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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૨ ( para.2)

પછી મયારામ ભ�ે �ી�મહારાજ ��યે �� પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ! ઉ�મ, મ�યમ અને કિન� એ �ણ �કારનો જે
વૈરા�ય તેના શા લ�ણ છે ? તે કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઉ�મ વૈરા�ય જનેે હોય તે પરમે�રની આ�ાએ
કરીને અથવા પોતાના �ાર�ધકમ� વશે કરીને �યવહારમાં રહે, પણ તે �યવહારમાં જનકરા�ની પેઠે લોપાય નિહ. અને
શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ પંચ �કારના જ ેઉ�મ િવષય તે પોતાના �ાર�ધ અનુસાર ે�ા� થાય તેને ભોગવે
પણ �ીિતએ રિહત ઉદાસ થકો ભોગવે અને તે િવષય એને લોપી શકે નિહ અને તેનો �યાગ મોળો ન પડે અને તે
િવષયને િવષે િનરંતર દોષને દેખતો રહે અને િવષયને શ�ુ જવેા �ણે અને સંત, સ�શા� અને ભગવાનની સેવા તેનો
િનરંતર સંગ રાખે. અને દેશ, કાળ, સંગ, આિદક જો કઠણ આવી પડે તો પણ એની જ ેએવી સમજણ તે મોળી પડે
નિહ, તેને ઉ�મ વૈરા�યવાળો કહીએ. અને જનેે મ�યમ વૈરા�ય હોય તે પણ ઉ�મ એવા જ ેપંચ �કારના િવષય તેને
ભોગવે પણ તેમાં આસ� ન થાય અને જો દેશ, કાળ, સંગ કઠણ �ા� થાય તો િવષયને િવષે બંધાઈ �ય અને વૈરા�ય
મંદ પડી �ય, તેને મ�યમ વૈરા�યવાળો કહીએ. અને જ ેકિન� વૈરા�યવાળો હોય તેને સામા�ય અને દોષેયુ� એવા
પંચિવષય જો �ા� થાય અને તેને ભોગવે તો તેમાં ન બંધાય અને જો સારા પંચિવષય �ા� થાય અને તેને ભોગવે તો
તેમાં બંધાઈ �ય, તેને મંદ વૈરા�યવાળો કહીએ.”

2. ગઢડા �થમ ૧૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “એક હિરજન છે તે સંસારને ત�ને નીસય� છે અને અિત તી�
વૈરા�યવાળો તો નથી અને દેહે કરીને તો વત�માન યથાથ� પાળે છે અને મનમાં થોડી થોડી સંસારની વાસના રહી છે તેને
િવચાર ેકરીને ખોટી કરી નાખે છે, એવો એક �યાગી ભ� છે; અને તેને ભગવાનનો િન�ય પણ �ઢ છે. અને વળી
બીજો ગૃહ�થ ભ� છે તેને પણ ભગવાનનો િન�ય �ઢ છે અને આ�ાએ કરીને ઘરમાં ર�ો છે અને સંસાર થકી ઉદાસ
છે અને જટેલી �યાગીને જગતમાં વાસના છે તેટલી તે ગૃહ�થને પણ વાસના છે. એ બે જ ેભગવાનના ભ� તેમાં કોણ
�ે� છે ?” પછી મુ�ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “એ �યાગી ભ� �ે� છે.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઓ�યો
મૂંઝાઈને પોતાની મેળે ભેખ લઈને નીસય� છે, તે કેવી રીતે �ે� છે ? અને ગૃહ�થ તો આ�ાએ કરીને ઘરમાં ર�ો છે, તે
કેવી રીતે �યૂન છે ?” પછી �ી�મહારાજના ��નું મુ�ાનંદ �વામીએ બહુ �કાર ેસમાધાન કયુ�, પણ સમાધાન થયું
નિહ. પછી મુ�ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! તમે ઉ�ર કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યાગી હોય
અને તેને સારી પેઠે ખાવા મળે અને જો કાચી મિતવાળો હોય, તો પાછી સંસારની વાસના �દયમાં ઉદય થાય અથવા
ઘણું દુઃખ પડે તો પણ પાછી સંસારની વાસના ઉદય થાય. એવા �યાગી કરતા તો ગૃહ�થ ઘણો સારો; કેમ જ,ે ગૃહ�થ
ભ�ને �ાર ેદુઃખ પડે અથવા ઘણું સુખ આવી પડે, �યાર ેતે એમ િવચાર રાખે જ,ે ‘રખે માર ેઆમાંથી બંધન થાય !’
એવું �ણીને તે સંસારમાંથી ઉદાસ રહે. માટે �યાગી તો તે ખરો જ,ે ‘જણેે સંસાર મુ�ો ને પાછી સંસારની વાસના રહે
જ નિહ’. અને ગૃહ�થ તો વાસનાવાળા �યાગી કરતા ઘણો �ે� છે, જો ગૃહ�થના ધમ� સચવાય તો; પણ ગૃહ�થના ધમ�
તો ઘણા કઠણ છે. અને અનંત �કારના સુખ-દુઃખ આવી પડે �યાર ેસંતની સેવામાંથી અને ધમ�માંથી મનને આડંુઅવળું
ડોલવા દે નિહ, અને એમ સમજ ેજ,ે ‘સંતનો સમાગમ મ�યો છે તે તો મને પરમ િચંતામિણ અને ક�પવૃ� મ�યો છે; અને
ધન, દોલત, દીકરા, દીકરી એ તો સવ� �વ��તુ�ય છે અને સાચો લાભ તે સંતનો સમાગમ મ�યો એ જ છે.’ એમ સમજ;ે
અને ગમે તેવું ભાર ેદુઃખ આવી પડે પણ તેણે કરીને પાછો પડે નિહ, એવો જ ેગૃહ�થ તે અિત �ે� છે. અને સૌ કરતા
ભગવાનના ભ� થાવું એ ઘણું કઠણ છે અને ભગવાનના ભ�નો સમાગમ મળવો ઘણો દુલ�ભ છે.” એમ કહીને તે
ઉપર �ી�મહારાજ ેભગવાન અને સંતના મિહમાના મુ�ાનંદ �વામીના કીત�ન ગવરા�યાં.

3. ગઢડા �થમ ૨૫ ( para.3)

અને �ાણે કરીને જ ેિચ�નો િનરોધ થાય છે તે તો અ�ાંગયોગે કરીને થાય છે. તે અ�ાંગયોગ તો યમ, િનયમ, આસન,
�ાણાયામ, ��યાહાર, �યાન, ધારણા અને સમાિધ એ જ ેઆઠ અંગ તેણે યુ� છે. અને અ�ાંગયોગ તે સાધન�પ છે ને
એનું ફળ તે ભગવાનને િવષે િનિવ�ક�પ સમાિધ છે. તે �ાર ેએવી િનિવ�ક�પ સમાિધ થાય છે �યાર ે�ાણને િનરોધે કરીને
િચ�નો િનરોધ થાય છે. અને જો િચ� િનવા�સિનક થઈને ભગવાનને િવષે જોડાય છે તો તે િચ�ને િનરોધે કરીને
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�ાણનો િનરોધ થાય છે. માટે જમે અ�ાંગ યોગ સાધવે કરીને િચ�નો િનરોધ થાય છે, તેમ ભગવાનના �વ�પને િવષે
જોડાવે કરીને િચ�નો િનરોધ થાય છે. માટે જ ેભ�ની િચ�વૃિ� ભગવાનના �વ�પને િવષે જોડાણી, તેને અ�ાંગયોગ
વગર સાધે સધાઈ ર�ો. માટે અમે ક�ા જ ેઆ�િન�ા અને ભગવાનના માહા��યનું �ાન એ બે સાધન તે �ઢપણે
રાખવા; અને વત�માન ધમ� છે તે તો ભગવાનની આ�ા છે, તે જ�ર રાખવા. જમે �ા�ણનો ધમ� છે જ,ે નાવું, ધોવું ને
પિવ�પણે રહેવું, તે કોઈ િદવસ શૂ�ના ઘરનું પાણી પીવે જ નિહ; તેમ સ�સંગી હોય તેને ભગવાનની આ�ામાં ફેર
પાડવો જ નિહ. કેમ જ,ે એ ભગવાનની આ�ા પાળે તો તેની ઉપર ભગવાન રા� થાય છે. અને ભગવાનનું
માહા��ય�ાન તથા વૈરા�યે સિહત આ��ાન એ બેની અિતશય �ઢતા રાખવી અને પોતાને િવષે પૂણ�કામપણું
સમજવું જ,ે ‘હવે માર ેકાંઈ �યૂનતા રહી નથી.’ એમ સમ�ને િનરંતર ભગવાનની ભિ� કરવી. અને તે સમજણને કેફે
કરીને છકી પણ જવું નિહ અને પોતાને િવષે અકૃતાથ�પણું પણ માનવું નિહ. અને જો અકૃતાથ�પણું માને તો એની ઉપર
જ ેએવી ભગવાનની કૃપા થઈ તે �ણીએ ખારાપાટમાં બીજ વા�યું તે ઉ�યું જ નિહ અને જો છકી જઈને જમે-તેમ
કરવા લાગે તો �ણીએ અિ��માં બીજ ના�યું તે બળી ગયું માટે અમે ક�ું તેમ જ ેસમજ ેતેને કોઈ �કારની �યૂનતા રહે
નિહ.” એમ કહીને �ી�મહારાજ પોતાના આસન ઉપર પધાયા�.

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
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 ૩૧ ( para.4)
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�યાર ેફરીને તે મુિનએ પૂ�ું જ,ે ‘હે મહારાજ ! મોટા જ ે�ભુના ભ� હોય તેનો તો અવગુણ આવે નિહ, પણ જવેો-તેવો
હિરભ� હોય તેનો અવગુણ તો આવે ખરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે તમે સમજો છો તેમ નાન�ય-
મોટયપ નથી. મો�પ તો ��ય� ભગવાનના િન�યે કરીને તથા તે ભગવાનની આ�ાને િવષે વત�વે કરીને છે. અને એ
બે વાનાં જનેે ન હોય ને તે ગમે તેવો �યવહાર ેકરીને મોટો હોય તો પણ એ નાનો જ છે. અને �થમ કહી એવી મો�પ
તો આજ આપણા સ�સંગમાં સવ� હિરભ�ને િવષે છે. કેમ જ,ે આજ જ ેસવ� હિરભ� છે. તે એમ સમજ ેછે જ,ે
‘અ�રાતીત એવા જ ેભગવાન પુ�ષો�મ તે અમને ��ય� મ�યા છે અને અમે કૃતાથ� થયા છીએ.’ એમ સમ�ને
��ય� ભગવાનની આ�ામાં ર�ા થકા તે ભગવાનની ભિ� કર ેછે માટે એવા જ ેહિરભ� તેનો કાંઈક દેહ�વભાવ
જોઈને તેનો અવગુણ લેવો નિહ અને જનેે અવગુણ લીધાનો �વભાવ હોય તેની તો આસુરી બુિ� થઈ �ય છે.”

6. ગઢડા �થમ ૩૪ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે મુ�ાનંદ �વામીને �� કયા�નો વારો આ�યો તે �� કરો.” પછી મુ�ાનંદ
�વામીએ પૂ�ું જ,ે “�વને ભગવાનની �ાિ� થવી તે અિત દુલ�ભ છે અને ભગવાનની �ાિ� થઈ �યાર ેએથી બીજો
મોટો લાભ પણ નથી ને તેથી આનંદ પણ બીજો નથી, તે એવા મોટા આનંદને મૂકીને તુ�છ પદાથ� માટે કેમ �લેશને
પામે છે ? એ �� છે.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, એનો ઉ�ર અમે કરીએ જ,ે પરમે�રના વચનને મૂકીને
�ાર ેઆડો-અવળો ડોલે છે �યાર ે�લેશને પામે છે અને જો વચનને િવષે રહે તો જવેો ભગવાનનો આનંદ છે તેવા
આનંદમાં રહે છે અને જટેલું જ ેભગવાનનું વચન લોપે છે તેટલો તેને કલેશ થાય છે; માટે �યાગીને જ ેજ ેઆ�ા કરી છે તે
�માણે �યાગીને રહેવું અને ગૃહ�થને જ ે�માણે આ�ા કરી છે તે �માણે ગૃહ�થને રહેવું ને તેમાં જટેલો ફેર પડે છે તેટલો
�લેશ થાય છે. અને �યાગી હોય તેને અ� �કાર ે�ીનો �યાગ રાખવો �યાર ેતેનું ��ચય� �ત પૂ�ં કહેવાય ને તેમાંથી
જનેે જટેલો ફેર પડે તેને તેટલો �લેશ થાય છે અને ગૃહ�થને પણ ��ચય� ક�ું છે જ ેપર�ીનો �યાગ રાખવો તથા
પોતાની �ીનો પણ �તને િદવસ �યાગ રાખવો ને ઋતુસમે �ીનો સંગ કરવો. એ આિદક જ ેજ ે�યાગીને અને ગૃહ�થને
િનયમ ક�ા છે તેમાં જટેલો જનેે ફેર પડે તેટલો તેને �લેશ થાય છે અને ભગવાનથી જ ેિવમુખ �વ હોય તેને જ ેસુખ
દુઃખ આવે છે તે તો પોતાને કમ� કરીને આવે છે, અને જ ેભગવાનના ભ� હોય તેને જટેલું દુઃખ થાય છે તે તુ�છ પદાથ�ને
અથ� ભગવાનની આ�ા લોપવે કરી થાય છે ને જટેલું સુખ થાય છે તે ભગવાનની આ�ા પાળવે કરીને થાય છે.”

7. 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
સૂ�મ પણ છે.’ એવી રીતે જળનું કારણ તે તજે છે, તજેનું કારણ વાયુ છે, વાયુનું કારણ આકાશ છે, આકાશનું કારણ
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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.

