
8/5/2019 આચાય�

localhost/save%5d/આચાય�.php 1/6

આચાય�
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "આચાય�" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)
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1. 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�.

2. ગઢડા �થમ ૭૧ ( para.4)
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પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનની ��ય� મૂિત�નો િન�ય હોય અને ભજન કરતો હોય ને
સ�સંગના િનયમ �માણે વત�તો હોય અને તેનું ક�યાણ થાય; એ તો સ�સંગની રીિત છે પણ શા�માં ક�યાણની કેમ
રીિત છે ? અને વેદનો અથ� તો અિત કઠણ છે, માટે તેની કથા થતી નથી. અને �ીમદ્ ભાગવત પુરાણ અને ભારત; એમાં
વેદનો જ અથ� છે ને સુગમ છે. માટે તેની જગતમાં કથા થાય છે. માટે શા�ની રીતે કરીને ક�યાણ થતું હોય તેમ કહો.
અને શંકરાચાય� તો િનરાકારપણે ભગવાનનું �િતપાદન કયુ� છે અને રામાન�ુિદક જ ેઆચાય�, તેમણે તો સાકારપણે
ભગવાનનું �િતપાદન કયુ� છે; માટે એવી રીતે શા�નો મત લઈને ઉ�ર કરો.” પછી મુિનએ શા�ની રીતે િનરાકારનો
પ� ખોટો કરીને સાકાર ભગવાનને ભજને કરીને ક�યાણ છે એવી રીતે �િતપાદન કયુ�. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“અમે પણ એ જ પ�નું �હણ કરીએ છીએ, પણ તેમાં તમને એક �� પૂછીએ છીએ જ,ે “િનરાકાર એવું જ ેઅ�ર��
તેથી પર ને સદા સાકાર એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે પૃ�વી ઉપર �કટ મ�યા તે કેડે ��પુર તથા ગોલોક, વૈકંુઠ,
�ેત�ીપ એ આિદક જ ેભગવાનના ધામ તે ધામને દેખવાની જનેે લાલચ રહે, �યાર ેએને િન�ય છે કે નથી ?” પછી મુિન
બો�યા જ,ે “ભગવાન મ�યા પછી જનેા મનમાં એમ રહેતું હોય જ,ે ‘�ાર ેઅ�રાિદક ધામ દેખીશું અથવા કોિટ કોિટ
સૂય�નો �કાશ દેખીશું �યાર ેઆપણું ક�યાણ થયું,’ એવી સમજણવાળાને તો યથાથ� ભગવાનનો િન�ય નથી.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એણે ��પુરાિદક ધામને તથા ���વ�પને દે�યાની લાલચ રાખી એ તે શું એણે પાપ
કયુ�; જ ેિન�યની ના પાડો છો ?” પછી મુિન બો�યા જ,ે ‘જણેે ��ય� �માણ ભગવાનને દશ�ને કરીને ક�યાણ મા�યું
હોય તે ��પુર, ગોલોક આિદક જ ેધામ છે તે પણ ભગવાનનાં જ છે, માટે તેની પણ અ�િચ શા સા� રાખે ? પણ
ભગવાન િવના એને ઈ�છે નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તે ધામ ને તે ધામને િવષે ર�ા જ ેપાષ�દ તે તો
ચૈત�યમૂિત� છે, ને માયાપર છે, માટે એમાં શું દૂષણ છે, જ ેએને ઈ�છે નિહ? અને ભગવાન પૃ�વી ઉપર �કટ િવરાજતા
હોય ને �યાં જ ેસેવક હોય તે પણ મરી �ય એવા હોય, અને ઘર હોય તે પણ પડી �ય એવા હોય તે કેમ સમજો છો ?”
પછી મુિન બો�યા જ,ે “એ ઘરને તો અમે ��પુરાિદક ધામ સમ�એ છીએ ને એ સેવકને તો અમે ���પ સમ�એ
છીએ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��પુર ને ��પુરને િવષે ર�ા જ ેભગવાનના પાષ�દ તે તો અખંડ છે ને
અિવનાશી છે, તેને મ�ય�લોકના નાશવંત એવા જ ેઘર ને પાષ�દ તે બે બરોબર કેમ કહો છો ?” પછી િન�યાનંદ �વામી
બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! એનો ઉ�ર તો તમે કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન �વના ક�યાણને અથ�
�ાર ેમૂિત� ધારણ કર ેછે �યાર ેપોતાનું જ ેઅ�રધામ અને ચૈત�યમૂિત� એવા જ ેપાષ�દ અને પોતાના જ ેસવ� ઐ�ય� તે
સિહત જ પધાર ેછે, પણ એ બી�ના દે�યામાં આવે નિહ. અને �ાર ેકોઈક ભ�ને સમાિધને િવષે અલૌિકક �િ�
થાય છે, �યાર ેતેને ભગવાનની મૂિત�ને િવષે કોિટ કોિટ સૂય�ના સરખો �કાશ ભાસે છે અને અનંત કોિટ જ ેમુ� તે પણ
મૂિત� ભેળા ભાસે છે અને અ�રધામ પણ એ ભગવાનની મૂિત� ભેળું જ ભાસે છે. માટે એ સવ� ભગવાન ભેળું છે તોય પણ
ભગવાન તે મનુ�ય જ ેપોતાના ભ� હોય, તેની જ સેવાને અંગીકાર કર ેછે. અને તે પોતાના ભ�ના ગાય�, માટી ને
પાણાનાં જ ેઘર તેને િવષે િવરાજમાન રહે છે અને તે ભ� ધૂપ, દીપ, અ�, વ�ાિદક જ ેજ ેઅપ�ણ કર ેછે તેને ભગવાન
�ીિતએ કરીને અંગીકાર કર ેછે; તે એ મનુ�ય સેવક છે તેને િદ�ય�પ પાષ�દ ભેળા ભેળવવા વા�તે કર ેછે. અને જે
ભ�જન જ ેજ ેવ�તુ ભગવાનને અપ�ણ કર ેછે તે તે વ�તુ ભગવાનના ધામને િવષે િદ�ય�પ થાય છે અને એ ભ�
િદ�ય�પ થઈને તેને પામે છે. માટે એવું અચળ અખંડ સુખ ભ�જનને પમાડવાને અથ� ભગવાન જ ેતે મનુ�ય એવા જે
પોતાના ભ�જન, તેની સવ� સેવાને અંગીકાર કર ેછે. માટે ભગવાનના ભ�ને ભગવાનનું �વ�પ અ�રધામ સિહત
પૃ�વી ઉપર િવરાજમાન છે એમ સમજવું અને બી� આગળ પણ એવી રીતે વાતા� કરવી.”

