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કથા-કીત�ન
(વચનામૃત ૧ થી ૨૬૨ માં "કથા-કીત�ન" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૩૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, એક �� કરીએ.” �યાર ેમુિન તથા હિરભ�ે ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! પૂછો”
પછી �ી�મહારાજ ઘણીકવાર સુધી િવચારીને બો�યા જ,ે “આ સંસારમાં જ ેિવષયી �વ હોય તે પંચિવષય િવના રહી
શકે નિહ, તે જમે એ િવમુખ �વને પંચિવષય છે તેમ હિરજનને પણ પંચિવષય છે પણ તેમાં ભેદ છે. તે ભેદ કેમ છે ? તો
િવષયી �વ તો ભગવાન િવના અ�ય જ ે�ા�ય િવષય તેને ભોગવે છે અને ભગવાનના ભ� છે તેને તો ભગવાનની
કથા સાંભળવી તે જ �ો�નો િવષય છે અને ભગવાનનાં ચરણારિવંદનો �પશ� કરવો અથવા સંતના ચરણની રજનો
�પશ� કરવો તે �વચાનો િવષય છે અને ભગવાનનાં અથવા સંત તેના દશ�ન કરવા તે ને�નો િવષય છે અને ભગવાનનો
�સાદ લેવો તથા ભગવાનના ગુણ ગાવવા તે �ભનો િવષય છે અને ભગવાનને ચ�યાં એવા જ ેપુ�પાિદક તેની સુગંધી
લેવી તે ��ાણનો િવષય છે. એવી રીતે િવમુખ અને હિરભ�ના િવષયમાં ભેદ છે અને એવી રીતના િવષય િવના તો
હિરભ�ે પણ રહેવાતું નથી અને નારદ-સનકાિદક જવેા અનાિદ મુ� છે તેણે પણ એવા પંચિવષય િવના રહેવાતું
નથી, તે સમાિધમાં ઘણા કાળ રહે છે પણ તે સમાિધમાંથી નીકળીને ભગવાનની કથા, કીત�ન, �વણાિદક િવષયને
ભોગવે છે. અને જમે પ�ી હોય તે પોતાના માળાને મુકીને ચરવા નીકળે છે, તે ચારો કરીને રાિ� સમે પોતપોતાના
માળામાં જઈને િવરામ કર ેછે પણ પોતપોતાનાં �થાનકને કોઈ િદવસ ભૂલીને બી�ને �થાનકે જતાં નથી, તેમ
ભગવાનના ભ� છે તે ભગવાનની કથા, કીત�ન �વણાિદક એવો જ ેચારો, તેને ચરીને પોતાનો માળો જ ેભગવાનનું
�વ�પ તેમાં જઈને િવરામ કર ેછે. અને વળી પશુ, પ�ી સવ� �વ જમે પોતપોતાનો ચારો કરીને પોતપોતાને �થાનકે
જઈને િવરામ કર ેછે, તેમ મનુ�ય પણ જ ેજ ેકાય� હોય તેને અથ� દેશ-િવદેશ �ય છે પણ પોતાને ઘેર આવે છે �યારે
િનરાંત કરીને બેસે છે. એ સવ� ��ાંત-િસ�ાંત ક�ા તે ઉપર તમે સવ� હિરભ�ને અમે �� પૂછીએ છીએ જ,ે ‘જમે
િવમુખ �વ �ા�ય પંચિવષયમાં બંધાણા છે ને તે િવષય િવના પળમા� ચાલતું નથી, તેમ તમે ભગવાનની કથાવાતા�નું
જ ે�વણાિદક તે �પી જ ેિવષય તેમાં �ઢપણે બંધાઈને એના િવષયી થયા છો કે નિહ ?’ અને વળી બીજો �� પૂછીએ
છીએ જ,ે ‘જમે પ�ી ચારો કરીને પોતાના માળામાં આવે છે, તેમ તમે સવ� ભગવાનની કથા-કીત�ન◌ાિદક�પી ચારો
કરીને પાછા ભગવાનના �વ�પ�પી માળામાં િવરામ કરો છો ? કે બીજ ે�ાં-�યાં િવરામ કરો છો ? અને વળી જમે
ધિણયાતું ઢોર હોય તે સીમમાં ચરીને સાજં ેપોતાને ખીલે આવે છે અને જ ેહરાયું ઢોર હોય તે ખીલે આવે નિહ અને જનેું-
તેનું ખેતર ખાઈને �ાં- �યાં બેસી રહે, પછી કોઈક ધોકા મૂકે કાં વાઘ આવે તો માર,ે તેમ તમે તે ધિણયાતા ઢોરની પેઠે
પોતાને ખીલે આવો છો ? કે હરાયા ઢોરની પેઠે કોઈનું ખેતર ખાઈને �ાં-�યાં બેસીને િવરામ કરો છો ?’ એ સવ� ��નો
ઉ�ર પોતાના અંતરમાં િવચારીને મોટા મોટા હો તે કરો ?” પછી મુિન તથા હિરભ� સવ� જુદા જુદા બો�યા જ,ે “હે
મહારાજ ! ભગવાનની કથા કીત�નાિદકના િવષયી પણ થયા છીએ અને ભગવાનની મૂિત��પી જ ેમાળો તથા ખીલો
તેને મૂકીને બીજ ેઠેકાણે રહેતા પણ નથી.” તે વાતા�ને સાંભળીને �ી�મહારાજ ઘણું �સ� થયા.

