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આકાશ
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "આકાશ" શ�દનો ઉ�લખે નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. 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.

2. ગઢડા �થમ ૧૨ ( para.6)

હવે પૃ�વીનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે સવ� �વમા�નું ધારવાપણું અને લોક�પે કરીને �થાનપણું અને આકાશ◌ાિદક જે
ચાર ભૂત, તેનું િવભાગ કરવાપણું અને સમ� ભૂત�ાણીમા�ના શરીરનું �ગટ કરવાપણું; એ પૃ�વીનું લ�ણ છે. હવે
જળનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે પૃિથ�યાિદક ��યનું િપંડીકરણ કરવાપણું ને પદાથ�ને કોમળ કરવાપણું ને ભીનું
કરવાપણું ને તૃિ� કરવાપણું ને �ાણીમા�ને �વાડવાપણું ને તૃષાની િનવૃિ� પમાડવાપણું ને તાપને ટાળવાપણું અને
બહુપણું; એ જળનું લ�ણ છે. હવે તજેનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે �કાશપણું ને અ�ાિદકને પચવી નાંખવાપણું ને રસને
�હણ કરવાપણું ને કા�નું ને હુત��યાિદકનું �હણ કરવાપણું ને ટાઢ�ને હરવાપણું અને શોષણ કરવાપણું અને �ુધા
ને તૃષા; એ તજેનું લ�ણ છે. હવે વાયુનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે વૃ�ાિદકને કંપાવવાપણું ને તૃણાિદકને ભેળા કરવાપણું
ને શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ જ ેપંચિવષય તેને �ો�ાિદક પંચ ઇિ��યો ��યે પમાડવાપણું અને સવ� ઇિ��યોનું
આ�ાપણું; એ વાયુનું લ�ણ છે. હવે આકાશનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે સમ� �વમા�ને અવકાશ દેવાપણું ને
ભૂત�ાણીમા�ના જ ેદેહ તેનો માંિહલો �યવહાર અને દેહને બાહેરનો �યવહાર તેનું કારણપણું અને �ાણ, ઇિ��યો અને
અંતઃકરણ એ સવ�નું �થાનકપણું; એ આકાશનું લ�ણ છે. એવી રીતે ચોિવશ ત�વ, �કૃિત, પુ�ષ અને કાળ એમના જો
લ�ણ �ણે તો એ �વ અ�ાન થકી મુકાય છે.

3. ગઢડા �થમ ૧૨ ( para.9)

�યાર ેવળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “તે ભગવાનનું ધામ કેવું છે?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તે ભગવાનનું
ધામ તો સનાતન છે, િન�ય છે, અ�ાકૃત છે, સિ�ચદાનંદ છે, અનંત છે અને અખંડ છે. તેને ��ાંતે કરીને કહીએ છીએ,
જમે પવ�ત-વૃ�ાિદકે સિહત અને મનુ�ય, પશુ, પ�ાિદકની જ ેઆકૃિત, તેણે સિહત એવી જ ેઆ સમ� પૃ�વી, તે
કાચની હોય અને આકાશને િવષે જ ેસમ� તારા, તે સવ� સૂય� હોય, પછી તેને તજે ેકરીને તે સમ� આકૃિતએ સિહત
કાચની પૃ�વી જવેી શોભે તેવી શોભાએ યુ� ભગવાનનું ધામ છે; એવું જ ેભગવાનનું ધામ તેને ભગવાનના ભ� છે તે
સમાિધને િવષે દેખે છે અને દેહ મૂ�ા પછી એ તજેોમય જ ેભગવાનનું ધામ તેને પામે છે.”

4. ગઢડા �થમ ૨૭ ( para.2)

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

5. 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,ે ‘
આકાશ◌ાિદક 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
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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
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.”

6. ગઢડા �થમ ૫૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કાંઈ �� પૂછો.” પછી પૂણા�નંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “દસ ઇિ��યો તે તો
રજોગુણની છે અને ચાર અંતઃકરણ છે તે તો સ�વગુણના છે, માટે એ સવ� ઇિ��યો ને અંતઃકરણ, તે તો માિયક છે ને
ભગવાન તો માયાથી પર છે, તેનો માિયક અંતઃકરણે કરીને કેમ િન�ય થાય ? અને માિયક એવી જ ેચ�ુ આિદક
ઇિ��યો તેણે કરીને ભગવાન કેમ જોયામાં આવે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “માિયક વ�તુએ કરીને માિયક
પદાથ� હોય તે જણાય; માટે માિયક જ ેઅંતઃકરણ અને ઇિ��યો તેણે કરીને જો ભગવાન જણાણા તો એ ભગવાન પણ
માિયક ઠયા�, એ રીતે તમારો �� છે ?” પછી પૂણા�નંદ �વામી તથા સવ� મુિનએ ક�ું જ,ે “એ જ �� છે, તેને હે મહારાજ
! તમે પુ� કરી આ�યો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો તો ઉ�ર એમ છે જ,ે પચાસ કોિટ યોજન પૃ�વીનું પીઠ
છે તે પૃ�વી ઉપર ઘટપટાિદક અનેક પદાથ� છે. તે સવ� પદાથ�માં એ પૃ�વી રહી છે ને પોતાને �વ�પે કરીને નોખી પણ
રહી છે અને �ાર ેપૃ�વીની �િ�એ કરીને જોઈએ �યાર ેએ સવ� પદાથ��પે પૃ�વી થઈ છે ને પૃ�વી િવના બીજંુ કાંઈ
પદાથ� નથી અને તે પૃ�વી જળના એક અંશમાંથી થઈ છે અને જળ તો પૃ�વીને હેઠે પણ છે ને પડખે પણ છે ને ઉપર
પણ છે ને પૃ�વીના મ�યમાં પણ જળ સવ�� �યાપી ર�ું છે, માટે જળની �િ�એ કરીને જોઈએ તો પૃ�વી નથી એકલું
જળ જ છે. અને એ જળ પણ તજેના એક અંશમાંથી થયું છે માટે તજેની �િ�એ કરીને જોઈએ તો જળ નથી એકલું તજે
જ છે અને તે તજે પણ વાયુના એક અંશમાંથી થયું છે માટે તે વાયુની �િ�એ કરીને જોઈએ તો તજે નથી એકલો વાયુ
જ છે. અને તે વાયુ પણ આકાશના એક અંશમાંથી થયો છે, માટે જો આકાશની �િ�એ કરીને જોઈએ તો વાયુ આિદક
જ ેચાર ભૂત ને તેનું કાય� જ ેિપંડ ને ��ાંડ તે કાંઈ ભાસે જ નિહ, એકલો આકાશ જ સવ�� ભાસે. અને એ આકાશ પણ
તામસાહંકારના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થયો છે અને તે તામસાહંકાર, રાજસાહંકાર, સાિ�વકાહંકાર અને ભૂત, ઇિ��યો,
અંતઃકરણ અને દેવતા; એ સવ� મહ��વના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થયા છે. માટે મહ��વની �િ�એ જોઈએ તો �ણ
�કારનો અહંકાર તથા ભૂત, ઇિ��યો, અંતઃકરણ, દેવતા એ સવ� નથી એકલું મહ��વ જ છે. અને તે મહ��વ પણ
�ધાન-�કૃિતના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થયું છે માટે એ �કૃિતની �િ�એ જોઈએ તો મહ��વ નથી એકલી એ �કૃિત જ
છે અને તે �કૃિત પણ �લયકાળમાં પુ�ષના એક અંશમાં લીન થઈ �ય છે અને પાછી સૃિ� સમે એક અંશમાંથી
ઉ�પ� થાય છે, માટે પુ�ષની �િ�એ કરીને જોઈએ તો એ �કૃિત નથી એકલો પુ�ષ જ છે. અને એવા અનંત કોિટ
પુ�ષ છે તે મહામાયાના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થાય છે, માટે એ મહામાયાની �િ�એ જોઈએ તો એ પુ�ષ નથી
એકલી મહામાયા જ છે અને મહામાયા પણ મહાપુ�ષના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થાય છે, માટે એ મહાપુ�ષની �િ�એ
જોઈએ તો એ મહામાયા નથી એકલો મહાપુ�ષ જ છે અને એ મહાપુ�ષ પણ પુ�ષો�મ ભગવાનનું ધામ જ ેઅ�ર,
તેના એક દેશમાંથી ઊપજ ેછે, માટે એ અ�રની �િ�એ કરીને જોઈએ તો એ મહાપુ�ષાિદક સવ� નથી એક અ�ર જ
છે. અને તે અ�ર થકી પર અ�રાતીત એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે છે; તે સવ�ની ઉ�પિ�, િ�થિત અને �લય તેના
કતા� છે ને તે સવ�ના કારણ છે. અને જ ેકારણ હોય તે પોતાના કાય�ને િવષે �યાપક હોય ને તેથી જુદંુ પણ રહે, માટે એ
સવ�ના કારણ જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેની �િ�એ કરીને જોઈએ �યાર ેએ પુ�ષો�મ ભગવાન િવના બીજંુ કાંઈ ભાસે જ
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નિહ. એવા જ ેભગવાન તે જ કૃપા કરીને �વના ક�યાણને અથ� પૃ�વીમાં સવ� મનુ�યને ��ય� દશ�ન આપે છે, �યાર ેજે
�વ સંતનો સમાગમ કરીને એ પુ�ષો�મ ભગવાનનો આવો મિહમા સમજ ેછે �યાર ેએનાં ઇિ��યો, અંતઃકરણ સવ�
પુ�ષો�મ�પે થઈ �ય છે, �યાર ેતેમણે કરીને એ ભગવાનનો િન�ય થાય છે. જમે હીર ેકરીને જ હીરો વ�ધાય છે પણ
બી� વતે નથી વ�ધાતો, તેમ ભગવાનનો િન�ય તે ભગવાન વતે જ થાય છે, અને ભગવાનનું દશ�ન પણ ભગવાન વતે
જ થાય છે પણ માિયક એવા જ ેઇિ��યો-અંતઃકરણ તેણે કરીને નથી થતું.” એમ વાતા� કરીને �ી�મહારાજ ‘જય
સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

7. ગઢડા �થમ ૫૬ ( para.4)

માટે માન રિહત જ ે�ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તે તો સોળવલાં સોના જવેા છે અને માન સિહત હોય તે ઉપરથી તો એને
ઘણો શોભાડે પણ એના અંતરમાં ઝાઝંુ બળ હોય નિહ. �યાં ��ાંત છે, ‘જમે પચાસ કોિટ યોજન પૃ�વી તે સમુ�, પવ�ત
અને સવ� ભૂત �ાણીમા�, તેનો આધાર છે, માટે ઘણી બળવાન જણાય છે; અને તે થકી જળ વળી ઘણું બળવાન
જણાય છે જ ેજળને િવષે પૃ�વી છાણાની પેઠે તર ેછે અને જળ થકી તજેમાં ઘણું બળ જણાય છે અને તજે થકી વાયુમાં
ઘણું બળ જણાય છે. અને આકાશનું તો કાંઈ બળ જણાતું નથી પણ આકાશ સવ�થી બળવાન છે કાં જ,ે એ ચારનેો
આકાશ આધાર�પ છે.’ તેમ માન રિહત જ ેએ ભ�ના �ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તે આકાશ સરખા બળવાન છે.
માટે ઉપરથી તો જણાય નિહ, પણ િનમા�ની ભ� તે સવ�થી �ે� છે અને જમે બાળક હોય તે િદવસ કાંઈ માનનો ઘાટ
સંક�પ હોય નિહ તેમજ સાધુને તો ગમે તેટલી પ�ૂ �િત�ા થતી હોય પણ બાળકની પેઠે માન રિહત વત�વું.”

8. ગઢડા �થમ ૫૯ ( para.3)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એવો ભગવાનનો મિહમા પણ �ણતો હોય અને અસાધારણ હેત ન થાય
તેનું શું કારણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો એ ભગવાનનો આવો મિહમા �ણે છે તો એને ભગવાનને
િવષે અસાધારણ હેત છે પણ એ �ણતો નથી, ‘જમે હનુમાન�માં અપાર બળ હતું પણ કોઈકના જણા�યા િવના
જણાણું નિહ.’ અને ‘જમે �લંબાસુર બલદેવ�ને લઈને ચા�યો �યાર ેપોતામાં બળ તો અપાર હતું પણ પોતે �ણતા ન
હતા. પછી �ાર ેઆકાશવાણીએ ક�ું �યાર ે���ું.’ તેવી રીતે એ ભ�ને ભગવાનને િવષે અસાધારણ �ીિત તો છે
પણ જણાતી નથી.”

