
8/5/2019 ઐ�ય�

localhost/save%5d/ઐ�ય�.php 1/14

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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીકૃ�ણભગવાનનો ��ય�પણે િન�ય કય� હોય અને તેની ભિ� કરતો હોય અને
તેના દશ�ન કરતો હોય, તો પણ જ ેપોતાને પૂણ�કામ ન માને અને અંતઃકરણમાં �યૂનતા વત� જ,ે ‘ગોલોક, વૈકંુઠાિદક
ધામને િવષે જ ેઆ ને આ ભગવાનનું તજેોમય �પ છે તે મને �ાં સુધી દેખાયું નથી �યાં સુધી મા�ં પિરપૂણ� ક�યાણ
થયું નથી,’ એવું જનેે અ�ાન હોય તેના મુખથી ભગવાનની વાત પણ ન સાંભળવી. અને જ ે��ય� ભગવાનને િવષે �ઢ
િન�ા રાખે છે અને તેને દશ�ને કરીને જ પોતાને પિરપૂણ� માને છે અને બીજંુ કાંઈ નથી ઈ�છતો, તેને તો ભગવાન પોતે
બળા�કાર ેપોતાના ધામને િવષે જ ેપોતાનાં ઐ�ય� છે અને પોતાની મૂિત�યો છે તેને દેખાડે છે. માટે જનેે ભગવાનને િવષે
અન�ય િન�ા હોય તેને ��ય� ભગવાન િવના બીજંુ કાંઈ ઈ�છવું નિહ.”

2. 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
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.

3. ગઢડા �થમ ૨૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ અધ� ઘડી સુધી તો પોતાની નાિસકાના અ� સામું જોઈ ર�ા ને પછી બો�યા જ,ે “પરમે�રને
ભજવાની તો સવ�ને ઈ�છા છે, પણ સમજણમાં ફેર રહે છે. માટે જનેી આવી સમજણ હોય તેના �દયમાં ભગવાન સવ�
�કાર ેિનવાસ કરીને રહે છે. તેની િવગત જ,ે જ ેએમ સમજતો હોય જ,ે ‘આ પૃ�વી જનેી રાખી િ�થર રહી છે ને ડોલાવી
ડોલે છે તથા આ તારામંડળ જનેું રા�યું અધર ર�ું છે તથા જનેા વરસા�યા મેઘ વષ� છે તથા જનેી આ�ાએ કરીને સૂય�-
ચં� ઉદય-અ�તપણાને પામે છે તથા ચં�માની કળા વધે-ઘટે છે તથા પાળ િવનાનો સમુ� જનેી મયા�દામાં રહે છે તથા
જળના િબંદુમાંથી મનુ�ય ઉ�પ� થાય છે અને તેને હાથ, પગ, નાક, કાન એ આિદક દસ ઇિ��યો થઈ આવે છે તથા
આકાશને િવષે અધર જળ રાખી મૂ�ું છે અને તેમાં ગાજ-વીજ થાય છે, એવા અનંત આ�ય� છે, તે સવ� મને મ�યા
એવા જ ેભગવાન તેના કયા� જ થાય છે,’ એમ સમજ;ે પણ �ગટ �માણ જ ેભગવાન તે િવના બીજો કોઈ એ આ�ય�નો
કરનારો છે એમ માને નિહ. અને ‘પૂવ� જ ેજ ેઅનંત �કારના આ�ય� થઈ ગયા છે તથા હમણાં જ ેથાય છે તથા આગળ
થશે તે સવ� મને મ�યા એવા જ ે��ય� ભગવાન તે વતે જ થાય છે’ એમ સમજ.ે અને વળી પોતે એમ જ સમજતો હોય
જ,ે ‘ચાહે કોઈ મારી ઉપર ધૂળ નાંખો, ચાહે કોઈ ગમે તેવું અપમાન કરો, ચાહે કોઈ હાથીએ બેસાડો, ચાહે કોઈ નાક-
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કાન કાપીને ગધેડે બેસાડો, તેમાં માર ેસમભાવ છે.’ તથા જનેે �પવાન એવી યૌવન �ી અથવા કુ�પવાન �ી અથવા
વૃ� �ી તેને િવષે તુ�યભાવ રહે છે. તથા સુવણ�નો ઢગલો હોય તથા પ�થરનો ઢગલો હોય તે બેયને જ ેતુ�ય �ણે છે;
એવી �તના �ાન, ભિ�, વૈરા�યાિદક જ ેઅનંત શુભ ગુણ તેણે યુ� જ ેભ� હોય તેના �દયમાં ભગવાન િનવાસ કરે
છે. પછી તે ભ� જ ેતે ભગવાનને �તાપે કરીને અનંત �કારના ઐ�ય�ને પામે છે ને અનંત �વના ઉ�ારને કર ેછે. અને
એવી સામથ�એ યુ� થકો પણ અ�ય �વના માન-અપમાનને સહન કર ેછે એ પણ મોટી સામથ� છે; કાં જ,ે સમથ�
થકા ઝરણા કરવી તે કોઈથી થાય નિહ, એવી રીતે જરણા કર ેતેને અિત મોટા �ણવા. અને એ સમથ� તો કેવા જ,ે
એના ને�માં ભગવાન જોનારા છે તે માટે ��ાંડમાં જટેલા �વ �ાણી છે તેના ને�ને �કાશ કરવાને સમથ� થાય છે
અને એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન છે તે માટે ��ાંડમાં સવ� �વના પગને િવષે ચાલવાની શિ�ને પોષણ કરવાને
એ સમથ� થાય છે; એમ એ સંતની સવ� ઇિ��યોમાં ભગવાન ર�ા છે, તે માટે એ સંત તો ��ાંડમાં સવ� �વોના
ઇિ��યોને �કાશ કરવાને સમથ� થાય છે. માટે એ સંત તો સવ� જગતના આધાર �પ છે, તે તુ�છ �વનું અપમાન સહે તે
એમની એ અિતશય મો�પ છે. અને એવી રીતની �માવાળા છે તે જ અિત મોટા છે. અને જ ેઆં�યો કાઢીને પોતાથી
ગરીબ હોય તેને િબવરાવે છે ને મનમાં �ણે જ,ે ‘હંુ મોટો થયો છંુ,’ પણ એ મોટો નથી અથવા િસ�ાઈ દેખાડીને
લોકોને ડરાવે છે, એવા જ ેજગતમાં �વ છે તે ભગવાનના ભ� નથી એ તો માયાના �વ છે અને યમપુરીના
અિધકારી છે. અને એવાની જ ેમો�પ છે તે સંસારના માગ�માં છે. જમે સંસારમાં જનેે ઘોડંુ ચડવા ન હોય તેથી જનેે ઘોડંુ
હોય તે મોટો, અને એક ઘોડંુ જનેે હોય તેથી જનેે પાંચ ઘોડાં હોય તે મોટો; એમ જમે જમે અિધક સંપિ� જનેે હોય તેમ
સંસાર �યવહારમાં અિત મોટો કહેવાય, પણ પરમે�ર ભ�ામાં એ મોટો નથી. અને જનેી મિત એવી હોય જ,ે ‘આ �ી
તો અિતશય �પવાન છે અને આ વ� તો અિતશય સા� છે અને આ મેડી તો ઘણી સારી છે અને આ તુંબડી તો
અિતશય સારી છે ને આ પા� તો અિતશય સા� છે,’ એવી રીતના જ ેગૃહ�થ તથા ભેખધારી તે સવ� તુ�છ બુિ�વાળા
છે. �યાર ેતમે કહેશો જ,ે એનું ક�યાણ થશે કે નિહ થાય ? તો ક�યાણ તો પામર જવેો સ�સંગમાં હોય તેનુંયે થાય છે,
પણ મોર ેકહી એવી જ ેસંતતા તે એમાં કોઈ દહાડે આવતી નથી તથા પૂવ� ક�ા એવા જ ેસંત તેના જ ેગુણ તે પણ
એવામાં આવતા નથી; કાં જ,ે એ પા� થયો નથી.” એમ વાતા� કરીને ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને �ી�મહારાજ
દાદાખાચરના દરબારમાં પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

4. ગઢડા �થમ ૪૩ ( para.2)

તે સમે �ી�મહારાજ સવ� ભ�જન ઉપર ક�ણાની �િ�એ કરીને સવ� સામું જોઈને બો�યા જ,ે “સવ� સાંભળો, એક
�� પૂછીએ છીએ જ,ે �ીમદ્ ભાગવત પુરાણમાં ક�ું છે જ,ે ‘જ ેભગવાનના ભ� હોય તે ચાર �કારની મુિ�ને નથી
ઈ�છતા,’ અને બી� પણ જ ેજ ેભગવાનના મોટા ભ� છે તે એમ કહે છે જ,ે ‘ભગવાનના ભ� હોય તે ચાર �કારની
મુિ�ને નથી ઈ�છતા.’ તે ચાર �કારની મુિ� તે શું ? તો (૧) એક તો ભગવાનના લોકમાં રહેવું અને (૨) બીજંુ
ભગવાનને સમીપે રહેવું અને (૩) �ીજંુ ભગવાનના સરખું �પ પામવું અને (૪) ચોથું ભગવાનના સરખું ઐ�ય� પામવું;
એવી રીતે જ ેચાર �કારની મુિ� છે તેને તો ભગવાનનો ભ� નથી ઈ�છતો ને કેવળ ભગવાનની સેવાને ઈ�છે છે, તે
એ ભ� ચાર �કારની મુિ�ને શા સા� નથી ઈ�છતો ? એ �� છે, તેનો ઉ�ર જનેે જવેો આવડે તેવો તે કરો.” પછી
સવ� પરમહંસ ઉ�ર કરવા લા�યા પણ ઉ�ર થયો નિહ, �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએ
છીએ જ,ે જ ેભગવાનનો ભ� થઈને એ ચાર �કારની મુિ�ની ઈ�છા રાખે તો તે સકામ ભ� કહેવાય અને જ ેએ
ચતુધા� મુિ�ને ન ઈ�છે ને કેવળ ભગવાનની સેવાને જ ઈ�છે તે િન�કામ ભ� કહેવાય. તે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જે

5. ગઢડા �થમ ૪૩ ( para.7)

એનો અથ� એ છે જ,ે જ ેભગવાનના િન�કામ ભ� છે તે સેવા જ ેભગવાનની પિરચયા� કરવી તે જો એ ચતુધા� મુિ�માં
ન હોય તો એને ઈ�છે જ નિહ ને એક સેવાને જ ઈ�છે છે અને એવા જ ેિન�કામ ભ� તેમને ભગવાન પોતાની સેવામાં
રાખે છે, અને એ ભ� નથી ઈ�છતા તો પણ બળા�કાર ેભગવાન એને પોતાનાં ઐ�ય� સુખને પમાડે છે. તે કિપલદેવ
ભગવાને ક�ું છે જ,ે ‘अथ िवभूितं मम मायािवन�ामै�य�म�ा�मनु�वृ�म् ।

6. ગઢડા �થમ ૫૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��-ઉ�ર કરો.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાનને
િવષે અસાધારણ �ેમ થાય તેનું શું કારણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક તો ભગવાનનો િવ�ાસ હોય જ,ે
‘આ મને મ�યા છે તે િન�ય જ ભગવાન છે,’ તથા આિ�તકપણું હોય તથા ભગવાનનાં જ ેઐ�ય� તેને �ણે જ,ે ‘આ
ભગવાન છે તે ��મહોલ, ગોલોક, �ેત�ીપ એ આિદક સવ� ધામના પિત છે તથા અનંતકોિટ ��ાંડના પિત છે તથા
સવ�ના કતા� છે અને પુ�ષ, કાળ, કમ�, માયા, �ણ ગુણ, ચોિવશ ત�વ, ��ાિદક દેવ એ કોઈને આ ��ાંડના કતા� �ણે
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નિહ, એક ભગવાન પુ�ષો�મને જ કતા� �ણે અને સવ�ના અંતયા�મી �ણે.’ એવી રીતની સમજણે સિહત જ ે��ય�
ભગવાનના �વ�પને િવષે િન�ય તે જ પરમે�રને િવષે અસાધારણ �નેહનું કારણ છે.”

