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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧૭ ( para.2)

તે સમયને િવષે મુ�ાનંદ �વામી તથા ગોપાળાનંદ �વામી આિદક સાધુને તેડા�યા અને �ી�મહારાજ તે સવ� ��યે
બો�યા જ,ે “આપણા સ�સંગમાં થોડોક કુસંગનો ભાગ ર�ો �ય છે તે આજ કાઢવો છે અને આ �કરણ એવું ચલાવવું
છે જ,ે સવ� પરમહંસ તથા સાં�યયોગી તથા કમ�યોગી સવ� સ�સંગીમાં �વત�. તે સ�સંગમાં કુસંગ તે શું છે ? તો જ,ે
‘વાતના કરનારા િહંમ�ય િવનાની વાત કર ેછે તે સ�સંગમાં કુસંગ છે.’ તે કેવી રીતે વાત કર ેછે ? તો એમ કહે છે જ,ે
‘ભગવાનનું જ ેવચન તેને યથાથ� કોણ પાળી શકે છે ? અને વત�માનધમ� પણ યથાથ� કોણ પાળી શકે છે ? માટે જટેલું
પળે તેટલું પાળીએ, અને ભગવાન તો અધમઉ�ારણ છે તે ક�યાણ કરશે; અને વળી એમ વાત કર ેછે જ,ે ‘ભગવાનનું
�વ�પ જ ે�દયમાં ધારવું તે કાંઈ આપણું ધાયુ� ધરાતું નથી, એ તો ભગવાન જનેે દયા કરીને ધરાવે છે તેને ધરાય છે.’
એવી રીતની મોળી વાત કરીને ધમ�, �ાન, વૈરા�ય ને ભિ� ઈ�યાિદ જ ેભગવાનની �સ�તાનાં સાધન તેમાંથી બી�ને
મોળા પાડે છે. માટે હવે આજ િદનથી આપણા સ�સંગમાં કોઈ પણ એવી િહંમ�ય રિહત વાત કરશો નિહ, સદા િહંમ�ય
સિહત જ વાત કર�ો. અને જ ેએવી િહંમ�ય રિહત વાત કર ેતેને તો નપુંસક �ણવો. અને એવી િહંમ�ય િવનાની વાત
જ ેિદવસ થઈ �ય તો તે િદવસ ઉપવાસ કરવો.”

2. ગઢડા �થમ ૨૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�� પૂછો. �યાર ેગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ધમ�, �ાન, વૈરા�યે સિહત જ ેભિ�
તેનું બળ વૃિ�ને કેમ પામે?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એના ઉપાય ચાર છે એક તો પિવ� દેશ, બીજો �ડો
કાળ, �ી� શુભ િ�યા અને ચોથો સ�પુ�ષનો સંગ, તેમાં િ�યાનું સમથ�પણું તો થોડંુ છે ને દેશ કાળ ને સંગનું કારણ
િવશેષ છે, કેમ જ,ે જો પિવ� દેશ હોય, પિવ� કાળ હોય અને તમ જવેા સંતનો સંગ હોય તો �યાં િ�યા �ડી જ થાય
અને જો િસંધ જવેો ભૂંડો દેશ હોય તથા ભૂંડો કાળ હોય તથા પાતય� ને ભડવા અથવા દા�-માંસના ભ�ણ કરનારા
તેનો સંગ થાય, તો િ�યા પણ ભૂંડીજ થાય, માટે પિવ� દેશમાં રહેવું અને ભૂંડો કાળ વત�તો હોય �યાંથી આઘુંપાછંુ
ખસી નીસરવું, અને સંગ પણ �ભુના ભ� અને પંચ વત�માને યુ� એવા જ ે��વે�ા સાધુ તેનો કરવો, તો હિરભ�ને
પરમે�રની જ ેભિ� તેનું બળ અિતશય વૃિ� પામે, એ ��નો એ ઉ�ર છે.”

3. ગઢડા �થમ ૪૫ ( para.2)

પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! કેટલાક વેદાંતી એમ કહે છે જ,ે ‘ભગવાનને આકાર નથી.’ અને
તેવા જ �િતપાદનની �ુિતઓને ભણે છે અને કેટલાક જ ેનારદ, શુક, સનકાિદક સરખા ભગવાનના ભ� છે તે તો
ભગવાનનું સાકારપણું �િતપાદન કર ેછે. તે એ બેમાંથી કોણ સાચા છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાન
પુ�ષો�મ છે તે તો સદા સાકાર જ છે અને મહાતજેોમય મૂિત� છે, અને અંતયા�મીપણે કરીને સવ�� પૂણ� એવું જે
સિ�ચદાનંદ �� છે તે તો મૂિત�માન એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેનું તજે છે. અને �ુિતએ પણ એમ ક�ું છે જ,ે ‘તે
ભગવાન માયા સામું જોતા હવા,’ અને �ાર ેજુવે �યાર ેતેને શું એકલી આં�ય જ હોય ? હાથપગ પણ હોય. માટે
સાકાર �પનું �િતપાદન થયું. અને વળી જમે સમ� જળ છે તેના �વ�પ જ ેવ�ણ તે પોતાના લોકને િવષે સાકાર છે
ને જળ િનરાકાર કહેવાય છે અને જમે અિ��ની જ ે�વાળા છે તે િનરાકાર કહેવાય છે અને તેના દેવતા જ ેઅિ�� તે
અિ��લોકને િવષે સાકાર છે અને જમે સમ� તડકો તે િનરાકાર કહેવાય છે ને સૂય�ના મંડળને િવષે જ ેસૂય�દેવ છે તે
સાકાર છે, તેમ સિ�ચદાનંદ જ ે�� તે િનરાકાર છે, અને પુ�ષો�મ જ ેભગવાન તે સાકાર છે અને એ સવ�� પૂણ� એવું જે
સિ�ચદાનંદ �� તે પુ�ષો�મ ભગવાનનું તજે છે. અને કોઈ એમ કહેશે જ,ે �ુિતમાં એમ ક�ું છે જ,ે ‘પરમે�ર તો કર-
ચરણાિદકે રિહત છે ને સવ�� પૂણ� છે.’ તો એ જ ે�ુિતએ કર-ચરણાિદકનો િનષેધ કય� છે તે તો માિયક કર-ચરણાિદકનો
િનષેધ કય� છે, અને ભગવાનનો આકાર છે તે તો િદ�ય છે પણ માિયક નથી અને અંતયા�મીપણે કરીને �વ-ઈ�રને
િવષે �યાપક એવું જ ેપુ�ષો�મ ભગવાનનું ���પ તજે તે િનરાકાર છે, તો પણ �વ-ઈ�ર સવ�ને તેમનાં કમ�ને
અનુસાર ેયથા-યો�યપણે કમ�ના ફળને દેવાને િવષે િનયંતાપણું છે ને સાકારની પેઠે િનયંતા�પ િ�યાને કર ેછે; માટે તે
તજેને પણ સાકાર જવેું �ણવું. એવી રીતે ભગવાન પુ�ષો�મ તો સદા સાકાર જ છે પણ િનરાકાર નથી અને જે
િનરાકાર કહે છે તે તો સમજતા નથી.”
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4. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.2)

પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “કામનું શું �પ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વીય� એ જ કામનું
�પ છે.” પછી આશંકા કરી જ,ે “વીય� તો સાત ધાતુ માિહલો ધાતુ છે, માટે એ જ કામનું �પ કેમ કહેવાય ? અને તે
વીય�ની ઉ�પિ� શાણે કરીને છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મનોવહા નામે નાડીને િવષે મન ર�ું છે. તે મનને
િવષે �ાર ે�ી સંબંધી સંક�પ થાય છે �યાર ેજમે દહી ંહોય તે રવાઈએ કરીને મથાય �યાર ેઘી હોય તે સવ� ઉપર તરી
આવે છે, તેમ �ી સંબંધી સંક�પે કરીને વીય� જ ેતે શરીરમાંથી મથાઈને મનોવહા નાડીને િવષે ભેળું થઈને િશ� �ારે
આવે છે અને જનેે વીય� િશ� �ાર ેન આવે તે ઊ�વ�રતેા પુ�ષ કહેવાય અને તે નૈિ�ક ��ચારી કહેવાય અને �ીકૃ�ણ
ભગવાને રાસ�ીડાને િવષે �ીઓનો સંગ કરીને પણ વીય�પાત થવા દીધો નિહ, તે માટે ઊ�વ�રતેા ��ચારી કહેવાણા ને
કામને ��યો. માટે વીય� તે જ કામનું �પ છે, જણેે વીય�ને �તીને વશ રા�યું તેણે કામને ��યો.”

5. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.3)

પછી વળી ગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “�ાર ેએ દેહને બાળી દે છે �યાર ેસ�ધાતુ દેહ ભેળા બળી �ય છે; માટે
જો વીય� જ કામનું �પ હોય તો દેહ ભેળે વીય�ને બળવે કરીને કામ પણ બળી ગયો જોઈએ, �યાર ેએ �વ બી� દેહમાં
�ય છે �યાર ેકામના કેમ ઉદય થાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સૂ�મ દેહ ભેળું વીય� રહે છે. તે સૂ�મ દેહને
યોગે કરીને �થૂળ દેહ ઉદય થઈ આવે છે. જમે ભૂત હોય તે સૂ�મ દેહ�ધાન હોય, પછી સૂ�મ દેહમાંથી �થૂળ દેહને
ધરીને �ીનો સંગ કર ેછે અને તે �ીને ભૂત થકી બાળક ઉ�પ� થાય છે, માટે સૂ�મ દેહ ભેળું જ વીય� રહે છે.”

6. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.4)

પછી વળી ગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િશવ� ઊ�વ�રતેા હતા પણ મોિહની �પને જોઈને વીય�પાત થયો, તેમ
જનેા દેહમાં વીય� હોય અને તેને ��તમાં અથવા �વ��માં �ીનો યોગ થાય �યાર ેવીય�પાત થયા િવના રહે નિહ. માટે
�ાં સુધી દેહમાં વીય� હોય �યાં સુધી િન�કામી કેમ કહેવાય?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “િશવ�ને પણ એટલી
યોગકળામાં ખોટ કહેવાય છે. અને જનેે ��ત અથવા �વ��ને યોગે કરીને �ીના સંક�પ થકી વીય�પાત થાય તો તેને
પાકો ��ચારી કહેવાય નિહ. માટે આ સંસારમાં �ઢ ��ચય�વાળા તો એક નરનારાયણ ઋિષ છે અને તે
નરનારાયણનો આપણને આ�ય છે તેના �તાપ થકી ધીર ેધીર ેએ નરનારાયણનું ભજન કરીને આપણે પણ એ સરખા
જ િન�કામી થઈશું અને દેહમાં જ ેવીય� રહે છે તેને બાળી નાખવાને અથ� યોગી કેટલાક �કારનું જતન કર ેછે અને
�ીકૃ�ણ ભગવાને �ીઓને સંગે રહીને નૈિ�ક ��ચય� રા�યું, તે એવું સામ�ય� તો ભગવાનમાં જ હોય પણ બી�થી
એમ રહેવાય નિહ. માટે બી� યોગીને તો ��તમાં અથવા �વ��માં �ીનો સંક�પ ન થાય એવું જતન કરવું.”

7. કાિરયાણી ૪ ( para.2)

�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “માહોમાંહી ��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેગોપાળાનંદ �વામીએ ભજનાનંદ �વામીને પૂ�ું,
જ ે“આ દેહને િવષે �વનું �ણપણું કેટલું છે ને સા�ીનું �ણપણું કેટલું છે ?” પછી ભજનાનંદ �વામીએ ઉ�ર કરવા
માં�યો, પણ ઉ�ર થયો નિહ. �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “બુિ� છે તે આ દેહને િવષે નખિશખા પય��ત �યાપીને
રહી છે. તે બુિ� જ ેતે સવ� ઇિ��યોની િ�યાને એકકાળાવિછ� �ણે છે. તે બુિ�ને િવષે �વ �યાપીને ર�ો છે, તે
�વના �ણપણાને કહેવે કરીને બુિ�નું �ણપણું કહેવાયું. અને તે �વને િવષે સા�ી ર�ા છે, માટે સા�ીના
�ણપણાને કહેવે કરીને �વનું �ણપણું પણ કહેવાયું.”

8. કાિરયાણી ૧૦ ( para.5)

પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! �યાગનો ને તપ કરવાનો મનમાં ઈશક તો હોય અને �યાગ કે તપ
કરતા વચમાં કોઈક િવ�ન આવી પડે તો તેનું કેમ કરવું ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે જ ેવાતનો ઈશક હોય
ને તે વચમાં હ�રો અંતરાય આવે તો પણ તે અંતરાયનો રો�ો રોકાય નિહ, �યાર ેતેનો સાચો ઈશક �ણવો. જુવોને
અમે એકિવશ વષ� થયા �ીરામાનંદ �વામી પાસે આ�યા છીએ, તેમાં અનંત ભાતનાં વ� તથા અલંકાર તથા
ખાનપાનાિદક તેણે કરીને સેવાના કરનારા અનંત ભ� મ�યા છે, પણ અમા�ં મન કોઈ પદાથ�માં લોભાણું નથી; શા
માટે જ,ે અમાર ે�યાગનો જ ઈશક છે. અને આ સંસારને િવષે કેટલીક રાંડો છે તે ધણી મરી ગયો હોય, તો તેને વાંસે
છાતી કૂટી કૂટીને રોયા જ કર ેછે, અને કેટલીક બાઈઓ છે તે પોતાના પર��ા ધણીનો પણ �યાગ કરીને ભગવાનનું
ભજન કર ેછે. અને કેટલાક મૂખ� પુ�ષ હોય છે તે પોતાની �ી મરી ગઈ હોય તો તેને વાંસે રોયા કર ેછે, અને બી� �ીને
વા�તે હાયહોય કરતા ફર ેછે. અને કેટલાક વૈરા�યવાન પુ�ષ હોય તે ઘરમાં પરણેલી �ી હોય, તેનો �યાગ કરીને
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પરમે�રનું ભજન કર ેછે. એવી રીતે સૌ સૌના ઈશક જુદી જુદી �તના છે. અને અમારો તો એ જ ઈશક છે ને એ જ
િસ�ાંત છે જ,ે ‘તપે કરીને ભગવાનને રા� કરવા ને ભગવાનને સવ�ના કતા�હતા� �ણીને અને �વામી-સેવકને ભાવે
કરીને તે ભગવાનની ભિ� કરવી. અને કોઈ રીતે તે ભગવાનની ઉપાસના ખંડન થવા દેવી નિહ.’ માટે તમો પણ સવ�
આ અમારા વચનને પરમ િસ�ાંત કરી માન�ો.”

9. લોયા ૧૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “મોટેરા મોટેરા પરમહંસ પર�પર ��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેગોપાળાનંદ �વામીએ ��ાનંદ
�વામીને �� પૂ�ો જ,ે “કેવો પુ�ષ હોય તેને દેશ, કાળ, િ�યા, સંગાિદકે કરીને પરાભવ ન થાય ને કેવો હોય તેને થાય
? અને સાંભ�યામાં તો એમ આવે છે જ,ે ‘��ાને પણ સર�વતીને દેખીને મોહ થયો ને િશવ�ને પણ મોિહનીને દશ�ને
કરીને મોહ થયો.’ માટે િવચારીને ઉ�ર કરો; કેમ જ ેએવા મોટાને પણ દેશકાળાિદકે કરીને પરાભવ થયો છે.” પછી
તેનો ઉ�ર ��ાનંદ�વામીએ કરવા માં�યો, પણ થયો નિહ. �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર એ છે જ,ે
નાડી �ાણ સંકેલાઈને િનિવ�ક�પ િ�થિતએ કરીને �ીનારાયણનાં ચરણારિવંદમાં ર�ો હોય, તો તુ�છ જવેો �વ હોય
તેને પણ દેશ, કાળ, સંગાિદકે કરીને પરાભવ ન થાય અને એવી રીતે ��ાિદક ર�ા હોય તો તેને પણ પરાભવ ન થાય.
અને એવી રીતે િ�થિત ન થઈ હોય ને દેહમાં વત�તા હોય તો બી� �વને પરાભવ થાય ને એવા મોટા જ ે��ાિદક તેને
પણ થાય. અને એમ ન હોય તો, “त�ृ�सृ�सृ�ेषु कोऽ�ख��तधीः पुमान् । ऋिषं नारायणमृते योिष��ेह मायया ।।”
એ �ોકનો અથ� ઠીક બેસે નિહ. માટે એને િવષે ર�ા થકા તો એક નારાયણઋિષને પરાભવ ન થાય અને બીજો તો ગમે
એવો મોટો હોય ને તે જો નારાયણના ચરણારિવંદને િવષે િનમ�� ન રહે, તો તેને પરાભવ થાય; અને જો િનમ�� રહે તો
ન થાય. એવી રીતે અમે અમારા અંતરમાં અચળ િસ�ાંત કરી રા�યો છે. અને તે ભાગવતમાં ક�ું છે જે
“एतदीशनमीश� �कृित�थोऽिप तद्गुणैः । न यु�ते सदा��थैय�था बु���दा�या ।।” તથા ભગવાને ક�ું છે જ,ે “दैवी
�ेषा गुणमयी मम माया दुर�या ।। मामेव ये �प��े मायामेतां तर�� ते ।।” એવી રીતે માયાએ કરીને િનલ�પપણું તે
એક નારાયણને જ છે અથવા તે નારાયણને િનિવ�ક�પપણે પા�યો હોય તેને પણ પરાભવ ન થાય અને સિવક�પપણે
જો નારાયણને પા�યો હોય તો તે ગમે તેવો મોટો હોય તેને પણ પરાભવ થાય.”

10. લોયા ૧૬ ( para.3)

�યાર ેગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “વાસના કંુિઠત તો હોય, પણ તે મૂળમાંથી ટળી જતી નથી તેનું શું કારણ છે ?”
�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર એ છે જ,ે આ�િન�ા�પ એવું જ ે�ાન તથા �કૃિતના કાય� એવા જે
પદાથ�મા� તેને િવષે અનાસિ��પ એવો જ ેવૈરા�ય તથા ��ચયા�િદક�પ જ ેધમ� તથા માહા��યે સિહત એવી જે
ભગવાનની ભિ�, એ ચાર વાનાં જમેાં સંપૂણ� હોય તેને વાસના િનમૂ�ળ થઈ �ય છે અને એ ચારમાં જટેલી �યૂનતા રહે
છે તેટલી વાસના િનમૂ�ળ થતી નથી.”

11. ગઢડા મ�ય ૨૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� પરમહંસને ક�ું જ,ે “સાંભળો, અમે એક �� પૂછીએ છીએ જ,ે એક તો ભગવાનનો ભ�
�યાગી છે ને દેહે કરીને તો સવ� વત�માન �ઢ રાખે છે. ને અંતરમાં તો િવષય ભોગવવાની વાસના અિતશય તીખી છે, તો
પણ દેહે કરીને તો �� થતો નથી, એવો તો �યાગી છે. અને બીજો ભ� છે તે તો ગૃહ�થા�મી છે ને તેને તો દેહે કરીને
ધન-�ીનો �સંગ છે ને અંતરમાં તો સવ� �કાર ેિનવા�સિનક છે. એ બેય જણા �ાર ેદેહ મૂકશે �યાર ેએ બેય શી ગિતને
પામશે ? એ બેય તે સરખી ગિતને પામશે? કે અિધક-�યૂન થશે ? એ બેયનો િવિ�એ કરીને જુદો જુદો ઉ�ર આપો.”
પછી ગોપાળાનંદ�વામી બો�યા જ,ે “એ �યાગી �ાર ેદેહ મૂકશે �યાર ેએને િવષય ભોગવવાની અંતરમાં તીખી વાસના
છે, માટે એને તો ભગવાન મૃ�યુલોકને િવષે અથવા દેવલોકને િવષે મોટો ગૃહ�થ કરશે અને અિતશય િવષયભોગ �ા�
થશે. તે જવેા ભગવદ્ ગીતામાં યોગ��ને ભોગ ક�ા છે, તેવા ભોગને દેવલોકમાં ભોગવશે. અને એ ગૃહ�થ હિરભ� છે,
તે તો દેહ મૂકશે �યાર ેિનવા�સિનક છે. માટે ભગવાનનું જ ે��પુર ધામ તેને પામશે ને ભગવાનનાં ચરણારિવંદમાં
િનવાસ કરીને રહેશે. અને �થમ ક�ો જ ે�યાગી તે તો િવષય ભોગવીને �ાર ેતૃ� થશે �યાર ેતે િવષય થકી વૈરા�યને
પામીને ને મનમાં પ�ાતાપ કરીને ભગવાનનું ભજન કરશે. પછી િનવા�સિનક થઈને ભગવાનના ધામમાં જશે.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઠીક ક�ું; એનો ઉ�ર એ જ છે.”

