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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧૮ ( para.2)

પછી પરમહંસ તથા સ�સંગીને તેડા�યા ને ઘણીવાર સુધી તો પોતે િવચારી ર�ા અને પછી બો�યા જ,ે “એક વાત કહંુ તે
સાંભળો.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મારા મનમાં તો એમ થાય છે જ ેવાત ન કહંુ, પણ તમે અમારા છો
માટે �ણીએ છીએ જ ેકહીએ જ. અને આ વાત છે તેને સમ�ને તે જ �માણે વત� તે જ મુ� થાય છે, અને તે િવના તો
ચાર વેદ, ષ�શા�, અઢાર પુરાણ અને ભારતાિદક ઇિતહાસ; તેને ભણવે કરીને તથા તેના અથ�ને �ણવે કરીને અથવા
તેને �વણે કરીને પણ મુ� થાય નિહ. તે વાત કહીએ તે સાંભળો જ,ે ‘બહાર તો ગમે તેટલી ઉપાિધ હોય પણ તેનો જો
મનમાં સંક�પ ન હોય, તો તેનો અમાર ેખરખરો નિહ, અને અંતરમાં જો રંચ જટેલો પદાથ�નો ઘાટ થાય, તો તેનો �યાગ
કરીએ �યાર ેિનરાંત થાય;’ એવો અમારો �વભાવ છે. માટે અમે �દયમાં િવચાર કય� જ,ે ‘ભગવાનના ભ�ના �દયમાં
િવ�ેપ થાય છે તેનું કારણ તે શું છે ?’ પછી મન, બુિ�, િચ�, અહંકાર સામું જોયું �યાં તો એ અંતઃકરણ પણ ઉ�ગેનું
કારણ નથી. અંતઃકરણમાં તો ભગવાનના �વ�પના િન�યનું બળ અથવા આ��ાનનું બળ તેને યોગે કરીને
અંતઃકરણને ગાફલતા રહે છે જ,ે ‘ભગવાન મ�યા છે તે હવે કાંઈ કરવું ર�ું નથી.’ એવું ગાફલપણું રહે છે એટલો જ
અંતઃકરણનો વાંક છે. અને ઝાઝો વાંક તો પંચ �ાનઇિ��યોનો છે. તેની િવગિત કહીએ છીએ જ,ે એ �વ જ ેનાના
�કારના ભોજન જમે છે તે ભોજન- ભોજન ��યે જુદા-જુદા �વાદ છે અને જુદા-જુદા ગુણ છે. તે ભોજનને �ાર ેજમે છે
�યાર ેતે ગુણ અંતઃકરણમાં તથા શરીરમાં �વત� છે. અને જો લીલાગર ભાંગ પીવે અને તે �ભુનો ભ� હોય તોય પણ
લીલાગર ભાંગને કેફે કરીને વત�માનની ખબર રહે નિહ અને �ભુના ભજનની પણ ખબર રહે નિહ, તેમ અનંત �કારના
જ ેઆહાર તેના ગુણ પણ લીલાગર ભાંગની પેઠે જ અનંત �કારના છે, તેનો ગણતા પણ પાર આવે નિહ. તેમજ એ �વ
�ો��ાર ેઅનંત �કારના શ�દને સાંભળે છે, તે શ�દના પણ અનંત �કારના ગુણ જુદા-જુદા છે. તે જવેો શ�દ સાંભળે
છે તેવો જ અંતઃકરણમાં ગુણ �વત� છે; જમે કોઈક હ�યારો �વ હોય અથવા કોઈક પુ�ષ �યિભચારી હોય અથવા
કોઈક �ી �યિભચાિરણી હોય અથવા લોક અને વેદની મયા�દાને લોપીને વત�તો એવો કોઈક �� �વ હોય તેમની જે
વાત સાંભળવી તે તો જવેી લીલાગર ભાંગ પીવે અથવા દા� પીવે એવી છે; માટે તે વાતના સાંભળનારાના અંતઃકરણને
�� કરી નાખે છે અને ભગવાનનું ભજન, �મરણ તથા વત�માન તેની િવ�મૃિત કરાવી નાખે છે. તેમજ �વચાના �પશ�
પણ અનંત �કારના છે અને તેના ગુણ પણ જુદા-જુદા અનંત �કારના છે, તેમાં પાપી �વનો જ ે�પશ� તે જ ભાંગ-
દા�ના જવેો છે; માટે તે �પશ�નો કરનારો હિરભ� હોય તેની પણ શુધબુધને ભુલાડી દે છે. તેમ જ �પ પણ અનંત
�કારના છે અને તેના ગુણ પણ અનંત �કારના જુદા-જુદા છે; તે કોઈક �� �વ હોય ને જો તેનું દશ�ન થયું હોય તો
જમે લીલાગર ભાંગ તથા દા� પીધે ભૂંડંુ થાય છે તેમ જ તે પાપીના દશ�નના કરનારાનું પણ ભૂંડંુ જ થાય અને બુિ� ��
થઈ �ય છે. તેમ જ ગંધ પણ અનંત �કારના છે અને તેના ગુણ પણ અનંત �કારના છે; તે જો પાપી �વના હાથનું
પુ�પ અથવા ચંદન તેની જો સુગંધી લે તો જમે લીલાગર પીધે બુિ� �� થાય છે તેમ જ બુિ� �� થાય છે. એવી રીતે
જમે ભૂંડાને યોગે કરીને �વની બુિ� �� થાય છે તેમ જ પરમે�ર અથવા પરમે�રના સંત તેને યોગે કરીને �વની
બુિ� સારી થાય છે. અને �વની બુિ� �� હોય તો પણ ભગવાન અને સંતના શ�દને સાંભળવે કરીને ઉ�મ થાય છે;
તેમ જ એમને �પશ� કરીને પણ મિત ઉ�મ થાય છે અને વત�માનની આ�યે કરીને મોટા સંતનો �પશ� ન થાય તો તેના
ચરણની રજ લઈને માથે ચડાવે તેણે કરીને પિવ� થાય; અને તેમ જ મોટા સંતને દશ�ને કરીને પણ પિવ� થાય, પણ
વત�માન રાખીને દશ�ન કરવા; તેમ જ તે મોટાની �સાદી છે તેને જમવે કરીને પણ પિવ� થાય છે, તેમાં પણ વણા��મની
મયા�દા પરમે�ર ેબાંધી રાખી છે તે મયા�દાને રાખીને �સાદી લેવી; અને જનેે ન ખપે તેને સાકરની �સાદી કરાવીને
�સાદી લેવી. તેમ જ તે મોટાપુ�ષને ચઢ�ું એવું જ ેપુ�પ, ચંદન તેની સુગંધી લીધે પણ બુિ� િનમ�ળ થાય છે. તે માટે એ
પંચિવષયને સમ�ા િવના જ ેભોગવશે અને સાર-અસારનો િવભાગ નિહ કર ેઅને તે નારદ, સનકાિદક જવેો હશે તેની
પણ બુિ� �� થઈ �શે. તો જ ેદેહાિભમાની હોય અને તેની બુિ� �� થાય તેમાં શું કહેવું ? તે સા� એ પંચ
ઇિ��યોને યો�ય-અયો�ય િવચાયા� િવના જ ેમોકળી મેલશે તેનું અંતઃકરણ �� થઈ �શે અને પંચ ઇિ��યો �ાર ે�વ જે
આહાર કર ેછે તે આહાર જો શુ� કરશે તો અંતઃકરણ શુ� થાશે. અને અંતઃકરણ શુ� થાશે તો અખંડ ભગવાનની
�મૃિત રહેશે, અને જો પંચઇિ��યોના આહારમાંથી એક ઇિ��યનો આહાર મિલન થાય છે તો અંતઃકરણ પણ મિલન
થઈ �ય છે. માટે ભગવાનના ભ�ને ભગવાનના ભજનને િવષે જ ેકોઈ િવ�ેપ થઈ આવે છે તેનું કારણ તો પંચ
ઇિ��યોના િવષય જ છે, પણ અંતઃકરણ નથી.

