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િન�યાનંદ
(વચનામૃત ૧ થી ૨૬૨ માં "િન�યાનંદ" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજને િન�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “દેહ-દેહ ��યે �વ એક છે કે અનેક છે ? અને જો એક
કહેશો તો વડ, પીપંર આિદક જ ેવૃ� છે તેની ડાળખીઓ કાપીને બીજ ેઠેકાણે રોપે છે �યાર ેતેવું ને તેવું જ વૃ� થાય છે,
એ તે એક �વ બે �કાર ેથયો કે બીજ ે�વે �વેશ કય�? અને કહેશો જ,ે ‘એ તો એનો એ �વ છે’, તો �વ તો અખંડ
છે અને અ�યુત છે, તે કપાણો કેમ ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, એનો ઉ�ર કરીએ જ,ે �ીકૃ�ણ ભગવાન છે
તેની પુ�ષ અને �કૃિત એ બે શિ�ઓ છે, તે જગતની ઉ�પિ�, િ�થિત અને �લય તેનું કારણ છે. તે પુ�ષ �કૃિત�પ જે
પોતાની બે શિ�ઓ તેનું �હણ કરીને પોતે િવરાટ્ �પને ધારતા હવા. અને તે િવરાટ્ �પ જ ેએ ભગવાન તે �થમ
�ા�ક�પને િવષે તો પોતાના અંગ થકી ��ાિદક �તંબ પય��ત સમ� �વને સજૃતા હવા અને પા�ક�પને િવષે તો એ
ભગવાન ��ા�પે કરીને મરી�યાિદકને સજૃતા હવા અને ક�યપ અને દ��પે કરીને દેવ, દૈ�ય, મનુ�ય અને પશુ-
પ�ાિદક સમ� �થાવર-જંગમ જ ે�વ તેને સજૃતા હવા. એવા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન તે પુ�ષ�કૃિત�પ જ ેપોતાની
શિ� તેણે સિહત થકા �વ-�વ ��યે અંતયા�મી�પે ર�ા છે અને જ ે�વે જવેા કમ� કયા� છે તે �વને તેવા દેહને
પમાડે છે. અને તે �વ છે તેણે પૂવ�જ�મને િવષે કેટલાક કમ� તો સ�વગુણ �ધાનપણે કરીને કયા� છે અને કેટલાક કમ� તો
રજોગુણ �ધાનપણે કરીને કયા� છે અને કેટલાક કમ� તો તમોગુણ �ધાનપણે કરીને કયા� છે. તે કમ�ને અનુસાર ેએ �વને
ભગવાન જ ેતે ઉિ�ભજ �િતના જ ેદેહ, જરાયજુ �િતના જ ેદેહ, �વેદજ �િતના જ ેદેહ અને અંડજ �િતના જ ેદેહ,
તેને પમાડે છે, અને સુખ દુઃખ�પ જ ેકમ�ના ફળ તેને પમાડે છે, અને તે �વના કમ�ને અનુસાર ેતેના દેહ થકી બી�
દેહને સજૃ ેછે. જમે ‘ક�યપ આિદક ��પિતના દેહ થકી અનેક �િતના દેહને સજૃતા હવા’, તેમ એના એ ભગવાન
અંતયા�મી�પે કરીને સમ� �વ-�વ ��યે ર�ા થકા જ ેદેહ થકી જમે ઉપ�ાની રીિત હોય તેમ બી� દેહને ઉપ�વે
છે, પણ જ ે�વ થકી બી� દેહને ઉપ�વે છે તે �વ જ અનેક �પે થાય એમ નથી; એ તો જ ે�વને જનેા દેહ થકી
ઉપ�ાનો કમ� સંબંધ �ા� થયો હોય તે �વને તે �ારાએ ઉપ�વે છે.

2. ગઢડા �થમ ૪૭ ( para.3)

પછી િન�યાનંદ�વામીએ પૂ�ું જ,ે “એ ચાર ેઅંગવાળાને પોતપોતાના અંગમાં કોઈ ગુણદોષ છે કે નથી ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગુણદોષ છે તે કહીએ તે સાંભળો જ,ે એ ચાર ેઅંગવાળા જ ેભ� તેમનાં જ ેઅમે �થમ
લ�ણ ક�ા તે �માણે જ ેવત� તે તો એમને િવષે ગુણ છે અને એ �માણે જ ેન વતા�ય તેટલો એમને િવષે દોષ છે.”

3. ગઢડા �થમ ૬૩ ( para.6)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એવી રીતે અનુ�મે કરીને ભગવાન મનુ�યાકૃિત ધર ેછે કે અનુ�મ િવના પણ
મનુ�યાકૃિત ધર ેછે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અનુ�મનો કાંઈ મેળ નથી. �યાં ��ાંતઃ જમે કોઈ પુ�ષ હોય તે
તળાવને િવષે ડુબકી ખાય, તે ડુબકી ખાઈને ગમે તો �યાં ને �યાં નીસર ેઅથવા કાંઠે નીસર ેઅથવા આસપાસ નીસર,ે
તેમ પુ�ષો�મ ભગવાન છે, તે અ�ર�પ ધામને િવષે ડુબકી ખાઈને ગમે તો �યાંથી પાધરા જ મનુ�યાકૃિતને ધર ેછે અને
ગમે તો એવી રીતે અનુ�મે કરીને મનુ�યાકૃિતને ધર ેછે.”

4. ગઢડા �થમ ૭૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મોટા મોટા પરમહંસ માંહોમાંહી ��-ઉ�ર કરો તથા કોઈ હિરભ�ને પૂછવું હોય તો
પરમહંસને પૂછો.” �યાર ેગામ રોજકાના હિરભ� કાકાભાઈએ િન�યાનંદ �વામીને �� પૂ�ો જ,ે “અંતરને માંહીલી
કોર ેએક કહે છે જ,ે ‘િવષયને ભોગવીએ,’ અને એક તેની ના પાડે છે, તે ના પાડે છે તે કોણ છે ને હા પાડે છે તે કોણ છે
?” �યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “ના પાડે છે તે �વ છે ને હા પાડે છે તે મન છે.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“�યો, એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએ જ,ે આ આપણે છીએ તે જ ેિદવસથી સમજણા થયા અને મા બાપની ઓળખાણ
પડી, તે િદવસથી મા બાપે િન�ય કરા�યો જ,ે “આ તારી મા ને આ તારો બાપ, ને આ તારો કાકો, ને આ તારો ભાઈ, ને
આ તારો મામો, ને આ તારી બેન, ને આ તારી મામી, ને આ તારી કાકી, ને આ તારી માશી, ને આ તારી ભ�સ, ને આ
તારી ગાય, ને આ તારો ઘોડો, ને આ તા�ં લૂગડંુ, ને આ તા�ં ઘર, ને આ તારી મેડી, ને આ તા�ં ખેતર, ને આ તારા

mailto:vadtaldhamvikas@gmail.com


8/7/2019 િન�યાનંદ

localhost/nand_santo/િન�યાનંદ.php 2/14

ઘરણેાં’ ઈ�યાિદક, જ ેકુસંગીના શ�દ તે આ �વની બુિ�માં ર�ા છે, તે કેવી રીતે ર�ા છે ? તો જમે કોઈક �ીઓ
ભરત ભર ેછે તેમાં કાચનો કટકો હોય છે, તેમ ભરતને ઠેકાણે બુિ� છે અને કાચના કટકાને ઠેકાણે તે �વ છે. તે
બુિ�માં એ કુસંગીના શ�દ ને તેના �પ તે પંચિવષયે સિહત ર�ાં છે અને તે �વને પછી સ�સંગ થયો �યાર ેસંતે
પરમે�રના મિહમાની ને િવષય ખંડનની ને જગતિમ�યાની વાતા� કરી. તે સંતની વાતા� ને તે સંતના �પ તે પણ એ
�વની બુિ�માં ર�ાં છે. તે એ બે લ�કર છે ને સામસામા ઊભા છે; ‘જમે કુ��ે�ને િવષે કૌરવ ને પાંડવના લ�કર
સામસામા ઊભા હતા ને પર�પર તીર ને બરછી ને બંદૂક ને તોપ ને જં�ળોની લડાઈ થતી હતી અને કોઈ તરવારે
લડતા હતા ને કોઈક ગદાએ લડતા હતા ને કોઈક બથોબથ લડતા હતા, ને તેમાં કોઈનું માથું ઊડી ગયું ને કોઈ સાથળ
કપાઈ ગયો. એમ ક�ચરઘાણ ઊડતો હતો.’ તેમ આ �વના અંતઃકરણમાં પણ જ ેકુસંગીના �પ છે તે પંચિવષય�પી
શ� બાંધીને ઊભા છે અને વળી જ ેઆ સંતના �પ છે તે પણ ‘ભગવાન સ�ય ને જગત િમ�યા ને િવષય ખોટા’ એવા
જ ેશ�દ તે �પી શ� બાંધીને ઊભા છે અને એ બેને પર�પર શ�દની લડાઈ થાય છે. તે �ાર ેકુસંગીનું બળ થાય છે,
�યાર ેિવષય ભોગ�યાની ઈ�છા થઈ આવે છે અને �ાર ેઆ સંતનું બળ થાય છે �યાર ેિવષય ભોગ�યાની ઈ�છા નથી
થતી. એમ પર�પર અંતઃકરણમાં લડાઈ થાય છે. તે જમેઃ “य� योगे�रः कृ�ो य� पाथ� धनुध�रः । त� �ीिव�जयो भूित�ु�वा
नीितम�ितम�म ।।” એ �ોકમાં ક�ું છે જ,ે “�ાં યોગે�ર એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન છે અને ધનુષના ધરતલ અજુ�ન છે
�યાજં લ�મી છે, િવજય છે, ઐ�ય� છે અને અચળ નીિત છે.’ તેમ જનેી કોર ેઆ સંતમંડળ છે તેનો જ જય થશે એમ
િન�ય રાખવો.”

5. ગઢડા �થમ ૭૦ ( para.5)

�યાર ેગામ જસકાવાળા �વાભાઈએ િન�યાનંદ �વામીને �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનનો અડગ િન�ય કેમ થાય ?” �યારે
િન�યાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “કુસંગી થકી છેટે રહીએ અને સંતનો સમાગમ અિતશય રાખીએ તો તે સંતની વાતે કરીને
ભગવાનનો અડગ િન�ય થાય અને જો કુસંગીનો સંગ કરીએ તો અડગ િન�ય ન થાય.” �યાર ેવળી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “�યો, અમે એનો ઉ�ર કરીએ જ૨ે, ભગવાનનો િન�ય કરવો તે એકલો પોતાના �વના ક�યાણને જ અથ�
કરવો, પણ કોઈક પદાથ�ની ઈ�છાએ કરીને ન કરવો જ,ે ‘હંુ સ�સંગ ક�ં તો મારો દેહ માંદો છે તે સાજો થાય અથવા
વાંિઝયો છંુ તે દીકરો આવે, કે દીકરા મરી �ય છે તે �વતા રહે, કે િનધ�ન છંુ તે ધનવાન થાઉં, કે ગામ ગરાસ ગયો છે તે
સ�સંગ કરીએ તો પાછો આવે.’ એવી �તની જ ેપદાથ�ની ઈ�છા તે રાખીને સ�સંગ ન કરવો. અને જો એવી �તની
ઈ�છા રાખીને સ�સંગ કર ેઅને એ પદાથ�ની ઈ�છા પૂરી થાય તો અિતશય પાકો સ�સંગી થઈ �ય અને જો ઈ�છા પૂરી
ન થાય તો િન�ય ઘટી �ય, માટે સ�સંગ કરવો તે પોતે પોતાના �વના ક�યાણને જ અથ� કરવો, પણ કોઈ પદાથ�ની
ઈ�છા તો રાખવી જ નિહ કાં જ,ે ઘરમાં દશ માણસ હોઈએ અને તે દશેયનું મૃ�યુ આ�યું હોય તેમાંથી એક જણ જો
ઊગર ેતો શું થોડો છે? કે હાથમાં રામપ�ર આવવાનું હોય અને રોટલા ખાવા મળે તો શું થોડા છે ? સવ� જના�ં હતું
તેમાંથી એટલું ર�ું તે તો ઘણું છે, એમ માનવું. એમ અિતશય દુઃખ થવાનું હોય તો તેમાંથી પરમે�રનો આશરો કરીએ
તો થોડંુક ઓછંુ થાય ખ�ં, પણ એ �વને એમ સમ�તું નથી. અને જો શૂળી લખી હોય તો કાંટેથી ટળી �ય એટલો
તો ફેર પડે છે. �યાં એક વાતા� છે જ ે-

