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કતા�
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "કતા�" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)
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1. ગઢડા �થમ ૩૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેઅણસમજુ હોય ને તેણે ભેખ લીધો હોય તો પણ તેને �ાં �ાં પોતાની જ�મભૂિમ
હોય તેને િવષે હેત ટળતું નથી,” એમ કહીને પછી પોતાના સાથળને િવષે નાનપણામાં ઝાડનો ખાંપો લા�યો હતો તે
સવ�ને દેખા�યો ને બો�યા જ,ે “આ િચ�ને �ાર ેઅમે દેખીએ છીએ �યાર ેતે ઝાડ ને તલાવડી સાંભરી આવે છે; માટે
જ�મભૂિમ તથા પોતાનાં સગાં સંબંધી તેને અંતરમાંથી િવસારી દેવા તે ઘણું કઠણ છે. માટે જનેે જનેે જ�મભૂિમ તથા
દેહના સંબંધી તે ન સાંભરતાં હોય તે બોલો, અને જ ેલાજ ેકરીને ન બોલે તેને �ી નરનારાયણના સમ છે.” પછી સવ�
મુિન જમે જનેે વત�તું હતું તેમ બો�યા. પછી તે સાંભળીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ેપોતાને આ�ા�પે માનીએ
�યાર ેતે આ�ાની જ�મભૂિમ કઈ ? ને તે આ�ાનું સગું કોણ? ને તે આ�ાની �ત પણ કઈ ? અને જો સગપણ લેવું
હોય તો પૂવ� ચોરાશી લાખ �તના દેહ ધયા� છે, તે સવ�નું સગપણ સરખું �ણવું અને તે સગાંનું ક�યાણ ઈ�છવું તો
સવ�નું ઈ�છવું અને આ મનુ�ય દેહમાં આ�યા �યાર ેચોરાશી લાખ �તના જ ેમાબાપ તે અ�ાને કરીને વીસયા� છે, તેમ
આ મનુ�ય શરીરના જ ેમાબાપ છે તેમને �ાને કરીને િવસારી દેવા. અને અમાર ેતો કોઈ સગાં સંબંધી સાથે હેત નથી
તથા અમારી સેવા કરતા હોય ને તેના �દયમાં જો પરમે�રની ભિ� ન હોય તો તે ઉપર હેત કરીએ તોય પણ ન થાય
અને જો નારદ� જવેો ગુણવાન હોય ને તેને ભગવાનની ભિ� ન હોય તો તે અમને ન ગમે અને જનેા �દયમાં
ભગવાનની ભિ� હોય ને એમ સમજતો હોય જ,ે ‘જવેા �ગટ ભગવાન પૃ�વી ઉપર િવરાજ ેછે અને જવેા તે ભગવાનના
ભ� ભગવાનની સમીપે િવરાજ ેછે તેવા ને તેવા જ �ાર ેઆ�યંિતક �લય થાય છે �યાર ેપણ રહે છે,’ અને ‘આ
ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તે સદા સાકાર જ છે’ એમ સમજતો હોય અને ગમે તેવા વેદાંતીના �ંથ સાંભળે પણ
ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને િનરાકાર સમજ ેજ નિહ અને એમ �ણે જ,ે ‘એ ભગવાન િવના બીજો કોઈ જગતનો
કતા� છે જ નિહ’ અને એમ �ણે જ,ે ‘ભગવાન િવના સૂકંુ પાંદડંુ પણ ફરવાને સમથ� નથી.’ એવી જનેે ભગવાનને િવષે
સાકારપણાની �ઢ �તીિત હોય ને તે જવેો-તેવો હોય તો પણ એ અમને ગમે છે. અને એને માથે કાળ, કમ� ને માયા તેનો
હુકમ નથી; અને જો એને દંડ દેવો હોય તો ભગવાન પોતે દે છે, પણ બી� કોઈનો એને માથે હુકમ નથી. અને એવી
િન�ા ન હોય ને તે જો �યાગ-વૈરા�યે યુ� હોય તો પણ તેનો અમારા અંતરમાં ભાર આવે નિહ. અને જનેા �દયમાં
ભગવાનની એવી િન�ા અચળ હોય ને તે ગમે તેટલા શા� સાંભળે અથવા ગમે તેનો સંગ કર ેતો પણ પોતાને જે
ભગવાનના સાકારપણાની િન�ા છે તે ટળે નિહ અને તજેના િબંબ જવેા િનરાકાર ભગવાનને કોઈ િદવસ સમજ ેજ
નિહ, એવી િન�ાવાળો જ ેસંત છે તેના પગની રજને તો અમે પણ માથે ચઢાવીએ છીએ અને તેને દુખવતા થકા મનમાં
બીએ છીએ. અને તેના દશ�નને પણ ઈ�છીએ છીએ અને એવી િન�ા િવનાના જ ે�વ છે તે પોતાના સાધનને બળે
કરીને પોતાનું ક�યાણ ઈ�છે છે, પણ એવા પરમે�રના �તાપે કરીને પોતાનું ક�યાણ ઈ�છતા નથી. એવા જે
જડમિતવાળા પુ�ષ છે તે તો જમે નાવ િવના પોતાના બાહુબળે કરીને સમુ� તરવાને ઈ�છે તેવા મૂખ� છે અને જ ેએવા
ભગવાનને �તાપે કરીને પોતાનું ક�યાણ ઈ�છે છે તે તો જમે નાવમાં બેસીને સમુ� તરવાને ઈ�છે એવા ડા�ા છે અને
એવા જ ેભગવાનના �વ�પના �ાનવાળા છે તે સવ� દેહને મૂકીને ભગવાનના ધામમાં ચૈત�યની જ મૂિત� થઈને
ભગવાનની હજૂરમાં રહે છે અને એવી િન�ા જનેે ન હોય ને તેણે બી� સાધન જો કયા� હોય તો તે બી� દેવતાના
લોકમાં રહે છે. અને જ ેએવા યથાથ� ભગવાનનાં ભ� છે તેનું દશ�ન તો ભગવાનના દશ�નતુ�ય છે અને એનાં દશ�ને
કરીને અનંત પિતત �વનો ઉ�ાર થાય છે એવા એ મોટા છે.” એવી રીતે વાતા� કરીને �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “કીત�ન
બોલો.”

2. ગઢડા �થમ ૫૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કાંઈ �� પૂછો.” પછી પૂણા�નંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “દસ ઇિ��યો તે તો
રજોગુણની છે અને ચાર અંતઃકરણ છે તે તો સ�વગુણના છે, માટે એ સવ� ઇિ��યો ને અંતઃકરણ, તે તો માિયક છે ને
ભગવાન તો માયાથી પર છે, તેનો માિયક અંતઃકરણે કરીને કેમ િન�ય થાય ? અને માિયક એવી જ ેચ�ુ આિદક
ઇિ��યો તેણે કરીને ભગવાન કેમ જોયામાં આવે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “માિયક વ�તુએ કરીને માિયક
પદાથ� હોય તે જણાય; માટે માિયક જ ેઅંતઃકરણ અને ઇિ��યો તેણે કરીને જો ભગવાન જણાણા તો એ ભગવાન પણ
માિયક ઠયા�, એ રીતે તમારો �� છે ?” પછી પૂણા�નંદ �વામી તથા સવ� મુિનએ ક�ું જ,ે “એ જ �� છે, તેને હે મહારાજ
! તમે પુ� કરી આ�યો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો તો ઉ�ર એમ છે જ,ે પચાસ કોિટ યોજન પૃ�વીનું પીઠ
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છે તે પૃ�વી ઉપર ઘટપટાિદક અનેક પદાથ� છે. તે સવ� પદાથ�માં એ પૃ�વી રહી છે ને પોતાને �વ�પે કરીને નોખી પણ
રહી છે અને �ાર ેપૃ�વીની �િ�એ કરીને જોઈએ �યાર ેએ સવ� પદાથ��પે પૃ�વી થઈ છે ને પૃ�વી િવના બીજંુ કાંઈ
પદાથ� નથી અને તે પૃ�વી જળના એક અંશમાંથી થઈ છે અને જળ તો પૃ�વીને હેઠે પણ છે ને પડખે પણ છે ને ઉપર
પણ છે ને પૃ�વીના મ�યમાં પણ જળ સવ�� �યાપી ર�ું છે, માટે જળની �િ�એ કરીને જોઈએ તો પૃ�વી નથી એકલું
જળ જ છે. અને એ જળ પણ તજેના એક અંશમાંથી થયું છે માટે તજેની �િ�એ કરીને જોઈએ તો જળ નથી એકલું તજે
જ છે અને તે તજે પણ વાયુના એક અંશમાંથી થયું છે માટે તે વાયુની �િ�એ કરીને જોઈએ તો તજે નથી એકલો વાયુ
જ છે. અને તે વાયુ પણ આકાશના એક અંશમાંથી થયો છે, માટે જો આકાશની �િ�એ કરીને જોઈએ તો વાયુ આિદક
જ ેચાર ભૂત ને તેનું કાય� જ ેિપંડ ને ��ાંડ તે કાંઈ ભાસે જ નિહ, એકલો આકાશ જ સવ�� ભાસે. અને એ આકાશ પણ
તામસાહંકારના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થયો છે અને તે તામસાહંકાર, રાજસાહંકાર, સાિ�વકાહંકાર અને ભૂત, ઇિ��યો,
અંતઃકરણ અને દેવતા; એ સવ� મહ��વના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થયા છે. માટે મહ��વની �િ�એ જોઈએ તો �ણ
�કારનો અહંકાર તથા ભૂત, ઇિ��યો, અંતઃકરણ, દેવતા એ સવ� નથી એકલું મહ��વ જ છે. અને તે મહ��વ પણ
�ધાન-�કૃિતના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થયું છે માટે એ �કૃિતની �િ�એ જોઈએ તો મહ��વ નથી એકલી એ �કૃિત જ
છે અને તે �કૃિત પણ �લયકાળમાં પુ�ષના એક અંશમાં લીન થઈ �ય છે અને પાછી સૃિ� સમે એક અંશમાંથી
ઉ�પ� થાય છે, માટે પુ�ષની �િ�એ કરીને જોઈએ તો એ �કૃિત નથી એકલો પુ�ષ જ છે. અને એવા અનંત કોિટ
પુ�ષ છે તે મહામાયાના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થાય છે, માટે એ મહામાયાની �િ�એ જોઈએ તો એ પુ�ષ નથી
એકલી મહામાયા જ છે અને મહામાયા પણ મહાપુ�ષના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થાય છે, માટે એ મહાપુ�ષની �િ�એ
જોઈએ તો એ મહામાયા નથી એકલો મહાપુ�ષ જ છે અને એ મહાપુ�ષ પણ પુ�ષો�મ ભગવાનનું ધામ જ ેઅ�ર,
તેના એક દેશમાંથી ઊપજ ેછે, માટે એ અ�રની �િ�એ કરીને જોઈએ તો એ મહાપુ�ષાિદક સવ� નથી એક અ�ર જ
છે. અને તે અ�ર થકી પર અ�રાતીત એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે છે; તે સવ�ની ઉ�પિ�, િ�થિત અને �લય તેના
કતા� છે ને તે સવ�ના કારણ છે. અને જ ેકારણ હોય તે પોતાના કાય�ને િવષે �યાપક હોય ને તેથી જુદંુ પણ રહે, માટે એ
સવ�ના કારણ જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેની �િ�એ કરીને જોઈએ �યાર ેએ પુ�ષો�મ ભગવાન િવના બીજંુ કાંઈ ભાસે જ
નિહ. એવા જ ેભગવાન તે જ કૃપા કરીને �વના ક�યાણને અથ� પૃ�વીમાં સવ� મનુ�યને ��ય� દશ�ન આપે છે, �યાર ેજે
�વ સંતનો સમાગમ કરીને એ પુ�ષો�મ ભગવાનનો આવો મિહમા સમજ ેછે �યાર ેએનાં ઇિ��યો, અંતઃકરણ સવ�
પુ�ષો�મ�પે થઈ �ય છે, �યાર ેતેમણે કરીને એ ભગવાનનો િન�ય થાય છે. જમે હીર ેકરીને જ હીરો વ�ધાય છે પણ
બી� વતે નથી વ�ધાતો, તેમ ભગવાનનો િન�ય તે ભગવાન વતે જ થાય છે, અને ભગવાનનું દશ�ન પણ ભગવાન વતે
જ થાય છે પણ માિયક એવા જ ેઇિ��યો-અંતઃકરણ તેણે કરીને નથી થતું.” એમ વાતા� કરીને �ી�મહારાજ ‘જય
સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