8. ગઢડા �થમ ૬૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે એક �� પૂછીએ છીએ,” �યાર ેમુિનએ ક�ું જ,ે “પૂછો.” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “ઓગણતેરા કાળમાં અમને એક મિહના સુધી �ાર ેિન�ા આવે �યાર ેએમ ભાસતું જ,ે અમે પુ�ષો�મ
પુરીને િવષે જઈને �ીજગ�ાથ�ની મૂિત�ને િવષે �વેશ કરીને ર�ા છીએ અને તે મૂિત� તો કા�ની જણાય પણ તેને ને�ે
કરીને અમે સવ�ને દેખતા અને પ�ૂરીનો ભિ�ભાવ તથા છળકપટ સવ� દેખતા. અને એવી રીતે આપણા સ�સંગમાં જે
સમાિધિન� પુ�ષ હોય તે પણ સમાિધએ કરીને બી�ના દેહમાં �વેશ કરીને સવ�ને દેખે છે અને સવ� શ�દને સાંભળે છે
અને શા�માં પણ એવા વચન છે જ,ે ‘શુક� વૃ�માં રહીને બો�યા હતા.’ માટે મોટા જ ેસ�પુ�ષ હોય અથવા જે
પરમે�ર હોય તે �ાં ઈ�છા આવે �યાં �વેશ કર ેછે, માટે તે પરમે�ર ેપોતાની આ�ાએ કરીને જ ેમૂિત� પજૂવા આપી
હોય, તે મૂિત� અ� �કારની કહી છે તેમાં પોતે સા�ાત્ �વેશ કરીને િવરાજમાન રહે છે. તે મૂિત�ને જ ેભગવાનનો ભ�
પજૂતો હોય �યાર ે‘જમે ��ય� ભગવાન િવરાજતા હોય અને તેની મયા�દા રાખે તેમ તે મૂિત�ની પણ રાખી જોઈએ, અને
તેમ જ સંતના �દયમાં ભગવાનની મૂિત� રહી છે તે સંતની પણ મયા�દા રાખી જોઈએ, તે તો એ ભ� લેશમા� રાખતો
નથી; અને મૂિત�ને તો િચ�ામણની અથવા પાષાણાિદકની �ણે છે અને સંતને બી� માણસ જવેા �ણે છે. અને
ભગવાને તો �ીમુખે એમ ક�ું છે જ,ે ‘મારી અ� �કારની જ ે�િતમા તથા જ ેસંત તેને િવષે હંુ અખંડ િનવાસ કરીને રહંુ
છંુ.’ અને એ ભ� તો ભગવાનની �િતમા આગળ તથા સંત આગળ ગમે તેટલા ફેલફતૂર કર ેછે, પણ લેશમા�
ભગવાનનો ડર રાખતો નથી એને ભગવાનનો િન�ય છે કે નથી ? એ �� છે.” �યાર ેપરમહંસ બો�યા જ,ે “�ાર ેએ
ભગવાનને અંતયા�મી �ણીને મયા�દા નથી રાખતો તો એને ભગવાનનો િન�ય જ નથી.”

9. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.8)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જણેે મન દીધું હોય તેના કેવા લ�ણ હોય અને મન ન દીધું હોય તેના કેવા લ�ણ
હોય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જણેે મન અપ�ણ કયુ� હોય તેને જો પરમે�રની વાત થતી હોય તથા
પરમે�રના દશ�ન થતા હોય અને તે સમે જો પોતે ન હોય તો તેની અિતશય પોતાના હૈયામાં દાઝ થાય; અને �ારે
ભગવાનની વાત સાંભળે તથા ભગવાનનાં દશ�ન કર ેતેને િવષે અિધક અિધક �ીિત થતી �ય, પણ તેમાંથી મન પાછંુ
હઠે નિહ. અને પરમે�ર �ાર ેકોઈકને પરદેશ મૂ�ાની આ�ા કરતા હોય �યાર ેજણેે મન અ�યુ� હોય તેના મનમાં એમ
થાય જ,ે ‘જો મને આ�ા કર ેતો બુરાનપુર તથા કાશી �ાં મૂકે �યાં રા� થકો જઉં.’ એવી રીતે પરમે�રના ગમતામાં
રહીને જ ેરા� રહેતો હોય તે તો હ�ર ગાઉ ગયો હોય તોય અમાર ેપાસે છે અને જણેે એવી રીતે મન ન અ�યુ� હોય અને
તે અિતશય અમાર ેસમીપે રહેતો હોય તોય લાખો ગાઉ છેટે છે. અને જણેે અમને મન ન અ�યુ� હોય તેને તો ઉપદેશ
કરતા પણ બીક લાગે જ,ે ‘શું �ણીએ ? સવળું સમજશે કે અવળું સમજશે ? એવી રીતે મન અ�યુ� હોય ને ન અ�યુ� હોય
તેના લ�ણ છે.”

10. સારંગપુર ૨ ( para.4)
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�યાર ેિનિવ�કારાનંદ �વામીએ આશંકા કરી જ,ે “હે મહારાજ! અમાર ેતો દેશદેશમાં મનુ�ય આગળ વાતા� કરવી પડે તેણે
કરીને મનનું એકા�પણું રહેતું નથી.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મનુ�ય આગળ વાતા� કરવી તેની તો અમે આ�ા
આપી છે, પણ અહી ંમૂિત�ના દશ�ન મેલીને બી� દશ�ન કરવા એવી કયે િદવસે અમે આ�ા આપી છે ?” એમ કહીને
વળી વાતા� કરવા લા�યા જ,ે “�થમ �ાર ેમૂિત�ના દશ�ન થાય છે �યાર ેએને કેવું અલૌિકકપણું રહે છે ! તેવું ને તેવું
અલૌિકકપણું તો, તો રહે જો, મને સિહત �િ� પરમે�રમાં રાખે. એવી રીતે મનને ગુણે કરીને વત�, �યાર ેતે ભ�ની
ઉપર િન�ય ��યે ભગવાનને નવીન ને નવીન હેત રહે છે. અને તે ભ�ને પણ ભગવાનને િવષે િન�ય ��યે નવીન ને
નવીન હેત રહે છે. અને વળી ને� ને �ો�; એ બેને તો િવશેષે કરીને િનયમમાં રાખવા. તે શા સા� જ,ે �ાં �યાં
�ા�યવાતા� થતી હોય ને તેને �ો�ની વૃિ� �ાર ેતણાઈ જઈને સાંભળીએ, તો તે સવ� �ા�ય શ�દ ભજનમાં બેસે �યારે
સાંભરી આવે છે, અને ફાટેલ ને�ની વૃિ�એ કરીને જ ેજ ે�પ જોયું હોય, તે સવ� ભજન કરતા સાંભરી આવે છે. તે સા�
એ બે ઇિ��યોને તો અિતશય િનયમમાં રાખવા. અને ને�ની ને �ો�ની વૃિ� �ાર ેમૂિત�ના દશ�ન કરતા હોઈએ ને
મૂિત�ને મેલીને અ�યમાં તણાય તો તેને એમ ઉપદેશ દેવો જ,ે ‘હે મૂખ� ! તું ભગવાનની મૂિત� િવના અ�ય �પને જુવે છે કે
પરમે�રની વાતા� િવના અ�ય વાતા�ને સાંભળે છે તેમાં તને શું �ા� થશે ? અને હ� તને િસ�દશા તો આવી નથી જ,ે
જવેું િચંત�યું તેવું તને ત�કાળ મળે, શા સા� જ ેહ� તો તું સાધક છંુ માટે જ ેિવષયને તું િચંતવીશ તે િવષય મળશે નિહ,
અને ઠાલાં વલખાં કરીને પરમે�રને શા વા�તે મેલી દે છે ? અને કાંઈક જો તને અ�પ િવષય મળશે તો તેના પાપમાં
યમપુરીનો માર ખાતાં ખાતાં અંત નિહ આવે.’ એવી રીતે ને�ને અને �ો�ને ઉપદેશ દેવો. અને વળી એમ કહેવું જ,ે
‘�ાર ેતું ભગવાનની મૂિત�માં એકા� થઈશ તો તેમાંથી તું િસ�દશાને પામીશ પછી તું જ ેજ ે��ાંડમાં વાતા� થાય છે
તેને સહેજ ેસાંભળીશ અને ��ા, િવ�ણુ અને િશવના જવેા �પને ઈ�છીશ તો તેવા �પને પામીશ અને લ�મી કે
રાિધકા જવેો ભ� થવા ઈ�છીશ તો તેવો થઈશ અને ભગવાનનું ભજન કરતા કરતા િસ�દશાને દેહ છતે નિહ પા�ય
તો દેહ પ�યા પછી મુ� થઈશ �યાર ેિસ�દશા મળશે પણ િસ�દશા આ�યા િવના �પને જોઈ જોઈને મરી જઈશ
તો પણ તે �પ મળશે નિહ અને �ા�ય શ�દને પણ સાંભળી સાંભળીને મરી જઈશ તો તેણે કરીને બુિ� તો અિતશય
�� થઈ જશે, પણ તેમાંથી કાંઈ �ાિ� નિહ થાય.’ એવી રીતે ને�ને અને �ો�ને ઉપદેશ દઈને એક ભગવાનની મૂિત�માં
જ રાખવા અને એવી૩ રીતે જ ેવત� તેને ભગવાનની મૂિત�માં િદવસે િદવસે અિધક �નેહ થાય છે અને તે ભ� ઉપર
પરમે�રને ને મોટા સાધુને �નેહ હોય તેથી પણ િદવસે િદવસે વધતો �ય છે.”

11. સારંગપુર ૯ ( para.5)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “�થાન તે કેને કહીએ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ચાર વણ� અને ચાર
આ�મ તેને જ ેપોત પોતાનો ધમ� તેને �થાન �ણવું અને તમે �યાગી છો, તે તમારાથી જો �યાગનો પ� મૂકીને ગૃહ�થને
માગ� ચલાય તો તે �થાનકથકી �� થવાણું એમ �ણવું. માટે ગમે તેવો આપ�કાળ પડે અથવા અમે આ�ા કરીએ તો
પણ તમાર ેપોતાના ધમ�માંથી ચળવું નિહ. અને જમે ગૃહ�થ વ� તથા અલંકાર ેકરીને અમારી પ�ૂ કરવાને ઈ�છે તેમ
તમાર ેઈ�છવું નિહ, તમાર ેતો પ�, પુ�પ, ફળ અને જળે કરીને પ�ૂ કરવી ને એવી પ�ૂએ કરીને જ આનંદ માણવો,
પણ પોતાના ધમ�થી ચલાયમાન થઈને પરમે�રની પ�ૂ કરવી એ ઠીક નિહ. માટે સવ�ને પોતાના ધમ�માં ર�ાં થકા
જટેલી પ�ૂ થાય તેટલી કરવી, એ અમારી આ�ા છે તેને �ઢ કરીને સવ� રાખ�ો.”

12. કાિરયાણી ૨ ( para.2)

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

13. કાિરયાણી ૧૧ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજને સિ�ચદાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનને િવષે �ીિત હોય તેના શા લ�ણ છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે પોતાના િ�યતમ જ ેભગવાન તેને િવષે �ીિત હોય તે પોતાના િ�યતમની મર�ને લોપે
નિહ એ �ીિતનું લ�ણ છે. જો ગોપીઓને �ીકૃ�ણ ભગવાનને િવષે �ીિત હતી, તો �ાર ે�ીકૃ�ણ ભગવાન મથુરા જવા
તૈયાર થયા �યાર ેગોપીઓ સવ� મળીને એમ િવચાર કય� જ,ે ‘આપણે કુટંુબની તથા લોકની લાજનો �યાગ કરીને
ભગવાનને જોરાઈએ રાખીશું.’ પછી ચાલવા સમે �ીકૃ�ણ ભગવાનનાં ને� સામું જોયું �યાર ેભગવાનની ર�ાની મર�
દેખી નિહ, �યાર ેસવ� ડરીને છેટે રિહયો અને અંતરમાં એમ બીિનયો જ,ે ‘જો આપણે ભગવાનના ગમતામાં નિહ રહીએ
તો ભગવાનને આપણા ઉપરથી હેત ઊતરી જશે.’ એમ િવચારીને કાંઈ કહી શિકયો નિહ. પછી ભગવાન મથુરા પધાયા�
�યાર ેપણ �ણ ગાઉ ઉપર ભગવાન હતા તો પણ ગોપીઓ કોઈ િદવસ મર� લોપીને દશ�ને ગઈ નિહ, અને ગોપીઓએ
એમ ���ું જ,ે ‘ભગવાનની મર� િવના જો આપણે મથુરા જઈશું તો ભગવાનને આપણા ઉપર હેત છે તે ટળી જશે.’
માટે હેતનું એ જ �પ છે જ,ે ‘જનેે જ ેસાથે હેત હોય તે તેની મર� �માણે રહે. અને જો પોતાના િ�યતમને પાસે ર�ે
રા� �ણે તો પાસે રહે અને જો પોતાના િ�યતમને છેટે ર�ે રા� �ણે તો છેટે રહે; પણ કોઈ રીતે પોતાના
િ�યતમની આ�ાને લોપે નિહ એ �ેમનું લ�ણ છે. જો ગોપીઓને ભગવાનને િવષે સાચો �ેમ હતો તો આ�ા િવના
ભગવાનને દશ�ને ગઈ નિહ અને �ાર ેભગવાને કુ��ે�માં તેડી �યાર ેભગવાનનું દશ�ન કયુ�, પણ કોઈ રીતે ભગવાનનાં
વચનનો ભંગ કય� નિહ. માટે જનેે ભગવાનને િવષે �ીિત હોય તે ભગવાનની આ�ા કોઈ કાળે લોપે નિહ. જમે
ભગવાનનું ગમતું હોય તેમ જ રહે એ �ીિતનું લ�ણ છે.”

