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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧૧ ( para.2)

પછી ��ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! વાસનાનું શું �પ છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પૂવ� જે
િવષય ભોગ�યા હોય ને દીઠા હોય અને સાંભ�યા હોય તેની જ ેઅંતઃકરણને િવષે ઈ�છા વત� તેને વાસના કહીએ; અને
વળી જ ેિવષય ભોગ�યામાં ન આ�યા હોય તેની જ ેઅંતઃકરણને િવષે ઈ�છા વત� તેને પણ વાસના કહીએ.”

2. ગઢડા �થમ ૨૪ ( para.3)

પછી ��ાનંદ�વામીએ પૂ�ું જ,ે “કોઈ િવષયમાં પણ પોતાનાં ઇિ��યો તણાતાં ન હોય, ને અંતઃકરણમાં પણ ખોટા
ઘાટ થતા ન હોય, ને ભગવાનનો િન�ય પણ યથાથ� છે તો પણ અપૂણ�પણું રહે છે અને અંતર સૂનું રહે છે તેનું શું કારણ
છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ પણ હિરભ�માં મોટી ખો� છે, જ ેપોતાનું મન િ�થર થયું છે, ને
ભગવાનનો િન�ય પણ અિતશય �ઢ છે, તો પણ હૈયામાં અિતશય આનંદ આવતો નથી, જ,ે ‘હંુ ધ�ય છંુ ને હંુ કૃતાથ�
થયો છંુ અને આ સંસારમાં જ ે�વ છે તે કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા તેને િવષે હેરાન થતા ફર ેછે
અને િ�િવધ તાપમાં રાત િદવસ બળે છે; અને મને તો �ગટ પુ�ષો�મે ક�ણા કરીને પોતાનું �વ�પ ઓળખા�યું છે ને
કામ-�ોધાિદ સવ� િવકારથી રિહત કય� છે અને નારદ-સનકાિદક જવેા સંત તેના સમાગમમાં રા�યો છે માટે મા�ં મોટંુ
ભા�ય છે’. એવો િવચાર નથી કરતો ને આઠો પહોર અિતશય આનંદમાં નથી વત�તો એ મોટી ખો� છે. જમે બાળકના
હાથમાં િચંતામિણ દીધો હોય તેનું તેને માહા��ય નથી એટલે તેનો તેને આનંદ નથી, તેમ ભગવાન પુ�ષો�મ મ�યા છે
અને તેનો અંતરમાં આઠો પહોર કેફ રહેતો નથી જ,ે ‘મા�ં પૂણ�કામપણું થયું છે’ એવું નથી સમજતો, એ હિરના ભ�ને
મોટી ખોટ છે. અને �ાર ેકોઈ હિરભ�નો દોષ નજરમાં આવે �યાર ેએમ સમજવું જ,ે ‘આનો �વભાવ તો સ�સંગમાં
ન ઘટે એવો છે તોય પણ એને જો સ�સંગ મ�યો છે અને એ જો જવેો-તેવો છે તોય પણ સ�સંગમાં પ�યો છે, તો એનો
પૂવ� જ�મનો અથવા આ જ�મનો સં�કાર ભાર ેછે તો આવો સ�સંગ મ�યો છે,’ એમ સમ�ને તેનો પણ અિતશય ગુણ
લેવો.” એમ વાતા� કરીને �ી�મહારાજ ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

3. ગઢડા �થમ ૩૧ ( para.2)

તે સમે યોગાનંદ મુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાનના ભ� બે હોય, તેમાં એક તો િનવૃિ� પકડીને બેસી
રહે ને કોઈને વચને કરીને દુઃખવે નિહ અને એક તો પરમે�ર અથવા પરમે�રના ભ� તેની અ�, વ�, પુ�પાિદકે
કરીને સેવા કયા� કર ેપણ વચને કરીને કોઈને દુઃખવાય ખ�ં; એવી રીતના બે ભ� તેમાં કયો �ે� છે ?” પછી
�ી�મહારાજ ેએનો ઉ�ર કય� નિહ અને મુ�ાનંદ �વામી તથા ��ાનંદ �વામીને તેડાવીને એ �� સંભળા�યો ને
પછી ક�ું જ,ે “એનો ઉ�ર તમે કરો.” �યાર ેએ બે જણે ઉ�ર કય� જ,ે “વચને કરીને કોઈને દુઃખવે છે પણ ભગવાન
અથવા સંતની સેવા કર ેછે તે �ે� છે અને િનવૃિ�ને િવષે રહે છે ને કોઈને દુઃખવતો નથી ને તેથી ભગવાનની તથા
સંતની કાંઈ સેવા થતી નથી તેને અસમથ� સરખો �ણવો અને જ ેટેલ ચાકરી કર ેતેને તો ભિ�વાળો કહીએ, તે
ભિ�વાળો �ે� છે.”

4. ગઢડા �થમ ૩૨ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે તો ��-ઉ�ર કરો.” પછી દીનાનાથ ભ�ે તથા ��ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે
“કોઈ સમે તો ભગવાનના ભ�ના �દયમાં આનંદથી ભગવાનનું ભજન - �મરણ થાય છે ને ભગવાનની મૂિત�નું
િચંતવન થાય છે અને કોઈ સમે તો અંતર ડોળાઈ �ય છે ને ભજન - �મરણનું સુખ આવતું નથી તેનું શું કારણ છે ?”
�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એને ભગવાનની મૂિત� ધાયા�ની યુિ� આવડતી નથી.” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ
પૂ�ું જ,ે “કેવી રીતે યુિ� �ણવી ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “યુિ� તો એમ છે જ,ે અંતઃકરણને િવષે ગુણનો
�વેશ થાય છે તે �ાર ેસ�વગુણ વત�તો હોય �યાર ેઅંતઃકરણ િનમ�ળ વત� ને ભગવાનની મૂિત�નું ભજન �મરણ સુખે
થાય, અને �ાર ેરજોગુણ વત� �યાર ેઅંતઃકરણ ડોળાઈ �ય, ને ઘાટ-સંક�પ ઘણા થાય ને ભજન - �મરણ સુખે થાય
નિહ, અને �ાર ેતમોગુણ વત� �યાર ેતો અંતઃકરણ શૂ�ય વત�, માટે ભજનના કરનારાને ગુણ ઓળખવા. અને જ ેસમે
સ�વગુણ વત�તો હોય તે સમે ભગવાનની મૂિત�નું �યાન કરવું, અને તમોગુણ �ાર ેવત� �યાર ેકશો ઘાટ થાય નિહ ને
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શૂ�ય સરખું વત� તેમાં પણ ભગવાનનું �યાન ન કરવું, અને �ાર ેરજોગુણ વત�તો હોય �યાર ેઘાટ-સંક�પ ઘણા થાય,
માટે તે સમે ભગવાનનું �યાન કરવું નિહ. અને તે સમે તો એમ �ણવું જ,ે ‘હંુ તો સંક�પ થકી જુદો છંુ ને સંક�પનો
�ણનારો છંુ ને તે માર ેિવષે અંતયા�મી�પે પુ�ષો�મ ભગવાન સદાકાળ િવરાજ ેછે.’ અને �ાર ેરજોગુણનો વેગ મટી
�ય �યાર ેભગવાનની મૂિત�નું �યાન કરવું અને રજોગુણ વત�તો હોય �યાર ેસંક�પ ઘણા થાય, તે સંક�પને જોઈને મુંઝાવું
નિહ; કેમ જ,ે અંતઃકરણ તો જવેું નાનું છોક�ં તથા વાન�ં તથા કૂત�ં તથા બાળકનો રમાડનાર તેવું૨ છે, અને એ
અંતઃકરણનો એવો �વભાવ છે તે િવના �યોજન ચાળા કયા� કર,ે માટે જનેે ભગવાનનું �યાન કરવું તેને અંતઃકરણના
ઘાટને જોઈને કચવાઈ જવું નિહ ને અંતઃકરણના ઘાટને માનવા પણ નિહ ને પોતાને અને અંતઃકરણને જુદંુ માનવું અને
પોતાના આ�ાને જુદો માનીને ભગવાનનું ભજન કરવું.”

