
1 

 

અંતિમ ક્રિયા તિધિ 
ગાંડાભાઈ િલ્લભ 

અનિુમ 

મતૃ્ય ુવિષ-ે૧ ........................................................................................................ 2 

મતૃ્ય ુવિષ-ે૨........................................................................................................ 4 

બાળ-મતૃ્ય ુ.......................................................................................................... 7 

मतृ्य ुके बार ेम ें ................................................................................................... 10 

એક જ સવિિસ હોય તો ...................................................................................... 11 

ગીતતા અધ્યાય : ૨ ............................................................................................ 15 

AT THE CHAPEL OR CEMETERY - 2ND SERVICE
 ..........................................................................................................................24 

ગીતતા અધ્યાય : ૮ ............................................................................................27 

મોક્ષ પ્રાર્િના ......................................................................................................35 

મંીલ મંદિર ......................................................................................................36 

પંચ મહાભતૂન ેછલે્લા નમસ્કાર ........................................................................36 

અંત્યષે્ટિ પ્રાર્િના ................................................................................................37 

અસ્સ્ર્ વિસજ િન .................................................................................................39 

 
 
 
 
 
પ્રથમ ગિાત્માન ે તિષ ે બે શબ્દો કહ્યા બાદ મતૃ્ય ુ તિષ ેપહેલાં અંગ્રજેીમાં અન ે
ત્યાર બાદ ગજુરાિીમાં કહેિું . સંસ્કૃિ શ્લોકોનું  ભાષાંિર જરૂર મજુબ ગજુરાિી 
કે હહન્દી બે પૈકી એક િાંચિું .  



2 

 

મતૃ્ય ુતિષ-ે૧ 
 

About Death 
 

According to Hindu belief physical body and soul – 
Atma(આત્મા) are two different entities. But we  can see 
and experience only physical body. We have  no 
realization of soul. That is why we are attached to the 
body with ignorance. 
 
Bhagwan shree Krishna says in Bhagvad Geeta that life 
is eternal. Nobody has ever born or die. Existence is total. 
Everything remains, only forms change, names change. 
Narsinh Mehta, an ancient Guajarati poet and mystic also 
said નામરૂપ જુજિા names and forms are different. 
 
Bhagwan shree Krishna says that you are just an 
instrument. In the Geeta it is said that everything has 
been already determined. You are doing nothing. In 
reality all the mortal bodies are dead. It is the soul that 
really exists. Bhagwan says that, that which  is not, can 
never come into being and that which is can never cease 
to be. It is the creative energy of Brahman(બ્રહ્મ) – the 
ultimate truth which causes all existences to come into 
being. 
We are unable to understand the happening or say the 
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decisions of the nature, the almighty God. And that is the 
cause of all our misery and agony. 
 
Bhagwan says one should not mourn over the death of 
physical body, we should not hinder the journey of soul 
towards unknown because body is a device, an 
instrument to realize ultimate truth – Brahman(બ્રહ્મ). The 
soul is immortal, a wave in the beginningless and endless 
ocean of consciousness. It is changeless, it is same 
forever. It transcends the mortal and even the immortal. 
 
This has been mentioned in chapter two of Bhagvad 
Geeta. I will read few Shlokas from this chapter and 
would like you all join in this prayer by becoming as 
much meditative as possible to help travelling soul in 
achieving Mox(મોક્ષ) – liberation, but before that just a 
few words in Gujarati.     
 
ભગિાન શ્રી કૃષ્ણ ભગિદ્ ગીિામાં કહે છે કે આત્મા કદી જન્મિો કે મરિો 
નથી. જન્મ અન ેમરણ માત્ર ભૌતિક શરીરને જ લાગ ુપડ ે છે. જીિન એક 
સિિ પ્રિાહ છે, એ પ્રિાહ જ્યાર ેભૌતિક શરીરના માધ્યમ િડ ેપ્રગટ થાય છે 
ત્યાર ેએન ેઆપણે જોઈ શકીએ છીએ. જ્યાર ેએ પ્રગટ થિો બંિ થાય છે 
ત્યાર ેએન ેઆપણે મતૃ્ય ુકહીએ છીએ. પરંિ ુજ ેઅપ્રગટ છે િેનો કદી નાશ 
થિો નથી. જનેે આપણે જન્મ કહીએ છીએ િે એ અપ્રગટનું ફરી પ્રગટ થિું છે.  
 
ખરખેર જ ેછે, એટલે કે જનેું અસ્સ્િત્િ છે િે કદી નષ્ટ થિું  નથી. જ ેઆપણન ે
નષ્ટ થિું દેખાય છે િે માત્ર પક્રરિિતનની એક પ્રક્રિયા છે. 
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ભગિાન કહે છે  “મારા અવ્યક્િ સ્િરૂપથી આ આખું જગિ વ્યાપ્ત છે.” 
ઈશાિાસ્ય ઉપતનષદમાં પણ ઋતષ કહે છે, “ईशावस्यं ईदं सव ंयत ् ककं च जगत्यां 
जगत ् । આ જગિમાં જ ે કંઈ છે િે સહમુાં પ્રભનુો િાસ છે. જ ેપ્રગટ થયેલું છે 
િેમાં અપ્રગટ રૂપ ેપ્રભ ુરહેલો છે, રૂપની અંદર ભગિાનનું જ અરૂપ છે, દૃશ્યની 
અંદર ભગિાન જ અદૃશ્ય છે. 
 
અસ્સ્િત્િમાં જન્મ અન ેમતૃ્ય ુજોડાયેલાં છે, એક જ છે. એ સમગ્રિાન ેજોિાન,ે  
પ્રભનુી  લીલા સમજિાને આપણે અસમથત છીએ. આથી કુદરિના તનણતયનો 
અસ્િીકાર આપણા માટે સહજ છે, િેથી દુુઃખ એની તનષ્પત્તિ છે. 
 
ભગિાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે શરીરના નષ્ટ થિાથી આત્મા નષ્ટ થિો નથી અન ે
ન િો શરીરના બચિાથી આત્મા બચ ેછે. આત્મા અનંિ ચૈિન્ય મહાસાગરમાં 
ઉદ્ભિેલ એક લહર છે, જ ેમરિા અન ેબચિાની પાર છે. 
 
ભગિાનશ્રીએ આ તિગિો ગીિાના બીજા અધ્યાયમાં કહી છે જનેો પાઠ 
આપણે કરીએ છીએ. િો આપ સહનુ ે આ પ્રાથતનામાં ધ્યાનસ્થ બની 
ગિાત્માની બ્રહ્મ પ્રાસ્પ્તની યાત્રામાં સહાયક થિા નમ્ર તિનંિી. 

( પાનું – ૧૫ ગીિા અધ્યાય ૨) 

મતૃ્ય ુતિષ-ે૨ 
In Hinduism we believe that physical body and soul- 
Atma(આત્મા) are two different entities. The soul never 
bourns nor dies. Death only happens to body. The soul 
will get another body in the next life until it realizes the 
truth that it is a wave in the beginningless endless ever 
expanding ocean of consciousness-Brahman(બ્રહ્મ). This 
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has been said in Bhagvad Geeta by Bhagwan Shree 
Krishna that when birth happens death is bound to 
happen and when death happens rebirth is going to 
happen. This cycle of birth and death continues until the 
soul reaches to the ultimate reality which we call 
Brahman(બ્રહ્મ). Bhagwan Shree Krishna has mentioned 
this in chapter two of Bhagvad Geeta. I will read few 
shlokas from this chapter and would like you all join in 
this prayer by becoming as much meditative as possible 
to help departing soul in his journey to Brahman. But 
before that just a few words in Gujarati.   
 
ભગિાન શ્રી કૃષ્ણ ભગિદ્ ગીિામાં કહે છે કે આત્મા કદી જન્મિો કે મરિો 
નથી. જન્મ અન ેમરણ માત્ર ભૌતિક શરીરને જ લાગ ુપડ ેછે. આત્મા આક્રદ 
અન ેઅંિ રહહિ સિિ તિસ્િરિા ચૈિન્ય મહાસાગરમાં ઉદ્ભિેલ એક મોજુ ંછે. 
જીિન િો એક સિિ પ્રિાહ છે. ભગિાન કહે છે, "મારા અવ્યક્િ સ્િરૂપથી આ 
આખું જગિ વ્યાપ્ત છે." 
 
ઈશાિાસ્ય ઉપતનષદમાં પણ ઋતષ કહ ેછે, "ईशावास्यं इदं सव ंयतत्कं च जगत्यां 
जगत ्|" આ જગિમાં જ ે કંઈ છે િે સહમુાં પ્રભનુો િાસ છે. જ ેપ્રગટ થયેલું છે 
િેમાં અપ્રગટ રૂપ ેપ્રભ ુરહેલો છે, રૂપની અંદર ભગિાનનું જ અરૂપ છે, દૃશ્યની 
અંદર ભગિાન જ અદૃશ્ય છે. 
 
