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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઇિ��યોની જ ેિ�યા છે તેને જો �ીકૃ�ણ ભગવાન અને તેના ભ�ની સેવાને િવષે રાખે
તો અંતઃકરણ શુ� થાય છે અને અનંત કાળના જ ેપાપ �વને વળ�યાં છે તેનો નાશ થઈ �ય છે. અને જો ઇિ��યોની
વૃિ�ઓને �ીઆિદકના િવષયમાં �વતા�વે છે તો એનું અંતઃકરણ �� થાય છે અને ક�યાણના માગ� થકી પડી �ય છે.
માટે શા�માં જ ેરીતે િવષયને ભોગ�યાનું ક�ું છે તેવી રીતે િનયમમાં રહીને િવષયને ભોગવવા, પણ શા�ની મયા�દાનું
ઉ�લંઘન કરીને ભોગવવા નિહ. અને સાધુનો સંગ રાખવો અને કુસંગનો �યાગ કરવો. અને �ાર ેએ કુસંગનો �યાગ
કરીને સાધુનો સંગ કર ેછે �યાર ેએને દેહને િવષે જ ેઅહંબુિ� છે તે િનવૃિ� પામે છે અને દેહના સંબંધીને િવષે જે
મમ�વબુિ� છે તે િનવૃિ� પામે છે અને ભગવાનને િવષે અસાધારણ �ીિત થાય છે અને ભગવાન િવના અ�યને િવષે
વૈરા�ય થાય છે.”

2. ગઢડા �થમ ૧૬ ( para.2)

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

3. ગઢડા �થમ ૧૭ ( para.2)

તે સમયને િવષે મુ�ાનંદ �વામી તથા ગોપાળાનંદ �વામી આિદક સાધુને તેડા�યા અને �ી�મહારાજ તે સવ� ��યે
બો�યા જ,ે “આપણા સ�સંગમાં થોડોક કુસંગનો ભાગ ર�ો �ય છે તે આજ કાઢવો છે અને આ �કરણ એવું ચલાવવું
છે જ,ે સવ� પરમહંસ તથા સાં�યયોગી તથા કમ�યોગી સવ� સ�સંગીમાં �વત�. તે સ�સંગમાં કુસંગ તે શું છે ? તો જ,ે
‘વાતના કરનારા િહંમ�ય િવનાની વાત કર ેછે તે સ�સંગમાં કુસંગ છે.’ તે કેવી રીતે વાત કર ેછે ? તો એમ કહે છે જ,ે
‘ભગવાનનું જ ેવચન તેને યથાથ� કોણ પાળી શકે છે ? અને વત�માનધમ� પણ યથાથ� કોણ પાળી શકે છે ? માટે જટેલું
પળે તેટલું પાળીએ, અને ભગવાન તો અધમઉ�ારણ છે તે ક�યાણ કરશે; અને વળી એમ વાત કર ેછે જ,ે ‘ભગવાનનું
�વ�પ જ ે�દયમાં ધારવું તે કાંઈ આપણું ધાયુ� ધરાતું નથી, એ તો ભગવાન જનેે દયા કરીને ધરાવે છે તેને ધરાય છે.’
એવી રીતની મોળી વાત કરીને ધમ�, �ાન, વૈરા�ય ને ભિ� ઈ�યાિદ જ ેભગવાનની �સ�તાનાં સાધન તેમાંથી બી�ને
મોળા પાડે છે. માટે હવે આજ િદનથી આપણા સ�સંગમાં કોઈ પણ એવી િહંમ�ય રિહત વાત કરશો નિહ, સદા િહંમ�ય
સિહત જ વાત કર�ો. અને જ ેએવી િહંમ�ય રિહત વાત કર ેતેને તો નપુંસક �ણવો. અને એવી િહંમ�ય િવનાની વાત
જ ેિદવસ થઈ �ય તો તે િદવસ ઉપવાસ કરવો.”

4. ગઢડા �થમ ૧૮ ( para.3)

અને આ �વ છે તે જવેી સોબત કર ેછે તેવું એનું અંતઃકરણ થાય છે; તે �ાર ેએ �વ િવષયી �વની સભામાં બેઠો
હોય અને તે જ�યા પણ સુંદર સાત માળની હવેલી હોય, તે હવેલીને િવષે કાચના તકતા સુંદર જ�યા હોય અને સુંદર
િબછાનાં કયા� હોય, તેમાં નાના �કારના આભૂષણ તથા વ�ને પહેરીને િવષયી જન બેઠા હોય અને દા�ના શીશા
લઈને પર�પર પાતા હોય અને કેટલાક તો દા�ના શીશા ભરલેા પ�યા હોય અને વે�યાઓ થેઈથેઈકાર કરી રહી હોય
અને નાના �કારના વાિજં� વાજતાં હોય, તે સભામાં જઈને જ ેજન બેસે તે સમે તેનું અંતઃકરણ બી� �તનું થઈ �ય
છે. અને તૃણની ઝંૂપડી હોય ને તેમાં ફાટેલ ગોદડીવાળા પરમહંસની સભા બેઠી હોય અને ધમ�, �ાન, વૈરા�ય ને ભિ�
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સહવત�માન ભગવ�ાતા� થાતી હોય, તે સભામાં જઈને જ ેજન બેસે �યાર ેતે સમે તેનું અંતઃકરણ બી� રીતનું થાય છે.
માટે સ�સંગ અને કુસંગને યોગે કરીને જવેું અંતઃકરણ થાય છે તેને જો િવચારીને જુવે તો ���ામાં આવે છે અને
ગબરગંડને તો કાંઈ ખબર પડતી નથી. માટે આ વાતા� છે તે છેક મૂખ�પણે પશુને પાડે વત�તો હોય તેને તો ન સમ�ય
અને જ ેકાંઈક િવવેકી હોય અને કાંઈક ભગવાનનો આિ�ત હોય તેને તો આ વાતા� તુરત સમ�ામાં આવે છે. માટે
પરમહંસ તથા સાં�યયોગી હિરજન તથા કમ�યોગી હિરજન એ સવ�ને કુપા� માણસની સંગત કરવી નિહ. અને સ�સંગ
થયા મોર તો ગમે તેવો કુપા� �વ હોય તોય તેને િનયમ ધરાવીને સ�સંગમાં લેવો, પણ સ�સંગમાં આ�યા પછી
કુપા�પણું રાખે તો બાઈ અથવા ભાઈ જ ેહોય તેને સ�સંગ બહાર કાઢી મેલવો અને જો ન કાઢે તો એમાંથી ઝાઝંુ ભૂંડંુ
થાય. જમે, ‘જ ેઆંગળીને સપ� કરડી હોય અથવા કીિડયારાનો રોગ થયો હોય અને તેટલું અંગ જો તુરત કાપી નાખે તો
પંડે કુશળ રહે, ને તેનો લોભ કર ેતો ઝાઝો બગાડ થાય.’ તેમ જ ેકુપા� �વ જણાય તેનો ત�કાળ �યાગ કરજો; અને આ
અમા�ં વચન છે તે ભલા થઈને સવ� જ�ર રાખજો, તો �ણીએ તમે અમારી સવ� સેવા કરી. અને અમે પણ તમને સવ�ને
આશીવા�દ દઈશું અને તમો ઉપર ઘણા �સ� થઈશું, કાં જ,ે તમે અમારો દાખડો સફળ કય�. અને ભગવાનનું ધામ છે
�યાં આપણ સવ� ભેળા રહીશું. અને જો એમ નિહ રહો તો તમાર ેઅને અમાર ેઘણું છેટંુ થઈ �શે અને ભૂતનું કે
��રા�સનું દેહ આવશે અને હેરાન થાશો, અને જ ેકાંઈ ભગવાનની ભિ� કરી હશે તેનું ફળ તો રઝળતાં રઝળતાં
કોઈક કાળે �ગટ થાશે, �યાર ેપણ અમે વાત કરી તે �માણે રહેશો �યાર પછી મુ� થઈને ભગવાનના ધામમાં �શો.