2. ગઢડા �થમ ૨૫ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ કૃપા કરીને બો�યા જ,ે “�વધમ� યુ� એવો જ ેભગવાનનો ભ� તેના અંતરને િવષે તો પોતાનું
યથાથ� પૂણ�કામપણું મનાતું નથી અને તે પૂણ�કામપણું તો આ�િન�ા ને ભગવાનના માહા��યનું �ાન તેણે કરીને જ
થાય છે, અને એ બેમાં જટેલી �યૂનતા રહે છે તેટલી પૂણ�કામપણામાં �યૂનતા રહે છે, માટે એ બે વાનાં તો ભગવાનના
ભ�ને �ઢપણે સાધવાં, અને એ બે માં જટેલી ખામી રહે તેટલી તો સમાિધમાં પણ નડે છે. અને હમણાં અમે એક
હિરભ�ને સમાિધ કરાવી હતી તે તેને તજે અિતશય દેખાણું; તે તજેને જોઇને ચીસ પાડવા માંડી ને ક�ું જ,ે ‘હંુ બળું
છંુ’ માટે સમાિધવાળાને પણ આ��ાનનું જ�ર કામ પડે છે. અને પોતાનું �વ�પ આ�ા ન �ણે ને દેહને માને, તો
તેને ઘણી કા�યપ રહી �ય છે અને અમે તે હિરભ�ને સમ��યું જ,ે ‘તા�ં �વ�પ તો આ�ા છે, દેહ નથી; ને આ
લાડકીબાઇ નામ અને ભાટનો દેહ તે તું નથી અને અછે�, અભે� એવો જ ેઆ�ા, તે તા�ં �વ�પ છે.’ પછી અમે તેને
સમાિધ કરાવીને ક�ું જ,ે ‘ગણપિતને �થાનકે ચાર પાંખડીનું કમળ છે �યાં જઈને તા�ં �વ�પ જો.’ અને �ારે
સમાિધવાળો ગણપિતને �થાનકે �ય છે �યાર ે�યાં નાદ સંભળાય છે ને �કાશ દેખાય છે; અને તેથી પર ��ાના
�થાનકને િવષે �ય છે �યાર ેતેથી નાદ પણ ઘણો સંભળાય છે ને �કાશ પણ તેથી અિતશય ઘણો દેખાય છે, અને તેથી
પર િવ�ણુને �થાનકે �ય છે �યાર ેતેથી અિતશય નાદ સંભળાય છે; ને તેથી તજે પણ અિતશય દેખાય છે. એવી રીતે
જમે જમે ઊંચા ઊંચા �થાનકને િવષે �ય છે તેમ તેમ વધુ નાદ સંભળાય છે ને વધુ વધુ �કાશ દેખાય છે. અને એવી
રીતે સમાિધમાં અિતશય તજે દેખાય છે અને અિતશય નાદ થાય છે અને કડાકા અિતશય થાય છે, તે ગમે તેવો
ધીરજવાન હોય તો પણ કાયરપણું આવી �ય છે. જો અજુ�ન ભગવાનના અંશ હતા અને મહા શૂરવીર હતા, તો પણ
ભગવાનનું િવ��પ જોવાને સમથ� થયા નિહ, માટે એમ બો�યા જ,ે ‘હે મહારાજ ! આ �પ જોવાને હંુ સમથ� નથી,
માટે તમા�ં જવેું �થમ �પ હતું તેવું તમા�ં દશ�ન કરાવો.’ એવી રીતે એવા સમથ�ને પણ સમાિધને િવષે �ાર ે��ાંડ
ફાટી �ય એવા કડાકા થાય છે અને જમે સમુ� મયા�દા મેલે એવા તજેના સમૂહ દેખાય છે �યાર ેધીરજ રહેતી નથી; તે
સા� દેહ થકી પોતાનું �વ�પ જુદંુ સમજવું જોઈએ. અને એવી જ ેસમાિધ થાય છે તેના બે ભેદ છે; એક તો �ાણાયામે
કરીને �ાણનો િનરોધ થાય છે તે ભેળો િચ�નો પણ િનરોધ થાય છે અને બીજો �કાર એ છે જ,ે િચ�ને િનરોધે કરીને
�ાણનો િનરોધ થાય છે. તે િચ�નો િનરોધ �ાર ેથાય છે ? તો �ાર ેસવ� ઠેકાણેથી વૃિ� તૂટીને એક ભગવાનને િવષે
વૃિ� જોડાય, અને તે ભગવાનને િવષે વૃિ� �ાર ેજોડાય ? તો �ાર ેસવ� ઠેકાણેથી વાસના તૂટીને એક ભગવાનના
�વ�પની વાસના થાય, �યાર ેતે વૃિ� કોઈની હઠાવી ભગવાનના �વ�પમાંથી પાછી હઠે નિહ. જમે કોઈ કૂવો હોય ને
તે ઉપર વીશ કોશ ફરતા હોય ને તેનો �વાહ જુદો જુદો ચાલતો હોય �યાર ેતે �વાહમાં જોર હોય નિહ અને તે વીશે
કોશનો �વાહ ભેળો કરીએ તો નદીના જવેો અિતશય બળવાન �વાહ થાય, તે કોઈનો હઠા�યો પાછો હઠે નિહ; તેમ
જનેી વૃિ� િનવા�સિનક થાય છે �યાર ેતેનું િચ� છે તે ભગવાનના �વ�પમાં જોડાય છે. અને જનેા િચ�માં સંસારના
સુખની વાસના હોય તેને તો �ો� ઇિ��ય �ાર ેઅનંત �તના જ ેશ�દ તેને િવષે જુદી જુદી વૃિ� ફેલાય �ય છે, તેમ જ
�વચા ઇિ��ય �ાર ેહ�રો �તના જ ે�પશ� તેને િવષે જુદી જુદી વૃિ� ફેલાઈ �ય છે, તેમ જ ને� ઇિ��યની વૃિ� તે
હ�રો �તના જ ે�પ તેને િવષે ફેલાઈ �ય છે, તેમ જ રસના ઇિ��યની વૃિ� તે હ�રો �તના જ ેરસ તેમાં ફેલાઈ
�ય છે, તેમ જ નાિસકા ઇિ��યની વૃિ� તે અનંત �તના જ ેગંધ તેમાં ફેલાઈ �ય છે, તેમ જ કમ� ઇિ��યોની વૃિ�યો
પણ પોતપોતાના િવષયને િવષે હ�રો �કાર ેફેલાઈ �ય છે; એવી રીતે દશે ઇિ��યો �ાર ેએનું અંતઃકરણ છે તે હ�રો
�કાર ેફેલાઈ ગયું છે. તે �ાર ેિચ� તે ભગવાનનું િચંતવન કર ેઅને મન તે ભગવાનનો જ ઘાટ ઘડે અને બુિ� તે
ભગવાનના �વ�પનો જ િન�ય કર ેઅને અહંકાર તે ‘હંુ આ�ા છંુ ને ભગવાનનો ભ� છંુ,’ એવું જ અિભમાન ધર,ે
�યાર ેએની એક વાસના થઈ �ણવી.

