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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૨૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “જ ેરીતે �ાને કરીને િ�થિત થાય છે, તે કહીએ છીએ. તે �ાન કેવું છે ?
તો �કૃિતપુ�ષથી પર છે, અને �ાનને િવષે િ�થિત થાય છે �યાર ે�કૃિતપુ�ષ ને �કૃિતપુ�ષનું જ ેકાય� તે કાંઈ નજરમાં
આવતું નથી. અને એનું નામ �ાન�લય કહેવાય છે, અને એવી િ�થિત થાય છે તેને એકરસ ચૈત�ય ભાસે છે ને તેને િવષે
એક ભગવાનની મૂિત� જ રહે છે, પણ બીજો કોઈ આકાર રહેતો નથી. અને �ારકે તો એ �કાશમાં ભગવાનની મૂિત�
પણ દેખાય નિહ, એકલો �કાશ જ દેખાય છે ને �ારકે તો �કાશ પણ દેખાય ને ભગવાનની મૂિત� પણ દેખાય ; એને
�ાને કરીને િ�થિત �ણવી. અને જવેી ભગવાનની મૂિત� �ગટ દેખાય છે, તે મૂિત�ને િવષે અખંડ વૃિ� રહે તેણે કરીને
એવી િ�થિત થાય છે અને જનેે જવેો ભગવાનનો મિહમા સમ�ણો હોય તેના �દયમાં તેટલો જ �કાશ થાય છે, ને
તેટલો જ તેને �ણવ ને નાદ સંભળાય છે, અને જટેલો જનેે ભગવાનનો િન�ય ને મિહમા સમ�ય છે તેને તેટલા ભૂંડા
ઘાટ બંધ થઈ �ય છે અને �ાર ેભગવાનનો િન�ય યથાથ� થાય છે ને યથાથ� મિહમા સમ�ય છે �યાર ેતેને ભૂંડા
ઘાટમા� ટળી �ય છે. જમે લીબંુની એક ચીય� ચૂસી હોય તો થોડા થોડા દાંત અંબાય, પણ હળવા હળવા ચણા ચવાય
ખરા, ને જો આખું લીબંુ ચૂ�યું હોય તો ચણા ચવાય નિહ, ને મગનો દાણો પરાણે પરાણે ચવાય, અને જો ઘણા લીબંુ
ચૂ�યાં હોય તો રાંધેલો ભાત પણ ચવાય નિહ. તેમ ભગવાનનો િન�ય અને માહા��ય�પી જનેે ખટાઈ ચડી હોય તેની
ચાર અંતઃકરણ ને દશ ઇિ��યો�પ જ ેડાઢ�ો તે સવ� અંબાઈ �ય છે, �યાર ેએ �વ મન�પ પોતાની ડાઢ�ે કરીને
િવષયના સંક�પ�પી ચણાને ચાવવાને સમથ� થતો નથી, તેમ જ િચ��પ પોતાની ડાઢ�ે કરીને િવષયનું િચંતવન કરવા
સમથ� થતો નથી, તેમ જ બુિ��પ પોતાની ડાઢ�ે કરીને િન�ય કરવા સમથ� થતો નથી, તેમ જ અહંકાર�પ પોતાની
ડાઢ�ે કરીને િવષય સંબંધી અિભમાન કરવા સમથ� થતો નથી, તેમ જ પંચ �ાનઇિ��યો ને પંચ કમ�ઇિ��યો�પ જે
ડાઢ�ો છે તે ડાઢ�ે કરીને તે તે ઇિ��યોના િવષય�પ જ ેચણા, તેને ચાવવાને સમથ� થતો નથી. અને જનેે યથાથ�
ભગવાનનો િન�ય ન હોય ને યથાથ� ભગવાનનો મિહમા જણાણો ન હોય તેના ઇિ��યો તથા અંતઃકરણ તે
પોતપોતાના િવષય થકી યથાથ�પણે િનવૃિ� પામતા નથી, અને જ ેભગવાનનું �વ�પ છે તે તો માયા ને માયાના જે
ગુણ તે થકી પર છે અને સવ� િવકાર ેરિહત છે, પણ �વના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા ભાસે છે. તે ભગવાનને િવષે જે
અ�પમિતવાળા છે તે જવેા જવેા દોષ ક�પે છે તે ભગવાનને િવષે તો એકે દોષ નથી, પણ ક�પનારાની બુિ�માંથી એ
દોષ કોઈ કાળે ટળવાના નિહ. તેમાં જ ેભગવાનને કામી સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત કામી થઇ �ય છે, અને જ ેભગવાનને
�ોધ◌ી સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત �ોધ◌ી થઇ �ય છે, ને જ ેભગવાનને લોભી સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત લોભી થઇ �ય
છે, ને જ ેએ ભગવાનને ઇ�યા�વાન સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત ઇ�યા�વાન થઇ �ય છે, એ આિદક જ ેજ ેદોષ ભગવાનને
િવષે ક�પે છે તે તો જમે ‘સૂય� સામી ધૂળની ફાંટ ભરીને નાખીએ તે પોતાની આંખમાં પડે છે.’ તેમ ભગવાનને િવષે જે
�તનો દોષ ક�પે છે તે દોષ પોતાને દુઃખ દે છે. અને પોતામાં ગમે તેવા ભૂંડા �વભાવ હોય ને જો ભગવાનને અિતશય
િનદ�ષ સમજ ેતો પોતે પણ અિતશય િનદ�ષ થઇ �ય છે.”