5. ગઢડા �થમ ૪૨ ( para.2)

અને તે સભાને િવષે કોઈક વેદાંતી �ા�ણો પણ આવીને બેઠા હતા તેને જોઈને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વેદાંત
શા�ને જ ેજ ેભણે છે તથા સાંભળે છે તે એમ કહે છે જ,ે ‘િવિધિનષેધ તો િમ�યા છે અને િવિધિનષેધે કરીને પમાય એવા
જ ે�વગ� ને નરક તે પણ િમ�યા છે, અને તેને પામનારો જ ેિશ�ય તે પણ િમ�યા છે અને ગુ� પણ િમ�યા છે; અને એક
�� જ સભર ભય� છે તે સ�ય છે.’ એવી રીતે જ ેકહે છે તે શું સમ�ને કહેતા હશે ? અને સવ� વેદાંતીના આચાય� જે
શંકરાચાય�, તેણે તો પોતાના િશ�યને દંડ-કમંડલું ધારણ કરા�યા અને એમ ક�ું જ,ે ‘ભગવદ્ ગીતા ને િવ�ણુસહ�
નામનો પાઠ કરવો તથા િવ�ણુનું પજૂન કરવું અને જનેે ઝાઝા ચોમાસાં થયા હોય તેનું થોડા ચોમાસાંવાળાએ વંદન
કરવું અને સારો પિવ� �ા�ણ હોય તેના ઘરની જ િભ�ા કરવી.’ એવી રીતે જ ેિવિધિનષેધનું �િતપાદન કયુ�, તે શું
એને યથાથ� �ાન નિહ હોય ? અને જ ેહમણાંના �ાની થયા તેમણે િવિધિનષેધને ખોટા કરી ના�યા, તે શું શંકરાચાય�
કરતા એ મોટા થયા ? માટે એ તો એમ જણાય છે જ,ે એ તો કેવળ મૂખા�ઈમાંથી બોલે છે અને િવિધિનષેધ શા�માં
ખોટા ક�ા છે તે તો એમ ક�ા છે, જમે કોઈ મોટંુ વહાણ હોય અને તે વહાણ મહાસમુ�ને િવષે એક વષ� સુધી ચા�યું
�ય છે તેને આગલો કાંઠો પણ દે�યામાં આવે નિહ અને પાછલો કાંઠો પણ દે�યામાં આવે નિહ અને તે બે કાંઠા ઉપર
જ ેમોટા મોટા પવ�ત તે પણ દે�યામાં આવે નિહ; તો ઝાડવાં તથા મનુ�ય તે તો �ાંથી દે�યામાં આવે ? અને �ાં દેખે
�યાં એકલું જળ જ દેખાય પણ જળ િવના બીજો કોઈ આકાર દે�યામાં આવે નિહ અને ઊંચું જુવે તો મોટી મોટી
સમુ�ની લહેયુ� ઉઠતી હોય. માટે ઊંચું પણ જળ જ જણાય, �યાર ેતે વહાણને િવષે બેઠા એવા જ ેપુ�ષ તે એમ કહે જ,ે
‘એકલું જળ જ છે બીજંુ કાંઈ નથી.’ એ ��ાંતનો િસ�ાંત એ છે જ,ે જનેે ���વ�પને િવષે િનિવ�ક�પ િ�થિત થઈ હોય
તે એમ બોલે જ,ે ‘એક �� જ છે અને તે િવના બીજંુ જ ે�વ, ઈ�ર અને માયા; એ આિદક સવ� તે િમ�યા છે.’ અને
તેના વચન શા�માં લખાણાં હોય તેને સાંભળીને પોતાને તો એવી િ�થિત ન થઈ હોય તો પણ િવિધિનષેધને ખોટા કહે
છે અને �ીની શુ�ૂષા કર ેને છોકરાની શુ�ૂષા કર ેઅને જટેલો સંસારનો �યવહાર હોય તે સવ�ને તો સાચો �ણીને
સાવધાન થઈને કર ેછે અને શા�ે �િતપાદન કયા� એવા જ ેિવિધિનષેધ તેને ખોટા કહે છે, એવા જ ેઆ જગતને િવષે
�ાનના કથનારા છે તેને તો મહાઅધમ �ણવા ને નાિ�તક �ણવા અને શંકરાચાય� તો �વના હૈયામાં નાિ�તકપણું
આવી �ય તેની બીકે કરીને ‘भज गोिव�ं भज गोिव�ं गोिव�ं भज मूढमते !’ એ આિદક ઘણાક િવ�ણુના �તો� કયા�
છે તથા િશવ� તથા ગણપિત તથા સૂય� એ આિદક જ ેઘણાક દેવતા તેના �તો� કયા� છે. જનેે સાંભળીને સવ� દેવતા
સ�ય ભાસે એવો આશય �ણીને શંકરાચાય� સવ� દેવતાના �તો� કયા� છે. અને આજના જ ે�ાની થયા તે તો સવ�ને
ખોટા કરી નાખે છે અને વળી એમ કહે છે જ,ે ‘�ાની તો ગમે તેવું પાપ કર ેતો પણ કાંઈ અડતું નથી.’ તે મૂખ�પણામાંથી
કહે છે અને જટેલા �યાગી પરમહંસ થયા તે સવ�ને િવષે જડભરત �ે� છે અને જટેલાં પુરાણમા� તથા વેદાંતના �ંથ તે
સવ�ને િવષે જડભરતની વાતા� લખાણી છે. એવા મોટા જ ેજડભરત તે પૂવ�જ�મમાં ઋષભદેવ ભગવાનના પુ� હતા અને
રા�નો �યાગ કરીને વનમાં ગયા હતા. તેને દયાએ કરીને પણ જો મૃગ સંગાથે �ીિત થઈ તો તેનો દોષ લા�યો ને
પોતાને મૃગનો જ�મ લેવો પ�યો અને મૃગના સરખા ચાર પગ ને ટંૂકી પૂછડી ને માથે નાની િશંગિડયો એવો આકાર
પોતાને �ા� થયો. અને પરમા�ા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન તેની સંગાથે �જની ગોપીઓએ કામબુિ�એ કરીને �ીિત કરી
તો પણ સવ� ભગવાનની માયાને તરી ગઈયો ને પોતે ગુણાતીત થઈને િનગુ�ણ એવું જ ેભગવાનનું અ�રધામ તેને
પાિમયો. તેનું કારણ એ છે જ,ે �ીકૃ�ણ ભગવાન પોતે સા�ાત્ પુ�ષો�મ ગુણાતીત િદ�યમૂિત� હતા, તો તે સંગાથે
ગોપીઓએ �ણે અ�ણે �ીિત કરી તો પણ તે ગોપીઓ ગુણાતીત થઈયો અને ભરત�એ દયાએ કરીને મૃગલામાં
�ીિત કરી તો પોતે મૃગલું થયા, માટે ગમે તેવા મોટા હોય તેનું પણ કુસંગ◌ ેકરીને તો ભૂંડંુ જ થાય છે અને ગમે તેવો
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પાપી �વ હોય ને તે જો સ�ય�વ�પ એવા જ ેભગવાન તેનો �સંગ કર ેતો પરમ પિવ� થઈને અભયપદને પામે. અને
જો �ીકૃ�ણ ભગવાન પોતે ગુણાતીત ન હોત તો એના ભ� જ ેગોપીઓ તે ગુણાતીતપણાને ન પામત અને જો
ગુણાતીત પદને પાિમયો તો �ીકૃ�ણ ભગવાન ગુણાતીત કૈવ�ય િદ�યમૂિત� જ છે અને વેદાંતી કહે છે જ,ે ‘સવ�� ��
સભર ભય� છે’ �યાર ેજમે ગોપીઓેએ �ીકૃ�ણ ભગવાનને િવષે �ીિત કરી તેમ જ સવ� �ીઓે પોતપોતાના ધણીને િવષે
�ીિત કર ેછે તથા સવ� પુ�ષ પોતાની �ીઓેને િવષે �ીિત કર ેછે તો પણ તેમને ગોપીઓેના જવેી �ાિ� થતી નથી.
તેમને તો ઘોર નરકની �ાિ� થાય છે, માટે જ ેિવિધિનષેધ છે તે સાચા છે પણ ખોટા નથી અને જ ેએ િવિધિનષેધને
ખોટા કર ેછે તે તો નારકી થાય છે.” એમ વાતા� કરીને �ી�મહારાજ ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

