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કુરા�
(વચનામૃત ૧ થી ૨૬૨ માં "કુરા�" શ�દનો ઉ�લખે નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.15)

પછી વેદાંતાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “જણેે �થમ કાંઈક ગોબ�ં વતા�ણું હોય, પછી તે શો ઉપાય કર ે�યાર ેતેની
ઉપર ભગવાન ને ભગવાનના સંત રા� થાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેપોતામાં ભૂંડો �વભાવ હોય તેને
દેખીને ભગવાન અને ભગવાનના સંત કુરા� થતા હોય, તે �વભાવ સાથે �ાર ેવૈર કરીએ �યાર ેજનેે જ ેસાથે વૈર હોય
તે તો સવ� જગત �ણે એવું હોય. તે સંતને પણ ખબર પડે પછી સંત તો તે �વભાવના વૈરી છે તે આપણા પ�માં
ભળીને અને આપણી ઉપર દયા કર ેઅને જ ે�કાર ેતે �વભાવને �તીએ એવો ઉપાય બતાવે. માટે જ ે�વભાવે પોતાને
ફજતે કય� હોય તે �વભાવ સાથે સૂધું �ઢ વૈર બાંધીને તેનું મૂળ ઊખડી �ય એવો ઉપાય કરવો. અને �ાર ેએવી રીતે
વત�એ �યાર ેભગવાન ને ભગવાનના સંત આપણા ઉપર પૂણ� દયા કર ેઅને �ાર ેહિરની ને હિરજનની જ ેઉપર દયા
થાય �યાર ેતેને હૈયામાં અિતશય સુખ વ�યા� કર ેઅને ક�યાણને માગ� ચા�યાની પણ સામથ� વધે અને પોતાના શ�ુ જે
કામ, �ોધ, લોભાિદક તેનું બળ ઘટી �ય છે. માટે જ ેપોતાના �દયને િવષે અિતશય શ�ુ પીડતો હોય તે સાથે
અિતશય વૈર કરીએ તો તેની પરમે�ર સહાય કર ેછે. માટે પોતાના શ�ુ જ ેકામાિદક તે સાથે જ�ર વૈર કરવું ઘટે છે.
અને પોતાના અંતઃશ�ુ સાથે વૈર કયા�માં ઘણો જ લાભ છે.”

2. સારંગપુર ૧૫ ( para.2)

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

3. લોયા ૬ ( para.14)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “જણેે કરીને ભગવાન રા� થતા હોય તો પણ તે કરવું નિહ અને જણેે કરીને
ભગવાન કુરા� થાય તો પણ તે કરવું એવું તે શું છે ?” પછી એનો ઉ�ર પણ પોતે કય� જ,ે “અમે કોઈક વચન કહીએ ને
તેમાં જો અધમ� જવેું હોય તો તેને િવષે િચરકારી થવું કહેતાં તેમાં ઘણીક વાર લગાડવી, પણ તુરત માનવું નિહ. જમે
�ીકૃ�ણભગવાને અજુ�નને ક�ું જ,ે ‘અ��થામાનું માથું કાપી નાખો.’ પછી તે વચન અજુ�ને ન મા�યું, તેમ એવી રીતનું જે
વચન તેમાં અમે રા� થતા હોઈએ તોપણ ન માનવું તથા પંચવત�માન સંબંધી જ ેિનયમ ક�ા છે તેમાંથી જણેે કરીને
ભંગ થતો હોય એવું જ ેવચન તે ન માનવું અને એ બે વચન ના માનીએ ને ભગવાન કચવાતા હોય તો સારી પેઠે
કચવાવવા, પણ તેમાં રા� ન કરવા.”

4. ગઢડા મ�ય ૨૭ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એવું તમાર ેિવચારનું બળ રહે છે, તે શાને યોગે રહે છે ?”�યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું
જ,ે “એક તો ભગવાનનું માહા��ય િવચારીને એમ સમ�ય છે જ,ે ‘જ ેરીતે ભગવાનનો કુરા�પો થાય, તે �વભાવ
રાખવો નથી.’ અને બીજો શુક� ને જડભરત જવેા સંતનો માગ� જોઈને એમ િવચાર રહે છે જ,ે ‘સાધુમાં એવો અયો�ય
�વભાવ ન જોઈએ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કામ-�ોધાિદકના જોરને હઠાવે એવો જ ેિવચાર તે તો ગુણ થકી
પર છે, તે એ તમારા �વમાં ર�ો છે. અને એવી રીતે કામ-�ોધાિદક ગુણને હઠાવે એવું જ ેજોર છે, તે પૂવ�જ�મનો
સં�કાર છે. અને તમા�ં એટલું તો અમને જણાય છે જ,ે તમાર ેજ ેજ ેમાિયક પદાથ�નો યોગ થાય તેની આંટીમાં �થમ તો
આવી જવાય પણ અંતે જતાં એનાં બંધનમાં રહેવાય નિહ; બંધન �ોડીને નીકળાય ખ�ં.”

