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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧૨ ( para.5)

હવે પંચ મા�ાનાં લ�ણ કહીએ છીએ, તેમાં શ�દનું લ�ણ તો એ છે જ,ે શ�દ જ ેતે અથ� મા�નો આ�ય છે અને
�યવહાર મા�નો કારણ છે અને બોલનારાની જ ે�િત અને �વ�પ તેનો જણાવનારો છે અને આકાશને િવષે
રહેવાપણું છે અને આકાશની મા�ા છે અને �ો� ઇિ��યે કરીને �હણ કયા�માં આવે છે, એ શ�દનું લ�ણ છે. હવે
�પશ�નું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે �પશ� છે તે વાયુની ત�મા�ા છે અને કોમળપણું, કઠણપણું, શીતળપણું, ઉ�ણપણું અને
�વચાએ કરીને �હણ કરવાપણું; એ �પશ�નું �પશ�પણું છે. હવે �પનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે પદાથ�મા�ના આકારને
જણવી દેવાપણું અને તે પદાથ�ને િવષે ગૌણપણે રહેવાપણું અને તે પદાથ�ની રચનાએ કરીને પિરણામપણું અને
તજેત�વનું ત�મા�ાપણું અને ચ�ુ ઇિ��યે કરીને �હણ કરવાપણું; એ �પનું �પપણું છે. હવે રસનું લ�ણ કહીએ છીએ
જ,ે મધુરપણું, તીખાપણું, કષાયલાપણું, કડવાપણું, ખાટાપણું, ખારાપણું અને જળનું ત�મા�ાપણું અને રસના ઇિ��યે
કરીને �હણ કરવાપણું; એ રસનું રસપણું છે. હવે ગંધનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે સુગંધપણું, દુગ�ધપણું અને પૃ�વીનું
ત�મા�ાપણું અને ��ાણ ઇિ��યે કરીને �હણ કરવાપણું; એ ગંધનું ગંધપણું છે.

2. ગઢડા �થમ ૩૩ ( para.2)

તે સમે મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનને �સ� કરવાના સાધન અનંત �કારના શા�માં ક�ા છે, પણ તે
મ�યે એવું એક સાધન કયું બળવાન છે જ ેસમ� સાધન કય� જવેા ભગવાન �સ� થાય તેવા એક સાધને કરીને ભગવાન
રા� થાય ? તે એવો એક ઉપાય કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક જ સાધને કરીને ભગવાન રા� થાય તે
કહીએ તે સાંભળો જ,ે ભગવાનનો જ ે�ઢ આશરો એ જ એક સવ� સાધનમાં મોટંુ સાધન છે, તેણે કરીને ભગવાન રા�
થાય છે. અને તે આશરો અિત �ઢ જોઈએ, જનેે િવષે કાંઈ પોલ રહે નિહ. તે આશરામાં �ણ ભેદ છે. એક મૂઢપણે કરીને
ભગવાનનો આ�ય થાય છે તે અિત મૂઢ હોય તેને ��ા જવેો હોય તે આ�યમાં ડોલાવે તોય પણ ડોલે નિહ. અને
બીજો �કાર એ છે જ,ે ભગવાનમાં જ ે�ીિત તેણે કરીને ભગવાનનો �ઢ આશરો થાય છે. તે જનેે �ઢ �ીિત હોય તે
પરમે�રને મૂકીને બી� પદાથ�માં જોરાવરીએ �ીિત કર ેતોય પણ થતી નથી; એવી રીતે �ઢ �ીિતએ કરીને ભગવાનનો
�ઢ આશરો કહેવાય છે. �ીજો �કાર એ છે જ,ે જનેે બુિ� િવશાળ હોય તે ભગવાનનું સગુણ-િનગુ�ણપણું તથા અ�વય-
�યિતરકેપણું તેને સમજતો હોય અને ભગવાનની માયા થકી જ ેજ ેસગ� થયો છે તેને સમજતો હોય અને ભગવાનના જે
પૃ�વીને િવષે અવતાર થાય છે, તેની રીતને સમજતો હોય. અને જગતની ઉ�પિ� કાળે ભગવાન જ ે�કાર ેઅ�ર�પે
વત� છે, તથા પુ�ષ �કૃિત�પે વત� છે તથા િવરાટ પુ�ષ�પે વત� છે તથા ��ાિદક ��પિત �પે વત� છે તથા �વના
ક�યાણને અથ� નારદ સનકાિદક �પે વત� છે, એ સવ� રીતને સમ� �ણે અને પુ�ષો�મ ભગવાનને સવ�થી પર ને
િનિવ�કાર સમજતો હોય; એવી રીતે જનેી �િ� પહોચંતી હોય તેને બુિ�એ કરીને ભગવાનનો �ઢ આશરો છે, તે
બી�નો ટા�યો ટળે નિહ, ને પોતાનો પણ ટા�યો ટળે નિહ અને ભગવાન મનુ�ય દેહને �હણ કરીને સમથ�પણે અથવા
અસમથ�પણે વત�તા હોય તો તેને દેખીને તેની બુિ�ને િવષે �ાંિત થાય નિહ.”

3. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.4)

પછી વળી ગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િશવ� ઊ�વ�રતેા હતા પણ મોિહની �પને જોઈને વીય�પાત થયો, તેમ
જનેા દેહમાં વીય� હોય અને તેને ��તમાં અથવા �વ��માં �ીનો યોગ થાય �યાર ેવીય�પાત થયા િવના રહે નિહ. માટે
�ાં સુધી દેહમાં વીય� હોય �યાં સુધી િન�કામી કેમ કહેવાય?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “િશવ�ને પણ એટલી
યોગકળામાં ખોટ કહેવાય છે. અને જનેે ��ત અથવા �વ��ને યોગે કરીને �ીના સંક�પ થકી વીય�પાત થાય તો તેને
પાકો ��ચારી કહેવાય નિહ. માટે આ સંસારમાં �ઢ ��ચય�વાળા તો એક નરનારાયણ ઋિષ છે અને તે
નરનારાયણનો આપણને આ�ય છે તેના �તાપ થકી ધીર ેધીર ેએ નરનારાયણનું ભજન કરીને આપણે પણ એ સરખા
જ િન�કામી થઈશું અને દેહમાં જ ેવીય� રહે છે તેને બાળી નાખવાને અથ� યોગી કેટલાક �કારનું જતન કર ેછે અને
�ીકૃ�ણ ભગવાને �ીઓને સંગે રહીને નૈિ�ક ��ચય� રા�યું, તે એવું સામ�ય� તો ભગવાનમાં જ હોય પણ બી�થી
એમ રહેવાય નિહ. માટે બી� યોગીને તો ��તમાં અથવા �વ��માં �ીનો સંક�પ ન થાય એવું જતન કરવું.”

