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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૭૧ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનની ��ય� મૂિત�નો િન�ય હોય અને ભજન કરતો હોય ને
સ�સંગના િનયમ �માણે વત�તો હોય અને તેનું ક�યાણ થાય; એ તો સ�સંગની રીિત છે પણ શા�માં ક�યાણની કેમ
રીિત છે ? અને વેદનો અથ� તો અિત કઠણ છે, માટે તેની કથા થતી નથી. અને �ીમદ્ ભાગવત પુરાણ અને ભારત; એમાં
વેદનો જ અથ� છે ને સુગમ છે. માટે તેની જગતમાં કથા થાય છે. માટે શા�ની રીતે કરીને ક�યાણ થતું હોય તેમ કહો.
અને શંકરાચાય� તો િનરાકારપણે ભગવાનનું �િતપાદન કયુ� છે અને રામાન�ુિદક જ ેઆચાય�, તેમણે તો સાકારપણે
ભગવાનનું �િતપાદન કયુ� છે; માટે એવી રીતે શા�નો મત લઈને ઉ�ર કરો.” પછી મુિનએ શા�ની રીતે િનરાકારનો
પ� ખોટો કરીને સાકાર ભગવાનને ભજને કરીને ક�યાણ છે એવી રીતે �િતપાદન કયુ�. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“અમે પણ એ જ પ�નું �હણ કરીએ છીએ, પણ તેમાં તમને એક �� પૂછીએ છીએ જ,ે “િનરાકાર એવું જ ેઅ�ર��
તેથી પર ને સદા સાકાર એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે પૃ�વી ઉપર �કટ મ�યા તે કેડે ��પુર તથા ગોલોક, વૈકંુઠ,
�ેત�ીપ એ આિદક જ ેભગવાનના ધામ તે ધામને દેખવાની જનેે લાલચ રહે, �યાર ેએને િન�ય છે કે નથી ?” પછી મુિન
બો�યા જ,ે “ભગવાન મ�યા પછી જનેા મનમાં એમ રહેતું હોય જ,ે ‘�ાર ેઅ�રાિદક ધામ દેખીશું અથવા કોિટ કોિટ
સૂય�નો �કાશ દેખીશું �યાર ેઆપણું ક�યાણ થયું,’ એવી સમજણવાળાને તો યથાથ� ભગવાનનો િન�ય નથી.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એણે ��પુરાિદક ધામને તથા ���વ�પને દે�યાની લાલચ રાખી એ તે શું એણે પાપ
કયુ�; જ ેિન�યની ના પાડો છો ?” પછી મુિન બો�યા જ,ે ‘જણેે ��ય� �માણ ભગવાનને દશ�ને કરીને ક�યાણ મા�યું
હોય તે ��પુર, ગોલોક આિદક જ ેધામ છે તે પણ ભગવાનનાં જ છે, માટે તેની પણ અ�િચ શા સા� રાખે ? પણ
ભગવાન િવના એને ઈ�છે નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તે ધામ ને તે ધામને િવષે ર�ા જ ેપાષ�દ તે તો
ચૈત�યમૂિત� છે, ને માયાપર છે, માટે એમાં શું દૂષણ છે, જ ેએને ઈ�છે નિહ? અને ભગવાન પૃ�વી ઉપર �કટ િવરાજતા
હોય ને �યાં જ ેસેવક હોય તે પણ મરી �ય એવા હોય, અને ઘર હોય તે પણ પડી �ય એવા હોય તે કેમ સમજો છો ?”
પછી મુિન બો�યા જ,ે “એ ઘરને તો અમે ��પુરાિદક ધામ સમ�એ છીએ ને એ સેવકને તો અમે ���પ સમ�એ
છીએ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��પુર ને ��પુરને િવષે ર�ા જ ેભગવાનના પાષ�દ તે તો અખંડ છે ને
અિવનાશી છે, તેને મ�ય�લોકના નાશવંત એવા જ ેઘર ને પાષ�દ તે બે બરોબર કેમ કહો છો ?” પછી િન�યાનંદ �વામી
બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! એનો ઉ�ર તો તમે કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન �વના ક�યાણને અથ�
�ાર ેમૂિત� ધારણ કર ેછે �યાર ેપોતાનું જ ેઅ�રધામ અને ચૈત�યમૂિત� એવા જ ેપાષ�દ અને પોતાના જ ેસવ� ઐ�ય� તે
સિહત જ પધાર ેછે, પણ એ બી�ના દે�યામાં આવે નિહ. અને �ાર ેકોઈક ભ�ને સમાિધને િવષે અલૌિકક �િ�
થાય છે, �યાર ેતેને ભગવાનની મૂિત�ને િવષે કોિટ કોિટ સૂય�ના સરખો �કાશ ભાસે છે અને અનંત કોિટ જ ેમુ� તે પણ
મૂિત� ભેળા ભાસે છે અને અ�રધામ પણ એ ભગવાનની મૂિત� ભેળું જ ભાસે છે. માટે એ સવ� ભગવાન ભેળું છે તોય પણ
ભગવાન તે મનુ�ય જ ેપોતાના ભ� હોય, તેની જ સેવાને અંગીકાર કર ેછે. અને તે પોતાના ભ�ના ગાય�, માટી ને
પાણાનાં જ ેઘર તેને િવષે િવરાજમાન રહે છે અને તે ભ� ધૂપ, દીપ, અ�, વ�ાિદક જ ેજ ેઅપ�ણ કર ેછે તેને ભગવાન
�ીિતએ કરીને અંગીકાર કર ેછે; તે એ મનુ�ય સેવક છે તેને િદ�ય�પ પાષ�દ ભેળા ભેળવવા વા�તે કર ેછે. અને જે
ભ�જન જ ેજ ેવ�તુ ભગવાનને અપ�ણ કર ેછે તે તે વ�તુ ભગવાનના ધામને િવષે િદ�ય�પ થાય છે અને એ ભ�
િદ�ય�પ થઈને તેને પામે છે. માટે એવું અચળ અખંડ સુખ ભ�જનને પમાડવાને અથ� ભગવાન જ ેતે મનુ�ય એવા જે
પોતાના ભ�જન, તેની સવ� સેવાને અંગીકાર કર ેછે. માટે ભગવાનના ભ�ને ભગવાનનું �વ�પ અ�રધામ સિહત
પૃ�વી ઉપર િવરાજમાન છે એમ સમજવું અને બી� આગળ પણ એવી રીતે વાતા� કરવી.”

2. ગઢડા �થમ ૭૨ ( para.3)

પછી મુિન જ ેતે ભગવાનના રિસક કીત�ન ગાવા લા�યા. તેને સાંભળીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન �વના
ક�યાણને અથ� દેહ ધર ેછે �યાર ેમનુ�યના જવેી જ સવ� િ�યા હોય તેને દેખીને જ ેભગવાનના ભ� હોય તે તો ચિર�
કરી �ણે અને િવમુખ �વ હોય અથવા કાચોપોચો હિરભ� હોય તે તો તે ચિર�ને િવષે દોષ પરઠે, જમે શુક�એ
રાસપંચા�યાયીનું વણ�ન કયુ� �યાર ેરા� પરીિ�તને સંશય થયો. પછી એમ પૂ�ું જ,ે “ભગવાન તો ધમ�ની મયા�દા
�થાપન કરવાને અથ� �ગટ થયા હતા, તેણે પર�ીનો સંગ કરીને ધમ�નો ભંગ કેમ કય� ?’ એવી રીતે દોષ લીધો અને
શુક�એ તો સમ�-િવચારીને ભગવાનનું ગુણગાન કયુ� જ,ે કામદેવે ��ાિદક દેવતાને �તીને પોતાને વશ કયા� તેનો
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કામદેવને અિતશય ગવ� થયો તે ગવ�ને ઉતારવાને કાજ ેભગવાને કામદેવને પડકાય�. તે જમે કોઈ બળવાન રા� હોય તે
શ�ુને પોતાની ગાં�યની દા�ગોળી અપાવીને પછી તે સાથે લડવા �ય, તેમ ભગવાને કામદેવ�પી શ�ુને લ�યાનો
સામાન મોરથી આ�યો, તે શું ? તો કામદેવનું બળ �ાર ે�ીનો સંબંધ હોય �યાર ેથાય. તેમાં પણ શરદઋતુને િવષે
રાિ�માં કામદેવનું વધુ બળ થાય તથા �ીના રાગરંગ, િવલાસના શ�દ સાંભળવા તથા �ીનું �પ જોવું, �ીનો �પશ�
કરવો; તેણે કરીને કામદેવનું અિતશય બળ વધે છે. એ સવ� સામાન �ીકૃ�ણ ભગવાને કામદેવને આપીને તેને �તી
લીધો અને અખંડ ��ચારીની પેઠે ઊ�વ�રતેા ર�ા અને એવી રીતે કામનો ગવ� ઉતાય�. એવું અલૌિકક સામ�ય�
ભગવાન િવના બી�માં હોય નિહ. એવું અિત ભગવાનનું સામ�ય� �ણીને શુક�એ ભગવાનનાં ચિર� ગાન કયા� અને
રા� પરીિ�તને તે વાત સમ�ણી નિહ �યાર ેદોષ પર�યો, માટે કોઈક એમ કહે જ,ે ‘તમે પરમહંસ થઈને રિસક કીત�ન
કેમ ગાઓ છો ?’ તો તેને એમ કહેવું જ,ે ‘જો અમે રિસક કીત�ન ન ગાઈએ અને ભગવાનનાં રિસક ચિર�ને િવષે દોષ
પરઠીએ, તો અમે પણ રા� પરીિ�ત તથા બી� જ ેનાિ�તક-િવમુખ �વ તેની પંિ�માં ભળીએ, માટે અમાર ેતો
િવમુખની પંિ�માં ભળવું નથી. શા માટે જ,ે પરમહંસમા�ના ગુ� જ ેશુક� તેણે ભગવાનનાં રિસક ચિર� ગાયા છે
માટે અમાર ેપણ જ�ર ગાવવા.’

3. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.17)

પછી વળી ભગવદાનંદ �વામીએ બીજો �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનના કયા� િવના કાંઈ થતું નથી, સવ� ભગવાનનું જ કયુ�
થાય છે, �યાર ેભગવાનને અથવા ભગવાનના ભ�ને કાંઈક �ાર ેભૂંડો દેશ કાળ આવે છે �યાર ેતે દુઃખને કેમ ભગવાન
ટાળતા નથી અને તેને ટા�યાના મનસૂબા કેમ કર ેછે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો �ાર ેભગવાન મનુ�ય
દેહ ધારણ કર ેછે �યાર ેભગવાનની એવી રીિત જ છે જ,ે ‘મનુ�યની પેઠે સવ� �યવહાર કર,ે પણ અલૌિકક સામથ�ને
�ગટ કર ેનિહ.’ એવી રીતે સવ� શા�માં ભગવાનનાં ચિર� ક�ા છે. તેથી �ાર ેભગવાન કાંઈક નવા ચિર� કર ે�યારે
સંશય કર�ો, પણ �ાં સુધી પૂવ� અવતાર થયા છે, તેના જવેા ચિર� કર ે�યાં સુધી તો સંશય કરવો નિહ.”

4. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.20)

પછી શૂ�યાતીતાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�ાર ેસ�સંગ કર ેછે �યાર ેતો સંતમાં ને સ�સંગીમાં અિતશય હેત હોય
અને પછી કેમ ઓછંુ થઈ �ય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�થમ તો એને સંતને િવષે અલૌિકક મિત હોય ને
પછી તો તે સંતનો અ�પ દોષ જોઈને પોતાની કુબુિ�એ કરીને ઝાઝો દોષ પરઠે છે. પછી એની અસ�ાસના થઈ �ય
છે, તેણે કરીને સંતને િવષે ઓછો ભાવ થઈ �ય છે. તે જો િવચારીને અસ�ાસનાને ટાળે તો �થમ હતો તેવો શુ�
થાય; અને જો અસ�ાસના ન ટાળે તો અંતે જતાં િવમુખ થઈ �ય છે.”

5. સારંગપુર ૨ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેતેની િવ�તાર ેકરીને વાતા� કરવા માંડી જ,ે “વચને કરીને તો કોઈ �વ �ાણીમા�ને દુઃખવવા નિહ.
અને પરમે�ર સાથે અથવા મોટા સંત સાથે �� ઉ�ર કરતા હોઈએ અને તેમાં પર�પર વાદિવવાદ થતો હોય અને
તેમાં પોતે �તીએ એમ જણાય, તો પણ જ ેમોટાથી નાનો હોય તેને મોટાને સમીપે નમી દેવું; અને આપણા કરતા
મોટા સંત હોય તે સભામાં �� ઉ�ર ેકરીને ભોઠંા પડે એમ કરવું નિહ. મોટા સંત આગળ અને પરમે�ર આગળ તો
જ�ર હારી જવું. અને પરમે�ર તથા મોટા સંત તે પોતાને કોઈ વચન યો�ય કહે અથવા અયો�ય કહે, �યાર ેતે વચનને
ત�કાળ �નેહે સિહત માનવું. તેમાં યો�ય વચન હોય તેમાં તો આશંકા થાય નિહ, પણ કોઈ અયો�ય વચન ક�ું હોય
અને તેમાં આશંકા થાય એવું હોય તો પણ તે સમાને િવષે ના પાડવી નિહ, એ તો હા જ પાડવી. અને એમ કહેવું જ,ે ‘હે
મહારાજ! જમે તમે કહેશો તેમ હંુ કરીશ.’ અને તે વચન પોતાને મનાય નિહ એવું હોય તો પરમે�ર તથા મોટા સંત
તેની મર� હોય તો તેમને હાથ જોડીને ભિ�એ સિહત એમ કહેવું જ,ે ‘હે મહારાજ ! તમે જ ેવચન ક�ું તે તો ઠીક છે,
પણ આટલી મને તેમાં આશંકા થાય છે.’ એ �કારનું દીન થઈને વચન કહેવું, અને જો પરમે�રની મર� ન હોય તો
તેમને સમીપે રહેતા હોય જ ેમોટા સંત તથા હિરભ� તેમને આગળ કહેવું જ,ે ‘આવી રીતે પરમે�ર ેવચન ક�ું છે, તે તો
મને મા�યામાં આવતું નથી.’ પછી તેનું મોટા સંત સમાધાન કર ેતથા પરમે�ર આગળ કહીને એ વચનનું સમાધાન
કરાવે, પણ પરમે�ર ેવચન અયો�ય કે યો�ય ક�ું હોય તે સમે ના પાડવી નિહ. એવી રીતની યુિ�એ મોટાના વચનને
પાછંુ ઠેલવું, પણ ક�ું ને ત�કાળ ના પાડવી નિહ. એવી રીતે તો વચનને ગુણે કરીને વત�વું. પછી તે ભ�ને ઉપર
પરમે�ર તથા મોટા સંત તેને �નેહ થાય છે અને તે ભ�ને પણ ભગવાનને િવષે �ઢ �નેહ થાય છે. હવે દેહને ગુણે કેમ
વત�વું ? તો પોતાના દેહમાં જો કાંઈ ઉ�મ�પણું જણાય તો ભજનમાં બેસવે કરીને અથવા ચાં�ાયણ �તે કરીને દેહને
િનબ�ળ કરી નાખવું, પછી તેને દેખીને તેના દેહની મોટા સંત અથવા પરમે�ર ખબર રખાવે તો ભલે, પણ પોતાને �ણે
દેહનું જતન કરવું નિહ તથા દેહે કરીને ભગવાનની તથા ભગવાનના ભ�ની ટેલ ચાકરી કરવી. એવી રીતે �ાર ેએ
દેહને ગુણે કરી વત� �યાર ેતેને દેખીને તેની ઉપર પરમે�ર ને મોટા સંત તેને �નેહ થાય છે. અને એ ભ�ને પણ
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ભગવાનને િવષે �ીિત થાય છે. હવે મનને ગુણે જમે વત�વું તેની રીત કહીએ છીએ જ,ે પરમે�રના �ાર ેદશ�ન કરવા
�યાર ેમને સિહત �િ�ને એકા� રાખીને કરવા અને પરમે�રના દશ�ન કરતો હોય ને �યાં કોઈ મનુ�ય આ�યું અથવા
�ાન આ�યું કે બીજંુ કોઈ પશુ પ�ી આ�યું, �યાર ેપરમે�રના દશ�નમાંથી વૃિ� તોડીને આડી અવળી, ઊંચી નીચી �િ�
કરીને તેના પણ ભેળા દશ�ન કરતો �ય પછી એવી ફાટેલ �િ�વાળાને પરમે�ર કે મોટા સંત દેખીને રા� થતા નથી.
અને એ દશ�ન કર ેછે તે કેવા કર ેછે ? તો જમે અ�ય મનુ�ય કર ેછે તેમ તે પણ કર ેછે. અને એવી લૌિકક �િ�વાળો તો
જમે િખલખોડી બોલે છે તે ભેળે પૂંછડંુ ઊંચું કર ેછે તેવો �ણવો. શા સા� જ,ે પરમે�ર ભેળે બી� દશ�ન કર ેછે, અને
એવા લૌિકક દશ�ન �ાર ેએ કરવા માંડે �યાર ેજવેો �થમ સારો હોય તેવો રહે નિહ અને તે િદવસે િદવસે ઊતરતો �ય,
તે માટે પરમે�રના દશ�ન કરતા કરતા આડી અવળી �િ� કરવી નિહ. પરમે�રના દશ�ન તો �થમ પહેલે નવીન થયા
હોય ને તે સમયને િવષે જવેું અંતરમાં અલૌિકકપણું હોય, તેવું ને તેવું મનમાં અલૌિકકપણું રહેતું �ય. ને એક �િ�એ
કરીને મૂિત�ને જોતે જવું અને �િ� પલટીને અંતરમાં તેવી ને તેવી તે મૂિત�ને ઉતારવી. જમે ધમ�પુરમાં કુશળકંુવરબાઈ
હતા, તે અમારા દશ�ન કરતા જતાં હતા અને �િ� પલટાવીને મૂિત�ને અંતરમાં ઉતારતાં; તેમ દશ�ન તો મને યુ� �િ�ને
એકા� રાખીને કરવા, પણ જમે બી� દશ�ન કર ેછે તેમ ન કરવા. અને જો પરમે�રના દશ�ન ભેળે બી� દશ�ન
મનુ�યના કે કૂતરા િબલાડાના કર ેછે તો તેને �ાર ે�વ�� થાય �યાર ેપરમે�ર પણ દેખાય અને તે અ�ય પદાથ� પણ ભેળે
દેખાય. તે માટે પરમે�રના દશ�ન તો એક�િ�એ કરવા, પણ ચપળ �િ�એ ન કરવા. અને પરમે�રના દશ�ન �િ�ને
િનયમમાં રાખીને કર ેછે, તેને એ દશ�ન નવીનનાં નવીન રહે છે, અને પરમે�ર ેજ ેજ ેવચન ક�ા હોય તે પણ તેને
નવીનનાં નવીન રહે છે. અને લૌિકક બા��િ�એ કરીને દશ�ન કયા� હોય તેને પરમે�રના દશ�ન તથા વચન એ સવ�
જૂનાં થઈ �ય છે. તે રોજ દશ�ન કયા� કર,ે પણ એવાને તો જમે ન થયા હોય તેવા ને તેવા રહે છે, તે �ાર ેભજનમાં બેસે
�યાર ેતેનું મન િ�થર રહે નિહ. બહુધારાએ યુ� થાય અને પરમે�રને ધાર ે�યાર ેતે ભેળે બી� દશ�ન જ ેજ ેકયા� છે તે
પણ વગર ધાયા� આવીને હૈયામાં �ફુર ેછે. તે માટે દશ�ન તો એક પરમે�રના જ કરવા અને એમ જ ેદશ�ન કર ેછે, તેનું
મન ભજન-�મરણ કરતે એક પરમે�રમાં જ રહે છે પણ તેની બહુધારા નથી રહેતી, એક રહે છે. અને જ ેચપળ �િ�એ
દશ�ન કર ેછે તેને હંુ �ણું છંુ અને જનેા �િ� ને મન િનયમમાં હોય એવા જ ેમોટા સંત તે પણ �ણે જ,ે ‘આ તો લૌિકક
દશ�ન કર ેછે.’ પછી તે લૌિકક દશ�નનો કરનારો આ સમાગમમાંથી િદવસે િદવસે ઉતરતો �ય છે. અને જમે કોઈક
કામી પુ�ષ હોય તેની �પવંતી �ીમાં એક મને કરીને �િ� �ોવાણી હોય તે સમે વચમાં કોઈક પશુ પ�ી આવે, �ય કે
બોલે પણ તેની તેને ખબર રહે નિહ. એવી રીતે એકા� �િ�એ કરીને પરમે�રમાં જોડાવું પણ લૌિકક દશ�ન ન કરવા.”

