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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૫૭ ( para.4)

પછી િશવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “સ�સંગમાં રહેવાનો ખપ છે તો પણ કોઈક અયો�ય �વભાવ છે તે કેમ ટળતો નથી
?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ે�વભાવ સ�સંગમાં અંતરાય કરતો હોય તે ઉપર જનેે અભાવ ન આવે �યાં સુધી
એને �ાં સ�સંગનો પૂરો ખપ છે ? અને તે �વભાવને પણ �ાં પૂરો શ�ુ ���ો છે ? �યાં ��ાંત છે, ‘જમે કોઈક પુ�ષ
આપણો િમ� હોય ને તે જ પુ�ષે આપણા ભાઈને મારી ના�યો હોય તો પછી તે સાથે િમ�પણું ન રહે અને તેનું માથું
કાપવાને તૈયાર થાય; કાં જ ેિમ� કરતા ભાઈનો સંબંધ અિધક છે. તેમ જો એને પોતાનો �વભાવ વત�માનમાં ભંગ
પડાવીને સ�સંગથી િવમુખ કર ેએવો છે ને તોય પણ એની ઉપર વૈરભાવ આવતો નથી અને તે �વભાવ ઉપર રીસ
ચડતી નથી, તો એને સ�સંગમાં પૂ�ં હેત નથી અને જો જવેું ભાઈમાં હેત મનુ�યને છે તેવું જો સ�સંગ ઉપર હેત હોય તો
ભૂંડા �વભાવને ત�કાળ ટાળી નાખે. શા માટે જ,ે �વ તો અિત સમથ� છે; કેમ જ,ે મન અને ઇિ��યો એ સવ� તો �ે� છે
અને �વ તો એનો �ે�� છે માટે જ ેકર ેતે થાય.”

2. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.4)

પછી મ�યા� સમે �ી�મહારાજ ેસવ� નાના નાના િવ�ાથ� સાધુને પોતાની સમીપે બોલા�યા અને એમ ક�ું જ,ે “તમે
સવ� િવ�ાથ� મને �� પૂછો.” પછી મોટા િશવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જનેે ભગવાનનો અચળ િન�ય હોય તે કેમ
ઓળખાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે અચળ િન�ય હોય તેને ભગવાન સારી િ�યા કર ેઅથવા નરસી
િ�યા કર,ે તે સવ� ક�યાણકારી ભાસે, અને ભગવાન �તે અથવા હાર ેઅથવા કોઈક ઠેકાણે ભાગે અથવા �ારકે રા�
થાય, �ારકે શોક કર,ે ઈ�યાિદક અનંત �કારની ભગવાનની િ�યાઓ તેને જોઈને િન�યવાળો ભ� હોય તે એમ કહે
જ,ે ‘�ભુની સવ� િ�યા ક�યાણને અથ� છે.’ તે �ાર ેબોલે �યાર ેએવું ને એવું બોલતો હોય, તો તેને પિરપ�
િન�યવાળો �ણવો.”

3. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.7)

પછી નાના િશવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “સ�સંગને િવષે અચળ પાયો જનેો હોય તે કેમ જણાય ?” એક તો એ �� છે
અને બીજો �� એ છે જ,ે “માન, કામ, �ોધ, લોભ, મદ, મ�સર અને ઈ�યા� ઈ�યાિદક જ ેશ�ુ તે કયે �કાર ેકરીને નાશ
પામે છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે સ�સંગનો અિત �ઢ પ� હોય, તે �ાર ેકોઈ સ�સંગનું ઘસાતું બોલે
�યાર ેખમી શકે જ નિહ, જમે પોતાનાં કુટંુબી હોય ને તે સાથે કચવાણ થઈ હોય તોય પણ �ાર ેતેનું કોઈ ઘસાતું બોલે
�યાર ેખમાય નિહ. એવી રીતે જવેો દેહના સંબંધીનો પ� છે તેવો જનેે સ�સંગનો પ� હોય, તેનો પાયો સ�સંગને િવષે
અચળ છે અને બી� ��નો એ ઉ�ર છે જ,ે જનેે એવો સ�સંગનો પ� છે, તે સંત અથવા સ�સંગી તે સંગાથે માન,
મ�સર, ઈ�યા� કેમ રાખી શકે ? માટે જનેે સ�સંગનો પ� હોય તેના માન, મદ, મ�સર, ઈ�યા� આિદક સવ� શ�ુનો નાશ
થઈ �ય છે. અને જનેે સ�સંગીનો પ� ન હોય અને સ�સંગી ને કુસંગીને િવષે સમભાવ હોય તો ગમે તેવો સ�સંગમાં
મોટો કહેવાતો હોય પણ અંતે જતાં જ�ર િવમુખ થાય.”

4. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.8)

પછી નાના આ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાન અને ભગવાનના સંત તે કોઈકને તો િનધડક થઈને જમે કહેવું ઘટે
તેમ કહે છે અને તેની કોરનો એમ ભરોસો આવે છે જ,ે “આનું માન કરીશું અથવા િતર�કાર કરીશું તો પણ કોઈ રીતે એ
પાછો નિહ પડે, એવો જ ેભરોસો તે ભગવાન ને ભગવાનના સંતને કેમ આવે ?” એક તો એ �� છે. અને બીજો �� એ
છે જ,ે “જ ેસંતને પાસે રહેતા હોઈએ તેને જવેું આપણા ઉપર હેત હોય તેવું સમ� સંતને કેમ રહે ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જવેો િશવાનંદ �વામીના ��નો ઉ�ર કય� છે તેવો સ�સંગનો જનેે �ઢ પ� હોય તો તેને કહેતા-સાંભળતા
ભગવાન ને ભગવાનના સંતને સંશય થાય નિહ અને એનો કોઈ રીતે કુિવ�ાસ આવે નિહ જ,ે ‘આને કહેશું તો આ
સ�સંગમાંથી જતો રહેશે.’ તેની કોરનો તો �ઢ િવ�ાસ જ હોય જ,ે ‘એનો સ�સંગ તો અચળ છે માટે એને કહેશું તેની
કાંઈ િફકર નથી’ અને બી� ��નો ઉ�ર એ છે જ,ે જનેે પાસે પોતે �થમ રહેતો હોય અને તેની સાથે પોતાને ન બ�યું,
�યાર ેબી� પાસે જઈને રહે, તો પણ જનેી પાસે �થમ ર�ો હોય તેનું જો કોઈક ઘસાતું બોલે તો ખમી શકે નિહ. �યારે
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સવ� સંતને એમ સમ�ય જ,ે ‘આ તો કૃત�ની નથી જનેે પાસે ચાર અ�ર ભ��ો છે તેનો ગુણ મૂકતો નથી; માટે બહુ
�ડો સાધુ છે.’ એમ �ણીને સવ� સંતને હેત રહે. અને જનેી પાસે �થમ ર�ો હોય તેને મૂકીને બી� પાસે �ય �યારે
�થમ જનેી પાસે ર�ો હોય તેની િનંદા કર,ે �યાર ેસવ� સંતને એમ જણાય જ,ે ‘આ કૃત�ની પુ�ષ છે, તે �ાર ેઆપણી
સાથે નિહ બને �યાર ેઆપણી પણ િનંદા કરશે.’ પછી તે ઉપર કોઈને હેત રહે નિહ.”

5. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.26)

એવી રીતે સવ� મુિનના ��ોના ઉ�ર કરીને પછી �ી�મહારાજ સવ�ને પૂછતા હવા જ,ે “કામ, �ોધ અને લોભ એ �ણ
નરકના �ાર છે, એમાંથી જનેે જ ેઅિતશય ��યામાં આ�યા હોય તે સવ� કહો.” પછી જનેે જ ેવાતની અિતશય �ઢતા
હતી તે તેવી રીતે બો�યા. તે મુિનના વચન સાંભળીને �ી�મહારાજ અિતશય રા� થયા અને આ�ાનંદ �વામી તથા
યોગાનંદ �વામી તથા ભગવદાનંદ �વામી તથા િશવાનંદ �વામી; એ ચાર જણાને રા� થઈને �દયને િવષે ચરણારિવંદ
દીધા અને એમ બો�યા જ,ે “જમે મહાનુભાવાનંદ �વામી આિદક જ ેમોટેરા છે તે ભેળા આ ચાર પણ છે; માટે એમનું
કોઈને અપમાન કરવા દેશો મા.” એમ મુ�ાનંદ �વામી આિદક જ ેમોટેરા સાધુ તેમને ભલામણ કરીને �ી�મહારાજ
‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેજમવા પધાયા�.