6. ગઢડા �થમ ૪૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� સાવધાન થઈને સાંભળો, એક વાતા� કરીએ છીએ.” �યાર ેસવ� મુિન તથા
હિરભ� બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને િન�ય ��યે
ભગવાનની પ�ૂ કરીને ને �તુિત કરીને ભગવાન પાસે એમ માગવું જ,ે ‘હે મહારાજ ! હે �વાિમન્ ! હે કૃપાિસંધો ! હે
શરણાગત �િતપાલક! કુસંગ◌ી થકી મારી ર�ા કર�ો.’ તે કુસંગ◌ી ચાર �કારના છે. એક કુડાપંથી, બી�
શિ�પંથી, �ી� શુ�કવેદાંતી અને ચોથા નાિ�તક. એ ચાર �કારના કુસંગ◌ી છે, તેમાં જો કુડાપંથીનો સંગ થાય તો
વત�માનમાંથી ચુકાડીને �� કર ેઅને જો શિ�પંથીનો સંગ થાય તો દા�-માંસ ખવરાવીને �વધમ� થકી �� કર ેઅને
જો શુ�કવેદાંતીનો સંગ થાય તો ભગવાનનું ધામ તથા ભગવાનનો જ ેસદા િદ�ય આકાર તથા ભગવાનના અવતારની
મૂિત�ઓના જ ેઆકાર તે સવ�ને ખોટા કરીને ભગવાનની ભિ�-ઉપાસના તે થકી �� કર ેઅને જો નાિ�તકનો સંગ
થાય તો કમ�ને જ સાચા કરી પરમે�ર એવા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન તેને ખોટા કરી દેખાડે અને અનાિદ સ�શા�ના માગ�
થકી �� કર ેમાટે ભગવાનની પાસે માગવું જ,ે ‘એ ચાર �કારના માણસનો કોઈ િદવસ સંગ થશો નિહ.’ અને વળી
એમ �ાથ�ના કરવી જ ે‘હે મહારાજ! કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર, ઈ�યા� અને દેહાિભમાન એ આિદક જ ેઅંતઃશ�ુ
તે થકી ર�ા કર�ો અને િન�યે તમારા ભ�નો સમાગમ દે�ો.’ એવી રીતે િન�ય ભગવાનની �ાથ�ના કરવી અને એ
કુસંગ◌ી થકી ને અંતઃશ�ુ થકી િનરંતર ડરતા રહેવું.”

7. ગઢડા �થમ ૫૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�� કરો.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �ાર ેભજન-
�મરણ કરવા બેસે �યાર ેભગવાનના ભ�ના અંતરમાં રજોગુણ, તમોગુણના વેગ આવે �યાર ેભજન �મરણનું સુખ
આવતું નથી, તે એ ગુણના વેગ કેમ ટળે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ગુણની �વૃિ�ના કારણ તો દેહ, કુસંગ
અને પૂવ�સં�કાર એ �ણ છે. તેમાં દેહને યોગે કરીને જ ેગુણ �વ�યા� હોય તે તો આ�ા-અના�ાના િવચાર ેકરીને ટળી
�ય છે અને કુસંગ◌ ેકરીને �વ�યા� હોય તે સંતને સંગે કરીને ટળે છે. અને જ ેરજોગુણ, તમોગુણના વેગ એ બેયે કરીને
પણ ન ટળે તે તો કોઈક પૂવ�ના ભૂંડા સં�કારને યોગે કરીને છે, માટે એ ટળવા ઘણા કઠણ છે.”

8. ગઢડા �થમ ૬૮ ( para.4)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એ નાિ�તકપણાનો હેતુ તે કોઈ પૂવ�નું કમ� છે કે કોઈ કુસંગ છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “નાિ�તકપણાના હેતુ તો નાિ�તકના �ંથ સાંભળવા એ જ છે અને નાિ�તકના �ંથને િવષે
જનેે �તીિત હોય તેનો જ ેસંગ તે પણ નાિ�તકપણાનો હેતુ છે. અને વળી, કામ, �ોધ, લોભ, અહંકાર, માન અને ઈ�યા�
એ પણ નાિ�તકપણાના હેતુ છે. કેમ જ,ે એ માંયલો એકે �વભાવ વત�તો હોય �યાર ેનારદ, સનકાિદક જવેા સાધુ વાત
કર ેતોય પણ મનાય નિહ. અને એ નાિ�તકપણું મટે �ાર ે? તો �ાર ે�ીમદ્ ભાગવત જવેા આિ�તક �ંથને િવષે કહી
જ ેજગતની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લય�પ એવી ભગવાનની લીલા તેને સાંભળે તથા ભગવાનનું અને સંતનું માહા��ય
સમજ ે�યાર ેએનું નાિ�તકપણું �ય અને આિ�તકપણું આવે.”

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
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
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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 ેકુસંગ◌ીના 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 કુસંગ◌ીના 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 ેકુસંગ◌ીના �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 ેકુસંગ◌ીનું 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 ૭૦ ( para.3)

�યાર ેવળી તે કાકાભાઈએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! એ સંતનું બળ વધે ને કુસંગ◌ીનું બળ ઘટે તેનો શો ઉપાય છે
?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અંતરમાં જ ેકુસંગ◌ી ર�ા છે ને બહાર ર�ા છે તે બે એક છે અને વળી અંતરમાં
સંત ર�ા છે ને બહાર ર�ા છે તે બે એક છે; પણ જ ેઅંતરમાં કુસંગ◌ી છે તેનું બહારના કુસંગ◌ીને પોષણે કરીને બળ
વધે છે અને અંતરમાં જ ેસંત છે તેનું પણ બહારના જ ેસંત છે તેને પોષણે કરીને બળ વધે છે. માટે બહારના કુસંગ◌ીનો
સંગ ન કર ેને બહારના જ ેસંત છે તેનો જ સંગ રાખે તો કુસંગ◌ીનું બળ ઘટી �ય ને સંતનું બળ વધે એમ છે.” એમ
�ી�મહારાજ ેક�ું.

11. ગઢડા �થમ ૭૦ ( para.4)

�યાર ેવળી કાકાભાઈએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! એકને તો કુસંગ◌ીની લડાઈ આળસી ગઈ છે ને સંતનું જ બળ છે
એક એવો છે, અને એકને તો એમ ને એમ લડાઈ થતી રહે છે. તે એ બેમાં જનેે લડાઈ આળશી ગઈ છે તે મર ે�યાર ેતેને
ભગવાનના ધામની �ાિ� થાય; તેમાં તો કાંઈ સંશય નથી; પણ જનેે લડાઈ એમ ને એમ થાય છે તે મર ેતેની શી ગિત
થાય? તે કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે એક લડવા નીસય� તેને આગળ વાિણયા કે ગરીબ વણ� આ�યા
તેને �તી ગયો તે પણ ��યો જ તો. અને એક તો લડવા નીસય� તેને આગળ આરબની બેરખ આવી તથા રજપૂત
આ�યા તથા કાઠી તથા કોળી આ�યા તેને તો �તવા કઠણ જ છે; પણ કાંઈ એ વાિણયાની પેઠે તરત �તાઈ �ય
એવા નથી માટે એ તો એમ ને એમ લડે છે. અને તેમાં જો ��યો તો ��યો અને જો લડતે લડતે શ�ુનો હઠા�યો તો ન
હ�યો, પણ દેહનું આયુ�ય આવી ર�ુ અને મૃ�યુને પા�યો તો પણ જ ેએનો ધણી છે, તે શું નિહ �ણે ? જ,ે ‘એને આગળ
આવા કરડાં માણસ આ�યા હતા તે નિહ �તાય અને આની આગળ તો વાિણયા આ�યા હતા તે �તાય એવા હતા.’
એમ એ બેય ધણીની નજરમાં હોય, તેમ એની ભગવાન સહાય કર ેજ,ે ‘આને આવા સંક�પ-િવક�પનું બળ છે અને
લડાઈ લે છે, માટે એને શાબાશ છે.’ એમ �ણીને ભગવાન એની સહાય કર ેછે. માટે બેિફકર રહેવું. કાંઈ િચંતા રાખવી
નિહ. ભગવાનને એમ ને એમ ભ�ા કરવું ને સંતનો સમાગમ અિધક રાખવો ને કુસંગ◌ીથી છેટે રહેવું.” એમ �સ�
થઈને �ી�મહારાજ બોલતા હવા.