5. ગઢડા �થમ ૩૩ ( para.3)

એમ કહીને પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કહો તો તમને એક �� પૂછંુ ?” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “પૂછો
મહારાજ !” પછી એમ પૂ�ું જ,ે “અમે ક�ા જ ે�ણ અંગ તેમાં તમા�ં કયું અંગ છે ? અને એ �ણ અંગ ભગવાનના
ભ�ને િમિ�ત હોય પણ તેમાં જ ેઅંગ �ધાન હોય તેનું તે અંગ કહેવાય, તો મૂઢપણું, �ીિત અને સમજણ એ જ ે�ણ
અંગ તેમાં તમા�ં કયું અંગ છે ?” પછી મુ�ાનંદ �વામી તથા ��ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “અમાર ેતો સમજણનું અંગ
છે.” અને બી� સાધુએ પણ જનેે જ ેઅંગ હતા તે ક�ા.

6. ગઢડા �થમ ૩૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કીત�ન રાખીને ��-ઉ�ર કરો.” પછી ��ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “સવ� સુખના
ધામ અને સવ� થકી પર એવા પરમે�ર છે તેમાં �વની વૃિ� ચોટતી નથી અને માિયક એવા જ ેનાશવંત તુ�છ પદાથ�
તેમાં �વની વૃિ� ચોટી �ય છે, તેનું શું કારણ છે ?” પછી તેનો ઉ�ર મુ�ાનંદ �વામી કરવા લા�યા પણ થયો નિહ,
�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ��નો ઉ�ર સાંભળો, અમે કરીએ છીએ જ,ે જ ેિદવસથી પરમે�ર ેઆ જગતની
સૃિ� કરી છે તે િદવસથી એવી જ કળ ચડાવી મૂકી છે જ ેફરીને પરમે�રને દાખડો કરવો પડે નિહ. અને સંસારની જે
વૃિ� કરવી તે પોતાની મેળે જ થયા કર,ે એવો ફેર ચડાવી મૂ�ો છે. તે માટે સહેજ ેજ �ીમાં પુ�ષને હેત થાય છે ને
પુ�ષમાં �ીને હેત થાય છે અને એ �ીથી ઉપ� જ ે�� તેમાં પણ સહજ ેજ હેત થાય છે. તે એ હેત�પી જ
ભગવાનની માયા છે. તે માયાના �વાહમાં જ ેન વહે તેની વૃિ� ભગવાનના �વ�પમાં રહે છે, માટે જ ેભગવાનનો ભ�
હોય તે માિયક પદાથ�ને િવષે દોષબુિ� રાખીને વૈરા�યને પામે અને ભગવાનને સવ� સુખમય �ણીને ભગવાનમાં વૃિ�
રાખે અને જો માિયક પદાથ�ને િવષે વૈરા�ય ન રાખે ને ભગવાનના �વ�પથી જુદા પડે તો િશવ, ��ા અને નારદાિદક
એ જવેા સમથ� મુ� હોય તે પણ માિયક પદાથ�માં તણાઈ �ય છે, તેટલા માટે ભગવાનને મૂકીને માિયક પદાથ�નો સંગ
કર ેતો જ�ર તેમાં �વની વૃિ� ચોટી �ય તે સા� પરમે�રના ભ�ને પરમે�ર િવના બીજ ેઠેકાણે �ીિત રાખવી
નિહ.”

7. ગઢડા �થમ ૪૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનને િવષે �નેહ હોય તેનું શું �પ૨ છે ?” પછી ��ાનંદ �વામીએ �નેહનું
�પ કરવા માં�યું પણ સમાધાન ન થયું. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તમને તો �નેહની િદશ જ જડી નિહ અને તમે
જ ેિપંડ ��ાંડથી િનઃ�પૃહ રહેવું તેને �નેહ ક�ો; એ �નેહનું �પ નિહ, એ તો વૈરા�યનું �પ છે. અને �નેહ તો એનું નામ
જ,ે ‘ભગવાનની મૂિત�ની અખંડ �મૃિત રહે,’ એનું નામ �નેહ કહીએ. અને જ ેભ�ને પિરપૂણ� ભગવાનને િવષે �નેહ
હોય તેને એક ભગવાન િવના બીજો સંક�પ જ ન થાય અને જટેલો ભગવાન િવના બીજો ઘાટ થાય છે તેટલો તેના
�નેહમાં ફેર છે અને જનેે પિરપૂણ� ભગવાનમાં �નેહ હોય ને તેને જો �ણે અ�ણે ભગવાનની મૂિત� િવના બીજો કાંઈક
ઘાટ થાય તો જમે પંચામૃત ભોજન જમતો હોય તેમાં કોઈક કાંકરા તથા ધૂ�યનો ખોબો ભરીને નાખે ને જવેું વસમું લાગે
અથવા કપાળમાં બળબળતો ડામ દે ને તે જવેો વસમો લાગે, તેવો ભગવાન િવના બીજો ઘાટ થાય તે વસમો લાગે,
એવી રીતે જનેે વત�તું હોય તેને ભગવાનને િવષે �ીિત છે એમ �ણવું. તે સવ� પોતપોતાનાં �દયમાં તપાસી જુઓ તો
જનેે જવેી �ીિત હશે તેને તેવી જણાઈ આવશે.

