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અવતાર
(વચનામૃત ૧ થી ૨૬૨ માં "અવતાર" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનની મૂિત� અંતરમાં અખંડ દેખાતી હોય, તેણે પણ ભગવાને જ ેજે
અવતાર◌ ેકરીને જ ેજ ે�થાનકને િવષે જ ેજ ેલીલા કરી હોય તે સંભારી રાખવી અને ��ચારી, સાધુ તથા સ�સંગી તેની
સાથે હેત રાખવું અને એ સવ�ને સંભારી રાખવા. તે શા સા� જ,ે કદાિપ દેહ મૂ�ા સમે ભગવાનની મૂિત� ભૂલી જવાય
તો પણ ભગવાને જ ે�થાનકને િવષે લીલા કરી હોય તે જો સાંભરી આવે અથવા સ�સંગી સાંભરી આવે અથવા
��ચારી ને સાધુ સાંભરી આવે તો તેને યોગે કરીને ભગવાનની મૂિત� પણ સાંભરી આવે અને તે �વ મોટી પદવીને
પામે અને તેનું ઘણું �ડંુ થાય. તે માટે અમે મોટા મોટા િવ�ણુયાગ કરીએ છીએ તથા જ�મા�મી અને એકાદશી આિદક
�તના વષ�વષ� ઉ�સવ કરીએ છીએ અને તેમાં ��ચારી, સાધુ, સ�સંગીને ભેળા કરીએ છીએ. અને જો કોઈક પાપી
�વ હોય અને તેને પણ જો એમની અંતકાળે �મૃિત થઈ આવે તો તેને ભગવાનના ધામની �ાિ� થાય.”

2. 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.”

3. ગઢડા �થમ ૩૩ ( para.2)

તે સમે મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનને �સ� કરવાના સાધન અનંત �કારના શા�માં ક�ા છે, પણ તે
મ�યે એવું એક સાધન કયું બળવાન છે જ ેસમ� સાધન કય� જવેા ભગવાન �સ� થાય તેવા એક સાધને કરીને ભગવાન
રા� થાય ? તે એવો એક ઉપાય કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક જ સાધને કરીને ભગવાન રા� થાય તે
કહીએ તે સાંભળો જ,ે ભગવાનનો જ ે�ઢ આશરો એ જ એક સવ� સાધનમાં મોટંુ સાધન છે, તેણે કરીને ભગવાન રા�
થાય છે. અને તે આશરો અિત �ઢ જોઈએ, જનેે િવષે કાંઈ પોલ રહે નિહ. તે આશરામાં �ણ ભેદ છે. એક મૂઢપણે કરીને
ભગવાનનો આ�ય થાય છે તે અિત મૂઢ હોય તેને ��ા જવેો હોય તે આ�યમાં ડોલાવે તોય પણ ડોલે નિહ. અને
બીજો �કાર એ છે જ,ે ભગવાનમાં જ ે�ીિત તેણે કરીને ભગવાનનો �ઢ આશરો થાય છે. તે જનેે �ઢ �ીિત હોય તે
પરમે�રને મૂકીને બી� પદાથ�માં જોરાવરીએ �ીિત કર ેતોય પણ થતી નથી; એવી રીતે �ઢ �ીિતએ કરીને ભગવાનનો
�ઢ આશરો કહેવાય છે. �ીજો �કાર એ છે જ,ે જનેે બુિ� િવશાળ હોય તે ભગવાનનું સગુણ-િનગુ�ણપણું તથા અ�વય-
�યિતરકેપણું તેને સમજતો હોય અને ભગવાનની માયા થકી જ ેજ ેસગ� થયો છે તેને સમજતો હોય અને ભગવાનના જે
પૃ�વીને િવષે અવતાર થાય છે, તેની રીતને સમજતો હોય. અને જગતની ઉ�પિ� કાળે ભગવાન જ ે�કાર ેઅ�ર�પે
વત� છે, તથા પુ�ષ �કૃિત�પે વત� છે તથા િવરાટ પુ�ષ�પે વત� છે તથા ��ાિદક ��પિત �પે વત� છે તથા �વના
ક�યાણને અથ� નારદ સનકાિદક �પે વત� છે, એ સવ� રીતને સમ� �ણે અને પુ�ષો�મ ભગવાનને સવ�થી પર ને
િનિવ�કાર સમજતો હોય; એવી રીતે જનેી �િ� પહોચંતી હોય તેને બુિ�એ કરીને ભગવાનનો �ઢ આશરો છે, તે
બી�નો ટા�યો ટળે નિહ, ને પોતાનો પણ ટા�યો ટળે નિહ અને ભગવાન મનુ�ય દેહને �હણ કરીને સમથ�પણે અથવા
અસમથ�પણે વત�તા હોય તો તેને દેખીને તેની બુિ�ને િવષે �ાંિત થાય નિહ.”

4. ગઢડા �થમ ૪૮ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� સાવધાન થઈને સાંભળો, એક વાતા� કરીએ છીએ.” �યાર ેસવ� મુિન તથા
હિરભ� બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને િન�ય ��યે
ભગવાનની પ�ૂ કરીને ને �તુિત કરીને ભગવાન પાસે એમ માગવું જ,ે ‘હે મહારાજ ! હે �વાિમન્ ! હે કૃપાિસંધો ! હે
શરણાગત �િતપાલક! કુસંગી થકી મારી ર�ા કર�ો.’ તે કુસંગી ચાર �કારના છે. એક કુડાપંથી, બી� શિ�પંથી,
�ી� શુ�કવેદાંતી અને ચોથા નાિ�તક. એ ચાર �કારના કુસંગી છે, તેમાં જો કુડાપંથીનો સંગ થાય તો વત�માનમાંથી
ચુકાડીને �� કર ેઅને જો શિ�પંથીનો સંગ થાય તો દા�-માંસ ખવરાવીને �વધમ� થકી �� કર ેઅને જો
શુ�કવેદાંતીનો સંગ થાય તો ભગવાનનું ધામ તથા ભગવાનનો જ ેસદા િદ�ય આકાર તથા ભગવાનના અવતારની
મૂિત�ઓના જ ેઆકાર તે સવ�ને ખોટા કરીને ભગવાનની ભિ�-ઉપાસના તે થકી �� કર ેઅને જો નાિ�તકનો સંગ
થાય તો કમ�ને જ સાચા કરી પરમે�ર એવા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન તેને ખોટા કરી દેખાડે અને અનાિદ સ�શા�ના માગ�
થકી �� કર ેમાટે ભગવાનની પાસે માગવું જ,ે ‘એ ચાર �કારના માણસનો કોઈ િદવસ સંગ થશો નિહ.’ અને વળી
એમ �ાથ�ના કરવી જ ે‘હે મહારાજ! કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર, ઈ�યા� અને દેહાિભમાન એ આિદક જ ેઅંતઃશ�ુ
તે થકી ર�ા કર�ો અને િન�યે તમારા ભ�નો સમાગમ દે�ો.’ એવી રીતે િન�ય ભગવાનની �ાથ�ના કરવી અને એ
કુસંગી થકી ને અંતઃશ�ુ થકી િનરંતર ડરતા રહેવું.”

5. ગઢડા �થમ ૫૨ ( para.2)

પછી તે કથામાં એમ આ�યું જ,ે સાં�ય, યોગ, વેદાંત અને પંચરા�; એ ચાર શા�ે કરીને જ ેભગવાનના �વ�પને સમજ,ે
તે પૂરો �ાની કહેવાય. �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એ ચાર શા�ે કરીને ભગવાનને કેમ �ણવા
? અને એ ચાર શા�ે કરીને જ ેભગવાનને ન �ણે તેમાં શી �યૂનતા રહે છે ? તે કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“જ ેસાં�યશા� છે તે ભગવાનને પંચિવશમા કહે છે અને ચોિવશ ત�વ જમે ભગવાન િવના કાંઈ કરવાને સમથ� નથી
થતા તેમ �વ, ઈ�ર પણ ભગવાન િવના કાંઈ કરવાને સમથ� નથી, માટે એને પણ ચોિવશ ત�વ ભેળા જ ગણે છે અને
�વ, ઈ�ર ેસિહત એવા જ ેચોિવશ ત�વ તેને �ે� કહે છે ને પંચિવશમા જ ેભગવાન તેને �ે�� કહે છે. અને યોગશા�
છે તે ભગવાનને છવીશમા કહે છે ને મૂિત�માન કહે છે ને �વ, ઈ�રને પંચિવશમા કહે છે ને ચોિવશ ત�વને પૃથક્ કહે
છે, ને એ ત�વથી પોતાના આ�ાને પૃથક્ સમ�ને ભગવાનનું �યાન કરવું એમ કહે છે. અને વેદાંતશા� છે તે
ભગવાનને સવ�કારણ, સવ��યાપક, સવા�ધાર, િનગુ�ણ, અ�તૈ, િનરંજન અને કતા� થકા અકતા� ને �ાકૃત િવશેષણે રિહત
ને િદ�ય િવશેષણે સિહત એમ કહે છે. અને પંચરા�શા� છે તે ભગવાનને એમ કહે છે જ,ે ‘એક જ ે�ીકૃ�ણ
પુ�ષો�મનારાયણ છે તે જ વાસુદેવ, સંકષ�ણ, અિન��, ��ુ��; એ ચતુ�યૂ�હ�પે થાય છે ને પૃ�વીને િવષે અવતારનું
ધારણ કર ેછે અને તેને િવષે જ ેનવ �કારની ભિ�ને કર ેછે, તેનું ક�યાણ થાય છે.’ એવી રીતે એ ચાર શા� ભગવાનને
કહે છે, તેને યથાથ� સમજ ે�યાર ેપૂરો �ાની કહેવાય. અને જો બી� �ણ શા�ને મૂકીને એક સાં�ય શા�ે કરીને જ
ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એ બાધ આવે જ,ે ‘સાં�ય શા�માં �વ-ઈ�રને ત�વથી નોખા નથી ક�ા. તે �ારે
ત�વનો િનષેધ કરીને ત�વથી પોતાના �વા�ાને નોખો સમજ ે�યાર ેપંચિવશમો પોતાનો �વા�ા સમ�ય પણ
ભગવાન ન સમ�ય.’ અને જો એકલે યોગશા�ે કરીને જ ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એ દોષ આવે જ,ે ‘યોગશા�ે
ભગવાનને મૂિત�માન ક�ા છે, તેને પિરિછ� સમજ ેપણ સવા�તયા�મી અને પિરપૂણ� એવા ન સમજ.ે’ અને જો એક
વેદાંતશા�ે કરીને જ ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એ દોષ આવે જ,ે ‘જ ેભગવાનને સવ�કારણ, સવ��યાપક અને
િનગુ�ણ ક�ા છે તેને િનરાકાર સમજ,ે પણ �ાકૃત કર ચરણાિદકે રિહત અને િદ�ય અવયવે સિહત એવો સનાતન જે
ભગવાનનો આકાર છે તેને ન સમજ.ે’ અને જો એકલે પંચરા� શા�ે કરીને જ ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એવો
દોષ આવે જ,ે ‘જ ેભગવાનના અવતારને િવષે ભિ� કહી છે તેને િવષે મનુ�યભાવ આવે તથા એકદેશ�થપણું સમ�ઈ
�ય, પણ સવા�તયા�મીપણું ને પિરપૂણ�પણું ન સમ�ય.’ માટે એ સવ� શા�ે કરીને જો ભગવાનને ન સમજ ેતો આવા
દોષ આવે છે. અને જો એ સવ� શા�ે કરીને સમજ ેતો જ ેએક એક શા�ની સમજણે કરીને દોષ આવે છે તે બી�
શા�ની સમજણે કરીને ટળી �ય છે, માટે એ ચાર ેશા�ે કરીને જ ેસમજ ેતે પિરપૂણ� �ાની કહેવાય. અને જો એ
ચારમાંથી એકને મૂકી દે તો પોણો �ાની કહેવાય ને બેને મૂકી દે તો અધ� �ાની કહેવાય ને �ણેને મૂકી દે તો પા �ાની
કહેવાય ને ચારનેે મૂકીને જ ેપોતાની મનની ક�પનાએ કરીને ગમે તેવી રીતે શા�ને સમ�ને વત� છે અને તે જો વેદાંતી
છે અથવા ઉપાસનાવાળો છે તે બેય ભૂલા પ�યા છે પણ ક�યાણનો માગ� એ બેમાંથી કોઈને જ�યો નથી. માટે એ
વેદાંતી તે દંભી �ાની છે અને એ ઉપાસનાવાળો તે પણ દંભી ભ� છે.”

6. ગઢડા �થમ ૭૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે કીત�ન ભિ�ની સમાિ� કરીને માંહોમાંહી ��-ઉ�ર કરો.” પછી સોમલે ખાચરે
�� પૂ�ો જ,ે “ભગવાન પોતાના ભ�ના સવ� અપરાધ માફ કર ેછે, પણ એવો કયો અપરાધ છે જ ેભગવાન માફ ન
કર ે?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “બી� સવ� અપરાધ માફ કર ેછે, પણ ભગવાનના ભ�નો �ોહ કર ેએ
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અપરાધને ભગવાન માફ નથી કરતા, માટે ભગવાનના ભ�નો કોઈ �કાર ે�ોહ કરવો નિહ. અને વળી ભગવાનના સવ�
અપરાધ થકી જ ેભગવાનના આકારનું ખંડન કરવું એ મોટો અપરાધ છે, તે માટે એ અપરાધ તો �ારયે પણ કરવો
નિહ અને એ અપરાધ કર ેતો એને પંચ મહાપાપ કરતાં પણ અિધક પાપ લાગે છે. અને ભગવાન તો સદા સાકાર મૂિત�
છે, તેને જ ેિનરાકાર સમજવા એ જ ભગવાનના આકારનું ખંડન કયુ� કહેવાય છે. અને પુ�ષો�મ એવા જ ેભગવાન તે જે
તે કોિટ સૂય�, ચં� સરખું તજેોમય એવું પોતાનું અ�રધામ તેને િવષે સદા િદ�યાકાર થકા િવરાજમાન છે અને ���પ
એવા જ ેઅનંત કોિટ મુ� તેમણે સે�યા છે ચરણકમળ જનેા એવા છે. અને પર�� પુ�ષો�મ એવા જ ેએ ભગવાન તે
જ પોતે કૃપાએ કરીને �વના ક�યાણને અથ� પૃ�વીને િવષે �કટ થાય છે �યાર ેજ ેજ ેત�વનો અંગીકાર કર ેછે. તે સવ�
ત�વ ���પ છે, કાં જ ેરામ કૃ�ણાિદક અવતારને િવષે �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ એ �ણ દેહ તથા ��ત, �વ�� અને
સુષુિ� એ �ણ અવ�થા તે જણાય છે તથા દશ ઇિ��યો, પંચ �ાણ ઈ�યાિદક સવ� ત�વ મનુ�યની પેઠે જણાય છે, પણ
એ સવ� �� છે પણ માિયક નથી, તે માટે એ ભગવાનના આકારનું ખંડન �ારયે પણ ન કરવું.”

7. 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.”

8. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.18)

પછી િનમ�ળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “કેમ સમ�એ �યાર ે�ભુના સંતનો મિહમા અિતશય જણાય ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મ��ય, ક�છ, વરાહ, વામન, પરશુરામ અને રામ કૃ�ણાિદક એ જ ેભગવાનના અનંત
અવતાર તેનો મિહમા િવચાર ેજ,ે ‘જ ેભગવાને રામ કૃ�ણાિદક અવતાર◌ ેકરીને અનંત �વનો ઉ�ાર કય� છે, તે
ભગવાનના આ સંત છે, તેનો માર ેસમાગમ મ�યો છે, તે માટે હંુ પણ અિત બડભાગી છંુ.’ એમ સમજ ેતો િદવસે િદવસે
સંતનો મિહમા અિતશય જણાતો �ય.”

9. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.25)

પછી �તોષાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનની ભિ� અચળ કેમ રહે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અિન��,
��ુ��, સંકષ�ણ અને વાસુદેવ એ જ ેચતુ�યૂ�હ તથા કેશવાિદક જ ેચોિવશ મૂિત�ઓ તથા વરાહાિદક જ ેઅવતાર, એ
સવ�ના કારણ એવા જ ે��ય� �ીકૃ�ણ પુ�ષો�મ ભગવાન તેનો મિહમા અિતશયપણે કરીને સમજ ેતો તેને ભગવાનની
�વણાિદક જ ેનવધા ભિ� તે અચળ રહે.”

10. સારંગપુર ૬ ( para.4)

“હવે આ �વના દેહને િવષે પણ ચાર વાણી કહીએ તે સાંભળો જ,ે એના એ પુ�ષો�મ ભગવાન તે �વને િવષે
અંતયા�મી�પે કરીને ર�ા છે, ને એ �વની જ ે�ણ અવ�થા તેને િવષે �વતં� થકા અનુ�યૂત છે, એવા જ ેભગવાન તે જ
�વના ક�યાણને અથ� પૃ�વીને િવષે અવતાર ધાર ેછે �યાર ેએ �વ જ ેતે, તે ભગવાનના �વ�પનું જ ે�િતપાદન કરે
તથા તે ભગવાનનાં જ ેધામ, ગુણ અને ઐ�ય� તેનું �િતપાદન કર ેતથા તેના ચિર�નું વણ�ન કર ેતથા આ�ા
અના�ાનો િવવેક કરી દેખાડે તથા �વ, ઈ�ર, માયા, ��, પર�� તેના ભેદને પૃથક્ પૃથક્ કહી દેખાડે, એવી જે
વાણી તેને પરાવાણી કહીએ. અને જ ેમાિયક પદાથ� તથા િવષય તેમને િવવેકે સિહત યથાથ�પણે કહી દેખાડે, તેને
વૈખરી વાણી કહીએ. અને પદાથ�ને ને િવષયને �ાંિતએ સિહત અયથાથ�પણે કહી દેખાડે, તેને મ�યમા વાણી કહીએ.
અને એ પદાથ�ને ને િવષયને અંધધંધ સરખું કહી દેખાડે ને કાંઈ સમ�ામાં ન આવે તેને પ�યંતી વાણી કહીએ. એવી
રીતે �વની ��ત અવ�થાને િવષે એ ચાર વાણીનું �પ સમ�ામાં આવે છે. અને �વ�� ને સુષુિ�ને િવષે તો કોઈક
સમાિધવાળાને એ ચાર વાણીનાં �પ સમ�ામાં આવે, પણ બી�ને સમ�ામાં આવતા નથી.”

11. કાિરયાણી ૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે એક �� પૂછીએ છીએ.” પછી મુિન બો�યા જ,ે “પૂછો મહારાજ !” પછી
�ી�મહારાજ ેપૂ�ું જ,ે “ભગવાન �વના ક�યાણને અથ� પૃ�વી ઉપર અવતાર ધર ેછે, તે અવતાર ધયા� િવના પોતાના
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ધામમાં ર�ા થકા શું ક�યાણ કરવાને સમથ� નથી ? અને ક�યાણ તો ભગવાન જમે ધાર ેતેમ કર,ે �યાર ેઅવતાર ધયા�નું
શું �યોજન છે ? અને જો અવતાર ધર ે�યાર ેજ ભગવાનમાં ક�યાણ કરવાની સામથ� હોય અને અવતાર ધયા� િવના
�વના ક�યાણ ન કરી શકતા હોય તો ભગવાનને િવષે પણ એટલું અસમથ�પણું આવે. માટે ભગવાન તો અવતાર
ધરીને પણ ક�યાણ કર ેઅને અવતાર ન ધર ેતો પણ �વના ક�યાણ કરવા સમથ� છે. માટે એવા જ ેભગવાન તેને
અવતાર ધયા�નું શું �યોજન છે ? એ �� છે.” પછી મોટા મોટા સંત હતા તેમણે જનેી જવેી બુિ� તેણે તેવો ઉ�ર કય�,
પણ �ી�મહારાજના ��નું કોઈથી સમાધાન ન થયું અને �ી�મહારાજ ેઆશંકા કરી તે સવ�ના ઉ�ર ખોટા થઈ
ગયા. પછી મુિન સવ� હાથ જોડીને બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! એ ��નો ઉ�ર તો તમે જ કરો તો થાય.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનને અવતાર ધયા�નું એ જ �યોજન છે જ,ે ભગવાનને િવષે અિતશય �ીિતવાળા જે
ભ� હોય તેની ભિ�ને આધીન થઈને તે ભ�ને સુખ દેવાને અથ� જવેી ભ�ની ઈ�છા હોય તેવા �પનું ધારણ કરે
છે. પછી જવેા જવેા પોતાના ભ�ના મનોરથ હોય તે સવ� પૂરા કર ેછે, અને તે ભ� હોય તે �થૂળ ભાવે યુ� છે અને
દેહધારી છે, માટે ભગવાન પણ �થૂળભાવને ધારણ કરીને દેહધારી જવેા થાય છે અને તે પોતાના ભ�ને લાડ લડાવે છે,
અને પોતાની સામથ�ને છપાડીને તે ભ� સંગાથે પુ�ભાવે વત� છે અથવા સખાભાવે વત� છે અથવા િમ�ભાવે વત� છે
અથવા સગાંસંબંધીને ભાવે વત� છે, તેણે કરીને એ ભ�ને ભગવાનની ઝાઝી મયા�દા રહેતી નથી. પછી જવેી એ ભ�ને
ઈ�છા હોય તેવી રીતે લાડ લડાવે છે. માટે પોતાના જ ે�ેમીભ� તેના મનોરથ પૂરા કરવા એ જ ભગવાનને અવતાર
ધયા�નું �યોજન છે. અને તે ભેળું અસં�ય �વનું ક�યાણ પણ કર ેછે, ને ધમ�નું �થાપન પણ કર ેછે. હવે એમાં આશંકા
થતી હોય તો બોલો.” પછી મુિનએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! યથાથ� ઉ�ર થયો.”

