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સવ ક્ષયા તા િનચયાઃ પતના તાઃ સમુચ્છ્ર યાઃ ।
સયંાેગા િવપ્રયાેગા તા મરણા તં ચ વતમ્॥ ૧૬॥
સમ ત સઙ્ગ્રહા કા અ ત િવનાશ હૈ । લાૈિકક ઉન્ન તયા કા અ ત પતન હૈ ।
સયંાેગ કા અ ત િવયાેગ હૈ આૈર વન કા અ ત મરણ હૈ ।
યથા ફલાનાં પક્વાનાં ના યત્ર પતનાદ્ભયમ્ ।
અેવં નરસ્ય તસ્ય ના યત્ર મરણાદ્ભયમ્॥ ૧૭॥
જૈસે પકે હુઅે ફલાકાે પતનકે સવા આૈર િકસીસે ભય નહી ં હૈ, ઉસી
પ્રકાર ઉ પન્ન હુઅે મનુ ય કાે ત્યુકે સવા આૈર િકસીસે ભય નહી ં હૈ ।
યથાઽઽગારં દૃઢ તૂણ ણ ભૂ વાપેસીદ ત ।
તથાવસીદ ત નરા જરા ત્યુવશગંતાઃ॥ ૧૮॥
જૈસે સદુૃઢ ખંબેવાલા મકાન ભી પુરાના હાનેે પર ગર તા હૈ, ઉસી
પ્રકાર મનુ ય જરા આૈર ત્યુ કે વશ મ પડકર નષ્ટ હાે તે હ ।
અત્યે ત રજની યા તુ સા ન પ્ર તિનવતર્તે ।
યાત્યેવ યમનુા પૂણ સમુદ્રમુદકાણર્વમ્॥ ૧૯॥
ે રાત બીત તી હૈ વહ લાૈટકર િફર નહી આતી હૈ । જૈસે યમનુા જલસે

ભરે હુઅે સમુદ્ર ક આેર તી હૈ, ઉધર સે લાૈટતી નહી ં ।
અહાેરાત્રા ણ ગચ્છ ત સવષાં પ્રા ણના મહ ।
આયૂં ષ ક્ષપય ત્યાશુ ગ્રી મે જલ મવાંશવઃ॥ ૨૦॥
િદન-રાત લગાતાર બીત રહે હ,આૈર ઇસ સસંારમ સભી પ્રા ણયાક
આયુકા તીવ્ર ગ તસે નાશ કર રહે હ । ઠ ક વૈસે હી જૈસે સયૂર્ક
િકરણ ગ્રી મ ઋતુમ જલકાે શીઘ્રતાપવૂર્ક સાખેતી રહતી હ ।
આત્માનમનુશાેચ વં િકમ યમનુશાેચ સ ।
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આયુ તુ હીયતે યસ્ય સ્થતસ્યાસ્ય ગતસ્ય ચ॥ ૨૧॥
તુમ અપને હી લયે ચ તા કરાે, દૂસરેકે લયે ક્યા બાર બાર શાેક કરતે
હાે । કાેઈ ઇસ લાેકમ સ્થત હાે યા અ યત્ર ગયા હાે, જસ િકસીક ભી આયુ
તાે િનર તર ક્ષીણ હી હાે રહી હૈ ।
સહૈવ ત્યુવ્રર્જ ત સહ ત્યુિનષીદ ત ।
ગ વા સદુ ઘર્મ વાનં સહ ત્યુિનવતર્તે॥ ૨૨॥
ત્યુ સાથ હી ચલતી હૈ, સાથ હી બૈઠતી હૈ આૈર બહુત બડે માગર્ક
યાત્રામ ભી સાથ હી કર વહ મનુ યકે સાથ હી લાૈટતી હૈ ।
ગાત્રષેુ વલયઃ પ્રાપ્તાઃ શ્વેતાશ્ચવૈ શરાે હાઃ ।
જરયા પુ ષાે ણર્ઃ િક િહ કૃ વા પ્રભાવયેત્॥ ૨૩॥
શર રમ ઝુિરયાઁ પડ ગયી,ં સરકે બાલ સફેદ હાે ગયે । િફર
જરાવસ્થાસે ણર્ હુઆ મનુ ય કાનૈ-સા ઉપાય કરકે ત્યુસે બચનેકે
લયે અપના પ્રભાવ પ્રકટ કર સકતા હૈ ?