9. ગઢડા �થમ ૬૩ ( para.4)

એમ કહીને પછી �ી�મહારાજ એમ બો�યા જ,ે “ત�વે કરીને ભગવાનનું �વ�પ ���ા પછી એને કાંઈ �ણવું રહેતું
નથી. તે ત�વે કરીને ���ાની રીત કહીએ તે સાંભળો, જ ેસાંભળીને પરમે�રના �વ�પનો અડગ િન�ય થાય છે. જ,ે
�થમ તો એને ભગવાનની મોટાઈ �ણી જોઈએ. ‘જમે કોઈક મોટો રા� હોય તેના જ ેગોલા અને ગોિલયો હોય તેને
પણ સાત ભૂિમની તો હવેલીયો રહેવાની હોય અને બાગબગીચા ને ઘોડા, વે�યો, ઘરણેાં; એ આિદક જ ેસામ�ીઓ
તેણે કરીને દેવલોક સરખા તેના ઘર જણાય, �યાર ેતે રા�નો જ ેદરબાર તથા તેમાં જ ેસામ�ીઓ તે તો અિત
શોભાયમાન હોય.’ તેમ �ી પુ�ષો�મ ભગવાનની આ�ામાં વત�તા એવા જ ે��ાંડના અિધપિત ��ાિદક તેના જે
લોક અને તે લોકના વૈભવ તેનો પાર પમાતો નથી, તો જનેા નાિભકમળમાંથી ��ા ઉ�પ� થયા એવા જ ેિવરાટપુ�ષ
તેમના વૈભવનો પાર તો �ાંથી પમાય ? અને એવા અનંતકોિટ જ ેિવરાટપુ�ષ તેમના �વામી જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન
તેનું ધામ જ ેઅ�ર, જનેે િવષે એવા અનંતકોિટ ��ાંડ તે એક એક રોમ ��યે અણુની પેઠે ઊડતાં ફર ેછે, એવું એ
ભગવાનનું ધામ છે, અને તે ધામને િવષે પુ�ષો�મ ભગવાન પોતે િદ�ય�પે કરીને સદા િવરાજમાન છે અને તે ધામમાં
અપાર િદ�ય સામ�ી છે. તે ભગવાનની મો�નો પાર તો આવે જ કેમ? એવી રીતે ભગવાનની મો�પ સમજ.ે અને જે
થકી જ ેમોટો હોય તે થકી તે સૂ�મ હોય અને તે તેનું કારણ પણ હોય. ‘જમે પૃ�વી થકી જળ મોટંુ છે અને તે પૃ�વીનું
કારણ છે. અને તે થકી સૂ�મ પણ છે અને જળ થકી તજે મોટંુ છે અને તજે થકી વાયુ મોટો છે અને વાયુ થકી આકાશ
મોટો છે.’ એવી રીતે અહંકાર, મહ��વ, �ધાનપુ�ષ, �કૃિતપુ�ષ અને અ�ર એ સવ� એક બી�થી મોટા છે અને એક
બી�થી સૂ�મ છે ને કારણ છે અને એ સવ� મૂિત�માન છે, પણ ભગવાનનું જ ેઅ�રધામ છે તે તો અ�યંત મોટંુ છે; જનેા
એક એક રોમને િવષે અનંતકોિટ ��ાંડ અણુની પેઠે ઊડતાં જ ફર ેછે. ‘જમે કોઈ મોટો હ�તી હોય, તેના શરીર ઉપર
કીડી ચાલી �તી હોય તે કશી ગણતીમાં આવે નિહ’, તેમ એ અ�રની મોટાઈ આગળ બીજંુ કોઈ કાંઈ ગણતીમાં
આવતું નથી. ‘જમે ઝીણાં મ�છર હોય તેને મ�યે કીડી હોય તે મોટી દેખાય અને કીડીને મ�યે વીછંી હોય તે મોટો
દેખાય ને વીછંીને મ�યે સાપ હોય તે મોટો દેખાય અને સાપને મ�યે સમળા હોય તે મોટા દેખાય ને સમળાને મ�યે પાડો
હોય તે મોટો દેખાય ને પાડા ને મ�યે હાથી હોય તે મોટો દેખાય ને હાથીને મ�યે િગરનાર સરખો પવ�ત હોય તે મોટો
દેખાય અને તે પવ�તને મ�યે મે� પવ�ત મોટો દેખાય અને તે મે� જવેા પવ�તને મ�યે લોકાલોક પવ�ત તે અિત મોટો
જણાય અને લોકાલોક પવ�ત થકી પૃ�વી અિત મોટી જણાય અને પૃ�વીનું કારણ જ ેજળ તે તે થકી મોટંુ પણ છે અને
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સૂ�મ પણ છે.’ એવી રીતે જળનું કારણ તે તજે છે, તજેનું કારણ વાયુ છે, વાયુનું કારણ આકાશ છે, આકાશનું કારણ
અહંકાર છે, અને અહંકારનું કારણ મહ��વ છે, મહ��વનું કારણ �ધાન અને પુ�ષ છે અને �ધાન અને પુ�ષનું કારણ
મૂળ �કૃિત ને �� છે અને એ સવ�નું કારણ અ�ર�� છે અને તે અ�ર તો પુ�ષો�મ ભગવાનનું ધામ છે અને એ
અ�રની સંકોચ અને િવકાસ અવ�થા થાતી નથી, સદાય એક�પ રહે છે. અને તે અ�ર મૂિત�માન છે પણ અિત મોટા
છે, માટે કોઈની નજર ેઅ�રનું �પ આવતું નથી. ‘જમે ચોિવશ ત�વનું કાય� જ ે��ાંડ તે પુ�ષાવતાર કહેવાય છે અને
તે િવરાટપુ�ષ જ ેતે કર-ચરણાિદકે કરીને યુ� છે પણ તેની મૂિત� અિતશય મોટી છે, માટે નજર ેઆવતી નથી. અને
તેની નાિભમાંથી થયું જ ેકમળ તેના નાળમાં ��ા સો વષ� લગી ચા�યા; પણ તેનો અંત ન આ�યો અને જો કમળનો જ
અંત ન આ�યો તો િવરાટપુ�ષનો પાર કેમ આવે? માટે તે િવરાટનું �પ નજર ેઆવતું નથી.’ તેમ અ�રધામ પણ
મૂિત�માન છે પણ કોઈને નજર ેઆવે નિહ, તે શા માટે જ,ે એવા એવા ��ાંડ એક એક રોમમાં અસં�યાત ઊડતાં જ ફરે
છે, એવડા મોટા છે. તે અ�રધામને િવષે પુ�ષો�મ ભગવાન પોતે સદા િવરાજમાન છે, અને પોતાની અંતયા�મી
શિ�એ કરીને અ�રધામ અને અનંતકોિટ ��ાંડ અને તે ��ાંડના જ ેઈ�ર તે સવ�ને િવષે અ�વયપણે ર�ા છે. અને
તે અ�રધામને િવષે પોતાના સાધ�ય�પણાને પા�યા એવા જ ેઅનંતકોિટ મુ� તે એ ભગવાનની સેવાને િવષે રહે છે.
અને તે ભગવાનના સેવકના એક એક રોમને િવષે કોિટ કોિટ સૂય�ના જવેો �કાશ છે, માટે જનેા સેવક એવા છે તો
એમના �વામી જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેનો મિહમા તો કેમ કહેવાય ! એવા અિત સમથ� જ ેભગવાન, તે પોતે અ�રમાં
�વેશ કરીને અ�ર �પે થાય છે અને પછી મૂળ �કૃિતપુ�ષ�પે થાય છે અને પછી �ધાનપુ�ષ�પે થાય છે અને પછી
�ધાનમાંથી થયા જ ેચોિવશ ત�વ તેને િવષે �વેશ કરીને તે �પે થાય છે અને પછી તે ત�વે કરીને સર�ણા જે
િવરાટપુ�ષ તેને િવષે �વેશ કરીને તે �પે થાય છે અને પછી ��ા, િવ�ણુ, િશવમાં �વેશ કરીને તે તે �પે થાય છે.

10. ગઢડા �થમ ૬૫ ( para.2)

અને �ી�મહારાજ કથા કરાવતા હતા તે સમે મોટા મોટા પરમહંસને પોતાની સમીપે બોલા�યા, પછી કથાનો અ�યાય
પૂરો થયો �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે જટેલા મોટા મોટા સાધુ છો તે પર�પર �� ઉ�ર કરો, કેમ જ,ે ��-
ઉ�ર કરો �યાર ેજનેે જવેી બુિ� હોય તે ���ામાં આવે.” પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ પરમાનંદ �વામીને ��
પૂ�ો જ,ે “ આકાશની ઉ�પિ� અને લય તે કયે �કાર ેછે ?” �યાર ેપરમાનંદ �વામી એ ��નો ઉ�ર કરવા લા�યા પણ
થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે બાળક હોય ને તે �ાર ે�થમ માતાના ઉદરમાં હોય �યાર ેતથા જ�મ
સમયમાં તેને �દયાિદક જ ેઇિ��યોના િછ� તે સૂ�મ હોય ને પછી જમે જમે તે બાળક વૃિ�ને પામતો �ય તેમ તેમ તે
િછ�ની વૃિ� થતી �ય, ને તેમાં આકાશ પણ ઉ�પ� થતો જણાય અને �ાર ેએ વૃ� અવ�થાને પામે �યાર ેએનાં
ઇિ��યોના િછ� તે સંકોચને પામતા �ય અને તેમાં આકાશ પણ લય થતો જણાય, તેમ �ાર ેિવરાટ દેહ ઊપજ ે�યારે
તેને અવાંતર �દયાિદક િછ�માં આકાશ ઉ�પ� થતો જણાય અને �ાર ેએ િવરાટ દેહનો લય થાય �યાર ેઆકાશ લય
પા�યો જણાય, એમ આકાશની ઉ�પિ� અને લય છે. પણ જ ેઆકાશ સવ�નો આધાર છે તે તો જમે �કૃિતપુ�ષ િન�ય
છે તેમ િન�ય છે, એની ઉ�પિ� ને લય તે કહેવાય નિહ. અને વળી સમાિધએ કરીને પણ આકાશની ઉ�પિ� ને લય છે,
તેની રીતને તો જ ેસમાિધવાળા છે તે �ણે છે.

11. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.6)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િનવા�સિનક થયાનું કારણ તે આવી વાત સાંભળવી તે છે કે વૈરા�ય છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વૈરા�ય તો એકલો ટકી શકે નિહ, અંતે જતા નાશ થઈ �ય છે. અને �ાર ેઆ�િન�ા
હોય અને ભગવાનની મૂિત�નું યથાથ� �ાન હોય, પછી એમ િવચાર ેજ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ, સિ�ચદાનંદ�પ છંુ અને િપંડ
��ાંડ તો માિયક છે ને નાશવંત છે માટે હંુ �ાં ? ને એ િપંડ-��ાંડ �ાં ? અને મારા ઈ�દેવ જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે
તો અનંત કોિટ ��ાંડના આધાર જ ેઅ�ર; તે થકી પણ પર છે. તે ભગવાનનો માર ે�ઢ આશરો થયો છે’ એવા
િવચારમાંથી જ ેવૈરા�ય ઉદય થાય તે વૈરા�ય �ાને યુ� કહેવાય ને એ વૈરા�યનો કોઈ કાળે નાશ થાય નિહ. જમે અિ��
બળતો હોય તેને માથે જળ પડે તો ઓલાઈ �ય અને વડવાનળ અિ�� સમુ�ને િવષે છે તે જળનો ઓલા�યો ઓલાતો
નથી; તેમ જ ે�ાને યુ� વૈરા�ય છે તે તો વડવાનળ અિ�� તથા િવજળીનો અિ�� તેવો છે, તે કોઈ કાળે ઓલાય નિહ
અને તે િવના બી� વૈરા�યનો તો િવ�ાસ આવે નિહ. અને અમારો જ ેવૈરા�ય તે તો જવેો વીજળીનો અિ�� તથા
વડવાનળ અિ�� તે સરખો છે. તે અમારા �વભાવને તો જ ેઅિતશય અમાર ેભેળા ર�ા હશે તે �ણે છે અને જ ેછેટે રહે
છે તેને અમારો �વભાવ ���ામાં આવતો નથી અને આ મુકંુદ ��ચારી છે તે ભોળા જવેા જણાય છે તો પણ અમારા
�વભાવને યથાથ� �ણે છે જ,ે ‘મહારાજ તો આકાશ જવેા િનલ�પ છે અને એમને કોઈ પોતાનું પણ નથી અને પારકંુ પણ
નથી.’ અને એવી રીતે જો અમારા �વભાવને �ણે છે તો જવેા ઈ�રમાં ગુણ હોય તેવા ગુણ ��ચારીમાં વત� છે અને
અંતયા�મી સૌમાં ર�ા છે તે બાઈ-ભાઈને મનમાં એમ સમ�વે છે જ,ે ‘��ચારીમાં કોઈ વાતની ખો� નથી.’ તે એવા
�ડા ગુણ આ�યાનું કારણ એ છે જ,ે મોટાપુ�ષને િવષે જ ેિનદ�ષબુિ� રાખે છે તે પોતે સવ� દોષ થકી રિહત થાય છે
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અને જ ેમોટાપુ�ષને િવષે દોષ પરઠે છે તે દોષના પરઠનારાની બુિ� �� થઈ �ય છે અને કામાિદક જ ેશ�ુ તે સવ�
તેના હૈયામાં આવીને િનવાસ કર ેછે. પછી એ સ�પુ�ષને િવષે દોષબુિ�નો પરઠનારો જ ેપુ�ષ તેના હૈયામાં ભૂંડા ભૂંડા
ઘાટ પણ પી�યા કર ેછે; અને એ સ�સંગ કર ેછે તોય પણ દુઃિખયો મટે નિહ. અને જ ેબુિ�માન છે તે તો અમાર ેસમીપે
રહીને અમારી સવ� �કૃિતને �ણે છે જ,ે ‘જટેલા સંસારમાં મોહ ઉપ�વવાનાં પદાથ�, ધન, �ી, અલંકારાિદક તથા
ખાનપાનાિદક છે; તે કોઈમાં મહારાજને હેત નથી અને મહારાજ તો સવ� થકી ઉદાસી છે અને કોઈકને દયા કરીને પાસે
બેસવા દે છે કે �ાનવાતા� કર ેછે, તે તો કેવળ તેના �વના ક�યાણને અથ� દયા કરીને કર ેછે.’ અને જ ેમૂખ� હોય તે તો
પાસે રહે તે પણ અમારા �વભાવને એમ ન �ણે અને છેટે રહે તે પણ એમ ન �ણે.