12. ગઢડા મ�ય ૫૬ ( para.2)

અને સાધુ દૂકડ-સરોદા લઈને કીત�ન બોલતા હતા. તે કીત�નભિ� થઈ ર�ા પછી �ી�મહારાજ એમ બો�યા જ,ે “આ
કીત�ન સાંભ�યામાંથી તો અમારો આ�ા િવચારમાં જતો ર�ો. પછી તેમાં એમ જણાયું જ,ે ‘ભગવાનને િવષે જે
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અિતશય �ીિત એ ઘણી મોટી વાત છે.’ પછી તો ગોપાળાનંદ �વામી આિદક જ ેભગવાનને િવષે �ીિતવાળા હિરભ�
તે સવ� સાંભરી આ�યા અને એ સવ�ના અંતઃકરણ ને એ સવ�ના �વ ને એમની જ ેભગવાનને િવષે �ીિત તે સવ�
જોયામાં આ�યા. પછી અમે અમારા આ�ાને પણ તપાસી જોયો, �યાર ેઅમાર ેજવેી ભગવાનને િવષે �ીિત જણાણી
તેવી બી�ની �ીિત જણાણી નિહ; શા માટે જ,ે કાંઈક ભૂંડા દેશકાળાિદકનો �ાર ેયોગ થાય છે �યાર ેએ સવ� મોટા
છે, તો પણ કાંઈક એમની બુિ�ને િવષે ફેર પડી �ય છે. �યાર ેએમ જણાય જ,ે ‘અંતે પાયો કાચો દેખાય છે.’ તે સારી
પેઠે જો કોઈક ભૂંડા દેશકાળાિદકનો યોગ થાય તો ભગવાનમાં �ીિત છે, તેનું કાંઈ ઠેકાણું રહે નિહ. માટે એ સવ�ને
જોતા અમને અમારી કોરનું ઠીક ભાસે છે જ,ે ‘ગમે તેવા ભૂંડા દેશકાળાિદકનો યોગ થાય પણ કોઈ રીતે અમા�ં
અંતઃકરણ ફર ેનિહ.’ અને ભગવાનને િવષે �ીિત તો તેની જ સાચી જ,ે ‘જનેે ભગવાન િવના બી� કોઈ પદાથ�ને િવષે
�ીિત જ ન થાય.’ અને સવ� સદ્ �ંથનું પણ એ જ રહ�ય છે જ,ે ભગવાન છે, એ જ પરમ સુખદાયક છે ને પરમ સાર વ�તુ
છે. અને તે �ભુ િવના જ ેજ ેબી� પદાથ� છે, તે અિતશય તુ�છ છે ને અિત અસાર છે. અને જનેે ભગવાન જવેી બી�
પદાથ�માં પણ �ીિત હોય તેનો તો ઘણો જ પાયો કાચો છે. જમે કસુંબલ વ� હોય તે ઘણું સા� જણાતું હોય, પણ �ારે
તે ઉપર પાણી પડે ને પછી તેને તડકામાં સુકવીએ �યાર ેસૂધું નકા�ં થઈ �ય ને ધોળા વ� જવેું પણ ન રહે; તેમ જનેે
પંચિવષયમાં �ીિત હોય તેને �ાર ેકુસંગનો યોગ થાય �યાર ેકાંઈ ઠેકાણું રહે નિહ. માટે જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને
તો ભગવાનને રા� કયા� સા� પંચિવષયનો અિતશય �યાગ કય� જોઈએ, પણ ભગવાનને િવષે જ ે�ીિત, તેમાં િવ�
કર ેએવું કોઈ પદાથ� વહાલું રાખવું નિહ.”

13. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.6)

અને �ીજંુ જનેે દાસભાવે કરીને ભિ�નું અંગ છે તેને પણ પોતાના જ ેઈ�દેવ છે, તેનું જ દશ�ન ગમે અને તેની જ વાતા�
સાંભળવી ગમે ને પોતાના ઈ�દેવનો જ �વભાવ ગમે અને તેની જ પાસે રહેવું ગમે. એવો �ીિતવાન હોય તો પણ
પોતાના ઈ�દેવની સેવા સા� ને રા�પા સા� રાત-િદવસ એમ ઈ�છયા કર ેજ,ે ‘મને મારા ઈ�દેવ કાંઈક આ�ા કર ેતો
હંુ અિતશય હષ� કરીને ક�ં.’ પછી પોતાના ઈ�દેવ છે, તે આ�ા કર ેતો છેટે જઈને રહે તો પણ રા� થકો રહે, પણ કોઈ
રીતે અંતઃકરણમાં ખેદ પામે નિહ અને આ�ાને િવષે જ પરમ આનંદ માને. એ દાસ�વભિ�ની ઉ�મ દશા છે. એવા
દાસ�વ ભિ�વાળા તો આજ ગોપાળાનંદ �વામી છે અને બી� મુ�ાનંદ �વામી છે. અને એ �ણે અંગવાળા જે
ભગવાનના ભ� તેમાં ઉ�મ, મ�યમ અને કિન� પ� છે અને એથી જ ેબહાર ર�ા, તે તો કેવળ પામર કહેવાય. માટે
એ �ણમાંથી એક અંગ પિરપૂણ� થાય ને તે કે�યે દેહ મૂકે તે તો ઠીક છે અને એ �ણમાંથી એકેય અંગ જનેે પિરપ� ન
થયું હોય ને તેને જ ેમરવું તે ઠીક નથી અને તે તો પાંચ દહાડા વધુ �વે ને પોતાની અણસમજણને ટાળીને ને એ �ણ
અંગમાંથી કોઈક એક અંગને �ઢ કરીને મર,ે એ જ ઠીક છે.

14. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.6)

પછી ગોપાળાનંદ �વામીને �ી�મહારાજ પૂછતા હવા જ,ે “અ�ાંગ યોગ િસ� થાય છે અથવા આ�દશ�ન થાય છે, તે
તો ભગવાન ને ભગવાનના સંતની કૃપા થકી થાય છે. તે એ યોગ ને આ�દશ�ન િસ� થયાનું કારણ જ ેભગવાન ને
ભગવાનના સંત, તેને િવષે વૃિ� ગૌણ થઈ �ય છે અને અ�ાંગયોગ ને આ�દશ�ન એને િવષે વધુ લગની થાય છે, તેનું
શું કારણ હશે?” પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “એને યોગા�યાસ કરતે થકે યોગ િસ� થાય છે, તેનું કાંઈક માન
આવે છે; તેણે કરીને ભગવાનની કોર ેકાંઈક વૃિ� ગૌણ થઈ �ય છે.”

15. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.7)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ેિસ� દશાને પામે �યાર ેએ યોગી છે તે ���પ થાય છે. તે ��માં તો કોઈ
�તનું માન હોય નિહ; માટે ઉ�ર સંભવે નિહ.” પછી ગોપાળાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “હે મહારાજ! એ તો કાંઈ
સમ�તું નથી; માટે તમે કૃપા કરીને કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો એમ સમજવું જ,ે �ાર ેપોતાની
ખો� કાઢવી હોય �યાર ેતેને મોટાઓનાં વચનની સા�ય લઈને કાઢવી. જમે કોઈક �યવહાિરક કામ હોય ને તે કામને
અિતશય િસ� કરવું હોય, �યાર ેસારાં સારાં માણસની સાઈદી કરવી; તેમ અહી ંપણ એ સાઈદી છે જ,ે શુકદેવ�
���વ�પ થયા હતા, તો પણ અિત �ીિતએ કરીને�ીમદ્ ભાગવતભ��ા અને આજ િદવસ સુધી પણ ભગવાનની
ભિ�ને જ કર ેછે. અને શૌનકાિદક અ�યાશી હ�ર ઋિષ તે ���વ�પ છે, તો પણ સૂતપુરાણીના મુખ થકી
ભગવાનની કથાને સાંભળે છે. એવી �તના વચનની સા�ય ભિ�ની �ઢતાને અથ� લેવી. અને જ ેખો� પોતાના
���ામાં ન આવતી હોય તેની કોરની ભગવાનને આગળ �ાથ�ના કરવી જ,ે ‘હે મહારાજ! મારામાં જ ેજ ેખો� હોય તે
કૃપા કરીને નાશ કર�ો.’ જમે કોઈક પુ�ષને માથે કલંક આ�યું હોય ને તે કલંક ટા�યાનો કોઈ સાઈદી ન હોય, �યાર ેતે
લોઢાનો ગોળો રાતોચોળ હોય તેને ઉપાડીને પોતાનું કલંક ટાળે છે; તેમ જ ેદોષ ન ઓળખાતો હોય �યાર ેતે દોષ
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ટાળવાને અથ� ભગવાનની �તુિત કરવી, એ તે લોઢાનો ગોળો ઝા�યા જવેી છે. એમ કરીને પોતાની ખો�ને ટાળવી;
એ તમારા ��નો ઉ�ર છે.”

16. વરતાલ ૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આપણા ઉ�વ સં�દાયને િવષે �ાન, વૈરા�ય, ધમ� અને ભગવાનની ભિ�; એ ચાર
વાનાં જમેાં હોય તે એકાંિતક ભ� કહેવાય; અને આપણા સ�સંગમાં મોટો કરવા યો�ય પણ તે જ છે. અને એ ચાર
સંપૂણ� ન હોય ને એક જ મુ�યપણે કરીને હોય તો પણ �ણ જ ેબાકી ર�ાં તે, તે એકના પેટામાં આવી �ય, એવું એક
કયું એ ચારમેાં �ે� છે ?” �યાર ેગોપાળાનંદ �વામીએ તથા મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એવો તે એક
ધમ� છે, તે ધમ� હોય તો �ણે વાનાં તે પુ�ષમાં આવે.”

17. વરતાલ ૪ ( para.3)

એમ ઉ�ર કરીને પછી �ી�મહારાજ �� પૂછતા હવા જ,ે “ભગવાનનો એકાંિતક ભ� એવો જ ેયોગી હોય, તે
સાં�યશા� ને યોગશા� એ બેયનો મત એક વાસુદેવ નારાયણ પર છે એમ �ણે. માટે તે યોગી કયે �કાર ેભગવાનના
�વ�પમાં વૃિ� રાખે ? અને કેમ પોતાના મનને ચલાવે ? ને તે મન ભેળી કેમ મૂિત�ને રાખે ? અને તે કેવી રીતે અંતરમાં
વૃિ� રાખે ? ને કેવી રીતે બારણે વૃિ� રાખે ? અને િન�ા�પી લય ને સંક�પ િવક�પ�પી િવ�ેપ તે થકી કેવી યોગની
કળાએ કરીને જુદો પડે? એનો ઉ�ર કહો.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ તથા ગોપાળાનંદ �વામીએ જવેું આવ�યું તેવું
ક�ું, પણ કોઈ થકી ઉ�ર થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે જળનો ફુવારો હોય તેને યોગે કરીને ઘૂમરી
ખાઈને જળ ઊંચું ઊછળે છે, તેમ અંતઃકરણ�પી જ ેફુવારો, તેને િવષે �વની વૃિ� છે તે ઘૂમરી ખાઈને પંચ ઇિ��ય �ારે
ઊછળે છે તેને જ ેયોગી હોય તે બે �કાર ેકરીને, એક વૃિ�એ કરીને તો પોતાના �દયને િવષે સા�ી�પે ર�ા એવા જે
�ીવાસુદેવ ભગવાન તેનું િચંતવન કર ેઅને બી� વૃિ� છે તેને તો �િ��ાર ેકરીને બહાર રાખે અને તે વૃિ�એ કરીને
બહાર ભગવાનનું િચંતવન કર.ે તે પણ નખિશખા પય��ત સમ� મૂિત�નું ભેળું જ િચંતવન કર ેપણ એક એક અંગનું જુદંુ
જુદંુ િચંતવન ન કર.ે જમે મોટંુ મંિદર હોય તેને એકસામટંુ ભેળું જ જુવે તથા જમે મોટો પવ�ત હોય તેને એકસામટો ભેળો
ને ભેળો જ જુવે, એવી રીતે ભગવાનના �વ�પને જુવે પણ એક એક અંગ ન જુવે. અને તે મૂિત�ને �ાર ેપોતાની �િ�
આગળ છેટે ધાર,ે ને તે મૂિત�ને પડખે બીજંુ કાંઈક પદાથ� દેખાય તો તે મૂિત� છેટે ધારી છે તેને ઢંૂકડી લાવીને પોતાની
નાિસકાના અ�ની ઉપર એ મૂિત�ને રાખે, એમ કરતા પણ આસપાસ કાંઈક પદાથ� જણાય તો પોતાની �કુિટના મ�યને
િવષે મૂિત�ને ધાર,ે એમ કરતા જો આળસ કે િન�ા જવેું જણાય તો વળી મૂિત�ને �િ� આગળ છેટે ધાર.ે પછી જમે છોકરા
પતંગને ઉડાડે છે તેવી રીતે મૂિત��પી પતંગને પોતાની વૃિ��પી જ ેદોરી, તેણે કરીને મૂિત�ને ઊંચી ચઢાવે અને વળી
પાછી હેઠી લાવે અને અડખે પડખે ડોલાવે, એવી રીતે યોગકળાએ કરીને �ાર ેસચેત થાય �યાર ેવળી પાછી મૂિત�ને
નાિસકાને અ�ે ધાર ેને �યાંથી �કુિટમાં લાવીને �દયને િવષે મૂિત�ને ઉતાર.ે અને અંતરને િવષે સા�ી�પ જ ેમૂિત� અને
બહારની મૂિત� એ બેયને એક કર.ે પછી અંતઃકરણની બે �કાર ેવૃિ� હોય તે એક થઈ �ય છે એમ કરતા જો આળસ કે
િન�ા જવેું જણાય તો વળી બે �કાર ેવૃિ�ને કરીને મૂિત�ને બહાર લાવે, એવી રીતે જ ે�ો�, �વક્, રસના અને ��ાણ; તે
�ાર ેપણ યોગકળા સાધે અને તેમજ મન, બુિ�, િચ� અને અહંકાર; તે �ાર ેપણ ભગવાનની મૂિત�ને ધાર.ે અને ઇિ��યો
ને અંતઃકરણ એ સવ�ને સાં�યિવચાર ેકરીને જ જુદા કરીને એકલા ચૈત�યને િવષે જ ભગવાનની મૂિત�ને ધાર.ે અને તે
ભગવાનની મૂિત�ને અંતરમાં કે બહાર ધારી હોય અને તે સમે કોઈક �યવહાર સંબંધી િવ�ેપ આડા આવે તો તે િવ�ેપનું
પણ મૂિત�ને ધારવાપણે કરીને સમાધાન કર,ે પણ િવ�ેપને િવષે પોતાની યોગકળાનો �યાગ ન કર.ે એવી રીતની
યોગકળાએ યુ� એ યોગી વત� છે.”