5. ગઢડા મ�ય ૨૮ ( para.2)

પછી દવે �ાગ�એ ક�ું જ,ે “�ીમદ્ ભાગવત જવેો કોઈ �ંથ નથી.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીમદ્ ભાગવત
તો સા� જ છે, પણ �કંદપુરાણને િવષે �ીવાસુદેવમાહા��ય છે તે જવેો કોઈ �ંથ જ નથી; કાં જ,ે એ �ંથને િવષે ધમ�,
�ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તથા અિહંસાપણું એમનું અિતશય �િતપાદન કયુ� છે.” એમ કહીને પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “વા�મીિક રામાયણને િવષે અને હિરવંશને િવષે અિતશય િહંસાનું �િતપાદન કયુ� છે અને રઘુનાથ� પણ
�િ�યની �કૃિતએ વ�યા� છે. અને રઘુનાથ�ને િવષે શરણાગતવ�સલપણું તો ખ�ં, પણ જ ેશરણાગત હોય ને તે જો
જરાય વાંકમાં આ�યો હોય, તો તેનો ત�કાળ �યાગ કરી દે; જો સીતા�ને માથે લગારકે લોકાપવાદ આ�યો, તો અિત
વહાલા હતા પણ ત�કાળ �યાગ કરી દીધો.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “એવી તો રામાનંદ �વામીની �કૃિત
હતી.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમારી �કૃિત તો એવી નથી; અમાર ેતો પરમે�રના ભ� ઉપર અિતશય
દયા વત� છે. અને પાંડવોને િવષે પણ અજુ�નની �કૃિત બહુ દયાળુ હતી. અને પુ�ષમા�ને િવષે તો રામચં�� તથા
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અજુ�ન એવો કોઈ પુ�ષ નથી અને સીતા� ને �ૌપદી, એવી કોઈ �ીમા�માં �ીઓ નથી. હવે અમે અમારી જ ે�કૃિત
છે, તે કહીએ છીએ જ,ે અમારો દયાળુ �વભાવ છે, તો પણ જ ેહિરભ�નો �ોહી હોય તેનો તો અમાર ેઅભાવ આવે છે.
અને હિરભ�નું ઘસાતું જો કોઈ બો�યો હોય અને એને જો હંુ સાંભળું, તો તે સાથે હંુ બોલવાને ઘણો ઈ�છંુ પણ
બોલવાનું મન જ થાય નિહ. અને જ ેભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી કર ેતે ઉપર તો અમાર ેઅિતશય રા�પો થઈ
�ય છે. અને અમારી �કૃિત એમ છે જ,ે ‘થોડીક વાતમાં કુરા� પણ ન થઉં, ને થોડીક વાતમાં રા� પણ ન થઉં’ અને
�ાર ેજમેાં રા� થયાનો કે કુરા� થયાનો �વભાવ બહુ િદવસ સુધી જોઉં છંુ, �યાર ેરા�પો ને કુરા�પો થાય છે, પણ
કોઈના ક�ા-સાંભ�યા થકી કોઈની ઉપર રા�પો કે કુરા�પો થતો નથી. અને જનેો જટેલો ગુણ મારા મનમાં જણાઈ
�ય છે, તેટલો તેનો ગુણ આવે છે. અને માર ેતો એ જ અંગ છે જ,ે ‘જો ભગવાનનો ખરખેરો ભ� હોય તો હંુ તો તે
ભગવાનના ભ�નો પણ ભ� છંુ અને હંુ ભગવાનના ભ�ની ભિ� ક�ં છંુ.’ એ જ માર ેિવષે મોટો ગુણ છે. અને
એટલો ગુણ જમેાં ન હોય તો તેમાં કોઈ �તની મો�પ શોભે નિહ.

