dfજનરલ નોલેજ
જો સમયહોય તો જરા ઉભા રહો !
*

એમ.સી. વાળી

ીની રસોઈ ખાવાના પાપના ભાવે ઘરમાં જો કોઈ દેવત વનો વાસ હશે તો તે

પલાયન થઈ જશે. મા સર વતી મ ફરવી નાખશે અને દકરા દકરીઓ બધાં બુિ ધનાં બેલ પાકશે.
ધન તેરશે દૂધે ધોઈને કંકુએ પૂ તી મા લ મી આ પાપનો ારંભ થતાની સાથે જ પોતાનાં પગલાં
ફેરવી નાખશે.
*

યુરોપના િવ યાત વૈ ાિનક ડૉ. સીકમ, વૈ ાિનક ડૉ. યીસીફ, અમે રકાની િસ ધ જોન હોપ ક સ
યુિનવ સટીની યોગશાળા આ દએ પણ માિસક ધમ ન પાળવાનાં નુકસાન વૈ ાિનક રીતે સાિબત
કયા છે . એમનું કહેવું છે કે એમ.સી. વાળી

ીના શરીરમાંથી સતત પોઈઝનનો(ઝે રનો) વાહ

વ ા કરે છે . તેના શરીરને અડતા, તેની સાથે વાત કરતા, તેણે વાપરેલી ચીજો વાપરતાં તેણે
બનાવેલી રસોઈ જમતાં, તે પોઈઝન(ઝે ર) તમારા શરીરમાં પણ કીન વારા વેશ થાય છે . જે
અનેક રોગો પેદા કરે છે . માટે એમ.સી. વાળી
*

ીથી ઓછામાં ઓછા ૩◌ા◌ા હાથ દૂર રહેવું.

આજે પણ પાપડ, વડી, અથા ં વગેરે બનાવતી વખતે એમ.સી. વાળી બાઈઓને દૂર રખાય છે .
કારણ કે એ બધી ચીજો બગડી જવાનો ભય છે .
એમ.સી.વાળી બહેનોને ખાસ સૂચના

*

માિસક ધમવાળી

ી અગર સંસાર સુખ ભોગવે તો એ નવ લાખ ભવ સંસારમાં ભટકે.

*

રજ વલા હોવા છતાં સાધુને ગોચરી વહોરાવે તો સંસારમાં લાખ ભવ

*

એમ.સી. વાળી

મણ થાય.

ીનું મુખ જોવામાં એક આયંિબલનું, પશ કરવાથી છ ઠનુ,ં આસન ઉપર

બેસવાથી સાત આયંિબલનું, વ તુ દેવા લેવામાં અ ઠમનુ,ં ાયિ ચત આવે.
*

એમ.સી. વાળી

ીનું એઠું ભોજન પશુઓને ખવરાવવાથી બાર ભવ સુધી બરબારી થાય.

*

તમામ કારની ધમ આરાધનાઓ વચન અને કાયાથી સંપૂણ બંધ કરવી.

*

તમામ

કારના ખોરાક, શાકભા , લ, પાણીને અડવું જ ન હ. પોતાના માટે વાપરવા બી

પાસેથી અ ધર લેવું.
*

વહાણમાં - બસમાં - ેનમાં, લેનમાં બેસવું ન હ. યાંય બહાર અડાઅડ થાય યાં જવું નિહ, ઘરમાં
કોઈપણ વ તુને અડવું ન હ. કોઈપણ પુ તક અને જે વ તુ પર અ ર હોય એને અડવું નહ .

*

ઉપરની તમામ નરકાગામી તેમજ રોગો લાવનારી

યેક બાબતોથી દૂર રહેવા ૭ર કલાક સુધી એક

જ યાએ બેસી રહેવું.
*

એમ.સી.માં ધા મક થાનો-જમણમાં જવું નહ .

