શિક્ષાપત્રી

રજુઆત : વિનોદભાઈ મગળભાઈ માછી(વનરં કારી)
ઇ.સ. ૧૮૨૬માં
૧૮૨૬માં િડતાલ ગામમાં બોરડીના ઝાડની નીચે બેસીને સહજાનંદ સ્િામીએ સમાજ માટે
આચરણના વનયમો રચ્યા,
રચ્યા, જે વિક્ષાપત્રી તરીકે ઓળખાયા. સ્િાવમનારાયણ સંપ્રદાયનો આ સહુથી
મોટો ગ્રંથ. આ ગ્રંથે સમાજના દરે ક િગગ માટે આચરણના
આચરણના વનયમો આપ્યા અને આ વનયમપાલને જ
ુ ડતા પર મક
ુ ેલા ભારને કારણે આ સંપ્રદાય 'ઉજળો
આ સંપ્રદાયને વિવિષ્ઠતા આપી. સ્િચ્છતા,
સ્િચ્છતા, સઘ
સંપ્રદાય'
દાય' કહેિાયો.
આમ તો વિક્ષાપત્રી ૨૧૨ શ્લોકની છે . મહત્તિની િાત એ છે કે વિક્ષાપત્રી કોઇ સંપ્રદાયની િાત
ુ ાકારી
નથી કરતી. એમાં દિાગ િેલા વનયમો ધમગ
ધમગ અને સંપ્રદાયના ભેદથી પર સમગ્ર સમાજની સખ
ુ રાતના (અને કદાચ દે િના) સિગપ્રથમ સમાજસધ
ુ ારક સહજાનંદ સ્િામીજીએ મનષ્ુ યના
માટે છે . ગજ
રોજબરોજના જીિનમાં સદાચાર અને વનયમપાલનના મહત્તિને સ્િીકારી આ ગ્રંથ રચ્યો છે . આમ
આ ગ્રંથ સંપ્રદાયવનરપેક્ષ છે , ધમગવનરપેક્ષ છે . આ ગ્રંથમાં દિાગિેલા વનયમોના પાલનથી તંદુરસ્ત
સમાજ અને દે િની રચના થાય છે તેમાં કોઇ િંકા નથી.
 હું જે તે મારા હદયને વિષે શ્રીકૃષ્ણ ભગિાનન ંુ ્યાન
યાન કં ં ુ ંં. તે શ્રી કૃષ્ણ કેિા છે તો જેના
ડાબા પડખાને વિષે રાવધકાજી રહ્ાં છે અને જેના િક્ષઃસ્થળને
થળને વિષે લ્મીજી
મીજી રહ્ાં છે અને
વદ
ં ૃ ાિનને વિષે વિહારના કરનારા છે . (૧)
 અને વ ૃતાલય (િડતાલ) ગામના વિષે રહ્ાં એિા સહજાનંદસ્િામી
િામી જે અમે તે અમે જેતે
નાના પ્રકારના જે સિે દે િ તેમને વિિે રહયા એિા જે અમારા આવશ્રત સિે સત્સંગી
ગી તે
પ્રત્યે વિક્ષાપત્રીને લખીએ છીએ. (૨)
 શ્રીધમગ
શ્રીધમગદેિ થકી છે જન્મ જેમનો એિા જે અમારા ભાઇ રામપ્રતાપજી તથા ઇચ્છારામજી
છારામજી,,
ુ જે અયો્યાપ્રસાદ
ુ ીર નામે જેને અમે અમારા દત્તપત્ર
ુ કરીને
તેમના પત્ર
યાપ્રસાદ નામે અને રવિ
સિે સત્સંગીના
ગીના આચાયગપણાને વિષે સ્થાપન
થાપન કયાગ છે (૩)
ુ ંુ દાનંદ આદદક નૈષ્ઠીક
 તથા અમારા આવશ્રત એિા જે મક
ઠીક રહ્મચાચારી તથા અમારા આવશ્રત જે
મયારામ ભટ્ટ આદદક ગૃહસ્
ગૃહસ્થ સંત્સંગી
ગી (૪)
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ુ ાવસની અને વિધિા એિી સિે બાઇઓ તથા મક
ુ તાનંદ આદદક
 તથા અમારે આવશ્રત જે સિ
જે સિે સાધ ુ (પ)
 એ સિે તેમણે પોતાના ધમગની રક્ષાના કરનારા અને િાસ્ત્રને
ત્રનેવિિેષે પ્રમાણ અપ અને
શ્રીમન્નારા
યણની સ્મવતએ
નારાયણની
વૃ તએ સદહત એિા જે અમારા ં ુડા આવિિાગ દ તે િાંચિા (૬)
 અને આ વિક્ષાપત્રી લખ્યાનુ
યાન ંુ જે કારણ છે તે સિે તેમણે એકાગ્ર મને કરીને ધારવ ંુ અને આ
વિક્ષાપત્રી જે અમે લખી છે તે સિેના જીિન ંુ દહત કરનારી છે . (૭)
 અને શ્રીમદ્દ ભાગિત પરુ ાણ આદદક જે સતિાસ્ત્ર તેમણે
મણે જીિનના કલ્યાણને
યાણને અથે
પ્રવતપાદન કયાગ એિા જે અદહિંસા આદદક સદાચાર તેમને જે મનષ્ુ ય પાળે છે તે મનષ્ુ ય આ
લોકને પરલોકને વિષે મહાસખુ ખયા થાય છે . (૮)
 અને તે સદાચારન ંુ ઉલ્લંઘન
ઘન કરીને જે મનષ્ુ ય પોતાના મનમાં આિે તેમ િતે છે તે તો
કુ બધ્ુ ્ધિાળા છે અને આ લોકને પરલોકને વિષે વનશ્ચે મોટો કષ્ટને
ટને જ પામે છે . (૯)
 તે માટે અમારા વિષ્ય એિા જે તમે સિે તેમણે તો પ્રીવતએ કરીને આ વિક્ષાપત્રીને
ુ રીને જ વનરં ત
અનસ
ર સાિધાનપણે િતગવ ંુ (પણ આ વિક્ષાપત્રીન ંુ ઉલ્લંઘન
તર
ઘન કરીને િતગવ ંુ
નદહિં) (૧૦)
 (હિે જે િતયાગની રીત કહી છીએ જે) અમારા જે સત્સંગી
ગી તેમણે કોઇપણ જીિ પ્રાણીમાત્રની
પણ દહિંસા ન કરિી અને જાણીને તો ઝીણા એિા જૂ, માંકડ,
ડ, ચાચંડ, આદદક જીિ તેમની
પણ દહિંસા કયારે ય ન કરિી (૧૧)
ૃ લા,
 અને દે િતા અને વપત ૃ તેમના યજ્ઞને અથે પણ બકરાં, મગ
લા, સસલાં, માંછલા,
લા, આદદક કોઇ
જીિની દહિંસા ન કરિી કેમ જે અદહિંસા છે તેજ મોટો ધમગ છે એમ સિગ િાસ્ત્રોમાં
ત્રોમાં કં ં ુ છે (૧૨)
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 અને સ્ત્રી,
ત્રી, દ્રવ્ય અને રાજય જેની પ્રાધ્પ્તને અથે પણ કોઇ મનષ્ુ યની
યની દહિંસા તો કોઇ પ્રકારે
કયારે ય પણ ન કરિી (૧૩)
 અને આત્મઘાત
મઘાત તો તીથગને વિષે પણ ન કરિો ને ્ોધ કરીને ન કરિો અને કયારે ય કોઇ
અયોગ્ય આચરણ
આચરણ થઇ જાય તે થકી મઝ
ં ૂં ૂ ાઇને પણ આત્મઘાત
મઘાત ન કરિો અને ઝેર
ખાઇને તથા ગળે ટંુ પો ખાઇને તથા કિ
યાદી કોઇ
ૂ ે પડીને તથા પિગત ઉપરથી પડીને ઇત્યાદી
રીતે આત્મઘાત
મઘાત ન કરિો. (૧૪)
 અને જે માંસ છે તે તો યજ્ઞન ંુ િેષ હોય તો પણ આપત્કાળમાં
કાળમાં પણ કયારે ય ન ખાવ ંુ અને
ત્રણ પ્રકારની સ ૂરા અને અગીયાર પ્રકારન ંુ મધ તે દે િતાન ંુ નૈિે્ય હોય તો પણ ન પીવ ંુ
(૧પ)
(૧પ)
 અને કયારે ક પોતાથી કાંઇક અયોગ્ય આચરણ થઇ ગું  ંુ હોય અથિા કોઇ બીજાથી. અયોગ્ય
આચરણ થઇ ગું  ંુ હોય તો િસ્ત્રાદદકે
ત્રાદદકે કરીને અથિા ્ોધે કરીને પણ પોતાના અંગન ંુ તથા
બીજાના અંગન ંુ છે દન ન કરવ ંુ (૧૬)
 અને ધમગ કરિાને અથે (ધમગ કાયગને માટે )પણ અમારા સત્સંગીએ
ગીએ કોઇપણ ચોરીન ંુ કાયગ ન
કરવ ંુ અને ધખણયાત ંુ જે કાષ્ઠ પષ્ુ પ આદદક િસ્ત ુ તે તેના ધણીની આજ્ઞા વિના ન લેવ ંુ (૧૭)
 અને અમારા આવશ્રત જે પં ુ ુ ષ તથા સ્ત્રીઓ
ત્રીઓ તેમણે વ્યખભચાર
યખભચાર ન કરિો. અને જુગટંુ આદદક
જે વ્યસન
યસન તેનો ત્યાગ
યાગ કરિો અને ભાંગ, મફર,
મફર, માજમ,
માજમ, ગાંજો,
ો, એ આદદક જે કેફ કરનારી
િસ્ત ુ તે ખાિી નહઅ અને (પીિી પણ નહઅ) (૧૮)
 અને જેના હાથન ંુ રાંધેલ ુ અન્ન તથા જેના પાત્રન ંુ જળ તે ખપત ંુ ન હોય તેન ંુ રાંધેલ ુ અન્ન
ૃ ના મહાત્
તથા તેના પાત્રન ંુ જળ તે શ્રીકૃષ્ણભગિાનની
ણભગિાનની પ્રસાદી ચરણામત
મહાત્્યે કરીને પણ
જગન્નાથપુ
નાથપરુ ી વિના અન્ય સ્થાનકને
થાનકને વિષે ગ્રહણ ન કરવ ંુ (અને જગન્નાથપુ
નાથપરુ ીને વિષે
જગન્નાથજીનો
નાથજીનો પ્રસાદ લેિાય તેનો દોષ નથી) (૧૯)
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 અને પોતાના સ્િાથગ
િાથગની વસધ્્ધને અથે પણ કોઇના પર વમયા અપિાદ આરોપણ ન
કરિોઅને કોઇને ગાળ તો કયારે ય ન દે િી (૨૦)
 અને દે િતા,
તા, તીથગ, રહ્ામચાણ,
રહ્ામચાણ, પવતવ્રતા,
પવતવ્રતા, સાધ ુ અને િેદની વનિંદા કયારે ય ન કરિી અને ન
સાંભળિી. (૨૧)
 જે દે િતાને સરુ ા અને માંસન ંુ નૈિેધ થત ંુ હોય અને િળી જે દે િતાની આગળ બકરા જીિની
દહિંસા થતી હોય તે દે િતાન ંુ નૈિેધન ખાવ ંુ (૨૨)
 અને માગગ ને વિષે ચાલતે વિિાલયાદદક જે દે િમંદદરો
દદરો આિે તેને જોઇને તેને નમસ્કાર
કાર કરિા
અને આદર થકી તે દે િન ંુ દિગન કરવ.ંુ (૨૩)
 અને પોતપોતાના િણાગશ્રમનો જે ધમગ તે કોઇ સત્સંગીએ
ગીએ ત્યાગ
યાગ ન જ કરિો અને પરધમગન ંુ
આચરણ ન કરવ ંુ તથા કલ્પીત
પીત ધમગન ંુ આચરણ ન કરવ.ંુ (૨૪)
 અને જેના િચનને સાંભળિે કરીને શ્રી કૃષ્ણભગ
િાનની ભદકતને પોતાનો ધમગ એ બે થકી
ણભગિાનની
ુ થકી ભગિિાનની કથા િાતાગ ન સાંભળિી (૨પ)
પડી જિાય તેના મખ
(૨પ)
 અને જે સત્ય િચન બોલિે કરીને પોતાનો દ્રોહ થાય તથા પારકો દ્રોહ થાય એવ ંુ જે સત્ય
િચન તે કયારે ય ન બોલવ ંુ અને જે કૃત્ની હોય તેના સંગનો ત્યાગ
યાગ કરિો અને
વ્યિહારકાયગ
યિહારકાયગને વિષે કોઇની લાંચ ન લેિી. (૨૬)
 અને ચોર,
ચોર, પાપી,
પાપી, વ્યસની
યસની,, પાંખડી,
ડી, કામી તથા દકવમયા આદદક દ્યાએ કરીને જનનો
ઠગનારો એ છ પ્રકારના જે મનષ્ુ ય તેમનો સંગ ન કરિો. (૨૭)
 અને જે મનષ્ુ ય ભદકતન ંુ અથિા જ્ઞાનન ંુ આલંબન કરીને સ્ત્રી,
