
8/5/2019 અવગુણ

localhost/save%5d/અવગુણ.php 1/20

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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧ ( para.5)

પછી હિરભ� ઠ�ર હર�એ �ી�મહારાજને પૂ�ું જ,ે “કેટલાક તો ઘણા િદવસ સુધી સ�સંગ કર ેછે તો પણ તેને
જવેી પોતાના દેહ અને દેહના સંબંધીને િવષે ગાઢ �ીિત છે તેવી સ�સંગમાં ગાઢ �ીિત નથી થાતી તેનું શું કારણ છે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એને ભગવાનનું માહા��ય સંપૂણ� ���ામાં આ�યું નથી. અને જ ેસાધુને સંગે કરીને
ભગવાનનું માહા��ય પિરપૂણ� ���ામાં આવે છે તે સાધુ �ાર ેપોતાના �વભાવ ઉપર વાત કર ેછે �યાર ેતે �વભાવને
મૂકી શકતો નથી, અને તે વાતના કરનારા જ ેસાધુ તેનો અવગુણ લે છે, તે પાપે કરીને સ�સંગમાં ગાઢ �ીિત થાતી નથી.
કાં જ,ે અ�ય �થળને િવષે જ ેપાપ કયા� હોય તે સંતને સંગે કરીને �ય અને સંતને િવષે જ ેપાપ કર ેછે તે પાપ તો એક
સંતના અનુ�હ િવના બી� કોઈ સાધને કરી ટળતા નથી. તે શા�માં ક�ું છે જ,ે

2. ગઢડા �થમ ૧ ( para.7)

તે માટે સંતનો અવગુણ જો ન લે તો એને સ�સંગમાં �ઢ �ીિત થાય.”

3. ગઢડા �થમ ૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભ�ને પર�પર ઈ�યા� ન કરવી.” �યાર ેઆનંદાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “હે
મહારાજ ! ઈ�યા� તો રહે છે.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઈ�યા� કરવી તો નારદ�ના જવેી કરવી. જમે એક
સમયને િવષે નારદ� અને તુંબ� એ બે વૈકંુઠને િવષે લ�મીનારાયણનાં દશ�ન કરવા ગયા. તે લ�મીનારાયણ આગળ
તુંબ�એ ગાન કયુ�, તેણે કરીને લ�મી� તથા નારાયણ એ બેય �સ� થઈને તુંબ�ને પોતાનાં વ�, આભૂષણ આ�યાં.
�યાર ેનારદ�ને તુંબ� ઉપર ઈ�યા� આવી જ,ે ‘હંુ તુંબ�ના જવેી ગાનિવ�ા શીખું અને ભગવાનને �સ� ક�ં.’ પછી
નારદ� ગાનિવ�ા શીખતા હવા અને ભગવાન આગળ ગાતા હવા. �યાર ેભગવાને ક�ું જ,ે ‘તમને તુંબ�ના જવેું ગાતા
નથી આવડતું.’ પછી વળી િશવ ઉપર તપ કરીને િશવ થકી વર પામીને ગાનિવ�ા શીખીને ભગવાન આગળ ગાવતા
હવા, તો પણ ભગવાન એની ગાનિવ�ા ઉપર �સ� ન થયા. એવી રીતે સાત મ�વંતર સુધી ગાનિવ�ા શી�યા અને
ભગવાન આગળ ગાયા, તો પણ ભગવાન �સ� ન થયા. પછી તુંબ� પાસે ગાનિવ�ા શી�યા અને �ીકૃ�ણ ભગવાન
આગળ �ાિરકામાં ગાવતા હવા, �યાર ે�ીકૃ�ણ ભગવાન �સ� થયા અને પોતાનાં વ�, અલંકાર નારદ�ને આ�યાં,
�યાર ેનારદ�એ તુંબ� સાથે ઈ�યા� મેલી. માટે ઈ�યા� કરવી તો એવી કરવી જ,ે ‘જનેી ઉપર ઈ�યા� હોય તેના જવેા ગુણને
�હણ કરવા અને પોતાના અવગુણને �યાગ કરવા.’ અને તેવું ન થવાય અને જ ેઈ�યા�એ કરીને ભગવાનના ભ�નો
�ોહ થાય તેવી ઈ�યા�નો તો ભગવાનના ભ�ને સવ� �કાર ે�યાગ કરવો.”

4. ગઢડા �થમ ૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ સ�સંગમાં જ ેિવવેકી છે તે તો િદવસે િદવસે પોતાને િવષે અવગુણને દેખે છે અને
ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને િવષે ગુણને દેખે છે; અને ભગવાન ને સાધુ પોતાના િહતને અથ� કઠણ વચન કહે છે તેને
પોતાનાં િહતકારી માને છે અને દુઃખ નથી લગાડતો, તે તો િદવસે િદવસે સ�સંગને િવષે મો�પને પામે છે. અને જે
અિવવેકી છે તે તો જમે જમે સ�સંગ કર ેછે અને સ�સંગની વાત સાંભળે છે તેમ તેમ પોતાને િવષે ગુણ પરઠે છે; અને
ભગવાન ને સંત એનો દોષ દેખાડીને એની આગળ વાત કર ેછે, તે વાતને માને કરીને અવળી લે છે અને વાતના
કરનારાનો અવગુણ લે છે, તે તો િદવસે િદવસે ઘટતો �ય છે અને સ�સંગમાં �િત�ાહીન થઈ �ય છે. માટે પોતાને
િવષે જ ેગુણનું માન તેનો �યાગ કરીને, શૂરવીર થઈને ભગવાન અને ભગવાનના સંતને િવષે િવ�ાસ રાખે તો એનો
અિવવેક ટળી �ય છે અને સ�સંગમાં મો�પને પામે છે.”

5. ગઢડા �થમ ૧૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “જ ેભગવાનના ભ�ને સત્-અસત્ નો િવવેક હોય તે તો જ ેજ ેઅવગુણ
પોતામાં હોય તેને �ણે અને િવચારીને તેનો �યાગ કરી દે અને સંતમાં અથવા કોઈ સ�સંગીમાં કાંઈક અવગુણ પોતાને
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ભાસતો હોય તો તેનો �યાગ કરી દે અને તેના જ ેગુણ તેનું જ �હણ કર,ે અને પરમે�રને િવષે તો તેને કોઈ અવગુણ
ભાસે જ નિહ. અને ભગવાન અને સંત તે જ ેજ ેવચન કહે તેને પરમ સ�ય કરીને માને, પણ તે વચનને િવષે સંશય કરે
નિહ. અને સંત કહે જ,ે ‘તું દેહ, ઇિ��ય, મન, �ાણથી જુદો છંુ અને સ�ય છંુ અને એનો �ણનારો છંુ, અને દેહાિદક સવ�
અસ�ય છે’, એમ વચન કહે તેને સ�ય માનીને તે સવ�થી જુદો આ�ા�પે વત�, પણ મનના ઘાટ ભેળો ભળી �ય નિહ.
અને જણેે કરીને પોતાને બંધન થાય અને પોતાને એકાંિતક ધમ�માં ખોટ આવે એવા જ ેપદાથ� તથા કુસંગ તેને ઓળખી
રાખે અને તેથી છેટે જ રહે અને તેના બંધનમાં આવે નિહ. અને સવળો િવચાર હોય તેને �હણ કર ેઅને અવળો િવચાર
હોય તેનો �યાગ કર;ે એવી રીતે જ ેવત�તો હોય �યાર ે�ણીએ જ ેતેને િવવેક છે.”

6. ગઢડા �થમ ૨૮ ( para.2)

તે સમે �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેસ�સંગી સ�સંગમાંથી પાછો પડવાનો હોય તેને અસ�ાસનાની વૃિ� થાય છે ને
તેને �થમ તો િદવસે િદવસે સ�સંગી મા�નો અવગુણ આવે છે ને પોતાના હૈયામાં એમ �ણે જ,ે ‘સવ� સ�સંગી તો
અણસમજુ છે ને હંુ સમજુ છંુ’ એમ સવ�થી અિધક પોતાને �ણે, અને રાિ�-િદવસ પોતાના હૈયામાં મુંઝાયા કર,ે અને
િદવસમાં કોઈ ઠેકાણે સુખે કરીને બેસે નિહ અને રાિ�માં સૂવે તો િન�ા પણ આવે નિહ, અને �ોધ તો �ારયે મટે જ
નિહ અને અધ�બળેલા કા�ની પેઠે ધૂંધવાયા કર,ે એવું જનેે વત� �યાર ેતેને એમ �ણીએ જ,ે ‘એ સ�સંગમાંથી પડવાનો
થયો છે.’ અને એવો હોય અને તે જટેલા િદવસ સ�સંગમાં રહે પણ તેના હૈયામાં કોઈ િદવસ સુખ આવે નિહ અને અંતે
પાછો પડી �ય છે.

7. ગઢડા �થમ ૩૧ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ઉ�ર ઠીક કય�. અને એવી ભિ�વાળો હોય ને ભગવાનનાં વચનમાં �ઢપણે ર�ો
હોય ને તેને િવષે કાંઈક અ�પ સરખો દોષ દેખાય તે સામું જોઈને તેનો અવગુણ લેવો તે મોટી ખો� છે, અને એવી રીતે
દોષ જુવે �યાર ેતો પરમે�ર ે�વના ક�યાણને અથ� દેહ ધય� હોય તેમાં પણ દોષના જોનારાને ખો� દેખાય ખરી અને
અિત મોટા ભગવાનના ભ� હોય તેમાં પણ ખો� દેખાય ખરી. અને તે દોષને જોનાર ેખો� કાઢી તેણે કરીને
પરમે�રના અવતાર અથવા સંત તે શું ક�યાણકારી નિહ ? તે તો ક�યાણકારી જ છે, પણ જનેે અવળી બુિ� હોય તેને
અવળું જ સૂઝે. જમે િશશુપાળ એમ જ કહેતો જ,ે ‘પાંડવ તો વણ�સંકર છે ને પાંચ જણે એક �ી રાખી માટે અધમ� પણ
છે. અને કૃ�ણ છે તે પણ પાખંડી છે; કેમ જ,ે જ�મ થયો �યાંથી �થમ તો એણે એક �ી મારી, �યાર પછી બગલો માય�,
વાછડો માય� ને મધના પૂડા ઉખેડયા તેણે કરીને એને મધુસૂદન કહે છે પણ એણે કાંઈ મધુ નામે દૈ�ય માય� નથી, ને
વણ�સંકર એવા જ ેપાંડવ તેણે પ�ૂો તેણે કરીને શું એ ભગવાન થયો ?’ એવી રીતે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો
અવગુણ આસુરી બુિ�વાળો િશશુપાળ તેણે લીધો. પણ ભગવાનના ભ� હતા તેણે એવો અવગુણ કાંઈ ન લીધો,
માટે એવી �તનો જનેે અવગુણ આવે તેને આસુરી બુિ�વાળો �ણવો.”

8. ગઢડા �થમ ૩૧ ( para.4)

�યાર ેફરીને તે મુિનએ પૂ�ું જ,ે ‘હે મહારાજ ! મોટા જ ે�ભુના ભ� હોય તેનો તો અવગુણ આવે નિહ, પણ જવેો-તેવો
હિરભ� હોય તેનો અવગુણ તો આવે ખરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે તમે સમજો છો તેમ નાન�ય-
મોટયપ નથી. મો�પ તો ��ય� ભગવાનના િન�યે કરીને તથા તે ભગવાનની આ�ાને િવષે વત�વે કરીને છે. અને એ
બે વાનાં જનેે ન હોય ને તે ગમે તેવો �યવહાર ેકરીને મોટો હોય તો પણ એ નાનો જ છે. અને �થમ કહી એવી મો�પ
તો આજ આપણા સ�સંગમાં સવ� હિરભ�ને િવષે છે. કેમ જ,ે આજ જ ેસવ� હિરભ� છે. તે એમ સમજ ેછે જ,ે
‘અ�રાતીત એવા જ ેભગવાન પુ�ષો�મ તે અમને ��ય� મ�યા છે અને અમે કૃતાથ� થયા છીએ.’ એમ સમ�ને
��ય� ભગવાનની આ�ામાં ર�ા થકા તે ભગવાનની ભિ� કર ેછે માટે એવા જ ેહિરભ� તેનો કાંઈક દેહ�વભાવ
જોઈને તેનો અવગુણ લેવો નિહ અને જનેે અવગુણ લીધાનો �વભાવ હોય તેની તો આસુરી બુિ� થઈ �ય છે.”

9. ગઢડા �થમ ૩૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ મુિન ��યે બો�યા જ,ે “તમે �� પૂછો કાં અમે પૂછીએ.” �યાર ેમુિનએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! તમે
પૂછો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કોઈ પુ�ષ છે તેમાં થોડી બુિ� છે તો પણ પોતાના ક�યાણને અથ� જ ેજતન
કરવું તેમાંથી પાછો પડતો નથી અને કોઈ બીજો પુ�ષ છે તેમાં બુિ� તો ઘણી છે અને મોટા મોટામાં પણ ખો� કાઢે
એવો છે, તોય પણ તે ક�યાણને માગ� ચાલતો નથી તેનું શું કારણ છે ?” �યાર ેમુિનએ ઉ�ર કરવા માં�યો પણ
�ી�મહારાજ ેઆશંકા કરી તે ઉ�ર ન થયો. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે ઉ�ર કરીએ જ,ે એમાં બુિ�
તો ઝાઝી છે પણ એની બુિ� દૂિષત છે, માટે એ ક�યાણને માગ� ચાલી શકતો નથી. જમે સુંદર ભ�સનું દૂધ હોય તેમાં
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સાકર ઘોળી હોય ને તેમાં સપ�ની લાળ પડી એટલે એ સાકર ને દૂધ હતું તે ઝેર થયું, પછી તેને જ ેપીવે તેના �ાણ �ય,
તેમ બુિ� તો ઝાઝી છે; પણ એણે કોઈ મોટા સંતનો અથવા પરમે�રનો અવગુણ લીધો છે; તે અવગુણ�પ દોષ એની
બુિ�માં આ�યો છે તે સપ�ની લાળ સરખો છે માટે એ તો ક�યાણને માગ� �ાંથી ચાલે ? પણ જો કોઈક એના મુખની
વાત સાંભળે તો તે સાંભળનારાની બુિ� પણ સ�સંગમાંથી પાછી પડી �ય છે અને એવી દૂિષત બુિ�વાળો �ાં �ાં
જ�મ ધર ે�યાં �યાં ભગવાનનો અથવા ભગવાનના ભ�નો �ોહ જ કર ેઅને જનેી બુિ� એવી રીતે દૂિષત ન હોય ને તે
જો થોડી જ હોય તો પણ તે પોતાના ક�યાણને અથ� જતન કરતો થકો પાછો પડતો નથી.”

10. ગઢડા �થમ ૫૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કોઈ �� પૂછો, �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “કોઈક તો સ�સંગમાં રહીને
િદવસ િદવસ ��યે વૃિ�ને પામતો �ય છે અને કોઈક તો સ�સંગમાં રહીને િદવસ િદવસ ��યે ઘટતો �ય છે તેનું શું
કારણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મોટા જ ેસાધુ તેનો જ ેઅવગુણ લે છે તે ઘટતો �ય છે અને તે સાધુનો જે
ગુણ લે છે તેનું અંગ વૃિ� પામતું �ય છે ને તેને ભગવાનને િવષે ભિ� પણ વૃિ� પામે છે. માટે તે સાધુનો અવગુણ ન
લેવો ને ગુણ જ લેવો. અને અવગુણ તો �યાર ેલેવો �ાર ેપરમે�રની બાંધેલ જ ેપંચવત�માનની મયા�દા તેમાંથી કોઈક
વત�માનનો તે સાધુ ભંગ કર ે�યાર ેતેનો અવગુણ લેવો, પણ કોઈ વત�માનમાં તો ફેર ન હોય ને તેની �વાભાિવક �કૃિત
ઠીક ન જણાતી હોય તેને જોઈને તે સાધુમાં બી� ઘણાક ગુણ હોય તેનો �યાગ કરીને જો એકલા અવગુણને જ �હણ
કર ેતો તેના �ાન, વૈરા�યાિદક જ ેશુભ ગુણ તે ઘટી �ય છે. માટે વત�માનમાં ફેર હોય તો જ અવગુણ લેવો પણ અમથો
ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેવો નિહ. અને જો અવગુણ લે નિહ, તો તેને શુભ ગુણની િદવસ િદવસ ��યે વૃિ� થતી
�ય છે.”

