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રામાનંદ
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "રામાનંદ" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)
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1. ગઢડા �થમ ૧૮ ( para.4)

અને જો કોઈ અમારો વાદ લેશો તો તેનું તો જ�ર ભૂંડંુ થાશે; કાં જ,ે અમારા �દયમાં તો નરનારાયણ �ગટ િવરાજ ેછે
અને હંુ તો અનાિદ મુ�૧ જ છંુ, પણ કોઈને ઉપદેશે કરીને મુ� નથી થયો. અને મન, બુિ�, િચ� અને અહંકાર તેમને
તો હંુ પકડી લઉં છંુ; જમે િસંહ બકરાને પકડે છે તેની પેઠે એ અંતઃકરણને હંુ પકડંુ છંુ અને બી�ને તો એ અંતઃકરણ
દે�યામાં પણ આવતા નથી. માટે અમારો વાદ લઈને �ણે જ ેઉપાિધમાં રહીને શુ�પણે રહીશું, તે તો નારદ-
સનકાિદક જવેો હોય તેથી પણ રહેવાય નિહ તો બી�ની શી વાતા� કહેવી ? અને અનંત મુ� થઈ ગયા ને અનંત થશે,
તેમાં ઉપાિધમાં૨ રહીને િનલ�પ રહે એવો કોઈ થયો નથી ને થશે પણ નિહ અને હમણાં પણ કોઈયે નથી અને કોિટ
ક�પ સુધી સાધન કરીને પણ એવો થવાને કોઈ સમથ� નથી. માટે અમે ક�ું છે તે �માણે રહેશો તો �ડંુ થશે. અને અમે
જ ેકોઈને હેતે કરીને બોલાવીએ છીએ તે તો તેના �વના �ડા સા� બોલાવીએ છીએ અથવા કોઈને હેતે કરીને સામું
જોઈએ છીએ અથવા કોઈ સારાં ભોજન કરાવે છે તેને જમીએ છીએ અથવા કોઈ ઢોિલયો િબછાવી દે છે તે ઉપર
બેસીએ છીએ અથવા કોઈ વ�-આભૂષણ તથા પુ�પના હાર ઈ�યાિદક જ ેજ ેપદાથ� લાવે છે તેને અંગીકાર કરીએ
છીએ, તે તો તેના �વના �ડા વા�તે કરીએ છીએ, પણ અમારા સુખને વા�તે કરતા નથી; અને જો અમારા સુખને
વા�તે કરતા હોઈએ તો અમને �ી રામાનંદ �વામીના સમ છે. માટે એવું િવચારીને કોઈ અમારો વાદ કરશો મા, અને
પંચ ઇિ��યોના આહાર છે તેને અિતશય શુ�પણે કરીને રાખજો, એ વચન અમા�ં જ�રા-જ�ર માન�ો. અને આ
વાત તો સવ�ને સમ�ય એવી સુગમ છે માટે સવ�ના સમ�ામાં તુરત આવી �શે, તે સા� સ�સંગમાં અિતશય
�વતા�વ�ો, તેમાં અમારો ઘણો રા�પો છે.” એમ વાતા� કરીને ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને �ી�મહારાજ પોતાના
ઉતારામાં પધારતા હવા.

2. ગઢડા �થમ ૭૦ ( para.6)

એક ગામમાં ચોર બહુ રહેતા હતા. તેમાંથી એક ચોર સાધુને પાસે બેસવા આવતો હતો. તેને માગ�ને િવષે પગમાં કાંટો
વા�યો તે પગ સોસંરો નીક�યો. તેણે કરીને પગ સૂ��ો તે ચોરીએ ન જવાણું અને બી� ચોર તો ચોરી કરવા ગયા. તે
એક રા�નો ખ�નો ફાડીને ઘણુંક ધન લઈ આ�યા અને સૌએ માંહોમાંહી વહ�ચી લીધું. તે પૈસા બહુ આ�યા. તેને
સાંભળીને જ ેચોર સાધુ પાસે આવતો હતો ને કાંટો લા�યો હતો તેના મા, બાપ, �ી અને સગાં સવ� વઢવા લા�યા જ ે‘તું
ચોરી કરવા ન ગયો અને સાધુ પાસે ગયો તે આપણું ભૂંડંુ થયું ને તે ચોર ચોરી કરીને લા�યા તો કેટલાય પૈસા એમને
આ�યા.’ એમ વાતા� કર ેછે �યાં રા�નું લ�કર આ�યું. ને તે સવ� ચોરને ઝાલીને શૂળીએ દીધા, તેને ભેળે એને પણ
ઝાલીને શૂળીએ દેવા સા� લઈ ગયા. �યાર ેતે સવ� ગામને માણસે તથા સાધુએ સાખ પૂરી જ,ે ‘આ તો ચોરી કરવા
નો’તો ગયો, એને તો કાંટો વા�યો હતો.’ �યાર ેતે ઊગય�, એમ સ�સંગ કર ેછે તેને શૂળી જટેલું દુઃખ હોય તો કાંટે મટે
છે. કાં જ,ે અમે રામાનંદ �વામી પાસે માગી લીધું છે જ,ે ‘તમારા સ�સંગી હોય તેને એક વીછંીનું દુઃખ થવાનું હોય તો તે
મને એક એક રૃંવાડે કોિટ કોિટ વીછંીનું દુઃખ થાઓ, પણ તમારા સ�સંગીને તે થાઓ નિહ. અને તમારા સ�સંગીને
�ાર�ધમાં રામપ�ર લ�યું હોય, તે રામપ�ર મને આવે પણ તમારા સ�સંગી અ� વ�ે કરીને દુઃખી ન થાય; એ બે વર
મને આપો.’ એમ મ� રામાનંદ �વામી પાસે માં�યું �યાર ેમને રામાનંદ �વામીએ રા� થઈને એ વર આ�યો છે. માટે જે
કોઈ સ�સંગ કર ેછે તેને �યવહાર ેદુઃખ થવાનું લ�યું હોય તે થાય નિહ, તોય પણ પદાથ� નાશવંત છે. માટે એ પદાથ�ની
ઈ�છાએ સ�સંગ કર ેતો એને િન�યમાં સંશય થયા િવના રહે જ નિહ. માટે સ�સંગ કરવો તે તો એકલો િન�કામપણે
પોતાના �વના ક�યાણને જ અથ� કરવો, તો અડગ િન�ય થાય.” ઈ�યાિદક ઘણીક વાતા� કરી છે પણ આ તો
િદશમા� લખી છે.

3. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.5)

પછી શુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “�ાિરકામાં સોળ હ�ર એકસો ને આઠ જ ેભગવાનની �ીઓ હતી તેમાં એક એક �ીને
િવષે દશ દશ પુ� અને એક એક પુ�ી થઈ એમ પણ ક�ું છે, તેનું કેમ સમજવું ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“�ાિરકાની વાત બી� છે અને �જની બી� છે. �ાિરકામાં તો ભગવાન સાં�યમતને આશયા� હતા. તે સાં�યમતવાળો
હોય તે દેહ, ઇિ��યો, મન એ સવ� થકી પોતાનું �વ�પ િભ� સમજ,ે અને સવ� િ�યાને કરતો થકો પોતાને અકતા� સમજ,ે
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ને તે િ�યાએ કરીને હષ�-શોકને પામે નિહ; એ મતને ભગવાન આશયા� હતા. માટે ભગવાનને િનલ�પ ક�ા અને ભગવાન
�ાિરકામાં જ ેસાં�યમતને આશયા� હતા તે મત તો જનક જવેા રા�ઓનો છે. જ ેરા� ગૃહ�થા�મમાં રહીને �ભુને ભજે
તે જ સાં�યમતને અનુસર,ે એમ ભગવાન પણ ગૃહ�થા�મમાં હતા અને �ાિરકાના રા� કહેવાતા હતા, માટે
સાં�યમતને અનુસયા� થકા એમ િનલ�પ હતા. અને વૃંદાવનને િવષે તો યોગકળાને આશયા� હતા તે �ીઓનો સંગ કરીને
પણ નૈિ�ક ��ચય� �ત રા�યું, એ ઠેકાણે તો પોતાને િવષે નરનારાયણ ઋિષપણું દેખા�યું. તે �ીમદ્ ભાગવતમાં
કિપલદેવે દેવહૂિત ��યે ક�ું છે જ,ે “�ી�પ જ ેમારી માયા તેને �તવાને અથ� નરનારાયણ ઋિષ િવના બીજો કોઈ
સમથ� નથી.’ માટે �ીકૃ�ણ ભગવાને �ીઓને સંગે રહીને કામને ��યો અને �ાર ેદુવા�સા ઋિષ આ�યા �યાર ેભગવાને
સવ� ગોપીઓને અ�ના થાળ ભરાવીને મોકલવા માંડી �યાર ેગોપીઓ બોલી જ,ે ‘અમે યમુના� કેમ ઊતરીશું ?” પછી
�ીકૃ�ણ ભગવાને ક�ું જ,ે ‘યમુના�ને એમ કહે�ો જ,ે ‘જો �ીકૃ�ણ સદા બાળ��ચારી હોય તો અમને માગ દે�ો.’
પછી ગોપીઓએ એમ ક�ું �યાર ેયમુના�એ માગ દીધો. પછી સવ� ગોપીઓ ઋિષને જમાડીને બોલીયો જ,ે ‘અમારે
આડાં યમુના� છે, તે અમે ઘેર કેમ કરીને જઈશું ? પછી ઋિષએ ક�ું જ,ે ‘કેમ કરીને આ�યા હતા ?’ પછી ગોપીઓએ
ક�ું જ,ે ‘અમે યમુના�ને એમ ક�ું જ,ે �ીકૃ�ણ સદા ��ચારી હોય તો માગ દે�ો, એટલે યમુના�એ માગ દીધો પણ
હવે કેમ કરીને ઘેર જઈએ ?’ પછી દુવા�સા ઋિષ બો�યા જ,ે ‘યમુના�ને એમ કહેજો જ,ે દુવા�સા ઋિષ સદા ઉપવાસી
હોય તો માગ દે�ો.’ પછી ગોપીઓએ એમ ક�ું �યાર ેયમુના�એ માગ દીધો, �યાર ેગોપીઓના મનને િવષે અિત
આ�ય� થયું પણ ભગવાનનો તથા તે ઋિષનો જ ેમિહમા તેને ન �ણી શકતી હવી. અને ભગવાન તો નૈિ�ક �ત
રાખીને ગોપીઓને સંગે ર�યા હતા માટે ��ચારી હતા અને દુવા�સા ઋિષ તો િવ�ા�ા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન, તેને િવષે
પોતાના આ�ાને એક કરીને સવ� ગોપીઓના થાળ જમી ગયા, માટે ઋિષ પણ ઉપવાસી જ હતા અને અ� તો સવ�
ભગવાનને જમા�યું હતું; માટે એવા અિત મોટા હોય તેની િ�યા ક�યામાં આવે નિહ અને સાં�યવાળાને ખોળીએ તો
હ�રો જડે પણ યોગકળાએ કરીને ઊ�વ�રતેા હોય એવા તો એક નરનારાયણ જ છે અથવા જ ેનરનારાયણના અન�ય
ભ� હોય તે પણ તેના ભજનને �તાપે કરીને �ઢ ��ચય�વાળા થાય છે, પણ બી�થી થવાતું નથી. અને જનેે ઇિ��ય
�ાર ેકરીને ��ત અથવા �વ��માં વીય�નો પાત થાય છે તે ��ચારી કહેવાય નિહ અને જ ે�ીનો અ��કાર ે�યાગ રાખે
છે તે તો ��ચય�ને માગ� ચા�યો છે તે હવે નરનારાયણને �તાપે કરીને ધીર ેધીર ે�ઢ ��ચારી થશે અને �ાર ેઅમે
નાના હતા �યાર ેએમ સાંભ�યું હતું જ,ે ‘વીય� તો પરસેવા �ાર ેકરીને પણ નીકળી �ય છે.’ પછી તે વીય�ને ઊ�વ�
રાખવાને સા� અમે બે �કારની જળબિ�ત શી�યા હતા અને કંુજરિ�યા શી�યા હતા અને કામને ��યા સા� કેટલાક
આસન શી�યા હતા અને રાિ�એ સૂતા �યાર ેગોરખ આસન કરીને સૂતા, જણેે કરીને �વ��માં પણ વીય�નો પાત થવા
પામે નિહ. પછી તે કામ ��યાનું એવું સાધન કયુ� જ,ે ‘શરીરમાંથી પરસેવો જ નીકળે નિહ અને ટાઢ તડકો પણ લાગે
નિહ.’ પછી અમે રામાનંદ �વામી પાસે આ�યા �યાર ે�વામીએ પરસેવો વ�યા સા� બધે શરીર ેઆવળના પાટા
બંધા�યા હતા તો પણ શરીરમાં પરસેવો આ�યો નિહ; માટે કામ ��યાનું સાધન તો સૌથી ઘણું કઠણ છે. એ તો જનેે
ભગવાનના �વ�પની ઉપાસનાનું �ઢ બળ હોય અને અિતશય પંચિવષયમાંથી િનવા�સિનક થયો હોય અને તે
િનવા�સિનકપણાની અિતશય ગાંઠ બંધાણી હોય, તો તે પુ�ષ ભગવાનને �તાપે કરીને િન�કામી થાય છે.”

