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ાથી ફચલાની વય યીત - ચૌદ નનમભ 
  

બાગ ૧ 
જીલનભા ંત્માગભમ વનૃતઓભા ંદ્રઢતા રાલલા ભાટે પ્રત્મેક શ્રાલક શ્રાનલકાએ ૧૪ નનમભ રેલા જફૃયી છે.. 
 

૨૪ કરાકભા ંવાધક એક ભમાાદા ફાધંી રે છે કે ભાયે આટરી લસ્ત ુજ લાયલાની છે..ફાકીની અનતં 
લસ્તઓુનો ભાયે ત્માગ છે.. 
 

ખાતા ીતા ણ ાથી ફચલાનો વય ઉામ છે આ ચૌદ નનમભ.. 
 

આણે શલે કોઈ જો દાન આલાનુ ંશોમ તો તે છે જીલોને અબમદાન..આ ૧૪ નનમભ દ્વાયા આણે શે્રષ્ઠ 
દાન અબમદાનનુ ંકયલાનુ ંછે..જેના દ્વાયા આણી વરાભતી જલાળે..ભતરફ કે જ્માયે આણે ચ્ચક્ખાણ 
રઈએ છીએ ત્માયે જગતના અનતંજીલોને અબમદાન આીએ છીએ.. 
 

શ ેજગતના જીલો ! ભાયા તયપથી તભે શલે નનબામ છો..એવુ ંલચન આલાનુ ંછે..આખા જગતના જીલો 
આણા કાયણે બમબીત છે..ડયેરા છે...ણ આ નનમભ અને ચ્ચક્ખાણ થકી અનતંા જીલોને અબમદાન 
ભળે..અનતંા અનતં બલોની કભાની નીર્જયા થળે.. 
 

વવંાયભા ંયશરેા દયેક જીલોને આણે જીલનદાન આીએ તે તો વવંાયભા ંયશીને આણા ભાટે ળક્ય 
નથી...આજે અનતંા જીલો યોજ ભયણ ના ળયણે જઈ યહ્યા છે..તે ફધાને ફચાલલા આણા શાથભા ંનથી..ણ 
શા એ ળક્ય છે કે આ રાખો જીલોના ભયણના નનનભત્ત  આણે ના ફનીએ.. 
 



આખા વવંાયના જીલો અનતંા કાથી આણા કાયણે બમબીત ફનેરા છે...આ નનમભો દ્વાયા એભને આણે 
નનબામતાનુ ંલચન આલાનુ ંછે.. 
 

જ્મા ંસધુી વવંાયભા ંનનમભ દ્વાયા જીલોને અબમદાન ન આીએ ત્મા ંસધુી આણે ાના દોનત ફનતા જ 
યશલેાના...ઘણા કશ ેછે કે આણે દોનત કેલી યીતે ફનીએ ? જે જીલો નો ભં વશંાય નથી કમો કે નથી સ્ળા 
કમો કે નથી ભં એભને જોમા..નથી તે લસ્ત ુક્યાયેમ ખાધી કે ીધી કે તેનો ઉમોગ કમો તો ભને એનો દો 
ળેનો ? 

 

તો એકદભ વય ગણણત છે..જ્મા ંસધુી આણી તયપના ાના દયલાજા આણે ફધં ન કયીએ ત્મા ંસધુી 
તો નનનભત્ત આણે ફનતા જ યશશેુ.ં..ઘણા કશ ેએભા ંનનમભ રેલાની શુ ંજફૃય છે ? ભનથી નક્કી કયુ ંએટરે 
ફધુ ંજ આલી ગયુ.ં..તો ના...નનમભ લગય તો ભન ગભે ત્માયે ડગી ળકે છે.. 
 

અરુ્ ાનભાી યોજના ૭ ભાણવની શત્મા કયતો...ણ ત્મા ંયશરેા શજાયો ભાણવ તેનાથી ડયતા શતા કે આજે 
અભાયો લાયો શળે તો ? કશલેાનો ભતરફ એ કે બરે તે વાતની શત્મા કયતો તો ણ ફીજા ફધાને જો એણે 
લચન નથી આપ્યુ ંકે હુ ંતભને નશં ભાફૃ ંએભ...ફવ એલી જ યીતે બરે આણે અમકુ લસ્ત ુનો ઉમોગ 
કયીએ છીએ ણ આણાથી દયેક જીલ ડયતા યશ ેછે...તો ફવ આ નનમભ દ્વાયા તેભને આણે અબમદાન 
આલાનુ ંછે...ભાયે અમકુ જીલો વાથે જ વફંધં છે ફાકીના તભાભ જીલો નનબામ છો ભાયા તયપથી એવુ ં
લચન આલાનુ ંછે.. 
 

શ ેપ્રભ.ુ.! અભે શરુ્ વવંાયભા ંઆળક્ત છીએ.ભોશથી ફધંામેરા છીએ..રયગ્રશ શરુ્ છુટતો નથી.. અાાજ સધુી 
અનતં આશ્રલનો દયલાજો ભં ખલુ્રો યાખ્મો શતો તે આજે ફધં કફૃ ંછુ.ં. 
 

૧૪ નનમભ ધાયણ કયલાથી તથા એનુ ંારન કયલાથી આણે ઘણા ંઅનાલશ્મક કભાફધંનથી ફચી ળકીએ 
છીએ..૧૪ નનમભ ધાયણ કયલાથી વમદુ્ર જેટરા ાો ઘટીને ાણીના એક ટીા જેટરા યશી જામ છે.. 
 

વવંાયભા ંઘણી લસ્તઓુ ખાલા-ીલા-શયેલા ભાટેની શોમ છે...આ ફધુ ંબોગલલા ભાટે આણુ ંઆયષુ્મ ણ 
અનતં લોનુ ંશોવુ ંજોઈએ...ણ આણે નથી જાણતા શોતા કે આણુ ંઆયષુ્મ ક્યાયે રંુુ થઈ જળે...શલે 
આણે કાઈં આ ફધી લસ્તઓુનો ઉમોગ તો કયતા નથી શોતા..અમકુ જ લસ્ત ુલાયીએ છીએ..બુદં જેટરી 
લસ્ત ુલાયીએ અને વમદુ્ર જેટરા ાના દોનત  ફનવુ.ં..ણ જ્મા ંસધુી આણે તે લસ્તનુા ત્માગનો 
નનમભ ના રઈએ ત્મા ંસધુી તેના ઉમોગનુ ંા રાગ્મા જ કયે છે..બરે તે લસ્તનુો ઉમોગ ના ણ કમો 
શોમ.. 
 

જેટરી લધ ુબોગાળક્ક્ત એટરા લધ ુકભાફધંન.... 
 



તો આનો કોઈ ઉામ ? શા છે ને!!! વલાયે અને વાજંે ફને્ન ટાઈભ જફૃયી ચીજલસ્તઓુની ધાયણા કયીને 
ફાકીની ચીજલસ્તઓુનો ત્માગ કયલો જોઈએ..તેથી યોજ ૧૪ નનમભ અલશ્મ ધાયણ કયલા.. 
 

૧૪ નનમભભા ંયોજેયોજ ઉમોગભા ંરેલી જફૃયી લસ્તઓુની ભમાાદા નક્કી કયીને ફાકીનાનો ત્માગ કયલાનો 
છે..૧૪ નનમભ ધાયલાથી નક્કી કયેરી ભમાાદા ઉયની તભાભ ચીજો લાયલાની વબંાલના ફધં થામ છે 
તેથી ફધંાતા કભોભા ંઘણો ભોટો કા મકૂામ છે.. 
 

જેઓએ ૧૨ વ્રત રીધા શોમ તેભને ણ જે લધ ુડતી છૂટો યાખી શોમ તે ણ યોજેયોજ ૧૪ નનમભની ધાયણા 
કયીને ઘણા ાોથી ફચી ળકામ છે.. 
 

આ ૧૪ નનમભો ધાયલાની યીત એકદભ વય છે..આભા ંવલાયે ૧૪ નનમભ ધાયલાના છે અને તે ણ 
વલાયથી વાજં સધુી જ..વાજંે પયી ચૌદ નનમભ ધાયલાના છે જે વલાય સધુીના શોમ છે..ભતરફ કે ફાય 
કરાક ભાટે જ નનમભ ધાયણ કયલાના છે...છે ને એકદભ વય ? 

 

આજ સધુી આણે ઘણા ંકભાફધંન ફાધં્મા..ણ આજથી શલે આણે શ્રાલકના ૧૪ નનમભોનુ ંારન કયીને 
કભાફધંન ને ભમાારદત કયીએ.. 
 

તો આણે શલે આ ૧૪ નનમભ ક્યા ક્યા છે તે શરેા જાણી રઈએ.. 
 

વણચત્ત-દવ્લ-નલગઈ-લાણશ -તફંોર-લત્થ-કુસભેુસ,ુલાશણ-વમણ-નલરેલણ-ફબં- રદનવ-ણ્શાણ-બત્તેસ.ુ 
 

(૧)વણચત્ત (૨)દ્રવ્મ (૩)નલગઈ (૪)ઉાનશ (૫)તફંોર (૬)લસ્ત્ર (૭)કુસભુ (૮)લાશણ (૯)ળમન (૧૦)નલરેન 
(૧૧)બ્રહ્મચમા (૧૨)રદક્રયભાણ (૧૩)સ્નાન (૧૪)બત્ત. 
 

તો ચારો આ ચૌદ નનમભોની ધાયણા કયતા ળીખીએ.. 
===================================================================================== 

બાગ ૨ 

૧ વણચત્ત  

_______ 
 

જગતભા ંબોગોબોગની લસ્તઓુ અરયનભત છે, તેથી શ્રાલકોએ તેનુ ંરયભાણ કયવુ ંજોઈએ...ઉત્વગાભાગે તો 
પ્રભળુાવનને વભનિત શ્રાલકે વલા વણચત્તનો ત્માગ કયલો જોઈએ ણ તેભ ન ફની ળકે તો છેલટે વણચત્ત 
લગેયેનુ ંરયભાણ નક્કી કયવુ ંજોઈએ.. 
 



અમકુ વણચત્ત લાયલાની છુટ યાખી, ફાકીના તભાભ વણચત્તનો ત્માગ કયલો જોઈએ.. 
 

