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Continuous Issue - 22 | December – February 2018 

 

 “શ્રીજયાનન્દકેવલચરરત(સર્ગ-1થી4)ની રત્નકલિઅકાઓ” 1 
 

      વસં્કૃત વાહશત્મ અને વ્મલશાય જગતભા ંસબુાષતની જેભ યત્નકણિકાઓનુ ંિ આગવુ ંભશત્ત્લ છે. ફે-ચાય કે 
ાચં ળબ્દની ફનેરી એલી એક કં્તત-ઉક્તત યત્નની ગયજ વાયે છે. જેભ યત્ન અમલૂ્મ શમ છે તેભ, યત્નકણિકા 
િ ભશામરૂી શમ છે.તેભા ં અનેય વ્મલશાયફધ અને લાસ્તષલક જગતનુ ં ળાશ્વતવત્મ છૂામેલુ ં શમ છે. 
શ્રીભન્મષુનસનુ્દયસહૂયએ યાજષિ એલા શ્રીજમાનન્દકેલણરચહયતની યચના કયી છે. તેભા ં પ્રાયંબે ભશાયાજાષધયાજ 
શ્રીજમાનન્દકેલણરના ગિુનુ ં લિણન છે. ત્માયફાદ તેભના જીલનચહયત્રની લાત ષલગતે લિણલી છે. તેભના આ 
ચહયત્રલિણનભા ં લચ્ચે-લચ્ચે શ્રીસનુ્દયસહૂયએ કેટરીક જીલન ઉમગી યત્નકણિકાઓન ઉલ્રેખ કમો છે. તેભાનંી 
કેટરીક યત્નકણિકાઓ જઇશુ:ં 
 

1. महाग्रहस्तदन्यो वा क िं   ोડप्य क स्य सन्न्नभः । (1,106)2 
 ‘કઇ ભટગ્રશ શમ કે અન્મ નાન શુ ંકઇિ(ગ્રશ) સમૂણવભાન તેજસ્લી શઇ ળકે છે ખય?’ 
 

      ઉર્ુણતત યત્નકણિકાભા ંસમૂણના નક્ષત્રભા ંઆષધત્મને પ્રસ્તતુ કર્ુું છે. જેભ સમૂણ નક્ષત્રભા ંઅષધષત છે.તેભ 
તે લખતે ષવિંધદેુળના વોલીયાહ્વયુભા ં થઇ ગમેર અષતફરલાન નાભન યાજા િ તેની ષલળે ધાષભિકવષૃિને 
કાયિે સમૂણ વભાન તેજસ્લી ફની યહ્ય શત. તેની તેલી ધાષભિકરુણચને જતા સનુ્દયસહૂયએ આ યત્નકણિકા પ્રમજી છે. 
અશીં બરે યાજાના ભાધ્મભથી લાત થઇ શમ િ અશીં સમૂણના ળાશ્વત ભહશભાને પ્રસ્તતુ કયલાભા ં આવ્મ છે. 
બ્રહ્ાડંભા ંઅનેક ગ્રશ જલા ભે છે. જેભા ંબશૃસ્ષત જેલા અનેક ભટા ગ્રશ અને શ્ુર  જેલા અનેક તેજસ્લી ગ્રશ િ 
છે. યંત ુ તે ફધાભા ં વોથી લધાયે તેજસ્લી ગ્રશ તયીકે ત સમૂણ જ આષધત્મ બગલે છે. આ યત્નકણિકા દયેક 
ભનષુ્મને સમૂણ વભાન તેજસ્લીણુ ંઅને અષભતપ્રકાળ ાભલાની હશભામત કયતા ંએભ જિાલે છે કે, ભાનલજીલનભા ં
સમૂણ જેલી ષનમષભતતા, અષલચગષત, યકાયવષૃિ અને કતણવ્મયામિતા યાખલાભા ંઆલે ત દયેક ભનષુ્મ િ 
સમૂણ વભાન ગિુલા ફની ળકે છે. બરે ને છી ફીજા નાના અનેક ગ્રશ આજુફાજુ પ્રકાળતા શમ િ તભાયા 
અષભત તેજને ફીજ કઇ ઘટાડી ળકળે નશીં. ભાટે દયેક ભનષુ્મે ગિુવચંમ અને તેજ ૂજંથી શભેંળા ં સમૂણવભાન 
પ્રકાષળત ફનવુ ંજઇએ.      
2. अचिन््यमहहमा  ोડपऩ पवशुद्धतऩसािं यतः। (1,137)3 