6. ગઢડા મ�ય ૨૮ ( para.3)

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

7. ગઢડા મ�ય ૩૩ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક િન�કામી વત�માન �ઢ હોય તો તેને આ લોકમાં તથા પરલોકમાં કોઈ ઠેકાણે
ભગવાનથી છેટંુ રહે નિહ અને અમાર ેપણ તે ઉપરથી કોઈ િદવસ હેત ઓછંુ થાય નિહ. અને અમે અિહંયા ટ�ા છીએ
તે પણ અિહંયાંના હિરભ�ને અિત િન�કામી વત�માનનો �ઢાવ દેખીને ટ�ા છીએ. અને જનેે િન�કામી વત�માન �ઢ
હોય તો તે થકી અમે હ�ર ગાઉ છેટે જઈએ તો પણ તેની પાસે જ છીએ અને જનેે તે િન�કામી વત�માનમાં કા�યપ છે ને
તે જો અમારી પાસે રહે છે તો પણ તે લાખ ગાઉ છેટે છે અને અમને િન�કામી ભ� હોય તેના જ હાથની કરી સેવા ગમે
છે. માટે આ મૂળ� ��ચારી છે, તે અિતશય �ઢ િન�કામી છે, તો અમને એની કરલેી સેવા અિતશય ગમે છે અને
બીજો કોઈ સેવા ચાકરી કર,ે તો તે એવી ગમતી નથી. અને અમે જ ેજ ેવાતા� કરીએ છીએ, તેને િવષે પણ િન�કામી
વત�માનનું જ અિતશય �િતપાદન થાય છે. અને અમે જ ેિદવસ થકી �કટ થયા છીએ, તે િદવસ થકી િન�કામી
વત�માનને જ અિતશય �ઢ કરતા આવીએ છીએ. અને સભા બેઠી હોય �યાં કોઈક �ી અથવા પુ�ષ તેને જોયામાં ફેર
પડે �યાર ેએ ગમે તેટલી યુિ� કરીને સંતાડે તો પણ અમને જણાયા િવના રહે જ નિહ, �યાર ેઅમારો તે મનુ�ય ઉપર
અિતશય કુરા�પો થઈ �ય છે અને અમા�ં મુખ પણ �યામળું થઈ �ય છે અને તેનું દુઃખ તો અિતશય લાગે છે, પણ
મહોબત �ણીને ઝાઝંુ કહેવાય નિહ. અને વળી સાધુ દાવો છે. માટે હૈયામાં સમ� રહીએ છીએ, પણ જો રા�ના
જવેી રીત હોય તો તેને માથે ઝાઝો દંડ થાય. માટે સવ� મોટા પરમહંસ તથા મોટી મોટી બાઈયો તેને અમે મોરથી જ
કહી રા�યું છે જ,ે ‘સ�સંગમાં કોઈ પુ�ષને તથા કોઈ �ીને કદાિચત્ જો િન�કામી વત�માનમાં ફેર પડે તો અમને
સંભળાવશો મા.’ શા માટે જ,ે �ાર ેઅમે એવી વાતા� સાંભળીએ �યાર ેજમે વાંિઝયાને ઘેર દીકરો આ�યો હોય ને તે
મરી �ય ને તેને જવેો શોક થાય તેવો અમાર ેપણ શોક થાય છે તથા મનમાં એમ િવચાર થઈ �ય છે જ,ે ‘બધા
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સ�સંગને મૂકીને જતા રહીએ.’ માટે જ ેિન�કામી વત�માન રાખે તે જ અમને વહાલો છે અને તેને ને અમાર ેઆ લોક
પરલોકમાં �ઢ મેળાપ રહે છે.”

8. ગઢડા મ�ય ૪૫ ( para.3)

