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એકાંિતક
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "એકાંિતક" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)
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1. ગઢડા �થમ ૧૧ ( para.3)

�યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાનનો એકાંિતક ભ� કેને કહીએ ?” �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાન િવના બી� કોઈ વાસના ન હોય અને પોતાને ���પ માનીને ભગવાનની ભિ� કરતો
હોય તે એકાંિતક ભ� કહેવાય.”

2. ગઢડા �થમ ૧૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “જનેા હૈયામાં ભગવાનની ભિ� હોય તેને એવી વૃિ� રહે જ,ે ‘ભગવાન તથા
સંત તે મને જ ેજ ેવચન કહેશે તેમ જ માર ેકરવું છે;’ એમ તેના હૈયામાં િહંમ�ય રહે. અને ‘આટલું વચન મારાથી મનાશે
અને આટલું નિહ મનાય’, એવું વચન તો ભૂ�યે પણ ન કહે. અને વળી ભગવાનની મૂિત�ને હૈયામાં ધારવી તેમાં
શૂરવીરપણું રહે; અને મૂિત� ધારતા ધારતા જો ન ધરાય તો પણ કાયર ન થાય અને િન�ય નવીન ��ા રાખે. અને મૂિત�
ધારતા �ાર ેભૂંડા ઘાટ-સંક�પ થાય અને તે હઠા�યા હઠે નિહ, તો ભગવાનનો મોટો મિહમા સમ�ને પોતાને પૂણ�કામ
માનીને તે સંક�પને ખોટા કરતો રહે અને ભગવાનના �વ�પને હૈયામાં ધારતો રહે. તે ધારતા ધારતા દશ વષ� થાય
અથવા વીશ વષ� થાય અથવા પચીશ વષ� થાય અથવા સો વષ� થાય તો પણ કાયર થઈને ભગવાનના �વ�પને ધારવું
તે મૂકી દે નિહ; કેમ જ,ે �ીકૃ�ણ ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘अनेकज�संिस��तो याित परां गितम्।’ તે માટે એમ ને
એમ ભગવાનને ધારતો રહે. એવું જનેે વત�તું હોય તેને એકાંિતક ભ� કહીએ.”

3. ગઢડા �થમ ૧૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “જ ેભગવાનના ભ�ને સત્-અસત્ નો િવવેક હોય તે તો જ ેજ ેઅવગુણ
પોતામાં હોય તેને �ણે અને િવચારીને તેનો �યાગ કરી દે અને સંતમાં અથવા કોઈ સ�સંગીમાં કાંઈક અવગુણ પોતાને
ભાસતો હોય તો તેનો �યાગ કરી દે અને તેના જ ેગુણ તેનું જ �હણ કર,ે અને પરમે�રને િવષે તો તેને કોઈ અવગુણ
ભાસે જ નિહ. અને ભગવાન અને સંત તે જ ેજ ેવચન કહે તેને પરમ સ�ય કરીને માને, પણ તે વચનને િવષે સંશય કરે
નિહ. અને સંત કહે જ,ે ‘તું દેહ, ઇિ��ય, મન, �ાણથી જુદો છંુ અને સ�ય છંુ અને એનો �ણનારો છંુ, અને દેહાિદક સવ�
અસ�ય છે’, એમ વચન કહે તેને સ�ય માનીને તે સવ�થી જુદો આ�ા�પે વત�, પણ મનના ઘાટ ભેળો ભળી �ય નિહ.
અને જણેે કરીને પોતાને બંધન થાય અને પોતાને એકાંિતક ધમ�માં ખોટ આવે એવા જ ેપદાથ� તથા કુસંગ તેને ઓળખી
રાખે અને તેથી છેટે જ રહે અને તેના બંધનમાં આવે નિહ. અને સવળો િવચાર હોય તેને �હણ કર ેઅને અવળો િવચાર
હોય તેનો �યાગ કર;ે એવી રીતે જ ેવત�તો હોય �યાર ે�ણીએ જ ેતેને િવવેક છે.”

4. ગઢડા �થમ ૧૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ સ�સંગને િવષે પોતાના આ�યંિતક ક�યાણને ઈ�છતો એવો જ ેભ�જન તેને
એકલી આ�િન�ાએ કરીને જ પોતાનું આ�યંિતક ક�યાણ�પ કાય� સરતું નથી તથા એકલી �ીિત જ ે�ેમે સિહત નવ
�કારની ભિ� કરવી તેણે કરીને પણ તે કાય� સરતું નથી તથા એકલો જ ેવૈરા�ય તેણે કરીને પણ તે કાય� સરતું નથી
તથા એકલો જ ે�વધમ� તેણે કરીને પણ તે કાય� સરતું નથી; તે માટે એ આ�િન�ા આિદક જ ેચાર ેગુણ તે િસ� કરવા.
શા માટે ? તો એ ચાર ેગુણને એકબી�ની અપે�ા છે. હવે એ ચાર ેગુણને એકબી�ની અપે�ા છે તે કહીએ તે સાંભળો
જ,ે આ�િન�ા તો હોય પણ જો �ીહિરને િવષે �ીિત ન હોય તો તે �ીિતએ કરીને થઈ જ ે�ીહિરની �સ�તા તેણે
કરીને જ પામવા યો�ય એવું મોટંુ ઐ�ય� જ,ે ‘માયાના ગુણે કરીને પરાભવ ન પમાય’ એવું મોટંુ સામ�ય� તેને એ ભ�
નથી પામતો; અને �ીહિરને િવષે �ીિત હોય પણ જો આ�િન�ા ન હોય તો દેહાિભમાનને યોગે કરીને તે �ીિતની
િસિ� થાતી નથી. અને �ીહિરને િવષે �ીિત અને આ�િન�ા એ બેય હોય પણ જો �ઢ વૈરા�ય ન હોય તો માિયક
પંચિવષયને િવષે આસિ�એ કરીને તે �ીિત અને આ�િન�ા તેની િસિ� થાતી નથી, અને વૈરા�ય તો હોય તો પણ
જો �ીિત અને આ�િન�ા ન હોય તો �ીહિરના �વ�પ સંબંધી જ ેપરમાનંદ તેની �ાિ� થાતી નથી. અને �વધમ� તો
હોય તો પણ જો �ીિત, આ�િન�ા અને વૈરા�ય એ �ણ ન હોય તો ભૂલ�ક, ભુવલ�ક અને ��ાના ભુવન પય��ત જે
�વગ�લોક તે થકી બહાર ગિત થાતી નથી, કહેતાં ��ાંડને ભેદીને માયાના તમ થકી પર એવું જ ે�ીહિરનું અ�રધામ
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તેની �ાિ� થાતી નથી; અને આ�િન�ા, �ીિત અને વૈરા�ય એ �ણ હોય તો પણ જો �વધમ� ન હોય તો એ �ણેની
િસિ� થાતી નથી, એવી રીતે આ�િન�ા આિદક જ ેચાર ગુણ તેમને એક-બી�ની અપે�ા છે. તે માટે ભગવાનના
એકાંિતક ભ�નો સમાગમ કરીને જ ેભ�ને એ ચાર ેગુણ અિતશય �ઢપણે વત� છે તે ભ�ને સવ� સાધન સંપૂણ� થયા
અને એને જ એકાંિતક ભ� �ણવો. તે માટે જ ેભ�ને ચાર ેગુણમાંથી જ ેગુણની �યૂનતા હોય તો ભગવાનના
એકાંિતક ભ�ની સેવા સમાગમે કરીને તે �યૂનતાને ટાળવી.

5. ગઢડા �થમ ૨૧ ( para.2)

પછી તે સવ�ને �ી�મહારાજ ેછાના રા�યા ને એમ બો�યા જ,ે “સવ� સાંભળો, એક વાતા� કરીએ.” એમ કહીને ઝાઝી
વાર સુધી તો ને�કમળને મીચંીને િવચારી ર�ા ને પછી બો�યા જ,ે “જ ેહિરભ�ના મનમાં ભગવાનને અિત �સ�
કરવાની ઈ�છા હોય તે ભગવાનને �સ� કરવાનો તો એ ઉપાય છે જ,ે પોતપોતાના વણા��મનો જ ેધમ� તેને િવષે
અચળ િન�ા તથા આ�િન�ાની અિતશય �ઢતા તથા એક ભગવાન િવના બી� સવ� પદાથ�ને િવષે અ�િચ તથા
ભગવાનને િવષે માહા��યે સિહત એવી િન�કામભિ�, એ ચાર સાધને કરીને ભગવાનની અિતશય �સ�તા થાય છે.
અને એ જ ેચાર સાધન તેને એકાંિતક ધમ� કહીએ. અને એવા એકાંિતક ધમ�વાળા જ ેભ� તે આ સમામાં આપણા
સ�સંગમાં કેટલાક છે અને જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને ખાતા, પીતા, નાતા, ધોતા, ચાલતા, બેઠતા સવ� િ�યાને િવષે
ભગવાનની મૂિત�નું િચંતવન કરવું અને �ાર ેઅંતરમાં કોઈ િવ�ેપ ન હોય �યાર ેતો ભગવાનનું િચંતવન કરવું ને
ભગવાનની મૂિત� સામું જોઈ રહેવું અને જો અંતરમાં સંક�પ-િવક�પનો િવ�ેપ થાય તો દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ, દેવતા,
િવષય, એ સવ�થી પોતાનું �વ�પ જુદંુ સમજવું અને �ાર ેસંક�પનો િવરામ થાય �યાર ેભગવાનની મૂિત�નું િચંતવન
કરવું. અને આ દેહને તો પોતાનું �વ�પ માનવું નિહ અને દેહના જ ેસંબંધી તેને પોતાના સંબંધી માનવા નિહ, કેમ જે
આ �વ છે તે ચોરાશી લાખ �તના દેહને પૂવ� ધરી આ�યો છે અને જટેલી જગતમાં �ીઓ છે તે સવ�ને પેટ જ�મ લીધા
છે તથા જગતમાં જટેલી કૂતરીયો, જટેલી મીનડીયો, જટેલી વાનરીયો, એ આિદક જ ેજ ેચોરાશીમાં �વ છે તે સવ�ને પેટ
કેટલીક વાર જ�મ ધયા� છે અને આ જગતમાં જટેલી �તની �ીઓ છે તેમાં કઈ એણે �ી નથી કરી ? સવ�ને પોતાની
�ીઓ કરી છે. તેમ જ એ �વે �ીના દેહ ધરી ધરીને જગતમાં જટેલી �તના પુ�ષ છે તે સવ�ને પોતાના ધણી કયા� છે;
તેટલા માટે જમે એ ચોરાશી લાખ �તના સગપણને હમણે માનતા નથી તથા ચોરાશી લાખ �તના દેહને પોતાનો દેહ
માનતા નથી, તેમ જ આ દેહને પોતાનું �વ�પ માનવું નિહ અને એ દેહના સંબંધીને પોતાનાં સંબંધી માનવા નિહ; કેમ
જ,ે ચોરાશી લાખ �તના દેહ ધયા� તેનો સંબંધ ર�ો નિહ, તો આ દેહનો સંબંધ પણ નિહ જ રહે. તે માટે દેહગેહાિદક
સવ� પદાથ�ને અસ�ય �ણીને તથા દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ, તેથી જુદંુ પોતાનું �વ�પ �ણીને તથા પોતાના ધમ�માં
રહીને ભગવાનની િન�કામભિ� કરવી અને િદવસે િદવસે ભગવાનનું અિતશય માહા��ય જણાય તેને અથ� સાધુનો
સંગ િનરંતર રાખવો. અને જ ેઆવી રીતે નથી સમજતો અને કેવળ દેહાિભમાની ને �ાકૃત મિતવાળો છે અને તે જો
સ�સંગમાં પ�યો છે તો પણ એને પશુ જવેો �ણવો અને આ સ�સંગમાં તો ભગવાનનો મોટો �તાપ છે તેણે કરીને
પશુનું પણ ��યાણ થાય છે, તો મનુ�યનું ક�યાણ થાય તેમા શું આ�ય� કહેવાય ? પણ એને ખરખેરો ભગવાનનો
એકાંિતક ભ� ન કહેવાય. એકાંિતક ભ� તો જનેી �થમ કહી એવી સમજણ હોય તેને જ કહીએ.

6. ગઢડા �થમ ૨૧ ( para.3)

અને એવો જ ેએકાંિતક ભ� તે દેહનો �યાગ કરીને સવ� માયાના ભાવથી મુ� થઈને, અિચ�માગ� કરીને ભગવાનના
અ�રધામને પામે છે. તે અ�રના બે �વ�પ છે, એક તો િનરાકાર એકરસ ચૈત�ય છે તેને િચદાકાશ કહીએ, ��મહોલ
કહીએ. અને એ અ�ર બીજ ે�પે કરીને પુ�ષો�મનારાયણની સેવામાં રહે છે. અને એ અ�રધામને પા�યો જ ેભ� તે
પણ અ�રના સાધ�ય�પણાને પામે છે અને ભગવાનની અખંડ સેવામાં રહે છે અને એ અ�રધામને િવષે �ીકૃ�ણ
પુ�ષો�મનારાયણ તે સદા િવરાજમાન છે અને એ અ�રધામને િવષે અ�રના સાધ�ય�પણાને પા�યા એવા અનંત
કોિટ મુ� ર�ા છે. તે સવ� પુ�ષો�મના દાસ ભાવે વત� છે અને પુ�ષો�મનારાયણ તે સવ�ના �વામી છે ને અનંત કોિટ
��ાંડના રા�િધરાજ છે માટે આપણા સ�સંગી સવ�ને તો એમજ િન�ય કરવો જ,ે ‘આપણે પણ એ અ�ર�પ જે
મુ� તેમની પંિ�માં ભળવું છે અને અ�રધામમાં જઈને અખંડ ભગવાનની સેવામાં હજુર રહેવું છે, પણ નાશવંત ને
તુ�છ એવું જ ેમાિયક સુખ તેને ઈ�છવું નથી, ને એમાં કોઈ ઠેકાણે લોભાવું નથી.’ એવો �ઢ િન�ય રાખીને િનરંતર
ભગવાનની એકાંિતક ભિ� કરવી અને ભગવાનનું અિતશય માહા��ય યથાથ� સમ�ને ભગવાન િવના બી� જ ે�ી
ધનાિદક સવ� પદાથ� તેની જ ેવાસના તેને દેહ છતે જ ટાળી નાખવી અને જો ભગવાન િવના બી� પદાથ�ની વાસના
રહી ગઈ હોય ને તેનો દેહ પડે ને તેને ભગવાનના ધામમાં �તે જો માગ�માં િસિ�ઓ દેખાય તો તે ભગવાનને મૂકીને તે
િસિ�ઓમાં લોભાઈ �ય તો તેને મોટંુ િવ�ન થાય, માટે સવ� પદાથ�ની વાસના ટાળીને ભગવાનને ભજવા.”

7. ગઢડા �થમ ૨૯ ( para.3)
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પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! કોઈક હિરભ� હોય તેને �થમ તો અંતર ગોબ�ં સરખું હોય અને
પછી તો અિતશય શુ� થઈ �ય છે, તે એને પૂવ�નો સં�કાર છે તેણે કરીને એમ થયું ? કે ભગવાનની કૃપાએ કરીને એમ
થયું ? કે એ હિરભ�ને પુ�ષ �ય�ે કરીને થયું ?’ પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પૂવ�ને સં�કાર ેકરીને જ ેસા�
અથવા નરસું થાય તે તો સવ� જગતના ���ામાં આવે, જમે ભરત�ને મૃગલામાં આસિ� થઈ, એવે ઠેકાણે �ાર�ધ
લેવાય અથવા કોઈ કંગાલ હોય ને તેને મોટંુ રા� મળે એવી રીતે થાય તે તો સવ� જગતના ���ામાં આવે, �યાર ેતેને
તો �ાર�ધ �ણવું.” પછી �ી�મહારાજ ેપોતાની વાત કરી જ,ે “અમે જ ેજ ેસાધન કયા� હતા તેને િવષે કોઈ રીતે દેહ
રહેજ નિહ ને તેમાં પણ દેહ ર�ો તેને �ાર�ધ કહીએ. તે શું ? તો અમે �ીપુ�ષો�મપુરીમાં રહેતા �યાર ેકેટલાક માસ
સુધી તો વાયુ ભ�ણ કરીને ર�ા તથા �ણ-ચાર ગાઉના પહોળા પટવાળી એક નદી હતી તેને િવષે એકવાર શરીર
તણાતું મે�યું તથા િશયાળો, ઉનાળો ને ચોમાસું તેને િવષે છાયા િવના એક કૌપીનભર રહેતા તથા ઝાડીને િવષે વાઘ,
હાથી તથા અરણાપાડા તેની ભેળે ફરતા, એવા એવા અનંત િવકટ ઠેકાણાં તેને િવષે ફયા� તોય પણ કોઈ રીતે દેહ
પ�યો નિહ, �યાર ેએવે ઠેકાણે તો �ાર�ધ લેવું. અને જમે સાંદીપિન નામે �ા�ણ તેનો પુ� તે નરકથી મુકાયો અને
વળી જમે પાંચ વષ�ના �ુવ�એ ભગવાનની �તુિત કરવા માંડી �યાર ેવેદાિદકના અથ�ની સહેજ ે�ફૂિત� થઈ. એવી રીતે
અિત શુ�ભાવે કરીને �સ� થયા જ ેભગવાન તેની ઈ�છાએ કરીને તથા તે ભગવાનને વરદાને કરીને અથવા અિત
શુ�ભાવે કરીને �સ� થયા જ ેભગવાનના એકાંિતક સાધુ તેના વરદાને કરીને જ ે�ડી બુિ� થાય તેને ભગવાનની કૃપા
�ણવી. અને �ડા સાધુનો સંગ કર ેને પોતે પોતાને િવચાર ેકરીને જ ેસારો થાય તેને તો પુ�ષ�ય� કહીએ.” એમ વાત
કરીને ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને �ી�મહારાજ હસતા હસતા પોતાને આસને પધાયા�.