3. ગઢડા �થમ ૫૨ ( para.2)

પછી તે કથામાં એમ આ�યું જ,ે સાં�ય, યોગ, વેદાંત અને પંચરા�; એ ચાર શા�ે કરીને જ ેભગવાનના �વ�પને સમજ,ે
તે પૂરો �ાની કહેવાય. �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એ ચાર શા�ે કરીને ભગવાનને કેમ �ણવા
? અને એ ચાર શા�ે કરીને જ ેભગવાનને ન �ણે તેમાં શી �યૂનતા રહે છે ? તે કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“જ ેસાં�યશા� છે તે ભગવાનને પંચિવશમા કહે છે અને ચોિવશ ત�વ જમે ભગવાન િવના કાંઈ કરવાને સમથ� નથી
થતા તેમ �વ, ઈ�ર પણ ભગવાન િવના કાંઈ કરવાને સમથ� નથી, માટે એને પણ ચોિવશ ત�વ ભેળા જ ગણે છે અને
�વ, ઈ�ર ેસિહત એવા જ ેચોિવશ ત�વ તેને �ે� કહે છે ને પંચિવશમા જ ેભગવાન તેને �ે�� કહે છે. અને યોગશા�
છે તે ભગવાનને છવીશમા કહે છે ને મૂિત�માન કહે છે ને �વ, ઈ�રને પંચિવશમા કહે છે ને ચોિવશ ત�વને પૃથક્ કહે
છે, ને એ ત�વથી પોતાના આ�ાને પૃથક્ સમ�ને ભગવાનનું �યાન કરવું એમ કહે છે. અને વેદાંતશા� છે તે
ભગવાનને સવ�કારણ, સવ��યાપક, સવા�ધાર, િનગુ�ણ, અ�તૈ, િનરંજન અને કતા� થકા અ કતા� ને �ાકૃત િવશેષણે રિહત
ને િદ�ય િવશેષણે સિહત એમ કહે છે. અને પંચરા�શા� છે તે ભગવાનને એમ કહે છે જ,ે ‘એક જ ે�ીકૃ�ણ
પુ�ષો�મનારાયણ છે તે જ વાસુદેવ, સંકષ�ણ, અિન��, ��ુ��; એ ચતુ�યૂ�હ�પે થાય છે ને પૃ�વીને િવષે અવતારનું
ધારણ કર ેછે અને તેને િવષે જ ેનવ �કારની ભિ�ને કર ેછે, તેનું ક�યાણ થાય છે.’ એવી રીતે એ ચાર શા� ભગવાનને
કહે છે, તેને યથાથ� સમજ ે�યાર ેપૂરો �ાની કહેવાય. અને જો બી� �ણ શા�ને મૂકીને એક સાં�ય શા�ે કરીને જ
ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એ બાધ આવે જ,ે ‘સાં�ય શા�માં �વ-ઈ�રને ત�વથી નોખા નથી ક�ા. તે �ારે
ત�વનો િનષેધ કરીને ત�વથી પોતાના �વા�ાને નોખો સમજ ે�યાર ેપંચિવશમો પોતાનો �વા�ા સમ�ય પણ
ભગવાન ન સમ�ય.’ અને જો એકલે યોગશા�ે કરીને જ ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એ દોષ આવે જ,ે ‘યોગશા�ે
ભગવાનને મૂિત�માન ક�ા છે, તેને પિરિછ� સમજ ેપણ સવા�તયા�મી અને પિરપૂણ� એવા ન સમજ.ે’ અને જો એક
વેદાંતશા�ે કરીને જ ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એ દોષ આવે જ,ે ‘જ ેભગવાનને સવ�કારણ, સવ��યાપક અને
િનગુ�ણ ક�ા છે તેને િનરાકાર સમજ,ે પણ �ાકૃત કર ચરણાિદકે રિહત અને િદ�ય અવયવે સિહત એવો સનાતન જે
ભગવાનનો આકાર છે તેને ન સમજ.ે’ અને જો એકલે પંચરા� શા�ે કરીને જ ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એવો



8/5/2019 કતા�

localhost/save%5d/કતા�.php 3/13

દોષ આવે જ,ે ‘જ ેભગવાનના અવતારને િવષે ભિ� કહી છે તેને િવષે મનુ�યભાવ આવે તથા એકદેશ�થપણું સમ�ઈ
�ય, પણ સવા�તયા�મીપણું ને પિરપૂણ�પણું ન સમ�ય.’ માટે એ સવ� શા�ે કરીને જો ભગવાનને ન સમજ ેતો આવા
દોષ આવે છે. અને જો એ સવ� શા�ે કરીને સમજ ેતો જ ેએક એક શા�ની સમજણે કરીને દોષ આવે છે તે બી�
શા�ની સમજણે કરીને ટળી �ય છે, માટે એ ચાર ેશા�ે કરીને જ ેસમજ ેતે પિરપૂણ� �ાની કહેવાય. અને જો એ
ચારમાંથી એકને મૂકી દે તો પોણો �ાની કહેવાય ને બેને મૂકી દે તો અધ� �ાની કહેવાય ને �ણેને મૂકી દે તો પા �ાની
કહેવાય ને ચારનેે મૂકીને જ ેપોતાની મનની ક�પનાએ કરીને ગમે તેવી રીતે શા�ને સમ�ને વત� છે અને તે જો વેદાંતી
છે અથવા ઉપાસનાવાળો છે તે બેય ભૂલા પ�યા છે પણ ક�યાણનો માગ� એ બેમાંથી કોઈને જ�યો નથી. માટે એ
વેદાંતી તે દંભી �ાની છે અને એ ઉપાસનાવાળો તે પણ દંભી ભ� છે.”

4. 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
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.”

5. ગઢડા �થમ ૬૨ ( para.8)

गांभीय� �थैय�मा���ं कीित�मा�नोऽनहंकृितः ।। એ જ ેઓગણચાળીશ ક�યાણકારી ગુણ તે ભગવાનના �વ�પને િવષે
િનરંતર રહે છે. તે એ ગુણ સંતને િવષે કેવી રીતે આવે છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ગુણ સંતમાં આ�યાનું
કારણ તો એ છે જ,ે એને ભગવાનના �વ�પનો યથાથ� િન�ય થાય તો એ ક�યાણકારી ગુણ ભગવાનના છે, તે સંતમાં
આવે છે. તે િન�ય કેવો હોય તો જ,ે ‘ભગવાનને કાળ જવેા ન �ણે, કમ� જવેા ન �ણે, �વભાવ જવેા ન �ણે, માયા
જવેા ન �ણે, પુ�ષ જવેા ન �ણે, અને સવ� થકી ભગવાનને જુદા �ણે, અને સવ�ના િનયંતા �ણે ને સવ�ના કતા� �ણે
અને એ સવ�ના કતા� થકા પણ એ િનલ�પ છે એમ ભગવાનને �ણે. અને એવી રીતે જ ે��ય� ભગવાનના �વ�પનો
િન�ય કય� છે તે કોઈ રીતે કરીને ડગે નિહ, તે ગમે તેવા તરતેરનેાં શા� સાંભળે અને ગમે તેવા મતવાદીની વાત
સાંભળે અને ગમે તેવા પોતાનું અંતઃકરણ કુતક�  કર ેપણ કોઈ રીતે કરીને ભગવાનના �વ�પમાં ડગમગાટ થાય નિહ,
એવી �તનો જનેે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય હોય તેને ભગવાનનો સંબંધ થયો કહેવાય, માટે જનેે જ ેસંગાથે સંબંધ
હોય તેના ગુણ તેમાં સહેજ ેઆવે. જમે આપણાં ને� છે તેને �ાર ેદીવા સંગાથે સંબંધ થાય છે �યાર ેતે દીવાનો �કાશ
ને�માં આવે છે તેણે કરીને ને� આગળ અંધા�ં હોય તેનો નાશ થઈ �ય છે, તેમ જનેે ભગવાનના �વ�પનો �ઢ
િન�યે કરીને સંબંધ થાય છે તેને િવષે ભગવાનના ક�યાણકારી ગુણ આવે છે. પછી જમે ભગવાન સવ� �કાર ેિનબ�ધ છે
અને જ ેચહાય તે કરવાને સમથ� છે તેમ એ ભ� પણ અિતશય સમથ� થાય છે અને િનબ�ધ થાય છે.”

6. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.5)

પછી શુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “�ાિરકામાં સોળ હ�ર એકસો ને આઠ જ ેભગવાનની �ીઓ હતી તેમાં એક એક �ીને
િવષે દશ દશ પુ� અને એક એક પુ�ી થઈ એમ પણ ક�ું છે, તેનું કેમ સમજવું ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“�ાિરકાની વાત બી� છે અને �જની બી� છે. �ાિરકામાં તો ભગવાન સાં�યમતને આશયા� હતા. તે સાં�યમતવાળો
હોય તે દેહ, ઇિ��યો, મન એ સવ� થકી પોતાનું �વ�પ િભ� સમજ,ે અને સવ� િ�યાને કરતો થકો પોતાને અ કતા�
સમજ,ે ને તે િ�યાએ કરીને હષ�-શોકને પામે નિહ; એ મતને ભગવાન આશયા� હતા. માટે ભગવાનને િનલ�પ ક�ા અને
ભગવાન �ાિરકામાં જ ેસાં�યમતને આશયા� હતા તે મત તો જનક જવેા રા�ઓનો છે. જ ેરા� ગૃહ�થા�મમાં રહીને
�ભુને ભજ ેતે જ સાં�યમતને અનુસર,ે એમ ભગવાન પણ ગૃહ�થા�મમાં હતા અને �ાિરકાના રા� કહેવાતા હતા,
માટે સાં�યમતને અનુસયા� થકા એમ િનલ�પ હતા. અને વૃંદાવનને િવષે તો યોગકળાને આશયા� હતા તે �ીઓનો સંગ
કરીને પણ નૈિ�ક ��ચય� �ત રા�યું, એ ઠેકાણે તો પોતાને િવષે નરનારાયણ ઋિષપણું દેખા�યું. તે �ીમદ્ ભાગવતમાં
કિપલદેવે દેવહૂિત ��યે ક�ું છે જ,ે “�ી�પ જ ેમારી માયા તેને �તવાને અથ� નરનારાયણ ઋિષ િવના બીજો કોઈ
સમથ� નથી.’ માટે �ીકૃ�ણ ભગવાને �ીઓને સંગે રહીને કામને ��યો અને �ાર ેદુવા�સા ઋિષ આ�યા �યાર ેભગવાને
સવ� ગોપીઓને અ�ના થાળ ભરાવીને મોકલવા માંડી �યાર ેગોપીઓ બોલી જ,ે ‘અમે યમુના� કેમ ઊતરીશું ?” પછી
�ીકૃ�ણ ભગવાને ક�ું જ,ે ‘યમુના�ને એમ કહે�ો જ,ે ‘જો �ીકૃ�ણ સદા બાળ��ચારી હોય તો અમને માગ દે�ો.’
પછી ગોપીઓએ એમ ક�ું �યાર ેયમુના�એ માગ દીધો. પછી સવ� ગોપીઓ ઋિષને જમાડીને બોલીયો જ,ે ‘અમારે
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આડાં યમુના� છે, તે અમે ઘેર કેમ કરીને જઈશું ? પછી ઋિષએ ક�ું જ,ે ‘કેમ કરીને આ�યા હતા ?’ પછી ગોપીઓએ
ક�ું જ,ે ‘અમે યમુના�ને એમ ક�ું જ,ે �ીકૃ�ણ સદા ��ચારી હોય તો માગ દે�ો, એટલે યમુના�એ માગ દીધો પણ
હવે કેમ કરીને ઘેર જઈએ ?’ પછી દુવા�સા ઋિષ બો�યા જ,ે ‘યમુના�ને એમ કહેજો જ,ે દુવા�સા ઋિષ સદા ઉપવાસી
હોય તો માગ દે�ો.’ પછી ગોપીઓએ એમ ક�ું �યાર ેયમુના�એ માગ દીધો, �યાર ેગોપીઓના મનને િવષે અિત
આ�ય� થયું પણ ભગવાનનો તથા તે ઋિષનો જ ેમિહમા તેને ન �ણી શકતી હવી. અને ભગવાન તો નૈિ�ક �ત
રાખીને ગોપીઓને સંગે ર�યા હતા માટે ��ચારી હતા અને દુવા�સા ઋિષ તો િવ�ા�ા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન, તેને િવષે
પોતાના આ�ાને એક કરીને સવ� ગોપીઓના થાળ જમી ગયા, માટે ઋિષ પણ ઉપવાસી જ હતા અને અ� તો સવ�
ભગવાનને જમા�યું હતું; માટે એવા અિત મોટા હોય તેની િ�યા ક�યામાં આવે નિહ અને સાં�યવાળાને ખોળીએ તો
હ�રો જડે પણ યોગકળાએ કરીને ઊ�વ�રતેા હોય એવા તો એક નરનારાયણ જ છે અથવા જ ેનરનારાયણના અન�ય
ભ� હોય તે પણ તેના ભજનને �તાપે કરીને �ઢ ��ચય�વાળા થાય છે, પણ બી�થી થવાતું નથી. અને જનેે ઇિ��ય
�ાર ેકરીને ��ત અથવા �વ��માં વીય�નો પાત થાય છે તે ��ચારી કહેવાય નિહ અને જ ે�ીનો અ��કાર ે�યાગ રાખે
છે તે તો ��ચય�ને માગ� ચા�યો છે તે હવે નરનારાયણને �તાપે કરીને ધીર ેધીર ે�ઢ ��ચારી થશે અને �ાર ેઅમે
નાના હતા �યાર ેએમ સાંભ�યું હતું જ,ે ‘વીય� તો પરસેવા �ાર ેકરીને પણ નીકળી �ય છે.’ પછી તે વીય�ને ઊ�વ�
રાખવાને સા� અમે બે �કારની જળબિ�ત શી�યા હતા અને કંુજરિ�યા શી�યા હતા અને કામને ��યા સા� કેટલાક
આસન શી�યા હતા અને રાિ�એ સૂતા �યાર ેગોરખ આસન કરીને સૂતા, જણેે કરીને �વ��માં પણ વીય�નો પાત થવા
પામે નિહ. પછી તે કામ ��યાનું એવું સાધન કયુ� જ,ે ‘શરીરમાંથી પરસેવો જ નીકળે નિહ અને ટાઢ તડકો પણ લાગે
નિહ.’ પછી અમે રામાનંદ �વામી પાસે આ�યા �યાર ે�વામીએ પરસેવો વ�યા સા� બધે શરીર ેઆવળના પાટા
બંધા�યા હતા તો પણ શરીરમાં પરસેવો આ�યો નિહ; માટે કામ ��યાનું સાધન તો સૌથી ઘણું કઠણ છે. એ તો જનેે
ભગવાનના �વ�પની ઉપાસનાનું �ઢ બળ હોય અને અિતશય પંચિવષયમાંથી િનવા�સિનક થયો હોય અને તે
િનવા�સિનકપણાની અિતશય ગાંઠ બંધાણી હોય, તો તે પુ�ષ ભગવાનને �તાપે કરીને િન�કામી થાય છે.”

7. સારંગપુર ૬ ( para.2)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “એક એક અવ�થાને િવષે બી� બે બે અવ�થાઓ કેમ રહી છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ �વા�ા જ ેતે જનેે િવષે રહીને િવષયભોગને ભોગવે છે તેને અવ�થા કહીએ. તે
અવ�થા ��ત, �વ�� અને સુષુિ� એ �ણ �કારની છે. જ ે��ત અવ�થા છે તે વૈરાજપુ�ષની જ ેિ�થિત અવ�થા તેનું
કાય� છે ને સ�વગુણા�ક છે ને ને� �થાનકને િવષે રહી છે. એવી જ ે��ત અવ�થા તેને િવષે િવ�ાિભમાની નામે જે
આ �વા�ા તે જ ેતે �થૂળદેહના અિભમાને સિહત થકો દસ ઇિ��યો ને ચાર અંતઃકરણે કરીને િવવેકે સિહત
યથાથ�પણે પોતાનાં પૂવ�કમ�ને અનુસાર ેબા� શ�દાિદક પંચિવષયના ભોગને ભોગવે છે, તેને સ�વગુણ �ધાન એવી
��ત અવ�થા કહીએ. અને એ ��તને િવષે જો એ �વા�ા �ાંિતએ કરીને અયથાથ�પણે બા� િવષય ભોગને
ભોગવે છે, તો તેને ��તને િવષે �વ�� કહીએ. અને એ �વા�ા જ ેતે ��તને િવષે શોક તથા �માિદકે કરીને િવવેકે
રિહત થકો જો બા� િવષય ભોગને ભોગવે છે, તો તેને ��તને િવષે સુષુિ� કહીએ. અને જ ે�વ�� અવ�થા છે તે
િહર��ગભ�ની જ ેઉ�પિ� અવ�થા તેનું કાય� છે ને રજોગુણા�ક છે ને કંઠ �થાનકને િવષે રહી છે એવી જ ે�વ��
અવ�થા તેને િવષે તજૈસાિભમાની નામે જ ે�વા�ા તે સૂ�મદેહના અિભમાને સિહત ર�ો થકો ઇિ��યો અંતઃકરણે
કરીને પૂવ�કમ�ને અનુસાર ેસુખ દુઃખ�પ વાસનામય ભોગને ભોગવે છે, તેને રજોગુણ�ધાન �વ�� અવ�થા કહીએ. અને
�વ��ને િવષે એ �વા�ા જ ેતે �ાર ે��તની પેઠે જ િવવેકે કરીને �ણતો થકો વાસનામય ભોગને ભોગવે છે, �યારે
તેને �વ��ને િવષે ��ત અવ�થા કહીએ. અને એ �વ��ને િવષે જણાણા જ ેવાસનામય ભોગ તેમને એ �વા�ા જ ેતે
ભોગવતો થકો પણ જો જડપણે કરીને ન �ણે તો તેને �વ��ને િવષે સુષુિ� કહીએ. અને જ ેસુષુિ� અવ�થા છે તે
ઈ�રની જ ે�લય અવ�થા તેનું કાય� છે ને તમોગુણા�ક છે ને �દય �થાનકને િવષે રહી છે. એવી જ ેસુષુિ� અવ�થા તે
�ાર ેએ �વને આવે છે �યાર ેઇિ��યો અંતઃકરણની જ ેવૃિ�ઓ તથા િવષયભોગની વાસના તથા �ાતાપણું ને
કતા�પણું એ સવ� કારણ દેહને િવષે લીન થઈ �ય છે. અને તે કારણ દેહનો અિભમાની જ ે�ા� નામે �વા�ા, તેનું
�ધાનપુ�ષ�પ સગુણ��ના સુખલેશને િવષે અિતશય લીનપણું થઈ �ય છે તેને તમોગુણ�ધાન સુષુિ� અવ�થા
કહીએ અને એ સુષુિ�ને િવષે કમ� સં�કાર ેકરીને કતા�વૃિ�નું જ ેઉ�પ� થવું તેને સુષુિ�ને િવષે �વ�� કહીએ અને ��ત
ને �વ��ને િવષે જ ેપીડા તેના તાપ થકી વળી તે સુષુિ�ના સુખને િવષે �વેશ કરતી જ ેકતા�વૃિ� તેના �િતલોમપણાનું
જ ે�ાન તેને સુષુિ�ને િવષે ��ત કહીએ. એવી રીતે એક એક અવ�થાને િવષે બી� બે બે અવ�થાઓ રહી છે અને
એ જ ેઅવ�થાના ભેદ તેનું જ ે�ાન તે �વા�ાને જ ેવતે થાય છે અને વળી તે તે અવ�થાને િવષે એ �વને કમા�નુસારે
જ ેફળના પમાડનારા છે તેને તુય� પદ કહે છે, અંતયા�મી કહે છે, ��ા કહે છે. �� કહે છે, પર�� કહે છે.”

