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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૨૦ ( para.3)

�યાર ેશુકમુિનએ આશંકા કરી જ,ે “પોતાનું �વ�પ જોવું તે શું પોતાના હાથમાં છે ? અને જો પોતાના હાથમાં હોય તો
�વ શીદ અિતશય અ�ાની રહે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે સ�સંગ થયો છે તેને તો પોતાના �વા�ાનું
દશ�ન પોતાના હાથમાં જ છે અને કે દહાડે એણે પોતાના �વ�પને જોયાનો આદર કય� ને ન દીઠંુ ? અને એ �વ
માયાને આધીન થકો પરવશ થઈને તો �વ�� અને સુષુિ� અવ�થામાં અંત��િ� કરીને �ય છે, પણ પોતે પોતાને �ણે
કોઈ િદવસ પોતાના �વ�પને જોવાને અંત��િ� કરતો નથી. અને જ ેભગવાનના �તાપને િવચારીને અંત��િ� કર ેછે, તે
તો પોતાના �વ�પને અિતશય ઉ�વળ �કાશમાન જુવે છે, અને તે �કાશને મ�યે ��ય� એવા જ ેપુ�ષો�મ
ભગવાન તેની મૂિત�ને જુવે છે, અને નારદ-સનકાિદક જવેો સુિખયો પણ થાય છે. માટે હિરભ�ને તો જટેલી કસર રહે
છે તેટલી પોતાને આળસે કરીને રહે છે.”

2. ગઢડા �થમ ૩૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ મુિન ��યે બો�યા જ,ે “તમે �� પૂછો કાં અમે પૂછીએ.” �યાર ેમુિનએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! તમે
પૂછો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કોઈ પુ�ષ છે તેમાં થોડી બુિ� છે તો પણ પોતાના ક�યાણને અથ� જ ેજતન
કરવું તેમાંથી પાછો પડતો નથી અને કોઈ બીજો પુ�ષ છે તેમાં બુિ� તો ઘણી છે અને મોટા મોટામાં પણ ખો� કાઢે
એવો છે, તોય પણ તે ક�યાણને માગ� ચાલતો નથી તેનું શું કારણ છે ?” �યાર ેમુિનએ ઉ�ર કરવા માં�યો પણ
�ી�મહારાજ ેઆશંકા કરી તે ઉ�ર ન થયો. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે ઉ�ર કરીએ જ,ે એમાં બુિ�
તો ઝાઝી છે પણ એની બુિ� દૂિષત છે, માટે એ ક�યાણને માગ� ચાલી શકતો નથી. જમે સુંદર ભ�સનું દૂધ હોય તેમાં
સાકર ઘોળી હોય ને તેમાં સપ�ની લાળ પડી એટલે એ સાકર ને દૂધ હતું તે ઝેર થયું, પછી તેને જ ેપીવે તેના �ાણ �ય,
તેમ બુિ� તો ઝાઝી છે; પણ એણે કોઈ મોટા સંતનો અથવા પરમે�રનો અવગુણ લીધો છે; તે અવગુણ�પ દોષ એની
બુિ�માં આ�યો છે તે સપ�ની લાળ સરખો છે માટે એ તો ક�યાણને માગ� �ાંથી ચાલે ? પણ જો કોઈક એના મુખની
વાત સાંભળે તો તે સાંભળનારાની બુિ� પણ સ�સંગમાંથી પાછી પડી �ય છે અને એવી દૂિષત બુિ�વાળો �ાં �ાં
જ�મ ધર ે�યાં �યાં ભગવાનનો અથવા ભગવાનના ભ�નો �ોહ જ કર ેઅને જનેી બુિ� એવી રીતે દૂિષત ન હોય ને તે
જો થોડી જ હોય તો પણ તે પોતાના ક�યાણને અથ� જતન કરતો થકો પાછો પડતો નથી.”

3. ગઢડા �થમ ૩૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેએક વેદાંતી �ા�ણ આ�યો હતો તેને �� પૂ�ો જ,ે “તમે એક ��નું �િતપાદન કરો છો ને તે
િવના જ ે�વ, ઈ�ર, માયા અને જગત તથા વેદ, શા�, પુરાણ તે સવ�ને િમ�યા કહો છો, એ વાત અમને સમ�તી
નથી તથા મા�યામાં આવતી નથી; માટે તમને પૂછીએ છીએ તેનો ઉ�ર કરો. તે વેદ, શા�, પુરાણ, �મૃિત અને
ઇિતહાસ તેની સા�યે કરીને કરો, પણ કોઈક કિ�પત �ંથને વચને કરીને કરશો તો અમે તેને નિહ માનીએ અને જો
�યાસ�ને વચને કરીને કરશો, તો અમારા મા�યામાં આવશે, કેમ જ ેઅમાર ે�યાસ�ના વચનમાં �ઢ �તીિત છે.” પછી
તે વેદાંતીએ ઘણીક �કારની યુિ�યો લાવીને ઉ�ર કરવા માં�યો પણ �ી�મહારાજ ેતેમાં આશંકા કરી, માટે તે ��નું
સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએે છીએ જ,ે એ તો પરમે�રને
ભ�ને થયા જ ેમુ� તેની િ�થિતના બે ભેદ છે. જમે મે� પવ�ત ઉપર ઊભા જ ેપુ�ષ, તે જ,ે તે મે� થકી ઓરાં જ ેસવ�
પવ�ત તથા સવ� વૃ� તથા તે પવ�ત-વૃ�નું આધાર જ ેપૃ�વીનું તળ તે સવ�ને પૃથક્-પૃથ�પણે દેખે છે; તેમ સિવક�પ
સમાિધવાળા જ ે�ાની મુ� તે જ ેતે �વ, ઈ�ર, માયા તથા એમનું આધાર જ ે�� એ સવ�ને પૃથક્-પૃથ�પણે દેખે છે.
અને વળી જમે લોકાલોક પવ�ત ઉપર ઊભા જ ેપુ�ષ, તે જ ેતે, તે લોકાલોક પવ�તથી ઓરા જ ેપવ�ત તથા વૃ� તે સવ�ને
એક પૃ�વી�પે જ દેખે છે પણ પૃથક્ પૃથ�પણે નથી દેખતા; તેમ િનિવ�ક�પ સમાિધવાળા જ ેમહામુ� તે જ ેતે �વ,
ઈ�ર અને માયા તેને એક ���પે કરીને જ દેખે છે પણ પૃથ�પણે નથી દેખતા, એવી રીતે બે �કારની િ�થિતવાળા
મુ� છે; તેની િ�થિતને યોગે કરીને એ સવ�નું સ�યપણું કહેવાય છે ને અસ�યપણું કહેવાય છે અને સિવક�પ
િ�થિતવાળાનાં વચન વેદ, શા�, પુરાણાિદકમાં આવે છે, તે એ સવ�ને સ�ય કહે છે; અને િનિવ�ક�પ િ�થિતવાળાનાં જે
વચન, તે એ સવ�ને અસ�ય કહે છે, પણ કાંઈ એ સવ� અસ�ય નથી, એ તો એને િનિવ�ક�પ િ�થિતને બળે કરીને દેખાતા