6. કાિરયાણી ૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “માંહોમાંહી ��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેભૂધરાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે
“ભગવાનનો િન�ય થાય છે, તે અંતઃકરણમાં થાય છે કે �વમાં થાય છે ?” �યાર ેતેનો ઉ�ર િશવાનંદ �વામીએ કરવા
માં�યો પણ થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ �વ છે તે બુિ�એ કરીને �ણે છે અને તે બુિ� છે તે
સવ�નું કારણ છે, ને સવ�થી મોટી છે. માટે તે બુિ� મનને િવષે રહી છે, િચ�ને િવષે રહી છે, અહંકારને િવષે રહી છે,
�ો�ને િવષે રહી છે, ચ�ુને િવષે રહી છે, ��ાણને િવષે રહી છે, ��ાને િવષે રહી છે, વાણીને િવષે રહી છે, �વચાને િવષે
રહી છે, હાથને િવષે રહી છે, પગને િવષે રહી છે, િશ�ને િવષે રહી છે, ગુદાને િવષે રહી છે; એવી રીતે બુિ� જ ેતે
નખિશખા પય��ત આ શરીરને િવષે �યાપીને રહી છે. અને તે બુિ�ને િવષે �વ ર�ો છે, પણ તે �વ જણાતો નથી
અને એકલી બુિ� જણાય છે. �યાં ��ાંત છે; જમે અિ��ની �વાળા ઘટે છે ને વધે છે, તે વાયુએ કરીને વધે છે ને ઘટે છે,
અને તે અિ��ની �વાળા વધતી-ઘટતી જણાય છે, પણ વાયુ જણાતો નથી. અને જમે અિ�� લઈને છાણામાં મૂકીએ ને
તે છાણામાં સળગવા માંડે તેને લઈને �ાં વાયુ ન હોય �યાં મૂકીએ તે ધુમાડો ઊંચો ચડવા માંડે, તે ધુમાડો જ ઊંચો
ચડતો જણાય પણ તેમાં વાયુ જણાતો નથી. અને જમે આકાશને િવષે વાદળાં ચાલે છે, તે વાયુએ કરીને ચાલે છે, તે
વાદળાં ચાલતાં જણાય છે પણ તેમાં ર�ો એવો જ ેવાયુ તે જણાતો નથી. તેમ �વાળા, ધુમાડો ને વાદળાં, તેને ઠેકાણે
બુિ� �ણવી અને વાયુને ઠેકાણે �વ �ણવો. તે �વ કેવો છે ? તો બુિ�એ કય� જ ેિન�ય તેને �ણે છે અને તે
બુિ�માં િન�યની િવગિતનો કરનારો જ ે��ા તેને પણ �ણે છે; અને મનના સંક�પને �ણે છે અને તે મનના
સંક�પની િવગિતનો કરનારો જ ેચં�મા તેને પણ �ણે છે; અને િચ�ના િચંતવનને �ણે છે અને તે િચ�ની િચંતવનની
િવગિત કરનારા જ ેવાસુદેવ તેને પણ �ણે છે; અને અહંકારની અહંમિતને �ણે છે અને તે અહંમિતની િવગિતના
કરનારા જ ે�� તેને પણ �ણે છે. એવી રીતે જ ેચાર અંતઃકરણ ને દસ ઇિ��યો તેના જ ેિવષય ને તે િવષયની િવગિતના
કરનારા જ ેદેવતા એ સવ�ને એકકાળાવિછ� �ણે છે. એવો જ ે�વ તે �વ જ ેતે એકદેશ�થ જણાય છે અને બરછીની
અણી જવેો તીખો જણાય છે, અને અિતશય સૂ�મ જણાય છે, તે બુિ�એ સિહત છે માટે એવો સૂ�મ જણાય છે, પણ
�ાર ેએ �વને દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ, દેવતા અને િવષય તેના �કાશકપણે �ણીએ �યાર ેતો �વ બહુ મોટો
જણાય છે અને �યાપક જણાય છે, તે બુિ�એ રિહત છે. અને અનુમાને કરીને જણાય છે પણ સા�ા�કાર નથી જણાતો.
�યાં ��ાંત છે- જમે કોઈક દશ મણની તરવાર હોય, તેને જોઈને માણસ અનુમાન કર ેજ,ે ‘એ તરવારનો ઉપાડનારો
બહુ મોટો હશે!’ તેમ એ સવ� દેહ, ઇિ��યાિદકને એકકાળે �કાશે છે, માટે એ �વ બહુ મોટો છે; એવી રીતે અનુમાને
કરીને જણાય છે.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેઉ�ર કય�.

