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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઇિ��યોની જ ેિ�યા છે તેને જો �ીકૃ�ણ ભગવાન અને તેના ભ�ની સેવાને િવષે રાખે
તો અંતઃકરણ શુ� થાય છે અને અનંત કાળના જ ેપાપ �વને વળ�યાં છે તેનો નાશ થઈ �ય છે. અને જો ઇિ��યોની
વૃિ�ઓને �ીઆિદકના િવષયમાં �વતા�વે છે તો એનું અંતઃકરણ �� થાય છે અને ક�યાણના માગ� થકી પડી �ય છે.
માટે શા�માં જ ેરીતે િવષયને ભોગ�યાનું ક�ું છે તેવી રીતે િનયમમાં રહીને િવષયને ભોગવવા, પણ શા�ની મયા�દાનું
ઉ�લંઘન કરીને ભોગવવા નિહ. અને સાધુનો સંગ રાખવો અને કુસંગનો �યાગ કરવો. અને �ાર ેએ કુસંગનો �યાગ
કરીને સાધુનો સંગ કર ેછે �યાર ેએને દેહને િવષે જ ેઅહંબુિ� છે તે િનવૃિ� પામે છે અને દેહના સંબંધીને િવષે જે
મમ�વબુિ� છે તે િનવૃિ� પામે છે અને ભગવાનને િવષે અસાધારણ �ીિત થાય છે અને ભગવાન િવના અ�યને િવષે
વૈરા�ય થાય છે.”

2. ગઢડા �થમ ૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીકૃ�ણભગવાનનો ��ય�પણે િન�ય કય� હોય અને તેની ભિ� કરતો હોય અને
તેના દશ�ન કરતો હોય, તો પણ જ ેપોતાને પૂણ�કામ ન માને અને અંતઃકરણમાં �યૂનતા વત� જ,ે ‘ગોલોક, વૈકંુઠાિદક
ધામને િવષે જ ેઆ ને આ ભગવાનનું તજેોમય �પ છે તે મને �ાં સુધી દેખાયું નથી �યાં સુધી મા�ં પિરપૂણ� ક�યાણ
થયું નથી,’ એવું જનેે અ�ાન હોય તેના મુખથી ભગવાનની વાત પણ ન સાંભળવી. અને જ ે��ય� ભગવાનને િવષે �ઢ
િન�ા રાખે છે અને તેને દશ�ને કરીને જ પોતાને પિરપૂણ� માને છે અને બીજંુ કાંઈ નથી ઈ�છતો, તેને તો ભગવાન પોતે
બળા�કાર ેપોતાના ધામને િવષે જ ેપોતાનાં ઐ�ય� છે અને પોતાની મૂિત�યો છે તેને દેખાડે છે. માટે જનેે ભગવાનને િવષે
અન�ય િન�ા હોય તેને ��ય� ભગવાન િવના બીજંુ કાંઈ ઈ�છવું નિહ.”

3. 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.”

4. ગઢડા �થમ ૧૨ ( para.4)

હવે મહ��વાિદક જ ેત�વ તેના લ�ણ કહીએ તે સાંભળો જ,ે િચ�ને અને મહ��વને અભેદપણે �ણવું અને જે
મહ��વને િવષે સૂ�મ�પે કરીને સમ� જગત ર�ું છે અને પોતે િનિવ�કાર છે ને �કાશમાન છે ને �વ�છ છે ને
શુ�સ�વમય છે અને શાંત છે. હવે અહંકારનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે અહંકાર જ ેતે િ�ગુણા�ક છે અને ભૂતમા�,
ઇિ��યો, અંતઃકરણ, દેવતા અને �ાણ એ સવ�ની ઉ�પિ�નું કારણ છે; અને એને િવષે શાંતપણું છે, ઘોરપણું છે અને
િવમૂઢપણું છે. હવે મનનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે મન જ ેતે �ી આિદક પદાથ�ની જ ેસમ� કામના તેની ઉ�પિ�નું �ે�
છે અને સંક�પ િવક�પ�પ છે અને સમ� ઇિ��યોનું િનયંતા છે. હવે બુિ�નું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે બુિ�ને િવષે
પદાથ�મા�નું �ાન ર�ું છે અને સમ� ઇિ��યોને િવષે જ ેિવશેષ �ાન છે તે બુિ� વતે છે; અને જ ેબુિ�ને િવષે સંશય,
િન�ય, િન�ા અને �મૃિત એ ર�ાં છે. અને �ો�, �વક્, ચ�ુ, રસના, ��ાણ, વાક્, પાિણ, પાદ, પાયુ અને ઉપ�થ એ જે
દશ ઇિ��યો તેમનું લ�ણ તો એ છે જ,ે પોતપોતાના િવષયમાં �વત�વું.

5. ગઢડા �થમ ૧૨ ( para.6)

હવે પૃ�વીનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે સવ� �વમા�નું ધારવાપણું અને લોક�પે કરીને �થાનપણું અને આકાશાિદક જે
ચાર ભૂત, તેનું િવભાગ કરવાપણું અને સમ� ભૂત�ાણીમા�ના શરીરનું �ગટ કરવાપણું; એ પૃ�વીનું લ�ણ છે. હવે
જળનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે પૃિથ�યાિદક ��યનું િપંડીકરણ કરવાપણું ને પદાથ�ને કોમળ કરવાપણું ને ભીનું
કરવાપણું ને તૃિ� કરવાપણું ને �ાણીમા�ને �વાડવાપણું ને તૃષાની િનવૃિ� પમાડવાપણું ને તાપને ટાળવાપણું અને
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બહુપણું; એ જળનું લ�ણ છે. હવે તજેનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે �કાશપણું ને અ�ાિદકને પચવી નાંખવાપણું ને રસને
�હણ કરવાપણું ને કા�નું ને હુત��યાિદકનું �હણ કરવાપણું ને ટાઢ�ને હરવાપણું અને શોષણ કરવાપણું અને �ુધા
ને તૃષા; એ તજેનું લ�ણ છે. હવે વાયુનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે વૃ�ાિદકને કંપાવવાપણું ને તૃણાિદકને ભેળા કરવાપણું
ને શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ જ ેપંચિવષય તેને �ો�ાિદક પંચ ઇિ��યો ��યે પમાડવાપણું અને સવ� ઇિ��યોનું
આ�ાપણું; એ વાયુનું લ�ણ છે. હવે આકાશનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે સમ� �વમા�ને અવકાશ દેવાપણું ને
ભૂત�ાણીમા�ના જ ેદેહ તેનો માંિહલો �યવહાર અને દેહને બાહેરનો �યવહાર તેનું કારણપણું અને �ાણ, ઇિ��યો અને
અંતઃકરણ એ સવ�નું �થાનકપણું; એ આકાશનું લ�ણ છે. એવી રીતે ચોિવશ ત�વ, �કૃિત, પુ�ષ અને કાળ એમના જો
લ�ણ �ણે તો એ �વ અ�ાન થકી મુકાય છે.

6. ગઢડા �થમ ૧૮ ( para.2)

પછી પરમહંસ તથા સ�સંગીને તેડા�યા ને ઘણીવાર સુધી તો પોતે િવચારી ર�ા અને પછી બો�યા જ,ે “એક વાત કહંુ તે
સાંભળો.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મારા મનમાં તો એમ થાય છે જ ેવાત ન કહંુ, પણ તમે અમારા છો
માટે �ણીએ છીએ જ ેકહીએ જ. અને આ વાત છે તેને સમ�ને તે જ �માણે વત� તે જ મુ� થાય છે, અને તે િવના તો
ચાર વેદ, ષ�શા�, અઢાર પુરાણ અને ભારતાિદક ઇિતહાસ; તેને ભણવે કરીને તથા તેના અથ�ને �ણવે કરીને અથવા
તેને �વણે કરીને પણ મુ� થાય નિહ. તે વાત કહીએ તે સાંભળો જ,ે ‘બહાર તો ગમે તેટલી ઉપાિધ હોય પણ તેનો જો
મનમાં સંક�પ ન હોય, તો તેનો અમાર ેખરખરો નિહ, અને અંતરમાં જો રંચ જટેલો પદાથ�નો ઘાટ થાય, તો તેનો �યાગ
કરીએ �યાર ેિનરાંત થાય;’ એવો અમારો �વભાવ છે. માટે અમે �દયમાં િવચાર કય� જ,ે ‘ભગવાનના ભ�ના �દયમાં
િવ�ેપ થાય છે તેનું કારણ તે શું છે ?’ પછી મન, બુિ�, િચ�, અહંકાર સામું જોયું �યાં તો એ અંતઃકરણ પણ ઉ�ગેનું
કારણ નથી. અંતઃકરણમાં તો ભગવાનના �વ�પના િન�યનું બળ અથવા આ��ાનનું બળ તેને યોગે કરીને
અંતઃકરણને ગાફલતા રહે છે જ,ે ‘ભગવાન મ�યા છે તે હવે કાંઈ કરવું ર�ું નથી.’ એવું ગાફલપણું રહે છે એટલો જ
અંતઃકરણનો વાંક છે. અને ઝાઝો વાંક તો પંચ �ાનઇિ��યોનો છે. તેની િવગિત કહીએ છીએ જ,ે એ �વ જ ેનાના
�કારના ભોજન જમે છે તે ભોજન- ભોજન ��યે જુદા-જુદા �વાદ છે અને જુદા-જુદા ગુણ છે. તે ભોજનને �ાર ેજમે છે
�યાર ેતે ગુણ અંતઃકરણમાં તથા શરીરમાં �વત� છે. અને જો લીલાગર ભાંગ પીવે અને તે �ભુનો ભ� હોય તોય પણ
લીલાગર ભાંગને કેફે કરીને વત�માનની ખબર રહે નિહ અને �ભુના ભજનની પણ ખબર રહે નિહ, તેમ અનંત �કારના
જ ેઆહાર તેના ગુણ પણ લીલાગર ભાંગની પેઠે જ અનંત �કારના છે, તેનો ગણતા પણ પાર આવે નિહ. તેમજ એ �વ
�ો��ાર ેઅનંત �કારના શ�દને સાંભળે છે, તે શ�દના પણ અનંત �કારના ગુણ જુદા-જુદા છે. તે જવેો શ�દ સાંભળે
છે તેવો જ અંતઃકરણમાં ગુણ �વત� છે; જમે કોઈક હ�યારો �વ હોય અથવા કોઈક પુ�ષ �યિભચારી હોય અથવા
કોઈક �ી �યિભચાિરણી હોય અથવા લોક અને વેદની મયા�દાને લોપીને વત�તો એવો કોઈક �� �વ હોય તેમની જે
વાત સાંભળવી તે તો જવેી લીલાગર ભાંગ પીવે અથવા દા� પીવે એવી છે; માટે તે વાતના સાંભળનારાના અંતઃકરણને
�� કરી નાખે છે અને ભગવાનનું ભજન, �મરણ તથા વત�માન તેની િવ�મૃિત કરાવી નાખે છે. તેમજ �વચાના �પશ�
પણ અનંત �કારના છે અને તેના ગુણ પણ જુદા-જુદા અનંત �કારના છે, તેમાં પાપી �વનો જ ે�પશ� તે જ ભાંગ-
દા�ના જવેો છે; માટે તે �પશ�નો કરનારો હિરભ� હોય તેની પણ શુધબુધને ભુલાડી દે છે. તેમ જ �પ પણ અનંત
�કારના છે અને તેના ગુણ પણ અનંત �કારના જુદા-જુદા છે; તે કોઈક �� �વ હોય ને જો તેનું દશ�ન થયું હોય તો
જમે લીલાગર ભાંગ તથા દા� પીધે ભૂંડંુ થાય છે તેમ જ તે પાપીના દશ�નના કરનારાનું પણ ભૂંડંુ જ થાય અને બુિ� ��
થઈ �ય છે. તેમ જ ગંધ પણ અનંત �કારના છે અને તેના ગુણ પણ અનંત �કારના છે; તે જો પાપી �વના હાથનું
પુ�પ અથવા ચંદન તેની જો સુગંધી લે તો જમે લીલાગર પીધે બુિ� �� થાય છે તેમ જ બુિ� �� થાય છે. એવી રીતે
જમે ભૂંડાને યોગે કરીને �વની બુિ� �� થાય છે તેમ જ પરમે�ર અથવા પરમે�રના સંત તેને યોગે કરીને �વની
બુિ� સારી થાય છે. અને �વની બુિ� �� હોય તો પણ ભગવાન અને સંતના શ�દને સાંભળવે કરીને ઉ�મ થાય છે;
તેમ જ એમને �પશ� કરીને પણ મિત ઉ�મ થાય છે અને વત�માનની આ�યે કરીને મોટા સંતનો �પશ� ન થાય તો તેના
ચરણની રજ લઈને માથે ચડાવે તેણે કરીને પિવ� થાય; અને તેમ જ મોટા સંતને દશ�ને કરીને પણ પિવ� થાય, પણ
વત�માન રાખીને દશ�ન કરવા; તેમ જ તે મોટાની �સાદી છે તેને જમવે કરીને પણ પિવ� થાય છે, તેમાં પણ વણા��મની
મયા�દા પરમે�ર ેબાંધી રાખી છે તે મયા�દાને રાખીને �સાદી લેવી; અને જનેે ન ખપે તેને સાકરની �સાદી કરાવીને
�સાદી લેવી. તેમ જ તે મોટાપુ�ષને ચઢ�ું એવું જ ેપુ�પ, ચંદન તેની સુગંધી લીધે પણ બુિ� િનમ�ળ થાય છે. તે માટે એ
પંચિવષયને સમ�ા િવના જ ેભોગવશે અને સાર-અસારનો િવભાગ નિહ કર ેઅને તે નારદ, સનકાિદક જવેો હશે તેની
પણ બુિ� �� થઈ �શે. તો જ ેદેહાિભમાની હોય અને તેની બુિ� �� થાય તેમાં શું કહેવું ? તે સા� એ પંચ
ઇિ��યોને યો�ય-અયો�ય િવચાયા� િવના જ ેમોકળી મેલશે તેનું અંતઃકરણ �� થઈ �શે અને પંચ ઇિ��યો �ાર ે�વ જે
આહાર કર ેછે તે આહાર જો શુ� કરશે તો અંતઃકરણ શુ� થાશે. અને અંતઃકરણ શુ� થાશે તો અખંડ ભગવાનની
�મૃિત રહેશે, અને જો પંચઇિ��યોના આહારમાંથી એક ઇિ��યનો આહાર મિલન થાય છે તો અંતઃકરણ પણ મિલન
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થઈ �ય છે. માટે ભગવાનના ભ�ને ભગવાનના ભજનને િવષે જ ેકોઈ િવ�ેપ થઈ આવે છે તેનું કારણ તો પંચ
ઇિ��યોના િવષય જ છે, પણ અંતઃકરણ નથી.

7. ગઢડા �થમ ૧૮ ( para.3)

અને આ �વ છે તે જવેી સોબત કર ેછે તેવું એનું અંતઃકરણ થાય છે; તે �ાર ેએ �વ િવષયી �વની સભામાં બેઠો
હોય અને તે જ�યા પણ સુંદર સાત માળની હવેલી હોય, તે હવેલીને િવષે કાચના તકતા સુંદર જ�યા હોય અને સુંદર
િબછાનાં કયા� હોય, તેમાં નાના �કારના આભૂષણ તથા વ�ને પહેરીને િવષયી જન બેઠા હોય અને દા�ના શીશા
લઈને પર�પર પાતા હોય અને કેટલાક તો દા�ના શીશા ભરલેા પ�યા હોય અને વે�યાઓ થેઈથેઈકાર કરી રહી હોય
અને નાના �કારના વાિજં� વાજતાં હોય, તે સભામાં જઈને જ ેજન બેસે તે સમે તેનું અંતઃકરણ બી� �તનું થઈ �ય
છે. અને તૃણની ઝંૂપડી હોય ને તેમાં ફાટેલ ગોદડીવાળા પરમહંસની સભા બેઠી હોય અને ધમ�, �ાન, વૈરા�ય ને ભિ�
સહવત�માન ભગવ�ાતા� થાતી હોય, તે સભામાં જઈને જ ેજન બેસે �યાર ેતે સમે તેનું અંતઃકરણ બી� રીતનું થાય છે.
માટે સ�સંગ અને કુસંગને યોગે કરીને જવેું અંતઃકરણ થાય છે તેને જો િવચારીને જુવે તો ���ામાં આવે છે અને
ગબરગંડને તો કાંઈ ખબર પડતી નથી. માટે આ વાતા� છે તે છેક મૂખ�પણે પશુને પાડે વત�તો હોય તેને તો ન સમ�ય
અને જ ેકાંઈક િવવેકી હોય અને કાંઈક ભગવાનનો આિ�ત હોય તેને તો આ વાતા� તુરત સમ�ામાં આવે છે. માટે
પરમહંસ તથા સાં�યયોગી હિરજન તથા કમ�યોગી હિરજન એ સવ�ને કુપા� માણસની સંગત કરવી નિહ. અને સ�સંગ
થયા મોર તો ગમે તેવો કુપા� �વ હોય તોય તેને િનયમ ધરાવીને સ�સંગમાં લેવો, પણ સ�સંગમાં આ�યા પછી
કુપા�પણું રાખે તો બાઈ અથવા ભાઈ જ ેહોય તેને સ�સંગ બહાર કાઢી મેલવો અને જો ન કાઢે તો એમાંથી ઝાઝંુ ભૂંડંુ
થાય. જમે, ‘જ ેઆંગળીને સપ� કરડી હોય અથવા કીિડયારાનો રોગ થયો હોય અને તેટલું અંગ જો તુરત કાપી નાખે તો
પંડે કુશળ રહે, ને તેનો લોભ કર ેતો ઝાઝો બગાડ થાય.’ તેમ જ ેકુપા� �વ જણાય તેનો ત�કાળ �યાગ કરજો; અને આ
અમા�ં વચન છે તે ભલા થઈને સવ� જ�ર રાખજો, તો �ણીએ તમે અમારી સવ� સેવા કરી. અને અમે પણ તમને સવ�ને
આશીવા�દ દઈશું અને તમો ઉપર ઘણા �સ� થઈશું, કાં જ,ે તમે અમારો દાખડો સફળ કય�. અને ભગવાનનું ધામ છે
�યાં આપણ સવ� ભેળા રહીશું. અને જો એમ નિહ રહો તો તમાર ેઅને અમાર ેઘણું છેટંુ થઈ �શે અને ભૂતનું કે
��રા�સનું દેહ આવશે અને હેરાન થાશો, અને જ ેકાંઈ ભગવાનની ભિ� કરી હશે તેનું ફળ તો રઝળતાં રઝળતાં
કોઈક કાળે �ગટ થાશે, �યાર ેપણ અમે વાત કરી તે �માણે રહેશો �યાર પછી મુ� થઈને ભગવાનના ધામમાં �શો.

8. 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.

9. ગઢડા �થમ ૨૧ ( para.2)

પછી તે સવ�ને �ી�મહારાજ ેછાના રા�યા ને એમ બો�યા જ,ે “સવ� સાંભળો, એક વાતા� કરીએ.” એમ કહીને ઝાઝી
વાર સુધી તો ને�કમળને મીચંીને િવચારી ર�ા ને પછી બો�યા જ,ે “જ ેહિરભ�ના મનમાં ભગવાનને અિત �સ�
કરવાની ઈ�છા હોય તે ભગવાનને �સ� કરવાનો તો એ ઉપાય છે જ,ે પોતપોતાના વણા��મનો જ ેધમ� તેને િવષે
અચળ િન�ા તથા આ�િન�ાની અિતશય �ઢતા તથા એક ભગવાન િવના બી� સવ� પદાથ�ને િવષે અ�િચ તથા
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ભગવાનને િવષે માહા��યે સિહત એવી િન�કામભિ�, એ ચાર સાધને કરીને ભગવાનની અિતશય �સ�તા થાય છે.
અને એ જ ેચાર સાધન તેને એકાંિતક ધમ� કહીએ. અને એવા એકાંિતક ધમ�વાળા જ ેભ� તે આ સમામાં આપણા
સ�સંગમાં કેટલાક છે અને જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને ખાતા, પીતા, નાતા, ધોતા, ચાલતા, બેઠતા સવ� િ�યાને િવષે
ભગવાનની મૂિત�નું િચંતવન કરવું અને �ાર ેઅંતરમાં કોઈ િવ�ેપ ન હોય �યાર ેતો ભગવાનનું િચંતવન કરવું ને
ભગવાનની મૂિત� સામું જોઈ રહેવું અને જો અંતરમાં સંક�પ-િવક�પનો િવ�ેપ થાય તો દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ, દેવતા,
િવષય, એ સવ�થી પોતાનું �વ�પ જુદંુ સમજવું અને �ાર ેસંક�પનો િવરામ થાય �યાર ેભગવાનની મૂિત�નું િચંતવન
કરવું. અને આ દેહને તો પોતાનું �વ�પ માનવું નિહ અને દેહના જ ેસંબંધી તેને પોતાના સંબંધી માનવા નિહ, કેમ જે
આ �વ છે તે ચોરાશી લાખ �તના દેહને પૂવ� ધરી આ�યો છે અને જટેલી જગતમાં �ીઓ છે તે સવ�ને પેટ જ�મ લીધા
છે તથા જગતમાં જટેલી કૂતરીયો, જટેલી મીનડીયો, જટેલી વાનરીયો, એ આિદક જ ેજ ેચોરાશીમાં �વ છે તે સવ�ને પેટ
કેટલીક વાર જ�મ ધયા� છે અને આ જગતમાં જટેલી �તની �ીઓ છે તેમાં કઈ એણે �ી નથી કરી ? સવ�ને પોતાની
�ીઓ કરી છે. તેમ જ એ �વે �ીના દેહ ધરી ધરીને જગતમાં જટેલી �તના પુ�ષ છે તે સવ�ને પોતાના ધણી કયા� છે;
તેટલા માટે જમે એ ચોરાશી લાખ �તના સગપણને હમણે માનતા નથી તથા ચોરાશી લાખ �તના દેહને પોતાનો દેહ
માનતા નથી, તેમ જ આ દેહને પોતાનું �વ�પ માનવું નિહ અને એ દેહના સંબંધીને પોતાનાં સંબંધી માનવા નિહ; કેમ
જ,ે ચોરાશી લાખ �તના દેહ ધયા� તેનો સંબંધ ર�ો નિહ, તો આ દેહનો સંબંધ પણ નિહ જ રહે. તે માટે દેહગેહાિદક
સવ� પદાથ�ને અસ�ય �ણીને તથા દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ, તેથી જુદંુ પોતાનું �વ�પ �ણીને તથા પોતાના ધમ�માં
રહીને ભગવાનની િન�કામભિ� કરવી અને િદવસે િદવસે ભગવાનનું અિતશય માહા��ય જણાય તેને અથ� સાધુનો
સંગ િનરંતર રાખવો. અને જ ેઆવી રીતે નથી સમજતો અને કેવળ દેહાિભમાની ને �ાકૃત મિતવાળો છે અને તે જો
સ�સંગમાં પ�યો છે તો પણ એને પશુ જવેો �ણવો અને આ સ�સંગમાં તો ભગવાનનો મોટો �તાપ છે તેણે કરીને
પશુનું પણ ��યાણ થાય છે, તો મનુ�યનું ક�યાણ થાય તેમા શું આ�ય� કહેવાય ? પણ એને ખરખેરો ભગવાનનો
એકાંિતક ભ� ન કહેવાય. એકાંિતક ભ� તો જનેી �થમ કહી એવી સમજણ હોય તેને જ કહીએ.

10. ગઢડા �થમ ૨૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “જ ેરીતે �ાને કરીને િ�થિત થાય છે, તે કહીએ છીએ. તે �ાન કેવું છે ?
તો �કૃિતપુ�ષથી પર છે, અને �ાનને િવષે િ�થિત થાય છે �યાર ે�કૃિતપુ�ષ ને �કૃિતપુ�ષનું જ ેકાય� તે કાંઈ નજરમાં
આવતું નથી. અને એનું નામ �ાન�લય કહેવાય છે, અને એવી િ�થિત થાય છે તેને એકરસ ચૈત�ય ભાસે છે ને તેને િવષે
એક ભગવાનની મૂિત� જ રહે છે, પણ બીજો કોઈ આકાર રહેતો નથી. અને �ારકે તો એ �કાશમાં ભગવાનની મૂિત�
પણ દેખાય નિહ, એકલો �કાશ જ દેખાય છે ને �ારકે તો �કાશ પણ દેખાય ને ભગવાનની મૂિત� પણ દેખાય ; એને
�ાને કરીને િ�થિત �ણવી. અને જવેી ભગવાનની મૂિત� �ગટ દેખાય છે, તે મૂિત�ને િવષે અખંડ વૃિ� રહે તેણે કરીને
એવી િ�થિત થાય છે અને જનેે જવેો ભગવાનનો મિહમા સમ�ણો હોય તેના �દયમાં તેટલો જ �કાશ થાય છે, ને
તેટલો જ તેને �ણવ ને નાદ સંભળાય છે, અને જટેલો જનેે ભગવાનનો િન�ય ને મિહમા સમ�ય છે તેને તેટલા ભૂંડા
ઘાટ બંધ થઈ �ય છે અને �ાર ેભગવાનનો િન�ય યથાથ� થાય છે ને યથાથ� મિહમા સમ�ય છે �યાર ેતેને ભૂંડા
ઘાટમા� ટળી �ય છે. જમે લીબંુની એક ચીય� ચૂસી હોય તો થોડા થોડા દાંત અંબાય, પણ હળવા હળવા ચણા ચવાય
ખરા, ને જો આખું લીબંુ ચૂ�યું હોય તો ચણા ચવાય નિહ, ને મગનો દાણો પરાણે પરાણે ચવાય, અને જો ઘણા લીબંુ
ચૂ�યાં હોય તો રાંધેલો ભાત પણ ચવાય નિહ. તેમ ભગવાનનો િન�ય અને માહા��ય�પી જનેે ખટાઈ ચડી હોય તેની
ચાર અંતઃકરણ ને દશ ઇિ��યો�પ જ ેડાઢ�ો તે સવ� અંબાઈ �ય છે, �યાર ેએ �વ મન�પ પોતાની ડાઢ�ે કરીને
િવષયના સંક�પ�પી ચણાને ચાવવાને સમથ� થતો નથી, તેમ જ િચ��પ પોતાની ડાઢ�ે કરીને િવષયનું િચંતવન કરવા
સમથ� થતો નથી, તેમ જ બુિ��પ પોતાની ડાઢ�ે કરીને િન�ય કરવા સમથ� થતો નથી, તેમ જ અહંકાર�પ પોતાની
ડાઢ�ે કરીને િવષય સંબંધી અિભમાન કરવા સમથ� થતો નથી, તેમ જ પંચ �ાનઇિ��યો ને પંચ કમ�ઇિ��યો�પ જે
ડાઢ�ો છે તે ડાઢ�ે કરીને તે તે ઇિ��યોના િવષય�પ જ ેચણા, તેને ચાવવાને સમથ� થતો નથી. અને જનેે યથાથ�
ભગવાનનો િન�ય ન હોય ને યથાથ� ભગવાનનો મિહમા જણાણો ન હોય તેના ઇિ��યો તથા અંતઃકરણ તે
પોતપોતાના િવષય થકી યથાથ�પણે િનવૃિ� પામતા નથી, અને જ ેભગવાનનું �વ�પ છે તે તો માયા ને માયાના જે
ગુણ તે થકી પર છે અને સવ� િવકાર ેરિહત છે, પણ �વના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા ભાસે છે. તે ભગવાનને િવષે જે
અ�પમિતવાળા છે તે જવેા જવેા દોષ ક�પે છે તે ભગવાનને િવષે તો એકે દોષ નથી, પણ ક�પનારાની બુિ�માંથી એ
દોષ કોઈ કાળે ટળવાના નિહ. તેમાં જ ેભગવાનને કામી સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત કામી થઇ �ય છે, અને જ ેભગવાનને
�ોધી સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત �ોધી થઇ �ય છે, ને જ ેભગવાનને લોભી સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત લોભી થઇ �ય છે,
ને જ ેએ ભગવાનને ઇ�યા�વાન સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત ઇ�યા�વાન થઇ �ય છે, એ આિદક જ ેજ ેદોષ ભગવાનને િવષે
ક�પે છે તે તો જમે ‘સૂય� સામી ધૂળની ફાંટ ભરીને નાખીએ તે પોતાની આંખમાં પડે છે.’ તેમ ભગવાનને િવષે જ ે�તનો
દોષ ક�પે છે તે દોષ પોતાને દુઃખ દે છે. અને પોતામાં ગમે તેવા ભૂંડા �વભાવ હોય ને જો ભગવાનને અિતશય િનદ�ષ
સમજ ેતો પોતે પણ અિતશય િનદ�ષ થઇ �ય છે.”
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11. 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�.