8. ગઢડા �થમ ૪૪ ( para.3)

પછી ��ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એવી �ઢ �ીિત ભગવાનને િવષે થાય તેનું શું સાધન છે ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “સ�પુ�ષનો જ ે�સંગ એ જ પરમે�રને િવષે �ઢ �ીિત થવાનું કારણ છે.” �યાર ેસોમલો ખાચર બો�યા જ,ે
“એવો �સંગ તો અિતશે કરીએ છીએ, પણ એવી �ઢ �ીિત કેમ થતી નથી ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�સંગ
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તો કરો છો પણ અધ� અમારો �સંગ કરો છો ને અધ� જગતનો �સંગ કરો છો. તે માટે ભગવાનને િવષે �ઢ �ીિત થતી
નથી.”

9. ગઢડા �થમ ૪૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��-ઉ�ર કરો.” પછી ��ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનને િવષે વૃિ�
રાખીએ છીએ તે તો સુધી જોર ેકરીને રાખીએ છીએ �યાર ેરહે છે અને જગતના પદાથ� સ�મુખ તો એની મેળે જ રહે છે
તેનું શું કારણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભ� હોય તેની વૃિ� તો ભગવાન િવના બીજ ેરહે જ
નિહ અને તેને તો એ જ િફકર રહે છે જ,ે ‘માર ેજગતના પદાથ�માં વૃિ� રાખવી તે તો ઘણું કઠણ પડશે.’ માટે
પરમે�રના ભ� હોય તેને તો જગતના પદાથ�માં વૃિ� રાખવી એ જ કઠણ છે અને જ ેજગતના �વ છે તેને
પરમે�રમાં વૃિ� રાખવી તે ઘણી કઠણ છે, માટે જનેે પરમે�રમાં વૃિ� ન રહે તે પરમે�રનો ભ� નિહ અને તે
સ�સંગમાં આવતો હોય તો એ ધીર ેધીર ેસંતની વાતા� સાંભળતા સાંભળતા પરમે�રનો ભ� થશે.”

10. ગઢડા �થમ ૪૯ ( para.3)

પછી ��ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એવી રીતે ભગવાનમાં વૃિ� રા�યાનું શું સાધન છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “એનું સાધન તો અંત��િ� છે તે અંત��િ� શું ? તો જવેા પોતાને ��ય� ભગવાન મ�યા છે તેની મૂિત� સામું જોઈ રહેવું
એ અંત��િ� છે; અને તે મૂિત� િવના ષ�ચ� દેખાય અથવા ગોલોક, વૈકંુઠાિદક ભગવાનનાં ધામ દેખાય તો પણ તે
અંત��િ� નિહ. માટે ભગવાનની મૂિત�ને અંતરમાં ધારીને તે સામું જોઈ રહેવું અથવા બહાર ભગવાનની મૂિત� સામું જોઈ
રહેવું તેનું નામ અંત��િ� છે અને તે મૂિત� િવના બીજ ે�ાં �ાં વૃિ� રહે તે સવ� બા��િ� છે.” પછી વળી �ી�મહારાજ
પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “હવે તો બે બે જણ થઈને સામસામા ��-ઉ�ર કરો,” પછી ઘણીવાર સુધી પરમહંસે પર�પર
��-ઉ�ર કયા�, તેને સાંભળતા થકા �ી�મહારાજ તેમની બુિ�ની પરી�ા કરતા હવા.

11. ગઢડા �થમ ૬૧ ( para.3)

પછી ��ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જ ેઆ�િન�ા હોય તે અંતસમે કેટલી સહાય કર ેછે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “જમે નદી તરવી હોય �યાં તો જનેે તરતાં આવડતું હોય તે તરી �ય ને જનેે તરતાં ન આવડતું હોય તે તો ઊભો થઈ
રહે, પણ �ાર ેસમુ� તરવો હોય �યાર ેતો તે બેયને વહાણનું કામ પડે છે, તેમ ટાઢ, તડકો, ભૂખ, તરસ, માન, અપમાન,
સુખ, દુઃખ, તે �પી જ ેનદી તેને તો આ�િન�ાવાળો હોય તે તરી �ય, પણ મૃ�યુસમય તો સમુ� જવેો છે, માટે �યાં તો
આ�િન�ાવાળો હોય તથા વગર આ�િન�ાવાળો હોય એ બેયને ભગવાનની ઉપાસના�પી વહાણનું કામ પડે છે,
માટે અંતકાળે તો ભગવાનનો �ઢ આશરો હોય તે જ કામમાં આવે છે પણ અંતસમે આ�િન�ા કાંઈ કામમાં આવતી
નથી, તે સા� ભગવાનની ઉપાસનાને �ઢ કરીને રાખવી.”

12. કાિરયાણી ૬ ( para.5)

પછી ��ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “મ�સર ટા�યાનો શો ઉપાય છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સંતને માગ� ચાલે
ને જ ેસંત હોય તેનો તો મ�સર ટળે અને જનેે સંતને માગ� ન ચાલવું હોય તેને તો મ�સર ન ટળે.”

13. કાિરયાણી ૯ ( para.2)

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.”

14. કાિરયાણી ૧૦ ( para.4)

પછી ��ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! અમા�ં આ લોકને િવષે તથા પરલોકને િવષે સા� થાય તે કહો ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ જ ેઅમારો િસ�ાંત છે તે જ આ લોક ને પરલોકને િવષે પરમ સુખનો હેતુ છે.”

