
ch જજન ધમમ પપળનપર આજજ આટલપ તજજસવવ અનજ આગળ પડજલપ જજવપ મળજ  છજ.તજનનન કપરણ તજઓ
જજનપપજ, જવદયપ અનજ જયણપનજ પપળજ  છજ. જજ કજ આપણપન પપવમજજએ જજ ભપવથવ આ તતરણજનનન જજ રવતજ
જતન કયમન હતનન. તજ રવતજ આજજ આપણજ નથવ કરવ શકતપન, તજમ છતપન એ તરફનજ પતરયતન અવશય રહયજ
છજ. અનજ હપ ? જજ તજમપન પવછજહઠ થઈ છજ  તજમપન આપણવ અજપનતપ અનજ આધનનનકતપનવ પપછળનવ આનધળવ
દજટ જ કપરણ ભપત છજ. ખજર ? જગયપ તયપરથવ સવપર .

થજડન ન જણવ લઈએ, શકય તજટલનન વધન આચરવપનજ યતન આજથવ જ શરર કરવ દઈએ. જવદયપ
અનજ જયણપ જજટલવ વધન પપળશજ તજટલપન રજગજ પણ ઓછ થશજ. અનજ પનણય બનધ થશજ જ.

આ મપટજ  સસ પતરથમ જજન શપસતતરનપ  " જવનવચપર " નજ બજધ ગનર પપસજ અવશય મજળવવજ જ
જજઈએ.

દરજક જવપતરતયજ દયપ હજવપ જજ "  જવદયપ "  છજ.  અનજ દરજક જવનપ પતરપણનવ રકપ કપજજ
કપળજ લજવવ તજ "જયણપ " છજ.

સપધન આ મપટજ  અષપતરવચન મપતપ નનન પપલન કરજ છજ. શતરપવકજ પણ જયણપ પપળવપનવ છજ. શતરપવક
મપટજ  જયણપ પપલનનપ મનખય આઠ ઉપકરણજ છજ.  ઉપકરણજ -  પનણય બનધપવજ તજ ઉપકરણ,  જજવપ કજ,
પપનજણવ, ચરવળજ, અનધકરણજ, પપપ બનધપવજ તજ અનધકરણ, જજવપ કજ, ચપપન - તલવપર.

(૧) ગરણનન - પપણવ ગપળવપનનન યજગય વસતતર, તજ (સપત છજ)
(ર) સપવરણવ - ધરમપનથવ કચરજ કપઢવપનનન મનલપયમ સપધન
(૩) પપનજણવ - જજ સથપનજ અનત સપકમ જવજતપનત કજ જવજનજ ભરપઈ રહજવપનવ 

  જગયપનવ સનભપવનપ છજ  તજનજ પપનજવપ મપટજ  ખપસ પતરકપરનવ
સનકજમળ   શણનવ પપનજણવ કજ ઉનનવ કજ મજરપવનછવ.

(૪) ચનદરવજ - પરમપતમપએ શતરપવકનપ ધરમપન દસ ચનદરવપ કહયપન છજજ. જજ ખનલલપન આકપશ નવચજ
કજ છત નવચજ રસજઈ કરતપન ઉપરથવ જતનન ન પડજ તજ મપટજ  ગજસ-ચપલપ વગજરજ સથપનજ બપનધવપ.

(૫) મજરપવછવન -  મજરનપ પવનછપ બપનધવ નજ બનપવજલ સપધન જજ પનસતક તથપ દજરપસરમપન 
  વપરપય છજ.

(૬) ચપરણપ - અનપજ, લજટ, મસપલપ નવગજરજ મપટજ .
(૭) ચરવળપ-  લપકડપનવ દપનડવ પર ઉગતપ દશવ બપનધવ બનપવપય, જજનજ ઉપયજગ કબપટ,

મપટલપ, વપસણ નવગજરજ પપનજવપ મપટજ .
(૮) ચરવળપ- ધમમકકત રયપ સપમપકયક કરતવ વખતજ સથળ પપનજવપ મપટજ  થપય છજ.

