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અંતયા�મી
(વચનામૃત ૧ થી ૨૬૨ માં "અંતયા�મી" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�માં �ાં �ાં અ�યા�વાતા� આવે છે તે કોઈને સમ�તી નથી અને �મી જવાય
છે. માટે એ અ�યા�વાતા� જમે છે તેમ યથાથ�પણે અમે કહીએ છીએ, તે સવ� સાંભળો જ,ે �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ એ
�ણ દેહને િવષે એકા�પણે જ ેવત�વું તે એ �વનું અ�વયપણું છે અને એ �ણ દેહથી પૃથ�પણે સ�ામા� જ ેકહેવો તે
�વનું �યિતરકેપણું છે. તથા િવરાટ, સૂ�ા�ા અને અ�યાકૃત એ �ણ શરીર ેસિહત જ ેઈ�રને કહેવા તે ઈ�રનું
અ�વયપણું છે; અને એ �ણ શરીરથી પૃથક્ ને સ�ામા�પણે કહેવા તે ઈ�રનું �યિતરકેપણું છે. તથા માયા અને
માયાના કાય� જ ેઅનંતકોિટ ��ાંડ તેને િવષે �યાપકપણે જ ેઅ�ર��ને કહેવા તે એનું અ�વયપણું છે; અને એ સવ�થી
�યિતરકે સિ�ચદાનંદપણે જ ેઅ�ર��ને કહેવા તે એનું �યિતરકેપણું છે. તથા અ�ર��, ઈ�ર, �વ, માયા અને
માયાના કાય� જ ે��ાંડ એમને િવષે જ ે�ીકૃ�ણભગવાનને અંતયા�મીપણે કહેવા અને િનયંતાપણે કહેવા, તે એ
ભગવાનનું અ�વયપણું છે; અને એ સવ�થી પૃથ�પણે કરીને પોતાના ગોલોકધામને િવષે જ ે���ોિત તેને િવષે ર�ા
છે એમ જ ેકહેવું તે એ ભગવાનનું �યિતરકેપણું છે. અને એ પુ�ષો�મ ભગવાન, અ�ર��, માયા, ઈ�ર અને �વ એ
જ ેપાંચ ભેદ તે અનાિદ છે.”

2. ગઢડા �થમ ૧૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજને િન�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “દેહ-દેહ ��યે �વ એક છે કે અનેક છે ? અને જો એક
કહેશો તો વડ, પીપંર આિદક જ ેવૃ� છે તેની ડાળખીઓ કાપીને બીજ ેઠેકાણે રોપે છે �યાર ેતેવું ને તેવું જ વૃ� થાય છે,
એ તે એક �વ બે �કાર ેથયો કે બીજ ે�વે �વેશ કય�? અને કહેશો જ,ે ‘એ તો એનો એ �વ છે’, તો �વ તો અખંડ
છે અને અ�યુત છે, તે કપાણો કેમ ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, એનો ઉ�ર કરીએ જ,ે �ીકૃ�ણ ભગવાન છે
તેની પુ�ષ અને �કૃિત એ બે શિ�ઓ છે, તે જગતની ઉ�પિ�, િ�થિત અને �લય તેનું કારણ છે. તે પુ�ષ �કૃિત�પ જે
પોતાની બે શિ�ઓ તેનું �હણ કરીને પોતે િવરાટ્ �પને ધારતા હવા. અને તે િવરાટ્ �પ જ ેએ ભગવાન તે �થમ
�ા�ક�પને િવષે તો પોતાના અંગ થકી ��ાિદક �તંબ પય��ત સમ� �વને સજૃતા હવા અને પા�ક�પને િવષે તો એ
ભગવાન ��ા�પે કરીને મરી�યાિદકને સજૃતા હવા અને ક�યપ અને દ��પે કરીને દેવ, દૈ�ય, મનુ�ય અને પશુ-
પ�ાિદક સમ� �થાવર-જંગમ જ ે�વ તેને સજૃતા હવા. એવા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન તે પુ�ષ�કૃિત�પ જ ેપોતાની
શિ� તેણે સિહત થકા �વ-�વ ��યે અંતયા�મી�પે ર�ા છે અને જ ે�વે જવેા કમ� કયા� છે તે �વને તેવા દેહને
પમાડે છે. અને તે �વ છે તેણે પૂવ�જ�મને િવષે કેટલાક કમ� તો સ�વગુણ �ધાનપણે કરીને કયા� છે અને કેટલાક કમ� તો
રજોગુણ �ધાનપણે કરીને કયા� છે અને કેટલાક કમ� તો તમોગુણ �ધાનપણે કરીને કયા� છે. તે કમ�ને અનુસાર ેએ �વને
ભગવાન જ ેતે ઉિ�ભજ �િતના જ ેદેહ, જરાયજુ �િતના જ ેદેહ, �વેદજ �િતના જ ેદેહ અને અંડજ �િતના જ ેદેહ,
તેને પમાડે છે, અને સુખ દુઃખ�પ જ ેકમ�ના ફળ તેને પમાડે છે, અને તે �વના કમ�ને અનુસાર ેતેના દેહ થકી બી�
દેહને સજૃ ેછે. જમે ‘ક�યપ આિદક ��પિતના દેહ થકી અનેક �િતના દેહને સજૃતા હવા’, તેમ એના એ ભગવાન
અંતયા�મી�પે કરીને સમ� �વ-�વ ��યે ર�ા થકા જ ેદેહ થકી જમે ઉપ�ાની રીિત હોય તેમ બી� દેહને ઉપ�વે
છે, પણ જ ે�વ થકી બી� દેહને ઉપ�વે છે તે �વ જ અનેક �પે થાય એમ નથી; એ તો જ ે�વને જનેા દેહ થકી
ઉપ�ાનો કમ� સંબંધ �ા� થયો હોય તે �વને તે �ારાએ ઉપ�વે છે.

3. 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
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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.”

4. 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 ગીતાઅંતઃકરણ 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 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.”

5. ગઢડા �થમ ૪૫ ( para.2)

પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! કેટલાક વેદાંતી એમ કહે છે જ,ે ‘ભગવાનને આકાર નથી.’ અને
તેવા જ �િતપાદનની �ુિતઓને ભણે છે અને કેટલાક જ ેનારદ, શુક, સનકાિદક સરખા ભગવાનના ભ� છે તે તો
ભગવાનનું સાકારપણું �િતપાદન કર ેછે. તે એ બેમાંથી કોણ સાચા છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાન
પુ�ષો�મ છે તે તો સદા સાકાર જ છે અને મહાતજેોમય મૂિત� છે, અને અંતયા�મીપણે કરીને સવ�� પૂણ� એવું જે
સિ�ચદાનંદ �� છે તે તો મૂિત�માન એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેનું તજે છે. અને �ુિતએ પણ એમ ક�ું છે જ,ે ‘તે
ભગવાન માયા સામું જોતા હવા,’ અને �ાર ેજુવે �યાર ેતેને શું એકલી આં�ય જ હોય ? હાથપગ પણ હોય. માટે
સાકાર �પનું �િતપાદન થયું. અને વળી જમે સમ� જળ છે તેના �વ�પ જ ેવ�ણ તે પોતાના લોકને િવષે સાકાર છે
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ને જળ િનરાકાર કહેવાય છે અને જમે અિ��ની જ ે�વાળા છે તે િનરાકાર કહેવાય છે અને તેના દેવતા જ ેઅિ�� તે
અિ��લોકને િવષે સાકાર છે અને જમે સમ� તડકો તે િનરાકાર કહેવાય છે ને સૂય�ના મંડળને િવષે જ ેસૂય�દેવ છે તે
સાકાર છે, તેમ સિ�ચદાનંદ જ ે�� તે િનરાકાર છે, અને પુ�ષો�મ જ ેભગવાન તે સાકાર છે અને એ સવ�� પૂણ� એવું જે
સિ�ચદાનંદ �� તે પુ�ષો�મ ભગવાનનું તજે છે. અને કોઈ એમ કહેશે જ,ે �ુિતમાં એમ ક�ું છે જ,ે ‘પરમે�ર તો કર-
ચરણાિદકે રિહત છે ને સવ�� પૂણ� છે.’ તો એ જ ે�ુિતએ કર-ચરણાિદકનો િનષેધ કય� છે તે તો માિયક કર-ચરણાિદકનો
િનષેધ કય� છે, અને ભગવાનનો આકાર છે તે તો િદ�ય છે પણ માિયક નથી અને અંતયા�મીપણે કરીને �વ-ઈ�રને
િવષે �યાપક એવું જ ેપુ�ષો�મ ભગવાનનું ���પ તજે તે િનરાકાર છે, તો પણ �વ-ઈ�ર સવ�ને તેમનાં કમ�ને
અનુસાર ેયથા-યો�યપણે કમ�ના ફળને દેવાને િવષે િનયંતાપણું છે ને સાકારની પેઠે િનયંતા�પ િ�યાને કર ેછે; માટે તે
તજેને પણ સાકાર જવેું �ણવું. એવી રીતે ભગવાન પુ�ષો�મ તો સદા સાકાર જ છે પણ િનરાકાર નથી અને જે
િનરાકાર કહે છે તે તો સમજતા નથી.”

