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બુિ�વાળો
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "બુિ�વાળો" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૩૧ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ઉ�ર ઠીક કય�. અને એવી ભિ�વાળો હોય ને ભગવાનનાં વચનમાં �ઢપણે ર�ો
હોય ને તેને િવષે કાંઈક અ�પ સરખો દોષ દેખાય તે સામું જોઈને તેનો અવગુણ લેવો તે મોટી ખો� છે, અને એવી રીતે
દોષ જુવે �યાર ેતો પરમે�ર ે�વના ક�યાણને અથ� દેહ ધય� હોય તેમાં પણ દોષના જોનારાને ખો� દેખાય ખરી અને
અિત મોટા ભગવાનના ભ� હોય તેમાં પણ ખો� દેખાય ખરી. અને તે દોષને જોનાર ેખો� કાઢી તેણે કરીને
પરમે�રના અવતાર અથવા સંત તે શું ક�યાણકારી નિહ ? તે તો ક�યાણકારી જ છે, પણ જનેે અવળી બુિ� હોય તેને
અવળું જ સૂઝે. જમે િશશુપાળ એમ જ કહેતો જ,ે ‘પાંડવ તો વણ�સંકર છે ને પાંચ જણે એક �ી રાખી માટે અધમ� પણ
છે. અને કૃ�ણ છે તે પણ પાખંડી છે; કેમ જ,ે જ�મ થયો �યાંથી �થમ તો એણે એક �ી મારી, �યાર પછી બગલો માય�,
વાછડો માય� ને મધના પૂડા ઉખેડયા તેણે કરીને એને મધુસૂદન કહે છે પણ એણે કાંઈ મધુ નામે દૈ�ય માય� નથી, ને
વણ�સંકર એવા જ ેપાંડવ તેણે પ�ૂો તેણે કરીને શું એ ભગવાન થયો ?’ એવી રીતે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો
અવગુણ આસુરી બુિ�વાળો િશશુપાળ તેણે લીધો. પણ ભગવાનના ભ� હતા તેણે એવો અવગુણ કાંઈ ન લીધો,
માટે એવી �તનો જનેે અવગુણ આવે તેને આસુરી બુિ�વાળો �ણવો.”

2. ગઢડા �થમ ૩૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ મુિન ��યે બો�યા જ,ે “તમે �� પૂછો કાં અમે પૂછીએ.” �યાર ેમુિનએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! તમે
પૂછો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કોઈ પુ�ષ છે તેમાં થોડી બુિ� છે તો પણ પોતાના ક�યાણને અથ� જ ેજતન
કરવું તેમાંથી પાછો પડતો નથી અને કોઈ બીજો પુ�ષ છે તેમાં બુિ� તો ઘણી છે અને મોટા મોટામાં પણ ખો� કાઢે
એવો છે, તોય પણ તે ક�યાણને માગ� ચાલતો નથી તેનું શું કારણ છે ?” �યાર ેમુિનએ ઉ�ર કરવા માં�યો પણ
�ી�મહારાજ ેઆશંકા કરી તે ઉ�ર ન થયો. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે ઉ�ર કરીએ જ,ે એમાં બુિ�
તો ઝાઝી છે પણ એની બુિ� દૂિષત છે, માટે એ ક�યાણને માગ� ચાલી શકતો નથી. જમે સુંદર ભ�સનું દૂધ હોય તેમાં
સાકર ઘોળી હોય ને તેમાં સપ�ની લાળ પડી એટલે એ સાકર ને દૂધ હતું તે ઝેર થયું, પછી તેને જ ેપીવે તેના �ાણ �ય,
તેમ બુિ� તો ઝાઝી છે; પણ એણે કોઈ મોટા સંતનો અથવા પરમે�રનો અવગુણ લીધો છે; તે અવગુણ�પ દોષ એની
બુિ�માં આ�યો છે તે સપ�ની લાળ સરખો છે માટે એ તો ક�યાણને માગ� �ાંથી ચાલે ? પણ જો કોઈક એના મુખની
વાત સાંભળે તો તે સાંભળનારાની બુિ� પણ સ�સંગમાંથી પાછી પડી �ય છે અને એવી દૂિષત બુિ�વાળો �ાં �ાં
જ�મ ધર ે�યાં �યાં ભગવાનનો અથવા ભગવાનના ભ�નો �ોહ જ કર ેઅને જનેી બુિ� એવી રીતે દૂિષત ન હોય ને તે
જો થોડી જ હોય તો પણ તે પોતાના ક�યાણને અથ� જતન કરતો થકો પાછો પડતો નથી.”

3. ગઢડા �થમ ૫૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે એમ પૂ�ું જ,ે “જનેે કુશા�બુિ� હોય તેને ��ની �ાિ� થાય છે, તે કુશા�બુિ� તે જે
સંસાર �યવહારમાં બહુ �ણતો હોય તેની કહેવાય કે નિહ? અથવા શા�-પુરાણના અથ�ને બહુ �ણતો હોય તેની
કહેવાય કે નિહ ?” પછી એનો ઉ�ર મુિનએ કરવા માં�યો પણ થયો નિહ, �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કેટલાક તો
�યવહારમાં અિત ડા�ા હોય તો પણ પોતાના ક�યાણને અથ� કાંઈ જતન કર ેનિહ તથા કેટલાક શા�, પુરાણ,
ઇિતહાસ તેના અથ�ને સારી પેઠે �ણતા હોય તો પણ પોતાના ક�યાણને અથ� કાંઈ જતન કર ેનિહ; માટે એને કુશા�
બુિ�વાળા ન �ણવા, એને તો �ડી બુિ�વાળા �ણવા. અને જ ેક�યાણને અથ� જતન કર ેછે ને તેની બુિ� થોડી છે
તો પણ તે કુશા� બુિ�વાળો છે. અને જ ેજગત �યવહારની કોર ેસાવધાન થઈને મં�યો છે. ને તેની બુિ� અિત ઝીણી
છે તો પણ તે �ડી બુિ�વાળો છે. એ ઉપર ભગવ�ીતાનો �ોક છે જ,ે

4. લોયા ૫ ( para.4)

પછી વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “દંભે કરીને વત�માન પાળે ને દંભે કરીને ભગવાનનો િન�ય રાખતો હોય ને તે
પોતે બુિ�વાળો હોય ને માની હોય તે પોતાના વત�માનને ને પોતાના િન�યને બી�ના સાચા વત�માન ને િન�ય તેની
આગળ અિધક કરી દેખાડતો હોય �યાર ેતેને એમ કેમ કળીએ જ ેએનો દંભે કરીને વત�માન ને િન�ય છે ?” �યાર ેએ
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��નો ઉ�ર પણ પરમહંસ વતે ન થયો, �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એની �િત�ાનો ભંગ થાય �યાર ેએનો દંભ
કળાય, નિહ તો ન કળાય.”