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
�ા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
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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 ૫૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કીત�ન રાખો અને ઘડીક ��-ઉ�ર કરીએ,” એમ કહીને વળી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�યો હંુ �� પૂછંુ છંુ જ,ે “�ીકૃ�ણ ભગવાને ગીતામાં ચાર �કારના ભ� ક�ા છે તેમાં �ાનીને અિધક ક�ો છે અને
ચારનેે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય તો સરખો છે માટે �ાની તે કેવી રીતે િવશેષ છે ?” પછી એ ��નો ઉ�ર મુિનએ
કરવા માં�યો પણ થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાની છે તે તો ���વ�પે વત� છે અને ભગવાનનો
મિહમા યથાથ�પણે �ણે છે, માટે એને ભગવાનના �વ�પ િવના બી� મનમાં કાંઈ કામના રહેતી નથી અને બી� જે
�ણ �કારના ભ� છે તેને ભગવાનનો િન�ય તો છે તો પણ ભગવાનનો મિહમા યથાથ�પણે �ણતા નથી, તે માટે
એને ભગવાન િવના બી� કામના રહી �ય છે તે માટે �ાનીને બરોબર થતા નથી. તે સા� ભગવાનના ભ�ને
ભગવાન િવના બી� કોઈ �તની કામના રહે એ મોટી ખોટ છે. અને જનેે કોઈ �તની વાસના ન હોય અને તી�
વૈરા�યવાન હોય અને જો તે વૈરા�યને યોગે અહંકાર ેયુ� વત� તો એ પણ એને િવષે મોટી ખોટ છે અથવા અ�યંત
આ��ાનનું બળ હોય અથવા ભગવાનને િવષે �ઢ ભિ�નું બળ હોય અને તેના માનને યોગે કરીને જો ગરીબ
હિરભ�ને નમાય નિહ અથવા તેની આગળ દીનવચન બોલાય નિહ તો એ પણ એને િવષે મોટી ખોટ છે. તે ખો�ે
કરીને એ હિરભ�નું અંગ વૃિ�ને ન પામે. જમે સલાટ કૂવો ખોદતો હોય અને જો હેઠે પાણો પોલો બોલે તો સલાટ
એમ કહે જ,ે ‘પાણી ઘણું થશે’ અને જો ઉપરથી રણકતો હોય ને માંહી કાપે �યાર ેઅિ�� ઝર ેતો સલાટ એમ કહે જ,ે
‘કૂવામાં પાણી થશે તો અધા� કોશનું કે પા કોશનું થશે પણ વધુ નિહ થાય.’ તેમ �ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તેના માનમાં
જ ેઅટંટ રહે તો એ મોટો કહેવાય, પણ જવેું અધા� કોશનું કે પા કોશનું પાણી થયું એવો મોટો થાય, પણ જવેા િનમા�ની
ભ�માં મોટા ગુણ આવે તેવા મોટા ગુણ એમાં ન આવે. માટે જનેે ભગવાનને �સ� કરવા હોય તેને �ાન, વૈરા�ય,
ભિ� તથા બી� કોઈ �ે� ગુણ હોય તેને અિભમાને કરીને અટંટ થવું નિહ, તો એ પુ�ષના �દયને િવષે �કટ �માણ
એવા જ ે�ીકૃ�ણનારાયણ તે �સ� થઈને િનવાસ કરીને રહે છે.”

