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શિક્ષાપત્રી 
રજુઆત રજુઆત ::  વિનોદભાઈ મગળભાઈ માછી(વનરંકારી)વિનોદભાઈ મગળભાઈ માછી(વનરંકારી)  

 
ઇ.સ. ઇ.સ. ૧૮૨૬૧૮૨૬મા ંિડતાલ ગામમા ંબોરડીના ઝાડની નીચે બેસીને સહજાનદં સ્િામીએમા ંિડતાલ ગામમા ંબોરડીના ઝાડની નીચે બેસીને સહજાનદં સ્િામીએ  સમાજ માટે સમાજ માટે 
આચરણના વનયમો રચ્યાઆચરણના વનયમો રચ્યા,,  જે વિક્ષાપત્રી તરીકે ઓળખાયા. સ્િાવમનારાયણજે વિક્ષાપત્રી તરીકે ઓળખાયા. સ્િાવમનારાયણ  સપં્રદાયનો આ સહુથી સપં્રદાયનો આ સહુથી 
મોટો ગ્રથં. આ ગ્રથેં સમાજના દરેક િગગ માટે આચમોટો ગ્રથં. આ ગ્રથેં સમાજના દરેક િગગ માટે આચરણનારણના  વનયમો આપ્યા અને આ વનયમપાલને જ વનયમો આપ્યા અને આ વનયમપાલને જ 
આ સપં્રદાયને વિવિષ્ઠતા આપી. સ્િચ્છતાઆ સપં્રદાયને વિવિષ્ઠતા આપી. સ્િચ્છતા,,  સઘુડતા પર મકેુલા ભારને કારણે આ સપં્રદાય સઘુડતા પર મકેુલા ભારને કારણે આ સપં્રદાય ''ઉજળો ઉજળો 
સપં્રદાયસપં્રદાય''  કહિેાયો.કહિેાયો.  
આમ તો વિક્ષાપત્રી આમ તો વિક્ષાપત્રી ૨૧૨ ૨૧૨ શ્લોકની છે. મહત્તિની િાત એ છે કે વિક્ષાપત્રી કોઇશ્લોકની છે. મહત્તિની િાત એ છે કે વિક્ષાપત્રી કોઇ  સપં્રદાયની િાત સપં્રદાયની િાત 
નથી કરતી. એમા ંદિાગિેલા વનયમો ધનથી કરતી. એમા ંદિાગિેલા વનયમો ધમગ અને સપં્રદાયના ભેદથીમગ અને સપં્રદાયના ભેદથી  પર સમગ્ર સમાજની સખુાકારી પર સમગ્ર સમાજની સખુાકારી 
માટે છે. ગજુરાતના (અને કદાચ દેિના) સિગપ્રથમમાટે છે. ગજુરાતના (અને કદાચ દેિના) સિગપ્રથમ  સમાજસધુારકસમાજસધુારક  સહજાનદં સ્િામીજીએ મનષુ્યના સહજાનદં સ્િામીજીએ મનષુ્યના 
રોજબરોજના જીિનમા ંસદાચાર અનેરોજબરોજના જીિનમા ંસદાચાર અને  વનયમપાલનના મહત્તિને સ્િીકારી આ ગ્રથં રચ્યો છે. આમ વનયમપાલનના મહત્તિને સ્િીકારી આ ગ્રથં રચ્યો છે. આમ 
આ ગ્રથંઆ ગ્રથં  સપં્રદાયવનરપેક્ષ છેસપં્રદાયવનરપેક્ષ છે,,  ધમગવનરપેક્ષ છેધમગવનરપેક્ષ છે. આ ગ્રથંમા ંદિાગિેલા વનયમોના. આ ગ્રથંમા ંદિાગિેલા વનયમોના  પાલનથી તદુંરસ્ત પાલનથી તદુંરસ્ત 
સમાજ અને દેિની રચના થાય છે તેમા ંકોઇ િકંા નથી.સમાજ અને દેિની રચના થાય છે તેમા ંકોઇ િકંા નથી.  

  હું જે તે મારા હદયને વિષેહું જે તે મારા હદયને વિષે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ ભગિાનનુ ં્ યા ભગિાનનુ ં્ યાન કંંુ  ંં. તેન કંંુ  ંં. તે  શ્રીશ્રી  કૃષ્ ણકૃષ્ ણ  કેિા છે તો જેના કેિા છે તો જેના 
ડાબા પડખાને વિષે રાવધકાજી રહ્ા ંછે અને જેનાડાબા પડખાને વિષે રાવધકાજી રહ્ા ંછે અને જેના  િક્ષઃસ્ થિક્ષઃસ્ થળને વિષે લ્ મીળને વિષે લ્ મીજી રહ્ા ંછે અને જી રહ્ા ંછે અને 
વ ૃદંાિનને વિષે વિહારના કરનારાવ ૃદંાિનને વિષે વિહારના કરનારા  છે. છે. (૧)(૧)  

  
  અનેઅને  વતૃાલય (િડતાલ) ગામના વિષે રહ્ા ંએિા સહજાનદંસ્ િાવતૃાલય (િડતાલ) ગામના વિષે રહ્ા ંએિા સહજાનદંસ્ િામી જે અમે તે અમે જેતેમી જે અમે તે અમે જેતે  

નાના પ્રકારના જે સિે દેિ તેમને વિિે રહયા એિા જે અમારા આવશ્રત સિેનાના પ્રકારના જે સિે દેિ તેમને વિિે રહયા એિા જે અમારા આવશ્રત સિે  સત્ સંસત્ સંગી તે ગી તે 
પ્રત્ યેપ્રત્ યે વિક્ષાપત્રીને લખીએ છીએ.  વિક્ષાપત્રીને લખીએ છીએ. (૨)(૨)  

  
  શ્રીશ્રીધમગદેિધમગદેિ  થકી છે જન્ મથકી છે જન્ મ જેમનો એિા જે અમારા ભાઇ રામપ્રતાપજી તથા ઇચ્ છા જેમનો એિા જે અમારા ભાઇ રામપ્રતાપજી તથા ઇચ્ છારામજીરામજી,,  

તેમનાતેમના  પતુ્ર જે અયો્ યાપતુ્ર જે અયો્ યાપ્રસાદ નામે અને રવિુીર નામે જેને અમે અમારા દત્તપતુ્રપ્રસાદ નામે અને રવિુીર નામે જેને અમે અમારા દત્તપતુ્ર  કરીને કરીને 
સિે સત્ સંસિે સત્ સંગીના આચાયગપણાને વિષે સ્ થાગીના આચાયગપણાને વિષે સ્ થાપન કયાગ છે પન કયાગ છે (૩)(૩)  

  
  તથા અમારા આવશ્રત એિા જે મકંુુદાનદં આદદક નૈષ્ ઠીતથા અમારા આવશ્રત એિા જે મકંુુદાનદં આદદક નૈષ્ ઠીક રહ્મચાચારી તથા અમારા આવશ્રત જે ક રહ્મચાચારી તથા અમારા આવશ્રત જે 

મયારામ ભટ્ટ આદદક ગહૃસ્ થમયારામ ભટ્ટ આદદક ગહૃસ્ થ સતં્ સં સતં્ સંગી ગી (૪)(૪)  
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  તથા અમારે આવશ્રત જે સિુાવસની અને વિધિા એિી સિે બાઇઓ તથા મકુતાનદં આદદક તથા અમારે આવશ્રત જે સિુાવસની અને વિધિા એિી સિે બાઇઓ તથા મકુતાનદં આદદક 

જે સિે સાધ ુ(પ)જે સિે સાધ ુ(પ)  
  

  એ સિે તેમણે પોતાના ધમગની રક્ષાના કરનારા અને િાસ્ ત્રએ સિે તેમણે પોતાના ધમગની રક્ષાના કરનારા અને િાસ્ ત્રનેવિિેષે પ્રમાણ અપ અનેનેવિિેષે પ્રમાણ અપ અને  
શ્રીમન્ નાશ્રીમન્ નારારાયણની સ્ મ ૃયણની સ્ મવૃતએ સદહત એિા જે અમારા ંુ ડા આવિિાગદ તે િાચંિા વતએ સદહત એિા જે અમારા ંુ ડા આવિિાગદ તે િાચંિા (૬)(૬)  

  
  અનેઅને  આ વિક્ષાપત્રી લખ્ યાઆ વિક્ષાપત્રી લખ્ યાનુ ંજે કારણ છે તે સિે તેમણે એકાગ્ર મને કરીનેનુ ંજે કારણ છે તે સિે તેમણે એકાગ્ર મને કરીને  ધારવુ ંઅને આ ધારવુ ંઅને આ 

વિક્ષાપત્રી જે અમે લખી છે તે સિેના જીિનુ ંદહત કરનારી છે.વિક્ષાપત્રી જે અમે લખી છે તે સિેના જીિનુ ંદહત કરનારી છે.  ((૭)૭)  
  

  અનેઅને  શ્રીમદ્દશ્રીમદ્દ  ભાગિત પરુાણ આદદક જે સતિાસ્ ત્રભાગિત પરુાણ આદદક જે સતિાસ્ ત્ર તે તેમણે જીિનના કલ્ યામણે જીિનના કલ્ યાણને અથે ણને અથે 
પ્રવતપાદનપ્રવતપાદન  કયાગ એિા જે અદહિંસા આદદક સદાચાર તેમને જે મનષુ્ યકયાગ એિા જે અદહિંસા આદદક સદાચાર તેમને જે મનષુ્ ય પાળે છે તે મનષુ્ ય પાળે છે તે મનષુ્ ય આ આ  
લોકને પરલોકને વિષે મહાસખુખયા થાય છે. લોકને પરલોકને વિષે મહાસખુખયા થાય છે. (૮)(૮)  

  
  અનેઅને  તે સદાચારનુ ં ઉલ્ લંતે સદાચારનુ ં ઉલ્ લંઘન કરીને જે મનષુ્ યઘન કરીને જે મનષુ્ ય પોતાના મનમા ંઆિે તેમ િતે છે તે પોતાના મનમા ંઆિે તેમ િતે છે તે  તો તો 

કુબધુ્્ધિાળા છે અને આ લોકને કુબધુ્્ધિાળા છે અને આ લોકને પરલોકને વિષે વનશે્ચ મોટો કષ્ ટપરલોકને વિષે વનશે્ચ મોટો કષ્ ટને જ પામેને જ પામે  છે. છે. (૯)(૯)  
  

  તેતે  માટે અમારા વિષ્ યમાટે અમારા વિષ્ ય એિા જે તમે સિે તેમણે તો પ્રીવતએ કરીને આ એિા જે તમે સિે તેમણે તો પ્રીવતએ કરીને આ  વિક્ષાપત્રીને વિક્ષાપત્રીને 
અનસુરીને જ વનરંતર સાિધાનપણે િતગવુ ં (પણ આ વિક્ષાપત્રીનુંઅનસુરીને જ વનરંતર સાિધાનપણે િતગવુ ં (પણ આ વિક્ષાપત્રીનુ ં ઉલ્ લંઉલ્ લંઘન કરીને િતગવુ ંઘન કરીને િતગવુ ં
નદહિં) નદહિં) (૧૦)(૧૦)  

  
  ((હિેહિે  જે િતયાગની રીત કહી છીએ જે) અમારાજે િતયાગની રીત કહી છીએ જે) અમારા  જે સત્ સંજે સત્ સંગી તેમણે કોઇપણ જીિગી તેમણે કોઇપણ જીિ  પ્રાણીમાત્રની પ્રાણીમાત્રની 

પણ દહિંસા ન કરિી અને જાણીને તો ઝીણા એિા જૂપણ દહિંસા ન કરિી અને જાણીને તો ઝીણા એિા જૂ,,  માકંડમાકંડ,,  ચાચડંચાચડં,,  આદદક જીિ તેમની આદદક જીિ તેમની 
પણ દહિંસા કયારેય ન કરિી પણ દહિંસા કયારેય ન કરિી (૧૧)(૧૧)  

  
  અનેઅને  દેિતા અને વપત ૃતેમના યજ્ઞને અથે પણ બકરાંદેિતા અને વપત ૃતેમના યજ્ઞને અથે પણ બકરાં,,  મગૃલામગૃલા,,  સસલાંસસલાં,,  માછંલામાછંલા,,  આદદકઆદદક  કોઇ કોઇ 

જીિની દહિંસા ન કરિી કેમ જે અદહિંસા જીિની દહિંસા ન કરિી કેમ જે અદહિંસા છે તેજ મોટો ધમગ છે એમ સિગછે તેજ મોટો ધમગ છે એમ સિગ  િાસ્ ત્રોિાસ્ ત્રોમા ંકં ુ ંછે મા ંકં ુ ંછે (૧૨)(૧૨)  
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  અને સ્ ત્રીઅને સ્ ત્રી,,  દ્રવ્ યદ્રવ્ ય અને રાજય જેની પ્રાધ્પ્તને અથે પણ કોઇ મનષુ્ ય અને રાજય જેની પ્રાધ્પ્તને અથે પણ કોઇ મનષુ્ યની દહિંસા તો કોઇ પ્રકારે ની દહિંસા તો કોઇ પ્રકારે 
કયારેય પણ ન કરિી કયારેય પણ ન કરિી (૧૩)(૧૩)  

  
  અનેઅને  આત્ મઆત્ મઘાત તો તીથગને વિષે પણ ન કરિો ને ્ોધ કરીને ન કરિો અને કયારેય કોઇઘાત તો તીથગને વિષે પણ ન કરિો ને ્ોધ કરીને ન કરિો અને કયારેય કોઇ  

અયોગ્ યઅયોગ્ ય આચ આચરણ થઇ જાય તે થકી મ ૂઝંાઇને પણ આત્ મરણ થઇ જાય તે થકી મ ૂઝંાઇને પણ આત્ મઘાત ન કરિો અને ઝેરઘાત ન કરિો અને ઝેર  
ખાઇનેખાઇને  તથા ગળે ટંુપો ખાઇને તથા કિેૂ પડીને તથા પિગત ઉપરથી પડીને ઇત્ યાતથા ગળે ટંુપો ખાઇને તથા કિેૂ પડીને તથા પિગત ઉપરથી પડીને ઇત્ યાદીદી  કોઇ કોઇ 
રીતે આત્ મરીતે આત્ મઘાત ન કરિો. ઘાત ન કરિો. (૧૪)(૧૪)  

  
  અનેઅને  જે માસં છે તે તો યજ્ઞનુ ં િેષ હોય તો પણ આપત્ કાજે માસં છે તે તો યજ્ઞનુ ં િેષ હોય તો પણ આપત્ કાળમા ંપણ કયારેય ન ખાવુંળમા ંપણ કયારેય ન ખાવુ ં અને અને 

ત્રણ પ્રકારની સરૂા અનેત્રણ પ્રકારની સરૂા અને  અગીયાર પ્રકારનુ ંમધ તે દેિતાનુ ંનૈિે્ય હોયઅગીયાર પ્રકારનુ ંમધ તે દેિતાનુ ંનૈિે્ય હોય  તો પણ ન પીવુ ંતો પણ ન પીવુ ં
(૧(૧પ)પ)  

  
  અનેઅને  કયારેક પોતાથી કાઇંક અયોગ્ યકયારેક પોતાથી કાઇંક અયોગ્ ય આચરણ થઇ ગું ુ ંહોય અથિા કોઇ બીજાથી. અયોગ્ ય આચરણ થઇ ગું ુ ંહોય અથિા કોઇ બીજાથી. અયોગ્ ય  

આચરણ થઇ ગું ુ ંહોય તો િસ્ ત્રાઆચરણ થઇ ગું ુ ંહોય તો િસ્ ત્રાદદકે કરીને અથિા ્ોધે કરીને પણ પોતાનાદદકે કરીને અથિા ્ોધે કરીને પણ પોતાના  અંગનુ ંતથા અંગનુ ંતથા 
બીજાના અંગનુ ંછેદન ન કરવુ ંબીજાના અંગનુ ંછેદન ન કરવુ ં(૧૬)(૧૬)  

  
  અનેઅને  ધમગધમગ કરિાને અથે (ધમગ કાયગને માટે)પણ અમારા સત્ સં કરિાને અથે (ધમગ કાયગને માટે)પણ અમારા સત્ સંગીએ કોઇપણ ચોરીનુંગીએ કોઇપણ ચોરીનુ ં કાયગ ન કાયગ ન 

કરવુ ંઅને ધખણયાત ુ ંજે કાષ્ ઠકરવુ ંઅને ધખણયાત ુ ંજે કાષ્ ઠ પષુ્ પ પષુ્ પ આદદક િસ્ ત ુ આદદક િસ્ ત ુતે તેના ધણીની તે તેના ધણીની  આજ્ઞા વિના ન લેવુ ંઆજ્ઞા વિના ન લેવુ ં(૧૭)(૧૭)  
  

  અનેઅને  અમારા આવશ્રત જે પંુુ ષ તથા સ્ ત્રીઅમારા આવશ્રત જે પંુુ ષ તથા સ્ ત્રીઓ તેમણે વ્ યઓ તેમણે વ્ યખભચાર ન કરિો. અને જુગટંુખભચાર ન કરિો. અને જુગટંુ  આદદક આદદક 
જે વ્ યજે વ્ યસન તેનોસન તેનો  ત્ યાત્ યાગ કરિો અને ભાગંગ કરિો અને ભાગં,,  મફરમફર,,  માજમમાજમ,,  ગાજંોગાજંો,,  એ આદદક જેએ આદદક જે  કેફ કરનારી કેફ કરનારી 
િસ્ ત ુિસ્ ત ુતે ખાિી નહઅ અને (પીિી પણ નહઅ)  તે ખાિી નહઅ અને (પીિી પણ નહઅ) (૧૮)(૧૮)  

  
  અને જેના હાથનુ ંરાધેંલ ુઅન્ નઅને જેના હાથનુ ંરાધેંલ ુઅન્ ન તથા જેના પાત્રનુ ંજળ તે ખપતુ ંન હોય તેનુ ંરાધેંલ ુઅન્ ન તથા જેના પાત્રનુ ંજળ તે ખપતુ ંન હોય તેનુ ંરાધેંલ ુઅન્ ન  

તથા તેના પાત્રનુ ં જળ તેતથા તેના પાત્રનુ ં જળ તે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણભગિાનનીભગિાનની  પ્રસાદી ચરણામતૃના મહાપ્રસાદી ચરણામતૃના મહાત્ ્ યેત્ ્ યે કરીને પણ  કરીને પણ 
જગન્ નાજગન્ નાથપરુી વિના અન્ યથપરુી વિના અન્ ય  સ્ થાસ્ થાનકને વિષે ગ્રહણ ન કરવુ ં (અને જગન્ નાનકને વિષે ગ્રહણ ન કરવુ ં (અને જગન્ નાથપરુીને વિષે થપરુીને વિષે 
જગન્ નાજગન્ નાથજીનોથજીનો  પ્રસાદ લેિાય તેનો દોષ નથી) પ્રસાદ લેિાય તેનો દોષ નથી) (૧૯)(૧૯)  
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  અને પોતાના સ્ િાઅને પોતાના સ્ િાથગની વસધ્્ધને અથે પણ કોઇના પર વમ યાથગની વસધ્્ધને અથે પણ કોઇના પર વમ યા અપિાદ આરોપણ ન  અપિાદ આરોપણ ન 
કરિોઅને કોઇને ગાળ તો કયારેય ન દેિી કરિોઅને કોઇને ગાળ તો કયારેય ન દેિી (૨૦)(૨૦)  

  
  અનેઅને  દેિતાદેિતા,,  તીથગતીથગ,,  રહ્ામચાણરહ્ામચાણ,,  પવતવ્રતાપવતવ્રતા,,  સાધ ુઅને િેદની વનિંદા કયારેય ન કરિી અને ન સાધ ુઅને િેદની વનિંદા કયારેય ન કરિી અને ન 

સાભંળિી. સાભંળિી. (૨૧)(૨૧)  
  

  જે દેિતાને સરુા અને માસંનુ ંનૈિેધ થત ુ ંહોય અને િળી જે દેિતાની આગળ બકરા જીિની જે દેિતાને સરુા અને માસંનુ ંનૈિેધ થત ુ ંહોય અને િળી જે દેિતાની આગળ બકરા જીિની 
દહિંસા થતી હોય તે દેિતાનુ ંનૈિેધન ખાવુ ંદહિંસા થતી હોય તે દેિતાનુ ંનૈિેધન ખાવુ ં(૨૨)(૨૨)  

  
  અને માગગને વિષે ચાલતે વિિાલયાદદક જે દેિમંઅને માગગને વિષે ચાલતે વિિાલયાદદક જે દેિમંદદરો આિે તેને જોઇને તેને નમસ્ કાદદરો આિે તેને જોઇને તેને નમસ્ કાર કરિા ર કરિા 

અને આદર થકી તે દેિનુ ંદિગન કરવુ.ં અને આદર થકી તે દેિનુ ંદિગન કરવુ.ં (૨૩)(૨૩)  
  

