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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભ�ને પર�પર ઈ�યા� ન કરવી.” �યાર ેઆનંદાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “હે
મહારાજ ! ઈ�યા� તો રહે છે.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ ઈ�યા� કરવી તો નારદ�ના જવેી કરવી. જમે એક
સમયને િવષે નારદ� અને તુંબ� એ બે વૈકંુઠને િવષે લ�મીનારાયણનાં દશ�ન કરવા ગયા. તે લ�મીનારાયણ આગળ
તુંબ�એ ગાન કયુ�, તેણે કરીને લ�મી� તથા નારાયણ એ બેય �સ� થઈને તુંબ�ને પોતાનાં વ�, આભૂષણ આ�યાં.
�યાર ેનારદ�ને તુંબ� ઉપર ઈ�યા� આવી જ,ે ‘હંુ તુંબ�ના જવેી ગાનિવ�ા શીખું અને ભગવાનને �સ� ક�ં.’ પછી
નારદ� ગાનિવ�ા શીખતા હવા અને ભગવાન આગળ ગાતા હવા. �યાર ેભગવાને ક�ું જ,ે ‘તમને તુંબ�ના જવેું ગાતા
નથી આવડતું.’ પછી વળી િશવ ઉપર તપ કરીને િશવ થકી વર પામીને ગાનિવ�ા શીખીને ભગવાન આગળ ગાવતા
હવા, તો પણ ભગવાન એની ગાનિવ�ા ઉપર �સ� ન થયા. એવી રીતે સાત મ�વંતર સુધી ગાનિવ�ા શી�યા અને
ભગવાન આગળ ગાયા, તો પણ ભગવાન �સ� ન થયા. પછી તુંબ� પાસે ગાનિવ�ા શી�યા અને �ીકૃ�ણ ભગવાન
આગળ �ાિરકામાં ગાવતા હવા, �યાર ે�ીકૃ�ણ ભગવાન �સ� થયા અને પોતાનાં વ�, અલંકાર નારદ�ને આ�યાં,
�યાર ેનારદ�એ તુંબ� સાથે ઈ�યા� મેલી. માટે ઈ�યા� કરવી તો એવી કરવી જ,ે ‘જનેી ઉપર ઈ�યા� હોય તેના જવેા ગુણને
�હણ કરવા અને પોતાના અવગુણને �યાગ કરવા.’ અને તેવું ન થવાય અને જ ેઈ�યા�એ કરીને ભગવાનના ભ�નો
�ોહ થાય તેવી ઈ�યા�નો તો ભગવાનના ભ�ને સવ� �કાર ે�યાગ કરવો.”

2. ગઢડા �થમ ૩૫ ( para.4)

�યાર ેવળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! કોઈ રીતે એવી આસુરી બુિ� ન થાય તેનો જ ેઉપાય હોય તે
કહો ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક �ોધ, બીજંુ માન, �ી� ઈ�યા�, ચોથું કપટ એ ચારવાનાં પરમે�ર સાથે
તથા સંત સાથે રાખે નિહ, તો કોઈ િદવસ એની આસુરી બુિ� થાય નિહ અને એ ચારવાનાં માંહેલું એકે જો રાખે તો
જમે જય-િવજય ઘણાય ડા�ા હતા પણ સનકાિદક સંગાથે માને કરીને વૈકંુઠલોકમાંથી પડી ગયા ને આસુરી બુિ� થઈ
તેમ તેની પણ આસુરી બુિ� થાય, અને �ાર ેઆસુરી બુિ� થાય �યાર ેભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ના જ ેગુણ
હોય તે દોષ સરખા ભાસે છે અને એ �ાં �ાં જ�મ ધર ે�યાં �યાં કાં તો િશવનો ગણ થાય ને કાં તો કોઈ દૈ�યનો રા�
થાય અને વૈરભાવે પરમે�રનું ભજન કર.ે”

3. ગઢડા �થમ ૪૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� સાવધાન થઈને સાંભળો, એક વાતા� કરીએ છીએ.” �યાર ેસવ� મુિન તથા
હિરભ� બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને િન�ય ��યે
ભગવાનની પ�ૂ કરીને ને �તુિત કરીને ભગવાન પાસે એમ માગવું જ,ે ‘હે મહારાજ ! હે �વાિમન્ ! હે કૃપાિસંધો ! હે
શરણાગત �િતપાલક! કુસંગી થકી મારી ર�ા કર�ો.’ તે કુસંગી ચાર �કારના છે. એક કુડાપંથી, બી� શિ�પંથી,
�ી� શુ�કવેદાંતી અને ચોથા નાિ�તક. એ ચાર �કારના કુસંગી છે, તેમાં જો કુડાપંથીનો સંગ થાય તો વત�માનમાંથી
ચુકાડીને �� કર ેઅને જો શિ�પંથીનો સંગ થાય તો દા�-માંસ ખવરાવીને �વધમ� થકી �� કર ેઅને જો
શુ�કવેદાંતીનો સંગ થાય તો ભગવાનનું ધામ તથા ભગવાનનો જ ેસદા િદ�ય આકાર તથા ભગવાનના અવતારની
મૂિત�ઓના જ ેઆકાર તે સવ�ને ખોટા કરીને ભગવાનની ભિ�-ઉપાસના તે થકી �� કર ેઅને જો નાિ�તકનો સંગ
થાય તો કમ�ને જ સાચા કરી પરમે�ર એવા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન તેને ખોટા કરી દેખાડે અને અનાિદ સ�શા�ના માગ�
થકી �� કર ેમાટે ભગવાનની પાસે માગવું જ,ે ‘એ ચાર �કારના માણસનો કોઈ િદવસ સંગ થશો નિહ.’ અને વળી
એમ �ાથ�ના કરવી જ ે‘હે મહારાજ! કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર, ઈ�યા� અને દેહાિભમાન એ આિદક જ ેઅંતઃશ�ુ
તે થકી ર�ા કર�ો અને િન�યે તમારા ભ�નો સમાગમ દે�ો.’ એવી રીતે િન�ય ભગવાનની �ાથ�ના કરવી અને એ
કુસંગી થકી ને અંતઃશ�ુ થકી િનરંતર ડરતા રહેવું.”

4. ગઢડા �થમ ૫૮ ( para.4)
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પછી વળી આનંદાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “શો ઉપાય કર ેતો મોટા પુ�ષ રા� થાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�થમ તો મોટા સંત સાથે િન�કપટપણે વત� અને કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા, અહંકાર અને
ઈ�યા� એ સવ�નો �યાગ કર ેઅને સંતનો ગુલામ થઈને રહે ને અંતરમાં માન ટ�યેભાવે રહે પણ દેહે કરીને સવ�ને નમતો
રહે, તો એની ઉપર મોટા સંત રા� થાય છે.”

5. ગઢડા �થમ ૬૨ ( para.9)

પછી િનિવ�કારાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િન�ય હોય તોય પણ �ડા ગુણ તો આવતા નથી અને માન ને ઈ�યા� તો
િદવસે-િદવસે વધતાં �ય છે, તેનું શું કારણ હશે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન પાસે એક અમૃત લાવીએ
અને િશંગિડયો વછનાગ લાવીએ અને દૂધપાક ને સાકર લાવીએ અને અફીણ લાવીએ, અને તે સવ�ને ભગવાનના
થાળમાં ધરીએ, તો પણ જનેો જવેો ગુણ હોય તેનો તેવો ને તેવો જ રહે પણ પલટાઈ �ય નિહ, તેમ જ ે�વ આસુરી
અને અિત કુપા� હોય તે ભગવાનને સમીપે આવે તોય પણ પોતાના �વભાવને મૂકે નિહ. પછી એ કોઈક ગરીબ
હિરભ�નો �ોહ કર ેતેણે કરીને એનું ભૂંડંુ થાય. શા માટે જ,ે ભગવાન સવ�માં અંતયા�મી�પે કરીને ર�ા છે; તે પોતાની
ઈ�છા આવે �યાં તેટલી સામથ� જણાવે છે. માટે તે ભ�ને અપમાને કરીને તે ભગવાનનું અપમાન થાય છે, �યાર ેતે
અપમાનના કરનારાનું અિતશય ભૂંડંુ થઈ �ય છે, જમે િહર��કિશપુ હતો તેણે િ�લોકીને પોતાને વશ કરી રાખી હતી
એવો બળવાન હતો પણ તેણે જો ��ાદ�નો �ોહ કય� તો ભગવાને �તંભમાંથી નૃિસંહ�પે �ગટ થઈને તે
િહર��કિશપુનો નાશ કરી ના�યો, એમ િવચારીને ભગવાનના ભ� હોય તેને અિતશય ગરીબપણું પકડવું પણ કોઈનું
અપમાન કરવું નિહ. કાં જ,ે ભગવાન તો ગરીબના અંતરને િવષે પણ િવરાજમાન ર�ા છે તે એ ગરીબના અપમાનના
કરતલનું ભૂંડંુ કરી નાખે છે. એવું �ણીને કોઈ અ�પ �વને પણ દુઃખવવો નિહ અને જો અહંકારને વશ થઈને જનેે તેને
દુઃખવતો ફર ેતો ગવ�ગજંન એવા જ ેભગવાન તે અંતયા�મી�પે સવ�માં �યાપક છે તે ખમી શકે નિહ. પછી ગમે તે �ારે
�કટ થઈને એ અિભમાની પુ�ષના અિભમાનને સારી પેઠે નાશ કર ેછે, તે માટે તે ભગવાનથી ડરીને જ ેસાધુ હોય તેને
લેશમા� અિભમાન રાખવું નિહ અને એક કીડી જવેા �વને પણ દુઃખવવો નિહ એજ િનમા�ની સાધુનો ધમ� છે.”

