. જ ે માણસ

ઘી

ય

ય છે પણ જ ે ચાલતો જ રહે તેનું નસીબ ચાલવા લાગે છે.]

૭૧.

आहारिन ाभयमैथुनं च सामा यमेतत् पशुिभनराणाम।्
धम िह तेषाम् अिधकोिवशेषो धमण हीना: पशुिभ: समाना:॥
[આહાર, િન ા, ભય અને મૈથુનની બાબતમાં પશુ અને માણસમાં કોઈ ફરક નથી. માણસમાં
ધમ એક એવી ચીજ છે જ ે પશુમાં હોતી નથી. આથી ધમ િવનાનો માણસ પશુ જ ેવો જ
લેખાય.]
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ઇ-ઈ
૭૨.

इित ते ानमा यातं गु ा ु ातरं मया।
िवमृ यैतदशेषेण यथे छिस तथा कु ॥
[અજુ નને ૧૮ અ યાયવાળી સમ

ભગવત ગીતાનું ાન આ યા પછી છે ે ભગવાન કહે છે

કે મ તને આ જગતનું તમામ ાન આ યું છે. પણ તારે મારી કોઈ વાતનો આંધળો અમલ
કરવાનો નથી. મ કહે લી બધી વાતો પર શાંિતથી પૂરેપૂરો િવચાર કયા પછી જ તું જ તારા
પોતાના િનણય લેજ ે અને છેવટે તારી મર

પડે તેમ કરજ ે. ભગવાનને ગીતામાં જ ે વાતો કરી

છે તેમાંની આ સૌથી ઓછો ચાર પામેલી વાત છે.]
૭૩.

इतो

ततो न ः।

[અહી જઈશ તો

થઈશ. યાં જઈશ તો ન થઈશ.]

૭૪.

इदम क र यािम ः कताि म इित वािदनम।्
कालो हरित सं ा ो नदीवेग इव ु मम् ॥
[જ ેમ નદીમાં આવેલું પૂર પોતાના વેગમાં વૃ ને તાણી

ય છે તેમ આ કામ આજ ે કરીશ, આ

કામ કાલે કરીશ, એવી વાતો કરનારાને સમયનું પૂર પોતાની સાથે ખચી

ય છે.]

૭૫.

इदं एव िह पाि ड यं इदं एव िह चातुयम।्
इदं एव िह बुि वं आयात् अ पतरो ययः॥
[જગતભરની પં ડતાઈ, હ િશયારી અને બુિ નો સૌથી મોટો ભંડાર કોની પાસે છે? પોતાની
આવક કરતાં ખચ ઓછો રાખતા હોય તેની પાસે !]
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૭૬.

ईशावा यिमदं सव यत् िक च जग यां जगत।्
तेन य े न भु जीथा मा गधॄ : क यि वद् धनम॥्
[ઈશાવા ય ઉપિનષદનો થમ અને ત વ ાનીઓને ખૂબ જ િ ય એવો

ોક. જડ અને

ચેતનત વના બનેલા આ જગતના અ એ અ માં ઈ ર છે અને તે જ તેનો વામી છે. આ
જગતને માણ પણ યાગના ભાવ સાથે માણ. એવું માનતો ન હ કે તારા એકલાની કોઈ ચીજ
છે. જ ે કંઈ છે તેના પર અ યનો પણ એટલો જ અિધકાર છે. અ યના અિધકારને કદી છીનવી
લેતો ન હ.]

ઉ-ઊ
૭૭.

उ मो नाितव ा यात् अधमो बह भाषते।
न का चने विन ता क् या क् कां ये जायते॥
[નકામો માણસ બહુ બોલ બોલ કરે એટલે ઉ મ વ તા બની જતો નથી. સોનાનો જ ેટલો
અવાજ આવે તેના કરતાં કાંસાનો અવાજ અનેકગણો વધારે આવે છે.]
૭૮.

उि त जा त ा य वराि नबोधत।
ुर य धारा िनिशता दुर यया दुग पथ त कवयो वदि त॥
[કઠોપિનષદ અ યાય-૧ વ ી-૩નો

ોકઃ ઊઠો

ગો તમારાથી ચ ડયાતા

ણકારો પાસેથી

ાન મેળવો. કિવઓ (એટલે કે િવ ાનો) કહે છે કે ાન ાિ નો માગ છરીની ધાર પર ચાલવા
જ ેવો આકરો છે.]
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૭૯.

उ प ते िवलीय ते द र ाणां मनोरथाः।
[ગરીબ માણસને મનમાં ઇ છાઓ

ગતી રહે ને ભૂલાતી રહે . તેનું પ રણામ કંઈ ન આવે.]

૮૦.

उ सवि याः खलु मनु याः।
[કિવ કાિલદાસનું કથનઃ મનુ ય મા ને તહે વાર માણવા ગમે છે.]
૮૧.

उ सवे यसने चैव दुिभ े रा िव लवे ।
राज ारे मशाने च यि त ित स बा धवः॥
[ઉ સવમાં, શોખમાં, દુકાળમાં, રાજપલટામાં, રાજદરબારમાં અને મશાનમાં પણ સાથ આપે
તેને િમ કહે વાય.]
૮૨.

उ साहो बलवानाय ना यु साहा परं बलम।्
सो साह य च लोके षु न िकंिचदिप दुलभम॥्
[ઉ સાહમાં ખૂબ બળ હોય છે. ઉ સાહથી વધુ મોટું બળ કોઈ નથી. એટલે ઉ સાહી માણસો
માટે કોઈ કામ અઘ ં નથી.]
૮૩.

उदये सिवता र ो र ा तमने तथा।
स प ौ च िवप ौ च साधूनामेक पता॥
[ઊગતો સૂરજ લાલ રંગનો હોય છે, આથમતો સૂરજ પણ લાલ રંગનો જ હોય છે. સ ન
માણસના રંગ ઢગ
ં સુખમાં કે દુઃખમાં સરખા જ રહે છે -મહાભારત.]
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૮૪.

उदार य तण
ॄ ं िव ं शूर य मरणं तण
ॄ ं।
िवर य तण
ॄ ं भाया िन पहॄ य तण
ॄ ं जगत॥्
[ઉદાર માણસને ધનનું મહ વ તણખલા જ ેટલુ હોય છે, શૂરવીર માણસને મોત તણખલા જ ેટલું
તુ છ લાગે છે, સંસારમાં રસ ન હોય તેવા માણસને પ નીની કોઈ કીમત હોતી નથી તો જ ે
િન પૃહી માણસ છે તેને આખું જગત તણખલા જ ેવું નકામું લાગે છે.]
૮૫.

उ रेदा मना मानं ना मानमवसादयेत।्
आ मैव ा मनो बंधु: आ मैव रपुरा मन:॥
[ભગવ ગીતાનો ઉપદેશ છે કે બી નો આશરો ન લો. આ માનો ઉ ાર આ મા વડે જ કરવો
ઈએ. આ માની કદી અવનિત થવા ન દેવી

ઈએ. આ મા જ આ માનો બંધુ છે અને

આ મા જ આ માનો શ ુ છે.]
૮૬.

उ म साहसं धैय बुि शि ः परा मः।
षडेते य वत ते देवः त सहायकृत॥्
[મહે નત, હંમત, ધીરજ, અ લ, તાકાત અને કૂચકદમ એ છ ગુણ યાં હોય યાં નસીબના
બારણાં આપમેળે ખૂલી ય છે.]
૮૭.

उ मेन िह िसद् यि त कायािण न मनोरथैः।
न िह सु य िसहं य िवशि त मुखे मृगाः॥
[મા મનના ઘોડા દોડા યે ન હ, મહે નત કરવાથી જ કામ થાય. િસંહ
મ મા િશકાર થવા હરણો સામેથી ન આવે. - હતોપદેશ.]
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સૂતો રહે તો એના

૮૮.

उ ोिगनं पु ष िसहं मुपैित ल मीः।
[મહે નત કરતા હોય તેવા પરા મી પુ ષ પાસે જ લ મી આવે છે.]
૮૯.

उपकारगहृ ीतेन श ुणा श ुमु दरेत।्
पादल नं कर थेन क टके नैव क टकम॥्
[શ ુની મદદ લઈને શ ુનો નાશ કરવો

ઈએ. પગમાં કાંટો લાગે તો બી

કાંટાનો ઉપયોગ

કરી કાઢી નખાય.]
૯૦.

उपकारोऽिप नीचानां अपकारो िह जायते।
पयःपानं भुजङ्गानां के वलं िवषवधनम॥्
[અધમ માણસ પર ઉપકાર કરો તો તેના બદલે અપકાર જ મળે . સાપને દૂધ પીવડાવો તો તેનું
ઝેર ઓર વધે.]
૯૧.

उपमा कािलदास य भारवेरथगौरवम।्
दि डनः पदलािल यं माघे सि त यो गुणाः॥
[ઉપમા કાિલદાસની વખણાય. શ દને અથગૌરવ અપવામાં ભારિવ બે ડ છે. પદલાિલ ય તો
દિ ડ જ ેવું કોઈનું ન થાય. પણ માઘની કૃ િતઓમાં આ ણે િવિશ તા

વા મળે છે.]

૯૨.

उपा यात् दश आचाय: आचायाणां शतं िपता ।
सह ं तु िपतनॄ ् माता गौरवेण अित र यते ॥
[એક િશ ક કરતાં આચાય દશ ગણો મોટો લેખાય, એક િપતા સો આચાય સમાન છે. એક
માતા હ ર િપતા બરાબર ગણાય.]
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૯૩.

उ ाणां िववाहेषु गीतं गायि त गदभाः।
पर परं शंसि त अहो पं अहो विनः॥
[ ટના લ માં ગધેડા ગીત ગાય છે અને બ ે એક બી ના વખાણ કરે કે વાહ શું તા ં પ
છે ને વાહ શું તારો કંઠ છે!]

એ-ઐ-ઓ-ઔ-અં-અઃ
૯૪.

एक एव खगो मानी िचरंजीवतु चातकम।्
ि यते वा िपपासात याचते वा पुरंदरम॥्
છે કારણ કે તું એક જ એવું પ ી છે જ ે તરસ

[હે ચાતક, તું અમર રહે . તું બધા પ ીમાં ે

લાગે યારે મા ઈ દેવતા પાસે યાચના કરે છે અથવા મોત વહાલું કરે છે. (ચાતક મા
આકાશમાંથી પડતું પાણી પીએ છે. એ િસવાય અ ય પાણી ન હ એવી દંતકથા છે.)]
૯૫.

एकं सद् िव ा: बहधा वदि त।
अि नं यमं मात र ानम् आह:॥
[‘અ ાહો અકબર’નો પૈગામ આ જગતને મ ો તેના સકડો વષ અગાઉ ઉપિનષદમાં એ જ
વાત ઘણી વખત કહે વાઈ ગઈ છે. એક જ સ ય એટલે કે એક જ ઈ ર છે. ફ ત િવ ાનો તેને
જુ દા જુ દા નામ આપે છે. અિ , યમ, માત ર ા, વાયુ એ બધું અંતે તો એકનું એક જ છે.]
૯૬.

एके नािप सवु ृ ेण पुि पतेन सगु ि धना।
वािसतं त नं सवम् सपु ु ेण कुलं यथा॥
[એક સુંદર પુ પ આખા ઝાડને સુગંધથી મઘમઘતું કરી દે છે. એવી જ રીતે એક સુપુ થી
આખા કુ ટુ બનું નામ રોશન થઈ

ય છે.]
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૯૭.

एकोऽहं बह याम् जायेय।
[હં ુ એક છુ ં પણ અનેક પ ધારણ ક ં છુ .ં ]
૯૮.

एको रसः क ण एव।
[બધા રસમાં ક ણ રસ મુ ય છે અને થાયી છે. ઉ રરામચ રતમાં ભવભૂિતએ લખેલી આ
ઉિ તની યથાથતાની સદીઓથી સા હ યકારો વ ચે ચચા થતી આવી છે. ]
૯૯.

अंगं गिलतं पिलतं मु डं दशनिवहीनं जातं तु डम।्
वृ ो याित गृही वा द डं तदिप न मु च याशािप डम॥्
[જગતગુ શંકરાચાયનો ઉપદેશઃ વૃ ાવ થાથી શરીર જજ રત થઈ ગયું છે, માથાના વાળ
સફે દ થઈ ગયા છે, દાંત પડી ગયા છે, લાકડીના ટેકે ચાલવું પડે છે છતાં આશાના-અપે ાના
બંધન હ

છૂ ટતા નથી.]

ક
૧૦૦.

क या वरयते पं माता िव ं िपता ुतम।्
बा धवाः कुलिम छि त िम ा नम् इतरेजनाः॥
[લ માં

યારે પસંદગી કરવાનો વખત આવે યારે ક યા પને, માતા સંપિ ને, િપતા

િશ ણને અને ભાઈઓ કુ ળને મહ વ આપે છે. બાકીના બધાને તો િમ ાનમાં શું ખાવા મળશે
એ વાતમાં જ રસ હોય છે.]
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૧૦૧.

करा े वसते ल मीः करम ये सर वती।
करमूले तु गोिव दः भाते करदशनम॥्
[કરના ઉપરના ભાગમાં લ મી વસે છે, કરના વ ચેના ભાગમાં સર વતી રહે છે તો કરના
નીચેના ભાગમાં કૃ ણનો વાસ છે માટે સવારે ઊઠીને સૌથી પહે લા કરના દશન કરવા

ઈએ.

આ સુભાિષતનો એવો અથ કરવામાં આવે છે કે લ મીની ગણતરી આંગળી વડે કરાય એટલે
લ મી કરા ે રહે છે, કલમ બે આંગળી અને અંગુઠા વ ચે પકડવી પડે એટલે સર વતીનો
િનવાસ કરમ યે લેખાય અને કરની બધી હલચાલનો આધાર કાંડા પર રહે છે એટલે જગતનો
નાથ કરમૂલમાં રહે છે એવું અથઘટન પણ કરવામાં આવે છે. અપના હાથ જગ ાથ અથા
‘આપણો હાથ જ આપણો ભગવાન છે’ એ કહે વત જ ેવો જ વિન આ

ોકમાંથી ઉપસે છે.]

૧૦૨.

कता कारियता चैव ेरक अनुमोदकः।
सक
ु ृ ते दु कृते चािप च वारः समभािगनः॥
[કોઈ કામ ભલે સા ં હોય કે ખરાબ પણ તે કામ કરનાર, તે કામ કરાવનાર, તે કામની ેરણા
આપનાર અને તે કામનું સમથન કરનાર એ ચારે જણ તે કામના સરખા ભાગીદાર ગણાય.]
૧૦૩.

कम येवािधकार ते मा फलेषु कदाचन।
मा कमफलहेतुभूमा ते सङ्गोऽ वकमिण॥
[ભગવ ગીતામાં ભગવાને આપેલો ઉપદેશઃ તારો અિધકાર ફ ત કમ કરવા પૂરતો છે. એ
કમનું ફળ શું મળશે એ તારા હાથની વાત નથી. એટલે તા ં મન તું કમના ફળ પર યારે ય
કેિ ત કરીશ ન હ અને તે સાથે કોઈ કમ ન કરવા તરફ કદી આસિ ત રાખીશ ન હ કારણ
કે કમ ન કરવું એ તો

વનનો અંત છે. કમ ન કરવાં એટલે

વતું મોત. કમિવ હન માણસ

વે કે મરે તેનાથી તેને પોતાને કે અ ય કોઈને કોઈ ફરક પડતો નથી.]
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૧૦૪.

विच ू मौ शैया विचदिप च पयङ्कशयनः
विचत् शाकाहारी विचदिप च शा योदन िच।
विचत् क थाधारी विचदिप च िद या बर धरः
मन वी कायारथी न गणयित दुःखं न च सख
ु म॥्
[ભતૃહ રકૃ ત નીિતશતકનું આ કથન છે. મનની મોજ માટે કામ કરતા માણસોને પોતાના
દુઃખની કે સુખની કોઈ પરવા હોતી નથી. ભ ય પર સૂવું પડે કે સુવા માટે આરામદાયક પલંગ
મળે, ભા

ખાવી પડે કે સુગંધી ભાતનું ભોજન મળે, ચ થરે હાલ કપડાં હોય કે ભ ય પોષાક

પહે રવા મળે -આ બધું તેના માટે સરખું છે.]
૧૦૫.

किवः करोित का यािन वाद जाना त पि डताः।
सु दया अिप लाव य पितजानाित नो िपता॥
[કિવ ભલે કા ય રચે પણ તેનો સાચો વાદ કા યરિસક જ
તેનો પિત

ણે જ ેમ કોઈ સુંદરીના લાવ યને

ણી શકે, િપતા ન હ.]

૧૦૬.

किवः करोित प ािन लालय यु मो जनः ।
त सतू े पु पािन म हित सौरभम् ॥
[કિવ ભલે પ રચના કરે પણ તેનું લાલન-પાલન તેના ચાહકો કરે છે. પુ પલતા પર ભલે ફૂલ
બેસે પણ તેની સુંગધનું વહન તો પવન જ કરે છે.]
૧૦૭.

क यैका तं सख
ु म् उपनतं दु:खम् एका ततो वा।
नीचैर् ग छित उप र च दशा च नेिम मेण॥
[કાિલદાસના મેઘદૂત કા યમાં આ ત વ ાન પીરસાયું છેઃ કોને

વનમાં સતત સુખ મળે કે

સતત દુઃખ મળે છે? ચ ાકારે ફરતી વ તુમાં જ ેમ ઉપરનો ભાગ નીચેના ભાગનું થાન લે અને
નીચેનો ભાગ ઉપરના ભાગનું થાન લે તેમ સુખ અને દુઃખ એક બી ના થાને સતત આવતાં
જ રહે છે.]
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૧૦૮.

काकः आ ायते काकान् याचको न तु याचकान्
काक-याचकयोम ये वर काको न याचकः॥
[કાગડા અને િભ ુક એ બ ેની સરખામણી કાગડો વધુ સારો કેમકે ખાવાનું
કાગડો બી

કાગડાઓને બોલાવશે પણ એક િભ ુક ભા યેજ બી

ઈને એક

િભ ુકને સાદ પાડશે.

માણસ ત અને કાગડામાં આ ફરક છે.]
૧૦૯.

काकः कृ णः िपकः कृ णः को भेदः िपककाकयोः।
वस तसमये ा े काकः काकः िपकः िपकः॥
[કાગડો કાળો હોય છે, કોયલ પણ કાળી હોય છે. બ ે વ ચે ફરક શું છે ? વસંત ઋતુ આવે
કાગડાનું કાગડાપ ં અને કોયલનું કોયલપ ં આપમેળે પરખાઈ આવે છે.]
૧૧૦.

काकचे ा वको यानं ानिन ा तथैव च।
अ पहारी गृ यागी िव ाथ पंचल म॥्
[સાચા િવ ાથ ના આ પાંચ લ ણ છેઃ કાગડા જ ેવી ચકોર નજર, બગલા જ ેવું પાકુ ં યાન,
ાન જ ેવી અ પ િન ા, ઓછો આહાર અને ઘરની માયાનો યાગ.]
૧૧૧.

काक य कित द ता वा मेष या डे िकय पलम।्
गदभ कित रोमािण यथषा िवचारणा॥
[કાગડાની ચાંચમાં દાંત કેટલા છે? દેડકાએ ડા કેટલા મૂ યા છે? ગધેડાના શરીર પર વાળ
કેટલા છે? એવી ત ન યથ ગણતરીઓ કયા કરવાનો કોઈ મતલબ નથી.]
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૧૧૨.

का तािवयोगः वजनापमानं ऋण य शेषं कुनपृ य सेवा।
दा र ्यभावाद् िवमुखं च िम ं िवनाि नना प च दहि त कायम॥्
[િ ય યિ તનો િવયોગ, વજન પાસેથી મળેલું અપમાન, ચૂકવવું બાકી રહે તું દેવું, ખરાબ
માિલકની નોકરી અને ગરીબાઈના કારણે િમ ખોઈ બેસવો એ પાંચ વ તુ એવી છે કે જ ે
તમને અિ

િવના પણ સતત બાળતી રહે .]

૧૧૩.

का पृ छामः सरु ाः वग िनवसामो वयं भुिव।
िकं वा का यरसः वादुः िकंवा वादीयिस सध
ु ा॥
[અમારે પૂછવું કોને? અમૃત પાન કરનારા દેવ બધા વગમાં છે અને અમે ધરતી પર. અમારે
મા એટલું

ણવું છે કે વધુ વાદમય શું છે ? કા યરસ કે અમૃત?]

૧૧૪.