5. લોયા ૧૬ ( para.5)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “જ ેકપટી હોય ને તે બુિ�વાળો હોય માટે પોતાના કપટને જણાવા દે નિહ,
તેનું કપટ કેવી રીતે કળાય ? તે કહો.” �યાર ેએનો ઉ�ર ��ાનંદ �વામીએ કય� જ,ે “જનેી બે�યક ઉ�યક તે જે
સ�સંગનો �ષેી હોય ને સંતનું ને ભગવાનનું ઘસાતું બોલતો હોય તે પાસે હોય તેણે કરીને તે ઓળખાય, પણ બી� રીતે
તો ન ઓળખાય.” પછી એ ઉ�રને �ી�મહારાજ ેમા�યો અને પછી પોતે બો�યા જ,ે “એવાનો સંગ ન કરતો હોય તો
કેમ કળીએ ?” �યાર ે��ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “કોઈક દેશકાળનું િવષમપણું આવે �યાર ેએનું કપટ કળાઈ �ય.”
�યાર ે�ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “એ ઠીક ઉ�ર કય�.”

6. પંચાળા ૧ ( para.4)

અને એ �વોને અથ� ભોગ ને ભોગનાં �થાનક તે ભગવાને ર�યાં છે. તેમાં જ ેઉ�મ પંચિવષય કયા� છે, તે ભૂંડા
પંચિવષયના દુઃખની િનવૃિ�ને અથ� કયા� છે. જમે કોઈક ભાર ેશાહુકાર હોય, તે ર�તાને બેય કોર ેછાયાને અથ� ઝાડ
રોપાવે છે તથા પાણીની પરબ બંધાવે છે તથા સદા�ત કરાવે છે તથા ધમ�શાળા કરાવે છે, તે ગરીબ સા� કરાવે છે.
તેમ ��ા, િશવ અને ઈ��ાિદક દેવ છે તે તો એ ભગવાનની આગળ જવેા સડતાળાના રાંક હોય ને પીપંરની ટેટી
બાફીને ખાતા હોય તે જવેા ગરીબ છે. તે ��ાિદક દેવ, મનુ�યના સુખને અથ� ઉ�મ એવા પંચિવષય તે ભગવાને ર�યાં
છે. અને જમે શાહુકાર ેસદા�ત, ધમ�શાળાિદકમાં સુખ, જવેા રાંકને અથ� ર�યાં છે તે કરતા તે શાહુકારના ઘરમાં સુખ તે
અિતશય ઉ�મ હશે એમ જણાય છે; તેમ એ ભગવાને ��ાિદકને અથ� એવા સુખ ર�યાં છે, તો પોતાના ધામમાં તો એ
કરતા અિત ઉ�મ સુખ હશે, એમ બુિ�વાળો હોય તેને ���ામાં આવે છે. માટે એ ભગવાનના ધામના સુખનું
અિતશયપણું બુિ�વાનને ���ામાં આવે છે, તેણે કરીને સારા િવષય તે ભૂંડા થઈ �ય છે. અને સંસારમાં જ ેપશુ,
મનુ�ય, દેવતા, ભૂત ઈ�યાિદક �ાં �ાં પંચિવષય સંબંધી સુખ જણાય છે, તે ધમ� સિહત જ ેિકંિચત્ ભગવાનનો સંબંધ
તેણે કરીને છે; પણ પંડે ભગવાનમાં જવેું સુખ છે તેવું કોઈને િવષે નથી. જમે આ મશાલ બળે છે તે મશાલને સમીપે
જવેો �કાશ છે, તેવો થોડેક છેટે નથી અને તેથી ઘણે છેટે તો મૂળગો નથી; તેમ બીજ ેઠેકાણે તો િકંિચત્ સુખ છે અને
સંપૂણ� સુખ તો ભગવાનના સમીપમાં ર�ું છે, અને જટેલું ભગવાનથી છેટે થવાય છે તેટલા સુખમાં �યૂનતા થાય છે. માટે
જ ેમુમુ�ુ હોય તે પોતાના �દયમાં એમ િવચાર ેજ,ે ‘જટેલું માર ેભગવાનથી છેટંુ થશે તેટલું દુઃખ થશે અને મહાદુઃિખયો
થઈશ. અને થોડેક ભગવાનને સંબંધે કરીને એવું સુખ થાય છે, માટે માર ેભગવાનનો સંબંધ અિતશય રાખવો છે અને
હંુ અિત સંબંધ રાખીશ તો માર ેઉ�કૃ� સુખની �ાિ� થશે, એમ િવચારીને અને ભગવાનના સુખનો લોભ રાખીને જમે
ભગવાનનો સંબંધ અિતશય રહે તેમ ઉપાય કર,ે તેને બુિ�વાન્ કહીએ. અને પશુના સુખથી મનુ�યમાં અિધક સુખ છે
ને તે કરતા રા�નું સુખ અિધક છે ને તેથી દેવતાનું સુખ અિધક છે ને તેથી ઈ��નું અિધક છે ને તેથી બૃહ�પિતનું ને તેથી
��ાનું ને તેથી વૈકંુઠલોકનું ને તેથી ગોલોકનું સુખ તે અિધક છે અને તેથી ભગવાનના અ�રધામનું સુખ અિત અિધક
છે.

