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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “રાિધકાએ સિહત એવા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન તેનું �યાન કરવું, અને તે �યાન કરતા મૂિત�
�દયને િવષે ન દેખાય તો પણ �યાન કરવું; પણ કાયર થઈને તે �યાનને મૂકી દેવું નિહ. એવી રીતના જ ેઆ�હવાળા છે
તેની ઉપર ભગવાનની મોટી કૃપા થાય છે અને એની ભિ�એ કરીને ભગવાન એને વશ થઈ �ય છે.”

2. ગઢડા �થમ ૨૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ કૃપા કરીને બો�યા જ,ે “�વધમ� યુ� એવો જ ેભગવાનનો ભ� તેના અંતરને િવષે તો પોતાનું
યથાથ� પૂણ�કામપણું મનાતું નથી અને તે પૂણ�કામપણું તો આ�િન�ા ને ભગવાનના માહા��યનું �ાન તેણે કરીને જ
થાય છે, અને એ બેમાં જટેલી �યૂનતા રહે છે તેટલી પૂણ�કામપણામાં �યૂનતા રહે છે, માટે એ બે વાનાં તો ભગવાનના
ભ�ને �ઢપણે સાધવાં, અને એ બે માં જટેલી ખામી રહે તેટલી તો સમાિધમાં પણ નડે છે. અને હમણાં અમે એક
હિરભ�ને સમાિધ કરાવી હતી તે તેને તજે અિતશય દેખાણું; તે તજેને જોઇને ચીસ પાડવા માંડી ને ક�ું જ,ે ‘હંુ બળું
છંુ’ માટે સમાિધવાળાને પણ આ��ાનનું જ�ર કામ પડે છે. અને પોતાનું �વ�પ આ�ા ન �ણે ને દેહને માને, તો
તેને ઘણી કા�યપ રહી �ય છે અને અમે તે હિરભ�ને સમ��યું જ,ે ‘તા�ં �વ�પ તો આ�ા છે, દેહ નથી; ને આ
લાડકીબાઇ નામ અને ભાટનો દેહ તે તું નથી અને અછે�, અભે� એવો જ ેઆ�ા, તે તા�ં �વ�પ છે.’ પછી અમે તેને
સમાિધ કરાવીને ક�ું જ,ે ‘ગણપિતને �થાનકે ચાર પાંખડીનું કમળ છે �યાં જઈને તા�ં �વ�પ જો.’ અને �ારે
સમાિધવાળો ગણપિતને �થાનકે �ય છે �યાર ે�યાં નાદ સંભળાય છે ને �કાશ દેખાય છે; અને તેથી પર ��ાના
�થાનકને િવષે �ય છે �યાર ેતેથી નાદ પણ ઘણો સંભળાય છે ને �કાશ પણ તેથી અિતશય ઘણો દેખાય છે, અને તેથી
પર િવ�ણુને �થાનકે �ય છે �યાર ેતેથી અિતશય નાદ સંભળાય છે; ને તેથી તજે પણ અિતશય દેખાય છે. એવી રીતે
જમે જમે ઊંચા ઊંચા �થાનકને િવષે �ય છે તેમ તેમ વધુ નાદ સંભળાય છે ને વધુ વધુ �કાશ દેખાય છે. અને એવી
રીતે સમાિધમાં અિતશય તજે દેખાય છે અને અિતશય નાદ થાય છે અને કડાકા અિતશય થાય છે, તે ગમે તેવો
ધીરજવાન હોય તો પણ કાયરપણું આવી �ય છે. જો અજુ�ન ભગવાનના અંશ હતા અને મહા શૂરવીર હતા, તો પણ
ભગવાનનું િવ��પ જોવાને સમથ� થયા નિહ, માટે એમ બો�યા જ,ે ‘હે મહારાજ ! આ �પ જોવાને હંુ સમથ� નથી,
માટે તમા�ં જવેું �થમ �પ હતું તેવું તમા�ં દશ�ન કરાવો.’ એવી રીતે એવા સમથ�ને પણ સમાિધને િવષે �ાર ે��ાંડ
ફાટી �ય એવા કડાકા થાય છે અને જમે સમુ� મયા�દા મેલે એવા તજેના સમૂહ દેખાય છે �યાર ેધીરજ રહેતી નથી; તે
સા� દેહ થકી પોતાનું �વ�પ જુદંુ સમજવું જોઈએ. અને એવી જ ેસમાિધ થાય છે તેના બે ભેદ છે; એક તો �ાણાયામે
કરીને �ાણનો િનરોધ થાય છે તે ભેળો િચ�નો પણ િનરોધ થાય છે અને બીજો �કાર એ છે જ,ે િચ�ને િનરોધે કરીને
�ાણનો િનરોધ થાય છે. તે િચ�નો િનરોધ �ાર ેથાય છે ? તો �ાર ેસવ� ઠેકાણેથી વૃિ� તૂટીને એક ભગવાનને િવષે
વૃિ� જોડાય, અને તે ભગવાનને િવષે વૃિ� �ાર ેજોડાય ? તો �ાર ેસવ� ઠેકાણેથી વાસના તૂટીને એક ભગવાનના
�વ�પની વાસના થાય, �યાર ેતે વૃિ� કોઈની હઠાવી ભગવાનના �વ�પમાંથી પાછી હઠે નિહ. જમે કોઈ કૂવો હોય ને
તે ઉપર વીશ કોશ ફરતા હોય ને તેનો �વાહ જુદો જુદો ચાલતો હોય �યાર ેતે �વાહમાં જોર હોય નિહ અને તે વીશે
કોશનો �વાહ ભેળો કરીએ તો નદીના જવેો અિતશય બળવાન �વાહ થાય, તે કોઈનો હઠા�યો પાછો હઠે નિહ; તેમ
જનેી વૃિ� િનવા�સિનક થાય છે �યાર ેતેનું િચ� છે તે ભગવાનના �વ�પમાં જોડાય છે. અને જનેા િચ�માં સંસારના
સુખની વાસના હોય તેને તો �ો� ઇિ��ય �ાર ેઅનંત �તના જ ેશ�દ તેને િવષે જુદી જુદી વૃિ� ફેલાય �ય છે, તેમ જ
�વચા ઇિ��ય �ાર ેહ�રો �તના જ ે�પશ� તેને િવષે જુદી જુદી વૃિ� ફેલાઈ �ય છે, તેમ જ ને� ઇિ��યની વૃિ� તે
હ�રો �તના જ ે�પ તેને િવષે ફેલાઈ �ય છે, તેમ જ રસના ઇિ��યની વૃિ� તે હ�રો �તના જ ેરસ તેમાં ફેલાઈ
�ય છે, તેમ જ નાિસકા ઇિ��યની વૃિ� તે અનંત �તના જ ેગંધ તેમાં ફેલાઈ �ય છે, તેમ જ કમ� ઇિ��યોની વૃિ�યો
પણ પોતપોતાના િવષયને િવષે હ�રો �કાર ેફેલાઈ �ય છે; એવી રીતે દશે ઇિ��યો �ાર ેએનું અંતઃકરણ છે તે હ�રો
�કાર ેફેલાઈ ગયું છે. તે �ાર ેિચ� તે ભગવાનનું િચંતવન કર ેઅને મન તે ભગવાનનો જ ઘાટ ઘડે અને બુિ� તે
ભગવાનના �વ�પનો જ િન�ય કર ેઅને અહંકાર તે ‘હંુ આ�ા છંુ ને ભગવાનનો ભ� છંુ,’ એવું જ અિભમાન ધર,ે
�યાર ેએની એક વાસના થઈ �ણવી.

3. ગઢડા �થમ ૨૫ ( para.3)
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અને �ાણે કરીને જ ેિચ�નો િનરોધ થાય છે તે તો અ�ાંગયોગે કરીને થાય છે. તે અ�ાંગયોગ તો યમ, િનયમ, આસન,
�ાણાયામ, ��યાહાર, �યાન, ધારણા અને સમાિધ એ જ ેઆઠ અંગ તેણે યુ� છે. અને અ�ાંગયોગ તે સાધન�પ છે ને
એનું ફળ તે ભગવાનને િવષે િનિવ�ક�પ સમાિધ છે. તે �ાર ેએવી િનિવ�ક�પ સમાિધ થાય છે �યાર ે�ાણને િનરોધે કરીને
િચ�નો િનરોધ થાય છે. અને જો િચ� િનવા�સિનક થઈને ભગવાનને િવષે જોડાય છે તો તે િચ�ને િનરોધે કરીને
�ાણનો િનરોધ થાય છે. માટે જમે અ�ાંગ યોગ સાધવે કરીને િચ�નો િનરોધ થાય છે, તેમ ભગવાનના �વ�પને િવષે
જોડાવે કરીને િચ�નો િનરોધ થાય છે. માટે જ ેભ�ની િચ�વૃિ� ભગવાનના �વ�પને િવષે જોડાણી, તેને અ�ાંગયોગ
વગર સાધે સધાઈ ર�ો. માટે અમે ક�ા જ ેઆ�િન�ા અને ભગવાનના માહા��યનું �ાન એ બે સાધન તે �ઢપણે
રાખવા; અને વત�માન ધમ� છે તે તો ભગવાનની આ�ા છે, તે જ�ર રાખવા. જમે �ા�ણનો ધમ� છે જ,ે નાવું, ધોવું ને
પિવ�પણે રહેવું, તે કોઈ િદવસ શૂ�ના ઘરનું પાણી પીવે જ નિહ; તેમ સ�સંગી હોય તેને ભગવાનની આ�ામાં ફેર
પાડવો જ નિહ. કેમ જ,ે એ ભગવાનની આ�ા પાળે તો તેની ઉપર ભગવાન રા� થાય છે. અને ભગવાનનું
માહા��ય�ાન તથા વૈરા�યે સિહત આ��ાન એ બેની અિતશય �ઢતા રાખવી અને પોતાને િવષે પૂણ�કામપણું
સમજવું જ,ે ‘હવે માર ેકાંઈ �યૂનતા રહી નથી.’ એમ સમ�ને િનરંતર ભગવાનની ભિ� કરવી. અને તે સમજણને કેફે
કરીને છકી પણ જવું નિહ અને પોતાને િવષે અકૃતાથ�પણું પણ માનવું નિહ. અને જો અકૃતાથ�પણું માને તો એની ઉપર
જ ેએવી ભગવાનની કૃપા થઈ તે �ણીએ ખારાપાટમાં બીજ વા�યું તે ઉ�યું જ નિહ અને જો છકી જઈને જમે-તેમ
કરવા લાગે તો �ણીએ અિ��માં બીજ ના�યું તે બળી ગયું માટે અમે ક�ું તેમ જ ેસમજ ેતેને કોઈ �કારની �યૂનતા રહે
નિહ.” એમ કહીને �ી�મહારાજ પોતાના આસન ઉપર પધાયા�.