कायाथीर् भजते लोकः याव कायम् न िस यित।
उ ीण च परे पारे नौकाया िकं योजनम॥्
[ યાં સુધી ધારે લું કામ નીકળી ન

ય યાં સુધી માણસ બી ને ભજ ે છે. એક વખત નદી

પાર ઉતરી ગયા પછી હોડીનો કોણ ભાવ પૂછ ે છે?]
૧૧૫.

कायषु म ी करणेषु दासी भो येषु माता शयनेषु र भा।
धमानुकूला मया ध र ी भाया च षाड्गु यवतीह दुलभा॥
[મહ વના કામમાં મદદનીશ, ઘરના કામમાં દાસી, ભોજન કરાવવામાં માતા, સહશયનમાં
અ સરા, ધમની બાબતમાં સહધિમણી અને ધરતી જ ેટલી માશીલ આ છ ગુણ એકીસાથે
ધરાવતી પ ની મળવી દુલભ છે.]
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૧૧૬.

काले मृदुर् यो भवित काले भवित दा णः।
स वै सख
ु म् अवा नोित लोके ऽमुि म न् इहैव च॥
[જ ે માણસ સમય આ યે મૃદુ બની શકે અને સમય આ યે આકરો બની શકે તે જ આ લોકમાં
સુખી થઈ શકે.]
૧૧૭.

कालो वा कारणं रा ः राजा वा कालकारणं।
इित ते सश
ं यो मा भूत् राजा काल य कारणम॥्
[સૂિચત અથઃ તમે જ ે કંઈ છો તે સં ગોને કારણે છો કે તમારી આજુ બાજુ જ ે સં ગો છે તે
તમારે કારણે છે એવી કોઈ શંકા તમે મનમાં રાખશો ન હ. તમારા સં ગો તમારા કારણે જ
છે. તમે જ તેના વામી છો. સમયના કારણે રા

નથી રા ના કારણે સમય છે.]

૧૧૮.

का यं करोित सक
ु िवः स दय एव यनि त वम् ।
र नं खिनः सतू े रचयित िशि प तो त सषु माम् ॥
[જ ેમ ખાણમાંથી મળેલા ર નને લોકો આકષક બનાવી, મૂ યવાન આભૂષણ બનાવે છે તેમ એક
સારો કિવ કિવતા લખે પછી કિવતા ેમી સ નો એ કિવતાને સુંદર રીતે શણગારી ઘર ઘર
પહ ચાડે છે.]
૧૧૯.

का यशा िवनोदेन कालो ग छित धीमताम।्
यसनेन तु मूखाणां िन या कलहेन वा॥
[બુિ માન માણસનો સમય કા ય, સા હ ય ને શા ની ચચામાં સારી રીતે પસાર થાય છે.
યારે મૂખ માણસ યસનના સેવનમાં,

ઘવામાં કે ઝગડા કરવામાં પોતાનો સમય વેડફે છે

-પંચતં .]

31

૧૨૦.

का येषु नाटकं र यं त र यं शकु तला।
त ािप च चतूथ ऽङ्को त ोकचतु यम॥्
[બધા કા યોમાં નાટક સૌથી સરસ ગણાય, બધા નાટકમાં અિભ ાન શાકુંતલ નાટક વધુ
સરસ છે. શાકુ ંતલ માં તેનો ચોથો અંક સૌથી સરસ છે અને ચોથા અંકમાં તેના ચાર

ોક

સૌથી સરસ છે.]
૧૨૧.

िकं वाससा इ य िवचारणीयं वासः धानं खलु यो यतायै।
पीता बरं वी य ददौ वक यां िदग बरं वी य िवषं समु ः॥
[કપડાંથી શું થઈ શકે એ િવચારવા જ ેવી વાત છે. યો યતા માપવાનું સૌથી મહ વનું સાધન
કપડા છે. િવ નું સુંદર પીતા બર
િશવ ને

ઈ ર નાકરે પોતાની પુ ી તેને આપી યારે દગ બર

ઈને ઝેરનો કટોરો ધય !]

૧૨૨.

िकम् अश यं बुि मतां िकम् असा यं िन यं ढं दधताम।्
िकम् अश यं ि यवचसां िकम् अल यंम् इहो म थानाम॥्
[જ ેમની પાસે બુિ છે તેમના માટે કશું અશ ય નથી. જ ેમનો િન ય ઢ છે તેમના માટે કશું
અસા ય નથી. જ ેમની વાણી મીઠી છે તેઓ કોઈ પણ કામ કરાવી શકે છે. જ ેઓ ઉ મશીલ છે
તેમના માટે કોઈ વ તુ અલ ય નથી.]
૧૨૩.

कुव नेवेह कमािण िजजीिवषे छतं समाः।
एवं विय ना यथेतोऽि त न कम िल यते नरे॥
[ઈશોપિનષદનું આ કથન છે. આ જગતમાં કમ કરતાં કરતાં સો વરસ
ઈએ. આવું કરનારા મનુ યને કમના બંધનનો કોઈ લેપ લાગતો નથી.]
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વવાની ઈ છા રાખવી

૧૨૪.

कुल याथ यजेदेकम् गा याथ कुल यजेत।्
गामं जनपद याथ आ माथ पिॄ थवीम् यजेत॥्
[મનુ મૃિત અનુસાર કુ ળના ભલા માટે એકાદ યિ તને યજવી, ગામના ભલા માટે કુ ળને
યજવુ,ં જનપદ એટલે કે મોટા િવ તારના ભલા માટે ગામને યજવું અને આ માના ઉ ાર
માટે સમ પૃ વી યજવી ઈ છનીય છે.]
૧૨૫.

कुसमु ं वणसपं नंग धहीनं न शोभते।
न शोभते ि याहीनं मधुरं वचनं तथा॥
[પુ પ રંગમાં ભલે ગમે તેટલું સા ં હોય પણ સુગંધ િવનાનું હોય તો તે શોભે ન હ. તે જ રીતે
અમલમાં ન મૂકવાના હોય તેવા મીઠા વચનો શોભતા નથી.]
૧૨૬.

के यूरािण न भूषयि त पु षं हारा न च ो वलाः
न नानं न िवलेपनं न कुसमु ं नालंकृता मूधजाः।
वा येका समलंकरोित पु षं या सं कृता धायते
ीय ते खलु भूषणािन सततं वा भूषणं भूषणम॥्
[માણસ શોભે શેનાથી? હાથમાં પહે રેલા સુંદર બાજુ બંધથી? ગળામાં પહે રેલા ચં સમા
ઊજળા હારથી? નાનથી મળતી વ છતાથી? દેહ પર લગાડેલા િવલેપનથી? પુ પોથી?
વાળની સરસ ગૂંથણીથી? હા, શોભાની આ બધી ચી

જ ર સારી લાગે છે પણ તેનાથી

અનેકગણી ચ ડયાતી શોભા તેના મુખમાંથી નીકળતી સં કારી વાણીની છે. સં કારપૂણ
વાણીની શોભા પાસે અ ય બધી શોભા ઝાંખી પડી

ય છે -ભતૃહ રકૃ ત નીિતશતક.]

૧૨૭.

को न याित वशं लोके मुखे िप डेन पू रतः।
मृदङ्गो मुखलेपेन करोित मधुर विनम॥्
[‘ખવડાવો’ તો કોણ તમારા વશમાં ન આવે ? મૃદંગના એટલે કે ઢોલના મોઢે લેપ કરો તો
તેમાંથી પણ મધુર અવાજ આવવો શ થઈ

ય છે.]
33

૧૨૮.

को िह भारः समथानां िकम् दूरं यवसाियनाम।्
को िवदेशः सिव ानां कः परः ि यवािदनाम॥्
[તાકાતવર માણસને બોજ ઉપાડવો ભારે ન પડે. ધંધો કરતો હોય તેને કોઈ થળ દૂર ન લાગે.
જ ેની પાસે િવ ા હોય તેને દેશ કે પરદેશ સરખાં જ લાગે. જ ે સરસ મીઠી વાતો કરે તેને માટે
કોઈ પારકુ ં ન રહે .]
૧૨૯.

कोलाहले काककुल य जाते िवराजते कोक लकूिजतं िकम् |
पर परं सवं दतां खलानां मौनं िवधेयं सततं सध
ु ीिभः ॥
[ યાં કાગડાઓ કાં કાં કરતા હોય યાં કોયલની સુરાવિલ બંધ થઈ
માણસોના ઝગડા ચાલતા હોય યાં ડા ા માણસોએ મૌન રહે વું

ય છે. યાં દુ

ઈએ.]

૧૩૦.

कृत य करणं नाि त मृत य मरणं तथा।
गत य शोचना नाि त ेतद् वेदिवदां मतम॥्
[જ ે કામ થઈ ગયું તે થઈ ગયું. તે કામ નથી થયું એવું થઈ શકતું નથી. જ ેમકે કોઈનું મરણ થઈ
ય તે થઈ

ય તો તેને પાછુ ં

વનમાં પલટાવી શકાય ન હ. એટલે જ વેદના

મત છે કે વીતી ગયેલી વાતનો શોક કરવો ન

ણકારોનો

ઈએ.]

૧૩૧.

कृपणेन समो दाता न भूतो न भिव यित।
अ पश
ृ नेव िव ािन यः परे यः य छित॥
[કૃ પણ જ ેટલો મોટો દાનવીર આ જગતમાં થયો નથી અને થશે ન હ કેમકે કૃ પણ િજદં ગીભર
પોતાના ધનને હાથ પણ લગાડતો નથી અને છેવટે બી ને આપી દે છે.]
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૧૩૨.

ोधा वित समं ोहः समं ोहा मृितिव मः।
मृित ंशाद् बुि नाशो बुि नाशा ण यित॥
[ભગવત ગીતાના આ

ોકમાં ભગવાન અજુ નને ઉપદેશ આપતા સમ વે છે કે ોધથી ભાન

ભૂલી જવાય છે. ભાન ભૂલેલા માણસને યાદ રાખવા જ ેવી વાતો યાદ આવતી નથી. આ
િવ મૃિતને કારણે મગજ કામ કરતું નથી અને જ ેનું મગજ કામ ન કરે તેનું સાવ ધનોતપનોત
નીકળી

ય છે.]

૧૩૩.

कः कालः कािन िम ािण को देशः को ययागमौ।
क याहं का च मे शि रित िच यं पुनः पुनः॥
[અ યારે સં ગો કેવા છે, કોણ મારા િમ ો છે, હં ુ યા િવ તારમાં રહં ુ છુ ,ં મારી આવક અને
ખચ કેટલા છે, હં ુ કોણ છુ ,ં અને મારી શિ ત કેટલી છે - આ છ બાબતો દરે ક માણસે ફરી
ફરી તપાસતાં રહે વું

ઈએ.]

ખ
૧૩૪.

ख ोतो ोतते तावद् यव नोदयते शशी।
उिदते तु सह ांशौ न ख ोतो न च मा:॥
[ યાં સુધી ચં મા ઊગતો નથી યાં સુધી આિગયો ચમકે છે. એક વખત સૂરજ ઊગે પછી ન
તો ચં નો કોઈ ભાવ પૂછ ે કે ન તો આિગયાનો કોઈ પ ો લાગે છે.]
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૧૩૫.

खलः करोित दुवृ ं नूनं फलित साधुषु।
दशाननोऽहरत् सीतां ब धनं तु महोदधेः॥
[એવું ઘણી વખત બને છે કે કોઈ ખરાબ માણસ ખોટું કામ કરે પણ તેનું ખરાબ પ રણામ
સારા માણસે વેઠવું પડે. દશ માથાવાળો રાવણ સીતાનું હરણ કરી ગયો પણ બંધન સમુ ને
વેઠવાનો વારો આ યો.]
૧૩૬.

खलः सषपमा ािण परि छ ािण प यित।
आ मनः िब वमा ािण प यन् अिप न प यित॥
[ખરાબ માણસોને બી નાં રાઈના દાણા જ ેવડા નાના દુગુણ પણ ચો ખા દેખાય છે પરંતુ
પોતાના દુગુણો મોટા પહાડ જ ેવડા હોય તો પણ દેખાતા નથી.]

ગ
૧૩૭.

गते शोको न कत यो भिव यं नैव िच तयेत् |
वतमानेन कालेन वतयि त िवच णाः ॥
[જ ે ઘટના ભૂતકાળમાં થઈ ચૂકી તેનું દુઃખ મનમાં રાખવું ન હ કે જ ે ભિવ યમાં થનાર છે તેનો
મગજ પર ભાર ન રાખવો. ડા ો માણસ અ યારની પ રિ થિત શું છે તે યાનમાં રાખીને જ
વન

વે. ]

૧૩૮.

गहना कमणो गितः।
[કમની ગિત ગહન છે. સમ

શકાતી નથી.]
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૧૩૯.

गुणव जनसस
ं गात् याित नीचोऽिप गौरवम।्
पु पमाला सङ्गेन सू म् िशरिसधायते॥
[ગુણવાન માણસોના સંસગમાં રહે વાથી ઓછી લાયકાતવાળા માણસોને પણ ગૌરવ મળી

ય

છે. પુ પમાળામાં રહે વાને કારણે સાધારણ દોરાને પણ ગળામાં માનભયુ થાન મળે છે.]
૧૪૦.

गुणव त ि ल य ते ायेण भवि त िनगुणा सिु खनः |
ब धनमायाि न शुका यथे सच
ं ा रण काका ॥
[એવું ઘણી વખત

વા મળે કે ગુણવાન થવું મુિસબત નોતરે છે યારે ગુણિવ હનોને કોઈ

તકલીફ વેઠવી પડતી નથી જ ેમકે મીઠું બોલતા પોપટને િપંજરે પૂરાવું પડે છે યારે કાગડાઓ
મન ફાવે યાં ઊડતા રહી ગાયા કરે છે! ]
૧૪૧.

गुणै मतांयाित नो चैरासनसिं थत:।
ासादिशखर थोिप काक: िकं ग डायते॥
[કોઈ પણ માણસની લાયકાત તે યા થાને િબરાજ ે છે તેના પરથી ન હ પણ તેના ગુણો કેવાં
છે તે આધારે જ અંકાય. કોઈ કાગડો ઊડીને
ગ ડ થોડો થઈ

ચા મહે લના િશખર પર બેસી

ય એટલે તે

ય? ]

ઘ
૧૪૨.

घटं िभ ात् पटं िछ ात् कुया ासभरोहणम।्
येन के न कारेण िस ः पु षो भवेत॥्
[ઘરના વાસણ ફોડીને, પોતે પહે રેલા કપડાં ફાડીને, ગધેડા ઉપર સવારી કરીને કે એક યા
બી

કોઈ રીતે ( િસિ ભૂ યા) માણસો િસિ મેળવે છે જ.]
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૧૪૩.

घृ ं घृ ं पुनरिप पुन दनं चा ग धम।्
िछ नं िछ नं पुनरिप पुनः वादु चैवे ुका डम।्
द धं द धं पुनरिप पुनः का चनं का तवणम।्
ाणा तेऽिप िह कृितिवकृितजायते नो मानाम॥्
[ચંદનને ગમે તેટલી વાર ઘસો પણ તે દરે ક વખતે મનોહર સુગંધ જ આપશે . શેરડીમાં ગમે
તેટલાં કાપા મૂકો પણ દરે ક વખતે તેનો રસ મીઠો ને મીઠો જ રહે શે, સોનાને ચાહે તેટલી વાર
તપાવો પણ તેનો સોનેરી રંગ ઝાંખો પડશે ન હ. જ ે ઉ મ કૃ િત ધરાવતા હોય તેઓ મરી
ય પણ કદી પોતાની ઉ મ કૃ િતને ન છોડે.]

ચ
૧૪૪.

च व प रवत ते दुःखािन च सख
ु ािन च।
नीचैग छ युप र च दशा च नेिम मेण॥
[સુખ-દુઃખ વારાફરતી આ યા જ કરે છે. ગોળ ગોળ ફરતા ચકડોળમાં જ ેમ જ ે નીચે હોય તે
ઉપર આવે અને જ ે ઉપર હોય તે નીચે

ય તેવું જ સુખદુઃખનું છે. એ ચ ચાલતું જ રહે છે.

સરખાવો આ સુભાિષતને કિવ કાિલદાસના અગાઉ માંક ૧૦૭ પર અપાયેલા કથન સાથે.
બ ેનાં શ દો અને ભાવાથ લગભગ સરખાં છે.]
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૧૪૫.

चरैवेित चरैवेित।
[ચાલતા રહો, ચાલતા રહો, ચાલતા રહે વામાં જ ક યાણ છે. ઐતરે ય ા ણ ંથમાં અપાયેલા
ચરૈ વેિત ચરૈ વેિત સૂ ના મૂળ પાંચ સુંદર

ોક આ માણે હોવાનું મનાય છેઃ

१-ॐ नाना ा ताय ीरि त, इित रोिहत शु मु ।
पापो नृष रो जन, इ इ चरतः सखा। चरै वेित चरै वेित॥
२- पिु प यौ चरतो जघं ,े भू णरु ा मा फल िहः।
शेरेऽ यसवेर ् पा मानः मेण पथे हताः। चरै वेित चरै वेित॥
३- आ ते भग आसीन य, ऊ वि त ित ित तः।
शेते िनप मान य, चराित चरतो भगः। चरै वेित चरै वेित॥
४- किलः शयानो भवित, सिं जहान तु ापरः।
उि ँ ेताभवित, कृ तं सपं ते चरन।् चरै वेित चरै वेित॥
५- चरन् वै मधु िव दित, चरन् वादमु दु ु बरम।्
सयू यप य ेमाणं योन त यते चरन।् चरै वेित चरै वेित॥ ]
૧૪૬.

िचता विलता वा वै ो िव मयागतः ।
नाहं गतो न मे ाता क येद् ह तलाघवम् ॥
[વૈદ-હકીમ-દા તરો માટે આ જમાના-જૂ નો આકરો કટા છે. એક શબને અિ દાહ અપાતો
ઈ વૈદને નવાઈ લાગે છે કે આ માણસના ઘરે ન તો હં ુ કે ન તો મારો કોઈ ભાઈ ગયો છે, તો
પછી તેને યમસદન કોણે પહ ચા ો હશે?]
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૧૪૭.

िच तनीया िह िवपदां आदावेव िति या।
न कूपखननं यु ं दी े वाि हना गहॄ े॥
[સંકટ આવે તે પહે લા જ તેનો ઈલાજ િવચારી રાખવો

ઈએ. આગ લાગે પછી કૂવો ખોદવા

ન બેસાય.]
૧૪૮.

िच ता िचता समानाऽि त िब दुमा िवशेषतः |
सजीवं दहते िच ता िनज वं दहते िचता ॥
[િચંતા અને િચતા બ ે લગભગ સરખા છે. બ ે વ ચે મા એક ટપકાંનો ફરક છે. સ વ
માણસોને િચંતા સળગાવે છે. િન વ માણસો િચતામાં સળગે છે.]

છ
૧૪૯.

िछ नोऽिप रोहित त ः ीणोऽ युपचीयते पुन ः।
इित िवमृश तः स तः स त य ते न िव लुता लोके ॥
[ભતુહ રના નીિતશતકનો આ
પછી પાછો વધતો

ોક છેઃ વૃ ને કાપો તો તે ફરી ફરી વધે છે. ચં

ીણ થયા

ય છે. આ બધી વાત યાદ રાખી સંત માણસો દુઃખમાં પણ સંતાપ પામતા

નથી.]

જ-ઝ
૧૫૦.

जय तु ते सक
ु ृ ितनो रसिस ाः कवी राः।
नाि त एषां यशः काये जरामरणजं भयम॥्
[સુંદર કૃ િતઓ રચનારા, ઉરના

ડા ભાવને શ દમાં ઉતારી રસ િસ કરનારા અને કિવઓ

પણ જ ેને ઉ મ ગણે એવા મહાકિવઓનો જય હો. તેમની કીિત પી કાયાને વૃ ાવ થા કે
મરણનો કોઈ ભય નથી -ભતૃહ રકૃ ત નીિતશતક.]
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૧૫૧.

जलात् र ेत् तैलात् र ेत् र ेत् िशिथलब धनात् ।
मूखह ते न दात यं इित वदित पु तकं ॥
[એક ચોપડી તેના વાંચકને કહે છે; હે ભાઈ મારી ર ા કરજ ે. મને પાણીમાં ભ વાથી, તેલના
ડાઘાડૂઘીથી અને પાનેપાને છૂ ટા પડી જવાથી બચાવજ.ે અને ભાઈ, ભૂલેચૂકે મને કોઈ મૂરખ
માણસના હાથમાં તો યારે ય મૂકતો જ ન હ!]
૧૫૨.

जले तैलं खले गु ां पा े दानं मनागिप।
ा े शा ं वयं याित िव तार व तुशि त:॥
[ઘણી બાબતો તેના મૂળભૂત ગુણધમને કારણે આપમેળે િવ તાર પામે છે. જ ેમકે પાણીની ઉપર
નાખેલું તેલ, દુ

માણસને કહે વામાં આવેલી ખાનગી વાત, સુપા ને આપેલું નાનું સરખું દાન,

ડા ા માણસને મળેલું ાન, આ બધું આપમેળે ફે લાયા કરે છે.]
૧૫૩.

