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જં�-મં�
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "જં�-મં�" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)
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1. ગઢડા મ�ય ૩૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સંસારી �વ છે, તેને તો કોઈક ધન દેનારો મળે કે દીકરો દેનારો મળે તો �યાં તરત
�તીિત આવે અને ભગવાનના ભ� હોય તેને તો જં�-મં�, નાટક-ચેટકમાં �ાંઈ �તીિત આવે જ નિહ. અને જે
હિરભ� હોય ને જં�-મં�માં �તીિત કર,ે તે સ�સંગી હોય તે પણ અધ� િવમુખ �ણવો. અને જ ેસાચા ભગવાનના
ભ� હોય તે ઘણા હોય નિહ. યથાથ� ભગવાનના ભ� તો કાિરયાણી ગામમાં માંચો ભ� હતા. તે સ�સંગ થયા મોર
માગ�ના પંથમાં હતા, તો પણ િન�કામી વત�માનમાં ફેર પ�યો નિહ અને પોતે બાળ��ચારી ર�ા. અને કોઈક
કીિમયાવાળો પોતાને ઘેર આવીને ઊતય� હતો, તેણે �ાંબામાંથી �પું કરી દેખા�યું ને પછી એ ભ�ને ક�ું જ,ે ‘તમે
સદા�તી છો, માટે તમને આ બુટી બતાવીને �પું કરતા શીખવું.’ પછી એ ભ�ે લાકડી લઈને તેને ગામ બહાર કાઢી
મૂ�ો અને તેને એમ ક�ું જ,ે ‘અમાર ેતો ભગવાન િવના બી� પદાથ�ની ઈ�છા નથી.’ પછી એ ભ�ને સ�સંગ થયો
�યાર ેભગવાનના એકાંિતક ભ� થયા. માટે જ ેએકાંિતક ભ� હોય, તેને એક તો આ�િન�ા હોય, ને બીજો વૈરા�ય
હોય, ને �ીજો પોતાનો ધમ� �ઢપણે હોય, ને ચોથી �ીકૃ�ણભગવાનને િવષે અ�યંત ભિ� હોય. અને તે એકાંિતક ભ�
�ાર ેદેહ મૂકે �યાર ેતેનો �ીકૃ�ણભગવાનને િવષે �વેશ થાય છે. અને જ ેએકાંિતક ન હોય તેનો તો ��ાિદકમાં �વેશ
થાય છે અથવા સંકષ�ણાિદકને િવષે �વેશ થાય છે; પણ એકાંિતક થયા િવના �ીકૃ�ણવાસુદેવમાં �વેશ થતો નથી. તે
�વેશ તે એમ સમજવો જ,ે જમે અિતશય લોભી હોય તેનો ધનમાં �વેશ થાય છે, ને જમે અિત કામી હોય તેનો
મનગમતી �ીમાં �વેશ થાય છે, ને જમે ઘણીક દોલતવાળો હોય ને તે વાંિઝયો હોય ને તેને દીકરો આવે તો તેનો
દીકરામાં �વેશ થાય છે, તેમ એવી રીતે જનેો �વ જ ેસંગાથે બંધાયો હોય તેને િવષે તેનો �વેશ �ણવો; પણ જમે
જળમાં જળ મળી �ય છે અને અિ��માં અિ�� મળી �ય છે તેમ �વેશ નથી થતો. એ તો જનેો જનેે િવષે �વેશ હોય
તેને પોતાના ઈ�દેવ િવના બી� કોઈ પદાથ�ને િવષે હેત ઉપજ ેનિહ ને એક તેની જ રટના લાગી રહે, ને તે િવના �વે તે
મહાદુઃખના િદવસ ભોગવીને �વે પણ સુખ ન થાય.”

(કુલ: 2)
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