15. લોયા ૨ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વળી જનેે �� પૂછવો હોય તે પૂછો.” �યાર ે��ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જ ેકારણ
હોય તે તો કાય�થી મોટંુ જોઈએ, �યાર ેવડનું બીજ તે તો નાનું છે ને તે થકી મોટો વડ કેમ થાય છે ?” પછી
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�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કારણ હોય તે તો નાનું હોય ને સૂ�મ હોય તો પણ મોટા કાય�ની ઉ�પિ� કરવાને સમથ� છે,
એ જ કારણમાં મોટાઈ છે. જમે મૂળ �કૃિતના કાય� એવા જ ેઅનંત �ધાન તેનો મોટો િવ�તાર છે, પણ કારણ�પ જે
મૂળ �કૃિત તે તો �ીને આકાર ેછે તથા પૃ�વીનું કારણ જ ેગંધ તે સૂ�મ છે અને તેનું કાય� જ ેપૃ�વી તે મોટી છે. એમ જ
આકાશ આિદક બી� ચાર ભૂત તેનો મોટો િવ�તાર છે અને તેના કારણ જ ેશ�દાિદક તે સૂ�મ છે. અને જ ેકારણ હોય
તે નાનું હોય તો પણ તે મોટા કાય�ને ઉ�પ� કરવા સમથ� થાય એવી એમાં કળા રહી છે. જમે અિ��દેવ છે તે તો મનુ�ય
જવેો મૂિત�માન છે અને માણસ જવેડો છે, અને તેનું કાય� જ ેઅિ��ની �વાળાઓ તે તો અિત મોટી છે; તથા જમે
વ�ણની મૂિત� તે તો મનુ�ય જવેડી છે અને તેનું કાય��પ જ ેજળ તે તો અિત ઝાઝંુ છે; અને જમે સૂય�ની મૂિત� તો મનુ�ય
જવેી રથમાં બેઠી છે અને તેનું કાય� જ ે�કાશ તે તો આખા ��ાંડમાં �યાપી ર�ો છે; તેમ સવ�ના કારણ એવા જે
�ીપુ�ષો�મનારાયણ �ીકૃ�ણ તે તો મનુ�ય જવેડા છે તો પણ અનંતકોિટ ��ાંડના કારણ છે. અને જ ેમૂખ� હોય તે તો
એમ સમજ ેજ,ે ‘જનેું કાય� આવડંુ મોટંુ છે તો તેનું કારણ તો કેવડંુ મોટંુ હશે?’ એ તો મૂખ�ની સમજણ છે. અને સવ�ના
કારણ�પ એવા ભગવાન તે મનુ�ય જવેા છે, તો પણ પોતાના અંગમાંથી યોગકળાએ કરીને અનંતકોિટ ��ાંડને
ઉ�પ� કરવાને સમથ� છે ને પાછા પોતાને િવષે લય કરવાને સમથ� છે. જમે અિ��, વ�ણ, સૂય� તે પોતાના કાય��પે મોટા
જણાય છે ને વળી કાય�ને પોતામાં લીન કરીને એક પોતે જ રહે છે; તેમ ભગવાનના એક એક રોમમાં અનંતકોિટ ��ાંડ
અણુની પેઠે ર�ાં છે; તે અ�ાવરણ ને ચૌદ લોક સૂધાં ર�ાં છે. એવી રીતે કારણમાં અલૌિકકપણું છે ને મોટાઈપણું છે.
તેને સમજુ હોય તે �ણે જ,ે ‘ભગવાન મનુ�ય જવેા જણાય છે તોપણ એ ભગવાન સવ�ના કારણ છે અને સવ�ના કતા� છે
ને સમથ� છે.” એમ કહીને �ી�મહારાજ શયન કરવા પધાયા�.

16. લોયા ૧૦ ( para.7)

પછી ��ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “એ �ણ �કારની જ ે�ીઓ તેને દેખીને �યિ� જણાય તથા �પ-કુ�પ પણ
જણાય અને િવકાર તો થાય નિહ, �યાર ેતેને કયો વેગ �ણવો ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેપદાથ�ને અ�યંત
દુઃખદાયી �ણીને મનન થયું હોય, પછી તે મનને કરીને તે પદાથ�ને િવષે અ�યંત દોષ જણાય છે. તે દોષનો મનમાં
િવચાર થઇને �વમાં તે દોષ �વેશ કર ેછે અને �વથી પર જ ેસા�ી તેણે પણ તે દોષનું �માણ કયુ� છે, તેણે કરીને એ
દોષની અિત �ઢતા થઇ છે. માટે પદાથ�ને િવષે �ાર ેઇિ��યની વૃિ� �ય છે �યાર ેતે વૃિ� ભેળે મન તથા �વ એ બેય
આવે છે, પણ �વમાં જ ેઅિતશય દોષની �ઢતા છે તે દોષની સે�ય મન-ઇિ��યોને િવષે સોસંરી નીસર ેછે; માટે તે
પદાથ� યથાથ� દેખાય ને ���ામાં આવે, પણ તેને િવષે અ�યંત અભાવ આવી �ય છે. જમે દૂધ-સાકરનું પા� ભયુ� હોય
ને તેમાં સપ� લાળ નાંખી હોય ને તેને નાંખતાં દીઠી હોય, પછી તે દૂધ જવેું પૂવ� દેખાતું હતું તેવું ને તેવું જ દેખાય, પણ
તેનો અિત અભાવ હૈયામાં વત� છે; કેમ જ,ે એણે એમ ���ું છે જ,ે ‘એને પીવે તો ત�કાળ �ાણ �ય.’ તેમ જનેે એમ
સમ�યું જ,ે ‘આ �પવાન �ી છે તે ક�યાણના માગ�માં િવરોધી છે અને આ લોક પરલોકને િવષે પરમ દુઃખદાયી છે ને
�ીની �ાિ� તો મને સવ� પશુ આિદક જ�મને િવષે અનંતવાર થઇ છે, અને હ� જો પરમે�રને નિહ ભજુ તો અનંત
�ીની �ાિ� થશે, માટે એ વાત દુલ�ભ નથી, અને ભગવાન ને ભગવાનના સંત તેનો સંગ તે તો મહાદુલ�ભ છે અને એ
દુલ�ભ વ�તુની �ાિ�ને િવષે એ �ી જ પરમ િવ�ન�પ છે,’ એવું �ણીને જ ેહૈયામાં દોષની �ઢતા થઇ છે તેણે કરીને
ગમે તેવી �પવાન �ી દેખાઇ �ય તો પણ િવકાર થાય નિહ.

17. 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
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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.”