जात य िह ुवो मृ यु ुवं ज म मृत य च।
त मादप रहायऽथ न वं शोिचतुमहिस॥
[ભગવ ગીતાનો ઉપદેશઃ જ ે માણસ જ મે છે તેનું મૃ યુ િનિ ત છે. જ ેમનું મરણ થાય તેનો
ફરી જ મ થાય છે. આ વાતને કોઈ માણસ કોઈ કાળે ટાળી શકે ન હ. આવી અિનવાય
બાબતનો હરખશોક રાખવો ન

ઈએ.]

૧૫૪.

जानािम धम न च मे ाविॄ :।
जाना यधम न च मे िनविॄ :॥
[મહાભારતમાં દુય ધન ારા બોલાયેલું િસ વા ય. એવું નથી કે ધમ શું છે, અધમ શું છે
તેની મને ખબર નથી. પણ

ણવા છતાં હં ુ ધમના માગ કદમ મૂકી શકતો નથી અને અધમના
માગથી પાછો હઠી શકતો નથી.]
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૧૫૫.

जानािम नागे तव भाव क ठे ि थतो गजित शंकर य।
थानं धानं न बल धानं थाने ि थतो कापु षः अिप शूरः॥
[ગ ડ શંકરના કંઠ ે િવંટળાયેલા નાગને કહે છેઃ તારી તાકાતની મને ખબર છે. તું શંકરના કંઠ ે
બેસીને ફં ૂફાળા મારી ર ો છે. મહ વ થાનનું છે બળનું ન હ. ચી પદવી પર બેઠલ
ે ો કાયર
પણ શૂરવીર ગણાય.]
૧૫૬.

िज ां विचत् सदं शित वदि ः त ेदनायां कतमाय कु येत।्
[ ીમ ભાગવતની (૧૧-૨૩-૫૧) આ બહુ સમજવા જ ેવી વાત છે.
આપણા દાંતથી
આપણી ભ કચડાઈ ય તો સ કોને કરવી? દાંતને સ કરી શકાય? ના. આથી જ
જ ેમને આપણે આપણા વજન માનીએ છીએ – આપણા પોતાના માનીએ છીએ- તેમના
અપરાધો આપણે નજર અંદાજ કરવા રહે છે.]
૧૫૭.

जीवो जीव य जीवनम।्
[આ એક વા તિવકતા છે. આ જગતમાં દરે ક

વનું

વન બી

વને આધારે જ ચાલે છે.]

૧૫૮.

ये वं ज मना नैव गुणै ये वमु यते।
गुणात् गु वमायाित दु धं दिध घतॄ ं मात॥्
[મહાનપ ં જ મથી મળતું નથી. ધીમે ધીમે ગુણોના સંચય વડે મહાન થવાય છે. ઘીનો જ
દાખલો લો. ઘી સીધું બનતું નથી. દૂધનું દહ , છાશ, માખણ થયા પછી છેવટે ઘી બને છે.]
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ટ-ઠ-ડ-ઢ-ણ-ત-થ
૧૫૯.

तत् कम यत् न ब धाय सा िव ा या िवमु ये।
आयासाय अपरं कम िव ा अ या िश पनैपुणम॥्
[િવ પુરાણનું આ કથન છે. એનો ભાવાથ એ છે કે જ ે કમ મનુ યને (ભવના)બંધનમાં ન બાંધે
તે સાચું કમ છે. જ ે િવ ા (ભવના) બંધનમાંથી મુિ ત અપાવે તે સાચી િવ ા છે. તે િસવાયના
બાકીના કમ તો મા ક નું કારણ બને છે અને તે િસવાયની બાકીની િવ ા ફ ત શોભાના
ગાંઠીયા જ ેવી છે.]
૧૬૦.

त व िकमिप का याना जानाित िवरलो भुिव ।
मािमकः को मर दानाम तरेण मधु तम् ॥
[કા યની અંદર રહે લા રસને કોણ

ણી શકે, માણી શકે? બહુ જ ઓછા માણસો પાસે એવી
શિ ત હોય છે. એક પુ પની અંદર કેટલી મીઠાશ છૂ પાયેલી છે તેની મા મધમાખી િસવાય
બી

કોઈને ખબર ન પડે. -પં ડત જગ ાથ કૃ ત ભાિમની િવલાસ]

૧૬૧.

तदेजित त नैजित त ूरे त ि तके ।
तद तर य सव य तदु सव य बा तः॥
(ઈશાવા યોપિનષદ)
[ ભુ છે ભમતા ને છતાં િ થર
અનંત અંતરે ને સાવ ન ક
યા યા છે કણેકણની ભીતર
છતાં છે સવની બહાર સંપૂણ]
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૧૬૨.

तदेतत् त यं जनिन सकलो ा रिण िशवे।
कुपु ो जायेत विचदिप कुमाता न भवित॥
[શંકરાચાય લખેલા દેવી અપરાધ

માપના તો નો સુંદર

ોકઃ હે સવનો ઉ ાર

કરનારી ક યાણકારી દેવી, મારા બધા અપરાધની મા આપજ ે કેમકે યારે ક પુ કુ પુ
બને છે પણ માતા કદી કુ માતા બનતી નથી.]
૧૬૩.

तावत् भय य भेत यं यावत् भयं न आगतम।्
आगतं िह भयं वी य हत यं अशंकया॥
[પંચતં માં અપાયેલી સોનેરી સલાહઃ યાં સુધી ભય સામે ન આવે યાં સુધી ભયથી ડરવું
ઈએ ને એનાથી દૂર રહે વું

ઈએ પણ એક વખત ભય સામે આવીને ઊભો રહે કે તુરંત

અચકાયા િવના તેના પર હાર કરવો

ઈએ.]

૧૬૪.

ते िह नो िदवसा गताः।
[ તે દવસો ગયા જ. ભગવાન રામનો િવષાદયોગ વણવવા ભવભૂિતએ રામના મુખમાં મૂકેલા
શ દો. ઉ રરામચ રતનો આખો

ોક આ માણે છે.

जीव सु तातपादेषु नवे दारप र हे ।
मातृिभि यमानानां ते िह नो िदवसा गताः ॥१२॥
હં ુ િપતા ના ચરણમાં વતો હતો, નવા નવા લ થયા હતા. મારી માતાઓની સંભાળ
રાખતો હતો. તે દવસો ગયા જ. ભવભૂિતની આ કૃ િત અનેક રીતે અ ભુત છે. ભગવાન રામ
માટે ‘ચંડાળ’ શ દ વાપરવાની હ મત ભવભૂિત જ ેવા કિવ જ કરી શકે. ઉ રરામચ રત
ંથમાં સીતા યાગના સંગને ભગવાન રામે પોતાના ‘ચાંડાલકમ’ તરીકે ગણા યો છે. ]
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૧૬૫.

यजि त िम ािण धनैिवहीनं पु ा दारा स जना ।
तमथव तं पुनरा यि त अथ िह लोके मनुष य ब धु:॥
[ યારે તમારી પાસે ધન ન હોય યારે તમને તમારા િમ , પુ , પ ની, ન કના સગાવહાલા
બધા છોડીને ચા યા

ય છે.

તમારી પાસે ધન આવે તો તેઓ તમારી પાસે પાછા આવે છે.

આ જગતમાં તમારો સાચો સાથીદાર પૈસો જ છે.]
૧૬૬.

यजेत् ुधाता जननी वपु ं खादेत् ुधाता भुजगी वम डम।्
बुभुि त: िकं न करोित पापं ीणा जना िन क णा भवि त॥
[આચાય િવ ગુ
કરતો આ

ચાણ યે સકડો વષ પૂવ લખેલો જગતની કઠોર વા તિવકતાનું િન પણ

ોક આજ ે પણ એટલો જ આંખ ઉઘાડનારો છેઃ ભૂખના દુઃખની મારી જનેતાને

ઘણી વખત પોતાનું સંતાન યાગી દેવાની ફરજ પડે છે. ભૂખી થયેલી સાપણ પોતાના
બ ચાઓને પણ ખાઈ

ય છે. ભૂ યો માણસ યું પાપ ન કરે ? જ ે માણસમાં શિ ત ન રહે તે

સાવ િન ુર ને દયાિવહોણો થઈ

ય.]

૧૬૭.

यजेद् धम दयाहीनं िव ाहीनं गु ं यजेत।्
यजेत् ोधमुख भाया िनः नेहान् बा धवांस् यजेत॥्
[જ ેમાં દયાને થાન ન હોય તેવો ધમ છોડી દેવો
યાગ કરવો

ઈએ. જ ેની પાસે િવ ા ન હોય તેવા ગુ નો

ઈએ. સદા ોધ કરતી પ નીને છોડવી

ધરાવતા ભાઈને વહે તો મૂકી દેવો

ઈએ અને આપણા માટે નેહભાવ ન

ઈએ.]

૧૬૮.

ि याच र ं पु ष य भ यं।
दैवो न जानाित कुतो नरम॥्
[ ીના બા વતનની પાછળ અને પુ ષના ભા યની અંદર શું છૂ પાયેલું છે તેનો અંદાજ દેવોને
પણ આવી શકતો નથી તો પછી સાધારણ માણસને તો યાંથી ખબર પડે.]
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૧૬૯.

तृ णे देिव नम तु यं धैयिव लवका रिण ।
िव णु ैलो यनाथ अिप य वया वामनीकृत ॥
[હે તૃ ણાદેવી, મનની શાંિત હરનારી, તને પગે લાગુ છુ .ં ત તો ણ લોકના ધણી િવ

જ ેવાંને

પણ વામન અવતાર લઈ ભીખ માગવાની ફરજ પાડી! ]

દ
૧૭૦.

दिध मधुरं मधु मधुरं ा ा मधुरा सध
ु ािप मधुरैव।
त य तदेव िह मधुरं य य मनो य सल
ं नम॥्
[દહ મીઠું છે, મધ મીઠું છે, ા મીઠી છે, અમૃત પણ મીઠું લાગે છે. યાં આપ ં મન લાગી
ય તે ચીજ આપણને હંમેશા મધુર જ લાગે.]
૧૭૧.

दशने पशणे वािप वणे भाषणेऽिप वा।
य व य तरङ्गं स नेह इित क यते॥
[જ ેના દશન કરવાથી, જ ેનો પશ થવાથી, જ ેનું બોલેલું સાંભળતા કે જ ેને કક કહે વા જતાં
તમા ં દય ઓગળવા લાગે યારે સમજવું કે તમને તેના માટે નેહના અંકુર ફૂટી ગયા છે.]
૧૭૨.

दात यं भो यं सित िवभवे सं हो न कत यः |
प यािम मधुकरीणां सिं चतमथ हर य ये ॥
[ યારે વૈભવ મળે યારે તેનો ધનનો ઢગલો ભેગો કરવાને બદલે દાન કરવું
તેનો ઉપભોગ કરવો
રાખે છે એ મધ બી

ઈએ અથવા

ઈએ કેમકે એ તો નજરે દેખાય છે કે મધમાખીઓ સં હ કરી સાચવી
લોકો જ ખાઈ

ય છે.]
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૧૭૩.

दाता मी गुण ाही वामी दुःखेन ल यते |
शुिचद ोऽनुर जाने ृ योऽिप दुलभः ॥
[ઉદાર, માશીલ અને કામની કદર કરનારા માિલક મળવા મુ કેલ છે. તો સામે ચો ખું કામ
કરનારા, હ િશયાર અને સાથે સાથે માિલકની ેમથી સેવા કરે તેવા નોકર નસીબ હોય તો જ
મળે.]
૧૭૪.

दाता लघुर् अिप से यो भवित न कृपणो महान् अिप समृद् या।
कूपोऽ तः वादुजलः ी यै लोक य न समु ः॥
[દાતા ગમે તેટલો નાનો હોય તો પણ માનને લાયક ગણાય. કૃ પણ માણસ ગમે તેટલો સમૃ
હોય છતાં નકામો ગણાય. કુ વો નાનો હોવા છતાં પીવા માટે મીઠું પાણી આપે છે. દ રયા પાસે
યારે ખૂટે ન હ તેટલો પાણીનો ભંડાર છે પણ તર યાને તે ભંડાર શું કામનો ?]
૧૭૫.

दानं भोगो नाशि त ो गतयो भवि त िव य।
यो न ददाित न भुङ् े त य तृतीय गितभवित॥
[ભતૃહ રકૃ ત નીિતશતકમાં આ કથન છેઃ દાન, ભોગ અને નાશ એ ણ માગ જ ધન જઈ શકે
છે. જ ે માણસ દાન ન આપે કે ન તેનો ઉપભોગ કરે તો તેનું ધન ી

માગ

ય છે એટલે કે

નાશ પામે છે.]
૧૭૬.

दुजनः प रहत यः िव या अलङ्कृतोऽिप सन।्
मिणना भूिषतः सपः िकम् असौ न भयङ्करः॥
[દુજન માણસ પાસે િવ ા ને ાનનો ભંડાર હોય તો પણ તેનાથી દૂર રહે વું. નાગની ફે ણ પર
મિણ હોય એટલે તે કંઈ ઓછો ભયંકર થઈ જતો નથી -ભતૃહ રકૃ ત નીિતશતક.]
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૧૭૭.

दुजनः ि यवादीित नैति ासकारणम।्
मधु ित ित िज हा े दये तु हलाहलम॥्
[દુજન માણસ મીઠી મીઠી વાત કરે એટલે તેનાપર ભરોસો મૂકી ન દેવાય કેમકે તેની

ભ પર

ભલે મધ પાથરે લું હોય પણ તેના દલમાં નક ં ઝેર જ ભરે લું હોય છે.]
૧૭૮.

दुजन य च सप य वरं सप न दुजनः।
सप दशित कालेन दुजनस् तु पदे पदे ॥
[દુજન અને સપ એ બ ેમાં સપ વધુ સારો કેમકે સપ તો યારે ક દંશ આપે પણ દુજન ડગલે
પગલે ડં યા જ કરે .]
૧૭૯.

दुजनेन समं स यं ेष चािप न कारयेत।्
उ णो दहित चाङ्गारः शीतः कृ णायते करम॥्
[દુજનો સાથે દો તી કે દુ મની કંઈ ન કરાય. કોલસો ગરમ થાય તો હાથ દઝાડે અને ઠડં ો
થાય તો હાથ કાળા કરે .]
૧૮૦.

दुबल य बलं राजा बालानां रोदनं बलम।्
बलं मूख य मौिन व,ं चौराणाम् अनतॄ म् बलम॥्
[દુબળા માણસનું બળ રા

છે. બાળકોનું બળ દન છે. મૂખ માણસનું બળ મૌન છે અને

જુ ઠા ં ચોરનું બળ છે.]
૧૮૧.

दु य द डः वजन य पूजा यायेन कोश य िह वधनं च।
अप पातः िनजरा र ा प चैव धमाः किथताः नपृ ाणाम॥्
[આદશ રા ની પાંચ ફરજ છે. દુ

માણસોને દંડ આપવો, પોતાના માણસોની કદર કરવી,

યાયપૂવક રાજકોષને વધુ સમૃ

બનાવવો, િન પ પાત વ હવટ ચલાવવો અને પોતાના

રા યનું ર ણ કરવુ.ં ]
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૧૮૨.

दु ा भाया शठं िम ं भृ य ो रदायकः।
ससप च गृहे वासो मृ युरेव न सश
ं यः॥
[પ ની દુ

હોય, િમ ધુતારો હોય, નોકર મોઢે સામું સંભળાવનારો હોય અને સાપવાળા

ઘરમાં રાત રહે વાનું હોય તો આપણો ઘડોલાડવો થઈ જ જવાનો છે એ વાત સો ટકા સાચી
માન .]
૧૮૩.

दूरत शोभते मूख ल बशाटपटावतृ |
तावत् शोभते मूख यावि कंिच न भाषते ॥
[સુંદર કપડા પહે રેલા મૂરખાઓ યાં સુધી દૂરથી દેખાતા હોય યાં સુધી જ શોભે છે. યારે
તેઓ ન ક આવી કંઈ બોલે છે યારે તરત તેમની અસિલયતની ખબર પડી

ય છે.]

૧૮૪.

दूर था: पवता: र या: वे या: च मुखम डने।
यु य य तु कथा र या ीिण र यािण दूरत:॥
[ડુગ
ં ર દૂરથી રળીયામણા લાગે. વારાંગનાનું મુખ આઘેથી સા ં દેખાય. લડાઈની વાતો ફ ત
સાંભળવામાં સારી લાગે. આ ણેય આઘા સારા બાકી તેમનો અનુભવ લેવા જઈએ તો
ખોખરા થઈ જઈએ.]
૧૮૫.

दूर थोऽिप न दूर थो यो य य मनिस ि थत:।
यो य य हदॄ ये नाि त समीप थोऽिप दूरत:॥
[ચાણ યે સરળ ભાષામાં કહે લું સનાતન સ યઃ જ ેનું થાન આપણાં હૈ યામાં અિવચળ હોય તે
ભલે ગમે તેટલો દૂર હોય પણ તે કદી દૂર હોતો નથી. જ ેને માટે આપણા હૈ યામાં કોઈ થાન
નથી તે ભલે આપણી સામે ઊભો હોય પણ તે દૂરનો દૂર જ રહે છે.]
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૧૮૬.

ि पूतं यसे पादं व पूतं जलं िपबेत।्
स यपूतं वदे ाचं मनः पूतं समाचरेत॥्
[આ પણ ચાણ યનો ઉપદેશ છેઃ

વનમાં દરે ક પગલું

ઈ

ઈને મૂકવું. પાણી પીવું હોય તો

ગાળીને પીવુ.ં જ ે કંઈ બોલીએ તે સાચું છે કે ન હ તેનો િવચાર કરીને બોલવું અને

વનમાં જ ે

કંઈ કામ કરીએ તે આપણા મનને પૂછીને કરવા કે હં ુ જ ે કંઈ ક ં છુ ં તે બરાબર છે કે ન હ.]
૧૮૭.

ीिवमौ पु षो लोके िशरःशूलकरौ भृशम।्
गृह थ िनरार भो यित सप र हः॥
[આ જગતમાં બે કારના માણસો માથાના દુઃખાવા જ ેવા છે. એક તો જ ે સંસાર માંડીને બેઠા
છે પણ સંસારના યવહારમાં કોઈ યાન આપતા નથી અને બી

જ ે સંસાર છોડી સં યાસી

બ યા છે છતાં સંસારીથી પણ ચડે એવો પ ર હ ધરાવે છે.]

ધ
૧૮૮.

धनधा य योगेषु िव ासङ् हणेषु च।
आहारे यवहारे च य ल ज सख
ु ी भवेत॥्
[ધનધા ય ભેગા કરવામાં, િવ ા ાિ માં, જમવામાં અને યાવહા રક બાબતોમાં જ ે માણસ
ખોટી શરમ છોડી દે તે સુખી થાય.]
૧૮૯.

धम र ित रि तः।
[જ ે ધમનું ર ણ કરે છે તેનું ધમ ર ણ કરે છે.]
૧૯૦.

िधक् त य ज म यो लोके िप ा िव ायते नरः।
[જ ે માણસ પોતાના કાયના લીધે ન હ પણ િપતાના નામને લીધે
િન ફળ ગયેલો લેખાય.]
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ણીતો બને છે તેનો જ મ

૧૯૧.

धैय य य िपता मा च जननी शाि ति रं गेिहनी
स यं सनू ुरयं दया च भिगनी ाता मनःसयं मः
शै या भूिमतलं िदशाः अिप वसनं ानामृतं भोजनं
एते य य कुटुि बनः वद सखे क मात् भयं योिगनः
[ધૈય જ ેનો િપતા છે, મા માતા છે, િચર શાંિત પિ ન છે, સ ય સંતાન છે, દયા બહે ન છે,
મનનો સંયમ ભાઈ છે, ભ ય પથારી છે, દશાઓ વ

છે,

ાન પી અમૃતનું ભોજન છે;

આવાં કુ ટુ બીજનો જ ેને હોય તેવા યોગીને ભય કોનો લાગે? ]

ન
૧૯૨.

न अिभषेको न सं कार: िसहं य ि यते वने।
िव मािजतस व य वयमेव मगॄ ता॥
[કિવ માઘનું આ કથન છે. વનમાં િસંહનો કોઈ િવિધપૂવક રા યાિભષેક કરતું નથી. િસંહ
વપરા મ વડે જ પોતાને મૃગે

તરીકે પૂરવાર કરે છે.]

૧૯૩.