4. સારંગપુર ૧૦ ( para.2)
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અને સાધુ કીત�ન ગાતા હતા. તે કીત�ન રખાવીને �ી�મહારાજ ેતે ગામના માણસ આગળ વાત કરી જ,ે “આ સંસારને
િવષે ધમ�વાળા અને અધમ� એ બે �કારના માણસ છે. તેમાં ધમ�વાળા જ ેમાણસ હોય, તે ચોરી તથા પર�ીનો સંગ
તથા ચાડીચુગલી એ આિદક સવ� પાપનો �યાગ કરીને ને પરમે�રથી ડરીને ધમ�મયા�દામાં ચાલે છે. તેનો સંસારમાં જે
પોતાના કુટંુબી હોય અથવા કોઈ બી� હોય પણ તે સવ� િવ�ાસ કર ેને તે જ ેબોલે તે વચન સૌને સ�ય જ ભાસે અને
એવા જ ેધમ�વાળા હોય તેને જ સાચા સંતનો સમાગમ ગમે. અને જ ેઅધમ� માણસ હોય તે તો ચોરી, પર�ીનો સંગ,
મ�માંસનું ભ�ણ, વટલવું, વટલાવવું એ આિદક જ ેસવ� કુકમ� તેને િવષે જ ભરપૂર હોય ને તેનો સંસારમાં કોઈ િવ�ાસ
કર ેજ નિહ ને એનાં સગાં હોય તે પણ કોઈ એનો િવ�ાસ ન કર ેઅને એવા જ ેઅધમ� હોય તેને સાચા સંતનો સમાગમ
તો ગમે જ નિહ અને જો કોઈ બીજો તે સંતનો સમાગમ કર ેતો તેનો પણ �ોહ કર.ે માટે જનેે ક�યાણને ઈ�છવું તેને
અધમ�ને માગ� ચાલવું જ નિહ અને ધમ�વાળાને માગ� ચાલીને સાચા સંતનો સમાગમ કરવો, તો િન�ય જ એ �વનું
ક�યાણ થાય એમાં કાંઈ સંશય નથી.” એટલી વાતા� કરી તેને સાંભળીને તે ગામના કેટલાક માણસે �ી�મહારાજનો
આ�ય કય�.

5. લોયા ૧૦ ( para.11)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�ાર ેમાયા સુખદાયી છે �યાર ેપરમે�રનો ભ� હોય, તે ભગવાનની મૂિત�ને
�દયમાં ધારીને ભજન કરવા બેસે છે �યાર ેએને અંતઃકરણ�પ માયા તે સંક�પ-િવક�પ�પે કરીને કેમ દુઃખ આપે છે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનનું માહા��ય સારી પેઠે સમ�ને અિતશય �ઢ ભગવાનનો આ�ય હોય,
તેને તો અંતઃકરણ �પ માયા છે તે દુઃખ દેતી નથી; અને જનેે એવા આ�યમાં ફેર હોય તેને દુઃખ દે છે. જમે કાચો
સ�સંગી હોય તો તેને કુસંગી હોય તે ડગાવવાનો આ�હ કર,ે પણ જ ેપાકો સ�સંગી હોય તો તેને ડગા�યાની કોઈ લાલચ
રાખે નિહ અને તેને સાંભળતા કોઈ સ�સંગનું ઘસાતું બોલી શકે નિહ. તેમ જનેે એવો પિરપ� પરમે�રનો આશરો
થયો છે, તેને ડગા�યાની લાલચ અંતઃકરણ�પ માયા રાખે નિહ અને સામી તેની ભિ�માં પુિ� કરવા લાગે; અને જનેા
�વને િવષે એવા આશરામાં કાંઈ કા�યપ હોય, તેને એ માયા ડગાવે છે ને દુઃખ દે છે. અને �ાર ેએનો એ �વ એવી
રીતે ભગવાનનો પિરપ� આ�ય કરશે �યાર ેએને ડગા�યાને અથ� ને પીડવાને અથ� માયા સમથ� નિહ થાય. માટે એનો
ઉ�ર એ જ છે જ,ે “જનેે ભગવાનનો એવો પિરપ� િન�ય છે તેને કોઈ રીતે માયા દુઃખ દેવાને અથ� સમથ� થતી જ
નથી.”

6. લોયા ૧૫ ( para.5)

�યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! તમે �વને તો િનરાકાર ક�ો, �યાર ેતે �વને િવષે ભગવાન
ર�ા છે તે પણ અિલંગપણે ર�ા છે કે મૂિત�માન ર�ા છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન તો ઇિ��યો,
દેવતા, અંતઃકરણ અને �વ; એ સવ�ના આ�યપણે ર�ા છે. તે �ીકૃ�ણભગવાને ઉ�વ ભેળે ગોપીઓને કહેવરા�યું છે
જ,ે ‘ઇિ��યો, અંતઃકરણ, દેવતા અને �વ; તેના આ�યપણે કરીને તમાર ેસમીપે હંુ ર�ો છંુ. જમે પંચ મહાભૂત ��ાંડને
િવષે ર�ાં છે ને તેના તે જ સવ�ના દેહમાં ર�ાં છે; તેમ જ ેહંુ આ મથુરામાં ર�ો છંુ તે તો જમે મહાભૂત િવશેષપણે કરીને
��ાંડને િવષે ર�ાં છે, તેમ ર�ો છંુ અને જમે એ ભૂત �વોના દેહોમાં સામા�યપણે ર�ાં છે તેમ હંુ તમાર ેપાસે ર�ો છંુ
અને જ ેહંુ દેખાતો નથી તે તો તમારા િચ�ની વૃિ�નો માર ેિવષે િનરોધ થાય તેને અથ� નથી દેખાતો, પણ ર�ો તો
મૂિત�માન છંુ.”