ત્રી, દ્રવ્ય અને રસાસ્િાદ
િાદ તેને
ુ થકા પાપને વિષે પ્રિતગતા હોય તે છ મનષ્ુ યનો
વિષે અવતિય લોલુ
લોલપ
યનો સમાગમ ન કરિો
(૨૮)
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 અને જે િાસ્ત્રને
ત્રને વિષે શ્રીકૃષ્ણ ભગિાન તથા શ્રીકૃષ્ણભગિાનના
ણભગિાનના જે િરાહાદદક અિતારો
તેમન ંુ ું દુ કતએ કરીને ખંડન કું ું ુ હોય એિા જે િાસ્ત્ર તે કયારે ય ન માનિાં અને ન
સાંભળિા (૨૯)
 અને ગાળ્યા વિનાન ંુ જળ તથા દૂ ધ તે ન પીવ ંુ અને જે જળને વિષે ઝઅણા જીિ ઘણા હોય
તે જળે કરીને સ્નાનાદદક
નાનાદદક દ્યા ન કરિી (૩૦)
 અને જે ઔષધ દા અ તથા માંસ તેણે ું કુ ત હોય તે ઔષધ કયારે ય ન ખાવ ંુ અને િળી જે
િૈધના આચરણને જાણતા ન હોઇએ તે િૈધે આપ્ું  ુ જે ઔષધ તે પણ કયારે ય ન ખાવ.ંુ
(૩૧)
 અને લોક
લોક અને િાસ્ત્ર તેમણે મળમ ૂત્ર કરિાને અથે િજયાગ એિાં સ્થાનક
થાનક જે જીણગ
દે િાલય તથા નદી તળાિના આરા તથા માગગ તથા િાિેલ ં ુ ખેતર તથા વ ૃક્ષની છાયા તથા
ફુલિાડી,
ફુલિાડી, બગીચાએ આદદક જે સ્થાનકને
થાનકને તેમને વિષે કયારે ય પણ મળમ ૂત્ર ન કરવ ંુ તથા
થક
ંુ વ ંુ પણ નહઅ. (૩૨)
 અને ચોર માગે કરીને પેસવ ંુ નદહ અને નીકળવ ંુ નદહ અને જે સ્થાનક
થાનક ધણીયાત ંુ હોય તે
સ્થાકને
થાકને વિષે તેના ધણીને પ ૂછયા વિના ઉતારો ન કરિો (૩૩)
ુ થકી જ્ઞાનિાતાગ ન સાંભળિી
 અને અમારા સત્સંગી
ગી જે પં ુ ુ ષમાત્ર તેમણે બાઇ માણસના મખ
અને સ્ત્રીઓ
ત્રીઓ સાથે વિિાદ ન કરિો તથા રાજા સંગાથે તથા રાજાના માણસ સંગાથે વિિાદ
ન કરિો. (૩૪)
ુ ુ અપમાન ન કરવ.ંુ તથા જે અવતિય શ્રેષ્ઠ મનષ્ુ ય હોય તથા જે લોકને વિષે
 અને ગં 
પ્રવતષ્ઠીત
ઠીત મનષ્ુ ય હોય તથા જે વિ્ાન મનષ્ુ ય હોય તથા જે િસ્ત્રધારી
ત્રધારી મનષ્ુ ય હોય તે
સિગન ંુ અપમાન ન કરવ.ંુ (૩પ)
(૩પ)
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 અને વિચાયાગ વિના તત્કાળ
ં ી જે કાયગ તે તો તત્કાળ
કાળ કોઇ કાયગ
કાયગ ન કરવ ંુ અને ધમગ સંબધ
કાળ કરવ ંુ
ુ ો સમાગમ
અને પોતે જે વિધા ભણ્યા હોઇએ તે બીજાને ભણાિિી અને વનત્ય પ્રત્યે સાધન
કરિો (૩૬)
ુ ુ દે િ અને રાજા એ ત્રણના દિગનને અથે જયારે જવ ંુ ત્યારે
 અને ગં 
યારે ઠાલે હાથે ન જવ ંુ અને
ુ ે કરીને પોતાના િખાણ ન કરિા (૩૭)
કોઇનો વિશ્ર્િાસઘાત ન કરિો અને પોતાને મખ
 અને જે િસ્ત્ર પહેયે થકે પણ પોતાનાં અંગ દે ખાય તેવ ંુ જે ડ ંુ ુ ં િસ્ત્ર તે અમારા સત્સંગી
ગી
તેમણે ન પહેરવ ંુ (૩૮)
 અને શ્રીકૃષ્ણ ભગિાનની જે ભદકત તે ધમે રહીત એિી કોઇ પ્રકારે ન કરિી અને અજ્ઞાની
એિાં જે મનષ્ુ ય તેમની વનિંદાના ભય થકી શ્રીકૃષ્ણ ભગિાનની સેિાનો ત્યાગ
યાગ કરિો જ
નહી. (૩૯)
 અને ઉત્સિના
સિના દદિસે વિષે તથા વનત્ય પ્રત્યે શ્રીકષ્ૃ ણના
ણના મંદદરમાં આવ્યા જે સત્સંગી
ગી પં ુ ુ ષ
તેમણે તે મંદદરને વિષે સ્ત્રીઓનો
ત્રીઓનો સ્પિગ
પિગ ન કરિો તથા સ્ત્રીઓ
ત્રીઓ તેમણે પં ુ ુ ષોનો સ્પિગ
પિગ ન
કરિો અને મંદદરમાંથી વનસયાગ પછી પોત પોતાની રીતે િતગવ ંુ (૪૦)
ુ ુ થકી શ્રીકૃષ્ણની
 અને ધમગિિ
ં ી ગં 
ણની દદક્ષાને પા્યા એિા રહ્ામચાણ,
રહ્ામચાણ, ક્ષવત્રય અને િૈશ્ય એ ત્રણ
ુ સીની બેિડી માળા વનત્યે ધારિી અને
િણગના અમારા સત્સંગી
ગી તેમણે કં ઠને વિષે તલ
લલાટ,
ંુ વતલક કરવ.ંુ (૪૧)
લલાટ, હ્રદય અને બે હાથ એ ચારે ઠેકાણે
ાણે ઊ્િગિપડ
 અને તે વતલક જે તે ગોપીચંદનને કરીને કરવ ંુ અથિા ભગિાનની પ ૂજા કરતાં બાકી રં ં ુ
ુ ત એવ ંુ જે પ્રસાદીન ંુ ચંદન તેણે કરીને વતલક કરવ ંુ (૪૨)
અને કેસર કં કુમાદદકે ું ક
 અન ુ તે વતલકના મ્યને
યને વિષે જ ગોળ એિો જે ચાંદલો તે જેતે ગોપીચંદને કરીને
કરીને કરિો
અથિા રાવધકાજી અને લ્મીજી
મીજી તેન ંુ પ્રસાદીન ંુ એવ ંુ જે કુ મકુ મ તેણે કરીને તે ચાંદલો કરિો.
(૪૩)
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ુ
 અને પોતાના ધમગને વિષે રહ્ા અને શ્રીકૃષ્ણના
માળા
ણના ભકત સચ્ંદ્ર તેમણે તો તલસીની
અને ઊ્િપુ
ંુ વતલક તે રહ્ામચાણ ક્ષવત્રય,
િપ્ર 
ક્ષવત્રય, િૈશ્યની
યની પેઠે ધારિા (૪૪)
 અને તે સચ્ૂદ્ર
ૂદ્ર થકી બીજા જે જાવતએ કરીને ઉતરતાં એિા ભકતજન તેમણે તો ચંદનાદદક
કાષ્ઠની
ઠની બેિડીમાળા તે ભગિાનની પ્રસાદી કરાિીને કં ઠની વિષે ધારિી અને લલાટને વિષે
કેિળ ચાંદલો કરિો પણ વતલક ન કરવ.ંુ (૪પ)
(૪પ)
 અને જે રહ્મચાણાદદકને વત્રપ્ર 
ંુ જેવ ંુ આ ુ વતલક કરવ ંુ તથા ં ુદ્રાક્ષની
ાક્ષની માળા ધારણ કરિી એ બે
િાનાં પોતાની કુ ળ પરં પરાએ કરીને ચાલ્યાં આવ્યાં હોય અને તે રહ્ામચાણાદદક અમારા
આવશ્રત થયા હોય તો પણ તેમણે વત્રપ્ર 
ંુ અને ં ુદ્રાક્ષનો કયારે ય ત્યાગ
યાગ ન કરિો. (૪૬)
 નારાયણ અને વિિજી એ બેન ંુ એકાત્મ પું ંુ જ જાણવ.ંુ જેમ જે િેદને વિષે એ બેન ંુ રહ્ામચાણે
કરીને પ્રવતપાદન કું ું ુ છે . (૪૭)
 અને અમારા આવશ્રત જે મનષ્ુ ય તેમણે િાસ્ત્રે કહ્ો જે આપદધમગ તે અલ્પ આપતકાળને
ુ યપણે કરીને કયારે ય ગ્રહણ ન કરિો. (૪૮)
વિષે મખ્
ુ ગ ઉગ્યાથી
 અને અમારા સત્સંગી
ગી તેમણે વનત્ય સય
યાથી પહેલાજ જાગવ ંુ અને શ્રીકૃષ્ણ ભગિાનન ંુ
સ્મરણ
મરણ કરીને પછી જ િચચવિવધ કરિા જવ.ંુ (૪૯)
 અને પછી એક સ્થાનને
થાનને વિષે બેસીને દાતણ કરવ ંુ અને પછી પવિત્ર જળે કરીને સ્નાન
નાન કરીને
પછી ધોયેલ ં ુ િસ્ત્ર એક પહેરવ ંુ અને એક ઓંવ ંુ (પ૦)
(પ૦)
 અને તે પછી પવિત્ર પ ૃિીને
િીને વિષે પાથરે લ ં ુ અને ધ્ુ ધ કોઇ બીજા આસનને અડું  ંુ ન હોય
ુ ે અથિા ઉત્તરમખ
ુ ે બેસીને
અને જેની ઉપર સારી પેઠે બેસાય એવ ંુ આસન તેને વિષે પ ૂિગમખ
આચમન કરવ ંુ (પ૧)
(પ૧)
ુ ાવસની જે
 અને પછી સત્સંગી
ંુ વતલક કરવ ંુ અને સિ
ગી પં ુ ુ ષમાત્રને ચાંદલો સહીત ઉધિગપ્ર 
સ્ત્રીઓ
ત્રીઓ તેમણે તો પોતાના ભાલને વિષે કુ મકુ મનો ચાંદલો કરિો (પ૨)
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 અને વિધિા સ્ત્રીઓએ
ત્રીઓએ પોતાના ભાલને વિષે વતલક ન કરવ ંુ તે ચાંદલો પણ ન કરિો તે
પછી તે સિે જે અમારા સત્સંગી
ગી તેમણે મને કરીને કલ્પ્યાં જે ચંદન પષ્ુ પાદદક
પાદદક ઉપચાર
તેમણે કરીને શ્રીકૃષ્ણ ભગિાનની માનસી પ ૂજા કરિી. (પ૩)
(પ૩)
 અને તે પછી જે શ્રીરાધાકૃષ્ણની
ણની ખચત્રપ્રવતમા તેન ંુ આદર થકી દિગન કરીને નમસ્કાર
કાર કરીને
પછી પોતાના સામયગ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણનો
ણનો જે અષ્ટાક્ષર
ટાક્ષર મંત્ર તેનો જપ કરીને તે પછી પોતાન ંુ
વ્યિહાદરક
યિહાદરક કામકાજ કરવ.ંુ (પ૪)
(પ૪)
 અને જે અમારા સત્સંગીમાં
ગીમાં અંબરીષ રાજાની પેઠે આત્મવનિે
મવનિેદી એિા ઉત્તમ ભકત હોય
તેમણે પણ પ્રથમ કં ં ુ તેિી રીતે અન્ુ મે કરીને માનસી પ ૂજા પયગત સિે દ્યા કરિી (પપ)
ુ ી જે શ્રીકૃષ્ણ ભગિાનની
 અને જેતે આત્મવનિે
મવનિેદી ભકત તેમણે પાષણની અથિા ધાતન
ુ રીને પોતાના સામથ્ર્ય પ્રમાણે
પ્રવતમા અથિા િાખલગ્રામ તેની જે પ ૂજા તે દે િકાળને અનસ
પ્રાપ્ત થયા જે ચંદન પષ્ુ પ ફળાદદક િસ્ત ુ તેણે કરીને કરિી અને પછી શ્રીકષ્ૃ ણ ભગિાનનો
જે અષ્ટાક્ષર
ટાક્ષર મંત્ર તેનો જપ કરિો. (પ૬)
(પ૬)
 અને પછી શ્રીકૃષ્ણ ભગિાનના જે સ્તોત્ર
તોત્ર અથિા ગ્રંથ તેનો પાઠ તે પોતાના સામયગ પ્રમાણે
કરિો અને જે સંસ્કૃત ન ભણ્યા હોય તેમણે શ્રીકૃષ્ણ ભગિાનન ંુ નામ કીતગન કરવ ંુ (પ૭)
(પ૭)
 અને પછી શ્રીકૃષ્ણભગિાનને
ણભગિાનને નૈિેધ કરીને પછી તે પ્રસાદદન ંુ એવ ંુ જે અન્ન તે જમવ ંુ ને તે
જે