8. ગઢડા �થમ ૩૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જણેે સંસાર મૂ�ો ને �યાગીનો ભેખ લીધો અને તેને પરમે�રના �વ�પ િવના અસત્
પદાથ�માં �ીિત રહે છે તેને કેવો �ણવો? તો ‘જવેો મોટા શાહુકાર માણસની આગળ કંગાલ માણસ હોય’ તેવો
�ણવો. જમે કંગાલ માણસ હોય ને પહેરવા વ� ન મળતું હોય ને ઉકરડામાંથી દાણા વીણી ખાતો હોય,તે પોતે
પોતાને પાપી સમજ ેઅને બી� શાહુકાર લોક પણ તેને પાપી સમજ ેજ,ે ‘આણે પાપ કયા� હશે, માટે એને અ�-વ�
મળતું નથી;’ તેમ જ ે�યાગી થઈને સારાં સારાં જ ેવ�ાિદ પદાથ� તેને ભેળા કરી રાખે અને તેની તૃ�ણા પણ ઘણી રાખે
અને ધમ�, �ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તેને િવષે �ીિતએ રિહત હોય, એવો જ ે�યાગી તેને તો જ ેમોટા એકાંિતક સાધુ છે તે
કંગાલ માણસની પેઠે પાપી �ણે છે. કેમ જ ેજો એ પાપી છે તો એને ધમ�, �ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તેને િવષે �ીિત
થતી નથી અને પરમે�ર િવના બી� પદાથ�માં �ીિત થાય છે અને જ ે�યાગી હોય તેને તો કચરો અને કંચન એ બેય
બરોબર હોય અને ‘આ પદાથ� સા� ને આ પદાથ� ભૂંડંુ’ એવી તો સમજણ જ હોય નિહ અને એક ભગવાનને િવષે �ીિત
હોય તે જ સાચો �યાગી છે.”

9. ગઢડા �થમ ૩૮ ( para.3)

અને વળી �ી�મહારાજ ેબી� વાતા� કરી જ,ે “સાચો �યાગી કેને કહીએ ? તો જ ેપદાથ�નો �યાગ કય� તેનો પાછો કોઈ
િદવસ મનમાં સંક�પ પણ ન થાય. જમે િવ�ાનો �યાગ કય� છે તેનો પાછો સંક�પ થતો નથી, તેમ સંક�પ ન થાય. �યાં
શુક� ��યે નારદ�નો કહેલો �ોક છે જ,ે ‘�ज धम�मधम� च’ અને એ �ોકનું હાદ�  એ છે જ,ે ‘એક આ�ા િવના બી�
જ ેજ ેપદાથ� છે તેનો �યાગ કરીને કેવળ આ�ાપણે વત�વું ને ભગવાનની ઉપાસના કરવી,’ તેને પૂરો �યાગી કહીએ. અને
જ ેગૃહ�થ હિરભ� હોય તે તો જમે જનક રા�એ ક�ું જ,ે ‘આ મારી િમિથલા નગરી બળે છે, પણ તેમાં કાંઈ મા�ં
બળતું નથી’ �યાં �ોક છે જ,ે ‘िमिथलायां �दी�ायां न मे द�ित िक�न’ એમ સમજ ેને ગૃહમાં રહેતો હોય તે ગૃહ�થ
હિરભ� ખરો કહેવાય અને એવી રીતનો જ ે�યાગી ન હોય ને એવી રીતનો જ ેગૃહ�થ ન હોય, તે તો �ાકૃત ભ�
કહેવાય અને મોર૩ે ક�ો એવો જ ેહોય તે તો એકાંિતક ભ� કહેવાય.” એવી રીતે વાતા� કરી.

10. ગઢડા �થમ ૪૩ ( para.9)

અને એ િન�કામ ભ�ને જ ગીતામાં ભગવાને �ાની ક�ો છે અને જ ેસકામ ભ� છે તેને અથા�થ� ક�ો છે, માટે
ભગવાનના ભ�ને ભગવાનની સેવા િવના બીજંુ કાંઈ ન ઈ�છવું અને ઈ�છે તો એમાં એટલી કા�યપ કહેવાય, અને જો
કા�યપ હોય તો િન�કામ એવા જ ેભગવાનના એકાંિતક ભ� તેનો સમાગમ કરીને એ કા�યપને ટાળવી.”

11. ગઢડા �થમ ૪૭ ( para.4)

પછી મુ�ાનંદ�વામીએ પૂ�ું જ,ે “એ ચાર િન�ાવાળાને િવષે કોઈ અિધક-�યૂન છે કે એ ચાર ેતુ�ય છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાં સુધી એક એક િન�ાને િવષે વત�તા હોય �યાં સુધી તો એ ચાર ેસરખા છે અને �ાર ેએ
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ચાર ેિન�ા એકને િવષે વત� �યાર ેતે સવ� થકી અિધક છે અને �ાર ેએ ચાર ેિન�ા એકને િવષે વત� �યાર ેતેને પરમ
ભાગવત કહીએ અને એને જ એકાંિતક ભ� કહીએ.”

12. ગઢડા �થમ ૫૪ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �ીમદ્ ભાગવતના એકાદશ �કંધમાં જનકરા� અને નવ
યોગે�રના સંવાદે કરીને ક�ા જ ેભાગવત ધમ� તેનું જ ેપોષણ તે કેમ થાય ? અને વળી �વને મો�નું જ ે�ાર તે ઉઘાડંુ
કેમ થાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�વધમ�, �ાન, વૈરા�ય અને માહા��ય�ાન તેણે સિહત જ ેભગવાનની
ભિ� તેણે યુ� એવા જ ેભગવાનના એકાંિતક સાધુ તેના �સંગ થકી ભાગવત ધમ�નું પોષણ થાય છે અને વળી �વને
મો�નું જ ે�ાર તે પણ એવા સાધુના �સંગ થકી ઉઘાડંુ થાય છે, તે કિપલદેવ ભગવાને દેવહૂિત ��યે ક�ું છે જે
“�संगमजरं पाशमा�नः कवयो िवदुः । स एव साधुषु कृतो मो��ारमपावृतम्।।” જવેો એ �વને પોતાના સંબંધીને િવષે
�ઢ �સંગ છે તેવો ને તેવો જ �સંગ જો ભગવાનના એકાંિતક સાધુને િવષે થાય તો એ �વને મો�નું �ાર ઉઘાડંુ થાય
છે.”

13. ગઢડા �થમ ૬૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� સાધન કરતા વાસના ટાળવી એ સાધન મોટંુ છે. તે વાસના ટાળવાની એમ
િવગિત છે જ ેશ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ જ ેપંચિવષય તેને િવષે જટેલી પોતાને તૃ�ણા હોય તેનો િવચાર કરવો
જ,ે ‘માર ેજટેલી ભગવાનને િવષે વાસના છે તેટલી જ જગતને િવષે છે કે ઓછી વધુ છે ?’ તેની પરી�ા કરવી. ને જટેલી
ભગવાનની વાત સાંભળવામાં �ો� ઇિ��ય લોભાતી હોય તેટલી જ જગતની વાત સાંભળવામાં લોભાતી હોય તો એમ
�ણવું જ,ે ‘ભગવાનમાં ને જગતમાં બરોબર વાસના છે.’ એવી જ રીતે �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ સવ� િવષયનો
તપાસ કરવો અને �ાર ેએવી રીતે તપાસ કરતો કરતો જગતની વાસનાને ઘટાડતો �ય અને ભગવાનની વાસનાને
વધારતો �ય તેણે કરીને એને પંચિવષયને િવષે સમબુિ� થઈ �ય છે; ને સમબુિ� થયા પછી િનંદા ને �તુિત સરખા
લાગે અને સારો �પશ� ને ભૂંડો �પશ� સરખો લાગે; તેમ જ સા� �પ ને ભૂંડંુ �પ તથા બાળ, યુવાન ને વૃ� એવી જે
�ીઓ તથા કચરો ને કંચન એ સવ� સરખું ભાસે; તેમ જ સારા ને ભૂંડા જ ેરસ ને ગંધ તે પણ સરખા ભાસે. એવી રીતે
�વાભાિવકપણે વતા�ય �યાર ે�ણીએ જ ેવાસના િજતાણી. અને વાસના રિહત વત�વું એ એકાંિતકનો ધમ� છે. અને
વાસના જરાક રહી �ય તો સમાિધવાળો હોય અને નાડી �ાણ તણાતાં હોય તોય પણ વાસના સમાિધમાંથી પાછો
ખ�ચી લાવે છે, માટે વાસના ટાળે તજે એકાંિતક ભ� છે.”

14. ગઢડા �થમ ૬૦ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામી એ પૂ�ું જ,ે “વાસના ટા�યાનો શો ઉપાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક તો
આ�િન�ાની �ઢતા જોઈએ અને બીજંુ પંચિવષયનું તુ�છપણું ���ું જોઈએ અને �ીજંુ ભગવાનનું અિતશય
માહા��ય ���ું જોઈએ જ,ે ‘ભગવાન વૈકંુઠ, ગોલોક, ��મહોલ એ સવ� ધામના પિત છે. માટે એવા ભગવાનને
પામીને તુ�છ િવષયના સુખમાં હંુ શું �ીિત રાખું ?’ એવી રીતે ભગવાનના મિહમાનો િવચાર કર.ે અને વળી એમ િવચાર
કર ેજ,ે ‘ભગવાનને ભજતા થકા પણ જો કોઈક ખોટ રહી જશે ને કદાિપ જો ભગવાનના ધામમાં નિહ જવાય ને
ઈ��લોક તથા ��લોકને િવષે ભગવાન મૂકશે તોય પણ આ લોકના કરતા તો �યાં કોિટ ગણાં વધુ સુખ છે.’ એવો
િવચાર કરીને પણ આ સંસારના તુ�છ સુખ થકી વાસનાએ રિહત થવું અને એવી રીતે ભગવાનનો મિહમા �ણીને
વાસનાએ રિહત થાય છે, �યાર પછી એને એમ જણાય છે જ,ે ‘માર ેકોઈ કાળે વાસના હતી જ નિહ અને એ તો મને
વચમાં કાંઈક �મ જવેું થયું હતું; પણ હંુ તો સદા વાસનાએ રિહત છંુ’, એવું ભાસે છે. અને આવી રીતનો જ ેએકાંિતક
ધમ� તે તો જ ેએવા િનવા�સિનક પુ�ષ હોય અને જનેે ભગવાનને િવષે િ�થિત થઈ હોય તેને વચને કરીને જ પમાય, પણ
�ંથમાં લખી રા�યો હોય તેણે કરીને નથી પમાતો. અને કોઈક સાંભળીને તેવી ને તેવી વાત કહેવા �ય તો કહેતા પણ
આવડે નિહ, માટે જનેે એકાંિતકના ધમ�માં િ�થિત થઈ હોય તે થકી જ એકાંિતકનો ધમ� પમાય છે.”

15. ગઢડા �થમ ૬૧ ( para.4)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય તેને િસિ�ઓ આડી આવે છે, તે જનેે ભગવાનના
િન�યમાં ડગમગાટ હોય તેને જ આવે છે કે િન�યવાળાને આવે છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “િસિ�ઓ તો
જનેે પિરપ� ભગવાનનો િન�ય હોય તેને જ આવે છે અને બી�ને તો િસિ�ઓ ઘણી દુલ�ભ છે. અને એ િસિ�ઓને
પણ એ ભ�ની પરી�ા લેવા સા� ભગવાન જ �ેર ેછે જ,ે ‘એને મારી ઉપર ઘણું હેત છે કે િસિ�ઓ ઉપર ઘણું હેત છે
?’ એવી રીતે ભગવાન પોતાના ભ�ની પરી�ા જુવે છે. પછી જો એ પાકો ભ� હોય ને ભગવાન િવના બીજંુ કાંઈ ન



8/5/2019 એકાંિતક

localhost/save%5d/એકાંિતક.php 5/20

ઈ�છે ને િનવા�સિનક એવો એકાંિતક ભ� હોય તો ભગવાન પોતે તે ભ�ને વશ થઈ �ય છે. “જમે વામન�એ
બિળરા�નું િ�લોકીનું રા� લઈ લીધું અને ચૌદ લોકના બે પગલા કયા� અને �ી� પગલા સા� તે બિળરા�એ
પોતાનું શરીર આ�યું, એવી રીતે ��ા સિહત ભગવાનને સવ��વ આ�યું તો ભગવાને એને વગર વાંકે બાં�યો, તો પણ
ભિ� થકી પ�યો નિહ. �યાર ેએવી પોતાની અન�ય ભિ� જોઈને પોતે ભગવાન તે બળીના બંધનમાં આવતા હવા.
અને ભગવાને તો બિળરા�ને �ણમા� બાં�યો હતો અને ભગવાન તો એની ભિ��પી દોરીએ કરીને બંધાયા છે, તે
આજ િદવસ સુધી પણ અખંડ ભગવાન બિળને દરવાજ ેઊભા છે અને બિળરા�ની �િ� થકી પળમા� પણ ભગવાન
છેટે થતા નથી.” એવી રીતે આપણે પણ બી� સવ� વાસના ટાળીને અને ભગવાનને સવ��વ અપ�ણ કરીને ભગવાનના
દાસ થઈ રહેશું, અને એમ કરતાંય ભગવાન આપણને વધુ દુઃખ દેશે તો ભગવાન પણ પોતે આપણને વશ થઈ જશે.
શા માટે જ ેપોતે, ભ�વ�સલ છે અને કૃપાિસંધુ છે. તે જનેી પોતાને િવષે અિત�ઢ ભિ� દેખે તેને પોતે આધીન થઈ
�ય છે. પછી તે �ેમભિ�એ યુ� જ ેભ�નું મન તે મન�પી દોરીએ કરીને બંધનમાં આવે છે, પછી છૂટવાને સમથ�
થતા નથી. માટે જમે જમે ભગવાન આપણને કસણીમાં રાખે તેમ તેમ વધુ રા� થવું જોઈએ જ,ે ‘ભગવાન જમે જમે
મને વધુ દુઃખ દેશે તેમ તેમ વધુ માર ેવશ થશે અને પળ મા� મારાથી છેટે નિહ રહે.’ એવું સમ�ને જમે જમે ભગવાન
અિત કસણી દેતા �ય તેમ તેમ અિત રા� થવું પણ કોઈ રીતે દુઃખ દેખીને અથવા દેહના સુખ સા� પાછો પગ ભરવો
નિહ.”