mailto:vadtaldhamvikas@gmail.com


8/5/2019 આશંકા

localhost/save%5d/આશંકા.php 2/8

નથી, માટે અસ�ય કહે છે. અને વળી, જમે સૂય�ના રથમાં જ ેબેઠા હોય તેને રાત નથી પણ જ ેપૃ�વી ઉપર ર�ા છે તેને
રાિ�-િદવસ છે, તેમ િનિવ�ક�પ િ�થિતવાળાને મતે એ સવ� છે નિહ, પણ બી�ને મતે તો એ સવ� છે. અને આવી રીતે
��િન�પણ કર ેતો શા�ના વચનમાં પૂવા�પર બાધ ન આવે ને એમ ન કર ેતો પૂવા�પર બાધ આવે. તે બાધને તો
સમજતો ન હોય તથા એવી રીતની િ�થિતને પણ ન પા�યો હોય ને કેવળ શા�માંથી શીખીને વચનમા�ે કરીને એક
��પણાનું �િતપાદન કરતો હોય ને ગુ�, િશ�ય, �વ, ઈ�ર, માયા, જગત તથા વેદ, પુરાણ, શા� એ સવ�ને કિ�પત
કહેતો હોય, તે તો મહામૂખ� છે ને અંતે નારકી થાય છે.” એમ કહીને બો�યા જ,ે “આ અમે વાતા� કરી તેમાં તમને
આશંકા થતી હોય તો બોલો ?” �યાર ેતે વેદાંતી �ા�ણ બો�યો જ,ે “હે મહારાજ ! હે �ભો ! હે �વાિમન્! તમે તો
પરમે�ર છો અને જગતના ��યાણને અથ� �ગટ થયા છો, તે તમે જ ેઉ�ર કય� તે યથાથ� છે; એમાં આશંકાનો માગ
નથી.” એમ કહીને અિત �સ� થયો અને પોતાની જ ેઅણસમજણ તેનો �યાગ કરીને �ી�મહારાજનો આિ�ત થયો.

4. ગઢડા �થમ ૬૯ ( para.2)

પછી �ીવાસુદેવનારાયણની સં�યા આરતી થઈ રહી તે પછી નારાયણ ધૂ�ય કરીને પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ધમ�
તે કેનું નામ છે ? એનો શા�ની રીતે કરીને ઉ�ર કરો અને જ ેિહંસક રા� હતા તે પણ શરણે આ�યો હોય તેને મારતા
નિહ અને મારવા પણ દેતા નિહ, માટે શરણે આ�યો જ ે�વ તેને માયા�નું જમે પાપ છે, તેમ બી�ને માયા�નું પાપ છે કે
નથી ?” પછી એનો ઉ�ર જમે જનેે ભા�યો તેમ તેણે કરવા માં�યો, પણ �ી�મહારાજ ેઆશંકા કરી એટલે કોઈથી
ઉ�ર થયો નિહ. પછી મુિન સવ� બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! અમે એ જ તમને �� પૂછીએ છીએ જ,ે ય�ાિદકને િવષે
પશુિહંસા સિહત ધમ� ક�ો છે. અને અિહંસા�પ પણ ધમ� ક�ો છે માટે એ જમે યથાથ� હોય તેમ કહો.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “િહંસાયુ� જ ેધમ� છે તે તો ધમ�, અથ� અને કામ પર છે, તે પણ િહંસાના સંકોચને અથ� ક�ો
છે. અને અિહંસામય જ ેધમ� છે તે મો�પરાયણ છે અને એ સાધુનો ધમ� છે. અને િહંસામય જ ેધમ� છે તે તો રાગ�ા� છે,
પણ ��યાણને અથ� નથી અને જ ેઅિહંસા�પ ધમ� છે તે તો કેવળ ક�યાણને અથ� છે, માટે ગૃહ�થ અથવા �યાગી એ
સવ�ને અિહંસા�પ જ ેધમ� તે જ ક�યાણને અથ� ક�ો છે. જમે રા� ઉપિરચરવસુ રા�માં હતા તો પણ અિહંસા ધમ�ને
િવષે ર�ા હતા, તે માટે સાધુને તો મન, કમ�, વચને કરીને કોઈનું ભૂંડંુ વાંચવું નિહ અને કોઈ વાતનો અહંકાર પણ
રાખવો નિહ અને સવ�ના દાસાનુદાસ થઈને રહેવું. અને �ોધે યુ� જ ે�કૃિત તે તો દુ�નો ધમ� છે અને શાંત �વભાવે
વત�વું તે જ સાધુનો ધમ� છે. અને કોઈ કહેશે જ,ે ‘હ�રો માણસને િનયમમાં વતા�વવાં હોય તેને કેમ સાધુતા �હણ કય�
ચાલે ?’ તો એનો ઉ�ર એ છે જ,ે રા� યુિધિ�રનું હ�રો ગાઉમાં રા� હતું તો પણ સાધુતા રાખી હતી અને ડારા
દેનારા તો ભીમસેન જવેા હ�રો હોય, તેય વારીએ તોય પણ તે કયા� િવનાનું રહેવાય નિહ; માટે તીખા
�વભાવવાળાની તો કાંઈ ખોટ નથી, એવા તો ઘણાય હોય પણ સાધુ થવું એજ ઘણું દુલ�ભ છે.”

5. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.2)

પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “કામનું શું �પ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વીય� એ જ કામનું
�પ છે.” પછી આશંકા કરી જ,ે “વીય� તો સાત ધાતુ માિહલો ધાતુ છે, માટે એ જ કામનું �પ કેમ કહેવાય ? અને તે
વીય�ની ઉ�પિ� શાણે કરીને છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મનોવહા નામે નાડીને િવષે મન ર�ું છે. તે મનને
િવષે �ાર ે�ી સંબંધી સંક�પ થાય છે �યાર ેજમે દહી ંહોય તે રવાઈએ કરીને મથાય �યાર ેઘી હોય તે સવ� ઉપર તરી
આવે છે, તેમ �ી સંબંધી સંક�પે કરીને વીય� જ ેતે શરીરમાંથી મથાઈને મનોવહા નાડીને િવષે ભેળું થઈને િશ� �ારે
આવે છે અને જનેે વીય� િશ� �ાર ેન આવે તે ઊ�વ�રતેા પુ�ષ કહેવાય અને તે નૈિ�ક ��ચારી કહેવાય અને �ીકૃ�ણ
ભગવાને રાસ�ીડાને િવષે �ીઓનો સંગ કરીને પણ વીય�પાત થવા દીધો નિહ, તે માટે ઊ�વ�રતેા ��ચારી કહેવાણા ને
કામને ��યો. માટે વીય� તે જ કામનું �પ છે, જણેે વીય�ને �તીને વશ રા�યું તેણે કામને ��યો.”

