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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૬૨ ( para.2)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “�ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ-ે

2. ગઢડા �થમ ૬૫ ( para.2)

અને �ી�મહારાજ કથા કરાવતા હતા તે સમે મોટા મોટા પરમહંસને પોતાની સમીપે બોલા�યા, પછી કથાનો અ�યાય
પૂરો થયો �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે જટેલા મોટા મોટા સાધુ છો તે પર�પર �� ઉ�ર કરો, કેમ જ,ે ��-
ઉ�ર કરો �યાર ેજનેે જવેી બુિ� હોય તે ���ામાં આવે.” પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ પરમાનંદ �વામીને ��
પૂ�ો જ,ે “આકાશની ઉ�પિ� અને લય તે કયે �કાર ેછે ?” �યાર ેપરમાનંદ �વામી એ ��નો ઉ�ર કરવા લા�યા પણ
થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે બાળક હોય ને તે �ાર ે�થમ માતાના ઉદરમાં હોય �યાર ેતથા જ�મ
સમયમાં તેને �દયાિદક જ ેઇિ��યોના િછ� તે સૂ�મ હોય ને પછી જમે જમે તે બાળક વૃિ�ને પામતો �ય તેમ તેમ તે
િછ�ની વૃિ� થતી �ય, ને તેમાં આકાશ પણ ઉ�પ� થતો જણાય અને �ાર ેએ વૃ� અવ�થાને પામે �યાર ેએનાં
ઇિ��યોના િછ� તે સંકોચને પામતા �ય અને તેમાં આકાશ પણ લય થતો જણાય, તેમ �ાર ેિવરાટ દેહ ઊપજ ે�યારે
તેને અવાંતર �દયાિદક િછ�માં આકાશ ઉ�પ� થતો જણાય અને �ાર ેએ િવરાટ દેહનો લય થાય �યાર ેઆકાશ લય
પા�યો જણાય, એમ આકાશની ઉ�પિ� અને લય છે. પણ જ ેઆકાશ સવ�નો આધાર છે તે તો જમે �કૃિતપુ�ષ િન�ય
છે તેમ િન�ય છે, એની ઉ�પિ� ને લય તે કહેવાય નિહ. અને વળી સમાિધએ કરીને પણ આકાશની ઉ�પિ� ને લય છે,
તેની રીતને તો જ ેસમાિધવાળા છે તે �ણે છે.

3. ગઢડા �થમ ૬૫ ( para.3)

પછી પરમાનંદ �વામીએ �વયં�કાશાનંદ �વામીને �� પૂ�ો જ,ે “સુષુ�ણા નાડી તે દેહને માંિહલી કોર ેકેમ રહી છે
અને દેહથી બહાર કેમ રહી છે ?” �યાર ેએ ��નો ઉ�ર �વયં�કાશાનંદ �વામીએ કરવા માં�યો પણ થયો નિહ, પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ ��ાંડમાં જટેલું કારખાનું છે, તેટલું જ આ િપંડમાં પણ છે. તે િપંડમાં અ�પ છે ને
��ાંડમાં મહત્ છે. અને જવેો આ િપંડનો આકાર છે તેવો જ ��ાંડનો આકાર છે અને જમે ��ાંડમાં નદીઓ છે તેમ
િપંડમાં નાડીઓ છે અને જમે ��ાંડમાં સમુ� છે તેમ િપંડમાં કુિ�ને િવષે જળ છે, અને જમે �યાં ચં�, સૂય� છે તેમ
િપંડમાં ઈડા, િપંગલા નાડીને િવષે ચં�-સૂય� છે ઈ�યાિદક સામ�ી જમે ��ાંડમાં છે તેમ િપંડમાં છે. અને આ િપંડમાં જે
ઇિ��યોની નાડીઓ છે તેની ��ાંડ સાથે એકતા છે. તે િજ�ાના અંતને પામે �યાર ેવ�ણદેવને પમાય છે અને વાક્
ઇિ��યના અંતને પામે �યાર ેઅિ��દેવને પામે છે, અને �વચાના અંતને પામે �યાર ેવાયુદેવને પામે છે, અને િશ�ના
અંતને પામે �યાર ે��પિતને પામે છે અને હાથના અંતને પામે �યાર ેઈ��ને પામે છે, અને તેમજ �દયને િવષે રહી જે
સુષુ�ણા નાડી તેનું અંત જ ે��રં� તેને �ાર ેપામે �યાર ેિશશુમાર ચ�ને િવષે રહી જ ેવૈ�ાનર નામે અિ�� અિભમાની
દેવતા તેને પામે છે. �યાર ે��રં�થી લઈને �કૃિતપુ�ષ સુધી એક તજેનો માગ� સળંગ ર�ો છે તેને દેખે છે. તે તજેના
માગ�ને સુષુ�ણા કહીએ. એવી રીતે સુષુ�ણા નાડી િપંડમાં ને ��ાંડમાં રહી છે.”

4. ગઢડા �થમ ૬૫ ( para.4)

પછી વળી પરમાનંદ �વામીએ �વયં�કાશાનંદ �વામીને �� પૂ�ો જ,ે “�થમ ��ત અવ�થાનો લય છે કે �વ��નો
લય છે કે સુષુિ�નો લય છે?” �યાર ેએ ��નો ઉ�ર �વયં�કાશાનંદ �વામીને ન આવ�યો, �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “��ત અવ�થાને િવષે �નેહે કરીને ભગવાનની મૂિત�ને િવષે લ� થાય છે; �યાર ે�થમ ��ત અવ�થાનો લય થાય
છે, અને પછી �વ��નો ને સુષુિ�નો લય થાય છે. અને �ાર ેમને કરીને િચંતવન કરતે કરતે �વ��ને િવષે ભગવાનની
મૂિત�માં લ� થાય �યાર ે�થમ �વ��નો લય થાય, અને પછી ��તનો ને સુષુિ�નો લય થાય છે. અને �ાર ેભગવાનની
મૂિત�નું િચંતવન કરતે કરતે ઉપશમપણે કરીને લ� થાય છે �યાર ે�થમ સુષુિ�નો લય થાય છે અને પછી ��તનો ને
�વ��નો લય થાય છે,” એવી રીતે એ ��નો ઉ�ર કય�.