6. ગઢડા �થમ ૬૮ ( para.4)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એ નાિ�તકપણાનો હેતુ તે કોઈ પૂવ�નું કમ� છે કે કોઈ કુસંગ છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “નાિ�તકપણાના હેતુ તો નાિ�તકના �ંથ સાંભળવા એ જ છે અને નાિ�તકના �ંથને િવષે
જનેે �તીિત હોય તેનો જ ેસંગ તે પણ નાિ�તકપણાનો હેતુ છે. અને વળી, કામ, �ોધ, લોભ, અહંકાર, માન અને ઈ�યા�
એ પણ નાિ�તકપણાના હેતુ છે. કેમ જ,ે એ માંયલો એકે �વભાવ વત�તો હોય �યાર ેનારદ, સનકાિદક જવેા સાધુ વાત
કર ેતોય પણ મનાય નિહ. અને એ નાિ�તકપણું મટે �ાર ે? તો �ાર ે�ીમદ્ ભાગવત જવેા આિ�તક �ંથને િવષે કહી
જ ેજગતની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લય�પ એવી ભગવાનની લીલા તેને સાંભળે તથા ભગવાનનું અને સંતનું માહા��ય
સમજ ે�યાર ેએનું નાિ�તકપણું �ય અને આિ�તકપણું આવે.”

7. ગઢડા �થમ ૭૧ ( para.3)

પછી માતર ેધાધલે �� પૂ�ો જ,ે “ ઈ�યા�નું શું �પ છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેી ઉપર જનેે ઈ�યા� હોય
તેનું �ડંુ થાય �યાર ેતેથી ખમાય નિહ અને તેનું ભૂંડંુ થાય �યાર ેરા� થાય, એ ઈ�યા�નું લ�ણ છે.”

8. ગઢડા �થમ ૭૨ ( para.4)

અને �ર અ�રથી પર એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન છે, તે �ાર ે�વના ક�યાણને અથ� ��ાંડને િવષે મનુ�ય જવેી
મૂિત� કરીને િવચર ેછે, �યાર ેસવ� મનુ�યના જવેા જ ચિર� કર ેછે અને જમે મનુ�યને િવષે હારવું, �તવું, ભય, શોક, કામ,
�ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા, ઈ�યા� ઈ�યાિદક માિયક �વભાવ હોય, તેવા જ �વભાવ ભગવાન પણ
પોતામાં દેખાડે છે. તે સવ� �વના ક�યાણને અથ� છે, પછી જ ેભ� હોય તે તો એ ચિર� ગાઈને પરમ પદને પામે છે
અને જ ેિવમુખ હોય તે દોષ પરઠે છે અને એ ભગવાન તો જમે �રના આ�ા છે તેમ જ �કૃિતપુ�ષ થકી પર જે
અ�ર�� તેના પણ આ�ા છે અને �ર અ�ર એ બેયને પોતાની શિ�એ કરીને ધરી ર�ા છે અને પોતે તો �ર-
અ�રથી �યારા છે અને ભગવાનની મોટાઈ તો એવી છે જ,ે ‘જનેા એક એક રોમનાં િછ�ને િવષે અનંત કોિટ ��ાંડ
પરમાણુની પેઠે ર�ાં છે’ એવા જ ેમોટા ભગવાન તે �વના ક�યાણને વા�તે મનુ�ય જવેડા જ થાય છે, �યાર ે�વને
સેવા કયા�નો યોગ આવે છે અને જો ભગવાન જવેડા છે તેવડા ને તેવડા રહે તો ��ાિદક જ ે��ાંડના અિધપિત દેવ
તેને પણ દશ�ન કયા�નું કે સેવા કયા�નું સામ�ય� રહે નિહ; તો મનુ�યને તો રહે જ �ાંથી ? અને જમે વડવાનળ અિ�� છે તે
સમુ�ના જળને િવષે ર�ો છે અને સમુ�ના જળને પીવે છે ને સમુ�નો ઓલા�યો ઓલાતો નથી એવો મોટો છે. તે અિ��
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�ાર ેઆપણે ઘરમાં દીવો જોઈતો હોય �યાર ેઆવીને આપણા ઘરમાં બેસે તો આપણને દીવા જવેું સુખ થાય નિહ
અને બળીને સવ� ભ�મ થઈ જઈએ અને તે જ અિ�� દીવા�પે હોય તો અજવાળું કર ેને આનંદ થાય અને તે દીવો છે તો
તેનો તે જ અિ�� પણ ફંૂકીએ તથા હાથે કરીને ઓલાવીએ તો ઓલાઈ �ય એવો અસમથ� છે; તો પણ તે થકી જ
આપણને સુખ થાય પણ વડવાનળ અિ��થી સુખ ન થાય. તેમ જ ભગવાન મનુ�ય જવેા અસમથ� જણાતા હોય પણ
અનેક �વનું ક�યાણ એ થકી જ થાય પણ જનેા એક એક રોમમાં અનંત કોિટ ��ાંડ ર�ાં છે, એવી મૂિત�નું તો �વ
દશ�ન કરવા પણ સમથ� થાય નિહ; માટે એવે �પે કરીને ક�યાણ ન થાય, તે માટે ભગવાન મનુ�ય જવેી મૂિત� ધારીને
જવેા જવેા ચિર� કર ેછે તે સવ� ગાન કરવા યો�ય છે, પણ એમ ન સમજવું જ,ે ‘ભગવાન થઈને એમ શું કરતા હશે?’
અને ભગવાનનાં ચિર� તો સવ� ક�યાણકારી જ સમજવા, એ જ ભ�નો ધમ� છે અને એવું સમજ ેતે જ ભગવાનનો પૂરો
ભ� કહેવાય છે.”

9. ગઢડા �થમ ૭૨ ( para.6)

પછી વળી કાકાભાઈએ પૂ�ું જ,ે “ઉ�મ, મ�યમ અને કિન� એ �ણ �કારના જ ેભગવાનના ભ� તેના શા લ�ણ છે
?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભ� પોતાને દેહ થકી જુદો જ ેઆ�ા તે �પ માને અને દેહના ગુણ જ ેજડ,
દુઃખ, િમ�યા, અપિવ�પણું ઈ�યાિદક છે તે આ�ાને િવષે માને નિહ અને અછે�, અભે�, અિવનાશી ઈ�યાિદક જે
આ�ાના ગુણ તે દેહને િવષે માને નિહ અને પોતાના શરીરને િવષે ર�ો જ ે�વા�ા તેને દેખે અને તે આ�ાને િવષે
ર�ા જ ેપરમા�ા તેને પણ દેખે અને બી�ના દેહમાં જ ેઆ�ા ર�ો છે તેને પણ દેખે; અને એવો સમથ� થયો છે તો
પણ એ આ�દશ�ન થકી ભગવાન અને ભગવાનના સંત તેને અિધક �ણે છે પણ પોતાને આ�દશ�ન થયું છે તેનું
અિભમાન લેશમા� ન હોય, એવા જનેા લ�ણ છે તે ઉ�મ ભ� કહેવાય. હવે જનેે ભગવાનનો િન�ય હોય અને
આ�િન�ા પણ હોય તો પણ ભગવાનના ભ� ઉપર ઈ�યા� આવે અને જો ભગવાન એનું અપમાન કર ેતો ભગવાન
ઉપર પણ ઈ�યા� આવે જ,ે ‘મોટા થઈને વગર વાંકે આમ શીદ કરતા હશે’ એવા લ�ણ હોય તેને મ�યમ ભ� �ણવો
અને ભગવાનનો િન�ય તો હોય પણ આ�િન�ા ન હોય અને ભગવાનને િવષે �ીિત હોય અને જગતના �યવહારને
િવષે પણ �ીિત હોય અને સાંસાિરક �યવહારને િવષે હષ� શોકને પામતો હોય તેને કિન� ભ� �ણવો.”

