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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૪૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ જમણે હાથે ચપટી વગાડીને બો�યા જ,ે “સવ� સાવધાન થઈને સાંભળો, એક વાત કરીએ છીએ
અને તે વાત તો �થૂળ છે પણ સુધી સુરત દઈને સાંભળશો તો સમ�શે, નિહ તો નિહ સમ�ય. પછી સવ� હિરભ�ે ક�ું
જ,ે “હે મહારાજ ! કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પરમે�રના ભ� હોય તેમાં કોઈકને ધમ�િન�ા �ધાન હોય
ને કોઈકને આ�િન�ા �ધાન હોય ને કોઈકને વૈરા�યિન�ા �ધાન હોય ને કોઈકને ભિ�િન�ા �ધાન હોય અને
ગૌણપણે તો એ સવ� અંગ, સવ� હિરભ�માં હોય છે. હવે જનેે ભાગવત ધમ�િન�ા �ધાન હોય તે તો અિહંસા,
��ચયા�િદક�પ જ ેપોતાનો વણા��મ સંબંધી સદાચાર તેણે યુ� થકો િનદ�ભપણે કરીને ભગવાન અને ભગવાનના
ભ�ની સેવા-ચાકરી કરવી તેને િવષે �ીિતએ યુ� વત�, અને તે ભ�ને ભગવાનનાં મંિદર કરવા તથા ભગવાનને અથ�
બાગબગીચા કરવા તેને િવષે �િચ વત� તથા ભગવાનને નાના �કારના નૈવેધ ધરવા તેમાં �િચ વત� અને ભગવાનનાં
મંિદરમાં તથા સંતની �યગામાં લીપંવું તથા વાળવું તેને િવષે �િચ વત�, અને ભગવાનની �વણ-કીત�નાિદક જ ેભિ�
તેને િનદ�ભપણે કર ેઅને તે ધમ�િન�ાવાળા ભ�ને ભાગવત ધમ� યુ� એવું જ ેશા� તેના �વણ-કીત�નાિદકને િવષે
અિતશય �િચ વત� અને જનેે આ�િન�ા �ધાન હોય તે તો �ણ દેહ અને �ણ અવ�થા તેથી પર અને સ�ા�પ એવો
જ ેપોતાનો આ�ા તે �પે િનરંતર વત�. અને પોતાના ઈ�દેવ એવા જ ે��ય� �ીકૃ�ણ પરમા�ા તેને સવ�થી પર અને
અિતશુ��વ�પ અને સદા િદ�ય સાકાર મૂિત� સમજ ેઅને તે પોતાનો આ�ા તથા તે પરમા�ા તેના શુ� �વ�પના
�િતપાદનની કરનારી જ ેવાતા� તેને પોતે કર ેઅને બી�થી સાંભળે તથા તેવી રીતના શા�માં �ીિતએ યુ� વત� અને
પોતાને આ�સ�ાપણે વત�વું તેમાં િવ�ેપ આવે તો તેને સહન કરી ન શકે, એવી �કૃિતવાળો હોય. અને જનેે
વૈરા�યિન�ા �ધાન હોય તેને તો એક ભગવાનની મૂિત� િવના જ ેસવ� માિયક પદાથ�મા� તેને િવષે િનરંતર અ�િચ વત�
અને અસ�ય�પ �ણીને પોતે મળની પેઠે �યાગ કયા� જ ેગૃહ-કુટંુબી આિદક પદાથ� તેની િનરંતર િવ�મૃિત વત� અને તે
ભ� જ ેતે �યાગી એવા જ ેભગવાનના ભ� તેના સમાગમને જ કર ેઅને ભગવાનની ભિ� કર ેતે પણ પોતાના
�યાગમાં િવરોધ ન આવે તેવી રીતે કર ેઅને �યાગ છે �ધાનપણે જમેાં એવી વાતા�ને પોતે કર ેઅને �યાગને �િતપાદન
કરના�ં જ ેશા� તેને િવષે �િચવાળો હોય અને પોતાના �યાગને િવષે િવરોધ કરનારા જ ે�વાદંુ ભોજન અને
સ��ાિદક પંચિવષય સંબંધી માિયક પદાથ�મા� તેને પામવાને િવષે અિતશય અ�િચ વત�. અને જનેે ભિ�િન�ા
�ધાન હોય તેને તો એક ભગવાનના �વ�પને િવષે જ અિતશય �ઢ �ીિત વત� અને તે ભગવાનના �વ�પથી અ�ય
એવા જ ેમાિયક પદાથ� તેને િવષે પોતાના મનની વૃિ�ને ધારી શકે નિહ અને �ેમે કરીને ભગવાનને વ�-અલંકારનું