14. કાિરયાણી ૧૧ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે”�યો, એક અમે �� પૂછીએ.” પછી મુિનએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! પૂછો.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનનો ભ� હોય તે ભગવાનની મૂિત�ના સંબંધ િવનાના જ ેઅ�ય સંબંધી પંચિવષય
તેને તુ�છ કરી નાખે છે અને પંચ �કાર ેએક ભગવાનનો સંબંધ રાખે છે, એવો જ ેભ� તેને ભગવાન એમ આ�ા કર ેજ,ે
‘તમે અમ થકી છેટે રહો,’ �યાર ેતે જો ભગવાનનાં દશ�નનો લોભ રાખે તો એને આ�ાનો ભંગ થાય અને જો આ�ા ન
પાળે તો ભગવાનને એ ભ� ઉપર હેત ન રહે. માટે એ ભ�ે જમે માિયક શ�દાિદક પંચિવષયનો �યાગ કય� છે તેમ જ
ભગવાન સંબંધી જ ેશ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ; એ પંચિવષય છે તેનો પણ �યાગ કર ેકે ન કર ે? એ �� છે.” પછી
સવ� મુિન મળીને જનેે જવેી બુિ� હતી તેણે તેવો ઉ�ર કય�, પણ એ ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજને
ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એનો ઉ�ર તમે કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનને િવષે �ઢ �ીિત છે અને
ભગવાનને અખંડ સંબંધે રિહત જ ેમાિયક પંચિવષય તેને તુ�છ કરી નાં�યા છે, અને શ�દાિદક પંચિવષયે કરીને
ભગવાન સંગાથે �ઢપણે જોડાણો છે, તે ભ� ભગવાનની આ�ાએ કરીને �ાં �ાં �ય છે �યાં �યાં ભગવાનની મૂિત�
પણ એ ભ� ભેળી જ �ય છે, ને જમે એ ભ�ને ભગવાન િવના રહેવાતું નથી, તેમ જ ભગવાનને પણ એ ભ� િવના
રહેવાતું નથી અને એ ભ�ના �દામાંથી આં�યનું મટકંુ ભરીએ એટલી વાર છેટે રહેતા નથી. માટે એ ભ�ને પાંચે
�કાર ેભગવાન સંગાથે અખંડ સંબંધ રહે છે; કેમ જ,ે જ ેશ�દાિદક પંચિવષય િવના �વમા�ને રહેવાતું નથી તે
શ�દાિદક પંચિવષયને એણે તુ�છ કયા� છે ને પંચે �કાર ેકરીને ભગવાનને િવષે જોડાણો છે, તે માટે એ ભ�ને ભગવાન
સાથે અખંડ સંબંધ રહે છે.”

15. લોયા ૨ ( para.2)

પછી કીત�નની સમાિ� થઈ રહી �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� પરમહંસ સાંભળો, હંુ તમને એક �� પૂછંુ છંુ”.
�યાર ેમુિન બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! પૂછો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ સ�સંગમાં હિરભ�ને �ાર ેમૃ�યુનો
ભય ટળી �ય ને દેહ છતે જ પોતાનું ક�યાણ મનાઈ �ય ?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ જવેો આવ�યો તેવો ઉ�ર કય�,
પણ �ી�મહારાજના ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી બી� પરમહંસ બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! એ ��નો ઉ�ર તો
તમે જ કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તમે �ાં સુધી કીત�ન બો�યા �યાં સુધી અમે એનો િવચાર કય� છે, તે
અમારી નજરમાં તો એમ આ�યું છે જ,ે ચાર �કારના હિરભ� હોય તેને મૃ�યુનો ભય નાશ પામે છે અને કૃતાથ�પણું
મનાય છે. તે ચાર �કારના હિરભ�ની િવિ� એક તો િવ�ાસી, બીજો �ાની, �ીજો શૂરવીર, ચોથો �ીિતવાળો; એ
ચાર �કારના જ ેભ� તેને તો મૃ�યુનો ભય નથી રહેતો અને દેહ છતે કૃતાથ�પણું મનાય છે. હવે એ ચાર �કારના
ભ�ના લ�ણ કહીએ છીએ. તેમાં જ ેિવ�ાસી હોય તે તો ��ય� ભગવાન ને તેના સાધુ તેના વચનને િવષે અિતશય
િવ�ાસને પા�યો છે; માટે તે ભગવાનના િન�યના બળ વડે કરીને મૃ�યુનો ભય રાખે નિહ અને એમ �ણે જ,ે ‘મને
��ય� પુ�ષો�મ ભગવાન મ�યા છે માટે હંુ કૃતાથ� છંુ.’ અને �ાનીને તો આ��ાનનું બળ હોય, તે એમ માને જ,ે ‘હંુ
તો ���વ�પ એવો ભગવાનનો ભ� છંુ;’ માટે એને પણ મૃ�યુનો ભય હોય નિહ. અને શૂરવીર હોય તે થકી તો
ઇિ��યો તથા અંતઃકરણ એ સવ� થરથર કંપતા રહે અને બી� કોઈથી પણ ડર ેનિહ, માટે એને કોઈ રીતે પરમે�રની
આ�ામાં ભંગ થાય નિહ. માટે પોતાને કૃતાથ�પણું માને અને મૃ�યુનો �ાસ તેના મનમાં લેશમા� પણ હોય નિહ. અને
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ચોથો જ ે�ીિતવાળો તેને તો પિત�તાનું અંગ છે. જમે પિત�તા �ી હોય તેને પોતાના પિત િવના બીજ ેઠેકાણે વૃિ�
ડોલે નિહ ને એક પોતાના પિતને િવષે જ �ીિત રાખે, તેમ તે ભગવાનનો ભ� તે પિત�તાની પેઠે પોતાના પિત એવા
જ ેભગવાન તેને િવષે જ �ીિત રાખે. માટે પોતાને કૃતાથ�પણું માને અને તેને મૃ�યુનો ભય પણ લેશમા� હોય નિહ. અને
એ ચાર અંગ માંિહલું એક �ધાન હોય ને બી� �ણ ગૌણ હોય તો પણ જ�મ-મૃ�યુના ભય થકી તર ેછે; અને ચાર
માંિહલું એક પણ ન હોય તેને તો મૃ�યુનો ભય ટળે નિહ.” એટલી વાતા� કરીને પછી �ી�મહારાજ સવ� પરમહંસ તથા
હિરભ� ��યે બો�યા જ,ે “એ ચાર માંિહલાં જનેે જ ેઅંગ �ધાનપણે વત�તા હોય તે કહો.” પછી પરમહંસ સમ�ને જ ેજે
અંગ વત�તા હતા તે ક�ા અને હિરભ�ને પણ જનેે જ ેઅંગ વત�તા હતા તે ક�ા; તે સાંભળીને �ી�મહારાજ ઘણા
�સ� થયા. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ચાર અંગમાંથી જનેે શૂરવીરનું અંગ હોય તે સવ� આવીને અમાર ેપગે
લાગો.” પછી જનેે જનેે શૂરવીરનાં અંગ વત�તા હતા, તે સવ� �ી�મહારાજના ચરણારિવંદને છાતીમાં લઈને પગે લા�યા.

16. લોયા ૩ ( para.2)

તે સમયને િવષે �ી�મહારાજને ભગવદાનંદ �વામી તથા િશવાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાન તથા સંત તેનો
જનેે માહા��ય�ાને સિહત િન�ય હોય તેના શા લ�ણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનનો ને
સંતનો માહા��ય�ાને સિહત િન�ય હોય તેથી ભગવાનને અથ� ને સંતને અથ� શું ન થાય ? એને અથ� કુટંુબનો �યાગ
કર,ે લોકલાજનો �યાગ કર,ે રા�નો �યાગ કર,ે સુખનો �યાગ કર,ે ધનનો �યાગ કર,ે �ીનો �યાગ કર ેઅને �ી હોય તે
પુ�ષનો �યાગ કર.ે” એમ કહીને પછી આ સવ� હિરભ�ની વાતા�ઓ એકબી� કેડે કરી. ગામ ડડુસરવાળા રજપૂત
ગલ�ુ તથા ધમ�પુરવાળાં કુશળકંુવરબાઈ તથા પવ�તભાઈ તથા રાજબાઈ તથા �વુબાઈ તથા લાડુબાઈ તથા મોટા
રામબાઈ તથા દાદોખાચર તથા માંચોભ� તથા મૂળ���ચારી તથા ભજુવાળાં લાધીબાઈ ને માતા� તથા
મુ�ાનંદ �વામી તથા વાળાક દેશના આહીર પટેલ સામત તથા ગામ માનકૂવાના મૂળ� તથા કૃ�ણ� તથા વાળાક
દેશમાં ગુંદાળી ગામના બે કાઠી હિરભ� ઈ�યાિદક જ ેસ�સંગી; તેમણે ભગવાનને અથ� ને સંતને અથ� જ ેજ ેકયુ�; તેને
િવ�તારીને કહેતા હવા. અને વળી એમ પણ ક�ું જ,ે ‘જનેે ભગવાનનો િન�ય માહા��ય�ાને સિહત હોય તે
ભગવાનનાં વચનમાં ફેર પાડે નિહ, ને જમે કહે તેમ કર.ે” તે ઉપર પોતાની વાત કરી જ,ે “અમારો �વભાવ કેવો હતો?
તો, ‘ગોદોહનમા� એક �થાનકમાં રહેવાય, પણ વધુ રહેવાય નિહ.’ એવા �યાગી હતા અને વૈરા�ય અિતશય હતો ને
�ીરામાનંદ �વામી ઉપર હેત પણ અસાધારણ હતું તો પણ �વામીએ ભજુનગરથી કહી મોક�યું જ,ે ‘જો સ�સંગમાં
ર�ાનો ખપ હોય તો થાંભલાને બાથ લઈને પણ રહેવું પડશે.’ એમ મયારામ ભ�ે આવીને ક�ું; �યાર ેઅમે થાંભલાને
બાથ લીધી, �યાર પછી તેમણે ક�ું જ,ે ‘મુ�ાનંદ �વામીની આ�ામાં રહો.’ પછી અમે �વામીના દશ�ન થયા મોર નવ
મિહના સુધી મુ�ાનંદ �વામીની આ�ામાં ર�ા. એવે લ�ણે કરીને જનેે સંતનો ને ભગવાનનો એવો િન�ય હોય તેને
�ણીએ.” અને પછી સુંદર� સુતાર અને ડોસા વાિણયા ની વાત કરી અને વળી, “જનેે ભગવાનનો ને સંતનો એવો
િન�ય હોય તેને તેની કોરનો કેફ વત�.” એમ કહીને રાણા રાજગરની વાતા� કરી અને ��ાદની વાતા� કરી જ,ે ��ાદ જે
તે નૃિસંહ� ��યે બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! હંુ આ તમારા િવકરાળ �પથી નથી બીતો ને તમે જ ેમારી ર�ા કરી તેને હંુ
ર�ા નથી માનતો; ને તમે �ાર ેમારા ઇિ��યો�પ શ�ુના ગણ થકી ર�ા કરશો �યાર ેહંુ ર�ા માનીશ.’ માટે જે
ભગવાનનો ભ� હોય તે દૈિહક ર�ા ભગવાન કર ેતેણે કરીને હષ� ન પામે ને ર�ા ન કર ેતેણે કરીને શોક ન કર ેઅને
અલમ�ત થકો ભગવાનને ભજ.ે અને ભગવાન અને સંત તેનું માહા��ય બહુ �ણે.” તે ઉપર ગામ કઠલાલની ડોસીની
વાત કરી. “અને આવી રીતનો જ ેહિરભ� હોય તેનો દેહ પગ ઘસીને પડે, વાઘ ખાઈ �ય, સપ� કરડે, શ� વાગે,
પાણીમાં બૂડી �ય; ઈ�યાિદક ગમે તેવી રીતે અપમૃ�યુએ કરીને દેહ પડે તો પણ એમ સમજ ેજ,ે ‘ભગવાનના ભ�ની
અવળી ગિત થાય જ નિહ. એ તો ભગવાનના ધામને જ પામે;’ અને ભગવાનથી િવમુખ હોય તેનો દેહ સૂધી સારી પેઠે
પડે અને ચંદનનાં લાકડામાં સં�કાર ેયુ� બળે તો પણ તે તો િન�ય યમપુરીમાં �ય.’ એ બેની િવિ� સારી પેઠે
સમજ.ે એ સવ� �કારની જનેા �દયમાં �ઢ ગાંઠ પડી �ય તેને ભગવાન ને સંતનો માહા��યે સિહત િન�ય છે એમ
�ણવું. અને એવા િન�યવાળો જ ેહોય, તે જ�ર ��મહોલમાં જ પુગે; પણ બીજ ે�ાંઈ કોઈ ધામમાં ઓરો રહે
નિહ.”

17. લોયા ૪ ( para.4)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને ક�ું જ,ે “ઝીણો ભાઈ તો આજ બહુ િદલગીર થયા અને એમ બો�યા જ,ે
�ાર ેમહારાજ અમાર ેઘેર આ�યા નિહ, �યાર ેઅમાર ેપણ ઘરમાં ર�ાનું શું કામ છે ?” એ વાત સાંભળીને
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મુંઝાઈને રીસે કરીને જ ે�ેમ કર ેતે �ેમ અંતે નભવાનો નિહ અને રીસવાળાની ભિ� તથા
�ેમ એ સવ� અંતે ખોટા થઈ �ય છે. માટે મુંઝાઈને ઝાંખું મુખ કરવું તે તો અિત મોટી ખોટ છે.” પછી ઝીણાભાઈએ
ક�ું જ,ે “ભગવાન ને ભગવાનના સંત તે પોતાને ઘેર આવે �યાર ેમુખ �ફુિ�લત થયું જોઈએ અને �ાર ેભગવાન ને સંત
ન આવે �યાર ેતો મુખ ઝાંખું થયું જ જોઈએ અને હૈયામાં શોક પણ થયો જોઈએ.” પછી એ વાતા� સાંભળીને
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�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન ને સંત તે આવે �યાર ેરા� થવું પણ શોક તો �ારયે પણ કરવો નિહ. અને જો
શોક કયા�નો �વભાવ હોય તો અંતે જ�ર કાંઈક ભૂંડંુ થયા િવના રહે નિહ. માટે પોતપોતાના ધમ�માં રહીને જ ેરીતની
ભગવાનની આ�ા હોય તેને રા� થકા પાળવી પણ પોતાનું ગમતું કરવા સા� કોઈ રીતે મૂંઝાવું નિહ અને ભગવાન
�ાંઈક જવાની આ�ા કર ેને શોક કરીને મૂંઝાય; તો �થમ જ ેભગવાને દશ�ન આ�યાં હોય તથા �સાદ આ�યો હોય
તથા અનંત �કારની �ાનવાતા� કરી હોય; ઈ�યાિદક િ�યાએ કરીને જ ેપોતાને સુખ �ા� થયું હોય તે જતું રહે અને
મૂંઝવણે કરીને બુિ�માં એકલો તમોગુણ છાઈ �ય; તેણે કરીને કેવળ દુઃિખયો થકો જ �ાં મૂકે �યાં �ય. પછી એ
મૂંઝવણે કરીને આ�ા પણ યથાથ� પળે નિહ, માટે ભગવાનના ભ�ને તો સદા અિત �સ� રહેવું અને �સ� મને કરીને
ભગવાનનું ભજન કરવું પણ ગમે તેવો ભૂંડો દેશકાળ હોય તો પણ હૈયામાં લેશમા� મૂંઝવણ આવવા દેવી નિહ.”