18. વરતાલ ૧૧ ( para.4)

એમ કહીને �ી�મહારાજ �ીલ�મીનારાયણના મંિદર આગળ એક મંચ હતો તે ઉપર આવીને િવરાજમાન થયા. પછી
ગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “આ સંસારને િવષે જ ેપંિડત છે તે શા�, પુરાણ સવ� વાંચે છે પણ તેને ભગવાનનો ને
સંતનો જમે છે તેમ મિહમા કેમ સમ�તો નથી ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�, પુરાણ વાંચે છે તો ખરા; પણ
એને ભગવાનનો આશરો નથી. માટે કામ, �ોધ, લોભ, ઈ�યા�, મ�સર તેણે એના �વને હરવી નાં�યો છે અને કામાિદક
જ ેશ�ુ તે એને કોઈ કાળે માથું ઉપાડવા દેતા નથી. પછી તે પંિડત પોતાની પેઠે જ ભગવાન ને ભગવાનના સંતને સમજે
જ,ે ‘જમે અમારા કામાિદક શ�ુ કોઈ કાળે િનવૃિ� પામતા નથી તેમ એના પણ કામાિદક શ�ુ િનવૃિ� નિહ પામતા
હોય.’ એમ ભગવાન ને ભગવાનના સંતને િવષે દોષ સમજ;ે માટે શા�, પુરાણ વાંચે પણ એને ભગવાન કે ભગવાનના
સંતનું જમે છે તેમ યથાથ� માહા��ય સમ�તું નથી.”

19. વરતાલ ૨૦ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ ેપરમહંસને �� પુ�ો જ,ે “રજોગુણમાંથી કામની ઉ�પિ� થાય છે અને તમોગુણમાંથી �ોધ ને
લોભની ઉ�પિ� થાય છે, માટે એ કામાિદકનું બીજ ન રહે, એવું એક સાધન �ું છે ?” પછી શુકમુિનએ ક�ું જ,ે “�ારે
િનિવ�ક�પ સમાિધ થાય ને �ાર ેઆ�દશ�ન થાય �યાર ેજ એના �દયમાંથી કામાિદકનું બીજ બળી �ય.” પછી
�ી�મહારાજ ેઆશંકા કરી જ,ે “િશવ, ��ા, �ૃંગીઋિષ, પરાશર, નારદ; એમને શું િનિવ�ક�પ સમાિધ નહોતી ? જે
કામે કરીને એ સવ� િવ�ેપને પા�યા, માટે એ સવ� િનિવ�ક�પ સમાિધવાળા જ હતા, તો પણ ઇિ��યોની વૃિ� અનુલોમ
થઈ �યાર ેકામાિદકે કરીને િવ�ેપને પા�યા માટે તમે ક�ું એવી રીતે એ ��નો ઉ�ર ન થયો. અને જમે �ાની િનિવ�ક�પ
સમાિધને િવષે �ય �યાર ેિનિવ�કાર રહે છે, તેમ જ અ�ાની સુષુિ�ને િવષે િનિવ�કાર રહે છે. અને �ાર ેઇિ��યોની વૃિ�
અનુલોમ થાય છે, �યાર ેતો �ાની ને અ�ાની બેય કામાિદકે કરીને િવ�ેપને પામે છે; એમાં તો �ાની-અ�ાનીનો કાંઈ
િવશેષ જણાતો નથી. માટે હવે બી� પરમહંસ ઉ�ર કરો.” પછી તો ગોપાળાનંદ �વામી, દેવાનંદ �વામી, િન�યાનંદ
�વામી, મુ�ાનંદ �વામી; એ સવ� મળીને જવેો જનેે ભા�યો તેવો તેણે ઉ�ર કય�, પણ �ી�મહારાજના ��નું કોઈથી
સમાધાન થયું નિહ.

