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આકાર
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "આકાર" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)
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1. ગઢડા �થમ ૧૨ ( para.3)

�યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એમનું �વ�પ કેમ ���ામાં આવે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “એમના �વ�પ તો એમના લ�ણને �ણવે કરીને જણાય છે. તે લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે �કૃિતના િનયંતા ને �કૃિત
થકી િવ�તીય ને અખંડ ને અનાિદ ને અનંત ને સ�ય ને �વય�ંોિત ને સવ�� ને િદ�ય િવ�હ ને સમ� આકારમા�ની
�વૃિ�ના કારણ અને �ે�� એવા પુ�ષ છે. અને જ ે�કૃિત છે તે િ�ગુણા�ક છે ને જડિચદા�ક છે ને િન�ય છે ને
િનિવ�શેષ અને મહદાિદક સમ� ત�વ અને �વમા� તેનું �ે� છે અને ભગવાનની શિ� છે. અને ગુણસા�ય ને
િનિવ�શેષ એવી જ ેમાયા તેનો જ ે�ોભ કર ેછે તેને કાળ કહીએ.

2. ગઢડા �થમ ૧૨ ( para.5)

હવે પંચ મા�ાનાં લ�ણ કહીએ છીએ, તેમાં શ�દનું લ�ણ તો એ છે જ,ે શ�દ જ ેતે અથ� મા�નો આ�ય છે અને
�યવહાર મા�નો કારણ છે અને બોલનારાની જ ે�િત અને �વ�પ તેનો જણાવનારો છે અને આકાશને િવષે
રહેવાપણું છે અને આકાશની મા�ા છે અને �ો� ઇિ��યે કરીને �હણ કયા�માં આવે છે, એ શ�દનું લ�ણ છે. હવે
�પશ�નું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે �પશ� છે તે વાયુની ત�મા�ા છે અને કોમળપણું, કઠણપણું, શીતળપણું, ઉ�ણપણું અને
�વચાએ કરીને �હણ કરવાપણું; એ �પશ�નું �પશ�પણું છે. હવે �પનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે પદાથ�મા�ના આકારને
જણવી દેવાપણું અને તે પદાથ�ને િવષે ગૌણપણે રહેવાપણું અને તે પદાથ�ની રચનાએ કરીને પિરણામપણું અને
તજેત�વનું ત�મા�ાપણું અને ચ�ુ ઇિ��યે કરીને �હણ કરવાપણું; એ �પનું �પપણું છે. હવે રસનું લ�ણ કહીએ છીએ
જ,ે મધુરપણું, તીખાપણું, કષાયલાપણું, કડવાપણું, ખાટાપણું, ખારાપણું અને જળનું ત�મા�ાપણું અને રસના ઇિ��યે
કરીને �હણ કરવાપણું; એ રસનું રસપણું છે. હવે ગંધનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે સુગંધપણું, દુગ�ધપણું અને પૃ�વીનું
ત�મા�ાપણું અને ��ાણ ઇિ��યે કરીને �હણ કરવાપણું; એ ગંધનું ગંધપણું છે.

3. ગઢડા �થમ ૨૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “જ ેરીતે �ાને કરીને િ�થિત થાય છે, તે કહીએ છીએ. તે �ાન કેવું છે ?
તો �કૃિતપુ�ષથી પર છે, અને �ાનને િવષે િ�થિત થાય છે �યાર ે�કૃિતપુ�ષ ને �કૃિતપુ�ષનું જ ેકાય� તે કાંઈ નજરમાં
આવતું નથી. અને એનું નામ �ાન�લય કહેવાય છે, અને એવી િ�થિત થાય છે તેને એકરસ ચૈત�ય ભાસે છે ને તેને િવષે
એક ભગવાનની મૂિત� જ રહે છે, પણ બીજો કોઈ આકાર રહેતો નથી. અને �ારકે તો એ �કાશમાં ભગવાનની મૂિત�
પણ દેખાય નિહ, એકલો �કાશ જ દેખાય છે ને �ારકે તો �કાશ પણ દેખાય ને ભગવાનની મૂિત� પણ દેખાય ; એને
�ાને કરીને િ�થિત �ણવી. અને જવેી ભગવાનની મૂિત� �ગટ દેખાય છે, તે મૂિત�ને િવષે અખંડ વૃિ� રહે તેણે કરીને
એવી િ�થિત થાય છે અને જનેે જવેો ભગવાનનો મિહમા સમ�ણો હોય તેના �દયમાં તેટલો જ �કાશ થાય છે, ને
તેટલો જ તેને �ણવ ને નાદ સંભળાય છે, અને જટેલો જનેે ભગવાનનો િન�ય ને મિહમા સમ�ય છે તેને તેટલા ભૂંડા
ઘાટ બંધ થઈ �ય છે અને �ાર ેભગવાનનો િન�ય યથાથ� થાય છે ને યથાથ� મિહમા સમ�ય છે �યાર ેતેને ભૂંડા
ઘાટમા� ટળી �ય છે. જમે લીબંુની એક ચીય� ચૂસી હોય તો થોડા થોડા દાંત અંબાય, પણ હળવા હળવા ચણા ચવાય
ખરા, ને જો આખું લીબંુ ચૂ�યું હોય તો ચણા ચવાય નિહ, ને મગનો દાણો પરાણે પરાણે ચવાય, અને જો ઘણા લીબંુ
ચૂ�યાં હોય તો રાંધેલો ભાત પણ ચવાય નિહ. તેમ ભગવાનનો િન�ય અને માહા��ય�પી જનેે ખટાઈ ચડી હોય તેની
ચાર અંતઃકરણ ને દશ ઇિ��યો�પ જ ેડાઢ�ો તે સવ� અંબાઈ �ય છે, �યાર ેએ �વ મન�પ પોતાની ડાઢ�ે કરીને
િવષયના સંક�પ�પી ચણાને ચાવવાને સમથ� થતો નથી, તેમ જ િચ��પ પોતાની ડાઢ�ે કરીને િવષયનું િચંતવન કરવા
સમથ� થતો નથી, તેમ જ બુિ��પ પોતાની ડાઢ�ે કરીને િન�ય કરવા સમથ� થતો નથી, તેમ જ અહંકાર�પ પોતાની
ડાઢ�ે કરીને િવષય સંબંધી અિભમાન કરવા સમથ� થતો નથી, તેમ જ પંચ �ાનઇિ��યો ને પંચ કમ�ઇિ��યો�પ જે
ડાઢ�ો છે તે ડાઢ�ે કરીને તે તે ઇિ��યોના િવષય�પ જ ેચણા, તેને ચાવવાને સમથ� થતો નથી. અને જનેે યથાથ�
ભગવાનનો િન�ય ન હોય ને યથાથ� ભગવાનનો મિહમા જણાણો ન હોય તેના ઇિ��યો તથા અંતઃકરણ તે
પોતપોતાના િવષય થકી યથાથ�પણે િનવૃિ� પામતા નથી, અને જ ેભગવાનનું �વ�પ છે તે તો માયા ને માયાના જે
ગુણ તે થકી પર છે અને સવ� િવકાર ેરિહત છે, પણ �વના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા ભાસે છે. તે ભગવાનને િવષે જે
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અ�પમિતવાળા છે તે જવેા જવેા દોષ ક�પે છે તે ભગવાનને િવષે તો એકે દોષ નથી, પણ ક�પનારાની બુિ�માંથી એ
દોષ કોઈ કાળે ટળવાના નિહ. તેમાં જ ેભગવાનને કામી સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત કામી થઇ �ય છે, અને જ ેભગવાનને
�ોધી સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત �ોધી થઇ �ય છે, ને જ ેભગવાનને લોભી સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત લોભી થઇ �ય છે,
ને જ ેએ ભગવાનને ઇ�યા�વાન સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત ઇ�યા�વાન થઇ �ય છે, એ આિદક જ ેજ ેદોષ ભગવાનને િવષે
ક�પે છે તે તો જમે ‘સૂય� સામી ધૂળની ફાંટ ભરીને નાખીએ તે પોતાની આંખમાં પડે છે.’ તેમ ભગવાનને િવષે જ ે�તનો
દોષ ક�પે છે તે દોષ પોતાને દુઃખ દે છે. અને પોતામાં ગમે તેવા ભૂંડા �વભાવ હોય ને જો ભગવાનને અિતશય િનદ�ષ
સમજ ેતો પોતે પણ અિતશય િનદ�ષ થઇ �ય છે.”

4. ગઢડા �થમ ૩૮ ( para.2)

તે સમે �ી�મહારાજ સવ� હિરભ� સામું જોઈને ઝાઝી વાર િવચારી ર�ા અને પછી એમ બો�યા જ,ે “સાંભળો, વાત
કરીએ છીએ જ,ે જ ેસ�સંગી હોય તેને �ાંથી પોતાને સ�સંગ થયો હોય �યાંથી પોતાના મનનો તપાસ કરવો જ,ે
‘�થમના વષ�માં મા�ં મન આવું હતું ને પછી આવું હતું અને આટલી ભગવાનની વાસના હતી ને આટલી જગતની
હતી.’ એમ વષ�વષ�નો સરવાળો િવચાયા� કરવો અને પોતાના મનમાં જટેલી જગતની વાસના બાકી રહી ગઈ હોય તેને
થોડે થોડે િનરંતર ટાળવી. અને એમ િવચાર ેનિહ ને બધી ભેગી કર ેતો તે વાસના એની ટળે નિહ; જમે વિણકને ઘેર
નામું કયુ� હોય તે જો મિહના-મિહનાનું િનરંતર ચુકાવી દઈએ તો દેતા કઠણ ન પડે ને વષ�-દહાડાનું ભેગું કરીએ તો
આપવું બહુ કઠણ પડે, તેમ િનરંતર િવચાર કરવો. અને મન છે તે જગતની વાસનાએ કરીને વસાણું છે, જમે ફૂલે કરીને
િતલ વસાય છે, તેમ મનને ભગવાનનાં જ ેચિર� તેનું જ ેમિહમાએ સિહત િન�ય �મરણ તે �પ ફૂલને િવષે વાસવું અને
ભગવાનનાં ચિર��પ �ળાને િવષે મનને ગૂંચવી મેલવું ને ભગવાનના ઘાટ મનમાં કયા� કરવા. એક શ�યો ને બીજો
કરવો, બીજો શ�યો ને �ીજો કરવો, એમ ને એમ મનને નવ�ં રહેવા દેવું નિહ.” એમ કહીને પછી ભૂતનું ��ાંત
િવ�તારીને કહી દેખા�યું ને પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એવી રીતે ભગવાનનાં જ ેચિર� તથા વાતા� તથા દશ�ન; તે
એક િદવસનાં જો સંભારવા માંડે તો તેનો પાર ન આવે, તો સ�સંગ થયા તો દશ-પંદર વષ� થયા હોય તે એનો તો પાર જ
ન આવે. અને તે એવી રીતે સંભારવા જ,ે ‘આ ગામમાં આવી રીતે મહારાજ તથા પરમહંસની સભા થઈ અને આવી
રીતે મહારાજની પ�ૂ થઈ ને આવી રીતે વાતા� થઈ,’ ઈ�યાિદક જ ેભગવાનનાં ચિર� તેને વારંવાર સંભારવા અને જે
ઝાઝંુ ન સમજતો હોય તેને તો એમ કરવું એ જ �ે� ઉપાય છે, એ જવેો બીજો નથી. �યાર ેતમે કહેશો જ,ે ‘અ� થોડંુ
ખાઈએ તથા ઘણા ઉપવાસ કરીએ,’ તો તે અમે કહેતા નથી. એ તો જમે જનેા િનયમ ક�ા છે તે �માણે સાધારણપણે
રહેવું અને કરવાનું તો આ અમે તમને ક�ું તે છે. અને અમે તો એમ મા�યું છે જ,ે મન િનવા�સિનક જોઈએ અને દેહે
કરીને ગમે તેટલી �વૃિત હોય ને તેનું મન જો શુ� છે તો તેનું અિત ભૂંડંુ થાય નિહ. અને બાહેર લોકમાં તો તે
�વૃિ�વાળાનું ભૂંડા જવેું જણાય. અને જનેે મનમાં વાસના હોય ને તે બાહેર સારી પેઠે િનવૃિ�પરાયણ વત�તો હોય તો
તેનું બાહેર લોકમાં તો સા� જણાય પણ તેના �વનું અિત ભૂંડંુ થાય; કેમ જ,ે મૂવા ટાણે તો જવેા મનમાં સંક�પ હોય
તેવા �ફુરી આવે. જમે ભરત�ને અંતકાળમાં મૃગનું બાળક �ફુરી આ�યું �યાર ેતે મૃગને આકાર◌ ેથઈ ગયા અને �થમ
રા� મે�યું હતું, ને ઋષભદેવ ભગવાન તો પોતાના બાપ હતા તો પણ એમ થયું; માટે મને કરીને િનવા�સિનક રહેવું એ
અમારો મત છે. અને જ ેઉપવાસ કરવા તેણે કરીને દેહ દુબ�ળ થાય �યાર ેમન દુબ�ળ થાય તો ખ�ં, પણ �ાર ેદેહ પુ�
થાય �યાર ેવળી મન પુ� થાય, માટે દેહે કરીને �યાગ ને મને કરીને �યાગ એ બે ભેળા જોઈએ. અને જનેે મનમાં
ભગવાનના ઘાટ થતા હોય ને જગતના ઘાટ ન થતા હોય તે આપણા સ�સંગમાં મોટેરો છે અને એવો જ ેન હોય તે
નાનેરો છે અને ગૃહ�થ હોય તેને પણ દેહે કરીને �યવહાર કરવો ને મને કરીને તો �યાગીની પેઠે જ િનવા�સિનક રહેવું ને
ભગવાનનું િચંતવન કરવું ને �યવહાર તો ભગવાનને વચને કરીને રાખવો અને મનનો �યાગ સાચો ન હોય તો જનક
જવેા રા� હતા તે રા� કરતા ને મન તો મોટા યોગે�રના જવેું હતું, તે માટે મને કરીને જ ે�યાગ તે જ ઠીક છે. અને જે
પોતાના મનમાં ભૂંડા ઘાટ થતા હોય તે કહેવા, પણ ‘જમે કૂતરાનું મુખ કૂતરો ચાંટે’ તથા ‘સપ�ને ઘેર પરોણો સાપ મુખ
ચાટીને વળીયો આપ’ તથા રાંડીને પાસે સુવાિસની �ી �ય �યાર ેતે કહે જ,ે ‘આવ બાઈ હંુ જવેી તું પણ થા’ તેમ
પોતાની પેઠે જનેે ભૂંડા ઘાટ થતા હોય તેની આગળ જ ેઘાટ કહેવો તે તો આ ��ાંત દીધા એમ૨ છે; માટે ઘાટ કેને
કહેવો ? તો જ ેના મનમાં કોઈ િદવસ જગતનો ભૂંડો ઘાટ ન થતો હોય એવો બિળયો હોય તેની આગળ કહેવો. અને
એમ ઘાટ ન થાય એવા પણ ઘણા હોય તેમાંથી પણ એવાને ઘાટ કહેવો જ,ે તે ઘાટને સાંભળીને તે ઘાટ ઉપર વાત કર,ે
તે �ાં સુધી તે કહેનારાનો ઘાટ ટળી ન �ય �યાં સુધી બેઠતો-ઉઠતો, ખાતો-પીતો સવ� િ�યામાં વાત કયા� કર ેઅને
તેના ઘાટ ટા�યામાં કેવી ચાડ હોય ? તો જમે પોતાના ઘાટને ટા�યાની ચાડ હોય તેવી હોય, એવા આગળ ઘાટ કહેવો.
અને જનેી આગળ ઘાટ કહીએ ને તે આવી રીતે વાત તો ન કર ેને પોતે આળસુ હોય તો શો સમાસ થાય ? માટે એવી
રીતે પોતાના મનનો ઘાટ કહીને તે ઘાટને ટાળી નાખીને પોતાના મનને િવષે કેવળ ભગવાનના ઘાટ કયા� કરવા ને
જગતના સુખથી િનવા�સિનક થવું. અને એકાદશીનો ઉપવાસ કરવો તેનું શું લ�ણ છે ? તો દશ ઇિ��યો ને અિગયારમું
મન તેમને પોતપોતાના િવષયમાંથી કાઢીને ભગવાનમાં જોડવાં તેને એકાદશીનું �ત કયુ� કહેવાય અને એવું �ત તો
ભગવાનના ભ�ને િનરંતર કરવું. અને એવી રીતે જનેું મન િનવા�સિનક ન હોય ને દેહે કરીને તે �ત-તપ કર ેતો પણ તેનું
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અિતશય સા� થતું નથી. માટે જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને પોતપોતાના ધમ�માં રહીને તે ભગવાનનું માહા��ય
સમ�ને પોતાના મનને િનવા�સિનક કરવાનો િન�યે અ�યાસ રાખવો.” એમ વાતા� કરી.