6. ગઢડા �થમ ૭૧ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનની ��ય� મૂિત�નો િન�ય હોય અને ભજન કરતો હોય ને
સ�સંગના િનયમ �માણે વત�તો હોય અને તેનું ક�યાણ થાય; એ તો સ�સંગની રીિત છે પણ શા�માં ક�યાણની કેમ
રીિત છે ? અને વેદનો અથ� તો અિત કઠણ છે, માટે તેની કથા થતી નથી. અને �ીમદ્ ભાગવત પુરાણ અને ભારત; એમાં
વેદનો જ અથ� છે ને સુગમ છે. માટે તેની જગતમાં કથા થાય છે. માટે શા�ની રીતે કરીને ક�યાણ થતું હોય તેમ કહો.
અને શંકરાચાય� તો િનરાકારપણે ભગવાનનું �િતપાદન કયુ� છે અને રામાન�ુિદક જ ેઆચાય�, તેમણે તો સાકારપણે
ભગવાનનું �િતપાદન કયુ� છે; માટે એવી રીતે શા�નો મત લઈને ઉ�ર કરો.” પછી મુિનએ શા�ની રીતે િનરાકારનો
પ� ખોટો કરીને સાકાર ભગવાનને ભજને કરીને ક�યાણ છે એવી રીતે �િતપાદન કયુ�. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“અમે પણ એ જ પ�નું �હણ કરીએ છીએ, પણ તેમાં તમને એક �� પૂછીએ છીએ જ,ે “િનરાકાર એવું જ ેઅ�ર��
તેથી પર ને સદા સાકાર એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે પૃ�વી ઉપર �કટ મ�યા તે કેડે ��પુર તથા ગોલોક, વૈકંુઠ,
�ેત�ીપ એ આિદક જ ેભગવાનના ધામ તે ધામને દેખવાની જનેે લાલચ રહે, �યાર ેએને િન�ય છે કે નથી ?” પછી મુિન
બો�યા જ,ે “ભગવાન મ�યા પછી જનેા મનમાં એમ રહેતું હોય જ,ે ‘�ાર ેઅ�રાિદક ધામ દેખીશું અથવા કોિટ કોિટ
સૂય�નો �કાશ દેખીશું �યાર ેઆપણું ક�યાણ થયું,’ એવી સમજણવાળાને તો યથાથ� ભગવાનનો િન�ય નથી.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એણે ��પુરાિદક ધામને તથા ���વ�પને દે�યાની લાલચ રાખી એ તે શું એણે પાપ
કયુ�; જ ેિન�યની ના પાડો છો ?” પછી મુિન બો�યા જ,ે ‘જણેે ��ય� �માણ ભગવાનને દશ�ને કરીને ક�યાણ મા�યું
હોય તે ��પુર, ગોલોક આિદક જ ેધામ છે તે પણ ભગવાનનાં જ છે, માટે તેની પણ અ�િચ શા સા� રાખે ? પણ
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ભગવાન િવના એને ઈ�છે નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તે ધામ ને તે ધામને િવષે ર�ા જ ેપાષ�દ તે તો
ચૈત�યમૂિત� છે, ને માયાપર છે, માટે એમાં શું દૂષણ છે, જ ેએને ઈ�છે નિહ? અને ભગવાન પૃ�વી ઉપર �કટ િવરાજતા
હોય ને �યાં જ ેસેવક હોય તે પણ મરી �ય એવા હોય, અને ઘર હોય તે પણ પડી �ય એવા હોય તે કેમ સમજો છો ?”
પછી મુિન બો�યા જ,ે “એ ઘરને તો અમે ��પુરાિદક ધામ સમ�એ છીએ ને એ સેવકને તો અમે ���પ સમ�એ
છીએ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��પુર ને ��પુરને િવષે ર�ા જ ેભગવાનના પાષ�દ તે તો અખંડ છે ને
અિવનાશી છે, તેને મ�ય�લોકના નાશવંત એવા જ ેઘર ને પાષ�દ તે બે બરોબર કેમ કહો છો ?” પછી િન�યાનંદ �વામી
બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! એનો ઉ�ર તો તમે કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન �વના ક�યાણને અથ�
�ાર ેમૂિત� ધારણ કર ેછે �યાર ેપોતાનું જ ેઅ�રધામ અને ચૈત�યમૂિત� એવા જ ેપાષ�દ અને પોતાના જ ેસવ� ઐ�ય� તે
સિહત જ પધાર ેછે, પણ એ બી�ના દે�યામાં આવે નિહ. અને �ાર ેકોઈક ભ�ને સમાિધને િવષે અલૌિકક �િ�
થાય છે, �યાર ેતેને ભગવાનની મૂિત�ને િવષે કોિટ કોિટ સૂય�ના સરખો �કાશ ભાસે છે અને અનંત કોિટ જ ેમુ� તે પણ
મૂિત� ભેળા ભાસે છે અને અ�રધામ પણ એ ભગવાનની મૂિત� ભેળું જ ભાસે છે. માટે એ સવ� ભગવાન ભેળું છે તોય પણ
ભગવાન તે મનુ�ય જ ેપોતાના ભ� હોય, તેની જ સેવાને અંગીકાર કર ેછે. અને તે પોતાના ભ�ના ગાય�, માટી ને
પાણાનાં જ ેઘર તેને િવષે િવરાજમાન રહે છે અને તે ભ� ધૂપ, દીપ, અ�, વ�ાિદક જ ેજ ેઅપ�ણ કર ેછે તેને ભગવાન
�ીિતએ કરીને અંગીકાર કર ેછે; તે એ મનુ�ય સેવક છે તેને િદ�ય�પ પાષ�દ ભેળા ભેળવવા વા�તે કર ેછે. અને જે
ભ�જન જ ેજ ેવ�તુ ભગવાનને અપ�ણ કર ેછે તે તે વ�તુ ભગવાનના ધામને િવષે િદ�ય�પ થાય છે અને એ ભ�
િદ�ય�પ થઈને તેને પામે છે. માટે એવું અચળ અખંડ સુખ ભ�જનને પમાડવાને અથ� ભગવાન જ ેતે મનુ�ય એવા જે
પોતાના ભ�જન, તેની સવ� સેવાને અંગીકાર કર ેછે. માટે ભગવાનના ભ�ને ભગવાનનું �વ�પ અ�રધામ સિહત
પૃ�વી ઉપર િવરાજમાન છે એમ સમજવું અને બી� આગળ પણ એવી રીતે વાતા� કરવી.”

7. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.6)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િનવા�સિનક થયાનું કારણ તે આવી વાત સાંભળવી તે છે કે વૈરા�ય છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વૈરા�ય તો એકલો ટકી શકે નિહ, અંતે જતા નાશ થઈ �ય છે. અને �ાર ેઆ�િન�ા
હોય અને ભગવાનની મૂિત�નું યથાથ� �ાન હોય, પછી એમ િવચાર ેજ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ, સિ�ચદાનંદ�પ છંુ અને િપંડ
��ાંડ તો માિયક છે ને નાશવંત છે માટે હંુ �ાં ? ને એ િપંડ-��ાંડ �ાં ? અને મારા ઈ�દેવ જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે
તો અનંત કોિટ ��ાંડના આધાર જ ેઅ�ર; તે થકી પણ પર છે. તે ભગવાનનો માર ે�ઢ આશરો થયો છે’ એવા
િવચારમાંથી જ ેવૈરા�ય ઉદય થાય તે વૈરા�ય �ાને યુ� કહેવાય ને એ વૈરા�યનો કોઈ કાળે નાશ થાય નિહ. જમે અિ��
બળતો હોય તેને માથે જળ પડે તો ઓલાઈ �ય અને વડવાનળ અિ�� સમુ�ને િવષે છે તે જળનો ઓલા�યો ઓલાતો
નથી; તેમ જ ે�ાને યુ� વૈરા�ય છે તે તો વડવાનળ અિ�� તથા િવજળીનો અિ�� તેવો છે, તે કોઈ કાળે ઓલાય નિહ
અને તે િવના બી� વૈરા�યનો તો િવ�ાસ આવે નિહ. અને અમારો જ ેવૈરા�ય તે તો જવેો વીજળીનો અિ�� તથા
વડવાનળ અિ�� તે સરખો છે. તે અમારા �વભાવને તો જ ેઅિતશય અમાર ેભેળા ર�ા હશે તે �ણે છે અને જ ેછેટે રહે
છે તેને અમારો �વભાવ ���ામાં આવતો નથી અને આ મુકંુદ ��ચારી છે તે ભોળા જવેા જણાય છે તો પણ અમારા
�વભાવને યથાથ� �ણે છે જ,ે ‘મહારાજ તો આકાશ જવેા િનલ�પ છે અને એમને કોઈ પોતાનું પણ નથી અને પારકંુ પણ
નથી.’ અને એવી રીતે જો અમારા �વભાવને �ણે છે તો જવેા ઈ�રમાં ગુણ હોય તેવા ગુણ ��ચારીમાં વત� છે અને
અંતયા�મી સૌમાં ર�ા છે તે બાઈ-ભાઈને મનમાં એમ સમ�વે છે જ,ે ‘��ચારીમાં કોઈ વાતની ખો� નથી.’ તે એવા
�ડા ગુણ આ�યાનું કારણ એ છે જ,ે મોટાપુ�ષને િવષે જ ેિનદ�ષબુિ� રાખે છે તે પોતે સવ� દોષ થકી રિહત થાય છે
અને જ ેમોટાપુ�ષને િવષે દોષ પરઠે છે તે દોષના પરઠનારાની બુિ� �� થઈ �ય છે અને કામાિદક જ ેશ�ુ તે સવ�
તેના હૈયામાં આવીને િનવાસ કર ેછે. પછી એ સ�પુ�ષને િવષે દોષબુિ�નો પરઠનારો જ ેપુ�ષ તેના હૈયામાં ભૂંડા ભૂંડા
ઘાટ પણ પી�યા કર ેછે; અને એ સ�સંગ કર ેછે તોય પણ દુઃિખયો મટે નિહ. અને જ ેબુિ�માન છે તે તો અમાર ેસમીપે
રહીને અમારી સવ� �કૃિતને �ણે છે જ,ે ‘જટેલા સંસારમાં મોહ ઉપ�વવાનાં પદાથ�, ધન, �ી, અલંકારાિદક તથા
ખાનપાનાિદક છે; તે કોઈમાં મહારાજને હેત નથી અને મહારાજ તો સવ� થકી ઉદાસી છે અને કોઈકને દયા કરીને પાસે
બેસવા દે છે કે �ાનવાતા� કર ેછે, તે તો કેવળ તેના �વના ક�યાણને અથ� દયા કરીને કર ેછે.’ અને જ ેમૂખ� હોય તે તો
પાસે રહે તે પણ અમારા �વભાવને એમ ન �ણે અને છેટે રહે તે પણ એમ ન �ણે.

8. સારંગપુર ૬ ( para.2)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “એક એક અવ�થાને િવષે બી� બે બે અવ�થાઓ કેમ રહી છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ �વા�ા જ ેતે જનેે િવષે રહીને િવષયભોગને ભોગવે છે તેને અવ�થા કહીએ. તે
અવ�થા ��ત, �વ�� અને સુષુિ� એ �ણ �કારની છે. જ ે��ત અવ�થા છે તે વૈરાજપુ�ષની જ ેિ�થિત અવ�થા તેનું
કાય� છે ને સ�વગુણા�ક છે ને ને� �થાનકને િવષે રહી છે. એવી જ ે��ત અવ�થા તેને િવષે િવ�ાિભમાની નામે જે
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આ �વા�ા તે જ ેતે �થૂળદેહના અિભમાને સિહત થકો દસ ઇિ��યો ને ચાર અંતઃકરણે કરીને િવવેકે સિહત
યથાથ�પણે પોતાનાં પૂવ�કમ�ને અનુસાર ેબા� શ�દાિદક પંચિવષયના ભોગને ભોગવે છે, તેને સ�વગુણ �ધાન એવી
��ત અવ�થા કહીએ. અને એ ��તને િવષે જો એ �વા�ા �ાંિતએ કરીને અયથાથ�પણે બા� િવષય ભોગને
ભોગવે છે, તો તેને ��તને િવષે �વ�� કહીએ. અને એ �વા�ા જ ેતે ��તને િવષે શોક તથા �માિદકે કરીને િવવેકે
રિહત થકો જો બા� િવષય ભોગને ભોગવે છે, તો તેને ��તને િવષે સુષુિ� કહીએ. અને જ ે�વ�� અવ�થા છે તે
િહર��ગભ�ની જ ેઉ�પિ� અવ�થા તેનું કાય� છે ને રજોગુણા�ક છે ને કંઠ �થાનકને િવષે રહી છે એવી જ ે�વ��
અવ�થા તેને િવષે તજૈસાિભમાની નામે જ ે�વા�ા તે સૂ�મદેહના અિભમાને સિહત ર�ો થકો ઇિ��યો અંતઃકરણે
કરીને પૂવ�કમ�ને અનુસાર ેસુખ દુઃખ�પ વાસનામય ભોગને ભોગવે છે, તેને રજોગુણ�ધાન �વ�� અવ�થા કહીએ. અને
�વ��ને િવષે એ �વા�ા જ ેતે �ાર ે��તની પેઠે જ િવવેકે કરીને �ણતો થકો વાસનામય ભોગને ભોગવે છે, �યારે
તેને �વ��ને િવષે ��ત અવ�થા કહીએ. અને એ �વ��ને િવષે જણાણા જ ેવાસનામય ભોગ તેમને એ �વા�ા જ ેતે
ભોગવતો થકો પણ જો જડપણે કરીને ન �ણે તો તેને �વ��ને િવષે સુષુિ� કહીએ. અને જ ેસુષુિ� અવ�થા છે તે
ઈ�રની જ ે�લય અવ�થા તેનું કાય� છે ને તમોગુણા�ક છે ને �દય �થાનકને િવષે રહી છે. એવી જ ેસુષુિ� અવ�થા તે
�ાર ેએ �વને આવે છે �યાર ેઇિ��યો અંતઃકરણની જ ેવૃિ�ઓ તથા િવષયભોગની વાસના તથા �ાતાપણું ને
કતા�પણું એ સવ� કારણ દેહને િવષે લીન થઈ �ય છે. અને તે કારણ દેહનો અિભમાની જ ે�ા� નામે �વા�ા, તેનું
�ધાનપુ�ષ�પ સગુણ��ના સુખલેશને િવષે અિતશય લીનપણું થઈ �ય છે તેને તમોગુણ�ધાન સુષુિ� અવ�થા
કહીએ અને એ સુષુિ�ને િવષે કમ� સં�કાર ેકરીને કતા�વૃિ�નું જ ેઉ�પ� થવું તેને સુષુિ�ને િવષે �વ�� કહીએ અને ��ત
ને �વ��ને િવષે જ ેપીડા તેના તાપ થકી વળી તે સુષુિ�ના સુખને િવષે �વેશ કરતી જ ેકતા�વૃિ� તેના �િતલોમપણાનું
જ ે�ાન તેને સુષુિ�ને િવષે ��ત કહીએ. એવી રીતે એક એક અવ�થાને િવષે બી� બે બે અવ�થાઓ રહી છે અને
એ જ ેઅવ�થાના ભેદ તેનું જ ે�ાન તે �વા�ાને જ ેવતે થાય છે અને વળી તે તે અવ�થાને િવષે એ �વને કમા�નુસારે
જ ેફળના પમાડનારા છે તેને તુય� પદ કહે છે, અંતયા�મી કહે છે, ��ા કહે છે. �� કહે છે, પર�� કહે છે.”