  અનેઅને  પોતપોતાના િણાગશ્રમનો જે ધમગ તે કોઇ સત્ સંપોતપોતાના િણાગશ્રમનો જે ધમગ તે કોઇ સત્ સંગીએ ત્ યાગીએ ત્ યાગ ન જ કરિો અનેગ ન જ કરિો અને  પરધમગનુ ંપરધમગનુ ં
આચરણ ન કરવુ ંતથા કલ્ પીઆચરણ ન કરવુ ંતથા કલ્ પીત ધમગનુ ંઆચરણ ન કરવુ.ં ત ધમગનુ ંઆચરણ ન કરવુ.ં (૨૪)(૨૪)  

  
  અને જેના િચનને સાભંળિે કરીનેઅને જેના િચનને સાભંળિે કરીને  શ્રીશ્રી  કૃષ્ ણકૃષ્ ણભગભગિાનની ભદકતને પોતાનો ધમગ એ બે થકી િાનની ભદકતને પોતાનો ધમગ એ બે થકી 

પડી જિાય તેના મખુથકી ભગિિાનની કથા િાતાગ ન સાભંળિી પડી જિાય તેના મખુથકી ભગિિાનની કથા િાતાગ ન સાભંળિી (૨(૨પ)પ)  
  

  અનેઅને  જે સત્ યજે સત્ ય િચન બોલિે કરીને પોતાનો દ્રોહ થાય તથા પારકો દ્રોહ થાય એવુ ંજે િચન બોલિે કરીને પોતાનો દ્રોહ થાય તથા પારકો દ્રોહ થાય એવુ ંજે  સત્ યસત્ ય  
િચન તે કયારેય ન બોલવુ ં અને જે કૃત્ નીિચન તે કયારેય ન બોલવુ ં અને જે કૃત્ ની હોય તેના સગંનો ત્ યા હોય તેના સગંનો ત્ યાગ કરિોગ કરિો  અને અને 
વ્ યવ્ યિહારકાયગનેિહારકાયગને  વિષે કોઇની લાચં ન લેિી. વિષે કોઇની લાચં ન લેિી. (૨૬)(૨૬)  

  
  અને ચોરઅને ચોર,,  પાપીપાપી,,  વ્ યવ્ યસનીસની,,  પાખંડીપાખંડી,,  કામી તથા દકવમયા આદદક દ્યાએ કરીને જનનો કામી તથા દકવમયા આદદક દ્યાએ કરીને જનનો 

ઠગનારો એ છ પ્રકારના જે મનષુ્ યઠગનારો એ છ પ્રકારના જે મનષુ્ ય તેમનો સગં ન કરિો.  તેમનો સગં ન કરિો. (૨૭)(૨૭)  
  

  અનેઅને  જે મનષુ્ યજે મનષુ્ ય ભદકતનુ ંઅથિા જ્ઞાનનુ ંઆલબંન કરીને સ્ ત્રી ભદકતનુ ંઅથિા જ્ઞાનનુ ંઆલબંન કરીને સ્ ત્રી,,  દ્રવ્ યદ્રવ્ ય અને અને  રસાસ્ િારસાસ્ િાદ તેને દ તેને 
વિષે અવતિય લોવિષે અવતિય લોલપુથકા પાપને વિષે પ્રિતગતા હોય તે છલપુથકા પાપને વિષે પ્રિતગતા હોય તે છ  મનષુ્ યમનષુ્ યનો સમાગમ ન કરિો નો સમાગમ ન કરિો 
(૨૮)(૨૮)  
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  અને જે િાસ્ ત્રઅને જે િાસ્ ત્રને વિષેને વિષે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ ભગિાન તથા ભગિાન તથા  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણભગિાનના જે િરાહાદદક અિતારો ભગિાનના જે િરાહાદદક અિતારો 
તેમનુ ં ું દુકતએ કરીને ખડંન કું ુું હોય એિા જે િાસ્ ત્રતેમનુ ં ું દુકતએ કરીને ખડંન કું ુું હોય એિા જે િાસ્ ત્ર તે કયારેય ન માનિા ં અને ન  તે કયારેય ન માનિા ં અને ન 
સાભંળિા સાભંળિા (૨૯)(૨૯)  

  
  અને ગાળ્યા વિનાનુંઅને ગાળ્યા વિનાનુ ં જળ તથા દૂધ તે ન પીવુ ંઅને જે જળને વિષે ઝઅણા જીિ ઘણા હોય જળ તથા દૂધ તે ન પીવુ ંઅને જે જળને વિષે ઝઅણા જીિ ઘણા હોય 

તે જળે કરીને સ્ નાતે જળે કરીને સ્ નાનાદદક દ્યા ન કરિી નાદદક દ્યા ન કરિી (૩૦)(૩૦)  
  

  અનેઅને  જે ઔષધ દા અ તથા માસં તેણે ું કુત હોય તે ઔષધ કયારેય ન ખાવુ ંઅને િળી જેજે ઔષધ દા અ તથા માસં તેણે ું કુત હોય તે ઔષધ કયારેય ન ખાવુ ંઅને િળી જે  
િૈધના આચરણને જાણતા ન હોઇએ તે િૈધે આપ્ ું ુિૈધના આચરણને જાણતા ન હોઇએ તે િૈધે આપ્ ું  ુજે ઔષધ તે પણ કયારેય ન ખાવુ.ં જે ઔષધ તે પણ કયારેય ન ખાવુ.ં  
((૩૧)૩૧)  

  
  અનેઅને  લોલોક અને િાસ્ ત્રક અને િાસ્ ત્ર તેમણે મળમતૂ્ર કરિાને અથે િજયાગ એિા ં સ્ થા તેમણે મળમતૂ્ર કરિાને અથે િજયાગ એિા ં સ્ થાનક જેનક જે  જીણગ જીણગ 

દેિાલયદેિાલય  તથા નદી તળાિના આરા તથા માગગ તથા િાિેલુ ંખેતર તથા વકૃ્ષનીતથા નદી તળાિના આરા તથા માગગ તથા િાિેલુ ંખેતર તથા વકૃ્ષની  છાયા તથા છાયા તથા 
ફુલિાડીફુલિાડી,,  બગીચાએ આદદક જે સ્ થાબગીચાએ આદદક જે સ્ થાનકને તેમને વિષે કયારેય પણનકને તેમને વિષે કયારેય પણ  મળમતૂ્રમળમતૂ્ર  ન કરવુ ંતથા ન કરવુ ંતથા 
થુકંવુ ંપણ નહઅ. થુકંવુ ંપણ નહઅ. (૩૨)(૩૨)  

  
  અનેઅને  ચોર માગેચોર માગે  કરીને પેસવુ ં નદહ અને નીકળવુ ંનદહ અને જે સ્ થાકરીને પેસવુ ં નદહ અને નીકળવુ ંનદહ અને જે સ્ થાનક ધણીયાત ુ ં હોયનક ધણીયાત ુ ં હોય  તે તે 

સ્ થાસ્ થાકને વિષે તેના ધણીને પછૂયા વિના ઉતારો ન કરિો કને વિષે તેના ધણીને પછૂયા વિના ઉતારો ન કરિો (૩૩)(૩૩)  
  

  અનેઅને  અમારા સત્ સંઅમારા સત્ સંગી જે પંુુ ષમાત્ર તેમણે બાઇ માણસના મખુથકી જ્ઞાનિાતાગ નગી જે પંુુ ષમાત્ર તેમણે બાઇ માણસના મખુથકી જ્ઞાનિાતાગ ન  સાભંળિી સાભંળિી 
અને સ્ ત્રીઅને સ્ ત્રીઓ સાથે વિિાદ ન કરિો તથા રાજા સગંાથે તથા રાજાનાઓ સાથે વિિાદ ન કરિો તથા રાજા સગંાથે તથા રાજાના  માણસમાણસ  સગંાથે વિિાદ સગંાથે વિિાદ 
ન કરિો. ન કરિો. (૩૪)(૩૪)  

  
  અનેઅને  ગંુુ  અપમાન ન કરવુ.ં તથા જે અવતિય શે્રષ્ ઠગંુુ  અપમાન ન કરવુ.ં તથા જે અવતિય શે્રષ્ ઠ મનષુ્ ય મનષુ્ ય હોય તથા જે લોકને વિષે હોય તથા જે લોકને વિષે  

પ્રવતષ્ ઠીપ્રવતષ્ ઠીત મનષુ્ યત મનષુ્ ય હોય તથા જે વિ્ાન મનષુ્ ય હોય તથા જે વિ્ાન મનષુ્ ય હોય તથા જે િસ્ ત્ર હોય તથા જે િસ્ ત્રધારીધારી  મનષુ્ યમનષુ્ ય હોય તે  હોય તે 
સિગનુ ંઅપમાન ન કરવુ.ં સિગનુ ંઅપમાન ન કરવુ.ં (૩(૩પ)પ)  
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  અનેઅને  વિચાયાગ વિના તત્ કાવિચાયાગ વિના તત્ કાળ કોઇ કાળ કોઇ કાયગ ન કરવુ ંઅને ધમગ સબંધંી જે કાયગ તે તોયગ ન કરવુ ંઅને ધમગ સબંધંી જે કાયગ તે તો  તત્ કાતત્ કાળ કરવુ ંળ કરવુ ં
અને પોતે જે વિધા ભણ્યા હોઇએ તે બીજાને ભણાિિી અને વનત્ યઅને પોતે જે વિધા ભણ્યા હોઇએ તે બીજાને ભણાિિી અને વનત્ ય  પ્રત્ યેપ્રત્ યે સાધનુો સમાગમ  સાધનુો સમાગમ 
કરિો કરિો (૩૬)(૩૬)  

  
  અનેઅને  ગંુુ  દેિ અને રાજા એ ત્રણના દિગનને અથે જયારે જવુ ંત્ યાગંુુ  દેિ અને રાજા એ ત્રણના દિગનને અથે જયારે જવુ ંત્ યારે ઠાલે હાથે નરે ઠાલે હાથે ન  જવુ ંઅને જવુ ંઅને 

કોઇનો વિશ્ર્િાસઘાત ન કરિોકોઇનો વિશ્ર્િાસઘાત ન કરિો  અને પોતાને મખેુ કરીને પોતાના િખાણ નઅને પોતાને મખેુ કરીને પોતાના િખાણ ન  કરિા કરિા (૩૭)(૩૭)  
  

  અને જે િસ્ ત્રઅને જે િસ્ ત્ર પહયેે થકે પણ પોતાના ંઅંગ દેખાય તેવુ ંજે ડુ ંું િસ્ ત્ર પહયેે થકે પણ પોતાના ંઅંગ દેખાય તેવુ ંજે ડુ ંું િસ્ ત્ર તે અમારા સત્ સં તે અમારા સત્ સંગી ગી 
તેમણે ન પહરેવુ ંતેમણે ન પહરેવુ ં(૩૮)(૩૮)  

  
  અનેઅને  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ ભગિાનની જે ભદકત તે ધમે રહીત એિી કોઇ પ્રકારે ન કરિી અને અજ્ઞાની  ભગિાનની જે ભદકત તે ધમે રહીત એિી કોઇ પ્રકારે ન કરિી અને અજ્ઞાની 

એિા ં જે મનષુ્ યએિા ં જે મનષુ્ ય  તેમની વનિંદાના ભય થકીતેમની વનિંદાના ભય થકી  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ ભગિાનની સેિાનો ત્ યા ભગિાનની સેિાનો ત્ યાગ કરિો જ ગ કરિો જ 
નહી. નહી. (૩૯)(૩૯)  

  
  અને ઉત્ સઅને ઉત્ સિના દદિસે વિષે તથા વનત્ યિના દદિસે વિષે તથા વનત્ ય પ્રત્ યે પ્રત્ યે  શ્રીકષૃ્ ણશ્રીકષૃ્ ણનાના  મદંદરમા ંઆવ્ યામદંદરમા ંઆવ્ યા જે સત્ સં જે સત્ સંગી પંુુ ષ ગી પંુુ ષ 

તેમણે તે મદંદરને વિષે સ્ ત્રીતેમણે તે મદંદરને વિષે સ્ ત્રીઓનોઓનો  સ્ પસ્ પિગ ન કરિો તથા સ્ ત્રીિગ ન કરિો તથા સ્ ત્રીઓ તેમણે પંુુ ષોનો સ્ પઓ તેમણે પંુુ ષોનો સ્ પિગ ન િગ ન 
કરિો અનેકરિો અને  મદંદરમાથંીમદંદરમાથંી  વનસયાગ પછી પોત પોતાની રીતે િતગવુ ંવનસયાગ પછી પોત પોતાની રીતે િતગવુ ં(૪૦)(૪૦)  

  
  અને ધમગિિંી ગંુુ થકીઅને ધમગિિંી ગંુુ થકી  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણનીની  દદક્ષાને પા્ યાદદક્ષાને પા્ યા એિા રહ્ામચાણ એિા રહ્ામચાણ,,  ક્ષવત્રય અને િૈશ્ યક્ષવત્રય અને િૈશ્ ય એ ત્રણ  એ ત્રણ 

િણગના અમારાિણગના અમારા  સત્ સંસત્ સંગી તેમણે કંઠને વિષે તલુસીની બેિડી માળા વનત્ યેગી તેમણે કંઠને વિષે તલુસીની બેિડી માળા વનત્ યે ધારિી અને  ધારિી અને 
લલાટલલાટ,,  હ્રદય અને બે હાથ એ ચારે ઠેકાહ્રદય અને બે હાથ એ ચારે ઠેકાણે ઊ્િગિપુડં વતલક કરવુ.ં ણે ઊ્િગિપુડં વતલક કરવુ.ં (૪૧)(૪૧)  

  
  અનેઅને  તે વતલક જે તે ગોપીચદંનને કરીને કરવુ ંઅથિા ભગિાનની પજૂા કરતા ંબાકીતે વતલક જે તે ગોપીચદંનને કરીને કરવુ ંઅથિા ભગિાનની પજૂા કરતા ંબાકી  રં ુ ંરં ુ ં

અને કેસર કંકુમાદદકે ું કુત એવુ ંજે પ્રસાદીનુ ંચદંન તેણે કરીને વતલકઅને કેસર કંકુમાદદકે ું કુત એવુ ંજે પ્રસાદીનુ ંચદંન તેણે કરીને વતલક  કરવુ ંકરવુ ં(૪૨)(૪૨)  
  

  અનુઅન ુ તે વતલકના મ્ યતે વતલકના મ્ યને વિષે જ ગોળ એિો જે ચાદંલો તે જેતે ગોપીચદંને કરીને વિષે જ ગોળ એિો જે ચાદંલો તે જેતે ગોપીચદંને કરીને કરિોને કરિો  
અથિા રાવધકાજી અને લ્ મીઅથિા રાવધકાજી અને લ્ મીજી તેનુ ંપ્રસાદીનુ ંએવુ ંજે કુમકુમ તેણે કરીનેજી તેનુ ંપ્રસાદીનુ ંએવુ ંજે કુમકુમ તેણે કરીને  તે ચાદંલો કરિો. તે ચાદંલો કરિો. 
(૪૩)(૪૩)  
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  અને પોતાના ધમગને વિષે રહ્ા અનેઅને પોતાના ધમગને વિષે રહ્ા અને  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણના ભકત સચ્ંદ્ર તેમણે તો તલુસીની માળા ના ભકત સચ્ંદ્ર તેમણે તો તલુસીની માળા 
અને ઊ્ િઅને ઊ્ િપુ્ંર  વતલક તે રહ્ામચાણ ક્ષવત્રયપુ્ંર  વતલક તે રહ્ામચાણ ક્ષવત્રય,,  િૈશ્ યિૈશ્ યની પેઠે ધારિા ની પેઠે ધારિા (૪૪)(૪૪)  

  
  અનેઅને  તે સચ્ ૂતે સચ્ ૂ દ્ર થકી બીજા જે જાવતએ કરીને ઉતરતા ંએિા ભકતજન તેમણે તો ચદંનાદદકદ્ર થકી બીજા જે જાવતએ કરીને ઉતરતા ંએિા ભકતજન તેમણે તો ચદંનાદદક  

કાષ્ ઠકાષ્ ઠની બેિડીમાળા તે ભગિાનની પ્રસાદી કરાિીને કંઠની વિષે ધારિી અનેની બેિડીમાળા તે ભગિાનની પ્રસાદી કરાિીને કંઠની વિષે ધારિી અને  લલાટને વિષે લલાટને વિષે 
કેિળ ચાદંલો કરિો પણ વતલક ન કરવુ.ં કેિળ ચાદંલો કરિો પણ વતલક ન કરવુ.ં (૪(૪પ)પ)  

  
  અનેઅને  જે રહ્મચાણાદદકને વત્રપુ્ંર  જેવુ ંઆ ુ વતલક કરવુ ંતથા ંુ દ્રાક્ષજે રહ્મચાણાદદકને વત્રપુ્ંર  જેવુ ંઆ ુ વતલક કરવુ ંતથા ંુ દ્રાક્ષની માળાની માળા  ધારણ કરિી એ બે ધારણ કરિી એ બે 

િાના ં પોતાની કુળ પરંપરાએ કરીને ચાલ્ યાંિાના ં પોતાની કુળ પરંપરાએ કરીને ચાલ્ યાં આવ્ યાં આવ્ યાં હોય અને હોય અને  તે રહ્ામચાણાદદક અમારા તે રહ્ામચાણાદદક અમારા 
આવશ્રત થયા હોય તો પણ તેમણે વત્રપુ્ંર  અનેઆવશ્રત થયા હોય તો પણ તેમણે વત્રપુ્ંર  અને  ંુ દ્રાક્ષનો કયારેય ત્ યાંુ દ્રાક્ષનો કયારેય ત્ યાગ ન કરિો. ગ ન કરિો. (૪૬)(૪૬)  

  
  નારાયણ અને વિિજી એ બેનુ ંએકાત્ મનારાયણ અને વિિજી એ બેનુ ંએકાત્ મ પું ુ ંજ જાણવુ.ં જેમ જે િેદને વિષે એ બેનું પું ુ ંજ જાણવુ.ં જેમ જે િેદને વિષે એ બેનુ ં રહ્ામચાણે રહ્ામચાણે 

કરીને પ્રવતપાદન કું ુું છે. કરીને પ્રવતપાદન કું ુું છે. (૪૭)(૪૭)  
  

  અને અમારા આવશ્રત જે મનષુ્ યઅને અમારા આવશ્રત જે મનષુ્ ય તેમણે િાસ્ તે્ર તેમણે િાસ્ તે્ર કહ્ો જે આપદધમગ તે અલ્ પ કહ્ો જે આપદધમગ તે અલ્ પ આપતકાળને  આપતકાળને 
વિષે મખુ્યપણે કરીને કયારેય ગ્રહણ ન કરિો. વિષે મખુ્યપણે કરીને કયારેય ગ્રહણ ન કરિો. (૪૮)(૪૮)  

  
  અને અમારા સત્ સંઅને અમારા સત્ સંગી તેમણે વનત્ યગી તેમણે વનત્ ય સયુગ ઉગ્ યા સયુગ ઉગ્ યાથી પહલેાજ જાગવુ ંઅનેથી પહલેાજ જાગવુ ંઅને  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ ભગિાનનુ ં ભગિાનનુ ં

સ્ મસ્ મરણ કરીને પછી જ િચચવિવધ કરિા જવુ.ં રણ કરીને પછી જ િચચવિવધ કરિા જવુ.ં (૪૯)(૪૯)  
  

  અનેઅને  પછી એક સ્ થાપછી એક સ્ થાનને વિષે બેસીને દાતણ કરવુ ંઅને પછી પવિત્ર જળે કરીને સ્ નાનને વિષે બેસીને દાતણ કરવુ ંઅને પછી પવિત્ર જળે કરીને સ્ નાનન  કરીને કરીને 
પછી ધોયેલુ ંિસ્ ત્રપછી ધોયેલુ ંિસ્ ત્ર એક પહરેવુ ંઅને એક ઓંવુ ં(પ એક પહરેવુ ંઅને એક ઓંવુ ં(પ૦)૦)  

  
  અનેઅને  તે પછી પવિત્ર પૃ િીતે પછી પવિત્ર પૃ િીને વિષે પાથરેલુ ંઅને ધ્ુ ધને વિષે પાથરેલુ ંઅને ધ્ુ ધ કોઇ બીજા આસનને અડું ુ ંન કોઇ બીજા આસનને અડું ુ ંન  હોય હોય 

અઅને જેની ઉપર સારી પેઠે બેસાય એવુ ંઆસન તેને વિષે પિૂગમખેુ અથિાને જેની ઉપર સારી પેઠે બેસાય એવુ ંઆસન તેને વિષે પિૂગમખેુ અથિા  ઉત્તરમખેુ બેસીને ઉત્તરમખેુ બેસીને 
આચમન કરવુ ં(પઆચમન કરવુ ં(પ૧)૧)  

  
  અનેઅને  પછી સત્ સંપછી સત્ સંગી પંુુ ષમાત્રને ચાદંલો સહીત ઉધિગપુ્ંર  વતલક કરવુ ંઅનેગી પંુુ ષમાત્રને ચાદંલો સહીત ઉધિગપુ્ંર  વતલક કરવુ ંઅને  સિુાવસની જે સિુાવસની જે 