7. લોયા ૧૫ ( para.6)

�યાર ેવળી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એ ભગવાન ઇિ��યાિદકના આ�યપણે ર�ા છે, તે પુ�ષ�પે
કરીને ર�ા છે કે અ�ર�પે ર�ા છે કે પોતે �વયં પુ�ષો�મપણે ર�ા છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�વ,
પુ�ષ, અ�ર અને પુ�ષો�મ; એ સવ�નું તજે �કાશપણે તો સ�તીય છે, માટે એમના �કાશના ભેદ પાડવાને તો કોઈ
સમથ� છે નિહ અને ભેદ તો અિતશય છે, પણ તે ભેદને દેખવાને કોઈ સમથ� નથી અને જનેે એ ભગવાન કૃપા કર ેછે તેણે
કરીને તેને �કાશમય એવો િદ�ય દેહ બંધાય છે. પછી તે એમ �ણે છે જ,ે ‘આ હંુ છંુ ને આ પુ�ષ છે ને આ અ�ર છે ને
એ સવ�થી િવલ�ણ એવા આ પુ�ષો�મ છે.’ એવી રીતે એ સવ�ને પૃથ�પણે દેખે છે ને એમના �કાશને પણ
િવલ�ણપણે દેખે છે, પણ બીજો તો કોઈ પૃથક્ દેખવાને અથ� સમથ� થાય નિહ. માટે એ ભગવાન સૂઝે એ �પે કરીને
ર�ા છે, પણ પોતે જ ર�ા છે.”

8. પંચાળા ૨ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મો�ધમ�નું પુ�તક મંગાવો તો સાં�યના અ�યાયની તથા યોગના અ�યાયની કથા
કરાવીએ.” એ વચનને સાંભળીને પુ�તક મંગા�યું. પછી િન�યાનંદ �વામીએ કથા કરવાનો આરંભ કય�. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “યોગવાળા છે તે પંચિવશમાં �વ-ઈ�રને કહે છે અને છિવશમા પરમા�ાને કહે છે. અને
સાં�યવાળા છે તે ચોિવશ ત�વને અવાંતર �વ-ઈ�રને કહીને પંચિવશમાં પરમા�ાને કહે છે. તેમાં જ ેયોગવાળા છે
તેનો એમ મત છે જ,ે સૂઝે એવો આ�ા-અના�ાનો િવચાર કરો, સાધન કરો, પણ ��ય� ભગવાનના આ�ય િવના
મો� ન થાય. અને સાં�યવાળાનો એમ મત છે જ,ે સવ� દેવ-મનુ�યાિદકની જ ેગિતયો તેને �ણીને અને િવષયને િવષે
વૈરા�યને પામીને �ણ દેહ થકી પર એવો જ ેઆ�ા તેને �ણે �યાર ેમુ� થાય. અને એ બે �કારના જ ેમત છે તેને
પોતપોતાના મતમાં જ ેદૂષણ છે તેના િનવારણને અથ� યુિ�નું �હણ કરવું. તેમાં યોગમતમાં દૂષણ છે જ,ે �વને
પંચિવશમો ક�ો તથા ઈ�રને પંચિવશમાં ક�ા; અને �વનો ચોિવશ ત�વનો દેહ ક�ો ને ઈ�રનો પણ ચોિવશ
ત�વનો દેહ ક�ો. માટે એ બેયને િવષે તુ�યભાવ આવી �ય જ,ે �થૂળ ને િવરાટ તે તુ�ય છે, તથા સૂ�મ ને સૂ�ા�ા તે
તુ�ય છે, અને કારણ ને અ�યાકૃત તે તુ�ય છે; તથા ��ત ને િ�થિત અવ�થા તે તુ�ય છે, તથા �વ�� ને ઉ�પિ� અવ�થા
તે તુ�ય છે, તથા સુષુિ� ને �લય અવ�થા તે તુ�ય છે; અને િવ�, તજૈસ અને �ા� ને િવ�ણુ, ��ા અને િશવ તે તુ�ય
છે. એમ સમ�ને છિવશમાને ભજ ેછે. એવી રીતે �વ-ઈ�રને િવષે જ ેતુ�યભાવ�પ દોષ છે તેને ટાળવાને અથ� કોઈક
મોટા પાસેથી યુિ� શીખવી જ,ે ‘ઈ�રના દેહમાં જ ેપંચભૂત ર�ાં છે તેની મહાભૂત એવી સં�ા છે, ને તે ભૂત સવ�
�વના દેહોને ધારી ર�ાં છે; અને �વના દેહમાં જ ેપંચભૂત છે તે અ�પ છે ને બી�ને ધારવાને સમથ� નથી. અને �વ
છે તે અ�પ� છે; ને ઈ�ર છે તે સવ�� છે.’ એવી રીતે યુિ� શીખીને �વ- ઈ�રને િવષે સમપણું ન સમજવું. અને જો
એવી યુિ� ન શી�યો હોય ને કોઈ �િતવાદી �� પૂછે, તો તેનો ઉ�ર કરવો કઠણ પડે ને સમજણ ચૂંથાઈ �ય. અને
કોઈક �� કર ેતે તો �વ-ઈ�રને િવષે સમપણું રહેવા દે નિહ, માટે �વ ઈ�રને િવષે સમપણું ન આવે એવી રીતની
યુિ� શીખવી અને એવી રીતના જ ેવચન તેને સાંભળવા. અને સાં�યવાળાને એ દૂષણ છે જ,ે ચોિવશ ત�વ ક�ા છે ને
પંચિવશમાં પરમા�ા ક�ા છે; ને તે ચોિવશ ત�વને િમ�યા ક�ા છે ને પરમા�ાને સ�ય ક�ા છે; �યાર ેતે પરમા�ાને
પામે છે કોણ ? કેમ જ,ે પામનારા �વને ત�વથી િભ� ક�ો નથી. માટે એ જ ેદૂષણ છે તેને ટાળવાને અથ� મોટા થકી
એમ યુિ� શીખવી જ,ે ‘એ ચોિવશ ત�વ ક�ા તે �વ િવના હોય નિહ; માટે એ ત�વ ભેળા જ �વ-ઈ�રને ક�ા છે.
તે �વ ઈ�ર એ ત�વથકી પૃથક્ છે ને પરમા�ાને પામે છે. એવી રીતની યુિ� શીખવી. અને આ યુિ� ન શીખી હોય
ને કોઈ �િતપ�ી �� પૂછે તો સંશય થાય જ,ે ‘ત�વ તો િમ�યા છે, �યાર ેતે પરમા�ાને પા�યાને અથ� ��ચયા�િદક ધમ�
ક�ા છે તથા �વણ, મનન, િનિદ�યાસાિદક સાધન ક�ા છે તે શાને અથ� ક�ા છે ?’ માટે ત�વના તદા�કપણાને
પા�યા જ ે�વ-ઈ�ર તેને ત�વ�પે કરીને ક�ા છે, પણ એ ત�વ થકી અિત િવલ�ણ છે, તે પરમા�ાને પામે છે.
ઈ�યાિદક જ ેયુિ�ઓ તેને મોટા સંત થકી સાં�યવાળાને શીખવી. અને યોગવાળા જ ેછે તે, ‘��ય�મૂિત� એવા જે
મ��ય, ક�છ, વરાહ, નૃિસંહ, વામન, રામકૃ�ણાિદક ભગવાનના અવતાર તેને �યાને કરીને મો� થાય,’ એવી યુિ�નું
�હણ કર ેછે. અને જ ેસાં�યવાળા છે તે જ ેતે, ‘यतो वाचो िनवत��े अ�ा� मनसा सह’, ઈ�યાિદક �ુિતશા�ે કરીને ક�ું
જ ેભગવાનનું �વ�પ તેને અનુભવે કરીને યથાથ� �ણે �યાર ેમો� થાય; એવી યુિ�નું �હણ કર ેછે. અને એ બેય મત
છે તે સારા છે અને મોટાએ મા�યા છે અને એ બેયનું યથાથ� જો આચરણ જ ેકર ેતો તે પરમગિતને પામે છે. અને એ બે
મત છે તેમાં સાધન સરખા ક�ા છે, પણ ઉપાસનાની જ ેરીત તે સરખી નથી, ઘણી પૃથક્ છે.”