5. ગઢડા �થમ ૪૨ ( para.2)

અને તે સભાને િવષે કોઈક વેદાંતી �ા�ણો પણ આવીને બેઠા હતા તેને જોઈને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વેદાંત
શા�ને જ ેજ ેભણે છે તથા સાંભળે છે તે એમ કહે છે જ,ે ‘િવિધિનષેધ તો િમ�યા છે અને િવિધિનષેધે કરીને પમાય એવા
જ ે�વગ� ને નરક તે પણ િમ�યા છે, અને તેને પામનારો જ ેિશ�ય તે પણ િમ�યા છે અને ગુ� પણ િમ�યા છે; અને એક
�� જ સભર ભય� છે તે સ�ય છે.’ એવી રીતે જ ેકહે છે તે શું સમ�ને કહેતા હશે ? અને સવ� વેદાંતીના આચાય� જે
શંકરાચાય�, તેણે તો પોતાના િશ�યને દંડ-કમંડલું ધારણ કરા�યા અને એમ ક�ું જ,ે ‘ભગવદ્ ગીતા ને િવ�ણુસહ�
નામનો પાઠ કરવો તથા િવ�ણુનું પજૂન કરવું અને જનેે ઝાઝા ચોમાસાં થયા હોય તેનું થોડા ચોમાસાંવાળાએ વંદન
કરવું અને સારો પિવ� �ા�ણ હોય તેના ઘરની જ િભ�ા કરવી.’ એવી રીતે જ ેિવિધિનષેધનું �િતપાદન કયુ�, તે શું
એને યથાથ� �ાન નિહ હોય ? અને જ ેહમણાંના �ાની થયા તેમણે િવિધિનષેધને ખોટા કરી ના�યા, તે શું શંકરાચાય�
કરતા એ મોટા થયા ? માટે એ તો એમ જણાય છે જ,ે એ તો કેવળ મૂખા�ઈમાંથી બોલે છે અને િવિધિનષેધ શા�માં
ખોટા ક�ા છે તે તો એમ ક�ા છે, જમે કોઈ મોટંુ વહાણ હોય અને તે વહાણ મહાસમુ�ને િવષે એક વષ� સુધી ચા�યું
�ય છે તેને આગલો કાંઠો પણ દે�યામાં આવે નિહ અને પાછલો કાંઠો પણ દે�યામાં આવે નિહ અને તે બે કાંઠા ઉપર
જ ેમોટા મોટા પવ�ત તે પણ દે�યામાં આવે નિહ; તો ઝાડવાં તથા મનુ�ય તે તો �ાંથી દે�યામાં આવે ? અને �ાં દેખે
�યાં એકલું જળ જ દેખાય પણ જળ િવના બીજો કોઈ આકાર દે�યામાં આવે નિહ અને ઊંચું જુવે તો મોટી મોટી
સમુ�ની લહેયુ� ઉઠતી હોય. માટે ઊંચું પણ જળ જ જણાય, �યાર ેતે વહાણને િવષે બેઠા એવા જ ેપુ�ષ તે એમ કહે જ,ે
‘એકલું જળ જ છે બીજંુ કાંઈ નથી.’ એ ��ાંતનો િસ�ાંત એ છે જ,ે જનેે ���વ�પને િવષે િનિવ�ક�પ િ�થિત થઈ હોય
તે એમ બોલે જ,ે ‘એક �� જ છે અને તે િવના બીજંુ જ ે�વ, ઈ�ર અને માયા; એ આિદક સવ� તે િમ�યા છે.’ અને
તેના વચન શા�માં લખાણાં હોય તેને સાંભળીને પોતાને તો એવી િ�થિત ન થઈ હોય તો પણ િવિધિનષેધને ખોટા કહે
છે અને �ીની શુ�ૂષા કર ેને છોકરાની શુ�ૂષા કર ેઅને જટેલો સંસારનો �યવહાર હોય તે સવ�ને તો સાચો �ણીને
સાવધાન થઈને કર ેછે અને શા�ે �િતપાદન કયા� એવા જ ેિવિધિનષેધ તેને ખોટા કહે છે, એવા જ ેઆ જગતને િવષે
�ાનના કથનારા છે તેને તો મહાઅધમ �ણવા ને નાિ�તક �ણવા અને શંકરાચાય� તો �વના હૈયામાં નાિ�તકપણું
આવી �ય તેની બીકે કરીને ‘भज गोिव�ं भज गोिव�ं गोिव�ं भज मूढमते !’ એ આિદક ઘણાક િવ�ણુના �તો� કયા�
છે તથા િશવ� તથા ગણપિત તથા સૂય� એ આિદક જ ેઘણાક દેવતા તેના �તો� કયા� છે. જનેે સાંભળીને સવ� દેવતા
સ�ય ભાસે એવો આશય �ણીને શંકરાચાય� સવ� દેવતાના �તો� કયા� છે. અને આજના જ ે�ાની થયા તે તો સવ�ને
ખોટા કરી નાખે છે અને વળી એમ કહે છે જ,ે ‘�ાની તો ગમે તેવું પાપ કર ેતો પણ કાંઈ અડતું નથી.’ તે મૂખ�પણામાંથી
કહે છે અને જટેલા �યાગી પરમહંસ થયા તે સવ�ને િવષે જડભરત �ે� છે અને જટેલાં પુરાણમા� તથા વેદાંતના �ંથ તે
સવ�ને િવષે જડભરતની વાતા� લખાણી છે. એવા મોટા જ ેજડભરત તે પૂવ�જ�મમાં ઋષભદેવ ભગવાનના પુ� હતા અને
રા�નો �યાગ કરીને વનમાં ગયા હતા. તેને દયાએ કરીને પણ જો મૃગ સંગાથે �ીિત થઈ તો તેનો દોષ લા�યો ને
પોતાને મૃગનો જ�મ લેવો પ�યો અને મૃગના સરખા ચાર પગ ને ટંૂકી પૂછડી ને માથે નાની િશંગિડયો એવો આકાર
પોતાને �ા� થયો. અને પરમા�ા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન તેની સંગાથે �જની ગોપીઓએ કામબુિ�એ કરીને �ીિત કરી
તો પણ સવ� ભગવાનની માયાને તરી ગઈયો ને પોતે ગુણાતીત થઈને િનગુ�ણ એવું જ ેભગવાનનું અ�રધામ તેને
પાિમયો. તેનું કારણ એ છે જ,ે �ીકૃ�ણ ભગવાન પોતે સા�ાત્ પુ�ષો�મ ગુણાતીત િદ�યમૂિત� હતા, તો તે સંગાથે
ગોપીઓએ �ણે અ�ણે �ીિત કરી તો પણ તે ગોપીઓ ગુણાતીત થઈયો અને ભરત�એ દયાએ કરીને મૃગલામાં
�ીિત કરી તો પોતે મૃગલું થયા, માટે ગમે તેવા મોટા હોય તેનું પણ કુસંગે કરીને તો ભૂંડંુ જ થાય છે અને ગમે તેવો પાપી
�વ હોય ને તે જો સ�ય�વ�પ એવા જ ેભગવાન તેનો �સંગ કર ેતો પરમ પિવ� થઈને અભયપદને પામે. અને જો
�ીકૃ�ણ ભગવાન પોતે ગુણાતીત ન હોત તો એના ભ� જ ેગોપીઓ તે ગુણાતીતપણાને ન પામત અને જો ગુણાતીત
પદને પાિમયો તો �ીકૃ�ણ ભગવાન ગુણાતીત કૈવ�ય િદ�યમૂિત� જ છે અને વેદાંતી કહે છે જ,ે ‘સવ�� �� સભર ભય�
છે’ �યાર ેજમે ગોપીઓેએ �ીકૃ�ણ ભગવાનને િવષે �ીિત કરી તેમ જ સવ� �ીઓે પોતપોતાના ધણીને િવષે �ીિત કર ેછે
તથા સવ� પુ�ષ પોતાની �ીઓેને િવષે �ીિત કર ેછે તો પણ તેમને ગોપીઓેના જવેી �ાિ� થતી નથી. તેમને તો ઘોર
નરકની �ાિ� થાય છે, માટે જ ેિવિધિનષેધ છે તે સાચા છે પણ ખોટા નથી અને જ ેએ િવિધિનષેધને ખોટા કર ેછે તે તો
નારકી થાય છે.” એમ વાતા� કરીને �ી�મહારાજ ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

6. ગઢડા �થમ ૪૫ ( para.2)

પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! કેટલાક વેદાંતી એમ કહે છે જ,ે ‘ભગવાનને આકાર નથી.’ અને
તેવા જ �િતપાદનની �ુિતઓને ભણે છે અને કેટલાક જ ેનારદ, શુક, સનકાિદક સરખા ભગવાનના ભ� છે તે તો



8/5/2019 આકાર

localhost/save%5d/આકાર.php 4/21

ભગવાનનું સાકારપણું �િતપાદન કર ેછે. તે એ બેમાંથી કોણ સાચા છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાન
પુ�ષો�મ છે તે તો સદા સાકાર જ છે અને મહાતજેોમય મૂિત� છે, અને અંતયા�મીપણે કરીને સવ�� પૂણ� એવું જે
સિ�ચદાનંદ �� છે તે તો મૂિત�માન એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેનું તજે છે. અને �ુિતએ પણ એમ ક�ું છે જ,ે ‘તે
ભગવાન માયા સામું જોતા હવા,’ અને �ાર ેજુવે �યાર ેતેને શું એકલી આં�ય જ હોય ? હાથપગ પણ હોય. માટે
સાકાર �પનું �િતપાદન થયું. અને વળી જમે સમ� જળ છે તેના �વ�પ જ ેવ�ણ તે પોતાના લોકને િવષે સાકાર છે
ને જળ િનરાકાર કહેવાય છે અને જમે અિ��ની જ ે�વાળા છે તે િનરાકાર કહેવાય છે અને તેના દેવતા જ ેઅિ�� તે
અિ��લોકને િવષે સાકાર છે અને જમે સમ� તડકો તે િનરાકાર કહેવાય છે ને સૂય�ના મંડળને િવષે જ ેસૂય�દેવ છે તે
સાકાર છે, તેમ સિ�ચદાનંદ જ ે�� તે િનરાકાર છે, અને પુ�ષો�મ જ ેભગવાન તે સાકાર છે અને એ સવ�� પૂણ� એવું જે
સિ�ચદાનંદ �� તે પુ�ષો�મ ભગવાનનું તજે છે. અને કોઈ એમ કહેશે જ,ે �ુિતમાં એમ ક�ું છે જ,ે ‘પરમે�ર તો કર-
ચરણાિદકે રિહત છે ને સવ�� પૂણ� છે.’ તો એ જ ે�ુિતએ કર-ચરણાિદકનો િનષેધ કય� છે તે તો માિયક કર-ચરણાિદકનો
િનષેધ કય� છે, અને ભગવાનનો આકાર છે તે તો િદ�ય છે પણ માિયક નથી અને અંતયા�મીપણે કરીને �વ-ઈ�રને
િવષે �યાપક એવું જ ેપુ�ષો�મ ભગવાનનું ���પ તજે તે િનરાકાર છે, તો પણ �વ-ઈ�ર સવ�ને તેમનાં કમ�ને
અનુસાર ેયથા-યો�યપણે કમ�ના ફળને દેવાને િવષે િનયંતાપણું છે ને સાકારની પેઠે િનયંતા�પ િ�યાને કર ેછે; માટે તે
તજેને પણ સાકાર જવેું �ણવું. એવી રીતે ભગવાન પુ�ષો�મ તો સદા સાકાર જ છે પણ િનરાકાર નથી અને જે
િનરાકાર કહે છે તે તો સમજતા નથી.”

7. ગઢડા �થમ ૪૬ ( para.2)

તે સમે ભ� માહે�ર નામે વેદાંતી �ા�ણ હતો તેણે �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “સમાિધને િવષે સવ� લીન થાય છે
�યાર ેઆકાશ કેવી રીતે લીન થાય છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આકાશનું �પ અમે �ડે �કાર ેકરીએ તે તમે
સવ� સાવધાન થઈને સાંભળો જ,ે આકાશ તે અવકાશને કહીએ અને જ ેજ ેપદાથ� રહે છે. તે અવકાશમાં જ રહે છે અને
તે પદાથ�માં પણ આકાશ �યાપીને રહે છે અને એવું કોઈ પદાથ� નથી જ,ે જનેે િવષે આકાશ ન હોય, કેમ જ ેપૃ�વીની
એક રજ અિત ઝીણી હોય તેને િવષે પણ આકાશ છે અને તે એક રજના કોટાનકોિટ કટકા કરીએ તો પણ તેને િવષે
આકાશ છે, માટે આકાશની �િ�એ �ાર ેજોઈએ �યાર ેપૃ�વી આિદક ચાર ભૂત દેખાતા નથી એકલો આકાશ જ
દેખાય છે. તે આકાશ સવ�નો આધાર છે અને �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ; એ જ ે�ણ શરીર તે આકાશને િવષે છે; અને આ
��ાંડ છે તે પણ આકાશને િવષે ર�ું છે. અને ��ાંડનું કારણ જ ે�કૃિત ને પુ�ષ તે પણ આકાશને િવષે છે. એવો જે
આકાશ તે �કૃિતપુ�ષ અને તેનું કાય� િપંડ-��ાંડ એ સવ�ને માંહી પણ ર�ો છે ને સવ�નો આધાર થઈને બહાર પણ
ર�ો છે. એવો જ ેએ આકાશ તે તો સુષુિ�ને િવષે અથવા સમાિધને િવષે લીન થતો નથી. અને કોઈ કહેશે જ,ે
‘આકાશાિદક પંચભૂત તો તમોગુણથી ઉપ�ા છે, તે આકાશ પુ�ષ અને �કૃિતનો આધાર કેમ કહેવાય ? ને સવ�માં
�યાપક કેમ કહેવાય ?’ તો એનો ઉ�ર એ છે જ,ે �કૃિતમાં જો અવકાશ�પ આકાશ ન હોય તો જમે વૃ�માંથી ફળ-
પુ�પાિદક બહાર નીસર ેછે અને જમે ગાયના પેટમાંથી વાછ�ં બહાર નીસર ેછે તેમ �કૃિતમાંથી મહ��વ નીસર ેછે તે
કેમ નીસર ે? માટે �કૃિતને િવષે આકાશ ર�ો છે અને મહ��વમાંથી અહંકાર નીસર ેછે માટે મહ��વમાં આકાશ ર�ો
છે અને અહંકારમાંથી �ણ ગુણ નીસર ેછે માટે અહંકારને િવષે આકાશ ર�ો છે અને તમોગુણમાંથી આકાશ આિદક
પંચભૂત નીસર ેછે માટે તમોગુણને િવષે પણ આકાશ ર�ો છે અને તમોગુણમાંથી જ ેઆકાશ નીસર ેછે તે આકાશ તો
તમોગુણનું કાય� છે અને િવકારવાન છે અને સવ�નો આધાર જ ેઆકાશ છે તે િનિવ�કારી છે, ને અનાિદ છે અને એવો
સવા�ધાર જ ેઆકાશ છે તે આકાશને �� કહીએ, િચદાકાશ કહીએ અને એ આકાશને િવષે પુ�ષ ને �કૃિત તે સંકોચ
અવ�થાને અને િવકાસ અવ�થાને પામે છે. કેવી રીતે? તો �ાર ેપુ�ષ �કૃિત સામું જુએ છે �યાર ેજમે �ી-પુ�ષ થકી
સંતાનની ઉ�પિ� થાય છે તેમ પુ�ષ જ ેપિત ને �કૃિત�પ જ ે�ી તે થકી મહ��વાિદક સંતાન ઉ�પ� થાય છે. એવી
રીતે જ ેએ �કૃિત તે ચોિવશ ત�વ�પે ને િપંડ ��ાંડ�પે થાય છે, એ �કૃિતની િવકાસ-અવ�થા છે અને જટેલાં �કૃિતન
કાય� છે તેને િવષે પુ�ષ પોતાની શિ�એ કરીને �યાપકપણે રહે છે તે પુ�ષની િવકાસ અવ�થા છે અને �ાર ેકાળે
કરીને �કૃિતનું કાય� સવ� નાશ પામી �ય છે અને �કૃિત પણ પુ�ષના અંગમાં લીન જવેી રહે છે એ �કૃિતની સંકોચ-
અવ�થા છે. અને પુ�ષ પણ �કૃિતના કાય� સવ� નાશ પા�યા �યાર ેપોતાને �વ�પે ર�ો, એ પુ�ષની સંકોચ-અવ�થા
છે. જમે કાચબો છે તે �ાર ેિવકાસને પામે છે �યાર ેપોતાના અંગ સવ� બહાર કાઢે છે અને �ાર ેસંકોચને પામે છે �યારે
સવ� પોતાના અંગ તાણી લે છે ને �ંઢ મૂંઢ થઈ રહે છે, તેમ પુ�ષ-�કૃિતની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે. અને એ �કૃિત ને
�કૃિતના કાય�ને િવષે અ�વય-�યિતરકેપણું પુ�ષનું જ છે, પણ સવ�નો આધાર એવો િચદાકાશ તેનું નથી. કેમ જ,ે જે
સવા�ધાર હોય તે કોણ થકી �યિતરકે હોય ? તે તો સદા સવ�માં ર�ો જ હોય. અને આ ��ાંડ છે તેને ચાર ેકોર
લોકાલોક પવ�ત છે તે ગઢની પેઠે ર�ો છે અને તે લોકાલોકની બહાર તે અલોક છે અને તે અલોકથી પર સ� આવરણ
છે અને તેથી પર એકલું અંધા�ં છે અને તે અંધારાથી પર �કાશ છે તે �કાશને િચદાકાશ કહીએ. તેમ જ ઊંચું પણ
��લોક સુધી કહેવાય અને તેની ઉપર સ� આવરણ છે અને તે આવરણને પાર અંધકાર છે અને અંધકારને પાર
�કાશ છે તે �કાશને િચદાકાશ કહીએ અને તેમ જ હેઠે પણ સ� પાતાળ સુધી કહેવાય ને તેથી હેઠાં સ� આવરણ છે
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ને તેથી હેઠંુ અંધકાર છે તેથી હેઠો �કાશ છે. તે �કાશને િચદાકાશ કહીએ. એવી રીતે ��ાંડની ચાર ેપાસે િચદાકાશ છે
અને ��ાંડની માંહી પણ છે અને એવો જ ેએ સવા�ધાર આકાશ છે તેને આકાર◌ ેજનેી �િ� વત�તી હોય તેને દહરિવ�ા
કહીએ અને અિ�િવ�ા આિદક ઘણીક �કારની ��િવ�ા કહી છે તે માંહેલી એ પણ એક ��િવ�ા છે, અને એ
િચદાકાશ છે તે અિત �કાશવાન છે અને તે િચદાકાશ અનાિદ છે ને તેની ઉ�પિ�-િવનાશ નથી અને જ ેઆકાશની
ઉ�પિ� અને િવનાશ ક�ો છે તે આકાશ તો તમોગુણનું કાય� છે અને અંધકાર�પ છે તેની લીનતા થાય છે પણ સવ�નો
આધાર એવો જ ેિચદાકાશ તેની તો લીનતા થતી નથી, એવી રીતે તમારા ��નો ઉ�ર કય�; હવે તેમાં કોઈને શંકા રહી
હોય તો પૂછો.” પછી તે વેદાંતી �ા�ણ તથા સવ� હિરજન બો�યા જ,ે “હવે કોઈને લેશમા� સંશય નથી.”

