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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૨૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ અધ� ઘડી સુધી તો પોતાની નાિસકાના અ� સામું જોઈ ર�ા ને પછી બો�યા જ,ે “પરમે�રને
ભજવાની તો સવ�ને ઈ�છા છે, પણ સમજણમાં ફેર રહે છે. માટે જનેી આવી સમજણ હોય તેના �દયમાં ભગવાન સવ�
�કાર ેિનવાસ કરીને રહે છે. તેની િવગત જ,ે જ ેએમ સમજતો હોય જ,ે ‘આ પૃ�વી જનેી રાખી િ�થર રહી છે ને ડોલાવી
ડોલે છે તથા આ તારામંડળ જનેું રા�યું અધર ર�ું છે તથા જનેા વરસા�યા મેઘ વષ� છે તથા જનેી આ�ાએ કરીને સૂય�-
ચં� ઉદય-અ�તપણાને પામે છે તથા ચં�માની કળા વધે-ઘટે છે તથા પાળ િવનાનો સમુ� જનેી મયા�દામાં રહે છે તથા
જળના િબંદુમાંથી મનુ�ય ઉ�પ� થાય છે અને તેને હાથ, પગ, નાક, કાન એ આિદક દસ ઇિ��યો થઈ આવે છે તથા
આકાશને િવષે અધર જળ રાખી મૂ�ું છે અને તેમાં ગાજ-વીજ થાય છે, એવા અનંત આ�ય� છે, તે સવ� મને મ�યા
એવા જ ેભગવાન તેના કયા� જ થાય છે,’ એમ સમજ;ે પણ �ગટ �માણ જ ેભગવાન તે િવના બીજો કોઈ એ આ�ય�નો
કરનારો છે એમ માને નિહ. અને ‘પૂવ� જ ેજ ેઅનંત �કારના આ�ય� થઈ ગયા છે તથા હમણાં જ ેથાય છે તથા આગળ
થશે તે સવ� મને મ�યા એવા જ ે��ય� ભગવાન તે વતે જ થાય છે’ એમ સમજ.ે અને વળી પોતે એમ જ સમજતો હોય
જ,ે ‘ચાહે કોઈ મારી ઉપર ધૂળ નાંખો, ચાહે કોઈ ગમે તેવું અપમાન કરો, ચાહે કોઈ હાથીએ બેસાડો, ચાહે કોઈ નાક-
કાન કાપીને ગધેડે બેસાડો, તેમાં માર ેસમભાવ છે.’ તથા જનેે �પવાન એવી યૌવન �ી અથવા કુ�પવાન �ી અથવા
વૃ� �ી તેને િવષે તુ�યભાવ રહે છે. તથા સુવણ�નો ઢગલો હોય તથા પ�થરનો ઢગલો હોય તે બેયને જ ેતુ�ય �ણે છે;
એવી �તના �ાન, ભિ�, વૈરા�યાિદક જ ેઅનંત શુભ ગુણ તેણે યુ� જ ેભ� હોય તેના �દયમાં ભગવાન િનવાસ કરે
છે. પછી તે ભ� જ ેતે ભગવાનને �તાપે કરીને અનંત �કારના ઐ�ય�ને પામે છે ને અનંત �વના ઉ�ારને કર ેછે. અને
એવી સામથ�એ યુ� થકો પણ અ�ય �વના માન- અપમાનને સહન કર ેછે એ પણ મોટી સામથ� છે; કાં જ,ે સમથ�
થકા ઝરણા કરવી તે કોઈથી થાય નિહ, એવી રીતે જરણા કર ેતેને અિત મોટા �ણવા. અને એ સમથ� તો કેવા જ,ે
એના ને�માં ભગવાન જોનારા છે તે માટે ��ાંડમાં જટેલા �વ �ાણી છે તેના ને�ને �કાશ કરવાને સમથ� થાય છે
અને એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન છે તે માટે ��ાંડમાં સવ� �વના પગને િવષે ચાલવાની શિ�ને પોષણ કરવાને
એ સમથ� થાય છે; એમ એ સંતની સવ� ઇિ��યોમાં ભગવાન ર�ા છે, તે માટે એ સંત તો ��ાંડમાં સવ� �વોના
ઇિ��યોને �કાશ કરવાને સમથ� થાય છે. માટે એ સંત તો સવ� જગતના આધાર �પ છે, તે તુ�છ �વનું અપમાન સહે તે
એમની એ અિતશય મો�પ છે. અને એવી રીતની �માવાળા છે તે જ અિત મોટા છે. અને જ ેઆં�યો કાઢીને પોતાથી
ગરીબ હોય તેને િબવરાવે છે ને મનમાં �ણે જ,ે ‘હંુ મોટો થયો છંુ,’ પણ એ મોટો નથી અથવા િસ�ાઈ દેખાડીને
લોકોને ડરાવે છે, એવા જ ેજગતમાં �વ છે તે ભગવાનના ભ� નથી એ તો માયાના �વ છે અને યમપુરીના
અિધકારી છે. અને એવાની જ ેમો�પ છે તે સંસારના માગ�માં છે. જમે સંસારમાં જનેે ઘોડંુ ચડવા ન હોય તેથી જનેે ઘોડંુ
હોય તે મોટો, અને એક ઘોડંુ જનેે હોય તેથી જનેે પાંચ ઘોડાં હોય તે મોટો; એમ જમે જમે અિધક સંપિ� જનેે હોય તેમ
સંસાર �યવહારમાં અિત મોટો કહેવાય, પણ પરમે�ર ભ�ામાં એ મોટો નથી. અને જનેી મિત એવી હોય જ,ે ‘આ �ી
તો અિતશય �પવાન છે અને આ વ� તો અિતશય સા� છે અને આ મેડી તો ઘણી સારી છે અને આ તુંબડી તો
અિતશય સારી છે ને આ પા� તો અિતશય સા� છે,’ એવી રીતના જ ેગૃહ�થ તથા ભેખધારી તે સવ� તુ�છ બુિ�વાળા
છે. �યાર ેતમે કહેશો જ,ે એનું ક�યાણ થશે કે નિહ થાય ? તો ક�યાણ તો પામર જવેો સ�સંગમાં હોય તેનુંયે થાય છે,
પણ મોર ેકહી એવી જ ેસંતતા તે એમાં કોઈ દહાડે આવતી નથી તથા પૂવ� ક�ા એવા જ ેસંત તેના જ ેગુણ તે પણ
એવામાં આવતા નથી; કાં જ,ે એ પા� થયો નથી.” એમ વાતા� કરીને ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને �ી�મહારાજ
દાદાખાચરના દરબારમાં પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

2. ગઢડા �થમ ૬૧ ( para.3)

પછી ��ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જ ેઆ�િન�ા હોય તે અંતસમે કેટલી સહાય કર ેછે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “જમે નદી તરવી હોય �યાં તો જનેે તરતાં આવડતું હોય તે તરી �ય ને જનેે તરતાં ન આવડતું હોય તે તો ઊભો થઈ
રહે, પણ �ાર ેસમુ� તરવો હોય �યાર ેતો તે બેયને વહાણનું કામ પડે છે, તેમ ટાઢ, તડકો, ભૂખ, તરસ, માન, અપમાન,
સુખ, દુઃખ, તે �પી જ ેનદી તેને તો આ�િન�ાવાળો હોય તે તરી �ય, પણ મૃ�યુસમય તો સમુ� જવેો છે, માટે �યાં તો
આ�િન�ાવાળો હોય તથા વગર આ�િન�ાવાળો હોય એ બેયને ભગવાનની ઉપાસના�પી વહાણનું કામ પડે છે,
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માટે અંતકાળે તો ભગવાનનો �ઢ આશરો હોય તે જ કામમાં આવે છે પણ અંતસમે આ�િન�ા કાંઈ કામમાં આવતી
નથી, તે સા� ભગવાનની ઉપાસનાને �ઢ કરીને રાખવી.”