9. ગઢડા મ�ય ૯ ( para.5)

એ �ોકનો એ અથ� છે જ,ે ‘હે અજુ�ન ! સવ� ધમ�ને ત�ને તું એક મારા જ શરણને પા�ય, તો હંુ તને સવ� પાપ થકી
મુકાવીશ. તું કાંઈ શોક કરીશ મા.’ એ વચનને માનીને અજુ�ન જ ેતે લડાઈને િવષે અનંત દોષ થયા તો પણ લેશમા�
મનમાં ઝાંખા થયા નિહ અને ભગવાનના આ�યનું બળ રાખી ર�ા. અને યુિધિ�ર ેકાંઈ પાપ કયુ� નિહ તો પણ
શા�ના વચનનો િવ�ાસ હતો તેણે કરીને એમ ���ું જ,ે ‘મા�ં કોઈ કાળે ક�યાણ નિહ થાય.’ પછી સવ� ઋિષએ
સમ��યા તથા �યાસ�એ સમ��યા તથા �ીકૃ�ણભગવાને પોતે સમ��યા તોય પણ શોક મૂ�ો નિહ. પછી
�ીકૃ�ણભગવાને ભી�મ પાસે લઈ જઈને શા� સંબંધી કથા સંભળાવી �યાર ેકાંઈક િવ�ાસ આ�યો; તોય પણ અજુ�ન
જવેા િનઃસંશય થયા નિહ. માટે બુિ�માનને તો ભગવ��વ�પનું બળ અિતશય રા�યું જોઈએ. એ બળ જો લેશમા�
પણ હોય તો મોટા ભયથી ર�ા કર.ે તે પણ �ીકૃ�ણભગવાને ક�ું છે જ,ે

10. ગઢડા મ�ય ૯ ( para.7)

એ �ોકનો એ અથ� છે જ,ે ‘ભગવ��વ�પના બળનો લેશમા� હોય તે પણ મોટા ભય થકી ર�ાને કર ેછે.’ જમે અજુ�ને
ભારતી લડાઈ કરી �યાર ેતેને િવષે કેટલીક �તના અધમ��પી મોટા મોટા ભય આ�યા, પણ તે ભય થકી જ ેઅજુ�નની
ર�ા થઇ તે ભગવ��વ�પના બળને �તાપે થઇ. માટે જનેે સવ�થી ભગવ��વ�પનું બળ અિધક હોય એ જ એકાંિતક
ભ� કહેવાય અને તે જ પાકો સ�સંગી કહેવાય. અને �ીમદ્ ભાગવતમાં પણ એ જ વાત �ધાન છે જ,ે ‘�ુિત-�મૃિતના
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ધમ�ને કાંઇક ત�ય તો તેની િચંતા નિહ, પણ ભગવાનનો આ�ય તજવો નિહ.’ અને કોઈક એમ �ણે જ,ે ‘આવી વાત
કરીએ તો ધમ� ખોટા થઇ �ય.’ પણ આ વાતા� કાંઇ ધમ�ને ખોટા કયા� સા� નથી; આ તો એટલા સા� છે જ,ે દેશ,
કાળ, િ�યા, સંગ, મં�, શા�, ઉપદેશ અને દેવતા એટલાં વાનાં શુભ ને અશુભ એ બે �કારના છે. તેમાંથી જો
અશુભનો યોગ થાય ને એને કાંઇક િવ�ન પડે તો પણ જો ભગવાનના �વ�પમાં િન�ા પાકી હોય તો તે ક�યાણના
માગ�માંથી કોઈ કાળે પડે નિહ અને જો ભગવ��વ�પની િન�ામાં કા�યપ હોય, તો જ ેિદવસ ધમ�માંથી ચળી જવાય તે
િદવસ તે એમ �ણે જ,ે ‘હંુ નરકમાં પડી ચૂ�ો.’ માટે જનેે ભગવ��વ�પનુ બળ તે જ પાકો સ�સંગી છે અને એ િવના
બી� તો ગુણબુિ�વાળા કહેવાય. અને જનેે ભગવ��વ�પની િન�ા પાકી હોય તેને જ શા�માં પણ એકાંિતક ભ�
ક�ા છે. અને આ સમયમાં જવેી સ�સંગમાં વાતા� થાય છે તેને જો નારદ સનકાિદક ને ��ાિદક દેવતા સાંભળે, તો
સાંભળીને એમ કહે જ,ે ‘આવી વાતા� કોઈ કાળે સાંભળી પણ નથી અને સાંભળશું પણ નિહ. આ વાતા� તો ‘न भूतो न
भिव�ित’ એવી છે. અને અિતશય ઝીણી વાતા� થાય છે, તો પણ અિતશય �થૂળ બુિ�વાળા હોય તેને પણ સમ�ય
છે, એવી મૂિત�માન વાતા� થાય છે. માટે આ સમે જનેે સ�સંગમાં �તીિત આવી છે તેના પૂ��નો પાર આવે એમ નથી.
એવું �ણી સ�સંગી હોય તેને પોતાને િવષે કૃતાથ�પણું મા�યું જોઇએ. અને જનેે ભગવાનને િવષે અિતશય �ીિત હોય
તેને તો આ વાતા� સમ�ય અથવા ન સમ�ય, તો પણ તેને તો કાંઇ કરવું ર�ું નથી, પણ જનેે પરમે�રને િવષે અિતશય
�ીિત તો ન હોય તેને તો જ�ર ભગવાનના �વ�પનો મિહમા સમ�ો જોઇએ. માટે જ ેડા�ો હોય તેને તો આ વાતા�
સમ�-િવચારીને અિત �ઢ ભગવાનનો આશરો કરવો, એ જ મત અિત સારમાં સાર છે.”