16. ગઢડા �થમ ૬૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીમદ્ ભાગવતને િવષે વાસુદેવ, સંકષ�ણ, ��ુ�� અને અિન�� એ ચતુ�યૂ�હની જ
વાતા� છે. તે કોઈ ઠેકાણે એને સગુણ કરી કહે છે અને કોઈ ઠેકાણે એને િનગુ�ણ કરી કહે છે. તે �ાર ેિનગુ�ણ કરીને કહે
છે �યાર ેવાસુદેવ ભગવાનને કહે છે અને �ાર ેસગુણ કરીને કહે છે �યાર ેસંકષ�ણ, અિન��, ��ુ��ને કહે છે. માટે
�ાર ેિનગુ�ણપણે ક�ા હોય �યાર ેસાંભળનારાની ને વાંચનારાની મિત �મી �ય છે. અને એમ �ણે છે જ,ે
‘ભગવાનને તો આકાર નથી.’ તે સમજનારાની અવળી સમજણ છે. અને શા�માં જ ેશ�દ છે તે એકાંિતક ભ� િવના
બી�ને સમ�તા નથી, તે કયા શ�દ ? તો જ,ે ‘ભગવાન અ�પ છે, �ોિતઃ�વ�પ છે, િનગુ�ણ છે ને સવ�� �યાપક છે.’
એવા વચન સાંભળીને મૂખ� હોય તે એમ �ણે જ,ે ‘શા�માં તો ભગવાનને અ�પ જ ક�ા છે; અને જ ેએકાંિતક ભ�
હોય તે તો એમ �ણે જ,ે ‘શા�માં ભગવાનને જ ેઅ�પ ને િનગુ�ણ ક�ા છે, તે તો માિયક એવા જ ે�પ ને ગુણ તેના
િનષેધને અથ� ક�ા છે પણ ભગવાન તો િન�ય િદ�યમૂિત� છે અને અનંત ક�યાણ ગુણે યુ� છે.’ અને તજેના પુજં�પ
ક�ા છે તે તો મૂિત� િવના તજે હોય નિહ, માટે એ તજે તે મૂિત�નું છે. જમે અિ��ની મૂિત� છે તે મૂિત�માંથી અિ��ની
�વાળા �ગટ થાય છે, તેણે કરીને તે અિ��ની મૂિત� દેખાતી નથી અને �વાળા દેખાય છે, પણ સમજુ હોય તે એમ �ણે
જ,ે ‘અિ��ની મૂિત�માંથી જ �વાળા નીકળે છે,’ તેમજ વ�ણની મૂિત�માંથી જળ �કટ થાય છે, તે જળ દેખાય છે ને
વ�ણની મૂિત� દેખાતી નથી, પણ સમજુ હોય તે એમ �ણે જ ેવ�ણની મૂિત�માંથી સવ� જળ છે. તેમ ��સ�ા�પ જ,ે
કોિટ સૂય� જવેો �કાશ છે તે પુ�ષો�મ ભગવાનની મૂિત�નો �કાશ છે અને શા�માં એવા વચન હોય જ,ે ‘જમે કાંટે
કરીને કાંટો કાઢીને પછી બેયનો �યાગ કર ેતેમ ભગવાન પૃ�વીનો ભાર ઉતારવાને કાજ ેદેહને ધર ેછે તે ભાર ઉતારીને
દેહનો �યાગ કર ેછે.’ એવા જ ેશ�દ તેને સાંભળીને મૂખ� હોય તે ભૂલા પડે છે ને ભગવાનને અ�પ સમજ ેછે પણ
ભગવાનની જ ેમૂિત� તેને િદ�ય �ણતા નથી અને એકાંિતક ભ� હોય તે તો એમ �ણે જ,ે �ાર ે�ીકૃ�ણભગવાન
અજુ�નની �િત�ા રાખવાને કાજ ે�ા�ણનો પુ� લેવાને ગયા �યાર ે�ાિરકામાંથી રથ ઉપર બેસીને અજુ�ન સિહત
ચા�યા, તે લોકાલોક પવ�તને ઉ�લંઘીને માયાનો જ ેઅંધકાર તેને સુદશ�નચ�ે કરીને કાપીને તેને િવષે રથને હાંકીને અને
તજેઃપુજંને િવષે �વેશ કરીને ભૂમાપુ�ષ પાસેથી �ા�ણના પુ�ને લઈ આવતા હવા. માટે �ીકૃ�ણભગવાન િદ�યમૂિત�
હતા તો તેને �તાપે કરીને લાકડાનો જ ેરથ અને પંચભૂતના દેહવાળા જ ેઘોડા તે સવ� િદ�ય ને માયા પરજ ેચૈત�ય તે �પે
થતા હવા. અને જો િદ�ય�પ ન થયા હોય તો જટેલું માયાનું કાય� હોય તેટલું માયામાં જ લીન થાય, પણ માયાથી પર જે
�� �યાં સુધી પહોચંે નિહ. માટે જ ેભગવાનની મૂિત�ને �તાપે માિયક પદાથ� હતા તે પણ અમાિયક થયા, એવું જે
ભગવાનનું �વ�પ તેને મૂખ� હોય તે માિયક સમજ;ે અને જ ેએકાંિતક સંત છે તે તો ભગવાનની મૂિત�ને અ�રાતીત
સમજ ેછે, અને મૂિત�માન એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેને ���પ જ ેઅનંત કોિટ મુ� અને અ�રધામ એ સવ�ના
આ�ા �ણે છે. માટે કોઈ ગમે તેવા શા� વંચાતાં હોય અને તેમાં ભગવાનનું િનગુ�ણપણે કરીને �િતપાદન આવે તે
ઠેકાણે એમ �ણવું જ,ે એ ભગવાનની મૂિત�નો મિહમા ક�ો છે પણ ભગવાન તો સદા મૂિત�માન જ છે. એવી રીતે જે
સમજ ેતેને એકાંિતક ભ� કહીએ.”

17. સારંગપુર ૭ ( para.2)

અને �ી�મહારાજ ે�ીમદ્ ભાગવત પુરાણના �થમ �કંધની કથા વંચાવવાનો આરંભ કરા�યો હતો �યાર ેતેમાં એમ
વાતા� આવી જ,ે ‘�ાં મનોમય ચ�ની ધારા કંુિઠત થાય �યાં નૈિમષાર�� �ે� �ણવું.’ એ વાતા�ને સાંભળીને મુ�ાનંદ
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�વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એ મનોમય ચ� તે શું છે ને એની ધારા તે શી સમજવી ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “મનોમય ચ� તે મનને �ણવું અને એની ધારા તે દસ ઇિ��યો છે એમ �ણવું અને તે ઇિ��યો�પ જ ેમનની
ધારા તે જ ેઠેકાણે ઘસાઈને બૂં�ી થઈ �ય તેને નૈિમષાર�� �ે� �ણવું. તે ઠેકાણે જપ, તપ, �ત, �યાન, પ�ૂ એ
આિદક જ ેસુકૃત તેનો જ ેઆરંભ કર ેતે િદન િદન ��યે વૃિ� પામે એવું જ ેનૈિમષાર�� �ે� તે જ ેઠેકાણે ભગવાનના
એકાંિતક સાધુ રહેતા હોય તે ઠેકાણે �ણવું. અને �ાર ેમનોમય ચ�ની ઇિ��યો �પ જ ેધારા તે બૂં�ી થઈ �ય �યારે
શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ પંચિવષયને િવષે �ાંઈ �ીિત રહે નિહ અને �ાર ેકોઈ �પવાન �ી દેખાય
અથવા વ� અલંકારાિદક અિત સુંદર પદાથ� દેખાય �યાર ેમૂળગો તેના મનમાં અિતશય અભાવ આવે, પણ તેમાં
ઇિ��યોની વૃિ� જઈને ચોટે નિહ. જમે અિત તીખી અણીવાળું બાણ હોય, તે જ ેપદાથ�માં ચોટંાડે તે પદાથ�ને વીિંધને
માંહી �વેશ કરી �ય છે અને પાછંુ કાઢ�ું પણ નીસર ેનિહ; અને તેના તે બાણમાંથી ફળ કાઢી લીધું હોય ને પછી થોથું
ર�ું હોય તેનો ભીતંમાં ઘા કર ેતો �યાંથી ઉથડકીને પાછંુ પડે છે, પણ જમે ફળ સોતું ભીતંને િવષે ચોટંી �ય છે તેમ ચોટેં
નિહ, તેમ �ાર ેમનોમય ચ�ની ધારા જ,ે ઇિ��યો તે બૂં�ીયો થઈ �ય �યાર ેગમે તેવો �ે� િવષય હોય તેમાં પણ
ઇિ��યોની વૃિ� ચોટેં નિહ અને થોથાની પેઠે ઇિ��યોની વૃિ�યો પાછી હઠે, એવું વતા�ય �યાર ે�ણીએ જ ેમનોમય
ચ�ની ધારા કંુિઠત થઈ ગઈ. એવું સંતના સમાગમ�પી નૈિમષાર�� �ે� �ાં દેખાય �યાં ક�યાણને ઈ�છવું અને �યાં
અિત �ઢ મન કરીને રહેવું.”

18. સારંગપુર ૧૧ ( para.2)

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

19. સારંગપુર ૧૧ ( para.3)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જમેાં એ સવ� અંગ સંપૂણ� હોય તેની ઉપર તો ભગવાનની કૃપા થાય છે અને જો એ
અંગમાંથી કાંઈક �યૂનતા હોય તો તેની શી ગિત થાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વૈરા�ય, ��ચય�, ��ા,
અિહંસાધમ� અને આ�િન�ા એમાંથી કોઈ અંગમાં �યૂનતા હોય તો આ�યંિતક મો� જ ેભગવાનનું અ�રધામ તેને તો
ન પામે અને એ િવના બી� જ ેભગવાનનાં ધામ છે; તેને પામે અથવા વધુ સવાસિનક હોય તો દેવલોકને પામે. જે
દેવલોકને ભગવાનના ધામ આગળ મો�ધમ�ને િવષે નરક તુ�ય ક�ા છે. અને દેવતામાંથી મનુ�ય થાય ને મનુ�યમાંથી
વળી દેવતા થાય અને “अनेकज�संिस��तो याित परां गितम्” એ �ોકનો પણ એજ અથ� છે જ,ે જ ેભગવાનનો ભ�
સવાસિનક હોય તે નરક ચોરાશીમાં તો ન �ય અને દેવતામાં ને મનુ�યમાં તો અનંત જ�મ ધર.ે પછી �ાર ેપૂવ� ક�ા
એવા વૈરા�યાિદક લ�ણે યુ� થાય �યાર ેજ ભગવાનની કૃપાનું પા� થાય અને પછી ભગવાનનો એકાંિતક ભ� થઈને
ગુણાતીત એવું જ ેભગવાનનું અ�રધામ તેને પામે છે, માટે એક જ�મે અથવા અનંત જ�મે પણ જ ેિદવસ �થમ ક�ા
એવે લ�ણે યુ� થઈને અિતશય િનવા�સિનક થશે �યાર ેજ ભગવાનની કૃપાનું પા� થશે અને આ�યંિતક મો�ને
પામશે, પણ તે િવના તો નિહ જ પામે.”

20. 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
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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
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.”

21. લોયા ૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેપરમહંસ ��યે �� પૂ�ો જ,ે “સ�સંગ થયા પછી દુલ�ભમાં દુલ�ભ તે શું સાધન મા�યું છે ?” પછી એ
��નો ઉ�ર પરમહંસ વતે ન થયો, �યાર ે�ી�મહારાજ ેકય� જ,ે “ એકાંિતકપણું એમાં આવે એ અિતશય દુલ�ભ છે. તે
એકાંિતકપણું તે શું ? તો ધમ�, �ાન અને વૈરા�ય; એ �ણે યુ� જ ેભગવાનની ભિ� કરવી તેને એકાંિતકપણું કહીએ.”
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22. પંચાળા ૩ ( para.4)

અને એવી રીતના જ ે�ાની છે તે �ે� ને �ે��ના �પને �ણીને પોતે �ે���પે થઈને ભગવાનમાં �ીિત કર ેછે. તે
�ે� તે શું ? તો �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ; એ �ણ દેહ તથા ��ત �વ�� અને સુષુિ�; એ �ણ અવ�થા એ સવ� �ે� છે. તે
�ે�ને પોતાના આ�ાથી પૃથક્ �ણે છે જ,ે ‘એ માર ેિવષે કોઈ િદવસ હોય નિહ. હંુ તો એનો �ણનારો છંુ ને અિત
શુ� છંુ, અ�પ છંુ, અિલંગ છંુ, ચેતન છંુ; અને એ �ે� તો અિતમિલન છે, જડ છે, નાશવંત છે.’ અને �ઢપણે સમ�ને ને
એ સવ�થી વૈરા�યને પામીને �વધમ� સિહત જ ેભગવાનને િવષે ભિ� કરવી તેને એકાંિતક◌ી ભિ� કહીએ અને એને
�ાની કહીએ. અને એ જ ે�ાની તે સવ�થી �ે� છે. તે ભગવાને ક�ું છે, “तेषां �ानी िन�यु� एकभ��िव�िश�ते । ि�यो
िह �ािननोऽ�थ�महं स च मम ि�यः ।। उदाराः सव� एवैते �ानी �ा�ैव मे मतम् ।।” એમ સમ�ને ઇિ��યો, અંતઃકરણ,
િવષય એ સવ�ના જ ેમૂળ તે �વમાંથી ઉખેડી નાંખીને ભગવાનને િવષે હેત કરવું એ જ ઠીક છે. અને �ાં સુધી એનાં
મૂળ ઉખાડી ના�યા ન હોય �યાં સુધી એ ઇિ��યો-અંતઃકરણે કરીને ભગવાનનાં દશ�ન-�પશ�નાિદક �પ જ ેકામ તે લેવું,
પણ એને પોતાના હેતુ ન માનવા; વૈરી માનવા અને એનો ગુણ ન લેવો, ‘જ ેએ ભગવાનની ભિ�ને િવષે ઉપકાર કરે
છે.’ કેમ જ;ે ને�ે કરીને ભગવાનનાં દશ�ન થાય છે, �વણે કરીને ભગવાનની કથા સંભળાય છે, �વચાએ કરીને
ભગવાનનો �પશ� થાય છે, નાિસકાએ કરીને ભગવાનની માળા ને તુલસીનો સુગંધ લેવાય છે, મુખે કરીને ભગવાનનાં
કથા-કીત�ન કહેવાય છે તથા િજ�ાએ કરીને ભગવાનની �સાદીનો રસ લેવાય છે; ઈ�યાિદક ભગવાનની ભિ�ને િવષે
ઉપયોગી છે, એમ સમ�ને એનો ગુણ ન લેવો ને એનો િવ�ાસ ન કરવો, એને તો વૈરી જ �ણવાં; કાં જ,ે શું �ણીએ
એ ભગવાનનાં દશ�ન-�પશ�નાિદકે કરીને જ સુખ માનતાં થકા �ીઆિદકના દશ�ન-�પશ�નાિદકે કરીને જ સુખ મનાવી
દે તો ભૂંડંુ થાય. માટે એ પંચ ઇિ��યો�પ શ�ુને કેદમાં રાખીને ભગવાનની ભિ��પ કામ લેવું. જમે કોઈ રા�એ
પોતાના શ�ુને પક�યો હોય, તેને બેડીમાં બાંધી રાખીને કામ કરાવે પણ છૂટો મેલે નિહ ને િવ�ાસ પણ કર ેનિહ; અને
જો તેને છૂટો મેલે ને િવ�ાસ કર ેતો તે રા�ને તે વૈરી િન�ય માર,ે તેમ જો ઇિ��યો�પ વૈરીનો િવ�ાસ કર ેને છૂટાં મૂકે
ને કેદમાં ન રાખે તો એને િન�ય ભગવાનના માગ� થકી પાડી નાખે છે. માટે એનો િવ�ાસ ન કરવો. અને વળી જમે
ઈં�જે કોઈક ગુનેગારને પકડે છે �યાર ેતેને પાજંરામાં ઊભો રાખીને પૂછે છે, પણ છૂટો મૂકતો નથી ને તેનો િવ�ાસ
કરતો નથી, તેમ એ ઇિ��યો-અંતઃકરણને પંચ વત�માનના િનયમ�પ જ ેપાજં�ં તથા બેડી તેમાં રાખીને ભગવાનની
ભિ� કરાવવી; પણ એને િવષે ગુણ ન લેવો, શ�ુભાવ જ રાખવો. અને જો એમને ભિ�માં ઉપયોગી માનીને હેતુ માને
ને એનો ગુણ લે તો ભગવાનનાં દશ�ન-�પશ�નાિદકને િવષે સુખ મનાવતે થકે જો �ીઆિદકને િવષે કાંઈક સુખ મનાવી
દે તો એનું કયુ�- કરા�યું સવ� �યથ� થઈ �ય. જમે ઝાઝો દા�નો ઢગલો હોય ને તેમાં એક અિ��નો તણખો પ�યો હોય
તો તે દા� સવ� ભ�મ થઈ �ય છે, તેમ એનું કાંઈ ઠેકાણું રહેતું નથી. માટે કેવળ આ�ા�પ થયે થકે જ ેભગવાનને િવષે
હેત થાય તે ઠીક છે; એમ અમારો િસ�ાંત છે. અને એવી રીતે જ ેભગવાનમાં હેત કર ેછે તે અમને ગમે છે. અને એમ
પણ િવચાર કરવો જ,ે ‘ભગવાનમાં જવેું �પ છે તેવું બીજ ેનથી, અને જવેો ભગવાનનો �પશ� છે તેવો બીજ ેનથી, અને
જવેો ભગવાનમાં સુગંધ છે તેવો બીજ ેનથી, અને ભગવાનના �વણમાં જવેું સુખ છે તેવું બીજ ેનથી, અને જવેો
ભગવાનમાં રસ છે તેવો બીજ ેનથી;’ એમ ઇિ��યો-અંતઃકરણને લોભ દેખાડીને બી� િવષયથી પાછા વાળવાં એ પણ
સમજણ ઠીક છે.”