3. 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 અપમાન◌ ે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.”

4. ગઢડા �થમ ૭૨ ( para.6)

પછી વળી કાકાભાઈએ પૂ�ું જ,ે “ઉ�મ, મ�યમ અને કિન� એ �ણ �કારના જ ેભગવાનના ભ� તેના શા લ�ણ છે
?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભ� પોતાને દેહ થકી જુદો જ ેઆ�ા તે �પ માને અને દેહના ગુણ જ ેજડ,
દુઃખ, િમ�યા, અપિવ�પણું ઈ�યાિદક છે તે આ�ાને િવષે માને નિહ અને અછે�, અભે�, અિવનાશી ઈ�યાિદક જે
આ�ાના ગુણ તે દેહને િવષે માને નિહ અને પોતાના શરીરને િવષે ર�ો જ ે�વા�ા તેને દેખે અને તે આ�ાને િવષે
ર�ા જ ેપરમા�ા તેને પણ દેખે અને બી�ના દેહમાં જ ેઆ�ા ર�ો છે તેને પણ દેખે; અને એવો સમથ� થયો છે તો
પણ એ આ�દશ�ન થકી ભગવાન અને ભગવાનના સંત તેને અિધક �ણે છે પણ પોતાને આ�દશ�ન થયું છે તેનું
અિભમાન લેશમા� ન હોય, એવા જનેા લ�ણ છે તે ઉ�મ ભ� કહેવાય. હવે જનેે ભગવાનનો િન�ય હોય અને
આ�િન�ા પણ હોય તો પણ ભગવાનના ભ� ઉપર ઈ�યા� આવે અને જો ભગવાન એનું અપમાન કર ેતો ભગવાન
ઉપર પણ ઈ�યા� આવે જ,ે ‘મોટા થઈને વગર વાંકે આમ શીદ કરતા હશે’ એવા લ�ણ હોય તેને મ�યમ ભ� �ણવો
અને ભગવાનનો િન�ય તો હોય પણ આ�િન�ા ન હોય અને ભગવાનને િવષે �ીિત હોય અને જગતના �યવહારને
િવષે પણ �ીિત હોય અને સાંસાિરક �યવહારને િવષે હષ� શોકને પામતો હોય તેને કિન� ભ� �ણવો.”

5. ગઢડા �થમ ૭૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે જટેલો વૈરા�ય હોય અને જનેે જટેલી સમજણ હોય તે તો �ાર ેકોઈક િવષય
ભોગની �ાિ� થાય અથવા �ાર ેકોઈક આપ�કાળ આવી પડે �યાર ેકળાય, પણ તે િવના કળાય નિહ. અને ઝાઝી
સંપત્ કે આપત્ આવે એની વાત શી કહેવી? પણ આ દાદાખાચરને થોડંુ જ આપ�કાળ જવેું આ�યું હતું, તેમાં પણ જનેું
અંતઃકરણ જવેું હશે તેવું સૌને જણાણું હશે.” પછી મુ�ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભ�નો પ� તો હૈયામાં
રહે છે ખરો તે પણ સમ�ને રહે છે જ,ે જો સ�સંગનું ઉ�કૃ�પણું હોય તો ઘણા �વોને સમાસ થાય અને �ાર ેકાંઈ
સ�સંગનું અપમાન જવેું હોય �યાર ેકોઈ �વને સમાસ થાય નિહ, એટલા માટે હષ�-શોક જવેું થઈ આવે છે.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આપણે તો �ીકૃ�ણનારાયણના દાસ છીએ તે �ીકૃ�ણનારાયણને જમે ગમે તેમ રા� રહેવું.
અને એ �ીકૃ�ણભગવાનની ઈ�છા હશે તો સ�સંગની વૃિ� થશે ને જો એમને ઘટાડવો હશે તો ઘટી જશે અને એ
ભગવાન આપણને હાથીએ બેસાર ેતો હાથીએ બેસીને રા� રહેવું અને ગધેડે બેસાર ેતો ગધેડે બેસીને પણ રા� રહેવું.
અને એ ભગવાનના ચરણારિવંદ િવના બીજ ે�ાંય �ીિત રાખવી નિહ અને એ ભગવાનની ઈ�છાએ કરીને જવેી રીતે
સ�સંગની વૃિ� થતી �ય તેવી રીતે રા� રહેવું, પછી એ ભગવાનની ઈ�છા હોય તો બધું જગત સ�સંગી થાઓ અથવા
એની ઈ�છાએ કરીને સવ� સ�સંગી મટી �ઓ, પણ કોઈ રીતે હષ�-શોક મનમાં ધારવો નિહ, એ ભગવાનનું કયુ� સવ�
થાય છે. માટે સૂકંુ પાંદડંુ જમે વાયુને આધાર ેફર ેછે તેમ એ ભગવાનને આધીન રહીને આનંદમાં, એ પરમે�રનું ભજન
કરવું અને કોઈ �તનો મનમાં ઉ�ગે આવવા દેવો નિહ.”
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6. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.26)

એવી રીતે સવ� મુિનના ��ોના ઉ�ર કરીને પછી �ી�મહારાજ સવ�ને પૂછતા હવા જ,ે “કામ, �ોધ અને લોભ એ �ણ
નરકના �ાર છે, એમાંથી જનેે જ ેઅિતશય ��યામાં આ�યા હોય તે સવ� કહો.” પછી જનેે જ ેવાતની અિતશય �ઢતા
હતી તે તેવી રીતે બો�યા. તે મુિનના વચન સાંભળીને �ી�મહારાજ અિતશય રા� થયા અને આ�ાનંદ �વામી તથા
યોગાનંદ �વામી તથા ભગવદાનંદ �વામી તથા િશવાનંદ �વામી; એ ચાર જણાને રા� થઈને �દયને િવષે ચરણારિવંદ
દીધા અને એમ બો�યા જ,ે “જમે મહાનુભાવાનંદ �વામી આિદક જ ેમોટેરા છે તે ભેળા આ ચાર પણ છે; માટે એમનું
કોઈને અપમાન કરવા દેશો મા.” એમ મુ�ાનંદ �વામી આિદક જ ેમોટેરા સાધુ તેમને ભલામણ કરીને �ી�મહારાજ
‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેજમવા પધાયા�.