આ ઉપકરણજ જવજનવ રકપ મપટજ  છજ  પરનતન જજ જવજતપકત જ ટપળવ શકપય તજ અનત ઉતમ છજ,
જજમ કજ, પપણવનજ ઉપયજગ શકય તજટલજ ઓછજ કરવપથવ ભવનપશ ઓછવ રહજશજ તજ જવજતપકત ઓછવ જ
થશજ. એઠપન વપસણ સપફ કરવ તજ પપણવ ખપળમપન નપનખવપથવ તજમપન વધન જવજતપકત થપય  છજ. તજથવ તજનજ સથપનજ
છપ નટન  ખપલલપમપન નપખવપથવ સપકપઈ જય. ધરમપન સપયમપતરકપશ વધન આવજ તજ રવતજ બપરવ-બપરણપન નજ ઉપયજગ
કરવપથવ પણ જવજતપકત ઓછવ થશજ. બરણવ વગરનપ ઢપનકણ ચનસત રવતજ બનધ કરવપથવ તજમપન જવજતપકત
અટકપવવ શકપય છજ. વપસવ ખજરપકમપન વધન જવજતપકત થપય છજ. (બજ ઈનનદત રયજવજ) તજનજ ટપળવપ તજ મપટજ



ખપદતય પદપથમજનવ કપળ મયયદપ પછવ આપણજ જજઈશનન.  અનપજમપન પપરપનવ થજપલવ,  નદવજલ,  કપડપમપન,
ડપમરનવ ગજળવ,  લવવનગ,  લવમડજ,  તમપકન  પપન નવગજરજ પનસતકજમપન,  ધજડપવજ -  કજસર,  કપળપ મરવ જજવપ
પદપથમજથવ જવજતપકત જ અટકપવવ શકપય છજ.  ચજમપસપમપન લપદવપર,  નદવપલપર,  અગપસવમપન,  લવલપ,
કપળપ,  ભપરપ રનગનવ સજવપળ થપય છજ.  તજનપ પર પગ ન આવજ તજનવ સપવચજતવ રપખવવ અનજ કન દરતવ રવતજ
સપકપઈ જય પછવ રનગ, ચપનજ રજતવનજ ઉપયજગ કરવજ. વપસવ ખજરપક, કપળ મયયદપ વટપવવ ચપકજલપ નમઠપઈ,
ખપખરપ, આનદ પનસતકજ, નવગજરજ પર પણ ચજમપસપમપન જજ ફપ ગ થપય છજ  તજ પણ અનનત કપય છજ. તજથવ ખપદતય
પદપથમજનજ સમયસર ઉપયજગ કરવ લજવજ. તજથવ ફપ ગ થપય જ નનહન આ થઈ અનનતકપય નવ રકપનવ વપત..

૫૫રથવવકપયનવ રકપનવ ૫ઃ- કપજજ મવઠનન  આનદ સકચત ન વપપરવનન, રસજઈમપન મવઠનન  ઓછન ન પડયનન હજય
તજ ઉપરથવ લજવનન પડજ તજ કપચન મવઠનન  ન લજવનન. સજનન,  હવરપ,  મપણજક,  પપનપ નવગજરજ રતનજ આનદ
પરથવવકપય ન જ ખજકળયપ (મડદપ) છજ. મપટજ  ખપબ રપગ પપવમક ઉપયજગ ન કરવજ તજનપથવ પણ કમમ બનધ થપય
છજ.

અપકપયનવ રકપ ૫ઃ- મપટજ  પપણવનજ બનજ તજટલજ ઓછજ ઉપયજગ કરવજ નળ વપરજ ધડવએ ખજલ-બનધ
ન કરવપ.  અપકપયનપ જવજનજ આનચકજ લપગતપન પવડપ થપય છજ.  બહન ઉનચજથવ પપણવ ન ઢજળવપ -  ફપ વપરપ
નવગજરજ,  થવ ન નવપય,  પવવપમપન ઉકપળજલપ પપણવનજ ઉપયજગ કરવજ,  પવમ નતકથએ ન થપય તજ ઢપનકજલનન -
ગપળજલનન પપણવ વપપરવનન- મવનરલ વજટર, કન લર નવગજરજ પપણ અળગણ કહજવપય, ઠડન ન - ગરમ પપણવ ભજગન ન ન
કરવનન, પપણવનપ વપસણ ઢપનકવનજ રપખવપ, નળનપ પપણવ ગપળવપનપ ગરણપ સમયસર બદલતપ રહજવપન, કપચપ
પપણવ નજ ઉકપળજલપ પપણવનપ ગરણપ અલગ જ રપખવપનપ હજય, ગવઝરમપન અળગણ પપણવ સવધનન જ ગરમ
થપય છજ. તજથવ લપખજ તતરસજવજ બળવનજ ભડથનન થઈ જય છજ. તજથવ ટપળવ શકપય તજ ગવઝરનજ ઉપયજગ
અવશય ટપળવજ,  પપણવનવ ટપનકવ નવગજરજ,  બનધવયપર પપણવવપળપ સથપનજ વખતજ વખત ખપલવ કરવપ,  સપફ
કરવપ, જજરરમપન ફલશ પણ અળગણ પપણવ પનષકળ વહવ જય છજ  તજથવ તજનજ પણ ટપળવ શકપય તજ વધન
સપરરન, ફત રવઝ તજ અપકપયનપ જવજનનન જનરજટર છજ. અપકપયનપ જવજનવ ધણવ જ હપનન થપય છજ. શકય
હજય તજ ટપળવજ.