                                                           
1
  અણખર બાયતીમ વસં્કૃત જૈન કાવ્મ વાહશત્મ વગંષ્ષ્ટ, ળાશીફાગ,અભદાલાદ,મકુાભે યજૂ કયેર ળધત્ર.તા.31 ઓતટફય અને 1-2 
નલેમ્ફય 2014.   
2
  શ્રીભન્મષુનસનુ્દસ ૂણહયષલયણચત – શ્રીજમાનન્દકેલણરચહયત્રમૌ (વગણ 1;106) ષૃ્ઠ – 4    

3
 શ્રીભન્મષુનસનુ્દસ ૂણહયષલયણચત – શ્રીજમાનન્દકેલણરચહયત્રમૌ (વગણ 1;137) ષૃ્ઠ – 5    
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   ‘કઇિ ષલશદુ્ધ તલાાઓન ભહશભા અણચન્ત્મ શમ છે.’ 
      ઉર્ુણતત યત્નકણિકાભા ં ષલશદુ્ધ તસ્લીઓના ભહશભાની લાત કયલાભા ં આલી છે. જે તસ્લીઓ તાના 
તના પ્રબાલથી ષલશદુ્ધ એટરે કે, ષલળે શદુ્ધ વ્મક્તત તયીકે વભાજભા ંપ્રસ્થાષત થમા શમ છે. તેભના ભહશભાન 
ાય ાભી ળકાત નથી. વભાજના વાભાન્મ ભાનલી ્ાયા તેભની તે ષલ્ા,તેભનુ ંતે ત,વાત્ત્લકણુ ંઅને તેભન 
ભહશભા ખયેખય ણચિંતલી ળકામ તેલ શત નથી. બગલાન ભશાલીય,બગલાન બદુ્ધ,ળકંયાચામણ,ભાધલાચામણ,ભશષિ 
ાણિષન, દમાનન્દ વયસ્લતી,ષલલેકાનન્દ,યાજા જનક અયે! જેભના ષલળે આ ભશાકાવ્મ યચાર્ુ ં છે તેલા યાજષિ 
શ્રીજમાનન્દકેલણર અને તેભના જેલા ફીજા અનેક ષલશદુ્ધ તસ્લીઓના ભહશભાને શુ ંઆિે ણચિંતલી ળકીએ તેભ 
છીએ ખયા? અથાણતૌ તેભના તે અનન્મ અને અદ્વ્તીમ ભહશભાન ાય એભ વશરેાઇથી ાભી ળકામ તેભ શત 
નથી. તેના ભાટે ધીયજ, ષતષતક્ષા અને સદુીઘણ વભમની અેક્ષા જરૂયી ફની યશ ેછે. આભ, આ નાનકડી યત્નકણિકા 
આિને ધૈમણ,વમંભ અને ષતષતક્ષાવષૃિ ભાટે વજ્જ થલાની સુદંય વરાશ આી જામ છે. અને વાથે-વાથે ષલશદુ્ધ 
તસ્લીઓના અણચન્ત્મ ભહશભાનુ ંગાન કયી જામ છે. 
3.असाध्य रोगे हह क िं  भभषग ्।4 (2;31) 
 ‘ખયેખય અવાધ્મ યગનુ ંશુ ંઔધ શમ છે?’ 
      ઉર્ુણતત યત્નકણિકાભા ંભનષુ્મને થતા અવાધ્મ યગની લાત કયી છે. ભાનલજીલનભા ંઆયગ્મનુ ંિ ષલળે 
ભશત્ત્લ છે. એટરે જ કશલેત ડી શળે કે, ‘શલે ુ ંસખુ તે જાતે નમાણ’ એટરે કે, ભનષુ્મનુ ંળયીય નીયગી શમ ત તે 
તેનુ ં વોથી ભટંુ સખુ છે. ફીજંા ફધા ંસખુ કયતા ંનીયગીિાને ષલળે ભશત્ત્લ અાર્ુ ં છે. અશીં શ્રીસનુ્દયસહૂય 
જિાલે છે કે, ધભણ પ્રત્મે નાક્સ્તકતા એ જેભ ભાનલવભાજનુ ંભટંુ કરકં છે. તેભ ળયીયભા ંજ કઇ અવાધ્મ યગ 
થામ ત ભનષુ્મનુ ંફચવુ ંમશુ્કેર છે. વાભાન્મ યગના ંત અનેક ઔધ શમ છે. િ અવાધ્મ યગનુ ંકઇ ઔધ 
શત ુ ંનથી. અને તેને રીધે ત ભનુનુ ંમતૃ્ર્ુ ંજ થામ છે. ભાટે દયેક ભનષુ્મે આલા અવાધ્મ યગથી ફચવુ ંજઇએ 
અને તે અને જનવભાજને િ ફચાલલ જઇએ તેલી ભશામરૂી ળીખ આ નાનકડી યત્નકણિકા આે છે. 
4. मानननो जहनत प्राणान ्सहन्तेડभभभविं न तु ।(2;69)5 
   ‘સ્લભાનીઓ પ્રાિન ત્માગ કયે છે યાજમ વશન કયી ળકત નથી.’ 
     ઉર્ુણતત યત્નકણિકાભા ંસ્લભાની ભનષુ્મના સ્લબાલની લાત કયી છે. સ્લભાની ભનષુ્મ તાના પ્રાિન ત્માગ 