7. ગઢડા �થમ ૬૩ ( para.5)

એવી રીતે અિત સમથ� અને અિત �કાશે યુ� અને અિત મોટા જ ેએ ભગવાન તે પોતાનું જ ેઆવું ઐ�ય� અને તજે
તેને પોતામાં સમાવીને �વના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા થાય છે અને મનુ�ય દશ�ન કરી શકે તથા સેવા અચ�નાિદક
કરી શકે એવું �પ ધારણ કર ેછે. ‘જમે કીડીના પગમાં ઝીણો કાંટો વા�યો હોય તેને બરછી તથા નરણેીએ કરીને કાઢે
તો નીસર ેનિહ, તે તો અિતશય ઝીણું લોઢંુ હોય તેણે કરીને નીસર.ે’ તેમ ભગવાન પણ પોતાની મોટાઈને પોતામાં
સમાવીને અિતશય અ�પ �પનું ધારણ કર ેછે; ‘જમે અિ�� પોતાનો �કાશ અને �વાળા તેને સમાવીને મનુ�ય જવેો
થાય,’ તેમ ભગવાન પણ પોતાની સામથ� છુપાવીને �વના ક�યાણને અથ� મનુ�યની પેઠે વત� છે. અને જ ેમૂખ� હોય તે
તો એમ �ણે જ,ે ‘ભગવાન કાંઈ સામથ� કેમ �ગટ કરતા નથી ?’ પણ ભગવાન તો મૂળગી �વના ક�યાણને અથ�
પોતાની સામથ� ઢાંકીને વત� છે. અને જો પોતાની મો�પ �ગટ કર ેતો ��ાંડ પણ નજરમાં ન આવે તો �વની શી
ગણના ? એવી રીતે મિહમાએ સિહત જ ેભગવાનનો િન�ય, તે જનેે �દયમાં �ઢપણે થયો હોય તેને કાળ, કમ�, માયા
કોઈ બંધન કરવા સમથ� નથી, માટે એવી રીતે ત�વે કરીને જ ેભગવાનને �ણે તેને કાંઈ કરવું ર�ું નથી.”

8. ગઢડા �થમ ૬૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “પુ�ષો�મ એવા જ ેભગવાન, તેનું શરીર આ�ા તથા અ�ર છે; એમ
�ુિતએ ક�ું છે. તે આ�ા અને અ�ર તે તો િવકાર ેરિહત છે ને તે આ�ા ને અ�રને િવષે કાંઈ હેય ઉપાિધ નથી. અને
જમે ભગવાન માયા થકી પર છે તેમ આ�ા ને અ�ર પણ માયા થકી પર છે, એવા જ ેઆ�ા ને અ�ર તે કેવી રીતે
ભગવાનનું શરીર કહેવાય છે? અને �વનું શરીર તો �વ થકી અ�યંત િવલ�ણ છે. ને િવકારવાન છે અને દેહી જ ે�વ
તે તો િનિવ�કારી છે, માટે દેહ અને દેહીને તો અ�યંત િવલ�ણપણું છે તેમ પુ�ષો�મને અને પુ�ષો�મના શરીર જે
આ�ા ને અ�ર; તેને િવષે અ�યંત િવલ�ણપણું જોઈએ, તે કહો કેમ િવલ�ણપણું છે ?” પછી સવ� મુિનએ જનેી જવેી
બુિ� તેણે તેવો ઉ�ર કય� પણ યથાથ� ઉ�ર કોઈથી થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે એનો ઉ�ર
કરીએ જ,ે આ�ા અને અ�ર એ બેને જ ેપુ�ષો�મ ભગવાનનું શરીરપણું તે તો �યા�યપણું, આધીનપણું અને
અસમથ�પણું તેણે કરીને છે. કેવી રીતે ? તો ભગવાન જ ેતે પોતાની અંતયા�મી શિ�એ કરીને આ�ા ને અ�ર તેને િવષે
�યાપક છે ને એ બેય તો �યા�ય છે, અને ભગવાન જ ેતે �વતં� છે ને આ�ા ને અ�ર તે તો ભગવાનને આધીન છે,
પરતં� છે અને ભગવાન જ ેતે અિતસમથ� છે, ને આ�ા ને અ�ર તે તો ભગવાનની આગળ અિત અસમથ� છે. એવી
રીતે ભગવાન જ ેતે એ બેયના શરીરી છે અને એ બેય જ ેતે ભગવાનનું શરીર છે. અને શરીરી એવા જ ેપુ�ષો�મ
ભગવાન, તે તો સદાય િદ�ય મૂિત�માન છે. અને એવા જ ેએ ભગવાન તે જ ેતે �યાપક ને ��ા એવા જ ેસવ� આ�ા અને
તે આ�ાને �યા�ય અને આ�ાને ��ય એવા જ ેદેહ; એ સવ�માં પોતાની અંતયા�મી શિ�એ કરીને આ�ાપણે ર�ા છે.
અને એવી રીતે સવ�ના આ�ા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે �ાર ે�પવાન એવું જ ે��ય તેના આ�ાપણે કરીને શા�ને
િવષે ક�ા હોય �યાર ેતે પુ�ષો�મને ��ય�પે કરીને �િતપાદન કયા� હોય; અને �ાર ેએ ��ાના આ�ાપણે કરીને
�િતપાદન કયા� હોય �યાર ેએ પુ�ષો�મને અ�પપણે કરીને શા�માં ક�ા હોય છે, અને વ�તુતાએ તો �પવાન જે
��ય અને અ�પ જ ેઆ�ા એ બેય થકી પુ�ષો�મ ભગવાન �યારા છે ને સદા મૂિત�માન છે ને �ાકૃત આકાર ેરિહત છે.
અને મૂિત�માન થકા પણ ��ા ને ��ય એ બેયના ��ા છે. અને એ આ�ા ને અ�ર એ સવ�ના �ેરક છે ને �વતં� છે ને
િનયંતા છે ને સકળ ઐ�ય� સંપ� છે, ને પર થકી પર એવું જ ેઅ�ર તે થકી પણ પર છે. એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે
�વના ક�યાણને અથ� કૃપાએ કરીને પૃ�વીને િવષે મનુ�ય જવેા જણાય છે, તેને જ ેઆવી રીતે સદા િદ�ય મૂિત�માન
�ણીને ઉપાસના-ભિ� કર ેછે, તે તો એ ભગવાનના સાધ�ય�પણાને પામે છે. અને અનંત ઐ�ય�ને પામે છે અને
��ભાવને પા�યો જ ેપોતાનો આ�ા, તેણે કરીને �ેમે સિહત િનરંતર પરમ આદર થકી પુ�ષો�મ ભગવાનની સેવાને
િવષે વત� છે. અને જ ેએ ભગવાનને િનરાકાર �ણીને �યાન-ઉપાસના કર ેછે તે તો �� સુષુિ�ને િવષે લીન થાય છે. તે
પાછો કોઈ િદવસ નીસરતો નથી અને ભગવાન થકી કોઈ ઐ�ય�ને પણ પામતો નથી. અને આ જ ેવાતા� તે અમે ��ય�
દેખીને કહી છે, માટે એમાં કાંઈ સંશય નથી અને આ વાતા� તો જનેે એ ભગવાનના �વ�પમાં સદા િદ�ય સાકારપણે
ઉપાસનાની �ઢ િન�ા થઈ હોય તે થકી જ પમાય છે પણ બી� થકી તો પમાતી જ નથી. માટે આ વાતા�ને અિત�ઢ
કરીને રાખ�ો.”

9. ગઢડા �થમ ૭૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મોટા મોટા પરમહંસ માંહોમાંહી ��-ઉ�ર કરો તથા કોઈ હિરભ�ને પૂછવું હોય તો
પરમહંસને પૂછો.” �યાર ેગામ રોજકાના હિરભ� કાકાભાઈએ િન�યાનંદ �વામીને �� પૂ�ો જ,ે “અંતરને માંહીલી
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કોર ેએક કહે છે જ,ે ‘િવષયને ભોગવીએ,’ અને એક તેની ના પાડે છે, તે ના પાડે છે તે કોણ છે ને હા પાડે છે તે કોણ છે
?” �યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “ના પાડે છે તે �વ છે ને હા પાડે છે તે મન છે.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“�યો, એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએ જ,ે આ આપણે છીએ તે જ ેિદવસથી સમજણા થયા અને મા બાપની ઓળખાણ
પડી, તે િદવસથી મા બાપે િન�ય કરા�યો જ,ે “આ તારી મા ને આ તારો બાપ, ને આ તારો કાકો, ને આ તારો ભાઈ, ને
આ તારો મામો, ને આ તારી બેન, ને આ તારી મામી, ને આ તારી કાકી, ને આ તારી માશી, ને આ તારી ભ�સ, ને આ
તારી ગાય, ને આ તારો ઘોડો, ને આ તા�ં લૂગડંુ, ને આ તા�ં ઘર, ને આ તારી મેડી, ને આ તા�ં ખેતર, ને આ તારા
ઘરણેાં’ ઈ�યાિદક, જ ેકુસંગીના શ�દ તે આ �વની બુિ�માં ર�ા છે, તે કેવી રીતે ર�ા છે ? તો જમે કોઈક �ીઓ
ભરત ભર ેછે તેમાં કાચનો કટકો હોય છે, તેમ ભરતને ઠેકાણે બુિ� છે અને કાચના કટકાને ઠેકાણે તે �વ છે. તે
બુિ�માં એ કુસંગીના શ�દ ને તેના �પ તે પંચિવષયે સિહત ર�ાં છે અને તે �વને પછી સ�સંગ થયો �યાર ેસંતે
પરમે�રના મિહમાની ને િવષય ખંડનની ને જગતિમ�યાની વાતા� કરી. તે સંતની વાતા� ને તે સંતના �પ તે પણ એ
�વની બુિ�માં ર�ાં છે. તે એ બે લ�કર છે ને સામસામા ઊભા છે; ‘જમે કુ��ે�ને િવષે કૌરવ ને પાંડવના લ�કર
સામસામા ઊભા હતા ને પર�પર તીર ને બરછી ને બંદૂક ને તોપ ને જં�ળોની લડાઈ થતી હતી અને કોઈ તરવારે
લડતા હતા ને કોઈક ગદાએ લડતા હતા ને કોઈક બથોબથ લડતા હતા, ને તેમાં કોઈનું માથું ઊડી ગયું ને કોઈ સાથળ
કપાઈ ગયો. એમ ક�ચરઘાણ ઊડતો હતો.’ તેમ આ �વના અંતઃકરણમાં પણ જ ેકુસંગીના �પ છે તે પંચિવષય�પી
શ� બાંધીને ઊભા છે અને વળી જ ેઆ સંતના �પ છે તે પણ ‘ભગવાન સ�ય ને જગત િમ�યા ને િવષય ખોટા’ એવા
જ ેશ�દ તે �પી શ� બાંધીને ઊભા છે અને એ બેને પર�પર શ�દની લડાઈ થાય છે. તે �ાર ેકુસંગીનું બળ થાય છે,
�યાર ેિવષય ભોગ�યાની ઈ�છા થઈ આવે છે અને �ાર ેઆ સંતનું બળ થાય છે �યાર ેિવષય ભોગ�યાની ઈ�છા નથી
થતી. એમ પર�પર અંતઃકરણમાં લડાઈ થાય છે. તે જમેઃ “य� योगे�रः कृ�ो य� पाथ� धनुध�रः । त� �ीिव�जयो भूित�ु�वा
नीितम�ितम�म ।।” એ �ોકમાં ક�ું છે જ,ે “�ાં યોગે�ર એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન છે અને ધનુષના ધરતલ અજુ�ન છે
�યાજં લ�મી છે, િવજય છે, ઐ�ય� છે અને અચળ નીિત છે.’ તેમ જનેી કોર ેઆ સંતમંડળ છે તેનો જ જય થશે એમ
િન�ય રાખવો.”