9. સારંગપુર ૬ ( para.3)

પછી વળી િન�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “પરા, પ�યંતી, મ�યમા અને વૈખરી; એ જ ેચાર વાણી તેને કેમ સમજવી
?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ વાતા� તો બહુ મોટી છે ને અિતશય સૂ�મ છે અને �ીમદ્ ભાગવતના એકાદશ
�કંધને િવષે �ીકૃ�ણભગવાને ઉ�વ� ��યે કહી છે. તેને સં�ેપે કરીને કહીએ તે સાંભળો જ,ે �થમ ઉ�પિ�કાળને િવષે
પુ�ષો�મ ભગવાન જ ેતે વૈરાજપુ�ષના મ�તકને િવષે ર�ું જ ેસહ� દળનું કમળ તેને િવષે �વેશ કરીને
અ�ર��ા�ક એવો જ ેનાદ તેને કરતા હવા પછી તે નાદ જ ેતે સુષુ�ણા માગ� કરીને તે િવરાટપુ�ષના નાિભકંદ ��યે
�યાપીને મહા�ાણે સિહત થકો �યાંથી ઊંચો વૃિ�ને પામતો હવો તેણે કરીને તે િવરાટ પુ�ષનું જ ેનાિભપ� તે
અધોમુખ હતું તે ઊ�વ�મુખ થતું હવું. એવી રીતે તે િવરાટપુ�ષના નાિભકંદને િવષે જ ેનાદ થયો તેને પરાવાણી કહીએ.
અને તે પરાવાણી જ ેતે વેદની ઉ�પિ�ને અથ� પોતે ભગવાને બીજ �પે કરીને �કાશી છે, ને તજેના �વાહ�પ છે, ને
અધ�મા�ા�પ છે. પછી તે પરાવાણી જ ેતે �યાં થકી તે િવરાટના �દયાકાશને પામીને પ�યંતી નામે થતી હવી ને �યાં
થકી કંઠદેશને પામીને મ�યમા નામે થતી હવી ને �યાંથી તે િવરાટના મુખને પામીને વૈખરી સં�ાને પામતી હવી અને
અકાર, ઉકાર ને મકાર; એ �ણ વણ��પે થઈને �ણવ�પે થતી હવી ને પછી બાવન અ�ર�પે થઈને ચાર વેદ�પે થતી
હવી, એવી રીતે િવરા�પુ�ષને િવષે પરા, પ�યંતી, મ�યમા અને વૈખરી; એ ચાર વાણી સમજવી.”

10. સારંગપુર ૧૧ ( para.3)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જમેાં એ સવ� અંગ સંપૂણ� હોય તેની ઉપર તો ભગવાનની કૃપા થાય છે અને જો એ
અંગમાંથી કાંઈક �યૂનતા હોય તો તેની શી ગિત થાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વૈરા�ય, ��ચય�, ��ા,
અિહંસાધમ� અને આ�િન�ા એમાંથી કોઈ અંગમાં �યૂનતા હોય તો આ�યંિતક મો� જ ેભગવાનનું અ�રધામ તેને તો
ન પામે અને એ િવના બી� જ ેભગવાનનાં ધામ છે; તેને પામે અથવા વધુ સવાસિનક હોય તો દેવલોકને પામે. જે
દેવલોકને ભગવાનના ધામ આગળ મો�ધમ�ને િવષે નરક તુ�ય ક�ા છે. અને દેવતામાંથી મનુ�ય થાય ને મનુ�યમાંથી
વળી દેવતા થાય અને “अनेकज�संिस��तो याित परां गितम्” એ �ોકનો પણ એજ અથ� છે જ,ે જ ેભગવાનનો ભ�
સવાસિનક હોય તે નરક ચોરાશીમાં તો ન �ય અને દેવતામાં ને મનુ�યમાં તો અનંત જ�મ ધર.ે પછી �ાર ેપૂવ� ક�ા
એવા વૈરા�યાિદક લ�ણે યુ� થાય �યાર ેજ ભગવાનની કૃપાનું પા� થાય અને પછી ભગવાનનો એકાંિતક ભ� થઈને
ગુણાતીત એવું જ ેભગવાનનું અ�રધામ તેને પામે છે, માટે એક જ�મે અથવા અનંત જ�મે પણ જ ેિદવસ �થમ ક�ા
એવે લ�ણે યુ� થઈને અિતશય િનવા�સિનક થશે �યાર ેજ ભગવાનની કૃપાનું પા� થશે અને આ�યંિતક મો�ને
પામશે, પણ તે િવના તો નિહ જ પામે.”

11. કાિરયાણી ૧ ( para.3)
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�યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એમાં તે શું ઉ�ર થયો ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એમાં તો
એ ઉ�ર થયો જ,ે “�ાર ેબુિ�માં િન�ય થયો �યાર ે�વમાં પણ િન�ય થઈ ગયો એમ �ણવું. તે કેવી રીતે થાય છે?
તો �થમ ઇિ��યોમાં િન�ય થાય છે, પછી અહંકારમાં િન�ય થાય છે, પછી િચ�માં િન�ય થાય છે, પછી મનમાં
િન�ય થાય છે, પછી બુિ�માં િન�ય થાય છે, પછી �વમાં િન�ય થાય છે.” એમ �ી�મહારાજ ેક�ું.

12. કાિરયાણી ૧ ( para.4)

�યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ વળી પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ઇિ��યોમાં િન�ય હોય તે કેમ જણાય ને અંતઃકરણમાં િન�ય
હોય તે કેમ જણાય ? ને �વમાં િન�ય હોય તે કેમ જણાય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઇિ��યોમાં િન�ય તે
એમ �ણવો જ,ે આ જગતને િવષે જ ેજ ેપદાથ� છે તે દીઠામાં, સાંભ�યામાં, સૂં�યામાં, અ�યામાં આવે છે તેમાં કેટલાક
શુભ છે ને કેટલાક અશુભ છે, અને કેટલાક સુખ�પ છે ને કેટલાક દુઃખ�પ છે, અને કેટલાક િ�ય છે ને કેટલાક અિ�ય
છે, અને કેટલાક યો�ય છે ને કેટલાક અયો�ય છે; એ સવ� ભગવાનમાં જણાય તેણે કરીને કોઈ સંશય ન થાય, તો એને
ઇિ��યોમાં િન�ય �ણવો. અને સ�વ, રજ અને તમ એ �ણ ગુણના જ ેકાય� છે, તેમાં આળસ, િન�ાિદક તમોગુણનું
કાય� છે, અને કામ-�ોધાિદક રજોગુણનું કાય� છે; અને શમદમાિદક સ�વગુણનું કાય� છે; એ સવ� ભગવાનમાં દેખાય પણ
તેમાં કોઈ સંશય ન થાય, તો એને અંતઃકરણમાં ભગવાનનો િન�ય �ણવો. અને જમે ઋષભદેવ ભગવાન િનિવ�ક�પ
સમાિધએ કરીને ઉ�મ� થકા િવચયા� ને મુખમાં પાણો રા�યો ને પોતાનો દેહ દાવાનળમાં બળી ગયો તોય ખબર ન
રહી; એવી રીતે જ ેગુણાતીત િ�થિત તે ભગવાનમાં જણાય તેમાં કોઈ સંશય ન થાય, તો એને �વને િવષે િન�ય
�ણવો. �યાં ��ાંત છે; “જમે સમુ�માં વહાણ ચાલે છે તેમાં જ ેલોઢાનાં નાંગળ હોય, તેને સમુ�માં નાંખે, તે જો ધરતી
લગણ ન પૂ�યો હોય ને તેને જો તરત તાણી લે તો ઝાઝી મહેનત ન પડે ને તરત નીસરી આવે, અને તેને ધરતી લગણ
જવા દઈને તાણે તો ઘણી મહેનતે નીસર,ે અને જો ધીર ેધીર ેજવા દે ને ધરતીમાં ખૂંતે ને ભરાઈ �ય તો પાછો તે તા��ો
તણાય નિહ ને નીસર ેપણ નિહ. એમ જનેે �વને િવષે િન�ય થાય તો તેનો િન�ય કોઈ �કાર ેતા��ો તણાય નિહ.”
એવી રીતે �ી�મહારાજ ેવાતા� ઘણીક કરી, પણ આતો િદશમા� લખી છે.

13. કાિરયાણી ૧ ( para.7)

�યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! �ુિત-�મૃિતમાં એમ ક�ું છે જ,ે ‘िनरंजनः परमं सा�मुपैित’ ।।
‘बहवो �ानतपसा पूता म�ावमागताः’।। �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો અમે અભ�ના મન-ઇિ��યોને ક�ું
છે, પણ ભ�ના મન-ઇિ��યો તો ભગવાનને સા�ા�કારપણે પામે છે, જમે આકાશને િવષે રહી છે જ ેપૃ�વી તે
�લયકાળને સમે આકાશ�પ થઈ �ય છે, અને જળ પણ આકાશ�પ થઈ �ય છે, અને તજે પણ આકાશ�પ થઈ
�ય છે અને વાયુ પણ આકાશ�પ થઈ �ય છે; એમ જ ેભગવાનના ભ� હોય તેના જ ેદેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને
�ાણ; તે સવ� ભગવાનને �ાને કરીને ભગવાનને આકાર ેથઈ �ય છે ને િદ�ય થઈ �ય છે. કાં જ,ે ભગવાન પોતે
િદ�યમૂિત� છે, તેના ઇિ��યો, અંતઃકરણ, દેહ તેને આકાર ેએ ભ�ના દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ થાય છે; માટે િદ�ય થઈ
�ય છે. �યાં ��ાંત છે; “જમે ભમરી ઈયળને ઝાલી લાવે છે ને તેને ચટકો લઈને ઉપર ગુ�ંરવ કર ેછે, તેણે કરીને તે
ઈયળ તેને તે દેહે કરીને તદાકાર થઈ �ય છે પણ કોઈ અંગ ઈયળનું રહેતું નથી. ભમરી જવેી જ ભમરી થઈ �ય છે,
તેમ ભગવાનનો ભ� પણ એ ને એ દેહે કરીને ભગવાનને આકાર ેથઈ �ય છે. અને આ જ ેઅમે વાતા� કહી તેનું હાદ�
એ છે જ,ે આ��ાને સિહત જ ેભિ�િન�ાવાળો છે તથા કેવળ ભિ�િન�ાવાળો છે તે બેયની એ ગિત કહી છે. પણ
કેવળ આ�િન�ાવાળો જ ેકૈવ�યાથ� તેના દેહ, ઇિ��યો અને અંતઃકરણ; તેનું ભગવાનની મૂિત�ને તદાકારપણું નથી
થતું; એ તો કેવળ ��સ�ાને પામે છે.” એમ વાતા� કરીને બો�યા જ,ે “હવે એટલી વાતા� રાખો અને સભા સવ� શૂ�ય
થઈ ગઈ છે, માટે કોઈક સારાં સારાં કીત�ન બોલો.” એમ કહીને પોતે �યાન કરવા માં�યા ને સંત કીત�ન ગાવા લા�યા.