પછી તે જ િદવસ સાંયકાળે વળી સભા કરીને િવરાજમાન થયા. પછી આરતી થઈ રહી �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે” સાિ�વક કમ� કરીને દેવલોકમાં �ય છે અને રાજસ કમ� કરીને મ�યલોકની �ાિ� થાય છે ને તામસ કમ� કરીને
અધોગિતને પામે છે. તેમાં કોઈ એમ આશંકા કર ેજ,ે ‘રાજસ કમ� કરીને મનુ�યલોકની �ાિ� થાય છે, �યાર ેતો સવ�
મનુ�યને સુખ-દુઃખ સરખું જોઈએ.’ તો એનો ઉ�ર એમ છે જ,ે એક રજોગુણ છે, તેના દેશકાળાિદકને યોગે કરીને
અનંત �કારના ભેદ થાય છે. માટે રાજસકમ�નો એક સરખો િનધા�ર રહેતો નથી; એ તો જવેા દેશ, કાળ, સંગ અને
િ�યાનો યોગ આવે તેવું કમ� થાય છે. તેમાં પણ ભગવાનના ભ� સંત અને ભગવાનના અવતાર તે કુરા� થાય એવું
કાંઈક કમ� થઈ �ય તો આ ને આ દેહે મૃ�યુલોકમાં યમપુરીના જવેું દુઃખ ભોગવે અને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�
રા� થાય એવું કમ� કર ેતો આ ને આ દેહે પરમપદ પા�યા જવેું સુખ ભોગવે. અને ભગવાન ને ભગવાનના સંતને કુરા�
કર ેને તેણે જો �વગ�માં ગયા જવેું કમ� કયુ� હોય તો પણ તેનો નાશ થઈ �ય ને નરકમાં પડવું પડે; અને ભગવાન ને
ભગવાનના સંત રા� થાય એવું કમ� કયુ� હોય ને તેને જો નરકમાં જવાનું �ાર�ધ હોય તો પણ તે ભૂંડા કમ�નો નાશ થઈ
�ય ને પરમપદને પામે. માટે જ ેસમજુ હોય તેને તો ભગવાન ને ભગવાનના ભ� રા� થાય તેમ જ વત�વું અને
પોતાના સંબંધી જ ેમાણસ હોય તેને પણ એમ ઉપદેશ કરવો જ,ે ‘ભગવાન ને ભગવાનના સંત જ ેજ ે�કાર ેઆપણી
ઉપર રા� થાય ને કૃપા કર ેતેમ જ આપણે વત�વું.’ અને ભગવાન ને ભગવાનના સંતને અિ��એ �ાર ેરા� કયા� હશે,
�યાર ેઅિ��ને એવો �કાશ �ા� થયો છે; અને સૂય� ચં�ાિદક જ ે�કાશમાન છે, તેણે પણ ભગવાન ને ભગવાનના સંતને
શુભ કમ� કરીને રા� કય� હશે, �યાર ેએવા �કાશને પા�યા છે; અને દેવલોક, મૃ�યલોકને િવષે જ ેજ ેસુિખયા છે તે સવ�
ભગવાન ને ભગવાનના સંતને રા� કયા� હશે તે �તાપે કરીને સુિખયા છે. માટે જ ેપોતાના આ�ાનું �ડંુ થવાને ઈ�છે
તેને તો સદ્ �ંથને િવષે ક�ા જ ે�વધમ�, તેને િવષે રહીને ભગવાન ને ભગવાનના સંત રા� થાય એ જ ઉપાય કરવો.”

9. ગઢડા મ�ય ૫૫ ( para.2)