10. ગઢડા �થમ ૭૧ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનની ��ય� મૂિત�નો િન�ય હોય અને ભજન કરતો હોય ને
સ�સંગના િનયમ �માણે વત�તો હોય અને તેનું ક�યાણ થાય; એ તો સ�સંગની રીિત છે પણ શા�માં ક�યાણની કેમ
રીિત છે ? અને વેદનો અથ� તો અિત કઠણ છે, માટે તેની કથા થતી નથી. અને �ીમદ્ ભાગવત પુરાણ અને ભારત; એમાં
વેદનો જ અથ� છે ને સુગમ છે. માટે તેની જગતમાં કથા થાય છે. માટે શા�ની રીતે કરીને ક�યાણ થતું હોય તેમ કહો.
અને શંકરાચાય� તો િનરાકારપણે ભગવાનનું �િતપાદન કયુ� છે અને રામાન�ુિદક જ ેઆચાય�, તેમણે તો સાકારપણે
ભગવાનનું �િતપાદન કયુ� છે; માટે એવી રીતે શા�નો મત લઈને ઉ�ર કરો.” પછી મુિનએ શા�ની રીતે િનરાકારનો
પ� ખોટો કરીને સાકાર ભગવાનને ભજને કરીને ક�યાણ છે એવી રીતે �િતપાદન કયુ�. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“અમે પણ એ જ પ�નું �હણ કરીએ છીએ, પણ તેમાં તમને એક �� પૂછીએ છીએ જ,ે “િનરાકાર એવું જ ેઅ�ર��
તેથી પર ને સદા સાકાર એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે પૃ�વી ઉપર �કટ મ�યા તે કેડે ��પુર તથા ગોલોક, વૈકંુઠ,
�ેત�ીપ એ આિદક જ ેભગવાનના ધામ તે ધામને દેખવાની જનેે લાલચ રહે, �યાર ેએને િન�ય છે કે નથી ?” પછી મુિન
બો�યા જ,ે “ભગવાન મ�યા પછી જનેા મનમાં એમ રહેતું હોય જ,ે ‘�ાર ેઅ�રાિદક ધામ દેખીશું અથવા કોિટ કોિટ
સૂય�નો �કાશ દેખીશું �યાર ેઆપણું ક�યાણ થયું,’ એવી સમજણવાળાને તો યથાથ� ભગવાનનો િન�ય નથી.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એણે ��પુરાિદક ધામને તથા ���વ�પને દે�યાની લાલચ રાખી એ તે શું એણે પાપ
કયુ�; જ ેિન�યની ના પાડો છો ?” પછી મુિન બો�યા જ,ે ‘જણેે ��ય� �માણ ભગવાનને દશ�ને કરીને ક�યાણ મા�યું
હોય તે ��પુર, ગોલોક આિદક જ ેધામ છે તે પણ ભગવાનનાં જ છે, માટે તેની પણ અ�િચ શા સા� રાખે ? પણ
ભગવાન િવના એને ઈ�છે નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તે ધામ ને તે ધામને િવષે ર�ા જ ેપાષ�દ તે તો
ચૈત�યમૂિત� છે, ને માયાપર છે, માટે એમાં શું દૂષણ છે, જ ેએને ઈ�છે નિહ? અને ભગવાન પૃ�વી ઉપર �કટ િવરાજતા
હોય ને �યાં જ ેસેવક હોય તે પણ મરી �ય એવા હોય, અને ઘર હોય તે પણ પડી �ય એવા હોય તે કેમ સમજો છો ?”
પછી મુિન બો�યા જ,ે “એ ઘરને તો અમે ��પુરાિદક ધામ સમ�એ છીએ ને એ સેવકને તો અમે ���પ સમ�એ
છીએ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��પુર ને ��પુરને િવષે ર�ા જ ેભગવાનના પાષ�દ તે તો અખંડ છે ને
અિવનાશી છે, તેને મ�ય�લોકના નાશવંત એવા જ ેઘર ને પાષ�દ તે બે બરોબર કેમ કહો છો ?” પછી િન�યાનંદ �વામી
બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! એનો ઉ�ર તો તમે કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન �વના ક�યાણને અથ�
�ાર ેમૂિત� ધારણ કર ેછે �યાર ેપોતાનું જ ેઅ�રધામ અને ચૈત�યમૂિત� એવા જ ેપાષ�દ અને પોતાના જ ેસવ� ઐ�ય� તે
સિહત જ પધાર ેછે, પણ એ બી�ના દે�યામાં આવે નિહ. અને �ાર ેકોઈક ભ�ને સમાિધને િવષે અલૌિકક �િ�
થાય છે, �યાર ેતેને ભગવાનની મૂિત�ને િવષે કોિટ કોિટ સૂય�ના સરખો �કાશ ભાસે છે અને અનંત કોિટ જ ેમુ� તે પણ
મૂિત� ભેળા ભાસે છે અને અ�રધામ પણ એ ભગવાનની મૂિત� ભેળું જ ભાસે છે. માટે એ સવ� ભગવાન ભેળું છે તોય પણ
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ભગવાન તે મનુ�ય જ ેપોતાના ભ� હોય, તેની જ સેવાને અંગીકાર કર ેછે. અને તે પોતાના ભ�ના ગાય�, માટી ને
પાણાનાં જ ેઘર તેને િવષે િવરાજમાન રહે છે અને તે ભ� ધૂપ, દીપ, અ�, વ�ાિદક જ ેજ ેઅપ�ણ કર ેછે તેને ભગવાન
�ીિતએ કરીને અંગીકાર કર ેછે; તે એ મનુ�ય સેવક છે તેને િદ�ય�પ પાષ�દ ભેળા ભેળવવા વા�તે કર ેછે. અને જે
ભ�જન જ ેજ ેવ�તુ ભગવાનને અપ�ણ કર ેછે તે તે વ�તુ ભગવાનના ધામને િવષે િદ�ય�પ થાય છે અને એ ભ�
િદ�ય�પ થઈને તેને પામે છે. માટે એવું અચળ અખંડ સુખ ભ�જનને પમાડવાને અથ� ભગવાન જ ેતે મનુ�ય એવા જે
પોતાના ભ�જન, તેની સવ� સેવાને અંગીકાર કર ેછે. માટે ભગવાનના ભ�ને ભગવાનનું �વ�પ અ�રધામ સિહત
પૃ�વી ઉપર િવરાજમાન છે એમ સમજવું અને બી� આગળ પણ એવી રીતે વાતા� કરવી.”

11. સારંગપુર ૬ ( para.4)

“હવે આ �વના દેહને િવષે પણ ચાર વાણી કહીએ તે સાંભળો જ,ે એના એ પુ�ષો�મ ભગવાન તે �વને િવષે
અંતયા�મી�પે કરીને ર�ા છે, ને એ �વની જ ે�ણ અવ�થા તેને િવષે �વતં� થકા અનુ�યૂત છે, એવા જ ેભગવાન તે જ
�વના ક�યાણને અથ� પૃ�વીને િવષે અવતાર ધાર ેછે �યાર ેએ �વ જ ેતે, તે ભગવાનના �વ�પનું જ ે�િતપાદન કરે
તથા તે ભગવાનનાં જ ેધામ, ગુણ અને ઐ�ય� તેનું �િતપાદન કર ેતથા તેના ચિર�નું વણ�ન કર ેતથા આ�ા
અના�ાનો િવવેક કરી દેખાડે તથા �વ, ઈ�ર, માયા, ��, પર�� તેના ભેદને પૃથક્ પૃથક્ કહી દેખાડે, એવી જે
વાણી તેને પરાવાણી કહીએ. અને જ ેમાિયક પદાથ� તથા િવષય તેમને િવવેકે સિહત યથાથ�પણે કહી દેખાડે, તેને
વૈખરી વાણી કહીએ. અને પદાથ�ને ને િવષયને �ાંિતએ સિહત અયથાથ�પણે કહી દેખાડે, તેને મ�યમા વાણી કહીએ.
અને એ પદાથ�ને ને િવષયને અંધધંધ સરખું કહી દેખાડે ને કાંઈ સમ�ામાં ન આવે તેને પ�યંતી વાણી કહીએ. એવી
રીતે �વની ��ત અવ�થાને િવષે એ ચાર વાણીનું �પ સમ�ામાં આવે છે. અને �વ�� ને સુષુિ�ને િવષે તો કોઈક
સમાિધવાળાને એ ચાર વાણીનાં �પ સમ�ામાં આવે, પણ બી�ને સમ�ામાં આવતા નથી.”

