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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૩૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેએક વેદાંતી �ા�ણ આ�યો હતો તેને �� પૂ�ો જ,ે “તમે એક ��નું �િતપાદન કરો છો ને તે
િવના જ ે�વ, ઈ�ર, માયા અને જગત તથા વેદ, શા�, પુરાણ તે સવ�ને િમ�યા કહો છો, એ વાત અમને સમ�તી
નથી તથા મા�યામાં આવતી નથી; માટે તમને પૂછીએ છીએ તેનો ઉ�ર કરો. તે વેદ, શા�, પુરાણ, �મૃિત અને
ઇિતહાસ તેની સા�યે કરીને કરો, પણ કોઈક કિ�પત �ંથને વચને કરીને કરશો તો અમે તેને નિહ માનીએ અને જો
�યાસ�ને વચને કરીને કરશો, તો અમારા મા�યામાં આવશે, કેમ જ ેઅમાર ે�યાસ�ના વચનમાં �ઢ �તીિત છે.” પછી
તે વેદાંતીએ ઘણીક �કારની યુિ�યો લાવીને ઉ�ર કરવા માં�યો પણ �ી�મહારાજ ેતેમાં આશંકા કરી, માટે તે ��નું
સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએે છીએ જ,ે એ તો પરમે�રને
ભ�ને થયા જ ેમુ� તેની િ�થિતના બે ભેદ છે. જમે મે� પવ�ત ઉપર ઊભા જ ેપુ�ષ, તે જ,ે તે મે� થકી ઓરાં જ ેસવ�
પવ�ત તથા સવ� વૃ� તથા તે પવ�ત-વૃ�નું આધાર જ ેપૃ�વીનું તળ તે સવ�ને પૃથક્-પૃથ�પણે દેખે છે; તેમ સિવક�પ
સમાિધવાળા જ ે�ાની મુ� તે જ ેતે �વ, ઈ�ર, માયા તથા એમનું આધાર જ ે�� એ સવ�ને પૃથક્-પૃથ�પણે દેખે છે.
અને વળી જમે લોકાલોક પવ�ત ઉપર ઊભા જ ેપુ�ષ, તે જ ેતે, તે લોકાલોક પવ�તથી ઓરા જ ેપવ�ત તથા વૃ� તે સવ�ને
એક પૃ�વી�પે જ દેખે છે પણ પૃથક્ પૃથ�પણે નથી દેખતા; તેમ િનિવ�ક�પ સમાિધવાળા જ ેમહામુ� તે જ ેતે �વ,
ઈ�ર અને માયા તેને એક ���પે કરીને જ દેખે છે પણ પૃથ�પણે નથી દેખતા, એવી રીતે બે �કારની િ�થિતવાળા
મુ� છે; તેની િ�થિતને યોગે કરીને એ સવ�નું સ�યપણું કહેવાય છે ને અસ�યપણું કહેવાય છે અને સિવક�પ
િ�થિતવાળાનાં વચન વેદ, શા�, પુરાણાિદકમાં આવે છે, તે એ સવ�ને સ�ય કહે છે; અને િનિવ�ક�પ િ�થિતવાળાનાં જે
વચન, તે એ સવ�ને અસ�ય કહે છે, પણ કાંઈ એ સવ� અસ�ય નથી, એ તો એને િનિવ�ક�પ િ�થિતને બળે કરીને દેખાતા
નથી, માટે અસ�ય કહે છે. અને વળી, જમે સૂય�ના રથમાં જ ેબેઠા હોય તેને રાત નથી પણ જ ેપૃ�વી ઉપર ર�ા છે તેને