5. ગઢડા �થમ ૬૫ ( para.5)
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પછી વળી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ પરમાનંદ �વામીને �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનને િવષે �ાનશિ�, િ�યાશિ�,
અને ઈ�છાશિ� છે તે કેમ સમજવી?” �યાર ે�ી�મહારાજ હસીને બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર તો તમને પણ નિહ
આવડતો હોય.” એમ કહીને પોતે ઉ�ર કરવા લા�યા જ,ે “આ �વ �ાર ેસ�વગુણ �ધાનપણે વત�તો હોય અને �યારે
જ ેકમ� કર ેતે કમ�નું ફળ તે ��ત અવ�થા છે અને આ �વ �ાર ેરજોગુણ �ધાનપણે વત� અને તે સમયમાં જ ેકમ� કરે
તે કમ�નું ફળ �વ�� અવ�થા છે. અને �ાર ેઆ �વ તમોગુણ �ધાનપણે વત�તો હોય અને તે સમયમાં જ ેકમ� કર ેતેનું
ફળ તે સુષુિ� અવ�થા છે. અને તે સુષુિ� અવ�થાને આ �વ પામે છે �યાર ેજવેી પાણાની િશલા હોય તે જવેો જડ થઈ
�ય છે અને એને કોઈ �કારનું �ાન રહેતું નથી જ,ે ‘હંુ પંિડત છંુ કે મૂખ� છંુ, કે આ કામ કયુ� છે કે આ કામ કરવું છે, કે
આ મારી �િત છે કે આવો મારો વણ� છે કે આવો મારો આ�મ છે, કે આ મા�ં નામ છે કે આ મા�ં �પ છે, કે હંુ દેવ છંુ,
કે મનુ�ય છંુ, કે બાળક છંુ, કે વૃ� છંુ, કે ધિમ�� છંુ, કે પાિપ� છંુ,’ ઈ�યાિદક �કારનું �ાન રહેતું નથી. અને એવી રીતનો
�ાર ેઆ �વ થઈ �ય છે �યાર ેજ ેભગવાન છે તે એને �ાનશિ�એ કરીને સુષુિ�માંથી જગાડીને એને એની સવ�
િ�યાનું �ાન આપે છે તેને �ાનશિ� કહીએ. અને એ �વ જ ેજ ેિ�યાને િવષે �વત� છે તે ભગવાનની જ ેિ�યાશિ�
તેનું અવલંબન કરીને �વત� છે તેને િ�યાશિ� કહીએ. અને એ �વ જ ેજ ેકોઈ પદાથ�ની ઈ�છાને �ા� થાય છે. તે
પરમે�રની ઈ�છા શિ�ને અવલંબને કરીને �ા� થાય છે તેને ઈ�છાશિ� કહીએ. અને એ �વને ��ત, �વ�� અને
સુષુિ�; એ �ણ અવ�થા ભોગવાય છે તે કેવળ કમ� કરીને જ નથી ભોગવાતી. એ તો એને કમ�ના ફળ�દાતા જ,ે
પરમે�ર તે એ �વને �ાર ેકમ�ફળને ભોગવાવે છે �યાર ેભોગવે છે. કેમ જ,ે આ �વ �ાર ે��ત અવ�થાના ફળને
ભોગવતો હોય ને �યાર ેએ ઈ�છે જ,ે માર ે�વ��માં જવું છે, તો એની વતે �વ��માં જવાય નિહ, શા માટે જ,ે ફળ�દાતા
જ ેપરમે�ર તે એની વૃિ�યોને રૃંધી રાખે છે. અને �વ��માંથી ��તમાં આવવાને ઈ�છે તો ��તમાં અવાય નિહ, અને
સુષુિ�માં પણ જવાય નિહ, અને સુષુિ�માંથી �વ��માં તથા ��તમાં અવાય નિહ. એ તો �ાર ેજ ેકમ�ના ફળના
ભોગવાવનારા પરમે�ર છે તે એને જ ેઅવ�થાના કમ�ફળને ભોગવાવે તેને જ ભોગવી શકે છે પણ એ �વ પોતાની
ઈ�છાએ કરીને અથવા કમ� કરીને કમ�ના ફળને ભોગવી શકતો નથી. એવી રીતે ભગવાનને િવષે �ાનશિ�,
િ�યાશિ� અને ઈ�છાશિ� તે રહી છે.” એમ �ી�મહારાજ ેકૃપા કરીને ઉ�ર કય�.

6. સારંગપુર ૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ મુિન ��યે બો�યા જ,ે “માંહોમાંહી ��-ઉ�ર કરો.” પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો
જ,ે “ભગવાનના ભ�ને ભગવાનની મૂિત�માં અિતશય હેત કયે �કાર ેથાય ?” પછી તે ��નો ઉ�ર મુિનએ માંહોમાંહી
કરવા માં�યો, પણ થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ ેતેનો ઉ�ર કરવા માં�યો જ,ે ‘�નેહ તો �પે કરીને પણ થાય છે તથા
કામે કરીને પણ થાય છે તથા લોભે કરીને પણ થાય છે તથા �વાથ� કરીને પણ થાય છે તથા ગુણે કરીને પણ થાય છે.
તેમાં �પે કરીને જ ે�નેહ થાય છે તે તો �ાર ેતેના દેહમાં િપ� નીસર ેઅથવા કોઢ નીસર ે�યાર ે�નેહ થયો હોય તે નાશ
પામે છે. તેમ જ લોભ, કામ અને �વાથ� કરીને જ ેહેત થયું હોય તે પણ અંતે નાશ પામે છે અને જ ેગુણે કરીને �નેહ થયો
હોય તે તો અંતે રહે છે.’ �યાર ે�ી�મહારાજ ��યે સોમલા ખાચર બો�યા જ,ે “એ તે ગુણ કયા ઉપરલા કે માંહીલા?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઉપરલે ગુણે શું થાય ? એ તો વચને કરીને, દેહે કરીને અને મને કરીને જ ેગુણ હોય
અને તે ગુણે કરીને જ ેહેત થયું હોય તે નાશ નથી પામતું. અને તમે પૂછો છો તે ભ�ને ભગવાન ઉપર �નેહ થાય એમ
જ કેવળ પૂછો છો ? કે ભગવાનને ભ� ઉપર �નેહ થાય એમ પણ પૂછો છો ?” �યાર ે�વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા
જ,ે “એ બેયને પૂછીએ છીએ.”

7. સારંગપુર ૩ ( para.2)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! એક ભ� તો નાના �કારની પ�ૂ
સામ�ી લઈને ��ય� ભગવાનની પ�ૂ કર ેછે અને એક ભ� તો નાના �કારના માનિસક ઉપચાર ેકરીને ભગવાનની
માનસી પ�ૂ કર ેછે, એ બે ભ�માં �ે� તે કોણ છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો ભગવાનને િવષે �ેમે કરીને
અિત રોમાંિચત ગા� થઈને તથા ગ��કંઠ થઈને જો ભગવાનની ��ય� પ�ૂ કર ેછે અથવા એવી રીતે જ ભગવાનની
માનસી પ�ૂ કર ેછે તો એ બેય �ે� છે. અને �ેમે કરીને રોમાંિચત ગા� અને ગ��કંઠ થયા િવના કેવળ શુ�ક મને કરીને
��ય� ભગવાનની પ�ૂ કર ેછે તોય �યૂન છે, અને માનસી પ�ૂ કર ેછે તોય �યૂન છે.”

