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અંત�� િ�
(વચનામૃત ૧ થી ૨૬૨ માં "અંત�� િ�" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)
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1. ગઢડા �થમ ૨૦ ( para.3)

�યાર ેશુકમુિનએ આશંકા કરી જ,ે “પોતાનું �વ�પ જોવું તે શું પોતાના હાથમાં છે ? અને જો પોતાના હાથમાં હોય તો
�વ શીદ અિતશય અ�ાની રહે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે સ�સંગ થયો છે તેને તો પોતાના �વા�ાનું
દશ�ન પોતાના હાથમાં જ છે અને કે દહાડે એણે પોતાના �વ�પને જોયાનો આદર કય� ને ન દીઠંુ ? અને એ �વ
માયાને આધીન થકો પરવશ થઈને તો �વ�� અને સુષુિ� અવ�થામાં અંત��િ� કરીને �ય છે, પણ પોતે પોતાને �ણે
કોઈ િદવસ પોતાના �વ�પને જોવાને અંત��િ� કરતો નથી. અને જ ેભગવાનના �તાપને િવચારીને અંત��િ� કર ેછે, તે
તો પોતાના �વ�પને અિતશય ઉ�વળ �કાશમાન જુવે છે, અને તે �કાશને મ�યે ��ય� એવા જ ેપુ�ષો�મ
ભગવાન તેની મૂિત�ને જુવે છે, અને નારદ-સનકાિદક જવેો સુિખયો પણ થાય છે. માટે હિરભ�ને તો જટેલી કસર રહે
છે તેટલી પોતાને આળસે કરીને રહે છે.”

2. ગઢડા �થમ ૪૯ ( para.3)

પછી ��ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એવી રીતે ભગવાનમાં વૃિ� રા�યાનું શું સાધન છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “એનું સાધન તો અંત��િ� છે તે અંત��િ� શું ? તો જવેા પોતાને ��ય� ભગવાન મ�યા છે તેની મૂિત� સામું જોઈ રહેવું
એ અંત��િ� છે; અને તે મૂિત� િવના ષ�ચ� દેખાય અથવા ગોલોક, વૈકંુઠાિદક ભગવાનનાં ધામ દેખાય તો પણ તે
અંત��િ� નિહ. માટે ભગવાનની મૂિત�ને અંતરમાં ધારીને તે સામું જોઈ રહેવું અથવા બહાર ભગવાનની મૂિત� સામું જોઈ
રહેવું તેનું નામ અંત��િ� છે અને તે મૂિત� િવના બીજ ે�ાં �ાં વૃિ� રહે તે સવ� બા��િ� છે.” પછી વળી �ી�મહારાજ
પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “હવે તો બે બે જણ થઈને સામસામા ��-ઉ�ર કરો,” પછી ઘણીવાર સુધી પરમહંસે પર�પર
��-ઉ�ર કયા�, તેને સાંભળતા થકા �ી�મહારાજ તેમની બુિ�ની પરી�ા કરતા હવા.