રાિ�-િદવસ છે, તેમ િનિવ�ક�પ િ�થિતવાળાને મતે એ સવ� છે નિહ, પણ બી�ને મતે તો એ સવ� છે. અને આવી રીતે
��િન�પણ કર ેતો શા�ના વચનમાં પૂવા�પર બાધ ન આવે ને એમ ન કર ેતો પૂવા�પર બાધ આવે. તે બાધને તો
સમજતો ન હોય તથા એવી રીતની િ�થિતને પણ ન પા�યો હોય ને કેવળ શા�માંથી શીખીને વચનમા�ે કરીને એક
��પણાનું �િતપાદન કરતો હોય ને ગુ�, િશ�ય, �વ, ઈ�ર, માયા, જગત તથા વેદ, પુરાણ, શા� એ સવ�ને કિ�પત
કહેતો હોય, તે તો મહામૂખ� છે ને અંતે નારકી થાય છે.” એમ કહીને બો�યા જ,ે “આ અમે વાતા� કરી તેમાં તમને
આશંકા થતી હોય તો બોલો ?” �યાર ેતે વેદાંતી �ા�ણ બો�યો જ,ે “હે મહારાજ ! હે �ભો ! હે �વાિમન્! તમે તો
પરમે�ર છો અને જગતના ��યાણને અથ� �ગટ થયા છો, તે તમે જ ેઉ�ર કય� તે યથાથ� છે; એમાં આશંકાનો માગ
નથી.” એમ કહીને અિત �સ� થયો અને પોતાની જ ેઅણસમજણ તેનો �યાગ કરીને �ી�મહારાજનો આિ�ત થયો.

2. ગઢડા �થમ ૭૭ ( para.2)

અને મુિન માંહોમાંહી ��-ઉ�ર કરતા હતા. પછી એક મુિનએ અણસમજણ◌ ેકરીને ભગવાનના િન�યનું બળ લઈને
ધમ�ને ખોટા જવેા કરવા માં�યા. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનના �ાનની ઓ�ય લઈને જ ેધમ�ને ખોટા
કરી નાંખે તેને અસુર �ણવો. અને ભગવાનના �વ�પમાં તો એવા ક�યાણકારી અનંત ગુણ ર�ા છે. તે
�ીમદ્ ભાગવતને િવષે �થમ �કંધમાં પૃ�વીએ ધમ� ��યે ક�ા છે. માટે જનેે ભગવાનનો આશરો હોય તેમાં તો
ભગવાનના ક�યાણકારી ગુણ આવે છે. અને જનેે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય હોય તેમાં એકાદશ �કંધમાં ક�ા એવા
જ ેસાધુના �ીશ લ�ણ તે આવે છે. માટે જમેાં �ીશ લ�ણ સંતના ન હોય તેને પૂરો સાધુ ન �ણવો અને જનેે
ભગવાનનો િન�ય હોય તેના હૈયામાં તો �ભુના ક�યાણકારી ગુણ જ�ર આવે અને �ાર ે�ભુના ગુણ સંતમાં આવે
�યાર ેતે સાધુ �ીશ લ�ણે યુ� હોય, માટે આજથી જ ેકોઈ પંચ વત�માન�પ જ ેધમ� તેને મૂકીને �ાનનું કે ભિ�નું બળ
લેશે તે ગુ��ોહી, વચન�ોહી છે. અને એવી ધમ�ભંગ વાત જ ેકોઈ કરતો હોય તેને િવમુખ કહેવો. અને એમ કહેવું જ,ે
‘તમે તો અસુરનો પ� લીધો છે તે અમે નિહ માનીએ.’ એમ કહીને તે અધમ�ની વાતને ખોટી કરી નાંખવી.”

