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(૧) નનળાનચકૂ ભાપ, નહશ ભાપ નીચ ું નનળાન. 

ુઅ ુંક્તતભાું કનલએ ુઅણા જીલનના ધ્મેમને વયવ યીતે યજૂ કય ું છે. ભાનલ ધ્મેમની ભશાનતા ુને 
ુઈદાત્ત કનલએ ુશી મતૂત કયી છે. દયેક વ્મક્તતએોતાના જીલનભાું ુઈચ્ચ ધ્મેમ યાખવ ું જોુઇએ. ુઈચ્ચ ધ્મેમ 
કદાચ ક્યાયેક નવદ્ધ ન થામ એવ ુંફની ળકે; ણ નનષ્પતાનો ડય યાખીને નીચ ું ધ્મેમ સ્લીકાયી રેલાની વનૃત્ત 
મોગ્મ નથી.નલદ્યાથી શોમ, તેણે યીક્ષાભાું વાયી ટકાલાયી ભેલલાન ું ધ્મેમ યાખીને તેને શાુંવરકયલા ભાટે 
વખત ભશનેત કયલી જોુઇએ. છી બરે તેન ું હયણાભ ધામાત પ્રભાણે ન ુઅલે. બરે નનષ્પતા ુઅલે, 
ુટટો ભાગત કડલો ડે, વલતત્ર બરે કટુંક શોમ ણ તેથી વભાધાન ળા ભાટે? નનષ્પતા વાથે પ્રચુંડ 
ટક્કય રેલાની તૈમાયી શોમ તો વપતા વદા ચભૂતી ુઅલળે. નનમ્ન ધ્મેમ યાખીને જીલલા  કયતાું ભયણ 
શે્રષ્ઠ છે. હશભારમ જેલા ુડગ ફનીને ુઈન્નત ધ્મેમ યાખીને જીલતા ળીખવ ું જોુઇએ. ુઅણેુઅણા 
જીલનભાું ભશાયાણા પ્રતા, નળલાજી ુને સ બાચુંદ્ર ફોઝ લગેયે ભશા ર ોની જેભુઈચ્ચ ુઅદળો 
ુનાલલા જોુઇએ. લી, સ્લીકાયેરા ુઅદળોને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે ુઅણે યૂતાપ્રમત્નો ણ કયલા 
જોુઇએ. ુઅણા પ્રમત્નોન ું ધાય ું હયણાભ ન ુઅલે તોણ તેનાથી શતાળથલાની જરૂય નથી. નનષ્પતા 
ભલાના ડયને રીધે શરેેથી જ નીચ ું ુને વશલે  ું ધ્મેમયાખીને એભાું વપતા ભેલનાય વ્મક્તતન ું કુંુઇ 
ભશત્લ નથી.  કનલ કશ ે છે કે ટ  નનળાન ચકૂી જુઇળ તો તને ભાપ કયલાની ભાયી તૈમાયી છે ણ નીચ ું 
નનળાન તાકીળ, નીચ ું ધ્મેમ યાખીળ તો તને હ ું ભાપ નહશ કયી ળક ું. અંગે્રજી બાાની એક કશલેતભાુંુઅ જ 
લાત યજૂ કયલાભાું ુઅલી છે : Not failure, but low aim is a crime. 

(૨) અંધ ને ુજ્ઞ એ ફેભાું ઓછો ળાનતઆંધો, 
એકાુંગે ાુંગો અંધ, ુજ્ઞ વલાુંગે ાુંગો. 