12. સારંગપુર ૧૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભજનનો કરનારો જ ે�વ તેની �િ� જમે જમે સૂ�મ થતી �ય છે તેમ તેમ
એને પરમે�રનું પરપણું જણાતું �ય છે અને ભગવાનનો મિહમા પણ અિધક અિધક જણાતો �ય છે. તે �ાર ેએ
ભ� પોતાને દેહ�પે માનતો હોય �યાર ેભગવાનને ��ત, �વ��, સુષુિ�ના સા�ી �ણે; અને �ાર ેપોતાને ��ત,
�વ��, સુષુિ� થકી પર માને �યાર ેભગવાન તે થકી પર ભાસે છે. પછી જમે જમે સૂ�મ �િ� થતી �ય તેમ તેમ
ભગવાનને પોતા થકી પર �ણતો �ય અને મિહમા પણ વધુ વધુ સમજતો �ય. અને પછી જમે જમે પોતાની વૃિ�
હેતે કરીને ભગવાન સંગાથે ચોટંતી �ય તેમ તેમ ઉપાસના સુધી �ઢ થતી �ય, �યાં ��ાંત છે- જમે સમુ� છે તેને િવષે
કીડી પણ જઈને પાણી પીવે અને ચરકલું પણ પીવે ને મનુ�ય, પશુ, ઘોડા, હાથી, તથા મોટા મોટા મગરમ��ય એ સવ�
સમુ�નું જળ પીને બિળયા થાય છે, પણ સમુ� લેશમા� ઓછો થતો નથી. અને જ ેજ ે�વનું જવેું જવેું મોટંુ ગજંુ હોય તે
તે �વ તે �માણે સમુ�નો મિહમા વધુ �ણે છે. વળી બીજંુ ��ાંત છે- જમે આકાશ છે તેને િવષે મ�છર ઊડે ને ચરકલું
ઊડે ને સમળા ઊડે ને સીચંાણો પણ ઊડે ને અનળ પ�ી પણ ઊડે ને ગ�ડ પણ ઊડે તો પણ એ સવ�ને આકાશ
અપારનો અપાર રહે છે અને જનેે પાંખને િવષે વધુ બળ હોય તે આકાશનો મિહમા વધુ �ણે છે અને પોતાને િવષે
�યૂનપણું સમજતો �ય છે. તેમ મરી�યાિદક ��પિતની પેઠે અ�પ ઉપાસનાવાળા ભ� તો મ�છર જવેા છે અને
��ાિદકની પેઠે તેથી અિધક ઉપાસનાવાળા ભ� તો ચરકલા જવેા છે અને િવરાટપુ�ષાિદકની પેઠે તેથી અિધક
ઉપાસનાવાળા ભ� તો સમળા જવેા છે અને �ધાનપુ�ષની પેઠે તેથી અિધક ઉપાસનાવાળા ભ� તો સીચંાણા જવેા
છે અને શુ� �કૃિતપુ�ષની પેઠે તેથી અિધક ઉપાસનાવાળા ભ� તો અનળપ�ી જવેા છે અને અ�રધામમાં રહેનારા
જ ેઅ�રમુ� તેની પેઠે તેથી અિધક ઉપાસનાવાળા ભ� તો ગ�ડ જવેા છે. અને એ સવ� ભ� જમે જમે વધુ વધુ
સામથ�ને પા�યા છે, તેમ તેમ ભગવાનનો મિહમા વધુ વધુ �ણતા ગયા છે; અને જમે જમે વધુ સામથ�ને પામતા ગયા
તેમ તેમ ભગવાનને િવષે �વામી સેવકપણાનો ભાવ પણ અિત �ઢ થતો ગયો છે. અને �ાર ેભજનનો કરનારો
�વ�પે હતો �યાર ેએ �વમાં ખ�ોત જટેલો �કાશ હતો. પછી જમે જમે ભગવાનનું ભજન કરતા કરતા આવરણ
ટળતું ગયું તેમ તેમ દીવા જવેો થયો. પછી મશાલ જવેો થયો, પછી અિ��ની �વાળા જવેો થયો, પછી દાવાનળ જવેો
થયો, પછી વીજળી જવેો થયો, પછી ચં�મા જવેો થયો, પછી સૂય� જવેો થયો, પછી �લયકાળના અિ�� જવેો થયો, પછી
મહાતજે જવેો થયો. એવી રીતે �કાશ પણ વૃિ�ને પા�યો અને સામથ� પણ વૃિ�ને પામી અને સુખ પણ વૃિ�ને
પા�યું. એવી રીતે ખ�ોતથી કરીને મહાતજે પય��ત આ�, મ�ય અને અંત જ ેભેદ ક�ા તે સવ� મુ�ના ભેદ છે. તે જમે
જમે અિધક િ�થિતને પામતા ગયા ને ભગવાનનો મિહમા અિધક �ણતા ગયા તેમ તેમ મુ�પણામાં િવશેષપણું
આવતું ગયું.” એમ કહીને �ી�મહારાજ ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને ઊ�યા. પછી આંબલીની ડાળખીને ઝાલીને
ઉગમણે મુખારિવંદે ઊભા ર�ા થકા બો�યા જ,ે “જમે પૂનમના ચં�માનું મંડળ હોય તે આહીથંી તો નાની થાળી જવેું
દેખાય છે, પણ જમે જમે એની સમીપે �ય તેમ તેમ મોટંુ મોટંુ જણાતું �ય. પછી અિતશય ઢંૂકડો �ય �યાર ેતો �િ�
પણ પહોચંી શકે નિહ, એવું મોટંુ જણાય. તેમ માયા�પી અંતરાય ટાળીને જમે જમે ભગવાનને ઢંૂકડંુ થવાય છે, તેમ
તેમ ભગવાનની પણ અિત અપાર મો�પ જણાતી �ય છે અને ભગવાનને િવષે દાસપણું પણ અિત �ઢ થતું �ય છે.”

13. કાિરયાણી ૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “માંહોમાંહી ��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેભૂધરાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે
“ભગવાનનો િન�ય થાય છે, તે અંતઃકરણમાં થાય છે કે �વમાં થાય છે ?” �યાર ેતેનો ઉ�ર િશવાનંદ �વામીએ કરવા
માં�યો પણ થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ �વ છે તે બુિ�એ કરીને �ણે છે અને તે બુિ� છે તે
સવ�નું કારણ છે, ને સવ�થી મોટી છે. માટે તે બુિ� મનને િવષે રહી છે, િચ�ને િવષે રહી છે, અહંકારને િવષે રહી છે,
�ો�ને િવષે રહી છે, ચ�ુને િવષે રહી છે, ��ાણને િવષે રહી છે, ��ાને િવષે રહી છે, વાણીને િવષે રહી છે, �વચાને િવષે
રહી છે, હાથને િવષે રહી છે, પગને િવષે રહી છે, િશ�ને િવષે રહી છે, ગુદાને િવષે રહી છે; એવી રીતે બુિ� જ ેતે
નખિશખા પય��ત આ શરીરને િવષે �યાપીને રહી છે. અને તે બુિ�ને િવષે �વ ર�ો છે, પણ તે �વ જણાતો નથી
અને એકલી બુિ� જણાય છે. �યાં ��ાંત છે; જમે અિ��ની �વાળા ઘટે છે ને વધે છે, તે વાયુએ કરીને વધે છે ને ઘટે છે,
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અને તે અિ��ની �વાળા વધતી-ઘટતી જણાય છે, પણ વાયુ જણાતો નથી. અને જમે અિ�� લઈને છાણામાં મૂકીએ ને
તે છાણામાં સળગવા માંડે તેને લઈને �ાં વાયુ ન હોય �યાં મૂકીએ તે ધુમાડો ઊંચો ચડવા માંડે, તે ધુમાડો જ ઊંચો
ચડતો જણાય પણ તેમાં વાયુ જણાતો નથી. અને જમે આકાશને િવષે વાદળાં ચાલે છે, તે વાયુએ કરીને ચાલે છે, તે
વાદળાં ચાલતાં જણાય છે પણ તેમાં ર�ો એવો જ ેવાયુ તે જણાતો નથી. તેમ �વાળા, ધુમાડો ને વાદળાં, તેને ઠેકાણે
બુિ� �ણવી અને વાયુને ઠેકાણે �વ �ણવો. તે �વ કેવો છે ? તો બુિ�એ કય� જ ેિન�ય તેને �ણે છે અને તે
બુિ�માં િન�યની િવગિતનો કરનારો જ ે��ા તેને પણ �ણે છે; અને મનના સંક�પને �ણે છે અને તે મનના
સંક�પની િવગિતનો કરનારો જ ેચં�મા તેને પણ �ણે છે; અને િચ�ના િચંતવનને �ણે છે અને તે િચ�ની િચંતવનની
િવગિત કરનારા જ ેવાસુદેવ તેને પણ �ણે છે; અને અહંકારની અહંમિતને �ણે છે અને તે અહંમિતની િવગિતના
કરનારા જ ે�� તેને પણ �ણે છે. એવી રીતે જ ેચાર અંતઃકરણ ને દસ ઇિ��યો તેના જ ેિવષય ને તે િવષયની િવગિતના
કરનારા જ ેદેવતા એ સવ�ને એકકાળાવિછ� �ણે છે. એવો જ ે�વ તે �વ જ ેતે એકદેશ�થ જણાય છે અને બરછીની
અણી જવેો તીખો જણાય છે, અને અિતશય સૂ�મ જણાય છે, તે બુિ�એ સિહત છે માટે એવો સૂ�મ જણાય છે, પણ
�ાર ેએ �વને દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ, દેવતા અને િવષય તેના �કાશકપણે �ણીએ �યાર ેતો �વ બહુ મોટો
જણાય છે અને �યાપક જણાય છે, તે બુિ�એ રિહત છે. અને અનુમાને કરીને જણાય છે પણ સા�ા�કાર નથી જણાતો.
�યાં ��ાંત છે- જમે કોઈક દશ મણની તરવાર હોય, તેને જોઈને માણસ અનુમાન કર ેજ,ે ‘એ તરવારનો ઉપાડનારો
બહુ મોટો હશે!’ તેમ એ સવ� દેહ, ઇિ��યાિદકને એકકાળે �કાશે છે, માટે એ �વ બહુ મોટો છે; એવી રીતે અનુમાને
કરીને જણાય છે.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેઉ�ર કય�.

14. કાિરયાણી ૧ ( para.6)

�યાર ેભજનાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! આ �ુિતમાં એમ કેમ ક�ું છે જ ે“यतो वाचो िनवत��े अ�ा� मनसा
सह । ?” �યાર ે�ી�મહારાજ �સ� થકા બો�યા જ,ે “એનું એમ છે જ,ે જમે પૃ�વી આકાશમાં રહી છે પણ આકાશના
ભાવને નથી પામતી અને જળ આકાશને િવષે ર�ું છે પણ આકાશના ભાવને નથી પામતું અને તજે આકાશને િવષે
ર�ું છે પણ આકાશના ભાવને નથી પામતું અને વાયુ આકાશને િવષે ર�ો છે પણ આકાશના ભાવને નથી પામતો,
એમ૬ મન વાણી ભગવાનને નથી પામતા.”