6. સારંગપુર ૨ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેતેની િવ�તાર ેકરીને વાતા� કરવા માંડી જ,ે “વચને કરીને તો કોઈ �વ �ાણીમા�ને દુઃખવવા નિહ.
અને પરમે�ર સાથે અથવા મોટા સંત સાથે �� ઉ�ર કરતા હોઈએ અને તેમાં પર�પર વાદિવવાદ થતો હોય અને
તેમાં પોતે �તીએ એમ જણાય, તો પણ જ ેમોટાથી નાનો હોય તેને મોટાને સમીપે નમી દેવું; અને આપણા કરતા
મોટા સંત હોય તે સભામાં �� ઉ�ર ેકરીને ભોઠંા પડે એમ કરવું નિહ. મોટા સંત આગળ અને પરમે�ર આગળ તો
જ�ર હારી જવું. અને પરમે�ર તથા મોટા સંત તે પોતાને કોઈ વચન યો�ય કહે અથવા અયો�ય કહે, �યાર ેતે વચનને
ત�કાળ �નેહે સિહત માનવું. તેમાં યો�ય વચન હોય તેમાં તો આશંકા થાય નિહ, પણ કોઈ અયો�ય વચન ક�ું હોય
અને તેમાં આશંકા થાય એવું હોય તો પણ તે સમાને િવષે ના પાડવી નિહ, એ તો હા જ પાડવી. અને એમ કહેવું જ,ે ‘હે
મહારાજ! જમે તમે કહેશો તેમ હંુ કરીશ.’ અને તે વચન પોતાને મનાય નિહ એવું હોય તો પરમે�ર તથા મોટા સંત
તેની મર� હોય તો તેમને હાથ જોડીને ભિ�એ સિહત એમ કહેવું જ,ે ‘હે મહારાજ ! તમે જ ેવચન ક�ું તે તો ઠીક છે,



8/5/2019 આશંકા

localhost/save%5d/આશંકા.php 3/8

પણ આટલી મને તેમાં આશંકા થાય છે.’ એ �કારનું દીન થઈને વચન કહેવું, અને જો પરમે�રની મર� ન હોય તો
તેમને સમીપે રહેતા હોય જ ેમોટા સંત તથા હિરભ� તેમને આગળ કહેવું જ,ે ‘આવી રીતે પરમે�ર ેવચન ક�ું છે, તે તો
મને મા�યામાં આવતું નથી.’ પછી તેનું મોટા સંત સમાધાન કર ેતથા પરમે�ર આગળ કહીને એ વચનનું સમાધાન
કરાવે, પણ પરમે�ર ેવચન અયો�ય કે યો�ય ક�ું હોય તે સમે ના પાડવી નિહ. એવી રીતની યુિ�એ મોટાના વચનને
પાછંુ ઠેલવું, પણ ક�ું ને ત�કાળ ના પાડવી નિહ. એવી રીતે તો વચનને ગુણે કરીને વત�વું. પછી તે ભ�ને ઉપર
પરમે�ર તથા મોટા સંત તેને �નેહ થાય છે અને તે ભ�ને પણ ભગવાનને િવષે �ઢ �નેહ થાય છે. હવે દેહને ગુણે કેમ
વત�વું ? તો પોતાના દેહમાં જો કાંઈ ઉ�મ�પણું જણાય તો ભજનમાં બેસવે કરીને અથવા ચાં�ાયણ �તે કરીને દેહને
િનબ�ળ કરી નાખવું, પછી તેને દેખીને તેના દેહની મોટા સંત અથવા પરમે�ર ખબર રખાવે તો ભલે, પણ પોતાને �ણે
દેહનું જતન કરવું નિહ તથા દેહે કરીને ભગવાનની તથા ભગવાનના ભ�ની ટેલ ચાકરી કરવી. એવી રીતે �ાર ેએ
દેહને ગુણે કરી વત� �યાર ેતેને દેખીને તેની ઉપર પરમે�ર ને મોટા સંત તેને �નેહ થાય છે. અને એ ભ�ને પણ
ભગવાનને િવષે �ીિત થાય છે. હવે મનને ગુણે જમે વત�વું તેની રીત કહીએ છીએ જ,ે પરમે�રના �ાર ેદશ�ન કરવા
�યાર ેમને સિહત �િ�ને એકા� રાખીને કરવા અને પરમે�રના દશ�ન કરતો હોય ને �યાં કોઈ મનુ�ય આ�યું અથવા
�ાન આ�યું કે બીજંુ કોઈ પશુ પ�ી આ�યું, �યાર ેપરમે�રના દશ�નમાંથી વૃિ� તોડીને આડી અવળી, ઊંચી નીચી �િ�
કરીને તેના પણ ભેળા દશ�ન કરતો �ય પછી એવી ફાટેલ �િ�વાળાને પરમે�ર કે મોટા સંત દેખીને રા� થતા નથી.
અને એ દશ�ન કર ેછે તે કેવા કર ેછે ? તો જમે અ�ય મનુ�ય કર ેછે તેમ તે પણ કર ેછે. અને એવી લૌિકક �િ�વાળો તો
જમે િખલખોડી બોલે છે તે ભેળે પૂંછડંુ ઊંચું કર ેછે તેવો �ણવો. શા સા� જ,ે પરમે�ર ભેળે બી� દશ�ન કર ેછે, અને
એવા લૌિકક દશ�ન �ાર ેએ કરવા માંડે �યાર ેજવેો �થમ સારો હોય તેવો રહે નિહ અને તે િદવસે િદવસે ઊતરતો �ય,
તે માટે પરમે�રના દશ�ન કરતા કરતા આડી અવળી �િ� કરવી નિહ. પરમે�રના દશ�ન તો �થમ પહેલે નવીન થયા
હોય ને તે સમયને િવષે જવેું અંતરમાં અલૌિકકપણું હોય, તેવું ને તેવું મનમાં અલૌિકકપણું રહેતું �ય. ને એક �િ�એ
કરીને મૂિત�ને જોતે જવું અને �િ� પલટીને અંતરમાં તેવી ને તેવી તે મૂિત�ને ઉતારવી. જમે ધમ�પુરમાં કુશળકંુવરબાઈ
હતા, તે અમારા દશ�ન કરતા જતાં હતા અને �િ� પલટાવીને મૂિત�ને અંતરમાં ઉતારતાં; તેમ દશ�ન તો મને યુ� �િ�ને
એકા� રાખીને કરવા, પણ જમે બી� દશ�ન કર ેછે તેમ ન કરવા. અને જો પરમે�રના દશ�ન ભેળે બી� દશ�ન
મનુ�યના કે કૂતરા િબલાડાના કર ેછે તો તેને �ાર ે�વ�� થાય �યાર ેપરમે�ર પણ દેખાય અને તે અ�ય પદાથ� પણ ભેળે
દેખાય. તે માટે પરમે�રના દશ�ન તો એક�િ�એ કરવા, પણ ચપળ �િ�એ ન કરવા. અને પરમે�રના દશ�ન �િ�ને
િનયમમાં રાખીને કર ેછે, તેને એ દશ�ન નવીનનાં નવીન રહે છે, અને પરમે�ર ેજ ેજ ેવચન ક�ા હોય તે પણ તેને
નવીનનાં નવીન રહે છે. અને લૌિકક બા��િ�એ કરીને દશ�ન કયા� હોય તેને પરમે�રના દશ�ન તથા વચન એ સવ�
જૂનાં થઈ �ય છે. તે રોજ દશ�ન કયા� કર,ે પણ એવાને તો જમે ન થયા હોય તેવા ને તેવા રહે છે, તે �ાર ેભજનમાં બેસે
�યાર ેતેનું મન િ�થર રહે નિહ. બહુધારાએ યુ� થાય અને પરમે�રને ધાર ે�યાર ેતે ભેળે બી� દશ�ન જ ેજ ેકયા� છે તે
પણ વગર ધાયા� આવીને હૈયામાં �ફુર ેછે. તે માટે દશ�ન તો એક પરમે�રના જ કરવા અને એમ જ ેદશ�ન કર ેછે, તેનું
મન ભજન-�મરણ કરતે એક પરમે�રમાં જ રહે છે પણ તેની બહુધારા નથી રહેતી, એક રહે છે. અને જ ેચપળ �િ�એ
દશ�ન કર ેછે તેને હંુ �ણું છંુ અને જનેા �િ� ને મન િનયમમાં હોય એવા જ ેમોટા સંત તે પણ �ણે જ,ે ‘આ તો લૌિકક
દશ�ન કર ેછે.’ પછી તે લૌિકક દશ�નનો કરનારો આ સમાગમમાંથી િદવસે િદવસે ઉતરતો �ય છે. અને જમે કોઈક
કામી પુ�ષ હોય તેની �પવંતી �ીમાં એક મને કરીને �િ� �ોવાણી હોય તે સમે વચમાં કોઈક પશુ પ�ી આવે, �ય કે
બોલે પણ તેની તેને ખબર રહે નિહ. એવી રીતે એકા� �િ�એ કરીને પરમે�રમાં જોડાવું પણ લૌિકક દશ�ન ન કરવા.”