ધારણ કર ેઅને તે ભ�ને ભગવાનનાં જ ેમનુ�ય ચિર� તેના �વણને િવષે અિતશય �િચ વત� તથા ભગવાનની મૂિત�ના
િન�પણને કરના�ં જ ેશા�, તેને િવષે અિતશય �િચ વત� અને જ ેભ�ને ભગવાનને િવષે �ેમને દેખે તે ભ�ને િવષે
જ તેને �ીિત થાય અને તે િવના તો પોતાના પુ�ાિદકને િવષે પણ �ારયે �ીિત ન થાય અને તે ભ�ને ભગવાન સંબંધી
િ�યાને િવષે જ િનરંતર �વૃિ� હોય. એવી રીતે આ ચાર િન�ાવાળા ભ�ના લ�ણની વાતા�ને િવચારીને જનેું જવેું અંગ
હોય તેવું તે કહો અને આ વાતા� છે તે તો દપ�ણ તુ�ય છે. તે જનેું જવેું અંગ હોય તેવું તેને દેખાડી આપે છે અને
ભગવાનના ભ� હોય તે તો અંગ િવનાના હોય નિહ, પણ પોતાના અંગને ઓળખે નિહ એટલે પોતાના અંગની �ઢતા
થાય નિહ અને �ાં સુધી પોતાના અંગની �ઢતા ન થઈ હોય �યાં સુધી જવેી વાત થાય તેવું તેનું અંગ �યિભચરી �ય;
માટે આ વાતા�ને િવચારીને પોતપોતાના અંગની �ઢતા કરો અને જનેું જવેું અંગ હોય તે તેમ બોલો.” પછી હિરભ� સવ�
જવેું જનેું અંગ હતું તે તેવી રીતે બો�યા. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેું એક સરખું અંગ હોય તે ઊઠી ઊભા
થાઓ.” પછી જનેું જનેું એકસરખું અંગ હતું તે સવ� ઊભા થયા. પછી �ી�મહારાજ ેએ સવ�ને પાછા બેસાયા�.

2. સારંગપુર ૧૧ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “પુ�ષ�ય� શા�માં ક�ું છે તે પુ�ષ�ય�ે કરીને કેટલું કામ થાય છે અને
પરમે�રની કૃપાએ કરીને કેટલું કામ થાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સ�ુ� ને સ�શા�ને વચને કરીને �ઢ
વૈરા�યને પા�યો હોય અને �ઢ ��ાવાન હોય અને અ��કારનું જ ે��ચય� તેને અિત �ઢ પાળતો હોય અને અિહંસા
ધમ�ને િવષે �ઢ �ીિતવાન હોય અને આ�િન�ા પણ અિત પિરપ� હોય, તો તેને માથેથી જ�મ મરણની િનવૃિ� થઈ
�ય છે. જમે શાળને માથેથી ફોત�ં ઊતયુ� તે શાળ પાછી ઊગે નિહ, તેમ ક�ા એવે ગુણે કરીને જ ેયુ� હોય તે
અનાિદ અ�ાન�પ જ ેમાયા તેથી છૂટે છે ને જ�મ મરણ થકી રિહત થાય છે ને આ�સ�ાને પામે છે. આટલું તો
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પુ�ષ�ય�ે કરીને થાય છે અને પરમે�રની કૃપા પણ જ ેએવે લ�ણે યુ� હોય તે ઉપર જ થાય છે. અને �ારે
પરમે�રની કૃપા થાય �યાર ેએ ભગવાનનો એકાંિતક ભ� થાય છે. અને �ુિતએ ક�ું છે જ ે“िनरंजनः परमं
सा�मुपैित” એ �ુિતનો એ અથ� છે જ,ે અજંન જ ેમાયા તે થકી જ ેરિહત થયો તે ભગવાનના તુ�યપણાને પામે છે,
કહેતાં જમે ભગવાન શુભ અશુભ કમ� કરીને બંધાતા નથી, તેમ તે મુ� પણ શુભ અશુભ કમ� કરીને બંધાય નિહ. અને
જમે લ�મી� છે તે હેતે કરીને �ારકે તો ભગવાનના �વ�પમાં લીન થઈ �ય છે ને �ારકે તો નોખા ર�ાં થકા
ભગવાનની સેવામાં રહે છે તેમ તે ભ� પણ અિતશય હેતે કરીને ભગવાનને િવષે �ારકે તો લીન થઈ �ય છે અને
�ારકે તો મૂિત�માન થકો ભગવાનની સેવામાં રહે છે અને જમે ભગવાન �વતં� છે તેમ એ ભગવાનનો ભ� પણ
�વતં� થાય છે. આવી રીતની જ ેસામથ� તે તો ભગવાનની કૃપા થકી આવે છે.”