11. ગઢડા �થમ ૫૭ ( para.3)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનને િવષે જ ે�નેહ તેનું શું �પ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“�નેહનું �પ તો એ છે જ,ે �નેહમાં કોઈ �તનો િવચાર ન જોઈએ. અને �ાર ેજ ેગુણ િવચારીને �નેહ કર ેતે તો �ારે
અવગુણ દેખે �યાર ેતેનો �નેહ �ુટી �ય, માટે હેત તો જમે થયું હોય તેમ ને તેમ રહેવા દેવું, પણ િવચાર કરીને વાર ેવારે
�થાપન-ઉ�થાપન કરવું નિહ, ને મૂઢપણે ભગવાનને િવષે હેત કરવું. અને જ ેગુણને િવચારીને હેત કર ેતે હેતનો િવ�ાસ
નિહ, માટે હેત તો જમે દેહના સંબંધી સંગાથે છે તેવું ભગવાનને િવષે હેત કરવું અને એ હેતને મૂઢપણાનું હેત કહીએ
અને ભગવાનનું માહા��ય �ણીને જ ેહેત થાય છે તે તો બી� જ૧ રીતનું છે એમ �ણવું.”

12. ગઢડા �થમ ૫૮ ( para.5)

પછી મહાનુભાવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! સ�સંગમાં રહેતે થકે જટેલા અવગુણ હોય તે સવ� નાશ પામી
�ય અને િદનિદન ��યે ભગવાનની ભિ� વૃિ� પામતી �ય એનો શો ઉપાય છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“મોટાપુ�ષનો જમે જમે ગુણ �હણ કરતો �ય તેમ તેમ એની ભિ� વૃિ� પામતી �ય. અને અિતશય જ ેમોટા હોય
તેને જો અિતશય િન�કામી �ણે તો પોતે કૂતરા જવેો કામી હોય તે િન�કામી થાય; અને જો મોટાપુ�ષને િવષે
કામીપણાનો દોષ પરઠે તો ગમે તેવો િન�કામી હોય તો પણ અિતશય કામી થાય અને મોટાને િવષે �ોધી-લોભીપણું
પરઠે તો પોતે �ોધી લોભી થાય; અને જો મોટાપુ�ષને અિતશય િન�કામી, િનલ�ભી, િનઃ�વાદી, િનમા�ની, િનઃ�નેહી
સમજ ેતો પોતે પણ એ સવ� િવકારથી રિહત થઈ �ય અને પાકો હિરભ� થાય. તે પાકા હિરભ�નું શું લ�ણ છે ? તો
સારા જ ેશ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ પંચિવષય તેનો જમે દુઃખદાયક વ�તુનો સહેજ ેઅભાવ રહે છે તેમ જનેે
સહેજ ેઅભાવ રહે છે અને એક પરમે�રના �વ�પને િવષે અચળ િન�ા વત� છે તેને પાકો હિરભ� �ણવો. તે એવો
પાકો હિરભ� થયાનો તો એજ ઉપાય છે જ,ે પરમે�રના દાસનો ગુલામ થઈને રહે અને એમ �ણે જ,ે ‘એ સવ� ભ�
મોટા છે ને હંુ તો સવ�થી �યૂન છંુ. એમ �ણીને હિરભ�નો દાસાનુદાસ થઈ રહે અને એવી રીતે જ ેવત� તેના સવ�
િવકાર નાશ પામે અને તેને િદવસે િદવસે �ાન, વૈરા�ય, ભિ� આિદક જ ેશુભગુણ તે વૃિ� પામતા �ય છે.”

13. ગઢડા �થમ ૬૩ ( para.2)

પછી નૃિસંહાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનના િન�યમાં કસર હોય તેને કેવા સંક�પ થાય ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જનેે િન�યમાં કસર હોય તેને �ાર ેભગવાનમાં કાંઈ સામથ� દેખાય �યાર ેઅિત આનંદ થાય અને �ારે
સામથ� ન દેખાય �યાર ેઅંતર ઝાંખું થઈ �ય. અને પોતાના �દયમાં ભૂંડા સંક�પ થતા હોય ને તેને ટાળે તોય પણ ટળે
નિહ, �યાર ેભગવાનમાં અવગુણ પરઠે જ,ે ‘હંુ આટલા દહાડાથી સ�સંગ કરી કરીને મરી ગયો તોય પણ ભગવાન મારા
ભૂંડા ઘાટ ટાળતા નથી.’ એવી રીતે ભગવાનમાં દોષ પરઠે. અને જ ેપદાથ�માં પોતાને હેત હોય અને કોઈ �કાર ેતે
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પદાથ�માંથી મન પાછંુ ન વળતું હોય �યાર ેતેવો ને તેવો દોષ ભગવાનને િવષે પરઠે જ,ે ‘જમે માર ેિવષે કામાિદક દોષ છે
તેમ ભગવાનને િવષે પણ છે, પણ એ ભગવાન છે તે મોટા કહેવાય છે.’ એવી રીતના જનેે અંતરમાં ઘાટ થતા હોય તેના
િન�યમાં કસર �ણવી, એનો પિરપ� િન�ય ન કહેવાય.”

14. ગઢડા �થમ ૬૩ ( para.7)

એમ વાતા� કરીને પછી વળી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે અિત �ઢ િન�ય હોય તેનું થોડાકમાં લ�ણ કહંુ તે
સાંભળો જ,ે જનેે પિરપ� િન�ય હોય અને તે પોતે અ�યંત �યાગી હોય તો પણ તે પાસે ગમે તેવી �વૃિ� માગ�ની િ�યા
કરાવીએ તો તે કર,ે પણ તેમાંથી પાછો હઠે નિહ અને કચવાઈને પણ કર ેનિહ, રા� થકો કર.ે અને બીજંુ એ લ�ણ જ,ે
ગમે તેવો પોતામાં કોઈક �વભાવ હોય અને તે કોિટ ઉપાય કર ેતોય પણ ટળે એવો ન હોય ને જો તે �વભાવને
મુકા�યાનો પરમે�રનો આ�હ દેખે, તો તે �વભાવને ત�કાળ મૂકે. અને �ીજંુ એ લ�ણ જ,ે પોતામાં કાંઈક અવગુણ
હોય તો પણ પરમે�રની કથા-કીત�ન તથા ભગવાનના સંત તે િવના ઘડીમા� રહેવાય નિહ અને પોતાનો અવગુણ લે ને
સંતનો અિત ગુણ �હણ કર ેઅને ભગવાનની કથા કીત�ન અને ભગવાનના સંતનો અિત મિહમા સમજ,ે એવું જનેે વત�તું
હોય તેને પિરપ� િન�ય �ણવો. એવા િન�યવાળાને કોઈક િદવસ કોઈક �ાર�ધયોગે કરીને કાંઈક વત�વામાં ફેર
પડી �ય તો પણ તેનું અક�યાણ ન થાય, અને એવો િન�ય ન હોય ને તે ગમે તેવો �યાગી હોય તો પણ તેના ક�યાણમાં
ફેર છે.”

15. ગઢડા �થમ ૬૭ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઉ�ર તો ખરો; પણ આમ સમજ ેતો મોટા સ�પુ�ષના ગુણ મુમુ�ુમાં આવે છે તે
સમ�ાની રીત કહીએ તે સાંભળો જ,ે જ ેપુ�ષને પરમે�ર િવનાની બીજ ે�ાંઈ �ીિત ન હોય તેનો એમ ગુણ �હણ
કર ેજ ે‘આ પુ�ષ તો અિતશય મોટા છે અને એને આગળ લાખો માણસ હાથ જોડીને ઊભા રહે છે તો પણ લેશમા�
સંસારના સુખને ઈ�છતા નથી. અને હંુ તો અિતશય પામર છંુ જ ેકેવળ સંસારના સુખમાં આસ� થઈ ર�ો છંુ અને
પરમે�રની વાતમાં તો લેશમા� સમજતો જ નથી, માટે મને િધ�ાર છે.’ એવી રીતે અનુતાપ કર ેઅને મોટા પુ�ષનો
ગુણ �હણ કર ેઅને પોતાના અવગુણ �હણ કરીને અનુતાપ કર ેપછી એમ ને એમ પિરતાપ કરતે કરતે એના �દયને
િવષે વૈરા�ય ઊપજ ેઅને પછી તેમાં સ�પુ�ષના જવેા ગુણ આવે છે. હવે જનેા �દયમાં સ�પુ�ષના ગુણ ન જ આવે તેના
લ�ણ કહીએ તે સાંભળો જ,ે જ ેપુ�ષ એમ સમજ ેજ,ે ‘આ મોટા કહેવાય છે પણ િવવેક તો કોઈ �કારનો નથી, અને
ખાતાં પીતાં પણ આવડતું નથી, અને ઓઢતાં-પહેરતાં પણ આવડતું નથી અને પરમે�ર ેસુખ ઘણું આ�યું છે; તેને
ભોગવતા પણ આવડતું નથી અને કોઈને આપે છે તે પણ િવવેક િવનાનું આપે છે.’ એવી રીતે સ�પુ�ષમાં અનંત
�કારના અવગુણ પરઠે, એવો જ ેકુમિત પુ�ષ હોય, તેને િવષે કોઈ કાળે સ�પુ�ષના ગુણ આવે જ નિહ.”

16. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.5)

પછી િનમા�નાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાન અને ભગવાનના સંત તેને િવષે દોષબુિ� ન આવે તેનો શો ઉપાય છે
?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જવેો �થમ ક�ો એવો ભગવાનનો અચળ િન�ય હોય તો તેને કોઈ રીતે
ભગવાનને િવષે દોષબુિ� આવે નિહ; અને એવા મોટા જ ેભગવાન તેના દાસનો મિહમા �ાર ેિવચાર ે�યારે
ભગવાનના ભ�નો પણ કોઈ રીતે અવગુણ આવે નિહ.”

17. કાિરયાણી ૨ ( para.2)

અને �ી�મહારાજની આ�ાએ કરીને નાના નાના પરમહંસ આગળ આવીને ��ઉ�ર કરતા હતા. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો અમે એક �� પૂછીએ”. �યાર ેસવ� બો�યા જ,ે “પૂછો મહારાજ”, પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “એકની બુિ� તો એવી છે જ,ે જ ેદહાડાથી સ�સંગ કય� હોય તે દહાડાથી ભગવાનનો તથા સંતનો અવગુણ
આવે ખરો, પણ રહે નિહ, ટળી �ય. પણ એમ ને એમ ગુણ- અવગુણ આ�યા કર,ે પણ સ�સંગ મૂકીને કોઈ િદવસ �ય
નિહ. શા માટે જ,ે એને બુિ� છે, તે એમ �ણે જ,ે ‘આવા સંત ��ાંડમાં �ાંય નથી અને આ મહારાજ િવના બીજો
કોઈ ભગવાન નથી,’ એમ સમ�ણું હોય માટે સ�સંગમાં અડગપણે રહે છે. અને એકની તો એવી બુિ� છે જ,ે સંતનો
અથવા ભગવાનનો કોઈ િદવસ અવગુણ જ આવતો નથી. અને બુિ� તો એ બેયની સરખી છે અને ભગવાનનો િન�ય
પણ બેયનો સરખો છે, પણ એકને અવગુણ આ�યા કર ેછે ને એકને નથી આવતો, તે જનેે અવગુણ આવે છે તેની
બુિ�માં શો દોષ છે ? એ �� નાના િશવાનંદ �વામીને પૂછીએ છીએ”. પછી િશવાનંદ �વામીએ એનો ઉ�ર કરવા
માં�યો પણ ઉ�ર થયો નિહ. પછી ભગવદાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “એની બુિ� શાિપત છે”. પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “એ ઠીક કહે છે એનો ઉ�ર એ જ છે, જ ેકોઈ જગતમાં કહેતા નથી જ,ે ‘એને તો કોઈકનો ફટકાર લા�યો
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છે.’ એમ મોટા સંતને દુખ�યા હોય અથવા કોઈ ગરીબને દુખ�યા હોય અથવા મા બાપની ચાકરી ન કરી હોય, તે માટે
એમણે શાપ દીધો હોય, તેણે કરીને એની બુિ� એવી છે.”

18. કાિરયાણી ૩ ( para.2)

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

19. કાિરયાણી ૯ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે”હે મહારાજ ! જ ેભગવાનનો ભ� હોય ને તેને કોઈક ભગવદીયનો હૈયામાં
અવગુણ આવતો હોય અને તેણે કરીને તે ભગવાનના ભ� ઉપર રીસ ચડતી હોય, તો તે અવગુણ ટા�યાનો શો ઉપાય
છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેા હૈયામાં ભગવાનની ભિ� હોય ને ભગવાનનો મિહમા �ણતો હોય તેને
ભગવાનના ભ�નો અવગુણ આવે નિહ અને ભગવાનના ભ� ઉપર રીસની આંટી બંધાય જ નિહ. જમે ઉ�વ� જો
ભગવાનના મિહમાને સમજતા હતા, તો એમ વર મા�યો જ,ે ‘આ ગોપીઓની ચરણરજનાં અિધકારી એવા જે
વૃંદાવનને િવષે લતા તથા તૃણ તથા ગુ�છ; તેને િવષે હંુ પણ કોઈક થાંઉ.’ અને �ીકૃ�ણ ભગવાને વૃંદાવનને િવષે વૃ�ને
તથા પ�ીને તથા મૃગલાંને બળદેવ� આગળ અિત મોટા ભા�યવાળાં ક�ા છે. અને ��ાએ પણ �ીકૃ�ણ ભગવાન
પાસે એમ વર મા�યો છે જ,ે ‘હે �ભો ! આ જ�મને િવષે અથવા પશુ પ�ીના જ�મને િવષે હંુ જ ેતે તમારા દાસને િવષે
રહીને તમારા ચરણારિવંદને સેવું, એવું મા�ં મોટંુ ભા�ય થાઓ.’ માટે એવો �ાર ેભગવાનના ભ�નો મિહમા સમજે
�યાર ેતેને ભગવાનના ભ� ઉપર કોઈ િદવસ અવગુણની ગાંઠ ન બંધાય અને પોતાના ઈ� જ ે��ય� ભગવાન તેનો જે
ભ�; તેને િવષે જ ેકાંઈક અ�પ દોષ હોય તે મિહમાના સમજનારાની �િ�માં આવે જ નિહ. અને જ ેભગવાનના
મિહમાને �ણતો હોય તે તો ભગવાનના સંબંધને પા�યા એવા જ ેપશુ, પ�ી તથા વૃ�-વેલી આિદક તેને પણ દેવ તુ�ય
�ણે, તો જ ેમનુ�ય હોય ને ભગવાનની ભિ� કરતા હોય તથા વત�માન પાળતા હોય તથા ભગવાનનું નામ�મરણ
કરતા હોય ને તેને દેવ તુ�ય �ણે ને અવગુણ ન લે તેમાં શું કહેવું ? માટે ભગવાનનો મિહમા સમજ ેતેને ભગવાનના
ભ� સંગાથે વૈર ન બંધાય. અને જ ેમાહા��ય ન સમજ ેતેને તો ભગવાનના ભ� સંગાથે વૈર બંધાય ખ�ં. માટે જે
ભગવાનનું તથા ભગવાનના ભ�નું માહા��ય ન �ણતો હોય ને તે સ�સંગી છે તો પણ તેને તો અધ� િવમુખ �ણવો
અને ભગવાનનો ને ભગવાનના ભ�નો જ ેમિહમા સમજ ેતેને જ પુરો સ�સંગી �ણવો.”

20. લોયા ૧ ( para.10)

પછી નાના િશવાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�ારકે તો ભગવાનના ભ�નો મિહમા અિતશય સમ�ય છે ને
�ારકે તો અિતશય સમ�તો નથી, તેનું શું કારણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સંત છે તે તો ધમ�વાળા છે, તે
�ાર ેકોઈકને અધમ�માં ચાલતો દેખે �યાર ેતેને ટોકે, પછી જ ેદેહાિભમાની હોય તેને સવળો િવચાર કરીને િશ�ા �હણ
કરતા આવડે નિહ ને સામો તે સંતનો અવગુણ લે; માટે �ાં સુધી એને દુઃખાડીને કહે નિહ �યાં સુધી માહા��ય રહે ને



8/5/2019 અવગુણ

localhost/save%5d/અવગુણ.php 6/20

�ાર ેિહતની વાત પણ દુઃખાડીને કહે �યાર ેઅવગુણ લે ને માહા��ય ન �ણે. અને જનેે સંતનો અવગુણ આ�યો તેને
કોઈ રીતે �ાયિ�તે કરીને પણ શુ� થવાતું નથી. જમે કામાિદક દોષના પાપ-િનવારણ છે, તેમ સંતના �ોહનું પાપ-
િનવારણ છે નિહ. ને જમે કોઈને �ય રોગ થાય તેને ટા�યાનું કોઈ ઔષધ નથી, તે તો િન�ય મર;ે તેમ જનેે સંતનો
અવગુણ આ�યો તેને તો �યરોગ થયો �ણવો, તે તો પાંચ િદવસ મોડો-વહેલો િન�ય િવમુખ થશે. અને વળી જમે
મનુ�યના હાથ, પગ, નાક, આં�ય, આંગળીઓ એ આિદક જ ેઅંગ તે કપાય તો પણ એ મનુ�ય મૂઓ કહેવાય નિહ,
અને �ાર ેધડમાંથી માથું કપાઈ �ય �યાર ેતેને મૂઓ કહેવાય; તેમ હિરજનનો જનેે અવગુણ આવે તેનું તો માથું
કપાણું. અને બી� વત�માનમાં કદાિચત્ ફેર પડે તો અંગ કપાણું કહેવાય પણ તે �વે ખરો, કહેતાં તે સ�સંગમાં ટકે
ખરો; અને જનેે સંતનો અવગુણ આ�યો તે તો િન�ય સ�સંગથી �ાર ે�યાર ેિવમુખ જ થાય, એ એનું માથું કપાણું
�ણવું.”