23. પંચાળા ૭ ( para.2)

અને �ી�મહારાજ િન�યાનંદ �વામી પાસે �ીમદ્ ભાગવતના �થમ �કંધની કથા કરાવતા હતા, તેમાં ‘ज�ा�� यतः’
એ �ોક �થમ આ�યો, તેનો અથ� કય�; �યાર ે‘य� ि�सग� मृषा’ એવું જ ે�ોકનું પદ તેનો અથ� પોતે �ી�મહારાજ
કરવા લા�યા જ,ે “માયાના �ણ ગુણનો સગ� જ,ે પંચભૂત, ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને દેવતા; તે ભગવાનના �વ�પને િવષે
િ�કાળમાં છે જ નિહ.’ એમ સમજ ેતથા એ �ોકનું પદ જ,ે ‘धा�ा �ेन सदा िनर�कुहकम्’ કે’તાં ધામ જ ેપોતાનું
�વ�પ તેણે કરીને ટા�યું છે એ માયાના સગ��પ કપટ જણેે એવું ભગવાનનું પરમ સ�ય�વ�પ છે. તે આ�યંિતક
�લયને અંતે અ�રધામને િવષે જવેું ભગવાનનું �વ�પ અનંત ઐ�ય�-તજે ેયુ� છે, તેવું ને તેવું જ ��ય� મનુ�ય�પ
ભગવાનને િવષે �ણવું; તેણે ત�વે કરીને ભગવાનને ���ા કહેવાય. અને એ જ ��ય� ભગવાનને મૂઢ �વ છે તે
માિયક �િ�એ કરીને જુએ છે, �યાર ેપોતા જવેા મનુ�ય દેખે છે અને જમે પોતે જ��યો હોય, બાળક થાય, યુવા થાય,
વૃ� થાય ને મરી �ય; તેમ જ ભગવાનને પણ �ણે છે. અને �ાર ેભગવાનના એકાંિતક સાધુના વચનને િવષે િવ�ાસ
લાવીને િન�કપટભાવે કરીને ભગવાનનાં ચરણકમળને ભજ ેછે, �યાર ેએની માિયક �િ� મટે છે; તે પછી એની એ જે
ભગવાનની મૂિત� તેને પરમ ચૈત�ય સત્-િચત્-આનંદમય �ણે છે તે પણ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે “स वेद धातुः पदवी ं
पर� दुर�वीय�� रथा�पाणेः । योऽमायया संततयानुवृ�ा भजेत त�ादसरोजग�म् ।।” અને એ ભગવાનને િવષે જે
બાળક-યુવાન-વૃ�પણું દેખાય છે તથા જ�મ-મરણપણું દેખાય છે, તે તો એની યોગમાયાએ કરીને દેખાય છે, પણ
વ�તુગ�યે તો ભગવાન જવેા છે તેવા ને તેવા જ છે. જમે નટિવ�ાવાળો હોય તે શ� બાંધીને આકાશમાં ઇ��ના શ�ુ જે
અસુરના યો�ા તે સાથે વઢવા �ય છે. પછી કટકા થઇને હેઠો પડે ને તે પછી તે કટકાને ભેગા કરીને તે નટની �ી બળી
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મર.ે પછી થોડીક વાર ેતે નટ પાછો આકાશમાંથી હિથયાર બાંધીને જવેો હતો તેવો ને તેવો જ આવે ને રા� પાસે મોજ
માગે ને કહે જ,ે ‘મારી �ી લાવો.’ એવી રીતની જ ેનટની માયા તે પણ ક�યામાં કોઈને આવતી નથી, તો ભગવાનની
યોગમાયા ક�યામાં કેમ આવે ? અને જ ેનટની માયાને �ણતો હોય તે તો એમ �ણે જ,ે ‘એ નટ મય� પણ નથી ને
બ�યો પણ નથી, જવેો છે તેવો ને તેવો જ છે.’ તેમ ભગવાનના �વ�પને જ ેત�વે કરીને સમજતો હોય તે તો ભગવાનને
અખંડ અિવનાશી જવેા છે તેવા જ સમજ.ે જમે �ીકૃ�ણ ભગવાને દેહ મૂ�ો, �યાર ેએ ભગવાનની પ�ીઓ જે
�િ�મણી આિદક હતી, તે એ ભગવાનના દેહને લઇને બળી મરી; �યાર ેઅ�ાની હતા તેણે તો એમ ���ું જ,ે ‘હવે એ
નાશ થઇ ગયા.’ અને જ ે�ાની હતા તેણે તો એમ ���ું જ,ે ‘અહીથંી અંતધા�ન થઇને બીજ ેઠેકાણે જણાણા છે.’ એમ
ભગવાનને અખંડ સમજ.ે તે પોતે �ીકૃ�ણે ક�ું છે જ,ે “अवजान�� मां मूढा मानुषी ंतनुमाि�तम् । परं भावमजान�ो मम
भूतमहे�रम् ।।” માટે મૂખ� હોય તે જો ભગવાનને સાકાર સમજ,ે તો કેવળ મનુ�ય જવેા જ સમજ ેઅને જો િનરાકાર
સમજ ેતો બી� આકારને જમે માિયક �ણે, તેમ ભગવાનના આકારને પણ માિયક �ણે અને અ�પ એવું ભગવાનનું
�વ�પ ક�પે; માટે એ બે �કાર ેમૂખ�ને તો અવળું પડે છે. અને જો ભગવાનને આકાર ન હોય તો �ાર ેઆ�યંિતક �લય
હતો �યાર ે�ુિતએ એમ ક�ું જ,ે ‘स ऐ�त’ કહેતા તે ભગવાન જ ે‘તે જોતા હવા.’ �યાર ેજો જોયું તો એ ભગવાનનું ને�,
�ો�ાિદક અવયવે સિહત સાકાર એવું િદ�ય �વ�પ જ હતું. અને વળી એમ પણ ક�ું છે જ,ે ‘पु�षेणा�भूतेन
वीय�माध� वीय�वान्’ એવી રીતે પુ�ષ�પે થઇને એ પુ�ષો�મ તેણે માયાને િવષે વીય�ને ધારણ કયુ�, �યાર ેએ ભગવાન
�થમ જ સાકાર હતા. અને એ જ ેપુ�ષો�મનારાયણ તે કોઈ કાય�ને અથ� પુ�ષ�પે થાય છે �યાર ેએ પુ�ષ છે તે
પુ�ષો�મના �કાશમાં લીન થઇ �ય છે ને પુ�ષો�મ જ રહે છે. તેમ જ માયા�પે થાય છે, �યાર ેમાયા પણ
પુ�ષો�મના તજેમાં લીન થઇ �ય છે ને તે �પે ભગવાન જ રહે છે. અને પછી એ ભગવાન મહ��વ�પે થાય છે ને તેમ
જ મહ��વમાંથી થયા જ ેબી� ત�વ તે �પે થાય છે અને પછી તે ત�વનું કાય� જ ેિવરાટ તે �પે થાય છે તથા તે
િવરાટપુ�ષથી થયા જ ે��ાિદક તે �પે થાય છે તથા નારદ સનકાિદક �પે થાય છે. એવી રીતે અનેક �કારના કાય�ને
અથ� જનેે જનેે િવષે એ પુ�ષો�મ ભગવાનનો �વેશ થાય છે, તેને તેને પોતાના �કાશે કરીને લીન કરી નાંખીને પોતે જ
તે �પે કરીને સવ��કષ�ણપણે િવરાજમાન થકા રહે છે અને જનેે િવષે પોતે િવરાજમાન રહે છે; તેના �કાશને પોતે
ઢાંકીને પોતાનો �કાશ �કટ કર ેછે. જમે અિ�� લોઢાને િવષે આવે છે, �યાર ેલોઢાનો જ ેશીતળ ગુણ ને કાળો વણ� તેને
ટાળીને પોતે પોતાના ગુણને �કાશ કર ેછે; તથા જમે સૂય� ઉદય થાય છે, �યાર ેતેના �કાશમાં સવ� તારા ચં�માિદકનાં
તજે લીન થઇ �ય છે ને એક સૂય�નો જ �કાશ રહે છે; તેમ એ ભગવાન જનેે જનેે િવષે આવે છે, �યાર ેતેના તજેનો
પરાભવ કરીને પોતાના �કાશને અિધકપણે જણાવે છે. અને જ ેકાય�ને અથ� પોતે જમેાં �વેશ કય� હતો તે કાય� કરી
ર�ા કેડે તેમાંથી પોતે નોખા નીસરી �ય છે, �યાર ેતો તે પંડે જવેો હોય તેવો રહે છે. અને તેમાં જ ેઅિધક દૈવત જણાતું
હતું તે તો પુ�ષો�મ ભગવાનનું હતું; એમ �ણવું.”

24. પંચાળા ૭ ( para.3)

એવી રીતે સવ�ના કારણ ને સદા િદ�ય સાકાર એવા જ ે��ય� પુ�ષો�મનારાયણ તેની મૂિત�ને િવષે સાકરના રસની
મૂિત�ની પેઠે �યાગભાગ સમજવો નિહ ને જવેી મૂિત� દીઠી હોય તેનું જ �યાન, ઉપાસના, ભિ� કરવી; પણ તેથી કાંઇ
પૃથક્ ન સમજવું. અને તે ભગવાનમાં જ ેદેહભાવ જણાય છે તે તો નટની માયાની પેઠે સમજવો. અને જ ેઆવી રીતે
સમજ ેતેને તે ભગવાનને િવષે કોઈ રીતે મોહ થતો નથી. અને આ વાતા� છે તે કેને સમ�ામાં આવે છે ? તો જનેે એવી
�ઢ �તીિત હોય જ,ે ‘આ�યંિતક �લય થાય છે, �યાર ેપણ ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તે િદ�ય સાકાર�પે કરીને
અ�રધામને િવષે િદ�ય ભોગને ભોગવતા થકા રહે છે અને તે ભગવાનનું �પ ને ભગવાનના ભ�ના �પ તે અનંત
સૂય�-ચં�ના �કાશ સરખા �કાશે યુ� છે;’ એવી �તની જનેે �ઢ મિત હોય તે જ આ વાતા�ને સમ� શકે. અને એવા
તજેોમય િદ�યમૂિત� જ ેભગવાન તે �વોના ક�યાણને અથ� ને પોતાને િવષે નવ �કારની ભિ� �વોને કરાવવાને અથ�
કૃપા કરીને પોતાની જ ેસવ� શિ�ઓ, ઐ�ય�, પાષ�દ તેણે સિહત થકા જ મનુ�ય જવેા થાય છે, �યાર ેપણ જ ેએવા
મમ�ના �ણનારા છે તે ભગવાનનું �વ�પ અ�રધામને િવષે જવેું ર�ું છે તેવું જ પૃ�વીને િવષે જ ેભગવાનનું
મનુ�ય�વ�પ ર�ું છે તેને સમજ ેછે, પણ તે �વ�પને િવષે ને આ �વ�પને િવષે લેશમા� ફેર સમજતા નથી; અને
આવી રીતે જણેે ભગવાનને ���ા, તેણે ત�વે કરીને ભગવાનને ���ા કહેવાય. અને તેને માયાની િનવૃિ� થઇ
કહેવાય. અને એમ જ ે�ણે તેને �ાની ભ� કહીએ ને તેને એકાંિતક ભ� કહીએ. અને આવી રીતે જનેે ��ય�
ભગવાનના �વ�પની �ઢ ઉપાસના હોય ને તેને ભગવાનના �વ�પમાં કોઈ િદવસ માિયકપણાનો સંશય ન થતો હોય
ને કદાિચત્ કોઈ કુસંગને યોગે કરીને અથવા �ાર�ધકમ�ને યોગે કરીને કાંઇ અવળું વતા�ઇ �ય, તો પણ તેનું ક�યાણ
થાય. અને જો આવી રીતે ભગવાનને ���ામાં જનેે સંશય હોય ને તે જો ઉ�વ�રતેા-નૈિ�ક ��ચારી હોય, ને
મહા�યાગી હોય, તો પણ તેનું ક�યાણ થવું અિત કઠણ છે. અને જણેે �થમ એવો �ઢ િન�ય કય� હોય જ,ે ‘�ારે
આ�યંિતક �લય થાય છે તેને અંતે પણ ભગવાન સાકાર છે,’ એવી �ઢ �ંથી �દયમાં પડી હોય ને પછી જો તેને
તજેોમય અિલંગપણું જ ેશા�માં ક�ું હોય, તેનું �વણ થાય તથા એવી વાતા� કોઈ થકી સાંભળે, તોપણ તેને સંશય
થાય નિહ. કેમ જ,ે એ તો એમ સમ�ો છે જ,ે ‘ભગવાન તો સદા સાકાર જ છે, પણ િનરાકાર નથી. અને તે જ ભગવાન
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રામકૃ�ણાિદક મૂિત�ઓને ધારણ કર ેછે; એવી રીતે જનેી �ઢપણે સમજણ હોય તેની પિરપ� િન�ા �ણવી.” એવી
રીતે �ી�મહારાજ ેપોતાના ભ�જનની િશ�ાને અથ� પોતાના �વ�પની જ ેઅન�યિન�ા તે સંબંધી વાતા� કરી. તેને
સાંભળીને સવ� પરમહંસ તથા હિરભ�, તે �ી�મહારાજના �વ�પની એવી જ રીતે િવશેષે �ઢતા કરતા હવા.

25. ગઢડા મ�ય ૪ ( para.4)

પછી વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “જ ેભગવાનનો મિહમા અિતશય સમજતો હોય તેણે કરીને એમ �ણે જ,ે
‘ગમે તેટલા પાપ કયા� હોય ને જો ભગવાનનું એક નામ લીધું હોય તો સવ� પાપ બળીને ભ�મ થઈ �ય’, એવું માહા��ય
સમજતો હોય, તેને કેવી રીતે સમજ ે�યાર ેધમ�માંથી ડગાય નિહ ?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ��નો ઉ�ર કરવા માં�યો
પણ થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનનો મિહમા અિતશય �ણતો હોય તેને તો આવી રીતે
સમ�ય �યાર ેધમ�માં રહેવાય જ,ે ‘માર ેતો અખંડ ભગવાનનું િચંતવન કરીને એકાંિતક ભ� થવું છે. અને જો કામ,
�ોધ, લોભાિદક િવકારને િવષે મારી વૃિ� જશે, તો માર ેભગવાનના િચંતવનમાં એટલો િવ�ેપ થશે; એમ �ણીને
કુમાગ� થકી અિતશય જ ડરતો રહે અને અધમ�ને િવષે કોઈ કાળે �વત� જ નિહ.’ એવી રીતે સમજ ેતો ભગવાનનું
માહા��ય અિતશય સમજતો હોય તો પણ ધમ�માંથી કોઈ કાળે પડે નિહ. અને ભગવાનનું જ ેઅખંડ િચંતવન થવું તે
કાંઈ થોડી વાત નથી. ભગવાનનું િચંતવન કરતા કરતા જો દેહ મૂકે તો તે અિત મોટી પદવીને પામે છે.”

26. 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
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.”

27. ગઢડા મ�ય ૧૪ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનના �વ�પને િવષે જ ેસંત તદા�કપણાને પામે છે, તે સમાિધએ કરીને
પામે છે કે એનો કોઈ બીજો પણ ઉપાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જણેે ભગવાનનું �વ�પ જવેું કાલે અમે
ક�ું તેવું યથાથ� ���ું હોય ને તેમાં કોઈ �તનું ઉ�થાન ર�ું ન હોય; જમે આ લીબંડાનું વૃ� છે તે એકવાર �ણી લીધું
છે, પછી કોઈ રીતે મનમાં સંક�પ થતો નથી જ,ે ‘લીબંડો હશે કે નિહ હોય ?’ એવી રીતે ગમે તેનો સંગ થાય અને ગમે
તેવા શા� સાંભળે પણ કોઈ રીતે કરીને ભગવાનના �વ�પનો જ ેિન�ય કય� હોય તેમાંથી મન ડગમગે નિહ, એવો જે
િન��થાનપણે ભગવાનનો િન�ય; એને અમે તદા�કપણું કહીએ છીએ. ને એવું જ ેએ તદા�કપણું તે ભગવાનના
એકાંિતક ભ�ના �સંગે કરીને થાય છે, પણ કેવળ સમાિધએ કરીને નથી થતું. અને એવું જ ેએ તદા�કપણું તેને જ
િનિવ�ક�પ સમાિધ કહીએ છીએ ને એવી �તની જનેે િનિવ�ક�પ સમાિધ થઈ હોય તે સંતનું �વ�પ પણ િનગુ�ણ ��
જ છે. અને એવા અડગ િન�યવાળા જ ેસંત તે િનવૃિ�માગ�ને િવષે વત� અથવા �વૃિ� માગ�ને િવષે વત� તો પણ એનું
િનગુ�ણ જ �વ�પ છે. જમે નારદ ને સનકાિદક એ સવ� િનવૃિ�માગ�ને િવષે �વ�યા� અને સ�ઋિષ તથા જનકાિદક
રા�, એ સવ� �વૃિ� માગ�ને િવષે �વ�યા� પણ એ સવ�ને ભગવાનના િન�યે કરીને િનગુ�ણ �ણવા. અને જે
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િનવૃિ�માગ�ને િવષે �વ�યા� હોય ને જો ભગવાનનો િન�ય ન હોય તો તેને માિયક ગુણે કરીને સગુણ �ણવા. અને એમ
�ણવું જ,ે ‘આ અિતશય �યાગી જણાય છે, પણ એને ભગવાનનો િન�ય નથી; માટે એ અ�ાની છે, તે જ�ર નરકમાં
જશે.’ અને જનેે ભગવાનના �વ�પનો એવો િન�ય છે ને જો તેમાં કાંઈક થોડી ઘણી ખોટ રહી ગઈ હશે, તો પણ તે
ભૂંડી ગિતને નિહ પામે, તે તો અંતે �તો િનગુ�ણપણાને જ પામશે. અને જનેે ભગવાનના �વ�પનો તો એવો િન�ય
નથી ને તે સૂધો �યાગી રહેતો હોય ને કામ, �ોધ, લોભાિદકને ટા�યામાં સાવધાન વત�તો હોય તો પણ એના ટા�યા
કામાિદક નિહ ટળે અને તે અંતે ખરાબ થઈને નરકમાં જ જશે. અને આવું જ ેભગવાનના �વ�પનું �ાન તે જનેે થયું
હોય ને તેને થોડી બુિ� હોય તો પણ એને મોટી બુિ�વાળો �ણવો; અને આવું ભગવાનના �વ�પનું �ાન જનેે ન
હોય ને તેને જો ઝાઝી બુિ� હોય તો પણ તેને બુિ�હીન �ણવો.”