12. સારંગપુર ૧૬ ( para.2)

પછી પરમાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે ‘�ીનરનારાયણ ઋિષ જ ેતે બદિરકા�મમાં
ર�ા થકા આ ભરતખંડનાં સવ� મનુ�યના ક�યાણને અથ� અને સુખને અથ� તપને કર ેછે.’ �યાર ેસવ� મનુ�ય ક�યાણના
માગ�ને િવષે કેમ નથી �વત�તા ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર તો તે �ીમદ્ ભાગવતના પંચમ �કંધને
િવષે જ છે જ,ે ‘એ ભગવાન તપ કર ેછે તે તો પોતાના ભ�ને અથ� કર ેછે, પણ અભ�ને અથ� નથી કરતા.’ કેવી રીતે ?
તો આ ભરતખંડને િવષે અિતશય દુલ�ભ એવો જ ેમનુ�ય દેહ તેને �ણીને જ ેજન ભગવાનના શરણને પામે છે ને
ભગવાનની ભિ� કર ેછે તે જનના અનુ�હને અથ� તપ�વીના જવેો છે વેષ જનેો એવા જ ે�ીનરનારાયણ ભગવાન તે
જ ેતે કૃપાએ કરીને મોટંુ તપ કર ેછે. અને પોતાને િવષે િનરંતર અિધકપણે વત�તા એવા જ ેધમ�, �ાન, વૈરા�ય, ઉપશમ,
ઐ�ય� એ આિદક ગુણ તેણે યુ� એવું જ ેતપ તેને કરતા થકા તે ભગવાન જ ેતે આ જગતનો રાિ��લય થાય �યાં સુધી
બદિરકા�મને િવષે ર�ા છે; અને ભરતખંડને િવષે ર�ા જ ેતે પોતાના ભ�જન તેમના જ ેધમ� �ાનાિદક ગુણ તે જ ેતે
અિતશય અ�પ હોય તો પણ તે ભગવાનના ગુણે યુ� તપને �તાપે કરીને થોડાક કાળમાં જ અિતશય વૃિ�ને પામે છે.
અને તે પછી તે ભ�જનના �દયને િવષે ભગવાનની ઈ�છાએ કરીને જણાતું જ ેઅ�ર��મય એવું તજે તેને િવષે
સા�ાત્ એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન તેનું દશ�ન થાય છે. એવી રીતે જ ેપોતાના ભ� છે તેમનું તે ભગવાનના તપે કરીને
િનિવ��ન ક�યાણ થાય છે, પણ જ ેભગવાનના ભ� નથી તેમનું ક�યાણ થતું નથી. એવી રીતે એ ��નો ઉ�ર છે.”

13. કાિરયાણી ૮ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! વેદ, શા�, પુરાણ અને ઇિતહાસને િવષે ભગવાનનું સગુણ
�વ�પ િન�પણ કયુ� છે અને િનગુ�ણ �વ�પ પણ િન�પણ કયુ� છે. તે ભગવાન જ ે�ીપુ�ષો�મ, તેનું િનગુ�ણ �વ�પ
કેવી રીતે સમજવું? અને સગુણ �વ�પ તે કેવી રીતે સમજવું ? અને તે ભગવાનનું િનગુ�ણ �વ�પ સમજવે કરીને
ભગવાનના ભ�ને કેટલો સમાસ છે? અને તે ભગવાનનું સગુણ �વ�પ સમજવે કરીને કેટલો સમાસ છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનનું િનગુ�ણ �વ�પ છે તે તો સૂ�મ થકી પણ અિત સૂ�મ છે અને પૃ�વી આિદક જે
સવ� ત�વ તેનું આ�ા છે અને તે થકી પર જ ે�ધાનપુ�ષ, તેનું આ�ા છે અને તે �ધાનપુ�ષ થકી પર જ ેશુ� પુ�ષ ને
�કૃિત તેનું આ�ા છે, અને તેથી પર જ ેઅ�ર, તેનું પણ આ�ા છે. અને એ સવ� ભગવાનનું શરીર છે. અને જમે
દેહથકી �વ છે તે સૂ�મ છે ને શુ� છે ને ઘણો �કાશમાન છે, તેમ એ સવ� થકી ભગવાન અિતશય સૂ�મ છે અને
અિતશય શુ� છે અને અિતશય િનલ�પ છે અને અિત �કાશે યુ� છે. અને જમે આકાશ છે તે પૃ�વી આિદક ચાર
ભૂતમાં �યાપક છે ને પૃ�વી આિદક ચાર ભૂત થકી અસંગી છે અને એ ચાર ભૂતની ઉપાિધ તે આકાશને અડતી નથી,
આકાશ તો અિતશય િનલ�પ થકો એ ચાર ભૂતને િવષે ર�ો છે; તેમ પુ�ષો�મ ભગવાન સવ�ના આ�ા�પે કરીને સવ�ને
િવષે ર�ા છે; તો પણ અિતશય િનિવ�કાર છે ને અસંગી છે ને પોતે પોતાના �વભાવે યુ� છે અને તે સરખો થવાને કોઈ
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સમથ� નથી થતો. જમે આકાશ ચાર ભૂતમાં ર�ો છે, પણ ચાર ભૂત આકાશ જવેા િનલ�પ તથા અસંગી થવાને સમથ�
નથી થતા, તેમ જ પુ�ષો�મ ભગવાન સવ�ના આ�ા છે, તો પણ અ�ર પય��ત કોઈ પણ પુ�ષો�મ ભગવાન જવેા
સમથ� થવાને સમથ� નથી થતા. એવી રીતે જ ેઅિતશય સૂ�મપણું અને અિતશય િનલ�પપણું અને અિતશય શુ�પણું
અને અિતશય અસંગીપણું અને અિતશય �કાશે યુ�પણું અને અિતશય ઐ�ય� યુ�પણું; તે એ ભગવાનની મૂિત�ને
િવષે િનગુ�ણપણું છે. અને જમે િગરનાર પવ�ત છે તેને લોકાલોક પવ�તની પાસે મૂકીએ �યાર ેતે અિતશય નાનો ભાસે,
પણ િગરનાર પવ�ત કાંઈ નાનો થયો નથી, એ તો લોકાલોકની અિતશય મોટાઈ આગળ નાનો જણાય છે, તેમ
પુ�ષો�મ ભગવાનની મોટાઈ આગળ અ� આવરણે યુ� જ ેઅનંતકોિટ ��ાંડ તે અણુની પેઠે અિત સૂ�મ ભાસે છે,
પણ તે ��ાંડ કાંઈ નાના થઈ ગયા નથી, એ તો ભગવાનની મોટપ આગળ નાના જણાય છે. એવી રીતે ભગવાનની
મૂિત�ને િવષે જ ેઅિતશય મોટાઈ તે ભગવાનનું સગુણપણું છે.

14. કાિરયાણી ૮ ( para.3)

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

15. લોયા ૧ ( para.9)

�યાર પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “સંપૂણ� સ�સંગ થયો તે કેને કહીએ ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“એક તો અિતશય �ઢ આ�િન�ા હોય અને તે પોતાના આ�ાને દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણથી અિતશય અસંગી માને;
અને એ દેહ-ઇિ��યાિદકની િ�યાઓ તે પોતાને િવષે ન માને તો પણ પંચ વત�માનના િનયમમાં લેશમા� ફેર પડવા દે
નિહ. અને પોતે ���વ�પે વત� તો પણ પર�� જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેનું દાસપણું મૂકે નિહ, �વામી-સેવકપણે
કરીને ભગવાનની �ઢ ઉપાસના કર.ે અને ��ય� મૂિત� જ ેભગવાન તેને આકાશની પેઠે અિતશય અસંગી સમજ,ે જમે
આકાશ છે તે ચાર ભૂતમાં અનુ�યૂતપણે �યાપીને ર�ો છે અને ચાર ભૂતની જ ેિ�યા તે આકાશને િવષે થાય છે તો પણ
આકાશને એ પૃ�વી આિદક ચાર ભૂતના િવકાર અડતા નથી, તેમ ��ય� જ ે�ીકૃ�ણનારાયણ તે શુભ-અશુભ સવ�
િ�યાને કતા� થકા આકાશની પેઠે િનલ�પ છે એમ �ણે; અને તે ભગવાનનાં જ ેઅસં�યાત ઐ�ય� છે તેને સમજ ેજ,ે ‘આ
ભગવાન �વોના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા જણાય છે તો પણ એ અનંતકોિટ ��ાંડના કતા� હતા� છે અને ગોલોક,
વૈકંુઠ, �ેત�ીપ, ��પુર ઈ�યાિદક જ ેધામ તે સવ�ના �વામી છે અને અનંતકોિટ એવા જ ેઅ�ર�પ મુ� તે સવ�ના
�વામી છે;’ એવો ભગવાનનો મિહમા �ણીને તે ભગવાનને િવષે �વણાિદક ભિ�ને �ઢ કરીને રાખે અને તે
ભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી કર.ે એવી રીતે જ ેવત� તેનો સંપૂણ� સ�સંગ કહીએ.”