6. ગઢડા �થમ ૫૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��-ઉ�ર કરો.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાનને
િવષે અસાધારણ �ેમ થાય તેનું શું કારણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક તો ભગવાનનો િવ�ાસ હોય જ,ે
‘આ મને મ�યા છે તે િન�ય જ ભગવાન છે,’ તથા આિ�તકપણું હોય તથા ભગવાનનાં જ ેઐ�ય� તેને �ણે જ,ે ‘આ
ભગવાન છે તે ��મહોલ, ગોલોક, �ેત�ીપ એ આિદક સવ� ધામના પિત છે તથા અનંતકોિટ ��ાંડના પિત છે તથા
સવ�ના કતા� છે અને પુ�ષ, કાળ, કમ�, માયા, �ણ ગુણ, ચોિવશ ત�વ, ��ાિદક દેવ એ કોઈને આ ��ાંડના કતા� �ણે
નિહ, એક ભગવાન પુ�ષો�મને જ કતા� �ણે અને સવ�ના અંતયા�મી �ણે.’ એવી રીતની સમજણે સિહત જ ે��ય�
ભગવાનના �વ�પને િવષે િન�ય તે જ પરમે�રને િવષે અસાધારણ �નેહનું કારણ છે.”

7. ગઢડા �થમ ૬૨ ( para.9)

પછી િનિવ�કારાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િન�ય હોય તોય પણ �ડા ગુણ તો આવતા નથી અને માન ને ઈ�યા� તો
િદવસે-િદવસે વધતાં �ય છે, તેનું શું કારણ હશે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન પાસે એક અમૃત લાવીએ
અને િશંગિડયો વછનાગ લાવીએ અને દૂધપાક ને સાકર લાવીએ અને અફીણ લાવીએ, અને તે સવ�ને ભગવાનના
થાળમાં ધરીએ, તો પણ જનેો જવેો ગુણ હોય તેનો તેવો ને તેવો જ રહે પણ પલટાઈ �ય નિહ, તેમ જ ે�વ આસુરી
અને અિત કુપા� હોય તે ભગવાનને સમીપે આવે તોય પણ પોતાના �વભાવને મૂકે નિહ. પછી એ કોઈક ગરીબ
હિરભ�નો �ોહ કર ેતેણે કરીને એનું ભૂંડંુ થાય. શા માટે જ,ે ભગવાન સવ�માં અંતયા�મી�પે કરીને ર�ા છે; તે પોતાની
ઈ�છા આવે �યાં તેટલી સામથ� જણાવે છે. માટે તે ભ�ને અપમાને કરીને તે ભગવાનનું અપમાન થાય છે, �યાર ેતે
અપમાનના કરનારાનું અિતશય ભૂંડંુ થઈ �ય છે, જમે િહર��કિશપુ હતો તેણે િ�લોકીને પોતાને વશ કરી રાખી હતી
એવો બળવાન હતો પણ તેણે જો ��ાદ�નો �ોહ કય� તો ભગવાને �તંભમાંથી નૃિસંહ�પે �ગટ થઈને તે
િહર��કિશપુનો નાશ કરી ના�યો, એમ િવચારીને ભગવાનના ભ� હોય તેને અિતશય ગરીબપણું પકડવું પણ કોઈનું
અપમાન કરવું નિહ. કાં જ,ે ભગવાન તો ગરીબના અંતરને િવષે પણ િવરાજમાન ર�ા છે તે એ ગરીબના અપમાનના
કરતલનું ભૂંડંુ કરી નાખે છે. એવું �ણીને કોઈ અ�પ �વને પણ દુઃખવવો નિહ અને જો અહંકારને વશ થઈને જનેે તેને
દુઃખવતો ફર ેતો ગવ�ગજંન એવા જ ેભગવાન તે અંતયા�મી�પે સવ�માં �યાપક છે તે ખમી શકે નિહ. પછી ગમે તે �ારે
�કટ થઈને એ અિભમાની પુ�ષના અિભમાનને સારી પેઠે નાશ કર ેછે, તે માટે તે ભગવાનથી ડરીને જ ેસાધુ હોય તેને
લેશમા� અિભમાન રાખવું નિહ અને એક કીડી જવેા �વને પણ દુઃખવવો નિહ એજ િનમા�ની સાધુનો ધમ� છે.”

8. ગઢડા �થમ ૬૩ ( para.4)

