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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. 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 અંતઃકરણે 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�,
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-અંતઃકરણે 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
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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-

2. 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.”

3. લોયા ૧૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજને શુકમુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “�ીમદ્ ભાગવત તથા ભગવદ્ ગીતા એ આિદક જ ેસ�શા� તે થકી
અસ�પુ�ષ જ ેતે કેવી સમજણનું �હણ કર ેછે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર કરીએ છીએ જ,ે
અસ�પુ�ષની એમ સમજણ છે જ,ે આ િવ�ને િવષે �થાવર-જંગમ�પ એવી જ ે�ી-પુ�ષની સવ� આકૃિતઓ, તે જ ેતે
િવરાટ�પ એવા જ ેઆિદપુ�ષ નારાયણ તે થકી માયાએ કરીને ઊપ� છે, માટે એ સવ� આકૃિતઓ તે નારાયણની જ
છે. તે સા� જ ેમુમુ�ુ ક�યાણને ઈ�છતો હોય તેને �થમ પોતાનું મન વશ કરવું. તે મન જ ેતે �ીઓ તથા પુ�ષ�પ એવી
ઉ�મ-નીચ જ ેજ ેઆકૃિતઓ તેને િવષે આસ� થાય, �યાર ેતેને તે જ આકૃિતનું મનને િવષે �યાન કરવું, તો એને સ�
સમાિધ થાય; અને તે આકૃિતને િવષે જો મન દોષને ક�પે, તો તેમાં ��ની ભાવના લાવવી જ,ે ‘સમ� જગત તે ��
છે,’ એમ િવચાર કરીને તે સંક�પને ખોટો કરવો. એવી રીતે જ ેસ�શા�માંથી અનુભવનું �હણ કરવું તે અસ�પુ�ષની
સમજણ છે. અને એમ સમજવું એ એના મનનો અિત દુ� ભાવ છે અને એનું ફળ અંતકાળે ઘોરતમ નરક છે ને સંસૃિત
છે.”

4. પંચાળા ૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મો�ધમ�નું પુ�તક મંગાવો તો સાં�યના અ�યાયની તથા યોગના અ�યાયની કથા
કરાવીએ.” એ વચનને સાંભળીને પુ�તક મંગા�યું. પછી િન�યાનંદ �વામીએ કથા કરવાનો આરંભ કય�. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “યોગવાળા છે તે પંચિવશમાં �વ-ઈ�રને કહે છે અને છિવશમા પરમા�ાને કહે છે. અને
સાં�યવાળા છે તે ચોિવશ ત�વને અવાંતર �વ-ઈ�રને કહીને પંચિવશમાં પરમા�ાને કહે છે. તેમાં જ ેયોગવાળા છે
તેનો એમ મત છે જ,ે સૂઝે એવો આ�ા-અના�ાનો િવચાર કરો, સાધન કરો, પણ ��ય� ભગવાનના આ�ય િવના
મો� ન થાય. અને સાં�યવાળાનો એમ મત છે જ,ે સવ� દેવ-મનુ�યાિદકની જ ેગિતયો તેને �ણીને અને િવષયને િવષે
વૈરા�યને પામીને �ણ દેહ થકી પર એવો જ ેઆ�ા તેને �ણે �યાર ેમુ� થાય. અને એ બે �કારના જ ેમત છે તેને
પોતપોતાના મતમાં જ ેદૂષણ છે તેના િનવારણને અથ� યુિ�નું �હણ કરવું. તેમાં યોગમતમાં દૂષણ છે જ,ે �વને
પંચિવશમો ક�ો તથા ઈ�રને પંચિવશમાં ક�ા; અને �વનો ચોિવશ ત�વનો દેહ ક�ો ને ઈ�રનો પણ ચોિવશ
ત�વનો દેહ ક�ો. માટે એ બેયને િવષે તુ�યભાવ આવી �ય જ,ે �થૂળ ને િવરાટ તે તુ�ય છે, તથા સૂ�મ ને સૂ�ા�ા તે
તુ�ય છે, અને કારણ ને અ�યાકૃત તે તુ�ય છે; તથા ��ત ને િ�થિત અવ�થા તે તુ�ય છે, તથા �વ�� ને ઉ�પિ� અવ�થા
તે તુ�ય છે, તથા સુષુિ� ને �લય અવ�થા તે તુ�ય છે; અને િવ�, તજૈસ અને �ા� ને િવ�ણુ, ��ા અને િશવ તે તુ�ય
છે. એમ સમ�ને છિવશમાને ભજ ેછે. એવી રીતે �વ-ઈ�રને િવષે જ ેતુ�યભાવ�પ દોષ છે તેને ટાળવાને અથ� કોઈક
મોટા પાસેથી યુિ� શીખવી જ,ે ‘ઈ�રના દેહમાં જ ેપંચભૂત ર�ાં છે તેની મહાભૂત એવી સં�ા છે, ને તે ભૂત સવ�
�વના દેહોને ધારી ર�ાં છે; અને �વના દેહમાં જ ેપંચભૂત છે તે અ�પ છે ને બી�ને ધારવાને સમથ� નથી. અને �વ
છે તે અ�પ� છે; ને ઈ�ર છે તે સવ�� છે.’ એવી રીતે યુિ� શીખીને �વ- ઈ�રને િવષે સમપણું ન સમજવું. અને જો