પ્રસ્ત  ત ુંક્તતઓભાું કનલએ ુજ્ઞાની ભાણવ કયતાું અંધ ભાણવને ઓછો ળાનત ગણાવ્મો છે, કાયણ કે 
અંધજન ાવે ભાત્ર એક અંગ ુથાતત ્ દષ્ષ્ટ જ શોતી નથી. જ્માયે ુજ્ઞાની ાવેફધાું અંગો શોલા છતાું 
ોતાના ુજ્ઞાનને કાયણે તે વુંણૂત ાુંગો શોમ છે. આંધા ભાણવને અંધાા નવલામની કોુઇ રાચાયી 
નથી શોતી. તેન ું દ :ખ આંખો યૂત  ું ભમાતહદત શોમ છે. ુઅથીઘણા અંધજનો જ દાું જ દાું કે્ષત્રોભાું ક ળતા 
ભેલીને ુઅનુંદલૂતક જીલન જીલે છે.વાહશત્મ, વુંગીત કે શસ્તકરાભાું નન ણતા ભેલીને તેઓ ખફૂ વાયી 
યીતે ોતાનોજીલનનનલાતશ કયે છે. બતત કનલ સયૂદાવ ુને અંગે્રજી કનલ નભલ્ટન ણ અંધ શતા. ુઅભ 
છતાુંતેભનાું ુન ભ કાવ્મોને ુઅજે ણ રોકો માદ કયે છે. અંધ વ્મક્તત તો યસ્તાભાું ક્યાયેક જ ઠોકય ખામ 
છે જ્માયે ુજ્ઞાની વ્મક્તત ડગરે ને ગરે ઠોકયો ખામ છે. અંધજન એક જ અંગે ખોડ ધયાલે છે જ્માયે 
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ુજ્ઞાનીનાું ફધાું જ અંગો ાુંગાું શોમ છે. ુઅભ, કનલ કશ ેછે કેુઅણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયલાનો વતત પ્રમત્ન 
કયલો જોુઇએ. 

(૩) વૌંદમો લેડપી દેતાું ના નાસ ુંદયતા ભે, 

વૌંદમો ાભતાું શરેાું વૌંદમત ફનવ ું ડે. 

ુઅ ુંક્તતભાું કનલએ ુઅણને વૌંદમતન ું ભશત્લ વભજાવ્ય ું છે. વૌંદમત એ ુઇશ્વયનીપ્રવાદી છે. ુઅ પ્રવાદી 
 ણ્માત્ભાને જ પ્રાપ્ત થામ છે, ાીને નહશ. ફાગભાું ખીરતાું  ષ્ો, ુઈા-વુંધ્માના યુંગો, ખેતયોભાું રશયેાતો 
શહયમાો ભોર, નાનાું ફાકો લગેયેભાુંક દયતે ભન મકૂીને વૌંદમત ઠારલી દીધ ું છે. યુંત   ુઅ વૌંદમત 
ુઅણને ભાણતાું ુઅલડવ ુંજોુઇએ. સ ુંદય લસ્ત  નો નાળ કયીને સ ુંદયતાને ાભી ળકામ નહશ. વૌંદમતની યક્ષા 
કયીને જતેનો ુઅનુંદ ભાણી ળકામ. સ ુંદય ફૂરને ચ ૂુંટી રુઇએ તો તે થોડા લખતભાું જ કયભાુઇ જામ 
છે.વૌંદમતનો નલનાળ થુઇ જામ, એલી યીતે ુઅણે તેના વૌંદમતને ભાણી ળકીએ નહશ. ુઅણેવૌંદમતને ખયા 
ુથતભાું ભાણલા ુઇચ્છતા શોુઇએ, તો ુઅણે એલી દષ્ષ્ટ ણ કેલલી ડે.ુથાતત ્ુઅણે ોતે ણ સ ુંદય 
ફનવ ું ડે. 

(૪)ુઈત્તભ લસ્ત   ુનધકાય નલના ભે, તદનુથત નલ વયે, 

ભત્સ્મબોગી ફગરો મ તતાપ દેખી ચુંચ  ના બયે. 