7. સારંગપુર ૨ ( para.4)

�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,
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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.”

8. કાિરયાણી ૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે એક �� પૂછીએ છીએ.” પછી મુિન બો�યા જ,ે “પૂછો મહારાજ !” પછી
�ી�મહારાજ ેપૂ�ું જ,ે “ભગવાન �વના ક�યાણને અથ� પૃ�વી ઉપર અવતાર ધર ેછે, તે અવતાર ધયા� િવના પોતાના
ધામમાં ર�ા થકા શું ક�યાણ કરવાને સમથ� નથી ? અને ક�યાણ તો ભગવાન જમે ધાર ેતેમ કર,ે �યાર ેઅવતાર ધયા�નું
શું �યોજન છે ? અને જો અવતાર ધર ે�યાર ેજ ભગવાનમાં ક�યાણ કરવાની સામથ� હોય અને અવતાર ધયા� િવના
�વના ક�યાણ ન કરી શકતા હોય તો ભગવાનને િવષે પણ એટલું અસમથ�પણું આવે. માટે ભગવાન તો અવતાર
ધરીને પણ ક�યાણ કર ેઅને અવતાર ન ધર ેતો પણ �વના ક�યાણ કરવા સમથ� છે. માટે એવા જ ેભગવાન તેને
અવતાર ધયા�નું શું �યોજન છે ? એ �� છે.” પછી મોટા મોટા સંત હતા તેમણે જનેી જવેી બુિ� તેણે તેવો ઉ�ર કય�,
પણ �ી�મહારાજના ��નું કોઈથી સમાધાન ન થયું અને �ી�મહારાજ ેઆશંકા કરી તે સવ�ના ઉ�ર ખોટા થઈ
ગયા. પછી મુિન સવ� હાથ જોડીને બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! એ ��નો ઉ�ર તો તમે જ કરો તો થાય.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનને અવતાર ધયા�નું એ જ �યોજન છે જ,ે ભગવાનને િવષે અિતશય �ીિતવાળા જે
ભ� હોય તેની ભિ�ને આધીન થઈને તે ભ�ને સુખ દેવાને અથ� જવેી ભ�ની ઈ�છા હોય તેવા �પનું ધારણ કરે
છે. પછી જવેા જવેા પોતાના ભ�ના મનોરથ હોય તે સવ� પૂરા કર ેછે, અને તે ભ� હોય તે �થૂળ ભાવે યુ� છે અને
દેહધારી છે, માટે ભગવાન પણ �થૂળભાવને ધારણ કરીને દેહધારી જવેા થાય છે અને તે પોતાના ભ�ને લાડ લડાવે છે,
અને પોતાની સામથ�ને છપાડીને તે ભ� સંગાથે પુ�ભાવે વત� છે અથવા સખાભાવે વત� છે અથવા િમ�ભાવે વત� છે
અથવા સગાંસંબંધીને ભાવે વત� છે, તેણે કરીને એ ભ�ને ભગવાનની ઝાઝી મયા�દા રહેતી નથી. પછી જવેી એ ભ�ને
ઈ�છા હોય તેવી રીતે લાડ લડાવે છે. માટે પોતાના જ ે�ેમીભ� તેના મનોરથ પૂરા કરવા એ જ ભગવાનને અવતાર
ધયા�નું �યોજન છે. અને તે ભેળું અસં�ય �વનું ક�યાણ પણ કર ેછે, ને ધમ�નું �થાપન પણ કર ેછે. હવે એમાં આશંકા
થતી હોય તો બોલો.” પછી મુિનએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! યથાથ� ઉ�ર થયો.”