11. ગઢડા મ�ય ૧૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીમદ્ ભાગવતમાં સાકાર ��નું �િતપાદન છે, પણ જ ેવાંચનારા હોય તેને જો
પરમે�રની ભિ� ન હોય તો ભગવાનનું �વ�પ �ીમદ્ ભાગવતમાંથી પણ િનરાકાર સમ�ય છે અને િ�તીય �કંધમાં
�ાં આ�યનું �પ કયુ� છે, �યાં પણ ભગવાનનું �વ�પ ભિ�હીન હોય તેને િનરાકાર સમ�ય છે, પણ ભગવાનનું
�વ�પ િનરાકાર નથી. કાં જ,ે ભગવાન થકી જ સવ� �થાવર-જંગમ સૃિ� થાય છે, તે જો ભગવાન િનરાકાર હોય તો તે
થકી સાકાર સૃિ� કેમ થાય ? જમે આકાશ િનરાકાર છે, તો તે થકી જવેા પૃ�વી થકી ઘટાિદક આકાર થાય છે તેવા થતા
નથી, તેમ ��ાિદક જ ેસૃિ� તે સાકાર છે, તો તેના કરનારા જ ેપરમે�ર તે પણ સાકાર જ છે. અને ભાગવતમાં
‘અ�યા�, અિધભૂત અને અિધદેવ; એ �ણનો જ ેઆધાર છે, તે ભગવાનનું �વ�પ છે,’ એમ ક�ું છે. તેની વાત કરીએ
તે સાંભળો, અ�યા� જ ેિવરાટપુ�ષના ઇિ��યો અને અિધભૂત જ ેતેના પંચ મહાભૂત અને અિધદેવ જ ેિવરાટના
ઇિ��યોના દેવતા; એ સવ� િવરાટને િવષે આ�યા, તો પણ િવરાટ ઉભો ન થયો. પછી વાસુદેવ ભગવાને પુ�ષ�પે થઇને
�ાર ેિવરાટપુ�ષને િવષે �વેશ કય� �યાર ેિવરાટપુ�ષ ઊભા થયા. તે ભગવાન િવરાટપુ�ષના જ ેઅ�યા�, અિધભૂત
અને અિધદેવ; તેને િવષે તદા�કપણે કરીને વત� છે અને �વ�પે તો િવરાટ થકી �યારા છે. અને તેને જ આ�ય કરવા
યો�ય �વ�પ ક�ું છે. અને જમે અિ�� છે તે �કાશ�વ�પે તો અ�પ છે ને અિ�� પોતે તો મૂિત�માન છે, તે �ારે
અિ��ને અ�ણ� થયું હતું �યાર ેમૂિત�માન અિ�� �ીકૃ�ણ ભગવાન ને અજુ�ન પાસે આ�યો હતો. પછી �ાર ેઇ��નું
ખાંડવ વન બાળવા ગયો, �યાર ેતજે અિ�� �વાળા�પ થઇને સમ� વનમાં �યા�યો. તેમ જ પુ�ષો�મ ભગવાન છે તે
���પ જ ેપોતાની અંતયા�મી શિ� તેણે કરીને સવ�ને િવષે �યાપક છે, ને મૂિત�માન થકા સવ�થી જુદા છે. અને �� છે
તે તો પુ�ષો�મ ભગવાનની િકરણ છે અને પોતે ભગવાન તો સદા સાકાર મૂિત� જ છે. માટે જનેે ક�યાણને ઇ�છવું તેને
તો ભગવાનને મૂિત�માન સમ�ને તેનો આ�ય �ઢ રાખવો અને વાત પણ એવી રીતે કરવી જ,ે ‘કોઈને ભગવાનનો
આ�ય હોય તે ટળે નિહ.’ અને જમે �ીના ઉદરમાં ગભ� હોય પછી તેમાંથી પુ��પ ફળ ઉદય થાય છે, તેમ જનેે
ભગવાનના �વ�પનો િન�ય�પ ગભ� હોય તેને ભગવાનનું જ ેઅ�રધામ તે �પ ફળની �ાિ� થાય છે. માટે એવો
ઉપાય કરવો, જણેે કરીને એ ગભ�ને િવ�ન ન થાય. અને બી�ને પણ એવી વાત કરવી, જણેે કરીને ભગવાનના
િન�ય�પ ગભ�નો પાત ન થાય.

12. ગઢડા મ�ય ૧૦ ( para.6)