3. 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
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�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.’

4. 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.

5. ગઢડા મ�ય ૪૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, ��-ઉ�ર કરીએ.” એમ કહીને �ી�મહારાજ ેપૂ�ુ જ,ે “જ ેભગવાનનો ભ�
ગુણાતીત હોય ને કેવળ સ�ા�પે વત�તો હોય અને તેને િવષે વૈરા�ય�પ જ ેસ�વગુણ અને િવષયમાં �ીિત�પ જે
રજોગુણ અને મૂઢપણા�પ જ ેતમોગુણ એ �ણે ગુણના ભાવ તો ન હોય અને તે તો કેવળ ઉ�થાને રિહત શૂ�યસમતા



8/5/2019 આચાય�

localhost/save%5d/આચાય�.php 4/6

ધરી રહે ને સુષુિ� જવેી અવ�થા વત�, એવી રીતે સ�ા�પે ર�ો જ ેિનગુ�ણ ભ� તેને ભગવાનને િવષે �ીિત હોય કે ન
હોય ? એ �� છે.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જ ેસ�ા�પે વત� તેને ભગવાનને િવષે �ીિત તો હોય.” �યારે
�ી�મહારાજ ેપૂ�ુ જ,ે “સ�ા�પે ર�ો એવો જ ેભ�, તેને ભગવાનને િવષે �ીિત છે, તે આ�ાને સ�િત છે કે
િવ�િત છે ?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “એ �ીિત તો આ�ાને સ�િત છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“મ�વાચાય�, િનંબાક�  ને વ�લભાચાય� એમણે આ�ા�પે રહીને જ ેભગવાનને િવષે �ીિત કરવી, એ �ીિતને ���વ�પ
કહી છે. માટે ગુણાતીત થઈને જ ેભગવાનને િવષે �ીિત કર ેછે એ જ ���વ�પ છે, એમ મોટા મોટા આચાય�નો
િસ�ાંત છે.”