12. લોયા ૬ ( para.20)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “કયા શા�ોને સાંભળવા ને ભણવા અને કયા શા�ોને ન સાંભળવા ને ન
ભણવા ?” પછી તેનો ઉ�ર પણ પોતે કય� જ,ે “જ ેશા�માં ભગવાનનું સાકારપણું �િતપાદન ન કયુ� હોય તથા
ભગવાનના અવતારનું િન�પણ ન હોય અને તે �ંથ શુ� વેદાંતના હોય ને એક અિ�તીય િનરાકારનું �િતપાદન કરતા
હોય ને તે �ંથ સૂધાં બુિ�વાનના કરલેા હોય તો પણ તે �ંથને કોઈ િદવસ ભણવા નિહ ને સાંભળવા પણ નિહ. અને
જો રણછોડ ભ�ના જવેા કીત�ન જ હોય ને તેમાં ભગવાનની મૂિત�નું વણ�ન હોય તો તેને ગાવવા ને સાંભળવા તથા
એવી રીતના જ ે�ંથ હોય તેને ભણવા ને સાંભળવા.”

13. લોયા ૭ ( para.3)

�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�ે કરીને પરો�પણે ભગવાનને ���ા, તેણે કરીને જમે ક�યાણ નથી તેમ જ
રામકૃ�ણાિદક ભગવાનના અવતાર હતા �યાર ેતેમને સવ� મનુ�યે ��ય� દીઠા હતા; તો તેણે કરીને પણ શું ક�યાણ થયું
છે ?” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જણેે ભગવાનને ��ય� દીઠા હોય તેનું તો જ�મા�તર ેક�યાણ થાય છે.” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જણેે શા�ે કરીને ભગવાનને ���ા તેણે કરીને પણ જ�મા�તર ેક�યાણ થાય છે, કાં જ,ે જનેે
શા�ે કરીને ���ા છે તેને જ ને�ે કરીને દેખે છે અને જનેે ને�ે કરીને દેખે છે તેને જ શા�ે કરીને �ણે છે; માટે બેયનું
બીજબળ બરોબર થાય છે ને બેયનું જ�મા�તર ેક�યાણ પણ બરોબર છે. કેમ જ,ે �વણે કરીને ભગવાનને સાંભ�યા
તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે સાંભ�યા જ કહેવાય. અને �વચાએ કરીને �પશ� કય� તેમાં શું �ાન નથી? પણ તેને તે
�પશ� કય� જ કહેવાય. અને ને�ે કરીને જોયા તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે જોયા જ કહેવાય. અને નાિસકાએ કરીને
સૂ�યા તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે સૂ�યા જ કહેવાય. અને િજ�ાએ કરીને વણ�ન કયા� તેમાં શું �ાન નથી ? પણ
તેને તે વણ�ન કયા� જ કહેવાય. એવી રીતે બા� ઇિ��યોએ કરીને �ાન છે તથા અંતઃકરણે કરીને જ ે�ાન છે અને
અંતઃકરણ-ઇિ��યો પર જ ે�વસ�ા-તદાિ�ત જ ેઅનુભવ �ાન છે, તેમાંથી તમે કયા �ાનને કહો છો ? અને જે
ભગવાન છે તેણે તો આ જગતની ઉ�પિ�ને અથ� અિન�� એવું �વ�પ ધાયુ� છે, જનેે િવષે �થાવર-જંગમ�પ જ ેિવ�,
તે સાવકાશે કરીને ર�ું છે અને સંકષ�ણ�પે કરીને જગતનો સંહાર કર ેછે અને ��ુ���પે કરીને જગતની િ�થિત કર ેછે
તથા મ��ય-ક�છાિદક અવતારનું ધારણ કર ેછે. એવી રીતે �ાં જવેું કાય� �યાં તેવા કાય�ની િસિ�ને અથ� તેવા �પનું
�હણ કર ેછે. તેમાં કોઈ કાય� તો એવું છે જ,ે જમેાં અંતઃકરણ-ઇિ��યો નથી પૂગતાં, કેવળ અનુભવ�ાને કરીને જ
જણાય છે, �યાર ેતેવા કાય�ની િસિ�ને અથ� ભગવાન પણ તેવા �વ�પનું ધારણ કર ેછે. અને કોઈ કાય� એવું છે જ,ે
ઇિ��યો-અંતઃકરણે કરીને ���ામાં આવે છે �યાર ેતે કાય�ની િસિ�ને અથ� ભગવાન પણ તેવા જ થાય છે; માટે તમે
કયા ભગવાનના �વ�પને �ાને કરીને ક�યાણ થાય એમ પૂછો છો ?” �યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જે
ભગવાનના �વ�પને િવષે ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને અનુભવ; એ �ણે પૂગે એવા ભગવાનના �વ�પને �ાને કરીને
મો� થાય; એમ કહીએ છીએ.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એવા જ ેભગવાન તે તો �ીકૃ�ણ છે. તે તો પોતે
પોતાને એમ કહે છે જ,ે ‘य�ा�रमतीतोऽहम�रादिप चो�मः । अतोऽ�� लोके वेदे च �िथतः पु�षो�मः।।’
‘िव��ाहिमदं कु�मेकांशेन ��थतो जगत्’ ‘म�ः परतरं ना���ि�द�� धन�य ! । मिय सव�िमदं �ोतं सू�े मिणगणा
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इव ।।’ ‘प� मे पाथ� ! �पािण शतशोऽथ सह�शः । नानािवधािन िद�ािन नानावणा�कृतीिन च।।’ ઈ�યાિદક વચને
કરીને પોતે પોતાને ઇિ��યો- અંતઃકરણ થકી અગોચર કહે છે, માટે ભગવાનને ત�વે કરીને સમજવા તે તો એમ છે જ,ે
ઇિ��યો, અંતઃકરણ તથા અનુભવ; એ �ણે કરીને યથાથ�પણે ��ય� ભગવાનને �ણે �યાર ેપૂરો �ાની કહેવાય અને એ
�ણ �કારમાંથી જો એકે ઓછો હોય તો તેને આ�યંિતક �ાન ન કહેવાય ને તેણે કરીને જ�મ-મૃ�યને પણ ન તર ેઅને
કોઈક સાધને કરીને ���વ�પને પા�યો હોય તે પણ જો ��ય� ભગવાનને એવી રીતે ન �ણે તો તે પણ પૂરો �ાની
ન કહેવાય. માટે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે “नै���म��ुतभावविज�तं न शोभते �ानमलं िनर�नम्” તથા ગીતામાં
ક�ું છે જ,ે “कम�णो �िप बो��ं बो��ं च िवकम�णः । अकम�ण� बो��ं गहना कम�णो गितः ।।” અકમ� જ ે�ાન તેને
િવષે પણ �ણવું ર�ું છે તે શું? તો જ ે���પ થયો તેને પણ પર�� પુ�ષો�મ તે �ણવા ર�ા છે અને જ ે���પ
થયો તેને જ પુ�ષો�મની ભિ�નો અિધકાર છે. તે ભિ� તે શું ? તો જમે �ેત�ીપવાસી જ ેિનર�મુ� છે તે ���પ
થકા ચંદન-પુ�પાિદક નાના �કારની પ�ૂસામ�ીએ કરીને પર�� જ ેવાસુદેવ તેને પજૂ ેછે, તેમ એ પણ ���પથકો
��ય� ભગવાનની ભિ� ચંદન-પુ�પ, �વણ-મનનાિદકે કરીને કર.ે તે ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ ે“��भूतः �स�ा�ा
न शोचित न कां�ित । समःसव�षु भूतेषु म���ं लभते पराम् ।।” માટે ���પ થઈને જ ેપર��ની ભિ� ન કર ેતો તે
પણ આ�યંિતક ક�યાણને ન પા�યો કહેવાય. અને “भूिमरापोऽनलो वायुः खं मनो बु��रेव च । अह�ार इतीयं मे िभ�ा
�कृितर�धा ।।” એ �યા�ય એવી જડ �કૃિત છે. અને “अपरेयिमत��ां �कृितं िव�� मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो !
ययेदं धाय�ते जगत् ।।” એ �યાપક એવી ચૈત�ય �કૃિત છે. અને જ ે��ય� ભગવાન છે, તે કેવા છે? તો એ અ� �કારની
જ ે�યા�ય �કૃિત અને તેને િવષે �યાપક એવી જ ૈચૈત�ય �કૃિત તે બેયના આધાર છે. જમે આકાશ છે તે પૃિથ�યાિદક
ચાર ત�વનો આધાર છે અને પૃ�વીની �ાર ેસંકોચ અવ�થા થાય છે તે ભેળો આકાશ પણ સંકોચને પામે છે ને પૃ�વીની
િવકાસ અવ�થા થાય છે તે ભેળી આકાશની પણ િવકાસ અવ�થા છે તથા જળ, તજે અને વાયુની સંકોચ-િવકાસ
અવ�થા ભેળી આકાશની પણ સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે અને પૃિથ�યાિદ ત�વની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા તે બેય
આકાશને િવષે થાય છે, તેમ એ બે �કૃિતની સંકોચ-િવકાસ ભગવાનની પણ સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે ને એ બે
�કૃિતની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા તે ભગવાનને િવષે છે. એવા જ ેભગવાન તે સવ�ના આ�ા છે. �યાં �ુિતયો છે-

14. લોયા ૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� પરમહંસ પર�પર �� ઉ�ર કરો”, �યાર ેઆ�ાનંદ �વામીએ અખંડાનંદ
�વામીને �� પૂ�ો જ,ે “વૈરા�ય, �ાન, ભિ� અને ધમ� એ ચારને ઊપ�ાનો હેતુ શો છે ?” પછી તેનો ઉ�ર
�ી�મહારાજ ેકય� જ,ે “વૈરા�ય તો એમ ઊપજ ેજ,ે જો કાળનું �વ�પ ���ામાં આવે. તે કાળનું �વ�પ તે શું ? તો
િન�ય �લયને �ણે, નૈિમિ�ક �લયને �ણે, �ાકૃત �લયને �ણે અને આ�યંિતક �લયને �ણે તથા ��ાિદક �તંબ
પય��ત સવ� �વના આયુષને �ણે અને એમ �ણીને િપંડ-��ાંડ સવ� પદાથ�ને કાળનું ભ� સમજ,ે �યાર ેવૈરા�ય
ઊપજ.ે અને �ાન તો એમ થાય જ,ે જો બૃહદાર��, છાંદો�ય, કઠવ�લી આિદક જ ેઉપિનષદ્ તથા ભગવદ્ ગીતા તથા
વાસુદેવમાહા��ય તથા �યાસસૂ� ઈ�યાિદક �ંથનું સ�ુ� થકી �વણ કર,ે તો �ાન ઊપજ.ે અને ધમ� તો એમ ઊપજ,ે જો
યા�વ���મૃિત, મનુ�મૃિત, પરાશર�મૃિત, શંખિલિખત �મૃિત ઈ�યાિદ �મૃિતનું �વણ કર,ે તો ધમ� ઊપજ ેને તેમાં
િન�ા આવે. અને ભિ� એમ ઊપજ ેજ,ે ભગવાનની જ ેિવભૂિતયો છે તેને �ણે, તે કેમ �ણે ? તો ખંડ-ખંડ ��યે
ભગવાનની મૂિત�યો જ ેરહી છે તેનું �વણ કર ેતથા ભગવાનના ગોલોક, વૈકંુઠ, ��પુર, �ેતિ�પાિદક ધામ છે તેને
સાંભળે તથા જગતની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લય �પ જ ેભગવાનની લીલા તેને માહા��યે સિહત સાંભળે તથા
રામકૃ�ણાિદક જ ેભગવાનના અવતાર, તેની જ ેકથાઓ તેને હેતે સિહત સાંભળે, તો ભગવાનને િવષે ભિ� ઊપજ.ે
અને એ ચારમાં જ ેધમ� છે તે તો કાચી બુિ� હોય ને �થમ જ કમ�કાંડ�પ જ ે�મૃિતયો તેનું �વણ કર ેતો ઊપજ,ે અને
�ાર ેધમ�ને િવષે �ઢતા થાય �યાર પછી ઉપાસનાના �ંથનું �વણ કર ે�યાર ેએને �ાન, ભિ�, વૈરા�ય; એ �ણેય
ઊપજ.ે એવી રીતે એ ચારને ઊપ�ાના હેતુ છે.”

15. લોયા ૧૧ ( para.3)

�યાર ેવળી �ી�મહારાજને શુકમુિનએ �� કય� જ,ે “એ સ�શા� થકી સ�પુ�ષ જ ેતે કેવી સમજણનું �હણ કર ેછે ?
તે કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ સ�શા�ને િવષે જ એ ��નો ઉ�ર કય� છે જ,ે એક પુ�ષો�મનારાયણ
િવના બી� જ ેિશવ-��ાિદક દેવતા તેનું �યાન જ ેમો�ને ઈ�છતો હોય તેને કરવું નિહ અને મનુ�યને િવષે તથા
દેવતાને િવષે જ ેપુ�ષો�મનારાયણની રામકૃ�ણાિદક મૂિત�ઓ તેનું �યાન કરવું અને તેને િવષે પણ જ ેડા�ા છે, તે જ ેતે
�થાનકમાં એ રામકૃ�ણાિદક ભગવાનની મનુ�ય�પ મૂિત�ઓ રહી છે તે �થાનકને િવષે વૈકંુઠ, ગોલોક, �ેત�ીપ, ��પુર
એ લોકની ભાવના કર ેછે અને તે લોકોને િવષે ર�ા જ ેપાષ�દ તેની ભાવના રામકૃ�ણાિદકના પાષ�દ જ ેહનુમાન,
ઉ�વાિદક તેને િવષે કર ેછે, અને કોિટ કોિટ સૂય�, ચં�મા, અિ�� તેના �કાશ જવેી �કાશમાન એવી જ ેતે લોકોને િવષે
રહી પુ�ષો�મનારાયણની િદ�યમૂિત�ઓ તેની ભાવના તે રામકૃ�ણાિદકને િવષે કર ેછે. એવી રીતે જ ેસ�શા� થકી
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સમજણનું �હણ કરીને િદ�યભાવે સિહત મનુ�ય�પ ભગવાનની મૂિત�નું �યાન કર ેછે તેને ભગવાનના અવતારની જે
મૂિત�યો તથા તે િવનાના જ ેઅ�ય આકાર તે બેયને િવષે સમપણું થાય જ નિહ. અને ભગવાનના અવતારની જ ેમૂિત�ઓ
તે છે તો િ�ભજુ અને તેને િવષે ચાર ભજુની ભાવના, અ�ભજુની ભાવના કહી છે, તે પણ ભગવાનની મૂિત� ને તે િવનાના
અ�ય આકાર તે બેમાં જ ેઅિવવેકી પુ�ષને સમભાવ થાય છે તેની િનવૃિ�ને અથ� કહી છે. અને જવેી ભગવાનની મૂિત�
પોતાને મળી હોય તેનું જ �યાન કરવું અને પૂવ� ભગવાનના અવતાર થઈ ગયા, તે મૂિત�નું �યાન ન કરવું અને પોતાને
ભગવાનની મૂિત� મળી હોય તેને િવષે જ પિત�તાની પેઠે ટેક રાખવી. જમે પાવ�તીએ ક�ું છે જ,ે ‘કોિટ જ�મ લગ રગડ
હમારી, વ�ં શંભુ કે રહંુ કુમારી.’ એવી રીતે પિત�તાપણાની ટેક તે પણ ભગવાનનું �પ ને અ�ય �વનું �પ, તે બેયને
િવષે અિવવેકી પુ�ષને સમભાવ થાય છે તેની િનવૃિ�ને અથ� કહી છે; કેમ જ,ે પોતાને મળી જ ેમૂિત� તેને મૂકીને તેના જે
પૂવ� પરો� અવતાર થયા છે તેનું જો �યાન કર,ે તો તે ભગવાન િવના બી� જ ેદેવ-મનુ�યાિદક આકાર છે તેનું પણ
�યાન કર,ે માટે પિત�તાના જવેી ટેક કહી છે, પણ ભગવાનની મૂિત�યોને િવષે ભેદ નથી. આવી રીતે સ�પુ�ષની
સમજણ છે. માટે સ�શા�નું �વણ કરવું તે સ�પુ�ષ થકી જ કરવું, પણ અસ�પુ�ષ થકી સ�શા�નું કોઈ િદવસ �વણ
કરવું નિહ.”

16. લોયા ૧૨ ( para.3)

અને હવે િનિવ�ક�પમાં કિન� ભ� કયો ? તો ભગવાનને સવ� શુભ-અશુભ િ�યા કરતા દેખે તો પણ એમ સમજ ેજ,ે સવ�
િ�યાને કર ેછે તો પણ અકતા� છે; કેમ જ,ે એ ભગવાન તો ���પ છે. તે �� કેવું છે ? તો આકાશની પેઠે સવ�ને િવષે
ર�ું છે ને સવ�ની િ�યાઓ તેને િવષે જ થાય છે.’ એવું જ ે��પણું તે ભગવાનને િવષે �ણે. જમે રાસપંચા�યાયીમાં
શુક� ��યે પરીિ�ત રા�એ �� પૂ�ો જ,ે ‘ધમ�ર�ક ભગવાનનો અવતાર, તેણે પરદારાનો સંગ કેમ કય� ? �યારે
તેનો ઉ�ર શુક�એ કય� જ,ે ‘�ીકૃ�ણ તો અિ��ની પેઠે તજે�વી છે, તે જ ેજ ેશુભ-અશુભ િ�યાને કર ેછે તે સવ� ભ�મ
થઈ �ય છે.’ એવી રીતે ભગવાનને િનલ�પ એવા ���પ �ણે, તેને કિન� િનિવ�ક�પ િન�યવાળો કહીએ. અને
�ેત�ીપને િવષે ર�ા જ ેષટ્ ઊિમ�એ રિહત એવા િનર�મુ�, તે જવેો પોતે થઈને વાસુદેવની ઉપાસના કર,ે તેને મ�યમ
િનિવ�ક�પ િન�યવાળો કહીએ. અને અ�ાવરણે યુ� એવા જ ેકોિટ કોિટ ��ાંડ તે જ ેઅ�રને િવષે અણુની પેઠે
જણાય છે, એવું જ ેપુ�ષો�મનારાયણનું ધામ�પ અ�ર, તે �પ પોતે ર�ો થકો પુ�ષો�મની ઉપાસના કર,ે તેને ઉ�મ
િનિવ�ક�પ િન�યવાળો કહીએ.”