10. ગઢડા �થમ ૭૬ ( para.2)

તેમની આગળ �ી�મહારાજ ેવાતા� કરી જ,ે “�ોધી, ઈ�યા�વાળો, કપટી અને માની એ ચાર �કારના જ ેમનુ�ય તે જો
હિરભ� હોય તો પણ તે સાથે અમાર ેબને નિહ. અને �ોધ ને ઈ�યા� એ બેય માનને આશર ેરહે છે. અને કામીનો તો
અમાર ેકોઈ કાળે િવ�ાસ જ નથી જ,ે ‘એ સ�સંગી છે.’ અને કામી તો સ�સંગમાં હોય તોય િવમુખ જવેો છે. અને જનેે
પંચ વત�માનમાં કોઈ વાતે ખો� ન હોય. અને ગમે તેવા વચનના ભીડામાં લઈએ, અને એનું ગમતું મુકાવીને અમારા
ગમતામાં રાખીએ તો પણ કોઈ રીતે દેહ પય��ત મૂંઝાય નિહ; એવો હોય તે પાકો સ�સંગી છે. અને એવા હિરભ� ઉપર
અમાર ેવગર કયુ� સહેજ ેજ હેત થાય છે ને એવા ગુણ ન હોય તો હેત કરવા જઈએ તો પણ હેત થાય નિહ. અને અમારી
તો એ જ �કૃિત છે જ,ે જનેા �દયમાં ભગવાનની એવી પિરપૂણ� ભિ� હોય તે ઉપર જ હેત થાય છે.”

11. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.7)

પછી નાના િશવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “સ�સંગને િવષે અચળ પાયો જનેો હોય તે કેમ જણાય ?” એક તો એ �� છે
અને બીજો �� એ છે જ,ે “માન, કામ, �ોધ, લોભ, મદ, મ�સર અને ઈ�યા� ઈ�યાિદક જ ેશ�ુ તે કયે �કાર ેકરીને નાશ
પામે છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે સ�સંગનો અિત �ઢ પ� હોય, તે �ાર ેકોઈ સ�સંગનું ઘસાતું બોલે
�યાર ેખમી શકે જ નિહ, જમે પોતાનાં કુટંુબી હોય ને તે સાથે કચવાણ થઈ હોય તોય પણ �ાર ેતેનું કોઈ ઘસાતું બોલે
�યાર ેખમાય નિહ. એવી રીતે જવેો દેહના સંબંધીનો પ� છે તેવો જનેે સ�સંગનો પ� હોય, તેનો પાયો સ�સંગને િવષે
અચળ છે અને બી� ��નો એ ઉ�ર છે જ,ે જનેે એવો સ�સંગનો પ� છે, તે સંત અથવા સ�સંગી તે સંગાથે માન,
મ�સર, ઈ�યા� કેમ રાખી શકે ? માટે જનેે સ�સંગનો પ� હોય તેના માન, મદ, મ�સર, ઈ�યા� આિદક સવ� શ�ુનો નાશ
થઈ �ય છે. અને જનેે સ�સંગીનો પ� ન હોય અને સ�સંગી ને કુસંગીને િવષે સમભાવ હોય તો ગમે તેવો સ�સંગમાં
મોટો કહેવાતો હોય પણ અંતે જતાં જ�ર િવમુખ થાય.”

12. સારંગપુર ૮ ( para.2)

પછી ચૈત�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ઈ�યા�નું શું �પ છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેા
�દયમાં માન હોય તે માન માંથી ઈ�યા� �વત� છે. અને �ોધ, મ�સર ને અસૂયા તે પણ માન માંથી �વત� છે. અને ઈ�યા�નું
એ �પ છે જ,ે ‘પોતાથી જ ેમોટા હોય તો પણ તેનું �ાર ેસ�માન થાય �યાર ેતેને દેખી શકે નિહ.’ એવો જનેો �વભાવ
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હોય તેને એમ �ણવું જ,ે આના હૈયામાં ઈ�યા� છે અને યથાથ� ઈ�યા�વાળો જ ેહોય તે તો કોઈની મોટાઈને દેખી શકે
નિહ.”

13. સારંગપુર ૧૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો અમે �� કરીએ છીએ જ,ે ‘બે �કારના ભગવાનના ભ� છે, તેમાં એકને તો
ભગવાનને િવષે અ�યંત �ીિત છે અને ભગવાનના દશ�ન િવના �ણમા� પણ રહેવાતું નથી અને તેનો �ેમ બાહેર પણ
ઘણો દીઠામાં આવે છે; અને બીજો જ ેભગવાનનો ભ� છે તેને તો આ�િન�ા પણ છે અને વૈરા�ય પણ પિરપૂણ� છે
અને ભગવાનને િવષે �ીિત પણ છે, તો પણ તેનો �ેમ �થમ ક�ો જ ેભ� તેના જવેો જણાતો નથી, અને �થમ ક�ો
તેને તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય એ બેય નથી, તો પણ એની ભિ� અિતશય શોભે છે. અને આ�િન�ા ને વૈરા�યે યુ�
છે તો પણ તેની ભિ� તો �થમ ક�ો જ ેભ� તેના જવેી શોભતી નથી. એ બે �કારના ભ�માં કેની ભિ� �ે� છે ને
કેની ભિ� કિન� છે ? એ �� છે. “ પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “આ�િન�ા અને વૈરા�ય નથી તો પણ
જનેે ભગવાનમાં અિતશય �ેમ છે તે જ સરસ છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે વૈરા�ય ને આ�િન�ા નથી,
તેને �ે� કહો છો તે શી સમજણે કહો છો ? કેમ જ,ે એ તો દેહાિભમાની છે, માટે �ાર ેએના દેહને સુખ થાય એવા
પંચિવષયનો યોગ થશે �યાર ેએને િવષયમાં �ીિત થઈ જશે. પછી ભગવાનને િવષે એવી �ીિત નિહ રહે. તેને તમે �ે�
કેમ કહો છો ?” પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “જનેે િવષયમાં �ીિત થઈ �ય એને અમે �ેમી કહેતા નથી.
અમે તો ગોપીઓ જવેા ભ� હોય તેને �ેમી કહીએ છીએ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગોપીઓ કાંઈ ભોિળયો
નહોતી, એ તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય યુ� હોય તેની સમજણને ઉ�લંઘી �ય એવી તો ડાિહયો હતી. જમે કોઈક
રાજનીિતનો �ણનારો હોય ને તે બોલે તેના જવેું તો ગોપીઓને બો�યામાં ડહાપણ હતું; અને ભગવાનને પણ જમે
યથાથ�પણે ���ા જોઈએ તેમ �ણતી હતી. અને સવ� યાદવમાં અિતશય ડા�ા ને ભગવાનના ચોવિટયા એવા જે
ઉ�વ�, તે ગોપીઓની સમજણ જોઈને ગ��કંઠ થઈ ગયા. અને તે ઉ�વ� એમ બો�યા જ,ે “ગોપીઓ પાસે મને
�ાન કહેવા મોક�યો, તે તો ભગવાને મારી ઉપર અિતશય અનુ�હ કય�.” અને પોતે ગોપીઓને ઉપદેશ કરવા ગયા
હતા પણ ગોપીઓના વચન સાંભળીને પોતે સામો ઉપદેશ �હણ કય�. અને તમે કહેશો જ,ે ‘ગોપીઓ તો એવી
બુિ�માન નહોતી’, તો એમાં તો મુ�ધા, મ�યા અને �ૌઢા એ �ણ �કારના ભેદ હતા. તેમાં મુ�ધાનું એવું લ�ણ છે જ,ે
એક તો ભગવાન ઉપર ધોખો ઘણો કર ેઅને એમ બોલે જ,ે ‘અમે તમાર ેઅથ� કરી કરીને મરી ગયા તો પણ તમે નજરમાં
લાવતા નથી;’ અને એમ કરતા જો વધુ છેડે તો ભગવાન સાથે રીસ કર ેઅને તોછડાં તોછડાં વચન બોલે જ,ે ‘�ણીએ
હમણાં િવમુખ થઈ જશે.’ એવી �તના જનેા શા�ને િવષે વચન હોય તે ગોપીને મુ�ધા �ણવી. અને જ ેમ�યા હોય તે
તો કોઈ િદવસ ભગવાન સામો �ોધ ન કર ેઅને તોછડંુ વચન પણ ન કહે; અને ડહાપણે કરીને યુિ� યુિ�એ પોતાનું
�વાથ�પણું બી�ને જણાવા દે નિહ અને પોતાનું કામ સાધે તે ભેળું ભગવાનનું ગમતું કર ેપણ એકલું ભગવાનનું ગમતું
કર ેનિહ, અને જો ભગવાનનું જ ગમતું કરવું પડે તો પણ કાંઈક પોતાનું ગમતું કરવાની યુિ� જ�ર રાખે. એવા જનેા
શા�ને િવષે વચન હોય તે ગોપીને મ�યા �ણવી. અને જ ે�ૌઢા હોય તે તો કેવળ ભગવાનના ગમતા �માણે જ ચાલે
અને કોઈ રીતે પોતાના �વાથ�ને અથ� યુિ� કર ેનિહ અને કેવળ ભગવાનને રા� કરવાને ઈ�છે અને જ ેરીતે ભગવાન
રા� થાય તે રીતે જ પોતે રા� રહે અને પોતાની બરોબરની જ ેબી� ગોપીઓ હોય તે ઉપર ઈ�યા�, �ોધ કર ેજ નિહ
અને માન મ�સર આિદક સવ� િવકારનો �યાગ કરીને ભગવાનની સેવામાં સાવધાન રહે અને જણેે કરીને ભગવાન
કુરા� થાય તેવું આચરણ તો મન, કમ�, વચને કરીને કોઈ કાળે કર ેનિહ. એવા જનેા શા�માં વચન હોય તે ગોપીને
�ૌઢા �ણવી. એવી રીતે મુ�ધા, મ�યા અને �ૌઢા; એવા ગોપીઓના ભેદ છે. માટે ગોપીઓની સમજણમાં તો
અિતશય િવવેક હતો. તે માટે એની �ીિત અણસમજણની કહેવાય નિહ. અને ગોપીઓ તો યથાથ� ભગવાનના
મિહમાને �ણતી હતી અને તે મિહમાને �તાપે કરીને આ�િન�ા ને વૈરા�ય સહેજ ેએનાં હૈયામાં વત�તા હતા. માટે એ
ગોપીઓને િવષે તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય આિદક અનંત જ ેક�યાણકારી ગુણ તે ભગવાનના માહા��યને �તાપે કરીને
સવ� સંપૂણ� હતા. અને એવા ભ�ની રીત તો આમ છે જ,ે ‘શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ જ ેપંચિવષય તે ભગવાન
સંબંધી જ ઈ�છે, પણ બી� કોઈ સંબંધી ઈ�છે નિહ અને ભગવાનને િવષે એ પંચિવષયે કરીને જ ેઅિતશય હેત તે હેતે
કરીને વૈરા�ય ને આ�િન�ા નથી તો પણ ભગવાન િવના બીજો કોઈ જગતનો ઘાટ હૈયામાં થાય નિહ. અને જમે
વરસાદ ન વર�યો હોય �યાર ેનાના �કારના તૃણનાં જ ેબીજ તે પૃ�વી ઉપર કાંઈએ ભાસે નિહ અને �ાર ેવરસાદ
વરસે �યાર ેએટલાં તૃણ ઊગે જ ેપૃ�વી જ દેખાય નિહ, તેમ જ ેઆ�િન�ા ને વૈરા�યે કરીને રિહત છે તેને જો ભગવાન
િવના બી� કોઈ િવષયના ઘાટ જણાતા નથી, તોય પણ �ાર ેએને કુસંગનો યોગ થશે �યાર ેિવષયના ઘાટ થવા
લાગશે અને બુિ� �� થઈ જશે, ને પરમે�રની તો હૈયામાં �મૃિત પણ નિહ રહે ને અખંડ િવષયનું �યાન થશે. પછી એ
જ ેવૈરા�ય ને આ�િન�ા િવનાનો �ેમી તેને એમ ભાસશે જ,ે ‘માર ેભગવાનમાં લેશમા� �ીિત નથી,’ માટે આ�િન�ા
ને વૈરા�ય િવનાનો જ ે�ેમી ભ� જણાતો હોય તે તો અિતશય �યૂન છે. અને જનેે આ�િન�ા છે ને વૈરા�ય છે ને
ભગવાનમાં �ીિત પણ સાધારણ જવેી જ છે. તે તો એમ �ણે છે જ,ે ‘મારા �વા�ાને િવષે જ આ ભગવાનની મૂિત�
અખંડ િવરાજમાન છે.’ એમ �ણીને ઉપરથી તો ભગવાનની મૂિત�ના દશ�ન �પશા�િદકને િવષે આતુરતા જવેું નથી
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જણાતું ને શાંતપણા જવેું જણાય છે. તો પણ એની �ીિતના મૂળ ઊંડાં છે. તે કોઈ કુસંગને યોગે કરીને પણ એની �ીિત
ઓછી થાય એવી નથી માટે એ ભ� �ે� છે ને એકાંિતક છે.”