િળી અસ્સ્િત્િમાં જન્મ અન ેમતૃ્ય ુજોડાયેલાં છે, એક જ છે. એ સમગ્રિાન ે
જોિાને, પ્રભનુી લીલા સમજિાન ે આપણે અસમથત છીએ. આથી કુદરિ-
ભગિાનના તનણતયનો અસ્િીકાર આપણા માટે સહજ છે, િેથી દુુઃખ એની 
તનષ્પત્તિ છે. 
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ભગિાન શ્રી કૃષ્ણ ગીિાના બીજા અધ્યાયમાં એ દુુઃખનું વ્યથતપણું  સમજાિે છે, 
એનો પાઠ હિે કરીશું, િો આપ સહનુ ેધ્યાનસ્થ બની ગિાત્માની બ્રહ્મપ્રાપ્તીની 
યાત્રા ગમ થાય એિી આ પ્રાથતનામાં સંહમહલિ થિા નમ્ર તિનંિી. 

( પાનું - ૧૫, ગીિા અધ્યાય ૨) 
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બાળ-મતૃ્ય ુ
A flower before completely flowers has been destroyed, 
though the unforgettable fragrance scattered will remain 
in the hearts of his/her relatives forever. These kind of 
unfortunate, painful incidents are happening in a 
medically advanced country like this also. 
 
We generally very eagerly look forward for a new comer 
in the family., and when this type of incident happens, 
then it gives unbearable pains. 
 
But we do not know what the almighty has in the mind, 
because we have a very limited capacity to see and 
know, to perceive  as a whole in the nature. We do not 
understand the happening or say the decisions of God in 
its totality. The happening on this ever expanding 
Brahma and the endless flow of time are inconceivable 
for us. 
 
Life is a constant flux. We try to understand it by 
dividing and by stopping it as we wish, and that is why it 
is very difficult for us to accept the decisions of 
almighty God. That causes us pain. But we have to 
accept it as time passes by.  
 
It is hard when someone leaves before one settles 
properly here. But without clinging to physical existence, 
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to pray for achievement of liberation (મોક્ષ) for the soul 
(આત્મા) is the only thing in our hands as the soul is a 
wave in the beginning less, endless, ever expanding 
ocean of Brahma (બ્રહ્મ).  
 
Bhagwan Shree Krishna has said that that which exists 
cannot be destroyed and that which is can never exist. 
This has been said in chapter 2 of Bhagwad Geeta. I will 
read few shlokas from this chapter and would like you 
all join in this prayer by becoming meditative to help 
departing soul in his journey, but before that just a few 
words in Gujarati. 
 
એક પષુ્પ પરૂપેરૂં ખીલે િે પહેલાં જ મરુઝાઈ ગયું . છિાં આ અિત ખીલેલ પષુ્પ ે
પણ જ ે સગંુિ રલેાિી િે અતિસ્મરણીય છે, અને સહ ુ સ્નહેી-પક્રરહચિોના 
હૃદયમાં એની સ્મતૃિ સદાય રહેશે. આિા દુુઃખદ બનાિ અહીં આ તિકહસિ, 
િૈદકીય સાિન સંપન્ન દેશમાં પણ બન ેછે, જ ેબહ ુજ ખદેજનક છે.  
 
પક્રરિારમાં એક નિાગન્િકુની રાહ બહ ુ જ આશા અન ે અરમાનો સહહિ 
જોિાિી હોય છે, અન ેઅચાનક આિું અણિાક્રરિ બને ત્યાર ેખબૂ દુુઃખ થાય િે 
સ્િાભાતિક છે.  
 
પરંિ ુ કુદરિની ગહન ગતિનો પાર શી રીિે પામી શકાય? કેમ કે આપણી 
જોિાની-જાણિાની ક્ષમિા ખબૂ જ મયાતક્રદિ છે. કોઈ પણ પ્રસંગન ે એની 
સમગ્રિામાં જોિા આપણે સમથત નથી, સમજી શકિા નથી. આ બ્રહ્માંડના 
અસીમ ફલક પર અન ે કાળના આ અનંિ પ્રિાહમાં ફહલિ થિી ઘટનાનું 
િારિમ્ય જાણિું -સમજિું અશક્ય નહહ િો અતિ મશુ્કેલ જરૂર છે. 
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જીિન એક અખંડ, અનંિ પ્રિાહ છે. આપણે એન ે ખંડ ખંડમાં િહં ેચી દઈ, 
સ્થહગિ કરી સમજિાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. આથી કુદરિના પ્રભનુા 
તનણતયનો અસ્િીકાર આપણા માટે ે સ્િાભાતિક છે. કાળાંિર ેઆિી ઘટનાને 
આપણે સ્િીકારિી પડ ેછે.  
 
યોગ્ય આગમન પહેલાંની તિદાય િસમી છે, પરંિ ુમોહન ેિશ થઈ દુુઃખી ન 
થિાં ગિાત્માની બ્રહ્મપ્રાસ્પ્તની યાત્રા સગુમ બન ેએ માટે પ્રભનુ ેપ્રાથતના કરિી 
એ જ આપણી પાસે બચલેો ઉપાય છે.  
ભગિાન શ્રી કૃષ્ણ ભગિદ્ ગીિામાં કહે છે કે જનેું અસ્સ્િત્િ છે િે કદી નષ્ટ 
થિું  નથી, અન ેજ ેનથી, િે કદી અસ્સ્િત્િ િરાિી શકિું  નથી. અસ્સ્િત્િ માત્ર 
આત્માનું જ છે. આત્મા એટલે ચૈિન્ય મહાસગરમાં ઉદ્ભિેલ એક મોજુ.ં 
આપણી મયાતદા અન ેઅજ્ઞાનને કારણે આપણે આ ચૈિન્ય સાગરના એક અલ્પ 
ખંડન ેજ માત્ર જોઈ શકીએ છીએ, જ ેવ્યક્િ થાય છે, પ્રગટ થાય છે. ભગિાન 
કહ ેછે કે શરૂઆિ અપ્રગટ હોય છે, મધ્યમાં પ્રગટ થાય છે, અન ેઅંિ છેિટે 
અપ્રગટ હોય છે.  
 
આ તિગિો ભગિાનશ્રીએ ગીિાના બીજા અધ્યાયમાં કહી છે, જનેો પાઠ 
આપણે કરીએ છીએ. િો આપ સહનુ ેધ્યાનસ્થ બની ગિાત્માની પ્રભપુ્રાસ્પ્તની 
યાત્રા સરળ બન ેએિી આ પ્રાથતનામાં સંહમહલિ થિા નમ્ર તિનંિી. 

(પાનું ૧૫, ગીિા અધ્યાય ૨, બાળકને લાગ ુન પડિા 
શ્લોકો િાંચિા નહહ) 
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मतृ्य ुके बार ेम ें 
हम ससर्फ़ भौततक शरीर को ही दखे सकत ेह ैं, अनभुव कर सकत ेह ैं. आत्मा का हम ें 
अनभुव नहीं ह,ै साक्षात्कार नहीं ह.ै वह हमार ेलीए ससर्फ़ एक शब्द मात्र ही ह.ै 
इसीसलए हम सब शरीर स ेबंध ेहएु ह ैं. हम सव फ़शततत वाल ेसनयंता के सनर् फ़य को या 
कत ृफ़त्व को समझन ेके सलए असमर् फ़ ह ैं. 
 
भगवान श्री कषृ्र् गीता म ें कहत ेह ैं, "हकीकत म ें तमु कछु भी करत ेनहीं हो, तमु 
ससर्फ़ उपकरर् हो, सनसमत्त हो. तमु कत ृफ़त्व का समथ्या भाव धारर् कर लते ेहो. सब 
भौततक शरीर ें मतृ ही ह ैं, अतस्तत्व ससर्फ़ आत्मा का ही ह.ै" 
 
भगवान कहत ेह ैं, शरीर नष्ट होनसे ेआत्मा नष्ट नहीं होती और ऐसा भी नहीं ह ैकक 
शरीर बचन े स ेआत्मा को बचा सकत े हो. आत्मा अनतं चतैन्य महासागर म ें 
उत्पन्न हईु एक लहर ह,ै जो मरन ेऔर बचन ेके अततररतत ही ह.ै  
 
भगवान न ेयह सब गीता के दसुर ेअध्याय म ें बताया ह,ै तजसका हम चयन करत ेह ैं. 
आप सब ध्यानस्र् होकर गतात्मा की यात्रा सगुम हो ऐसी इस प्रार् फ़ना म ें संसमसलत 
हों ऐसा नम्र सनवदेन ह.ै 
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એક જ સતિતસ હોય િો 
(અધ્યાય ૨ અન ેઅધ્યાય ૮ એક જ સ્થળે િાંચિામાં આિે િો) 

Bhagwan shree Krishna says in Bhagvad Geeta that life 
is eternal.  Nobody has ever born or die. Existence is 
total. Everything remains, only forms change, names 
change. 
Narsinh Mehta, an ancient Guajarati poet and mystic also 
said નામરૂપ જુજિા names and forms are different.  
 
Bhagwan shree Krishna says that you are just an 
instrument. In the Geeta it is said that everything has 
been already determined. You are doing nothing. But we 
Hindus also say that God never takes any responsibility 
for death of bodies and that is why he creates some 
excuses for that purpose. In reality all the mortal bodies 
are dead. It is the soul that really exists. Bhagwan says 
that, that which is not can never come into being and 
that which is can never cease to be. It is the creative 
energy of Brahman (બ્રહ્મ) – the ultimate truth which 
causes all existences to come into being. 
 
We are unable to understand the happening or say the 
decisions of the nature, the almighty God. And that is the 
cause of all our misery and agony. 
 