5. ગઢડા �થમ ૫૬ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! �ાન, વૈરા�ય, ભિ� તથા બી� જ ેશુભ ગુણ તેને યોગે કરીને માન
આવે તે માનને કયા ઉપાયે કરીને ટાળવું ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભ�નું માહા��ય �ણીને
પોતે દેહે કરીને તેમને નમ�કાર કર ેતથા તેમની સેવા ચાકરી કર,ે અને જો હૈયામાં માનનો સંક�પ થાય તો તેને ઓળખે
ને િવચારનું બળ રાખે તો માન ટળી �ય. અને અિતશય �ેમલ�ણા ભિ� હોય અને તે ભિ�એ કરીને ભગવાન તેને
વશ વત�તા હોય અને જો તે ભિ�નું ભ�ના �દયમાં માન આવે તોય પણ એને અિત ખોટ છે. અને આ��ાનનું
માન હોય અથવા વૈરા�યનું માન હોય પણ તે અિભમાન તો દેહા�બુિ�ને જ �ઢ કરાવે, માટે ભગવાનના ભ� હોય
તેને કોઈ �કાર ેઅિભમાન રાખવું નિહ, એ જ ભગવાનને રા� કયા�નો ઉપાય છે. અને અંત��િ�વાળા જ ેભગવાનના
ભ� હોય તે જો તપાસીને પોતાના �દય સામું જુવે તો �ાર ેલગાર ેમાન આવતું હશે �યાર ે�દયમાં રહી જે
ભગવાનની મૂિત� તેની નજર કરડી દેખાતી હશે અને �ાર ેિનમા�નીપણે વતા�તું હશે �યાર ેપોતાના �દયમાં રહી જે
ભગવાનની મૂિત� તેની �િ� અિત �સ� જણાતી હશે; માટે ભગવાનનો ભ� હોય તેને િવચારનું બળ રાખીને કોઈ
�કારનું માન ઉદય થવા દેવું નિહ. અને જો માન સિહત �ાન, વૈરા�ય, ભિ� હોય તો જમે સોનું હોય અને તેમાં ભેગ
ભળે �યાર ેતે સોનું પનરવલું કહેવાય અને તેથી વધતો ભેગ ભળે તો બારવલું કહેવાય અને તેથી વધતો ભેગ ભળે તો
આઠવલું કહેવાય, તેમ એ ભ�ને �ાન, વૈરા�ય, ભિ�માં જમે જમે અહંકારનો ભેગ ભળતો આવે તેમ તેમ એ �ણે
ઓછાં થતા �ય છે,