न कि त् क यिचत् िम ं न कि त् क यिचत् रपुः।
कारणेनैव जाय ते िम ािण रपवोऽिप वा॥
[અમ તા અમ તા કોઈ કોઈના િમ કે શ ુ થઈ જતાં નથી. યારે કોઈ કારણ ઉપિ થત થાય
યારે જ િમ કે શ ુનો ઉ ભવ થાય છે.]
૧૯૪.

न काल य ि यः कि न े योऽिप कपी र।
कालः कालयते सवा सवः कालेन ब यते॥
[કાળને માટે કોઈ િ ય કે અિ ય નથી. કાળ બધાને ખાઈ
બંધાયેલા છે.]
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ય છે. બધા લોકો કાળના બંધનમાં

૧૯૫.

न गृहं गृहिम याहः गृिहणी गृहमु यते।
गृहं तु गृिहणीिहनमर यस शं भवेत॥्
[ હતોપદેશનું આ કથન છે. થુળ પદાથથી બનેલા ઘરને ઘર ન કહે વાય. ગૃ હણી જ ઘર
કહે વાય. ગૃ હણી િવનાનું ઘર જગં લ બની

ય છે.]

૧૯૬.

न च िव ासमो ब धुः न च यािधसमो रपुः।
न चाप यसमो नेहः न च धम दयापरः॥
[િવ ા સમાન કોઈ બંધુ નથી. િચંતા જ ેવો કોઈ દુ મન નથી. સંતાન ેમ સમો કોઈ નેહ નથી.
દયાથી

ચો કોઈ ધમ નથી.]

૧૯૭.

न चोरहाय न च राजहाय न ातृभा यं न च भारकारी।
यये कृते वधत एव िन यं िव ाधनं सवधन धानम॥्
[બધા કારના ધનમાં િવ ા પી ધન સૌથી ચડે કેમકે ચોર તેની ચોરી કરી શકતા નથી, રા
તે છીનવી શકતો નથી, ભાઈઓ તેમાંથી પોતાનો ભાઈભાગ પડાવી શકતા નથી, તે બોજ પ
બનતું નથી, તે વાપરવાથી તે વધે છે અને તેનો કદી નાશ થતો નથી.]
૧૯૮.

न जातु काम: कामानामुपभोगेन शा यित।
हिवषा कॄ म मेव भुय एवािभवधते॥
[મનુ મૃિતમાં કહે વાયેલો આ મૂળ

ોક મહાભારત અને

ીમ ભાગવ બ ેમાં ફરીથી

કહે વાયો છે. આપણી ઇ છાઓને આપણે સંતોષીએ તો તેથી ઇ છા શાંત પડી જતી થતી નથી.
ય ની અંદર આહુિત હોમવાથી અિ નું

ર વધે છે, ઘટતું નથી.]
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૧૯૯.

न जायते ि यते वा कदािचन् नायं भू वा भिवता वा न भूयः।
अजो िन यः शा तोऽयं पुराणो न ह यते ह यमाने शरीरे॥
[ભગવ ગીતામાં ભગવાને આપેલો બોધઃ આ આ મા કોઈ પણ કાળમાં ન જ મ લે છે ન
મરણ પામે છે. ન તો તેનો ઉ ભવ કે ફરી ઉ ભવ થાય છે. તે િન ય છે, શા ત છે, પુરાતન
છે. દેહ હણાઈ

ય છે. આ મા હણાતો નથી. ]

૨૦૦.

न तु अहं कामये रा यं न वग न पुनभवम।्
कामये दु:खत ानां ािणनाम् आितनाशनम॥्
[ભાગવત પુરાણમાં રા

રિ તદેવ આ

ોક કહે છે અને મહાભારતના ોણપવમાં પણ તેનો

ઉ ેખ છે. નથી ઇ છા મને રા યની, નથી વગની કે નથી નવો જ મ ધારણ કરવાની. મારી
ઇ છા આ જગતના

યેક દુઃખી-પી ડત ાણીના દુઃખદદ દૂર કરવાની છે.]

૨૦૧.

न देवा द डमादाय र ि त पशुपालवत।्
यं तु रि तुिम छि त बुद् या सिं वभजि त तम॥्
[ભરવાડને ઢોરનું ર ણ કરવું હોય તો તે હાથમાં લાકડી લઈ ઢોરને બચાવતા હોય છે.
ભગવાન તમને ઢોરની ક ામાં મૂકતો નથી. એટલે યારે તેને તમા ં ર ણ કરવું હોય યારે તે
હાથમાં લાકડી લઈ બચાવવા આવતો નથી. એ તમને સ બુિ આપે છે.]
૨૦૨.

न धैयण िवना ल मीन शौयण िवना जयः।
न ानेन िवना मो ो न दानेन िवना यशः॥
[ધીરજ ધયા િવના લ મી ન મળે. શૂરવીરતા દાખ યા િવના
મળે. દાન કયા િવના જશ ન મળે.]
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ત ન મળે. ાન િવના મો ન

૨૦૩.

न भूतपूव न कदािप वाता हे नः कुरङ्गो न कदािप ः।
तथािप तृ णा रघुन दन य िवनाशकाले िवपरीतबुि ः॥
[સોનાના હરણની વાત ન તો કદી કોઈએ સાંભળી હતી ન તો સોનાનું હરણ કોઈએ સગી
આંખે

યું હતું છતાં ભગવાન રામ જ ેવા પણ એ કા પિનક હરણ પાછળ દો ા. ખરે ખર

યારે દુઃખના દહાડા આવવાના હોય તે વખતે આપણી બુિ બહે ર મારી

ય છે.]

૨૦૪.

न भूतो न भिव यित।
[અશ ય ઘટના જ ે કદી થઈ નથી અને ભિવ યમાં થશે ન હ.]
૨૦૫.

न मु ासु न हीरेषु तत् तेजः खलु राजते।
िशि पनः मत य वेदा बुकिणकासु यत॥्
[મહે નત-મજુ રી કરતાં એક કારીગરના પરસેવાના ટીપામાં જ ે ચમક હોય છે તેટલું તેજ હીરા
કે મોતીમાં કદી હોતું નથી.]
૨૦૬.

न रा यम् न च राजाः असीत् न द डयो न च दाि डकः ।
धमणैव जाः सवा र ि त मः पर परम् ॥
[કાલ માકસે સા યવાદના િસ ાંતો ઘડતી વખતે સા યવાદમાં છેવટના તબ ે રા યની તમામ
સ ા િવલીન થઈ જશે એવી જ ે ક પના ઘડી તેના

ેરણાદાતા હતા રિશયાના િ સ

ોપોટકીનના રા યિવહીન સમાજરચનાના મૂળભૂત િવચારો. પણ િ સ ોપોટકીન કહે તે
પહે લા સં કૃ ત સા હ યમાં અનેક સદીઓ અગાઉ એ જ વાત વણવાઈ ચૂકી છે. મહાભારતના
શાંિત પવના આ

ોકમાં બાણશૈયા પર સૂતેલા ભી મ િપતામહ યુિધિ રને ઉપદેશ આપતાં

કહે છે કે ન કોઈ રા ય હોવું
કે ન કોઈ દંડ કે સ

ઈએ કે ન કોઈ રા . ન કોઈ દંડ કે સ

કરનાર હોવું

ઈએ

ભોગવનાર. ધમ (એટલે કે પોતાના કત યના પાલન) વડે સવ

એ

એક બી નું ર ણ કરવું ઘટે છે.]
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૨૦૭.

न िह क याणकृ कि ुगितं तात ग छित।
[ભગવ

ગીતામાં ભગવાનનો ઉપદેશઃ બી ના ક યાણનું કામ કરનારાની કોઈ દવસ

અવદશા થતી નથી.]
૨૦૮.

न िह कि द् आचारः सविहतः सं वतते।
[જગતમાં એવો કોઈ સમાજ િનયમ હજુ સુધી ઘડાયો નથી કે જ ેનાથી બધાને એક સરખો
ફાયદો થાય. સામાિજક યવહારના તમામ િનયમો એવા હોય છે કે જ ેનાથી કોઈને થોડો
ફાયદો થાય કે કોઈને વધુ ફાયદો થાય.]
૨૦૯.

न िह क य ि यः को वा िवि यो वा जगत् ये।
काले कायवाशात् सव भव य् एवाि याः ि याः॥
[ ણે જગતમાં કોઈ કોઈનું વહાલું નથી કે નથી કોઈ કોઈનું દવલું. સમય અને સંયોગો
અનુસાર સવ એક બી ને ગમતા કે અણગમતા થાય છે.]
૨૧૦.

न िह ानेन स शम् पिव िमह िव ते।
त वयं योगसिं सि ः कालेना मिन िव दित॥
[આ સંસારમાં ાન જ ેટલી પિવ ચીજ બી

કોઈ નથી. કમયોગ વડે સંિસિ મેળ યા પછી

સમયના વીતવા સાથે તે આ મામાં વયં ગટ થાય છે.]
૨૧૧.

नमि त फिलनो व ॄ ा नमि त गुिणनो जना:।
शु कका मूख न नमि त कदाचन॥
[ફળ આવવાથી વૃ ો નીચા નમે છે. ગુણો ા

થતાં માણસો બી ને નમન કરતાં થાય છે.

મા સૂકા લાકડાં અને મૂખ માણસો જ બી ને નમન કરતાં નથી.]
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૨૧૨.

नरपितिहतकता े यतां याित लोके ।
जनपदिहतकता य यते पािथवेन॥
इित महित िवरोधे िव माने समाने।
नपॄ ितजनपदानां दुलभ: कायकता॥
[રા નુ હત કરનારાએ સામા ય
જનારને રા
રા

તથા

ર

નો રોષ વહે રી લેવો પડે છે. સામા ય

નું હત કરવા

આપી રવાના કરી દે છે. આમ બ ે કારના િવરોધનો સામનો કરીને
બ ેનું હત કરી શકે તેવા (એટલે કે ભાવનગરના દવાન

ી ભાશંકર

પ ણી જ ેવા) અમલદાર મળવા દુલભ છે.]
૨૧૩.

नर य आभरणं पं प य आभरणं गुण:।
गुण य आभरणं ानं ान य आभरणं मा॥
[ પ વડે માણસ શોભે છે. સદગુણ હોય તો પ શોભે છે, ાન મળે યારે ગુણ શોભે છે અને
માશીલતા આવે યારે ાન શોભે છે.]
૨૧૪.

नरो वा कुंजरो वा।
[સ યવ તા યુિધિ ર
ોણાચાયના

ારા બોલાયેલું પહે લું અને છે ું અધસ ય. કોણ મરાયું એવા

ના જવાબમાં તેઓ કહે છેઃ અ

થામા મરાયો. કદાચ માનવી કદાચ હાથી.

આના પરથી કોઈ પણ અ પ વાત નરો વા કુંજરો વા તરીકે ઓળખાય છે.]
૨૧૫.

न ं यं ल यते क सा यम् , न ा िव ा ल यतेऽ यासयु ा |
न ारो यं सपू चारैः सस
ु ा यम् न ा वेला या गता सा गतैव ॥
[ગુમાવી દીધેલી સંપિ આકરી મહે નત વડે પાછી મેળવી શકાય છે. ભૂલાઈ ગયેલી િવ ા ખૂબ
અ યાસ કરીને ફરી મેળવી શકાય છે. બગડેલા આરો યને સારો ઉપચાર કરીને સુધારી
શકાય છે. પણ વેડફી નાખેલો સમય એક વખત
મેળવી શકાતો નથી.]
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ય છે તો કાયમ માટે

ય છે. તે કદી પાછો

૨૧૬.

ना रं मं रहीतं नमूलंनौषिधम।्
अयो य पु षं नाि त योजक त दुलभ:॥
[એવો કોઈ અ ર નથી કે જ ેમાં મં શિ ત ન હોય, વન પિતનું એવું કોઈ મૂળીયું નથી કે જ ેમાં
ઔષધશિ ત ન હોય, એવો કોઈ માણસ નથી કે જ ે કોઈ કામનો ન હોય. પણ આ બધાનો
યો ય ઉપયોગ કરી શકે તેવા માણસ મળવા દુલભ છે.]
૨૧૭.

नाि त भायासमं िकि च नर यात य भेषजम॥्
[દુઃખી અને પી ડત પિત માટે પ નીથી વધુ સા ં ઔષધ બીજુ ં કોઈ નથી! ]
૨૧૮.

नाि त िव ा समं च ू नाि त स य समं तप:।
नाि त राग समं दु:खम् नाि त याग समं सख
ु म॥्
[ ાન જ ેવા ચ ુ નથી, સ ય સમાન કોઈ તપ નથી. મોહમાયા જ ેવું કોઈ દુઃખ નથી. યાગ
સમાન કોઈ સુખ નથી.]
૨૧૯.

नायमा मा वचनेन ल यो न मेधया न बहना ुतेन।
यमेवैष वण
ृ ुते तेन ल यः त यैष आ मा िववण
ृ ुते तनूँ वाम् ॥
[કઠોપિનષદ ૧-૨-૨૩

આ મિસિ

એટલે કે આ મ ાન કેવી રીતે મળે?

વચનો

સાંભળવાથી? બુિ ના પેચ લડાવવાથી? અનેક િવ ાનો, સાધુ. સંતો પાસેથી બોધ મેળવવાથી?
ના. કોઈ કોઈને આ મ ાન આપી શકતું નથી. આ મા જ અર
અર

કરનારો છે અને આ મા જ

વીકારનારો છે. જ ેનો આ મા પોતાની અરજ વીકારે યાં આ મા પોતાનું વ પ

ગટ કરે છે.]
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૨૨૦.

िन द तु नीितिनपुणा यिद वा तुव तु
ल मीः ि थरा भवतु ग छतु वा यथे म।्
अ ैव वा मरणम तु युगा तरे वा
या या पथः िवचलि त पदं न धीराः॥
[િન ણાત માણસો િનંદા કરે કે વખાણ કરે , ધન-સંપિ ટકે કે ચાલી

ય, મરણ હમણાં આવે

કે પછી પણ ધૈયવાન માણસો યાયના પંથથી િવચિલત થતા નથી -ભતૃહ રકૃ ત નીિતશતક.]
૨૨૧.

िनधन य कुतः सख
ु म।्
[િનધન માણસને સુખ યાંથી હોય?]
૨૨૨.

िनिवषेणािप सपण कत या महित फणा।
िवषम तु न चा य तु फटाटोपो भयंकर:॥
[પંચતં નો આ બોધ છેઃ િબનઝેરી સાપે પણ વર ણ માટે મોટી ફે ણ ફે લાવી રાખવી

ઈએ.

સાપ ઝેરી હોય કે િબનઝેરી પણ ફે ણનો ડર લોકોને લાગતો જ હોય છે.]
૨૨૩.

नेित नेित।
[આપણી ઉપિનષદોનો મત એવો છે કે ઈ ર શું છે, કેવો છે એ

ણવું લગભગ અશ ય છે

કેમકે માનવબુિ , સમજણશિ ત યાં સુધી પહ ચી શકતી નથી. તેના બદલે ઈ ર શું નથી એ
માણમાં સરળતાથી કહી શકાય એટલે ‘આ ન હ, આ ન હ’ એવા નકારા મક વચનો વડે તેના
સુધી પહ ચવાની કોિશશ કરવાનો માગ બહે તર છે..]
૨૨૪.

नैनं िछ दि त श ािण नैनं दहित पावकः।
न चैनं लेदय यापो न शोषयित मा तः॥
[ ીમ ભગવ ગીતોનો ખૂબ લોકિ ય

ોકઃ આ માને શ

કાપી શકતા નથી. અિ

શકતો નથી. જળ ઓગાળી શકતું નથી અને પવન સૂકવી શકતો નથી.]
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બાળી

પ-ફ
૨૨૫.

पदे पदे च र नािन योजने रसकूिपका |
भा यहीना न प यि त बहर ना वसध
ुं रा ॥
[કુ દરતે ડગલે ને પગલે ર નોના ઢગલાં કયા છે, થોડા થોડા અંતરે રસના ઝરણા વહા યા છે.
પણ જ ેમના નસીબમાં આ સમૃિ લખાઈ નથી તેમને આ બહુર ના વસુંધરા દેખાતી જ નથી. ]
૨૨૬.

पर य पीड्या ल धं धम यो लंघनेन च।
आ मावमानसं ा ं न धनं तत् सख
ु ाय वै॥
[બી ને પીડા આપીને, વધમનું ઉ ંઘન કરીને કે પોતાનું અપમાન સહન કરીને મેળવેલું ધન
સુખ આપી શકતું નથી.]
૨૨૭.

परोपकाराय फलि त वृ ाः परोपकाराय वहि त न ः।
परोपकाराय दुहि त गावः परोपकाराथिमदम् शरीरम॥्
[પરોપકાર માટે વૃ ફળ આપે છે. પરોપકાર માટે નદી પાણી વહાવે છે. પરોપકાર માટે ગાય
દૂધ આપે છે. આપ ં શરીર પરોપકાર માટે જ બનેલું છે.]
૨૨૮.

परोपदेशवेलायां िश ा: सव भवि त वै।
िव मर तीह िश वं वकाय समुपि थते॥
[અ યને ઉપદેશ આપતી વખતે િનયમપાલનની મોટી મોટી વાતો બધા કરે છે પણ એ
િનયમપાલનની વાત યાં પોતાના વાથની વાત આવે યાં હવામાં ઊડી
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ય છે.]

૨૨૯.

परोपदेशे पांिड यं सवषां सक
ु रं नण
ॄ ाम।्
धम वीयमनु ानं क यिचत् समु हा मन:॥
[બી ને ઉપદેશ દેવા માટે પોતાના ડહાપણનો ભંડાર ખોલવો એ બહુ સહે લી વાત છે. પરંતુ તે
ઉપદેશ પર

તે આચરણ કરી બતાવવું એ તો કોઈ મહા મા જ કરી શકે.]

૨૩૦.

परोऽिप िहतवान् ब धुः ब धुरिप अिहतः परः।
अिहतो देहजो यािधः िहतम् आर यमौषधम॥्
[ હતોપદેશનો

ોક છે. પારકો માણસ આપ ં હત કરે તો તેને સગા ભાઈ જ ેવો ગણવો.

સગો ભાઈ આપ ં અ હત કરે તો પારકા જ ેવો ગણવો. આપણા દેહમાં રહે તો રોગ આપણો
હોવા છતાં અ હત કરે છે. દૂર જગં લમાં રહે તું ઔષધ આપ ં હત કરે છે.]
૨૩૧.

पातुं न थमं यव यित जलं यु मा वपीतेषु या
नाद े ि यम डनािप भवतां नेहेन या प लवम।्
आ े वः कुसमु सिू तसमये य या भव यु सवः
सेयं याित शकुंतला पितगृहं सवरनु ायताम॥्
(અિભ ાન શાકુંતલ - અંક ચોથો)
[કદી ન ચા યું જળનું ટીપું પૂણ તૃ

કયા િવના તમને

ગમતું છતાં ચૂંટતી ન કદી પણ તવ કોમળ શાખેથી
ડાળે એક નવું ફૂલ બેસે તો ઉ સવ સમ હષ જ ેના હૈ યૈ
આપો અનુ ા, હે વૃ ો, એ શકુંતલાને પિતગૃહે જવાની]
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૨૩૨.

पा ापा िववेकः अि त धेनुप नगयोः इव।
तृणात् सज
ं ायते ीरं ीरात् सज
ं ायते िवषम॥्
[સુપા -કુ પા ની આખી વાત સમજવા જ ેવી છે. ગાય અને સાપનો દાખલો લઈએ. એક સુપા
ાણી ઘાસમાંથી દૂધ બનાવે છે તો બીજુ ં કુ પા

ાણી એ દૂધમાંથી ઝેર બનાવે છે.]

૨૩૩.

पापं ा ऩाशयित ि यमाणं पुनः पुनः
न
पापमेव िन यमारभते नरः।
पु यमं ा वधयित ि यमाण पुनः पुनः
वृ
ः पु यमेव िन यमारभते नरः॥
[ખોટાં કામ ફરી ફરી કરવાથી બુિ નાશ પામે છે. જ ેની બુિ નાશ પામે તે માણસ કાયમ
ખોટાં કામ કરતો રહે છે. સાચાં કામ ફરી ફરી કરવાથી બુિ માં વધારો થાય છે. જ ેની બુિ
વધે તે માણસ કાયમ માટે સાચાં કામ કરતો રહે છે.]
૨૩૪.

िप डे िप डे मितिभ ना कु डे कु डे नवं पयः।
जातौ जातौ नवाचाराः नवा वाणी मुखे मुखे॥
[દરે ક માણસ પોતાની રીતે િવચારે છે. દરે ક કુંડમાં અલગ અલગ કારનું પાણી હોય છે. દરે ક
િતના લોકોના રવાજ જુ દા હોય છે. દરે ક માનવીના મોઢામાંથી વાણી પણ અવનવી
સાંભળવા મળે છે.]
૨૩૫.