14. કાિરયાણી ૪ ( para.3)

�યાર ે�ી�મહારાજને િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! જ ેઆ �વને િવષે સા�ી ર�ા છે, તે સા�ી જ ેહોય
તે તો મૂિત�માન હોય, ને જ ેમૂિત�માન હોય તે �યાપક કેમ હોય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મૂિત�માન હોય તે
પણ �યાપક હોય. જમે અિ��દેવ છે તે પોતાના લોકને િવષે મૂિત�માન છે ને પોતાની શિ�એ કરીને કા�ને િવષે ર�ો
છે, તેમ ભગવાન પણ પોતાના અ�રધામને િવષે મૂિત�માન થકા પોતાની અંતયા�મી શિ�એ કરીને �વોને િવષે
�યાપીને ર�ા છે ને મૂિત�માનની પેઠે િ�યાને કર ેછે, માટે એને પણ મૂિત�માન �ણવા.”

15. કાિરયાણી ૯ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ ેિન�યાનંદ �વામી તથા ��ાનંદ �વામી ��યે �� પૂ�ો જ,ે “જનેે એવી મિલન રીસ હોય જ ેજનેી
ઉપર આંટી પડે તે સંગાથે આંટી મૂકે જ નિહ, પાડાની પેઠે રીસ રા�યા જ કર,ે એવો જ ેહોય તેને તે સાધુ કહીએ કે ન
કહીએ ?” પછી એ બે બો�યા જ,ે “જ ેએવો હોય તેને તે સાધુ ન કહેવાય.”

16. લોયા ૧ ( para.8)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “એ કામાિદક શ�ુને ટા�યાનો શો ઉપાય છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “એ કામાિદક શ�ુ તો તો ટળે જો એને ઉપર િનદ� ય થકો દંડ દેવાને ત�પર રહે. જમે ધમ�રા� છે તે પાપીને મારવાને
અથ� દંડ લઈને રાત-િદવસ તૈયાર રહે છે, તેમ ઇિ��યો કુમાગ� ચાલે તો ઇિ��યોને દંડ દે અને અંતઃકરણ કુમાગ� ચાલે તો
અંતઃકરણને દંડ દે. તેમાં ઇિ��યોને કૃ��ચાં�ાયણે કરીને દંડ દે અને અંતઃકરણને િવચાર ેકરીને દંડ દે, તો એ કામાિદક
શ�ુનો નાશ થઈ �ય અને પોતાને ભગવાનના િન�યે કરીને સંપૂણ� કૃતાથ� માને.”

17. લોયા ૭ ( para.2)

અને તે સમયમાં વચનામૃતનું પુ�તક િન�યાનંદ �વામીએ લાવીને �ી�મહારાજને આ�યું. પછી તે પુ�તકને જોઈને બહુ
રા� થયા અને પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “આજ તો ભાર ેભાર ે�� પૂછો તો વાત કરીએ.” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ
�� પૂ�ો જ,ે “�ુિતમાં ક�ું છે જ,ે ‘ऋते �ाना� मु��ः ।’ ‘तमेव िविद�ाितमृ�ुमेित ना�ः प�ा िव�तेऽयनाय ।’ એ
�ુિતમાં એમ ક�ું જ,ે ‘ભગવાનનું સા�ાત્ �ાન થાય �યાર ે�વનું ક�યાણ થાય છે.’ �યાર ેશા�માં જ ેબી� સાધન
ક�યાણને અથ� બતા�યાં છે, તેનું શું �યોજન છે ? કેમ જ,ે ક�યાણ તો �ાને કરીને જ થાય છે.” એવા ��ને સાંભળીને
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાન તે �ણવાનું નામ છે.” �યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ આશંકા કરી જ,ે “�ણવું એ જ �ાન
હોય તો શા�ે કરીને ભગવાનને સવ� જગત �ણે છે, તેણે કરીને સવ�નું ક�યાણ થતું નથી.”

18. લોયા ૭ ( para.3)

�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�ે કરીને પરો�પણે ભગવાનને ���ા, તેણે કરીને જમે ક�યાણ નથી તેમ જ
રામકૃ�ણાિદક ભગવાનના અવતાર હતા �યાર ેતેમને સવ� મનુ�યે ��ય� દીઠા હતા; તો તેણે કરીને પણ શું ક�યાણ થયું
છે ?” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જણેે ભગવાનને ��ય� દીઠા હોય તેનું તો જ�મા�તર ેક�યાણ થાય છે.” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જણેે શા�ે કરીને ભગવાનને ���ા તેણે કરીને પણ જ�મા�તર ેક�યાણ થાય છે, કાં જ,ે જનેે
શા�ે કરીને ���ા છે તેને જ ને�ે કરીને દેખે છે અને જનેે ને�ે કરીને દેખે છે તેને જ શા�ે કરીને �ણે છે; માટે બેયનું
બીજબળ બરોબર થાય છે ને બેયનું જ�મા�તર ેક�યાણ પણ બરોબર છે. કેમ જ,ે �વણે કરીને ભગવાનને સાંભ�યા
તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે સાંભ�યા જ કહેવાય. અને �વચાએ કરીને �પશ� કય� તેમાં શું �ાન નથી? પણ તેને તે
�પશ� કય� જ કહેવાય. અને ને�ે કરીને જોયા તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે જોયા જ કહેવાય. અને નાિસકાએ કરીને
સૂ�યા તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે સૂ�યા જ કહેવાય. અને િજ�ાએ કરીને વણ�ન કયા� તેમાં શું �ાન નથી ? પણ
તેને તે વણ�ન કયા� જ કહેવાય. એવી રીતે બા� ઇિ��યોએ કરીને �ાન છે તથા અંતઃકરણે કરીને જ ે�ાન છે અને
અંતઃકરણ-ઇિ��યો પર જ ે�વસ�ા-તદાિ�ત જ ેઅનુભવ �ાન છે, તેમાંથી તમે કયા �ાનને કહો છો ? અને જે
ભગવાન છે તેણે તો આ જગતની ઉ�પિ�ને અથ� અિન�� એવું �વ�પ ધાયુ� છે, જનેે િવષે �થાવર-જંગમ�પ જ ેિવ�,
તે સાવકાશે કરીને ર�ું છે અને સંકષ�ણ�પે કરીને જગતનો સંહાર કર ેછે અને ��ુ���પે કરીને જગતની િ�થિત કર ેછે
તથા મ��ય-ક�છાિદક અવતારનું ધારણ કર ેછે. એવી રીતે �ાં જવેું કાય� �યાં તેવા કાય�ની િસિ�ને અથ� તેવા �પનું
�હણ કર ેછે. તેમાં કોઈ કાય� તો એવું છે જ,ે જમેાં અંતઃકરણ-ઇિ��યો નથી પૂગતાં, કેવળ અનુભવ�ાને કરીને જ
જણાય છે, �યાર ેતેવા કાય�ની િસિ�ને અથ� ભગવાન પણ તેવા �વ�પનું ધારણ કર ેછે. અને કોઈ કાય� એવું છે જ,ે
ઇિ��યો-અંતઃકરણે કરીને ���ામાં આવે છે �યાર ેતે કાય�ની િસિ�ને અથ� ભગવાન પણ તેવા જ થાય છે; માટે તમે
કયા ભગવાનના �વ�પને �ાને કરીને ક�યાણ થાય એમ પૂછો છો ?” �યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જે
ભગવાનના �વ�પને િવષે ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને અનુભવ; એ �ણે પૂગે એવા ભગવાનના �વ�પને �ાને કરીને
મો� થાય; એમ કહીએ છીએ.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એવા જ ેભગવાન તે તો �ીકૃ�ણ છે. તે તો પોતે
પોતાને એમ કહે છે જ,ે ‘य�ा�रमतीतोऽहम�रादिप चो�मः । अतोऽ�� लोके वेदे च �िथतः पु�षो�मः।।’
‘िव��ाहिमदं कु�मेकांशेन ��थतो जगत्’ ‘म�ः परतरं ना���ि�द�� धन�य ! । मिय सव�िमदं �ोतं सू�े मिणगणा
इव ।।’ ‘प� मे पाथ� ! �पािण शतशोऽथ सह�शः । नानािवधािन िद�ािन नानावणा�कृतीिन च।।’ ઈ�યાિદક વચને
કરીને પોતે પોતાને ઇિ��યો- અંતઃકરણ થકી અગોચર કહે છે, માટે ભગવાનને ત�વે કરીને સમજવા તે તો એમ છે જ,ે
ઇિ��યો, અંતઃકરણ તથા અનુભવ; એ �ણે કરીને યથાથ�પણે ��ય� ભગવાનને �ણે �યાર ેપૂરો �ાની કહેવાય અને એ
�ણ �કારમાંથી જો એકે ઓછો હોય તો તેને આ�યંિતક �ાન ન કહેવાય ને તેણે કરીને જ�મ-મૃ�યને પણ ન તર ેઅને
કોઈક સાધને કરીને ���વ�પને પા�યો હોય તે પણ જો ��ય� ભગવાનને એવી રીતે ન �ણે તો તે પણ પૂરો �ાની
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ન કહેવાય. માટે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે “नै���म��ुतभावविज�तं न शोभते �ानमलं िनर�नम्” તથા ગીતામાં
ક�ું છે જ,ે “कम�णो �िप बो��ं बो��ं च िवकम�णः । अकम�ण� बो��ं गहना कम�णो गितः ।।” અકમ� જ ે�ાન તેને
િવષે પણ �ણવું ર�ું છે તે શું? તો જ ે���પ થયો તેને પણ પર�� પુ�ષો�મ તે �ણવા ર�ા છે અને જ ે���પ
થયો તેને જ પુ�ષો�મની ભિ�નો અિધકાર છે. તે ભિ� તે શું ? તો જમે �ેત�ીપવાસી જ ેિનર�મુ� છે તે ���પ
થકા ચંદન-પુ�પાિદક નાના �કારની પ�ૂસામ�ીએ કરીને પર�� જ ેવાસુદેવ તેને પજૂ ેછે, તેમ એ પણ ���પથકો
��ય� ભગવાનની ભિ� ચંદન-પુ�પ, �વણ-મનનાિદકે કરીને કર.ે તે ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ ે“��भूतः �स�ा�ा
न शोचित न कां�ित । समःसव�षु भूतेषु म���ं लभते पराम् ।।” માટે ���પ થઈને જ ેપર��ની ભિ� ન કર ેતો તે
પણ આ�યંિતક ક�યાણને ન પા�યો કહેવાય. અને “भूिमरापोऽनलो वायुः खं मनो बु��रेव च । अह�ार इतीयं मे िभ�ा
�कृितर�धा ।।” એ �યા�ય એવી જડ �કૃિત છે. અને “अपरेयिमत��ां �कृितं िव�� मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो !
ययेदं धाय�ते जगत् ।।” એ �યાપક એવી ચૈત�ય �કૃિત છે. અને જ ે��ય� ભગવાન છે, તે કેવા છે? તો એ અ� �કારની
જ ે�યા�ય �કૃિત અને તેને િવષે �યાપક એવી જ ૈચૈત�ય �કૃિત તે બેયના આધાર છે. જમે આકાશ છે તે પૃિથ�યાિદક
ચાર ત�વનો આધાર છે અને પૃ�વીની �ાર ેસંકોચ અવ�થા થાય છે તે ભેળો આકાશ પણ સંકોચને પામે છે ને પૃ�વીની
િવકાસ અવ�થા થાય છે તે ભેળી આકાશની પણ િવકાસ અવ�થા છે તથા જળ, તજે અને વાયુની સંકોચ-િવકાસ
અવ�થા ભેળી આકાશની પણ સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે અને પૃિથ�યાિદ ત�વની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા તે બેય
આકાશને િવષે થાય છે, તેમ એ બે �કૃિતની સંકોચ-િવકાસ ભગવાનની પણ સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે ને એ બે
�કૃિતની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા તે ભગવાનને િવષે છે. એવા જ ેભગવાન તે સવ�ના આ�ા છે. �યાં �ુિતયો છે-

19. લોયા ૧૦ ( para.2)

તે સમયમાં િન�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “આ જગતમાં કેટલાક મનુ�યને �ીઆિદક પદાથ�માં એવું હેત થાય છે
જ,ે તેનો િવયોગ થયો હોય તો �ાણનો �યાગ થઈ �ય; અને કેટલાકને �ીઆિદક પદાથ�માં હેત છે પણ સાધારણ છે,
માટે તેના િવયોગે કરીને �ાણનો �યાગ ન થાય; એ બે �કારના �વ છે. તે જમે સંસારમાં હેતે કરીને જોડાય છે તેમ તે
હેતવાળાને જો ભગવાન મળે તો તેમાં પણ એમ જ જોડાય જ,ે ભગવાનનો િવયોગ થાય તો �ાણ �ય; અને જનેે
સંસારમાં સાધારણ હેત છે ને તેને ભગવાન મળે તો ભગવાનમાં પણ સાધારણ હેત થાય. તે એ બે �કારના જ ેમનુ�ય
તેને િવષે કમ� કરીને એવો ભેદ છે કે એ બે �કારના �વ અનાિદના જ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ભેદ
�વમાં �વાભાિવક નથી, એ તો કમ� કરીને થાય છે. તે કેવી રીતે થાય છે ? તો �ાર ે�વ કમ� કર ેછે �યાર ે�વની
વૃિ�નો વેગ �ણ �કાર ેથાય છે. એક મંદવેગ, બીજો મ�યમવેગ અને �ીજો તી�વેગ. તેમાં જવેે વેગે વૃિ� પદાથ�માં ચોટે
�યાર ેતેને તેવી �તનું કમ� લાગે છે; તે કમ� કરીને �નેહમાં પણ �ણ �કાર છે.”