એમ કહીને પછી �ી�મહારાજ એમ બો�યા જ,ે “ત�વે કરીને ભગવાનનું �વ�પ ���ા પછી એને કાંઈ �ણવું રહેતું
નથી. તે ત�વે કરીને ���ાની રીત કહીએ તે સાંભળો, જ ેસાંભળીને પરમે�રના �વ�પનો અડગ િન�ય થાય છે. જ,ે
�થમ તો એને ભગવાનની મોટાઈ �ણી જોઈએ. ‘જમે કોઈક મોટો રા� હોય તેના જ ેગોલા અને ગોિલયો હોય તેને
પણ સાત ભૂિમની તો હવેલીયો રહેવાની હોય અને બાગબગીચા ને ઘોડા, વે�યો, ઘરણેાં; એ આિદક જ ેસામ�ીઓ
તેણે કરીને દેવલોક સરખા તેના ઘર જણાય, �યાર ેતે રા�નો જ ેદરબાર તથા તેમાં જ ેસામ�ીઓ તે તો અિત
શોભાયમાન હોય.’ તેમ �ી પુ�ષો�મ ભગવાનની આ�ામાં વત�તા એવા જ ે��ાંડના અિધપિત ��ાિદક તેના જે
લોક અને તે લોકના વૈભવ તેનો પાર પમાતો નથી, તો જનેા નાિભકમળમાંથી ��ા ઉ�પ� થયા એવા જ ેિવરાટપુ�ષ
તેમના વૈભવનો પાર તો �ાંથી પમાય ? અને એવા અનંતકોિટ જ ેિવરાટપુ�ષ તેમના �વામી જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન
તેનું ધામ જ ેઅ�ર, જનેે િવષે એવા અનંતકોિટ ��ાંડ તે એક એક રોમ ��યે અણુની પેઠે ઊડતાં ફર ેછે, એવું એ
ભગવાનનું ધામ છે, અને તે ધામને િવષે પુ�ષો�મ ભગવાન પોતે િદ�ય�પે કરીને સદા િવરાજમાન છે અને તે ધામમાં
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અપાર િદ�ય સામ�ી છે. તે ભગવાનની મો�નો પાર તો આવે જ કેમ? એવી રીતે ભગવાનની મો�પ સમજ.ે અને જે
થકી જ ેમોટો હોય તે થકી તે સૂ�મ હોય અને તે તેનું કારણ પણ હોય. ‘જમે પૃ�વી થકી જળ મોટંુ છે અને તે પૃ�વીનું
કારણ છે. અને તે થકી સૂ�મ પણ છે અને જળ થકી તજે મોટંુ છે અને તજે થકી વાયુ મોટો છે અને વાયુ થકી આકાશ
મોટો છે.’ એવી રીતે અહંકાર, મહ��વ, �ધાનપુ�ષ, �કૃિતપુ�ષ અને અ�ર એ સવ� એક બી�થી મોટા છે અને એક
બી�થી સૂ�મ છે ને કારણ છે અને એ સવ� મૂિત�માન છે, પણ ભગવાનનું જ ેઅ�રધામ છે તે તો અ�યંત મોટંુ છે; જનેા
એક એક રોમને િવષે અનંતકોિટ ��ાંડ અણુની પેઠે ઊડતાં જ ફર ેછે. ‘જમે કોઈ મોટો હ�તી હોય, તેના શરીર ઉપર
કીડી ચાલી �તી હોય તે કશી ગણતીમાં આવે નિહ’, તેમ એ અ�રની મોટાઈ આગળ બીજંુ કોઈ કાંઈ ગણતીમાં
આવતું નથી. ‘જમે ઝીણાં મ�છર હોય તેને મ�યે કીડી હોય તે મોટી દેખાય અને કીડીને મ�યે વીછંી હોય તે મોટો
દેખાય ને વીછંીને મ�યે સાપ હોય તે મોટો દેખાય અને સાપને મ�યે સમળા હોય તે મોટા દેખાય ને સમળાને મ�યે પાડો
હોય તે મોટો દેખાય ને પાડા ને મ�યે હાથી હોય તે મોટો દેખાય ને હાથીને મ�યે િગરનાર સરખો પવ�ત હોય તે મોટો
દેખાય અને તે પવ�તને મ�યે મે� પવ�ત મોટો દેખાય અને તે મે� જવેા પવ�તને મ�યે લોકાલોક પવ�ત તે અિત મોટો
જણાય અને લોકાલોક પવ�ત થકી પૃ�વી અિત મોટી જણાય અને પૃ�વીનું કારણ જ ેજળ તે તે થકી મોટંુ પણ છે અને
સૂ�મ પણ છે.’ એવી રીતે જળનું કારણ તે તજે છે, તજેનું કારણ વાયુ છે, વાયુનું કારણ આકાશ છે, આકાશનું કારણ
અહંકાર છે, અને અહંકારનું કારણ મહ��વ છે, મહ��વનું કારણ �ધાન અને પુ�ષ છે અને �ધાન અને પુ�ષનું કારણ
મૂળ �કૃિત ને �� છે અને એ સવ�નું કારણ અ�ર�� છે અને તે અ�ર તો પુ�ષો�મ ભગવાનનું ધામ છે અને એ
અ�રની સંકોચ અને િવકાસ અવ�થા થાતી નથી, સદાય એક�પ રહે છે. અને તે અ�ર મૂિત�માન છે પણ અિત મોટા
છે, માટે કોઈની નજર ેઅ�રનું �પ આવતું નથી. ‘જમે ચોિવશ ત�વનું કાય� જ ે��ાંડ તે પુ�ષાવતાર કહેવાય છે અને
તે િવરાટપુ�ષ જ ેતે કર-ચરણાિદકે કરીને યુ� છે પણ તેની મૂિત� અિતશય મોટી છે, માટે નજર ેઆવતી નથી. અને
તેની નાિભમાંથી થયું જ ેકમળ તેના નાળમાં ��ા સો વષ� લગી ચા�યા; પણ તેનો અંત ન આ�યો અને જો કમળનો જ
અંત ન આ�યો તો િવરાટપુ�ષનો પાર કેમ આવે? માટે તે િવરાટનું �પ નજર ેઆવતું નથી.’ તેમ અ�રધામ પણ
મૂિત�માન છે પણ કોઈને નજર ેઆવે નિહ, તે શા માટે જ,ે એવા એવા ��ાંડ એક એક રોમમાં અસં�યાત ઊડતાં જ ફરે
છે, એવડા મોટા છે. તે અ�રધામને િવષે પુ�ષો�મ ભગવાન પોતે સદા િવરાજમાન છે, અને પોતાની અંતયા�મી
શિ�એ કરીને અ�રધામ અને અનંતકોિટ ��ાંડ અને તે ��ાંડના જ ેઈ�ર તે સવ�ને િવષે અ�વયપણે ર�ા છે. અને
તે અ�રધામને િવષે પોતાના સાધ�ય�પણાને પા�યા એવા જ ેઅનંતકોિટ મુ� તે એ ભગવાનની સેવાને િવષે રહે છે.
અને તે ભગવાનના સેવકના એક એક રોમને િવષે કોિટ કોિટ સૂય�ના જવેો �કાશ છે, માટે જનેા સેવક એવા છે તો
એમના �વામી જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેનો મિહમા તો કેમ કહેવાય ! એવા અિત સમથ� જ ેભગવાન, તે પોતે અ�રમાં
�વેશ કરીને અ�ર �પે થાય છે અને પછી મૂળ �કૃિતપુ�ષ�પે થાય છે અને પછી �ધાનપુ�ષ�પે થાય છે અને પછી
�ધાનમાંથી થયા જ ેચોિવશ ત�વ તેને િવષે �વેશ કરીને તે �પે થાય છે અને પછી તે ત�વે કરીને સર�ણા જે
િવરાટપુ�ષ તેને િવષે �વેશ કરીને તે �પે થાય છે અને પછી ��ા, િવ�ણુ, િશવમાં �વેશ કરીને તે તે �પે થાય છે.

9. ગઢડા �થમ ૬૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “પુ�ષો�મ એવા જ ેભગવાન, તેનું શરીર આ�ા તથા અ�ર છે; એમ
�ુિતએ ક�ું છે. તે આ�ા અને અ�ર તે તો િવકાર ેરિહત છે ને તે આ�ા ને અ�રને િવષે કાંઈ હેય ઉપાિધ નથી. અને
જમે ભગવાન માયા થકી પર છે તેમ આ�ા ને અ�ર પણ માયા થકી પર છે, એવા જ ેઆ�ા ને અ�ર તે કેવી રીતે
ભગવાનનું શરીર કહેવાય છે? અને �વનું શરીર તો �વ થકી અ�યંત િવલ�ણ છે. ને િવકારવાન છે અને દેહી જ ે�વ
તે તો િનિવ�કારી છે, માટે દેહ અને દેહીને તો અ�યંત િવલ�ણપણું છે તેમ પુ�ષો�મને અને પુ�ષો�મના શરીર જે
આ�ા ને અ�ર; તેને િવષે અ�યંત િવલ�ણપણું જોઈએ, તે કહો કેમ િવલ�ણપણું છે ?” પછી સવ� મુિનએ જનેી જવેી
બુિ� તેણે તેવો ઉ�ર કય� પણ યથાથ� ઉ�ર કોઈથી થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે એનો ઉ�ર
કરીએ જ,ે આ�ા અને અ�ર એ બેને જ ેપુ�ષો�મ ભગવાનનું શરીરપણું તે તો �યા�યપણું, આધીનપણું અને
અસમથ�પણું તેણે કરીને છે. કેવી રીતે ? તો ભગવાન જ ેતે પોતાની અંતયા�મી શિ�એ કરીને આ�ા ને અ�ર તેને િવષે
�યાપક છે ને એ બેય તો �યા�ય છે, અને ભગવાન જ ેતે �વતં� છે ને આ�ા ને અ�ર તે તો ભગવાનને આધીન છે,
પરતં� છે અને ભગવાન જ ેતે અિતસમથ� છે, ને આ�ા ને અ�ર તે તો ભગવાનની આગળ અિત અસમથ� છે. એવી
રીતે ભગવાન જ ેતે એ બેયના શરીરી છે અને એ બેય જ ેતે ભગવાનનું શરીર છે. અને શરીરી એવા જ ેપુ�ષો�મ
ભગવાન, તે તો સદાય િદ�ય મૂિત�માન છે. અને એવા જ ેએ ભગવાન તે જ ેતે �યાપક ને ��ા એવા જ ેસવ� આ�ા અને
તે આ�ાને �યા�ય અને આ�ાને ��ય એવા જ ેદેહ; એ સવ�માં પોતાની અંતયા�મી શિ�એ કરીને આ�ાપણે ર�ા છે.
અને એવી રીતે સવ�ના આ�ા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે �ાર ે�પવાન એવું જ ે��ય તેના આ�ાપણે કરીને શા�ને
િવષે ક�ા હોય �યાર ેતે પુ�ષો�મને ��ય�પે કરીને �િતપાદન કયા� હોય; અને �ાર ેએ ��ાના આ�ાપણે કરીને
�િતપાદન કયા� હોય �યાર ેએ પુ�ષો�મને અ�પપણે કરીને શા�માં ક�ા હોય છે, અને વ�તુતાએ તો �પવાન જે
��ય અને અ�પ જ ેઆ�ા એ બેય થકી પુ�ષો�મ ભગવાન �યારા છે ને સદા મૂિત�માન છે ને �ાકૃત આકાર ેરિહત છે.
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અને મૂિત�માન થકા પણ ��ા ને ��ય એ બેયના ��ા છે. અને એ આ�ા ને અ�ર એ સવ�ના �ેરક છે ને �વતં� છે ને
િનયંતા છે ને સકળ ઐ�ય� સંપ� છે, ને પર થકી પર એવું જ ેઅ�ર તે થકી પણ પર છે. એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે
�વના ક�યાણને અથ� કૃપાએ કરીને પૃ�વીને િવષે મનુ�ય જવેા જણાય છે, તેને જ ેઆવી રીતે સદા િદ�ય મૂિત�માન
�ણીને ઉપાસના-ભિ� કર ેછે, તે તો એ ભગવાનના સાધ�ય�પણાને પામે છે. અને અનંત ઐ�ય�ને પામે છે અને
��ભાવને પા�યો જ ેપોતાનો આ�ા, તેણે કરીને �ેમે સિહત િનરંતર પરમ આદર થકી પુ�ષો�મ ભગવાનની સેવાને
િવષે વત� છે. અને જ ેએ ભગવાનને િનરાકાર �ણીને �યાન-ઉપાસના કર ેછે તે તો �� સુષુિ�ને િવષે લીન થાય છે. તે
પાછો કોઈ િદવસ નીસરતો નથી અને ભગવાન થકી કોઈ ઐ�ય�ને પણ પામતો નથી. અને આ જ ેવાતા� તે અમે ��ય�
દેખીને કહી છે, માટે એમાં કાંઈ સંશય નથી અને આ વાતા� તો જનેે એ ભગવાનના �વ�પમાં સદા િદ�ય સાકારપણે
ઉપાસનાની �ઢ િન�ા થઈ હોય તે થકી જ પમાય છે પણ બી� થકી તો પમાતી જ નથી. માટે આ વાતા�ને અિત�ઢ
કરીને રાખ�ો.”