8. સારંગપુર ૪ ( para.2)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! આ�ા અના�ાની ચોખી જ ેિવિ� તે કેમ સમજવી ?
જ ેસમજવે કરીને આ�ા અના�ા એક સમ�ય જ નિહ ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક �ોકે કરીને અથવા
બે �ોકે કરીને અથવા પાંચ �ોકે કરીને અથવા સો �ોકે કરીને અથવા હ�ર �ોકે કરીને જ ેચો�ખું સમ�ય તે ઠીક
છે; જ ેસમ�ણા કેડે આ�ા અના�ાના એકપણાનો લોચો જ રહે નિહ. અને ચો�ખું સમ�ઈ �ય તે જ સમજણ
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સુખદાયી થાય છે અને ગોબરી સમજણ સુખદાયી થતી નથી. માટે એમ ચો�ખું સમજ ેજ,ે ‘હંુ આ�ા તે મારા જવેો
ગુણ દેહને િવષે એકેય આવતો નથી, અને જડ, દુઃખ અને િમ�યા�પ જ ેદેહ, તેના જ ેગુણ તે હંુ ચૈત�ય તે માર ેિવષે
એકેય આવતો નથી.’ એવી િવિ� સમ�ને ને અ�યંત િનવા�સિનક થઈને ચૈત�ય�પ થકો પુ�ષો�મ ભગવાનનું
િચંતવન કર,ે એવો જ ેજડ ચૈત�યનો િવવેક તેને �ઢ િવવેક �ણવો. અને ઘડીક પોતાને આ�ા�પ માને અને ઘડીક
દેહ�પ માનીને �ીનું િચંતવન કર ેએને ગોબરો �ણવો, માટે એના અંતરમાં સુખ ન આવે જમે સુંદર અમૃત સરખું અ�
હોય ને તેમાં થોડંુક ઝેર ના�યું હોય, તો તે અ� સુખદાયી ન થાય સામું દુઃખદાયી થાય છે, તેમ આઠે પહોર આ�ાનો
િવચાર કરીને એક ઘડી પોતાને દેહ�પ માનીને �ીનું િચંતવન કર ેએટલે એનો સવ� િવચાર ધૂળમાં મળી �ય છે. માટે
અ�યંત િનવા�સિનક થવાય એવો ચો�ખો આ�િવચાર કરવો.”

9. સારંગપુર ૫ ( para.3)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�વ અ�વયપણે કેમ છે ને �યિતરકેપણે કેમ છે ? અને ઈ�ર
અ�વયપણે કેમ છે ને �યિતરકેપણે કેમ છે ? અને અ�ર�� અ�વયપણે કેમ છે ને �યિતરકેપણે કેમ છે ? અને
પુ�ષો�મ ભગવાનને અ�વયપણે કેમ �ણવા ને �યિતરકેપણે કેમ �ણવા?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ�મ
મરણનું ભો�ા એવું જ ે�વનું �વ�પ તે અ�વય �ણવું; અને અછે�, અભે�, અિવનાશી એવું જ ે�વનું �વ�પ તે
�યિતરકે �ણવું અને િવરાટ, સૂ�ા�ા અને અ�યાકૃત એ �ણ શરીરમાં એકરસપણે વત�, એ ઈ�રનું અ�વય �વ�પ
�ણવું; અને િપંડ ��ાંડથી પર સિ�ચદાનંદપણે કરીને જ ેિન�પણ કયુ� છે તે ઈ�રનું �યિતરકે �વ�પ �ણવું. અને
�કૃિતપુ�ષ તથા સૂય� ચં�ાિદક સવ� દેવતા તેનું જ ે�ેરક તે અ�રનું અ�વય �વ�પ �ણવું; અને જ ે�વ�પને િવષે પુ�ષ
�કૃિત આ�ે કાંઈ ઉપાિધ રહેતી નથી, એક પુ�ષો�મ ભગવાન જ રહે છે, એ અ�રનું �યિતરકે �વ�પ છે, અને બ�
�વ તથા મુ� �વ એ બેના �દયમાં સા�ી�પ થકા ર�ા છે અને બ�પણું ને મુ�પણું જનેે અડતું નથી, તેમ જ
ઈ�રના ને અ�રના �દયમાં સા�ી�પે ર�ા છે અને તે તે ઉપાિધ થકી રિહત છે. એ પુ�ષો�મનું અ�વય �વ�પ છે;
અને �વ, ઈ�ર ને અ�ર તે થકી પર જ ેઅ�રાતીત �વ�પ એ પુ�ષો�મનું �યિતરકે �વ�પ �ણવું, એવી રીતે
અ�વય �યિતરકેપણું છે.”

10. સારંગપુર ૯ ( para.5)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “�થાન તે કેને કહીએ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ચાર વણ� અને ચાર
આ�મ તેને જ ેપોત પોતાનો ધમ� તેને �થાન �ણવું અને તમે �યાગી છો, તે તમારાથી જો �યાગનો પ� મૂકીને ગૃહ�થને
માગ� ચલાય તો તે �થાનકથકી �� થવાણું એમ �ણવું. માટે ગમે તેવો આપ�કાળ પડે અથવા અમે આ�ા કરીએ તો
પણ તમાર ેપોતાના ધમ�માંથી ચળવું નિહ. અને જમે ગૃહ�થ વ� તથા અલંકાર ેકરીને અમારી પ�ૂ કરવાને ઈ�છે તેમ
તમાર ેઈ�છવું નિહ, તમાર ેતો પ�, પુ�પ, ફળ અને જળે કરીને પ�ૂ કરવી ને એવી પ�ૂએ કરીને જ આનંદ માણવો,
પણ પોતાના ધમ�થી ચલાયમાન થઈને પરમે�રની પ�ૂ કરવી એ ઠીક નિહ. માટે સવ�ને પોતાના ધમ�માં ર�ાં થકા
જટેલી પ�ૂ થાય તેટલી કરવી, એ અમારી આ�ા છે તેને �ઢ કરીને સવ� રાખ�ો.”