આત્મ

વનિેદી

િૈષ્ણિ
ણિ

તેમણે

સિગ

કાળને

વિષે

પ્રીવતએ

કરીને

શ્રીકૃષ્ણ

ભગિાનની સેિાપરાયણ થવ.ંુ (પ૮)
(પ૮)
ુ
ુ ો તેણે રદહત એિા જે શ્રીકૃષ્ણ
 અને વનગગણ
કહેતા માયાનાં જે સત્િાદદક
િાદદક ત્રણ ગણ
ુ થાય છે
ભગિાન તેના
ના સબંધથકી તે આત્મવનિે
મવનિેદી ભકતની જે સિે દ્યા તે વનગગણ
ુ કહ્ા છે . (પ૯)
તેથી આત્મવનિે
મવનિેદી ભકતને જે તે વનગગણ
(પ૯)
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 અને જે આત્મવનિે
મવનિેદી ભકત તેમણે શ્રીકૃષ્ણ ભગિાનને અપગણ કયાગ વિનાન ંુ જળ પણ
કયારે ય ન પીવ ંુ અને પત્ર કં દ ફાળાદીક જે િસ્ત ુ તે પણ શ્રીકૃષ્ણ ભગિાનને અપગણ કયાગ
વિનાન ંુ ન ખાવ ંુ (૬૦)
 અને િળી સિે જે અમારા સત્સંગી
ગી તેમણે વ ૃ્ધિસ્
ધિસ્થાએ
થાએ અથિા કોઇ મોટા આપત્કાળે
કાળે કરીને
અસમથગપું ંુ થઇ ગયે સતે પોતે સેિિાન ંુ જે શ્રીકૃષ્ણનુ
ણન ંુ સ્િ અપ
િ અપ તે બીજા ભકતને આપીને
પોતે પોતાના સામયગ પ્રમાણે િતગવ ંુ (૬૧)
 અને જે શ્રીક
શ્રીકષ્ૃ ણનુ
ણન ંુ સ્િ અપ
િ અપ પોતાને સેિનાને અથે ધમગ િંિના જે આચાયગ તેમણે જ આપ્ું  ંુ
હોય અથિા તે આચાયગ જે સ્િ અપની
િ અપની પ્રવતષ્ઠા કરી હોય તે જ સ્િ અપને
િ અપને સેિવ ંુ અને તે વિના
બીજુ જે શ્રીકૃષ્ણનુ
ણન ંુ સ્િ અપ
િ અપ તે તો નમસ્કાર
કાર કરિા યોગ્ય છે પણ સેિિા યોગ્ય નથી. (૬૨)
 અને અમારા જે સિગ સત્સંગી
ગી તેમણે વનત્ય પ્રત્યે સાયંકાળે ભગિાનના મંદદર પ્રત્યે જવ ંુ અને
તે ભગિાન તેના નામન ંુ ઉચ્ચ સ્િરે
િરે કરીને દકતગન કરવ ંુ (૬૩)
 અને તે શ્રીકૃષ્ણની
ણની જે કથા િાતાગ તે પરમ આદર થકી કરિી અને સાંભળિી અને ઉત્સિને
સિને
દદિસે િાજજિંત્રે વસહત
હત શ્રીકષ્ૃ ણનાં
ણનાં દકતગન કરિાં (૬૪)
 અને અમારા આવશ્રત જે સિે સત્સંગી
ગી તેમણે જે પ્રકારે પ ૂિે કં ં ુ તે પ્રકારે કરીને જ વનત્ય
પ્રત્યે કરવ ંુ અને સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત એિા જે સદગ્રંથ તેમનો અભ્યાસ
યાસ પણ પોતાની બધ્ુ ્ધને
ુ ારે કરિો (૬પ)
અનસ
(૬પ)
ુ ે કરીને ું કુ ત હોય તે મનષ્ુ યને
 અને જે મનષ્ુ ય જેિા ગણ
યને તેિા કાયગને વિષે વિચારીને જ
પ્રેરિો પણ જે કાયગને વિિે જે યોગ્ય ન હોય તે કાયગને વિષે તેને કયારે ય ન પ્રેરિો. (૬૬)
 અને પોતાના જે સેિક હોય તે સિગની પોતાના સામયગ પ્રમાણે અન્નિસ્
નિસ્ત્રાદદક
ત્રાદદક કરીને
યથાયોગ સંભાિના વનરં તર રાખિી (૬૭)
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ુ િાળો હોય તે પં 
ુ ુ ષને તેિા િચન કરીને દે િકાળાનસ
ુ ારે યથાયોગ્ય
 અને જે પં ુ ુ ષ જેિા ગણ
બોલિિો પણ એથી બીજી રીતે ન બોલાિિો (૬૮)
ુ ુ , રાજા,
 અને વિનયે કરીને ું કુ ત એિા જે અમારા આવશ્રત સત્સંગી
ગી તેમણે ગં 
રાજા, અવતવ ૃ્ધ,
ધ,
ુ ઉઠવ ંુ તથા આસન આપવ ંુ તથા
ત્યાગી
યાગી,, વિ્ાન અને તપસ્િીએ
િીએ છ જણા આિે ત્યારે
યારે સન્મખ
મધરુ િચને બોલાિિા ઇત્યાદદક
યાદદક દ્યાએ કરીને એમન ંુ સન્માન
માન કરવ.ંુ (૬૯)
ુ ુ દેિને રાજા એમને સમીપે તથા સભાને વિષે પગ ઉપર પગ ચંાિીને ન બેસવ ંુ
 અને ગં 
તથા િસ્ત્રે કરીને ંઅચણને બાંધી ન બેસવ ંુ (૭૦)
 અને અમારા આવશ્રત જે સિે સતસંગી તેમણે પોતાના આચાયગ સંગાથે કયારે ય પણ વિિાદ
ન કરિો અને પોતાના સામયગ પ્રમાણે અન્ન ધન િસ્ત્રદદકે
ત્રદદકે કરીને તે પોતાના આચાયગને
પ ૂજિા (૭૧)
 અમારા જે આવશ્રતજન તેમણે પોતાના આચાયગને આિતા સાંભળીને આદર થકી તત્કાળ
કાળ
ુ જવ ંુ અને તે આચાયગ પોતાના ગામથી પાછા પધારે ત્યારે
ુ ી
સન્મખ
યારે ગામની ભગોળ
ભગોળ સધ
િળાિિા જવ ંુ (૭૨)
 અને ઘું ક
ંુ છે ફળ જેને વિષે એવ ંુ પણ જે કમગ તે જો ધમગ રદહત હોય તો તેન ંુ આચરણ ન
ુ ુ ષાથગનો આપનારો છે માટે કોઇક ફળના લોભે કરીને
જ કરવ,ંુ કેમ જે ધમગ છે તેજ સિગ પં 
ધમગનો ત્યાગ
યાગ ન કરિો (૭૩)
 અને પ ૂિે થયા જે મોટા પં ુ ુ ષ તેમણે પણ જો કયારે
કયારે ય અધમાગ ચરણ કું ું ુ હોય તો તેન ંુ ગ્રહણ
ન કરવ ંુ અને તેમણે જે ધમાગ ચરણ કું ું ુ હોય તો તેન ંુ ગ્રહણ કરવ.ંુ (૭૪)
 અને કોઇની પણ જે ગૃહ્િતાગ
ગૃહ્િતાગ તે તો કોઇ ઠેકાણે પણ પ્રકાિ કરિી જ નદહ અને જે જીિન ંુ
જેિી રીતે સન્માન
માન કરવ ંુ ઘટત ંુ હોય તેન ંુ તેિી રીતે જ સન્માન
માન કરવ ંુ પણ સમદ્રષ્ષ્ટએ કરીને
એ મયાગદાન ંુ ઉલ્લંઘન
ઘન કરવ ંુ નદહ. (૭પ)
(૭પ)
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ુ ાગસને વિષે વિિેષ વનયમ ધારિો અને જે
 અને અમારા જે સિે સતસંગી તેમણે ચાતમાગ
મ
મનષ્ુ ય અસમથગ હોય તેમણે તો એક શ્રાિણ માસને વિષે વિિેષ વનયમ ધારિો. (૭૬)
 અને તે વિિેષ વનયમ તે દકયા તો ભગિાનની કથાન ંુ શ્રિણ કરવ ંુ તથા કથા િાંચિી તથા
ુ ન ંુ કીતગન કરવ ંુ તથા પંચામત
ુ કરિી
ૃ સ્નાને
ભગિાનના ગણ
નાને કરીને ભગિાનની મહાપજા
તથા ભગિાનના મંત્રનો જપ કરિો તથા સ્તોત્રનો
તોત્રનો પાઠ કરિો તથા ભગિાનને પ્રદખક્ષણાઓ
કરિી. (૭૭)
 તથા ભગિાનને સાષ્ટાંગ નમસ્કાર
કાર કરિા એ જે આઠ પ્રકારના વનયમ તે અમે ઉત્તમ માન્યા
છે તે માટે એ વનયમમાંથી કોઇ એક વનયમ જે તે ચોમાસાને વિષે વિિેષ પણે ભદકતએ
કરીને ધારિો. (૭૮)
 અને સિગ જે એકાદિીઓ તેમ ંુ વ્રત જે તે આદરથકી કરવ ંુ તથા શ્રીકૃષ્ણ ભગિાનના જે
જન્માષ્
માષ્ટમી
ટમી આદદક જન્મદદિસ
મદદિસ તેમન ંુ વ્રત જે તે આદરથકી કરવ ંુ તથા વિિરાત્રીન ંુ વ્રત જેતે
જેતે
આદરથકી કરવ ંુ અને તે વ્રતના દદિસને વિષે મોટા ઉત્સિ
સિ કરિા (૭૯)
 અને જે દદિસે વ્રતનો ઉપિાસ કયો હોય તે દદિસે અવતિય યત્ને કરીને દદિસની વનિંદ્રાનો
ુ ે કરીને મનષ્ુ યના
ત્યાગ
યાગ કરિો,
કરિો, કેમ જે જેમ મૈથન
યના ઉપિાસનો નાિ થાય છે . તેમજ દદિસની
વનિંદ્રાએ કરીને મનષ્ુ યના
યના ઉપિાસનો
ઉપિાસનો નાિ થાઇ છે . (૮૦)
ુ જે શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી તે વ્રત
 અને સિગ િૈષ્ણિના
ણિના રાજા એિા જે શ્રીિલ્લભાચાયગ
લભાચાયગ તેના પત્ર
અને ઉત્સિના
સિના વનણગયને કરતા હતા. (૮૧)
ુ રીને સિે વ્રત ને ઉત્સિ
 અને તે વિઠ્ઠલનાથજીએ કયો તેને જ અનસ
સિ કરિા અને તે
વિઠ્ઠલનાથજીએ કહી જે શ્રીકૃષ્ણની
ણની સેિા
િા રીવત તેન ંુ જ ગ્રહણ કરવ ંુ (૮૨)
 અને સિે જે અમારા આવશ્રત તેમણે ્ાદરકા આદદક જે તીથગ તેમની યાત્રા જેતે પોતાના
સામયગ પ્રમાણે યથાવિવધએ કરીને કરિી અને િળી પોતાના સામયગ પ્રમાણે દીનજનને
દયાિાન થવ ંુ (૮૩)
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ુ ગ એ પાંચ દે િ
 અને અમારા જો આવશ્રત તેમણે વિષ્ું ,ુ વિિ,
વિિ, ગણપતી,
ગણપતી, પાિગવત અને સય
પ ૂજયપણે કરીને માનિા (૮૪)
 અને જો કયારે ક ડ ૂતપ્રેતાદદકનો ઉપદ્રિ થાય ત્યારે
યારે તો નારાયણકિચનો જપ કરિો અથિા
ુ ાનજીના મંત્રનો જપ કરિો પણ એ વિના બીજા કોઇ ધદ્રુ દે િના સ્તોત્ર
હનમ
તોત્ર અને મંત્રનો
જાપ જ કરિો (૮પ)
(૮પ)
ુ ગન ંુ ને ચંદ્રમાન ંુ ગ્રહણ
 અને સય
ગ્રહણ થાય ત્યારે
યારે અમારા જે સિે સત્સંગી
ગી તેમણે બીજી સિે દ્યાનો
તત્કાળ
કાળ ત્યાગ
યાગ કરીને પવિત્ર થઇને શ્રીકૃષ્ણ ભગિાનના મંત્રનો જપ કરિો. (૮૬)
ુ ાઇ રહ્ા પછી િસ્ત્રસદહત
 અને તે ગ્રહણ મક
ત્રસદહત સ્નાન
નાન કરીને અમારા ગૃહસ્થ સત્સંગી
ગી હોય
તેમણે પોતાના સામયગ પ્રમાણે દાન કરવ ંુ અને જે ત્યાગી
યાગી હોય તેમણે ભગિાનની પ ૂજા
કરિી (૮૭)
 અને અમારા સત્સંગી
ગી એિા જે ચારે િણગના મનષ્ુ ય તેમણે જન્મનુ
મન ંુ સ ૂતક તથા મરણન ંુ સ ૂતક
ુ ારે કરીને યથાિાસ્ત્ર પાળવ ંુ (૮૮)
તે પોતપોતાના સંબધ
ં ને અનસ
ુ ો તેમણે ું કુ ત
 અને જે રહ્ામચાણ િણગ હોય તેમણે િમ,
િમ,દમ,
દમ,ક્ષમા અને સંતોષ એ આદદક જે ગણ
ુ તે ું કુ ત
થવ ંુ અને જે ક્ષવત્રય િણગ હોય તેમણે ધ ૂરિીરપું ંુ અને ધીરજ એ આદદક જે ગણ
થવ.ંુ (૮૯)
 અને િૈશ્ય િણગ હોય તેમણે કૃવષકમગ તથા િાખણજયિાખણજય-વ્યાપાર
યાપાર તથા વ્યાજિટો
યાજિટો એ આદદક જે
વ ૃવતઓ તેમણે કરીને િતગવ ંુ અને ધ ૂદ્ર િણગ હોય તેમણે રહ્ામચાણાદદક ત્રણ
ત્રણ િણગની સેિા
કરિી એ આદદક વ ૃવતઓ તેમણે કરીને િતગવ ંુ (૯૦)
 અને જે દ્વ્જ હોય તેમણે ગભાગ ધાનાદદક સંસ્કાર
કાર તથા આદ્વ ક તથા શ્રાધ એ એ ત્રણ જે
ુ ને અનસ
ુ ારે કરીને જેિો જેનો અિસર હોય અને જેિી ધનસંપવત
તે પોતાના ગૃહ્સ
ગૃહ્સત્ર
હોય તે પ્રમાણે કરિા (૯૧)
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 અને કયારે ક જાણે અથિા અજાણે જો નાન ંુ મોટંુ પાપ થઇ જાય તો પોતાની િદકત પ્રમાણે
તે પાપન ંુ પ્રાયવશ્ચત કરવ.ંુ (૯૨)
 અને ચાર િેદ તથા વ્યાસ
યાસ સ ૂત્ર તથા શ્રીમદભાગિત નામે પરુ ાણ તથા મહાભારતને વિષે
આિેલ ં ુ શ્રીવિષ્ું  ુ સહસ્ત્રનામ
ત્રનામ (૯૩)
ુખડં
 તથા શ્રીમદભાગિત ગીતા તથા વિદુરજીએ કહેલી જે નીતી તથા સ્કં દપરુ ાણનો જે વિષ્ું ખં
ુ ે િમહાત્્ય (૯૪)
તેને વિષે રં ં ુ એવ ંુ જે શ્રી િાસદ
 અને ધમગિાસ્ત્રના
ત્રના મ્યમાં
યમાં રહી એિી જે યાજ્ઞિલ્કય
કય ષવષની સ્મવત
વૃ ત એ જે આઠ સચ્છાસ્
છાસ્ત્ર તે
અમને ઇષ્ટ છે . (૯પ)
(૯પ)
 અને એ પોતાના દહતને ઇચ્છતા
છતા એિા જે અમારા સિે વિષ્ય તેમણે એ આઠ સચ્છાસ્
છાસ્ત્ર જેતે
સાંભળિાં અને અમારા આવશ્રત જે દ્વ્જ તેમણે સચ્છાસ્
છાસ્ત્ર જેતે ભણિાં તથા ભણાિિાં તથા
એમની કથા કરિી. (૯૬)
 અને તે આઠ સચ્છાસ્
છાસ્ત્રમાં
ત્રમાંથી આચાર વ્યિહાર
યિહાર અને પ્રાયવશ્ચત એ ત્રણનો જે વનણગય કરિો
તેને વિષે તો વમતાક્ષરા ટીકાએ ું કુ ત એિી જે યાજ્ઞિલ્કય
કય ષવષની સ્મવત,
વૃ ત, તેન ંુ ગ્રહણ કરવ ંુ
(૯૭)
 આઠ સચ્છાસ્
છાસ્ત્રને
ત્રને વિષે જે શ્રીમદભાગિતપરુ ાણ તેના દિમને પંચમ નામે જે બે સ્કં ધ તે જેતે
શ્રીકષ્ૃ ણભગિાનના
ણભગિાનના મહાત્્ય જાપિાને અથે સિગથી અવધકપણે જાણિાં (૯૮)
 અને દિમસ્કં ધ તથા પંચમસ્કં ધ તથા યાજ્ઞિલ્કયની
કયની સ્મવત
વૃ ત એ જે ત્રણ તે અન્ુ મે કરીને
અમાં ં ુ ભદકતિાસ્ત્ર,
ત્ર, યોગિાસ્ત્ર અને ધમગિાસ્ત્ર છે , કહેતાં દિમસ્કં ધ તે ભદકત િાસ્ત્ર છે
અને પંચમ સ્કં ધ તે યોગ િાસ્ત્ર છે અને યાજ્ઞિલ્કયની
કયની સ્મવત
વૃ ત તે ધમગિાસ્ત્ર છે એમ જાણવ ંુ
(૯૯)
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ુ ચાયે કું ું ુ એવ ુ જે વ્યાસસ
 અને શ્રીરામાનજા
યાસસ ૂત્રન ંુ શ્રીભાષ્ય તથા શ્રીભગિતગીતાન ંુ ભાષ્ય એ
જે બે તે અમાં ં ુ અ્યાત્
યાત્મિાસ્
મિાસ્ત્ર છે એમ જાણવ ંુ (૧૦૦)