12. ગઢડા �થમ ૨૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ કૃપા કરીને બો�યા જ,ે “�વધમ� યુ� એવો જ ેભગવાનનો ભ� તેના અંતરને િવષે તો પોતાનું
યથાથ� પૂણ�કામપણું મનાતું નથી અને તે પૂણ�કામપણું તો આ�િન�ા ને ભગવાનના માહા��યનું �ાન તેણે કરીને જ
થાય છે, અને એ બેમાં જટેલી �યૂનતા રહે છે તેટલી પૂણ�કામપણામાં �યૂનતા રહે છે, માટે એ બે વાનાં તો ભગવાનના
ભ�ને �ઢપણે સાધવાં, અને એ બે માં જટેલી ખામી રહે તેટલી તો સમાિધમાં પણ નડે છે. અને હમણાં અમે એક
હિરભ�ને સમાિધ કરાવી હતી તે તેને તજે અિતશય દેખાણું; તે તજેને જોઇને ચીસ પાડવા માંડી ને ક�ું જ,ે ‘હંુ બળું
છંુ’ માટે સમાિધવાળાને પણ આ��ાનનું જ�ર કામ પડે છે. અને પોતાનું �વ�પ આ�ા ન �ણે ને દેહને માને, તો
તેને ઘણી કા�યપ રહી �ય છે અને અમે તે હિરભ�ને સમ��યું જ,ે ‘તા�ં �વ�પ તો આ�ા છે, દેહ નથી; ને આ
લાડકીબાઇ નામ અને ભાટનો દેહ તે તું નથી અને અછે�, અભે� એવો જ ેઆ�ા, તે તા�ં �વ�પ છે.’ પછી અમે તેને
સમાિધ કરાવીને ક�ું જ,ે ‘ગણપિતને �થાનકે ચાર પાંખડીનું કમળ છે �યાં જઈને તા�ં �વ�પ જો.’ અને �ારે
સમાિધવાળો ગણપિતને �થાનકે �ય છે �યાર ે�યાં નાદ સંભળાય છે ને �કાશ દેખાય છે; અને તેથી પર ��ાના
�થાનકને િવષે �ય છે �યાર ેતેથી નાદ પણ ઘણો સંભળાય છે ને �કાશ પણ તેથી અિતશય ઘણો દેખાય છે, અને તેથી
પર િવ�ણુને �થાનકે �ય છે �યાર ેતેથી અિતશય નાદ સંભળાય છે; ને તેથી તજે પણ અિતશય દેખાય છે. એવી રીતે
જમે જમે ઊંચા ઊંચા �થાનકને િવષે �ય છે તેમ તેમ વધુ નાદ સંભળાય છે ને વધુ વધુ �કાશ દેખાય છે. અને એવી
રીતે સમાિધમાં અિતશય તજે દેખાય છે અને અિતશય નાદ થાય છે અને કડાકા અિતશય થાય છે, તે ગમે તેવો
ધીરજવાન હોય તો પણ કાયરપણું આવી �ય છે. જો અજુ�ન ભગવાનના અંશ હતા અને મહા શૂરવીર હતા, તો પણ
ભગવાનનું િવ��પ જોવાને સમથ� થયા નિહ, માટે એમ બો�યા જ,ે ‘હે મહારાજ ! આ �પ જોવાને હંુ સમથ� નથી,
માટે તમા�ં જવેું �થમ �પ હતું તેવું તમા�ં દશ�ન કરાવો.’ એવી રીતે એવા સમથ�ને પણ સમાિધને િવષે �ાર ે��ાંડ
ફાટી �ય એવા કડાકા થાય છે અને જમે સમુ� મયા�દા મેલે એવા તજેના સમૂહ દેખાય છે �યાર ેધીરજ રહેતી નથી; તે
સા� દેહ થકી પોતાનું �વ�પ જુદંુ સમજવું જોઈએ. અને એવી જ ેસમાિધ થાય છે તેના બે ભેદ છે; એક તો �ાણાયામે
કરીને �ાણનો િનરોધ થાય છે તે ભેળો િચ�નો પણ િનરોધ થાય છે અને બીજો �કાર એ છે જ,ે િચ�ને િનરોધે કરીને
�ાણનો િનરોધ થાય છે. તે િચ�નો િનરોધ �ાર ેથાય છે ? તો �ાર ેસવ� ઠેકાણેથી વૃિ� તૂટીને એક ભગવાનને િવષે
વૃિ� જોડાય, અને તે ભગવાનને િવષે વૃિ� �ાર ેજોડાય ? તો �ાર ેસવ� ઠેકાણેથી વાસના તૂટીને એક ભગવાનના
�વ�પની વાસના થાય, �યાર ેતે વૃિ� કોઈની હઠાવી ભગવાનના �વ�પમાંથી પાછી હઠે નિહ. જમે કોઈ કૂવો હોય ને
તે ઉપર વીશ કોશ ફરતા હોય ને તેનો �વાહ જુદો જુદો ચાલતો હોય �યાર ેતે �વાહમાં જોર હોય નિહ અને તે વીશે
કોશનો �વાહ ભેળો કરીએ તો નદીના જવેો અિતશય બળવાન �વાહ થાય, તે કોઈનો હઠા�યો પાછો હઠે નિહ; તેમ
જનેી વૃિ� િનવા�સિનક થાય છે �યાર ેતેનું િચ� છે તે ભગવાનના �વ�પમાં જોડાય છે. અને જનેા િચ�માં સંસારના
સુખની વાસના હોય તેને તો �ો� ઇિ��ય �ાર ેઅનંત �તના જ ેશ�દ તેને િવષે જુદી જુદી વૃિ� ફેલાય �ય છે, તેમ જ
�વચા ઇિ��ય �ાર ેહ�રો �તના જ ે�પશ� તેને િવષે જુદી જુદી વૃિ� ફેલાઈ �ય છે, તેમ જ ને� ઇિ��યની વૃિ� તે
હ�રો �તના જ ે�પ તેને િવષે ફેલાઈ �ય છે, તેમ જ રસના ઇિ��યની વૃિ� તે હ�રો �તના જ ેરસ તેમાં ફેલાઈ
�ય છે, તેમ જ નાિસકા ઇિ��યની વૃિ� તે અનંત �તના જ ેગંધ તેમાં ફેલાઈ �ય છે, તેમ જ કમ� ઇિ��યોની વૃિ�યો
પણ પોતપોતાના િવષયને િવષે હ�રો �કાર ેફેલાઈ �ય છે; એવી રીતે દશે ઇિ��યો �ાર ેએનું અંતઃકરણ છે તે હ�રો
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�કાર ેફેલાઈ ગયું છે. તે �ાર ેિચ� તે ભગવાનનું િચંતવન કર ેઅને મન તે ભગવાનનો જ ઘાટ ઘડે અને બુિ� તે
ભગવાનના �વ�પનો જ િન�ય કર ેઅને અહંકાર તે ‘હંુ આ�ા છંુ ને ભગવાનનો ભ� છંુ,’ એવું જ અિભમાન ધર,ે
�યાર ેએની એક વાસના થઈ �ણવી.

13. 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
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.”

14. ગઢડા �થમ ૩૮ ( para.4)

પછી મોટા આ�ાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “દેહ, ઇિ��યો તથા અંતઃકરણ તથા દેવતા; તેથી જુદો
જ ે�વા�ા તેનું �પ કેવી રીતે છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “થોડાકમાં એનો ઉ�ર કરીએ છીએ જ,ે “દેહ ને
ઇિ��યાિદકના �વ�પનો જ ેવ�ા તે સવ�ના �વ�પને જુદંુ-જુદંુ કરીને �ોતાને સમ�વે છે. તે જ ેસમ�વનારો વ�ા તે
દેહાિદક સવ�ના �માણનો કરનારો છે ને �ણનારો છે ને એ સવ�થી જુદો છે એને જ �વ કહીએ. અને જ ે�ોતા છે તે
દેહાિદકનાં �પને જુદા જુદા સમજ ેછે ને એનું �માણ કર ેછે ને એને �ણે છે ને એ સવ�થી જુદો છે એને જ �વ કહીએ.
એવી રીતે �વના �વ�પને સમજવાની રીત છે.” એવી રીતે વાતા� કરી.

15. ગઢડા �થમ ૪૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે”��-ઉ�ર કરો.” પછી નૃિસંહાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ‘एकोऽहं ब��ां
�जायेय’ એ જ ે�ુિત તેનો જ ેઅથ� તેને જગતમાં જ ેકેટલાક પંિડત છે તથા વેદાંતી છે તે એમ સમજ ેછે જ,ે ‘�લયકાળને
િવષે જ ેએક ભગવાન હતા તે જ પોતાની ઈ�છાએ કરીને સૃિ�કાળે સવ� �વ-ઈ�ર �પે થયા છે.’ તે એ વાતા� તો મૂખ�
હોય તેના મા�યામાં આવે ને અમાર ેતો તમારો આશરો છે એટલે એ વાતની ઘેડ બેસતી નથી અને અમે તો એમ
સમ�એ છીએ જ,ે ભગવાન તો અ�યુત છે, તે �યવીને �વ ઈ�ર�પે થાય નિહ; માટે એ �ુિતનો જ ેઅથ� તે તો તમે
કહો તો યથાથ� સમ�ય.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ �ુિતનો અથ� તો એ સવ� કર ેછે એમ નથી. એનો અથ� તો
બી� રીતે છે, તે વેદ�તુિતના ગ�માં ક�ો છે જ,ે “�कृतिविच�योिनषु िवषि�व हेतुतया
तरतमत�का�नलव�कृतानुकृितः” એનો અથ� એમ છે જ,ે ‘પુ�ષો�મ ભગવાને પોતે કરી એવી જ ેનાના �કારની
યોિનઓ તેમને િવષે કારણપણે અંતયા�મી�પે કરીને �વેશ કરીને �યૂનાિધકભાવે �કાશ કર ેછે.’ તેની િવગિત જ,ે
અ�રાતીત એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે સૃિ� સમયને િવષે અ�ર સામી �િ� કર ેછે �યાર ેતે અ�રમાંથી પુ�ષ �ગટ
થઈ આવે છે. પછી તે પુ�ષો�મ જ ેતે અ�રમાં �વેશ કરીને પુ�ષને િવષે �વેશ કર ેછે ને પુ�ષ�પે થઈને �કૃિતને �ેર ે
છે, એવી રીતે જમે જમે પુ�ષો�મનો �વેશ થતો ગયો તેમ તેમ સૃિ�ની �વૃિ� થઈ. અને પછી તે �કૃિત-પુ�ષથકી
�ધાનપુ�ષ થયા અને તે �ધાનપુ�ષથકી મહ��વ થયું ને મહ��વ થકી �ણ �કારનો અહંકાર થયો ને અહંકારથી
ભૂત, િવષય, ઇિ��યો, ભગવદ્ ગીતા અંતઃકરણ અને દેવતા તે થયા ને તે થકી િવરાટપુ�ષ થયા ને તેની
નાિભકમળમાંથી ��ા થયા ને તે ��ાથકી મરી�યાિદક ��પિત થયા ને તે થકી ક�યપ��પિત થયા ને તે થકી
ઈ��ાિદક દેવતા થયા ને દૈ�ય થયા અને �થાવર જંગમ સવ� સૃિ� થઈ અને પુ�ષો�મ ભગવાન જ ેતે એ સવ�માં
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કારણપણે અંતયા�મી�પે �વેશ કરીને ર�ા છે, પણ જવેા અ�રમાં છે તેવી રીતે પુ�ષ-�કૃિતમાં નથી ને જવેા પુ�ષ-
�કૃિતમાં છે તેવા �ધાનપુ�ષમાં નથી ને જવેા �ધાનપુ�ષમાં છે તેવા મહ��વાિદક ચોિવશ ત�વમાં નથી. ને જવેા
ચોિવશ ત�વમાં છે તેવા િવરાટપુ�ષમાં નથી ને જવેા િવરાટપુ�ષમાં છે તેવા ��ામાં નથી ને જવેા ��ામાં છે તેવા
મરી�યાિદકમાં નથી ને જવેા મરી�યાિદકમાં છે તેવા ક�યપમાં નથી ને જવેા ક�યપમાં છે તેવા ઈ��ાિદક દેવતામાં નથી
ને જવેા ઈ��ાિદક દેવતામાં છે તેવા મનુ�યમાં નથી ને જવેા મનુ�યમાં છે તેવા પશુ-પ�ીમાં નથી, એવી રીતે પુ�ષો�મ
ભગવાન જ ેતે તારત�યતાએ સવ�માં કારણપણે અંતયા�મી�પે કરીને ર�ા છે. જમે કા�ને િવષે અિ�� ર�ો છે તે મોટા
કા�માં મોટો અિ�� ર�ો છે ને લાંબા કા�માં લાંબો અિ�� ર�ો છે ને વાકાં કા�માં વાંકો અિ�� ર�ો છે, તેમ એ
પુ�ષો�મ ભગવાન છે તે જ ે�ાર ેજટેલું કાય� કરાવવું હોય તેને િવષે તેટલી સામથ�એ યુ� થકા રહે છે અને અ�ર ને
પુ�ષ-�કૃિત આિદ સવ�ને િવષે પુ�ષો�મ ભગવાન અંતયા�મી�પે ર�ા છે પણ પા�ની તારત�યતાએ કરીને સામથ�માં
તારત�યપણું છે. એવી રીતે એક પુ�ષો�મ ભગવાન છે તે અંતયા�મી�પે કરીને એ સવ�ને િવષે �વેશ કરીને ર�ા છે પણ
�વ-ઈ�રપણાને પોતે પામીને બહુ�પે નથી થયા, એવી રીતે એ �ુિતનો અથ� સમજવો.”

16. ગઢડા �થમ ૫૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કાંઈ �� પૂછો.” પછી પૂણા�નંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “દસ ઇિ��યો તે તો
રજોગુણની છે અને ચાર અંતઃકરણ છે તે તો સ�વગુણના છે, માટે એ સવ� ઇિ��યો ને અંતઃકરણ, તે તો માિયક છે ને
ભગવાન તો માયાથી પર છે, તેનો માિયક અંતઃકરણ◌ ેકરીને કેમ િન�ય થાય ? અને માિયક એવી જ ેચ�ુ આિદક
ઇિ��યો તેણે કરીને ભગવાન કેમ જોયામાં આવે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “માિયક વ�તુએ કરીને માિયક
પદાથ� હોય તે જણાય; માટે માિયક જ ેઅંતઃકરણ અને ઇિ��યો તેણે કરીને જો ભગવાન જણાણા તો એ ભગવાન પણ
માિયક ઠયા�, એ રીતે તમારો �� છે ?” પછી પૂણા�નંદ �વામી તથા સવ� મુિનએ ક�ું જ,ે “એ જ �� છે, તેને હે મહારાજ
! તમે પુ� કરી આ�યો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો તો ઉ�ર એમ છે જ,ે પચાસ કોિટ યોજન પૃ�વીનું પીઠ
છે તે પૃ�વી ઉપર ઘટપટાિદક અનેક પદાથ� છે. તે સવ� પદાથ�માં એ પૃ�વી રહી છે ને પોતાને �વ�પે કરીને નોખી પણ
રહી છે અને �ાર ેપૃ�વીની �િ�એ કરીને જોઈએ �યાર ેએ સવ� પદાથ��પે પૃ�વી થઈ છે ને પૃ�વી િવના બીજંુ કાંઈ
પદાથ� નથી અને તે પૃ�વી જળના એક અંશમાંથી થઈ છે અને જળ તો પૃ�વીને હેઠે પણ છે ને પડખે પણ છે ને ઉપર
પણ છે ને પૃ�વીના મ�યમાં પણ જળ સવ�� �યાપી ર�ું છે, માટે જળની �િ�એ કરીને જોઈએ તો પૃ�વી નથી એકલું
જળ જ છે. અને એ જળ પણ તજેના એક અંશમાંથી થયું છે માટે તજેની �િ�એ કરીને જોઈએ તો જળ નથી એકલું તજે
જ છે અને તે તજે પણ વાયુના એક અંશમાંથી થયું છે માટે તે વાયુની �િ�એ કરીને જોઈએ તો તજે નથી એકલો વાયુ
જ છે. અને તે વાયુ પણ આકાશના એક અંશમાંથી થયો છે, માટે જો આકાશની �િ�એ કરીને જોઈએ તો વાયુ આિદક
જ ેચાર ભૂત ને તેનું કાય� જ ેિપંડ ને ��ાંડ તે કાંઈ ભાસે જ નિહ, એકલો આકાશ જ સવ�� ભાસે. અને એ આકાશ પણ
તામસાહંકારના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થયો છે અને તે તામસાહંકાર, રાજસાહંકાર, સાિ�વકાહંકાર અને ભૂત, ઇિ��યો,
અંતઃકરણ અને દેવતા; એ સવ� મહ��વના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થયા છે. માટે મહ��વની �િ�એ જોઈએ તો �ણ
�કારનો અહંકાર તથા ભૂત, ઇિ��યો, અંતઃકરણ, દેવતા એ સવ� નથી એકલું મહ��વ જ છે. અને તે મહ��વ પણ
�ધાન-�કૃિતના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થયું છે માટે એ �કૃિતની �િ�એ જોઈએ તો મહ��વ નથી એકલી એ �કૃિત જ
છે અને તે �કૃિત પણ �લયકાળમાં પુ�ષના એક અંશમાં લીન થઈ �ય છે અને પાછી સૃિ� સમે એક અંશમાંથી
ઉ�પ� થાય છે, માટે પુ�ષની �િ�એ કરીને જોઈએ તો એ �કૃિત નથી એકલો પુ�ષ જ છે. અને એવા અનંત કોિટ
પુ�ષ છે તે મહામાયાના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થાય છે, માટે એ મહામાયાની �િ�એ જોઈએ તો એ પુ�ષ નથી
એકલી મહામાયા જ છે અને મહામાયા પણ મહાપુ�ષના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થાય છે, માટે એ મહાપુ�ષની �િ�એ
જોઈએ તો એ મહામાયા નથી એકલો મહાપુ�ષ જ છે અને એ મહાપુ�ષ પણ પુ�ષો�મ ભગવાનનું ધામ જ ેઅ�ર,
તેના એક દેશમાંથી ઊપજ ેછે, માટે એ અ�રની �િ�એ કરીને જોઈએ તો એ મહાપુ�ષાિદક સવ� નથી એક અ�ર જ
છે. અને તે અ�ર થકી પર અ�રાતીત એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે છે; તે સવ�ની ઉ�પિ�, િ�થિત અને �લય તેના
કતા� છે ને તે સવ�ના કારણ છે. અને જ ેકારણ હોય તે પોતાના કાય�ને િવષે �યાપક હોય ને તેથી જુદંુ પણ રહે, માટે એ
સવ�ના કારણ જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેની �િ�એ કરીને જોઈએ �યાર ેએ પુ�ષો�મ ભગવાન િવના બીજંુ કાંઈ ભાસે જ
નિહ. એવા જ ેભગવાન તે જ કૃપા કરીને �વના ક�યાણને અથ� પૃ�વીમાં સવ� મનુ�યને ��ય� દશ�ન આપે છે, �યાર ેજે
�વ સંતનો સમાગમ કરીને એ પુ�ષો�મ ભગવાનનો આવો મિહમા સમજ ેછે �યાર ેએનાં ઇિ��યો, અંતઃકરણ સવ�
પુ�ષો�મ�પે થઈ �ય છે, �યાર ેતેમણે કરીને એ ભગવાનનો િન�ય થાય છે. જમે હીર ેકરીને જ હીરો વ�ધાય છે પણ
બી� વતે નથી વ�ધાતો, તેમ ભગવાનનો િન�ય તે ભગવાન વતે જ થાય છે, અને ભગવાનનું દશ�ન પણ ભગવાન વતે
જ થાય છે પણ માિયક એવા જ ેઇિ��યો- અંતઃકરણ તેણે કરીને નથી થતું.” એમ વાતા� કરીને �ી�મહારાજ ‘જય
સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

17. ગઢડા �થમ ૫૬ ( para.5)
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પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને �ાણ તથા ��ત, �વ�� અને સુષુિ� એ �ણ
અવ�થા તથા �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ એ �ણ શરીર એ સવ� થકી �વનું �વ�પ �યા�ં છે’ એવું સ�સંગમાંથી
સાંભળીને �ઢ િન�ય કય� છે તો પણ ઇિ��યો અંતઃકરણ◌ાિદક ભેળો ભળીને સુખ�પ એવો જ ે�વા�ા તે
પરમા�ાનું ભજન-�મરણ કરતો થકો સંક�પને યોગે કરીને દુઃિખયો કેમ થઈ �ય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“કેટલાક િસ� થાય છે ને કેટલાક સવ�� થાય છે ને કેટલાક દેવતા થાય છે ઈ�યાિદક અનંત �કારની મો�પ પામે છે.
તથા પરમપદને પામે છે. એ સવ� ભગવાનની ઉપાસનાને બળે પામે છે પણ ઉપાસના િવના કોઈ વાત િસ� થતી નથી.
માટે શા�માંથી આ�ા-અના�ાની િવગત સમ�ને અથવા કોઈક મોટા સંતના મુખથી વાત સાંભળીને �ણે જ,ે ‘હંુ
આ�ા-અના�ાની િવગિત કરી લઉં.’ એમ િવગિત થતી નથી, એ તો એ �વને જટેલી પોતાના ઈ�દેવ જ ેપરમે�ર,
તેને િવષે િન�ા હોય તેટલો જ આ�ા-અના�ાનો િવવેક થાય છે. પણ ઈ�દેવના બળ િવના તો કોઈ સાધનિસ� થતા
નથી. અને જનેે ગોપીઓના જવેી �ેમલ�ણા ભિ� છે તેને તો સવ� સાધન સંપૂણ� થયા છે. અને જનેે એવો �ેમ ન હોય
તેને તો ભગવાનનો મિહમા સમજવો જ,ે ‘ભગવાન તો ગોલોક, વૈકંુઠ, �ેત�ીપ, ��મહોલ તેના પિત છે અને મનુ�ય
જવેા જણાય છે તે તો ભ�ના સુખને અથ� જણાય છે, પણ એની મૂિત� છે તે ગોલોકાિદક જ ેપોતાનાં ધામ તેને િવષે એક
એક નખમાં કોિટ કોિટ સૂય�ના �કાશે યુ� જણાય છે. અને મ�ય�લોકને િવષે તો એ ભગવાનની મનુ�ય સેવા કર ેછે ને
દીવો કર ે�યાર ેએને આગળ �કાશ થાય છે, પણ એ તો સૂય�-ચં�ાિદક સવ�ને �કાશના દાતા છે. અને ગોલોકાિદક જે
ધામ છે તેને િવષે તો રાિધકા, લ�મી આિદક જ ેપોતાના ભ� છે તેમણે િનરંતર સે�યા એવા એ ભગવાન છે. અને
�ાર ે��ાંડોનો �લય થઈ �ય છે �યાર ેઆ �ગટ ભગવાન છે તે જ એક રહે છે અને પછી સૃિ� રચવાને સમે પણ
�કૃિતપુ�ષ �ાર ેકરીને અનંતકોિટ ��ાંડોને એ જ ભગવાન ઉપ�વે છે, એવી રીતે ભગવાનનો મિહમા િવચારવો એ
જ આ�ા-અના�ાના િવવેકનું કારણ છે. અને જટેલી એ ભ�ને ભગવાનના માહા��યે સિહત ભગવાનને િવષે િન�ા
છે તેટલો જ એ ભકતોના �દયમાં વૈરા�ય આવે છે, માટે બી� સાધનના બળને ત�ને એકલું ભગવાનની ઉપાસનાનું
બળ રાખવું. અને જ ેએવો ભ� હોય તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘ગમે તેવો પાપી હોય ને અંતસમે જો તેને ‘�વાિમનારાયણ’
એવા નામનું ઉ�ચારણ થાય તો તે સવ� પાપ થકી છૂટીને ��મોહોલને િવષે િનવાસ કર.ે તો જ ેએ ભગવાનનો આિ�ત
હોય તે એ ભગવાનના ધામને પામે એમાં શો સંશય છે ?’ એમ માહા��ય સમજ,ે તે સા� જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને
ભગવાનની ઉપાસનાનું બળ સ�સંગ કરીને િદવસે િદવસે વૃિ� પમાડવું.”

18. ગઢડા �થમ ૬૨ ( para.8)

गांभीय� �थैय�मा���ं कीित�मा�नोऽनहंकृितः ।। એ જ ેઓગણચાળીશ ક�યાણકારી ગુણ તે ભગવાનના �વ�પને િવષે
િનરંતર રહે છે. તે એ ગુણ સંતને િવષે કેવી રીતે આવે છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ગુણ સંતમાં આ�યાનું
કારણ તો એ છે જ,ે એને ભગવાનના �વ�પનો યથાથ� િન�ય થાય તો એ ક�યાણકારી ગુણ ભગવાનના છે, તે સંતમાં
આવે છે. તે િન�ય કેવો હોય તો જ,ે ‘ભગવાનને કાળ જવેા ન �ણે, કમ� જવેા ન �ણે, �વભાવ જવેા ન �ણે, માયા
જવેા ન �ણે, પુ�ષ જવેા ન �ણે, અને સવ� થકી ભગવાનને જુદા �ણે, અને સવ�ના િનયંતા �ણે ને સવ�ના કતા� �ણે
અને એ સવ�ના કતા� થકા પણ એ િનલ�પ છે એમ ભગવાનને �ણે. અને એવી રીતે જ ે��ય� ભગવાનના �વ�પનો
િન�ય કય� છે તે કોઈ રીતે કરીને ડગે નિહ, તે ગમે તેવા તરતેરનેાં શા� સાંભળે અને ગમે તેવા મતવાદીની વાત
સાંભળે અને ગમે તેવા પોતાનું અંતઃકરણ કુતક�  કર ેપણ કોઈ રીતે કરીને ભગવાનના �વ�પમાં ડગમગાટ થાય નિહ,
એવી �તનો જનેે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય હોય તેને ભગવાનનો સંબંધ થયો કહેવાય, માટે જનેે જ ેસંગાથે સંબંધ
હોય તેના ગુણ તેમાં સહેજ ેઆવે. જમે આપણાં ને� છે તેને �ાર ેદીવા સંગાથે સંબંધ થાય છે �યાર ેતે દીવાનો �કાશ
ને�માં આવે છે તેણે કરીને ને� આગળ અંધા�ં હોય તેનો નાશ થઈ �ય છે, તેમ જનેે ભગવાનના �વ�પનો �ઢ
િન�યે કરીને સંબંધ થાય છે તેને િવષે ભગવાનના ક�યાણકારી ગુણ આવે છે. પછી જમે ભગવાન સવ� �કાર ેિનબ�ધ છે
અને જ ેચહાય તે કરવાને સમથ� છે તેમ એ ભ� પણ અિતશય સમથ� થાય છે અને િનબ�ધ થાય છે.”

19. ગઢડા �થમ ૭૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મોટા મોટા પરમહંસ માંહોમાંહી ��-ઉ�ર કરો તથા કોઈ હિરભ�ને પૂછવું હોય તો
પરમહંસને પૂછો.” �યાર ેગામ રોજકાના હિરભ� કાકાભાઈએ િન�યાનંદ �વામીને �� પૂ�ો જ,ે “અંતરને માંહીલી
કોર ેએક કહે છે જ,ે ‘િવષયને ભોગવીએ,’ અને એક તેની ના પાડે છે, તે ના પાડે છે તે કોણ છે ને હા પાડે છે તે કોણ છે
?” �યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “ના પાડે છે તે �વ છે ને હા પાડે છે તે મન છે.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“�યો, એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએ જ,ે આ આપણે છીએ તે જ ેિદવસથી સમજણા થયા અને મા બાપની ઓળખાણ
પડી, તે િદવસથી મા બાપે િન�ય કરા�યો જ,ે “આ તારી મા ને આ તારો બાપ, ને આ તારો કાકો, ને આ તારો ભાઈ, ને
આ તારો મામો, ને આ તારી બેન, ને આ તારી મામી, ને આ તારી કાકી, ને આ તારી માશી, ને આ તારી ભ�સ, ને આ
તારી ગાય, ને આ તારો ઘોડો, ને આ તા�ં લૂગડંુ, ને આ તા�ં ઘર, ને આ તારી મેડી, ને આ તા�ં ખેતર, ને આ તારા
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ઘરણેાં’ ઈ�યાિદક, જ ેકુસંગીના શ�દ તે આ �વની બુિ�માં ર�ા છે, તે કેવી રીતે ર�ા છે ? તો જમે કોઈક �ીઓ
ભરત ભર ેછે તેમાં કાચનો કટકો હોય છે, તેમ ભરતને ઠેકાણે બુિ� છે અને કાચના કટકાને ઠેકાણે તે �વ છે. તે
બુિ�માં એ કુસંગીના શ�દ ને તેના �પ તે પંચિવષયે સિહત ર�ાં છે અને તે �વને પછી સ�સંગ થયો �યાર ેસંતે
પરમે�રના મિહમાની ને િવષય ખંડનની ને જગતિમ�યાની વાતા� કરી. તે સંતની વાતા� ને તે સંતના �પ તે પણ એ
�વની બુિ�માં ર�ાં છે. તે એ બે લ�કર છે ને સામસામા ઊભા છે; ‘જમે કુ��ે�ને િવષે કૌરવ ને પાંડવના લ�કર
સામસામા ઊભા હતા ને પર�પર તીર ને બરછી ને બંદૂક ને તોપ ને જં�ળોની લડાઈ થતી હતી અને કોઈ તરવારે
લડતા હતા ને કોઈક ગદાએ લડતા હતા ને કોઈક બથોબથ લડતા હતા, ને તેમાં કોઈનું માથું ઊડી ગયું ને કોઈ સાથળ
કપાઈ ગયો. એમ ક�ચરઘાણ ઊડતો હતો.’ તેમ આ �વના અંતઃકરણમાં પણ જ ેકુસંગીના �પ છે તે પંચિવષય�પી
શ� બાંધીને ઊભા છે અને વળી જ ેઆ સંતના �પ છે તે પણ ‘ભગવાન સ�ય ને જગત િમ�યા ને િવષય ખોટા’ એવા
જ ેશ�દ તે �પી શ� બાંધીને ઊભા છે અને એ બેને પર�પર શ�દની લડાઈ થાય છે. તે �ાર ેકુસંગીનું બળ થાય છે,
�યાર ેિવષય ભોગ�યાની ઈ�છા થઈ આવે છે અને �ાર ેઆ સંતનું બળ થાય છે �યાર ેિવષય ભોગ�યાની ઈ�છા નથી
થતી. એમ પર�પર અંતઃકરણમાં લડાઈ થાય છે. તે જમેઃ “य� योगे�रः कृ�ो य� पाथ� धनुध�रः । त� �ीिव�जयो भूित�ु�वा
नीितम�ितम�म ।।” એ �ોકમાં ક�ું છે જ,ે “�ાં યોગે�ર એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન છે અને ધનુષના ધરતલ અજુ�ન છે
�યાજં લ�મી છે, િવજય છે, ઐ�ય� છે અને અચળ નીિત છે.’ તેમ જનેી કોર ેઆ સંતમંડળ છે તેનો જ જય થશે એમ
િન�ય રાખવો.”

20. ગઢડા �થમ ૭૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે જટેલો વૈરા�ય હોય અને જનેે જટેલી સમજણ હોય તે તો �ાર ેકોઈક િવષય
ભોગની �ાિ� થાય અથવા �ાર ેકોઈક આપ�કાળ આવી પડે �યાર ેકળાય, પણ તે િવના કળાય નિહ. અને ઝાઝી
સંપત્ કે આપત્ આવે એની વાત શી કહેવી? પણ આ દાદાખાચરને થોડંુ જ આપ�કાળ જવેું આ�યું હતું, તેમાં પણ જનેું
અંતઃકરણ જવેું હશે તેવું સૌને જણાણું હશે.” પછી મુ�ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભ�નો પ� તો હૈયામાં
રહે છે ખરો તે પણ સમ�ને રહે છે જ,ે જો સ�સંગનું ઉ�કૃ�પણું હોય તો ઘણા �વોને સમાસ થાય અને �ાર ેકાંઈ
સ�સંગનું અપમાન જવેું હોય �યાર ેકોઈ �વને સમાસ થાય નિહ, એટલા માટે હષ�-શોક જવેું થઈ આવે છે.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આપણે તો �ીકૃ�ણનારાયણના દાસ છીએ તે �ીકૃ�ણનારાયણને જમે ગમે તેમ રા� રહેવું.
અને એ �ીકૃ�ણભગવાનની ઈ�છા હશે તો સ�સંગની વૃિ� થશે ને જો એમને ઘટાડવો હશે તો ઘટી જશે અને એ
ભગવાન આપણને હાથીએ બેસાર ેતો હાથીએ બેસીને રા� રહેવું અને ગધેડે બેસાર ેતો ગધેડે બેસીને પણ રા� રહેવું.
અને એ ભગવાનના ચરણારિવંદ િવના બીજ ે�ાંય �ીિત રાખવી નિહ અને એ ભગવાનની ઈ�છાએ કરીને જવેી રીતે
સ�સંગની વૃિ� થતી �ય તેવી રીતે રા� રહેવું, પછી એ ભગવાનની ઈ�છા હોય તો બધું જગત સ�સંગી થાઓ અથવા
એની ઈ�છાએ કરીને સવ� સ�સંગી મટી �ઓ, પણ કોઈ રીતે હષ�-શોક મનમાં ધારવો નિહ, એ ભગવાનનું કયુ� સવ�
થાય છે. માટે સૂકંુ પાંદડંુ જમે વાયુને આધાર ેફર ેછે તેમ એ ભગવાનને આધીન રહીને આનંદમાં, એ પરમે�રનું ભજન
કરવું અને કોઈ �તનો મનમાં ઉ�ગે આવવા દેવો નિહ.”