10. ગઢડા �થમ ૬૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે એક �� પૂછીએ છીએ,” �યાર ેમુિનએ ક�ું જ,ે “પૂછો.” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “ઓગણતેરા કાળમાં અમને એક મિહના સુધી �ાર ેિન�ા આવે �યાર ેએમ ભાસતું જ,ે અમે પુ�ષો�મ
પુરીને િવષે જઈને �ીજગ�ાથ�ની મૂિત�ને િવષે �વેશ કરીને ર�ા છીએ અને તે મૂિત� તો કા�ની જણાય પણ તેને ને�ે
કરીને અમે સવ�ને દેખતા અને પ�ૂરીનો ભિ�ભાવ તથા છળકપટ સવ� દેખતા. અને એવી રીતે આપણા સ�સંગમાં જે
સમાિધિન� પુ�ષ હોય તે પણ સમાિધએ કરીને બી�ના દેહમાં �વેશ કરીને સવ�ને દેખે છે અને સવ� શ�દને સાંભળે છે
અને શા�માં પણ એવા વચન છે જ,ે ‘શુક� વૃ�માં રહીને બો�યા હતા.’ માટે મોટા જ ેસ�પુ�ષ હોય અથવા જે
પરમે�ર હોય તે �ાં ઈ�છા આવે �યાં �વેશ કર ેછે, માટે તે પરમે�ર ેપોતાની આ�ાએ કરીને જ ેમૂિત� પજૂવા આપી
હોય, તે મૂિત� અ� �કારની કહી છે તેમાં પોતે સા�ાત્ �વેશ કરીને િવરાજમાન રહે છે. તે મૂિત�ને જ ેભગવાનનો ભ�
પજૂતો હોય �યાર ે‘જમે ��ય� ભગવાન િવરાજતા હોય અને તેની મયા�દા રાખે તેમ તે મૂિત�ની પણ રાખી જોઈએ, અને
તેમ જ સંતના �દયમાં ભગવાનની મૂિત� રહી છે તે સંતની પણ મયા�દા રાખી જોઈએ, તે તો એ ભ� લેશમા� રાખતો
નથી; અને મૂિત�ને તો િચ�ામણની અથવા પાષાણાિદકની �ણે છે અને સંતને બી� માણસ જવેા �ણે છે. અને
ભગવાને તો �ીમુખે એમ ક�ું છે જ,ે ‘મારી અ� �કારની જ ે�િતમા તથા જ ેસંત તેને િવષે હંુ અખંડ િનવાસ કરીને રહંુ
છંુ.’ અને એ ભ� તો ભગવાનની �િતમા આગળ તથા સંત આગળ ગમે તેટલા ફેલફતૂર કર ેછે, પણ લેશમા�
ભગવાનનો ડર રાખતો નથી એને ભગવાનનો િન�ય છે કે નથી ? એ �� છે.” �યાર ેપરમહંસ બો�યા જ,ે “�ાર ેએ
ભગવાનને અંતયા�મી �ણીને મયા�દા નથી રાખતો તો એને ભગવાનનો િન�ય જ નથી.”

11. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.6)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િનવા�સિનક થયાનું કારણ તે આવી વાત સાંભળવી તે છે કે વૈરા�ય છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વૈરા�ય તો એકલો ટકી શકે નિહ, અંતે જતા નાશ થઈ �ય છે. અને �ાર ેઆ�િન�ા
હોય અને ભગવાનની મૂિત�નું યથાથ� �ાન હોય, પછી એમ િવચાર ેજ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ, સિ�ચદાનંદ�પ છંુ અને િપંડ
��ાંડ તો માિયક છે ને નાશવંત છે માટે હંુ �ાં ? ને એ િપંડ-��ાંડ �ાં ? અને મારા ઈ�દેવ જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે
તો અનંત કોિટ ��ાંડના આધાર જ ેઅ�ર; તે થકી પણ પર છે. તે ભગવાનનો માર ે�ઢ આશરો થયો છે’ એવા
િવચારમાંથી જ ેવૈરા�ય ઉદય થાય તે વૈરા�ય �ાને યુ� કહેવાય ને એ વૈરા�યનો કોઈ કાળે નાશ થાય નિહ. જમે અિ��
બળતો હોય તેને માથે જળ પડે તો ઓલાઈ �ય અને વડવાનળ અિ�� સમુ�ને િવષે છે તે જળનો ઓલા�યો ઓલાતો
નથી; તેમ જ ે�ાને યુ� વૈરા�ય છે તે તો વડવાનળ અિ�� તથા િવજળીનો અિ�� તેવો છે, તે કોઈ કાળે ઓલાય નિહ
અને તે િવના બી� વૈરા�યનો તો િવ�ાસ આવે નિહ. અને અમારો જ ેવૈરા�ય તે તો જવેો વીજળીનો અિ�� તથા
વડવાનળ અિ�� તે સરખો છે. તે અમારા �વભાવને તો જ ેઅિતશય અમાર ેભેળા ર�ા હશે તે �ણે છે અને જ ેછેટે રહે
છે તેને અમારો �વભાવ ���ામાં આવતો નથી અને આ મુકંુદ ��ચારી છે તે ભોળા જવેા જણાય છે તો પણ અમારા
�વભાવને યથાથ� �ણે છે જ,ે ‘મહારાજ તો આકાશ જવેા િનલ�પ છે અને એમને કોઈ પોતાનું પણ નથી અને પારકંુ પણ
નથી.’ અને એવી રીતે જો અમારા �વભાવને �ણે છે તો જવેા ઈ�રમાં ગુણ હોય તેવા ગુણ ��ચારીમાં વત� છે અને
અંતયા�મી સૌમાં ર�ા છે તે બાઈ-ભાઈને મનમાં એમ સમ�વે છે જ,ે ‘��ચારીમાં કોઈ વાતની ખો� નથી.’ તે એવા
�ડા ગુણ આ�યાનું કારણ એ છે જ,ે મોટાપુ�ષને િવષે જ ેિનદ�ષબુિ� રાખે છે તે પોતે સવ� દોષ થકી રિહત થાય છે
અને જ ેમોટાપુ�ષને િવષે દોષ પરઠે છે તે દોષના પરઠનારાની બુિ� �� થઈ �ય છે અને કામાિદક જ ેશ�ુ તે સવ�
તેના હૈયામાં આવીને િનવાસ કર ેછે. પછી એ સ�પુ�ષને િવષે દોષબુિ�નો પરઠનારો જ ેપુ�ષ તેના હૈયામાં ભૂંડા ભૂંડા
ઘાટ પણ પી�યા કર ેછે; અને એ સ�સંગ કર ેછે તોય પણ દુઃિખયો મટે નિહ. અને જ ેબુિ�માન છે તે તો અમાર ેસમીપે
રહીને અમારી સવ� �કૃિતને �ણે છે જ,ે ‘જટેલા સંસારમાં મોહ ઉપ�વવાનાં પદાથ�, ધન, �ી, અલંકારાિદક તથા
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ખાનપાનાિદક છે; તે કોઈમાં મહારાજને હેત નથી અને મહારાજ તો સવ� થકી ઉદાસી છે અને કોઈકને દયા કરીને પાસે
બેસવા દે છે કે �ાનવાતા� કર ેછે, તે તો કેવળ તેના �વના ક�યાણને અથ� દયા કરીને કર ેછે.’ અને જ ેમૂખ� હોય તે તો
પાસે રહે તે પણ અમારા �વભાવને એમ ન �ણે અને છેટે રહે તે પણ એમ ન �ણે.

12. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.16)

પછી ભગવદાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! જવેી ભગવાનની બીક પાસે બેઠા હોઈયે ને રહે છે તેવી ને તેવી
બીક છેટે જઈએ તો પણ રહે; તે કેમ સમ�એ તો રહે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જવેી પાસે ભગવાનની
મયા�દા રહે છે તેવી છેટે �ય તો પણ રહે; જો ભગવાનનું પૂ�ં માહા��ય સમજ ેતો. તે માહા��ય એમ સમજવું જ,ે
‘અ�રાતીત એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેની ઈ�છાએ કરીને અનંત કોિટ ��ાંડની ઉ�પિ� થાય છે અને તે ��ાંડને
પોતાની શિ�એ કરીને ધરી ર�ા છે. અને તે ભગવાન �યિતરકે થકા સવ�માં અ�વયપણે ર�ા છે અને અ�વય થકા
પણ �યિતરકે છે. અને તે ભગવાન જવેા ��ય� �માણ છે તેવા ને તેવા અણુ અણુ ��યે અંતયા�મી�પે િવરાજમાન છે
અને તે ભગવાનના ડોલા�યા િવના એક તૃણ પણ ડોલવાને સમથ� નથી અને અનંત કોિટ ��ાંડને િવષે જ ેઉ�પિ�,
િ�થિત, �લય થાય છે અને તેને િવષે સુખ, દુઃખનો �વોને સંબંધ થાય છે, તે સવ� પુ�ષો�મ ભગવાનના હાથમાં છે,
જટેલું ભગવાન કર ેતેટલું જ થાય છે. એવા જ ેભગવાન તે �વોના ક�યાણને અથ� પૃ�વી ઉપર પધાર ેછે, �યાર ેપોતે ઘોડે
ચડીને ચાલે �યાર ેઘોડો ભગવાનને ઉપાડી ચાલે છે, પણ એ તો ઘોડાના આધાર છે. અને પૃ�વી ઉપર બેઠા હોય �યારે
એમ જણાય જ,ે પૃ�વી ભગવાનને ધરી રહી છે, પણ એ તો �થાવર જંગમ સિહત સમ� પૃ�વીને ધરી ર�ા છે. અને
�ાર ેરાિ� હોય �યાર ેચં�મા કે દીવો કે મશાલ તેને અજવાળે કરીને ભગવાનનું દશ�ન થાય; અને િદવસે સૂય�ને
અજવાળે કરીને દશ�ન થાય, પણ એ ભગવાન તો સૂય�, ચં�મા, અિ�� એ સવ�ને �કાશના દાતા છે. એવી અદ્ ભૂત
સામથ� છે, તો પણ �વોના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા થઈને મને દશ�ન આપે છે.’ એવી રીતે માહા��ય સમજ ેતો
જવેી પાસે ર�ે મયા�દા રહે છે, તેવી ને તેવી છેટે �ય તો પણ રહે.”

13. 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 અંતઃકરણે 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 અંતઃકરણે
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
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.”

14. સારંગપુર ૬ ( para.4)
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“હવે આ �વના દેહને િવષે પણ ચાર વાણી કહીએ તે સાંભળો જ,ે એના એ પુ�ષો�મ ભગવાન તે �વને િવષે
અંતયા�મી�પે કરીને ર�ા છે, ને એ �વની જ ે�ણ અવ�થા તેને િવષે �વતં� થકા અનુ�યૂત છે, એવા જ ેભગવાન તે જ
�વના ક�યાણને અથ� પૃ�વીને િવષે અવતાર ધાર ેછે �યાર ેએ �વ જ ેતે, તે ભગવાનના �વ�પનું જ ે�િતપાદન કરે
તથા તે ભગવાનનાં જ ેધામ, ગુણ અને ઐ�ય� તેનું �િતપાદન કર ેતથા તેના ચિર�નું વણ�ન કર ેતથા આ�ા
અના�ાનો િવવેક કરી દેખાડે તથા �વ, ઈ�ર, માયા, ��, પર�� તેના ભેદને પૃથક્ પૃથક્ કહી દેખાડે, એવી જે
વાણી તેને પરાવાણી કહીએ. અને જ ેમાિયક પદાથ� તથા િવષય તેમને િવવેકે સિહત યથાથ�પણે કહી દેખાડે, તેને
વૈખરી વાણી કહીએ. અને પદાથ�ને ને િવષયને �ાંિતએ સિહત અયથાથ�પણે કહી દેખાડે, તેને મ�યમા વાણી કહીએ.
અને એ પદાથ�ને ને િવષયને અંધધંધ સરખું કહી દેખાડે ને કાંઈ સમ�ામાં ન આવે તેને પ�યંતી વાણી કહીએ. એવી
રીતે �વની ��ત અવ�થાને િવષે એ ચાર વાણીનું �પ સમ�ામાં આવે છે. અને �વ�� ને સુષુિ�ને િવષે તો કોઈક
સમાિધવાળાને એ ચાર વાણીનાં �પ સમ�ામાં આવે, પણ બી�ને સમ�ામાં આવતા નથી.”

15. કાિરયાણી ૪ ( para.3)

�યાર ે�ી�મહારાજને િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! જ ેઆ �વને િવષે સા�ી ર�ા છે, તે સા�ી જ ેહોય
તે તો મૂિત�માન હોય, ને જ ેમૂિત�માન હોય તે �યાપક કેમ હોય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મૂિત�માન હોય તે
પણ �યાપક હોય. જમે અિ��દેવ છે તે પોતાના લોકને િવષે મૂિત�માન છે ને પોતાની શિ�એ કરીને કા�ને િવષે ર�ો
છે, તેમ ભગવાન પણ પોતાના અ�રધામને િવષે મૂિત�માન થકા પોતાની અંતયા�મી શિ�એ કરીને �વોને િવષે
�યાપીને ર�ા છે ને મૂિત�માનની પેઠે િ�યાને કર ેછે, માટે એને પણ મૂિત�માન �ણવા.”

16. લોયા ૪ ( para.3)