17. લોયા ૧૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “પૂવ� આચાય� થઈ ગયા છે તેને પૃથક્ પૃથક્ �િચ છે. તેમાં શંકર �વામીને
અ�તૈ �ાનાંશ �ધાન જણાય છે. તથા રામાનજુનો એમ મત છે જ,ે ‘�વ, માયા અને પુ�ષો�મ એ �ણે િન�ય છે ને
પુ�ષો�મ છે, તે �વ, માયાના િનયંતા છે ને સવ�ના કારણ છે ને પોતાના અ�રધામને િવષે સદા િદ�ય આકાર થકા
િવરાજમાન છે ને સવ� જ ેઅવતાર તે તેના છે. એવા જ ેપુ�ષો�મનારાયણ તેની ઉપાસના �વને કરવી.’ એવી રીતે
રામાનજુની સમજણ જણાય છે. તથા વ�લભાચાય�ને કેવળ ભિ� ઉપર િન�ા બહુ જણાય છે. અને એ સવ� આચાય�
પોતાના �ંથોમાં �સંગે કરીને બી� વાતા�ઓ લખી છે, પણ ગમે તેવી રીતે કરીને અંતે પોતાની �િચ ઉપર �ય. એમ
તેમના �ંથોને િવષે તેમનાં વચન છે તેણે કરીને તેમનો અિભ�ાય યથાથ� ���ામાં આવે છે. તેમ અમારી વાતા�
સાંભળીને તમને સવ�ને અમારી કેવી �િચ જણાય છે ? અને જમે સોય કેડે દોરો ચા�યો �ય છે ને વળી જમે માળાના
મણકાને િવષે દોરો સોસંરો છે, તેમ અમારી જ ેસવ� વાતા� તેમાં શો અિભ�ાય િનરંતર સોસંરો ચા�યો આવે છે ? તે જનેે
જમે જણાતો હોય તે તેમ કહો.” �યાર ેસવ� મોટેરા પરમહંસે જનેે જમે જણાયું તેણે તેમ ક�ું. પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�યો અમે અમારો અિભ�ાય તથા �િચ તે કહીએ. એક તો અમને એ ગમે છે જ,ે ઋષભદેવ ભગવાન વાસુદેવ
સંગાથે એકા�તાને પા�યા હતા, તો પણ �ાર ેિસિ�ઓ આવીને �ા� થઈઓ �યાર ેપોતે ભગવાન હતા, તો પણ
બી� �યાગીની િશ�ાને અથ� તે િસિ�ઓને �હણ ન કરતા હવા. તે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે ‘યોગી િસ� થયો
હોય ને પોતાનું મન વશ થયું હોય તો પણ તે મનનો િવ�ાસ ન કરવો.’ �યાં �ોક છે :- “न कुया��िह�िच��ं मनिस
�नव��थते । यि��ंभा��रा�ीण� च�� तप ऐ�रम् ।। िन�ं ददाित काम� िछ�ं तमनु येऽरयः। योिगनः कृतमै��
प�ुजा�येव पंु�ली ।।” એવી રીતે જ ેમનનો િવ�ાસ ન કર ેતેવો �યાગી અમને ગમે છે. તથા અમારા મનમાં �ેત�ીપ
તથા બદિરકા�મ જવેા ગમે છે, તેવા બી� લોક ગમતા નથી. અને એમ મનમાં રહે છે જ,ે �ેત�ીપને િવષે તથા
બદિરકા�મને િવષે જઈને િનર�પણે ર�ા થકા તપ કરીએ તે બહુ સા� લાગે, પણ બી� લોકોમાં અનેક �કારના
વૈભવ ભોગવવા તે નથી ગમતા. તથા ભગવાનના જ ેઘણાક અવતાર થયા છે તેને એમ �ણીએ છીએ જ,ે એ સવ�
અવતાર નારાયણના છે, તો પણ તે અવતારમાં ઋષભદેવ� બહુ ગમે તથા તેથી ઉતરતા કિપલ� તથા દ�ા�ેય એ બે
સરખા જણાય છે અને એ ���ે અવતાર કરતા કોિટ ઘણું �ીકૃ�ણને િવષે અમાર ેહેત છે. અને એમ �ણીએ છીએ જ,ે
‘બી� સવ� અવતાર કરતા આ અવતાર બહુ મોટો થયો ને બહુ સમથ� છે અને એમાં અવતાર- અવતાર◌ી એવો ભેદ
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નથી જણાતો.’ અને બી� જ ેમ��ય-ક�છાિદક ભગવાનના અવતાર છે, પણ તેમાં અમારી અિત �િચ નથી. અને આવી
રીતે તો અમાર ેઉપાસના છે જ,ે સવ�થી પર એક મોટો તજેનો સમૂહ છે, તે તજેનો સમૂહ અધો-ઊ�વ� તથા ચાર ેકોરે
�માણે રિહત છે ને અનંત છે અને તે તજેના સમૂહના મ�ય ભાગને િવષે એક મોટંુ િસંહાસન છે ને તેની ઉપર િદ�ય મૂિત�
એવા જ ે�ીનારાયણ પુ�ષો�મ ભગવાન તે િવરાજમાન છે ને તે િસંહાસનને ચાર ેકોર ેઅનંતકોિટ મુ� બેઠા થકા તે
નારાયણના દશ�ન કર ેછે. એવા જ ેમુ�ે સિહત �ીનારાયણ તેને અમે િનરંતર દેખીએ છીએ. અને તે ભગવાનને િવષે
તજેનું અિતશયપણું છે, તેણે કરીને �ાર ેએ સભા સિહત તે ભગવાનનાં દશ�ન નથી થતા �યાર ેઅમને અિતશય ક�
થાય છે અને તે તજેનો સમૂહ તો િનરંતર દેખાય છે, તો પણ એને િવષે �િચ નથી અને ભગવાનની મૂિત�ના દશ�ને કરીને
જ અિતસુખ થાય છે; અમાર ેએવી રીતે ઉપાસના છે. અને એ ભગવાનને િવષે ભિ� તો જવેી ગોપીઓને હતી તેવી
ગમે છે. તે સા� અમે સૌ માણસને જોતા રહીએ છીએ જ,ે કોઈક કામી �ી હોય તેને પુ�ષને િવષે જવેું હેત હોય તથા
કામી પુ�ષને �ીને િવષે જવેું હેત હોય તેને દેખીને એમ થાય જ,ે ‘એવું હેત આપણે ભગવાનમાં હોય તો ઠીક’ તથા
કોઈકને પુ�માં, ધનમાં બહુ હેત જણાય તેને દેખીને એમ થાય જ,ે ‘એવું હેત આપણે ભગવાનમાં હોય તો ઠીક.’ તથા
કોઈક ગાતો હોય તો તેને સાંભળીને તેને પાસે કોઈ માણસને મોકલીએ અથવા અમે પંડે એની પાસે જઈએ ને �ણીએ
જ,ે ‘એ બહુ ઠીક કર ેછે.’

18. 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.”

19. લોયા ૧૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે કીત�ન રાખો, હવે તો અમે વાતા� કરીશું. અને અમે આ વાત કરીએ તેમાં જનેે
આશંકા ઉપજ ેતે પૂછ�ો.” એમ કહીને બો�યા જ,ે “ભગવાનનો િન�ય થવો તે સૌથી મહાકઠણ છે. તે િન�યની
વાતા� અિત અટપટી છે, માટે કહેતા બીક લાગે છે જ,ે ‘શું �ણીએ વાત કરીએ ને તેમાંથી કોઈને અવળું પડે ? ને તેણે
જ ેપોતાના અંગની �ઢતા કરી હોય તે અંગ આ વાતે કરીને �ૂટી �ય તો તે મૂળગેથી �ય.’ અને એ વાત કયા� િવના
પણ ચાલતું નથી. અને એ વાત જો સમજતા ન આવડે તો દૂષણ પણ ઘણા આવે. અને આ વાત સમજ ેનિહ �યાં લગણ
તેના િન�યમાં પણ કા�યપ ઘણી રહે છે. તે સા� વાત કરીએ છીએ જ,ે ભગવાને વરાહનો દેહ ધાય� તે ભૂંડનું �પ તે
અિત કુ�પ કહેવાય તથા મ��યાવતાર ધાય� �યાર ેમાછલા જવેું જ �પ હતું તથા ક�છાવતાર ધાય� �યાર ેબી� કાચબા
જવેું જ �પ હતું તથા નૃિસંહાવતાર ધાય� �યાર ેવાઘના જવેું ભયાનક �પ હતું તથા વામનાવતાર ધાય� �યાર ેતે
વામન�પના હાથપગ ટંૂકા ને કે�ય ધીગંી ને શરીર ધીગંુ એવા ટંૂકડા હતા તથા �યાસાવતાર ધાય� �યાર ેતે �યાસ કાળા
હતા ને શરીરમાં મુવાળા ઘણા હતા ને શરીર ગંધાતું હતું, ઈ�યાિદક જ ેભગવાને આકૃિતયો ધારણ કરી હતી �યાર ેતેને
તે કાળે જ ેજ ેમ�યા તેમણે તેવા તેવા �પનું �યાન કયુ� છે અને તે �યાને કરીને તે તે ભગવાનના �પને પા�યા છે. તેમાં જે
વરાહને મ�યા તે શું ધામને િવષે ભગવાનને વરાહ�પ જ દેખે છે ? અને મ��ય�ને મ�યા તે શું ધામને િવષે મ��ય�પ
જ દેખે છે ? અને કૂમ�ને મ�યા તે શું ધામને િવષે કૂમ��પ જ દેખે છે ? અને નૃિસંહને મ�યા તે શું ધામને િવષે નૃિસંહ�પ
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જ દેખે છે ? અને હય�ીવને મ�યા તે શું ધામને િવષે ઘોડા�પ જ દેખે છે ? અને જણેે વરાહને પિતભાવે ભ�ા તે શું
ભૂંડણ થઈ ? ને સખાભાવે ભ�ા તે શું ભૂંડ થયો ? અને મ��યને પિતભાવે ભ�ા તે શું માછલી થઈ ? ને સખાભાવે
ભ�ા તે શું માછલો થયો ? અને કૂમ�ને પિતભાવે ભ�ા તે શું કાચબી થઈ? ને સખાભાવે ભ�ા તે શું કાચબો થયો ?
નૃિસંહને પિતભાવે ભ�ા તે શું િસંહણ થઈ? ને સખાભાવે ભ�ા તે શું િસંહ થયો ? અને હય�ીવને પિતભાવે ભ�ા
તે શું ઘોડી થઈ? ને સખાભાવે ભ�ા તે શું ઘોડો થયો? માટે જો ભગવાનનું મૂળ�પ વરાહાિદક જવેું જ હોય તો તો તે
તે અવતારના ભ�ોને તેના �યાને કરીને તદાકારપણું થાય. �યાર ેતો ક�ું તેમ જ થયું જોઈએ, પણ એ વાત એમ નથી.

20. લોયા ૧૮ ( para.3)

�યાર ેતમે કહેશો જ,ે ‘તે ભગવાનનું કેવું �પ છે ?’ તો કહીએ છીએ જ,ે ‘ભગવાન તો સિ�ચદાનંદ�પ છે ને તજેોમય
મૂિત� છે, અને જનેા એક એક રોમને િવષે કોિટ કોિટ સૂય� જવેો �કાશ છે, ને કોિટ કામદેવને પણ લ�ા પમાડે એવા તે
ભગવાન �પાળા છે અને અનંતકોિટ ��ાંડના પિત છે. રા�િધરાજ છે, સવ�ના િનયંતા છે, સવ�ના અંતયા�મી છે અને
અિતશય સુખ�વ�પ છે અને જનેા સુખની આગળ અનંત �પવાન �ીઓને જોયાનું જ ેસુખ તે તુ�છ થઈ �ય છે
અને આ લોક-પરલોક સંબંધી જ ેપંચિવષયના સુખ તે ભગવાનની મૂિત�ના સુખ આગળ તુ�છ થઈ �ય છે; એવું
ભગવાનનું �વ�પ છે. તે �વ�પ સદા િ�ભજુ જ છે ને પોતાની ઈ�છાએ કરીને �ારકે ચતુભુ�જ પણ જણાય છે,
અ�ભજુ પણ જણાય છે અને સહ�ભજુ પણ દેખાય છે. અને તે જ ભગવાન મ��ય-ક�છ-વરાહાિદક �પને તથા
રામકૃ�ણાિદક �પને કોઈક કાય�ને અથ� ધારણ કર ેછે, પણ જ ેએ પોતાનું મૂળ �પ છે તેને ત�ને એ અવતારનું ધારણ
નથી કરતા; તે જ ભગવાન પોતે અનંત ઐ�ય� ને અનંત શિ� સિહત જ મ��ય-ક�છાિદક �પને ધારણ કર ેછે. અને જે
કાય� િનિમ�ે જ ેદેહનું ધારણ કયુ� હોય તે કાય� થઈ રહે છે �યાર ેતે દેહનો �યાગ પણ કર ેછે. તે ભાગવતમાં ક�ું છે;
“भूभारः �िपतो येन तां तनंू िवजहावजः । क�कं क�केनैव �यं चापीिशतुः समम् ।।” જ ેજ ેદેહે કરીને ભગવાને
પૃ�વીનો ભાર ઉતાય� તથા �વોને દેહાિભમાન�પ જ ેચૈત�યમાં કાંટો ખૂંચી ર�ો હતો તેને કાઢીને ને કાઢવાના
કાંટા�પ જ ેપોતાનો દેહ તેને પણ �યાગ કય�. અને રા�સને મારવાને અથ� ભગવાને નૃિસંહ�પ ધાયુ� ને પછી તે કાય�ને
કરીને પછી તે દેહનો �યાગ કરવાને ઈ��ા, પણ તે િસંહને કોણ માર?ે પછી પોતાની ઈ�છાએ કરીને કાળ�પ િશવ તે
શરભનું �પ ધારીને આ�યા. ને નૃિસંહને ને શરભને યુ� થયું. પછી બેય જણે દેહ મૂ�ો. તેણે કરીને િશવ શરભે�ર
મહાદેવ થયા અને નૃિસંહ�એ દેહ મૂ�ો તે નારિસંહી શીલા થઈ. માટે િચ�ામણમાં �ાં �ાં મ��ય-કૂમા�િદક
ભગવાનના અવતારના િચ�ામણ કર ેછે �યાં �યાં થોડાક મ��ય-ક�છાિદકનો આકાર કરીને પછી તે ઉપર શંખ, ચ�,
ગદા, પ�, વ�ૈંતીમાળા, પીતાંબર વ�, િકરીટ-મુકુટ, �ીવ�સનું િચ�, ઈ�યાિદક િચ�ે સિહત ભગવાનની મૂિત�ને લખે
છે તો જો ભગવાનનું �પ અનાિદ એવું જ છે. અને �ીકૃ�ણ ભગવાને �થમ જ�મસમયમાં વસુદેવ-દેવકીને ચતુભુ�જ �પે
દશ�ન દીધું અને અ�ૂરને ચતુભુ�જ�પે દશ�ન જળને િવષે દીધું તથા �િ�મણીને મૂ�છા� આવી �યાર ેપણ ચતુભુ�જ�પે
દશ�ન દીધું અને અજુ�ને પણ એમ ક�ું જ,ે ‘तेनैव �पेण चतुभु�जेन सह�बाहो भव िव�मूत�!’ માટે અજુ�ન પણ
ચતુભુ�જ�પ દેખતા અને યાદવા�થળી કરીને પીપંળાની હેઠે �ીકૃ�ણ ભગવાન બેઠા હતા તે સમયમાં ઉ�વ�એ તથા
મૈ�ેય ઋિષએ ભગવાનનું �પ ચતુભુ�જ, શંખ, ચ�, ગદા, પ�, પીતાંબર સિહત દીઠંુ. અને �ીકૃ�ણ ભગવાન તો �યામ
હતા ને તેનું �પ તો કોિટ કામને લ�ા પમાડે એવું ક�ું છે. માટે એવા મનુ�ય જવેા જણાય છે, તેને િવષે જ પૂવ� ક�ો
એવો �કાશ ને સુખ તે સવ� ર�ા છે. તે જનેે �યાન, ધારણા, સમાિધનું અંગ હોય તેને એની એ મૂિત� છે તે જ કોિટ કોિટ
સૂય�ના �કાશે યુ� દેખાય છે, પણ મશાલ-દીવાનું કામ પડતું નથી. અને એવો �કાશ એ ભગવાનને િવષે છે ને નથી
દેખાતો તે તો એ ભગવાનની એવી ઈ�છા છે અને એ ભગવાન ઈ�છે જ,ે ‘એવો �કાશવાન હંુ આ ભ�ને દેખાઉં’, તો
તે �કાશે યુ� એવી એ જ મૂિત�ને દેખે છે. માટે જનેે ભગવાનનો િન�ય હોય તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘ગોલોક, વૈકંુઠ,
�ે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
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પૂરો િન�ય �ણવો. અને એમ કહે છે જ,ે ‘આને �થમ ભગવાનનો િન�ય નહોતો ને હવે થયો.’ તે શું એ �થમ
ભગવાનને નો’તો દેખતો ? દેખતો તો હતો, પણ મનુ�યભાવે સિહત દેખતો હતો અને પછી �ાર ેિન�ય થયો �યાર ેતે
િદ�યભાવ સિહત દશ�ન કયુ�, �યાર ેએને િન�ય થયો �ણવો. અને �ાર ેભગવાનને િવષે એવો િદ�યભાવ ન સમજે
�યાર ેએને વાતેવાતે ધોખો થાય ને ગુણ-અવગુણ લીધા કર ેછે જ,ે ‘આનીકોરનો પ� રાખે છે ને અમારો પ� રાખતા
નથી તથા આને વધુ બોલાવે છે ને અમને નથી બોલાવતા અને આને ઉપર વધુ હેત છે ને અમારી ઉપર નથી.’ એવી
રીતે ગુણ-અવગુણ પર�યા કર ેછે. તેણે કરીને એનું અંતર િદવસે િદવસે પાછંુ પડીને અંતે તે િવમુખ થાય છે. માટે
ભગવાનને િવષે તો મનુ�યભાવ ન જ પરઠવો અને ભગવાનના ભ�ને િવષે પણ મનુ�યભાવ ન પરઠવો. કાં જ,ે દેહે
કરીને તો ભગવાનના ભ�માં કોઈક આંધળો હોય, લૂલો હોય, કોિઢયો હોય, બહેરો હોય, વૃ� હોય, કુ�પ હોય અને
તે �ાર ેદેહ મૂકે છે �યાર ેશું ભગવાનના ધામમાં એવા આંધળા-લૂલા જ રહે છે ? નથી રહેતા. એ તો સવ� મનુ�યપણાના
ભાવ છે, તેને મૂકીને િદ�ય�પ થાય છે, ���પ થાય છે. માટે હિરના ભ�ને િવષે મનુ�યભાવ ન પરઠાય તો
પરમે�રને િવષે કેમ પરઠાય ? અને આ જ ેવાત છે તે સૂઝે તો આજ સમજો તો એટલી સમજવી છે અને સૂઝે તો સો વષ�
કરીને સમજો તો પણ એટલી સમજવી છે અને આ વાત સમ�ને એની �ઢતાની ગાંઠ પા�યા િવના છુટકો નથી. માટે
આ અમારી વાત છે તે સવ� હિરભ�ને યાદ રાખીને પર�પર કરવી અને �ાર ેકોઈને 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 અવતાર◌ી �ણીને િદ�યભાવની અિતશય �ઢતા કરતા
હવા.
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પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મો�ધમ�નું પુ�તક મંગાવો તો સાં�યના અ�યાયની તથા યોગના અ�યાયની કથા
કરાવીએ.” એ વચનને સાંભળીને પુ�તક મંગા�યું. પછી િન�યાનંદ �વામીએ કથા કરવાનો આરંભ કય�. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “યોગવાળા છે તે પંચિવશમાં �વ-ઈ�રને કહે છે અને છિવશમા પરમા�ાને કહે છે. અને
સાં�યવાળા છે તે ચોિવશ ત�વને અવાંતર �વ-ઈ�રને કહીને પંચિવશમાં પરમા�ાને કહે છે. તેમાં જ ેયોગવાળા છે
તેનો એમ મત છે જ,ે સૂઝે એવો આ�ા-અના�ાનો િવચાર કરો, સાધન કરો, પણ ��ય� ભગવાનના આ�ય િવના
મો� ન થાય. અને સાં�યવાળાનો એમ મત છે જ,ે સવ� દેવ-મનુ�યાિદકની જ ેગિતયો તેને �ણીને અને િવષયને િવષે
વૈરા�યને પામીને �ણ દેહ થકી પર એવો જ ેઆ�ા તેને �ણે �યાર ેમુ� થાય. અને એ બે �કારના જ ેમત છે તેને
પોતપોતાના મતમાં જ ેદૂષણ છે તેના િનવારણને અથ� યુિ�નું �હણ કરવું. તેમાં યોગમતમાં દૂષણ છે જ,ે �વને
પંચિવશમો ક�ો તથા ઈ�રને પંચિવશમાં ક�ા; અને �વનો ચોિવશ ત�વનો દેહ ક�ો ને ઈ�રનો પણ ચોિવશ
ત�વનો દેહ ક�ો. માટે એ બેયને િવષે તુ�યભાવ આવી �ય જ,ે �થૂળ ને િવરાટ તે તુ�ય છે, તથા સૂ�મ ને સૂ�ા�ા તે
તુ�ય છે, અને કારણ ને અ�યાકૃત તે તુ�ય છે; તથા ��ત ને િ�થિત અવ�થા તે તુ�ય છે, તથા �વ�� ને ઉ�પિ� અવ�થા
તે તુ�ય છે, તથા સુષુિ� ને �લય અવ�થા તે તુ�ય છે; અને િવ�, તજૈસ અને �ા� ને િવ�ણુ, ��ા અને િશવ તે તુ�ય
છે. એમ સમ�ને છિવશમાને ભજ ેછે. એવી રીતે �વ-ઈ�રને િવષે જ ેતુ�યભાવ�પ દોષ છે તેને ટાળવાને અથ� કોઈક
મોટા પાસેથી યુિ� શીખવી જ,ે ‘ઈ�રના દેહમાં જ ેપંચભૂત ર�ાં છે તેની મહાભૂત એવી સં�ા છે, ને તે ભૂત સવ�
�વના દેહોને ધારી ર�ાં છે; અને �વના દેહમાં જ ેપંચભૂત છે તે અ�પ છે ને બી�ને ધારવાને સમથ� નથી. અને �વ
છે તે અ�પ� છે; ને ઈ�ર છે તે સવ�� છે.’ એવી રીતે યુિ� શીખીને �વ- ઈ�રને િવષે સમપણું ન સમજવું. અને જો
એવી યુિ� ન શી�યો હોય ને કોઈ �િતવાદી �� પૂછે, તો તેનો ઉ�ર કરવો કઠણ પડે ને સમજણ ચૂંથાઈ �ય. અને
કોઈક �� કર ેતે તો �વ-ઈ�રને િવષે સમપણું રહેવા દે નિહ, માટે �વ ઈ�રને િવષે સમપણું ન આવે એવી રીતની
યુિ� શીખવી અને એવી રીતના જ ેવચન તેને સાંભળવા. અને સાં�યવાળાને એ દૂષણ છે જ,ે ચોિવશ ત�વ ક�ા છે ને
પંચિવશમાં પરમા�ા ક�ા છે; ને તે ચોિવશ ત�વને િમ�યા ક�ા છે ને પરમા�ાને સ�ય ક�ા છે; �યાર ેતે પરમા�ાને
પામે છે કોણ ? કેમ જ,ે પામનારા �વને ત�વથી િભ� ક�ો નથી. માટે એ જ ેદૂષણ છે તેને ટાળવાને અથ� મોટા થકી
એમ યુિ� શીખવી જ,ે ‘એ ચોિવશ ત�વ ક�ા તે �વ િવના હોય નિહ; માટે એ ત�વ ભેળા જ �વ-ઈ�રને ક�ા છે.
તે �વ ઈ�ર એ ત�વથકી પૃથક્ છે ને પરમા�ાને પામે છે. એવી રીતની યુિ� શીખવી. અને આ યુિ� ન શીખી હોય
ને કોઈ �િતપ�ી �� પૂછે તો સંશય થાય જ,ે ‘ત�વ તો િમ�યા છે, �યાર ેતે પરમા�ાને પા�યાને અથ� ��ચયા�િદક ધમ�
ક�ા છે તથા �વણ, મનન, િનિદ�યાસાિદક સાધન ક�ા છે તે શાને અથ� ક�ા છે ?’ માટે ત�વના તદા�કપણાને
પા�યા જ ે�વ-ઈ�ર તેને ત�વ�પે કરીને ક�ા છે, પણ એ ત�વ થકી અિત િવલ�ણ છે, તે પરમા�ાને પામે છે.
ઈ�યાિદક જ ેયુિ�ઓ તેને મોટા સંત થકી સાં�યવાળાને શીખવી. અને યોગવાળા જ ેછે તે, ‘��ય�મૂિત� એવા જે
મ��ય, ક�છ, વરાહ, નૃિસંહ, વામન, રામકૃ�ણાિદક ભગવાનના અવતાર તેને �યાને કરીને મો� થાય,’ એવી યુિ�નું
�હણ કર ેછે. અને જ ેસાં�યવાળા છે તે જ ેતે, ‘यतो वाचो िनवत��े अ�ा� मनसा सह’, ઈ�યાિદક �ુિતશા�ે કરીને ક�ું
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જ ેભગવાનનું �વ�પ તેને અનુભવે કરીને યથાથ� �ણે �યાર ેમો� થાય; એવી યુિ�નું �હણ કર ેછે. અને એ બેય મત
છે તે સારા છે અને મોટાએ મા�યા છે અને એ બેયનું યથાથ� જો આચરણ જ ેકર ેતો તે પરમગિતને પામે છે. અને એ બે
મત છે તેમાં સાધન સરખા ક�ા છે, પણ ઉપાસનાની જ ેરીત તે સરખી નથી, ઘણી પૃથક્ છે.”