 અને એ સિે સચ્છાસ્
છાસ્ત્રને
ત્રને વિષે જે િચન તે શ્રીકૃષ્ણ ભગિાનન ંુ સ્િ અપ
િ અપ તથા ધમગ તથા
ભદકત તથા િૈરાગ્ય અને ચારના અવત ઉત્કષગ
કષગપણાને કહેતાં હોય (૧૦૧)
 તે િચન જેતે બીજા
બીજા િચનો કરતાં પ્રધાનપણે માનિાં અને શ્રીકૃષ્ણભગિાનની
ણભગિાનની ભદકત તે
ધમે સદહત જ કરિી એિી રીતે તે સિે સચ્છાસ્
છાસ્ત્રનુ
ત્રન ંુ રહસ્ય છે (૧૦૨)
 અને શ્રવુ ત સ્મવત
વૃ ત તેમણે પ્રવતપાદન કયો એિો જે સદાચાર તે ધમગ જાણિો,
જાણિો, અને
શ્રીકષ્ૃ ણભગિાનને
ણભગિાનને વિષે મહાત્્ય જ્ઞાને સદહત જે ઘણો સ્નેહ તે ભદકત જાણિી (૧૦૩)
 અને શ્રીકૃષ્ણભગિાનના
ણભગિાનના વિના અન્ય પદાથગમાં પ્રીવત નદહ તે િૈરાગ્ય જાણિો અને જીિ
માયા અને ઇશ્વર તેમના સ્િ અપને
િ અપને જે  અડી રીતે જાણવ ંુ તેને જ્ઞાન કહીએ (૧૦૪)
 અને જે જીિ છે તે હ્રદયને વિષે રહ્ો છે ને અું ંુ સરખો સ્ુ મ છે તે ચૈતનયં ુપ છે ને બધ ુ
જાણનારો છે અને પોતાની જ્ઞાનિદકતએ કરીને નખથી વિખા પયગત સમગ્ર પોતાના દે હ
પ્રત્યે વ્યાપીને
યાપીને રહ્ો છે અને અછે ય, અભેય, અજર,
અજર, અમર ઇત્યાદીક
યાદીક છે લ્મણ
મણ જેના એિો
જીિ છે એમ જાણિો (૧૦પ)
(૧૦પ)
ુ ાજત્મકા છે અને અંધકારં ુપ છે ને શ્રીક
 અને જે માયા છે તે વત્રગણ
શ્રીકૃષ્ણ ભગિાનની િદકત છે
અને આ જીિને દે હ તથા દે હના જે સંબધ
ં ી તેમને વિષે અહંતમત્િની
િની કરાિનારી છે એમ
માયાને જાણિી (૧૦૬)
 અને જે ઇશ્વર છે તે જેમ હ્રદયને વિષે જીિ રહ્ો છે તેમ તે જીિને વિષે અંતયાગમીપણે કરીને
રહ્ા છે ને સ્િતં
િતંત્ર છે ને સિગ જીિને કમગફળના આપનારા છે એમ ઇશ્વરને જાણિા (૧૦૭)
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 અને તે ઇશ્વર તે કયા તો પરરહ્મચા પં ુ ુ ષોત્તમ એિા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગિાન તે ઇશ્વર છે અને તે
શ્રીકષ્ૃ ણ જેતે આપણા ઇષ્ટદે
ટદે િ છે ને ઉપાસના કરિા યોગ્ય છે અને સિગ અિતારના કારણ
છે (૧૦૮)
ુ ત હોય ત્યારે
 અને સમથગ એિા જે શ્રીકૃષ્ણ તે જે રાવધકાજીએ ું કત
ક
યારે શ્રીરાધાકૃષ્ણ એિે નામે