11. સારંગપુર ૧૨ ( para.4)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “પોતાના આ�ાનો િવચાર કેમ કરવો ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“�ાર ેઅંતઃકરણ સામું ��ા એવો જ ે�વા�ા તે જોઈ રહે �યાર ેબાહેર જ ે�થૂળ શરીર અને તે સંબંધી જ ેિવષય તે
સવ� વીસરી �ય છે, અને અંતઃકરણ ને ��ા એ બેના વચમાં જ ેિવચાર ઠર ેછે તે િવચાર ેકરીને મન, બુિ�, િચ�,
અહંકાર એ સવ�ના �પને �ણવાં. પછી િવચારની �િ�એ એ અંતઃકરણના ઘાટ સામું જોતા જોતા �ાર ેઘાટ બંધ થઈ
�ય �યાર ેભગવાનની મૂિત�નું �યાન કરવું અને �ાં સુધી ઘાટ સંક�પનું બળ હોય �યાં સુધી તો સંક�પ સામું જોઈ રહેવું,
પણ �યાન ન કરવું. અને જ ેબાહેર �થૂળ દેહને િવષે પંચ �ાનઇિ��યો છે, તે �ાર ેપોત પોતાના િવષય સામી �ય છે
�યાર ેિવચારને બે �કાર ેકરવો. એક તો જ ેિવષયને આકાર ેઇિ��યો થયા હોય તે િવષયને આકાર ેિવચાર કરવો, અને
બીજો તે ઇિ��યોના ગોલકને િવષે જ ેજોનારો ��ા છે તે ��ાને આકાર ેિવચાર કરવો. પછી િવષયને આકાર ેને ��ાને
આકાર ેએ બે �કાર ેજ ેિવચાર છે તે એક થઈ �ય છે; પછી તે િવષયમાંથી વૃિ� અિતશય તૂટી �ય છે અને એમ
િવચાયા� િવના જો બળા�કાર ેકરીને િવષયમાંથી વૃિ�ને તોડે તો તે વૃિ�ને િવષયમાંથી �ીિત મટે નિહ અને �ારે
િવચારીને વૃિ�ને પાછી વાળે �યાર ેતે વૃિ� પાછી િવષયમાં જોડાય જ નિહ, માટે �ાં સુધી ઇિ��યોની વૃિ�ને િવષય
સ�મુખ �ીિત હોય �યાં સુધી ભગવાનનું �યાન કરવું નિહ ને �ાર ેઇિ��યોની વૃિ� િ�થર થાય �યાર ેભગવાનનું �યાન
કરવું. અને �ાર ેબાહેર �થૂળ દેહમાં ��ા વત�તો હોય �યાર ેચો�ખો િવભાગ કરી રાખવો જ,ે �ાર ે�થૂળ દેહમાં વત�વું
�યાર ેસૂ�મ દેહના ઘાટ સામું તો જોવું જ નિહ અને �ાર ેઅંતઃકરણ સ�મુખ જોવું �યાર ે�થૂળ દેહને િવસારી દેવું. અને
��ા ને ��યને મ�યે જ ેિવચાર છે તે િવચાર ેકરીને એમ સમજવું જ,ે ‘��ા ને ��ય તે અિતશય જુદા છે.’ એમ સમ�ને
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દેહના ભાવ તે દેહને િવષે હોમવાં અને ��ા જ ેચૈત�ય તેના ભાવ તે ચૈત�યને િવષે હોમવાં. અને બાળ, યૌવન, વૃ�,
�થૂળ, કૃશ, �વવું, મરવું એ સવ� દેહના ભાવ છે, તે આ�ાને િવષે માનવા જ નિહ; અને અછે�, અભે�, અજર, અમર,
�ાન�પ, સુખ�પ, સ�ા�પ એ જ ેસવ� આ�ાના ભાવ છે, તે કોઈ કાળે દેહને િવષે સમજવા જ નિહ. એ ગુણ તો
આ�ાને િવષે સમજવા. એવો જ ેિવચાર તે �ાં સુધી ઘાટ-સંક�પનું બળ હોય �યાં સુધી મૂકવો નિહ. જમે રા� હોય તે
�ાં સુધી શ�ુનું બળ હોય �યાં સુધી રાજગાદીએ બેસીને સુખ ભોગવે નિહ અને �ાર ેશ�ુમા�નો નાશ થઈ �ય
�યાર ેપોતાના રા�ના જ ેવૈભવ છે તેને ભોગવે છે, તેમ જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને �ાં સુધી મન ને ઇિ��યો�પી
શ�ુ પીડતા હોય �યાં સુધી પૂવ� ક�ો એવો જ ેિવચાર તે �ઢપણે રાખવો અને �ાર ેમન ઇિ��યોના ઘાટ સવ� શમી �ય
�યાર ેપરમે�રના �વ�પનું �યાન કરવું.”

12. સારંગપુર ૧૩ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જનેે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય �થમ થઈને પછી મટી �ય છે, તેને તે �થમ
િન�ય થયો હતો કે નહોતો થયો ?” પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “જનેે પોતાના �વા�ાને િવષે િન�ય
થયો હોય, તે તો કોઈ રીતે ટળે નિહ અને શા�ની રીતે જો િન�ય થયો હોય, તો શા�માં ન મળે એવું ચિર� �ારે
પરમે�ર કર ે�યાર ેભગવાનનો િન�ય હોય તે ટળી �ય છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�ને િવષે તો
પરમે�રનું સમથ�પણું, અસમથ�પણું, કતા�પણું, અકતા�પણું એવી અનંત �તની વાત છે. માટે એવું કયું શા� બહાર
ચિર� પરમે�ર ેકયુ� હશે જ ેજણેે કરીને એનો િન�ય ટળી ગયો ? એ ��નો ઉ�ર કરો.” પછી સવ� મુિન બો�યા જ,ે
“શા� બહાર તો કોઈ ચિર� નથી. માટે હે મહારાજ ! એ �વને િન�ય થઈને પાછો ટળી �ય છે તેનું શું કારણ છે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનનો િન�ય થાય છે તેને શા�ે કરીને જ થાય છે. કાં જ,ે શા�માં
પરમે�રના પણ લ�ણ ક�ા હોય અને સંતના પણ ક�ા હોય, માટે શા�ે કરીને િન�ય થાય તે જ અચળ રહે છે અને
શા� િવના પોતાને મને કરીને જ ેિન�ય કય� હોય તે િન�ય ટળી �ય છે. અને વળી ધમ�ની �વૃિ�નું જ ેકારણ છે તે
પણ શા� જ છે. અને જણેે શા� કોઈ િદવસ સાંભ�યા જ નથી એવા જ ેઅ�ાની �વ તેમને િવષે પણ મા, બેન,
દીકરી અને �ી તેની િવગિત �પ જ ેધમ�ની મયા�દા તે આજ સુધી ચાલી આવે છે, તેનું કારણ પણ શા� જ છે. કેમ જ,ે
શા�માંથી કોઈકે �થમ એવી વાત સાંભળી છે, તે પરંપરાએ કરીને સવ� લોકમાં �વત� છે. માટે જનેે ભગવાનનો
િન�ય થઈને ટળી �ય છે તેને તો શા�ના વચનની �તીિત જ નથી. એ તો કેવળ મનમુખી છે ને નાિ�તક છે અને જો
શા�ની �તીિત હોય તો કોઈ કાળે પરમે�રથી િવમુખ થાય જ નિહ. કાં જ,ે શા�માં તો અનંત �તના ભગવાનનાં
ચિર� છે, માટે પરમે�ર ગમે તેવા ચિર� કર ેપણ શા�થી બારણે હોય જ નિહ. માટે જનેે શા�ના વચનનો િવ�ાસ
હોય તેને જ ભગવાનના �વ�પનો િન�ય અડગ થાય છે અને ક�યાણ પણ તેનું જ થાય છે અને તે ધમ�માંથી પણ કોઈ
કાળે ડગે જ નિહ.”