9. કાિરયાણી ૮ ( para.3)

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

10. લોયા ૭ ( para.2)

અને તે સમયમાં વચનામૃતનું પુ�તક િન�યાનંદ �વામીએ લાવીને �ી�મહારાજને આ�યું. પછી તે પુ�તકને જોઈને બહુ
રા� થયા અને પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “આજ તો ભાર ેભાર ે�� પૂછો તો વાત કરીએ.” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ
�� પૂ�ો જ,ે “�ુિતમાં ક�ું છે જ,ે ‘ऋते �ाना� मु��ः ।’ ‘तमेव िविद�ाितमृ�ुमेित ना�ः प�ा िव�तेऽयनाय ।’ એ
�ુિતમાં એમ ક�ું જ,ે ‘ભગવાનનું સા�ાત્ �ાન થાય �યાર ે�વનું ક�યાણ થાય છે.’ �યાર ેશા�માં જ ેબી� સાધન
ક�યાણને અથ� બતા�યાં છે, તેનું શું �યોજન છે ? કેમ જ,ે ક�યાણ તો �ાને કરીને જ થાય છે.” એવા ��ને સાંભળીને
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાન તે �ણવાનું નામ છે.” �યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ આશંકા કરી જ,ે “�ણવું એ જ �ાન
હોય તો શા�ે કરીને ભગવાનને સવ� જગત �ણે છે, તેણે કરીને સવ�નું ક�યાણ થતું નથી.”

11. લોયા ૧૫ ( para.3)

�યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ આશંકા કરી જ,ે “હે મહારાજ ! �યાર ેએમ કહેવાય છે જ,ે �વ જ ેતે સામા�યપણે સવ� દેહમાં
�યાપીને િવશેષપણે �દયાકાશમાં ર�ો છે, �યાર ેસવ� ઠેકાણે સરખું �ણપણું નથી જણાતું; તેનું કેમ સમજવું ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે સૂય� છે તે િકરણે કરીને સવ� પદાથ�માં �યાપીને ર�ો છે, પણ આગળ જવેું પદાથ� છે �યાં
તેવો સૂય�નો �કાશ જણાય છે. કેમ જ,ે કાચની ભૂિમ હોય તથા �વ�છ િનમ�ળ પાણી હોય �યાં જવેી રીતે સૂય�નો શુ�
�કાશ જણાય છે, તેવી રીતે પાણાની ભૂિમ, રતેીની ભૂિમ તથા ડોળાયેલું પાણી; તેમાં જણાતો નથી. એવી રીતે સૂય�ના
�કાશમાં �યૂન-અિધકપણું જણાય છે. તેમ એ �વ ઇિ��યો, અંતઃકરણ, ગોલક; એ સવ�ને િવષે સમાનપણે ર�ો છે,
પણ ઇિ��યોને િવષે �વ�છપણું છે; માટે તેને િવષે િવશેષ �કાશ જણાય છે. જુઓ ને, ને�માં જવેું તજે જણાય છે તેવું
નાક-કાનમાં કોઈ િદવસ જણાય છે ? નથી જણાતું. અને ચાર અંતઃકરણનું અિત �વ�છપણું છે, તો �યાં �વનો અિધક
�કાશ જણાય છે અને બી� ઇિ��યોમાં �યૂન જણાય છે, પણ �વ તો સવ� દેહને િવષે સમાનપણે ર�ો છે.”