જાણિા અને ં ુકમણી અપ જે લ્મી તેમણે ું કુ ત હોય ત્યારે
યારે શ્રી લ્મીનારાયણ
મીનારાયણ એિે નામે
જાણિા (૧૦૯)

 અને એ શ્રીકૃષ્ણ જેતે અજુ ગને ું કુ ત હોય ત્યારે
યારે શ્રી નરનારાયણ એિે નામે જાણિા અને િળી
તે શ્રીકૃષ્ણ જેતે બળભદ્રાદદકને યોગ કરીને હોય ત્યારે
યારે તે તે નામે કહેિાય છે એમ જાણવ ંુ
(૧૧૦)
 અને એ જે રાધાદદક ભકત તે જેતે કયારે ક તો તે શ્રીકૃષ્ણ ભગિાનને પડખે હોય છે અને
કયારે ક તો અવત સ્નેહે
હે કરીને શ્રીકૃષ્ણભગિાનના
ણભગિાનના અંગને વિષે રહે છે ત્યારે
યારે તો તે શ્રીકૃષ્ણ
ભગિાન એકલ જ હોય એમ જાણિા (૧૧૧)
 એ હેત ુ માટે શ્રીકૃષ્ણ ભગિાનનાં જે સ્િં 
િં ુપ તેમને વિષે સિે પ્રકારે કરીને ભેદ ન જાણિો
ુ ગજ
ુ પું ંુ અષ્ટડુ
ુ પું ંુ સહસ્ત્રડુ
ુ પું ંુ ઇત્યાદદક
ુ
અને ચતડ
ટડજ
ત્રડજ
યાદદક જે ભેદ જણાય છે તે તો દ્વ્ડજ
એિા જે તે શ્રીકૃષ્ણ તેમની ઇચ્છાએ
છાએ કરીને છે એમ જાણવ ંુ (૧૧૨)
 અને એિા જેતે શ્રીકૃષ્ણ ભગિાન
ભગિાન તેની જે ભદકત તે જેતે પ ૃિીને
િીને વિષે સિગ મનષ્ુ ય તેમણે
કરિી અને તે ભદકત થકી બીજુ કલ્યાણકારી
યાણકારી સાધન કં ઇ નથી એમ જાણવ ંુ (૧૧૩)

ુ િાળા જે પં ુ ુ ષ તેમના ગણ
ુ િાનપણાન ંુ એજ પરમ ફળ જાણવ ંુ કું ું ુ તો જે
 અને વિયાદદક ગણ
શ્રીકષ્ૃ ણ ભગિાનને વિષે ભદકત કરિી ને સત્સંગી
ગી કરિો અને એમ ભદકત ને સત્સંગ એ બે
વિના તો વિ્ાન હોય તે પણ અધોગવતને પામે છે . (૧૧૪)
 અને શ્રીકૃષ્ણભગિાન
ણભગિાન તથા શ્રીકૃષ્ણ ભગિાનનાં જે અિતાર તે જે તે ્યાન
યાન કરિા યોગ્ય છે
તથા શ્રીકૃષ્ણભગિાનની
ણભગિાનની જે પ્રવતમા તે પણ ્યાન
યાન કરિા યોગ્ય છે માટે એમન ંુ ્યાન
યાન કરવ ંુ
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અને મનષ્ુ ય તથા દે િાદદક જે જીિ તે તો શ્રીકૃષ્ણભગિાનના
ણભગિાનના ભકત હોય અને રહ્મચાિેત્તા
હોય તો પણ ્યાન
યાન કરિા યોગ્ય નથી,
નથી, માટે એમન ંુ ્યાન
યાન ન કરવ ંુ (૧૧પ)
(૧૧પ)
 અને સ્થળ
ૂળ
ૂ , સ્ુ મ અને કારણ એ જે ત્રણ દેહ તે થકી વિલક્ષણ એિો તે પોતાનો જીિાત્મા
તેને રહ્મચા અપની ભાિના કરીને પછી તે રહ્મચા અપે કરીને શ્રીકૃષ્ણ ભગિાનની ભદકત જેતે
સિગકાળને વિષે કરિી (૧૧૬)
 અને શ્રીમદભાગિત પરુ ાણનો જે દિમ સ્કં ધ તે જેતે વનત્ય પ્રત્યે આદર થકી સાંભળિો
અથિા િષોિષગ એકિાર સાંભળિો અને જે પંદડત હોય તેમણે વનત્યપ્રત્
યપ્રત્યે િાંચિો અથિા
િષોિષગ એક િાર િાંચિો (૧૧૭)
 અને એ જે દિમસ્કં ધ તેન ંુ પરુ શ્ચરણ જેતે પણ્ુ ય સ્થાનકને
થાનકને વિષે પોતાના સામયગ પ્રમાણે
ુ હસ્ત્રનામ
કરવ,ંુ કરાિવ ંુ અને િળી વિષ્ું સહસ્
સ
ત્રનામ આદદક જે સચ્છાસ્
છાસ્ત્ર તેન ંુ પરુ શ્ચરણ પણ પોતાના
સામયગ પ્રમાણે કરવ,ંુ કરાિવ ંુ તે પરુ શ્ચરણ કેવ ંુ છે તો પોતાના માિાંવછત ફળને આપે એવ ંુ
છે . (૧૧૮)
 અને કષ્ટની
ં ી આપદા આિી પડે તથા રોગાદદક આપદા આિી
ટની દે નારી એિી કોઇ દે િ સંબધ
પડે તેને વિષે જેમ પોતાની ને બીજાની રક્ષા થાય તેમ િતગવ,ંુ ,પણ બીજી રીતે ન િતગવ ંુ
(૧૧૯)
 અને આચાર,
આચાર, વ્યિહાર
યિહાર અને પ્રાયધ્શ્ર્ચત એ જે ત્રણ િાનાં તે જેતે દે િ, કાળ,
કાળ, અિસ્થા,
થા, દ્રવ્ય,
ય,
ુ ારે કરીને જાણિાં (૧૨૦)
જાવત અને સામયગ એટલાને અનસ
 અને અમારો જે મત તે વિવિષ્ટા્ૈ
ટા્ૈત છે એમ જાણવ ંુ અને અમને વપ્રય એવ ંુ જે ધામ તે
ગોલોક છે એમ જાણવ ંુ અને તે ધામને વિષે રહ્મચા અપે કરીને જે શ્રીકૃષ્ણ ભગિાનની સેિા
કરિી તે અમે મદુ કત માની છે એમ જાણવુ
જાણવ ંુ (૧૨૧)
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 અને આ જે પ ૂિે ધમગ કહ્ા તે જેતે અમારા આવશ્રત જે ત્યાગી
યાગી ગૃહસ્થ બાઇ ભાઇ સિે સત્સંગી
ગી
તેમના સામાન્ય ધમગ કહ્ા છે કહેતા સિગ સત્સંગીમાત્રને
ગીમાત્રને સરખા પાળિાના છે અને હિે એ
સિેના જે વિિેષ ધમગ છે તેમને પ ૃથક પ ૃથકપણે કરીને કહીએ છીએ (૧૨૨)
 હિે પ્રથમ
ં ી જે આચાયગ અને તેમની પત્નીઓ
પ્રથમ ધમગિિ
નીઓ તેમના જે વિિેષ ધમગ તે કહીયે છીએ
ુ જે અયો્યાપ્રસાદ
ુ ીર તેમણે
અમારા મોટા ભાઇ અને નાનાભાઇ તેના પત્ર
યાપ્રસાદ અને રવિ
પોતાના સમીપ સંબધ
ં વિનાની જે બીજી સ્ત્રીઓ
ત્રીઓ તેમને મંત્ર ઉપદે િ કયારે ય ન કરિો.
(૧૨૩)
 અને તે સ્ત્રીઓને
ત્રીઓને કયારે ય પણ
પણ અડવ ંુ નદહ અને તે સાથે બોલવ ંુ નદહ અને કોઇ જીિને વિષે
ક્રુરપું ંુ ન કરવ ંુ અને કોઇની થાપણ ન રાખિી (૧૨૪)
 અને વ્યિહારકાયગ
યિહારકાયગને વિષે કોઇન ંુ પણ જમાનગં ં ુ ન કરવ ંુ ને કોઇ આપત્કાળ
કાળ આિી પડે તો
ખભક્ષા માગીને પોતાનો વનિાગ હ કરીને તે આપત્કાળને
કાળને ઉલ્લંઘિો
ઘિો પણ કોઇન ંુ કરજ તો
કયારે ય ન કરવ ંુ (૧૨પ)
(૧૨પ)
 અને પોતાના જે વિષ્ય તેમણે ધમગ વનવમત્તે પોતાને આપ્ું  ંુ જે અન્ન તે િેચવ ંુ નદહ અને તે
અન્ન જૂન ંુ થાય તો તે જૂન ંુ કોઇકને દઇને નવ ંુ લેવ ંુ અને એિી રીતે જે જૂનાંન ંુ નવ ંુ કરવ ંુ તે
િેચ્ું  ુ ન કહેિાય (૧૨૬)
ુ ી ચતથીને
ુ ીને દદિસે ગણપવતની
ુ ગ િીને
 અને ભાદરિા સદ
થ
ગણપવતની પ ૂજા કરિી તથા આસો િદી ચતદ
ુ ાનની પ ૂજા કરિી. (૧ર
દદિસે હનમ
(૧ર૭)
ુ ુ પણાને
 અને અમારે આવશ્રત જે સિે સત્સંગી
ગી તેમના ધમગની રક્ષા કરિાને અથે એ સિેના ગં 
ુ ીર તેમણે મમ
ુ ક્ષ
ુ જનને દીક્ષા
વિષે અમે સ્થાપન
થાપન કયાગ એિા જે તે અયો્યાપ્રસાદ
યાપ્રસાદ અને રવિ
આપિી (૧ર
(૧ર૮)
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 અને પોતાના આવશ્રત જે સિે સત્સંગી
ગી તેમને અવધકાર પ્રમાણે પોતપોતાના ધમગને વિિે
ુ ે આદર થકી માનિા તથા સચ્છાસ્
રાખિા અને સાધન
છાસ્ત્રનો
ત્રનો અભ્યાસ
યાસ આદર થકી કરિો.
(૧૨૯)
 અને મોટા જે મંદદર તેમને વિિે અમે સ્થાપન
થાપન કયાગ એિા જે શ્રીલ્મીનારાયણ
મીનારાયણ આદદક
શ્રીકષ્ૃ ણના
ણના સ્િં 
િં ુપ તેમની જે સેિા તે યથાવિવધએ કરીને કરિી (૧૩૦)
 અને ભગિાનના મંદદર પ્રત્યે આવ્યો જે હરકોઇ અન્નાથી
નાથી મનષ્ુ ય તેની પોતાના સામયગ
પ્રમાણે અન્નના
નના દાને કરીને આદર થકી સંભાિના કરિી (૧૩૧)
 અને વિયાથી ભણાવ્યાની
યાની િાળા કરાિીને પછી તેમા એક વિ્ાન રહ્ામચાણને રાખીને
રાખીને પ ૃિીને
િીને
વિષે સદવિયાની પ્રવ ૃવત કરાિિી,
કરાિિી, કેમ જે વિયાદાને કરીને મોટંુ પણ્ુ ય થાય છે . (૧૩૨)
ુ ીર એ બન્નેની
 અને હિે એ અયો્યાપ્રસાદ
યાપ્રસાદ અને રવિ
ની જે પત્નીઓ
નીઓ તેમણે પોતપોતાના
પવતની આજ્ઞાએ કરીને સ્ત્રીઓને
ત્રીઓને જ શ્રીકૃષ્ણનાં
ણનાં મંત્રનો ઉપદે િ કરિો પણ પં ુ ુ ષોને ન કરિો
(૧૩૩)
ુ ુ ષ તેમનો
 અને િળી તે બે જણની પજત્નઓ તેમણે પોતાના સમીપ સંબધ
ં વિનાના જે પં 
ુ પણ ન
સ્પિગ
પિગ કયારે ય ન કરિો અને તેમની સાથે બોલવ ંુ નદહ. ને તેમને પોતાન ુ મખ
દે ખાડવ.ંુ એિી રીતે ધમગિિ
ં ી આચાયગ અને તેમની પત્નીઓ
નીઓ તેમના જે વિિેષ ધમગ તે કહ્ા
(૧૩૪)
 હિે ગૃહસ્થાશ્ર
મીના જે વિિેષ ધમગ તે કહીએ છીએ. અમારે આશ્રીત જે ગૃહસ્થાશ્રમી
થાશ્રમીના
થાશ્રમી પં ુ ુ ષ
તેમણે પોતાના સમીપ સંબધ
ં વિનાની જે વિધિા સ્ત્રીઓ
ત્રીઓ તેમનો સ્પિગ
પિગ ન કરિો. (૧૩પ)
(૧૩પ)
ુ ા અિસ્થાને
 અને તે ગૃહસ્થાશ્રમી
થાશ્રમી પં ુ ુ ષ તેમણે ું િ
થાને ું કુ ત એિી જે પોતાની મા,
મા, બહેન અને
દદકરી તે સંગાથે પણ આપાત્કાળ
કાળ વિના
વિના એકાંત સ્થળને
થળને વિષે ન કહેવ ંુ અને પોતાની સ્ત્રીનુ
ત્રીન ંુ
દાન કોઇને ન કરવ ંુ (૧૩૬)