7. સારંગપુર ૧૦ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગોલોક, વૈકંુઠ, �ેત�ીપ, ��પુર એ સવ� જ ેભગવાનનાં ધામ તેને બા��િ�એ કરીને
જોઈએ તો ઘણા છેટે છે અને આ��િ�એ કરીને જોઈએ તો એક અણુ જટેલું પણ છેટંુ નથી. માટે બા��િ�વાળાની
સમજણ છે તે િમ�યા છે અને આ��િ�વાળાની સમજણ છે તે સ�ય છે. અને જ ેસાધુ એમ સમજતો હોય જ,ે ‘મારા
ચૈત�યને િવષે ભગવાન સદાય િવરાજમાન છે, તે જમે દેહમાં �વ હોય તેમ મારા �વને િવષે ભગવાન ર�ા છે અને
મારો �વ છે તે તો શરીર છે અને ભગવાન તો મારા �વના શરીરી છે’ અને પોતાના �વા�ાને �થૂળ, સૂ�મ અને
કારણ એ �ણ શરીર થકી પૃથક્ માને અને તેને િવષે અખંડ ભગવાન િવરાજમાન છે એમ સમજ,ે તો તે સંત થકી
ભગવાન તથા ભગવાનનાં ધામ તે અણુમા� છેટે નથી. અને એવી રીતનો જ ેસંત હોય તે તો જવેો �ેત�ીપમાં મુ� છે
તે સરખો છે. અને એવા સંતનું દશ�ન થયું �યાર ેએમ �ણવું જ,ે ‘મને સા�ા�કાર ભગવાનનું દશ�ન થયું.’ ને એવી
સમજણવાળો જ ેસંત તે તો કૃતાથ� છે અને જનેે આવી સમજણ તો આવી શકે નિહ, ને જો તે સંતના સમાગમમાં પ�યો
રહે ને તે સંત િન�ય પાંચ ખાસડાં માર ેતો પણ તે અપમાનનું સહન કર ેને સંતનો સમાગમ મૂકી શકે નિહ, જમે
અફીણનો બંધાણી હોય તે તેને મૂકી શકતો નથી, તેમ એ પણ કોઈ રીતે સંતનો સમાગમ ત� શકે નિહ, તો જવેા �થમ
સંત ક�ા તે સરખો એને પણ �ણવો અને જવેી �ાિ� તે સંતને થાય છે તેવી જ જ ેસંત સમાગમમાં પ�યો રહે છે તેને
પણ થાય છે.”

8. લોયા ૧૦ ( para.9)

અને તે ભગવાનનો મિહમા તો એમ સમજ ેજ,ે ‘द्युपतय एव ते न ययुर�मन�तया �मिप ।’ ઈ�યાિદક �ુિતએ
ભગવાનનો મિહમા અિતશય �િતપાદન કય� છે. એવી રીતે પોતાના �વ�પનું તથા પર��ના �વ�પનું જનેે �ાન છે,
તેને ગમે તેવા સુંદર િવષય �ા� થાય પણ તેણે કરીને કાંઈ લેશમા� પણ તેનું મન િવકાર ને પામે નિહ અને અવ�ય જે
શ�દાિદક િવષય �હણ કયા� જોઈતા હોય તેને �હણ કર ેપણ તે િવષયને આધીન થઇ �ય નિહ, �વતં�પણે �હણ
કર ેજમે કરોિળયો પોતાની લાળને િવ�તારીને પાછી �વતં�પણે ગળવી ઘટે �યાર ેગળી લે છે, તેમ એવો જ ે�ાની તે
પોતાની ઇિ��યોની વૃિ�ને િવષયમાં �સારીને પાછો �વતં� થકો સંકેલી લે છે. અને એવો જ ેહોય તે રા�માં હોય તો
પણ વનમાં છે અને વનમાં હોય તો પણ તેને રા� કરતા વધતો આનંદ છે. અને એવો જ ે�ાની તે રા�માં ર�ો હોય
ને હ�રો મનુ�ય પોતાની આ�ામાં રહેતાં હોય ને સમૃિ�એ યુ� હોય તેણે કરીને પોતાને કાંઈ એમ ન માને જ,ે ‘હંુ
બહુ મોટો થઈ ગયો.’ અને તે રા�નો નાશ થઈ �ય ને હાથમાં મૃિ�કાનું પા� લઈને ઘરોઘર માગી ખાય, તેણે કરીને
એમ ન માને જ,ે ‘હંુ હવે તો ગરીબ થઈ ગયો;’ કેમ જ,ે તે તો પોતાના કેફમાં મહાઅલમ�ત રહે. તથા તેણે પોતાના
�વ�પનો તથા ભગવાનના �વ�પનો મિહમા ���ો છે; તે માટે એને સોનું, કૂચો, લોઢંુ, પાષાણ એ સવ�ને િવષે
સમબુિ� વત� છે તથા માન- અપમાનને િવષે સમબુિ� વત� છે અને એવો જ ે�ાની તેને કોઈ પદાથ� બંધન કરવા સમથ�
નથી; કેમ જ,ે એની �િ� તો અિત મોટી થઈ ગઈ છે ને માિયક સવ� પદાથ�ને તુ�છ ���ા છે. જમે કોઈક પુ�ષ �થમ
કંગાલ હોય ને પછી તેને રા� મળે �યાર ેતેની �િ� મોટી થાય છે અને �થમ લાકડાના ભારા વેચતો હોય તથા બી�
તુ�છ તુ�છ કામ કરતો હોય તે સવ� એને િવશરી �ય ને મોટા મોટા રા� સંબંધી કાય� કરવા લાગે, તેમ એવા �ાનીને
સવ� પદાથ�મા� તુ�છ થઈ �ય છે ને એવા �ાનને િવષે એની િવશાળ �િ� થાય છે અને એવી રીતે જ ેસમ�ો છે તે
સુિખયો છે. તથા જ ેિવ�ાસી હોય કહેતાં એમ સમજતો હોય જ,ે ‘આવા મોટા સંત તથા ભગવાન જ ેવાત કહે છે તે
એમ જ છે, પણ એમાં કાંઈ સંશય નથી.’ એમ સમ�ને તે ભગવાન તથા સંત જમે કહે તેમ કરવા લાગે. એ બે જણ જ
સુિખયા છે, ને એ િવના જ ેબી� છે તે સુિખયા નથી. �યાં �ોક છે : “य� मूढतमो लोके य� बु�ेः परं गतः । तावुभौ
सुखमेधेते ������रतो जनः ।।” તથા ભગવદ્ ગીતામાં ક�ું છે જ ે- “िवषया िविनवत��े िनराहार� देिहनः। रसवज�
रसोऽ�� परं ���ा िनवत�ते ।” એવી રીતે જનેી અલૌિકક �િ� થાય છે, તેને પરમે�ર િવના સવ� પદાથ� તુ�છ થઈ �ય
છે અને આ બે �ોક છે તેનો પણ એકસરખો ભાવ છે.”
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9. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેપોતાના બે ભજુ ઊંચા ઉપાડીને સવ�ને છાના રા�યા ને પછી પોતાના મુખારિવંદની આગળ �તુિત
કરીને બેઠા એવા જ ેસંત તે ��યે �ી�મહારાજ એમ બોલતા હવા જ,ે “હે સંતો ! જ ેમોટેરા મોટેરા હો ને વાતમાં
સમજતા હો, તે આગળ બેસો ને આ એક વાત ક�ં છંુ તે સવ� િચ� દઈને સાંભળજો. અને આ જ ેમાર ેવાત કરવી છે, તે
કાંઈ દંભે કરીને નથી કરવી તથા માને કરીને નથી કરવી તથા પોતાની મો�પ વધારવા સા� નથી કરવી. એ તો એમ
�ણીએ છીએ જ,ે ‘આ સવ� સંત તથા હિરભ� છે તેમાંથી એ વાત કોઈને સમ�ઈ �ય તો તેના �વનું અિત �ડંુ
થાય,’ તે સા� કરીએ છીએ. અને આ જ ેવાત છે, તે મારી દીઠેલ છે ને મારા અનુભવે કરીને પણ મ� િસ� કરી છે અને
સવ� શા�માં પણ મળતી આવે છે. અને તે એ વાત સભામાં કયા� જવેી નથી તો પણ સભામાં કરીએ છીએ જ,ે મારે
સહજ �વભાવે એમ વત� છે જ,ે આ સંસારને િવષે જ ેઅિત �ડો શ�દ તથા અિત �ડો �પશ� તથા અિત �ડો ગંધ તથા
અિત �ડો રસ તથા અિત �ડંુ �પ એ જ ેપંચિવષય તેમાં હંુ મારા મનને બાંધવાને ઈ�છંુ તો પણ નથી બંધાતું ને એમાં
અિતશય ઉદાસ રહે છે. અને એ જ ેસારા પંચિવષય તથા નરસા પંચિવષય તે બેય સમ વત� છે. અને રા� તથા રંક તે
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.