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 ૬ ( para.6)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “મ�સર ઊપ�ાનો શો હેતુ છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક �ી,
ધન અને સા� સા� ભોજન; એ �ણ મ�સરના હેતુ છે. અને જનેે એ �ણ વાનાં ન હોય તેને માન છે તે મ�સરનો હેતુ છે.
અને જ ેમ�સરવાળો હશે તેને તો અમે આ ભ�ને વ� દીધા તેમાં પણ મ�સર આ�યો હશે, પણ મ�સરવાળાને એવો
િવચાર ન આવે જ,ે ‘વ� લા�યા હતા તેને ધ�ય છે જ,ે આવા ભાર ેવ� મહારાજને પહેરા�યાં અને મહારાજને પણ ધ�ય
છે જ,ે તરત �ા�ણને દઈ દીધા,’ એવો જ ેિવચાર, તે મ�સરવાળાના �દયમાં ન આવે. અને કોઈક લે અને કોઈક દે તો
પણ મ�સરવાળો હોય તે ઠાલો ઠાલો વચમાં બળી મર.ે અને અમાર ેતો કામ, �ોધ, લોભ, માન, મ�સર, ઈ�યા� એ સવ�નો
�ારયે હૈયામાં લેશ પણ આવતો નથી અને શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ જ ેપંચિવષય તેનો તો હૈયામાં અિતશય



8/5/2019 આકાશ

localhost/save%5d/આકાશ.php 8/19

અભાવ વત� છે, પણ પંચિવષયમાંથી એકેને િવષે લેશમા� ભાવ થતો નથી. અને જટેલું કાંઈક અ� વ�ાિદકનું �હણ
કરતા હઈશું તે તો ભ�ની ભિ�ને દેખીને કરતા હઈશું, પણ પોતાના દેહના સુખને અથ� નથી કરતા. અને અમાર ેજે
ખાવું, પીવું, ઓઢવું, પહેરવું છે તે સવ� સંત ને સ�સંગીને અથ� છે, અને જો એમને અથ� ન જણાય ને પોતાને અથ� જણાય
તો અમે એનો ત�કાળ �યાગ કરી દઈએ. અને અમે આ દેહ રાખીએ છીએ તે પણ સ�સંગીને અથ� જ રાખીએ છીએ,
પણ બીજો કોઈ દેહ રા�યાનો અથ� નથી. તે અમારા �વભાવને તો મૂળ� ��ચારી ને સોમલો ખાચર આિદક જે
હિરજન છે, તે કેટલાક વષ�થી અમાર ેપાસે ને પાસે રહે છે તે �ણે છે જ,ે ‘મહારાજને એક �ભુના ભ� િવના કોઈ
સંગાથે હેત સંબંધ નથી ને મહારાજ તો આકાશ સરખા િનલ�પ છે.’ એમ િનરંતર અમાર ેપાસેના રહેનારા છે તે અમારા
�વભાવને �ણે છે. અને અમે તો જ ેમન, કમ�, વચને પરમે�રના ભ� છે તેને અથ� અમારો દેહ પણ �ીકૃ�ણાપ�ણ કરી
રા�યો છે. માટે અમાર ેતો સવ� �કાર ેજ ેકોઈ ભગવાનના ભ� છે તે સંગાથે સંબંધ છે. અને ભગવાનના ભ� િવના તો
અમાર ેચૌદ લોકની સંપિ� તે તૃણખલા જવેી છે. ને જ ેભગવાનના ભ� હશે ને ભગવાન સંગાથે જ �ઢ �ીિત હશે, તેને
પણ રમણીય જ ેપંચિવષય તેને િવષે તો આનંદ ઊપજ ેજ નિહ; અને દેહને રા�યા સા� તો જવેા તેવા જ ેશ�દાિદક
િવષય તેણે કરીને ગજુરાન કર,ે પણ રમણીય િવષય થકી તો ત�કાળ ઉદાસ થઈ �ય. અને એવા જ ેહોય તે જ
ભગવાનના પિરપૂણ� ભ� કહેવાય.”

17. કાિરયાણી ૮ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! વેદ, શા�, પુરાણ અને ઇિતહાસને િવષે ભગવાનનું સગુણ
�વ�પ િન�પણ કયુ� છે અને િનગુ�ણ �વ�પ પણ િન�પણ કયુ� છે. તે ભગવાન જ ે�ીપુ�ષો�મ, તેનું િનગુ�ણ �વ�પ
કેવી રીતે સમજવું? અને સગુણ �વ�પ તે કેવી રીતે સમજવું ? અને તે ભગવાનનું િનગુ�ણ �વ�પ સમજવે કરીને
ભગવાનના ભ�ને કેટલો સમાસ છે? અને તે ભગવાનનું સગુણ �વ�પ સમજવે કરીને કેટલો સમાસ છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનનું િનગુ�ણ �વ�પ છે તે તો સૂ�મ થકી પણ અિત સૂ�મ છે અને પૃ�વી આિદક જે
સવ� ત�વ તેનું આ�ા છે અને તે થકી પર જ ે�ધાનપુ�ષ, તેનું આ�ા છે અને તે �ધાનપુ�ષ થકી પર જ ેશુ� પુ�ષ ને
�કૃિત તેનું આ�ા છે, અને તેથી પર જ ેઅ�ર, તેનું પણ આ�ા છે. અને એ સવ� ભગવાનનું શરીર છે. અને જમે
દેહથકી �વ છે તે સૂ�મ છે ને શુ� છે ને ઘણો �કાશમાન છે, તેમ એ સવ� થકી ભગવાન અિતશય સૂ�મ છે અને
અિતશય શુ� છે અને અિતશય િનલ�પ છે અને અિત �કાશે યુ� છે. અને જમે આકાશ છે તે પૃ�વી આિદક ચાર
ભૂતમાં �યાપક છે ને પૃ�વી આિદક ચાર ભૂત થકી અસંગી છે અને એ ચાર ભૂતની ઉપાિધ તે આકાશને અડતી નથી,
આકાશ તો અિતશય િનલ�પ થકો એ ચાર ભૂતને િવષે ર�ો છે; તેમ પુ�ષો�મ ભગવાન સવ�ના આ�ા�પે કરીને સવ�ને
િવષે ર�ા છે; તો પણ અિતશય િનિવ�કાર છે ને અસંગી છે ને પોતે પોતાના �વભાવે યુ� છે અને તે સરખો થવાને કોઈ
સમથ� નથી થતો. જમે આકાશ ચાર ભૂતમાં ર�ો છે, પણ ચાર ભૂત આકાશ જવેા િનલ�પ તથા અસંગી થવાને સમથ�
નથી થતા, તેમ જ પુ�ષો�મ ભગવાન સવ�ના આ�ા છે, તો પણ અ�ર પય��ત કોઈ પણ પુ�ષો�મ ભગવાન જવેા
સમથ� થવાને સમથ� નથી થતા. એવી રીતે જ ેઅિતશય સૂ�મપણું અને અિતશય િનલ�પપણું અને અિતશય શુ�પણું
અને અિતશય અસંગીપણું અને અિતશય �કાશે યુ�પણું અને અિતશય ઐ�ય� યુ�પણું; તે એ ભગવાનની મૂિત�ને
િવષે િનગુ�ણપણું છે. અને જમે િગરનાર પવ�ત છે તેને લોકાલોક પવ�તની પાસે મૂકીએ �યાર ેતે અિતશય નાનો ભાસે,
પણ િગરનાર પવ�ત કાંઈ નાનો થયો નથી, એ તો લોકાલોકની અિતશય મોટાઈ આગળ નાનો જણાય છે, તેમ
પુ�ષો�મ ભગવાનની મોટાઈ આગળ અ� આવરણે યુ� જ ેઅનંતકોિટ ��ાંડ તે અણુની પેઠે અિત સૂ�મ ભાસે છે,
પણ તે ��ાંડ કાંઈ નાના થઈ ગયા નથી, એ તો ભગવાનની મોટપ આગળ નાના જણાય છે. એવી રીતે ભગવાનની
મૂિત�ને િવષે જ ેઅિતશય મોટાઈ તે ભગવાનનું સગુણપણું છે.

18. કાિરયાણી ૮ ( para.3)

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

19. લોયા ૧ ( para.9)

�યાર પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “સંપૂણ� સ�સંગ થયો તે કેને કહીએ ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“એક તો અિતશય �ઢ આ�િન�ા હોય અને તે પોતાના આ�ાને દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણથી અિતશય અસંગી માને;
અને એ દેહ-ઇિ��યાિદકની િ�યાઓ તે પોતાને િવષે ન માને તો પણ પંચ વત�માનના િનયમમાં લેશમા� ફેર પડવા દે
નિહ. અને પોતે ���વ�પે વત� તો પણ પર�� જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેનું દાસપણું મૂકે નિહ, �વામી-સેવકપણે
કરીને ભગવાનની �ઢ ઉપાસના કર.ે અને ��ય� મૂિત� જ ેભગવાન તેને આકાશની પેઠે અિતશય અસંગી સમજ,ે જમે
આકાશ છે તે ચાર ભૂતમાં અનુ�યૂતપણે �યાપીને ર�ો છે અને ચાર ભૂતની જ ેિ�યા તે આકાશને િવષે થાય છે તો પણ
આકાશને એ પૃ�વી આિદક ચાર ભૂતના િવકાર અડતા નથી, તેમ ��ય� જ ે�ીકૃ�ણનારાયણ તે શુભ-અશુભ સવ�
િ�યાને કતા� થકા આકાશની પેઠે િનલ�પ છે એમ �ણે; અને તે ભગવાનનાં જ ેઅસં�યાત ઐ�ય� છે તેને સમજ ેજ,ે ‘આ
ભગવાન �વોના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા જણાય છે તો પણ એ અનંતકોિટ ��ાંડના કતા� હતા� છે અને ગોલોક,
વૈકંુઠ, �ેત�ીપ, ��પુર ઈ�યાિદક જ ેધામ તે સવ�ના �વામી છે અને અનંતકોિટ એવા જ ેઅ�ર�પ મુ� તે સવ�ના
�વામી છે;’ એવો ભગવાનનો મિહમા �ણીને તે ભગવાનને િવષે �વણાિદક ભિ�ને �ઢ કરીને રાખે અને તે
ભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી કર.ે એવી રીતે જ ેવત� તેનો સંપૂણ� સ�સંગ કહીએ.”

20. 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�.

21. લોયા ૭ ( para.3)



8/5/2019 આકાશ

localhost/save%5d/આકાશ.php 10/19

�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
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-

22. લોયા ૮ ( para.10)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “જનેો ચંચળ �વભાવ હોય તેને શાંત થવું અને જનેો શાંત �વભાવ હોય તેને
ચંચળ થવું; તે �ા િવચાર ેકરીને થાય છે ?” �યાર ેતેનો ઉ�ર પણ પોતે જ કય� જ,ે “જ ેચંચળ હોય તે એમ િવચાર ેજ,ે
‘હંુ આ�ા છંુ, �� છંુ, અિલંગ છંુ અને આકાશની પેઠે િ�થર છંુ.” એવે િવચાર ેકરીને ઉપશમ અવ�થાને પામે તો ચંચળ
હોય તે શાંત થાય અને જ ેશાંતને ચંચળ થવું હોય તેને તો ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નું માહા��ય �ણવું; ને
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માહા��ય �ણે �યાર ેભગવાનની નવ �કાર ેભિ� કર ેતથા ભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી કર,ે તેણે કરીને એનો
ચંચળ �વભાવ થાય છે.”

23. 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.”

24. 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
�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.”

25. લોયા ૧૫ ( para.7)