http://suratiundhiyu.wordpress.com/

Page 18

 અને જે સ્ત્રીને
ત્રીને કોઇ પ્રકારના વ્યિહારે
યિહારે કરીને રાજાનો પ્રસંગ હોય તેિી સ્ત્રીનો
ત્રીનો જે પ્રસંગ તે
કોઇ પ્રકારે પણ ન કરિો. (૧૩૭)
 અને તે ગૃહસ્થાશ્રમી
થાશ્રમી તેમણે પોતાને ઘેર આવ્યો એિો જે અવતવથ
અવતવથ તેને પોતાના સામયગ
ુ િો અને િળી હોમાદદક જે દે િકમગ અને શ્રા્ાદદક જે વપત ૃકમગ તે
પ્રમાણે અન્નાદદકે
નાદદકે કરીને પજ
જેતે પોતાના સામયગ પ્રમાણે યથાવિવધ જેમ ઘટે તેમ કરવ ંુ (૧૩૮)
ુ ુ તથા રોગાતરુ એિા જે કોઇ
 અને અમારા આવશ્રત જે ગૃહસ્થ તેમને માતામાતા-વપતા અને ગં 
મનષ્ુ ય તેમની જે સેિા તે જીિનપયગત પોતાના સામયગ પ્રમાણે કરિી. (૧૩૯)
 અને િળી પોતાના િણાગશ્રમને ઘદટત એિો જે ઉયમ તે પોતાના સામયગ પ્રમાણે કરિો
અને કૃવષવ ૃવતિાળા જે ગૃહસ્થ સત્સંગી
ગી તેમણે બળદદયાના વ ૃષણનો ઉચ્છે દ ન કરિો (૧૪૦)
ુ રીને જેટલો પોતાના
 અને તે ગૃહસ્થ સત્સંગી
ગી તેમણે પોતાના
પોતાના સામયગ પ્રમાણે સમયને અનસ
ઘરમાં િરો હોય તેટલા અન્ન દ્રવ્યનો
યનો સંગ્રહ જે તે કરિો અને જેના ઘરમાં પધ ુ હોય એિા
જે ગૃહસ્થ તેમણે પોતાના સામયગ પ્રમાણે ચાર પ ૂળાનો સંગ્રહ કરિો (૧૪૧)
 અને ગાય,
ગાય, બળદ,
બળદ, ભેંસ, ઘોડા,
ઘોડા, આદદક જે પધ ુ તેમની ત ૃણ જળાદદકે
જળાદદકે કરીને પોતાિતે જો
ુ ે રાખિા અને જો સંભાિના ન થાય તો ન રાખિા (૧૪૨)
સંભાિના થાય તો તે પધન
ુ અને વમત્રાદદક સાથે પણ પ ૃિી ને
 અને સાક્ષીએ સદહત લખત કયાગ વિના તો પોતાના પત્ર
ધનના લેણદે ણ કરીને વ્યિહાર
યિહાર જેતે કયારે ય ન કરિો. (૧૪૩)
 અને પોતાન ંુ અથિા બીજાન ંુ જે વિિાહ
ં ી કાયગ તેને વિષે આપિા યોગ્ય જે ધન તેન ંુ
વિિાહ સંબધ
સાક્ષીએ સદહત લખત કયાગ વિના કેિળ બોલી જ ન કરિી (૧૪૪)
ુ ારે વનરં તર ખરચ કરિો પણ તે ઉપરાંત ન કરિો
 અને પોતાની ઉપજન ંુ જે દ્રવ્ય તેને અનસ
અને જે ઉપજ કરતા િધારે ખરચ કરે છે તેને મોટંુ દુઃખ થાય છે એમ સિે ગૃહસ્થોએ
થોએ
મનમાં જાણવ ંુ (૧૪પ)
(૧૪પ)
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 અને પોતાના વ્યિહાર
યિહાર કાયગને વિષે જેટલા ધનની ઉપજ હોય તથા જેટલો ખરચ હોય તે
બેયને સંભારીને વનત્યપ્રત્
યપ્રત્યે  અડાં અક્ષરે કરીને પોતે તેન ુ નામ ુ લખવ ંુ (૧૪૬)
 અને તે ગૃ
હસ્થાશ્રમી
ગૃહસ્
થાશ્રમી સત્સંગી
ગી તેમણે પોતાની જે વ ૃવત અને ઉયમ તે થકી પા્ું  ુ જે ધન
ધાન્યાદદક
યાદદક તે થકી દિમો ભાગ કાંીને શ્રીકૃષ્ણભગિાનને
ણભગિાનને અપગણ કરિો. અને જે વ્યિહારે
યિહારે
દુબગળ હોય તેમણે િીસમો ભાગ અપગણ કરિો. (૧૪૭)

 અને એકાદિી આદદક જે વ્રત તેમન ંુ જે ઉયાપન તે જેતે પોતાના સામયગ પ્રમાણે
યથાિાસ્ત્ર કરવ ંુ તે ઉયાપન કેવ ંુ છે તો મનિાંવછત ફળન ંુ આપનાં 
આપનાં ં ુ છે (૧૪૮)
ુ ન જેતે ખબલ્િપત્રાદદકે
 અને શ્રાિણ માસને વિષે મહાદે િન ંુ પજ
િપત્રાદદકે કરીને પ્રીવતપ ૂિગક સિગ પ્રકારે
પોતે કરવ ંુ અથિા બીજા પાસે કરાિવ ંુ (૧૪૯)
 અને પોતાના જે આચાયગ તે થકી તથા શ્રીકૃષ્ણ ભગિાનનાં જે મંદદર તે થકી ફરજ ન કાંવ ંુ
અને િળી તે પોતાના આચાયગ થકી અને શ્રીકૃષ્ણનાં
ણનાં મંદદર થકી પોતાના વ્યિહારને
યિહારને અથે
પાત્ર ઘરે ણા અને િસ્ત્રાદદક
ત્રાદદક જે િસ્ત ુ તે માગી લાિિા નદહ. (૧પ
(૧પ૦)
ુ ુ તથા સાધ ુ એમના દિગન કરિાને અથે ગયે સતે
 અને શ્રીકૃષ્ણભગિાન
ણભગિાન તથા પોતાના ગં 

ુ ુ તથા સાધ ુ
માગગને વિિે પારકું અન્ન ખાવ ંુ નહી. તથા શ્રીકૃષ્ણભગિાન
ણભગિાન તથા પોતાના
પોતાના ગં 
તેમનાં જે સ્થાનક
થાનક તેમને વિષે પણ પારકું અન્ન ખાવ ંુ નહી,
નહી, કેમ કે જે પારકું અન્ન તો
પોતાના પણ્ુ યને હરી લે એવ ંુ છે માટે પોતાની ગાંઠન ંુ ખરચ ખાવ ંુ (૧પ
(૧પ૧)