18. લોયા ૬ ( para.13)

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

19. લોયા ૬ ( para.19)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “કેવો દેશ, કેવો કાળ, કેવો સંગ, કેવી િ�યા; જનેો સંબંધ ભગવાનની આ�ાએ
કરીને પણ ન કરવો?” �યાર ેએનો ઉ�ર પણ પોતે કય� જ,ે “જ ેદેશમાં ર�ે થકે પોતાનાં દેહના સંબંધીનો વારંવાર બેઠા
ઊ�યાનો યોગ થતો હોય, તો તે દેશમાં ભગવાનની આ�ાએ કરીને પણ ન રહેવું અને અમારા દશ�ન થતા હોય ને તે
ભેળે �ીઓના દશ�ન થતા હોય, એવો સંગ તથા િ�યા હોય �યાં અમે બેસાડીએ અને કહીએ જ,ે ‘અમારા દશ�ન કરો’
તો પણ તે ઠેકાણે બેસવું નિહ, કોઈક િમષ લઈને ઊઠી જવું અને જ ેકાળમાં િવષમપણું વત�તું હોય ને મારકૂટ થતી હોય
ને જો ભગવાનની આ�ા હોય તો પણ �યાંથી ચાલી નીકળવું પણ તે જ ઠેકાણે રહીને માર ન ખાવો.”

20. લોયા ૧૦ ( para.9)

અને તે ભગવાનનો મિહમા તો એમ સમજ ેજ,ે ‘द्युपतय एव ते न ययुर�मन�तया �मिप ।’ ઈ�યાિદક �ુિતએ
ભગવાનનો મિહમા અિતશય �િતપાદન કય� છે. એવી રીતે પોતાના �વ�પનું તથા પર��ના �વ�પનું જનેે �ાન છે,
તેને ગમે તેવા સુંદર િવષય �ા� થાય પણ તેણે કરીને કાંઈ લેશમા� પણ તેનું મન િવકાર ને પામે નિહ અને અવ�ય જે
શ�દાિદક િવષય �હણ કયા� જોઈતા હોય તેને �હણ કર ેપણ તે િવષયને આધીન થઇ �ય નિહ, �વતં�પણે �હણ
કર ેજમે કરોિળયો પોતાની લાળને િવ�તારીને પાછી �વતં�પણે ગળવી ઘટે �યાર ેગળી લે છે, તેમ એવો જ ે�ાની તે
પોતાની ઇિ��યોની વૃિ�ને િવષયમાં �સારીને પાછો �વતં� થકો સંકેલી લે છે. અને એવો જ ેહોય તે રા�માં હોય તો
પણ વનમાં છે અને વનમાં હોય તો પણ તેને રા� કરતા વધતો આનંદ છે. અને એવો જ ે�ાની તે રા�માં ર�ો હોય
ને હ�રો મનુ�ય પોતાની આ�ામાં રહેતાં હોય ને સમૃિ�એ યુ� હોય તેણે કરીને પોતાને કાંઈ એમ ન માને જ,ે ‘હંુ
બહુ મોટો થઈ ગયો.’ અને તે રા�નો નાશ થઈ �ય ને હાથમાં મૃિ�કાનું પા� લઈને ઘરોઘર માગી ખાય, તેણે કરીને
એમ ન માને જ,ે ‘હંુ હવે તો ગરીબ થઈ ગયો;’ કેમ જ,ે તે તો પોતાના કેફમાં મહાઅલમ�ત રહે. તથા તેણે પોતાના
�વ�પનો તથા ભગવાનના �વ�પનો મિહમા ���ો છે; તે માટે એને સોનું, કૂચો, લોઢંુ, પાષાણ એ સવ�ને િવષે
સમબુિ� વત� છે તથા માન-અપમાનને િવષે સમબુિ� વત� છે અને એવો જ ે�ાની તેને કોઈ પદાથ� બંધન કરવા સમથ�
નથી; કેમ જ,ે એની �િ� તો અિત મોટી થઈ ગઈ છે ને માિયક સવ� પદાથ�ને તુ�છ ���ા છે. જમે કોઈક પુ�ષ �થમ
કંગાલ હોય ને પછી તેને રા� મળે �યાર ેતેની �િ� મોટી થાય છે અને �થમ લાકડાના ભારા વેચતો હોય તથા બી�
તુ�છ તુ�છ કામ કરતો હોય તે સવ� એને િવશરી �ય ને મોટા મોટા રા� સંબંધી કાય� કરવા લાગે, તેમ એવા �ાનીને
સવ� પદાથ�મા� તુ�છ થઈ �ય છે ને એવા �ાનને િવષે એની િવશાળ �િ� થાય છે અને એવી રીતે જ ેસમ�ો છે તે
સુિખયો છે. તથા જ ેિવ�ાસી હોય કહેતાં એમ સમજતો હોય જ,ે ‘આવા મોટા સંત તથા ભગવાન જ ેવાત કહે છે તે
એમ જ છે, પણ એમાં કાંઈ સંશય નથી.’ એમ સમ�ને તે ભગવાન તથા સંત જમે કહે તેમ કરવા લાગે. એ બે જણ જ
સુિખયા છે, ને એ િવના જ ેબી� છે તે સુિખયા નથી. �યાં �ોક છે : “य� मूढतमो लोके य� बु�ेः परं गतः । तावुभौ



8/5/2019 આ�ા

localhost/save%5d/આ�ા.php 9/19

सुखमेधेते ������रतो जनः ।।” તથા ભગવદ્ ગીતામાં ક�ું છે જ ે- “िवषया िविनवत��े िनराहार� देिहनः। रसवज�
रसोऽ�� परं ���ा िनवत�ते ।” એવી રીતે જનેી અલૌિકક �િ� થાય છે, તેને પરમે�ર િવના સવ� પદાથ� તુ�છ થઈ �ય
છે અને આ બે �ોક છે તેનો પણ એકસરખો ભાવ છે.”

21. લોયા ૧૮ ( para.3)

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

22. પંચાળા ૩ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેઆ�ા કરી જ,ે “કીત�ન ગાઓ.” પછી, ‘સખી આજ મોહન દીઠા ર ેશેરીએ આવતા ર’ે એ કીત�ન
પરમહંસ ગાવા લા�યા. �યાર ેવળી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે કીત�ન રાખો, અને કીત�ન ગાયા તેમાં હેત બહુ છે. તે
હેતનો અમે િવચાર કય� જ,ે ‘હેત મોટી વાત છે અને હેતે કરીને ભગવાનને ભજવા એ ઠીક છે’ પણ સારી પેઠે િવચારીને
જોયું �યાર ેએમ જણાણું જ,ે ‘હેત છે તે જ ભગવાનની માયા છે.’ કેમ જ,ે �ીઓ પર�પર બોલતી હોય, જોતી હોય,
�પશ� કરતી હોય, તેમાં બી� રીતનું હેત છે; અને પુ�ષ હોય ને પર�પર બોલે, જુવે, �પશ� કર ેતેમાં પણ બી� રીતનું
હેત છે; અને પુ�ષ જ ેતે �ીને જોતો હોય ને આિલંગન કરતો હોય, તેની વાતા� સાંભળતો હોય, તેનો સુગંધ લેતો હોય ને
તેની વાતા� કરતો હોય તેને િવષે જવેું હેત થાય છે ને તે �ીમાં પુ�ષનું મન આકષ�ણ થઈ �ય છે તેવું પુ�ષને પુ�ષમાં
નથી થતું; તથા �ી હોય ને પુ�ષને જોતી હોય, આિલંગન કરતી હોય, ઈ�યાિદક પુ�ષના સંબંધે કરીને �ીને હેત જવેું
પુ�ષમાં થાય છે ને તેનું મન પુ�ષમાં સમ�પણે ખ�ચાઈ �ય છે તેવું �ીને �ીમાં નથી થતું. માટે જ ેથકી જગતનો
�વાહ છે ને જ ે�વને સંસૃિત ને બંધનની કરનારી છે એવી જ ેભગવાનની માયા તે જ હેત�પે છે. પછી એમ િવચાર
થયો જ,ે ‘શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ; એ જ ેપંચિવષય છે તે બીજ ેઠેકાણેથી િમ�યા કરીને એક ભગવાનમાં જ
આ�યંિતક સુખ �ણીને જો�યા હોય તે તો ઠીક છે, તે માયા નથી.’ પછી વળી તેમાં પણ િવચાર થયો જ,ે એ પણ ઠીક
નિહ; કાં જ,ે ભગવાનનાં �પ કરતા અિધક �પ, અિધક �પશ�, અિધક રસ, અિધક ગંધ, અિધક શ�દ તે બી�ને િવષે
જણાય તો ભગવાનને મૂકીને તેને િવષે હેત થઈ �ય. જમે સોળ હ�ર ને એકસો જ ે�ીકૃ�ણભગવાનની �ીઓ હતી તે
જ�મા�તર ેઅ�સરાઓ હતી. તેમણે ��ા પાસે વર મા�યો જ ે‘હે મહારાજ ! અમે દેવ, દૈ�ય અને મનુ�ય એ સવ�નો �પશ�
કય� છે, પણ જ ેનારાયણ પુ�ષ છે તેનો પિતભાવે �પશ� નથી કય�; માટે એવી કૃપા કરો જ,ે એ અમારા પિત થાય.’
પછી ��ાએ ક�ું જ,ે ‘તમે તપ કરો, તમારા પિત નારાયણ થશે.’ �યાર ેતેમણે ઘણું તપ કયુ�. પછી તેમની ઉપર
અ�ાવ� ઋિષ તથા નારદમુિન તે પણ �સ� થયા ને વર આ�યો જ,ે ‘તમારા પિત નારાયણ થશે.’ એવી રીતે જ�મા�તરે
ઘણુંક તપ કરીને �ીકૃ�ણ ભગવાનને પામી હતી, પણ જો ભગવાન કરતા સાંબને િવષે અિધક �પ દીઠંુ તો તેમાં મોહ
પામી. માટે જનેી એક મિત રહેતી ન હોય તેને પંચ ઇિ��યોના િવષયના સુખ સંબંધે કરીને ભગવાનમાં �ીિત કરવી તે
ઠીક નિહ; અને જનેી મિત એકની એક િન�તક�પણે ર�ા કર ેતેને તો ઠીક છે. અને જનેે બુિ� હોય તેને ભગવાનમાં હેત
કેમ કરવું ? તો જ ેચોિવશ ત�વ છે તે થકી પોતાના �વને પૃથક્ �ણવો, ને તે �વને િવષે ખૂંતીને રહી જ ેપંચ
ઇિ��યોની વૃિ�યો તેને ઉખાડી નાખીને ઇિ��યોની વૃિ� િવના �વસ�ાપણે ર�ાં થકા િનગુ�ણપણે કરીને જટેલું
ભગવાનમાં હેત થાય તેટલું કરવું. તે િનગુ�ણપણું તે શું ? જ ેદશ ઇિ��યો તે રજોગુણની સંપિ� છે અને અંતઃકરણ ને
દેવતા તે સ�વ ગુણની સંપિ� છે અને પંચભૂત ને પંચિવષય તે તમોગુણની સંપિ� છે; તે એ �ણ ગુણની સંપિ�ઓ ને
�ણ ગુણ તેને પૃથક્ માનીને કેવળ �વસ�ાએ કરીને રહે તેને િનગુ�ણ કહીએ. એવા િનગુ�ણ થઈને ભગવાનમાં હેત
કરવું. તે ક�ું છે જ,ે ‘नैगु���था रम�े � गुणानुकथने हरेः’ તથા “प�रिन�तोऽिप नैगु�� उ�म�ोकलीलया । गृहीतचेता
राजष� आ�ानं यदधीतवान् ।।”