28. ગઢડા મ�ય ૧૯ ( para.3)

િલખાિવતં �વામી �ીસહ�નંદ� મહારાજના, સવ� પરમહંસ તથા સવ� સ�સંગી બાઈ-ભાઈ નારાયણ વાંચ�ો. બીજંુ,
અમારી આ�ા એમ છે જ,ે �ીકૃ�ણનારાયણ એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન, તેના જ ેઅવતાર તે ધમ�ના �થાપનને અથ�
તથા ��ચય�, અિહંસાિદક ધમ�, આ�િન�ા, વૈરા�ય અને માહા��યે સિહત ભિ�; એ ચાર ગુણે સંપ� એવા જે
પોતાના એકાંિતક ભ� તેને દશ�ન દેવાને અથ� ને તેમની ર�ા કરવાને અથ� તથા અધમ�નો ઉ�છેદ કરવાને અથ�
દેવમનુ�યાિદકને િવષે થાય છે. તે અવતારને િવષે પિત�તાના જવેી અન�યપણે િન�ા રાખવી. જમે સીતા�ને
�ીરામચં�ને િવષે િનદ�ષપણે િન�ા હતી, તેમ િન�ા રાખવી. અને એવા જ ેભગવાન તેની હેતે કરીને માનસી પ�ૂ
કરવી તથા દેહે કરીને નવ �કાર ેભિ� કરવી. અને જો એ �ીકૃ�ણનારાયણના અવતાર પૃ�વીને િવષે �કટ ન હોય તો
તેની જ ે�િતમા તેની પ�ૂ મને કરીને તથા દેહે કરીને ચંદન, પુ�પ, તુલસી આિદક સામ�ી વતે કરવી, પણ ભગવાન
િવના બી� દેવની ઉપાસના ન કરવી. અને જો બી� દેવની ઉપાસના કરીએ તો તેમાં મોટો દોષ લાગે છે ને
પિત�તાપણું �ય છે ને વે�યાના જવેી ભિ� થાય છે. માટે ભગવાનને િવષે સીતા ને �િ�મણીના જવેી ભિ� કરવી.
અને તે ભગવાનનું જ �યાન કરવું અને તે િવના બી� કોઈ દેવનું �યાન ન કરવું. બીજંુ, જ ેસાધુ િસ�ગિતને પા�યા હોય
ને સમાિધિન� હોય તેનું પણ �યાન ન કરવું. અને સવ�ને પોતપોતાના વણા��મ ધમ�ને િવષે �ઢપણે વત�વું. બીજંુ, આ જે
અમારી આ�ા છે તેને જ ેપુ�ષ �ઢપણે પાળશે તેને �ીકૃ�ણનારાયણને િવષે નારદના જવેી �ઢ ભિ� થશે અને આ
અમારી આ�ાને જ ે�ી માનશે તેને �ીકૃ�ણનારાયણને િવષે લ�મી� તથા રાિધકા� આિદક જ ેગોપીઓ, તેના જવેી
ભિ� થશે. અને આ અમારા વચનને જ ેનિહ માને તેની ભિ� વે�યાના જવેી થશે. સંવત્ ૧૮૭૮ના માગશર વિદ ૧૪
ને િદવસ લ�યો છે.” એવી રીતે કાગળ લખીને દેશદેશના સ�સંગી ��યે મોકલા�યો.

29. ગઢડા મ�ય ૨૨ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેપોતાના વૃ�ાંતની વાતા� કરવા માંડી જ,ે “અમે અમદાવાદમાં �ીનરનારાયણ દેવની �િત�ા કરવા
ગયા હતા, �યાર ેહ�રો માણસનો મેળો ભરાયો હતો. પછી �ાર ે�ીનરનારાયણ દેવની �િત�ા થઈ રહી અને
અમદાવાદના �ા�ણો ચોરાશી જમી ર�ા; પછી અમે સાબદા થઈને ચાલી નીસયા�, તે જતેલપુરમાં જઈને રાત ર�ા.
પછી �યાં જઈને એવો િવચાર કરવા માં�યો જ,ે ‘જટેલાં માણસ દે�યાં છે ને જટેલી �વૃિ� દેખી છે, તેને ટાળી નાખવી.’
પછી તેને િવસાયા�ને અથ� હૈયામાં અિતશય દુઃખ થયું, તેણે કરીને શરીર ેપણ માંદા થઈ ગયા. પછી �યાં થકી ધોળકે
જઈને રાત ર�ા અને ધોળકાના ચા�યા એ ને એ િવચારમાં ગામ કો�યને પાસે ગણેશ ધોળકાની રા��ોમાં જઈને રાત
ર�ા. તે િવચાર એવો કરવા માં�યો જ,ે દેહની �મૃિત ન રહી. પછી િવચારતા િવચારતા સવ� �વૃિ�ને િવસારી મેલી ને
જવેા અમે કાંકરીએ તળાવ ઉતયા� નહોતા ને મેળો પણ ભરાયો નહોતો ને �યાર ેકોઈ �તનો ઘાટ નહોતો, તેવી રીતે
સવ� ઘાટ ટાળી ના�યા. અને �ાર ેલૌિકક ઘાટ મટી ગયા �યાર ેઅંત��િ� રહેવા માંડી. પછી અલૌિકક આ�ય� દેખાવા
માં�યા અને દેવતા સંબંધી જ ેભોગ છે, તે દેખાવા માં�યા ને અનંત �કારના િવમાન ને અનંત �કારની અપછરા ને
અનંત �કારના વ� ને અનંત �કારના અલંકાર તે જમે અહી ંમૃ�યુલોકને િવષે છે, તેમ જ �યાં દેખાવા લા�યા; પણ
અમારા અંતરમાં તો એક ભગવાન િવના બીજંુ કાંઈ ગ�યું નિહ. ને જમે અહીનંા પંચિવષય તે અમને તુ�છ ભા�યા ને
તેમાં અમા�ં મન લોભાયુ નિહ, તેમ જ દેવલોક, ��લોક પય��ત અમા�ં મન �ાંય લોભાયું નિહ; તેને દેખીને દેવતા
સવ� અમારા વખાણ કરવા માં�યા જ,ે ‘તમે ભગવાનના એકાંિતક ભ� ખરા; કેમ જ,ે તમા�ં મન ભગવાનને મૂકીને
�ાંય લોભાતું નથી.’ પછી તેમનાં વચન સાંભળીને અમાર ેહૈયાને િવષે સુધી િહંમત આવી. પછી અમે મનને ક�ું જ,ે
તા�ં જવેું �પ છે, તેવું હંુ �ણું છંુ. જો ભગવાન િવના બી� પદાથ�નો ઘાટ ઘ�યો તો તારા ભૂકા કરી નાંખીશ. તેમ જ
બુિ�ને ક�ું જ,ે ભગવાન િવના બીજો િન�ય કય� તો તારી વાત છે. તેમ જ િચ�ને ક�ું જ,ે ભગવાન િવના બીજંુ
િચંતવન કયુ� તો તારા પણ ભૂકા કરી નાંખીશ તેમ જ અહંકારને ક�ું જ,ે ભગવાનના દાસ�વપણા િવના બીજંુ
અિભમાન ધયુ� તો તારો નાશ કરી નાંખીશ. પછી તો અમાર ેજમે આ લોકના પદાથ�ની અ�યંત િવ�મૃિત થઈ હતી તેમ
જ દેવલોક ��લોકના પદાથ�ની પણ અ�યંત િવ�મૃિત થઈ ગઈ. અને �ાર ેએ સવ� સંક�પ ટળી ગયા �યાર ેસંક�પનો
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મંદવાડ હતો તે પણ ટળી ગયો. એવી રીતે ભગવાનનો ભ� હોય તેને વત�વું.” એમ �ી�મહારાજ ેપોતાનું વૃ�ાંત
ભ�જનના ક�યાણને અથ� ક�ું ને પોતે તો સા�ાત્ �ીકૃ�ણ પુ�ષો�મનારાયણ છે.

30. ગઢડા મ�ય ૨૨ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વાસુદેવમાહા��યને િવષે એકાંિતક ભ�ના ધમ� ક�ા છે જ,ે ‘ એકાંિતક ભ� હોય, તે
પોતાનું �પ દેહ માને નિહ ને પોતાને ચૈત�ય �પ માને અને �વધમ�, �ાન ને વૈરા�ય; તેણે સિહત ભગવાનની ભિ� કરે
ને એક ભગવાન િવના બી� કોઈ પદાથ�ની વાસના રાખે નિહ.’ અને એ �ાર ેએ ભગવાનને ભ�ને આવી રીતનો
સાધુ થયો �યાર ેસાધુ થકી કોઈ બી� મોટી પદવી નથી. જમે રા� હોય ને તેની રાણી હોય, તે જટેલામાં રા�નું રા�
છે તેટલામાં રાણીનું રા� પણ કહેવાય અને જવેો રા�નો હુકમ ચાલે તેવો જ રાણીનો પણ હુકમ ચાલે; તેમ
ભગવાનનો જવેો �તાપ છે, તેવો જ એ સાધુનો પણ �તાપ છે. માટે તુ�છ એવા જ ેસંસારના સુખ તે સાધુને ઈ�છવાં
નિહ; કાં જ,ે એ સાધુ �ાર ેભગવાનનાં ધામને પામે છે, �યાર ેઅનંતકોિટ ��ાંડના પિત જ ે��ાિદક ઈ�ર તે
ભગવાનને અથ� જમે અનંત �કારની ભે�-સામ�ીઓ લાવે છે તેમ સાધુને અથ� પણ લાવે છે ને ભગવાનને �તાપે
કરીને એ સાધુ અલૌિકક ઐ�ય�-સામથ�ને પામે છે. એવો મોટો િવચાર હૈયામાં રાખીને એક ભગવાન િવના બીજંુ કાંઈ
પણ મનમાં ઈ�છવું નિહ. અને જમે હાથમાં િચંતામિણ આવી �યાર ેતે િચંતામિણને જતન કરીને રાખવી; કેમ જ,ે જો
હાથમાં િચંતામિણ છે તો જ ેપદાથ�ને ઈ�છશે તે પદાથ�ને આપશે; તેમ ભગવાનના ભ�ને ભગવાનની મૂિત��પી
િચંતામિણને ઝાલી રાખવી પણ તેને મૂકવી જ નિહ, તો એને સવ� વાતની િસિ� થશે.”

31. ગઢડા મ�ય ૩૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સંસારી �વ છે, તેને તો કોઈક ધન દેનારો મળે કે દીકરો દેનારો મળે તો �યાં તરત
�તીિત આવે અને ભગવાનના ભ� હોય તેને તો જં�-મં�, નાટક-ચેટકમાં �ાંઈ �તીિત આવે જ નિહ. અને જે
હિરભ� હોય ને જં�-મં�માં �તીિત કર,ે તે સ�સંગી હોય તે પણ અધ� િવમુખ �ણવો. અને જ ેસાચા ભગવાનના
ભ� હોય તે ઘણા હોય નિહ. યથાથ� ભગવાનના ભ� તો કાિરયાણી ગામમાં માંચો ભ� હતા. તે સ�સંગ થયા મોર
માગ�ના પંથમાં હતા, તો પણ િન�કામી વત�માનમાં ફેર પ�યો નિહ અને પોતે બાળ��ચારી ર�ા. અને કોઈક
કીિમયાવાળો પોતાને ઘેર આવીને ઊતય� હતો, તેણે �ાંબામાંથી �પું કરી દેખા�યું ને પછી એ ભ�ને ક�ું જ,ે ‘તમે
સદા�તી છો, માટે તમને આ બુટી બતાવીને �પું કરતા શીખવું.’ પછી એ ભ�ે લાકડી લઈને તેને ગામ બહાર કાઢી
મૂ�ો અને તેને એમ ક�ું જ,ે ‘અમાર ેતો ભગવાન િવના બી� પદાથ�ની ઈ�છા નથી.’ પછી એ ભ�ને સ�સંગ થયો
�યાર ેભગવાનના એકાંિતક ભ� થયા. માટે જ ેએકાંિતક ભ� હોય, તેને એક તો આ�િન�ા હોય, ને બીજો વૈરા�ય
હોય, ને �ીજો પોતાનો ધમ� �ઢપણે હોય, ને ચોથી �ીકૃ�ણભગવાનને િવષે અ�યંત ભિ� હોય. અને તે એકાંિતક ભ�
�ાર ેદેહ મૂકે �યાર ેતેનો �ીકૃ�ણભગવાનને િવષે �વેશ થાય છે. અને જ ેએકાંિતક ન હોય તેનો તો ��ાિદકમાં �વેશ
થાય છે અથવા સંકષ�ણાિદકને િવષે �વેશ થાય છે; પણ એકાંિતક થયા િવના �ીકૃ�ણવાસુદેવમાં �વેશ થતો નથી. તે
�વેશ તે એમ સમજવો જ,ે જમે અિતશય લોભી હોય તેનો ધનમાં �વેશ થાય છે, ને જમે અિત કામી હોય તેનો
મનગમતી �ીમાં �વેશ થાય છે, ને જમે ઘણીક દોલતવાળો હોય ને તે વાંિઝયો હોય ને તેને દીકરો આવે તો તેનો
દીકરામાં �વેશ થાય છે, તેમ એવી રીતે જનેો �વ જ ેસંગાથે બંધાયો હોય તેને િવષે તેનો �વેશ �ણવો; પણ જમે
જળમાં જળ મળી �ય છે અને અિ��માં અિ�� મળી �ય છે તેમ �વેશ નથી થતો. એ તો જનેો જનેે િવષે �વેશ હોય
તેને પોતાના ઈ�દેવ િવના બી� કોઈ પદાથ�ને િવષે હેત ઉપજ ેનિહ ને એક તેની જ રટના લાગી રહે, ને તે િવના �વે તે
મહાદુઃખના િદવસ ભોગવીને �વે પણ સુખ ન થાય.”

32. ગઢડા મ�ય ૪૬ ( para.2)

પછી કીત�ન ગાઈ ર�ા �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ સંસારને િવષે જ ેસ�પુ�ષ હોય, તેને તો કોઈક �વને
લૌિકક પદાથ�ની હાણ-વૃિ� થતી દેખીને તેની કોરનો હષ�-શોક થાય નિહ અને �ાર ેકોઈકનું મન ભગવાનના
માગ�માંથી પાછંુ પડે �યાર ેખરખરો થાય છે; કાં જ,ે થોડાક કાળ �વવું ને એનો પરલોક બગડશે, માટે એને મોટી હાણ
થાય છે. અને ભગવાનના જ ેઅવતાર પૃ�વીને િવષે થાય છે, તે ધમ�ના �થાપનને અથ� થાય છે, તે કેવળ વણા��મના ધમ�
�થાપન કરવાને અથ� જ નથી થતા; કેમ જ,ે વણા��મના ધમ� તો સ�િષ� આિદક જ ે�વૃિ� ધમ�ના આચાય� છે, તે પણ
�થાપન કર ેછે. માટે એટલા સા� જ ભગવાનના અવતાર નથી થતા; ભગવાનના અવતાર તો પોતાના એકાંિતક
ભ�ના જ ેધમ� તેને �વતા�વવાને અથ� થાય છે. અને વળી જ ેએકાંિતક ભ� છે તેને દેહે કરીને મરવું એ મરણ નથી;
એને તો એકાંિતકના ધમ�માંથી પડી જવાય એ જ મરણ છે. તે �ાર ેભગવાન કે ભગવાનના સંત તેનો હૈયામાં અભાવ
આ�યો �યાર ેએ ભ� એકાંિતકના ધમ�માંથી પ�યો �ણવો. અને તે જો �ોધે કરીને પડયો હોય તો તેને સપ�નો દેહ
આ�યો �ણવો અને તે જો કામે કરીને પ�યો હોય તો ય� રા�સનો અવતાર આ�યો �ણવો. માટે જ ેએકાંિતકના
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ધમ�માંથી પડીને એવા દેહને પા�યા છે ને જો તે ધમ�વાળા હોય અથવા તપ�વી હોય તો પણ તે ધમ� કરીને તથા તપે
કરીને દેવલોકમાં �ય, પણ જણેે ભગવાનનો ને ભગવાનના સંતનો અભાવ લીધો, તે તો ભગવાનના ધામને તો ન જ
પામે. અને વળી જ ેપંચ મહાપાપે યુ� હોય અને તેને જો ભગવાન ને ભગવાનના સંતને િવષે અવગુણ ન આ�યો હોય,
તો તો એનાં પાપ નાશ થઈ �ય ને એનો ભગવાનના ધામમાં િનવાસ થાય. માટે પંચ મહાપાપ થકી પણ ભગવાન ને
ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેવો એ મોટંુ પાપ છે.”