6. ગઢડા મ�ય ૪૬ ( para.2)

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

7. ગઢડા મ�ય ૫૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “જ ેજ ેઆચાય� થયા છે, તેના સં�દાયની પુિ� ઘણાક કાળ સુધી શે ઉપાયે કરીને
રહે છે?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “એક તો સં�દાય સંબંધી �ંથ હોય અને બીજો શા�ે ક�ો એવો
વણા��મનો ધમ� હોય અને �ી� પોતાના ઈ�દેવને િવષે અિતશય �ઢતા હોય; એ �ણને યોગે કરીને પોતાના
સં�દાયની પુિ� રહે છે.” પછી �ી�મહારાજ ે��ાનંદ �વામી તથા િન�યાનંદ �વામીને પણ પૂ�ું, �યાર ેએમણે પણ
એવી જ રીતે ક�ું. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએ જ,ે સં�દાયની પુિ� તો એમ
થાય છે જ,ે જ ેસં�દાયના ઈ�દેવ હોય તેનો જ ેહેતુ માટે પૃ�વીને િવષે જ�મ થયો હોય અને જ�મ ધરીને તેણે જ ેજે
ચિર� કયા� હોય અને જ ેજ ેઆચરણ કયા� હોય, તે આચરણને િવષે ધમ� પણ સહજ ેઆવી �ય અને તે ઈ�દેવનો
મિહમા પણ આવી �ય. માટે પોતાના ઈ�દેવના જ ેજ�મથી કરીને દેહ મૂકવા પય��ત ચિર� તેનું જ ેશા�, તેણે કરીને
સં�દાયની પુિ� થાય છે. તે શા� સં�કૃત હોય અથવા ભાષા હોય, પણ તે જ �ંથ સં�દાયની પુિ� કર;ે પણ તે િવના
બીજો �ંથ પોતાના સં�દાયની પુિ� ન કર.ે જમે રામચં�ના ઉપાસક હોય તેને વા�મીિક રામાયણે કરીને જ પોતાના
સં�દાયની પુિ� થાય; અને �ીકૃ�ણભગવાનના જ ેઉપાસક હોય તેને દશમ�કંધ અને એકાદશ�કંધ એ બે જે
ભાગવતના �કંધ તેણે કરીને જ પોતાના સં�દાયની પુિ� થાય; પણ રામચં�ના ઉપાસક તથા �ીકૃ�ણના ઉપાસક તેને
વેદે કરીને પોતાના સં�દાયની પુિ� ન થાય. માટે પોતાના સં�દાયની રીતનું જ ેશા� હોય તે જ પાછલે દહાડે પોતાના
સં�દાયને પુ� કર ેછે.” એમ કહીને �ી�મહારાજ ેમુ�ાનંદ �વામીને ક�ું જ,ે “તમે પણ પોતાના સં�દાય સંબંધી ને
પોતાના ઈ�દેવ સંબંધી જ ેવાણી તથા શા�, તે જ દેહ પય��ત કયા� કર�ો ને તમારો દેહ રહે �યાં સુધી તમને એ જ
આ�ા છે.” પછી એ જ ે�ી�મહારાજનું વચન તેને મુ�ાનંદ �વામીએ અિત આદર કરીને માથે ચડા�યું અને
�ી�મહારાજને બે હાથ જોડીને નમ�કાર કયા�.