3. સારંગપુર ૧૫ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો અમે �� કરીએ છીએ જ,ે ‘બે �કારના ભગવાનના ભ� છે, તેમાં એકને તો
ભગવાનને િવષે અ�યંત �ીિત છે અને ભગવાનના દશ�ન િવના �ણમા� પણ રહેવાતું નથી અને તેનો �ેમ બાહેર પણ
ઘણો દીઠામાં આવે છે; અને બીજો જ ેભગવાનનો ભ� છે તેને તો આ�િન�ા પણ છે અને વૈરા�ય પણ પિરપૂણ� છે
અને ભગવાનને િવષે �ીિત પણ છે, તો પણ તેનો �ેમ �થમ ક�ો જ ેભ� તેના જવેો જણાતો નથી, અને �થમ ક�ો
તેને તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય એ બેય નથી, તો પણ એની ભિ� અિતશય શોભે છે. અને આ�િન�ા ને વૈરા�યે યુ�
છે તો પણ તેની ભિ� તો �થમ ક�ો જ ેભ� તેના જવેી શોભતી નથી. એ બે �કારના ભ�માં કેની ભિ� �ે� છે ને
કેની ભિ� કિન� છે ? એ �� છે. “ પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “આ�િન�ા અને વૈરા�ય નથી તો પણ
જનેે ભગવાનમાં અિતશય �ેમ છે તે જ સરસ છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે વૈરા�ય ને આ�િન�ા નથી,
તેને �ે� કહો છો તે શી સમજણે કહો છો ? કેમ જ,ે એ તો દેહાિભમાની છે, માટે �ાર ેએના દેહને સુખ થાય એવા
પંચિવષયનો યોગ થશે �યાર ેએને િવષયમાં �ીિત થઈ જશે. પછી ભગવાનને િવષે એવી �ીિત નિહ રહે. તેને તમે �ે�
કેમ કહો છો ?” પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “જનેે િવષયમાં �ીિત થઈ �ય એને અમે �ેમી કહેતા નથી.
અમે તો ગોપીઓ જવેા ભ� હોય તેને �ેમી કહીએ છીએ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગોપીઓ કાંઈ ભોિળયો
નહોતી, એ તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય યુ� હોય તેની સમજણને ઉ�લંઘી �ય એવી તો ડાિહયો હતી. જમે કોઈક
રાજનીિતનો �ણનારો હોય ને તે બોલે તેના જવેું તો ગોપીઓને બો�યામાં ડહાપણ હતું; અને ભગવાનને પણ જમે
યથાથ�પણે ���ા જોઈએ તેમ �ણતી હતી. અને સવ� યાદવમાં અિતશય ડા�ા ને ભગવાનના ચોવિટયા એવા જે
ઉ�વ�, તે ગોપીઓની સમજણ જોઈને ગ��કંઠ થઈ ગયા. અને તે ઉ�વ� એમ બો�યા જ,ે “ગોપીઓ પાસે મને
�ાન કહેવા મોક�યો, તે તો ભગવાને મારી ઉપર અિતશય અનુ�હ કય�.” અને પોતે ગોપીઓને ઉપદેશ કરવા ગયા
હતા પણ ગોપીઓના વચન સાંભળીને પોતે સામો ઉપદેશ �હણ કય�. અને તમે કહેશો જ,ે ‘ગોપીઓ તો એવી
બુિ�માન નહોતી’, તો એમાં તો મુ�ધા, મ�યા અને �ૌઢા એ �ણ �કારના ભેદ હતા. તેમાં મુ�ધાનું એવું લ�ણ છે જ,ે
એક તો ભગવાન ઉપર ધોખો ઘણો કર ેઅને એમ બોલે જ,ે ‘અમે તમાર ેઅથ� કરી કરીને મરી ગયા તો પણ તમે નજરમાં
લાવતા નથી;’ અને એમ કરતા જો વધુ છેડે તો ભગવાન સાથે રીસ કર ેઅને તોછડાં તોછડાં વચન બોલે જ,ે ‘�ણીએ
હમણાં િવમુખ થઈ જશે.’ એવી �તના જનેા શા�ને િવષે વચન હોય તે ગોપીને મુ�ધા �ણવી. અને જ ેમ�યા હોય તે
તો કોઈ િદવસ ભગવાન સામો �ોધ ન કર ેઅને તોછડંુ વચન પણ ન કહે; અને ડહાપણે કરીને યુિ� યુિ�એ પોતાનું