કયે છે. યંત ુ કદાષ યાજમને વશન કયી ળકતા નથી. તેભના ભાટે સ્લભાન એ જ જીલન શમ છે. જેભ 

સમૂણકાન્તભણિ સમૂણના તેજને વશન કયી ળકત નથી. યંત ુતે તાના તેજહકયિને સમૂણની વાભે યાલષતિત કયે છે. 

િ તાના યાબલને વશન કયત નથી. આલી જ યીતે સ્લભાની ભનષુ્મ િ કદાષ યાબલ વશન કયતા 

નથી. કેભ કે, યાજમ ાભીને જગતભા ંષનિંદાાત્ર થવુ ંઅને લી અકીષતિ ાભલી એના કયતા ંત મતૃ્ર્ુ ંલધાયે 

વારંુ એવુ ંસ્લભાનીઓ ભાને છે.  

                                                           
4
 શ્રીભન્મષુનસનુ્દસ ૂણહયષલયણચત – શ્રીજમાનન્દકેલણરચહયત્રમૌ (વગણ 2;31) ષૃ્ઠ – 10    

5
 શ્રીભન્મષુનસનુ્દસ ૂણહયષલયણચત – શ્રીજમાનન્દકેલણરચહયત્રમૌ (વગણ 2;69) ષૃ્ઠ –11    
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 આભ, આ યત્નકણિકા જીલનભા ં ્ાયેમ યાબલ ાભવુ ં નશીં તેલી ઉભદા ળીખ આે છે. છી બરે ને તે 

ષલ્ા,ધભણ,લાણિજ્મ કે ર્દુ્ધનુ ંકે્ષત્ર શમ િ યાજમ એટરે ભયિ એભ ભાનીને વદામે સ્લભાની ફની યશવે ુ ંજઇએ.  

5. नाડऩा ्तुुं पवनोऩायिं शक्यो हह नऩृसम्मतः ।6(2;81) 
   ‘ખયેખય યાજાની નજીક યશરેા(ભનષુ્મ)ને કઇ ઉામ ષલના દૂય કયી ળકાત નથી.’ 
        ઉર્ુણતત યત્નકણિકા યાજગશૃ અને યાજનીષત વમ્ફન્ધી છે. કઇિ ભનષુ્મ જ્માયે યાજાની અષતનજીક શમ 

ત્માયે તેને કઇ ષલળે ઉામ ષલના દૂય કયી ળકાત નથી.કેભ કે, યાજાને ષપ્રમ શમ તેલા ભનષુ્મ ઉય યાજાની 

કૃા,ષલશ્વાવ અને સ્નેશ ફધુ ંજ શમ છે. અને તેથી તેલા વ્મક્તતને યાજાથી દૂય કયલ એ કાભ વશલે ુ ંશત ુ ંનથી. 