6. સારંગપુર ૧ ( para.3)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િવષયની િનવૃિ� થયાનું કારણ તે વૈરા�ય છે કે પરમે�રને િવષે �ીિત છે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક તો િવષયની િનવૃિ�નું કારણ આ�િન�ા છે અને બીજંુ માહા��યે સિહત જે
ભગવાનનું �ાન તે છે. તેમાં આ�િન�ા તો એવી રીતની જોઈએ જ,ે ‘હંુ ચૈત�ય છંુ ને દેહ જડ છે, અને હંુ શુ� છંુ ને દેહ
નરક�પ છે, અને હંુ અિવનાશી છંુ ને દેહ નાશવંત છે, અને હંુ આનંદ�પ છંુ ને દેહ દુઃખ�પ છે.’ એવી રીતે �ાર ેદેહ
થકી પોતાના આ�ાને સવ� �કાર ેઅિતશય િવલ�ણ સમજ,ે �યાર ેદેહને પોતાનું �પ માનીને િવષયમાં �ીિત કર ેજ
નિહ. એવી રીતે આ��ાન◌ ેકરીને િવષયની િનવૃિ� થાય છે. અને ભગવાનનો મિહમા એમ િવચાર ેજ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ
અને જ ે��ય� ભગવાન મ�યા છે તે પરમા�ા છે. અને ગોલોક, વૈકંુઠ, �ેત�ીપ તથા ��પુર તથા અનંત કોિટ
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��ાંડના પિત જ ે��ાિદક દેવ, એ સવ�ના �વામી જ ે�ીપુ�ષો�મ ભગવાન તે મને ��ય� મ�યા છે અને તે મારા
આ�ાને િવષે પણ અખંડ િવરાજમાન છે અને તે ભગવાનનું જ ેએક િનમેષમા�નું દશ�ન તે ઉપર અનંત કોિટ ��ાંડનાં
જ ેિવષયસુખ છે તે સવ�ને વારીફેરીને નાંખી દઈએ અને ભગવાનના એક રોમમાં જટેલું સુખ ર�ું છે તેટલું સુખ જો
અનંત કોિટ ��ાંડનાં િવષયસુખ ભેળા કરીએ તો પણ તેના કોિટમાં ભાગની બરોબર પણ થાય નિહ. અને જે
ભગવાનનું અ�રધામ છે, તેની આગળ બી� જ ેદેવતાના લોક છે તેને મો�ધમ�ને િવષે નરક તુ�ય ક�ા છે. એવા જે
ભગવાન તે મને �કટ મ�યા છે. તેને મૂકીને નરકના કંુડ જવેા જ ેિવષયના સુખ તેને હંુ શું ઈ�છંુ ? અને િવષયસુખ તો
કેવળ દુઃખ�પ જ છે.’ એવી રીતે ભગવાનનું માહા��ય �ણવે કરીને િવષયની િનવૃિ� થાય છે. અને એવી રીતે જે
આ��ાન અને પરમા�ાનું �ાન તેમાંથી જ ેવૈરા�ય �કટે તે વૈરા�યે કરીને સવ� િવષયસુખની વાસનાની િનવૃિ� થઈ
�ય છે. અને જણેે એવી રીતે સમ�ને િવષયસુખનો �યાગ કય�, તેને પાછી િવષયમાં �ીિત થાય જ નિહ. અને એનું જ
મન િજતાણું કહેવાય અને એવી સમજણ િવના ઝાઝંુ હેત જણાતું હોય, પણ �ાર ેકોઈક સારા િવષયની �ાિ� થાય
�યાર ેભગવાનને પ�યા મૂકીને િવષયમાં �ીિત કર ેઅથવા પુ�કલ�ાિદકને િવષે �ીિત કર ેઅથવા રોગાિદક સંબંધી
પીડા થાય અથવા પંચિવષયનું સુખ હોય તે મટી �ય, �યાર ેભગવાનને િવષે �ીિત રહે નિહ અને િવકળ જવેો થઈ
�ય. અને જમે કૂતરાનું ગલૂિડયું હોય તે પણ નાનું હોય �યાર ેસા� દીસે, તેમ એવાની ભિ� �થમ સારી દીસે પણ અંતે
શોભે નિહ.”