6. સારંગપુર ૨ ( para.4)

�યાર ેિનિવ�કારાનંદ �વામીએ આશંકા કરી જ,ે “હે મહારાજ! અમાર ેતો દેશદેશમાં મનુ�ય આગળ વાતા� કરવી પડે તેણે
કરીને મનનું એકા�પણું રહેતું નથી.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મનુ�ય આગળ વાતા� કરવી તેની તો અમે આ�ા
આપી છે, પણ અહી ંમૂિત�ના દશ�ન મેલીને બી� દશ�ન કરવા એવી કયે િદવસે અમે આ�ા આપી છે ?” એમ કહીને
વળી વાતા� કરવા લા�યા જ,ે “�થમ �ાર ેમૂિત�ના દશ�ન થાય છે �યાર ેએને કેવું અલૌિકકપણું રહે છે ! તેવું ને તેવું
અલૌિકકપણું તો, તો રહે જો, મને સિહત �િ� પરમે�રમાં રાખે. એવી રીતે મનને ગુણે કરીને વત�, �યાર ેતે ભ�ની
ઉપર િન�ય ��યે ભગવાનને નવીન ને નવીન હેત રહે છે. અને તે ભ�ને પણ ભગવાનને િવષે િન�ય ��યે નવીન ને
નવીન હેત રહે છે. અને વળી ને� ને �ો�; એ બેને તો િવશેષે કરીને િનયમમાં રાખવા. તે શા સા� જ,ે �ાં �યાં
�ા�યવાતા� થતી હોય ને તેને �ો�ની વૃિ� �ાર ેતણાઈ જઈને સાંભળીએ, તો તે સવ� �ા�ય શ�દ ભજનમાં બેસે �યારે
સાંભરી આવે છે, અને ફાટેલ ને�ની વૃિ�એ કરીને જ ેજ ે�પ જોયું હોય, તે સવ� ભજન કરતા સાંભરી આવે છે. તે સા�
એ બે ઇિ��યોને તો અિતશય િનયમમાં રાખવા. અને ને�ની ને �ો�ની વૃિ� �ાર ેમૂિત�ના દશ�ન કરતા હોઈએ ને
મૂિત�ને મેલીને અ�યમાં તણાય તો તેને એમ ઉપદેશ દેવો જ,ે ‘હે મૂખ� ! તું ભગવાનની મૂિત� િવના અ�ય �પને જુવે છે કે
પરમે�રની વાતા� િવના અ�ય વાતા�ને સાંભળે છે તેમાં તને શું �ા� થશે ? અને હ� તને િસ�દશા તો આવી નથી જ,ે
જવેું િચંત�યું તેવું તને ત�કાળ મળે, શા સા� જ ેહ� તો તું સાધક છંુ માટે જ ેિવષયને તું િચંતવીશ તે િવષય મળશે નિહ,
અને ઠાલાં વલખાં કરીને પરમે�રને શા વા�તે મેલી દે છે ? અને કાંઈક જો તને અ�પ િવષય મળશે તો તેના પાપમાં
યમપુરીનો માર ખાતાં ખાતાં અંત નિહ આવે.’ એવી રીતે ને�ને અને �ો�ને ઉપદેશ દેવો. અને વળી એમ કહેવું જ,ે
‘�ાર ેતું ભગવાનની મૂિત�માં એકા� થઈશ તો તેમાંથી તું િસ�દશાને પામીશ પછી તું જ ેજ ે��ાંડમાં વાતા� થાય છે
તેને સહેજ ેસાંભળીશ અને ��ા, િવ�ણુ અને િશવના જવેા �પને ઈ�છીશ તો તેવા �પને પામીશ અને લ�મી કે
રાિધકા જવેો ભ� થવા ઈ�છીશ તો તેવો થઈશ અને ભગવાનનું ભજન કરતા કરતા િસ�દશાને દેહ છતે નિહ પા�ય
તો દેહ પ�યા પછી મુ� થઈશ �યાર ેિસ�દશા મળશે પણ િસ�દશા આ�યા િવના �પને જોઈ જોઈને મરી જઈશ
તો પણ તે �પ મળશે નિહ અને �ા�ય શ�દને પણ સાંભળી સાંભળીને મરી જઈશ તો તેણે કરીને બુિ� તો અિતશય
�� થઈ જશે, પણ તેમાંથી કાંઈ �ાિ� નિહ થાય.’ એવી રીતે ને�ને અને �ો�ને ઉપદેશ દઈને એક ભગવાનની મૂિત�માં
જ રાખવા અને એવી૩ રીતે જ ેવત� તેને ભગવાનની મૂિત�માં િદવસે િદવસે અિધક �નેહ થાય છે અને તે ભ� ઉપર
પરમે�રને ને મોટા સાધુને �નેહ હોય તેથી પણ િદવસે િદવસે વધતો �ય છે.”