12. લોયા ૧૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે કીત�ન રાખો, હવે તો અમે વાતા� કરીશું. અને અમે આ વાત કરીએ તેમાં જનેે
આશંકા ઉપજ ેતે પૂછ�ો.” એમ કહીને બો�યા જ,ે “ભગવાનનો િન�ય થવો તે સૌથી મહાકઠણ છે. તે િન�યની
વાતા� અિત અટપટી છે, માટે કહેતા બીક લાગે છે જ,ે ‘શું �ણીએ વાત કરીએ ને તેમાંથી કોઈને અવળું પડે ? ને તેણે
જ ેપોતાના અંગની �ઢતા કરી હોય તે અંગ આ વાતે કરીને �ૂટી �ય તો તે મૂળગેથી �ય.’ અને એ વાત કયા� િવના
પણ ચાલતું નથી. અને એ વાત જો સમજતા ન આવડે તો દૂષણ પણ ઘણા આવે. અને આ વાત સમજ ેનિહ �યાં લગણ
તેના િન�યમાં પણ કા�યપ ઘણી રહે છે. તે સા� વાત કરીએ છીએ જ,ે ભગવાને વરાહનો દેહ ધાય� તે ભૂંડનું �પ તે
અિત કુ�પ કહેવાય તથા મ��યાવતાર ધાય� �યાર ેમાછલા જવેું જ �પ હતું તથા ક�છાવતાર ધાય� �યાર ેબી� કાચબા
જવેું જ �પ હતું તથા નૃિસંહાવતાર ધાય� �યાર ેવાઘના જવેું ભયાનક �પ હતું તથા વામનાવતાર ધાય� �યાર ેતે
વામન�પના હાથપગ ટંૂકા ને કે�ય ધીગંી ને શરીર ધીગંુ એવા ટંૂકડા હતા તથા �યાસાવતાર ધાય� �યાર ેતે �યાસ કાળા
હતા ને શરીરમાં મુવાળા ઘણા હતા ને શરીર ગંધાતું હતું, ઈ�યાિદક જ ેભગવાને આકૃિતયો ધારણ કરી હતી �યાર ેતેને
તે કાળે જ ેજ ેમ�યા તેમણે તેવા તેવા �પનું �યાન કયુ� છે અને તે �યાને કરીને તે તે ભગવાનના �પને પા�યા છે. તેમાં જે
વરાહને મ�યા તે શું ધામને િવષે ભગવાનને વરાહ�પ જ દેખે છે ? અને મ��ય�ને મ�યા તે શું ધામને િવષે મ��ય�પ
જ દેખે છે ? અને કૂમ�ને મ�યા તે શું ધામને િવષે કૂમ��પ જ દેખે છે ? અને નૃિસંહને મ�યા તે શું ધામને િવષે નૃિસંહ�પ
જ દેખે છે ? અને હય�ીવને મ�યા તે શું ધામને િવષે ઘોડા�પ જ દેખે છે ? અને જણેે વરાહને પિતભાવે ભ�ા તે શું
ભૂંડણ થઈ ? ને સખાભાવે ભ�ા તે શું ભૂંડ થયો ? અને મ��યને પિતભાવે ભ�ા તે શું માછલી થઈ ? ને સખાભાવે
ભ�ા તે શું માછલો થયો ? અને કૂમ�ને પિતભાવે ભ�ા તે શું કાચબી થઈ? ને સખાભાવે ભ�ા તે શું કાચબો થયો ?
નૃિસંહને પિતભાવે ભ�ા તે શું િસંહણ થઈ? ને સખાભાવે ભ�ા તે શું િસંહ થયો ? અને હય�ીવને પિતભાવે ભ�ા
તે શું ઘોડી થઈ? ને સખાભાવે ભ�ા તે શું ઘોડો થયો? માટે જો ભગવાનનું મૂળ�પ વરાહાિદક જવેું જ હોય તો તો તે
તે અવતારના ભ�ોને તેના �યાને કરીને તદાકારપણું થાય. �યાર ેતો ક�ું તેમ જ થયું જોઈએ, પણ એ વાત એમ નથી.
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13. ગઢડા મ�ય ૩૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કીત�ન રાખો, ��-ઉ�ર કરીએ તો આળસ મટે.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�થમ હંુ એક �� પૂછંુ છંુ જ,ે આ �વને િવષે માયાના કાય� એવા જ ેઇિ��યો-અંતઃકરણ આિદક ચોિવશ ત�વ તે
ર�ા છે, તે એ ત�વ જડ છે કે ચૈત�ય છે ?” પછી પરમહંસે ક�ું જ,ે “એ ત�વ ચૈત�ય તો ખરા.” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “�ાર ેએ ત�વ ચૈત�ય છે �યાર ેઆ શરીરને િવષે �વ છે, તે ભેળા ચોિવશ ત�વના પણ ચોિવશ �વ થયા.
�યાર ેઆ �વનું જ ેક�યાણ થશે તે પણ સવ�ને વહ�ચાતું ભાગે આવશે ને જ ેપાપ કરશે તે પણ સવ�ને વહ�ચાતું ભાગે
આવશે. �યાર ેસુખ-દુઃખનું જ ેભો�ાપણું, તે એક �વને િવષે જ નિહ કહેવાય અને સંિચત, �ાર�ધ ને િ�યમાણ એ
�ણ �કારના જ ેકમ� તે પણ એક �વને જ નિહ કહેવાય. અને નારદાિદક જ ેપૂવ� મુ� થયા છે, તેમનો એક
પોતપોતાનો �વ જ મુ� થયો છે, પણ તે ભેળા ચોિવશ ત�વના �વ તો મુ� થયા ક�ા નથી.” એવી રીતે આશંકા
કરીને ત�વને િનજ�વ કરી દેખા�યા. પછી તેમાં જ ેજ ેરીતે પરમહંસે ઉ�ર કયા� તેને તેને આશંકા કરીને ખોટા કરી
ના�યા. તે કોઈ રીતે પરમહંસથી ઉ�ર થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, એનો ઉ�ર અમે કરીએ જ,ે એ
ત�વ જ ેતે કાય�-કારણ ભેદે કરીને બે �કારના છે; તેમાં કારણ�પ જ ેત�વ છે, તે ચૈત�ય છે ને કાય��પ જ ેત�વ છે, તે જડ
છે. અને આ �વ છે તે પોતે િવશેષ સ�ાએ કરીને �દયને િવષે ર�ો છે ને પોતાની સામા�ય સ�ાએ કરીને દેહ,
ઇિ��યો, અંતઃકરણમાં તદા�કપણે મ�યો છે; તેણે કરીને એ દેહાિદક ચૈત�ય જવેા જણાય છે, પણ એ તો જડ જ છે.
અને �ાર ેએ �વ ભગવાનનો ભ� થઈને ભગવાનના ધામમાં �ય છે, �યાર ેજડ એવા જ ેત�વ તે પ�યા રહે છે. અને
એ ચોિવશ ત�વ છે, તે માયામાંથી થયા છે; માટે માયા�પ છે ને જડ છે. અને દેહ, ઇિ��યો ને અંતઃકરણ�પે જુદા જુદા
જણાય છે, તે તો જમે એક પૃ�વી છે તે જ �વચા, માંસ, મ�ા, અિ�થ ને �નાયુ એ પાંચ �પે થઈ છે ને કાચ�પે પણ
કરનારાની કીમંતે થઈ છે, તેમ એ માયા છે તે પરમે�રની ઈ�છાએ કરીને એ દેહાિદક �પ જુદે જુદે �કાર ેજણાય છે.”

14. ગઢડા મ�ય ૪૫ ( para.3)

પછી તે જ િદવસ સાંયકાળે વળી સભા કરીને િવરાજમાન થયા. પછી આરતી થઈ રહી �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે” સાિ�વક કમ� કરીને દેવલોકમાં �ય છે અને રાજસ કમ� કરીને મ�યલોકની �ાિ� થાય છે ને તામસ કમ� કરીને
અધોગિતને પામે છે. તેમાં કોઈ એમ આશંકા કર ેજ,ે ‘રાજસ કમ� કરીને મનુ�યલોકની �ાિ� થાય છે, �યાર ેતો સવ�
મનુ�યને સુખ-દુઃખ સરખું જોઈએ.’ તો એનો ઉ�ર એમ છે જ,ે એક રજોગુણ છે, તેના દેશકાળાિદકને યોગે કરીને
અનંત �કારના ભેદ થાય છે. માટે રાજસકમ�નો એક સરખો િનધા�ર રહેતો નથી; એ તો જવેા દેશ, કાળ, સંગ અને
િ�યાનો યોગ આવે તેવું કમ� થાય છે. તેમાં પણ ભગવાનના ભ� સંત અને ભગવાનના અવતાર તે કુરા� થાય એવું
કાંઈક કમ� થઈ �ય તો આ ને આ દેહે મૃ�યુલોકમાં યમપુરીના જવેું દુઃખ ભોગવે અને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�
રા� થાય એવું કમ� કર ેતો આ ને આ દેહે પરમપદ પા�યા જવેું સુખ ભોગવે. અને ભગવાન ને ભગવાનના સંતને કુરા�
કર ેને તેણે જો �વગ�માં ગયા જવેું કમ� કયુ� હોય તો પણ તેનો નાશ થઈ �ય ને નરકમાં પડવું પડે; અને ભગવાન ને
ભગવાનના સંત રા� થાય એવું કમ� કયુ� હોય ને તેને જો નરકમાં જવાનું �ાર�ધ હોય તો પણ તે ભૂંડા કમ�નો નાશ થઈ
�ય ને પરમપદને પામે. માટે જ ેસમજુ હોય તેને તો ભગવાન ને ભગવાનના ભ� રા� થાય તેમ જ વત�વું અને
પોતાના સંબંધી જ ેમાણસ હોય તેને પણ એમ ઉપદેશ કરવો જ,ે ‘ભગવાન ને ભગવાનના સંત જ ેજ ે�કાર ેઆપણી
ઉપર રા� થાય ને કૃપા કર ેતેમ જ આપણે વત�વું.’ અને ભગવાન ને ભગવાનના સંતને અિ��એ �ાર ેરા� કયા� હશે,
�યાર ેઅિ��ને એવો �કાશ �ા� થયો છે; અને સૂય� ચં�ાિદક જ ે�કાશમાન છે, તેણે પણ ભગવાન ને ભગવાનના સંતને
શુભ કમ� કરીને રા� કય� હશે, �યાર ેએવા �કાશને પા�યા છે; અને દેવલોક, મૃ�યલોકને િવષે જ ેજ ેસુિખયા છે તે સવ�
ભગવાન ને ભગવાનના સંતને રા� કયા� હશે તે �તાપે કરીને સુિખયા છે. માટે જ ેપોતાના આ�ાનું �ડંુ થવાને ઈ�છે
તેને તો સદ્ �ંથને િવષે ક�ા જ ે�વધમ�, તેને િવષે રહીને ભગવાન ને ભગવાનના સંત રા� થાય એ જ ઉપાય કરવો.”