14. કાિરયાણી ૬ ( para.4)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાન પોતાનાં ભ� ઉપર કયે ગુણે કરીને રા� થતા હશે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભ�જન કામ, �ોધ, લોભ, કપટ, માન, ઈ�યા� અને મ�સર; એટલાં વાનાંએ રિહત
થઈને ભગવાનની ભિ� કર ેતેની ઉપર ભગવાન રા� થાય છે. તેમાં પણ મ�સર છે તે સવ� િવકારમા�નો આધાર છે,
માટે �ી�યાસ�એ �ીમદ્ ભાગવતને િવષે િનમ��સર એવા જ ેસંત તેને જ ભાગવત ધમ�ના અિધકારી ક�ા છે. માટે
મ�સર તે સવ� િવકારથી ઝીણો છે, અને મ�સર ટળવો તે પણ ઘણો કઠણ છે.”

15. કાિરયાણી ૬ ( para.6)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “મ�સર ઊપ�ાનો શો હેતુ છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક �ી,
ધન અને સા� સા� ભોજન; એ �ણ મ�સરના હેતુ છે. અને જનેે એ �ણ વાનાં ન હોય તેને માન છે તે મ�સરનો હેતુ છે.
અને જ ેમ�સરવાળો હશે તેને તો અમે આ ભ�ને વ� દીધા તેમાં પણ મ�સર આ�યો હશે, પણ મ�સરવાળાને એવો
િવચાર ન આવે જ,ે ‘વ� લા�યા હતા તેને ધ�ય છે જ,ે આવા ભાર ેવ� મહારાજને પહેરા�યાં અને મહારાજને પણ ધ�ય
છે જ,ે તરત �ા�ણને દઈ દીધા,’ એવો જ ેિવચાર, તે મ�સરવાળાના �દયમાં ન આવે. અને કોઈક લે અને કોઈક દે તો
પણ મ�સરવાળો હોય તે ઠાલો ઠાલો વચમાં બળી મર.ે અને અમાર ેતો કામ, �ોધ, લોભ, માન, મ�સર, ઈ�યા� એ સવ�નો
�ારયે હૈયામાં લેશ પણ આવતો નથી અને શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ જ ેપંચિવષય તેનો તો હૈયામાં અિતશય
અભાવ વત� છે, પણ પંચિવષયમાંથી એકેને િવષે લેશમા� ભાવ થતો નથી. અને જટેલું કાંઈક અ� વ�ાિદકનું �હણ
કરતા હઈશું તે તો ભ�ની ભિ�ને દેખીને કરતા હઈશું, પણ પોતાના દેહના સુખને અથ� નથી કરતા. અને અમાર ેજે
ખાવું, પીવું, ઓઢવું, પહેરવું છે તે સવ� સંત ને સ�સંગીને અથ� છે, અને જો એમને અથ� ન જણાય ને પોતાને અથ� જણાય
તો અમે એનો ત�કાળ �યાગ કરી દઈએ. અને અમે આ દેહ રાખીએ છીએ તે પણ સ�સંગીને અથ� જ રાખીએ છીએ,
પણ બીજો કોઈ દેહ રા�યાનો અથ� નથી. તે અમારા �વભાવને તો મૂળ� ��ચારી ને સોમલો ખાચર આિદક જે
હિરજન છે, તે કેટલાક વષ�થી અમાર ેપાસે ને પાસે રહે છે તે �ણે છે જ,ે ‘મહારાજને એક �ભુના ભ� િવના કોઈ
સંગાથે હેત સંબંધ નથી ને મહારાજ તો આકાશ સરખા િનલ�પ છે.’ એમ િનરંતર અમાર ેપાસેના રહેનારા છે તે અમારા
�વભાવને �ણે છે. અને અમે તો જ ેમન, કમ�, વચને પરમે�રના ભ� છે તેને અથ� અમારો દેહ પણ �ીકૃ�ણાપ�ણ કરી
રા�યો છે. માટે અમાર ેતો સવ� �કાર ેજ ેકોઈ ભગવાનના ભ� છે તે સંગાથે સંબંધ છે. અને ભગવાનના ભ� િવના તો
અમાર ેચૌદ લોકની સંપિ� તે તૃણખલા જવેી છે. ને જ ેભગવાનના ભ� હશે ને ભગવાન સંગાથે જ �ઢ �ીિત હશે, તેને
પણ રમણીય જ ેપંચિવષય તેને િવષે તો આનંદ ઊપજ ેજ નિહ; અને દેહને રા�યા સા� તો જવેા તેવા જ ેશ�દાિદક
િવષય તેણે કરીને ગજુરાન કર,ે પણ રમણીય િવષય થકી તો ત�કાળ ઉદાસ થઈ �ય. અને એવા જ ેહોય તે જ
ભગવાનના પિરપૂણ� ભ� કહેવાય.”