20. ગઢડા અં�ય ૧૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કીત�ન રાખો, હવે ભગવદ્ વાતા� કરીએ.” એમ કહીને �ી�મહારાજ ેમુિનમંડળ ��યે
�� પૂ�ો જ,ે “�વનો દેહ છે તે તો પૂવ�કમ�ને આધીન છે, તેનો એક િનધા�ર રહેતો નથી. તે �ારકે સાજો રહે ને �ારકે
કમા�ધીનપણે કરીને માંદો થઈ �ય, ને �ારકે �વતં� વત�તો હોય ને �ારકે પરાધીન પણ થઈ �ય, અને ધાયુ� હોય તે
ઠેકાણે રહેવાય કે ન જ રહેવાય. અને �ારકે હિરભ�ના મંડળમાં રહેતા હોઈએ ને કમ� કે કાળને યોગે કરીને નોખા
પડી ગયા ને એકલા જ રહી જવાય, �યાર ેજ ેજ ેિનયમ રાખવાની �ઢતા હોય તેનો કાંઈ મેળ રહે નિહ અથવા ઈં�જે
જવેો કોઈક રા� હોય ને તેણે �ાંઈક પરવશ રા�યા અથવા પોતાના મન ને ઇિ��યો તે ઈં�જે જવેા જ છે તેણે જ
પરવશ રા�યા. �યાર ેજ ેસંતના મંડળમાં રહેવું ને સ�સંગની મયા�દા પાળવી તેનો કાંઈ મેળ રહે નિહ. અને શા�માં તો
એમ જ ક�ું છે જ,ે ‘ધમ�, �ાન, વૈરા�ય અને ભિ� એ ચાર સંપૂણ� હોય �યાર ેએકાંિતક ભ� કહેવાય ને એકાંિતકની જે
મુિ� છે તેને પામે’ અને કાળ-કમ�ને યોગે કરીને દેહની �યવ�થા તો એકની એક રહે એમ જણાતું નથી; માટે
ભગવાનના ભ�ને કેવી રીતે એકાંિતકપણું રહે છે ? એ �� છે.” પછી ગોપાળાનંદ �વામી, ચૈત�યાનંદ �વામી,
િન�યાનંદ �વામી, મુ�ાનંદ �વામી, ��ાનંદ �વામી, શુકમુિન ઈ�યાિદક મોટા મોટા સાધુ હતા તેમણે જવેું જનેે
જણાયું તેવો ઉ�ર કય�, પણ એ ��નું સમાધાન ન થયું.

21. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.8)

પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જનેે બાળ અવ�થા હોય અથવા યૌવન અવ�થા હોય, તેને કેવા પુ�ષનો સંગ
રાખવો ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેવયે કરીને પણ વૃ� હોય અને ધમ�, �ાન ને વૈરા�ય જનેે �ઢ હોય અને
ભગવાનને િવષે પણ �ઢ �ીિત હોય, તેવા પુ�ષનો સંગ �ીિતએ કરીને એ બેય જણાને કરવો.”

22. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.14)

પછી �ી�મહારાજ ેસંતને �� પૂ�ો જ,ે “ધમ�, �ાન, વૈરા�ય ને ભિ� એ ચાર ેઅિત તી�પણે કરીને વત�તા હોય તો
પણ ધમ�માં કાંઈક સંકરપણું થાય ને વૈરા�યમાં કોઈક ઠેકાણે રાગ રહી �ય અને ભિ�માં પણ કાંઈક િશિથલપણું થઈ
�ય અને �ાનમાં પણ કાંઈક દેહઆસિ� રહી �ય તેનું શું કારણ હશે ?” પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ ને ��ાનંદ
�વામીએ ક�ું જ,ે “જનેે ધમ�, �ાન, વૈરા�ય ને ભિ� એ ચાર તી� વત� છે, એવા જ ેઈ�રમૂિત� સમથ� તેમાં જ ેકાંઈક
કસર જવેું જણાય છે તે તો કેવળ દયાએ કરીને રહે છે; પણ બી� કોઈ �તની કસર નથી. અને એવા જ ેમોટા હોય તે
બા� �િ� રાખીને વત� �યાર ેકેટલાક �વોને જડભરત જવેા ને શુક� જવેા કરી મૂકે. માટે એવા અિતશય જ ેમોટા
તેમને જ ે�યાવહાિરક �િ�એ વત�વું તે કેવળ �વો ઉપર દયાએ કરીને છે.” પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “એનો ઉ�ર એ
જ છે.”

23. ગઢડા અં�ય ૨૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેગોપાળાનંદ �વામીને ને શુકમુિનને ��-ઉ�ર કરવાની આ�ા કરી. પછી શુકમુિનએ ગોપાળાનંદ
�વામીને �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનની જ ેભિ� છે તેણે કરીને �વ ભગવાનની માયાને તર ેછે ને અ�રધામને પામે છે.
અને જ ેધમ� છે તેણે કરીને તો દેવલોકની �ાિ� થાય છે ને તે પુ��ને અંતે પાછો દેવલોકમાંથી તે �વ પડી �ય છે. અને
ભગવાનના જ ેઅવતાર થાય છે તે તો �ાર ે�ાર ેધમ�ની �લાિન થાય છે �યાર ે�યાર ેતે ધમ�ના �થાપન કરવાને અથ�
થાય છે; પણ ભિ�ના �થાપનને અથ� થતા નથી. અને જ ે�ાિ� ભિ� વતે થાય છે તે �ાિ� ધમ� કરીને જણાતી નથી.
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માટે ભિ� સરખી �ે �કાર ેધમ�માં મોટાઈ આવે ? એ �� છે.” પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ એ ��નો ઉ�ર કરવા
માં�યો, તે જ ેજ ેવાત કરી તેમાં ધમ� તે ભિ�ના અંગ�પ થઈ �ય પણ કોઈ રીતે ભિ� સરખું ધમ�માં ગૌરવ આવે
નિહ. પછી એ વાતા� સાંભળીને �ી�મહારાજ અિતશય હસતા હવા અને એમ બો�યા જ,ે “એ ��નો ઉ�ર ઘણો
કઠણ છે. માટે �યો, અમે એનો ઉ�ર કરીએ જ૧ે, એ ધમ� તો બે �કારનો છે : એક િનવૃિ�ધમ� છે ને બીજો �વૃિ�ધમ� છે.
તે એ બે �કારનો ધમ� તે ભગવાનના સંબંધે સિહત પણ છે ને ભગવાનના સંબંધે રિહત પણ છે. તેમાં ભગવાનનાં સંબંધે
સિહત જ ેધમ� છે તે તો નારદ, સનકાિદક, શુક�, �ુવ, ��ાદ, અંબરીષ એ આિદક જ ેભ�જન તેનો છે; અને એ ધમ�ને
જ ભાગવત ધમ� કહે છે તથા એકાંિતક ધમ� કહે છે ને તે ધમ� અને ભિ� તો બે નથી, એક જ છે. અને જ ેધમ��થાપનને
અથ� ભગવાનના અવતાર થાય છે, તે પણ એ જ ધમ�ના �થાપનને અથ� થાય છે. અને જ ેકેવળ વણા��મના ધમ� છે તે તો
ભાગવત ધમ� થકી અિતશય ગૌણ છે. અને ભાગવત ધમ� કરીને તો �વ જ ેતે ભગવાનની માયાને તરીને પુ�ષો�મના
ધામને પામે છે. માટે ભાગવત ધમ� ને ભિ� એનું તો એકસરખું ગૌરવ છે અને �ાિ� પણ એકસરખી જ છે. એવી રીતે
ભિ�ની ને ધમ�ની સરખી મોટાઈ છે. અને કેવળ જ ેવણા��મના ધમ� તે તો તે થકી અિતશય દૂબળા છે ને તેનું ફળ પણ
નાશવંત છે.”