10. ગઢડા મ�ય ૨૨ ( para.2)

�યાર ે�ી�મહારાજ સાધુ ��યે બો�યા જ,ે “એક વાતા� કરીએ તે સાંભળો જ,ે જમે બે સેના હોય; ને તે પર�પર લડવાને
તૈયાર થઈ હોય ને બેયના િનશાન સામસામા રો�યાં હોય, પછી બેયના મનમાં એમ હોય જ,ે ‘આપણું િનશાન છે, તે
એનાં િનશાનને ઠેકાણે માંડીએ ને એનું િનશાન લઈ લઈએ.’ પણ એવો િવચાર નથી થતો જ,ે ‘એના િનશાન લગી
જઈશું તેમાં તો કેટલાકનાં માથાં પડશે ને લોહીની નદી ચાલશે.’ તેનો તો એને ભય નથી; કાં જ,ે શૂરવીર હોય તેને
મરવાની બીક હોય નિહ. અને જ ેકાયર છે તે તો ભા�યાના હ�રો િવચાર કર ેછે અને એમ પણ િવચાર કર ેછે જ,ે
‘આપણી ફોજ �તશે તો કોઈકનું ધન, હિથયાર હશે તે લૂંટી લઈશું.’ અને તે બેય રા�ના જ ેશૂરવીર છે તેને તો
મરવાનો પણ ભય નથી ને લૂંટવાનો પણ લોભ નથી; પણ તેનું િનશાન લેવું ને પોતાની �ત કરવી, એવો જ એક સંક�પ
છે. એ તો ��ાંત છે; એનું િસ�ાંત તો એ છે જ,ે િનશાનને ઠેકાણે તો ભગવાનનું ધામ છે અને રા�ના શૂરવીરને ઠેકાણે
તો ભગવાનના �ઢ ભ� છે, તેને તો આ સંસારને િવષે માન થાઓ અથવા અપમાન થાઓ, દેહને સુખ થાઓ અથવા
દુઃખ થાઓ, શરીર રોગી રહો અથવા િનરોગી રહો, દેહ �વો અથવા મરો, પણ એને કોઈ �તનો હૈયામાં ઘાટ નથી
જ,ે ‘આપણે આટલું દુઃખ થશે કે આપણે આટલું સુખ થશે.’ એ બેમાંથી કોઈ �તનો હૈયામાં ઘાટ નથી. એ
ભ�જનના હૈયામાં તો એ જ �ઢ િન�ય છે જ,ે ‘આ દેહે કરીને ભગવાનના ધામમાં િનવાસ કરવો છે, પણ વચમાં
�ાંઈ લોભાવું નથી.’ અને કાયરને ઠેકાણે જ ેદેહાિભમાની એવા ભગવાનના ભ� છે, તેને તો �ભુ ભ�ામાં હ�ર
�તના ઘાટ થાય છે જ,ે ‘જો કરડાં વત�માન થશે તો નિહ નભાય ને સુગમ વત�માન હશે તો નભાશે.’ અને વળી એવો
પણ િવચાર કર ેજ,ે ‘આવો ઉપાય કરીએ તો સંસારમાં પણ સુિખયા થઈએ અને નભાશે તો હળવા હળવા સ�સંગમાં
નભીશું.’ એવો ભ� હોય તે કાયરને ઠેકાણે �ણવો. અને શૂરવીર જ ેભગવાનના �ઢ ભ� હોય તેને તો િપંડ-��ાંડ
સંબંધી કોઈ �તનો ઘાટ ન થાય.”
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11. ગઢડા મ�ય ૨૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીકૃ�ણભગવાનના �વ�પને િવષે જ ેભ�નું િચ� અિત આસ� થયું હોય તેના
આવા લ�ણ હોય જ,ે ‘પોતે માગ� ચાલીને અિતશય થાકી ર�ો હોય ને બેઠંુ થવાની પણ શરીરમાં શિ� ન રહી હોય
અને તેવા સમામાં કાંઈક ભગવાનની વાતા�નો �સંગ નીસર,ે તો �ણીએ એકે ગાઉ પણ ચા�યો નથી, એવો સાવધાન
થઈને તે વાતા�ને કરવા સાંભળવામાં અિતશય ત�પર થઈ �ય. અથવા ગમે તેવા રોગાિદકે કરીને પીડાને પા�યો હોય
અથવા ગમે તેવું અપમાન થયું હોય ને તેવામાં જો એ ભગવાનની વાતા� સાંભળે તો ત�કાળ સવ� દુઃખ થકી રિહત થઈ
�ય. અને વળી ગમે તેવી રા� સમૃિ�ને પામીને અવરાઈ ગયો એવો જણાતો હોય અને જ ેઘડીએ એ ભગવાનની
વાતા� સાંભળે તો તે ઘડીએ �ણીએ એને કોઈનો સંગ જ નથી થયો. એવો થકો તે ભગવાનની વાતા� સાંભળવામાં
સાવધાન થઈ �ય.’ એવી �તના જનેે િવષે લ�ણ હોય તેને એ ભગવાનને િવષે �ઢ આસિ� થઈ �ણવી.”