7. કાિરયાણી ૨ ( para.2)

અને �ી�મહારાજની આ�ાએ કરીને નાના નાના પરમહંસ આગળ આવીને ��ઉ�ર કરતા હતા. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો અમે એક �� પૂછીએ”. �યાર ેસવ� બો�યા જ,ે “પૂછો મહારાજ”, પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “એકની બુિ� તો એવી છે જ,ે જ ેદહાડાથી સ�સંગ કય� હોય તે દહાડાથી ભગવાનનો તથા સંતનો અવગુણ
આવે ખરો, પણ રહે નિહ, ટળી �ય. પણ એમ ને એમ ગુણ-અવગુણ આ�યા કર,ે પણ સ�સંગ મૂકીને કોઈ િદવસ �ય
નિહ. શા માટે જ,ે એને બુિ� છે, તે એમ �ણે જ,ે ‘આવા સંત ��ાંડમાં �ાંય નથી અને આ મહારાજ િવના બીજો
કોઈ ભગવાન નથી,’ એમ સમ�ણું હોય માટે સ�સંગમાં અડગપણે રહે છે. અને એકની તો એવી બુિ� છે જ,ે સંતનો
અથવા ભગવાનનો કોઈ િદવસ અવગુણ જ આવતો નથી. અને બુિ� તો એ બેયની સરખી છે અને ભગવાનનો િન�ય
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પણ બેયનો સરખો છે, પણ એકને અવગુણ આ�યા કર ેછે ને એકને નથી આવતો, તે જનેે અવગુણ આવે છે તેની
બુિ�માં શો દોષ છે ? એ �� નાના િશવાનંદ �વામીને પૂછીએ છીએ”. પછી િશવાનંદ �વામીએ એનો ઉ�ર કરવા
માં�યો પણ ઉ�ર થયો નિહ. પછી ભગવદાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “એની બુિ� શાિપત છે”. પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “એ ઠીક કહે છે એનો ઉ�ર એ જ છે, જ ેકોઈ જગતમાં કહેતા નથી જ,ે ‘એને તો કોઈકનો ફટકાર લા�યો
છે.’ એમ મોટા સંતને દુખ�યા હોય અથવા કોઈ ગરીબને દુખ�યા હોય અથવા મા બાપની ચાકરી ન કરી હોય, તે માટે
એમણે શાપ દીધો હોય, તેણે કરીને એની બુિ� એવી છે.”

8. કાિરયાણી ૨ ( para.4)

પછી મોટા િશવાનંદ �વામીએ મોટા યોગાનંદ �વામીને �� પૂ�ો જ,ે “કમ� મૂિત�માન છે કે અમૂત� છે ?” �યાર ેમોટા
યોગાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “એનો ઉ�ર તો મને આવડે એમ જણાતું નથી”. �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“વ�તુતાએ કમ� તો અમૂત� છે અને કમ�માંથી થયું એવું જ ેશુભ અથવા અશુભ એવું ફળ તે તો મૂિત�માન છે. અને જ ેકમ�ને
મૂિત�માન કહે છે તે તો નાિ�તક કહે છે; કાં જ,ે કમ� જ ેિ�યા તે કાંઈ મૂિત�માન ન હોય.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેઘણીક
વાતા� કરી, તેમાંથી આતો િદશમા� લખી છે.

9. લોયા ૧ ( para.7)

�યાર પછી મોટા િશવાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનનો િન�ય તો સંપૂણ� હોય તો પણ અંતરમાં કૃતાથ�પણું
મનાતું નથી, તેનું શું કારણ છે?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કામ, �ોધ, લોભ, �વાદ, �નેહ, માન ઈ�યાિદક જે
શ�ુ તેણે કરીને જનેું અંતઃકરણ દ�ધ વત�તું હોય ને તેને િન�ય હોય, તો પણ પોતાને કૃતાથ� માને નિહ.”