અને વેદાંત જ ેઉપિનષદ્ તથા યોગ તથા સાં�ય; એ �ણ શા� સનાતન છે, તે એ �ીકૃ�ણ પરમા�ાનું જ વણ�ન કર ેછે.
તે એ �ણ શા�ના મત તમને અમે પૃથક્-પૃથ�પણે કરીને કહીએ તે સાંભળો. તેમાં જ ેસાં�યવાળા છે તે તો ચોિવશ
ત�વને કહીને તેથી પર પંચિવશમાં પરમા�ાને કહે છે, પણ �વ-ઈ�રને પૃથ�પણે નથી કહેતા. તેનો એ અિભ�ાય છે
જ,ે ત�વ છે તે �વ િવનાના હોય નિહ; માટે ત�વ ભેળો તદા�કપણે ર�ો જ ે�વ તેને ત�વ�પ જ કહે છે, પણ ત�વ
થકી પૃથક્ નથી કહેતા. અને જમે �વને ચોિવશ ત�વ�પ માને છે તેમ ��ાંડાિભમાની જ ેઈ�ર, તેને પણ ચોિવશ
ત�વ�પ માને છે. એવી રીતે �વ-ઈ�ર એ બેયને ત�વ�પ માનીને ત�વ ભેળે જ એને ગણે છે, પણ ત�વથી નોખા
નથી ગણતા. અને એ પંચિવશમા પરમા�ાને કહે છે; એ સાં�યનો મત છે. પણ એમ ન સમજવું જ ે�વ નથી, કાં જ,ે
સાં�યવાળે ષ�સંપિ� �વણ, મનન, િનિદ�યાસાિદક સાધન ક�ા છે, તે �વને જ કરવાના ક�ા છે, પછી તે સાધને
કરીને િવચારને પામે ને તે િવચાર ેકરીને ત�વ થકી પોતે નોખો પડે ને પોતાને ���પ માને ને પરમા�ાને ભજ,ે એવી
રીતે સાં�યમત છે, તે મો�ધમ�માં શુક� ��યે નારદ�એ ક�ું જ-ે “�ज धम�मधम� च उभे स�ानृते �ज । उभे स�ानृते
��ा येन �जिस त�ज।।” એનો અથ� એમ છે જ,ે �ાર ેમુમુ�ુ આ�િવચાર કરવા બેસે �યાર ેતેને આડા જ ેધમ��પ
અથવા અધમ��પ, સ�ય�પ, અસ�ય�પ જ ેજ ેસંક�પ આવે તેનો �યાગ કરી અને જ ેિવચાર ેકરીને એને તજ ેછે તે
િવચારનો પણ �યાગ કરીને ���પે રહેવું, પણ દેહે કરીને ધમ��પ િનયમનો �યાગ કરવો ક�ો નથી; એ �ોકનો એ
અથ� છે. અને યોગવાળા છે તે ચોિવશ ત�વને પૃથક્ ગણે છે અને �વ-ઈ�રને પંચિવશમા કહે છે ને પરમા�ાને
છિવશમા કહે છે. અને િવવેકે કરીને પંચિવશમાને ત�વ થકી પૃથક્ સમ�ને તેને િવષે પોતાપણાની �ઢતા માનીને,
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ચોિવશ ત�વની જ ેવૃિ�યો તેનો િપંડીભાવ કરીને બળા�કાર ેછિવશમાને િવષે રાખે, પણ િવષય સ�મુખ જવા દે નિહ.
અને એમ સમજ ેજ,ે ‘મારી વૃિ� ભગવાનને મૂકીને બીજ ેઠેકાણે જશે તો મને સંસૃિત થશે.’ માટે અિત આ�હ કરીને
ઇિ��યો-અંતઃકરણની જ ેવૃિ�ઓ, તેને ભગવાનને િવષે રાખે. અને જ ેસાં�યવાળો છે તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘મારે
ઇિ��યો-અંતઃકરણ જ નથી તો જશે �ાં ?’ માટે પોતાને ���પ માનીને િનભ�ય રહે છે. અને જ ેયોગવાળો છે તે તો
ડરતો જ રહે છે. જમે કોઈક પુ�ષના હાથમાં તેલનું માથા લગણ ભરલેું પા� હોય ને તે પુ�ષને પગિથયાંને ઉપર ઊંચું
ચઢવું હોય ને બે કોરથી ઉઘાડી તરવારવાળા પુ�ષ ડરાવવાને ઊભા ર�ા હોય ને તે તેલને ઢળવા દેવું ન હોય ને તે
પુ�ષ જવેો ભયને પામે, તેમ યોગવાળો િવષય થકી બીયને ભગવાનને િવષે વૃિ�ઓને રાખે છે; એ યોગનો મત છે. અને
વેદાંત જ ેઉપિનષદ્ તેનો મત એ છે જ,ે સવ�ના અિતશય મોટા કારણ એવા જ ેપુ�ષો�મનારાયણ �� તેનું જ �હણ
કરીને બી� સવ�ને િમ�યા માને છે. જમે આકાશની �િ�ને જ ેપા�યો હોય તે બી� ત�વને દેખે નિહ, તેમ એ ��ને જે
દેખતો હોય તે બી� કોઈને દેખે નિહ; એવી રીતે વેદાંતનો મત છે.”

26. પંચાળા ૪ ( para.6)

એવો જ ેઅિ�� તેના પણ સવ�ને દશ�ન છે, પણ મનુ�યને ક�યાણનો િન�ય થતો નથી અને ભગવાનને ને સંતને દશ�ને
કરીને થાય છે. તેનું શું કારણ છે જ,ે ‘મનુ�યને ને સૂય�-અિ��ને િવ�િતપણું છે,’ માટે એને દશ�ને કરીને ક�યાણનો
િન�ય નથી થતો; કાં જ,ે એ અિ��નો �પશ� કર ેતો બળી મર.ે તથા સૂય� છે તેને કંુતા�એ દુવા�સાના આપેલા મં�ે કરીને
તે�યા �યાર ેતે સૂય� કંુતા� પાસે આ�યા, તે મનુ�ય�પે જવેા કંુતા� હતા તેવા જ સૂય� થઇને આ�યા �યાર ેતેના
અંગસંગનું સુખ આ�યું ને કણ��પ ગભ� ર�ો; પણ જવેા સૂય� �કાશવાન છે તેવા �કાશે સિહત આ�યા હોત તો કંુતા�
બળી મરત ને �પશ�નું સુખ પણ ન આવત. તથા સ�ાિજત યાદવ પાસે સૂય� આવતા તે પણ માણસ જવેા થઇને
આવતા. અને �ાર ેએ સૂય� કંુતા� પાસે તથા સ�ા�ત પાસે આ�યા �યાર ેશું આકાશમાં નહોતા ? આકાશમાં પણ
હતા ને બીજ ે�પે એના એ જ સૂય� કંુતા� ને સ�ાિજત પાસે આ�યા; અને જવેો સૂય�નો �કાશ છે તે સવ� એમાં છે ખરો,
પણ તેનો સંકોચ કરીને માણસ જવેા થઇને આ�યા છે. તેમ એ જ ેભગવાન છે તે પોતે પોતાના િદ�યભાવ સિહત જ
�વને જો દશ�ન આપે, તો મનુ�યને ઠીક ન પડે અને એમ �ણે જ,ે ‘આ તે શું ભૂત હશે કે શું હશે ? માટે એ ભગવાન
પોતાના ઐ�ય�નો સંકોચ કરીને મનુ�ય જવેા જ થઇને દશ�ન આપે છે અને પોતે પોતાના ધામમાં પણ િવરાજમાન છે;
�યાર ેતે મનુ�યને દશ�નમાં, �પશ�માં તથા નવ �કારની ભિ� કયા�માં આવે છે. અને જો ભગવાન મનુ�ય જવેા ન થાય
ને િદ�યભાવે વત�, તો મનુ�યને પોતામાં હેત થાય નિહ ને સુવાણ ન પડે. શા માટે ? તો મનુ�ય-મનુ�યને િવષે હેત થાય
છે ને સુવાણ થાય છે, પણ પશુને ને મનુ�યને હેત-સુવા�� થતી નથી અને પશુ-પશુને પર�પર હેત ને સુવા�� થાય છે;
કેમ જ,ે સ�િત-સ�િતમાં હેત થાય, પણ િવ�િતમાં થાય નિહ. તેમ ભગવાન પોતાના િદ�યભાવનો સંકોચ કરીને
પોતાના ભ�ને પોતામાં હેત થાય તે સા� માણસ જવેા જ ભગવાન થાય છે પણ િદ�યભાવ જણાવતા નથી; અને
િદ�યભાવ જણાવે તો િવ�િતપણું થાય, માટે ભ�ને પોતામાં હેત ને સુવા�� થાય નિહ. તે સા� મનુ�ય�પે એ
ભગવાન થાય છે �યાર ેપોતાનો િદ�યભાવ છે તેને છુપાવી રાખવો તે ઉપર જ પોતાની �િ� રહે છે અને છુપાવતે
છુપાવતે કદાિચત્ પોતે કોઈક કાય�માં ઉતાવળા થઇ �ય છે, �યાર ેિદ�યભાવ જણાઈ આવે છે. અને �ારકે પોતે
પોતાની ઇ�છાએ કરીને પણ પોતાના કોઈ ભ�ને જણાવે છે. જમે �ીકૃ�ણ ભગવાન ભી�મને મારવાને ઉતાવળા થયા
�યાર ેમનુ�યભાવ ભૂલી ગયા ને પોતામાં િદ�યભાવ આ�યો, તેણે કરીને પોતાના ભારને પૃ�વી સહન કરવા સમથ� ન
થઇ. તથા અજુ�નને િદ�યભાવ દેખા�યો તે પોતાની ઇ�છાએ દેખા�યો, પણ તે િદ�યભાવે૧ કરીને અજુ�નને સુખ ન થયું
ને બહુ �યાકુળ થઇ ગયા. પછી �ીકૃ�ણ ભગવાને પોતાનું મનુ�યપણે દશ�ન અજુ�નને આ�યું, �યાર ેઅજુ�નને સુખ થયું.
�યાર ેક�ું જ-ે “���ेदं मानुषं �पं तव सौ�ं जनाद�न । इदानीम�� संवृ�ः सचेताः �कृितं गतः ।।” માટે મનુ�યપણે કરીને
ભગવાન વત� તો જ �વને સાનુકૂળ પડે, નિહ તો ન પડે. તે સા� એ ભગવાન મનુ�યપણે વત� છે �યાર ેજ ેઆવી રીતે
નથી સમજતો, તેને મનુ�યભાવ દેખીને અવળું પડે છે. અને જો એ ભગવાન િદ�યભાવે જ વત�, તો મન-વાણીને અગોચર
હોય તે �વના ���ામાં આવે નિહ. માટે એ બે �કાર ેભગવાનને શા�માં ક�ા છે, તેવી રીતે જણેે યથાથ� ���ા
હોય તેને સંશય ન થાય અને જો એમ ન સમજ ેતો સંશય જ�ર થાય. અને જ ેએમ કહે છે જ,ે ‘મ� ભગવાનને ���ા છે
ને મને િન�ય છે,’ ને જો તે આ વાતને સમ�ો નથી, તો તેનો િન�ય કાચો છે. જમે કોઈક પુ�ષ �ોક શી�યો હોય
તથા કીત�ન શી�યો હોય ને તેને પૂછીએ જ,ે ‘તને આ �ોક તથા કીત�ન આવ�યો ?’ �યાર ેકહે જ,ે ‘આવ�યો,’ ને કંઠથી
મુખપાઠે કહી દેખાડે; પણ પછી થોડાક િદવસ થાય �યાર ેતે �ોક-કીત�નને ભૂલી �ય. �યાર ેએ તે શું જ,ે એને �ાર ેએ
શી�યો હતો �યાર ેજ એને એટલો આવ�યો નહોતો; કેમ જ,ે �વણ-મનને કરીને એનો �ઢ અ�યાસ થઇને એના
�વમાં એ �ોક-કીત�ન ચોટંી નહોતો ગયો. અને કોઈક વાતનો બાળકપણામાં જ એવો અ�યાસ થયો હોય છે, તો એ
યુવા થાય, વૃ� થાય તો પણ તે વાતનું �ાર ેકામ પડે �યાર ેસાંભરી આવે છે. તેમ એણે ભગવાનનો િન�ય કય� હતો
�યાર ેજ એના િન�યમાં કસર રહી ગઈ હતી, અને જો કસર ન રહી હોત ને આવી રીતે �થમથી જ �વણ કરીને ને તેનું
મનન કરીને તેનો �ઢ અ�યાસ એના �વમાં થયો હોત તો એને કોઈ િદવસ સંશય થાત જ નિહ.”
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27. 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
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.”

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
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�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.5)

હવે �ાનનું �વ�પ કહીએ છીએ જ,ે �ાનિન�પણને િવષે બે શા� છે; એક સાં�યશા� ને બીજંુ યોગશા�. તેમાં
સાં�યશા�નો મત એ છે જ,ે જમે આકાશ જ ેતે પૃ�વી, જળ, તજે, વાયુ તેમાં �યાપક છે અને આકાશ િવના એક અણુ
પણ �ાંય ખાલી નથી તો પણ પૃ�વી આિદકના જ ેિવકાર તે આકાશને અડતા જ નથી, તેમ પુ�ષો�મ ભગવાન છે,
તેને આકાશની પેઠે માિયક િવકાર કોઈ અડતો જ નથી. એ વાતા� કૃ�ણતાિપની ઉપિનષદ્ માં કહી છે જ,ે �ારે
દુવા�સાઋિષ વૃંદાવનને િવષે આ�યા �યાર ે�ીકૃ�ણભગવાને ગોપીઓને ક�ું જ,ે ‘દુવા�સા ભૂ�યા છે, માટે સવ� થાળ
લઇને �ઓ.’ પછી ગોપીઓએ પૂ�ું જ,ે ‘આડાં યમુના� છે, તે કેમ ઉતરાશે ?’ �યાર ે�ીકૃ�ણ ભગવાને ક�ું જ,ે
‘યમુના�ને તમે એમ કહેજો જ,ે �ીકૃ�ણ સદા ��ચારી હોય તો માગ� દે�ો.’ પછી ગોપીઓએ હસતી હસતી
યમુના�ને કાંઠે જઇને એમ ક�ું, �યાર ેયમુના�એ ત�કાળ માગ� દીધો. પછી ગોપીઓએ ઋિષને જમાડતાં તે ઋિષ
સવ�ના થાળ જમી ર�ા. પછી ગોપીઓએ ક�ું જ,ે ‘અમે ઘેર કેમ કરીને જઈએ ? આડાં યમુના� છે.’ �યાર ેતે ઋિષએ
પૂ�ુ જ,ે ‘આ�યા �યાર ેકેમ કરીને આ�યા હતા ?’ પછી ગોપીઓએ ક�ું જ,ે ‘�ીકૃ�ણે એમ ક�ું હતું જ,ે અમે સદા
બાળ��ચારી હોઇએ તો યમુના�ને કહેજો જ ેમાગ� દેજો. પછી યમુના�એ માગ� દીધો તે તમારી પાસે આ�યા
છીએ.’ તે વાત સાંભળીને ઋિષ બો�યા જ,ે ‘હવે યમુના�ને એમ કહેજો જ,ે દુવા�સા સદા ઉપવાસી હોય તો માગ�
દે�ો.’ પછી ગોપીઓએ હસતી હસતી જઇને એમ ક�ું �યાર ેયમુના�એ ત�કાળ માગ� દીધો. �યાર ેગોપીઓ સવ� એ
બે વાત જોઇને અિતશય આ�ય� પામી. માટે ભગવાનનું �વ�પ તો એવું આકાશની પેઠે િનલ�પ છે અને સવ�
િ�યાઓને કતા� થકા ભગવાન અકતા� છે અને સવ�ના સંગી થકા પણ અ�યંત અસંગી છે, એવી રીતે સાં�યશા�
ભગવાનના �વ�પને િનલ�પપણે કરીને કહે છે એવું સમજવું, એ સાં�યને મતે �ાન છે.

30. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેપોતાના બે ભજુ ઊંચા ઉપાડીને સવ�ને છાના રા�યા ને પછી પોતાના મુખારિવંદની આગળ �તુિત
કરીને બેઠા એવા જ ેસંત તે ��યે �ી�મહારાજ એમ બોલતા હવા જ,ે “હે સંતો ! જ ેમોટેરા મોટેરા હો ને વાતમાં
સમજતા હો, તે આગળ બેસો ને આ એક વાત ક�ં છંુ તે સવ� િચ� દઈને સાંભળજો. અને આ જ ેમાર ેવાત કરવી છે, તે
કાંઈ દંભે કરીને નથી કરવી તથા માને કરીને નથી કરવી તથા પોતાની મો�પ વધારવા સા� નથી કરવી. એ તો એમ
�ણીએ છીએ જ,ે ‘આ સવ� સંત તથા હિરભ� છે તેમાંથી એ વાત કોઈને સમ�ઈ �ય તો તેના �વનું અિત �ડંુ
થાય,’ તે સા� કરીએ છીએ. અને આ જ ેવાત છે, તે મારી દીઠેલ છે ને મારા અનુભવે કરીને પણ મ� િસ� કરી છે અને
સવ� શા�માં પણ મળતી આવે છે. અને તે એ વાત સભામાં કયા� જવેી નથી તો પણ સભામાં કરીએ છીએ જ,ે મારે
સહજ �વભાવે એમ વત� છે જ,ે આ સંસારને િવષે જ ેઅિત �ડો શ�દ તથા અિત �ડો �પશ� તથા અિત �ડો ગંધ તથા
અિત �ડો રસ તથા અિત �ડંુ �પ એ જ ેપંચિવષય તેમાં હંુ મારા મનને બાંધવાને ઈ�છંુ તો પણ નથી બંધાતું ને એમાં
અિતશય ઉદાસ રહે છે. અને એ જ ેસારા પંચિવષય તથા નરસા પંચિવષય તે બેય સમ વત� છે. અને રા� તથા રંક તે
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પણ સમ વત� છે. અને િ�લોકીનું રા� કરવું તથા ઠીક�ં લઈને માગી ખાવું તે પણ સમ વત� છે અને હાથીને હો�ે બેસવું
તથા પગપાળા ચાલવું તે પણ સમ વત� છે. અને કોઈક ચંદન તથા પુ�પ તથા સારાં વ� તથા ઘરણેાં ચડાવે તથા ધૂળ
નાખે તે બેય સમ વત� છે. અને કોઈક માન આપે તથા કોઈક અપમાન કર ેતે બેય પણ સમ વત� છે. તથા સોનું, �પું,
હીરો તથા કચરો તે બેય સમ વત� છે અને આ હિરભ� બહુ મોટો છે ને આ હિરભ� નાનો છે એમ પણ નથી જણાતું,
બધાય હિરભ� સરખા જણાય છે. અને મારા અંતઃકરણને િવષે અિત તી� વૈરા�ય વત� છે, તેનો પણ ભાર નથી
જણાતો; જમે કોઈકે માથે પાણો ઉપા�યો હોય તથા �િપયા ને સોનામહોરની વાંસળી કે�યે બાંધી હોય તેનો ભાર
જણાય છે, તેમ ભાર નથી જણાતો. અને માર ેિવષે સ�મ� છે તેનો પણ ભાર નથી જણાતો. તથા માર ેિવષે �ાન છે જે
‘હંુ �� છંુ,’ તેનો પણ ભાર નથી જણાતો. અને આ જ ેહંુ ઉપર થકી કોઈક પદાથ�ને વખાણું છંુ ને કોઈક પદાથ�ને
કુવખાણું છંુ તે તો �ણી�ણીને ક�ં છંુ. અને જ ેજ ેપદાથ�ને િવષે ઇિ��યોની વૃિ�ને બળા�કાર ેજોડંુ છંુ તે માંડ માંડ તે
પદાથ� સ�મુખ રહે છે અને �ાર ેઢીલી મેલું છંુ �યાર ેતરત પાછી વળી આવે છે. જમે આકાશને િવષે પથરો ફગાવીએ તે
�ાં સુધી હાથને જોર ેકરીને ઠેલાય �યાં સુધી જ આકાશને િવષે રહે ને પછી પાછો પૃ�વીને િવષે આવીને પડે છે; અને
જમે પૂંછલેલ ઢોર હોય તેને માણસ બળા�કાર ેકરીને �ાં સુધી ઊંચું ઝાલી રાખે �યાં સુધી રહે ને �ાર ેમૂકી દે �યારે
ધબ લઈને પડી �ય; અને જમે કોઈક પુ�ષ સૂઝે એટલો બિળયો હોય ને દાંતે આખી સોપારી ભાંગી નાખતો હોય અને
તે પુ�ષને દશવીશ કાગદી લીબંુ ચુસા�યાં હોય, પછી તે શેકેલા ચણા પણ માંડ માંડ ચાવે, તેમ િવષય સ�મુખ
બળા�કાર ેવૃિ�ને જોડીએ છીએ તો માંડ માંડ જોડાય છે. તે આ જ ેએમ મને વત� છે તેનું શું કારણ છે ? તો મારી
ઇિ��યોની જ ેવૃિ� છે તે પાછી વળીને સદા �દયને િવષે જ ેઆકાશ છે તેને િવષે વત� છે અને તે �દયાકાશને િવષે
અિતશય તજે દેખાય છે. જમે ચોમાસાને િવષે આકાશમાં વાદળાં છાઈ ર�ાં હોય તેમ મારા �દયને િવષે એકલું તજે
�યાપી ર�ું છે.

31. ગઢડા મ�ય ૧૭ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાં�યવાળે ચોિવશ ત�વ ક�ા છે, તે સાં�યને મતે �ેિવશ ત�વ ને ચોિવશમો �ે��
જ ે�વ ઈ�ર�પ ચૈત�ય છે. તે એ રીતે ચોિવશ ત�વ ક�ા છે; કેમ જ,ે �ે� �ે��ને તો અ�યો�ય આ�યપણું છે. તે
�ે�� િવના �ે� કહેવાય નિહ ને �ે� િવના �ે�� કહેવાય નિહ. તે માટે ત�વ ભેળા જ �વ ઈ�રને ક�ા છે. અને
ભગવાન છે તે તો �ે� ને �ે��; એ બ�ેના આ�ય છે. માટે ભગવાન થકી માિયક ત�વ જુદા કેમ કહેવાય ? અને જમે
આકાશ છે તેને િવષે ચાર ત�વ ર�ાં છે, તો પણ આકાશને કોઈનો દોષ અડતો નથી; તેમ પરમે�રના �વ�પને પણ
માિયક ત�વનો એકેય દોષ અડતો નથી, એવું જ ભગવાનનું �વ�પ છે. તેમાં ચોિવશ ત�વ કહીએ તેમાં શો બાધ છે ?
અને ત�વે રિહત કહેવું તેમાં શું િનબા�ધપણું આવી ગયું? અમને તો એમ જણાય છે.”

32. ગઢડા મ�ય ૬૪ ( para.3)

પછી પુ�ષો�મ ભ�ે �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાન �વના ક�યાણને અથ� આ જગતને સજૃ ેછે, તે િવ� ન ર�યું હોય ને
માયાના ઉદરમાં �વ હોય તેનું ભગવાન ક�યાણ કર ેતો શું ન થાય ? જ ેઆટલો િવ� સજૃવાનો ભગવાન દાખડો કરે
છે ? એ �� છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન �ીકૃ�ણપુ�ષો�મ છે, તે તો રા�િધરાજ છે અને
અખંડમૂિત� છે અને પોતાનું અ�રધામ�પી જ ેતખત તેને િવષે સદા િવરાજમાન છે. અને તે અ�રધામને આિ�ત
અનંતકોિટ ��ાંડ ર�ા છે. તે જમે કોઈક મોટો ચ�વત� રા� હોય ને તેને અસં�ય ગામડાં હોય, તેમાંથી એક-બે ગામ
ઉ�ડ થયા હોય અથવા વ�યાં હોય પણ તે તો તે રા�ની ગણતીમાં પણ ન હોય; તેમ �ીકૃ�ણભગવાન તે અનંતકોિટ
��ાંડના પિત છે, તે ��ાંડોનો કાંઈ એક સામટો �લય થતો નથી અને તેમાંથી એકાદા ��ાંડનો �લય થાય તે તો
ભગવાનની ગણતીમાં પણ નથી. અને તે �ીકૃ�ણભગવાનનો દેવકી� થકી જ ેજ�મ તે તો કથન મા� છે અને એ
�ીકૃ�ણ તો સદા અજ�મા છે. અને તે �ીકૃ�ણભગવાનનું જ ેઅ�રધામ છે, તે �યિતરકેપણે તો �કૃિત પુ�ષ થકી પર છે
અને અ�વયપણે કરીને તો સવ� ઠેકાણે છે. જમે આકાશ છે તે અ�વયપણે કરીને તો સવ�� છે અને �યિતરકેપણે તો ચાર
ભૂત થકી પર છે, તેમ જ �ીકૃ�ણભગવાનનું અ�રધામ છે. અને તે ધામને િવષે ભગવાન અખંડ િવરાજમાન રહે છે. અને
તે ધામમાં ર�ા થકા અનંતકોિટ જ ે��ાંડ છે તેને િવષે �ાં જનેે જમે દશ�ન દેવું ઘટે �યાં તેને તેમ દશ�ન દે છે અને જે
સાથે બોલવું ઘટે તે સાથે બોલે છે અને જનેો �પશ� કરવો ઘટે તેનો �પશ� કર ેછે. જમે કોઈક િસ�પુ�ષ હોય તે એક
ઠેકાણે બેઠો થકો હ�રો ગાઉ દેખે ને હ�રો ગાઉની વાતા�ને સાંભળે, તેમ ભગવાન પોતાના અ�રધામમાં ર�ા થકા
અનંતકોિટ ��ાંડને િવષે �ાં જમે જણાવું ઘટે �યાં તેમ જણાય છે અને પોતે તો સદા પોતાના અ�રધામમાં જ છે.
અને એક ઠેકાણે ર�ા થકા જ ેઅનંત ઠેકાણે જણાય છે, તે તો પોતાની યોગકળા છે. જમે રાસમંડળને િવષે જટેલી
ગોપીઓ તેટલા જ પોતે થયા. માટે એક ઠેકાણે ર�ાં થકા જ ેઅનંત ઠેકાણે દેખાવું એ જ ભગવાનનું યોગકળાએ કરીને
�યાપકપણું છે; પણ આકાશની પેઠે અ�પપણે કરીને �યાપક નથી. અને જ ેભગવાનની યોગમાયાએ કરી પચાસ કરોડ
યોજન જ ેપૃ�વીનું મંડળ છે, તે �લય કાળને િવષે પરમાણુ�પ થઈ �ય છે અને તે પૃ�વી પાછી સૃિ�કાળને િવષે
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પરમાણુમાંથી પચાસ કરોડ યોજન થાય છે. અને ચોમાસું આવે છે �યાર ેગાજ-વીજ ને મેઘની ઘટા થઈ આવે છે. એ
આિદક સવ� આ�ય� તે ભગવાનની યોગમાયાએ કરીને થાય છે.

33. વરતાલ ૭ ( para.3)

પછી શોભારામ શા�ીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાનનું અ�વયપણું કેમ છે અને �યિતરકેપણું કેમ છે?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અ�વય �યિતરકેની વાતા� તો એમ છે જ,ે ભગવાન અધા�ક માયાને િવષે અ�વય થયા
છે ને અધા�ક પોતાના ધામને િવષે �યિતરકે ર�ા છે, એમ નથી. એ તો ભગવાનનું �વ�પ જ એવું છે જ,ે માયામાં
અ�વય થયા થકા પણ �યિતરકે જ છે, પણ ભગવાનને એમ બીક નથી જ,ે ‘રખે હંુ માયામાં �ઉં ને અશુ� થઈ �ઉં !’
ભગવાન તો માયાને િવષે આવે �યાર ેમાયા પણ અ�રધામ�પ થઈ �ય છે અને ચોિવશ ત�વને િવષે આવે તો
ચોિવશ ત�વ પણ ���પ થઇ �ય છે. તે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે ‘धा�ा �ेन सदा िनर�कुहकं स�ं परं धीमिह
।।’ ઇ�યાિદક અનંત વચને કરીને ભગવાનના �વ�પનું �િતપાદન કયુ� છે. અને જમે વૃ�નું બીજ હોય તેમાં પણ
આકાશ છે. પછી એ બીજમાંથી વૃ� થયું �યાર ેતે વૃ�નાં ડાળ, પાનડાં, ફૂલ, ફળ એ સવ�ને િવષે આકાશ અ�વય થયો,
પણ �ાર ેવૃ�ને કાપે �યાર ેવૃ� કપાય તે ભેળો આકાશ કપાય નિહ, અને વૃ�ને બાળે �યાર ેઆકાશ બળે નિહ. તેમ
ભગવાન પણ માયા ને માયાનું કાય� તેને િવષે અ�વય થયા થકા પણ આકાશની પેઠે �યિતરકે જ છે, એમ ભગવાનના
�વ�પનું અ�વય �યિતરકેપણું છે.”