18. લોયા ૧૫ ( para.4)

�યાર ે��ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “એ �વને કેટલાક તો તારા જવેો દેખે છે તથા દીવાની �ોત જવેો દેખે છે
તથા બપોિરયા જવેો દેખે છે તે કેમ સમજવું ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો એમ છે જ,ે જમે જનેે અિ�િવ�ા
છે તેને ને��ારાએ �વનું દશ�ન થાય છે ને તેને િવષે ભગવાનની મૂિત�ને પણ દેખે છે. તેમ જનેે ઇિ��ય �ારા લ� થયો તે
તેવો આ�ાને દેખે છે. જમે કાચનું પૂતળું મનુ�યને આકાર ેકયુ� હોય તેને જ ેજ ેઅવયવ તથા મુવાળા તથા નાડીઓ, તે
સવ� કાચના હોય ને તે પૂતળાની માંિહલી કોર ેતજે ભયુ� હોય તે તજે દેખાય, તે જવેો ભૂંગળીનો અવકાશ હોય તે �માણે
દેખાય છે પણ સમ� નથી દેખાતુ; તેમ એ �વનું �વ�પ જણેે જવેું દીઠંુ છે તે તેવું કહે છે, પણ એની િનરાવરણ �િ�
નથી થઈ; માટે એને જવેો આ�ા છે તેવો નથી દેખાતો. અને �ાર ેએની િનરાવરણ �િ� થઈને આ�ાકાર ેથાય છે
�યાર ેઇિ��યોના ગોલકના જ ેિવભાગ તે એની �િ�માં નથી આવતા ને જવેો આ�ા છે તેવો જણાય છે. જમે જે
આકાશની �િ�ને પા�યો હોય તેની �િ�માં બી� ચાર ભૂત નથી આવતા, તેમ જનેી િનરાવરણ �િ� થાય છે તેને
ગોલક, ઇિ��યો, દેવતા, અંતઃકરણ; તેણે કરીને જણાતા જ ે�વના �કાશના ભેદ તે �િ�માં નથી આવતા ને જવેો �વ
છે તેવો યથાથ� જણાય છે. અને ભેદ�િ�વાળાને જવેો છે તેવો નથી જણાતો. જમે કોઈકે ગાયનું પૂછડંુ દીઠંુ, કોઈકે મુખ
દીઠંુ, ખુર દીઠો, પેટ દીઠંુ, �તન દીઠો, તેણે જ ેજ ેઅંગ દીઠંુ તે ગાયનું જ દીઠંુ છે પણ જવેી ગાય છે, તેવી કોઈએ દીઠી
નથી અને એક અંગ દીઠંુ માટે ગાય દીઠી પણ કહેવાય, તેમ એ આ�ાના �કાશનું દશ�ન જટેલું જનેે ઇિ��યો �ારા
અથવા અંતઃકરણ �ારા થયું તેટલો તે આ�દશ� કહેવાય, પણ સ�યક્ આ�દશ�ન એને કહેવાય નિહ. માટે અમે તો
એ �વને િવષે એવી રીતે સામા�ય-િવશેષપણું કહીએ છીએ.”

19. 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�.”

20. 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.”

21. પંચાળા ૪ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� પરમહંસ પર�પર ��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેમુિનબાવે ��ાનંદ �વામીને �� પૂ�ો
જ,ે “�થમ તો ભગવાનનો િન�ય હોય અને ભજન �મરણ કરતો હોય અને પછી ભગવાનનાં મનુ�યચિર� દેખીને તે
િન�યમાં સંશય થઇ �ય છે તેનું શું કારણ છે?” પછી એ ��નો ઉ�ર ��ાનંદ �વામી કરવા લા�યા પણ થયો નિહ,
�યાર ે�ી�મહારાજ ઝાઝી વાર સુધી િવચારી ર�ા ને પછી બો�યા જ,ે “એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએ છીએ જ,ે વેદ,
પુરાણ, મહાભારત, �મૃિતઓ ઇ�યાિદક જ ેશા� તેને િવષે ભગવાનનું સનાતન અનાિદ િદ�ય એવું જ ેમૂળ�પ પોતાના
અ�રધામમાં ર�ું છે તે ક�ું છે જ,ે ભગવાન કેવા છે ? તો આ ચ�ુઇિ��યે કરીને દીઠામાં આવે છે જ ેયિ�કંિચત્ �પ, તે
જવેું તેમનું �પ નથી; અને �વણે કરીને સાંભ�યામાં આવે છે જ ેકાંઇ શ�દમા�, તે જવેો એ ભગવાનનો શ�દ નથી;
અને �વચાએ કરીને �પશ�માં આવે છે જ ે�પશ�, તે જવેો એનો �પશ� નથી; અને નાિસકાએ કરીને સૂં�યામાં આવે છે જે
સુગંધ, તે જવેો એનો સુગંધ નથી; અને િજ�ાએ કરીને વણ�ન કયા�માં આવે એવા પણ એ ભગવાન નથી અને મનનાં
સંક�પમાં આવે એવા નથી તથા િચ�ના િચંતવનમાં આવે એવા નથી તથા બુિ�ના િન�યમાં આવે એવા નથી તથા
અહંકાર ેકરીને અહંપણું ધરાય એવા નથી જ,ે ‘એ ભગવાનનો હંુ છંુ, ને એ મારા છે.’ એવી રીતે ઇિ��યો અંતઃકરણને
અગોચર એ ભગવાન ર�ા છે. અને એ ભગવાનનું જવેું �પ છે, તેવું આ ��ાંડમાં ��ાિદક �તંબ પય��ત કોઈનું �પ
નથી જ ેજનેી એને ઉપમા દઇએ; તથા એનો જવેો શ�દ છે, તેવો બીજો આ ��ાંડમાં કોઈનો શ�દ નથી જ ેજનેી એને
ઉપમા દઇએ; અને એ ભગવાનનો જવેો સુગંધ છે, તેવો આ ��ાંડમાં કોઈનો સુગંધ નથી જ ેજનેી એને ઉપમા દઇએ;
તથા એ ભગવાનનો જવેો �પશ� છે તેવો આ ��ાંડમાં કોઈનો �પશ� નથી જ ેજનેી એને ઉપમા દઇએ; તથા એ
ભગવાનમાં જવેો રસ છે, તેવો આ ��ાંડમાં કોઈનો રસ નથી જ ેજનેી એને ઉપમા દઇએ. અને એ ભગવાનનું જવેું
ધામ છે, તેવું �થાનક આ ��ાંડમાં કોઈ નથી જ ેજનેી એને ઉપમા દઇએ; તે સ��ીપ ને નવ ખંડમાં જ ેજ ે�થાનક છે
તથા મે� ઉપર ઘણીક શોભાએ યુ� ��ાિદકનાં �થાનક છે તથા લોકાલોકાચળને િવષે ઘણાક �થાનક છે, તથા ઇ��,
વ�ણ, કુબેર, િશવ, બ�ા એનાં જ ે�થાનક છે તથા બી� પણ ઘણાક �થાનક છે, એ સવ� માંિહલું એવું એકે �થાનક
નથી જ ેજનેી ભગવાનના ધામને ઉપમા થાય. અને એ ભગવાનના ધામને િવષે ર�ા જ ેભગવાનના ભ� તેને જવેું સુખ
છે, તેવું આ ��ાંડમાં કોઈ સુખ છે નિહ જનેી એને ઉપમા દઇએ. અને એ ભગવાનનો જવેો આકાર છે તેવો આ
��ાંડમાં કોઈનો આકાર નથી જનેી એને ઉપમા દઇએ; કેમ જ,ે આ ��ાંડમાં જટેલા પુ�ષ �કૃિત થકી ઉ�પ� થયા જે
આકાર તે સવ� માિયક છે અને ભગવાન છે તે િદ�ય છે ને અમાિયક છે; માટે બેયને િવષે અિતશય િવલ�ણપણું છે, તે
સા� એને ને એને સા��યપણું કેમ થાય ? જમે મનુ�યને કહીએ જ,ે ‘આ માણસ ભ�સ જવેો છે, સપ� જવેો છે, ચરકલા
જવેો છે, ગધેડા જવેો છે, કૂતરા જવેો છે, કાગડા જવેો છે, હાથી જવેો છે, એવી ઉપમા મનુ�યને સંભવે નિહ; કેમ જ,ે
મનુ�ય થકી એ બી� જ ેસવ� તે િવ�તીય છે. અને મનુ�ય-મનુ�યમાં પણ અિતશય સા��યપણું નથી, જનેી ઉપમા એમ
દઇએ જ,ે આ તે આ જવેો જ છે.’ અને જો તે તે જવેો જ હોય તો તેની ઓળખાણ કેમ થાય ? માટે મનુ�ય-મનુ�ય
સ�િત છે તેને િવષે પણ સા��યપણું અ�યંત છે નિહ. જુઓ ને, આ ભગો-મૂળો બે સરખા કહેવાય છે, પણ ઝાઝા
િદવસ ભેગા રહીએ તો ઓળખાઇ �ય જ,ે ‘આ ભગો છે ને આ મૂળો છે.’ માટે જો િવલ�ણતા ન હોય તો ઓળખાય
કેમ ? માટે મનુ�ય-મનુ�યમાં પણ અિત સા��યપણું નથી, તો માિયક-અમાિયકને િવષે સા��યપણું કેમ આવે જનેી
ઉપમા ભગવાનને દઇએ તથા ભગવાનના ધામને દઇએ ? કાં જ,ે ‘એ ભગવાન છે તે ઇિ��યો-અંતઃકરણને અગોચર છે;’
એમ સવ� શા�માં ક�ું છે.”