12. ગઢડા �થમ ૭૦ ( para.5)

�યાર ેગામ જસકાવાળા �વાભાઈએ િન�યાનંદ �વામીને �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનનો અડગ િન�ય કેમ થાય ?” �યારે
િન�યાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “ કુસંગ◌ી થકી છેટે રહીએ અને સંતનો સમાગમ અિતશય રાખીએ તો તે સંતની વાતે
કરીને ભગવાનનો અડગ િન�ય થાય અને જો કુસંગ◌ીનો સંગ કરીએ તો અડગ િન�ય ન થાય.” �યાર ેવળી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે એનો ઉ�ર કરીએ જ૨ે, ભગવાનનો િન�ય કરવો તે એકલો પોતાના �વના
ક�યાણને જ અથ� કરવો, પણ કોઈક પદાથ�ની ઈ�છાએ કરીને ન કરવો જ,ે ‘હંુ સ�સંગ ક�ં તો મારો દેહ માંદો છે તે
સાજો થાય અથવા વાંિઝયો છંુ તે દીકરો આવે, કે દીકરા મરી �ય છે તે �વતા રહે, કે િનધ�ન છંુ તે ધનવાન થાઉં, કે
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ગામ ગરાસ ગયો છે તે સ�સંગ કરીએ તો પાછો આવે.’ એવી �તની જ ેપદાથ�ની ઈ�છા તે રાખીને સ�સંગ ન કરવો.
અને જો એવી �તની ઈ�છા રાખીને સ�સંગ કર ેઅને એ પદાથ�ની ઈ�છા પૂરી થાય તો અિતશય પાકો સ�સંગી થઈ
�ય અને જો ઈ�છા પૂરી ન થાય તો િન�ય ઘટી �ય, માટે સ�સંગ કરવો તે પોતે પોતાના �વના ક�યાણને જ અથ�
કરવો, પણ કોઈ પદાથ�ની ઈ�છા તો રાખવી જ નિહ કાં જ,ે ઘરમાં દશ માણસ હોઈએ અને તે દશેયનું મૃ�યુ આ�યું હોય
તેમાંથી એક જણ જો ઊગર ેતો શું થોડો છે? કે હાથમાં રામપ�ર આવવાનું હોય અને રોટલા ખાવા મળે તો શું થોડા છે
? સવ� જના�ં હતું તેમાંથી એટલું ર�ું તે તો ઘણું છે, એમ માનવું. એમ અિતશય દુઃખ થવાનું હોય તો તેમાંથી
પરમે�રનો આશરો કરીએ તો થોડંુક ઓછંુ થાય ખ�ં, પણ એ �વને એમ સમ�તું નથી. અને જો શૂળી લખી હોય તો
કાંટેથી ટળી �ય એટલો તો ફેર પડે છે. �યાં એક વાતા� છે જ ે-

13. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.7)

પછી નાના િશવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “સ�સંગને િવષે અચળ પાયો જનેો હોય તે કેમ જણાય ?” એક તો એ �� છે
અને બીજો �� એ છે જ,ે “માન, કામ, �ોધ, લોભ, મદ, મ�સર અને ઈ�યા� ઈ�યાિદક જ ેશ�ુ તે કયે �કાર ેકરીને નાશ
પામે છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે સ�સંગનો અિત �ઢ પ� હોય, તે �ાર ેકોઈ સ�સંગનું ઘસાતું બોલે
�યાર ેખમી શકે જ નિહ, જમે પોતાનાં કુટંુબી હોય ને તે સાથે કચવાણ થઈ હોય તોય પણ �ાર ેતેનું કોઈ ઘસાતું બોલે
�યાર ેખમાય નિહ. એવી રીતે જવેો દેહના સંબંધીનો પ� છે તેવો જનેે સ�સંગનો પ� હોય, તેનો પાયો સ�સંગને િવષે
અચળ છે અને બી� ��નો એ ઉ�ર છે જ,ે જનેે એવો સ�સંગનો પ� છે, તે સંત અથવા સ�સંગી તે સંગાથે માન,
મ�સર, ઈ�યા� કેમ રાખી શકે ? માટે જનેે સ�સંગનો પ� હોય તેના માન, મદ, મ�સર, ઈ�યા� આિદક સવ� શ�ુનો નાશ
થઈ �ય છે. અને જનેે સ�સંગીનો પ� ન હોય અને સ�સંગી ને કુસંગ◌ીને િવષે સમભાવ હોય તો ગમે તેવો સ�સંગમાં
મોટો કહેવાતો હોય પણ અંતે જતાં જ�ર િવમુખ થાય.”

14. 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
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રા� થાય તે રીતે જ પોતે રા� રહે અને પોતાની બરોબરની જ ેબી� ગોપીઓ હોય તે ઉપર ઈ�યા�, �ોધ કર ેજ નિહ
અને માન મ�સર આિદક સવ� િવકારનો �યાગ કરીને ભગવાનની સેવામાં સાવધાન રહે અને જણેે કરીને ભગવાન
કુરા� થાય તેવું આચરણ તો મન, કમ�, વચને કરીને કોઈ કાળે કર ેનિહ. એવા જનેા શા�માં વચન હોય તે ગોપીને
�ૌઢા �ણવી. એવી રીતે મુ�ધા, મ�યા અને �ૌઢા; એવા ગોપીઓના ભેદ છે. માટે ગોપીઓની સમજણમાં તો
અિતશય િવવેક હતો. તે માટે એની �ીિત અણસમજણની કહેવાય નિહ. અને ગોપીઓ તો યથાથ� ભગવાનના
મિહમાને �ણતી હતી અને તે મિહમાને �તાપે કરીને આ�િન�ા ને વૈરા�ય સહેજ ેએનાં હૈયામાં વત�તા હતા. માટે એ
ગોપીઓને િવષે તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય આિદક અનંત જ ેક�યાણકારી ગુણ તે ભગવાનના માહા��યને �તાપે કરીને
સવ� સંપૂણ� હતા. અને એવા ભ�ની રીત તો આમ છે જ,ે ‘શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ જ ેપંચિવષય તે ભગવાન
સંબંધી જ ઈ�છે, પણ બી� કોઈ સંબંધી ઈ�છે નિહ અને ભગવાનને િવષે એ પંચિવષયે કરીને જ ેઅિતશય હેત તે હેતે
કરીને વૈરા�ય ને આ�િન�ા નથી તો પણ ભગવાન િવના બીજો કોઈ જગતનો ઘાટ હૈયામાં થાય નિહ. અને જમે
વરસાદ ન વર�યો હોય �યાર ેનાના �કારના તૃણનાં જ ેબીજ તે પૃ�વી ઉપર કાંઈએ ભાસે નિહ અને �ાર ેવરસાદ
વરસે �યાર ેએટલાં તૃણ ઊગે જ ેપૃ�વી જ દેખાય નિહ, તેમ જ ેઆ�િન�ા ને વૈરા�યે કરીને રિહત છે તેને જો ભગવાન
િવના બી� કોઈ િવષયના ઘાટ જણાતા નથી, તોય પણ �ાર ેએને કુસંગનો યોગ થશે �યાર ેિવષયના ઘાટ થવા
લાગશે અને બુિ� �� થઈ જશે, ને પરમે�રની તો હૈયામાં �મૃિત પણ નિહ રહે ને અખંડ િવષયનું �યાન થશે. પછી એ
જ ેવૈરા�ય ને આ�િન�ા િવનાનો �ેમી તેને એમ ભાસશે જ,ે ‘માર ેભગવાનમાં લેશમા� �ીિત નથી,’ માટે આ�િન�ા
ને વૈરા�ય િવનાનો જ ે�ેમી ભ� જણાતો હોય તે તો અિતશય �યૂન છે. અને જનેે આ�િન�ા છે ને વૈરા�ય છે ને
ભગવાનમાં �ીિત પણ સાધારણ જવેી જ છે. તે તો એમ �ણે છે જ,ે ‘મારા �વા�ાને િવષે જ આ ભગવાનની મૂિત�
અખંડ િવરાજમાન છે.’ એમ �ણીને ઉપરથી તો ભગવાનની મૂિત�ના દશ�ન �પશા�િદકને િવષે આતુરતા જવેું નથી
જણાતું ને શાંતપણા જવેું જણાય છે. તો પણ એની �ીિતના મૂળ ઊંડાં છે. તે કોઈ કુસંગને યોગે કરીને પણ એની �ીિત
ઓછી થાય એવી નથી માટે એ ભ� �ે� છે ને એકાંિતક છે.”