4. ગઢડા �થમ ૨૯ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! કોઈક હિરભ� હોય તેને �થમ તો અંતર ગોબ�ં સરખું હોય અને
પછી તો અિતશય શુ� થઈ �ય છે, તે એને પૂવ�નો સં�કાર છે તેણે કરીને એમ થયું ? કે ભગવાનની કૃપાએ કરીને એમ
થયું ? કે એ હિરભ�ને પુ�ષ �ય�ે કરીને થયું ?’ પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પૂવ�ને સં�કાર ેકરીને જ ેસા�
અથવા નરસું થાય તે તો સવ� જગતના ���ામાં આવે, જમે ભરત�ને મૃગલામાં આસિ� થઈ, એવે ઠેકાણે �ાર�ધ
લેવાય અથવા કોઈ કંગાલ હોય ને તેને મોટંુ રા� મળે એવી રીતે થાય તે તો સવ� જગતના ���ામાં આવે, �યાર ેતેને
તો �ાર�ધ �ણવું.” પછી �ી�મહારાજ ેપોતાની વાત કરી જ,ે “અમે જ ેજ ેસાધન કયા� હતા તેને િવષે કોઈ રીતે દેહ
રહેજ નિહ ને તેમાં પણ દેહ ર�ો તેને �ાર�ધ કહીએ. તે શું ? તો અમે �ીપુ�ષો�મપુરીમાં રહેતા �યાર ેકેટલાક માસ
સુધી તો વાયુ ભ�ણ કરીને ર�ા તથા �ણ-ચાર ગાઉના પહોળા પટવાળી એક નદી હતી તેને િવષે એકવાર શરીર
તણાતું મે�યું તથા િશયાળો, ઉનાળો ને ચોમાસું તેને િવષે છાયા િવના એક કૌપીનભર રહેતા તથા ઝાડીને િવષે વાઘ,
હાથી તથા અરણાપાડા તેની ભેળે ફરતા, એવા એવા અનંત િવકટ ઠેકાણાં તેને િવષે ફયા� તોય પણ કોઈ રીતે દેહ
પ�યો નિહ, �યાર ેએવે ઠેકાણે તો �ાર�ધ લેવું. અને જમે સાંદીપિન નામે �ા�ણ તેનો પુ� તે નરકથી મુકાયો અને
વળી જમે પાંચ વષ�ના �ુવ�એ ભગવાનની �તુિત કરવા માંડી �યાર ેવેદાિદકના અથ�ની સહેજ ે�ફૂિત� થઈ. એવી રીતે
અિત શુ�ભાવે કરીને �સ� થયા જ ેભગવાન તેની ઈ�છાએ કરીને તથા તે ભગવાનને વરદાને કરીને અથવા અિત
શુ�ભાવે કરીને �સ� થયા જ ેભગવાનના એકાંિતક સાધુ તેના વરદાને કરીને જ ે�ડી બુિ� થાય તેને ભગવાનની કૃપા
�ણવી. અને �ડા સાધુનો સંગ કર ેને પોતે પોતાને િવચાર ેકરીને જ ેસારો થાય તેને તો પુ�ષ�ય� કહીએ.” એમ વાત
કરીને ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને �ી�મહારાજ હસતા હસતા પોતાને આસને પધાયા�.

5. 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! કુસંગી થકી મારી ર�ા કર�ો.’ તે કુસંગી ચાર �કારના છે. એક કુડાપંથી, બી� શિ�પંથી,
�ી� શુ�કવેદાંતી અને ચોથા નાિ�તક. એ ચાર �કારના કુસંગી 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�ુ
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તે થકી ર�ા કર�ો અને િન�યે તમારા ભ�નો સમાગમ દે�ો.’ એવી રીતે િન�ય ભગવાનની �ાથ�ના કરવી અને એ
કુસંગી થકી ને અંતઃશ�ુ થકી િનરંતર ડરતા રહેવું.”

6. 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
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�.

7. ગઢડા �થમ ૬૧ ( para.4)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય તેને િસિ�ઓ આડી આવે છે, તે જનેે ભગવાનના
િન�યમાં ડગમગાટ હોય તેને જ આવે છે કે િન�યવાળાને આવે છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “િસિ�ઓ તો
જનેે પિરપ� ભગવાનનો િન�ય હોય તેને જ આવે છે અને બી�ને તો િસિ�ઓ ઘણી દુલ�ભ છે. અને એ િસિ�ઓને
પણ એ ભ�ની પરી�ા લેવા સા� ભગવાન જ �ેર ેછે જ,ે ‘એને મારી ઉપર ઘણું હેત છે કે િસિ�ઓ ઉપર ઘણું હેત છે
?’ એવી રીતે ભગવાન પોતાના ભ�ની પરી�ા જુવે છે. પછી જો એ પાકો ભ� હોય ને ભગવાન િવના બીજંુ કાંઈ ન
ઈ�છે ને િનવા�સિનક એવો એકાંિતક ભ� હોય તો ભગવાન પોતે તે ભ�ને વશ થઈ �ય છે. “જમે વામન�એ
બિળરા�નું િ�લોકીનું રા� લઈ લીધું અને ચૌદ લોકના બે પગલા કયા� અને �ી� પગલા સા� તે બિળરા�એ
પોતાનું શરીર આ�યું, એવી રીતે ��ા સિહત ભગવાનને સવ��વ આ�યું તો ભગવાને એને વગર વાંકે બાં�યો, તો પણ
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ભિ� થકી પ�યો નિહ. �યાર ેએવી પોતાની અન�ય ભિ� જોઈને પોતે ભગવાન તે બળીના બંધનમાં આવતા હવા.
અને ભગવાને તો બિળરા�ને �ણમા� બાં�યો હતો અને ભગવાન તો એની ભિ��પી દોરીએ કરીને બંધાયા છે, તે
આજ િદવસ સુધી પણ અખંડ ભગવાન બિળને દરવાજ ેઊભા છે અને બિળરા�ની �િ� થકી પળમા� પણ ભગવાન
છેટે થતા નથી.” એવી રીતે આપણે પણ બી� સવ� વાસના ટાળીને અને ભગવાનને સવ��વ અપ�ણ કરીને ભગવાનના
દાસ થઈ રહેશું, અને એમ કરતાંય ભગવાન આપણને વધુ દુઃખ દેશે તો ભગવાન પણ પોતે આપણને વશ થઈ જશે.
શા માટે જ ેપોતે, ભ�વ�સલ છે અને કૃપાિસંધુ છે. તે જનેી પોતાને િવષે અિત�ઢ ભિ� દેખે તેને પોતે આધીન થઈ
�ય છે. પછી તે �ેમભિ�એ યુ� જ ેભ�નું મન તે મન�પી દોરીએ કરીને બંધનમાં આવે છે, પછી છૂટવાને સમથ�
થતા નથી. માટે જમે જમે ભગવાન આપણને કસણીમાં રાખે તેમ તેમ વધુ રા� થવું જોઈએ જ,ે ‘ભગવાન જમે જમે
મને વધુ દુઃખ દેશે તેમ તેમ વધુ માર ેવશ થશે અને પળ મા� મારાથી છેટે નિહ રહે.’ એવું સમ�ને જમે જમે ભગવાન
અિત કસણી દેતા �ય તેમ તેમ અિત રા� થવું પણ કોઈ રીતે દુઃખ દેખીને અથવા દેહના સુખ સા� પાછો પગ ભરવો
નિહ.”

8. ગઢડા �થમ ૬૪ ( para.2)

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

9. ગઢડા �થમ ૬૫ ( para.5)

પછી વળી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ પરમાનંદ �વામીને �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનને િવષે �ાનશિ�, િ�યાશિ�,
અને ઈ�છાશિ� છે તે કેમ સમજવી?” �યાર ે�ી�મહારાજ હસીને બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર તો તમને પણ નિહ
આવડતો હોય.” એમ કહીને પોતે ઉ�ર કરવા લા�યા જ,ે “આ �વ �ાર ેસ�વગુણ �ધાનપણે વત�તો હોય અને �યારે
જ ેકમ� કર ેતે કમ�નું ફળ તે ��ત અવ�થા છે અને આ �વ �ાર ેરજોગુણ �ધાનપણે વત� અને તે સમયમાં જ ેકમ� કરે
તે કમ�નું ફળ �વ�� અવ�થા છે. અને �ાર ેઆ �વ તમોગુણ �ધાનપણે વત�તો હોય અને તે સમયમાં જ ેકમ� કર ેતેનું
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ફળ તે સુષુિ� અવ�થા છે. અને તે સુષુિ� અવ�થાને આ �વ પામે છે �યાર ેજવેી પાણાની િશલા હોય તે જવેો જડ થઈ
�ય છે અને એને કોઈ �કારનું �ાન રહેતું નથી જ,ે ‘હંુ પંિડત છંુ કે મૂખ� છંુ, કે આ કામ કયુ� છે કે આ કામ કરવું છે, કે
આ મારી �િત છે કે આવો મારો વણ� છે કે આવો મારો આ�મ છે, કે આ મા�ં નામ છે કે આ મા�ં �પ છે, કે હંુ દેવ છંુ,
કે મનુ�ય છંુ, કે બાળક છંુ, કે વૃ� છંુ, કે ધિમ�� છંુ, કે પાિપ� છંુ,’ ઈ�યાિદક �કારનું �ાન રહેતું નથી. અને એવી રીતનો
�ાર ેઆ �વ થઈ �ય છે �યાર ેજ ેભગવાન છે તે એને �ાનશિ�એ કરીને સુષુિ�માંથી જગાડીને એને એની સવ�
િ�યાનું �ાન આપે છે તેને �ાનશિ� કહીએ. અને એ �વ જ ેજ ેિ�યાને િવષે �વત� છે તે ભગવાનની જ ેિ�યાશિ�
તેનું અવલંબન કરીને �વત� છે તેને િ�યાશિ� કહીએ. અને એ �વ જ ેજ ેકોઈ પદાથ�ની ઈ�છાને �ા� થાય છે. તે
પરમે�રની ઈ�છા શિ�ને અવલંબને કરીને �ા� થાય છે તેને ઈ�છાશિ� કહીએ. અને એ �વને ��ત, �વ�� અને
સુષુિ�; એ �ણ અવ�થા ભોગવાય છે તે કેવળ કમ� કરીને જ નથી ભોગવાતી. એ તો એને કમ�ના ફળ�દાતા જ,ે
પરમે�ર તે એ �વને �ાર ેકમ�ફળને ભોગવાવે છે �યાર ેભોગવે છે. કેમ જ,ે આ �વ �ાર ે��ત અવ�થાના ફળને
ભોગવતો હોય ને �યાર ેએ ઈ�છે જ,ે માર ે�વ��માં જવું છે, તો એની વતે �વ��માં જવાય નિહ, શા માટે જ,ે ફળ�દાતા
જ ેપરમે�ર તે એની વૃિ�યોને રૃંધી રાખે છે. અને �વ��માંથી ��તમાં આવવાને ઈ�છે તો ��તમાં અવાય નિહ, અને
સુષુિ�માં પણ જવાય નિહ, અને સુષુિ�માંથી �વ��માં તથા ��તમાં અવાય નિહ. એ તો �ાર ેજ ેકમ�ના ફળના
ભોગવાવનારા પરમે�ર છે તે એને જ ેઅવ�થાના કમ�ફળને ભોગવાવે તેને જ ભોગવી શકે છે પણ એ �વ પોતાની
ઈ�છાએ કરીને અથવા કમ� કરીને કમ�ના ફળને ભોગવી શકતો નથી. એવી રીતે ભગવાનને િવષે �ાનશિ�,
િ�યાશિ� અને ઈ�છાશિ� તે રહી છે.” એમ �ી�મહારાજ ેકૃપા કરીને ઉ�ર કય�.

10. ગઢડા �થમ ૭૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે કીત�ન ભિ�ની સમાિ� કરીને માંહોમાંહી ��-ઉ�ર કરો.” પછી સોમલે ખાચરે
�� પૂ�ો જ,ે “ભગવાન પોતાના ભ�ના સવ� અપરાધ માફ કર ેછે, પણ એવો કયો અપરાધ છે જ ેભગવાન માફ ન
કર ે?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “બી� સવ� અપરાધ માફ કર ેછે, પણ ભગવાનના ભ�નો �ોહ કર ેએ
અપરાધને ભગવાન માફ નથી કરતા, માટે ભગવાનના ભ�નો કોઈ �કાર ે�ોહ કરવો નિહ. અને વળી ભગવાનના સવ�
અપરાધ થકી જ ેભગવાનના આકારનું ખંડન કરવું એ મોટો અપરાધ છે, તે માટે એ અપરાધ તો �ારયે પણ કરવો
નિહ અને એ અપરાધ કર ેતો એને પંચ મહાપાપ કરતાં પણ અિધક પાપ લાગે છે. અને ભગવાન તો સદા સાકાર મૂિત�
છે, તેને જ ેિનરાકાર સમજવા એ જ ભગવાનના આકારનું ખંડન કયુ� કહેવાય છે. અને પુ�ષો�મ એવા જ ેભગવાન તે જે
તે કોિટ સૂય�, ચં� સરખું તજેોમય એવું પોતાનું અ�રધામ તેને િવષે સદા િદ�યાકાર થકા િવરાજમાન છે અને ���પ
એવા જ ેઅનંત કોિટ મુ� તેમણે સે�યા છે ચરણકમળ જનેા એવા છે. અને પર�� પુ�ષો�મ એવા જ ેએ ભગવાન તે
જ પોતે કૃપાએ કરીને �વના ક�યાણને અથ� પૃ�વીને િવષે �કટ થાય છે �યાર ેજ ેજ ેત�વનો અંગીકાર કર ેછે. તે સવ�
ત�વ ���પ છે, કાં જ ેરામ કૃ�ણાિદક અવતારને િવષે �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ એ �ણ દેહ તથા ��ત, �વ�� અને
સુષુિ� એ �ણ અવ�થા તે જણાય છે તથા દશ ઇિ��યો, પંચ �ાણ ઈ�યાિદક સવ� ત�વ મનુ�યની પેઠે જણાય છે, પણ
એ સવ� �� છે પણ માિયક નથી, તે માટે એ ભગવાનના આકારનું ખંડન �ારયે પણ ન કરવું.”

11. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.9)

પછી દહરાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાન તો અ�રાતીત છે અને મન વાણી થકી પર છે અને સવ�ને અગોચર છે, તે
સવ�ને ��ય� દેખાય છે તેનો શો હેતુ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અ�રાતીત ને મન વાણી થકી પર ને
અગોચર એવા જ ેભગવાન તે જ પોતે કૃપા કરીને એમ ધાર ેછે જ,ે ‘�ાની અ�ાની એવા જ ેમૃ�યુલોકના મનુ�ય તે સવ�
મને દેખો.’ એમ ધારીને સ�યસંક�પ એવા જ ેભગવાન તે કૃપાએ કરીને મૃ�યુલોકના સવ� મનુ�ય દેખે એવા થાય છે.”

12. સારંગપુર ૧૧ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “પુ�ષ�ય� શા�માં ક�ું છે તે પુ�ષ�ય�ે કરીને કેટલું કામ થાય છે અને
પરમે�રની કૃપાએ કરીને કેટલું કામ થાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સ�ુ� ને સ�શા�ને વચને કરીને �ઢ
વૈરા�યને પા�યો હોય અને �ઢ ��ાવાન હોય અને અ��કારનું જ ે��ચય� તેને અિત �ઢ પાળતો હોય અને અિહંસા
ધમ�ને િવષે �ઢ �ીિતવાન હોય અને આ�િન�ા પણ અિત પિરપ� હોય, તો તેને માથેથી જ�મ મરણની િનવૃિ� થઈ
�ય છે. જમે શાળને માથેથી ફોત�ં ઊતયુ� તે શાળ પાછી ઊગે નિહ, તેમ ક�ા એવે ગુણે કરીને જ ેયુ� હોય તે
અનાિદ અ�ાન�પ જ ેમાયા તેથી છૂટે છે ને જ�મ મરણ થકી રિહત થાય છે ને આ�સ�ાને પામે છે. આટલું તો
પુ�ષ�ય�ે કરીને થાય છે અને પરમે�રની કૃપા પણ જ ેએવે લ�ણે યુ� હોય તે ઉપર જ થાય છે. અને �ારે
પરમે�રની કૃપા થાય �યાર ેએ ભગવાનનો એકાંિતક ભ� થાય છે. અને �ુિતએ ક�ું છે જ ે“िनरंजनः परमं
सा�मुपैित” એ �ુિતનો એ અથ� છે જ,ે અજંન જ ેમાયા તે થકી જ ેરિહત થયો તે ભગવાનના તુ�યપણાને પામે છે,
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કહેતાં જમે ભગવાન શુભ અશુભ કમ� કરીને બંધાતા નથી, તેમ તે મુ� પણ શુભ અશુભ કમ� કરીને બંધાય નિહ. અને
જમે લ�મી� છે તે હેતે કરીને �ારકે તો ભગવાનના �વ�પમાં લીન થઈ �ય છે ને �ારકે તો નોખા ર�ાં થકા
ભગવાનની સેવામાં રહે છે તેમ તે ભ� પણ અિતશય હેતે કરીને ભગવાનને િવષે �ારકે તો લીન થઈ �ય છે અને
�ારકે તો મૂિત�માન થકો ભગવાનની સેવામાં રહે છે અને જમે ભગવાન �વતં� છે તેમ એ ભગવાનનો ભ� પણ
�વતં� થાય છે. આવી રીતની જ ેસામથ� તે તો ભગવાનની કૃપા થકી આવે છે.”

13. સારંગપુર ૧૧ ( para.3)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જમેાં એ સવ� અંગ સંપૂણ� હોય તેની ઉપર તો ભગવાનની કૃપા થાય છે અને જો એ
અંગમાંથી કાંઈક �યૂનતા હોય તો તેની શી ગિત થાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વૈરા�ય, ��ચય�, ��ા,
અિહંસાધમ� અને આ�િન�ા એમાંથી કોઈ અંગમાં �યૂનતા હોય તો આ�યંિતક મો� જ ેભગવાનનું અ�રધામ તેને તો
ન પામે અને એ િવના બી� જ ેભગવાનનાં ધામ છે; તેને પામે અથવા વધુ સવાસિનક હોય તો દેવલોકને પામે. જે
દેવલોકને ભગવાનના ધામ આગળ મો�ધમ�ને િવષે નરક તુ�ય ક�ા છે. અને દેવતામાંથી મનુ�ય થાય ને મનુ�યમાંથી
વળી દેવતા થાય અને “अनेकज�संिस��तो याित परां गितम्” એ �ોકનો પણ એજ અથ� છે જ,ે જ ેભગવાનનો ભ�
સવાસિનક હોય તે નરક ચોરાશીમાં તો ન �ય અને દેવતામાં ને મનુ�યમાં તો અનંત જ�મ ધર.ે પછી �ાર ેપૂવ� ક�ા
એવા વૈરા�યાિદક લ�ણે યુ� થાય �યાર ેજ ભગવાનની કૃપાનું પા� થાય અને પછી ભગવાનનો એકાંિતક ભ� થઈને
ગુણાતીત એવું જ ેભગવાનનું અ�રધામ તેને પામે છે, માટે એક જ�મે અથવા અનંત જ�મે પણ જ ેિદવસ �થમ ક�ા
એવે લ�ણે યુ� થઈને અિતશય િનવા�સિનક થશે �યાર ેજ ભગવાનની કૃપાનું પા� થશે અને આ�યંિતક મો�ને
પામશે, પણ તે િવના તો નિહ જ પામે.”

14. સારંગપુર ૧૧ ( para.4)

પછી નૃિસંહાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “આ દેહે કરીને જ સવ� કસર મા� મટી �ય એવો કોઈ ઉપાય છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો ખબડદાર થઈને મંડે તો આ ને આ દેહે જ સવ� કસર મટી �ય અથવા દેહ પય��ત કસર
ન મટી હોય અને અંત સમે જ ેિનવા�સિનક થાય ને ભગવાનને િવષે અિતશય �ીિત થાય તો અંતકાળે પણ ભગવાનની
કૃપા થાય ને ભગવાનના ધામને પામે, માટે એક દેહે અથવા અનંત દેહે અથવા અંત સમે એક ઘડી મૃ�યુ આડી રહી હોય
�યાર ેપણ જો અિતશય ભગવાનને િવષે વૃિ� જોડાઈ �ય તો તે ભ�ને કોઈ �તની કસર રહેતી નથી.”

15. સારંગપુર ૧૪ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ ેફરીને �� પૂ�ો જ,ે “�થૂળ શરીર તે કેટલા ત�વનું છે ? અને સૂ�મ શરીર તે કેટલા ત�વનું છે ?
અને �થૂળદેહમાં ને સૂ�મ દેહમાં બરોબર ત�વ છે કે કાંઈ ઓછાં અિધક છે ? એ બે શરીરનું �પ કરો.” પછી
�વયં�કાશાનંદ �વામીએ એ ��નો ઉ�ર કરવા માં�યો પણ થયો નિહ. પછી સવ� મુિન બો�યા જ,ે “હે મહારાજ!
એનો ઉ�ર તમે કૃપા કરીને કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�થૂળ દેહ છે તે તો પૃ�વી આિદ પંચ મહાભૂત નામે
જ ેપાંચ ત�વ તેનું છે, અને સૂ�મ દેહ છે તે તો પાંચ �ાનેિ��યો, પાંચ કમ�િ��યો, પંચ �ાણ અને ચાર અંતઃકરણ એ નામે
જ ેઓગણીસ ત�વ તેનું છે. અને તે �થૂળ દેહને િવષે પણ �ાર ેસૂ�મ દેહ અનુ�યૂતપણે વત� છે �યાર ેજ સવ� િ�યા
યથાથ�પણે થાય છે, પણ તે િવના થતી નથી. કેમ જ,ે કાન, ને� આિદક જ ેઇિ��યોના ગોલક, તેમણે યુ� એવો જે
�થૂળદેહ તેને િવષે તે તે ઇિ��યાિદકે યુ� એવો જ ેસૂ�મ દેહ, તે ભળે છે, તેણે કરીને તે તે ઇિ��યોના િવષયનું �હણ
થાય છે. પણ કેવળ �થૂળ દેહના ગોલકે કરીને થતું નથી. તે માટે પંચ ત�વનું જ ે�થૂળ દેહ તેને િવષે ઓગણીસ ત�વનું જે
સૂ�મદેહ તે અનુ�યૂતપણે ર�ું છે, તે સા� �થૂળ દેહને િવષે પણ ચોિવશ ત�વ છે. અને તેમ જ સૂ�મદેહને િવષે પણ પંચ
ત�વનું જ ે�થૂળદેહ તે એક�વપણે વત� છે �યાર ેજ સૂ�મદેહના ભોગ િસ� થાય છે. અને સૂ�મદેહ ઓગણીસ ત�વનું છે
તેને િવષે પંચત�વનું �થૂળ દેહ ભળે છે, માટે સૂ�મદેહ પણ ચોિવશ ત�વનું છે. અને જો સૂ�મ દેહમાં �થૂળ દેહ છે તો
સૂ�મ દેહમાં �ીનો સંગ કર ેછે તેનો �થૂળ દેહમાં વીય�પાત થઈ �ય છે. માટે �થૂળ દેહને સૂ�મ દેહની ��ત અવ�થાને
િવષે ને �વ�� અવ�થાને િવષે એકતા છે.”

16. સારંગપુર ૧૬ ( para.2)

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

17. કાિરયાણી ૧ ( para.5)