22. ગઢડા મ�ય ૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “કીત�ન ગાવવા રહેવા �ો, હવે તો પરમે�રની વાતા� કરીએ.” પછી પરમહંસે ક�ું જ,ે
“સા� મહારાજ !” પછી �ી�મહારાજ ે�� કય� જ,ે “શા�માં ક�ા એવા ધમ� પાળતો હોય ને ભગવાનની ભિ� પણ
કરતો હોય ને તેને એવો આપ�કાળ આવે જ,ે ભિ� રાખવા �ય તો ધમ� �ય ને ધમ� રાખવા �ય તો ભિ� �ય,
�યાર ેકેને રાખવો ને કેનો �યાગ કરવો ?” પછી ��ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “જો ભગવાન ભિ� રા�યે રા� હોય તો
ભિ� રાખવી અને જો ધમ� રા�યે રા� હોય તો ધમ� રાખવો.”

23. ગઢડા મ�ય ૪ ( para.5)

પછી ��ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એમ �ણીએ છીએ તો પણ અખંડ િચંતવન રહેતું નથી, એનું શું કારણ છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક તો અખંડ િચંતવન થાય એવી ��ા જોઈએ અને �ાર ેએવી ��ા ન હોય, �યારે
તેટલું માહા��ય ���ામાં પણ ઓ�પ છે અને �ાર ેમાહા��ય ���ામાં ઓ�પ છે, �યાર ેભગવાનના �વ�પના
િન�યમાં પણ એટલી ઓ�પ છે. માટે જો ભગવાનના �વ�પનું માહા��ય તથા ��ા હોય, તો અખંડ િચંતવન થાય.
તે માહા��ય એમ �ણવું જ,ે ‘ભગવાન તો જવેા �કૃિતપુ�ષ થકી પર છે તેવા ને તેવા જ �કૃિતપુ�ષમાં આ�યા છે, તો
પણ �તાપે યુ� છે અને �કૃિતપુ�ષનું કાય� જ ે��ાંડ તેને િવષે આ�યા છે, તો પણ ભગવાન તેવા ને તેવા �તાપે યુ�
છે, પણ ભગવાનની મૂિત�ને િવષે કોઈ રીતે માયાનો લેશ અડતો નથી. જમે અ�ય ધાતુ છે ને સોનું પણ છે, તેને ભેળા
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કરીને પૃ�વીમાં દાટે તો સોના િવના અ�ય ધાતુ છે, તે સવ� ઘણે કાળે કરીને ધૂ�ય ભેળા ધૂ�ય થઈ �ય અને સોનું હોય તે
તો જમે પૃ�વીમાં રહે તેમ વૃિ� પામે પણ ઘટે નિહ. તેમ ભગવાન અને બી� જ ે��ાિદક દેવ તથા મુિન તે કાંઈ સરખા
નથી; કેમ જ,ે �ાર ેિવષય�પી ધૂ�યનો યોગ થાય, �યાર ેભગવાન િવના બી� ગમે તેવા મોટા હોય તો પણ િવષયમાં
એકરસ થઈ �ય અને ભગવાન તો મનુ�ય જવેા જણાતા હોય તો પણ એને માિયક પદાથ� બાધ કરવાને સમથ� થાય
નિહ અને ગમે તેવા િવષય હોય તો તેમાં કોઈ િદવસ લોપાય નિહ. એવું ભગવાનનું અલૌિકક સામ�ય� છે.’ એમ
ભગવાનનું માહા��ય �ણે તો તેને ભગવાનનું અખંડ િચંતવન થાય. અને �ાં સુધી િવષયનો લીધો લેવાય �યાં સુધી એ
ભ�ે ભગવાનનો અલૌિકક મિહમા ���ો જ નથી. અને જો ઉ�વ� હતા, તેને ભગવાને એમ ક�ું જ,ે ‘હે ઉ�વ! હંુ
થકી અણુમા� �યૂન નથી.’ તે શા માટે જ,ે ઉ�વ�એ અલૌિકક ભગવાનનું માહા��ય ���ું હતું ને પંચિવષયના લીધા
લેવાતા નહોતા. અને જનેે ભગવાનનો મિહમા સમ�ય છે તેને રા� હોય અથવા ભીખ માગી ખાય, તે બેય સરખું વત�;
અને બાળક �ી અને સોળ વષ�ની �ી અને એશંી વષ�ની �ી, તે સવ�માં સરખો ભાવ વત�; અને જ ેજ ેસંસારમાં સા�-
નરસું પદાથ� હોય તે સવ�માં સરખી ભાવના રહે પણ સારા પદાથ�માં પતંિગયાની પેઠે અ�ંઈ �ય નિહ; અને ભગવાન
િવના બી� કોઈ પદાથ�માં લોભાય નિહ, એક ભગવાનની મૂિત�માં જ લોભાય. અને એવી રીતે જ ેવત�તો હોય તે ભ�
ગમે તેવા મોટા િવષય હોય તેમાં બંધાય નિહ; અને જો એવો મમ� ન સમ�યો હોય તો ફાટી લંગોટી તથા તુંબડી
તેમાંથી પણ મનને ઉખેડવું મહામુ�કેલ છે. માટે આવી રીતે ભગવાનની મૂિત�નું માહા��ય ���ા િવના બી� કોિટ
સાધન કર ેતો પણ ભગવાનની મૂિત�નું અખંડ િચંતવન થતું નથી અને જ ેભગવાનના �વ�પનો મિહમા �ણે છે, તેને જ
ભગવાનનું અખંડ િચંતવન થાય છે.”