21. સારંગપુર ૬ ( para.2)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “એક એક અવ�થાને િવષે બી� બે બે અવ�થાઓ કેમ રહી છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ �વા�ા જ ેતે જનેે િવષે રહીને િવષયભોગને ભોગવે છે તેને અવ�થા કહીએ. તે
અવ�થા ��ત, �વ�� અને સુષુિ� એ �ણ �કારની છે. જ ે��ત અવ�થા છે તે વૈરાજપુ�ષની જ ેિ�થિત અવ�થા તેનું
કાય� છે ને સ�વગુણા�ક છે ને ને� �થાનકને િવષે રહી છે. એવી જ ે��ત અવ�થા તેને િવષે િવ�ાિભમાની નામે જે
આ �વા�ા તે જ ેતે �થૂળદેહના અિભમાને સિહત થકો દસ ઇિ��યો ને ચાર અંતઃકરણ◌ ેકરીને િવવેકે સિહત
યથાથ�પણે પોતાનાં પૂવ�કમ�ને અનુસાર ેબા� શ�દાિદક પંચિવષયના ભોગને ભોગવે છે, તેને સ�વગુણ �ધાન એવી
��ત અવ�થા કહીએ. અને એ ��તને િવષે જો એ �વા�ા �ાંિતએ કરીને અયથાથ�પણે બા� િવષય ભોગને
ભોગવે છે, તો તેને ��તને િવષે �વ�� કહીએ. અને એ �વા�ા જ ેતે ��તને િવષે શોક તથા �માિદકે કરીને િવવેકે
રિહત થકો જો બા� િવષય ભોગને ભોગવે છે, તો તેને ��તને િવષે સુષુિ� કહીએ. અને જ ે�વ�� અવ�થા છે તે
િહર��ગભ�ની જ ેઉ�પિ� અવ�થા તેનું કાય� છે ને રજોગુણા�ક છે ને કંઠ �થાનકને િવષે રહી છે એવી જ ે�વ��
અવ�થા તેને િવષે તજૈસાિભમાની નામે જ ે�વા�ા તે સૂ�મદેહના અિભમાને સિહત ર�ો થકો ઇિ��યો અંતઃકરણ◌ે
કરીને પૂવ�કમ�ને અનુસાર ેસુખ દુઃખ�પ વાસનામય ભોગને ભોગવે છે, તેને રજોગુણ�ધાન �વ�� અવ�થા કહીએ. અને
�વ��ને િવષે એ �વા�ા જ ેતે �ાર ે��તની પેઠે જ િવવેકે કરીને �ણતો થકો વાસનામય ભોગને ભોગવે છે, �યારે
તેને �વ��ને િવષે ��ત અવ�થા કહીએ. અને એ �વ��ને િવષે જણાણા જ ેવાસનામય ભોગ તેમને એ �વા�ા જ ેતે
ભોગવતો થકો પણ જો જડપણે કરીને ન �ણે તો તેને �વ��ને િવષે સુષુિ� કહીએ. અને જ ેસુષુિ� અવ�થા છે તે
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ઈ�રની જ ે�લય અવ�થા તેનું કાય� છે ને તમોગુણા�ક છે ને �દય �થાનકને િવષે રહી છે. એવી જ ેસુષુિ� અવ�થા તે
�ાર ેએ �વને આવે છે �યાર ેઇિ��યો અંતઃકરણની જ ેવૃિ�ઓ તથા િવષયભોગની વાસના તથા �ાતાપણું ને
કતા�પણું એ સવ� કારણ દેહને િવષે લીન થઈ �ય છે. અને તે કારણ દેહનો અિભમાની જ ે�ા� નામે �વા�ા, તેનું
�ધાનપુ�ષ�પ સગુણ��ના સુખલેશને િવષે અિતશય લીનપણું થઈ �ય છે તેને તમોગુણ�ધાન સુષુિ� અવ�થા
કહીએ અને એ સુષુિ�ને િવષે કમ� સં�કાર ેકરીને કતા�વૃિ�નું જ ેઉ�પ� થવું તેને સુષુિ�ને િવષે �વ�� કહીએ અને ��ત
ને �વ��ને િવષે જ ેપીડા તેના તાપ થકી વળી તે સુષુિ�ના સુખને િવષે �વેશ કરતી જ ેકતા�વૃિ� તેના �િતલોમપણાનું
જ ે�ાન તેને સુષુિ�ને િવષે ��ત કહીએ. એવી રીતે એક એક અવ�થાને િવષે બી� બે બે અવ�થાઓ રહી છે અને
એ જ ેઅવ�થાના ભેદ તેનું જ ે�ાન તે �વા�ાને જ ેવતે થાય છે અને વળી તે તે અવ�થાને િવષે એ �વને કમા�નુસારે
જ ેફળના પમાડનારા છે તેને તુય� પદ કહે છે, અંતયા�મી કહે છે, ��ા કહે છે. �� કહે છે, પર�� કહે છે.”

22. 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
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.”

23. 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
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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.”

24. 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�.

25. કાિરયાણી ૧ ( para.4)

�યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ વળી પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ઇિ��યોમાં િન�ય હોય તે કેમ જણાય ને અંતઃકરણમાં િન�ય
હોય તે કેમ જણાય ? ને �વમાં િન�ય હોય તે કેમ જણાય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઇિ��યોમાં િન�ય તે
એમ �ણવો જ,ે આ જગતને િવષે જ ેજ ેપદાથ� છે તે દીઠામાં, સાંભ�યામાં, સૂં�યામાં, અ�યામાં આવે છે તેમાં કેટલાક
શુભ છે ને કેટલાક અશુભ છે, અને કેટલાક સુખ�પ છે ને કેટલાક દુઃખ�પ છે, અને કેટલાક િ�ય છે ને કેટલાક અિ�ય
છે, અને કેટલાક યો�ય છે ને કેટલાક અયો�ય છે; એ સવ� ભગવાનમાં જણાય તેણે કરીને કોઈ સંશય ન થાય, તો એને
ઇિ��યોમાં િન�ય �ણવો. અને સ�વ, રજ અને તમ એ �ણ ગુણના જ ેકાય� છે, તેમાં આળસ, િન�ાિદક તમોગુણનું
કાય� છે, અને કામ-�ોધાિદક રજોગુણનું કાય� છે; અને શમદમાિદક સ�વગુણનું કાય� છે; એ સવ� ભગવાનમાં દેખાય પણ
તેમાં કોઈ સંશય ન થાય, તો એને અંતઃકરણમાં ભગવાનનો િન�ય �ણવો. અને જમે ઋષભદેવ ભગવાન િનિવ�ક�પ
સમાિધએ કરીને ઉ�મ� થકા િવચયા� ને મુખમાં પાણો રા�યો ને પોતાનો દેહ દાવાનળમાં બળી ગયો તોય ખબર ન
રહી; એવી રીતે જ ેગુણાતીત િ�થિત તે ભગવાનમાં જણાય તેમાં કોઈ સંશય ન થાય, તો એને �વને િવષે િન�ય
�ણવો. �યાં ��ાંત છે; “જમે સમુ�માં વહાણ ચાલે છે તેમાં જ ેલોઢાનાં નાંગળ હોય, તેને સમુ�માં નાંખે, તે જો ધરતી
લગણ ન પૂ�યો હોય ને તેને જો તરત તાણી લે તો ઝાઝી મહેનત ન પડે ને તરત નીસરી આવે, અને તેને ધરતી લગણ
જવા દઈને તાણે તો ઘણી મહેનતે નીસર,ે અને જો ધીર ેધીર ેજવા દે ને ધરતીમાં ખૂંતે ને ભરાઈ �ય તો પાછો તે તા��ો
તણાય નિહ ને નીસર ેપણ નિહ. એમ જનેે �વને િવષે િન�ય થાય તો તેનો િન�ય કોઈ �કાર ેતા��ો તણાય નિહ.”
એવી રીતે �ી�મહારાજ ેવાતા� ઘણીક કરી, પણ આતો િદશમા� લખી છે.

26. કાિરયાણી ૧ ( para.5)
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પછી ચૈત�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાન તો મન-વાણી થકી પર છે અને ગુણાતીત છે, તેને માિયક
એવા જ ેઇિ��યો- અંતઃકરણ તે કેમ પામે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ દેહ, ઇિ��યો ને અંતઃકરણ; તેને
�ણનારો જ ે�વ તે �ાર ેસુષુિ�માં લીન થાય છે �યાર ેએનાં ઇિ��યો અંતઃકરણ પણ સુષુિ�માં લીન થાય છે, �યાર ેતે
સમયમાં એ �વને ભગવાન �કાશે છે; અને �ાર ેસુષુિ�માંથી �વ��માં આવે છે, �યાર ેતે �વ�� સંબંધી જ ે�થાન,
ભોગ, િવષય અને �વ; એ સવ�ને ભગવાન �કાશે છે, અને ��તમાં પણ ભગવાન �કાશે છે. એવી રીતે �પપણે ને
અ�પપણે કરીને ર�ો જ ે�વ તેને ભગવાન �કાશે છે. અને �ધાનમાંથી મહ��વ થયું અને મહ��વમાંથી �ણ
�કારનો અહંકાર થયો ને તે અહંકારમાંથી ઇિ��યો, દેવતા, પંચભૂત, પંચમા�ા એ સવ� થયા, તેમને પણ જ ેભગવાને
�કા�યાં છે અને એ સવ� ત�વે મળીને ર�યો એવો જ ેિવરાટ, તેને પણ ભગવાન �કાશે છે. અને એ સવ� �ાર ેમાયામાં
લીન થાય છે �યાર ેતે માયાને પણ ભગવાન �કાશે છે. એવી રીતે �વ અને ઈ�ર એ બેય �ાર ે�પપણે થાય છે �યારે
જ ેભગવાન �કાશે છે. અને �ાર ેએ �વ ને ઈ�ર બેય નામ�પ રિહત થકા સુષુિ�માં ને �ધાનમાં રહે છે �યાર ેપણ
જ ેભગવાન �કાશે છે, અને જ ેકાળ તે એ માયાિદક ત�વને નામ �પપણાને પમાડે છે ને અ�પપણાને પમાડે છે એવો
જ ેકાળ, તે કાળને પણ જ ેભગવાન �કાશે છે, એવા જ ેભગવાન તે જ ેતે એ ઇિ��યો અંતઃકરણ◌ ેકરીને કેમ ���ામાં
આવે ? એ તમારો �� કે નિહ?” �યાર ેસૌએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એજ �� છે” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“એનો એમ ઉ�ર છે જ,ે એવા જ ેભગવાન તેને આ જગતની ઉ�પિ� અને િ�થિતનું કરવું છે તે કાંઈ પોતાના અથ� નથી,
કાં જ,ે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ ે- “बु�ी��यमनः �ाणान् जनानामसृज�भुः। मा�ाथ� च भवाथ� च �ा�नेऽक�नाय
च ।।” એ �ોકમાં એમ ક�ું છે જ,ે ‘સવ� જનનાં બુિ�, ઇિ��યો, મન અને �ાણ તેને ભગવાન જ ેતે સજૃતા હવા, તે
�વને િવષય ભોગને અથ� તથા જ�મને અથ� તથા લોકાંતરમાં જવાને અથ� તથા મો�ને અથ� સ�ૃાં છે.’ માટે આ
જગતની ઉ�પિ� કર ેછે તે પણ �વના ક�યાણને અથ� કર ેછે, અને િ�થિત કર ેછે તે પણ �વના ક�યાણને અથ� કર ેછે
અને �લય કર ેછે. તે પણ �વને અથ� કર ેછે; કાં જ,ે નાના �કારની સંસૃિતએ કરીને થા�ા જ ે�વ તેના િવ�ામને અથ�
�લય કર ેછે. એવી રીતે સવ� �કાર ે�વના િહતને અથ� �વ�યા� એવા જ ેભગવાન, તે જ ેતે �ાર ેકૃપા કરીને મનુ�ય
સરખા થાય છે �યાર ેજ ે�વ તે ભગવાનના સંતનો સમાગમ કર ેછે તે �વના ���ામાં કેમ ન આવે ? એ તો આવે જ.”
એમ �ી�મહારાજ ેક�ું.

27. કાિરયાણી ૧ ( para.7)

�યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! �ુિત-�મૃિતમાં એમ ક�ું છે જ,ે ‘िनरंजनः परमं सा�मुपैित’ ।।
‘बहवो �ानतपसा पूता म�ावमागताः’।। �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો અમે અભ�ના મન-ઇિ��યોને ક�ું
છે, પણ ભ�ના મન-ઇિ��યો તો ભગવાનને સા�ા�કારપણે પામે છે, જમે આકાશને િવષે રહી છે જ ેપૃ�વી તે
�લયકાળને સમે આકાશ�પ થઈ �ય છે, અને જળ પણ આકાશ�પ થઈ �ય છે, અને તજે પણ આકાશ�પ થઈ
�ય છે અને વાયુ પણ આકાશ�પ થઈ �ય છે; એમ જ ેભગવાનના ભ� હોય તેના જ ેદેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને
�ાણ; તે સવ� ભગવાનને �ાને કરીને ભગવાનને આકાર ેથઈ �ય છે ને િદ�ય થઈ �ય છે. કાં જ,ે ભગવાન પોતે
િદ�યમૂિત� છે, તેના ઇિ��યો, અંતઃકરણ, દેહ તેને આકાર ેએ ભ�ના દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ થાય છે; માટે િદ�ય થઈ
�ય છે. �યાં ��ાંત છે; “જમે ભમરી ઈયળને ઝાલી લાવે છે ને તેને ચટકો લઈને ઉપર ગુ�ંરવ કર ેછે, તેણે કરીને તે
ઈયળ તેને તે દેહે કરીને તદાકાર થઈ �ય છે પણ કોઈ અંગ ઈયળનું રહેતું નથી. ભમરી જવેી જ ભમરી થઈ �ય છે,
તેમ ભગવાનનો ભ� પણ એ ને એ દેહે કરીને ભગવાનને આકાર ેથઈ �ય છે. અને આ જ ેઅમે વાતા� કહી તેનું હાદ�
એ છે જ,ે આ��ાને સિહત જ ેભિ�િન�ાવાળો છે તથા કેવળ ભિ�િન�ાવાળો છે તે બેયની એ ગિત કહી છે. પણ
કેવળ આ�િન�ાવાળો જ ેકૈવ�યાથ� તેના દેહ, ઇિ��યો અને અંતઃકરણ; તેનું ભગવાનની મૂિત�ને તદાકારપણું નથી
થતું; એ તો કેવળ ��સ�ાને પામે છે.” એમ વાતા� કરીને બો�યા જ,ે “હવે એટલી વાતા� રાખો અને સભા સવ� શૂ�ય
થઈ ગઈ છે, માટે કોઈક સારાં સારાં કીત�ન બોલો.” એમ કહીને પોતે �યાન કરવા માં�યા ને સંત કીત�ન ગાવા લા�યા.

28. કાિરયાણી ૧૨ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “��ત અવ�થામાં સ�વગુણ વત� છે અને સવ� પદાથ�નું યથાથ� �ાન વત�
છે, તો પણ ��ત અવ�થામાં જ ે�વણ કયુ� હોય તેને સૂ�મદેહમાં �ાર ેમનન કર ે�યાર ેતે સાંભ�યું હોય તે પાકંુ થાય
છે. અને સૂ�મ દેહમાં તો રજોગુણ વત� છે, તે રજોગુણમાં તો અયથાથ� �ાન ર�ું છે, તો પણ જ ે��તમાં સાંભ�યું હોય
તેનું સૂ�મ દેહમાં મનન કર ે�યાર ેયથાથ� �ાન થાય છે. એનું શું કારણ છે ?” પછી મુિન સવ� મળીને જનેી જવેી બુિ�
હતી તેણે તેવો ઉ�ર કય� પણ �ી�મહારાજના ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી મુિન સવ� હાથ જોડીને બો�યા જ,ે “હે
મહારાજ ! આ ��નો ઉ�ર તો તમે કરો તો થાય.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર તો એ છે જ,ે �દયને
િવષે �ે�� જ ે�વ તેનો િનવાસ છે તે �ે�� ચૌદ ઇિ��યોનો �ેરક છે. તેમાં અંતઃકરણ જ ેછે તે �ે��ને સમીપે વત� છે,
માટે અંતઃકરણમાં મનન કર ે�યાર ે�ઢ થાય છે, કાં જ,ે �ે�� છે તે સવ� ઇિ��યો અંતઃકરણ થકી સમથ� છે, માટે �ે��
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�માણ કર ેએ વાત અિત �ઢ થાય છે.” એવી રીતે એ ��નો ઉ�ર કય�. �યાર ેસવ� મુિનએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ!
યથાથ� ઉ�ર કય�. એવો ઉ�ર બી� કોઈથી થાય નિહ.”

29. 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.”

30. લોયા ૧ ( para.8)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “એ કામાિદક શ�ુને ટા�યાનો શો ઉપાય છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “એ કામાિદક શ�ુ તો તો ટળે જો એને ઉપર િનદ� ય થકો દંડ દેવાને ત�પર રહે. જમે ધમ�રા� છે તે પાપીને મારવાને
અથ� દંડ લઈને રાત-િદવસ તૈયાર રહે છે, તેમ ઇિ��યો કુમાગ� ચાલે તો ઇિ��યોને દંડ દે અને અંતઃકરણ કુમાગ� ચાલે તો
અંતઃકરણને દંડ દે. તેમાં ઇિ��યોને કૃ��ચાં�ાયણે કરીને દંડ દે અને અંતઃકરણને િવચાર ેકરીને દંડ દે, તો એ કામાિદક
શ�ુનો નાશ થઈ �ય અને પોતાને ભગવાનના િન�યે કરીને સંપૂણ� કૃતાથ� માને.”

31. લોયા ૧ ( para.9)

�યાર પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “સંપૂણ� સ�સંગ થયો તે કેને કહીએ ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“એક તો અિતશય �ઢ આ�િન�ા હોય અને તે પોતાના આ�ાને દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણથી અિતશય અસંગી માને;
અને એ દેહ-ઇિ��યાિદકની િ�યાઓ તે પોતાને િવષે ન માને તો પણ પંચ વત�માનના િનયમમાં લેશમા� ફેર પડવા દે
નિહ. અને પોતે ���વ�પે વત� તો પણ પર�� જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેનું દાસપણું મૂકે નિહ, �વામી-સેવકપણે
કરીને ભગવાનની �ઢ ઉપાસના કર.ે અને ��ય� મૂિત� જ ેભગવાન તેને આકાશની પેઠે અિતશય અસંગી સમજ,ે જમે
આકાશ છે તે ચાર ભૂતમાં અનુ�યૂતપણે �યાપીને ર�ો છે અને ચાર ભૂતની જ ેિ�યા તે આકાશને િવષે થાય છે તો પણ
આકાશને એ પૃ�વી આિદક ચાર ભૂતના િવકાર અડતા નથી, તેમ ��ય� જ ે�ીકૃ�ણનારાયણ તે શુભ-અશુભ સવ�
િ�યાને કતા� થકા આકાશની પેઠે િનલ�પ છે એમ �ણે; અને તે ભગવાનનાં જ ેઅસં�યાત ઐ�ય� છે તેને સમજ ેજ,ે ‘આ
ભગવાન �વોના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા જણાય છે તો પણ એ અનંતકોિટ ��ાંડના કતા� હતા� છે અને ગોલોક,
વૈકંુઠ, �ેત�ીપ, ��પુર ઈ�યાિદક જ ેધામ તે સવ�ના �વામી છે અને અનંતકોિટ એવા જ ેઅ�ર�પ મુ� તે સવ�ના
�વામી છે;’ એવો ભગવાનનો મિહમા �ણીને તે ભગવાનને િવષે �વણાિદક ભિ�ને �ઢ કરીને રાખે અને તે
ભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી કર.ે એવી રીતે જ ેવત� તેનો સંપૂણ� સ�સંગ કહીએ.”

32. લોયા ૨ ( para.2)

પછી કીત�નની સમાિ� થઈ રહી �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� પરમહંસ સાંભળો, હંુ તમને એક �� પૂછંુ છંુ”.
�યાર ેમુિન બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! પૂછો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ સ�સંગમાં હિરભ�ને �ાર ેમૃ�યુનો
ભય ટળી �ય ને દેહ છતે જ પોતાનું ક�યાણ મનાઈ �ય ?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ જવેો આવ�યો તેવો ઉ�ર કય�,
પણ �ી�મહારાજના ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી બી� પરમહંસ બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! એ ��નો ઉ�ર તો
તમે જ કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તમે �ાં સુધી કીત�ન બો�યા �યાં સુધી અમે એનો િવચાર કય� છે, તે
અમારી નજરમાં તો એમ આ�યું છે જ,ે ચાર �કારના હિરભ� હોય તેને મૃ�યુનો ભય નાશ પામે છે અને કૃતાથ�પણું
મનાય છે. તે ચાર �કારના હિરભ�ની િવિ� એક તો િવ�ાસી, બીજો �ાની, �ીજો શૂરવીર, ચોથો �ીિતવાળો; એ
ચાર �કારના જ ેભ� તેને તો મૃ�યુનો ભય નથી રહેતો અને દેહ છતે કૃતાથ�પણું મનાય છે. હવે એ ચાર �કારના
ભ�ના લ�ણ કહીએ છીએ. તેમાં જ ેિવ�ાસી હોય તે તો ��ય� ભગવાન ને તેના સાધુ તેના વચનને િવષે અિતશય
િવ�ાસને પા�યો છે; માટે તે ભગવાનના િન�યના બળ વડે કરીને મૃ�યુનો ભય રાખે નિહ અને એમ �ણે જ,ે ‘મને
��ય� પુ�ષો�મ ભગવાન મ�યા છે માટે હંુ કૃતાથ� છંુ.’ અને �ાનીને તો આ��ાનનું બળ હોય, તે એમ માને જ,ે ‘હંુ
તો ���વ�પ એવો ભગવાનનો ભ� છંુ;’ માટે એને પણ મૃ�યુનો ભય હોય નિહ. અને શૂરવીર હોય તે થકી તો
ઇિ��યો તથા અંતઃકરણ એ સવ� થરથર કંપતા રહે અને બી� કોઈથી પણ ડર ેનિહ, માટે એને કોઈ રીતે પરમે�રની
આ�ામાં ભંગ થાય નિહ. માટે પોતાને કૃતાથ�પણું માને અને મૃ�યુનો �ાસ તેના મનમાં લેશમા� પણ હોય નિહ. અને
ચોથો જ ે�ીિતવાળો તેને તો પિત�તાનું અંગ છે. જમે પિત�તા �ી હોય તેને પોતાના પિત િવના બીજ ેઠેકાણે વૃિ�
ડોલે નિહ ને એક પોતાના પિતને િવષે જ �ીિત રાખે, તેમ તે ભગવાનનો ભ� તે પિત�તાની પેઠે પોતાના પિત એવા
જ ેભગવાન તેને િવષે જ �ીિત રાખે. માટે પોતાને કૃતાથ�પણું માને અને તેને મૃ�યુનો ભય પણ લેશમા� હોય નિહ. અને
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એ ચાર અંગ માંિહલું એક �ધાન હોય ને બી� �ણ ગૌણ હોય તો પણ જ�મ-મૃ�યુના ભય થકી તર ેછે; અને ચાર
માંિહલું એક પણ ન હોય તેને તો મૃ�યુનો ભય ટળે નિહ.” એટલી વાતા� કરીને પછી �ી�મહારાજ સવ� પરમહંસ તથા
હિરભ� ��યે બો�યા જ,ે “એ ચાર માંિહલાં જનેે જ ેઅંગ �ધાનપણે વત�તા હોય તે કહો.” પછી પરમહંસ સમ�ને જ ેજે
અંગ વત�તા હતા તે ક�ા અને હિરભ�ને પણ જનેે જ ેઅંગ વત�તા હતા તે ક�ા; તે સાંભળીને �ી�મહારાજ ઘણા
�સ� થયા. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ચાર અંગમાંથી જનેે શૂરવીરનું અંગ હોય તે સવ� આવીને અમાર ેપગે
લાગો.” પછી જનેે જનેે શૂરવીરનાં અંગ વત�તા હતા, તે સવ� �ી�મહારાજના ચરણારિવંદને છાતીમાં લઈને પગે લા�યા.

33. લોયા ૫ ( para.7)

પછી વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “સંત તથા શા� તથા પોતાનો િવચાર, એ �ણે હોય �યાર ેઅિતશય ઇિ��યો-
અંતઃકરણ �તાય કે એ બે માંથી એકે વાનું હોય તો પણ �તાય? અને જો એમ કહેશો જ,ે ‘એ �ણે વાનાં ભેળા હોય
તો �તાય’, �યાર ેસંત પાસેથી કેવી યુિ� શીખવી ? અને શા�માંથી શી યુિ� શીખવી ? અને પોતાને િવચાર ેકરીને
શી યુિ� શીખવી? તે કહો.” �યાર ેએનો ઉ�ર પણ પરમહંસથી થયો નિહ, �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�ે
કરીને તો ભગવાન તથા સંત તેનું માહા��ય સમજવું. અને સંતથી એમ શીખવું જ,ે જ ેરીતે સંત ઇિ��યોને ��યાની
યુિ� બતાવે જ,ે ‘આવી રીતે ને�ની �િ� નાિસકા ઉપર રાખવી તથા �ા�યવાતા� ન સાંભળવી,’ ઈ�યાિદક જ ેયુિ� તે
સંતથી શીખવી. અને તે સંતે શીખાવી જ ેયુિ� તેને પોતાને િવચાર ેકરીને પોતાના ક�યાણને અથ� સવળી સમ�ને
માનવી, ને તેમ વત�વા લાગવું. એમ �ણે વાનાંએ કરીને ઇિ��યો- અંતઃકરણ �તાય છે.”

34. લોયા ૫ ( para.8)

અને તે પછી વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “ઇિ��યોને ��યે અંતઃકરણ �તાય છે કે અંતઃકરણને ��યે ઇિ��યો
�તાય છે?” પછી એ ��નો ઉ�ર પણ પરમહંસને ન આવ�યો, �યાર ે�ી�મહારાજ ેકય� “જ ેબા� ઇિ��યોને
દેહદમને કરીને �તે અને દેહદમને કરીને બા� ઇિ��યો �તાણી હોય, તો પણ પાંચ વત�માનના િનયમમાં �ઢ થઈને
રહેતો હોય તો બા� ઇિ��યોને �તવે કરીને અંતઃકરણ �તાય, પણ એકલે અંતઃકરણને �તવે કરીને બા� ઇિ��યો
�તાય નિહ, અને બા� ઇિ��યોને �તવે કરીને તો અંતઃકરણ �તાય છે. કેમ જ,ે જો બા� ઇિ��યોને �તે ને
િવષયમાં �વત�વા દે નિહ �યાર ેઅંતઃકરણ માંિહલી કોરથેી િનરાશ થઈ �ય છે જ,ે “આ દેહે કરીને આ વાત બનવાની
નથી.”

35. લોયા ૫ ( para.9)

અને તે પછી વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “બા� ઇિ��યો શાણે કરીને �તાય ને અંતઃકરણ શાણે કરીને �તાય
?” પછી એનો ઉ�ર પણ પરમહંસને ન આવ�યો, �યાર ે�ી�મહારાજ ેકય� જ,ે “ધમ�શા�માં ક�ા છે જ ે�યાગીના
િનયમ તેને રાખે તથા આહારને િનયમમાં રાખે તથા ત�કૃ�છ� , ચાં�ાયણાિદક �ત કર ેતથા �ણી �ણીને ટાઢ, તડકો,
ભૂખ, તરસ તેનું સહન કર ેઅને ભગવાનના કથા, કીત�ન, વાતા� કર ેતથા ભજન-�મરણમાં બેસે તથા આસન �તે,
ઈ�યાિદક સાધને કરીને બા� ઇિ��યો �તાય છે. અને ભગવાનના માહા��યનો િવચાર ને ભગવાનનું �યાન તથા
આ�િન�ા એટલે કરીને અંતઃકરણ �તાય છે.”