20. લોયા ૧૦ ( para.3)

પછી વળી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “વૃિ�ના વેગમાં એ �ણ �કાર થયા તે ગુણે કરીને થયા કે કોઈ બી� હેતુએ
કરીને થયા ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ �ણ �કારના જ ેભેદ તે ગુણે કરીને નથી; એ તો જ ેપદાથ�માં કેવળ
ઇિ��યો જ �વત�, �યાર ેમંદવેગ થાય છે અને �ાર ેમને સિહત ઇિ��યો પદાથ�માં �ય, �યાર ેમ�યમવેગ થાય છે અને
�ાર ેઇિ��યો, મન અને �વ; એ �ણે ભેગા થઈને પદાથ�માં �વત� છે, �યાર ેતે વૃિ�નો તી�વેગ થાય છે, અને તે
તી�વેગ એક ચ�ુ ઇિ��યને િવષે લા�યો હોય, તો બી� ઇિ��યો તેને અનુવત� થઈને સવ� ઇિ��યોમાં લાગે છે. એવી
રીતે જ ેજ ેઇિ��યમાં મુ�યપણે તી�વેગ લા�યો હોય �યાર ેબી� ઇિ��યો તેને અનુવત� થઈ રહે છે. અને એ જ ેતી�વેગ
તે રજોગુણી, સ�વગુણી અને તમોગુણી; એ �ણેયને લાગે છે. અને એક એક ઇિ��યમાં તો સવ�ને તી� વેગ હોય છે અને
તદનુસાર ેપદાથ�માં હેત થાય છે.”

21. લોયા ૧૦ ( para.4)

�યાર ેવળી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એને ભગવાનમાં કેમ તી� વેગે કરીને હેત થતું નથી ?” �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “દેશ, કાળ, િ�યા, �યાન, શા�, દી�ા, મં� અને સંગ; એટલાંને યોગે કરીને શુભ અથવા અશુભ આચરણ
થાય છે; તે જો �ડા દેશ, કાળ, સંગાિદક �ા� થયા હોય, તો ભગવાનને િવષે પણ તી�વેગે કરીને �નેહ થાય છે અને
જો ભૂંડા દેશાિદકનો યોગ થાય, તો ભગવાન િવના અ�ય પદાથ�માં �ીિત થાય છે.”

22. લોયા ૧૩ ( para.3)

અને �યાર પછી િન�યાનંદ�વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �ાં સુધી એ મુ�ોને ગુણનો સંબંધ છે �યાં સુધી તો
તેને દેશકાળાિદકે કરીને િવપય�યપણુ થાય અને નારાયણ છે તે તો ગુણમાં ર�ા થકા દેશકાળાિદકે કરીને પરાભવને ન
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પામે, એ તો ઠીક; પણ �ાર ેએ સવ� મુ�ોને ગુણનો સંબંધ ન હોય ને િનગુ�ણપણે કરીને અ�રધામને િવષે ર�ા હોય
અને નારાયણ પણ �યાં તેવી જ રીતે ર�ા હોય, તે વાર ેએ સવ� ચૈત�યમય છે ને િનગુ�ણ છે ને ‘मम साध��मागताः’ એવી
રીતે નારાયણના સાધ�ય�પણાને પા�યા છે એવા જ ેમુ� અને નારાયણ તેને િવષે કેમ ભેદ સમજવો ?” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે ચં�મા છે ને તારા છે, તેમાં ભેદ છે કે નિહ? જુવોને �કાશપણે કરીને સરખા નથી અને
િબંબમાં પણ ઘણો ભેદ છે અને સવ� ઔષિધનું પોષણ તે પણ ચં�મા વતે જ થાય, પણ બીજ ેતાર ેન થાય અને રાિ�નો
અંધકાર તે પણ ચં�માએ કરીને ટળે, પણ તારાએ કરીને ટળે નિહ; તેમ નારાયણ તથા મુ�ોમાં ભેદ છે. અને વળી જમે
રા� ને રા�ના ચાકર તે મનુ�ય �િતએ કરીને સરખા છે, પણ રા�નું સામ�ય�, ઐ�ય�, �પ, લાવ��તા તે સવ�પરી
છે. અને જ ેરા�વતે થાય તે ચાકર વતે થાય નિહ, સૂઝે એવડો મોટો હોય તો પણ ન થાય. તેમ પુ�ષો�મનારાયણ તે
સવ� કતા� છે, સવ�કારણ છે, સવ�િનયંતા છે, અિત �પવાન છે, અિત તજે�વી છે, અિત સમથ� છે, અને ‘कतु�मकतु�म्
अ�थाकतु�म्’ સમથ� છે; તે જો પોતાની ઈ�છામાં આવે તો એ અ�રધામને િવષે ર�ા જ ેમુ� તે સવ�ને પોતાના તજેને
િવષે લીન કરીને પોતે એક જ િવરાજમાન રહે, અને સૂઝે તો એ સવ� મુ� તેમણે સે�યા થકા તેમની ભિ�ને અંગીકાર
કર ેને એ સિહત િવરાજમાન રહે. અને જ ેઅ�રધામને િવષે પોતે ર�ા છે, તે અ�રને પણ લીન કરીને પોતે �વરાટ્ થકા
એકલા જ િવરાજમાન રહે; અને પોતાને મનમાં આવે તો એ અ�રધામ િવના પણ અનંતકોિટ મુ�ને પોતાને ઐ�ય�
કરીને ધારવાને સમથ� છે. જમે પૃથુ ભગવાને પૃ�વીને ક�ું જ,ે ‘મારા ધનુષથકી નીસયા� જ ેબાણ તેણે કરીને તને મારીને
મારા સામ�ય� કરીને આ સવ� જગતને ધારવાને હંુ સમથ� છંુ;’ તેમ એ નારાયણ પોતાને ઐ�ય� કરીને સવ�પરી વત� છે. તે
એને ને બી� અ�રાિદક મુ�ને સરખા કહે છે તે દુ� મતવાળા �ણવા ને તેને અિત પાપી �ણવા અને એનાં દશ�ન
પણ કરવા નિહ. અને એવી રીતની સમજણવાળાનાં દશ�ન કરીએ, તો પંચ મહાપાપ જવેું પાપ થાય. અને એ
નારાયણને લઈને તો જનેે િવષે મો�પ કહીએ તેને િવષે સંભવે. અને એને લઈને ��ા, િશવ, નારદ, સનકાિદક, એ
સવ�ને ભગવાન કહેવાય છે અને ઉ�વ�ને િવષે એ નારાયણને લઈને ઉ�વને ભગવાન કહેવાય અને હમણાં આ
મુ�ાનંદ �વામી જવેા સંતને િવષે એ નારાયણને લઈએ, તો એમને પણ ભગવાન જવેા કહેવાય; અને એ નારાયણને
લીધા િવના તો અ�રને પણ ભગવાન ન કહેવાય તો બી�ની શી વાતા� કહેવી ? અને “अप�रिमता �ुवा�नुभृतो यिद
सव�गता�िह� न शा�तेित िनयमो �ुव ! नेतरथा ।” એ વેદ�તુિતના ગ�નો પણ એ જ અથ� છે. અને જો એમ ન હોય તો
આ આપણ સવ� છીએ તે આ દેહ થકી નોખો જ ેઆ�ા તેને ���પ �ણીએ છીએ અને �ાન, વૈરા�યાિદક સાધને
યુ� છીએ તો પણ એ નારાયણને �સ� કરવાને અથ� રાત િદવસ ઉ�ગરા કરીએ છીએ, અને કીત�ન, નામ�મરણ તે
તાળીઓ વગાડી વગાડીને હાથની આંગળીયો ફાટી �ય એમ કરીએ છીએ તથા કથાવાતા� રાત-િદવસ કરીએ
કરાવીએ છીએ, તે જો એ નારાયણ સરખા થઈ જવાતું હોય તો એવડો દાખડો શું કરવા કરીએ ? માટે ‘એ નારાયણ
જવેા તો એક નારાયણ જ છે, પણ બીજો કોઈ એ જવેો થતો નથી.’ અને ‘एकमेवाि�तीयं ��’ એ �ુિતનો પણ એ જ
અથ� છે જ,ે એ નારાયણ જવેા તો એક નારાયણ જ છે. એમ સવ� શા�નો િસ�ાંત છે.” એવી રીતે ભ�જનની િશ�ાને
અથ� �ી�મહારાજ ેવાતા� કરી; ને પોતે તો સા�ાત્ પુ�ષો�મનારાયણ છે.

23. લોયા ૧૫ ( para.3)

�યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ આશંકા કરી જ,ે “હે મહારાજ ! �યાર ેએમ કહેવાય છે જ,ે �વ જ ેતે સામા�યપણે સવ� દેહમાં
�યાપીને િવશેષપણે �દયાકાશમાં ર�ો છે, �યાર ેસવ� ઠેકાણે સરખું �ણપણું નથી જણાતું; તેનું કેમ સમજવું ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે સૂય� છે તે િકરણે કરીને સવ� પદાથ�માં �યાપીને ર�ો છે, પણ આગળ જવેું પદાથ� છે �યાં
તેવો સૂય�નો �કાશ જણાય છે. કેમ જ,ે કાચની ભૂિમ હોય તથા �વ�છ િનમ�ળ પાણી હોય �યાં જવેી રીતે સૂય�નો શુ�
�કાશ જણાય છે, તેવી રીતે પાણાની ભૂિમ, રતેીની ભૂિમ તથા ડોળાયેલું પાણી; તેમાં જણાતો નથી. એવી રીતે સૂય�ના
�કાશમાં �યૂન-અિધકપણું જણાય છે. તેમ એ �વ ઇિ��યો, અંતઃકરણ, ગોલક; એ સવ�ને િવષે સમાનપણે ર�ો છે,
પણ ઇિ��યોને િવષે �વ�છપણું છે; માટે તેને િવષે િવશેષ �કાશ જણાય છે. જુઓ ને, ને�માં જવેું તજે જણાય છે તેવું
નાક-કાનમાં કોઈ િદવસ જણાય છે ? નથી જણાતું. અને ચાર અંતઃકરણનું અિત �વ�છપણું છે, તો �યાં �વનો અિધક
�કાશ જણાય છે અને બી� ઇિ��યોમાં �યૂન જણાય છે, પણ �વ તો સવ� દેહને િવષે સમાનપણે ર�ો છે.”

24. લોયા ૧૫ ( para.5)

�યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! તમે �વને તો િનરાકાર ક�ો, �યાર ેતે �વને િવષે ભગવાન
ર�ા છે તે પણ અિલંગપણે ર�ા છે કે મૂિત�માન ર�ા છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન તો ઇિ��યો,
દેવતા, અંતઃકરણ અને �વ; એ સવ�ના આ�યપણે ર�ા છે. તે �ીકૃ�ણભગવાને ઉ�વ ભેળે ગોપીઓને કહેવરા�યું છે
જ,ે ‘ઇિ��યો, અંતઃકરણ, દેવતા અને �વ; તેના આ�યપણે કરીને તમાર ેસમીપે હંુ ર�ો છંુ. જમે પંચ મહાભૂત ��ાંડને
િવષે ર�ાં છે ને તેના તે જ સવ�ના દેહમાં ર�ાં છે; તેમ જ ેહંુ આ મથુરામાં ર�ો છંુ તે તો જમે મહાભૂત િવશેષપણે કરીને
��ાંડને િવષે ર�ાં છે, તેમ ર�ો છંુ અને જમે એ ભૂત �વોના દેહોમાં સામા�યપણે ર�ાં છે તેમ હંુ તમાર ેપાસે ર�ો છંુ
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અને જ ેહંુ દેખાતો નથી તે તો તમારા િચ�ની વૃિ�નો માર ેિવષે િનરોધ થાય તેને અથ� નથી દેખાતો, પણ ર�ો તો
મૂિત�માન છંુ.”