21. લોયા ૧ ( para.11)

પછી ભગવદાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હિરજનનો અવગુણ આ�યો હોય તેને ટા�યાનો કોઈ ઉપાય છે કે નથી ?”
�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઉપાય તો છે પણ અિત કઠણ છે, તે અિતશય ��ાવાળો હોય તેથી થાય છે. �ારે
કોઈ સંતનો અવગુણ આવે �યાર ેએમ િવચાર કર ેજ,ે ‘મ� અિત મોટંુ પાપ કયુ�, જ ેમાટે ���વ�પ એવા જ ેભગવાનના
ભ� તેનો અવગુણ લીધો.’ એવા િવચારમાંથી અિતશય દાઝ હૈયામાં થાય, તે દાઝને માર ેઅ� જમે તો તેના �વાદુ-
કુ�વાદુપણાની ખબર પડે નિહ તથા રાિ�ને િવષે િન�ા પણ આવે નિહ. અને �ાં સુધી સંતનો અવગુણ હૈયામાંથી ટળે
નિહ �યાં સુધી જમે જળ િવનાનું માછલું તરફડે તેમ અિત �યાકુળ થાય. અને �ાર ેએ સંતનો હૈયામાં અિતશય ગુણ
આવે ને તે સંત કોઈ વાતે દુઃખાણા હોય તો તેને અિત દીન થઈને �સ� કર.ે એવી �તનો જનેા �દયમાં િવચાર રહેતો
હોય, તો તેને સંતનો અવગુણ આ�યો હોય, તે પણ ટળી �ય ને સ�સંગમાંથી પણ િવમુખ ન થાય; પણ એ િવના
બીજો કોઈ એનો ઉપાય નથી ક�ો, એ જ એક ઉપાય છે.”

22. લોયા ૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� પરમહંસને �� પૂ�ો જ,ે “કેટલા સંક�પ કહેવાય �યાર ેિન�કપટ કહેવાય ને કેટલા સંક�પ ન
કહેવાય �યાર ેકપટી કહેવાય?” પછી પરમહંસ વતે એનો ઉ�ર ન થયો, �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પંચવત�માન
સંબંધી પોતામાં કા�યપ હોય ને તે પોતાથી િવચાર ેકરીને ટળતી ન હોય તો તે કા�યપ જમેાં ન હોય એવા જ ેસંત તેને
આગળ કહેવું અને કોઈક સંતનો અવગુણ પોતાને આ�યો હોય તો તે કહેવો તથા ભગવાનના િન�યમાં અિન�યનો
ઘાટ થયો હોય તે પણ કહેવો �યાર ેતે િન�કપટ કહેવાય અને એ માંહીલો સંક�પ થયો હોય ને તેને જ ેસંતની આગળ ન
કહે, તેને કપટી �ણવો.”

23. લોયા ૬ ( para.5)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “કેવી �તનો સ�સંગી અથવા પરમહંસ હોય અને ધમ�માં સંપૂણ� રહેતો હોય ને
તેને પાસે બેસીએ ને વાત સાંભળીએ તો દોષ લાગે ?” �યાર ેતેનો ઉ�ર પણ પોતે કય� જ,ે “જનેે ભગવાનનો િન�ય
હોય ને ધમ�માં પણ પોતે રહેતો હોય તો પણ જો તેને �યવહારમાં આસિ� હોય તથા દેહાિભમાન હોય તથા માન હોય
ને તેને ભગવાન તથા સંત તે ખોદે, તો તે ભગવાનનો ને સંતનો અવગુણ જ�ર લે. પછી બી�ને આગળ પણ
ભગવાનના તથા સંતના અવગુણની વાત કરીને તેને િવમુખ જવેો કર.ે એવો જ ેહોય તેનો કોઈ રીતે સંબંધ ન રાખવો
અને રાખે તો ભૂંડંુ થાય.”

24. લોયા ૬ ( para.13)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “કયે ઠેકાણે ભગવાનનાં દશ�નાિદકને િવષે તથા સંતને િવષે હેત ન રાખવું ને
કયે ઠેકાણે રાખવું ?” �યાર ેતેનો ઉ�ર પણ પોતે કય� જ,ે “અમે સવ� સંતને સાધારણપણે કહેતા હોઈએ જ,ે ‘બુરાનપુર
તથા કાશીએ કોણ જશે ?’ �યાર ેકોઈ બોલે નિહ �યાર ેતે સભામાંથી પોતે ઊઠીને અમને એમ કહેવું જ,ે ‘કહો તો હે
મહારાજ ! હંુ �ઉં.’ એમ કહીને અમારી આ�ા લઈને �યાં જવું. એવે ઠેકાણે અમારી �સ�તાને અથ� અમારા
દશ�નાિદકનું તથા સંતસમાગમનું હેત પણ ન રાખવું. અને અમે તથા સંત તે જનેે કચવાણા હોઈએ ને વઢીને િતર�કાર
કરીને બહાર કાઢી મૂ�ો હોય ને તે શોકે કરીને રોતો હોય ને તે પાસે કોઈ એકડમલ િવમુખ જવેો આવી સંતનો અથવા
અમારો અવગુણ કહેવા લાગે �યાર ેતેની આગળ તે સંતની કોરનું ને ભગવાનની કોરનું બહુ હેત જણાવે અને એમ કહે
જ,ે ‘હંુ તો એનો વેચાણ છંુ ને મારા કટકા કરી નાખે તો પણ માર ેએમનો અવગુણ ન આવે, એ તો મારા ક�યાણના
કરતલ છે.’ એવી રીતે તે ઠેકાણે અિતશય હેત જણવે.”
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25. લોયા ૮ ( para.2)

તે સમયને િવષે �ી�મહારાજને મુ�ાનંદ �વામીએ �� પુ�ો જ,ે “જ ેભોળો હોય તેને તો કોઈ �વભાવ દેખીને
સંતનો અવગુણ આવે, પણ જ ેડા�ો હોય તેને સંતનો અવગુણ કેમ આવે છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જે
ડા�ો હોય તેને પોતામાં જ ેકોઈ અયો�ય �વભાવ દે�યામાં આ�યો ને તેની ઉપર પોતે અિત દોષબુિ� રાખીને �ષેે
સિહત તે �વભાવને ટા�યાનો દાખડો કરતો હોય અને તે �વભાવ ઉપર પોતાને અિત ખાર હોય અને તેનો તે �વભાવ
કોઈ બી� સંતમાં દેખાય �યાર ેતેનો અભાવ આવે છે, અને જ ેમૂખ� હોય તે તો પોતાના �વભાવને ટાળે નિહ ને બી�
સંતમાં કાંઈક તે �વભાવ દેખે તો તેનો અવગુણ લે છે તેને મૂખ� કહીએ.”

26. લોયા ૧૬ ( para.6)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “એવો કયો એક અવગુણ છે જ,ે જણેે કરીને સવ� ગુણમા� તે દોષ�પ થઈ
�ય છે ? તે કહો.” �યાર ે�ીપાત્ દેવાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભ�નો જ ે�ોહ કર ેતેના જ ેસવ� ગુણ તે
દોષ�પ થઈ �ય છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ઉ�ર પણ ખરો, પણ અમે તો એનો ઉ�ર બીજો ધાય� છે
જ,ે સવ� ગુણે સંપ� હોય ને જો ભગવાનને અિલંગ સમજતો હોય પણ મૂિત�માન ન સમજ,ે એ મોટો દોષ છે; એણે કરીને
એના બી� સવ� ગુણ દોષ�પ થઈ �ય છે.”

27. લોયા ૧૬ ( para.7)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “સંતનો અભાવ શાણે કરીને આવે છે ? તે કહો.” પછી એનો ઉ�ર પરમહંસે
કરવા માં�યો પણ થયો નિહ. �યાર ે�ી�મહારાજ ેએનો ઉ�ર કય� જ,ે “જનેે માન હોય તેને સંતનો અભાવ આવે છે.
કેમ જ,ે જ ેમાની હોય તેનો એવો �વભાવ હોય જ,ે જ ેપોતાને વખાણે તેમાં સો અવગુણ હોય તે સવ�ને પ�યા મૂકીને
તેમાં એક ગુણ હોય તેને બહુ માને; અને જ,ે પોતાને વખાણતો ન હોય ને તેમાં સો ગુણ હોય તે સવ�ને પ�યા મૂકીને તેમાં
કોઈક જવેો-તેવો એક અવગુણ હોય તેને બહુ માનીને તેનો �થમ તો મન તથા વચન; તેણે કરીને �ોહ કર ેને પછી દેહે
કરીને પણ �ોહ કર.ે માટે એ માન�પ મોટો દોષ છે. અને તે માન સમજુમાં જ હોય ને ભોળામાં ન હોય એમ �ણવું
નિહ; ભોળામાં તો સમજુ કરતાંય ઝાઝંુ હોય છે.”

28. લોયા ૧૭ ( para.6)

અને એ ભગવાનને ભજતા હોય એવા જ ેસંત તેનું પણ એ બહુ માહા��ય સમજ ેજ,ે ‘એવા મોટા જ ેભગવાન તેના
સા�ાત્ ઉપાસક એ સંત છે, માટે એ બહુ મોટા છે.’ જમે ઉ�વ પોતે કેવા મોટા હતા! પણ જો આવી રીતે ભગવાનનું
માહા��ય સમજતા હતા તો પોતાને કાંઈ ડહાપણનું માન ન ર�ું ને ગોપીઓના ચરણની રજને પામવાને ઈ��ા અને
વૃ�-વેલીનો અવતાર માં�યો; કેમ જ,ે એવા મોટા ભગવાન જનેા માગ�ને વેદની �ુિત ખોળે છે, તે ભગવાનને િવષે એ
ગોપીઓની �ીિત અિતશય ભાળી. તેમ એવા ભગવાનના સંત હોય તેને આગળ માન કેમ રહે ? અને તેને નમાય કેમ
નિહ ? તેની આગળ તો દાસાનુદાસ થઈને રહેવાય અને પાંચ પાંચ ખાસડાં માર ેતો પણ ખમે અને એમ સમજ ેજ,ે
‘મારા મોટા ભા�ય થયા જ ેએવા સંતનો હંુ િતર�કાર સહુ છંુ, નિહ તો �ાર�ધવશ થઈને બાયડી-છોકરાના િતર�કાર
સહેવા પડત તથા માબાપના તથા રા�ના િતર�કાર સહેવા પડત અને �ાર�ધવશ થઈને ડોડી ની ભા� ખાવી પડત
તથા મો�ય ખોદીને ખાવી પડત, તે કરતા આ સંતને સંગે રહીને હંુ િનઃ�વાદી વત�માન પાળું છંુ.’ તે મારા મોટા ભા�ય છે
અને �ાર�ધવશ થઈને જવેા-તેવા વ� તથા ચીથંરાં પહેરવા પડત, તે કરતા આ સંતને સંગે રહીને હંુ ગોદડી ઓઢંુ છંુ, તે
એ મારા મોટા ભા�ય છે.’ અને સંતની સભામાં �ય છે ને પોતાને માન જડતું નથી �યાર ેએ સંતનો અવગુણ લે છે, �યારે
એને સંતની મો�પ ���ામાં આવી નથી, નિહ તો અવગુણ લેત નિહ. જમે મુંબઈનો ગવન�ર સાહેબ ખુરસી નાંખીને
બેઠો હોય ને તેની સભામાં કોઈ ગરીબ માણસ �ય ને તેને ખુરસી ન નાંખી દે ને આદર કોઈ ન કર,ે �યાર ેકાંઈ એને તે
ઈં�જે ઉપર ધોખો થાય છે ? ને કાંઈ તેને ગાળ દીધાનું મનમાં થાય છે ? લેશમા� પણ થતું નથી. શા માટે જ,ે એ
ઈં�જેની મોટાઈ �ણી છે જ,ે ‘એ તો મુલકનો પાદશાહ છે ને હંુ તો કંગાલ છંુ,’ એવું �ણીને ધોખો થાય નિહ; તેમ જો
સંતની મોટાઈ �ણી હોય તો તે સંત ગમે તેવો િતર�કાર કર ેતો પણ ધોખો થાય નિહ અને જટેલો લે એટલો પોતાનો
અવગુણ લે પણ સંતનો અવગુણ તો કોઈ રીતે લે જ નિહ. માટે જનેે ભગવાનનું ને સંતનું માહા��ય સમ�ણું છે તેનો
પાયો સ�સંગમાં અચળ છે અને જનેે માહા��ય નથી સમ�ણું તેનો િવ�ાસ નિહ.”