વણચત્ત એટરે જીલલાી લસ્તઓુ..જગતભા ંખાલાની વણચત્ત લસ્તઓુ કેટરી ફધી છે..શલે આણે કાઈં 
યોજફયોજ તે ફધી લસ્તઓુ તો ખાલાના નથી ફયોફય ને !! શલે જો આણે નનમભ ના રઈએ ને તો જે 
લસ્તઓુ લાયી નથી એનો ણ દો રાગ.ે.. 
 

વણચત્ત એટરે જીલવરશત લસ્તઓુ..જેભ કે કાચા ળાકબાજી,કોથભીય,કાચા પ લગેયે..તથા કાચુ ંભીઠંુ,કાચુ ં
ાણી,પણગાલેરા કઠો લગેયે..વણચત્ત લસ્તનુો વંણુા ત્માગ અથલા આનાથી લધાયે વખં્માભા ંલસ્તઓુનો 
ઉમોગ હુ ંનરશં કફૃ.ં. 
 

વલાયથી વાજં સધુીભા ંઅનેક વણચત્ત લસ્તનુો આણે ઉમોગ કયીએ છીએ...શકીકતભા ંતો વણચત્ત નો 
વલાથા ત્માગ કયલાનો છે...જે આણા ભાટે વવંાયભા ંયશીને ળક્ય નથી..તે તો વાધ ુબગલતં જ કયી ળકે..તો 
તેના ભાટે આણે કંઈક અંળે નનમભ કે ભમાાદા ભા ંફધંાઈએ..વણચત્ત લસ્તનુી ખફૂ ઓછી જરુરયમાત શોલા 
છતા ંણ જ્મા ંસધુી આણે ચ્ચક્ખાણ નથી રેતા ત્મા ંસધુી તો દો રાગ્મા જ કયલાનો... 
 

વવંાયભા ંછીએ ત્મા ંસધુી થૃ્લીકામ,અકામ કે લાયકુામ વાથે વફંધં તો યશલેાનો જ...આખા રદલવભા ં
લધીને ૧૫ ગ્રાવ ાણી ીતા શોઈએ તો નનમભ રઈ રેલાનો કે હુ ંઆખા રદલવભા ં૨૦ ગ્રાવથી લધાયે 
ાણી ીલાભા ંનરશં લાફૃ.ં.હુ ં૨૦ ગ્રાવ ાણીના જીલો છોડીને ફાકીના તભાભ ાણીના જીલોને અબમદાન 
આુ ંછુ.ં.આટુ ંકયલાભા ંકેટરીલાય રાગે ? 

 

વલાયે એક તેરી ાણી ગયભ કયી રીધી..તો ૩-૪-૫ પ્રશય સધુી તે ાણી અણચત્ત યશ.ે..ત્મા ંસધુી તેભા ં
જીલોત્નત ન થામ...અને વાથે આ રોકભા ંજેટુ ંણ વણચત્ત ાણી છે તેનો ત્માગ થઈ જળે.. 
 

એલી જ યીતે ભીઠંુ...દુનનમાભા ંકેટુ ંભીઠંુ શળે! શુ ંઆણે તે ફધા જ ભીઠાનો ઉમોગ કયીએ છીએ? ના...તો 
નનમભ રઈએ કે ભાયા બોજનભા ં૪૦-૪૫ ગ્રાભ થી લધાયે ભીઠંુ નરશં લાફૃ.ં.ફાકીના નો ત્માગ..આશાશા!!! 
કેટરા જીલોને અબમદાન ભળે.. 
 

છી કાચા ળાકબાજી લગેયે...નલચાયો આણે આખા રદલવભા ંવરાડ તયીકે કેટરા કાચા ળાકબાજી ખાતા 
શોઈશુ ં?આઠ-દવ ? જ્માયે ણ કાચા ળાકબાજી ખાઈએ ત્માયે ભનભા ંનલચાય આલલો જોઈએ કે આણે 
જીલતા જીલોને ચાલી યહ્યા છીએ એનો એશવાવ તો થલો જ જોઈએ.. 
 

લધીને ૨૦૦ગ્રાભ વરાડની છૂટ યાખો તો આખી સષૃ્ષ્ટ ભા ંફધા જીલોને બમબીત યાખલા કયતા પક્ત આણે 
નક્કી કયી રઈએ કે ભાયે પક્ત આટરી રીરોતયીનો આગાય તો ફાકીની ફધી રીરોતયીને અબમદાન આપ્યુ ં
કશલેામ...છે ને એકદભ વય!!! 
 



પને ણ ફીજ કાઢયા ફાદ અને જાડી છાર કાઢમા ફાદ વભામાા ફાદ ૪૮ નભનનટ ફાદ લાયી ળકામ તે 
શરેા તે પ ણ વણચત્ત ગણામ છે.. 
 

પોતયાલાી આખી ફદાભ,કાી દ્રાક્ષ લગેયે ણ વણચત્ત કશલેામ...ભતરફ કે જેટરા ફીમાલાા ડ્રામફ્રુટ્વ છે 
તે દયેક વણચત્ત છે..નલચાયો આખા રદલવભા ંઆલા સકુાભેલા કેટરા ખાશુ ંઆણ?ે વો ગ્રાભ..?? તો તે નક્કી 
કયી રેવુ ંફાકી આખી દુનનમાના સકુાભેલાના જીલને અબમદાન આી ળકીએ..દાળાકભા ંઉયથી નાખેર 
કોથભીય લગેયે વણચત્તભા ંઆલે તો આલી વણચત્ત લસ્ત ુરદલવભા ંકેટરી ખાલી તેની ભમાાદા નક્કી 
કયલી..જેથી વવંાયના અનતં ાોથી આણે ફચી ળકીએ.. 
 

ળેયડીનો યવ કાઢયા છી ફે ઘડીએ અણચત્ત ફને છે..કેયીનો યવ ગોટરો રુ્દો ડયા છી ફે ઘડીએ અણચત્ત 
ફને છે...ાકા વલા પો ફી કાઢયા છી ફે ઘડી ફાદ અણચત્ત ફને છે...કેફંૄ ભૂથી અરગ ડતા અણચત્ત 
ફને છે..ફદાભ અખયોટ ભંજ કાઢયા છી ફે ઘડી ફાદ અણચત્ત ફને છે..નનમભ ધાયતી લખતે આ ખાવ 
ધ્માનભા ંયાખવુ.ં. 
 

તેથી આ ૧૪ નનમભ ભા ંપ્રથભ વણચત્તના નનમભભા ંઅમકુ વણચત્ત ધાયલા...આ વણચત્ત વખં્મા કે ભા ંધાયી 
ળકામ...અન્ન-પ (પ ૪૮ નભનનટ ફાદ અણચત્ત ફને)-કાચા ળાકબાજી-કાચુ ંભીઠંુ-ઠંડુ ાણી લગેયેભા ંશ્રાલકે 
નનમભ રેલો જોઈએ કે આજે હુ ં૧૫ વણચત્ત ચીજોથી લધાયે નરશ લાફૃ.ં.ભતરફ કે તે ૧૫ નવલામના તભાભ 
વણચત્ત દાથાના વેલનના ાથી ફચી ળકામ છે...યાતે તો વણચત્ત ચીજભા ંભાત્ર એક ાણી ણ ધાયી 
ળકામ.. 
 

છે ને ાથી ફચલાનો એકદભ વય નનમભ આ... 
===================================================================================== 

બાગ ૩ 

૨ દ્રવ્મ  

_____ 
 

નલચાયો દુનનમાભા ંખાલા ભાટે વણચત્ત કે અણચત્ત કેટરા ફધા દ્રવ્મો શળે...!!! 
 

રદલવબયભા ંકેટરા દ્રવ્મો લાયલા તેની વખં્મા નક્કી કયલી..ભતરફ કે ૨૦-૨૫ જેટરા દ્રવ્મોની આણે 
ધાયણા કયી રઈએ તો જગતના ફાકીના તભાભ દ્રવ્મો ના ઉમોગના ાથી આણે ફચી ળકીએ.. 
 

શલે આ નલચાયતા શળો કે આ નનમભભા ંદ્રવ્મની ગણતયી કેલી યીતે કયલી ? તો એકદભ વય છે.. 
 



પ્રથભ વલાયનો નાસ્તો ગણો તો...તેભા ંલધભુા ંલધ ુઆણે કેટરા દ્રવ્મ લાયતા શોઈશુ ં? નલચાયો...ચા-
કોપી-દૂધ-પનો જ્યવુ અને ફીજા ફે - ચાય નાસ્તા ગણો તો ણ દવ-ફાય દ્રવ્મો થામ ફયાફય ? 

 

તેલી જ યીતે ફોયે દા-બાત-ળાક-યોટરી લગેયે ગણો તો ણ દવ ફાય થામ...આભ ફને તેટરા ઓછા 
દ્રવ્મની ભમાાદા ફાધંલી 
 

દ્રવ્મ એટરે ખાલા-ીલાની લસ્તઓુ જેભ કે યોટરી,દા,બાત,ળાક,ભીઠાઈ,ાડ લગેયે.. 
 

દ્રવ્મભા ંતે દયેક લસ્તનુો વભાલેળ થામ છે જે આખા રદલવ દયનભમાન ભંઢાભા ંનાખીએ છીએ..દા.ત., 
રદલવભા ંગભે તેટરીલાય ાણી,ચા,દુધ કે ફોયે કોઈ ળાક ખાધુ ંતે જ ળાક પયી વાજંે ખાધુ ંતો ણ તે એક 
દ્રવ્મભા ંજ ગણામ..ભતરફ કે એક ને એક દ્રવ્મ રદલવભા ંગભે તેટરીલાય લાયો તો ણ તે એક દ્રવ્મભા ંજ 
ગણામ છે.. 
 

મખુભા ંજેટરી લસ્ત ુનાખીએ તે ફધા અરગ દ્રવ્મો કશલેામ..જભલા ફેઠા અને નભક અરગ રીધુ ંતો તે ણ 
અરગ દ્રવ્મ ગણામ..દાભા ંાચં જાતની દા નભક્વ કયી તો ણ તે એક જ દા(એક જ દ્રવ્મ )કશલેામ.. 
 