પછી ચૈત�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાન તો મન-વાણી થકી પર છે અને ગુણાતીત છે, તેને માિયક
એવા જ ેઇિ��યો-અંતઃકરણ તે કેમ પામે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ દેહ, ઇિ��યો ને અંતઃકરણ; તેને
�ણનારો જ ે�વ તે �ાર ેસુષુિ�માં લીન થાય છે �યાર ેએનાં ઇિ��યો અંતઃકરણ પણ સુષુિ�માં લીન થાય છે, �યાર ેતે
સમયમાં એ �વને ભગવાન �કાશે છે; અને �ાર ેસુષુિ�માંથી �વ��માં આવે છે, �યાર ેતે �વ�� સંબંધી જ ે�થાન,
ભોગ, િવષય અને �વ; એ સવ�ને ભગવાન �કાશે છે, અને ��તમાં પણ ભગવાન �કાશે છે. એવી રીતે �પપણે ને
અ�પપણે કરીને ર�ો જ ે�વ તેને ભગવાન �કાશે છે. અને �ધાનમાંથી મહ��વ થયું અને મહ��વમાંથી �ણ
�કારનો અહંકાર થયો ને તે અહંકારમાંથી ઇિ��યો, દેવતા, પંચભૂત, પંચમા�ા એ સવ� થયા, તેમને પણ જ ેભગવાને
�કા�યાં છે અને એ સવ� ત�વે મળીને ર�યો એવો જ ેિવરાટ, તેને પણ ભગવાન �કાશે છે. અને એ સવ� �ાર ેમાયામાં
લીન થાય છે �યાર ેતે માયાને પણ ભગવાન �કાશે છે. એવી રીતે �વ અને ઈ�ર એ બેય �ાર ે�પપણે થાય છે �યારે
જ ેભગવાન �કાશે છે. અને �ાર ેએ �વ ને ઈ�ર બેય નામ�પ રિહત થકા સુષુિ�માં ને �ધાનમાં રહે છે �યાર ેપણ
જ ેભગવાન �કાશે છે, અને જ ેકાળ તે એ માયાિદક ત�વને નામ �પપણાને પમાડે છે ને અ�પપણાને પમાડે છે એવો
જ ેકાળ, તે કાળને પણ જ ેભગવાન �કાશે છે, એવા જ ેભગવાન તે જ ેતે એ ઇિ��યો અંતઃકરણે કરીને કેમ ���ામાં
આવે ? એ તમારો �� કે નિહ?” �યાર ેસૌએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એજ �� છે” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“એનો એમ ઉ�ર છે જ,ે એવા જ ેભગવાન તેને આ જગતની ઉ�પિ� અને િ�થિતનું કરવું છે તે કાંઈ પોતાના અથ� નથી,
કાં જ,ે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ ે- “बु�ी��यमनः �ाणान् जनानामसृज�भुः। मा�ाथ� च भवाथ� च �ा�नेऽक�नाय
च ।।” એ �ોકમાં એમ ક�ું છે જ,ે ‘સવ� જનનાં બુિ�, ઇિ��યો, મન અને �ાણ તેને ભગવાન જ ેતે સજૃતા હવા, તે
�વને િવષય ભોગને અથ� તથા જ�મને અથ� તથા લોકાંતરમાં જવાને અથ� તથા મો�ને અથ� સ�ૃાં છે.’ માટે આ
જગતની ઉ�પિ� કર ેછે તે પણ �વના ક�યાણને અથ� કર ેછે, અને િ�થિત કર ેછે તે પણ �વના ક�યાણને અથ� કર ેછે
અને �લય કર ેછે. તે પણ �વને અથ� કર ેછે; કાં જ,ે નાના �કારની સંસૃિતએ કરીને થા�ા જ ે�વ તેના િવ�ામને અથ�
�લય કર ેછે. એવી રીતે સવ� �કાર ે�વના િહતને અથ� �વ�યા� એવા જ ેભગવાન, તે જ ેતે �ાર ેકૃપા કરીને મનુ�ય
સરખા થાય છે �યાર ેજ ે�વ તે ભગવાનના સંતનો સમાગમ કર ેછે તે �વના ���ામાં કેમ ન આવે ? એ તો આવે જ.”
એમ �ી�મહારાજ ેક�ું.

18. લોયા ૬ ( para.6)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “કેવો સાધુ હોય ને તે ધમ�માં રહેતો હોય ને િન�ય પણ હોય તો પણ તેને ભેળે
ના’વા જવું નિહ, ને પાસે પથારી કરવી નિહ, ને તેની વાત પણ ન સાંભળવી ?” પછી તેનો ઉ�ર પણ પોતે કય� જ,ે “જે
સંત િહંમત રિહત વાત કરતો હોય જ,ે ‘શું એક જ�મે કરીને િન�કામાિદક ગુણ આવે છે ? એ તો ભગવાન કૃપા કર ેતો
આવે, નિહ તો અનેક જ�મે કરીને ક�યાણ થાય, પણ આ જ દેહે કરીને શું ક�યાણ થાય છે ?’ એવી રીતે જ ેિહંમત
રિહત વાત કરતો હોય તેના સંગનો સવ� �કાર ે�યાગ કરવો. અને જ ેએમ કહેતો હોય જ,ે ‘આ ને આ દેહે કરીને કૃતાથ�
થયા છીએ. ને કામ, �ોધ, મદ, મ�સર, માન ઈ�યાિદક દોષનો શો ભાર છે ? ભગવાન ને સંતના �તાપે કરીને એ સવ�નો
નાશ કરી નાખીશું.’ એમ જ ેકહેતો હોય ને તે કામાિદક દોષને નાશ કરવાના ઉપાયમાં ત�પર થઈને મં�યો હોય, તેનો
સંગ સવ� �કાર ેકરવો.”

19. લોયા ૧૦ ( para.10)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને ક�ું જ,ે “હે મહારાજ! હવે તમે જ ે�� પૂછતા હતા તે પૂછો.” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “માયામાં તે કેવળ દુઃખ છે કે સુખ પણ કાંઈક છે ? એ �� છે.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ
ક�ું જ,ે “માયા તો કેવળ દુઃખદાયી છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “માયામાંથી ઊપ�ા એવા જ ેસ�વ, રજ અને
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તમ; એ �ણ ગુણ, તેમાં જ ેસ�વ છે તે તો સુખ�પ કહેવાય છે. તથા �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે ‘स�ं य��दश�नम् ‘
તથા સ�વગુણની સંપિ� તે �ાન, વૈરા�ય, િવવેક, શમ દમાિદક છે. એવી જ ેમાયા તે કેવી રીતે દુઃખ�પ છે ? અને વળી
એકાદશ�કંધમાં ક�ું છે જ,ે “िव�ािव�े मम तनू िव�यु�व ! शरी�रणाम् । बंधमो�करी आ�े मायया मे िविनिम�ते ।।”
માટે મો�ને કર ેએવી જ ેિવ�ા�પ માયા તે કેવી રીતે દુઃખદાયી છે ?” પછી એ ��ને સાંભળીને મુ�ાનંદ �વામી
આિદક સવ� પરમહંસ બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! એનો ઉ�ર અમથી થાય નિહ, એનો ઉ�ર તો કૃપા કરીને તમે જ કરો.”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે યમરા�નું જ ે�પ તે પાપી �વને અિત ભયાનક િવકરાળ જણાય છે તથા મોટા
મોટા દાંત ને મોટંુ મુખ ભયાનક દેખાય છે તથા કાજળ જવેું કાળું ને પવ�ત જવેું મોટંુ ને કાળ જવેું ભયાનક એવું દુઃખ�પ
દેખાય છે. અને પુ��વાળા જ ે�વ તેને તો તે યમરા�નું �પ અિતશય સુખદાયી િવ�ણુના જવેું જણાય છે, તેમ માયા
છે તે જ ેભગવાનથી િવમુખ છે તેને તો અિત બંધન કરનારી છે ને અિત દુઃખદાયી છે અને જ ેભગવાનના ભ� છે તેને
તો એ માયા અિતશય સુખદાયી છે અને માયાના કાય� જ ેઇિ��યો, અંતઃકરણ અને દેવતા, તે સવ� ભગવાનની ભિ�ને
અિત પુ� કર ેછે. માટે ભગવાનના ભ�ને તો માયા દુઃખદાયી નથી, પરમ સુખદાયી છે.”

20. લોયા ૧૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ કૃપા કરીને બો�યા જ,ે “આ �વ છે તે અ�યા�, અિધભૂત અને અિધદેવપણે કરીને સવ� દેહમાં
નખ-િશખા પય��ત �યાપીને ર�ો છે અને દેવતા ને ઇિ��યો�પે કરીને �વનું ભો�ાપણું છે, પણ દેવતા-ઇિ��યોથી
પૃથ�પણે ભો�ા નથી.”

21. લોયા ૧૫ ( para.6)

�યાર ેવળી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એ ભગવાન ઇિ��યાિદકના આ�યપણે ર�ા છે, તે પુ�ષ�પે
કરીને ર�ા છે કે અ�ર�પે ર�ા છે કે પોતે �વયં પુ�ષો�મપણે ર�ા છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�વ,
પુ�ષ, અ�ર અને પુ�ષો�મ; એ સવ�નું તજે �કાશપણે તો સ�તીય છે, માટે એમના �કાશના ભેદ પાડવાને તો કોઈ
સમથ� છે નિહ અને ભેદ તો અિતશય છે, પણ તે ભેદને દેખવાને કોઈ સમથ� નથી અને જનેે એ ભગવાન કૃપા કર ેછે તેણે
કરીને તેને �કાશમય એવો િદ�ય દેહ બંધાય છે. પછી તે એમ �ણે છે જ,ે ‘આ હંુ છંુ ને આ પુ�ષ છે ને આ અ�ર છે ને
એ સવ�થી િવલ�ણ એવા આ પુ�ષો�મ છે.’ એવી રીતે એ સવ�ને પૃથ�પણે દેખે છે ને એમના �કાશને પણ
િવલ�ણપણે દેખે છે, પણ બીજો તો કોઈ પૃથક્ દેખવાને અથ� સમથ� થાય નિહ. માટે એ ભગવાન સૂઝે એ �પે કરીને
ર�ા છે, પણ પોતે જ ર�ા છે.”

22. પંચાળા ૩ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેઆ�ા કરી જ,ે “કીત�ન ગાઓ.” પછી, ‘સખી આજ મોહન દીઠા ર ેશેરીએ આવતા ર’ે એ કીત�ન
પરમહંસ ગાવા લા�યા. �યાર ેવળી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે કીત�ન રાખો, અને કીત�ન ગાયા તેમાં હેત બહુ છે. તે
હેતનો અમે િવચાર કય� જ,ે ‘હેત મોટી વાત છે અને હેતે કરીને ભગવાનને ભજવા એ ઠીક છે’ પણ સારી પેઠે િવચારીને
જોયું �યાર ેએમ જણાણું જ,ે ‘હેત છે તે જ ભગવાનની માયા છે.’ કેમ જ,ે �ીઓ પર�પર બોલતી હોય, જોતી હોય,
�પશ� કરતી હોય, તેમાં બી� રીતનું હેત છે; અને પુ�ષ હોય ને પર�પર બોલે, જુવે, �પશ� કર ેતેમાં પણ બી� રીતનું
હેત છે; અને પુ�ષ જ ેતે �ીને જોતો હોય ને આિલંગન કરતો હોય, તેની વાતા� સાંભળતો હોય, તેનો સુગંધ લેતો હોય ને
તેની વાતા� કરતો હોય તેને િવષે જવેું હેત થાય છે ને તે �ીમાં પુ�ષનું મન આકષ�ણ થઈ �ય છે તેવું પુ�ષને પુ�ષમાં
નથી થતું; તથા �ી હોય ને પુ�ષને જોતી હોય, આિલંગન કરતી હોય, ઈ�યાિદક પુ�ષના સંબંધે કરીને �ીને હેત જવેું
પુ�ષમાં થાય છે ને તેનું મન પુ�ષમાં સમ�પણે ખ�ચાઈ �ય છે તેવું �ીને �ીમાં નથી થતું. માટે જ ેથકી જગતનો
�વાહ છે ને જ ે�વને સંસૃિત ને બંધનની કરનારી છે એવી જ ેભગવાનની માયા તે જ હેત�પે છે. પછી એમ િવચાર
થયો જ,ે ‘શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ; એ જ ેપંચિવષય છે તે બીજ ેઠેકાણેથી િમ�યા કરીને એક ભગવાનમાં જ
આ�યંિતક સુખ �ણીને જો�યા હોય તે તો ઠીક છે, તે માયા નથી.’ પછી વળી તેમાં પણ િવચાર થયો જ,ે એ પણ ઠીક
નિહ; કાં જ,ે ભગવાનનાં �પ કરતા અિધક �પ, અિધક �પશ�, અિધક રસ, અિધક ગંધ, અિધક શ�દ તે બી�ને િવષે
જણાય તો ભગવાનને મૂકીને તેને િવષે હેત થઈ �ય. જમે સોળ હ�ર ને એકસો જ ે�ીકૃ�ણભગવાનની �ીઓ હતી તે
જ�મા�તર ેઅ�સરાઓ હતી. તેમણે ��ા પાસે વર મા�યો જ ે‘હે મહારાજ ! અમે દેવ, દૈ�ય અને મનુ�ય એ સવ�નો �પશ�
કય� છે, પણ જ ેનારાયણ પુ�ષ છે તેનો પિતભાવે �પશ� નથી કય�; માટે એવી કૃપા કરો જ,ે એ અમારા પિત થાય.’
પછી ��ાએ ક�ું જ,ે ‘તમે તપ કરો, તમારા પિત નારાયણ થશે.’ �યાર ેતેમણે ઘણું તપ કયુ�. પછી તેમની ઉપર
અ�ાવ� ઋિષ તથા નારદમુિન તે પણ �સ� થયા ને વર આ�યો જ,ે ‘તમારા પિત નારાયણ થશે.’ એવી રીતે જ�મા�તરે
ઘણુંક તપ કરીને �ીકૃ�ણ ભગવાનને પામી હતી, પણ જો ભગવાન કરતા સાંબને િવષે અિધક �પ દીઠંુ તો તેમાં મોહ
પામી. માટે જનેી એક મિત રહેતી ન હોય તેને પંચ ઇિ��યોના િવષયના સુખ સંબંધે કરીને ભગવાનમાં �ીિત કરવી તે
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ઠીક નિહ; અને જનેી મિત એકની એક િન�તક�પણે ર�ા કર ેતેને તો ઠીક છે. અને જનેે બુિ� હોય તેને ભગવાનમાં હેત
કેમ કરવું ? તો જ ેચોિવશ ત�વ છે તે થકી પોતાના �વને પૃથક્ �ણવો, ને તે �વને િવષે ખૂંતીને રહી જ ેપંચ
ઇિ��યોની વૃિ�યો તેને ઉખાડી નાખીને ઇિ��યોની વૃિ� િવના �વસ�ાપણે ર�ાં થકા િનગુ�ણપણે કરીને જટેલું
ભગવાનમાં હેત થાય તેટલું કરવું. તે િનગુ�ણપણું તે શું ? જ ેદશ ઇિ��યો તે રજોગુણની સંપિ� છે અને અંતઃકરણ ને
દેવતા તે સ�વ ગુણની સંપિ� છે અને પંચભૂત ને પંચિવષય તે તમોગુણની સંપિ� છે; તે એ �ણ ગુણની સંપિ�ઓ ને
�ણ ગુણ તેને પૃથક્ માનીને કેવળ �વસ�ાએ કરીને રહે તેને િનગુ�ણ કહીએ. એવા િનગુ�ણ થઈને ભગવાનમાં હેત
કરવું. તે ક�ું છે જ,ે ‘नैगु���था रम�े � गुणानुकथने हरेः’ તથા “प�रिन�तोऽिप नैगु�� उ�म�ोकलीलया । गृहीतचेता
राजष� आ�ानं यदधीतवान् ।।”