4. 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
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�ો.”

5. લોયા ૩ ( para.2)



8/7/2019 રામાનંદ

localhost/nand_santo/રામાનંદ.php 3/6

તે સમયને િવષે �ી�મહારાજને ભગવદાનંદ �વામી તથા િશવાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાન તથા સંત તેનો
જનેે માહા��ય�ાને સિહત િન�ય હોય તેના શા લ�ણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનનો ને
સંતનો માહા��ય�ાને સિહત િન�ય હોય તેથી ભગવાનને અથ� ને સંતને અથ� શું ન થાય ? એને અથ� કુટંુબનો �યાગ
કર,ે લોકલાજનો �યાગ કર,ે રા�નો �યાગ કર,ે સુખનો �યાગ કર,ે ધનનો �યાગ કર,ે �ીનો �યાગ કર ેઅને �ી હોય તે
પુ�ષનો �યાગ કર.ે” એમ કહીને પછી આ સવ� હિરભ�ની વાતા�ઓ એકબી� કેડે કરી. ગામ ડડુસરવાળા રજપૂત
ગલ�ુ તથા ધમ�પુરવાળાં કુશળકંુવરબાઈ તથા પવ�તભાઈ તથા રાજબાઈ તથા �વુબાઈ તથા લાડુબાઈ તથા મોટા
રામબાઈ તથા દાદોખાચર તથા માંચોભ� તથા મૂળ���ચારી તથા ભજુવાળાં લાધીબાઈ ને માતા� તથા
મુ�ાનંદ �વામી તથા વાળાક દેશના આહીર પટેલ સામત તથા ગામ માનકૂવાના મૂળ� તથા કૃ�ણ� તથા વાળાક
દેશમાં ગુંદાળી ગામના બે કાઠી હિરભ� ઈ�યાિદક જ ેસ�સંગી; તેમણે ભગવાનને અથ� ને સંતને અથ� જ ેજ ેકયુ�; તેને
િવ�તારીને કહેતા હવા. અને વળી એમ પણ ક�ું જ,ે ‘જનેે ભગવાનનો િન�ય માહા��ય�ાને સિહત હોય તે
ભગવાનનાં વચનમાં ફેર પાડે નિહ, ને જમે કહે તેમ કર.ે” તે ઉપર પોતાની વાત કરી જ,ે “અમારો �વભાવ કેવો હતો?
તો, ‘ગોદોહનમા� એક �થાનકમાં રહેવાય, પણ વધુ રહેવાય નિહ.’ એવા �યાગી હતા અને વૈરા�ય અિતશય હતો ને
�ી રામાનંદ �વામી ઉપર હેત પણ અસાધારણ હતું તો પણ �વામીએ ભજુનગરથી કહી મોક�યું જ,ે ‘જો સ�સંગમાં
ર�ાનો ખપ હોય તો થાંભલાને બાથ લઈને પણ રહેવું પડશે.’ એમ મયારામ ભ�ે આવીને ક�ું; �યાર ેઅમે થાંભલાને
બાથ લીધી, �યાર પછી તેમણે ક�ું જ,ે ‘મુ�ાનંદ �વામીની આ�ામાં રહો.’ પછી અમે �વામીના દશ�ન થયા મોર નવ
મિહના સુધી મુ�ાનંદ �વામીની આ�ામાં ર�ા. એવે લ�ણે કરીને જનેે સંતનો ને ભગવાનનો એવો િન�ય હોય તેને
�ણીએ.” અને પછી સુંદર� સુતાર અને ડોસા વાિણયા ની વાત કરી અને વળી, “જનેે ભગવાનનો ને સંતનો એવો
િન�ય હોય તેને તેની કોરનો કેફ વત�.” એમ કહીને રાણા રાજગરની વાતા� કરી અને ��ાદની વાતા� કરી જ,ે ��ાદ જે
તે નૃિસંહ� ��યે બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! હંુ આ તમારા િવકરાળ �પથી નથી બીતો ને તમે જ ેમારી ર�ા કરી તેને હંુ
ર�ા નથી માનતો; ને તમે �ાર ેમારા ઇિ��યો�પ શ�ુના ગણ થકી ર�ા કરશો �યાર ેહંુ ર�ા માનીશ.’ માટે જે
ભગવાનનો ભ� હોય તે દૈિહક ર�ા ભગવાન કર ેતેણે કરીને હષ� ન પામે ને ર�ા ન કર ેતેણે કરીને શોક ન કર ેઅને
અલમ�ત થકો ભગવાનને ભજ.ે અને ભગવાન અને સંત તેનું માહા��ય બહુ �ણે.” તે ઉપર ગામ કઠલાલની ડોસીની
વાત કરી. “અને આવી રીતનો જ ેહિરભ� હોય તેનો દેહ પગ ઘસીને પડે, વાઘ ખાઈ �ય, સપ� કરડે, શ� વાગે,