15. 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.”

16. વરતાલ ૨૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેપરમહંસને �� પુ�ો જ,ે “રજોગુણમાંથી કામની ઉ�પિ� થાય છે અને તમોગુણમાંથી �ોધ ને
લોભની ઉ�પિ� થાય છે, માટે એ કામાિદકનું બીજ ન રહે, એવું એક સાધન �ું છે ?” પછી શુકમુિનએ ક�ું જ,ે “�ારે
િનિવ�ક�પ સમાિધ થાય ને �ાર ેઆ�દશ�ન થાય �યાર ેજ એના �દયમાંથી કામાિદકનું બીજ બળી �ય.” પછી
�ી�મહારાજ ેઆશંકા કરી જ,ે “િશવ, ��ા, �ૃંગીઋિષ, પરાશર, નારદ; એમને શું િનિવ�ક�પ સમાિધ નહોતી ? જે
કામે કરીને એ સવ� િવ�ેપને પા�યા, માટે એ સવ� િનિવ�ક�પ સમાિધવાળા જ હતા, તો પણ ઇિ��યોની વૃિ� અનુલોમ
થઈ �યાર ેકામાિદકે કરીને િવ�ેપને પા�યા માટે તમે ક�ું એવી રીતે એ ��નો ઉ�ર ન થયો. અને જમે �ાની િનિવ�ક�પ
સમાિધને િવષે �ય �યાર ેિનિવ�કાર રહે છે, તેમ જ અ�ાની સુષુિ�ને િવષે િનિવ�કાર રહે છે. અને �ાર ેઇિ��યોની વૃિ�
અનુલોમ થાય છે, �યાર ેતો �ાની ને અ�ાની બેય કામાિદકે કરીને િવ�ેપને પામે છે; એમાં તો �ાની-અ�ાનીનો કાંઈ
િવશેષ જણાતો નથી. માટે હવે બી� પરમહંસ ઉ�ર કરો.” પછી તો ગોપાળાનંદ �વામી, દેવાનંદ �વામી, િન�યાનંદ
�વામી, મુ�ાનંદ �વામી; એ સવ� મળીને જવેો જનેે ભા�યો તેવો તેણે ઉ�ર કય�, પણ �ી�મહારાજના ��નું કોઈથી
સમાધાન થયું નિહ.

17. 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
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.