23. પંચાળા ૪ ( para.3)
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તે એ ભગવાન �ાર ે�વને પોતાનું દશ�ન દેવાને ન ઇ�છે �યાર ેતો આવી રીતે િદ�ય�પ અગોચર થકા પોતાના
અ�રધામને િવષે ર�ા છે અને એ ભગવાન મહારા�િધરાજ છે ને િદ�ય�પ એવી જ ેઅસં�ય સમૃિ� તથા અસં�ય
પાષ�દ તેણે યુ� છે ને અનંતકોિટ ��ાંડના પિત છે. જમે આ લોકમાં કોઈક મોટો ચ�વત� રા� હોય, તેનું સૂય�ના
ઉદય-અ�ત સુધી રા� હોય અને તે જ રા� પોતાના તપને બળે કરીને દેવતાના જવેા ઐ�ય�ને પા�યો હોય ને �વગ�,
મૃ�યુ અને પાતાળ; એ િ�લોકીના રા�ને કરતો હોય. જમે અજુ�ન હતા તે એને એ દેહે કરીને �વગ�ને િવષે ઈ��ાસનને
ઉપર કેટલાક વષ� સુધી ર�ા તથા નહુષ રા� પણ ઈ�� થયો હતો. એવો જ ે�તાપી ચ�વત� રા� તેને ઘેર જટેલાં ગામ
છે તેની ગણતી થાય નિહ, એ તો અસં�ય છે; તથા ગામ ગામના જ ેપટેલ, તેની પણ ગણતી થાય નિહ. અને તે ગામ-
ગામના અસં�ય પટેલ, તે એના દરબારમાં અરજ કરવા આવતા હોય. અને તે રા�ના ધન, માલ, ભોગ, �થાનક,
સમૃિ� તે પણ ગણતીમાં આવે નિહ, તેમ એ ભગવાન અસં�ય કોિટ જ ે��ાંડ�પ ગામ તેના રા�િધરાજ છે. અને એ
��ાંડ�પ જ ેગામ, તેના મુ�ય પટેલ તો ��ા, િવ�ણુ અને િશવ છે. જમે એક ગામમાં એક પટેલ મોટો હોય, તેને તે
ગામની સવ� �� તે આવીને નમે ને આ�ામાં રહે, ને તે પટેલ રા�ને નમે; તેમ ��ાંડ ��ાંડ ��યે ��ા, િવ�ણુ, િશવ
છે તે મોટેરા છે ને બી� જ ે��ાંડમાં દેવ, દૈ�ય, મનુ�ય, ઋિષ, ��પિત તે એને ભજ ેછે ને આ�ામાં રહે છે; ને ��ા,
િવ�ણુ, િશવ; તે ભગવાન પુ�ષો�મને ભજ ેછે ને આ�ામાં વત� છે. તે એ ��ાંડ ��ાંડના જ ે��ા, િવ�ણુ અને િશવ
તે એ ભગવાનની �ાથ�ના કર ેછે જ,ે ‘હે મહારાજ! કૃપા કરીને તમે અમારા ��ાંડમાં પધારો.’ જમે કોઈ ગામનો પટેલ
હોય તે ચ�વત� રા� આગળ જઇને �ાથ�ના કર ેજ,ે ‘હે મહારાજ ! હંુ ગરીબ છંુ, તે તમે માર ેઘેર પધારો. મારાથી જવેી
તમારી ચાકરી બની આવશે તેવી કરીશ.’ તેમ ��ા, િવ�ણુ, િશવ તે એ ભગવાનની �ાથ�ના કર ેછે જ,ે ‘હે મહારાજ !
તમે અમને દયા કરીને દશ�ન �ો, ને અમારા ��ાંડમાં પધારો.’ �યાર ેએ જ ેભગવાન તે ��ાંડમાં દેહનું ધારણ કર ેછે.
તે �ાં જવેું કાય� �યાં તેવા દેહનું ધારણ કર ેછે ને તેવી રીતે વત� છે. જો દેવમાં દેહ ધારણ કર ેછે તો દેવના જવેી જ ચે�ા
કર ેછે તથા પશુના દેહનું ધારણ કર ેછે �યાર ેતે પશુની પેઠે જ વત� છે. જમે વરાહ�પ ભગવાને ધાયુ� �યાર ેસૂંઘીને પૃ�વીને
ખોળી કાઢી તથા હય�ીવ�પે થયા �યાર ેઘોડાની પેઠે ફંૂફાડા મારવા માં�યા તથા મ��ય, ક�છાિદક જળજંતુનો દેહ
ધારણ કય� �યાર ેજળમાં જ ફયા� પણ પૃ�વીમાં ન ફયા� તથા નૃિસંહ�પે થયા �યાર ેિસંહની પેઠે જ વ�યા� પણ મનુ�યના
જવેી ચે�ા ન કરી.

24. ગઢડા મ�ય ૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે”કીત�ન રાખો, હવે ભગવ�ાતા� કરીએ.” પછી સવ� મુિન હાથ જોડીને બેઠા, પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ સંસારમાં કેટલાક યવન સરખા �વ હોય તે એમ કહે છે જ,ે ‘ગંગા�નું પાણી ને બીજંુ
પાણી; એ બેય સરખા જણાય છે અને શાલ�ામ ને બી� પાણા; તે સરખા જણાય છે અને તેમ જ તુલસી ને બી�
ઝાડ; તે સરખા જણાય છે અને �ા�ણ ને શુ� તે પણ સરખા જણાય છે અને ઠાકોર�ની �સાદી અ� ને બીજંુ અ�;
તે બે સરખા જણાય છે અને એકાદશીને િદવસ ભૂ�યા ર�ા ને બીજ ેિદવસ ભૂ�યા ર�ા; એ બેય સરખા જણાય છે
અને સાધુ ને અસાધુ; એ બેય સરખા જણાય છે. તે માટે આ િવિધિનષેધનો જ ેિવભાગ તે મોટા પુ�ષ કહેવાયા તેણે શા
સા� શા�માં ક�ો હશે ? એમ દુ� મિતવાળા જ ે�વ છે, તે કહે છે. માટે સવ� સંતને અમે આ �� પૂછીએ છીએ જ,ે એ
િવિધિનષેધનો િવભાગ મોટા પુ�ષે શા�માં ક�ો છે, તે સાચો છે કે કિ�પત છે ? તે ��નો ઉ�ર નાના નાના પરમહંસ
હોય તે કરો.” પછી નાના નાના પરમહંસ હતા તે બો�યા જ,ે “િવિધિનષેધનો ભેદ સ�ય છે અને એમ ન હોય તો �વગ�-
નરક કેને માથે કહેવાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “નાના છે, પણ સારી િદશ ઉપર સમજ ેછે.” એમ કહીને
�ી�મહારાજ ેએનો ઉ�ર કરવા માં�યો જ,ે “મોટાપુ�ષે જ ેશા�માં �િતપાદન કયુ� છે, તે સવ� સ�ય છે. �યાં ��ાંત છે
જ,ે જમે કોઈક મોટો શાહુકાર હોય ને તે કોઈને હંૂડી લખી આપે �યાર ેકાગળમાં તો એકે �િપયો જણાતો નથી પણ
�િપયા સાચા છે. તે �ાર ેહંૂડી જ ેશાહુકારની ઉપર લખી હોય તેને આપે �યાર ેએ હંૂડીમાંથી જ �િપયાનો ઢગલો
થાય છે, તેમ મોટા પુ�ષની આ�ાએ કરીને જ ેધમ� પાળે �યાર ેહમણાં તો કાંઈ િવિધિનષેધમાં િવશેષ જણાતું નથી,
પણ અંતે મોટા પુ�ષની આ�ા પાળનારાનું ક�યાણ થાય છે; જમે હંૂડીમાંથી �િપયા નીસર ેછે તેમ. અને જ ેસમથ�
શાહુકાર ેહંૂડી લખી હોય અને તેનો િવ�ાસ ન કર,ે તેને મૂખ� �ણવો અને તેને તે શાહુકારના �તાપની ખબર જ નથી.
તેમ નારદ, સનકાિદક, �યાસ, વા�મીક ઈ�યાિદક જ ેમોટા પુ�ષ તેના વચનનો જનેે િવ�ાસ નથી તેને નાિ�તક �ણવો
ને મહા પાિપ� �ણવો. અને વળી જ ેનાિ�તક મિતવાળા હોય તેને એમ સમ�ય છે જ,ે ‘બી� પાણામાં ને
ઠાકોર�ની મૂિત�માં શો ફેર છે ? સવ� પાણા એકસરખા છે, અને પરણેલી �ી ને ન પરણેલી �ી; તેમાં શો ફેર છે ? સવ�
�ી સરખી છે, અને ઘરની �ી ને મા-બેન તેમાં શો ફેર છે ? સવ�નો સરખો જ આકાર છે, અને રામ કૃ�ણાિદક જે
ભગવાનની મૂિત�ઓ તે પણ સવ� મનુ�ય જવેી છે; માટે અિધક �યૂનભાવ તો માણસે ક�પીને ઊભો કય� છે, પણ શું
કરીએ ? માણસ ભેળું રહેવું તે માણસની હાયે હા કહી જોઈએ, પણ િવિધિનષેધનો માગ� છે, તે ખોટો છે.’ એમ પાપી
એવા જ ેનાિ�તક તે પોતાના મનમાં સમજ ેછે. માટે જનેી આવી �તની બોલી સાંભળીએ તેને પાપી� �ણવો ને
નાિ�તક �ણવો અને એને ચાંડાળ �ણીને એનો કોઈ �કાર ેસંગ રાખવો નિહ.”
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25. ગઢડા મ�ય ૭ ( para.3)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જનેે વૈરા�ય ન હોય તે શો ઉપાય કર ે�યાર ેિવકાર ટળે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વૈરા�યહીન હોય તે તો કોઈ મોટા સંત હોય, તેની અિતશય સેવા કર ેઅને પરમે�રની
આ�ામાં જમે કહે તેમ મં�યો રહે. પછી પરમે�ર તેને કૃપા�િ�એ કરીને જુવે જ,ે ‘આ િબચારો વૈરા�ય રિહત છે, તેને
કામ�ોધાિદક બહુ પીડે છે. માટે એના એ સવ� િવકાર ટળો;’ તો ત�કાળ ટળી �ય અને સાધને કરીને તો બહુકાળ
મહેનત કરતા કરતા આ જ�મે ટળે અથવા બીજ ેજ�મે ટળે. અને તરત જ ેિવકારમા� ટળે તે તો પરમે�રની કૃપાએ
કરીને ટળે.”

26. ગઢડા મ�ય ૮ ( para.8)

એ �ોકનો અથ� એ છે જ,ે ‘આ સંસારને િવષે ભગવાનના અંશ જ ે�વ છે, તે તો મને સિહત જ ેપંચ�ાનઇિ��યો તેને
પંચિવષય થકી ખ�ચીને પોતાને વશ રાખે છે; અને જ ેભગવાનના અંશ નથી તેને તો ઇિ��યો ખ�ચીને �ાં પોતાની
ઇ�છા હોય �યાં લઇ �ય છે.’ માટે આપણે સવ� ઇિ��યોના દોયા� દોરાતાં નથી, તો જો ભગવાનના અંશ છીએ એવું
�ણીને અિતશય આનંદમાં રહીને ભગવાનનું ભજન કરવું. અને સવ� ઇિ��યોની વૃિ�ઓને ભગવાનના �વ�પમાં
હોમવી અને સદા �ાનય� કયા� કરવો. અને ય� રિહતનું કોઈ રીતે ક�યાણ થતું નથી. અને ચાર વેદ, સાં�યશા�,
યોગશા�, ધમ�શા�, અઢાર પુરાણ, ભારત, રામાયણ અને નારદપંચરા�; એ આિદક સવ� શા�નું એ જ િસ�ાંત છે જ,ે
‘ય� રિહતનું ક�યાણ થતું નથી. માટે અમારી પણ એ જ આ�ા છે જ,ે સવ� પરમહંસ તથા સવ� સ�સંગી �ાનય� કરતા
રહે�ો અને એમ ને એમ �ાનય� કરતા કરતા �ાર ેપોતાનું �વ�પ જ ે�� તેને િવષે પર�� ભગવાન સા�ા�કાર
દેખાય, એ જ �ાનય�નું ફળ છે. એવી રીતે �ાનય� કરતા કરતા �ાર ે�ેત�ીપમાં િનર�મુ� છે, એવું થવાય �યારે
�ાનય�ના િવિધનો અવિધ આવી ર�ો અને �ાં સુધી એવું ન થવાય, �યાં સુધી એટલું અધુ�ં �ણવું. અને
િનર�મુ� જવેા થવાની અિતશય ઇ�છા રાખવી, પણ ��ારિહત થવું નિહ અને પોતાને િવષે અપૂણ�પણું માનવું નિહ
ને ભગવાનની �ાિ� થઇ છે તેણે કરીને પોતાને કૃતાથ� માનીને ને સાવધાન થઇને �ાનય� કયા� કરવો.”

27. ગઢડા મ�ય ૧૧ ( para.9)

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

28. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.8)