2. ગઢડા �થમ ૬૩ ( para.7)

એમ વાતા� કરીને પછી વળી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે અિત �ઢ િન�ય હોય તેનું થોડાકમાં લ�ણ કહંુ તે
સાંભળો જ,ે જનેે પિરપ� િન�ય હોય અને તે પોતે અ�યંત �યાગી હોય તો પણ તે પાસે ગમે તેવી �વૃિ� માગ�ની િ�યા
કરાવીએ તો તે કર,ે પણ તેમાંથી પાછો હઠે નિહ અને કચવાઈને પણ કર ેનિહ, રા� થકો કર.ે અને બીજંુ એ લ�ણ જ,ે
ગમે તેવો પોતામાં કોઈક �વભાવ હોય અને તે કોિટ ઉપાય કર ેતોય પણ ટળે એવો ન હોય ને જો તે �વભાવને
મુકા�યાનો પરમે�રનો આ�હ દેખે, તો તે �વભાવને ત�કાળ મૂકે. અને �ીજંુ એ લ�ણ જ,ે પોતામાં કાંઈક અવગુણ
હોય તો પણ પરમે�રની કથા-કીત�ન તથા ભગવાનના સંત તે િવના ઘડીમા� રહેવાય નિહ અને પોતાનો અવગુણ લે ને
સંતનો અિત ગુણ �હણ કર ેઅને ભગવાનની કથા કીત�ન અને ભગવાનના સંતનો અિત મિહમા સમજ,ે એવું જનેે વત�તું
હોય તેને પિરપ� િન�ય �ણવો. એવા િન�યવાળાને કોઈક િદવસ કોઈક �ાર�ધયોગે કરીને કાંઈક વત�વામાં ફેર
પડી �ય તો પણ તેનું અક�યાણ ન થાય, અને એવો િન�ય ન હોય ને તે ગમે તેવો �યાગી હોય તો પણ તેના ક�યાણમાં
ફેર છે.”

3. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.13)
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પછી શાંતાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એક તો અખંડ ભગવાનના �વ�પમાં વૃિ� રાખતો હોય અને બીજો તો
ભગવાનનું ભજન �મરણ પણ કર ેઅને કથા કીત�ન પણ કર ેને સાંભળે. એ બે �કારના જ ેભગવાનના ભ� તેમાં કયો
�ે� છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે િનિવ�ક�પ સમાિધ થતી હોય અને દેહની ખબર રહે નિહ એવો હોય તો
તે કથા કીત�ન ન કર ેતો પણ �ે� છે અને જનેે દેહની ખબર રહેતી હોય ને ભજનમાંથી પોતાની મેળે ઊઠીને ખાવું, પીવું,
દેહની િ�યા તે સવ� કરતો હોય અને જો ભગવાનની કથા કીત�ન ન કર ેને ન સાંભળે તો તે થકી તો ભગવાનની કથા-
કીત�ન કરતો હોય ને સાંભળતો હોય તે �ે� છે.”