હવે યોગશા�નો મત કહીએ તે સાંભળો. યોગનો મત એમ છે જ,ે જનેે ભગવાનનું �યાન કરવું હોય તેને �થમ �િ�
િ�થર કરવી. તે �િ� િ�થર કરવા સા� ભગવાનની �િતમા અથવા બીજંુ કાંઇ પદાથ� હોય તેમાં �થમ �િ�ને ઠરાવવી.
પછી એક ને એક આકાર જોતા થકા �િ� િ�થર થઇ �ય �યાર ેતે ભેળુ અંતઃકરણ પણ િ�થર થાય છે. અને �ારે
અંતઃકરણ િ�થર થાય �યાર ેભગવાનની મૂિત� �દયમાં ધારવી. તેમાં ધારણ કરનાર યોગીને �યાસ ન પડે, સુખે ધરાય છે.
અને જો �થમથી અ�યાસ કરીને અંતઃકરણ િ�થર ન કર ેતો �ાર ેભગવાનનું �યાન કર ે�યાર ેબી� પણ કેટલાક
િટખળ આડાં આવીને ઊભા રહે. માટે યોગશા�નો એ િસ�ાંત છે જ,ે ‘�થમ અ�યાસ કરીને વૃિ� િ�થર કરવી ને પછી
ભગવાન સંગાથે જોડવી.’ એમ �ણવું એ યોગશા� સંબંધી �ાન છે. એવી રીતે એ બે શા�ને મતે કરીને જ ેસમજણ
�ઢ કરવી, તેનું નામ �ાન છે. હવે ભિ�ની રીત તો એમ છે જ,ે �ાર ેસમુ�મંથન કયુ� �યાર ેસમુ�માંથી લ�મી�
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નીસયા�. પછી લ�મી�એ હાથમાં વરમાળા લઇને િવચાર કય� જ,ે ‘વરવા યો�ય કોણ છે ? તેને હંુ વ�ં.’ પછી �ાં
તપાસીને જોયું �યાં તો જમેાં �પ તેમાં �ડા ગુણ નિહ ને જમેાં કાંઇક ગુણ તેમાં �પ નિહ. એવી રીતે ઘણાકને િવષે
મોટા મોટા કલંક દીઠા. પછી દેવતા મા� તથા દૈ�ય મા� તેને કલંકના ભયા� દેખીને સવ� ગુણે કરીને સંપૂણ� અને સવ� દોષે
રિહત ને સવ� સુખના િનધાન એવા એક ભગવાનને જ દીઠા �યાર ેલ�મી�ને ભગવાનને િવષે �ઢ ભિ� થઇ. પછી
અિત �ેમે કરીને ભગવાનને વરમાળા પહેરાવી ને ભગવાનને વયા�. માટે એવા ક�યાણકારી ગુણને જ ે�ણવા ને
પરમે�રનો �ઢ આ�ય કરવો તેનું જ નામ ભિ� છે.”

13. 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
િ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.’

14. ગઢડા મ�ય ૧૭ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાં�યવાળે ચોિવશ ત�વ ક�ા છે, તે સાં�યને મતે �ેિવશ ત�વ ને ચોિવશમો �ે��
જ ે�વ ઈ�ર�પ ચૈત�ય છે. તે એ રીતે ચોિવશ ત�વ ક�ા છે; કેમ જ,ે �ે� �ે��ને તો અ�યો�ય આ�યપણું છે. તે
�ે�� િવના �ે� કહેવાય નિહ ને �ે� િવના �ે�� કહેવાય નિહ. તે માટે ત�વ ભેળા જ �વ ઈ�રને ક�ા છે. અને
ભગવાન છે તે તો �ે� ને �ે��; એ બ�ેના આ�ય છે. માટે ભગવાન થકી માિયક ત�વ જુદા કેમ કહેવાય ? અને જમે
આકાશ છે તેને િવષે ચાર ત�વ ર�ાં છે, તો પણ આકાશને કોઈનો દોષ અડતો નથી; તેમ પરમે�રના �વ�પને પણ
માિયક ત�વનો એકેય દોષ અડતો નથી, એવું જ ભગવાનનું �વ�પ છે. તેમાં ચોિવશ ત�વ કહીએ તેમાં શો બાધ છે ?
અને ત�વે રિહત કહેવું તેમાં શું િનબા�ધપણું આવી ગયું? અમને તો એમ જણાય છે.”

15. ગઢડા મ�ય ૧૭ ( para.7)

અને આ સંસારમાં પણ એવી રીત છે જ,ે જ ેથકી પોતાનો મોટો �વાથ� સરતો હોય તેનો બુિ�વાન હોય તે દોષ �હણ
કર ેનિહ. જમે �ી હોય તે પોતાના �વાથ� સા� પિતનો દોષ �હણ કરતી નથી તથા બી� પણ ગૃહ�થો હોય તે પોતાના
ભાઈ, ભ�ી�, દીકરા ઈ�યાિદક જ ેસંબંધી તેને િવષે જો પોતાનો અિતશય �વાથ� હોય તો દોષનું �હણ નથી કરતા;
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તેમ ભગવાન થકી જણેે મોટો �વાથ� ���ો હોય જ,ે ‘ભગવાન તો પાપ થકી ને અ�ાન થકી મૂકાવીને પોતાના ભ�ને
અભયપદ આપે છે,’ એવો મોટો �વાથ� ���ો હોય તો કોઈ રીતે ભગવાનનો અવગુણ આવે જ નિહ. જમે શુક�એ
રાસપંચા�યાયીનું વણ�ન કયુ�, �યાર ેરા� પરીિ�તને સંશય થયો જ,ે ‘ભગવાને પર�ીનો સંગ કેમ કય� ?’ પણ શુક�ને
લેશમા� સંશય થયો નિહ. અને જ ેગોપીઓ સંગે ભગવાને િવહાર કય�, તે ગોપીઓને પણ સંશય ન થયો જ,ે ‘ભગવાન
હોય તો આમ કેમ કર ે?’ એવો કોઈ રીતે સંશય થયો નિહ. અને �ાર ેભગવાન કુ��ને ઘેર ગયા �યાર ેઉ�વ�ને
ભેળા તેડી ગયા હતા, તો પણ ઉ�વ�ને કોઈ રીતે સંશય થયો નિહ. અને �ાર ેઉ�વ�ને �જમાં મોક�યા, �યારે
ગોપીઓની વાણી સાંભળીને પણ કોઈ રીતે સંશય ન થયો અને સામું ગોપીઓનું માહા��ય અિતશય સમ�ા. માટે
જનેે ભગવાનનો અચળ આ�ય થયો હોય ને તે અિતશય શા�વે�ા હોય અથવા ભોળો જ હોય પણ તેની મિત �મે
નિહ. અને ભગવાનના જ ે�ઢ ભ� હોય તેનું જ ેમાહા��ય તે પણ ભગવાનનો ભ� હોય તે જ �ણે; પછી શા�વે�ા
હોય અથવા ભોળો હોય પણ જનેી ભગવાનને િવષે �ઢ મિત હોય તે જ ભગવાનના ભ�નું માહા��ય �ણે અને �ઢ
મિતવાળા ભ� હોય તેને ઓળખે પણ ખરા. અને તે િવના જ ેજગતના િવમુખ �વ હોય તે તો પંિડત હોય અથવા
મૂખ� હોય પણ ભગવાનને િવષે �ઢ મિત પણ કરી શકે નિહ અને �ઢ મિતવાળા ભ� હોય તેને પણ ઓળખે નિહ અને
હિરજનનું માહા��ય પણ �ણે નિહ. માટે ભગવાનનો ભ� હોય તે જ ભગવાનના ભ�ને ઓળખે અને માહા��ય પણ
તે જ �ણે. જમે ઉ�વ�એ ગોપીઓનું અિતશય માહા��ય ���ું, તેમ ગોપીઓએ પણ ઉ�વ�નું માહા��ય ���ું.