16. લોયા ૧૩ ( para.3)
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અને �યાર પછી િન�યાનંદ�વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �ાં સુધી એ મુ�ોને ગુણનો સંબંધ છે �યાં સુધી તો
તેને દેશકાળાિદકે કરીને િવપય�યપણુ થાય અને નારાયણ છે તે તો ગુણમાં ર�ા થકા દેશકાળાિદકે કરીને પરાભવને ન
પામે, એ તો ઠીક; પણ �ાર ેએ સવ� મુ�ોને ગુણનો સંબંધ ન હોય ને િનગુ�ણપણે કરીને અ�રધામને િવષે ર�ા હોય
અને નારાયણ પણ �યાં તેવી જ રીતે ર�ા હોય, તે વાર ેએ સવ� ચૈત�યમય છે ને િનગુ�ણ છે ને ‘मम साध��मागताः’ એવી
રીતે નારાયણના સાધ�ય�પણાને પા�યા છે એવા જ ેમુ� અને નારાયણ તેને િવષે કેમ ભેદ સમજવો ?” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે ચં�મા છે ને તારા છે, તેમાં ભેદ છે કે નિહ? જુવોને �કાશપણે કરીને સરખા નથી અને
િબંબમાં પણ ઘણો ભેદ છે અને સવ� ઔષિધનું પોષણ તે પણ ચં�મા વતે જ થાય, પણ બીજ ેતાર ેન થાય અને રાિ�નો
અંધકાર તે પણ ચં�માએ કરીને ટળે, પણ તારાએ કરીને ટળે નિહ; તેમ નારાયણ તથા મુ�ોમાં ભેદ છે. અને વળી જમે
રા� ને રા�ના ચાકર તે મનુ�ય �િતએ કરીને સરખા છે, પણ રા�નું સામ�ય�, ઐ�ય�, �પ, લાવ��તા તે સવ�પરી
છે. અને જ ેરા�વતે થાય તે ચાકર વતે થાય નિહ, સૂઝે એવડો મોટો હોય તો પણ ન થાય. તેમ પુ�ષો�મનારાયણ તે
સવ� કતા� છે, સવ�કારણ છે, સવ�િનયંતા છે, અિત �પવાન છે, અિત તજે�વી છે, અિત સમથ� છે, અને ‘कतु�मकतु�म्
अ�थाकतु�म्’ સમથ� છે; તે જો પોતાની ઈ�છામાં આવે તો એ અ�રધામને િવષે ર�ા જ ેમુ� તે સવ�ને પોતાના તજેને
િવષે લીન કરીને પોતે એક જ િવરાજમાન રહે, અને સૂઝે તો એ સવ� મુ� તેમણે સે�યા થકા તેમની ભિ�ને અંગીકાર
કર ેને એ સિહત િવરાજમાન રહે. અને જ ેઅ�રધામને િવષે પોતે ર�ા છે, તે અ�રને પણ લીન કરીને પોતે �વરાટ્ થકા
એકલા જ િવરાજમાન રહે; અને પોતાને મનમાં આવે તો એ અ�રધામ િવના પણ અનંતકોિટ મુ�ને પોતાને ઐ�ય�◌ે
કરીને ધારવાને સમથ� છે. જમે પૃથુ ભગવાને પૃ�વીને ક�ું જ,ે ‘મારા ધનુષથકી નીસયા� જ ેબાણ તેણે કરીને તને મારીને
મારા સામ�ય� કરીને આ સવ� જગતને ધારવાને હંુ સમથ� છંુ;’ તેમ એ નારાયણ પોતાને ઐ�ય�◌ ેકરીને સવ�પરી વત� છે.
તે એને ને બી� અ�રાિદક મુ�ને સરખા કહે છે તે દુ� મતવાળા �ણવા ને તેને અિત પાપી �ણવા અને એનાં
દશ�ન પણ કરવા નિહ. અને એવી રીતની સમજણવાળાનાં દશ�ન કરીએ, તો પંચ મહાપાપ જવેું પાપ થાય. અને એ
નારાયણને લઈને તો જનેે િવષે મો�પ કહીએ તેને િવષે સંભવે. અને એને લઈને ��ા, િશવ, નારદ, સનકાિદક, એ
સવ�ને ભગવાન કહેવાય છે અને ઉ�વ�ને િવષે એ નારાયણને લઈને ઉ�વને ભગવાન કહેવાય અને હમણાં આ
મુ�ાનંદ �વામી જવેા સંતને િવષે એ નારાયણને લઈએ, તો એમને પણ ભગવાન જવેા કહેવાય; અને એ નારાયણને
લીધા િવના તો અ�રને પણ ભગવાન ન કહેવાય તો બી�ની શી વાતા� કહેવી ? અને “अप�रिमता �ुवा�नुभृतो यिद
सव�गता�िह� न शा�तेित िनयमो �ुव ! नेतरथा ।” એ વેદ�તુિતના ગ�નો પણ એ જ અથ� છે. અને જો એમ ન હોય તો
આ આપણ સવ� છીએ તે આ દેહ થકી નોખો જ ેઆ�ા તેને ���પ �ણીએ છીએ અને �ાન, વૈરા�યાિદક સાધને
યુ� છીએ તો પણ એ નારાયણને �સ� કરવાને અથ� રાત િદવસ ઉ�ગરા કરીએ છીએ, અને કીત�ન, નામ�મરણ તે
તાળીઓ વગાડી વગાડીને હાથની આંગળીયો ફાટી �ય એમ કરીએ છીએ તથા કથાવાતા� રાત-િદવસ કરીએ
કરાવીએ છીએ, તે જો એ નારાયણ સરખા થઈ જવાતું હોય તો એવડો દાખડો શું કરવા કરીએ ? માટે ‘એ નારાયણ
જવેા તો એક નારાયણ જ છે, પણ બીજો કોઈ એ જવેો થતો નથી.’ અને ‘एकमेवाि�तीयं ��’ એ �ુિતનો પણ એ જ
અથ� છે જ,ે એ નારાયણ જવેા તો એક નારાયણ જ છે. એમ સવ� શા�નો િસ�ાંત છે.” એવી રીતે ભ�જનની િશ�ાને
અથ� �ી�મહારાજ ેવાતા� કરી; ને પોતે તો સા�ાત્ પુ�ષો�મનારાયણ છે.

17. લોયા ૧૮ ( para.3)

�યાર ેતમે કહેશો જ,ે ‘તે ભગવાનનું કેવું �પ છે ?’ તો કહીએ છીએ જ,ે ‘ભગવાન તો સિ�ચદાનંદ�પ છે ને તજેોમય
મૂિત� છે, અને જનેા એક એક રોમને િવષે કોિટ કોિટ સૂય� જવેો �કાશ છે, ને કોિટ કામદેવને પણ લ�ા પમાડે એવા તે
ભગવાન �પાળા છે અને અનંતકોિટ ��ાંડના પિત છે. રા�િધરાજ છે, સવ�ના િનયંતા છે, સવ�ના અંતયા�મી છે અને
અિતશય સુખ�વ�પ છે અને જનેા સુખની આગળ અનંત �પવાન �ીઓને જોયાનું જ ેસુખ તે તુ�છ થઈ �ય છે
અને આ લોક-પરલોક સંબંધી જ ેપંચિવષયના સુખ તે ભગવાનની મૂિત�ના સુખ આગળ તુ�છ થઈ �ય છે; એવું
ભગવાનનું �વ�પ છે. તે �વ�પ સદા િ�ભજુ જ છે ને પોતાની ઈ�છાએ કરીને �ારકે ચતુભુ�જ પણ જણાય છે,
અ�ભજુ પણ જણાય છે અને સહ�ભજુ પણ દેખાય છે. અને તે જ ભગવાન મ��ય-ક�છ-વરાહાિદક �પને તથા
રામકૃ�ણાિદક �પને કોઈક કાય�ને અથ� ધારણ કર ેછે, પણ જ ેએ પોતાનું મૂળ �પ છે તેને ત�ને એ અવતારનું ધારણ
નથી કરતા; તે જ ભગવાન પોતે અનંત ઐ�ય� ને અનંત શિ� સિહત જ મ��ય-ક�છાિદક �પને ધારણ કર ેછે. અને જે
કાય� િનિમ�ે જ ેદેહનું ધારણ કયુ� હોય તે કાય� થઈ રહે છે �યાર ેતે દેહનો �યાગ પણ કર ેછે. તે ભાગવતમાં ક�ું છે;
“भूभारः �िपतो येन तां तनंू िवजहावजः । क�कं क�केनैव �यं चापीिशतुः समम् ।।” જ ેજ ેદેહે કરીને ભગવાને
પૃ�વીનો ભાર ઉતાય� તથા �વોને દેહાિભમાન�પ જ ેચૈત�યમાં કાંટો ખૂંચી ર�ો હતો તેને કાઢીને ને કાઢવાના
કાંટા�પ જ ેપોતાનો દેહ તેને પણ �યાગ કય�. અને રા�સને મારવાને અથ� ભગવાને નૃિસંહ�પ ધાયુ� ને પછી તે કાય�ને
કરીને પછી તે દેહનો �યાગ કરવાને ઈ��ા, પણ તે િસંહને કોણ માર?ે પછી પોતાની ઈ�છાએ કરીને કાળ�પ િશવ તે
શરભનું �પ ધારીને આ�યા. ને નૃિસંહને ને શરભને યુ� થયું. પછી બેય જણે દેહ મૂ�ો. તેણે કરીને િશવ શરભે�ર
મહાદેવ થયા અને નૃિસંહ�એ દેહ મૂ�ો તે નારિસંહી શીલા થઈ. માટે િચ�ામણમાં �ાં �ાં મ��ય-કૂમા�િદક
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ભગવાનના અવતારના િચ�ામણ કર ેછે �યાં �યાં થોડાક મ��ય-ક�છાિદકનો આકાર કરીને પછી તે ઉપર શંખ, ચ�,
ગદા, પ�, વ�ૈંતીમાળા, પીતાંબર વ�, િકરીટ-મુકુટ, �ીવ�સનું િચ�, ઈ�યાિદક િચ�ે સિહત ભગવાનની મૂિત�ને લખે
છે તો જો ભગવાનનું �પ અનાિદ એવું જ છે. અને �ીકૃ�ણ ભગવાને �થમ જ�મસમયમાં વસુદેવ-દેવકીને ચતુભુ�જ �પે
દશ�ન દીધું અને અ�ૂરને ચતુભુ�જ�પે દશ�ન જળને િવષે દીધું તથા �િ�મણીને મૂ�છા� આવી �યાર ેપણ ચતુભુ�જ�પે
દશ�ન દીધું અને અજુ�ને પણ એમ ક�ું જ,ે ‘तेनैव �पेण चतुभु�जेन सह�बाहो भव िव�मूत�!’ માટે અજુ�ન પણ
ચતુભુ�જ�પ દેખતા અને યાદવા�થળી કરીને પીપંળાની હેઠે �ીકૃ�ણ ભગવાન બેઠા હતા તે સમયમાં ઉ�વ�એ તથા
મૈ�ેય ઋિષએ ભગવાનનું �પ ચતુભુ�જ, શંખ, ચ�, ગદા, પ�, પીતાંબર સિહત દીઠંુ. અને �ીકૃ�ણ ભગવાન તો �યામ
હતા ને તેનું �પ તો કોિટ કામને લ�ા પમાડે એવું ક�ું છે. માટે એવા મનુ�ય જવેા જણાય છે, તેને િવષે જ પૂવ� ક�ો
એવો �કાશ ને સુખ તે સવ� ર�ા છે. તે જનેે �યાન, ધારણા, સમાિધનું અંગ હોય તેને એની એ મૂિત� છે તે જ કોિટ કોિટ
સૂય�ના �કાશે યુ� દેખાય છે, પણ મશાલ-દીવાનું કામ પડતું નથી. અને એવો �કાશ એ ભગવાનને િવષે છે ને નથી
દેખાતો તે તો એ ભગવાનની એવી ઈ�છા છે અને એ ભગવાન ઈ�છે જ,ે ‘એવો �કાશવાન હંુ આ ભ�ને દેખાઉં’, તો
તે �કાશે યુ� એવી એ જ મૂિત�ને દેખે છે. માટે જનેે ભગવાનનો િન�ય હોય તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘ગોલોક, વૈકંુઠ,
�ેત�ીપ, ��પુર એ ધામના જ ેઐ�ય�, સમૃિ� તથા પાષ�દ તેણે સિહત, એ ભગવાન છે અને એમની સેવાના કરતલ
તો રાિધકા, લ�મી આિદક છે, એવા પરમભાવે સિહત ભગવાનને દેખે છે. અને જ ેમૂઢ છે તે માણસ જવેા દેખે છે. તે
�ીકૃ�ણ ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે, “अवजान�� मां मूढा मानुषी ंतनुमाि�तम् । परं भावमजान�ो मम भूतमहे�रम् ।।”
માટે જ ેમૂઢ છે તે ભગવાનના એવા પરમભાવને ���ા િવના ભગવાનને િવષે પોતાના જવેા મનુ�યના ભાવને પરઠે છે,
તે મનુ�યભાવ તે શું ? તો કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા ઈ�યાિદક અંતઃકરણના ભાવ છે તથા હાડ,
ચામ, મળ, મૂ�ાિદક તથા જ�મ, મરણ, બાળ, યૌવન, વૃ� એ સવ� દેહના ભાવ છે. ઈ�યાિદક જ ેમનુ�યભાવ તે સવ�
ભાવને ભગવાનને િવષે પરઠે છે. માટે એવા ભાવનો પરઠનારો જ ેહોય તેને ભગવાનના િન�ય જવેું જણાય છે તો પણ
તેનો િન�ય કાચો છે. અને એ જ�ર સ�સંગમાંથી પડશે. અને એ ભગવાન તો પરમ િદ�યમૂિત� છે ને ભગવાનને િવષે
તો એ મનુ�યભાવનો લેશ નથી. માટે એ ભગવાનમાંથી મનુ�યભાવને ટાળીને દેવભાવ લાવવો, પછી ��ાિદકનો ભાવ
લાવવો, પછી �ધાનપુ�ષનો ભાવ આવે, પછી �કૃિતપુ�ષનો ભાવ આવે, પછી અ�રનો ભાવ આવે, પછી અ�રાતીત
એવા પુ�ષો�મ તેનો ભાવ આવે છે. જમે �જના ગોપને આ�ય��પ �ીકૃ�ણ ભગવાનનાં ચિર� દેખીને �થમ તો
દેવભાવ આ�યો, પછી ગગા�ચાય�નાં વચનને સંભારીને નારાયણનો ભાવ આ�યો, પછી એમ ક�ું, ‘જ ેતમે તો નારાયણ
છો, માટે અમને તમા�ં ધામ દેખાડો.’ �યાર ેઅ�રધામ દેખા�યું. એવી રીતે ભગવાનને િવષે જનેે િદ�યભાવ છે તેનો
પૂરો િન�ય �ણવો. અને એમ કહે છે જ,ે ‘આને �થમ ભગવાનનો િન�ય નહોતો ને હવે થયો.’ તે શું એ �થમ
ભગવાનને નો’તો દેખતો ? દેખતો તો હતો, પણ મનુ�યભાવે સિહત દેખતો હતો અને પછી �ાર ેિન�ય થયો �યાર ેતે
િદ�યભાવ સિહત દશ�ન કયુ�, �યાર ેએને િન�ય થયો �ણવો. અને �ાર ેભગવાનને િવષે એવો િદ�યભાવ ન સમજે
�યાર ેએને વાતેવાતે ધોખો થાય ને ગુણ-અવગુણ લીધા કર ેછે જ,ે ‘આનીકોરનો પ� રાખે છે ને અમારો પ� રાખતા
નથી તથા આને વધુ બોલાવે છે ને અમને નથી બોલાવતા અને આને ઉપર વધુ હેત છે ને અમારી ઉપર નથી.’ એવી
રીતે ગુણ-અવગુણ પર�યા કર ેછે. તેણે કરીને એનું અંતર િદવસે િદવસે પાછંુ પડીને અંતે તે િવમુખ થાય છે. માટે
ભગવાનને િવષે તો મનુ�યભાવ ન જ પરઠવો અને ભગવાનના ભ�ને િવષે પણ મનુ�યભાવ ન પરઠવો. કાં જ,ે દેહે
કરીને તો ભગવાનના ભ�માં કોઈક આંધળો હોય, લૂલો હોય, કોિઢયો હોય, બહેરો હોય, વૃ� હોય, કુ�પ હોય અને
તે �ાર ેદેહ મૂકે છે �યાર ેશું ભગવાનના ધામમાં એવા આંધળા-લૂલા જ રહે છે ? નથી રહેતા. એ તો સવ� મનુ�યપણાના
ભાવ છે, તેને મૂકીને િદ�ય�પ થાય છે, ���પ થાય છે. માટે હિરના ભ�ને િવષે મનુ�યભાવ ન પરઠાય તો
પરમે�રને િવષે કેમ પરઠાય ? અને આ જ ેવાત છે તે સૂઝે તો આજ સમજો તો એટલી સમજવી છે અને સૂઝે તો સો વષ�
કરીને સમજો તો પણ એટલી સમજવી છે અને આ વાત સમ�ને એની �ઢતાની ગાંઠ પા�યા િવના છુટકો નથી. માટે
આ અમારી વાત છે તે સવ� હિરભ�ને યાદ રાખીને પર�પર કરવી અને �ાર ેકોઈને અણસમજણે કરીને ધોખો થાય
�યાર ેતેને આ વાત કરીને ચેતાવી દેવો. અને આ જ ેઅમારી વાતા� છે તેને િન�ય ��યે િદવસમાં એકવાર કરવી, એમ
અમારી આ�ા છે; તેને ભુલશો મા, જ�ર ભુલશો મા.” એમ કહીને �ી�મહારાજ સવ� હિરભ�ને ‘જય
�વાિમનારાયણ’ કહીને હસતા થકા પોતાને ઉતાર ેપધાયા�. એવી રીતે �ી�મહારાજની વાતા� સાંભળીને સવ� સાધુ
તથા સવ� હિરભ� તે �ી�મહારાજને સવ� અવતારના કારણ અવતારી �ણીને િદ�યભાવની અિતશય �ઢતા કરતા
હવા.