36. લોયા ૭ ( para.3)

�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�ે કરીને પરો�પણે ભગવાનને ���ા, તેણે કરીને જમે ક�યાણ નથી તેમ જ
રામકૃ�ણાિદક ભગવાનના અવતાર હતા �યાર ેતેમને સવ� મનુ�યે ��ય� દીઠા હતા; તો તેણે કરીને પણ શું ક�યાણ થયું
છે ?” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જણેે ભગવાનને ��ય� દીઠા હોય તેનું તો જ�મા�તર ેક�યાણ થાય છે.” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જણેે શા�ે કરીને ભગવાનને ���ા તેણે કરીને પણ જ�મા�તર ેક�યાણ થાય છે, કાં જ,ે જનેે
શા�ે કરીને ���ા છે તેને જ ને�ે કરીને દેખે છે અને જનેે ને�ે કરીને દેખે છે તેને જ શા�ે કરીને �ણે છે; માટે બેયનું
બીજબળ બરોબર થાય છે ને બેયનું જ�મા�તર ેક�યાણ પણ બરોબર છે. કેમ જ,ે �વણે કરીને ભગવાનને સાંભ�યા
તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે સાંભ�યા જ કહેવાય. અને �વચાએ કરીને �પશ� કય� તેમાં શું �ાન નથી? પણ તેને તે
�પશ� કય� જ કહેવાય. અને ને�ે કરીને જોયા તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે જોયા જ કહેવાય. અને નાિસકાએ કરીને
સૂ�યા તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે સૂ�યા જ કહેવાય. અને િજ�ાએ કરીને વણ�ન કયા� તેમાં શું �ાન નથી ? પણ
તેને તે વણ�ન કયા� જ કહેવાય. એવી રીતે બા� ઇિ��યોએ કરીને �ાન છે તથા અંતઃકરણ◌ ેકરીને જ ે�ાન છે અને
અંતઃકરણ-ઇિ��યો પર જ ે�વસ�ા-તદાિ�ત જ ેઅનુભવ �ાન છે, તેમાંથી તમે કયા �ાનને કહો છો ? અને જે
ભગવાન છે તેણે તો આ જગતની ઉ�પિ�ને અથ� અિન�� એવું �વ�પ ધાયુ� છે, જનેે િવષે �થાવર-જંગમ�પ જ ેિવ�,



8/5/2019 અંતઃકરણ

localhost/save%5d/અંતઃકરણ.php 15/34

તે સાવકાશે કરીને ર�ું છે અને સંકષ�ણ�પે કરીને જગતનો સંહાર કર ેછે અને ��ુ���પે કરીને જગતની િ�થિત કર ેછે
તથા મ��ય-ક�છાિદક અવતારનું ધારણ કર ેછે. એવી રીતે �ાં જવેું કાય� �યાં તેવા કાય�ની િસિ�ને અથ� તેવા �પનું
�હણ કર ેછે. તેમાં કોઈ કાય� તો એવું છે જ,ે જમેાં અંતઃકરણ-ઇિ��યો નથી પૂગતાં, કેવળ અનુભવ�ાને કરીને જ
જણાય છે, �યાર ેતેવા કાય�ની િસિ�ને અથ� ભગવાન પણ તેવા �વ�પનું ધારણ કર ેછે. અને કોઈ કાય� એવું છે જ,ે
ઇિ��યો- અંતઃકરણ◌ ેકરીને ���ામાં આવે છે �યાર ેતે કાય�ની િસિ�ને અથ� ભગવાન પણ તેવા જ થાય છે; માટે તમે
કયા ભગવાનના �વ�પને �ાને કરીને ક�યાણ થાય એમ પૂછો છો ?” �યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જે
ભગવાનના �વ�પને િવષે ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને અનુભવ; એ �ણે પૂગે એવા ભગવાનના �વ�પને �ાને કરીને
મો� થાય; એમ કહીએ છીએ.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એવા જ ેભગવાન તે તો �ીકૃ�ણ છે. તે તો પોતે
પોતાને એમ કહે છે જ,ે ‘य�ा�रमतीतोऽहम�रादिप चो�मः । अतोऽ�� लोके वेदे च �िथतः पु�षो�मः।।’
‘िव��ाहिमदं कु�मेकांशेन ��थतो जगत्’ ‘म�ः परतरं ना���ि�द�� धन�य ! । मिय सव�िमदं �ोतं सू�े मिणगणा
इव ।।’ ‘प� मे पाथ� ! �पािण शतशोऽथ सह�शः । नानािवधािन िद�ािन नानावणा�कृतीिन च।।’ ઈ�યાિદક વચને
કરીને પોતે પોતાને ઇિ��યો- અંતઃકરણ થકી અગોચર કહે છે, માટે ભગવાનને ત�વે કરીને સમજવા તે તો એમ છે જ,ે
ઇિ��યો, અંતઃકરણ તથા અનુભવ; એ �ણે કરીને યથાથ�પણે ��ય� ભગવાનને �ણે �યાર ેપૂરો �ાની કહેવાય અને એ
�ણ �કારમાંથી જો એકે ઓછો હોય તો તેને આ�યંિતક �ાન ન કહેવાય ને તેણે કરીને જ�મ-મૃ�યને પણ ન તર ેઅને
કોઈક સાધને કરીને ���વ�પને પા�યો હોય તે પણ જો ��ય� ભગવાનને એવી રીતે ન �ણે તો તે પણ પૂરો �ાની
ન કહેવાય. માટે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે “नै���म��ुतभावविज�तं न शोभते �ानमलं िनर�नम्” તથા ગીતામાં
ક�ું છે જ,ે “कम�णो �िप बो��ं बो��ं च िवकम�णः । अकम�ण� बो��ं गहना कम�णो गितः ।।” અકમ� જ ે�ાન તેને
િવષે પણ �ણવું ર�ું છે તે શું? તો જ ે���પ થયો તેને પણ પર�� પુ�ષો�મ તે �ણવા ર�ા છે અને જ ે���પ
થયો તેને જ પુ�ષો�મની ભિ�નો અિધકાર છે. તે ભિ� તે શું ? તો જમે �ેત�ીપવાસી જ ેિનર�મુ� છે તે ���પ
થકા ચંદન-પુ�પાિદક નાના �કારની પ�ૂસામ�ીએ કરીને પર�� જ ેવાસુદેવ તેને પજૂ ેછે, તેમ એ પણ ���પથકો
��ય� ભગવાનની ભિ� ચંદન-પુ�પ, �વણ-મનનાિદકે કરીને કર.ે તે ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ ે“��भूतः �स�ा�ा
न शोचित न कां�ित । समःसव�षु भूतेषु म���ं लभते पराम् ।।” માટે ���પ થઈને જ ેપર��ની ભિ� ન કર ેતો તે
પણ આ�યંિતક ક�યાણને ન પા�યો કહેવાય. અને “भूिमरापोऽनलो वायुः खं मनो बु��रेव च । अह�ार इतीयं मे िभ�ा
�कृितर�धा ।।” એ �યા�ય એવી જડ �કૃિત છે. અને “अपरेयिमत��ां �कृितं िव�� मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो !
ययेदं धाय�ते जगत् ।।” એ �યાપક એવી ચૈત�ય �કૃિત છે. અને જ ે��ય� ભગવાન છે, તે કેવા છે? તો એ અ� �કારની
જ ે�યા�ય �કૃિત અને તેને િવષે �યાપક એવી જ ૈચૈત�ય �કૃિત તે બેયના આધાર છે. જમે આકાશ છે તે પૃિથ�યાિદક
ચાર ત�વનો આધાર છે અને પૃ�વીની �ાર ેસંકોચ અવ�થા થાય છે તે ભેળો આકાશ પણ સંકોચને પામે છે ને પૃ�વીની
િવકાસ અવ�થા થાય છે તે ભેળી આકાશની પણ િવકાસ અવ�થા છે તથા જળ, તજે અને વાયુની સંકોચ-િવકાસ
અવ�થા ભેળી આકાશની પણ સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે અને પૃિથ�યાિદ ત�વની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા તે બેય
આકાશને િવષે થાય છે, તેમ એ બે �કૃિતની સંકોચ-િવકાસ ભગવાનની પણ સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે ને એ બે
�કૃિતની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા તે ભગવાનને િવષે છે. એવા જ ેભગવાન તે સવ�ના આ�ા છે. �યાં �ુિતયો છે-

37. લોયા ૭ ( para.5)

�યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ પૂછયું જ,ે “એવી રીતે દેખાતું તો ન હોય ને અંતઃકરણમાં તો એવી રીતની �ઢ આંટી હોય તેને
પિરપૂણ� �ાન કહેવાય કે નિહ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે અંધા�ં ઘર હોય ને તેમાં કોઠી તથા થાંભલા
ર�ાં હોય તેને દેખે છે તો પણ યથાથ� દે�યા ન કહેવાય. તેમ પુ�ષો�મ ભગવાનને િવષે જડ-િચત્ �કૃિત રહી છે ને એ
�કૃિતને િવષે પોતે ર�ા છે તેને અનુમાને કરીને �ણે છે, પણ જો દે�યામાં નથી આવતું તો પિરપૂણ� �ાની ન કહેવાય.
અને જો એને એવી આંટી ઠાવકી છે તો કાંઈક એને અલૌિકકપણું જણાયું જોઈએ, નિહ તો જણાશે. અને િનઃસંદેહ
એવી આંટી છે ને જણાતું નથી, તો એમ એ સમજ ેજ,ે ‘એ ભગવાનને િવષે તો સવ� છે પણ મને દેખાડતા નથી, એવી જ
એની ઈ�છા છે.’ એમ સમ�ને તે ભગવાનની ભિ� કરતો થકો પોતાને કૃતાથ� માને છે; તો એ પિરપૂણ� �ાની છે. માટે
ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને અનુભવ; એ �ણે �કાર ેકરીને જ ેભગવાનને યથાથ�પણે �ણતો હોય તેને �ાની કહીએ. અને
તેવા �ાનીને ભગવાને ગીતામાં �ે�પણે ક�ો છે. “आत� िज�ासुरथा�थ� �ानी च भरतष�भ। तेषां �ानी िन�यु�
एकभ��िव�िश�ते ।।” એવો જ ે�ાની તે તો સદા સાકાર મૂિત� એવા જ ે��ય� ભગવાન તેને �કૃિત, પુ�ષ, અ�ર તે
થકી પર ને સવ�ના કારણ, સવ�ના આધાર �ણીને અન�યપણે સેવે છે. એવી રીતે જ ેસમજવું તેને �ાન કહીએ અને એ
�ાને કરીને આ�યંિતક મો� થાય છે. અને જ ેએમ નથી સમજતા ને કેવળ શા�ે કરીને “अहं ��ा��” થઈ બેસે છે ને
કહે છે જ,ે ‘રામકૃ�ણાિદક તો ���પ એવો જ ેહંુ તે મારી લહરી છે,’ એવા જ ે��કુદાળ આધુિનક વેદાંતી તે તો અિત
દુ� છે ને મહાપાપી છે અને મરીને નરકમાં પડે છે, તે કોઈ િદવસ એનો છૂટકો થતો નથી.”

38. લોયા ૧૦ ( para.10)
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પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને ક�ું જ,ે “હે મહારાજ! હવે તમે જ ે�� પૂછતા હતા તે પૂછો.” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “માયામાં તે કેવળ દુઃખ છે કે સુખ પણ કાંઈક છે ? એ �� છે.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ
ક�ું જ,ે “માયા તો કેવળ દુઃખદાયી છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “માયામાંથી ઊપ�ા એવા જ ેસ�વ, રજ અને
તમ; એ �ણ ગુણ, તેમાં જ ેસ�વ છે તે તો સુખ�પ કહેવાય છે. તથા �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે ‘स�ं य��दश�नम् ‘
તથા સ�વગુણની સંપિ� તે �ાન, વૈરા�ય, િવવેક, શમ દમાિદક છે. એવી જ ેમાયા તે કેવી રીતે દુઃખ�પ છે ? અને વળી
એકાદશ�કંધમાં ક�ું છે જ,ે “िव�ािव�े मम तनू िव�यु�व ! शरी�रणाम् । बंधमो�करी आ�े मायया मे िविनिम�ते ।।”
માટે મો�ને કર ેએવી જ ેિવ�ા�પ માયા તે કેવી રીતે દુઃખદાયી છે ?” પછી એ ��ને સાંભળીને મુ�ાનંદ �વામી
આિદક સવ� પરમહંસ બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! એનો ઉ�ર અમથી થાય નિહ, એનો ઉ�ર તો કૃપા કરીને તમે જ કરો.”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે યમરા�નું જ ે�પ તે પાપી �વને અિત ભયાનક િવકરાળ જણાય છે તથા મોટા
મોટા દાંત ને મોટંુ મુખ ભયાનક દેખાય છે તથા કાજળ જવેું કાળું ને પવ�ત જવેું મોટંુ ને કાળ જવેું ભયાનક એવું દુઃખ�પ
દેખાય છે. અને પુ��વાળા જ ે�વ તેને તો તે યમરા�નું �પ અિતશય સુખદાયી િવ�ણુના જવેું જણાય છે, તેમ માયા
છે તે જ ેભગવાનથી િવમુખ છે તેને તો અિત બંધન કરનારી છે ને અિત દુઃખદાયી છે અને જ ેભગવાનના ભ� છે તેને
તો એ માયા અિતશય સુખદાયી છે અને માયાના કાય� જ ેઇિ��યો, અંતઃકરણ અને દેવતા, તે સવ� ભગવાનની ભિ�ને
અિત પુ� કર ેછે. માટે ભગવાનના ભ�ને તો માયા દુઃખદાયી નથી, પરમ સુખદાયી છે.”

39. લોયા ૧૦ ( para.11)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�ાર ેમાયા સુખદાયી છે �યાર ેપરમે�રનો ભ� હોય, તે ભગવાનની મૂિત�ને
�દયમાં ધારીને ભજન કરવા બેસે છે �યાર ેએને અંતઃકરણ�પ માયા તે સંક�પ-િવક�પ�પે કરીને કેમ દુઃખ આપે છે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનનું માહા��ય સારી પેઠે સમ�ને અિતશય �ઢ ભગવાનનો આ�ય હોય,
તેને તો અંતઃકરણ �પ માયા છે તે દુઃખ દેતી નથી; અને જનેે એવા આ�યમાં ફેર હોય તેને દુઃખ દે છે. જમે કાચો
સ�સંગી હોય તો તેને કુસંગી હોય તે ડગાવવાનો આ�હ કર,ે પણ જ ેપાકો સ�સંગી હોય તો તેને ડગા�યાની કોઈ લાલચ
રાખે નિહ અને તેને સાંભળતા કોઈ સ�સંગનું ઘસાતું બોલી શકે નિહ. તેમ જનેે એવો પિરપ� પરમે�રનો આશરો
થયો છે, તેને ડગા�યાની લાલચ અંતઃકરણ�પ માયા રાખે નિહ અને સામી તેની ભિ�માં પુિ� કરવા લાગે; અને જનેા
�વને િવષે એવા આશરામાં કાંઈ કા�યપ હોય, તેને એ માયા ડગાવે છે ને દુઃખ દે છે. અને �ાર ેએનો એ �વ એવી
રીતે ભગવાનનો પિરપ� આ�ય કરશે �યાર ેએને ડગા�યાને અથ� ને પીડવાને અથ� માયા સમથ� નિહ થાય. માટે એનો
ઉ�ર એ જ છે જ,ે “જનેે ભગવાનનો એવો પિરપ� િન�ય છે તેને કોઈ રીતે માયા દુઃખ દેવાને અથ� સમથ� થતી જ
નથી.”

40. લોયા ૧૫ ( para.3)

�યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ આશંકા કરી જ,ે “હે મહારાજ ! �યાર ેએમ કહેવાય છે જ,ે �વ જ ેતે સામા�યપણે સવ� દેહમાં
�યાપીને િવશેષપણે �દયાકાશમાં ર�ો છે, �યાર ેસવ� ઠેકાણે સરખું �ણપણું નથી જણાતું; તેનું કેમ સમજવું ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે સૂય� છે તે િકરણે કરીને સવ� પદાથ�માં �યાપીને ર�ો છે, પણ આગળ જવેું પદાથ� છે �યાં
તેવો સૂય�નો �કાશ જણાય છે. કેમ જ,ે કાચની ભૂિમ હોય તથા �વ�છ િનમ�ળ પાણી હોય �યાં જવેી રીતે સૂય�નો શુ�
�કાશ જણાય છે, તેવી રીતે પાણાની ભૂિમ, રતેીની ભૂિમ તથા ડોળાયેલું પાણી; તેમાં જણાતો નથી. એવી રીતે સૂય�ના
�કાશમાં �યૂન-અિધકપણું જણાય છે. તેમ એ �વ ઇિ��યો, અંતઃકરણ, ગોલક; એ સવ�ને િવષે સમાનપણે ર�ો છે,
પણ ઇિ��યોને િવષે �વ�છપણું છે; માટે તેને િવષે િવશેષ �કાશ જણાય છે. જુઓ ને, ને�માં જવેું તજે જણાય છે તેવું
નાક-કાનમાં કોઈ િદવસ જણાય છે ? નથી જણાતું. અને ચાર અંતઃકરણનું અિત �વ�છપણું છે, તો �યાં �વનો અિધક
�કાશ જણાય છે અને બી� ઇિ��યોમાં �યૂન જણાય છે, પણ �વ તો સવ� દેહને િવષે સમાનપણે ર�ો છે.”

41. 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
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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.”

42. લોયા ૧૫ ( para.5)

�યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! તમે �વને તો િનરાકાર ક�ો, �યાર ેતે �વને િવષે ભગવાન
ર�ા છે તે પણ અિલંગપણે ર�ા છે કે મૂિત�માન ર�ા છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન તો ઇિ��યો,
દેવતા, અંતઃકરણ અને �વ; એ સવ�ના આ�યપણે ર�ા છે. તે �ીકૃ�ણભગવાને ઉ�વ ભેળે ગોપીઓને કહેવરા�યું છે
જ,ે ‘ઇિ��યો, અંતઃકરણ, દેવતા અને �વ; તેના આ�યપણે કરીને તમાર ેસમીપે હંુ ર�ો છંુ. જમે પંચ મહાભૂત ��ાંડને
િવષે ર�ાં છે ને તેના તે જ સવ�ના દેહમાં ર�ાં છે; તેમ જ ેહંુ આ મથુરામાં ર�ો છંુ તે તો જમે મહાભૂત િવશેષપણે કરીને
��ાંડને િવષે ર�ાં છે, તેમ ર�ો છંુ અને જમે એ ભૂત �વોના દેહોમાં સામા�યપણે ર�ાં છે તેમ હંુ તમાર ેપાસે ર�ો છંુ
અને જ ેહંુ દેખાતો નથી તે તો તમારા િચ�ની વૃિ�નો માર ેિવષે િનરોધ થાય તેને અથ� નથી દેખાતો, પણ ર�ો તો
મૂિત�માન છંુ.”

43. લોયા ૧૫ ( para.7)

અને વેદાંત જ ેઉપિનષદ્ તથા યોગ તથા સાં�ય; એ �ણ શા� સનાતન છે, તે એ �ીકૃ�ણ પરમા�ાનું જ વણ�ન કર ેછે.
તે એ �ણ શા�ના મત તમને અમે પૃથક્-પૃથ�પણે કરીને કહીએ તે સાંભળો. તેમાં જ ેસાં�યવાળા છે તે તો ચોિવશ
ત�વને કહીને તેથી પર પંચિવશમાં પરમા�ાને કહે છે, પણ �વ-ઈ�રને પૃથ�પણે નથી કહેતા. તેનો એ અિભ�ાય છે
જ,ે ત�વ છે તે �વ િવનાના હોય નિહ; માટે ત�વ ભેળો તદા�કપણે ર�ો જ ે�વ તેને ત�વ�પ જ કહે છે, પણ ત�વ
થકી પૃથક્ નથી કહેતા. અને જમે �વને ચોિવશ ત�વ�પ માને છે તેમ ��ાંડાિભમાની જ ેઈ�ર, તેને પણ ચોિવશ
ત�વ�પ માને છે. એવી રીતે �વ-ઈ�ર એ બેયને ત�વ�પ માનીને ત�વ ભેળે જ એને ગણે છે, પણ ત�વથી નોખા
નથી ગણતા. અને એ પંચિવશમા પરમા�ાને કહે છે; એ સાં�યનો મત છે. પણ એમ ન સમજવું જ ે�વ નથી, કાં જ,ે
સાં�યવાળે ષ�સંપિ� �વણ, મનન, િનિદ�યાસાિદક સાધન ક�ા છે, તે �વને જ કરવાના ક�ા છે, પછી તે સાધને
કરીને િવચારને પામે ને તે િવચાર ેકરીને ત�વ થકી પોતે નોખો પડે ને પોતાને ���પ માને ને પરમા�ાને ભજ,ે એવી
રીતે સાં�યમત છે, તે મો�ધમ�માં શુક� ��યે નારદ�એ ક�ું જ-ે “�ज धम�मधम� च उभे स�ानृते �ज । उभे स�ानृते
��ा येन �जिस त�ज।।” એનો અથ� એમ છે જ,ે �ાર ેમુમુ�ુ આ�િવચાર કરવા બેસે �યાર ેતેને આડા જ ેધમ��પ
અથવા અધમ��પ, સ�ય�પ, અસ�ય�પ જ ેજ ેસંક�પ આવે તેનો �યાગ કરી અને જ ેિવચાર ેકરીને એને તજ ેછે તે
િવચારનો પણ �યાગ કરીને ���પે રહેવું, પણ દેહે કરીને ધમ��પ િનયમનો �યાગ કરવો ક�ો નથી; એ �ોકનો એ
અથ� છે. અને યોગવાળા છે તે ચોિવશ ત�વને પૃથક્ ગણે છે અને �વ-ઈ�રને પંચિવશમા કહે છે ને પરમા�ાને
છિવશમા કહે છે. અને િવવેકે કરીને પંચિવશમાને ત�વ થકી પૃથક્ સમ�ને તેને િવષે પોતાપણાની �ઢતા માનીને,
ચોિવશ ત�વની જ ેવૃિ�યો તેનો િપંડીભાવ કરીને બળા�કાર ેછિવશમાને િવષે રાખે, પણ િવષય સ�મુખ જવા દે નિહ.
અને એમ સમજ ેજ,ે ‘મારી વૃિ� ભગવાનને મૂકીને બીજ ેઠેકાણે જશે તો મને સંસૃિત થશે.’ માટે અિત આ�હ કરીને
ઇિ��યો- અંતઃકરણની જ ેવૃિ�ઓ, તેને ભગવાનને િવષે રાખે. અને જ ેસાં�યવાળો છે તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘મારે
ઇિ��યો- અંતઃકરણ જ નથી તો જશે �ાં ?’ માટે પોતાને ���પ માનીને િનભ�ય રહે છે. અને જ ેયોગવાળો છે તે તો
ડરતો જ રહે છે. જમે કોઈક પુ�ષના હાથમાં તેલનું માથા લગણ ભરલેું પા� હોય ને તે પુ�ષને પગિથયાંને ઉપર ઊંચું
ચઢવું હોય ને બે કોરથી ઉઘાડી તરવારવાળા પુ�ષ ડરાવવાને ઊભા ર�ા હોય ને તે તેલને ઢળવા દેવું ન હોય ને તે
પુ�ષ જવેો ભયને પામે, તેમ યોગવાળો િવષય થકી બીયને ભગવાનને િવષે વૃિ�ઓને રાખે છે; એ યોગનો મત છે. અને
વેદાંત જ ેઉપિનષદ્ તેનો મત એ છે જ,ે સવ�ના અિતશય મોટા કારણ એવા જ ેપુ�ષો�મનારાયણ �� તેનું જ �હણ
કરીને બી� સવ�ને િમ�યા માને છે. જમે આકાશની �િ�ને જ ેપા�યો હોય તે બી� ત�વને દેખે નિહ, તેમ એ ��ને જે
દેખતો હોય તે બી� કોઈને દેખે નિહ; એવી રીતે વેદાંતનો મત છે.”

44. લોયા ૧૭ ( para.3)

પછી વળી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “કોઈકને દેહાિભમાન તથા પંચિવષયની આસિ� હોય તો પણ તે સ�સંગમાં
ન�યો �ય છે, તે કેમ સમજવું?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એને �ાં સુધી કોઈક ધ�ો નથી લા�યો �યાં સુધી
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ન�યો �ય છે પણ �ાર ેકોઈક મોટા સંત અથવા ભગવાન તે માનને ખોદશે તથા �વાદ, દેહાિભમાન, લોભ, કામ,
�ોધ એને ખોદશે �યાર ેએને જ�ર તે સંતનો અભાવ આવશે; �યાર ેએ જ�ર સંતનો �ોહ કરશે ને સ�સંગમાંથી િવમુખ
થશે. જમે સપ� લાળ નાખી હોય, એવું જ ેદૂધ સાકર તેને જણેે પીધું હોય ને તે �વે છે તો પણ તે ઘડી બે ઘડીમાં, સાજં-
સવાર, આજ-કાલ જ�ર મરનારો છે; તેમ જ ેદેહાિભમાની છે તે મિહને, બે મિહને, વષ�, બે વષ�, દશ વષ�, દેહ મૂ�ા
સમે, દેહ મૂકીને, �ાર-ે�યાર ેપણ એ જ�ર સંતનો અભાવ લઈને પડી જશે. અને જનેે દેહાિભમાન ન હોય અને એમ
સમજતો હોય જ,ે ‘ અંતઃકરણ-ઇિ��યોનો �કાશક ને જણેે કરીને દેહ ચાલે છે, હાલે છે એવો જ ેસ�ા�પ આ�ા તે હંુ
છંુ, તે હંુ ધન- �ીઆિદક કોઈ પદાથ� કરીને સુખી થઉં એવો નથી ને એ પદાથ� ન મળે તેણે કરીને દુઃખી થઉં એવો
નથી.’ એમ �ઢ સમજણ જનેે હોય, તેને સંત ગમે તેવી રીતે પંચિવષયનું ખંડન કર ેતથા દેહાિભમાનનું ખંડન કર ેતો પણ
તે સંતનો અભાવ કોઈ રીતે આવે નિહ અને તુ�છ પદાથ� સા� સંત સાથે બખેડો થાય નિહ ને આંટી પણ પડે નિહ.”

45. લોયા ૧૮ ( para.3)

�યાર ેતમે કહેશો જ,ે ‘તે ભગવાનનું કેવું �પ છે ?’ તો કહીએ છીએ જ,ે ‘ભગવાન તો સિ�ચદાનંદ�પ છે ને તજેોમય
મૂિત� છે, અને જનેા એક એક રોમને િવષે કોિટ કોિટ સૂય� જવેો �કાશ છે, ને કોિટ કામદેવને પણ લ�ા પમાડે એવા તે
ભગવાન �પાળા છે અને અનંતકોિટ ��ાંડના પિત છે. રા�િધરાજ છે, સવ�ના િનયંતા છે, સવ�ના અંતયા�મી છે અને
અિતશય સુખ�વ�પ છે અને જનેા સુખની આગળ અનંત �પવાન �ીઓને જોયાનું જ ેસુખ તે તુ�છ થઈ �ય છે
અને આ લોક-પરલોક સંબંધી જ ેપંચિવષયના સુખ તે ભગવાનની મૂિત�ના સુખ આગળ તુ�છ થઈ �ય છે; એવું
ભગવાનનું �વ�પ છે. તે �વ�પ સદા િ�ભજુ જ છે ને પોતાની ઈ�છાએ કરીને �ારકે ચતુભુ�જ પણ જણાય છે,
અ�ભજુ પણ જણાય છે અને સહ�ભજુ પણ દેખાય છે. અને તે જ ભગવાન મ��ય-ક�છ-વરાહાિદક �પને તથા
રામકૃ�ણાિદક �પને કોઈક કાય�ને અથ� ધારણ કર ેછે, પણ જ ેએ પોતાનું મૂળ �પ છે તેને ત�ને એ અવતારનું ધારણ
નથી કરતા; તે જ ભગવાન પોતે અનંત ઐ�ય� ને અનંત શિ� સિહત જ મ��ય-ક�છાિદક �પને ધારણ કર ેછે. અને જે
કાય� િનિમ�ે જ ેદેહનું ધારણ કયુ� હોય તે કાય� થઈ રહે છે �યાર ેતે દેહનો �યાગ પણ કર ેછે. તે ભાગવતમાં ક�ું છે;
“भूभारः �िपतो येन तां तनंू िवजहावजः । क�कं क�केनैव �यं चापीिशतुः समम् ।।” જ ેજ ેદેહે કરીને ભગવાને
પૃ�વીનો ભાર ઉતાય� તથા �વોને દેહાિભમાન�પ જ ેચૈત�યમાં કાંટો ખૂંચી ર�ો હતો તેને કાઢીને ને કાઢવાના
કાંટા�પ જ ેપોતાનો દેહ તેને પણ �યાગ કય�. અને રા�સને મારવાને અથ� ભગવાને નૃિસંહ�પ ધાયુ� ને પછી તે કાય�ને
કરીને પછી તે દેહનો �યાગ કરવાને ઈ��ા, પણ તે િસંહને કોણ માર?ે પછી પોતાની ઈ�છાએ કરીને કાળ�પ િશવ તે
શરભનું �પ ધારીને આ�યા. ને નૃિસંહને ને શરભને યુ� થયું. પછી બેય જણે દેહ મૂ�ો. તેણે કરીને િશવ શરભે�ર
મહાદેવ થયા અને નૃિસંહ�એ દેહ મૂ�ો તે નારિસંહી શીલા થઈ. માટે િચ�ામણમાં �ાં �ાં મ��ય-કૂમા�િદક
ભગવાનના અવતારના િચ�ામણ કર ેછે �યાં �યાં થોડાક મ��ય-ક�છાિદકનો આકાર કરીને પછી તે ઉપર શંખ, ચ�,
ગદા, પ�, વ�ૈંતીમાળા, પીતાંબર વ�, િકરીટ-મુકુટ, �ીવ�સનું િચ�, ઈ�યાિદક િચ�ે સિહત ભગવાનની મૂિત�ને લખે
છે તો જો ભગવાનનું �પ અનાિદ એવું જ છે. અને �ીકૃ�ણ ભગવાને �થમ જ�મસમયમાં વસુદેવ-દેવકીને ચતુભુ�જ �પે
દશ�ન દીધું અને અ�ૂરને ચતુભુ�જ�પે દશ�ન જળને િવષે દીધું તથા �િ�મણીને મૂ�છા� આવી �યાર ેપણ ચતુભુ�જ�પે
દશ�ન દીધું અને અજુ�ને પણ એમ ક�ું જ,ે ‘तेनैव �पेण चतुभु�जेन सह�बाहो भव िव�मूत�!’ માટે અજુ�ન પણ
ચતુભુ�જ�પ દેખતા અને યાદવા�થળી કરીને પીપંળાની હેઠે �ીકૃ�ણ ભગવાન બેઠા હતા તે સમયમાં ઉ�વ�એ તથા
મૈ�ેય ઋિષએ ભગવાનનું �પ ચતુભુ�જ, શંખ, ચ�, ગદા, પ�, પીતાંબર સિહત દીઠંુ. અને �ીકૃ�ણ ભગવાન તો �યામ
હતા ને તેનું �પ તો કોિટ કામને લ�ા પમાડે એવું ક�ું છે. માટે એવા મનુ�ય જવેા જણાય છે, તેને િવષે જ પૂવ� ક�ો
એવો �કાશ ને સુખ તે સવ� ર�ા છે. તે જનેે �યાન, ધારણા, સમાિધનું અંગ હોય તેને એની એ મૂિત� છે તે જ કોિટ કોિટ
સૂય�ના �કાશે યુ� દેખાય છે, પણ મશાલ-દીવાનું કામ પડતું નથી. અને એવો �કાશ એ ભગવાનને િવષે છે ને નથી
દેખાતો તે તો એ ભગવાનની એવી ઈ�છા છે અને એ ભગવાન ઈ�છે જ,ે ‘એવો �કાશવાન હંુ આ ભ�ને દેખાઉં’, તો
તે �કાશે યુ� એવી એ જ મૂિત�ને દેખે છે. માટે જનેે ભગવાનનો િન�ય હોય તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘ગોલોક, વૈકંુઠ,
�ેત�ીપ, ��પુર એ ધામના જ ેઐ�ય�, સમૃિ� તથા પાષ�દ તેણે સિહત, એ ભગવાન છે અને એમની સેવાના કરતલ
તો રાિધકા, લ�મી આિદક છે, એવા પરમભાવે સિહત ભગવાનને દેખે છે. અને જ ેમૂઢ છે તે માણસ જવેા દેખે છે. તે
�ીકૃ�ણ ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે, “अवजान�� मां मूढा मानुषी ंतनुमाि�तम् । परं भावमजान�ो मम भूतमहे�रम् ।।”
માટે જ ેમૂઢ છે તે ભગવાનના એવા પરમભાવને ���ા િવના ભગવાનને િવષે પોતાના જવેા મનુ�યના ભાવને પરઠે છે,
તે મનુ�યભાવ તે શું ? તો કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા ઈ�યાિદક અંતઃકરણના ભાવ છે તથા હાડ,
ચામ, મળ, મૂ�ાિદક તથા જ�મ, મરણ, બાળ, યૌવન, વૃ� એ સવ� દેહના ભાવ છે. ઈ�યાિદક જ ેમનુ�યભાવ તે સવ�
ભાવને ભગવાનને િવષે પરઠે છે. માટે એવા ભાવનો પરઠનારો જ ેહોય તેને ભગવાનના િન�ય જવેું જણાય છે તો પણ
તેનો િન�ય કાચો છે. અને એ જ�ર સ�સંગમાંથી પડશે. અને એ ભગવાન તો પરમ િદ�યમૂિત� છે ને ભગવાનને િવષે
તો એ મનુ�યભાવનો લેશ નથી. માટે એ ભગવાનમાંથી મનુ�યભાવને ટાળીને દેવભાવ લાવવો, પછી ��ાિદકનો ભાવ
લાવવો, પછી �ધાનપુ�ષનો ભાવ આવે, પછી �કૃિતપુ�ષનો ભાવ આવે, પછી અ�રનો ભાવ આવે, પછી અ�રાતીત
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એવા પુ�ષો�મ તેનો ભાવ આવે છે. જમે �જના ગોપને આ�ય��પ �ીકૃ�ણ ભગવાનનાં ચિર� દેખીને �થમ તો
દેવભાવ આ�યો, પછી ગગા�ચાય�નાં વચનને સંભારીને નારાયણનો ભાવ આ�યો, પછી એમ ક�ું, ‘જ ેતમે તો નારાયણ
છો, માટે અમને તમા�ં ધામ દેખાડો.’ �યાર ેઅ�રધામ દેખા�યું. એવી રીતે ભગવાનને િવષે જનેે િદ�યભાવ છે તેનો
પૂરો િન�ય �ણવો. અને એમ કહે છે જ,ે ‘આને �થમ ભગવાનનો િન�ય નહોતો ને હવે થયો.’ તે શું એ �થમ
ભગવાનને નો’તો દેખતો ? દેખતો તો હતો, પણ મનુ�યભાવે સિહત દેખતો હતો અને પછી �ાર ેિન�ય થયો �યાર ેતે
િદ�યભાવ સિહત દશ�ન કયુ�, �યાર ેએને િન�ય થયો �ણવો. અને �ાર ેભગવાનને િવષે એવો િદ�યભાવ ન સમજે
�યાર ેએને વાતેવાતે ધોખો થાય ને ગુણ-અવગુણ લીધા કર ેછે જ,ે ‘આનીકોરનો પ� રાખે છે ને અમારો પ� રાખતા
નથી તથા આને વધુ બોલાવે છે ને અમને નથી બોલાવતા અને આને ઉપર વધુ હેત છે ને અમારી ઉપર નથી.’ એવી
રીતે ગુણ-અવગુણ પર�યા કર ેછે. તેણે કરીને એનું અંતર િદવસે િદવસે પાછંુ પડીને અંતે તે િવમુખ થાય છે. માટે
ભગવાનને િવષે તો મનુ�યભાવ ન જ પરઠવો અને ભગવાનના ભ�ને િવષે પણ મનુ�યભાવ ન પરઠવો. કાં જ,ે દેહે
કરીને તો ભગવાનના ભ�માં કોઈક આંધળો હોય, લૂલો હોય, કોિઢયો હોય, બહેરો હોય, વૃ� હોય, કુ�પ હોય અને
તે �ાર ેદેહ મૂકે છે �યાર ેશું ભગવાનના ધામમાં એવા આંધળા-લૂલા જ રહે છે ? નથી રહેતા. એ તો સવ� મનુ�યપણાના
ભાવ છે, તેને મૂકીને િદ�ય�પ થાય છે, ���પ થાય છે. માટે હિરના ભ�ને િવષે મનુ�યભાવ ન પરઠાય તો
પરમે�રને િવષે કેમ પરઠાય ? અને આ જ ેવાત છે તે સૂઝે તો આજ સમજો તો એટલી સમજવી છે અને સૂઝે તો સો વષ�
કરીને સમજો તો પણ એટલી સમજવી છે અને આ વાત સમ�ને એની �ઢતાની ગાંઠ પા�યા િવના છુટકો નથી. માટે
આ અમારી વાત છે તે સવ� હિરભ�ને યાદ રાખીને પર�પર કરવી અને �ાર ેકોઈને અણસમજણે કરીને ધોખો થાય
�યાર ેતેને આ વાત કરીને ચેતાવી દેવો. અને આ જ ેઅમારી વાતા� છે તેને િન�ય ��યે િદવસમાં એકવાર કરવી, એમ
અમારી આ�ા છે; તેને ભુલશો મા, જ�ર ભુલશો મા.” એમ કહીને �ી�મહારાજ સવ� હિરભ�ને ‘જય
�વાિમનારાયણ’ કહીને હસતા થકા પોતાને ઉતાર ેપધાયા�. એવી રીતે �ી�મહારાજની વાતા� સાંભળીને સવ� સાધુ
તથા સવ� હિરભ� તે �ી�મહારાજને સવ� અવતારના કારણ અવતારી �ણીને િદ�યભાવની અિતશય �ઢતા કરતા
હવા.