યંત ુકઇ ષલળે ઉામન પ્રમગ કયીને તેને યાજાથી ષલમખુ કયી ળકામ છે. ચંતન્ત્રભા ંદંતીર અને ગયંબની 

આલી જ એક કથા જલા ભે છે. તેભા ંદંતીર નાભન શ્રેષ્ઠી યાજાન અષતષપ્રમ વ્મક્તત શત. યંત ુગયંબ નાભના 

વાભાન્મ વેલકે તેને ઉામ કયીને દૂય કયાવ્મ શત. આભ અશીં િ શ્રીસનુ્દયસહૂય આ યત્નકણિકાના ભાધ્મભથી 

જિાલે છે કે, યાજાની ાવે ્ાયેક લાતટુતાલાા ધતૂણ,ળઠ અને સ્લાથી ભનષુ્મ અન્મની ચાડીચગૂરી અને ષનિંદા-

ટીકા  કયીને અષતષપ્રમ ફની જતા શમ છે. યાજાને િ આલા રક ્ાયેક લધાયે ગભતા શમ છે. યંત ુયાજા અને 

પ્રજાના હશત ભાટે આલા ાખડંીઓને દૂય કયલા આલશ્મક ફની જામ છે. અને ત્માયે કઇક ષલળે ઉામ કયીને જ 

તેભને દૂય કયી ળકામ છે. આભ, નૃવમ્ભત ભનષુ્મને ઉામ ષલના દૂય કયી ળકાત નથી, એલી યાજનીષત વમ્ફન્ધી 

વરાશ આિને આ યત્નકણિકાભાથંી પ્રાપ્ત થામ છે.  

6.  शुद्धा पवद्या हह  ामधु ् । (2;94)7 
   ‘ખયેખય શદુ્ધ એલી ષલ્ા જ કાભધેન ુવભાન છે.’  
         ઉર્ુણતત યત્નકણિકાભા ં શદુ્ધ એલી ષલ્ાન ભહશભા ગામ છે.ભાનલ જીલનભા ં ષલ્ાનુ ં ષલળે ભશત્ત્લ 
અનાહદ કાથી જલા ભે છે. ભનષુ્મ ાવે જ વદૌ -ષલ્ા શમ ત તે જીલનભા ંઅનેક પ્રકાયના ંસખુ ભેલી ળકે 
છે. તેની ાવે યશરેી ષલ્ા જ તેના ભાટે કાભધેન ુફની યશ ેછે. વદ્વ્્ાલા ભનષુ્મ ફધે જ જૂામ છે. એટરે જ, 
સબુાષતકાય કશ ેછે કે,  पवद्व््विं ि नऩृ््विं ि नैव तुल्यिं  दािन । 
      स्वदेश ेऩूज्यते राजा पवद्वान ्सवकत्र ऩूज्यत े।।8 
એટરે કે, જ ભનષુ્મ ાવે શદુ્ધ ષલ્ા શમ ત તે યાજાઓ કયતા ંિ લધાયે ભશત્ત્લ ાભે છે. અયે! વભાજભા ંએવુ ં

િ કશલેામ છે કે, ‘सु ुऱे योजयेत ् न्या ऩुत्रिं पवद्यासु योजयोत’्- ‘કન્માને વસં્કાયી કુભા ંઆલી િ તુ્રને ત 

ષલ્ાભા ંજડલ.’ ભનષુ્મ ાવે વદ્વ્્ા શમ ત ષલશ્વના ગભે તે ખિેૂ તે ષલ્ા તેને ઉમગી થામ છે. ભાટે જ કહ્ુ ં

છે કે, ‘पवद्या भमत्रिं प्रवासेषु’  ટૂંકભા ંજ ભનષુ્મ ાવે શદુ્ધ એલી વદ્વ્્ા શમ ત તે તેના ભાટે વલણત્ર કાભધેન ુવભાન 