िपबि त न : वयम् एव न अ भ:।
वयं न खादि त फलािन व ॄ ा:॥
न अदि त स यं खलु वा रवाहा।
परोपकाराय सतां िवभूतय:॥
[નદી પોતાનું પાણી પીતી નથી. વૃ પોતાના ફળ ખાતા નથી. ખેતરમાં થયેલા પાકના ઢગલા
અનાજ ખાઈ જતા નથી. સંત માણસોની િસિ -સંપિ પરોપકાર માટે જ હોય છે.]
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૨૩૬.

पु य य फलिम छि त पु यं ने छि त मानवाः।
न पापफलिम छि त पापं कुवित य नतः॥
[માણસોને પુ યનું ફળ
પાપનું જ ે ફળ મળે તે

ઈએ છે પણ કોઈ પુ યકાય કરવાની ઈ છા થતી નથી. વળી તેમને
ઈતું નથી. હા, પાપ કામ માટે જ રી બધી મહે નત કરે છે! ]

૨૩૭.

पुरा कवीनां गणना सङ्गे किनि कािधिति त कािलदासः।
अ ािप त ु य कवेराभावात् अनािमका साथवती बभूव॥
[અગાઉ યારે કિવ કેટલા તેની ગણતરી થતી યારે સૌ પહે લું કાિલદાસનું નામ સૌથી નાની

આગળી પર લેવાતું હતું પણ પછી બી

આંગળી આગળ ગણતરી અટકી જતી હતી. હજુ

સુધી કોઈ કિવ કાિલદાસની ક ાનો ન જણાયો નથી તેથી એ આંગળીનું ‘અનાિમકા’ નામ
સાથક બની ગયું છે.]
૨૩૮.

पुराणिम येव न साधु सव न चािप का यं नविम यव म।्
स त: परी या यतर ज ते मूढ: पर ययनेयबुि :॥
ોક છે. જ ે જુ નું છે તે બધું સા ં જ છે એવું માની
ન લેવાય. એ જ રીતે કિવતા નવી હોય એટલે સારી ન હોય એવું માની ન લેવું. ડા ા માણસો
[કાિલદાસ કૃ ત માલિવકાિ િમ

નો આ

બરાબર ચકાસણી કયા પછી જ િનણય પર આવે છે પણ મૂઢ માણસો બી ની બુિ થી
દોરવાય છે.]
૨૩૯.

पु तक था तु या िव ा परह तगतं धनं।
कायकाले समु प ने न सा िव ा न त नम॥्
[ચોપડીમાં રહે લી િવ ા અને પારકાના હાથમાં રહે લું આપ ં ધન યારે ખરી જ ર પડે યારે
કંઈ કામમાં ન આવે એટલે તે હોય કે ન હોય બ ે સરખું જ છે.]
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૨૪૦.

प ॄ वी यां ीिण र नािन जलम् अ नम् सभ
ु ािषतम।्
मूढै: पाषाणख डेषु र नसं ा दीयते॥
[પૃ વી પર ણ ર ન છેઃ જળ, અ

અને સુભાિષત. પણ મૂઢ માણસો પ થરના ટૂકડાંને ર નનું

નામ આપે છે.]
૨૪૧.

थम ासे मि कापातः।
[પહે લા કોળીયે જ માખી આવી! ]
૨૪૨.

थमवयिस पीतं तोयम पम् मर त: िशरिस
िनहीतभारा: नारीके ला नराणाम् ददित।
जलमन पात वादमािजवीता तम्
नही कॄतमुपकारं साधवो िव मरि त॥
[નાિળયેરનું ઝાડ પોતાને અગાઉ પીવા મળેલું થોડું પાણી યાદ રાખે છે અને તેને વા દ
બનાવી િશર પર ધારણ કરે છે. સ ન માણસો પોતા પર કોઈએ કરે લો ઉપકાર કદી ભૂલી
જતાં નથી.]
૨૪૩.

थमे नािजता िव ा ि तीये नािजतं धनं।
ततॄ ीये नािजतं पु यं चतुथ िकं क र यित॥
[ વનમાં િવ ાથ અવ થામાં ભ યા ન હ. ગૃહ થા મનો સમય આ યો યારે કમાયા ન હ,
વાન થા મના સમયે સમાજસેવા ન કરી તો ચોથા સં ય તા મમાં પહોચશો યારે કઈ
વ તુનો યાગ કરશો? યાગ યારે કરી શકાય? કક મેળ યું હોય યારે ! ]
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૨૪૪.

ार यते न खलु िव न भयेन नीचैः
ार य िव न िवहता िवरमि त म याः।
िव नैः पुनः पुनर् अिप ितह यमानाः
ार धम् उ म जना न प र यजि त॥
[આ કામ કરવામાં મુ કેલી આવશે એવા ડરથી તુ છ માણસો કામ શ જ કરતા નથી. મ યમ
ક ાના માણસો કામ તો શ કરે છે પણ મુ કેલી આવે તો અધવ ચેથી છોડી દે છે. ઉ મ
માણસો કામ શ કરે છે અને જ ેટલી વાર મુ કેલી આવે તેટલી વાર તેનો મુકાબલો કરતા રહી
તેને પૂ ં કયા પછી જ છોડે છે.]
૨૪૫.

ि यवा य दानेन सव तु यि त ज तवः।
त मात् तदेव व यं वचने का द र ता॥
[દરે ક

વને મીઠી વાણી વડે સંતોષ આપી શકાય છે માટે

ભ મીઠી રાખવી. મીઠા શ દો

વાપરવામાં ગરીબાઈ શા માટે બતાવવી? ]

બ
૨૪૬.

बहवो य नेतार: सव पि डतमानीन:।
सव मह वंई छि त ु दं तत न यित ुवमं॥
[જ ે સમાજમાં ઘણા બધા નેતા હોય, એ બધા પોતાને પં ડત માનતા હોય અને પોતાને જ
મહ વ મળે તેવો આ હ રાખે તો તે સમાજનો ચો સ નાશ થાય છે.]
૨૪૭.

बहजनिहताय बहजनसख
ु ाय।
[આ લોકશાહી આદશ આપણે યાં સદીઓથી ચિલત છે. જ ે કામ વધુમાં વધુ માણસોના
હતમાં હોય અને વધુમાં વધુ માણસોને સુખ આપી શકે તે કામ ઉ મ કાય કહે વાય.]
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૨૪૮.

बुि य य बलं त य।
[જ ેની બુિ તેનું બળ]
૨૪૯.

ा णः समदक् शा तो दीनानां समुपे कः।
वते
त यािप िभ नभा डात् पयो यथा॥
[બધા

યે સમ િ

રાખનાર અને રાગા દથી મૂ ત થઈ શાંત મનનો થયેલો

ે ા ઘડાના પાણી જ ેમ
ાન ફૂટલ

દીનહીનજનો - અ કંચન લોકોની ઉપે ા કરે તો તેનું બધું
વહી

ા ણ

ય છે - ીમ ભાગવ ૪-૧૪-૪૧]

ભ
૨૫૦.

भज गोिव दं भज गोिव दम् गोिव दं भज मूढमते।
स ा े सि निहते काले न िह न िह र ित डुकृञ् करणे॥
[શંકરાચાયનો આ બોધ છે. ગોિવ દને ભજ, ગોિવ દને ભજ, હે મૂઢ માણસ, અંિતમકાળે તેના
િસવાય અ ય કોઈ તા ં ર ણ ન હ કરી શકે.]
૨૫૧.

भ ं भ ं कृतं मौनं कोिकलैः जलदागमे।
व ारो ददुरा य त मौनं िह शोभते॥
[વષા ઋતુમાં વાદળાના આગમાન સાથે કોયલો ચૂપ થઈ

ય છે તે સા ં છે કેમકે યારે

દેડકાઓ વચન આપવા લાગે યારે મૌન રહે વું જ શોભે.]
૨૫૨.

भाषासु मधुरा मु या िद या गीवाणभारती।
त मात् िह मधुरं का यं त मात् अिप सभ
ु ािषतम॥्
[ભારતની બધી ભાષાઓમાં સૌથી મુ ય, મધુર અને દ ય ભાષા સં કૃ ત છે. આ ભાષામાં પણ
સૌથી મધુર તેના કા યો છે અને તે કા યોમાં પણ સૌથી મધુર તેના સુભાિષતો છે.]
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૨૫૩.

िभ न िचिह लोकाः।
[રઘુવંશ કા યમાં કિવ કાિલદાસ કહે છે કે લોકો જુ દી જુ દી િચવાળા હોય છે. દરે ક માણસની
િચ સરખી ન હોય.]
૨૫૪.

भु वा तृणािन शु कािण पी वा तोयं जलाशयात।्
दु धं य छित लोके यः गावः लोक य मातरः॥
[લોકો ગાયને માતા તરીકે કેમ પૂજ ે છે? કેમકે તે પાદરનું સૂકુ ઘાસ ખાઈને અને ગામના
તળાવનું પાણી પીને - એટલે કે મફતના ભાવે- દૂધ આપે છે! ]
૨૫૫.

भो दा र ्य नम तु यं िस ोऽहं व सादतः।
प या यहं जग सव न मां प यित क न॥
[હે દા ર , તારો પરચો બહુ ભારી છે. તારા તાપે હં ુ િસ પુ ષ બની ગયો છુ .ં હં ુ આખા
જગતને ઈ શકુ ં છુ ં પણ આખા જગતમાં કોઈને હં ુ દેખાતો નથી. આ કેવો ચમ કાર છે!
ગરીબને

ઈ બધા મોઢું ફે રવીને ચા યા

ય છે ! ]

૨૫૬.

भोगाः न भु ा वयमेव भु ा:।
तृ णा न जीणा वयमेव जीणा:॥
[ભોગ ભોગવાતા નથી, આપણે જ ભોગવાઈ જઈએ છીએ. તૃ ણા કદી વૃ થતી નથી, આપણે
જ વૃ થઈ જઈએ છીએ -ભતૃહ રકૃ ત નીિતશતક.]
૨૫૭.

मन् वना ते नवमंजरीषु न षट्पदो ग धफलीमिज त।्
सा िकं न र या स च िकं न र ता बलीयसी के वलमी रे छा॥
[વનમાં ફરી ફરીને નવા તા

પુ પ પર બેસતો મર ગંધફલી (વનચંપો?)ને સુંઘતો પણ નથી.

શું તે સુંદર નથી ? શું મર પુ પની શોધમાં નથી ? ખરે ખર, ઈ રની ઇ છા જ બળવાન છે.]
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મ
૨૫૮.

मिणना वलयं वलयेन मिणः मिणना वलयेन िवभाित करः |
पयसा कमलं कमलेन पयः पयसा कमलेन िवभाित सरः ॥
[મિણથી કંકણ અને કંકણથી મિણ શોભે છે. મિણ અને કંકણથી હાથ શોભે છે. પાણીથી કમળ
અને કમળથી પાણી શોભે છે અને પાણી તથા કંકણથી સરોવર શોભે છે.]
૨૫૯.

मधुरेण समापयेत।्
[કોઈ પણ કાયની પૂણાહુિત મીઠાશથી કરવી

ઈએ.]

૨૬૦.

मन एव मनु याणां कारणं ब धमो यो।
ब धाय िवषयास ं मु यै िनिवषयं मृतम॥्
[મનુ ય પોતાના મનના કારણે બંધનમાં પડે છે અને એ બંધનમાંથી મુિ ત પણ મન વડે જ
મેળવી શકાય છે. ભોગમાં આપણી આસિ ત બંધન ઊભા કરે છે. એ આસિ તને છોડી દેવાથી
આપણને મુિ ત મળે છે.]
૨૬૧.

मनसा िचि ततंकम वचसा न काशयेत।्
अ यलि तकाय य यत: िसि न जायते॥
[ભારતના સૌથી વધુ સફળ રાજનીિત ચાણ યની આ સોનેરી સલાહ ભારતના રાજકીય
નેતાઓ કરતાં અ ય દેશોના રાજનીિત વધુ સારી રીતે પાળે છે! ચાણ ય કહે છે કે આપણે
શું કરવાના છીએ, આપણી યોજના શું છે તે િવશે બોલ બોલ ન કરાય.
આપણી યોજનાની ખબર પડી

ય તો તે થોડો આપણને સફળ થવા દે? ]
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કોઈ હરીફ દેશને

૨૬૨.

म े तीथ ि जे देवे दैव े भेषजे गुरौ।
या शी भावना य य िसि र् भवित ता शी॥
[ઘણી વ તુ એવી હોય છે જ ેમાં આપણી જ ેવી ભાવના હોય તેવી િસિ મળે . મં નો

પ

કરવામાં, તીથમાં જઈ દશન કરવામાં,

શી પાસે

શ

ાન મેળવવામાં આપણી

ા

ા ણ પાસે

યાકમ કરાવવામાં,

વડાવવામાં, ઔષધનું સેવન કરવામાં અને ગુ પાસેથી
જ ેટલી વધુ એટલો વધુ લાભ થાય. આપણને

ા ન હોય તો આવી બાબતમાં આપણને કોઈ

ફાયદો ન થાય.]
૨૬૩.

मकट य सरु ापानं त य विृ कदश
ं नम।्
त म ये भूतसच
ं ारो य ा त ा भिव यित॥
[એક તો

તનું વાંદ ં , એમાં દા પીધો, પાછો એને વ છી કર ો અને તે ઉપરથી એને ભૂતના
ભડકા પણ દેખાણા. પછી તેના તોફાનમાં બાકી શું રહે ? ]
૨૬૪.

महाजन य सस
ं गः क य नो नितकारकः।
प प ि थतम् तोयम् ध े मु ाफलि यम॥्
[ઉ મ માણસોના સંસગમાં આવવાથી કોની ઉ િત થતી નથી? પાણીનું સાધારણ ટીપું પણ
કમળના પુ પ પર બેસે યારે સાચા મોતીની જ ેમ દીપી ઊઠે છે.]
૨૬૫.

महानुभावसस
ं ग: क य नो नितकारक: ।
र या बु जा हवीसगं ात् ि दशॆरिप व ते ॥
[મોટા માણસો સાથે રહે વાથી કોની ગિત થાતી નથી? નદી-નાળાનું ગમે તેવું ગંદુ-ગોબ ં
પાણી ગંગામાં ભળી ય તો તે પિવ થઈ ય છે! ]
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૨૬૬.

मा द ात् खलसङ्घेषु क पनामधुरािगरः।
यथा वानरह तेषु कोमलाः कुसमु जः॥
[દુ માણસને સૌજ યપૂણ વાણી વડે સમ વવાનો કોઈ અથ નથી. વાંદરાના હાથમાં સુકોમળ
પુ પનો ગુ છ મૂકીએ તો તેથી તેના વતનમાં કોઈ ફરક પડે? ]
૨૬૭.

मा िनषाद ित ां वमगमः शा तीः समाः।
य ौ चिमथुनादेकम् अवधीः काममोिहतम॥्
[વાિ મકી રામાયણનો થમ

ોક. કામમો હત થયેલા

ચ પ ીની

ઓ િશકારી, શા ત સમય સુધી તને અપયશ મળશે. એવું મનાય છે કે
સમયે તપ કરી રહે લા વાિ મકી ઋિષમાં કિવ વ

ડીને ખં ડત કરનારા
ચવધ થતો

ઈ તે

યું અને તેમાંથી રામાયણ મહાકા ય

રચાયુ.ં ]
૨૬૮.

माता श ुः िपता वैरी येन बालो न पािठतः।
सभाम ये न शोभते हंसम ये बको यथा॥
[જ ે માબાપ પોતાના સંતાનને ભણાવે ન હ તે તેના દુ મન છે. જ ેમ હંસની વ ચે બગલું ન શોભે
તેમ આવું અભણ સંતાન સમાજમાં શોભતું નથી.]
૨૬૯.

माता य य गृहे नाि त भाया चाि यवािदनी |
अर यं तेन ग त य यथार यं तथा गृहम् ॥
[જ ેના ઘરમાં માતા ન હોય અને પિ ન કકષા હોય તેના ઘર અને અર યમાં કોઈ ફરક રહે તો
નથી. બહે તર છે કે તેણે ઘર છોડી વનવાસ લઈ લેવો
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ઈએ.]

૨૭૦.

मुखं स नं िवमला च ि ः
कथानुरागो मधुरा च वाणी।
नेहोऽिधकः स म दशनं च
सदानुर य जन य िच म॥्
[મુખ પર સ તા લહે રાતી હોય, િ માં િવમળતા હોય, િ યપા િવશેની વાત સાંભળવી
ગમતી હોય, મોઢેથી મધુર શ દ નીકળતા હોય, સૌ પર વહાલ વરસાવાઈ જતું હોય, બે યાન
થઈ જવાતું હોય, એ બધા ેમમાં અનુરાગી બની ગયાના લ ણ છે.]
૨૭૧.

मुखा य न पू यते धा यं य सस
ु िं चतम।्
दपं यो कलह: नाि त त ी: वयमागत:॥
[ યાં મૂખાઓને માન-પાન મળતું નથી, અનાજ અને ખા પદાથ સારી રીતે સાચવીને
રાખવામાં આવે છે અને પિત-પ ની કંકાસથી દૂર રહે છે યાં સમૃિ સામેથી ચાલીને આવે છે.]
૨૭૨.

मूख य पंच िच ािन गव दुवचनं तथा।
ोध दध
ॄ वाद परवा ये वनादर:॥
[મૂખ માણસના પાંચ લ ણ છે. અિભમાન, અભ શ દોનો ઉપયોગ, ોધ, હં ુ જ સાચો છુ ં
એવો ઢ આ હ અને બી જ ે કંઈ કહે તેનો અનાદર કરવો.]
૨૭૩.

मूढः पर ययमनेय बुि ः।
[જ ે માણસમાં અ લ ન હોય તે જ બી

પર નભવાની વૃિ ધરાવે છે.]

૨૭૪.

मूलोनाि त कुतोः शाखा।
[પાયા િવનાની વાત. જ ે ઝાડને મૂળ જ ન હોય તેને ડાળી યાંથી ફૂટ?ે ]
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૨૭૫.

मौनं वीकृितल णम।्
[ યારે કોઈ વાત પર માણસ કોઈ િવરોધ ય ત કયા િવના મૂંગો રહે યારે તે ઈ છાએ કે
અની છાએ હા પાડે છે એવું સામા યપણે માનવામાં આવે છે.]
૨૭૬.

मृगमीनस जनानां तृणजलसतं ोषिविहतवृ ीनाम।्
लु धकधीवरिपशुनाः िन कारणमेव वै रणो जगित॥
[હરણ ઘાસ વડે, માછલી પાણી વડે અને સ નો સંતોષ વડે બી
વે છે છતાંય િવના કારણે તેમનો

કોઈને હે રાન કયા િવના

વ લેવા માટે અનુ મે િશકારી, મ છીમારો અને દુજનો

ભમે છે.]
૨૭૭.

मृगा मृगैः सगं मुप जि त गाव गोिभ तुरगा तुरंगैः।
मूखा मूखः सध
ु यः सध
ु ीिभः समानशील यसनेषु स यं॥
[હરણ હરણાંની પાછળ દોડે છે, ગાય ગાયની સાથે

ય છે, ઘોડાને ઘોડા ગમે છે. મૂખને મૂખ

તથા બુિ માનને બુિ માન પસંદ પડે છે. જ ેમની આદત સરખી કે એક જ કારની હોય
તેમની વ ચે મૈ ી સ ય છે.]

ય
૨૭૮.

य वभावो िह य या ते स िन य दुरित म |
ा यिद ि य़ते राजा ति क ना ा युपानहम् ॥
[જ ેવો જ ેનો વભાવ તે ટા ો ના ટળે, ાન ચડે િસંહાસન તોય
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ડાં ચાવે! ]

૨૭૯.

यत् कम कुवतः अ य यात् प रतोषः अ तरा मनः।
तत् य नेन कुव त िवपरीतं तु वजयेत॥्
[જ ે કામથી અંતરા માને સંતોષ અનુભવે તે કામ મહે નત કરીને જ ર કરવુ.ં એનાથી િવપરીત
એટલે કે જ ે કામ કરવાથી આપણને અફસોસ થાય તે કામ કરવાથી દૂર રહે વ.ું ]
૨૮૦.

य नाय: तु पू य ते रम ते त देवता:।
य एता: तु न पू य ते सवा त अफला: ि या:॥
[મનુ મૃિતનું આ કથન છે જ ેમાં કહે વામાં આ યું છે કે યાં
હોય યાં દેવતા રા ના રે ડ થઈ રહે છે પણ યાં
આવતાં બધાં ધાિમક યાકાંડ િન ફળ

ીઓનું માન-સ માન જળવાતું

ીઓને સ માન ન અપાય યાં કરવામાં

ય છે.]