8. વરતાલ ૨ ( para.3)

અને વેદમાં તો ભગવાનનું �વ�પ બહુ રીતે વણ�વીને નારાયણે પોતે પોતાને મુખે ક�ું છે, પણ તે કોઈના સમ�ામાં
આ�યું નિહ, �યાર ેસાં�યશા�ે કરીને ચોિવશ ત�વ ક�ા ને પંચિવશમું ભગવાનનું �વ�પ ક�ું. તે સાં�યના આચાય� જે
કિપલમુિન, તેણે એમ િવચાયુ� જ,ે “�થૂળ, સૂ�મ ને કારણ, તેને િવષે �વ એકપણે કરીને વત� છે અને એથી �યારો �વ
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રહી શકતો નથી, અને ઈ�ર છે તે પણ પોતાની ઉપાિધ જ ેિવરાટ, સૂ�ા�ા ને અ�યાકૃત તેને િવષે એકપણે વત� છે પણ
તે િવના રહી શકતા નથી.’ માટે સાં�યશા�ે �વને ને ઈ�રને ચોિવશ ત�વ ભેળા જ ગ��ા છે અને પંચિવશમા
પરમા�ાને ક�ા છે.” અને યોગશા�ના આચાય� જ ેિહર��ગભ� ઋિષ, તેણે ચોિવશ ત�વ કહીને પંચિવશમો �વને
ક�ો છે, તેમ જ પંચિવશમા ઈ�રને ક�ા છે, અને પરમા�ાને છિવશમાં ક�ા છે, એવી રીતે સાં�યશા� ને યોગશા�
તેણે ભગવાનનું �વ�પ ક�ું, તો પણ સા�ા�કાર ભગવાનના �વ�પનું �ાન ન થયું, અને અનુમાન �માણે તો થયું જ,ે
‘સાં�યને મતે ચોિવશ ત�વથી પર છે તે વ�તુ સ�ય છે અને યોગને મતે ચોિવશ ત�વથી પર �વ-ઈ�ર છે ને તેથી પર
પરમા�ા છે તે સ�ય છે.’ એવી રીતે પરમા�ાના �વ�પનું બેય શા� વતે અનુમાન �માણે કરીને �ાન થયું, પણ તે
ભગવાન કાળા છે કે પીળાં છે? કે લાંબા છે કે ટંૂકા છે ? કે સાકાર છે કે િનરાકાર છે ? એવું કાંઈ �ાન ન થયું.

9. વરતાલ ૧૮ ( para.3)