                                                           
6
 શ્રીભન્મષુનસનુ્દસ ૂણહયષલયણચત – શ્રીજમાનન્દકેલણરચહયત્રમૌ (વગણ 2;81) ષૃ્ઠ – 12    

7
 શ્રીભન્મષુનસનુ્દસ ૂણહયષલયણચત – શ્રીજમાનન્દકેલણરચહયત્રમૌ (વગણ 2;94) ષૃ્ઠ –12 

8
  સબુાષતયત્નબાડંાગાય;વસ્તવુાહશત્મ પ્રકાળન,અભદાલાદ   
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ફની યશ ે છે. યંત ુ ‘पवद्यापवहीनः ऩशुः’ ષલ્ા લગયન ભનષુ્મ શ ુવભાન છે. નાનકડી એલી આ યત્નકણિકા 

ભાનલભાત્રને વદ્વ્્ા ભેલીને તેનાથી વદૈલ રાબાક્ન્લત થલાની ળીખ આે છે. એટલુ ંજ નશીં તે વભમભા ંિ 

વભાજન દયેક વ્મક્તત ષળક્ષિ ભેલીને ષળણક્ષત ફને તેલી ઉભદા હશભામત આતી આલી યત્નકણિકાઓ ખયેખય 

જ્ઞાનજ્મત વભાન શતી.     

7. क िं  प्रभुिं भक्ता वञ्ियन्तेડनुजीपवनः । (2;133)9  
   ‘શુ ંઆષશ્રત એલા બતત લડે યાજા છીતયાલ જઇએ?’ 
     ઉર્ુણતત યત્નકણિકા આષશ્રત એલા બતત અને યાજા લચ્ચેન વમ્ફન્ધ સ્ષ્ટ કયે છે. આ યત્નકણિકા િ 

યાજગશૃ વમ્ફન્ધી છે. યાજાના ષલળા યાજ્મલશીલટભા ં કેટરામે આષશ્રત બતત અને અનજુ્ઞા ાભેરા વેલક શમ 

છે. યંત ુઆલા બતત કે વેલક ્ાયા કદાષ યાજા છેતયાલ જઇએ નશીં. કેભ કે યાજાના આલા ષલશ્વાસ ુબતત કે 

વેલક જ જ તેને છેતયનાયા શમ ત ચક્કવ તે યાજાનુ ંઅહશત થામ છે. અશીં  क िं  એલા પ્રશ્નાથણ ્ાયા િ કશવે ુ ં

ત એભ છે કે, યાજાના આષશ્રત અને વેલક ્ાયા યાજા કદાષ છેતયાલ જઇએ નશીં. કેભ કે, આલા બતત અને 

વેલક જ યાજાની જાસવૂ રૂી આંખ શમ છે. ગપુ્ત યીતે એભના ્ાયા જ યાજા અનેક પ્રકાયની ભાહશતી ભેલે છે. 

અને તે બતત કે આષશ્રત ભાટે િ યાજા ઇશ્વય વભાન શમ છે. ભાટે કદાષ યાજાના આષશ્રત બતત કે વેલક ્ાયા 

યાજાનુ ંઅહશત થવુ ંજઇએ નશીં.  

   આ યત્નકણિકાન અન્મ એક અથણ એભ કયી ળકામ કે, ‘શુ ંઆષશ્રત એલા બતત લડે બગલાન છેતયાલ જઇએ?’ 
ત િ જલાફ છે કે, કદાષ નશીં. કેભ કે, બગલાનને આષશ્રત બતત જ જ એને છેતયલા ભાડંે ત તેનુ ંઅક્સ્તત્લ 
અને ગયીભા ધીભે ધીભે નાળ ાભલા રાગળે. ભાટે કદાષ બતત ્ાયા િ બગલાનની છેતયીંડી થલી જઇએ 
નશીં. હકયાતાજુ ણનીમ ભશાકાવ્મભા ં ભશાકષલ બાયષલએ િ આ લાતન ઉલ્રેખ કમો છે કે, ‘न वञ्िनीयाः 
प्रभवोડनुजीपवनः ।’ – અનજુ્ઞા ાભેરા વેલક ્ાયા યાજાઓ કદાષ છેતયાલા જઇએ નશીં. કેભ કે, એભ થલાથી 
યાજાનુ ંવદૈલ અહશત થામ છે. ભાટે નાનકડી એલી આ      યત્નકણિકા આિને યાજાના ષલશ્વાસ ુફનલાની અને 
કદાષ તેની વાથે દગાખયી નશીં કયલાની હશભામત કયે  છે.  
8.  मैव स्व ृतिं येन सवकस्य सुखदःुख ृत ्। (2,197)10 
   “ તે કયેલુ ંકભણ જ દયેક ભનષુ્મ ભાટે સખુ અને દુ:ખ આનારંુ શમ છે.”  
         ઉર્ુણતત યત્નકણિકાભા ંકભણન ભહશભા જલા ભે છે.ભાનલ જીલનભા ંકભણ જ વોથી લધાયે ઉાવલા મગ્મ 