તજઉકપય નવ રકપ ૫ઃ-  કપજજ લપઈટનજ ઉપયજગ જરરનરયપત પપરતજ કરવજ.  વપરનવપર ચપલન બનધ ન
કરવવ. 
તજ જ રવતજ ગજસનજ ચપલજ પણ વપરનવપર પજટપવવજ નનહન કજ બનધ કજ ધવમજ-ફપસ કરવજ નનહન,  ઝપટકપ વધન

લપગજ તતરસજવજનજ ખપબ પવડપ થપય..
વપયનકપય નવ રકપ ૫ઃ- કપજજ પનખપ - કન લર - એ.સવ, નવગજરજ ખપબ ઝડપથવ ન ફજરવવપ - વપરનવપર

ધવમપ ઝડપ કજ ચપલન બનધ ન કરવપ મવણબતવ આનદ ફપ નક મપરવનજ ન ઓલવપય, ફપ ગગપ આનદનપ ઉપયજગમપન
વપયનકપયનપ જવજનજ ખપબ પવડપ પહજ નચજ છજ. વજકયનમ કલવનર ન વપપરવનન.

વનસપનત કપયનવ રકપ ૫ઃ-  કપજજ પવમનતથવએ,  બજ શપશતજ આનયકબલનવ ઓળવ,  તતરણ
ચજમપસવ અઠર પઈઓનજ, પયમનષણપ અઠર પઈમપન અવશય લવલજતરવનજ તયપગ કરવજ,  મપસમપન ૧૧ નતકથ વષમમપન
ચજમપસપનપ ૪ મપસ લવલજતરવનજ તયપગ કરવપથવ અભયદપન નજ લપભ મળજ  છજ.  ધપસ પર ન ચપલવનન -
ચપલતપ રસતપમપન ઝપડ -  પપનનજ વગર કપરણજ અડતપન  ચડતપન કજ તજડતપન -  તજડતપન ન ચપલવનન.  કજરવ અનજ
રપયણ આદતરપ પછવ ન વપરપય,  મજથવનવ ભપજનપ નવચજનપ બજ કજ તતરણ પપન જમવનનવ અનદર હજય છજ
તજથવ તજ અનનતકપય ગણપય છજ. તજથવ ત ન વપપરવપ.

નવકલજનનદત રય ૫ઃ- બજ ઈનનદત રયથવ મપનડવ ચઉઈનનદત રય - ધરનનન ફલજરવનગ એવનન રપખજ કજ કવડવ ખપસ
દજખવ શકપય, તજ જયપન તયપન જલદવ ફરતવ હજય છજ. અનજ વગર કપરણજ આપણપથવ તજથવ નહનસપ થતવ હજય
છજ.  વધન કવડવ હજય તયપન,  રપખ,  કપપર,  કનકન ,  હળદર નવગજરજ ઉપયજગથવ ઉપયજગ કરવજ.  ઉધઈ નપ
ઉપદત રવનજ અટકપવવપ મકપનનજ વપરનવપર ચપનપ નવગજજરજ ધજળપવવનન મકપન બનધપવતપ પહજલપન ધણવ બધવ રજતવ નવચજ



નનખપવવપ, લપદવ લગપવતપ પહજલપન ડપનગરનનન પપતળનન  પડ પથરપવવનન, કપડપન, પનસતક, ગપદલપ નવગજરજ કબપટજમપન,
ધજડપવજ,  તમપકન નવ ભપકવ,  લવમડપનપ પપન,  ડપમરનવ ગજળવ,  કપપરનવ ગજળવ,  નવગજરજનજ ઉપયજગ કરવજ.
વળવ વખતજ વખત તડકજ ખવડપવવજ,  કબપટ નવગજરજ ધપપ આપવજ,  મપનકડ,  વપનદપ,  મપખવનજ,  મચછરનજ
મપરવપનવ દવપનજ ઉપયજગ કયય વગર તજનવ ઉતપકત સથપનજનજ વખતજ વખત સપફ કરજ. કજરજસવનનપન પજતપ
કરજ, પજતનન મપરતપન પહજલપન જયણ જળવજ, લજટ, મસપલપ, કપળ દરમયપન વપપરવ લજ હવપચપસત ડબબપમપન
ભરજ, અનપજ, કઠજળ, નજ નદવજલ, પપરપનવ, થજપલવ, રપખ નવગજરજ થવ અનપજ સડતનન અટકપવવ શકપય છજ.
દરજક વસતન વપપરતપન પહજલપન ફરવ ચપળજ,  તજયપર ભજજન,  લજટ નવગજરજ આ કપરણથવ ન ખપજ લવલપ