મોગ્મતા નલના ુઈત્તભ લસ્ત   ભે તોણ તેનાથી કળો ુથત વયતો નથી, એ વત્મ કનલએ ુશીંભાનભિક દષ્ટાુંત 
ુઅીને વભજાવ્ય ું છે. કેટરીક લાય વ્મક્તતને સ ુંદય ુને ુઈત્તભ ચીજુનામાવ ભી જામ છે. યુંત   જો 
ભન ષ્મભાું રામકાત ન શોમ તો તેને ભાટે તે ુઈત્તભ લસ્ત  ણ નકાભી નીલડે છે. ફગરાને ભાછરાુંની ભખૂ 
શોમ છે. ભાછરાું એને ભન વલતસ્લ શોમ છે. એલાફગરાની વાભે વાચા ભોતીનો ઢગરો કયલાભાું ુઅલે તો 
તે એભાું ચાુંચ રગાલળે નહશ. ફગરા ભાટેવાચાું ભોતી ણ નનયથતક છે. આંધા ુઅગ ુઅયવી ળા કાભની 
? ભકતટને યાજગાદી ય ફેવાડોતેથી ળો રાબ ? ક ાત્ર ભાણવના શાથભાું ુાય વુંનત્ત ુઅલી જામ, તેથી 
કુંુઇ તેનાભાું એરૂનમા વાચલલાની કે તેનો વદ મોગ કયલાની મોગ્મતા કે વભજ ુઅલી જતી નથી. 
યાજનવિંશાવન યફેવી જલાથી જ કોુઇ ભાણવ નનષ્ણાત યાજનીનતજ્ઞ ફની જતો નથી. ુમોગ્મ ભાણવને 
ુકસ્ભાતે જકોુઇ મલૂ્મલાન લસ્ત   કે ુઈચ્ચ સ્થાન ભી જામ તોણ એ તેને ભાટે છેલટે તો નનયથતક 
જ યલાય થામ છે. વભાજભાું ઘણી લાય ુમોગ્મ કે ગેયરામક વ્મક્તતઓ વુંજોગોલળાત ્ુઈચ્ચશોદ્દા ય કે 
ુઈચ્ચ સ્થાને ફેવી જામ છે, યુંત   મોગ્મતાના ુબાલે છેલટે તે નનષ્પ જામછે. ભાટે જ કોુઇ ણ ભાણવે 
વાયી લસ્ત  ની ુઇચ્છા કયતાું શરેાું તેને ભાટે મોગ્મતા કેલલીજોુઇએ. કનલ શ્રી કરાીએ તેથી જ કહ્ ું છે કે, 

‘વૌંદમો ાભતાું શરેાું વૌંદમત ફનવ ુંડે.’ 
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(૫)ભોટાું નાનાું લધ  ભોટાભાું, તો નાનાુંણ ભોટાું; 
વ્મોભ-દી યનલ નબબફિંદ , તો ઘયદીલડા ળા ખોટા ? 

ુઅ કાવ્મકુંહડકાભાું કનલએ એવ ું સચૂવ્ય ું છે કે ભોટ ું ુને નાન ું એ ફે વાેક્ષનલળેણો છે ુને એકફીજા ય 
ુઅધાહયત છે. તેથી કોુઇને ખફૂ ભોટો ગણી તેને લધ  ડત  ું ભશત્લુઅલાન ું તેભજ કોુઇને ખફૂ નાનો ગણી 
તેને ુલગણલાન ું ુઈબચત નથી. ખફૂ ભોટી લસ્ત  ની વાથેવયખાભણી કયીએ ત્માયે વાભાન્મ યીતે ભોટી 
ગણાતી લસ્ત  ઓ ણ નાની રાગે છે, જ્માયેસકૂ્ષ્ભ લસ્ત  ની વાથે ત  રના કયતાું નાની લસ્ત   ણ ભોટી રાગે 
છે. થૃ્લી ુને તેનાુઈગ્રશોની વયખાભણીભાું સમૂત ઘણો ભોટો છે, ણ ુનુંત ુઅકાળભાું ુઅટરો ભોટો સમૂત 
એકનાનકડા બફિંદ  જેલો છે, કાયણ કે તેનાથી ઘણા ભોટા કદના સમૂો બ્રહ્ાુંડભાું ુક્સ્તત્લધયાલે છે. ુઅ 
ફાફત ધ્માનભાું યાખીએ તો ુઅણા ઘયભાું યશરેો નાનકડો દીલો ણ ભોટો જ રાગેછે. કાયણ કે તે 
ુઅણા ઘયભાું પ્રકાળ ાથયી ળકે છે. યાતે્ર ઘયભાું ઘયદીલડો જ ુઈમોગી થામછે, સમૂત નશીં. નલશ્વપ્રનવદ્ધ 
વ્મક્તતની વાથે વયખાભણી કયીએ ત્માયે એવ ું રાગે કે એકદેળનેતાની તો કોુઇ નલવાત જ નથી. ણ 
એનાથી નાના ગણાતા નેતા વાથે વયખાલતાું એક દેળનેતાખફૂ ભોટી વ્મક્તત રાગે છે. ળેતવનમય, નભલ્ટન 
કે કનલ કાબરદાવ જેલી પ્રનવદ્ધદ્ધ ન ભીશોલા છતાું ુઅણા ગ જયાતી વાહશત્મકાયોએ ોતાના વર્જનકામત લડ ે
ગ જયાતને ુને ગ જયાતીવાહશત્મને જરૂય ળોબાવ્ય ું છે. ુઅભ, જગતભાું નાના કે ભોટાના ખ્મારો એકદભ 
વાચા નથી.ભાણવ ભોટો શોમ કે નાનો, દયેક વ્મક્તતન ું વભાજભાું ુઅગવ ું ભશત્લ શોમ છે. નાનાકે્ષત્રભા નાના 
ભનાતા ભાણવો ખફૂ ુઈમોગી વેલા ફજાલી ળકે છે. તેભની એલી વેલાને ુઅણેબફયદાલલી જોુઇએ. 