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

10. ગઢડા અં�ય ૨૨ ( para.4)
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અને સવ� પાપમાંથી મોટંુ પાપ એ છે જ,ે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને િવષે દોષબુિ� થાય ને તે દોષબુિ�એ કરીને
ભગવાન ને ભગવાનના ભ� સંગાથે વૈર બંધાઈ �ય. માટે કોિટ ગૌહ�યા કરી હોય તથા મ�-માંસનું ભ�ણ કયુ� હોય
તથા અસં�ય ગુ��ીનો સંગ કય� હોય, તે એ પાપ થકી તો કોઈ કાળે છૂટકો થાય, પણ ભગવાન ને ભગવાનના
ભ�નો જ ે�ોહી તેનો તો કોઈ કાળે એ પાપ થકી છૂટકો ન થાય. અને તે પુ�ષ હોય તો રા�સ થઈ �ય ને �ી હોય તો
રા�સી થઈ �ય. પછી તે કોઈ જ�મમાં અસુર મટીને ભગવાનનો ભ� થતો નથી. અને જણેે ભગવાનના ભ�નો �ોહ
આદય� હોય ને પિરપ� �ોહબુિ� થઈ હોય તેની તો કોઈ યોગે કરીને �ોહબુિ� ટળે નિહ. અને �ોહ કયા�ની સાધન
દશામાં હોય ને એમ �ણે જ,ે ‘ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો મ� �ોહ કય� એ મોટંુ પાપ કયુ�, માટે હંુ તો અિતશય
નીચ છંુ અને ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તે તો બહુ મોટા છે.’ એવી રીતે જ ેભગવાનનો ને ભગવાનના ભ�નો ગુણ
લે અને પોતાને િવષે દોષ જુએ, તો ગમે તેવા મોટા પાપ કયા� હોય તોપણ તે નાશ પામે છે. અને ભગવાન પોતાના
ભ�ના �ોહના કરનારા ઉપર જવેા કુરા� થાય છે ને દુઃખાય છે, તેવા કોઈ પાપે કરીને દુઃખાતા નથી. અને �ારે
વૈકંુઠલોકમાં જય-િવજયે સનકાિદકનું અપમાન કયુ� �યાર ેભગવાન ત�કાળ સનકાિદક પાસે આ�યા ને સનકાિદક ��યે
એમ બો�યા જ,ે “તમારા જવેા સાધુ છે તેનો જ ે�ોહ કર ેતે તો મારા શ�ુ છે. માટે તમે જય-િવજયને શાપ દીધો એ બહુ
સા� કયુ�, અને તમારા જવેા ભગવદીય �ા�ણ તેનો તો જો મારો હાથ �ોહ કર ેતો તે હાથને પણ હંુ કાપી નાંખું તો
બી�ની શી વાત કહેવી ?” એવી રીતે વૈકંુઠનાથ ભગવાન સનકાિદક ��યે બો�યા, ને જય-િવજય હતા તે ભગવદીયના
અપરાધ�પી જ ેપાપ તેણે કરીને દૈ�ય થયા. એવી રીતે જણેે ભગવાનના ભ�નો �ોહ કય� છે તે સવ� મોટી પદવીમાંથી
પડી ગયા છે, તે શા�માં વાત �િસ� છે. માટે જનેે પોતાનું �ડંુ ઈ�છવું તેણે ભગવાનનાં ભ�નો �ોહ કરવો નિહ ને
જો �ણે-અ�ણે કાંઈક �ોહ થઈ ગયો હોય તો પગે લાગી �તુિત કરીને જમે તે રા� થાય તેમ કરવું.”

11. ગઢડા અં�ય ૨૫ ( para.5)

પછી �ી�મહારાજને રાજબાઈએ �� પૂછા�યો જ,ે “હે મહારાજ! કયા ગુણે કરીને તમે રા� થાઓ ને �ા દોષે કરીને
કુરા� થાઓ ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આટલા તો વચનમાં દોષ છે. તે કયા ? તો પોતાના અંતરમાં કાંઈક
િવશેષ વત�વાનું હોય તેનું અમને એકવાર કહી દેવું જ,ે ‘હે મહારાજ ! તમે કહો તો હંુ આવી રીતે વતુ�;’ પણ વારંવાર ન
કહેવું જ,ે ‘હે મહારાજ ! હંુ આમ વતુ� કે આમ વતુ�, તે તમે કેમ મને કહેતા નથી ?’ તે ન ગમે. અને મને પોતાનો ઈ�દેવ
�ણે ને વાર ેવાર ેમારા વેણ ઉપર વેણ લાવે તે ન ગમે. અને હંુ કોઈની આગળ વાત કરતો હોઉં ને બોલા�યા િવના
વચમાં બોલે તે ન ગમે. અને ભગવાનનું �યાન કરવું, તથા ધમ� પાળવો, ભિ� કરવી ઈ�યાિદક જ ેજ ેશુભ િ�યા કરવાની
છે તેને જ ેભગવાન ઉપર નાંખે જ,ે ‘ભગવાન કરાવશે તો થશે,’ તે ન ગમે. અને ‘આમ હંુ કરીશ’, આમ હંુ કરીશ. એમ
કેવળ પોતાનું જ બળ રાખે પણ ભગવાનનું બળ ન રાખે તે ન ગમે. અને જનેે બો�યામાં પોતાના અંગનો ઠા ન હોય તે
તો અિતશય ન ગમે. અને બી� �યાવહાિરક કામ કરવા હોય તેમાં તો લાજ તથા આળસ ન હોય ને ભગવાનની વાતા�
કરવી, કથા કરવી, કીત�ન ગાવવા; તેમાં લાજ રાખે ને આળસ રાખે તે ન ગમે. અને �યાગનો અથવા ભિ�નો અથવા
કોઈ રીતનો જ ેઅહંકાર બોલીમાં લાવે તે ન ગમે. અને સભા બેઠી હોય �યાર ેસૌથી છે�લો આવીને બેસે, પણ પોતાને
�ાં ઘટતું હોય �યાં ન બેસે, તે ન ગમે. તથા કોઈક મોટા તે સભામાં બેઠા હોય ને તેને કૂણી મારીને માગ કરીને પોતે
બેસે, તે ન ગમે. અને બાઈ માણસ હોય ને તે પોતાનાં અંગને ઢાંકીને લ�ા સિહત વત�, તે ગમે. તથા ચાલે �યાર ેનીચી
�િ� રાખીને ચાલે પણ ફાટી �િ� રાખે નિહ, તે ગમે. અને અમારા દશ�ન કરતા હોય ને કોઈક બાઈ-ભાઈ આવે અથવા
કૂત�ં નીસર ેકે ઢોર નીસર ેકે કાંઈક ખડખડે, તેની સામું વારંવાર દશ�ન મૂકીને જુવે, પણ એક�િ�એ દશ�ન ન કર,ે તેની
ઉપર તો એવી રીસ ચડે જ,ે ‘શું કરીએ ? સાધુ થયા, નિહ તો એનુ કાંઈક તાડન કરીએ.’ પણ તે તો થાય નિહ; કેમ જે
સાધુને કોઈનું તાડન કરવું એ અિત અયો�ય કમ� છે. અને જ ેકપટ રાખે પણ પોતાના મનના જ ેસંક�પ તે જનેે કહેવા
યો�ય હોય તેની આગળ પણ કહે નિહ, તે ન ગમે. અને માન તથા �ોધ તથા કોઈથી દબાઈને રહેવું તે શું ? તો પોતાના
મનમાં જવેું હોય તેવું બી�થી દબાઈને કહેવાય નિહ. એ �ણ વાનાં તો અિતશય ભૂંડા છે. અને હિરભ�ને માંહોમાંહી
બરોબિરયાપણું રહે, પણ એક એકનો ભાર ન આવે એ પણ અિતશય ભૂંડંુ છે.”