8/5/2019 અનુભવ

localhost/save%5d/અનુભવ.php 3/7

એવી યુિ� ન શી�યો હોય ને કોઈ �િતવાદી �� પૂછે, તો તેનો ઉ�ર કરવો કઠણ પડે ને સમજણ ચૂંથાઈ �ય. અને
કોઈક �� કર ેતે તો �વ-ઈ�રને િવષે સમપણું રહેવા દે નિહ, માટે �વ ઈ�રને િવષે સમપણું ન આવે એવી રીતની
યુિ� શીખવી અને એવી રીતના જ ેવચન તેને સાંભળવા. અને સાં�યવાળાને એ દૂષણ છે જ,ે ચોિવશ ત�વ ક�ા છે ને
પંચિવશમાં પરમા�ા ક�ા છે; ને તે ચોિવશ ત�વને િમ�યા ક�ા છે ને પરમા�ાને સ�ય ક�ા છે; �યાર ેતે પરમા�ાને
પામે છે કોણ ? કેમ જ,ે પામનારા �વને ત�વથી િભ� ક�ો નથી. માટે એ જ ેદૂષણ છે તેને ટાળવાને અથ� મોટા થકી
એમ યુિ� શીખવી જ,ે ‘એ ચોિવશ ત�વ ક�ા તે �વ િવના હોય નિહ; માટે એ ત�વ ભેળા જ �વ-ઈ�રને ક�ા છે.
તે �વ ઈ�ર એ ત�વથકી પૃથક્ છે ને પરમા�ાને પામે છે. એવી રીતની યુિ� શીખવી. અને આ યુિ� ન શીખી હોય
ને કોઈ �િતપ�ી �� પૂછે તો સંશય થાય જ,ે ‘ત�વ તો િમ�યા છે, �યાર ેતે પરમા�ાને પા�યાને અથ� ��ચયા�િદક ધમ�
ક�ા છે તથા �વણ, મનન, િનિદ�યાસાિદક સાધન ક�ા છે તે શાને અથ� ક�ા છે ?’ માટે ત�વના તદા�કપણાને
પા�યા જ ે�વ-ઈ�ર તેને ત�વ�પે કરીને ક�ા છે, પણ એ ત�વ થકી અિત િવલ�ણ છે, તે પરમા�ાને પામે છે.
ઈ�યાિદક જ ેયુિ�ઓ તેને મોટા સંત થકી સાં�યવાળાને શીખવી. અને યોગવાળા જ ેછે તે, ‘��ય�મૂિત� એવા જે
મ��ય, ક�છ, વરાહ, નૃિસંહ, વામન, રામકૃ�ણાિદક ભગવાનના અવતાર તેને �યાને કરીને મો� થાય,’ એવી યુિ�નું
�હણ કર ેછે. અને જ ેસાં�યવાળા છે તે જ ેતે, ‘यतो वाचो िनवत��े अ�ा� मनसा सह’, ઈ�યાિદક �ુિતશા�ે કરીને ક�ું
જ ેભગવાનનું �વ�પ તેને અનુભવ◌ ેકરીને યથાથ� �ણે �યાર ેમો� થાય; એવી યુિ�નું �હણ કર ેછે. અને એ બેય મત
છે તે સારા છે અને મોટાએ મા�યા છે અને એ બેયનું યથાથ� જો આચરણ જ ેકર ેતો તે પરમગિતને પામે છે. અને એ બે
મત છે તેમાં સાધન સરખા ક�ા છે, પણ ઉપાસનાની જ ેરીત તે સરખી નથી, ઘણી પૃથક્ છે.”

5. 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,ે ‘અંતઃકરણે કરીને તથા ઇિ��યે કરીને જ ેજ ે�હણ કયા�માં આવે છે તે સવ� િમ�યા
છે અને અનુભવ◌ ે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 અંતઃકરણે 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-અંતઃકરણે 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 જે
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 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.”

6. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.2)

ં �
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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 અનુભવ◌ ે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
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.

7. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.8)

અને આ વાતા� યથાથ� સમ�ણી હોય ને કોઈક �ાર�ધકમ�ને વશ થઈને જો કોઈક નીચ ઉ�ચ દેહની �ાિ� થાય તો
પણ વૃ�ાસુરની પેઠે �ાન �ય નિહ તથા જમે ભરત�ને મૃગનો દેહ આ�યો તો પણ પૂવ�જ�મનું �ાન ટ�યું નિહ. એવું
આ �ાનનું અિતશય માહા��ય છે. અને નારદ, સનકાિદક ને ��ાિદક દેવ તેમની સભામાં પણ િનરંતર આ જ વાતા�
થાય છે. અને આવી ભગવ��વ�પ સંબંધી જ ેવાતા� તે તો શા�માંથી પણ પોતાની મેળે સમ�ય નિહ. અને
સદ્ �ંથોમાં આવી વાતા� તો હોય પણ �ાર ેસ�પુ�ષ �ગટ થાય છે, �યાર ેતેમના મુખ થકી જ વાત સમ�ામાં આવે
છે, પણ પોતાના બુિ�બળે કરીને સદ્ �ંથોમાંથી પણ સમ�તી નથી. અને જનેે આવી રીતે યથાથ� ભગવાનનું �વ�પ
સમ�ામાં આ�યું છે તેને જો ભૂત, ભિવ�ય ને વત�માન એ �ણ કાળને િવષે �િ� પહોચંતી હોય તો પણ તેને એ વાતનો
કાંઈ ગવ� હોય નિહ; અને કોઈકને વર કે શાપ દે નિહ અને કોઈ ઠેકાણે વર કે શાપ દે પણ ખરા; અને કોઈ ઠેકાણે
િનભ�ય રહે ને કોઈ ઠેકાણે બીવે પણ ખરા; પણ તેણે કરીને પોતે કાંઈ હષ� શોક મનમાં લાવે નિહ. અને જનેે ભગવાનનો
આ ક�ો એવી રીતે �ઢ આ�ય હોય તે �ણીને તો ભૂંડંુ કમ� કર ેજ નિહ, પણ કદાિચત્ ભૂંડા દેશકાળાિદકને યોગે કરીને
જો કાંઈક અવળું કમ� થઈ �ય તો પણ તે �ઢ આ�યવાળો ક�યાણના માગ� થકી પડી �ય નિહ. માટે એ જે
ભગવાનનો �ઢ આ�ય છે એવો િનિવ��ન માગ� કોઈ નથી. અને એ વાત જનેે સમ�ણી હોય તેનો તો અિત મોટો
આશય હોય; જુઓને, અમાર ેપરમહંસ તથા સ�સંગી સમ�ત પાસેથી કોઈ �વાથ� સાધવો નથી તો પણ કોઈને
બોલાવીએ છીએ, કોઈકને વઢીએ છીએ, કોઈને કાઢી મૂકીએ છીએ, તેનું એ જ �યોજન છે જ,ે ‘કોઈ રીતે આ વાત
સમ�ય તો બહુ સા� થાય.’ માટે આ વાતા� છે તે સવ� �ઢ કરીને રાખ�ો અને ‘જ ેતજેને િવષે મૂિત� છે તે જ આ
��ય� મહારાજ છે,’ એમ �ણ�ો અને જો એમ ન જણાય તો એટલું તો જ�ર �ણ�ો જ,ે ‘અ�ર�પ જ ેતજે તેને
િવષે જ ેમૂિત� છે, તેને મહારાજ દેખે છે.’ એમ �ણશો તો પણ તમાર ેમાર ેિવષે હેત રહેશે, તેણે કરીને તમા�ં પરમ
ક�યાણ થશે. અને આ વાતને િન�યે નવી ને નવી રાખજો, પણ ગાફલપણે કરીને િવસારી દેશો મા. આજ છે તેવી જ
કાલ નવી રાખ�ો અને તેવી જ દેહનો અંત થાય �યાં સુધી પણ િદન િદન ��યે નવી ને નવી રાખ�ો. અને જ ેજે