7. પંચાળા ૧ ( para.5)

એવી રીતે ભગવાનના સુખને અિતશય �ણીને બી� જ ેજ ેપંચિવષયના સુખ તેને િવષે બુિ�વાનને તુ�છતા થઈ �ય
છે. અને તે ભગવાનના સુખ આગળ ��ાિદકનું સુખ તો જવેું ભાર ેગૃહ�થને બારણે કોઈક રાંક ઠીકં�ં લઈને માગવા
આ�યો હોય તેના જવેું છે. અને એ ભગવાનના ધામના સુખનો �ાર ેિવચાર કરીએ છીએ �યાર ેસવ� જ ેબી� સુખ
તેથી ઉદાસ થઈને મનમાં એમ થાય છે જ,ે ‘આ દેહ મૂકીને એ સુખને �ાર ેપામીએ ?’ અને �વાભાિવકપણે
પંચિવષયનું �હણ કરતા હોઈએ તેમાં તો કાંઈ ઝાઝો િવચાર થતો નથી, પણ જો તે િવષયમાં કાંઈક સાર�ય મનાય છે
�યાર ેતુરત એ ભગવાનના સુખમાં �િ� પૂગી �ય છે અને મન અિત ઉદાસી થઈ �ય છે. અને આ જ ેસવ� વાત છે તે જે
બુિ�વાળો હોય તેને ���ામાં આવે છે, માટે બુિ�વાળા ઉપર અમાર ેહેત છે; કેમ જ,ે અમે બુિ�વાળા છીએ તો
એવી રીતે અમારી �િ� પૂગે છે માટે બુિ�વાળો જ ેહોય તેની પણ �િ� પૂગે ખરી.

8. પંચાળા ૧ ( para.6)

અને આવી રીતે અમારો િવચાર તે તમારા સવ�ના િવચાર કરતા અમને અિધક જણાયો છે, તે સા� આ અમારા
િવચારને અિત �ઢપણે કરીને હૈયામાં સૌ રાખ�ો અને આ િવચાર િવના તો જો રમણીય પંચિવષયમાં વૃિ� ચોટંી હોય
તેને અિત બળે કરીને ઉખાડે �યાર ેમાંડ માંડ ઉખડે અને જો આ િવચારને પા�યો હોય તો તે વૃિ�ને ખ��યામાં લેશમા�
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�યાસ પડે નિહ, સહજ ેજ િવષયની તુ�છતા જણાઈ �ય છે. અને આ જ ેવાતા� છે તે જનેે ઝાઝી બુિ� હોય ને ઝાઝા
સુખના લોભને ઈ�છે તેને સમ�ય છે. જમે કોડી કરતા પૈસામાં વધુ માલ છે ને તેથી �િપયામાં વધુ માલ છે; ને તેથી
સોનામહોરમાં વધુ માલ છે ને તેથી િચંતામિણમાં વધુ માલ છે, તેમ �ાં �ાં પંચિવષયનું સુખ છે, તેથી ભગવાનના
ધામમાં ભગવાનનું સુખ અિત અિધક છે. માટે જ ેબુિ�વાળો હોય ને જનેી �િ� પૂગે તેને આ િવચાર �દયમાં ઠર ેછે.
અને આ િવચાર જનેા �દયમાં �ઢ ઠય� હોય ને તે વનમાં બેઠો હોય તો પોતાને એમ �ણે જ,ે ‘હંુ અનંત માણસ તથા
રા� સમૃિ�એ િવટાણો છંુ;’ એમ સમજ,ે પણ દુઃિખયો ન માને. અને ઇં��ના લોકમાં હોય તો �ણે જ,ે ‘વનમાં બેઠો
છંુ’, પણ તે ઈ��ના લોકના સુખે કરીને સુિખયો ન માને, તે સુખને તુ�છ �ણે. તે સા� આ િવચારને રાખીને એમ સવ�
િન�ય રાખ�ો જ,ે ‘હવે તો ભગવાનના ધામમાં જ ઠેઠ પૂગવું છે, પણ વચમાં કોઈ ઠેકાણે તુ�છ જ ેપંચિવષય સંબંધી
સુખ તેમાં લોભાવું નથી.’ એવી રીતે સૌ �ઢ િન�ય રાખ�ો. અને આ તો જ ેઅમારો િસ�ાંત છે, તે તમને સવ�ને ક�ો
છે; માટે �ઢ કરીને રાખ�ો.”

9. પંચાળા ૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� પરમહંસ માંહોમાંહી ��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેમુિનબાવે ��ાનંદ �વામીને ��
પૂ�ો જ,ે “આવો સ�સંગનો ને ભગવાનનો યોગ મ�યો છે ને બી� િવકાર સવ� ટળી ગયા છે તથા સ�સંગનો ખપ છે,
તો પણ માન-ઈ�યા� કેમ રહી �ય છે?” પછી એનો ઉ�ર ��ાનંદ �વામીએ કરવા માં�યો, પણ થયો નિહ. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એવો જ ેછે તેમાં બુિ� નથી. અને જ ેબુિ�વાળો છે તે તો પોતામાં જટેલા અવગુણ હોય
તેને �ણે તથા જટેલા ગુણ હોય તેને પણ �ણે અને બી�માં જ ેગુણ તથા અવગુણ હોય તેને પણ �ણે. અને જે
બુિ�વાળો ન હોય તે તો પોતામાં ગુણ જ �ણે, પણ અવગુણ હોય તેને તો �ણે જ નિહ; અને પોતાને સનકાિદક જવેો
મોટો �ણે ને બી� મોટા હોય તેને પણ પોતાથી ઉતરતા �ણે. અને જ ેબુિ�વાળો હોય તે પોતાના અવગુણને
�ણતો હોય જ,ે ‘મારામાં આટલો અવગુણ છે.’ પછી તેની ઉપર ચાડ રાખીને તે અવગુણ ને ટાળી નાંખે તથા તે
અવગુણને ટાળવાની બી� સંત વાતા� કરતા હોય તેને િહતકારી માને; માટે એમાં માન-ઈ�યા�િદક કોઈ અવગુણ રહે
નિહ. અને કોઈકમાં મોટી બુિ� જણાતી હોય ને તે જો પોતાના અવગુણને ન િવચારતો હોય તો તેની �યાવહાિરક
બુિ� �ણવી; અને તે બુિ� ઉપરથી તો બહુ ચો�ળી જણાય, પણ એને બુિ�વાળો ન કહેવાય, તેને તો અિત મૂખ�
�ણવો; અને એની એ બુિ� પોતાના મો�ના કામમાં આવે નિહ. ને થોડીક બુિ� હોય અને જો પોતામાં અવગુણ
હોય તેને �ણીને તેને ટા�યાનો ઉપાય કર ેતો એની થોડી બુિ� પણ મો�ને ઉપયોગી થાય છે અને એને જ
બુિ�વાળો કહીએ અને જ ેપોતામાં તો કોઈ વાર ેઅવગુણ પરઠે નિહ ને ગુણ જ પરઠે તેને મૂખ� કહીએ; અને પોતામાં
અવગુણ પરઠે તેને બુિ�વાળો કહીએ.”