8. સારંગપુર ૧૩ ( para.2)
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પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જનેે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય �થમ થઈને પછી મટી �ય છે, તેને તે �થમ
િન�ય થયો હતો કે નહોતો થયો ?” પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “જનેે પોતાના �વા�ાને િવષે િન�ય
થયો હોય, તે તો કોઈ રીતે ટળે નિહ અને શા�ની રીતે જો િન�ય થયો હોય, તો શા�માં ન મળે એવું ચિર� �ારે
પરમે�ર કર ે�યાર ેભગવાનનો િન�ય હોય તે ટળી �ય છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�ને િવષે તો
પરમે�રનું સમથ�પણું, અસમથ�પણું, કતા�પણું, અ કતા�પણું એવી અનંત �તની વાત છે. માટે એવું કયું શા� બહાર
ચિર� પરમે�ર ેકયુ� હશે જ ેજણેે કરીને એનો િન�ય ટળી ગયો ? એ ��નો ઉ�ર કરો.” પછી સવ� મુિન બો�યા જ,ે
“શા� બહાર તો કોઈ ચિર� નથી. માટે હે મહારાજ ! એ �વને િન�ય થઈને પાછો ટળી �ય છે તેનું શું કારણ છે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનનો િન�ય થાય છે તેને શા�ે કરીને જ થાય છે. કાં જ,ે શા�માં
પરમે�રના પણ લ�ણ ક�ા હોય અને સંતના પણ ક�ા હોય, માટે શા�ે કરીને િન�ય થાય તે જ અચળ રહે છે અને
શા� િવના પોતાને મને કરીને જ ેિન�ય કય� હોય તે િન�ય ટળી �ય છે. અને વળી ધમ�ની �વૃિ�નું જ ેકારણ છે તે
પણ શા� જ છે. અને જણેે શા� કોઈ િદવસ સાંભ�યા જ નથી એવા જ ેઅ�ાની �વ તેમને િવષે પણ મા, બેન,
દીકરી અને �ી તેની િવગિત �પ જ ેધમ�ની મયા�દા તે આજ સુધી ચાલી આવે છે, તેનું કારણ પણ શા� જ છે. કેમ જ,ે
શા�માંથી કોઈકે �થમ એવી વાત સાંભળી છે, તે પરંપરાએ કરીને સવ� લોકમાં �વત� છે. માટે જનેે ભગવાનનો
િન�ય થઈને ટળી �ય છે તેને તો શા�ના વચનની �તીિત જ નથી. એ તો કેવળ મનમુખી છે ને નાિ�તક છે અને જો
શા�ની �તીિત હોય તો કોઈ કાળે પરમે�રથી િવમુખ થાય જ નિહ. કાં જ,ે શા�માં તો અનંત �તના ભગવાનનાં
ચિર� છે, માટે પરમે�ર ગમે તેવા ચિર� કર ેપણ શા�થી બારણે હોય જ નિહ. માટે જનેે શા�ના વચનનો િવ�ાસ
હોય તેને જ ભગવાનના �વ�પનો િન�ય અડગ થાય છે અને ક�યાણ પણ તેનું જ થાય છે અને તે ધમ�માંથી પણ કોઈ
કાળે ડગે જ નિહ.”

9. કાિરયાણી ૧૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનને �સ� કરવાને અથ� નારદ�એ કેટલાક યુગ પય��ત ટાઢ-તડકાને તથા
ભૂખ-તરસને સહન કરીને મહાતપ કયુ�, અને તે તપે કરીને ભગવાનને રા� કયા�. એવી રીતે જ ેિવવેકી હોય તે તો
�ણીને પોતાનાં દેહ, ઇિ��યોને દમીને તપ કર ેછે, માટે જ ેિવવેકી સાધુ હોય તેને તો �ણીને દેહઇિ��યોને ક� થાય
એમ વ�યુ� જોઈએ, તો ઈ�ર ઈ�છાએ જ ેકાંઈ ક� આવે તેને શીદ ટાળવાને ઈ�છે ? અને વળી �યાગી સાધુને તો
પોતાના મનમાં એમ �ઢ �િચ રાખી જોઈએ જ,ે ‘માર ેતો દેવલોક, ��લોક અને વૈકંુઠાિદક લોકના જ ેપંચિવષય
સંબધી ભોગસુખ તે નથી જોઈતાં, અને માર ેતો હમણાં દેહ છતે તથા દેહનો �યાગ કરીને બદિરકા�મ તથા �ેત�ીપમાં
જઈને ને તપ કરીને ભગવાનને રા� કરવા છે. તે એક જ�મ તથા બે જ�મ તથા સહ� જ�મ સુધી પણ તપ કરીને જ
ભગવાનને રા� કરવા છે.’ અને �વનું ક�યાણ તો આટલી જ વાતમાં છે જ,ે ‘�કટ �માણ એવા જ ે�ીકૃ�ણ નારાયણ
તેનું જ કયુ� સવ� થાય છે, પણ કાળ, કમ� ને માયાિદક કોઈનું કયુ� કાંઈ થતું નથી.’ એવી રીતે ભગવાનને િવષે જ એક
કતા�પણું સમજવું એ જ ક�યાણનું પરમ કારણ છે. અને જ ેતપ કરવું તે તો ભગવાનની �સ�તાનું કારણ છે. અને તે
તપને િવષે પણ જવેો રાિધકા� તથા લ�મી� ભગવાનને િવષે �ેમલ�ણા ભિ�એ કરીને ભાવ રાખે છે તેવો ભાવ
રાખવો. અને જો તપ ન કર ેને ભગવાનને જ સવ� કતા� �ણે તોય પણ જ�મ-મરણના દુઃખથી તો �વ તરી �ય, પણ
તપ કયા� િવના તે �વ ઉપર ભગવાનનો રા�પો થાય નિહ. અને જ ે�વ ભગવાનને સવ� કતા�હતા� નથી �ણતો તો
તેથી બીજો કોઈ પાપી નથી. અને ગૌહ�યા, ��હ�યા, ગુ��ીનો સંગ તથા ��વે�ા સ�ુ�નો �ોહ તે થકી પણ એને
વધુ પાપી �ણવો; કાં જ,ે ભગવાન િવના બી� જ ેકાળ, કમા�િદક તેને એ કતા� �ણે છે, માટે એવો જ ેનાિ�તક ચંડાળ
હોય તેની તો છાયામાં પણ ઊભું રહેવું નિહ, ને ભૂ�યમાં પણ તેના મુખનું વચન સાંભળવું નિહ. અને જ ેભગવાનના
ભ� હોય તે ભગવાનને �તાપે કરીને ��ા, િશવ, શુક�, નારદ તે જવેા પણ થાય અને �કૃિતપુ�ષ જવેા પણ થાય
અને �� તથા અ�ર જવેા પણ થાય, તો પણ �ીપુ�ષો�મનારાયણ જવેો થવાને તો કોઈ સમથ� નથી. માટે જનેો સંગ
કયા� થકી તથા જ ેશા� સાંભળવા થકી ભગવાનની ઉપાસનાનું ખંડન થઈને �વામી સેવકભાવ ટળી જતો હોય, તો તે
સંગનો તથા તે શા�નો �પચની પેઠે ત�કાળ �યાગ કરવો.”

10. કાિરયાણી ૧૦ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! જ ેભ� સુંદર વ� તથા અલંકાર તથા નાના �કારના ભોજનાિદક
વ�તુ તેણે કરીને ભગવાનની સેવા કર ેછે, તે પણ ભગવાનને રા� કરવાને ઈ�છે છે. અને તમે તો તપે કરીને જ ભગવાન
રા� થાય એમ કહો છો, તે તપ િવના એવી સેવાએ કરીને રા� કર ેતેમાં શો બાધ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “જ ેસારાં સારાં પદાથ� કરીને ભગવાનની ભિ� કર ેછે, તે જો િન�કામભાવે કરીને, કેવળ ભગવાનની �સ�તાને
અથ� જ કરતો હોય તો તો ઠીક છે, પણ જો પોતે પણ ભગવાનની �સાદી �ણીને તે પદાથ�ને િવષે લોભાઈને ને
ભગવાનને પ�યા મેલીને તે પદાથ�ને િવષે �ીિત કર ેતો તે પદાથ�ને ભોગવતો થકો િવષયી થઈને �� થઈ �ય છે, એ
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બાધ છે. માટે જ ે�યાગી ભ� હોય તેને તો ભગવાનને સવ� કતા� �ણીને, તપે કરીને જ ભગવાનને રા� કરવા અને
રાિધકા� તથા લ�મી� તેની પેઠે ભગવાનને �ેમલ�ણા ભિ�એ કરીને ભજવા, એ અમારો િસ�ાંત છે.”

11. કાિરયાણી ૧૦ ( para.5)

પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! �યાગનો ને તપ કરવાનો મનમાં ઈશક તો હોય અને �યાગ કે તપ
કરતા વચમાં કોઈક િવ�ન આવી પડે તો તેનું કેમ કરવું ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે જ ેવાતનો ઈશક હોય
ને તે વચમાં હ�રો અંતરાય આવે તો પણ તે અંતરાયનો રો�ો રોકાય નિહ, �યાર ેતેનો સાચો ઈશક �ણવો. જુવોને
અમે એકિવશ વષ� થયા �ીરામાનંદ �વામી પાસે આ�યા છીએ, તેમાં અનંત ભાતનાં વ� તથા અલંકાર તથા
ખાનપાનાિદક તેણે કરીને સેવાના કરનારા અનંત ભ� મ�યા છે, પણ અમા�ં મન કોઈ પદાથ�માં લોભાણું નથી; શા
માટે જ,ે અમાર ે�યાગનો જ ઈશક છે. અને આ સંસારને િવષે કેટલીક રાંડો છે તે ધણી મરી ગયો હોય, તો તેને વાંસે
છાતી કૂટી કૂટીને રોયા જ કર ેછે, અને કેટલીક બાઈઓ છે તે પોતાના પર��ા ધણીનો પણ �યાગ કરીને ભગવાનનું
ભજન કર ેછે. અને કેટલાક મૂખ� પુ�ષ હોય છે તે પોતાની �ી મરી ગઈ હોય તો તેને વાંસે રોયા કર ેછે, અને બી� �ીને
વા�તે હાયહોય કરતા ફર ેછે. અને કેટલાક વૈરા�યવાન પુ�ષ હોય તે ઘરમાં પરણેલી �ી હોય, તેનો �યાગ કરીને
પરમે�રનું ભજન કર ેછે. એવી રીતે સૌ સૌના ઈશક જુદી જુદી �તના છે. અને અમારો તો એ જ ઈશક છે ને એ જ
િસ�ાંત છે જ,ે ‘તપે કરીને ભગવાનને રા� કરવા ને ભગવાનને સવ�ના કતા�હતા� �ણીને અને �વામી-સેવકને ભાવે
કરીને તે ભગવાનની ભિ� કરવી. અને કોઈ રીતે તે ભગવાનની ઉપાસના ખંડન થવા દેવી નિહ.’ માટે તમો પણ સવ�
આ અમારા વચનને પરમ િસ�ાંત કરી માન�ો.”