8/5/2019 અલૌિકક

localhost/save%5d/અલૌિકક.php 4/10

7. કાિરયાણી ૮ ( para.3)

�યાર ેકોઈને એમ આશંકા થાય જ,ે “ભગવાન િનગુ�ણ�પે તો અિતસૂ�મ કરતા પણ સૂ�મ છે, અને સગુણ�પે તો
અિત�થૂળ કરતા પણ �થૂળ છે, �યાર ેએ બેય �પનું ધરના�ં જ ેભગવાનનું મૂળ �વ�પ તે કેવું છે ?” તો તેનો ઉ�ર એ
છે જ,ે “�કટ �માણ મનુ�યાકાર ેદેખાય છે એ જ ભગવાનનું સદાય મૂળ �વ�પ છે, અને િનગુ�ણપણું ને સગુણપણું એ
તો એ મૂિત�નું કોઈક અલૌિકક ઐ�ય� છે. જમે �ીકૃ�ણ ભગવાન �ા�ણના પુ�ને લેવા સા� અજુ�ન સિહત રથે બેસીને
ચા�યા તે લોકાલોક પવ�તને ઉ�લંઘીને માયાનું તમ આ�યું તેને સુદશ�ન ચ�ે કરીને કાપીને તેથી પર જ ે���ોિત તેને
િવષે ર�ા જ ેભૂમાપુ�ષ; તેની પાસેથી �ા�ણના પુ�ને લઈ આ�યા; �યાર ેતે રથ ને ઘોડા તે માિયક હતા ને �થૂળભાવે
યુ� હતા પણ તે �ીકૃ�ણ ભગવાનને યોગે કરીને અિતસૂ�મ અને ચૈત�ય�પે થઈને ભગવાનના િનગુ�ણ ��ધામને
પા�યા. એવી રીતે જ ે�થૂળ પદાથ�ને સૂ�મપણાને પમાડી દેવું એ �ીકૃ�ણ ભગવાનની મૂિત�ને િવષે િનગુ�ણપણું છે. અને
એ જ �ીકૃ�ણ ભગવાન તેણે પોતાની માતા જ ેયશોદા� તેને પોતાના મુખને િવષે અ�ાવરણે યુ� સમ� ��ાંડ
દેખા�યું અને વળી અજુ�નને પોતાની મૂિત�ને િવષે િવ��પ દેખા�યું અને અજુ�ન િવના જ ેબી� હતા તે તો સાડા�ણ
હાથની ભગવાનની મૂિત�ને દેખતા હતા. અને �ાર ેભગવાને વામનાવતાર ધય� �યાર ે�થમ તો વામન�પે દશ�ન
આ�યું, અને �ણ પગલા ધરતી બિળ પાસે �ીકૃ�ણાપ�ણ કરા�યા પછી એવું પોતાના �વ�પને વધાયુ�, જ ેસાત
પાતાળનું તો એક પગલું કયુ� અને આકાશમાં તો પોતાનું શરીર બધેય માઈ ર�ું અને બીજંુ પગલું ઊંચું મે�યું તેણે સાત
�વગ�ને વ�ધીને અંડકટાહ ફો�યું. એવું જ ેભગવાનનું મોટંુ �વ�પ થયું તેને બિળ રા�એ દીઠંુ અને બિળ િવના જ ેબી�
હતા તેણે તો જવેું વામન �વ�પ ભગવાને ધારણ કયુ� હતું તેવું ને તેવું દીઠંુ. એવી રીતે જ ેભગવાનને િવષે અિતશય
મોટાઈ થકી જ ેમોટાઈ દેખાય, એ ભગવાનની મૂિત�ને િવષે સગુણપણું �ણવું. જમે આકાશ છે તે શીતકાળે તથા
ઉ�ણકાળે વાદળાંએ રિહત હોય અને �ાર ેવષા�ઋતુ આવે �યાર ેઅસં�ય વાદળાંની ઘટાએ કરીને ભરાઈ �ય છે, તે
કાળે કરીને આકાશમાં વાદળાં ઊપજ ેછે ને પાછા લીન થઈ �ય છે, તેમ ભગવાન પોતાની ઈ�છાએ કરીને પોતામાંથી
િનગુ�ણ અને સગુણ �પ જ ેઐ�ય� તેને �કટ કરીને પાછંુ પોતાને િવષે લીન કર ેછે. અને એવા જ ેભગવાન તે મનુ�ય
જવેા જણાતા હોય પણ તેના મિહમાનો પાર કોઈ પામતો નથી. અને જ ેભ� એવી રીતે ભગવાનની મૂિત�માં
િનગુ�ણપણું ને સગુણપણું સમજ ેતે ભ�ને કાળ, કમ� અને માયા તે બંધન કરવાને સમથ� થતા નથી અને તેને આઠે
પહોર અંતરમાં આ�ય� ર�ા કર ેછે.”

8. લોયા ૨ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વળી જનેે �� પૂછવો હોય તે પૂછો.” �યાર ે��ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જ ેકારણ
હોય તે તો કાય�થી મોટંુ જોઈએ, �યાર ેવડનું બીજ તે તો નાનું છે ને તે થકી મોટો વડ કેમ થાય છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કારણ હોય તે તો નાનું હોય ને સૂ�મ હોય તો પણ મોટા કાય�ની ઉ�પિ� કરવાને સમથ� છે,
એ જ કારણમાં મોટાઈ છે. જમે મૂળ �કૃિતના કાય� એવા જ ેઅનંત �ધાન તેનો મોટો િવ�તાર છે, પણ કારણ�પ જે
મૂળ �કૃિત તે તો �ીને આકાર ેછે તથા પૃ�વીનું કારણ જ ેગંધ તે સૂ�મ છે અને તેનું કાય� જ ેપૃ�વી તે મોટી છે. એમ જ
આકાશ આિદક બી� ચાર ભૂત તેનો મોટો િવ�તાર છે અને તેના કારણ જ ેશ�દાિદક તે સૂ�મ છે. અને જ ેકારણ હોય
તે નાનું હોય તો પણ તે મોટા કાય�ને ઉ�પ� કરવા સમથ� થાય એવી એમાં કળા રહી છે. જમે અિ��દેવ છે તે તો મનુ�ય
જવેો મૂિત�માન છે અને માણસ જવેડો છે, અને તેનું કાય� જ ેઅિ��ની �વાળાઓ તે તો અિત મોટી છે; તથા જમે
વ�ણની મૂિત� તે તો મનુ�ય જવેડી છે અને તેનું કાય��પ જ ેજળ તે તો અિત ઝાઝંુ છે; અને જમે સૂય�ની મૂિત� તો મનુ�ય
જવેી રથમાં બેઠી છે અને તેનું કાય� જ ે�કાશ તે તો આખા ��ાંડમાં �યાપી ર�ો છે; તેમ સવ�ના કારણ એવા જે
�ીપુ�ષો�મનારાયણ �ીકૃ�ણ તે તો મનુ�ય જવેડા છે તો પણ અનંતકોિટ ��ાંડના કારણ છે. અને જ ેમૂખ� હોય તે તો
એમ સમજ ેજ,ે ‘જનેું કાય� આવડંુ મોટંુ છે તો તેનું કારણ તો કેવડંુ મોટંુ હશે?’ એ તો મૂખ�ની સમજણ છે. અને સવ�ના
કારણ�પ એવા ભગવાન તે મનુ�ય જવેા છે, તો પણ પોતાના અંગમાંથી યોગકળાએ કરીને અનંતકોિટ ��ાંડને
ઉ�પ� કરવાને સમથ� છે ને પાછા પોતાને િવષે લય કરવાને સમથ� છે. જમે અિ��, વ�ણ, સૂય� તે પોતાના કાય��પે મોટા
જણાય છે ને વળી કાય�ને પોતામાં લીન કરીને એક પોતે જ રહે છે; તેમ ભગવાનના એક એક રોમમાં અનંતકોિટ ��ાંડ
અણુની પેઠે ર�ાં છે; તે અ�ાવરણ ને ચૌદ લોક સૂધાં ર�ાં છે. એવી રીતે કારણમાં અલૌિકકપણું છે ને મોટાઈપણું છે.
તેને સમજુ હોય તે �ણે જ,ે ‘ભગવાન મનુ�ય જવેા જણાય છે તોપણ એ ભગવાન સવ�ના કારણ છે અને સવ�ના કતા� છે
ને સમથ� છે.” એમ કહીને �ી�મહારાજ શયન કરવા પધાયા�.

9. 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
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્
�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.”

10. 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.”