15. સારંગપુર ૧૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ે��ાવાન પુ�ષ હોય અને તેને જો સાચા સંતનો સંગ મળે અને તે સંતના વચનને
િવષે ��ાવાન થાય, તો એના �દયને િવષે �વધમ�, વૈરા�ય, િવવેક, �ાન, ભિ� આિદક જ ેક�યાણકારી ગુણ તે સવ�
�કટ થઈ આવે છે અને કામ �ોધાિદક જ ેિવકાર તે બળી �ય છે. અને જો કુસંગ મળે ને કુસંગ◌ીના વચનને િવષે
��ાવાન થાય, તો વૈરા�ય, િવવેકાિદક જ ેગુણ તે સવ� નાશ પામી �ય છે. જમે ખાર ભૂિમ હોય ને તેને િવષે ગમે તેટલો
મેઘ વરસે, પણ તેમાં તૃણાિદક ઊગતાં ન હોય અને તે જ ખારભૂિમને િવષે જો પાણીની રલે આવે તો ખાર સવ� ધોવાઈ
�ય; અને જ ેઠેકાણે ખાર હતો તે ઠેકાણે કાંપ ચડી �ય. પછી તે કાંપ ભેળા વડ, પીપંળા આિદક વૃ�નાં બીજ આ�યા
હોય તે બીજ ઊગીને મોટા મોટા વૃ� થાય છે. તેમ જનેા �દયને િવષે પૂવ� ક�ા જ ે�વધમા�િદક ગુણ તે �ઢ હોય અને
જગત સંબંધી િવષય સુખનો અંકુર પણ ઊઠે એમ ન હોય, ને તેને જો કુસંગ થાય તો તેના �દયને િવષે કુસંગ�પી
પાણીને વેગે કરીને જગતવાતા��પીઓ આવીને કાંપ ભરાય. પછી તે કાંપમાં કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સરાિદક જે
બીજ ર�ાં છે તે સવ� ઊગીને મોટા મોટા વૃ� થાય છે. માટે ભગવાનના ભ� હોય તેને કોઈ િદવસ કુસંગ ન કરવો.
અને વળી પોતામાં કોઈ �વભાવ હોય ને તેને સંતનો સમાગમ કરીને સમ� િવચારીને ટાળે તો તે �વભાવનો નાશ થઈ
�ય છે, પણ મૂખા�ઈએ કરીને ગમે તેટલા ઉપાય કર ેતોય ભૂંડો �વભાવ ટળે નિહ. અને મૂખ� હોય તે �ાર ેમૂંઝાય �યારે
કાં તો સૂઈ રહે ને કાં તો �વે ને કાં તો કોઈક સાથે વઢે ને કાં તો ઉપવાસ કર;ે એ ચાર �કાર ેકરીને મૂંઝવણ ટા�યાનો
ઉપાય કર.ે અને એમ કરતા જો અિતશય મૂંઝાય તો છે�લી બાકી મર ેપણ ખરો. એવી રીતે મૂખ�ને શોક ટા�યાનો
ઉપાય છે. પણ એમ કયા� થકી દુઃખ પણ મટે નિહ ને �વભાવ પણ ટળે નિહ; અને સમ�ને ટાળે તો દુઃખ ને �વભાવ એ
બેય ટળી �ય. માટે સમજુ હોય તે જ સુખી થાય છે. અને જમે અિ��ની મોટી �વાળા હોય ને જો ઉપરથી જળ વરસે
તો ત�કાળ ઓલાઈ �ય; અને વીજળીના અિ��નો તો થોડોક ઝબકારો થતો હોય, પણ તે અિ�� મેઘની ઘટામાં રહે છે
તો પણ ઓલાતો નથી. તેમ સમ�ા િવના ગમે તેટલો વૈરા�ય હોય અથવા ભગવાનમાં �ીિત હોય, તો પણ અિ��ની
�વાળાની પેઠે કુસંગ�પી જળે કરીને સવ� નાશ થઈ �ય છે; અને સમ�ને જ ેવૈરા�ય ને �ીિત હોય તે તો વીજળીના
અિ�� જવેી છે, તે થોડી હોય તો પણ નાશ ન પામે.”

16. સારંગપુર ૧૮ ( para.4)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ કુસંગ હોય �યાર ેતો ભૂંડો �વભાવ હોય જ, પણ સંતનો સમાગમ કરીને પછી
મિલન �વભાવ આવી �ય છે તેનું શું કારણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ેબાળ અવ�થા હોય �યારે
કામ, �ોધ, લોભાિદક શ�ુ હોય નિહ અને ભગવાનમાં �ીિત પણ િવશેષ હોય. પછી �ાર ેયુવા અવ�થા આવે �યારે
કામાિદક શ�ુનો વધારો થાય અને દેહાિભમાન પણ વધે. પછી તે જો જ ેસંતને િવષે કામાિદક શ�ુ ન હોય તથા



8/5/2019 કુસંગ

localhost/save%5d/કુસંગ.php 7/12

દેહાિભમાને રિહત હોય, એવા સંતનો સમાગમ રાખે તો યુવા અવ�થા�પી સમુ�ને તરી �ય છે; અને જો એમ ન કરે
તો કામાિદક શ�ુએ કરીને પરાભવ પામીને �� થઈ �ય છે. અને જનેી �ૌઢ અવ�થા હોય અને તે સ�સંગ કરતા થકા
બગડે છે, તેનું તો કારણ એ છે જ,ે મોટાપુ�ષ હોય તેને િવષે જ ેજ ે�તના દોષ પરઠે, તે તે �તના દોષ પોતાના હૈયામાં
આવીને િનવાસ કર ેછે. અને જો મોટાપુ�ષના ગુણનું �હણ કર ેઅને એમ �ણે જ,ે મોટાપુ�ષ જ ેજ ે�વભાવ રાખે છે
તે તો �વના ક�યાણને અથ� છે અને મોટાપુ�ષ તો િનદ�ષ છે, અને મને દોષ જણાણો તે તો મારી કુમિતએ કરીને
જણાણો છે;’ એમ િવચારીને સ�પુ�ષનો ગુણ �હણ કર ેઅને પોતાના અપરાધને �મા કરાવે, તો તે પુ�ષની મિલનતા
મટી �ય છે.”

17. લોયા ૧૦ ( para.11)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�ાર ેમાયા સુખદાયી છે �યાર ેપરમે�રનો ભ� હોય, તે ભગવાનની મૂિત�ને
�દયમાં ધારીને ભજન કરવા બેસે છે �યાર ેએને અંતઃકરણ�પ માયા તે સંક�પ-િવક�પ�પે કરીને કેમ દુઃખ આપે છે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનનું માહા��ય સારી પેઠે સમ�ને અિતશય �ઢ ભગવાનનો આ�ય હોય,
તેને તો અંતઃકરણ �પ માયા છે તે દુઃખ દેતી નથી; અને જનેે એવા આ�યમાં ફેર હોય તેને દુઃખ દે છે. જમે કાચો
સ�સંગી હોય તો તેને કુસંગ◌ી હોય તે ડગાવવાનો આ�હ કર,ે પણ જ ેપાકો સ�સંગી હોય તો તેને ડગા�યાની કોઈ
લાલચ રાખે નિહ અને તેને સાંભળતા કોઈ સ�સંગનું ઘસાતું બોલી શકે નિહ. તેમ જનેે એવો પિરપ� પરમે�રનો
આશરો થયો છે, તેને ડગા�યાની લાલચ અંતઃકરણ�પ માયા રાખે નિહ અને સામી તેની ભિ�માં પુિ� કરવા લાગે;
અને જનેા �વને િવષે એવા આશરામાં કાંઈ કા�યપ હોય, તેને એ માયા ડગાવે છે ને દુઃખ દે છે. અને �ાર ેએનો એ
�વ એવી રીતે ભગવાનનો પિરપ� આ�ય કરશે �યાર ેએને ડગા�યાને અથ� ને પીડવાને અથ� માયા સમથ� નિહ થાય.
માટે એનો ઉ�ર એ જ છે જ,ે “જનેે ભગવાનનો એવો પિરપ� િન�ય છે તેને કોઈ રીતે માયા દુઃખ દેવાને અથ� સમથ�
થતી જ નથી.”

18. 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 કુસંગ◌ ે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.

19. 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
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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
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.

20. ગઢડા મ�ય ૧૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે તો સવ� �કાર ેિવચારીને જોયું જ,ે આ સંસારમાં જટેલા કુસંગ કહેવાય છે, તે સવ�
કુસંગથી અિધક કુસંગ તે કયો છે ? તો ‘જનેે પરમે�રની ભિ� નિહ અને ભગવાન સવ�ના �વામી છે, ભ�વ�સલ છે,
પિતતપાવન છે, અધમઉ�ારણ છે એવો પણ ભગવાનની કોરનો જનેા હૈયામાં િવ�ાસ નિહ.’ તે એવા તો આ
સંસારમાં બે મત છે- એક તો નાિ�તકનો ને બીજો શુ�ક વેદાંતીનો; એ બે અિત કુસંગ છે. અને પંચ મહાપાપે યુ� હોય
ને તેને જો ભગવાનનો િવ�ાસ હોય તો તેનો કોઈ કાળે છૂટકો થાય તથા બાળહ�યા, ગૌહ�યા, �ીહ�યા, ઈ�યાિદક જે
મોટા પાપ, તેના કરનારાનો પણ કોઈ કાળે છૂટકો થાય ખરો; પણ એ બે મતની જનેે �તીિત આવી તેનો કોઈ કાળે
છૂટકો થાય નિહ. શા માટે જ,ે એની સમજણ વેદ, શા� અને પુરાણ તે થકી ઊંધી છે. તેમાં નાિ�તક તો એમ સમજ ેછે
જ,ે ‘રામચં�� ને �ીકૃ�ણભગવાન એ તો રા� હતા અને �ીકૃ�ણે દૈ�ય માયા� તથા પર�ીના સંગ કીધા; માટે �ી�
નરકમાં પ�યા છે.’ એવી રીતે અધમઉ�ારણ ને પિતતપાવન એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન તેને િવષે પરમે�રની બુિ� જ
નથી અને કમ� કરીને પોતાનું ક�યાણ મા�યું છે, તે �ાર ેકમ� કરતા કરતા કેવળ �ાન �કટે �યાર ેતે ભગવાન થાય. એવી
રીતે અનંત ભગવાન મા�યા છે, પણ અનાિદ પરમે�ર નાિ�તકને મતે કોઈ નથી; જનેે ભજને કરીને �વ ભવના બંધન
થકી છૂટે. માટે એ મત છે, તે વેદથી િવ�� છે.