24. ગઢડા મ�ય ૧૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “અમે શુ�ક �ાનીનો મત �ણવા સા� તેના શા�નું �વણ કયુ�, તે
�વણમા�ે કરીને જ અમારા અંતરમાં આવો ઉ�ગે થઈ આ�યો. કેમ જ,ે એ શુ�ક વેદાંતશા�ને �વણે કરીને �વની
બુિ�માંથી ભગવાનની ઉપાસનાનું ખંડન થઈ �ય છે અને હૈયામાં સમભાવ આવી �ય છે; એટલે અ�ય દેવની પણ
ઉપાસના થઈ �ય છે. અને તે શુ�ક વેદાંતીના વચનને જ ેસાંભળે તેની બુિ� અિતશય �� થઈ �ય છે. અને અમે તો
કાંઈક �યોજન સા� શુ�ક વેદાંતની વાત સાંભળી હશે તેણે કરીને પણ હવે અમાર ેશોક ઘણો થાય છે.” એમ કહીને
�ી�મહારાજ સૂધા ઉદાસ થઈ ગયા. પછી ઘણી વાર સુધી િદલગીર થઈને પછી પોતાને હાથે ને�માંથી જળ લોઈને
એમ બો�યા જ,ે “ભગવદ્ ગીતા ઉપર જ ેરામાનજુ ભા�ય છે, તેની કથા સાંભળીને અમે આજ રાિ�એ સૂતા હતા. પછી
અમને �વ�� થયું જ,ે અમે ગોલોકમાં ગયા; �યાં ભગવાનના અનંત પાષ�દ દીઠા. તેમાં કેટલાક તો ભગવાનની સેવામાં
ર�ા છે તે તો િ�થર સરખા જણાયા અને કેટલાક તો પરમે�રના કીત�ન ગાય છે, તે કીત�ન પણ મુ�ાનંદ �વામી ને
��ાનંદ �વામીના ગાય છે. અને તે કીત�ન ગાતા �ય અને ડોલતા �ય; જમે કેફે કરીને ગાંડા થયા હોય ને તે ડોલે ને
ગાય તેમ કીત�ન ગાય ને ડોલે. પછી અમે પણ એ ગાવતા હતા તે ભેળા જઈને મ�યા ને કીત�ન ગાવવા લા�યા. તે ગાવતા
ગાવતા એવો િવચાર થયો જ,ે ‘આવી જ ેપરમે�રની �ેમભિ� અને આવી જ ેપરમે�રની ઉપાસના તેનો �યાગ કરીને
જ ેિમ�યા�ાની થાય છે અને એમ �ણે છે જ,ે ‘અમે જ ભગવાન છીએ,’ તે મહાદુ� છે.” એમ કહીને પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ે�કાર ેધમ� થકી તથા ભગવાનની ભિ� થકી કોઈ રીતે પાછો ન પડે અને પોતાના
ઈ�દેવ જ ે�ીકૃ�ણનારાયણ તેમાંથી કોઈ રીતે બુિ� ડગે નિહ, એવો લાવો એક કાગળ લખીને દેશદેશના સ�સંગી ��યે
મોકલીએ.

25. 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
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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�.

26. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ ��ાનંદ �વામીને પૂછતા હવા જ,ે “આ દેહને િવષે �વ છે, તે સાકાર છે કે િનરાકાર છે ?” પછી
��ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “�વ તો સાકાર છે.” �યાર ે�ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “જો �વ સાકાર હોય તો તે કર-
ચરણાિદકે યુ� થયો; �યાર ેદશમ�કંધને િવષે વેદ�તુિતના અ�યાયમાં એમ ક�ું છે જ,ે ‘ભગવાન જ ેતે �વના
ક�યાણને અથ� તે �વના બુિ�, ઇિ��ય, મન ને �ાણ, તેને સજૃતા હવા.’ તે જો �વ સાકાર જ હોય તો તેને અથ� બુિ�,
ઇિ��ય, મન, �ાણ સ�ૃાનું શું કામ છે ? માટે એવી રીતના શા�ના વચનને જોતા એમ જ િનધા�ર થાય છે જ,ે �વ જે
તે �વ�પ-�વભાવે કરીને તો સ�ામા� છે ને ચૈત�ય વ�તુ છે અને અનાિદ અ�ાન�પ એવું જ ેકારણ શરીર તેણે યુ�
છે. અને જમે ચમકપાણ હોય તે લોઢાને તાણીને લોઢા સાથે ચોટી રહે છે, તેમ એ �વનો પણ ચોટવાનો �વભાવ છે, તે
માિયક એવા જ ે�થૂળ ને સૂ�મ એ બે શરીર, તે સાથે ચોટે છે અને એ �વ અ�ાને કરીને તે શરીરને િવષે પોતાપણું
માને છે, પણ વ�તુગતે તો એ �વ શરીર જવેો નથી.”

27. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.5)

પછી ��ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “�ાર ેભગવાનની ભિ�એ કરીને એ �વના અ�ાનની િનવૃિ� થાય છે, �યાર ેએ
�વને �થૂળ, સૂ�મ ને કારણ એ માિયક �ણ દેહનો સંબંધ રહેતો નથી. �યાર ેએ �વ ભગવાનના ધામમાં જઈને કેવી
રીતના આકાર ેયુ� થકો રહે છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ેએ �વના અ�ાનની િનવૃિ� થાય છે �યારે
એને માિયક �ણ દેહનો સંગ છૂટી �ય છે. પછી એ �વ કેવળ ચૈત�ય સ�ામા� રહે છે. પછી એ �વને ભગવાનની
ભૂિમ આિદક જ ેઆઠ �કારની �કૃિત, તે થકી જુદી જ ેચૈત�ય �કૃિત, તેનો ભગવાનની ઈ�છાએ કરીને દેહ બંધાય છે ને
તેણે યુ� થકો ભગવાનના અ�રધામને િવષે રહે છે; એ રીતે એ ��નો ઉ�ર છે.”