અને સવ� જ ેઆચાય� થયા છે, તેમાં �યાસ� મોટા આચાય� છે ને તે �યાસ� જવેા તો શંકરાચાય� ન કહેવાય,
રામાન�ુચાય� ન કહેવાય, મ�વાચાય� ન કહેવાય, િન�બાક�  ન કહેવાય, િવ�ણુ�વામી ન કહેવાય, વ�લભાચાય� ન
કહેવાય; કેમ જ,ે એ આચાય� જો �યાસ�ના વચનને અનુસર ેતો એ આચાય�ના વચનનું લોકમાં �માણ થાય, નિહ તો
ન થાય. અને �યાસ�ને તો બી� કોઈની અપે�ા નથી. કેમ જ,ે �યાસ� તો વેદના આચાય� છે, ને પોતે ભગવાન છે.
માટે આપણે તો �યાસ�ના વચનને જ અનુસરવું. અને તે જ ે�યાસ� તેણે �વના ��યાણને અથ� વેદનો૨ િવભાગ
કય� ને સ�ર પુરાણ કયા� ને મહાભારત કયુ�, તો પણ તે �યાસ�ના મનમાં એમ થયું જ,ે ‘�વના ક�યાણનો ઉપાય જમે
છે તેમ યથાથ� ન કહેવાયો.’ ને તેણે કરીને પોતાના મનમાં સંતોષ ન થયો. તે પછી સમ� વેદ, પુરાણ, ઇિતહાસ,
પંચરા�, યોગશા�, સાં�યશા� તેનું સાર એવું જ ે�ીમદ્ ભાગવત પુરાણ તેને �યાસ� કરતા હવા. તે ભાગવતને િવષે
સવ� અવતાર કરતા �ીકૃ�ણ ભગવાનને જ અિધકપણે ક�ા છે ને સવ� અવતારના ધરનારા જ ેછે તે જ �વયં �ીકૃ�ણ
ભગવાન છે. અને એ �ીકૃ�ણ ભગવાને ઉ�વ ��યે ગુણિવભાગના અ�યાયમાં ક�ું છે જ,ે ‘હંુ િનગુ�ણ છંુ ને મારા
સંબંધને જ ેપામે છે તે પણ િનગુ�ણ થાય છે.’ માટે કામભાવ, �ષેભાવ, ભયભાવ, સંબંધભાવ, �નેહભાવ; એમાંથી જ ેજે
ભાવે કરીને એ �ીકૃ�ણ ભગવાનને જ ે�વ આશયા� તે િનગુ�ણ થઈ ગયા. માટે એ �ીકૃ�ણ ભગવાન તે િનગુ�ણ છે. એવી
રીતે �યાસ�એ �ીકૃ�ણ ભગવાનને ક�ા છે. અને તે �યાસ�એ એમ િસ�ાંત કય� છે જ,ે ‘સવ� અવતારના ધરતલ જે
પરમે�ર, તે જ �વયં �ીકૃ�ણ ભગવાન છે ને બી� જ ેઅવતાર તે એના છે.’ અને જો એ �ીકૃ�ણ ભગવાનને િનગુ�ણ
નિહ કહે ને શુ� સ�વા�ક કહેશે, તો તેને ભાગવતના પૂવા�પર સંબંધની ખબર જ નથી ને તેને િવષે મોટો બાધ
આવશે; કેમ જ,ે ગોપીઓએ �ીકૃ�ણને ભગવાન ન ���ા ને કામભાવે કરીને એ જ �ીકૃ�ણ ભગવાનને ભ�ા, તેણે
કરીને તે ગોપીઓ િનગુ�ણ થઈ ગઈ, �યાર ેતે �ીકૃ�ણ ભગવાનને શુ� સ�વા�ક કેમ કહેવાય ? માટે �ીકૃ�ણ ભગવાન
તો િનગુ�ણ જ છે. તથા �ીકૃ�ણ ભગવાને પોતે અજુ�ન ��યે ક�ું છે જ,ે
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અને એ �ીકૃ�ણ ભગવાને પોતાના જ�મ સમયમાં વસુદેવ દેવકીને પરમે�રપણાની �તીિતને અથ� જ ેચતુભુ�જ�પ
દેખા�યું તથા ��ાને જ ેઅનેક ચતુભુ�જ�પ દેખા�યા તથા અ�ૂરને જ ેશેષશાયી�પ દેખા�યું તથા અજુ�નને િવ��પ
દેખાડયું, ઈ�યાિદક �પને ભેદે કરીને જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાનની ઉપાસનાના ભેદ કહેવા તે તો યો�ય છે. પણ એ �ીકૃ�ણ
ભગવાન �જને િવષે બાલમુકંુદ કહેવાયા, મુરલીમનોહર કહેવાયા, રાધાકૃ�ણ કહેવાયા તથા વાછડાં ચાયા�, ગાયો ચારી,
ગોવધ�ન પવ�ત ધાય�, ગોપીઓ સાથે રાસ�ીડા કરી તથા મથુરાપુરીમાં આવીને કંસને માય�, યાદવને સુિખયા કયા� તથા
સાંદીપિન �ા�ણને ઘેર િવ�ા ભ��ા તથા કુ�� સંગાથે િવહાર કય� તથા �ારકાપુરીમાં વ�યા ને રૃિ�મણી આિદક
અ� પટરાણીઓને પર��ા તથા સોળ હ�ર �ીઓને પર��ા તથા હિ�તનાપુરમાં ર�ા ને પાંડવોની સવ� ક� થકી
ર�ા કરી ને �ૌપદીની લાજ રાખી ને અજુ�નના સારિથ થયા; ઈ�યાિદક �થાનકને ભેદે કરીને જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાનની
અનેક લીલા છે; તેણે કરીને એ �ીકૃ�ણ ભગવાનના િ�ભજુ �વ�પને િવષે ઉપાસના ભેદ ન કરવા, અને જ ેકરશે તે
વચન�ોહી, ગુ��ોહી છે. અને એ �ીકૃ�ણ ભગવાનનાં આચરણ જ,ે ગોવાિળયાનું ઉિ�છ� ખાધું તથા રાસરમણ કયુ�;
ઇ�યાિદક અનેક �કારના છે, તે આચરણ �માણે તે �ીકૃ�ણ ભગવાનના ભ�ને આચરણ ન કરવું. અને એ �ીકૃ�ણ
ભગવાને એકાદશ �કંધમાં તથા ભગવદ્ ગીતામાં તથા વાસુદેવ માહા��યમાં જમે સાધુના લ�ણ ક�ા છે તથા
વણા��મના ધમ� ક�ા છે તથા પોતાની ભિ� કયા�નું ક�ું છે તે �માણે વત�વું, પણ એ �ીકૃ�ણ ભગવાનના આચરણ
�માણે આચરણ ન કરવું અને જ ેકરશે તે િવમુખ છે, અમારો સ�સંગી નથી. અને આપણા ઈ�દેવ એવા જ ેએ �ીકૃ�ણ
ભગવાન તેના આચરણ �માણે જમે ન કરવું, તેમ જ તમારો સવ�નો આચાય� ને ગુ� ને ઉપદે�ા એવો જ ેહંુ, તે મારા
દેહના જ ેઆચરણ તે �માણે પણ તમાર ેન કરવું અને અમારા સં�દાયને િવષે જમે જનેા ધમ� ક�ા છે, તે જ ેઅમારા
વચન તે �માણે તમાર ેસવ�ને રહેવું, પણ અમારા આચરણ �માણે ન રહેવું. આ જ ેઅમે વાતા� કરી તેને સવ� પરમહંસ
તથા સવ� સ�સંગી શીખી લ�ેો ને એ �માણે સમ�ને એમ જ વત�જો ને બી� આગળ પણ એમ જ વાતા� કરજો.”
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એમ કહીને �ી�મહારાજ ભોજન કરવા પધાયા�. એવી રીતની વાતા�ને સાંભળીને સવ� સાધુ ને સ�સંગી તે એમ સમજતા
હવા જ,ે ‘એ પરો� જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન ક�ા તે જ આ ભિ� ધમ�ના પુ� �ી�મહારાજ છે, પણ એ થકી પર કોઈ નથી
અને એ જ આપણા ઈ�દેવ છે ને ગુ� પણ એ જ છે.’