4. લોયા ૮ ( para.7)

અને �યાર પછી વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “જનેી ઇિ��યો ચંચળ હોય તે ચંચળતાને ટા�યાના પૃથક્ પૃથક્ કયા
ઉપાય છે?” �યાર ેતેનો ઉ�ર પણ પોતે જ કય� જ,ે “ચ�ુ ઇિ��યની ચંચળતા ટા�યાનો એ ઉપાય છે જ,ે નાિસકા� �િ�
રાખે ને આડંુઅવળું જુવે નિહ, ભણવું હોય તો ભ��ા કર ેતથા ભજન-�મરણ કયા� કર.ે અને એમ કરતા �ી-આિદક
દેખાય �ય ને અયો�ય ઘાટ ન થયો હોય તો પણ ને�ને ઉઘાડા રાખીને મેષો�મેષે રિહત કરીને �ાં સુધી ને� સારી
પેઠે બળે ને આંસુ ચાલે �યાં સુધી ઘડી બે ઘડી પય��ત જોઈ રહે, �યાર ેતેની �િ� ચંચળ હોય તો પણ વશ થઈ �ય છે.
અને નાિસકા ઇિ��ય છે તે કોઈનું શરીર અથવા મુખ કે વ� તે ગંધાતું હોય તેનો ગંધ લે �યાર ેતે ન ગમે. �યાર ેતેનો એમ
િવચાર કર ેજ,ે ‘મારો દેહ પણ ઉપરથી સારો છે પણ માંિહ તો �િધર, માંસ, હાડકાં છે તથા પેટમાં મળ, મૂ�, આંતરડાં
છે.’ એમ િવચાર ેતો નાિસકાની ચંચળતા ટળે. અને કાનની ચંચળતા એમ ટળે જ,ે કોઈ રમજુ થતી હોય અથવા ભવાઈ
થતી હોય, તો તેને સાંભ�યામાં હેત થાય ને ભગવાનની કથા-કીત�ન સાંભ�યામાં િન�ા આવે, �યાર ેઊભા થવું ને િન�ા-
આળસને ટાળવી ને ભગવાનની કથા સાંભ�યામાં ��ા રાખવી ને હેત રાખવું, તો કાન �તાય. અને �વચા ઇિ��યને
એમ �તે જ,ે �ણી-�ણીને ટાઢ, તડકો વરસાદ; તેને ખમવો ને ગોદડી હોય તે ઉશીકે મૂકી રાખવી ને સારી પેઠે ટાઢ
વાય �યાર ેઓઢવી તથા �ાં �યાં પડી રહેવું, એમ કરીને �વચાને બાળી નાખે; એમ કર ેતો �વચા ઇિ��યની ચંચળતા
ટળે. અને હાથની ચંચળતા એમ ટળે જ,ે �ાર ેહાથ નવરા હોય, �યાર ેહાથમાં માળા રાખીને �ાસો�છવાસે ભગવાનનું
નામ લઈને તે માળા ફેરવવી, પણ ઉતાવળી લહરકે માળા ન ફેરવવી. અને કેટલાક એમ કહે છે જ,ે ‘મને કરીને તો નામ
વધુ લેવાય,’ એ વાત ખોટી છે; જટેલાં �ભે લેવાય તેટલા જ મને કરીને લેવાય છે; એમ કર ેતો હાથની ચંચળતા ટળે.
અને પગ ચંચળ હોય તો આસનને �તવું૧; તો પગ �તાય. અને િશ� ચંચળ હોય તો જમે ઝીણી ખસ હોય કે રાતી
દાદર હોય, તેને ખજંોળીએ તો લોહી નીકળે �યાં સુધી ખરજ ટળે નિહ અને જો ન ખજંોળીએ તો તે એમ ને એમ બળી
�ય, તેમ િશ� ઇિ��યમાં ચળ આવે તો પણ તેને હાથે કરીને અડે જ નિહ. અને જો િશ�માં વાયુ ભરાતો હોય તો
આહાર થોડો કર ેને ઉપવાસ કયા� કર ેને દેહને બળહીન કરી નાખે તો િશ� �તાય. અને િજ�ા ઇિ��યને �તવી હોય
તો જ ેવ�તુ �ભને ગમતી હોય તે વ�તુ ન આપવી અને આહાર યુ� કરવો, તો િજ�ાની ચંચળતા ટળે. અને વાણી
ચંચળ હોય તો એમ ટળે જ,ે મુ�ાનંદ �વામી જવેા વાતા� કરતા હોય તથા કથા વાંચતા હોય, તે વચમાં પોતે ડહાપણ
કરીને બોલવું નિહ અને જો વચમાં બોલાઈ �ય તો પંચવીશ માળા ફેરવવી; તો વાણીની ચંચળતા ટળી �ય.”