16. લોયા ૧૪ ( para.3)

અને અમાર ેસુવાણ તો એવા સાથે થાય છે જ,ે જમેાં કામ, �ોધ, લોભ, �વાદ, �નેહ, માન, ઈ�યા�, દંભ, કપટ ઈ�યાિદક
દોષ ન હોય ને ધમ�શા�માં ક�ું છે એવી રીતે ધમ� પાળતો હોય ને ભગવાનની ભિ�એ યુ� હોય, તે સાથે જ અમારે
બેઠા-ઊ�યાની સુવાણ થાય છે; અને એવો ન હોય ને તે અમાર ેભેગો રહેતો હોય તો પણ તેની સાથે સુવાણ થાય નિહ,
તેની તો ઉપે�ા રહે છે. અને મોર ેતો અમાર ેકામી ઉપર બહુ અભાવ રહેતો અને હવે તો �ોધ, માન ને ઈ�યા� એ �ણ
જમેાં હોય તે ઉપર બહુ અભાવ રહે છે. કાં જ,ે કામી હોય તે તો ગૃહ�થની પેઠે િનમા�ની થઈને સ�સંગમાં પ�યો રહે છે
અને જમેાં �ોધ, માન, ઈ�યા� હોય છે તે તો સ�સંગમાંથી જ�ર પાછા પડી જતા દેખાય છે. માટે એ �ણ ઉપર બહુ ખેદ
રહે છે. તે માન તે શું ? તો જ ેમાની હોય તેને પોતાથી મોટો હોય તેની આગળ પણ �ત�ધપણું રહે, પણ તેની આગળ
હલકો થઈને તેની સેવામાં વતા�ય નિહ. અને એ સવ� જ ેઅમારો અિભ�ાય તે થોડાકમાં �યો કહીએ જ,ે જવેી રીતે શંકર
�વામીએ અ�તૈ��નું �િતપાદન કયુ� છે, તેને િવષે તો અમાર ે�િચ નથી તથા રામાનજુ �વામીએ જવેી રીતે �ર-અ�ર
થકી પર જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેનું િન�પણ કયુ� છે તે પુ�ષો�મ ભગવાન િવષે તો અમાર ેઉપાસના છે તથા
ગોપીઓના જવેી તો એ પુ�ષો�મ ભગવાનને િવષે અમાર ેભિ� છે તથા શુક�ના જવેો તથા જડભરતના જવેો તો
અમાર ેવૈરા�ય છે ને આ�િન�ા છે. એવી રીતે અમારો અિભ�ાય તથા �િચ છે, તે અમારી વાતા�એ કરીને તથા અમે
મા�યા જ ેઅમારા સં�દાયના �ંથ તેણે કરીને જો પૂવા�પર િવચારીને જુવે, તો જ ેબુિ�માન હોય તેના ���ામાં આવે
છે.” એવી રીતે પોતાના ભ�જનની િશ�ાને અથ� �ી�મહારાજ ેવાતા� કરી ને પોતે તો સા�ાત્ પુ�ષો�મનારાયણ છે.



8/5/2019 ઈ�યા�

localhost/save%5d/ઈ�યા�.php 6/10

17. લોયા ૧૭ ( para.5)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! એ પંચિવષયનો અભાવ કેમ થાય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “િવષયનો અભાવ થયાનું મુ�ય સાધન તો પરમે�રનું માહા��ય છે ને તે પછી આ�િન�ા ને વૈરા�ય છે. તે
માહા��ય તે શું ? તો ‘જ ેભગવાનની બીકે કરીને ઈ�� વષ� છે; સૂય�, અિ��, ચં�મા �કાશ કર ેછે; પૃ�વી સવ�ને ધારી રહી
છે; સમુ� મયા�દા નથી લોપતો; ઔષિધઓ ઋતુને પામીને ફળે છે; અને જ ેભગવાન જગતની ઉ�પિ�-િ�થિત-�લયને
કર ેછે; અને જનેી શિ� કાળ છે, માયા છે, પુ�ષ છે, અ�ર છે.’ એવી રીતે જ ેભગવાનની મો�પને સમજતો હોય તેને
જગતમાં એવું શું પદાથ� છે, તે બંધન કર ે? તે કામ, �ોધ, લોભ, માન, ઈ�યા�, �વાદ, સૂ�મ વ�, ધન, �ી તથા જ ેજે
પંચિવષય સંબંધી પદાથ� તે એને કોઈ બંધન કર ેનિહ, કાં જ,ે એણે તો સવ�નું પિરમાણ કરી રા�યું છે જ,ે ‘ભગવાન તે
આવા છે ને આવો એ ભગવાનનાં ભજન-�મરણ, કથાવાતા�ને િવષે માલ છે અને અ�ર તે આવું છે ને આવું એ અ�ર
સંબંધી સુખ છે તથા ગોલોક, વૈકંુઠ, �ેત�ીપ સંબંધી સુખ તે આવું છે, તથા �કૃિતપુ�ષ સંબંધી સુખ તે આવું છે અને
��લોક સંબંધી સુખ તે આવું છે ને �વગ�નું સુખ તે આવું છે તથા રા�ાિદકનું સુખ તે આવું છે. એવી રીતે એ સવ�ના
સુખનું અનુમાન કરીને અને ભગવાનના સુખને સવ�થી અિધક માનીને જ ેભગવાનને િવષે જોડાણો હોય તેને એવું કયું
પદાથ� છે તે ભગવાનના ચરણારિવંદથી પાડે ? કોઈ ન પાડે. જમે પારસમિણ હોય તે કોઈક લોઢાને અડીને તેનું સોનું
થયું; તે સોનું પાછંુ પારસમિણનું કયુ� પણ લોઢંુ થાય નિહ; તેમ એવું જણેે ભગવાનનું માહા��ય ���ું છે તે ભગવાનનો
પા�યો પણ તે ભગવાનના ચરણારિવંદથી પડે નિહ, તો શું બીજ ેપદાથ� કરીને એ પડે ? ન પડે.

18. પંચાળા ૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� પરમહંસ માંહોમાંહી ��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેમુિનબાવે ��ાનંદ �વામીને ��
પૂ�ો જ,ે “આવો સ�સંગનો ને ભગવાનનો યોગ મ�યો છે ને બી� િવકાર સવ� ટળી ગયા છે તથા સ�સંગનો ખપ છે,
તો પણ માન- ઈ�યા� કેમ રહી �ય છે?” પછી એનો ઉ�ર ��ાનંદ �વામીએ કરવા માં�યો, પણ થયો નિહ. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એવો જ ેછે તેમાં બુિ� નથી. અને જ ેબુિ�વાળો છે તે તો પોતામાં જટેલા અવગુણ હોય
તેને �ણે તથા જટેલા ગુણ હોય તેને પણ �ણે અને બી�માં જ ેગુણ તથા અવગુણ હોય તેને પણ �ણે. અને જે
બુિ�વાળો ન હોય તે તો પોતામાં ગુણ જ �ણે, પણ અવગુણ હોય તેને તો �ણે જ નિહ; અને પોતાને સનકાિદક જવેો
મોટો �ણે ને બી� મોટા હોય તેને પણ પોતાથી ઉતરતા �ણે. અને જ ેબુિ�વાળો હોય તે પોતાના અવગુણને
�ણતો હોય જ,ે ‘મારામાં આટલો અવગુણ છે.’ પછી તેની ઉપર ચાડ રાખીને તે અવગુણ ને ટાળી નાંખે તથા તે
અવગુણને ટાળવાની બી� સંત વાતા� કરતા હોય તેને િહતકારી માને; માટે એમાં માન- ઈ�યા�િદક કોઈ અવગુણ રહે
નિહ. અને કોઈકમાં મોટી બુિ� જણાતી હોય ને તે જો પોતાના અવગુણને ન િવચારતો હોય તો તેની �યાવહાિરક
બુિ� �ણવી; અને તે બુિ� ઉપરથી તો બહુ ચો�ળી જણાય, પણ એને બુિ�વાળો ન કહેવાય, તેને તો અિત મૂખ�
�ણવો; અને એની એ બુિ� પોતાના મો�ના કામમાં આવે નિહ. ને થોડીક બુિ� હોય અને જો પોતામાં અવગુણ
હોય તેને �ણીને તેને ટા�યાનો ઉપાય કર ેતો એની થોડી બુિ� પણ મો�ને ઉપયોગી થાય છે અને એને જ
બુિ�વાળો કહીએ અને જ ેપોતામાં તો કોઈ વાર ેઅવગુણ પરઠે નિહ ને ગુણ જ પરઠે તેને મૂખ� કહીએ; અને પોતામાં
અવગુણ પરઠે તેને બુિ�વાળો કહીએ.”