8. ગઢડા �થમ ૪૮ ( para.2)

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.”

9. 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
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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.”

10. ગઢડા �થમ ૬૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “પુ�ષો�મ એવા જ ેભગવાન, તેનું શરીર આ�ા તથા અ�ર છે; એમ
�ુિતએ ક�ું છે. તે આ�ા અને અ�ર તે તો િવકાર ેરિહત છે ને તે આ�ા ને અ�રને િવષે કાંઈ હેય ઉપાિધ નથી. અને
જમે ભગવાન માયા થકી પર છે તેમ આ�ા ને અ�ર પણ માયા થકી પર છે, એવા જ ેઆ�ા ને અ�ર તે કેવી રીતે
ભગવાનનું શરીર કહેવાય છે? અને �વનું શરીર તો �વ થકી અ�યંત િવલ�ણ છે. ને િવકારવાન છે અને દેહી જ ે�વ
તે તો િનિવ�કારી છે, માટે દેહ અને દેહીને તો અ�યંત િવલ�ણપણું છે તેમ પુ�ષો�મને અને પુ�ષો�મના શરીર જે
આ�ા ને અ�ર; તેને િવષે અ�યંત િવલ�ણપણું જોઈએ, તે કહો કેમ િવલ�ણપણું છે ?” પછી સવ� મુિનએ જનેી જવેી
બુિ� તેણે તેવો ઉ�ર કય� પણ યથાથ� ઉ�ર કોઈથી થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે એનો ઉ�ર
કરીએ જ,ે આ�ા અને અ�ર એ બેને જ ેપુ�ષો�મ ભગવાનનું શરીરપણું તે તો �યા�યપણું, આધીનપણું અને
અસમથ�પણું તેણે કરીને છે. કેવી રીતે ? તો ભગવાન જ ેતે પોતાની અંતયા�મી શિ�એ કરીને આ�ા ને અ�ર તેને િવષે
�યાપક છે ને એ બેય તો �યા�ય છે, અને ભગવાન જ ેતે �વતં� છે ને આ�ા ને અ�ર તે તો ભગવાનને આધીન છે,
પરતં� છે અને ભગવાન જ ેતે અિતસમથ� છે, ને આ�ા ને અ�ર તે તો ભગવાનની આગળ અિત અસમથ� છે. એવી
રીતે ભગવાન જ ેતે એ બેયના શરીરી છે અને એ બેય જ ેતે ભગવાનનું શરીર છે. અને શરીરી એવા જ ેપુ�ષો�મ
ભગવાન, તે તો સદાય િદ�ય મૂિત�માન છે. અને એવા જ ેએ ભગવાન તે જ ેતે �યાપક ને ��ા એવા જ ેસવ� આ�ા અને
તે આ�ાને �યા�ય અને આ�ાને ��ય એવા જ ેદેહ; એ સવ�માં પોતાની અંતયા�મી શિ�એ કરીને આ�ાપણે ર�ા છે.
અને એવી રીતે સવ�ના આ�ા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે �ાર ે�પવાન એવું જ ે��ય તેના આ�ાપણે કરીને શા�ને
િવષે ક�ા હોય �યાર ેતે પુ�ષો�મને ��ય�પે કરીને �િતપાદન કયા� હોય; અને �ાર ેએ ��ાના આ�ાપણે કરીને
�િતપાદન કયા� હોય �યાર ેએ પુ�ષો�મને અ�પપણે કરીને શા�માં ક�ા હોય છે, અને વ�તુતાએ તો �પવાન જે
��ય અને અ�પ જ ેઆ�ા એ બેય થકી પુ�ષો�મ ભગવાન �યારા છે ને સદા મૂિત�માન છે ને �ાકૃત આકાર◌ ેરિહત
છે. અને મૂિત�માન થકા પણ ��ા ને ��ય એ બેયના ��ા છે. અને એ આ�ા ને અ�ર એ સવ�ના �ેરક છે ને �વતં� છે
ને િનયંતા છે ને સકળ ઐ�ય� સંપ� છે, ને પર થકી પર એવું જ ેઅ�ર તે થકી પણ પર છે. એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન
તે �વના ક�યાણને અથ� કૃપાએ કરીને પૃ�વીને િવષે મનુ�ય જવેા જણાય છે, તેને જ ેઆવી રીતે સદા િદ�ય મૂિત�માન
�ણીને ઉપાસના-ભિ� કર ેછે, તે તો એ ભગવાનના સાધ�ય�પણાને પામે છે. અને અનંત ઐ�ય�ને પામે છે અને
��ભાવને પા�યો જ ેપોતાનો આ�ા, તેણે કરીને �ેમે સિહત િનરંતર પરમ આદર થકી પુ�ષો�મ ભગવાનની સેવાને
િવષે વત� છે. અને જ ેએ ભગવાનને િનરાકાર �ણીને �યાન-ઉપાસના કર ેછે તે તો �� સુષુિ�ને િવષે લીન થાય છે. તે
પાછો કોઈ િદવસ નીસરતો નથી અને ભગવાન થકી કોઈ ઐ�ય�ને પણ પામતો નથી. અને આ જ ેવાતા� તે અમે ��ય�
દેખીને કહી છે, માટે એમાં કાંઈ સંશય નથી અને આ વાતા� તો જનેે એ ભગવાનના �વ�પમાં સદા િદ�ય સાકારપણે
ઉપાસનાની �ઢ િન�ા થઈ હોય તે થકી જ પમાય છે પણ બી� થકી તો પમાતી જ નથી. માટે આ વાતા�ને અિત�ઢ
કરીને રાખ�ો.”

11. ગઢડા �થમ ૬૫ ( para.3)

પછી પરમાનંદ �વામીએ �વયં�કાશાનંદ �વામીને �� પૂ�ો જ,ે “સુષુ�ણા નાડી તે દેહને માંિહલી કોર ેકેમ રહી છે
અને દેહથી બહાર કેમ રહી છે ?” �યાર ેએ ��નો ઉ�ર �વયં�કાશાનંદ �વામીએ કરવા માં�યો પણ થયો નિહ, પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ ��ાંડમાં જટેલું કારખાનું છે, તેટલું જ આ િપંડમાં પણ છે. તે િપંડમાં અ�પ છે ને
��ાંડમાં મહત્ છે. અને જવેો આ િપંડનો આકાર છે તેવો જ ��ાંડનો આકાર છે અને જમે ��ાંડમાં નદીઓ છે તેમ
િપંડમાં નાડીઓ છે અને જમે ��ાંડમાં સમુ� છે તેમ િપંડમાં કુિ�ને િવષે જળ છે, અને જમે �યાં ચં�, સૂય� છે તેમ
િપંડમાં ઈડા, િપંગલા નાડીને િવષે ચં�-સૂય� છે ઈ�યાિદક સામ�ી જમે ��ાંડમાં છે તેમ િપંડમાં છે. અને આ િપંડમાં જે
ઇિ��યોની નાડીઓ છે તેની ��ાંડ સાથે એકતા છે. તે િજ�ાના અંતને પામે �યાર ેવ�ણદેવને પમાય છે અને વાક્
ઇિ��યના અંતને પામે �યાર ેઅિ��દેવને પામે છે, અને �વચાના અંતને પામે �યાર ેવાયુદેવને પામે છે, અને િશ�ના
અંતને પામે �યાર ે��પિતને પામે છે અને હાથના અંતને પામે �યાર ેઈ��ને પામે છે, અને તેમજ �દયને િવષે રહી જે
સુષુ�ણા નાડી તેનું અંત જ ે��રં� તેને �ાર ેપામે �યાર ેિશશુમાર ચ�ને િવષે રહી જ ેવૈ�ાનર નામે અિ�� અિભમાની
દેવતા તેને પામે છે. �યાર ે��રં�થી લઈને �કૃિતપુ�ષ સુધી એક તજેનો માગ� સળંગ ર�ો છે તેને દેખે છે. તે તજેના
માગ�ને સુષુ�ણા કહીએ. એવી રીતે સુષુ�ણા નાડી િપંડમાં ને ��ાંડમાં રહી છે.”
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12. ગઢડા �થમ ૬૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીમદ્ ભાગવતને િવષે વાસુદેવ, સંકષ�ણ, ��ુ�� અને અિન�� એ ચતુ�યૂ�હની જ
વાતા� છે. તે કોઈ ઠેકાણે એને સગુણ કરી કહે છે અને કોઈ ઠેકાણે એને િનગુ�ણ કરી કહે છે. તે �ાર ેિનગુ�ણ કરીને કહે
છે �યાર ેવાસુદેવ ભગવાનને કહે છે અને �ાર ેસગુણ કરીને કહે છે �યાર ેસંકષ�ણ, અિન��, ��ુ��ને કહે છે. માટે
�ાર ેિનગુ�ણપણે ક�ા હોય �યાર ેસાંભળનારાની ને વાંચનારાની મિત �મી �ય છે. અને એમ �ણે છે જ,ે
‘ભગવાનને તો આકાર નથી.’ તે સમજનારાની અવળી સમજણ છે. અને શા�માં જ ેશ�દ છે તે એકાંિતક ભ� િવના
બી�ને સમ�તા નથી, તે કયા શ�દ ? તો જ,ે ‘ભગવાન અ�પ છે, �ોિતઃ�વ�પ છે, િનગુ�ણ છે ને સવ�� �યાપક છે.’
એવા વચન સાંભળીને મૂખ� હોય તે એમ �ણે જ,ે ‘શા�માં તો ભગવાનને અ�પ જ ક�ા છે; અને જ ેએકાંિતક ભ�
હોય તે તો એમ �ણે જ,ે ‘શા�માં ભગવાનને જ ેઅ�પ ને િનગુ�ણ ક�ા છે, તે તો માિયક એવા જ ે�પ ને ગુણ તેના
િનષેધને અથ� ક�ા છે પણ ભગવાન તો િન�ય િદ�યમૂિત� છે અને અનંત ક�યાણ ગુણે યુ� છે.’ અને તજેના પુજં�પ
ક�ા છે તે તો મૂિત� િવના તજે હોય નિહ, માટે એ તજે તે મૂિત�નું છે. જમે અિ��ની મૂિત� છે તે મૂિત�માંથી અિ��ની
�વાળા �ગટ થાય છે, તેણે કરીને તે અિ��ની મૂિત� દેખાતી નથી અને �વાળા દેખાય છે, પણ સમજુ હોય તે એમ �ણે
જ,ે ‘અિ��ની મૂિત�માંથી જ �વાળા નીકળે છે,’ તેમજ વ�ણની મૂિત�માંથી જળ �કટ થાય છે, તે જળ દેખાય છે ને
વ�ણની મૂિત� દેખાતી નથી, પણ સમજુ હોય તે એમ �ણે જ ેવ�ણની મૂિત�માંથી સવ� જળ છે. તેમ ��સ�ા�પ જ,ે
કોિટ સૂય� જવેો �કાશ છે તે પુ�ષો�મ ભગવાનની મૂિત�નો �કાશ છે અને શા�માં એવા વચન હોય જ,ે ‘જમે કાંટે
કરીને કાંટો કાઢીને પછી બેયનો �યાગ કર ેતેમ ભગવાન પૃ�વીનો ભાર ઉતારવાને કાજ ેદેહને ધર ેછે તે ભાર ઉતારીને
દેહનો �યાગ કર ેછે.’ એવા જ ેશ�દ તેને સાંભળીને મૂખ� હોય તે ભૂલા પડે છે ને ભગવાનને અ�પ સમજ ેછે પણ
ભગવાનની જ ેમૂિત� તેને િદ�ય �ણતા નથી અને એકાંિતક ભ� હોય તે તો એમ �ણે જ,ે �ાર ે�ીકૃ�ણભગવાન
અજુ�નની �િત�ા રાખવાને કાજ ે�ા�ણનો પુ� લેવાને ગયા �યાર ે�ાિરકામાંથી રથ ઉપર બેસીને અજુ�ન સિહત
ચા�યા, તે લોકાલોક પવ�તને ઉ�લંઘીને માયાનો જ ેઅંધકાર તેને સુદશ�નચ�ે કરીને કાપીને તેને િવષે રથને હાંકીને અને
તજેઃપુજંને િવષે �વેશ કરીને ભૂમાપુ�ષ પાસેથી �ા�ણના પુ�ને લઈ આવતા હવા. માટે �ીકૃ�ણભગવાન િદ�યમૂિત�
હતા તો તેને �તાપે કરીને લાકડાનો જ ેરથ અને પંચભૂતના દેહવાળા જ ેઘોડા તે સવ� િદ�ય ને માયા પરજ ેચૈત�ય તે �પે
થતા હવા. અને જો િદ�ય�પ ન થયા હોય તો જટેલું માયાનું કાય� હોય તેટલું માયામાં જ લીન થાય, પણ માયાથી પર જે
�� �યાં સુધી પહોચંે નિહ. માટે જ ેભગવાનની મૂિત�ને �તાપે માિયક પદાથ� હતા તે પણ અમાિયક થયા, એવું જે
ભગવાનનું �વ�પ તેને મૂખ� હોય તે માિયક સમજ;ે અને જ ેએકાંિતક સંત છે તે તો ભગવાનની મૂિત�ને અ�રાતીત
સમજ ેછે, અને મૂિત�માન એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેને ���પ જ ેઅનંત કોિટ મુ� અને અ�રધામ એ સવ�ના
આ�ા �ણે છે. માટે કોઈ ગમે તેવા શા� વંચાતાં હોય અને તેમાં ભગવાનનું િનગુ�ણપણે કરીને �િતપાદન આવે તે
ઠેકાણે એમ �ણવું જ,ે એ ભગવાનની મૂિત�નો મિહમા ક�ો છે પણ ભગવાન તો સદા મૂિત�માન જ છે. એવી રીતે જે
સમજ ેતેને એકાંિતક ભ� કહીએ.”