ટંુકભા,ં શ્રાલકોને એક નાભલાફંૄ એક દ્રવ્મ ગણામ.. 
 

જેભ કે, ગલુાયનુ ંળાક, તયુીમાનુ ંળાક, બંડાનુ ંળાક આ ત્રણ ળાક જભલાભા ંલામાા શોમ તો તે ત્રણ દ્રવ્મ 
ગણામ...ણ એના ફદરે જો તભે ઊંનધયુ ંલાયુ ંશોમ તો તે એક દ્રવ્મ કશલેામ... 
 

છે ને એકદભ વય....તભે કોઈ બી એક ને એક દ્રવ્મ આખા રદલવભા ંફે લાય કે ત્રણ લાય લાયો તો ણ 
તે એક જ દ્રવ્મ ગણામ...જેભ કે ફોયે બંડાનુ ંળાક લાયુ.ં..પયી વાજંે ણ બંડાનુ ંળાક લાયુ ંતો ણ તે 
એક જ દ્રવ્મ ગણામ.. 
 

દ્રવ્મભા ંચટણી ભા ંદાણમા,ટોફૃ ંલગેયે નભક્વ થામ છી તે એક જ દ્રવ્મભા ંગણામ છે..દ્રવ્મભા ંધાયો કે તભે 
બે ખાલ તો એભા ંખરુ્યની ચટણી,ગ્રીન ચટણી કે ચાટ ભવારો નાખ્મો શોમ તો એ ફધુ ંનભક્વ કયીને એક 
પ્રેટભા ંરઈને ખાધુ ંત્માયે તે એક દ્રવ્મ ફને છે ણ જો તભે એભા ંઉયથી નભક,રાર ભયચુ ંનાખો તો તે 
અરગ દ્રવ્મ કશલેાળે.. 
 

ફોયે તભે ખીચડી ખાધી શોમ અને વાજંે તભે બાત ખાલ તો તે ફે દ્રવ્મ ગણામ...ફવ આ યીતે રદલવબયભા ં
કેટરા દ્રવ્મો લાયલા તેની વખં્મા નક્કી કયલી..લધીને આણે ચાવ દ્રવ્મો ખાતા શોઈશુ ંતો આખી 
દુનનમાના દ્રવ્મોનો આશ્રલ આણ ેળા ભાટે રેલો ? દ્રવ્મની આ ભમાાદા તે સ્લેચ્છાએ ત્માગ કયશુ ંતે ઈચ્છા 
નનયોધ ત કશલેાળે..આ ૧૪ નનમભભા ંઆણો ઈચ્છા નનયોધ ત થળે.. 
 



નનમભ રેલો કે આજે હુ ંઅમકુ વખં્માભા ંલધાયે ખાદ્ય લસ્તઓુનુ ંવેલન નરશં કફૃ.ં.નનનિત વખં્માભા ંબોજન 
કયીળ..આજે ધાયો કે ચાવ દ્રવ્મો ધામાા તો ફીજે રદલવે તેને વણંક્ષપ્ત કયતા જલા...ભતરફ ફીજે રદલવે 
ચારીળ...ત્રીજે રદલવે ાતં્રીવ..એલી યીતે. ઈચ્છા નનયોધ કયીને ભનોફ કેલલાનુ ંઅને ાના દયલાજા 
ફધં કયલાના છે.. 
===================================================================================== 

બાગ ૪ 

૩ નલગઈ  

________ 
 

નલગઈ એટરે કે જેભા ંયવકવ છે..વાથે સ્લારદષ્ટતા અને ૌષ્ષ્ટકતા ણ છે.. 
 

કુર નલગઈ ૧૦ છે.. 
 

ભધ,ભાખણ,ભાવં અને ભરદયા આ ચાય ભશાનલગઈ છે અને અબક્ષ્મ છે તેથી તેનો આજીલન વલાથા ત્માગ 
કયલો જોઈએ.. 
 

ફાકી ૬ નલગઈ દૂધ,દશં,ઘી,તેર,ગો અને કડાનલગઈ...કડાનલગઈ એટરે ઘી/તેરભા ંતેુ.ં. 
 

આભાથંી યોજ એક-ફે નલગઈનો કભવે કભ ત્માગ કયલો જોઈએ...આ ઈચ્છો તો છ મે છ નલગઈનો ણ 
ત્માગ કયી ળકો છો..જેટરા નલગઈ ઓછા ધાયશુ ંતેટરા જીલોને અબમદાન આશુ.ં.જ્માયે જ્માયે યવભા ં
આણે આવક્ત થઈએ ત્માયે ત્માયે આમણંફર કયલાનુ ંળાસ્ત્રભા ંકહ્યુ ંછે. 
 

જે નલગઈનો આ વલાયે ત્માગ કયો તે નલગઈ તે રદલવે લયામ નરશં... 
 

નલગઈ ત્માગ ફે પ્રકાયે થામ છે...મૂથી અને કાચી.. 
 

મૂથી નલગઈ ત્માગ એટરે નલગઈ અને તેભાથંી ફનેરા દ્રવ્મોનો ણ ત્માગ...ભતરફ કે તે નલગઈની 
ફનાલેર કોઈ ણ ફનાલટ ણ ન લયામ..જેભ કે દૂધનો મૂભાથંી ત્માગ કમો શોમ તો દૂધ કે દૂધભાથંી 
ફનાલેર ચા કોપી કે ભાલો લગેયે ણ ન લયામ.. 
 

કાચી નલગઈનો ત્માગ ભતરફ કે તે નલગઈનો જ ત્માગ ણ તેભાથંી ફનેર દ્રવ્મોનો ત્માગ નશ .ં.જેભ કે 
દૂધનો ત્માગ ણ તેભાથંી ફનાલેર ચા,ભાલા કે નીયનો ત્માગ નરશં.. 
 



જે યીતે ધાયવુ ંશોમ તે યીતે ધાયી ળકામ...કેટરા ગ્રાભ કે નભરી. લાયલા તે નક્કી કયવુ.ં..યાતે તો છએ 
નલગઈનો ત્માગ કયી ળકામ..આણી બોજન તયપની આવક્ક્ત-ભોશ તોડલા ભાટે આ નલગઈનો ત્માગ 
કયલાનો છે..લધાભાન ત ની વો-વો ઓીના ગનથમા ાય કયી ગમેર ભશાન તસ્લીઓને માદ કયશુ ંતો 
આણી ણ આ સ્લાદ યની આવક્ક્ત છૂટળે.. 
 

યોજની આમણંફર ન થામ તો યોજેયોજ કભવે કભ એક-ફે નલગઈનો ત્માગ આણે કયલાનો છે..નલગઈભા ં
ણ કુર કેટરા રકરો ખાલા તે નક્કી કયવુ.ં..ફધુ ંવાથે ગણો તો ણ આણા બોજનભા ંએકાદ રકરો થી 
લધાયે નલગઈ આલી ન ળકે..આ ત્માગથી આણી અકાભ નનર્જયા થળે..અાાણા અનારદકાના વસં્કાયને 
તોડલા ભાટે યોજ એક નલગઈ છોડો... 
 

યોજનો એક નલગઈનો ત્માગ આણા ભાટે ામો ફની જળે..એના ય આણા નલગઈ ત્માગની ભજબતુ 
ઈભાયત ફધંાળે..આલો યવકવલાો આશાય ખાઈને જે અાાશાયભા ંઆવક્ત ફનીને ચીકણા કભા ફાધં્મા છે 
તેને આ નલગઈ ત્માગ થી તોડલાના છે.. 
===================================================================================== 

બાગ ૫. 
૪ ઉાનશ(લાણશ) 

___________________ 
 

ઉાનશ(લાણશ) એટરે ગભા ંશયેલાના ગયખા,ંજોડા,ચપ્ર,બટુ,ભોજડી,ાલડી લગેયે... 
 

આખી દુનનમાભા ંઆલા અનેક ચપ્ર શળે...શરેા ના વભમભા ંતો પક્ત ફે જોડી ચંર જ ઘયભા ં
યાખતા...એક જોડી ઘયભા ંશયેલાની અને એક ફશાયગાભ જઈએ ત્માયે...ણ આજે તો ઘયભા ંશયેલા ના 
ક્સ્રય અરગ...લોકંગ શઝુ અરગ... 
 

ફહ ુફહ ુતો આખી દુનનમાભા ંયશરે ચંરભાથંી આણે દવ-ફાય જોડી જ લાયતા શોઈશુ.ં..તો ણ આણે 
પ્રરોબનભા ંઆંધા થઈને ચંરના ઢગરા ઘયભા ંઊબા કયી દઈએ છીએ..ણફનજફૃયી લસ્તઓુ જેની 
આણને જફૃય નથી તેલી લસ્તઓુના ઢગરા કમાા છે ઘયભા.ં. 
 

વવંાયભા ંયશરે અનેક લસ્તઓુનો લયાળ આણે ખફૂ જ ઓછી ભાત્રાભા ંકયીએ છીએ ણ એના યનો 
આણો ભોશ,આકાણ જેથી ાના ોટરા ફાધંી યહ્યા છીએ... 
 

ઘયભા ંણ દવ ફાય જોડી ચંર શળે તેભાથંી આણે ફે-ચાય જોડી જ યોજ શયેતા શશુ ંફયાફય ?ણ 
જ્મા ંસધુી નનમભ ના રઈએ ત્મા ંસધુી તો દો રાગ્મા જ કયલાનો... 
 



જ્મા ંસધુી આણે આલા બટુ,ચંર લગેયેની ભમાાદા નરશ ફાધંીએ ત્મા ંસધુી વવંાયભા ંચારતા કયોડો 
કતરખાના કે જ્મા ંયોજ કેટકેટરા શઓુની ક્રુય નનદામતાલૂાક શત્મા થામ છે તે દયેકના દો આણને 
રાગ્મા જ કયે છે...રેધય ભાટે અનેક શઓુની શત્મા થામ છે..જીલતા શઓુની ખાર ઉતાયીને તેભાથંી 
ચંર,વા લગેયે ફને છે..વવંાયભા ંયશીને આણે વાધ ુબગલતંોની જેભ વાલ તો ત્માગ નરશ કયી ળકીએ 
ણ એક ભમાાદા તો ફાધંી ળકીએ ને ? યોજ યોજ કેટરા ત્રવકામ જીલો આણા ગ નીચે કચડાતા 
શળે..વાથે સુલંાા ચાભડા ભાટે શઓુના કતરનુ ંા..બરે આણે ત્મા ંશઓુના કતર કયલા નથી ગમા 
ણ આ રેધય ના લયાળથી આણે ણ તે કતરના બાગીદાય તો ફન્મા જ...તેથી ચાભડાના ગયખાનો 
વલાથા ત્માગ કયલો જોઈએ.. 
 