(૬) શણો ના ાીને દ્ધિગ ણ ફનળે ાજગનાું, 
રડો ાો વાભે ુડગ હદરના ગ પ્ત ફથી 

 કનલ સ ન્દયભની  ુઅ ુંક્તતભાું જગતભાુંથી ાોને દૂય કયલાનો વલોત્તભ ભાગત દળાતલલાભાું ુઅવ્મો 
છે.ભાણવભાું ા ુને  ણ્મની વનૃત્ત સ્લાબાનલક યીતે યશરેી શોમ છે. તેથી ુઅ થૃ્લી યુઅહદકાથી 
ાન ું ુઅચયણ થત ું યહ્ ું છે. ાોનો ુને ાીઓનો પ્રનતકાય કયલા ભાટે ય ગેય ગે નલા નલા 
નીનતનનમભો ઘડામા છે, નલનલધ ુઈામો કયલાભાું ુઅવ્મા છે તેભજ ુલતાયી ર ોન ું ુઅગભન કે ુલતયણ 
થય ું છે, તેભ છતાું ાોનો વમૂગો નાળ થુઇ ળક્યો નથી. એન ુંએક કાયણ એ શોુઇ ળકે કે લખતોલખત 
ાીઓને દુંડલાભાું ુઅલે છે, યુંત   ા કયલાની વનૃત્તદૂય થામ એલાું યચનાત્ભક ગરાું રેલાતાું નથી. 
ખયેખય તો ાીઓનો નાળ કયલાની પ્રવનૃત્તણ ાના ુઅચયણ જેલી જ છે. જેભ કાદલ કે ભેરને દૂય 
કયલા ભાટે નનભત જની જરૂય ડે છેતેભ ાીઓની ાવનૃત્તને અંતયની નનભત સ્નેશવનૃત્ત લડે દૂય કયી 
ળકામ. ુઅત્ભાનીવદવનૃત્તથી જ ાવનૃત્તને અંક ળભાું યાખી ળકામ. ાીઓનો નતયસ્કાય કયલાથી કે 
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તેભનેશણી નાખલાથી ાોભાું ઘટાડો થલાને ફદરે લધાયો થામ છે. યુંત   ક્ષભા, સ્નેશ ુનેવશાન ભનૂત લડ ે
ાીઓભાું યશરેી ાવનૃત્તને યચનાત્ભક હદળાભાું લાી ળકામ છે. ુઅભ, ભાનલીને ાના યસ્તે દોયી 
જનાયા વુંજોગોને દૂય કયલાથી ુને ાી ભાણવનો નલશ્વાવ જીતીરેલાથી જગતભાુંથી ાો ુલશ્મ દૂય 
કયી ળકામ. 