 અને પોતાના કામકાજ કરિા તેડયા જે મજુર તેમને જેટલ ુ ધન અથિા ધાન્ય દીધાન ંુ કં ં ુ
હોય તે પ્રમાણે
પ્રમાણે જ આપવ ંુ પણ તેમાંથી ઓંં ન આપવ ંુ અને પોતાપાસે કોઇ ફરજ માગતો
હોય અને તે ફરજ દઇ ચકુ યો હોઇએ તે િાતને છાની ન રાખિી તથા પોતાના િંિ તથા
કન્યાદાન
યાદાન તે પણ છાન ંુ ન રાખવ ંુ અને દુષ્ટ એિા જે જન તેમની સાથે વ્યિહાર
યિહાર ન કરિો.
(૧પ
(૧પ૨)
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 અને જે ઠેકાણે પોતે રહેતા હોઇએ તે ઠેકાણે
ંુ ો કાળ અથિા િત્રુ અથિા રાજા
કાણે કોઇક કઠણ ડડ
તેમના ઉપદ્રિે કરીને સિગ પ્રકારે પોતાની લાજ જતી હોય કે ધનનો નાિ થતો હોય કે
પોતાના પ્રાણનો નાિ થતો હોય (૧પ
(૧પ૩)
 અને તે જો પોતાન ંુ મ ૂળ ગરાસન ંુ તથા િતનન ંુ ગામ હોય તોપણ તેનો વિિેકી એિા જે
અમારા સત્સંગી
હસ્થ તેમણે તત્કાળ
ગી ગૃ
ગૃહસ્
કાળ ત્યાગ
યાગ કરી દે િો અને જયાં ઉપદ્રિ ન હોય તેિો જે
ુ ેથી રહેવ ંુ (૧પ
બીજો દે િ તે પ્રત્યે જઇને સખ
(૧પ૪)
ુ બ
 અને ધનાંય એિા જે ગૃહસ્થ સતસંગી તેમણે દહિંસાએ રદહત એિા જે વિષ્ું સં
ં ી યજ્ઞ તે
સ
ં ધ
ુ ે જમાઠિા
કરિા તથા તીથગને વિષે તથા ્ાદિી આદદક પિગને વિષે રહ્ામચાણ તથા સાધન
જમાઠિા
(૧પપ)
(૧પપ)
 તે ધનાંય એિા જે ગૃ
હસ્થ સત્સંગી
ગૃહસ્
ગી તેમણે ભગિાનના મંદદરને વિષે મોટા ઉત્સિ
સિ કરાિિા
ુ ાત્ર એિા જે રહ્ામચાણ તેમને નાના પ્રકારના દાન દે િા (૧પ
તથા સપ
(૧પ૬)
ુ રીને પોતાના પત્ર
ુ ની
 અને અમારે આવશ્રત એિા જે સત્સંગી
ગી રાજા તેમણે ધમગિાસ્ત્રને
ત્રને અનસ
પેઠે પોતાની પ્રજાન ંુ પાલન કરવ ંુ અને પ ૃિીને
િીને વિષે ધમગન ંુ સ્થાપન
થાપન કરવ.ંુ (૧પ
(૧પ૭)
ુ ો તે જેતે
 અને તે રાજા તેમણે રાજયના જે સાત અંગ તથા ચાર ઉપાય તથા ઉપાય છ ગણ
લક્ષણે કરીને અથાથગપણે જાણિાં અને તીથગ જે મોકલ્યાનાં
યાનાં સ્થાનક
થાનક તથા વ્યિહારના
યિહારના
જાણનારા જે સભાસદ તથા દં ડિા યોગ્ય જે માણસ તથા દં ડિા યોગ્ય નદહ એિા જે માણસ
એ સિગને લક્ષણે કરીને યથાથગપણે જાણિા (૧પ
(૧પ૮)
ુ ાવસની બાઇઓના વિિેષ ધમગ કહીને છીએ અમારે આવશ્રત જે સિ
ુ ાવસની બાઇઓ
 હિે સિ
તેમણે પોતાનો પવત અંધ હોય,
ંુ ક હો તો પણ ઇશ્વરની પેઠે
હોય, રોગી હોય,
હોય, દદરદ્ર હોય,
હોય, નપસ
સેિિો અને તે પવત પ્રત્યે કટુ િચન
િચન ન બોલવ ંુ (૧પ
(૧પ૯)
ુ ાવસની સ્ત્રીઓ
ુ િાન એિો જે અન્ય પં ુ ુ ષ
 અને તે સિ
ત્રીઓ તેમણે  અપને યચિન તેણે ું કુ ત ગણ
તેનો પ્રસંગ સહજ સ્િભાિે
િભાિે પણ ન કરિો (૧૬૦)
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ુ ાવસની સ્ત્રીઓ
 અને પવતવ્રતા એિી જે સિ
ત્રીઓ તેમણે પોતાની નાભી,
નાભી, સાથળ અને છાતી તેને
બીજો પં ુ ુ ષ દે ખે એમ ન િતગવ ંુ અને ઓંયાના િસ્ત્ર વિના ઉઘાડે િરીરે ન રહેવ ંુ અને
ભાંડ-ભિાઇ જોિા ન જેવ ંુ અને વનલગજજ એિી જે સ્ત્રીઓ તથા સ્િૈદરણી,
દરણી, કાવમની અને
પશ્ર્ંુ િલી એિી જે સ્ત્રીઓ
ત્રીઓ તેમનો સંગ ન કરિો. (૧૬૧)
ુ ાવસની સ્ત્રીઓ
ુ ણ ન ધારિાં તથા
 અને તે સિ
ત્રીઓ તેમણે પોતાના પવત પરદે િ ગયે સતે આડષ
ં ુડાં િસ્ત્ર ન પહે
પહેરિા તથા પારકે ઘેર બેસિા ન જાવ ંુ અને હાસ્ય વિનોદાદદકનો ત્યાગ
યાગ
કરિો. (૧૬૨)
 હિે વિધિા સ્ત્રીઓના
ત્રીઓના વિિેષ ધમગ કહીએ છીએ અમારે આવશ્રત જે વિધિા સ્ત્રીઓ
ત્રીઓ તેમણે તો
ુ ાદદક જે સંબધ
પવત બદ્વુ ધ એએ કરીને શ્રીકષ્ૃ ણભગિાનને
ં ી
ણભગિાનને સેિિા અને પોતાના વપતા પત્ર
તેમની આજ્ઞાને વિષે િતગ
િતગવ ુ પણ સ્િતં
િતંત્રપણે ન િતગવ ંુ (૧૬૩)
 અને તે વિધિા સ્ત્રીઓ
ં વિનાના જે પં ુ ુ ષ તેમનો સ્પિગ
ત્રીઓ તેમણે પોતાના સમીપ સંબધ
પિગ
ુ ાિસ્થાને
કયારે ય ન કરિો અને પોતાની ું િ
ં વિનાના
થાને વિષે અિશ્ય કાયગ વિના સમીપ સંબધ
ુ ા પં ુ ુ ષ તેમની સાથે કયારે ય પણ બોલવ ંુ નદહ. (૧૬૪)
જે ું િ
ુ ે અડી જિાય અને દોષ નથી તેમ
 અને ધાિણો જે બાળક તેના સ્પિગ
પિગને વિષે તો જેમ પધન
દોષ નથી અને કોઇ અિશ્યનુ
યન ંુ કામકાજ પડે તેને વિષે કોઇક વ ૃધ એ પં ુ ુ ષને અડી જિાય તથા
તે વ ૃધ એ સાથે બોલાય તેને વિષે દોષ નથી. (૧૬પ)
(૧૬પ)
ુ ુ ષ તે થકી કોઇપણ
 અને તે વિધિા સ્ત્રીઓ
ં વિનાના જે પં 
ત્રીઓ તેમણે પોતાના સમીપ સંબધ
વિયા ન ભણિી અને વ્રત ઉપિાસે કરીને િારં િ
ાર પોતાના દે હન ંુ દમન કરવ ંુ (૧૬૬)
િાર
 અને તે વિધિા સ્ત્રીઓ
ત્રીઓ તેમણે પોતાના ઘરમાં પોતાના જીિનપયગત દે હવનિાગ હ થાય એટલ ં ુ
જ જો ધન હોય તો તે ધન જે તે કમગકાયગને વિષે પણ ન આપવ ંુ અને જો તેથી અવધક હોય
તો આપવ ંુ (૧૬૭)
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ુ ાસકત
 અને વિધિા સ્ત્રીઓ
ત્રીઓ તેમણે એકિાર આહાર કરિો અને પ ૃિીને
િીને વિષે સ ૂવ ંુ અને મૈથન
એિા પધ ુ પક્ષી આદદક જીિ પ્રણીમાત્ર તેમને જોિા નદહ. (૧૬૮)
ુ ાવસની સ્ત્રીના
 અને તે વિધિા સ્ત્રીઓ
ત્રીઓ તેમણે સિ
ત્રીના જેિો િેષ ન ધારિો તથા સન્યાસણી
યાસણી તથા
િૈરાગણી તેના જેિો િેષ ન ધારિો અને પોતાના
પોતાના દે િ કુ ળ અને આચર તેને વિં ુધ એ એિો જે
િેષ તે પણ કયારે ય ન ધારિો (૧૬૯)
 અને ગભગની પાડનારી જે સ્ત્રી તેનો સંગ ન કરિો અને તેનો સ્પિગ
પિગ પણ ન કરિો અને
ુ ુ ષના ધૃગ
પં 
ં ારરસ સંબધ
ં ી જે િાતો તે કયારે ય ન કરિી અને ન સાંભળિી (૧૭૦)
ુ ા અિસ્થાને
ુ ા અિસ્થાિાળા
 અને ું િ
થાને વિષે રહી એિી જે વિધિા સ્ત્રીઓ
ત્રીઓ તેમણે ું િ
થાિાળા જે
પોતાના સંબધ
ં ી પં ુ ુ ષ તેમની સંગાથે પણ એકાંત સ્થળને
થળને વિષે આપત્કાળ
કાળ પડયા વિના ન
રહેવ ંુ (૧૭૧)
ુ ણાગ દદક ધાતન
ુ ા
 અને હોળીની રમત ન કરિી ને આડ ૂષણાદદકન ંુ ધારણ ન કરવ ંુ અને સિ
ના
તારે ું કુ ત એિા ઝીણા િસ્ત્ર તેન ંુ ધારણ પણ કયારે ય ન કરવુ
કરવ.ંુ (૧૭૨)
ુ ાવસની અને વિધિા એિી જે સ્ત્રીઓ
 અને સિ
ત્રીઓ તેમણે િસ્ત્ર પહેયાગ વિના નાહવ ંુ નદહ અને
પોતાન ંુ જ રજસ્િળાપું ુ
િળાપું ંુ તે કોઇ પ્રકારે ગપ્ુ ત ન રાખવ ંુ (૧૭૩)
ુ ાસીની અને વિધિા સ્ત્રીઓ તે ત્રણ દદિસ સધ
ુ ી કોઇ
 અને િળી રજસ્િળા
િળા એિી જે સિ
મનષ્ુ યને
યને તથા િસ્ત્રાદદકને
ત્રાદદકને અડે
અડે નદહ અને ચોથે દદિસે નાહીને અડવ ંુ (એિી રીતે
ગૃ
હસ્થાશ્રમી
ં ી
ગૃહસ્
થાશ્રમી એિા જે પં ુ ુ ષ અને સ્ત્રીઓ
ત્રીઓ તેમના જ આ વિિેષ ધમગ કહ્ા તે સિગ ધમગિિ
આચાયગ અને તેમની પત્નીઓ
નીઓ તેમણે પણ પાળિા,
પાળિા, કેમ કે એ ગૃહસ્થ છે .) (૧૭૪)
 હિે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારીના જે વિષેિ ધમગ તે કહીએ છીએ અમારે આવશ્રત એિા જે નૈષ્ષ્ઠક
રહ્મચાચારી તેમણે સ્ત્રીમાત્રનો
ત્રીમાત્રનો સ્પષગ
પષગ ન કરિો અને સ્ત્રીઓ
ત્રીઓ સંગાથે બોલવ ંુ નદહ અને જાણીને
ુ જોવ ંુ જ નદહ. (૧૭પ)
તે સ્ત્રીઓ
ત્રીઓ સન્મખ
(૧૭પ)
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 અને તે સ્ત્રીઓની
ત્રીઓની િાતાગ કયારે ય ન કરિી અને સાંભળિી અને જે સ્થાનકને
થાનકને વિષે સ્ત્રીઓનો
ત્રીઓનો
પગફેર હોય તે સ્થાનકને
થાનકને વિષે સ્નાનાદદક
નાનાદદક દ્યા કરિા ન જવ.ંુ (૧૭૬)
 અને દે િતાની પ્રવતમાં વિના બીજી જે સ્ત્રીની
ત્રીની પ્રવતમાં ચદરત્રની અથિા કાષ્ઠદદકની
ઠદદકની હોય
તેનો સ્પષગ
પષગ ન કરિો અને જાણીને તો તે પ્રવતમાને જોિી પણ નહી. (૧૭૭)
 અને તે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારી તેમણે સ્ત્રીની
ત્રીની પ્રવતમા ન કરિી અને સ્ત્રીએ
ત્રીએ પોતાના િરીર ઉપર
ુ સકત એિા ને પધપ
ુ ક્ષાદદક પ્રાણી માત્ર તેમને
ધારે લ ં ુ જે િસ્ત્ર તેને અડવ ંુ નદહ અને મૈથન
જાણીને જોિા નદહ (૧૭૮)
 અને સ્ત્રીના
ત્રીના િેષને ધરી રહ્ો એિો જે પં ુ ુ ષ તેને અડવ ંુ નદહ અને તેની સામે જોવ ંુ નદહ અને
તે સાથે બોલવ ંુ નદહ અને સ્ત્રીનો
ત્રીનો ઉદે િ કરીને ભગિાનની કથાિાતાગ કીતગન પણ ન કરિાં
(૧૭૯)
 અને તે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારી તેમણે પોતાના રહ્મચાચયગવ્રતનો ત્યાગ થાય એવ ંુ જે િચન તે તો
ુ ુ ન ંુ પણ ન માનવ ંુ ને સદાકાળ ધીરજિાન રહેવ ંુ અને સંતોષે ું કુ ત રહેવ ંુ ને
પોતાના ગં 
માને રદહત રહેવ ંુ (૧૮૦)
 અને બળાત્કારે
કારે કરીને પોતાને અવતિય સમીપ આિતી એિી જે સ્ત્રી તેને બોલીને અથિા
ુ ં ત િારિી પણ સમીપે આિિા દે િી નદહ. (૧૮૧)
વતરસ્કાર
કાર કરીને પણ તરંર
 અને જો કયારે ક સ્ત્રીઓનો
ત્રીઓનો અથિા પોતાનો પ્રાણનાિ થાય એિો આપાત્કાળ
કાળ આિી પડે
ત્યારે
યારે તો તે સ્ત્રીઓને
ત્રીઓને અડીને અથિા તે સાથે બોલીને પણ તે સ્ત્રીઓ
ત્રીઓની રક્ષા કરિી અને
પોતાની પણ રક્ષા કરિી. (૧૮૨)
ુ ન ધારવ ંુ ને
 અને તે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારી તેમણે પોતાને િરીરે તૈલમદગ ન ન કરવ ંુ ને આું ધ
ભયંકર એિો જે િેષ તે ન ધારિો અને રસના ઇંદદ્રયને જીતિી (૧૮૩)
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 અને જે રહ્ામચાણના ઘરને વિષે સ્ત્રી પીરસનારી હોય તેને ઘેર ખભક્ષા કરિા
કરિા જવ ંુ નદહ ને જયાં
ુ ુ ષ પીરસનારો હોય ત્યા જવ ંુ (૧૮૪)
પં 
ુ ુ ની સેિા કરિી ને
 અને તે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારી તેમણે િેદિાસ્ત્રનો
ત્રનો અભ્યાસ
યાસ કરિો ને ગં 
સ્ત્રીઓની
ત્રીઓની પેઠે સ્ત્રૈણ પં ુ ુ ષનો સંગ જે તે સિગકાળે તજિો (૧૮પ)
(૧૮પ)
 અને જાવતએ કરીને જે રહ્ામચાણ હોય તે કોઇએ પણ ચમગિારી ન પીવ ંુ જે ુ ં ગળી ને લસણ
આદદક અભ્ય િસ્ત ુ રહ્ામચાણ જાવત હોય તેણે કોઇ પ્રકારે ન ખાિી (૧૮૬)
ુની પજા
ુ
 અને જે રહ્ામચાણ હોય તેણે સ્નાન
અને
નાન, સં્યા,
યા, ગાયત્રીનો જપ,
જપ, શ્રી વિષ્ું ની
િૈશ્વદે િ એટલા

િાનાં

કયાગ

વિના

ભોજન

કરવ ંુ

જ

નદહ.