21. ગઢડા મ�ય ૧૮ ( para.4)

અને સાચા �ાની જ ેનારદ, સનકાિદક, શુક� તે તો િનરંતર ભગવાનનું �યાન, નામ રટન અને કીત�ન તેને કર ેછે; અને
�ેત�ીપને િવષે જ ેિનર�મુ� છે, તે તો ���વ�પ છે અને કાળના પણ કાળ છે, તે પણ પરમે�રનું �યાન, નામ રટન,
કીત�ન, પજૂન, અચ�ન, વંદન તેને કરતા રહે છે અને પોતે અ�ર�વ�પ છે, તો પણ અ�રાતીત જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન
તેના દાસ થઈને વત� છે; અને બદિરકા�મને િવષે જ ેઉ�વ ને તનુઋિષ આિદક મુિન ર�ા છે તે પણ તપ કર ેછે ને
િનરંતર ભગવાનની ભિ� કયા� કર ેછે. અને એ શુ�ક વેદાંતી તો કેવળ દેહાિભમાની �વ છે, તો પણ ભગવાનનું �યાન,
�મરણ કે વંદન કરતા નથી. અને નારદ સનકાિદક ને શુક� તેમની જવેી સામથ� છે ને જવેું �ાન છે, તથા
�ેત�ીપવાસી જ ેિનર�મુ� તેને િવષે જવેી સામથ� છે ને જવેું �ાન છે, તથા બદિરકા�મવાસી જ ેઋિષ તેમા જવેી
સામથ� છે ને �ાન છે, તેના કોિટમાં ભાગની પણ એ શુ�ક વેદાંતીને િવષે સામથ� પણ નથી ને �ાન પણ નથી, તો પણ
પરમે�રના સમોવિડયા થઈને બેઠા છે. માટે એ પાકા અ�ાની છે અને જટેલા અ�ાની કહેવાય તેના રા� છે અને એ
તો કોિટ કોિટ ક�પ સુધી નરકના કંુડમાં પડશે ને યમનો માર ખાશે, તો પણ એનો છૂટકો નિહ થાય. અને એવાનો જે
સંગ તેનું જ નામ કુસંગ છે. અને જમે સ�પુ�ષનો જ ેસંગ તેથી કોઈ મોટંુ પુ�� નથી તેમ અ�ાની એવા જ ેશુ�ક વેદાંતી
તેના સંગથી કોઈ મોટંુ પાપ નથી. માટે જનેે ક�યાણને ઈ�છવું તેને નાિ�તક તથા શુ�ક વેદાંતીનો સંગ કરવો જ નિહ.”
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22. ગઢડા મ�ય ૫૬ ( para.2)

અને સાધુ દૂકડ-સરોદા લઈને કીત�ન બોલતા હતા. તે કીત�નભિ� થઈ ર�ા પછી �ી�મહારાજ એમ બો�યા જ,ે “આ
કીત�ન સાંભ�યામાંથી તો અમારો આ�ા િવચારમાં જતો ર�ો. પછી તેમાં એમ જણાયું જ,ે ‘ભગવાનને િવષે જે
અિતશય �ીિત એ ઘણી મોટી વાત છે.’ પછી તો ગોપાળાનંદ �વામી આિદક જ ેભગવાનને િવષે �ીિતવાળા હિરભ�
તે સવ� સાંભરી આ�યા અને એ સવ�ના અંતઃકરણ ને એ સવ�ના �વ ને એમની જ ેભગવાનને િવષે �ીિત તે સવ�
જોયામાં આ�યા. પછી અમે અમારા આ�ાને પણ તપાસી જોયો, �યાર ેઅમાર ેજવેી ભગવાનને િવષે �ીિત જણાણી
તેવી બી�ની �ીિત જણાણી નિહ; શા માટે જ,ે કાંઈક ભૂંડા દેશકાળાિદકનો �ાર ેયોગ થાય છે �યાર ેએ સવ� મોટા
છે, તો પણ કાંઈક એમની બુિ�ને િવષે ફેર પડી �ય છે. �યાર ેએમ જણાય જ,ે ‘અંતે પાયો કાચો દેખાય છે.’ તે સારી
પેઠે જો કોઈક ભૂંડા દેશકાળાિદકનો યોગ થાય તો ભગવાનમાં �ીિત છે, તેનું કાંઈ ઠેકાણું રહે નિહ. માટે એ સવ�ને
જોતા અમને અમારી કોરનું ઠીક ભાસે છે જ,ે ‘ગમે તેવા ભૂંડા દેશકાળાિદકનો યોગ થાય પણ કોઈ રીતે અમા�ં
અંતઃકરણ ફર ેનિહ.’ અને ભગવાનને િવષે �ીિત તો તેની જ સાચી જ,ે ‘જનેે ભગવાન િવના બી� કોઈ પદાથ�ને િવષે
�ીિત જ ન થાય.’ અને સવ� સદ્ �ંથનું પણ એ જ રહ�ય છે જ,ે ભગવાન છે, એ જ પરમ સુખદાયક છે ને પરમ સાર વ�તુ
છે. અને તે �ભુ િવના જ ેજ ેબી� પદાથ� છે, તે અિતશય તુ�છ છે ને અિત અસાર છે. અને જનેે ભગવાન જવેી બી�
પદાથ�માં પણ �ીિત હોય તેનો તો ઘણો જ પાયો કાચો છે. જમે કસુંબલ વ� હોય તે ઘણું સા� જણાતું હોય, પણ �ારે
તે ઉપર પાણી પડે ને પછી તેને તડકામાં સુકવીએ �યાર ેસૂધું નકા�ં થઈ �ય ને ધોળા વ� જવેું પણ ન રહે; તેમ જનેે
પંચિવષયમાં �ીિત હોય તેને �ાર ેકુસંગનો યોગ થાય �યાર ેકાંઈ ઠેકાણું રહે નિહ. માટે જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને
તો ભગવાનને રા� કયા� સા� પંચિવષયનો અિતશય �યાગ કય� જોઈએ, પણ ભગવાનને િવષે જ ે�ીિત, તેમાં િવ�
કર ેએવું કોઈ પદાથ� વહાલું રાખવું નિહ.”