પાણીમાં બૂડી �ય; ઈ�યાિદક ગમે તેવી રીતે અપમૃ�યુએ કરીને દેહ પડે તો પણ એમ સમજ ેજ,ે ‘ભગવાનના ભ�ની
અવળી ગિત થાય જ નિહ. એ તો ભગવાનના ધામને જ પામે;’ અને ભગવાનથી િવમુખ હોય તેનો દેહ સૂધી સારી પેઠે
પડે અને ચંદનનાં લાકડામાં સં�કાર ેયુ� બળે તો પણ તે તો િન�ય યમપુરીમાં �ય.’ એ બેની િવિ� સારી પેઠે
સમજ.ે એ સવ� �કારની જનેા �દયમાં �ઢ ગાંઠ પડી �ય તેને ભગવાન ને સંતનો માહા��યે સિહત િન�ય છે એમ
�ણવું. અને એવા િન�યવાળો જ ેહોય, તે જ�ર ��મહોલમાં જ પુગે; પણ બીજ ે�ાંઈ કોઈ ધામમાં ઓરો રહે
નિહ.”

6. ગઢડા મ�ય ૨૮ ( para.2)

પછી દવે �ાગ�એ ક�ું જ,ે “�ીમદ્ ભાગવત જવેો કોઈ �ંથ નથી.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીમદ્ ભાગવત
તો સા� જ છે, પણ �કંદપુરાણને િવષે �ીવાસુદેવમાહા��ય છે તે જવેો કોઈ �ંથ જ નથી; કાં જ,ે એ �ંથને િવષે ધમ�,
�ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તથા અિહંસાપણું એમનું અિતશય �િતપાદન કયુ� છે.” એમ કહીને પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “વા�મીિક રામાયણને િવષે અને હિરવંશને િવષે અિતશય િહંસાનું �િતપાદન કયુ� છે અને રઘુનાથ� પણ
�િ�યની �કૃિતએ વ�યા� છે. અને રઘુનાથ�ને િવષે શરણાગતવ�સલપણું તો ખ�ં, પણ જ ેશરણાગત હોય ને તે જો
જરાય વાંકમાં આ�યો હોય, તો તેનો ત�કાળ �યાગ કરી દે; જો સીતા�ને માથે લગારકે લોકાપવાદ આ�યો, તો અિત
વહાલા હતા પણ ત�કાળ �યાગ કરી દીધો.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “એવી તો રામાનંદ �વામીની �કૃિત
હતી.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમારી �કૃિત તો એવી નથી; અમાર ેતો પરમે�રના ભ� ઉપર અિતશય
દયા વત� છે. અને પાંડવોને િવષે પણ અજુ�નની �કૃિત બહુ દયાળુ હતી. અને પુ�ષમા�ને િવષે તો રામચં�� તથા
અજુ�ન એવો કોઈ પુ�ષ નથી અને સીતા� ને �ૌપદી, એવી કોઈ �ીમા�માં �ીઓ નથી. હવે અમે અમારી જ ે�કૃિત
છે, તે કહીએ છીએ જ,ે અમારો દયાળુ �વભાવ છે, તો પણ જ ેહિરભ�નો �ોહી હોય તેનો તો અમાર ેઅભાવ આવે છે.
અને હિરભ�નું ઘસાતું જો કોઈ બો�યો હોય અને એને જો હંુ સાંભળું, તો તે સાથે હંુ બોલવાને ઘણો ઈ�છંુ પણ
બોલવાનું મન જ થાય નિહ. અને જ ેભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી કર ેતે ઉપર તો અમાર ેઅિતશય રા�પો થઈ
�ય છે. અને અમારી �કૃિત એમ છે જ,ે ‘થોડીક વાતમાં કુરા� પણ ન થઉં, ને થોડીક વાતમાં રા� પણ ન થઉં’ અને
�ાર ેજમેાં રા� થયાનો કે કુરા� થયાનો �વભાવ બહુ િદવસ સુધી જોઉં છંુ, �યાર ેરા�પો ને કુરા�પો થાય છે, પણ
કોઈના ક�ા-સાંભ�યા થકી કોઈની ઉપર રા�પો કે કુરા�પો થતો નથી. અને જનેો જટેલો ગુણ મારા મનમાં જણાઈ
�ય છે, તેટલો તેનો ગુણ આવે છે. અને માર ેતો એ જ અંગ છે જ,ે ‘જો ભગવાનનો ખરખેરો ભ� હોય તો હંુ તો તે
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ભગવાનના ભ�નો પણ ભ� છંુ અને હંુ ભગવાનના ભ�ની ભિ� ક�ં છંુ.’ એ જ માર ેિવષે મોટો ગુણ છે. અને
એટલો ગુણ જમેાં ન હોય તો તેમાં કોઈ �તની મો�પ શોભે નિહ.

