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1. ગઢડા મ�ય ૩૫ ( para.3)

અને વળી જગતમાં એમ વાતા� છે જ,ે ‘મન હોય ચંગા તો કથરોટમાં ગંગા,’ એ વાતા� ખોટી છે. એ તો ગમે તેવો
સમાિધિન� હોય અથવા િવચારવાન હોય ને તે પણ જો �ીઓના �સંગમાં રહેવા માંડે તો એનો ધમ� કોઈ રીતે રહે જ
નિહ અને ગમે તેવી ધમ�વાળી �ી હોય ને તેને જો પુ�ષનો સહવાસ થાય તો એનો પણ ધમ� રહે જ નિહ. અને એવી
રીતે �ી-પુ�ષને પર�પર સહવાસ થાય ને એનો ધમ� રહે એવી તો આશા જ રાખવી નિહ. તે આ વાતા� તે એમ જ છે,
પણ એમાં કાંઈ સંશય રાખવો નિહ. તે માટે ધમ�માં તો �ાર ેરહેવાય ? તો પરમહંસ હોય તથા ��ચારી હોય ને તે જો
પોતાના ��ચયા�િદક િનયમ ક�ા છે તેમાં રહે, તો એણે ધમ�માં રહેવાય. અને �ી હોય ને તે પણ જો પોતપોતાના
િનયમ ક�ા છે તેમાં વત�, તો એણે ધમ�માં રહેવાય. અને બી� જ ેસ�સંગી ગૃહ�થ હોય તે પણ જો પોતપોતાના િનયમ
ક�ા છે તેમાં રહે ને યુવા અવ�થાવાળી જ ેપોતાની મા, બોન ને દીકરી તે ભેળે પણ એકાંતમાં ન બેસે ને તેની સામું પણ
�િ� માંડીને ન જુવે, તો એણે ધમ�માં રહેવાય. એવી રીતે ધમ�માં રહેવું તથા ભગવાનના �વ�પની ઉપાસના કરવી તથા
ભગવાનના અવતાર ચિર�નું �વણ કીત�ન કરવું તથા ભગવાનનું નામ�મરણ કરવું, એ ચાર વાનાં જ �વના અિતશય
ક�યાણને અથ� છે. અને આ તમે સવ� છો તે મને ભગવાન �ણો છો, તે અમે �ાં �ાં ઉ�સવ-સમૈયા કયા� હોય ને જે
ઠેકાણે પરમહંસ, ��ચારી તથા હિરભ� સ�સંગી, બાઈ-ભાઈ સવ� ભેગા થયા હોય ને અમે કીત�ન ગવરા�યાં હોય ને
વાતા� કરી હોય ને અમારી પ�ૂ થઈ હોય, એ આિદક જ ેઅમારા ચિર� - લીલા તેને કહેવા ને સાંભળવા ને તેનું મનમાં
િચંતવન કરવું. અને જનેે એવું િચંતવન અંતકાળે જો થઈ આ�યું હોય તો તેનો �વ ભગવાનના ધામને જ�ર પામે. માટે
એવા જ ેઅમારા એ સવ� ચિર�, િ�યા તથા નામ�મરણ તે ક�યાણકારી છે. અને આવી રીતે અમે �વ�પાનંદ �વામીને
વાતા� કરી હતી. તે વાતા�ને ધારી, �યાર ેદેહમાં જ ેમંદવાડનું ઘણું દુઃખ હતું તે સવ� િનવૃિ� પામી ગયું ને પરમ શાંિત થઈ.
પણ એ ઘણાય આ�ાને દેખતા હતા, તોય પણ તેણે કરીને કાંઈ િસિ� થઈ નિહ. અને વળી પરો� જ ે�ીકૃ�ણ -
રામચં�ાિદક ભગવાનના અવતાર તેમનાં જ ેચિર� તે �ાં �ાં ક�ા હોય તેને પણ સાંભળવા અને ગાવવા. અને એ
ચાર વાનાંની �ઢતા થાય તેને અથ� અમે�ીમદ્ ભાગવતઆિદક આઠ �ંથનું અિતશય �િતપાદન કયુ� છે; માટે એ �ંથને
સાંભળવા ને ભણવા ને એ ચાર વાનાંની જ વાતા� કરવી.
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