Bhagwan says one should not mourn over the death of 
physical body; we should not hinder the journey of soul 
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towards unknown because body is a device, an 
instrument to realize ultimate truth – Brahman. The soul 
is immortal, a wave in the beginningless and endless 
ocean of consciousness. It is changeless, it is same 
forever. It transcends the mortal and even the immortal. 
 
Bhagawan Shri Krishna explained how to live our life 
and how it should be at the time of death. Whatever we 
have collected during our life becomes the extract of life 
at the time of death, and that becomes the seed of next 
life. Therefore Bhagwan reminds us to remember him at 
all the time and do our duties. But remembrance of God 
only happens at the time death if God was remembered 
during our life.  
 
We have to realize the truth that we are not this physical 
body, but the soul-Atman (આત્મા), residing and then 
leaving the body. The physical body is mortal and will 
be merged into physical elements but the spirit is 
immortal and will remain forever.  
 
This Bhagwan Shri Krishna has mentioned in chapters 2 
and 8 of Bhadvad Geeta. I will read few shlokas from 
these chapters and would like you all join in this prayer 
to help the soul in the journey to Brahman by becoming 
meditative, but before that a few words in Gujarati. 
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ભગિાન શ્રી કૃષ્ણ ભગિદ્ ગીિામાં કહે છે કે આત્મા કદી જન્મિો કે મરિો 
નથી. જન્મ અન ેમરણ માત્ર ભૌતિક શરીરને જ લાગ ુપડ ેછે. આત્મા આક્રદ 
અન ેઅંિ રહહિ સિિ તિસ્િરિા ચૈિન્ય મહાસાગરમાં ઉદ્ભિેલ એક મોજુ ંછે. 
જીિન િો એક સિિ પ્રિાહ છે. ભગિાન કહે છે, “મારા અવ્યક્િ સ્િરૂપથી 
આ આખું જગિ વ્યાપ્ત છે.” 
 
ઈશાિાસ્ય ઉપતનષદમાં પણ ઋતષ કહે છે, “ईशावास्यं इदं सव ंयतत्कं च जगत्यां 
जगत ्|”  આ જગિમાં જ ેકંઈ છે િે સહમુાં પ્રભનુો િાસ છે. જ ેપ્રગટ થયેલું છે 
િેમાં અપ્રગટ રૂપ ેપ્રભ ુરહેલો છે, રૂપની અંદર ભગિાનનું જ અરૂપ છે, દૃશ્યની 
અંદર ભગિાન જ અદૃશ્ય છે. 
 
િળી અસ્સ્િત્િમાં જન્મ અન ેમતૃ્ય ુજોડાયેલાં છે, એક જ છે. એ સમગ્રિાન ે
જોિાને, પ્રભનુી લીલા સમજિાન ે આપણે અસમથત છીએ. આથી કુદરિ-
ભગિાનના તનણતયનો અસ્િીકાર આપણા માટે સહજ છે, િેથી દુુઃખ એની 
તનષ્પત્તિ છે. 
 
અનાક્રદ, અનંિ અન ેસિિ તિસ્િરિા જિા ચૈિન્ય મહાસાગરમાં ઉદ્ભિેલ એક 
મોજુ ંિે આત્મા. અન ેઆત્મા જ્યાં સિુી આ હકીકિનો સાક્ષાત્કાર ન કરી શકે 
ત્યાં સિુી એ એક જન્મથી બીજો જન્મ એમ યાત્રા કરિો રહે છે. 
 
મતૃ્યનુી ક્ષણ એ એક મહત્િની ક્ષણ છે, કેમ કે એ ક્ષણ આગળની 
જીિનયાત્રાનું બીજ બન ેછે. અંતિમ ક્ષણમાં બિું સંગ્રહ થઈ જાય છે અન ેએની 
મદદથી આગળની યાત્રા થાય છે. એટલે છેિટનો, મતૃ્ય ુસમયનો ભાિ બહ ુ
ક્રકંમિી છે. 
આ સ્થળૂ દેહ િે આપણે નથી, પરંિું  એમાં િસી રહેલ ચૈિન્ય આત્મા િે 
આપણે છીએ. પંચમહાભૂિનો બનલે દેહ છેિટે પંચમહાભૂિોમાં ભળી જાય છે 
અન ેનષ્ટ ન થનાર ઈશ્વર િત્ત્િ શષે રહે છે. 
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આ છેિટનો ભાિ સંભાળિો હોય િો આખા જીિનને સંભાળિું પડશ,ે કેમ કે 
અંિ એ બીજુ ંકશું નથી પણ આખા જીિનનો તનચોડ છે. અન ેબીજા જીિનન ે
જો સંભાળિું હોય િો આ મતૃ્યનુી ક્ષણન ેસંભાળિી પડશે. 
 
ભગિાન શ્રી કૃષ્ણે આ તિગિો ગીિાના બીજા અન ેઆઠમા અધ્યાયમાં કહી 
છે; જનેો પાઠ આપણે કરીએ છીએ, િો આપ સહનુે ગિાત્માની 
મોક્ષપ્રાસ્પ્તની યાત્રા સગુમ બન ેએિી આ પ્રાથતનામાં ધ્યાનસ્થ બની સંહમહલિ 
થિા નમ્ર તિનંિી. 
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ગીિા અધ્યાય : ૨ 
हरर ॐ तत्सत ्. श्री भगवान उवाच, 
अशोच्यानन्वशोचस्त्व ं प्रज्ञावादंश्च भाषस,े 
गतासनुगतास  ंश्चनानशुोचतन्त पतडितााः.

 
(જરૂર મજુબ ગજુરાિી અથિા હહન્દી બેમાંથી એક જ િાંચિું .) 
િું  શોક નહહ કરિા યોગ્યનો શોક કર ેછે અન ેપંક્રડિાઈના બોલ બોલે છે, પણ 
પંક્રડિો િો મરલેાંનો કે જીિિાંનો શોક કરિા નથી. 
Sri Krishna said your words are wise, but your sorrow is 
for nothing. The truly wise mourn neither for the living 
nor for the dead. 
 (त   न शोक करन ेयोग्य के सलए शोक करता ह ैऔर पंकितों के-स ेवचन बोलता 
ह,ै परंत ुपंकित जन तजनके प्रार् चल ेगय ेह ैं और तजनके प्रार् नहीं गय ेह ैं उनके सलए 
भी नहीं शोक करत ेह ैं.||११||) 
 

न त्ववेाहं जात ुनासं न त्व ंनमे ेजनासधपााः, 
न चवै न  भतवष्यामाः  सव ेवयमताः परम ्.

 
હ ું કદી ન હિો એમ નથી; િેમ જ િું ન હિો કે હિે પછી આપણે બિા ન 
હોઈએ, એમ પણ નથી. 
There was never a time when I did not exist, nor you. 
Nor is there any future in which we shall cease to be. 
 (आत्मा सनत्य ह,ै इससलए शोक करना अयतुत ह.ै) वास्तव म ें न तो ऐसा ही ह ैकक 
म ैं ककसी काल म ें नहीं र्ा अर्वा त   नहीं र्ा और न ऐसा ही ह ैकक इसस ेआग ेहम 
सब नहीं रह ेंग.े||१२||)  
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दकेहनोऽतस्मन्यर्ा दहे ेकौमारं यौवन ंजरा, 
तर्ा दहेान्तर  प्रातततधीरस्तत्र  न महु्यतत.

જમે દેહિારીન ેઆ દેહમાં બાલ્ય, યૌિન અન ેિદૃ્ધાિસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે, િેમ 
બીજા દેહની પ્રાસ્પ્ત થાય છે; િીરજિાળો િેમાં મોહ પામિો નથી. 
Just as the dweller in this body passes through 
childhood, youth and old age, so at death he merely 
passes into another kind of body. The wise are not 
deceived by that. 
 (जसै ेजीवात्मा की इस दहे म ें कमुार, यवुा और वदृ्धावस्र्ा होती ह,ै वसै ेही अन्य 
शरीर की प्राततत होती ह,ै उस तवषय म ें धीर परुुष नहीं मोकहत होता ह.ै||१३||) 
 

मात्रास्पशाफ़त ुकौन्तये  शीतोष्र्सखुदाुःखदााः, 
आगमापासयनोऽसनत्यास्तांतस्तततक्षस्व भारत.

ઈંક્રિયોના તિષયો સાથેના સંબંિો શીિ, ઉષ્ણ, સખુ અન ે દુુઃખ દેનારા, 
આિિાજિાના સ્િભાિિાળા અન ેઅતનત્ય છે; િેઓન ેિું સહન કર. 
Feelings of heat and cold, pleasure and pain, are caused 
by the contact of the senses with their objects. They 
come and they go, never lasting long. You must accept 
them. 
 (सखु-द:ुख और सदी-गरमी दनेवेाल ेइतन्िय और तवषयों के संयोग तो क्षर्भंगरु 
और असनत्य ह ैं, इससलय ेउनको त   सहन कर.||१४||) 
 

यं कह न व्यर्यन्त्यतेपेरुुष ं परुुषष फ़भ, 
समदाुःखसखु ं धीरं सोऽमतृत्वाय कल्पत.े

સખુદુુઃખન ેસમાન માનનારા જ ેિીરજિાનનઈેસ્ન્િયોના તિષયો સાથેના સંબંિો 
વ્યાકુળ કરિા નથી, િે અમરિા મેળિિા સમથત થાય છે. 
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A serene spirit accepts pleasure and pain with an even 
mind, and is unmoved by either. He alone is worthy of 
immortality. 

