
My Recommendation is to Rise Above All Causes of Attachments 
 As narrated by Chhotalal Kushalchand 

  

I received a letter from Shrimad Rajchandra informing me of the demise of my son, 

Nagindas. The letter was in the handwriting of Shrimad’s younger brother, Mansukhlal 

Ravjibhai and carried the following 

message from Shrimad: 

  

“Since the beginning of time, this soul has 

taken birth in the form of a father, a son, 

and yet it is not aware of it’s true identity.  

Nagindas’s death is an occasion to remind 

ourselves that since beginningless time, 

the soul has maintained a false sense of 

oneness with the body . To overcome this, 

one must develop detachment birthed by 

true wisdom. The grief that you are 

experiencing now is due to your 

attachment to Nagindas. However, the 

path of the enlightened ones is such that it 

frees all who walk on it from the shackles of worldly attachment. I request you to 

contemplate upon this and rise above  all causes of attachments: this alone is my 

recommendation.” 

  

Upon receiving Shrimad’s uplifting letter, and due to his divine grace, my attachment 

towards Nagindas reduced gradually although it would resurface from time to time. 

  

All worldly relationships are momentary.  

There is no true happiness in being chained by ephemeral bonds of love. 

Everything is transient and destructible. You alone are absolute and indestructible.  

Awaken and realise this constant nature of the Self!  



 

-Inspirational Stories of Shrimad Rajchandra, Page 230 

 
મોહ �ેરક  કારણોથી  િનવત��ુ ં એ જ  અમાર�  ભલામણ 

�ીમ�્  અને છોટાલાલ �ુશળચદં 
 

પરમ�ૃપા�દ�વનો મારા ��ુ નગીનદાસના ��ૃ� ુસબધંી આ�ાસન પ�, � તઓેએ 
ભાઈ�ી મન�ખુભાઈ રવ�ભાઈ 
પાસે લખા�યો હતો, તે મને �ા�ત 
થયો હતો. પરમ�ૃપા�દ�વ ેતેમા ંબોધ 
આપતા ક�ુ ં હ� ુ ંક�, “અના�દકાળથી 
આ આ�મા અનેકવાર ��ુ�પે થયો, 
િપતા�પે થયો, છતા ંતે પોતા�ુ ંસા�ુ ં
�વ�પ �ુ ંછે તે  હ�ુ �ધુી �ણતો 
નથી. ભાઈ નગીનદાસના મરણ 
�સગેં યાદ રાખજો ક�, અના�દકાળથી 
આ આ�માએ દ�હમા ંમારાપ�ુ ંમા��ુ ં
છે, તે ખો�ંુ છે, એમ �ાનગ�ભ�ત 
વરૈા�ય ભાવ ક�ળવીને સમજવા�ુ ંછે. 
તમને તમારા ��ુ નગીનદાસ 
��યેના મોહને કારણે િવશષે ખેદ થવો સભંિવત છે પરં� ુ �ાનીનો માગ� તો મોહા�દ 
બધંનોથી ��ુત થવાનો છે એમ ખાસ લ� રાખીને મોહ �રેક કારણોથી િનવત�� ુ ંએ જ 
અમાર� ભલામણ છે.” 
 
પરમ�ૃપા�દ�વના આ બોધવચનોના અ��ુહ� નગીનદાસ ��યેનો મારો મોહભાવ ઘણે 
�શ ેઓછો થયો હતો, છતા ં�ાર�ક �ાર�ક તે ��િૃતમા ંઆવી �ય છે. 
 
સઘળા ંસસંાર� સબંધંો �ણભર છે, એમા ં�મેબધંનની સાકંળે બધંાઈને �ુ ંરાચ�ુ?ં 



તા�પય� એ સઘળા ંચપળ અને િવનાશી છે, � ુ ંઅખડં અન ેઅિવનાશી છે, માટ� તારા �વી 
િન�ય વ��નેુ �ા�ત કર ! 
 

�ીમ�્ રાજચ�ં - �ેરક �સગંો, પા�ુ ં ૨૩૦ 