16. ગઢડા મ�ય ૩૫ ( para.4)

અને વળી ભગવાનની મૂિત�ની ઉપાસના ને ભગવાનનાં ચિર� ને ભગવાનનું નામ�મરણ; એ �ણ વાનાં િવના કેવળ ધમ�
કરીને ક�યાણ થવું તે તો તુંબડા બાંધીને સમુ� તરવો તેવું કઠણ છે. અને ભગવાનની મૂિત�નો આ�ય હોય ને
ભગવાનનાં ચિર�ને ગાતો-સાંભળતો હોય ને ભગવાનનું નામ�મરણ કરતો હોય ને જો તેમાં ધમ� ન હોય તો તે માથે
પાણો લઈને સમુ�ને તરવાને ઈ�છે એવો �ણવો ને તેને ચંડાળ જવેો �ણવો. માટે એ ચાર વાનાંએ કરીને જ �વનું
ક�યાણ જ�ર થાય છે, પણ એ િવના બીજંુ કોઈ એવું સાધન નથી જ,ે જણેે કરીને ક�યાણ થાય. અને મુ�ાનંદ �વામી
આિદક સાધુના જ ેકા�ય-કીત�ન તે ગાવવા ને સાંભળવા તથા ભગવાનના અવતાર-ચિર�ે યુ� એવા કા�ય-કીત�ન
બી� કિવના હોય તો તેને પણ ગાવવા ને સાંભળવા; પણ કબીર ને અખાનાં જ ેકા�ય કીત�ન હોય તથા એ જવેા જનેા
જનેા કા�ય-કીત�ન હોય તેને ગાવવા નિહ ને સાંભળવા પણ નિહ. અને તમાર ેસવ�ને માર ેિવષે િવ�ાસ છે ને હંુ તમને
જવેી તેવી અવળી વાતે ચડાવી દઉં, તો જમે સવ�ને કૂવામાં નાંખીને ઉપરથી પાણાની િશલા ઢાંકે �યાર ેતેને નીકળવાની
આશા જ નિહ, તેમ તમે પણ મારા વચનને િવ�ાસે કરીને અવળે માગ� ચઢી �ઓ તો એમાં મા�ં શું સા� થાય ? માટે
આ વાતા� તમારા ક�યાણની છે, તે મ� તમને હેતે કરીને કહી છે, તે સા� તમો સવ� હવે આવી જ રીતે સમ�ને �ઢપણે
વત��ો.” એમ કહીને પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો તમે સવ� આ અમે વાતા� કરી એવી રીતે વત�વાનો િન�ય
કય� હોય તો એક એક આવીને માર ેપગે અડીને સમ ખાઓ ને એવી �િત�ા કરો જ,ે ‘અમાર ે�ઢ પણે એમ જ વત�વું
છે.” પછી સવ� પરમહંસ તથા સ�સંગી રા� થકા ઊઠીને �ી�મહારાજના ચરણકમળનો �પશ� કરીને નમ�કાર કરીને
પાછા બેઠા. પછી સવ� બાઈઓને પણ એવી રીતે ક�ું, �યાર ેબાઈઓએ પણ છેટે ઊભી રહીને એમ વત�વાનો િન�ય
કરીને સમ ખાધા. પછી �ી�મહારાજ �સ� થકા પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

17. 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�ય◌ ે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�ય◌ ે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.”

18. વરતાલ ૧ ( para.5)

એ �ોકનો એમ અથ� છે જ,ે ‘િવ�ના સગ�-િવસગા�િદક જ ેનવ લ�ણ, તેણે કરીને ���ામાં આવે એવું આ�ય�પ જે
�ીકૃ�ણ ભગવાનનું �વ�પ, તેને િવષે જ ેમુમુ�ુની અચળમિત થઈ; જમે આ આંબાનું વૃ� છે તે એક વાર �ઢ કરીને
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���ું. પછી કામ �યાપે, �ોધ �યાપે, લોભ �યાપે તો પણ કોઈ રીતે આંબાને િવષે �ાંિત ન થાય જ,ે ‘આંબાનું વૃ� હશે
કે નિહ હોય?’ તેમ જનેે ��ય� �ીકૃ�ણ ભગવાનના �વ�પનો �ઢ િન�ય થયો ને તેમાં કોઈ �તનો કુતક�  ન થાય, તો
તે પુ�ષના �ાણ લીન ન થયા હોય તો પણ િનિવ�ક�પ સમાિધ છે ને �ાણ લીન થયા હોય તો પણ િનિવ�ક�પ સમાિધ છે.
અને જનેે એ ભગવાનના �વ�પમાં સંક�પ-િવક�પ રહેતા હોય જ,ે ‘��પુરને િવષે કેવું ભગવાનનું �વ�પ હશે ? અને
�ેત�ીપ ને વૈકંુઠને િવષે કેવું ભગવાનનું �વ�પ હશે? અને તે �વ�પનું �ાર ેદશ�ન થશે ?’ એવી �તના સંક�પ-
િવક�પ કયા� કર,ે પણ �કટ ભગવાન મ�યા તેને જ સવ�ના કારણ �ણીને તેણે કરીને જ પોતાને કૃતાથ� ન માને. અને
એવાને જો દૈવ ઈ�છાએ કરીને સમાિધ થાય તો પણ સંક�પ-િવક�પ મટે નિહ અને સમાિધમાં જ ેજ ેદેખાય તેથી નવું
નવું જોવાને ઇ�છે પણ મનના િવક�પ મટે નિહ, એવો હોય તેને સમાિધ છે તો પણ સિવક�પ છે ને સમાિધ ન હોય તોય
સિવક�પ છે. માટે એવો હોય તે ગુણાતીત એકાંિતક ભ� ન કહેવાય. અને જનેે ભગવાનના �વ�પનો �ઢ િન�ય હોય
ને તેને સમાિધ છે, અથવા નથી તો પણ તેને સદા િનિવ�ક�પ સમાિધ જ છે.”