19. ગઢડા મ�ય ૨૮ ( para.3)

અને ભગવાનના ભ�નો જનેે જનેે અભાવ આ�યો છે, તે અિતશય મોટા હતા તો પણ પોતાની પદવી થકી પડી ગયા
છે. અને જનેું �ડંુ થાય છે, તે પણ ભગવાનના ભ�ની સેવામાંથી જ થાય છે અને જનેું ભૂંડંુ થાય છે, તે પણ ભગવાનના
ભ�ના �ોહમાંથી જ થાય છે. અને વળી �વને ભગવાનને રા� કયા�નો ઉપાય તો મન, કમ�, વચને ભગવાનના
ભ�ની સેવા કરવી એ જ છે, અને ભગવાનના ભ�નો �ોહ કરવો એ જ ભગવાનને કુરા� કરવાનો ઉપાય છે. માટે
અમારો તો એ જ િસ�ાંત છે જ,ે ‘ભગવાનનો રા�પો હોય ને ભગવાનના ભ�નો સંગ હોય તો ભગવાનથી અનંત વષ�
સુધી છેટે રહીએ તો પણ કાંઈ મનમાં શોક ન થાય અને ભગવાનની પાસે રહેતા હોઈએ ને જો ભગવાનનો રા�પો ન
હોય તો તેને હંુ સા� નથી �ણતો.’ અને સવ� શા�નું પણ એ જ સાર છે જ,ે ‘ભગવાનનો જમે રા�પો હોય તેમ જ
કરવું.’ અને જમે ભગવાનનો રા�પો હોય તેમ જ ેન કર ેતેને ભગવાનના માગ� થકી પ�યો �ણવો. અને જનેે ભગવાન
ને ભગવાનના ભ�નો સંગ છે, ને ભગવાનનો રા�પો છે, ને તે જો મૃ�યુલોકમાં છે તો પણ ભગવાનના ધામમાં જ છે;
કેમ જ,ે જ ેસંતની સેવા કર ેછે ને ભગવાનના ગમતામાં છે, તે ભગવાનને સમીપે જઈને જ િનવાસ કરશે. અને જો
ભગવાનના ધામમાં છે ને ભગવાનનો રા�પો નથી ને ભગવાનના ભ� ઉપર ઈ�યા� છે, તો તે ભ� ભગવાનના
ધામમાંથી પણ જ�ર હેઠો પડશે. માટે અમાર ેતો ભગવાનનો રા�પો થયા સા� જ�મોજ�મ ભગવાનના ભ�ની જ
સેવા કરવી છે, અને જમે અમારો િન�ય છે, તેમ જ તમાર ેપણ િન�ય કરવો.” પછી મુ�ાનંદ �વામી આિદક જ ેસવ�
હિરભ� હતા તેમણે હાથ જોડીને ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! અમાર ેપણ એ જ િન�ય રાખવો છે.” એમ કહીને સવ�
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હિરભ� િવનિતએ સિહત �ી�મહારાજને પગે લા�યા. પછી વળી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ વાતા� જ ેઅમે કરી
છે તે કેવી છે ? તો વેદ, શા�, પુરાણ આિદક જ ેજ ેક�યાણને અથ� પૃ�વીને િવષે શ�દમા� છે, તે સવ�નું અમે �વણ
કરીને તેનું સાર કાઢીને આ વાતા� કરી છે. તે પરમ રહ�ય છે ને સારનું પણ સાર છે. અને પૂવ� જ ેજ ેમો�ને પામી ગયા છે
ને હવે જ ેજ ેપામશે ને હમણાં જ ેજ ેમો�ને માગ� ચા�યા છે, તે સવ�ને આ વાતા� છે, તે �વનદોરી �પ છે.”

20. ગઢડા મ�ય ૪૦ ( para.2)

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

21. ગઢડા મ�ય ૪૭ ( para.3)

અને વળી સંતને કોઈ સા� પદાથ� આપે તેમાં જ ેઈ�યા� કર ેતથા જ ેપંચિવષયનો લાલચી હોય, એ બે તો પંચ
મહાપાપીથી પણ અિત ભૂંડા છે. માટે જ ેસમજુ હોય તેને સંતના સમાગમમાં રહીને આવો મિલન આશય અંતરમાં
રા�યો ન જોઈએ; કેમ જ,ે આ સભા તો જવેી બદિરકા�મમાં તથા �ેત�ીપમાં હોય તેવી છે, તેમાં બેસીને �ાર ેમિલન
વાસના ન ટળી �યાર ેબીજંુ ટા�યાનું ઠેકાણું �ાં મળશે ? અને પંચિવષય છે, તે તો પૂવ� દેવ-મનુ�યાિદકને િવષે અનંત
દેહે કરીને આપણે �વે ભોગ�યા છે, તો પણ હ� લગણ એ િવષયની તૃિ� થઈ નથી; તો હવે ભગવાનના ભ� થઈને
વષ� કે બે વષ� કે પાંચ વષ� િવષય ભોગવીને પૂણ� થવાશે નિહ. જમે પાતાળ સુધી પૃ�વી ફાટી હોય તેને પાણીએ કરીને
ભરવા માંડીએ તે �ારયે ભરાય નિહ, તેમ ઇિ��યો છે તેને �ારયે િવષય થકી તૃિ� થઈ નથી ને થશે પણ નિહ. માટે
હવે તો િવષયની આસિ�નો �યાગ કરીને અને સાધુ જમે વઢીને કહે તેમ ગુણ લેવો પણ અવગુણ લેવો નિહ. તે
મુ�ાનંદ �વામીના કીત�નમાં ક�ું છે જ,ે’શૂળી ઉપર શયન કરાવે તોય સાધુને સંગે રહીએ ર’ે માટે આવો અવસર
પામીને તો અશુભ વાસના ટાળીને જ મરવું, પણ અશુભ વાસના સોતાં મરવું નિહ અને ‘આ દેહમાંથી નીસરીને નારદ,
સનકાિદક, શુક� જવેા ���પ થઈને ભગવાનની ભિ� કરવી છે,’ એવી વાસના રાખવી. અને એમ કરતા થકા જો
��લોકમાં કે ઈ��લોકમાં િનવાસ થઈ જશે તો પણ કાંઈ િચંતા નથી. જમે ઝાડે ફરવા ગયા ને પાયખાનામાં માથાભર
પડી ગયા તો નાહી-ધોઈને પિવ� થવું પણ એમાં પડી ન રહેવું; તેમ શુભ વાસના રાખતા રાખતા ��લોકમાં કે
ઈ��લોકમાં જવાયું તો એમ �ણવું જ,ે ‘માથાભર નરકના ખાડામાં પ�યા છીએ,’ એમ �ણીને શુભ વાસનાને બળે
કરીને ��લોક, ઈ��લોકના ભોગનો �યાગ કરીને ભગવાનના ધામમાં પૂગવું, પણ વચમાં �ાંય ન રહેવું. એમ િન�ય
રાખવો. અને વળી જમે પોતાની સેવા ગૃહ�થ કર ેછે અથવા �યાગી સેવા કર ેછે, તેમ આપણે પણ હિરભ�નું માહા��ય
���ું જોઈએ. જમે અમારી ચાકરી મૂળ� ��ચારી માહા��ય �ણીને કર ેછે, તેમ અમે પણ ��ચારીનું માહા��ય
�ણીએ છીએ. જમે આપણી ગૃહ�થ અ�વ�ે કરીને ચાકરી કર ેછે, તેમ આપણે પણ એમનું માહા��ય સમ�ને એમની
વાતચીતે કરીને ચાકરી કરવી; એમ અરસપરસ માહા��ય સમ�ને હિરભ�ની સોબ�ય રાખવી.”

22. ગઢડા મ�ય ૫૨ ( para.2)