3. 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��ાની 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.”

4. ગઢડા મ�ય ૫૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેપરમહંસને �� પૂ�ો જ,ે “કોઈક સમામાં તો �વ સુષુિ�માં �ય છે, �યાર ેઅિતશય સુખ થાય
છે; અને કોઈક સમામાં તો સુષુિ�માં �ય છે, તો પણ ઉ�ગે મટતો નથી, તેનું શું કારણ છે ? એ �� છે.” પછી મોટા
મોટા સંત હતા તેમણે એ ��નું સમાધાન કરવા માં�યું, પણ યથાથ� સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “એ તો રજોગુણનું બળ વૃિ� પામી �ય છે, તે સુષુિ�માં પણ તમોગુણ ભેળો રજોગુણનો િવ�ેપ રહે છે; માટે
સુષુિ�માં પણ અસુખ રહે છે. માટે ગુણનો સંગ �ાં સુધી રહે �યાં સુધી કોઈ �વ સુિખયો રહે નિહ અને �ારે
આ�સ�ા�પે રહે �યાર ેજ સુખી રહે છે.”

5. 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.”
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6. અમદાવાદ ૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસમ� મુિનમંડળ ��યે �� પૂ�ો જ,ે “�વ મા� છે તે પંચિવષયને આધાર ે�વે છે. તે કાં તો
બા� પંચિવષયને ભોગવતો હોય, અને �ાર ેબા� પંચિવષયનો યોગ ન હોય �યાર ેઅંતઃકરણમાં પંચિવષયનું િચંતવન
કયા� કર,ે પણ એ �વ િવષયના િચંતવન િવના ને િવષયને ભોગ�યા િવના �ણમા� પણ રહી શકતો નથી. અને જમે
વડનું વૃ� છે, તેના જ ેમૂળ તે જ વડને લીલો રાખે છે, અને બી� સવ� મૂળ ઊખડી ગયા હોય ને જો એક વડવાઈ
પૃ�વીમાં ચોટંી રહી હોય તો પણ એ વડનું વૃ� લીલું રહે છે. તેમ ઉપર થકી કદાિચત્ પંચિવષયનો �યાગ કય� છે, પણ
અંતરમાં િવષયનું િચંતવન થાય છે, એ જ એને જ�મમરણનો હેતુ છે. એવા જ ેપંચિવષય તે પરમે�રના ભ�ને કેવી
રીતે જ�મમરણના હેતુ નથી ? એ �� છે. પછી એનો ઉ�ર જમે સમ�યો તેમ મુ�ાનંદ �વામીએ કય�, પણ યથાથ�
સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએ જ,ે માયામય એવા જ ે�ણ
શરીર તેની ભાવનાએ રિહત કેવળ આ�સ�ા�પે રહીને જ ેભ� પરમે�રની મૂિત�નું િચંતવન કરતો હોય, તેને
ભગવાનના િચંતવનને બળે કરીને �ાર ેઉપશમ અવ�થા વત� �યાર ેએ ભ�ને ઉપશમને બળે કરીને પંચિવષય જ�મ
મરણના હેતુ ન થાય. જમે મહી જવેી કે સાબરમતી જવેી નદી બે કાંઠામાં વહેતી હોય �યાર ેહાથી, ઘોડા, વૃ� સવ�
તણાઈ �ય, પણ કોઈ ઠરી શકે નિહ, તેમ ઉપશમવાળાને પણ ગમે તેવા રમણીય ભોગ ઇિ��યોને ગોચર થયા હોય,
પણ �ાર ેઅંતર સ�મુખ �િ� કર ે�યાર ેજવેા પૂવ�જ�મને િવષે દે�યા હોય ને તે આ જ�મમાં િવશરી �ય છે, તેવી તેની
િવ�મૃિત થઈ �ય છે. એવી રીતે જ ેભ�ને વત�તું હોય તે ઉપશમ કહેવાય. તે ઉપશમનો મિહમા અિત મોટો છે. અને
જ ેઆ સંસારને િવષે અ�ાની �ી પુ�ષ હોય ને તેને પરણા�યા મોર અિતશય �ીિત વત�તી હોય. ને પછી તેને
પરણાવીને �ણ રાત ને �ણ િદવસ સુધી ઉ�ગરો ને પંથ કરા�યો હોય, ને પછી એ બેને ભેળા કયા� હોય તો િન�ાને
માય� એકબી�ના �પનું કે �પશ�નું સુખ ભોગવવાને સમથ� થાય નિહ, અને એકબી�ને આિલંગન કરી ર�ાં હોય તો
પણ જમે કા�ને સામસામા બાંધી મૂ�ા હોય તેમ સૂતા હોય, પણ પંચિવષયમાં એકે સુખ આવે નિહ. એ જો અ�ાન
કાળે સુષુિ�માં ઉપશમને પા�યા છે તો પણ કોઈ �તની િવષયની ખબર રહેતી નથી, તો જ ે�ાની છે ને પરમે�રના
�વ�પને �યાને કરીને ઉપશમદશાને પા�યો છે તેને પંચિવષય કેમ બાધ કર ે? ન જ કર.ે માટે જ ેઉપશમદશાને પા�યો
તેને પંચિવષય જ�મ મરણના હેતુ થતા નથી.”