10. ગઢડા મ�ય ૧૪ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનના �વ�પને િવષે જ ેસંત તદા�કપણાને પામે છે, તે સમાિધએ કરીને
પામે છે કે એનો કોઈ બીજો પણ ઉપાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જણેે ભગવાનનું �વ�પ જવેું કાલે અમે
ક�ું તેવું યથાથ� ���ું હોય ને તેમાં કોઈ �તનું ઉ�થાન ર�ું ન હોય; જમે આ લીબંડાનું વૃ� છે તે એકવાર �ણી લીધું
છે, પછી કોઈ રીતે મનમાં સંક�પ થતો નથી જ,ે ‘લીબંડો હશે કે નિહ હોય ?’ એવી રીતે ગમે તેનો સંગ થાય અને ગમે
તેવા શા� સાંભળે પણ કોઈ રીતે કરીને ભગવાનના �વ�પનો જ ેિન�ય કય� હોય તેમાંથી મન ડગમગે નિહ, એવો જે
િન��થાનપણે ભગવાનનો િન�ય; એને અમે તદા�કપણું કહીએ છીએ. ને એવું જ ેએ તદા�કપણું તે ભગવાનના
એકાંિતક ભ�ના �સંગે કરીને થાય છે, પણ કેવળ સમાિધએ કરીને નથી થતું. અને એવું જ ેએ તદા�કપણું તેને જ
િનિવ�ક�પ સમાિધ કહીએ છીએ ને એવી �તની જનેે િનિવ�ક�પ સમાિધ થઈ હોય તે સંતનું �વ�પ પણ િનગુ�ણ ��
જ છે. અને એવા અડગ િન�યવાળા જ ેસંત તે િનવૃિ�માગ�ને િવષે વત� અથવા �વૃિ� માગ�ને િવષે વત� તો પણ એનું
િનગુ�ણ જ �વ�પ છે. જમે નારદ ને સનકાિદક એ સવ� િનવૃિ�માગ�ને િવષે �વ�યા� અને સ�ઋિષ તથા જનકાિદક
રા�, એ સવ� �વૃિ� માગ�ને િવષે �વ�યા� પણ એ સવ�ને ભગવાનના િન�યે કરીને િનગુ�ણ �ણવા. અને જે
િનવૃિ�માગ�ને િવષે �વ�યા� હોય ને જો ભગવાનનો િન�ય ન હોય તો તેને માિયક ગુણે કરીને સગુણ �ણવા. અને એમ
�ણવું જ,ે ‘આ અિતશય �યાગી જણાય છે, પણ એને ભગવાનનો િન�ય નથી; માટે એ અ�ાની છે, તે જ�ર નરકમાં
જશે.’ અને જનેે ભગવાનના �વ�પનો એવો િન�ય છે ને જો તેમાં કાંઈક થોડી ઘણી ખોટ રહી ગઈ હશે, તો પણ તે
ભૂંડી ગિતને નિહ પામે, તે તો અંતે �તો િનગુ�ણપણાને જ પામશે. અને જનેે ભગવાનના �વ�પનો તો એવો િન�ય
નથી ને તે સૂધો �યાગી રહેતો હોય ને કામ, �ોધ, લોભાિદકને ટા�યામાં સાવધાન વત�તો હોય તો પણ એના ટા�યા
કામાિદક નિહ ટળે અને તે અંતે ખરાબ થઈને નરકમાં જ જશે. અને આવું જ ેભગવાનના �વ�પનું �ાન તે જનેે થયું
હોય ને તેને થોડી બુિ� હોય તો પણ એને મોટી બુિ�વાળો �ણવો; અને આવું ભગવાનના �વ�પનું �ાન જનેે ન
હોય ને તેને જો ઝાઝી બુિ� હોય તો પણ તેને બુિ�હીન �ણવો.”
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11. ગઢડા મ�ય ૩૯ ( para.4)