અને પોતાની આગળ મુિનમંડળ ઝાંઝ-મૃદંગ લઈને કીત�ન ગાવતા હતા. તે �ાર ેકીત�ન ગાઈ ર�ા �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “�યો, હવે વાતા� કરીએ તે સાંભળો જ,ે આ સંસારને િવષે ગૃહ�થા�મી ને �યાગી એ બેના માગ� જુદા જુદા છે.
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તે જ ેગૃહ�થને શોભા હોય તે �યાગીને દૂષણ�પ હોય અને જ ે�યાગીને શોભા હોય તે ગૃહ�થને દૂષણ�પ હોય; તેને
બુિ�માન હોય તે �ણે, પણ બીજો �ણી શકે નિહ. માટે તેની િવિ� કહીએ છીએ જ,ે જ ેગૃહ�થા�મી છે તેને ધન-
દોલત, હાથી-ઘોડા, ગાય-ભ�સ, મેડી-હવેલી, �ી-છોકરા, ભાર ેભાર ેવ�-આભૂષણ એ સવ� પદાથ� શોભા�પ છે; અને
એ જ જ ેસવ� પદાથ� તે જ ે�યાગી હોય તેને દોષ�પ છે. અને �યાગી છે તેને વનમાં રહેવું, વ� િવના ઉઘાડંુ એક
કૌપીનભર રહેવું, માથામાં ટોપી ઘાલવી, દાઢી-મૂછ મૂંડાવી નંખાવવી, ભગવા વ� રાખવા, અને કોઈ ગાળો દે ને કોઈ
ધૂળ નાખે તે અપમાનને સહન કરવું, એ જ �યાગીને પરમ શોભા�પ છે. અને એ �યાગીની જ ેશોભા તે જ ગૃહ�થને
પરમ દોષ�પ છે. માટે આ સંસારમાંથી જ ેનીસય� ને �યાગી થયો તેને તો એમ િવચારવું જ,ે ‘હંુ કયા આ�મમાં ર�ો છંુ
?’ એમ બુિ�માન હોય તેને િવચાર કરવો, પણ મૂખ�ની પેઠે િવચાયા� િવના કોઈ ચાળે ચડી જવું નિહ. અને જ ેસમજુ
હોય તેને કોઈક વઢીને કહે �યાર ેસામો ગુણ લે અને જ ેમૂખ� હોય તેને કોઈક િહતની વાત કહે �યાર ેતે મુંઝાઈ �ય. અને
મુકંુદ ��ચારી તથા રતન� એ બે મુંઝાતા નથી, તો એમની સાથે અમાર ેઘણું બને છે. અને વળી જ ે��ાએ સિહત
સેવા-ચાકરી કર ેતે અમને ગમે; અને ��ા િવના તો કોઈ જ�યાનું લાવે તો તે જ�યાનું ગમે નિહ અને વ� લાવે તો તે
વ� ઓઢવું ગમે નિહ અને પ�ૂ લાવે તો પ�ૂ ગમે નિહ અને ��ાએ કરીને કર ેતે અિતશય ગમે. અને ��ાએ કરીને
ભિ� કરતો હોય ને બીજો કોઈક તેમાં ભિ� કરવા આવે ને તેની ઉપર ઈ�યા� કર,ે તો તે અમને ન ગમે. માટે ��ાએ
સિહત ને ઈ�યા�એ રિહત જ ેભિ� કર ેતે અમને અિતશય ગમે છે.”

23. વરતાલ ૧૧ ( para.3)

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

24. વરતાલ ૧૧ ( para.4)

એમ કહીને �ી�મહારાજ �ીલ�મીનારાયણના મંિદર આગળ એક મંચ હતો તે ઉપર આવીને િવરાજમાન થયા. પછી
ગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “આ સંસારને િવષે જ ેપંિડત છે તે શા�, પુરાણ સવ� વાંચે છે પણ તેને ભગવાનનો ને
સંતનો જમે છે તેમ મિહમા કેમ સમ�તો નથી ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�, પુરાણ વાંચે છે તો ખરા; પણ
એને ભગવાનનો આશરો નથી. માટે કામ, �ોધ, લોભ, ઈ�યા�, મ�સર તેણે એના �વને હરવી નાં�યો છે અને કામાિદક
જ ેશ�ુ તે એને કોઈ કાળે માથું ઉપાડવા દેતા નથી. પછી તે પંિડત પોતાની પેઠે જ ભગવાન ને ભગવાનના સંતને સમજે
જ,ે ‘જમે અમારા કામાિદક શ�ુ કોઈ કાળે િનવૃિ� પામતા નથી તેમ એના પણ કામાિદક શ�ુ િનવૃિ� નિહ પામતા
હોય.’ એમ ભગવાન ને ભગવાનના સંતને િવષે દોષ સમજ;ે માટે શા�, પુરાણ વાંચે પણ એને ભગવાન કે ભગવાનના
સંતનું જમે છે તેમ યથાથ� માહા��ય સમ�તું નથી.”

25. ગઢડા અં�ય ૧ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે હેતનું અંગ હોય તેને તો પોતાના જ ેિ�યતમ તેને અથ� જ ેન કરવાનું હોય તે પણ
થાય. કેમ જ,ે આ સંસારને િવષે જ ેચોર હોય તેને પોતપોતાની �ી ને છોકરા; તેને િવષે હેત હોય છે. અને �ાર ેચોરી
કરવા �ય �યાર ેબી� માણસને મારીને પોતાનાં ઘરનાં માણસને ��ય આપે છે. અને એ ચોર ઘણો િનદ� ય છે, પણ
પોતાનાં કુટંુબી ઉપર હેત છે, તો તે સંઘાથે િનદ� ય નથી થતો. તેમ જનેે ભગવાન કે ભગવાનના ભ� સંઘાથે હેત હોય,
તેને ભગવાન કે ભગવાનના ભ� ઉપર �ોધ કે ઈ�યા� આવે જ નિહ અને અવગુણ પણ કોઈ રીતે આવે જ નિહ. એવું
જનેે હેત હોય તેને હેતનું અંગ કહીએ. અને જનેે �ાન કે હેત એ બેમાંથી એકેય અંગ નથી; તેને ચાળાચૂંથણો કહીએ.”
એટલી વાતા� કહીને �ી�મહારાજ પોતાના ઉતારામાં પધાયા�.

26. ગઢડા અં�ય ૬ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ સવ� હિરભ� ઉપર કૃપા�િ� કરીને બોલતા હવા જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય ને ભગવાનની કથા,
કીત�ન, �વણાિદક જ ેનવધા ભિ�, તેને જો હિરભ� ઉપર ઈ�યા�એ કરીને કર ેતો તે ભિ�એ કરીને ભગવાન
અિતશય રા� થતા નથી અને ઈ�યા�નો �યાગ કરીને કેવળ પોતાના ક�યાણને અથ� ભિ� કર ેપણ લોકને દેખા�યા
સા� ન કર,ે તો તે ભિ�એ કરીને ભગવાન �સ� થાય છે. માટે જનેે ભગવાનને રા� કરવા હોય તેને તો લોક
રીઝાવવાને અથ� તથા કોઈકની ઈ�યા�એ કરીને ભિ� ન કરવી, કેવળ પોતાના ક�યાણને અથ� જ કરવી. અને
ભગવાનની ભિ� કરતા થકા કાંઈક પોતાને અપરાધ થઈ �ય તેનો દોષ બી�ને માથે ધરવો નિહ. અને �વમા�નો
તો એવો �વભાવ છે જ,ે �ાર ેકાંઈક પોતામાં વાંક આવે �યાર ેએમ બોલે જ,ે ‘મને બીજ ેકોઈએ ભુલા�યો �યારે
મારામાં ભૂ�ય પડી, પણ મારામાં કાંઈ વાંક નથી.’ પણ એમ કહેનારો મહામૂખ� છે. કેમ જ,ે બીજો તો કોઈક કહેશે જ,ે
‘તું કૂવામાં પ�ય.’ �યાર ેએને કહેવે કરીને શું કૂવામાં પડવું ? માટે વાંક તો અવળું કર ેતેનો જ છે ને બી�ને માથે દોષ દે
છે. તેમ જ ઇિ��યો ને અંતઃકરણનો વાંક કાઢવો એ પણ �વની મૂખા�ઈ જ છે. ને �વ ને મન તો પર�પર અિત િમ� છે.
જમે દૂધને ને પાણીને િમ�તા છે તેમ �વને ને મનને િમ�તા છે. તે �ાર ેદૂધને પાણીને ભેળા કરીને અિ�� ઉપર મૂકે
�યાર ેપાણી હોય તે દૂધને તળે બેસે ને પોતે બળે પણ દૂધને બળવા ન દે, �યાર ેદૂધ પણ પાણીને ઉગારવાને સા� પોતે
ઊભરાઈને અિ��ને ઓલવી નાખે છે. એવી રીતે બેયને પર�પર િમ�ાચાર છે, તેમ જ �વને ને મનને પર�પર િમ�ાચાર
છે. તે જ ેવાત �વને ન ગમતી હોય તે વાતનો મનમાં ઘાટ થાય જ નિહ. �ાર ેકાંઈક �વને ગમતું હોય �યાર ેજ મન
�વને સમ�વે. તે કેમ સમ�વે ? તો �વ �ાર ેભગવાનનું �યાન કરતો હોય �યાર ેમન કહેશે જ,ે ‘ભગવાનની ભ�
કોઈક બાઈ હોય તેનું પણ ભેળું �યાન કરવું.’ પછી તેના સવ� અંગનું િચંતવન કરાવીને પછી જમે બી� �ીને િવષે
ખોટો ઘાટ ઘડે તેમ તેને િવષે પણ ખોટો ઘાટ ઘડે; �યાર ેજો એ ભ�નો �વ અિતશય િનમ�ળ હોય તો તો મનનું ક�ું
ન માને ને અિતશય દાઝ થાય, તો મન એવો ફરીને �ારયે ઘાટ ઘડે નિહ. અને જો એનો �વ મિલન હોય ને પાપે
યુ� હોય તો મનનું ક�ું માને. �યાર ેવળી મન એને ભૂંડા ઘાટ કરાવી કરાવીને ક�યાણના માગ�થી પાડી નાંખે. તે સા�
ક�યાણના માગ�થી અવળી રીતે અધમ�ની વાતા�ને પોતાનું મન કહે અથવા બીજો કોઈ માણસ કહે, તો તેને સંઘાથે જે
શુ� મુમુ�ુ હોય તેને અિતશય વૈર થઈ �ય છે. પછી પોતાનું મન અથવા બીજો માણસ તે ફરીને તેને તે વાતા� કહેવા
આવે નિહ. અને મન છે તે તો �વનું િમ� જ છે, તે �વને ન ગમે એવો ઘાટ ઘડે જ નિહ. અને �ાર ેકાંઈ મનને
અયો�ય ઘાટ થઈ �ય �યાર ેજો �વને મન ઉપર અિતશય રીસ ચડતી હોય તો ફરીને મનમાં એવો ઘાટ થાય જ નિહ.
અને �ાર ેમનને સદાય અયો�ય ઘાટ થયા કરતા હોય �યાર ેએને પોતાના �વનો જ વાંક સમજવો પણ એકલા મનનો
વાંક સમજવો નિહ. એવી રીતે સમ�ને ભગવાનની ભિ� કર ેતો તેને કોઈ િવમુખ �વનો તથા પોતાના મનનો જે
કુસંગ તે લેશમા� અડી શકે નિહ અને િનિવ��ન થકો ભગવાનનું ભજન કર.ે”