3. ગઢડા �થમ ૫૬ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! �ાન, વૈરા�ય, ભિ� તથા બી� જ ેશુભ ગુણ તેને યોગે કરીને માન
આવે તે માનને કયા ઉપાયે કરીને ટાળવું ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભ�નું માહા��ય �ણીને
પોતે દેહે કરીને તેમને નમ�કાર કર ેતથા તેમની સેવા ચાકરી કર,ે અને જો હૈયામાં માનનો સંક�પ થાય તો તેને ઓળખે
ને િવચારનું બળ રાખે તો માન ટળી �ય. અને અિતશય �ેમલ�ણા ભિ� હોય અને તે ભિ�એ કરીને ભગવાન તેને
વશ વત�તા હોય અને જો તે ભિ�નું ભ�ના �દયમાં માન આવે તોય પણ એને અિત ખોટ છે. અને આ��ાનનું
માન હોય અથવા વૈરા�યનું માન હોય પણ તે અિભમાન તો દેહા�બુિ�ને જ �ઢ કરાવે, માટે ભગવાનના ભ� હોય
તેને કોઈ �કાર ેઅિભમાન રાખવું નિહ, એ જ ભગવાનને રા� કયા�નો ઉપાય છે. અને અંત��િ�વાળા જ ેભગવાનના
ભ� હોય તે જો તપાસીને પોતાના �દય સામું જુવે તો �ાર ેલગાર ેમાન આવતું હશે �યાર ે�દયમાં રહી જે
ભગવાનની મૂિત� તેની નજર કરડી દેખાતી હશે અને �ાર ેિનમા�નીપણે વતા�તું હશે �યાર ેપોતાના �દયમાં રહી જે
ભગવાનની મૂિત� તેની �િ� અિત �સ� જણાતી હશે; માટે ભગવાનનો ભ� હોય તેને િવચારનું બળ રાખીને કોઈ
�કારનું માન ઉદય થવા દેવું નિહ. અને જો માન સિહત �ાન, વૈરા�ય, ભિ� હોય તો જમે સોનું હોય અને તેમાં ભેગ
ભળે �યાર ેતે સોનું પનરવલું કહેવાય અને તેથી વધતો ભેગ ભળે તો બારવલું કહેવાય અને તેથી વધતો ભેગ ભળે તો
આઠવલું કહેવાય, તેમ એ ભ�ને �ાન, વૈરા�ય, ભિ�માં જમે જમે અહંકારનો ભેગ ભળતો આવે તેમ તેમ એ �ણે
ઓછાં થતા �ય છે,

4. ગઢડા મ�ય ૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેકીત�િનયાને ક�ું જ,ે “હમણાં કીત�ન રાખો ને �� - ઉ�ર કરો.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ હાથ
જોડીને નમ�કાર કરીને �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! મોહનું શું �પ છે ? અને મોહની િનવૃિ� થયાનો
શો ઉપાય છે?” પછી �ી�મહારાજ થોડીક વાર િવચારી રહીને પછી બો�યા જ,ે “મોહનું �પ તો મનને િવષે �ાંિત
જવેું થઇ �ય એ જ જણાય છે. અને �ાર ેપુ�ષના �દયમાં મોહ વૃિ� પામે છે, �યાર ેમનમાં િવ�ાંિત િવશેષ થાય છે;
પછી આ કરવા યો�ય ને આ ન કરવા યો�ય એવો િવવેક રહેતો નથી. અને તે મોહ થયાનું કારણ તો આજ જ અમે
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િવચાયુ� છે જ,ે આજ અધ� રાત હતી �યાર ેઅમાર ેિન�ા ઊડી ગઈ હતી. પછી અમે ઉ�રાદી િદશા સામું મુખ કરીને સૂતા
હતા. પછી �ુવનો તારો દીઠો �યાર ેએમ િવચાર થયો જ,ે ‘આ તો ઉ�ર�ુવ છે પણ શા�માં દિ�ણ�ુવ ક�ો છે તે �ાં
હશે ?’ પછી અમે દિ�ણ �ુવ જોયો �યાર ેતે પણ દીઠો. અને જમે કૂવા ઉપર પાણી િસંચવાનો ફાળકો હોય તેવી રીતે બે
�ુવને વ�ચે મોટો ફાળકો દીઠો ને તે ફાળકાના મે�નાં બે ઠેબાં તે બે કોર ે�ુવને અડી ર�ાં છે, જમે લાકડાના �તંભ હોય
ને તેમાં લોઢાની આરો ખૂંતીને રહી હોય તેમ છે. અને તે ફાળકા ઉપર જમે સૂતરની ફેલ વીટંી હોય ને તે ફાળકા સંઘાથે
જમે પીતળની ફૂદડીઓ જડી હોય તેમ સવ� તારા ને દેવતા ને નવ�હાિદક તેના જ ે�થાનક તે ફાળકાને આશરીને ર�ાં
છે તે સવ�ને જોયાં. અને પછી સૂય� ને ચં� તેનો ઉદય ને અ�ત તે એક જ ઠેકાણેથી થાય છે તે પણ જોયો. પછી
અંત��િ�એ કરીને જોયું �યાર ેજટેલું �ુવ આિદક ��ાંડમાં છે તેટલું સવ� િપંડમાં પણ દીઠંુ. પછી આ દેહને િવષે જ ે�ે��
છે, તેને પણ દીઠો પછી તે �ે��માં પુ�ષો�મ ભગવાન ર�ા છે, તેને પણ દીઠા. તે ભગવાનને જોઇને ભગવાનના
�વ�પને િવષે અિતશય વૃિ� જોડાઇ ગઈ, પછી સમાિધમાંથી કોઈ �કાર ેનીકળાયું નિહ. પછી તો કોઈક ભ�જને
આવીને અમારી �તુિત બહુ કરી તેની દયાએ કરીને અમાર ેપાછંુ દેહમાં અવાયું.