नासतो तवद्यत े भावो नाभावो तवद्यत े सताः, 
उभयोरतप    दषृ्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदसश फ़सभाः.

અસિ્ નો ભાિ(અસ્સ્િત્િ) નથી અન ેસિ્ નો અભાિ નથી. િત્ત્િદશીઓએ 
આ બંનનેો તનણતય જોયો છે. 
That which is non-existent can never come into being 
and that which is can never cease to be. Those who have 
known the inmost Reality know also the nature of is and 
is not. 
 (असत ् वस्त ुका तो अतस्तत्व नहीं ह ैऔर सत ् का अभाव नहीं ह,ै इस प्रकार इस 
दोनों को ही तत्व ज्ञानी परुुष द्वारा दखेा गया ह.ै||१६||) 

 
अतवनासश त ु तकद्वतद्ध यने सव फ़समदं ततम ्, 
तवनाशमव्ययस्यास्य  न  कतश्चत्कत ुफ़मह फ़तत.

 
જ ે િડ ે આ સઘળું વ્યાપ્ત છે િેન ે િું અતિનાશી જાણ; એ અવ્યય 
(અતિનાશી)નો તિનાશ કરિા કોઈ સમથત નથી. 
That Reality which pervades the universe is 
indestructible. No one has power to change the 
Changeless. 
 (तजसस ेयह संप  र् फ़ जगत व्यातत ह ैउसको त   नाशरकहत जान, इस अतवनाशी का 
तवनाश करनकेो कोई समर् फ़ नहीं ह.ै||१७||) 
 

अन्तवत ईम े दहेा सनत्यस्योततााः शरीररर्ाः, 
अनासशनोऽप्रमयेस्य तस्माद्युद्धस्व  भारत.
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તનત્ય, અતિનાશી અન ેઅપ્રમેય( પ્રમાણના અતિષય) શરીરિારી (આત્મા)નાં 
આ શરીરો નાશિંિ કહ્યાં છે. 
Bodies are said to die, but That which possesses the 
body is eternal. It cannot be limited or destroyed.  
 (इस नाशरकहत (अतवनाशी) अप्रमये (तजसका कोई भी प्रमार् नहीं ह)ै और 
सनत्यस्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कह ेगय ेह ैं. ||१८||) 
 

य एन ंवतेत्त  हन्तारं  यशै्चन ं  मन्यत ेहतम ्, 
उभौ तो न तवजानीतो नायं हतन्त न हन्यत.े

 
જ ેઆ(આત્મા)ન ેમારનાર જાણે છે અથિા જ ેઆન ેમરાયેલો માન ેછે, િેઓ 
બંને નથી સમજિા; કેમ કે આ(આત્મા) નથી મારિો કે નથી મરાિો. 

Some say this Atman Is slain, 
and others Call it the slayer: 

They know nothing. 
How can It slay 

Or who shall slay It? 
 (जो इस आत्मा को मारनवेाला समजता ह ैऔर जो इसको मारा गया मानता ह ै
व ेदोनों ही नहीं जानत ेह ैं, तयों कक यह आत्मा न मारता ह ैऔर न मारा जाता 
ह.ै||१९||) 
 

न जायत े सम्रयत ेवा  कदासचन ् नायं भ  त्वा भतवता वा न  भ  याः, 
अजो  सनत्याः शाश्वतोऽयं परुार्ो न  हन्यत े  हन्यमान े  शरीर.े

 
આ(આત્મા) કદી જન્મિો કે મરિો નથી; અથિા પિૂ ેનહહ હોઈ, ફરી નહહ 
હોય, એમ પણ નથી. આ અજન્મા, તનત્ય, શાશ્વિ અન ેપરુાિન છે; િેથી 
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શરીર મરાયા છિાં મરાિો નથી. 
Know this   Atman Unborn, undying, 
Never   ceasing, Never    beginning, 

Deathless, birth less, Unchanging forever, 
How can It die? 

 (आत्मा न कभी जन्मता ह ैऔर न तो मरता ह,ै अर्वा न यह आत्मा नहीं हो 
करके कर्र होनवेाला ह,ै तयों कक यह आत्मा अजन्मा, सनत्य, शाश्वत और परुातन 
ह,ै और शरीर के नाश होन ेपर भी यह नाश नहीं होता ह.ै||२०||) 
 

वदेातवनासशन ं  सनत्यं  य एनमजन्मव्ययम ्, 
करं् स परुुषाः पार् फ़ कं घातयतत हतन्त कम ्.

 
જ ેઆન ેઅતિનાશી, તનત્ય, અજન્મા અન ેઅતિકારી જાણે છે, િે પરુષ કોન ે
કેિી રીિે માર ેછે િથા મરાિે છે? 

Knowing It birth less,  Knowing It deathless, 
Knowing It endless,  Forever   unchanging, 
Dream not you do  The deed of any kind, 

Dream not the power Is yours to command it. 
 (जो परुुष इस आत्मा को नाशरकहत, सनत्य, अजन्मा और अव्यय जानता ह,ै वह 
परुुष कैस ेककसीको मरवाता ह,ै और कैस ेककसीको मारता ह?ै||२१||) 

 
वांसासस जीर्ाफ़सन यर्ा तवहाय नवासन गहृर्ातत  नरोऽपरातर्, 
तर्ा शरीरातर् तवहाय जीर्ाफ़सन अन्यासन संयातत  नवासन दहेी.

 
જમે મનષુ્ય જૂનાં િસ્ત્રો ત્યજી નિાં િસ્ત્રો િારણ કર ેછે, િેમ દેહિારી આત્મા 
જૂનાં શરીરો ત્યજી બીજાં નિાં શરીરો પામે છે. 

As worn-out garments Are shed by the body: 
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Worn-out bodies  Are shed by the dweller 
Within the body:   New bodies are donned 

By the dweller, like garments. 
 (जसै ेमनषु्य परुान ेवस्त्रों को त्याग करके द  सर ेनय ेवस्त्रों को ग्रहर् करता ह,ै वसै े
ही जीवात्मा परुान ेशरीरों को त्याग कर दसुर ेनय ेशरीरों को प्रातत होता ह.े||२२||) 
 

ननै ं सछन्दंतत शस्त्रातर्  ननै ं दहतत पावकाः,   
न चनै ं तलदेयन्त्यापो न शोषयतत मारुताः

 
આ (આત્મા)ને શસ્ત્રો છેદિાં નથી, આન ેઅસ્ગ્ન બાળિો નથી, આન ેપાણી 
ભીંજિિું  નથી અન ેપિન સૂકિિો નથી. 

Not wounded by weapons, Not burned by fire, 
Not dried by the wind,  Not wetted by water: 

Such is the Atman. 
 (आत्मा को शस्त्राकद नहीं काट सकत ेह ैं, आग नहीं जला सकती ह,ै जल नहीं 
गीला कर सकत ेह ैं और वाय ुनहीं सखुा सकता ह.ै||२३||) 
 

अछदे्योऽयमदाह्योयमतलदे्योऽशोष्य एव च 
सनत्याः सव फ़गताः स्र्ार्  रचलोऽयं सनातनाः.

 
આ(આત્મા) છેદિો અશક્ય, બાળિો અશક્ય, ભીંજિિો અશક્ય અન ે
સૂકિિો અશક્ય જ છે; અન ે આ તનત્ય, બિે વ્યાપ્ત, સ્સ્થર, અચળ િથા 
સદાનો છે. 

Not dried, not wetted, Not burned not wounded, 
Innermost element, Everywhere, always, 

Being of being, Changeless, eternal, 
Forever and ever. 
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 (आत्मा अच्छदे्य ह,ै अदाह्य ह,ै अतलदे्य ह ैऔर अशोच्य ह,ै और यह आत्मा 
सनत्य, सव फ़ व्यापक, अचल, तस्र्र रहनवेाला और सनातन ह.ै||२४||) 
 

अव्यततोऽयमसचन्त्योऽयमतवकायो फ़ऽयमचु्यत,े 
तस्मादवें तवकदत्वनै ं नानशुोसचतमुह फ़सस.

 
આ આત્મા અવ્યક્િ- ઈસ્ન્િયોથી જાણિો અશક્ય, અહચન્ત્ય-મનથી હચંિિિો 
અશક્ય અન ેઅતિકારી કહેિાય છે; માટે એમ આન ેજાણીન ેિું  શોક કરિાને 
યોગ્ય નથી. 
This Atman cannot be manifested to the senses, or 
thought about by the mind. It is not subject to 
modification. Since you know this you should not grieve. 
 (आत्मा अव्यतत अर्ाफ़त ् इतन्ियों का अतवषय, असचन्त्य अर्ाफ़त ् मन का अतवषय 
और आत्मा तवकारकहत अर्ाफ़त ् न बदलनवेाला कहा जाता ह.ै इस आत्मा को ऐसा 
जानकर तझु ेशोक करना उसचत नहीं ह.ै||२५||) 
 

अर् चनै ंसनत्यजात ंसनत्यं वा मन्यस ेमतृम ्, 
तर्ातप  त्व ंमहाबाहो  ननै ं शोसचतमुह फ़सस.