46. પંચાળા ૨ ( para.4)

અને એમ સમજવું જ,ે એ ભગવાન જવેા તો ભગવાન જ છે; ને બી� જ ે�કૃિતપુ�ષાિદક છે તે તો એના ભ� છે અને
એનું �યાન કર ેછે, માટે એ ભગવાન �પ છે. જમે કોઈ મોટા સંત હોય ને તે ભગવાનનું �યાન કરતા હોય ને તેને
ભગવાન �પ �ણે છે, તેમ એ �કૃિતપુ�ષાિદક પણ ભગવાન�પ છે અને એ સવ�થી પર જ ેપુ�ષો�મ �ીકૃ�ણ તે જ
વાસુદેવ, સંકષ�ણ, ��ુ��, અિન���પે થાય છે તથા રામકૃ�ણાિદક અવતારનું �હણ કર ેછે, તે �યાન કરવા યો�ય છે.’
એમ સમજ ેતો એ યોગમાગ� તે અિતશય િનિવ��ન છે ને �ે� છે. અને સાં�યવાળા છે તેમાં એ દોષ છે જ,ે એ
સાં�યવાળા હોય તે એમ કહે છે જ,ે ‘ અંતઃકરણ◌ ેકરીને તથા ઇિ��યે કરીને જ ેજ ે�હણ કયા�માં આવે છે તે સવ� િમ�યા
છે અને અનુભવે કરીને જ ે�હણ કયા�માં આવે છે તે સ�ય છે.’ એવી રીતે આકારમા�ને િમ�યા કર ેછે તે ભેળે �વના
ક�યાણને અથ� �કટ થયા જ ેભગવાન તેના �પને પણ િમ�યા કર ેછે તથા અિન��, ��ુ��, સંકષ�ણ, એમના �પને
પણ િમ�યા કર ેછે અને િનગુ�ણ એવા જ ેવાસુદેવ તેનું જ �હણ કર ેછે; એવો એ મોટો દોષ છે. માટે એ સાં�યવાળા
એમ સમજ ેતો ઠીક જ,ે સાં�ય િવચારનું �હણ કરીને �કૃિતપુ�ષથી જ ેજ ેઊપ�ું તેને િમ�યા કરીને પોતાના આ�ાને
સવ�થી પૃથક્ શુ� ���પ માનીને તે પછી �વના ક�યાણને અથ� �કટ થયા જ ેભગવાન તેના �પને સ�ય �ણીને
તેનું �યાન કરવું.’ એવી રીતે એ બે �કારના જ ેિવચાર છે તે કોઈક અમારા જવેા મોટા પાસેથી શીખે �યાર ેઆવડે, નિહ
તો શા�ને ભણે-સાંભળે પણ આવડે નિહ. અને છે તો એમ જ,ે �થમ સાં�યિવચાર ેકરીને જ ે���પ થયો હોય તેને
અથ� યોગનો ઉપદેશ છે; તે ક�ું છે જ,ે “��भूतः �स�ा�ा न शोचित न कां�ित । समः सव�षु भूतेषु म���ं लभते पराम्
।।” તથા “आ�ारामा� मुनयो िन��था अ�ु��मे । कुव��हैतुकी ंभ��िम�ंभूतगुणो ह�रः।।” “प�रिनि�तोऽिप नैगु��
उ�म�ोकलीलया । गृहीतचेता राजष� आ�ानं यदधीतवान्।।” એવી રીતે સાં�યવાળાને યોગની અપે�ા છે. કાં જ,ે એ
સાં�યવાળો િવચાર ેકરીને પોતાના આ�ાથી �યિતિર� જ ેજ ેકાંઈ પંચ ઇિ��યો ને ચાર અંતઃકરણ◌ ેકરીને
ભોગવવામાં આવે એવા િવષયભોગ છે, તેને અિતશય તુ�છ �ણે છે; માટે એ કોઈ પદાથ�ને િવષે આ�ય� પામે નિહ
તથા બંધાય નિહ. અને એની પાસે કોઈ આવીને એમ કહે જ,ે આ પદાથ� તો બહુ જ �ડંુ છે.’ �યાર ેતેને એમ િવચાર ેજ,ે
‘ગમે તેવું સા� હશે પણ ઇિ��યો- અંતઃકરણ◌ ેકરીને �હણ કયા�માં આવે એવું હશે ને ઇિ��યો- અંતઃકરણના �હણમાં
જ ેઆવે તે તો અસ�ય છે નાશવંત છે.’ એવી એ સાં�યવાળાને �ઢ સમજણ રહે છે અને પોતાના આ�ાને શુ� �ણે
છે. એવો જ ેસાં�યવાળો તેને યોગમાગ� કરીને ભગવાનની જ ેઉપાસના, �યાન, ભિ� તે કરવા; અને એમ ન કર ેતો
એને િવષે અિત �યૂનતા કહેવાય છે. એવી રીતે સાં�યશા� તથા યોગશા� તેનો જ ેસનાતન િસ�ાંત છે, તે અમે
યથાથ� િવચારીને ક�ો છે. અને જ ેઆધુિનક યોગવાળા ને સાં�યવાળા છે તેમણે તો એ બેય માગ�ને બગાડી નાં�યા છે.
જ ેયોગવાળા છે તે આકારનું �થાપન કરવા �ય છે, �યાર ેબી� �વના આકાર તથા ��ા, િવ�ણુ, િશવના આકાર
તથા રામકૃ�ણઆિદક અવતારના આકાર તે સવ�ને તુ�યપણે �ણે છે. અને સાં�યવાળા છે તે આકારનું ખંડન કર ેછે તે
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ભેળે તીથ�, �ત, �િતમા, યમ, િનયમ, ��ચયા�િદક ધમ�, ��ા, િવ�ણુ, િશવ તથા રામકૃ�ણાિદક અવતાર; એ સવ�નું
ખંડન કર ેછે. માટે આધુિનક જ ેસાં�યવાળા ને યોગવાળા તે બેય માગ�ને મૂકીને કુમાગ� ચા�યા છે તે નારકી થાય છે.”

47. પંચાળા ૩ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેઆ�ા કરી જ,ે “કીત�ન ગાઓ.” પછી, ‘સખી આજ મોહન દીઠા ર ેશેરીએ આવતા ર’ે એ કીત�ન
પરમહંસ ગાવા લા�યા. �યાર ેવળી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે કીત�ન રાખો, અને કીત�ન ગાયા તેમાં હેત બહુ છે. તે
હેતનો અમે િવચાર કય� જ,ે ‘હેત મોટી વાત છે અને હેતે કરીને ભગવાનને ભજવા એ ઠીક છે’ પણ સારી પેઠે િવચારીને
જોયું �યાર ેએમ જણાણું જ,ે ‘હેત છે તે જ ભગવાનની માયા છે.’ કેમ જ,ે �ીઓ પર�પર બોલતી હોય, જોતી હોય,
�પશ� કરતી હોય, તેમાં બી� રીતનું હેત છે; અને પુ�ષ હોય ને પર�પર બોલે, જુવે, �પશ� કર ેતેમાં પણ બી� રીતનું
હેત છે; અને પુ�ષ જ ેતે �ીને જોતો હોય ને આિલંગન કરતો હોય, તેની વાતા� સાંભળતો હોય, તેનો સુગંધ લેતો હોય ને
તેની વાતા� કરતો હોય તેને િવષે જવેું હેત થાય છે ને તે �ીમાં પુ�ષનું મન આકષ�ણ થઈ �ય છે તેવું પુ�ષને પુ�ષમાં
નથી થતું; તથા �ી હોય ને પુ�ષને જોતી હોય, આિલંગન કરતી હોય, ઈ�યાિદક પુ�ષના સંબંધે કરીને �ીને હેત જવેું
પુ�ષમાં થાય છે ને તેનું મન પુ�ષમાં સમ�પણે ખ�ચાઈ �ય છે તેવું �ીને �ીમાં નથી થતું. માટે જ ેથકી જગતનો
�વાહ છે ને જ ે�વને સંસૃિત ને બંધનની કરનારી છે એવી જ ેભગવાનની માયા તે જ હેત�પે છે. પછી એમ િવચાર
થયો જ,ે ‘શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ; એ જ ેપંચિવષય છે તે બીજ ેઠેકાણેથી િમ�યા કરીને એક ભગવાનમાં જ
આ�યંિતક સુખ �ણીને જો�યા હોય તે તો ઠીક છે, તે માયા નથી.’ પછી વળી તેમાં પણ િવચાર થયો જ,ે એ પણ ઠીક
નિહ; કાં જ,ે ભગવાનનાં �પ કરતા અિધક �પ, અિધક �પશ�, અિધક રસ, અિધક ગંધ, અિધક શ�દ તે બી�ને િવષે
જણાય તો ભગવાનને મૂકીને તેને િવષે હેત થઈ �ય. જમે સોળ હ�ર ને એકસો જ ે�ીકૃ�ણભગવાનની �ીઓ હતી તે
જ�મા�તર ેઅ�સરાઓ હતી. તેમણે ��ા પાસે વર મા�યો જ ે‘હે મહારાજ ! અમે દેવ, દૈ�ય અને મનુ�ય એ સવ�નો �પશ�
કય� છે, પણ જ ેનારાયણ પુ�ષ છે તેનો પિતભાવે �પશ� નથી કય�; માટે એવી કૃપા કરો જ,ે એ અમારા પિત થાય.’
પછી ��ાએ ક�ું જ,ે ‘તમે તપ કરો, તમારા પિત નારાયણ થશે.’ �યાર ેતેમણે ઘણું તપ કયુ�. પછી તેમની ઉપર
અ�ાવ� ઋિષ તથા નારદમુિન તે પણ �સ� થયા ને વર આ�યો જ,ે ‘તમારા પિત નારાયણ થશે.’ એવી રીતે જ�મા�તરે
ઘણુંક તપ કરીને �ીકૃ�ણ ભગવાનને પામી હતી, પણ જો ભગવાન કરતા સાંબને િવષે અિધક �પ દીઠંુ તો તેમાં મોહ
પામી. માટે જનેી એક મિત રહેતી ન હોય તેને પંચ ઇિ��યોના િવષયના સુખ સંબંધે કરીને ભગવાનમાં �ીિત કરવી તે
ઠીક નિહ; અને જનેી મિત એકની એક િન�તક�પણે ર�ા કર ેતેને તો ઠીક છે. અને જનેે બુિ� હોય તેને ભગવાનમાં હેત
કેમ કરવું ? તો જ ેચોિવશ ત�વ છે તે થકી પોતાના �વને પૃથક્ �ણવો, ને તે �વને િવષે ખૂંતીને રહી જ ેપંચ
ઇિ��યોની વૃિ�યો તેને ઉખાડી નાખીને ઇિ��યોની વૃિ� િવના �વસ�ાપણે ર�ાં થકા િનગુ�ણપણે કરીને જટેલું
ભગવાનમાં હેત થાય તેટલું કરવું. તે િનગુ�ણપણું તે શું ? જ ેદશ ઇિ��યો તે રજોગુણની સંપિ� છે અને અંતઃકરણ ને
દેવતા તે સ�વ ગુણની સંપિ� છે અને પંચભૂત ને પંચિવષય તે તમોગુણની સંપિ� છે; તે એ �ણ ગુણની સંપિ�ઓ ને
�ણ ગુણ તેને પૃથક્ માનીને કેવળ �વસ�ાએ કરીને રહે તેને િનગુ�ણ કહીએ. એવા િનગુ�ણ થઈને ભગવાનમાં હેત
કરવું. તે ક�ું છે જ,ે ‘नैगु���था रम�े � गुणानुकथने हरेः’ તથા “प�रिन�तोऽिप नैगु�� उ�म�ोकलीलया । गृहीतचेता
राजष� आ�ानं यदधीतवान् ।।”

48. પંચાળા ૩ ( para.4)

અને એવી રીતના જ ે�ાની છે તે �ે� ને �ે��ના �પને �ણીને પોતે �ે���પે થઈને ભગવાનમાં �ીિત કર ેછે. તે
�ે� તે શું ? તો �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ; એ �ણ દેહ તથા ��ત �વ�� અને સુષુિ�; એ �ણ અવ�થા એ સવ� �ે� છે. તે
�ે�ને પોતાના આ�ાથી પૃથક્ �ણે છે જ,ે ‘એ માર ેિવષે કોઈ િદવસ હોય નિહ. હંુ તો એનો �ણનારો છંુ ને અિત
શુ� છંુ, અ�પ છંુ, અિલંગ છંુ, ચેતન છંુ; અને એ �ે� તો અિતમિલન છે, જડ છે, નાશવંત છે.’ અને �ઢપણે સમ�ને ને
એ સવ�થી વૈરા�યને પામીને �વધમ� સિહત જ ેભગવાનને િવષે ભિ� કરવી તેને એકાંિતકી ભિ� કહીએ અને એને
�ાની કહીએ. અને એ જ ે�ાની તે સવ�થી �ે� છે. તે ભગવાને ક�ું છે, “तेषां �ानी िन�यु� एकभ��िव�िश�ते । ि�यो
िह �ािननोऽ�थ�महं स च मम ि�यः ।। उदाराः सव� एवैते �ानी �ा�ैव मे मतम् ।।” એમ સમ�ને ઇિ��યો, અંતઃકરણ,
િવષય એ સવ�ના જ ેમૂળ તે �વમાંથી ઉખેડી નાંખીને ભગવાનને િવષે હેત કરવું એ જ ઠીક છે. અને �ાં સુધી એનાં
મૂળ ઉખાડી ના�યા ન હોય �યાં સુધી એ ઇિ��યો- અંતઃકરણ◌ ેકરીને ભગવાનનાં દશ�ન-�પશ�નાિદક �પ જ ેકામ તે
લેવું, પણ એને પોતાના હેતુ ન માનવા; વૈરી માનવા અને એનો ગુણ ન લેવો, ‘જ ેએ ભગવાનની ભિ�ને િવષે ઉપકાર
કર ેછે.’ કેમ જ;ે ને�ે કરીને ભગવાનનાં દશ�ન થાય છે, �વણે કરીને ભગવાનની કથા સંભળાય છે, �વચાએ કરીને
ભગવાનનો �પશ� થાય છે, નાિસકાએ કરીને ભગવાનની માળા ને તુલસીનો સુગંધ લેવાય છે, મુખે કરીને ભગવાનનાં
કથા-કીત�ન કહેવાય છે તથા િજ�ાએ કરીને ભગવાનની �સાદીનો રસ લેવાય છે; ઈ�યાિદક ભગવાનની ભિ�ને િવષે
ઉપયોગી છે, એમ સમ�ને એનો ગુણ ન લેવો ને એનો િવ�ાસ ન કરવો, એને તો વૈરી જ �ણવાં; કાં જ,ે શું �ણીએ
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એ ભગવાનનાં દશ�ન-�પશ�નાિદકે કરીને જ સુખ માનતાં થકા �ીઆિદકના દશ�ન-�પશ�નાિદકે કરીને જ સુખ મનાવી
દે તો ભૂંડંુ થાય. માટે એ પંચ ઇિ��યો�પ શ�ુને કેદમાં રાખીને ભગવાનની ભિ��પ કામ લેવું. જમે કોઈ રા�એ
પોતાના શ�ુને પક�યો હોય, તેને બેડીમાં બાંધી રાખીને કામ કરાવે પણ છૂટો મેલે નિહ ને િવ�ાસ પણ કર ેનિહ; અને
જો તેને છૂટો મેલે ને િવ�ાસ કર ેતો તે રા�ને તે વૈરી િન�ય માર,ે તેમ જો ઇિ��યો�પ વૈરીનો િવ�ાસ કર ેને છૂટાં મૂકે
ને કેદમાં ન રાખે તો એને િન�ય ભગવાનના માગ� થકી પાડી નાખે છે. માટે એનો િવ�ાસ ન કરવો. અને વળી જમે
ઈં�જે કોઈક ગુનેગારને પકડે છે �યાર ેતેને પાજંરામાં ઊભો રાખીને પૂછે છે, પણ છૂટો મૂકતો નથી ને તેનો િવ�ાસ
કરતો નથી, તેમ એ ઇિ��યો- અંતઃકરણને પંચ વત�માનના િનયમ�પ જ ેપાજં�ં તથા બેડી તેમાં રાખીને ભગવાનની
ભિ� કરાવવી; પણ એને િવષે ગુણ ન લેવો, શ�ુભાવ જ રાખવો. અને જો એમને ભિ�માં ઉપયોગી માનીને હેતુ માને
ને એનો ગુણ લે તો ભગવાનનાં દશ�ન-�પશ�નાિદકને િવષે સુખ મનાવતે થકે જો �ીઆિદકને િવષે કાંઈક સુખ મનાવી
દે તો એનું કયુ�- કરા�યું સવ� �યથ� થઈ �ય. જમે ઝાઝો દા�નો ઢગલો હોય ને તેમાં એક અિ��નો તણખો પ�યો હોય
તો તે દા� સવ� ભ�મ થઈ �ય છે, તેમ એનું કાંઈ ઠેકાણું રહેતું નથી. માટે કેવળ આ�ા�પ થયે થકે જ ેભગવાનને િવષે
હેત થાય તે ઠીક છે; એમ અમારો િસ�ાંત છે. અને એવી રીતે જ ેભગવાનમાં હેત કર ેછે તે અમને ગમે છે. અને એમ
પણ િવચાર કરવો જ,ે ‘ભગવાનમાં જવેું �પ છે તેવું બીજ ેનથી, અને જવેો ભગવાનનો �પશ� છે તેવો બીજ ેનથી, અને
જવેો ભગવાનમાં સુગંધ છે તેવો બીજ ેનથી, અને ભગવાનના �વણમાં જવેું સુખ છે તેવું બીજ ેનથી, અને જવેો
ભગવાનમાં રસ છે તેવો બીજ ેનથી;’ એમ ઇિ��યો- અંતઃકરણને લોભ દેખાડીને બી� િવષયથી પાછા વાળવાં એ પણ
સમજણ ઠીક છે.”

49. 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
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.”

50. પંચાળા ૪ ( para.2)

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
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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.”

51. પંચાળા ૭ ( para.2)

અને �ી�મહારાજ િન�યાનંદ �વામી પાસે �ીમદ્ ભાગવતના �થમ �કંધની કથા કરાવતા હતા, તેમાં ‘ज�ा�� यतः’
એ �ોક �થમ આ�યો, તેનો અથ� કય�; �યાર ે‘य� ि�सग� मृषा’ એવું જ ે�ોકનું પદ તેનો અથ� પોતે �ી�મહારાજ
કરવા લા�યા જ,ે “માયાના �ણ ગુણનો સગ� જ,ે પંચભૂત, ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને દેવતા; તે ભગવાનના �વ�પને િવષે
િ�કાળમાં છે જ નિહ.’ એમ સમજ ેતથા એ �ોકનું પદ જ,ે ‘धा�ा �ेन सदा िनर�कुहकम्’ કે’તાં ધામ જ ેપોતાનું
�વ�પ તેણે કરીને ટા�યું છે એ માયાના સગ��પ કપટ જણેે એવું ભગવાનનું પરમ સ�ય�વ�પ છે. તે આ�યંિતક
�લયને અંતે અ�રધામને િવષે જવેું ભગવાનનું �વ�પ અનંત ઐ�ય�-તજે ેયુ� છે, તેવું ને તેવું જ ��ય� મનુ�ય�પ
ભગવાનને િવષે �ણવું; તેણે ત�વે કરીને ભગવાનને ���ા કહેવાય. અને એ જ ��ય� ભગવાનને મૂઢ �વ છે તે
માિયક �િ�એ કરીને જુએ છે, �યાર ેપોતા જવેા મનુ�ય દેખે છે અને જમે પોતે જ��યો હોય, બાળક થાય, યુવા થાય,
વૃ� થાય ને મરી �ય; તેમ જ ભગવાનને પણ �ણે છે. અને �ાર ેભગવાનના એકાંિતક સાધુના વચનને િવષે િવ�ાસ
લાવીને િન�કપટભાવે કરીને ભગવાનનાં ચરણકમળને ભજ ેછે, �યાર ેએની માિયક �િ� મટે છે; તે પછી એની એ જે
ભગવાનની મૂિત� તેને પરમ ચૈત�ય સત્-િચત્-આનંદમય �ણે છે તે પણ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે “स वेद धातुः पदवी ं
पर� दुर�वीय�� रथा�पाणेः । योऽमायया संततयानुवृ�ा भजेत त�ादसरोजग�म् ।।” અને એ ભગવાનને િવષે જે
બાળક-યુવાન-વૃ�પણું દેખાય છે તથા જ�મ-મરણપણું દેખાય છે, તે તો એની યોગમાયાએ કરીને દેખાય છે, પણ
વ�તુગ�યે તો ભગવાન જવેા છે તેવા ને તેવા જ છે. જમે નટિવ�ાવાળો હોય તે શ� બાંધીને આકાશમાં ઇ��ના શ�ુ જે
અસુરના યો�ા તે સાથે વઢવા �ય છે. પછી કટકા થઇને હેઠો પડે ને તે પછી તે કટકાને ભેગા કરીને તે નટની �ી બળી
મર.ે પછી થોડીક વાર ેતે નટ પાછો આકાશમાંથી હિથયાર બાંધીને જવેો હતો તેવો ને તેવો જ આવે ને રા� પાસે મોજ
માગે ને કહે જ,ે ‘મારી �ી લાવો.’ એવી રીતની જ ેનટની માયા તે પણ ક�યામાં કોઈને આવતી નથી, તો ભગવાનની
યોગમાયા ક�યામાં કેમ આવે ? અને જ ેનટની માયાને �ણતો હોય તે તો એમ �ણે જ,ે ‘એ નટ મય� પણ નથી ને
બ�યો પણ નથી, જવેો છે તેવો ને તેવો જ છે.’ તેમ ભગવાનના �વ�પને જ ેત�વે કરીને સમજતો હોય તે તો ભગવાનને
અખંડ અિવનાશી જવેા છે તેવા જ સમજ.ે જમે �ીકૃ�ણ ભગવાને દેહ મૂ�ો, �યાર ેએ ભગવાનની પ�ીઓ જે
�િ�મણી આિદક હતી, તે એ ભગવાનના દેહને લઇને બળી મરી; �યાર ેઅ�ાની હતા તેણે તો એમ ���ું જ,ે ‘હવે એ
નાશ થઇ ગયા.’ અને જ ે�ાની હતા તેણે તો એમ ���ું જ,ે ‘અહીથંી અંતધા�ન થઇને બીજ ેઠેકાણે જણાણા છે.’ એમ
ભગવાનને અખંડ સમજ.ે તે પોતે �ીકૃ�ણે ક�ું છે જ,ે “अवजान�� मां मूढा मानुषी ंतनुमाि�तम् । परं भावमजान�ो मम
भूतमहे�रम् ।।” માટે મૂખ� હોય તે જો ભગવાનને સાકાર સમજ,ે તો કેવળ મનુ�ય જવેા જ સમજ ેઅને જો િનરાકાર
સમજ ેતો બી� આકારને જમે માિયક �ણે, તેમ ભગવાનના આકારને પણ માિયક �ણે અને અ�પ એવું ભગવાનનું
�વ�પ ક�પે; માટે એ બે �કાર ેમૂખ�ને તો અવળું પડે છે. અને જો ભગવાનને આકાર ન હોય તો �ાર ેઆ�યંિતક �લય
હતો �યાર ે�ુિતએ એમ ક�ું જ,ે ‘स ऐ�त’ કહેતા તે ભગવાન જ ે‘તે જોતા હવા.’ �યાર ેજો જોયું તો એ ભગવાનનું ને�,
�ો�ાિદક અવયવે સિહત સાકાર એવું િદ�ય �વ�પ જ હતું. અને વળી એમ પણ ક�ું છે જ,ે ‘पु�षेणा�भूतेन
वीय�माध� वीय�वान्’ એવી રીતે પુ�ષ�પે થઇને એ પુ�ષો�મ તેણે માયાને િવષે વીય�ને ધારણ કયુ�, �યાર ેએ ભગવાન
�થમ જ સાકાર હતા. અને એ જ ેપુ�ષો�મનારાયણ તે કોઈ કાય�ને અથ� પુ�ષ�પે થાય છે �યાર ેએ પુ�ષ છે તે
પુ�ષો�મના �કાશમાં લીન થઇ �ય છે ને પુ�ષો�મ જ રહે છે. તેમ જ માયા�પે થાય છે, �યાર ેમાયા પણ
પુ�ષો�મના તજેમાં લીન થઇ �ય છે ને તે �પે ભગવાન જ રહે છે. અને પછી એ ભગવાન મહ��વ�પે થાય છે ને તેમ
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જ મહ��વમાંથી થયા જ ેબી� ત�વ તે �પે થાય છે અને પછી તે ત�વનું કાય� જ ેિવરાટ તે �પે થાય છે તથા તે
િવરાટપુ�ષથી થયા જ ે��ાિદક તે �પે થાય છે તથા નારદ સનકાિદક �પે થાય છે. એવી રીતે અનેક �કારના કાય�ને
અથ� જનેે જનેે િવષે એ પુ�ષો�મ ભગવાનનો �વેશ થાય છે, તેને તેને પોતાના �કાશે કરીને લીન કરી નાંખીને પોતે જ
તે �પે કરીને સવ��કષ�ણપણે િવરાજમાન થકા રહે છે અને જનેે િવષે પોતે િવરાજમાન રહે છે; તેના �કાશને પોતે
ઢાંકીને પોતાનો �કાશ �કટ કર ેછે. જમે અિ�� લોઢાને િવષે આવે છે, �યાર ેલોઢાનો જ ેશીતળ ગુણ ને કાળો વણ� તેને
ટાળીને પોતે પોતાના ગુણને �કાશ કર ેછે; તથા જમે સૂય� ઉદય થાય છે, �યાર ેતેના �કાશમાં સવ� તારા ચં�માિદકનાં
તજે લીન થઇ �ય છે ને એક સૂય�નો જ �કાશ રહે છે; તેમ એ ભગવાન જનેે જનેે િવષે આવે છે, �યાર ેતેના તજેનો
પરાભવ કરીને પોતાના �કાશને અિધકપણે જણાવે છે. અને જ ેકાય�ને અથ� પોતે જમેાં �વેશ કય� હતો તે કાય� કરી
ર�ા કેડે તેમાંથી પોતે નોખા નીસરી �ય છે, �યાર ેતો તે પંડે જવેો હોય તેવો રહે છે. અને તેમાં જ ેઅિધક દૈવત જણાતું
હતું તે તો પુ�ષો�મ ભગવાનનું હતું; એમ �ણવું.”