13. સારંગપુર ૧૪ ( para.2)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનના ભ� હોય તે ભગવાનનાં ધામ જ ેવૈકંુઠાિદક તેને પામીને
પાછા પડતા નથી, એમ ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે; અને જ ેપડતો હશે તે શે દોષે કરીને પાછો પડતો હશે?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કોણ ભગવાનના ધામને પામીને પાછો પ�યો છે ? એક તો બતાવો.” પછી �વયં�કાશાનંદ
�વામીએ ક�ું જ,ે “એક તો વૈકંુઠમાંથી જય િવજય ભગવાનના પાષ�દ પ�યા અને ગોલોકમાંથી રાિધકા� ને �ીદામા
પ�યા.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જય િવજય પ�યા એ તો ભગવાને પોતાના સંતનો મિહમા દેખાડવા સા�
પા�યા જ,ે ‘સનકાિદક જવેા સંતનો �ોહ કર ેતો વૈકંુઠાિદક જવેા ધામને પા�યો હોય તોય પણ પડી �ય છે;’ અને જય
િવજય તો પાછા �ીજ ેજ�મે ભગવાનના વૈકંુઠધામમાં પહો�ંયા; માટે એ કાંઈ પ�યા ન કહેવાય. એ તો ભગવાનની
ઈ�છાએ થયું, અને પ�યો તો તે કહેવાય જ;ે જનેે પાછો ભગવાનનો સંબંધ જ ન રહે. અને ગોલોકથી રાિધકા� પ�યા તે
પણ ભગવાનની જ ઈ�છા હતી અને પોતાને પણ મનુ�યદેહ ધરીને અનંત �વનો ઉ�ાર કરવો હતો. અને પોતાનાં
ક�યાણકારી જ ેચિર� તેને િવ�તારવાં હતા, માટે રાિધકા�ને કોઈ પ�યા કહે તો ભગવાન પણ તે ભેળે પ�યા કહેવાય,
તે સા� ભગવાનની ઈ�છાએ જ ેગોલોકથી પૃ�વીને િવષે આ�યા એ તે કાંઈ પ�યા ન કહેવાય. એ ઠેકાણે તો ભગવાનની
જ ઈ�છા �ણવી. તે ભગવાનની ઈ�છાએ તો અ�રધામમાંથી પણ દેહ ધર,ે અને જડ હોય તે ચૈત�ય થઈ �ય અને
ચૈત�ય હોય તે જડ થઈ �ય. કેમ જ,ે ભગવાન તો અિત સમથ� છે તે જમે કર ેતેમ થાય, પણ તે ભગવાનની ઈ�છા િવના
તો ભગવાનના ધામને પામીને કોઈ પડે જ નિહ. અને જ ેપડે છે તે તો આધુિનક અપ� ભ� હોય તે સાધનકાળમાંથી
જ પડે છે, તે તો યોગ�� કહેવાય; પણ વૈરા�ય, આ�િન�ા, ભગવાનની ભિ� અને ��ચયા�િદક જ ેધમ� તેણે કરીને
જ ેિસ� થાય તે તો જવેા �ેત�ીપને િવષે મુ� છે તે સરખા છે, તે તો કોઈ કાળે પડતા નથી.”

14. સારંગપુર ૧૪ ( para.3)
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એવી રીતે �ી�મહારાજ એટલી વાત કરીને પછી બો�યા જ,ે “�યો હવે અમે એક �� પૂછીએ,” પછી મુિનએ ક�ું જ,ે
“પૂછો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મહાભારતના ઉ�ોગપવ�ને િવષે સન�સ�ુત ઋિષએ ધૃતરા��  ��યે ક�ું છે જ,ે
‘એક તો �માદ અને બીજો મોહ એ બેયનો જ ે�યાગ કર ેતે સવ� �કાર ેભગવાનની માયાને તરી ર�ો છે અને �માદ ને
મોહ એનું જ નામ માયા છે.’ માટે આપણે �યાગી એવા ભગવાનના ભ� કહેવાઈએ છીએ ને તેમાં જનેે �માદને મોહ
વત�તા હશે ને ભગવાનના મિહમાનું બળ લઈને તે ભ� �માદ ને મોહને ટા�યાનો ખટકો નિહ રાખતો હોય, તે ભ�ને
દેહ છતે કેવું સુખ હશે અને મરીને તે કેવા સુખને પામશે? એ �� છે.” પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “જે
ભગવાનનો ભ� હોય તે ભગવાનનું માહા��ય અિતશય િવચારીને �માદ કે મોહ ન ટળે તો પણ તેની કાંઈ ઝાઝી
િચંતા રાખે નિહ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય ને તેને �માદ ને મોહ વત�તા હોય ને તેને
ટા�યાનો ખટકો રાખે તેને ખો� કેટલી છે, અને જ ેટા�યાનો ખટકો ન રાખે તેમાં શો િવશેષ છે ?” પછી
�વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “ભગવાનનું બળ રાખે ને સાધનનું બળ ન રાખે, માટે એ િવશેષ જ છે તો.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે �માદ ને મોહ�પ શ�ુ ર�ા છે તોય પણ જ ેગાફલ રહે છે તેને તો તમે �ે� કહો છો,
જમે પિત�તા �ી હોય ને તે પોતાના પિતની બીકે ને પિત�તાનો ધમ� રા�યાની બીકે અિતશય મનમાં ખટકો રાખીને
કોઈ પુ�ષ સાથે હસીને તાળી લે નિહ, અને તેને એમ મનમાં બીક રહે જ,ે ‘જો હંુ ગાફલાઈ રાખીશ તો મારો પિત મને
�યિભચાિરણી �ણશે તો મારી સેવા અંગીકાર નિહ કર ેએટલે માર ેપિત�તાના ધમ�માં ખો� પડશે.’ એવું �ણીને
મનમાં ખટકો રાખે છે. તેમ જ ેભ� એ પિત�તાના જવેી ભિ� રાખે ને �માદને ને મોહને ટાળવાનો ખટકો રાખે તેને
તો તમે મૂળગી ખો� બતાવો છો. અને વળી જમે કોઈક �ી પોતાને મનમાં આવે તે પુ�ષ સાથે તાળીયો દેતી ફર ેને
પિત�તાનો ધમ� પાળવાનો ખટકો ન રાખે, તેમ જ ેભ� �માદને મોહને ટા�યાનો ખટકો ન રાખે તેને તો તમે �ે�
બતાવો છો, એ તે શું તમારી એવી અવળી સમજણ છે કે કેમ છે ? અને જ ેગાફલાઈ રાખશે ને તે ભગવાનનો ભ�
હશે, તો તેને �માદ ને મોહ એ બે શ�ુ ન�યા િવના નિહ રહે, જમે મિદરા પીવે તથા ભાં�ય પીવે તો જમે િવમુખને કેફ
ચડે છે તેમ જ ભગવાનનો ભ� હોય તેને પણ કેફ ચડે ને ગાંડો થાય, તેમ મિદરા ને ભાં�ય�પ જ ે�માદ ને મોહ તે તો
જમે િવમુખ �વને નડે તેમ જ ભગવાનના ભ�ને પણ નડે. અને િવમુખમાં ને હિરભ�માં એટલો જ ફેર છે જ,ે
‘િવમુખને એ બે શ�ુ ટળે નિહ અને ભગવાનનો ભ� જો ખટકો રાખીને ટાળવાનો ઉપાય કર ેતો એ બે શ�ુ નાશ
પામી �ય.’ એટલો ભગવાનના ભ�ને િવશેષ છે. અને જ ેગાફલાઈ રાખે તે તો ભગવાનનો ભ� હોય તોય સારો
નિહ.”