18. પંચાળા ૪ ( para.3)

તે એ ભગવાન �ાર ે�વને પોતાનું દશ�ન દેવાને ન ઇ�છે �યાર ેતો આવી રીતે િદ�ય�પ અગોચર થકા પોતાના
અ�રધામને િવષે ર�ા છે અને એ ભગવાન મહારા�િધરાજ છે ને િદ�ય�પ એવી જ ેઅસં�ય સમૃિ� તથા અસં�ય
પાષ�દ તેણે યુ� છે ને અનંતકોિટ ��ાંડના પિત છે. જમે આ લોકમાં કોઈક મોટો ચ�વત� રા� હોય, તેનું સૂય�ના
ઉદય-અ�ત સુધી રા� હોય અને તે જ રા� પોતાના તપને બળે કરીને દેવતાના જવેા ઐ�ય�ને પા�યો હોય ને �વગ�,
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મૃ�યુ અને પાતાળ; એ િ�લોકીના રા�ને કરતો હોય. જમે અજુ�ન હતા તે એને એ દેહે કરીને �વગ�ને િવષે ઈ��ાસનને
ઉપર કેટલાક વષ� સુધી ર�ા તથા નહુષ રા� પણ ઈ�� થયો હતો. એવો જ ે�તાપી ચ�વત� રા� તેને ઘેર જટેલાં ગામ
છે તેની ગણતી થાય નિહ, એ તો અસં�ય છે; તથા ગામ ગામના જ ેપટેલ, તેની પણ ગણતી થાય નિહ. અને તે ગામ-
ગામના અસં�ય પટેલ, તે એના દરબારમાં અરજ કરવા આવતા હોય. અને તે રા�ના ધન, માલ, ભોગ, �થાનક,
સમૃિ� તે પણ ગણતીમાં આવે નિહ, તેમ એ ભગવાન અસં�ય કોિટ જ ે��ાંડ�પ ગામ તેના રા�િધરાજ છે. અને એ
��ાંડ�પ જ ેગામ, તેના મુ�ય પટેલ તો ��ા, િવ�ણુ અને િશવ છે. જમે એક ગામમાં એક પટેલ મોટો હોય, તેને તે
ગામની સવ� �� તે આવીને નમે ને આ�ામાં રહે, ને તે પટેલ રા�ને નમે; તેમ ��ાંડ ��ાંડ ��યે ��ા, િવ�ણુ, િશવ
છે તે મોટેરા છે ને બી� જ ે��ાંડમાં દેવ, દૈ�ય, મનુ�ય, ઋિષ, ��પિત તે એને ભજ ેછે ને આ�ામાં રહે છે; ને ��ા,
િવ�ણુ, િશવ; તે ભગવાન પુ�ષો�મને ભજ ેછે ને આ�ામાં વત� છે. તે એ ��ાંડ ��ાંડના જ ે��ા, િવ�ણુ અને િશવ
તે એ ભગવાનની �ાથ�ના કર ેછે જ,ે ‘હે મહારાજ! કૃપા કરીને તમે અમારા ��ાંડમાં પધારો.’ જમે કોઈ ગામનો પટેલ
હોય તે ચ�વત� રા� આગળ જઇને �ાથ�ના કર ેજ,ે ‘હે મહારાજ ! હંુ ગરીબ છંુ, તે તમે માર ેઘેર પધારો. મારાથી જવેી
તમારી ચાકરી બની આવશે તેવી કરીશ.’ તેમ ��ા, િવ�ણુ, િશવ તે એ ભગવાનની �ાથ�ના કર ેછે જ,ે ‘હે મહારાજ !
તમે અમને દયા કરીને દશ�ન �ો, ને અમારા ��ાંડમાં પધારો.’ �યાર ેએ જ ેભગવાન તે ��ાંડમાં દેહનું ધારણ કર ેછે.
તે �ાં જવેું કાય� �યાં તેવા દેહનું ધારણ કર ેછે ને તેવી રીતે વત� છે. જો દેવમાં દેહ ધારણ કર ેછે તો દેવના જવેી જ ચે�ા
કર ેછે તથા પશુના દેહનું ધારણ કર ેછે �યાર ેતે પશુની પેઠે જ વત� છે. જમે વરાહ�પ ભગવાને ધાયુ� �યાર ેસૂંઘીને પૃ�વીને
ખોળી કાઢી તથા હય�ીવ�પે થયા �યાર ેઘોડાની પેઠે ફંૂફાડા મારવા માં�યા તથા મ��ય, ક�છાિદક જળજંતુનો દેહ
ધારણ કય� �યાર ેજળમાં જ ફયા� પણ પૃ�વીમાં ન ફયા� તથા નૃિસંહ�પે થયા �યાર ેિસંહની પેઠે જ વ�યા� પણ મનુ�યના
જવેી ચે�ા ન કરી.