7. ગઢડા મ�ય ૩૫ ( para.2)

પછી પરમહંસ તથા હિરભ�ને તેડાવીને તે ��યે બો�યા જ,ે “આજ તો અમને િન�ા બહુ આવી, તે ઘણું ઉઠવાનું કયુ�
પણ ઉઠાય નિહ. ને તે િન�ામાં અમે િવચાર ઘણો કય� છે. ને તે િવચાર કરીને જ ેિનધા�ર કય� છે, તે કહંુ છંુ જ,ે હંુ
રામાનંદ �વામી પાસે આ�યા મોર પણ આ�ાને સા�ાત્ દેખતો ને હમણે પણ દેખું છંુ. તે આ�ા સૂય�ના જવેો �કાશે
યુ� છે. ને આ મારી સવ� ઇિ��યોની િ�યાને િવષે મને આ�ાનું �ણમા� પણ િવ�મરણ થતું નથી. પણ એ
આ�દશ�ન થવું બહુ કઠણ છે; એવું આ�દશ�ન તો પૂવ�ના ઘણાક જ�મના સ�સં�કારવાળો કોઈક િવરલો હોય તેને
થાય છે અને બીજો તો એ આ�ાનો િવચાર સો વષ� પય��ત કર ેતો પણ આ�ાનું દશ�ન થાય નિહ. એ તો �ાર ેથાય ?
તો �ાર ે�ીકૃ�ણ ભગવાનની મૂિત�નું �યાન કર ે�યાર ેએ આ�ાને દેખવો એ કાંઈ કઠણ નથી; અને ભગવાનના �યાન
િવના કેવળ આ�ાને િવચાર ેકરીને આ�ા જણાય છે કે દેખાય છે, એવી તો આશા કોઈને રાખવી નિહ. અને
ભગવાનની ઉપાસના કરવી ને ભગવાનનાં ચિર� ગાવવા-સાંભળવા ને ભગવાનનું નામ�મરણ કરવું ને પોતપોતાના
ધમ�માં રહેવું, એવી રીતે પોતાના �વનું ક�યાણ થવું તે કાંઈ કઠણ નથી. એ તો જમે વા’ણમાં બેસીને સમુ�ને તરવો
એવો સુગમ માગ� છે. અને આ�દશ�ને કરીને ક�યાણ કરવું, તે તો જમે તુંબડા બાંધીને સમુ� તરવો એવો કઠણ માગ�
છે. અને અમે જ ેઆ��ાનની વાતા� કરીએ છીએ, તેમાં તો એટલું જ �યોજન છે જ,ે ‘જો પોતાના આ�ાને દેહથી
જુદો માને તો દેહને િવષે �ીિત ન રહે તથા દેહના સંબંધીને િવષે હેત ન રહે તથા ભગવાનની ભિ�ને િવષે કોઈ િવ�
ન થાય.’ એટલું જ �યોજન છે, પણ કેવળ એણે કરીને જ ક�યાણ થાય, એમ તો માનવું નિહ.

8. ગઢડા મ�ય ૫૫ ( para.2)