12. ગઢડા મ�ય ૫૨ ( para.2)

અને પોતાની આગળ મુિનમંડળ ઝાંઝ-મૃદંગ લઈને કીત�ન ગાવતા હતા. તે �ાર ેકીત�ન ગાઈ ર�ા �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “�યો, હવે વાતા� કરીએ તે સાંભળો જ,ે આ સંસારને િવષે ગૃહ�થા�મી ને �યાગી એ બેના માગ� જુદા જુદા છે.
તે જ ેગૃહ�થને શોભા હોય તે �યાગીને દૂષણ�પ હોય અને જ ે�યાગીને શોભા હોય તે ગૃહ�થને દૂષણ�પ હોય; તેને
બુિ�માન હોય તે �ણે, પણ બીજો �ણી શકે નિહ. માટે તેની િવિ� કહીએ છીએ જ,ે જ ેગૃહ�થા�મી છે તેને ધન-
દોલત, હાથી-ઘોડા, ગાય-ભ�સ, મેડી-હવેલી, �ી-છોકરા, ભાર ેભાર ેવ�-આભૂષણ એ સવ� પદાથ� શોભા�પ છે; અને
એ જ જ ેસવ� પદાથ� તે જ ે�યાગી હોય તેને દોષ�પ છે. અને �યાગી છે તેને વનમાં રહેવું, વ� િવના ઉઘાડંુ એક
કૌપીનભર રહેવું, માથામાં ટોપી ઘાલવી, દાઢી-મૂછ મૂંડાવી નંખાવવી, ભગવા વ� રાખવા, અને કોઈ ગાળો દે ને કોઈ
ધૂળ નાખે તે અપમાનને સહન કરવું, એ જ �યાગીને પરમ શોભા�પ છે. અને એ �યાગીની જ ેશોભા તે જ ગૃહ�થને
પરમ દોષ�પ છે. માટે આ સંસારમાંથી જ ેનીસય� ને �યાગી થયો તેને તો એમ િવચારવું જ,ે ‘હંુ કયા આ�મમાં ર�ો છંુ
?’ એમ બુિ�માન હોય તેને િવચાર કરવો, પણ મૂખ�ની પેઠે િવચાયા� િવના કોઈ ચાળે ચડી જવું નિહ. અને જ ેસમજુ
હોય તેને કોઈક વઢીને કહે �યાર ેસામો ગુણ લે અને જ ેમૂખ� હોય તેને કોઈક િહતની વાત કહે �યાર ેતે મુંઝાઈ �ય. અને
મુકંુદ ��ચારી તથા રતન� એ બે મુંઝાતા નથી, તો એમની સાથે અમાર ેઘણું બને છે. અને વળી જ ે��ાએ સિહત
સેવા-ચાકરી કર ેતે અમને ગમે; અને ��ા િવના તો કોઈ જ�યાનું લાવે તો તે જ�યાનું ગમે નિહ અને વ� લાવે તો તે
વ� ઓઢવું ગમે નિહ અને પ�ૂ લાવે તો પ�ૂ ગમે નિહ અને ��ાએ કરીને કર ેતે અિતશય ગમે. અને ��ાએ કરીને
ભિ� કરતો હોય ને બીજો કોઈક તેમાં ભિ� કરવા આવે ને તેની ઉપર ઈ�યા� કર,ે તો તે અમને ન ગમે. માટે ��ાએ
સિહત ને ઈ�યા�એ રિહત જ ેભિ� કર ેતે અમને અિતશય ગમે છે.”

13. ગઢડા મ�ય ૬૧ ( para.3)

અને વળી જ ેકોઈક સંસારમાં રજોગુણી મોટો મનુ�ય કહેવાતો હોય ને તે �ાર ેસભામાં આવે, �યાર ેતેને આદર કરીને
સવ� સભાને મોઢા આગળ બેસાય� જોઈએ; અને એ �યવહાર છે, તે �ાની હોય, �યાગી હોય, તેને પણ રા�યો જોઈએ
અને જો ન રાખે તો એમાંથી ભૂંડંુ થાય છે. જમે રા� પરીિ�ત ઋિષના આ�મમાં ગયા �યાર ેઋિષ સમાિધમાં હતા, તે
રા�નું સ�માન થયું નિહ. પછી તે રા�ને રીસ ચડી, તે મરલે સપ� હતો તે ઋિષના ગળામાં ના�યો. પછી તે ઋિષના પુ�ે
શાપ દીધો, તેણે કરીને તે રા�નું સાત િદવસમાં મૃ�યુ થયું. અને �ાર ે��ાની સભામાં દ� ��પિત આ�યા �યારે
િશવ� ઊભા ન થયા અને વચને કરીને પણ દ�નું સ�માન ન થયું. પછી દ�ને રીસ ચડી, તે િશવનો ય�માંથી ભાગ
કાઢી ના�યો. પછી નંદી�ર ને ભૃગુઋિષ તેને સામસામા શાપ થયા. પછી તે પાપમાં સતી દ�ના ય�માં બળી મુવા
અને વીરભ� ેદ�નું માથું કાપીને અિ��માં હો�યું અને દ�નું મુખ બકરાનું થયું. માટે ગૃહ�થ તથા �યાગી એ સૌને એ
રીત રાખવી જ,ે ‘સંસાર�યવહાર ેજ ેમોટો માણસ કહેવાતો હોય તેનું સભામાં કોઈ રીતે અપમાન કરવું નિહ;’ અને જો
અપમાન કર ેતો એમાંથી જ�ર દુઃખ થાય અને ભજન-�મરણમાં પણ િવ�ેપ થાય. માટે આ વાતા� સ�સંગી ગૃહ�થ સવ�
તથા �યાગી સવ� �ઢ કરીને રાખજો.”

14. ગઢડા અં�ય ૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ સવ� હિરભ� ��યે બો�યા જ,ે”અમારા અંતરનો જ ેિસ�ાંત છે તે કહીએ છીએ જ,ે જનેે પોતાનું
ક�યાણ ઈ�છવું તેને તો ભગવાન ને ભગવાનના સાધુ એથી ઉપરાંત બીજંુ કાંઈ જગતમાં સુખદાયી નથી. માટે જમે
પોતાના શરીરને િવષે �વને આ�બુિ� વત� છે તેવી ભગવાન ને ભગવાનના સંતને િવષે આ�બુિ� રાખવી જોઈએ
અને ભગવાનના ભ�નો પ� �ઢ કરીને રા�યો જોઈએ. અને તે પ� રાખતા થકા આબ� વધો અથવા ઘટો, અથવા
માન થાઓ કે અપમાન થાઓ, અથવા દેહ �વો કે મરો, પણ કોઈ રીતે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો પ� મૂકવો
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નિહ; ને એમનો અભાવ આવવા દેવો નિહ અને ભગવાનના ભ� જવેા દેહ ને દેહના સગાંસંબંધીને વહાલા રાખવા
નિહ. એવી રીતે જ ેહિરભ� વત� તેને અિત બળવાન એવા જ ેકામ, �ોધાિદક શ�ુ તે પણ પરાભવ કરી શકતા નથી.
અને જ ેભગવાનનું ��પુર ધામ છે તેને િવષે ભગવાન સદાય સાકાર મૂિત� િવરાજમાન છે અને ભગવાનના ભ� પણ
એ ભગવાનના ધામમાં મૂિત�માન થકા ભગવાનની સેવાને િવષે રહે છે. તે ભગવાનનો જનેે ��ય� �માણ �ઢ આશરો
હોય તેને મનમાં એવી બીક ન રાખવી જ,ે ‘હંુ રખે મરીને ભૂત �ેત થઉં કે રખે ઈ��લોકને જ પામું કે રખે ��લોકને જ
પામું.’ એવી આશંકા મનમાં રાખવી નિહ. કેમ જ,ે જ ેએવો ભગવાનનો ભ� હોય તે તો ભગવાનના ધામને જ પામે,
પણ વચમાં �ાંય તેને ભગવાન રહેવા દે નિહ. અને એ ભ�જન હોય તેને પણ પોતાનું જ ેમન છે તેને પરમે�રના
ચરણારિવંદને િવષે �ઢ કરીને રાખવું. જમે વ�ની પૃ�વી હોય તેમાં વ�ની ખીલી ચોડી હોય તે કોઈ રીતે ઊખડે નિહ,
તેમ ભગવાનનના ચરણારિવંદને િવષે પોતાના મનને �ઢ રાખવું. અને એવી રીતે જ ેભગવાનના ચરણારિવંદને િવષે
પોતાના મનને રાખે; તેને મરીને ભગવાનના ધામમાં જવું એમ નથી. એ તો છતે દેહે જ ભગવાનના ધામને પામી ર�ો
છે.” એમ વાતા� કરીને ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને સવ� સભાને ઊઠવાની આ�ા કરી.