સ્ ત્રીસ્ ત્રીઓ તેમણે તો પોતાના ભાલને વિષે કુમકુમનો ચાદંલો કરિોઓ તેમણે તો પોતાના ભાલને વિષે કુમકુમનો ચાદંલો કરિો  ((પપ૨)૨)  
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  અનેઅને  વિધિા સ્ ત્રીવિધિા સ્ ત્રીઓએ પોતાના ભાલને વિષે વતલક ન કરવુ ં તે ચાદંલો પણ ન કરિો તેઓએ પોતાના ભાલને વિષે વતલક ન કરવુ ં તે ચાદંલો પણ ન કરિો તે  

પછી તે સિે જે અમારા સત્ સંપછી તે સિે જે અમારા સત્ સંગી તેમણે મને કરીને કલ્ પ્ યાંગી તેમણે મને કરીને કલ્ પ્ યાં જે ચદંન જે ચદંન  પષુ્ પાપષુ્ પાદદક ઉપચાર દદક ઉપચાર 
તેમણે કરીનેતેમણે કરીને  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ ભગિાનની માનસી પજૂા કરિી. (પ ભગિાનની માનસી પજૂા કરિી. (પ૩)૩)  

  
  અને તે પછી જેઅને તે પછી જે  શ્રીરાધાકૃષ્ ણશ્રીરાધાકૃષ્ ણની ખચત્રપ્રવતમા તેનુ ંઆદર થકી દિગની ખચત્રપ્રવતમા તેનુ ંઆદર થકી દિગન કરીને નમસ્ કાન કરીને નમસ્ કાર કરીને ર કરીને 

પછી પોતાના સામયગ પ્રમાણેપછી પોતાના સામયગ પ્રમાણે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણનો જે અષ્ ટાનો જે અષ્ ટાક્ષર મતં્ર તેનો જપ કરીને તે પછી પોતાનુ ંક્ષર મતં્ર તેનો જપ કરીને તે પછી પોતાનુ ં
વ્ યવ્ યિહાદરક કામકાજ કરવુ.ં (પિહાદરક કામકાજ કરવુ.ં (પ૪)૪)  

  
  અનેઅને  જે અમારા સત્ સંજે અમારા સત્ સંગીમા ં અંબરીષ રાજાની પેઠે આત્ મગીમા ં અંબરીષ રાજાની પેઠે આત્ મવનિેદી એિા ઉત્તમ ભકત હોયવનિેદી એિા ઉત્તમ ભકત હોય  

તેમણે પણ પ્રથમ કં ુ ંતેિી રીતે અનુ્તેમણે પણ પ્રથમ કં ુ ંતેિી રીતે અનુ્ મે કરીને માનસી પજૂા પયગત સિેમે કરીને માનસી પજૂા પયગત સિે  દ્યા કરિી (પપ)દ્યા કરિી (પપ)  
  

  અને જેતે આત્ મઅને જેતે આત્ મવનિેદી ભકત તેમણે પાષણની અથિા ધાતનુી જેવનિેદી ભકત તેમણે પાષણની અથિા ધાતનુી જે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ  ભગિાનની ભગિાનની 
પ્રવતમા અથિા િાખલગ્રામ તેની જે પજૂા તે દેિકાળને અનસુરીને પોતાનાપ્રવતમા અથિા િાખલગ્રામ તેની જે પજૂા તે દેિકાળને અનસુરીને પોતાના  સામથ્ર્ય પ્રમાણે સામથ્ર્ય પ્રમાણે 
પ્રાપ્ તપ્રાપ્ ત થયા જે ચદંન પષુ્ પ થયા જે ચદંન પષુ્ પ ફળાદદક િસ્ ત ુ ફળાદદક િસ્ ત ુતેણે કરીને તેણે કરીને  કરિી અને પછીકરિી અને પછી  શ્રીકષૃ્ ણશ્રીકષૃ્ ણ ભગિાનનો  ભગિાનનો 
જે અષ્ ટાજે અષ્ ટાક્ષર મતં્ર તેનો જપ કરિો. (પક્ષર મતં્ર તેનો જપ કરિો. (પ૬)૬)  

  
  અને પછીઅને પછી  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ ભગિાનના જે સ્ તો ભગિાનના જે સ્ તોત્ર અથિા ગ્રથં તેનો પાઠ તે પોતાના સામયગ પ્રમાણે ત્ર અથિા ગ્રથં તેનો પાઠ તે પોતાના સામયગ પ્રમાણે 

કરિો અને જે સસં્ કૃકરિો અને જે સસં્ કૃત ન ભણ્યા હોય તેમણેત ન ભણ્યા હોય તેમણે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ ભગિાનનુ ંનામ કીતગન કરવુ ં(પ ભગિાનનુ ંનામ કીતગન કરવુ ં(પ૭)૭)  
  

  અને પછીઅને પછી  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણભગિાનનેભગિાનને  નૈિેધ કરીને પછી તે પ્રસાદદનુ ંએવુ ંજે અન્ નનૈિેધ કરીને પછી તે પ્રસાદદનુ ંએવુ ંજે અન્ ન તે જમવું તે જમવુ ં ને તે ને તે 
જે આત્ મજે આત્ મ  વનિેદી િૈષ્ ણવનિેદી િૈષ્ ણિ તેમણે સિગ કાળને વિષે પ્રીવતએ કરીનેિ તેમણે સિગ કાળને વિષે પ્રીવતએ કરીને  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ  
ભગિાનનીભગિાનની  સેિાપરાયણ થવુ.ં (પસેિાપરાયણ થવુ.ં (પ૮)૮)  

  
  અને વનગુગણ કહતેા માયાના ં જે સત્ િાઅને વનગુગણ કહતેા માયાના ં જે સત્ િાદદક ત્રણ ગણુો તેણે રદહત એિા જેદદક ત્રણ ગણુો તેણે રદહત એિા જે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ  

ભગિાનભગિાન  તેતેના સબધંથકી તે આત્ મના સબધંથકી તે આત્ મવનિેદી ભકતની જે સિે દ્યા તે વનગુગણ થાયવનિેદી ભકતની જે સિે દ્યા તે વનગુગણ થાય  છે છે 
તેથીતેથી  આત્ મઆત્ મવનિેદી ભકતને જે તે વનગુગણ કહ્ા છે. (પવનિેદી ભકતને જે તે વનગુગણ કહ્ા છે. (પ૯)૯)  
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  અને જે આત્ મઅને જે આત્ મવનિેદી ભકત તેમણેવનિેદી ભકત તેમણે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ ભગિાનને અપગણ કયાગ વિનાનુ ં જળ પણ  ભગિાનને અપગણ કયાગ વિનાનુ ં જળ પણ 
કયારેય ન પીવુ ંઅને પત્ર કંદ ફાળાદીક જે િસ્ ત ુકયારેય ન પીવુ ંઅને પત્ર કંદ ફાળાદીક જે િસ્ ત ુતે પણ તે પણ  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ  ભગિાનને અપગણ કયાગ ભગિાનને અપગણ કયાગ 
વિનાનુંવિનાનુ ં ન ખાવુ ંન ખાવુ ં(૬૦)(૬૦)  

  
  અને િળી સિે જે અમારા સત્ સંઅને િળી સિે જે અમારા સત્ સંગી તેમણે વ્ૃ ધગી તેમણે વ્ૃ ધિસ્ થાિસ્ થાએ અથિા કોઇ મોટા આપત્ કાએ અથિા કોઇ મોટા આપત્ કાળે કરીને ળે કરીને 

અસમથગપું ુ ંથઇ ગયે સતે પોતે સેિિાનુ ંજેઅસમથગપું ુ ંથઇ ગયે સતે પોતે સેિિાનુ ંજે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણનુ ં સ્ િનુ ં સ્ િ અપ તે બીજા ભકતને આપીને  અપ તે બીજા ભકતને આપીને 
પોતે પોતાના સામયગ પ્રમાણે િતગવુ ંપોતે પોતાના સામયગ પ્રમાણે િતગવુ ં(૬૧)(૬૧)  

  
  અને જેઅને જે  શ્રીશ્રીકષૃ્ ણકષૃ્ ણનુંન ુ ં સ્ િસ્ િ અપ પોતાને સેિનાને અથે ધમગ િિંના જે આચાયગ તેમણે જ આપ્ ું ું અપ પોતાને સેિનાને અથે ધમગ િિંના જે આચાયગ તેમણે જ આપ્ ું ુ ં 

હોયહોય  અથિા તે આચાયગ જે સ્ િઅથિા તે આચાયગ જે સ્ િ અપની પ્રવતષ્ ઠા અપની પ્રવતષ્ ઠા કરી હોય તે જ સ્ િ કરી હોય તે જ સ્ િ અપને સેિવુ ંઅને અપને સેિવુ ંઅને  તે વિના તે વિના 
બીજુ જેબીજુ જે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણનુ ંસ્ િનુ ંસ્ િ અપ તે તો નમસ્ કા અપ તે તો નમસ્ કાર કરિા યોગ્ યર કરિા યોગ્ ય છે પણ સેિિા યોગ્ ય છે પણ સેિિા યોગ્ ય નથી.  નથી. (૬૨)(૬૨)  

  
  અનેઅને  અઅમારા જે સિગ સત્ સંમારા જે સિગ સત્ સંગી તેમણે વનત્ યગી તેમણે વનત્ ય પ્રત્ યે પ્રત્ યે સાયકંાળે ભગિાનના મદંદર સાયકંાળે ભગિાનના મદંદર  પ્રત્ યેપ્રત્ યે જવુ ંઅને  જવુ ંઅને 

તે ભગિાન તેના નામનુ ંઉચ્ ચતે ભગિાન તેના નામનુ ંઉચ્ ચ સ્ િ સ્ િરે કરીને દકતગન કરવુંરે કરીને દકતગન કરવુ ં ((૬૩)૬૩)  
  

  અને તેઅને તે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણની જે કથા િાતાગ તે પરમ આદર થકી કરિી અને સાભંળિી અને ઉત્ સની જે કથા િાતાગ તે પરમ આદર થકી કરિી અને સાભંળિી અને ઉત્ સિને િને 
દદિસે િાજજિંતે્ર વસ હદદિસે િાજજિંતે્ર વસ હતત  શ્રીકષૃ્ ણશ્રીકષૃ્ ણનાંનાં  દકતગન કરિા ંદકતગન કરિા ં(૬૪)(૬૪)  

  
  અનેઅને  અમારા આવશ્રત જે સિે સત્ સંઅમારા આવશ્રત જે સિે સત્ સંગી તેમણે જે પ્રકારે પિેૂ કં ુ ં તેગી તેમણે જે પ્રકારે પિેૂ કં ુ ં તે  પ્રકારે કરીને જ વનત્ યપ્રકારે કરીને જ વનત્ ય  

પ્રત્ યેપ્રત્ યે કરવુ ંઅને સસં્ કૃ કરવુ ંઅને સસં્ કૃત અને પ્રાકૃત એિા જેત અને પ્રાકૃત એિા જે  સદગ્રથં તેમનો અભ્ યાસદગ્રથં તેમનો અભ્ યાસ પણ પોતાની બધુ્્ધને સ પણ પોતાની બધુ્્ધને 
અનસુારે કરિો અનસુારે કરિો (૬(૬પ)પ)  

  
  અનેઅને  જે મનષુ્ યજે મનષુ્ ય જેિા ગણેુ કરીને ું કુત જેિા ગણેુ કરીને ું કુત  હોય તે મનષુ્ યહોય તે મનષુ્ યને તેિા કાયગને વિષેને તેિા કાયગને વિષે  વિચારીને જ વિચારીને જ 

પે્રરિો પણ જે કાયગને વિિે જે યોગ્ યપે્રરિો પણ જે કાયગને વિિે જે યોગ્ ય ન હોય તે કાયગને વિષે ન હોય તે કાયગને વિષે  તેને કયારેય ન પે્રરિો. તેને કયારેય ન પે્રરિો. (૬૬)(૬૬)  
  

  અને પોતાના જે સેિક હોય તે સિગની પોતાના સામયગ પ્રમાણે અન્ નઅને પોતાના જે સેિક હોય તે સિગની પોતાના સામયગ પ્રમાણે અન્ નિસ્ ત્રાિસ્ ત્રાદદક કરીને દદક કરીને 
યથાયોગ સભંાિના વનરંતર રાખિી યથાયોગ સભંાિના વનરંતર રાખિી (૬૭)(૬૭)  
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  અને જે અને જે પંુુ ષ જેિા ગણુિાળો હોય તે પંુુ ષને તેિા િચન કરીને દેિકાળાનસુારે યથાયોગ્ યપંુુ ષ જેિા ગણુિાળો હોય તે પંુુ ષને તેિા િચન કરીને દેિકાળાનસુારે યથાયોગ્ ય  
બોલિિો પણ એથી બીજી રીતે ન બોલાિિો બોલિિો પણ એથી બીજી રીતે ન બોલાિિો (૬૮)(૬૮)  

  
  અનેઅને  વિનયે કરીને ું કુત એિા જે અમારા આવશ્રત સત્ સંવિનયે કરીને ું કુત એિા જે અમારા આવશ્રત સત્ સંગી તેમણે ગંુુ ગી તેમણે ગંુુ ,,  રાજારાજા,,  અવતવ્ૃ ધઅવતવ્ૃ ધ,,  

ત્ યાત્ યાગીગી,,  વિ્ાન અને તપસ્ િીવિ્ાન અને તપસ્ િીએ છ જણા આિે ત્ યાએ છ જણા આિે ત્ યારે સન્ મુરે સન્ મખુ ઉઠવુંખ ઉઠવુ ં તથાતથા  આસન આપવુ ંતથા આસન આપવુ ંતથા 
મધરુ િચને બોલાિિા ઇત્ યામધરુ િચને બોલાિિા ઇત્ યાદદક દ્યાએ કરીને એમનુંદદક દ્યાએ કરીને એમનુ ં સન્ માસન્ માન કરવુ.ં ન કરવુ.ં (૬૯)(૬૯)  

  
  અને ગંુુ દેિને રાજા એમને સમીપે તથા સભાને વિષે પગ ઉપર પગ ચંાિીને ન બેસવુ ંઅને ગંુુ દેિને રાજા એમને સમીપે તથા સભાને વિષે પગ ઉપર પગ ચંાિીને ન બેસવુ ં

તથા િસ્ તે્રતથા િસ્ તે્ર કરીને ંઅચણને બાધંી ન બેસવુ ં કરીને ંઅચણને બાધંી ન બેસવુ ં(૭૦)(૭૦)  
  

  અનેઅને  અમારા આવશ્રત જે સિે સતસગંી તેમણે પોતાના આચાયગઅમારા આવશ્રત જે સિે સતસગંી તેમણે પોતાના આચાયગ સગંાથે કયારેય પણ વિિાદ સગંાથે કયારેય પણ વિિાદ  
ન કરિો અને પોતાના સામ યગન કરિો અને પોતાના સામ યગ પ્રમાણે અન્ ન પ્રમાણે અન્ ન ધન િસ્ ત્ર ધન િસ્ ત્રદદકે કરીને તેદદકે કરીને તે  પોતાના આચાયગને પોતાના આચાયગને 
પજૂિા પજૂિા (૭૧)(૭૧)  

  
  અમારાઅમારા  જે આવશ્રતજન તેમણે પોતાના આચાયગને આિતા સાભંળીને આદર થકી તત્ કાજે આવશ્રતજન તેમણે પોતાના આચાયગને આિતા સાભંળીને આદર થકી તત્ કાળ ળ 

સન્ મુસન્ મખુખ  જવુ ં અને તે આચાયગ પોતાના ગામથી પાછા પધારે ત્ યાજવુ ં અને તે આચાયગ પોતાના ગામથી પાછા પધારે ત્ યારે ગામની ભગોરે ગામની ભગોળ સધુીળ સધુી  
િળાિિા જવુ ંિળાિિા જવુ ં(૭૨)(૭૨)  

  
  અનેઅને  ઘું ુકં છે ફળ જેને વિષે એવુ ંપણ જે કમગ તે જો ધમગ રદહત હોય તો તેનુ ંઆચરણઘું ુકં છે ફળ જેને વિષે એવુ ંપણ જે કમગ તે જો ધમગ રદહત હોય તો તેનુ ંઆચરણ  ન ન 

જ કરવુંજ કરવુ,ં,  કેમ જે ધમગ છે તેજ સિગ પંુુ ષાથગનો આપનારો છે માટે કોઇક ફળનાકેમ જે ધમગ છે તેજ સિગ પંુુ ષાથગનો આપનારો છે માટે કોઇક ફળના  લોભે કરીને લોભે કરીને 
ધમગનો ત્ યાધમગનો ત્ યાગ ન કરિો ગ ન કરિો (૭૩)(૭૩)  

  
  અનેઅને  પિેૂ થયા જે મોટા પંુુ ષ તેમણે પણ જો કયાપિેૂ થયા જે મોટા પંુુ ષ તેમણે પણ જો કયારેય અધમાગચરણ કું ુું હોય તોરેય અધમાગચરણ કું ુું હોય તો  તેનુ ંગ્રહણ તેનુ ંગ્રહણ 

ન કરવુ ંઅને તેમણે જે ધમાગચરણ કું ુું હોય તો તેનુ ંગ્રહણન કરવુ ંઅને તેમણે જે ધમાગચરણ કું ુું હોય તો તેનુ ંગ્રહણ  કરવુ.ં કરવુ.ં (૭૪)(૭૪)  
  

  અનેઅને  કોઇની પણ જે ગહૃ્િતાગ તે તો કોઇ ઠેકાણે પણ પ્રકાિ કરિી જ નદહ અને જેકોઇની પણ જે ગહૃ્િતાગ તે તો કોઇ ઠેકાણે પણ પ્રકાિ કરિી જ નદહ અને જે  જીિનુ ંજીિનુ ં
જેિી રીતે સન્ માજેિી રીતે સન્ માન કરવુ ંઘટત ુ ંહોય તેનુ ંતેિી રીતે જ સન્ માન કરવુ ંઘટત ુ ંહોય તેનુ ંતેિી રીતે જ સન્ માન કરવુંન કરવું  પણપણ  સમદ્રષ્ષ્ટએ કરીને સમદ્રષ્ષ્ટએ કરીને 
એ મયાગદાનુ ંઉલ્ લંએ મયાગદાનુ ંઉલ્ લંઘન કરવુ ંનદહ. ઘન કરવુ ંનદહ. (૭(૭પ)પ)  
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  અનેઅને  અમારા જે સિે સતસગંી તેમણે ચાતમુાગસને વિષે વિિેષ વનયમ ધારિો અને જેઅમારા જે સિે સતસગંી તેમણે ચાતમુાગસને વિષે વિિેષ વનયમ ધારિો અને જે  
મનષુ્ યમનષુ્ ય અસમથગ હોય તેમણે તો એક શ્રાિણ માસને વિષે વિિેષ વનયમ ધારિો.  અસમથગ હોય તેમણે તો એક શ્રાિણ માસને વિષે વિિેષ વનયમ ધારિો. (૭૬)(૭૬)  

  
  અનેઅને  તે વિિેષ વનયમ તે દકયા તો ભગિાનની કથાનુ ંશ્રિણ કરવુંતે વિિેષ વનયમ તે દકયા તો ભગિાનની કથાનુ ંશ્રિણ કરવુ ં તથા કથા િાચંિી તથાતથા કથા િાચંિી તથા  

ભગિાનના ગણુનુ ં કીતગન કરવુ ં તથા પચંામતૃ સ્ નાભગિાનના ગણુનુ ં કીતગન કરવુ ં તથા પચંામતૃ સ્ નાને કરીને ભગિાનની મહાપજુાને કરીને ભગિાનની મહાપજુા  કરિી કરિી 
તથા ભગિાનના મતં્રનો જપ કરિો તથા સ્ તોતથા ભગિાનના મતં્રનો જપ કરિો તથા સ્ તોત્રનો પાઠ કરિો તથા ભગિાનનેત્રનો પાઠ કરિો તથા ભગિાનને  પ્રદખક્ષણાઓ પ્રદખક્ષણાઓ 
કરિી. કરિી. (૭૭)(૭૭)  

  
  તથાતથા  ભગિાનને સાષ્ ટાંભગિાનને સાષ્ ટાંગ નમસ્ કાગ નમસ્ કાર કરિા એ જે આઠ પ્રકારના વનયમ તે અમે ઉત્તમર કરિા એ જે આઠ પ્રકારના વનયમ તે અમે ઉત્તમ  માન્ યામાન્ યા  

છે તે માટે એ વનયમમાથંી કોઇ એક વનયમ જે તે ચોમાસાને વિષે વિિેષ પણેછે તે માટે એ વનયમમાથંી કોઇ એક વનયમ જે તે ચોમાસાને વિષે વિિેષ પણે  ભદકતએ ભદકતએ 
કરીને ધારિો. કરીને ધારિો. (૭૮)(૭૮)  