5. ગઢડા મ�ય ૮ ( para.4)

પછી વળી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ે��ાએ �થમ સૃિ� કરી �યાર ેસવ� ��ને ક�ું જ,ે ‘તમો સવ� ય� કર�ો
ને તે ય�ે કરીને તમાર ેસવ� પુ�ષાથ�ની િસિ� થશે અને સૃિ�ની પણ વૃિ� થશે, માટે ય� તો જ�ર કર�ો.’ પછી
વેદમાં બહુ �કારના જ ેય� હતા તે સવ� ��ાએ િવિધ સિહત બતા�યા. તેમાં જ ે�વૃિ�માગ�વાળા હતા તેને તો
રાજસી, તામસી, એવા �વૃિ�માગ�ના ય� બતા�યા અને જ ેિનવૃિ�માગ�વાળા હતા, તેને તો સાિ�વકય� બતા�યા. તે
ય� �ીકૃ�ણ ભગવાને ભગવદ્ ગીતાને િવષે પણ ક�ા છે. માટે આપણે તો િનવૃિ�માગ�વાળા છીએ તે આપણે તો
સાિ�વક ય� કરવા, પણ જમેાં પશુ મરતાં હોય એવા જ ેરાજસી, તામસી ય�, તે આપણે કરવા નિહ. તે સાિ�વક
ય�ની રીત જ,ે દશ ઇિ��યો ને અિગયારમું મન; એ સવ� જ ેજ ેિવષયમાં ચોટે �યાંથી પાછા ખ�ચીને ��અિ��ને િવષે
હોમવાં. એનું નામ યોગય� કહેવાય. અને એવી રીતે હોમતાં હોમતાં જમે ય� કરનારાને ભગવાન દશ�ન આપે છે, તેમ
જ એ યોગય�ના કરનારાના અંતરને િવષે પોતાનું �વ�પ જ ે�� તેને િવષે પર�� જ ે�ીપુ�ષો�મ તે �કટ થઇ
આવે છે; એ યોગય�નું ફળ છે. અને અંત��િ� કરીને જ ેભગવાનના ભ�ને વત�વું તે �ાનય� કહેવાય છે. હવે કોઈ
એમ પૂછે જ,ે ‘ અંત��િ� તે શું ?’ તો તેનો ઉ�ર એ છે જ,ે બાહેર અથવા માંિહલી કોર;ે ભગવાનની મૂિત� સામી જ ેવૃિ�
કરવી, એ જ અંત��િ� છે. અને તે િવના તો અંત��િ� કરીને બેઠો છે પણ બા��િ� જ છે. માટે બાહેર ભગવાનનું દશ�ન
તથા પજૂન તથા ભગવાનનાં કથા, કીત�ન એ આિદક જ ેજ ેભગવાન સંબંધી િ�યાઓ હોય તે સવ� અંત��િ� છે અને એ
સવ� �ાનય� થાય છે. અને તે જ ભગવાનની મૂિત�ને અંતરમાં ધારીને તેનું પજૂન વંદનાિદક જ ેકરવું તે પણ અંત��િ� છે
ને �ાનય� છે. માટે સ�સંગીમા�ને તો એવો અખંડ �ાનય� થાય છે. અને સમાિધ તો કોઈકને થાય છે ને કોઈકને
નથી થતી, તે તો પરમે�રની ઇ�છાએ કરીને એમ ર�ું છે; અથવા કોઈક ઠેકાણે ભ�ની કચાઇ વતે કરીને એમ ર�ું છે.