15. સારંગપુર ૧૪ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ ેફરીને �� પૂ�ો જ,ે “�થૂળ શરીર તે કેટલા ત�વનું છે ? અને સૂ�મ શરીર તે કેટલા ત�વનું છે ?
અને �થૂળદેહમાં ને સૂ�મ દેહમાં બરોબર ત�વ છે કે કાંઈ ઓછાં અિધક છે ? એ બે શરીરનું �પ કરો.” પછી
�વયં�કાશાનંદ �વામીએ એ ��નો ઉ�ર કરવા માં�યો પણ થયો નિહ. પછી સવ� મુિન બો�યા જ,ે “હે મહારાજ!
એનો ઉ�ર તમે કૃપા કરીને કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�થૂળ દેહ છે તે તો પૃ�વી આિદ પંચ મહાભૂત નામે
જ ેપાંચ ત�વ તેનું છે, અને સૂ�મ દેહ છે તે તો પાંચ �ાનેિ��યો, પાંચ કમ�િ��યો, પંચ �ાણ અને ચાર અંતઃકરણ એ નામે
જ ેઓગણીસ ત�વ તેનું છે. અને તે �થૂળ દેહને િવષે પણ �ાર ેસૂ�મ દેહ અનુ�યૂતપણે વત� છે �યાર ેજ સવ� િ�યા
યથાથ�પણે થાય છે, પણ તે િવના થતી નથી. કેમ જ,ે કાન, ને� આિદક જ ેઇિ��યોના ગોલક, તેમણે યુ� એવો જે
�થૂળદેહ તેને િવષે તે તે ઇિ��યાિદકે યુ� એવો જ ેસૂ�મ દેહ, તે ભળે છે, તેણે કરીને તે તે ઇિ��યોના િવષયનું �હણ
થાય છે. પણ કેવળ �થૂળ દેહના ગોલકે કરીને થતું નથી. તે માટે પંચ ત�વનું જ ે�થૂળ દેહ તેને િવષે ઓગણીસ ત�વનું જે
સૂ�મદેહ તે અનુ�યૂતપણે ર�ું છે, તે સા� �થૂળ દેહને િવષે પણ ચોિવશ ત�વ છે. અને તેમ જ સૂ�મદેહને િવષે પણ પંચ
ત�વનું જ ે�થૂળદેહ તે એક�વપણે વત� છે �યાર ેજ સૂ�મદેહના ભોગ િસ� થાય છે. અને સૂ�મદેહ ઓગણીસ ત�વનું છે
તેને િવષે પંચત�વનું �થૂળ દેહ ભળે છે, માટે સૂ�મદેહ પણ ચોિવશ ત�વનું છે. અને જો સૂ�મ દેહમાં �થૂળ દેહ છે તો
સૂ�મ દેહમાં �ીનો સંગ કર ેછે તેનો �થૂળ દેહમાં વીય�પાત થઈ �ય છે. માટે �થૂળ દેહને સૂ�મ દેહની ��ત અવ�થાને
િવષે ને �વ�� અવ�થાને િવષે એકતા છે.”