15. ગઢડા અં�ય ૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� હિરભ�ને ક�ું જ,ે “જ ેઅમારા મોટા મોટા પરમહંસ છે તેની જવેી િ�થિત છે ને સમજણ છે તે
અમે તમને બાઈ-ભાઈ સવ�ને કહીએ, તેને સાંભળીને પછી જવેી રીતે તમે સવ� વત�તા હો ને જવેી તમને િ�થિત હોય તેવી
રીતે તમે કહી દેખાડજો.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમારા મુિનમંડળમાં જ ેમોટા મોટા સંત છે તેને એમ
વત� છે જ,ે પોતાના �દયને િવષે જ ે�ણપણું છે તે ભગવાનના ધામનો દરવાજો છે. તે દરવા� ઉપર સવ� સંત ઊભા છે.
જમે રા�ના ચાકર છે, તે રા�ના ઘરને દરવાજ ેઊભા ર�ા થકા કોઈ ચોરચકારને રા� પાસે જવા દેતા નથી. અને તે
રા�ના ચાકરને એમ િહંમત રહે છે જ,ે ‘કોઈ રા� પાસે િવ�ન કરવા �ય તો તેના કટકા કરી નાંખીએ, પણ કોઈ રીતે
રા� સુધી પૂગવા દઈએ નિહ.’ એવી રીતે િહંમત સિહત ઢાલ, તરવાર બાંધીને ઊભા રહે છે. તેમ આ સવ� સંત છે તે
�ણપણા�પ જ ેભગવાનના ધામનો દરવાજો �યાં ઊભા રહે છે અને એ �ણપણાને માંહી જ ેઅ�રધામ તેમાં
ભગવાન છે તેના દશ�ન કર ેછે અને તે ભગવાન ભેળુ પોતાના �દયને િવષે ધન, �ી આિદક જ ેમાિયક પદાથ� તેને
પેસવા દેતા નથી. અને કોઈ જોર ેકરીને માિયક પદાથ� �દયમાં પેસવા આવે તો તેનો નાશ કરી નાખે છે, પણ કોઈ રીતે
જ ેઠેકાણે ભગવાનને �દયમાં ધાયા� છે તે ઠેકાણે પેસવા દેતા નથી અને શૂરવીરની પેઠે સાવધાન થકા ઊભા રહે છે.
અને હાિન, વૃિ�, સુખ, દુઃખ, માન, અપમાન આિદક અનંત �તના િવ�ન આવે, તેણે કરીને પોતાના મુકામથી ડગતા
નથી. �યાર ેકોઈ આશંકા કર ેજ,ે ‘�યાંથી ડગતા નથી �યાર ેદેહની િ�યા જ ેખાનપાનાિદક તેને કેમ કરતા હશે ? તો તે
��ાંતે કરીને કહીએ છીએ જ,ે જમે પાિણયારી હોય તે કૂવા ઉપર જળ િસંચવા �ય છે, �યાર ેકૂવાના કાંઠા ઉપર પગ
મૂ�ો હોય તેની પણ સૂરત રાખે જ,ે ‘રખે કૂવામાં પડી �ઉં !’ અને બી� વૃિ�એ કરીને કૂવામાંથી પાણી િસંચે છે.
વળી બીજંુ ��ાંત-જમે કોઈક પુ�ષ ઘોડે ચ�યો હોય, �યાર ેઘોડાના પ�ગડામાં પગ હોય �યાં પણ સૂરત રાખે અને
ઘોડાની લગામ પકડી હોય �યાં પણ સૂરત રાખે અને દોડતાં થકા વાટમાં ઝાડ આવે, ખાડો આવે, પથરો આવે �યાં પણ
સૂરત રાખે. એવી રીતે આ સવ� સાધુ છે તે અંતર સ�મુખ �િ� રાખીને ભગવાનની સેવામાં પણ રહે છે ને દેહની િ�યા
પણ કર ેછે ને પોતાની િ�થિતમાંથી ડગતા નથી.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેમોટા મોટા જ ેસંત તેની િ�થિત કહી
દેખાડી ને પછી એમ બો�યા જ,ે “તમાર ેસવ�ને પણ એવી રીતે અંતર સ�મુખ �િ� રાખીને િનરંતર ભગવાનની સેવામાં
રહેવું અને ભગવાન િવના બી� પદાથ� વહાલા થવા દેવા નિહ. એ વાતની અિતશય સાવધાની રાખવી. અને જમે
રા�નો ચાકર છે તે રા� પાસે ગાફલ થઈને ઊભો હોય તો રા� પાસે ચોરચકાર જઈ પૂગે, �યાર ેએ ચાકરની ચાકરી
ખોટી થાય. તેમ હિરભ�ને પણ ભગવાન િવના બી� પદાથ�માં �ીિત થઈ �ય તો જ ેઠેકાણે પોતાના �દયને િવષે
�ણપણામાં ભગવાન ર�ા છે તે ઠેકાણે ધન, �ી આિદક બી� પદાથ� પણ પેસી �ય, �યાર ેએની ભિ� ખોટી થઈ
�ય. માટે પોતાની ભિ�ને િનિવ��ન રાખીને જ ેપરમે�રના ચરણારિવંદને પામવાને ઈ�છે તેને �ણપણા�પ જે
ભગવાનના ધામનો દરવાજો, તેને િવષે સાવધાન થઈને રહેવુ અને ભગવાન િવના બી� પદાથ� �યાં પેસવા દેવા નિહ.”
એવી રીતે �ી�મહારાજ ેપોતાના સવ� ભ�જનને િશ�ાનાં વચન ક�ા.

16. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.12)

પછી આ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “મનમાં તો એમ િન�ય છે જ,ે દેહ પય��ત પરમે�રના ગમતામાં જ રહેવું છે; તો
પણ એમ �ણીએ છીએ જ,ે પરમે�રને ને સંતને કેમ કરીએ તો આપણો િવ�ાસ આવે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “િવ�ાસ તો પરમે�રને ને સંતને �યાર ેઆવે �ાર ેઅિતશય માંદો થાય ને તે મંદવાડમાં ચાકરી પણ સારી પેઠે ન
થઈ હોય તો પણ કોઈનો અવગુણ ન લે ને પોતે મૂંઝાય પણ નિહ; તથા વાંક િવના પણ પરમે�ર ને સંત તે પોતાનું
અિતશય અપમાન કર ેતો પણ કોઈનો અવગુણ ન લે; �યાર ેએનો પરમે�રને ને સંતને િવ�ાસ આવે. અને �ીજો �કાર
એ છે જ,ે જટેલા સ�સંગમાં િનયમ છે તેમાંથી જો લેશમા� ફેર પડે તો અિતશય દુઃખાઈ �ય ને તેનું ત�કાળ �ાયિ�ત
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કર.ે અને જો મનમાં ખોટો ઘાટ થાય તો બી�ને દેહે કરીને વત�માનમાં ફેર પડે તેટલો જ દુઃખાય ને �ાસ પામે. �યારે
એનો પરમે�રને ને સંતને પિરપૂણ� િવ�ાસ આવે જ,ે ‘આ કોઈ કાળે સ�સંગમાંથી ડગશે નિહ.”