19. પંચાળા ૪ ( para.6)

એવો જ ેઅિ�� તેના પણ સવ�ને દશ�ન છે, પણ મનુ�યને ક�યાણનો િન�ય થતો નથી અને ભગવાનને ને સંતને દશ�ને
કરીને થાય છે. તેનું શું કારણ છે જ,ે ‘મનુ�યને ને સૂય�-અિ��ને િવ�િતપણું છે,’ માટે એને દશ�ને કરીને ક�યાણનો
િન�ય નથી થતો; કાં જ,ે એ અિ��નો �પશ� કર ેતો બળી મર.ે તથા સૂય� છે તેને કંુતા�એ દુવા�સાના આપેલા મં�ે કરીને
તે�યા �યાર ેતે સૂય� કંુતા� પાસે આ�યા, તે મનુ�ય�પે જવેા કંુતા� હતા તેવા જ સૂય� થઇને આ�યા �યાર ેતેના
અંગસંગનું સુખ આ�યું ને કણ��પ ગભ� ર�ો; પણ જવેા સૂય� �કાશવાન છે તેવા �કાશે સિહત આ�યા હોત તો કંુતા�
બળી મરત ને �પશ�નું સુખ પણ ન આવત. તથા સ�ાિજત યાદવ પાસે સૂય� આવતા તે પણ માણસ જવેા થઇને
આવતા. અને �ાર ેએ સૂય� કંુતા� પાસે તથા સ�ા�ત પાસે આ�યા �યાર ેશું આકાશમાં નહોતા ? આકાશમાં પણ
હતા ને બીજ ે�પે એના એ જ સૂય� કંુતા� ને સ�ાિજત પાસે આ�યા; અને જવેો સૂય�નો �કાશ છે તે સવ� એમાં છે ખરો,
પણ તેનો સંકોચ કરીને માણસ જવેા થઇને આ�યા છે. તેમ એ જ ેભગવાન છે તે પોતે પોતાના િદ�યભાવ સિહત જ
�વને જો દશ�ન આપે, તો મનુ�યને ઠીક ન પડે અને એમ �ણે જ,ે ‘આ તે શું ભૂત હશે કે શું હશે ? માટે એ ભગવાન
પોતાના ઐ�ય�નો સંકોચ કરીને મનુ�ય જવેા જ થઇને દશ�ન આપે છે અને પોતે પોતાના ધામમાં પણ િવરાજમાન છે;
�યાર ેતે મનુ�યને દશ�નમાં, �પશ�માં તથા નવ �કારની ભિ� કયા�માં આવે છે. અને જો ભગવાન મનુ�ય જવેા ન થાય
ને િદ�યભાવે વત�, તો મનુ�યને પોતામાં હેત થાય નિહ ને સુવાણ ન પડે. શા માટે ? તો મનુ�ય-મનુ�યને િવષે હેત થાય
છે ને સુવાણ થાય છે, પણ પશુને ને મનુ�યને હેત-સુવા�� થતી નથી અને પશુ-પશુને પર�પર હેત ને સુવા�� થાય છે;
કેમ જ,ે સ�િત-સ�િતમાં હેત થાય, પણ િવ�િતમાં થાય નિહ. તેમ ભગવાન પોતાના િદ�યભાવનો સંકોચ કરીને
પોતાના ભ�ને પોતામાં હેત થાય તે સા� માણસ જવેા જ ભગવાન થાય છે પણ િદ�યભાવ જણાવતા નથી; અને
િદ�યભાવ જણાવે તો િવ�િતપણું થાય, માટે ભ�ને પોતામાં હેત ને સુવા�� થાય નિહ. તે સા� મનુ�ય�પે એ
ભગવાન થાય છે �યાર ેપોતાનો િદ�યભાવ છે તેને છુપાવી રાખવો તે ઉપર જ પોતાની �િ� રહે છે અને છુપાવતે
છુપાવતે કદાિચત્ પોતે કોઈક કાય�માં ઉતાવળા થઇ �ય છે, �યાર ેિદ�યભાવ જણાઈ આવે છે. અને �ારકે પોતે
પોતાની ઇ�છાએ કરીને પણ પોતાના કોઈ ભ�ને જણાવે છે. જમે �ીકૃ�ણ ભગવાન ભી�મને મારવાને ઉતાવળા થયા
�યાર ેમનુ�યભાવ ભૂલી ગયા ને પોતામાં િદ�યભાવ આ�યો, તેણે કરીને પોતાના ભારને પૃ�વી સહન કરવા સમથ� ન
થઇ. તથા અજુ�નને િદ�યભાવ દેખા�યો તે પોતાની ઇ�છાએ દેખા�યો, પણ તે િદ�યભાવે૧ કરીને અજુ�નને સુખ ન થયું
ને બહુ �યાકુળ થઇ ગયા. પછી �ીકૃ�ણ ભગવાને પોતાનું મનુ�યપણે દશ�ન અજુ�નને આ�યું, �યાર ેઅજુ�નને સુખ થયું.
�યાર ેક�ું જ-ે “���ेदं मानुषं �पं तव सौ�ं जनाद�न । इदानीम�� संवृ�ः सचेताः �कृितं गतः ।।” માટે મનુ�યપણે કરીને
ભગવાન વત� તો જ �વને સાનુકૂળ પડે, નિહ તો ન પડે. તે સા� એ ભગવાન મનુ�યપણે વત� છે �યાર ેજ ેઆવી રીતે
નથી સમજતો, તેને મનુ�યભાવ દેખીને અવળું પડે છે. અને જો એ ભગવાન િદ�યભાવે જ વત�, તો મન-વાણીને અગોચર
હોય તે �વના ���ામાં આવે નિહ. માટે એ બે �કાર ેભગવાનને શા�માં ક�ા છે, તેવી રીતે જણેે યથાથ� ���ા
હોય તેને સંશય ન થાય અને જો એમ ન સમજ ેતો સંશય જ�ર થાય. અને જ ેએમ કહે છે જ,ે ‘મ� ભગવાનને ���ા છે
ને મને િન�ય છે,’ ને જો તે આ વાતને સમ�ો નથી, તો તેનો િન�ય કાચો છે. જમે કોઈક પુ�ષ �ોક શી�યો હોય
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તથા કીત�ન શી�યો હોય ને તેને પૂછીએ જ,ે ‘તને આ �ોક તથા કીત�ન આવ�યો ?’ �યાર ેકહે જ,ે ‘આવ�યો,’ ને કંઠથી
મુખપાઠે કહી દેખાડે; પણ પછી થોડાક િદવસ થાય �યાર ેતે �ોક-કીત�નને ભૂલી �ય. �યાર ેએ તે શું જ,ે એને �ાર ેએ
શી�યો હતો �યાર ેજ એને એટલો આવ�યો નહોતો; કેમ જ,ે �વણ-મનને કરીને એનો �ઢ અ�યાસ થઇને એના
�વમાં એ �ોક-કીત�ન ચોટંી નહોતો ગયો. અને કોઈક વાતનો બાળકપણામાં જ એવો અ�યાસ થયો હોય છે, તો એ
યુવા થાય, વૃ� થાય તો પણ તે વાતનું �ાર ેકામ પડે �યાર ેસાંભરી આવે છે. તેમ એણે ભગવાનનો િન�ય કય� હતો
�યાર ેજ એના િન�યમાં કસર રહી ગઈ હતી, અને જો કસર ન રહી હોત ને આવી રીતે �થમથી જ �વણ કરીને ને તેનું
મનન કરીને તેનો �ઢ અ�યાસ એના �વમાં થયો હોત તો એને કોઈ િદવસ સંશય થાત જ નિહ.”

20. પંચાળા ૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે ઝાઝી વાર સુધી િવચાર કય� ને સવ� શા�માં નજર ફેરવીને જોયું �યાર ેએમ
જણાયું જ,ે ‘�ીકૃ�ણ જવેો અવતાર સવ� શિ�એ યુ� બીજો કોઈ નથી થયો.’ કેમ જ,ે બી� જ ેસવ� પોતાની અનંત
મૂિત�ઓ િભ� િભ�પણે રહી છે, તે સવ�નો ભાવ �ીકૃ�ણ ભગવાને પોતાને િવષે દેખા�યો. કેવી રીતે ? તો �થમ પોતે
દેવકી થકી જ��યા �યાર ેશંખ, ચ�, ગદા, પ� ધારીને ચતુભુ�જ�પે દશ�ન દીધું, તેણે કરીને લ�મપિત જ ેવૈકંુઠનાથ, તેનો
ભાવ પોતામાં જણા�યો. તથા માતા યશોદાને પોતાના મુખમાં િવ��પ દેખા�યું, તેણે કરીને સહ�શીષા�પણે કરીને
અિન��પણું પોતામાં જણા�યું. તથા અ�ૂરને યમુનાના ધરામાં દશ�ન દીધા, તેણે કરીને શેષશાયીપણું જણા�યું. તથા
અજુ�નને રણસં�ામમાં િવ��પ દેખા�યું જ,ે ‘प� मे पाथ� �पािण शतशोऽथ सह�शः ।’ એવી રીતે અનંત ��ાંડ
દેખાડીને પુ�ષો�મપણું જણા�યું. તથા પોતે �ીકૃ�ણે ક�ું જ,ે “य�ा�रमतीतोऽहम�रादिप चो�मः। अतोऽ�� लोके
वेदे च �िथतः पु�षो�मः ।।” એવી રીતે પોતે પોતાનું પુ�ષો�મપણું જણા�યું. તથા ગોલોકવાસી જ ેરાિધકા સિહત
�ીકૃ�ણ તે તો પોતે જ હતા. અને �ા�ણના બાળકને લેવા ગયા �યાર ેઅજુ�નને પોતાનું ભૂમાપુ�ષ�પે દશ�ન કરા�યું.
તથા �ેત�ીપવાસી વાસુદેવ, તેણે તો પોતે જ એ અવતાર ધય� હતો. તથા નરનારાયણ તો સમ� ભારતને િવષે તથા
ભાગવતમાં એ �ીકૃ�ણને જ ક�ા છે. તે માટે એ �ીકૃ�ણના અવતારને િવષે તો િભ� િભ�પણે રહી જ ેએ જ
ભગવાનની મૂિત�ઓે તથા શિ�ઓ, ઐ�ય� તે સમ� છે, માટે એ અવતાર તે બહુ મોટો થયો છે. અને બી� મૂિત�ને
િવષે થોડંુ ઐ�ય� છે ને એને િવષે સંપૂણ� ઐ�ય� છે; માટે કૃ�ણાવતાર જવેો કોઈ અવતાર નથી અને એ અવતાર
સવ�પરી વત� છે. અને બી� અવતાર ેકરીને થોડી શિ� જણાવી છે, ને આ અવતાર ેકરીને સંપૂણ� ઐ�ય�-શિ�ઓ
જણાવી; માટે આ અવતાર સવ��કષ�પણે વત� છે. એવી રીતે જનેી ��ય� �ીકૃ�ણના �વ�પમાં અચળ મિત હોય ને એ
મિત કોઈ િદવસ �યિભચારને ન પામતી હોય, ને તેની વતે કોઈ કુસંગે કરીને કદાિચત્ કાંઇક અવળું વતા�ઇ ગયું હોય તો
પણ તે ક�યાણના માગ�માંથી પડે નિહ; એનું ��યાણ જ થાય. માટે તમે સવ� પરમહંસ હિરભ� છો, તે પણ એવી રીતે
જો ઉપાસનાની �ઢતા ભગવાનને િવષે રાખશો તો કદાિચત્ કાંઈક અવળું વતા�ઇ જશે, તો પણ અંતે ક�યાણ થશે.”
એવી રીતની વાતા�ને સાંભળીને સવ� સાધુ તથા હિરભ� તે �ી�મહારાજને િવષે સવ�કારણપણું �ણીને ઉપાસનાની
�ઢતા કરતા હવા.

21. 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
મર.ે પછી થોડીક વાર ેતે નટ પાછો આકાશમાંથી હિથયાર બાંધીને જવેો હતો તેવો ને તેવો જ આવે ને રા� પાસે મોજ
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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.”