(૭) જે ોત  ું તે ભાયત  ું, એ ક્રભ દીવે છેક દયતી 

કનલ કરાીની ુઅ કાવ્મુંક્તત ભન ષ્મજીલનના એક બચયુંતન વત્મનો નનદેળ કયે છે. વર્જનુને નલનાળ એ 
ક દયતનો ુનનલામત ક્રભ છે. ક દયતના દયેક તત્લભાું વર્જન ુને નલનાળકયલાની ળક્તત તેભજ ળક્યતા 
યશરેી છે. જે તત્લ જીલનોક શોમ, એ જ ક્યાયેક વુંશાયક ણફની ળકે છે. જને જીલન કશલેામ છે. 
જગતની ભોટા બાગની વુંસ્કૃનતઓ નદીને હકનાયે ાુંગયીછે. ણ જીલનોક જ લડે જ ુનતવષૃ્ષ્ટ ુને 
યૂ જેલી નલનાળકાયી શોનાયતો વજાતમ છે. એ જયીતે ધયતી ુઅણને ુઅધાય ુને ુઅશ્રમ ુઅે છે. 
ભફરખ ુનાજ ુને ખનીજવુંનત્તના બુંડાય ધયતીાવેથી જ ભે છે. તેથી ધયતીને ભાતાનો દયજ્જો 
ુઅલાભાું ુઅવ્મો છે. ધયતીકું થામ છે, ત્માયે એ જ ધયતીભાતા ગગનચ ુંફી ુઇભાયતોને ણ જભીનદોસ્ત 
કયી દે છે ુને જાનભારની બાયેખ લાયી વજ ે છે. ભાનલજીલન ભાટે ુત્મુંત ુઈમોગી ુક્ગ્ન ુને લાય  
ક્યાયેક બમુંકય નલનાળલેયે છે. ુઅભ જે વ્મક્તત, લસ્ત   કે તત્લ ોક શોમ છે, તે જ કોુઇક લખત વુંશાયક 
નીલડીળકે છે; કાયણ કે ોવ ું ુને વુંશાયવ ું એ ક દયતનો સ્લાબાનલક ક્રભ છે. 

 (૮) જે કય ઝુરાલે ાયણ ું, તે જગત ય ળાવનકયે. 

ુઅ ુંક્તતભાું ભાતાની ુનન્મ ભશત્તાનો ખ્માર ુઅલાભાું ુઅવ્મો છે. જગતભાું ળાવનની ધ યાબરે 
 ર લગતના શાથભાું શોમ ણ વત્તાનો ખયો દોય ભાતાના શાથભાું જ યશરેો છે. ‘એક ભાતાવો નળક્ષકોની 
ગયજ વાયે છે’ એ કશલેતભાું ણ ુઅ જ ભભત વભામેરો છે. ભાતા ોતાનાવુંતાનભાું નાનણથી જ મોગ્મ 
વદગ ણો ુને વુંસ્કાયોન ું નવિંચન કયે છે. હયણાભે તેન ુંવુંતાન ભોટ ું થુઇને ુઈચ્ચ સ્થાને શોંચે છે ુને 
ોતાની જલાફદાયી મોગ્મ યીતે નનબાલી ળકેછે. ભશાનભાું ભશાન વ્મક્તતની વપતા, તેભની ભાતાએ 
તેભનાભાું વીંચેરા વુંસ્કાયોને ુઅબાયીછે. નળલાજીનાું ભાતા જીજાફાુઇ ુને ગાુંધીજીનાું ભાતા તૂીફાુઇ 
ુઅનાું જ્લરુંત ુઈદાશયણો છે.સ ળીર, સ્નેશા ુને સ નળબક્ષત ભાતાઓએ જગતને ુનેક ભશાન નયયત્નોની 
બેટ ુઅી છે. તેથીએભ કશી ળકામ કે ુઅલતી કારનો વભાજ ુઅજની ભાતાના શાથોભાું ુઉછયી યહ્યો છે. 
ન્શાનારારેમથાથત જ કહ્ ું છે, ‘નયને નનજાલનાય નાયી, ત ું નાયામણી.’ 
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(૯) જૂે જનો વૌ ુઉગતા યનલને. 