 
અથિા િું  આત્માન ેસદા જન્મનારો અન ેમરનારો માન,ે િો પણ િું  આનો 
શોક કરિાને યોગ્ય નથી. 
But if you should suppose this Atman to be subject to 
constant birth and death, even then you ought not to be 
sorry.  
(यकद त   इस ेसदा जन्मन ेऔर मरनवेाला मान ेतो भी इस प्रकार शोक करनकेो 
योग्य नहीं ह.ै||२६||) 
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जातस्य कह ध्रवुो मतृ्यध्र ुफ़व ंजन्म मतृस्य च, 
तस्मादपररहायऽेर् े  न  त्व ं  शोसचतमुह फ़सस.

 
 
કેમ કે જન્મેલાનું મતૃ્ય ુનક્કી છે અન ેમરલેાનો જન્મ નક્કી છે; માટે ટાળિાન ે
અશક્ય આ તિષયમાં િું  શોક કરિાન ેયોગ્ય નથી. 
Death is certain for the born. Rebirth is certain for the 
dead. You should not grieve for what is unavoidable. 
 (तयों कक जन्मनवेाल े की मतृ्य ु सनतश्चत ह ैऔर मरनवेाल े का जन्म सनतश्चत ह.ै 
इससलए तबना उपायवाल ेइस तवषय म ें शोक करना योग्य नहीं ह.ै||२६||) 
 

अव्यततादीसन भ  तासन व्यतत मध्यासन भारत 
अव्यततसनधनान्यवे  तत्र  का  पररदवेना.

 
આ સ્થાિરજગંમ સતૃ્તષ્ટ આક્રદમાં અપ્રગટ, મધ્યમાં પ્રગટ અન ેઅંિે અપ્રગટ જ 
હોય છે; િેમાં શોક શો?   
Before birth, beings are not manifest to our human 
senses. In the interim between birth and death, they are 
manifest. At death they return to the unmanifest again. 
 (संप  र् फ़ प्रार्ीजगत जन्म स े पकहल े तबना शरीरवाल ेऔर मरन े के बाद भी तबना 
शरीरवाल ेही ह ैं, केवल बीच म ें ही शरीरवाल ेप्रतीत होत ेह ैं, किर इस तवषय म ें तया 
चींता ह?ै||२८||)  
 

दहेी  सनत्यमवध्योऽयं दहे े सव फ़स्य भारत, 
तस्मात्सवाफ़तर् भ  तासन न त्व ं शोसचतमुह फ़सस.

 
સિતના શરીરમાં આ દેહિારી આત્મા સદા હણાય નહીં એિો છે; િેથી કોઈનો 
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પણ શોક કરિો યોગ્ય નથી. 
He who dwells within all living bodies remains for ever 
indestructible. Therefore, you should never mourn for 
anyone.   
 (यह आत्मा सबके शरीर म ें सदा ही अवध्य ह,ै इससलय े ककसीके सलय ेभी शोक 
करना उसचत नहीं ह ै॥)   

 
 (ભેગી, એક જ સતિતસ હોય િો પાનું - ૨૭, અધ્યાય ૮) 

 
 

Now I request you all to stand up please for a two-
minute silent prayer. 
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At the Chapel or Cemetery - 2nd Service 
હક્રર ૐ િિ્ સિ્. 
Friends and relatives of ________ 
As it has been mentioned at the Chapel / Our Bharat 
Bhavan / that Atman continues its journey through many 
lives until it reaches to Brahman- the ultimate truth. 
Death is a stop-over of this journey. 
 
Bhagawan Shri Krishna explained how to live our life 
and how it should be at the time of death. Whatever we 
have collected during our life becomes the extract of life 
at the time of death, and that becomes the seed of next 
life. Therefore Bhagwan reminds us to remember him at 
all the time and do our duties. But remembrance of God 
only happens at the time of death if God was 
remembered during our life.  
 
We have to realize the truth that we are not this physical 
body, but the soul-Atman, residing and then leaving the 
body. The physical body is mortal and will be merged 
into physical elements but the spirit is immortal and will 
remain forever.  
 
Bhagwan Shri Krishna has mentioned this in chapter 8 
of Bhagvad Geeta. I will read few Shlokas from this 
chapter and would like you all join in this prayer by 
becoming meditative, but before that few words in 
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Gujarati. 
 
આ સમગ્ર તિશ્વના જડ-ચિેન બિા જ પદાથોતના સંચાર પાછળ એક જ ચૈિન્ય 
શસ્ક્િ રહેલી છે જનેે આપણે ભગિાન કહીએ છીએ. આગળ ચપેલમાં / 
આપણા ભારિ ભિનમાં / આપણે જોયું કે એ ચૈિન્ય મહાસાગરમાં ઉદ્ભિેલ 
મોજુ ંિે આત્મા. 
આત્મા આ હકીકિનો સાક્ષાત્કાર જ્યાં સિુી ન કરી શકે ત્યાં સિુી િે એક 
જન્મથી બીજો જન્મ એમ યાત્રા કરિો રહે છે. 
 
મતૃ્યનુી ક્ષણ એ એક મહત્િની ક્ષણ છે, કેમ કે એ ક્ષણ આગળની 
જીિનયાત્રાનું બીજ બન ેછે. અંતિમ ક્ષણમાં બિું સંગ્રહ થઈ જાય છે અન ેએની 
મદદથી આગળની યાત્રા થાય છે. એટલે છેિટનો, મતૃ્ય ુસમયનો ભાિ બહ ુ
ક્રકંમિી છે. 
આ સ્થળૂ દેહ િે આપણે નથી, પરંિું  એમાં િસી રહેલ ચૈિન્ય આત્મા િે 
આપણે છીએ. પંચમહાભૂિનો બનલે દેહ છેિટે પંચમહાભૂિોમાં ભળી જાય છે 
અન ેનષ્ટ ન થનાર ઈશ્વર િત્ત્િ શષે રહે છે. 
 
આ છેિટનો ભાિ સંભાળિો હોય િો આખા જીિનને સંભાળિું પડશ,ે કેમ કે 
અંિ એ બીજુ ંકશું નથી પણ આખા જીિનનો તનચોડ છે. અન ેબીજા જીિનન ે
જો સંભાળિું હોય િો આ મતૃ્યનુી ક્ષણન ેસંભાળિી પડશે. 
 
ભગિાન શ્રી કૃષ્ણે આ તિગિો ગીિાના ૮મા અધ્યાયમાં કહી છે, જનેો પાઠ 
આપણે કરીએ છીએ . િો આપ સહનુે ધ્યાનસ્થ બની ગિાત્માની  યાત્રા 
સગુમ બન ેએિી આ પ્રાથતનામાં જોડાિા નમ્ર તિનંિી. 
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(भगवान कहत ेह ैं, तजसका अतस्तत्व नहीं ह ैवह सत्य हो नहीं सकता, और तजसका 
अतस्तत्व ह ैवह कभी नष्ट हो नहीं सकता. ब्रह्म की सज फ़न शततत समग्र अतस्तत्व का 
सनमाफ़र् करती ह,ै और सभीम ें एक ही चतैन्य शततत बस रही ह,ै तजस ेहम भगवान 
कहत ेह ैं. जब तक आत्मा इस ब्रह्म-अंततम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकती ह ै
तब तक वह एक जन्म स ेद  सरा जन्म धारर् करती रहती ह.ै मतृ्य ुइस यात्रा का एक 
ठहराव ह.ै 
भगवान श्री कषृ्र् न ेइस जीवन जीनकेी कला कदखाई ह,ै और मतृ्य ुका ककस तरह 
स्वागत करना वह भी बताया ह.ै मतृ्य ुका क्षर् बहतु ही महत्वप  र् फ़ क्षर् ह,ै तयों कक 
वह आगकेी जीवनयात्रा का बीज होता ह.ै अंततम क्षर् म ें सब इकठ्ठा हो जाता ह ै
और उसके जररय ेआगकेी यात्रा होती ह.ै इससलए अंततम समय का भाव बहतु ही 
कीमत का ह,ै जसै े कक यह स्र्  ल शरीर हम नहीं ह ैं, लकेकन इसम ें बस रही चतैन्य 
आत्मा हम ह ैं. पंच महाभ  तों की बनी हईु दहे अंतम ें पंच महाभ  तों म ें तवसलन हो 
जाती ह,ै और नष्ट नहीं होन ेवाला ईश्वर तत्व शषे रह जाता ह.ै 
यकद इस अंततम भाव को संभालना हो, तब सार ेजीवन को संभालना होगा, तयों 
कक अंत और कछु नहीं ह,ै लकेकन सार ेजीवन का सार-सनचोि ह.ै और द  सर ेजीवन 
को संभालनकेे लीए इस मतृ्य ुकी क्षर् को संभालना होगा. 
भगवान श्री कषृ्र् न ेयह सब गीता के आठव ें अध्याय म ें बताया ह.ै हम इस ेप्रार् फ़ना 
के स्वरूप म ें पढत ेह ैं. आप सब ध्यानस्र् होकर ईसम ें संसमसलत हों ऐसा नम्र सनवदेन 
ह.ै) 
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ગીિા અધ્યાય : ૮ 
हरर ॐ तत्सत ्. श्री भगवान उवाच 

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममचु्यत े
भ  तभावोद ् भवकरो तवसग फ़ाः कम फ़संतज्ञताः.