23. વરતાલ ૨૦ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે જનક િવદેહી હતા તે �વૃિ� માગ�માં હતા તો પણ િનિવ�કાર હતા. અને �ારે
જનકની સભામાં સુલભા નામે સં�યાિસની આવી, �યાર ેજનકરા� સુલભા ��યે બો�યા જ,ે “તું મારા િચ�ને મોહ
પમા�યાનું કર ેછે પણ મારા ગુ� જ ેપંચિશખ ઋિષ, તેની કૃપા થકી હંુ સાં�ય ને યોગ; એ બે મતને અનુસય� છંુ. માટે
મારા અધા� શરીરને ચંદન ચચ� અને અધુ� શરીર તરવાર ેકરીને કાપે, એ બેય માર ેબરોબર છે અને આ મારી િમિથલાપુરી
બળી �ય તો પણ મા�ં કાંઈ બળતું નથી. એમ હંુ �વૃિ�માં ર�ો થકો અસંગી ને િનિવ�કાર છંુ. એવી રીતે રા� જનકે
સુલભા ��યે ક�ું અને શુકદેવ�ના પણ રા� જનક ગુ� કહેવાયા. માટે એ ��નો એ જ ઉ�ર છે જ,ે ‘ઈ��યોની વૃિ�
અનુલોમપણે વત�તી હોય અને �વૃિ�માગ�માં ર�ો હોય તો પણ જો રા� જનકની પેઠે જનેા �દયમાં સમજણની �ઢતા
થઈ હોય, તો તે કોઈ રીતે િવકારને પામે નિહ.’ અને જનેે જવેું ���ું જોઈએ તેવું યથાથ� ���ું હોય જ,ે આ તે સાર છે
ને આ તે અસાર છે. પછી એક ભગવાનની મૂિત� િવના જટેલા માિયક આકાર છે તે સવ� અિતશય દુઃખદાયક છે ને
નાશવંત છે એમ �ણે અને પોતાને દેહ, ઇિ��યો ને અંતઃકરણ; તે થકી નોખો આ�ા�પે �ણે, પછી એને કોઈ એવુ
પદાથ� નથી જ,ે ‘મોહ પમાડવાને અથ� સમથ� થાય.’ કેમ જ,ે એ તો સવ� માિયક આકારને તુ�છ કરી �ણે છે. અને એવી
રીતે જનેા અંતરમાં સમજણની ઘે�ય બેઠી હોય ને તેના ઇિ��યો �વૃિ�માગ�ને િવષે સવ� અનુલોમપણે વત�તા હોય તો
પણ તે કામાિદકે કરીને �ોભને ન પામે. એવો જ ેહિરભ� હોય તે �યાગી હોય અથવા ગૃહ�થ હોય, પણ તેના
�દયમાંથી કામાિદકનું બીજ નાશ પામી �ય છે. અને એવો જ ેહોય તે જ સવ� હિરભ�માં �ે� વૈ�ણવ છે. માટે
ગૃહી�યાગીનો કાંઇ મેળ નથી, જનેી સમજણ મોટી તેને જ સૌથી મોટો હિરભ� �ણવો. અને િશવ, ��ાિદકને િવષે
જ ેખો� કહેવાય છે તેનું તો એમ છે જ,ે કેટલાકને િવષે તો આવી રીતની સમજણની કસર છે ને કેટલાકને િવષે તો
આવી સમજણ હોય તો પણ ભૂંડા દેશ, કાળ, સંગ, િ�યાિદકને યોગે કરીને તેમને કામાિદક િવકાર�પ ખો� કહેવાણી
છે. માટે આવી સમજણ હોય તો પણ કોઈ �કાર ેકુસંગ તો કરવો જ નિહ, એ િસ�ાંત વાતા� છે.”

24. ગઢડા અં�ય ૩ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે ઉ�ર કરીએ, એનો તો ઉ�ર એમ છે જ,ે �ાન ને વૈરા�યે કરીને �ણ શરીર,
�ણ અવ�થા ને �ણ ગુણ એ સવ� માિયક ઉપાિધ થકી ચૈત�ય જુદો થઈ �ય છે અને કેવળ સ�ામા� રહે છે, પણ
માિયક ઉપાિધનો લેશ પણ રહેતો નથી. �યાર ેજમે દીપકનો અિ�� તે કોિડયું, તેલ ને વા� એ �ણને યોગે કરીને �િ�માં
આવે તથા �હણ કયા�માં આવે, પણ �ાર ેએ �ણ �કારની ઉપાિધનો સંગ છૂટી �ય છે �યાર ેએ અિ�� કોઈની
�િ�માં પણ ન આવે અને �હણ પણ ન થાય; ને ઉપાિધએ યુ� હોય �યાર ેજ �િ�એ આવે ને �હણ કયા�માં આવે,
તેમ �ાન વૈરા�યે કરીને સવ� માિયક ઉપાિધ િનવૃિ� પામે છે �યાર ેએ �વા�ા છે તે કેવળ ��સ�ા મા� રહે છે ને તે
મન-વાણીને અગોચર છે ને કોઈ ઇિ��યે કરીને �હણ કયા�માં આવતો નથી. પછી તે કાળે તો એને જો શુ� સં�દાયે
કરીને ભગવાનનું �ાન �ા� થયું હોય ને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નું માહા��ય યથાથ�પણે સમ�યું હોય, તેને તો
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સવ� માિયક ઉપાિધનો સંગ ટળી �ય ને પોતાનો �વા�ા ���પ થાય તો પણ ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને િવષે
જ ેદયા ને �ીિત તે િનરંતર રહે છે. �યાં ��ાંત છે:- જમે દીપકની �ોત છે તેને �ાર ેઉપાિધનો સંગ ટળી �ય છે �યારે
એ અિ�� કોઈ ઇિ��યે કરીને �હણ ન થાય, એવો આકાશને િવષે રહે છે તો પણ એ અિ��ને િવષે સુગંધી તથા દુગ�ધીનો
જ ેપાશ લા�યો હોય તે ટળતો નથી. જમે વાયુ છે તે તો અિ�� થકી પણ વધુ અસંગી છે તો પણ તેને સુગંધી તથા
દુગ�ધીનો પાશ લાગે છે. તેમ જ �વા�ાને �ાન, વૈરા�યે કરીને માિયક ઉપાિધનો સંગ ટળી �ય છે તો પણ સ�સંગનો
પાશ લા�યો છે તે ટળતો નથી. અને તે ���પ થાય છે તો પણ નારદ, સનકાિદક ને શુક�ની પેઠે ભગવાન તથા
ભગવાનના ભ�ને િવષે અિતશય દયા ને �ીિતએ યુ� વત� છે, �યાં �ોક છે જ ે: “प�रिनि�तोऽिप नैगु��
उ�म�ोकलीलया । गृहीतचेता राजष� आ�ानं यदधीतवान्” તથા “हरेगु�णाि��मितभ�गवान् बादरायिणः ।
अ�गा�हदा�ानं िन�ं िव�ुजनि�यः” તથા ‘आ�ारामा� मुनयो’ તથા ‘�ायेण मुनयो राजन्’ તથા ગીતામાં ક�ું છે
જ,ે “��भूतः �स�ा�ा न शोचित न का�ित । समः सव�षु भूतेषु म���ं लभते पराम्” ઈ�યાિદક ઘણાક �ોકે કરીને
�િતપાદન કયુ� છે જ,ે ‘ભગવાનના ભ� હોય તે �ાન, વૈરા�યે કરીને માિયક ઉપાિધને �યાગ કરીને ���પ થયા હોય
તો પણ ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ને િવષે દયા અને �ીિત તેણે યુ� હોય છે.’ અને જ ેભગવાનનો ભ� ન હોય
ને કેવળ આ��ાન ને વૈરા�યે કરીને માિયક ઉપાિધને ટાળીને સ�ા મા� વત�તો હોય, તેને તો સાધનદશાને િવષે
ભગવાનની ઉપાસનાએ રિહત એવા જ ેકેવળ આ��ાની તેના સંગ�પ કુસંગનો પાશ લા�યો છે; માટે ભગવાન અને
ભગવાનના ભ�ને િવષે દયા ને �નેહ થતા નથી. જમે વાયુને ને અિ��ને દુગ�ધનો પાશ લાગે છે તેમ જ તેને તે કુસંગનો
પાશ લા�યો છે, તે કોઈ �કાર ેટળતો નથી. જમે અ��થામા ���પ થયો હતો, પણ એને કુસંગનો પાશ લા�યો હતો;
માટે �ીકૃ�ણ ભગવાન ને તે ભગવાનના ભ� જ ેપાંડવ તેને િવષે દયા ને �નેહ થયા નિહ. તેમ કેવળ જ ેઆ��ાની છે
તે ���પ થાય છે તો પણ તેને કુસંગનો પાશ જતો નથી ને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�માં દયા ને �નેહ થતા નથી.
માટે ભગવાનના ભ�ને તો માિયક ઉપાિધનો સંગ મટી �ય છે તો પણ ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�, તેને િવષે
અિતશય દયા ને �ીિત વૃિ�ને પામે છે. પણ કોઈ રીતે દયા તથા �ીિત ટળતી નથી, અખંડ રહે છે.” એમ વાતા� કરીને
�ી�મહારાજ ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