12. 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.”

13. લોયા ૨ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વળી જનેે �� પૂછવો હોય તે પૂછો.” �યાર ે��ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જ ેકારણ
હોય તે તો કાય�થી મોટંુ જોઈએ, �યાર ેવડનું બીજ તે તો નાનું છે ને તે થકી મોટો વડ કેમ થાય છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કારણ હોય તે તો નાનું હોય ને સૂ�મ હોય તો પણ મોટા કાય�ની ઉ�પિ� કરવાને સમથ� છે,
એ જ કારણમાં મોટાઈ છે. જમે મૂળ �કૃિતના કાય� એવા જ ેઅનંત �ધાન તેનો મોટો િવ�તાર છે, પણ કારણ�પ જે
મૂળ �કૃિત તે તો �ીને આકાર ેછે તથા પૃ�વીનું કારણ જ ેગંધ તે સૂ�મ છે અને તેનું કાય� જ ેપૃ�વી તે મોટી છે. એમ જ
આકાશ આિદક બી� ચાર ભૂત તેનો મોટો િવ�તાર છે અને તેના કારણ જ ેશ�દાિદક તે સૂ�મ છે. અને જ ેકારણ હોય
તે નાનું હોય તો પણ તે મોટા કાય�ને ઉ�પ� કરવા સમથ� થાય એવી એમાં કળા રહી છે. જમે અિ��દેવ છે તે તો મનુ�ય
જવેો મૂિત�માન છે અને માણસ જવેડો છે, અને તેનું કાય� જ ેઅિ��ની �વાળાઓ તે તો અિત મોટી છે; તથા જમે
વ�ણની મૂિત� તે તો મનુ�ય જવેડી છે અને તેનું કાય��પ જ ેજળ તે તો અિત ઝાઝંુ છે; અને જમે સૂય�ની મૂિત� તો મનુ�ય
જવેી રથમાં બેઠી છે અને તેનું કાય� જ ે�કાશ તે તો આખા ��ાંડમાં �યાપી ર�ો છે; તેમ સવ�ના કારણ એવા જે
�ીપુ�ષો�મનારાયણ �ીકૃ�ણ તે તો મનુ�ય જવેડા છે તો પણ અનંતકોિટ ��ાંડના કારણ છે. અને જ ેમૂખ� હોય તે તો
એમ સમજ ેજ,ે ‘જનેું કાય� આવડંુ મોટંુ છે તો તેનું કારણ તો કેવડંુ મોટંુ હશે?’ એ તો મૂખ�ની સમજણ છે. અને સવ�ના
કારણ�પ એવા ભગવાન તે મનુ�ય જવેા છે, તો પણ પોતાના અંગમાંથી યોગકળાએ કરીને અનંતકોિટ ��ાંડને
ઉ�પ� કરવાને સમથ� છે ને પાછા પોતાને િવષે લય કરવાને સમથ� છે. જમે અિ��, વ�ણ, સૂય� તે પોતાના કાય��પે મોટા
જણાય છે ને વળી કાય�ને પોતામાં લીન કરીને એક પોતે જ રહે છે; તેમ ભગવાનના એક એક રોમમાં અનંતકોિટ ��ાંડ
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અણુની પેઠે ર�ાં છે; તે અ�ાવરણ ને ચૌદ લોક સૂધાં ર�ાં છે. એવી રીતે કારણમાં અલૌિકકપણું છે ને મોટાઈપણું છે.
તેને સમજુ હોય તે �ણે જ,ે ‘ભગવાન મનુ�ય જવેા જણાય છે તોપણ એ ભગવાન સવ�ના કારણ છે અને સવ�ના કતા� છે
ને સમથ� છે.” એમ કહીને �ી�મહારાજ શયન કરવા પધાયા�.

14. લોયા ૧૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� કય� જ,ે “ભગવાનનો િન�ય બે �કારનો છે; એક સિવક�પ ને બીજો િનિવ�ક�પ. અને તે બેમાં
પણ ઉ�મ, મ�યમ અને કિન�; એ �ણ �કારના ભેદ છે. તે બે મળીને છ ભેદ થયા તેના લ�ણ પૃથક્ પૃથક્ કરીને
કહો.” પછી તેનો ઉ�ર પરમહંસ વતે થયો નિહ. �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સિવક�પ િન�યમાં કિન� ભેદ તો
એ જ,ે ભગવાન જ ેતે અ�ય મનુ�યની બરોબર કામ, �ોધ, લોભ, �વાદ, માન એ આિદકને િવષે �વત� �યાં સુધી તો
ભગવાનનો િન�ય રહે, પણ જો વધારો કર ેતો ન રહે. અને મ�યમ ભેદ તો એ જ,ે મનુ�ય થકી બમણા કામાિદકને િવષે
અિધક �વત� �યાં સુધી પણ િન�ય રહે. અને ઉ�મ ભેદ તો એ જ,ે ભગવાન ગમે તેવું નીચ �િતની પેઠે આચરણ કરે
તથા મ�, માંસ, પર�ી, �ોધ, િહંસા ઈ�યાિદક ગમે તેવું આચરણ કર ેતો પણ સંશય થાય નિહ; કેમ જ,ે એ ભ�
ભગવાનને એમ �ણે છે જ,ે ‘ભગવાન તો સવ�ના કતા� છે ને પરમે�ર છે ને સવ�ના ભો�ા છે. માટે જ ેજ ેિ�યા �વત� છે
તે અ�વયપણે િનયંતા�પે કરીને સવ�ને િવષે ર�ા જ ેભગવાન તે થકી જ �વત� છે, તો એ તો કાંઈક થોડીક એવી નીચ
જવેી િ�યા કરી તેણે કરીને એમને કાંઈ બાધ નથી; કેમ જ,ે એ તો સવ� કતા� છે.’ એવી રીતે ભગવાનને િવષે સવ��રપણું
�ણે, માટે એને ઉ�મ સિવક�પ િન�યવાળો ભગવ�ભ� કહીએ.

15. લોયા ૧૨ ( para.3)

અને હવે િનિવ�ક�પમાં કિન� ભ� કયો ? તો ભગવાનને સવ� શુભ-અશુભ િ�યા કરતા દેખે તો પણ એમ સમજ ેજ,ે સવ�
િ�યાને કર ેછે તો પણ અ કતા� છે; કેમ જ,ે એ ભગવાન તો ���પ છે. તે �� કેવું છે ? તો આકાશની પેઠે સવ�ને િવષે
ર�ું છે ને સવ�ની િ�યાઓ તેને િવષે જ થાય છે.’ એવું જ ે��પણું તે ભગવાનને િવષે �ણે. જમે રાસપંચા�યાયીમાં
શુક� ��યે પરીિ�ત રા�એ �� પૂ�ો જ,ે ‘ધમ�ર�ક ભગવાનનો અવતાર, તેણે પરદારાનો સંગ કેમ કય� ? �યારે
તેનો ઉ�ર શુક�એ કય� જ,ે ‘�ીકૃ�ણ તો અિ��ની પેઠે તજે�વી છે, તે જ ેજ ેશુભ-અશુભ િ�યાને કર ેછે તે સવ� ભ�મ
થઈ �ય છે.’ એવી રીતે ભગવાનને િનલ�પ એવા ���પ �ણે, તેને કિન� િનિવ�ક�પ િન�યવાળો કહીએ. અને
�ેત�ીપને િવષે ર�ા જ ેષટ્ ઊિમ�એ રિહત એવા િનર�મુ�, તે જવેો પોતે થઈને વાસુદેવની ઉપાસના કર,ે તેને મ�યમ
િનિવ�ક�પ િન�યવાળો કહીએ. અને અ�ાવરણે યુ� એવા જ ેકોિટ કોિટ ��ાંડ તે જ ેઅ�રને િવષે અણુની પેઠે
જણાય છે, એવું જ ેપુ�ષો�મનારાયણનું ધામ�પ અ�ર, તે �પ પોતે ર�ો થકો પુ�ષો�મની ઉપાસના કર,ે તેને ઉ�મ
િનિવ�ક�પ િન�યવાળો કહીએ.”

16. લોયા ૧૩ ( para.3)

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
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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. પંચાળા ૧ ( para.3)

�યાર પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તમારો સવ�નો તો એ િવચાર સાંભ�યો, પણ હવે અમે જ ેિવચાર કય� છે તે
કહીએ છીએ. જમે કોઈકનો કાગળ પરદેશથી આ�યો હોય, તેને વાંચીને તે કાગળના લખનારાની જવેી બુિ� હોય,
તેવી જણાય આવે છે. તથા જમે પાંચ પાંડવ, �ૌપદી, કંુતા� તથા �િ�મણી, સ�યભામા, �ંબવતી આિદક ભગવાનની
પટરાણીયો તથા સાંબ જ ેભગવાનનો પુ� ઈ�યાિદક ભ�ના �પ તથા વચન તે શા�માં લ�યાં છે; તે શા�ને �વણે
કરીને તેમનાં �પનું �માણ તે દશ�ન જવેું જ થાય છે તથા તેમનાં વચને કરીને તેમની બુિ�નું �માણ થાય છે. તેમ
પુરાણ-ભારતાિદક �ંથે કરીને એમ સાંભ�યામાં આવે છે જ,ે ભગવાન જ ેતે આ જગતની જ ેઉ�પિ�, િ�થિત અને �લય
તેના કતા� છે ને સદા સાકાર છે અને જો સાકાર ન હોય તો તેને િવષે કતા�પણું કહેવાય નિહ. અને જ ેઅ�ર�� છે તે તો
એ ભગવાનને રહેવાનું ધામ છે. એવા િદ�યમૂિત�, �કાશમય ને સુખ�પ જ ેભગવાન તે જ ેતે �લયકાળે માયામાં કારણ
શરીર સિહત લીન હતા જ ે�વ, તેમને ઉ�પિ�કાળે બુિ�, ઇિ��યો, મન અને �ાણને આપે છે; તે શાને અથ� આપે છે ?
તો ઉ�મ, મ�યમ અને કિન� જ ેિવષય તેના ભોગને અથ� ને મો�ને અથ� આપે છે.