તત્લ છે. ભનષુ્મ તે જેવુ ંકભણ કયે તેવુ ંજ પ તેને ભે છે. જ ભનષુ્મ વત્કભણ કયે કે વદાચાય આચયે ત તેના 

પ રૂે તેને સખુ ભે છે. અને જ તે દુષ્કભણ કયે અને દુયાચાય આચયે ત તેના પ રૂે તેને દુ;ખ જ પ્રાપ્ત થામ 

છે. કભણથી જ ભનષુ્મ ઉન્નષત અને અલનષત ાભે છે. જેભ હદલાર ચિનાય ઉય ચડે છે. અને કલૂ ખદનાય 

                                                           
9
 શ્રીભન્મષુનસનુ્દસ ૂણહયષલયણચત – શ્રીજમાનન્દકેલણરચહયત્રમૌ (વગણ 2;133) ષૃ્ઠ – 14    

10
 શ્રીભન્મષુનસનુ્દસ ૂણહયષલયણચત – શ્રીજમાનન્દકેલણરચહયત્રમૌ (વગણ 2;197) ષૃ્ઠ – 16    
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શભેંળા નીચે જ જામ છે. એલી યીતે ભનષુ્મ આંફ લાલે ત તેને કેયી ભે છે. યંત ુફાલ લાલનાયને શભેંળા કાટંા 

જ પ્રાપ્ત થામ છે. આવુ ંજ ભનષુ્મના કભણની ફાફતભા ંિ છે.ભાટે દયેક ભનષુ્મે શભેંળા વત્કભણ જ કયવુ ંજઇએ. 

કદાષ દુષ્કભણ આચયવુ ંજઇએ નશીં, એલી જીલન ઉમગી વનેયી વરાશ આ યત્નકણિકાભાથંી પ્રાપ્ત થામ છે.  

9. सिंपवभागिं न  ाड्क्ऺनत जयस्य हह न्जगीषवः । (3,107)11 
   “ખયેખય જીતલાની ઇચ્છાલાાઓ જીતના બાગરા ાડલાની ઇચ્છા યાખતા નથી.”  
        ઉર્ુણતત યત્નકણિકાભા ં ત્જગીષઓુની ત્જજ્ઞાવા ષલળે લાત કયલાભા ં આલી છે. જીતલાની ઇચ્છાલાા-

ત્જગીષઓુ શભેંળા જીત ભેલલા જ તત્ય શમ છે. તેભને ભન જીત ભેવ્મા શરેા ં કે છી જીતના બાગરા 

ાડલાની ઇચ્છા કદાષ શતી નથી. તેભનુ ંરક્ષ્મ ત ભાત્ર જીતવુ ંએ જ શમ છે. કેભ કે, વાચા ત્જગીષઓુના ંભન 

એલા ંસ્લાથી અન ેભતરફી શતા ંનથી.અશીં લયામેર ત્જગીષ ુએલ ળબ્દ ભાત્ર ર્દુ્ધના વન્દબે જ ન વભજતા ં

જીલનના દયેક કે્ષતે્ર વભજલ જઇએ.ષલ્ા,ધભણ,ધન અને ભક્ષાથીને િ આ ફાફત રાગુ ં ાડી ળકામ એભ 

છે.ભનષુ્મ જ્માયે ષલ્ા ભેલલા ઇચ્છત શમ,ધભણ કયલા ઇચ્છત શમ કે ભક્ષ પ્રાપ્પ્ત ભાટે પ્રમત્નળીર શમ ત્માયે 

તેનુ ં ભન બગરા ાડલાની ઇચ્છાલાળં શત ુ ં નથી. યંત ુ ભાત્ર રક્ષ્મ પ્રાપ્પ્તનુ ં જ શમ છે. આભ, આ નાનકડી 

યત્નકણિકા ત્જગીષઓુના ભાધ્મભથી વભાજના દયેક રક્ષ્મગાભી ભનષુ્મને પે્રયિા આનાયી ફની યશી છે.  