 
(ગજુરાિી કે હહન્દી બેમાંથી એક જ ભાષાંિર િાંચિું-જરૂર પ્રમાણે) 
નાશરહહિ શ્રેષ્ઠ િત્ત્િ બ્રહ્મ છે; િેનો સ્િભાિ અધ્યાત્મ કહેિાય છે; અન ેપ્રાણી 
માત્રને ઉત્પન્ન કરનાર સતૃ્તષ્ટક્રિયા િે કમત કહેિાય છે.  
Shri Krishna said Brahman is that which is immutable, 
and independent of any cause but itself. When we 
consider Brahman as lodged within the individual being, 
we call him the Atman. The creative energy of Brahman 
is that which causes all existences to come into being. 
 (श्री कषृ्र् भगवान बोल,े तजसका नाश नहीं हो ऐसा परमात्मा तो ब्रह्म ह,ै और 
अपना स्वरूप अर्ाफ़त ् जीवात्मा अध्यात्म नाम स ेकहा जाता ह,ै तर्ा भ  तों के भावों 
को उत्पन्न करनवेाला होमाकद के सनसमत्त िव्यों का त्याग कम फ़ नाम स ेकहा गया ह.ै 
||३||) 
 

असधभ  त ं क्षरोभावाः परुुषश्चासधदवैतम ् 
असधयज्ञोऽहमवेात्र  दहे े दहेभ  तां वर.

 
નાશિંિ પદાથત અધિભૂિ છે, પરુષ (ચૈિન્ય- અધિષ્ઠાિા) અધિદેિ છે; િથા હ ું 
(િાસદેુિ ભગિાન) જ આ દેહમાં તિષ્ણુરૂપ ેઅધિયજ્ઞ છંુ. 
The nature of the relative world is mutability. The nature 
of the individual man is his consciousness of ego. I alone 
am God who presides over action, here in this body. 
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 (उत्पतत्त और तवनाश धम फ़ वाल ेसब पदार् फ़ असधभ  त ह ैं और कहरडयमय परुुष असधदवै 
ह.ै ईस शरीर म ें म ैं वासदुवे (भगवान) ही तवष्र्रुूप स ेअसधयज्ञ ह  ं. ||४||) 
 

अन्तकाल ेच मामवे  स्मरन्मतुत्वा कलवेरम ्, 
याः प्रयातत स मद्भाव ंयातत नास्त्यत्र संशयाः.

 
જ ેઅંિકાળ ેમારં જ સ્મરણ કરિાં શરીર  છોડી જાય છે, િે મારો ( ઇશ્વર) ભાિ 
પામે છે, એમાં સંશય નથી. 
At the hour of death, when a man leaves his body, he 
must depart with consciousness absorbed in me. Be 
certain of that.  
(जो परुुष अंतकाल म ें मझु ेही स्मरर् करता हआु शरीर को त्याग कर जाता ह,ै वह 
मरे ेसाक्षात ् स्वरूप को प्रातत होता ह,ै उसम ें कोई भी संशय नहीं ह.ै ||५||) 
 

यं यं वाऽतप स्मरन्भाव ंत्यजयन्त ेकलवेरम ् 
त ं तमवेतेत कौंतये  सदा  तद्भावभातवताः.

 
મનષુ્ય અંિકાળ ેજ ેજ ેપદાથતન ેયાદ કરિાં શરીર  છોડી જાય છે, િેન ેજ િે પામે 
છે; (કેમ કે) હંમેશ િે પદાથતની ભાિનાિાળો િે હોય છે. 
Whatever a man remembers at the last when he is 
leaving the body, will be realized by him in the 
hereafter; because that will be what his mind has most 
constantly dwelt on, during this life. 
 (मनषु्य अंतकाल म ें तजस तजस भी भाव को स्मरर् करता हआु शरीर को त्यागता 
ह,ै उस उसको ही प्रातत होता ह,ै तयों कक सदा तजस भाव का सचंतन करता ह,ै 
अंतकाल म ें प्राय: उसीका स्मरर् होता ह.ै ||६||) 
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तस्मात्सवषे ुकालषे ुमामनसु्मर यदु्ध्य च, 
मय्यतप फ़त    मनोबतुद्धमाफ़मवेषै्यस्यसंशयम ्.

 
માટે સિત કાળે િું  મારં સ્મરણ કર. મારામાં અપતણ કરલેાં મન-બતુ્તદ્ધિાળો િું  
ચોક્કસ મન ેજ પામીશ. 
Therefore you must remember me at all times, and do 
your duty. If your mind and heart are set upon me 
constantly, you will come to me. Never doubt this. 
 (इससलए त   सब समय म ें मरेा स्मरन कर. इस प्रकार मरेमे ें अप फ़र् ककए हएु मन-बतुद्ध 
स ेयतुत हआु सन:संदहे मरेकेो ही प्रातत होगा. ||७||) 
 

अभ्यासयोगयतुतने चतेसा नान्यगासमना, 
परमं परुुष ं कदव्यं यातत पार्ाफ़नसुचन्तयन ्.

 
અભ્યાસયોગથી યકુ્િ અન ે બીજ ે નહહ જનારા હચિ િડ ે હચંિન કરિાં   
(મનષુ્ય) પરમ ક્રદવ્ય પરુષ - પરબ્રહ્મન ેપામે છે. 
Make a habit of practicing meditation, and do not let 
your mind be distracted. In this way you will come 
finally to the Lord who is the light-giver, the highest of 
the high. 
 (परमशे्वर के ध्यान के अभ्यासरूप योग स ेयतुत अन्य तरर् न जानवेाल े सचत्तस े
सनरंतर सचंतन करनवेाला मनषु्य परम प्रकाशस्वरूप कदव्य परुुष को अर्ाफ़त ् परमशे्वर 
को ही प्रातत होता ह.ै ||८||) 
 

कतव ं परुार्मनशुाससतारमर्ोरर्ीयांसमनसु्मरदे्याः,   
सव फ़स्य धातारमसचन्त्यरूपमाकदत्यवर् ं तमसाः परस्तात ्. 
प्रयार्काल ेमनसाऽचलने भतत्या यतुतो योगबलने चवै, 
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भ्रवुोम फ़ध्यपे्रार्मावशे्य सम्यक ् स त ं परुुषमपुतैत कदव्यम ्.
સિતજ્ઞ, પરુાણ (અનાક્રદ), સિતના તનયંિા, અતિ સૂક્ષ્મ, સિતના િારક-પોષક, 
અહચંત્ય રૂપિાળા, સૂયત સમાન િણતિાળા અન ે (અજ્ઞાનરૂપ) અંિકારથી દૂર 
એિા પરમ પરુષ - પરમેશ્વરનું જ ે હચંિન કર ે છે િે મરણકાળે ભસ્ક્િ િથા 
યોગબળથી યકુ્િ રહી અચળ મન િડ ે બે ભમ્મરની િચ્ચ ેપ્રાણન ેસારી રીિે 
સ્થાપી પરમ ક્રદવ્ય પરુષ - પરબ્રહ્મન ેપામે છે. 

He is all-knowing God, lord of the emperors, 
Ageless, subtler far than mind’s inmost reality, 

Universal sustainer, shining sun like, self luminous, 
He dwells beyond delusion, the dark of Maya. 

On Him let man meditate 
Always, for then at the last hour 

Thus he will take his leave: and now with the life-force 
Indrawn utterly, held fast between the eyebrows 

He goes forth to find his Lord 
That light giver, who is the greatest. 

 (जो परुुष सव फ़ज्ञ, अनाकद, सबके सनयंता, स  क्ष्म स ेभी अतत स  क्ष्म, सबको धारर्-
पोषर् करनवेाला, असचन्त्य स्वरूप, स  य फ़ के सदशृ सनत्य चतेन प्रकाशरूप, अतवद्या 
स ेपर,े शदु्ध सतच्चदाघन परमात्मा को स्मरर् करता ह ैवह भतततयतुत परुुष अन्त 
कालम ें भी योगबल स ेभकृटुी के मध्यम ें प्रार् को अच्छी तरह स्र्ापन करके सनश्चल 
मन स ेस्मरर् करता हआु उस कदव्य स्वरूप परम परुुष परमात्मा को प्रातत होता ह.ै 
||९, १०||) 
 

यदक्षरं वदेतवदो वदतन्त तवशतन्त यद्यतयो वीतरागााः, 
यकदच्छन्तो ब्रह्मचय ंचरतन्त तत्त े पदं संग्रहरे् प्रवक्ष्य.े

 િેદિેિાઓ જનેે અક્ષર-અતિનાશી કહે છે, રાગરહહિ યતિઓ જમેાં પ્રિેશ કર ે
છે (અન)ે જનેે ઈચ્છનારા બ્રહ્મચયત પાળે છે, િે પદ હ ું િન ેટંૂકમાં કહ ું છંુ. 
Now I will tell you briefly about the nature of Him who 
is called the deathless by those seers who truly 
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understand the Vedas. Devotees enter into Him when the 
bonds of their desire are broken. To reach this goal, they 
practice control of the passions. 
 (वदे के जाननवेाल े तवद्वान तजस परम पद को ॐकार नाम स े जानत े ह ैं और 
आसतततरकहत यत्नशील महात्माजन तजसम ें प्रवशे करत ेह ैं तर्ा तजस परम पद को 
चाहनवेाल ेब्रह्मचय फ़ का आचरर् करत ेह ैं उस परम पद को तरे ेसलए संक्षपेम ें कह  ंगा. 
||११||) 
 

सव फ़द्वारातर्  संयम्य  मनोहकृद  सनरुध्य च, 
म  ध फ़न्याधायात्मनाः प्रार्मातस्र्तो योगधारर्ाम ्. 
ओसमत्यकेाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनसु्मरन ्,    
याः प्रयातत त्यजन्दहें स यातत परमां गततम ्.