13. 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
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.”

14. સારંગપુર ૧૨ ( para.4)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “પોતાના આ�ાનો િવચાર કેમ કરવો ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“�ાર ેઅંતઃકરણ સામું ��ા એવો જ ે�વા�ા તે જોઈ રહે �યાર ેબાહેર જ ે�થૂળ શરીર અને તે સંબંધી જ ેિવષય તે
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સવ� વીસરી �ય છે, અને અંતઃકરણ ને ��ા એ બેના વચમાં જ ેિવચાર ઠર ેછે તે િવચાર ેકરીને મન, બુિ�, િચ�,
અહંકાર એ સવ�ના �પને �ણવાં. પછી િવચારની �િ�એ એ અંતઃકરણના ઘાટ સામું જોતા જોતા �ાર ેઘાટ બંધ થઈ
�ય �યાર ેભગવાનની મૂિત�નું �યાન કરવું અને �ાં સુધી ઘાટ સંક�પનું બળ હોય �યાં સુધી તો સંક�પ સામું જોઈ રહેવું,
પણ �યાન ન કરવું. અને જ ેબાહેર �થૂળ દેહને િવષે પંચ �ાનઇિ��યો છે, તે �ાર ેપોત પોતાના િવષય સામી �ય છે
�યાર ેિવચારને બે �કાર ેકરવો. એક તો જ ેિવષયને આકાર◌ ેઇિ��યો થયા હોય તે િવષયને આકાર◌ ેિવચાર કરવો,
અને બીજો તે ઇિ��યોના ગોલકને િવષે જ ેજોનારો ��ા છે તે ��ાને આકાર◌ ેિવચાર કરવો. પછી િવષયને આકાર◌ ેને
��ાને આકાર◌ ેએ બે �કાર ેજ ેિવચાર છે તે એક થઈ �ય છે; પછી તે િવષયમાંથી વૃિ� અિતશય તૂટી �ય છે અને
એમ િવચાયા� િવના જો બળા�કાર ેકરીને િવષયમાંથી વૃિ�ને તોડે તો તે વૃિ�ને િવષયમાંથી �ીિત મટે નિહ અને �ારે
િવચારીને વૃિ�ને પાછી વાળે �યાર ેતે વૃિ� પાછી િવષયમાં જોડાય જ નિહ, માટે �ાં સુધી ઇિ��યોની વૃિ�ને િવષય
સ�મુખ �ીિત હોય �યાં સુધી ભગવાનનું �યાન કરવું નિહ ને �ાર ેઇિ��યોની વૃિ� િ�થર થાય �યાર ેભગવાનનું �યાન
કરવું. અને �ાર ેબાહેર �થૂળ દેહમાં ��ા વત�તો હોય �યાર ેચો�ખો િવભાગ કરી રાખવો જ,ે �ાર ે�થૂળ દેહમાં વત�વું
�યાર ેસૂ�મ દેહના ઘાટ સામું તો જોવું જ નિહ અને �ાર ેઅંતઃકરણ સ�મુખ જોવું �યાર ે�થૂળ દેહને િવસારી દેવું. અને
��ા ને ��યને મ�યે જ ેિવચાર છે તે િવચાર ેકરીને એમ સમજવું જ,ે ‘��ા ને ��ય તે અિતશય જુદા છે.’ એમ સમ�ને
દેહના ભાવ તે દેહને િવષે હોમવાં અને ��ા જ ેચૈત�ય તેના ભાવ તે ચૈત�યને િવષે હોમવાં. અને બાળ, યૌવન, વૃ�,
�થૂળ, કૃશ, �વવું, મરવું એ સવ� દેહના ભાવ છે, તે આ�ાને િવષે માનવા જ નિહ; અને અછે�, અભે�, અજર, અમર,
�ાન�પ, સુખ�પ, સ�ા�પ એ જ ેસવ� આ�ાના ભાવ છે, તે કોઈ કાળે દેહને િવષે સમજવા જ નિહ. એ ગુણ તો
આ�ાને િવષે સમજવા. એવો જ ેિવચાર તે �ાં સુધી ઘાટ-સંક�પનું બળ હોય �યાં સુધી મૂકવો નિહ. જમે રા� હોય તે
�ાં સુધી શ�ુનું બળ હોય �યાં સુધી રાજગાદીએ બેસીને સુખ ભોગવે નિહ અને �ાર ેશ�ુમા�નો નાશ થઈ �ય
�યાર ેપોતાના રા�ના જ ેવૈભવ છે તેને ભોગવે છે, તેમ જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને �ાં સુધી મન ને ઇિ��યો�પી
શ�ુ પીડતા હોય �યાં સુધી પૂવ� ક�ો એવો જ ેિવચાર તે �ઢપણે રાખવો અને �ાર ેમન ઇિ��યોના ઘાટ સવ� શમી �ય
�યાર ેપરમે�રના �વ�પનું �યાન કરવું.”

15. કાિરયાણી ૧ ( para.7)

�યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! �ુિત-�મૃિતમાં એમ ક�ું છે જ,ે ‘िनरंजनः परमं सा�मुपैित’ ।।
‘बहवो �ानतपसा पूता म�ावमागताः’।। �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો અમે અભ�ના મન-ઇિ��યોને ક�ું
છે, પણ ભ�ના મન-ઇિ��યો તો ભગવાનને સા�ા�કારપણે પામે છે, જમે આકાશને િવષે રહી છે જ ેપૃ�વી તે
�લયકાળને સમે આકાશ�પ થઈ �ય છે, અને જળ પણ આકાશ�પ થઈ �ય છે, અને તજે પણ આકાશ�પ થઈ
�ય છે અને વાયુ પણ આકાશ�પ થઈ �ય છે; એમ જ ેભગવાનના ભ� હોય તેના જ ેદેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને
�ાણ; તે સવ� ભગવાનને �ાને કરીને ભગવાનને આકાર◌ ેથઈ �ય છે ને િદ�ય થઈ �ય છે. કાં જ,ે ભગવાન પોતે
િદ�યમૂિત� છે, તેના ઇિ��યો, અંતઃકરણ, દેહ તેને આકાર◌ ેએ ભ�ના દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ થાય છે; માટે િદ�ય થઈ
�ય છે. �યાં ��ાંત છે; “જમે ભમરી ઈયળને ઝાલી લાવે છે ને તેને ચટકો લઈને ઉપર ગુ�ંરવ કર ેછે, તેણે કરીને તે
ઈયળ તેને તે દેહે કરીને તદાકાર થઈ �ય છે પણ કોઈ અંગ ઈયળનું રહેતું નથી. ભમરી જવેી જ ભમરી થઈ �ય છે,
તેમ ભગવાનનો ભ� પણ એ ને એ દેહે કરીને ભગવાનને આકાર◌ ેથઈ �ય છે. અને આ જ ેઅમે વાતા� કહી તેનું હાદ�
એ છે જ,ે આ��ાને સિહત જ ેભિ�િન�ાવાળો છે તથા કેવળ ભિ�િન�ાવાળો છે તે બેયની એ ગિત કહી છે. પણ
કેવળ આ�િન�ાવાળો જ ેકૈવ�યાથ� તેના દેહ, ઇિ��યો અને અંતઃકરણ; તેનું ભગવાનની મૂિત�ને તદાકારપણું નથી
થતું; એ તો કેવળ ��સ�ાને પામે છે.” એમ વાતા� કરીને બો�યા જ,ે “હવે એટલી વાતા� રાખો અને સભા સવ� શૂ�ય
થઈ ગઈ છે, માટે કોઈક સારાં સારાં કીત�ન બોલો.” એમ કહીને પોતે �યાન કરવા માં�યા ને સંત કીત�ન ગાવા લા�યા.

16. કાિરયાણી ૭ ( para.5)

પછી �ી�મહારાજ અિત �સ� થકા બીજો �� પરમહંસ ��યે પૂછતા હવા જ,ે “આ�યંિતક ક�યાણ તે કેને કહીએ ?
અને આ�યંિતક ક�યાણને પામીને જ ેિસ�દશાને પા�યો હોય તે પુ�ષની સવ� િ�યાને િવષે કેવી દશા વત�તી હોય ?”
પછી જનેે જવેો ભા�યો તેવો સવ� મુિનએ ઉ�ર કય�, પણ �ી�મહારાજના ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી સવ� મુિન
હાથ જોડીને �ી�મહારાજ ��યે બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! એનો ઉ�ર તમે કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“�ાર ે��ાંડનો �લય થાય છે �યાર ે�કૃિતના કાય� જ ેચોિવશ ત�વ, તે સવ� �કૃિતને િવષે લીન થઈ �ય છે અને તે
�કૃિત પુ�ષ પણ અ�ર��ના તજેમાં અ��ય થઇ �ય છે અને પછી એકલું સિ�ચદાનંદ (િચ�ન) જ ેતજે તે રહે છે અને
તે તજેને િવષે િદ�યમૂિત� એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન વાસુદેવ, તે અખંડ િવરાજમાન રહે છે. અને તે જ પોતે િદ�યમૂિત�
થકા �વના ક�યાણને અથ� મનુ�યાકૃિતએ કરીને પૃ�વીને િવષે સવ� જનને નયનગોચર થકા િવચર ેછે. �યાર ેજ ેજગતમાં
અણસમજુ મૂખ� �વ છે તે, તે ભગવાનને માિયક ગુણે યુ� કહે છે, પણ એ માિયક ગુણે યુ� નથી; એ તો સદા
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ગુણાતીત િદ�યમૂિત� જ છે. અને તેનું તે જ ેભગવાનનું સાકાર િદ�ય�વ�પ તેને જ ેવેદાંતશા� છે તે િનગુ�ણ, અછે�,
અભે�, સવ�� �યાપક એવી રીતે કરીને �િતપાદન કર ેછે, તે �વની બુિ�માંથી માિયક ભાવ ટાળવાને અથ�
િનગુ�ણપણે કરીને �િતપાદન કર ેછે. અને એ ભગવાન તો ઉ�પિ�, િ�થિત અને �લય એ સવ� કાળને િવષે એક �પે
કરીને જ િવરાજમાન છે; પણ માિયક પદાથ�ની પેઠે િવકારને પામતા નથી, સદા િદ�ય�પે કરીને િવરાજમાન રહે છે.
એવી રીતે ��ય� પુ�ષો�મને િવષે જ ે�ઢિન�ા તેને આ�યંિતક ક�યાણ કહીએ. અને એવી િન�ાને પામીને જે
િસ�દશાને પા�યો હોય તેની આવી દશા હોય જ,ે ‘િપંડ ��ાંડનો તથા �કૃિતપુ�ષનો �લય થયા પછી અ�રધામને
િવષે જ ેભગવાનની મૂિત� અખંડ િવરાજમાન રહે છે, તે મૂિત�ને �થાવર-જંગમ સવ� આકારને િવષે �ાં �ાં �િ� �ય
�યાં �યાં સા�ા�કાર દેખે અને એ મૂિત� િવના બીજંુ અણુમા� પણ ભાસે નિહ’. એ િસ�દશાનું લ�ણ છે.”

17. લોયા ૨ ( para.3)

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

18. 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
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
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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.”

19. 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-અવતારી એવો ભેદ 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 ેકોર ે�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.’

20. લોયા ૧૫ ( para.4)

�યાર ે��ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “એ �વને કેટલાક તો તારા જવેો દેખે છે તથા દીવાની �ોત જવેો દેખે છે
તથા બપોિરયા જવેો દેખે છે તે કેમ સમજવું ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો એમ છે જ,ે જમે જનેે અિ�િવ�ા
છે તેને ને��ારાએ �વનું દશ�ન થાય છે ને તેને િવષે ભગવાનની મૂિત�ને પણ દેખે છે. તેમ જનેે ઇિ��ય �ારા લ� થયો તે
તેવો આ�ાને દેખે છે. જમે કાચનું પૂતળું મનુ�યને આકાર◌ ેકયુ� હોય તેને જ ેજ ેઅવયવ તથા મુવાળા તથા નાડીઓ, તે
સવ� કાચના હોય ને તે પૂતળાની માંિહલી કોર ેતજે ભયુ� હોય તે તજે દેખાય, તે જવેો ભૂંગળીનો અવકાશ હોય તે �માણે
દેખાય છે પણ સમ� નથી દેખાતુ; તેમ એ �વનું �વ�પ જણેે જવેું દીઠંુ છે તે તેવું કહે છે, પણ એની િનરાવરણ �િ�
નથી થઈ; માટે એને જવેો આ�ા છે તેવો નથી દેખાતો. અને �ાર ેએની િનરાવરણ �િ� થઈને આ�ાકાર ેથાય છે
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�યાર ેઇિ��યોના ગોલકના જ ેિવભાગ તે એની �િ�માં નથી આવતા ને જવેો આ�ા છે તેવો જણાય છે. જમે જે
આકાશની �િ�ને પા�યો હોય તેની �િ�માં બી� ચાર ભૂત નથી આવતા, તેમ જનેી િનરાવરણ �િ� થાય છે તેને
ગોલક, ઇિ��યો, દેવતા, અંતઃકરણ; તેણે કરીને જણાતા જ ે�વના �કાશના ભેદ તે �િ�માં નથી આવતા ને જવેો �વ
છે તેવો યથાથ� જણાય છે. અને ભેદ�િ�વાળાને જવેો છે તેવો નથી જણાતો. જમે કોઈકે ગાયનું પૂછડંુ દીઠંુ, કોઈકે મુખ
દીઠંુ, ખુર દીઠો, પેટ દીઠંુ, �તન દીઠો, તેણે જ ેજ ેઅંગ દીઠંુ તે ગાયનું જ દીઠંુ છે પણ જવેી ગાય છે, તેવી કોઈએ દીઠી
નથી અને એક અંગ દીઠંુ માટે ગાય દીઠી પણ કહેવાય, તેમ એ આ�ાના �કાશનું દશ�ન જટેલું જનેે ઇિ��યો �ારા
અથવા અંતઃકરણ �ારા થયું તેટલો તે આ�દશ� કહેવાય, પણ સ�યક્ આ�દશ�ન એને કહેવાય નિહ. માટે અમે તો
એ �વને િવષે એવી રીતે સામા�ય-િવશેષપણું કહીએ છીએ.”