23. પંચાળા ૪ ( para.3)

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

24. પંચાળા ૭ ( para.3)

એવી રીતે સવ�ના કારણ ને સદા િદ�ય સાકાર એવા જ ે��ય� પુ�ષો�મનારાયણ તેની મૂિત�ને િવષે સાકરના રસની
મૂિત�ની પેઠે �યાગભાગ સમજવો નિહ ને જવેી મૂિત� દીઠી હોય તેનું જ �યાન, ઉપાસના, ભિ� કરવી; પણ તેથી કાંઇ
પૃથક્ ન સમજવું. અને તે ભગવાનમાં જ ેદેહભાવ જણાય છે તે તો નટની માયાની પેઠે સમજવો. અને જ ેઆવી રીતે
સમજ ેતેને તે ભગવાનને િવષે કોઈ રીતે મોહ થતો નથી. અને આ વાતા� છે તે કેને સમ�ામાં આવે છે ? તો જનેે એવી
�ઢ �તીિત હોય જ,ે ‘આ�યંિતક �લય થાય છે, �યાર ેપણ ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તે િદ�ય સાકાર�પે કરીને
અ�રધામને િવષે િદ�ય ભોગને ભોગવતા થકા રહે છે અને તે ભગવાનનું �પ ને ભગવાનના ભ�ના �પ તે અનંત
સૂય�-ચં�ના �કાશ સરખા �કાશે યુ� છે;’ એવી �તની જનેે �ઢ મિત હોય તે જ આ વાતા�ને સમ� શકે. અને એવા
તજેોમય િદ�યમૂિત� જ ેભગવાન તે �વોના ક�યાણને અથ� ને પોતાને િવષે નવ �કારની ભિ� �વોને કરાવવાને અથ�
કૃપા કરીને પોતાની જ ેસવ� શિ�ઓ, ઐ�ય�, પાષ�દ તેણે સિહત થકા જ મનુ�ય જવેા થાય છે, �યાર ેપણ જ ેએવા
મમ�ના �ણનારા છે તે ભગવાનનું �વ�પ અ�રધામને િવષે જવેું ર�ું છે તેવું જ પૃ�વીને િવષે જ ેભગવાનનું
મનુ�ય�વ�પ ર�ું છે તેને સમજ ેછે, પણ તે �વ�પને િવષે ને આ �વ�પને િવષે લેશમા� ફેર સમજતા નથી; અને
આવી રીતે જણેે ભગવાનને ���ા, તેણે ત�વે કરીને ભગવાનને ���ા કહેવાય. અને તેને માયાની િનવૃિ� થઇ
કહેવાય. અને એમ જ ે�ણે તેને �ાની ભ� કહીએ ને તેને એકાંિતક ભ� કહીએ. અને આવી રીતે જનેે ��ય�
ભગવાનના �વ�પની �ઢ ઉપાસના હોય ને તેને ભગવાનના �વ�પમાં કોઈ િદવસ માિયકપણાનો સંશય ન થતો હોય
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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.

25. ગઢડા મ�ય ૭ ( para.3)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જનેે વૈરા�ય ન હોય તે શો ઉપાય કર ે�યાર ેિવકાર ટળે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વૈરા�યહીન હોય તે તો કોઈ મોટા સંત હોય, તેની અિતશય સેવા કર ેઅને પરમે�રની
આ�ામાં જમે કહે તેમ મં�યો રહે. પછી પરમે�ર તેને કૃપા�િ�એ કરીને જુવે જ,ે ‘આ િબચારો વૈરા�ય રિહત છે, તેને
કામ�ોધાિદક બહુ પીડે છે. માટે એના એ સવ� િવકાર ટળો;’ તો ત�કાળ ટળી �ય અને સાધને કરીને તો બહુકાળ
મહેનત કરતા કરતા આ જ�મે ટળે અથવા બીજ ેજ�મે ટળે. અને તરત જ ેિવકારમા� ટળે તે તો પરમે�રની કૃપાએ
કરીને ટળે.”

26. ગઢડા મ�ય ૩૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનના �વ�પમાં
અખંડ વૃિ� રહે તેનો શો ઉપાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉપાય તો ચાર �કારનો છે. તેમાં એક તો
જનેા િચ�નો ચોટવાનો �વભાવ હોય, તે �ાં ચોટાડે �યાં ચોટી �ય, તે જમે પુ�કલ�ાિદકમાં ચોટે છે, તેમ પરમે�રમાં
પણ ચોટે; માટે એક તો એ ઉપાય છે. અને બીજો ઉપાય એ છે જ,ે અિતશય શૂરવીરપણું; તે શૂરવીરપણું જનેા હૈયામાં
હોય ને તેને જો ભગવાન િવના બીજો ઘાટ થાય તો પોતે શૂરવીર ભ� છે માટે તેના �દયમાં અિતશય િવચાર ઉપજ,ે
તે િવચાર ેકરીને ઘાટમા�ને ટાળીને અખંડ ભગવાનના �વ�પમાં વૃિ� રાખે છે. અને �ીજો ઉપાય તે ભય છે; તે જનેા
�દયને િવષે જ�મ, મૃ�યુ ને નરક ચોરાશી તેની બીક અિતશય રહેતી હોય, તે બીકે કરીને ભગવાનના �વ�પમાં અખંડ
વૃિ� રાખે છે. અને ચોથો ઉપાય તે વૈરા�ય છે; તે જ ેપુ�ષ વૈરા�યવાન હોય, તે સાં�યશા�ને �ાને કરીને દેહ થકી
પોતાના આ�ાને જુદો સમ�ને, તે આ�ા િવના બી� સવ� માિયક પદાથ�ને અસ�ય �ણીને, પછી તે આ�ાને િવષે
પરમા�ાને ધારીને તેનું અખંડ િચંતવન કર.ે અને એ ચાર ઉપાય િવના તો જનેા ઉપર ભગવાન કૃપા કર ેતેની તો વાત ન
કહેવાય; પણ તે િવના બી� તો અનંત ઉપાય કર ેતો પણ ભગવાનને િવષે અખંડવૃિ� રહે નિહ. અને ભગવાનને િવષે
અખંડવૃિ� રહેવી તે તો ઘણું ભાર ેકામ છે. તે જનેે અનેક જ�મના સુકૃત ઉદય થયા હોય તેને ભગવાનના �વ�પમાં
અખંડ વૃિ� રહે છે ને બી�ને તો અખંડ વૃિ� રાખવી મહાદુલ�ભ છે.”

27. ગઢડા મ�ય ૪૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ કૃપા કરીને પોતાના ભ�જનને ઉપદેશ કરતા થકા બો�યા જ,ે “જનેે પરમે�ર ભજવા હોય તેને
ભગવાનની અથવા ભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી મળે �યાર ેપોતાનું મોટંુ ભા�ય માનીને સેવા કરવી; તે પણ
ભગવાનની �સ�તાને અથ� ને પોતાના ક�યાણને અથ� ભિ�એ કરીને જ કરવી, પણ કોઈક વખાણે તે સા� ન કરવી.
અને �વનો તો એવો �વભાવ છે જ,ે ‘જમેાં પોતાને માન જડે તે જ કરવું સા� લાગે, પણ માન િવના એકલી તો
ભગવાનની ભિ� કરવી પણ સારી લાગે નિહ.’ અને જમે �ાન હોય તે સૂકા હાડકાને એકાંતે લઈ જઈને કરડે, પછી
તેણે કરીને પોતાનું મોઢંુ છોલાય ને તે હાડકંુ લોહીવાળું થાય તેને ચાટીને રા� થાય છે, પણ મૂખ� એમ નથી �ણતો જ,ે
‘મારા જ મોઢાનું લોહી છે, તેમાં હંુ �વાદ માનું છંુ.’ તેમ ભગવાનનો ભ� હોય તો પણ માન�પી હાડકાને મૂકી શકતો
નથી અને જ ેજ ેસાધન કર ેછે, તે માનને વશ થઈને કર ેછે; પણ કેવળ ભગવાનની ભિ� �ણીને ભગવાનની
�સ�તાને અથ� કરતો નથી અને ભગવાનની ભિ� કર ેછે, તેમાં પણ માનનો �વાદ આવે છે, �યાર ેકર ેછે; પણ કેવળ
ભગવાનની �સ�તાને અથ� નથી કરતો. અને માન િવના કેવળ ભગવાનની �સ�તાને અથ� ભગવાનની ભિ� તો
રતન� તથા મીયા�ં જવેા કોઈક જ કરતા હશે, પણ સવ�થી તો માનનો �વાદ મૂકી શકાતો નથી.” પછી તે ઉપર
મુ�ાનંદ �વામીએ તુલસીદાસની સાખી કહી જ,ે ‘कनक त�ो कािमनी त�ो, त�ो धातुको संग । तुलसी लघु भोजन
करी, जीवे मानके रंग ।।’ એ સાખીને સાંભળીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જવેો �વને માનમાંથી �વાદ આવે છે,
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તેવો તો કોઈ પદાથ�માંથી આવતો નથી. માટે માનને ત�ને જ ેભગવાનને ભજ ેતેને તો સવ� હિરભ�માં અિતશય
મોટો �ણવો.”

28. 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.”