29. લોયા ૧૮ ( para.3)
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�યાર ેતમે કહેશો જ,ે ‘તે ભગવાનનું કેવું �પ છે ?’ તો કહીએ છીએ જ,ે ‘ભગવાન તો સિ�ચદાનંદ�પ છે ને તજેોમય
મૂિત� છે, અને જનેા એક એક રોમને િવષે કોિટ કોિટ સૂય� જવેો �કાશ છે, ને કોિટ કામદેવને પણ લ�ા પમાડે એવા તે
ભગવાન �પાળા છે અને અનંતકોિટ ��ાંડના પિત છે. રા�િધરાજ છે, સવ�ના િનયંતા છે, સવ�ના અંતયા�મી છે અને
અિતશય સુખ�વ�પ છે અને જનેા સુખની આગળ અનંત �પવાન �ીઓને જોયાનું જ ેસુખ તે તુ�છ થઈ �ય છે
અને આ લોક-પરલોક સંબંધી જ ેપંચિવષયના સુખ તે ભગવાનની મૂિત�ના સુખ આગળ તુ�છ થઈ �ય છે; એવું
ભગવાનનું �વ�પ છે. તે �વ�પ સદા િ�ભજુ જ છે ને પોતાની ઈ�છાએ કરીને �ારકે ચતુભુ�જ પણ જણાય છે,
અ�ભજુ પણ જણાય છે અને સહ�ભજુ પણ દેખાય છે. અને તે જ ભગવાન મ��ય-ક�છ-વરાહાિદક �પને તથા
રામકૃ�ણાિદક �પને કોઈક કાય�ને અથ� ધારણ કર ેછે, પણ જ ેએ પોતાનું મૂળ �પ છે તેને ત�ને એ અવતારનું ધારણ
નથી કરતા; તે જ ભગવાન પોતે અનંત ઐ�ય� ને અનંત શિ� સિહત જ મ��ય-ક�છાિદક �પને ધારણ કર ેછે. અને જે
કાય� િનિમ�ે જ ેદેહનું ધારણ કયુ� હોય તે કાય� થઈ રહે છે �યાર ેતે દેહનો �યાગ પણ કર ેછે. તે ભાગવતમાં ક�ું છે;
“भूभारः �िपतो येन तां तनंू िवजहावजः । क�कं क�केनैव �यं चापीिशतुः समम् ।।” જ ેજ ેદેહે કરીને ભગવાને
પૃ�વીનો ભાર ઉતાય� તથા �વોને દેહાિભમાન�પ જ ેચૈત�યમાં કાંટો ખૂંચી ર�ો હતો તેને કાઢીને ને કાઢવાના
કાંટા�પ જ ેપોતાનો દેહ તેને પણ �યાગ કય�. અને રા�સને મારવાને અથ� ભગવાને નૃિસંહ�પ ધાયુ� ને પછી તે કાય�ને
કરીને પછી તે દેહનો �યાગ કરવાને ઈ��ા, પણ તે િસંહને કોણ માર?ે પછી પોતાની ઈ�છાએ કરીને કાળ�પ િશવ તે
શરભનું �પ ધારીને આ�યા. ને નૃિસંહને ને શરભને યુ� થયું. પછી બેય જણે દેહ મૂ�ો. તેણે કરીને િશવ શરભે�ર
મહાદેવ થયા અને નૃિસંહ�એ દેહ મૂ�ો તે નારિસંહી શીલા થઈ. માટે િચ�ામણમાં �ાં �ાં મ��ય-કૂમા�િદક
ભગવાનના અવતારના િચ�ામણ કર ેછે �યાં �યાં થોડાક મ��ય-ક�છાિદકનો આકાર કરીને પછી તે ઉપર શંખ, ચ�,
ગદા, પ�, વ�ૈંતીમાળા, પીતાંબર વ�, િકરીટ-મુકુટ, �ીવ�સનું િચ�, ઈ�યાિદક િચ�ે સિહત ભગવાનની મૂિત�ને લખે
છે તો જો ભગવાનનું �પ અનાિદ એવું જ છે. અને �ીકૃ�ણ ભગવાને �થમ જ�મસમયમાં વસુદેવ-દેવકીને ચતુભુ�જ �પે
દશ�ન દીધું અને અ�ૂરને ચતુભુ�જ�પે દશ�ન જળને િવષે દીધું તથા �િ�મણીને મૂ�છા� આવી �યાર ેપણ ચતુભુ�જ�પે
દશ�ન દીધું અને અજુ�ને પણ એમ ક�ું જ,ે ‘तेनैव �पेण चतुभु�जेन सह�बाहो भव िव�मूत�!’ માટે અજુ�ન પણ
ચતુભુ�જ�પ દેખતા અને યાદવા�થળી કરીને પીપંળાની હેઠે �ીકૃ�ણ ભગવાન બેઠા હતા તે સમયમાં ઉ�વ�એ તથા
મૈ�ેય ઋિષએ ભગવાનનું �પ ચતુભુ�જ, શંખ, ચ�, ગદા, પ�, પીતાંબર સિહત દીઠંુ. અને �ીકૃ�ણ ભગવાન તો �યામ
હતા ને તેનું �પ તો કોિટ કામને લ�ા પમાડે એવું ક�ું છે. માટે એવા મનુ�ય જવેા જણાય છે, તેને િવષે જ પૂવ� ક�ો
એવો �કાશ ને સુખ તે સવ� ર�ા છે. તે જનેે �યાન, ધારણા, સમાિધનું અંગ હોય તેને એની એ મૂિત� છે તે જ કોિટ કોિટ
સૂય�ના �કાશે યુ� દેખાય છે, પણ મશાલ-દીવાનું કામ પડતું નથી. અને એવો �કાશ એ ભગવાનને િવષે છે ને નથી
દેખાતો તે તો એ ભગવાનની એવી ઈ�છા છે અને એ ભગવાન ઈ�છે જ,ે ‘એવો �કાશવાન હંુ આ ભ�ને દેખાઉં’, તો
તે �કાશે યુ� એવી એ જ મૂિત�ને દેખે છે. માટે જનેે ભગવાનનો િન�ય હોય તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘ગોલોક, વૈકંુઠ,
�ેત�ીપ, ��પુર એ ધામના જ ેઐ�ય�, સમૃિ� તથા પાષ�દ તેણે સિહત, એ ભગવાન છે અને એમની સેવાના કરતલ
તો રાિધકા, લ�મી આિદક છે, એવા પરમભાવે સિહત ભગવાનને દેખે છે. અને જ ેમૂઢ છે તે માણસ જવેા દેખે છે. તે
�ીકૃ�ણ ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે, “अवजान�� मां मूढा मानुषी ंतनुमाि�तम् । परं भावमजान�ो मम भूतमहे�रम् ।।”
માટે જ ેમૂઢ છે તે ભગવાનના એવા પરમભાવને ���ા િવના ભગવાનને િવષે પોતાના જવેા મનુ�યના ભાવને પરઠે છે,
તે મનુ�યભાવ તે શું ? તો કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા ઈ�યાિદક અંતઃકરણના ભાવ છે તથા હાડ,
ચામ, મળ, મૂ�ાિદક તથા જ�મ, મરણ, બાળ, યૌવન, વૃ� એ સવ� દેહના ભાવ છે. ઈ�યાિદક જ ેમનુ�યભાવ તે સવ�
ભાવને ભગવાનને િવષે પરઠે છે. માટે એવા ભાવનો પરઠનારો જ ેહોય તેને ભગવાનના િન�ય જવેું જણાય છે તો પણ
તેનો િન�ય કાચો છે. અને એ જ�ર સ�સંગમાંથી પડશે. અને એ ભગવાન તો પરમ િદ�યમૂિત� છે ને ભગવાનને િવષે
તો એ મનુ�યભાવનો લેશ નથી. માટે એ ભગવાનમાંથી મનુ�યભાવને ટાળીને દેવભાવ લાવવો, પછી ��ાિદકનો ભાવ
લાવવો, પછી �ધાનપુ�ષનો ભાવ આવે, પછી �કૃિતપુ�ષનો ભાવ આવે, પછી અ�રનો ભાવ આવે, પછી અ�રાતીત
એવા પુ�ષો�મ તેનો ભાવ આવે છે. જમે �જના ગોપને આ�ય��પ �ીકૃ�ણ ભગવાનનાં ચિર� દેખીને �થમ તો
દેવભાવ આ�યો, પછી ગગા�ચાય�નાં વચનને સંભારીને નારાયણનો ભાવ આ�યો, પછી એમ ક�ું, ‘જ ેતમે તો નારાયણ
છો, માટે અમને તમા�ં ધામ દેખાડો.’ �યાર ેઅ�રધામ દેખા�યું. એવી રીતે ભગવાનને િવષે જનેે િદ�યભાવ છે તેનો
પૂરો િન�ય �ણવો. અને એમ કહે છે જ,ે ‘આને �થમ ભગવાનનો િન�ય નહોતો ને હવે થયો.’ તે શું એ �થમ
ભગવાનને નો’તો દેખતો ? દેખતો તો હતો, પણ મનુ�યભાવે સિહત દેખતો હતો અને પછી �ાર ેિન�ય થયો �યાર ેતે
િદ�યભાવ સિહત દશ�ન કયુ�, �યાર ેએને િન�ય થયો �ણવો. અને �ાર ેભગવાનને િવષે એવો િદ�યભાવ ન સમજે
�યાર ેએને વાતેવાતે ધોખો થાય ને ગુણ- અવગુણ લીધા કર ેછે જ,ે ‘આનીકોરનો પ� રાખે છે ને અમારો પ� રાખતા
નથી તથા આને વધુ બોલાવે છે ને અમને નથી બોલાવતા અને આને ઉપર વધુ હેત છે ને અમારી ઉપર નથી.’ એવી
રીતે ગુણ- અવગુણ પર�યા કર ેછે. તેણે કરીને એનું અંતર િદવસે િદવસે પાછંુ પડીને અંતે તે િવમુખ થાય છે. માટે
ભગવાનને િવષે તો મનુ�યભાવ ન જ પરઠવો અને ભગવાનના ભ�ને િવષે પણ મનુ�યભાવ ન પરઠવો. કાં જ,ે દેહે
કરીને તો ભગવાનના ભ�માં કોઈક આંધળો હોય, લૂલો હોય, કોિઢયો હોય, બહેરો હોય, વૃ� હોય, કુ�પ હોય અને
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તે �ાર ેદેહ મૂકે છે �યાર ેશું ભગવાનના ધામમાં એવા આંધળા-લૂલા જ રહે છે ? નથી રહેતા. એ તો સવ� મનુ�યપણાના
ભાવ છે, તેને મૂકીને િદ�ય�પ થાય છે, ���પ થાય છે. માટે હિરના ભ�ને િવષે મનુ�યભાવ ન પરઠાય તો
પરમે�રને િવષે કેમ પરઠાય ? અને આ જ ેવાત છે તે સૂઝે તો આજ સમજો તો એટલી સમજવી છે અને સૂઝે તો સો વષ�
કરીને સમજો તો પણ એટલી સમજવી છે અને આ વાત સમ�ને એની �ઢતાની ગાંઠ પા�યા િવના છુટકો નથી. માટે
આ અમારી વાત છે તે સવ� હિરભ�ને યાદ રાખીને પર�પર કરવી અને �ાર ેકોઈને અણસમજણે કરીને ધોખો થાય
�યાર ેતેને આ વાત કરીને ચેતાવી દેવો. અને આ જ ેઅમારી વાતા� છે તેને િન�ય ��યે િદવસમાં એકવાર કરવી, એમ
અમારી આ�ા છે; તેને ભુલશો મા, જ�ર ભુલશો મા.” એમ કહીને �ી�મહારાજ સવ� હિરભ�ને ‘જય
�વાિમનારાયણ’ કહીને હસતા થકા પોતાને ઉતાર ેપધાયા�. એવી રીતે �ી�મહારાજની વાતા� સાંભળીને સવ� સાધુ
તથા સવ� હિરભ� તે �ી�મહારાજને સવ� અવતારના કારણ અવતારી �ણીને િદ�યભાવની અિતશય �ઢતા કરતા
હવા.

30. પંચાળા ૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� પરમહંસ માંહોમાંહી ��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેમુિનબાવે ��ાનંદ �વામીને ��
પૂ�ો જ,ે “આવો સ�સંગનો ને ભગવાનનો યોગ મ�યો છે ને બી� િવકાર સવ� ટળી ગયા છે તથા સ�સંગનો ખપ છે,
તો પણ માન-ઈ�યા� કેમ રહી �ય છે?” પછી એનો ઉ�ર ��ાનંદ �વામીએ કરવા માં�યો, પણ થયો નિહ. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એવો જ ેછે તેમાં બુિ� નથી. અને જ ેબુિ�વાળો છે તે તો પોતામાં જટેલા અવગુણ હોય
તેને �ણે તથા જટેલા ગુણ હોય તેને પણ �ણે અને બી�માં જ ેગુણ તથા અવગુણ હોય તેને પણ �ણે. અને જે
બુિ�વાળો ન હોય તે તો પોતામાં ગુણ જ �ણે, પણ અવગુણ હોય તેને તો �ણે જ નિહ; અને પોતાને સનકાિદક જવેો
મોટો �ણે ને બી� મોટા હોય તેને પણ પોતાથી ઉતરતા �ણે. અને જ ેબુિ�વાળો હોય તે પોતાના અવગુણને
�ણતો હોય જ,ે ‘મારામાં આટલો અવગુણ છે.’ પછી તેની ઉપર ચાડ રાખીને તે અવગુણ ને ટાળી નાંખે તથા તે
અવગુણને ટાળવાની બી� સંત વાતા� કરતા હોય તેને િહતકારી માને; માટે એમાં માન-ઈ�યા�િદક કોઈ અવગુણ રહે
નિહ. અને કોઈકમાં મોટી બુિ� જણાતી હોય ને તે જો પોતાના અવગુણને ન િવચારતો હોય તો તેની �યાવહાિરક
બુિ� �ણવી; અને તે બુિ� ઉપરથી તો બહુ ચો�ળી જણાય, પણ એને બુિ�વાળો ન કહેવાય, તેને તો અિત મૂખ�
�ણવો; અને એની એ બુિ� પોતાના મો�ના કામમાં આવે નિહ. ને થોડીક બુિ� હોય અને જો પોતામાં અવગુણ
હોય તેને �ણીને તેને ટા�યાનો ઉપાય કર ેતો એની થોડી બુિ� પણ મો�ને ઉપયોગી થાય છે અને એને જ
બુિ�વાળો કહીએ અને જ ેપોતામાં તો કોઈ વાર ેઅવગુણ પરઠે નિહ ને ગુણ જ પરઠે તેને મૂખ� કહીએ; અને પોતામાં
અવગુણ પરઠે તેને બુિ�વાળો કહીએ.”

31. ગઢડા મ�ય ૧૦ ( para.7)

એ વાતા� સાંભળીને મુ�ાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! �ાન, વૈરા�ય અને ભિ�; એને િવષે
પરમે�રને િવષે �ીિત થવાનું કેને િવષે અિધક દૈવત આ�યું ? તે સમ�ણું નિહ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“ભિ�ને િવષે દૈવત ઘણું છે અને �ાન વૈરા�યમાં દૈવત તો છે પણ ભિ� જટેલું નથી અને ભિ� તો અિત દુલ�ભ છે. તે
ભિ�વાળાનાં લ�ણ આવા હોય છે જ,ે �ાર ે�વોના ક�યાણ અથ� ભગવાન મનુ�ય જવેી મૂિત� ધરીને પૃ�વીને િવષે
િવચર ેછે, �યાર ેભગવાનના કેટલાક ચિર� તો િદ�ય હોય ને કેટલાક ચિર� તો માિયક જવેા હોય, તે �ાર ેભગવાને
કૃ�ણાવતાર ધાય� �યાર ેદેવકીવસુદેવને ચતુભુ�જ દશ�ન દીધું તથા ગોવધ�ન તો�યો તથા કાળીયનાગને કાઢીને યમુના�નું
જળ િનિવ�ષ કયુ� તથા ��ાનો મોહ િનવારણ કય� તથા અ�ૂર�ને યમુનાના જળને િવષે દશ�ન દીધું તથા મ�લ, હિ�ત,
કંસાિદ દુ�ને મારીને સવ� યાદવનું ક� િનવારણ કયુ�. તેમ જ રામાવતારને િવષે ધનુષ ભાં�યું તથા રાવણાિદક દુ�ને
મારીને સવ� દેવતાનું ક� િનવારણ કયુ�, ઇ�યાિદક જ ેપરા�મ તે ભગવાનનાં િદ�ય ચિર� કહેવાય. અને સીતાહરણ થયું
�યાર ેરઘુનાથ� રોતાં રોતાં ઘેલા જવેા થઇ ગયા તથા કૃ�ણાવતારમાં કાળયવનની આગળ ભા�યા તથા જરાસંઘની
આગળ હાયા� ને પોતાની રાજધાની જ ેમથુરા તેને ત�ને સમુ�ના બેટમાં જઇ વ�યા ઇ�યાિદક જ ેભગવાનનાં ચિર� તે
�ાકૃત જવેા જણાય છે. માટે િદ�ય ચિર� હોય તેમાં તો પાપી હોય તેને પણ િદ�યપણું જણાય પણ �ાર ેભગવાન
�ાકૃત ચિર� કર ેને તેને િવષે પણ જનેે િદ�યપણું જણાય �યાર ેતે પરમે�રનો ભ� સાચો. અને ભગવાને ગીતામાં ક�ું
છે જ,ે “ज� कम� च मे िद�मेवं यो वेि� त�तः । ��ा देहं पुनज�� नैित मामेित सोऽजु�न ।।” એ �ોકનો એમ અથ� છે
જ,ે ‘હે અજુ�ન ! મારા જ�મ ને કમ� તે િદ�ય છે, તેને જ ેિદ�ય �ણે તે દેહને મૂકીને ફરી જ�મને નથી પામતો, મને જ પામે
છે.’ માટે જ ેભગવાન િદ�ય ચિર� કર ેતે તો ભ� ને અભ� બેયને િદ�ય જણાય, પણ �ાર ેમનુ�યના જવેા �ાકૃત
ચિર� કર ેતો પણ તેને િવષે જનેે િદ�યપણું જ જણાય પણ કોઈ રીતે ભગવાનનાં તે ચિર�માં અભાવ આવે નિહ, એવી
જનેી બુિ� હોય તેને પરમે�રની ભિ� કહેવાય; અને એવી ભિ� કર ેતે જ ભ� કહેવાય. અને એ �ોકમાં ક�ું જે
ફળ તે આવા ભ�ને જ થાય છે. અને જમે ગોપીઓ ભગવાનનાં ભ� હતા તે કોઈ રીતે ભગવાનનો અવગુણ લીધો જ
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નિહ અને રા� પરીિ�તે તો ગોપીઓની વાત સાંભળી, એટલામાં જ ભગવાનનો અવગુણ લીધો. પછી શુક�એ
ભગવાનનું સમથ�પણું દેખાડીને તે અવગુણને ખોટો કરી ના�યો. માટે જ ેજ ેભગવાન ચિર� કર ેતે સવ�ને ગોપીઓની
પેઠે િદ�ય �ણે પણ કોઈ રીતે �ાકૃત �ણીને અભાવ તો આવે જ નિહ, એવી જ ેભિ� તે તો મહાદુલ�ભ છે. અને એક
બે જ�મને સુકૃતે કરીને એવી ભિ� ન આવે એ તો અનેક જ�મના �ાર ેશુભ સં�કાર ભેળા થાય છે, �યાર ેતેને
ગોપીઓના સરખી ભિ� ઉદય થાય છે. અને એવી ભિ� છે તે જ પરમપદ છે. માટે આવી રીતની જ ેભિ� તે �ાન
વૈરા�ય થકી અિધક છે અને જનેા �દયને િવષે આવી રીતની ભિ� હોય તેને ભગવાનને િવષે �ીિતમાં શું બાકી છે ?
કાંઇ બાકી નથી.”