21. 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
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દેવભાવ આ�યો, પછી ગગા�ચાય�નાં વચનને સંભારીને નારાયણનો ભાવ આ�યો, પછી એમ ક�ું, ‘જ ેતમે તો નારાયણ
છો, માટે અમને તમા�ં ધામ દેખાડો.’ �યાર ેઅ�રધામ દેખા�યું. એવી રીતે ભગવાનને િવષે જનેે િદ�યભાવ છે તેનો
પૂરો િન�ય �ણવો. અને એમ કહે છે જ,ે ‘આને �થમ ભગવાનનો િન�ય નહોતો ને હવે થયો.’ તે શું એ �થમ
ભગવાનને નો’તો દેખતો ? દેખતો તો હતો, પણ મનુ�યભાવે સિહત દેખતો હતો અને પછી �ાર ેિન�ય થયો �યાર ેતે
િદ�યભાવ સિહત દશ�ન કયુ�, �યાર ેએને િન�ય થયો �ણવો. અને �ાર ેભગવાનને િવષે એવો િદ�યભાવ ન સમજે
�યાર ેએને વાતેવાતે ધોખો થાય ને ગુણ-અવગુણ લીધા કર ેછે જ,ે ‘આનીકોરનો પ� રાખે છે ને અમારો પ� રાખતા
નથી તથા આને વધુ બોલાવે છે ને અમને નથી બોલાવતા અને આને ઉપર વધુ હેત છે ને અમારી ઉપર નથી.’ એવી
રીતે ગુણ-અવગુણ પર�યા કર ેછે. તેણે કરીને એનું અંતર િદવસે િદવસે પાછંુ પડીને અંતે તે િવમુખ થાય છે. માટે
ભગવાનને િવષે તો મનુ�યભાવ ન જ પરઠવો અને ભગવાનના ભ�ને િવષે પણ મનુ�યભાવ ન પરઠવો. કાં જ,ે દેહે
કરીને તો ભગવાનના ભ�માં કોઈક આંધળો હોય, લૂલો હોય, કોિઢયો હોય, બહેરો હોય, વૃ� હોય, કુ�પ હોય અને
તે �ાર ેદેહ મૂકે છે �યાર ેશું ભગવાનના ધામમાં એવા આંધળા-લૂલા જ રહે છે ? નથી રહેતા. એ તો સવ� મનુ�યપણાના
ભાવ છે, તેને મૂકીને િદ�ય�પ થાય છે, ���પ થાય છે. માટે હિરના ભ�ને િવષે મનુ�યભાવ ન પરઠાય તો
પરમે�રને િવષે કેમ પરઠાય ? અને આ જ ેવાત છે તે સૂઝે તો આજ સમજો તો એટલી સમજવી છે અને સૂઝે તો સો વષ�
કરીને સમજો તો પણ એટલી સમજવી છે અને આ વાત સમ�ને એની �ઢતાની ગાંઠ પા�યા િવના છુટકો નથી. માટે
આ અમારી વાત છે તે સવ� હિરભ�ને યાદ રાખીને પર�પર કરવી અને �ાર ેકોઈને અણસમજણે કરીને ધોખો થાય
�યાર ેતેને આ વાત કરીને ચેતાવી દેવો. અને આ જ ેઅમારી વાતા� છે તેને િન�ય ��યે િદવસમાં એકવાર કરવી, એમ
અમારી આ�ા છે; તેને ભુલશો મા, જ�ર ભુલશો મા.” એમ કહીને �ી�મહારાજ સવ� હિરભ�ને ‘જય
�વાિમનારાયણ’ કહીને હસતા થકા પોતાને ઉતાર ેપધાયા�. એવી રીતે �ી�મહારાજની વાતા� સાંભળીને સવ� સાધુ
તથા સવ� હિરભ� તે �ી�મહારાજને સવ� અવતારના કારણ અવતારી �ણીને િદ�યભાવની અિતશય �ઢતા કરતા
હવા.

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
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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
�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.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� પરમહંસ પર�પર ��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેમુિનબાવે ��ાનંદ �વામીને �� પૂ�ો
જ,ે “�થમ તો ભગવાનનો િન�ય હોય અને ભજન �મરણ કરતો હોય અને પછી ભગવાનનાં મનુ�યચિર� દેખીને તે
િન�યમાં સંશય થઇ �ય છે તેનું શું કારણ છે?” પછી એ ��નો ઉ�ર ��ાનંદ �વામી કરવા લા�યા પણ થયો નિહ,
�યાર ે�ી�મહારાજ ઝાઝી વાર સુધી િવચારી ર�ા ને પછી બો�યા જ,ે “એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએ છીએ જ,ે વેદ,
પુરાણ, મહાભારત, �મૃિતઓ ઇ�યાિદક જ ેશા� તેને િવષે ભગવાનનું સનાતન અનાિદ િદ�ય એવું જ ેમૂળ�પ પોતાના
અ�રધામમાં ર�ું છે તે ક�ું છે જ,ે ભગવાન કેવા છે ? તો આ ચ�ુઇિ��યે કરીને દીઠામાં આવે છે જ ેયિ�કંિચત્ �પ, તે
જવેું તેમનું �પ નથી; અને �વણે કરીને સાંભ�યામાં આવે છે જ ેકાંઇ શ�દમા�, તે જવેો એ ભગવાનનો શ�દ નથી;
અને �વચાએ કરીને �પશ�માં આવે છે જ ે�પશ�, તે જવેો એનો �પશ� નથી; અને નાિસકાએ કરીને સૂં�યામાં આવે છે જે
સુગંધ, તે જવેો એનો સુગંધ નથી; અને િજ�ાએ કરીને વણ�ન કયા�માં આવે એવા પણ એ ભગવાન નથી અને મનનાં
સંક�પમાં આવે એવા નથી તથા િચ�ના િચંતવનમાં આવે એવા નથી તથા બુિ�ના િન�યમાં આવે એવા નથી તથા
અહંકાર ેકરીને અહંપણું ધરાય એવા નથી જ,ે ‘એ ભગવાનનો હંુ છંુ, ને એ મારા છે.’ એવી રીતે ઇિ��યો અંતઃકરણને
અગોચર એ ભગવાન ર�ા છે. અને એ ભગવાનનું જવેું �પ છે, તેવું આ ��ાંડમાં ��ાિદક �તંબ પય��ત કોઈનું �પ
નથી જ ેજનેી એને ઉપમા દઇએ; તથા એનો જવેો શ�દ છે, તેવો બીજો આ ��ાંડમાં કોઈનો શ�દ નથી જ ેજનેી એને
ઉપમા દઇએ; અને એ ભગવાનનો જવેો સુગંધ છે, તેવો આ ��ાંડમાં કોઈનો સુગંધ નથી જ ેજનેી એને ઉપમા દઇએ;
તથા એ ભગવાનનો જવેો �પશ� છે તેવો આ ��ાંડમાં કોઈનો �પશ� નથી જ ેજનેી એને ઉપમા દઇએ; તથા એ
ભગવાનમાં જવેો રસ છે, તેવો આ ��ાંડમાં કોઈનો રસ નથી જ ેજનેી એને ઉપમા દઇએ. અને એ ભગવાનનું જવેું
ધામ છે, તેવું �થાનક આ ��ાંડમાં કોઈ નથી જ ેજનેી એને ઉપમા દઇએ; તે સ��ીપ ને નવ ખંડમાં જ ેજ ે�થાનક છે
તથા મે� ઉપર ઘણીક શોભાએ યુ� ��ાિદકનાં �થાનક છે તથા લોકાલોકાચળને િવષે ઘણાક �થાનક છે, તથા ઇ��,
વ�ણ, કુબેર, િશવ, બ�ા એનાં જ ે�થાનક છે તથા બી� પણ ઘણાક �થાનક છે, એ સવ� માંિહલું એવું એકે �થાનક
નથી જ ેજનેી ભગવાનના ધામને ઉપમા થાય. અને એ ભગવાનના ધામને િવષે ર�ા જ ેભગવાનના ભ� તેને જવેું સુખ
છે, તેવું આ ��ાંડમાં કોઈ સુખ છે નિહ જનેી એને ઉપમા દઇએ. અને એ ભગવાનનો જવેો આકાર છે તેવો આ
��ાંડમાં કોઈનો આકાર નથી જનેી એને ઉપમા દઇએ; કેમ જ,ે આ ��ાંડમાં જટેલા પુ�ષ �કૃિત થકી ઉ�પ� થયા જે
આકાર તે સવ� માિયક છે અને ભગવાન છે તે િદ�ય છે ને અમાિયક છે; માટે બેયને િવષે અિતશય િવલ�ણપણું છે, તે
સા� એને ને એને સા��યપણું કેમ થાય ? જમે મનુ�યને કહીએ જ,ે ‘આ માણસ ભ�સ જવેો છે, સપ� જવેો છે, ચરકલા
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જવેો છે, ગધેડા જવેો છે, કૂતરા જવેો છે, કાગડા જવેો છે, હાથી જવેો છે, એવી ઉપમા મનુ�યને સંભવે નિહ; કેમ જ,ે
મનુ�ય થકી એ બી� જ ેસવ� તે િવ�તીય છે. અને મનુ�ય-મનુ�યમાં પણ અિતશય સા��યપણું નથી, જનેી ઉપમા એમ
દઇએ જ,ે આ તે આ જવેો જ છે.’ અને જો તે તે જવેો જ હોય તો તેની ઓળખાણ કેમ થાય ? માટે મનુ�ય-મનુ�ય
સ�િત છે તેને િવષે પણ સા��યપણું અ�યંત છે નિહ. જુઓ ને, આ ભગો-મૂળો બે સરખા કહેવાય છે, પણ ઝાઝા
િદવસ ભેગા રહીએ તો ઓળખાઇ �ય જ,ે ‘આ ભગો છે ને આ મૂળો છે.’ માટે જો િવલ�ણતા ન હોય તો ઓળખાય
કેમ ? માટે મનુ�ય-મનુ�યમાં પણ અિત સા��યપણું નથી, તો માિયક-અમાિયકને િવષે સા��યપણું કેમ આવે જનેી
ઉપમા ભગવાનને દઇએ તથા ભગવાનના ધામને દઇએ ? કાં જ,ે ‘એ ભગવાન છે તે ઇિ��યો-અંતઃકરણને અગોચર છે;’
એમ સવ� શા�માં ક�ું છે.”

25. પંચાળા ૭ ( para.2)

અને �ી�મહારાજ િન�યાનંદ �વામી પાસે �ીમદ્ ભાગવતના �થમ �કંધની કથા કરાવતા હતા, તેમાં ‘ज�ा�� यतः’
એ �ોક �થમ આ�યો, તેનો અથ� કય�; �યાર ે‘य� ि�सग� मृषा’ એવું જ ે�ોકનું પદ તેનો અથ� પોતે �ી�મહારાજ
કરવા લા�યા જ,ે “માયાના �ણ ગુણનો સગ� જ,ે પંચભૂત, ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને દેવતા; તે ભગવાનના �વ�પને િવષે
િ�કાળમાં છે જ નિહ.’ એમ સમજ ેતથા એ �ોકનું પદ જ,ે ‘धा�ा �ेन सदा िनर�कुहकम्’ કે’તાં ધામ જ ેપોતાનું
�વ�પ તેણે કરીને ટા�યું છે એ માયાના સગ��પ કપટ જણેે એવું ભગવાનનું પરમ સ�ય�વ�પ છે. તે આ�યંિતક
�લયને અંતે અ�રધામને િવષે જવેું ભગવાનનું �વ�પ અનંત ઐ�ય�-તજે ેયુ� છે, તેવું ને તેવું જ ��ય� મનુ�ય�પ
ભગવાનને િવષે �ણવું; તેણે ત�વે કરીને ભગવાનને ���ા કહેવાય. અને એ જ ��ય� ભગવાનને મૂઢ �વ છે તે
માિયક �િ�એ કરીને જુએ છે, �યાર ેપોતા જવેા મનુ�ય દેખે છે અને જમે પોતે જ��યો હોય, બાળક થાય, યુવા થાય,
વૃ� થાય ને મરી �ય; તેમ જ ભગવાનને પણ �ણે છે. અને �ાર ેભગવાનના એકાંિતક સાધુના વચનને િવષે િવ�ાસ
લાવીને િન�કપટભાવે કરીને ભગવાનનાં ચરણકમળને ભજ ેછે, �યાર ેએની માિયક �િ� મટે છે; તે પછી એની એ જે
ભગવાનની મૂિત� તેને પરમ ચૈત�ય સત્-િચત્-આનંદમય �ણે છે તે પણ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે “स वेद धातुः पदवी ं
पर� दुर�वीय�� रथा�पाणेः । योऽमायया संततयानुवृ�ा भजेत त�ादसरोजग�म् ।।” અને એ ભગવાનને િવષે જે
બાળક-યુવાન-વૃ�પણું દેખાય છે તથા જ�મ-મરણપણું દેખાય છે, તે તો એની યોગમાયાએ કરીને દેખાય છે, પણ
વ�તુગ�યે તો ભગવાન જવેા છે તેવા ને તેવા જ છે. જમે નટિવ�ાવાળો હોય તે શ� બાંધીને આકાશમાં ઇ��ના શ�ુ જે
અસુરના યો�ા તે સાથે વઢવા �ય છે. પછી કટકા થઇને હેઠો પડે ને તે પછી તે કટકાને ભેગા કરીને તે નટની �ી બળી
મર.ે પછી થોડીક વાર ેતે નટ પાછો આકાશમાંથી હિથયાર બાંધીને જવેો હતો તેવો ને તેવો જ આવે ને રા� પાસે મોજ
માગે ને કહે જ,ે ‘મારી �ી લાવો.’ એવી રીતની જ ેનટની માયા તે પણ ક�યામાં કોઈને આવતી નથી, તો ભગવાનની
યોગમાયા ક�યામાં કેમ આવે ? અને જ ેનટની માયાને �ણતો હોય તે તો એમ �ણે જ,ે ‘એ નટ મય� પણ નથી ને
બ�યો પણ નથી, જવેો છે તેવો ને તેવો જ છે.’ તેમ ભગવાનના �વ�પને જ ેત�વે કરીને સમજતો હોય તે તો ભગવાનને
અખંડ અિવનાશી જવેા છે તેવા જ સમજ.ે જમે �ીકૃ�ણ ભગવાને દેહ મૂ�ો, �યાર ેએ ભગવાનની પ�ીઓ જે
�િ�મણી આિદક હતી, તે એ ભગવાનના દેહને લઇને બળી મરી; �યાર ેઅ�ાની હતા તેણે તો એમ ���ું જ,ે ‘હવે એ
નાશ થઇ ગયા.’ અને જ ે�ાની હતા તેણે તો એમ ���ું જ,ે ‘અહીથંી અંતધા�ન થઇને બીજ ેઠેકાણે જણાણા છે.’ એમ
ભગવાનને અખંડ સમજ.ે તે પોતે �ીકૃ�ણે ક�ું છે જ,ે “अवजान�� मां मूढा मानुषी ंतनुमाि�तम् । परं भावमजान�ो मम
भूतमहे�रम् ।।” માટે મૂખ� હોય તે જો ભગવાનને સાકાર સમજ,ે તો કેવળ મનુ�ય જવેા જ સમજ ેઅને જો િનરાકાર
સમજ ેતો બી� આકારને જમે માિયક �ણે, તેમ ભગવાનના આકારને પણ માિયક �ણે અને અ�પ એવું ભગવાનનું
�વ�પ ક�પે; માટે એ બે �કાર ેમૂખ�ને તો અવળું પડે છે. અને જો ભગવાનને આકાર ન હોય તો �ાર ેઆ�યંિતક �લય
હતો �યાર ે�ુિતએ એમ ક�ું જ,ે ‘स ऐ�त’ કહેતા તે ભગવાન જ ે‘તે જોતા હવા.’ �યાર ેજો જોયું તો એ ભગવાનનું ને�,
�ો�ાિદક અવયવે સિહત સાકાર એવું િદ�ય �વ�પ જ હતું. અને વળી એમ પણ ક�ું છે જ,ે ‘पु�षेणा�भूतेन
वीय�माध� वीय�वान्’ એવી રીતે પુ�ષ�પે થઇને એ પુ�ષો�મ તેણે માયાને િવષે વીય�ને ધારણ કયુ�, �યાર ેએ ભગવાન
�થમ જ સાકાર હતા. અને એ જ ેપુ�ષો�મનારાયણ તે કોઈ કાય�ને અથ� પુ�ષ�પે થાય છે �યાર ેએ પુ�ષ છે તે
પુ�ષો�મના �કાશમાં લીન થઇ �ય છે ને પુ�ષો�મ જ રહે છે. તેમ જ માયા�પે થાય છે, �યાર ેમાયા પણ
પુ�ષો�મના તજેમાં લીન થઇ �ય છે ને તે �પે ભગવાન જ રહે છે. અને પછી એ ભગવાન મહ��વ�પે થાય છે ને તેમ
જ મહ��વમાંથી થયા જ ેબી� ત�વ તે �પે થાય છે અને પછી તે ત�વનું કાય� જ ેિવરાટ તે �પે થાય છે તથા તે
િવરાટપુ�ષથી થયા જ ે��ાિદક તે �પે થાય છે તથા નારદ સનકાિદક �પે થાય છે. એવી રીતે અનેક �કારના કાય�ને
અથ� જનેે જનેે િવષે એ પુ�ષો�મ ભગવાનનો �વેશ થાય છે, તેને તેને પોતાના �કાશે કરીને લીન કરી નાંખીને પોતે જ
તે �પે કરીને સવ��કષ�ણપણે િવરાજમાન થકા રહે છે અને જનેે િવષે પોતે િવરાજમાન રહે છે; તેના �કાશને પોતે
ઢાંકીને પોતાનો �કાશ �કટ કર ેછે. જમે અિ�� લોઢાને િવષે આવે છે, �યાર ેલોઢાનો જ ેશીતળ ગુણ ને કાળો વણ� તેને
ટાળીને પોતે પોતાના ગુણને �કાશ કર ેછે; તથા જમે સૂય� ઉદય થાય છે, �યાર ેતેના �કાશમાં સવ� તારા ચં�માિદકનાં
તજે લીન થઇ �ય છે ને એક સૂય�નો જ �કાશ રહે છે; તેમ એ ભગવાન જનેે જનેે િવષે આવે છે, �યાર ેતેના તજેનો
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પરાભવ કરીને પોતાના �કાશને અિધકપણે જણાવે છે. અને જ ેકાય�ને અથ� પોતે જમેાં �વેશ કય� હતો તે કાય� કરી
ર�ા કેડે તેમાંથી પોતે નોખા નીસરી �ય છે, �યાર ેતો તે પંડે જવેો હોય તેવો રહે છે. અને તેમાં જ ેઅિધક દૈવત જણાતું
હતું તે તો પુ�ષો�મ ભગવાનનું હતું; એમ �ણવું.”