  
  અને સિગ જે એકાદિીઓ તેમુ ં વ્રત જે તે આદરથકી કરવુ ં તથાઅને સિગ જે એકાદિીઓ તેમુ ં વ્રત જે તે આદરથકી કરવુ ં તથા  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ  ભગિાનના જે ભગિાનના જે 

જન્ માજન્ માષ્ ટષ્ ટમી આદદક જન્ મમી આદદક જન્ મદદિસ તેમનુ ંવ્રત જે તે આદરથકી કરવુંદદિસ તેમનુ ંવ્રત જે તે આદરથકી કરવુ ં તથા વિિરાત્રીનુ ંવ્રત જેતથા વિિરાત્રીનુ ંવ્રત જેતે તે 
આદરથકી કરવુ ંઅને તે વ્રતના દદિસને વિષે મોટાઆદરથકી કરવુ ંઅને તે વ્રતના દદિસને વિષે મોટા  ઉત્ સઉત્ સિ કરિા િ કરિા (૭૯)(૭૯)  

  
  અનેઅને  જે દદિસે વ્રતનો ઉપિાસ કયો હોય તે દદિસે અવતિય યત્ નેજે દદિસે વ્રતનો ઉપિાસ કયો હોય તે દદિસે અવતિય યત્ ને કરીને દદિસની કરીને દદિસની  વનિંદ્રાનો વનિંદ્રાનો 

ત્ યાત્ યાગ કરિોગ કરિો,,  કેમ જે જેમ મૈથનેુ કરીને મનષુ્ યકેમ જે જેમ મૈથનેુ કરીને મનષુ્ યના ઉપિાસનો નાિ થાયના ઉપિાસનો નાિ થાય  છે. તેમજ દદિસની છે. તેમજ દદિસની 
વનિંદ્રાએ કરીને મનષુ્ યવનિંદ્રાએ કરીને મનષુ્ યના ઉપિાસના ઉપિાસનો નાિ થાઇ છે. નો નાિ થાઇ છે. (૮૦)(૮૦)  

  
  અને સિગ િૈષ્ ણઅને સિગ િૈષ્ ણિના રાજા એિા જેિના રાજા એિા જે  શ્રીિલ્ લશ્રીિલ્ લભાચાયગ તેના પતુ્ર જેભાચાયગ તેના પતુ્ર જે  શ્રીશ્રી  વિઠ્ઠલનાથજી તે વ્રત વિઠ્ઠલનાથજી તે વ્રત 

અને ઉત્ સઅને ઉત્ સિના વનણગયને કરતા હતા. િના વનણગયને કરતા હતા. (૮૧)(૮૧)  
  

  અને તે વિઠ્ઠલનાથજીએ કયો તેને જ અનસુરીને સિે વ્રત ને ઉત્ સઅને તે વિઠ્ઠલનાથજીએ કયો તેને જ અનસુરીને સિે વ્રત ને ઉત્ સિ કરિા અને તે િ કરિા અને તે 
વિઠ્ઠલનાથજીએ કહી જેવિઠ્ઠલનાથજીએ કહી જે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણની સેની સેિા રીવત તેનુ ંજ ગ્રહણ કરવુ ંિા રીવત તેનુ ંજ ગ્રહણ કરવુ ં(૮૨)(૮૨)  

  
  અનેઅને  સિે જે અમારા આવશ્રત તેમણે ્ાદરકા આદદક જે તીથગ તેમની યાત્રા જેતેસિે જે અમારા આવશ્રત તેમણે ્ાદરકા આદદક જે તીથગ તેમની યાત્રા જેતે  પોતાના પોતાના 

સામયગ પ્રમાણે યથાવિવધએ કરીને કરિી અને િળી પોતાના સામયગસામયગ પ્રમાણે યથાવિવધએ કરીને કરિી અને િળી પોતાના સામયગ  પ્રમાણે દીનજનને પ્રમાણે દીનજનને 
દયાિાન થવુ ંદયાિાન થવુ ં(૮૩)(૮૩)  
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  અને અમારા જો આવશ્રત તેમણે વિષ્ ું ુઅને અમારા જો આવશ્રત તેમણે વિષ્ ું ,ુ,  વિિવિિ,,  ગણપતીગણપતી,,  પાિગવત અને સયુગ એ પાચં દેિ પાિગવત અને સયુગ એ પાચં દેિ 

પજૂયપણે કરીને માનિા પજૂયપણે કરીને માનિા (૮૪)(૮૪)  
  

  અનેઅને  જો કયારેક ડતૂપે્રતાદદકનો ઉપદ્રિ થાય ત્ યાજો કયારેક ડતૂપે્રતાદદકનો ઉપદ્રિ થાય ત્ યારે તો નારાયણકિચનો જપ કરિો અથિારે તો નારાયણકિચનો જપ કરિો અથિા  
હનમુાનજીના મતં્રનો જપ કરિો પણ એ વિના બીજા કોઇ ધદુ્ર દેિના સ્ તોહનમુાનજીના મતં્રનો જપ કરિો પણ એ વિના બીજા કોઇ ધદુ્ર દેિના સ્ તોત્ર અનેત્ર અને  મતં્રનો મતં્રનો 
જાપ જ કરિો જાપ જ કરિો (૮(૮પ)પ)  

  
  અને સયુગન ુ ંને ચદં્રમાનુ ંગ્રઅને સયુગન ુ ંને ચદં્રમાનુ ંગ્રહણ થાય ત્ યાહણ થાય ત્ યારે અમારા જે સિે સત્ સંરે અમારા જે સિે સત્ સંગી તેમણે બીજી સિે દ્યાનો ગી તેમણે બીજી સિે દ્યાનો 

તત્ કાતત્ કાળ ત્ યાળ ત્ યાગ કરીને પવિત્ર થઇનેગ કરીને પવિત્ર થઇને  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ ભગિાનના મતં્રનો જપ કરિો.  ભગિાનના મતં્રનો જપ કરિો. (૮૬)(૮૬)  
  

  અનેઅને  તે ગ્રહણ મકુાઇ રહ્ા પછી િસ્ ત્રતે ગ્રહણ મકુાઇ રહ્ા પછી િસ્ ત્રસદહત સ્ નાસદહત સ્ નાન કરીને અમારા ગહૃસ્ થન કરીને અમારા ગહૃસ્ થ  સત્ સંસત્ સંગી હોય ગી હોય 
તેમણે પોતાના સામયગ પ્રમાણે દાન તેમણે પોતાના સામયગ પ્રમાણે દાન કરવુ ંઅને જે ત્ યાકરવુ ંઅને જે ત્ યાગી હોયગી હોય  તેમણે ભગિાનની પજૂા તેમણે ભગિાનની પજૂા 
કરિી કરિી (૮૭)(૮૭)  

  
  અનેઅને  અમારા સત્ સંઅમારા સત્ સંગી એિા જે ચારે િણગના મનષુ્ યગી એિા જે ચારે િણગના મનષુ્ ય તેમણે જન્ મ તેમણે જન્ મનુ ંસતૂક તથાનુ ંસતૂક તથા  મરણનુ ંસતૂક મરણનુ ંસતૂક 

તે પોતપોતાના સબંધંને અનસુારે કરીને યથાિાસ્ ત્રતે પોતપોતાના સબંધંને અનસુારે કરીને યથાિાસ્ ત્ર પાળવુ ં પાળવુ ં(૮૮)(૮૮)  
  

  અનેઅને  જે રહ્ામચાણ િણગ હોય તેમણે િમજે રહ્ામચાણ િણગ હોય તેમણે િમ,,દમદમ,,ક્ષમા અને સતંોષ એ આદદકક્ષમા અને સતંોષ એ આદદક  જે ગણુોજે ગણુો  તેમણેતેમણે  ું કુત ું કુત 
થવુ ંઅને જે ક્ષવત્રય િણગ હોય તેમણે ધરૂિીરપું ુ ંઅને ધીરજ એથવુ ંઅને જે ક્ષવત્રય િણગ હોય તેમણે ધરૂિીરપું ુ ંઅને ધીરજ એ  આદદક જે ગણુ તે ું કુત આદદક જે ગણુ તે ું કુત 
થવુ.ં થવુ.ં (૮૯)(૮૯)  

  
  અનેઅને  િૈશ્ યિૈશ્ ય િણગ હોય તેમણે કૃવષકમગ તથા િાખણજય િણગ હોય તેમણે કૃવષકમગ તથા િાખણજય--વ્ યાવ્ યાપાર તથા વ્ યાપાર તથા વ્ યાજિટો એ આદદકજિટો એ આદદક  જે જે 

વવૃતઓ તેમણે કરીને િતગવુ ં અને ધદૂ્ર િણગ હોય તેમણે રહ્ામચાણાદદક ત્રવવૃતઓ તેમણે કરીને િતગવુ ં અને ધદૂ્ર િણગ હોય તેમણે રહ્ામચાણાદદક ત્રણણ  િણગની સેિા િણગની સેિા 
કરિીકરિી  એ આદદક વવૃતઓ તેમણે કરીને િતગવુ ંએ આદદક વવૃતઓ તેમણે કરીને િતગવુ ં(૯૦)(૯૦)  

  
  અનેઅને  જે દ્વ્જ હોય તેમણે ગભાગધાજે દ્વ્જ હોય તેમણે ગભાગધા  નાદદક સસં્ કાનાદદક સસં્ કાર તથા આદ્વ ક તથા શ્રાધ એ એ ત્રણર તથા આદ્વ ક તથા શ્રાધ એ એ ત્રણ  જે જે 

તેતે  પોતાના ગહૃ્સતુ્રને અનસુારે કરીને જેિો જેનો અિસર હોય અને જેિીપોતાના ગહૃ્સતુ્રને અનસુારે કરીને જેિો જેનો અિસર હોય અને જેિી  ધનસપંવત ધનસપંવત 
હોયહોય  તે પ્રમાણે કરિા તે પ્રમાણે કરિા (૯૧)(૯૧)  
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  અને કયારેક જાણે અથિાઅને કયારેક જાણે અથિા  અજાણે જો નાનુ ંમોટંુ પાપ થઇ જાય તો પોતાની િદકત પ્રમાણે અજાણે જો નાનુ ંમોટંુ પાપ થઇ જાય તો પોતાની િદકત પ્રમાણે 

તે પાપનુ ંપ્રાયવશ્ચત કરવુ.ં તે પાપનુ ંપ્રાયવશ્ચત કરવુ.ં (૯૨)(૯૨)  
  

  અને ચાર િેદ તથા વ્ યાઅને ચાર િેદ તથા વ્ યાસ સતૂ્ર તથાસ સતૂ્ર તથા  શ્રીમદભાગિત નામે પરુાણ તથા મહાભારતને વિષે શ્રીમદભાગિત નામે પરુાણ તથા મહાભારતને વિષે 
આિેલુંઆિેલું  શ્રીવિષ્ ું ુશ્રીવિષ્ ું  ુસહસ્ ત્ર સહસ્ ત્રનામ નામ (૯૩)(૯૩)  

  
  તથાતથા  શ્રીમદભાગિત ગીતા તથા વિદુરજીએ કહલેી જે નીતી તથા સ્ કંશ્રીમદભાગિત ગીતા તથા વિદુરજીએ કહલેી જે નીતી તથા સ્ કંદપરુાણનો જે વિષ્ ું ુદપરુાણનો જે વિષ્ ું ુખડં ખડં 

તેને વિષે રં ુ ંએવુ ંજેતેને વિષે રં ુ ંએવુ ંજે  શ્રીશ્રી  િાસદેુિમહાત્ ્ યિાસદેુિમહાત્ ્ ય  (૯૪)(૯૪)  
  

  અને ધમગિાસ્ ત્રઅને ધમગિાસ્ ત્રના મ્ યના મ્ યમા ંરહી એિી જે યાજ્ઞિલ્ કમા ંરહી એિી જે યાજ્ઞિલ્ કય ષવષની સ્ મ ૃય ષવષની સ્ મવૃત એ જે આઠ સચ્ છાવત એ જે આઠ સચ્ છાસ્ ત્રસ્ ત્ર તે  તે 
અમને ઇષ્ ટઅમને ઇષ્ ટ છે.  છે. (૯(૯પ)પ)  

  
  અનેઅને  એ પોતાના દહતને ઇચ્ છએ પોતાના દહતને ઇચ્ છતા એિા જે અમારા સિે વિષ્ યતા એિા જે અમારા સિે વિષ્ ય તેમણે એ આઠ તેમણે એ આઠ  સચ્ છાસચ્ છાસ્ ત્રસ્ ત્ર જેતે  જેતે 

સાભંળિા ંઅને અમારા આવશ્રત જે દ્વ્જ તેમણે સચ્ છાસાભંળિા ંઅને અમારા આવશ્રત જે દ્વ્જ તેમણે સચ્ છાસ્ ત્રસ્ ત્ર  જેતે ભણિા ંતથા ભણાિિા ંતથા જેતે ભણિા ંતથા ભણાિિા ંતથા 
એમની કથા કરિી. એમની કથા કરિી. (૯૬)(૯૬)  

  
  અનેઅને  તે આઠ સચ્ છાતે આઠ સચ્ છાસ્ ત્રસ્ ત્રમાથંી આચાર વ્ યમાથંી આચાર વ્ યિહાર અને પ્રાયવશ્ચત એ ત્રણનો જે વનણગયિહાર અને પ્રાયવશ્ચત એ ત્રણનો જે વનણગય  કરિો કરિો 

તેને વિષે તો વમતાક્ષરા ટીકાએ ું કુત એિી જે યાજ્ઞિલ્ કતેને વિષે તો વમતાક્ષરા ટીકાએ ું કુત એિી જે યાજ્ઞિલ્ કય ષવષનીય ષવષની  સ્ મ ૃસ્ મવૃતવત,,  તેનુ ંગ્રહણ કરવુ ંતેનુ ંગ્રહણ કરવુ ં
(૯૭)(૯૭)  

  
  આઠ સચ્ છાઆઠ સચ્ છાસ્ ત્રસ્ ત્રને વિષે જેને વિષે જે  શ્રીમદભાગિતપરુાણ તેના દિમને પચંમ નામે જે બે સ્ કંશ્રીમદભાગિતપરુાણ તેના દિમને પચંમ નામે જે બે સ્ કંધ તે જેતેધ તે જેતે  

શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણભગિાનના મહાત્ ્ યભગિાનના મહાત્ ્ ય જાપિાને અથે સિગથી અવધકપણે જાણિા ં જાપિાને અથે સિગથી અવધકપણે જાણિા ં(૯૮)(૯૮)  
  

  અનેઅને  દિમસ્ કંદિમસ્ કંધ તથા પચંમસ્ કંધ તથા પચંમસ્ કંધ તથા યાજ્ઞિલ્ કધ તથા યાજ્ઞિલ્ કયની સ્ મ ૃયની સ્ મવૃત એ જે ત્રણ વત એ જે ત્રણ તેતે  અનુ્ મે કરીને અનુ્ મે કરીને 
અમાંંુ  ભદકતિાસ્ ત્રઅમાંંુ  ભદકતિાસ્ ત્ર,,  યોગિાસ્ ત્રયોગિાસ્ ત્ર અને ધમગિાસ્ ત્ર અને ધમગિાસ્ ત્ર છે છે,,  કહતેા ં દિમસ્ કંકહતેા ં દિમસ્ કંધ તે ભદકત િાસ્ ત્રધ તે ભદકત િાસ્ ત્ર છે  છે 
અને પચંમ સ્ કંઅને પચંમ સ્ કંધ તે યોગ િાસ્ ત્રધ તે યોગ િાસ્ ત્ર છે છે  અને યાજ્ઞિલ્ કઅને યાજ્ઞિલ્ કયની સ્ મ ૃયની સ્ મવૃત તે ધમગિાસ્ ત્રવત તે ધમગિાસ્ ત્ર છે એમ જાણવુ ં છે એમ જાણવુ ં
(૯૯)(૯૯)  
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  અનેઅને  શ્રીરામાનજુાચાયે કું ુું એવ ુજે વ્ યાશ્રીરામાનજુાચાયે કું ુું એવ ુજે વ્ યાસસતૂ્રનુંસસતૂ્રનુ ં શ્રીભાષ્ યશ્રીભાષ્ ય તથા તથા  શ્રીભગિતગીતાનુ ંભાષ્ યશ્રીભગિતગીતાનુ ંભાષ્ ય એ  એ 
જે બે તે અમાંંુ  અ્ યાજે બે તે અમાંંુ  અ્ યાત્ મત્ મિાસ્ ત્રિાસ્ ત્ર છે એમ જાણવુ ં છે એમ જાણવુ ં(૧૦૦)(૧૦૦)  

  
  અને એ સિે સચ્ છાઅને એ સિે સચ્ છાસ્ ત્રસ્ ત્રને વિષે જે િચન તેને વિષે જે િચન તે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ ભગિાનનુ ં સ્ િ ભગિાનનુ ં સ્ િ અપ તથા ધમગ તથા  અપ તથા ધમગ તથા 

ભદકત તથા િૈરાગ્ય અને ચારના અવત ઉત્ કભદકત તથા િૈરાગ્ય અને ચારના અવત ઉત્ કષગપણાને કહતેા ંહોય ષગપણાને કહતેા ંહોય (૧૦૧)(૧૦૧)  
  

  તે િચન જેતે બીતે િચન જેતે બીજા િચનો કરતા ંપ્રધાનપણે માનિા ંઅનેજા િચનો કરતા ંપ્રધાનપણે માનિા ંઅને  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણભગિાનની ભદકત તે ભગિાનની ભદકત તે 
ધમે સદહત જ કરિી એિી રીતે તે સિે સચ્ છાધમે સદહત જ કરિી એિી રીતે તે સિે સચ્ છાસ્ ત્રસ્ ત્રનુ ંરહસ્ યનુ ંરહસ્ ય છે  છે (૧૦૨)(૧૦૨)  

  
  અને શ્રવુત સ્ મ ૃઅને શ્રવુત સ્ મવૃત તેમણે પ્રવતપાદન કયો એિો જે સદાચાર તે ધમગ જાણિોવત તેમણે પ્રવતપાદન કયો એિો જે સદાચાર તે ધમગ જાણિો,,  અનેઅને  

શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણભગિાનને વિષે મહાત્ ્ યભગિાનને વિષે મહાત્ ્ ય જ્ઞાને સદહત જે ઘણો જ્ઞાને સદહત જે ઘણો  સ્ નેસ્ નેહ તે ભદકત જાણિી હ તે ભદકત જાણિી (૧૦૩)(૧૦૩)  
  

  અનેઅને  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણભગિાનનાભગિાનના  વિના અન્ યવિના અન્ ય પદાથગમા ં પ્રીવત નદહ તે િૈરાગ્ ય પદાથગમા ં પ્રીવત નદહ તે િૈરાગ્ ય જાણિો અને જીિ  જાણિો અને જીિ 
માયા અનેમાયા અને  ઇશ્વર તેમના સ્ િઇશ્વર તેમના સ્ િ અપને જે  અડી રીતે જાણવુ ંતેને જ્ઞાન કહીએ  અપને જે  અડી રીતે જાણવુ ંતેને જ્ઞાન કહીએ (૧૦૪)(૧૦૪)  

  
  અનેઅને  જે જીિ છે તે હ્રદયને વિષે રહ્ો છે ને અું ુ ંસરખો સુ્  મજે જીિ છે તે હ્રદયને વિષે રહ્ો છે ને અું ુ ંસરખો સુ્  મ છે તે છે તે  ચૈતન  ચૈતન    યંુ પ છે ને બધ ુયંુ પ છે ને બધ ુ

જાણનારો છે અને પોતાની જ્ઞાનિદકતએ કરીને નખથી વિખાજાણનારો છે અને પોતાની જ્ઞાનિદકતએ કરીને નખથી વિખા  પયગત સમગ્ર પોતાના દેહ પયગત સમગ્ર પોતાના દેહ 
પ્રત્ યેપ્રત્ યે વ્ યા વ્ યાપીને રહ્ો છે અને અછેયપીને રહ્ો છે અને અછેય,,  અભેયઅભેય,,  અજરઅજર,,  અમર ઇત્ યાઅમર ઇત્ યાદીક દીક   છે લ્ મછે લ્ મણ જેના એિો ણ જેના એિો 
જીિ છે એમ જાણિો જીિ છે એમ જાણિો (૧૦(૧૦પ)પ)  

  
  અને જે માયા છે તે વત્રગણુાજત્મકા છે અને અંધકારંુ પ છે નેઅને જે માયા છે તે વત્રગણુાજત્મકા છે અને અંધકારંુ પ છે ને  શ્રીશ્રીકૃષ્ ણકૃષ્ ણ ભગિાનની િદકત છે  ભગિાનની િદકત છે 

અને આ જીિને દેહ તથા દેહના જે સબંધંી તેમને વિષે અહંતમત્ િઅને આ જીિને દેહ તથા દેહના જે સબંધંી તેમને વિષે અહંતમત્ િની કરાિનારી છે એમ ની કરાિનારી છે એમ 
માયાને જાણિી માયાને જાણિી (૧૦૬)(૧૦૬)  