૨૮૧.

यथा खरः च दनभारवाही भार य वे ा न तु च दन य।
एवं िह शा ािण बह यधी य अथषु मूढाः खरव हि त॥
[ચંદન ઉપાડી લઈ જતો ગધેડો મા બોજ ઉપાડી લઈ જતો હોય છે, ચંદન ન હ કેમકે ચંદન
શું છે તેની તેને ખબર જ હોતી નથી તેમ ગોખણપ ી કરી સમ યા િવના શા
લોકો ગધેડાની માફક મા

ભણી ગયેલા

ાનનો બોજ ઉપાડી ફયા કરે છે. તેમને ાન શું છે તેનું કોઈ ભાન

હોતું નથી.]
૨૮૨.

यथा देश तथा भाषा यथा राजा तथा जा।
यथा भूिम तथा तोयं यथा बीज तथांकुरः॥
[જ ેવો દેશ તેવી ભાષા, જ ેવો રા

તેવી

. જ ેવી ભૂિમ તેવું પાણી અને જ ેવું બીજ તેવો

અંકુર.]
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૨૮૩.

यथा बीजं िवना े म् उ ं भवित िन फलम।्
तथा पु ष कारेण िवना दैवं न िस यित॥
[નસીબનો ભરોસો રાખી બેસી ન રહે વાય. જ ેમ ખેતરને સારી રીતે ખે ા િવના બીજ વાવી
દઈએ તો તે ઊગતું નથી તેમ આપણા નસીબમાં ભલે કોઈ ચીજ લખેલી હોય તો તે પણ
મહે નત કયા િવના મળતી નથી. આપણા નસીબમાં જ ે હોય તે મા બીજ વ પે હોય છે. તેનું
લાલન-પાલન અને ઉછેર કરવો પડે છે. આળસુ માણસ પોતાના નસીબમાં જ ે લ યું હોય તે
મેળવી શકતો નથી.]
૨૮૪.

यथा मधु समाद े र न् पु पािण षट्पदः।
त दथान् मनु ये यः आद ात् अिविहंसया॥
[જ ેમ

મર પુ પોની પૂરતી સંભાળ રાખીને હળવેથી તેની પાસેથી મધ ખચે છે તેમ

પાસેથી તેને ાસ આ યા િવના કરવેરા વડે ધન એકઠું કરવું

ઈએ.]

૨૮૫.

यथा िशखा मयूराणां नागानां मणयो यथा।
तद् वेदांगशा ाणां गिणतं मूि न वतते॥
[જ ેમ મોરના માથે કલગી શોભે છે અને અને નાગના મ તક પર મિણ ઝગમગે છે તેમ
વેદાંગશા માં ગિણત ટોચના થાને િબરાજ ે છે.]
૨૮૬.

यथा िह एके न च े ण न रथ य गितभवेत।्
एवं पु षकारेण िवना दैवं न िस यित॥
[નસીબના મા એક પૈડાંને આધારે

વનનો રથ ન ચાલે. એની સાથે મહે નતનું બીજુ ં પૈડું

ડાય યારે જ ગાડી આગળ દોડે.]
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૨૮૭.

यदा यदा िह धम य लािनभवित भारतः।
अ यु थानमधम य तदा मानं सज
ृ ा यहम् ॥
प र ाणाय साधूनां िवनाशाय च दु कृताम।्
धमसं थापनाथाय स भवािम युगे युगे॥
[ગીતામાં ભગવાનનું કથનઃ યારે યારે ધમની યોત ઝાંખી પડશે યારે ધમના ઉ ાર માટે
હં ુ મા ં સજન કરીશ. સ નોના ર ણ માટે અને ખોટા કાય કરનારાના નાશ માટે તથા ધમને
ફરી થાિપત કરવા માટે હં ુ યુગે યુગે અવતાર ધારણ કરીશ.]
૨૮૮.

य िप च दनिवटपी िविधना फलकुसमु विजतो िविहतः।
िनजपषैव स परेषां स तापमपनयित॥
[ભગવાને ચંદનના ઝાડને ન ફળ આ યા છે ન ફૂલ. પણ તોય ચંદનવૃ પોતાના શરીર વડે
બી ના સંતાપ દૂર કરે છે. પરોપકારના કામમાં પંગુતા ન નડે..]
૨૮૯.

य तु स चरते देशान् सेवते य तु पि डतान।्
त य िव ता रता बुि तैलिब दु रवा भिस॥
[જ ે માણસ દેશિવદેશનું પયટન કરે છે, ાની-પં ડતો પાસે જઈ તેની વાત સાંભળે છે તેની
બુિ પાણી પર પડેલા તેલના ટીપાંની માફક િવ તાર પામે છે.]
૨૯૦.

य तु सवािण भूता या मनेवानुप यित।
सवभूतेषु चा मानं ततो न िवजुगु सते॥
य य सवािणभूता या मैवाभि जानत:।
त को मोह: क: शोक: एक व मनुप यत: ॥
[ઈશાવા ય ઉપિનષદનું
મારામાં સવ

ાનઃ જ ે એવું િવચારી શકે કે આ જગતના સવ

વ સમાયેલા છે તે અભય ા

વમાં હુ છુ ં અને

કરે છે. જ ેમના માટે જગતના સવ

આ મા જ ેવા છે એવા એક વદશ ને મોહ કે શોક પશ શકતા નથી.]
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વ પોતાના

૨૯૧.

यि मन् देशे न स मानो न ीितन च बा धवाः।
न च िव ाऽऽगमः कि त् तं देशं प रवजयेत॥्
[જ ે દેશમાં આપ ં માન ન જળવાતું હોય, આપણા માટે કોઈને લાગણી ન હોય, કોઈ સગાસંબંધી હોય અને ન તો કંઈ શીખવા- ણવા મળતું હોય તે દેશને વહે લી તકે છોડી દેવો
ઈએ.]
૨૯૨.

य य िच
त य िम

ं िनिवषयं दयं य य शीतलम।्
ं जगत् सव त य मुि ः करि थता ॥

[આ શંકરાચાયનું કથન છે. જ ેનું િચ કામ, ોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મ સરથી મુ ત છે
અને જ ેનું દય શીતળ છે એટલે કે કોઈ પણ કારના ઉકળાટ કે ઉ ેગ િવનાનું છે તેના માટે
આખું જગત િમ સમાન બને છે અને મો તો તેની હાથની મુ ીમાં રહે છે.]
૨૯૩.

य य नाि त वयं ा शा ं त य करोित िकम।्
लोचना यां िवहीन य दपणः िकं क र यित॥
[જ ે માણસ પાસે પોતાની બુિ જ ન હોય તેને શા નું ાન શું િશખવી શકે ?

માણસ પાસે

વા માટે આંખ જ ન હોય તો તેમાં અરીસો શું કરી શકે? ]
૨૯૪.

य य िम ेण सभ
ं ाषा य य िम ेण सिं थित।
िम ेण सह यः भुं े ततः नाि त तु पु यवान॥्
[જ ેને િમ ો સાથે રહે વા મળે, જમવા મળે, ને રસપૂણ વાતો કરવા મળે તેના કરતાં વધુ
નસીબદાર કોઈ નથી.]
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૨૯૫.

य याि त िव ं स वरः कुलीनः
स पि डतः स ुतवान् गुण ः।
स एव व ा स च दशनीयः
सव गुणाः का चनमा य ते॥
[જ ે મુરિતયા પાસે ધન હોય તે આપમેળે સારા કુ ળનો, ાની, સુિશિ ત અને ગુણોનો
બની

ણકાર

ય છે. તે જ સારો વ તા અને દશન કરવા લાયક ગણાય છે. બધા ગુણ સુવણમાં

આવી સમાઈ

ય છે -ભતૃહ રકૃ ત નીિતશતક.]

૨૯૬.

यः पठित िलखित प यित प रपृ छित पि डतान् उपा यित।
त य िदवाकरिकरणैः निलनीदलिमव िव ता रता बुि ः॥
[જ ે માણસ વાંચે છે, લખે છે, બારીકાઈથી િનરી ણ કરે છે,

ણકારી મેળવવા પૂછ પૂછ કરે

છે અને પં ડતો એટલે િન ણાતો પાસેથી શીખે છે તેમની સમજણ શિ ત સૂરજનું કરણ પડતાં
જ ેમ કમળ ખીલી ઊઠે તેમ િવ તૃત બને છે.]
૨૯૭.

या पािण हलािलता सस
ु रला त वी सवंशो वा
गौरी पशसख
ु ावहा गुणवती िन यं मनोहा रणी।
सा के नािप ता तया िवरिहतो ग तुम् न श नो यहम्
रे िभ ो तव कािमनी ? न िह न िह ाणि या यि का !
[હ તમેળાપ થયો પછી મ જ ેને લાડથી રાખી હતી; જ ે સીધી-સરળ, પાતળી, સારા વંશની
હતી; ગોરી, સુખદ પશ આપનારી, ગુણવાન અને િન ય સુંદર દેખીતી હતી; તેને કોઈ ઉપાડી
ગયું છે. તેના િવના મારાથી બે ડગલા ચલાતું પણ નથી. હે િભ ુક, શું એ તારી પ ની હતી?
ના, ના, એ તો મારી ાણિ ય લાકડી હતી! ]
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૨૯૮.

याव चं िदवाकरौ।
[ યાં સુધી ચં અને સૂરજ રહે યાં સુધી એટલે કે કાયમ માટે.]
૨૯૯.

यावत् जीवेत् सख
ु ेन जीवेत् ऋणं कृ वा धतृ ं िपबेत् ।
भ मीभूत य देह य पुनरागमनं कुतः ॥
[નાિ તકતાવાદી ચાવાક ઋિષનું િવ યાત સૂ ઃ યાં સુધી
કરીને પણ ઘી પીઓ એટલે કે થાય તેટલી મ

વો યાં સુધી સુખેથી

વો. દેવું

માણી લો. આ દેહને યારે બાળી નાખવામાં

આવે યારે એ પાછો યાંથી આવવાનો છે? ]
૩૦૦.

ये च मूढतमा: लोके ये च बु े: परं गता:।
ते एव सख
ु म् एध ते म यम: ि ल यते जन:॥
[મહાભારતનું કથન છે. આ જગતમાં બે જ કારનો લોકો સુખી છે. એક તો જ ે ખરે ખર
બુિ માન છે, જ ેમની પાસે સાચું ાન છે, સાચી સમજ છે. બી

એવા લોકો કે જ ેઓ ત ન

અબુધ છે, જ ેમની પાસે તલભાર અ લ કે સમજ નથી. આખી દુિનયાના બધા દુઃખનો ભાર
આ બે વગની વ ચે રહે લા લોકોએ ઉપાડવો રહે છે! ]
૩૦૧.

येषां न िव ा न तपो न दानं ानं न शीलं न गुणो न धमः।
ते म यलोके भुिवभारभूता मनु य पेण मृगा रि त॥
[જ ે માણસ પાસે િવ ા નથી, તપ નથી, દાન નથી, સદાચાર નથી, ગુણ નથી, ધમ નથી એનું
આ જગતમાં કામ શું છે? આવા માણસો ધરતી માટે ભાર પ છે. ખરી રીતે
માણસનું પ ધારણ કરીને હરતા ફરતા પશુઓ છે -ભતૃહ રકૃ ત નીિતશતક.]
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તાં આ લોકો

૩૦૨.

यो ुवािण प र य य अ ुवं प रषेवते।
ुवािण त य न यि त अ ुवं न मेव च॥
[ભગવ ગીતાનો ઉપદેશઃ જ ે લોકો શા ત સુખને છોડી િણક સુખની પાછળ દોડે છે તેમના
શા ત સુખ ન થાય છે અને િણક સુખ તો ન થવાના જ છે.]
૩૦૩.

योगः कमसु कौशलम।्
[ભગવ ગીતાનું કથનઃ આપણે જ ે કાય કરતા હોઈએ તે કુ શળતાપૂવક કરવું તે યોગ છે.]
૩૦૪.

यौवनं धनसपं ि ः भु वमिववेिकता।
एकै कम यनथाय िकमु य चतु यम॥्
( હતોપદેશ)
[ બન સંપત ઠાકરી, વળી ઉમેરણમાં અિવવેકી

ત

એકેકું અનરથ કરે યાં ચારની યાં જઈ પહ ચે વાત! ]

ર
૩૦૫.

र यािण वी य मधुरांश् च िनश य श दान्
पयु सक
ु भवित यत् सख
ु ेतेऽिप ज तुः।
तच् चेतसा मरित नूनम् अबोधपूव
भाव ि थरािण जनना तर सौ दािन॥
(અિભ ાન શાકુંતલ અંક - પાંચમો)
[િનહાળી કશું રમણીય ને સૂણી કો િનઃશ દ મીઠું ગાન
કદી અિલ જનને હૈ યે પણ

ગે કુ તૂહલનું તોફાન

મૃિતઓ ઊભરે અદીઠ અ ણી મનને કંઈ નવ સમ ય
તાણવાણા કો પૂવ જ મના

ણે વણાય ને િવખરાય]
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૩૦૬.

र या तरः कमिलनीह रतैः
सरोिभ छाया ु मैिनयिमताकमयूखतापः।
भूया कुशेशयरजोमृदुरेणुर याः
शा तानुकूलपवन िशव प थाः॥
(અિભ ાન શાકુંતલ - અંક ચોથો)
[માગ બને રમણીય તારો ખી યા હ રત કમળ ભરે લો
તાપ ન પહ ચે તારા સુધી રહે
તારા હળવા પદરવથી ન ઊડ
પગ નીચે પથરાઈ રહે
વહે

સૂય વન ટોચ સૂતેલો
રજ જરી યે કાળી

વનની અખંડ હ રયાળી

પવન શાંત મ નો હો ર તો સુખ શાંિત ભરે લો]

૩૦૭.

राजा रा कृतं पापं रा ः पापं पुरोिहतः।
भता च ीकृतं पापं िश यपापं गु स् तथा॥
[

એક દેશ કે રા ખોટું કામ કરે તો તેનો રા

ખરો ગુનેગાર ગણાય.

રા

ખોટું કામ

કરે તો તેના સલાહકાર કે મં ીઓ ખરા ગુનેગાર છે.
અપરાધી છે અને

ી ખોટું કામ કરે તો તેનો પિત સાચો
િશ ય પાપ કરે તો તે પાપ માટેની બધી જવાબદારી તેના ગુ ની છે.]

૩૦૮.

राि गिम यित भिव यित सु भातं
भा वानुदे यित हिस यित पंकज ीः।
इ थं िविच तयित कोषगते ि रेफे
हा ह त ह त निलन गज उ जहार॥
[સાંજ પ ે કમળનું પુ પ બીડાઈ જતાં રસનો લોભી ભમરો અંદર કેદ થઈ

ય છે અને

િવચાર કરે છે કે રાત પૂરી થઈ જશે, સુંદર સવાર પડશે, સૂય ઊગશે, કમળ હસતું હસતું
ખીલશે. પણ અરે રે, યાં હાથી આવીને કમળને ઉખાડી ફકી દે છે. આ

ોકનો ભાવાથ એવો

છે કે આપણાં સપનાઓ કરતાં આ સંસારની વા તિવકતા ત ન જુ દી હોય એવું પણ બને છે.]
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લ
૩૦૯.

ल मीवसित िज ा े िज ा े िम श वः।
िज ा े ब धमो ो च िज ा े मरणं ुवम॥्
[ભોજનમાં અને બોલવામાં

ભનો ઉપયોગ કરતી વખતે એ યાદ રાખવું ઘટે છે કે

ટેરવા પર લ ી વસે છે, િમ અને શ ુ પણ
મળતા બંધન-મો માં પણ
આપણા

ભના ટેરવે સ ય છે, નસીબ સંયોગે

ભનું ટેરવું સારો એવો ફાળો આપે છે અને

ભના
વનમાં

ભનો દુ પયોગ

વનનો અંત પણ આણી શકે છે.]

૩૧૦.

लभेत िसकतासु तैलमिप य नतः पीडयन्
िपबे च मृगतृि णकासु सिललं िपपासािदतः।
कदािचदिप पयटन् शशिवषाणमासादयेत्
न तु ितिनिव मूखजनिच माराधयेत॥्
[ખૂબ મહે નત કરીએ તો કદાચ રે તીમાંથી તેલ કાઢી શકાય, શ ય છે કે તર યો મુસાફર
મૃગજળનું પાણી પી શકે, કદાચ ફરતાં ફરતાં કોઈ સસલાને માથે િશંગડાં ઊગેલા

વા મળે

પરંતુ ગમે તેટલી મહે નત કરવા છતાં મૂરખ માણસને ખુશ ન કરી શકાતો નથી.]
૩૧૧.

लालयेत् पंचवषािण दशवषािण ताडयेत।्
ा े तु षोडशे वष पु े िम वदाचरेत॥्
[સંતાન થમ પાંચ વષ સુધી લાડકોડનું અિધકારી ગણાય. તેને તેની ભૂલની કોઈ સ

ન

હોય. પછીના દશ વષ સુધી તેને િનયમપાલનનું મહ વ સમ વવું રહે છે અને તેનું ખોટું વતન
સ પા બને છે. પણ સંતાન યારે સોળ વષનું થાય યારે મા-બાપે તેને િમ નો દર
આપવો

ઈએ.]
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૩૧૨.

लोभािव ो नरो िव म् वी यते न तु सक
ं टम।्
दु धं प यित माजारी न तथा लगुडाहितम॥्
[લાલચમાં લપટાઈ ગયેલા માણસને પૈસા દેખાય છે પણ પૈસાની આગળ-પાછળ ફરતું સંકટ
દેખાતું નથી. િબલાડીને દૂધ દેખાય છે પણ દૂધની બાજુ માં લાકડી લઈને ઊભેલો માણસ
દેખાતો નથી.]

વ
૩૧૩.

व ादिप कठोरािण मृदूिन कुसमु ादिप।
लोको राणां चेतांिस को िह िव ातुमहित॥
[વ થી વધુ કઠોર અને પુ પથી પણ વધુ કોમળ એવા મહાપુ ષોના મનમાં શું હોય તે કોણ
સમ

શકે? ]

૩૧૪.

वदनं सादसदनं सदयं दयं सध
ु ामुचो वाचः।
करणं परोपकरणं येषां के षां न ते वं ा॥
[જ ેના ચહે રા પર હા ય રમતું હોય, દયમાં અનુકંપા ભરે લી હોય, મોઢામાંથી વા સ યભરે લી
વાણી ઝરતી હોય અને જ ે કામ પરોપકારના કરતો હોય તે કોનો વંદનીય ન બને? ]
૩૧૫.

वनािन दहतो व े सखा भवित मा तः।
स एव दीपनाशाय कृशे क यि त सु दम॥्
[પવન વનમાં

રદાર સળગતા અિ નો િમ બને છે. તેને ટેકો આપે છે, મદદ કરે છે. તે જ

પવન નાના સળગતા દીવડાને બૂઝાવી નાખે છે. આ જગતમાં નબળાનું િમ કોણ બને? ]
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૩૧૬.

वनेऽिप िसहं ा मगॄ मांसभि णो बुभुि ता नैव तण
ॄ ं चरि त।
एवं कुलीना यसनािभभूता न नीचकमािण समाचरि त
[િસંહને ગમે તેટલી ભૂખ લાગે પણ તે ઘાસ ખાતો નથી. વનમાં રહીને મા હરણનો આહાર
કરે છે. સુસં કારી માણસો સંકટકાળમાં પણ પોતાને શોભે ન હ તેવું કામ કદી ન કરે .]
૩૧૭.

वयिमह प रतु ा व कलै वं दुकूलैः सम इह प रतोषो िनिवशेषो िवषेशः।
स तु भवतु द र ो य य तृ णा िवशाला मनिस च प रतु े कोऽथवान् को द र ः॥
[સં યાસી રા ને કહે છેઃ અમે વ કલ પહે રીને સંતુ

છીએ. તું કંમતી વ ો ધારણ કરીને.
અમારો સંતોષ તારા જ ેટલો જ છે. મનની ઇ છાઓની વણઝાર જ માણસને ગરીબ બનાવે છે.
જ ેનું મન સંતોષી હોય તેને માટે ગરીબાઈ કે

ીમંતાઈ એવા શ દોનો કોઈ અથ નથી

-ભતૃહ રકૃ ત વૈરા યશતક.]
૩૧૮.

वयोवृ ा तपोवृ ा ानवृ ा च ये परे ।
ते सव धनवृ य ारे ित ि त िकंकराः ॥
[વયોવૃ કરતાં તપોવૃ અને ાનવૃ માણસો ચ ડયાતા લેખાય પણ ધનવૃ ોના આંગણામાં
તો તેઓ ચાકર જ ેવાં લાગે! ]
૩૧૯.