25. લોયા ૧૫ ( para.6)

�યાર ેવળી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એ ભગવાન ઇિ��યાિદકના આ�યપણે ર�ા છે, તે પુ�ષ�પે
કરીને ર�ા છે કે અ�ર�પે ર�ા છે કે પોતે �વયં પુ�ષો�મપણે ર�ા છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�વ,
પુ�ષ, અ�ર અને પુ�ષો�મ; એ સવ�નું તજે �કાશપણે તો સ�તીય છે, માટે એમના �કાશના ભેદ પાડવાને તો કોઈ
સમથ� છે નિહ અને ભેદ તો અિતશય છે, પણ તે ભેદને દેખવાને કોઈ સમથ� નથી અને જનેે એ ભગવાન કૃપા કર ેછે તેણે
કરીને તેને �કાશમય એવો િદ�ય દેહ બંધાય છે. પછી તે એમ �ણે છે જ,ે ‘આ હંુ છંુ ને આ પુ�ષ છે ને આ અ�ર છે ને
એ સવ�થી િવલ�ણ એવા આ પુ�ષો�મ છે.’ એવી રીતે એ સવ�ને પૃથ�પણે દેખે છે ને એમના �કાશને પણ
િવલ�ણપણે દેખે છે, પણ બીજો તો કોઈ પૃથક્ દેખવાને અથ� સમથ� થાય નિહ. માટે એ ભગવાન સૂઝે એ �પે કરીને
ર�ા છે, પણ પોતે જ ર�ા છે.”

26. લોયા ૧૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પોતાની મેળે બો�યા જ,ે “જુવોને, ભગવાનની માયાનું બળ કેવું છે ! જણેે કરીને િવપરીતપણું ઘણું
થાય છે; કેમ જ,ે �થમ કેવો સારો જણાતો હોય ને પછી અિતશય ભૂંડો થઈ �ય છે !” એમ કહીને પછી વળી પરમહંસ
��યે બો�યા જ,ે “આજ તો �� પૂછો તો વાતા� કરીએ.” �યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! �થમ સારો
હોય ને �તુિત કરતો હોય અને તેનો તે પાછો િનંદા કરવા માંડે છે; માટે સૂઝે એવો દેશ, કાળ, િ�યા, સંગ િવષમ થાય તો
પણ સારો ને સારો જ રહે, પણ કોઈ રીતે િવપરીત મિત થાય નિહ; તે શાણે કરીને થાય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “જનેે દેહનો અનાદર હોય ને �ઢ આ�િન�ા હોય ને પંચિવષયમાં વૈરા�ય હોય અને ભગવાનનો માહા��યે સિહત
યથાથ� િન�ય હોય, એવાને સૂઝે એવું દેશકાળાિદકનું િવષમપણું થાય તો પણ એની મિત અવળી થાય નિહ; અને જે
દેહાિભમાની હોય ને પંચિવષયનો અિતશય અભાવ ન થયો હોય, તેને �ાર ેસંત એ િવષયનું ખંડન કર,ે �યાર ેતે સંત
મોટેરા હોય તેનો પણ અભાવ આવે ને ભગવાનનો પણ અભાવ આવે. અને ભગવાનનો તો યથાથ� િન�ય હોય તો પણ
જો પંચિવષયનો અ�યંત અભાવ ન થઈ ગયો હોય ને તેની આસિ� હોય ને તે િવષયનું મુ�ાનંદ �વામી જવેા ખંડન
કર ેતો તેનું માથું શ�ે કરીને મુકાવી દે એવો �ોહ કર.ે”

27. લોયા ૧૭ ( para.3)

પછી વળી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “કોઈકને દેહાિભમાન તથા પંચિવષયની આસિ� હોય તો પણ તે સ�સંગમાં
ન�યો �ય છે, તે કેમ સમજવું?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એને �ાં સુધી કોઈક ધ�ો નથી લા�યો �યાં સુધી
ન�યો �ય છે પણ �ાર ેકોઈક મોટા સંત અથવા ભગવાન તે માનને ખોદશે તથા �વાદ, દેહાિભમાન, લોભ, કામ,
�ોધ એને ખોદશે �યાર ેએને જ�ર તે સંતનો અભાવ આવશે; �યાર ેએ જ�ર સંતનો �ોહ કરશે ને સ�સંગમાંથી િવમુખ
થશે. જમે સપ� લાળ નાખી હોય, એવું જ ેદૂધ સાકર તેને જણેે પીધું હોય ને તે �વે છે તો પણ તે ઘડી બે ઘડીમાં, સાજં-
સવાર, આજ-કાલ જ�ર મરનારો છે; તેમ જ ેદેહાિભમાની છે તે મિહને, બે મિહને, વષ�, બે વષ�, દશ વષ�, દેહ મૂ�ા
સમે, દેહ મૂકીને, �ાર-ે�યાર ેપણ એ જ�ર સંતનો અભાવ લઈને પડી જશે. અને જનેે દેહાિભમાન ન હોય અને એમ
સમજતો હોય જ,ે ‘અંતઃકરણ-ઇિ��યોનો �કાશક ને જણેે કરીને દેહ ચાલે છે, હાલે છે એવો જ ેસ�ા�પ આ�ા તે હંુ
છંુ, તે હંુ ધન- �ીઆિદક કોઈ પદાથ� કરીને સુખી થઉં એવો નથી ને એ પદાથ� ન મળે તેણે કરીને દુઃખી થઉં એવો
નથી.’ એમ �ઢ સમજણ જનેે હોય, તેને સંત ગમે તેવી રીતે પંચિવષયનું ખંડન કર ેતથા દેહાિભમાનનું ખંડન કર ેતો પણ
તે સંતનો અભાવ કોઈ રીતે આવે નિહ અને તુ�છ પદાથ� સા� સંત સાથે બખેડો થાય નિહ ને આંટી પણ પડે નિહ.”

28. લોયા ૧૭ ( para.4)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જનેે પંચિવષયનો અભાવ હોય તે કેમ જણાય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“જનેે િવષયનો અભાવ હોય તે એમ જણાય જ,ે �ાર ેકાંઈ સા� ખાવાનું આવે �યાર ેતેને ખાય, પણ જમે જવેું-તેવું
ખાતો હોય ને તેમાં આનંદ હોય તેવો આનંદ રહે નિહ, મુંઝાઈ �ય. અને લૂગડાં જવેા-તેવા �ડા પહેરતો હોય તેમાં
આનંદ હોય તેવો ઝીણાં લૂગડાં પહેરવા પડે તેમાં આનંદ ન રહે ને મન મુંઝાય. તેમ જ સારી પથારી હોય અથવા કોઈક
માન દે ઈ�યાિદક જ ેજ ેસારા પદાથ�નો યોગ થાય �યાર ેતેમાં તેનું મન મૂંઝાય, પણ તેમાં કોઈ રીતે આનંદ પામે જ નિહ;
�યાર ેતેને એમ �ણીએ જ,ે એને િવષયને િવષે અભાવ છે.”
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29. પંચાળા ૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મો�ધમ�નું પુ�તક મંગાવો તો સાં�યના અ�યાયની તથા યોગના અ�યાયની કથા
કરાવીએ.” એ વચનને સાંભળીને પુ�તક મંગા�યું. પછી િન�યાનંદ �વામીએ કથા કરવાનો આરંભ કય�. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “યોગવાળા છે તે પંચિવશમાં �વ-ઈ�રને કહે છે અને છિવશમા પરમા�ાને કહે છે. અને
સાં�યવાળા છે તે ચોિવશ ત�વને અવાંતર �વ-ઈ�રને કહીને પંચિવશમાં પરમા�ાને કહે છે. તેમાં જ ેયોગવાળા છે
તેનો એમ મત છે જ,ે સૂઝે એવો આ�ા-અના�ાનો િવચાર કરો, સાધન કરો, પણ ��ય� ભગવાનના આ�ય િવના
મો� ન થાય. અને સાં�યવાળાનો એમ મત છે જ,ે સવ� દેવ-મનુ�યાિદકની જ ેગિતયો તેને �ણીને અને િવષયને િવષે
વૈરા�યને પામીને �ણ દેહ થકી પર એવો જ ેઆ�ા તેને �ણે �યાર ેમુ� થાય. અને એ બે �કારના જ ેમત છે તેને
પોતપોતાના મતમાં જ ેદૂષણ છે તેના િનવારણને અથ� યુિ�નું �હણ કરવું. તેમાં યોગમતમાં દૂષણ છે જ,ે �વને
પંચિવશમો ક�ો તથા ઈ�રને પંચિવશમાં ક�ા; અને �વનો ચોિવશ ત�વનો દેહ ક�ો ને ઈ�રનો પણ ચોિવશ
ત�વનો દેહ ક�ો. માટે એ બેયને િવષે તુ�યભાવ આવી �ય જ,ે �થૂળ ને િવરાટ તે તુ�ય છે, તથા સૂ�મ ને સૂ�ા�ા તે
તુ�ય છે, અને કારણ ને અ�યાકૃત તે તુ�ય છે; તથા ��ત ને િ�થિત અવ�થા તે તુ�ય છે, તથા �વ�� ને ઉ�પિ� અવ�થા
તે તુ�ય છે, તથા સુષુિ� ને �લય અવ�થા તે તુ�ય છે; અને િવ�, તજૈસ અને �ા� ને િવ�ણુ, ��ા અને િશવ તે તુ�ય
છે. એમ સમ�ને છિવશમાને ભજ ેછે. એવી રીતે �વ-ઈ�રને િવષે જ ેતુ�યભાવ�પ દોષ છે તેને ટાળવાને અથ� કોઈક
મોટા પાસેથી યુિ� શીખવી જ,ે ‘ઈ�રના દેહમાં જ ેપંચભૂત ર�ાં છે તેની મહાભૂત એવી સં�ા છે, ને તે ભૂત સવ�
�વના દેહોને ધારી ર�ાં છે; અને �વના દેહમાં જ ેપંચભૂત છે તે અ�પ છે ને બી�ને ધારવાને સમથ� નથી. અને �વ
છે તે અ�પ� છે; ને ઈ�ર છે તે સવ�� છે.’ એવી રીતે યુિ� શીખીને �વ- ઈ�રને િવષે સમપણું ન સમજવું. અને જો
એવી યુિ� ન શી�યો હોય ને કોઈ �િતવાદી �� પૂછે, તો તેનો ઉ�ર કરવો કઠણ પડે ને સમજણ ચૂંથાઈ �ય. અને
કોઈક �� કર ેતે તો �વ-ઈ�રને િવષે સમપણું રહેવા દે નિહ, માટે �વ ઈ�રને િવષે સમપણું ન આવે એવી રીતની
યુિ� શીખવી અને એવી રીતના જ ેવચન તેને સાંભળવા. અને સાં�યવાળાને એ દૂષણ છે જ,ે ચોિવશ ત�વ ક�ા છે ને
પંચિવશમાં પરમા�ા ક�ા છે; ને તે ચોિવશ ત�વને િમ�યા ક�ા છે ને પરમા�ાને સ�ય ક�ા છે; �યાર ેતે પરમા�ાને
પામે છે કોણ ? કેમ જ,ે પામનારા �વને ત�વથી િભ� ક�ો નથી. માટે એ જ ેદૂષણ છે તેને ટાળવાને અથ� મોટા થકી
એમ યુિ� શીખવી જ,ે ‘એ ચોિવશ ત�વ ક�ા તે �વ િવના હોય નિહ; માટે એ ત�વ ભેળા જ �વ-ઈ�રને ક�ા છે.
તે �વ ઈ�ર એ ત�વથકી પૃથક્ છે ને પરમા�ાને પામે છે. એવી રીતની યુિ� શીખવી. અને આ યુિ� ન શીખી હોય
ને કોઈ �િતપ�ી �� પૂછે તો સંશય થાય જ,ે ‘ત�વ તો િમ�યા છે, �યાર ેતે પરમા�ાને પા�યાને અથ� ��ચયા�િદક ધમ�
ક�ા છે તથા �વણ, મનન, િનિદ�યાસાિદક સાધન ક�ા છે તે શાને અથ� ક�ા છે ?’ માટે ત�વના તદા�કપણાને
પા�યા જ ે�વ-ઈ�ર તેને ત�વ�પે કરીને ક�ા છે, પણ એ ત�વ થકી અિત િવલ�ણ છે, તે પરમા�ાને પામે છે.
ઈ�યાિદક જ ેયુિ�ઓ તેને મોટા સંત થકી સાં�યવાળાને શીખવી. અને યોગવાળા જ ેછે તે, ‘��ય�મૂિત� એવા જે
મ��ય, ક�છ, વરાહ, નૃિસંહ, વામન, રામકૃ�ણાિદક ભગવાનના અવતાર તેને �યાને કરીને મો� થાય,’ એવી યુિ�નું
�હણ કર ેછે. અને જ ેસાં�યવાળા છે તે જ ેતે, ‘यतो वाचो िनवत��े अ�ा� मनसा सह’, ઈ�યાિદક �ુિતશા�ે કરીને ક�ું
જ ેભગવાનનું �વ�પ તેને અનુભવે કરીને યથાથ� �ણે �યાર ેમો� થાય; એવી યુિ�નું �હણ કર ેછે. અને એ બેય મત
છે તે સારા છે અને મોટાએ મા�યા છે અને એ બેયનું યથાથ� જો આચરણ જ ેકર ેતો તે પરમગિતને પામે છે. અને એ બે
મત છે તેમાં સાધન સરખા ક�ા છે, પણ ઉપાસનાની જ ેરીત તે સરખી નથી, ઘણી પૃથક્ છે.”