29. ગઢડા મ�ય ૬૪ ( para.4)

એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન તે મુમુ�ુને સવ� �કાર ેભજન કરવા યો�ય છે. શા માટે જ,ે બી� અવતારને િવષે તો એક કે બે
કળાનો �કાશ હોય છે અને �ીકૃ�ણભગવાનને િવષે તો સવ� કળાઓ છે. માટે એ �ીકૃ�ણભગવાન તો રિસક પણ છે, ને
�યાગી પણ છે, ને �ાની પણ છે, ને રા�િધરાજ પણ છે, ને કાયર પણ છે, ને શૂરવીર પણ છે, ને અિતશય કૃપાળુ પણ
છે, ને યોગકળાને િવષે �વીણ છે, ને અિતશય બિળયા પણ છે, ને અિતશય છિળયા પણ છે, માટે સવ� કળાએ સંપ�
તો એક �ીકૃ�ણભગવાન જ છે. અને તે �ીકૃ�ણભગવાનનું જ ેઅ�રધામ તેને આિ�ત જ ેઅનંતકોિટ ��ાંડ તે પણ
સદાય રહે છે. તેમાંથી જ ે��ાંડની સો વષ�ની આવરદા પૂરી થાય તે ��ાંડનો નાશ થાય, તેણે કરીને કાંઈ સવ�
��ાંડનો નાશ થતો નથી. માટે �લયકાળમાં શા સા� ક�યાણ કયુ� જોઈએ ? સવ� ��ાંડ વસે જ છે તો ! એવી રીતે એ
��નું સમાધાન છે.” એવી રીતે પરો�પણે પોતાના પુ�ષો�મપણાની વાતા� �ી�મહારાજ ેકરી. તેને સાંભળીને સવ�
હિરભ� એમ �ણતા હવા જ,ે એ જ જ ે�ીકૃ�ણ પુ�ષો�મ તે જ આ ભિ� ધમ�ના પુ� �ી�મહારાજ છે.

30. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.6)

પછી ગોપાળાનંદ �વામીને �ી�મહારાજ પૂછતા હવા જ,ે “અ�ાંગ યોગ િસ� થાય છે અથવા આ�દશ�ન થાય છે, તે
તો ભગવાન ને ભગવાનના સંતની કૃપા થકી થાય છે. તે એ યોગ ને આ�દશ�ન િસ� થયાનું કારણ જ ેભગવાન ને
ભગવાનના સંત, તેને િવષે વૃિ� ગૌણ થઈ �ય છે અને અ�ાંગયોગ ને આ�દશ�ન એને િવષે વધુ લગની થાય છે, તેનું
શું કારણ હશે?” પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “એને યોગા�યાસ કરતે થકે યોગ િસ� થાય છે, તેનું કાંઈક માન
આવે છે; તેણે કરીને ભગવાનની કોર ેકાંઈક વૃિ� ગૌણ થઈ �ય છે.”

31. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.7)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ેિસ� દશાને પામે �યાર ેએ યોગી છે તે ���પ થાય છે. તે ��માં તો કોઈ
�તનું માન હોય નિહ; માટે ઉ�ર સંભવે નિહ.” પછી ગોપાળાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “હે મહારાજ! એ તો કાંઈ
સમ�તું નથી; માટે તમે કૃપા કરીને કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો એમ સમજવું જ,ે �ાર ેપોતાની
ખો� કાઢવી હોય �યાર ેતેને મોટાઓનાં વચનની સા�ય લઈને કાઢવી. જમે કોઈક �યવહાિરક કામ હોય ને તે કામને
અિતશય િસ� કરવું હોય, �યાર ેસારાં સારાં માણસની સાઈદી કરવી; તેમ અહી ંપણ એ સાઈદી છે જ,ે શુકદેવ�
���વ�પ થયા હતા, તો પણ અિત �ીિતએ કરીને�ીમદ્ ભાગવતભ��ા અને આજ િદવસ સુધી પણ ભગવાનની
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ભિ�ને જ કર ેછે. અને શૌનકાિદક અ�યાશી હ�ર ઋિષ તે ���વ�પ છે, તો પણ સૂતપુરાણીના મુખ થકી
ભગવાનની કથાને સાંભળે છે. એવી �તના વચનની સા�ય ભિ�ની �ઢતાને અથ� લેવી. અને જ ેખો� પોતાના
���ામાં ન આવતી હોય તેની કોરની ભગવાનને આગળ �ાથ�ના કરવી જ,ે ‘હે મહારાજ! મારામાં જ ેજ ેખો� હોય તે
કૃપા કરીને નાશ કર�ો.’ જમે કોઈક પુ�ષને માથે કલંક આ�યું હોય ને તે કલંક ટા�યાનો કોઈ સાઈદી ન હોય, �યાર ેતે
લોઢાનો ગોળો રાતોચોળ હોય તેને ઉપાડીને પોતાનું કલંક ટાળે છે; તેમ જ ેદોષ ન ઓળખાતો હોય �યાર ેતે દોષ
ટાળવાને અથ� ભગવાનની �તુિત કરવી, એ તે લોઢાનો ગોળો ઝા�યા જવેી છે. એમ કરીને પોતાની ખો�ને ટાળવી;
એ તમારા ��નો ઉ�ર છે.”

32. 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
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.”

33. વરતાલ ૧૭ ( para.3)
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પછી �ી�મહારાજ ેબીજો �� પૂ�ો જ,ે “એક �યાગી સંત છે તે તો કેવળ િનવૃિ�માગ�વાળા છે અને તે એમ �ણે છે
જ,ે ‘અમે આ�ા છીએ,’ પણ દેહને પોતાનું �પ માનતા નથી ને તેના દેહની રીિત તો જડ ને ઉ�મ�ના જવેી હોય, અને
તે પુ�ષને �િત, વણ�, આ�મ; તેનું અિભમાન હોય નિહ, ને ખાવું, પીવું, ઊઠવું, બેસવું; તે સવ� ઘેલાના જવેું હોય, પણ
લોકમાં ભળતું આવે તેવું ન હોય. ને એવા જ ે�યાગી હોય તેને કોઈનો સંગ પણ રહે નિહ. જમે વનનું મૃગલું હોય તેની
પેઠે ઉ�મ� થકો એકલો ફરતો રહે ને એને કોઈ રીતનું બંધન પણ થાય નિહ. અને બી� �યાગી સંત છે. તે તો
િનવૃિ�માગ�વાળા છે તો પણ �વૃિ�માગ�માં વત� છે અને જ ે�વૃિ�ને યોગે કરીને કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર,
આશા, તૃ�ણા ઈ�યાિદક દોષ �દયને િવષે �વત� તેવી િ�યાને િવષે �વત� છે, �યાર ેકોઈક �તનો અંતરમાં િવકાર પણ
થઈ આવે છે. માટે એ �યાગીને એ �વૃિ�માગ�માં રહેવું ઘટે કે ન ઘટે? અને વળી એ �વૃિ�માગ�માં રહેતાં થકા કેવી રીતે
િનિવ�કાર રહેવાય ? અને તમે કહેશો જ,ે ‘જો પરમે�રની આ�ાએ કરીને એ �વૃિ�માગ�માં રહે તો બંધન ન થાય.’ તે
ઉપર એ આશંકા છે જ,ે ‘પરમે�રની આ�ાએ કરીને ભાં�ય પીવે તો શું ગાંડો ન થાય ? જ�ર ગાંડો થાય.’ માટે એ
�યાગી કેવી રીતે �વૃિ�માગ�માં રહે તો બંધન ન થાય ? એ �� છે.” પછી િન�યાનંદ �વામીએ ને શુકમુિનએ એનું
સમાધાન કરવા માં�યું, પણ યથાથ� ઉ�ર થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેકેવળ િનવૃિ�ધમ�વાળા
�યાગી છે ને ઉ�મ�ની પેઠે વત� છે તે તો કેવળ આ�િન�ાવાળા �ણવા. અને વળી જ ેિનવૃિ�ધમ�વાળા �યાગી
ભગવાનની ભિ�એ યુ� છે, તેને તો પરમે�ર ે��ા એવા જ ેિનયમ તેને િવષે રહીને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�
સંબંધી જ ે�વૃિ�માગ� તેને િવષે સાવધાન થઈને જોડાવું. અને એ જ ેભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને અથ�
�વૃિ�માગ�માં જોડાવું એનું નામ જ ભિ� છે. અને એવી �વૃિ�વાળા જ ે�યાગી છે તેની બરોબર િનવૃિ�માગ�વાળો જે
કેવળ આ�િન� �યાગી તે થઈ શકતો નથી. શા માટે જ,ે આ તો �યાગી છે ને િનવૃિ�માગ�વાળા છે તો પણ ભગવાન ને
ભગવાનના ભ�ની સેવાને અથ� �વૃિ�માં �વત� છે. અને એ જ ેભગવાનનો ભ� �યાગી તેને તો પરમે�રના િનયમમાં
રહીને �વૃિ�માગ�ને િવષે રહેવું, પણ પરમે�રના િનયમથી અિધક પણ વત�વું નિહ ને �યૂન પણ રહેવું નિહ, અને કામ,
�ોધ, લોભ, મોહ, આશા, તૃ�ણા, �વાદ; એ આિદક જ ેિવકાર, તેનો �યાગ કરીને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ની
સેવાને અથ� �વૃિ�માગ�ને િવષે વત�વું, તો એને કોઈ �તનું બંધન થાય નિહ. અને કેવળ આ�િન�ાવાળો જ ે�યાગી તે
કરતા તો આ �યાગી અિતશય �ે� છે ને ભગવાનની કૃપાનું પા� છે.”

34. 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.”

35. 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
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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.ે”

36. ગઢડા અં�ય ૧૦ ( para.3)

એવી રીતના જ ે�ી�મહારાજના વચન, તેને સાંભળીને તે �ા�ણ એમ બો�યો જ,ે “હે મહારાજ! તમે જ ે�� કય� તે
સ�ય છે, ને તમારા ��નો ઉ�ર કરવાને આ પૃ�વી ઉપર કોઈ સમથ� નથી અને મારા મનને તો તમારા �વ�પની �ઢ
�તીિત આવી છે જ,ે ‘તમે તો સવ� આચાય�ના આચાય� છો ને ઈ�રના ઈ�ર છો.’ માટે મને તમારો િસ�ાંત હોય તે કૃપા
કરીને કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વેદ, પુરાણ, ઇિતહાસ ને �મૃિતઓ; એ સવ� શા�માંથી અમે એ િસ�ાંત
કય� છે જ;ે �વ, માયા, ઈ�ર, �� અને પરમે�ર; એ સવ� અનાિદ છે. અને માયા છે તે તો પૃ�વીને ઠેકાણે છે અને
પૃ�વીમાં ર�ા જ ેબીજ તેને ઠેકાણે �વ છે અને ઈ�ર તો મેઘને ઠેકાણે છે. તે પરમે�રની ઈ�છાએ કરીને પુ�ષ�પ જે
ઈ�ર તેનો માયા સંઘાથે સંબંધ થાય છે �યાર ેજમે મેઘના જળના સંબંધે કરીને પૃ�વીમાં હતા જ ેબીજ તે સવ� ઉગી
આવે છે, તેમ માયામાંથી અનાિદ કાળના �વ હતા તે ઉદય થઈ આવે છે, પણ નવા �વ નથી થતા. માટે જમે ઈ�ર
અનાિદ છે તેમ માયા પણ અનાિદ છે ને તે માયાને િવષે ર�ા જ ે�વ તે પણ અનાિદ છે. પણ એ �વ પરમે�રના અંશ
નથી. એ તો અનાિદ �વ જ છે, તે �વ �ાર ેપરમે�રને શરણે �ય �યાર ેભગવાનની માયાને તર ેને નારદ-
સનકાિદકની પેઠે ���પ થઈને ભગવાનના ધામમાં �ય છે ને ભગવાનનો પાષ�દ થાય છે. એવી રીતે અમારો િસ�ાંત
છે.” એવી રીતના જ ે�ી�મહારાજના વચન, તેને સાંભળીને તે �ા�ણ પોતાના વૈ�ણવપણાના મતનો �યાગ કરીને
�ી�મહારાજનો સમા�ય કરતો હવો અને ઉ�વ સં�દાયની દી�ાને �હણ કરતો હવો.