એવી રીતે વાતા� કરીને પાછા દાદાખાચરના દરબારમાં પધારીને સં�યા આરતી, નારાયણ ધૂ�ય, �તુિત કરીને પછી સવ�
સાધુ તથા હિરભ�ની સભા થઈ. પછી �ી�મહારાજ ેમોટેરા મોટેરા પરમહંસને પૂ�ું જ,ે “અમે પંચમ�કંધ તથા
દશમ�કંધનું અિતશય �િતપાદન કયુ� છે. માટે એ બે �ંથનું જ ેરહ�ય તે જમે તમને સમ�ામાં આ�યું હોય તે કહો”
�યાર ેમોટેરા સવ� પરમહંસે પોતપોતાની સમજણ �માણે જમે જણાયું તેમ કહી દેખા�યું. પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�યો, હવે અમે એ બે �ંથનું રહ�ય કહીએ જ,ે રહ�ય તે શું? તો ગમે એવો શા�ી હોય, પુરાણી હોય, અિતશય
બુિ�વાળો હોય તે પણ સાંભળીને તે વાતા�ને િન�ય સ�ય માને ને હા પાડે, પણ તેને કોઈ રીતે સંશય ન રહે જ,ે ‘એ
વાતા� એમ નિહ હોય.’ એવી રીતે જ ેકહી દેખાડવું તેનું નામ રહ�ય કહેવાય. અને એ બે �ંથમાં દશમ�કંધનું તો એ
રહ�ય છે જ,ે ઉપિનષદ્-વેદાંત ને �ુિત�મૃિત તેમાં જનેે �� ક�ા છે, �ોિતઃ�વ�પ ક�ા છે, �ાન�પ ક�ા છે, ત�વ
ક�ા છે, સૂ�મ ક�ા છે અને િનરંજન, �ે��, સવ�કારણ, પર�� પુ�ષો�મ, વાસુદેવ, િવ�ણુ, નારાયણ, િનગુ�ણ એવે
એવે નામે કરીને જનેે પરો�પણે ક�ા છે તે, તે આ ��ય� વસુદેવના પુ� �ીકૃ�ણવાસુદેવ છે. એવી રીતે �ાં �ાં
�તુિત ભાગ છે, �યાં �યાં એવા એવા �તુિતના શ�દને લઈને ��ય� �ીકૃ�ણભગવાનને જ ક�ા છે, પણ
�ીકૃ�ણભગવાનથી અિધક કાંઈ નથી ક�ું; તથા સવ� જગતની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લયના કતા� તે પણ �ીકૃ�ણભગવાન
જ છે, એમ ક�ું છે. અને પંચમ�કંધને િવષે તો એ �ીકૃ�ણભગવાનનું માહા��ય ક�ું છે. તથા એ �ીકૃ�ણભગવાન જ ેતે
આ જગતની િ�થિતને અથ� ને પોતાના ભ�જનને સુખ આપવાને અથ� અનેક �કારની મૂિત�ઓને ધારીને ખંડ ખંડ
��યે ર�ા છે, એમ ક�ું છે. અને પોતે બાંધી એવી જ ેમયા�દાઓ તેને િવષે જ ેરહે તે અિતશય મો�પને પામે ને જ ેન રહે
તે મોટો હોય તો પણ પોતાની િ�થિત થકી પડી �ય અને જ ેસાધારણ �વ હોય ને તે મયા�દાને લોપે તો તેને અધોગિત
થાય છે, એમ ક�ું છે. અને એ જ જ ે�ીકૃ�ણવાસુદેવ તેણે વસુદેવ-દેવકીને ��ય� ચતુભુ�જ�પે અદ્ ભૂત બાળક થકા
દશ�ન દીધું, એ અનાિદ વાસુદેવ�પ છે. અને એ �ીકૃ�ણભગવાન ધમ�, અથ�, કામને િવષે વ�યા� છે; તે ધમ�, અથ�, કામ
સા� જ ેજ ેભગવાને ચિર� કયા� તેનું જ ેગાન કર ેઅથવા �વણ કર ેતે સવ� �વ સવ� પાપ થકી મુકાઈને પરમપદને પામે
છે. અને એ વાસુદેવ ભગવાનનાં જ�મ, કમ� ને મૂિત� એ સવ� િદ�ય�વ�પ છે. અને એ જ ેવાસુદેવ �ીકૃ�ણ તે જ સવ�પરી
છે, એવી રીતે એ બે �ંથનું રહ�ય છે. અને જ ેશુક� જવેા ��િ�થિતને પા�યા હોય તેને પણ એ �ીકૃ�ણ પર��ની
ઉપાસના-ભિ� કરવી ને દશમમાં ક�ા છે જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાનનાં ચિર� તે શુક� જવેાને પણ ગાવવા ને સાંભળવા,
તે શુક�એ જ ક�ું છે જ,ે “प�रिनि�तोऽिप नैगु�� उ�म�ोकलीलया । गृहीतचेता राजष� आ�ानं यदधीतवान् ।।” અને
એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તેના આકારને િવષે �ઢ �તીિત રાખવી. અને જો ભગવાનના આકારને િવષે �ઢ �તીિત
હશે ને કદાિચત્ એ �વ કાંઈક પાપ કરશે, તો પણ એનો ઉ�ાર થશે; કેમ જ,ે પાપ કર ેતેનું તો �ાયિ�ત ક�ું છે. પણ
ભગવાનને જ ેિનરાકાર સમજ ેએ તો પંચ મહાપાપ કરતા પણ અિત મોટંુ પાપ છે, એ પાપનું કોઈ �ાયિ�ત નથી. અને
ભગવાનને સાકાર �ણીને િન�ા રાખી હોય ને કદાિચત્ તેથી કાંઈક પાપ થઈ ગયું હોય તો એનો શો ભાર છે ? એ પાપ
તો ભગવાનને �તાપે કરીને સવ� બળી જશે ને એનો �વ ભગવાનને પામશે. માટે ભગવાનના આકારને િવષે �ઢ
�તીિત રાખીને એની �ઢ ઉપાસના કરવી, એમ અમે તમને સવ�ને કહીએ છીએ. તે આ વાતા�ને સવ� �ઢ કરીને
રાખ�ો.” એવી રીતે �ી�મહારાજ સવ�ને િશ�ાનાં વચન કહીને ભોજન કરવા સા� પધાયા�.

12. ગઢડા મ�ય ૫૭ ( para.4)