17. ગઢડા અં�ય ૨૧ ( para.4)

અને જનેે �ાન, વૈરા�ય, ધમ� ને ભિ� એ અિતશય �ઢ નિહ હોય તે તો અંતે �તાં ઢીલો પ�યા િવના નિહ જ રહે. જમે
મીણે પાયેલ દોરો હોય અને તે િશયાળામાં ને ચોમાસામાં તો અ�ડ રહે, પણ �ાર ેઉનાળો આવે �યાર ેજ�ર ઢીલો
થઈ �ય. તેમ અહીયંા હિરભ�ને સવ� �કાર ેસુખ રહે ને સ�સંગમાં પણ સ�માન થતું રહે, તે �પ જ ેચોમાસું ને
િશયાળો તેમાં તો �ાન, વૈરા�ય, ધમ� ને ભિ� તે સૂધાં આકરાં જણાય; પણ �ાર ેસ�સંગમાં અપમાન થાય ને દેહે
કરીને પણ દુઃખી થાય તે �પ જ ેઉનાળો તેમાં તો �ાન, વૈરા�ય, ધમ� ને ભિ� તે મીણે પાયેલ દોરાની પેઠે ઢીલાં થઈ
�ય. તો પણ અમે તો તેનો �યાગ કરતા નથી, પણ એ જ એની મેળે મનમાં ઓિશયાળો થઈને સ�સંગમાંથી પાછો હઠી
�ય છે. પછી તે સ�સંગી કહેવાતો હોય તો પણ તેને અંતર ેસ�સંગ સંબંધી સુખ ન રહે. માટે સ�સંગ કરવો તે તો
આ�સ�ા�પ થઈને અિત �ઢપણે કરવો, પણ દેહ તથા દેહના સંબંધી તે સંગાથે હેત રહી �ય એવો સ�સંગ કરવો
નિહ. જમે સોનાનો દોરો કય� હોય તે છયે ઋતુમાં સરખો રહે પણ ઉનાળાને તાપે કરીને ઢીલો થાય નિહ, તેમ જનેો �ઢ
સ�સંગ હોય તેને ગમે તેવા દુઃખ આવી પડે તથા ગમે તેટલું સ�સંગમાં અપમાન થાય પણ તેનું કોઈ રીતે સ�સંગમાંથી
મન પાછંુ હઠે નિહ. એવા જ ે�ઢ સ�સંગી વૈ�ણવ છે, તે જ અમાર ેસગાંવહાલા છે ને તે જ અમારી નાત છે ને આ દેહે
કરીને પણ એવા વૈ�ણવ ભેળું જ રહેવું છે ને �ીકૃ�ણ ભગવાનના ધામમાં પણ એવા વૈ�ણવ ભેળું જ રહેવું છે, એમ
અમારો િન�ય છે. અને તમાર ેપણ તેમ જ િન�ય રા�યો જોઈએ. શા માટે જ,ે તમે સવ� અમાર ેઆિ�ત થયા છો માટે
અમાર ેતમને િહતની વાત હોય તે કહી જોઈએ. ને િમ� પણ તેને જ �ણવો જ,ે ‘પોતાના િહતની વાત હોય તે દુઃખ
લગાડીને પણ કહે.’ એ જ િમ�નું લ�ણ છે, તે સમ� રાખ�ો.”

18. ગઢડા અં�ય ૨૨ ( para.4)

અને સવ� પાપમાંથી મોટંુ પાપ એ છે જ,ે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને િવષે દોષબુિ� થાય ને તે દોષબુિ�એ કરીને
ભગવાન ને ભગવાનના ભ� સંગાથે વૈર બંધાઈ �ય. માટે કોિટ ગૌહ�યા કરી હોય તથા મ�-માંસનું ભ�ણ કયુ� હોય
તથા અસં�ય ગુ��ીનો સંગ કય� હોય, તે એ પાપ થકી તો કોઈ કાળે છૂટકો થાય, પણ ભગવાન ને ભગવાનના
ભ�નો જ ે�ોહી તેનો તો કોઈ કાળે એ પાપ થકી છૂટકો ન થાય. અને તે પુ�ષ હોય તો રા�સ થઈ �ય ને �ી હોય તો
રા�સી થઈ �ય. પછી તે કોઈ જ�મમાં અસુર મટીને ભગવાનનો ભ� થતો નથી. અને જણેે ભગવાનના ભ�નો �ોહ
આદય� હોય ને પિરપ� �ોહબુિ� થઈ હોય તેની તો કોઈ યોગે કરીને �ોહબુિ� ટળે નિહ. અને �ોહ કયા�ની સાધન
દશામાં હોય ને એમ �ણે જ,ે ‘ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો મ� �ોહ કય� એ મોટંુ પાપ કયુ�, માટે હંુ તો અિતશય
નીચ છંુ અને ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તે તો બહુ મોટા છે.’ એવી રીતે જ ેભગવાનનો ને ભગવાનના ભ�નો ગુણ
લે અને પોતાને િવષે દોષ જુએ, તો ગમે તેવા મોટા પાપ કયા� હોય તોપણ તે નાશ પામે છે. અને ભગવાન પોતાના
ભ�ના �ોહના કરનારા ઉપર જવેા કુરા� થાય છે ને દુઃખાય છે, તેવા કોઈ પાપે કરીને દુઃખાતા નથી. અને �ારે
વૈકંુઠલોકમાં જય-િવજયે સનકાિદકનું અપમાન કયુ� �યાર ેભગવાન ત�કાળ સનકાિદક પાસે આ�યા ને સનકાિદક ��યે
એમ બો�યા જ,ે “તમારા જવેા સાધુ છે તેનો જ ે�ોહ કર ેતે તો મારા શ�ુ છે. માટે તમે જય-િવજયને શાપ દીધો એ બહુ
સા� કયુ�, અને તમારા જવેા ભગવદીય �ા�ણ તેનો તો જો મારો હાથ �ોહ કર ેતો તે હાથને પણ હંુ કાપી નાંખું તો
બી�ની શી વાત કહેવી ?” એવી રીતે વૈકંુઠનાથ ભગવાન સનકાિદક ��યે બો�યા, ને જય-િવજય હતા તે ભગવદીયના
અપરાધ�પી જ ેપાપ તેણે કરીને દૈ�ય થયા. એવી રીતે જણેે ભગવાનના ભ�નો �ોહ કય� છે તે સવ� મોટી પદવીમાંથી
પડી ગયા છે, તે શા�માં વાત �િસ� છે. માટે જનેે પોતાનું �ડંુ ઈ�છવું તેણે ભગવાનનાં ભ�નો �ોહ કરવો નિહ ને
જો �ણે-અ�ણે કાંઈક �ોહ થઈ ગયો હોય તો પગે લાગી �તુિત કરીને જમે તે રા� થાય તેમ કરવું.”