શપકભપજમપન થતવ ઈયળ પણ નવકલજનનદત રય છજ.  કપચપ શપક ફળ આખપ ન ખવપય બજ કટકપ અવશય
કરવપ બનજ તજ ૪૮ નમનનટ પછવ ઉપયજગ કરજ.  ભપજનપ પપન ચપનટવ ચપરણપથવ ચપળવ પછવ સનધપરવવ -
ભવનડપનવ ઉભવ ચવરવ કયય પછવ સનધપરજ, કજબવજ નપ દરજક પપન છપ ટપ પપડવ સનધપરજ, સનધપરતપન ઈયળ નવકળજ
તજ જજમપનથવ નવકળવ હજય તજવપન શપકમપન જ મપકવ નદવપલનવ ઝપડ પપસજ મપકવ દજ, કજઈનપ પગ નવચજ મરવ ન
જય.

અગપઉ જજઈ ગયપ તજ દરજક જવજનવ નહનસપ કરતપન પણ સનમપનચછમમ, પનચજનનદત રય જવજનવ નહનસપમપન
વધન પપપ લપગજ છજ. આપણપ મળ - મપતતર - થપનક - પરસજવજ - લજહવ - મપનસ - પરર - લવનટ - ગળફજ - લપળ -
આનદ તમપમ અશનકચ પદપથમજ આપણપ શરવરથવ છપ ટપ પડજ નજ પછવ ૪૮ નમનનટમપન તજ સપકપઈ ન જય તજ તજમપન
સનમપનચછમમ, પનચજનનદત રય જવજનવ ઉતપકત ચપલન થઈ જય છજ. અનજ જયપન સનધવ સનકપય નનહન તયપન સનધવ
ચપલન જ રહજ  છજ. આ જવજનનન આયનષય વધનમપન વધન ૪૮ નમનનટનનન હજય છજ. તજનપ જનમ - મરણ અટકતપન જ
નથવ, જયપન સનધવ અશનકચ સપકપય નનહન, અનત સનકમ જવ હજવપથવ દજખવ શકપતપ નથવ. મપટજ  શકય તજટલજ
ગટરનજ ઉપયજગ ટપળવજ, થપળવમપન એનઠન  ન છજડવનન, થપળવ ધજઈનજ પવવવ નજ સવધછ કપડપથવ કજરવ કરવવ તજવવ
રવતજ પપણવનપ ગલપસ વધન પડતપ પરસજવપ વપળપ કપડપ દજરવ પર સપકવયપ,  સપકપયપ પછવ ધજવપન કજ વપપરવપન,
થપનકયપ પછવ તજનવ ઉપર રપખ કજ મપટવ રજતવ નપખજ. 
હવજ,  પનચજનનદત રય મપટજ  નવચપરવએ,  ગભમપપત કરપવવજ એ મહપપપપ છજ.  તજમપન સવધવ જ  પનચજનનદત રય

મનનષયનવ હતયપ છજ. ધરનવ આસપપસ ફરતપન, કપ તરપ - કબલપડપન - ગપય આનદ જવજ નવ રકપ કપજજ ફજ નકવ
દવધજલજ કજઈ ઝજરવ પદપથમથવ મરવ ન જય મપટજ  આવપ ઝજરવ પદપથમજ ખપડજ કરવ દપટવ દજવપન.  પલપનસટકનવ
કજથળવમપન આપણપ વધજલપન ખપદતય પદપથમજ ન ફજ નકજ તજથવ ગપય -  પશનનપ પતરપણનજ હપનવ પહજ નચવપનવ
સનભપવનપ છજ.
આ સવમનજ ઉપરવ રપજ રપતતરવ ભજજન છજ.  નસકમપન લઈ જનપર છજ.  રપનતતરભજજન તજ જયણપનનન