10. अ्युग्रिं हह झहि्येव ऩाऩिं पऱनत ऩुण्यवत ्। (4,114)12 
    “ખયેખય અષત ઉગ્ર એવુ ંા ણુ્મકભણની જેભ તયત જ પ આે છે.”     
        ઉર્ુણતત યત્નકણિકાભા ંઉગ્રાની પ પ્રાપ્પ્ત ષલળે લાત કયલાભા ંઆલી છે. ભનષુ્મ ફે પ્રકાયના ંકભો કયે 

છે. વત્કભણ અને દુષ્કભણ. વત્કભણ એટરે ણુ્મ અને દુષ્કભણ એટરે જ ા. જ તેના ંદુષ્કભો એટરા ંફધા ંલધી જામ 

ત તેનુ ંપ તેને તયત જ ભે છે. આ ાભા ંિ કઇ ા અષત ઉગ્ર શમ ત તેનુ ંપ તેને ણુ્મની જેભ 

ત્લહયત ભે છે. જેભ કે, કઇ ભનષુ્મ અન્મ કઇ ભનષુ્મનુ ં શનન(ખનૂ)કયે ત તેના પ સ્લરૂે તેને મતૃ્ર્ુદંંડ કે 

આજીલન કાયાલાવની વજા થામ છે.ભાટે ભનષુ્મે આલા ઉગ્ર ા કભણથી શભેંળા દૂય યશવે ુ ંજઇએ એલી ળીખ આ 

યત્નકણિકા આિને આે છે.  

       આભ શ્રીજમાનન્દકેલણરચહયત્રભા ંપ્રસ્તતુ આ યત્નકણિકાઓ ્ાયા શ્રીભન્સનુ્દયસહૂયએ જનવભાજને એક એક 

યત્નકણિકા રૂે એક એક અમતૃાજંણરનુ ંાન કયાવ્ર્ુ ં છે. આ યત્નકણિકાઓભા ંસમૂણ વભાન તેજક્સ્લ થલાની લાત 

કયી છે. ષલશદુ્ધ તસ્લી થલાની હશભામત છે. ભશાયગ અને ભશાાથી દૂય યશલેાની વરાશ છે. લી, કદાષ 

યાજમ ન સ્લીકાયતા, સ્લભાની ફનીને જીલન જીલલાની ળીખ આી છે. દુષ્ટને ઉામથી દૂય કયલાની અને 

કદાષ યાજદ્રશ ન કયલાની યાજનીષતવમ્ફન્ધી વનેયી વરાશ િ આલાભા ંઆલી છે. ભનષુ્મે શભેંળા ં વદ્વ્્ા 

પ્રાપ્ત કયીન ેવત્કભો  જ આચયલા ંજઇએ એલ જીલન ઉમગી અભીયવ િ આ નાનકડી યતનકણિકાઓભાથંી 
                                                           
11

 શ્રીભન્મષુનસનુ્દસ ૂણહયષલયણચત – શ્રીજમાનન્દકેલણરચહયત્રમૌ (વગણ 3;107) ષૃ્ઠ – 25    
12

 શ્રીભન્મષુનસનુ્દસ ૂણહયષલયણચત – શ્રીજમાનન્દકેલણરચહયત્રમૌ (વગણ 4;114) ષૃ્ઠ – 29    
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પ્રાપ્ત થામ છે. આભ, એક યાજાના જીલનચહયત્રને લિણલતા-ંલિણલતા ંશ્રીસનુ્દયસહૂયએ યચેરી આ યત્નકણિકાઓ 

જનવભાજ ભાટે વદૈલ ઉમગી, હશતકાયક અને ઉભદા જીલનાથેમ રંુૂ ાડનાયી અમતૃાજંનળરાકાઓ વભી છે. 
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