2. ગઢડા �થમ ૨૪ ( para.3)

પછી ��ાનંદ�વામીએ પૂ�ું જ,ે “કોઈ િવષયમાં પણ પોતાનાં ઇિ��યો તણાતાં ન હોય, ને અંતઃકરણમાં પણ ખોટા
ઘાટ થતા ન હોય, ને ભગવાનનો િન�ય પણ યથાથ� છે તો પણ અપૂણ�પણું રહે છે અને અંતર સૂનું રહે છે તેનું શું કારણ
છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ પણ હિરભ�માં મોટી ખો� છે, જ ેપોતાનું મન િ�થર થયું છે, ને
ભગવાનનો િન�ય પણ અિતશય �ઢ છે, તો પણ હૈયામાં અિતશય આનંદ આવતો નથી, જ,ે ‘હંુ ધ�ય છંુ ને હંુ કૃતાથ�
થયો છંુ અને આ સંસારમાં જ ે�વ છે તે કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા તેને િવષે હેરાન થતા ફર ેછે
અને િ�િવધ તાપમાં રાત િદવસ બળે છે; અને મને તો �ગટ પુ�ષો�મે ક�ણા કરીને પોતાનું �વ�પ ઓળખા�યું છે ને
કામ- �ોધ◌ાિદ સવ� િવકારથી રિહત કય� છે અને નારદ-સનકાિદક જવેા સંત તેના સમાગમમાં રા�યો છે માટે મા�ં
મોટંુ ભા�ય છે’. એવો િવચાર નથી કરતો ને આઠો પહોર અિતશય આનંદમાં નથી વત�તો એ મોટી ખો� છે. જમે
બાળકના હાથમાં િચંતામિણ દીધો હોય તેનું તેને માહા��ય નથી એટલે તેનો તેને આનંદ નથી, તેમ ભગવાન પુ�ષો�મ
મ�યા છે અને તેનો અંતરમાં આઠો પહોર કેફ રહેતો નથી જ,ે ‘મા�ં પૂણ�કામપણું થયું છે’ એવું નથી સમજતો, એ
હિરના ભ�ને મોટી ખોટ છે. અને �ાર ેકોઈ હિરભ�નો દોષ નજરમાં આવે �યાર ેએમ સમજવું જ,ે ‘આનો �વભાવ
તો સ�સંગમાં ન ઘટે એવો છે તોય પણ એને જો સ�સંગ મ�યો છે અને એ જો જવેો-તેવો છે તોય પણ સ�સંગમાં પ�યો