19. વરતાલ ૫ ( para.3)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાનને આશર ેજવું તે આશરાનું શું �પ છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે “सव�धमा�न् प�र�� मामेकं शरणं �ज । अहं �ा सव�पापे�ो
मो�िय�ािम मा शुचः ।।” એ �ોકમાં એમ ક�ું છે જ,ે ‘બી� સવ� ધમ�નો પિર�યાગ કરીને માર ેએકને જ શરણે આ�ય
તો હંુ તને સવ� પાપ થકી મુકાવીશ, તું શોક મા કય�.’ અને એવો જ ેભગવાનનો �ઢ આ�ય તે જનેે હોય, તેને મહા�લય
જવેું દુઃખ આવી પડે તો પણ તે દુઃખ થકી ર�ાનો કરનારો ભગવાન િવના બી�ને ન �ણે અને જ ેજ ેપોતાને સુખ
જોઈતું હોય તે પણ ભગવાન થકી જ ઈ�છે, પણ �ભુ િવના બી�ને સુખદાયક ન �ણે ને �ભુની જમે મર� હોય તે
�માણે જ વત�, એવો જ ેહોય તે �ભુનો શરણાગત �વ કહેવાય; અને તે જ ભગવાનનો અન�ય ભ� કહેવાય.”

20. 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.”

21. ગઢડા અં�ય ૩૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજને શુકમુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! જનેા �દયમાં ભગવાનનો ને ભગવાનના ભ�નો �ઢ
આ�ય હોય, જ ેઆ�ય ગમે તેવો આપ�કાળ આવી પડે ને દેહને સુખ-દુઃખ, માન-અપમાન દેશકાળનું િવષમપણું
ઈ�યાિદકે કરીને �ય નિહ, તે કેમ જણાય જ,ે ‘એને એવો આ�ય છે ? અને તેના મનનો અિભ�ાય તથા દેહનો આચાર
તે કેવો હોય ? તે કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભ�ને એક ભગવાનને િવષે જ મો�પ હોય ને
ભગવાનથી બીજંુ કોઈ પદાથ� અિધક ન �ણતો હોય ને ભગવાન િવના બી� સવ�ને તુ�છ �ણતો હોય, તથા પોતાની
જ ે�કૃિત હોય તેને ભગવાન તથા સાધુ તે મરોડે ને �કૃિત �માણે ન ચાલવા દે ને �કૃિત હોય તેથી બી� રીતે વતા�વે,
�યાર ેજ ેમૂંઝાય નિહ ને �કૃિત મરોડે તેમાં કચવાઈ �ય નિહ ને પોતાની �કૃિત ગમે તેવી કઠણ હોય તેને મૂકીને જમે
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ભગવાન તથા સાધુ તે કહે તેમ જ સરલપણે વત�. એવી બે �કાર ેજનેી સમજણ હોય તેને ગમે તેવો આપ�કાળ પડે તો
પણ ભગવાનનો આ�ય ન ટળે.”

22. ગઢડા અં�ય ૩૫ ( para.3)

�યાર ેવળી શુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “મૂંઝાતો તો હોય. કેમ જ,ે �કૃિતને મરોડે �યાર ે�વને મૂંઝવણ થાય. પરંતુ તે
મૂંઝવણમાં પણ કાંઈ ફેર છે કે નિહ ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�કૃિત મરોડે ને મૂંઝાય �યાર ેજ ેપોતાનો જ
અવગુણ લે, પણ ભગવાનનો ને સાધુનો અવગુણ ન લે, એ સારો. અને જ ેપોતાનો અવગુણ ન લે, ને ભગવાનનો ને
સાધુનો અવગુણ લે, તો એનો િવ�ાસ નિહ ને એવો જ ેહોય તેના આ�યનો પણ ઠા નિહ.”

23. ગઢડા અં�ય ૩૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� પરમહંસ તથા હિરભ� ��યે �� કય� જ,ે “આ �વને ક�યાણનું અસાધારણ સાધન શું છે
જ,ે જનેે િવષે એ �વત� તો એનું િન�ય ક�યાણ થાય ને તેમાં બી� કોઈ િવ�ન �િતબંધ કર ેનિહ? તે કહો. તથા એવા
ક�યાણના સાધનમાં મોટંુ િવ�ન શું છે જ,ે જણેે કરીને તેમાંથી િન�ય પડી �ય ? તે પણ કહો.” પછી સવ�એ પોતાની
બુિ� �માણે ઉ�ર કય�, પણ એ ��નું સમાધાન ન થયું. �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ક�યાણનું અસાધારણ
સાધન તો એ છે જ,ે �ીપુ�ષો�મ ભગવાનને ���ોિતના સમૂહને િવષે અનાિદ સાકારમૂિત� સમજવા, ને તેના જ સવ�
અવતાર છે, એમ સમ�ને તે ��ય� ભગવાનનો જ ેતે ભાવે કરીને આ�ય કરવો, ને ધમ� સિહત તે ભગવાનની ભિ�
કરવી, ને તેવી ભિ�એ યુ� જ ેસાધુ તેનો સંગ કરવો, એ ક�યાણનું અસાધારણ સાધન છે. અને એમાં બી� કોઈ
િવ�ન �િતબંધ કરતા નથી. અને એ સાધનને િવષે મોટંુ િવ�ન એ છે જ,ે ‘શુ�કવેદાંતીનો સંગ કરવો.’ અને જો એનો
સંગ કર ેતો તેને શું િવ�ન થાય ? તો તેનો સંગ કરનારો જ ેપુ�ષ તેને, તેને િવષે હેત થાય. અને જ ેહેત થાય તે ગુણે કરીને
થાય છે, જમે કોઈકે કાળમાં અ� આપીને િજવા�યો હોય તેની ઉપર હેત થાય, એવી રીતે જ ેજણેે ગુણ કય� હોય તેની
ઉપર હેત થાય. તેમ તે શુ�ક વેદાંતી તે એને એમ ગુણ દેખાડે જ,ે ‘આ�ા છે તેને જ�મમરણ નથી ને તે િનરાકાર છે અને
તે ગમે એટલું પાપ કર ેતો પણ તેને દોષ ન લાગે.’ એવો એને ગુણ બતાવીને ભગવાનની મૂિત�ના આકારનું ખંડન કરી
નાંખે �યાર ેએને એ મોટંુ િવ�ન થયું. કેમ જ,ે ભગવાનની મૂિત�માંથી પડી ગયો. માટે એ શુ�ક વેદાંતીનો સંગ �ારયે ન
કરવો, અને એ શુ�ક વેદાંતી તો મહાઅ�ાની છે, ને ભગવાનના ભિ�માગ�માં એવું મોટંુ કોઈ િવ�ન નથી.”

(કુલ: 37)