સમૂતજૂા એ ુઅણી વુંસ્કૃનતન ું ભશત્લન ું ાસ ું છે. ફધા રોકો લશરેી વલાયે સમૂતનીજૂા કયે છે ણ વુંધ્મા 
ટાણે ુઅથભતા સમૂતનો કોુઇ બાલ છૂત  ું નથી. ુઅણા યોજજિંદાજીલનભાું ણ ુઅલો જ ક્રભ જોલા ભે છે. 
જેની ાવે ુવાધાયણ વત્તા કે વુંનત્ત શોમ છે, તેની ુઅવાવ ુવુંખ્મ રોકો ટોે લે છે. કોુઇ વ્મક્તત 
વજ્જન, વદગ ણી કે નલિાન શોમ ણતેની ાવે વત્તા કે વુંનત્ત ન શોમ તો તેનો કોુઇ બાલ છૂત  ું નથી. 
ોતાનો સ્લાથતવાધલા ભાટે કોુઇ ળક્તતળાી વ્મક્તતની ખ ળાભત કયલાની વનૃત્ત વ્માક પ્રભાણભાું જોલાભે 
છે. જ્માુંથી ભધ ભી ળકે ત્માું ભધભાખીઓ એકઠી થામ છે. એલી જ યીતે જેની ાવેથી રાબભેલી ળકામ 
તેભ શોમ, એલી વ્મક્તતની ુઅવાવ ુવુંખ્મ રોકો બમ્મા કયે છે. એ જ વ્મક્તત જોોતાન ું દ, પ્રનતષ્ઠા કે 
વુંનત્ત ગ ભાલી ફેવે તો તેની ુઅવાવ એકઠા થમેરા રોકો તેનેછોડીને ચાલ્મા જામ છે. સ્લસ્થ વભાજની 
યચનાભાું ુઅવ ું લરણ શાનનકાયક નીલડે છે. 

(૧૦) નવદ્ધદ્ધ તેને જુઇ લયે, જે યવેલેન્શામ. 

ુશીં એવ ું જણાલલાભાું ુઅવ્ય ું છે કે હયશ્રભરૂી ાયવભબણના સ્ળત લડે જનવદ્ધદ્ધરૂી સ લણત પ્રાપ્ત થુઇ ળકે 

છે. વપતા સ ધી શોંચલા ભાટેનો ભાગત વીધો ુનેવય નથી શોતો. ુઅ ભાગત ય ભન ષ્મને ુનેક 

ુલયોધો નડે છે. વપતા ાભતાું શરેાું ભાણવેનનષ્પતાના ઘણા કડલા ઘ ૂુંટડા ીલા ડે છે તેભજ 

ુથાક ુને ુવીભ હયશ્રભ કયલો ડે છે.એટરે જ એક કનલ કશ ેછે કે : ‘ુઈદ્યભીઓ ધૂભાુંથી વોન ું ળોધી 

જામ છે.’ વપતા ુથલાનવદ્ધદ્ધ સ ધી શોંચલા ભાટે કોુઇ ટૂુંકો ભાગત શોતો નથી. જો કોુઇ ુઅલો ભાગત 

ુનાલે તોએને નવદ્ધદ્ધ ભલાની ળક્યતા જ નથી. એટરે નવદ્ધદ્ધ ભેલલા ુઇચ્છતા શોુઇએ તો કઠોય 

હયશ્રભનોકોુઇ નલકલ્ નથી. વાચી હદળાભાું કયેરો હયશ્રભ ક્યાયેમ નનષ્પ જતો નથી. લશલે  ું કેભોડ ું તેન ું 

સ  ખદ હયણાભ ુઅલે જ છે. ‘ભન ષ્મમત્ન ુને ુઇશ્વયકૃા’ એ ુઈક્તત જાણીતી છે.ણ ભાત્ર ુઇશ્વયકૃાની યાશ 

જોુઇને ફેવી યશલેાથી કુંુઇ ભી ળકે નશીં.  ર ાથત લગય તોપ્રાયબ્ધ ણ ાુંગળું છે. જે ફેવી યશ ેછે તેન ું 

નવીફ ણ ફેવી યશ ેછે. ુઇશ્વય તેને જભદદ કયે છે જે હયશ્રભ કયલા ભાટે વદામ તત્ય યશ ેછે. ુઅભ, 

 ર ાથત કયલાથી નવદ્ધદ્ધભે કે ન ભે,  ર ાથત કમાતનો વુંતો ુને ુઅનુંદ તો ભે જ છે. 

(૧૧) શૈમે લડલાનર જરે, તોમે  વાગય ગામ; 

શવી જાણે ‘જગઝેય’ ી , વુંત તે કશલેામ. 
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 ુઅ ુંક્તતભાું કનલએ વાગયના ુઈદાશયણ િાયા વુંતના સ્લબાલનો હયચમ કયાવ્મો છે. 