22. 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
રામકૃ�ણાિદક મૂિત�ઓને ધારણ કર ેછે; એવી રીતે જનેી �ઢપણે સમજણ હોય તેની પિરપ� િન�ા �ણવી.” એવી
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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.

23. 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.”

24. ગઢડા મ�ય ૨૫ ( para.4)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! જણેે કરીને ભગવાન અિતશય રા� થાય એવું કયું
સાધન છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ેઘરમાં એક મણ અ� મળતું હોય ને �યાર ેજવેી સંતની ઉપર �ીિત
હોય ને જવેું દીનપણું હોય અને પછી તેને એક ગામનું રા� આવે અથવા પાંચ ગામનું રા� આવે અથવા પચાસ
ગામનું રા� આવે અથવા સો ગામનું રા� આવે અથવા સવ� પૃ�વીનું રા� આવે, તો પણ સંતની આગળ જવેો
કંગાળ હતો ને દીન-આધીન રહેતો, તેવો ને તેવો જ �ીિતએ યુ� થકો દીન-આધીન રહે; તેમ જ ઈ��લોક તથા
��લોકનું રા� પામે તો પણ સંતની આગળ તેવો ને તેવો જ દીન-આધીન રહે. અને �યાગી હોય ને તે જવેો �થમ
ગરીબ હોય અને જમે સૌ સંતની ટેલ-ચાકરી કરતો હોય, તેવી ને તેવી જ પોતામાં ભગવાનના જવેા ઐ�ય� આવે તો
પણ કરતો રહે પણ સાધુ સાથે િપતરાઈ દાવો બાંધે નિહ ને બરોબિરયાપણું કર ેનિહ. એવા જનેા લ�ણ હોય તેની
ઉપર ભગવાન અિત �સ� થાય છે.”

25. ગઢડા મ�ય ૬૭ ( para.2)

તે કીત�ન ભિ� થઈ ર�ા પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે સવ� સંત ��યે �� કરીએ છીએ જ,ે ભગવાનનો ભ�
હોય તે દેહ મૂકીને ���પ થઈને ભગવાનના ધામમાં �ય છે, પછી એમાં ને ભગવાનમાં શો અંતરાય રહે છે, જણેે
કરીને �વામી-સેવકપણાનો નાતો રહે છે ? કેમ જ,ે એ ભગવાનનો ભ� છે, તે પણ જવેા ભગવાન �વતં� છે ને કાળ,
કમ� ને માયા તેને આવરણે કરીને રિહત છે, તેવો જ થાય છે. માટે એમાં શો ભેદ રહે છે, જણેે કરીને �વામી-સેવકપણું
રહે છે ? એ �� છે.” પછી પરમહંસે જનેે જવેું સમ�યું તેણે તેવો ઉ�ર કય�, પણ �ી�મહારાજના ��નું સમાધાન થયું
નિહ. પછી સવ� સંતે ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! તમારા ��નો ઉ�ર તો તમે જ કરશો �યાર ેથશે.” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર એમ છે જ,ે ભગવાનનો ભ� હોય તેણે જવેા ભગવાનને ���ા હોય જ,ે ભગવાન આટલી
સામથ�એ યુ� છે અને આટલી શોભાએ યુ� છે અને આવા સુખ�વ�પ છે; એવી રીતે એ ભ�ે જટેલો ભગવાનનો
મિહમા ���ો છે અને જવેા �તાપે યુ� ભગવાનને ���ા છે, તે ભ� �ાર ેદેહ મૂકીને ભગવાનના ધામમાં �ય છે
�યાર ે�પ તથા સામથ� તે એ ભ�ની પણ તેવી જ થાય છે. તો પણ ભગવાનની સામથ� અને ભગવાનનું સુંદરપણું
ઈ�યાિદક જ ે�તાપ, તે એ ભ�ને ભગવાનને િવષે અિતશય જણાય છે; �યાર ેએ ભ� એમ �ણે છે જ,ે ‘મ� જટેલો
�તાપ ���ો હતો ને સુંદરપણું ���ું હતું તેટલું ઐ�ય� ને તેટલું સુંદરપણું તો મને પણ ભગવાને આ�યું છે, તો પણ
ભગવાનનું ઐ�ય� ને ભગવાનનું સુંદરપણું તે તો અિતશય-અપાર દેખાય છે.’ માટે મારા જવેા અનંત ભગવાનના
સાધ�ય�પણાને પા�યા છે, તો પણ ભગવાન જવેો કોઈ થવાને સમથ� થતો નથી. શા માટે જ,ે ભગવાનનો મિહમા, ગુણ,
કમ�, જ�મ ને સામથ� તથા સુંદરતા, સુખદાયકપણું એ આિદક જ ેઅનંત ક�યાણકારી ગુણ તેના પારને શેષ, શારદા,
��ાિદક દેવતા તથા ચાર વેદ; એ પામતા નથી અને ભગવાન પોતે પણ પોતાના મિહમાના પારને પામતા નથી. માટે
ભગવાન તો સવ� સામથ�એ કરીને અપાર છે. અને એ ભગવાનને ભ�ને અનંતકોિટ વૈ�ણવ ભગવાન સરખા થયા છે,
તો પણ ભગવાનમાંથી કોઈ �તનો �તાપ અણુ જટેલો પણ �યૂન થયો નથી. જમે મીઠા જળનો સમુ� ભય� હોય,
તેમાંથી મનુ�ય, પશુ, પંખી સવ� જટેલું ભાવે તેટલું જળ પીએ તથા પા� ભરી લે તો પણ ઓછંુ થતું નથી. શા માટે જ,ે તે
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સમુ� તો અગાધ છે, તેમ જ ભગવાનનો મિહમા પણ અિતશય-અપાર છે; માટે કોઈ રીતે કરીને વધે ઘટે એવો નથી. તે
સા� જ ેજ ેભગવાનના ભ� ���વ�પ થયા છે તો પણ ભગવાનના �ઢ દાસ થઈને ભગવાનનું ભજન કર ેછે. એવી
રીતે ભગવાનના ભ� ભગવાનના સાધ�ય�પણાને પામે છે, તો પણ �વામી-સેવકપણું રહે છે; એ જ એ ��નો ઉ�ર
છે.”

26. 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
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.

27. ગઢડા અં�ય ૩૭ ( para.3)

હવે તે ભગવાનનું જ ે�વ�પ તેનું �ાન કહીએ છીએ જ,ે ‘ભગવાનનો જ ેઆકાર છે તેવો આકાર બી� દેવ, મનુ�યાિદક
જ ે�કૃિતમાંથી આકાર થયા છે, તે કોઈનો નથી. અને ભગવાન િવના બી� સવ�ને કાળ ભ�ણ કરી �ય છે ને
ભગવાનના �વ�પમાં કાળનું સામ�ય�પણું નથી ચાલતું, એવા ભગવાન છે. ને ભગવાન જવેા તો એક ભગવાન જ છે,
પણ બીજો કોઈ નથી. અને ભગવાનના સાધ�ય�પણાને પા�યા એવા જ ેભગવાનના ધામમાં ભ� છે તેનો આકાર પણ
ભગવાન જવેો છે, તો પણ તે પુ�ષ છે ને ભગવાન પુ�ષો�મ છે, ને તે સવ�માં �ે� છે ને એમને ઉપા�ય છે ને સવ�ના
�વામી છે ને એ ભગવાનના મિહમાનો કોઈ પાર પામતા નથી. એવા િદ�યમૂિત� જ ેભગવાન તે િનગુ�ણ છે, ને �યેય છે
અને એનું જ ે�યાન કર ેછે તે િનગુ�ણ થઈ �ય છે, એવું ભગવાનનું �વ�પ છે. અને એ ભગવાન છે તે પોતાના ધામ�પ
એક દેશને િવષે ર�ા થકા જ અ�વયપણે અનેક ��ાંડને િવષે ર�ા જ ેસવ� �વના સમૂહ, તેમને િવષે તેમના
યથાયો�ય કમ�ફળ�દાતાપણે અંતયા�મી �પે કરીને ર�ા છે. અને સવ� �વના �વન છે, ને એ િવના એ �વ કાંઈ
કરવાને ને ભોગવવાને સમથ� નથી થતો. અને એ જ ેભગવાન તે િસ��ેર છે, જમે કોઈક િસિ�વાળો પુ�ષ હોય તે
અહીયંા બેઠો થકો ��ાના લોકમાં પદાથ� હોય તેને આ હાથે કરીને �હણ કરી લે, તેમ ભગવાન એક દેશમાં ર�ા થકા
જ પોતાની યોગકળાને સામ�ય� કરીને સવ� િ�યાને કર ેછે. અને જમે અિ�� જ ેતે કા�ને િવષે ને પાષાણને િવષે ર�ો છે
તે અિ��નું �વ�પ બી� રીતનું છે ને કા� પાષાણનું �વ�પ બી� રીતનું છે, તેમ ભગવાન સવ� �વને િવષે ર�ા છે, તે
ભગવાનનું �વ�પ બી� રીતનું છે ને તે �વનું �વ�પ બી� રીતનું છે. અને એવી રીતના અનંત ઐ�ય�◌ ેયુ� એવા
જ ેએ ભગવાન, તે જ પોતે �વોના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા થાય છે.’ તે ભગવાનના �વ�પનું �ાન જનેે આવી રીતે
થયું હોય, ને તે ભગવાનની ભિ� કરી હોય, ને તે �ાન-ભિ�ના સુખનો પોતાના �વમાં અનુભવ એકવાર યથાથ�
થયો હોય, તો તેની િવ�મૃિત �ારયે થાય નિહ. અને ગમે તેવું સુખ દુઃખ પડે તો પણ તેને િવષે તે ભગવાનના �વ�પના
સુખનો જ ેઅનુભવ તે વીસરી �ય નિહ. જમે તે રા�ને �થમનું જ ેપોતાનું સુખ તે દિર�પણામાં પણ વીસરતું નથી
તેમ. અને આ વાતા� શા સા� કરીએ છીએ ? તો આવો સ�સંગનો યોગ હમણાં તો છે, પણ કદાિચત્ દેશ, કાળ,
�ાર�ધના િવષમપણા થકી એવો યોગ ન રહે �યાર ેજો આવી વાતા� સમ� રાખી હોય તો તેના �વનું ��યાણ થાય
અને એને એવો �ઢ િન�ય હોય તો એને �ારયે એમ ન સમ�ય જ,ે ‘મા�ં �ારયે અક�યાણ થશે.’ અને આવો યોગ
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રહેવો બહુ દુલ�ભ છે ને આવી રીતે દેહે વત�વું તે પણ દુલ�ભ છે. કેમ જ,ે કોઈક િદવસ બાહેર નીકળી જવાય �યાર ેઆમ
દેહે ન વતા�ય, તો પણ આ વાતા� સમ� રાખી હોય તો એના �વનું બહુ સા� થાય, માટે આ વાતા� કરી છે.”

(કુલ: 37)