28. વરતાલ ૩ ( para.5)

�યાર ે��ાનંદ�વામીએ પૂ�ું જ,ે “એવી અસાધારણ ભિ� શે ઉપાયે કરીને આવે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“મોટાપુ�ષની સેવા થકી આવે છે. તે મોટાપુ�ષ પણ ચાર �કારના છે. એક તો દીવા જવેા ને બી� મશાલ જવેા ને
�ી� વીજળી જવેા ને ચોથા વડવાનળ અિ�� જવેા; તેમાં દીવા જવેા હોય તે તો િવષય�પી વાયુએ કરીને ઓલાઈ
�ય. ને મશાલ જવેા હોય તે પણ તેથી અિધક િવષય�પી વાયુ લાગે તો તેણે કરીને ઓલાઈ �ય. ને વીજળી જવેા જે
હોય તે તો માયા�પી વરસાદને પાણીએ કરીને પણ ન ઓલાય. અને વડવાનળ અિ�� જવેા હોય, તે તો જમે વડવાનળ
સમુ�માં રહે છે પણ સમુ�ના જળનો ઓલા�યો ઓલાતો નથી અને સમુ�ના જળને પીને મૂળ�ાર ેકાઢી નાખે છે તે
પાણી મીઠંુ થાય છે, તેને મેઘ લાવીને સંસારમાં વૃિ� કર ેછે, તેણે કરીને નાના �કારના રસ થાય છે. તેમ એવા જે
મોટાપુ�ષ છે તે સમુ�ના જળ જવેા ખારા �વ હોય તેને પણ મીઠા કરી નાખે છે. એવી રીતે એ ચાર �કારના જે
મોટાપુ�ષ ક�ા તેમાં જ ેવીજળીના અિ�� જવેા તથા સમુ�ના અિ�� જવેા મોટાપુ�ષ છે, તેમની સેવા જો પોતપોતાના
ધમ�માં રહીને મન, કમ�, વચને કર ેતો તે �વના �દયમાં માહા��ય સિહત ભિ� આવે છે. તે વીજળીના અિ�� જવેા તો
સાધનદશાવાળા ભગવાનના એકાંિતક સાધુ છે અને વડવાનળ અિ�� જવેા તો િસ�દશાવાળા ભગવાનના પરમ
એકાંિતક સાધુ છે એમ �ણવું.”

29. 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
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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.

30. 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.”

31. 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�ા.”

32. 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.”

33. ગઢડા અં�ય ૨૮ ( para.4)
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પછી ��ાનંદ �વામી તથા શુકમુિન તથા સુરોખાચર એ �ણને �ી�મહારાજ ેપૂ�ું જ,ે “તમે જણેે કરીને પાછા પડી
�ઓ એવો તમારામાં �ો અવગુણ છે?” �યાર ેએ �ણેએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! માન�પ દોષ છે, માટે કોઈક
બરોબિરયા સંત અપમાન કર ેતો કાંઈક મુંઝવણ થાય.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે પૂછીએ છીએ જ,ે
“द्युपतय एव ते न ययुर�मन�तया ।” એવી રીતે માહા��યે સિહત ભગવાનને ���ા હોય ને એવા જ ેભગવાન તેના
જ ેસંત તે સાથે માન ઈ�યા�, �ોધ કેમ થાય ? અને જો થાય છે તો ���ામાં ફેર છે. કેમ જ,ે ગવન�ર સાહેબને ���ો છે
જ,ે એ સમ� પૃ�વીનો પાદશાહ છે ને બિળયો છે ને જો તેનો એક ગરીબ સરખો હમેિલયો આ�યો હોય, તો તેનો હુકમ
મોટો રા� હોય તે પણ માને, ને તે જમે કહે તેમ દોય� દોરાય. શા માટે જ,ે તે રા�એ એમ ���ું છે જ,ે બિળયો જે
ગવન�ર સાહેબ તેનો એ હમેિલયો છે’ અને જથેી જ ેબિળયો, તેની આગળ માન રહે નિહ, તેમ જણેે ભગવાનને સમ�
ઐ�ય�-સમૃિ�ના ધણી ���ા હોય તો તેને સંતની આગળ માન કેમ રહે?” પછી ��ાનંદ�વામીએ ક�ું જ,ે “હે
મહારાજ! તમે ઠીક કહો છો. જો એમ માહા��યે સિહત ભગવાનને ���ા હોય તો માન, ઈ�યા�, �ોધ તે સંતની આગળ
થાય જ નિહ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જુઓને, ઉ�વ� કેવા મોટા હતા ને કેવા ડા�ા હતા ! પણ જો
ભગવાનની મોટાઈને �ણતા હતા તો તે ભગવાનને િવષે હેતવાળી જ ે�જની ગોપીઓ તેના ચરણની રજને પા�યા
સા� વનવેલીનો અવતાર મા�યો ! તે ક�ું છે જ-ે “आसामहो चरणरेणुजुषामहं �ां वृ�ावने िकमिप गु�लतौषधीनाम्।
या दु�जं �जनमाय�पथं च िह�ा भेजुमु�कु�पदवी ं�ुितिभिव�मृ�ाम् ।।” તથા ��ાએ પણ ક�ું જ,ે “अहो ! भा�महो !
भा�ं न�गोप�जौकसाम् । य���ं परमानंदं पूण� �� सनातनम् ।।” એવી રીતે ��ા પણ ભગવાનનું માહા��ય �ણતા
હતા તો એવી રીતે બો�યા, તે માટે જો ભગવાનની ને સંતની એવી રીતે મોટાઈ �ણતો હોય તો માન, ઈ�યા�, �ોધ રહે
જ નિહ ને તેની આગળ દાસાનુદાસ થઈને વત� ને ગમે તેટલું અપમાન કર ેતો પણ તેના સંગને મૂકીને છેટે જવાને ઈ�છે
જ નિહ. અને એમ મનમાં થાય નિહ જ,ે ‘હવે તો �ાં સુધી ખમીએ ? આપણ તો આપણે ઘેર બેઠા થકા જ ભજન
કરીશું.’ તે માટે એમ માહા��ય સમજ ેતો માન ટળે.” એવી રીતે વાતા� કરી.

(કુલ: 39)