અને આ વાતા� યથાથ� સમ�ણી હોય ને કોઈક �ાર�ધકમ�ને વશ થઈને જો કોઈક નીચ ઉ�ચ દેહની �ાિ� થાય તો
પણ વૃ�ાસુરની પેઠે �ાન �ય નિહ તથા જમે ભરત�ને મૃગનો દેહ આ�યો તો પણ પૂવ�જ�મનું �ાન ટ�યું નિહ. એવું
આ �ાનનું અિતશય માહા��ય છે. અને નારદ, સનકાિદક ને ��ાિદક દેવ તેમની સભામાં પણ િનરંતર આ જ વાતા�
થાય છે. અને આવી ભગવ��વ�પ સંબંધી જ ેવાતા� તે તો શા�માંથી પણ પોતાની મેળે સમ�ય નિહ. અને
સદ્ �ંથોમાં આવી વાતા� તો હોય પણ �ાર ેસ�પુ�ષ �ગટ થાય છે, �યાર ેતેમના મુખ થકી જ વાત સમ�ામાં આવે
છે, પણ પોતાના બુિ�બળે કરીને સદ્ �ંથોમાંથી પણ સમ�તી નથી. અને જનેે આવી રીતે યથાથ� ભગવાનનું �વ�પ
સમ�ામાં આ�યું છે તેને જો ભૂત, ભિવ�ય ને વત�માન એ �ણ કાળને િવષે �િ� પહોચંતી હોય તો પણ તેને એ વાતનો
કાંઈ ગવ� હોય નિહ; અને કોઈકને વર કે શાપ દે નિહ અને કોઈ ઠેકાણે વર કે શાપ દે પણ ખરા; અને કોઈ ઠેકાણે
િનભ�ય રહે ને કોઈ ઠેકાણે બીવે પણ ખરા; પણ તેણે કરીને પોતે કાંઈ હષ� શોક મનમાં લાવે નિહ. અને જનેે ભગવાનનો
આ ક�ો એવી રીતે �ઢ આ�ય હોય તે �ણીને તો ભૂંડંુ કમ� કર ેજ નિહ, પણ કદાિચત્ ભૂંડા દેશકાળાિદકને યોગે કરીને
જો કાંઈક અવળું કમ� થઈ �ય તો પણ તે �ઢ આ�યવાળો ક�યાણના માગ� થકી પડી �ય નિહ. માટે એ જે
ભગવાનનો �ઢ આ�ય છે એવો િનિવ��ન માગ� કોઈ નથી. અને એ વાત જનેે સમ�ણી હોય તેનો તો અિત મોટો
આશય હોય; જુઓને, અમાર ેપરમહંસ તથા સ�સંગી સમ�ત પાસેથી કોઈ �વાથ� સાધવો નથી તો પણ કોઈને
બોલાવીએ છીએ, કોઈકને વઢીએ છીએ, કોઈને કાઢી મૂકીએ છીએ, તેનું એ જ �યોજન છે જ,ે ‘કોઈ રીતે આ વાત
સમ�ય તો બહુ સા� થાય.’ માટે આ વાતા� છે તે સવ� �ઢ કરીને રાખ�ો અને ‘જ ેતજેને િવષે મૂિત� છે તે જ આ
��ય� મહારાજ છે,’ એમ �ણ�ો અને જો એમ ન જણાય તો એટલું તો જ�ર �ણ�ો જ,ે ‘અ�ર�પ જ ેતજે તેને
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િવષે જ ેમૂિત� છે, તેને મહારાજ દેખે છે.’ એમ �ણશો તો પણ તમાર ેમાર ેિવષે હેત રહેશે, તેણે કરીને તમા�ં પરમ
ક�યાણ થશે. અને આ વાતને િન�યે નવી ને નવી રાખજો, પણ ગાફલપણે કરીને િવસારી દેશો મા. આજ છે તેવી જ
કાલ નવી રાખ�ો અને તેવી જ દેહનો અંત થાય �યાં સુધી પણ િદન િદન ��યે નવી ને નવી રાખ�ો. અને જ ેજે
ભગવાનની વાત કરો તે તે વાતને િવષે આ વાતનું બીજ લાવ�ો, એમ અમારી આ�ા છે. અને આ વાતા� તો એવી
�વનદાર છે જ,ે દેહ રહે �યાં સુધી પણ િન�ય ��યે કરવી અને દેહ મૂકીને ભાગવતી તનુએ કરીને પણ આ જ વાતા�
કરવી છે. અને આ જ ેઅમે તમને વાત કહી તે સવ� શા�નો િસ�ાંત છે ને અનુભવમાં પણ એમ જ �ઢ છે અને અમે
��ય� નજર ેજોઈને તમને આ વાત કહી છે. અને જો ��ય� જોઈને ન કહી હોય તો અમને સવ� પરમહંસના સમ છે.”
એવી રીતે �ી�મહારાજ ેપોતાના ભ�જનની િશ�ાને અથ� પરો�પણે પોતાના પુ�ષો�મપણાની વાતા� કરી, તેને
સાંભળીને સવ� સાધુ તથા હિરભ� તે એમ જ માનતા હવા જ,ે ‘જ ેતજેને િવષે મૂિત� કહી તે જ આ �ી�મહારાજ
��ય� �માણ છે.’

29. ગઢડા મ�ય ૧૬ ( para.8)

પછી �ી ગુ�ચરણરતાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “�ાર ેમંદ ��ાવાળાનું અનેક જ�મે ક�યાણ થાય �યાર ે�યાં સુધી તે
�ાં રહેતો હશે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સુંદર દેવલોક હોય �યાં જઈને તે રહે છે. અને �ાર ેએ ભગવાનનું
�યાન કરતો �યાર ેએ ભ� ભગવાન સામું જોતો, �યાર ેભગવાન પણ તે ભ� સામું જોતા. પછી ભગવાનનું �યાન
કરતા થકા જ ેજ ેિવષયનું એણે િચંતવન કયુ� હતું અને જ ેજ ેિવષયમાં એ ભ�ને હેત હતું, તે ભગવાન સવ� નજર ેજોઈને
અને એ દેહ મૂકે �યાર ેએને જવેા ભોગ વહાલા છે, તેવા ભોગ જ ેલોકમાં છે તે લોકમાં એ ભ�ને પહોચંાડે છે. અને
કાળને એમ આ�ા કર ેછે જ,ે ‘એ ભ�ના ભોગને તું ખંડન કરીશ મા.’ માટે તે િનરંતર દેવલોકમાં ર�ો થકો ભોગને
ભોગવે છે. પછી મૃ�યુલોકમાં આવીને અનેક જ�મે કરીને મો�ને પામે છે.”

30. ગઢડા મ�ય ૧૯ ( para.3)

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

31. ગઢડા મ�ય ૪૦ ( para.2)

�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “િન�ય ��યે તો અમે �ીકૃ�ણ ભગવાનને નમ�કાર કરીને એમ કહેતા જ,ે ‘હે મહારાજ!
આ દેહાિદકને િવષે અહંમમ�વ હોય તેને તમે ટાળ�ો.’ અને આજ તો અમને એવો િવચાર થયો જ,ે ‘ભગવાનના
ભ�નો મને, વચને અને દેહે કરીને જ ેકાંઈક �ણે- અ�ણે �ોહ થઈ આવે ને તેણે કરીને જવેું આ �વને દુઃખ થાય છે
તેવું બીજ ેકોઈ પાપે કરીને થતું નથી.’ માટે �ણે-અ�ણે મને, વચને, દેહે કરીને જ ેકાંઈ ભગવાનના ભ�નો �ોહ બની
આ�યો હોય, તેનો દોષ િનવારણ કરા�યા સા� એક �ણામ અિધક કય�. અને અમે તો એમ ���ું છે જ,ે ‘ભગવાનના
ભ�ના �ોહે કરીને જવેું આ �વનું ભૂંડંુ થાય છે ને એ �વને ક� થાય છે, તેવું કોઈ પાપે કરીને નથી થતું; અને
ભગવાનના ભ�ની મને, વચને, દેહે કરીને જ ેસેવા બની આવે ને તેણે કરીને જવેું આ �વનું �ડંુ થાય છે ને એ �વને
સુખ થાય છે, તેવું બીજ ેકોઈ સાધને કરીને નથી થતું.’ અને એ ભગવાનના ભ�નો જ ે�ોહ થાય છે; તે લોભ, માન,
ઈ�યા� અને �ોધ એ ચાર ેકરીને થાય છે અને ભગવાનના ભ�નું જ ેસ�માન થાય છે તે જમેાં એ ચાર વાનાં ન હોય તેથી
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થાય છે. માટે જનેે આ દેહે કરીને પરમ સુિખયા થવું હોય ને દેહ મૂ�ા કેડે પણ પરમ સુિખયા થવું હોય, તેને
ભગવાનના ભ�નો મને, વચને, દેહે કરીને �ોહ ન કરવો. અને જો ભગવાનના ભ�નો કાંઈક �ોહ થઈ �ય તો તેની
વચને કરીને �ાથ�ના કરવી, ને મને કરીને ને દેહે કરીને તેને દંડવત્ �ણામ કરવા ને ફરીને �ોહ ન થાય, એવી રીતે
વ�યા�નો આદર કરવો; પણ એકવાર �ોહ કરીને દંડવત્ �ણામ કયા� ને વળી ફરી �ોહ કરીને દંડવત્ �ણામ કરવા, એવી
રીતે વત�વું નિહ. અને આ વાતા� દાડી સાંભરતી રહે તે સા� આજથી સવ� સંત તથા સવ� હિરભ�મા� એવો િનયમ
રાખ�ો જ,ે ‘ભગવાનની પ�ૂ કરીને પોતાના િન�ય િનયમના જ ેદંડવત્ �ણામ હોય તે કરવા ને તે પછી બધા
િદવસમાં જ ેકાંઈ �ણે-અ�ણે મને, વચને, દેહે કરીને ભગવાનના ભ�નો �ોહ થયો હોય તેનું િનવારણ કરાવવા સા�
એક દંડવત્ �ણામ િન�યે કરવો,’ એમ અમારી આ�ા છે, તેને સવ� પાળ�ો.”

32. ગઢડા મ�ય ૫૧ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “આ�સ�ા�પે રહે તેના શા લ�ણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“િશવ, ��ા જવેા કોઈ સમથ� કહેવાય નિહ, એ તો નારદ જવેાના પણ ગુ� છે; અને એ જવેા ���વ�પે વત� છે, તેવું
તો બી�ને વત�વું કઠણ છે. તો પણ દેશ, કાળ, િ�યા, સંગ, મં�, શા�, દી�ા અને �યાન એ આઠ જો ભૂંડા થયા, તો
તેને યોગે કરીને એ િશવ, ��ા જવેાને પણ અંતરમાં અિતશય દુઃખ થયું. માટે ગમે તેવો િનગુ�ણ હોય ને આ�સ�ા�પે
રહેતો હોય ને જો તેને ભૂંડા દેશકાળાિદકનો યોગ થાય, તો તેને જ�ર અંતરમાં દુઃખ થાય. માટે મોટાપુ�ષની બાંધેલ
જ ેમયા�દા તેને લોપીને કોઈ સુખી થતો નથી. માટે જટેલા �યાગી છે તેને તો �યાગીના ધમ� �માણે વત�વું અને જટેલા
ગૃહ�થ હિરભ� છે, તેમને ગૃહ�થના ધમ� �માણે વત�વું. અને જટેલી બાઈઓ હિરભ� છે, તેને બાઈઓના ધમ� �માણે
વત�વું અને જો તે થકી ઓછંુ વત� તો પણ સુખ ન થાય અને જો તે થકી અિધક વત� તો પણ સુખ ન થાય; શા માટે જ,ે
પરમે�રના કહેલ જ ેધમ� તે �માણે જ �ંથમાં લ�યું હોય, તેમાં કોઈ રીતે બાધ આવે એવું ન હોય, ને સુખે પળે એવું
હોય, ને તેથી ઓછંુ-અિધક કરવા �ય, તે કરનારો જ�ર દુઃખી થાય. માટે સ�પુ�ષની આ�ા �માણે જ ેરહે છે, તે જ
�ડા દેશકાળાિદકને િવષે ર�ો છે અને જ ેસ�પુ�ષની આ�ાથી બહાર પ�યો, તે જ એને ભૂંડા દેશકાળાિદકનો યોગ
થયો છે. માટે સ�પુ�ષની આ�ાને િવષે વત� છે, તે જ આ�સ�ા�પે વત� છે.”

33. 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�.

34. ગઢડા મ�ય ૬૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમેાં �ણ વાનાં હોય તે પાકો સ�સંગી કહેવાય. તે �ણ વાનાં તે કયા ? તો એક તો
પોતાને ઈ�દેવે જ ેિનયમ ધરા�યાં હોય, તે પોતાના િશર સાટે �ઢ કરીને પાળે પણ એ ધમ�નો કોઈ િદવસ �યાગ ન કર.ે
અને બીજો ભગવાનના �વ�પનો જ ેિન�ય, તે અિતશય �ઢપણે હોય પણ તેમાં કોઈ સંશય નાખે તો સંશય પડે નિહ
ને પોતાનું મન સંશય નાખે તોય પણ સંશય પડે નિહ; એવો ભગવાનનો અડગ િન�ય હોય. અને �ીજો પોતાના
ઈ�દેવને ભજતા હોય એવા જ ેસ�સંગી વૈ�ણવ તેનો પ� રાખવો, તે જમે માબાપ દીકરા-દીકરી તેનો પ� રાખે છે, અને
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જમે પુ� હોય તે પોતાના િપતાનો પ� રાખે છે, અને જમે �ી હોય તે પોતાના પિતનો પ� રાખે છે; તેમ ભગવાનના
ભ�નો પ� રાખવો. એ �ણ વાનાં જમેાં પિરપૂણ� હોય તે પાકો સ�સંગી કહેવાય. અને હિરભ�ની સભામાં મોઢા
આગળ આવીને બેસતો હોય, �યાર ેબી�ને એમ જણાય જ,ે ‘એ મોટેરો સ�સંગી છે.’ પણ મોટેરાની તો એમ પરી�ા છે
જ,ે ગૃહ�થ હોય તે તો પોતાનું જ ેસવ��વ તે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને અથ� કરી રાખે અને સ�સંગને અથ� માથું દેવું
હોય તો દે. અને જ ેઘડીએ પોતાના ઈ�દેવ આ�ા કર ેજ,ે ‘તું પરમહંસ થા.’ તો તે ત�કાળ પરમહંસ થાય. એવા જનેા
લ�ણ હોય, તે હિરભ�ની સભાને આગળ બેસે અથવા વાંસે બેસે પણ તેને જ સવ� હિરભ�માં મોટેરો �ણવો. અને
જ ે�યાગી હોય તે �ાર ેદેશ-પરદેશમાં �ય ને �યાં કનક-કાિમનીનો યોગ થાય તોય પણ તેમાં ફેર પડે નિહ અને
પોતાના જ ેજ ેિનયમ હોય તે સવ� �ઢ કરીને રાખે, તે સવ� �યાગીમાં મોટેરો કહેવાય.

35. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.6)

અને �ીજંુ જનેે દાસભાવે કરીને ભિ�નું અંગ છે તેને પણ પોતાના જ ેઈ�દેવ છે, તેનું જ દશ�ન ગમે અને તેની જ વાતા�
સાંભળવી ગમે ને પોતાના ઈ�દેવનો જ �વભાવ ગમે અને તેની જ પાસે રહેવું ગમે. એવો �ીિતવાન હોય તો પણ
પોતાના ઈ�દેવની સેવા સા� ને રા�પા સા� રાત-િદવસ એમ ઈ�છયા કર ેજ,ે ‘મને મારા ઈ�દેવ કાંઈક આ�ા કર ેતો
હંુ અિતશય હષ� કરીને ક�ં.’ પછી પોતાના ઈ�દેવ છે, તે આ�ા કર ેતો છેટે જઈને રહે તો પણ રા� થકો રહે, પણ કોઈ
રીતે અંતઃકરણમાં ખેદ પામે નિહ અને આ�ાને િવષે જ પરમ આનંદ માને. એ દાસ�વભિ�ની ઉ�મ દશા છે. એવા
દાસ�વ ભિ�વાળા તો આજ ગોપાળાનંદ �વામી છે અને બી� મુ�ાનંદ �વામી છે. અને એ �ણે અંગવાળા જે
ભગવાનના ભ� તેમાં ઉ�મ, મ�યમ અને કિન� પ� છે અને એથી જ ેબહાર ર�ા, તે તો કેવળ પામર કહેવાય. માટે
એ �ણમાંથી એક અંગ પિરપૂણ� થાય ને તે કે�યે દેહ મૂકે તે તો ઠીક છે અને એ �ણમાંથી એકેય અંગ જનેે પિરપ� ન
થયું હોય ને તેને જ ેમરવું તે ઠીક નથી અને તે તો પાંચ દહાડા વધુ �વે ને પોતાની અણસમજણને ટાળીને ને એ �ણ
અંગમાંથી કોઈક એક અંગને �ઢ કરીને મર,ે એ જ ઠીક છે.

36. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.9)

એ વાતા� સાંભળીને મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! એ �ણ જ ેઅંગ તમે ક�ા, તે વાત તો અિત
ઝીણી છે ને કઠણ છે, તે કોઈકના જ સમ�ામાં આવે ને કોઈકના જ વ�યા�માં આવે, પણ સવ�ને ન આવે. અને આ
સ�સંગમાં તો લ�ાવિધ મનુ�ય છે, તે સવ�ને તો આ વાતા� સમજવી કઠણ છે. માટે તે કેમ કર ે�યાર ેતેનું �ડંુ થાય ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તે તો એ �ણ અંગવાળા માંિહલો જ ેહિરભ� હોય, તેનો દાસાનુદાસ થઈને તેની
આ�ામાં રહે, તો તે કાંઈ ન સમજતો હોય તો પણ એ છતે દેહે જ ભગવાનનો પાષ�દ થઈ ર�ો છે ને કૃતાથ� થઈ ર�ો છે.
અને આ સંસારને િવષે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો તો મિહમા અિતશય મોટો છે, તે ગમે તેવો પામર ને પિતત
�વ હોય પણ ભગવાન કે ભગવાનના ભ�ને આિ�ત થાય તો તે �વ કૃતાથ� થઈ �ય છે; એવો ભગવાન ને
ભગવાનના ભ�નો મિહમા છે. માટે જનેે ભગવાનના ભ�ની સેવા �ા� થઈ તેને તો િનધડક રહેવું. અને આ �ણ
અંગની જ ેઅમે વાતા� કરી છે, તે બહુધા તો આ મુ�ાનંદ �વામી સા� કરી છે. અને મુ�ાનંદ �વામી ઉપર અમને ઘણું
હેત છે ને એમને શરીર ેમંદવાડ છે, તે રખે કોઈ વાતની સમજણમાં ખામી રહી �ય નિહ ! એમ �ણીને આ વાતા� કરી
છે.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ! મ� પણ ���ું છે જ,ે મારા સા� જ આ વાતા� કરી છે.”

37. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.3)

એમ કહીને પછી �ી�મહારાજ િન�યાનંદ �વામીને �� પૂછતા હવા જ,ે “ભગવાનને પા�યાનું એક જ સાધન છે કે
ઘણાક સાધને કરીને ભગવાન પમાય છે ? �યાર ેતમે એમ કહેશો જ,ે ‘�ાન, વૈરા�ય, ભિ� અને ધમ� એ ચાર સાધને
કરીને પમાય છે.’ તે �ાર ેએ ચાર સાધને કરીને ભગવાનની �ાિ� થાય છે, �યાર ેએક ભગવાનના આ�યે કરીને જ
ક�યાણ થાય એવા અન�યભાવનો િનધા�ર ર�ો નિહ.” પછી િન�યાનંદ �વામીએ બહુ �કાર ેઉ�ર કય�, પણ ��નું
સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ક�યાણ તો એક ભગવાનના આ�યે કરીને જ છે. પણ ભગવાન
છે, તે અિત સમથ� છે ને તેની આ�ાને ��ાિદક સમ� દેવ પાળે છે તથા કાળ-માયાિદક જ ેસવ� ��ાંડના કારણ, તે
પણ ભગવાનના ભય થકી સાવધાન થઈને ભગવાનની આ�ામાં રહે છે. માટે ભગવાનનો ભ� હોય તેને એ
ભગવાનની આ�ા છે, તે �ઢ કરીને માનવી; એ જ ભગવાનના ભ�નું લ�ણ છે. તે સા� સાધન સવ� અિત �ઢ કરીને
રાખવા. એટલે એક ભગવાન વતે જ ક�યાણ છે. અને એ સાધન છે તે તો ભગવાનની �સ�તાને અથ� છે; એ જ એ
��નો ઉ�ર છે.”

38. વરતાલ ૩ ( para.3)
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�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ધમ� તો કેટલાક િવમુખ માણસ હોય તેમાં પણ હોય, માટે તેને શું સ�સંગમાં મોટો
કરશું ?” પછી એ વાત સાંભળીને કોઈથી ઉ�ર દેવાયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો માહા��યે સિહત
ભગવાનની ભિ� હોય ને આ�િન�ા, ધમ� ને વૈરા�ય એ સામા�યપણે હોય તો પણ કોઈ િદવસ એ ધમ�માંથી પડે નિહ.
કેમ જ,ે જ ેભગવાનનું માહા��ય �ણતો હોય તે તો એમ િવચાર ેજ,ે ‘ભગવાનની આ�ાને િવષે ��ાિદક સમ� દેવ
ર�ા છે, તે ભગવાનની આ�ા મારાથી કેમ લોપાય ?’ એમ �ણીને ભગવાનના િનયમમાં િનરંતર રહે.”

39. વરતાલ ૧૦ ( para.2)

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

40. વરતાલ ૧૧ ( para.3)

એ વાતને સાંભળીને મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! �વ તો અિવનાશી ક�ો છે, તેનો નાશ તે કેમ
�ણવો ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પવ�તનું કે બીજંુ એવું જ જ ેકોઈક જડ દેહ આવે તેમાં કોઈ કાળે �વનું
ક�યાણ થાય નિહ, એટલે એના �વનો નાશ થઈ ગયો એમ �ણવું. માટે જનેે પોતાનું ક�યાણ ઈ�છવું તેને એ
ચારમાંથી કોઈનો �ોહ ન કરવો. અને વળી ભગવાન કે ભગવાનના ભ� તે આગળ કોઈ �કાર ેમાન રાખવું નિહ. કેમ
જ,ે માન છે તે તો �ોધ, મ�સર, ઈ�યા�, ને �ોહ એનો આધાર છે અને માની હોય તેની ભિ� પણ આસુરી કહેવાય. અને
ભગવાનના ભ�ને જો િબવરાવતો હોય ને તે �ભુનો ભ� હોય તો પણ તેને અસુર �ણવો. અને અમારો તો એ
�વભાવ છે જ,ે �ા�ણનો ને ગરીબનો ને ભગવાનના ભ�નો કોઈક �ોહ કર,ે તે તો અમને દીઠો જ ગમે નિહ અને આ
લોકમાં ને પરલોકમાં તેને ને અમાર ેસોબત રહેવાની નથી.” એટલી વાતા� કરીને પછી �ી�મહારાજ ેબે પદ ગવરા�યાં
જ,ે “મારા હર� શું હેત ન દીસે ર ેતેને ઘેર શીદ જઈએ.” એક તો એ અને બીજંુ જ,ે “મારા વહાલા� શું વહાલપ દીસે રે
તેનો સંગ કેમ ત�એ.” અને પછી એ બે પદ શી�યાની સ�સંગી મા�ને આ�ા કરીને એમ ક�ું જ,ે “એ બે પદમાં વાતા�
છે તેને િન�ય ગાઈને સંભારી રાખવી.”

41. વરતાલ ૧૭ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેબીજો �� પૂ�ો જ,ે “એક �યાગી સંત છે તે તો કેવળ િનવૃિ�માગ�વાળા છે અને તે એમ �ણે છે
જ,ે ‘અમે આ�ા છીએ,’ પણ દેહને પોતાનું �પ માનતા નથી ને તેના દેહની રીિત તો જડ ને ઉ�મ�ના જવેી હોય, અને
તે પુ�ષને �િત, વણ�, આ�મ; તેનું અિભમાન હોય નિહ, ને ખાવું, પીવું, ઊઠવું, બેસવું; તે સવ� ઘેલાના જવેું હોય, પણ
લોકમાં ભળતું આવે તેવું ન હોય. ને એવા જ ે�યાગી હોય તેને કોઈનો સંગ પણ રહે નિહ. જમે વનનું મૃગલું હોય તેની
પેઠે ઉ�મ� થકો એકલો ફરતો રહે ને એને કોઈ રીતનું બંધન પણ થાય નિહ. અને બી� �યાગી સંત છે. તે તો
િનવૃિ�માગ�વાળા છે તો પણ �વૃિ�માગ�માં વત� છે અને જ ે�વૃિ�ને યોગે કરીને કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર,
આશા, તૃ�ણા ઈ�યાિદક દોષ �દયને િવષે �વત� તેવી િ�યાને િવષે �વત� છે, �યાર ેકોઈક �તનો અંતરમાં િવકાર પણ
થઈ આવે છે. માટે એ �યાગીને એ �વૃિ�માગ�માં રહેવું ઘટે કે ન ઘટે? અને વળી એ �વૃિ�માગ�માં રહેતાં થકા કેવી રીતે
િનિવ�કાર રહેવાય ? અને તમે કહેશો જ,ે ‘જો પરમે�રની આ�ાએ કરીને એ �વૃિ�માગ�માં રહે તો બંધન ન થાય.’ તે
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ઉપર એ આશંકા છે જ,ે ‘પરમે�રની આ�ાએ કરીને ભાં�ય પીવે તો શું ગાંડો ન થાય ? જ�ર ગાંડો થાય.’ માટે એ
�યાગી કેવી રીતે �વૃિ�માગ�માં રહે તો બંધન ન થાય ? એ �� છે.” પછી િન�યાનંદ �વામીએ ને શુકમુિનએ એનું
સમાધાન કરવા માં�યું, પણ યથાથ� ઉ�ર થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેકેવળ િનવૃિ�ધમ�વાળા
�યાગી છે ને ઉ�મ�ની પેઠે વત� છે તે તો કેવળ આ�િન�ાવાળા �ણવા. અને વળી જ ેિનવૃિ�ધમ�વાળા �યાગી
ભગવાનની ભિ�એ યુ� છે, તેને તો પરમે�ર ે��ા એવા જ ેિનયમ તેને િવષે રહીને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�
સંબંધી જ ે�વૃિ�માગ� તેને િવષે સાવધાન થઈને જોડાવું. અને એ જ ેભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને અથ�
�વૃિ�માગ�માં જોડાવું એનું નામ જ ભિ� છે. અને એવી �વૃિ�વાળા જ ે�યાગી છે તેની બરોબર િનવૃિ�માગ�વાળો જે
કેવળ આ�િન� �યાગી તે થઈ શકતો નથી. શા માટે જ,ે આ તો �યાગી છે ને િનવૃિ�માગ�વાળા છે તો પણ ભગવાન ને
ભગવાનના ભ�ની સેવાને અથ� �વૃિ�માં �વત� છે. અને એ જ ેભગવાનનો ભ� �યાગી તેને તો પરમે�રના િનયમમાં
રહીને �વૃિ�માગ�ને િવષે રહેવું, પણ પરમે�રના િનયમથી અિધક પણ વત�વું નિહ ને �યૂન પણ રહેવું નિહ, અને કામ,
�ોધ, લોભ, મોહ, આશા, તૃ�ણા, �વાદ; એ આિદક જ ેિવકાર, તેનો �યાગ કરીને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ની
સેવાને અથ� �વૃિ�માગ�ને િવષે વત�વું, તો એને કોઈ �તનું બંધન થાય નિહ. અને કેવળ આ�િન�ાવાળો જ ે�યાગી તે
કરતા તો આ �યાગી અિતશય �ે� છે ને ભગવાનની કૃપાનું પા� છે.”

42. અમદાવાદ ૩ ( para.4)

પછી શુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “જનેે િવવેક ને સમજણ ન હોય તે ધણીને કેમ રા� કર ે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“મૂળ� ��ચારી ને રતન�; એ અિતશય �ાં ડા�ા છે ? પણ ક�યાણનો ખપ અિતશય છે. માટે ભગવાન જમે રા�
થાય તેમ એમને કરતા આવડે છે ખ�ં. અને વળી આ સમયમાં તો અયો�યાવાસી બાઈ-ભાઈ સવ� જવેા અમારા
ગમતામાં વત� છે, તેવા તો પરમહંસ તથા સાં�યયોગી ને કમ�યોગી સ�સંગી; તે પણ અમારા ગમતામાં નથી વત�તા. કેમ
જ,ે અયો�યાવાસીએ તો અિતશય જ સ�સંગ પરાયણ પોતાનું �િવત�ય કયુ� છે. માટે અયો�યાવાસીની પેઠે ભગવાનને
રા� કરતા કોઈને આવડતું નથી. અને એ અયો�યાવાસી તો બહુ િવ�ાસી છે. માટે કોઈક કપટી હશે તો એમને છેતરી
જશે, તે સા� એમને કોઈક કાય�નો આદર કરવો હોય �યાર ેમોટેરા પરમહંસ તથા મોટેરા સ�સંગી ગૃહ�થ તેમને પૂછીને
તે કામ કરવા દેવું, પણ કોઈક એક જણાને ક�ે કરવા દેવું નિહ. એવી રીતે �યાગી તથા ગૃહ�થ સ�સંગીને
અયો�યાવાસીની ખબર રાખવી, એમ અમારી આ�ા છે.”