 
સિત ( ઈસ્ન્િયરૂપી) દરિાજા િશ કરી, મનને હૃદયમાં રોકી, પોિાના પ્રાણન ે
મસ્િકે બ્રહ્મરંધ્રમાં સ્થાપી, યોગિારણાનો આશ્રય કરનાર જ ે કોઈ ૐ એિા 
એકાક્ષર બ્રહ્મનું સ્મરણ કરિાં દેહ ત્યજી મરણ પામે છે, િે પરમ ગતિ પામે છે. 
When a man leaves his body and departs, he must close 
all the doors of the senses. Let him hold the mind firmly 
within the shrine of the heart, and fix the life-force 
between the eyebrows. Then let him take refuge in 
steady concentration, uttering the sacred syllable OUM 
(ॐ) and meditating upon me. Such a man reaches the 
highest goal.  
 (सब इतन्ियों के द्वारोंको रोककर, मन को हदृ्दशे म ें तस्र्र करके और अपन ेप्रार् 
को मस्तक म ें स्र्ापन करके, योगधारर्ा म ें तस्र्त हआु जो परुुष ॐ ऐस ेएकाक्षर 
रूप ब्रह्म को उच्चारर् करता हआु शरीर को त्याग कर जाता ह ैवह परुुष परम 
गतत को पाता ह.ै ||१२, १३||) 
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अनन्यचतेााः सतत ंयो मां स्मरतत सनत्यशाः, 
तस्याहं सलुभाः पार् फ़  सनत्ययतुतस्य योसगनाः.

 
જ ેતનરંિર બીજામાં હચિ નહહ રાખિાં તનત્ય મારં સ્મરણ કર ેછે, િે તનત્યયકુ્િ 
યોગીન ેહ ું સલુભ છંુ. 
When a yogi has meditated unceasingly for many years, 
with an undistracted mind, I am easy of access to him, 
because he is always absorbed in me. 
 (जो परुुष मरेमे ें अनन्य  सचत्त स ेतस्र्त हआु, सदा ही मरेकेो स्मरर् करता ह,ै उस 
सनरंतर मरमे ें यतुत हएु योगी के सलए म ैं सलुभ ह  ं. ||१४||) 
 

मामपुते्य पनुज फ़न्म दाुःखालयमशाश्वतम ्, 
नातनवुतन्त महात्मानाः संससतदं्ध परमां गतााः.

 
પરમ ઉત્કૃષ્ટ હસત્તદ્ધ પામેલા મહાત્માઓ, મન ે પામી દુુઃખના સ્થાનરૂપ અન ે
નાશિંિ પનુજતન્મને પામિા નથી. 
Great souls who find me have found the highest 
perfection. They are no longer reborn into this condition 
of transience and pain. 
 (वह परम ससतद्ध को प्रातत हएु महात्माजन मरेकेो प्रातत होकर द:ुख के स्र्ानरूप 
क्षर्भंगरु पनुज फ़न्म को नहीं प्रातत होत ेह ैं. ||१५||) 
 

आब्रह्मभवुनाल्लोकााः पनुरावतत फ़नोऽज ुफ़न, 
मामपुते्य त ु कौंतये पनुज फ़न्म न तवद्यत.े

 
બ્રહ્મ લોક સિુીના જ ેસિતિલોક છે, િે સિત લોકન ેપામિાથી પણ મનષુ્ય ફરી 
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સંસારમાં આિે છે; પરંિ ુમન ેપામી ફરી જન્મ થિો નથી.  
All the worlds, and even the heavenly ream of Brahman, 
are subject to the laws of rebirth. But, for the man who 
comes to me, there is no returning. 
 (ब्रह्मलोक स े लकेर सब लोक पनुरावती स्वभाववाल े ह ैं, लकेकन मरेकेो प्रातत 
होकर उसका पनुज फ़न्म नहीं होता ह.ै ||१६||) 

 
अव्यतताद ् व्यततयाः सवाफ़ाः प्रभवन्त्यहरागम,े 
रात्र्यागम े प्रलीयन्त े तत्रवैाव्यततसंज्ञके

 
બ્રહ્માનો ક્રદિસ આિિાં  સિત વ્યસ્ક્િઓ અવ્યક્િથી ઉત્પન્ન થાય છે અન ેરાતત્ર 
આિિાં િે જ અવ્યક્િ નામિાળાં લય પામે છે. 
Day dawns , and all those lives(લાઈવ્ઝ) that lay hidden 
asleep,  
Come forth and show themselves , mortally manifest.    
 (संप  र् फ़ दशृ्य मात्र भ  तगर् ब्रह्मा के कदन के प्रवशेकाल म ें अव्यततस ेउत्पन्न होत ेह ैं 
और ब्रह्मा की रातत्र के प्रवशेकाल म ें उस अव्यततनामक ब्रह्मा के स  क्ष्म शरीरम ें ही 
लय होत ेह ैं. ||१८||) 
 

भ  तग्रामाः स एवायं भ  त्वा भ  त्वा प्रलीयत े
रात्र्यागमऽेवशाः पार् फ़ प्रभवत्यहरागम.े

 
 
િે જ આ પ્રાણીઓના સમૂહ પ્રગટી બ્રહ્માની રાતત્ર આિિાં પરિશ થઈ લય 
પામે છે અન ેક્રદિસ આિિાં ઉત્પન્ન થાય છે. 
They all appear from Prakriti during the day of Brahmaa 
and dissolve into the sleeping germ of life. 
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 (वही यह भ  त समदुाय उत्पन्न हो होकर, प्रकतृत के वशम ें होकर ब्रह्मा की रातत्र के 
प्रवशेकालम ें लय होता ह ैऔर कदन के प्रवशेकालम ें कर्र उत्पन्न होता ह.ै ||१९||) 
 

परस्तस्मातु्त भावोऽन्य व्यततोऽव्यततात्सनातनाः, 
याः  सवषे ु  भ  तषे ु  नश्यत्स ु  न तवनश्यतत.

 
પરંિ ુિે અવ્યક્િથી જુદો બીજો જ ેસનાિન ભાિ છે િે સિત ભૂિો નાશ પામિા 
છિાં નાશ પામિો નથી. 
But behind the manifest and the unmanifest, there is 
another Existence, which is eternal and changeless. This 
is not dissolved in the general cosmic dissolution. 
 (परंत ुउस अव्यतत स े द  सरा जो सनातन भाव ह,ै वह सतच्चदानन्दघन प  र् फ़ब्रह्म 
परमात्मा सब भ  तों के नष्ट होनपेर भी नष्ट नहीं होता ह.ै ||२०||) 
 

अव्यततोऽक्षर ईत्यतुतस्तमाहाुः परमां गततम ्, 
यं प्रातय न सनवत फ़न्त े  तद्धाम परमं मम ्.

 
એ અવ્યક્િ 'અક્ષર' એમ કહેિાય છે; અન ે િેન ેશ્રતુિઓ પરમ ગતિ કહે છે; 
જનેે પામી જ્ઞાનીઓ સંસારમાં પાછા ફરિા નથી, િે મારં પરમ િામ છે. 
It has been called the unmanifest, the imperishable. To 
reach It is said to be the greatest of all achievements. It is 
my highest state of being. 
 (वह अव्यतत "अक्षर" ऐस ेकहा गया ह,ै उस ही अक्षर नामक अव्यतत भाव को 
परम गतत कहत ेह ैं, तर्ा उस ेपाकर मनषु्य पीछ ेनहीं आत ेह ैं, वह मरेा परम धाम 
ह.ै) 
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एषा ब्राह्मी तस्र्तत पार् फ़ ननैां प्रातय तवमहु्यतत, 
तस्र्त्वास्यामन्तकालऽेतप   ब्रह्मसनवाफ़र्मचृ्छतत.

 
બ્રહ્મન ેપ્રાપ્ત થયેલાની સ્સ્થતિ આિી છે. િે પામ્યા પછી મનષુ્ય મોહન ેિશ 
થિો નથી, અંિકાળ ેપણ આ સ્સ્થતિમાં રહીન ેિે શાંિ બ્રહ્મ પદન ેપામે છે.  
This is the state of enlightenment in Brahman: A man 
does not fall back from it into delusion. Even at the 
moment of death he is alive in that enlightenment: 
Brahman and he are one. 
 (ब्रह्म को प्रातत हएु की तस्र्तत ऐसी होती ह.ै उसको पाकर मनषु्य मोह के वश 
नहीं होता ह,ै और अंत समय म ें भी ईसी तस्र्तत म ें रह कर शांत ब्रह्मपद को प्रातत 
होता ह.ै ) 
 
 
Now I request you all to stand up please for the final 
funeral prayer. 
 

મોક્ષ પ્રાથતના 
 

यो ब्रह्मार् ंतवदधातत प  व ंयो व ैवदेांश्च प्रर्होतत तस्म,ै 
त ं दवे ंआत्मबतुद्ध प्रकाश ं  ममुकु्षुव ै  शरर्महं  प्रपद्ये.