7. સારંગપુર ૧૪ ( para.5)

પછી મુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! આ તો જવેું �થૂળ દેહ છે તેવું જ સૂ�મ દેહ થયું; �યાર ેજમે �થૂળ દેહમાં કમ�
લાગે છે તેમજ સૂ�મ દેહમાં લાગે છે કે કાંઈ ફેર છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�થૂળ દેહને િવષે જવેી �ઢ
પોતાપણાની માનીનતા છે તેવી જ જો સૂ�મ દેહને િવષે માનીનતા હોય તો જવેું �થૂળ દેહમાં કમ� લાગે છે તેવું જ સૂ�મ
દેહમાં પણ લાગે. અને જ ેસૂ�મ દેહના કમ�ને અ�પ ક�ા છે, તે તો �વને િહંમત દેવા સા� છે, અને જનેે �થૂળ દેહને િવષે
તથા સૂ�મ દેહને િવષે અિભમાન નથી, તેને તો �થૂળ દેહનું કમ� પણ લાગતું નથી ને સૂ�મ દેહનું પણ લાગતું નથી. કેમ
જ,ે એ તો કેવળ આ�સ�ા�પે જ વત� છે. માટે એવા જ ેઆ��ાન◌ી હોય તેને તો �થૂળદેહ સંબંધી તથા સૂ�મદેહ
સંબંધી કમ� લાગે નિહ, અને તે આ દેહે કરીને અશુભ કમ�ને તો કર ેજ નિહ, અને �ાર�ધાનુસાર ેજ ેસુખ દુઃખ આવે તેને
તો ભોગવે અને ભોગવતો થકો એમ માને જ,ે ‘હંુ એનો ભો�ા નથી, હંુ તો આ�ા છંુ.’ અને જ ેઅ�ાની દેહાિભમાની
હોય તેને તો �થૂળ દેહ અથવા સૂ�મદેહ સંબંધી સવ� કમ� લાગે છે અને તે કમ� �માણે સુખ દુઃખને પણ ભોગવે છે. કેમ જ,ે
જ ેઅ�ાની છે તે જ,ે જ ેિવષયને ભોગવે તે ભોગવતો થકો પોતાને દેહ�પે માનીને એમ માને જ,ે ‘હંુ એ િવષયનો
ભો�ા છંુ.’ પછી �ાર ેઅંત સમો આવે �યાર ેતે અ�ાની �વને તો યમના દૂત દેખાય ને દેહની િવ�મૃિત થઈ �ય ને
મૂ�છા� અવ�થા આવે છે. પછી તે યમના દૂત દેહને મુકાવીને �વને જુદો કર ેછે, �યાર ેએ �વને �ેતનો દેહ બંધાય છે;
પછી તે દેહે કરીને યમપુરીના ક�ને ભોગવે છે. અને �ાની એવો જ ેભગવાનનો ભ� તેને તો અંતકાળે ભગવાન કે
ભગવાના સંત દેખાય છે ને એને પણ દેહની િવ�મૃિત થઈ �ય ને મૂ�છા� અવ�થા આવે છે. પછી એ દેહને મૂકીને જુદો
થાય છે �યાર ેએ ભ�ને ભગવાન ભાગવતી તનું આપે છે ને તે દેહે કરીને એ ભગવાનના ધામને િવષે રહે છે.”

8. કાિરયાણી ૧ ( para.7)

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

9. લોયા ૨ ( para.2)
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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
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.

10. 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.

11. ગઢડા મ�ય ૧૫ ( para.3)
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પછી �ી�મહારાજ ેવળી �� કય� જ,ે “ધમ�, વૈરા�ય, આ��ાન અને માહા��યે સિહત પરમે�રની ભિ�; એ ચાર
વાનામાંથી કોઈ કાળે પડે નિહ એવો જ ેહોય, તેને શે લ�ણે કરીને ઓળખવો ?” પછી સવ� સંતે જનેે જવેું સમ�ણું તેણે
તેવું ક�ું પણ તે કોઈથી યથાથ� કહેવાયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેો બાળકપણાથી જ એવો �વભાવ
હોય જ,ે કોઈની છાયામાં તો દબાય જ નિહ અને એ �ાં બેઠો હોય �યાં કોઈએ હાંસી મ�કરી થાય નિહ અને તેને
કોઈએ હળવું વેણ પણ કહેવાય નિહ; એવા જનેા લ�ણ હોય તે કોઈ િદવસ ધમ�, વૈરા�ય, �ાન અને ભગવાનની ભિ�
તેમાંથી પડે જ નિહ. અને તેનો માનીના જવેો �વભાવ હોય, તો પણ તેને ક�યાણનો ખપ હોય માટે તે સ�સંગમાંથી
કોઈ �કાર ે�ય નિહ.”