43. ગઢડા અં�ય ૧ ( para.6)

અને પોતાની આગળ સાધુ દૂકડ સરોદા બ�વીને કીત�ન ગાતા હતા. તે કીત�નભિ� �ાર ેકરી ર�ા �યારે
�ી�મહારાજ ેએમ આ�ા કરી જ,ે “અમારી લખેલી જ ેિશ�ાપ�ી, તેનો પાઠ અમારા આિ�ત જ ે�યાગી સાધુ તથા
��ચારી તથા ગૃહ�થ બાઈ-ભાઈ સવ� તેમણે િન�યે કરવો અને જનેે ભણતા ન આવડતું હોય તેને િન�યે �વણ કરવું
અને જનેે �વણ કરવાનો યોગ ન આવે તેને િન�યે િશ�ાપ�ીની પ�ૂ કરવી, એવી રીતે અમે િશ�ાપ�ીમાં જ લ�યું છે.
માટે એ �ણમાંથી જનેે ફેર પડે તેને એક ઉપવાસ કરવો, એમ અમારી આ�ા છે.” એવી રીતની જ ે�ી�મહારાજની
આ�ા તેને પાળવાનો િનયમ એ સવ�એ ધાય� જ,ે “હે મહારાજ ! જમે તમે કહો છો તેમ અમે સવ� પાળશું.” તેને
સાંભળીને �ી�મહારાજ અિતશય �સ� થઈને સવ� સાધુને ને સવ� ��ચારીને મળતા હવા અને સવ� સ�સંગીના
�દયને િવષે પોતાનાં ચરણારિવંદ આપતા હવા.

44. ગઢડા અં�ય ૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ સવ� હિરભ� ��યે બો�યા જ,ે”અમારા અંતરનો જ ેિસ�ાંત છે તે કહીએ છીએ જ,ે જનેે પોતાનું
ક�યાણ ઈ�છવું તેને તો ભગવાન ને ભગવાનના સાધુ એથી ઉપરાંત બીજંુ કાંઈ જગતમાં સુખદાયી નથી. માટે જમે
પોતાના શરીરને િવષે �વને આ�બુિ� વત� છે તેવી ભગવાન ને ભગવાનના સંતને િવષે આ�બુિ� રાખવી જોઈએ
અને ભગવાનના ભ�નો પ� �ઢ કરીને રા�યો જોઈએ. અને તે પ� રાખતા થકા આબ� વધો અથવા ઘટો, અથવા
માન થાઓ કે અપમાન થાઓ, અથવા દેહ �વો કે મરો, પણ કોઈ રીતે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો પ� મૂકવો
નિહ; ને એમનો અભાવ આવવા દેવો નિહ અને ભગવાનના ભ� જવેા દેહ ને દેહના સગાંસંબંધીને વહાલા રાખવા
નિહ. એવી રીતે જ ેહિરભ� વત� તેને અિત બળવાન એવા જ ેકામ, �ોધાિદક શ�ુ તે પણ પરાભવ કરી શકતા નથી.
અને જ ેભગવાનનું ��પુર ધામ છે તેને િવષે ભગવાન સદાય સાકાર મૂિત� િવરાજમાન છે અને ભગવાનના ભ� પણ
એ ભગવાનના ધામમાં મૂિત�માન થકા ભગવાનની સેવાને િવષે રહે છે. તે ભગવાનનો જનેે ��ય� �માણ �ઢ આશરો
હોય તેને મનમાં એવી બીક ન રાખવી જ,ે ‘હંુ રખે મરીને ભૂત �ેત થઉં કે રખે ઈ��લોકને જ પામું કે રખે ��લોકને જ
પામું.’ એવી આશંકા મનમાં રાખવી નિહ. કેમ જ,ે જ ેએવો ભગવાનનો ભ� હોય તે તો ભગવાનના ધામને જ પામે,
પણ વચમાં �ાંય તેને ભગવાન રહેવા દે નિહ. અને એ ભ�જન હોય તેને પણ પોતાનું જ ેમન છે તેને પરમે�રના
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ચરણારિવંદને િવષે �ઢ કરીને રાખવું. જમે વ�ની પૃ�વી હોય તેમાં વ�ની ખીલી ચોડી હોય તે કોઈ રીતે ઊખડે નિહ,
તેમ ભગવાનનના ચરણારિવંદને િવષે પોતાના મનને �ઢ રાખવું. અને એવી રીતે જ ેભગવાનના ચરણારિવંદને િવષે
પોતાના મનને રાખે; તેને મરીને ભગવાનના ધામમાં જવું એમ નથી. એ તો છતે દેહે જ ભગવાનના ધામને પામી ર�ો
છે.” એમ વાતા� કરીને ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને સવ� સભાને ઊઠવાની આ�ા કરી.

45. ગઢડા અં�ય ૧૮ ( para.5)

પછી �ી�મહારાજ ેપરમહંસ ��યે �� પૂ�ો જ,ે “જ ેભગવાનના ભ�ને દેહાિભમાનની િનવૃિ� થઈ હોય ને
પંચિવષયનો અભાવ થઈ ગયો હોય, તે બી� સવ� ભ�ને કેમ ક�યામાં આવે ?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ ે“હે
મહારાજ ! આ તમારા ��નો ઉ�ર અમારાથી નિહ થાય; માટે તમે કૃપા કરીને કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“ભગવાનનો ભ� ગૃહ�થા�મી હોય અથવા �યાગી હોય ને તેને દેહાિભમાન તથા પંચિવષયમાંથી આસિ� તે તો
િનવૃ� થઈ હોય, પછી પરમે�રની આ�ાએ કરીને જવેી રીતે ઘટે તેવી રીતે દેહાિભમાન પણ રા�યું જોઈએ અને જમે
જનેે યો�ય હોય તેમ પંચિવષય પણ ભોગ�યા જોઈએ. �યાં ��ાંત-જમે અિતશય દૂબળું ઢોર હોય તેને હેઠે લાકડાં
ભરાવીને ને િશંગડે-પૂંછડે ઝાલીને ઊભું કર,ે તે �ાં સુધી એ માણસ ઝાલી રહે �યાં સુધી ઊભું રહે અને �ાર ેમાણસ
મૂકી દે �યાર ેપૃ�વી ઉપર પડી �ય. તેમ જ ેિનવા�સિનક હોય તેને તો �ાં સુધી પરમે�ર આ�ાએ કરીને જટેલી
િ�યામાં જોડે તેટલી જ િ�યાને કરીને રહેવા દે. જમે કોઈક પુ�ષના હાથમાં તીર કમા�ય હોય, તે �ાં સુધી એ પુ�ષ
ખ�ચે �યાં સુધી કમા�ય કરડી થાય અને �ાર ેએ પુ�ષ કમા�યને ખ�ચતો આળસી �ય �યાર ેએ કમા�ય ઢીલી થઈ �ય
છે. તેમ જ ેિનવા�સિનક પુ�ષ છે તે તો જટેલી પરમે�રની આ�ા હોય તેટલા જ �યવહારમાં જોડાય પણ આ�ાથી
બહાર કાંઈ ન કર.ે અને જ ેસવાસિનક હોય તે તો જ ેજ ે�યવહારમાં જોડાયો હોય, તે �યવહારમાંથી પોતાની મેળે છૂટી
શકે નિહ, અને પરમે�રની આ�ાએ કરીને પણ છૂટી શકે નિહ. એવી રીતે િનવા�સિનક પુ�ષ ને સવાસિનક પુ�ષના
લ�ણ છે.”

46. ગઢડા અં�ય ૨૧ ( para.2)

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

47. ગઢડા અં�ય ૨૭ ( para.3)

અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “જ ેહિરભ�ને ભગવાનની ભિ�નો ખપ હોય તથા સંત સમાગમનો ખપ
હોય તો તે ગમે તેવો પોતાનો �વભાવ હોય તો તેને ટાળીને જમે તે સંત કહે ને તેની મર� હોય તેમ વત�. અને તે
�વભાવ તો એવો હોય જ,ે ‘ચૈત�ય સાથે જડાઈ ગયો હોય, તો પણ તેને સ�સંગના ખપવાળો ટાળી નાંખે.” તે ઉપર
પોતાની વાતા� કરી જ,ે “અમારો �થમ �યાગી �વભાવ હતો પણ જો �ીરામાનંદ �વામીના દશ�નનો ખપ હતો તો
મુ�ાનંદ �વામીની આ�ાને અનુસાર ેવ�યા� પણ અમારા મનનું ગમતું કાંઈ ન કયુ�.”

48. ગઢડા અં�ય ૩૩ ( para.4)
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અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “ભગવાનના ભ�ને �ી, ધન, દેહાિભમાન અને �વભાવ એ ચાર વાનાંમાં
કા�યપ હોય ને તે ભગવાનની ભિ� કરતો હોય તો પણ એની ભિ�નો િવ�ાસ નિહ. એની ભિ�માં જ�ર િવ�ન
આવે. કેમ જ,ે �ારકે એને �ી-ધનનો યોગ થાય તો ભિ�નો ઠા રહે નિહ ને તેમાં આસ� થઈ �ય. તથા દેહા�યાસ
હોય તો �ાર ેદેહમાં રોગાિદક ક� �ા� થાય તથા અ�-વ�ાિદક ન મળે અથવા કોઈક કઠણ વત�માન પાળવાની
આ�ા થાય, �યાર ેપણ તેને ભિ�માં ભંગ થાય ને િવકળ થઈ �ય ને કાંઈ િવચાર ન રહે ને ચાળા ચૂંથવા લાગે. તથા
કોઈક રીતનો �વભાવ હોય તેને સંત ટોકવા માંડે ને તે �વભાવ �માણે વત�વા ન દે, બી� રીતે વતા�વે, �યાર ેપણ એ
મુંઝાય ને એને સંતના સમાગમમાં રહેવાય નિહ. �યાર ેભિ� તે �ાંથી રહે ? માટે જનેે �ઢ ભિ� ઈ�છવી હોય તેને એ
ચાર વાનાંમાં કા�યપ રાખવી નિહ. ને એ ચારની કા�યપ હોય તો પણ સમ�ને ધીર ેધીર ે�યાગ કરવી, તો વાસુદેવ
ભગવાનની િન�ળ ભિ� થાય. આ વાતા� તે આમ જ છે પણ એમાં કોઈ સંશય નથી.”

49. ગઢડા અં�ય ૩૪ ( para.3)

પછી વળી �ી�મહારાજને શુકમુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! જ ે�ોધ છે તે શામાંથી ઉ�પ� થાય છે ? તો
પોતાને જ ેપદાથ�ની કામના હોય તથા જમેાં પોતે મમ�વ બાં�યો હોય ને તેનો ભંગ કોઈક કર ે�યાર ેતેને તેમાંથી �ોધ
ઊપજ ેછે; ને કામના જ ેઈ�છા તેનો ભંગ થયો, �યાર ેતે કામ હતો તે �ોધ�પે પિરણામને પામે છે. માટે એનો તો એવો
�વભાવ જ થયો જ,ે એમાં �ોધ ઊપજ.ે અને એમ થાય તો પણ �ોધ ન ઊપજ ેએમ છે કે નિહ ?” �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જ ેમોટા સાધુ છે તેમણે ભગવાનની આ�ાએ કરીને અથવા શા��િ�એ કરીને માહા��ય �ણીને પોતાની
ઈ�છાએ કરીને અનેક �વોને ધમ�મયા�દામાં રખાવવા અને ભગવાનને માગ� ચઢાવવા એવો શુભ સંક�પ મનમાં ઈ��ો
હોય, ને તેમાં �વ�યા� હોય; અને કોઈક �વ ધમ�મયા�દાનો ભંગ કરીને અધમ�માં �વત�, �યાર ેતે મોટા પુ�ષને તે �વની
ઉપર �ોધ ઊપ� આવે. કેમ જ,ે પોતાનો જ ેશુભ સંક�પ તેનો તેણે ભંગ કય�. માટે ધમ�-મયા�દામાં રાખવાની િશ�ાને
અથ� તેની ઉપર �ોધ કરીને તેને િશખામણ ન દે, તો મયા�દાનો ભંગ થતો �ય ને તે �વનું સા� ન થાય. માટે એવી રીતે
તો �ોધ થાય તે ઠીક ને એમાં કાંઈ બાધ નિહ. કેમ જ,ે એવા માગ�માં જ ેમોટા સાધુ �વ�યા� તેને આશરીને હ�રો
માણસ ર�ાં હોય, તેને કાંઈક રીસ કરીને ક�ા િવનાનું કેમ ચાલે ? અને �ોધ તો �યાર ેન થાય જ,ે ‘જમેાંથી �ોધ થાય
તેનો �યાગ કરી દે અને એકાએકી વનમાં ફરતો રહે �યાર ે�ોધ ન થાય, પણ એમ તો એમનાથી કેમ કરાય ? કેમ જ,ે
એમણે તો અનેક �વને વાતા� કરીને ભગવ�સ�મુખ કરવા ને તેનું જ ેક�યાણ થાય, તેનું જ ેમહાફળ તે શા� �િ�એ
કરીને સમ�ું છે તથા એવી રીતની જ ેભગવાનની આ�ા તેનું માહા��ય ���ું છે. માટે �ોધ થાય તો પણ એ જે
પોતાનો શુભ સંક�પ તેનો �યાગ કર ેજ નિહ. અને વળી જનેે કોઈક મોટા સાધુ સંગાથે હેત થયું હોય ને તેને િવષે
પોતાના ક�યાણ થવા �પ �વાથ� મા�યો હોય ને એમ �ણતો હોય જ,ે ‘આ સાધુથી જ મા�ં સા� થશે.’ એવો જ ેહોય
તેને �ોધનો �વભાવ હોય તો પણ મોટા સાધુ ઉપર એને કોઈ િદવસ �ોધ ન થાય ને એ �ોધને મૂકી જ દે, એમ પણ �ોધ
�ય છે. અને પદાથ�ના લેણદેણ સા� તે તુ�છ પદાથ�ને અથ� જ ેસાધુ સંગાથે �ોધ કર ેછે, તેને તો સાધુનું માહા��ય તથા
સાધુનો જ ેઆવી રીતનો માગ� તે સમ�યો જ નથી ને સમ�યો હોય તો તુ�છ પદાથ� સા� �ોધ કર ેનિહ. અને
બુિ�વાન હોય, સમજુ હોય ને તુ�છ પદાથ� સા� સાધુ સંગાથે �ોધ કર ેતો તેની બુિ� રા�ના કામદારના જવેી
�યાવહાિરક �ણવી, પણ સાધુપણાની બુિ� એને આવી જ નથી, એમ સમજવું.”

(કુલ: 89)