26. ગઢડા મ�ય ૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ને�કમળની સાને કરીને સૌને છાના રાખીને બો�યા જ,ે “મોટેરા મોટેરા પરમહંસ હો તે આગળ
આવો, વાત કરવી છે.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનને ભજતા હોય તેને મોટી પદવી પા�યાના
બે ઉપાય છે અને પ�યાના બે ઉપાય છે; તે કહીએ છીએ જ,ે એક તો રિસકમાગ� કરીને ભગવાનની ભિ� કરવી અને
બીજો આ��ાન, એ બે મો�પ પા�યાના પણ માગ� છે અને પ�યાના પણ છે. તેમાં રિસક માગ� તો હ�રો ને લાખો
પડી ગયા છે અને ભગવાનને તો કોઈક પા�યો હશે. અને મોટા આચાય� થયા તેમણે પણ રિસક માગ� કરીને ભિ�
કરાવી છે, પણ તેમાં બગાડ ઘણાને થયો છે અને સા� તો કોઈકનું થયું છે. કાં જ,ે રિસકપણે કરીને �ાર ેભગવાનનું
વણ�ન કર ે�યાર ેભગવાન ભેળું રાિધકા� તથા લ�મી� તથા તેની સખીઓ; તેનું પણ વણ�ન આવે અને �ાર ે�ીઓનું
વણ�ન આવે �યાર ેતો તેના અગોઅંગનું વણ�ન થાય, �યાર ેવણ�નના કરનારાનું મન િનિવ�કાર કેમ રહે ? અને ઇિ��યોનો
તો એ જ �વભાવ છે જ,ે સારો િવષય હોય તે ઉપર જ �ીિત હોય. અને રાિધકા�, લ�મી� તેના જવેું તો િ�લોકીમાં
કોઈ �ીનું �પ હોય નિહ અને એના જવેી કોઈની બોલી પણ મીઠી ન હોય અને એના દેહનો સુગંધ પણ અિતશય
હોય; માટે એવા �પને દેખીને અથવા સાંભળીને કયે �કાર ેમોહ ન થાય ? એ તો થાય જ. અને લેશમા� જો મન
િવકાર પામે તો તે ક�યાણના માગ�માંથી પ�યો. માટે રિસકની રીતે જ ેભગવાનને ભજ ેતેને એ મોટંુ િવ�ન છે. અને
���ાનમાં તો આવી રીતે અવળું સમ�ય છે જ,ે ‘જ ે�� છે તે જ �કૃિતપુ�ષ�પે થાય છે અને પછી તે જ ��
��ા, િવ�ણુ, િશવ�પે થાય છે ને પછી તે જ �� �થાવર-જંગમ�પે થાય છે અને તે �થાવર-જંગમ�પ જ ેઆકાર તેને
િવષે ર�ા જ ે�વ તે �પે પણ �� થાય છે.’ એવી રીતે ���ાનને અવળું સમ�ને પછી સમજનારો પોતાના �વને
પણ ભગવાન �ણે છે, �યાર ેએમ સમજનારાને ઉપાસનાનો ભંગ થયો. માટે એ પણ ભગવાનના માગ� થકી પ�યો.
એવી રીતે ���ાનમાં પણ ઉપાસનાનું ખંડન થાય, એ મોટંુ િવ�ન છે. કાં જ,ે સમ� સમ�ને સવ�ના કારણ અને
સવ�ના �વામી એવા જ ેભગવાન તેનું જ ખંડન થયું, માટે એમ સમજનારો પણ ક�યાણના માગ� થકી પ�યો �ણવો.
અને એ બે માગ� છે, તે ક�યાણના છે અને એ બેમાં િવ�ન પણ અિત મોટા છે. માટે જ ે��યાણને ઈ�છતો હોય તેને કેમ
કરવું ? એ �� છે, તેનો ઉ�ર કરો.” પછી સવ� પરમહંસ િવચારી ર�ા પણ કોઈથી ઉ�ર ન થયો.

27. ગઢડા મ�ય ૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે”કીત�ન રાખો, હવે ભગવ�ાતા� કરીએ.” પછી સવ� મુિન હાથ જોડીને બેઠા, પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ સંસારમાં કેટલાક યવન સરખા �વ હોય તે એમ કહે છે જ,ે ‘ગંગા�નું પાણી ને બીજંુ
પાણી; એ બેય સરખા જણાય છે અને શાલ�ામ ને બી� પાણા; તે સરખા જણાય છે અને તેમ જ તુલસી ને બી�
ઝાડ; તે સરખા જણાય છે અને �ા�ણ ને શુ� તે પણ સરખા જણાય છે અને ઠાકોર�ની �સાદી અ� ને બીજંુ અ�;
તે બે સરખા જણાય છે અને એકાદશીને િદવસ ભૂ�યા ર�ા ને બીજ ેિદવસ ભૂ�યા ર�ા; એ બેય સરખા જણાય છે
અને સાધુ ને અસાધુ; એ બેય સરખા જણાય છે. તે માટે આ િવિધિનષેધનો જ ેિવભાગ તે મોટા પુ�ષ કહેવાયા તેણે શા
સા� શા�માં ક�ો હશે ? એમ દુ� મિતવાળા જ ે�વ છે, તે કહે છે. માટે સવ� સંતને અમે આ �� પૂછીએ છીએ જ,ે એ
િવિધિનષેધનો િવભાગ મોટા પુ�ષે શા�માં ક�ો છે, તે સાચો છે કે કિ�પત છે ? તે ��નો ઉ�ર નાના નાના પરમહંસ
હોય તે કરો.” પછી નાના નાના પરમહંસ હતા તે બો�યા જ,ે “િવિધિનષેધનો ભેદ સ�ય છે અને એમ ન હોય તો �વગ�-
નરક કેને માથે કહેવાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “નાના છે, પણ સારી િદશ ઉપર સમજ ેછે.” એમ કહીને
�ી�મહારાજ ેએનો ઉ�ર કરવા માં�યો જ,ે “મોટાપુ�ષે જ ેશા�માં �િતપાદન કયુ� છે, તે સવ� સ�ય છે. �યાં ��ાંત છે
જ,ે જમે કોઈક મોટો શાહુકાર હોય ને તે કોઈને હંૂડી લખી આપે �યાર ેકાગળમાં તો એકે �િપયો જણાતો નથી પણ
�િપયા સાચા છે. તે �ાર ેહંૂડી જ ેશાહુકારની ઉપર લખી હોય તેને આપે �યાર ેએ હંૂડીમાંથી જ �િપયાનો ઢગલો
થાય છે, તેમ મોટા પુ�ષની આ�ાએ કરીને જ ેધમ� પાળે �યાર ેહમણાં તો કાંઈ િવિધિનષેધમાં િવશેષ જણાતું નથી,
પણ અંતે મોટા પુ�ષની આ�ા પાળનારાનું ક�યાણ થાય છે; જમે હંૂડીમાંથી �િપયા નીસર ેછે તેમ. અને જ ેસમથ�
શાહુકાર ેહંૂડી લખી હોય અને તેનો િવ�ાસ ન કર,ે તેને મૂખ� �ણવો અને તેને તે શાહુકારના �તાપની ખબર જ નથી.
તેમ નારદ, સનકાિદક, �યાસ, વા�મીક ઈ�યાિદક જ ેમોટા પુ�ષ તેના વચનનો જનેે િવ�ાસ નથી તેને નાિ�તક �ણવો
ને મહા પાિપ� �ણવો. અને વળી જ ેનાિ�તક મિતવાળા હોય તેને એમ સમ�ય છે જ,ે ‘બી� પાણામાં ને
ઠાકોર�ની મૂિત�માં શો ફેર છે ? સવ� પાણા એકસરખા છે, અને પરણેલી �ી ને ન પરણેલી �ી; તેમાં શો ફેર છે ? સવ�
�ી સરખી છે, અને ઘરની �ી ને મા-બેન તેમાં શો ફેર છે ? સવ�નો સરખો જ આકાર છે, અને રામ કૃ�ણાિદક જે
ભગવાનની મૂિત�ઓ તે પણ સવ� મનુ�ય જવેી છે; માટે અિધક �યૂનભાવ તો માણસે ક�પીને ઊભો કય� છે, પણ શું
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કરીએ ? માણસ ભેળું રહેવું તે માણસની હાયે હા કહી જોઈએ, પણ િવિધિનષેધનો માગ� છે, તે ખોટો છે.’ એમ પાપી
એવા જ ેનાિ�તક તે પોતાના મનમાં સમજ ેછે. માટે જનેી આવી �તની બોલી સાંભળીએ તેને પાપી� �ણવો ને
નાિ�તક �ણવો અને એને ચાંડાળ �ણીને એનો કોઈ �કાર ેસંગ રાખવો નિહ.”

28. ગઢડા મ�ય ૧૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીમદ્ ભાગવતમાં સાકાર ��નું �િતપાદન છે, પણ જ ેવાંચનારા હોય તેને જો
પરમે�રની ભિ� ન હોય તો ભગવાનનું �વ�પ �ીમદ્ ભાગવતમાંથી પણ િનરાકાર સમ�ય છે અને િ�તીય �કંધમાં
�ાં આ�યનું �પ કયુ� છે, �યાં પણ ભગવાનનું �વ�પ ભિ�હીન હોય તેને િનરાકાર સમ�ય છે, પણ ભગવાનનું
�વ�પ િનરાકાર નથી. કાં જ,ે ભગવાન થકી જ સવ� �થાવર-જંગમ સૃિ� થાય છે, તે જો ભગવાન િનરાકાર હોય તો તે
થકી સાકાર સૃિ� કેમ થાય ? જમે આકાશ િનરાકાર છે, તો તે થકી જવેા પૃ�વી થકી ઘટાિદક આકાર થાય છે તેવા થતા
નથી, તેમ ��ાિદક જ ેસૃિ� તે સાકાર છે, તો તેના કરનારા જ ેપરમે�ર તે પણ સાકાર જ છે. અને ભાગવતમાં
‘અ�યા�, અિધભૂત અને અિધદેવ; એ �ણનો જ ેઆધાર છે, તે ભગવાનનું �વ�પ છે,’ એમ ક�ું છે. તેની વાત કરીએ
તે સાંભળો, અ�યા� જ ેિવરાટપુ�ષના ઇિ��યો અને અિધભૂત જ ેતેના પંચ મહાભૂત અને અિધદેવ જ ેિવરાટના
ઇિ��યોના દેવતા; એ સવ� િવરાટને િવષે આ�યા, તો પણ િવરાટ ઉભો ન થયો. પછી વાસુદેવ ભગવાને પુ�ષ�પે થઇને
�ાર ેિવરાટપુ�ષને િવષે �વેશ કય� �યાર ેિવરાટપુ�ષ ઊભા થયા. તે ભગવાન િવરાટપુ�ષના જ ેઅ�યા�, અિધભૂત
અને અિધદેવ; તેને િવષે તદા�કપણે કરીને વત� છે અને �વ�પે તો િવરાટ થકી �યારા છે. અને તેને જ આ�ય કરવા
યો�ય �વ�પ ક�ું છે. અને જમે અિ�� છે તે �કાશ�વ�પે તો અ�પ છે ને અિ�� પોતે તો મૂિત�માન છે, તે �ારે
અિ��ને અ�ણ� થયું હતું �યાર ેમૂિત�માન અિ�� �ીકૃ�ણ ભગવાન ને અજુ�ન પાસે આ�યો હતો. પછી �ાર ેઇ��નું
ખાંડવ વન બાળવા ગયો, �યાર ેતજે અિ�� �વાળા�પ થઇને સમ� વનમાં �યા�યો. તેમ જ પુ�ષો�મ ભગવાન છે તે
���પ જ ેપોતાની અંતયા�મી શિ� તેણે કરીને સવ�ને િવષે �યાપક છે, ને મૂિત�માન થકા સવ�થી જુદા છે. અને �� છે
તે તો પુ�ષો�મ ભગવાનની િકરણ છે અને પોતે ભગવાન તો સદા સાકાર મૂિત� જ છે. માટે જનેે ક�યાણને ઇ�છવું તેને
તો ભગવાનને મૂિત�માન સમ�ને તેનો આ�ય �ઢ રાખવો અને વાત પણ એવી રીતે કરવી જ,ે ‘કોઈને ભગવાનનો
આ�ય હોય તે ટળે નિહ.’ અને જમે �ીના ઉદરમાં ગભ� હોય પછી તેમાંથી પુ��પ ફળ ઉદય થાય છે, તેમ જનેે
ભગવાનના �વ�પનો િન�ય�પ ગભ� હોય તેને ભગવાનનું જ ેઅ�રધામ તે �પ ફળની �ાિ� થાય છે. માટે એવો
ઉપાય કરવો, જણેે કરીને એ ગભ�ને િવ�ન ન થાય. અને બી�ને પણ એવી વાત કરવી, જણેે કરીને ભગવાનના
િન�ય�પ ગભ�નો પાત ન થાય.

29. ગઢડા મ�ય ૧૦ ( para.6)

હવે યોગશા�નો મત કહીએ તે સાંભળો. યોગનો મત એમ છે જ,ે જનેે ભગવાનનું �યાન કરવું હોય તેને �થમ �િ�
િ�થર કરવી. તે �િ� િ�થર કરવા સા� ભગવાનની �િતમા અથવા બીજંુ કાંઇ પદાથ� હોય તેમાં �થમ �િ�ને ઠરાવવી.
પછી એક ને એક આકાર જોતા થકા �િ� િ�થર થઇ �ય �યાર ેતે ભેળુ અંતઃકરણ પણ િ�થર થાય છે. અને �ારે
અંતઃકરણ િ�થર થાય �યાર ેભગવાનની મૂિત� �દયમાં ધારવી. તેમાં ધારણ કરનાર યોગીને �યાસ ન પડે, સુખે ધરાય છે.
અને જો �થમથી અ�યાસ કરીને અંતઃકરણ િ�થર ન કર ેતો �ાર ેભગવાનનું �યાન કર ે�યાર ેબી� પણ કેટલાક
િટખળ આડાં આવીને ઊભા રહે. માટે યોગશા�નો એ િસ�ાંત છે જ,ે ‘�થમ અ�યાસ કરીને વૃિ� િ�થર કરવી ને પછી
ભગવાન સંગાથે જોડવી.’ એમ �ણવું એ યોગશા� સંબંધી �ાન છે. એવી રીતે એ બે શા�ને મતે કરીને જ ેસમજણ
�ઢ કરવી, તેનું નામ �ાન છે. હવે ભિ�ની રીત તો એમ છે જ,ે �ાર ેસમુ�મંથન કયુ� �યાર ેસમુ�માંથી લ�મી�
નીસયા�. પછી લ�મી�એ હાથમાં વરમાળા લઇને િવચાર કય� જ,ે ‘વરવા યો�ય કોણ છે ? તેને હંુ વ�ં.’ પછી �ાં
તપાસીને જોયું �યાં તો જમેાં �પ તેમાં �ડા ગુણ નિહ ને જમેાં કાંઇક ગુણ તેમાં �પ નિહ. એવી રીતે ઘણાકને િવષે
મોટા મોટા કલંક દીઠા. પછી દેવતા મા� તથા દૈ�ય મા� તેને કલંકના ભયા� દેખીને સવ� ગુણે કરીને સંપૂણ� અને સવ� દોષે
રિહત ને સવ� સુખના િનધાન એવા એક ભગવાનને જ દીઠા �યાર ેલ�મી�ને ભગવાનને િવષે �ઢ ભિ� થઇ. પછી
અિત �ેમે કરીને ભગવાનને વરમાળા પહેરાવી ને ભગવાનને વયા�. માટે એવા ક�યાણકારી ગુણને જ ે�ણવા ને
પરમે�રનો �ઢ આ�ય કરવો તેનું જ નામ ભિ� છે.”