સદનતર નવરજધવ છજ. " લપઈટમપન જવપત દજખપય તજથવ વપનધજ નનહન ? પહજલપન તજ દવવપનપ પતરકપશમપન જમતપન
હતપન " તજવપ બહપનપ હજઠળ રપનતતરભજજન નવ છપ ટ લજવવ કબલકન લ ગજરવયપજબવ છજ. સપયમનવ હપજરવમપન જ
અનનજ આહપર કરવપનનન આયનવમજદ શપસતતર પણ કહજ  છજ. અનજ તજથવ રપનતતરભજજન તયપગ સમપન છજ.
હજજરવ સપયમનવ હપજરવમપન જ ખપલજ  અનજ પપચક રસજ તજમજ અનય શપરવરવક અવયવજ પણ સપયમનવ

હપજરવમપન જ સનનદર કપમ કરજ છજ. ઉતમ પશન - પનખવઓ પણ રપતતરજ ખપતપ નથવ રપતતરજ તજ રપકસ ખપય અનજ
જજ મપણસ રપતતરજ ખપય છજ  તજ પરલજકમપન તજવપ જ રપનતતરભજજન કરનપરપ એવપ ધનવડ, કપગડપ, કબલપડપ, સપપ
નહનસક પશનઓ આનદનપભવનજ પપમજ છજ. વજજપનનકજ પણ આ વપત સવવકપરજ છજ. આપણજ તજ સવમજનપ કપનનજ
શતરદત ઘપપપવમક સવવકપરવ રપનતતરભજજનનજ અવશય ટપળવનન,  આનપથવ ધણપ ફપયદપ થપય છજ.  જજવપન કજ,  આ
ભવમપન આરજગય,  સપરન રહજશજ.   પરભવનપ ગનત સનધરશજ.  સપરવ મળશજ.   "  યજગશપસતતર "  નપમનપ
ગતરનથમપન 
પપ. હજમચનદત રપચપયમજ એ સપષ પણજ જણપવયનન કજ નદવસનજ ૧૨ થવ ૧૫ કલપકનજ સમય ભજજન કરવપ

મળજ  છજ. છતપન રપનતતરનપ સમયજ ખપઈનજ મનનષય મહપ મપખયઈનનન કપયમ કરજ છજ. અનય દશમનમપન સપયમ આથમવ
ગયપ પછવ કરજલજ આહપર મપનસ ખપવપ સમપન નજ પવધજલન પપણવ લજહવ પવવપ સમપન ગણપવયનન છજ.



આપણપ શપસતતરમપન જણપવજલપ કપળ,  નદત રધળ અનજ વપસવ ખજરપકનવ નવકશષ સમજ પણ જજઈ
લઈએ.
આજનપ સમયજ બવજનન પતરપણવ જ પદપથમજનજ પણ વધન પડતજ ઉપયજગ થવપ લપગયજ છજ.  ઈન ડપ જજવવ

અભકય વસતનમપનથવ બનજલપ કજટલપય પદપથમજનજ ઉપભજગ એટલજ બધજ વધવ ગયજ છજ.  કજ,  હવજ તજનજ
અટકપવવપનવ વપત કરવવ પણ જણજ ભજ નસ આગળ ભપગવત બનવ ગઈ છજ. ખજર ! જણવતજ લઈએ , જજ કજ
આવપ પદપથમજ કયપ હજઈ શકજ છજ, ખપસ કરવનજ બજકરવ આઈટમજ, બતરજડ, કબસકવટ, કજક, આઈસકત રવમ,
ચજકલજટ,  કજડબરવ,  જજમસ,  પજલજ નવગજરજ ગજળવઓ જજલવ આનદ પદપથમજ અભકય છજ.  મપટજ  ન વપપરવપ,
કજટલવક હજલજપજથવ દવપએ યનનપનન નજ હજનમયજપજથવ કજ આયનવજ મદક દવપઓમપન પણ પતરપણવ જ પદપથમજનજ
ઉપયજગ થયજ હજય છજ. તજ તજનવ બનપવટમપન વપરપયજલપન પદપથમજ જણયપ પછવ જ દવપ વપપરવવ..
ઈનસટનટ ફપ ટ પજકજટમપન ખપસ કરવનજ વપરપતપ પતરવઝરવજટવવ પણ આરજગયનવ દર જષએ નનકશપન કપરક