22. પંચાળા ૨ ( para.3)

એવી રીતે વાતા� કરીને �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “હવે તો કીત�ન ગાઓ.” પછી મુ�ાનંદ �વામી
આિદક જ ેપરમહંસ તે વાિજં� લઈને કીત�ન ગાવા લા�યા. તે પછી વળી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે કીત�ન રાખો.
અને એ સાં�ય ને યોગ એ બેયનો િસ�ાંત તમે કીત�ન ગાયા �યાં સુધી અમે િવચાય� છે, તે કહીએ તે સાંભળો- જે
યોગવાળો છે તેને આ�યંિતક �લયને િવષે જ ેઅ�રધામમાં તજેોમય એવી િદ�ય�પ ભગવાનની મૂિત� રહી છે, તે �યાન
કરવા યો�ય છે, અને તેથી ઓરા �કૃિતપુ�ષ �પ ભગવાન �યાન કરવા યો�ય છે, અને તેથી ઓરા �કૃિતપુ�ષના કાય�
જ ેચોિવશ ત�વ તે �પ ભગવાન �યાન ધરવા યો�ય છે, અને તેથી ઓરા િહર��ગભ� ને તેથી ઓરા ચોિવશ ત�વથી
ઉપ�ો જ ેિવરાટ તે �યાન કરવા યો�ય છે, અને તેથી ઓરા ��ા, િવ�ણુ, િશવ તથા પૃ�વીને િવષે જ ેમ��ય, કૂમ�,
નૃિસંહ, વરાહાિદક ભગવાનના અવતાર તથા શાલ�ામાિદક �િતમાઓ એ સવ� �યાન કરવા યો�ય છે; એવું
યોગવાળાનું તા�પય� જણાણું. પછી સાં�યનો િવચાર ઉપ�ો, �યાર ેતેણે એ આકારમા�નું િનરાકરણ કરી ના�યું અને
એમ જણાણું જ,ે ‘એ સવ�ના િવચારનો કરતલ જ ે�વ છે, તે જવેો શુ� કોઈ નથી; માટે �વનું �યાન કરવું એ ઠીક છે.’
એવો જ ેસાં�યનો િવચાર તેને ટાળવાને અથ� વળી યોગનો િવચાર થયો જ,ે એ પરા�પર એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન
તેનું એ �કૃિતપુ�ષાિદક સવ�ને િવષે અ�વયપણું છે; માટે એ સવ� ભગવાન જ છે, ને િદ�ય�પ છે, ને સ�ય છે, ને �યેય છે.
અને એ વાતને �ઢ કરવાને અથ� �ુિત છે જ,ે ‘सव� ख��दं ��’, ‘नेह नाना�� िक�न’ તથા ‘इदं िह िव�ं भगवािनवेतरो
यतो जग�थानिनरोधसंभवाः’ એવી રીતનો યોગમાગ� છે તેને િવષે �વ�ય� જ ેમુમુ�ુ તેને કોઈ િવ�ન નથી; શા માટે જ,ે એ
માગ� �થૂળ છે ને એને િવષે ��ય�મૂિત� ભગવાનનું આલંબન છે. તે સા� જવેો-તેવો હોય તે પણ એ માગ� કરીને િનિવ��ન
થકો મો�ને પામે છે; પણ એ માગ�માં એક દોષ છે જ,ે એ સવ�થી પર જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેને અને �કૃિતપુ�ષાિદકને
અંશ-અંશીભાવ આવી �ય છે જ,ે ‘ભગવાનના અંશ �કૃિતપુ�ષ છે, અને તેના અંશ િહર��ગભ�, િવરાટાિદક છે.’
એવી રીતે સમ�ય તો મોટો દોષ આવે, કાં જ,ે ભગવાન અ�યુત છે, િનરંશ છે, િનિવ�કાર છે, અ�ર છે, અખંડ છે, તેને
િવષે �યુતભાવ આવે છે ને અંશ-અંશીભાવ આવે છે. માટે એવો દોષ આવવા દેવો નિહ.

23. પંચાળા ૨ ( para.4)

અને એમ સમજવું જ,ે એ ભગવાન જવેા તો ભગવાન જ છે; ને બી� જ ે�કૃિતપુ�ષાિદક છે તે તો એના ભ� છે અને
એનું �યાન કર ેછે, માટે એ ભગવાન �પ છે. જમે કોઈ મોટા સંત હોય ને તે ભગવાનનું �યાન કરતા હોય ને તેને
ભગવાન �પ �ણે છે, તેમ એ �કૃિતપુ�ષાિદક પણ ભગવાન�પ છે અને એ સવ�થી પર જ ેપુ�ષો�મ �ીકૃ�ણ તે જ
વાસુદેવ, સંકષ�ણ, ��ુ��, અિન���પે થાય છે તથા રામકૃ�ણાિદક અવતારનું �હણ કર ેછે, તે �યાન કરવા યો�ય છે.’
એમ સમજ ેતો એ યોગમાગ� તે અિતશય િનિવ��ન છે ને �ે� છે. અને સાં�યવાળા છે તેમાં એ દોષ છે જ,ે એ
સાં�યવાળા હોય તે એમ કહે છે જ,ે ‘અંતઃકરણે કરીને તથા ઇિ��યે કરીને જ ેજ ે�હણ કયા�માં આવે છે તે સવ� િમ�યા
છે અને અનુભવે કરીને જ ે�હણ કયા�માં આવે છે તે સ�ય છે.’ એવી રીતે આકારમા�ને િમ�યા કર ેછે તે ભેળે �વના
ક�યાણને અથ� �કટ થયા જ ેભગવાન તેના �પને પણ િમ�યા કર ેછે તથા અિન��, ��ુ��, સંકષ�ણ, એમના �પને
પણ િમ�યા કર ેછે અને િનગુ�ણ એવા જ ેવાસુદેવ તેનું જ �હણ કર ેછે; એવો એ મોટો દોષ છે. માટે એ સાં�યવાળા
એમ સમજ ેતો ઠીક જ,ે સાં�ય િવચારનું �હણ કરીને �કૃિતપુ�ષથી જ ેજ ેઊપ�ું તેને િમ�યા કરીને પોતાના આ�ાને
સવ�થી પૃથક્ શુ� ���પ માનીને તે પછી �વના ક�યાણને અથ� �કટ થયા જ ેભગવાન તેના �પને સ�ય �ણીને
તેનું �યાન કરવું.’ એવી રીતે એ બે �કારના જ ેિવચાર છે તે કોઈક અમારા જવેા મોટા પાસેથી શીખે �યાર ેઆવડે, નિહ
તો શા�ને ભણે-સાંભળે પણ આવડે નિહ. અને છે તો એમ જ,ે �થમ સાં�યિવચાર ેકરીને જ ે���પ થયો હોય તેને
અથ� યોગનો ઉપદેશ છે; તે ક�ું છે જ,ે “��भूतः �स�ा�ा न शोचित न कां�ित । समः सव�षु भूतेषु म���ं लभते पराम्
।।” તથા “आ�ारामा� मुनयो िन��था अ�ु��मे । कुव��हैतुकी ंभ��िम�ंभूतगुणो ह�रः।।” “प�रिनि�तोऽिप नैगु��
उ�म�ोकलीलया । गृहीतचेता राजष� आ�ानं यदधीतवान्।।” એવી રીતે સાં�યવાળાને યોગની અપે�ા છે. કાં જ,ે એ
સાં�યવાળો િવચાર ેકરીને પોતાના આ�ાથી �યિતિર� જ ેજ ેકાંઈ પંચ ઇિ��યો ને ચાર અંતઃકરણે કરીને ભોગવવામાં
આવે એવા િવષયભોગ છે, તેને અિતશય તુ�છ �ણે છે; માટે એ કોઈ પદાથ�ને િવષે આ�ય� પામે નિહ તથા બંધાય
નિહ. અને એની પાસે કોઈ આવીને એમ કહે જ,ે આ પદાથ� તો બહુ જ �ડંુ છે.’ �યાર ેતેને એમ િવચાર ેજ,ે ‘ગમે તેવું
સા� હશે પણ ઇિ��યો-અંતઃકરણે કરીને �હણ કયા�માં આવે એવું હશે ને ઇિ��યો-અંતઃકરણના �હણમાં જ ેઆવે તે
તો અસ�ય છે નાશવંત છે.’ એવી એ સાં�યવાળાને �ઢ સમજણ રહે છે અને પોતાના આ�ાને શુ� �ણે છે. એવો જે
સાં�યવાળો તેને યોગમાગ� કરીને ભગવાનની જ ેઉપાસના, �યાન, ભિ� તે કરવા; અને એમ ન કર ેતો એને િવષે અિત
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�યૂનતા કહેવાય છે. એવી રીતે સાં�યશા� તથા યોગશા� તેનો જ ેસનાતન િસ�ાંત છે, તે અમે યથાથ� િવચારીને ક�ો
છે. અને જ ેઆધુિનક યોગવાળા ને સાં�યવાળા છે તેમણે તો એ બેય માગ�ને બગાડી નાં�યા છે. જ ેયોગવાળા છે તે
આકારનું �થાપન કરવા �ય છે, �યાર ેબી� �વના આકાર તથા ��ા, િવ�ણુ, િશવના આકાર તથા
રામકૃ�ણઆિદક અવતારના આકાર તે સવ�ને તુ�યપણે �ણે છે. અને સાં�યવાળા છે તે આકારનું ખંડન કર ેછે તે ભેળે
તીથ�, �ત, �િતમા, યમ, િનયમ, ��ચયા�િદક ધમ�, ��ા, િવ�ણુ, િશવ તથા રામકૃ�ણાિદક અવતાર; એ સવ�નું ખંડન
કર ેછે. માટે આધુિનક જ ેસાં�યવાળા ને યોગવાળા તે બેય માગ�ને મૂકીને કુમાગ� ચા�યા છે તે નારકી થાય છે.”

24. પંચાળા ૪ ( para.4)

અને એ ભગવાન મનુ�યના દેહને ધારણ કર ેછે, �યાર ેમનુ�યના જવેી જ િ�યા કર ેછે. તે �ાર ેસ�યયુગ હોય �યારે
મનુ�યને લાખ વષ�ની આવરદા હોય, �યાર ેએ ભગવાન પણ લાખ વષ� જ દેહ રાખે; અને તે સ�યયુગના માણસ
મનોવાંિછત ભોગને ભોગવે, �યાર ેભગવાન પણ તેમ જ ભોગને ભોગવે પણ અિધકપણે ન વત�. અને �ેતાયુગમાં દેહ
ધારણ કર ે�યાર ેમાણસને દસ હ�ર વષ�ની આવરદા હોય, �યાર ેભગવાન પણ તેટલા વષ� દેહ રાખે. અને �ાપર યુગમાં
હ�ર વષ�ની આવરદા હોય ને દસ હ�ર હાથીનું બળ માણસમાં હોય છે, �યાર ેભગવાનનું પણ એટલું બળ ને એટલી
આવરદા હોય છે. અને કિળમાં દેહ ધારણ કર ે�યાર ેકિળ �માણે આયુ�ય ને બળ તેનું ભગવાન ધારણ કર ેછે. અને જમે
બાળક ગભ�માં આવે ને તે ગભ� વૃિ�ને પામે પછી જ�મે છે ને બાળ, યૌવન, વૃ� અવ�થા થાય છે ને મૃ�યુને પામે છે; તેમ
જ ભગવાન પણ એવી જ મનુ�યની ચે�ા કર ેછે. અને જમે મનુ�યમાં કામ, �ોધ, લોભ, �વાદ, માન, �નેહ, મદ, મ�સર,
ઇ�યા�, �ષે, રાગ, મોહ, સુખ, દુઃખ, ભય, િનભ�ય, શૂરતા, કાયરતા, ભૂખ, તરસ, આશા, તૃ�ણા, િન�ા, પ�પાત, પારકંુ,
પોતાનું, �યાગ, વૈરા�ય ઇ�યાિદક �વભાવ છે; તેમ તેવા જ એ સવ� �વભાવ મનુ�યદેહને ભગવાન ધાર ે�યાર ેતેમાં
જણાય છે. તે એ મનુ�ય �વ�પ પણ ભગવાનનું સવ� શા�માં વણ�ન કયુ� છે અને મૂળ જ ેિદ�ય�પ છે તેનું પણ વણ�ન
કયુ� છે. તે એ બેય �પનું જણેે યથાથ� �વણ-મનન કરીને દઢ િન�ય કય� હોય, તેને તો કોઈ રીતે સંશય થાય નિહ; અને
જનેે આવી રીતની સમજણમાં કસર હોય તેને ભગવાનમાં સંશય થાય છે. અને એ જ િદ�ય�પ એવા ભગવાન
મનુ�યના દેહનું ધારણ કર ેછે, �યાર ેમનુ�યના જવેા �વભાવે યુ� વત�તા હોય; પણ જ ેબુિ�વાન હોય તેને એમ જણાય
ખ�ં જ,ે ‘એમાં કામ છે તે બી� મનુ�યના જવેો નથી તથા �ોધ, લોભ, �વાદ, માન ઇ�યાિદક મનુ�યના �વભાવ તે એ
ભગવાનમાં છે, પણ બી� માણસ જવેા તો નથી; એમાં કાંઇક િદ�યભાવ છે, તે બુિ�વાનના ���ામાં આવે છે; તેણે
કરીને ભગવાનપણાનો િન�ય કર ેછે. જમે શંકરાચાય� શૃંગારરસની વાતા� ���ાને અથ� રા�ના દેહમાં �વેશ કય�
હતો, �યાર ેતે રા�ના જવેા જ સવ� શૃંગારાિદક ભાવ ને દેહની ચે�ા તે હતી, પણ તે રા�ની રાણી બુિ�વાળી હતી.
તેણે એમ ���ું જ,ે ‘મારા ધણીમાં આવો ચમ�કાર નહોતો, માટે આ દેહને િવષે કોઈક બીજ ે�વે �વેશ કય� છે.’ તેમ
મનુ�ય�પ એવા જ ેતે ભગવાન, તેને િવષે િદ�યભાવ જણાય છે; તેણે કરીને ભગવાનપણાનો િન�ય થાય છે. �યાર ેતમે
કહેશો જ,ે ‘કાંઇક િદ�યભાવ ���ામાં આ�યો, તેણે કરીને મનુ�યને ભગવાનપણાનો િન�ય થયો, �યાર ેઘણો
િદ�યભાવ જણાવે તો તો બહુ માણસને િન�ય થાય.’ તો એનું તો એમ છે જ,ે આ સૂય� છે તેને સવ� શા�માં ક�ા છે જ,ે
‘એ નારાયણ છે,’ ને તે એ સૂય� સવ� મનુ�યને �િ�ગોચર પણ છે ને િન�ય એનું દશ�ન મનુ�યમા� કર ેછે, તો પણ એને
દશ�ને કરીને મનુ�યને પોતાના ક�યાણનો િન�ય નથી થતો જ,ે ‘મા�ં ક�યાણ થયું;’ અને મનુ�યપણે ર�ા જે
રામકૃ�ણાિદક અવતાર તથા નારદ-શુકાિદક સંત તેના દશ�ન કરીને મનુ�યને એમ િન�ય થાય છે જ,ે ‘મા�ં ક�યાણ
િન�ય થયું.’ ને હંુ કૃતાથ� થયો છંુ અને તે ભગવાન ને સંત, તેમાં તો કાંઇ �કાશ છે નિહ, દીવો કરીએ �યાર ેતેના દશ�ન
થાય છે, તો પણ એવો ક�યાણનો િન�ય થાય છે. તથા અિ�� છે તે પણ સા�ાત્ ભગવાન છે; કાં જ ેભગવાને ક�ું છે