30. ગઢડા મ�ય ૩૯ ( para.4)

એવી રીતે વાતા� કરીને પાછા દાદાખાચરના દરબારમાં પધારીને સં�યા આરતી, નારાયણ ધૂ�ય, �તુિત કરીને પછી સવ�
સાધુ તથા હિરભ�ની સભા થઈ. પછી �ી�મહારાજ ેમોટેરા મોટેરા પરમહંસને પૂ�ું જ,ે “અમે પંચમ�કંધ તથા
દશમ�કંધનું અિતશય �િતપાદન કયુ� છે. માટે એ બે �ંથનું જ ેરહ�ય તે જમે તમને સમ�ામાં આ�યું હોય તે કહો”
�યાર ેમોટેરા સવ� પરમહંસે પોતપોતાની સમજણ �માણે જમે જણાયું તેમ કહી દેખા�યું. પછી �ી�મહારાજ બો�યા
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જ,ે “�યો, હવે અમે એ બે �ંથનું રહ�ય કહીએ જ,ે રહ�ય તે શું? તો ગમે એવો શા�ી હોય, પુરાણી હોય, અિતશય
બુિ�વાળો હોય તે પણ સાંભળીને તે વાતા�ને િન�ય સ�ય માને ને હા પાડે, પણ તેને કોઈ રીતે સંશય ન રહે જ,ે ‘એ
વાતા� એમ નિહ હોય.’ એવી રીતે જ ેકહી દેખાડવું તેનું નામ રહ�ય કહેવાય. અને એ બે �ંથમાં દશમ�કંધનું તો એ
રહ�ય છે જ,ે ઉપિનષદ્-વેદાંત ને �ુિત�મૃિત તેમાં જનેે �� ક�ા છે, �ોિતઃ�વ�પ ક�ા છે, �ાન�પ ક�ા છે, ત�વ
ક�ા છે, સૂ�મ ક�ા છે અને િનરંજન, �ે��, સવ�કારણ, પર�� પુ�ષો�મ, વાસુદેવ, િવ�ણુ, નારાયણ, િનગુ�ણ એવે
એવે નામે કરીને જનેે પરો�પણે ક�ા છે તે, તે આ ��ય� વસુદેવના પુ� �ીકૃ�ણવાસુદેવ છે. એવી રીતે �ાં �ાં
�તુિત ભાગ છે, �યાં �યાં એવા એવા �તુિતના શ�દને લઈને ��ય� �ીકૃ�ણભગવાનને જ ક�ા છે, પણ
�ીકૃ�ણભગવાનથી અિધક કાંઈ નથી ક�ું; તથા સવ� જગતની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લયના કતા� તે પણ �ીકૃ�ણભગવાન
જ છે, એમ ક�ું છે. અને પંચમ�કંધને િવષે તો એ �ીકૃ�ણભગવાનનું માહા��ય ક�ું છે. તથા એ �ીકૃ�ણભગવાન જ ેતે
આ જગતની િ�થિતને અથ� ને પોતાના ભ�જનને સુખ આપવાને અથ� અનેક �કારની મૂિત�ઓને ધારીને ખંડ ખંડ
��યે ર�ા છે, એમ ક�ું છે. અને પોતે બાંધી એવી જ ેમયા�દાઓ તેને િવષે જ ેરહે તે અિતશય મો�પને પામે ને જ ેન રહે
તે મોટો હોય તો પણ પોતાની િ�થિત થકી પડી �ય અને જ ેસાધારણ �વ હોય ને તે મયા�દાને લોપે તો તેને અધોગિત
થાય છે, એમ ક�ું છે. અને એ જ જ ે�ીકૃ�ણવાસુદેવ તેણે વસુદેવ-દેવકીને ��ય� ચતુભુ�જ�પે અદ્ ભૂત બાળક થકા
દશ�ન દીધું, એ અનાિદ વાસુદેવ�પ છે. અને એ �ીકૃ�ણભગવાન ધમ�, અથ�, કામને િવષે વ�યા� છે; તે ધમ�, અથ�, કામ
સા� જ ેજ ેભગવાને ચિર� કયા� તેનું જ ેગાન કર ેઅથવા �વણ કર ેતે સવ� �વ સવ� પાપ થકી મુકાઈને પરમપદને પામે
છે. અને એ વાસુદેવ ભગવાનનાં જ�મ, કમ� ને મૂિત� એ સવ� િદ�ય�વ�પ છે. અને એ જ ેવાસુદેવ �ીકૃ�ણ તે જ સવ�પરી
છે, એવી રીતે એ બે �ંથનું રહ�ય છે. અને જ ેશુક� જવેા ��િ�થિતને પા�યા હોય તેને પણ એ �ીકૃ�ણ પર��ની
ઉપાસના-ભિ� કરવી ને દશમમાં ક�ા છે જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાનનાં ચિર� તે શુક� જવેાને પણ ગાવવા ને સાંભળવા,
તે શુક�એ જ ક�ું છે જ,ે “प�रिनि�तोऽिप नैगु�� उ�म�ोकलीलया । गृहीतचेता राजष� आ�ानं यदधीतवान् ।।” અને
એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તેના આકારને િવષે �ઢ �તીિત રાખવી. અને જો ભગવાનના આકારને િવષે �ઢ �તીિત
હશે ને કદાિચત્ એ �વ કાંઈક પાપ કરશે, તો પણ એનો ઉ�ાર થશે; કેમ જ,ે પાપ કર ેતેનું તો �ાયિ�ત ક�ું છે. પણ
ભગવાનને જ ેિનરાકાર સમજ ેએ તો પંચ મહાપાપ કરતા પણ અિત મોટંુ પાપ છે, એ પાપનું કોઈ �ાયિ�ત નથી. અને
ભગવાનને સાકાર �ણીને િન�ા રાખી હોય ને કદાિચત્ તેથી કાંઈક પાપ થઈ ગયું હોય તો એનો શો ભાર છે ? એ પાપ
તો ભગવાનને �તાપે કરીને સવ� બળી જશે ને એનો �વ ભગવાનને પામશે. માટે ભગવાનના આકારને િવષે �ઢ
�તીિત રાખીને એની �ઢ ઉપાસના કરવી, એમ અમે તમને સવ�ને કહીએ છીએ. તે આ વાતા�ને સવ� �ઢ કરીને
રાખ�ો.” એવી રીતે �ી�મહારાજ સવ�ને િશ�ાનાં વચન કહીને ભોજન કરવા સા� પધાયા�.

31. ગઢડા મ�ય ૪૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��ય� ભગવાનની જ ેમૂિત� ને બી� જ ેમાિયક આકાર; એ બેયને િવષે તો ઘણો ફેર
છે. પણ જ ેઅ�ાની છે ને અિતશય મૂખ� છે, તે તો ભગવાન અને માિયક આકારને સરખા �ણે છે; કેમ જ,ે માિયક
આકારના જ ેજોનારા છે ને માિયક આકારના જ ેિચંતવન કરનારા છે, તે તો અનંતકોિટ ક�પ સુધી નરકચોરાશીને િવષે
ભમે છે. અને જ ેભગવાનના �વ�પના દશ�ન કરનારા છે ને ભગવાનના �વ�પના િચંતવન કરનારા છે, તે તો કાળ, કમ�
ને માયા એ સવ�ના બંધન થકી છૂટીને અભયપદને પામે છે ને ભગવાનના પાષ�દ થાય છે. માટે અમાર ેતો ભગવાનની
કથા-કીત�ન કે વાતા� કે ભગવાનનું �યાન એમાંથી કોઈ કાળે મનની તૃિ� થતી જ નથી ને તમાર ેપણ સવ�ને એવી રીતે
કરવું.”

32. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.5)

પછી ��ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “�ાર ેભગવાનની ભિ�એ કરીને એ �વના અ�ાનની િનવૃિ� થાય છે, �યાર ેએ
�વને �થૂળ, સૂ�મ ને કારણ એ માિયક �ણ દેહનો સંબંધ રહેતો નથી. �યાર ેએ �વ ભગવાનના ધામમાં જઈને કેવી
રીતના આકાર◌ ેયુ� થકો રહે છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ેએ �વના અ�ાનની િનવૃિ� થાય છે
�યાર ેએને માિયક �ણ દેહનો સંગ છૂટી �ય છે. પછી એ �વ કેવળ ચૈત�ય સ�ામા� રહે છે. પછી એ �વને
ભગવાનની ભૂિમ આિદક જ ેઆઠ �કારની �કૃિત, તે થકી જુદી જ ેચૈત�ય �કૃિત, તેનો ભગવાનની ઈ�છાએ કરીને દેહ
બંધાય છે ને તેણે યુ� થકો ભગવાનના અ�રધામને િવષે રહે છે; એ રીતે એ ��નો ઉ�ર છે.”

33. વરતાલ ૮ ( para.2)

અને મુિન દૂકડ સરોદા લઇને કીત�ન ગાવતા હતા. તે સમે �ી�મહારાજ ેઅંત��િ� કરીને �યાનમુ�ાએ યુ� થઇને
થોડીક વાર દશ�ન દીધા ને પછી ને�કમળને ઉઘાડીને સવ� સભા સ�મુખ જોઇને બો�યા જ,ે “હવે સવ� સાંભળો, વાત
કરીએ છીએ જ,ે આ ને�ની જ ેવૃિ� તે અ�પ છે તો પણ તે વૃિ�ને આડંુ કોઈક �થૂળ પદાથ� આવે �યાર ેવૃિ� રોકાય છે.
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માટે એ વૃિ� પણ �થૂળ છે ને પૃ�વી ત�વ�ધાન છે. ને તે વૃિ�ને �ાર ેપરમે�રનો ભ� પરમે�રના �વ�પમાં રાખે છે
�યાર ેતે વૃિ� �થમ તો પાતળી દોરડીની પેઠે પીળી ભાસે છે. અને જમે કરોિળયો હોય તે પોતાની લાળને એક �તંભથી
બી� �તંભ સુધી લાંબી કર,ે પછી એ કરોિળયો �ારકે તો આ �તંભ ઉપર �ય ને �ારકે ઓ �તંભ ઉપર �ય ને
�ારકે બે �તંભને મ�યે બેસે. તેમ કરોિળયાને ઠેકાણે �વ છે ને એક �તંભને ઠેકાણે ભગવાનની મૂિત� છે ને બી�
�તંભને ઠેકાણે પોતાનું અંતઃકરણ છે ને લાળને ઠેકાણે વૃિ� છે, તે �ાર ેકરીને �યાનનો કરનારો જ ેયોગી, તે �ારકે તો
ભગવાનના �વ�પ સંગાથે સંલ�� થઇ રહે છે ને �ારકે તો અંતઃકરણને િવષે રહે છે ને �ારકે તો અંતઃકરણ ને
ભગવાન તેના મ�યે રહે છે. એમ વત�તા થકા પૃ�વીત�વ �ધાન એવી જ ેપીળી વૃિ� તે �ાર ેજળત�વ �ધાન થાય
�યાર ે�ેત જણાય ને �ાર ેઅિ��ત�વ �ધાન થાય �યાર ેર� જણાય, ને �ાર ેવાયુત�વ�ધાન થાય �યાર ેલીલી
જણાય, ને �ાર ેઆકાશત�વ �ધાન થાય �યાર ે�યામ જણાય પછી પંચભૂતનું �ધાનપણું મટીને વૃિ� િનગુ�ણ થાય
�યાર ેઅિતશય �કાશે યુ� જણાય છે ને ભગવાનના �વ�પને આકાર◌ ેથાય છે. માટે એવી રીતે જ ેભગવાનના
�વ�પમાં વૃિ� રાખતો હોય તેને અિતશય પિવ�પણે રહેવું. જમે દેવને પજૂવાને ત�પર થાય તે દેવ સરખો પિવ� થઇને
જો દેવની પ�ૂ કર,ે �યાર ેતેની પ�ૂને દેવ અંગીકાર કર ેછે. તેમ પરમે�રને િવષે વૃિ� રાખતો હોય તેને પણ
સાં�યશા�ની રીતે કરીને �થૂળ, સૂ�મ ને કારણ; એ �ણ દેહથી પોતાનું �વ�પ �યા�ં �ણીને કેવળ આ�ા�પ થઇને
પરમે�રના �વ�પને િવષે વૃિ� રાખવી. પછી એમ વૃિ� રાખતા રાખતા �ાર ેએ વૃિ� ભગવાનના �વ�પમાં લીન
થઇ �ય એ જ �યાન કરનારા યોગીને િન�ા કહી છે, પણ સુષુિ�માં લીન થવું, એવી એ યોગીને િન�ા હોય નિહ.”

34. વરતાલ ૨૦ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે જનક િવદેહી હતા તે �વૃિ� માગ�માં હતા તો પણ િનિવ�કાર હતા. અને �ારે
જનકની સભામાં સુલભા નામે સં�યાિસની આવી, �યાર ેજનકરા� સુલભા ��યે બો�યા જ,ે “તું મારા િચ�ને મોહ
પમા�યાનું કર ેછે પણ મારા ગુ� જ ેપંચિશખ ઋિષ, તેની કૃપા થકી હંુ સાં�ય ને યોગ; એ બે મતને અનુસય� છંુ. માટે
મારા અધા� શરીરને ચંદન ચચ� અને અધુ� શરીર તરવાર ેકરીને કાપે, એ બેય માર ેબરોબર છે અને આ મારી િમિથલાપુરી
બળી �ય તો પણ મા�ં કાંઈ બળતું નથી. એમ હંુ �વૃિ�માં ર�ો થકો અસંગી ને િનિવ�કાર છંુ. એવી રીતે રા� જનકે
સુલભા ��યે ક�ું અને શુકદેવ�ના પણ રા� જનક ગુ� કહેવાયા. માટે એ ��નો એ જ ઉ�ર છે જ,ે ‘ઈ��યોની વૃિ�
અનુલોમપણે વત�તી હોય અને �વૃિ�માગ�માં ર�ો હોય તો પણ જો રા� જનકની પેઠે જનેા �દયમાં સમજણની �ઢતા
થઈ હોય, તો તે કોઈ રીતે િવકારને પામે નિહ.’ અને જનેે જવેું ���ું જોઈએ તેવું યથાથ� ���ું હોય જ,ે આ તે સાર છે
ને આ તે અસાર છે. પછી એક ભગવાનની મૂિત� િવના જટેલા માિયક આકાર છે તે સવ� અિતશય દુઃખદાયક છે ને
નાશવંત છે એમ �ણે અને પોતાને દેહ, ઇિ��યો ને અંતઃકરણ; તે થકી નોખો આ�ા�પે �ણે, પછી એને કોઈ એવુ
પદાથ� નથી જ,ે ‘મોહ પમાડવાને અથ� સમથ� થાય.’ કેમ જ,ે એ તો સવ� માિયક આકારને તુ�છ કરી �ણે છે. અને એવી
રીતે જનેા અંતરમાં સમજણની ઘે�ય બેઠી હોય ને તેના ઇિ��યો �વૃિ�માગ�ને િવષે સવ� અનુલોમપણે વત�તા હોય તો
પણ તે કામાિદકે કરીને �ોભને ન પામે. એવો જ ેહિરભ� હોય તે �યાગી હોય અથવા ગૃહ�થ હોય, પણ તેના
�દયમાંથી કામાિદકનું બીજ નાશ પામી �ય છે. અને એવો જ ેહોય તે જ સવ� હિરભ�માં �ે� વૈ�ણવ છે. માટે
ગૃહી�યાગીનો કાંઇ મેળ નથી, જનેી સમજણ મોટી તેને જ સૌથી મોટો હિરભ� �ણવો. અને િશવ, ��ાિદકને િવષે
જ ેખો� કહેવાય છે તેનું તો એમ છે જ,ે કેટલાકને િવષે તો આવી રીતની સમજણની કસર છે ને કેટલાકને િવષે તો
આવી સમજણ હોય તો પણ ભૂંડા દેશ, કાળ, સંગ, િ�યાિદકને યોગે કરીને તેમને કામાિદક િવકાર�પ ખો� કહેવાણી
છે. માટે આવી સમજણ હોય તો પણ કોઈ �કાર ેકુસંગ તો કરવો જ નિહ, એ િસ�ાંત વાતા� છે.”