33. ગઢડા મ�ય ૪૮ ( para.3)

અને જો ભગવાનના �વ�પનું િચંતવન થઈ ન શકે તો પણ ધમ�, �ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તેણે યુ� એવા જ ેઆ સાધુ
તેને મ�યે પડી રહેવું. અને અમાર ેપણ એ જ અંતરમાં વાસના છે જ,ે ‘આ દેહને મૂકશું પછી કોઈ રીતનું જ�મ થવાનું
િનિમ� તો નથી, તો પણ અંતરમાં એમ િવચારીએ છીએ જ,ે જ�મ ધયા�નું કોઈક કારણ ઉ�પ� કરીને પણ સંતના
મ�યમાં જ�મ ધરવો,’ એમ જ ઈ�છીએ છીએ. અને જનેે એ કીત�નમાં ક�ું એવી રીતનું િચંતવન થતું હોય તે તો કાળ,
કમ� ને માયાના પાશ થકી મુકાયો છે; અને જનેે ઘેર એવા પુ�ષે જ�મ ધય� તેના માબાપ પણ કૃતાથ� થયા �ણવાં. અને
ભગવાન િવના બી� િવષયનું જ ેિચંતવન કર ેછે તે તો અિતશય ભૂ�યો �ણવો. અને �ી, પુ� ને ધનાિદક પદાથ� તે તો
જ ેજ ેયોિનમાં �ય છે, તે સવ�માં મળે છે; પણ આવા ��વે�ા સંતનો સંગ ને �ીવાસુદેવ ભગવાનનું સા�ા�કાર દશ�ન
ને િચંતવન તે તો અિતશય દુલ�ભ છે. માટે જમે િવષયી જનને પંચિવષયનું િચંતવન અંતઃકરણમાં થયા કર ેછે; તેમ જનેા
અંતરમાં અખંડ ભગવાનનું િચંતવન થયા કર ેએથી ઉપરાંત મનુ�ય દેહનો બીજો લાભ નથી. અને એ તો સવ�
હિરભ�માં મુિખયો છે. અને એ ભ�ને શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ; એ પંચિવષય હોય, તો પણ ભગવાન સંબંધી
જ હોય; અને તેના �વણ તે અખંડ ભગવાનની કથા સાંભળવાને ઈ�છે અને �વચા તે ભગવાનનો �પશ� કરવા ઈ�છે
અને ને� તે ભગવાન ને ભગવાનના સંતના દશ�ન કરવા ઈ�છે અને રસના તે ભગવાનના મહા�સાદના �વાદને ઈ�છે
અને નાિસકા તે ભગવાનને ચ�યાં જ ેપુ�પ તુલસી તેના સુગંધને ઈ�છે, પણ પરમે�ર િવના અ�ય વ�તુને સુખદાયી �ણે
જ નિહ. એવી રીતે જ ેવત� તે ભગવાનનો એકાંિતક ભ� કહેવાય.”

34. ગઢડા મ�ય ૫૫ ( para.2)

પછી તે મુિન કીત�નભિ� કરી ર�ા, �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેું આજ જવેું અંગ હોય તેવું સ�સંગ થયા મોરે
પણ કાંઈક હોય ખ�ં; તે માટે આજ તો સવ� જનેું જવેું અંગ હોય તે તેવું કહો. તેમાં �થમ તો અમે અમા�ં જવેું અંગ છે,
તેવી વાતા� કહીએ છીએ તે સાંભળો જ,ે �ાર ેઅમાર ેબાળ અવ�થા હતી �યાર ેપણ દેવમંિદર હોય �યાં દશ�ને જવું,
કથાવાતા� સાંભળવી, સાધુનો સમાગમ કરવો, તીથ� કરવા જવું; એવી વાતા� ગમતી. અને �ાર ેઘર મૂકીને નીસયા� �યારે
તો વ� રાખવું પણ ગમતું નિહ અને વનમાં જ રહેવું ગમતું. અને બીક તો લેશમા� લાગતી જ નિહ અને વનને િવષે
મોટા મોટા સપ�, િસંહ, હાથી ઈ�યાિદક અનંત જનાવર દીઠામાં આ�યા, પણ કોઈ �કાર ેહૈયામાં મરવાની તો બીક જ
લાગતી નિહ; એવી રીતે મહાવનને િવષે સદા િનભ�ય રહેતા. પછી તીથ�ને િવષે ફરતા ફરતા �ીરામાનંદ �વામી પાસે
આ�યા અને પછી �ીરામાનંદ �વામી �ાર ેઅંતધા�ન થયા તે કેડે સ�સંગનું �ડંુ થવાને અથ� કાંઈક બીક રાખવા માંડી.
પણ અંતરમાં અખંડ િવચાર એવો રહે છે, જમે મનુ�યને મુવા ટાણે પથારી ઉપર સુવાય� હોય �યાર ેતે મનુ�યમાંથી
સહુને પોતાના �વાથ�ની વાસના ટળી �ય છે અને તે મરનારાને પણ સંસાર થકી મન ઉદાસ થઈ �ય છે; તેમનું તેમ
અમાર ેપોતાની કોરનું અને બી�ની કોરનું અંત અવ�થા જવેું સદા વત� છે. અને જટેલું માિયક પદાથ�મા� છે, તે સવ�
નાશવંત ને તુ�છ સરખું જણાયા કર ેછે, પણ એમ િવિ� નથી જણાતી જ,ે ‘આ સા� પદાથ� છે ને આ ભૂંડંુ પદાથ� છે.’
જટેલાં માિયક પદાથ�મા� છે, તે તો સવ� એક સરખા જણાય છે. જમે કાખના મુવાળા છે, તેમાં સારો કયો ને નરસો કયો
? તે તો સારો-નરસો સહુ એક પાડમાં છે; તેમ માિયક પદાથ� પણ સવ� સરખા છે. અને કાંઈક સા�-નરસું જ ેકહીએ
છીએ, તે તો ભગવાનના ભ�ને સા� લગાડવાને અથ� કહીએ છીએ જ,ે આ સા� ભોજન છે, આ સા� વ� છે, આ
સા� ઘરણેું છે, આ સા� ઘર છે, આ સા� ઘોડંુ છે, આ સારાં પુ�પ છે; તે ભ�ને સા� લાગે તે સા� કહીએ છીએ. અને
અમારી સવ� િ�યા છે, તે ભગવાનના ભ�ને અથ� છે, પણ પોતાના સુખને અથ� એકેય િ�યા નથી. અને ભગવાનના જે
એકાંિતક ભ� હોય તેનું જ ેમન તે ભગવાનના �વ�પનું જ િચંતવન કર ેઅને વાણી તે ભગવાનના યશને જ ગાય અને
હાથ તે ભગવાન કે ભગવાનના ભ�ની સેવા પિરચયા�ને જ કર ેઅને કાન તે અખંડ ભગવાનના યશને જ સાંભળે; એમ
ભગવાનની ભિ� �ણીને જ ેજ ેિ�યા કરીએ છીએ તે થાય છે, પણ એ ભગવાનની ભિ� િવના તો અમે સવ�
પદાથ�માંથી ઉદાસી છીએ. જમે કોઈક મોટો રા� હોય ને તેને એક જ દીકરો હોય, અને તે રા� સા�ય-િસ�ેર વષ�નો
થાય ને પછી તેનો દીકરો મરી �ય, �યાર ેતે રા�નું મન સવ� પદાથ�માંથી ઉદાસ થઈ �ય; તેમ અમાર ેપણ ખાતાં-
પીતાં, ઘોડે ચઢતાં, રા�-કુરા�પણામાં સવ� કાળે મન ઉદાસી જ રહે છે.

35. ગઢડા મ�ય ૬૫ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, ભગવાનની વાતા� કરીએ.” �યાર ેતાલ પખાજ લઈને સંત કીત�ન ગાવતા હતા
તે છાના ર�ા અને સવ� હાથ જોડીને સાંભળવા બેઠા. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�વના ક�યાણને અથ�
ભગવાનના રામકૃ�ણાિદક જ ેઅવતાર થાય છે, તેને તો માયાનું કાય� એવું જ ેઆ જગત તેમાં કોઈ ઠેકાણે મોહ થતો
નથી અને પોતાના અલૌિકક �તાપે કરીને િનઃશંક વત� છે. અને પોતાના ભ�જનની ભિ�ને અંગીકાર કરવાને અથ�
પંચિવષયને પણ સારી પેઠે ભોગવે છે. તેને જોઈને આ સંસારને િવષે જ ેઅખતરડા�ા મનુ�ય છે તે પરમે�રને િવષે દોષ
પરઠે છે અને એમ �ણે જ,ે ‘ આ તો પરમે�ર કહેવાય છે, તો પણ એને આપણા કરતા પણ વધુ સંસારને િવષે
આસિ� છે.’ એમ �ણીને ભગવાનને પણ પોતા જવેા મનુ�ય �ણે છે, પણ ભગવાનનો જ ેઅલૌિકક મિહમા તેને
�ણતા નથી; એ જ ભગવાનની માયા છે. અને ��િ�થિતને પા�યા એવા જ ેઆ�દશ� સાધુ તેને પણ આ સંસારને
િવષે કોઈ પદાથ� દેખીને મોહ થતો નથી, તો ��થી પર પર�� એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન, તેને માયા ને માયાના કાય�
થકી િનલ�પ રહેવાય એમાં તે શું કહેવું ? એ તો રહેવાય જ. અને આ�િન�ાવાળા જ ેસંત, તેને આ�િન�ા ને તી�
વૈરા�ય એ બેય હોય તેણે કરીને કોઈ રીતનું બંધન તો ન થાય, પણ જો તેને ભગવાનને િવષે ભિ� ન હોય તો જમે બહુ
�કારના ભોજન ને બહુ �કારના �યજંન કયા� હોય ને તેમાં જો એક લવણ ન હોય તો તે સવ� નકારાં થઈ �ય છે, તેમ
ભગવાનની ભિ� િવના એકલું જ ે���ાન છે તથા વૈરા�ય છે, તે તો નકા�ં જ છે ને સદા અક�યાણકારી જ છે. એમ
�ણીને શુકદેવ� ���વ�પ થયા હતા તો પણ �ીમદ્ ભાગવતને ભણતા હવા અને �ીકૃ�ણભગવાનને િવષે �ઢ
ભિ�ને કરતા હવા. માટે આ�િન�ાવાળાને જો ભગવાનને િવષે ભિ� ન હોય તો એ એને મોટંુ દૂષણ છે. અને જનેે
ભગવાનને િવષે ભિ� હોય તેને પણ જો આ�િન�ા ને વૈરા�ય ન હોય, તો જવેી ભગવાનને િવષે �ીિત હોય તેવી
બી� પદાથ�ને િવષે પણ �ીિત થઈ �ય. માટે એ ભિ�માગ�વાળાને પણ મોટંુ દૂષણ છે. અને જ ેઆવો પિરપ�
ભગવાનનો ભ� હોય તેણે તો ભગવાનનો યથાથ� મિહમા ���ો છે; માટે તેને તો પરમે�ર િવના બીજંુ સવ� તુ�છ
જણાણું છે, તે સા� કોઈ પદાથ�માં તે મોહ પામતો નથી. માટે આ�િન�ા, વૈરા�ય ને ભગવાનને િવષે ભિ�; એ �ણેય
ભેળા હોય �યાર ેકોઈ �તની ખોટ ન કહેવાય. અને એવો જ ેહોય તે તો ભગવાનનો �ાની ભ� કહેવાય, એકાંિતક
ભ� કહેવાય, અન�ય ભ� કહેવાય.”

36. વરતાલ ૧ ( para.2)

પછી વડોદરાવાળા શોભારામ શા�ીએ �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! મુમુ�ુ હોય તે �ાર ેિનિવ�ક�પ
સમાિધને પામે �યાર ેગુણાતીત થાય ને ભગવાનનો એકાંિતક ભ� થાય; �યાર ેજનેે િનિવ�ક�પ સમાિધ ન થાય તેની શી
ગિત થાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાણનો િનરોધ થાય �યાર ેજ િનિવ�ક�પ સમાિધ થાય એમ નથી.
િનિવ�ક�પ સમાિધની રીત તો બી� છે. તે કહીએ તે સાંભળો જ,ે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે

37. 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
���ું. 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.”

38. વરતાલ ૧ ( para.6)

પછી દીનાનાથ ભ�ે �� પૂ�ો જ,ે “મનમાં સંક�પ-િવક�પ ટાળવાનો ઉપાય કર ેઅને જો મનને ન �તી શકે, તો તેની
શી ગિત થાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કૌરવને ને પાંડવને યુ� કરવાનો �ારંભ થયો �યાર ેકૌરવ ને પાંડવે
િવચાયુ� જ,ે ‘આપણે એવે ઠેકાણે યુ� કરીએ જ,ે તે યુ�માં જ ેકોઈ મર ેતો પણ તેના �વનું �ડંુ થાય.’ એવું િવચારીને
કુ��ે�ને િવષે યુ� કયુ�. પછી ��યા તેનું પણ સા� થયું ને એ સં�ામમાં મરાયા તેને પણ દેવલોકની �ાિ� થઈ ને રા�
થકી પણ અિધક સુખને પા�યા. તેમ જ ેમન સાથે લડાઈ આદર ેઅને જો મનને �તે તો િનિવ�ક�પ િ�થિતને પામે ને
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ભગવાનનો એકાંિતક ભ� થાય, અને જો મન આગળ હાર ેતો પણ યોગ�� થાય. તે પછી એક જ�મે અથવા બે જ�મે
અથવા ઘણે જ�મે પણ અં�યે �તો એ એકાંિતક ભ� થાય, પણ એણે દાખડો કય� તે છૂટી ન પડે. માટે બુિ�વાન
હોય તેને તો પોતાના ક�યાણને અથ� મન સાથે જ�ર વૈર બાંધવું. પછી એ મનને �તશે તો પણ સા� છે ને એ મનથી
હારશે તો પણ યોગ�� થશે; તેમાં અં�યે �તાં સા� છે. તે માટે જ ેક�યાણને ઈ�છે તેને તો મન સાથે જ�ર વૈર
બાંધવું.”

39. વરતાલ ૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આપણા ઉ�વ સં�દાયને િવષે �ાન, વૈરા�ય, ધમ� અને ભગવાનની ભિ�; એ ચાર
વાનાં જમેાં હોય તે એકાંિતક ભ� કહેવાય; અને આપણા સ�સંગમાં મોટો કરવા યો�ય પણ તે જ છે. અને એ ચાર
સંપૂણ� ન હોય ને એક જ મુ�યપણે કરીને હોય તો પણ �ણ જ ેબાકી ર�ાં તે, તે એકના પેટામાં આવી �ય, એવું એક
કયું એ ચારમેાં �ે� છે ?” �યાર ેગોપાળાનંદ �વામીએ તથા મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એવો તે એક
ધમ� છે, તે ધમ� હોય તો �ણે વાનાં તે પુ�ષમાં આવે.”

40. વરતાલ ૩ ( para.4)

�યાર ેશુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “�ાર ેએક માહા��યે સિહત ભિ�એ કરીને સંપૂણ� થાય, �યાર ેએક ભિ� જ કેમ ન કહી
ને ચાર વાનાં શા સા� ક�ા?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અિતશય માહા��ય સિહત ભિ� ભગવાનને િવષે હોય
તો એક ભિ�ને િવષે �ણે આવી �ય અને સામા�ય ભિ� હોય તો એકમાં �ણ ન આવે. માટે, ‘ચાર વાનાંએ સિહત
જ ેભિ� તે જમેાં હોય તે એકાંિતક ભ� કહેવાય,’ એમ ક�ું છે. અને એવી અસાધારણ ભિ� તો પૃથુરા�ને હતી, તે
ભગવાને વર દેવાનું ક�ું �યાર ેભગવાનની કથા સાંભ�યા સા� દસ હ�ર કાન મા�યા પણ બીજંુ કાંઈ ન માં�યું. અને જે
ગોપીઓને રાસ�ીડામાં ન જવા દીધી તે દેહ મૂકીને �ીકૃ�ણ પાસે ગઈ. એવી અસાધારણ ભિ� હોય તો �ાનાિદક
�ણે એક ભિ�માં આવી �ય.”

41. વરતાલ ૩ ( para.5)

�યાર ે��ાનંદ�વામીએ પૂ�ું જ,ે “એવી અસાધારણ ભિ� શે ઉપાયે કરીને આવે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“મોટાપુ�ષની સેવા થકી આવે છે. તે મોટાપુ�ષ પણ ચાર �કારના છે. એક તો દીવા જવેા ને બી� મશાલ જવેા ને
�ી� વીજળી જવેા ને ચોથા વડવાનળ અિ�� જવેા; તેમાં દીવા જવેા હોય તે તો િવષય�પી વાયુએ કરીને ઓલાઈ
�ય. ને મશાલ જવેા હોય તે પણ તેથી અિધક િવષય�પી વાયુ લાગે તો તેણે કરીને ઓલાઈ �ય. ને વીજળી જવેા જે
હોય તે તો માયા�પી વરસાદને પાણીએ કરીને પણ ન ઓલાય. અને વડવાનળ અિ�� જવેા હોય, તે તો જમે વડવાનળ
સમુ�માં રહે છે પણ સમુ�ના જળનો ઓલા�યો ઓલાતો નથી અને સમુ�ના જળને પીને મૂળ�ાર ેકાઢી નાખે છે તે
પાણી મીઠંુ થાય છે, તેને મેઘ લાવીને સંસારમાં વૃિ� કર ેછે, તેણે કરીને નાના �કારના રસ થાય છે. તેમ એવા જે
મોટાપુ�ષ છે તે સમુ�ના જળ જવેા ખારા �વ હોય તેને પણ મીઠા કરી નાખે છે. એવી રીતે એ ચાર �કારના જે
મોટાપુ�ષ ક�ા તેમાં જ ેવીજળીના અિ�� જવેા તથા સમુ�ના અિ�� જવેા મોટાપુ�ષ છે, તેમની સેવા જો પોતપોતાના
ધમ�માં રહીને મન, કમ�, વચને કર ેતો તે �વના �દયમાં માહા��ય સિહત ભિ� આવે છે. તે વીજળીના અિ�� જવેા તો
સાધનદશાવાળા ભગવાનના એકાંિતક સાધુ છે અને વડવાનળ અિ�� જવેા તો િસ�દશાવાળા ભગવાનના પરમ
એકાંિતક સાધુ છે એમ �ણવું.”