mailto:vadtaldhamvikas@gmail.com


8/5/2019 �ોધ

localhost/save%5d/�ોધ.php 2/25

છે, તો એનો પૂવ� જ�મનો અથવા આ જ�મનો સં�કાર ભાર ેછે તો આવો સ�સંગ મ�યો છે,’ એમ સમ�ને તેનો પણ
અિતશય ગુણ લેવો.” એમ વાતા� કરીને �ી�મહારાજ ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

3. ગઢડા �થમ ૨૮ ( para.2)

તે સમે �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેસ�સંગી સ�સંગમાંથી પાછો પડવાનો હોય તેને અસ�ાસનાની વૃિ� થાય છે ને
તેને �થમ તો િદવસે િદવસે સ�સંગી મા�નો અવગુણ આવે છે ને પોતાના હૈયામાં એમ �ણે જ,ે ‘સવ� સ�સંગી તો
અણસમજુ છે ને હંુ સમજુ છંુ’ એમ સવ�થી અિધક પોતાને �ણે, અને રાિ�-િદવસ પોતાના હૈયામાં મુંઝાયા કર,ે અને
િદવસમાં કોઈ ઠેકાણે સુખે કરીને બેસે નિહ અને રાિ�માં સૂવે તો િન�ા પણ આવે નિહ, અને �ોધ તો �ારયે મટે જ
નિહ અને અધ�બળેલા કા�ની પેઠે ધૂંધવાયા કર,ે એવું જનેે વત� �યાર ેતેને એમ �ણીએ જ,ે ‘એ સ�સંગમાંથી પડવાનો
થયો છે.’ અને એવો હોય અને તે જટેલા િદવસ સ�સંગમાં રહે પણ તેના હૈયામાં કોઈ િદવસ સુખ આવે નિહ અને અંતે
પાછો પડી �ય છે.

4. ગઢડા �થમ ૩૫ ( para.4)

�યાર ેવળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! કોઈ રીતે એવી આસુરી બુિ� ન થાય તેનો જ ેઉપાય હોય તે
કહો ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક �ોધ, બીજંુ માન, �ી� ઈ�યા�, ચોથું કપટ એ ચારવાનાં પરમે�ર સાથે
તથા સંત સાથે રાખે નિહ, તો કોઈ િદવસ એની આસુરી બુિ� થાય નિહ અને એ ચારવાનાં માંહેલું એકે જો રાખે તો
જમે જય-િવજય ઘણાય ડા�ા હતા પણ સનકાિદક સંગાથે માને કરીને વૈકંુઠલોકમાંથી પડી ગયા ને આસુરી બુિ� થઈ
તેમ તેની પણ આસુરી બુિ� થાય, અને �ાર ેઆસુરી બુિ� થાય �યાર ેભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ના જ ેગુણ
હોય તે દોષ સરખા ભાસે છે અને એ �ાં �ાં જ�મ ધર ે�યાં �યાં કાં તો િશવનો ગણ થાય ને કાં તો કોઈ દૈ�યનો રા�
થાય અને વૈરભાવે પરમે�રનું ભજન કર.ે”

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�ુ
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 ૫૮ ( para.4)

પછી વળી આનંદાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “શો ઉપાય કર ેતો મોટા પુ�ષ રા� થાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�થમ તો મોટા સંત સાથે િન�કપટપણે વત� અને કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા, અહંકાર અને
ઈ�યા� એ સવ�નો �યાગ કર ેઅને સંતનો ગુલામ થઈને રહે ને અંતરમાં માન ટ�યેભાવે રહે પણ દેહે કરીને સવ�ને નમતો
રહે, તો એની ઉપર મોટા સંત રા� થાય છે.”