ન દ ત્યુિદત આિદત્યે ન દ ત્ય ત મતેઽહિન ।
આત્મનાે નાવભુ ય તે મનુ યા િવતક્ષયમ્॥ ૨૪॥
લાેગ સયૂાદય હાનેપેર પ્રસન્ન હાેતે હ, સયૂાર્ ત હાનેપેર ભી ખુશ હાેતે
હ । િકતુ યહ નહી ં નતે િક પ્ર તિદન અપને વનકા નાશ હાે રહા હૈ ।
હૃ ય તુમખંુ દૃ ટ્વા નવં નવ મવાગતમ્ ।
ઋતનૂાં પિરવતન પ્રા ણનાં પ્રાણસકં્ષયઃ॥ ૨૫॥
િકસી ઋતુકા પ્રાર ભ દેખકર માનાે વહ નયી નયી આયી હાે (પહલે
કભી આયી હી ન હાે) અૈસા સમઝકર લાેગ હષર્સે ખલ ઉઠતે હ,
પરંતુ યહ નહી ં નતે િક ઇન ઋતુઆકે પિરવતર્નસે પ્રા ણયાકે પ્રાણાકા
(આયુકા) ક્રમશઃ ક્ષય હાે રહા હૈ ।
યથા કાષં્ઠ ચ કાષં્ઠ ચ સમેયાતાં મહાણર્વે ।
સમેત્ય તુ વ્યપેયાતાં કાલમાસાદ્ય ક ચન॥ ૨૬॥
અેવં ભાયાર્શ્ચ પતુ્રાશ્ચ જ્ઞાતયશ્ચ વસિૂન ચ ।
સમેત્ય વ્યવધાવ ત ધ્રવુાેહ્યષેાં િવનાભવઃ॥ ૨૭॥
જૈસે મહાસાગરમ બહતે હુઅે દાે કાઠ કભી અેક દૂસરેસે મલ તે હ
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આૈર કુછ કાલકે બાદ અલગ ભી હાે તે હ, ઉસી પ્રકાર સ્ત્રી, પતુ્ર,
કુટુ બ,આૈર ધન ભી મલકર બછુડ તે હ;ક્યાિક ઇનકા
િવયાેગ અવ ય ભાવી હૈ ।
નાત્ર ક શ્ચદ્યથાભાવં પ્રાણી સમ તવતર્તે ।
તને ત મન્ ન સામ ય પ્રેતસ્યા ત્યનુશાેચતઃ॥ ૨૮॥
ઇસ સસંારમ કાેઈ ભી પ્રાણી યથાસમય પ્રાપ્ત હાનેવેાલે જન્મમરણકા
ઉ લઙ્ઘન નહી ં કર સકતા । ઇસ લયે ે િકસી મરે હુઅે વ્ય ક્તકે લયે
બારંબાર શાેક કરતા હૈ, ઉસમ ભી યહ સામ યર્ નિહ હૈ િક વહ
અપને હી ત્યુકાે ટાલ સકે ।
યથા િહ સાથ ગચ્છ તં બ્રૂયાત્ ક શ્ચત્ પ થ સ્થતઃ ।
અહમ યાગ મ યા મ ષ્ઠતાે ભવતા મ ત॥ ૨૯॥
અેવં પવૂગર્તાે માગર્ઃ િપ પૈતામહૈધ્રુર્વઃ ।
તમાપન્નઃ કથં શાેચેત્ યસ્ય ના ત વ્ય તક્રમઃ॥ ૩૦॥
જૈસે આગે તે હુઅે યાિત્રયા અથવા વ્યાપાિરયાકે સમુદાયસે રા તેમ
ખડા હુઆ પ થક યા કહે િક મ ભી આપ લાેગા કે પીછે-પીછે ઊઁગા
આૈર તદનુસાર વહ ઉનકે પીછે-પીછે ય, ઉસી પ્રકાર હમારે પવૂર્જ
િપતા-િપતામહઆિદ જસ માગર્સે ગયે હ જસપર ના અિનવાયર્ હૈ તથા
જસસે બચનેકા કાેઈ ઉપાય નહી ં હૈ, ઉસી માગર્પર સ્થત હુઆ મનુ ય
િકસી આૈરકે લયે શાેક કૈસે કરે ?

વયસઃ પતમાનસ્ય સ્રાેતસાે વાિનવ તનઃ ।
આત્મા સખુે િનયાેક્તવ્યઃ સખુભાજઃ પ્ર ઃ તાઃ॥ ૩૧॥
જૈસે નિદયાકા પ્રવાહ પીછે નિહ લાૈટતા, ઉસી પ્રકાર િદન-િદન ઢલતી
હુઈ અવસ્થા િફર નહી ં લાૈટતી હૈ । ઉસકા ક્રમશઃ નાશ હાે રહા હૈ,
યહ સાેચકર આત્માકાે કલ્યાણકે સાધનભૂત ધમર્મ લગાવે;ક્યાિક સભી
લાેગ અપના કલ્યાણ ચાહતે હ ।

Encoded and proofread by PSA Easwaran

This piece of advice which Rama gives to Bharata on the transient nature

of life is found in Ayodhya Kandam of Valmiki Ramayanam . This is covered

in the 105th Chapter of Ayodhya Kanda Slokas 16 to 31. Meaning in Hindi
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