42. વરતાલ ૪ ( para.3)

એમ ઉ�ર કરીને પછી �ી�મહારાજ �� પૂછતા હવા જ,ે “ભગવાનનો એકાંિતક ભ� એવો જ ેયોગી હોય, તે
સાં�યશા� ને યોગશા� એ બેયનો મત એક વાસુદેવ નારાયણ પર છે એમ �ણે. માટે તે યોગી કયે �કાર ેભગવાનના
�વ�પમાં વૃિ� રાખે ? અને કેમ પોતાના મનને ચલાવે ? ને તે મન ભેળી કેમ મૂિત�ને રાખે ? અને તે કેવી રીતે અંતરમાં
વૃિ� રાખે ? ને કેવી રીતે બારણે વૃિ� રાખે ? અને િન�ા�પી લય ને સંક�પ િવક�પ�પી િવ�ેપ તે થકી કેવી યોગની
કળાએ કરીને જુદો પડે? એનો ઉ�ર કહો.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ તથા ગોપાળાનંદ �વામીએ જવેું આવ�યું તેવું
ક�ું, પણ કોઈ થકી ઉ�ર થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે જળનો ફુવારો હોય તેને યોગે કરીને ઘૂમરી
ખાઈને જળ ઊંચું ઊછળે છે, તેમ અંતઃકરણ�પી જ ેફુવારો, તેને િવષે �વની વૃિ� છે તે ઘૂમરી ખાઈને પંચ ઇિ��ય �ારે
ઊછળે છે તેને જ ેયોગી હોય તે બે �કાર ેકરીને, એક વૃિ�એ કરીને તો પોતાના �દયને િવષે સા�ી�પે ર�ા એવા જે
�ીવાસુદેવ ભગવાન તેનું િચંતવન કર ેઅને બી� વૃિ� છે તેને તો �િ��ાર ેકરીને બહાર રાખે અને તે વૃિ�એ કરીને
બહાર ભગવાનનું િચંતવન કર.ે તે પણ નખિશખા પય��ત સમ� મૂિત�નું ભેળું જ િચંતવન કર ેપણ એક એક અંગનું જુદંુ
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જુદંુ િચંતવન ન કર.ે જમે મોટંુ મંિદર હોય તેને એકસામટંુ ભેળું જ જુવે તથા જમે મોટો પવ�ત હોય તેને એકસામટો ભેળો
ને ભેળો જ જુવે, એવી રીતે ભગવાનના �વ�પને જુવે પણ એક એક અંગ ન જુવે. અને તે મૂિત�ને �ાર ેપોતાની �િ�
આગળ છેટે ધાર,ે ને તે મૂિત�ને પડખે બીજંુ કાંઈક પદાથ� દેખાય તો તે મૂિત� છેટે ધારી છે તેને ઢંૂકડી લાવીને પોતાની
નાિસકાના અ�ની ઉપર એ મૂિત�ને રાખે, એમ કરતા પણ આસપાસ કાંઈક પદાથ� જણાય તો પોતાની �કુિટના મ�યને
િવષે મૂિત�ને ધાર,ે એમ કરતા જો આળસ કે િન�ા જવેું જણાય તો વળી મૂિત�ને �િ� આગળ છેટે ધાર.ે પછી જમે છોકરા
પતંગને ઉડાડે છે તેવી રીતે મૂિત��પી પતંગને પોતાની વૃિ��પી જ ેદોરી, તેણે કરીને મૂિત�ને ઊંચી ચઢાવે અને વળી
પાછી હેઠી લાવે અને અડખે પડખે ડોલાવે, એવી રીતે યોગકળાએ કરીને �ાર ેસચેત થાય �યાર ેવળી પાછી મૂિત�ને
નાિસકાને અ�ે ધાર ેને �યાંથી �કુિટમાં લાવીને �દયને િવષે મૂિત�ને ઉતાર.ે અને અંતરને િવષે સા�ી�પ જ ેમૂિત� અને
બહારની મૂિત� એ બેયને એક કર.ે પછી અંતઃકરણની બે �કાર ેવૃિ� હોય તે એક થઈ �ય છે એમ કરતા જો આળસ કે
િન�ા જવેું જણાય તો વળી બે �કાર ેવૃિ�ને કરીને મૂિત�ને બહાર લાવે, એવી રીતે જ ે�ો�, �વક્, રસના અને ��ાણ; તે
�ાર ેપણ યોગકળા સાધે અને તેમજ મન, બુિ�, િચ� અને અહંકાર; તે �ાર ેપણ ભગવાનની મૂિત�ને ધાર.ે અને ઇિ��યો
ને અંતઃકરણ એ સવ�ને સાં�યિવચાર ેકરીને જ જુદા કરીને એકલા ચૈત�યને િવષે જ ભગવાનની મૂિત�ને ધાર.ે અને તે
ભગવાનની મૂિત�ને અંતરમાં કે બહાર ધારી હોય અને તે સમે કોઈક �યવહાર સંબંધી િવ�ેપ આડા આવે તો તે િવ�ેપનું
પણ મૂિત�ને ધારવાપણે કરીને સમાધાન કર,ે પણ િવ�ેપને િવષે પોતાની યોગકળાનો �યાગ ન કર.ે એવી રીતની
યોગકળાએ યુ� એ યોગી વત� છે.”

43. વરતાલ ૬ ( para.2)

પછી ચીમનરાવ�એ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �વ �ાર ે�થમ �લયકાળે કારણ શરીર ેયુ� થકા માયાને િવષે
લીન હતા, પછી સૃિ�સમયને િવષે એ �વોને �થૂળ, સૂ�મ દેહની �ાિ� થઈ તથા દેવ, મનુ�ય, પશુ, પ�ી આિદક�પ
જ ેિવિચ�પણું થયું, તે કમ� કરીને થયું ? અથવા ભગવાનની ઈ�છાએ કરીને થયું ? અને જો કમ� કરીને થયું, એમ કહીએ
તો જનૈ મતની સ�યતા થાય, અને જો ભગવાનની ઈ�છાએ કરીને થયું, એમ કહીએ તો ભગવાનને િવષે િવષમપણું ને
િનદ� યપણું આવે; માટે એ જવેી રીતે હોય તેવી રીતે કૃપા કરીને કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ �� તમને
પૂછતા આવડયો નિહ. કેમજ,ે જ ેકારણ શરીર છે તેને િવષે �થૂળ, સૂ�મ એ જ ેબે દેહ, તે બીજવૃ��યાયે કરીને ર�ા છે,
માટે એને કારણ શરીર કહે છે. અને એ જ ેકારણ શરીર છે તે અિવ�ા�ક છે ને અનાિદ છે ને સંિચત કમ� યુ� છે. અને
જમે બીજને ફોતરાને િન�ય સંબંધ છે અને ભૂિમને ને ગંધને જમે િન�ય સંબંધ છે, તેમ �વને ને કારણ શરીરને િન�ય
સંબંધ છે અને જમે પૃ�વીને િવષે બીજ ર�ાં છે. તે વષા�કાળે જળના યોગને પામીને ઊગી નીસર ેછે, તેમ માયાને િવષે
કારણ શરીર ેયુ� થકા ર�ા એવા જ ે�વ, તે ઉ�પિ�કાળને િવષે ફળ�દાતા એવા જ ેપરમે�ર, તેની �િ�ને પામીને
પોતપોતાનાં કમ�ને અનુસાર ેનાના �કારના દેહને પામે છે. અને નાિ�તક એવા જ ેજનૈ છે તે તો કેવળ કમ�ને જ કતા� કહે
છે, પણ પરમે�રને કમ�ફળ�દાતા નથી કહેતા. તે નાિ�તકનો મત ખોટો છે. માટે એકલું કાળનું જ બળ કોઈ કહે તે પણ
�માણ નિહ, ને એકલું કમ�નું બળ કોઈ કહે તે પણ �માણ નિહ, ને એકલું પરમે�રની ઈ�છાનું બળ કોઈ કહે તે પણ
�માણ નિહ, એ તો જ ેસમે જનેું �ધાનપણું હોય તે સમે શા�માં તેનું જ �ધાનપણું ક�ું હોય, પણ સવ� ઠેકાણે એનું એ
લેવું નિહ. કેમ જ,ે �ાર ે�થમ આ િવ� ર�યું �યાર ે�થમનો જ ેસ�યયુગ, તેને િવષે સવ� મનુ�યના સંક�પ સ�ય થતા
અને સવ� �ા�ણ હતા અને મનમાં સંક�પ ધાર ે�યાર ેસંક�પમા�ે કરીને જ પુ�ની ઉ�પિ� થતી અને સૌને ઘેર ક�પવૃ�
હતા અને જટેલાં મનુ�ય હતા તે સવ� પરમે�રનું જ ભજન કરતા. અને �ાર ે�ેતાયુગ આ�યો �યાર ેમનુ�યના સંક�પ
સ�ય ર�ા નિહ, �ાર ેક�પવૃ� હેઠે �ય �યાર ેસ�ય સંક�પ થાય અને �ીનો �પશ� કર ે�યાર ેપુ�ની ઉ�પિ� થાય. અને
�ાર ે�ાપરયુગ આ�યો �યાર ે�ીનો અંગસંગ કર ે�યાર ેપુ�ની ઉ�પિ� થાય. અને એવી રીતે જ ેસ�યયુગ, �ેતાયુગની
રીત તે સવ� સ�યયુગ, �ેતાયુગમાં ન હોય, એ તો �થમ સ�યયુગ ને �થમ �ેતાયુગ હતા તેમાં હતી. એવી રીતે �ારે
શુભ કાળ બળવાનપણે �વત�, �યાર ે�વના અશુભ કમ�ના સામ�ય�ને �યૂન કરી નાખે છે. અને �ાર ેઅિતશય દુિભ��
વષ� આવે �યાર ેસવ� ��ને દુઃખ આવે અથવા ભાર ેલડાઈ થાય �યાર ેલ�ાવિધ માણસ એકકાળે મરાઈ �ય છે; �યારે
શું બધાયનું એક ભેળે શુભ કમ� ખૂટી ગયું ? એ તો અશુભ કાળની જ અિતશય સામથ� છે, તેણે �વના શુભ કમ�ના
બળને હઠાવી દીધું. માટે �ાર ેબળવાન કાળનો વેગ �વત� �યાર ેકમ�નો મેળ રહે નિહ, કમ�માં સુખ લ�યું હોય તે દુઃખ
થઈ �ય ને કમ�માં �વવું લ�યું હોય તે કાળે કરીને મરી �ય. એવી રીતે �ાર ેબળવાન કાળનો વેગ હોય �યાર ેકાળે
કરીને જ સવ� થાય છે, એમ શા�માં લ�યું હોય. અને �ાર ેઘણાક મનુ�ય ભગવાનના એકાંિતક ભ� થાય છે, �યારે
કિળયુગને િવષે પણ સ�યયુગ થાય છે. એ ઠેકાણે એકાંિતક ભ�ના જ ેભગવાનની ભિ� સંબંધી શુભ કમ� તેનું જોર
શા�માં ક�ું હોય, પણ કાળનું જોર ક�ું ન હોય. તે વાતા�ને ���ા િવના નાિ�તક મતવાળા છે તે કેવળ કમ�ને જ
સવ�કતા� કહે છે, પણ એમ નથી �ણતા જ,ે એ તો ભગવાનના એકાંિતક જ ેભ� તેના કમ�નું સામ�ય� ક�ું છે, પણ
િવમુખ �વના કમ�નું એવું સામ�ય� ક�ું નથી. અને �ાર ેભગવાન એવો સંક�પ ધારીને �કટ થાય છે જ,ે ‘આ દેહે
કરીને તો પા�-કુપા� જ ેજ ે�વને મારી મૂિત�નો યોગ થાય, તે સવ�નું ક�યાણ કરવું છે.’ �યાર ેકાળનું ને કમ�નું કાંઈ
સામ�ય� રહે નિહ, �યાર ેતો એકલું પરમે�રનું જ સામ�ય� રહે છે. તે �ાર ેભગવાને કૃ�ણાવતાર ધાય� �યાર ેમહાપાપણી



8/5/2019 એકાંિતક

localhost/save%5d/એકાંિતક.php 17/20

જ ેપૂતના, તેણે ભગવાનને ઝેર પાયું. તેને �ીકૃ�ણ ભગવાને પોતાની માતા જ ેયશોદા� તે બરોબર ગિત આપી. અને
બી� પણ મહાપાપી દૈ�ય હતા તે ભગવાનને મારવા આ�યા હતા, તેને પણ �ીકૃ�ણ ભગવાન પરમપદ આપતા હવા.
ને બી� પણ જ ેજ ેભાવે કરીને �ીકૃ�ણ ભગવાનના સંબંધને પા�યા તે સવ�નું ક�યાણ કયુ�. માટે એ ઠેકાણે તો
પરમે�રનું જ બળ અિતશય ક�ું છે પણ કાળનું કે કમ�નું કાંઈ સામ�ય� નથી ક�ું. માટે જ ેઠેકાણે જવેું �કરણ તે ઠેકાણે
તેવું �ણવું.”

44. અમદાવાદ ૧ ( para.3)

એટલી વાતા� કરી ર�ા �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એવું �યાન તે અ�ાંગયોગને માગ� કરીને �ાણાયામ કરતો
હોય તેને જ િસ� થાય છે કે બી�ને પણ થાય છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાણાયામવાળાનો કાંઈ મેળ
નથી, એ તો જો એવા �યાનનો અ�યાસ કર ેને તે પરમે�રનો એકાંિતક ભ� હોય તો તેને જ એ �યાન િસ� થાય છે;
પણ બી� �વ થકી તો એ માગ�ને િવષે ચલાતું જ નથી. માટે એ �યાનના જ ેઅિધકારી છે તેને તો ક�ું એવું જ ેએ
�યાન તે થકી બીજો ત�કાળ િસ� થયાનો ઉપાય નથી.”

45. અમદાવાદ ૨ ( para.4)

�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેમાિયક ઉપાિધને ત�ને ભગવાનને ભજ ેછે તેને તો તમે �યૂન કહો છો ને જ ેમાિયક
ઉપાિધએ સિહત થકો પરમે�રને િવષે �ીિતવાન છે તેને �ે� કહો છો; તે એ કેવી રીતે �ે� છે ?” પછી એ ��નું
કોઈથી સમાધાન ન થયું, પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગીતામાં ચાર �કારના ભ� ક�ા છે, તેમાં �ાનીને જ
ભગવાને પોતાનો આ�ા ક�ો છે. માટે જ ેમાિયક ઉપાિધને ત�ને ���પ થઈને ભગવાનને ભજ ેતે જ ભ� �ે� છે.
શા માટે જ,ે િન�ય �લય જ ેસુષુિ�, ને િનિમ� �લય જ ે��ાની સુષુિ�, ને �ાકૃત �લય જ ે�કૃિતનું કાય� સવ� �કૃિતને
િવષે લીન થઈ �ય, અને આ�યંિતક �લય જ ે�ાન�લય, તેમાં તો �કૃિત પય��ત સવ� ��ના �કાશને િવષે લીન થઈ
�ય છે. અને િન�ય �લયમાં �વની ઉપાિધ લીન થઈ �ય છે અને િનિમ� �લયમાં ઈ�રની ઉપાિધ લીન થઈ �ય
છે, અને �ાકૃત �લયમાં પુ�ષની ઉપાિધ સવ� લીન થઈ �ય છે. પણ �ાર ેસૃિ� સ��ય છે �યાર ેએ �ણેને પોતપોતાની
ઉપાિધ વળગે છે. અને આ�યંિતક �લય જ ે�ાન�લય તેણે કરીને જણેે માિયક ઉપાિધનો �યાગ કય�, તેને તો પાછી
કોઈ કાળે માિયક ઉપાિધ વળગતી નથી. અને જો એ કોઈક કાળે દેહ ધર ેતો જમે ભગવાન �વતં� થકા દેહ ધર ેછે તેમ
તે પણ �વતં� થકો દેહ ધર ેછે, પણ કાળ, કમ� ને માયા તેને આધીન થકો દેહને નથી ધરતો. માટે ���પ થઈને જે
પરમે�રને ભજ ેતે જ �ે� છે અને આ વાતા� છે તે જ ેપરમે�રનો અન�ય ભ� છે અને એકાંિતક ભ�ના લ�ણે યુ�
છે તેને જ સમ�ય છે.”