25. પંચાળા ૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે ઝાઝી વાર સુધી િવચાર કય� ને સવ� શા�માં નજર ફેરવીને જોયું �યાર ેએમ
જણાયું જ,ે ‘�ીકૃ�ણ જવેો અવતાર સવ� શિ�એ યુ� બીજો કોઈ નથી થયો.’ કેમ જ,ે બી� જ ેસવ� પોતાની અનંત
મૂિત�ઓ િભ� િભ�પણે રહી છે, તે સવ�નો ભાવ �ીકૃ�ણ ભગવાને પોતાને િવષે દેખા�યો. કેવી રીતે ? તો �થમ પોતે
દેવકી થકી જ��યા �યાર ેશંખ, ચ�, ગદા, પ� ધારીને ચતુભુ�જ�પે દશ�ન દીધું, તેણે કરીને લ�મપિત જ ેવૈકંુઠનાથ, તેનો
ભાવ પોતામાં જણા�યો. તથા માતા યશોદાને પોતાના મુખમાં િવ��પ દેખા�યું, તેણે કરીને સહ�શીષા�પણે કરીને
અિન��પણું પોતામાં જણા�યું. તથા અ�ૂરને યમુનાના ધરામાં દશ�ન દીધા, તેણે કરીને શેષશાયીપણું જણા�યું. તથા
અજુ�નને રણસં�ામમાં િવ��પ દેખા�યું જ,ે ‘प� मे पाथ� �पािण शतशोऽथ सह�शः ।’ એવી રીતે અનંત ��ાંડ
દેખાડીને પુ�ષો�મપણું જણા�યું. તથા પોતે �ીકૃ�ણે ક�ું જ,ે “य�ा�रमतीतोऽहम�रादिप चो�मः। अतोऽ�� लोके
वेदे च �िथतः पु�षो�मः ।।” એવી રીતે પોતે પોતાનું પુ�ષો�મપણું જણા�યું. તથા ગોલોકવાસી જ ેરાિધકા સિહત
�ીકૃ�ણ તે તો પોતે જ હતા. અને �ા�ણના બાળકને લેવા ગયા �યાર ેઅજુ�નને પોતાનું ભૂમાપુ�ષ�પે દશ�ન કરા�યું.
તથા �ેત�ીપવાસી વાસુદેવ, તેણે તો પોતે જ એ અવતાર ધય� હતો. તથા નરનારાયણ તો સમ� ભારતને િવષે તથા
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ભાગવતમાં એ �ીકૃ�ણને જ ક�ા છે. તે માટે એ �ીકૃ�ણના અવતારને િવષે તો િભ� િભ�પણે રહી જ ેએ જ
ભગવાનની મૂિત�ઓે તથા શિ�ઓ, ઐ�ય� તે સમ� છે, માટે એ અવતાર તે બહુ મોટો થયો છે. અને બી� મૂિત�ને
િવષે થોડંુ ઐ�ય� છે ને એને િવષે સંપૂણ� ઐ�ય� છે; માટે કૃ�ણાવતાર જવેો કોઈ અવતાર નથી અને એ અવતાર
સવ�પરી વત� છે. અને બી� અવતાર◌ ેકરીને થોડી શિ� જણાવી છે, ને આ અવતાર◌ ેકરીને સંપૂણ� ઐ�ય�-
શિ�ઓ જણાવી; માટે આ અવતાર સવ��કષ�પણે વત� છે. એવી રીતે જનેી ��ય� �ીકૃ�ણના �વ�પમાં અચળ મિત
હોય ને એ મિત કોઈ િદવસ �યિભચારને ન પામતી હોય, ને તેની વતે કોઈ કુસંગે કરીને કદાિચત્ કાંઇક અવળું વતા�ઇ
ગયું હોય તો પણ તે ક�યાણના માગ�માંથી પડે નિહ; એનું ��યાણ જ થાય. માટે તમે સવ� પરમહંસ હિરભ� છો, તે પણ
એવી રીતે જો ઉપાસનાની �ઢતા ભગવાનને િવષે રાખશો તો કદાિચત્ કાંઈક અવળું વતા�ઇ જશે, તો પણ અંતે
ક�યાણ થશે.” એવી રીતની વાતા�ને સાંભળીને સવ� સાધુ તથા હિરભ� તે �ી�મહારાજને િવષે સવ�કારણપણું
�ણીને ઉપાસનાની �ઢતા કરતા હવા.

26. ગઢડા મ�ય ૯ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “કીત�ન બોલીએ.” પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “�યો, પરમે�રની વાતા� કરીએ.”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાનમાગ� તો એવો સમજવો જ,ે કોઈ રીતે ભગવાનના �વ�પનો �ોહ થાય નિહ. અને
કોઈક કાળે ભગવાનના વચનનો લોપ થતો હોય, તો તેની િચંતા નિહ; પણ ભગવાનના �વ�પનો �ોહ થવા દેવો નિહ.
અને જો ભગવાનનું વચન કાંઇક લોપાયું હોય તો તે ભગવાનની �ાથ�ના કરીને પણ છૂટકો થાય, પણ ભગવાનના
�વ�પનો �ોહ કય� હોય, તો તેનો કોઈ રીતે છૂટકો થાય નિહ. માટે જ ેસમજુ હોય તેને ભગવાનના વચનમાં તો જટેલું
પોતાની સામથ� �માણે રહેવાય તેટલું અવ�ય રહેવું, પણ ભગવાનની મૂિત�નું બળ અિતશય રાખવું જ,ે ‘સવ�પરી ને
સદા િદ�ય સાકારમૂિત� અને સવ� અવતારનું અવતાર◌ી એવું જ ેભગવાનનું �વ�પ છે, તે જ મને �ા� થયું છે.’ અને જે
એમ �ણતો હોય ને તેથી જો કદાિચત્ સ�સંગથી બાહેર નીસરી જવાણું, તોય પણ તેને ભગવાનની મૂિત�માંથી હેત
ટળતું નથી. અને તે હમણાં તો સ�સંગથી બાહેર છે, પણ દેહ મૂકીને તો અંતે ભગવાનનું જ ેઅ�રધામ તેને િવષે
ભગવાનને સમીપે જશે. અને હમણે સ�સંગમાં રહેતો હશે અને શા�ના વચનમાં પણ રહેતો હશે અને તેને જો
ભગવ��વ�પની િન�ા પાકી નિહ હોય, તો તે �ાર ેદેહ મૂકશે �યાર ેકાં તો ��ાના લોકમાં જશે ને કાં તો કોઈક
બી� દેવતાના લોકમાં જશે પણ તે પુ�ષો�મ ભગવાનના ધામને િવષે નિહ �ય. તે માટે પોતાને સા�ાત્ મ�યું જે
ભગવાનનું �વ�પ તેને સદા િદ�ય સાકારમૂિત� ને સવ� અવતારનું કારણ અવતાર◌ી એવું �ણવું. અને જો એમ ન �ણે
ને િનરાકાર �ણે ને બી� અવતાર જવેા �ણે તો એનો �ોહ કય� કહેવાય. અને જમે અજુ�ન હતા તેને તો
ભગવ��વ�પનું બળ હતું અને યુિધિ�ર રા�ને તો શા�ના વચનનું બળ હતું. પછી �ાર ેભારતી લડાઈ થઇ �યારે
�ીકૃ�ણભગવાને અજુ�નને ક�ું જ ે-

27. 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.

28. ગઢડા મ�ય ૧૯ ( para.3)

િલખાિવતં �વામી �ીસહ�નંદ� મહારાજના, સવ� પરમહંસ તથા સવ� સ�સંગી બાઈ-ભાઈ નારાયણ વાંચ�ો. બીજંુ,
અમારી આ�ા એમ છે જ,ે �ીકૃ�ણનારાયણ એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન, તેના જ ેઅવતાર તે ધમ�ના �થાપનને અથ�
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તથા ��ચય�, અિહંસાિદક ધમ�, આ�િન�ા, વૈરા�ય અને માહા��યે સિહત ભિ�; એ ચાર ગુણે સંપ� એવા જે
પોતાના એકાંિતક ભ� તેને દશ�ન દેવાને અથ� ને તેમની ર�ા કરવાને અથ� તથા અધમ�નો ઉ�છેદ કરવાને અથ�
દેવમનુ�યાિદકને િવષે થાય છે. તે અવતારને િવષે પિત�તાના જવેી અન�યપણે િન�ા રાખવી. જમે સીતા�ને
�ીરામચં�ને િવષે િનદ�ષપણે િન�ા હતી, તેમ િન�ા રાખવી. અને એવા જ ેભગવાન તેની હેતે કરીને માનસી પ�ૂ
કરવી તથા દેહે કરીને નવ �કાર ેભિ� કરવી. અને જો એ �ીકૃ�ણનારાયણના અવતાર પૃ�વીને િવષે �કટ ન હોય તો
તેની જ ે�િતમા તેની પ�ૂ મને કરીને તથા દેહે કરીને ચંદન, પુ�પ, તુલસી આિદક સામ�ી વતે કરવી, પણ ભગવાન
િવના બી� દેવની ઉપાસના ન કરવી. અને જો બી� દેવની ઉપાસના કરીએ તો તેમાં મોટો દોષ લાગે છે ને
પિત�તાપણું �ય છે ને વે�યાના જવેી ભિ� થાય છે. માટે ભગવાનને િવષે સીતા ને �િ�મણીના જવેી ભિ� કરવી.
અને તે ભગવાનનું જ �યાન કરવું અને તે િવના બી� કોઈ દેવનું �યાન ન કરવું. બીજંુ, જ ેસાધુ િસ�ગિતને પા�યા હોય
ને સમાિધિન� હોય તેનું પણ �યાન ન કરવું. અને સવ�ને પોતપોતાના વણા��મ ધમ�ને િવષે �ઢપણે વત�વું. બીજંુ, આ જે
અમારી આ�ા છે તેને જ ેપુ�ષ �ઢપણે પાળશે તેને �ીકૃ�ણનારાયણને િવષે નારદના જવેી �ઢ ભિ� થશે અને આ
અમારી આ�ાને જ ે�ી માનશે તેને �ીકૃ�ણનારાયણને િવષે લ�મી� તથા રાિધકા� આિદક જ ેગોપીઓ, તેના જવેી
ભિ� થશે. અને આ અમારા વચનને જ ેનિહ માને તેની ભિ� વે�યાના જવેી થશે. સંવત્ ૧૮૭૮ના માગશર વિદ ૧૪
ને િદવસ લ�યો છે.” એવી રીતે કાગળ લખીને દેશદેશના સ�સંગી ��યે મોકલા�યો.

29. ગઢડા મ�ય ૨૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કીત�ન રહેવા �ો ને સવ� સૂરત દઈને સાંભળો, એક વાતા� કરીએ છીએ જ,ે જટેલા
ક�યાણને અથ� �યાસ�એ �ંથ કયા� છે, તે સવ� સૂરત રાખીને અમે સાંભ�યા. તે સવ� શા�માં એ જ િસ�ાંત છે અને
�વના ક�યાણને અથ� પણ એટલી જ વાત છે જ,ે આ સવ� જગત છે, તેના કતા�હતા� એક ભગવાન છે. અને એ સવ�
શા�ને િવષે ભગવાનનાં ચિર� છે, કાં ભગવાનના સંતના ચિર� છે. અને વણા��મના ધમ�ની જ ેવાતા� છે અને તેનું ફળ
જ ેધમ�, અથ� અને કામ છે; તેણે કરીને કાંઈ ક�યાણ થતું નથી અને કેવળ વણા��મના ધમ� વતે તો સંસારમાં કીિત� થાય
ને દેહે કરીને સુિખયો રહે એટલું જ ફળ છે. અને ક�યાણને અથ� તો ભગવાનને સવ� કતા� હતા� �ણવા એ જ છે. અને
જવેું પરો� ભગવાનના રામકૃ�ણાિદક અવતારનું માહા��ય �ણે છે તથા નારદ, સનકાિદક, શુક�, જડભરત, હનુમાન,
ઉ�વ ઇ�યાિદક જ ેપરો� સાધુ, તેનું જવેું માહા��ય �ણે છે, તેવું જ ��ય� એવા જ ેભગવાન તથા તે ભગવાનના ભ�
સાધુ તેનું માહા��ય સમજ,ે તેને ક�યાણના માગ�માં કાંઈએ સમજવું બાકી ર�ું નિહ. તે આ વાતા� એકવાર ક�ે સમજો
અથવા લાખવાર ક�ે સમજો; આજ સમજો અથવા લાખ વષ� કેડે સમજો; પણ એ વાત સમજ ેજ છૂટકો છે. અને
નારદ, સનકાિદક, શુક�, ��ા, િશવ એમને પૂછો તો પણ ડા�ા છે તે અનેક વાતની યુિ� લાવીને ��ય� ભગવાન ને
��ય� સંત તેને જ ક�યાણના દાતા બતાવે અને જવેું પરો� ભગવાન ને પરો� સંતનું માહા��ય છે, તેવું જ ��ય�
ભગવાન ને ��ય� સંતનું માહા��ય બતાવે. અને એટલો જનેે �ઢ િન�ય થયો હોય તેને સવ� મુ�ો હાથ આ�યો અને
કોઈ કાળે તે ક�યાણના માગ� થકી પડે નિહ. જમે ��ા, િશવ, બૃહ�પિત અને પરાશરાિદક તે કામાિદકે કરીને ધમ� થકી
પડયા, તો પણ ��ય� ભગવાન ને ��ય� સંત; તેનો પરો�ના જવેો જો માહા��યે યુ� િન�ય હતો તો ક�યાણના
માગ�માંથી પડયા નિહ. માટે સવ� શા�નું રહ�ય આ વાતા� છે.”

30. 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



8/5/2019 અવતાર

localhost/save%5d/અવતાર.php 14/24

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.”

31. ગઢડા મ�ય ૩૧ ( para.3)

અને વળી એ િવરાટપુ�ષ પણ સંકષ�ણ, અિન��, ��ુ��ની ઉપાસના કર ેછે. તેમાં �લય�પ અવ�થાને િવષે
સંકષ�ણની ઉપાસના કર ેછે ને િ�થિત�પ અવ�થાને િવષે ��ુ��ની ઉપાસના કર ેછે. ને ઉ�પિ��પ અવ�થાને િવષે
અિન��ની ઉપાસના કર ેછે. અને તે સંકષ�ણાિદક �ણ જ ેતે વાસુદેવ ભગવાનનાં સગુણ �પ છે ને તેની ઉપાસનાને
બળે કરીને એ વૈરાજપુ�ષ જ ેતે ઉ�પિ�, િ�થિત ને �લય�પ િ�યાને િવષે સામ�ય�ને પામે છે. અને �ાં સુધી એ
�ણની ઉપાસના કર ેછે, �યાં સુધી એને ઉ�પિ�, િ�થિત, �લય�પ જ ેમાયાનો સંબંધ, તે ટળતો નથી અને �ાર ેએ
િનગુ�ણ એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તેની ઉપાસના કર ેછે, �યાર ેએ વૈરાજપુ�ષ માયાનો �યાગ કરીને ���પ થાય છે.
જમે આ �વ છે તે ��ાિદક દેવ�પ ભગવાનની ઉપાસના કર ેછે, �યાર ેધમ�, અથ�, કામ�પ ફળને પામે છે અને �ારે
ભગવાનના અવતાર જ ેરામકૃ�ણાિદક તેની ઉપાસના કર,ે �યાર ે���પ થાય ને એની મુિ� થાય; તેમ એ
િવરાટપુ�ષને પણ છે. અને એ વૈરાજપુ�ષ �ારાએ અવતાર થાય છે, એમ શા�માં ક�ું છે. તેતો એમ સમજવું જ,ે ‘એ
જ ેવાસુદેવનારાયણ તે પુ�ષ�પે કરીને વૈરાજપુ�ષને િવષે આવીને િવરાજમાન હોય �યાર ેઅવતાર ક�ા છે.’ માટે તે
અવતાર તો સવ� વાસુદેવ ભગવાનના જ છે. અને એ વાસુદેવ ભગવાન �ાર ે�િતલોમપણે એ વૈરાજપુ�ષ થકી નોખા
પડી �ય �યાર ેએ કેવળ વૈરાજપુ�ષથકી અવતાર સંભવે જ નિહ. માટે એ થકી અવતાર તો એને િવષે વાસુદેવ આ�યા
છે, તે સા� ક�ા છે. અને એને િવષે વાસુદેવ જ ે�ે�� તેણે �વેશ કય� નહોતો �યાર ેએ વૈરાજપુ�ષ પોતાની િ�યા
કરવી તેને િવષે પણ સમથ� નહોતા થયા. અને પૂવ� જ ેપુ�ષ ક�ા તે માયામાં ગભ� ધર ે�યાર ે�ધાનપુ�ષ �ારાએ એક
એવો જ ેવૈરાજપુ�ષ�પ દીકરો તે થાય અને એ જ માયામાંથી અનેક �ધાનપુ�ષ �ારાએ બી� પણ ઘણાક એવા
વૈરાજપુ�ષ�પ ��ાંડ થાય છે. અને તે પુ�ષ તો િનર� છે ને મુ� છે ને �� છે ને માયાના કારણ છે. તે માયાને િવષે
લોમપણે વત� છે, તો પણ એને માયાનો બાધ થતો નથી ને માયાને િવષે એને ભોગની ઈ�છા નથી; એ તો પોતે ��સુખે
સુિખયા છે ને પૂણ�કામ છે. અને જ ેવૈરાજપુ�ષ ઈ�ર છે, તે માયાના ભોગને ભોગવીને �લયકાળને િવષે માયાનો �યાગ
કર ેછે અને જ ે�વ છે, તે તો માયાના ભોગને ભોગવીને દુઃિખયો થકો માયામાં જ લીન થાય છે.”

32. ગઢડા મ�ય ૩૫ ( para.3)

અને વળી જગતમાં એમ વાતા� છે જ,ે ‘મન હોય ચંગા તો કથરોટમાં ગંગા,’ એ વાતા� ખોટી છે. એ તો ગમે તેવો
સમાિધિન� હોય અથવા િવચારવાન હોય ને તે પણ જો �ીઓના �સંગમાં રહેવા માંડે તો એનો ધમ� કોઈ રીતે રહે જ
નિહ અને ગમે તેવી ધમ�વાળી �ી હોય ને તેને જો પુ�ષનો સહવાસ થાય તો એનો પણ ધમ� રહે જ નિહ. અને એવી
રીતે �ી-પુ�ષને પર�પર સહવાસ થાય ને એનો ધમ� રહે એવી તો આશા જ રાખવી નિહ. તે આ વાતા� તે એમ જ છે,
પણ એમાં કાંઈ સંશય રાખવો નિહ. તે માટે ધમ�માં તો �ાર ેરહેવાય ? તો પરમહંસ હોય તથા ��ચારી હોય ને તે જો
પોતાના ��ચયા�િદક િનયમ ક�ા છે તેમાં રહે, તો એણે ધમ�માં રહેવાય. અને �ી હોય ને તે પણ જો પોતપોતાના
િનયમ ક�ા છે તેમાં વત�, તો એણે ધમ�માં રહેવાય. અને બી� જ ેસ�સંગી ગૃહ�થ હોય તે પણ જો પોતપોતાના િનયમ
ક�ા છે તેમાં રહે ને યુવા અવ�થાવાળી જ ેપોતાની મા, બોન ને દીકરી તે ભેળે પણ એકાંતમાં ન બેસે ને તેની સામું પણ
�િ� માંડીને ન જુવે, તો એણે ધમ�માં રહેવાય. એવી રીતે ધમ�માં રહેવું તથા ભગવાનના �વ�પની ઉપાસના કરવી તથા
ભગવાનના અવતાર ચિર�નું �વણ કીત�ન કરવું તથા ભગવાનનું નામ�મરણ કરવું, એ ચાર વાનાં જ �વના અિતશય
ક�યાણને અથ� છે. અને આ તમે સવ� છો તે મને ભગવાન �ણો છો, તે અમે �ાં �ાં ઉ�સવ-સમૈયા કયા� હોય ને જે
ઠેકાણે પરમહંસ, ��ચારી તથા હિરભ� સ�સંગી, બાઈ-ભાઈ સવ� ભેગા થયા હોય ને અમે કીત�ન ગવરા�યાં હોય ને
વાતા� કરી હોય ને અમારી પ�ૂ થઈ હોય, એ આિદક જ ેઅમારા ચિર� - લીલા તેને કહેવા ને સાંભળવા ને તેનું મનમાં
િચંતવન કરવું. અને જનેે એવું િચંતવન અંતકાળે જો થઈ આ�યું હોય તો તેનો �વ ભગવાનના ધામને જ�ર પામે. માટે
એવા જ ેઅમારા એ સવ� ચિર�, િ�યા તથા નામ�મરણ તે ક�યાણકારી છે. અને આવી રીતે અમે �વ�પાનંદ �વામીને
વાતા� કરી હતી. તે વાતા�ને ધારી, �યાર ેદેહમાં જ ેમંદવાડનું ઘણું દુઃખ હતું તે સવ� િનવૃિ� પામી ગયું ને પરમ શાંિત થઈ.