(એિી

રીતે

નૈષ્ષ્ઠક

રહ્મચાચારીના વિિે
વિિેષ ધમગ કહ્ાં) (૧૮૭)
ુ ા જે વિષેિ ધમગ તે કહીએ છીએ હિે સાધન
છીએ અમારે આવશ્રત જે સિગ સાધ ુ તેમણે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારીની પેઠે સ્ત્રીઓના
ત્રીઓના દિગન ભાષણાદદક
પ્રસંગનો ત્યાગ
યાગ કરિો તથા સ્ત્રૈણ પં ુ ુ ષના પ્રસંગાદદકનો ત્યાગ
યાગ કરિો અને અંતઃિત્રુ જે કામ
્ોધ લોભ અને માન આદદક તેમને જીતિા. (૧૮૮)
 અને સિે જે ઇંદદ્રયો તે જીતિી ને રસના ઇંદદ્રયને તો વિિેષ કરીને જીતિી અને દ્રવ્યનો
યનો
સંગ્રહ પોતે કરિો નદહ ને કોઇ બીજા પાસે પણ કરાિિો નદહ. (૧૮૯)
 અને કોઇની થાપણ ન રાખિી અને કયારે ય પણ ધીરજતાનો ત્યાગ
યાગ ન કરિો અને પોતાના
ઉતારાની જગ્યા બંવધની હોય તો તેને વિષે કયારે ય પણ સ્ત્રીનો
ત્રીનો પ્રિેિ થિા દે િો નદહ.
(૧૯૦)
 અને તે સાધ ુ તેમણે આપત્કાળ
કાળ પડયા વિના રાવત્રને વિષે સંગસોબત વિના ચાલવ ંુ નદહ
તથા આપત્કાળ
કાળ પડયા વિના કયારે ય પણ એકલા ચાલવ ંુ નદહ. (૧૯૧)
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 અને જે િસ્ત્ર બહુ મ ૂલ્યિાુ 
ંુ ાદદક જે રં ગ
યિાુ  હોય તથા ખચત્રવિચીત્ર ભાત્યનુ
યન ંુ હોય તથા કસબ
તેપે કરીને રં ગે
ે ં ુ હોય તથા િાલ દુિાલા હોય ને તે જો બીજાની ઇચ્છાએ
ગલ
છાએ કરીને પોતાને
પ્રાપ્ત થું  ંુ હોય તોપણ તે િસ્ત્ર પોતાને પહેરવ ંુ ઓંવ ંુ નદહ. (૧૯૨)
 અને ખભક્ષા તથા સભા પ્રસંગે એ બે કાયગ વિના ગૃહસ્થના
થના ઘર પ્રત્યે જવ ંુ નદહ અને
ભગિાનની
ભગિાનની જે નિ પ્રકારની ભદકત તે વિના વ્યથગ
યથગ કાળ વનગગમિો (૧૯૩)
ુ ુ ષ જ હોય તથા સ્ત્રીઓનો
 અને જે ગૃહસ્થના
થના ઘરને વિષે રાંધેલ અન્નનો
નનો પીરનારો પં 
ત્રીઓનો
દિગનાદદક પ્રસંગ કોઇ રીતે થાય એમ ન હોય (૧૯૪)
 તેિી રીતન ંુ જે ગૃ
હસ્થનુ
ંુ ર તે પ્રત્યે અમારા સાધ ુ તેમણે જમિા જવ ંુ અને એ કં ં ુ તેવ ંુ ન
ગૃહસ્
થનઘ
હોય તો કાચ ુ અન્ન માંગીને પોતાના હાથે રસોઇ કરિી ને ભગિાનને નૈિેધ ધરીને જમવ.ંુ
(૧૯પ)
(૧૯પ)
ુ જે ભરતજી તે જેતે પ ૃિીને
 અને પ ૂિે ષષભદે િ ભગિાનના પત્ર
િીને વિષે જડ રહ્ામચાણ થકા
જેમ િતગતા હતા તેમજ પરમહંસ એિા જે અમારા સાધ ુ તેમણે િતગવ ંુ (૧૯૬)
ુ તથા અફીણ તથા તમાકુ ઇત્યાદદકનુ
 અને નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારીને એ સાધ ુ તેમણે તાંબલ
યાદદકન ંુ જે
ભક્ષણ તે જતને કરીને િર્જવ ંુ (૧૯૭)
 અને તે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારી ને સાધ ુ તેમણે ગભાગ ધાન આદદક જે સંસ્કાર
કાર તેમજે વિષે જમવ ંુ
નદહ તથા એકાદિાહ પયગત જે પ્રતશ્રાધ એ તેમને વિષે જમવ ંુ નદહ તથા ્ાદિાહ
્ાદિાહ શ્રાધ એને વિષે
જમવ ંુ નદહ. (૧૯૮)
 અને રોગાદદક આપત્કાળ
કાળ પડયા વિના દદિસે સ ૂવ ંુ નદહ અને ગ્રા્યિાતાગ
યિાતાગ કરિી નદહ ને
જાણીને સાંભળિી નદહ (૧૯૯)
 અને તે નૈષ્ષ્ઠક રહ્મચાચારી ને સાધ ુ તેમણે રોગાદદક આપત્કાળ
કાળ પડયા વિના ખાટલા ઉપર
ુ ંુ નદહ અને સાધન
ુ ી આગળ તો વનરં તર વનષકપટપણે િતગવ ંુ (ર૦૦)
સવ
(ર૦૦)
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 અને તે સાધ ુ ને રહ્મચાચારી તેમણે કોઇક કુ મવતિાળા દુષ્ટજન
ટજન હોય ને તે પોતાને ગાળ દે
અથિા મારે તો તે સહન જ કરવ ંુ પણ તેને સામી ગાળ ન દે િી ને મારિો નહી અને તેન ંુ
જેમ દહત થાય તેમજ મનમાં ખચિંતિન કરવ ંુ પણ તેન ંુ ડ ંુ ુ ં થાય એિો તો સંકલ્પ પણ ન
કરિો (૨૦૧)
 અને કોઇન ંુ દૂ તપું ંુ ન કરવ ંુ તથા ચાદડયાપું ંુ ન કરવ ંુ તથા કોઇના ચારચક્ષુ ન થવ ંુ અને
ુ ા
દે હને વિષે અહંબદ્વુ ધ એ ન કરિી ને સ્િજનાદદક
િજનાદદક વિષે મમતા ન કરિી (એિી રીતે સાધન
વિિેષ ધમગ કહ્ા) (૨૦૨)
 અને અમારે આવશ્રત એિા જે સત્સંગી
ગી બાઇભાઇ સિે તેમના જે સામાન્ય ધમગ અને વિિેષ
ધમગ તે જેતે સંક્ષપે કરીને આિી રીતે અમે લખ્યા છે અને આ ધમગનો જે વિસ્તાર
તાર તે તો
અમારા સંપ્રદાયના જે ગ્રંથ તે થકી જાણિો (ર૦૩)
(ર૦૩)
 અને સિે જે સચ્છાસ્
છાસ્ત્ર તેનો જે સાર તેને અમે અમારી બદ્વુ ધ એએ કરીને ઉધ એરીને આ વિક્ષાપત્ર
જેતે લખી છે , કેિી છે તો સિે મનષ્ુ યમાત્રને
યમાત્રને મનિાંવછત ફળની દે નારી છે . (ર૦૪)
(ર૦૪)
 એ હેત ુ માટે અમારા આવશ્રત જે સત્સંગી
ગી તેમણે સાિધાન પણે કરીને વનત્યપ્રત્
યપ્રત્યે આ
ુ રીને જ િતગવ ંુ પણ પોતાના મનને જાણે તો કયારે ય ન િતગવ ંુ (ર૦
વિક્ષાપત્રીને અનસ
(ર૦પ)
 અને જે અમારા આવશ્રત પં ુ ુ ષ ને સ્ત્રીઓ
ત્રીઓ તે જેતે આ વિક્ષાપત્રી
વિક્ષાપત્રી પ્રમાણે િતગિે તો તે ધમગ,
અથગ, કામ ને મોક્ષ એ ચાર પં ુ ુ ષાથગની વસદ્વધ એને વનશ્ર્ચેય પામિે. (ર૦૬)
(ર૦૬)
 અને જે બાઇ ભાઇ આ વિક્ષાપત્રી પ્રમાણે નદહ િતે તે તો અમારા સંપ્રદાયથકી બાહર છે
ુ ુ ષ તેમણે જાું વ
ુ ંુ (ર૦૭)
એમ અમારા સપ્રદાયિાળા સ્ત્રી પં 
(ર૦૭)
 અને અમારા જે આવશ્રત સંતસંગી તેમણે આ વિક્ષાપત્રીનો વનત્યપ્રત્
યપ્રત્યે પાઠ કરિો અને જેને
ભણતા આિડત ુ ન હોય તેમણે તો આદરથકી આ વિક્ષાપત્રીન ંુ શ્રિણ કરવ ંુ (ર૦૮)
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 અને આ વિક્ષાપત્રીને િાંચી સંભળાિે એિો કોઇ ન હોય ત્યારે
યારે તો વનત્ય પ્રત્યે આ
વિક્ષાપત્રીની પ ૂજા કરિી અને આ જે અમારી િાણી
િાણી તે અમાં ં ુ સ્િ અપ
િ અપ છે એ રીતે પરમ
આદર થકી માનિી (ર૦૯)
(ર૦૯)
ુ ત
 અને આ જે અમારી વિક્ષાપત્રી જે તે આપિી અને જે જન આસરુ ી સંપ્રદાએ કરીને ું ક
હોય તેને તો કયારે ય ન આપિી (ર૧૦)
(ર૧૦)
ુ ી પંચમીને દદિસે આ વિક્ષાપત્રી અમે લખી છે તે
 સંિત ૧૮૮૨ અંારસો બ્યાસીના
યાસીના મહાસદ
પરમ કલ્યાણકારી
યાણકારી છે (૨૧૧)
 અને પોતાના આવશ્રત જે ભકતજન તેમની જે સમગ્ર પીડા તેના નાિ કરનારા એિા અને
ધમગ સદહત જે ભદકત તેની રક્ષાના કરનારા એિા ને પોતાના ભકતજનને મનિાંવછત
ુ ના આપનારા એિા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગિાન તે જેતે અમારા સમગ્ર મંગળને વિસ્તારો
સખ
તારો
(૨૧૨)
|| ઈવત શ્રી વનત્યાનંદ સ્િામી
સ્િામી રખચત વિક્ષાપત્રી ટીકા સમાપ્ત ॥
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