19. ગઢડા અં�ય ૨૮ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજને સુરાખાચર ે�� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનને તથા સંતને જવેા છે તેવા િન�યપણે �ણીને પણ કોઈનું
અંતર પાછંુ પડી �ય છે, તેનું શું કારણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ ેઉ�ર કય� જ,ે “એણે ભગવાનનો િન�ય કય� હતો
�યાર ેજ એમાં કા�યપ રહી ગઈ છે. તે શું? તો કોઈકને �વાદે કરીને સા� સા� ખાવા જોઈતું હોય ને તેને ભગવાન તથા
સંત તે ખોદે �યાર ેતેનું અંતર પાછંુ પડી �ય તથા કામનો ઘાટ રહી ગયો હોય ને તેને ખોદે તથા લોભ ર�ો હોય ને તે
લોભને મુકાવે ને કહે જ,ે ‘આ તા�ં ધન, માલ, ખેતર, વાડી તે કોઈકને આપી દે.’ �યાર ેતે વચન પાળે નિહ, તેણે કરીને
પાછો પડી �ય. તથા માન હોય ને તે માનને સંત તથા ભગવાન ખોદે ને અપમાન કર,ે �યાર ેતેણે કરીને પણ પાછો પડી
�ય છે. એવી રીતે િન�ય હોય ને જ ેજ ેપોતામાં અવગુણ રહી ગયો હોય તેણે કરીને પાછો પડી �ય છે. અને જણેે
િન�ય કય� હોય તે સમયમાં જ એ અવગુણ ટાળીને કય� હોય તો તે પાછો પડે નિહ. અને એ અવગુણ હમણાં પણ
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જમેાં જમેાં હશે તે જો િવચારીને પોતાના અંતર સામું જુવે તો જણાઈ આવે જ,ે ‘આવી રીતને અંગે હંુ કાચો છંુ, તે જો
મને પા�યાનું કહેશે તો હંુ િવમુખ થઈશ.’ એમ યથાથ� �ણે.”

20. ગઢડા અં�ય ૨૮ ( para.4)

પછી ��ાનંદ �વામી તથા શુકમુિન તથા સુરોખાચર એ �ણને �ી�મહારાજ ેપૂ�ું જ,ે “તમે જણેે કરીને પાછા પડી
�ઓ એવો તમારામાં �ો અવગુણ છે?” �યાર ેએ �ણેએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! માન�પ દોષ છે, માટે કોઈક
બરોબિરયા સંત અપમાન કર ેતો કાંઈક મુંઝવણ થાય.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે પૂછીએ છીએ જ,ે
“द्युपतय एव ते न ययुर�मन�तया ।” એવી રીતે માહા��યે સિહત ભગવાનને ���ા હોય ને એવા જ ેભગવાન તેના
જ ેસંત તે સાથે માન ઈ�યા�, �ોધ કેમ થાય ? અને જો થાય છે તો ���ામાં ફેર છે. કેમ જ,ે ગવન�ર સાહેબને ���ો છે
જ,ે એ સમ� પૃ�વીનો પાદશાહ છે ને બિળયો છે ને જો તેનો એક ગરીબ સરખો હમેિલયો આ�યો હોય, તો તેનો હુકમ
મોટો રા� હોય તે પણ માને, ને તે જમે કહે તેમ દોય� દોરાય. શા માટે જ,ે તે રા�એ એમ ���ું છે જ,ે બિળયો જે
ગવન�ર સાહેબ તેનો એ હમેિલયો છે’ અને જથેી જ ેબિળયો, તેની આગળ માન રહે નિહ, તેમ જણેે ભગવાનને સમ�
ઐ�ય�-સમૃિ�ના ધણી ���ા હોય તો તેને સંતની આગળ માન કેમ રહે?” પછી ��ાનંદ�વામીએ ક�ું જ,ે “હે
મહારાજ! તમે ઠીક કહો છો. જો એમ માહા��યે સિહત ભગવાનને ���ા હોય તો માન, ઈ�યા�, �ોધ તે સંતની આગળ
થાય જ નિહ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જુઓને, ઉ�વ� કેવા મોટા હતા ને કેવા ડા�ા હતા ! પણ જો
ભગવાનની મોટાઈને �ણતા હતા તો તે ભગવાનને િવષે હેતવાળી જ ે�જની ગોપીઓ તેના ચરણની રજને પા�યા
સા� વનવેલીનો અવતાર મા�યો ! તે ક�ું છે જ-ે “आसामहो चरणरेणुजुषामहं �ां वृ�ावने िकमिप गु�लतौषधीनाम्।
या दु�जं �जनमाय�पथं च िह�ा भेजुमु�कु�पदवी ं�ुितिभिव�मृ�ाम् ।।” તથા ��ાએ પણ ક�ું જ,ે “अहो ! भा�महो !
भा�ं न�गोप�जौकसाम् । य���ं परमानंदं पूण� �� सनातनम् ।।” એવી રીતે ��ા પણ ભગવાનનું માહા��ય �ણતા
હતા તો એવી રીતે બો�યા, તે માટે જો ભગવાનની ને સંતની એવી રીતે મોટાઈ �ણતો હોય તો માન, ઈ�યા�, �ોધ રહે
જ નિહ ને તેની આગળ દાસાનુદાસ થઈને વત� ને ગમે તેટલું અપમાન કર ેતો પણ તેના સંગને મૂકીને છેટે જવાને ઈ�છે
જ નિહ. અને એમ મનમાં થાય નિહ જ,ે ‘હવે તો �ાં સુધી ખમીએ ? આપણ તો આપણે ઘેર બેઠા થકા જ ભજન
કરીશું.’ તે માટે એમ માહા��ય સમજ ેતો માન ટળે.” એવી રીતે વાતા� કરી.
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પછી �ી�મહારાજને શુકમુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! જનેા �દયમાં ભગવાનનો ને ભગવાનના ભ�નો �ઢ
આ�ય હોય, જ ેઆ�ય ગમે તેવો આપ�કાળ આવી પડે ને દેહને સુખ-દુઃખ, માન- અપમાન દેશકાળનું િવષમપણું
ઈ�યાિદકે કરીને �ય નિહ, તે કેમ જણાય જ,ે ‘એને એવો આ�ય છે ? અને તેના મનનો અિભ�ાય તથા દેહનો આચાર
તે કેવો હોય ? તે કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભ�ને એક ભગવાનને િવષે જ મો�પ હોય ને
ભગવાનથી બીજંુ કોઈ પદાથ� અિધક ન �ણતો હોય ને ભગવાન િવના બી� સવ�ને તુ�છ �ણતો હોય, તથા પોતાની
જ ે�કૃિત હોય તેને ભગવાન તથા સાધુ તે મરોડે ને �કૃિત �માણે ન ચાલવા દે ને �કૃિત હોય તેથી બી� રીતે વતા�વે,
�યાર ેજ ેમૂંઝાય નિહ ને �કૃિત મરોડે તેમાં કચવાઈ �ય નિહ ને પોતાની �કૃિત ગમે તેવી કઠણ હોય તેને મૂકીને જમે
ભગવાન તથા સાધુ તે કહે તેમ જ સરલપણે વત�. એવી બે �કાર ેજનેી સમજણ હોય તેને ગમે તેવો આપ�કાળ પડે તો
પણ ભગવાનનો આ�ય ન ટળે.”

(કુલ: 30)