11. ગઢડા મ�ય ૪ ( para.5)

પછી ��ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એમ �ણીએ છીએ તો પણ અખંડ િચંતવન રહેતું નથી, એનું શું કારણ છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક તો અખંડ િચંતવન થાય એવી ��ા જોઈએ અને �ાર ેએવી ��ા ન હોય, �યારે
તેટલું માહા��ય ���ામાં પણ ઓ�પ છે અને �ાર ેમાહા��ય ���ામાં ઓ�પ છે, �યાર ેભગવાનના �વ�પના
િન�યમાં પણ એટલી ઓ�પ છે. માટે જો ભગવાનના �વ�પનું માહા��ય તથા ��ા હોય, તો અખંડ િચંતવન થાય.
તે માહા��ય એમ �ણવું જ,ે ‘ભગવાન તો જવેા �કૃિતપુ�ષ થકી પર છે તેવા ને તેવા જ �કૃિતપુ�ષમાં આ�યા છે, તો
પણ �તાપે યુ� છે અને �કૃિતપુ�ષનું કાય� જ ે��ાંડ તેને િવષે આ�યા છે, તો પણ ભગવાન તેવા ને તેવા �તાપે યુ�
છે, પણ ભગવાનની મૂિત�ને િવષે કોઈ રીતે માયાનો લેશ અડતો નથી. જમે અ�ય ધાતુ છે ને સોનું પણ છે, તેને ભેળા
કરીને પૃ�વીમાં દાટે તો સોના િવના અ�ય ધાતુ છે, તે સવ� ઘણે કાળે કરીને ધૂ�ય ભેળા ધૂ�ય થઈ �ય અને સોનું હોય તે
તો જમે પૃ�વીમાં રહે તેમ વૃિ� પામે પણ ઘટે નિહ. તેમ ભગવાન અને બી� જ ે��ાિદક દેવ તથા મુિન તે કાંઈ સરખા
નથી; કેમ જ,ે �ાર ેિવષય�પી ધૂ�યનો યોગ થાય, �યાર ેભગવાન િવના બી� ગમે તેવા મોટા હોય તો પણ િવષયમાં
એકરસ થઈ �ય અને ભગવાન તો મનુ�ય જવેા જણાતા હોય તો પણ એને માિયક પદાથ� બાધ કરવાને સમથ� થાય
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નિહ અને ગમે તેવા િવષય હોય તો તેમાં કોઈ િદવસ લોપાય નિહ. એવું ભગવાનનું અલૌિકક સામ�ય� છે.’ એમ
ભગવાનનું માહા��ય �ણે તો તેને ભગવાનનું અખંડ િચંતવન થાય. અને �ાં સુધી િવષયનો લીધો લેવાય �યાં સુધી એ
ભ�ે ભગવાનનો અલૌિકક મિહમા ���ો જ નથી. અને જો ઉ�વ� હતા, તેને ભગવાને એમ ક�ું જ,ે ‘હે ઉ�વ! હંુ
થકી અણુમા� �યૂન નથી.’ તે શા માટે જ,ે ઉ�વ�એ અલૌિકક ભગવાનનું માહા��ય ���ું હતું ને પંચિવષયના લીધા
લેવાતા નહોતા. અને જનેે ભગવાનનો મિહમા સમ�ય છે તેને રા� હોય અથવા ભીખ માગી ખાય, તે બેય સરખું વત�;
અને બાળક �ી અને સોળ વષ�ની �ી અને એશંી વષ�ની �ી, તે સવ�માં સરખો ભાવ વત�; અને જ ેજ ેસંસારમાં સા�-
નરસું પદાથ� હોય તે સવ�માં સરખી ભાવના રહે પણ સારા પદાથ�માં પતંિગયાની પેઠે અ�ંઈ �ય નિહ; અને ભગવાન
િવના બી� કોઈ પદાથ�માં લોભાય નિહ, એક ભગવાનની મૂિત�માં જ લોભાય. અને એવી રીતે જ ેવત�તો હોય તે ભ�
ગમે તેવા મોટા િવષય હોય તેમાં બંધાય નિહ; અને જો એવો મમ� ન સમ�યો હોય તો ફાટી લંગોટી તથા તુંબડી
તેમાંથી પણ મનને ઉખેડવું મહામુ�કેલ છે. માટે આવી રીતે ભગવાનની મૂિત�નું માહા��ય ���ા િવના બી� કોિટ
સાધન કર ેતો પણ ભગવાનની મૂિત�નું અખંડ િચંતવન થતું નથી અને જ ેભગવાનના �વ�પનો મિહમા �ણે છે, તેને જ
ભગવાનનું અખંડ િચંતવન થાય છે.”

12. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.7)

અને એ અ�રાતીત જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન છે તે જ સવ� અવતારનું કારણ છે; અને સવ� અવતાર પુ�ષો�મમાંથી �ગટ
થાય છે અને પાછા પુ�ષો�મને િવષે લીન થાય છે. તે �ાર ેભગવાન મૂિત� ધરીને પાછા અંતધા�ન થાય છે, �યાર ેતે જે
ભગવાનની મૂિત� તે �ારકે તો મનુ�યની પેઠે આ પૃ�વીને િવષે પડી રહે છે. તે જમે �ીકૃ�ણની મૂિત�ને ખોળામાં લઈને
�િ�મણી� બળી મૂવા તથા ઋષભદેવનો દેહ હતો તે દાવાનળને િવષે બળી ગયો, એમ પણ થાય; અને �ારકે તો
હાડમાંસ સિહત િદ�યભાવ પામીને કાંઈ રહે નિહ, અંતધા�ન થઈ �ય. અને �ાર ે�કટ થાય �યાર ેપણ �ારકે તો �ી
થકી જ�મ ધર ેને �ારકે તો પોતાની ઈ�છામાં આવે �યાં થકી �કટ થઈ આવે છે, એમ એ ભગવાનના જ�મ ને દેહ
મૂ�ાની રીિત તો અલૌિકક છે. અને �ાર ેએવું ભગવાનનું �વ�પ છે, તેને �ઢ કરીને સમજશો �યાર ેતમને કોઈ
�કારનું િવ�ન ક�યાણના માગ�ને િવષે નિહ થાય; ને એ ભગવાનના �વ�પની �ઢતા િવના તો ગમે તેટલો �યાગ રાખો
ને ગમે તેટલા ઉપવાસ કરો પણ કોઈ રીતે ખામી ભાંગશે નિહ. અને તમે એમ કહેશો જ,ે ‘અમને તો એ �વ�પની તમે
જમે કહો છો તેમ �ઢતા છે, તો પણ �ાણઇિ��યો કેમ લીન નથી થતા?” તો એ તો પરમે�રની ઈ�છાએ એમ ર�ું છે,
એમ સમજવું. પણ તેને કાંઈ કરવું ર�ું નથી, એ તો કૃતાથ� છે અને એ તો સવ� સાધનના અંતને પા�યો છે. અને જો
ભગવાનના �વ�પની આવી રીતે �ઢતા હોય ને કદાિચત્ જો િનમા�ન, િનલ�ભ, િન�કામ, િનઃ�વાદ અને િનઃ�નેહ, એમાં
કાંઈક થોડી ઘણી કા�યપ રહી �ય તો તેની કાંઈ િચંતા નથી. પણ ભગવાનના �વ�પમાં જો કોઈ રીતની સમ�ામાં
કસર રહી તો કોઈ રીતે વાંધો ભાંગશે નિહ. માટે દેહ છતે જ ે�કાર ેઆવું રહ�ય સમ�ય તેવો ઉપાય કરવો.

13. ગઢડા મ�ય ૨૨ ( para.3)

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

14. ગઢડા મ�ય ૨૨ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વાસુદેવમાહા��યને િવષે એકાંિતક ભ�ના ધમ� ક�ા છે જ,ે ‘એકાંિતક ભ� હોય, તે
પોતાનું �પ દેહ માને નિહ ને પોતાને ચૈત�ય �પ માને અને �વધમ�, �ાન ને વૈરા�ય; તેણે સિહત ભગવાનની ભિ� કરે
ને એક ભગવાન િવના બી� કોઈ પદાથ�ની વાસના રાખે નિહ.’ અને એ �ાર ેએ ભગવાનને ભ�ને આવી રીતનો
સાધુ થયો �યાર ેસાધુ થકી કોઈ બી� મોટી પદવી નથી. જમે રા� હોય ને તેની રાણી હોય, તે જટેલામાં રા�નું રા�
છે તેટલામાં રાણીનું રા� પણ કહેવાય અને જવેો રા�નો હુકમ ચાલે તેવો જ રાણીનો પણ હુકમ ચાલે; તેમ
ભગવાનનો જવેો �તાપ છે, તેવો જ એ સાધુનો પણ �તાપ છે. માટે તુ�છ એવા જ ેસંસારના સુખ તે સાધુને ઈ�છવાં
નિહ; કાં જ,ે એ સાધુ �ાર ેભગવાનનાં ધામને પામે છે, �યાર ેઅનંતકોિટ ��ાંડના પિત જ ે��ાિદક ઈ�ર તે
ભગવાનને અથ� જમે અનંત �કારની ભે�-સામ�ીઓ લાવે છે તેમ સાધુને અથ� પણ લાવે છે ને ભગવાનને �તાપે
કરીને એ સાધુ અલૌિકક ઐ�ય�-સામથ�ને પામે છે. એવો મોટો િવચાર હૈયામાં રાખીને એક ભગવાન િવના બીજંુ કાંઈ
પણ મનમાં ઈ�છવું નિહ. અને જમે હાથમાં િચંતામિણ આવી �યાર ેતે િચંતામિણને જતન કરીને રાખવી; કેમ જ,ે જો
હાથમાં િચંતામિણ છે તો જ ેપદાથ�ને ઈ�છશે તે પદાથ�ને આપશે; તેમ ભગવાનના ભ�ને ભગવાનની મૂિત��પી
િચંતામિણને ઝાલી રાખવી પણ તેને મૂકવી જ નિહ, તો એને સવ� વાતની િસિ� થશે.”