6. ગઢડા મ�ય ૨૨ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેપોતાના વૃ�ાંતની વાતા� કરવા માંડી જ,ે “અમે અમદાવાદમાં �ીનરનારાયણ દેવની �િત�ા કરવા
ગયા હતા, �યાર ેહ�રો માણસનો મેળો ભરાયો હતો. પછી �ાર ે�ીનરનારાયણ દેવની �િત�ા થઈ રહી અને
અમદાવાદના �ા�ણો ચોરાશી જમી ર�ા; પછી અમે સાબદા થઈને ચાલી નીસયા�, તે જતેલપુરમાં જઈને રાત ર�ા.
પછી �યાં જઈને એવો િવચાર કરવા માં�યો જ,ે ‘જટેલાં માણસ દે�યાં છે ને જટેલી �વૃિ� દેખી છે, તેને ટાળી નાખવી.’
પછી તેને િવસાયા�ને અથ� હૈયામાં અિતશય દુઃખ થયું, તેણે કરીને શરીર ેપણ માંદા થઈ ગયા. પછી �યાં થકી ધોળકે
જઈને રાત ર�ા અને ધોળકાના ચા�યા એ ને એ િવચારમાં ગામ કો�યને પાસે ગણેશ ધોળકાની રા��ોમાં જઈને રાત
ર�ા. તે િવચાર એવો કરવા માં�યો જ,ે દેહની �મૃિત ન રહી. પછી િવચારતા િવચારતા સવ� �વૃિ�ને િવસારી મેલી ને
જવેા અમે કાંકરીએ તળાવ ઉતયા� નહોતા ને મેળો પણ ભરાયો નહોતો ને �યાર ેકોઈ �તનો ઘાટ નહોતો, તેવી રીતે
સવ� ઘાટ ટાળી ના�યા. અને �ાર ેલૌિકક ઘાટ મટી ગયા �યાર ેઅંત��િ� રહેવા માંડી. પછી અલૌિકક આ�ય� દેખાવા
માં�યા અને દેવતા સંબંધી જ ેભોગ છે, તે દેખાવા માં�યા ને અનંત �કારના િવમાન ને અનંત �કારની અપછરા ને
અનંત �કારના વ� ને અનંત �કારના અલંકાર તે જમે અહી ંમૃ�યુલોકને િવષે છે, તેમ જ �યાં દેખાવા લા�યા; પણ
અમારા અંતરમાં તો એક ભગવાન િવના બીજંુ કાંઈ ગ�યું નિહ. ને જમે અહીનંા પંચિવષય તે અમને તુ�છ ભા�યા ને
તેમાં અમા�ં મન લોભાયુ નિહ, તેમ જ દેવલોક, ��લોક પય��ત અમા�ં મન �ાંય લોભાયું નિહ; તેને દેખીને દેવતા
સવ� અમારા વખાણ કરવા માં�યા જ,ે ‘તમે ભગવાનના એકાંિતક ભ� ખરા; કેમ જ,ે તમા�ં મન ભગવાનને મૂકીને
�ાંય લોભાતું નથી.’ પછી તેમનાં વચન સાંભળીને અમાર ેહૈયાને િવષે સુધી િહંમત આવી. પછી અમે મનને ક�ું જ,ે
તા�ં જવેું �પ છે, તેવું હંુ �ણું છંુ. જો ભગવાન િવના બી� પદાથ�નો ઘાટ ઘ�યો તો તારા ભૂકા કરી નાંખીશ. તેમ જ
બુિ�ને ક�ું જ,ે ભગવાન િવના બીજો િન�ય કય� તો તારી વાત છે. તેમ જ િચ�ને ક�ું જ,ે ભગવાન િવના બીજંુ
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િચંતવન કયુ� તો તારા પણ ભૂકા કરી નાંખીશ તેમ જ અહંકારને ક�ું જ,ે ભગવાનના દાસ�વપણા િવના બીજંુ
અિભમાન ધયુ� તો તારો નાશ કરી નાંખીશ. પછી તો અમાર ેજમે આ લોકના પદાથ�ની અ�યંત િવ�મૃિત થઈ હતી તેમ
જ દેવલોક ��લોકના પદાથ�ની પણ અ�યંત િવ�મૃિત થઈ ગઈ. અને �ાર ેએ સવ� સંક�પ ટળી ગયા �યાર ેસંક�પનો
મંદવાડ હતો તે પણ ટળી ગયો. એવી રીતે ભગવાનનો ભ� હોય તેને વત�વું.” એમ �ી�મહારાજ ેપોતાનું વૃ�ાંત
ભ�જનના ક�યાણને અથ� ક�ું ને પોતે તો સા�ાત્ �ીકૃ�ણ પુ�ષો�મનારાયણ છે.