वागथािवव स पृ ौ वागथ ितप ये।
जगतः िपतरौ व दे पावतीपरमे रौ॥
[‘રઘુવંશ’નો

થમ

ોક. આખું મોટું દળદાર પુ તક લખી શકાય તેટલી વાત મહાકિવ

કાિલદાસે માા બે પંિ તમાં કહી છે. વાણી અને તેના અથની જ ેમ એક બી થી અલગ છતાં
વાણી અને તેના અથની માફક એક બી માં ઓત ોત થઈ ગયેલા, હે જગતના જનક પાવતીપરમે ર, તમને વંદન હો. વાણી અને તેના અથનું િભ પ ં અને અિભ પ ં બ ેને એકી
સાથે આટલી સરસ રીતે સમ વતો આવો

ોક કાિલદાસ જ લખી શકે.]
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૩૨૦.

वासांिस जीणािन यथा िवहाय नवािन गृ ाित नरोऽपरािण।
तथा शरीरािण िवहाय जीणा य यािन सयं ाित नवािन देही॥
[ભગવત ગીતાનો સૌથી વધુ સચોટ દાખલો આપતો

ોક. જ ેમ માણસો જૂ ના થઈ ગયેલા

કપડા છોડી દઈ નવા કપડાં પહે રે છે તેમ આ મા પણ જૂ નું શરીર છોડી નવો દેહ ધારણ કરે
છે.]
૩૨૧.

िवकॄितं नैव ग छि त सगं दोषेण साधव:।
आवेि तं महासप ंदनं न िवषायते॥
[જ ેમ મહા ભયંકર સપથી વ ટળાયેલું રહે તું હોવા છતાં ચંદનનું વૃ ઝેરી બની જતું નથી તેમ
ખરો સાધુ સંગદોષ કરે તો પણ િવકૃ ત બનતો નથી.]
૩૨૨.

िवजेत या लङ्का चरणतरणीया जलिनिधः
िवप ः पौल यो रणभुिव सहाया कपयः।
तथा येको रामः सकलमवधी ा सकुमम्
ि यािसि ः स वे भवित महतां नोपकरणे॥
[લંકા પર િવજય મેળવવાનો હતો, પગેથી ચાલીને દ રયો પાર કરવાનો હતો, પુલ ય ઋિષના
પુ રાવણ સાથે લડવાનું હતું, મદદમાં મા વાનરસેના હતી. આમ છતાં એકલા રામ સમ
રા સકુ ળનો નાશ કરી શ યા. કામની સફળતા બહારના સાધનો પર ન હ પણ આપણી
અંદરની તાકાત પર આધાર રાખે છે.]
૩૨૩.

िव े यागः मा श ौ दुःखे दै यिवहीनता।
िनद भता सदाचारे वभावः अयं महा मनाम॥्
[સમૃિ આવે યારે યાગ, તાકાત મળે યારે

મા, દુઃખ આવી પડે યારે લાચારીનો અભાવ

અને સદાચાર આચરતી વખતે કોઈ દંભ-દેખાડાનો અભાવ એ સ ન મહાપુ ષોના વભાવમાં
જ મ ત હોય છે.]
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૩૨૪.

िवदेशेषु धनं िव ा यसनेषु धनं मित:।
परलोके धनं धम: शीलं सव वै धनम॥्
[પરદેશમાં આપ ં ખ ં ધન િવ ા બને છે. સંકટકાળમાં સુબુિ આપ ં ધન બને છે.
પરલોકમાં ધમ આપણી સંપિ બને છે. સદાચાર સવ સંપિ પ પુરવાર થાય છે.]
૩૨૫.

िव
िव
िव
िव

ा नाम नर य पमिधकं छ नगु ं धनं
ा भोगकरी यशः सख
ु करी िव ा गु णां गु ः॥
ा ब धुजनो िवदेशगमने िव ा परा देवता
ा राजसु पू यते न िह धनं िव ािवहीनः पशुः॥

[િવ ા માણસની સૌથી મોટી સુંદરતા છે. િવ ા ખૂબ સલામત એવું અ ગટ ધન છે. િવ ા
સમૃિ , િત ા અને સુખ લઈ આવે છે. િવ ા ગુ ની ગુ છે. પરદેશમાં િવ ા સગા ભાઈની
જ ેમ મદદ કરે છે. િવ ા પરમ દેવતા છે. રા ઓ પણ ધનની ન હ િવ ાની પૂ

કરે છે. િવ ા

િવનાનો માણસ સા ાત પશુ સમાન છે -ભતૃહ રકૃ ત નીિતશતક .]
૩૨૬.

िव ा िववादाय धनं मदाय खल य शि ः परपीडनाय।
साधो तु सव िवपरीतमेतद् ानाय दानाय च र णाय॥
[દુજન માણસ િવ ાનો ઉપયોગ િવવાદ કરવા માટે, ધનનો ઉપયોગ અિભમાન કરવા માટે અને
શિ તનો ઉપયોગ બી ને ાસ આપવા માટે કરે છે. સ નોનું તેથી ઊલટું વતન હોય છે.
તેઓ િવ ા ાન માટે, ધન દાન માટે અને શિ ત ર ણ કરવા માટે ઉપયોગમા લે છે.]
૩૨૭.

िव वं च नपॄ वं च नैव तु यं कदाचन।
वदेशे पू यते राजा िव ान् सव पू यते॥
[િવ તાની અને રાજવીપણાંની સરખામણી ન થઈ શકે. રા
િવ ાન માણસ તો યાં

ય યાં પૂ ય.]
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મા તેના રાજમાં પૂ ય પણ

૩૨૮.

िवरला जानि त गुणान् िवरलाः कुवि त िनधने नेहम।्
िवरला परकायरताः परदुःखेनािप दुःिखता िवरलाः॥
[બહુ ઓછા માણસ બી નાં ગુણને પારખી શકે છે, ગરીબ માણસો પર ેમભાવ બહુ ઓછા
રાખી શકે છે, બી નું કામ કરી આપે એવા બહુ ઓછા માણસો હોય છે અને બી ના દુઃખે
દુઃખી થાય એવા માણસો તો ભા યે જ મળી આવે છે.]
૩૨૯.

िवषाद यमतॄ ं ा ं बालादिप सभ
ु ािषतम।्
अिम ादिप स ॄ ं अमे यादिप कांचनम॥्
[ઝેરમાંથી અમૃત મળતું હોય તે લઈ લેવું

ઈએ, એક નાના બાળક પાસેથી પણ

બોધવા ય સાંભળવા મળે તો તેનો વીકાર કરી લેવો
હણ કરવા મળે તો હણ કરી લેવા

કોઈ

ઈએ, દુ મન પાસેથી પણ સ ગુણ

ઈએ. સોનાને કોઈ સં ગોમાં તરછોડાય ન હ ભલે તે

કચરાની વ ચે પ ું હોય. સોનું તો દરે ક સંયોગોમાં સોનું જ રહે છે.]
૩૩૦.

िवहाय पौ षं यो िह दैवमेवावल बते।
ासादिसहं वत् त य मूि न ित िं त वायसाः॥
[જ ે લોકો પુ ષાથ છોડી ભા ય પર આધાર રાખતા થઈ

ય છે તેનો અં મ કેવો આવે છે?

તેઓ મહે લ પરના િશ પમાં જ ે િસંહ કોતરે લા હોય છે એના જ ેવા બની
િસંહના માથે બેસીને કાગડા ચરકી

ય તો પણ તે કંઈ કરી શકતા નથી! ]

૩૩૧.

वीरभो या वसु धरा।
[જમીનનો ભોગવટો બહાદૂર માણસ જ કરી શકે.]
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ય છે. આ કોતરે લા

૩૩૨.

वथ
ृ ा विॄ : समु ेषु वथ
ृ ा तृ ेषु भोजनम।्
वथ
ृ ा दानं धनाढ्येषु वथ
ृ ा दीपो िदवाऽिप च॥
[દ રયામાં વરસાદ પડે તે નકામો

ય. જ ેનું પેટ ભરે લું છે તેને ખવડાવવાનો કોઈ અથ નથી.

જ ેની પાસે ધનના ઢગલા હોય તેને દાન આપવાથી શું વળે ? યાં ખૂબ અજવાળું હોય યાં
દીવા ન સળગાવાય.]
૩૩૩.

विॄ शक य िवषं प ॄ छे मि काया: मुखे िवषम।्
त क य िवषं द ते सवागे दुजन य तत॥्
[વ છીનું ઝેર એની પૂંછડીમાં હોય છે. માખીના મોઢામાં ઝેર હોય છે, સાપના દાંતમાં ઝેર હોય
છે પણ દુજનના દરે કેદરે ક અંગમાં ઝેર ભરે લું હોય છે.]
૩૩૪.

वै राज नम तु यं यमराजसहोदर।
यम तु हरित ाणान् वै ो ाणान् धनािन च॥
[ચેતવણીઃ નબળું દય ધરાવતા દા તરોએ આ

ખમી ાચીન સુભાિષત વાંચવું ન હ! હે

વૈદરાજ, તને પગે લાગીએ છીએ. તું આમ તો જમરા નો ભાઈ છો પણ જમરા
યાંય ચડી

ય તેવો છે. જમરા

તો મા

કરતાં

ાણ લઈને ચાલતા થાય છે પણ તું તો અમારો

ાણ અને પૈસા બ ે લીધા પછી જ અમને છોડે છે !]
૩૩૫.

वा यं रसा मकं का यम।्
[કિવતાની સૌથી ટૂકં ી ને સૌથી અસરકારક યા યા. રસથી સભર વા ય એટલે કા ય.]
૩૩૬.

िवभूषणं शीलसमं न चा यत् ।
[સારા ચા ર જ ેટલું શોભાયમાન આભૂષણ બીજુ ં કોઈ હોતું નથી..]
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૩૩૭.

वथ
ृ ा विृ ः समु ेषु वथ
ृ ा तृ य भोजनम् ।
वथ
ृ ा दानम् समथ य वथ
ृ ा दीपो िदवाऽिप च ॥
[દ રયામાં વરસાદ પડે એ શું કામનો? જ ે માણસનું પેટ ભરે લું છે એને ખાવાનું આપવાનો શું
ફાયદો? સમૃ

માણસને આપેલું દાન નકામું જ

ય. આ બધું તો ધોમ તડકામાં દીવો

સળગાવવા જ ેવું છે.]
૩૩૮.

यापारे वसते ल मी।
[ચીજવ તુની આપ-લે કરવાથી સમૃિ સ ય છે.]
૩૩૯.

यासोि छ ं जगत् सव।
[આ વા યનો શ દાથ છે– જગત આખું યાસના મ માંથી બહાર આ યું છે. મહાભારત
મહાકા ય રચનાર યાસ મુિનની શંસા કરવા માટે આ વા ય કહે વામાં આવે છે. તેનો ભાવાથ
એવો છે કે ત વ ાન અને માનવ સંબંધનો એકેય િવષય એવો નથી કે જ ેની મહાભારતમાં ચચા
કે છણાવટ ન થઈ હોય. આથી હવે જ ેનો કદી ઉ ેખ ન થયો હોય તેવી એક પણ વાત
જગતમાં રહી નથી.]

શ
૩૪૦.

शठे शाठ्यं समाचरेत।्
[જ ે લોકો બી ને છેતરવાનો ધંધો લઈને બેઠા છે તેમને છેતરવા એ જ સાચો ઉપાય છે. જ ેવા
સાથે તેવા થવું જ પડે. તો જ તેમની સાન ઠેકાણે આવે.]
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૩૪૧.

शतेषु जायते शूर: सह ेषु च पंिडत:।
व ा दशसह ेषु दाता भवित वा न वा॥
[આ જગતમાં જ મતા દર સો માણસે એકાદ શૂરવીર પાકે છે. એક હ ર માણસે એકાદ
ણકાર પં ડત થાય છે. દશ હ ર માણસોમાંથી એકાદ સારો વ તા

વા મળે છે. પણ

દાતા? એ તો તમે ગમે તેટલું શોધો, કદાચ મળે અને કદાચ ન પણ મળે.]
૩૪૨.

शनैः प थाः शनैः क थाः शनैः पवतम तके ।
शनैः िव ा शनैः िव ं प चैतािन शनैः शनैः ॥
[ધીમે ધીમે પંથ કપાય, ધીમે ધીમે કંથા (ગોદડી) સીવાય, ધીમે ધીમે પવતની ટોચે પહ ચાય,
ધીમે ધીમે િવ ા ા થાય અને ધીમે ધીમે ધન ભેગું થાય. આ પાંચે કામ ધીરજ અને ખંત
રાખીને કરવા

ઈએ.]

૩૪૩.

शाि ततु यं तपो नाि त तोषा न परमं सख
ु म।्
नाि त त ॄ णापरो यािधन च धम दयापर॥
[શાંિત સમાન કોઈ તપ નથી. સંતોષ સમાન કોઈ સુખ નથી. તૃ ણા સમાન કોઈ યાિધ નથી
અને દયા સમાન કોઈ ધમ નથી.]
૩૪૪.

शा ा यधी यािप भवि त मूखा य तु ि यावा पु षः स िव ान।्
सिु चि ततं चौषधमातुराणां न नाममा ेण करो यरोगम॥्
[શા ોનું ભણતર ભ યા પછી પણ હતા એવા મૂરખના મૂરખ રહી જવાય. િવ ાન બનવા માટે
તો એ શા ોને
મટી

વનમાં ઉતારવા પડે. સારી સારી દવાના નામ બો યા કરવાથી કંઈ થોડો રોગ

ય? વંદે હરડે, વંદે હરડેનો

પ જપવાથી જુ લાબ ન લાગે! ]
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૩૪૫.

िशर: शाव वगा पतितिशरस तत् ि ितधरं
महीधादु ुङ्गादविनमवने ािप जलिधम।्
अधोऽधो गङ्गेयं पदमुपगता तोकमथवा
िववेक ानां भवित िविनपात: शतमुख:॥
[ વગમાંથી ઉતરે લી પિવ ગંગા શંકર ભગવાનની જટા પર પડે છે. યાંથી હમાલયના પહાડો
પર અને પછી પડતી પડતી સપાટ મેદાનોમાં જઈ છેવટે સમુ માં િવલીન થઈ
ગંગા નદી એક વખત નીચે પ ા પછી વધુ ને વધુ નીચે પડતી

ય છે. આમ

ય છે. એવું જ માણસોનું છે.

એક વખત સાનભાન ચૂકો પછી તમા ં સકડો રીતે અધપતન થાય છે.]
૩૪૬.

िशशुवा िश या वा यदिस मम तत् ित तु तथा
िवशु ेः उ कषः वयी तु मम भि ं ढयिस।
िशशु वं ैणं वा भवतु ननु व ािस जगतो
गुणाः पूजा थानं गुिणषु न च िलंगं न च वयः॥
પોતાની પુ ી સીતાને પગે લાગતાં કહે છેઃ તું મા ં બાળક હો કે મારી િશ યા. જ ે
હો તે ભલે રહી. ત તારામાં જ ે િવશુિ િવકસાવી છે તેને લીધે તારામાં મારી ભિ ત ઢ થાય
[જનક રા

છે. તું બાળક હો કે નારી હો, પણ જગત આખા માટે વંદનીય છે કેમકે ગુણવાનોની પૂ
મા ગુણના કારણે કરવી રહે છે- એમાં ન તો તેની ઉમર

વાય કે પછી તે

તેના

ી છે કે પુ ષ

એવું કંઈ વાય. આ વાત દીવા જ ેવી પ હોવા છતાં કેટલાંક અણસમજુ માણસો એવી
મા યતા ધરાવે છે કે ીઓ મો કે મુિ ત મેળવી શકે ન હ.]
૩૪૭.

शुकवत् भाषणं कुयात् बकवत् यानं आचरेत् ।
अजवत् चवणं कुयात् गजवत् थानं आचरेत् ॥
[પોપટ જ ેવી મીઠી વાણીથી વાત કરાય અને બગલાની જ ેમ એક િચ ે ત મય થઈને યાન
ધરાય. બકરીની જ ેમ શાંિતથી ચાવી ચાવીને ખાવું
થાન

ળવી રાખવું

ઈએ.]
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ઈએ અને હાથીની જ ેમ અડગપણે પોતાનું

૩૪૮.

शुभ य शी ं।
[સા ં કામ હંમેશા ફટાફટ કરી નાખવું. સારા કામમાં ફલાણા ભાઈ આવે તો જ આ કામ કરવું
એવી કોઈની રાહ ન વાય કે ન તો યારે સા ં મુહૂત કે ચોઘડીયું નીકળશે તેની કોઈ તપાસ
કરવી રહે છે.]
૩૪૯.

शुभा ते प थानः सतं ु।
[તારો પંથ શુભ બનો.]
૩૫૦.

शूरं यजािम वैध यादुदारं ल जया पुनः।
साप यात् पि डतमिप त मात कृपणमा ते॥
[લ મી ને કોઈએ પૂ

ું કે તમે લોિભયાના ઘરમાં શા માટે રહો છો? લ મી

કહે છે - હં ુ
શૂરવીરને યાં રહીને શું ક ં ? એ તો ગમે યારે ગમે યાં જઈને પોતાનું માથું કપાવી નાખશે
પછી મા ં ર ણ કોણ કરશે? ઉદાર-દાનવીરને યાં રહીને શું ફાયદો? એ મારો યાગ કરી
મને ગમે તે માણસને દાનમાં આપી દેશે. પં ડતો તો સર વતીનું યાન રાખવાનું છોડીને ઓછા
મા ં યાન રાખવાના હતા? એક િબચારો કૃ પણ એવું કહે કે હં ુ મારો
તમને જવા ન હ દ . એટલે તો હં ુ લોિભયાના ઘરમાં રહં ુ છુ !ં ]

વ આપી દઈશ પણ

૩૫૧.

शैले शैले न मािण यं मौि कं न गजे गजे।
साधवो न िह सव च दनं न वने वने॥
[દરે ક પવત પર માણેક ન હોય. દરે ક હાથીના કપાળમાં મોતી ન હોય. બધે જ સારા માણસ
ન હોય, દરે ક જગં લમાં ચંદનના ઝાડ ન હોય. હતોપદેશનો આ
સાચો છે! ]
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ોક કેટલો સરળ અને

૩૫૨.

ावान् लभते ानं य नवान् सख
ु मेयते।
[જ ે ાન આપણે મેળવવું હોય તે ાનમાં આપણી
હોય તે ાન મગજમાં ઉતરે શી રીતે? સાચી

ા હોવી જ રી છે. જ ે ાનમાં જ શંકા
ા હોય તો જ ાન મળે. સુખ મેળવવા

મહે નત કરવી પડે છે. સતત ય નશીલ માણસો સુખી થાય છે.]
૩૫૩.

ो ं ुतेनैव न कु डलेन दानेन पािणन तु कङ्कणेन।
िवभाित कायः क णापराणां परोपकारैन तु च दनेन॥
[કાન કુંડળ વડે ન હ પણ ાનની વાત સાભળવાથી શોભે છે. હાથ કંકણ વડે ન હ પણ દાન
વડે શોભે છે. કાયા પણ ચંદનના લેપ વડે ન હ પણ ક ણામય પરોપકાર વડે કાંિતમાન બને છે
-ભતૃહ રકૃ ત નીિતશતક.]

સ
૩૫૪.

सिख साहिजक ेम दूरादिप िवराजते ।
चकोरीनयन ं मान दयित च मा ॥
[હે સિખ, સાહિજક ેમ તો ગમે તેટલે દૂરથી પણ થતો હોય છે. દૂર દૂર રમતી ચકોરીની
આંખોમાં િબરા

ચ મા કેવો રા નો રે ડ થાય છે?]

૩૫૫.

स यं तपो ानमिहंसता च िव णाम सश
ु ीलता च।
एतािन यो धारयित स िव ान् न के वलं यः पठते स िव ान॥्
[જ ે પોતાના

વનમાં સ ય, તપ,

ાન, અ હંસા, અ ય િવ ાનોનો આદર અને સુશીલતા
અપનાવે તેને જ િવ ાન કહી શકાય. મા ચોપડીઓ વાંચી જનારાને િવ ાન ન કહે વાય. ]
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૩૫૬.

स यं यू ात् ि यं यू त् न यू ात् स यमि यं।
ि यं च नानतृ ं यू ात् एष धमः सनातनः॥
[સ ય બોલવું
બોલવાનું ટાળવું

ઈએ. િ ય બોલવું

ઈએ. સામા માણસને અિ ય લાગે તેવું હોય તેવું સ ય

ઈએ અને અસ ય તો ભલે ગમે તેટલું િ ય લાગે તેવું હોય છતાં કદી ન

બોલવું એ સનાતન િનયમ છે.]
૩૫૭.