જ્માયે આણે ખલુ્રા ગે ચારતા શોઈએ ત્માયે નીચે જોઈને ચારતા શોઈએ છીએ ણ જ્માયે ગભા ંશઝુ 
શોમ ત્માયે ધડામ ્ધડામ ્કયતા ચારીએ છીએ...કેટરા જીલો આણા ગ નીચે કચડાઈ જતા શળે નલચાયો !! 
તેભા ંણ જેટરા રેધય શઝુ છે તે કતરખાનાથી ફને છે.. 
 

તેથી આણે અમકુ જ જોડીની છૂટ યાખીને ફાકીના ગયખાનંો ત્માગ ધાયલો જોઈએ..તેભા ંણ એક નલલેક 
યાખશુ ંકે આણે કેલા શઝુ લાયલા અને કેલા ન લાયલા..એક જોડી તટેૂ છી જ ફીજાની ખયીદી 
કયલી...રયગ્રશ ન કયલો 
 

રદલવભા ંએક ની એક જોડી ગભે તેટરીલાય શયેો તો ણ તે એક જ ગણામ...ણ જો ફીજા ચપ્ર 
થોડીલાય શયેો તો બી તેની ગણતયી ફીજી જોડ તયીકે થામ.. 
 

આભ ગભા ંશયેલા ભાટે ના ચપ્ર,બટુ લગેયેની કેટરી જોડ લાયલી તેની વખં્મા નક્કી કયલી...જે 
રદલવે નલા ચપ્ર ખયીદલા જઈએ તે રદલવે ભા જોલા ભાટે એકાદ ફે જોડ લધ ુચપ્ર ગભા ં
નાખલાની છૂટ ધાયી ળકીએ... 
===================================================================================== 

બાગ ૬ 

૫ તફંોર  

_____________ 
 
તફંોર એટરે મખુલાવ...જેભા ંતભાભ પ્રકાયના મખુલાવ આલી જામ... 
 

જેભ કે, લરયમાી,એરચી,ધાણાદા,આભા,વોાયી,ાન લગેયે...(નાગયલેરના ાન નલળે નલયાધના 
શોલાથી તથા કાભોત્તજેક શોલાથી ક્યાયેમ લાયલા જેલા નથી) 

 



દલાઓ જે રઈએ તે તફંોરભા ંગણામ.. 
 

દુનનમાભા ંઆલા તફંોર કેટરા ફધા છે તેભાથંી ૮-૧૦ જાતના મખુલાવની છુટ યાખીને ફાકીનાનો ત્માગ 
ધાયલો જોઈએ.. 
 

જે તફંોરની છુટ યાખો તેભા ંણ અમકુ નનનિત પ્રભાણ ધાયવુ.ં..અમકુ વખં્મા,અમકુ લજન કે અમકુ ભા 
ધાયી ળકામ.. 
===================================================================================== 

બાગ ૭ 

૬ લસ્ત્ર  

____________ 
 
જે લસ્તભુા ંભભત્લ યાખીએ તે જ લસ્તભુા ંતે વ્મક્ક્ત જન્ભ ધાયણ કયે છે...ઘણા રોકોને જોઈએ છીએ આણે 
કે તે લયવભા ંએટરા લસ્ત્રો ળયીય ય ધાયણ કયતા નથી છતા ંઆવક્ક્ત એલી કે તે નલા કડા ંખયીદીને 
કફાટ બમે જ યાખે છે...આનુ ંરયણાભ શુ ંઆલે ખફય છે ? અાે લસ્ત્ર યની આવક્ક્ત છી તે જ લસ્ત્રભા ં
કીડા ફનીને જન્ભે છે. 
 

તેથી આ નનમભભા ંલસ્ત્રની ભમાાદાની વાથે ભભત્લ અને આવક્ક્ત ની ભમાાદા ણ ફાધંલાની છે..જસ્ટ કોઈ 
લસ્તનુો ભનથી નનમભ રઈ રો છી તે લસ્ત ુતયપ આકાણ ક્યાયેમ જાગળે નરશં...ભનથી નક્કી નથી 
કયલાનુ ંકે હુ ંઆ લસ્ત ુનરશ લાફૃ ંએભ..ણ તેનો નનમભ રેલાનો છે જેથી ગભે તેલા વજંોગોભા ંણ ભન 
ડગભગ થળે નરશં... 
 

શલે આણે નનમભ રીધો કે આજે હુ ં૧૦ લસ્ત્રથી લધાયે લસ્ત્ર લાયીળ નરશં...તો આલા વભમભા ંએક કંટ્રોર 
આલી જળે.. 
 

ભનથી નક્કી કયીએ કે આખા લાભા ં૧૦ ડ્રવે જ ખયીદી કયીળ...તો આલા વભમે આણે કોઈ ળો ભા ંગમા 
તો બી નનમભના કાયણે કંટ્રોર યશળેે...ણ જો નનમભના રઈએ તો ત્મા ંળોભા ંયશરે દયેક ડ્રવે ય ભન 
રરચાળે..અને નલચાય આલળે કે આ ડ્રવે ખયીદી રલ...ેરો ખયીદી રલ..ભતરફ કે આણે રીધા નથી 
ણ ભનભા ંજાગેરા આ બાલ ણ કભાફધં કયે છે...ણ જો નનમભભા ંશોઈશુ ંતો ભનભા ંઆલા નલચાય ણ 
નરશં આલે.. 
 



અનતંા જીલોને ભાયીને નવલ્ક ફને છે અને આણે તે આણા ળયીય ય ધાયણ કયીએ છીએ...ઊન ના લસ્ત્રો 
તો આ જાણતા જ શળો કેલી યીતે ફને છે તે ? આણા લયાળને ભાટે અવખં્મ જીલો ય અત્માચાય 
આચયે છે તે દયેક ાના આણે ફધા જ બાગીદાય છીએ..તેથી આણે લસ્ત્રની ભમાાદા કયલાની છે.. 
 

જ્માયે જ્માયે એક જોડીથી ણ આણુ ંચારી જતુ ંશોમ ત્માયે આણે ાચંની ભમાાદા ફાધંીએ ત્માયે ત્માયે 
આણુ ંભન દ્રલી ઉઠવુ ંજોઈએ..પ્રથભ તો તે લસ્ત્રની ફનાલટ અને એભા ંરશંવા થમેર અનેક જીલો નજય 
વાભે આલલા જોઈએ..અને તે દયેક જીલોની રશંવાનુ ંા આણા ભાથે આલે છે તેથી ભમાાદા ફાધંલી અને 
ફને તેટરી ઓછી વખં્મા ભા ંભમાાદા ફાધંલી.. 
 

શયેલા ઓઢલાના લસ્ત્રોની ભમાાદા નક્કી કયલી..આજે હુ ંઅમકુ વખં્માભા ંલસ્ત્રો ળયીય ય ધાયણ કયીળ 
એનાથી લધ ુલસ્ત્રો નરશં શફેૃ.ં. 
 

ળટા-ેન્ટ,વાડી,ડ્રવે,શાથ-ગના ભોજા, સ્લેટય,ભપરય,ટોી,ટુલાર,અંડયલેય લગેયે શયેલાના લસ્ત્રો આજે હુ ં
લીવ-ત્રીવની છુટ યાખીને ફાકીનાનો ત્માગ કયીળ એલી ધાયણા કયલી.. 
===================================================================================== 

બાગ ૮ 

૭ કુસભુ 

____________ 
 

ષુ્,તેર,અત્તય,ક્રીભ,ાઉડય લગેયે સગુનંધત દાથોની દૈનનક ભમાાદા નક્કી કયલી.. 
 

ભતરફ કે સુઘંલાની ચીજો અંગે ભમાાદા નક્કી કયલી... 
 

જેભ કે આજે હુ ં૨૦થી લધ ુલસ્ત ુસુઘંીળ નરશ..લજનભા ંઆજે કુર એક રકરોથી લધાયે પ્રભાણ સુઘંીળ નરશં.. 
 

સગુધં નાભના નનમભભા ંએ ધાયવુ ંશોમ તો કંઈ યીતે ધાયી ળકામ ? તો ધાયો કે તભે એક વાબનુી ગોટીને 
સુઘંો છો તો તે આખી ગોટીનુ ંલજન જેટુ ંશળે તેટુ ંલજન ગણાળે...શલે તભે એક અત્તયની ફોટર રીધી 
એભા ંજો તભે આખી ફોટર સ ૂઘંો તો તેનુ ંપ્રભાણ આખી ફોટરના લજન જેટુ ંગણાળે...ણ એના ફદરે 
તભે શાથ ય જયા સ્પે્ર કયીને સુઘંો તો એનુ ંપ્રભાણ તભાયા શાથ ય કયેર સ્પે્રના લજન જેટુ ંજ ગણાળે... 
 

એલી યીતે તભે કોઈ એક ફૂરને સ ૂઘંો છો તો તેનુ ંલજન ૪-૫ ગ્રાભ જેટુ ંગણામ ણ આખી ફુરની ટોકયીને 
સુઘંો છો તો તેનુ ંલજન તે ફધા જ ફૂરના લજન પ્રભાણે ગણાળે આ લાત ખાવ વભજલી.. 
 