�વાથ�પણું બી�ને જણાવા દે નિહ અને પોતાનું કામ સાધે તે ભેળું ભગવાનનું ગમતું કર ેપણ એકલું ભગવાનનું ગમતું
કર ેનિહ, અને જો ભગવાનનું જ ગમતું કરવું પડે તો પણ કાંઈક પોતાનું ગમતું કરવાની યુિ� જ�ર રાખે. એવા જનેા
શા�ને િવષે વચન હોય તે ગોપીને મ�યા �ણવી. અને જ ે�ૌઢા હોય તે તો કેવળ ભગવાનના ગમતા �માણે જ ચાલે
અને કોઈ રીતે પોતાના �વાથ�ને અથ� યુિ� કર ેનિહ અને કેવળ ભગવાનને રા� કરવાને ઈ�છે અને જ ેરીતે ભગવાન
રા� થાય તે રીતે જ પોતે રા� રહે અને પોતાની બરોબરની જ ેબી� ગોપીઓ હોય તે ઉપર ઈ�યા�, �ોધ કર ેજ નિહ
અને માન મ�સર આિદક સવ� િવકારનો �યાગ કરીને ભગવાનની સેવામાં સાવધાન રહે અને જણેે કરીને ભગવાન
કુરા� થાય તેવું આચરણ તો મન, કમ�, વચને કરીને કોઈ કાળે કર ેનિહ. એવા જનેા શા�માં વચન હોય તે ગોપીને
�ૌઢા �ણવી. એવી રીતે મુ�ધા, મ�યા અને �ૌઢા; એવા ગોપીઓના ભેદ છે. માટે ગોપીઓની સમજણમાં તો
અિતશય િવવેક હતો. તે માટે એની �ીિત અણસમજણની કહેવાય નિહ. અને ગોપીઓ તો યથાથ� ભગવાનના
મિહમાને �ણતી હતી અને તે મિહમાને �તાપે કરીને આ�િન�ા ને વૈરા�ય સહેજ ેએનાં હૈયામાં વત�તા હતા. માટે એ
ગોપીઓને િવષે તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય આિદક અનંત જ ેક�યાણકારી ગુણ તે ભગવાનના માહા��યને �તાપે કરીને
સવ� સંપૂણ� હતા. અને એવા ભ�ની રીત તો આમ છે જ,ે ‘શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ જ ેપંચિવષય તે ભગવાન
સંબંધી જ ઈ�છે, પણ બી� કોઈ સંબંધી ઈ�છે નિહ અને ભગવાનને િવષે એ પંચિવષયે કરીને જ ેઅિતશય હેત તે હેતે
કરીને વૈરા�ય ને આ�િન�ા નથી તો પણ ભગવાન િવના બીજો કોઈ જગતનો ઘાટ હૈયામાં થાય નિહ. અને જમે
વરસાદ ન વર�યો હોય �યાર ેનાના �કારના તૃણનાં જ ેબીજ તે પૃ�વી ઉપર કાંઈએ ભાસે નિહ અને �ાર ેવરસાદ
વરસે �યાર ેએટલાં તૃણ ઊગે જ ેપૃ�વી જ દેખાય નિહ, તેમ જ ેઆ�િન�ા ને વૈરા�યે કરીને રિહત છે તેને જો ભગવાન
િવના બી� કોઈ િવષયના ઘાટ જણાતા નથી, તોય પણ �ાર ેએને કુસંગનો યોગ થશે �યાર ેિવષયના ઘાટ થવા
લાગશે અને બુિ� �� થઈ જશે, ને પરમે�રની તો હૈયામાં �મૃિત પણ નિહ રહે ને અખંડ િવષયનું �યાન થશે. પછી એ
જ ેવૈરા�ય ને આ�િન�ા િવનાનો �ેમી તેને એમ ભાસશે જ,ે ‘માર ેભગવાનમાં લેશમા� �ીિત નથી,’ માટે આ�િન�ા
ને વૈરા�ય િવનાનો જ ે�ેમી ભ� જણાતો હોય તે તો અિતશય �યૂન છે. અને જનેે આ�િન�ા છે ને વૈરા�ય છે ને
ભગવાનમાં �ીિત પણ સાધારણ જવેી જ છે. તે તો એમ �ણે છે જ,ે ‘મારા �વા�ાને િવષે જ આ ભગવાનની મૂિત�
અખંડ િવરાજમાન છે.’ એમ �ણીને ઉપરથી તો ભગવાનની મૂિત�ના દશ�ન �પશા�િદકને િવષે આતુરતા જવેું નથી
જણાતું ને શાંતપણા જવેું જણાય છે. તો પણ એની �ીિતના મૂળ ઊંડાં છે. તે કોઈ કુસંગને યોગે કરીને પણ એની �ીિત
ઓછી થાય એવી નથી માટે એ ભ� �ે� છે ને એકાંિતક છે.”