પછી વળી અખંડાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�ીકૃ�ણનારાયણ તો સદા મનુ�યાકૃિત છે ને તે ભગવાનનું �વ�પ
સવ�કાળે સ�ય છે; અને તે જ ભગવાન �ારકે મ��ય, ક�છ, વરાહ, નૃિસંહાિદક અનંત�પે કરીને ભાસે છે તે કેમ સમજવું
? અને વળી ��ાંડ ��ાંડ ��યે ક�યાણની રીિત તથા ભગવાનની મૂિત� તે એકસરખી છે કે જુદી જુદી છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનની મૂિત� તો સદા એકસરખી છે, તો પણ ભગવાન પોતાની મૂિત�ને �ાં જવેી
દેખાડી જોઇએ �યાં તેવી પોતાની ઇ�છાએ કરીને દેખાડે છે અને �ાં જટેલો �કાશ કરવો ઘટે �યાં તેટલો �કાશ કરે
છે. અને પોતે તો સદા િ�ભજુ છે તો પણ પોતાની ઈ�છાએ કરીને �ાંઈ ચાર ભજુ, �ાંઈ અ�ભજુ, �ાંઈ અનંત ભજુને
દેખાડે છે, તથા મ��ય-ક�છાિદક�પે કરીને ભાસે છે. એવી રીતે �ાં જવેું ઘટે �યાં તેવું �પ �કાશે છે અને પોતે તો સદા
એક�પે જ િવરાજમાન રહે છે. અને વળી એક ઠેકાણે ર�ા થકા અનંતકોિટ ��ાંડને િવષે અંતયા�મી�પે �યાપીને રહે
છે. જમે �યાસ� એક હતા તેણે શુક�ને સાદ કય� �યાર ે�થાવર-જંગમ સવ� �વમાં રહીને સાદ કય� અને શુક�એ
હંુકારો દીધો �યાર ેપણ �થાવર-જંગમ સવ� સૃિ�માં રહીને હંુકારો દીધો. એવી રીતે શુક� જવેા મોટા િસ� હોય તે પણ
જ ેસવ� જગતમાં �યાપવાને સમથ� થાય છે. તે તો ભગવાનના ભજનના �તાપે કરીને એવી યોગકળાને પા�યા છે. તો
પોતે ભગવાન પુ�ષો�મ તે તો યોગે�ર છે ને સવ� યોગકળાના િનિધ છે, તે એક ઠેકાણે ર�ા થકા અનંતકોિટ ��ાંડમાં
પોતાની ઈ�છાએ કરીને �ાં જમે ઘટે �યાં તેમ ભાસે તેમાં શું કહેવું ? અને એ ભગવાનમાં એમ હોય તેનું શું આ�ય� છે
? કેમ જ,ે કોઈક ગોિડયો હોય તે તુ�છ માયાને �ણે છે તેમાં પણ લોકોને કેવું આ�ય� થાય છે ! ને તેની યથાથ� ખબર
પડતી નથી તો ભગવાનમાં તો સવ� યોગકળાઓ રહી છે, તે મહા આ�ય��પ છે. તેને �વ કેમ �ણી શકે ? માટે
ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે ‘આટલા ભગવાનની માયાને તયા� છે’ અને વળી એમ ક�ું જ,ે ‘કોઈ ભગવાનની માયાના બળને
પાર પા�યા નથી.’ તેણે કરીને એમ �ણવું જ,ે એ ભગવાનની યોગકળામાં ��ાિદક જવેાને કુતક�  થાય તો એ
ભગવાનની માયાના બળના પારને ન પા�યા કહેવાય. તે કુતક�  તે શું? તો જ,ે ‘એ ભગવાન તે કેમ એમ કરતા હશે ?’
અને ભગવાનને એમ સમજ ેજ,ે ‘એ તો સમથ� છે તે જમે કરતા હશે તે ઠીક કરતા હશે.’ એવી રીતે ભગવાનને િનદ�ષ
સમજ ેતો માયાને તયા� કહેવાય અને ક�યાણની રીિત તો એકસરખી છે; પણ ભજનારા જ ેપુ�ષ તેને િવષે ઉ�મ, મ�યમ
અને કિન�; એ �ણ �કારના ભેદ છે ને તેમની૨ ��ા અનંત �કારની છે, તેને યોગે કરીને ક�યાણના માગ�માં પણ
અનંત ભેદ થયા છે અને વ�તુગતે તો ક�યાણનો માગ� એક છે અને ભગવાનનું �વ�પ પણ એક જ છે અને તે ભગવાન
અિતસમથ� છે ને તે જવેો થવાને કાજ ેઅ�ર પય��ત કોઈ સમથ� થતો નથી, એ િસ�ાંત છે.”

17. લોયા ૭ ( para.4)

‘अ�ः�िव�ः शा�ा जनानां सवा��ा’ ‘य�ा�रं शरीरं,’ एष सव� भूता�रा�ाऽपहतपा�ा िद�ो देव एको नारायणः’
‘य�ा�ा शरीरं य आ�ानम�रो यमयित स त आ�ा�या��मृतः,’ ‘य� पृिथवी शरीरं यः पृिथवीम�रो यमय�ेष स त
आ�ा�या��मृतः’ ઈ�યાિદક �ુિતયો છે તથા અ�મય �� ક�ો છે, મનોમય �� ક�ો છે, િવ�ાનમય �� ક�ો છે,
આનંદમય �� ક�ો છે, ઈ�યાિદક ઘણીક �કારની ��િવ�ા કહી છે. તેનું શું તા�પય� છે ? જ,ે ભગવાન સવ�ના કારણ
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છે ને સવ�ના આધાર છે. માટે એ સવ�ને �� ક�ા છે પણ એ સવ� શરીર છે અને એ સવ�ના શરીરી, તે ભગવાન �ીકૃ�ણ
��ય� પુ�ષો�મ છે. તે ભગવાનને િવષે એ જડ-ચૈત�ય�પ જ ેબે �કૃિત તે સંકોચ-િવકાસ અવ�થાએ કરીને પોતાના
કાય� સિહત સુખે કરીને રહી છે અને એ સવ�ને િવષે ભગવાન જ ેતે અંતયા�મી�પે કારણપણે કરીને ર�ા છે અને તે જ
ભગવાન આ ��ય� �માણ છે. એવી રીતે મિહમાએ સિહત જ ેભગવાનને �ણે ને દેખે તેને પિરપૂણ� �ાન કહીએ.”

18. 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
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
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િ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.

19. ગઢડા મ�ય ૩ ( para.7)

હવે જ ે���ાનનો માગ� છે, તેમાં તો એમ સમજવું જ,ે ‘જ ે�� છે, તે તો િનિવ�કાર છે ને િનરંશ છે. માટે એ િવકારને
પામે નિહ ને એના અંશ પણ થાય નિહ.’ અને એ ��ને જ ેસવ��પે કહે છે, તેનું તો એમ છે જ,ે ‘એ �� જ ેતે
�કૃિતપુ�ષ આિદક સવ�ના કારણ છે ને આધાર છે ને સવ�ને િવષે અંતયા�મી શિ�એ કરીને �યાપક છે. માટે જ ેકારણ
ને આધાર ને �યાપક હોય, તે કાય� થકી પૃથક્ હોય નિહ; એમ સમજણને લઈને એ ��ને શા� જ ેતે સવ��પ કહે છે,’
પણ એ �� જ િવકાર પામીને ચરાચર �વ�પે થઈ ગયા એમ ન સમજવું. અને એ �� થકી પર�� જે
પુ�ષો�મનારાયણ તે નોખા છે ને એ ��ના પણ કારણ છે ને આધાર છે ને �ેરક છે, એમ સમ�ને પોતાના
�વા�ાને એ �� સંગાથે એકતા કરીને પર��ની �વામી-સેવકભાવે ઉપાસના કરવી. એવી રીતે સમજ ે�યારે
���ાન છે તે પણ પરમપદને પા�યાનો િનિવ��ન માગ� છે.”