7. ગઢડા �થમ ૫૮ ( para.5)

પછી મહાનુભાવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! સ�સંગમાં રહેતે થકે જટેલા અવગુણ હોય તે સવ� નાશ પામી
�ય અને િદનિદન ��યે ભગવાનની ભિ� વૃિ� પામતી �ય એનો શો ઉપાય છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“મોટાપુ�ષનો જમે જમે ગુણ �હણ કરતો �ય તેમ તેમ એની ભિ� વૃિ� પામતી �ય. અને અિતશય જ ેમોટા હોય
તેને જો અિતશય િન�કામી �ણે તો પોતે કૂતરા જવેો કામી હોય તે િન�કામી થાય; અને જો મોટાપુ�ષને િવષે
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કામીપણાનો દોષ પરઠે તો ગમે તેવો િન�કામી હોય તો પણ અિતશય કામી થાય અને મોટાને િવષે �ોધ◌ી-લોભીપણું
પરઠે તો પોતે �ોધ◌ી લોભી થાય; અને જો મોટાપુ�ષને અિતશય િન�કામી, િનલ�ભી, િનઃ�વાદી, િનમા�ની, િનઃ�નેહી
સમજ ેતો પોતે પણ એ સવ� િવકારથી રિહત થઈ �ય અને પાકો હિરભ� થાય. તે પાકા હિરભ�નું શું લ�ણ છે ? તો
સારા જ ેશ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ પંચિવષય તેનો જમે દુઃખદાયક વ�તુનો સહેજ ેઅભાવ રહે છે તેમ જનેે
સહેજ ેઅભાવ રહે છે અને એક પરમે�રના �વ�પને િવષે અચળ િન�ા વત� છે તેને પાકો હિરભ� �ણવો. તે એવો
પાકો હિરભ� થયાનો તો એજ ઉપાય છે જ,ે પરમે�રના દાસનો ગુલામ થઈને રહે અને એમ �ણે જ,ે ‘એ સવ� ભ�
મોટા છે ને હંુ તો સવ�થી �યૂન છંુ. એમ �ણીને હિરભ�નો દાસાનુદાસ થઈ રહે અને એવી રીતે જ ેવત� તેના સવ�
િવકાર નાશ પામે અને તેને િદવસે િદવસે �ાન, વૈરા�ય, ભિ� આિદક જ ેશુભગુણ તે વૃિ� પામતા �ય છે.”

8. ગઢડા �થમ ૬૧ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “કામ, �ોધ, લોભ તથા ભય એમને યોગે કરીને પણ ધીરજ ડગે નિહ તેનો શો
ઉપાય છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હંુ દેહ નિહ, હંુ તો દેહથી નોખો ને સવ�નો �ણનારો એવો જ ેઆ�ા તે
છંુ.’ એવી જ ેઆ�િન�ા તે �ાર ેઅિતશય �ઢ થાય �યાર ેકોઈ રીતે કરીને ધીરજ ડગે નિહ અને આ�િન�ા િવના
બી� અનેક ઉપાય કર ેતો પણ ધીરજ રહે નિહ.”

9. 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.”

10. ગઢડા �થમ ૬૯ ( para.2)