7. ગઢડા અં�ય ૨૧ ( para.3)

અને અમારો પણ મત એ છે જ,ે ‘ભગવાન તથા ભગવાનના એકાંિતક ભ� તે િવના કોઈ સંગાથે હેત કરીએ તો પણ
થતું નથી.ં’ અને અમને એમ જણાય છે જ,ે ‘જડભરત, શુકદેવ, દ�ા�ેય, ઋષભદેવ ભગવાન એના સરખો અમારા
�વનો ઢાળો છે.’ માટે અમને પણ વન, પવ�ત ને જંગલ; એમાં જ રહેવું ગમે છે, પણ મોટા મોટા શહેર પાટણ હોય
એમાં રહેવું ગમતું નથી, એવો અમારો સહજ �વભાવ છે; તો પણ ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ને અથ� લાખો
માણસના ભીડામાં રહીએ છીએ તો પણ અમાર ેજવેું વનમાં રહીએ ને િનબ�ધ રહેવાય તેવું જ રહેવાય છે. અને અમે
પોતાને �વાથ� કરીને લાખો માણસમાં નથી રહેતા, અમે તો ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ને અથ� માણસના ભીડામાં
રહીએ છીએ. અને ભગવાનના ભ�ને અથ� ગમે તેટલી �વૃિ� કરવી પડે તો પણ એને અમે િનવૃિ� �ણીએ છીએ.
અને ભગવાનનો જ ેભ� હોય ને તે ગમે તેટલા વાંકમાં આ�યો હોય તો પણ અમાર ેતેનો અવગુણ આવતો નથી. અમે
તો એમ �ણીએ છીએ જ,ે ભગવાનના ભ�માં જો કોઈક �વાભાિવક અ�પ દોષ હોય તો પણ તે જોવા નિહ અને એ
દોષ જો પોતામાં હોય તો તેને ટા�યાનો ઉપાય કરવો; પણ ભગવાનના ભ�માં એ �તનો દોષ હોય તો પણ એ
હિરજનનો અવગુણ લેવો નિહ. અને હિરભ�નો તો અવગુણ �ાર ેમોટા વત�માનમાં ચૂકી �ય �યાર ેલેવો ને બી�
અ�પ દોષ હોય તે સા� ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેવો નિહ. અને ભગવાનના ભ� હોય તેને વાદિવવાદ કરી
�તીને રા� થવું નિહ, એ સાથે તો હારીને જ રા� થવું; અને જ ેવાદિવવાદ કરીને ભગવાનનાં ભ�ને �તે છે તે તો
પંચ મહાપાપના જ ેકરનારા તેથી પણ વધુ પાપી છે. અને અમારી આગળ જ ેકોઈ ભગવાનના ભ�નું ઘસાતું બોલે તે
તો અમને દીઠો જ ગમે નિહ. અને જ ેભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેતો હોય તેના હાથનું તો અ�-જળ પણ ભાવે
નિહ. અને દેહનો સંબંધી હોય પણ જો ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લે તો તે સાથે પણ અિતશય કુહેત થઈ �ય. શા
માટે જ,ે આપણે તો આ�ા છીએ તે આપણે દેહ ને દેહના સંબંધી સાથે શા સા� હેત જોઈએ ? આપણે તો સ�ા�પ
રહીને ભગવાન તથા ભગવાનના ભ� સંગાથે હેત કયુ� છે, પણ દેહબુિ�એ કરીને હેત કયુ� નથી. ને જ ેસ�ા�પ રહી
નિહ શકે તેને તો કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સરાિદક જ ેશ�ુ તે પી�યા િવના રહે જ નિહ. માટે જ ેઆ�સ�ા�પ
થઈને ભિ� નિહ કરતા હોય તેનું �પ તો આ સ�સંગમાં ઉઘાડંુ થયા િવના રહે જ નિહ. શા માટે જ,ે આ સ�સંગ છે તે
તો અલૌિકક છે અને જવેા �ેત�ીપ, વૈકંુઠ, ગોલોક તેને િવષે ભગવાનના પાષ�દ છે તે જવેા જ આ સવ� સ�સંગી છે. અને
અમે તો જવેા સવ�થી પર જ ેિદ�ય અ�રધામ તેને િવષે ભગવાનના પાષ�દ છે તે જવેા જો આ સ�સંગીને ન �ણતા
હોઈએ, તો અમને ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ના સમ છે.