12. ગઢડા અં�ય ૨૬ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજને આ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “આ સ�સંગમાં જ ેવત�માનનો �બંધ છે તેમાં �ાં સુધી
રહેતો હોય �યાં સુધી તો જવેો તેવો હોય તેને પણ પંચિવષયે કરીને બંધન થાય નિહ; પણ કોઈક દેશકાળને યોગે કરીને
સ�સંગથી બહાર નીસરી જવાય તો પણ જનેે પંચિવષય બંધન ન કરી શકે, તે પુ�ષ કેવો હોય ? તેના લ�ણ કહો. �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેી બુિ�માં ધમા�શ િવશેષપણે વત�તો હોય, ને આિ�તકપણું હોય જ,ે “આ લોકમાં જે
સા�-નરસું કમ� કર ેછે, તેનું જ ેસા�-નરસું ફળ તેને જ�ર પરલોકમાં ભોગવે છે,’ એવી �ઢ મિત જનેે હોય તથા લાજ
હોય જ,ે ‘ભૂંડંુ કરીશું તો આ લોકમાં માણસ આગળ શું મુખ દેખાડીશું ?” એવો જ ેહોય, તે ગમે �યાં �ય તો પણ એને
કોઈ પદાથ� તથા �ીઆિદક તે બંધન કરી શકે નિહ. જમે મયારામ ભ� છે તથા મૂળ� ��ચારી છે તથા િન�કુળાનંદ
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�વામી છે, એવી �તના જ ેહોય તેને �ી-ધનાિદક પદાથ�નો યોગ થાય, તો પણ એ ડગે નિહ. અને એવો હોય ને તેને
જો એક આ�િન�ાપણું હોય જ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ, �� છંુ, તે માર ેિવષે શુભ-અશુભ િ�યા લાગતી નથી, હંુ તો અસંગ
છંુ,’ એવું અંગ હોય; તથા બીજંુ એમ હોય જ,ે ‘ભગવાનનો મિહમા બહુ સમજ ેને તે મિહમાની બહુ વાતા� કર ેજ,ે કાંઈક
ધમ� િવ�� વતા�ઈ જશે તેનો શો ભાર છે ? ભગવાનનો મિહમા બહુ મોટો છે.’ એ બે રીતના જ ેહોય તેમાં એ બે રીતના
જ ેદોષ તે ધમ� પાળવામાં મોટા અંતરાય�પ છે. માટે આવી રીતે સમજ ેતો સા� જ,ે ‘આ�િન�ા પણ યથાથ� હોય
તથા ભગવાનનું માહા��ય પણ સારી પેઠે સમજ ેઅને િન�કામપણું, િનલ�ભપણું, િનઃ�વાદપણું, િનઃ�નેહપણું,
િનમા�નપણું એ આિદક જ ેધમ� તેને ભગવાનની �સ�તાને અથ� સમ�ને �ઢપણે પાળે અને એમ સમજ ેજ,ે ‘હંુ એ ધમ�ને
પાળીશ તો મારી ઉપર ભગવાન બહુ રા� થશે ને જો મને કોઈ રીતે ધમ�માંથી કાંઈક ભંગ પડશે તો ભગવાનનો મારી
ઉપર બહુ કુરા�પો થશે.’ એવી રીતે જનેા અંતરમાં �ઢ �ંથી હોય તે ભ� જ ેતે ધમ�માંથી કોઈ િદવસ પડે જ નિહ.
અને એવો જ ેહોય તેને કોઈ માિયક પદાથ� બંધન કરી શકે નિહ. અને આવી રીતની સમજણવાળો ન હોય ને બીજો
ગમે તેવો �ાનવાળો હોય કે ભિ�વાન હોય, તેને પણ ધમ�માંથી કાંઈક ભંગ થઈ �ય ખરો તથા માિયક પદાથ� બંધન
કર ેખ�ં, એ િસ�ાંત વાતા� છે.”