પછી �ીવાસુદેવનારાયણની સં�યા આરતી થઈ રહી તે પછી નારાયણ ધૂ�ય કરીને પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ધમ�
તે કેનું નામ છે ? એનો શા�ની રીતે કરીને ઉ�ર કરો અને જ ેિહંસક રા� હતા તે પણ શરણે આ�યો હોય તેને મારતા
નિહ અને મારવા પણ દેતા નિહ, માટે શરણે આ�યો જ ે�વ તેને માયા�નું જમે પાપ છે, તેમ બી�ને માયા�નું પાપ છે કે
નથી ?” પછી એનો ઉ�ર જમે જનેે ભા�યો તેમ તેણે કરવા માં�યો, પણ �ી�મહારાજ ેઆશંકા કરી એટલે કોઈથી
ઉ�ર થયો નિહ. પછી મુિન સવ� બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! અમે એ જ તમને �� પૂછીએ છીએ જ,ે ય�ાિદકને િવષે
પશુિહંસા સિહત ધમ� ક�ો છે. અને અિહંસા�પ પણ ધમ� ક�ો છે માટે એ જમે યથાથ� હોય તેમ કહો.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “િહંસાયુ� જ ેધમ� છે તે તો ધમ�, અથ� અને કામ પર છે, તે પણ િહંસાના સંકોચને અથ� ક�ો
છે. અને અિહંસામય જ ેધમ� છે તે મો�પરાયણ છે અને એ સાધુનો ધમ� છે. અને િહંસામય જ ેધમ� છે તે તો રાગ�ા� છે,
પણ ��યાણને અથ� નથી અને જ ેઅિહંસા�પ ધમ� છે તે તો કેવળ ક�યાણને અથ� છે, માટે ગૃહ�થ અથવા �યાગી એ
સવ�ને અિહંસા�પ જ ેધમ� તે જ ક�યાણને અથ� ક�ો છે. જમે રા� ઉપિરચરવસુ રા�માં હતા તો પણ અિહંસા ધમ�ને
િવષે ર�ા હતા, તે માટે સાધુને તો મન, કમ�, વચને કરીને કોઈનું ભૂંડંુ વાંચવું નિહ અને કોઈ વાતનો અહંકાર પણ
રાખવો નિહ અને સવ�ના દાસાનુદાસ થઈને રહેવું. અને �ોધ◌ ેયુ� જ ે�કૃિત તે તો દુ�નો ધમ� છે અને શાંત �વભાવે
વત�વું તે જ સાધુનો ધમ� છે. અને કોઈ કહેશે જ,ે ‘હ�રો માણસને િનયમમાં વતા�વવાં હોય તેને કેમ સાધુતા �હણ કય�
ચાલે ?’ તો એનો ઉ�ર એ છે જ,ે રા� યુિધિ�રનું હ�રો ગાઉમાં રા� હતું તો પણ સાધુતા રાખી હતી અને ડારા
દેનારા તો ભીમસેન જવેા હ�રો હોય, તેય વારીએ તોય પણ તે કયા� િવનાનું રહેવાય નિહ; માટે તીખા
�વભાવવાળાની તો કાંઈ ખોટ નથી, એવા તો ઘણાય હોય પણ સાધુ થવું એજ ઘણું દુલ�ભ છે.”

11. ગઢડા �થમ ૭૨ ( para.4)