છજ. તજથવ ટપળવપ જ બરફ પણ અભકય છજ. રપતતરજ આથજ પલપળવજ નનહન, કઠજળ ન પલપળવપ,.
નવશજષમપન લપરવ -  ગલલપથવ મપનડવનજ ઈનટરનજશનલ ફલપઈટમપન હવજ જજન ફન ડ મળતપ -  પવરસપતપ

થઈ ગયપ છજ.  ખપણવ -  પવણવનપ શજખવન જજન વજણક પતરજનજ છજતરવપનજ આ અનજખજ પતરયજગ છજ.
જયણપનજ સહજજ પણ નવચપર કયય નવનપ જ, કપળમયયદપ પપળયપ 
નવનપ જ, તજમજ અનય અભકય પદપથમજનવ સપથજ જ પકપવપતપ આ ભજજન શકય હજય તયપન સનધવ

ટપળવપ જ અનજ અશકય હજય તજ જ વપપરવપ અનજ અનતજ ભપલયપ નવનપ આલજચનપ કરવવ આવશયક બનજ
છજ.
જજ આપણજ જ જજન ભજજન મનગપવતપ બનધ થઈશનન તજ જ આ ભજળ સજકળયપ ખજરપક બનધ થશજ નનહન તજ

એ વજપપરવ સનસથપઓ તજ મપતતર પજતપનપ નફપ - નપમ કમપવપ પપરતનન આ બધનન ચપલન જ રપખશજ. અનજ તજમપન વધન
નજ વધન છપ ટછપટજ લઈ આગળ જ વધપરશજ. પપવમજ અનહનસપ પપળવ છજ  મપટજ  જ આ ભવમપન દવધમ આયનષય, રરપ,
આરજગય, કવનતમ આનદ મળયપ છજ. અનજ આ ભવમપન વધન પપળશનન તજ ભવ પરનપરપમપન વધન ઉતકર ષ મળશજ.
તવથમનપ સથપનજમપન આચરપતવ ખજરપક સનબનધવ આશપતનપ પણ ટપળવપ જગરત બનવપનવ જરરર છજ.

શપશતપ તવથમ, કલયપણક ભપનમ જજવપ તવથમ, પતરપચવન તવથમજમપન - મજજ- મજ, હસવ - મજક - ફરવપ
જઈ અનજ પછવ ભજગપ મળવનજ જજટલપન વધન પપપ કરશનન એટલપ વધન ખરપબ રવતજ ભજગપ મળવનજ  ભજગવવપનજ વપરજ
આવશજજ. તયપરજ લપચપર બનવ જઈશનન. આ જગરનત આપણજ શતરપવકજએ જ લપવવપનવ છજ. વજપપર - ધનધપ મપટજ
અનયતજ તમનજ સગવડ આપવપ દત રપરપ આકષમવપનજ જ યતન કરશજ પરનતન જયણપ અનજ જવદયપનપ
લકયનજ મનખય કરશનન તજ તજઓ આપજઆપ બનધ થઈ જશજ અનજ આપણજ આપણપ આતમપનજ ઉનનતનપ પનથજ
આગળ વધપરવ શકવશનન.  તજમપન કજઈ શક નથવ.  વજપપરવઓનજ જનલમપપવમક દપ ર કરવપથવ,  બનધ કરવપથવ
તજઓનપ દત રજશજનજ આપણજ ભજગ બનવએ, પરનતન આ રવતજ બનધ કરપવવપથવ આપણજ જરરરથવ બચવ જઈશનન.
રવસજપશનનપ નપમજ પપટમ વ પલજટ ભપડજ રપખવ, રપતતરવ ભજજન, વનસપનતકપયનવ નહનસપ આનદનનન સપમપનહક

પપપ આપણજ ન જ કરપવવપ - આધનનનકતપનવ આનધળવ દજટમપન આ બધનન એટલનન બધનન આગળ વધવ ગયનન છજ  કજ,
તજ પણ સહજ બનવ ગયનન છજ.
ધજર ધજર અભકય પતરવજશવ ચપકયપ છજ  અનજ તજ પણ નવનપ સનકજચજ તજમજ કજઈપણ ડર નવનપ, સહજ રવતજ

ખનલલજઆમ આવવપ લપગયન છજ. રસજડપનવ રપણવએ આજ બધવ જયણપ નજ ઓળખવનજ પપળવપનવ શરરઆત
કરવપનવ છજ. ખપણવ - પવણવનવ સપચવ રવતભપત જણવનજ રસજડપનવ રપણવ જ ધરનપ અનય સભયજનજ બચપવવ
શકશજ. તપરવ શકશજ, ઉનચજ સનધવ પહજ નચપડવ શકશજ..