24. ગઢડા અં�ય ૨૪ ( para.6)

અને પછી એમ બો�યા જ,ે “અહીનંી મોટેરી �ણ બાઈઓ તથા ગોપાળાનંદ �વામી, ��ાનંદ �વામી, મુ�ાનંદ
�વામી, િન�યાનંદ �વામી, શુકમુિન, સોમલો ખાચર, દાદોખાચર એ તમે સવ� જમે હમણાં આ વત�માન કાળે કેવા �ડી
રીતે વત� છો ! તથાિપ જો દેશ, કાળ, સંગ, િ�યા એ ચારને િવષે િવષમપણું થાય તો એમનો એમ રંગ રહે નિહ, એ
વાતમાં કાંઈ સંશય નથી. અને કદાિચત્ િવષયમાં બંધાઈ ગયો હોય, પણ જો જનેે િવષે જટેલો �ાનાંશ વધાર ેહોય તો
તે િવષયના બંધનને તોડીને નીકળે. તે �ાનાંશ તે શું ? તો એમ સમજણ હોય જ,ે ‘હંુ જ ે�વ તે આવો છંુ તથા દેહ તે
આવો છે તથા દેહના સંબંધી તે આવા છે તથા �કૃિત, પુ�ષ, િવરાટ, સૂ�ા�ા, અ�યાકૃત તેના �વ�પ તે આવી રીતના
છે તથા ભગવાન તે આવી રીતના છે તથા ભગવાનનું ધામ તે આવી રીતનું છે,’ ઈ�યાિદક જ ે�ાનાંશ તેની જ ેઅંતરમાં
�ઢતાની �ંથી, તે પડી હોય ને પછી જ ેવૈરા�ય ઊપજ ેતે વૈરા�ય ખરો. અને એ િવના બીજો જ ેવૈરા�ય તે તો ઉપરથી
જણાય પણ એમાં બળ નિહ, બળ તો �ાનાંશથી ઊપ�ો જ ેવૈરા�ય તેમાં જ છે. જમે દીવાનો અિ�� તેને વાયુ લાગે
�યાર ેઓલાઈ �ય અને વડવાનળ અિ�� તથા મેઘમાં જ ેવીજળીનો અિ�� તે જળમાં ર�ો છે પણ તે જળનો પરાભવ
એને થતો નથી, ��વિલત થકો રહે છે. તેમ �ાનાંશ િવનાનો જ ેવૈરા�ય તેને િવષયનો સંબંધ થાય �યાર ેએ વૈરા�ય ટકે
નિહ; અને �ાનાંશે કરીને થયો જ ેવૈરા�ય તેને િવષયનો સંબંધ થાય તો પણ એ વૈરા�ય �ીણ ન પડે, વડવાનળ
અિ��ની પેઠે ��વિલત થકો વત� છે. અને એવો જ ે�ાનાંશ તેની કોઈ રીતે કરીને તમારા મનમાં આંટી પડી �ય તે
સા� અમે િનરંતર વાતા� કરીએ છીએ. કેમ જ,ે કોઈક વાતા�ની ચૂંક લાગે તો એવી આંટી પડી �ય. અને જ ેએમ ન
સમજ ેને ‘આ મારી �ત, આ મારી મા, આ મારો બાપ, આ મારા સંબંધી.’ એવી રીતની અહં-મમતાએ યુ� જનેી
સમજણ છે તેને તો અિત �ાકૃત મિતવાળો અણસમજુ �ણવો.”

25. ગઢડા અં�ય ૩૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� પરમહંસ આગળ એમ વાતા� કરી જ,ે “ધન, દોલત, �ી અને પુ� એ આિદક જ ેપદાથ� તેણે
કરીને જનેી બુિ�માં ફેર પડે નિહ અને એને અથ� કોઈને િવષે આ�થા આવે નિહ, એવા તો સ�સંગમાં થોડાક
ગણતરીના હિરભ� હોય, પણ ઝાઝા હોય નિહ.” એમ કહીને વળી બો�યા જ,ે “એવા તો આ મુ�ાનંદ �વામી તથા
ગોપાળાનંદ �વામી છે. તે એમને કોઈ બીજો ગમે તેવો હોય ને ચમ�કાર દેખાડે તો પણ તેનો કોઈ રીતે ભાર આવે જ
નિહ. અને કેવો હોય તેને કોઈનો ભાર ન આવે ? તો જ ેએમ સમજતો હોય જ,ે ‘આ દેહથી નોખો જ ેઆ�ા તે હંુ છંુ ને
તે હંુ �કાશમાન-સ�ા�પ છંુ ને તે મારા �વ�પને િવષે ��ય� ભગવાન અખંડ િવરાજમાન છે ને તે ભગવાનના આકાર
િવના બી� જ ે�ાકૃત આકારમા� તે અસ�ય છે ને અનંત દોષે યુ� છે. એવો વૈરા�ય હોય ને ભગવાનનું માહા��ય
યથાથ� �ણતો હોય તેને કોઈ �તનો બુિ�માં �મ થાય નિહ, પણ એ વાતા� અિત કઠણ છે. કેમ જ,ે એ એવા મોટા છે
તો પણ જો એમને માનનો બહુ યોગ થાય તથા �િપયા અને સોનામહોરના ઢગલા આગળ આવીને પડવા લાગે તથા
�પવાન એવી જ ે�ીઓ તેનો યોગ થાય, તો એ �યાગી છે તોય પણ એણે કરીને એમનું ઠેકાણું રહે નિહ. અને જો એવો
યોગ થાય તો આજ આપણા �યાગીમાં જ ેઅિત ઊતરતો હશે, તે જવેા પણ રહે કે ન રહે, એમાં પણ સંશય છે. કેમ જ,ે
એ પદાથ�નો તો યોગ જ એવો છે. જમે આ આપણ સવ� બેઠા છીએ, તે કેવા ડા�ા છીએ ! પણ જો દા�ના શીશાનું
પાન કયુ� હોય તો કાંઈ ઠા રહે નિહ; તેમ એ પદાથ�નો સંગ જ�ર લા�યા િવના રહે જ નિહ. માટે એ પદાથ�નો યોગ જો ન
થવા દે તો એ એથી બચે ને એનો યોગ થયા મોર એનો ભય રાખે જ,ે ‘રખે મને એનો યોગ થાય ! અને એ વાતા�
શા�માં �િસ� છે જ,ે ‘એનો સંગ તો એક ભગવાનને ન લાગે.’ તે ક�ું છે જ,ે ‘ऋिषं नारायणमृते’ તથા ‘येऽ�े �तः
प�र�तादिप िब�ित � । “
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