અને એવા જ ેભગવાન તે િવના જ ેબી� પદાથ�ને િવષે �ીિત કર ેછે, તે તો અિતશય તુ�છ બુિ�વાળો છે. જમે કૂત�ં
હોય તે સૂકા હાડકાને એકાંતે લઈ જઈને કરડે ને તેમાં સુખ માને છે; તેમ મૂખ� �વ છે તે દુઃખને િવષે સુખને માનીને
તુ�છ પદાથ�ને િવષે �ીિતને કર ેછે. અને જ ેભગવાનનો ભ� કહેવાતો હોય, ને તેને ભગવાન થકી બી� પદાથ�માં તો
હેત વધુ હોય, તે તો કેવળ િમનડીયો ભ� છે; અને જ ેયથાથ� ભગવાનનો ભ� હોય તેને તો ભગવાનથી બીજંુ કોઈ
પદાથ� અિધક હોય જ નિહ. અને �ાન, વૈરા�ય, ભિ� અને ધમ� તેણે યુ� એવો જ ેતે ભગવાનનો ભ� તે તો એમ
�ણે જ,ે ‘શૂરવીર હોય તે લડવા સમે શ�ુ સ�મુખ ચાલે પણ બીવે નિહ, તે શૂરવીર સાચો. અને શૂરવીર હોય ને
લડાઈમાં કામ ન આ�યો અને ગાંઠે ધન હોય ને તે ખર�યા-વાવયા�માં કામ ન આ�યું, તે વૃથા છે; તેમ મને ભગવાન
મ�યા છે, તે જ ે�વ મારો સંગ કર ેતેને આગળ હંુ ક�યાણની વાત ન ક�ં �યાર ેમા�ં �ાન તે શા કામમાં આ�યું ?’ એમ
િવચારીને ઉપદેશ કયા� િનિમ�ે કાંઈક થોડી-ઘણી ઉપાિધ રહે તો પણ પરમે�રની વાત કયા�માં કાયરપણું રાખે નિહ.”
એમ કહીને �ી�મહારાજ ેતુલસીદાસ�નાં �ણ પદ ગવરા�યાં. તે �ણ પદનાં નામ : એક તો ‘�ાિક લગન રામ સોં
નાિહં’ તથા બીજંુ ‘એહી ક�ો સુનુ વેદ ચહંુ’ તથા �ીજંુ ‘�ાકંુ િ�ય ન રામ વૈદેહી’ એ �ણ પદ ગવરાવીને પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જવેી રીતે આ પદમાં ક�ું છે તેવી રીતે આપણે રહેવું છે. તે કરતા કરતા જો કાંઈક અધુ�ં
ર�ું અને એટલામાં જો દેહ પ�યો તો પણ મરીને નરકચોરાશીમાં જવું નથી કે કોઈ ભૂત-�ેત થવું નથી; સૂધો ભૂંડામાં
ભૂંડો દેહ આવશે તો પણ ઈ��ના જવેો કે ��ાના જવેો તો આવશે, પણ એથી ઉતરતો નિહ આવે. માટે િનભ�ય રહીને
ભગવાનનું ભજન કરવું.” એમ કહીને �ી�મહારાજને મુકંુદ ��ચારી તેડવા આ�યા તે ભેળે જમવા પધાયા�.
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13. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.2)

અને પોતાની આગળ સરોદા ને દૂકડ લઈને સંતમંડળ િવ�ણુપદ ગાવતા હતા. તે કીત�નભિ� થઈ ર�ા પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આજ તો અમાર ેમોટા મોટા સંતને �� પૂછવા છે.” એમ કહીને �થમ આનંદ �વામીને
પૂછતા હવા જ,ે “કોઈક એવો પુ�ષ હોય જ ેતેને બુિ� થોડી હોય તો પણ પોતામાં જ ેદોષ હોય તેને દેખે, અને બી�
હિરભ�માં દોષ હોય તેને ન દેખે અને ગુણ હોય તેને જ દેખે. અને બીજો જ ેપુ�ષ છે તેને તો બુિ� ઘણી છે, તો પણ
પોતાના અવગુણને દેખતો જ નથી અને બી� હિરભ�ને િવષે ગુણનો �યાગ કરીને કેવળ દોષ જ દેખે છે. એનું શું
કારણ હશે જ,ે થોડી બુિ�વાળો હોય તે પણ પોતાના દોષને દેખે છે અને ઝાઝી બુિ�વાળો છે, તેને પોતાના દોષ
સૂઝતા નથી ? એ �� છે.” પછી આનંદ �વામીને જવેો સૂ�યો તેવો ઉ�ર કય�, પણ ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર એમ છે જ,ે આ જ�મે અથવા કોઈ જ�માંતરને િવષે એણે કોઈક મોટા
ભગવાનના ભ�નો અપરાધ કય� છે, તે પાપે કરીને એની બુિ� દોષે યુ� છે. માટે એને હિરભ�ના દોષ સૂઝે છે ને
પોતાના દોષ સૂઝતા નથી; એ જ એનો ઉ�ર છે.”

14. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.8)

પછી �ી�મહારાજ મુ�ાનંદ �વામીને પૂછતા હવા જ,ે “ભગવાનને યથાથ� ���ા હોય ને ભગવાન તો કાંઈ ચમ�કાર
ન દેખાડતા હોય ને બી� જ ેજં� મં�વાળા હોય તે તો પરચો દેખાડતા હોય, તેને દેખીને ભગવાનનો ભ� હોય તેનું
મન ભગવાનમાંથી કાંઈ ડગે કે ન ડગે ?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! જનેે ભગવાનનો યથાથ�
િન�ય હોય તેને તો ભગવાન િવના બીજ ે�ાંઈ �તીિત આવે જ નિહ અને જો બીજ ેઠેકાણે �તીિત આવી તો તેને
ભગવાનનો િન�ય જ નથી. એ તો ગુણ બુિ�વાળો હિરભ� કહેવાય, પણ યથાથ� ભગવાનનો ભ� ન કહેવાય.”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ જ એનો ઉ�ર છે.”