37. ગઢડા અં�ય ૧૧ ( para.5)

પછી વળી �ી�મહારાજ ેપરમહંસ ��યે �� પૂ�ો જ,ે “�નકી�ને રામચં��એ વનવાસ દીધો �યાર ે�નકી�એ
અિતશય િવલાપ કરવા માં�યો. �યાર ેલ�મણ� પણ અિતશય િદલગીર થયા. પછી સીતા� લ�મણ� ��યે બો�યા
જ,ે “હંુ મારા દુઃખ સા� નથી રોતી, હંુ તો રામચં��ના દુઃખ સા� રોઉં છંુ. શા માટે જ,ે રઘુનાથ� અિત કૃપાળુ છે. તે
લોકાપવાદ સા� મને વનમાં મૂકી, પણ હવે એમ િવચારતા હશે જ,ે ‘સીતાને મ� વગર વાંકે વનમાં મૂકી છે.’ એમ
�ણીને કૃપાળુ છે તે મનમાં બહુ દુઃખ પામતા હશે, માટે રામચં��ને કહે�ો જ,ે સીતાને તો કાંઈ દુઃખ નથી ને
વા�મીક ઋિષના આ�મમાં જઈને સુખે તમા�ં ભજન કરશે. માટે તમે સીતાને દુઃખે કરીને કાંઈ દુઃખ પામશો મા.” એમ
સીતા�એ લ�મણ� સંગાથે કહી મોક�યું, પણ કોઈ રીતે રામચં��નો અવગુણ લીધો નિહ. એવી રીતે જ ેભગવાન ને
ભગવાનના ભ�નો કોઈ રીતે અવગુણ લે નિહ અને વૈરા�ય ને ધમ� તે તો સામા�યપણે હોય; એક હિરભ� તો એવો છે
અને બીજો હિરભ� છે તેને તો વૈરા�ય અને ધમ� તો અિત આકરાં છે પણ સીતા�ના જવેી સમજણ નથી. એ બે
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�કારના હિરભ� છે, તેમાં કયા સંઘાથે અિતશય �ીિત રાખીને સોબત કરવી ?” પછી ચૈત�યાનંદ�વામીએ ક�ું જ,ે
“ધમ� ને વૈરા�ય જો સામા�યપણે હોય તો પણ જનેી �નકી�ના જવેી સમજણ હોય તેનો જ અિતશય �ીિત કરીને
સમાગમ કરવો, પણ અિતશય વૈરા�ય અને ધમ�વાળો હોય ને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેતો હોય તો
તેનો સંગ કરવો નિહ.” પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “યથાથ� ઉ�ર થયો.”

38. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “કીત�નભિ�ની સમાિ� કરો ને ��-ઉ�ર કરીએ,” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ હાથ
જોડીને પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ! પરમે�ર થકી તો બીજંુ કાંઈ સાર વ�તુ નથી, તો પણ એ પરમે�રમાં એ �વને કેમ �ઢ
�ીિત થતી નથી ? એ �� છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એને િવવેક નથી. જો િવવેક હોય તો એમ િવચાર થાય
જ,ે માર ેતો ��ચય��ત છે તો પણ �ીના સુખની તૃ�ણા �દયમાંથી ટળતી નથી તે એ બહુ ખોટંુ છે. અને તે �ીનું સુખ
તો ચોરાશી લાખ યોિનમાં �ાં �ાં જ�મ ધયા� �યાં �યાં સવ�� �ા� થયું છે; તે પણ મનુ�ય દેહથી અિધક �ા� થયું છે.
કેમ જ,ે એ �વ બકરો થયો હશે �યાર ેહ�ર બકરીઓને પોતે એકલો ભોગવતો હશે અને �ાર ેઘોડો કે પાડો કે સાંઢ
કે બૂિઢયો વાનરો ઈ�યાિદક પશુના દેહને પા�યો હશે �યાર ેતેને િવષે પોતપોતાની �િતની અિતશય �પવાન ને
યૌવનવાન એવી અનંત �ીઓ તે એકેએક એને મળી હશે. અને તેમાં કાંઈ �ાર�ધનું કારણ નથી ને ભગવાનની કૃપાનું
પણ કારણ નથી; એ તો સહેજ ેમળી હતી. અને વળી પણ જો ભગવાનનું ભજન નિહ કર ેતો જ ેજ ેયોિનમાં જશે �યાં
�યાં અનંત �ીઓ �ા� થશે. ને તેમાં કોઈ દેવતાનું પણ સેવન-પજૂન નિહ કયુ� જોઈએ ને કોઈ મં�નો પણ જપ નિહ
કય� જોઈએ; એ તો સહેજ ેજ તે �ીઆિદકનાં સુખને પામશે. અને આ �વે કેટલીક વાર દેવતા થઈને દેવલોકના પણ
સુખ ભોગ�યા છે ને કેટલીક વાર ચ�વત� રા� થઈને પૃ�વીમાં પણ અનંત સુખ ભોગ�યા છે તો પણ એ �વને
�ીઆિદક જ ેપદાથ� છે તેને ભોગ�યાની તૃ�ણા ટળતી નથી. ને �ીઆિદકનું જ ેસુખ છે તેનું અિતશય દુલ�ભપણું �ણે
છે ને તેનું અિત માહા��ય �ણીને તેમાં �ીિત કર ેછે, તે �ીિત કોઈ રીતે ટાળી ટળતી નથી; એ પાપે કરીને પરમે�રમાં
�ઢ �ીિત થતી નથી. અને એવી મિલન વાસના આ �વને થાય છે તે અમે નજર ેદીઠી છે. �ાર ેઅમે નાના હતા �યારે
અયો�યાપુરીમાં એક િશવનું મંિદર હતું, તેમાં જઈને અમે સૂતા. �યાં એક કાય�થ િન�ય િશવનું પજૂન કરવાને આવતો.
તે િશવની પ�ૂ કરીને ગાલ વ�ડીને િશવ પાસે એમ વર માગતો જ,ે ‘હે મહારાજ ! હે િશવ� ! મને કોઈ િદવસ
મનુ�યનો અવતાર દેશો મા. શા માટે જ,ે મનુ�ય દેહમાં તો તાંબું ખાઈ ખાઈને મરી ગયા, પણ �ીનું સુખ સારી પેઠે
ભોગવાતું નથી. માટે હે િશવ� ! મને તો જ�મોજ�મ લંબકણ�નો જ અવતાર દે�ો, જ ેલાજમયા�દા મૂકીને સારી પેઠે
�ીનું સુખ તો ભોગવીએ !’ એમ િન�ય િશવ� પાસે વર માગતો. એવી રીતે આ �વના �દયમાં પાપ�પ વાસના થાય
છે, માટે એને કોઈ રીતે પરમે�રમાં �ીિત થતી નથી.”

39. ગઢડા અં�ય ૧૮ ( para.5)

પછી �ી�મહારાજ ેપરમહંસ ��યે �� પૂ�ો જ,ે “જ ેભગવાનના ભ�ને દેહાિભમાનની િનવૃિ� થઈ હોય ને
પંચિવષયનો અભાવ થઈ ગયો હોય, તે બી� સવ� ભ�ને કેમ ક�યામાં આવે ?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ ે“હે
મહારાજ ! આ તમારા ��નો ઉ�ર અમારાથી નિહ થાય; માટે તમે કૃપા કરીને કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“ભગવાનનો ભ� ગૃહ�થા�મી હોય અથવા �યાગી હોય ને તેને દેહાિભમાન તથા પંચિવષયમાંથી આસિ� તે તો
િનવૃ� થઈ હોય, પછી પરમે�રની આ�ાએ કરીને જવેી રીતે ઘટે તેવી રીતે દેહાિભમાન પણ રા�યું જોઈએ અને જમે
જનેે યો�ય હોય તેમ પંચિવષય પણ ભોગ�યા જોઈએ. �યાં ��ાંત-જમે અિતશય દૂબળું ઢોર હોય તેને હેઠે લાકડાં
ભરાવીને ને િશંગડે-પૂંછડે ઝાલીને ઊભું કર,ે તે �ાં સુધી એ માણસ ઝાલી રહે �યાં સુધી ઊભું રહે અને �ાર ેમાણસ
મૂકી દે �યાર ેપૃ�વી ઉપર પડી �ય. તેમ જ ેિનવા�સિનક હોય તેને તો �ાં સુધી પરમે�ર આ�ાએ કરીને જટેલી
િ�યામાં જોડે તેટલી જ િ�યાને કરીને રહેવા દે. જમે કોઈક પુ�ષના હાથમાં તીર કમા�ય હોય, તે �ાં સુધી એ પુ�ષ
ખ�ચે �યાં સુધી કમા�ય કરડી થાય અને �ાર ેએ પુ�ષ કમા�યને ખ�ચતો આળસી �ય �યાર ેએ કમા�ય ઢીલી થઈ �ય
છે. તેમ જ ેિનવા�સિનક પુ�ષ છે તે તો જટેલી પરમે�રની આ�ા હોય તેટલા જ �યવહારમાં જોડાય પણ આ�ાથી
બહાર કાંઈ ન કર.ે અને જ ેસવાસિનક હોય તે તો જ ેજ ે�યવહારમાં જોડાયો હોય, તે �યવહારમાંથી પોતાની મેળે છૂટી
શકે નિહ, અને પરમે�રની આ�ાએ કરીને પણ છૂટી શકે નિહ. એવી રીતે િનવા�સિનક પુ�ષ ને સવાસિનક પુ�ષના
લ�ણ છે.”

40. ગઢડા અં�ય ૨૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ કૃપા કરીને સવ� હિરજન ��યે બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનનો ભ� હોય તે િન�યે ભગવાનની માનસી
પ�ૂ કર.ે તે માનસી પ�ૂ કરવાની એમ િવિ� છે જ,ે ઉનાળો, િશયાળો ને ચોમાસું એ �ણ ઋતુને િવષે નોખી નોખી
માનસી પ�ૂ કરવી. તેમાં ઉનાળાના ચાર મિહના સુધી તો એમ પ�ૂ કરવી જ,ે સા�, ટાઢંુ, સુગંધીમાન, પિવ� જળ
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હોય તેણે કરીને ભગવાનને �થમ નવરાવવા. ને પછી ધોયેલો, ધોળો ખેસ સુંદર ઝીણો ને ઘાટો હોય તે પહેરવા
આપવો. અને પછી સુંદર આસન ઉપર િવરાજમાન એવા જ ેભગવાન તેના અંગ અંગ િવષે સુંદર મિળયાગર ચંદન
ઘસીને વાટકામાં ઉતારી રા�યું હોય તે ચચ�વું. તે �થમ તો લલાટને િવષે ચચ�ને લલાટને સારી પેઠે નીરખવું; તથા
હાથને િવષે ચચ�ને હાથને સારી પેઠે િનરખવા; તથા �દય, ઉદર, સાથળ, િપંડી એ આિદક જ ેઅંગ તેને િવષે તે ચંદનનું
લેપન કરી કરીને તે તે અંગને નીરખવાં; તથા ચરણારિવંદની ઉપર ને તળે સુંદર કંુકુમ ચોપડવું ને તે ચરણારિવંદને
નીરખવાં. પછી મોગરા, ચમેલી, ગુલાબ, ચંપો એ આિદક જ ેસુગંધીમાન પુ�પ તેના હાર તથા કંકણ, બાજુબંધ, ટોપી એ
આિદક જ ેઆભૂષણ તે તે પુ�પના પહેરાવવાં. અને મોગરાનાં પુ�પ જવેું ધોળું ને ઝીણું ને બહુ ભાર ેનિહ એવું વ�
મ�તકને િવષે ધરાવવું તથા ધોળી, ઝીણી ને હલકી એવી જ ેસુંદર પછેડી તે ઓઢાડવી. પછી તે ભગવાનને મળવું, તે
એક વાર મળવું, બે વાર મળવું, જવેું પોતાને હેત ઊપજ ેતેમ મળવું; તથા ભગવાનનાં ચરણારિવંદ પોતાની છાતીમાં
લેવા તથા મ�તક ઉપર ધારવા. અને તે મળવે કરીને જ ેભગવાનના અંગનું ચંદન પોતાના અંગમાં વળગે તથા
ભગવાનનાં ચરણારિવંદને પોતાની છાતીમાં ને મ�તક ઉપર ધાયા� હોય તેણે કરીને જ ેકંુકુમ વળગે તથા પુ�પના હારનાં
િચ� ઈ�યાિદ જ ેજ ેપોતાના અંગમાં વળગે તેને ધારવું; કહેતા એમ �ણવું જ,ે ‘ભગવાનનું �સાદી ચંદન, કંુકુમ ને હાર તે
મારા અંગમાં અ�યાં છે.’