8/5/2019 અનુભવ

localhost/save%5d/અનુભવ.php 5/7

ભગવાનની વાત કરો તે તે વાતને િવષે આ વાતનું બીજ લાવ�ો, એમ અમારી આ�ા છે. અને આ વાતા� તો એવી
�વનદાર છે જ,ે દેહ રહે �યાં સુધી પણ િન�ય ��યે કરવી અને દેહ મૂકીને ભાગવતી તનુએ કરીને પણ આ જ વાતા�
કરવી છે. અને આ જ ેઅમે તમને વાત કહી તે સવ� શા�નો િસ�ાંત છે ને અનુભવમાં પણ એમ જ �ઢ છે અને અમે
��ય� નજર ેજોઈને તમને આ વાત કહી છે. અને જો ��ય� જોઈને ન કહી હોય તો અમને સવ� પરમહંસના સમ છે.”
એવી રીતે �ી�મહારાજ ેપોતાના ભ�જનની િશ�ાને અથ� પરો�પણે પોતાના પુ�ષો�મપણાની વાતા� કરી, તેને
સાંભળીને સવ� સાધુ તથા હિરભ� તે એમ જ માનતા હવા જ,ે ‘જ ેતજેને િવષે મૂિત� કહી તે જ આ �ી�મહારાજ
��ય� �માણ છે.’

8. 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.

9. 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
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અિણમાિદક અ� િસિ�ઓ તે પણ એ �યાનના કરનારાને આવીને હાજર થાય છે અને �ાં લગણ સૂય�ની ને ચં�ની
િ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.”

10. ગઢડા અં�ય ૨૭ ( para.8)

અને વળી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે આ�ાના �વ�પની વાતા� કરીએ છીએ તથા ભગવાનના �વ�પની વાતા�
કરીએ છીએ, તે વાતા�એ કરીને જવેું એનું સુખ છે તેવું જ સુખ તો આવતું નથી. અને જવેું એનું યથાથ� સુખ છે તે તો
સમાિધએ કરીને ���ામાં આવે છે તથા દેહ મૂ�ા કેડે ���ામાં આવે છે, પણ કેવળ વાતા�એ કરીને ���ામાં
આવતું નથી. જમે �પનું સુખ તે ને�ે કરીને ભોગવાય છે, પછી તે સુખને મુખે કરીને વખાણ કર ેજ,ે ‘બહુ સા� �પ
દીઠંુ,’ �યાર ેતે સુખનો અનુભવ જવેો ને�ને થયો તેવો મુખને ન થયો. તથા �વણે કરીને શ�દને સાંભ�યો, નાિસકાએ
કરીને ગંધને સૂં�યો, �વચાએ કરીને �પશ� લીધો, િજ�ાએ કરીને રસ ચા�યો, પછી તે તે સુખના વચને કરીને વખાણ કરે
જ,ે ‘બહુ સારો ગંધ હતો, બહુ સારો રસ હતો, બહુ સારો �પશ� હતો, બહુ સારો શ�દ હતો,’ એમ ક�ું તો ખ�ં, પણ
જવેી રીતે તે તે ઇિ��યોને તે તે સુખનો અનુભવ થયો તેવો વચને ન થયો. તેમ સમાિધએ કરીને તથા દેહ મૂકીને જવેો
ભગવાનના સુખનો અનુભવ થાય છે ને આનંદ થાય છે તથા આ�ાના સુખનો અનુભવ ને આનંદ થાય છે તેવો એની
કેવળ વાત કર,ે તેણે કરીને થતો નથી. અને જો એ બેની વાતા� સાંભળીને તેનું મનન ને િનિદ�યાસ કર ેતો એનો
સા�ા�કાર થાય ને સા�ા�કાર થાય �યાર ેસમાિધએ કરીને જવેો એ બેનો અનુભવ ને આનંદ થાય તેવો જ થાય. માટે
એ બેની વાતા� સાંભળીને એનું મનન ને િનિદ�યાસ કરવો.”

11. ગઢડા અં�ય ૨૮ ( para.6)

અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “ભગવાન સંબંધી સુખને કોણ પામે છે ? તો તે કહીએ છીએ જ,ે જમે
માછલું હોય તેને જળ છે તે �વન�પ છે તે જળનો યોગ �ાં સુધી હોય �યાં સુધી તે જળમાં માછલું ચાલે, હાલે, �ીડા
કર ેને જળનો િવયોગ થાય �યાર ેતેની ચંચળતા ટળી �ય ને મરી �ય. તેમ જનેે પંચિવષયે કરીને �વનપણું �ાં સુધી
મનાયું છે ને તેણે કરીને સુખ મા�યું છે ને તેનો િવયોગ થાય �યાર ેમૂવા જવેો થઈ �ય છે. એવો જ ેહોય તે ભગવાનના
સુખને �ારયે પણ પામે નિહ. અને પંચિવષયે કરીને જનેે �વનપણું ટળી ગયું છે તે જ ભગવાનના સુખને અનુભવ◌ ેછે
ને ભોગવે છે ને એવાને જ ભગવાનના સુખની �ાિ� થાય છે.”