34. 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.
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.”

35. વરતાલ ૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિનમંડળ સમ�ત ��યે �� પૂ�ો જ,ે “રાજસી, તામસી ને સાિ�વકી; એ �ણ �કારનું જ ેમાિયક
સુખ તે જમે �ણ અવ�થાને િવષે જણાય છે, તેમ િનગુ�ણ એવું જ ેભગવાન સંબંધી સુખ તે કેમ જણાય છે ?” પછી એ
��નો ઉ�ર મુિનમંડળ સમ�ત મળીને કરવા માંડયો, પણ એનું સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“પૃ�વી આિદક ચાર ભૂત િવના એકલો જ આકાશ હોય અને જટેલા આકાશને િવષે તારા છે તેટલા ચં�મા હોય ને તેનો
જવેો �કાશ થાય, તેવો િચદાકાશનો �કાશ છે. અને તે િચદાકાશને મ�યે સદાય ભગવાનની મૂિત� િવરાજમાન છે. તે
મૂિત�ને િવષે �ાર ેસમાિધ થાય �યાર ેએક �ણમા� ભગવાનના �વ�પમાં િ�થિત થઇ હોય, તે ભજનના કરનારાને
એમ જણાય જ,ે ‘હ�રો વષ� પય��ત મ� સમાિધને િવષે સુખ ભોગ�યું.’ એવી રીતે ભગવાનના �વ�પ સંબંધી જ ેિનગુ�ણ
સુખ તે જણાય છે. અને જ ેમાિયક સુખ છે તે બહુકાળ ભોગ�યું હોય તો પણ અંતે �ણ જવેું જણાય છે. માટે
ભગવાનના �વ�પ સંબંધી જ ેિનગુ�ણ સુખ છે તે અખંડ અિવનાશી છે, ને જ ેમાિયક સુખ છે તે નાશવંત છે.”

36. વરતાલ ૧૩ ( para.3)
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પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “�� છે તે તો સવ�� �યાપક છે એમ સવ� કહે છે; તે જ ે�યાપક હોય તેને મૂિત�માન
કેમ કહેવાય અને જ ેમૂિત�માન હોય તેને �યાપક કેમ કહેવાય ? એ �� છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�� તો
એકદેશી છે પણ સવ�દેશી નથી ને તે �� તે �ીકૃ�ણ ભગવાન છે તે એકદેશી થકા સવ�દેશી છે. જમે કોઈક પુ�ષે
સૂય�ની ઉપાસના કરી હોય પછી સૂય� તેને પોતાના સરખી �િ� આપે, �યાર ેતે પુ�ષ �ાં સુધી સૂય�ની �િ� પહોચંતી
હોય �યાં સુધી દેખે. અને વળી જમે િસ�દશાવાળો પુ�ષ હોય તે હ�રો ને લાખો ગાઉ ઉપર કોઈક વાત કરતો હોય
તેને જમે પાસે વાતા� કર ેને સાંભળે તેમ સાંભળે, તેમ જ લાખો ગાઉ ઉપર કાંઈક વ�તુ પડી હોય તેને મનુ�યના જવેડા
હાથ હોય તેણે કરીને પણ ઉપાડે; તેમ �ીકૃ�ણ ભગવાન એક ઠેકાણે ર�ા થકા પોતાની ઈ�છાએ કરીને �ાં દશ�ન દેવા
હોય �યાં દશ�ન આપે છે અને એક�પ થકા અનંત�પે ભાસે છે. અને િસ� હોય તેમાં પણ દૂર�વણ, દૂરદશ�ન�પ
ચમ�કાર હોય, તો પરમે�રમાં હોય તેમાં શું આ�ય� છે ? અને ભગવાનને �ંથમાં �યાપક ક�ા છે, તે તો મૂિત�માન છે તે
જ પોતાની સામથ�એ કરીને એક ઠેકાણે ર�ા થકા સવ�ને દશ�ન આપે છે, એમ �યાપક ક�ા છે; પણ આકાશની પેઠે
અ�પ થકા �યાપક નથી. ભગવાન તો સદા મૂિત�માન જ છે. તે મૂિત�માન ભગવાન અ�રધામમાં ર�ા થકા જ અનંત
કોિટ ��ાંડમાં ભાસે છે.”

37. અમદાવાદ ૧ ( para.2)

તે સભામાં �ી�મહારાજ અંતર સામી �િ� કરીને િવરાજમાન હતા. પછી ને�કમળને ઉઘાડીને સવ� સામું જોયું. પછી
એમ બો�યા જ,ે “અમાર ેએક �યાનનાં અંગની વાતા� કરવી છે, તે વાતા� મો�ધમ�ને િવષે પણ કહી છે. અને જ ેમોટા
મોટા એ �યાને કરીને િસ�દશાને પા�યા છે તે પણ અમે ઘણાક દીઠા છે ને અમારા પણ અનુભવમાં એમ વત� છે જ,ે
અનંત �કારના �યાન છે, પણ જ ેઆ વાત કહેવી છે તેની બરોબર બીજંુ કોઈ �યાન થાય નિહ, જમે કોઈ ચમ�કારી મં�
હોય અથવા ચમ�કારી ઔષિધ હોય, તેમાં �વાભાિવક જ ચમ�કાર ર�ો છે, તેમ જ ેઆ �યાન અમાર ેકહેવું છે તે
�યાનમાં પણ એવો �વાભાિવક જ ચમ�કાર છે જ,ે ત�કાળ િસ�દશાને પામી �ય. હવે તે વાતા� કરીએ છીએ, એ જે
�યાનનો કરનારો છે તેને જમણા ને�માં સૂય�નું �યાન કરવું ને ડાબા ને�માં ચં�નું �યાન કરવું. એવી રીતે �યાન કરતા
કરતા સૂય� ને ચં�મા જવેા આકાશમાં છે તેવા ને તેવા જ ને�માં દેખાવા માંડે, �યાર ેજમણું ને� છે તે તપવા માંડે ને ડાબું
ને� છે તે ઠરવા માંડે, �યાર ેસૂય�ની ધારણા ડાબા ને�માં કરવી ને ચં�ની ધારણા જમણા ને�માં કરવી. એવી રીતે
ધારણા કરીને પછી સૂય�ને ને ચં�ને અંત��િ� કરીને �દયાકાશમાં જોયા કરવા અને જોનારો જ ેપોતાનો �વ તેના �પને
પણ દેખવું અને દેખનારો જ ે�વા�ા તેને િવષે પરમા�ાનું �યાન કરવું. પછી તેનું જ ેવાસનાિલંગ દેહ છે, તે જમે ર�ટનો
ફાળકો ફર ેતેમ આકાશને િવષે ફરતું જણાય. પછી એવી રીતે �યાન કરતા થકા ભગવાનનું જ ેિવ��પ છે તેનું દશ�ન
તેને થાય છે, ને તે �પને િવષે ચૌદે લોકની રચના છે તે દેખાઈ આવે છે. અને તે �વ�પ અિતશય મોટંુ પણ નથી
દેખાતું. જમે વટપ�શાયી ભગવાન એક વડના પ�માં નાના બાળક થઈને પોઢ�ા હતા અને તે જ ભગવાનના ઉદરને
િવષે માક� ડેય ઋિષએ સમ� ��ાંડ દીઠંુ. એવી રીતે ભગવાનનું �યાન કરતા થકા જટેલાં કાંઈ શા�માં પદાથ� ક�ા છે,
તે સવ� એની �િ�માં આવે છે, �યાર ેએના �વા�ાને િવષે જ ેકાંઈક નાિ�તક ભાગ ર�ો હોય તે મટી �ય છે અને તેનો
�વ અિત બિળયો થાય છે, અને જ ેજ ેશા�માં ક�ું છે, તે સવ� સ�ય છે. એવી એને �ઢ �તીિત આવે છે અને
અિણમાિદક અ� િસિ�ઓ તે પણ એ �યાનના કરનારાને આવીને હાજર થાય છે અને �ાં લગણ સૂય�ની ને ચં�ની
િકરણ પહોચંતી હોય �યાં લગી તેની �િ� પહોચંે એવી અનંત િસિ�ઓ �કટે છે, પણ પરમે�રનો ભ� છે માટે કોઈ
િસિ�ઓને �હણ કરતો નથી, કેવળ પરમે�રનું જ �યાન કર ેછે, �યાર ેએ �યાનનો કરનારો નારદ, સનકાિદક,
શુક�ના સરખી િસ�દશાને પામે છે. માટે અનંત �કારના �યાન છે, પણ ત�કાળ િસ�દશાને પમાડે એવું તો એ જ
�યાન છે.”

38. ગઢડા અં�ય ૩ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે ઉ�ર કરીએ, એનો તો ઉ�ર એમ છે જ,ે �ાન ને વૈરા�યે કરીને �ણ શરીર,
�ણ અવ�થા ને �ણ ગુણ એ સવ� માિયક ઉપાિધ થકી ચૈત�ય જુદો થઈ �ય છે અને કેવળ સ�ામા� રહે છે, પણ
માિયક ઉપાિધનો લેશ પણ રહેતો નથી. �યાર ેજમે દીપકનો અિ�� તે કોિડયું, તેલ ને વા� એ �ણને યોગે કરીને �િ�માં
આવે તથા �હણ કયા�માં આવે, પણ �ાર ેએ �ણ �કારની ઉપાિધનો સંગ છૂટી �ય છે �યાર ેએ અિ�� કોઈની
�િ�માં પણ ન આવે અને �હણ પણ ન થાય; ને ઉપાિધએ યુ� હોય �યાર ેજ �િ�એ આવે ને �હણ કયા�માં આવે,
તેમ �ાન વૈરા�યે કરીને સવ� માિયક ઉપાિધ િનવૃિ� પામે છે �યાર ેએ �વા�ા છે તે કેવળ ��સ�ા મા� રહે છે ને તે
મન-વાણીને અગોચર છે ને કોઈ ઇિ��યે કરીને �હણ કયા�માં આવતો નથી. પછી તે કાળે તો એને જો શુ� સં�દાયે
કરીને ભગવાનનું �ાન �ા� થયું હોય ને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નું માહા��ય યથાથ�પણે સમ�યું હોય, તેને તો
સવ� માિયક ઉપાિધનો સંગ ટળી �ય ને પોતાનો �વા�ા ���પ થાય તો પણ ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને િવષે
જ ેદયા ને �ીિત તે િનરંતર રહે છે. �યાં ��ાંત છે:- જમે દીપકની �ોત છે તેને �ાર ેઉપાિધનો સંગ ટળી �ય છે �યારે
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એ અિ�� કોઈ ઇિ��યે કરીને �હણ ન થાય, એવો આકાશને િવષે રહે છે તો પણ એ અિ��ને િવષે સુગંધી તથા દુગ�ધીનો
જ ેપાશ લા�યો હોય તે ટળતો નથી. જમે વાયુ છે તે તો અિ�� થકી પણ વધુ અસંગી છે તો પણ તેને સુગંધી તથા
દુગ�ધીનો પાશ લાગે છે. તેમ જ �વા�ાને �ાન, વૈરા�યે કરીને માિયક ઉપાિધનો સંગ ટળી �ય છે તો પણ સ�સંગનો
પાશ લા�યો છે તે ટળતો નથી. અને તે ���પ થાય છે તો પણ નારદ, સનકાિદક ને શુક�ની પેઠે ભગવાન તથા
ભગવાનના ભ�ને િવષે અિતશય દયા ને �ીિતએ યુ� વત� છે, �યાં �ોક છે જ ે: “प�रिनि�तोऽिप नैगु��
उ�म�ोकलीलया । गृहीतचेता राजष� आ�ानं यदधीतवान्” તથા “हरेगु�णाि��मितभ�गवान् बादरायिणः ।
अ�गा�हदा�ानं िन�ं िव�ुजनि�यः” તથા ‘आ�ारामा� मुनयो’ તથા ‘�ायेण मुनयो राजन्’ તથા ગીતામાં ક�ું છે
જ,ે “��भूतः �स�ा�ा न शोचित न का�ित । समः सव�षु भूतेषु म���ं लभते पराम्” ઈ�યાિદક ઘણાક �ોકે કરીને
�િતપાદન કયુ� છે જ,ે ‘ભગવાનના ભ� હોય તે �ાન, વૈરા�યે કરીને માિયક ઉપાિધને �યાગ કરીને ���પ થયા હોય
તો પણ ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ને િવષે દયા અને �ીિત તેણે યુ� હોય છે.’ અને જ ેભગવાનનો ભ� ન હોય
ને કેવળ આ��ાન ને વૈરા�યે કરીને માિયક ઉપાિધને ટાળીને સ�ા મા� વત�તો હોય, તેને તો સાધનદશાને િવષે
ભગવાનની ઉપાસનાએ રિહત એવા જ ેકેવળ આ��ાની તેના સંગ�પ કુસંગનો પાશ લા�યો છે; માટે ભગવાન અને
ભગવાનના ભ�ને િવષે દયા ને �નેહ થતા નથી. જમે વાયુને ને અિ��ને દુગ�ધનો પાશ લાગે છે તેમ જ તેને તે કુસંગનો
પાશ લા�યો છે, તે કોઈ �કાર ેટળતો નથી. જમે અ��થામા ���પ થયો હતો, પણ એને કુસંગનો પાશ લા�યો હતો;
માટે �ીકૃ�ણ ભગવાન ને તે ભગવાનના ભ� જ ેપાંડવ તેને િવષે દયા ને �નેહ થયા નિહ. તેમ કેવળ જ ેઆ��ાની છે
તે ���પ થાય છે તો પણ તેને કુસંગનો પાશ જતો નથી ને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�માં દયા ને �નેહ થતા નથી.
માટે ભગવાનના ભ�ને તો માિયક ઉપાિધનો સંગ મટી �ય છે તો પણ ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�, તેને િવષે
અિતશય દયા ને �ીિત વૃિ�ને પામે છે. પણ કોઈ રીતે દયા તથા �ીિત ટળતી નથી, અખંડ રહે છે.” એમ વાતા� કરીને
�ી�મહારાજ ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