  
  અનેઅને  જે ઇશ્વર છે તે જેમ હ્રદયને વિષે જીિ રહ્ો છે તેમ તે જીિને વિષેજે ઇશ્વર છે તે જેમ હ્રદયને વિષે જીિ રહ્ો છે તેમ તે જીિને વિષે  અંતયાગમીપણે કરીને અંતયાગમીપણે કરીને 

રહ્ા છે ને સ્ િરહ્ા છે ને સ્ િતતં્ર છે ને સિગ જીિને કમગફળનાતતં્ર છે ને સિગ જીિને કમગફળના  આપનારા છે એમ ઇશ્વરને જાણિા આપનારા છે એમ ઇશ્વરને જાણિા (૧૦૭)(૧૦૭)  
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  અને તે ઇશ્વર તે કયા તો પરરહ્મચા પંુુ ષોત્તમ એિા જેઅને તે ઇશ્વર તે કયા તો પરરહ્મચા પંુુ ષોત્તમ એિા જે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ ભગિાન તે ઇશ્વર છે અને તે ભગિાન તે ઇશ્વર છે અને તે  
શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ જેતે આપણા ઇષ્ ટ જેતે આપણા ઇષ્ ટદેિ છે ને ઉપાસના કરિા યોગ્ યદેિ છે ને ઉપાસના કરિા યોગ્ ય છે અને સિગ અિતારના કારણ  છે અને સિગ અિતારના કારણ 
છે છે (૧૦૮)(૧૦૮)  

  
  અને સમથગ એિા જેઅને સમથગ એિા જે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ તે જે રાવધકાજીએ ું ુ તે જે રાવધકાજીએ ું કુત હોય ત્ યાકત હોય ત્ યારેરે  શ્રીરાધાકૃષ્ ણશ્રીરાધાકૃષ્ ણ એિે નામે  એિે નામે 

જાણિા અને ંુ કમણી અપ જે લ્ મીજાણિા અને ંુ કમણી અપ જે લ્ મી તેમણે ું કુત હોય ત્ યા તેમણે ું કુત હોય ત્ યારેરે  શ્રીશ્રી  લ્ મીલ્ મીનારાયણ એિે નામે નારાયણ એિે નામે 
જાણિા જાણિા (૧૦૯)(૧૦૯)  

  
  અને એઅને એ  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ જેતે અજુ ગને ું કુત હોય ત્ યા જેતે અજુ ગને ું કુત હોય ત્ યારેરે  શ્રીશ્રી  નરનારાયણ એિે નામે જાણિા અને િળી નરનારાયણ એિે નામે જાણિા અને િળી 

તેતે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ જેતે બળભદ્રાદદકને યોગ  જેતે બળભદ્રાદદકને યોગ કરીને હોય ત્ યાકરીને હોય ત્ યારે તે તે નામે કહિેાય છે એમ જાણવુ ંરે તે તે નામે કહિેાય છે એમ જાણવુ ં
(૧૧૦)(૧૧૦)  

  
  અને એ જે રાધાદદક ભકત તે જેતે કયારેક તો તેઅને એ જે રાધાદદક ભકત તે જેતે કયારેક તો તે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ ભગિાનને પડખે હોય છે અને  ભગિાનને પડખે હોય છે અને 

કયારેક તો અવત સ્ નેકયારેક તો અવત સ્ નેહ ેકરીનેહ ેકરીને  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણભગિાનના અંગને વિષે રહ ે છે ત્ યાભગિાનના અંગને વિષે રહ ે છે ત્ યારે તો તેરે તો તે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ  
ભગિાન એકલ જ હોય એમ જાણિા ભગિાન એકલ જ હોય એમ જાણિા (૧૧૧)(૧૧૧)  

  
  એ એ હતે ુમાટેહતે ુમાટે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ  ભગિાનના ંજે સ્ િભગિાનના ંજે સ્ િંુ પ તેમને વિષે સિે પ્રકારે કરીને ભેદ ન જાણિો ંુ પ તેમને વિષે સિે પ્રકારે કરીને ભેદ ન જાણિો 

અનેઅને  ચતડુુગજપું ુ ંઅષ્ ટચતડુુગજપું ુ ંઅષ્ ટડજુપું ુ ં સહસ્ ત્રડજુપું ુ ં સહસ્ ત્રડજુપું ુ ં ઇત્ યાડજુપું ુ ં ઇત્ યાદદક જે ભેદ જણાય છે તે તોદદક જે ભેદ જણાય છે તે તો  દ્વ્ડજુ દ્વ્ડજુ 
એિા જે તેએિા જે તે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ તેમની ઇચ્ છા તેમની ઇચ્ છાએ કરીને છે એમ જાણવુ ંએ કરીને છે એમ જાણવુ ં(૧૧૨)(૧૧૨)  

  
  અને એિા જેતેઅને એિા જેતે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ  ભગભગિાન તેની જે ભદકત તે જેતે પૃ િીિાન તેની જે ભદકત તે જેતે પૃ િીને વિષે સિગ મનષુ્ યને વિષે સિગ મનષુ્ ય તેમણે  તેમણે 

કરિી અનેકરિી અને  તે ભદકત થકી બીજુ કલ્ યાતે ભદકત થકી બીજુ કલ્ યાણકારી સાધન કંઇ નથી એમ જાણવુ ંણકારી સાધન કંઇ નથી એમ જાણવુ ં(૧૧૩)(૧૧૩)  
  

  અને વિયાદદક ગણુિાળા જે પંુુ ષ તેમના ગણુિાનપણાનુ ંએજ પરમ ફળ જાણવુ ંકું ુું તો જેઅને વિયાદદક ગણુિાળા જે પંુુ ષ તેમના ગણુિાનપણાનુ ંએજ પરમ ફળ જાણવુ ંકું ુું તો જે  
શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ ભગિાનને વિષે ભદકત કરિી ને સત્ સં ભગિાનને વિષે ભદકત કરિી ને સત્ સંગી કરિોગી કરિો  અને એમ ભદકત ને સત્ સંઅને એમ ભદકત ને સત્ સંગ એ બે ગ એ બે 
વિના તો વિ્ાન હોય તે પણ અધોગવતને પામે છે. વિના તો વિ્ાન હોય તે પણ અધોગવતને પામે છે. (૧૧૪)(૧૧૪)  

  
  અનેઅને  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણભગિાન તથાભગિાન તથા  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ ભગિાનના ંજે અિતાર તે જે તે ્ યા ભગિાનના ંજે અિતાર તે જે તે ્ યાન કરિા યોગ્ યન કરિા યોગ્ ય છે  છે 

તથાતથા  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણભગિાનની જે પ્રવતમા તે પણ ્ યાભગિાનની જે પ્રવતમા તે પણ ્ યાન કરિા યોગ્ યન કરિા યોગ્ ય છે માટે એમનુ ં્ યા છે માટે એમનુ ં્ યાન કરવુ ંન કરવુ ં
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અને મનુઅને મનષુ્ યષ્ ય તથા દેિાદદક જે જીિ તે તો તથા દેિાદદક જે જીિ તે તો  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણભગિાનના ભકત હોય અને રહ્મચાિેત્તા ભગિાનના ભકત હોય અને રહ્મચાિેત્તા 
હોય તો પણ ્ યાહોય તો પણ ્ યાન કરિા યોગ્ યન કરિા યોગ્ ય નથી નથી,,  માટે એમનુ ં્ યામાટે એમનુ ં્ યાન ન કરવુ ંન ન કરવુ ં(૧૧(૧૧પ)પ)  

  
  અનેઅને  સ્ થ ૂસ્ થળૂળ,,  સુ્  મસુ્  મ અને કારણ એ જે ત્રણ દેહ તે થકી વિલક્ષણ એિો તે પોતાનો અને કારણ એ જે ત્રણ દેહ તે થકી વિલક્ષણ એિો તે પોતાનો  જીિાત્ માજીિાત્ મા  

તેને રહ્મચા અપની ભાિના કરીને પછીતેને રહ્મચા અપની ભાિના કરીને પછી  તે રહ્મચા અપે કરીનેતે રહ્મચા અપે કરીને  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ ભગિાનની ભદકત જેતે  ભગિાનની ભદકત જેતે 
સિગકાળને વિષે કરિી સિગકાળને વિષે કરિી (૧૧૬)(૧૧૬)  

  
  અનેઅને  શ્રીમદભાગિતશ્રીમદભાગિત  પરુાણનો જે દિમ સ્ કંપરુાણનો જે દિમ સ્ કંધ તે જેતે વનત્ યધ તે જેતે વનત્ ય પ્રત્ યે પ્રત્ યે આદર થકી સાભંળિો  આદર થકી સાભંળિો 

અથિાઅથિા  િષોિષગ એકિાર સાભંળિો અને જે પદંડત હોય તેમણે વનત્ યિષોિષગ એકિાર સાભંળિો અને જે પદંડત હોય તેમણે વનત્ યપ્રત્ યેપ્રત્ યે િાચંિો િાચંિો  અથિા અથિા 
િષોિષગ એક િાર િાચંિોિષોિષગ એક િાર િાચંિો  (૧૧૭)(૧૧૭)  

  
  અનેઅને  એ જે દિમસ્ કંએ જે દિમસ્ કંધ તેનુ ં પરુશ્ચરણ જેતે પણુ્ય સ્ થાધ તેનુ ં પરુશ્ચરણ જેતે પણુ્ય સ્ થાનકને વિષે પોતાના સામયગનકને વિષે પોતાના સામયગ  પ્રમાણે પ્રમાણે 

કરવુંકરવુ,ં,  કરાિવુ ંઅને િળી વિષ્ ું ુકરાિવુ ંઅને િળી વિષ્ ું સુહસ્ ત્રસહસ્ ત્રનામ આદદક જે સચ્ છાનામ આદદક જે સચ્ છાસ્ ત્રસ્ ત્ર  તેનુંતેન ુ ં પરુશ્ચરણપરુશ્ચરણ  પણ પોતાના પણ પોતાના 
સામયગ પ્રમાણે કરવુંસામયગ પ્રમાણે કરવુ,ં,  કરાિવુંકરાિવુ ં તેતે  પરુશ્ચરણપરુશ્ચરણ  કેવુ ંછે તો પોતાના માિાવંછત ફળનેકેવુ ંછે તો પોતાના માિાવંછત ફળને  આપે એવુ ંઆપે એવુ ં
છે. છે. (૧૧૮)(૧૧૮)  

  
  અનેઅને  કષ્ ટકષ્ ટની દેનારી એિી કોઇ દેિ સબંધંી આપદા આિી પડે તથા રોગાદદક આપદા આિી ની દેનારી એિી કોઇ દેિ સબંધંી આપદા આિી પડે તથા રોગાદદક આપદા આિી 

પડેપડે  તેને વિષે જેમ પોતાની ને બીજાની રક્ષા થાય તેમ િતગવુંતેને વિષે જેમ પોતાની ને બીજાની રક્ષા થાય તેમ િતગવું,,  ,,પણ બીજી રીતે નપણ બીજી રીતે ન  િતગવુ ંિતગવુ ં
(૧૧૯)(૧૧૯)  

  
  અનેઅને  આચારઆચાર,,  વ્ યવ્ યિહાર અને પ્રાયધ્શ્ર્ચત એ જે ત્રણ િાના ંતે જેતે દેિિહાર અને પ્રાયધ્શ્ર્ચત એ જે ત્રણ િાના ંતે જેતે દેિ,,  કાળકાળ,,  અિસ્ થાઅિસ્ થા,,  દ્રવ્ યદ્રવ્ ય,,  

જાવત અને સામયગ એટલાને અનસુારે કરીને જાણિા ંજાવત અને સામયગ એટલાને અનસુારે કરીને જાણિા ં(૧૨૦)(૧૨૦)  
  

  અનેઅને  અમારો જે મત તે વિવિષ્ ટાઅમારો જે મત તે વિવિષ્ ટા્તૈ છે એમ જાણવુ ં અને અમને વપ્રય એવુ ં જે ધામ્તૈ છે એમ જાણવુ ં અને અમને વપ્રય એવુ ં જે ધામ  તે તે 
ગોલોક છે એમ જાણવુ ંઅને તે ધામને વિષે રહ્મચા અપે કરીને જેગોલોક છે એમ જાણવુ ંઅને તે ધામને વિષે રહ્મચા અપે કરીને જે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ ભગિાનની સેિા  ભગિાનની સેિા 
કરિી તે અમે મદુકત માની છે એમ જાકરિી તે અમે મદુકત માની છે એમ જાણવુ ંણવુ ં(૧૨૧)(૧૨૧)  
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  અનેઅને  આ જે પિેૂ ધમગ કહ્ા તે જેતે અમારા આવશ્રત જે ત્ યાઆ જે પિેૂ ધમગ કહ્ા તે જેતે અમારા આવશ્રત જે ત્ યાગી ગહૃસ્ થગી ગહૃસ્ થ બાઇ ભાઇ બાઇ ભાઇ  સિે સત્ સંસિે સત્ સંગી ગી 
તેમના સામાન્ યતેમના સામાન્ ય ધમગ કહ્ા છે કહતેા સિગ સત્ સં ધમગ કહ્ા છે કહતેા સિગ સત્ સંગીમાત્રનેગીમાત્રને  સરખા પાળિાના છે અને હિે એ સરખા પાળિાના છે અને હિે એ 
સિેના જે વિિેષ ધમગ છે તેમને પથૃક પથૃકપણેસિેના જે વિિેષ ધમગ છે તેમને પથૃક પથૃકપણે  કરીને કહીએ છીએ કરીને કહીએ છીએ (૧૨૨)(૧૨૨)  

  
  હિેહિે  પ્રપ્રથમ ધમગિિંી જે આચાયગ અને તેમની પત્ નીથમ ધમગિિંી જે આચાયગ અને તેમની પત્ નીઓ તેમના જે વિિેષ ધમગ તે કહીયેઓ તેમના જે વિિેષ ધમગ તે કહીયે  છીએ છીએ 

અમારા મોટા ભાઇ અને નાનાભાઇ તેના પતુ્ર જે અયો્ યાઅમારા મોટા ભાઇ અને નાનાભાઇ તેના પતુ્ર જે અયો્ યાપ્રસાદ અને રવિુીરપ્રસાદ અને રવિુીર  તેમણે તેમણે 
પોતાના સમીપ સબંધં વિનાની જે બીજી સ્ ત્રીપોતાના સમીપ સબંધં વિનાની જે બીજી સ્ ત્રીઓ તેમને મતં્ર ઉપદેિ કયારેયઓ તેમને મતં્ર ઉપદેિ કયારેય  ન કરિો. ન કરિો. 
(૧૨૩)(૧૨૩)  

  
  અને તે સ્ ત્રીઅને તે સ્ ત્રીઓને કયારેય પઓને કયારેય પણ અડવુ ંનદહ અને તે સાથે બોલવુ ંનદહ અને કોઇ જીિને વિષે ણ અડવુ ંનદહ અને તે સાથે બોલવુ ંનદહ અને કોઇ જીિને વિષે 

ક્રુરપું ુ ંન કરવુ ંઅને કોઇની થાપણ ન રાખિી ક્રુરપું ુ ંન કરવુ ંઅને કોઇની થાપણ ન રાખિી (૧૨૪)(૧૨૪)  
  

  અનેઅને  વ્ યવ્ યિહારકાયગને વિષે કોઇનુ ંપણ જમાનગંંુ  ન કરવુ ંને કોઇ આપત્ કાિહારકાયગને વિષે કોઇનુ ંપણ જમાનગંંુ  ન કરવુ ંને કોઇ આપત્ કાળ આિી પડેળ આિી પડે  તો તો 
ખભક્ષા માગીને પોતાનો વનિાગહ કરીને તે આપત્ કાખભક્ષા માગીને પોતાનો વનિાગહ કરીને તે આપત્ કાળને ઉલ્ લંળને ઉલ્ લંઘિો પણ કોઇનુંઘિો પણ કોઇનુ ં કરજ તોકરજ તો  
કયારેય ન કરવુ ંકયારેય ન કરવુ ં(૧૨(૧૨પ)પ)  

  
  અનેઅને  પોતાના જે વિષ્ યપોતાના જે વિષ્ ય તેમણે ધમગ વનવમતે્ત પોતાને આપ્ ું ું તેમણે ધમગ વનવમતે્ત પોતાને આપ્ ું ુ ંજે અન્ ન જે અન્ ન તે િેચવું તે િેચવુ ં નદહ અને તે નદહ અને તે 

અન્ નઅન્ ન જૂનુ ંથાય તો તે જૂનુ ંકોઇકને દઇને નવુ ંલેવુ ંઅને એિી જૂનુ ંથાય તો તે જૂનુ ંકોઇકને દઇને નવુ ંલેવુ ંઅને એિી  રીતે જે જૂનાનં ુ ંનવુ ંકરવુ ંતે રીતે જે જૂનાનં ુ ંનવુ ંકરવુ ંતે 
િેચ્ ું ુિેચ્ ું  ુન કહિેાય  ન કહિેાય (૧૨૬)(૧૨૬)  

  
  અને ભાદરિા સદુી ચતથુીને દદિસે ગઅને ભાદરિા સદુી ચતથુીને દદિસે ગણપવતની પજૂા કરિી તથા આસો િદી ચતદુગિીને ણપવતની પજૂા કરિી તથા આસો િદી ચતદુગિીને 

દદિસે હનમુાનની પજૂા કરિી. દદિસે હનમુાનની પજૂા કરિી. (૧(૧રર૭)૭)  
  

  અનેઅને  અમારે આવશ્રત જે સિે સત્ સંઅમારે આવશ્રત જે સિે સત્ સંગી તેમના ધમગની રક્ષા કરિાને અથે એગી તેમના ધમગની રક્ષા કરિાને અથે એ  સિેના ગંુુ પણાને સિેના ગંુુ પણાને 
વિષે અમે સ્ થાવિષે અમે સ્ થાપન કયાગ એિા જે તે અયો્ યાપન કયાગ એિા જે તે અયો્ યાપ્રસાદ અનેપ્રસાદ અને  રવિુીર તેમણે મમુકુ્ષજનને દીક્ષા રવિુીર તેમણે મમુકુ્ષજનને દીક્ષા 
આપિી આપિી (૧(૧રર૮)૮)  
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  અનેઅને  પોતાના આવશ્રત જે સિે સત્ સંપોતાના આવશ્રત જે સિે સત્ સંગી તેમને અવધકાર પ્રમાણે પોતપોતાના ધમગનેગી તેમને અવધકાર પ્રમાણે પોતપોતાના ધમગને  વિિે વિિે 
રાખિા અને સાધનેુ આદર થકી માનિા તથા સચ્ છારાખિા અને સાધનેુ આદર થકી માનિા તથા સચ્ છાસ્ ત્રસ્ ત્રનો અભ્ યાનો અભ્ યાસ આદર થકીસ આદર થકી  કરિો. કરિો. 
(૧૨૯)(૧૨૯)  

  
  અને મોટા જે મદંદર તેમને વિિે અમે સ્ થાઅને મોટા જે મદંદર તેમને વિિે અમે સ્ થાપન કયાગ એિા જેપન કયાગ એિા જે  શ્રીલ્ મીશ્રીલ્ મીનારાયણ આદદકનારાયણ આદદક  

શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણના સ્ િના સ્ િંુ પંુ પ  તેમની જે સેિા તે યથાવિવધએ કરીને કરિી તેમની જે સેિા તે યથાવિવધએ કરીને કરિી (૧૩૦)(૧૩૦)  
  

  અનેઅને  ભગિાનના મદંદર પ્રત્ યેભગિાનના મદંદર પ્રત્ યે આવ્ યો આવ્ યો જે હરકોઇ અન્ ના જે હરકોઇ અન્ નાથી મનષુ્ યથી મનષુ્ ય તેની પોતાના તેની પોતાના  સામયગ સામયગ 
પ્રમાણે અન્ નપ્રમાણે અન્ નના દાને કરીને આદર થકી સભંાિના કરિી ના દાને કરીને આદર થકી સભંાિના કરિી (૧૩૧)(૧૩૧)  

  
  અનેઅને  વિયાથી ભણાવ્ યાવિયાથી ભણાવ્ યાની િાળા કરાિીને પછી તેમા એક વિ્ાન રહ્ામચાણનેની િાળા કરાિીને પછી તેમા એક વિ્ાન રહ્ામચાણને  રાખીરાખીને પૃ િીને પૃ િીને ને 

વિષે સદવિયાની પ્રવવૃત કરાિિીવિષે સદવિયાની પ્રવવૃત કરાિિી,,  કેમ જે વિયાદાને કરીનેકેમ જે વિયાદાને કરીને  મોટંુ પણુ્ય થાય છે. મોટંુ પણુ્ય થાય છે. (૧૩૨)(૧૩૨)  
  