32. ગઢડા મ�ય ૧૧ ( para.7)

એ �ોકનો પૂવ� વાત કરી એ જ ભાવ છે. માટે એ વાતા� છે, તે સુધી અટપટી છે, તે જો પૂરી સમ�ણી ન હોય તો
ભગવાનના ભ� હોય તેનો પણ સવ� અ�ાની �વના સરખો દેહનો �યવહાર જોઈને તે ભગવાનના ભ�નો અવગુણ
લે; તેણે કરીને અવગુણનો લેનારો નારકી થાય છે. અને ભગવાનના ભ�ની ને િવમુખ �વની િ�યામાં તો ઘણો ફેર છે.
કેમ જ,ે િવમુખ જ ેજ ેિ�યા કર ેછે, તે પોતાની ઇિ��યોને લાડ લડાવવાને અથ� કર ેછે ને ભગવાનનો ભ� જ ેજ ેિ�યા કરે
છે, તે તો કેવળ ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તેની સેવાને અથ� કર ેછે. માટે હિરજનની જ ેસવ� િ�યા તે તો ભિ��પ
છે. અને જ ેભિ� છે તે તો નૈ�ક�ય� જ ે�ાન તે �પ છે. માટે હિરજનની િ�યા છે, તે તો સવ� નૈ�ક�ય��પ૨ છે. �યાં �ોક
ભગવદ્ ગીતાનો છે,

33. ગઢડા મ�ય ૧૧ ( para.9)

એ �ોકનો અથ� છે જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય તે ભગવાનની �સ�તાને અથ� જ ેજ ેકમ� કર ેછે, તે કમ�ને િવષે અકમ� જે
�ાન તેને જ ેદેખે છે અને િવમુખ હોય તે િનવૃિ�માગ� પકડીને અકમ�પણે રહેતો હોય તો પણ તેને કમ�માં બુ�યો છે, એમ
જ ેદેખે છે, તે દેખનારો સવ� મનુ�યને િવષે બુિ�માન છે ને તે �ાની છે તથા તે યુ� છે કહેતા મો�ને યો�ય છે અને
‘कृ�कम�कृत्’ કહેતા સવ� કમ�નો કરનારો છે’ માટે ભગવાનની આ�ાએ કરીને ભગવાનની �સ�તાને અથ�
ભગવાનના ભ� જ ેજ ેકમ� કર ેછે, તેનો કોઈ રીતે અવગુણ જો લે તો તેના �દયને િવષે કુટંુબે સિહત અધમ� આવીને
િનવાસ કર ેછે.”

34. ગઢડા મ�ય ૧૬ ( para.9)

પછી અખંડાનંદ �વામીએ બીજો �� પૂ�ો જ,ે “તી� ��ાવાન પુ�ષના શા લ�ણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જનેે તી� ��ા હોય તેને �ાર ેભગવાનને દશ�ને આવવું હોય અથવા ભગવ�કથાવાતા� સાંભળવી હોય
તથા ભગવાનની માનસી પ�ૂ કરવી હોય ઈ�યાિદક જ ેજ ેભગવાન સંબંધી િ�યા તેને કયા� સા� �નાનાિદક જ ેપોતાની
દેહિ�યા તેને અિતશય ઉતાવળો થઈને કર.ે અને કાગળ લખીને અમે કોઈક વત�માન ફેર�યું હોય તો તેને કરવાને અથ�
પણ આકળો થઈ �ય. અને મોટો માણસ હોય તો પણ ભગવાનનાં દશ�ન સા� બાળકની પે�યે આકળાઈ કરવા માંડે.
એવા જનેા લ�ણ હોય તેને તી� ��ાવાન �ણવો. અને જ ેએવી ��ાવાળો હોય તે સવ� ઇિ��યોને પણ ત�કાળ વશ
કર ેછે. અને જનેે ભગવાનના માગ�માં મંદ ��ા હોય તેના ઇિ��યો િવષય સ�મુખ અિત તી�ણપણે યુ� હોય, તે ગમે
તેટલો સંતાડવા �ય પણ સૌને જણાઈ �ય જ,ે ‘આની ઇિ��યોના િવષય સ�મુખ તી�ણ વેગ છે.’ અને ઇિ��યોનું �પ
તો વાયુના વેગ જવેું છે, જમે વાયુ દેખાય નિહ પણ વૃ�ને હલાવે તેણે કરીને જણાય છે જ,ે વાયુ વાય છે. તેમ ઇિ��યોની
વૃિ�યો દેખાતી નથી પણ િવષય સ�મુખ દોડે તે સૌને જણાય છે અને જો કપટે કરીને ઢાંકવા �ય, તો કપટી �ણીને
તેનો સૌને અિતશય અવગુણ આવે છે. માટે જનેી ઇિ��યોમાં િવષય ભોગ�યાની તી�ણતા હોય તે કોઈ �કાર ેછાની
રહે નિહ.”

35. ગઢડા મ�ય ૧૭ ( para.7)

અને આ સંસારમાં પણ એવી રીત છે જ,ે જ ેથકી પોતાનો મોટો �વાથ� સરતો હોય તેનો બુિ�વાન હોય તે દોષ �હણ
કર ેનિહ. જમે �ી હોય તે પોતાના �વાથ� સા� પિતનો દોષ �હણ કરતી નથી તથા બી� પણ ગૃહ�થો હોય તે પોતાના
ભાઈ, ભ�ી�, દીકરા ઈ�યાિદક જ ેસંબંધી તેને િવષે જો પોતાનો અિતશય �વાથ� હોય તો દોષનું �હણ નથી કરતા;
તેમ ભગવાન થકી જણેે મોટો �વાથ� ���ો હોય જ,ે ‘ભગવાન તો પાપ થકી ને અ�ાન થકી મૂકાવીને પોતાના ભ�ને
અભયપદ આપે છે,’ એવો મોટો �વાથ� ���ો હોય તો કોઈ રીતે ભગવાનનો અવગુણ આવે જ નિહ. જમે શુક�એ
રાસપંચા�યાયીનું વણ�ન કયુ�, �યાર ેરા� પરીિ�તને સંશય થયો જ,ે ‘ભગવાને પર�ીનો સંગ કેમ કય� ?’ પણ શુક�ને
લેશમા� સંશય થયો નિહ. અને જ ેગોપીઓ સંગે ભગવાને િવહાર કય�, તે ગોપીઓને પણ સંશય ન થયો જ,ે ‘ભગવાન
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હોય તો આમ કેમ કર ે?’ એવો કોઈ રીતે સંશય થયો નિહ. અને �ાર ેભગવાન કુ��ને ઘેર ગયા �યાર ેઉ�વ�ને
ભેળા તેડી ગયા હતા, તો પણ ઉ�વ�ને કોઈ રીતે સંશય થયો નિહ. અને �ાર ેઉ�વ�ને �જમાં મોક�યા, �યારે
ગોપીઓની વાણી સાંભળીને પણ કોઈ રીતે સંશય ન થયો અને સામું ગોપીઓનું માહા��ય અિતશય સમ�ા. માટે
જનેે ભગવાનનો અચળ આ�ય થયો હોય ને તે અિતશય શા�વે�ા હોય અથવા ભોળો જ હોય પણ તેની મિત �મે
નિહ. અને ભગવાનના જ ે�ઢ ભ� હોય તેનું જ ેમાહા��ય તે પણ ભગવાનનો ભ� હોય તે જ �ણે; પછી શા�વે�ા
હોય અથવા ભોળો હોય પણ જનેી ભગવાનને િવષે �ઢ મિત હોય તે જ ભગવાનના ભ�નું માહા��ય �ણે અને �ઢ
મિતવાળા ભ� હોય તેને ઓળખે પણ ખરા. અને તે િવના જ ેજગતના િવમુખ �વ હોય તે તો પંિડત હોય અથવા
મૂખ� હોય પણ ભગવાનને િવષે �ઢ મિત પણ કરી શકે નિહ અને �ઢ મિતવાળા ભ� હોય તેને પણ ઓળખે નિહ અને
હિરજનનું માહા��ય પણ �ણે નિહ. માટે ભગવાનનો ભ� હોય તે જ ભગવાનના ભ�ને ઓળખે અને માહા��ય પણ
તે જ �ણે. જમે ઉ�વ�એ ગોપીઓનું અિતશય માહા��ય ���ું, તેમ ગોપીઓએ પણ ઉ�વ�નું માહા��ય ���ું.

36. ગઢડા મ�ય ૨૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને તો ભગવાનને તથા ભગવાનના ભ�ને જ ેન ગમતું
હોય તે ન જ કરવું અને પરમે�રને ભ�ામાં અંતરાય કરતા હોય ને તે પોતાનાં સગાં વહાલા હોય તેનો પણ �યાગ
કરવો. અને ભગવાનને ન ગમે એવો કોઈક પોતામાં �વભાવ હોય તો તેનો પણ શ�ુની પેઠે �યાગ કરવો, પણ
ભગવાનથી જ ેિવમુખ હોય તેનો પ� લેવો નિહ; જમે ભરત�એ પોતાની માતાનો પ� ન લીધો. અને ભગવાનનો
ભ� હોય તેને તો સૌથી િવશેષે પોતામાં જ અવગુણ ભાસે. અને જ ેબી�માં અવગુણ જુવે અને પોતામાં ગુણ પરઠે તે
તો સ�સંગી છે તો પણ અધ� િવમુખ છે. અને ભગવાનના ભ�ને તો ભગવાનની ભિ� કરતા આ��ાન તથા વૈરા�ય
તથા ધમ�; તે જો અંતરાય કરતા હોય તો તેને પણ પાછા પાડીને ભગવાનની ભિ�નું જ મુ�યપણું રાખવું. અને જો
ભિ�ને િવષે સહાય�પ થતા હોય તો તો એ ઠીક છે, એમ સમજ ેતે જ ભગવાનનો પૂરો ભ� કહેવાય. અને જનેે
બી�નો અવગુણ આવે ને પોતામાં ગુણ પરઠે તે તો ગમે તેવો મોટો હોય તો પણ તેને ક�યાણના માગ�માં િવ�ન થાય
છે. જમે રાિધકા� ઘણા મોટા હતા અને ભગવાનને િવષે �ેમ પણ અિતશય હતો, પણ �ાર ેપોતામાં ગુણ મા�યો અને
�ીકૃ�ણભગવાનને િવષે અવગુણ મા�યો, �યાર ેપોતાના �ેમમાં તમોગુણનો ભાગ આ�યો. પછી �ીકૃ�ણભગવાન તથા
�ીદામા સાથે વઢવેડ કરી. પછી �ીદામાનો શાપ થયો, તેણે કરીને ગોલોકમાંથી પડીને ગજુરને ઘેર અવતાર લીધો અને
ભગવાન િવના અ�ય પુ�ષ હતો તેને ધણી કય�; એવા મહા મોટા લાંછનને પા�યા. અને �ીદામા હતો તેણે પણ
પોતામાં ગુણ મા�યો અને રાિધકામાં અવગુણ પર�યો તો રાિધકાનો શાપ પામીને દૈ�ય થવું પ�યું. અને એ ધામમાંથી
તો પડવાની રીત નથી ને જ ેપ�યા તે તો ભગવાનની ઈ�છા એવી હતી, તો પણ ભગવાને એમ જણા�યું જ,ે ‘રાિધકા�
જવેો મોટો હોય ને તે પોતામાં ગુણ માનીને ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લે તો તે પણ પડી �ય, તો બી�ની શી
ગણતી?’ માટે ભગવાનનો ભ� હોય તેને તો સવ� સ�સંગીનો ગુણ જ લેવો ને પોતાનો તો અવગુણ જ લેવો. એવી રીતે
સમજતો હોય ને થોડી બુિ� હોય તો પણ તેનો સ�સંગ િદવસે િદવસે વૃિ� પામતો �ય અને તે િવના તો ઝાઝી બુિ�
હોય તો પણ િદવસ િદવસ ��યે સ�સંગમાંથી પાછો હઠતો �ય અને અંતે �તાં િન�ય િવમુખ થાય. અને વળી એ
રીત તો સવ� ઠેકાણે છે જ,ે જ ેચાકર હોય અથવા િશ�ય હોય તેને રા� હોય અથવા ગુ� હોય તે જમે વઢીને કહેવા માંડે
તેમાં જ ેસવળું લેતો �ય તો તે ઉપર રા� તથા ગુ�ને અિતશય હેત થાય છે અને જનેે િશખામણની વાત કહે ને અવળું
લે, તો તે ઉપર હેત થતું નથી; તેમ જ ભગવાનની પણ રીત છે જ,ે જનેે િશખામણની વાત કહે ને સવળું લે, તો તે ઉપર
હેત થાય છે પણ જ ેઅવળું લે તે ઉપર થતું નથી.”

37. ગઢડા મ�ય ૪૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુ�ાનંદ �વામીને પૂ�ું જ,ે “�ાર ેકોઈક હિરભ�નો અવગુણ આવે �યાર ેમોર ેજટેલા તેમાં
દોષ સૂઝતા હોય એટલા ને એટલા જ સૂઝે કે કાંઈ વધુ સૂઝે ?” પછી મુ�ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “અટકળે તો એમ
જણાય છે જ,ે મોર ેસૂઝતા એટલા ને એટલા સૂઝે છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ વાતમાં તમારી નજર પડી
નિહ. એટલા ને એટલા અવગુણ સૂઝતા હોય તો અવગુણ આ�યો, એમ કેમ કહેવાય? માટે એ તો ભૂંડા દેશ, કાળ,
િ�યા, સંગ આિદકને યોગે કરીને બુિ� પલટાઈને બી� રીતની જ થઈ �ય છે; તેણે કરીને અવગુણ વધુ સૂઝે છે. �યારે
એમ �ણવું જ,ે ‘બુિ�ને િવષે ભૂંડા દેશ કાળાિદકનું દૂષણ લા�યું છે.’ અને અમે તો એમ �ણીએ છીએ જ,ે ‘જનેે પૂવ�
મોટા પુ�ષનો સંગ હશે અથવા ભગવાનનું દશ�ન થયું હશે, તેને તો પોતાના જ અવગુણ ભાસે પણ બી� હિરભ�ના
અવગુણ ભાસે જ નિહ.’ અને એવા જનેા લ�ણ હોય તેને દૈવી �વ �ણવો. અને જ ેઆસુરી �વ હોય તેને તો
પોતામાં એકે અવગુણ ભાસે નિહ અને બી� જ ેહિરભ� હોય તેને િવષે જ કેવળ અવગુણ ભાસે; એવી જનેી બુિ�
હોય તેને આસુરી �વ �ણવો. અને તે આસુરી �વ સ�સંગમાં ર�ો હોય અથવા સંતના મંડળમાં ર�ો હોય પણ જવેા
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કાળનેમી, રાવણ ને રાહુ હતા તે સરખો રહે, પણ એને સંતનો સંગ લાગે નિહ. માટે પાકા હિરભ� હોય તેને પોતાના જ
અવગુણ સૂઝે પણ બી� હિરભ�ના દોષને તો દેખે જ નિહ.”

38. ગઢડા મ�ય ૪૬ ( para.2)

પછી કીત�ન ગાઈ ર�ા �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ સંસારને િવષે જ ેસ�પુ�ષ હોય, તેને તો કોઈક �વને
લૌિકક પદાથ�ની હાણ-વૃિ� થતી દેખીને તેની કોરનો હષ�-શોક થાય નિહ અને �ાર ેકોઈકનું મન ભગવાનના
માગ�માંથી પાછંુ પડે �યાર ેખરખરો થાય છે; કાં જ,ે થોડાક કાળ �વવું ને એનો પરલોક બગડશે, માટે એને મોટી હાણ
થાય છે. અને ભગવાનના જ ેઅવતાર પૃ�વીને િવષે થાય છે, તે ધમ�ના �થાપનને અથ� થાય છે, તે કેવળ વણા��મના ધમ�
�થાપન કરવાને અથ� જ નથી થતા; કેમ જ,ે વણા��મના ધમ� તો સ�િષ� આિદક જ ે�વૃિ� ધમ�ના આચાય� છે, તે પણ
�થાપન કર ેછે. માટે એટલા સા� જ ભગવાનના અવતાર નથી થતા; ભગવાનના અવતાર તો પોતાના એકાંિતક
ભ�ના જ ેધમ� તેને �વતા�વવાને અથ� થાય છે. અને વળી જ ેએકાંિતક ભ� છે તેને દેહે કરીને મરવું એ મરણ નથી;
એને તો એકાંિતકના ધમ�માંથી પડી જવાય એ જ મરણ છે. તે �ાર ેભગવાન કે ભગવાનના સંત તેનો હૈયામાં અભાવ
આ�યો �યાર ેએ ભ� એકાંિતકના ધમ�માંથી પ�યો �ણવો. અને તે જો �ોધે કરીને પડયો હોય તો તેને સપ�નો દેહ
આ�યો �ણવો અને તે જો કામે કરીને પ�યો હોય તો ય� રા�સનો અવતાર આ�યો �ણવો. માટે જ ેએકાંિતકના
ધમ�માંથી પડીને એવા દેહને પા�યા છે ને જો તે ધમ�વાળા હોય અથવા તપ�વી હોય તો પણ તે ધમ� કરીને તથા તપે
કરીને દેવલોકમાં �ય, પણ જણેે ભગવાનનો ને ભગવાનના સંતનો અભાવ લીધો, તે તો ભગવાનના ધામને તો ન જ
પામે. અને વળી જ ેપંચ મહાપાપે યુ� હોય અને તેને જો ભગવાન ને ભગવાનના સંતને િવષે અવગુણ ન આ�યો હોય,
તો તો એનાં પાપ નાશ થઈ �ય ને એનો ભગવાનના ધામમાં િનવાસ થાય. માટે પંચ મહાપાપ થકી પણ ભગવાન ને
ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેવો એ મોટંુ પાપ છે.”