18. ગઢડા મ�ય ૧૦ ( para.5)

હવે �ાનનું �વ�પ કહીએ છીએ જ,ે �ાનિન�પણને િવષે બે શા� છે; એક સાં�યશા� ને બીજંુ યોગશા�. તેમાં
સાં�યશા�નો મત એ છે જ,ે જમે આકાશ જ ેતે પૃ�વી, જળ, તજે, વાયુ તેમાં �યાપક છે અને આકાશ િવના એક અણુ
પણ �ાંય ખાલી નથી તો પણ પૃ�વી આિદકના જ ેિવકાર તે આકાશને અડતા જ નથી, તેમ પુ�ષો�મ ભગવાન છે,
તેને આકાશની પેઠે માિયક િવકાર કોઈ અડતો જ નથી. એ વાતા� કૃ�ણતાિપની ઉપિનષદ્ માં કહી છે જ,ે �ારે
દુવા�સાઋિષ વૃંદાવનને િવષે આ�યા �યાર ે�ીકૃ�ણભગવાને ગોપીઓને ક�ું જ,ે ‘દુવા�સા ભૂ�યા છે, માટે સવ� થાળ
લઇને �ઓ.’ પછી ગોપીઓએ પૂ�ું જ,ે ‘આડાં યમુના� છે, તે કેમ ઉતરાશે ?’ �યાર ે�ીકૃ�ણ ભગવાને ક�ું જ,ે
‘યમુના�ને તમે એમ કહેજો જ,ે �ીકૃ�ણ સદા ��ચારી હોય તો માગ� દે�ો.’ પછી ગોપીઓએ હસતી હસતી
યમુના�ને કાંઠે જઇને એમ ક�ું, �યાર ેયમુના�એ ત�કાળ માગ� દીધો. પછી ગોપીઓએ ઋિષને જમાડતાં તે ઋિષ
સવ�ના થાળ જમી ર�ા. પછી ગોપીઓએ ક�ું જ,ે ‘અમે ઘેર કેમ કરીને જઈએ ? આડાં યમુના� છે.’ �યાર ેતે ઋિષએ
પૂ�ુ જ,ે ‘આ�યા �યાર ેકેમ કરીને આ�યા હતા ?’ પછી ગોપીઓએ ક�ું જ,ે ‘�ીકૃ�ણે એમ ક�ું હતું જ,ે અમે સદા
બાળ��ચારી હોઇએ તો યમુના�ને કહેજો જ ેમાગ� દેજો. પછી યમુના�એ માગ� દીધો તે તમારી પાસે આ�યા
છીએ.’ તે વાત સાંભળીને ઋિષ બો�યા જ,ે ‘હવે યમુના�ને એમ કહેજો જ,ે દુવા�સા સદા ઉપવાસી હોય તો માગ�
દે�ો.’ પછી ગોપીઓએ હસતી હસતી જઇને એમ ક�ું �યાર ેયમુના�એ ત�કાળ માગ� દીધો. �યાર ેગોપીઓ સવ� એ
બે વાત જોઇને અિતશય આ�ય� પામી. માટે ભગવાનનું �વ�પ તો એવું આકાશની પેઠે િનલ�પ છે અને સવ�
િ�યાઓને કતા� થકા ભગવાન અ કતા� છે અને સવ�ના સંગી થકા પણ અ�યંત અસંગી છે, એવી રીતે સાં�યશા�
ભગવાનના �વ�પને િનલ�પપણે કરીને કહે છે એવું સમજવું, એ સાં�યને મતે �ાન છે.

19. ગઢડા મ�ય ૨૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કીત�ન રહેવા �ો ને સવ� સૂરત દઈને સાંભળો, એક વાતા� કરીએ છીએ જ,ે જટેલા
ક�યાણને અથ� �યાસ�એ �ંથ કયા� છે, તે સવ� સૂરત રાખીને અમે સાંભ�યા. તે સવ� શા�માં એ જ િસ�ાંત છે અને
�વના ક�યાણને અથ� પણ એટલી જ વાત છે જ,ે આ સવ� જગત છે, તેના કતા�હતા� એક ભગવાન છે. અને એ સવ�
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શા�ને િવષે ભગવાનનાં ચિર� છે, કાં ભગવાનના સંતના ચિર� છે. અને વણા��મના ધમ�ની જ ેવાતા� છે અને તેનું ફળ
જ ેધમ�, અથ� અને કામ છે; તેણે કરીને કાંઈ ક�યાણ થતું નથી અને કેવળ વણા��મના ધમ� વતે તો સંસારમાં કીિત� થાય
ને દેહે કરીને સુિખયો રહે એટલું જ ફળ છે. અને ક�યાણને અથ� તો ભગવાનને સવ� કતા� હતા� �ણવા એ જ છે. અને
જવેું પરો� ભગવાનના રામકૃ�ણાિદક અવતારનું માહા��ય �ણે છે તથા નારદ, સનકાિદક, શુક�, જડભરત, હનુમાન,
ઉ�વ ઇ�યાિદક જ ેપરો� સાધુ, તેનું જવેું માહા��ય �ણે છે, તેવું જ ��ય� એવા જ ેભગવાન તથા તે ભગવાનના ભ�
સાધુ તેનું માહા��ય સમજ,ે તેને ક�યાણના માગ�માં કાંઈએ સમજવું બાકી ર�ું નિહ. તે આ વાતા� એકવાર ક�ે સમજો
અથવા લાખવાર ક�ે સમજો; આજ સમજો અથવા લાખ વષ� કેડે સમજો; પણ એ વાત સમજ ેજ છૂટકો છે. અને
નારદ, સનકાિદક, શુક�, ��ા, િશવ એમને પૂછો તો પણ ડા�ા છે તે અનેક વાતની યુિ� લાવીને ��ય� ભગવાન ને
��ય� સંત તેને જ ક�યાણના દાતા બતાવે અને જવેું પરો� ભગવાન ને પરો� સંતનું માહા��ય છે, તેવું જ ��ય�
ભગવાન ને ��ય� સંતનું માહા��ય બતાવે. અને એટલો જનેે �ઢ િન�ય થયો હોય તેને સવ� મુ�ો હાથ આ�યો અને
કોઈ કાળે તે ક�યાણના માગ� થકી પડે નિહ. જમે ��ા, િશવ, બૃહ�પિત અને પરાશરાિદક તે કામાિદકે કરીને ધમ� થકી
પડયા, તો પણ ��ય� ભગવાન ને ��ય� સંત; તેનો પરો�ના જવેો જો માહા��યે યુ� િન�ય હતો તો ક�યાણના
માગ�માંથી પડયા નિહ. માટે સવ� શા�નું રહ�ય આ વાતા� છે.”

20. ગઢડા મ�ય ૨૧ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, તમને એક �� પૂછીએ છીએ જ,ે �વને �વ�� અવ�થાને િવષે જ ેજે
�વ��માં સૃિ� દેખાય છે અને તે �વ��ની સૃિ�ના જ ેભોગ તેને �વ ભોગવે છે, તે એ સૃિ� �પે તે �વ પોતે થાય છે કે
એ �વ પોતાના સંક�પે કરીને �વ��ને િવષે એ સૃિ�ને સજૃ ેછે ? અને જમે �વને છે તેમ જ સવ� ��ાિદક ઈ�ર છે,
તેને પણ �વ�� સૃિ� છે; તે પોતે એ સૃિ� �પે થાય છે કે પોતે સંક�પે કરીને સજૃ ેછે? કે એ �વ ઈ�ર થકી પર જે
પરમે�ર તે જ �વ��ની સૃિ�ને સજૃ ેઆપે છે ? એ ��નો ઉ�ર કરો.” પછી જવેી જનેી બુિ� તેવું તેણે ક�ું પણ કોઈથી
યથાથ� ઉ�ર થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�વ તથા ઈ�ર એમાંથી કોઈ �વ��સૃિ�ને સજૃતા નથી અને
પોતે પણ �વ��સૃિ� �પે થતા નથી; એ તો એ �વ-ઈ�ર થકી પર જ ેપરમે�ર કમ�ફળ�દાતા છે તે એ �વ-ઈ�રનાં
કમ�ને અનુસાર ેકરીને એ �વ��સૃિ�ને સજૃ ેછે. એ �વ��સૃિ�ને િવષે જ ેઅિ�થરપણું છે ને �ાંતપણું છે, તે તો દેશને યોગે
કરીને �વત� છે; કેમ જ,ે કંઠ દેશ છે તે એવો જ છે જ,ે એ �થળમાં અનંત ભાતની એવી સૃિ� દેખાઈ આવે. જમે કાચનું
મંિદર હોય તેમાં એક િદશે દીવો કય� હોય તો અનેક દીવા દેખાઈ આવે; તેમ કંઠ દેશને યોગે કરીને એક સંક�પ હોય તે
અનંત રીતે દેખાય છે. અને જ ે�ાની હોય તે તો �ાં દેશનું �ધાનપણું હોય �યાં દેશનું જ સમજ,ે અને કાળનું
�ધાનપણું હોય �યાં કાળનું જ સમજ,ે અને કમ�નું �ધાનપણું હોય �યાં કમ�નું જ સમજ,ે અને પરમે�રનું �ધાનપણું હોય
�યાં પરમે�રનું જ સમજ;ે અને મૂખ� હોય તે તો જ ેકોઈ એક વાત સમ�ઈ ગઈ તેને જ મુ�ય �ણે. જો કાળની વાત
સમ�ણી હોય તો કાળને મુ�ય �ણે, અને કમ�ની વાત સમ�ણી હોય તો કમ�ને મુ�ય �ણે, અને માયાની વાત
સમ�ણી હોય તો માયાને મુ�ય �ણે, પણ �ાં જનેું �ધાનપણું તેને �યાં જુદંુ જુદંુ મૂખ�ને સમજતા ન આવડે; અને
�ાની હોય તે તો જ ેઠેકાણે જનેું �ધાનપણું હોય, તે ઠેકાણે તેનું જ �ધાનપણું લે. અને પરમે�ર છે તે તો દેશ, કાળ, કમ�,
માયા એ સવ�ના �ેરક છે અને પોતાની ઈ�છાએ કરીને દેશકાળાિદકનું �ધાનપણું રહેવા દે છે, પણ સવ� પરમે�રને
આધાર ેછે. જમે િશશુમા ચ� છે, તે �ુવમંડળને આધાર ેછે અને જમે �� સવ� રા�ને આધાર ેછે, તેમાં દીવાન હોય
તથા વ�ર હોય; તેનું રા� ચાલવા દે તેટલું ચાલે પણ ન ચાલવા દે �યાર ેએક અણુમા� પણ ન ચાલે; તેમ દેશ, કાળ,
કમ�, માયા તેનું પરમે�ર ચાલવા દે તેટલું ચાલે પણ પરમે�રના ગમતા બહાર અણુમા� પણ ન ચાલે. માટે સવ� કતા� તે
પરમે�ર જ છે.” એટલી વાતા� કરીને �ી�મહારાજ પાછા દરબારમાં પધારતા હવા.