20. ગઢડા મ�ય ૧૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીમદ્ ભાગવતમાં સાકાર ��નું �િતપાદન છે, પણ જ ેવાંચનારા હોય તેને જો
પરમે�રની ભિ� ન હોય તો ભગવાનનું �વ�પ �ીમદ્ ભાગવતમાંથી પણ િનરાકાર સમ�ય છે અને િ�તીય �કંધમાં
�ાં આ�યનું �પ કયુ� છે, �યાં પણ ભગવાનનું �વ�પ ભિ�હીન હોય તેને િનરાકાર સમ�ય છે, પણ ભગવાનનું
�વ�પ િનરાકાર નથી. કાં જ,ે ભગવાન થકી જ સવ� �થાવર-જંગમ સૃિ� થાય છે, તે જો ભગવાન િનરાકાર હોય તો તે
થકી સાકાર સૃિ� કેમ થાય ? જમે આકાશ િનરાકાર છે, તો તે થકી જવેા પૃ�વી થકી ઘટાિદક આકાર થાય છે તેવા થતા
નથી, તેમ ��ાિદક જ ેસૃિ� તે સાકાર છે, તો તેના કરનારા જ ેપરમે�ર તે પણ સાકાર જ છે. અને ભાગવતમાં
‘અ�યા�, અિધભૂત અને અિધદેવ; એ �ણનો જ ેઆધાર છે, તે ભગવાનનું �વ�પ છે,’ એમ ક�ું છે. તેની વાત કરીએ
તે સાંભળો, અ�યા� જ ેિવરાટપુ�ષના ઇિ��યો અને અિધભૂત જ ેતેના પંચ મહાભૂત અને અિધદેવ જ ેિવરાટના
ઇિ��યોના દેવતા; એ સવ� િવરાટને િવષે આ�યા, તો પણ િવરાટ ઉભો ન થયો. પછી વાસુદેવ ભગવાને પુ�ષ�પે થઇને
�ાર ેિવરાટપુ�ષને િવષે �વેશ કય� �યાર ેિવરાટપુ�ષ ઊભા થયા. તે ભગવાન િવરાટપુ�ષના જ ેઅ�યા�, અિધભૂત
અને અિધદેવ; તેને િવષે તદા�કપણે કરીને વત� છે અને �વ�પે તો િવરાટ થકી �યારા છે. અને તેને જ આ�ય કરવા
યો�ય �વ�પ ક�ું છે. અને જમે અિ�� છે તે �કાશ�વ�પે તો અ�પ છે ને અિ�� પોતે તો મૂિત�માન છે, તે �ારે
અિ��ને અ�ણ� થયું હતું �યાર ેમૂિત�માન અિ�� �ીકૃ�ણ ભગવાન ને અજુ�ન પાસે આ�યો હતો. પછી �ાર ેઇ��નું
ખાંડવ વન બાળવા ગયો, �યાર ેતજે અિ�� �વાળા�પ થઇને સમ� વનમાં �યા�યો. તેમ જ પુ�ષો�મ ભગવાન છે તે
���પ જ ેપોતાની અંતયા�મી શિ� તેણે કરીને સવ�ને િવષે �યાપક છે, ને મૂિત�માન થકા સવ�થી જુદા છે. અને �� છે
તે તો પુ�ષો�મ ભગવાનની િકરણ છે અને પોતે ભગવાન તો સદા સાકાર મૂિત� જ છે. માટે જનેે ક�યાણને ઇ�છવું તેને
તો ભગવાનને મૂિત�માન સમ�ને તેનો આ�ય �ઢ રાખવો અને વાત પણ એવી રીતે કરવી જ,ે ‘કોઈને ભગવાનનો
આ�ય હોય તે ટળે નિહ.’ અને જમે �ીના ઉદરમાં ગભ� હોય પછી તેમાંથી પુ��પ ફળ ઉદય થાય છે, તેમ જનેે
ભગવાનના �વ�પનો િન�ય�પ ગભ� હોય તેને ભગવાનનું જ ેઅ�રધામ તે �પ ફળની �ાિ� થાય છે. માટે એવો
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ઉપાય કરવો, જણેે કરીને એ ગભ�ને િવ�ન ન થાય. અને બી�ને પણ એવી વાત કરવી, જણેે કરીને ભગવાનના
િન�ય�પ ગભ�નો પાત ન થાય.

21. ગઢડા અં�ય ૧ ( para.3)

“અને વળી જ ેભગવાનના ભ� હોય તેને તો ભગવાનને િવષે �ાનનું અંગ હોય, ને કાં તો હેતનું અંગ હોય. તેમાં જનેે
�ાનનું અંગ હોય તે તો ભગવાનનું અિતશય માહા��ય સમજ.ે અને જનેે હેતનું અંગ હોય તેને તો ભગવાન િવના અધ�
ઘડી ચાલે નિહ. તે �ાનના અંગવાળા તો ઝીણોભાઈ, દેવરામ ને �ભાશંકર છે. એવી રીતે જ ેહિરભ� ભગવાનનું
માહા��ય �ણે તેને �ાનના અંગવાળા �ણવા. અને જવેું �જની ગોપીઓને ભગવાનને િવષે હેત હતું. તેવી રીતના જે
હિરભ� હોય તેને હેતનું અંગ �ણવું. અને જનેે �ાનનું અંગ હોય તે ભગવાનને અંતયા�મી �ણે અને એમ �ણે જ,ે
‘ભગવાન તે કોઈનું ક�ું સાંભળે જ નિહ, ભગવાન તો જ ેભ�નું જવેું અંગ હોય, તેને તેવું �ણીને તેવી રીતે કહે છે, પણ
કોઈની શીખામણે કરીને ચાલતા નથી.’ અને જ ેએમ �ણે જ ે‘ભગવાન તો કોઈકના શીખ�યા થકા મારામાં વાંક નથી
તો પણ મને કહે છે,’ તેને તો ભગવાનના �વ�પનું �ાન જ નથી. અને આ સંસારમાં પણ જ ેમનુ�યને જ ેસંઘાથે �વાથ�
હોય તેનો કોઈ રીતે અવગુણ લે નિહ. શા માટે જ,ે એને પોતાના �વાથ�નું હેત છે, તો જણેે ભગવાન સાથે જ�મમરણના
ભય થકી છૂટવાનો �વાથ� ���ો હોય, તેને કોઈ રીતે ભગવાનનો અવગુણ આવે નિહ અને જ ેએમ �ણે જ,ે ‘ભગવાન
તો કોઈકના ફેર�યા ફરી �ય છે,’ એમ સમ�ને જ ેભગવાનનો અવગુણ લે, તેને તો �ાનનું અંગ પણ નથી અને હેતનું
અંગ પણ નથી.” એવી રીતે કહીને �ી�મહારાજ ેમોટા મોટા પરમહંસને ક�ું જ,ે “તમે તમા�ં એ બેમાંથી જ ેઅંગ હોય
તે કહો.” પછી સવ� પરમહંસે ક�ું જ,ે “અમાર ેતો �ાનનું અંગ છે.”

22. ગઢડા અં�ય ૨૯ ( para.3)

�યાર ેશુકમુિનએ આશંકા કરી જ,ે “હે મહારાજ ! એ મંદ વૈરા�યવાળો �યાગી છે તે સંત થકી ભગવાનના માહા��યની
વાત સાંભળે ને પછી તો તે મનમાં િવચાર કર,ે તો શું એને તી� વૈરા�ય ન આવે? અને �થમથી જ તી� વૈરા�ય તો
કોઈકને �ાર�ધ યોગે કરીને હશે; અને બહુધા તો એમ ��ય� દેખાય છે જ,ે આને વૈરા�ય ન હતો ને પછી થયો; �યારે
એનું કેમ સમજવું ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો તો એમ ઉ�ર છે જ,ે પોતાને િવચાર ેતથા કોઈ રીતે તી�
વૈરા�ય થાય નિહ. અને જો ધમ�, �ાન, વૈરા�ય, ભિ� એ ચાર ગુણે કરીને સંપ� એવા જ ેમોટા સાધુ, તેની સાથે એને
અિતશય હેત થાય, જમે ભગવાન સાથે હેત થાય છે, �યાર ેતો તે જુવે, સાંભળે, બોલે ઈ�યાિદક જ ેજ ેિ�યાને કર ેતે
પોતાને જ ેમોટા સંત સાથે હેત છે તેની મર� �માણે કર,ે પણ તેની મર� ન હોય તેવી કોઈ િ�યા કર ેનિહ. અને તે
સંતની મર�થી બાહેર વ�યા�માં તેના મનને િવષે િનરંતર ભય વત� જ,ે ‘જો હંુ એમની મર� �માણે નિહ વતુ� તો એ
મારી સાથે હેત નિહ રાખે.’ તે સા� િનરંતર તેની મર� �માણે વત�. માટે જો એવું સંત સાથે હેત થયું હોય, તો વૈરા�ય
ન હોય તો પણ એનો �યાગ પાર પડે. અને જુઓને આપણા સ�સંગમાં બાઈ-ભાઈ-પરમહંસ એ સવ�ને અમારી ઉપર
હેત છે તો મોટેરી બે �ણ બાઈયો છે તે બરોબર બી� સવ� બાઈયો વત�માન પાળે છે. કેમ જ,ે એે મનમાં એમ �ણે છે
જ,ે ‘જો અમે ખબડદાર થઈને વત�માન નિહ પાળીએ તો મહારાજનું હેત અમારી ઉપર નિહ રહે ને કુરા� થશે.’ તથા
પરમહંસમાં પણ એમ છે તથા બી� જ ેસ�સંગી તથા ��ચારી તથા પાળા, એ સવ�માં પણ એમ છે. તથા દેશદેશના
હિરભ� બાઈ ભાઈ છેટે ર�ાં છે તે પણ વત�માનમાં ખબડદાર વત� છે અને એમ �ણે છે જ,ે ‘જો આપણ સારી પેઠે
નિહ વત�એ તો મહારાજ કુરા� થશે.’ માટે અમાર ેિવષે હેતે કરીને બંધાણા થકા સવ� ધમ�માં �ઢપણે વત� છે, પણ
વૈરા�ય તો કોઈકને થોડો હશે ને કોઈકને ઝાઝો હશે, તેનો કાંઈ મેળ છે નિહ. અને અમે પંચાળામાં મોર ેમાંદા થયા હતા
ને તેમાંથી જો કાંઈક થયું હોત તો જમે હમણાં સવ�ની વૃિ�ઓ છે તેવી ન રહેત. �યાર ેતો જ ેતી� વૈરા�યવાળા હોય તે
ધમ�માં રહે તથા તેની સાથે જણેે પોતાના �વને હેતે કરીને બાંધી રા�યો હોય, તે ધમ�માં રહે તથા જ ેસ�સંગનો યોગ
રાખે ને ભગવાનને અંતયા�મી �ણીને પોતપોતાના િનયમ ક�ા છે તે �માણે વત�, તો ધમ�માં રહે અને એ િવના બી�નું
તો કાંઈ ઠીક રહે નિહ. માટે અમે જ ે�� પૂ�ો હતો તેનો આ અમે ક�ો એ જ ઉ�ર છે.”