અશં ખાવ ધ્માનભા ંયાખવુ ંકે નનમભ રીધા ફાદ ળેમ્નુી આખી ફોટર સુઘંો તો તે આખી ફોટરનુ ંલજન 
ગણાળે..ફાલ્ભની આખી ડબ્ફી સુઘંો તો તે પ્રભાણે લજન ગણાળે...ણ વશજે આંગી ય રઈને સુઘંો તો તે 
પ્રભાણે ગણાળે..તેલી જ યીતે ઘી-તેર લગેયેના આખા ડબ્ફાને સુઘંીએ તો તે ફધુ ંઘી સુઘં્યુ ં
ગણામ..અગયફત્તી ને સુઘંો તો ણ તે કુસભુભા ંગણામ...તેભા ંણ આખુ ંેકેટ સુઘંો તો તેનુ ંલજન 
ગણલાભા ંઆલે છે...તેથી લજન ધામાા ફાદ ખાવ ધ્માન યાખવુ.ં. 
 

અશં નનમભ રેલો કે પ્રભુજુા નો આગાય ફાકી ત્માગ..ફૂર ણ વજીલ છે...તેની કીરાભણાથી કેટરા 
અનતંકામ જીલોની રશંવા થામ છે...દુનનમાના જે ફૂરોનો આણે ક્યાયેમ ઉમોગ ણ કયતા નથી તેલા દયેક 
ફૂરને અબમદાન આવુ.ં.આ નલચાયતા શળો કે એભા ંદો ળાનો ? તો આ પ્રથભ તો તે લસ્ત ુસુઘંો છો 
છી ભનભા ંઆનદં વ્મક્ત કયો છો કે આશાશા!! ભસ્ત સગુધં છે...ફવ આ આળક્ક્ત જ ાના દયલાજા ખોરે 
છે...જ્મા ંજ્મા ંઆવક્ક્ત ત્મા ંત્મા ંઉત્નત્ત 

===================================================================================== 

બાગ ૯ 

૮ લાશન 

____________ 
 

અનતચાયભા ંઆણે ૧૫ કભાાદાન ફોરીએ છીએ જેભા ંલાશનનો ણ વભાલેળ થામ છે.. 
 

વવંાયભા ંયશીને લાશન લગય તો ચારતુ ંનથી તેથી ળાસ્ત્રભા ંકહ્યુ ંછે જે લાશનનો ત ુ ંઉમોગ જ નથી કયતો 
એનો ત્માગ કય..અને જે લાયીએ છીએ તેભા ંણ ભમાાદા ફાધંી રેલી.. 
 

રદલવે ને રદલવે બોગનલરાવના વાધનો લધતા જામ છે.. 
સ્કુટય,ફવ,વામકર,યીક્ષા,ટે્રન, નલભાન,વફભયીન લગેયે દુનનમાભા ંકેટરા લાશનો છે...આણે કાઈં તે દયેક 
લાશન નો તો યોજ ઉમોગ કયતા શોતા નથી..ઘણા લાશનો એલા છે કે જેભા ંઆણે ક્યાયેમ ગ ણ મકુ્યો 
નથી શોતો...જેભ કે નલભાન..ક્યાયેમ નલભાનભા ંફેઠયા નથી અથલા અલાદ ભાગે ક્યાયેક ફેઠા શોઈશુ.ં.આ 
જાણો છો આ દયેક લાશનના જેભ જેભ ૈડા ંપયે તેભ તેભ તે ૈડા ંનીચે અવખં્મ જીલોનો કચ્ચયઘાણ નીકી 
જામ છે...છકામ જીલોની નલયાધના જેનુ ંા આણા ય આલે છે જ્મા ંસધુી આણે તેનો ત્માગ કયલાનુ ં
ચ્ચક્ખાણ નથી રીધુ ંત્મા ંસધુી.. 
 

આ ફધા લાશનોભા ંદવ દંય લાશનોની છૂટ યાખી ફાકીનાનો ત્માગ ધાયણ કયલો...ઘયની એક કાય..એક 
બાડાની કાય આભ ણ ધાયી ળકામ..એલી યીતે ફીજા લાશનો ની ભમાાદા નક્કી કયલી..જેથી અનથાદંડથી 
ફચી ળકીએ.. 
 



ણરફ્ટ ને લાશનભા ંગણલાનુ.ં. 
 

એક ને એક કાય કે સ્કુટય ગભે તેટરીલાય લાયો તો ણ તે એક જ ગણામ...ણ જો ફે ફવ અથલા ફે 
કાય કે ફે સ્કુટયનો ઉમોગ કયો તો તે ફે ભા ંગણામ..અશં નનમભ ધાયલો કે આજે હુ ંઅમકુ વખં્માભા ંજ 
લાશનનો ઉમોગ કયીળ..ફાકીનાનો ત્માગ કયીળ.. 
=================================================================== 

બાગ ૧૦ 

૯ ળમન 

______________ 
 

સલુાના અને ફેવલાના દયેક વાધન ળમનભા ંગણામ.. 
 

જેભ કે ખયુળી,ટેફર,ાટરો,ાટ,ખાટરો,રગં,વોપાવેટ,ગાદરા,ઓળીકંુ,ળેતયંજી,ઓછાડ લગેયે.. 
 

ળમન ભાટે લયાતી લસ્તઓુભાથંી અમકુ લસ્તનુી કે અમકુ વાધનોની છૂટ યાખીને ફાકીનાનો ત્માગ કયલો.. 
 

જેભ કે આજે ત્રીવ થી લધ ુળમન ની લસ્તનુો ત્માગ...તો આભા ંતભે અરગ અરગ ખયુળી કે રગં ય 
ફેવો તો તે અરગ ગણામ...ણ એક ને એક ખયુળી ય રદલવભા ંદવલાય ફેવો તો ણ તે એક જ વાધન 
ગણામ..ણ અરગ અરગ ખયુળી ય ફેવો તો તે અરગ ગણાળે...તભે ફે ગાદરાની થપ્ી ય ફેવો તો 
તે ફે ગણામ...શલે તભે રગં ય ફેઠા તેના ય ચાય ગાદરા યાખ્મા તેના ય ઓછાડ ાથમો, ભાથા નીચે 
ફે ઓળીકા યાખ્મા, એક બ્રેન્કેટ ઓઢયુ.ં.તો કુર ૧૦ વખં્મા ગણામ.. 
 

આભ રદલવ ભા ંસલુાના અને ફેવલાના વાધનોની વખં્મા નક્કી કયલી.. 
 

ભોટયવાઈકર ય જસ્ટ એભ જ ફેઠા શોઈએ...ભતરફ કે ચરાલતા ન શોઈએ તો તે ફેવલાના આવન તયીકે 
ળમનભા ંઆલળે...ઘણી લખત શુ ંઆણને આદત શોમ છે એભ જ સ્કટૂય ય ફેઠા ફેઠા લાતો કયતા શોઈએ 
છીએ તો તે ળમનભા ંગણામ..ફાથફૃભ કે ટોઈરેટભા ંખયુળી ય ફેઠા તો તે ણ ળમનભા ંગણાળે.. 
 

ણ જો ષ્વ્શકર આણે ચરાલતા શોઈએ તો તે લાશનભા ંગણાળે.. 
 

આભ આખા રદલવભા ંફેવલાના અને ળમનના વાધનોની વખં્મા નક્કી કયલી...વાથે તેના યની આવક્ક્ત 
ણ છોડલાની છે..ફશાય જઈએ ત્માયે છૂટ યાખી ળકો છો... 
===================================================================================== 
 



બાગ ૧૧ 

૧૦ નલરેન 

________________ 
 

નલરેન એટરે ળયીય ય રગાડલાની લસ્ત.ુ.. 
 

જેભ કે વાબ,ુઅત્તય,શયે ઓઈર,કેવય,ચદંન,ફાલ્ભ,ળયીયે ચોડલાની દલા,ાઉડય,લગેયે વાભગ્રી ની વખં્મા 
અથલા લજન નનધાારયત કયવુ.ં.. 
 
 

નલરેનભા ંળયીય ય ફાલ્ભ કે રક્રભ રગાડયુ ંઅથલા તો ાલડય કે વાબ ુરગાડયો તો આ ફધાનુ ંલજન 
કેભ ગણવુ ં? તો ઉદાશયણ તયીકે તભે ળયીય ય ાલડય રગાડળો તો કેટરો રગાડળો તો ફે ગ્રાભ અથલા 
૫ ગ્રાભ.., ફાલ્ભ રગાડયુ ંતો એક ગ્રાભ, એલી યીતે વાબ ુરગાડમો તો ાચં ગ્રાભ...ળેમ્ ૂભાથાભા નાખ્યુ ંતો 
૫ ગ્રાભ... 
 

આલી યીતે આખા રદલવનુ ં૭૦-૮૦ ગ્રાભ ધાયી ળકામ..અશં ખાવ ધ્માનભા ંયાખવુ ંકે નલરેનભા ંઘણા ક્રીભ 
કે કોઈ એલી લસ્તનુા થેડા રગાલે છે તો તેનુ ંલજન તે પ્રભાણે ધાયવુ.ં.જેભ કે મરુતાની ભાટી લગેયે 
રગાડવુ.ં. 
 

નળમાાભા ંઆણે લેવેણરન અને કોકોનટ ઓઈરના થય ના થય આણા ળયીય ય આણે રગાલીએ 
છીએ..એભા ંભમાાદા ફાધંલી. 
 

નલરેન એટરે ળયીય શૃગંાયના વાધનો...જેભા ંઆણે નલલેક યાખલાનો છે.. 
 

નલરેન ના વાધનો જેલા કે ક્રીભ લગેયેની ફનાલટભા ંકેટરા જીલોની રશંવા થામ છે તે આણી નજય વાભે 
આલવુ ંજોઈએ..આણી સખુ વાહ્યફી અને ભોજળોખ તથા સુદંયતા ભાટે કેટરા જીલોને રયફાલી રયફાલીને 
આણે ભાયી યહ્યા છીએ.. 
 

ળેમ્ ુલગેયે ને શરેા એનનભલ્વ ય અજભાલલાભા ંઆલે છે...જ્મા ંતેભને ક્રુયતાલૂાક યીફાલલાભા ંઆલે 
છે..આલા પ્રોડક્ટોનો વલાથા ત્માગ કયલો.. 
 

અશં અમકુ લસ્તનુી છૂટ યાખી ફાકીનાનો ત્માગ કયલો...જેભ કે આજે ૧૫ લસ્તથુી લધાયે નલરેન દ્રવ્મો નો 
ત્માગ.. 
 