39. ગઢડા મ�ય ૪૭ ( para.3)

અને વળી સંતને કોઈ સા� પદાથ� આપે તેમાં જ ેઈ�યા� કર ેતથા જ ેપંચિવષયનો લાલચી હોય, એ બે તો પંચ
મહાપાપીથી પણ અિત ભૂંડા છે. માટે જ ેસમજુ હોય તેને સંતના સમાગમમાં રહીને આવો મિલન આશય અંતરમાં
રા�યો ન જોઈએ; કેમ જ,ે આ સભા તો જવેી બદિરકા�મમાં તથા �ેત�ીપમાં હોય તેવી છે, તેમાં બેસીને �ાર ેમિલન
વાસના ન ટળી �યાર ેબીજંુ ટા�યાનું ઠેકાણું �ાં મળશે ? અને પંચિવષય છે, તે તો પૂવ� દેવ-મનુ�યાિદકને િવષે અનંત
દેહે કરીને આપણે �વે ભોગ�યા છે, તો પણ હ� લગણ એ િવષયની તૃિ� થઈ નથી; તો હવે ભગવાનના ભ� થઈને
વષ� કે બે વષ� કે પાંચ વષ� િવષય ભોગવીને પૂણ� થવાશે નિહ. જમે પાતાળ સુધી પૃ�વી ફાટી હોય તેને પાણીએ કરીને
ભરવા માંડીએ તે �ારયે ભરાય નિહ, તેમ ઇિ��યો છે તેને �ારયે િવષય થકી તૃિ� થઈ નથી ને થશે પણ નિહ. માટે
હવે તો િવષયની આસિ�નો �યાગ કરીને અને સાધુ જમે વઢીને કહે તેમ ગુણ લેવો પણ અવગુણ લેવો નિહ. તે
મુ�ાનંદ �વામીના કીત�નમાં ક�ું છે જ,ે’શૂળી ઉપર શયન કરાવે તોય સાધુને સંગે રહીએ ર’ે માટે આવો અવસર
પામીને તો અશુભ વાસના ટાળીને જ મરવું, પણ અશુભ વાસના સોતાં મરવું નિહ અને ‘આ દેહમાંથી નીસરીને નારદ,
સનકાિદક, શુક� જવેા ���પ થઈને ભગવાનની ભિ� કરવી છે,’ એવી વાસના રાખવી. અને એમ કરતા થકા જો
��લોકમાં કે ઈ��લોકમાં િનવાસ થઈ જશે તો પણ કાંઈ િચંતા નથી. જમે ઝાડે ફરવા ગયા ને પાયખાનામાં માથાભર
પડી ગયા તો નાહી-ધોઈને પિવ� થવું પણ એમાં પડી ન રહેવું; તેમ શુભ વાસના રાખતા રાખતા ��લોકમાં કે
ઈ��લોકમાં જવાયું તો એમ �ણવું જ,ે ‘માથાભર નરકના ખાડામાં પ�યા છીએ,’ એમ �ણીને શુભ વાસનાને બળે
કરીને ��લોક, ઈ��લોકના ભોગનો �યાગ કરીને ભગવાનના ધામમાં પૂગવું, પણ વચમાં �ાંય ન રહેવું. એમ િન�ય
રાખવો. અને વળી જમે પોતાની સેવા ગૃહ�થ કર ેછે અથવા �યાગી સેવા કર ેછે, તેમ આપણે પણ હિરભ�નું માહા��ય
���ું જોઈએ. જમે અમારી ચાકરી મૂળ� ��ચારી માહા��ય �ણીને કર ેછે, તેમ અમે પણ ��ચારીનું માહા��ય
�ણીએ છીએ. જમે આપણી ગૃહ�થ અ�વ�ે કરીને ચાકરી કર ેછે, તેમ આપણે પણ એમનું માહા��ય સમ�ને એમની
વાતચીતે કરીને ચાકરી કરવી; એમ અરસપરસ માહા��ય સમ�ને હિરભ�ની સોબ�ય રાખવી.”

40. 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
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��ાં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.”

41. ગઢડા મ�ય ૫૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “એકાદશ �કંધના બારમા અ�યાયમાં �ીકૃ�ણ ભગવાને ઉ�વ ��યે ક�ું
છે જ,ે ‘અ�ાંગયોગ, સાં�ય, તપ, �યાગ, તીથ�, �ત, ય� અને દાનાિદક એણે કરીને હંુ તેવો વશ થતો નથી, જવેો સ�સંગે
કરીને વશ થઉં છંુ;’ એમ ભગવાને ક�ું છે. માટે સવ� સાધન કરતા સ�સંગ અિધક થયો. તે જનેે સવ� સાધન થકી સ�સંગ
અિધક જણાતો હોય તે પુ�ષના કેવા લ�ણ હોય ?” પછી જનેે જવેું સમ�યું તેવું તેણે ક�ું, પણ યથાથ� ઉ�ર થયો
નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનના સંતને િવષે જ આ�બુિ� છે. જમે કોઈક રા� હોય ને તે
વાંિઝયો હોય ને પછી તેને ઘડપણમાં દીકરો આવે, પછી તે છોકરો તેને ગાળો દે ને મૂછો તાણે તો પણ અભાવ આવે
નિહ અને કોઈકના છોકરાને માર ેતથા ગામમાં અનીિત કરી આવે તો પણ કોઈ રીતે તેનો અવગુણ આવે જ નિહ; શા
માટે જ,ે એ રા�ને પોતાના દીકરાને િવષે આ�બુિ� થઈ ગઈ છે; એવી જનેે ભગવાનના ભ�ને િવષે આ�બુિ�
થાય છે, તેણે જ સવ� સાધન થકી અિધક ક�યાણકારી સ�સંગને ���ો છે. એ વાતા� ભાગવતમાં કહી છે જ,ે
“य�ा�बु��ः कुणपे ि�धातुके �धीः कल�ािदषु भौम इ�धीः । य�ीथ�बु��ः सिलले न किह�िच�ने�िभ�ेषु स एव
गोखरः ।।” એ �ોકને િવષે એ વાતા� યથાથ� કહી છે.”

42. ગઢડા મ�ય ૫૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ચાર વેદ, પુરાણ, ઇિતહાસ એ સવ�માં એ જ વાતા� છે જ,ે ‘ભગવાન ને ભગવાનના સંત
એ જ ક�યાણકારી છે.’ અને ભગવાનના જ ેસાધુ છે, તે તો ભવ-��ાિદક દેવ થકી પણ અિધક છે. તે ભગવાન કે
ભગવાનના સંતની �ાર ે�ાિ� થઈ �યાર ેએ �વને એથી ઉપરાંત બીજંુ કોઈ ક�યાણ નથી, એ જ પરમ ક�યાણ છે.
અને ભગવાનના સંતની સેવા તો બહુ મોટા પુ��વાળાને મળે છે, પણ થોડા પુ��વાળાને મળતી નથી. માટે
ભગવાનના સંત સાથે તો એવું હેત રાખવું, જવેું હેત �ી ઉપર છે, કે પુ� ઉપર છે, કે માબાપ ને ભાઈ ઉપર છે, તેવું હેત
રાખવું; તો એ હેતે કરીને �વ કૃતાથ� થઈ �ય છે. અને પોતાનાં જ ે�ી-પુ�ાિદક હોય તે તો કુપા� હોય ને
કુલ�ણવાળાં હોય તો પણ કોઈ રીતે તેનો અવગુણ એ �વને આવતો નથી; અને જ ેભગવાનના ભ� હોય તે તો સવ�
�ડે ગુણે કરીને યુ� હોય, પણ જો તેણે લગારકે કઠણ વચન ક�ું હોય તો તેની આંટી �વે �યાં સુધી મૂકે નિહ. એવી
જનેી વૃિ� છે, તેને તો જવેું પોતાના સંબંધી ઉપર હેત છે, તેવું તે ભગવાનના ભ� ઉપર કહેવાય જ નિહ. �યાર ેએનું
ક�યાણ પણ થાય નિહ. અને સંતનો મિહમા તો �થમ ક�ો એવો મોટો છે. તે સંતની ને ભગવાનની �ાિ� થઈ છે, તો
પણ કોઈકને એમ ડગમગાટ રહે છે જ,ે ‘મા�ં ક�યાણ થશે કે નિહ થાય ?’ તેનું શું કારણ છે ? તો એ �વને પૂવ�જ�મને
િવષે ભગવાન કે ભગવાનના સંતની �ાિ� થઈ નથી, ને તેમની સેવા પણ તેણે કરી નથી; એને તો આ જ�મમાં જ નવો
આદર છે, તે આગ�યા જ�મમાં ફળશે. અને જનેે પૂવ� જ�મમાં ભગવાનની કે ભગવાનના ભ�ની �ાિ� થઈ હશે તથા
તેમની સેવા કરી હશે, તેને તો આ જ�મમાં ભગવાન કે ભગવાનના ભ�માંથી હેત મટે જ નિહ અને િન�યમાં પણ
ડગમગાટ થાય નિહ; અને કામ, �ોધ, લોભ સંબંધી ઘાટ તો કદાિચત્ રહે પણ ભગવાનનો િન�ય તો કોઈ રીતે મટે
નિહ, તે કોઈકને વચને કરીને ન મટે એમાં શું કહેવું ? એને તો જો પોતાનું મન ડગમગાટ કરાવે, તો પણ ડગમગાટ થાય
નિહ. અને તેની �ઢતા તો જવેી નાથભ�ની છે, કે જવેી િવ�ણુદાસની હતી, કે જવેી િહમરાજ શાહની હતી, કે જવેી
કાશીદાસને છે, કે જવેી ભાલચં� શેઠને હતી, કે જવેી દામોદરને છે; એવી �ઢતા હોય �યાર ે�ણવું જ,ે આ પૂવ�જ�મનો
ભગવાનનો ભ� છે.”

43. ગઢડા મ�ય ૬૦ ( para.3)

અને જ ેભગવાનનો ભ� હોય ને તેને કોઈક મારી નાંખતો હોય અથવા તેને કોઈક દુઃખ દેતો હોય ને તે ભગવાનના
ભ� આડો જઈને જો મર ેકે ઘાયલ થાય, તો શા�માં એમ ક�ું છે જ,ે ‘તેના ��હ�યાિદક જ ેપંચ મહાપાપ તે સવ�
મટી �ય છે;’ એવો ભગવાનના ભ�નો પ� રા�યાનો �તાપ છે. અને જનેે ભગવાનના ભ�નું વચન બાણની પેઠે
હૈયામાં વસમું લાગે અને તેની વૈરભાવે આંટી પડી �ય તે �વે �યાં સુધી ટળે નિહ, એવો જ ેચાંડાળ જવેો �વ હોય તે
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ધમ� યુ� હોય, �યાગે યુ� હોય, તપે યુ� હોય તે સવ� વૃથા છે; અને બી� પણ કોિટક સાધન કર ેપણ તેના �વનું
કોઈ કાળે ક�યાણ થાય નિહ. અને આ સંસારને િવષે જમે કોઈક �ી હોય તે પોતાના પિત ઉપર ને બી� પુ�ષ ઉપર
સરખું હેત રાખે તે વે�યા સરખી ભૂંડી કહેવાય; તેમ આ સંસારને િવષે જ ેએવો પુ�ષ હોય જ,ે ‘આપણે તો બધાય સાધુ
સરખા છે, કેને સારો-નરસો કહીએ ?’ તો તે સ�સંગી કહેવાતો હોય તો પણ તેને િવમુખ �ણવો. અને જ ેપુ�ષ એમ
�ણે જ,ે ‘આપણ કાંઈક અવળું-સવળું બોલીએ તો આપણો માણસ અવગુણ લેશે;’ એવી રીતે પોતાની સાર�ય રા�યા
સા� ભગવાનનું કે ભગવાનના ભ�નું કોઈક ઘસાતું બોલે ને તેને સાંભળી રહે, તો તે સ�સંગી કહેવાતો હોય તો પણ
તેને િવમુખ �ણવો. અને જવેા પોતાનાં સગાં વહાલા હોય અથવા માબાપ હોય તેનો પ� રહે છે, તેવો ભગવાનના
ભ�નો �ઢ પ� રાખવો. અને ભગવાનના ભ� સાથે કોઈ રીતનો િવ�ેપ થાય તો જળમાં લીટાની પેઠે ફેર એક થઈ
�ય, પણ આંટી રાખે નિહ; તે જ ભગવાનનો યથાથ� ભ� કહેવાય.” એટલી વાતા� કરીને પછી �ી�મહારાજ એમ
બો�યા જ,ે “હંુ તો દ�ા�ેય, જડભરત, નારદ અને શુક� તે સરખો દયાવાળો છંુ. અને પૂવ�દેશમાં એક સમે નાગડા
વેરાગીની જમાત ભેળો હતો. તે મને સવ� વેરાગીએ ક�ું જ,ે ‘તાંદળ�ની લીલી ભા� તોડો.’ �યાર ેમ� ક�ું જ,ે ‘એમાં તો
�વ છે, તે અમે નિહ તોડીએ.’ પછી એક જણે તરવાર ઉઘાડી કરીને ડારો કય�, તો પણ અમે લીલી ભા� ન તોડી,
એવો અમારો દયાવાળો �વભાવ છે; તો પણ જો કોઈક ભગવાનના ભ�ને �ૂર �િ�એ કરીને જોતો હોય ને તે જો
પોતાનો સગો વહાલો હોય તોય પણ �ણીએ જ,ે ‘તેની આંખ ફોડી નાંખીએ અને હાથે કરીને જો ભગવાનના ભ�ને
દુઃખવે તો તે હાથને કાપી નાંખીએ;’ એવો તેનો અભાવ આવે છે, પણ �યાં દયા નથી રહેતી. અને એવો જનેે
ભગવાનનો ને ભગવાનના ભ�નો પ� હોય તેને જ ભગવાનનો પૂરો ભ� કહેવાય.”

44. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.2)

અને પોતાની આગળ સરોદા ને દૂકડ લઈને સંતમંડળ િવ�ણુપદ ગાવતા હતા. તે કીત�નભિ� થઈ ર�ા પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આજ તો અમાર ેમોટા મોટા સંતને �� પૂછવા છે.” એમ કહીને �થમ આનંદ �વામીને
પૂછતા હવા જ,ે “કોઈક એવો પુ�ષ હોય જ ેતેને બુિ� થોડી હોય તો પણ પોતામાં જ ેદોષ હોય તેને દેખે, અને બી�
હિરભ�માં દોષ હોય તેને ન દેખે અને ગુણ હોય તેને જ દેખે. અને બીજો જ ેપુ�ષ છે તેને તો બુિ� ઘણી છે, તો પણ
પોતાના અવગુણને દેખતો જ નથી અને બી� હિરભ�ને િવષે ગુણનો �યાગ કરીને કેવળ દોષ જ દેખે છે. એનું શું
કારણ હશે જ,ે થોડી બુિ�વાળો હોય તે પણ પોતાના દોષને દેખે છે અને ઝાઝી બુિ�વાળો છે, તેને પોતાના દોષ
સૂઝતા નથી ? એ �� છે.” પછી આનંદ �વામીને જવેો સૂ�યો તેવો ઉ�ર કય�, પણ ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર એમ છે જ,ે આ જ�મે અથવા કોઈ જ�માંતરને િવષે એણે કોઈક મોટા
ભગવાનના ભ�નો અપરાધ કય� છે, તે પાપે કરીને એની બુિ� દોષે યુ� છે. માટે એને હિરભ�ના દોષ સૂઝે છે ને
પોતાના દોષ સૂઝતા નથી; એ જ એનો ઉ�ર છે.”