21. ગઢડા મ�ય ૩૧ ( para.4)

�યાર ેશુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “પુ�ષો�મ વાસુદેવ છે, તે પુ�ષ�પે કરીને અનેક ��ાંડની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લયના કતા�
છે. માટે પુ�ષ�પે કરીને જ બહુધા શા�માં પુ�ષો�મને ક�ા છે, �યાર ેપુ�ષમાં ને વાસુદેવમાં કેટલો ભેદ છે ?” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે આ �વને િવષે ને વૈરાજ પુ�ષ ઈ�રને િવષે ભેદ છે. અને વળી જમે ઈ�રને િવષે ને
પુ�ષને િવષે ભેદ છે, તેમ પુ�ષ ને પુ�ષો�મ એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તેને િવષે એવો ઘણો ભેદ છે. ને પુ�ષો�મ
વાસુદેવ તો સવ�ના �વામી છે. અને એવા અ�રા�ક પુ�ષ ���પ ઘણાક છે, તે જ ેતે વાસુદેવનાં ચરણારિવંદની
ઉપાસના કર ેછે ને �તુિત કર ેછે. એવી રીતે પુ�ષો�મ, પુ�ષ, ઈ�ર, �વ અને માયા એ પાંચ ભેદ અનાિદ છે. તે એવી
રીતે વાતા� અમે ઘણીકવાર કરી છે, પણ એનું મનન કરીને સારી પેઠે પોતાના અંતરમાં ઘે�ય બેસારતા નથી એટલે
શા�ના શ�દને સાંભળીને સમજણમાં ઠા રહેતો નથી ને ઠાવકી ઘે�ય બેસારી હોય તો એની સમજણ કોઈ િદવસ તે
શ�દને સાંભળવે કરીને ફર ેનિહ. માટે આ વાતા�ને સારી પેઠે િવચાર�ો ને લખ�ો.” એવી રીતે આ વાતા�
�ી�મહારાજ ેકરી છે, તે લખી છે.
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22. ગઢડા મ�ય ૩૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “દેશ, કાળ, િ�યા, સંગાિદકે કરીને પણ જ ેપોતામાં એવો ગુણ હોય તે �ય જ
નિહ, એવો જનેે જ ે�વાભાિવક ગુણ હોય તે કહો.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે અમારામાં એવા
�વાભાિવક ગુણ ર�ા છે, તે કહીએ જ,ે એક તો અમાર ેએમ વત� છે જ,ે પંચ �કારના િવષય સંબંધી જ ેજ ેપદાથ� છે,
તેનો દેહે કરીને સૂઝે એટલો યોગ થાય, તો પણ તેનો મનમાં ઘાટ ન થાય તથા �વ��માં પણ ન આવે. અને બીજો એમ
જ ેબહારથી સૂઝે એટલી �વૃિ�માં ર�ા હોઈએ પણ �ાર ેઅંત��િ� કરીને પોતાના આ�ા સામું જોઈએ તો કાચબાનાં
અંગની પેઠે સવ� વૃિ� સંકોચાઈને આ��વ�પને પામી �ય ને પરમ સુખ�પે વતા�ય. અને �ીજો એમ જ,ે ચૈત�ય�પ
ને તજેોમય એવું જ ેભગવાનનું અ�રધામ છે, તેમાં સદા સાકારમૂિત� એવા �ીકૃ�ણવાસુદેવ િવરાજમાન છે. ને તે સાકાર
થકા જ સવ�ના કતા� છે, પણ િનરાકાર થકી તો કાંઈ થતું નથી; એવી રીતે સાકારની �ઢ �તીિત છે. તે કેટલાક વેદાંતના
�ંથ વંચા�યા ને સાંભ�યા, તો પણ એ �તીિત ટળી નિહ. અને ચોથો એમ જ,ે જ ેકોઈ બાઈ-ભાઈ હોય ને તેની કોરનું
એમ માર ે���ામાં આવે જ,ે ‘આ તો ઉપરથી દંભે કરીને ભગવાનની ભિ� કર ેછે; પણ એ સાચો ભગવાનનો ભ�
નથી.’ તો તેને દેખીને મન રા� ન થાય ને તેની સાથે સુવા�� પણ ન થાય; ને જ ેખરખેરો ભગવાનનો ભ� હોય તેને
દેખીને જ મન રા� થાય ને તેની સાથે જ સુવા�� થાય. એ ચાર ગુણ અમાર ેિવષે �વાભાિવકપણે ર�ા છે, તે ક�ા;
અને હવે તમે સવ� કહો.” પછી જ ેમોટેરા પરમહંસ તથા મોટેરા હિરભ� હતા તેમણે જમેાં જ ેગુણ એવો હતો તે કહી
દેખા�યો.

23. ગઢડા મ�ય ૩૯ ( para.4)

એવી રીતે વાતા� કરીને પાછા દાદાખાચરના દરબારમાં પધારીને સં�યા આરતી, નારાયણ ધૂ�ય, �તુિત કરીને પછી સવ�
સાધુ તથા હિરભ�ની સભા થઈ. પછી �ી�મહારાજ ેમોટેરા મોટેરા પરમહંસને પૂ�ું જ,ે “અમે પંચમ�કંધ તથા
દશમ�કંધનું અિતશય �િતપાદન કયુ� છે. માટે એ બે �ંથનું જ ેરહ�ય તે જમે તમને સમ�ામાં આ�યું હોય તે કહો”
�યાર ેમોટેરા સવ� પરમહંસે પોતપોતાની સમજણ �માણે જમે જણાયું તેમ કહી દેખા�યું. પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�યો, હવે અમે એ બે �ંથનું રહ�ય કહીએ જ,ે રહ�ય તે શું? તો ગમે એવો શા�ી હોય, પુરાણી હોય, અિતશય
બુિ�વાળો હોય તે પણ સાંભળીને તે વાતા�ને િન�ય સ�ય માને ને હા પાડે, પણ તેને કોઈ રીતે સંશય ન રહે જ,ે ‘એ
વાતા� એમ નિહ હોય.’ એવી રીતે જ ેકહી દેખાડવું તેનું નામ રહ�ય કહેવાય. અને એ બે �ંથમાં દશમ�કંધનું તો એ
રહ�ય છે જ,ે ઉપિનષદ્-વેદાંત ને �ુિત�મૃિત તેમાં જનેે �� ક�ા છે, �ોિતઃ�વ�પ ક�ા છે, �ાન�પ ક�ા છે, ત�વ
ક�ા છે, સૂ�મ ક�ા છે અને િનરંજન, �ે��, સવ�કારણ, પર�� પુ�ષો�મ, વાસુદેવ, િવ�ણુ, નારાયણ, િનગુ�ણ એવે
એવે નામે કરીને જનેે પરો�પણે ક�ા છે તે, તે આ ��ય� વસુદેવના પુ� �ીકૃ�ણવાસુદેવ છે. એવી રીતે �ાં �ાં
�તુિત ભાગ છે, �યાં �યાં એવા એવા �તુિતના શ�દને લઈને ��ય� �ીકૃ�ણભગવાનને જ ક�ા છે, પણ
�ીકૃ�ણભગવાનથી અિધક કાંઈ નથી ક�ું; તથા સવ� જગતની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લયના કતા� તે પણ �ીકૃ�ણભગવાન
જ છે, એમ ક�ું છે. અને પંચમ�કંધને િવષે તો એ �ીકૃ�ણભગવાનનું માહા��ય ક�ું છે. તથા એ �ીકૃ�ણભગવાન જ ેતે
આ જગતની િ�થિતને અથ� ને પોતાના ભ�જનને સુખ આપવાને અથ� અનેક �કારની મૂિત�ઓને ધારીને ખંડ ખંડ
��યે ર�ા છે, એમ ક�ું છે. અને પોતે બાંધી એવી જ ેમયા�દાઓ તેને િવષે જ ેરહે તે અિતશય મો�પને પામે ને જ ેન રહે
તે મોટો હોય તો પણ પોતાની િ�થિત થકી પડી �ય અને જ ેસાધારણ �વ હોય ને તે મયા�દાને લોપે તો તેને અધોગિત
થાય છે, એમ ક�ું છે. અને એ જ જ ે�ીકૃ�ણવાસુદેવ તેણે વસુદેવ-દેવકીને ��ય� ચતુભુ�જ�પે અદ્ ભૂત બાળક થકા
દશ�ન દીધું, એ અનાિદ વાસુદેવ�પ છે. અને એ �ીકૃ�ણભગવાન ધમ�, અથ�, કામને િવષે વ�યા� છે; તે ધમ�, અથ�, કામ
સા� જ ેજ ેભગવાને ચિર� કયા� તેનું જ ેગાન કર ેઅથવા �વણ કર ેતે સવ� �વ સવ� પાપ થકી મુકાઈને પરમપદને પામે
છે. અને એ વાસુદેવ ભગવાનનાં જ�મ, કમ� ને મૂિત� એ સવ� િદ�ય�વ�પ છે. અને એ જ ેવાસુદેવ �ીકૃ�ણ તે જ સવ�પરી
છે, એવી રીતે એ બે �ંથનું રહ�ય છે. અને જ ેશુક� જવેા ��િ�થિતને પા�યા હોય તેને પણ એ �ીકૃ�ણ પર��ની
ઉપાસના-ભિ� કરવી ને દશમમાં ક�ા છે જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાનનાં ચિર� તે શુક� જવેાને પણ ગાવવા ને સાંભળવા,
તે શુક�એ જ ક�ું છે જ,ે “प�रिनि�तोऽिप नैगु�� उ�म�ोकलीलया । गृहीतचेता राजष� आ�ानं यदधीतवान् ।।” અને
એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તેના આકારને િવષે �ઢ �તીિત રાખવી. અને જો ભગવાનના આકારને િવષે �ઢ �તીિત
હશે ને કદાિચત્ એ �વ કાંઈક પાપ કરશે, તો પણ એનો ઉ�ાર થશે; કેમ જ,ે પાપ કર ેતેનું તો �ાયિ�ત ક�ું છે. પણ
ભગવાનને જ ેિનરાકાર સમજ ેએ તો પંચ મહાપાપ કરતા પણ અિત મોટંુ પાપ છે, એ પાપનું કોઈ �ાયિ�ત નથી. અને
ભગવાનને સાકાર �ણીને િન�ા રાખી હોય ને કદાિચત્ તેથી કાંઈક પાપ થઈ ગયું હોય તો એનો શો ભાર છે ? એ પાપ
તો ભગવાનને �તાપે કરીને સવ� બળી જશે ને એનો �વ ભગવાનને પામશે. માટે ભગવાનના આકારને િવષે �ઢ
�તીિત રાખીને એની �ઢ ઉપાસના કરવી, એમ અમે તમને સવ�ને કહીએ છીએ. તે આ વાતા�ને સવ� �ઢ કરીને
રાખ�ો.” એવી રીતે �ી�મહારાજ સવ�ને િશ�ાનાં વચન કહીને ભોજન કરવા સા� પધાયા�.
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24. ગઢડા મ�ય ૫૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�ને િવષે જ ેમોહ ક�ો છે તે મોહનું એ �પ છે જ,ે ‘�ાર ે�દયને િવષે મોહ �યાપે
�યાર ેએ �વને પોતાનો અવગુણ તો સૂઝે જ નિહ.’ માટે પોતાનો અવગુણ ન સૂઝે એ જ મોહનું �પ છે. અને વળી
�વમા�ને પોતાના ડહાપણનું અિતશય માન હોય, પણ એમ િવચાર ેનિહ જ,ે ‘મને મારા �વની ખબર નથી, જ ેઆ
શરીરમાં �વ ર�ો છે તે કાળો છે કે ગોરો છે ? કે લાંબો છે કે ટંુકો છે ?’ એની કાંઈ ખબર નથી તો પણ મોટાપુ�ષ હોય
અથવા ભગવાન હોય તેને િવષે પણ ખો� કાઢે અને એમ સમજ ેજ,ે ‘આ મોટાપુ�ષ છે અથવા ભગવાન છે, પણ
આટલું ઠીક કરતા નથી.’ એમ ખો� કાઢે છે, પણ એ મૂખ� એમ નથી �ણતો જ,ે ‘એ ભગવાન તો અનંતકોિટ
��ાંડને િવષે ર�ા એવા જ ે�વ ને ઈ�ર તેને જમે હથેળીમાં જળનું ટીપું હોય ને તેને દેખે તેમ દેખે છે. અને
અનંતકોિટ ��ાંડના આધાર છે ને લ�મીના પિત છે અને અનંતકોિટ ��ાંડના કતા� હતા� છે; અને શેષ, શારદા ને
��ાિદક દેવ તે પણ જનેા મિહમાના પારને પામતા નથી અને િનગમ પણ જનેા મિહમાને ‘નેિત નેિત’ કહે છે. માટે
એવા જ ેપરમે�ર તેના ચિર�ને િવષે ને તે ભગવાનની જ ેસમજણ તેને િવષે જ ેદોષ દેખે છે તેને િવમુખ ને અધમ�
�ણવો અને સવ� મૂખ�નો રા� �ણવો. અને ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તેની તો અલૌિકક સમજણ હોય તેને
દેહાિભમાની �વ �ાંથી સમ� શકે ? માટે પોતાની મૂખા�ઈએ કરીને ભગવાન ને ભગવાનના જ ેભ� તેનો અવગુણ
લઈને િવમુખ થઈ �ય છે અને એ ભગવાનના ખરખેરા ભ� જ ેસ�પુ�ષ હોય તે તો અલૌિકક �િ�એ યુ� વ�યા� કરે
છે.”