11. ગઢડા અં�ય ૧૦ ( para.2)

તે સમે �ી�મહારાજ પાસે એક મા�વી સં�દાયનો િવ�ાન �ા�ણ આ�યો. તેને �ી�મહારાજ ેપૂ�ું જ,ે “તમારા
સં�દાયના �ંથને િવષે વૃંદાવનને જ ભગવાનનું ધામ ક�ું છે. અને વળી એમ ક�ું છે જ,ે ‘મહા�લયમાં પણ વૃંદાવનનો
નાશ થતો નથી.’ અને િશવમાગ� હોય તે એમ કહે છે જ,ે ‘મહા�લયમાં કાશીનો નાશ નથી થતો.’ એ વાતા� અમારા
સમ�ામાં આવતી નથી. શા માટે જ,ે મહા�લયમાં તો પૃ�વી આિદક પંચભૂતનો અિતશય �લય થઈ �ય છે, �યારે
વૃંદાવન ને કાશી તે કેમ રહેતાં હશે ? ને શાને આધાર ેરહેતાં હશે ? એવી �તનો અિતશય મોટો સંશય થાય છે.” એમ
વાતા� કરીને �ી�મહારાજ ેભાગવતનું પુ�તક મંગાવીને એકાદશ �કંધમાંથી તથા �ાદશ �કંધમાંથી ચાર �કારના
�લયનો �સંગ હતો, તે વાંચી સંભળા�યો. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ ભાગવતનો તથા ગીતાનો મત જોતા
તો જટેલું �કૃિતપુ�ષ થકી થયું છે તે મહા�લયમાં કાંઈ રહેતું નથી. અને જો મહા�લયમાં વૃંદાવન અખંડ રહેતું હોય તો
તેના �માણનો �યાસ�ના �ંથનો �ોક તથા વેદની �ુિત તે કહી સંભળાવો. શા માટે જ,ે �યાસ�થી બી� કોઈ મોટા
આચાય� નથી અને બી� તો જ ેજ ેઆચાય� થયા છે તેમણે �યાસ�ના કરલેા �ંથને આશરીને પોતપોતાના સં�દાય
ચલા�યા છે. માટે આિદ આચાય� જ ે�યાસ�, તેના જ ેવચન, તે સવ� આચાય�ના વચન કરતા અિત �માણ છે. માટે
�યાસ�ના વચન તથા વેદની �ુિતએ કરીને જ ે‘વૃંદાવન મહા�લયમાં નાશ નથી થતું.’ એવુ જ ે�માણ તે કહી
સંભળાવો તો અમારો સંશય િનવૃ� થાય અને જ ેજ ેઆચાય� થયા તેમણે પ�પુરાણના વચને કરીને પોતપોતાનો મત
�થાપન કય� છે. તે તો પ� પુરાણમાં �ેપક �ોકો નાખી નાખીને �થાપન કય� છે. તે પોતાના મતના હોય તે માને પણ
બી� કોઈ માને નિહ. માટે �ીમદ્ ભાગવત સરખા �િસ� પુરાણનું વચન કહી સંભળાવો તો અમાર ે�તીિત આવે. શા
માટે જ,ે �યાસ�એ વેદ, પુરાણ, ઇિતહાસ એ સવ�નું સાર સાર �હણ કરીને �ીમદ્ ભાગવત કયુ� છે. માટે જવેું ભાગવત
�માણ એવા બી� પુરાણ અિતશય �માણ નિહ અને જવેી ભગવદ્ ગીતા �માણ, તેવું સમ� ભારત �માણ નિહ. માટે
એવા બળવાન શા�નું વચન કહી સંભળાવો તો અમને હા પડે.”