23. ગઢડા અં�ય ૩૨ ( para.3)

અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “ભગવાનનો જ ેસાચો ભ� હોય તેને ભગવાનનું માહા��ય સમ�ાની
કેવી રીત છે ? તો ‘જ ેભગવાન છે તે તજેોમય એવું જ ેપોતાનું અ�રધામ, તેને િવષે સદા સાકારમૂિત� થકા િવરાજમાન
છે, ને સવ�ના કારણ છે, સવ�ના િનયંતા છે, સવ�ના અંતયા�મી છે, અનેક કોિટ ��ાંડના રા�િધરાજ છે, ને અલૌિકક
િદ�ય સુખમયમૂિત� છે ને માયાના ગુણથકી રિહત છે.’ એવી રીતે ��ય� ભગવાનને �ણીને તે ભગવાન િવના જ ેબી�
સવ� માિયક પદાથ� મા� તેને અિતશય તુ�છ ને નાશવંત સમજ ેને એક ભગવાનને િવષે જ �ીિત કર ેને નવ �કારની
ભિ�ને કર.ે અને વળી એમ સમજ ેજ,ે ‘એવા અિતશય મોટા જ ેભગવાન તેની મયા�દાને િવષે કાળ, માયા, ��ા,
િશવ, સૂય�, ચં�મા ઈ�યાિદક સવ� સમથ� છે તે પણ િનરંતર વત� છે.’ એવું �ણીને તે ભગવાને બાંધી જ ેધમ�મયા�દા તેને
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િવષે તે ભગવાનની �સ�તાને અથ� પોતે િનરંતર વત� પણ તે ધમ�મયા�દાનો �ારયે લોપ ન કર.ે અને જ ેકુબુિ�વાળો
હોય તે કેમ સમજ ે? તો ‘એવા મોટા જ ેભગવાન તે તો પિતતપાવન છે, અધમઉ�ારણ છે. તે માટે કાંઈક ધમ� િવ��
અવળું વતા�ઈ જશે તો તેની શી િચંતા છે ? ભગવાન તો સમથ� છે’. એવી રીતે માહા��યનો ઓથ લઈને મૂળગો પાપ
કરવા થકી ડર ેનિહ. એવો જ ેહોય તે તો દુ� છે, પાપી છે. ને એવી સમજણવાળો હોય ને તે ઉપરથી ભ� જવેો
જણાતો હોય તો પણ તેને ભ� ન �ણવો ને તેનો સંગ �ારયે ન કરવો. અને ભ� તો �થમ કહી તેવી રીતની
સમજણવાળાને જ �ણવો ને તેનો જ સંગ કરવો.”

24. ગઢડા અં�ય ૩૭ ( para.3)

હવે તે ભગવાનનું જ ે�વ�પ તેનું �ાન કહીએ છીએ જ,ે ‘ભગવાનનો જ ેઆકાર છે તેવો આકાર બી� દેવ, મનુ�યાિદક
જ ે�કૃિતમાંથી આકાર થયા છે, તે કોઈનો નથી. અને ભગવાન િવના બી� સવ�ને કાળ ભ�ણ કરી �ય છે ને
ભગવાનના �વ�પમાં કાળનું સામ�ય�પણું નથી ચાલતું, એવા ભગવાન છે. ને ભગવાન જવેા તો એક ભગવાન જ છે,
પણ બીજો કોઈ નથી. અને ભગવાનના સાધ�ય�પણાને પા�યા એવા જ ેભગવાનના ધામમાં ભ� છે તેનો આકાર પણ
ભગવાન જવેો છે, તો પણ તે પુ�ષ છે ને ભગવાન પુ�ષો�મ છે, ને તે સવ�માં �ે� છે ને એમને ઉપા�ય છે ને સવ�ના
�વામી છે ને એ ભગવાનના મિહમાનો કોઈ પાર પામતા નથી. એવા િદ�યમૂિત� જ ેભગવાન તે િનગુ�ણ છે, ને �યેય છે
અને એનું જ ે�યાન કર ેછે તે િનગુ�ણ થઈ �ય છે, એવું ભગવાનનું �વ�પ છે. અને એ ભગવાન છે તે પોતાના ધામ�પ
એક દેશને િવષે ર�ા થકા જ અ�વયપણે અનેક ��ાંડને િવષે ર�ા જ ેસવ� �વના સમૂહ, તેમને િવષે તેમના
યથાયો�ય કમ�ફળ�દાતાપણે અંતયા�મી �પે કરીને ર�ા છે. અને સવ� �વના �વન છે, ને એ િવના એ �વ કાંઈ
કરવાને ને ભોગવવાને સમથ� નથી થતો. અને એ જ ેભગવાન તે િસ��ેર છે, જમે કોઈક િસિ�વાળો પુ�ષ હોય તે
અહીયંા બેઠો થકો ��ાના લોકમાં પદાથ� હોય તેને આ હાથે કરીને �હણ કરી લે, તેમ ભગવાન એક દેશમાં ર�ા થકા
જ પોતાની યોગકળાને સામ�ય� કરીને સવ� િ�યાને કર ેછે. અને જમે અિ�� જ ેતે કા�ને િવષે ને પાષાણને િવષે ર�ો છે
તે અિ��નું �વ�પ બી� રીતનું છે ને કા� પાષાણનું �વ�પ બી� રીતનું છે, તેમ ભગવાન સવ� �વને િવષે ર�ા છે, તે
ભગવાનનું �વ�પ બી� રીતનું છે ને તે �વનું �વ�પ બી� રીતનું છે. અને એવી રીતના અનંત ઐ�ય� યુ� એવા જે
એ ભગવાન, તે જ પોતે �વોના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા થાય છે.’ તે ભગવાનના �વ�પનું �ાન જનેે આવી રીતે
થયું હોય, ને તે ભગવાનની ભિ� કરી હોય, ને તે �ાન-ભિ�ના સુખનો પોતાના �વમાં અનુભવ એકવાર યથાથ�
થયો હોય, તો તેની િવ�મૃિત �ારયે થાય નિહ. અને ગમે તેવું સુખ દુઃખ પડે તો પણ તેને િવષે તે ભગવાનના �વ�પના
સુખનો જ ેઅનુભવ તે વીસરી �ય નિહ. જમે તે રા�ને �થમનું જ ેપોતાનું સુખ તે દિર�પણામાં પણ વીસરતું નથી
તેમ. અને આ વાતા� શા સા� કરીએ છીએ ? તો આવો સ�સંગનો યોગ હમણાં તો છે, પણ કદાિચત્ દેશ, કાળ,
�ાર�ધના િવષમપણા થકી એવો યોગ ન રહે �યાર ેજો આવી વાતા� સમ� રાખી હોય તો તેના �વનું ��યાણ થાય
અને એને એવો �ઢ િન�ય હોય તો એને �ારયે એમ ન સમ�ય જ,ે ‘મા�ં �ારયે અક�યાણ થશે.’ અને આવો યોગ
રહેવો બહુ દુલ�ભ છે ને આવી રીતે દેહે વત�વું તે પણ દુલ�ભ છે. કેમ જ,ે કોઈક િદવસ બાહેર નીકળી જવાય �યાર ેઆમ
દેહે ન વતા�ય, તો પણ આ વાતા� સમ� રાખી હોય તો એના �વનું બહુ સા� થાય, માટે આ વાતા� કરી છે.”

(કુલ: 32)