18. ગઢડા અં�ય ૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� હિરભ�ને ક�ું જ,ે “જ ેઅમારા મોટા મોટા પરમહંસ છે તેની જવેી િ�થિત છે ને સમજણ છે તે
અમે તમને બાઈ-ભાઈ સવ�ને કહીએ, તેને સાંભળીને પછી જવેી રીતે તમે સવ� વત�તા હો ને જવેી તમને િ�થિત હોય તેવી
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રીતે તમે કહી દેખાડજો.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમારા મુિનમંડળમાં જ ેમોટા મોટા સંત છે તેને એમ
વત� છે જ,ે પોતાના �દયને િવષે જ ે�ણપણું છે તે ભગવાનના ધામનો દરવાજો છે. તે દરવા� ઉપર સવ� સંત ઊભા છે.
જમે રા�ના ચાકર છે, તે રા�ના ઘરને દરવાજ ેઊભા ર�ા થકા કોઈ ચોરચકારને રા� પાસે જવા દેતા નથી. અને તે
રા�ના ચાકરને એમ િહંમત રહે છે જ,ે ‘કોઈ રા� પાસે િવ�ન કરવા �ય તો તેના કટકા કરી નાંખીએ, પણ કોઈ રીતે
રા� સુધી પૂગવા દઈએ નિહ.’ એવી રીતે િહંમત સિહત ઢાલ, તરવાર બાંધીને ઊભા રહે છે. તેમ આ સવ� સંત છે તે
�ણપણા�પ જ ેભગવાનના ધામનો દરવાજો �યાં ઊભા રહે છે અને એ �ણપણાને માંહી જ ેઅ�રધામ તેમાં
ભગવાન છે તેના દશ�ન કર ેછે અને તે ભગવાન ભેળુ પોતાના �દયને િવષે ધન, �ી આિદક જ ેમાિયક પદાથ� તેને
પેસવા દેતા નથી. અને કોઈ જોર ેકરીને માિયક પદાથ� �દયમાં પેસવા આવે તો તેનો નાશ કરી નાખે છે, પણ કોઈ રીતે
જ ેઠેકાણે ભગવાનને �દયમાં ધાયા� છે તે ઠેકાણે પેસવા દેતા નથી અને શૂરવીરની પેઠે સાવધાન થકા ઊભા રહે છે.
અને હાિન, વૃિ�, સુખ, દુઃખ, માન, અપમાન આિદક અનંત �તના િવ�ન આવે, તેણે કરીને પોતાના મુકામથી ડગતા
નથી. �યાર ેકોઈ આશંકા કર ેજ,ે ‘�યાંથી ડગતા નથી �યાર ેદેહની િ�યા જ ેખાનપાનાિદક તેને કેમ કરતા હશે ? તો તે
��ાંતે કરીને કહીએ છીએ જ,ે જમે પાિણયારી હોય તે કૂવા ઉપર જળ િસંચવા �ય છે, �યાર ેકૂવાના કાંઠા ઉપર પગ
મૂ�ો હોય તેની પણ સૂરત રાખે જ,ે ‘રખે કૂવામાં પડી �ઉં !’ અને બી� વૃિ�એ કરીને કૂવામાંથી પાણી િસંચે છે.
વળી બીજંુ ��ાંત-જમે કોઈક પુ�ષ ઘોડે ચ�યો હોય, �યાર ેઘોડાના પ�ગડામાં પગ હોય �યાં પણ સૂરત રાખે અને
ઘોડાની લગામ પકડી હોય �યાં પણ સૂરત રાખે અને દોડતાં થકા વાટમાં ઝાડ આવે, ખાડો આવે, પથરો આવે �યાં પણ
સૂરત રાખે. એવી રીતે આ સવ� સાધુ છે તે અંતર સ�મુખ �િ� રાખીને ભગવાનની સેવામાં પણ રહે છે ને દેહની િ�યા
પણ કર ેછે ને પોતાની િ�થિતમાંથી ડગતા નથી.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેમોટા મોટા જ ેસંત તેની િ�થિત કહી
દેખાડી ને પછી એમ બો�યા જ,ે “તમાર ેસવ�ને પણ એવી રીતે અંતર સ�મુખ �િ� રાખીને િનરંતર ભગવાનની સેવામાં
રહેવું અને ભગવાન િવના બી� પદાથ� વહાલા થવા દેવા નિહ. એ વાતની અિતશય સાવધાની રાખવી. અને જમે
રા�નો ચાકર છે તે રા� પાસે ગાફલ થઈને ઊભો હોય તો રા� પાસે ચોરચકાર જઈ પૂગે, �યાર ેએ ચાકરની ચાકરી
ખોટી થાય. તેમ હિરભ�ને પણ ભગવાન િવના બી� પદાથ�માં �ીિત થઈ �ય તો જ ેઠેકાણે પોતાના �દયને િવષે
�ણપણામાં ભગવાન ર�ા છે તે ઠેકાણે ધન, �ી આિદક બી� પદાથ� પણ પેસી �ય, �યાર ેએની ભિ� ખોટી થઈ
�ય. માટે પોતાની ભિ�ને િનિવ��ન રાખીને જ ેપરમે�રના ચરણારિવંદને પામવાને ઈ�છે તેને �ણપણા�પ જે
ભગવાનના ધામનો દરવાજો, તેને િવષે સાવધાન થઈને રહેવુ અને ભગવાન િવના બી� પદાથ� �યાં પેસવા દેવા નિહ.”
એવી રીતે �ી�મહારાજ ેપોતાના સવ� ભ�જનને િશ�ાનાં વચન ક�ા.
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�યાર ેશુકમુિનએ આશંકા કરી જ,ે “હે મહારાજ ! એ મંદ વૈરા�યવાળો �યાગી છે તે સંત થકી ભગવાનના માહા��યની
વાત સાંભળે ને પછી તો તે મનમાં િવચાર કર,ે તો શું એને તી� વૈરા�ય ન આવે? અને �થમથી જ તી� વૈરા�ય તો
કોઈકને �ાર�ધ યોગે કરીને હશે; અને બહુધા તો એમ ��ય� દેખાય છે જ,ે આને વૈરા�ય ન હતો ને પછી થયો; �યારે
એનું કેમ સમજવું ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો તો એમ ઉ�ર છે જ,ે પોતાને િવચાર ેતથા કોઈ રીતે તી�
વૈરા�ય થાય નિહ. અને જો ધમ�, �ાન, વૈરા�ય, ભિ� એ ચાર ગુણે કરીને સંપ� એવા જ ેમોટા સાધુ, તેની સાથે એને
અિતશય હેત થાય, જમે ભગવાન સાથે હેત થાય છે, �યાર ેતો તે જુવે, સાંભળે, બોલે ઈ�યાિદક જ ેજ ેિ�યાને કર ેતે
પોતાને જ ેમોટા સંત સાથે હેત છે તેની મર� �માણે કર,ે પણ તેની મર� ન હોય તેવી કોઈ િ�યા કર ેનિહ. અને તે
સંતની મર�થી બાહેર વ�યા�માં તેના મનને િવષે િનરંતર ભય વત� જ,ે ‘જો હંુ એમની મર� �માણે નિહ વતુ� તો એ
મારી સાથે હેત નિહ રાખે.’ તે સા� િનરંતર તેની મર� �માણે વત�. માટે જો એવું સંત સાથે હેત થયું હોય, તો વૈરા�ય
ન હોય તો પણ એનો �યાગ પાર પડે. અને જુઓને આપણા સ�સંગમાં બાઈ-ભાઈ-પરમહંસ એ સવ�ને અમારી ઉપર
હેત છે તો મોટેરી બે �ણ બાઈયો છે તે બરોબર બી� સવ� બાઈયો વત�માન પાળે છે. કેમ જ,ે એે મનમાં એમ �ણે છે
જ,ે ‘જો અમે ખબડદાર થઈને વત�માન નિહ પાળીએ તો મહારાજનું હેત અમારી ઉપર નિહ રહે ને કુરા� થશે.’ તથા
પરમહંસમાં પણ એમ છે તથા બી� જ ેસ�સંગી તથા ��ચારી તથા પાળા, એ સવ�માં પણ એમ છે. તથા દેશદેશના
હિરભ� બાઈ ભાઈ છેટે ર�ાં છે તે પણ વત�માનમાં ખબડદાર વત� છે અને એમ �ણે છે જ,ે ‘જો આપણ સારી પેઠે
નિહ વત�એ તો મહારાજ કુરા� થશે.’ માટે અમાર ેિવષે હેતે કરીને બંધાણા થકા સવ� ધમ�માં �ઢપણે વત� છે, પણ
વૈરા�ય તો કોઈકને થોડો હશે ને કોઈકને ઝાઝો હશે, તેનો કાંઈ મેળ છે નિહ. અને અમે પંચાળામાં મોર ેમાંદા થયા હતા
ને તેમાંથી જો કાંઈક થયું હોત તો જમે હમણાં સવ�ની વૃિ�ઓ છે તેવી ન રહેત. �યાર ેતો જ ેતી� વૈરા�યવાળા હોય તે
ધમ�માં રહે તથા તેની સાથે જણેે પોતાના �વને હેતે કરીને બાંધી રા�યો હોય, તે ધમ�માં રહે તથા જ ેસ�સંગનો યોગ
રાખે ને ભગવાનને અંતયા�મી �ણીને પોતપોતાના િનયમ ક�ા છે તે �માણે વત�, તો ધમ�માં રહે અને એ િવના બી�નું
તો કાંઈ ઠીક રહે નિહ. માટે અમે જ ે�� પૂ�ો હતો તેનો આ અમે ક�ો એ જ ઉ�ર છે.”

(કુલ: 25)