  અને હિે એ અયો્ યાઅને હિે એ અયો્ યાપ્રસાદ અને રવિુીર એ બન્ નેપ્રસાદ અને રવિુીર એ બન્ નેની જે પત્ નીની જે પત્ નીઓ તેમણે પોતપોતાના ઓ તેમણે પોતપોતાના 
પવતની આજ્ઞાએ કરીને સ્ ત્રીપવતની આજ્ઞાએ કરીને સ્ ત્રીઓને જઓને જ  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણના ંમતં્રનો ઉપદેિ કરિો પણ પંુુ ષોને ન કરિો ના ંમતં્રનો ઉપદેિ કરિો પણ પંુુ ષોને ન કરિો 
((૧૩૩)૧૩૩)  
  

  અનેઅને  િળી તે બે જણની પજત્નઓ તેમણે પોતાના સમીપ સબંધં વિનાના જે પંુુ ષ તેમનોિળી તે બે જણની પજત્નઓ તેમણે પોતાના સમીપ સબંધં વિનાના જે પંુુ ષ તેમનો  
સ્ પસ્ પિગ કયારેય ન કરિો અને તેમની સાથે બોલવુ ં નદહ. ને તેમને પોતાન ુ મખુ પણ નિગ કયારેય ન કરિો અને તેમની સાથે બોલવુ ં નદહ. ને તેમને પોતાન ુ મખુ પણ ન  
દેખાડવુ.ં એિી રીતે ધમગિિંી આચાયગ અને તેમની પત્ નીદેખાડવુ.ં એિી રીતે ધમગિિંી આચાયગ અને તેમની પત્ નીઓ તેમના જે વિિેષઓ તેમના જે વિિેષ  ધમગ તે કહ્ા ધમગ તે કહ્ા 
(૧૩૪)(૧૩૪)  

  
  હિે ગહૃસ્ થાહિે ગહૃસ્ થાશ્રશ્રમીના જે વિિેષ ધમગ તે કહીએ છીએ. અમારે આશ્રીત જે ગહૃસ્ થામીના જે વિિેષ ધમગ તે કહીએ છીએ. અમારે આશ્રીત જે ગહૃસ્ થાશ્રમી પંુુ ષ શ્રમી પંુુ ષ 

તેમણે પોતાના સમીપ સબંધં વિનાની જે વિધિા સ્ ત્રીતેમણે પોતાના સમીપ સબંધં વિનાની જે વિધિા સ્ ત્રીઓ તેમનો સ્ પઓ તેમનો સ્ પિગ ન કરિો. િગ ન કરિો. (૧૩(૧૩પ)પ)  
  

  અનેઅને  તે ગહૃસ્ થાતે ગહૃસ્ થાશ્રમી પંુુ ષ તેમણે ું િુા અિસ્ થાશ્રમી પંુુ ષ તેમણે ું િુા અિસ્ થાને ું કુત એિી જે પોતાની માને ું કુત એિી જે પોતાની મા,,  બહનેબહને  અને અને 
દદકરી તે સગંાથે પણ આપાત્ કાદદકરી તે સગંાથે પણ આપાત્ કાળ વિળ વિના એકાતં સ્ થના એકાતં સ્ થળને વિષે ન કહવે ુ ંઅનેળને વિષે ન કહવે ુ ંઅને  પોતાની સ્ ત્રીપોતાની સ્ ત્રીનુ ંન ુ ં
દાન કોઇને ન કરવુ ંદાન કોઇને ન કરવુ ં(૧૩૬)(૧૩૬)  
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  અને જે સ્ ત્રીઅને જે સ્ ત્રીને કોઇ પ્રકારના વ્ યને કોઇ પ્રકારના વ્ યિહારે કરીને રાજાનો પ્રસગં હોય તેિી સ્ ત્રીિહારે કરીને રાજાનો પ્રસગં હોય તેિી સ્ ત્રીનો જે પ્રસગં તે નો જે પ્રસગં તે 
કોઇ પ્રકારે પણ ન કરિો. કોઇ પ્રકારે પણ ન કરિો. (૧૩૭)(૧૩૭)  

  
  અનેઅને  તે ગહૃસ્ થાતે ગહૃસ્ થાશ્રમી તેમણે પોતાને ઘેર આવ્ યોશ્રમી તેમણે પોતાને ઘેર આવ્ યો એિો જે અવત એિો જે અવતવથ તેને પોતાનાવથ તેને પોતાના  સામયગ સામયગ 

પ્રમાણે અન્ નાપ્રમાણે અન્ નાદદકે કરીને પજુિો અને િળી હોમાદદક જે દેિકમગ અનેદદકે કરીને પજુિો અને િળી હોમાદદક જે દેિકમગ અને  શ્રા્ાદદક જે વપતકૃમગ તે શ્રા્ાદદક જે વપતકૃમગ તે 
જેતે પોતાના સામયગ પ્રમાણે યથાવિવધ જેમ ઘટેજેતે પોતાના સામયગ પ્રમાણે યથાવિવધ જેમ ઘટે  તેમ કરવુ ંતેમ કરવુ ં(૧૩૮)(૧૩૮)  

  
  અનેઅને  અમારા આવશ્રત જે ગહૃસ્ થઅમારા આવશ્રત જે ગહૃસ્ થ તેમને માતા તેમને માતા--વપતા અને ગંુુ  તથા રોગાતરુ એિા જે કોઇવપતા અને ગંુુ  તથા રોગાતરુ એિા જે કોઇ  

મનષુ્ યમનષુ્ ય તેમની જે સેિા તે જીિનપયગત પોતાના સામયગ પ્રમાણે કરિી.  તેમની જે સેિા તે જીિનપયગત પોતાના સામયગ પ્રમાણે કરિી. (૧૩૯)(૧૩૯)  
  

  અનેઅને  િળી પોતાના િણાગશ્રમને ઘદટત એિો જે ઉયમ તે પોતાના સામયગ પ્રમાણેિળી પોતાના િણાગશ્રમને ઘદટત એિો જે ઉયમ તે પોતાના સામયગ પ્રમાણે  કરિો કરિો 
અને કૃવષવવૃતિાળા જે ગહૃસ્ થઅને કૃવષવવૃતિાળા જે ગહૃસ્ થ સત્ સં સત્ સંગી તેમણે બળદદયાના વષૃણનો ઉચ્ છેગી તેમણે બળદદયાના વષૃણનો ઉચ્ છેદ નદ ન  કરિો કરિો (૧૪૦)(૧૪૦)  

  
  અનેઅને  તે ગહૃસ્ થતે ગહૃસ્ થ સત્ સં સત્ સંગી તેમણે પોગી તેમણે પોતાના સામયગ પ્રમાણે સમયને અનસુરીને જેટલોતાના સામયગ પ્રમાણે સમયને અનસુરીને જેટલો  પોતાના પોતાના 

ઘરમા ંિરો હોય તેટલા અન્ નઘરમા ંિરો હોય તેટલા અન્ ન દ્રવ્ ય દ્રવ્ યનો સગં્રહ જે તે કરિો અને જેનાનો સગં્રહ જે તે કરિો અને જેના  ઘરમા ંપધ ુહોય એિા ઘરમા ંપધ ુહોય એિા 
જે ગહૃસ્ થજે ગહૃસ્ થ તેમણે પોતાના સામયગ પ્રમાણે ચાર પળૂાનો તેમણે પોતાના સામયગ પ્રમાણે ચાર પળૂાનો  સગં્રહ કરિો સગં્રહ કરિો (૧૪૧)(૧૪૧)  

  
  અનેઅને  ગાયગાય,,  બળદબળદ,,  ભેંસભેંસ,,  ઘોડાઘોડા,,  આદદક જે પધ ુ તેમની તણૃ જળાદદઆદદક જે પધ ુ તેમની તણૃ જળાદદકે કરીને પોતાિતે જોકે કરીને પોતાિતે જો  

સભંાિના થાય તો તે પધનેુ રાખિા અને જો સભંાિના ન થાય તો ન રાખિા સભંાિના થાય તો તે પધનેુ રાખિા અને જો સભંાિના ન થાય તો ન રાખિા (૧૪૨)(૧૪૨)  
  

  અનેઅને  સાક્ષીએ સદહત લખત કયાગ વિના તો પોતાના પતુ્ર અને વમત્રાદદક સાથે પણસાક્ષીએ સદહત લખત કયાગ વિના તો પોતાના પતુ્ર અને વમત્રાદદક સાથે પણ  પૃ િીપૃ િી ને  ને 
ધનના લેણદેણ કરીને વ્ યધનના લેણદેણ કરીને વ્ યિહાર જેતે કયારેય ન કરિો. િહાર જેતે કયારેય ન કરિો. (૧૪૩)(૧૪૩)  

  
  અનેઅને  પોતાનુ ંઅથિા બીજાનુ ંજે વિિાપોતાનુ ંઅથિા બીજાનુ ંજે વિિાહ સબંધંી કાયગ તેને વિષે આપિા યોગ્ યહ સબંધંી કાયગ તેને વિષે આપિા યોગ્ ય જે ધન જે ધન  તેનુ ંતેનુ ં

સાક્ષીએ સદહત લખત કયાગ વિના કેિળ બોલી જ ન કરિી સાક્ષીએ સદહત લખત કયાગ વિના કેિળ બોલી જ ન કરિી (૧૪૪)(૧૪૪)  
  

  અનેઅને  પોતાની ઉપજનુ ંજે દ્રવ્ યપોતાની ઉપજનુ ંજે દ્રવ્ ય તેને અનસુારે વનરંતર ખરચ કરિો પણ તે ઉપરાતં ન તેને અનસુારે વનરંતર ખરચ કરિો પણ તે ઉપરાતં ન  કરિો કરિો 
અને જે ઉપજ કરતા િધારે ખરચ કરે છે તેને મોટંુ દુઃખ થાય છે એમ સિેઅને જે ઉપજ કરતા િધારે ખરચ કરે છે તેને મોટંુ દુઃખ થાય છે એમ સિે  ગહૃસ્ થોગહૃસ્ થોએ એ 
મનમા ંજાણવુ ંમનમા ંજાણવુ ં(૧૪(૧૪પ)પ)  
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  અનેઅને  પોતાના વ્ યપોતાના વ્ યિહાર કાયગને વિષે જેટલા ધનની ઉપજ હોય તથા જેટલો ખરચ હોય તેિહાર કાયગને વિષે જેટલા ધનની ઉપજ હોય તથા જેટલો ખરચ હોય તે  

બેયને સભંારીને વનત્ યબેયને સભંારીને વનત્ યપ્રત્ યેપ્રત્ યે  અડા ંઅક્ષરે કરીને પોતે તેન ુનામ ુલખવું  અડા ંઅક્ષરે કરીને પોતે તેન ુનામ ુલખવુ ં ((૧૪૬)૧૪૬)  
  

  અને તે ગહૃસ્ થાઅને તે ગહૃસ્ થાશ્રમી સત્ સંશ્રમી સત્ સંગી તેમણે પોતાની જે વવૃત અને ઉયમ તે થકી પા્ ું ુગી તેમણે પોતાની જે વવૃત અને ઉયમ તે થકી પા્ ું  ુજે ધન  જે ધન 
ધાન્ યાધાન્ યાદદક તે થકી દિમો ભાગ કાંીનેદદક તે થકી દિમો ભાગ કાંીને  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણભગિાનને અપગણ કરિો. અને જે વ્ યભગિાનને અપગણ કરિો. અને જે વ્ યિહારે િહારે 
દુબગળ હોય તેમણે િીસમો ભાગ અપગણ કરિો. દુબગળ હોય તેમણે િીસમો ભાગ અપગણ કરિો. (૧૪૭)(૧૪૭)  

  
  અનેઅને  એકાદિી આદદક જે વ્રત તેમનુ ં જે ઉયાપન તે જેતે પોતાના સામયગ પ્રમાણેએકાદિી આદદક જે વ્રત તેમનુ ં જે ઉયાપન તે જેતે પોતાના સામયગ પ્રમાણે  

યથાિાસ્ ત્રયથાિાસ્ ત્ર કરવુ ંતે ઉયાપન કેવુ ંછે તો મનિાવંછત ફળનુ ંઆપના કરવુ ંતે ઉયાપન કેવુ ંછે તો મનિાવંછત ફળનુ ંઆપનાંંુ  છે ંંુ  છે (૧૪૮)(૧૪૮)  
  

  અનેઅને  શ્રાિણ માસને વિષે મહાદેિનુ ંપજુન જેતે ખબલ્ િશ્રાિણ માસને વિષે મહાદેિનુ ંપજુન જેતે ખબલ્ િપત્રાદદકે કરીનેપત્રાદદકે કરીને  પ્રીવતપિૂગક સિગ પ્રકારે પ્રીવતપિૂગક સિગ પ્રકારે 
પોતે કરવુ ંઅથિા બીજા પાસે કરાિવુ ંપોતે કરવુ ંઅથિા બીજા પાસે કરાિવુ ં(૧૪૯)(૧૪૯)  

  
  અને પોતાના જે આચાયગ તે થકી તથાઅને પોતાના જે આચાયગ તે થકી તથા  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ ભગિાનના ંજે મદંદર તે થકી ફરજ ન કાંવુ ં ભગિાનના ંજે મદંદર તે થકી ફરજ ન કાંવુ ં

અને િળી તે પોતાના આચાયગ થકી અને િળી તે પોતાના આચાયગ થકી અનેઅને  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણના ંમદંદર થકી પોતાના વ્ યના ંમદંદર થકી પોતાના વ્ યિહારને અથે િહારને અથે 
પાત્ર ઘરેણા અને િસ્ ત્રાપાત્ર ઘરેણા અને િસ્ ત્રાદદક જે િસ્ ત ુદદક જે િસ્ ત ુતે માગી લાિિા નદહ.  તે માગી લાિિા નદહ. (૧(૧પપ૦)૦)  

  
  અનેઅને  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણભગિાન તથા પોતાના ગંુુ  તથા સાધ ુએમના દિગન કરિાને અથે ગયે સતે ભગિાન તથા પોતાના ગંુુ  તથા સાધ ુએમના દિગન કરિાને અથે ગયે સતે 

માગગને વિિે પારકંુ અન્ નમાગગને વિિે પારકંુ અન્ ન ખાવુ ંનહી. તથા ખાવુ ંનહી. તથા  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણભગિાનભગિાન  તથા પોતથા પોતાના ગંુુ  તથા સાધ ુતાના ગંુુ  તથા સાધ ુ
તેમના ં જે સ્ થાતેમના ં જે સ્ થાનક તેમને વિષે પણ પારકંુ અન્ નનક તેમને વિષે પણ પારકંુ અન્ ન  ખાવુ ં નહીખાવુ ં નહી,,  કેમ કે જે પારકંુ અન્ નકેમ કે જે પારકંુ અન્ ન તો  તો 
પોતાના પણુ્યને હરી લે એવુ ંછે માટેપોતાના પણુ્યને હરી લે એવુ ંછે માટે  પોતાની ગાઠંનુ ંખરચ ખાવુ ંપોતાની ગાઠંનુ ંખરચ ખાવુ ં(૧(૧પપ૧)૧)  

  
  અનેઅને  પોતાના કામકાજ કરિા તેડયા જે મજુર તેમને જેટલ ુધન અથિા ધાન્ યપોતાના કામકાજ કરિા તેડયા જે મજુર તેમને જેટલ ુધન અથિા ધાન્ ય દીધાનું દીધાનુ ં કં ુ ંકં ુ ં

હોય તે પ્રહોય તે પ્રમાણે જ આપવુ ંપણ તેમાથંી ઓંં ન આપવુ ંઅને પોતાપાસે કોઇમાણે જ આપવુ ંપણ તેમાથંી ઓંં ન આપવુ ંઅને પોતાપાસે કોઇ  ફરજ માગતો ફરજ માગતો 
હોય અને તે ફરજ દઇ ચકુયો હોઇએ તે િાતને છાની ન રાખિી તથા પોતાનાહોય અને તે ફરજ દઇ ચકુયો હોઇએ તે િાતને છાની ન રાખિી તથા પોતાના  િિં તથા િિં તથા 
કન્ યાકન્ યાદાન તે પણ છાનુ ંન રાખવુ ંઅને દુષ્ ટદાન તે પણ છાનુ ંન રાખવુ ંઅને દુષ્ ટ એિા જે જન તેમની સાથે એિા જે જન તેમની સાથે  વ્ યવ્ યિહાર ન કરિો. િહાર ન કરિો. 
(૧(૧પપ૨)૨)  

  

http://suratiundhiyu.wordpress.com/


                                  http://suratiundhiyu.wordpress.com/ Page 21 

 

  અનેઅને  જે ઠેકાણે પોતે રહતેા હોઇએ તે ઠેજે ઠેકાણે પોતે રહતેા હોઇએ તે ઠેકાણે કોઇક કઠણ ડુડંો કાળ અથિા િત્ર ુઅથિાકાણે કોઇક કઠણ ડુડંો કાળ અથિા િત્ર ુઅથિા  રાજા રાજા 
તેમના ઉપદ્રિે કરીને સિગ પ્રકારે પોતાની લાજ જતી હોય કે ધનનો નાિ થતોતેમના ઉપદ્રિે કરીને સિગ પ્રકારે પોતાની લાજ જતી હોય કે ધનનો નાિ થતો  હોય કે હોય કે 
પોતાના પ્રાણનો નાિ થતો હોય પોતાના પ્રાણનો નાિ થતો હોય (૧(૧પપ૩)૩)  

  
  અનેઅને  તે જો પોતાનુ ંમળૂ ગરાસનુ ંતથા િતનનુ ંગામ હોય તોપણ તેનો વિિેકી એિા જેતે જો પોતાનુ ંમળૂ ગરાસનુ ંતથા િતનનુ ંગામ હોય તોપણ તેનો વિિેકી એિા જે  

અમારા સત્ સંઅમારા સત્ સંગી ગહૃસ્ થગી ગહૃસ્ થ તેમણે તેમણે  તત્ કાતત્ કાળ ત્ યાળ ત્ યાગ કરી દેિો અને જયા ંઉપદ્રિ નગ કરી દેિો અને જયા ંઉપદ્રિ ન  હોય તેિો જે હોય તેિો જે 
બીજો દેિ તે પ્રત્ યેબીજો દેિ તે પ્રત્ યે જઇને સખેુથી રહવે ુ ં જઇને સખેુથી રહવે ુ ં(૧(૧પપ૪)૪)  

  
  અનેઅને  ધનાંય એિા જે ગહૃસ્ થધનાંય એિા જે ગહૃસ્ થ સતસગંી તેમણે દહિંસાએ રદહત એિા જે વિષ્ ું ુ સતસગંી તેમણે દહિંસાએ રદહત એિા જે વિષ્ ું સુબંધંી યજ્ઞસબંધંી યજ્ઞ  તે તે 

કરિા તથા તીથગને વિષે તથા ્ાદિી આદદક પિગને વિષે રહ્ામચાણ તથાકરિા તથા તીથગને વિષે તથા ્ાદિી આદદક પિગને વિષે રહ્ામચાણ તથા  સાધનેુ જમાઠસાધનેુ જમાઠિા િા 
(૧(૧પપ)પપ)  

  
  તેતે  ધનાંય એિા જે ગહૃસ્ થધનાંય એિા જે ગહૃસ્ થ સત્ સં સત્ સંગી તેમણે ભગિાનના મદંદરને વિષે મોટા ઉત્ સગી તેમણે ભગિાનના મદંદરને વિષે મોટા ઉત્ સિિ  કરાિિા કરાિિા 

તથા સપુાત્ર એિા જે રહ્ામચાણ તેમને નાના પ્રકારના દાન દેિા તથા સપુાત્ર એિા જે રહ્ામચાણ તેમને નાના પ્રકારના દાન દેિા (૧(૧પપ૬)૬)  
  

  અનેઅને  અમારે આવશ્રત એિા જે સત્ સંઅમારે આવશ્રત એિા જે સત્ સંગી રાજા તેમણે ધમગિાસ્ ત્રગી રાજા તેમણે ધમગિાસ્ ત્રને અનસુરીને પોતાનાને અનસુરીને પોતાના  પતુ્રની પતુ્રની 
પેઠે પોતાની પ્રજાનુંપેઠે પોતાની પ્રજાનુ ં પાલન કરવુ ંઅને પૃ િીપાલન કરવુ ંઅને પૃ િીને વિષે ધમગનુંને વિષે ધમગનુ ં સ્ થાસ્ થાપન કરવુ.ં પન કરવુ.ં (૧(૧પપ૭)૭)  

  
  અનેઅને  તે રાજા તેમણે રાજયના જે સાત અંગ તથા ચાર ઉપાય તથા ઉપાય છ ગણુો તે જેતેતે રાજા તેમણે રાજયના જે સાત અંગ તથા ચાર ઉપાય તથા ઉપાય છ ગણુો તે જેતે  

લક્ષણે કરીને અથાથગપણે જાણિા ં અને તીથગ જે મોકલ્ યાલક્ષણે કરીને અથાથગપણે જાણિા ં અને તીથગ જે મોકલ્ યાના ં સ્ થાના ં સ્ થાનક તથાનક તથા  વ્ યવ્ યિહારના િહારના 
જાણનારા જે સભાસદ તથા દંડિા યોગ્ યજાણનારા જે સભાસદ તથા દંડિા યોગ્ ય જે માણસ તથા જે માણસ તથા  દંડિા યોગ્ યદંડિા યોગ્ ય  નદહ એિા જે માણસ નદહ એિા જે માણસ 
એ સિગને લક્ષણે કરીને યથાથગપણે જાણિા એ સિગને લક્ષણે કરીને યથાથગપણે જાણિા (૧(૧પપ૮)૮)  