પછી તે મુિન કીત�નભિ� કરી ર�ા, �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેું આજ જવેું અંગ હોય તેવું સ�સંગ થયા મોરે
પણ કાંઈક હોય ખ�ં; તે માટે આજ તો સવ� જનેું જવેું અંગ હોય તે તેવું કહો. તેમાં �થમ તો અમે અમા�ં જવેું અંગ છે,
તેવી વાતા� કહીએ છીએ તે સાંભળો જ,ે �ાર ેઅમાર ેબાળ અવ�થા હતી �યાર ેપણ દેવમંિદર હોય �યાં દશ�ને જવું,
કથાવાતા� સાંભળવી, સાધુનો સમાગમ કરવો, તીથ� કરવા જવું; એવી વાતા� ગમતી. અને �ાર ેઘર મૂકીને નીસયા� �યારે
તો વ� રાખવું પણ ગમતું નિહ અને વનમાં જ રહેવું ગમતું. અને બીક તો લેશમા� લાગતી જ નિહ અને વનને િવષે
મોટા મોટા સપ�, િસંહ, હાથી ઈ�યાિદક અનંત જનાવર દીઠામાં આ�યા, પણ કોઈ �કાર ેહૈયામાં મરવાની તો બીક જ
લાગતી નિહ; એવી રીતે મહાવનને િવષે સદા િનભ�ય રહેતા. પછી તીથ�ને િવષે ફરતા ફરતા �ી રામાનંદ �વામી પાસે
આ�યા અને પછી �ી રામાનંદ �વામી �ાર ેઅંતધા�ન થયા તે કેડે સ�સંગનું �ડંુ થવાને અથ� કાંઈક બીક રાખવા
માંડી. પણ અંતરમાં અખંડ િવચાર એવો રહે છે, જમે મનુ�યને મુવા ટાણે પથારી ઉપર સુવાય� હોય �યાર ેતે
મનુ�યમાંથી સહુને પોતાના �વાથ�ની વાસના ટળી �ય છે અને તે મરનારાને પણ સંસાર થકી મન ઉદાસ થઈ �ય છે;
તેમનું તેમ અમાર ેપોતાની કોરનું અને બી�ની કોરનું અંત અવ�થા જવેું સદા વત� છે. અને જટેલું માિયક પદાથ�મા� છે,
તે સવ� નાશવંત ને તુ�છ સરખું જણાયા કર ેછે, પણ એમ િવિ� નથી જણાતી જ,ે ‘આ સા� પદાથ� છે ને આ ભૂંડંુ
પદાથ� છે.’ જટેલાં માિયક પદાથ�મા� છે, તે તો સવ� એક સરખા જણાય છે. જમે કાખના મુવાળા છે, તેમાં સારો કયો ને
નરસો કયો ? તે તો સારો-નરસો સહુ એક પાડમાં છે; તેમ માિયક પદાથ� પણ સવ� સરખા છે. અને કાંઈક સા�-નરસું જે
કહીએ છીએ, તે તો ભગવાનના ભ�ને સા� લગાડવાને અથ� કહીએ છીએ જ,ે આ સા� ભોજન છે, આ સા� વ� છે,
આ સા� ઘરણેું છે, આ સા� ઘર છે, આ સા� ઘોડંુ છે, આ સારાં પુ�પ છે; તે ભ�ને સા� લાગે તે સા� કહીએ છીએ.
અને અમારી સવ� િ�યા છે, તે ભગવાનના ભ�ને અથ� છે, પણ પોતાના સુખને અથ� એકેય િ�યા નથી. અને
ભગવાનના જ ેએકાંિતક ભ� હોય તેનું જ ેમન તે ભગવાનના �વ�પનું જ િચંતવન કર ેઅને વાણી તે ભગવાનના
યશને જ ગાય અને હાથ તે ભગવાન કે ભગવાનના ભ�ની સેવા પિરચયા�ને જ કર ેઅને કાન તે અખંડ ભગવાનના
યશને જ સાંભળે; એમ ભગવાનની ભિ� �ણીને જ ેજ ેિ�યા કરીએ છીએ તે થાય છે, પણ એ ભગવાનની ભિ�
િવના તો અમે સવ� પદાથ�માંથી ઉદાસી છીએ. જમે કોઈક મોટો રા� હોય ને તેને એક જ દીકરો હોય, અને તે રા�
સા�ય-િસ�ેર વષ�નો થાય ને પછી તેનો દીકરો મરી �ય, �યાર ેતે રા�નું મન સવ� પદાથ�માંથી ઉદાસ થઈ �ય; તેમ
અમાર ેપણ ખાતાં-પીતાં, ઘોડે ચઢતાં, રા�-કુરા�પણામાં સવ� કાળે મન ઉદાસી જ રહે છે.

9. ગઢડા મ�ય ૬૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! આ સંસારને
િવષે તો કેટલીક �તના િવ�ેપ આવે છે, તેમાં કેવી રીતે ભગવાનનો ભ� સમજ ેતો અંતર ેસુખ રહે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર તો જમે અમને વતા�ય છે, તેમ કહીએ જ,ે પોતાના દેહથી નોખો જ ેપોતાનો
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આ�ા, તેનું જ ેિનરંતર અનુસંધાન તથા માિયક એવા જ ેપદાથ�મા� તેના નાશવંતપણાનું જ ેઅનુસંધાન તથા
ભગવાનના માહા��ય�ાનનું જ ેઅનુસંધાન; એ �ણે કરીને કોઈ િવ�ેપ આડો આવતો નથી. અને �ાર ેકોઈક �તના
િવ�ેપનો યોગ આવે �યાર ેઉપરથી તો િચ�નો ધમ� છે તે િવ�ેપ જવેું જણાય, પણ તે િવ�ેપનો પોતાના ચૈત�યમાં તો
ડંસ બેસતો નથી. તે કેમ જણાય જ,ે �ાર ેસૂઈએ છીએ �યાર ેબહાર�યો જ ેિવ�ેપ, તે કોઈ િદવસ �વ��માં દેખાતો જ
નથી અને જ ેચૈત�યમાં િવ�ેપ પેઠો હોય, તે તો �ણે અવ�થામાં જણાય છે. માટે �વ��માં કોઈ રીતે િવ�ેપ જણાતો
નથી, તે થકી એમ �ણીએ છીએ જ,ે ‘ચૈત�યમાં િવ�ેપ કોઈ રીતે વળગતો નથી.’ અને જ ેભગવાનનો ભ� હોય ને
તેને કોઈક �કારના દુઃખનો િવ�ેપ થયો હોય એ તો સારી પેઠે અંતરમાં જણાય છે, પણ ન જણાય એમ નથી. અને એ
તો રઘુનાથદાસ સરખો િવમુખ હોય તેને તો ન જણાય; તે �ાર ેરામાનંદ �વામીએ દેહ મૂ�ો ને સવ� સ�સંગી રોવા
લા�યા �યાર ેપણ રઘુનાથદાસને તો જરાય શોક થયો નિહ; અને હસતો �ય ને બી�ને આગળ વાત કરતો �ય. માટે
ભગવાનના ભ�ને દુઃખ આવી પડે �યાર ેતો જ ેચાંડાળ ને િવમુખ હોય તેને દુઃખ ન થાય, પણ જ ેભગવાનનો ભ�
હોય તે તો હિરભ�ને દુઃખે કરીને જ�ર દુઃિખયો થાય.