स यं वद धम चर वा याया मा मदः।
आचायाय ि यम् धनमा य जातंतुम् मा यव छे सीः ॥
[તૈ રીય ઉપિનષદમાં નવા િવ ાથ ને અપાયેલો ઉપદેશઃ સાચું બોલજ ે, ધમ માણે આચરણ
કરજ ે. પોતાના અ યાસમાં ત ીન રહે જ ે. ગુ રા

રહે તેટલી દિ ણા આપજ ે અને આ

પરંપરાનો લોપ ન થાય તેનું યાન રાખજ ે.]
૩૫૮.

स यमेव जयते नानतृ म।्
[ભારત દેશનો મુ ાલેખ. િવજય સ યનો થાય છે, જુ ઠનો ન હ..]
૩૫૯.

स य य वचनं ेय: स यादिप िहतंवदेत।्
य ू तिहतम य तं एतत् स यं मतं मम॥
[નારદ મુિનનું આ કથન છેઃ સ ય વચન બોલવું સૌથી સા ં છે, પણ સ ય કરતાં ય વધુ સા ં
છે સૌના હતમાં હોય એવું બોલવું. નારદ ના મત માણે જ ે વાત અસં ય લોકોનું ભલું કરતી
હોય તે સ ય જ કહે વાય.]
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૩૬૦.

सदा व ः सदा ू रः सदापूजामपे ते।
क यारािशि थतो िन यं जामाता दशमो हः॥
[આકાશમાં નવ હ છે. પણ ધરતી પર રહે તો જમાઈ નામનો દશમો હ રોજ ક યા રાિશમાં
ભમતો રહે છે, સદા વાંકો ચાલે છે, કાયમ રૂ વભાવ ધરાવે છે અને દરે ક સંયોગોમાં પોતાની
પૂ

થતી રહે વી

ઈએ એવી ઇ છા ધરાવે છે! ]

૩૬૧.

स तु ो भायया भता भ ा भाया तथैव च।
यि म न् एव कुले िन यं क याणं त वै ुवम॥्
[મનુ મૃિતનું માગદશનઃ જ ે ઘરમાં પિત પોતાની પ નીથી સંતુ

હોય અને પ ની પોતાની

પિતથી તે ઘરમાં હંમેશા સુખનું સા ા ય રહે છે.]
૩૬૨.

स पूणकु भो न करोित श दं अध घटो घोषमुपैित नूनं।
िव ान् कुलीनो न करोित गव मूढा तु ज पि त गुणैिवहीनाः॥
[પાણીથી પૂરો ભરે લો ઘડો અવાજ કરતો નથી. અધ ભરે લા ઘડામાંથી ઘણો અવાજ આવે છે.
િવ ાન અને કુ લીન માણસો ગવ કરતા નથી. સ ગુણ િવનાના માણસો બડબડ કરતા રહે છે.]
૩૬૩.

सप: ू र: खल: ू र: सपात् ू रतर: खल:।
सप: शा यित म ै दुजन: के न शा यित॥
[સપ રૂ છે, દુજન પણ રૂ છે. પણ સાપ કરતાં દુજન વધુ રૂ લેખાય કેમકે સાપને તો
મં ોથી વશ કરી શકાય છે. દુજનને કોઈ રીતે અંકુશમાં લાવી શકાય ન હ.]
૩૬૪.

सपदुजनयोम ये वरं सप न दुजनः।
सप दशित कालेन दुजन तु पदे पदे॥
[સાપ અને દુજન એ બ ેની તુલના કરીએ તો દુજન કરતાં સાપ વધુ સારો ગણાય કેમકે સાપ
તો કોઈક વખત કરડે છે પણ દુજન ડગલે ને પગલે ડખ
ં મારતો જ રહે છે.]
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૩૬૫.

सवनाशे समु प ने ध यजित पि डत:।
अधन कु ते काय सवनाशो िह दु:सह:॥
[મનુ મૃિતનો ઉપદેશ. યારે સવનાશ નજર સામે આવે યારે ડા ો માણસ અડધું છોડી દે છે
કેમકે અડધાથી જ ેમ તેમ કામ ચલાવી લેવાય પણ સવનાશ સહન કરવો બહુ ભારે પડે.]
૩૬૬.

सहसा िवदधीत न ि यामिववेकः परमापदां परम।्
[અિવચારીપણે

શમાં આવી જઈને કોઈ કામ ન કરવું

ઈએ. આવું અિવવેકી કામ આફતને

ભારે નોતરે છે.]
૩૬૭.

सं हैकपर: ाय: समु ोिप रसातले।
दातारं जलदं प य गज तं भुवनोपरी॥
[દ રયાને મા પાણી ભેગું કરતા આવડે છે બી ને આપતા આવડતું નથી એટલે તેનું થાન
સૌથી નીચે ગયું છે. જુ ઓ સૃિ ને પાણીનું દાન કરતાં વાદળા ભુવનમાં સવ પરી થાને બેસીને
કેવી ગજના કરે છે! ]
૩૬૮.

सस
ं ारकटुवृ य े फले मृतोपमे।
सभ
ु ािषतंरसा वाद सगं ित सज
ु ने जने॥
[આ સંસાર પી કડવા વૃ માં બે અમૃત જ ેવા મીઠાં ફળ લટકે છે. એક તો સુમધુર
સુભાિષતોનો રસા વાદ અને બીજુ ં સ ન માણસોનો સહવાસ.]
૩૬૯.

वभावो नोपदेशेन श यते कतुम यथा।
सतु मिप पानीयं पुनग छित शीतताम॥्
[સલાહ કે ઉપદેશથી કોઈનો વભાવ બદલાવી શકાતો નથી. પાણીની નીચે તાપ રાખો તેટલી
વાર તે ગરમ રહે પણ જ ેવો તાપ દૂર થાય કે પાછુ ં હતું તેવું ને તેવું થઈ
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ય છે.]

૩૭૦.

सा रा िवपरीता े ा सा एव के वलम् |
सरसो िवपरीत े सरस वं न मु चित ॥
[‘સા રા’ શ દને ઊલટો કરીએ તો તે ‘રા સા’ બની

ય છે. ‘સરસ’ શ દને ઊલટાવીએ તો

પણ તે ‘સરસ’ જ રહે . તે કદી પોતાનું સરસપ ં ન છોડે. સુસં કારી માણસો દરે ક સં ગોમાં
જ ેવા હતા તેવા જ રહે છે. બધા સા રો સુસં કારી હોય જ તેવું બનતું નથી. ]
૩૭૧.

सामदाने भेदद डािव युपायचतु यम।्
ह य रथ पादाितं सेनाङ्गं यात् चतु यम॥्
[રા

પાસે શાસન ચલાવવા માટે સામ, દામ, ભેદ, દંડ એમ ચાર ઉપાય હોવા

હાથી, ઘોડા, રથ, અને પાયદળ એમ ચાર કારની શિ ત ધરાવતું સૈ ય હોવું

ઈએ અને

ઈએ.]

૩૭૨.

साम मूलं वात यं ममूलं च वैभवम।्
यायमूलं सरु ा यं यात् सघं मूलं महाबलम॥्
[સામ ય એ વતં તાના મૂળમાં છે. તમારી પાસે તમારી પોતાની તાકાત ન હોય તો તમે
વતં ન રહી શકો.

મ એ સમૃિ નું મૂળ છે. મહે નત કયા િવના સમૃિ ન મળે, ન ટકે.

સુરા યના મૂળમાં યાય છે. યાય િવના સુરા ય ટકી ન શકે. મહાશિ તના મૂળમાં સંપ અને
સંગઠન છે. યાં સંઘ હોય એટલે કે સંપ-સંગઠન હોય યાં જ ચંડ શિ ત ઉ ભવે.]
૩૭૩.

साहसे ीः ितवसित।
[જ ે સાહસ કરે છે તેને લ મી મળે છે.]
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૩૭૪.

सािह यसङ्गीतकलािवहीनः सा ा पशुः पु छिवषाणहीनः।
तृणं न खाद निप जीवमानः त ागधेयं परमं पशूनाम॥्
ોક અનુસાર જ ેમને સા હ ય, સંગીત, કલા

[ભતૃહ ર કૃ ત નીિતશતકના આ લોકિ ય

વગેરેમાં િચ નથી તેઓ પૂંછડા અને િશંગડા િવનાના પશુ છે. પશુઓનું એ સ ભા ય છે કે
આવા લોકો ઘાસ ખાધા િવના

વી શકે છે! કારણ કે તેઓ

ઘાસ ખાતા થઈ

ય તો

પશુઓએ ભૂખે મરવાનો વખત આવે.]
૩૭૫.

सख
ु ं िह दुःखा यनुभूय शोभते घना धकारेि वव दीपदशनम।्
सख
ु ा ु यो याित नरो द र तां धतृ ः शरीरेण मृतः स जीवित॥
[ગાઢ અંધકારની અંદર જ ેમ દીપક શોભે છે તેમ સુખ પણ દુઃખથી વ ટળાયેલું હોય યારે વધુ
મીઠું લાગે છે. પણ જ ે લોકો સુખમાંથી ગરીબાઈના નકમાં આવી ચડે છે તે ભલે શરીરથી
વતા રહે પણ મનથી તો મરે લ જ ેવાં બની

ય છે.]

૩૭૬.

सख
ु दुःखे समे कृ वा लाभालाभौ जयाजयौ।
ततो यु ाय यु य व नैवं पापमवा यिस॥
[ગીતામાં ભગવાનનો ઉપદેશ: સુખ દુઃખને સમાન ગણી, લાભ-હાિન તથા જય-પરાજયમાં
અિવચિલત રહીને તમારા કત યના પાલન કરવાના યુ માં

ડાઈ

ઓ. આવું કત યપાલન

તમને પાપી ન હ બનાવે.]
૩૭૭.

सख
ु यान तरं दुःखम् दुःख यान तरं सख
ु म।्
न िन यं लभते दुःखं न िन यं लभते सख
ु म॥्
[સુખ પછી દુઃખ આવે છે અને દુઃખ પછી સુખ આવે છે. કોઈને રોજ ેરોજ સુખ ન મળે કે
કોઈને રોજ ેરોજ દુઃખ ન મળે.]
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૩૭૮.

सख
ु ाथ वा यजेत िव ा िव ाथ वा यजेत सख
ु म।
सख
ु ािथनः कुतो िव ा िव ािथनः कुतो सख
ु म॥
[િવ ા ાિ

છોડી સુખની પાછળ ભાગવું કે સુખને છોડી િવ ા ાિ

બ ે એકાંગી માગ છે. આ રીતે જ ેને સુખ

પાછળ પાગલ બનવું

ઈતું હોય તેને કદી િવ ા ન મળે અને મા િવ ા

પાછળ દોડનાર કદી સુખી ન બની શકે.]
૩૭૯.

सल
ु भाः पु षा राजन् सततं ि यवािदनः।
अि य य च प य य व ा ोता च दुलभः॥
[વાિ મકી રામાયણ અર યકાંડ

ોક ૩૭-૨. હે રાજ સતત મીઠું મીઠું બોલનારા માણસો
સહે લાઈથી મળી આવે છે પણ કડવી છતાં હતની વાત કરનારા અને સાંભળનારા આ
જગતમાં બહુ ઓછા છે.]
૩૮૦.

सतू ो वा सतू पु ो वा यो वा को वा भवा यहम।्
दैवाय ं कुले ज म मदाय ं तु पौ षम॥्
[મહાભારતમાં કણ આ

ોક બોલે છે અને કહે છે કે ભલે હં ુ સામા ય રથ હાંકનાર હો કે
રથ હાંકનારનો પુ હો કે ગમે તે હો . આ બધી વાત ુ ક છે. યા કુ ળમાં જ મ લેવો એ
મારા હાથની વાત નથી. મારા હાથની વાત તો મા ં સાહસ અને પરા મ છે.]
૩૮૧.

सेविनयो महान् वृ ः फलछायासमि वतः।
यिद दैवात् फलं न ं छाया के न िनवायते॥
[આશરો કોનો લેવાય? આશરો એવા વૃ નો લેવાય કે જ ેની પાસે પુ કળ ફળ અને ઘેઘૂર ઘટા
બ ે હોય. નસીબસં ગે કદાચ ફળ ન પણ મળે, પણ તેનો છાયડો તો આપણને મળવાનો જ
છે ને? ]
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૩૮૨.

थान ा न शोभ ते द ताः के शा नखा नराः।
इित िव ाय मितमान् व थानं न प र यजेत॥्
[દાંત, વાળ, નખ અને પુ ષ યારે પોતાનું થાન ગુમાવી દે યારે શોભતા નથી એ વાત
યાનમાં રાખી ડા ા માણસોએ પોતાનું થાન પર ન છોડવું

ઈએ.]

૩૮૩.

यात् क जलं िस धु पा ं
सरु त वरशाखा लेखनी प मुव ।
िलखित यिद गहृ ी वा शारदा सवकालं
तदािप तव गुणानां ईश पारं न याित॥
[દ રયો ભરીને શાહી લઈ વૃ ની ડાળીની કલમ બનાવી ખૂદ શારદા માતા સદાકાળ લ યા કરે
તો પણ હે ભગવાન તારા ગુણોનો પાર ન આવે.]
૩૮૪.

वभावं न जहा येव साधुराप तोऽिप सन् |
कपूरः पावक पृ ः सौरभं लभतेतराम् ॥
[સંકટ આવે તો પણ સ ન માણસો પોતાનો વભાવ યજતા નથી. કપૂર અિ થી બળે છે
યારે પણ સુગંધ આપે છે.]
૩૮૫.

वयं महेश तनयो गणेशः सखा धनेशः सरु ो नगेशः |
तथािप िभ ाटनमेव शंभोः बिलयसी के वलमी रे छा॥
[પોતે દેવોના દેવ છે, પોતાનો પુ

રિ અને િસિ નો વામી ગણેશ છે, સસરો પવતરાજ

હમાલય છે: ને છતાંય ભગવાન િશવ િભ ુક જ ેવા વેશે ભટકે છે. ખરે ખર ઈ રની ઈ છા જ
બળવાન છે.]
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૩૮૬.

वे वे कम यिभरतः सिं सि ं लभते नरः |
[ત ીન થઈ જઈને પોતાનું કામ કય જતાં લોકો પોતાનું યેય િસ કરે છે -ભગવ ગીતા.]
૩૮૭.

ुित िविभ ना मृतयोऽिप िभ नाः
नैको मुिन य य वचः माणम।्
धम य त वं िनिहतं गुहायाम्
महाजनो येन गतः स प थाः॥
[ ુિત અલગ અલગ કહે છે, મૃિતઓમાં પણ જુ દી જુ દી વાત છે. કોઈ એક એવા મુિન નથી કે
મા તેના વચનને જ માણ માનીને ચાલી શકાય. ધમનું ત વ ગૂઢ છે - સહે લાઈથી સમ
શકાય તેવું નથી. આથી મોટા માણસો જ ે ર તે ચાલે તે ર તો સાચો છે એમ માનીને આપણે
પણ તે ર તે ચાલવુ.ં ]
૩૮૮.

वधम िनधनम् ेयम् परधम भयावहः।
[ભગવત ગીતાના આ ઉપદેશનું અનેક રીતે અથઘટન કરવામાં આવે છે. એક અથઘટન એવું
છે કે િનણય લેવાનો વખત આવે યારે આપણને પોતાને જ ે ઠીક લાગે, સાચું લાગે તે કરવું
કેમકે તેમાં મરણ આવે તો પણ મનને સંતોષ થશે. પણ બી ના દોરવાયા માણે દોરાતા રહે વું
અને પોતાનો અંદરનો અવાજ ન સાંભળવો તે વાત ભયંકર છે.]
૩૮૯.

वािभमानो धनंयेषां िचरजीवि त ते जना:।
वािभमानिवहीनानां िकं धनेन िकमायुषा॥
[જ ેમની પાસે વાિભમાન પી સંપિ છે તે માણસો શા ત
નથી તેમની પાસે ધન કે આયુ ય હોય તો પણ શું કામનું ? ]
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વે છે. જ ેમની પાસે વાિભમાન

ષ
૩૯૦.

षट्पदः पु पम य थो यथा सारं समु रेत।्
तथा सवषु शा ेषु सारं गृि त पि डताः॥
[જ ેમ ભમરો દરે ક પુ પ પર જઈ તેનું ઉ મ ત વ એકઠું કરે છે તેમ ડા ા માણસે દરે ક શા
વાંચી તેનો સાર મગજમાં ઉતારવો

ઈએ.]

હ-ળ
૩૯૧.

ह त य भूषणं दानं स यं कंठ य भूषणम।्
ोत य भूषणं शा ं भूषणैः िकं योजनम् ॥
[હાથનું આભૂષણ દાન છે, સ ય વચન એ કંઠનું આભૂષણ છે, શા ોનું વણ એ કાનનું
આભૂષણ છે. આવાં આભૂષણો પહે યા પછી અ ય કોઈ આભૂષણ પહે રવાની જ ર રહે તી
નથી.]
૩૯૨.

िहतं मनोह र च दुलभ वचः।
[જ ે આપણા હતમાં હોય અને મનને ચે તેવું પણ હોય એવું બોધવચન મળવું મુ કેલ છે.]
૩૯૩.

हंस: ेतो बक: ेतो को भेदो बकहंसयो:।
नीर ीरिववेके तु हंस: हंसो बको बक:॥
[હંસ સફે દ દેખાય છે. બગલો પણ સફે દ દેખાય છે. પરંતુ યારે પાણી અને દૂધ અલગ
કરવાની વાત આવે યારે હંસ હંસ જ ેવો અને બગલો બગલા જ ેવો સાિબત થઈ ય છે.]
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૩૯૪.

हीयते िह मित तात् हीनैः सह समागतात।्
समै च समतामेित िविश ै िविशि तम॥्
[મહાભારતનો
થઈ

ોક છેઃ હીન એટલે કે અધમ માણસો સાથે રહે વાથી આપણી બુિ અધમ

ય છે. સમાન માણસો સાથે રહે વાથી સમાન રહે છે અને િવિશ

એટલે કે ખૂબ

િતભાવાન સાથે રહે વાથી આપણી િતભા પણ િખલે છે.]

૩૯૫.

णश: कण ैव िव ाम् अथ च साधयेत।्
णे न े कुतो िव ा कणे न े कुतो धनम॥्
[ યેક ણનો ઉપયોગ કરી િવ ા મેળવવી

ઈએ અને

યેક કણ બચાવી ધન એકઠું કરવું

ઈએ. ણ વેડફે િવ ા ન મળે, કણ વેડફે ધન ન મળે.]
૩૯૬.

णे तु ः णे तु ो ः णे णे।
अ यवि थतिच य सादोऽिप भयङ्करः॥
[ઘડીક ખુશ તો ઘડીક નાખુશ. એક ઘડી રા

તો બી

િમિનટે અગનગોળો. જ ેમના મગજનું

કંઈ ઠેકા ં ન હોય તેનાથી આઘા રહે વું સા ં . આવા માણસની મહે રબાની પણ ભારે પડી
ય.]
૩૯૭.

णे णे यद् नवतां उपैित स पः।
[મહાકિવ કાિલદાસે કરે લી સ દયની યા યાઃ ખરી સુંદરતા તેને કહે વાય જ ે હરઘડી નવું પ
ધારણ કરે .]
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૩૯૮.

मा बलमश ानाम् श ानाम् भूषणम् मा।
मा वशीकृते लोके मया िकं न िस यित॥
[ મા શિ તશાળી માણસનું સાચું બળ છે. શિ તશાળી માણસો મા વડે શોભે છે. માથી
લોકો વશ થઈ

ય છે. માથી શું ન થઈ શકે?]

૩૯૯.

मा श ं करे य य दुजनः िकं क र यित।
अतृणे पिततो वि ः वयमेवोपशा यित॥
[જ ેમની પાસે

હોય તેનું કોઈ કંઈ બગાડી શકે ન હ. જ ે ધરતી
તણખલા િવનાની એટલે કે સાવ ઉ ડ અને વેરાન હોય તેની ઉપર આગનો ગોળો પડે તો તે
મા નામનું અમોઘ શ

આપમેળે ઠડં ો પડી

ય.]

૪૦૦.

ानं भारः ि यां िवना।
[જ ેનો અમલ ન કરીએ તેવું ાન ભાર પ બને છે.]
૪૦૧.

ानं तु ि िवधं ो ं शाि दकं थमं मृतम।्
अनुभवा यं ि तीयं तुं ानं तदुलभं नपृ ॥
[ ાન બે કારના હોય છે. એક તો શ દો વડે મેળવેલું અને ગોખીને યાદ રાખેલું ાન અને
બીજુ ં વાનુભવ થવાથી સમ યેલું ાન. હે રા , આ બી

સમા
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કારનું ાન દુલભ છે.]