10. લોયા ૧ ( para.10)

પછી નાના િશવાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�ારકે તો ભગવાનના ભ�નો મિહમા અિતશય સમ�ય છે ને
�ારકે તો અિતશય સમ�તો નથી, તેનું શું કારણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સંત છે તે તો ધમ�વાળા છે, તે
�ાર ેકોઈકને અધમ�માં ચાલતો દેખે �યાર ેતેને ટોકે, પછી જ ેદેહાિભમાની હોય તેને સવળો િવચાર કરીને િશ�ા �હણ
કરતા આવડે નિહ ને સામો તે સંતનો અવગુણ લે; માટે �ાં સુધી એને દુઃખાડીને કહે નિહ �યાં સુધી માહા��ય રહે ને
�ાર ેિહતની વાત પણ દુઃખાડીને કહે �યાર ેઅવગુણ લે ને માહા��ય ન �ણે. અને જનેે સંતનો અવગુણ આ�યો તેને
કોઈ રીતે �ાયિ�તે કરીને પણ શુ� થવાતું નથી. જમે કામાિદક દોષના પાપ-િનવારણ છે, તેમ સંતના �ોહનું પાપ-
િનવારણ છે નિહ. ને જમે કોઈને �ય રોગ થાય તેને ટા�યાનું કોઈ ઔષધ નથી, તે તો િન�ય મર;ે તેમ જનેે સંતનો
અવગુણ આ�યો તેને તો �યરોગ થયો �ણવો, તે તો પાંચ િદવસ મોડો-વહેલો િન�ય િવમુખ થશે. અને વળી જમે
મનુ�યના હાથ, પગ, નાક, આં�ય, આંગળીઓ એ આિદક જ ેઅંગ તે કપાય તો પણ એ મનુ�ય મૂઓ કહેવાય નિહ,
અને �ાર ેધડમાંથી માથું કપાઈ �ય �યાર ેતેને મૂઓ કહેવાય; તેમ હિરજનનો જનેે અવગુણ આવે તેનું તો માથું
કપાણું. અને બી� વત�માનમાં કદાિચત્ ફેર પડે તો અંગ કપાણું કહેવાય પણ તે �વે ખરો, કહેતાં તે સ�સંગમાં ટકે
ખરો; અને જનેે સંતનો અવગુણ આ�યો તે તો િન�ય સ�સંગથી �ાર ે�યાર ેિવમુખ જ થાય, એ એનું માથું કપાણું
�ણવું.”

11. લોયા ૩ ( para.2)

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
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�ી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.”

12. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.10)

પછી િશવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનનો ભ� તો હોય પણ જનેે �ી�મહારાજ ેક�ું એવો જ ેસાર-અસારનો
િવવેક તે ન હોય ને વૈરા�ય પણ ન હોય, તેને એવો િવવેક તથા ભગવાન િવના બી� પદાથ�માં વૈરા�ય તે કેમ થાય ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો �થમ જ ભગવાનમાં �ઢ હેત થઈ �ય તો િવવેક ને વૈરા�ય તે હેતને યોગે કરીને
�કટ થાય છે. અને જનેે જ ેપદાથ�માં હેત થાય છે તેને હેત કહીએ અથવા કામના કહીએ. તે જ ેજ ેપદાથ�માં હેત હોય ને
તેમાં જો કોઈક અંતરાય કર ેતો તે ઉપર �ોધ થઈ �ય છે. તે માણસના દેહમાં તો થાય પણ પશુને પણ �ોધ થઈ �ય
છે. જમે પાડો હોય તે કામનાએ કરીને ભ�સ ઉપર આસ� થયો હોય ને બીજો પાડો આવે તો તેને મારી નાંખે છે, એવી
રીતે પશુ-પ�ીમાં સવ�� દેખાય છે. તેમ જનેે ભગવાનને િવષે �ઢ �ીિત હોય તેને જ ેપદાથ� તે �ીિતમાં અંતરાય કરવા
આવે તો તે ઉપર તુરત �ોધ થઈ �ય ને તે પદાથ�નો ત�કાળ �યાગ કર.ે માટે જો ભગવાનમાં �ઢ હેત હોય તો એની મેળે
જ વૈરા�ય ને િવવેક થઈ આવે છે.”

13. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.11)

પછી વળી િશવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “બુિ�માન તો બેય પુ�ષ છે. તેમાં એક તો જમે પરમે�ર કહે તેમ જ માની લે
એવો િવ�ાસી છે અને બીજો તો પરમે�રના વચન હોય તેમાં પણ માનવું ઘટે તેટલું જ માને, એ બેમાં �ો �ે� છે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “િવ�ાસી એ જ �ે� છે. તે રામકથામાં રામચં��એ ક�ું છે જ,ે ‘જ ેમાર ે�ઢ િવ�ાસે
રહે તેની જમે માતા બાળકની ર�ા કર ેછે તેમ હંુ ર�ા ક�ં છંુ.’ માટે િવ�ાસી એ જ �ે� છે.”

(કુલ: 14)