15. ગઢડા અં�ય ૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “જગતને નાશવંત દેખે છે અને દેહને મૂકીને ચૈત�ય જુદો થઈ �ય છે તેને પણ દેખે
છે, તો પણ આ �વને જગતનું �ધાનપણું �દયમાંથી મટતું નથી. અને પરમે�રને સવ� �કાર ેસુખના િસંધુ �ણે છે તો
પણ પરમે�રમાં �વનું િચ� ચોટંતું નથી, તેમ સ�સંગ પણ એના �દયમાં મુ�ય થતો નથી અને ધન, �ી આિદક જે
સાંસાિરક પદાથ� તેમાંથી �ીિત મટતી નથી. તેનું શું કારણ હશે?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “�વના �દયમાં
વૈરા�ય નથી તેણે કરીને જગતનું �ધાનપણું મટતું નથી ને ભગવાનમાં �ીિત થતી નથી.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “વૈરા�યની �યૂનતા છે એ તો વાત સાચી; પણ અમને તો એમ ભાસે છે જ,ે જનેે સ�સંગ થતા થતા જવેું અંગ બંધાય
છે તેવું ને તેવું જ સદાય રહે છે, પણ તે િવના બીજંુ થતું નથી. અને સ�સંગે કરીને તે અંગની પુિ� તો થાય પણ અંગ તો
તેનું તે જ રહે છે. અને �ાર ેજનેે જ ેઅંગ બંધાય છે, �યાર ેઅંગ બંધાતા એનું િચ� િવ�ાંત જવેું થઈ �ય છે. જમે કામી
હોય તેનું િચ� કામે કરીને િવ�ાંત થાય ને જમે �ોધી હોય તેનું િચ� �ોધે કરીને િવ�ાંત થાય ને જમે લોભી હોય તેનું
િચ� લોભે કરીને િવ�ાંત થાય, તેમ એનું િચ� અંગ બંધાતા િવ�ાંત થઈ �ય છે. પછી તે િવ�ાંતમાં જવેું અંગ બંધાય
તેવું અંગ રહે છે. માટે જ ેસમજુ હોય તેને પોતાનું જ ેઅંગ હોય તેને ઓળખી રા�યું જોઈએ. તે �ાર ેકામ �ોધાિદકે
કરીને પોતાને િવ�ેપ થતો હોય, �યાર ેપોતાના અંગનો િવચાર કર ેતો તે કામાિદક �ીણ પડી �ય. જમે કોઈક ગૃહ�થ
હોય તેને પોતાની માતા, બોન અથવા દીકરી અિત �વ�પવાન હોય, તેને જોઈને જો ભૂંડો ઘાટ થઈ �ય તો પછી તેની
કેવી દાઝ થાય ? તેવી દાઝ �ાર ેસ�સંગ િવના બીજંુ પદાથ� �ધાન થાય �યાર ેથઈ જોઈએ. અને �ાર ેએવી દાઝ
અયો�ય પદાથ�ના સંક�પને દેખીને ન થાય તેના �દયમાં તો સ�સંગ પણ �ધાન ન રહે. અને સવ� સાધનના ફળ�પ તો
આ સ�સંગ છે. તે �ીકૃ�ણ ભગવાને ઉ�વ ��યે એકાદશ �કંધમાં ક�ું છે જ,ે ‘અ�ાંગયોગ તથા સાં�યિવચાર તથા
શા�પઠન તથા તપ, �યાગ, યોગ, ય�, અને �તાિદકે કરીને હંુ તેવો વશ થતો નથી, જવેો સ�સંગે કરીને વશ થાઉં છંુ.’
માટે અમને તો એમ ભાસે છે જ,ે પૂવ� જ�મનો સં�કાર હશે તે પણ સ�પુ�ષને યોગે કરીને થયો હશે અને આજ પણ જનેે
સં�કાર થાય છે તે સ�પુ�ષને યોગે કરીને જ થાય છે. માટે એવા સ�પુ�ષનો સંગ �ા� થયો છે તો પણ જનેે જમે છે તેમ
સમ�તું નથી, તેને અિતશય મંદ બુિ�વાળો �ણવો. શા માટે જ,ે જવેી �ેત�ીપમાં સભા છે ને જવેી ગોલોક,
વૈકંુઠલોકને િવષે સભા છે ને જવેી બદિરકા�મને િવષે સભા છે, તેથી પણ હંુ આ સ�સંગીની સભાને અિધક �ણું છંુ
અને સવ� હિરભ�ને અિતશય �કાશે યુ� દેખું છંુ. એમાં જો લગાર પણ િમ�યા કહેતા હોઈએ, તો આ સંત સભાના
સમ છે. તે સમ શા સા� ખાવા પડે છે ? જ,ે સવ�ને એવું અલૌિકકપણું સમ�તું નથી અને દેખવામાં પણ આવતું નથી, તે
સા� સમ ખાવા પડે છે. અને ��ાિદક ને પણ દુલ�ભ એવો જ ેઆ સ�સંગ તેમાં આવીને પરમે�ર િવના જનેે બી�
પદાથ�માં હેત રહે છે તેનું કારણ એ છે જ,ે ‘જવેી એ �વને પરો�ને િવષે �તીિત છે તેવી ��ય�ને િવષે �ઢપણે �તીિત
થતી નથી.’ તે �ુિતમાં ક�ું છે જ,ે’જવેી પરો� દેવને િવષે �વને �તીિત છે તેવી જો ��ય� ગુ��પ હિરને િવષે આવે,
તો જટેલા અથ� �ા� થવાના ક�ા છે તેટલા સવ� અથ� તેને �ા� થાય છે.’ અને �ાર ેઆવો સંત સમાગમ �ા� થયો
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�યાર ેદેહ મૂકીને જનેે પામવા હતા તે તો દેહ છતાં જ મ�યા છે. માટે જનેે પરમપદ કહીએ, મો� કહીએ, તેને છતે દેહે જ
પા�યો છે. અને આ વાતા� જ ેકહી, તે જણાય છે તો �ડી જવેી, પણ એ તો અિતશય ઝીણી છે. તે જ ેએવી રીતે વત�તો
હોય તેને એમ સમ�ય જ,ે ‘એ વાતા� અિત ઝીણી છે.’ ને બી�ને તો સમ�ામાં પણ આવે નિહ, એવી અિતશય
ઝીણી વાતા� છે.” એમ વાતા� કરીને �ી�મહારાજ “જય સિ�ચદાનંદ” કહીને પોતાના ઉતારામાં પધાયા�.

16. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.4)

પછી અયો�યા�સાદ�એ પૂ�ું જ,ે “એકની તો બુિ� પણ ઘણી હોય ને શા�માં પણ બહુ �િ� પૂગતી હોય, અને
બીજો છે તેની તો બુિ� પણ થોડી હોય ને શા�માં પણ ઝાઝંુ �ણતો ન હોય; અને ઘણી બુિ�વાળો હોય તે
સ�સંગમાંથી િવમુખ થઈ �ય છે અને થોડી બુિ�વાળો હોય તે �ઢ થકો સ�સંગમાં રહે છે, તેનું શું કારણ છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ સંસારને િવષે દૈવી ને આસુરી બે �કારના �વ છે; તેમાં આસુરી �વ હોય તેને ઝાઝી
બુિ� હોય તો પણ સ�સંગમાંથી િવમુખ જ થાય અને દૈવી �વ હોય ને તેને થોડી બુિ� હોય તો પણ કોઈ કાળે
સ�સંગમાંથી િવમુખ ન થાય, જમે મરચાનું બીજ હોય ને લીબંડાનું બીજ હોય ને િશંગિડયા વછનાગનું બીજ હોય, તેને
વાવીને િન�ય સાકરનું પાણી િસં�યા કરીએ તો પણ મરચાં તે તીખા જ થાય ને લીબંડો કડવો જ થાય ને િશંગિડયો
વછનાગ તે ઝેર જ થાય. શા માટે જ,ે એનું બીજ ભૂંડંુ છે. અને શેરડીને વાવીને લીબંડાના પાનનું ખાતર નાંખીને કડવું
પાણી િસં�યા કરીએ, તો પણ શેરડીનો રસ તે મીઠો જ થાય. તેમ દૈવી �વ છે તે ભગવાનને સ�મુખ જ રહે છે ને
આસુરી �વ હોય તે િવમુખ જ થાય છે.”

17. ગઢડા અં�ય ૨૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનની ભિ�માંથી બે �કાર ે�વ પડે છે. એક તો શુ�ક વેદાંતના �ંથને
સાંભળીને બી� આકારને ખોટા કર,ે તેમ �ીકૃ�ણાિદક જ ેભગવાનના આકાર તેને પણ ખોટા કર;ે એ શુ�ક વેદાંતીને
અિત અ�ાની �ણવા. અને બીજો જ ેએમ સમજતો હોય જ,ે ‘ભગવાનને ભ�એ તો ગોલોક ને વૈકંુઠલોકમાં �ીભોગ,
ખાન-પાન આિદક જ ેપંચિવષયના સુખ તેને પામીએ.’ પછી તે સુખની આસિ�એ કરીને ભગવાનને પણ ભૂલી �ય
ને મૂળગો કુ બુિ�વાળો થઈને એમ સમજ ેજ,ે ‘એ સુખ ન હોય તો એ ધામમાં રાિધકા, લ�મી આિદક �ીઓ ભેળે
ભગવાન પણ રમે છે; માટે એ સુખ પણ ખ�ં છે.’ પણ ભગવાનને પૂણ�કામ ને આ�ારામ ન સમજ ેઅને એવી જે
ભગવાનની િ�યાઓ છે તે તો પોતાના ભ�ના સુખને અથ� છે. તે સા� �ાન-વૈરા�યે સિહત ભગવાનની ભિ� કરવી.
અને એ ભગવાનના �વ�પને જણેે એમ ���ું હોય જ,ે ‘સવ� સુખમય મૂિત� તો એ ભગવાન જ છે ને બીજ ેપંચિવષયમાં
જ ેસુખ તે તો એ ભગવાનના સુખનો િકંિચત્ લેશ છે.’ એમ ભગવાનને માહા��યે સિહત જ ેસમ�ો હોય તે કોઈ
પદાથ�માં બંધાય જ નિહ. અને ‘એ ભગવાનના ધામના સુખ આગળ બી� લોકના જ ેસુખ તે તો નરક જવેા છે.’ એમ
મો�ધમ�માં ક�ું છે. આવી રીતે ભગવાનના ભ�ને સમજવું અને એમ ન સમજ ેતો એ બેય �કાર ેકરીને ભગવાનમાંથી
પડી �ય છે.”

18. ગઢડા અં�ય ૩૨ ( para.3)

અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “ભગવાનનો જ ેસાચો ભ� હોય તેને ભગવાનનું માહા��ય સમ�ાની
કેવી રીત છે ? તો ‘જ ેભગવાન છે તે તજેોમય એવું જ ેપોતાનું અ�રધામ, તેને િવષે સદા સાકારમૂિત� થકા િવરાજમાન
છે, ને સવ�ના કારણ છે, સવ�ના િનયંતા છે, સવ�ના અંતયા�મી છે, અનેક કોિટ ��ાંડના રા�િધરાજ છે, ને અલૌિકક
િદ�ય સુખમયમૂિત� છે ને માયાના ગુણથકી રિહત છે.’ એવી રીતે ��ય� ભગવાનને �ણીને તે ભગવાન િવના જ ેબી�
સવ� માિયક પદાથ� મા� તેને અિતશય તુ�છ ને નાશવંત સમજ ેને એક ભગવાનને િવષે જ �ીિત કર ેને નવ �કારની
ભિ�ને કર.ે અને વળી એમ સમજ ેજ,ે ‘એવા અિતશય મોટા જ ેભગવાન તેની મયા�દાને િવષે કાળ, માયા, ��ા,
િશવ, સૂય�, ચં�મા ઈ�યાિદક સવ� સમથ� છે તે પણ િનરંતર વત� છે.’ એવું �ણીને તે ભગવાને બાંધી જ ેધમ�મયા�દા તેને
િવષે તે ભગવાનની �સ�તાને અથ� પોતે િનરંતર વત� પણ તે ધમ�મયા�દાનો �ારયે લોપ ન કર.ે અને જ ેકુ બુિ�વાળો
હોય તે કેમ સમજ ે? તો ‘એવા મોટા જ ેભગવાન તે તો પિતતપાવન છે, અધમઉ�ારણ છે. તે માટે કાંઈક ધમ� િવ��
અવળું વતા�ઈ જશે તો તેની શી િચંતા છે ? ભગવાન તો સમથ� છે’. એવી રીતે માહા��યનો ઓથ લઈને મૂળગો પાપ
કરવા થકી ડર ેનિહ. એવો જ ેહોય તે તો દુ� છે, પાપી છે. ને એવી સમજણવાળો હોય ને તે ઉપરથી ભ� જવેો
જણાતો હોય તો પણ તેને ભ� ન �ણવો ને તેનો સંગ �ારયે ન કરવો. અને ભ� તો �થમ કહી તેવી રીતની
સમજણવાળાને જ �ણવો ને તેનો જ સંગ કરવો.”

(કુલ: 28)