52. ગઢડા મ�ય ૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે કીત�ન રાખો, અમે વાત કરીએ છીએ,” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે
આ�યંિતક ક�યાણ પામવું હોય અને નારદ સનકાિદક જવેા સાધુ થવું હોય, તેને એમ િવચાર કરવો જ,ે આ દેહ છે તેને
િવષે �વ ર�ો છે અને ઇિ��યો અંતઃકરણ છે, તે �વ સાથે વળગી ર�ાં છે અને ઇિ��યો ને અંતઃકરણ છે, તે બાહેર
પણ પંચિવષયમાં વળગી ર�ાં છે. તે અ�ાને કરીને �વ, ઇિ��યો- અંતઃકરણ ને પોતાનું �પ માને છે, પણ વ�તુગ�યે
�વ ઇિ��યો- અંતઃકરણ થકી નોખો છે. અને પંચિવષય છે, તે અંતઃકરણ થકી નોખા છે; પણ એ તો િવષયને અ�યાસે
કરીને અંતઃકરણને િવષે પંચિવષયની એકતા જણાય છે. અને િવષયની જ ેઉ�પિ� તે તો ઇિ��યો થકી થાય છે, પણ
અંતઃકરણમાંથી નથી થતી. જમે અિતશય તડકો હોય અથવા ટાઢ હોય તેનો �થમ બાહેર ઇિ��યોને સંબંધ થાય છે,
પછી ઇિ��યો �ાર ેકરીને શરીરને માંિહલી કોર ેતેનો �વેશ થાય છે, પણ એની ઉ�પિ� માંિહલી કોરથેી નથી; એ તો
બાહેરથી ઉ�પ� થઈને માંિહલી કોર ે�વેશ કર ેછે; તેમ પંચિવષય છે, તે �થમ અંતઃકરણમાંથી ઊપજતા નથી, એ તો
�થમ ઇિ��યોને બાહેર િવષયનો સંબંધ થાય છે ને પછી અંતઃકરણમાં �વેશ કર ેછે. માટે જમે બાહેર ગુમડંુ થયું હોય
તેને ઔષધ ચોપડે �યાર ેજ કરાર થાય પણ કેવળ વાતા� સાંભ�યે કરાર થાય નિહ. અને જમે �ુધા-િપપાસા લાગી હોય
તે ખાધે-પીધે જ િનવૃિ� થાય પણ અ�જળની વાત કય� િનવૃિ� ન થાય, તેમ પંચિવષય�પી જ ેરોગ છે તે તો તેનું �ારે
ઔષધ કરીએ �યાર ેજ િનવૃિ� થાય.

53. ગઢડા મ�ય ૨ ( para.3)

તે ઔષધની રીત એમ છે, �ાર ે�વચાને �ીઆિદક િવષયનો �પશ� થાય છે, �યાર ે�વચા �ાર ેઅંતઃકરણમાં તેનો �વેશ
થાય છે અને અંતઃકરણ �ાર ેથઈને �વમાં �વેશ કર ેછે, પણ મૂળ થકી િવષયની ઉ�પિ� �વમાંથી પણ નથી અને
અંતઃકરણમાંથી પણ નથી. અને જ ેજ ેિવષય અંતઃકરણમાંથી �ફુરતા હશે તે પણ પૂવ�જ�મને િવષે બાહેરથી જ ઇિ��યો
�ાર ેકરીને આ�યા છે. માટે િવષય ટા�યાનું એ જ ઔષધ છે જ,ે �વચાએ કરીને �ીઆિદક પદાથ�નો �પશ� તજવો અને
ને�ે કરીને તેનું �પ ન જોવું અને િજ�ાએ કરીને તેની વાત ન કરવી અને કાને કરીને તેની વાત ન સાંભળવી અને
નાિસકાએ કરીને તેનો ગંધ ન લેવો; એવી રીતે પંચ ઇિ��યો �ાર ેિવષયનો �યાગ �ઢ રાખે, તો બાહેરથી િવષયનો
�વાહ માંહીલી કોર ે�વેશ કર ેનિહ. જમે કૂવામાં પાણીની સેય� આવતી હોય પછી તેને ગોદડાના ગાભા ભરીને બંધ કરે
�યાર ેતે કૂવો ગળાય, તેમ બા� ઇિ��યોને િનયમમાં રાખવે કરીને બા� િવષયનો અંતઃકરણમાં �વેશ ન થાય. અને
જમે ઉદરમાં રોગ થયો હોય તે તો ઉદરમાં ઔષધ �ય �યાર ેજ ટળે, તેમ �થમથી જ ેઇિ��યો �ાર ેકરીને િવષય
અંતઃકરણમાં ભરાયા હોય, તે તો આ�િવચાર ેકરીને ટાળવા; તે આ�િવચાર એમ કરવો જ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ ને મારે
િવષે ઇિ��યો- અંતઃકરણનો સંબંધ નથી’ એમ �ઢ િવચાર કરીને અને તે ચૈત�યને િવષે ભગવાનની મૂિત� ધારીને અને
પોતાના આ�સુખ વતે કરીને પૂણ� રહેવું. જમે કૂવો જળે કરીને પૂણ� ભરાયો હોય �યાર ેજ ેબાહેરથી પોતામાં સેય�
આવતી હોય તેને પોતાનું પાણી ઠેલી રાખે છે, પણ માંહીલી કોર ેતે સેય�ના પાણીનો �વેશ કરવા દે નિહ; અને જો
ઉલેચાઈને ઠાલો થાય તો સેય�નું પાણી બાહેરથી માંહી આવે. એવી રીતે આ�સુખે કરીને માંહીલી કોર ેપૂણ� રહેવું અને
બાહેર પંચ ઇિ��યો �ાર ેિવષયનો માગ� બંધ રાખવો, એ જ કામાિદક ને ��યાનો �ઢ ઉપાય છે; પણ એ િવના એકલા
ઉપવાસે કરીને કામાિદકનો પરાજય થતો નથી. માટે આ િવચાર �ઢ કરીને રાખ�ો”.

54. ગઢડા મ�ય ૧૦ ( para.6)

હવે યોગશા�નો મત કહીએ તે સાંભળો. યોગનો મત એમ છે જ,ે જનેે ભગવાનનું �યાન કરવું હોય તેને �થમ �િ�
િ�થર કરવી. તે �િ� િ�થર કરવા સા� ભગવાનની �િતમા અથવા બીજંુ કાંઇ પદાથ� હોય તેમાં �થમ �િ�ને ઠરાવવી.
પછી એક ને એક આકાર જોતા થકા �િ� િ�થર થઇ �ય �યાર ેતે ભેળુ અંતઃકરણ પણ િ�થર થાય છે. અને �ારે
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અંતઃકરણ િ�થર થાય �યાર ેભગવાનની મૂિત� �દયમાં ધારવી. તેમાં ધારણ કરનાર યોગીને �યાસ ન પડે, સુખે ધરાય છે.
અને જો �થમથી અ�યાસ કરીને અંતઃકરણ િ�થર ન કર ેતો �ાર ેભગવાનનું �યાન કર ે�યાર ેબી� પણ કેટલાક
િટખળ આડાં આવીને ઊભા રહે. માટે યોગશા�નો એ િસ�ાંત છે જ,ે ‘�થમ અ�યાસ કરીને વૃિ� િ�થર કરવી ને પછી
ભગવાન સંગાથે જોડવી.’ એમ �ણવું એ યોગશા� સંબંધી �ાન છે. એવી રીતે એ બે શા�ને મતે કરીને જ ેસમજણ
�ઢ કરવી, તેનું નામ �ાન છે. હવે ભિ�ની રીત તો એમ છે જ,ે �ાર ેસમુ�મંથન કયુ� �યાર ેસમુ�માંથી લ�મી�
નીસયા�. પછી લ�મી�એ હાથમાં વરમાળા લઇને િવચાર કય� જ,ે ‘વરવા યો�ય કોણ છે ? તેને હંુ વ�ં.’ પછી �ાં
તપાસીને જોયું �યાં તો જમેાં �પ તેમાં �ડા ગુણ નિહ ને જમેાં કાંઇક ગુણ તેમાં �પ નિહ. એવી રીતે ઘણાકને િવષે
મોટા મોટા કલંક દીઠા. પછી દેવતા મા� તથા દૈ�ય મા� તેને કલંકના ભયા� દેખીને સવ� ગુણે કરીને સંપૂણ� અને સવ� દોષે
રિહત ને સવ� સુખના િનધાન એવા એક ભગવાનને જ દીઠા �યાર ેલ�મી�ને ભગવાનને િવષે �ઢ ભિ� થઇ. પછી
અિત �ેમે કરીને ભગવાનને વરમાળા પહેરાવી ને ભગવાનને વયા�. માટે એવા ક�યાણકારી ગુણને જ ે�ણવા ને
પરમે�રનો �ઢ આ�ય કરવો તેનું જ નામ ભિ� છે.”

55. ગઢડા મ�ય ૧૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક વાત કરીએ છીએ તે સવ� સાંભળો, અને આ જ ેવાતા� કહીશું તેમાં એક જ સાધન
ક�યાણને અથ� કહીશું, તે એકને િવષે સવ� સાધન આવી �ય એવું એક બળવાન ક�યાણનું સાધન છે. તે કહીએ છીએ
જ,ે દેહને િવષે જ ે�વ છે, તે એમ �ણે છે જ,ે ‘કામ-�ોધાિદક ભૂંડી �કૃિતઓ છે, તે મારા �વ સાથે જડાણી છે.’ એવી
રીતે કામાિદક જ ેજ ે�કૃિત જનેે િવષે મુ�ય હોય, તે �કૃિતને યોગે કરીને પોતાના �વને કામી, �ોધી, લોભી ઈ�યાિદક
કુલ�ણે યુ� માને છે. પણ �વને િવષે તો એ એકે કુલ�ણ છે નિહ. એ તો �વે મૂખા�ઈએ કરીને પોતાને િવષે માની
લીધા છે. માટે જનેે પરમપદ પામવા ઈ�છવું તેને કાંઈક પોતાને િવષે પુ�ષાતન રાખવું પણ છેક નાદાર થઈને બેસવું
નિહ; અને એમ િવચાર કરવો જ,ે ‘જમે આ દેહમાં ચાર અંતઃકરણ છે, દશ ઇિ��યો છે, પંચ �ાણ છે, તેમ હંુ �વા�ા છંુ
તે પણ આ દેહને િવષે છંુ, તે સવ� થકી અિધક છંુ ને એ સવ�નો િનયંતા છંુ.’ પણ એમ ન માનવું જ,ે ‘હંુ તો તુ�છ છંુ ને
અંતઃકરણ, ઇિ��યો તો બળવાન છે.’ જમે કોઈક રા� હોય ને તે બુિ�હીન હોય, પછી એના ઘરનાં મનુ�ય હોય, તે
પણ તેનું વચન માને નિહ. પછી એ વાતા�ની �ાર ેગામના મનુ�યને ખબર પડે �યાર ેગામમાં પણ કોઈ હુકમ માને નિહ.
પછી દેશના મનુ�ય એ વાત સાંભળે �યાર ેદેશના મનુ�ય પણ કોઈ એનો હુકમ માને નિહ. પછી તે રા� �લાિન પામીને
અસમથ� થઈને બેસી રહે અને કોઈ ઉપર હુકમ ચલાવે નિહ. તેમ રા�ને ઠેકાણે �વ છે અને ઘરનાં મનુ�યને ઠેકાણે
અંતઃકરણ છે ને ગામના ને દેશના મનુ�યને ઠેકાણે ઇિ��યો છે. તે �ાર ેએ �વ નાદાર થઈને બેસે ને પછી અંતઃકરણ
ઉપર હુકમ કરીને પરમે�ર સ�મુખ રાખવાને ઈ�છે �યાર ેઅંતઃકરણ એનું ક�ું કર ેનિહ અને ઇિ��યોને વશ રાખવા
ઈ�છે તો ઇિ��યો પણ એને વશ રહે નિહ. પછી એ �વ કાયાનગરને િવષે રા� છે તો પણ રાંકની પેઠે ઓિશયાળો થઈ
રહે છે. અને �ાર ેરા� નાદાર થાય �યાર ેતેના નગરને િવષે મનુ�ય હોય તે સાંઢ થઈને બેસે છે ને રા�નું લેશમા�
ચાલવા દે નિહ; તેમ આ �વના કાયાનગરને િવષે પણ જ ેકામાિદક રા� નથી તે રા� થઈને બેસે છે અને એ �વનું
લેશમા� ચાલવા દેતા નથી. માટે જનેે ક�યાણને ઈ�છવું તેને એવું નાદારપણું રાખવું નિહ ને જ ે�કાર ેપોતાનાં ઇિ��યો
ને અંતઃકરણ તે સવ� પોતાના હુકમમાં વત� એવો ઉપાય કરવો. જમે રા� હોય તે રાજનીિતના �ંથ ભણીને પોતાના
રા�માં પોતાનો હુકમ ચલાવે, પણ રયૈતનો દબા�યો દબાય નિહ. અને જો રાજનીિત ન �ણતો હોય તો તે વ�તી
હુકમ ન માને તેને મારવા જ માંડે, પછી પોતાનો દેશ હોય તે ઉ�ડ થઈ �ય અને કાં તો કોઈ હુકમ જ માને નિહ તેણે
કરીને પોતે દુઃિખયો થકો વત�; એવી રીતે રાજનીિત ���ા િવના બે વાતે બગાડ થાય છે, તેમ �વ પણ જો
રાજનીિતને ���ા િવના કાયાનગરમાં હુકમ કરવા �ય તો એમાંથી સુખ થાય નિહ.”

56. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેપોતાના બે ભજુ ઊંચા ઉપાડીને સવ�ને છાના રા�યા ને પછી પોતાના મુખારિવંદની આગળ �તુિત
કરીને બેઠા એવા જ ેસંત તે ��યે �ી�મહારાજ એમ બોલતા હવા જ,ે “હે સંતો ! જ ેમોટેરા મોટેરા હો ને વાતમાં
સમજતા હો, તે આગળ બેસો ને આ એક વાત ક�ં છંુ તે સવ� િચ� દઈને સાંભળજો. અને આ જ ેમાર ેવાત કરવી છે, તે
કાંઈ દંભે કરીને નથી કરવી તથા માને કરીને નથી કરવી તથા પોતાની મો�પ વધારવા સા� નથી કરવી. એ તો એમ
�ણીએ છીએ જ,ે ‘આ સવ� સંત તથા હિરભ� છે તેમાંથી એ વાત કોઈને સમ�ઈ �ય તો તેના �વનું અિત �ડંુ
થાય,’ તે સા� કરીએ છીએ. અને આ જ ેવાત છે, તે મારી દીઠેલ છે ને મારા અનુભવે કરીને પણ મ� િસ� કરી છે અને
સવ� શા�માં પણ મળતી આવે છે. અને તે એ વાત સભામાં કયા� જવેી નથી તો પણ સભામાં કરીએ છીએ જ,ે મારે
સહજ �વભાવે એમ વત� છે જ,ે આ સંસારને િવષે જ ેઅિત �ડો શ�દ તથા અિત �ડો �પશ� તથા અિત �ડો ગંધ તથા
અિત �ડો રસ તથા અિત �ડંુ �પ એ જ ેપંચિવષય તેમાં હંુ મારા મનને બાંધવાને ઈ�છંુ તો પણ નથી બંધાતું ને એમાં
અિતશય ઉદાસ રહે છે. અને એ જ ેસારા પંચિવષય તથા નરસા પંચિવષય તે બેય સમ વત� છે. અને રા� તથા રંક તે
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પણ સમ વત� છે. અને િ�લોકીનું રા� કરવું તથા ઠીક�ં લઈને માગી ખાવું તે પણ સમ વત� છે અને હાથીને હો�ે બેસવું
તથા પગપાળા ચાલવું તે પણ સમ વત� છે. અને કોઈક ચંદન તથા પુ�પ તથા સારાં વ� તથા ઘરણેાં ચડાવે તથા ધૂળ
નાખે તે બેય સમ વત� છે. અને કોઈક માન આપે તથા કોઈક અપમાન કર ેતે બેય પણ સમ વત� છે. તથા સોનું, �પું,
હીરો તથા કચરો તે બેય સમ વત� છે અને આ હિરભ� બહુ મોટો છે ને આ હિરભ� નાનો છે એમ પણ નથી જણાતું,
બધાય હિરભ� સરખા જણાય છે. અને મારા અંતઃકરણને િવષે અિત તી� વૈરા�ય વત� છે, તેનો પણ ભાર નથી
જણાતો; જમે કોઈકે માથે પાણો ઉપા�યો હોય તથા �િપયા ને સોનામહોરની વાંસળી કે�યે બાંધી હોય તેનો ભાર
જણાય છે, તેમ ભાર નથી જણાતો. અને માર ેિવષે સ�મ� છે તેનો પણ ભાર નથી જણાતો. તથા માર ેિવષે �ાન છે જે
‘હંુ �� છંુ,’ તેનો પણ ભાર નથી જણાતો. અને આ જ ેહંુ ઉપર થકી કોઈક પદાથ�ને વખાણું છંુ ને કોઈક પદાથ�ને
કુવખાણું છંુ તે તો �ણી�ણીને ક�ં છંુ. અને જ ેજ ેપદાથ�ને િવષે ઇિ��યોની વૃિ�ને બળા�કાર ેજોડંુ છંુ તે માંડ માંડ તે
પદાથ� સ�મુખ રહે છે અને �ાર ેઢીલી મેલું છંુ �યાર ેતરત પાછી વળી આવે છે. જમે આકાશને િવષે પથરો ફગાવીએ તે
�ાં સુધી હાથને જોર ેકરીને ઠેલાય �યાં સુધી જ આકાશને િવષે રહે ને પછી પાછો પૃ�વીને િવષે આવીને પડે છે; અને
જમે પૂંછલેલ ઢોર હોય તેને માણસ બળા�કાર ેકરીને �ાં સુધી ઊંચું ઝાલી રાખે �યાં સુધી રહે ને �ાર ેમૂકી દે �યારે
ધબ લઈને પડી �ય; અને જમે કોઈક પુ�ષ સૂઝે એટલો બિળયો હોય ને દાંતે આખી સોપારી ભાંગી નાખતો હોય અને
તે પુ�ષને દશવીશ કાગદી લીબંુ ચુસા�યાં હોય, પછી તે શેકેલા ચણા પણ માંડ માંડ ચાવે, તેમ િવષય સ�મુખ
બળા�કાર ેવૃિ�ને જોડીએ છીએ તો માંડ માંડ જોડાય છે. તે આ જ ેએમ મને વત� છે તેનું શું કારણ છે ? તો મારી
ઇિ��યોની જ ેવૃિ� છે તે પાછી વળીને સદા �દયને િવષે જ ેઆકાશ છે તેને િવષે વત� છે અને તે �દયાકાશને િવષે
અિતશય તજે દેખાય છે. જમે ચોમાસાને િવષે આકાશમાં વાદળાં છાઈ ર�ાં હોય તેમ મારા �દયને િવષે એકલું તજે
�યાપી ર�ું છે.

57. ગઢડા મ�ય ૧૬ ( para.10)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િવષય સ�મુખ ઇિ��યોની જ ેતી�ણતા તેને ટા�યાનો શો ઉપાય છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઇિ��યોની તી�ણતાને ટા�યાનો એ જ ઉપાય છે જ,ે પરમે�ર ે�યાગીના ને ગૃહ�થના જે
િનયમ બાં�યા છે, તેમાં સવ� ઇિ��યોને મરડીને રાખે તો સહેજ ેજ ઇિ��યોની તી�ણતા મટી �ય. અને �ો�, �વક્, ચ�ુ,
રસના અને ��ાણ; એ પાંચે ઇિ��યોને �ાર ેકુમાગ�માં ન જવા દે, �યાર ેઇિ��યોના આહાર શુ� થાય છે. તે કેડે
અંતઃકરણ પણ શુ� થાય છે. માટે વૈરા�યનું બળ હોય અથવા ન હોય તો પણ જો ઇિ��યોને વશ કરીને પરમે�રના
િનયમમાં રાખે, તો જમે તી� વૈરા�યે કરીને િવષય �તાય છે તે થકી પણ તે િનયમવાળાને િવશેષે િવષય �તાય છે.
માટે પરમે�રના બાંધેલા જ ેિનયમ છે તેને જ અિત �ઢ કરીને રાખવા.”

58. ગઢડા મ�ય ૨૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “આજ તો અમારા ઉતારામાં અમારી પાસે રહેનારા જ ેસોમલોખાચર
આિદક હિરભ� તેમને અમે એક �� પૂ�ો છે, તેનો સવ� પરમહંસ મળીને ઉ�ર કરો.” પછી પરમહંસે ક�ું જ,ે “હે
મહારાજ ! એ �� અમને સંભળાવો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સમાિધિન� પુ�ષ થાય છે, તેને તો માયા થકી
પર િ�થિત થાય છે અને ભગવાનના �વ�પનો પણ �ઢ સંબંધ રહે છે. માટે એ સમાિધિન�ને તો �ાનશિ� તથા દેહ-
ઇિ��યોની શિ� તે વૃિ� પામી જોઈએ; શા માટે જ,ે માયા થકી જ ેચોિવશ ત�વ થયા છે, તે જડ-ચૈત�ય�પ છે, પણ
એકલા જડ ન કહેવાય તેમ એકલા ચૈત�ય પણ ન કહેવાય. અને તે ત�વમાં શિ� પણ સરખી ન કહેવાય; ઇિ��યો થકી
અંતઃકરણમાં �ણપણું િવશેષ છે અને અંતઃકરણ થકી ઇિ��યો અંતઃકરણનો ��ા જ ે�વ તેમાં �ાન િવશેષ છે. તે
�વને �ાર ેસમાિધ થાય છે �યાર ેઇિ��યો- અંતઃકરણના ��ાપણાનો �યાગ કરીને માયા પર જ ે��, તે સરખો એ
�વ ચૈત�ય થાય છે અને ભગવાનના �વ�પનો સંબંધ રહે છે. તે સમાિધવાળાને કેટલાક એમ સમજ ેછે જ,ે ‘જનેે
સમાિધ થાય છે, તેને તો મોર ેસમજણ હતી તેટલી પણ રહેતી નથી.’ માટે એ સમાિધવાળાને �ાન તથા દેહ-ઇિ��યોની
શિ� વૃિ� પામે છે કે નથી પામતી ? એ �� છે.” પછી પરમહંસે જવેી જનેી બુિ� પુગી તેવો ઉ�ર કય�, પણ
�ી�મહારાજના એ ��નો ઉ�ર થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે ઉ�ર કરીએ. એ ��નો તો
એમ ઉ�ર છે જ,ે સા�ી જ ે�� તે તો માયામાંથી ઉ�પ� થયું એવું જ ેચોિવશ ત�વા�ક ��ાંડ, તેને િવષે �વેશ કરીને
તેને ચૈત�યમય કર ેછે અને તેને સવ� િ�યા કરવાની સામથ� આપે છે. અને તે ��નો એવો �વભાવ છે જ,ે કા� તથા
પાષાણ જવેું જડ હોય તેને િવષે �વેશ કર ે�યાર ેતે ચાલે હાલે એવું થઈ �ય છે. તે �� સંગાથે સમાિધએ કરીને
તુ�યભાવને પામે �યાર ેએ �વ પણ ���પ કહેવાય છે અને તેને �ાનની વૃિ� થાય છે. અને ઇિ��યોની શિ� તો
�ાર ેતપ ને િનવૃિ� ધમ� ને વૈરા�ય તેણે યુ� યોગા�યાસ હોય તેને શુક�ના જવેી િસ�દશા �ા� થાય છે. અને જનેે
તપ તથા િનવૃિ�ધમ� તથા વૈરા�ય તેનું સામા�યપણું હોય અને ધમ�, અથ� ને કામ�પ જ ે�વૃિ� માગ� તેને િવષે ર�ો હોય
તેને તો સમાિધ થાય તોય પણ એકલું �ાન જ વૃિ� પામે, પણ ઇિ��યોની શિ� વૃિ� પામીને િસ�દશા ન આવે. અને
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જમે જનક રા� �ાની હતા તેવો �ાની થાય, પણ �વૃિ� માગ�વાળાને નારદ, સનકાિદક, શુક�ના જવેી િસ�દશા ન
પમાય. અને જ ેિસ� હોય તે તો �ેત�ીપ આિદક જ ેભગવાનનાં ધામ તેને િવષે એને એ જ શરીર ેકરીને �ય અને
લોક-અલોક સવ� ઠેકાણે એની ગિત હોય. અને �વૃિ� માગ�વાળાને તો જનકની પેઠે કેવળ �ાનની જ વૃિ� થાય છે,
પણ �ાન ઘટતું નથી. અને જમે �ીકૃ�ણભગવાને ગીતામાં ક�ું તેમ તો થાય છે, �યાં �ોક છે -

59. ગઢડા મ�ય ૨૦ ( para.5)

એ �ોકનો એ અથ� છે જ,ે ‘જનેે િવષે ભૂત�ાણીમા� સૂતા છે, તેને િવષે સંયમી પુ�ષ ��યા છે અને જનેે િવષે
ભૂત�ાણીમા� ��યા છે તેની કોર ેસંયમી પુ�ષ સૂતા છે.’ માટે જ ેપુ�ષની અંતરા�ા સ�મુખ �િ� વત�તી હોય તેને
દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણની કોર ેશૂ�ય ભાવ વત� છે, તેને દેખીને અણસમજુ હોય તે એમ �ણે જ,ે ‘સમાિધવાળાને �ાન
ઓછંુ થઈ �ય છે.’ પછી રજોગુણ, તમોગુણમાં તથા મિલન સ�વગુણમાં રહીને આ ��નો ઉ�ર કરવા �ય તેને એમ
જ સૂઝે જ,ે ‘સમાિધવાળાને �ાન ઓછંુ થઈ �ય છે,’ પણ એમ નથી �ણતો જ,ે ‘હંુ દેહાિભમાની છંુ તે મૂખા�ઈમાંથી
કહંુ છંુ.’ માટે સમાિધવાળો તો દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણથી જુદો પડીને વત� છે, તો પણ �ાનની વૃિ� થાય છે અને
પાછો ઇિ��યો- અંતઃકરણમાં આવીને વત�, તો પણ પોતાને સમાિધને િવષે જ ે�ાન થયું છે, તેનો નાશ થાય નિહ. અને
તપ, િનવૃિ�ધમ� અને વૈરા�ય તેને �હણ કરીને �વૃિ�માગ�નો �યાગ કર ેતો જમે �ાન વૃિ� પા�યું છે તેમ ઇિ��યો-
અંતઃકરણની શિ�યો પણ વૃિ� પામે અને નારદ, સનકાિદક, શુક�ના જવેી િસ�ગિતને પણ પામે.”

60. ગઢડા મ�ય ૨૫ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એવી �ઢ વાસના હોય ને તેની જનેે ટાળવાની ઈ�છા હોય, તો તે શો ઉપાય કરે
�યાર ેટળે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જવેું ઉકા ખાચરને સંતની સેવા કયા�નું �યસન પ�યું છે તેવી રીતે
ભગવાન તથા ભગવાનના સંત તેની સેવા કયા�નું જનેે �યસન પડે ને તે િવના એક �ણમા� પણ રહેવાય નિહ, તો એના
અંતઃકરણની જ ેમિલન વાસના તે સવ� નાશ પામી �ય છે.”

61. ગઢડા મ�ય ૩૧ ( para.2)

અને �ાગ� દવે પાસે �ીમદ્ ભાગવતમાં કિપલગીતાની કથા વંચાવતા હતા. પછી કથાની સમાિ� થઈ, �યારે
�ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “સવ� કારણના પણ કારણ ને અ�રાતીત ને પુ�ષો�મ એવા જ ેવાસુદેવ
ભગવાન તે મહાપુ�ષ�પે કરીને મહામાયાને િવષે વીય�ને ધર ેછે; તે પુ�ષ અ�રા�ક છે, મુ� છે; અને એને �� કહે
છે. અને એ પુ�ષે માયામાં વીય� ધયુ� �યાર ેતે માયા થકી �ધાનપુ�ષ �ારાએ વૈરાજપુ�ષ ઉ�પ� થયા, �યાર ેએ
વૈરાજપુ�ષ તે તે પુ�ષના પુ� કહેવાય. જમે આ જગતમાં કોઈક �ા�ણ, �િ�ય, વૈ�યાિદક જ ે�ાકૃત માણસ હોય ને
તેની �ીમાંથી તેનો દીકરો થાય તેમ એ વૈરાજપુ�ષ થાય છે. એવા જ ેવૈરાજપુ�ષ, તે આ �વ જવેા જ છે અને એની
િ�યા પણ આ �વના જવેી જ છે. ને તે વૈરાજપુ�ષની િ�પરાધ�કાળની આવરદા છે. અને આ જગતની ઉ�પિ�,
િ�થિત, �લય�પ એની �ણ અવ�થા છે; જમે �વની ��ત, �વ��, સુષુિ�; એ �ણ અવ�થા છે તેમ. અને એ
વૈરાજપુ�ષના િવરાટ્, સૂ�ા�ા, અ�યાકૃત; એ �ણ દેહ છે ને તે દેહ અ�ાવરણે યુ� છે ને તે દેહ મહ��વાિદક જે
ચોિવશ ત�વ તે �ાર ેથયા છે. તે એ િવરાટને િવષે ઇિ��યો, અંતઃકરણ ને દેવતાએ �વેશ કય� ને એને ઉઠાડવા માં�યું ને
િવરાટનો �વ પણ માંહી હતો તો પણ એ િવરાટ ઉ�યું નિહ. અને �ાર ે�ે�� એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તે
પુ�ષ�પે કરીને એમાં આ�યા �યાર ેએ િવરાટ દેહ ઉ�યું ને એ વૈરાજપુ�ષ પોતાની િ�યાને િવષે સમથ� થયા. અને એ
જ જ ેભગવાન તે આ �વને �કા�યાને અથ� સુષુિ��પ માયા થકી પર ર�ા થકા એ �વને િવષે સા�ી�પે ર�ા છે,
તો પણ �વને દેહ અને ઇિ��યો ને િવષય તેનો સંગ ઘણો થયો છે. માટે સંગદોષે કરીને એ �વ દેહાિદક�પ થઈ ગયો
છે. તે એના સંગને મૂકીને એ �વ એમ સમજ ેજ,ે ‘મા�ં �વ�પ તો માયા થકી મુ� ને પર એવું જ ે��, તે છે.’ એવી
રીતે િનરંતર મનન કરતો સતો ��નો સંગ કર ેતો એ ��નો ગુણ એ �વને િવષે આવે. પણ એને આ વાતા� સાંભળી
હોય તો પણ િનરંતર �મૃિત રહેતી નથી, એ મોટો દોષ છે. એવી રીતે ઈ�ર જ ેવૈરાજપુ�ષ ને આ �વ એ સવ�ના
�કાશક તો પુ�ષ�પે કરીને પુ�ષો�મ એવા વાસુદેવ છે. અને એ વૈરાજપુ�ષ પણ �વની પેઠે બ� છે, તે િ�પરાધ�
સુધી પોતાની આવરદા ભોગવે છે �યાં સુધી બ� વત� છે અને એનો �લય થાય �યાર ેએને એ પુ�ષનો સંબંધ સા�ાત્
થાય છે. કેમ જ,ે એનો બાપ જ ેપુ�ષ તે સમથ� છે, તે એને એટલો �ળવે છે. અને વૈરાજપુ�ષને માયાનો સંબંધ ર�ો છે.
માટે �લયને અંતે પાછો માયામાંથી ઉપજ ેછે. અને આ �વ છે, તે જવેો પોતે બ� છે ને અસમથ� છે, તેવી રીતે જ એનો
જ ેબાપ હોય તે પણ બ� ને અસમથ� હોય. માટે એ બાપ તે દીકરાને શી સહાય કર?ે માટે એને સુષુિ��પ માયાનો
સંબંધ િનરંતર રહે છે, ટળતો નથી. એ તો �ાર ેપૂવ� ક�ો તેવી રીતે િનરંતર પોતાના �કાશક જ ે�� તેનો મનન �ારા
સંગ કર ે�યાર ેટળે.
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62. ગઢડા મ�ય ૩૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કીત�ન રાખો, ��-ઉ�ર કરીએ તો આળસ મટે.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�થમ હંુ એક �� પૂછંુ છંુ જ,ે આ �વને િવષે માયાના કાય� એવા જ ેઇિ��યો- અંતઃકરણ આિદક ચોિવશ ત�વ તે
ર�ા છે, તે એ ત�વ જડ છે કે ચૈત�ય છે ?” પછી પરમહંસે ક�ું જ,ે “એ ત�વ ચૈત�ય તો ખરા.” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “�ાર ેએ ત�વ ચૈત�ય છે �યાર ેઆ શરીરને િવષે �વ છે, તે ભેળા ચોિવશ ત�વના પણ ચોિવશ �વ થયા.
�યાર ેઆ �વનું જ ેક�યાણ થશે તે પણ સવ�ને વહ�ચાતું ભાગે આવશે ને જ ેપાપ કરશે તે પણ સવ�ને વહ�ચાતું ભાગે
આવશે. �યાર ેસુખ-દુઃખનું જ ેભો�ાપણું, તે એક �વને િવષે જ નિહ કહેવાય અને સંિચત, �ાર�ધ ને િ�યમાણ એ
�ણ �કારના જ ેકમ� તે પણ એક �વને જ નિહ કહેવાય. અને નારદાિદક જ ેપૂવ� મુ� થયા છે, તેમનો એક
પોતપોતાનો �વ જ મુ� થયો છે, પણ તે ભેળા ચોિવશ ત�વના �વ તો મુ� થયા ક�ા નથી.” એવી રીતે આશંકા
કરીને ત�વને િનજ�વ કરી દેખા�યા. પછી તેમાં જ ેજ ેરીતે પરમહંસે ઉ�ર કયા� તેને તેને આશંકા કરીને ખોટા કરી
ના�યા. તે કોઈ રીતે પરમહંસથી ઉ�ર થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, એનો ઉ�ર અમે કરીએ જ,ે એ
ત�વ જ ેતે કાય�-કારણ ભેદે કરીને બે �કારના છે; તેમાં કારણ�પ જ ેત�વ છે, તે ચૈત�ય છે ને કાય��પ જ ેત�વ છે, તે જડ
છે. અને આ �વ છે તે પોતે િવશેષ સ�ાએ કરીને �દયને િવષે ર�ો છે ને પોતાની સામા�ય સ�ાએ કરીને દેહ,
ઇિ��યો, અંતઃકરણમાં તદા�કપણે મ�યો છે; તેણે કરીને એ દેહાિદક ચૈત�ય જવેા જણાય છે, પણ એ તો જડ જ છે.
અને �ાર ેએ �વ ભગવાનનો ભ� થઈને ભગવાનના ધામમાં �ય છે, �યાર ેજડ એવા જ ેત�વ તે પ�યા રહે છે. અને
એ ચોિવશ ત�વ છે, તે માયામાંથી થયા છે; માટે માયા�પ છે ને જડ છે. અને દેહ, ઇિ��યો ને અંતઃકરણ�પે જુદા જુદા
જણાય છે, તે તો જમે એક પૃ�વી છે તે જ �વચા, માંસ, મ�ા, અિ�થ ને �નાયુ એ પાંચ �પે થઈ છે ને કાચ�પે પણ
કરનારાની કીમંતે થઈ છે, તેમ એ માયા છે તે પરમે�રની ઈ�છાએ કરીને એ દેહાિદક �પ જુદે જુદે �કાર ેજણાય છે.”