12. ગઢડા મ�ય ૨૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને તો ભગવાનને તથા ભગવાનના ભ�ને જ ેન ગમતું
હોય તે ન જ કરવું અને પરમે�રને ભ�ામાં અંતરાય કરતા હોય ને તે પોતાનાં સગાં વહાલા હોય તેનો પણ �યાગ
કરવો. અને ભગવાનને ન ગમે એવો કોઈક પોતામાં �વભાવ હોય તો તેનો પણ શ�ુની પેઠે �યાગ કરવો, પણ
ભગવાનથી જ ેિવમુખ હોય તેનો પ� લેવો નિહ; જમે ભરત�એ પોતાની માતાનો પ� ન લીધો. અને ભગવાનનો
ભ� હોય તેને તો સૌથી િવશેષે પોતામાં જ અવગુણ ભાસે. અને જ ેબી�માં અવગુણ જુવે અને પોતામાં ગુણ પરઠે તે
તો સ�સંગી છે તો પણ અધ� િવમુખ છે. અને ભગવાનના ભ�ને તો ભગવાનની ભિ� કરતા આ��ાન તથા વૈરા�ય
તથા ધમ�; તે જો અંતરાય કરતા હોય તો તેને પણ પાછા પાડીને ભગવાનની ભિ�નું જ મુ�યપણું રાખવું. અને જો
ભિ�ને િવષે સહાય�પ થતા હોય તો તો એ ઠીક છે, એમ સમજ ેતે જ ભગવાનનો પૂરો ભ� કહેવાય. અને જનેે
બી�નો અવગુણ આવે ને પોતામાં ગુણ પરઠે તે તો ગમે તેવો મોટો હોય તો પણ તેને ક�યાણના માગ�માં િવ�ન થાય
છે. જમે રાિધકા� ઘણા મોટા હતા અને ભગવાનને િવષે �ેમ પણ અિતશય હતો, પણ �ાર ેપોતામાં ગુણ મા�યો અને
�ીકૃ�ણભગવાનને િવષે અવગુણ મા�યો, �યાર ેપોતાના �ેમમાં તમોગુણનો ભાગ આ�યો. પછી �ીકૃ�ણભગવાન તથા
�ીદામા સાથે વઢવેડ કરી. પછી �ીદામાનો શાપ થયો, તેણે કરીને ગોલોકમાંથી પડીને ગજુરને ઘેર અવતાર લીધો અને
ભગવાન િવના અ�ય પુ�ષ હતો તેને ધણી કય�; એવા મહા મોટા લાંછનને પા�યા. અને �ીદામા હતો તેણે પણ
પોતામાં ગુણ મા�યો અને રાિધકામાં અવગુણ પર�યો તો રાિધકાનો શાપ પામીને દૈ�ય થવું પ�યું. અને એ ધામમાંથી
તો પડવાની રીત નથી ને જ ેપ�યા તે તો ભગવાનની ઈ�છા એવી હતી, તો પણ ભગવાને એમ જણા�યું જ,ે ‘રાિધકા�
જવેો મોટો હોય ને તે પોતામાં ગુણ માનીને ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લે તો તે પણ પડી �ય, તો બી�ની શી
ગણતી?’ માટે ભગવાનનો ભ� હોય તેને તો સવ� સ�સંગીનો ગુણ જ લેવો ને પોતાનો તો અવગુણ જ લેવો. એવી રીતે
સમજતો હોય ને થોડી બુિ� હોય તો પણ તેનો સ�સંગ િદવસે િદવસે વૃિ� પામતો �ય અને તે િવના તો ઝાઝી બુિ�
હોય તો પણ િદવસ િદવસ ��યે સ�સંગમાંથી પાછો હઠતો �ય અને અંતે �તાં િન�ય િવમુખ થાય. અને વળી એ
રીત તો સવ� ઠેકાણે છે જ,ે જ ેચાકર હોય અથવા િશ�ય હોય તેને રા� હોય અથવા ગુ� હોય તે જમે વઢીને કહેવા માંડે
તેમાં જ ેસવળું લેતો �ય તો તે ઉપર રા� તથા ગુ�ને અિતશય હેત થાય છે અને જનેે િશખામણની વાત કહે ને અવળું
લે, તો તે ઉપર હેત થતું નથી; તેમ જ ભગવાનની પણ રીત છે જ,ે જનેે િશખામણની વાત કહે ને સવળું લે, તો તે ઉપર
હેત થાય છે પણ જ ેઅવળું લે તે ઉપર થતું નથી.”