ફે જાત ના શયે ઓઈર કે વાબ ુલાયો તો તે ફે નલરેન ગણામ...એક ને એક વાબ ુરદલવભા ંફે લખત 
લાયો તો ણ તે એક નલરેન ગણામ.. 
===================================================================================== 

બાગ ૧૨ 

૧૧ બ્રહ્મચમા 
____________ 
ગશૃસ્થાશ્રભ સ્લીકામાા ફાદ ણ સ્લત્ની અને સ્લનતનો ભમાાદાલૂાક સ્લીકાય કયલાનો છે.. 
 

રદલવે ભૈથનુનો વલાથા ત્માગ તથા યાત્રીના અબ્રહ્મ વેલન ની ભમાાદા યાખલી.. 
 

યસ્ત્રીનો વલાથા ત્માગ કયલો તથા સ્લસ્ત્રીના વાથની ભમાાદા નો વકંલ્ કયલો. 
 

પ્રભએુ ફધા વ્રતભા ંબ્રહ્મચમા ને વમદુ્રની ઉભા આી છે..જ્માયે ફાકીના વ્રતોને નદીની ઉભા આી છે... 
 

સલુણાનુ ંજજનારમ ફધંાલલાથી જે ણુ્મ ઉાર્જન થામ એના કયતા અનધક ણુ્મ ઉાર્જન નનભા બ્રહ્મચમા 
ના ારનથી થામ છે...નનભા બ્રહ્મચમા નુ ંારન કયનાયને દેલતાઓ ણ નભે છે... 
 

શ્રી તાયક તીથંકય પ્રભનુુ ંનાભ ત્રણ ચોલીવી સધુી જ અભય યશ ેછે..જ્માયે બ્રહ્મચમા ના પ્રબાલે શ્રી 
સ્થણૂરબદ્રજીનુ ંનાભ ૮૪ ચોલીવી સધુી અભય યશળેે.. 
 

વવંાયભા ંયશીને ણ નલજમળેઠ અને નલજ્માળેઠાણી ફને્ન જણે અણણશદુ્ધ બ્રહ્મચમાનુ ંારન કયુ.ં..કેલો 
બ્રહ્મચમાનો પ્રબાલ..રગ્ન થમા ફાદ નલજ્માકુભાયીના કૃષ્ણ ક્ષના ૧૫ રદલવ અને નલજમળેઠના શકુ્રક્ષના 
૧૫ રદલવ બ્રહ્મચમા ાવુ ંએલો નનમભ શતો..એટરે અખડં બ્રહ્મચમા અનનલામા ફની ગયુ.ં.. જેભની બક્ક્ત 
દ્વાયા ચોમાાવી શજાય મનુનબગલતંોની બક્ક્તનો રાબ ભળ્મો.. 
 

અાેકલાય અબ્રહ્મવેલનથી નલરાખ ગબાજ ભનષુ્મો અવખં્મ ફેઈષ્ન્દ્રમજીલો અને અવખં્મ વમરૂ્ચચ્છાભ ચંેષ્ન્દ્રમ 
ભનષુ્મ જીલોની રશંવા થામ.. 
 

યાતે્ર વંણૂા કે અમકુ વભમની ભમાાદાની છૂટ મકૂી ફાકીના વભમનો ત્માગ ધાયી ળકામ..ભમાાદા કયતા કયતા 
જ એક રદલવ ણૂા વમંભભા ંઆલી ળકશુ.ં.એકફીજાની વેલા-લેમાલચ્ચ ભા ંયસ્યના સ્ળાની ભનાઈ નથી 
ણ ભોશનીમ કભા ની નૂતિઓનો નનેધ છે.. 
 

રદલવનુ ંયાતનુ ંકે યાતરદલવનુ ંબ્રહ્મચમા ારન નક્કી કયી ળકામ. 
===================================================================================== 



બાગ ૧૩ 

૧૨ રદક્રયભાણ  

____________________ 
 
આભા ંશ્રાલકો દ્વાયા રદળાઓભા ંકે લાશનવ્મલશાય કે અન્મ જે ણ પ્રવનૃત્તઓ થતી શોમ છે એની ભમાાદા 
યાખલાભા ંઆલે છે.. 
 

ચાયે ફારુ્ અમકુ કી.ભી.ભા ંકે અમકુ ગાભ કે યાજ્મ અથલા દેળની ફશાય જવુ ંનરશં તેભ ધાયલાભા ંઆલે છે.. 
 

દળે રદળાઓભા ંકે એક રદળાભા ંઅમકુ કીભી. થી લધાયે દૂય જલાની ભમાાદા નક્કી કયલી..શલે જો તભને 
કીરોભીટય ભા ંવભજ ન ડ ેતો આ જે સ્થાન ય યશતેા શો ત્માથંી અમકુ ગાભ કે ળશયે સધુી જવુ ંએલી 
ભમાાદા ણ નક્કી કયી ળકો છો..શલે ડઈેરી તો આણે આ ફધી દીળાભા ંજતા ંનથી શોતા તો તેની ભમાાદા 
ફાધંલી અને અમકુ દીળાભા ંના જવુ ંશોમ તો તે ફધં ણ યાખી ળકામ.. 
 

ત્રણ રદળાઓભા ંઅથલા દળે રદળાઓભા ંગભનાગભનની ભમાાદા નક્કી કયલી.. 
 

ત્રણ રદળાઓભા ંઊંચી રદળા( ઉધ્લા રદળા)નીચી રદળા(અધો રદળા) તથા તીયછી રદળા(નતમાગ રદળા)નો 
વભાલેળ થામ છે.. 
 

ગાા અથલા યેરભાગા લગેયે દ્વાયા જે જભીન ને વભતર જે ગભનાગભન કયીએ તે તીયછી રદળા 
કશલેામ.. 
 

જભીન ની ઉય આકાળની રદળાભા ંજેટરી ઉંચાઈ સધુી ગભનાગભન કયીએ તે ઊંચી રદળા કશલેામ...એલી 
જ યીતે જભીન ના રેલરથી જેટરા નીચે બંમતણએ જઈએ તે નીચી રદળા કશલેામ.. 
 

જેભ કે ઊંચી રદળાભા ં૭ ફ્રોય સધુી જવુ.ં.નીચી રદળાભા ં૩ ભા સધુી..તીયછી રદળાભા ંોતાના ઘયથી 
ચાયેમ રદળાભા ં૧૫ રકભી સધુીની ભમાાદા નક્કી કયલી..(આ એક ઉદાશયણ રુે વભજાવ્યુ ંછે આ ઈચ્છો તો 
ઉત્તય રદળાભા ંદવ રકભી,દણક્ષણભા ંાચં રકભી લગેયે ણ ધાયી ળકો છો) ઉત્કૃષ્ટ થી ધાયવુ ંશોમ તો એભ ણ 
ધાયી ળકામ કે આજે ઉધ્લારદળાભા ંહુ ંઅમકુ ભા સધુી ફેલાય કે ત્રણલાય ભતરફ વખં્માભા ંણ ધાયી 
ળકામ...હુ ંઅમકુ રકભીથી લધાયે અમકુ લખતથી લધાયે લખત નરશં જાઉં તેભ ણ ધાયી ળકામ..ધાયો કે 
આણે ઉધ્લા રદળાભા ંફાય ભા ધામાા તો ગભે તેટરીલાય ત્મા ંસધુી જઈ ળકામ અથલા ઉત્કૃષ્ટ યીતે એભ 
ણ ધાયી ળકામ કે હુ ંઅમકુ લખતથી લધાયે લખત નરશ જાઉં.. 
 



અશં ખાવ ધ્માનભા ંયાખવુ ંકે તભાફૃ ંઘય ાચંભા ભા ય શોમ તો ણ ખદુને જભીન ય ઉબા યાખીને 
નનમભ ની ભમાાદા નક્કી કયલી.. 
 

કોઈ નલનળષ્ટ કાયણવય લધાયે આગ જવુ ંડ ેતો ૧૦ રકભી ધાયુા શોમ તો ણ એની આગ જલાની 
છૂટ...ભતરફ કે કોઈનુ ંભયણ થયુ ંશોમ કે કોઈ એલો પ્રવગં ફન્મો શોમ અને અનનલામા કાયણવય અચાનક 
ત્મા ંજવુ ંડ ેતેભ શોમ તો છૂટ...ણ કોઈ કાયણ લગય પયલા જલાની છૂટ ન ધાયી ળકામ.. 
 

અશં વલાયથી વાજં સધુીનો અને વાજંે વલાય સધુીનો જ નનમભ ધાયલાનો શોલાથી અલ્ક્ષેત્ર ધાયીને 
ફાકીના તભાભ ક્ષેત્રના તભાભ ાોથી છૂટી ળકામ છે..દળે રદળાના દયલાજા જ્મા ંસધુી ખલુ્રા છે ત્મા ંસધુી 
ાનો આશ્રલ આલતો જ યશળેે...તેથી આજના રદલવે દળે રદળાભા ંઅમકુ કી.ભી. થી લધાયે નરશં જાલાનો 
વકંલ્ રેલો.. 
===================================================================================== 

બાગ ૧૪ 

૧૩ સ્નાન 

_____________ 
 

શલે આણે સ્નાન ની ભમાાદા નક્કી કયશુ.ં.રદલવભા ંકેટરીલાય સ્નાન કયવુ ંતથા અમકુ પ્રભાણથી લધાયે 
ાણી ન લાયવુ ંતેની ધાયણા કયલી...અવખં્મ જીલોની શત્મા કયીને જે ાણીના જીલો નો આણે 
કચ્ચયઘાણ ફોરાલીએ છીએ તે લખતે ણ જો તે સ્નાનભા ંઆનદં વ્મકત કયીએ તો દુગાનતના દયલાજા 
આણે ખદુ જ ખોરીએ છીએ.. 
 

યૂા ળયીયનુ ંસ્નાન અને શાથ ગ ધોલાની ધાયણા કયલી.. 
 

સ્નાનભા ંણ આખુ ંસ્નાન ભતરફ કે વલાંગ સ્નાન(ણૂા સ્નાન) અને નાનુ ંસ્નાન (આંનળક સ્નાન) એટરે 
પક્ત શાથ ગ ધોલા એભ ફે પ્રકાયે ધાયી ળકામ.. 
 