8/5/2019 અવતાર

localhost/save%5d/અવતાર.php 15/24

પણ એ ઘણાય આ�ાને દેખતા હતા, તોય પણ તેણે કરીને કાંઈ િસિ� થઈ નિહ. અને વળી પરો� જ ે�ીકૃ�ણ -
રામચં�ાિદક ભગવાનના અવતાર તેમનાં જ ેચિર� તે �ાં �ાં ક�ા હોય તેને પણ સાંભળવા અને ગાવવા. અને એ
ચાર વાનાંની �ઢતા થાય તેને અથ� અમે�ીમદ્ ભાગવતઆિદક આઠ �ંથનું અિતશય �િતપાદન કયુ� છે; માટે એ �ંથને
સાંભળવા ને ભણવા ને એ ચાર વાનાંની જ વાતા� કરવી.

33. ગઢડા મ�ય ૩૫ ( para.4)

અને વળી ભગવાનની મૂિત�ની ઉપાસના ને ભગવાનનાં ચિર� ને ભગવાનનું નામ�મરણ; એ �ણ વાનાં િવના કેવળ ધમ�
કરીને ક�યાણ થવું તે તો તુંબડા બાંધીને સમુ� તરવો તેવું કઠણ છે. અને ભગવાનની મૂિત�નો આ�ય હોય ને
ભગવાનનાં ચિર�ને ગાતો-સાંભળતો હોય ને ભગવાનનું નામ�મરણ કરતો હોય ને જો તેમાં ધમ� ન હોય તો તે માથે
પાણો લઈને સમુ�ને તરવાને ઈ�છે એવો �ણવો ને તેને ચંડાળ જવેો �ણવો. માટે એ ચાર વાનાંએ કરીને જ �વનું
ક�યાણ જ�ર થાય છે, પણ એ િવના બીજંુ કોઈ એવું સાધન નથી જ,ે જણેે કરીને ક�યાણ થાય. અને મુ�ાનંદ �વામી
આિદક સાધુના જ ેકા�ય-કીત�ન તે ગાવવા ને સાંભળવા તથા ભગવાનના અવતાર-ચિર�ે યુ� એવા કા�ય-કીત�ન
બી� કિવના હોય તો તેને પણ ગાવવા ને સાંભળવા; પણ કબીર ને અખાનાં જ ેકા�ય કીત�ન હોય તથા એ જવેા જનેા
જનેા કા�ય-કીત�ન હોય તેને ગાવવા નિહ ને સાંભળવા પણ નિહ. અને તમાર ેસવ�ને માર ેિવષે િવ�ાસ છે ને હંુ તમને
જવેી તેવી અવળી વાતે ચડાવી દઉં, તો જમે સવ�ને કૂવામાં નાંખીને ઉપરથી પાણાની િશલા ઢાંકે �યાર ેતેને નીકળવાની
આશા જ નિહ, તેમ તમે પણ મારા વચનને િવ�ાસે કરીને અવળે માગ� ચઢી �ઓ તો એમાં મા�ં શું સા� થાય ? માટે
આ વાતા� તમારા ક�યાણની છે, તે મ� તમને હેતે કરીને કહી છે, તે સા� તમો સવ� હવે આવી જ રીતે સમ�ને �ઢપણે
વત��ો.” એમ કહીને પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો તમે સવ� આ અમે વાતા� કરી એવી રીતે વત�વાનો િન�ય
કય� હોય તો એક એક આવીને માર ેપગે અડીને સમ ખાઓ ને એવી �િત�ા કરો જ,ે ‘અમાર ે�ઢ પણે એમ જ વત�વું
છે.” પછી સવ� પરમહંસ તથા સ�સંગી રા� થકા ઊઠીને �ી�મહારાજના ચરણકમળનો �પશ� કરીને નમ�કાર કરીને
પાછા બેઠા. પછી સવ� બાઈઓને પણ એવી રીતે ક�ું, �યાર ેબાઈઓએ પણ છેટે ઊભી રહીને એમ વત�વાનો િન�ય
કરીને સમ ખાધા. પછી �ી�મહારાજ �સ� થકા પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

34. ગઢડા મ�ય ૪૨ ( para.2)

પછી ભગવદાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! ભગવાનના એક એક રોમને િવષે
અનંતકોિટ ��ાંડ ર�ાં છે, તે કેવી રીતે ર�ાં છે ? અને ��ાંડમાં કયે કયે ઠેકાણે ભગવાનના અવતાર થાય છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પુ�ષો�મ ભગવાનનું જ ેઅ�રધામ તેના બે ભેદ છે : એક સગુણપણું ને બીજંુ િનગુ�ણપણું.
અને પુ�ષો�મનારાયણ છે તેને તો સગુણ ન કહેવાય ને િનગુ�ણ પણ ન કહેવાય. અને સગુણ-િનગુ�ણ ભેદ તો અ�રને
િવષે છે. તે અ�ર િનગુ�ણપણે તો અણુ થકી પણ અિત સૂ�મ �વ�પે છે અને સગુણ �વ�પે તો જટેલું મોટંુ પદાથ�
કહેવાય તે થકી પણ અિતશય મોટંુ છે. તે અ�રના એક એક રોમને િવષે અણુની પેઠે અનંતકોિટ ��ાંડ ર�ાં છે, તે
કાંઈ ��ાંડ અ�રને િવષે નાના થઈ જતાં નથી, એ તો અ�ાવરણે સહવત�માન હોય, પણ અ�રની અિતશય મો�પ
છે, તે આગળ ��ાંડ અિતશય નાના દેખાય છે. જમે િગરનાર પવ�ત છે, તે મે� આગળ અિતશય નાનો દેખાય અને
લોકાલોક પવ�તની આગળ મે� પવ�ત અિતશય નાનો દેખાય છે; તેમ ��ાંડ તો આવડાં ને આવડાં હોય પણ અ�રની
અિતશય મો�પ છે, તેની આગળ અિત નાના દેખાય છે, માટે અણુ સરખા કહેવાય છે. અને અ�ર�� તો જમે સૂય�નું
મંડળ છે તેમ છે. તે સૂય� �ાર ેમાથે આવે �યાર ેસૂય�ને યોગે કરીને દશે િદશાઓ ક�પાય છે, તેમ અ�રધામ છે. અને તે
અ�રને ઉપર, હેઠે ને ચાર ેપડખે સવ� િદશામાં ��ાંડની કોિટઓ છે. અને ભગવાન જ ેપુ�ષો�મ તે તો અ�રધામને
િવષે સદાય િવરાજમાન રહે છે ને તે સ�યસંક�પ છે. અને અ�રધામને િવષે ર�ા થકા જ જ ે��ાંડમાં જ ેજ ે�પ
�કા�યાં જોઈએ તેવા તેવા �પને �કાશ કર ેછે. જમે �ીકૃ�ણ ભગવાને રાસ�ીડા કરી �યાર ેપોતે એક હતા તે જટેલી
ગોપાંગનાઓ હતી તેટલા �પે થયા; તેમ પુ�ષો�મ ભગવાન ��ાંડ-��ાંડ ��યે �ાં જવેું �પ �કા�યું જોઈએ, �યાં
તેવા �પને અ�રધામમાં ર�ા થકા �કાશે છે અને પોતે તો સદાય અ�રધામમાં રહે છે. અને �ાં એ પુ�ષો�મની
મૂિત� છે �યાં જ અ�રધામનું મ�ય છે.”

35. ગઢડા મ�ય ૪૫ ( para.3)

પછી તે જ િદવસ સાંયકાળે વળી સભા કરીને િવરાજમાન થયા. પછી આરતી થઈ રહી �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે” સાિ�વક કમ� કરીને દેવલોકમાં �ય છે અને રાજસ કમ� કરીને મ�યલોકની �ાિ� થાય છે ને તામસ કમ� કરીને
અધોગિતને પામે છે. તેમાં કોઈ એમ આશંકા કર ેજ,ે ‘રાજસ કમ� કરીને મનુ�યલોકની �ાિ� થાય છે, �યાર ેતો સવ�
મનુ�યને સુખ-દુઃખ સરખું જોઈએ.’ તો એનો ઉ�ર એમ છે જ,ે એક રજોગુણ છે, તેના દેશકાળાિદકને યોગે કરીને
અનંત �કારના ભેદ થાય છે. માટે રાજસકમ�નો એક સરખો િનધા�ર રહેતો નથી; એ તો જવેા દેશ, કાળ, સંગ અને
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િ�યાનો યોગ આવે તેવું કમ� થાય છે. તેમાં પણ ભગવાનના ભ� સંત અને ભગવાનના અવતાર તે કુરા� થાય એવું
કાંઈક કમ� થઈ �ય તો આ ને આ દેહે મૃ�યુલોકમાં યમપુરીના જવેું દુઃખ ભોગવે અને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�
રા� થાય એવું કમ� કર ેતો આ ને આ દેહે પરમપદ પા�યા જવેું સુખ ભોગવે. અને ભગવાન ને ભગવાનના સંતને કુરા�
કર ેને તેણે જો �વગ�માં ગયા જવેું કમ� કયુ� હોય તો પણ તેનો નાશ થઈ �ય ને નરકમાં પડવું પડે; અને ભગવાન ને
ભગવાનના સંત રા� થાય એવું કમ� કયુ� હોય ને તેને જો નરકમાં જવાનું �ાર�ધ હોય તો પણ તે ભૂંડા કમ�નો નાશ થઈ
�ય ને પરમપદને પામે. માટે જ ેસમજુ હોય તેને તો ભગવાન ને ભગવાનના ભ� રા� થાય તેમ જ વત�વું અને
પોતાના સંબંધી જ ેમાણસ હોય તેને પણ એમ ઉપદેશ કરવો જ,ે ‘ભગવાન ને ભગવાનના સંત જ ેજ ે�કાર ેઆપણી
ઉપર રા� થાય ને કૃપા કર ેતેમ જ આપણે વત�વું.’ અને ભગવાન ને ભગવાનના સંતને અિ��એ �ાર ેરા� કયા� હશે,
�યાર ેઅિ��ને એવો �કાશ �ા� થયો છે; અને સૂય� ચં�ાિદક જ ે�કાશમાન છે, તેણે પણ ભગવાન ને ભગવાનના સંતને
શુભ કમ� કરીને રા� કય� હશે, �યાર ેએવા �કાશને પા�યા છે; અને દેવલોક, મૃ�યલોકને િવષે જ ેજ ેસુિખયા છે તે સવ�
ભગવાન ને ભગવાનના સંતને રા� કયા� હશે તે �તાપે કરીને સુિખયા છે. માટે જ ેપોતાના આ�ાનું �ડંુ થવાને ઈ�છે
તેને તો સદ્ �ંથને િવષે ક�ા જ ે�વધમ�, તેને િવષે રહીને ભગવાન ને ભગવાનના સંત રા� થાય એ જ ઉપાય કરવો.”

36. 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.”

37. ગઢડા મ�ય ૬૪ ( para.2)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! ભગવાનના જ ેઅવતાર છે, તે સવ� સરખા જ છે કે તેમાં
અિધક-�યૂન ભાવ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે �યાસ�ના કરલેા જ ેસવ� �ંથ તે સાંભ�યા ને પછી
પૂવા�પર િવચારીને જોયું, �યાર ેતેમાંથી અમને એમ સમ�યું છે જ,ે મ��ય, ક�છ, વરાહ, નૃિસંહાિદક જ ેભગવાનના
અવતાર છે, તે સવ� અવતારના અવતાર◌ી તે �ીકૃ�ણભગવાન છે; પણ બી� અવતારની પેઠે �ીકૃ�ણભગવાન તે
અવતાર નથી, તે તો અવતાર◌ી જ છે. એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન તે આપણા ઈ�દેવ છે. અને તે �ીકૃ�ણભગવાનના
ચિર��ીમદ્ ભાગવતપુરાણના દશમ �કંધને િવષે સંપૂણ� ક�ા છે; માટે આપણા ઉ�વ સં�દાયને િવષે અમે દશમ
�કંધને અિતશય �માણ કય� છે. અને બી� જ ેસવ� અવતાર તે પણ �ીકૃ�ણભગવાનના જ છે. માટે એ અવતાર ને એ
અવતારના �િતપાદન કરનારા જ ે�ંથ તે સવ�ને આપણે માનવા, પણ િવશેષે કરીને તો �ીકૃ�ણભગવાન ને તેના
�િતપાદન કરનારા જ ે�ંથ તેને જ માનવા.”

38. ગઢડા મ�ય ૬૪ ( para.4)

એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન તે મુમુ�ુને સવ� �કાર ેભજન કરવા યો�ય છે. શા માટે જ,ે બી� અવતારને િવષે તો એક કે બે
કળાનો �કાશ હોય છે અને �ીકૃ�ણભગવાનને િવષે તો સવ� કળાઓ છે. માટે એ �ીકૃ�ણભગવાન તો રિસક પણ છે, ને
�યાગી પણ છે, ને �ાની પણ છે, ને રા�િધરાજ પણ છે, ને કાયર પણ છે, ને શૂરવીર પણ છે, ને અિતશય કૃપાળુ પણ
છે, ને યોગકળાને િવષે �વીણ છે, ને અિતશય બિળયા પણ છે, ને અિતશય છિળયા પણ છે, માટે સવ� કળાએ સંપ�
તો એક �ીકૃ�ણભગવાન જ છે. અને તે �ીકૃ�ણભગવાનનું જ ેઅ�રધામ તેને આિ�ત જ ેઅનંતકોિટ ��ાંડ તે પણ
સદાય રહે છે. તેમાંથી જ ે��ાંડની સો વષ�ની આવરદા પૂરી થાય તે ��ાંડનો નાશ થાય, તેણે કરીને કાંઈ સવ�
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��ાંડનો નાશ થતો નથી. માટે �લયકાળમાં શા સા� ક�યાણ કયુ� જોઈએ ? સવ� ��ાંડ વસે જ છે તો ! એવી રીતે એ
��નું સમાધાન છે.” એવી રીતે પરો�પણે પોતાના પુ�ષો�મપણાની વાતા� �ી�મહારાજ ેકરી. તેને સાંભળીને સવ�
હિરભ� એમ �ણતા હવા જ,ે એ જ જ ે�ીકૃ�ણ પુ�ષો�મ તે જ આ ભિ� ધમ�ના પુ� �ી�મહારાજ છે.

39. 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
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.”

40. વરતાલ ૨ ( para.4)

પછી પોતે વાસુદેવ ભગવાને પંચરા� નામે તં� કયુ�. તેને િવષે એમ �િતપાદન કયુ� જ,ે’�ીકૃ�ણ પુ�ષો�મ ભગવાન છે તે
પોતાના અ�રધામને િવષે સદા િદ�ય સાકાર મૂિત�માન ર�ાં છે. અને તે જ ભગવાન જ ેતે �ેત�ીપવાસી જ ેઅનંત
િનર�મુ� તેમને પાંચ વખત પોતાનું દશ�ન આપે છે, તથા વૈકંુઠલોકને િવષે તે જ ભગવાન ચતુભુ�જ મૂિત� થકા
લ�મી�એ સિહત છે, ને તે શંખ, ચ�, ગદા, પ�ને ધરી ર�ાં છે તથા િવ�વ�સેનાિદક જ ેપાષ�દ તેમણે સે�યા છે. અને એ
જ ભગવાન પજૂવા યો�ય, ભજવા યો�ય ને પામવા યો�ય છે, અને તે જ ભગવાન રામકૃ�ણાિદક અવતાર ધારણ કર ેછે
અને વાસુદેવ, સંકષ�ણ, ��ુ��, અિન�� એ ચતુ�યૂ�હ�પે વત� છે.’ એવી રીતે સાકાર મૂિત�નું �િતપાદન કયુ� છે. પછી તે
જ પંચરા�તં�ને નારદ�એ ફરીને કયુ� �યાર ેતે નારદપંચરા� કહેવાયું. તેને િવષે એવી રીતે ભગવાનના �વ�પનું
�િતપાદન કયુ� જ,ે ‘કોઈ રીતે સંશય ર�ો નિહ.’ તે માટે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે

41. વરતાલ ૧૦ ( para.2)

તે સમયમાં ગામ ભાદરણના પાટીદાર ભગુભાઇ આ�યા. તેણે �ી�મહારાજ ��યે �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �વનું
ક�યાણ કેમ થાય ?” પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “આ પૃ�વીને િવષે રા�ર�પ ને સાધુ�પ; એ બે �કાર ેભગવાનના
અવતાર થાય છે. તેમાં રા��પે �ાર ેપૃ�વી ઉપર �કટ થાય �યાર ેતો તે ઓગણચાળીશ લ�ણે યુ� હોય અને
�ાર ેસાધુ�પે પૃ�વી ઉપર �કટ થાય �યાર ેતો �ીશ �કારને લ�ણે યુ� હોય. અને જ ેરા��પે ભગવાન હોય તે તો
ચોસઠ �કારની કળાએ યુ� હોય તથા સામ, દામ, ભેદ, દંડ; એ ચાર �કારના જ ેઉપાય તેણે યુ� હોય તથા શૃંગાર
આિદક જ ેનવ રસ તેણે યુ� હોય. અને તે ભગવાન �ાર ેસાધુ�પે હોય �યાર ેતેમાં એ લ�ણ હોય નિહ. અને જે
રા��પે ભગવાન હોય તેને જો આપ�કાળ આ�યો હોય તો મૃગયા કરીને પણ �વે અને ચોર હોય તેને ગરદન પણ
માર ેઅને ઘરમાં �ીઓ પણ રાખે. અને સાધુ�પે ભગવાન હોય તે તો અિતશય અિહંસા પર વત�, તે લીલા તૃણને પણ
તોડે નિહ અને કા�ની તથા િચ�ામણની �ીનો પણ �પશ� કર ેનિહ. માટે સાધુ�પ જ ેભગવાનની મૂિત� અને રા��પ
જ ેભગવાનની મૂિત� એ બેની રીિત એક હોય નિહ. અને �ીમદ્ ભાગવતના �થમ �કંધને િવષે પૃ�વી ને ધમ�ના સંવાદે
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કરીને રા��પ જ ે�ીકૃ�ણાિદક ભગવાનના અવતાર તેના ઓગણચાળીશ લ�ણ ક�ા છે. અને એકાદશ �કંધને િવષે
�ીકૃ�ણ ભગવાન ને ઉ�વના સંવાદે કરીને સાધુ�પ જ ેદ�ા�ેય, કિપલ આિદક ભગવાનના અવતાર તેના �ીશ લ�ણ
ક�ા છે. માટે જનેે પોતાનું ક�યાણ ઇ�છવું તેને તે તે લ�ણે કરી તે ભગવાનને ઓળખીને તે ભગવાનને શરણે થવું અને
તેનો �ઢ િવ�ાસ રાખવો, ને તેની આ�ામાં રહીને તેની ભિ� કરવી, એ જ ક�યાણનો ઉપાય છે. અને ભગવાન �ારે
પૃ�વીને િવષે ��ય� ન હોય �યાર ેતે ભગવાનને મળેલા જ ેસાધુ તેનો આ�ય કરવો, તો તે થકી પણ �વનું ક�યાણ
થાય છે. અને �ાર ેએવા સાધુ પણ ન હોય �યાર ેભગવાનની �િતમાને િવષે �ઢ �તીિત રાખવી ને �વધમ�માં રહીને
ભિ� કરવી. તે થકી પણ �વનું ક�યાણ થાય છે.”

42. 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.”