  
  હિેહિે  સિુાવસની બાઇઓના વિિેષ ધમગ કહીને છીએ અમારે આવશ્રત જે સિુાવસની બાઇઓસિુાવસની બાઇઓના વિિેષ ધમગ કહીને છીએ અમારે આવશ્રત જે સિુાવસની બાઇઓ  

તેમણે પોતાનો પવત અંધ હોયતેમણે પોતાનો પવત અંધ હોય,,  રોગી હોયરોગી હોય,,  દદરદ્ર હોયદદરદ્ર હોય,,  નપુસંક હો તો પણ ઇશ્વરનીનપુસંક હો તો પણ ઇશ્વરની  પેઠે પેઠે 
સેિિો અને તે પવત પ્રત્ યેસેિિો અને તે પવત પ્રત્ યે કટુ િચ કટુ િચન ન બોલવુ ંન ન બોલવુ ં(૧(૧પપ૯)૯)  

  
  અને તે સિુાવસની સ્ ત્રીઅને તે સિુાવસની સ્ ત્રીઓ તેમણે  અપને યચિન તેણે ું કુત ગણુિાન એિો જે અન્ યઓ તેમણે  અપને યચિન તેણે ું કુત ગણુિાન એિો જે અન્ ય પંુુ ષ  પંુુ ષ 

તેનો પ્રસગં સહજ સ્ િતેનો પ્રસગં સહજ સ્ િભાિે પણ ન કરિો ભાિે પણ ન કરિો (૧૬૦)(૧૬૦)  
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  અનેઅને  પવતવ્રતા એિી જે સિુાવસની સ્ ત્રીપવતવ્રતા એિી જે સિુાવસની સ્ ત્રીઓ તેમણે પોતાની નાભીઓ તેમણે પોતાની નાભી,,  સાથળ અને છાતી તેનેસાથળ અને છાતી તેને  

બીજો પંુુ ષ દેખે એમ ન િતગવુ ંઅને ઓંયાના િસ્ ત્રબીજો પંુુ ષ દેખે એમ ન િતગવુ ંઅને ઓંયાના િસ્ ત્ર વિના ઉઘાડે િરીરે ન વિના ઉઘાડે િરીરે ન  રહવે ુ ંઅને રહવે ુ ંઅને 
ભાડંભાડં--ભિાઇ જોિા ન જેવુ ં અને વનલગજજ એિી જે સ્ત્રીઓ તથાભિાઇ જોિા ન જેવુ ં અને વનલગજજ એિી જે સ્ત્રીઓ તથા  સ્ િૈસ્ િૈદરણીદરણી,,  કાવમની અને કાવમની અને 
પુશં્ર્િલી એિી જે સ્ ત્રીપુશં્ર્િલી એિી જે સ્ ત્રીઓ તેમનો સગં ન કરિો. ઓ તેમનો સગં ન કરિો. (૧૬૧)(૧૬૧)  

  
  અનેઅને  તે સિુાવસની સ્ ત્રીતે સિુાવસની સ્ ત્રીઓ તેમણે પોતાના પવત પરદેિ ગયે સતે આડષુણ ન ધારિા ંતથાઓ તેમણે પોતાના પવત પરદેિ ગયે સતે આડષુણ ન ધારિા ંતથા  

ંુ ડા ં િસ્ ત્રંુ ડા ં િસ્ ત્ર ન પ ન પહરેિા તથા પારકે ઘેર બેસિા ન જાવુ ં અને હાસ્ યહરેિા તથા પારકે ઘેર બેસિા ન જાવુ ં અને હાસ્ ય  વિનોદાદદકનો ત્ યાવિનોદાદદકનો ત્ યાગ ગ 
કરિો. કરિો. (૧૬૨)(૧૬૨)  

  
  હિે વિધિા સ્ ત્રીહિે વિધિા સ્ ત્રીઓના વિિેષ ધમગ કહીએ છીએ અમારે આવશ્રત જે વિધિા સ્ ત્રીઓના વિિેષ ધમગ કહીએ છીએ અમારે આવશ્રત જે વિધિા સ્ ત્રીઓ તેમણે તો ઓ તેમણે તો 

પવત બદુ્વધ એએ કરીનેપવત બદુ્વધ એએ કરીને  શ્રીકષૃ્ ણશ્રીકષૃ્ ણભગિાનને સેિિા અને પોતાના વપતા પતુ્રાદદક જે સબંધંી ભગિાનને સેિિા અને પોતાના વપતા પતુ્રાદદક જે સબંધંી 
તેમની આજ્ઞાને વિષે િતેમની આજ્ઞાને વિષે િતગવ ુપણ સ્ િતગવ ુપણ સ્ િતતં્રપણે ન િતગવુ ંતતં્રપણે ન િતગવુ ં(૧૬૩)(૧૬૩)  

  
  અનેઅને  તે વિધિા સ્ ત્રીતે વિધિા સ્ ત્રીઓ તેમણે પોતાના સમીપ સબંધં વિનાના જે પંુુ ષ તેમનો સ્ પઓ તેમણે પોતાના સમીપ સબંધં વિનાના જે પંુુ ષ તેમનો સ્ પિગિગ  

કયારેય ન કરિો અને પોતાની ું િુાિસ્ થાકયારેય ન કરિો અને પોતાની ું િુાિસ્ થાને વિષે અિશ્ યને વિષે અિશ્ ય કાયગ વિના સમીપ સબંધં કાયગ વિના સમીપ સબંધં  વિનાના વિનાના 
જે ું િુા પંુુ ષ તેમની સાથે કયારેય પણ બોલવુ ંનદહ. જે ું િુા પંુુ ષ તેમની સાથે કયારેય પણ બોલવુ ંનદહ. (૧૬૪)(૧૬૪)  

  
  અનેઅને  ધાિણોધાિણો  જે બાળક તેના સ્ પજે બાળક તેના સ્ પિગને વિષે તો જેમ પધનેુ અડી જિાય અને દોષ નથી તેમિગને વિષે તો જેમ પધનેુ અડી જિાય અને દોષ નથી તેમ  

દોષ નથી અને કોઇ અિશ્ યદોષ નથી અને કોઇ અિશ્ યનુ ંકામકાજ પડે તેને વિષે કોઇક વધૃ એ પંુુ ષને અડીનુ ંકામકાજ પડે તેને વિષે કોઇક વધૃ એ પંુુ ષને અડી  જિાય તથા જિાય તથા 
તે વધૃ એ સાથે બોલાય તેને વિષે દોષ નથી. તે વધૃ એ સાથે બોલાય તેને વિષે દોષ નથી. (૧૬(૧૬પ)પ)  

  
  અનેઅને  તે વિધિા સ્ ત્રીતે વિધિા સ્ ત્રીઓ તેમણે પોતાના સમીપ સબંધં વિનાના જે પંુુ ષ તેઓ તેમણે પોતાના સમીપ સબંધં વિનાના જે પંુુ ષ તે  થકી કોઇપણથકી કોઇપણ  

વિયા ન ભણિી અને વ્રત ઉપિાસે કરીને િારંિાર પોતાના દેહનુ ંદમન કરવુંવિયા ન ભણિી અને વ્રત ઉપિાસે કરીને િારંિાર પોતાના દેહનુ ંદમન કરવુ ં ((૧૬૬)૧૬૬)  
  

  અનેઅને  તે વિધિા સ્ ત્રીતે વિધિા સ્ ત્રીઓ તેમણે પોતાના ઘરમા ંપોતાના જીિનપયગત દેહવનિાગહ થાયઓ તેમણે પોતાના ઘરમા ંપોતાના જીિનપયગત દેહવનિાગહ થાય  એટલુ ંએટલુ ં
જ જો ધન હોય તો તે ધન જે તે કમગકાયગને વિષે પણ ન આપવુ ંઅને જો તેથીજ જો ધન હોય તો તે ધન જે તે કમગકાયગને વિષે પણ ન આપવુ ંઅને જો તેથી  અવધક હોય અવધક હોય 
તો આપવુ ંતો આપવુ ં(૧૬૭)(૧૬૭)  
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  અનેઅને  વિધિા સ્ ત્રીવિધિા સ્ ત્રીઓ તેમણે એકિાર આહાર કરિો અને પૃ િીઓ તેમણે એકિાર આહાર કરિો અને પૃ િીને વિષે સવૂ ુ ંઅનેને વિષે સવૂ ુ ંઅને  મૈથનુાસકત મૈથનુાસકત 
એિા પધ ુપક્ષી આદદક જીિ પ્રણીમાત્ર તેમને જોિા નદહ. એિા પધ ુપક્ષી આદદક જીિ પ્રણીમાત્ર તેમને જોિા નદહ. (૧૬૮)(૧૬૮)  

  
  અનેઅને  તે વિધિા સ્ ત્રીતે વિધિા સ્ ત્રીઓ તેમણે સિુાવસની સ્ ત્રીઓ તેમણે સિુાવસની સ્ ત્રીના જેિો િેષ ન ધારિો તથાના જેિો િેષ ન ધારિો તથા  સન્ યાસન્ યાસણી તથા સણી તથા 

િૈરાગણી તેના જેિો િેષ ન ધારિો અને પોિૈરાગણી તેના જેિો િેષ ન ધારિો અને પોતાના દેિ કુળ અને આચરતાના દેિ કુળ અને આચર  તેને વિંુ ધ એ એિો જે તેને વિંુ ધ એ એિો જે 
િેષ તે પણ કયારેય ન ધારિો િેષ તે પણ કયારેય ન ધારિો (૧૬૯)(૧૬૯)  

  
  અનેઅને  ગભગની પાડનારી જે સ્ ત્રીગભગની પાડનારી જે સ્ ત્રી તેનો સગં ન કરિો અને તેનો સ્ પ તેનો સગં ન કરિો અને તેનો સ્ પિગ પણ ન કરિોિગ પણ ન કરિો  અને અને 

પંુુ ષના ધ ૃગંારરસ સબંધંી જે િાતો તે કયારેય ન કરિી અને ન સાભંળિી પંુુ ષના ધ ૃગંારરસ સબંધંી જે િાતો તે કયારેય ન કરિી અને ન સાભંળિી (૧૭૦)(૧૭૦)  
  

  અનેઅને  ું િુા અિસ્ થાું િુા અિસ્ થાને વિષે રહી એિી જે ને વિષે રહી એિી જે વિધિા સ્ ત્રીવિધિા સ્ ત્રીઓ તેમણે ું િુા અિસ્ થાઓ તેમણે ું િુા અિસ્ થાિાળા જેિાળા જે  
પોતાના સબંધંી પંુુ ષ તેમની સગંાથે પણ એકાતં સ્ થપોતાના સબંધંી પંુુ ષ તેમની સગંાથે પણ એકાતં સ્ થળને વિષે આપત્ કાળને વિષે આપત્ કાળ પડયાળ પડયા  વિના ન વિના ન 
રહવે ુ ંરહવે ુ ં(૧૭૧)(૧૭૧)  

  
  અનેઅને  હોળીની રમત ન કરિી ને આડષૂણાદદકનુ ંધારણ ન કરવુ ંઅને સિુણાગદદક ધાતનુાહોળીની રમત ન કરિી ને આડષૂણાદદકનુ ંધારણ ન કરવુ ંઅને સિુણાગદદક ધાતનુા  

તારે ું કુત એિા ઝીણા િસ્ ત્રતારે ું કુત એિા ઝીણા િસ્ ત્ર તેનુ ંધારણ પણ કયારેય ન કર તેનુ ંધારણ પણ કયારેય ન કરવુ.ં વુ.ં (૧૭૨)(૧૭૨)  
  

  અનેઅને  સિુાવસની અને વિધિા એિી જે સ્ ત્રીસિુાવસની અને વિધિા એિી જે સ્ ત્રીઓ તેમણે િસ્ ત્રઓ તેમણે િસ્ ત્ર પહયેાગ વિના નાહવું પહયેાગ વિના નાહવુ ં નદહ અને નદહ અને 
પોતાનુ ંજ રજસ્ િપોતાનુ ંજ રજસ્ િળાપું ુ ંતે કોઇ પ્રકારે ગપુ્ત ન રાખવુ ંળાપું ુ ંતે કોઇ પ્રકારે ગપુ્ત ન રાખવુ ં(૧૭૩)(૧૭૩)  

  
  અનેઅને  િળી રજસ્ િિળી રજસ્ િળા એિી જે સિુાસીની અને વિધિા ળા એિી જે સિુાસીની અને વિધિા   સ્ત્રીઓ તે ત્રણ દદિસ સધુી કોઇસ્ત્રીઓ તે ત્રણ દદિસ સધુી કોઇ  

મનષુ્ યમનષુ્ યને તથા િસ્ ત્રાને તથા િસ્ ત્રાદદકને અદદકને અડે નદહ અને ચોથે દદિસે નાહીને અડવુ ં (એિીડે નદહ અને ચોથે દદિસે નાહીને અડવુ ં (એિી  રીતે રીતે 
ગહૃસ્ થાગહૃસ્ થાશ્રમી એિા જે પંુુ ષ અને સ્ ત્રીશ્રમી એિા જે પંુુ ષ અને સ્ ત્રીઓ તેમના જ આ વિિેષ ધમગ કહ્ાઓ તેમના જ આ વિિેષ ધમગ કહ્ા  તે સિગ ધમગિિંી તે સિગ ધમગિિંી 
આચાયગ અને તેમની પત્ નીઆચાયગ અને તેમની પત્ નીઓ તેમણે પણ પાળિાઓ તેમણે પણ પાળિા,,  કેમ કે એકેમ કે એ  ગહૃસ્ થગહૃસ્ થ છે.)  છે.) (૧૭૪)(૧૭૪)  

  
  હિેહિે  નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારીના જે વિષેિ ધમગ તે કહીએ છીએ અમારે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારીના જે વિષેિ ધમગ તે કહીએ છીએ અમારે આવશ્રત એિા જેઆવશ્રત એિા જે  નૈષ્ષ્ઠક નૈષ્ષ્ઠક 

રહ્મચાચારી તેમણે સ્ ત્રીરહ્મચાચારી તેમણે સ્ ત્રીમાત્રનો સ્ પમાત્રનો સ્ પષગ ન કરિો અને સ્ ત્રીષગ ન કરિો અને સ્ ત્રીઓઓ  સગંાથે બોલવુ ંનદહ અને જાણીને સગંાથે બોલવુ ંનદહ અને જાણીને 
તે સ્ ત્રીતે સ્ ત્રીઓ સન્ મુઓ સન્ મખુ જોવુ ંજ નદહ. ખ જોવુ ંજ નદહ. (૧૭(૧૭પ)પ)  
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  અનેઅને  તે સ્ ત્રીતે સ્ ત્રીઓની િાતાગ કયારેય ન કરિી અને સાભંળિી અને જે સ્ થાઓની િાતાગ કયારેય ન કરિી અને સાભંળિી અને જે સ્ થાનકને વિષેનકને વિષે  સ્ ત્રીસ્ ત્રીઓનો ઓનો 
પગફેર હોય તે સ્ થાપગફેર હોય તે સ્ થાનકનેનકને  વિષે સ્ નાવિષે સ્ નાનાદદક દ્યા કરિા ન જવુ.ંનાદદક દ્યા કરિા ન જવુ.ં  ((૧૭૬)૧૭૬)  

  
  અનેઅને  દેિતાની પ્રવતમા ં વિના બીજી જે સ્ ત્રીદેિતાની પ્રવતમા ં વિના બીજી જે સ્ ત્રીની પ્રવતમા ંચદરત્રની અથિાની પ્રવતમા ંચદરત્રની અથિા  કાષ્ ઠકાષ્ ઠદદકની હોય દદકની હોય 

તેનો સ્ પતેનો સ્ પષગ ન કરિો અને જાણીને તો તે પ્રવતમાને જોિી પણષગ ન કરિો અને જાણીને તો તે પ્રવતમાને જોિી પણ  નહી. નહી. (૧૭૭)(૧૭૭)  
  

  અનેઅને  તે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારી તેમણે સ્ ત્રીતે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારી તેમણે સ્ ત્રીની પ્રવતમા ન કરિી અને ની પ્રવતમા ન કરિી અને સ્ ત્રીસ્ ત્રીએએ  પોતાના િરીર ઉપર પોતાના િરીર ઉપર 
ધારેલુ ંજે િસ્ ત્રધારેલુ ંજે િસ્ ત્ર તેને અડવુ ંનદહ અને મૈથનુસકત એિા ને તેને અડવુ ંનદહ અને મૈથનુસકત એિા ને  પધપુક્ષાદદક પ્રાણી માત્ર તેમને પધપુક્ષાદદક પ્રાણી માત્ર તેમને 
જાણીને જોિા નદહ જાણીને જોિા નદહ (૧૭૮)(૧૭૮)  

  
  અનેઅને  સ્ ત્રીસ્ ત્રીના િેષને ધરી રહ્ો એિો જે પંુુ ષ તેને અડવુ ંનદહ અને તેની સામેના િેષને ધરી રહ્ો એિો જે પંુુ ષ તેને અડવુ ંનદહ અને તેની સામે  જોવુ ંનદહ અને જોવુ ંનદહ અને 

તે સાથે બોલવુ ંનદહ અને સ્ ત્રીતે સાથે બોલવુ ંનદહ અને સ્ ત્રીનો ઉદેિનો ઉદેિ  કરીને ભગિાનનીકરીને ભગિાનની    કથાિાતાગ કીતગન પણ ન કરિા ંકથાિાતાગ કીતગન પણ ન કરિા ં
(૧૭૯)(૧૭૯)  

  
  અનેઅને  તે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારી તેમણે પોતાના રહ્મચાચયગવ્રતનો ત્યાગ થાય એવુ ંજેતે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારી તેમણે પોતાના રહ્મચાચયગવ્રતનો ત્યાગ થાય એવુ ંજે  િચન તે તો િચન તે તો 

પોતાના ગંુુ નુ ં પણ ન માનવુ ં ને સદાકાળ ધીરજિાન રહવે ુ ંઅને સતંોષેપોતાના ગંુુ નુ ં પણ ન માનવુ ં ને સદાકાળ ધીરજિાન રહવે ુ ંઅને સતંોષે  ું કુત રહવે ુ ં ને ું કુત રહવે ુ ં ને 
માને રદહત રહવે ુ ંમાને રદહત રહવે ુ ં(૧૮૦)(૧૮૦)  

  
  અનેઅને  બળાત્ કાબળાત્ કારે કરીનેરે કરીને  પોતાને અવતિય સમીપ આિતી એિી જે સ્ ત્રીપોતાને અવતિય સમીપ આિતી એિી જે સ્ ત્રી તેને બોલીને અથિા તેને બોલીને અથિા  

વતરસ્ કાવતરસ્ કાર કરીને પણ તરંુત િારિી પણ સમીપે આિિા દેિી નદહ. ર કરીને પણ તરંુત િારિી પણ સમીપે આિિા દેિી નદહ. (૧૮૧)(૧૮૧)  
  

  અનેઅને  જો કયારેક સ્ ત્રીજો કયારેક સ્ ત્રીઓનો અથિા પોતાનો પ્રાણનાિ થાય એિો આપાત્ કાઓનો અથિા પોતાનો પ્રાણનાિ થાય એિો આપાત્ કાળ આિી પડેળ આિી પડે  
ત્ યાત્ યારે તો તે સ્ ત્રીરે તો તે સ્ ત્રીઓને અડીને અથિા તે સાથે બોલીને પણ તે સ્ ત્રીઓને અડીને અથિા તે સાથે બોલીને પણ તે સ્ ત્રીઓઓનીની  રક્ષા કરિી અને રક્ષા કરિી અને 
પોતાની પણ રક્ષા કરિી. પોતાની પણ રક્ષા કરિી. (૧૮૨)(૧૮૨)  

  
  અનેઅને  તે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારી તેમણે પોતાને િરીરે તૈલમદગન ન કરવુ ં ને આું ધુ નતે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારી તેમણે પોતાને િરીરે તૈલમદગન ન કરવુ ં ને આું ધુ ન  ધારવુ ં ને ધારવુ ં ને 

ભયકંર એિો જે િેષ તે ન ધારિો અને રસના ઇંદદ્રયને જીતિી ભયકંર એિો જે િેષ તે ન ધારિો અને રસના ઇંદદ્રયને જીતિી (૧૮૩)(૧૮૩)  
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  અને જે રહ્ામચાણના ઘરને વિષે સ્ ત્રીઅને જે રહ્ામચાણના ઘરને વિષે સ્ ત્રી પીરસનારી હોય તેને ઘેર ખભક્ષા કર પીરસનારી હોય તેને ઘેર ખભક્ષા કરિા જવુ ંનદહ ને જયાં િા જવુ ંનદહ ને જયાં 
પંુુ ષ પીરસનારો હોય ત્ યાપંુુ ષ પીરસનારો હોય ત્ યા જવુ ં જવુ ં(૧૮૪)(૧૮૪)  