13. ગઢડા મ�ય ૩૫ ( para.2)

પછી પરમહંસ તથા હિરભ�ને તેડાવીને તે ��યે બો�યા જ,ે “આજ તો અમને િન�ા બહુ આવી, તે ઘણું ઉઠવાનું કયુ�
પણ ઉઠાય નિહ. ને તે િન�ામાં અમે િવચાર ઘણો કય� છે. ને તે િવચાર કરીને જ ેિનધા�ર કય� છે, તે કહંુ છંુ જ,ે હંુ
રામાનંદ �વામી પાસે આ�યા મોર પણ આ�ાને સા�ાત્ દેખતો ને હમણે પણ દેખું છંુ. તે આ�ા સૂય�ના જવેો �કાશે
યુ� છે. ને આ મારી સવ� ઇિ��યોની િ�યાને િવષે મને આ�ાનું �ણમા� પણ િવ�મરણ થતું નથી. પણ એ
આ�દશ�ન થવું બહુ કઠણ છે; એવું આ�દશ�ન તો પૂવ�ના ઘણાક જ�મના સ�સં�કારવાળો કોઈક િવરલો હોય તેને
થાય છે અને બીજો તો એ આ�ાનો િવચાર સો વષ� પય��ત કર ેતો પણ આ�ાનું દશ�ન થાય નિહ. એ તો �ાર ેથાય ?
તો �ાર ે�ીકૃ�ણ ભગવાનની મૂિત�નું �યાન કર ે�યાર ેએ આ�ાને દેખવો એ કાંઈ કઠણ નથી; અને ભગવાનના �યાન
િવના કેવળ આ�ાને િવચાર ેકરીને આ�ા જણાય છે કે દેખાય છે, એવી તો આશા કોઈને રાખવી નિહ. અને
ભગવાનની ઉપાસના કરવી ને ભગવાનનાં ચિર� ગાવવા-સાંભળવા ને ભગવાનનું નામ�મરણ કરવું ને પોતપોતાના
ધમ�માં રહેવું, એવી રીતે પોતાના �વનું ક�યાણ થવું તે કાંઈ કઠણ નથી. એ તો જમે વા’ણમાં બેસીને સમુ�ને તરવો
એવો સુગમ માગ� છે. અને આ�દશ�ને કરીને ક�યાણ કરવું, તે તો જમે તુંબડા બાંધીને સમુ� તરવો એવો કઠણ માગ�
છે. અને અમે જ ેઆ��ાનની વાતા� કરીએ છીએ, તેમાં તો એટલું જ �યોજન છે જ,ે ‘જો પોતાના આ�ાને દેહથી
જુદો માને તો દેહને િવષે �ીિત ન રહે તથા દેહના સંબંધીને િવષે હેત ન રહે તથા ભગવાનની ભિ�ને િવષે કોઈ િવ�
ન થાય.’ એટલું જ �યોજન છે, પણ કેવળ એણે કરીને જ ક�યાણ થાય, એમ તો માનવું નિહ.
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14. ગઢડા અં�ય ૩ ( para.2)

તે સમયમાં �ી�મહારાજ ેસવ� સંત મંડળને �� પૂ�ો જ,ે “જ ેહિરભ�ના �દયને િવષે દયા ને �નેહ; એ બે
�વાભાિવક ર�ાં હોય �યાર ે�નેહનું �વ�પ તો મધ જવેું છે. તે �ાં �યાં ચોટે અને દયાનો �વભાવ એવો છે જ,ે �ાં �યાં
દયા કર.ે �યાર ેભરત�એ મૃગલા ઉપર દયા કરી તો તે મૃગલીને પેટ જ�મ લેવો પ�યો. અને જ ેદયાવાન હોય તેને જે
ઉપર દયા આવે તે સંઘાથે �નેહ થયા િવના રહે નિહ. અને એ દયા ને �નેહ તેને ટા�યાનો ઉપાય તો આ��ાન ને
વૈરા�ય એ બેય છે. તે આ��ાન એવું છે જ,ે જમેાં કાંઇ બીજંુ પેસે જ નિહ. અને વૈરા�યનું એવું �વ�પ છે જ,ે સવ�
નામ�પને નાશવંત દેખાડે. માટે આ��ાન ને વૈરા�ય એ બે વતે કરીને દયા ને �નેહનો નાશ થઈ �ય છે. અને �થૂળ,
સૂ�મ ને કારણ એ આિદક સવ� ઉપાિધનો પણ નાશ થઈ �ય છે અને કેવળ ��સ�ા મા� રહે છે. પછી એને ભગવાન
તથા ભગવાનના ભ�ને િવષે દયા ને �નેહ રહે છે કે નથી રહેતો ? એ �� છે.” પછી મુ�ાનંદ �વામી તથા શુકમુિન
તથા િન�યાનંદ �વામી એ આિદક પરમહંસે જનેી જવેી �િ� પૂગી તેવો તેણે ઉ�ર કય�, પણ �ી�મહારાજના ��નું
યથાથ� સમાધાન થયું નિહ.

15. ગઢડા અં�ય ૩ ( para.3)

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

(કુલ: 20)