27. ગઢડા અં�ય ૨૭ ( para.5)

અને વળી એમ વાત કરી જ,ે “માન, ઈ�યા� ને �ોધ એ �ણ દોષ તે કામ કરતા પણ અિતશય ભૂંડા છે. કેમ જ,ે કામી ઉપર
તો સંત દયા કર,ે પણ માની ઉપર ન કર.ે ને માનમાંથી ઈ�યા� ને �ોધ ઊપજ ેછે, માટે માન મોટો દોષ છે. અને માને
કરીને સ�સંગમાંથી પડી �ય છે એવો કામે કરીને નથી પડતો. કેમ જ,ે આપણા સ�સંગમાં ગૃહ�થ હિરભ� ઘણા છે, તે
સ�સંગમાં પ�યા છે. માટે એ માન, ઈ�યા� ને �ોધ એ �ણ ઉપર અમાર ેઅિતશય અભાવ રહે છે. અને અમારા જ ેજે
વચન લખેલાં હશે તેમાં પણ એમ જ હશે, તે િવચારીને જુઓ તો જણાઈ આવશે; માટે ભગવાનનું માહા��ય સમ�ને
માનને ટાળવું.”

28. ગઢડા અં�ય ૨૮ ( para.4)

પછી ��ાનંદ �વામી તથા શુકમુિન તથા સુરોખાચર એ �ણને �ી�મહારાજ ેપૂ�ું જ,ે “તમે જણેે કરીને પાછા પડી
�ઓ એવો તમારામાં �ો અવગુણ છે?” �યાર ેએ �ણેએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! માન�પ દોષ છે, માટે કોઈક
બરોબિરયા સંત અપમાન કર ેતો કાંઈક મુંઝવણ થાય.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે પૂછીએ છીએ જ,ે
“द्युपतय एव ते न ययुर�मन�तया ।” એવી રીતે માહા��યે સિહત ભગવાનને ���ા હોય ને એવા જ ેભગવાન તેના
જ ેસંત તે સાથે માન ઈ�યા�, �ોધ કેમ થાય ? અને જો થાય છે તો ���ામાં ફેર છે. કેમ જ,ે ગવન�ર સાહેબને ���ો છે
જ,ે એ સમ� પૃ�વીનો પાદશાહ છે ને બિળયો છે ને જો તેનો એક ગરીબ સરખો હમેિલયો આ�યો હોય, તો તેનો હુકમ
મોટો રા� હોય તે પણ માને, ને તે જમે કહે તેમ દોય� દોરાય. શા માટે જ,ે તે રા�એ એમ ���ું છે જ,ે બિળયો જે
ગવન�ર સાહેબ તેનો એ હમેિલયો છે’ અને જથેી જ ેબિળયો, તેની આગળ માન રહે નિહ, તેમ જણેે ભગવાનને સમ�
ઐ�ય�-સમૃિ�ના ધણી ���ા હોય તો તેને સંતની આગળ માન કેમ રહે?” પછી ��ાનંદ�વામીએ ક�ું જ,ે “હે
મહારાજ! તમે ઠીક કહો છો. જો એમ માહા��યે સિહત ભગવાનને ���ા હોય તો માન, ઈ�યા�, �ોધ તે સંતની આગળ
થાય જ નિહ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જુઓને, ઉ�વ� કેવા મોટા હતા ને કેવા ડા�ા હતા ! પણ જો
ભગવાનની મોટાઈને �ણતા હતા તો તે ભગવાનને િવષે હેતવાળી જ ે�જની ગોપીઓ તેના ચરણની રજને પા�યા
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સા� વનવેલીનો અવતાર મા�યો ! તે ક�ું છે જ-ે “आसामहो चरणरेणुजुषामहं �ां वृ�ावने िकमिप गु�लतौषधीनाम्।
या दु�जं �जनमाय�पथं च िह�ा भेजुमु�कु�पदवी ं�ुितिभिव�मृ�ाम् ।।” તથા ��ાએ પણ ક�ું જ,ે “अहो ! भा�महो !
भा�ं न�गोप�जौकसाम् । य���ं परमानंदं पूण� �� सनातनम् ।।” એવી રીતે ��ા પણ ભગવાનનું માહા��ય �ણતા
હતા તો એવી રીતે બો�યા, તે માટે જો ભગવાનની ને સંતની એવી રીતે મોટાઈ �ણતો હોય તો માન, ઈ�યા�, �ોધ રહે
જ નિહ ને તેની આગળ દાસાનુદાસ થઈને વત� ને ગમે તેટલું અપમાન કર ેતો પણ તેના સંગને મૂકીને છેટે જવાને ઈ�છે
જ નિહ. અને એમ મનમાં થાય નિહ જ,ે ‘હવે તો �ાં સુધી ખમીએ ? આપણ તો આપણે ઘેર બેઠા થકા જ ભજન
કરીશું.’ તે માટે એમ માહા��ય સમજ ેતો માન ટળે.” એવી રીતે વાતા� કરી.

29. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.3)

અને ભગવાનનો જ ેભ� હોય, તેને આ�િન�ાનું બળ તથા ભગવાનના માહા��યનું બળ, એ બે બળ જોઈએ. તે
આ�િન�ા તે શું? તો પોતાના આ�ાને દેહથી પૃથક્ �ણવો. અને સાધુ ભેળા રહેતા હોઈએ, તેમાં પર�પર કોઈક
િનિમ�ે બોલાચાલી થાય તથા કોઈક �તનો અહંમમ�વ થાય તથા માન, �ોધ, �વાદ, લોભ, કામ, મ�સર, ઈ�યા� એ
આિદક અવગુણની �વૃિ� થાય, �યાર ેજો આ�ા પોતાને ન �ણતા હોઈએ તો સાધુનો અવગુણ આવે; તેમાંથી એનું
બહુ ભૂંડંુ થાય. માટે પોતાના દેહથી પૃથક્ આ�ા �ણવો. અને તે આ�ા છે તે �ા�ણ નથી, �િ�ય નથી, કણબી
નથી, કોઈનો દીકરો નથી, કોઈનો બાપ નથી, એની કોઈ �ત નથી, નાત નથી, એવો છે અને એ આ�ા તો સૂય� તથા
અિ�� જવેો તજે�વી છે ને �ણપણે યુ� છે. અને તે અિ��ની �વાળા તથા સૂય�નાં િકરણ તે તો જડ છે. કેમ જ,ે તેને
આંગળી અડાડીએ તો ખસે નિહ અને કીડી હોય ને તેને આંગળી અડાડીએ તો ખસીને અવળી ચાલે. માટે આ�ા તે
�ણપણે યુ� છે. અને એને સૂય�, અિ�� જવેો કહીએ છીએ તે તો એનો આકાર એવો તજે�વી છે તે માટે કહીએ છીએ.
અને એ આ�ા અનેક યોિનને પા�યો છે. અને એમ કહેવાય છે જ,ે ‘જટેલું સમુ�નું પાણી છે તેટલું એ �વ પોતાની
માતાનું દૂધ ધા�યો છે.’ અને �યાં �યાં અનેક �કાર ેમરાણો છે તો પણ મય� નથી, જવેો છે તેવો ને તેવો જ છે. અને એ
અ�ાન અવ�થામાં પોતાને દેહ�પે માનતો હતો �યાર ેપણ ન મય�, તો હવે આપણને એનું �ાન થયું �યાર ેતો એ કેમ
મરશે ? એવો જ ેઆ�ા તેને પોતાનું �વ�પ માનવું.

(કુલ: 57)