43. વરતાલ ૧૨ ( para.2)

અને તે સમે �ી�મહારાજ અંત��િ� કરીને બહુ વાર સુધી િવરાજમાન થયા હતા. પછી ને�કમળને ઉઘાડીને સવ�
હિરભ�ની સભા સામું ક�ણાકટા�ે કરી જોઈને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આજ તો સવ�ને િન�યની વાત કરવી છે,
તે સવ� સાવધાન થઈને સાંભળો જ,ે અનંત કોિટ સૂય�, ચં�મા ને અિ�� તે સરખું �કાશમાન એવું જ ેઅ�રધામ તેને િવષે
�ીપુ�ષો�મ ભગવાન સદા િદ�યમૂિત� થકા િવરાજમાન છે. અને તે જ ભગવાન �વોના ક�યાણને અથ� પૃ�વીને િવષે
રામકૃ�ણાિદક અવતારનું ધારણ કર ેછે; �યાર ેતે ભગવાનના �વ�પનો જનેે સ�સમાગમે કરીને �ઢ િન�ય થાય છે, તેનો
�વ બીજના ચં�માની પેઠે િદવસે િદવસે વૃિ�ને પામતો �ય છે. અને જમે ચં�માને િવષે જમે જમે સૂય�ની કળા
આવતી �ય તેમ તેમ તે ચં�મા વૃિ�ને પામતો �ય છે, તે �ાર ેપૂણ�માસી આવે �યાર ેચં�મા સંપૂણ� થાય છે. તેમ
ભગવાનનો પિરપૂણ� િન�ય થયા મોર તો એ �વ અમાવા�યાના ચં�ની પેઠે કળાએ રિહત ખ�ોત૨ જવેો હોય. પછી
જમે જમે પરમે�રના મિહમાએ સિહત િન�યને પામે છે તેમ તેમ વૃિ�ને પામીને પૂણ�માસીના ચં� જવેો એ �વા�ા
થાય છે. પછી એને ઇિ��યો, અંતઃકરણ િન�યમાંથી ડગાવવાને સમથ� નથી થતા અને પરમે�ર ગમે તેવા ચિર� કર ેતો
પણ તેને કોઈ રીતે ભગવાનને િવષે દોષ ભાસતો જ નથી. એવો જનેે મિહમાએ સિહત ભગવાનનો િન�ય હોય તે ભ�
િનભ�ય થઈ ચૂ�ો. અને તે જ ભ�ને જો �ારકે અસત્ દેશ, અસત્ કાળ, અસત્ સંગ અને અસત્ શા�ાિદકને યોગે
કરીને અથવા દેહાિભમાને કરીને ભગવાનનાં ચિર�ને િવષે સંદેહ થાય ને ભગવાનનો અભાવ આવે તો એ �વ
પૂણ�માસીના ચં�મા જવેો હતો, પણ પાછો અમાવા�યાના ચં� જવેો થઈ �ય છે. માટે પોતામાં જ ેકાંઈક થોડી ઘણી
ખો� હોય તે એ �વને ઝાઝી નડતી નથી; પણ પરમે�રના ચિર�માં કોઈ રીતે સંદેહ થાય અથવા પરમે�રનો કોઈ
રીતે અભાવ આવે �યાર ેએ �વ ક�યાણના માગ�માંથી ત�કાળ પડી �ય છે. જમે વૃ�નાં મૂળ કપાણાં �યાર ેતે વૃ�
એની મેળે જ સુકાઈ �ય, તેમ જનેે ભગવાનને િવષે કોઈ રીતે દોષબુિ� થઈ એ �વ કોઈ રીતે િવમુખ થયા િવના રહે
નિહ. અને જનેે િન�યનું અંગ દુબ�ળ હોય ને તે સ�સંગમાં હોય તો પણ તેને એવા ઘાટ થાય જ,ે ‘શું �ણીએ મા�ં તે
ક�યાણ થશે કે નિહ થાય ? અને હંુ �ાર ેમરીશ �યાર ેદેવતા થઈશ, કે રા� થઈશ, કે ભૂત થઈશ ?’ જનેે ભગવાનના
�વ�પનો પિરપૂણ� િન�ય ન હોય તેને એવા ઘાટ થાય. અને જનેે ભગવાનના �વ�પનો પિરપૂણ� િન�ય હોય તે તો
એમ સમજ ેજ,ે ‘મને તો ભગવાન મ�યા તે િદવસથી જ મા�ં ��યાણ થઈ ચૂ�ું છે. અને જ ેમા�ં દશ�ન કરશે કે મારી
વાતા� સાંભળશે તે �વ પણ સવ� પાપ થકી મુકાઈને પરમપદને પામશે.’ માટે એવી રીતે ભગવાનનો મિહમા સિહત
િન�ય રાખીને પોતાને િવષે કૃતાથ�પણું માનવું, એ વાત સવ� ખબડદાર થઈને રાખ�ો.” પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે
“ધ�ય વૃંદાવનવાસી વટની છાયા ર ે�ાં હિર બેસતા,’ એ માહા��યનું કીત�ન ગાવો. પછી તે કીત�ન ગાયું. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એવી રીતે �ીકૃ�ણ ભગવાને પણ ભાગવતમાં ��ું છે જ,ે “अहो अमी देववरामरािच�तं
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पादा�ुजं ते सुमनःफलाह�णम्। नम�ुपादाय िशखािभरा�न�मोपह�ै त�ज� य�ृतम् ।।” એમ પરમે�રના યોગને
પામીને વૃ�નો જ�મ હોય તે પણ કૃતાથ� થાય છે. માટે જ ેવૃ� તળે ભગવાન બેઠા હોય તે વૃ�ને પણ પરમપદનું
અિધકારી �ણવું. અને જનેા �દયમાં એવો ભગવાનનો મિહમા સિહત �ઢ િન�ય ન હોય તેને તો નપુંસક જવેો
�ણવો, તે એને વચને કરીને કોઈ �વનો ઉ�ાર થવાનો નિહ. જમે રા� હોય તે નપુંસક હોય ને તેનું રા� જતું હોય
ને વંશ જતો હોય, પણ એ થકી તેની �ીને પુ� થાય નિહ; અને સવ� મુલકમાંથી પોતા જવેા નપુંસકને તેડાવીને તે �ીને
સંગે રાખે તો પણ �ીને પુ� થાય નિહ. તેમ જનેે ભગવાનનો મિહમા સિહત િન�ય નથી તો તેને મુખે ગીતા, ભાગવત
જવેા સદ્ �ંથ સાંભળે પણ તેણે કરીને કોઈનું ક�યાણ નથી થતું અને વળી જમે દૂધ ને સાકર હોય ને તેમાં સપ�ની લાળ
પડી, પછી એને જ ેકોઈ પીવે તેના �ાણ �ય. તેમ માહા��ય સિહત જ ેભગવાનનો િન�ય તેણે રિહત એવો જ ે�વ
તેના મુખ થકી ગીતા, ભાગવતને સાંભળે તેણે કરીને કોઈનું ક�યાણ થતું નથી, એમાંથી તો મૂળગું ભૂંડંુ થાય છે.”

44. 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 ?”
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પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ તમે સવ� મોટા મોટા પરમહંસ છો તે તમને અમે �� પૂછીએ છીએ જ,ે સ�સંગી
હોય તેને અવ�યપણે શી શી વાતા� �ણી જોઈએ ? કેમ જ,ે તેને કોઈક પૂછે અથવા પોતાના મનમાં કોઈક તક�  થઈ
આવે, �યાર ેજો તે વાતા� �ણી ન હોય તો તેનું સમાધાન કેમ થાય?” એમ �� પૂછીને પછી પોતે જ બો�યા જ,ે “�યો
એનો ઉ�ર અમે જ કરીએ છીએ જ,ે એક તો આપણો ઉ�વ સં�દાય છે, તેની રીત �ણી જોઈએ તથા બી�
ગુ�પરંપરા �ણી જોઈએ; તે કેવી રીતે ? તો ઉ�વ તે રામાનંદ�વામી �પે હતા ને તે રામાનંદ �વામી �ીરંગ�ે�ને િવષે
�વ��માં સા�ાત્ રામાન�ુચાય� થકી વૈ�ણવી દી�ાને પા�યા. માટે રામાનંદ �વામીના ગુ� તે રામાન�ુચાય� છે ને તે
રામાનંદ �વામીના િશ�ય અમે છીએ. એવી રીતે ગુ�પરંપરા �ણવી. અને અમે અમારા ધમ�કુળનું �થાપન કયુ� છે તેની
રીત �ણવી. અને �ી� અમારા સં�દાયમાં અિત �માણ�પ જ ેશા� છે તેને �ણવાં. તે શા�ના નામ- ૧. વેદ, ૨.
�યાસસૂ�, ૩. �ીમદ્ ભાગવત પુરાણ, ૪. મહાભારતને િવષે િવ�ણુસહ�નામ, ૫. ભગવદ્ ગીતા, ૬. િવદુરનીિત, ૭.
�કંદપુરાણના િવ�ણુખંડ માંિહલું વાસુદેવમાહા��ય, અને ૮. યા�વ���મૃિત. એ જ ેઆઠ શા� તેને �ણવાં. અને
ચોથા સવ� સ�સંગીના જ ેજ ેિનયમ છે તેને �ણવા. અને પાંચમા આપણા ઈ�દેવ જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન તેને �ણવા,
અને �થાનક, સેવક ને કાય�; તેને ભેદે કરીને તે �ીકૃ�ણ ભગવાનની મૂિત�ઓનું બહુપણું છે તેને �ણવું. અને તે �ીકૃ�ણ
ભગવાનનાં જ ેપરો��પ ને ��ય��પ તેને �ણવાં. તેમાં પરો��પ તે કેવી રીતે ? તો માયાના તમ થકી પર એવો જે
ગોલોક, તેને મ�યે જ ેઅ�રધામ, તેને િવષે �ીકૃ�ણ ભગવાન ર�ા છે, તે િ�ભજુ છે ને કોિટ કોિટ સૂય� સરખા
�કાશમાન છે ને �યામસુંદર છે, ને રાિધકા� ને લ�મી�એ સિહત છે ને નંદ, સુનંદ ને �ીદામાિદક જ ેપાષ�દ, તેમણે
સે�યા છે, ને અનંત કોિટ ��ાંડની જ ેઉ�પિ�, િ�થિત ને �લય, તેના કતા� છે ને મહારા�િધરાજપણે િવરાજમાન છે.
અને એવા જ ેએ ભગવાન તે ચતુભુ�જ�પને ધાર ેછે, અ�ભજુ�પને ધાર ેછે, ને સહ�ભજુ�પને પણ ધાર ેછે; ને
વાસુદેવ, સંકષ�ણ, અિન�� ને ��ુ��; એ જ ેચતુ�યૂ�હ ને કેશવાિદક જ ેચોિવશ �યૂહ; એ સવ� �પને ધાર ેછે, તથા
વારાહ, નૃિસંહ, વામન, કિપલ, હય�ીવ એ આિદક જ ેઅનેક અવતાર, તેને ધાર ેછે, ને પોતે તો સદા િ�ભજુ છે. અને
ઉપિનષદ્ તથા સાં�યશા� ને યોગશા� તથા પંચરા�; એમને િવષે એ જ �વ�પનું વણ�ન કયુ� છે. એવી રીતે
પરો�પણે ભગવાનનું �વ�પ ક�ું.૧
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અને સવ� જ ેઆચાય� થયા છે, તેમાં �યાસ� મોટા આચાય� છે ને તે �યાસ� જવેા તો શંકરાચાય� ન કહેવાય,
રામાન�ુચાય� ન કહેવાય, મ�વાચાય� ન કહેવાય, િન�બાક�  ન કહેવાય, િવ�ણુ�વામી ન કહેવાય, વ�લભાચાય� ન
કહેવાય; કેમ જ,ે એ આચાય� જો �યાસ�ના વચનને અનુસર ેતો એ આચાય�ના વચનનું લોકમાં �માણ થાય, નિહ તો
ન થાય. અને �યાસ�ને તો બી� કોઈની અપે�ા નથી. કેમ જ,ે �યાસ� તો વેદના આચાય� છે, ને પોતે ભગવાન છે.
માટે આપણે તો �યાસ�ના વચનને જ અનુસરવું. અને તે જ ે�યાસ� તેણે �વના ��યાણને અથ� વેદનો૨ િવભાગ
કય� ને સ�ર પુરાણ કયા� ને મહાભારત કયુ�, તો પણ તે �યાસ�ના મનમાં એમ થયું જ,ે ‘�વના ક�યાણનો ઉપાય જમે
છે તેમ યથાથ� ન કહેવાયો.’ ને તેણે કરીને પોતાના મનમાં સંતોષ ન થયો. તે પછી સમ� વેદ, પુરાણ, ઇિતહાસ,
પંચરા�, યોગશા�, સાં�યશા� તેનું સાર એવું જ ે�ીમદ્ ભાગવત પુરાણ તેને �યાસ� કરતા હવા. તે ભાગવતને િવષે
સવ� અવતાર કરતા �ીકૃ�ણ ભગવાનને જ અિધકપણે ક�ા છે ને સવ� અવતારના ધરનારા જ ેછે તે જ �વયં �ીકૃ�ણ
ભગવાન છે. અને એ �ીકૃ�ણ ભગવાને ઉ�વ ��યે ગુણિવભાગના અ�યાયમાં ક�ું છે જ,ે ‘હંુ િનગુ�ણ છંુ ને મારા
સંબંધને જ ેપામે છે તે પણ િનગુ�ણ થાય છે.’ માટે કામભાવ, �ષેભાવ, ભયભાવ, સંબંધભાવ, �નેહભાવ; એમાંથી જ ેજે
ભાવે કરીને એ �ીકૃ�ણ ભગવાનને જ ે�વ આશયા� તે િનગુ�ણ થઈ ગયા. માટે એ �ીકૃ�ણ ભગવાન તે િનગુ�ણ છે. એવી
રીતે �યાસ�એ �ીકૃ�ણ ભગવાનને ક�ા છે. અને તે �યાસ�એ એમ િસ�ાંત કય� છે જ,ે ‘સવ� અવતારના ધરતલ જે
પરમે�ર, તે જ �વયં �ીકૃ�ણ ભગવાન છે ને બી� જ ેઅવતાર તે એના છે.’ અને જો એ �ીકૃ�ણ ભગવાનને િનગુ�ણ
નિહ કહે ને શુ� સ�વા�ક કહેશે, તો તેને ભાગવતના પૂવા�પર સંબંધની ખબર જ નથી ને તેને િવષે મોટો બાધ
આવશે; કેમ જ,ે ગોપીઓએ �ીકૃ�ણને ભગવાન ન ���ા ને કામભાવે કરીને એ જ �ીકૃ�ણ ભગવાનને ભ�ા, તેણે
કરીને તે ગોપીઓ િનગુ�ણ થઈ ગઈ, �યાર ેતે �ીકૃ�ણ ભગવાનને શુ� સ�વા�ક કેમ કહેવાય ? માટે �ીકૃ�ણ ભગવાન
તો િનગુ�ણ જ છે. તથા �ીકૃ�ણ ભગવાને પોતે અજુ�ન ��યે ક�ું છે જ,ે

47. વરતાલ ૧૯ ( para.2)

પછી ઠાકોર�ની સં�યા આરતી થઈ રહી �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, ભગવાનની વાતા� કરીએ છીએ
જ,ે આ �વને �ાર ેભરતખંડને િવષે મનુ�યદેહ આવે છે �યાર ેભગવાનના અવતાર કાં ભગવાનના સાધુ; એ જ�ર
પૃ�વી ઉપર િવચરતા હોય, તેની જો એ �વને ઓળખાણ થાય તો એ �વ ભગવાનનો ભ� થાય છે. પછી એ
ભગવાનનો ભ� થયો તેને ભગવાન િવના બી� કોઈ પદાથ�ને િવષે �ીિત રાખવી ઘટે નિહ. શા માટે જ,ે ભગવાનના
ધામનું જ ેસુખ છે તેની આગળ માિયક પંચિવષયનું સુખ છે તે તો નરક જવેું છે અને જ ેનરકના કીડા છે તે તો નરકને
િવષે પરમ સુખ માને છે, પણ જ ેમનુ�ય હોય તે તો તે નરકને પરમ દુઃખદાયી �ણે છે. તેમ જનેે ભગવાનની ઓળખાણ
થઈ તે તો ભગવાનનો પાષ�દ થયો ને તેને ભગવાનનો પાષ�દ મટીને િવ�ાના કીડાની પેઠે માિયક પંચિવષયના સુખને
ઈ�છવું નિહ. અને જ ેભગવાનનો ભ� હોય તે તો જ ેજ ેમનોરથને કર ેતે સવ� સ�ય થાય છે. માટે ભગવાન િવના બી�
પદાથ�ને અણસમજણે કરીને જ ેઈ�છે છે એ જ એનો મોટો અિવવેક છે. તે સા� જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને તો ચૌદ
લોકના જ ેભોગસુખ છે તેને કાકિવ�ા તુ�ય ���ા જોઈએ અને મન-કમ�-વચને કરીને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને
િવષે જ �ઢ �ીિત કરી જોઈએ. અને એમ સમ�ું જોઈએ જ,ે ‘જ ેભગવાનનો ભ� હોય ને તેને જો કદાિચત્ ભગવાન
િવના બી� વાસના રહી ગઈ હોય, તો તે પણ ઈ��પદવીને પામે, કાં ��લોકને પામે પણ �ાકૃત �વની પેઠે
નરકચોરાશીમાં તો �ય જ નિહ. �યાર ેજ ેયથાથ� ભગવાનનો ભ� હોય તેનો જ ેમિહમા ને તેનું જ ેસુખ તે તો
વણ��યામાં જ કેમ આવે ?’ માટે ભગવાનનો ભ� હોય તેને તો ભગવાનમાં જ �ઢ �ીિત રાખવી.”
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પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “કીત�નભિ�ની સમાિ� કરો ને ��-ઉ�ર કરીએ,” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ હાથ
જોડીને પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ! પરમે�ર થકી તો બીજંુ કાંઈ સાર વ�તુ નથી, તો પણ એ પરમે�રમાં એ �વને કેમ �ઢ
�ીિત થતી નથી ? એ �� છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એને િવવેક નથી. જો િવવેક હોય તો એમ િવચાર થાય
જ,ે માર ેતો ��ચય��ત છે તો પણ �ીના સુખની તૃ�ણા �દયમાંથી ટળતી નથી તે એ બહુ ખોટંુ છે. અને તે �ીનું સુખ
તો ચોરાશી લાખ યોિનમાં �ાં �ાં જ�મ ધયા� �યાં �યાં સવ�� �ા� થયું છે; તે પણ મનુ�ય દેહથી અિધક �ા� થયું છે.
કેમ જ,ે એ �વ બકરો થયો હશે �યાર ેહ�ર બકરીઓને પોતે એકલો ભોગવતો હશે અને �ાર ેઘોડો કે પાડો કે સાંઢ
કે બૂિઢયો વાનરો ઈ�યાિદક પશુના દેહને પા�યો હશે �યાર ેતેને િવષે પોતપોતાની �િતની અિતશય �પવાન ને
યૌવનવાન એવી અનંત �ીઓ તે એકેએક એને મળી હશે. અને તેમાં કાંઈ �ાર�ધનું કારણ નથી ને ભગવાનની કૃપાનું
પણ કારણ નથી; એ તો સહેજ ેમળી હતી. અને વળી પણ જો ભગવાનનું ભજન નિહ કર ેતો જ ેજ ેયોિનમાં જશે �યાં
�યાં અનંત �ીઓ �ા� થશે. ને તેમાં કોઈ દેવતાનું પણ સેવન-પજૂન નિહ કયુ� જોઈએ ને કોઈ મં�નો પણ જપ નિહ
કય� જોઈએ; એ તો સહેજ ેજ તે �ીઆિદકનાં સુખને પામશે. અને આ �વે કેટલીક વાર દેવતા થઈને દેવલોકના પણ
સુખ ભોગ�યા છે ને કેટલીક વાર ચ�વત� રા� થઈને પૃ�વીમાં પણ અનંત સુખ ભોગ�યા છે તો પણ એ �વને
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�ીઆિદક જ ેપદાથ� છે તેને ભોગ�યાની તૃ�ણા ટળતી નથી. ને �ીઆિદકનું જ ેસુખ છે તેનું અિતશય દુલ�ભપણું �ણે
છે ને તેનું અિત માહા��ય �ણીને તેમાં �ીિત કર ેછે, તે �ીિત કોઈ રીતે ટાળી ટળતી નથી; એ પાપે કરીને પરમે�રમાં
�ઢ �ીિત થતી નથી. અને એવી મિલન વાસના આ �વને થાય છે તે અમે નજર ેદીઠી છે. �ાર ેઅમે નાના હતા �યારે
અયો�યાપુરીમાં એક િશવનું મંિદર હતું, તેમાં જઈને અમે સૂતા. �યાં એક કાય�થ િન�ય િશવનું પજૂન કરવાને આવતો.
તે િશવની પ�ૂ કરીને ગાલ વ�ડીને િશવ પાસે એમ વર માગતો જ,ે ‘હે મહારાજ ! હે િશવ� ! મને કોઈ િદવસ
મનુ�યનો અવતાર દેશો મા. શા માટે જ,ે મનુ�ય દેહમાં તો તાંબું ખાઈ ખાઈને મરી ગયા, પણ �ીનું સુખ સારી પેઠે
ભોગવાતું નથી. માટે હે િશવ� ! મને તો જ�મોજ�મ લંબકણ�નો જ અવતાર દે�ો, જ ેલાજમયા�દા મૂકીને સારી પેઠે
�ીનું સુખ તો ભોગવીએ !’ એમ િન�ય િશવ� પાસે વર માગતો. એવી રીતે આ �વના �દયમાં પાપ�પ વાસના થાય
છે, માટે એને કોઈ રીતે પરમે�રમાં �ીિત થતી નથી.”

49. ગઢડા અં�ય ૧૬ ( para.2)

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.