10. વરતાલ ૧૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ તમે સવ� મોટા મોટા પરમહંસ છો તે તમને અમે �� પૂછીએ છીએ જ,ે સ�સંગી
હોય તેને અવ�યપણે શી શી વાતા� �ણી જોઈએ ? કેમ જ,ે તેને કોઈક પૂછે અથવા પોતાના મનમાં કોઈક તક�  થઈ
આવે, �યાર ેજો તે વાતા� �ણી ન હોય તો તેનું સમાધાન કેમ થાય?” એમ �� પૂછીને પછી પોતે જ બો�યા જ,ે “�યો
એનો ઉ�ર અમે જ કરીએ છીએ જ,ે એક તો આપણો ઉ�વ સં�દાય છે, તેની રીત �ણી જોઈએ તથા બી�
ગુ�પરંપરા �ણી જોઈએ; તે કેવી રીતે ? તો ઉ�વ તે રામાનંદ�વામી �પે હતા ને તે રામાનંદ �વામી �ીરંગ�ે�ને િવષે
�વ��માં સા�ાત્ રામાન�ુચાય� થકી વૈ�ણવી દી�ાને પા�યા. માટે રામાનંદ �વામીના ગુ� તે રામાન�ુચાય� છે ને તે
રામાનંદ �વામીના િશ�ય અમે છીએ. એવી રીતે ગુ�પરંપરા �ણવી. અને અમે અમારા ધમ�કુળનું �થાપન કયુ� છે તેની
રીત �ણવી. અને �ી� અમારા સં�દાયમાં અિત �માણ�પ જ ેશા� છે તેને �ણવાં. તે શા�ના નામ- ૧. વેદ, ૨.
�યાસસૂ�, ૩. �ીમદ્ ભાગવત પુરાણ, ૪. મહાભારતને િવષે િવ�ણુસહ�નામ, ૫. ભગવદ્ ગીતા, ૬. િવદુરનીિત, ૭.
�કંદપુરાણના િવ�ણુખંડ માંિહલું વાસુદેવમાહા��ય, અને ૮. યા�વ���મૃિત. એ જ ેઆઠ શા� તેને �ણવાં. અને
ચોથા સવ� સ�સંગીના જ ેજ ેિનયમ છે તેને �ણવા. અને પાંચમા આપણા ઈ�દેવ જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન તેને �ણવા,
અને �થાનક, સેવક ને કાય�; તેને ભેદે કરીને તે �ીકૃ�ણ ભગવાનની મૂિત�ઓનું બહુપણું છે તેને �ણવું. અને તે �ીકૃ�ણ
ભગવાનનાં જ ેપરો��પ ને ��ય��પ તેને �ણવાં. તેમાં પરો��પ તે કેવી રીતે ? તો માયાના તમ થકી પર એવો જે
ગોલોક, તેને મ�યે જ ેઅ�રધામ, તેને િવષે �ીકૃ�ણ ભગવાન ર�ા છે, તે િ�ભજુ છે ને કોિટ કોિટ સૂય� સરખા
�કાશમાન છે ને �યામસુંદર છે, ને રાિધકા� ને લ�મી�એ સિહત છે ને નંદ, સુનંદ ને �ીદામાિદક જ ેપાષ�દ, તેમણે
સે�યા છે, ને અનંત કોિટ ��ાંડની જ ેઉ�પિ�, િ�થિત ને �લય, તેના કતા� છે ને મહારા�િધરાજપણે િવરાજમાન છે.
અને એવા જ ેએ ભગવાન તે ચતુભુ�જ�પને ધાર ેછે, અ�ભજુ�પને ધાર ેછે, ને સહ�ભજુ�પને પણ ધાર ેછે; ને
વાસુદેવ, સંકષ�ણ, અિન�� ને ��ુ��; એ જ ેચતુ�યૂ�હ ને કેશવાિદક જ ેચોિવશ �યૂહ; એ સવ� �પને ધાર ેછે, તથા
વારાહ, નૃિસંહ, વામન, કિપલ, હય�ીવ એ આિદક જ ેઅનેક અવતાર, તેને ધાર ેછે, ને પોતે તો સદા િ�ભજુ છે. અને
ઉપિનષદ્ તથા સાં�યશા� ને યોગશા� તથા પંચરા�; એમને િવષે એ જ �વ�પનું વણ�ન કયુ� છે. એવી રીતે
પરો�પણે ભગવાનનું �વ�પ ક�ું.૧