રદલવભા ંહુ ંઆટરા લખત નાનુ ંસ્નાન કયીળ એભ ધાયી ળકામ..વાબનુો ઉમોગ કયલો કે વાબ ુલગયનુ ં
સ્નાન તેની ણ ભમાાદા ફાધંી ળકામ.. 
 

બગલાનની જૂા ભાટે લધ ુલખત સ્નાનની જફૃય ઊબી થામ તો તેભા ંઆ નનમભનો બગં ગણામ નરશં..ણ 
જૂા ભાટે સ્નાન કયવુ ંતેભ નરશં..ણ સ્નાન કયુ ંછે તો જૂા કયી આલલી તેલો બાલ ભનભા ંયાખલો.. 
 



આ નનમભ રેનાયે ફુલાયા નીચ,ેાણીના શોજ ભા ંકે તાલ લગેયેભા ંસ્નાન કયવુ ંનરશં...ળયીયની સ્લચ્છતા 
ભાટે આણે સ્નાન કયીએ તે અરગ લાત છે ણ ભને તો નાહ્યા લગય ણફરકુર ન ચારે તેવુ ંભનથી 
નલચાયવુ ંતે ણ કભાફધં છે.. 
 

તયતા ળીખલા ભાટે એકાદ ફે ફાથની છૂટ યાખીને ફાકીના નો ત્માગ કયલો.. 
===================================================================================== 

બાગ ૧૫ 

૧૪ બત્ત 

_____________ 
 
 

વણચત્ત,દ્રવ્મ અને નલગઈભા ંવખં્મા ધાયલી..રદલવબયભા ંખાલા ીલાના ઉમોગભા ંઆલતી લસ્તનુ ુ ંભા 
રકગ્રા ભા ંનક્કી કયવુ.ં. 
 

અશં બોજન અને ાણી વફંધંી પ્રભાણ ધાયલાનુ ંશોમ છે..આ પ્રભાણ વખં્મા દ્વાયા,અમકુ ભા દ્વાયા કે લજન 
દ્વાયા ધાયી ળકામ છે. 
 

યાધેંુ ંધાન્મ,સખુડી લગેયે લજનથી ૩ રકરો ૪ રકરો લગેયે લજન નક્કી કયી તેથી લધાયે નરશં લાયલાનો 
નનમભ રેલો.. 
 

જેભ કે આજે એક તેરીથી કે એક ઘડાથી કે અમકુ ણરટયથી લધાયે ીલાનુ ંાણી ન લાયવુ.ં..દા,દૂધ 
લગેયે ણરક્ક્લડ ચીજો ૧૫ લાડકીથી લધાયે ન લાયલા..ભીઠાઈ ૨ નગંથી લધાયે ન લાયલી..ફાકીની 
ખાલાની ચીજો ફે રકરોથી લધાયે ન લાયલી.. 
 

અશં બક્તભા ંલજન ધાયલાની વાથે રદલવભા ંકેટરીલાય ખાવુ.ં.એકલાય,ફેલાય લગેયે ની ભમાાદા યાખીએ તો 
લધાયે વાફૃ.ં.આખા રદલવના ત્માગની તો આભા ંક્યામં લાત જ નથી કયી ભાત્ર એટુ ંજ નક્કી કયલાનુ ંછે કે 
અમકુ લખતથી લધાયે લખત કાઈં ખાવુ ંનરશં.. 
 

આ ચૌદ નનમભ ઉયાતં ફીજા નનમભો ણ ઉમોગી છે જેનુ ંારન અલશ્મ કયવુ.ં 
 

(૧) અનવ....અનવ એટરે તરલાય...જેભા ંચાકુ,કાતય,બ્રેડ,તરલાય,વોમ,ીન,સડૂી,શથોડી,ફદુંક લગેયે ળસ્ત્રની 
ભમાાદા યાખલી.. 
 

(૨) ભનવ...ભનવ એટરે ઈન્ક અથલા ળાશી...જેભા ંેન,ેક્ન્વર,ખરડમો,ેય લગેયે બણલાની સ્ટેળનયીની 
ભમાાદા નક્કી કયલી... 



 

(૩) કૃન...કૃન એટરે ખેતી...જેભા ંખેતી,ફૂરછોડ,કંુડા લગેયેના ઉમોગની ભમાાદા નક્કી 
કયલી..શ,કુશાડો,ાલડા લગેયેની વખં્માન ુરયભાણ નક્કી કયવુ.ં.કાવંકો કૃનભા ંઆલે..રદલવભા ંકેટરીલાય 
લા ઓલા તેની ધાયણા કયલી.. 
 

(૪) થૃ્લીકામ...કાચુ ંભીઠંુ ,ભાટી,નભક,ત્થય લગેયે જે ખાલાભા ંકે ફીજા કોઈ ઉમોગભા ંઆલે એનુ ંપ્રભાણ 
નક્કી કયવુ.ં. 
 

(૫) અકામ...જે ાણી સ્નાન કયલાભા,ંધોલાભા,ંનાશલાભા ંકે ીલાભા ંકાભ આલે એનુ ંપ્રભાણ નક્કી કયવુ ં
 

(૬) તેઉકામ..ચરૂો,બઠ્ઠી,દીલો,ગેવ,નલજી,સ્લીચ લગેયેનુ ંપ્રભાણ નક્કી 
કયવુ.ં.ટીલી,ફ્રીજ,લોનળંગભળીન,ઘયઘટંી,શીટય,ટેયેકોડાય આરદભા ંળક્ય ફને તેટરી અક્ગ્નકામની રશંવા ઓછી 
કયલી.. 
 

(૭) લાયકુામ...રશંચકો,ખંો,કુરય,એવી લગેયે ની ભમાાદા યાખલી. 
 

(૮) લનસ્નતકામ..રીરા ળાક,રીરી લનસ્નતનુ ંપ્રભાણ નક્કી કયવુ.ં 
 

નનયયાધી ચારતા પયતા જીલો ને ન ભાયલાનો નનમભ  યાખલો..ધ્માન ના યશ ેઅને ભયી જામ તો નભચ્છાભી 
દુક્કડમ ્કશવે ુ.ં. 
 
===================================================================================== 

બાગ ૧૬.અંનતભ 
 

૨૪ કરાકભા ંવાધક એક ભમાાદા ફાધંી રે છે કે ભાયે આટરી લસ્ત ુજ લાયલાની છે..ફાકીની અનતં 
લસ્તઓુનો ભાયે ત્માગ છે.. 
 

ખાતા ીતા ણ ાથી ફચલાનો વય ઉામ છે આ ચૌદ નનમભ.. 
 

આણે ૧૪ નનમભો જોમા..વલાયે નનમભો ધાયણ કયીને દેવાલગાનવક ચ્ચક્ખાણ રઈ રેવુ.ં. 
 

વલાયે રીધેરા ૧૪ નનમભોની યોજ વાજંે ગણતયી કયલી...ધાયેર કયતા ંઓછી ચીજલસ્તઓુ થલાથી કે કોઈ 
ચીજલસ્ત ુમાદ ન આલલાથી ગણલાની યશી ગઈ શોમ તો છેલ્રે 'લધેર રાબભા ંઅને ભરૂચકૂ નભચ્છાભી 
દુક્કડ'ં ફોરવુ.ં.. 
 



તે છી વાજંે નલા નનમભો ધાયીને દેવાલગાનવક ચ્ચક્ખાણ રેવુ.ં..અને આ રીધેર નનમભોની વલાયે 
ગણતયી કયલી...'લધેર રાબભા ંઅને નભચ્છાભી દુક્કડ'ં ણ ફોરવુ.ં. 
 

શ ેપ્રભ ુ!! તાયી આજ્ઞાનુ ંહુ ંારન કફૃ ંછુ.ં.અનારદકાથી અજ્ઞાનણે બટકતા બટકતા અથડાતા અથડાતા 
ભાયા કોઈ અનતં ણુ્મના ઉદમે આજે તાયા ળયણભા ંઆવ્મા છીએ..તાયા ભાગાભા ંઅભે આવ્મા છીએ...તાયી 
અાય કફૃણા અભાયા ય શભેંળા લયવતી યશી છે..તો ભાયા અનતંા બલના આ ાની હુ ંનનંદા કફૃ ં
છુ.ં.આરોચના કફૃ ંછુ.ં.લોવીયાવુ ંછુ.ં.આભ ફોરીને ૧૪ નનમભ રેલાનુ ંચ્ચક્ખાણ રેવુ.ં. 
 

કદાચ ભરૂથી ધાયણા કયતા ંલધાયે ચીજ લસ્ત ુથઈ શોમ તો નંધ યાખીને ગફુૃ ાવે પ્રામનિત રેવુ.ં.આ 
નનમભો ધાયણ કયનાયે વલાય વાજં ધામાા છી નીચે મજુફનુ ંદેવાલગાનવકનુ ંચ્ચક્ખાણ રેવુ.ં. 
 

દેવાલગાનવઅં ઉબોગ-ંરયબોગ ંચ્ચક્ખાઈ (ચ્ચક્ખાનભ) અન્નત્થણા-બોગેણ,ં 

વશવા-ગાયેણ,ં ભશત્તયા-ગાયેણ,ં વવ્લ-વભારશ-લનત્તમા-ગાયેણ ંલોનવયઈ(લોનવયાભી) 

 

આ ૧૪ નનમભોની ધાયણાથી નલસ્તતૃ ા વ્મલશાયને ટંુકો કયીને અમકુ જ પ્રભાણભા ંભમાારદત કયી ળકામ 
છે.. 
 

નનમભ રીધા ફાદ આણાથી થતા ાભા ંભમાાદા આલળે..આશ્રલભા ંણ બ્રેક આલળે..ણ આણે તો આ 
ાનો દયલાજો વાલ ફધં કયલાનો છે...એના ભાટે જ્માયે ણ ા ફાધંીએ ત્માયે અંદયથી હ્રદમ દ્રલી 
ઉઠવુ ંજોઈએ...કે શુ ંભાયે આ કયામ ? 

 

ઘણા કશ ેછે કે હુ ંનનમભ ન રઉં અને ભનભા ંનક્કી કયી રઉં કે હુ ંજેટરી લસ્ત ુલાફૃ ંએની છુટ ફાકીના નો 
ત્માગ...તો આભ ચારે ? 