63. ગઢડા મ�ય ૪૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તમે સવ� મુિનમંડળ તથા ��ચારી તથા ગૃહ�થ સ�સંગી તથા પાળા તથા
અયો�યાવાસી, એ તમે સવ� મારા કહેવાઓ છો. તે જો હંુ ખટકો રાખીને તમને વતા�વું નિહ અને તમે કાંઇક ગાફલપણે
વત�, તે અમારા થકી દેખાય નિહ. માટે જ ેજ ેમારા કહેવાયા છો તેમાં માર ેએક તલમા� કસર રહેવા દેવી નથી. માટે
તમે પણ સૂધા સાવધાન રહે�ો; જો જરાય ગાફલાઈ રાખશો તો તમારો પગ ટકશે નિહ. અને માર ેતો જ ેતમે
ભગવાનના ભ� છો તેના �દયમાં કોઈ �તની વાસના તથા કોઈ �તનો અયો�ય �વભાવ તે રહેવા દેવો નથી. અને
માયાના �ણ ગુણ, દશ ઇિ��યો, દશ �ાણ, ચાર અંતઃકરણ, પંચ ભૂત, પંચ િવષય અને ચૌદ ઇિ��યોના દેવતા એમાંથી
કોઈનો સંગ રહેવા દેવો નથી; ને એ સવ� માિયક ઉપાિધ થકી રિહત સ�ામા� એવો જ ેઆ�ા તે �પે થઈને
ભગવાનની ભિ� કરો એવા સવ�ને કરવા છે, પણ કોઈ �તનો માયાનો ગુણ રહેવા દેવો નથી. અને આ જ�મમાં સવ�
કસર ન ટળી તો બદિરકા�મમાં જઈને તપ કરીને સમ� વાસના બાળીને ભ�મ કરવી છે તથા �ેત�ીપમાં જઈને
િનર�મુ� ભેળા તપ કરીને સમ� વાસના બાળીને ભ�મ કરી નાંખવી છે, પણ ભગવાન િવના બી� કોઈ પદાથ�માં
�ીિત રહે એવું રહેવા દેવું નથી. માટે સવ� હિરભ� તથા સવ� મુિનમંડળ સાવધાન રહે�ો.” એટલી વાતા� કરીને
�ી�મહારાજ પોતાના ઉતારામાં પધાયા�.

64. ગઢડા મ�ય ૪૮ ( para.2)

અને સાધુ �ેમાનંદ �વામી ભગવાનના �યાનના અંગની ગરબીયો જ,ે ‘વંદુ સહ�નંદ રસ�પ અનુપમ સારને ર ેલોલ’
એ ગાવતા હતા. પછી �ાર ેગાઈ ર�ા �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “બહુ સારાં કીત�ન ગાયા; આ કીત�નને
સાંભળીને તો અમારા મનમાં એમ િવચાર થયો જ,ે ‘આવી રીતે એને ભગવાનની મૂિત�નું િચંતવન છે, માટે એ સાધુને તો
ઉઠીને સા�ાંગ દંડવત્ �ણામ કરીએ.’ અને જનેે આવી રીતે અંતઃકરણમાં ભગવાનનું િચંતવન થતું હોય ને એવી
વાસનાએ યુ� જો દેહ મૂકે તો તેને ફરીને ગભ�વાસમાં જવું પડે જ નિહ. અને એવી રીતે ભગવાનનું િચંતવન કરતા
�વતો હોય તો પણ એ પરમપદને પા�યો જ છે. અને જવેા �ેત�ીપમાં િનર�મુ� છે, તેવો જ એ પણ િનર�મુ� થઈ
ર�ો છે. અને દેહિ�યા તો યો�ય હોય એટલી સહેજ ેજ થાય છે. અને જનેે ભગવાનના �વ�પનું એવી રીતે િચંતવન
થાય છે, તે તો કૃતાથ� થયો છે ને તેને કાંઈ કરવું બાકી ર�ું નથી; અને જનેે ભગવાન િવના બી� પદાથ�નું િચંતવન કરતે
થકે દેહ પડશે, તેને કોિટ ક�પે દુઃખનો અંત આવતો નથી. માટે આવો અવસર આ�યો છે તેને પામીને ભગવાન િવના
બી� પદાથ�નું િચંતવન મૂકીને એક ભગવાનના �વ�પનું જ િચંતવન કરવું.

65. ગઢડા મ�ય ૪૮ ( para.3)
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અને જો ભગવાનના �વ�પનું િચંતવન થઈ ન શકે તો પણ ધમ�, �ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તેણે યુ� એવા જ ેઆ સાધુ
તેને મ�યે પડી રહેવું. અને અમાર ેપણ એ જ અંતરમાં વાસના છે જ,ે ‘આ દેહને મૂકશું પછી કોઈ રીતનું જ�મ થવાનું
િનિમ� તો નથી, તો પણ અંતરમાં એમ િવચારીએ છીએ જ,ે જ�મ ધયા�નું કોઈક કારણ ઉ�પ� કરીને પણ સંતના
મ�યમાં જ�મ ધરવો,’ એમ જ ઈ�છીએ છીએ. અને જનેે એ કીત�નમાં ક�ું એવી રીતનું િચંતવન થતું હોય તે તો કાળ,
કમ� ને માયાના પાશ થકી મુકાયો છે; અને જનેે ઘેર એવા પુ�ષે જ�મ ધય� તેના માબાપ પણ કૃતાથ� થયા �ણવાં. અને
ભગવાન િવના બી� િવષયનું જ ેિચંતવન કર ેછે તે તો અિતશય ભૂ�યો �ણવો. અને �ી, પુ� ને ધનાિદક પદાથ� તે તો
જ ેજ ેયોિનમાં �ય છે, તે સવ�માં મળે છે; પણ આવા ��વે�ા સંતનો સંગ ને �ીવાસુદેવ ભગવાનનું સા�ા�કાર દશ�ન
ને િચંતવન તે તો અિતશય દુલ�ભ છે. માટે જમે િવષયી જનને પંચિવષયનું િચંતવન અંતઃકરણમાં થયા કર ેછે; તેમ જનેા
અંતરમાં અખંડ ભગવાનનું િચંતવન થયા કર ેએથી ઉપરાંત મનુ�ય દેહનો બીજો લાભ નથી. અને એ તો સવ�
હિરભ�માં મુિખયો છે. અને એ ભ�ને શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ; એ પંચિવષય હોય, તો પણ ભગવાન સંબંધી
જ હોય; અને તેના �વણ તે અખંડ ભગવાનની કથા સાંભળવાને ઈ�છે અને �વચા તે ભગવાનનો �પશ� કરવા ઈ�છે
અને ને� તે ભગવાન ને ભગવાનના સંતના દશ�ન કરવા ઈ�છે અને રસના તે ભગવાનના મહા�સાદના �વાદને ઈ�છે
અને નાિસકા તે ભગવાનને ચ�યાં જ ેપુ�પ તુલસી તેના સુગંધને ઈ�છે, પણ પરમે�ર િવના અ�ય વ�તુને સુખદાયી �ણે
જ નિહ. એવી રીતે જ ેવત� તે ભગવાનનો એકાંિતક ભ� કહેવાય.”

66. ગઢડા મ�ય ૫૫ ( para.3)

અને અંતરમાં એમ િવચાર રહે છે જ,ે ‘આપણે તો દેહથકી પૃથક્ આ�ા છીએ, પણ દેહ જવેા નથી.’ અને વળી
અંતરમાં એમ િવચાર ર�ા કર ેછે જ,ે આ�ાને િવષે રખે રજોગુણ, તમોગુણ આિદક કોઈક માયાનો ભાગ ભળી �ય
નિહ ! તેને ઘડીએ ઘડીએ તપાસતાં રહીએ છીએ. જમે સાડા સોળવલું કંચન હોય ને તેને સોનીની પેઢીએ લઈ �ય
અને જો ધણીની લગારકે નજર ચૂકે તો સોની સોનું કાઢી લઈને તેમાં �પું ભેળવી દે. તેમ આ �દય�પી તો સોનીની
પેઢી છે અને તેમાં માયા�પી સોની છે; તે પોતે બેઠો થકો સંક�પ�પી જ ેહથોડો, તેના અખંડ ટચટચ ટચકા મારતો રહે
છે. અને જમે સોનીનાં છોકરા-�ી હોય તે પારસી કરીને તેને હાથ આવે તો કાંઈક સોનું ચોરી �ય; તેમ ઇિ��યો-
અંતઃકરણ એ સવ� માયા�પે જ ેસોની તેના છોકરા-�ી છે, તે કંચન�પ જ ેચૈત�ય તેને િવષે �ણ ગુણ તથા પંચિવષયમાં
આસિ� તથા દેહાિભમાન તથા કામ, �ોધ, લોભાિદક એ �પ જ ે�પું તેને ભેળવીને �ાન-વૈરા�યાિદક ગુણ�પ જે
સોનું તેને કાઢી લે છે. અને જ ેસોનામાંથી સોનું કાઢીને �પું ભેળવે તો તે સોનું બારવલું થઈ �ય છે અને પછી તે
સોનાને તાવી તાવીને પાછંુ સોળવલું કર ેતો થાય છે; તેમ આ �વને િવષે રજ, તમ આિદક જ ે�પું ભ�યું છે, તેને
ગાળીને કાઢી નાંખવું ને પછી કંચન�પ જ ેએક આ�ા તે જ રહે, પણ બીજો માિયક ભેગ કાંઈ રહે નિહ.’ એવી રીતના
િવચારમાં અમે રાત િદવસ મં�યા છીએ; એ અમે અમા�ં અંગ છે, તે ક�ું. હવે એવી રીતે જનેે જ ેઅંગ હોય તે કહો.”
પછી સંતમંડળે એમ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! તમાર ેિવષે તો માિયક ગુણનો ભેગ હોય જ નિહ, તમે તો કૈવ�યમૂિત� છો;
પણ એ જ ેસવ� તમે વાત કરી તે તો અમારા અંગની છે અને તમે ક�ો જ ેિવચાર તે અમાર ેસવ�ને રા�યો જોઈએ.” પછી
�ી�મહારાજ “જય સિ�ચદાનંદ” કહીને પોતાના ઉતારાને િવષે પધાયા�.

67. ગઢડા મ�ય ૫૬ ( para.2)

અને સાધુ દૂકડ-સરોદા લઈને કીત�ન બોલતા હતા. તે કીત�નભિ� થઈ ર�ા પછી �ી�મહારાજ એમ બો�યા જ,ે “આ
કીત�ન સાંભ�યામાંથી તો અમારો આ�ા િવચારમાં જતો ર�ો. પછી તેમાં એમ જણાયું જ,ે ‘ભગવાનને િવષે જે
અિતશય �ીિત એ ઘણી મોટી વાત છે.’ પછી તો ગોપાળાનંદ �વામી આિદક જ ેભગવાનને િવષે �ીિતવાળા હિરભ�
તે સવ� સાંભરી આ�યા અને એ સવ�ના અંતઃકરણ ને એ સવ�ના �વ ને એમની જ ેભગવાનને િવષે �ીિત તે સવ�
જોયામાં આ�યા. પછી અમે અમારા આ�ાને પણ તપાસી જોયો, �યાર ેઅમાર ેજવેી ભગવાનને િવષે �ીિત જણાણી
તેવી બી�ની �ીિત જણાણી નિહ; શા માટે જ,ે કાંઈક ભૂંડા દેશકાળાિદકનો �ાર ેયોગ થાય છે �યાર ેએ સવ� મોટા
છે, તો પણ કાંઈક એમની બુિ�ને િવષે ફેર પડી �ય છે. �યાર ેએમ જણાય જ,ે ‘અંતે પાયો કાચો દેખાય છે.’ તે સારી
પેઠે જો કોઈક ભૂંડા દેશકાળાિદકનો યોગ થાય તો ભગવાનમાં �ીિત છે, તેનું કાંઈ ઠેકાણું રહે નિહ. માટે એ સવ�ને
જોતા અમને અમારી કોરનું ઠીક ભાસે છે જ,ે ‘ગમે તેવા ભૂંડા દેશકાળાિદકનો યોગ થાય પણ કોઈ રીતે અમા�ં
અંતઃકરણ ફર ેનિહ.’ અને ભગવાનને િવષે �ીિત તો તેની જ સાચી જ,ે ‘જનેે ભગવાન િવના બી� કોઈ પદાથ�ને િવષે
�ીિત જ ન થાય.’ અને સવ� સદ્ �ંથનું પણ એ જ રહ�ય છે જ,ે ભગવાન છે, એ જ પરમ સુખદાયક છે ને પરમ સાર વ�તુ
છે. અને તે �ભુ િવના જ ેજ ેબી� પદાથ� છે, તે અિતશય તુ�છ છે ને અિત અસાર છે. અને જનેે ભગવાન જવેી બી�
પદાથ�માં પણ �ીિત હોય તેનો તો ઘણો જ પાયો કાચો છે. જમે કસુંબલ વ� હોય તે ઘણું સા� જણાતું હોય, પણ �ારે
તે ઉપર પાણી પડે ને પછી તેને તડકામાં સુકવીએ �યાર ેસૂધું નકા�ં થઈ �ય ને ધોળા વ� જવેું પણ ન રહે; તેમ જનેે
પંચિવષયમાં �ીિત હોય તેને �ાર ેકુસંગનો યોગ થાય �યાર ેકાંઈ ઠેકાણું રહે નિહ. માટે જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને
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તો ભગવાનને રા� કયા� સા� પંચિવષયનો અિતશય �યાગ કય� જોઈએ, પણ ભગવાનને િવષે જ ે�ીિત, તેમાં િવ�
કર ેએવું કોઈ પદાથ� વહાલું રાખવું નિહ.”

68. ગઢડા મ�ય ૫૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો એક વાતા� કરીએ જ,ે �ાર ેતમે કીત�ન ગાતા હતા �યાર ેઅમે કીત�ન
સાંભળતા જમે િવચાર કય� છે, તે િવચાર કહીએ છીએ જ,ે ભગવાનમાં �ીિત કરવી તે એક સ�ા�પે રહીને જ કરવી. ને
તે સ�ા�પ આ�ા કેવો છે ? તો જનેે િવષે માયા ને માયાના કાય� જ ે�ણ ગુણ ને દેહ, ઇિ��યો અંતઃકરણ તેનું કોઈ
આવરણ નથી. અને કાંઈક જ ેઆ�ાને િવષે આવરણ જવેું જણાય છે, તે અ�ાને કરીને જણાય છે, પણ જણેે �ાન-
વૈરા�યે કરીને એનો સવ� �કાર ેિનષેધ કરી ના�યો છે, તેને તો એ આ�ાને િવષે કોઈ �તનું આવરણ નથી. અને એ
આ�ા�પે જ ેવત�વું તે કેવળ �� થઈને મ�ત થવું તેને અથ� નથી; એ તો પોતાને આ�ા�પે રહેવું તેનું એ �યોજન છે
જ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ, તે માર ેિવષે કોઈ �તનું માયાનું આવરણ નથી, તો આ�ા થકી પર જ ેપરમા�ા નારાયણ વાસુદેવ
તેને િવષે તો માયાનો લેશ પણ કેમ હોય?’ એવી રીતે ભગવાનમાં કોઈ રીતનો દોષ ન આવે તે સા� આ�િન�ા �ઢ
કરીને રાખવી. અને એ આ�ાના �કાશને િવષે િવચારને રાખીને સ�ા�પમાં જ ેપેસવા આવે તેનો નાશ કરી નાખવો.
જમે દીવાના �કાશમાં ગરોળી આવીને જ ેજ ેજંતુ આવે તેનો નાશ કર ેછે; તેમ આ�ાનો જ ે�કાશ, તેમાં ર�ો જે
િવચાર, તે આ�ા િવના બી� પદાથ�નો નાશ કરી નાખે છે.

69. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેપોતાના ભ�ી� જ ેઅયો�યા�સાદ� અને રઘુવીર�, તેમને બોલાવીને ક�ું જ,ે “તમે અમને ��
પૂછો. પછી �થમ અયો�યા�સાદ�એ �� પૂ�ો જ,ે “આ સંસારને િવષે એવો પુ�ષ હોય જ,ે આઠો પહોર તો
સંસારની િવટંબણામાં ર�ો હોય અને ગમે એવું યો�ય-અયો�ય કમ� પણ થઈ જતું હોય, અને તે એક ઘડી કે બે ઘડી
ભગવાનનું ભજન કરતો હોય, �યાર ેતે ભજને કરીને તેણે િદવસ બધામાં પાપ કયુ� તે બળે કે ન બળે. એ �� છે.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સારો િદવસ �વૃિ� માગ�માં રહીને ગમે તેવી િ�યા કરી હોય ને ભગવાનનું ભજન કરવા બેસે
તે સમે એ ભજનના કરનારાના ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને �વ એ સવ� એકા� થઈને જો ભજનમાં જોડાય, તે એવી રીતે
એક ઘડી કે અધ� ઘડી પણ જો ભગવાનના ભજનમાં જોડાય તો સમ� પાપ બળીને ભ�મ થઈ �ય છે. ને ઇિ��યો,
અંતઃકરણ ને �વ તે એકા� થઈને જો ભગવાનના ભજનમાં ન જોડાય તો તેના ભજન થકી તો ઘડી કે અધ� ઘડીમાં
પાપ ન બળે અને એનું જ ેક�યાણ તે તો ભગવાનને �તાપે કરીને થાય. એનો એ જ ઉ�ર છે.”

70. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.4)

એવી રીતે �ી�મહારાજ વાતા� કરીને પછી પોતાની ઈ�છાએ કરીને બોલતા હવા જ,ે “અમે જ ેિદવસથી િવચારીએ
છીએ તે િદવસથી અમારી નજરમાં એમ આવે છે જ,ે �વના ક�યાણને અથ� �ણ અંગ છે તે અિત સુખદાયી છે. તેમાં
એક તો અિતશય આ�િન�ા, જ ેશુક�ની પેઠે આ�ા�પ થઈને પરમે�રનું ભજન કરવું. અને બીજંુ પિત�તાનું અંગ,
જ ેગોપીઓની પેઠે પિતભાવે ભગવાનનું ભજન કરવું. અને �ીજંુ દાસપણાનું અંગ, જ ેહનુમાન� તથા ઉ�વ�ની પેઠે
દાસભાવે ભગવાનનું ભજન કરવું. એ �ણ અંગ િવના કોઈ રીતે કરીને �વનું ક�યાણ થતું નથી. અને અમે તો એ �ણ
અંગને �ઢ કરી રાખીએ છીએ અને એ �ણ અંગમાંથી જનેે એકેય અંગ �ઢપણે હોય તો તે કૃતાથ� થાય છે. અને હવે એ
�ણ અંગવાળાનાં જ ેલ�ણ તે નોખા નોખા કરીને કહીએ છીએ તેમાં આ�િન�ાવાળાનું તો એ લ�ણ છે જ,ે એક કોરે
તો આ�ા છે અને એક કોર ેતો દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ, �ણ ગુણ, પંચિવષય એ આિદક જ ેમાયાનું ટોળું તે છે. અને
એ બેના મ�યને િવષે જ ેિવચાર રહે, તે િવચાર �ાન�વ�પી છે. તે િવચાર જમે વાયુએ રિહત �થળને િવષે દીપકની
િશખા અિતશય િ�થર થઈને રહે છે, તેમ િ�થર થઈને રહે છે. ને તે િવચાર દેહ, ઇિ��યો ને અંતઃકરણ; એમને આ�ા
સંગાથે એક થવા દેતો નથી અને તે િવચાર પણ આ�ા સંગાથે એક થતો નથી. અને �ાર ેતે િવચારને �વ પામે છે
�યાર ેતે �વની વૃિ� કાશી સુધી લાંબી હોય તે વરતાલ જટેલામાં આવે છે. અને પછી તે િવચાર �ાર ે�ઢ થાય, �યારે
વરતાલ થકી આ ગઢડા જટેલામાં આવે છે. ને પછી આ ગઢડા જટેલે લાંબી વૃિ� હોય તે સંકેલાઈને પોતાના દેહ
જટેલામાં રહે છે. અને પછી દેહમાંથી વૃિ� ટંૂકી થઈને ઇિ��યોના ગોલકમાં જ રહે છે. ને પછી ઇિ��યોના ગોલક થકી
ઇિ��યોની વૃિ� છે, તે અંતઃકરણ સ�મુખ થઈ �ય છે. ને પછી ઇિ��યોની ને અંતઃકરણની જ ેવૃિ� છે તે આ�ાને િવષે
લીન થઈ �ય છે, �યાર ેએ �વના વાસનાિલંગ દેહનો નાશ થયો કહેવાય છે. અને એ િવચાર છે, તે �ાર ેઆ �વ
સંગાથે મળે છે, �યાર ેતે �વના �દયને િવષે �કાશ થાય છે અને પોતાના આ�ાનું ���પે દશ�ન થાય છે ને તે ��ને
િવષે પર�� જ ેનારાયણ તેનું પણ દશ�ન થાય છે. અને તે દશ�નના કરનારાને એમ અનુભવ થાય છે જ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ
અને માર ેિવષે જ ેપરમા�ા છે તે અખંડ ર�ા છે.’ અને એવી રીતની અખંડ િ�થિત રહે એ આ�િન�ાની અિત ઉ�મ
દશા છે.
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71. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.6)

અને �ીજંુ જનેે દાસભાવે કરીને ભિ�નું અંગ છે તેને પણ પોતાના જ ેઈ�દેવ છે, તેનું જ દશ�ન ગમે અને તેની જ વાતા�
સાંભળવી ગમે ને પોતાના ઈ�દેવનો જ �વભાવ ગમે અને તેની જ પાસે રહેવું ગમે. એવો �ીિતવાન હોય તો પણ
પોતાના ઈ�દેવની સેવા સા� ને રા�પા સા� રાત-િદવસ એમ ઈ�છયા કર ેજ,ે ‘મને મારા ઈ�દેવ કાંઈક આ�ા કર ેતો
હંુ અિતશય હષ� કરીને ક�ં.’ પછી પોતાના ઈ�દેવ છે, તે આ�ા કર ેતો છેટે જઈને રહે તો પણ રા� થકો રહે, પણ કોઈ
રીતે અંતઃકરણમાં ખેદ પામે નિહ અને આ�ાને િવષે જ પરમ આનંદ માને. એ દાસ�વભિ�ની ઉ�મ દશા છે. એવા
દાસ�વ ભિ�વાળા તો આજ ગોપાળાનંદ �વામી છે અને બી� મુ�ાનંદ �વામી છે. અને એ �ણે અંગવાળા જે
ભગવાનના ભ� તેમાં ઉ�મ, મ�યમ અને કિન� પ� છે અને એથી જ ેબહાર ર�ા, તે તો કેવળ પામર કહેવાય. માટે
એ �ણમાંથી એક અંગ પિરપૂણ� થાય ને તે કે�યે દેહ મૂકે તે તો ઠીક છે અને એ �ણમાંથી એકેય અંગ જનેે પિરપ� ન
થયું હોય ને તેને જ ેમરવું તે ઠીક નથી અને તે તો પાંચ દહાડા વધુ �વે ને પોતાની અણસમજણને ટાળીને ને એ �ણ
અંગમાંથી કોઈક એક અંગને �ઢ કરીને મર,ે એ જ ઠીક છે.

72. ગઢડા મ�ય ૬૩ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �ૃ�ા ને ��ય મ�યમાં જ ેિવચાર રહે છે, તે ��ાને ને ��યને જુદા
જુદા રાખે છે. એમાં �વનું �ણપણું કયું �ણવું ને ઇિ��યો- અંતઃકરણનું �ણપણું કયું �ણવું ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “અમને તો એમ જણાય છે જ,ે જનેો �વ અિતશય બળને પા�યો હોય તેને તો અંતઃકરણની વૃિ�ઓ તે
�વની જ વૃિ� છે. અને તેના ચાર િ�યાએ કરીને ચાર િવભાગ જણાય છે. અને તે અંતઃકરણમાં ને ઇિ��યોમાં �ણપણું
છે, તે �વનું જ છે; તે ઇિ��યો- અંતઃકરણને �ાં ઘિટત હોય �યાં ચાલવા દે ને �ાં ઘિટત ન હોય �યાં ન ચાલવા દે.
અને જનેો �વ અિતશય બળને પા�યો હોય, તેને તો ભૂંડંુ �વ�� પણ આવે નિહ. અને જનેો �વ િનબ�ળ હોય, તેને તો
સાં�યના મતને અનુસરીને એક ��ા એવો જ ેપોતાનો આ�ા, તે આ�ાપણે રહેવું; પણ ઇિ��યો- અંતઃકરણ ભેળું
ભળવું નિહ. એવી રીતે સ�ા�પ રહેતાં થકા એનો �વ બળને પામે છે. અને એથી પણ બળ પામવાનો એક અિતશય
મોટો ઉપાય છે જ,ે ભગવાન ને ભગવાનના જ ેસંત તેને િવષે જનેે �ીિત હોય, ને તેની સેવાને િવષે અિતશય ��ા હોય,
ને ભગવાનની નવધા ભિ�એ યુ� હોય, તેના �વને તો ત�કાળ અિતશય બળ આવે છે. માટે �વને બળ પામવાને
અથ� ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ની સેવા બરોબર બીજો કોઈ ઉપાય નથી.