39. ગઢડા અં�ય ૪ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ ેમોટેરા પરમહંસ ��યે �� પૂ�ો જ,ે “આ દેહને િવષે �વ ર�ો છે, તે એક ઠેકાણે કેવી રીતે ર�ો
છે ને સવ� દેહમાં કેવી રીતે �યાપી ર�ો છે ? તે કહો” પછી જનેે જવેું ભા�યું તેણે તેવું ક�ું, પણ �ી�મહારાજના ��નું
કોઈથી સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે દેહને િવષે અ�ાિદક રસનો િવકાર વીય� છે, તેમ
પંચમહાભૂતના િવકાર�પ એવું એક �દયને િવષે માંસનું ચ� છે, તેને િવષે �વ ર�ો છે. તે જમે ચીથંરાનો કાકડો હોય
તેને તેલે પલાળીને અિ��એ સળગા�યો હોય તેમ �વ છે તે, તે માંસના ચ� સંઘાથે વળગીને ર�ો છે. અને વળી જમે
લોઢાનો ખીલો હોય તેને િવષે અિ�� �યાપી ર�ો હોય, તેમ માંસના ચ�ને િવષે �વ જ ેતે િવશેષ સ�ાએ કરીને �યાપી
ર�ો છે અને સામા�ય સ�ાએ કરીને બધા દેહને િવષે �યાપી ર�ો છે. માટે જ ેજ ેઠેકાણે દેહમાં દુઃખ થાય છે તે સવ�
દુઃખ �વને જ છે, પણ દેહના સુખ-દુઃખ થકી એ �વ જુદો ન કહેવાય. અને કોઈક એમ કહેશે જ,ે ‘�વ તો �કાશમાન
છે અને માંસનું ચ� ને દેહ તો �કાશે રિહત છે, તે બેને એક બી�માં મ�યા કેમ કહેવાય ? તો એનો ઉ�ર એમ છે જ,ે
જમે તેલ, કોિડયું ને વા� તેના સંબંધ િવના એકલો અિ��નો �ોિત આકાશને િવષે અધરપધર રહેતો નથી. તેમ
પંચભૂતના િવકાર�પ એવું જ ેમાંસનું ચ�, તેના સંબંધ િવના એકલો �વ રહેતો નથી અને જમે કોિડયા થકી, તેલ થકી
ને વા� થકી અિ�� જુદો છે, તે કોિડયાને ભાંગવે કરીને અિ��નો નાશ થતો નથી, તેમ માંસના ચ�ને િવષે ને દેહને િવષે
�વ �યાપીને ર�ો છે તો પણ દેહને મરવે કરીને �વ મરતો નથી. અને દેહ ભેળો સુખદુઃખને તો પામે ખરો, પણ દેહના
જવેો એ �વનો નાશવંત �વભાવ નથી. એવી રીતે �વ અિવનાશી છે ને �કાશ�પ છે અને દેહને િવષે �યાપક છે.
અને જમે મંિદરને િવષે એક �થળમાં દીવો મૂ�ો હોય તે દીવાના અિ��ની �ોિત િવશેષે કરીને તો વા�ને િવષે
�યાપી રહી છે અને સામા�યપણે કરીને તો બધા ઘરને િવષે �યાપી રહી છે. તેમ �વા�ા છે તે પણ િવશેષે કરીને તો
પંચમહાભૂતના િવકાર�પ જ ેમાંસનું ચ� તેને િવષે �યાપીને ર�ો છે અને સામા�યપણે કરીને તો બધા દેહમાં �યાપીને
ર�ો છે. એવી રીતે આ દેહને િવષે �વ રહે છે, અને એ �વને િવષે પરમે�ર પણ સા�ી�પે કરીને રહે છે.”

40. ગઢડા અં�ય ૨૭ ( para.6)

અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “ભગવાનનો િન�ય તે કેને કહીએ ? તો જમે આ સંસારમાં �થમ
બાળકપણામાંથી માબાપ, વણ�, આ�મ, નાત, �ત, પશુ, મનુ�ય, જળ, અિ��, પૃ�વી, વાયુ, આકાશ ઈ�યાિદક જ ેજે
પદાથ�નો િન�ય થયો છે, તે શા�ે કરીને થયો છે. અને શા� ન સાંભ�યા હોય તો લોકમાં જ ેશ�દ તે શા�થી જ
�વ�યા� છે, તેણે કરીને તેનો િન�ય કય� છે. તેમ શા�ે ક�ા જ ેિન�કામ, િનલ�ભ, િનમા�ન, િનઃ�વાદ, િનઃ�નેહ
ઈ�યાિદક સંતના લ�ણ તેને સાંભળીને એવા લ�ણ �ાં દેખાય એવા જ ેસંત તેને ને ભગવાનને સા�ાત્ સંબંધ હોય;
માટે એવા સંતના વચને કરીને ભગવાનનો િન�ય કરવો ને તેના વચનમાં �ઢ િવ�ાસ કરવો તેને િન�ય કહીએ.”

41. ગઢડા અં�ય ૩૫ ( para.6)
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પછી શુકમુિનએ �ી�મહારાજને પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! સાધુના �દયમાં ભગવાન ર�ા હોય ને તેના �ોહથી
ભગવાનનો �ોહ થાય ને તેની સેવા કરીએ તો ભગવાનની સેવા થાય, તે સાધુના લ�ણ શા છે ? તે કહો.” �યારે
�ી�મહારાજ થોડીક વાર િવચારીને કૃપા કરીને બો�યા જ,ે (૧). “�થમ તો મોટંુ લ�ણ એ છે જ,ે ભગવાનને �ારયે
પણ િનરાકાર ન સમજ.ે સદાય િદ�ય સાકારમૂિત� સમજ.ે અને ગમે એટલાં પુરાણ, ઉપિનષદ્, વેદ ઈ�યાિદક �ંથનું
�વણ થાય ને તેમાં િનરાકારપણા જવેું સાંભ�યામાં આવે તો પણ એમ �ણે જ,ે ‘કાં તો આપણને એ શા�નો અથ�
સમ�તો નથી, ને કાં તો એમાં કેમ ક�ું હશે ! પણ ભગવાન તો સદા સાકાર જ છે.’ અને જો સાકાર ન સમજ ેતો તેની
ઉપાસના �ઢ ન કહેવાય. અને સાકાર ન હોય તેને િવષે આકાશની પેઠે કતા�પણું ન કહેવાય તથા એક દેશને િવષે
રહેવાપણું ન કહેવાય. માટે ભગવાન તો સદા સાકાર જ છે ને અનેક ��ાંડની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લયના કતા� છે ને સદા
પોતાના અ�રધામને િવષે િવરાજમાન છે ને રા�િધરાજ છે ને તે જ આ ��ય� છે. એવી રીતે જ ેઆ સમજણ તે કોઈ
રીતે કોઈ કાળે ડગી ન �ય, સદા એમ જ સમજ;ે એક તો એ લ�ણ હોય. (૨). તથા એ ભગવાનની જ ેએકાંિતક ભિ�
તેને પોતે કરતો હોય અને એ ભગવાનનું જ ેનામ�મરણ ને કથા-કીત�નાિદક તેને કોઈ કરતું હોય તેને દેખીને મનમાં બહુ
રા� થાય. (૩). તથા એ ભગવાનના ભ�માં રહેવું હોય તેમાં કોઈ �વભાવ આડો આવે નિહ અને તે �વભાવને મૂકે
પણ ભગવદ્ ભ�ના સંગનો �યાગ ન કર.ે અને તે પોતાના �વભાવને સાધુ ખોદે, તો સાધુનો અભાવ ન લે અને પોતાના
�વભાવનો અવગુણ લેતો રહે, પણ કચવાઈને ભ�ના સમૂહમાંથી છેટે રહેવાનો કોઈ િદવસ મન ઘાટ પણ ન કર.ે એમ
ને એમ ભ�ના સમૂહમાં પ�યો રહે એવો હોય. (૪). તથા સા� વ�, સા� ભોજન, સા� જળ તથા જ ેજ ેકોઈ સા�
પદાથ� પોતાને �ા� થાય તો મન એમ ઘાટ કર ેજ,ે ‘આ પદાથ� હંુ ભગવાનના ભ�ને આપું તો ઠીક,’ અને તે પદાથ� તેને
આપે ને રા� થાય, એવો હોય. (૫). તથા ભ�ના સમૂહમાં રહેતો હોય ને તેની કોરનું એમ ન થાય જ,ે ‘આ તો કેટલાક
વષ� ભેગો ર�ો પણ એના અંતરનો તો કાંઈ તાગ આ�યો નિહ, ને આ તે કોણ �ણે કેવોય હશે ? એનું તો કાંઈ કળાતું
નથી.” એવો ન હોય ને જવેો એ માંહી-બાહેર હોય તેને સવ� �ણે જ,ે ‘આ તે આવો છે.’ એવો જ ેસરલ �વભાવવાળો
હોય. (૬). અને શાંત �વભાવવાળો હોય તો પણ કુસંગીની સોબત ન ગમે ને તે થાય તો તપી �ય, એવી રીતે િવમુખના
સંગની �વાભાિવક અ�િચ વત�તી હોય. ૬. આવે છો લ�ણે યુ� જ ેસાધુ હોય તેના �દયમાં સા�ાત્ ભગવાન
િવરાજમાન છે એમ �ણવું. અને એવા સાધુનો �ોહ કય� તો ભગવાનનો �ોહ કયા� બરોબર પાપ લાગે અને એવા
સાધુની સેવા કર ેતો ભગવાનની સેવા કયા� તુ�ય ફળ થાય છે.”

42. ગઢડા અં�ય ૩૬ ( para.3)

એટલી વાતા� કરીને �ી�મહારાજ પાછા દાદાખાચરના દરબારમાં પધાયા� ને ઉગમણા �ારના ઓરડાની ઓસરીએ
ઢોિલયા ઉપર બેસીને એમ વાતા� કરી જ,ે “અમે સવ� શા�ને સાંભળીને એ િસ�ાંત કય� છે અને અમે આ પૃ�વીમાં સવ�
ઠેકાણે ફયા� ને તેને િવષે ઘણાક િસ� દીઠા છે.” એમ કહીને ગોપાળદાસ� આિદક સાધુની વાતા� કરી દેખાડી ને પછી
એમ બો�યા જ,ે “હંુ તો એમ �ણું છંુ જ,ે ભગવાનની મૂિત�ની જ ેઉપાસના ને �યાન, તે િવના જ ેઆ�ાને દેખવો ને
��ને દેખવું તે તો થાય જ નિહ ને ઉપાસનાએ કરીને જ આ�ા દેખાય, �� દેખાય, પણ તે િવના તો દેખાય જ નિહ.
અને ઉપાસના િવના આ�ા-��ને દેખવાને ઈ�છવું તે કેમ છે ? તો, જમે આકાશને �ભે કરીને સો વષ� સુધી ચાટીએ
તો પણ �ારયે ખાટો, ખારો �વાદ આવે જ નિહ, તેમ ભગવાનની મૂિત�ની ઉપાસના િવના આ�ા �� દેખાય જ
નિહ. તે ગમે તેટલું જતન કર ેતો પણ ન દેખાય. અને િનબ�જ એવા જ ેસાં�ય ને યોગ તેણે કરીને જ ેઆ�ાનું દશ�ન
શા�માં ક�ું છે તે ભલે ક�ું છે; પણ અમે એવો કોઈ દીઠો નથી ને અનુભવમાં પણ એ વાતા� મળતી આવતી નથી. માટે
એ વાતા� ખોટી છે.”

(કુલ: 135)