16. સારંગપુર ૧૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો અમે �� કરીએ છીએ જ,ે ‘બે �કારના ભગવાનના ભ� છે, તેમાં એકને તો
ભગવાનને િવષે અ�યંત �ીિત છે અને ભગવાનના દશ�ન િવના �ણમા� પણ રહેવાતું નથી અને તેનો �ેમ બાહેર પણ
ઘણો દીઠામાં આવે છે; અને બીજો જ ેભગવાનનો ભ� છે તેને તો આ�િન�ા પણ છે અને વૈરા�ય પણ પિરપૂણ� છે
અને ભગવાનને િવષે �ીિત પણ છે, તો પણ તેનો �ેમ �થમ ક�ો જ ેભ� તેના જવેો જણાતો નથી, અને �થમ ક�ો
તેને તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય એ બેય નથી, તો પણ એની ભિ� અિતશય શોભે છે. અને આ�િન�ા ને વૈરા�યે યુ�
છે તો પણ તેની ભિ� તો �થમ ક�ો જ ેભ� તેના જવેી શોભતી નથી. એ બે �કારના ભ�માં કેની ભિ� �ે� છે ને
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કેની ભિ� કિન� છે ? એ �� છે. “ પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “આ�િન�ા અને વૈરા�ય નથી તો પણ
જનેે ભગવાનમાં અિતશય �ેમ છે તે જ સરસ છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે વૈરા�ય ને આ�િન�ા નથી,
તેને �ે� કહો છો તે શી સમજણે કહો છો ? કેમ જ,ે એ તો દેહાિભમાની છે, માટે �ાર ેએના દેહને સુખ થાય એવા
પંચિવષયનો યોગ થશે �યાર ેએને િવષયમાં �ીિત થઈ જશે. પછી ભગવાનને િવષે એવી �ીિત નિહ રહે. તેને તમે �ે�
કેમ કહો છો ?” પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “જનેે િવષયમાં �ીિત થઈ �ય એને અમે �ેમી કહેતા નથી.
અમે તો ગોપીઓ જવેા ભ� હોય તેને �ેમી કહીએ છીએ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગોપીઓ કાંઈ ભોિળયો
નહોતી, એ તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય યુ� હોય તેની સમજણને ઉ�લંઘી �ય એવી તો ડાિહયો હતી. જમે કોઈક
રાજનીિતનો �ણનારો હોય ને તે બોલે તેના જવેું તો ગોપીઓને બો�યામાં ડહાપણ હતું; અને ભગવાનને પણ જમે
યથાથ�પણે ���ા જોઈએ તેમ �ણતી હતી. અને સવ� યાદવમાં અિતશય ડા�ા ને ભગવાનના ચોવિટયા એવા જે
ઉ�વ�, તે ગોપીઓની સમજણ જોઈને ગ��કંઠ થઈ ગયા. અને તે ઉ�વ� એમ બો�યા જ,ે “ગોપીઓ પાસે મને
�ાન કહેવા મોક�યો, તે તો ભગવાને મારી ઉપર અિતશય અનુ�હ કય�.” અને પોતે ગોપીઓને ઉપદેશ કરવા ગયા
હતા પણ ગોપીઓના વચન સાંભળીને પોતે સામો ઉપદેશ �હણ કય�. અને તમે કહેશો જ,ે ‘ગોપીઓ તો એવી
બુિ�માન નહોતી’, તો એમાં તો મુ�ધા, મ�યા અને �ૌઢા એ �ણ �કારના ભેદ હતા. તેમાં મુ�ધાનું એવું લ�ણ છે જ,ે
એક તો ભગવાન ઉપર ધોખો ઘણો કર ેઅને એમ બોલે જ,ે ‘અમે તમાર ેઅથ� કરી કરીને મરી ગયા તો પણ તમે નજરમાં
લાવતા નથી;’ અને એમ કરતા જો વધુ છેડે તો ભગવાન સાથે રીસ કર ેઅને તોછડાં તોછડાં વચન બોલે જ,ે ‘�ણીએ
હમણાં િવમુખ થઈ જશે.’ એવી �તના જનેા શા�ને િવષે વચન હોય તે ગોપીને મુ�ધા �ણવી. અને જ ેમ�યા હોય તે
તો કોઈ િદવસ ભગવાન સામો �ોધ ન કર ેઅને તોછડંુ વચન પણ ન કહે; અને ડહાપણે કરીને યુિ� યુિ�એ પોતાનું
�વાથ�પણું બી�ને જણાવા દે નિહ અને પોતાનું કામ સાધે તે ભેળું ભગવાનનું ગમતું કર ેપણ એકલું ભગવાનનું ગમતું
કર ેનિહ, અને જો ભગવાનનું જ ગમતું કરવું પડે તો પણ કાંઈક પોતાનું ગમતું કરવાની યુિ� જ�ર રાખે. એવા જનેા
શા�ને િવષે વચન હોય તે ગોપીને મ�યા �ણવી. અને જ ે�ૌઢા હોય તે તો કેવળ ભગવાનના ગમતા �માણે જ ચાલે
અને કોઈ રીતે પોતાના �વાથ�ને અથ� યુિ� કર ેનિહ અને કેવળ ભગવાનને રા� કરવાને ઈ�છે અને જ ેરીતે ભગવાન
રા� થાય તે રીતે જ પોતે રા� રહે અને પોતાની બરોબરની જ ેબી� ગોપીઓ હોય તે ઉપર ઈ�યા�, �ોધ કર ેજ નિહ
અને માન મ�સર આિદક સવ� િવકારનો �યાગ કરીને ભગવાનની સેવામાં સાવધાન રહે અને જણેે કરીને ભગવાન
કુરા� થાય તેવું આચરણ તો મન, કમ�, વચને કરીને કોઈ કાળે કર ેનિહ. એવા જનેા શા�માં વચન હોય તે ગોપીને
�ૌઢા �ણવી. એવી રીતે મુ�ધા, મ�યા અને �ૌઢા; એવા ગોપીઓના ભેદ છે. માટે ગોપીઓની સમજણમાં તો
અિતશય િવવેક હતો. તે માટે એની �ીિત અણસમજણની કહેવાય નિહ. અને ગોપીઓ તો યથાથ� ભગવાનના
મિહમાને �ણતી હતી અને તે મિહમાને �તાપે કરીને આ�િન�ા ને વૈરા�ય સહેજ ેએનાં હૈયામાં વત�તા હતા. માટે એ
ગોપીઓને િવષે તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય આિદક અનંત જ ેક�યાણકારી ગુણ તે ભગવાનના માહા��યને �તાપે કરીને
સવ� સંપૂણ� હતા. અને એવા ભ�ની રીત તો આમ છે જ,ે ‘શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ જ ેપંચિવષય તે ભગવાન
સંબંધી જ ઈ�છે, પણ બી� કોઈ સંબંધી ઈ�છે નિહ અને ભગવાનને િવષે એ પંચિવષયે કરીને જ ેઅિતશય હેત તે હેતે
કરીને વૈરા�ય ને આ�િન�ા નથી તો પણ ભગવાન િવના બીજો કોઈ જગતનો ઘાટ હૈયામાં થાય નિહ. અને જમે
વરસાદ ન વર�યો હોય �યાર ેનાના �કારના તૃણનાં જ ેબીજ તે પૃ�વી ઉપર કાંઈએ ભાસે નિહ અને �ાર ેવરસાદ
વરસે �યાર ેએટલાં તૃણ ઊગે જ ેપૃ�વી જ દેખાય નિહ, તેમ જ ેઆ�િન�ા ને વૈરા�યે કરીને રિહત છે તેને જો ભગવાન
િવના બી� કોઈ િવષયના ઘાટ જણાતા નથી, તોય પણ �ાર ેએને કુસંગનો યોગ થશે �યાર ેિવષયના ઘાટ થવા
લાગશે અને બુિ� �� થઈ જશે, ને પરમે�રની તો હૈયામાં �મૃિત પણ નિહ રહે ને અખંડ િવષયનું �યાન થશે. પછી એ
જ ેવૈરા�ય ને આ�િન�ા િવનાનો �ેમી તેને એમ ભાસશે જ,ે ‘માર ેભગવાનમાં લેશમા� �ીિત નથી,’ માટે આ�િન�ા
ને વૈરા�ય િવનાનો જ ે�ેમી ભ� જણાતો હોય તે તો અિતશય �યૂન છે. અને જનેે આ�િન�ા છે ને વૈરા�ય છે ને
ભગવાનમાં �ીિત પણ સાધારણ જવેી જ છે. તે તો એમ �ણે છે જ,ે ‘મારા �વા�ાને િવષે જ આ ભગવાનની મૂિત�
અખંડ િવરાજમાન છે.’ એમ �ણીને ઉપરથી તો ભગવાનની મૂિત�ના દશ�ન �પશા�િદકને િવષે આતુરતા જવેું નથી
જણાતું ને શાંતપણા જવેું જણાય છે. તો પણ એની �ીિતના મૂળ ઊંડાં છે. તે કોઈ કુસંગને યોગે કરીને પણ એની �ીિત
ઓછી થાય એવી નથી માટે એ ભ� �ે� છે ને એકાંિતક છે.”