5. 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 એકાંિતકી 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
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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.”

6. ગઢડા મ�ય ૪૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��ય� ભગવાનની જ ેમૂિત� ને બી� જ ેમાિયક આકાર; એ બેયને િવષે તો ઘણો ફેર
છે. પણ જ ેઅ�ાની છે ને અિતશય મૂખ� છે, તે તો ભગવાન અને માિયક આકારને સરખા �ણે છે; કેમ જ,ે માિયક
આકારના જ ેજોનારા છે ને માિયક આકારના જ ેિચંતવન કરનારા છે, તે તો અનંતકોિટ ક�પ સુધી નરકચોરાશીને િવષે
ભમે છે. અને જ ેભગવાનના �વ�પના દશ�ન કરનારા છે ને ભગવાનના �વ�પના િચંતવન કરનારા છે, તે તો કાળ, કમ�
ને માયા એ સવ�ના બંધન થકી છૂટીને અભયપદને પામે છે ને ભગવાનના પાષ�દ થાય છે. માટે અમાર ેતો ભગવાનની
કથા-કીત�ન કે વાતા� કે ભગવાનનું �યાન એમાંથી કોઈ કાળે મનની તૃિ� થતી જ નથી ને તમાર ેપણ સવ�ને એવી રીતે
કરવું.”

7. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.9)

પછી �ી�મહારાજ ેશુકમુિનને પૂ�ું જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય ને તે ભગવાન તથા ભગવાનના સંત તેને સા�ા�કાર
પા�યો, તેને �વતા શી �ાિ� થાય છે અને મૂવા કે�યે શી �ાિ� થાય છે ?” પછી શુકમુિન બો�યા જ,ે “હે મહારાજ !
એનો ઉ�ર તો તમે કરશો �યાર ેથશે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાન ને ભગવાનના સંતની �ાિ� થઈ
છે, તેને �વતે તો ભગવાનનાં કથા-કીત�ન કરતા થકા જ િદવસ ને રાિ� વીતે છે અને �ણે અવ�થાથી પર જ ેપોતાનો
�વા�ા તેનું ���પે સા�ાત્ દશ�ન થાય છે અને ભગવાન િવના અ�ય પદાથ�મા�ને િવષે વૈરા�ય થાય છે અને
અધમ�નો �યાગ કરીને ધમ�ને િવષે રહેવાય છે અને દેહ મૂકે �યાર ેએવા ભ�ને ભગવાન પોતા જવેો જ કર ેછે. જમે
ભગવાને ��ાને ક�ું છે જ,ે ‘હે ��ા ! જવેો હંુ છંુ ને જવેો મારો મિહમા છે ને જવેા મારા ગુણ ને કમ� છે, તેવું મારા
અનુ�હ થકી તને િવ�ાન થાઓ.’ એવું જ ે��ાને ક�ું છે, તેમ જ ેપોતાના અન�ય ભ� હોય તે સવ�ને ભગવાન એવી
�ાિ� કરાવે છે. અને જમે ભગવાન કાળ, કમ� ને માયા થકી રિહત છે તેમ જ ભગવાનના ભ� પણ કાળ, કમ� ને માયા
થકી રિહત થાય છે ને અખંડ ભગવાનની સેવાને િવષે રહે છે; એવી દેહ મૂ�ા કે�યે �ાિ� થાય છે. એ જ એ ��નો
ઉ�ર છે.”

8. 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�
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તેને પોતે કરતો હોય અને એ ભગવાનનું જ ેનામ�મરણ ને કથા-કીત�ન◌ાિદક 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.”

(કુલ: 8)