25. વરતાલ ૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કાંઈક ��-ઉ�ર કરો,” પછી ગામ બૂવાના પટેલ કાનદાસ�એ હાથ જોડીને પૂ�ુ
જ,ે “હે મહારાજ! ભગવાન શે �કાર ેરા� થાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો ભગવાનનો �ોહ ન કરીએ
તો ભગવાન રા� થાય �યાર ેકહેશો જ,ે �ોહ તે શું ? તો જ,ે આ સવ� જગતના કતા�હતા� ભગવાન છે, તેને કતા�હતા� ન
સમ�એ ને િવ�ના કતા�હતા� કાળને �ણીએ અથવા માયાને �ણીએ અથવા કમ�ને �ણીએ અથવા �વભાવને
�ણીએ; એ તે ભગવાનનો �ોહ છે. કેમ જ,ે ભગવાન સવ�ના કતા�હતા� છે તેનો �યાગ કરીને કેવળ કાળ, કમ�, �વભાવ
અને માયા તેને જગતનાં કતા�હતા� કહે છે. માટે એ ભગવાનનો અિત �ોહ છે. �યાં ��ાંત છે, જમે તમે ગામના પટેલ છો,
તે જ ેતમારી ગામમાં પટલાઈ ન રહેવા દે તે તમારો �ોહી કહેવાય. અને વળી જમે ચ�વત� રા� હોય તેનો હુકમ ખોટો
કરીને જ ેરા� ન હોય તેનો હુકમ ચલાવે, તો તે પુ�ષ રા�નો �ોહી કહેવાય. અને વળી જમે કોઈક એવા કાગળ લખી
લખીને મેલે જ,ે ‘અમારો રા� છે તે નાક-કાન િવનાનો છે અથવા હાથ પગ િવનાનો છે.’ એવી રીતે રા�નું �પ સંપૂણ�
હોય, તેને ખંિડત કરીને વણ�વે તે રા�નો �ોહી કહેવાય. તેમ ભગવાન છે તે કર-ચરણાિદક સમ� અંગે કરીને સંપૂણ� છે
અને લેશમા� પણ કોઈ અંગે િવકળ નથી અને સદા મૂિત�માન જ છે; તેને અ કતા� કહેવા તથા અ�પ કહેવા ને ભગવાન
િવના બી� જ ેકાળાિદક તેને કતા� કહેવા, એ જ ભગવાનનો �ોહ છે. એવી �તનો જ ેભગવાનનો �ોહ તેને જ ેન કરે
તેણે સંપૂણ� ભગવાનની પ�ૂ કરી, અને તે િવના તો ચંદન-પુ�પાિદકે કરીને પજૂ ેછે તો પણ ભગવાનનો �ોહી છે. માટે
ભગવાનને જગતના કતા�હતા� �ણે અને મૂિત�માન �ણે તે ઉપર જ ભગવાન રા� થાય છે.

26. 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
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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 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.”

27. વરતાલ ૧૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ તમે સવ� મોટા મોટા પરમહંસ છો તે તમને અમે �� પૂછીએ છીએ જ,ે સ�સંગી
હોય તેને અવ�યપણે શી શી વાતા� �ણી જોઈએ ? કેમ જ,ે તેને કોઈક પૂછે અથવા પોતાના મનમાં કોઈક તક�  થઈ
આવે, �યાર ેજો તે વાતા� �ણી ન હોય તો તેનું સમાધાન કેમ થાય?” એમ �� પૂછીને પછી પોતે જ બો�યા જ,ે “�યો
એનો ઉ�ર અમે જ કરીએ છીએ જ,ે એક તો આપણો ઉ�વ સં�દાય છે, તેની રીત �ણી જોઈએ તથા બી�
ગુ�પરંપરા �ણી જોઈએ; તે કેવી રીતે ? તો ઉ�વ તે રામાનંદ�વામી �પે હતા ને તે રામાનંદ �વામી �ીરંગ�ે�ને િવષે
�વ��માં સા�ાત્ રામાન�ુચાય� થકી વૈ�ણવી દી�ાને પા�યા. માટે રામાનંદ �વામીના ગુ� તે રામાન�ુચાય� છે ને તે
રામાનંદ �વામીના િશ�ય અમે છીએ. એવી રીતે ગુ�પરંપરા �ણવી. અને અમે અમારા ધમ�કુળનું �થાપન કયુ� છે તેની
રીત �ણવી. અને �ી� અમારા સં�દાયમાં અિત �માણ�પ જ ેશા� છે તેને �ણવાં. તે શા�ના નામ- ૧. વેદ, ૨.
�યાસસૂ�, ૩. �ીમદ્ ભાગવત પુરાણ, ૪. મહાભારતને િવષે િવ�ણુસહ�નામ, ૫. ભગવદ્ ગીતા, ૬. િવદુરનીિત, ૭.
�કંદપુરાણના િવ�ણુખંડ માંિહલું વાસુદેવમાહા��ય, અને ૮. યા�વ���મૃિત. એ જ ેઆઠ શા� તેને �ણવાં. અને
ચોથા સવ� સ�સંગીના જ ેજ ેિનયમ છે તેને �ણવા. અને પાંચમા આપણા ઈ�દેવ જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન તેને �ણવા,
અને �થાનક, સેવક ને કાય�; તેને ભેદે કરીને તે �ીકૃ�ણ ભગવાનની મૂિત�ઓનું બહુપણું છે તેને �ણવું. અને તે �ીકૃ�ણ
ભગવાનનાં જ ેપરો��પ ને ��ય��પ તેને �ણવાં. તેમાં પરો��પ તે કેવી રીતે ? તો માયાના તમ થકી પર એવો જે
ગોલોક, તેને મ�યે જ ેઅ�રધામ, તેને િવષે �ીકૃ�ણ ભગવાન ર�ા છે, તે િ�ભજુ છે ને કોિટ કોિટ સૂય� સરખા
�કાશમાન છે ને �યામસુંદર છે, ને રાિધકા� ને લ�મી�એ સિહત છે ને નંદ, સુનંદ ને �ીદામાિદક જ ેપાષ�દ, તેમણે
સે�યા છે, ને અનંત કોિટ ��ાંડની જ ેઉ�પિ�, િ�થિત ને �લય, તેના કતા� છે ને મહારા�િધરાજપણે િવરાજમાન છે.
અને એવા જ ેએ ભગવાન તે ચતુભુ�જ�પને ધાર ેછે, અ�ભજુ�પને ધાર ેછે, ને સહ�ભજુ�પને પણ ધાર ેછે; ને
વાસુદેવ, સંકષ�ણ, અિન�� ને ��ુ��; એ જ ેચતુ�યૂ�હ ને કેશવાિદક જ ેચોિવશ �યૂહ; એ સવ� �પને ધાર ેછે, તથા
વારાહ, નૃિસંહ, વામન, કિપલ, હય�ીવ એ આિદક જ ેઅનેક અવતાર, તેને ધાર ેછે, ને પોતે તો સદા િ�ભજુ છે. અને
ઉપિનષદ્ તથા સાં�યશા� ને યોગશા� તથા પંચરા�; એમને િવષે એ જ �વ�પનું વણ�ન કયુ� છે. એવી રીતે
પરો�પણે ભગવાનનું �વ�પ ક�ું.૧

28. 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



8/5/2019 કતા�

localhost/save%5d/કતા�.php 13/13

�ી�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.”

(કુલ: 52)