41. ગઢડા અં�ય ૨૪ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ ેકૃપા કરીને એમ વાતા� કરી જ,ે “�કૃિત જ ે�વી તે �વને બહુ કઠણ છે. તથાિપ જો સ�સંગમાં
�વાથ� જણાય તો �કૃિત ટળવી કઠણ ન પડે. જમે દાદાખાચરના ઘરનાં માણસોને અમને રાખવાનો �વાથ� છે, તો
અમને જ ે�કૃિત ન ગમે તે રાખતા નથી; તેમ �વાથ� કરીને �કૃિત ટળે છે. તથા ભયે કરીને પણ ટળે છે પણ તે અિતશય
નથી ટળતી. કેમ જ,ે �ાર ેકોઈ માણસ હોય �યાર ેતેનો ભય રાખે ને માણસ ન હોય તો ન રાખે. જમે રા�ને ભયે કરીને
ચોર �કૃિતનો �યાગ કર ેછે. અને જનેો જ ે�વભાવ હોય તેની ઉપર વારંવાર અમે કઠણ વચનના ડંખ માયા� હોય ને
કચવા�યો હોય તો પણ જ ેકોઈ રીતે પાછો ન પ�યો હોય, તે ઉપર તો અમાર ેએવું હેત રહે છે, તે ��ત-�વ��માં
સંભાયા� િવના તે હેત એમનું એમ ર�ું �ય છે ને ગમે તેમ થાય પણ તે હેત ટળતું નથી.”

42. ગઢડા અં�ય ૨૪ ( para.7)

અને વળી �ી�મહારાજ ેકૃપા કરીને એમ વાતા� કરી જ,ે “મુમુ�ુને ઉ�કૃ� ગુણની �ાિ� થાય તેનું કારણ શું છે ? તો
ભગવાનની કથા વાતા� સાંભ�યામાં જનેે જટેલી �ીિત તેને તેટલો જગતનો અભાવ થાય તથા કામ, �ોધ, લોભાિદક
દોષનો નાશ થાય. અને જો કથા વાતા�માં જનેે આળસ હોય તેની કોરની એમ અટકળ કરવી જ,ે’એમાં મોટા ગુણ નિહ
આવે.’ અને શા�માં નવ �કારની ભિ� કહી છે તેમાં �વણ ભિ�ને �થમ ગણી છે. માટે જો �વણ ભિ� જનેે હોય
તો �ેમલ�ણા પય��ત સવ� ભિ�નાં અંગ એને �ા� થશે.” એવી રીતે વાતા� કરી.

43. ગઢડા અં�ય ૨૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેકૃપા કરીને એમ વાતા� કરી જ,ે “ભગવાન સંબંધી ભિ�, ઉપાસના, સેવા, ��ા, ધમ�િન�ા એ
આિદક જ ેજ ેકરવું તેમાં બી� ફળની ઈ�છા ન રાખવી, ‘એમ સ�છા�માં ક�ું છે તે તો સાચું, પણ એટલી તો ઈ�છા
રાખવી જ,ે ‘એણે કરીને મારી ઉપર ભગવાનની �સ�તા થાય.’ એટલી ઈ�છા રાખવી. અને એવી ઈ�છા રા�યા િવના
અમથું કર ેતો તેને તમોગુણી કહેવાય. માટે ભગવાનની ભિ� આિદક જ ેગુણ તેણે કરીને ભગવ��સ�તા �પ ફળને
ઈ�છવું. અને જો એ િવના બી� ઈ�છા રાખે તો ચતુધા� મુિ� આિદક ફળની �ાિ� થાય.”

44. ગઢડા અં�ય ૨૬ ( para.4)

પછી વળી �ી�મહારાજ ેકૃપા કરીને એમ વાતા� કરી જ,ે “અમને અહંકાર ન ગમે. તે અહંકાર ભિ�પણાનો હોય,
�યાગપણાનો હોય, વૈરા�યપણાનો હોય, ��પણાનો હોય, સમજણનો હોય, વત�માન પા�યાનો હોય, એ રીતનો જ ેજે
અહંકાર તે અમને ન ગમે. અને દંભ ન ગમે. તે દંભ તે શું ? તો પોતાના �દયમાં ભગવાનનો િન�ય, ભિ� અને ધમ� તે
થોડાં હોય ને બી� આગળ પોતાની મો�પ વધાયા� સા� ઉપરથી તો તેને બહુ જણાવે, તે ન ગમે. અને પોતાને અને
ભગવાનને જ ેઅભેદપણે ભજ ેતે ન ગમે. તથા જ ેિનયમ ધાય� હોય તે િનયમને ઘડીક મૂકી દે ને વળી ઘડીકમાં પાળે,
એવી રીતે જ ેિશિથલ વત�તો હોય તે ન ગમે અને ભગવાનનો મિહમા તો ઝાઝો મોટો સમજ ેને પોતાને અિતશય
તુ�છપણે સમજ,ે પણ દેહથી જુદો જ ેઆ�ા તે �પ પોતાને ન માને, તે ન ગમે. અને હવે જ ેગમે તે કહીએ છીએ જ,ે
ભગવાનનો મિહમા તો યથાથ� સમજ,ે ને પોતાના દેહથી �યિતિર� જ ેપોતાનો આ�ા, તેને ���પ સમજ ેઅને
ધમ�માં �ઢ ર�ો હોય અને ભગવાનની અચળ ભિ� કરતો હોય, અને આવી રીતનો પોતે હોય તો પણ સ�સંગમાં
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કોઈક કાંઈ ન સમજતો હોય ને ભગવાનનો િન�ય તો હોય તેને મોટો �ણે ને તેની આગળ પોતાને અિત તુ�છ �ણે,
અને વાતા� કયા�માં પોતાના મુખે કરીને પોતાની સમજણનો કેફ કોઈની આગળ લગાર પણ જણાવે નિહ, એવો જ ેહોય
તે અમને બહુ ગમે.” એવી રીતે �ી�મહારાજ વાતા� કરીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

45. ગઢડા અં�ય ૩૫ ( para.6)

પછી શુકમુિનએ �ી�મહારાજને પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! સાધુના �દયમાં ભગવાન ર�ા હોય ને તેના �ોહથી
ભગવાનનો �ોહ થાય ને તેની સેવા કરીએ તો ભગવાનની સેવા થાય, તે સાધુના લ�ણ શા છે ? તે કહો.” �યારે
�ી�મહારાજ થોડીક વાર િવચારીને કૃપા કરીને બો�યા જ,ે (૧). “�થમ તો મોટંુ લ�ણ એ છે જ,ે ભગવાનને �ારયે
પણ િનરાકાર ન સમજ.ે સદાય િદ�ય સાકારમૂિત� સમજ.ે અને ગમે એટલાં પુરાણ, ઉપિનષદ્, વેદ ઈ�યાિદક �ંથનું
�વણ થાય ને તેમાં િનરાકારપણા જવેું સાંભ�યામાં આવે તો પણ એમ �ણે જ,ે ‘કાં તો આપણને એ શા�નો અથ�
સમ�તો નથી, ને કાં તો એમાં કેમ ક�ું હશે ! પણ ભગવાન તો સદા સાકાર જ છે.’ અને જો સાકાર ન સમજ ેતો તેની
ઉપાસના �ઢ ન કહેવાય. અને સાકાર ન હોય તેને િવષે આકાશની પેઠે કતા�પણું ન કહેવાય તથા એક દેશને િવષે
રહેવાપણું ન કહેવાય. માટે ભગવાન તો સદા સાકાર જ છે ને અનેક ��ાંડની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લયના કતા� છે ને સદા
પોતાના અ�રધામને િવષે િવરાજમાન છે ને રા�િધરાજ છે ને તે જ આ ��ય� છે. એવી રીતે જ ેઆ સમજણ તે કોઈ
રીતે કોઈ કાળે ડગી ન �ય, સદા એમ જ સમજ;ે એક તો એ લ�ણ હોય. (૨). તથા એ ભગવાનની જ ેએકાંિતક ભિ�
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.”

46. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.7)

અને વળી જ ેભગવાન છે તે જવેા તો એ એક જ છે. અને ભગવાનને ભ� ભ�ને ઘણાક ભગવાનના સાધ�ય�પણાને
પા�યા છે, તો પણ તે ભગવાન જવેા તો થતા જ નથી. ને જો એ ભગવાન જવેા જ થાય તો તો ભગવાન ઘણાક થાય,
�યાર ેતો જગતની િ�થિત તે એક �તની જ ન રહે. કેમ જ,ે એક ભગવાન કહેશે, હંુ જગતની ઉ�પિ� કરીશ ને બીજો
કહેશે, હંુ જગતનો �લય કરીશ, અને વળી એક ભગવાન કહેશે, હંુ વરસાદ કરીશ ને બીજો કહેશે, હંુ નિહ ક�ં; ને એક
કહેશે, હંુ માણસના ધમ� પશુમાં કરીશ ને બીજો કહેશે, હંુ પશુના ધમ� માણસમાં કરીશ; એવી રીતે િ�થિત ન રહે. અને
આ તો જુઓને, જગતમાં કેવી રીતે બરાબર અદલ �માણે સવ� િ�યાની �વૃિ� થાય છે, પણ તલભાર પણ ફેર પડતો
નથી ! માટે સવ� િ�યાના �વતા�વનારા ને સવ�ના �વામી એક જ ભગવાન છે. તથા ભગવાન સંગાથે બી�ને દાવ
બંધાય એમ પણ જણાતું નથી. માટે ભગવાન તે એક જ છે પણ બીજો એ જવેો થતો નથી. અને આ સવ� વાત કરી તે
થોડીક છે, પણ એમાં સવ� વાત આવી ગઈ. અને આ વાતનું જ ેરહ�ય છે, તે જ ેડા�ો હોય તેને સમ�ય પણ બી�ને
સમ�ય નિહ. અને આટલી વાત સમ�ને જણેે �ઢ કરી તેને સવ� વાત સંપૂણ� થઈ, એને કાંઈ કરવું બાકી ન ર�ું. અને
આવી રીતે જ ેઅમે વાત કરી, તેને સાંભળીને ને તે વાતની જ ેભગવાનના ભ�ને �ઢતા હોય, તેનો સંગ રાખવો તો એને
આ વાતા�ની િદવસે િદવસે �ઢતા થતી �ય. અને આ વાત અમે કરીએ છીએ તે કાંઈ બુિ�ની ક�પનાએ નથી કરતા
તથા િસ�ાઈ જણાવવા સા� નથી કરતા. આ તો અમારી અજમાવેલ વાત છે, ને જમે અમે વત�એ છીએ તેમ વાત
કરીએ છીએ. કેમ જ,ે અમાર ે�ી-ધનાિદક પદાથ�નો ભાર ેયોગ છે તથા પંચિવષયનો ભાર ેયોગ છે. તથા સુરત,
અમદાવાદ, વડોદર,ે વરતાલે જઈએ છીએ �યાર ેહ�રો માણસ ભેગા થાય છે ને તે માને છે તથા વાજતે-ગાજતે અિત
સ�માન કરીને પધરાવે છે તથા �યાં �યાં ભાર ેભાર ે�યગાઓ જોયામાં આવે છે તથા ભાર ેવ�, વાહનાિદકનો યોગ
થાય છે. એ સવ� છે તથાિપ પોતાના આ�ા સામી �િ� કરીએ છીએ તથા ભગવાનના માહા��ય સામી �િ� કરીએ
છીએ, �યાર ેતે સવ�નું અિત તુ�છપણું થઈ �ય છે, ને એમાં કોઈ ઠેકાણે બંધાઈ જવાતું નથી ને પૂવ� દેહની જમે િવ�મૃિત
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છે, તેમ એ સવ�ની િવ�મૃિત થઈ �ય છે. માટે એ બે વાત અમાર ેિસ� થઈ છે તે સા� એમ અમાર ેવતા�ય છે. અને
બીજો પણ જો એ બે વાતને િસ� કર,ે તો તેને કદાિચત્ એવો કોઈક યોગ થઈ �ય, તો પણ એને એમ વતા�ય. માટે આ
વાત અવ�ય સમજવાની છે.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેકૃપા કરીને બી�ને સમ�વવા સા� પોતાનું વત�ન લઈને વાતા�
કરી અને પોતે તો સા�ાત્ �ીપુ�ષો�મનારાયણ છે.

(કુલ: 56)