12. ગઢડા અં�ય ૧૦ ( para.3)

એવી રીતના જ ે�ી�મહારાજના વચન, તેને સાંભળીને તે �ા�ણ એમ બો�યો જ,ે “હે મહારાજ! તમે જ ે�� કય� તે
સ�ય છે, ને તમારા ��નો ઉ�ર કરવાને આ પૃ�વી ઉપર કોઈ સમથ� નથી અને મારા મનને તો તમારા �વ�પની �ઢ
�તીિત આવી છે જ,ે ‘તમે તો સવ� આચાય�ના આચાય� છો ને ઈ�રના ઈ�ર છો.’ માટે મને તમારો િસ�ાંત હોય તે કૃપા
કરીને કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વેદ, પુરાણ, ઇિતહાસ ને �મૃિતઓ; એ સવ� શા�માંથી અમે એ િસ�ાંત
કય� છે જ;ે �વ, માયા, ઈ�ર, �� અને પરમે�ર; એ સવ� અનાિદ છે. અને માયા છે તે તો પૃ�વીને ઠેકાણે છે અને
પૃ�વીમાં ર�ા જ ેબીજ તેને ઠેકાણે �વ છે અને ઈ�ર તો મેઘને ઠેકાણે છે. તે પરમે�રની ઈ�છાએ કરીને પુ�ષ�પ જે
ઈ�ર તેનો માયા સંઘાથે સંબંધ થાય છે �યાર ેજમે મેઘના જળના સંબંધે કરીને પૃ�વીમાં હતા જ ેબીજ તે સવ� ઉગી
આવે છે, તેમ માયામાંથી અનાિદ કાળના �વ હતા તે ઉદય થઈ આવે છે, પણ નવા �વ નથી થતા. માટે જમે ઈ�ર
અનાિદ છે તેમ માયા પણ અનાિદ છે ને તે માયાને િવષે ર�ા જ ે�વ તે પણ અનાિદ છે. પણ એ �વ પરમે�રના અંશ
નથી. એ તો અનાિદ �વ જ છે, તે �વ �ાર ેપરમે�રને શરણે �ય �યાર ેભગવાનની માયાને તર ેને નારદ-
સનકાિદકની પેઠે ���પ થઈને ભગવાનના ધામમાં �ય છે ને ભગવાનનો પાષ�દ થાય છે. એવી રીતે અમારો િસ�ાંત
છે.” એવી રીતના જ ે�ી�મહારાજના વચન, તેને સાંભળીને તે �ા�ણ પોતાના વૈ�ણવપણાના મતનો �યાગ કરીને
�ી�મહારાજનો સમા�ય કરતો હવો અને ઉ�વ સં�દાયની દી�ાને �હણ કરતો હવો.

(કુલ: 23)