35. ગઢડા અં�ય ૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેપરમહંસને પૂ�ું જ,ે “પરમે�રના ભ�ને ભૂંડા દેશકાળાિદકનો યોગ થાય તોય પણ ભગવાનની
ભિ�માં િવ�ન થાય નિહ, એવી શી સમજણ છે ?” પછી પરમહંસને જવેું સમ�યું તેવું ક�ું, પણ યથાથ� ઉ�ર થયો
નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનને ભજ ેતેને એક તો �ઢ વૈરા�ય જોઈએ અને બી� આ�િન�ા
જોઈએ; તેમાં જો વૈરા�ય ન હોય તો �ાર ેમનગમતું પદાથ� મળે �યાર ેજમે ભગવાનમાં �ીિત કર ેછે તેમ બી�
પદાથ�માં પણ ભગવાનના જવેી �ીિત થઈ �ય. અને જો આ�િન�ા ન હોય તો �ાર ેદેહમાં સુખ દુઃખ આવે �યાર ેએ
ભ�ની વૃિ�ઓ ચૂંથાઈ �ય, પછી જનેે સુખદાયી �ણે તેમાં �ીિત કર,ે અને જનેે દુઃખદાયી �ણે તે સાથે �ષે કર,ે
એવી રીતે એની બુિ� �� થઈ �ય. માટે ભગવાનના ભ�ને આ�િન�ા અને વૈરા�ય; એ બેય અિતશય �ઢ
જોઈએ. શા સા� જ,ે વૈરા�યે કરીને તો ભગવાનની મૂિત� િવના બી� માિયક આકારમા� ખોટા થઈ �ય છે અને
આ�િન�ાએ કરીને માિયક જ ેસુખ ને દુઃખ; તે ખોટા થઈ �ય છે. અને જનેે વૈરા�ય ને આ�િન�ા ન હોય, તેને તો
િનિવ�ક�પ સમાિધ થઈ હોય, તો પણ �ાં સુધી સમાિધમાં રહે �યાં સુધી સુખશાંિત રહે અને �ાર ેસમાિધમાંથી બહાર
નીસર,ે �યાર ેનારાયણદાસની પેઠે સારા પદાથ�ને જોઈને ચાળા ચૂંથવા માંડે.”
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36. 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 આકાર◌ે
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�.

37. ગઢડા અં�ય ૨૨ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “નરિસંહ મહેતા તો સખીભાવે �ીકૃ�ણ ભગવાનને ભજતા ને કેટલાક નારદાિદક
ભગવાનના ભ� છે તે તો દાસભાવે કરીને ભગવાનને ભજ ેછે. એ બે �કારના ભ�માં કેની ભિ� �ે� �ણવી ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “નરિસંહ મહેતા, ગોપીઓ ને નારદ-સનકાિદક એમની ભિ�માં બે �કાર નથી, એ તો
એક �કાર જ છે. અને દેહ તો પુ�ષનો ને �ીનો બેય માિયક છે ને નાશવંત છે; અને ભજનનો કરનારો જ ે�વા�ા તે
પુ�ષ પણ નથી ને �ી પણ નથી, એ તો સ�ામા� ચૈત�ય છે. તે દેહ મૂકીને ભગવાનના ધામમાં �ય છે �યાર ેજવેી
ભગવાનની મર� હોય તેવો તેનો આકાર બંધાય છે અથવા એ ભ�ને જવેો સેવાનો અવકાશ આવે તેવો આકાર
ધરીને ભગવાનની સેવા કર ેછે. અને જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને જમે ભગવાનમાં �ીિત હોય તેમ જ જો ધન, �ી
આિદક પદાથ�માં �ીિત થઈ �ય, તો એ ભગવાનનો �ઢ ભ� કહેવાય નિહ. અને પરમે�રનો ભ� થઈને ભિ�
કરતા થકા જ ેપાપ કર ેછે ને સ�સંગમાં જ કુવાસના બાંધે છે, તે પાપ તો એને વ�લેપ થાય છે. અને કુસંગમાં જઈને
પર�ીનો સંગ કર ેતે થકી પણ સ�સંગમાં ભગવાનના ભ� ઉપર કુ�િ�એ જોવાયું હોય તો તેનું વધુ પાપ છે. માટે જનેે
ભગવાનમાં �ઢ �ીિત કરવી હોય તેને તો કોઈ �તનું પાપ પોતાની બુિ�માં રહેવા દેવું નિહ. શા માટે જ,ે સ�સંગી
હિરજન છે તે તો જવેા પોતાનાં મા, બેન કે દીકરી હોય તેવા છે. અને આ સંસારને િવષે અિતશય જ ેપાપી હોય તે
પોતાના ગો�ની �ીઓને િવષે કુ�િ� રાખે છે; માટે જ ેહિરજનને િવષે કુ�િ� રાખે તે અિતશય પાપી છે ને તેનો કોઈ
કાળે છૂટકો થાય નિહ. માટે જનેે રિસક ભ� થવું હોય તેને આવી �તનું પાપ તેનો �યાગ કરીને પછી રિસક ભ�
થવું.

38. ગઢડા અં�ય ૨૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનની ભિ�માંથી બે �કાર ે�વ પડે છે. એક તો શુ�ક વેદાંતના �ંથને
સાંભળીને બી� આકારને ખોટા કર,ે તેમ �ીકૃ�ણાિદક જ ેભગવાનના આકાર તેને પણ ખોટા કર;ે એ શુ�ક વેદાંતીને
અિત અ�ાની �ણવા. અને બીજો જ ેએમ સમજતો હોય જ,ે ‘ભગવાનને ભ�એ તો ગોલોક ને વૈકંુઠલોકમાં �ીભોગ,
ખાન-પાન આિદક જ ેપંચિવષયના સુખ તેને પામીએ.’ પછી તે સુખની આસિ�એ કરીને ભગવાનને પણ ભૂલી �ય
ને મૂળગો કુબુિ�વાળો થઈને એમ સમજ ેજ,ે ‘એ સુખ ન હોય તો એ ધામમાં રાિધકા, લ�મી આિદક �ીઓ ભેળે
ભગવાન પણ રમે છે; માટે એ સુખ પણ ખ�ં છે.’ પણ ભગવાનને પૂણ�કામ ને આ�ારામ ન સમજ ેઅને એવી જે
ભગવાનની િ�યાઓ છે તે તો પોતાના ભ�ના સુખને અથ� છે. તે સા� �ાન-વૈરા�યે સિહત ભગવાનની ભિ� કરવી.
અને એ ભગવાનના �વ�પને જણેે એમ ���ું હોય જ,ે ‘સવ� સુખમય મૂિત� તો એ ભગવાન જ છે ને બીજ ેપંચિવષયમાં
જ ેસુખ તે તો એ ભગવાનના સુખનો િકંિચત્ લેશ છે.’ એમ ભગવાનને માહા��યે સિહત જ ેસમ�ો હોય તે કોઈ
પદાથ�માં બંધાય જ નિહ. અને ‘એ ભગવાનના ધામના સુખ આગળ બી� લોકના જ ેસુખ તે તો નરક જવેા છે.’ એમ
મો�ધમ�માં ક�ું છે. આવી રીતે ભગવાનના ભ�ને સમજવું અને એમ ન સમજ ેતો એ બેય �કાર ેકરીને ભગવાનમાંથી
પડી �ય છે.”

39. ગઢડા અં�ય ૩૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� પરમહંસ આગળ એમ વાતા� કરી જ,ે “ધન, દોલત, �ી અને પુ� એ આિદક જ ેપદાથ� તેણે
કરીને જનેી બુિ�માં ફેર પડે નિહ અને એને અથ� કોઈને િવષે આ�થા આવે નિહ, એવા તો સ�સંગમાં થોડાક
ગણતરીના હિરભ� હોય, પણ ઝાઝા હોય નિહ.” એમ કહીને વળી બો�યા જ,ે “એવા તો આ મુ�ાનંદ �વામી તથા
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ગોપાળાનંદ �વામી છે. તે એમને કોઈ બીજો ગમે તેવો હોય ને ચમ�કાર દેખાડે તો પણ તેનો કોઈ રીતે ભાર આવે જ
નિહ. અને કેવો હોય તેને કોઈનો ભાર ન આવે ? તો જ ેએમ સમજતો હોય જ,ે ‘આ દેહથી નોખો જ ેઆ�ા તે હંુ છંુ ને
તે હંુ �કાશમાન-સ�ા�પ છંુ ને તે મારા �વ�પને િવષે ��ય� ભગવાન અખંડ િવરાજમાન છે ને તે ભગવાનના આકાર
િવના બી� જ ે�ાકૃત આકારમા� તે અસ�ય છે ને અનંત દોષે યુ� છે. એવો વૈરા�ય હોય ને ભગવાનનું માહા��ય
યથાથ� �ણતો હોય તેને કોઈ �તનો બુિ�માં �મ થાય નિહ, પણ એ વાતા� અિત કઠણ છે. કેમ જ,ે એ એવા મોટા છે
તો પણ જો એમને માનનો બહુ યોગ થાય તથા �િપયા અને સોનામહોરના ઢગલા આગળ આવીને પડવા લાગે તથા
�પવાન એવી જ ે�ીઓ તેનો યોગ થાય, તો એ �યાગી છે તોય પણ એણે કરીને એમનું ઠેકાણું રહે નિહ. અને જો એવો
યોગ થાય તો આજ આપણા �યાગીમાં જ ેઅિત ઊતરતો હશે, તે જવેા પણ રહે કે ન રહે, એમાં પણ સંશય છે. કેમ જ,ે
એ પદાથ�નો તો યોગ જ એવો છે. જમે આ આપણ સવ� બેઠા છીએ, તે કેવા ડા�ા છીએ ! પણ જો દા�ના શીશાનું
પાન કયુ� હોય તો કાંઈ ઠા રહે નિહ; તેમ એ પદાથ�નો સંગ જ�ર લા�યા િવના રહે જ નિહ. માટે એ પદાથ�નો યોગ જો ન
થવા દે તો એ એથી બચે ને એનો યોગ થયા મોર એનો ભય રાખે જ,ે ‘રખે મને એનો યોગ થાય ! અને એ વાતા�
શા�માં �િસ� છે જ,ે ‘એનો સંગ તો એક ભગવાનને ન લાગે.’ તે ક�ું છે જ,ે ‘ऋिषं नारायणमृते’ તથા ‘येऽ�े �तः
प�र�तादिप िब�ित � । “

40. 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.”

41. ગઢડા અં�ય ૩૭ ( para.3)

હવે તે ભગવાનનું જ ે�વ�પ તેનું �ાન કહીએ છીએ જ,ે ‘ભગવાનનો જ ેઆકાર છે તેવો આકાર બી� દેવ, મનુ�યાિદક
જ ે�કૃિતમાંથી આકાર થયા છે, તે કોઈનો નથી. અને ભગવાન િવના બી� સવ�ને કાળ ભ�ણ કરી �ય છે ને
ભગવાનના �વ�પમાં કાળનું સામ�ય�પણું નથી ચાલતું, એવા ભગવાન છે. ને ભગવાન જવેા તો એક ભગવાન જ છે,
પણ બીજો કોઈ નથી. અને ભગવાનના સાધ�ય�પણાને પા�યા એવા જ ેભગવાનના ધામમાં ભ� છે તેનો આકાર પણ
ભગવાન જવેો છે, તો પણ તે પુ�ષ છે ને ભગવાન પુ�ષો�મ છે, ને તે સવ�માં �ે� છે ને એમને ઉપા�ય છે ને સવ�ના
�વામી છે ને એ ભગવાનના મિહમાનો કોઈ પાર પામતા નથી. એવા િદ�યમૂિત� જ ેભગવાન તે િનગુ�ણ છે, ને �યેય છે
અને એનું જ ે�યાન કર ેછે તે િનગુ�ણ થઈ �ય છે, એવું ભગવાનનું �વ�પ છે. અને એ ભગવાન છે તે પોતાના ધામ�પ
એક દેશને િવષે ર�ા થકા જ અ�વયપણે અનેક ��ાંડને િવષે ર�ા જ ેસવ� �વના સમૂહ, તેમને િવષે તેમના
યથાયો�ય કમ�ફળ�દાતાપણે અંતયા�મી �પે કરીને ર�ા છે. અને સવ� �વના �વન છે, ને એ િવના એ �વ કાંઈ
કરવાને ને ભોગવવાને સમથ� નથી થતો. અને એ જ ેભગવાન તે િસ��ેર છે, જમે કોઈક િસિ�વાળો પુ�ષ હોય તે
અહીયંા બેઠો થકો ��ાના લોકમાં પદાથ� હોય તેને આ હાથે કરીને �હણ કરી લે, તેમ ભગવાન એક દેશમાં ર�ા થકા
જ પોતાની યોગકળાને સામ�ય� કરીને સવ� િ�યાને કર ેછે. અને જમે અિ�� જ ેતે કા�ને િવષે ને પાષાણને િવષે ર�ો છે
તે અિ��નું �વ�પ બી� રીતનું છે ને કા� પાષાણનું �વ�પ બી� રીતનું છે, તેમ ભગવાન સવ� �વને િવષે ર�ા છે, તે
ભગવાનનું �વ�પ બી� રીતનું છે ને તે �વનું �વ�પ બી� રીતનું છે. અને એવી રીતના અનંત ઐ�ય� યુ� એવા જે
એ ભગવાન, તે જ પોતે �વોના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા થાય છે.’ તે ભગવાનના �વ�પનું �ાન જનેે આવી રીતે
થયું હોય, ને તે ભગવાનની ભિ� કરી હોય, ને તે �ાન-ભિ�ના સુખનો પોતાના �વમાં અનુભવ એકવાર યથાથ�
થયો હોય, તો તેની િવ�મૃિત �ારયે થાય નિહ. અને ગમે તેવું સુખ દુઃખ પડે તો પણ તેને િવષે તે ભગવાનના �વ�પના
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સુખનો જ ેઅનુભવ તે વીસરી �ય નિહ. જમે તે રા�ને �થમનું જ ેપોતાનું સુખ તે દિર�પણામાં પણ વીસરતું નથી
તેમ. અને આ વાતા� શા સા� કરીએ છીએ ? તો આવો સ�સંગનો યોગ હમણાં તો છે, પણ કદાિચત્ દેશ, કાળ,
�ાર�ધના િવષમપણા થકી એવો યોગ ન રહે �યાર ેજો આવી વાતા� સમ� રાખી હોય તો તેના �વનું ��યાણ થાય
અને એને એવો �ઢ િન�ય હોય તો એને �ારયે એમ ન સમ�ય જ,ે ‘મા�ં �ારયે અક�યાણ થશે.’ અને આવો યોગ
રહેવો બહુ દુલ�ભ છે ને આવી રીતે દેહે વત�વું તે પણ દુલ�ભ છે. કેમ જ,ે કોઈક િદવસ બાહેર નીકળી જવાય �યાર ેઆમ
દેહે ન વતા�ય, તો પણ આ વાતા� સમ� રાખી હોય તો એના �વનું બહુ સા� થાય, માટે આ વાતા� કરી છે.”

42. 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�
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 અવતારી 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.”

43. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.3)

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

(કુલ: 82)