30. પંચાળા ૭ ( para.2)

અને �ી�મહારાજ િન�યાનંદ �વામી પાસે �ીમદ્ ભાગવતના �થમ �કંધની કથા કરાવતા હતા, તેમાં ‘ज�ा�� यतः’
એ �ોક �થમ આ�યો, તેનો અથ� કય�; �યાર ે‘य� ि�सग� मृषा’ એવું જ ે�ોકનું પદ તેનો અથ� પોતે �ી�મહારાજ
કરવા લા�યા જ,ે “માયાના �ણ ગુણનો સગ� જ,ે પંચભૂત, ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને દેવતા; તે ભગવાનના �વ�પને િવષે
િ�કાળમાં છે જ નિહ.’ એમ સમજ ેતથા એ �ોકનું પદ જ,ે ‘धा�ा �ेन सदा िनर�कुहकम्’ કે’તાં ધામ જ ેપોતાનું
�વ�પ તેણે કરીને ટા�યું છે એ માયાના સગ��પ કપટ જણેે એવું ભગવાનનું પરમ સ�ય�વ�પ છે. તે આ�યંિતક
�લયને અંતે અ�રધામને િવષે જવેું ભગવાનનું �વ�પ અનંત ઐ�ય�-તજે ેયુ� છે, તેવું ને તેવું જ ��ય� મનુ�ય�પ
ભગવાનને િવષે �ણવું; તેણે ત�વે કરીને ભગવાનને ���ા કહેવાય. અને એ જ ��ય� ભગવાનને મૂઢ �વ છે તે
માિયક �િ�એ કરીને જુએ છે, �યાર ેપોતા જવેા મનુ�ય દેખે છે અને જમે પોતે જ��યો હોય, બાળક થાય, યુવા થાય,
વૃ� થાય ને મરી �ય; તેમ જ ભગવાનને પણ �ણે છે. અને �ાર ેભગવાનના એકાંિતક સાધુના વચનને િવષે િવ�ાસ
લાવીને િન�કપટભાવે કરીને ભગવાનનાં ચરણકમળને ભજ ેછે, �યાર ેએની માિયક �િ� મટે છે; તે પછી એની એ જે
ભગવાનની મૂિત� તેને પરમ ચૈત�ય સત્-િચત્-આનંદમય �ણે છે તે પણ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે “स वेद धातुः पदवी ं
पर� दुर�वीय�� रथा�पाणेः । योऽमायया संततयानुवृ�ा भजेत त�ादसरोजग�म् ।।” અને એ ભગવાનને િવષે જે
બાળક-યુવાન-વૃ�પણું દેખાય છે તથા જ�મ-મરણપણું દેખાય છે, તે તો એની યોગમાયાએ કરીને દેખાય છે, પણ
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વ�તુગ�યે તો ભગવાન જવેા છે તેવા ને તેવા જ છે. જમે નટિવ�ાવાળો હોય તે શ� બાંધીને આકાશમાં ઇ��ના શ�ુ જે
અસુરના યો�ા તે સાથે વઢવા �ય છે. પછી કટકા થઇને હેઠો પડે ને તે પછી તે કટકાને ભેગા કરીને તે નટની �ી બળી
મર.ે પછી થોડીક વાર ેતે નટ પાછો આકાશમાંથી હિથયાર બાંધીને જવેો હતો તેવો ને તેવો જ આવે ને રા� પાસે મોજ
માગે ને કહે જ,ે ‘મારી �ી લાવો.’ એવી રીતની જ ેનટની માયા તે પણ ક�યામાં કોઈને આવતી નથી, તો ભગવાનની
યોગમાયા ક�યામાં કેમ આવે ? અને જ ેનટની માયાને �ણતો હોય તે તો એમ �ણે જ,ે ‘એ નટ મય� પણ નથી ને
બ�યો પણ નથી, જવેો છે તેવો ને તેવો જ છે.’ તેમ ભગવાનના �વ�પને જ ેત�વે કરીને સમજતો હોય તે તો ભગવાનને
અખંડ અિવનાશી જવેા છે તેવા જ સમજ.ે જમે �ીકૃ�ણ ભગવાને દેહ મૂ�ો, �યાર ેએ ભગવાનની પ�ીઓ જે
�િ�મણી આિદક હતી, તે એ ભગવાનના દેહને લઇને બળી મરી; �યાર ેઅ�ાની હતા તેણે તો એમ ���ું જ,ે ‘હવે એ
નાશ થઇ ગયા.’ અને જ ે�ાની હતા તેણે તો એમ ���ું જ,ે ‘અહીથંી અંતધા�ન થઇને બીજ ેઠેકાણે જણાણા છે.’ એમ
ભગવાનને અખંડ સમજ.ે તે પોતે �ીકૃ�ણે ક�ું છે જ,ે “अवजान�� मां मूढा मानुषी ंतनुमाि�तम् । परं भावमजान�ो मम
भूतमहे�रम् ।।” માટે મૂખ� હોય તે જો ભગવાનને સાકાર સમજ,ે તો કેવળ મનુ�ય જવેા જ સમજ ેઅને જો િનરાકાર
સમજ ેતો બી� આકારને જમે માિયક �ણે, તેમ ભગવાનના આકારને પણ માિયક �ણે અને અ�પ એવું ભગવાનનું
�વ�પ ક�પે; માટે એ બે �કાર ેમૂખ�ને તો અવળું પડે છે. અને જો ભગવાનને આકાર ન હોય તો �ાર ેઆ�યંિતક �લય
હતો �યાર ે�ુિતએ એમ ક�ું જ,ે ‘स ऐ�त’ કહેતા તે ભગવાન જ ે‘તે જોતા હવા.’ �યાર ેજો જોયું તો એ ભગવાનનું ને�,
�ો�ાિદક અવયવે સિહત સાકાર એવું િદ�ય �વ�પ જ હતું. અને વળી એમ પણ ક�ું છે જ,ે ‘पु�षेणा�भूतेन
वीय�माध� वीय�वान्’ એવી રીતે પુ�ષ�પે થઇને એ પુ�ષો�મ તેણે માયાને િવષે વીય�ને ધારણ કયુ�, �યાર ેએ ભગવાન
�થમ જ સાકાર હતા. અને એ જ ેપુ�ષો�મનારાયણ તે કોઈ કાય�ને અથ� પુ�ષ�પે થાય છે �યાર ેએ પુ�ષ છે તે
પુ�ષો�મના �કાશમાં લીન થઇ �ય છે ને પુ�ષો�મ જ રહે છે. તેમ જ માયા�પે થાય છે, �યાર ેમાયા પણ
પુ�ષો�મના તજેમાં લીન થઇ �ય છે ને તે �પે ભગવાન જ રહે છે. અને પછી એ ભગવાન મહ��વ�પે થાય છે ને તેમ
જ મહ��વમાંથી થયા જ ેબી� ત�વ તે �પે થાય છે અને પછી તે ત�વનું કાય� જ ેિવરાટ તે �પે થાય છે તથા તે
િવરાટપુ�ષથી થયા જ ે��ાિદક તે �પે થાય છે તથા નારદ સનકાિદક �પે થાય છે. એવી રીતે અનેક �કારના કાય�ને
અથ� જનેે જનેે િવષે એ પુ�ષો�મ ભગવાનનો �વેશ થાય છે, તેને તેને પોતાના �કાશે કરીને લીન કરી નાંખીને પોતે જ
તે �પે કરીને સવ��કષ�ણપણે િવરાજમાન થકા રહે છે અને જનેે િવષે પોતે િવરાજમાન રહે છે; તેના �કાશને પોતે
ઢાંકીને પોતાનો �કાશ �કટ કર ેછે. જમે અિ�� લોઢાને િવષે આવે છે, �યાર ેલોઢાનો જ ેશીતળ ગુણ ને કાળો વણ� તેને
ટાળીને પોતે પોતાના ગુણને �કાશ કર ેછે; તથા જમે સૂય� ઉદય થાય છે, �યાર ેતેના �કાશમાં સવ� તારા ચં�માિદકનાં
તજે લીન થઇ �ય છે ને એક સૂય�નો જ �કાશ રહે છે; તેમ એ ભગવાન જનેે જનેે િવષે આવે છે, �યાર ેતેના તજેનો
પરાભવ કરીને પોતાના �કાશને અિધકપણે જણાવે છે. અને જ ેકાય�ને અથ� પોતે જમેાં �વેશ કય� હતો તે કાય� કરી
ર�ા કેડે તેમાંથી પોતે નોખા નીસરી �ય છે, �યાર ેતો તે પંડે જવેો હોય તેવો રહે છે. અને તેમાં જ ેઅિધક દૈવત જણાતું
હતું તે તો પુ�ષો�મ ભગવાનનું હતું; એમ �ણવું.”

31. ગઢડા મ�ય ૫૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “જ ેજ ેઆચાય� થયા છે, તેના સં�દાયની પુિ� ઘણાક કાળ સુધી શે ઉપાયે કરીને
રહે છે?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “એક તો સં�દાય સંબંધી �ંથ હોય અને બીજો શા�ે ક�ો એવો
વણા��મનો ધમ� હોય અને �ી� પોતાના ઈ�દેવને િવષે અિતશય �ઢતા હોય; એ �ણને યોગે કરીને પોતાના
સં�દાયની પુિ� રહે છે.” પછી �ી�મહારાજ ે��ાનંદ �વામી તથા િન�યાનંદ �વામીને પણ પૂ�ું, �યાર ેએમણે પણ
એવી જ રીતે ક�ું. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએ જ,ે સં�દાયની પુિ� તો એમ
થાય છે જ,ે જ ેસં�દાયના ઈ�દેવ હોય તેનો જ ેહેતુ માટે પૃ�વીને િવષે જ�મ થયો હોય અને જ�મ ધરીને તેણે જ ેજે
ચિર� કયા� હોય અને જ ેજ ેઆચરણ કયા� હોય, તે આચરણને િવષે ધમ� પણ સહજ ેઆવી �ય અને તે ઈ�દેવનો
મિહમા પણ આવી �ય. માટે પોતાના ઈ�દેવના જ ેજ�મથી કરીને દેહ મૂકવા પય��ત ચિર� તેનું જ ેશા�, તેણે કરીને
સં�દાયની પુિ� થાય છે. તે શા� સં�કૃત હોય અથવા ભાષા હોય, પણ તે જ �ંથ સં�દાયની પુિ� કર;ે પણ તે િવના
બીજો �ંથ પોતાના સં�દાયની પુિ� ન કર.ે જમે રામચં�ના ઉપાસક હોય તેને વા�મીિક રામાયણે કરીને જ પોતાના
સં�દાયની પુિ� થાય; અને �ીકૃ�ણભગવાનના જ ેઉપાસક હોય તેને દશમ�કંધ અને એકાદશ�કંધ એ બે જે
ભાગવતના �કંધ તેણે કરીને જ પોતાના સં�દાયની પુિ� થાય; પણ રામચં�ના ઉપાસક તથા �ીકૃ�ણના ઉપાસક તેને
વેદે કરીને પોતાના સં�દાયની પુિ� ન થાય. માટે પોતાના સં�દાયની રીતનું જ ેશા� હોય તે જ પાછલે દહાડે પોતાના
સં�દાયને પુ� કર ેછે.” એમ કહીને �ી�મહારાજ ેમુ�ાનંદ �વામીને ક�ું જ,ે “તમે પણ પોતાના સં�દાય સંબંધી ને
પોતાના ઈ�દેવ સંબંધી જ ેવાણી તથા શા�, તે જ દેહ પય��ત કયા� કર�ો ને તમારો દેહ રહે �યાં સુધી તમને એ જ
આ�ા છે.” પછી એ જ ે�ી�મહારાજનું વચન તેને મુ�ાનંદ �વામીએ અિત આદર કરીને માથે ચડા�યું અને
�ી�મહારાજને બે હાથ જોડીને નમ�કાર કયા�.
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32. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.3)

એમ કહીને પછી �ી�મહારાજ િન�યાનંદ �વામીને �� પૂછતા હવા જ,ે “ભગવાનને પા�યાનું એક જ સાધન છે કે
ઘણાક સાધને કરીને ભગવાન પમાય છે ? �યાર ેતમે એમ કહેશો જ,ે ‘�ાન, વૈરા�ય, ભિ� અને ધમ� એ ચાર સાધને
કરીને પમાય છે.’ તે �ાર ેએ ચાર સાધને કરીને ભગવાનની �ાિ� થાય છે, �યાર ેએક ભગવાનના આ�યે કરીને જ
ક�યાણ થાય એવા અન�યભાવનો િનધા�ર ર�ો નિહ.” પછી િન�યાનંદ �વામીએ બહુ �કાર ેઉ�ર કય�, પણ ��નું
સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ક�યાણ તો એક ભગવાનના આ�યે કરીને જ છે. પણ ભગવાન
છે, તે અિત સમથ� છે ને તેની આ�ાને ��ાિદક સમ� દેવ પાળે છે તથા કાળ-માયાિદક જ ેસવ� ��ાંડના કારણ, તે
પણ ભગવાનના ભય થકી સાવધાન થઈને ભગવાનની આ�ામાં રહે છે. માટે ભગવાનનો ભ� હોય તેને એ
ભગવાનની આ�ા છે, તે �ઢ કરીને માનવી; એ જ ભગવાનના ભ�નું લ�ણ છે. તે સા� સાધન સવ� અિત �ઢ કરીને
રાખવા. એટલે એક ભગવાન વતે જ ક�યાણ છે. અને એ સાધન છે તે તો ભગવાનની �સ�તાને અથ� છે; એ જ એ
��નો ઉ�ર છે.”