11. ગઢડા અં�ય ૧૩ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે અમાર ેભગવાનને િવષે િન�ા રહે છે તેમ અમે કહીએ જ,ે અમાર ેતો ગમે તેવું સુખ
દુઃખ આવે તથા સંપત્ િવપત્ આવે તેમાં એમ રહે છે જ,ે એક તો ભગવાનની અિતશય મો�પ �ણીએ છીએ, તેણે
કરીને આ સંસારમાં મોટા મોટા રા�ની સમૃિ� ને રા�લ�મી, તેને જોઈને લેશમા� પણ અંતરમાં તેનો ભાર આવતો
નથી. અને એમ સમ�એ છીએ જ,ે ‘આપણે તો ભગવાન થકી કાંઈ અિધક નથી અને આપણું મન છે તે ભગવાનના
ચરણારિવંદમાં ચોટા�યું છે.’ અને ભગવાન સંઘાથે એવી �ઢ �ીિત કરી છે જ,ે તે �ીિતને કાળ, કમ�, માયામાંથી કોઈએ
ટાળવાને અથ� સમથ� નથી અને પોતાનું મન એ �ીિત ટાળવાને કર ેતો પણ ભગવાનમાંથી એ �ીિત ન ટળે, એવી
રીતનો �ઢાવ છે. તે ગમે તેવું સુખ દુઃખ આવે છે તોય નથી ટળતો અને �વાભાિવક મનમાં એવી �િચ રહે છે જ,ે ‘શહેર
હોય કે મેડી હોય કે રાજદરબાર હોય �યાં તો ગમે જ નિહ. અને વન હોય, પવ�ત હોય, નદી હોય, ઝાડ હોય, એકાંત
ઠેકાણું હોય �યાં અિતશય ગમે છે. ને એમ �ણીએ છીએ જ,ે ‘એકાંતમાં બેસીને ભગવાનનું �યાન કરીએ તો સા�.’
એવી સદાય �િચ રહે છે. અને �ાર ેઅમને રામાનંદ �વામીનું દશ�ન નહોતું થયું �યાર ેમુ�ાનંદ �વામી સંગાથે અમે
એમ ઠરાવ કરી રા�યો હતો જ,ે ‘મને રામાનંદ �વામીનું દશ�ન કરાવો તો આપણે બે જણ વનમાં જઈને ભગવાનનું
અખંડ �યાન કયા� કરીશું અને કોઈ િદવસ વ�તીમાં તો આવીશું જ નિહ.’ એમ મનનો ઠરાવ હતો. તે હમણાં પણ મન
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એવું ને એવું જ વત� છે. અને ભગવાનનાં જ ેભ� તેમાં તો એવું �ઢ હેત છે તેને કાળ, કમ� ને માયા તેમાંથી કોઈએ
ટાળવાને સમથ� નથી અને પોતાનું મન ટા�યાનું કર ેતોય પણ �દયમાંથી ટળે જ નિહ. એવી ભગવાન ને ભગવાનના
ભ� સંઘાથે અિતશય �ીિત છે. અને અમે કેટલીક વાર સ�સંગમાંથી જવાને અથ� ઉદાસ થયા છીએ પણ ભગવાનના
ભ�નો સમૂહ જોઈને ટ�ા છીએ, તે કોઈ રીતે મૂકીને જવાતું નથી. અને જનેે હંુ ભગવાનનો ભ� ન �ણું તે ઠેકાણે
તો મને રા�યાના કોિટ ઉપાય કર ેતોય ન જ રહેવાય અને ગમે તેવી અમારી શુ�ૂષા કર ેતોય અભ� સંઘાથે અમારે
બને નિહ. એવી રીતે ભગવાન અને ભગવાનના ભ� સંગાથે અમે અમારા મનને અિતશય �ીિતએ કરીને જોડી રા�યું
છે અને તે ભગવાન િવના બીજંુ કોઈ પદાથ� વહાલું રા�યું નથી; માટે શા સા� ભગવાનમાં �ીિત નિહ રહે ? અને
ભગવાનનાં કથા કીત�નાિદક કરતા હોઈએ �યાર ેતો એવી મ�તાઈ આવે છે જ,ે ‘�ણીએ, દીવાના થઈ જવાશે.’ અને
જટેલો િવવેક રહે છે તે તો કોઈક ભ�જનના સમાસને અથ� રહે છે પણ મનમાં તો એવી ને એવી જ ખુમારી રહે છે અને
ઉપરથી તો લોકને મળતો �યવહાર રાખીએ છીએ.

12. ગઢડા અં�ય ૨૭ ( para.3)

અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “જ ેહિરભ�ને ભગવાનની ભિ�નો ખપ હોય તથા સંત સમાગમનો ખપ
હોય તો તે ગમે તેવો પોતાનો �વભાવ હોય તો તેને ટાળીને જમે તે સંત કહે ને તેની મર� હોય તેમ વત�. અને તે
�વભાવ તો એવો હોય જ,ે ‘ચૈત�ય સાથે જડાઈ ગયો હોય, તો પણ તેને સ�સંગના ખપવાળો ટાળી નાંખે.” તે ઉપર
પોતાની વાતા� કરી જ,ે “અમારો �થમ �યાગી �વભાવ હતો પણ જો �ી રામાનંદ �વામીના દશ�નનો ખપ હતો તો
મુ�ાનંદ �વામીની આ�ાને અનુસાર ેવ�યા� પણ અમારા મનનું ગમતું કાંઈ ન કયુ�.”

(કુલ: 19)