73. વરતાલ ૪ ( para.3)

એમ ઉ�ર કરીને પછી �ી�મહારાજ �� પૂછતા હવા જ,ે “ભગવાનનો એકાંિતક ભ� એવો જ ેયોગી હોય, તે
સાં�યશા� ને યોગશા� એ બેયનો મત એક વાસુદેવ નારાયણ પર છે એમ �ણે. માટે તે યોગી કયે �કાર ેભગવાનના
�વ�પમાં વૃિ� રાખે ? અને કેમ પોતાના મનને ચલાવે ? ને તે મન ભેળી કેમ મૂિત�ને રાખે ? અને તે કેવી રીતે અંતરમાં
વૃિ� રાખે ? ને કેવી રીતે બારણે વૃિ� રાખે ? અને િન�ા�પી લય ને સંક�પ િવક�પ�પી િવ�ેપ તે થકી કેવી યોગની
કળાએ કરીને જુદો પડે? એનો ઉ�ર કહો.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ તથા ગોપાળાનંદ �વામીએ જવેું આવ�યું તેવું
ક�ું, પણ કોઈ થકી ઉ�ર થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે જળનો ફુવારો હોય તેને યોગે કરીને ઘૂમરી
ખાઈને જળ ઊંચું ઊછળે છે, તેમ અંતઃકરણ�પી જ ેફુવારો, તેને િવષે �વની વૃિ� છે તે ઘૂમરી ખાઈને પંચ ઇિ��ય �ારે
ઊછળે છે તેને જ ેયોગી હોય તે બે �કાર ેકરીને, એક વૃિ�એ કરીને તો પોતાના �દયને િવષે સા�ી�પે ર�ા એવા જે
�ીવાસુદેવ ભગવાન તેનું િચંતવન કર ેઅને બી� વૃિ� છે તેને તો �િ��ાર ેકરીને બહાર રાખે અને તે વૃિ�એ કરીને
બહાર ભગવાનનું િચંતવન કર.ે તે પણ નખિશખા પય��ત સમ� મૂિત�નું ભેળું જ િચંતવન કર ેપણ એક એક અંગનું જુદંુ
જુદંુ િચંતવન ન કર.ે જમે મોટંુ મંિદર હોય તેને એકસામટંુ ભેળું જ જુવે તથા જમે મોટો પવ�ત હોય તેને એકસામટો ભેળો
ને ભેળો જ જુવે, એવી રીતે ભગવાનના �વ�પને જુવે પણ એક એક અંગ ન જુવે. અને તે મૂિત�ને �ાર ેપોતાની �િ�
આગળ છેટે ધાર,ે ને તે મૂિત�ને પડખે બીજંુ કાંઈક પદાથ� દેખાય તો તે મૂિત� છેટે ધારી છે તેને ઢંૂકડી લાવીને પોતાની
નાિસકાના અ�ની ઉપર એ મૂિત�ને રાખે, એમ કરતા પણ આસપાસ કાંઈક પદાથ� જણાય તો પોતાની �કુિટના મ�યને
િવષે મૂિત�ને ધાર,ે એમ કરતા જો આળસ કે િન�ા જવેું જણાય તો વળી મૂિત�ને �િ� આગળ છેટે ધાર.ે પછી જમે છોકરા
પતંગને ઉડાડે છે તેવી રીતે મૂિત��પી પતંગને પોતાની વૃિ��પી જ ેદોરી, તેણે કરીને મૂિત�ને ઊંચી ચઢાવે અને વળી
પાછી હેઠી લાવે અને અડખે પડખે ડોલાવે, એવી રીતે યોગકળાએ કરીને �ાર ેસચેત થાય �યાર ેવળી પાછી મૂિત�ને
નાિસકાને અ�ે ધાર ેને �યાંથી �કુિટમાં લાવીને �દયને િવષે મૂિત�ને ઉતાર.ે અને અંતરને િવષે સા�ી�પ જ ેમૂિત� અને
બહારની મૂિત� એ બેયને એક કર.ે પછી અંતઃકરણની બે �કાર ેવૃિ� હોય તે એક થઈ �ય છે એમ કરતા જો આળસ કે
િન�ા જવેું જણાય તો વળી બે �કાર ેવૃિ�ને કરીને મૂિત�ને બહાર લાવે, એવી રીતે જ ે�ો�, �વક્, રસના અને ��ાણ; તે
�ાર ેપણ યોગકળા સાધે અને તેમજ મન, બુિ�, િચ� અને અહંકાર; તે �ાર ેપણ ભગવાનની મૂિત�ને ધાર.ે અને ઇિ��યો
ને અંતઃકરણ એ સવ�ને સાં�યિવચાર ેકરીને જ જુદા કરીને એકલા ચૈત�યને િવષે જ ભગવાનની મૂિત�ને ધાર.ે અને તે
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ભગવાનની મૂિત�ને અંતરમાં કે બહાર ધારી હોય અને તે સમે કોઈક �યવહાર સંબંધી િવ�ેપ આડા આવે તો તે િવ�ેપનું
પણ મૂિત�ને ધારવાપણે કરીને સમાધાન કર,ે પણ િવ�ેપને િવષે પોતાની યોગકળાનો �યાગ ન કર.ે એવી રીતની
યોગકળાએ યુ� એ યોગી વત� છે.”

74. વરતાલ ૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વાંકડા વાંકડા �� કરો જ,ે જણેે કરીને સૌની આળસ ઊડી �ય.” એમ કહીને પોતે
આથમણી કોર ેઉસીકંુ કરીને પડખાભર થયા. પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “दैवी �ेषा गुणमयी मम माया
दुर�या । मामेव ये �प��े मायामेतां तर�� ते।।” એ �ોકમાં �ીકૃ�ણ ભગવાને એમ ક�ું છે જ,ે ‘જ ેપુ�ષ મને પામે તે
દુઃખે કરીને પણ ન તરાય એવી જ ેમારી ગુણમયી માયા, તેને તર ેછે.’ �યાર ેજનેે ભગવાનની �ાિ� થઈ છે તેને
ભગવાનનું ભજન કરતા થકા કાંઈક અંતરમાં સંક�પ િવક�પનો િવ�ેપ થઈ આવે છે, તેને માયા િવના બીજંુ કોણ કરતું
હશે ? એ �� છે.” પછી �ી�મહારાજ પોઢ�ા હતા, તે બેઠા થઈને અિત ક�ણાએ ભીના થકા બોલતા હવા જ,ે
“માયાના જ ે�ણ ગુણ છે તેમાં તમોગુણના તો પંચભૂત ને પંચમા�ા છે; અને રજોગુણના દશ ઇિ��યો, બુિ� અને �ાણ
છે, અને સ�વગુણના મન ને ઇિ��યો અંતઃકરણના દેવતા છે. તે જ ેજ ેભ� થઈ ગયા છે તે સવ�માં એ �ણ ગુણના
કાય��પ જ ેભૂત, ઇિ��યો, અંતઃકરણ ને દેવતા તે સવ� હતા. માટે એનો એમ ઉ�ર છે જ,ે પરમે�રને યથાથ�પણે કરીને
પરમે�ર ���ા જ,ે ‘એ ભગવાનના �વ�પને િવષે કોઈ �કાર ેમાિયક ભાવ નથી અને એ ભગવાન તો માયા ને
માયાનું કાય� જ ે�ણ ગુણ તે થકી પર છે.’ એવો જનેે ભગવાનનો �ઢ િન�ય થયો તે ભગવાનની માયાને તરી ચૂ�ો છે.
અને પોતામાં તો માયાના ગુણનું કાય� જ ેભૂત, ઇિ��યો, અંતઃકરણ ને દેવતા; તે પોતપોતાની િ�યાને િવષે �વત� છે તો
પણ એ માયાને તય� કહેવાય. કેમ જ ેએ માયાનું કાય� પોતાને િવષે તો હોય પણ પોતાને ભજન કરવા યો�ય એવા જે
�કટ �માણ �ીવાસુદેવ ભગવાન તેને તો એ માયાના ગુણથી પર સમજ ેછે, માટે એને પણ માયાથી પર જ �ણવો.
અને ��ાિદક દેવ ને વિસ�, પરાશર, િવ�ાિમ�ાિદક ઋિષ; એ સવ�માં ગુણનો �વેશ જણાણો છે, તે શા�માં પણ
લ�યું છે. માટે તે શું મુ� ન કહેવાય ? ને માયાને તયા� ન કહેવાય ? સવ� મુ� છે ને સવ� માયાને તયા� છે. અને એમ જો
ઉ�ર ન કરીએ, તો એ ��નું સમાધાન થાય નિહ, માટે એ જ ઉ�ર છે.”

75. વરતાલ ૮ ( para.2)

અને મુિન દૂકડ સરોદા લઇને કીત�ન ગાવતા હતા. તે સમે �ી�મહારાજ ેઅંત��િ� કરીને �યાનમુ�ાએ યુ� થઇને
થોડીક વાર દશ�ન દીધા ને પછી ને�કમળને ઉઘાડીને સવ� સભા સ�મુખ જોઇને બો�યા જ,ે “હવે સવ� સાંભળો, વાત
કરીએ છીએ જ,ે આ ને�ની જ ેવૃિ� તે અ�પ છે તો પણ તે વૃિ�ને આડંુ કોઈક �થૂળ પદાથ� આવે �યાર ેવૃિ� રોકાય છે.
માટે એ વૃિ� પણ �થૂળ છે ને પૃ�વી ત�વ�ધાન છે. ને તે વૃિ�ને �ાર ેપરમે�રનો ભ� પરમે�રના �વ�પમાં રાખે છે
�યાર ેતે વૃિ� �થમ તો પાતળી દોરડીની પેઠે પીળી ભાસે છે. અને જમે કરોિળયો હોય તે પોતાની લાળને એક �તંભથી
બી� �તંભ સુધી લાંબી કર,ે પછી એ કરોિળયો �ારકે તો આ �તંભ ઉપર �ય ને �ારકે ઓ �તંભ ઉપર �ય ને
�ારકે બે �તંભને મ�યે બેસે. તેમ કરોિળયાને ઠેકાણે �વ છે ને એક �તંભને ઠેકાણે ભગવાનની મૂિત� છે ને બી�
�તંભને ઠેકાણે પોતાનું અંતઃકરણ છે ને લાળને ઠેકાણે વૃિ� છે, તે �ાર ેકરીને �યાનનો કરનારો જ ેયોગી, તે �ારકે તો
ભગવાનના �વ�પ સંગાથે સંલ�� થઇ રહે છે ને �ારકે તો અંતઃકરણને િવષે રહે છે ને �ારકે તો અંતઃકરણ ને
ભગવાન તેના મ�યે રહે છે. એમ વત�તા થકા પૃ�વીત�વ �ધાન એવી જ ેપીળી વૃિ� તે �ાર ેજળત�વ �ધાન થાય
�યાર ે�ેત જણાય ને �ાર ેઅિ��ત�વ �ધાન થાય �યાર ેર� જણાય, ને �ાર ેવાયુત�વ�ધાન થાય �યાર ેલીલી
જણાય, ને �ાર ેઆકાશત�વ �ધાન થાય �યાર ે�યામ જણાય પછી પંચભૂતનું �ધાનપણું મટીને વૃિ� િનગુ�ણ થાય
�યાર ેઅિતશય �કાશે યુ� જણાય છે ને ભગવાનના �વ�પને આકાર ેથાય છે. માટે એવી રીતે જ ેભગવાનના
�વ�પમાં વૃિ� રાખતો હોય તેને અિતશય પિવ�પણે રહેવું. જમે દેવને પજૂવાને ત�પર થાય તે દેવ સરખો પિવ� થઇને
જો દેવની પ�ૂ કર,ે �યાર ેતેની પ�ૂને દેવ અંગીકાર કર ેછે. તેમ પરમે�રને િવષે વૃિ� રાખતો હોય તેને પણ
સાં�યશા�ની રીતે કરીને �થૂળ, સૂ�મ ને કારણ; એ �ણ દેહથી પોતાનું �વ�પ �યા�ં �ણીને કેવળ આ�ા�પ થઇને
પરમે�રના �વ�પને િવષે વૃિ� રાખવી. પછી એમ વૃિ� રાખતા રાખતા �ાર ેએ વૃિ� ભગવાનના �વ�પમાં લીન
થઇ �ય એ જ �યાન કરનારા યોગીને િન�ા કહી છે, પણ સુષુિ�માં લીન થવું, એવી એ યોગીને િન�ા હોય નિહ.”

76. વરતાલ ૧૨ ( para.2)

અને તે સમે �ી�મહારાજ અંત��િ� કરીને બહુ વાર સુધી િવરાજમાન થયા હતા. પછી ને�કમળને ઉઘાડીને સવ�
હિરભ�ની સભા સામું ક�ણાકટા�ે કરી જોઈને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આજ તો સવ�ને િન�યની વાત કરવી છે,
તે સવ� સાવધાન થઈને સાંભળો જ,ે અનંત કોિટ સૂય�, ચં�મા ને અિ�� તે સરખું �કાશમાન એવું જ ેઅ�રધામ તેને િવષે
�ીપુ�ષો�મ ભગવાન સદા િદ�યમૂિત� થકા િવરાજમાન છે. અને તે જ ભગવાન �વોના ક�યાણને અથ� પૃ�વીને િવષે
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રામકૃ�ણાિદક અવતારનું ધારણ કર ેછે; �યાર ેતે ભગવાનના �વ�પનો જનેે સ�સમાગમે કરીને �ઢ િન�ય થાય છે, તેનો
�વ બીજના ચં�માની પેઠે િદવસે િદવસે વૃિ�ને પામતો �ય છે. અને જમે ચં�માને િવષે જમે જમે સૂય�ની કળા
આવતી �ય તેમ તેમ તે ચં�મા વૃિ�ને પામતો �ય છે, તે �ાર ેપૂણ�માસી આવે �યાર ેચં�મા સંપૂણ� થાય છે. તેમ
ભગવાનનો પિરપૂણ� િન�ય થયા મોર તો એ �વ અમાવા�યાના ચં�ની પેઠે કળાએ રિહત ખ�ોત૨ જવેો હોય. પછી
જમે જમે પરમે�રના મિહમાએ સિહત િન�યને પામે છે તેમ તેમ વૃિ�ને પામીને પૂણ�માસીના ચં� જવેો એ �વા�ા
થાય છે. પછી એને ઇિ��યો, અંતઃકરણ િન�યમાંથી ડગાવવાને સમથ� નથી થતા અને પરમે�ર ગમે તેવા ચિર� કર ેતો
પણ તેને કોઈ રીતે ભગવાનને િવષે દોષ ભાસતો જ નથી. એવો જનેે મિહમાએ સિહત ભગવાનનો િન�ય હોય તે ભ�
િનભ�ય થઈ ચૂ�ો. અને તે જ ભ�ને જો �ારકે અસત્ દેશ, અસત્ કાળ, અસત્ સંગ અને અસત્ શા�ાિદકને યોગે
કરીને અથવા દેહાિભમાને કરીને ભગવાનનાં ચિર�ને િવષે સંદેહ થાય ને ભગવાનનો અભાવ આવે તો એ �વ
પૂણ�માસીના ચં�મા જવેો હતો, પણ પાછો અમાવા�યાના ચં� જવેો થઈ �ય છે. માટે પોતામાં જ ેકાંઈક થોડી ઘણી
ખો� હોય તે એ �વને ઝાઝી નડતી નથી; પણ પરમે�રના ચિર�માં કોઈ રીતે સંદેહ થાય અથવા પરમે�રનો કોઈ
રીતે અભાવ આવે �યાર ેએ �વ ક�યાણના માગ�માંથી ત�કાળ પડી �ય છે. જમે વૃ�નાં મૂળ કપાણાં �યાર ેતે વૃ�
એની મેળે જ સુકાઈ �ય, તેમ જનેે ભગવાનને િવષે કોઈ રીતે દોષબુિ� થઈ એ �વ કોઈ રીતે િવમુખ થયા િવના રહે
નિહ. અને જનેે િન�યનું અંગ દુબ�ળ હોય ને તે સ�સંગમાં હોય તો પણ તેને એવા ઘાટ થાય જ,ે ‘શું �ણીએ મા�ં તે
ક�યાણ થશે કે નિહ થાય ? અને હંુ �ાર ેમરીશ �યાર ેદેવતા થઈશ, કે રા� થઈશ, કે ભૂત થઈશ ?’ જનેે ભગવાનના
�વ�પનો પિરપૂણ� િન�ય ન હોય તેને એવા ઘાટ થાય. અને જનેે ભગવાનના �વ�પનો પિરપૂણ� િન�ય હોય તે તો
એમ સમજ ેજ,ે ‘મને તો ભગવાન મ�યા તે િદવસથી જ મા�ં ��યાણ થઈ ચૂ�ું છે. અને જ ેમા�ં દશ�ન કરશે કે મારી
વાતા� સાંભળશે તે �વ પણ સવ� પાપ થકી મુકાઈને પરમપદને પામશે.’ માટે એવી રીતે ભગવાનનો મિહમા સિહત
િન�ય રાખીને પોતાને િવષે કૃતાથ�પણું માનવું, એ વાત સવ� ખબડદાર થઈને રાખ�ો.” પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે
“ધ�ય વૃંદાવનવાસી વટની છાયા ર ે�ાં હિર બેસતા,’ એ માહા��યનું કીત�ન ગાવો. પછી તે કીત�ન ગાયું. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એવી રીતે �ીકૃ�ણ ભગવાને પણ ભાગવતમાં ��ું છે જ,ે “अहो अमी देववरामरािच�तं
पादा�ुजं ते सुमनःफलाह�णम्। नम�ुपादाय िशखािभरा�न�मोपह�ै त�ज� य�ृतम् ।।” એમ પરમે�રના યોગને
પામીને વૃ�નો જ�મ હોય તે પણ કૃતાથ� થાય છે. માટે જ ેવૃ� તળે ભગવાન બેઠા હોય તે વૃ�ને પણ પરમપદનું
અિધકારી �ણવું. અને જનેા �દયમાં એવો ભગવાનનો મિહમા સિહત �ઢ િન�ય ન હોય તેને તો નપુંસક જવેો
�ણવો, તે એને વચને કરીને કોઈ �વનો ઉ�ાર થવાનો નિહ. જમે રા� હોય તે નપુંસક હોય ને તેનું રા� જતું હોય
ને વંશ જતો હોય, પણ એ થકી તેની �ીને પુ� થાય નિહ; અને સવ� મુલકમાંથી પોતા જવેા નપુંસકને તેડાવીને તે �ીને
સંગે રાખે તો પણ �ીને પુ� થાય નિહ. તેમ જનેે ભગવાનનો મિહમા સિહત િન�ય નથી તો તેને મુખે ગીતા, ભાગવત
જવેા સદ્ �ંથ સાંભળે પણ તેણે કરીને કોઈનું ક�યાણ નથી થતું અને વળી જમે દૂધ ને સાકર હોય ને તેમાં સપ�ની લાળ
પડી, પછી એને જ ેકોઈ પીવે તેના �ાણ �ય. તેમ માહા��ય સિહત જ ેભગવાનનો િન�ય તેણે રિહત એવો જ ે�વ
તેના મુખ થકી ગીતા, ભાગવતને સાંભળે તેણે કરીને કોઈનું ક�યાણ થતું નથી, એમાંથી તો મૂળગું ભૂંડંુ થાય છે.”

77. વરતાલ ૨૦ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે જનક િવદેહી હતા તે �વૃિ� માગ�માં હતા તો પણ િનિવ�કાર હતા. અને �ારે
જનકની સભામાં સુલભા નામે સં�યાિસની આવી, �યાર ેજનકરા� સુલભા ��યે બો�યા જ,ે “તું મારા િચ�ને મોહ
પમા�યાનું કર ેછે પણ મારા ગુ� જ ેપંચિશખ ઋિષ, તેની કૃપા થકી હંુ સાં�ય ને યોગ; એ બે મતને અનુસય� છંુ. માટે
મારા અધા� શરીરને ચંદન ચચ� અને અધુ� શરીર તરવાર ેકરીને કાપે, એ બેય માર ેબરોબર છે અને આ મારી િમિથલાપુરી
બળી �ય તો પણ મા�ં કાંઈ બળતું નથી. એમ હંુ �વૃિ�માં ર�ો થકો અસંગી ને િનિવ�કાર છંુ. એવી રીતે રા� જનકે
સુલભા ��યે ક�ું અને શુકદેવ�ના પણ રા� જનક ગુ� કહેવાયા. માટે એ ��નો એ જ ઉ�ર છે જ,ે ‘ઈ��યોની વૃિ�
અનુલોમપણે વત�તી હોય અને �વૃિ�માગ�માં ર�ો હોય તો પણ જો રા� જનકની પેઠે જનેા �દયમાં સમજણની �ઢતા
થઈ હોય, તો તે કોઈ રીતે િવકારને પામે નિહ.’ અને જનેે જવેું ���ું જોઈએ તેવું યથાથ� ���ું હોય જ,ે આ તે સાર છે
ને આ તે અસાર છે. પછી એક ભગવાનની મૂિત� િવના જટેલા માિયક આકાર છે તે સવ� અિતશય દુઃખદાયક છે ને
નાશવંત છે એમ �ણે અને પોતાને દેહ, ઇિ��યો ને અંતઃકરણ; તે થકી નોખો આ�ા�પે �ણે, પછી એને કોઈ એવુ
પદાથ� નથી જ,ે ‘મોહ પમાડવાને અથ� સમથ� થાય.’ કેમ જ,ે એ તો સવ� માિયક આકારને તુ�છ કરી �ણે છે. અને એવી
રીતે જનેા અંતરમાં સમજણની ઘે�ય બેઠી હોય ને તેના ઇિ��યો �વૃિ�માગ�ને િવષે સવ� અનુલોમપણે વત�તા હોય તો
પણ તે કામાિદકે કરીને �ોભને ન પામે. એવો જ ેહિરભ� હોય તે �યાગી હોય અથવા ગૃહ�થ હોય, પણ તેના
�દયમાંથી કામાિદકનું બીજ નાશ પામી �ય છે. અને એવો જ ેહોય તે જ સવ� હિરભ�માં �ે� વૈ�ણવ છે. માટે
ગૃહી�યાગીનો કાંઇ મેળ નથી, જનેી સમજણ મોટી તેને જ સૌથી મોટો હિરભ� �ણવો. અને િશવ, ��ાિદકને િવષે
જ ેખો� કહેવાય છે તેનું તો એમ છે જ,ે કેટલાકને િવષે તો આવી રીતની સમજણની કસર છે ને કેટલાકને િવષે તો
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આવી સમજણ હોય તો પણ ભૂંડા દેશ, કાળ, સંગ, િ�યાિદકને યોગે કરીને તેમને કામાિદક િવકાર�પ ખો� કહેવાણી
છે. માટે આવી સમજણ હોય તો પણ કોઈ �કાર ેકુસંગ તો કરવો જ નિહ, એ િસ�ાંત વાતા� છે.”

78. અમદાવાદ ૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસમ� મુિનમંડળ ��યે �� પૂ�ો જ,ે “�વ મા� છે તે પંચિવષયને આધાર ે�વે છે. તે કાં તો
બા� પંચિવષયને ભોગવતો હોય, અને �ાર ેબા� પંચિવષયનો યોગ ન હોય �યાર ેઅંતઃકરણમાં પંચિવષયનું િચંતવન
કયા� કર,ે પણ એ �વ િવષયના િચંતવન િવના ને િવષયને ભોગ�યા િવના �ણમા� પણ રહી શકતો નથી. અને જમે
વડનું વૃ� છે, તેના જ ેમૂળ તે જ વડને લીલો રાખે છે, અને બી� સવ� મૂળ ઊખડી ગયા હોય ને જો એક વડવાઈ
પૃ�વીમાં ચોટંી રહી હોય તો પણ એ વડનું વૃ� લીલું રહે છે. તેમ ઉપર થકી કદાિચત્ પંચિવષયનો �યાગ કય� છે, પણ
અંતરમાં િવષયનું િચંતવન થાય છે, એ જ એને જ�મમરણનો હેતુ છે. એવા જ ેપંચિવષય તે પરમે�રના ભ�ને કેવી
રીતે જ�મમરણના હેતુ નથી ? એ �� છે. પછી એનો ઉ�ર જમે સમ�યો તેમ મુ�ાનંદ �વામીએ કય�, પણ યથાથ�
સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએ જ,ે માયામય એવા જ ે�ણ
શરીર તેની ભાવનાએ રિહત કેવળ આ�સ�ા�પે રહીને જ ેભ� પરમે�રની મૂિત�નું િચંતવન કરતો હોય, તેને
ભગવાનના િચંતવનને બળે કરીને �ાર ેઉપશમ અવ�થા વત� �યાર ેએ ભ�ને ઉપશમને બળે કરીને પંચિવષય જ�મ
મરણના હેતુ ન થાય. જમે મહી જવેી કે સાબરમતી જવેી નદી બે કાંઠામાં વહેતી હોય �યાર ેહાથી, ઘોડા, વૃ� સવ�
તણાઈ �ય, પણ કોઈ ઠરી શકે નિહ, તેમ ઉપશમવાળાને પણ ગમે તેવા રમણીય ભોગ ઇિ��યોને ગોચર થયા હોય,
પણ �ાર ેઅંતર સ�મુખ �િ� કર ે�યાર ેજવેા પૂવ�જ�મને િવષે દે�યા હોય ને તે આ જ�મમાં િવશરી �ય છે, તેવી તેની
િવ�મૃિત થઈ �ય છે. એવી રીતે જ ેભ�ને વત�તું હોય તે ઉપશમ કહેવાય. તે ઉપશમનો મિહમા અિત મોટો છે. અને
જ ેઆ સંસારને િવષે અ�ાની �ી પુ�ષ હોય ને તેને પરણા�યા મોર અિતશય �ીિત વત�તી હોય. ને પછી તેને
પરણાવીને �ણ રાત ને �ણ િદવસ સુધી ઉ�ગરો ને પંથ કરા�યો હોય, ને પછી એ બેને ભેળા કયા� હોય તો િન�ાને
માય� એકબી�ના �પનું કે �પશ�નું સુખ ભોગવવાને સમથ� થાય નિહ, અને એકબી�ને આિલંગન કરી ર�ાં હોય તો
પણ જમે કા�ને સામસામા બાંધી મૂ�ા હોય તેમ સૂતા હોય, પણ પંચિવષયમાં એકે સુખ આવે નિહ. એ જો અ�ાન
કાળે સુષુિ�માં ઉપશમને પા�યા છે તો પણ કોઈ �તની િવષયની ખબર રહેતી નથી, તો જ ે�ાની છે ને પરમે�રના
�વ�પને �યાને કરીને ઉપશમદશાને પા�યો છે તેને પંચિવષય કેમ બાધ કર ે? ન જ કર.ે માટે જ ેઉપશમદશાને પા�યો
તેને પંચિવષય જ�મ મરણના હેતુ થતા નથી.”

79. ગઢડા અં�ય ૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ સવ� હિરભ� ઉપર કૃપા�િ� કરીને બોલતા હવા જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય ને ભગવાનની કથા,
કીત�ન, �વણાિદક જ ેનવધા ભિ�, તેને જો હિરભ� ઉપર ઈ�યા�એ કરીને કર ેતો તે ભિ�એ કરીને ભગવાન
અિતશય રા� થતા નથી અને ઈ�યા�નો �યાગ કરીને કેવળ પોતાના ક�યાણને અથ� ભિ� કર ેપણ લોકને દેખા�યા
સા� ન કર,ે તો તે ભિ�એ કરીને ભગવાન �સ� થાય છે. માટે જનેે ભગવાનને રા� કરવા હોય તેને તો લોક
રીઝાવવાને અથ� તથા કોઈકની ઈ�યા�એ કરીને ભિ� ન કરવી, કેવળ પોતાના ક�યાણને અથ� જ કરવી. અને
ભગવાનની ભિ� કરતા થકા કાંઈક પોતાને અપરાધ થઈ �ય તેનો દોષ બી�ને માથે ધરવો નિહ. અને �વમા�નો
તો એવો �વભાવ છે જ,ે �ાર ેકાંઈક પોતામાં વાંક આવે �યાર ેએમ બોલે જ,ે ‘મને બીજ ેકોઈએ ભુલા�યો �યારે
મારામાં ભૂ�ય પડી, પણ મારામાં કાંઈ વાંક નથી.’ પણ એમ કહેનારો મહામૂખ� છે. કેમ જ,ે બીજો તો કોઈક કહેશે જ,ે
‘તું કૂવામાં પ�ય.’ �યાર ેએને કહેવે કરીને શું કૂવામાં પડવું ? માટે વાંક તો અવળું કર ેતેનો જ છે ને બી�ને માથે દોષ દે
છે. તેમ જ ઇિ��યો ને અંતઃકરણનો વાંક કાઢવો એ પણ �વની મૂખા�ઈ જ છે. ને �વ ને મન તો પર�પર અિત િમ� છે.
જમે દૂધને ને પાણીને િમ�તા છે તેમ �વને ને મનને િમ�તા છે. તે �ાર ેદૂધને પાણીને ભેળા કરીને અિ�� ઉપર મૂકે
�યાર ેપાણી હોય તે દૂધને તળે બેસે ને પોતે બળે પણ દૂધને બળવા ન દે, �યાર ેદૂધ પણ પાણીને ઉગારવાને સા� પોતે
ઊભરાઈને અિ��ને ઓલવી નાખે છે. એવી રીતે બેયને પર�પર િમ�ાચાર છે, તેમ જ �વને ને મનને પર�પર િમ�ાચાર
છે. તે જ ેવાત �વને ન ગમતી હોય તે વાતનો મનમાં ઘાટ થાય જ નિહ. �ાર ેકાંઈક �વને ગમતું હોય �યાર ેજ મન
�વને સમ�વે. તે કેમ સમ�વે ? તો �વ �ાર ેભગવાનનું �યાન કરતો હોય �યાર ેમન કહેશે જ,ે ‘ભગવાનની ભ�
કોઈક બાઈ હોય તેનું પણ ભેળું �યાન કરવું.’ પછી તેના સવ� અંગનું િચંતવન કરાવીને પછી જમે બી� �ીને િવષે
ખોટો ઘાટ ઘડે તેમ તેને િવષે પણ ખોટો ઘાટ ઘડે; �યાર ેજો એ ભ�નો �વ અિતશય િનમ�ળ હોય તો તો મનનું ક�ું
ન માને ને અિતશય દાઝ થાય, તો મન એવો ફરીને �ારયે ઘાટ ઘડે નિહ. અને જો એનો �વ મિલન હોય ને પાપે
યુ� હોય તો મનનું ક�ું માને. �યાર ેવળી મન એને ભૂંડા ઘાટ કરાવી કરાવીને ક�યાણના માગ�થી પાડી નાંખે. તે સા�
ક�યાણના માગ�થી અવળી રીતે અધમ�ની વાતા�ને પોતાનું મન કહે અથવા બીજો કોઈ માણસ કહે, તો તેને સંઘાથે જે
શુ� મુમુ�ુ હોય તેને અિતશય વૈર થઈ �ય છે. પછી પોતાનું મન અથવા બીજો માણસ તે ફરીને તેને તે વાતા� કહેવા
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આવે નિહ. અને મન છે તે તો �વનું િમ� જ છે, તે �વને ન ગમે એવો ઘાટ ઘડે જ નિહ. અને �ાર ેકાંઈ મનને
અયો�ય ઘાટ થઈ �ય �યાર ેજો �વને મન ઉપર અિતશય રીસ ચડતી હોય તો ફરીને મનમાં એવો ઘાટ થાય જ નિહ.
અને �ાર ેમનને સદાય અયો�ય ઘાટ થયા કરતા હોય �યાર ેએને પોતાના �વનો જ વાંક સમજવો પણ એકલા મનનો
વાંક સમજવો નિહ. એવી રીતે સમ�ને ભગવાનની ભિ� કર ેતો તેને કોઈ િવમુખ �વનો તથા પોતાના મનનો જે
કુસંગ તે લેશમા� અડી શકે નિહ અને િનિવ��ન થકો ભગવાનનું ભજન કર.ે”

80. ગઢડા અં�ય ૨૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “ભગવાનની પેઠે સેવા કરવા યો�ય એવા જ ેસંત તે કેવા હોય ? તો ઇિ��યો,
અંતઃકરણ આિદક જ ેમાયાના ગુણ તેની જ ેિ�યા તેને પોતે દાબીને વત� પણ એની િ�યાએ કરીને પોતે દબાય નિહ; ને
ભગવાન સંબંધી િ�યાને જ કર;ે ને પંચ વત�માનમાં �ઢ રહેતા હોય; ને પોતાને ���પ માને ને પુ�ષો�મ ભગવાનની
ઉપાસના કર.ે એવા જ ેસંત તેને મનુ�ય જવેા ન �ણવા ને દેવ જવેા પણ ન �ણવા; કેમ જ,ે એવી િ�યા દેવ-મનુ�યને
િવષે હોય નિહ. અને એવા સંત મનુ�ય છે તો પણ ભગવાનની પેઠે સેવા કરવા યો�ય છે. માટે જનેે ક�યાણનો ખપ હોય
એવા જ ેપુ�ષ તેને એવા સંતની સેવા કરવી. અને એવા સાધુગુણે યુ� જ ેબાઈ તેની સેવા બાઈને કરવી.”

(કુલ: 208)