25. ગઢડા અં�ય ૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ સવ� હિરભ� ઉપર કૃપા�િ� કરીને બોલતા હવા જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય ને ભગવાનની કથા,
કીત�ન, �વણાિદક જ ેનવધા ભિ�, તેને જો હિરભ� ઉપર ઈ�યા�એ કરીને કર ેતો તે ભિ�એ કરીને ભગવાન
અિતશય રા� થતા નથી અને ઈ�યા�નો �યાગ કરીને કેવળ પોતાના ક�યાણને અથ� ભિ� કર ેપણ લોકને દેખા�યા
સા� ન કર,ે તો તે ભિ�એ કરીને ભગવાન �સ� થાય છે. માટે જનેે ભગવાનને રા� કરવા હોય તેને તો લોક
રીઝાવવાને અથ� તથા કોઈકની ઈ�યા�એ કરીને ભિ� ન કરવી, કેવળ પોતાના ક�યાણને અથ� જ કરવી. અને
ભગવાનની ભિ� કરતા થકા કાંઈક પોતાને અપરાધ થઈ �ય તેનો દોષ બી�ને માથે ધરવો નિહ. અને �વમા�નો
તો એવો �વભાવ છે જ,ે �ાર ેકાંઈક પોતામાં વાંક આવે �યાર ેએમ બોલે જ,ે ‘મને બીજ ેકોઈએ ભુલા�યો �યારે
મારામાં ભૂ�ય પડી, પણ મારામાં કાંઈ વાંક નથી.’ પણ એમ કહેનારો મહામૂખ� છે. કેમ જ,ે બીજો તો કોઈક કહેશે જ,ે
‘તું કૂવામાં પ�ય.’ �યાર ેએને કહેવે કરીને શું કૂવામાં પડવું ? માટે વાંક તો અવળું કર ેતેનો જ છે ને બી�ને માથે દોષ દે
છે. તેમ જ ઇિ��યો ને અંતઃકરણનો વાંક કાઢવો એ પણ �વની મૂખા�ઈ જ છે. ને �વ ને મન તો પર�પર અિત િમ� છે.
જમે દૂધને ને પાણીને િમ�તા છે તેમ �વને ને મનને િમ�તા છે. તે �ાર ેદૂધને પાણીને ભેળા કરીને અિ�� ઉપર મૂકે
�યાર ેપાણી હોય તે દૂધને તળે બેસે ને પોતે બળે પણ દૂધને બળવા ન દે, �યાર ેદૂધ પણ પાણીને ઉગારવાને સા� પોતે
ઊભરાઈને અિ��ને ઓલવી નાખે છે. એવી રીતે બેયને પર�પર િમ�ાચાર છે, તેમ જ �વને ને મનને પર�પર િમ�ાચાર
છે. તે જ ેવાત �વને ન ગમતી હોય તે વાતનો મનમાં ઘાટ થાય જ નિહ. �ાર ેકાંઈક �વને ગમતું હોય �યાર ેજ મન
�વને સમ�વે. તે કેમ સમ�વે ? તો �વ �ાર ેભગવાનનું �યાન કરતો હોય �યાર ેમન કહેશે જ,ે ‘ભગવાનની ભ�
કોઈક બાઈ હોય તેનું પણ ભેળું �યાન કરવું.’ પછી તેના સવ� અંગનું િચંતવન કરાવીને પછી જમે બી� �ીને િવષે
ખોટો ઘાટ ઘડે તેમ તેને િવષે પણ ખોટો ઘાટ ઘડે; �યાર ેજો એ ભ�નો �વ અિતશય િનમ�ળ હોય તો તો મનનું ક�ું
ન માને ને અિતશય દાઝ થાય, તો મન એવો ફરીને �ારયે ઘાટ ઘડે નિહ. અને જો એનો �વ મિલન હોય ને પાપે
યુ� હોય તો મનનું ક�ું માને. �યાર ેવળી મન એને ભૂંડા ઘાટ કરાવી કરાવીને ક�યાણના માગ�થી પાડી નાંખે. તે સા�
ક�યાણના માગ�થી અવળી રીતે અધમ�ની વાતા�ને પોતાનું મન કહે અથવા બીજો કોઈ માણસ કહે, તો તેને સંઘાથે જે
શુ� મુમુ�ુ હોય તેને અિતશય વૈર થઈ �ય છે. પછી પોતાનું મન અથવા બીજો માણસ તે ફરીને તેને તે વાતા� કહેવા
આવે નિહ. અને મન છે તે તો �વનું િમ� જ છે, તે �વને ન ગમે એવો ઘાટ ઘડે જ નિહ. અને �ાર ેકાંઈ મનને
અયો�ય ઘાટ થઈ �ય �યાર ેજો �વને મન ઉપર અિતશય રીસ ચડતી હોય તો ફરીને મનમાં એવો ઘાટ થાય જ નિહ.
અને �ાર ેમનને સદાય અયો�ય ઘાટ થયા કરતા હોય �યાર ેએને પોતાના �વનો જ વાંક સમજવો પણ એકલા મનનો
વાંક સમજવો નિહ. એવી રીતે સમ�ને ભગવાનની ભિ� કર ેતો તેને કોઈ િવમુખ �વનો તથા પોતાના મનનો જે
કુસંગ તે લેશમા� અડી શકે નિહ અને િનિવ��ન થકો ભગવાનનું ભજન કર.ે”



8/5/2019 કુસંગ

localhost/save%5d/કુસંગ.php 11/12

26. ગઢડા અં�ય ૨૨ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “નરિસંહ મહેતા તો સખીભાવે �ીકૃ�ણ ભગવાનને ભજતા ને કેટલાક નારદાિદક
ભગવાનના ભ� છે તે તો દાસભાવે કરીને ભગવાનને ભજ ેછે. એ બે �કારના ભ�માં કેની ભિ� �ે� �ણવી ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “નરિસંહ મહેતા, ગોપીઓ ને નારદ-સનકાિદક એમની ભિ�માં બે �કાર નથી, એ તો
એક �કાર જ છે. અને દેહ તો પુ�ષનો ને �ીનો બેય માિયક છે ને નાશવંત છે; અને ભજનનો કરનારો જ ે�વા�ા તે
પુ�ષ પણ નથી ને �ી પણ નથી, એ તો સ�ામા� ચૈત�ય છે. તે દેહ મૂકીને ભગવાનના ધામમાં �ય છે �યાર ેજવેી
ભગવાનની મર� હોય તેવો તેનો આકાર બંધાય છે અથવા એ ભ�ને જવેો સેવાનો અવકાશ આવે તેવો આકાર
ધરીને ભગવાનની સેવા કર ેછે. અને જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને જમે ભગવાનમાં �ીિત હોય તેમ જ જો ધન, �ી
આિદક પદાથ�માં �ીિત થઈ �ય, તો એ ભગવાનનો �ઢ ભ� કહેવાય નિહ. અને પરમે�રનો ભ� થઈને ભિ�
કરતા થકા જ ેપાપ કર ેછે ને સ�સંગમાં જ કુવાસના બાંધે છે, તે પાપ તો એને વ�લેપ થાય છે. અને કુસંગમાં જઈને
પર�ીનો સંગ કર ેતે થકી પણ સ�સંગમાં ભગવાનના ભ� ઉપર કુ�િ�એ જોવાયું હોય તો તેનું વધુ પાપ છે. માટે જનેે
ભગવાનમાં �ઢ �ીિત કરવી હોય તેને તો કોઈ �તનું પાપ પોતાની બુિ�માં રહેવા દેવું નિહ. શા માટે જ,ે સ�સંગી
હિરજન છે તે તો જવેા પોતાનાં મા, બેન કે દીકરી હોય તેવા છે. અને આ સંસારને િવષે અિતશય જ ેપાપી હોય તે
પોતાના ગો�ની �ીઓને િવષે કુ�િ� રાખે છે; માટે જ ેહિરજનને િવષે કુ�િ� રાખે તે અિતશય પાપી છે ને તેનો કોઈ
કાળે છૂટકો થાય નિહ. માટે જનેે રિસક ભ� થવું હોય તેને આવી �તનું પાપ તેનો �યાગ કરીને પછી રિસક ભ�
થવું.

27. ગઢડા અં�ય ૩૩ ( para.3)

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

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
�ી�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
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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 કુસંગ◌ીની 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.”

29. ગઢડા અં�ય ૩૮ ( para.3)

અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “એક ��યાિદકનો લોભ તથા �ીને િવષે બેઠા-ઊ�યાની વાસના તથા
રસને િવષે િજ�ાની આસિ� તથા દેહાિભમાન તથા કુસંગ◌ીમાં હેત રહી �ય તથા સંબંધીમાં હેત હોય, એ છો વાનાં
જનેે હોય, તેને કોઈ િદવસ �વતે ને મરીને પણ, સુખ તો �ારયે થાય જ નિહ. માટે જનેે સુખ ઈ�છવું હોય તેને એવા
�વભાવ હોય તો ટાળવા. ને િનવૃિ�પર થવું ને બરોબિરયાની સોબત ન રાખવી, ને દેહાિભમાને રિહત ને વૈરા�યે યુ�
ને ભગવાનનું અ�પ વચન હોય તેમાં ફેર પડે તો તે મહ�વચનમાં ફેર પ�યો હોય તેમ માનતા હોય. એવા જ ેભગવદ્
ભ� મોટા સાધુ તે સંઘાથે પોતાના �વને જડી દેવો ને તેના વચનમાં મન, કમ�, વચને વત�વું. ને િવષયના સંબંધથી તો
છેટે જ રહેવું, પણ એનો સંબંધ પોતાના િનયમનો �યાગ કરીને થવા દેવો નિહ. ને જો િવષયનો સંબંધ કરવા માંડે તો
એનો ઠા રહે જ નિહ, એ િસ�ાંત વાતા� છે.”

(કુલ: 59)