  
  અનેઅને  તે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારી તેમણે િેદિાસ્ ત્રતે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારી તેમણે િેદિાસ્ ત્રનો અભ્ યાનો અભ્ યાસ કરિો ને ગંુુ ની સેિાસ કરિો ને ગંુુ ની સેિા  કરિી ને કરિી ને 

સ્ ત્રીસ્ ત્રીઓની પેઠે સ્ તૈ્રઓની પેઠે સ્ તૈ્રણ પંુુ ષનો સગં જે તે સિગકાળે તજિો ણ પંુુ ષનો સગં જે તે સિગકાળે તજિો (૧૮(૧૮પ)પ)  
  

  અનેઅને  જાવતએ કરીને જે રહ્ામચાણ હોય તે કોઇએ પણ ચમગિારી નજાવતએ કરીને જે રહ્ામચાણ હોય તે કોઇએ પણ ચમગિારી ન  પીવુ ંજે  ંુગળી નેપીવુ ંજે  ંુગળી ને  લસણ લસણ 
આદદક અભ્ યઆદદક અભ્ ય િસ્ ત ુ િસ્ ત ુરહ્ામચાણ જાવત હોય તેણે કોઇ પ્રકારે ન ખાિી  રહ્ામચાણ જાવત હોય તેણે કોઇ પ્રકારે ન ખાિી (૧૮૬)(૧૮૬)  

  
  અને જે રહ્ામચાણ હોય તેણે સ્ નાઅને જે રહ્ામચાણ હોય તેણે સ્ નાનન,,  સ્ં યાસ્ં યા,,  ગાયત્રીનો જપગાયત્રીનો જપ,,  શ્રીશ્રી  વિષ્ ું ુવિષ્ ું ુની પજુા અને ની પજુા અને 

િૈશ્વદેિિૈશ્વદેિ  એટલા િાના ં કયાગ વિના ભોજન કરવુ ં જ નદહ. (એિી રીતે નૈષ્ષ્ઠક એટલા િાના ં કયાગ વિના ભોજન કરવુ ં જ નદહ. (એિી રીતે નૈષ્ષ્ઠક 
રહ્મચાચારીનારહ્મચાચારીના  વિવિિેષ ધમગ કહ્ા)ં િેષ ધમગ કહ્ા)ં (૧૮૭)(૧૮૭)  

  હિે સાધનુા જે વિષેિ ધમગ તે કહીએ છીએહિે સાધનુા જે વિષેિ ધમગ તે કહીએ છીએ--  
  અમારેઅમારે  આવશ્રત જે સિગ સાધ ુ તેમણે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારીની પેઠે સ્ ત્રીઆવશ્રત જે સિગ સાધ ુ તેમણે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારીની પેઠે સ્ ત્રીઓના દિગનઓના દિગન  ભાષણાદદક ભાષણાદદક 

પ્રસગંનો ત્ યાપ્રસગંનો ત્ યાગ કરિો તથાગ કરિો તથા  સ્ તૈ્રસ્ તૈ્રણ પંુુ ષના પ્રસગંાદદકનો ત્ યાણ પંુુ ષના પ્રસગંાદદકનો ત્ યાગગ  કરિો અને અંતઃિત્ર ુજે કામ કરિો અને અંતઃિત્ર ુજે કામ 
્ોધ લોભ અને્ોધ લોભ અને  માન આદદક માન આદદક તેમને જીતિા. તેમને જીતિા. (૧૮૮)(૧૮૮)  

  
  અનેઅને  સિે જે ઇંદદ્રયો તે જીતિી ને રસના ઇંદદ્રયને તો વિિેષ કરીને જીતિી અનેસિે જે ઇંદદ્રયો તે જીતિી ને રસના ઇંદદ્રયને તો વિિેષ કરીને જીતિી અને  દ્રવ્ યદ્રવ્ યનો નો 

સગં્રહ પોતે કરિો નદહ ને કોઇ બીજા પાસે પણ કરાિિો નદહ. સગં્રહ પોતે કરિો નદહ ને કોઇ બીજા પાસે પણ કરાિિો નદહ. (૧૮૯)(૧૮૯)  
  

  અનેઅને  કોઇની થાપણ ન રાખિી અને કયારેય પણ ધીરજતાનો ત્ યાકોઇની થાપણ ન રાખિી અને કયારેય પણ ધીરજતાનો ત્ યાગ ન કરિો અને પોતાનાગ ન કરિો અને પોતાના  
ઉતારાની જગ્ યાઉતારાની જગ્ યા બવંધની બવંધની  હોય તો તેને વિષે કયારેય પણ સ્ ત્રીહોય તો તેને વિષે કયારેય પણ સ્ ત્રીનો પ્રિેિ થિાનો પ્રિેિ થિા  દેિો નદહ. દેિો નદહ. 
(૧૯૦)(૧૯૦)  

  
  અનેઅને  તે સાધ ુ તેમણે આપત્ કાતે સાધ ુ તેમણે આપત્ કાળ પડયા વિના રાવત્રને વિષે સગંસોબત વિના ચાલવુ ં નદહળ પડયા વિના રાવત્રને વિષે સગંસોબત વિના ચાલવુ ં નદહ  

તથા આપત્ કાતથા આપત્ કાળ પડયા વિના કયારેય પણ એકલા ચાલવુ ંનદહ. ળ પડયા વિના કયારેય પણ એકલા ચાલવુ ંનદહ. (૧૯૧)(૧૯૧)  
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  અનેઅને  જે િસ્ ત્રજે િસ્ ત્ર બહુ મલૂ્ ય બહુ મલૂ્ યિાુ  હોય તથા ખચત્રવિચીત્ર ભાત્ યિાુ  હોય તથા ખચત્રવિચીત્ર ભાત્ યનુંન ુ ં હોય તથાહોય તથા  કસુબંાદદક જે રંગ કસુબંાદદક જે રંગ 
તેપે કરીને રંગેલુ ંહોય તથા િાલ દુિાલા હોય ને તે જોતેપે કરીને રંગેલુ ંહોય તથા િાલ દુિાલા હોય ને તે જો  બીજાની ઇચ્ છાબીજાની ઇચ્ છાએ કરીને પોતાને એ કરીને પોતાને 
પ્રાપ્ત થું ુ ંહોય તોપણ તે િસ્ ત્રપ્રાપ્ત થું ુ ંહોય તોપણ તે િસ્ ત્ર પોતાને પોતાને  પહરેવુ ંઓંવુ ંનદહ. પહરેવુ ંઓંવુ ંનદહ. (૧૯૨)(૧૯૨)  

  
  અનેઅને  ખભક્ષા તથા સભા પ્રસગેં એ બે કાયગ વિના ગહૃસ્ થખભક્ષા તથા સભા પ્રસગેં એ બે કાયગ વિના ગહૃસ્ થના ઘર પ્રત્ યેના ઘર પ્રત્ યે જવુ ં નદહ જવુ ં નદહ  અને અને 

ભગિાનભગિાનની જે નિ પ્રકારની ભદકત તે વિના વ્ યની જે નિ પ્રકારની ભદકત તે વિના વ્ યથગ કાળ વનગગમિો થગ કાળ વનગગમિો (૧૯૩)(૧૯૩)  
  

  અને જે ગહૃસ્ થઅને જે ગહૃસ્ થના ઘરને વિષે રાધેંલ અન્ નના ઘરને વિષે રાધેંલ અન્ નનો પીરનારો પંુુ ષ જ હોય તથા સ્ ત્રીનો પીરનારો પંુુ ષ જ હોય તથા સ્ ત્રીઓનો ઓનો 
દિગનાદદક પ્રસગં કોઇ રીતે થાય એમ ન હોય દિગનાદદક પ્રસગં કોઇ રીતે થાય એમ ન હોય (૧૯૪)(૧૯૪)  

  
  તેિીતેિી  રીતનુ ંજે ગહૃસ્ થરીતનુ ંજે ગહૃસ્ થનુઘંર તે પ્રત્ યેનુઘંર તે પ્રત્ યે અમારા સાધ ુતેમણે જમિા જવુ ંઅને એ અમારા સાધ ુતેમણે જમિા જવુ ંઅને એ  કકં ુ ંતેવુ ંન ં ુ ંતેવુ ંન 

હોય તો કાચ ુઅન્ નહોય તો કાચ ુઅન્ ન માગંીને પોતાના હાથે રસોઇ કરિી ને માગંીને પોતાના હાથે રસોઇ કરિી ને  ભગિાનને નૈિેધ ધરીને જમવુ.ં ભગિાનને નૈિેધ ધરીને જમવુ.ં 
(૧૯(૧૯પ)પ)  

  
  અનેઅને  પિેૂ ષષભદેિ ભગિાનના પતુ્ર જે ભરતજી તે જેતે પૃ િીપિેૂ ષષભદેિ ભગિાનના પતુ્ર જે ભરતજી તે જેતે પૃ િીને વિષે જડ રહ્ામચાણને વિષે જડ રહ્ામચાણ  થકા થકા 

જેમ િતગતા હતા તેમજ પરમહંસ એિા જે અમારા સાધ ુતેમણે િતગવુ ંજેમ િતગતા હતા તેમજ પરમહંસ એિા જે અમારા સાધ ુતેમણે િતગવુ ં(૧૯૬)(૧૯૬)  
  

  અને નૈષ્ષ્ઠકઅને નૈષ્ષ્ઠક  રહ્મચાચારીને એ સાધ ુ તેમણે તાબંલુ તથા અફીણ તથા તમાકુ ઇત્ યારહ્મચાચારીને એ સાધ ુ તેમણે તાબંલુ તથા અફીણ તથા તમાકુ ઇત્ યાદદકનુ ં જે દદકનુ ં જે 
ભક્ષણ તે જતને કરીને િર્જવુ ંભક્ષણ તે જતને કરીને િર્જવુ ં(૧૯૭)(૧૯૭)  

  
  અનેઅને  તે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારી ને સાધ ુ તેમણે ગભાગધાન આદદક જે સસં્ કાતે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારી ને સાધ ુ તેમણે ગભાગધાન આદદક જે સસં્ કાર તેમજેર તેમજે  વિષે જમવુ ંવિષે જમવુ ં

નદહ તથા એકાદિાહ પયગત જે પ્રતશ્રાધ એ તેમને વિષે જમવુ ંનદહ તથાનદહ તથા એકાદિાહ પયગત જે પ્રતશ્રાધ એ તેમને વિષે જમવુ ંનદહ તથા  ્ાદિા્ાદિાહ શ્રાધ એને વિષે હ શ્રાધ એને વિષે 
જમવુ ંનદહ. જમવુ ંનદહ. (૧૯૮)(૧૯૮)  

  
  અને રોગાદદક આપત્ કાઅને રોગાદદક આપત્ કાળ પડયા વિના દદિસે સવૂ ુ ં નદહ અને ગ્રા્ યળ પડયા વિના દદિસે સવૂ ુ ં નદહ અને ગ્રા્ યિાતાગ કરિી નદહ ને િાતાગ કરિી નદહ ને 

જાણીને સાભંળિી નદહ જાણીને સાભંળિી નદહ (૧૯૯)(૧૯૯)  
  

  અનેઅને  તે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારી ને સાધ ુ તેમણે રોગાદદક આપત્ કાતે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારી ને સાધ ુ તેમણે રોગાદદક આપત્ કાળ પડયા વિના ખાટલાળ પડયા વિના ખાટલા  ઉપર ઉપર 
સવુુ ંનદહ અને સાધનુી આગળ તો વનરંતર વનષ  સવુ ુ ંનદહ અને સાધનુી આગળ તો વનરંતર વનષ    કપટપણે િતગવુ ં(રકપટપણે િતગવુ ં(ર૦૦)૦૦)  
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  અનેઅને  તે સાધ ુ ને રહ્મચાચારી તેમણે કોઇક કુમવતિાળા દુષ્ ટતે સાધ ુ ને રહ્મચાચારી તેમણે કોઇક કુમવતિાળા દુષ્ ટજન હોય ને તે પોતાનેજન હોય ને તે પોતાને  ગાળ દે ગાળ દે 

અથિા મારે તો તે સહન જ કરવુ ંપણ તેને સામી ગાળ ન દેિી ને મારિો નહીઅથિા મારે તો તે સહન જ કરવુ ંપણ તેને સામી ગાળ ન દેિી ને મારિો નહી  અને તેનુ ંઅને તેનુ ં
જેમ દહત થાય તેમજ મનમા ં ખચિંતિન કરવુ ંપણ તેનુ ંડુ ંું થાય એિો તોજેમ દહત થાય તેમજ મનમા ં ખચિંતિન કરવુ ંપણ તેનુ ંડુ ંું થાય એિો તો  સકંલ્ પસકંલ્ પ પણ ન  પણ ન 
કરિોકરિો  (૨૦૧)(૨૦૧)  

  
  અનેઅને  કોઇનુ ંદૂતપું ુ ંન કરવુ ંતથા ચાદડયાપું ુ ંન કરવુ ંતથા કોઇના ચારચક્ષ ુન થવુંકોઇનુ ંદૂતપું ુ ંન કરવુ ંતથા ચાદડયાપું ુ ંન કરવુ ંતથા કોઇના ચારચક્ષ ુન થવુ ં અને અને 

દેહને વિષે અહંબદુ્વધ એ ન કરિી ને સ્ િદેહને વિષે અહંબદુ્વધ એ ન કરિી ને સ્ િજનાદદક વિષે મમતા ન કરિી (એિીજનાદદક વિષે મમતા ન કરિી (એિી  રીતે સાધનુા રીતે સાધનુા 
વિિેષ ધમગ કહ્ા) વિિેષ ધમગ કહ્ા) (૨૦૨)(૨૦૨)  

  
  અનેઅને  અમારે આવશ્રત એિા જે સત્ સંઅમારે આવશ્રત એિા જે સત્ સંગી બાઇભાઇ સિે તેમના જે સામાન્ યગી બાઇભાઇ સિે તેમના જે સામાન્ ય ધમગ ધમગ અને અને  વિિેષ વિિેષ 

ધમગ તે જેતે સકં્ષપે કરીને આિી રીતે અમે લખ્ યાધમગ તે જેતે સકં્ષપે કરીને આિી રીતે અમે લખ્ યા છે અને આ ધમગનો જે છે અને આ ધમગનો જે  વિસ્ તાવિસ્ તાર તે તો ર તે તો 
અમારા સપં્રદાયના જે ગ્રથં તે થકી જાણિો (રઅમારા સપં્રદાયના જે ગ્રથં તે થકી જાણિો (ર૦૩)૦૩)  

  
  અનેઅને  સિે જે સચ્ છાસિે જે સચ્ છાસ્ ત્રસ્ ત્ર તેનો જે સાર તેને અમે અમારી બદુ્વધ એએ કરીને ઉધ એરીને તેનો જે સાર તેને અમે અમારી બદુ્વધ એએ કરીને ઉધ એરીને  આ વિક્ષાપત્ર આ વિક્ષાપત્ર 

જેતે લખી છેજેતે લખી છે,,  કેિી છે તો સિેકેિી છે તો સિે મનષુ્ ય મનષુ્ યમાત્રને મનિાવંછત ફળનીમાત્રને મનિાવંછત ફળની  દેનારી છે. (રદેનારી છે. (ર૦૪)૦૪)  
  

  એએ  હતે ુ માટે અમારા આવશ્રત જે સત્ સંહતે ુ માટે અમારા આવશ્રત જે સત્ સંગી તેમણે સાિધાન પણે કરીનેગી તેમણે સાિધાન પણે કરીને  વનત્ યવનત્ યપ્રત્ યેપ્રત્ યે આ  આ 
વિક્ષાપત્રીને અનસુરીને જ િતગવુ ંપણ પોતાના મનને જાણે તોવિક્ષાપત્રીને અનસુરીને જ િતગવુ ંપણ પોતાના મનને જાણે તો  કયારેય ન િતગવુ ં(રકયારેય ન િતગવુ ં(ર૦૦પ)પ)  

  
  અનેઅને  જે અમારા આવશ્રત પંુુ ષ ને સ્ ત્રીજે અમારા આવશ્રત પંુુ ષ ને સ્ ત્રીઓ તે જેતે આ વિઓ તે જેતે આ વિક્ષાપત્રી પ્રમાણે િતગિેક્ષાપત્રી પ્રમાણે િતગિે  તો તે ધમગતો તે ધમગ,,  

અથગઅથગ,,  કામ ને મોક્ષ એ ચાર પંુુ ષાથગની વસદ્વધ એને વનશ્ર્ચેયકામ ને મોક્ષ એ ચાર પંુુ ષાથગની વસદ્વધ એને વનશ્ર્ચેય  પામિે. (રપામિે. (ર૦૬)૦૬)  
  

  અનેઅને  જે બાઇ ભાઇ આ વિક્ષાપત્રી પ્રમાણે નદહ િતે તે તો અમારા સપં્રદાયથકી બાહરજે બાઇ ભાઇ આ વિક્ષાપત્રી પ્રમાણે નદહ િતે તે તો અમારા સપં્રદાયથકી બાહર  છે છે 
એમ અમારા સપ્રદાયિાળા સ્ ત્રીએમ અમારા સપ્રદાયિાળા સ્ ત્રી પંુુ ષ તેમણે જાું વુુ ં(ર પંુુ ષ તેમણે જાું વુુ ં(ર૦૭)૦૭)  

  
  અનેઅને  અમારા જે અમારા જે આવશ્રત સતંસગંી તેમણે આ વિક્ષાપત્રીનો વનત્ યઆવશ્રત સતંસગંી તેમણે આ વિક્ષાપત્રીનો વનત્ યપ્રત્ યેપ્રત્ યે પાઠ કરિો પાઠ કરિો  અને જેને અને જેને 

ભણતા આિડત ુન હોય તેમણે તો આદરથકી આ વિક્ષાપત્રીનુ ંશ્રિણ કરવુંભણતા આિડત ુન હોય તેમણે તો આદરથકી આ વિક્ષાપત્રીનુ ંશ્રિણ કરવુ ં ((રર૦૮)૦૮)  
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  અનેઅને  આ વિક્ષાપત્રીને િાચંી સભંળાિે એિો કોઇ ન હોય ત્ યાઆ વિક્ષાપત્રીને િાચંી સભંળાિે એિો કોઇ ન હોય ત્ યારે તો વનત્ યરે તો વનત્ ય પ્રત્ યે પ્રત્ યે આ આ  
વિક્ષાપત્રીની પજૂા કરિી અને આ જે અમારી િાવિક્ષાપત્રીની પજૂા કરિી અને આ જે અમારી િાણી તે અમાંંુ  સ્ િણી તે અમાંંુ  સ્ િ અપ છે એ રીતે અપ છે એ રીતે  પરમ પરમ 
આદર થકી માનિી (રઆદર થકી માનિી (ર૦૯)૦૯)  

  
  અને આ જે અમારી વિક્ષાપત્રી જે તે આપિી અને જે જન આસરુી સપં્રદાએ કરીને ું કુત અને આ જે અમારી વિક્ષાપત્રી જે તે આપિી અને જે જન આસરુી સપં્રદાએ કરીને ું કુત 

હોય તેને તો કયારેય ન આપિી (રહોય તેને તો કયારેય ન આપિી (ર૧૦)૧૦)  
  

  સિંત સિંત ૧૮૮૨ ૧૮૮૨ અંારસો બ્ યાઅંારસો બ્ યાસીના મહાસદુી પચંમીને દદિસે આ વિક્ષાપત્રી અમે લખી છે તે સીના મહાસદુી પચંમીને દદિસે આ વિક્ષાપત્રી અમે લખી છે તે 
પરમ કલ્ યાપરમ કલ્ યાણકારીણકારી  છે છે (૨૧૧)(૨૧૧)  

  
  અનેઅને  પોતાના આવશ્રત જે ભકતજન તેમની જે સમગ્ર પીડા તેના નાિ કરનારા એિા અને પોતાના આવશ્રત જે ભકતજન તેમની જે સમગ્ર પીડા તેના નાિ કરનારા એિા અને 

ધમગધમગ  સદહત જે ભદકત તેની રક્ષાના કરનારા એિા ને પોતાના ભકતજનને મનિાવંછત સદહત જે ભદકત તેની રક્ષાના કરનારા એિા ને પોતાના ભકતજનને મનિાવંછત 
સખુનાસખુના  આપનારા એિા જેઆપનારા એિા જે  શ્રીકૃષ્ ણશ્રીકૃષ્ ણ ભગિાન તે જેતે અમારા સમગ્ર મગંળને વિસ્ તા ભગિાન તે જેતે અમારા સમગ્ર મગંળને વિસ્ તારો રો 
(૨૧૨)(૨૧૨)  

  
||||  ઈવતઈવત  શ્રીશ્રી  વનત્યાનદં સ્િાવનત્યાનદં સ્િામી રખચત વિક્ષાપત્રી ટીકા સમાપ્ત ॥મી રખચત વિક્ષાપત્રી ટીકા સમાપ્ત ॥  
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