12. ગઢડા અં�ય ૩૬ ( para.3)

એટલી વાતા� કરીને �ી�મહારાજ પાછા દાદાખાચરના દરબારમાં પધાયા� ને ઉગમણા �ારના ઓરડાની ઓસરીએ
ઢોિલયા ઉપર બેસીને એમ વાતા� કરી જ,ે “અમે સવ� શા�ને સાંભળીને એ િસ�ાંત કય� છે અને અમે આ પૃ�વીમાં સવ�
ઠેકાણે ફયા� ને તેને િવષે ઘણાક િસ� દીઠા છે.” એમ કહીને ગોપાળદાસ� આિદક સાધુની વાતા� કરી દેખાડી ને પછી
એમ બો�યા જ,ે “હંુ તો એમ �ણું છંુ જ,ે ભગવાનની મૂિત�ની જ ેઉપાસના ને �યાન, તે િવના જ ેઆ�ાને દેખવો ને
��ને દેખવું તે તો થાય જ નિહ ને ઉપાસનાએ કરીને જ આ�ા દેખાય, �� દેખાય, પણ તે િવના તો દેખાય જ નિહ.
અને ઉપાસના િવના આ�ા-��ને દેખવાને ઈ�છવું તે કેમ છે ? તો, જમે આકાશને �ભે કરીને સો વષ� સુધી ચાટીએ
તો પણ �ારયે ખાટો, ખારો �વાદ આવે જ નિહ, તેમ ભગવાનની મૂિત�ની ઉપાસના િવના આ�ા �� દેખાય જ
નિહ. તે ગમે તેટલું જતન કર ેતો પણ ન દેખાય. અને િનબ�જ એવા જ ેસાં�ય ને યોગ તેણે કરીને જ ેઆ�ાનું દશ�ન
શા�માં ક�ું છે તે ભલે ક�ું છે; પણ અમે એવો કોઈ દીઠો નથી ને અનુભવમાં પણ એ વાતા� મળતી આવતી નથી. માટે
એ વાતા� ખોટી છે.”

13. ગઢડા અં�ય ૩૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� સાધુ તથા સવ� હિરભ� ��યે એમ વાતા� કરી જ,ે “જનેે ભગવાનના �વ�પનું યથાથ� �ાન
એકવાર થયું હોય ને પછી તેને દેશ, કાળ, િ�યા, સંગ િવષમ થઈ �ય તો પણ તે �ાનનો લેશ �ય નિહ. �યાં ��ાંત છે
- જમે કોઈક મોટો રા� હોય અથવા મોટો લખેશરી શાહુકાર હોય ને તેને �ાર�ધાનુસાર ેતે અિધકાર છૂટી ગયો હોય
ને દિર�પણું આવી ગયું, તેણે કરીને ખડધા�ય ખાવા મળે અથવા ડોડીની ભા� મળે તથા કોઠાં બોરાં, બાફેલી પીપંય�
ઈ�યાિદક જવેું તેવું ખાવા મળે �યાર ેતેને ખાય; પણ મોર ેજ ેપોતે ભાર ેભાર ેમેવા ખાધા હોય તથા ભાર ેમૂ�યવાળી
ચીજો કોઈને ન મળે એવી મંગાવીને ખાધી હોય, તે સવ� સાંભરી આવે ને મનમાં એમ ઘાટ કર ેજ,ે ‘એવી એવી ભારે

ં



8/5/2019 અનુભવ

localhost/save%5d/અનુભવ.php 7/7

ચીજોને હંુ મોર ેખાતો ને હવે હંુ આવું જવેું તેવું અ� ખાઉં છંુ.’ એવી રીતે �ાર ે�ાર ેખાય �યાર ેતે સાંભરી આવે. અને
જ ે�થમથી જ જવેું તેવું અ� ખાતો હોય ને તેને દિર�પણું વધુ આવે �યાર ેપણ તે જ ખાય, �યાર ેતેને શું સાંભર ે? તેમ
જણેે ભગવાનના �વ�પનું સુખ તથા ભગવાનના ભજનનું સુખ પોતાના મનમાં એક વાર યથાથ�પણે ���ું છે ને તેને
પછી સમાગમનો યોગ ન ર�ો ને બહાર નીકળી ગયો તો પણ તે સુખને સંભારતો થકો જ સુખ-દુઃખને �ાર�ધાનુસારે
ભોગવે, પણ તે સુખને ભૂલી ન �ય. અને જણેે ભગવાનનું સુખ ���ું નથી, ને તેનો અનુભવ થયો નથી તે, તે શું સંભારે
? એ તો પશુ જવેો છે.

14. 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: 22)