13. ગઢડા અં�ય ૨૯ ( para.3)

�યાર ેશુકમુિનએ આશંકા કરી જ,ે “હે મહારાજ ! એ મંદ વૈરા�યવાળો �યાગી છે તે સંત થકી ભગવાનના માહા��યની
વાત સાંભળે ને પછી તો તે મનમાં િવચાર કર,ે તો શું એને તી� વૈરા�ય ન આવે? અને �થમથી જ તી� વૈરા�ય તો
કોઈકને �ાર�ધ યોગે કરીને હશે; અને બહુધા તો એમ ��ય� દેખાય છે જ,ે આને વૈરા�ય ન હતો ને પછી થયો; �યારે
એનું કેમ સમજવું ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો તો એમ ઉ�ર છે જ,ે પોતાને િવચાર ેતથા કોઈ રીતે તી�
વૈરા�ય થાય નિહ. અને જો ધમ�, �ાન, વૈરા�ય, ભિ� એ ચાર ગુણે કરીને સંપ� એવા જ ેમોટા સાધુ, તેની સાથે એને
અિતશય હેત થાય, જમે ભગવાન સાથે હેત થાય છે, �યાર ેતો તે જુવે, સાંભળે, બોલે ઈ�યાિદક જ ેજ ેિ�યાને કર ેતે
પોતાને જ ેમોટા સંત સાથે હેત છે તેની મર� �માણે કર,ે પણ તેની મર� ન હોય તેવી કોઈ િ�યા કર ેનિહ. અને તે
સંતની મર�થી બાહેર વ�યા�માં તેના મનને િવષે િનરંતર ભય વત� જ,ે ‘જો હંુ એમની મર� �માણે નિહ વતુ� તો એ
મારી સાથે હેત નિહ રાખે.’ તે સા� િનરંતર તેની મર� �માણે વત�. માટે જો એવું સંત સાથે હેત થયું હોય, તો વૈરા�ય
ન હોય તો પણ એનો �યાગ પાર પડે. અને જુઓને આપણા સ�સંગમાં બાઈ-ભાઈ-પરમહંસ એ સવ�ને અમારી ઉપર
હેત છે તો મોટેરી બે �ણ બાઈયો છે તે બરોબર બી� સવ� બાઈયો વત�માન પાળે છે. કેમ જ,ે એે મનમાં એમ �ણે છે
જ,ે ‘જો અમે ખબડદાર થઈને વત�માન નિહ પાળીએ તો મહારાજનું હેત અમારી ઉપર નિહ રહે ને કુરા� થશે.’ તથા
પરમહંસમાં પણ એમ છે તથા બી� જ ેસ�સંગી તથા ��ચારી તથા પાળા, એ સવ�માં પણ એમ છે. તથા દેશદેશના
હિરભ� બાઈ ભાઈ છેટે ર�ાં છે તે પણ વત�માનમાં ખબડદાર વત� છે અને એમ �ણે છે જ,ે ‘જો આપણ સારી પેઠે
નિહ વત�એ તો મહારાજ કુરા� થશે.’ માટે અમાર ેિવષે હેતે કરીને બંધાણા થકા સવ� ધમ�માં �ઢપણે વત� છે, પણ
વૈરા�ય તો કોઈકને થોડો હશે ને કોઈકને ઝાઝો હશે, તેનો કાંઈ મેળ છે નિહ. અને અમે પંચાળામાં મોર ેમાંદા થયા હતા
ને તેમાંથી જો કાંઈક થયું હોત તો જમે હમણાં સવ�ની વૃિ�ઓ છે તેવી ન રહેત. �યાર ેતો જ ેતી� વૈરા�યવાળા હોય તે
ધમ�માં રહે તથા તેની સાથે જણેે પોતાના �વને હેતે કરીને બાંધી રા�યો હોય, તે ધમ�માં રહે તથા જ ેસ�સંગનો યોગ
રાખે ને ભગવાનને અંતયા�મી �ણીને પોતપોતાના િનયમ ક�ા છે તે �માણે વત�, તો ધમ�માં રહે અને એ િવના બી�નું
તો કાંઈ ઠીક રહે નિહ. માટે અમે જ ે�� પૂ�ો હતો તેનો આ અમે ક�ો એ જ ઉ�ર છે.”