7. ગઢડા મ�ય ૩૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “દેશ, કાળ, િ�યા, સંગાિદકે કરીને પણ જ ેપોતામાં એવો ગુણ હોય તે �ય જ
નિહ, એવો જનેે જ ે�વાભાિવક ગુણ હોય તે કહો.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે અમારામાં એવા
�વાભાિવક ગુણ ર�ા છે, તે કહીએ જ,ે એક તો અમાર ેએમ વત� છે જ,ે પંચ �કારના િવષય સંબંધી જ ેજ ેપદાથ� છે,
તેનો દેહે કરીને સૂઝે એટલો યોગ થાય, તો પણ તેનો મનમાં ઘાટ ન થાય તથા �વ��માં પણ ન આવે. અને બીજો એમ
જ ેબહારથી સૂઝે એટલી �વૃિ�માં ર�ા હોઈએ પણ �ાર ેઅંત��િ� કરીને પોતાના આ�ા સામું જોઈએ તો કાચબાનાં
અંગની પેઠે સવ� વૃિ� સંકોચાઈને આ��વ�પને પામી �ય ને પરમ સુખ�પે વતા�ય. અને �ીજો એમ જ,ે ચૈત�ય�પ
ને તજેોમય એવું જ ેભગવાનનું અ�રધામ છે, તેમાં સદા સાકારમૂિત� એવા �ીકૃ�ણવાસુદેવ િવરાજમાન છે. ને તે સાકાર
થકા જ સવ�ના કતા� છે, પણ િનરાકાર થકી તો કાંઈ થતું નથી; એવી રીતે સાકારની �ઢ �તીિત છે. તે કેટલાક વેદાંતના
�ંથ વંચા�યા ને સાંભ�યા, તો પણ એ �તીિત ટળી નિહ. અને ચોથો એમ જ,ે જ ેકોઈ બાઈ-ભાઈ હોય ને તેની કોરનું
એમ માર ે���ામાં આવે જ,ે ‘આ તો ઉપરથી દંભે કરીને ભગવાનની ભિ� કર ેછે; પણ એ સાચો ભગવાનનો ભ�
નથી.’ તો તેને દેખીને મન રા� ન થાય ને તેની સાથે સુવા�� પણ ન થાય; ને જ ેખરખેરો ભગવાનનો ભ� હોય તેને
દેખીને જ મન રા� થાય ને તેની સાથે જ સુવા�� થાય. એ ચાર ગુણ અમાર ેિવષે �વાભાિવકપણે ર�ા છે, તે ક�ા;
અને હવે તમે સવ� કહો.” પછી જ ેમોટેરા પરમહંસ તથા મોટેરા હિરભ� હતા તેમણે જમેાં જ ેગુણ એવો હતો તે કહી
દેખા�યો.

8. 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.”

9. 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
રામકૃ�ણાિદક અવતારનું ધારણ કર ેછે; �યાર ેતે ભગવાનના �વ�પનો જનેે સ�સમાગમે કરીને �ઢ િન�ય થાય છે, તેનો
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�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.”