15. ગઢડા મ�ય ૫૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�ને િવષે જ ેમોહ ક�ો છે તે મોહનું એ �પ છે જ,ે ‘�ાર ે�દયને િવષે મોહ �યાપે
�યાર ેએ �વને પોતાનો અવગુણ તો સૂઝે જ નિહ.’ માટે પોતાનો અવગુણ ન સૂઝે એ જ મોહનું �પ છે. અને વળી
�વમા�ને પોતાના ડહાપણનું અિતશય માન હોય, પણ એમ િવચાર ેનિહ જ,ે ‘મને મારા �વની ખબર નથી, જ ેઆ
શરીરમાં �વ ર�ો છે તે કાળો છે કે ગોરો છે ? કે લાંબો છે કે ટંુકો છે ?’ એની કાંઈ ખબર નથી તો પણ મોટાપુ�ષ હોય
અથવા ભગવાન હોય તેને િવષે પણ ખો� કાઢે અને એમ સમજ ેજ,ે ‘આ મોટાપુ�ષ છે અથવા ભગવાન છે, પણ
આટલું ઠીક કરતા નથી.’ એમ ખો� કાઢે છે, પણ એ મૂખ� એમ નથી �ણતો જ,ે ‘એ ભગવાન તો અનંતકોિટ
��ાંડને િવષે ર�ા એવા જ ે�વ ને ઈ�ર તેને જમે હથેળીમાં જળનું ટીપું હોય ને તેને દેખે તેમ દેખે છે. અને
અનંતકોિટ ��ાંડના આધાર છે ને લ�મીના પિત છે અને અનંતકોિટ ��ાંડના કતા� હતા� છે; અને શેષ, શારદા ને
��ાિદક દેવ તે પણ જનેા મિહમાના પારને પામતા નથી અને િનગમ પણ જનેા મિહમાને ‘નેિત નેિત’ કહે છે. માટે
એવા જ ેપરમે�ર તેના ચિર�ને િવષે ને તે ભગવાનની જ ેસમજણ તેને િવષે જ ેદોષ દેખે છે તેને િવમુખ ને અધમ�
�ણવો અને સવ� મૂખ�નો રા� �ણવો. અને ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તેની તો અલૌિકક સમજણ હોય તેને
દેહાિભમાની �વ �ાંથી સમ� શકે ? માટે પોતાની મૂખા�ઈએ કરીને ભગવાન ને ભગવાનના જ ેભ� તેનો અવગુણ
લઈને િવમુખ થઈ �ય છે અને એ ભગવાનના ખરખેરા ભ� જ ેસ�પુ�ષ હોય તે તો અલૌિકક �િ�એ યુ� વ�યા� કરે
છે.”

16. ગઢડા મ�ય ૬૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, ભગવાનની વાતા� કરીએ.” �યાર ેતાલ પખાજ લઈને સંત કીત�ન ગાવતા હતા
તે છાના ર�ા અને સવ� હાથ જોડીને સાંભળવા બેઠા. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�વના ક�યાણને અથ�
ભગવાનના રામકૃ�ણાિદક જ ેઅવતાર થાય છે, તેને તો માયાનું કાય� એવું જ ેઆ જગત તેમાં કોઈ ઠેકાણે મોહ થતો
નથી અને પોતાના અલૌિકક �તાપે કરીને િનઃશંક વત� છે. અને પોતાના ભ�જનની ભિ�ને અંગીકાર કરવાને અથ�
પંચિવષયને પણ સારી પેઠે ભોગવે છે. તેને જોઈને આ સંસારને િવષે જ ેઅખતરડા�ા મનુ�ય છે તે પરમે�રને િવષે દોષ
પરઠે છે અને એમ �ણે જ,ે ‘ આ તો પરમે�ર કહેવાય છે, તો પણ એને આપણા કરતા પણ વધુ સંસારને િવષે
આસિ� છે.’ એમ �ણીને ભગવાનને પણ પોતા જવેા મનુ�ય �ણે છે, પણ ભગવાનનો જ ેઅલૌિકક મિહમા તેને
�ણતા નથી; એ જ ભગવાનની માયા છે. અને ��િ�થિતને પા�યા એવા જ ેઆ�દશ� સાધુ તેને પણ આ સંસારને
િવષે કોઈ પદાથ� દેખીને મોહ થતો નથી, તો ��થી પર પર�� એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન, તેને માયા ને માયાના કાય�
થકી િનલ�પ રહેવાય એમાં તે શું કહેવું ? એ તો રહેવાય જ. અને આ�િન�ાવાળા જ ેસંત, તેને આ�િન�ા ને તી�
વૈરા�ય એ બેય હોય તેણે કરીને કોઈ રીતનું બંધન તો ન થાય, પણ જો તેને ભગવાનને િવષે ભિ� ન હોય તો જમે બહુ
�કારના ભોજન ને બહુ �કારના �યજંન કયા� હોય ને તેમાં જો એક લવણ ન હોય તો તે સવ� નકારાં થઈ �ય છે, તેમ
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ભગવાનની ભિ� િવના એકલું જ ે���ાન છે તથા વૈરા�ય છે, તે તો નકા�ં જ છે ને સદા અક�યાણકારી જ છે. એમ
�ણીને શુકદેવ� ���વ�પ થયા હતા તો પણ �ીમદ્ ભાગવતને ભણતા હવા અને �ીકૃ�ણભગવાનને િવષે �ઢ
ભિ�ને કરતા હવા. માટે આ�િન�ાવાળાને જો ભગવાનને િવષે ભિ� ન હોય તો એ એને મોટંુ દૂષણ છે. અને જનેે
ભગવાનને િવષે ભિ� હોય તેને પણ જો આ�િન�ા ને વૈરા�ય ન હોય, તો જવેી ભગવાનને િવષે �ીિત હોય તેવી
બી� પદાથ�ને િવષે પણ �ીિત થઈ �ય. માટે એ ભિ�માગ�વાળાને પણ મોટંુ દૂષણ છે. અને જ ેઆવો પિરપ�
ભગવાનનો ભ� હોય તેણે તો ભગવાનનો યથાથ� મિહમા ���ો છે; માટે તેને તો પરમે�ર િવના બીજંુ સવ� તુ�છ
જણાણું છે, તે સા� કોઈ પદાથ�માં તે મોહ પામતો નથી. માટે આ�િન�ા, વૈરા�ય ને ભગવાનને િવષે ભિ�; એ �ણેય
ભેળા હોય �યાર ેકોઈ �તની ખોટ ન કહેવાય. અને એવો જ ેહોય તે તો ભગવાનનો �ાની ભ� કહેવાય, એકાંિતક
ભ� કહેવાય, અન�ય ભ� કહેવાય.”