46. ગઢડા અં�ય ૧૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કીત�ન રાખો, હવે ભગવદ્ વાતા� કરીએ.” એમ કહીને �ી�મહારાજ ેમુિનમંડળ ��યે
�� પૂ�ો જ,ે “�વનો દેહ છે તે તો પૂવ�કમ�ને આધીન છે, તેનો એક િનધા�ર રહેતો નથી. તે �ારકે સાજો રહે ને �ારકે
કમા�ધીનપણે કરીને માંદો થઈ �ય, ને �ારકે �વતં� વત�તો હોય ને �ારકે પરાધીન પણ થઈ �ય, અને ધાયુ� હોય તે
ઠેકાણે રહેવાય કે ન જ રહેવાય. અને �ારકે હિરભ�ના મંડળમાં રહેતા હોઈએ ને કમ� કે કાળને યોગે કરીને નોખા
પડી ગયા ને એકલા જ રહી જવાય, �યાર ેજ ેજ ેિનયમ રાખવાની �ઢતા હોય તેનો કાંઈ મેળ રહે નિહ અથવા ઈં�જે
જવેો કોઈક રા� હોય ને તેણે �ાંઈક પરવશ રા�યા અથવા પોતાના મન ને ઇિ��યો તે ઈં�જે જવેા જ છે તેણે જ
પરવશ રા�યા. �યાર ેજ ેસંતના મંડળમાં રહેવું ને સ�સંગની મયા�દા પાળવી તેનો કાંઈ મેળ રહે નિહ. અને શા�માં તો
એમ જ ક�ું છે જ,ે ‘ધમ�, �ાન, વૈરા�ય અને ભિ� એ ચાર સંપૂણ� હોય �યાર ેએકાંિતક ભ� કહેવાય ને એકાંિતકની જે
મુિ� છે તેને પામે’ અને કાળ-કમ�ને યોગે કરીને દેહની �યવ�થા તો એકની એક રહે એમ જણાતું નથી; માટે
ભગવાનના ભ�ને કેવી રીતે એકાંિતકપણું રહે છે ? એ �� છે.” પછી ગોપાળાનંદ �વામી, ચૈત�યાનંદ �વામી,
િન�યાનંદ �વામી, મુ�ાનંદ �વામી, ��ાનંદ �વામી, શુકમુિન ઈ�યાિદક મોટા મોટા સાધુ હતા તેમણે જવેું જનેે
જણાયું તેવો ઉ�ર કય�, પણ એ ��નું સમાધાન ન થયું.

47. ગઢડા અં�ય ૨૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેગોપાળાનંદ �વામીને ને શુકમુિનને ��-ઉ�ર કરવાની આ�ા કરી. પછી શુકમુિનએ ગોપાળાનંદ
�વામીને �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનની જ ેભિ� છે તેણે કરીને �વ ભગવાનની માયાને તર ેછે ને અ�રધામને પામે છે.
અને જ ેધમ� છે તેણે કરીને તો દેવલોકની �ાિ� થાય છે ને તે પુ��ને અંતે પાછો દેવલોકમાંથી તે �વ પડી �ય છે. અને
ભગવાનના જ ેઅવતાર થાય છે તે તો �ાર ે�ાર ેધમ�ની �લાિન થાય છે �યાર ે�યાર ેતે ધમ�ના �થાપન કરવાને અથ�
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થાય છે; પણ ભિ�ના �થાપનને અથ� થતા નથી. અને જ ે�ાિ� ભિ� વતે થાય છે તે �ાિ� ધમ� કરીને જણાતી નથી.
માટે ભિ� સરખી �ે �કાર ેધમ�માં મોટાઈ આવે ? એ �� છે.” પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ એ ��નો ઉ�ર કરવા
માં�યો, તે જ ેજ ેવાત કરી તેમાં ધમ� તે ભિ�ના અંગ�પ થઈ �ય પણ કોઈ રીતે ભિ� સરખું ધમ�માં ગૌરવ આવે
નિહ. પછી એ વાતા� સાંભળીને �ી�મહારાજ અિતશય હસતા હવા અને એમ બો�યા જ,ે “એ ��નો ઉ�ર ઘણો
કઠણ છે. માટે �યો, અમે એનો ઉ�ર કરીએ જ૧ે, એ ધમ� તો બે �કારનો છે : એક િનવૃિ�ધમ� છે ને બીજો �વૃિ�ધમ� છે.
તે એ બે �કારનો ધમ� તે ભગવાનના સંબંધે સિહત પણ છે ને ભગવાનના સંબંધે રિહત પણ છે. તેમાં ભગવાનનાં સંબંધે
સિહત જ ેધમ� છે તે તો નારદ, સનકાિદક, શુક�, �ુવ, ��ાદ, અંબરીષ એ આિદક જ ેભ�જન તેનો છે; અને એ ધમ�ને
જ ભાગવત ધમ� કહે છે તથા એકાંિતક ધમ� કહે છે ને તે ધમ� અને ભિ� તો બે નથી, એક જ છે. અને જ ેધમ��થાપનને
અથ� ભગવાનના અવતાર થાય છે, તે પણ એ જ ધમ�ના �થાપનને અથ� થાય છે. અને જ ેકેવળ વણા��મના ધમ� છે તે તો
ભાગવત ધમ� થકી અિતશય ગૌણ છે. અને ભાગવત ધમ� કરીને તો �વ જ ેતે ભગવાનની માયાને તરીને પુ�ષો�મના
ધામને પામે છે. માટે ભાગવત ધમ� ને ભિ� એનું તો એકસરખું ગૌરવ છે અને �ાિ� પણ એકસરખી જ છે. એવી રીતે
ભિ�ની ને ધમ�ની સરખી મોટાઈ છે. અને કેવળ જ ેવણા��મના ધમ� તે તો તે થકી અિતશય દૂબળા છે ને તેનું ફળ પણ
નાશવંત છે.”

48. ગઢડા અં�ય ૨૧ ( para.3)

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

49. ગઢડા અં�ય ૨૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજને મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનના જ ેભ� તે અ�રધામને િવષે ભગવાનની
સેવામાં રહે છે, તે સેવાની �ાિ�નાં જ ેસાધન તે શા છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��ા, �વધમ�, વૈરા�ય, સવ�
�કાર ેઇિ��યોનો િન�હ કરવો, અિહંસા, ��ચય�, સાધુનો સમાગમ, આ�િન�ા, માહા��ય�ાને યુ� એવી જે
ભગવાનની િન�ળ ભિ�, સંતોષ, િનદ�ભપણું, દયા, તપ, પોતાથી ગુણે કરીને મોટા જ ેભગવાનના ભ� તેમને િવષે
ગુ�ભાવ રાખીને તેમને બહુ �કાર ેમાનવા, પોતાને બરોબિરયા જ ેભગવાનના ભ� તેમને િવષે િમ�ભાવ રાખવો,
પોતાથી ઊતરતા જ ેભગવાનના ભ� તેમને િવષે િશ�યભાવ રાખીને તેમનું િહત કરવું; એવી રીતે આ સોળ સાધને
કરીને ભગવાનના એકાંિતક ભ� જ ેતે અ�રધામને િવષે ભગવાનની સેવાને �ડી રીતે પામે છે.”

50. ગઢડા અં�ય ૩૩ ( para.3)
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પછી �ી�મહારાજ એમ બો�યા જ,ે “વાસુદેવ ભગવાનનો એકાંિતક ભ� કેને કહીએ ? તો જનેે િવષે �વધમ�, �ાન,
વૈરા�ય અને માહા��યે યુ� એવી વાસુદેવ ભગવાનની અન�ય ભિ�, એટલાં વાનાં હોય તેને એકાંિતક ભ� કહીએ.
અને એની ગિત એમ કહી છે જ,ે ‘એનો વાસુદેવ ભગવાનમાં �વેશ થાય.’ તે �વેશ તે શું ? તો તજેના મંડળને િવષે
િદ�યમૂિત� એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તેને િવષે એ ભ�ને �નેહ હોય, તે �નેહે કરીને વાસુદેવ ભગવાનની મૂિત�ને િવષે
એના મનનું િનરંતર અનુસંધાન રહે ને આસ� થકો વત� ને એવી રીતે ર�ો થકો એ વાસુદેવ ભગવાનની સેવાને િવષે
પણ બહાર થકી રહે. ‘જમે લ�મી� છે તે વાસુદેવ ભગવાનના �દયને િવષે િચ��પે �નેહના આિધ�પણે કરીને ર�ાં
છે ને બહાર થકી �ી�પે કરીને સેવામાં પણ ર�ાં છે,’ તેમ એ એકાંિતક ભ�નો વાસુદેવ ભગવાનને િવષે �વેશ
�ણવો. અને હમણાં પણ જ ેભ�ને ભગવાનની કથા, કીત�ન, નામ�મરણ ઈ�યાિદક જ ેદસ �કારની ભિ� તથા
ભગવાનનું માહા��ય તથા �વધમ� તથા વૈરા�ય તથા આ�િન�ા તથા સંતનો સમાગમ એનું બંધાણ હોય, તે એવું હોય
જ,ે ‘તે િવના કોઈ રીતે ચાલે જ નિહ.’ જમે અફીણ આિદકનો બંધાણી હોય તેને તે િવના ચાલે નિહ ને તે અફીણ તો
કડવું ઝેર છે, તો પણ અફીણના બંધાણીને અફીણ િવના ચાલે નિહ. તથા દા�નું બંધાણ હોય તો તે દા� પણ પીવે
�યાર ેગળું બળે એવો છે તો પણ તે િવના ચાલે નિહ. તે એને ઘણાક �િપયા આપે તો પણ તે બંધાણથી તે વહાલા ન
થાય ને ન લે. કેમ જ,ે એ �યસન એના �વ સંગાથે જડાઈ ગયું છે. તેમ જનેે ભગવદ્ ભિ� આિદક િ�યાનું બંધાણ થયું
હોય તે ગમે તેવો કુસંગ થાય તો પણ તે િવના એને ચાલે જ નિહ. ને એ િવના બી� કાય�માં એનું મન રા� થાય નિહ. ને
ભગવદ્ ભિ� આિદક િ�યામાં એનો �વ જડાઈ ગયો હોય ને એનો જ એને અિત ઈશક હોય, એવો જ ેભગવાનનો
ભ� તેનો પણ વાસુદેવ ભગવાનને િવષે �વેશ છે એમ �ણવું. અને તે ભગવદ્ ભ� કેવો હોય ? તો ભગવાનની સેવા
િવના ચતુધા� મુિ�ને પણ ન ઈ�છે તો બી�ની શી વાતા� ? એવો હોય તે ભગવાનનો એકાંિતક ભ� �ણવો ને એને
કોઈ પદાથ�માં ઈશક ન હોય, અને એવો ન હોય ને �ારકે ભગવાનની ભિ�માં સુવાણ થાય ને જો કુસંગનો યોગ થાય
તો ભિ�ને ભૂલી �ય ને તે ચાળે ચઢી �ય, એને તો �ાકૃત દેહાિભમાની કહીએ, પણ એ ભ� ખરો નિહ ને એનો
િવ�ાસ નિહ.”

51. ગઢડા અં�ય ૩૫ ( para.6)

પછી શુકમુિનએ �ી�મહારાજને પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! સાધુના �દયમાં ભગવાન ર�ા હોય ને તેના �ોહથી
ભગવાનનો �ોહ થાય ને તેની સેવા કરીએ તો ભગવાનની સેવા થાય, તે સાધુના લ�ણ શા છે ? તે કહો.” �યારે
�ી�મહારાજ થોડીક વાર િવચારીને કૃપા કરીને બો�યા જ,ે (૧). “�થમ તો મોટંુ લ�ણ એ છે જ,ે ભગવાનને �ારયે
પણ િનરાકાર ન સમજ.ે સદાય િદ�ય સાકારમૂિત� સમજ.ે અને ગમે એટલાં પુરાણ, ઉપિનષદ્, વેદ ઈ�યાિદક �ંથનું
�વણ થાય ને તેમાં િનરાકારપણા જવેું સાંભ�યામાં આવે તો પણ એમ �ણે જ,ે ‘કાં તો આપણને એ શા�નો અથ�
સમ�તો નથી, ને કાં તો એમાં કેમ ક�ું હશે ! પણ ભગવાન તો સદા સાકાર જ છે.’ અને જો સાકાર ન સમજ ેતો તેની
ઉપાસના �ઢ ન કહેવાય. અને સાકાર ન હોય તેને િવષે આકાશની પેઠે કતા�પણું ન કહેવાય તથા એક દેશને િવષે
રહેવાપણું ન કહેવાય. માટે ભગવાન તો સદા સાકાર જ છે ને અનેક ��ાંડની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લયના કતા� છે ને સદા
પોતાના અ�રધામને િવષે િવરાજમાન છે ને રા�િધરાજ છે ને તે જ આ ��ય� છે. એવી રીતે જ ેઆ સમજણ તે કોઈ
રીતે કોઈ કાળે ડગી ન �ય, સદા એમ જ સમજ;ે એક તો એ લ�ણ હોય. (૨). તથા એ ભગવાનની જ ેએકાંિતક ભિ�
તેને પોતે કરતો હોય અને એ ભગવાનનું જ ેનામ�મરણ ને કથા-કીત�નાિદક તેને કોઈ કરતું હોય તેને દેખીને મનમાં બહુ
રા� થાય. (૩). તથા એ ભગવાનના ભ�માં રહેવું હોય તેમાં કોઈ �વભાવ આડો આવે નિહ અને તે �વભાવને મૂકે
પણ ભગવદ્ ભ�ના સંગનો �યાગ ન કર.ે અને તે પોતાના �વભાવને સાધુ ખોદે, તો સાધુનો અભાવ ન લે અને પોતાના
�વભાવનો અવગુણ લેતો રહે, પણ કચવાઈને ભ�ના સમૂહમાંથી છેટે રહેવાનો કોઈ િદવસ મન ઘાટ પણ ન કર.ે એમ
ને એમ ભ�ના સમૂહમાં પ�યો રહે એવો હોય. (૪). તથા સા� વ�, સા� ભોજન, સા� જળ તથા જ ેજ ેકોઈ સા�
પદાથ� પોતાને �ા� થાય તો મન એમ ઘાટ કર ેજ,ે ‘આ પદાથ� હંુ ભગવાનના ભ�ને આપું તો ઠીક,’ અને તે પદાથ� તેને
આપે ને રા� થાય, એવો હોય. (૫). તથા ભ�ના સમૂહમાં રહેતો હોય ને તેની કોરનું એમ ન થાય જ,ે ‘આ તો કેટલાક
વષ� ભેગો ર�ો પણ એના અંતરનો તો કાંઈ તાગ આ�યો નિહ, ને આ તે કોણ �ણે કેવોય હશે ? એનું તો કાંઈ કળાતું
નથી.” એવો ન હોય ને જવેો એ માંહી-બાહેર હોય તેને સવ� �ણે જ,ે ‘આ તે આવો છે.’ એવો જ ેસરલ �વભાવવાળો
હોય. (૬). અને શાંત �વભાવવાળો હોય તો પણ કુસંગીની સોબત ન ગમે ને તે થાય તો તપી �ય, એવી રીતે િવમુખના
સંગની �વાભાિવક અ�િચ વત�તી હોય. ૬. આવે છો લ�ણે યુ� જ ેસાધુ હોય તેના �દયમાં સા�ાત્ ભગવાન
િવરાજમાન છે એમ �ણવું. અને એવા સાધુનો �ોહ કય� તો ભગવાનનો �ોહ કયા� બરોબર પાપ લાગે અને એવા
સાધુની સેવા કર ેતો ભગવાનની સેવા કયા� તુ�ય ફળ થાય છે.”

52. ગઢડા અં�ય ૩૮ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે સાં�યાિદક શા�ના િવચાર ેકરીને એમ િન�ય કય� છે જ,ે માયાના કાય�માંથી
ઉ�પ� થયા જ ેઆકાર મા� તે સવ� િમ�યા છે. કેમ જ,ે એ સવ� આકાર કાળે કરીને નાશ પામે છે. અને ભગવાનના
અ�રધામને િવષે જ ેભગવાનનો આકાર છે તથા તે ભગવાનના પાષ�દ જ ેમુ� તેમના જ ેઆકાર છે, તે સવ� સ�ય છે ને
િદ�ય છે ને અિતશય �કાશે યુ� છે. અને તે ભગવાનનો ને તે મુ�નો જ ેઆકાર તે પુ�ષના જવેો િ�ભજુ છે અને
સિ�ચદાનંદ�પ છે. અને તે અ�રધામને િવષે ર�ા જ ેએ ભગવાન, તે જ ેતે, તે મુ� પુ�ષ તેમણે િદ�ય એવા જ ેનાના
�કારના ઉપચાર, તેણે કરીને સે�યા થકા ને તે મુ� પુ�ષને પરમ આનંદને ઉપ�વતા થકા સદા િવરાજમાન છે. અને
એવા સવ�પરી જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે જ દયાએ કરીને �વોના ક�યાણને અથ� આ પૃ�વીને િવષે �કટ થયા થકા
સવ� જનના નયનગોચર વત� છે. ને તમારા ઈ�દેવ છે, ને તમારી સેવાને અંગીકાર કર ેછે. અને એવા જ ેએ ��ય�
પુ�ષો�મ ભગવાન તેના �વ�પમાં ને અ�રધામને િવષે ર�ા જ ેભગવાન; તેના �વ�પમાં કાંઈ પણ ભેદ નથી, એ બે
એક જ છે. અને એવા જ ેઆ ��ય� પુ�ષો�મ ભગવાન તે અ�રાિદક સવ�ના િનયંતા છે, ઈ�રના પણ ઈ�ર છે, ને
સવ� કારણના પણ કારણ છે, ને સવ�પરી વત� છે, ને સવ� અવતારના અવતારી છે, ને તમાર ેસવ�ને એકાંિતકભાવે કરીને
ઉપાસના કરવા યો�ય છે. અને આ ભગવાનના જ ેપૂવ� ઘણાક અવતાર થયા છે, તે પણ નમ�કાર કરવા યો�ય છે ને
પજૂવા યો�ય છે.”

(કુલ: 88)