4. કાિરયાણી ૩ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ શુકમુિન બહુ મોટા સાધુ છે. અને જ ેિદવસથી અમારી પાસે ર�ા છે તે િદવસથી
એનો ચડતો ને ચડતો રંગ છે, પણ મંદ તો પડતો નથી; માટે એ તો મુ�ાનંદ �વામી જવેા છે.” એમ કહીને
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મનુ�યને પર�પર હેત થાય છે તે ગુણે કરીને થાય છે અને અવગુણ આવે છે તે દોષે કરીને
આવે છે, તે ગુણ ને દોષ તો માણસની ઉપરની �કૃિતએ કરીને ઓળખાતા નથી. કાં જ,ે કોઈક મનુ�ય તો િબલાડાની
પેઠે હેઠંુ જોઈને ચાલતો હોય પણ માંહી તો અિત કામી હોય. તેને દેખીને અણસમજુ હોય તે કહે જ,ે ‘આ તો બહુ મોટો
સાધુ છે.’ અને કોઈક તો ફાટી �િ�એ ચાલતો હોય તેને જોઈને અણસમજણવાળો હોય તે એમ કહે જ,ે ‘આ તો અસાધુ
છે,’ પણ તે માંિહ તો મહાિન�કામી હોય. માટે શરીરની ઉપરની �કૃિત જોઈને મનુ�યની પરી�ા થાય નિહ, પરી�ા તો
ભેળા ર�ા થાય છે. ભેળો રહે �યાર ેબો�યામાં જણાય, ચા�યામાં જણાય, ખાતે જણાય, પીતે જણાય, સૂતે જણાય,
ઊઠતે જણાય, બેઠતે જણાય ઈ�યાિદક િ�યાને િવષે જણાય છે. અને િવશેષે કરીને તો ગુણ અવગુણ યુવા અવ�થામાં
જણાય છે. પણ બાળ અવ�થા તથા વૃ� અવ�થામાં તો નથી જણાતા, કાં જ ેકોઈક બાળ અવ�થામાં ઠીક ન હોય ને
યુવા અવ�થામાં સરસ થાય, અને કોઈક બાળ અવ�થામાં સારો હોય ને યુવા અવ�થામાં બગડી �ય છે. અને જનેે
ખટકો હોય જ,ે’મને આ ઘાટ થયો તે ઠીક નિહ’ ને તે ઘાટને ટા�યાનો ય� કયા� કર,ે અને તે �ાં સુધી ટળે નિહ �યાં
સુધી ખટકો રાખે, એવો જનેો �વભાવ હોય, તે યુવા અવ�થામાં વધી �ય અને જનેે ખટકો ન હોય ને �માદી હોય તે
વધે નિહ. અને એવો સારો હોય તે તો બાળકપણામાંથી જ જણાય.” તે ઉપર પોતે પોતાના બાળકપણાના �યાગી
�વભાવની ઘણીક વાતા� કરીને બો�યા જ,ે “સારો હોય તેને તો બાળપણામાંથી જ છોકરાની સોબત ગમે નિહ ને
િજ�ાનો �વાિદયો હોય નિહ ને શરીરને દ�યા કર.ે જુઓને, મને બાળપણમાં �વામી કાિત�કની પેઠે એવો જ િવચાર
ઊપ�ો જ,ે ‘માર ેમારા શરીરમાં માતાનો ભાગ જ,ે �િધર ને માંસ તે રહેવા દેવું નથી; માટે ઘણેક �ય�ે કરીને શરીર
એવું સૂકવી ના�યું જ,ે ‘શરીરમાં કાંઈક વાગે તો પાણીનું ટીપું નીસર,ે પણ �િધર તો નીસર ેજ નિહ’. એવી રીતે જ ેસારો
હોય તે તો બાળપણામાંથી જ જણાય”.