17. વરતાલ ૧૩ ( para.2)

તે સમયમાં ગામ ભાદરણના પાટીદાર ભગુભાઇ �ી�મહારાજ પાસે આ�યા હતા. તેણે પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ! આ
સમાિધ તે કેમ થતી હશે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�વોના ક�યાણને અથ� આ ભરતખંડમાં ભગવાન
અવતાર ધર ેછે. તે ભગવાન �ાર ેરા��પે હોય �યાર ેતો ઓગણચાળીશ લ�ણે યુ� હોય અને દ�, કિપલ જવેા
સાધુ�પે હોય �યાર ેતો �ીશ લ�ણે યુ� હોય. તે ભગવાનની મૂિત� દેખવામાં તો મનુ�ય સરખી જ આવતી હોય, પણ
એ અિતશય અલૌિકક મૂિત� છે. જમે પૃ�વીને િવષે સવ� પથરા છે તેમ ચમકપાણ પણ પથરો છે, પણ ચમકપાણમાં
સહજ ેએવો ચમ�કાર ર�ો છે જ,ે ‘ચમકના પવ�તને સમીપે વહાણ �ય �યાર ેતેના ખીલા ચમકના પાણા પાસે તણાઈ
�ય છે. તેમ ભગવાનની જ ેમૂિત� રા��પે છે ને સાધુ�પે છે, તે મૂિત�નું �ાર ેજ ે�વ ��ાએ કરીને દશ�ન કર ેછે તેના
ઇિ��યો ભગવાન સામાં તણાઈ �ય છે, �યાર ેસમાિધ થાય છે. જમે �ીકૃ�ણ ભગવાનનું દશ�ન કરીને ગોકુળવાસી
સવ�ને સમાિધ થઈ હતી અને ભગવાને તે સમાિધમાં પોતાનું ધામ દેખા�યું હતું. તેવી રીતે જ ેજ ેસમયમાં ભગવાનના
અવતાર હોય તે તે સમયમાં ભગવાનની મૂિત�ને િવષે એવો ચમ�કાર જ�ર હોય, તે જ ે��ાએ યુ� ભગવાનનાં દશ�ન
કર ેતેની ઇિ��યો સવ� ભગવાન સામા તણાઈ �ય અને ત�કાળ સમાિધ થાય. અને કોઈક સમયમાં ભગવાનને ઘણાક
�વને પોતાને સ�મુખ કરવા હોય �યાર ેતો અભ� �વ હોય અથવા પશુ હોય તેને પણ ભગવાનને જોઈને સમાિધ
થઈ �ય છે, તો ભગવાનના ભ�ને થાય એમાં શું આ�ય� છે ?”

18. ગઢડા અં�ય ૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “જગતને નાશવંત દેખે છે અને દેહને મૂકીને ચૈત�ય જુદો થઈ �ય છે તેને પણ દેખે
છે, તો પણ આ �વને જગતનું �ધાનપણું �દયમાંથી મટતું નથી. અને પરમે�રને સવ� �કાર ેસુખના િસંધુ �ણે છે તો
પણ પરમે�રમાં �વનું િચ� ચોટંતું નથી, તેમ સ�સંગ પણ એના �દયમાં મુ�ય થતો નથી અને ધન, �ી આિદક જે
સાંસાિરક પદાથ� તેમાંથી �ીિત મટતી નથી. તેનું શું કારણ હશે?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “�વના �દયમાં
વૈરા�ય નથી તેણે કરીને જગતનું �ધાનપણું મટતું નથી ને ભગવાનમાં �ીિત થતી નથી.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “વૈરા�યની �યૂનતા છે એ તો વાત સાચી; પણ અમને તો એમ ભાસે છે જ,ે જનેે સ�સંગ થતા થતા જવેું અંગ બંધાય
છે તેવું ને તેવું જ સદાય રહે છે, પણ તે િવના બીજંુ થતું નથી. અને સ�સંગે કરીને તે અંગની પુિ� તો થાય પણ અંગ તો
તેનું તે જ રહે છે. અને �ાર ેજનેે જ ેઅંગ બંધાય છે, �યાર ેઅંગ બંધાતા એનું િચ� િવ�ાંત જવેું થઈ �ય છે. જમે કામી
હોય તેનું િચ� કામે કરીને િવ�ાંત થાય ને જમે �ોધી હોય તેનું િચ� �ોધે કરીને િવ�ાંત થાય ને જમે લોભી હોય તેનું
િચ� લોભે કરીને િવ�ાંત થાય, તેમ એનું િચ� અંગ બંધાતા િવ�ાંત થઈ �ય છે. પછી તે િવ�ાંતમાં જવેું અંગ બંધાય
તેવું અંગ રહે છે. માટે જ ેસમજુ હોય તેને પોતાનું જ ેઅંગ હોય તેને ઓળખી રા�યું જોઈએ. તે �ાર ેકામ �ોધાિદકે
કરીને પોતાને િવ�ેપ થતો હોય, �યાર ેપોતાના અંગનો િવચાર કર ેતો તે કામાિદક �ીણ પડી �ય. જમે કોઈક ગૃહ�થ
હોય તેને પોતાની માતા, બોન અથવા દીકરી અિત �વ�પવાન હોય, તેને જોઈને જો ભૂંડો ઘાટ થઈ �ય તો પછી તેની
કેવી દાઝ થાય ? તેવી દાઝ �ાર ેસ�સંગ િવના બીજંુ પદાથ� �ધાન થાય �યાર ેથઈ જોઈએ. અને �ાર ેએવી દાઝ
અયો�ય પદાથ�ના સંક�પને દેખીને ન થાય તેના �દયમાં તો સ�સંગ પણ �ધાન ન રહે. અને સવ� સાધનના ફળ�પ તો
આ સ�સંગ છે. તે �ીકૃ�ણ ભગવાને ઉ�વ ��યે એકાદશ �કંધમાં ક�ું છે જ,ે ‘અ�ાંગયોગ તથા સાં�યિવચાર તથા
શા�પઠન તથા તપ, �યાગ, યોગ, ય�, અને �તાિદકે કરીને હંુ તેવો વશ થતો નથી, જવેો સ�સંગે કરીને વશ થાઉં છંુ.’
માટે અમને તો એમ ભાસે છે જ,ે પૂવ� જ�મનો સં�કાર હશે તે પણ સ�પુ�ષને યોગે કરીને થયો હશે અને આજ પણ જનેે
સં�કાર થાય છે તે સ�પુ�ષને યોગે કરીને જ થાય છે. માટે એવા સ�પુ�ષનો સંગ �ા� થયો છે તો પણ જનેે જમે છે તેમ
સમ�તું નથી, તેને અિતશય મંદબુિ�વાળો �ણવો. શા માટે જ,ે જવેી �ેત�ીપમાં સભા છે ને જવેી ગોલોક,
વૈકંુઠલોકને િવષે સભા છે ને જવેી બદિરકા�મને િવષે સભા છે, તેથી પણ હંુ આ સ�સંગીની સભાને અિધક �ણું છંુ
અને સવ� હિરભ�ને અિતશય �કાશે યુ� દેખું છંુ. એમાં જો લગાર પણ િમ�યા કહેતા હોઈએ, તો આ સંત સભાના
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સમ છે. તે સમ શા સા� ખાવા પડે છે ? જ,ે સવ�ને એવું અલૌિકકપણું સમ�તું નથી અને દેખવામાં પણ આવતું નથી, તે
સા� સમ ખાવા પડે છે. અને ��ાિદક ને પણ દુલ�ભ એવો જ ેઆ સ�સંગ તેમાં આવીને પરમે�ર િવના જનેે બી�
પદાથ�માં હેત રહે છે તેનું કારણ એ છે જ,ે ‘જવેી એ �વને પરો�ને િવષે �તીિત છે તેવી ��ય�ને િવષે �ઢપણે �તીિત
થતી નથી.’ તે �ુિતમાં ક�ું છે જ,ે’જવેી પરો� દેવને િવષે �વને �તીિત છે તેવી જો ��ય� ગુ��પ હિરને િવષે આવે,
તો જટેલા અથ� �ા� થવાના ક�ા છે તેટલા સવ� અથ� તેને �ા� થાય છે.’ અને �ાર ેઆવો સંત સમાગમ �ા� થયો
�યાર ેદેહ મૂકીને જનેે પામવા હતા તે તો દેહ છતાં જ મ�યા છે. માટે જનેે પરમપદ કહીએ, મો� કહીએ, તેને છતે દેહે જ
પા�યો છે. અને આ વાતા� જ ેકહી, તે જણાય છે તો �ડી જવેી, પણ એ તો અિતશય ઝીણી છે. તે જ ેએવી રીતે વત�તો
હોય તેને એમ સમ�ય જ,ે ‘એ વાતા� અિત ઝીણી છે.’ ને બી�ને તો સમ�ામાં પણ આવે નિહ, એવી અિતશય
ઝીણી વાતા� છે.” એમ વાતા� કરીને �ી�મહારાજ “જય સિ�ચદાનંદ” કહીને પોતાના ઉતારામાં પધાયા�.