 

આભા ંશુ ંછે કે આણે કોઈ ફધંનભા ંનથી ફધંામા...ભતરફ કે આખા રદલવભા ંહુ ંજેટુ ંલાફૃ ંતેનો ભને 
આગાય તો આભા ંઆણે આખા રદલવભા ંકેટકેટરી લસ્ત ુલાયતા શોઈશુ ંતેની કોઈ ગણતયી નરશ 
થામ...ણ જો આણે કોઈ વખં્મા ભનથી નક્કી કયી શળે ને કે આજે ાચં વણચત્ત થી લધાયે વણચત્તનો 
ત્માગ...તો આલા વભમે ભન ય એક કંટ્રોર યશળેે કે ભાયે આજે દવ વણચત્ત જ લાયલાના છે...મખુ્મ ઉદેળ 
આણો જીલરશંવા ઓછી કયલાનો છે..આટરી લસ્ત ુલાયતા લાયતા ણ હ્રદમ યડી યહ્યુ ંશોવુ ંજોઈએ...કે 
ભાયે નાછૂટકે આનો ઉમોગ કયલો ડ ેછે. 
 

લયાળ તો હુ ંખફૂ ઓછો કફૃ ંછુ ંણ જો આણે ભમાાદાભા ંનથી આવ્મા તો અનતં જીલોની રશંવાનુ ંા 
આણા ભાથે આલળે.. 
 



જે રોકો આ નનમભ નથી રઈ ળકતા તે કભ વે કભ એટરો નનમભ રઈ રે કે જેટુ ંહુ ંલાફૃ ંતેનો 
આગાય...જસ્ટ આ તો જે કભાને વભજ્મા નથી એના ભાટે છે..ણ જે આ કભાફધં-આશ્રલ-દુગાનત લગેયે 
વભજ્મા છે તેભણે તો અલશ્મ ભમાાદા ફાધંલી. 
=================================================================== 

૧૪ નનમભનુ ંણરસ્ટ 

-------------------------- 

શલે ૧૪ નનમભો પ્રનતરદન ધાયલાના આ પ્રભાણે છે. 
1 વણચત્ત :- જીલલાી લસ્ત ુતે વણચત્ત.હુ ંઆજે વણચત્ત દયેક લસ્તઓુનો વલાથા ત્માગ 
કયીળ.અથલા...........થી લધાયે વણચત્ત લસ્તઓુ લાયીળ નશં. 
2 દ્રવ્મ :- ખાલારામક દાથા.હુ ંઆજે...........દ્રવ્મથી લધાયે દ્રવ્મ લાયીળ નશં. 
3 નલગઈ :- નલકાય કયે તે નલગઈ.નયક ગનતભા ંરઈ જામ તે નલગઈ.ભધ,ભાખણ,ભાવં,ભરદયાનો હુ ંજીલનબય 
ત્માગ કફૃ ંછુ ંઅને ઘી,દુધ,દરશં,ગો,તેર અને કડાનલગઈ આ છ રઘનુલગઈભાથંી આજે હુ.ં.........નલગઈનો 
ઉમોગ કયીળ નશં. 
4 લાણશ(ઉાનશ) :- ચંર,બટૂ,વંડર,ભોજા લગેયે હુ ંઆખા રદલવ દયનભમાન અથલા યાત્રી 
દયનભમાન.............જોડીથી લધાયે ચંર આરદનો ઉમોગ કયીળ નરશં. 
5 તફંોર :- મખુલાવ. હુ ંઆજે...............ગ્રાભથી લધાયે મખુલાવ રઈળ નરશં. 
6 લત્થ(લસ્ત્ર) :- હુ ંઆજે............જોડીથી લધાયે લસ્ત્ર શયેીળ નરશં. 
7 કુસભુ :- હુ ંઆજે...........ગ્રાભથી લધાયે લસ્તઓુ સુઘંીળ નરશ. 
8 લાશન :- હુ ંઆજે...........થી લધાયે ભોટય,ટે્રન,ઘોડાગાડી લગેયે લાશનનો ઉમોગ કયીળ નરશં. 
9 ળમન :- હુ ંઆજે ફેઠલા ભાટે અને સલુા ભાટે............થી લધાયે ફેઠક-ળૈમાનો ઉમોગ કયીળ નરશં. 
10 નલરેન :- ળયીયે રગાડલાની લસ્તઓુ જેલી કે ાલડય,રક્રભ,તેર લગેયે હુ ંઆજે...........ગ્રાભથી લધાયે 
લસ્તઓુ લાયીળ નરશં. 
11 બ્રહ્મચમા :- હુ ંઆજે રદલવે બ્રહ્મચમા ાીળ.યાતે્ર ણ બ્રહ્મચમા ાીળ.અથલા સ્લદાયાવતંોી થઈને 
યશીળ. 
12 રદળી(રદળા) :- હુ ંભાયા નનલાવસ્થાનથી ચાયે રદળા,ચાયે નલરદળા,ઉય અને નીચ.ે..........રકરોભીટયથી 
લધાયે ગભનાગભન કયીળ નરશં. 
13 ન્શાણ(સ્નાન) :- હુ ંઆજે............થી લધાયે લાય સ્નાન કયીળ નરશં. 
14 બત્તસે(ુબોજન-બાત) :- ત્રણે ટંકનુ ંબોજન ભીને કુર આજે બોજન હુ.ં...........રકરોથી લધાયે કયીળ 
નરશં. 
થૃ્લીકામ :- કાચુ ંભીઠંુ ,ભાટી લગેયે ભીને આજે હુ.ં..........ગ્રાભથી લધાયે થૃ્લીકામનો ઉમોગ કયીળ નરશં. 



અકામ :- ીલાભા.ં..............ગ્રાભથી લધાયે ાણીનો ઉમોગ કયીળ નરશ.ન્શાલાભા.ં............ડોરથી લધાયે 
ાણીનો ઉમોગ કયીળ નરશં.કડા ધોલાભા ંતથા લાવણ ભાજંલાભા ંઓછુ ંાણી લયામ તેનો ઉમોગ 
યાખીળ.નદી,તાલ,વમદુ્ર જેલા ફશોા ાણીભા ંસ્નાન અને લસ્ત્ર ધોઇળ નરશં. 
તેઉકામ :- આજે હુ.ં.........રાઈટ,............ચરુા અથલા............ઘયની રાઈટ ચરુાથી લધાયે અક્ગ્નનો લયાળ 
કયીળ નરશં.તથા ટીલી,રફ્રજ,લોળંગભળીન,એવી,શીટય,ટેયેકોડાય લગેયેભા ંળક્ય ફનળે તેટરી અક્ગ્નકામની 
રશંવા ઓછી કયીળ. 
લાઉકામ :- હુ ંઆજે.........થી લધાયે ખંા,.........થી લધાયે રશંચકા,.........થી લધાયે એયકન્ડીળનનો ઉમોગ 
તથા.........થી લધાયે ચારણીનો લયાળ આજે હુ ંકયીળ નરશં. 
લનસ્નતકામ :- પ,ળાકબાજી લગેયે વલે ભીને...........રકરોથી લધાયે લનસ્નતનો ઉમોગ કયીળ નરશં. 
અનવ :- છેદલાના વાધન જેભ કે વોમ,કાતય,છયી,બ્રેડ લગેયે આજે હુ ંવલે ભીને.........થી લધાયે વાધનોનો 
ઉમોગ કયીળ નરશં. 
ભનવ :- રખલાના વાધન જેભ કે ેન,ેક્ન્વર,ફોરેન,ચોક લગેયે આજે હુ ંવલે ભીને........થી લધાયે આ 
વાધનોનો ઉમોગ હુ ંકયીળ નરશં. 
કૃન :- ખેતીના વાધનો જેભ કે શ લગેયે હુ ંઆજે ખેતીનુ ંકાભ કયીળ નરશં.અથલા...........થી લધાયે વાધનો 
હુ ંલાયીળ નરશં. 
 

૧૪ નનમભનુ ંઆણે જે ઉય ણરસ્ટ ફનાવ્યુ ંતે ફીજા રદલવે ણ ચાર.ે.શા જો આણે તેભા ંકંઈક લધઘટ 
કયલા ભાગંતા શોઈએ તો ફદરાલવુ ંડ.ે.સતૂી લખતે યોજ ફોરવુ ં"આશાય ળયીયને ઉનધ..ચ્ચખુ ંા 
અઢાય..ભયણ આલે તો લોનવરંુ..જીવુ ંતો આગાય" એટરે ફધા ાના દયલાજા ફધં..જેટરી લસ્ત ુઆણે 
ધાયી શતી તે યાતે ફધં..ધાયો કે ઊંઘભા ંઆણુ ંભયણ થયુ ંતો દયેક ાના દયલાજા ફધં શોલાથી અને 
આણે પ્રત્માખ્માનભા ંશોલાથી આણી દુગાનત અટકળે..ણ જો નનમભ ન રીધા શોમ અને દયેક ાના 
દયલાજા ખલુ્રા શોમ તો નલચાયો આણી ગનત શુ ં? 

 

આ ફધાથી ફચલાનો એકદભ વય યસ્તો છે પક્ત શાથ જોડીને નનમભ રેલાનો છે એભા ંણ આણે 
સ્લતતં્ર છીએ કે આણે કેટરી ભમાાદા યાખલી...આ ચૌદ નનમભો એક રદલવ યૂતા વલાયે ધાયલાના,વાજંે 
લાયેરી લસ્તઓુને માદ કયી જેટરી લસ્તઓુ ન લાયી શોમ તેટરી લસ્તઓુ રાબભા ંએભ ફોરી વકં્ષેવુ.ંએ 
જ યીતે યાનત્રના નનમભો નલળે વલાયે વકં્ષેલાનુ ંવભજવુ.ંએભ પ્રનતરદન આચયવુ.ં ાથી ફચલાનો એકદભ 
વય યસ્તો છે આ ૧૪ નનમભ.. 

જજનાજ્ઞા નલરુદ્ધ કાઈં ણ રખ્યુ ંશોમ તો નભચ્છાભી દુક્કડ ં
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