5. 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,
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�ે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
િ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 અણસમજણ◌ ે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.

6. 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.

7. વરતાલ ૧૯ ( para.2)

પછી ઠાકોર�ની સં�યા આરતી થઈ રહી �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, ભગવાનની વાતા� કરીએ છીએ
જ,ે આ �વને �ાર ેભરતખંડને િવષે મનુ�યદેહ આવે છે �યાર ેભગવાનના અવતાર કાં ભગવાનના સાધુ; એ જ�ર
પૃ�વી ઉપર િવચરતા હોય, તેની જો એ �વને ઓળખાણ થાય તો એ �વ ભગવાનનો ભ� થાય છે. પછી એ
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ભગવાનનો ભ� થયો તેને ભગવાન િવના બી� કોઈ પદાથ�ને િવષે �ીિત રાખવી ઘટે નિહ. શા માટે જ,ે ભગવાનના
ધામનું જ ેસુખ છે તેની આગળ માિયક પંચિવષયનું સુખ છે તે તો નરક જવેું છે અને જ ેનરકના કીડા છે તે તો નરકને
િવષે પરમ સુખ માને છે, પણ જ ેમનુ�ય હોય તે તો તે નરકને પરમ દુઃખદાયી �ણે છે. તેમ જનેે ભગવાનની ઓળખાણ
થઈ તે તો ભગવાનનો પાષ�દ થયો ને તેને ભગવાનનો પાષ�દ મટીને િવ�ાના કીડાની પેઠે માિયક પંચિવષયના સુખને
ઈ�છવું નિહ. અને જ ેભગવાનનો ભ� હોય તે તો જ ેજ ેમનોરથને કર ેતે સવ� સ�ય થાય છે. માટે ભગવાન િવના બી�
પદાથ�ને અણસમજણ◌ ેકરીને જ ેઈ�છે છે એ જ એનો મોટો અિવવેક છે. તે સા� જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને તો
ચૌદ લોકના જ ેભોગસુખ છે તેને કાકિવ�ા તુ�ય ���ા જોઈએ અને મન-કમ�-વચને કરીને ભગવાન ને ભગવાનના
ભ�ને િવષે જ �ઢ �ીિત કરી જોઈએ. અને એમ સમ�ું જોઈએ જ,ે ‘જ ેભગવાનનો ભ� હોય ને તેને જો કદાિચત્
ભગવાન િવના બી� વાસના રહી ગઈ હોય, તો તે પણ ઈ��પદવીને પામે, કાં ��લોકને પામે પણ �ાકૃત �વની પેઠે
નરકચોરાશીમાં તો �ય જ નિહ. �યાર ેજ ેયથાથ� ભગવાનનો ભ� હોય તેનો જ ેમિહમા ને તેનું જ ેસુખ તે તો
વણ��યામાં જ કેમ આવે ?’ માટે ભગવાનનો ભ� હોય તેને તો ભગવાનમાં જ �ઢ �ીિત રાખવી.”

(કુલ: 7)