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8. ગઢડા અં�ય ૨૧ ( para.4)

અને જનેે �ાન, વૈરા�ય, ધમ� ને ભિ� એ અિતશય �ઢ નિહ હોય તે તો અંતે �તાં ઢીલો પ�યા િવના નિહ જ રહે. જમે
મીણે પાયેલ દોરો હોય અને તે િશયાળામાં ને ચોમાસામાં તો અ�ડ રહે, પણ �ાર ેઉનાળો આવે �યાર ેજ�ર ઢીલો
થઈ �ય. તેમ અહીયંા હિરભ�ને સવ� �કાર ેસુખ રહે ને સ�સંગમાં પણ સ�માન થતું રહે, તે �પ જ ેચોમાસું ને
િશયાળો તેમાં તો �ાન, વૈરા�ય, ધમ� ને ભિ� તે સૂધાં આકરાં જણાય; પણ �ાર ેસ�સંગમાં અપમાન થાય ને દેહે
કરીને પણ દુઃખી થાય તે �પ જ ેઉનાળો તેમાં તો �ાન, વૈરા�ય, ધમ� ને ભિ� તે મીણે પાયેલ દોરાની પેઠે ઢીલાં થઈ
�ય. તો પણ અમે તો તેનો �યાગ કરતા નથી, પણ એ જ એની મેળે મનમાં ઓિશયાળો થઈને સ�સંગમાંથી પાછો હઠી
�ય છે. પછી તે સ�સંગી કહેવાતો હોય તો પણ તેને અંતર ેસ�સંગ સંબંધી સુખ ન રહે. માટે સ�સંગ કરવો તે તો
આ�સ�ા�પ થઈને અિત �ઢપણે કરવો, પણ દેહ તથા દેહના સંબંધી તે સંગાથે હેત રહી �ય એવો સ�સંગ કરવો
નિહ. જમે સોનાનો દોરો કય� હોય તે છયે ઋતુમાં સરખો રહે પણ ઉનાળાને તાપે કરીને ઢીલો થાય નિહ, તેમ જનેો �ઢ
સ�સંગ હોય તેને ગમે તેવા દુઃખ આવી પડે તથા ગમે તેટલું સ�સંગમાં અપમાન થાય પણ તેનું કોઈ રીતે સ�સંગમાંથી
મન પાછંુ હઠે નિહ. એવા જ ે�ઢ સ�સંગી વૈ�ણવ છે, તે જ અમાર ેસગાંવહાલા છે ને તે જ અમારી નાત છે ને આ દેહે
કરીને પણ એવા વૈ�ણવ ભેળું જ રહેવું છે ને �ીકૃ�ણ ભગવાનના ધામમાં પણ એવા વૈ�ણવ ભેળું જ રહેવું છે, એમ
અમારો િન�ય છે. અને તમાર ેપણ તેમ જ િન�ય રા�યો જોઈએ. શા માટે જ,ે તમે સવ� અમાર ેઆિ�ત થયા છો માટે
અમાર ેતમને િહતની વાત હોય તે કહી જોઈએ. ને િમ� પણ તેને જ �ણવો જ,ે ‘પોતાના િહતની વાત હોય તે દુઃખ
લગાડીને પણ કહે.’ એ જ િમ�નું લ�ણ છે, તે સમ� રાખ�ો.”

(કુલ: 10)