 
જ ેપ્રભ ુદરકે ચિની શરૂઆિમાં સિિ તિસ્િરિા બ્રહ્મનું સજતન કર ેછે, અન ેજ ે
િેદોન ે પ્રગટ કર ે છે, એિા આત્મજ્ઞાન પ્રગટાિનાર પ્રભનુું મોક્ષપ્રાસ્પ્તની 
આકાંક્ષા સહહિ હ ું ખરખેર શરણ લઉં છંુ. 
The God who creates the ever expanding Brahman in the 
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beginning of each cycle, and who reveals the Vedas, in 
that Lord the revealer of self-knowledge, verily, do I 
take refuse , seeking for liberation. 
 
 (जो प्रभ ुहर चक्र के श  रु म ें सतत तवस्ततृ होनवेाल ेब्रह्म का सज फ़न करता ह,ै और 
जो वदेों को प्रकट करता ह,ै ऐस ेआत्मज्ञान प्रकट करन ेवाल ेप्रभ ुका म ैं मोक्ष की 
प्राततत की आकांक्षा सकहत शरर् ल ेरहा ह  ं. ) 

મંગલ મંક્રદર 
મંગલ મંક્રદર ખોલો દયામય 

જીિન િન અતિ િેગ ે િટાવ્યું દ્વાર ઊભો હશશ ુ ભોળો        
તિહમર ગયું ન ેજ્યોતિ પ્રકાશ્યો હશશનુ ેઉરમાં લ્યો લ્યો ..દયામય  
નામ  મિરુ િમ રટ્યો તનરંિર  હશશ ુ સહ પ્રમેે બોલો         
ક્રદવ્ય િષૃાિરુ આવ્યો બાલક પ્રમેે અમીરસ ઢોળો..દયામય

પંચ મહાભૂિન ેછેલ્લા નમસ્કાર 
मातमकेदसन तात मारुत  सख े तजे सबुंधो जल 
भ्रातव्यो फ़म सनबद्ध एव  भवतामषे प्रर्ामांजसलाः, 
यषु्मत्संगवशोप  जात   सकुतृोिकेस्ि रतन्नम फ़ल 
ज्ञानापास्तसमस्तमोह मकहमा  लीय ेपर ेब्रह्मतर्.

 
હે માિા પથૃ્િી! તપિા િાય!ુ હમત્ર િેજ! સબંુિ ુજલ! ભાઈ આકાશ!  િમન ેહ ું 
આ પ્રણામાંજહલ અપુું છંુ. (આ શરીર િમારાથી બંિાયું  હિું  િેથી) િમારા સંગને 
લઈન ે ઉત્પન્ન થયેલા પણૂ્યોની અધિકિાથી પ્રગટેલા તનમતળ જ્ઞાન િડ ેસઘળો 
મોહનો મહહમા ફેંકી દઈન ેહ ું પરબ્રહ્મમાં લીન થઈ જાઉં છંુ. 
Oh mother Earth! Father Air! Friend Light! Good 
companion Water! Brother Space! I pay tribute and salute 
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to you all five. (As this body was composed of you) I 
performed meritorious deeds in your company and 
acquired pure knowledge with the help of which I now 
throw away all the glory of attachments and dissolve 
myself into the ultimate Brahman. (બ્રહ્મ) 
 
 (ह ेमाता पथृ्वी! तपता वाय!ु समत्र तजे! सबुंध ुजल! भाई आकाश! म ैं आपको यह 
प्रर्ामांजसल अतप फ़त कर रहा ह  ं. (यह शरीर आपस ेबना हआु र्ा ईसीलीए) आपकी 
संगत स ेउत्पन्न हएु प  डयों की असधकता स ेप्रकट हएु सनम फ़ल ज्ञान के जररय ेसभी मोह 
की मकहमा त्याग कर म ैं परब्रह्म म ें लीन हो रहा ह  ं.)  

અંત્યેત્તષ્ટ પ્રાથતના 
 

ॐ स  य ंचक्ष ग फ़च्छत ु वातमात्मा  द्यां च गच्छ प ृतर्वीं च धम फ़र्ा, अपो  
वा  गच्छ यकद तत्र त े कहतमोषधीष ु  प्रततततष्ठा  शरीरैाः

 
હે જીિ ! િારા શરીરનાં બિાં િત્ત્િો સતૃ્તષ્ટનાં મહા િત્ત્િોમાં તિહલન થાિ. િારી આંખો 
િેજ િત્ત્િ અસ્ગ્નમાં મળી જાિ, િારો પ્રાણ િાય ુ િત્ત્િમાં મળે, િારં આકાશ િત્ત્િ 
અંિરીક્ષમાં વ્યાપક થાિ, િાર ં સ્થળૂ િત્ત્િ પથૃ્િીમાં એકરસ બનો, િારં રસ િત્ત્િ 
જળમાં એકરસ બનો અન ેિાર ંઆત્મ િત્ત્િ બીજા લોકમાં પોિાન ેયોગ્ય શરીર પ્રાપ્ત 
કરો. 
Oh mortal! After thy death may all the components of thy 
body be merged into the five elements of this earth. Thine eyes 
be absorbed in the sun and thy breath be absorbed into the 
atmosphere. May the other parts be merged into appropriate 
elements. And in accordance with the meritorious deeds thou 
hast performed here, may thy spirit dwell in the appropriate 
body. 
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 (ह ेजीव! तमु्हार ेशरीर के सभी तत्त्व स ृतष्ट के महा तत्त्वों म ें तवसलन हो जाओ. तमु्हारी 
आंख ें तजे तत्त्व अतग्न म ें समल जाय, तमु्हारा प्रार् वाय ुतत्त्व म ें समल जाय, तमु्हारा आकाश 
तत्त्व अंतरीक्ष म ें व्यापक हो जाय, तमु्हारा स्र्  ल तत्त्व पथृ्वी म ें एकरस हो जाय, तमु्हारा रस 
तत्त्व जल म ें एकरस हो जाय, और तमु्हारा आत्म तत्त्व अन्य लोक म ें अपन ेयोग्य शरीर को 
प्रातत कर ल ें. ) 
 
 

શાંતિમંત્ર 
 

ॐ द्यौ शांतताः अंतरीक्षाः शांतताः प ृतर्वी शांतताः आपाः  
शांतताः औषधयाः शांतताः वनस्पतयाः शांतताः तवश्वेदवेााः  

शांतताः ब्रह्म शांतताः सव फ़,  
ॐ शांतताः शांतताः एव शांतताः सामा शांततरसेध,  

ॐ शातताः शांतताः शांतताः.
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અસ્સ્થ તિસજતન 
સામગ્રી-કંકુ, ચોખા, જિ, ફૂલ, બે સોપારી.  

ॐ आ त्वा मनसाऽनातने वाचा ब्रह्मर्ा त्रय्या तवद्यया, 
प ृतर्व्या मतक्षकायामया गं रसने सनवपाम्यसौ.

 
આ અસ્સ્થઓન ેકળશમાં અથિા પીળા િસ્ત્રમાં  નીચ ેદભત મૂકીન ેરાખિાં.  
-કંકુનો ચાંલ્લો કરી એક સોપારી સામે મૂકિી. 
- જિ, ચોખા, ફૂલ હાથમાં લેિાં. 
યમનું આહ્િાન...  

ॐ  यमग्न े  कव्यवाहन  त्व ं   सचन्मन्यस े  रसयम ्, 
तन्नो   गीसभ फ़ाः   श्रवाय्यं  दवेत्रा  पनया  यजुम ्.    
ॐ यमाय नमाः यममाह्वायासम स्र्ापयासम  ध्यायासम.

 
---જિ, ચોખા, ફૂલ ચડાિી દેિાં. બીજી સોપારી લઈ ચાંલ્લો કરી સામે મૂકિી. 
તપિનૃું આહ્િાન 

ॐ ईदं तपतभृ्यो नमाः अस्त्वद्ययपे  वाफ़सोऽय उपरासऽईय,ु 
य ेपातर् फ़व रजस्या सनषत्ताय ेवा  न  न गं सवुजृनास ुतवक्षु.  
ॐ तपतभृ्यो नमाः तपतनृ ् आह्वायासम स्र्ा० ध्यायासम.

 
અંજહલમાં અસ્સ્થ લઈ જિ, ચોખા અન ેફૂલ સાથે  નીચનેો મંત્ર બોલી તિસત્તજતિ 
કરિાં. 

ॐ अतस्र् कतृ्वा ससमधं तदषृ्टापो, असाध्यन ् शरीरं ब्रह्मप्रातवशत ्.     
ॐ स  य ंचक्ष ग फ़च्छत ु  वातमात्मा द्यां च गच्छ प ृतर्वीं च धम फ़र्ा अपो  
वा  गच्छ यकद तत्र त े कहतमोषधीष ु  प्रततततष्ठा  शरीरैाः.
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---બે હાથ જોડી પ્રાથતના કરિી. 

ॐ य े सचत्प  व फ़ ऋतसाता ऋतजाता ऋतावदृ्याः, 
ऋषीन्तपस्वतो यने तपोजामतप गच्छतात ्.           
ॐ आयतुव फ़श्वायाुः पररपाततु्वा प  षा                  
त्वा पात ुप्रयर् ेपरुस्तात ्, यत्रासत ेसकुतृो यत्र तऽईयाुः 

तत्र त्वा दवेाः सतवता दधात.ु 
ॐ  शांतताः  शांतताः  शांतताः. 

 

 
 
 
 