14. ગઢડા અં�ય ૩૦ ( para.3)

અને વળી આ પાંચ વાતા�નું અમાર ેિન�યે િનરંતર અનુસંધાન રહે છે. તેમાં એક તો એમ જ,ે આપણે આ દેહને મૂકીને
જ�ર મરી જવું છે ને તેનો િવલંબ નથી જણાતો, એ તો એમ જ િન�ય જણાય છે જ,ે ‘આ ઘડી, આ �ણમાં આપણે
મરવું છે.’ ને સુખ-દુઃખ, રા�પો- કુરા�પો સવ� િ�યામાં એવી રીતે વત� છે; એવો વૈરા�ય ક�ો. અને બીજંુ એમ જ,ે
આપણે મરીશું તેમાં આટલું કામ તો આપણે કયુ� છે ને આટલું બાકી છે તે કરવું છે, એવું િનરંતર અનુસંધાન રહે છે. અને
�ીજંુ એમ જ,ે અમારા મનમાં પંચિવષયની વાસના ટળી ગઈ છે કે નથી ટળી ? અને એમ �ણું છંુ જ,ે ટળી તો ગઈ છે
�યાર ેતે તે િવષયની જ ેિ�યા તે કેમ થાય છે? �યાર ેરખે ન ટળી હોય ! એમ અણિવ�ાસનું િનરંતર અનુસંધાન રહે છે.
અને ચોથું એમ જ,ે મુ�ાનંદ �વામી આિદક મોટા મોટા સાધુ તથા બી� પણ મોટા મોટા હિરભ�; એ જ ેસવ� છે તેને
પંચિવષયની વાસના ટળી ગઈ છે કે નિહ ? અને આની વાસના ટળી છે, ને આને આની નથી ટળી. એમ સવ�ના �દય
સામું જોયા કરવું એમ અનુસંધાન રહે છે. અને પાંચમું એમ જ,ે જો હંુ મારા મનને ઉદાસી કરવા લાગું તો કોણ �ણે
�ાંય જતું રહેવાય ને દેહ પડી �ય. માટે એમ �ણીએ છીએ જ,ે ‘મનને ઉદાસી ન કરવું.’ કેમ જ,ે ભલા અમાર ેયોગે
કરીને આ સવ� બાઈ-ભાઈ, પરમહંસ રા�પે બેઠાં ભગવદ્ ભિ� કર ેછે, તો એ ઠીક છે. અને ભગવદ્ ભિ�ને કરતા
દેખીને મનમાં બહુ રા�પો થાય છે જ,ે મરી તો સવ�ને જવું છે, પણ આવી રીતે ભિ� કરવી એ જ ��યાનો મોટો લાભ
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છે. એમ િનરંતર અનુસંધાન રહે છે.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેપોતાના ભ�ની િશ�ાને અથ� પોતાનું વત�ન લઈને
વાતા� કરી ને પોતે તો સા�ાત્ �ીપુ�ષો�મનારાયણ છે.

(કુલ: 19)