45. વરતાલ ૧૧ ( para.5)

પછી �ી�મહારાજ ેદીનાનાથ ભ� તથા મુિનમંડળ સમ�ત ��યે �� પૂ�ો જ,ે “���વ�પ એવા જ ેસ�પુ�ષ તે તો
�ણ શરીર ને �ણ અવ�થા તે થકી પર વત�તા હોય અને ચૌદે ઇિ��યોની િ�યા તે પોતાને િવષે એકે માનતા ન હોય, તેને
અ�ાની �વ છે તે ઓળખી શકે નિહ. અને �ાર ેએને મોટાપુ�ષના સરખી િ�થિત થાય �યાર ેએ મોટાપુ�ષ જમે
વત� છે તે સ�ય મનાય. અને �ાં સુધી એ સ�પુ�ષનો મિહમા એને ન જણાય �યાં સુધી ���વ�પને િવષે િ�થિત પણ
ન થાય ને આ�ાને િવષે િ�થિત થયા િવના સ�પુ�ષનો મિહમા પણ ન જણાય. માટે પર�પર િવરોધ આ�યો, તે િવરોધ
ટળે તે ઉપાય કહો.” પછી જનેી જવેી નજર પૂગી તેણે તેવો ઉ�ર કય� પણ એ ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે ઉ�ર કરીએ. એનો ઉ�ર તો એ છે જ,ે પૃ�વીને િવષે જ ેભગવાનનો અવતાર, તેને
મળેલા જ ેસંત, તે સંગાથે �ાર ેએને અિતશય �ીિત થાય, �યાર ેએ સ�પુ�ષને િવષે એને કોઈ �કાર ેદોષ ભાસે નિહ.
અને જનેે જ ેસંગાથે �ઢ હેત હોય તેને તેનો અવગુણ કોઈ �કાર ેઆવે જ નિહ; અને તેના વચન પણ સ�ય મનાય, એવી
રીતે લૌિકક માગ�માં પણ રીિત છે અને ક�યાણના માગ�માં પણ રીિત છે. માટે સ�પુ�ષને િવષે �ઢ �ીિત એ જ
આ�દશ�નનું સાધન છે અને સ�પુ�ષનો મિહમા ���ાનું પણ એ જ સાધન છે અને પરમે�રનું સા�ાત્ દશ�ન થવાનું
પણ એ જ સાધન છે.”

46. ગઢડા અં�ય ૧ ( para.3)

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

47. ગઢડા અં�ય ૧ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે હેતનું અંગ હોય તેને તો પોતાના જ ેિ�યતમ તેને અથ� જ ેન કરવાનું હોય તે પણ
થાય. કેમ જ,ે આ સંસારને િવષે જ ેચોર હોય તેને પોતપોતાની �ી ને છોકરા; તેને િવષે હેત હોય છે. અને �ાર ેચોરી
કરવા �ય �યાર ેબી� માણસને મારીને પોતાનાં ઘરનાં માણસને ��ય આપે છે. અને એ ચોર ઘણો િનદ� ય છે, પણ
પોતાનાં કુટંુબી ઉપર હેત છે, તો તે સંઘાથે િનદ� ય નથી થતો. તેમ જનેે ભગવાન કે ભગવાનના ભ� સંઘાથે હેત હોય,
તેને ભગવાન કે ભગવાનના ભ� ઉપર �ોધ કે ઈ�યા� આવે જ નિહ અને અવગુણ પણ કોઈ રીતે આવે જ નિહ. એવું
જનેે હેત હોય તેને હેતનું અંગ કહીએ. અને જનેે �ાન કે હેત એ બેમાંથી એકેય અંગ નથી; તેને ચાળાચૂંથણો કહીએ.”
એટલી વાતા� કહીને �ી�મહારાજ પોતાના ઉતારામાં પધાયા�.

48. ગઢડા અં�ય ૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય ને તે �ાન વૈરા�યે યુ� હોય ને િવચારને બળે કરીને પોતાને
બંધન કર ેએવી જ ેમાિયક પદાથ�માં �ીિત તેને ટાળી નાખી હોય, તો પણ એ ભ�ને �ાં સુધી િનિવ�ક�પ સમાિધ થાય
નિહ, �યાં સુધી બાિધતાનુવૃિ� રહી �ય છે. તેણે કરીને િવચારમાં એમ રહે છે જ,ે ‘રખે માર ેમા, બાપ, �ી, છોકરા,
��ય, કુટંુબ, દેહ, ગેહ એમને િવષે �ીિત રહી ગઈ હોય નિહ ?” એમ બીતો રહે છે. જમે કોઈક શૂરવીર પુ�ષ હોય તેણે
પોતાના સવ� શ�ુ મારી નાં�યા હોય તો પણ તે મરલે શ�ુ થકી પણ �ારકે બી �ય છે તથા �વ��માં તે શ�ુને દેખે
�યાર ેબી �ય છે. તેમ તે �ાની ભ�ને પણ જ ેજ ેપદાથ� અંતરમાંથી જૂઠંુ કરી નાં�યું છે ને તેમાંથી �ીિત તોડી નાખી છે
તો પણ બાિધતાનુવૃિ�એ કરીને અંતરમાં માિયક પદાથ�ના બંધન થકી બીક લાગે છે અથવા ધનકલ�ાિદક પદાથ�ની
કોઈક સમે �મૃિત થઈ આવે છે �યાર ેમનમાં બી જવાય છે જ ે‘રખે મને બંધન કર ે!’ એવી રીતે જ ેપદાથ� અંતરમાંથી
અસ�ય કરી ના�યા તે પદાથ�ની �મૃિત થઈ આવે તેને બાિધતાનુવૃિ� કહીએ. તે બાિધતાનુવૃિ� �ાર ેિનિવ�ક�પ
સમાિધ થાય �યાર ેનાશ થાય છે ને એ પુ�ષને ખાધા પીધાની તથા િદવસ રાિ�ની તથા સુખ દુઃખની કશી ખબર
રહેતી નથી. અને �ાર ેએ િનિવ�ક�પ સમાિધમાંથી બારણે નીસર ેને સિવક�પ સમાિધમાં વત� �યાર ેતો બાિધતાનુવૃિ�
રહે ખરી. માટે તે હિરભ�ને તાવ આવે અથવા દેહ પડવાનો સમો થાય �યાર ેબાિધતાનુવૃિ�ને યોગે કરીને ભગવાન
િવના બી� પદાથ�ની પણ �ારકે �મૃિત થઈ આવે અને તે સમામાં જ ેબોલાય તે પણ બર�યા જવેું બોલાય અને ‘ઓય
બાપ, ઓય મા’ એવા વચન પણ બોલાય. �યાર ેજ ેઆ બાિધતાનુવૃિ�ના મમ�ને ન સમજતો હોય તેના �દયમાં તે
હિરભ�નો અવગુણ આવી �ય જ,ે ‘આ ભગવાનનો ભ� કહેવાતો હતો ને અંતકાળે આમ કેમ બરલે છે ?’ અને જે
અવગુણ લેવાય છે, તે બાિધતાનુવૃિ�નો મમ� ���ા િવના લેવાય છે. અને આ સંસારમાં કેટલાક પાપી મનુ�ય હોય ને
તે અંત સમે બોલતા ચાલતા ખબડદાર થકા દેહને મેલે છે અથવા કોઈક િસપાઈ ને રજપૂત હોય ને તેને શરીરમાં ઘા
વાગે એટલે ખબડદાર થકા ને બોલતા ચાલતા મરી �ય છે. માટે ભગવાનથી િવમુખ હોય ને તે ખબડદાર થકો દેહ મૂકે
તો પણ શું તેનું ક�યાણ થાય છે? તેનો તે નરકમાં જ િનવાસ થાય છે. અને ભગવાનનો ભ� હોય તે ભગવાનનું નામ-
�મરણ કરતો થકો દેહ મૂકે અથવા બાિધતાનુવૃિ�ને યોગે કરીને બેશુ� થઈને દેહ મૂકે તો પણ એ ભગવાનનો ભ�
ભગવાનનાં ચરણારિવંદને જ પામે છે.”

49. ગઢડા અં�ય ૧૧ ( para.5)

પછી વળી �ી�મહારાજ ેપરમહંસ ��યે �� પૂ�ો જ,ે “�નકી�ને રામચં��એ વનવાસ દીધો �યાર ે�નકી�એ
અિતશય િવલાપ કરવા માં�યો. �યાર ેલ�મણ� પણ અિતશય િદલગીર થયા. પછી સીતા� લ�મણ� ��યે બો�યા
જ,ે “હંુ મારા દુઃખ સા� નથી રોતી, હંુ તો રામચં��ના દુઃખ સા� રોઉં છંુ. શા માટે જ,ે રઘુનાથ� અિત કૃપાળુ છે. તે
લોકાપવાદ સા� મને વનમાં મૂકી, પણ હવે એમ િવચારતા હશે જ,ે ‘સીતાને મ� વગર વાંકે વનમાં મૂકી છે.’ એમ
�ણીને કૃપાળુ છે તે મનમાં બહુ દુઃખ પામતા હશે, માટે રામચં��ને કહે�ો જ,ે સીતાને તો કાંઈ દુઃખ નથી ને
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વા�મીક ઋિષના આ�મમાં જઈને સુખે તમા�ં ભજન કરશે. માટે તમે સીતાને દુઃખે કરીને કાંઈ દુઃખ પામશો મા.” એમ
સીતા�એ લ�મણ� સંગાથે કહી મોક�યું, પણ કોઈ રીતે રામચં��નો અવગુણ લીધો નિહ. એવી રીતે જ ેભગવાન ને
ભગવાનના ભ�નો કોઈ રીતે અવગુણ લે નિહ અને વૈરા�ય ને ધમ� તે તો સામા�યપણે હોય; એક હિરભ� તો એવો છે
અને બીજો હિરભ� છે તેને તો વૈરા�ય અને ધમ� તો અિત આકરાં છે પણ સીતા�ના જવેી સમજણ નથી. એ બે
�કારના હિરભ� છે, તેમાં કયા સંઘાથે અિતશય �ીિત રાખીને સોબત કરવી ?” પછી ચૈત�યાનંદ�વામીએ ક�ું જ,ે
“ધમ� ને વૈરા�ય જો સામા�યપણે હોય તો પણ જનેી �નકી�ના જવેી સમજણ હોય તેનો જ અિતશય �ીિત કરીને
સમાગમ કરવો, પણ અિતશય વૈરા�ય અને ધમ�વાળો હોય ને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેતો હોય તો
તેનો સંગ કરવો નિહ.” પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “યથાથ� ઉ�ર થયો.”

50. ગઢડા અં�ય ૧૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પોતાના ભ�જનને િશ�ા કરવાને અથ� વાતા� કરતા હવા જ,ે “જનેે પોતાનું ક�યાણ ઈ�છવું તેને
કોઈ �કારનું માન રાખવું નિહ જ,ે ‘હંુ ઉ�ચ કુળમાં જ�મ પા�યો છંુ, કે હંુ ધનાઢ� છંુ, કે હંુ �પવાન છંુ, કે હંુ પંિડત છંુ.’
એવું કોઈ �કારનું મનમાં માન રાખવું નિહ. અને ગરીબ સ�સંગી હોય તેના પણ દાસાનુદાસ થઈ રહેવું. અને ભગવાન
તથા ભગવાનના ભ� તેનો જનેે અવગુણ આ�યો હોય ને તે સ�સંગી કહેવાતો હોય તો પણ તેને હડકાયા �ાન જવેો
�ણવો. જમે હડકાયા �ાનની લાળ જનેે અડે તેને પણ હડકવા હાલે, તેમ જનેે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો
અવગુણ આ�યો હોય, તે સાથે જ ેહેત રાખે અથવા તેની વાત સાંભળે, તો તે હેતનો કરનારો ને વાતનો સાંભળનારો
પણ િવમુખ સરખો થાય. અને વળી જમે �યરોગ થયો હોય તે કોઈ ઔષધે કરીને મટે જ નિહ, તેમ જનેે ભગવાન ને
ભગવાનના ભ�નો અવગુણ આ�યો હોય તેના �દયમાંથી �ારયે આસુરી મિત ટળે નિહ. અને અનંત ��હ�યા કરી
હોય, ને અનંત બાળહ�યા કરી હોય, ને અનંત �ીહ�યા કરી હોય, ને અનંત ગૌહ�યા કરી હોય, ને અનંત ગુ��ીનો સંગ
કય� હોય તેનો પણ કોઈ કાળે છૂટકો થાય ને શા�માં તે પાપ છૂ�ાના ઉપાય પણ ક�ા છે. પણ ભગવાન ને
ભગવાનના ભ�ના અવગુણ લેવાવાળાને કોઈ શા�માં એ પાપ છૂ�ાનો ઉપાય ક�ો નથી. અને ઝેર ખાય અથવા
સમુ�માં પડે અથવા પવ�તથી પડે અથવા કોઈ રા�સ મળે ને ખાઈ �ય તો એક જ વાર મરવું પડે અને જ ેભગવાન ને
ભગવાનના ભ�નો �ોહી હોય તેને તો અનંત કોિટ ક�પ સુધી મરવું પડે ને અવતરવું પડે. અને વળી ગમે તેવો શરીરમાં
રોગ થયો હોય ને તેણે કરીને શરીર પડે અથવા કોઈ શ�ુ મળે ને શરીરનો નાશ કરી નાંખે, પણ �વનો નાશ થતો
નથી. અને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો �ોહ કયા�થી તો �વનો પણ નાશ થઈ �ય છે. �યાર ેકોઈ કહેશે જ,ે
‘�વનો નાશ કેમ થતો હશે ?’ તો �યાં ��ાંત-જમે હીજડો હોય તે પુ�ષ પણ ન કહેવાય ને �ી પણ ન કહેવાય, એ તો
કેવળ વૃંદલ કહેવાય. તેમ જ ેભગવાન ને ભગવાનના ભ�ના �ોહનો કરનારો હોય તેનો �વ પણ એવો નકારો થઈ
�ય જ,ે ‘કોઈ િદવસ પોતાના ક�યાણના ઉપાયને કરી જ શકે નિહ.’ માટે એનો �વ નાશ થઈ ગયો �ણવો. એમ
�ણીને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો �ોહ કરવો જ નિહ. અને વળી પોતાના દેહના જ ેસગાંસંબંધી હોય ને તે
સ�સંગી હોય તો પણ તેમાં અિતશય હેત રાખવું નિહ. જમે દૂધ સાકર હોય ને તેમાં સપ�ની લાળ પડી હોય ને તેનું જે
પાન કર ેતેના �ાણ �ય, તેમ પોતાનાં દેહના જ ેસગાં સંબંધી હોય ને તે હિરભ� હોય તો પણ તેમાં દેહના સંબંધ�પ
સપ�ની લાળ પડી છે, માટે તેમાં હેતના કરનારાનું જ�ર અક�યાણ થાય છે. એમ �ણીને જનેે પોતાનું ક�યાણ ઈ�છવું
હોય તેને દેહના જ ેસગાં સંબંધી હોય તે સાથે હેત રાખવું નિહ. એમ સંસારમાંથી િન�પૃહ થઈને ભગવાનનાં
ચરણારિવંદમાં �ીિત રાખીને ભગવાનનું ભજન કયા� કરવું. આ જ ેઅમે વાત કરી છે તેને જ ેઅંતરમાં રાખે તેને કોઈ રીતે
ક�યાણના માગ�માં િવ�ન થાય જ નિહ અને આ જ ેવાત તે કરામત જવેી છે.” એમ કહીને �ી�મહારાજ ેવાતા�ની
સમાિ� કરી.

51. 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
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.”