19. ગઢડા અં�ય ૨૧ ( para.3)

અને અમારો પણ મત એ છે જ,ે ‘ભગવાન તથા ભગવાનના એકાંિતક ભ� તે િવના કોઈ સંગાથે હેત કરીએ તો પણ
થતું નથી.ં’ અને અમને એમ જણાય છે જ,ે ‘જડભરત, શુકદેવ, દ�ા�ેય, ઋષભદેવ ભગવાન એના સરખો અમારા
�વનો ઢાળો છે.’ માટે અમને પણ વન, પવ�ત ને જંગલ; એમાં જ રહેવું ગમે છે, પણ મોટા મોટા શહેર પાટણ હોય
એમાં રહેવું ગમતું નથી, એવો અમારો સહજ �વભાવ છે; તો પણ ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ને અથ� લાખો
માણસના ભીડામાં રહીએ છીએ તો પણ અમાર ેજવેું વનમાં રહીએ ને િનબ�ધ રહેવાય તેવું જ રહેવાય છે. અને અમે
પોતાને �વાથ� કરીને લાખો માણસમાં નથી રહેતા, અમે તો ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ને અથ� માણસના ભીડામાં
રહીએ છીએ. અને ભગવાનના ભ�ને અથ� ગમે તેટલી �વૃિ� કરવી પડે તો પણ એને અમે િનવૃિ� �ણીએ છીએ.
અને ભગવાનનો જ ેભ� હોય ને તે ગમે તેટલા વાંકમાં આ�યો હોય તો પણ અમાર ેતેનો અવગુણ આવતો નથી. અમે
તો એમ �ણીએ છીએ જ,ે ભગવાનના ભ�માં જો કોઈક �વાભાિવક અ�પ દોષ હોય તો પણ તે જોવા નિહ અને એ
દોષ જો પોતામાં હોય તો તેને ટા�યાનો ઉપાય કરવો; પણ ભગવાનના ભ�માં એ �તનો દોષ હોય તો પણ એ
હિરજનનો અવગુણ લેવો નિહ. અને હિરભ�નો તો અવગુણ �ાર ેમોટા વત�માનમાં ચૂકી �ય �યાર ેલેવો ને બી�
અ�પ દોષ હોય તે સા� ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેવો નિહ. અને ભગવાનના ભ� હોય તેને વાદિવવાદ કરી
�તીને રા� થવું નિહ, એ સાથે તો હારીને જ રા� થવું; અને જ ેવાદિવવાદ કરીને ભગવાનનાં ભ�ને �તે છે તે તો
પંચ મહાપાપના જ ેકરનારા તેથી પણ વધુ પાપી છે. અને અમારી આગળ જ ેકોઈ ભગવાનના ભ�નું ઘસાતું બોલે તે
તો અમને દીઠો જ ગમે નિહ. અને જ ેભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેતો હોય તેના હાથનું તો અ�-જળ પણ ભાવે
નિહ. અને દેહનો સંબંધી હોય પણ જો ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લે તો તે સાથે પણ અિતશય કુહેત થઈ �ય. શા
માટે જ,ે આપણે તો આ�ા છીએ તે આપણે દેહ ને દેહના સંબંધી સાથે શા સા� હેત જોઈએ ? આપણે તો સ�ા�પ
રહીને ભગવાન તથા ભગવાનના ભ� સંગાથે હેત કયુ� છે, પણ દેહબુિ�એ કરીને હેત કયુ� નથી. ને જ ેસ�ા�પ રહી
નિહ શકે તેને તો કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સરાિદક જ ેશ�ુ તે પી�યા િવના રહે જ નિહ. માટે જ ેઆ�સ�ા�પ
થઈને ભિ� નિહ કરતા હોય તેનું �પ તો આ સ�સંગમાં ઉઘાડંુ થયા િવના રહે જ નિહ. શા માટે જ,ે આ સ�સંગ છે તે
તો અલૌિકક છે અને જવેા �ેત�ીપ, વૈકંુઠ, ગોલોક તેને િવષે ભગવાનના પાષ�દ છે તે જવેા જ આ સવ� સ�સંગી છે. અને
અમે તો જવેા સવ�થી પર જ ેિદ�ય અ�રધામ તેને િવષે ભગવાનના પાષ�દ છે તે જવેા જો આ સ�સંગીને ન �ણતા
હોઈએ, તો અમને ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ના સમ છે.

20. ગઢડા અં�ય ૨૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેવાતા� કરી જ,ે “શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ પંચિવષય સંબંધી જ ેસુખ તે િદ�યમૂિત� એવા જે
ભગવાન પુ�ષો�મ તેની જ ેસુખમય મૂિત� તે �પ જ ેએક �થળ તેને િવષે ર�ું છે. તે જો ભગવાનની મૂિત�ના દશ�ન કરતા
હોઈએ તો �પનું સુખ �ા� થાય ને બી� �પશ� આિદક ચાર િવષય, તેનું સુખ પણ �ા� થાય; તે એક જ સમયને િવષે
થાય છે. અને બી� માિયક જ ેપંચિવષય છે તેમાં તો એક િવષયનો સંબંધ થાય �યાર ેએક િવષયનું જ સુખ �ા� થાય
પણ બી�નું ન થાય. માટે માિયક િવષયમાં િભ�િભ�પણે સુખ ર�ું છે અને તે સુખ તો તુ�છ છે ને નાશવંત ને અંતે
અપાર દુઃખનું કારણ છે. અને ભગવાનમાં તો સવ� િવષયનું સુખ એક કાળે �ા� થાય છે ને તે સુખ મહા અલૌિકક છે ને
અખંડ, અિવનાશી છે. તે સા� જ ેમુમુ�ુ હોય તેને માિયક િવષયમાંથી સવ� �કાર ેવૈરા�ય પામીને અલૌિકક સુખમય
એવી જ ેભગવાનની િદ�ય મૂિત� તેને િવષે સવ� �કાર ેજોડાવું.”

21. 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
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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
િ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.”

22. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.4)

અને ભગવાનનું માહા��ય કેમ �ણવું ? તો ભગવાન છે તે અનેક ��ાંડના રા�િધરાજ છે અને જ ે��ાંડના એ રા�
છે તે ��ાંડની પણ ગણતી નથી, તે ક�ું છે જ,ે “द्युपतय एव ते न ययुर�मन�तया �मिप यद�रा�िनचया ननु
सावरणाः ।।” અને તે એક-એક ��ાંડમાં ��ા, િવ�ણુ, િશવ હોય તથા સાત �ીપ, સાત સમુ�, મે�, લોકાલોક આિદક
પવ�ત, તેણે યુ� પૃ�વીની રચના હોય તથા ચૌદ લોકની રચના હોય તથા અ� આવરણની રચના હોય ઈ�યાિદક
સામ�ીએ સિહત જ ેઅનેક ��ાંડ, તેના રા� ભગવાન છે. અને જમે આ પૃ�વીનો ચ�વત� રા� હોય ને તે રા�ના જે
ગામડાં તે તો ગણાય એવા હોય, તો પણ તેની કેટલી મો�પ ���ામાં આવે છે ! અને ભગવાનને તો એવા ��ાંડની
પણ ગણતી નથી, માટે ભગવાનની તો બહુ જ મો�પ છે. અને તે ��ાંડને િવષે આ �વ છે તે ભગવાનની આગળ
શા લેખામાં છે ? કાંઈ નથી, અિત તુ�છ છે. અને તે ભગવાને, એ ��ાંડને િવષે પંચિવષય સંબંધી સુખ �વોને આ�યું
છે તે સુખ કેવું છે ? તો એ સુખને સા� કેટલાક પોતાનાં માથા કપાવે છે એવું મહાદુલ�ભ જવેું જણાય છે. �યાર ેપોતાની
મૂિત�માં તથા પોતાના ધામમાં જ ેસુખ છે તે તો બહુ ભાર ેછે. અને �ાકૃત િવષય સુખ છે તે તો અ�ય પદાથ�ને આશરીને
ર�ું છે તથા પૃથક્ પૃથક્ છે, અને જ ેભગવાન છે તે તો સવ� સુખમા�ના રાિશ છે. ને એ ભગવાન સંબંધી જ ેસુખ છે તે
અિવનાશી છે ને મહા અલૌિકક છે. અને જમે કોઈક ભાર ેધનાઢ� ગૃહ�થ હોય તે પોતાના ઘરમાં અનેક �કારના
ભોજન જમતો હોય ને તે જમીને ઉિ�છ� કાંઈક બટકંુ રોટલો વધે તે કૂતરાને નાખે �યાર ેતે અિતશય તુ�છ કહેવાય, ને
પોતે જમતો હોય તે મહાસુખમય કહેવાય. તેમ ભગવાને ��ાંડને િવષે અનેક �વોને પંચિવષય સંબંધી સુખ આ�યું
છે, તે તો કૂતરાને નાં�યો જ ેબટકંુ રોટલો, તેની પેઠે અિત તુ�છ છે ને પોતાને િવષે જ ેસુખ છે તે તો મહામોટંુ છે. અને
વળી સુષુિ� અવ�થાને િવષે એ �વને ભગવાન મોટંુ સુખ પમાડે છે, તે ગમે તેવી વેદના થઈ હોય ને સુષુિ�માં �ય
�યાર ેસુિખયો થઈ �ય છે.”

(કુલ: 29)