50. ગઢડા અં�ય ૧૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીમદ્ ભાગવતમાં જવેું ભરત�નું આ�યાન ચમ�કારી છે, તેવી તો કોઈ કથા ચમ�કારી
નથી. કેમ જ,ે ભરત� તો ઋષભદેવ ભગવાનના પુ� હતા. ને ભગવાનને અથ� સમ� પૃ�વીનું રા� �યાગ કરીને વનમાં
ગયા હતા. અને �યાં ભગવાનનું ભજન કરતા થકા મૃગલીના બ�ચાને િવષે પોતાને હેત થયું, �યાર ેતે મૃગને આકારે
પોતાના મનની વૃિ� થઈ ગઈ. પછી એવા મોટા હતા તો પણ તે પાપે કરીને મૃગનો અવતાર આ�યો. માટે અનંત
�કારના પાપ છે પણ તે સવ� પાપ થકી ભગવાનના ભ�ને ભગવાન િવના બીજ ેઠેકાણે જ ેહેત કરવું તે અિત મોટંુ પાપ
છે. માટે જ ેસમજુ હોય ને તે જો એ ભરત�ની વાત િવચાર ેતો અંતરમાં અિત બીક લાગે જ,ે ‘રખે ભગવાન િવના બીજે
ઠેકાણે હેત થઈ �ય !’ એવી રીતની અિતશય બીક લાગે. અને ભરત� �ાર ેમૃગના દેહનો �યાગ કરીને �ા�ણને ઘેર
અવતયા�, �યાર ેભગવાન િવના બીજ ેઠેકાણે હેત થઈ �ય તેની બીકે કરીને સંસારના �યવહારમાં િચ� દીધું જ નિહ ને
�ણીને ગાંડાની પેઠે વ�યા� અને જ ે�કાર ેભગવાનમાં અખંડ વૃિ� રહે તેમ જ રહેતા હવા.” એટલી વાત કરીને
�ી�મહારાજ ઠાકોર�ની આરતી થઈ �યાં પધાયા�.

51. ગઢડા અં�ય ૨૧ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ ેગોપાળાનંદ �વામીને ને શુકમુિનને ��-ઉ�ર કરવાની આ�ા કરી. પછી શુકમુિનએ ગોપાળાનંદ
�વામીને �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનની જ ેભિ� છે તેણે કરીને �વ ભગવાનની માયાને તર ેછે ને અ�રધામને પામે છે.
અને જ ેધમ� છે તેણે કરીને તો દેવલોકની �ાિ� થાય છે ને તે પુ��ને અંતે પાછો દેવલોકમાંથી તે �વ પડી �ય છે. અને
ભગવાનના જ ેઅવતાર થાય છે તે તો �ાર ે�ાર ેધમ�ની �લાિન થાય છે �યાર ે�યાર ેતે ધમ�ના �થાપન કરવાને અથ�
થાય છે; પણ ભિ�ના �થાપનને અથ� થતા નથી. અને જ ે�ાિ� ભિ� વતે થાય છે તે �ાિ� ધમ� કરીને જણાતી નથી.
માટે ભિ� સરખી �ે �કાર ેધમ�માં મોટાઈ આવે ? એ �� છે.” પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ એ ��નો ઉ�ર કરવા
માં�યો, તે જ ેજ ેવાત કરી તેમાં ધમ� તે ભિ�ના અંગ�પ થઈ �ય પણ કોઈ રીતે ભિ� સરખું ધમ�માં ગૌરવ આવે
નિહ. પછી એ વાતા� સાંભળીને �ી�મહારાજ અિતશય હસતા હવા અને એમ બો�યા જ,ે “એ ��નો ઉ�ર ઘણો
કઠણ છે. માટે �યો, અમે એનો ઉ�ર કરીએ જ૧ે, એ ધમ� તો બે �કારનો છે : એક િનવૃિ�ધમ� છે ને બીજો �વૃિ�ધમ� છે.
તે એ બે �કારનો ધમ� તે ભગવાનના સંબંધે સિહત પણ છે ને ભગવાનના સંબંધે રિહત પણ છે. તેમાં ભગવાનનાં સંબંધે
સિહત જ ેધમ� છે તે તો નારદ, સનકાિદક, શુક�, �ુવ, ��ાદ, અંબરીષ એ આિદક જ ેભ�જન તેનો છે; અને એ ધમ�ને
જ ભાગવત ધમ� કહે છે તથા એકાંિતક ધમ� કહે છે ને તે ધમ� અને ભિ� તો બે નથી, એક જ છે. અને જ ેધમ��થાપનને
અથ� ભગવાનના અવતાર થાય છે, તે પણ એ જ ધમ�ના �થાપનને અથ� થાય છે. અને જ ેકેવળ વણા��મના ધમ� છે તે તો
ભાગવત ધમ� થકી અિતશય ગૌણ છે. અને ભાગવત ધમ� કરીને તો �વ જ ેતે ભગવાનની માયાને તરીને પુ�ષો�મના
ધામને પામે છે. માટે ભાગવત ધમ� ને ભિ� એનું તો એકસરખું ગૌરવ છે અને �ાિ� પણ એકસરખી જ છે. એવી રીતે
ભિ�ની ને ધમ�ની સરખી મોટાઈ છે. અને કેવળ જ ેવણા��મના ધમ� તે તો તે થકી અિતશય દૂબળા છે ને તેનું ફળ પણ
નાશવંત છે.”

52. ગઢડા અં�ય ૨૮ ( para.4)

પછી ��ાનંદ �વામી તથા શુકમુિન તથા સુરોખાચર એ �ણને �ી�મહારાજ ેપૂ�ું જ,ે “તમે જણેે કરીને પાછા પડી
�ઓ એવો તમારામાં �ો અવગુણ છે?” �યાર ેએ �ણેએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! માન�પ દોષ છે, માટે કોઈક
બરોબિરયા સંત અપમાન કર ેતો કાંઈક મુંઝવણ થાય.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે પૂછીએ છીએ જ,ે
“द्युपतय एव ते न ययुर�मन�तया ।” એવી રીતે માહા��યે સિહત ભગવાનને ���ા હોય ને એવા જ ેભગવાન તેના
જ ેસંત તે સાથે માન ઈ�યા�, �ોધ કેમ થાય ? અને જો થાય છે તો ���ામાં ફેર છે. કેમ જ,ે ગવન�ર સાહેબને ���ો છે
જ,ે એ સમ� પૃ�વીનો પાદશાહ છે ને બિળયો છે ને જો તેનો એક ગરીબ સરખો હમેિલયો આ�યો હોય, તો તેનો હુકમ
મોટો રા� હોય તે પણ માને, ને તે જમે કહે તેમ દોય� દોરાય. શા માટે જ,ે તે રા�એ એમ ���ું છે જ,ે બિળયો જે
ગવન�ર સાહેબ તેનો એ હમેિલયો છે’ અને જથેી જ ેબિળયો, તેની આગળ માન રહે નિહ, તેમ જણેે ભગવાનને સમ�
ઐ�ય�-સમૃિ�ના ધણી ���ા હોય તો તેને સંતની આગળ માન કેમ રહે?” પછી ��ાનંદ�વામીએ ક�ું જ,ે “હે
મહારાજ! તમે ઠીક કહો છો. જો એમ માહા��યે સિહત ભગવાનને ���ા હોય તો માન, ઈ�યા�, �ોધ તે સંતની આગળ
થાય જ નિહ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જુઓને, ઉ�વ� કેવા મોટા હતા ને કેવા ડા�ા હતા ! પણ જો
ભગવાનની મોટાઈને �ણતા હતા તો તે ભગવાનને િવષે હેતવાળી જ ે�જની ગોપીઓ તેના ચરણની રજને પા�યા
સા� વનવેલીનો અવતાર મા�યો ! તે ક�ું છે જ-ે “आसामहो चरणरेणुजुषामहं �ां वृ�ावने िकमिप गु�लतौषधीनाम्।
या दु�जं �जनमाय�पथं च िह�ा भेजुमु�कु�पदवी ं�ुितिभिव�मृ�ाम् ।।” તથા ��ાએ પણ ક�ું જ,ે “अहो ! भा�महो !
भा�ं न�गोप�जौकसाम् । य���ं परमानंदं पूण� �� सनातनम् ।।” એવી રીતે ��ા પણ ભગવાનનું માહા��ય �ણતા
હતા તો એવી રીતે બો�યા, તે માટે જો ભગવાનની ને સંતની એવી રીતે મોટાઈ �ણતો હોય તો માન, ઈ�યા�, �ોધ રહે
જ નિહ ને તેની આગળ દાસાનુદાસ થઈને વત� ને ગમે તેટલું અપમાન કર ેતો પણ તેના સંગને મૂકીને છેટે જવાને ઈ�છે
જ નિહ. અને એમ મનમાં થાય નિહ જ,ે ‘હવે તો �ાં સુધી ખમીએ ? આપણ તો આપણે ઘેર બેઠા થકા જ ભજન
કરીશું.’ તે માટે એમ માહા��ય સમજ ેતો માન ટળે.” એવી રીતે વાતા� કરી.

53. ગઢડા અં�ય ૩૧ ( para.2)

અને વા�ં વગાડીને કીત�નનું ગાન પરમહંસ કરતા હતા. તે ‘ह�र मेरे हालरकी लकरी’ એ કીત�ન ગાઈ ર�ા �યારે
મહારાજ ેક�ું જ,ે ‘जमुना के तीर ठाडो’ એ કીત�ન ગાઓ.” પછી એ કીત�ન ગાવવા લા�યા �યાર ેએવા સમયમાં
�ી�મહારાજ બહુ વાર િવચારી ર�ા ને પછી બો�યા જ,ે “હવે કીત�ન રાખો. અમે આ એક વાતા� કરીએ છીએ, તે છે તો
થોડીક, પણ �યાનના કરનારાને બહુ ઠીક આવે એવી છે. ને તે વાત કોઈ િદવસ અમે કરી નથી.” પછી વળી ને�કમળને
મીચંીને િવચારી ર�ા ને પછી બો�યા જ,ે “કોિટ-કોિટ ચં�મા, સૂય�, અિ�� તેના જવેો તજેનો સમૂહ છે ને તે તજેનો સમૂહ
સમુ� જવેો જણાય છે. એવું ���પ તજેોમય જ ેભગવાનનું ધામ, તેને િવષે જ ેપુ�ષો�મ ભગવાનની આકૃિત રહી છે
અને તે આકૃિતમાંથી એ પોતે ભગવાન અવતાર ધાર ેછે. અને એ ભગવાન કેવા છે ? તો �ર-અ�ર થકી પર છે ને
સવ�કારણના પણ કારણ છે ને અ�ર�પ એવા જ ેઅનંત કોિટ મુ� તેમણે સે�યા છે ચરણકમળ જનેા એવા છે. અને
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એવા જ ેએ ભગવાન તે જ પોતે દયાએ કરીને �વોના પરમ ક�યાણ કરવાને અથ� હમણાં �કટ �માણ થકા તમારી
સવ�ની �િ�ને ગોચર સા�ા�પણે વત� છે. માટે તે જ ેધામમાં રહી મૂિત� ને આ �કટ �ીકૃ�ણની મૂિત� તેમાં અિધકપણે
સા��યપણું છે. તે �ીકૃ�ણની જ ેમનુ�ય�પ મૂિત� તેના �યાનનો કરતલ જ ેહોય તેની જ ે�િ� તે ભગવાનના �પ િવના
બી��પ િવષયમા�માં અિતશય વૈરા�યને પામીને તે ભગવાનના �પમાં જ લુ�ધ થાય, �યાર ેતેને તે ��ય�
ભગવાનની મૂિત� ને ધામની મૂિત� તે બેયમાં લગાર પણ ભેદ ન જણાય. અને તે મૂિત� ને આ મૂિત�ના �પ, અવ�થા તે
બરાબર જણાય. તથા તે મૂિત� જટેલી ઊંચી છે ને જટેલી પુ� છે તેવી ને તેવી જ આ મૂિત� પણ જણાય છે, પણ તેમાં ને
આમાં એક રોમનો પણ ફેર ન જણાય. અિતશય એકપણું જણાય. એવી રીતે તેમાં ને આ મૂિત�માં ફેર લગાર પણ નથી.
તે મૂિત� ને આ મૂિત� એક જ છે. એવી જ ે��ય� મૂિત� તેનું �યાન ને�ને આગળ બાહેર કર ે�યાર ેતો તેમાં ને એમાં લગાર
ફેર નથી. ને તે જ મૂિત�ને �યાનનો કરતલ �િતલોમપણે પોતાના ને�માં જુવે �યાર ેતે જ મૂિત� �થમ જણાતી તેવી ન
જણાય ને ને�ની કીકીમાં જવેડી મૂિત� છે તેવડી જણાય. પછી વળી એ �યાનનો કરતલ �િતલોમપણે કંઠથી હેઠે સુધી
માંિહલી કોર ે�યાને કરીને જુવે �યાર ેએ જ મૂિત�ને મોર ેબે �કાર ેદેખતો તેમ ન દેખે ને તે જ મૂિત�ને બહુ જ મોટી, બહુ જ
ઊંચી, બહુ જ �ડી, ને બહુ જ ભયંકર એવી દેખે; જમે મ�યા� કાળનો સૂય� હોય �યાર ેછાયા પુ�ષના શરીર બરોબર
હોય ને તે જ સૂય�ને આથ�યા ટાણું થાય �યાર ેછાયા મોટી લાંબી થાય, પણ પુ�ષના શરીર �માણે નથી રહેતી. તેમ તે
મૂિત� પણ પૂવ� કહી તેવી મોટી થાય. પછી એ મૂિત�ને �દયને િવષે રહી જ ેબુિ�, તે બુિ�ને િવષે જુવે તથા તે બુિ�માં
ર�ો જ ેપોતાનો �વ તેને િવષે જુવે �યાર ેતે જ મૂિત�ને અંગુ�મા� પિરમાણે જુવે અને િ�ભજુ જણાય કે ચતુભુ�જ
જણાય, પણ મોર ે�ણ �કાર ેદેખી તેવી ન દેખાય. અને પછી વળી એ �યાનના કરતલને �િતલોમપણે પોતાના �વથી
પર કોિટ કોિટ સૂય�-ચં�-અિ��ના તજેના સમૂહને િવષે એ મૂિત� જણાય છે. તે જવેી �િ� આગળ જણાતી હતી તેવી જ
રીતની જણાય છે, પણ લગાર ફેર નથી જણાતો. માટે ગુણાતીત એવું જ ેઅ�રધામ તેને િવષે જ ેમૂિત� છે તે જ મૂિત�
��ય� છે, એ બેમાં ફેર નથી. જમે ધામની મૂિત� ગુણાતીત છે તેમ જ મનુ�ય મૂિત� પણ ગુણાતીત છે. અને પૂવ� જ ેમૂિત�માં
ફેર પ�યો તે તો ગુણમય એવા જ ે�થાનક તેણે કરીને પ�યો. તે ને�માં સ�વગુણ ને કંઠમાં રજોગુણ ને બુિ�માં ર�ો જે
�વ, તે પણ ગુણમય છે.” એમ વાતા� કરીને પછી બો�યા જ,ે “મોર ેગાતા હતા તે કીત�ન ગાઓ.” એવી રીતે
�ી�મહારાજ ેપોતાના પુ�ષો�મ �વ�પના િન�પણની વાતા� પરો�પણે કરીને કહી.

54. ગઢડા અં�ય ૩૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� પરમહંસ તથા હિરભ� ��યે �� કય� જ,ે “આ �વને ક�યાણનું અસાધારણ સાધન શું છે
જ,ે જનેે િવષે એ �વત� તો એનું િન�ય ક�યાણ થાય ને તેમાં બી� કોઈ િવ�ન �િતબંધ કર ેનિહ? તે કહો. તથા એવા
ક�યાણના સાધનમાં મોટંુ િવ�ન શું છે જ,ે જણેે કરીને તેમાંથી િન�ય પડી �ય ? તે પણ કહો.” પછી સવ�એ પોતાની
બુિ� �માણે ઉ�ર કય�, પણ એ ��નું સમાધાન ન થયું. �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ક�યાણનું અસાધારણ
સાધન તો એ છે જ,ે �ીપુ�ષો�મ ભગવાનને ���ોિતના સમૂહને િવષે અનાિદ સાકારમૂિત� સમજવા, ને તેના જ સવ�
અવતાર છે, એમ સમ�ને તે ��ય� ભગવાનનો જ ેતે ભાવે કરીને આ�ય કરવો, ને ધમ� સિહત તે ભગવાનની ભિ�
કરવી, ને તેવી ભિ�એ યુ� જ ેસાધુ તેનો સંગ કરવો, એ ક�યાણનું અસાધારણ સાધન છે. અને એમાં બી� કોઈ
િવ�ન �િતબંધ કરતા નથી. અને એ સાધનને િવષે મોટંુ િવ�ન એ છે જ,ે ‘શુ�કવેદાંતીનો સંગ કરવો.’ અને જો એનો
સંગ કર ેતો તેને શું િવ�ન થાય ? તો તેનો સંગ કરનારો જ ેપુ�ષ તેને, તેને િવષે હેત થાય. અને જ ેહેત થાય તે ગુણે કરીને
થાય છે, જમે કોઈકે કાળમાં અ� આપીને િજવા�યો હોય તેની ઉપર હેત થાય, એવી રીતે જ ેજણેે ગુણ કય� હોય તેની
ઉપર હેત થાય. તેમ તે શુ�ક વેદાંતી તે એને એમ ગુણ દેખાડે જ,ે ‘આ�ા છે તેને જ�મમરણ નથી ને તે િનરાકાર છે અને
તે ગમે એટલું પાપ કર ેતો પણ તેને દોષ ન લાગે.’ એવો એને ગુણ બતાવીને ભગવાનની મૂિત�ના આકારનું ખંડન કરી
નાંખે �યાર ેએને એ મોટંુ િવ�ન થયું. કેમ જ,ે ભગવાનની મૂિત�માંથી પડી ગયો. માટે એ શુ�ક વેદાંતીનો સંગ �ારયે ન
કરવો, અને એ શુ�ક વેદાંતી તો મહાઅ�ાની છે, ને ભગવાનના ભિ�માગ�માં એવું મોટંુ કોઈ િવ�ન નથી.”

55. ગઢડા અં�ય ૩૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે સાં�યાિદક શા�ના િવચાર ેકરીને એમ િન�ય કય� છે જ,ે માયાના કાય�માંથી
ઉ�પ� થયા જ ેઆકાર મા� તે સવ� િમ�યા છે. કેમ જ,ે એ સવ� આકાર કાળે કરીને નાશ પામે છે. અને ભગવાનના
અ�રધામને િવષે જ ેભગવાનનો આકાર છે તથા તે ભગવાનના પાષ�દ જ ેમુ� તેમના જ ેઆકાર છે, તે સવ� સ�ય છે ને
િદ�ય છે ને અિતશય �કાશે યુ� છે. અને તે ભગવાનનો ને તે મુ�નો જ ેઆકાર તે પુ�ષના જવેો િ�ભજુ છે અને
સિ�ચદાનંદ�પ છે. અને તે અ�રધામને િવષે ર�ા જ ેએ ભગવાન, તે જ ેતે, તે મુ� પુ�ષ તેમણે િદ�ય એવા જ ેનાના
�કારના ઉપચાર, તેણે કરીને સે�યા થકા ને તે મુ� પુ�ષને પરમ આનંદને ઉપ�વતા થકા સદા િવરાજમાન છે. અને
એવા સવ�પરી જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે જ દયાએ કરીને �વોના ક�યાણને અથ� આ પૃ�વીને િવષે �કટ થયા થકા
સવ� જનના નયનગોચર વત� છે. ને તમારા ઈ�દેવ છે, ને તમારી સેવાને અંગીકાર કર ેછે. અને એવા જ ેએ ��ય�
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પુ�ષો�મ ભગવાન તેના �વ�પમાં ને અ�રધામને િવષે ર�ા જ ેભગવાન; તેના �વ�પમાં કાંઈ પણ ભેદ નથી, એ બે
એક જ છે. અને એવા જ ેઆ ��ય� પુ�ષો�મ ભગવાન તે અ�રાિદક સવ�ના િનયંતા છે, ઈ�રના પણ ઈ�ર છે, ને
સવ� કારણના પણ કારણ છે, ને સવ�પરી વત� છે, ને સવ� અવતારના અવતાર◌ી છે, ને તમાર ેસવ�ને એકાંિતકભાવે
કરીને ઉપાસના કરવા યો�ય છે. અને આ ભગવાનના જ ેપૂવ� ઘણાક અવતાર થયા છે, તે પણ નમ�કાર કરવા યો�ય છે
ને પજૂવા યો�ય છે.”

(કુલ: 128)