વાગયનો ેટાભાું લડલાનર(ુક્ગ્ન) વગી યહ્યો છે, છતાું તેની વાટી ય તો ભસ્તીબમાત ભોજાું 

જ ુઈછતા યશ ે છે. વાથો વાથ તે ુઅનુંદલૂતક ગીતો ગાતો યશ ે છે એટરે કે તે વતત ઘઘૂવ્મા કયે છે. 

વાગય ોતાના શદમની લેદનાઓને ફશાય પ્રદનળિત થલા દેતો નથી એ જ પ્રભાણે વાચા વુંતનો સ્લબાલ 

ણ વાગય જીલો જ ધીય ગુંબીય શોમ છે. તે ગણે તેલે દ ુઃખોને ભોટ ું ભન ( દહયમાલ હદર) યાખી વશન કયે 

છે. મ ખ ય તે વશજે ણ દ ુઃખનો બાલ પ્રદનળિત થલા થલા દેતો નથી. તે વદામ ુઅનુંદભાું યશ ેછે ુને 

નનભતર શાસ્મ યેરાલતા યશ ેછે. 

 બગલાન નળલે શાશ ઝેય ી રુઇને દેલોને ુમતૃન ું ાન કયલાનો લ્શાલો ુઅપ્મો શતો. નયનવિંશ 

ભશતેા ુને ભીયાું એ ણ જગતના ભશણેાુંટોણારૂી  ઝેય ચાલી રુઇને વદામ ુન્મોન ું કલ્માણ જ ુઇચ્છ્ ું 

શત  ું.  

અંતયની લેદનાને, અંતયભાું જ ળભાલીને ુઅણે શવતે મ ખે જનવેલા કયતાું યશવે  ું ડળે.  

 (૧૩) લેય, વ્મવન, લૈબલ ને વ્માજ  

લશારાું  થુઆ કયળે તાયાજ  

   કનલ ુઈય તત ુંક્તતભાું ગાગયભાું વાગય વભાન યશસ્મને મતૂત ફતાલે છે લેય શોમ, વ્મવન શોમ, 

ુાય લૈબલ શોમ તથા ભાથે ખફૂ જ વ્માજ ચકૂલલલાન ું શોમ તો તે ળરૂુઅતભાું લશાલ ું રાગે ણ અંતે તો 

વ્મક્તતનો નલનાળ જ નોતયે છે.જીલનભાું ળત્ર  ુને નભત્ર વાથે વાથે યશરેા શોમ છે. નાનકડી લાતભાું 

ગ સ્વાભાું ક્યાયેક લેય ફુંધાુઇ જુઇ છે. તો એ લેયની ુઅગ વ્મક્તતનો નલકાવ રૂુંધે છે. લેયની દાઝ ભાનલીને 

ભકતટ ફનાલી મ કે છે. લેયની વાભે ક્ષભા કેલલી જોુઇએ. એ જ લીયનો ધભત છે. ુઅણે લેય ફાુંધીને ળત્ર  

વાભે હશવાફ ચકૂલલા ભેદાને ડીએ છીએ જેભાું અંતે ુઅણો જ વલતનાળ થામ છે. 

વ્મવન ળરૂુઅતભાું ુઅણને વ્શાલ ું રાગે છે. ણ અંતે તો ુઅણા અંગને તોડી નાખે છે. વ્મવનથી 

ય લાનો ુનેક યોગોનો બોગ ફને છે. ળયાફથી ભાણવના ભગજન ું વુંત  રન ગ ભાલી દે છે જેનાથી તે ન 

કયલાન ું કાભ કયી ફેવે છે. ળયાફ ભાણવને ોતાને તથા હયલાય ફુંને વલતનાળ કયી નાખે છે. જીલનભાું 

કોુઇણ પ્રકાયન ું વ્મવન જીલનની ુઇભાયતના ામાને કડકભવૂ કયી નાખે છે. લૈબલ ુઅલે એટરે ભાણવને 
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ુબબભાન ુઅલી જામ છે. ુથતની પ્રફતા ુબબભાન પે્રયે છે. ુઅથી જ ુથત ( ધન) એ ુનથત ફને છે ને 

વુંનત્ત નલનત્ત ફની જામ છે. ૈવાના પ્રતાે ભાનલી ાી કામો કયલા રાગે છે. વ્મલશાયભાું રૂનમાની 

જરૂય ડે જેથી વ્મક્તત વ્માજે ૈવા રેછે. 

 