17. પંચાળા ૩ ( para.5)

�યાર ે�વયં�કાશાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! આ જ ેસવ� િવચાર તે કયા �થાનકે રહીને કરવો ?” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પોતાના �દયને િવષે એમ િવચાર કર ેજ,ે ‘�થૂળ દેહ, સૂ�મ દેહ, કારણ દેહ એ હંુ નિહ’ અને
��ત, �વ��, સુષુિ� એ �ણ અવ�થા હંુ નિહ; અને પંચ �ાનઇિ��યો ને પંચ કમ�ઇિ��યો ને ચાર અંતઃકરણ ને એમના
દેવતા એ સવ� હંુ નિહ. હંુ તો એ સવ�થી પૃથક્ છંુ ને ચૈત�ય છંુ ને ભગવાનનો ભ� છંુ.’ અને ઇિ��યો-અંતઃકરણ કાંઈક
ચાળા કર ેતો એને કહેવું જ,ે ‘કેમ તાર ેતે એક ભગવાનનું જ �પ જોવું છે કે બી�નું પણ જોવું છે ? ને કેવળ ભગવાનનો
શ�દ સાંભળવો છે તથા ગંધ લેવો છે કે બી�નો પણ શ�દ સાંભળવો છે ? ને ગંધ લેવો છે ? અને જો ભગવાન િવના
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બી� િવષયમાં તું જઈશ તો તાર ેમાર ેશું છે ભાઈ ? તું કોણ ને હંુ કોણ ? તાર ેમાર ેલેવું દેવું નથી. તમે કરશો તે તમે
ભોગવશો.’ એમ ઇિ��યો અંતઃકરણને કહીને પછી ભગવાનની �ાથ�ના કરવી જ,ે ‘હે મહારાજ ! હે �વાિમન્ ! હે
ભ�વ�સલ ! હે દયાિનધે ! આ ઇિ��યો-અંતઃકરણનો વાંક છે ને હંુ તો એથી નોખો છંુ ને એ તો મારા શ�ુ છે; માટે એ
થકી મારી ર�ા કર�ો.’ એમ િનરંતર �ાથ�ના કયા� કરવી ને પોતાને �ે�� ચૈત�ય�પ માનીને ભગવાનને િવષે હેત-
ભિ� કરવી.”

18. પંચાળા ૫ ( para.2)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “કયે ઠેકાણે માન સા� છે ને કયે ઠેકાણે સા� નથી ? ને કયે ઠેકાણે
િનમા�નીપણું સા� છે ને કયે ઠેકાણે સા� નથી ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેસ�સંગનો �ોહી હોય ને
પરમે�રનું ને મોટા સંતનું ઘસાતું બોલતો હોય, તેની આગળ તો માન રાખવું તે જ સા� છે અને તે ઘસાતું બોલે �યારે
તેને તીખા બાણ જવેું વચન મારવું, પણ િવમુખની આગળ િનમા�ની થવું નિહ તે જ �ડંુ છે. અને ભગવાન ને
ભગવાનના સંતની આગળ તો જ ેમાન રાખવું તે સા� નથી ને તેની આગળ તો માનને મૂકીને દાસાનુદાસ થઇને
િનમા�નીપણે વત�વું તે જ �ડંુ છે.”

19. ગઢડા મ�ય ૨૫ ( para.4)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! જણેે કરીને ભગવાન અિતશય રા� થાય એવું કયું
સાધન છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ેઘરમાં એક મણ અ� મળતું હોય ને �યાર ેજવેી સંતની ઉપર �ીિત
હોય ને જવેું દીનપણું હોય અને પછી તેને એક ગામનું રા� આવે અથવા પાંચ ગામનું રા� આવે અથવા પચાસ
ગામનું રા� આવે અથવા સો ગામનું રા� આવે અથવા સવ� પૃ�વીનું રા� આવે, તો પણ સંતની આગળ જવેો
કંગાળ હતો ને દીન-આધીન રહેતો, તેવો ને તેવો જ �ીિતએ યુ� થકો દીન-આધીન રહે; તેમ જ ઈ��લોક તથા
��લોકનું રા� પામે તો પણ સંતની આગળ તેવો ને તેવો જ દીન-આધીન રહે. અને �યાગી હોય ને તે જવેો �થમ
ગરીબ હોય અને જમે સૌ સંતની ટેલ-ચાકરી કરતો હોય, તેવી ને તેવી જ પોતામાં ભગવાનના જવેા ઐ�ય� આવે તો
પણ કરતો રહે પણ સાધુ સાથે િપતરાઈ દાવો બાંધે નિહ ને બરોબિરયાપણું કર ેનિહ. એવા જનેા લ�ણ હોય તેની
ઉપર ભગવાન અિત �સ� થાય છે.”

20. ગઢડા મ�ય ૬૪ ( para.2)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! ભગવાનના જ ેઅવતાર છે, તે સવ� સરખા જ છે કે તેમાં
અિધક-�યૂન ભાવ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે �યાસ�ના કરલેા જ ેસવ� �ંથ તે સાંભ�યા ને પછી
પૂવા�પર િવચારીને જોયું, �યાર ેતેમાંથી અમને એમ સમ�યું છે જ,ે મ��ય, ક�છ, વરાહ, નૃિસંહાિદક જ ેભગવાનના
અવતાર છે, તે સવ� અવતારના અવતારી તે �ીકૃ�ણભગવાન છે; પણ બી� અવતારની પેઠે �ીકૃ�ણભગવાન તે
અવતાર નથી, તે તો અવતારી જ છે. એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન તે આપણા ઈ�દેવ છે. અને તે �ીકૃ�ણભગવાનના
ચિર��ીમદ્ ભાગવતપુરાણના દશમ �કંધને િવષે સંપૂણ� ક�ા છે; માટે આપણા ઉ�વ સં�દાયને િવષે અમે દશમ
�કંધને અિતશય �માણ કય� છે. અને બી� જ ેસવ� અવતાર તે પણ �ીકૃ�ણભગવાનના જ છે. માટે એ અવતાર ને એ
અવતારના �િતપાદન કરનારા જ ે�ંથ તે સવ�ને આપણે માનવા, પણ િવશેષે કરીને તો �ીકૃ�ણભગવાન ને તેના
�િતપાદન કરનારા જ ે�ંથ તેને જ માનવા.”

21. 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�ા.”
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(કુલ: 27)