33. વરતાલ ૫ ( para.3)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાનને આશર ેજવું તે આશરાનું શું �પ છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે “सव�धमा�न् प�र�� मामेकं शरणं �ज । अहं �ा सव�पापे�ो
मो�िय�ािम मा शुचः ।।” એ �ોકમાં એમ ક�ું છે જ,ે ‘બી� સવ� ધમ�નો પિર�યાગ કરીને માર ેએકને જ શરણે આ�ય
તો હંુ તને સવ� પાપ થકી મુકાવીશ, તું શોક મા કય�.’ અને એવો જ ેભગવાનનો �ઢ આ�ય તે જનેે હોય, તેને મહા�લય
જવેું દુઃખ આવી પડે તો પણ તે દુઃખ થકી ર�ાનો કરનારો ભગવાન િવના બી�ને ન �ણે અને જ ેજ ેપોતાને સુખ
જોઈતું હોય તે પણ ભગવાન થકી જ ઈ�છે, પણ �ભુ િવના બી�ને સુખદાયક ન �ણે ને �ભુની જમે મર� હોય તે
�માણે જ વત�, એવો જ ેહોય તે �ભુનો શરણાગત �વ કહેવાય; અને તે જ ભગવાનનો અન�ય ભ� કહેવાય.”

34. વરતાલ ૫ ( para.5)

પછી વળી િન�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “એ કસર મટીને કિન� હોય તે આ જ�મને િવષે જ ઉ�મ ભ� થાય કે
ન થાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે ભગવાનની માનસી પ�ૂ કર ેતેમ જ જ ેઉ�મ હિરભ� હોય તેની પણ
ભગવાનની �સાદીએ કરીને ભગવાન ભેળી માનસી પ�ૂ કર,ે અને જમે ભગવાનને અથ� થાળ કર ેતેમ જ ઉ�મ જે
ભગવાનના ભ�, તેને અથ� પણ થાળ કરીને તેને જમાડે; અને જમે ભગવાનને અથ� પાંચ �િપયાનું ખરચ કર ેતેમ જ તે
મોટા સંતને અથ� પણ ખરચ કર.ે એવી રીતે ભગવાન ને ઉ�મ લ�ણવાળા જ ેસંત, તેની અિત �ેમે કરીને સરખી સેવા
જ ેકર ેતો તે કિન� ભ� હોય ને તે બે જ�મે તથા ચાર જ�મે તથા દસ જ�મે કે સો જ�મે કરીને ઉ�મ ભ� જવેો થનારો
હોય, તે આ ને આ જ�મે કરીને ઉ�મ ભ� થાય છે. એવું ભગવાન ને તે ભગવાનના ભ� તેની સરખી સેવા કયા�નું ફળ
છે.”

35. વરતાલ ૧૭ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેબીજો �� પૂ�ો જ,ે “એક �યાગી સંત છે તે તો કેવળ િનવૃિ�માગ�વાળા છે અને તે એમ �ણે છે
જ,ે ‘અમે આ�ા છીએ,’ પણ દેહને પોતાનું �પ માનતા નથી ને તેના દેહની રીિત તો જડ ને ઉ�મ�ના જવેી હોય, અને
તે પુ�ષને �િત, વણ�, આ�મ; તેનું અિભમાન હોય નિહ, ને ખાવું, પીવું, ઊઠવું, બેસવું; તે સવ� ઘેલાના જવેું હોય, પણ
લોકમાં ભળતું આવે તેવું ન હોય. ને એવા જ ે�યાગી હોય તેને કોઈનો સંગ પણ રહે નિહ. જમે વનનું મૃગલું હોય તેની
પેઠે ઉ�મ� થકો એકલો ફરતો રહે ને એને કોઈ રીતનું બંધન પણ થાય નિહ. અને બી� �યાગી સંત છે. તે તો
િનવૃિ�માગ�વાળા છે તો પણ �વૃિ�માગ�માં વત� છે અને જ ે�વૃિ�ને યોગે કરીને કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર,
આશા, તૃ�ણા ઈ�યાિદક દોષ �દયને િવષે �વત� તેવી િ�યાને િવષે �વત� છે, �યાર ેકોઈક �તનો અંતરમાં િવકાર પણ
થઈ આવે છે. માટે એ �યાગીને એ �વૃિ�માગ�માં રહેવું ઘટે કે ન ઘટે? અને વળી એ �વૃિ�માગ�માં રહેતાં થકા કેવી રીતે
િનિવ�કાર રહેવાય ? અને તમે કહેશો જ,ે ‘જો પરમે�રની આ�ાએ કરીને એ �વૃિ�માગ�માં રહે તો બંધન ન થાય.’ તે
ઉપર એ આશંકા છે જ,ે ‘પરમે�રની આ�ાએ કરીને ભાં�ય પીવે તો શું ગાંડો ન થાય ? જ�ર ગાંડો થાય.’ માટે એ
�યાગી કેવી રીતે �વૃિ�માગ�માં રહે તો બંધન ન થાય ? એ �� છે.” પછી િન�યાનંદ �વામીએ ને શુકમુિનએ એનું
સમાધાન કરવા માં�યું, પણ યથાથ� ઉ�ર થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેકેવળ િનવૃિ�ધમ�વાળા
�યાગી છે ને ઉ�મ�ની પેઠે વત� છે તે તો કેવળ આ�િન�ાવાળા �ણવા. અને વળી જ ેિનવૃિ�ધમ�વાળા �યાગી
ભગવાનની ભિ�એ યુ� છે, તેને તો પરમે�ર ે��ા એવા જ ેિનયમ તેને િવષે રહીને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�
સંબંધી જ ે�વૃિ�માગ� તેને િવષે સાવધાન થઈને જોડાવું. અને એ જ ેભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને અથ�
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�વૃિ�માગ�માં જોડાવું એનું નામ જ ભિ� છે. અને એવી �વૃિ�વાળા જ ે�યાગી છે તેની બરોબર િનવૃિ�માગ�વાળો જે
કેવળ આ�િન� �યાગી તે થઈ શકતો નથી. શા માટે જ,ે આ તો �યાગી છે ને િનવૃિ�માગ�વાળા છે તો પણ ભગવાન ને
ભગવાનના ભ�ની સેવાને અથ� �વૃિ�માં �વત� છે. અને એ જ ેભગવાનનો ભ� �યાગી તેને તો પરમે�રના િનયમમાં
રહીને �વૃિ�માગ�ને િવષે રહેવું, પણ પરમે�રના િનયમથી અિધક પણ વત�વું નિહ ને �યૂન પણ રહેવું નિહ, અને કામ,
�ોધ, લોભ, મોહ, આશા, તૃ�ણા, �વાદ; એ આિદક જ ેિવકાર, તેનો �યાગ કરીને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ની
સેવાને અથ� �વૃિ�માગ�ને િવષે વત�વું, તો એને કોઈ �તનું બંધન થાય નિહ. અને કેવળ આ�િન�ાવાળો જ ે�યાગી તે
કરતા તો આ �યાગી અિતશય �ે� છે ને ભગવાનની કૃપાનું પા� છે.”

36. વરતાલ ૨૦ ( para.2)

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.

37. અમદાવાદ ૩ ( para.3)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ુ જ,ે “ઉપશમદશા પા�યાનો તમે ક�ો જ ેઆ�ા�પે થઈને ભગવાનના �યાન કરવા
�પ ઉપાય તે તો અિત કઠણ છે. માટે એ િવના બીજો એનો સુગમ ઉપાય હોય તે કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “એક તો ભગવાનનું અિતશય માહા��ય સમજતો હોય, અને બીજંુ ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી,
દશ�ન કરવું; તેમાં અિતશય વેગવાન્ ��ા વત�તી હોય, એવો જ ેભગવાનનો ભ�, તેને એ ઉપશમદશા આવે છે. પણ
અમને એમ ભાસે છે જ,ે ‘જ ેસેવક માની હશે તે તો કોઈને નિહ ગમતો હોય.’ અને માની સેવક પાસે જ ેટેલ ચાકરી
કરાવવી, તે તો જમે કાળ પડે �યાર ેમોટા માણસ પણ કોદરા ખાઈને �વે, તેમ માની સેવકને પાસે સેવા ચાકરી
કરાવવી તે પણ એવી છે. અને ધણીનો રા�પો તો જવેો િનમા�ની સેવક ઉપર હોય એવો માની ઉપર ન હોય. માટે
ધણીનું ગમતું કર ેતે જ સેવક સાચો.”

38. ગઢડા અં�ય ૩ ( para.2)

તે સમયમાં �ી�મહારાજ ેસવ� સંત મંડળને �� પૂ�ો જ,ે “જ ેહિરભ�ના �દયને િવષે દયા ને �નેહ; એ બે
�વાભાિવક ર�ાં હોય �યાર ે�નેહનું �વ�પ તો મધ જવેું છે. તે �ાં �યાં ચોટે અને દયાનો �વભાવ એવો છે જ,ે �ાં �યાં
દયા કર.ે �યાર ેભરત�એ મૃગલા ઉપર દયા કરી તો તે મૃગલીને પેટ જ�મ લેવો પ�યો. અને જ ેદયાવાન હોય તેને જે
ઉપર દયા આવે તે સંઘાથે �નેહ થયા િવના રહે નિહ. અને એ દયા ને �નેહ તેને ટા�યાનો ઉપાય તો આ��ાન ને
વૈરા�ય એ બેય છે. તે આ��ાન એવું છે જ,ે જમેાં કાંઇ બીજંુ પેસે જ નિહ. અને વૈરા�યનું એવું �વ�પ છે જ,ે સવ�
નામ�પને નાશવંત દેખાડે. માટે આ��ાન ને વૈરા�ય એ બે વતે કરીને દયા ને �નેહનો નાશ થઈ �ય છે. અને �થૂળ,
સૂ�મ ને કારણ એ આિદક સવ� ઉપાિધનો પણ નાશ થઈ �ય છે અને કેવળ ��સ�ા મા� રહે છે. પછી એને ભગવાન
તથા ભગવાનના ભ�ને િવષે દયા ને �નેહ રહે છે કે નથી રહેતો ? એ �� છે.” પછી મુ�ાનંદ �વામી તથા શુકમુિન
તથા િન�યાનંદ �વામી એ આિદક પરમહંસે જનેી જવેી �િ� પૂગી તેવો તેણે ઉ�ર કય�, પણ �ી�મહારાજના ��નું
યથાથ� સમાધાન થયું નિહ.

39. 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



8/7/2019 િન�યાનંદ

localhost/nand_santo/િન�યાનંદ.php 14/14

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.

40. ગઢડા અં�ય ૨૪ ( para.5)

અને વળી જ ેહિરભ�ને િવષે જ ેઅંગ હોય તેમાં એક અંગ સરસ હોય તે કહીએ છીએ જ,ે “દાદાખાચરને િવ�ાસનું
અંગ, અને રાજબાઈને �યાગનું અંગ, અને �વુબાઈને ��ાનું અંગ. અને લાડુબાઈને અમારી �સ�તા કરવી એ અંગ,
અને િન�યાનંદ �વામીને અમારી �સ�તા કરવી એ અંગ અને ��ાનંદ �વામીને સ�સંગની મયા�દાનો કોઈ રીતે ભંગ ન
થાય એવો આ�હ એ અંગ, અને મુ�ાનંદ �વામીને અમારી �સ�તા કરવી, તથા અમારો િવ�ાસ એ અંગ. અને
સોમલા ખાચરને સદા એકર’ેણીપણું એ અંગ અને ચૈત�યાનંદ�વામીને એમ જ,ે ‘કોઈ રીતે મહારાજ �સ� થાય એમ
આપણી વતે વતા�ય તો ઠીક,’ એ અંગ. અને �વયં�કાશાનંદ �વામીને િન�ય તથા માહા��ય એ અંગ, અને ઠાકોર
ઝીણાભાઈને એમ જ,ે ‘ભગવાન િવના બી� પદાથ�માં રખે મા�ં અંગ બંધાઈ �ય નિહ !’ એવું અંગ, અને મોટા
આ�ાનંદ �વામીને અમારા વચનનું ઉ�લંઘન થાય નિહ એવું અંગ.” એવી રીતે ઘણાક મોટેરા પરમહંસ તથા હિરભ�
તેના અંગ ક�ા.”

41. 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.”

(કુલ: 45)