52. ગઢડા અં�ય ૧૬ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મુિનમંડળ સમ�ત તથા ગૃહ�થ હિરભ� સમ�ત ��યે અમે �� પૂછીએ છીએ, તે
જથેી ઉ�ર થાય તે કર�ો. તે �� એ છે જ,ે ‘ભગવાનનો ભ� હોય તેને અવગુણવાળાનો �યાગ કરતા કાંઈ વાર લાગે
નિહ, પણ જમેાં અિતશય �ડા ગુણ હોય તેનો કેવી રીતે �યાગ થાય ? અને જમેાં �ડા ગુણ હોય તે તો પોતાના સંબંધી
હોય અથવા બીજો કોઈક હોય પણ ગુણવાન સંઘાથે સહેજ ેજ �ીિત થાય ને તે ગુણને યોગે કરીને જ ે�ીિત થઈ હોય તે
ટાળી ટળે જ નિહ; માટે ભગવાનના ભ�ને ભગવાન િવના બીજ ેઠેકાણે ગમે તેવો ગુણવાન હોય તેને સંગાથે �ીિત જ
ન થાય, એવો શો ઉપાય છે ? એ �� છે.” પછી મોટા મોટા સંત તેમણે જવેો ભા�યો તેવો ઉ�ર કય�, પણ
�ી�મહારાજના ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “�યો, અમે ઉ�ર કરીએ. એનો ઉ�ર એ છે
જ,ે જમે પિત�તા �ી હોય તેને પોતાનો પિત કંગાલ હોય, ને કુ�પ હોય, અથવા રોગી કે વૃ� હોય, તો પણ બી� જે
તાલેવર ને �પવાન અને યૌવનવાન પુ�ષ તેને જોઈને લેશમા� મનમાં ગુણ આવે નિહ. અને જ ેપિત�તા હોય તે તો
બી� પુ�ષ સામું ભાવે કરીને જુવે અથવા હસીને બોલે �યાર ેએનું પિત�તાપણું નાશ પામે. અને તે પિત�તાને ઘેર
કોઈક પ�ણા આ�યા હોય તો તેને અ� જળ આપે તથા પોતાના પિતના જ ેસંબંધી પુ�ષ તેને પણ અ� જળ આપે, તે
તો પિતના સંબંધી �ણીને આપે; પણ પોતાના પિતના જવેી બી� પુ�ષમા� સંગાથે લેશમા� �ીિત ન હોય. અને
પોતાના પિતના જવેો બી� પુ�ષનો ગુણ પણ ન આવે, ને પોતાના પિતની મર� �માણે જ વત�. એવી રીતે પિત�તા
�ીને પોતાના પિત સંગાથે �ઢ ટેક છે. તેમ જ ભગવાનના ભ�ને પણ ભગવાન સંગાથે �ઢ ટેક જોઈએ. અને જવેે �પે
કરીને ભગવાનનું દશ�ન પોતાને થયું છે ને તે સંગાથે જનેે પિત�તાના જવેી �ઢ �ીિત બંધાણી છે, તેને મોટા મોટા જે
બી� મુ� સાધુ તે સંગાથે પણ �ીિત થાય જ નિહ. અને પોતાના ઈ�દેવ જ ેભગવાન તેના જ ેબી� અવતાર હોય તે
સંગાથે પણ �ીિત થાય નિહ, કેવળ જ ે�વ�પની પોતાને �ાિ� થઈ હોય તેને સંગાથે જ �ીિત રહે ને તેની મર�
�માણે જ વત�; અને બી�ને જ ેકાંઈક માને તે તો તેના �ણીને માને. એવી જનેે પોતાના ઈ�દેવ જ ેભગવાન તેને િવષે
પિત�તાના જવેી �ઢ ભિ� હોય ને તે ગમે તેવા બી� ગુણવાનને દેખે પણ તેને િવષે હેત થાય જ નિહ. જમે
હનુમાન� �ીરઘુનાથ�ના ભ� છે. તે રામાવતાર પછી બી� કેટલાક ભગવાનના અવતાર થયા છે પણ હનુમાન�ને
રામચં��ને િવષે જ પિત�તાના જવેી ભિ� રહી છે. તે માટે હનુમાન�ની ભિ� પિત�તાના જવેી છે. એવી રીતે જે
ભગવાનના ભ�ની ટેક હોય તેની પિત�તાના જવેી ભિ� કહેવાય અને જનેું અંગ એવું ન હોય તો તેની
�યિભચાિરણીના જવેી ભિ� કહેવાય. માટે �ણી જોઈને પોતાનું નાક કપાય એવી ભિ� ન કરવી ને ભગવાનના
ભ�ને તો સમ� િવચારીને પિત�તાના જવેી �ઢ ભિ� કરવી.

53. ગઢડા અં�ય ૧૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જણેે સંસારનો �યાગ કય� હોય એવા જ ેહિરભ� તેને બે કુલ�ણ છે, તે આ સ�સંગને
િવષે શોભવા દેતા નથી. તેમાં એક તો કામના અને બી� પોતાના કુટંુબીને િવષે �ીિત. અને એ બે કુલ�ણ જમેાં હોય
તે તો અમને પશુ જવેો જણાય છે. તેમાં પણ જનેે પોતાના સંબંધીમાં વધુ હેત હોય તેનો તો અમાર ેઅિતશય અવગુણ
આવે છે. માટે જણેે સંસાર �યાગ કય� હોય તેને તો લેશમા� પણ પોતાના સંબંધી સાથે હેત ન રા�યું જોઈએ. શા માટે,
જ ેપંચ મહાપાપ છે તે થકી પણ દેહના સંબંધીમાં હેત રાખવું તે વધુ પાપ છે. માટે જ ેભગવાનનો �યાગી ભ� હોય તેને
તો આ દેહ થકી ને દેહના સંબંધી થકી પોતાનો ચૈત�ય જુદો ���ો જોઈએ જ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ અને માર ેકોઈ સાથે
લેશમા� સંબંધ નથી.’ અને દેહના સંબંધી છે તે તો ચોરાશી લાખ �તની હાર ેગ��ા જોઈએ, અને તે સંબંધીને
સ�સંગી �ણીને તેનું માહા��ય સમજવા �ય તો એક તો સંબંધનું હેત જ હોય ને વળી તેનું હિરભ�પણાનું માહા��ય
સમજ,ે પછી ભગવાન અને ભગવાનના ભ�થી સંબંધીમાં વધુ હેત બંધાય �ય છે. માટે જમેાં �વાભાિવક હેત ર�ું જ
છે એવા જ ેપોતાના સંબંધી તેને હિરજન �ણીને જો તેમાં હેત કર,ે તો તેનો જ�મ ખરાબ થઈ �ય છે. અને વળી દેહનો
સંબંધી ન હોય પણ જ ેપોતાની સેવા-ચાકરી કરતો હોય તેમાં પણ �વાભાિવક હેત થઈ �ય છે. માટે જ ેસમજુ હોય
તેને પોતાની ચાકરી કરતો હોય ને તે હિરભ� હોય તો પણ તેને િવષે હેત ન રાખવું. જમે દૂધ ને સાકર હોય તેમાં સપ�
મોઢંુ ના�યું હોય, તો તે પણ ઝેર કહેવાય. તેમ જમેાં સેવાચાકરી�પ �વાથ� ભ�યો હોય ને તે હિરભ� હોય, તો પણ
તેમાં તે પોતાનો �વાથ� લઈને હેત ન રાખવું. શા માટે જ,ે પોતાના �વને એ થકી બંધન થાય છે અને જમે ભગવાનનું
િચંતવન થાય તેમ જ જમેાં પોતાનો �વાથ� હોય તેનું પણ િચંતવન થવા માંડે. એ જ એને ભગવાનના ભજનમાં િવ�ન
કહેવાય. જમે ભરત�ને મૃગલીનું બ�ચું તે જ અિવ�ા-માયા�પ થયું. એવી રીતે જ ેજ ેભગવાનના ભજનમાં
અંતરાય�પ થતા હોય તેનો ભગવાનના ભ�ને અિવ�ા�પ �ણીને અિતશય �યાગ કરવો. અને આ �કરણની જે
વાતા� તેને સંતમંડળ તથા સાં�યયોગી હિરભ� સમ�ત તેમને િન�ય ��યે કહેવી ને સાંભળવી. તેની િવગત જ,ે જનેા
મંડળમાં જ ેમોટેરો હોય તેને િન�ય ��યે આ વાત કરવી અને બી�ને સાંભળવી. અને જ ેમોટેરો હોય ને જ ેિદવસ વાત
ન કર,ે તો તેને તે િદવસ ઉપવાસ કરવો. અને જ ે�ોતા હોય ને તે ��ાએ કરીને આ ભગવાનની વાત સાંભળવા ન
આવે, તો તેણે પણ ઉપવાસ કરવો. અને આ વચનને અિતશય �ઢ કરીને રાખ�ો.”

54. ગઢડા અં�ય ૨૧ ( para.3)
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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.

55. ગઢડા અં�ય ૨૩ ( para.5)

અને વળી �ી�મહારાજ ેએક બી� વાત કરી જ,ે “�ાર ેભગવાન ને ભગવાનના ભ� તે પોતાની ઉપર રા� થાય
�યાર ેતે ભ�ને એમ િવચારવું જ,ે ‘મારા મોટા ભા�ય જ,ે મારી ઉપર ભગવાન ને ભગવાનના ભ� રા� થયા.’ અને
િશ�ાને અથ� ભગવાન ને ભગવાનના ભ� પોતાને વઢે �યાર ેપણ એમ િવચારવું જ,ે ‘મારા મોટા ભા�ય જ,ે મને
ભગવાન ને ભગવાનના ભ� વઢ�ા, જણેે કરીને મારામાં અવગુણ હશે તે જશે.’ એવી રીતે વઢે તો પણ રા� થવું, પણ
વઢે �યાર ેમનમાં શોક ન કરવો ને કચવાવું નિહ ને પોતાના �વને અિત પાપી ન માનવો, રા� રહેવું. આ વાત પણ
રા�યા જવેી છે.”

56. 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
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.”

57. 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,ે
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“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.

58. ગઢડા અં�ય ૩૫ ( para.3)

�યાર ેવળી શુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “મૂંઝાતો તો હોય. કેમ જ,ે �કૃિતને મરોડે �યાર ે�વને મૂંઝવણ થાય. પરંતુ તે
મૂંઝવણમાં પણ કાંઈ ફેર છે કે નિહ ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�કૃિત મરોડે ને મૂંઝાય �યાર ેજ ેપોતાનો જ
અવગુણ લે, પણ ભગવાનનો ને સાધુનો અવગુણ ન લે, એ સારો. અને જ ેપોતાનો અવગુણ ન લે, ને ભગવાનનો ને
સાધુનો અવગુણ લે, તો એનો િવ�ાસ નિહ ને એવો જ ેહોય તેના આ�યનો પણ ઠા નિહ.”

59. ગઢડા અં�ય ૩૫ ( para.6)

પછી શુકમુિનએ �ી�મહારાજને પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! સાધુના �દયમાં ભગવાન ર�ા હોય ને તેના �ોહથી
ભગવાનનો �ોહ થાય ને તેની સેવા કરીએ તો ભગવાનની સેવા થાય, તે સાધુના લ�ણ શા છે ? તે કહો.” �યારે
�ી�મહારાજ થોડીક વાર િવચારીને કૃપા કરીને બો�યા જ,ે (૧). “�થમ તો મોટંુ લ�ણ એ છે જ,ે ભગવાનને �ારયે
પણ િનરાકાર ન સમજ.ે સદાય િદ�ય સાકારમૂિત� સમજ.ે અને ગમે એટલાં પુરાણ, ઉપિનષદ્, વેદ ઈ�યાિદક �ંથનું
�વણ થાય ને તેમાં િનરાકારપણા જવેું સાંભ�યામાં આવે તો પણ એમ �ણે જ,ે ‘કાં તો આપણને એ શા�નો અથ�
સમ�તો નથી, ને કાં તો એમાં કેમ ક�ું હશે ! પણ ભગવાન તો સદા સાકાર જ છે.’ અને જો સાકાર ન સમજ ેતો તેની
ઉપાસના �ઢ ન કહેવાય. અને સાકાર ન હોય તેને િવષે આકાશની પેઠે કતા�પણું ન કહેવાય તથા એક દેશને િવષે
રહેવાપણું ન કહેવાય. માટે ભગવાન તો સદા સાકાર જ છે ને અનેક ��ાંડની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લયના કતા� છે ને સદા
પોતાના અ�રધામને િવષે િવરાજમાન છે ને રા�િધરાજ છે ને તે જ આ ��ય� છે. એવી રીતે જ ેઆ સમજણ તે કોઈ
રીતે કોઈ કાળે ડગી ન �ય, સદા એમ જ સમજ;ે એક તો એ લ�ણ હોય. (૨). તથા એ ભગવાનની જ ેએકાંિતક ભિ�
તેને પોતે કરતો હોય અને એ ભગવાનનું જ ેનામ�મરણ ને કથા-કીત�નાિદક તેને કોઈ કરતું હોય તેને દેખીને મનમાં બહુ
રા� થાય. (૩). તથા એ ભગવાનના ભ�માં રહેવું હોય તેમાં કોઈ �વભાવ આડો આવે નિહ અને તે �વભાવને મૂકે
પણ ભગવદ્ ભ�ના સંગનો �યાગ ન કર.ે અને તે પોતાના �વભાવને સાધુ ખોદે, તો સાધુનો અભાવ ન લે અને પોતાના
�વભાવનો અવગુણ લેતો રહે, પણ કચવાઈને ભ�ના સમૂહમાંથી છેટે રહેવાનો કોઈ િદવસ મન ઘાટ પણ ન કર.ે એમ
ને એમ ભ�ના સમૂહમાં પ�યો રહે એવો હોય. (૪). તથા સા� વ�, સા� ભોજન, સા� જળ તથા જ ેજ ેકોઈ સા�
પદાથ� પોતાને �ા� થાય તો મન એમ ઘાટ કર ેજ,ે ‘આ પદાથ� હંુ ભગવાનના ભ�ને આપું તો ઠીક,’ અને તે પદાથ� તેને
આપે ને રા� થાય, એવો હોય. (૫). તથા ભ�ના સમૂહમાં રહેતો હોય ને તેની કોરનું એમ ન થાય જ,ે ‘આ તો કેટલાક
વષ� ભેગો ર�ો પણ એના અંતરનો તો કાંઈ તાગ આ�યો નિહ, ને આ તે કોણ �ણે કેવોય હશે ? એનું તો કાંઈ કળાતું
નથી.” એવો ન હોય ને જવેો એ માંહી-બાહેર હોય તેને સવ� �ણે જ,ે ‘આ તે આવો છે.’ એવો જ ેસરલ �વભાવવાળો
હોય. (૬). અને શાંત �વભાવવાળો હોય તો પણ કુસંગીની સોબત ન ગમે ને તે થાય તો તપી �ય, એવી રીતે િવમુખના
સંગની �વાભાિવક અ�િચ વત�તી હોય. ૬. આવે છો લ�ણે યુ� જ ેસાધુ હોય તેના �દયમાં સા�ાત્ ભગવાન
િવરાજમાન છે એમ �ણવું. અને એવા સાધુનો �ોહ કય� તો ભગવાનનો �ોહ કયા� બરોબર પાપ લાગે અને એવા
સાધુની સેવા કર ેતો ભગવાનની સેવા કયા� તુ�ય ફળ થાય છે.”

60. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.3)
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અને ભગવાનનો જ ેભ� હોય, તેને આ�િન�ાનું બળ તથા ભગવાનના માહા��યનું બળ, એ બે બળ જોઈએ. તે
આ�િન�ા તે શું? તો પોતાના આ�ાને દેહથી પૃથક્ �ણવો. અને સાધુ ભેળા રહેતા હોઈએ, તેમાં પર�પર કોઈક
િનિમ�ે બોલાચાલી થાય તથા કોઈક �તનો અહંમમ�વ થાય તથા માન, �ોધ, �વાદ, લોભ, કામ, મ�સર, ઈ�યા� એ
આિદક અવગુણની �વૃિ� થાય, �યાર ેજો આ�ા પોતાને ન �ણતા હોઈએ તો સાધુનો અવગુણ આવે; તેમાંથી એનું
બહુ ભૂંડંુ થાય. માટે પોતાના દેહથી પૃથક્ આ�ા �ણવો. અને તે આ�ા છે તે �ા�ણ નથી, �િ�ય નથી, કણબી
નથી, કોઈનો દીકરો નથી, કોઈનો બાપ નથી, એની કોઈ �ત નથી, નાત નથી, એવો છે અને એ આ�ા તો સૂય� તથા
અિ�� જવેો તજે�વી છે ને �ણપણે યુ� છે. અને તે અિ��ની �વાળા તથા સૂય�નાં િકરણ તે તો જડ છે. કેમ જ,ે તેને
આંગળી અડાડીએ તો ખસે નિહ અને કીડી હોય ને તેને આંગળી અડાડીએ તો ખસીને અવળી ચાલે. માટે આ�ા તે
�ણપણે યુ� છે. અને એને સૂય�, અિ�� જવેો કહીએ છીએ તે તો એનો આકાર એવો તજે�વી છે તે માટે કહીએ છીએ.
અને એ આ�ા અનેક યોિનને પા�યો છે. અને એમ કહેવાય છે જ,ે ‘જટેલું સમુ�નું પાણી છે તેટલું એ �વ પોતાની
માતાનું દૂધ ધા�યો છે.’ અને �યાં �યાં અનેક �કાર ેમરાણો છે તો પણ મય� નથી, જવેો છે તેવો ને તેવો જ છે. અને એ
અ�ાન અવ�થામાં પોતાને દેહ�પે માનતો હતો �યાર ેપણ ન મય�, તો હવે આપણને એનું �ાન થયું �યાર ેતો એ કેમ
મરશે ? એવો જ ેઆ�ા તેને પોતાનું �વ�પ માનવું.

(કુલ: 157)