10. અમદાવાદ ૧ ( para.2)

તે સભામાં �ી�મહારાજ અંતર સામી �િ� કરીને િવરાજમાન હતા. પછી ને�કમળને ઉઘાડીને સવ� સામું જોયું. પછી
એમ બો�યા જ,ે “અમાર ેએક �યાનનાં અંગની વાતા� કરવી છે, તે વાતા� મો�ધમ�ને િવષે પણ કહી છે. અને જ ેમોટા
મોટા એ �યાને કરીને િસ�દશાને પા�યા છે તે પણ અમે ઘણાક દીઠા છે ને અમારા પણ અનુભવમાં એમ વત� છે જ,ે
અનંત �કારના �યાન છે, પણ જ ેઆ વાત કહેવી છે તેની બરોબર બીજંુ કોઈ �યાન થાય નિહ, જમે કોઈ ચમ�કારી મં�
હોય અથવા ચમ�કારી ઔષિધ હોય, તેમાં �વાભાિવક જ ચમ�કાર ર�ો છે, તેમ જ ેઆ �યાન અમાર ેકહેવું છે તે
�યાનમાં પણ એવો �વાભાિવક જ ચમ�કાર છે જ,ે ત�કાળ િસ�દશાને પામી �ય. હવે તે વાતા� કરીએ છીએ, એ જે
�યાનનો કરનારો છે તેને જમણા ને�માં સૂય�નું �યાન કરવું ને ડાબા ને�માં ચં�નું �યાન કરવું. એવી રીતે �યાન કરતા
કરતા સૂય� ને ચં�મા જવેા આકાશમાં છે તેવા ને તેવા જ ને�માં દેખાવા માંડે, �યાર ેજમણું ને� છે તે તપવા માંડે ને ડાબું
ને� છે તે ઠરવા માંડે, �યાર ેસૂય�ની ધારણા ડાબા ને�માં કરવી ને ચં�ની ધારણા જમણા ને�માં કરવી. એવી રીતે
ધારણા કરીને પછી સૂય�ને ને ચં�ને અંત��િ� કરીને �દયાકાશમાં જોયા કરવા અને જોનારો જ ેપોતાનો �વ તેના �પને
પણ દેખવું અને દેખનારો જ ે�વા�ા તેને િવષે પરમા�ાનું �યાન કરવું. પછી તેનું જ ેવાસનાિલંગ દેહ છે, તે જમે ર�ટનો
ફાળકો ફર ેતેમ આકાશને િવષે ફરતું જણાય. પછી એવી રીતે �યાન કરતા થકા ભગવાનનું જ ેિવ��પ છે તેનું દશ�ન
તેને થાય છે, ને તે �પને િવષે ચૌદે લોકની રચના છે તે દેખાઈ આવે છે. અને તે �વ�પ અિતશય મોટંુ પણ નથી
દેખાતું. જમે વટપ�શાયી ભગવાન એક વડના પ�માં નાના બાળક થઈને પોઢ�ા હતા અને તે જ ભગવાનના ઉદરને
િવષે માક� ડેય ઋિષએ સમ� ��ાંડ દીઠંુ. એવી રીતે ભગવાનનું �યાન કરતા થકા જટેલાં કાંઈ શા�માં પદાથ� ક�ા છે,
તે સવ� એની �િ�માં આવે છે, �યાર ેએના �વા�ાને િવષે જ ેકાંઈક નાિ�તક ભાગ ર�ો હોય તે મટી �ય છે અને તેનો
�વ અિત બિળયો થાય છે, અને જ ેજ ેશા�માં ક�ું છે, તે સવ� સ�ય છે. એવી એને �ઢ �તીિત આવે છે અને
અિણમાિદક અ� િસિ�ઓ તે પણ એ �યાનના કરનારાને આવીને હાજર થાય છે અને �ાં લગણ સૂય�ની ને ચં�ની
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િકરણ પહોચંતી હોય �યાં લગી તેની �િ� પહોચંે એવી અનંત િસિ�ઓ �કટે છે, પણ પરમે�રનો ભ� છે માટે કોઈ
િસિ�ઓને �હણ કરતો નથી, કેવળ પરમે�રનું જ �યાન કર ેછે, �યાર ેએ �યાનનો કરનારો નારદ, સનકાિદક,
શુક�ના સરખી િસ�દશાને પામે છે. માટે અનંત �કારના �યાન છે, પણ ત�કાળ િસ�દશાને પમાડે એવું તો એ જ
�યાન છે.”

(કુલ: 21)