અને �ર અ�રથી પર એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન છે, તે �ાર ે�વના ક�યાણને અથ� ��ાંડને િવષે મનુ�ય જવેી
મૂિત� કરીને િવચર ેછે, �યાર ેસવ� મનુ�યના જવેા જ ચિર� કર ેછે અને જમે મનુ�યને િવષે હારવું, �તવું, ભય, શોક, કામ,
�ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા, ઈ�યા� ઈ�યાિદક માિયક �વભાવ હોય, તેવા જ �વભાવ ભગવાન પણ
પોતામાં દેખાડે છે. તે સવ� �વના ક�યાણને અથ� છે, પછી જ ેભ� હોય તે તો એ ચિર� ગાઈને પરમ પદને પામે છે
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અને જ ેિવમુખ હોય તે દોષ પરઠે છે અને એ ભગવાન તો જમે �રના આ�ા છે તેમ જ �કૃિતપુ�ષ થકી પર જે
અ�ર�� તેના પણ આ�ા છે અને �ર અ�ર એ બેયને પોતાની શિ�એ કરીને ધરી ર�ા છે અને પોતે તો �ર-
અ�રથી �યારા છે અને ભગવાનની મોટાઈ તો એવી છે જ,ે ‘જનેા એક એક રોમનાં િછ�ને િવષે અનંત કોિટ ��ાંડ
પરમાણુની પેઠે ર�ાં છે’ એવા જ ેમોટા ભગવાન તે �વના ક�યાણને વા�તે મનુ�ય જવેડા જ થાય છે, �યાર ે�વને
સેવા કયા�નો યોગ આવે છે અને જો ભગવાન જવેડા છે તેવડા ને તેવડા રહે તો ��ાિદક જ ે��ાંડના અિધપિત દેવ
તેને પણ દશ�ન કયા�નું કે સેવા કયા�નું સામ�ય� રહે નિહ; તો મનુ�યને તો રહે જ �ાંથી ? અને જમે વડવાનળ અિ�� છે તે
સમુ�ના જળને િવષે ર�ો છે અને સમુ�ના જળને પીવે છે ને સમુ�નો ઓલા�યો ઓલાતો નથી એવો મોટો છે. તે અિ��
�ાર ેઆપણે ઘરમાં દીવો જોઈતો હોય �યાર ેઆવીને આપણા ઘરમાં બેસે તો આપણને દીવા જવેું સુખ થાય નિહ
અને બળીને સવ� ભ�મ થઈ જઈએ અને તે જ અિ�� દીવા�પે હોય તો અજવાળું કર ેને આનંદ થાય અને તે દીવો છે તો
તેનો તે જ અિ�� પણ ફંૂકીએ તથા હાથે કરીને ઓલાવીએ તો ઓલાઈ �ય એવો અસમથ� છે; તો પણ તે થકી જ
આપણને સુખ થાય પણ વડવાનળ અિ��થી સુખ ન થાય. તેમ જ ભગવાન મનુ�ય જવેા અસમથ� જણાતા હોય પણ
અનેક �વનું ક�યાણ એ થકી જ થાય પણ જનેા એક એક રોમમાં અનંત કોિટ ��ાંડ ર�ાં છે, એવી મૂિત�નું તો �વ
દશ�ન કરવા પણ સમથ� થાય નિહ; માટે એવે �પે કરીને ક�યાણ ન થાય, તે માટે ભગવાન મનુ�ય જવેી મૂિત� ધારીને
જવેા જવેા ચિર� કર ેછે તે સવ� ગાન કરવા યો�ય છે, પણ એમ ન સમજવું જ,ે ‘ભગવાન થઈને એમ શું કરતા હશે?’
અને ભગવાનનાં ચિર� તો સવ� ક�યાણકારી જ સમજવા, એ જ ભ�નો ધમ� છે અને એવું સમજ ેતે જ ભગવાનનો પૂરો
ભ� કહેવાય છે.”

12. ગઢડા �થમ ૭૬ ( para.2)

તેમની આગળ �ી�મહારાજ ેવાતા� કરી જ,ે “ �ોધ◌ી, ઈ�યા�વાળો, કપટી અને માની એ ચાર �કારના જ ેમનુ�ય તે જો
હિરભ� હોય તો પણ તે સાથે અમાર ેબને નિહ. અને �ોધ ને ઈ�યા� એ બેય માનને આશર ેરહે છે. અને કામીનો તો
અમાર ેકોઈ કાળે િવ�ાસ જ નથી જ,ે ‘એ સ�સંગી છે.’ અને કામી તો સ�સંગમાં હોય તોય િવમુખ જવેો છે. અને જનેે
પંચ વત�માનમાં કોઈ વાતે ખો� ન હોય. અને ગમે તેવા વચનના ભીડામાં લઈએ, અને એનું ગમતું મુકાવીને અમારા
ગમતામાં રાખીએ તો પણ કોઈ રીતે દેહ પય��ત મૂંઝાય નિહ; એવો હોય તે પાકો સ�સંગી છે. અને એવા હિરભ� ઉપર
અમાર ેવગર કયુ� સહેજ ેજ હેત થાય છે ને એવા ગુણ ન હોય તો હેત કરવા જઈએ તો પણ હેત થાય નિહ. અને અમારી
તો એ જ �કૃિત છે જ,ે જનેા �દયમાં ભગવાનની એવી પિરપૂણ� ભિ� હોય તે ઉપર જ હેત થાય છે.”

13. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “દેશકાળથી લઈને દેવતા જ ેપરમે�ર �યાં પય��ત સવ�ને િવષે પૂવ�કમ�ને �ધાન કહો છો,
તે કયા શા�ને મતે કહો છો ? તેનું કોઈ વચન ભણી દેખાડો, અને એક કમ�નું જ �ધાનપણું તો જનૈના શા�માં છે પણ
બી�માં નથી. બી� શા�માં તો પરમે�ર અને પરમે�રના ભ�નો સંગ તેનું જ �ધાનપણું છે. માટે તમે કેવળ
પૂવ�કમ�નું �િતપાદન કરો છો તે ઉપરથી સ�સંગી છો ને છાના નાિ�તક છો કે શું? કેમ જ,ે નાિ�તક િવના બીજો તો કોઈ
કમ�નું �િતપાદન કરતો નથી. અને નાિ�તક તો વેદ, શા�, પુરાણ અને ઇિતહાસ જ ેભારતાિદક તેને ખોટા �ણે છે ને
પોતાના માગધી ભાષાના જ ે�ંથ તેને જ સાચા માને છે, માટે મૂખ� થકા કમ�નું �િતપાદન કર ેછે. અને જો પૂવ�કમ� કરીને
દેશાિદક આઠ ફરતા હોય તો મારવાડને િવષે કેટલાક પુ��વાળા રા� થયા છે, તેમને અથ� સો હાથ ઊંડાં પાણી હતા
તે ઉપરછલાં થયા નથી; અને જો પૂવ�કમ�ને વશ દેશ હોય તો પુ��કમ�વાળાને અથ� પાણી ઊંચા આ�યા જોઈએ ને
પાપીને અથ� ઊંડાં ગયા જોઈએ, પણ એમ તો થતું નથી અને મારવાડ દેશમાં તો પાપી હોય અથવા પુ��વાળો હોય,
પણ ઊંડાં પાણી ઉપજ,ે પણ તે દેશ પોતાના ગુણનો �યાગ કરતો નથી. માટે દેશકાળાિદક તો પૂવ�કમ�ના ફેર�યા ફરે
નિહ, તે માટે જ ેપોતાના ક�યાણને ઈ�છે તેને તો નાિ�તકની પેઠે કમ�નું બળ રાખવું નિહ. અને ભૂંડા દેશકાળાિદક આઠ
હોય તેનો �યાગ કરીને �ડા જ ેદેશ કાળાિદક આઠ તેનું સેવન કરવું. અને દેશ તો બારણે પણ સારો નરસો હોય અને
પોતાનો દેહ�પ જ ેદેશ તે પણ સારો નરસો હોય. તે �ાર ેદેહ�પ જ ેસારો દેશ તેને િવષે �વ હોય �યાર ેશીલ,
સંતોષ, દયા, ધમ� ઈ�યાિદક જ ેક�યાણકારી ગુણ તે વત�તા હોય અને �ાર ેઆ દેહ�પ જ ેભૂંડો દેશ તેને િવષે �વ
ર�ો હોય �યાર ેકામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર ઈ�યાિદક ભૂંડા ગુણ વૃિ� પામે છે. અને સારો ભૂંડો જ ેસંગ થાય છે
તેની િવગિત એમ છે જ,ે જનેો સંગ થાય તે સાથે કોઈ રીતે અંતર રહે નિહ, �યાર ેતેનો સંગ થયો �ણવો. અને ઉપરથી
તો શ�ુને પણ હૈયામાં ઘાલીને મળે છે. પણ અંતરમાં તો તે સાથે લાખો ગાઉનું છેટંુ છે. એવી રીતે ઉપરથી સંગ હોય તે
સંગ ન કહેવાય અને મન, કમ�, વચને કરીને જ ેસંગ કર ેતે જ સંગ કય� કહેવાય; માટે એવી રીતે મન, કમ�, વચને સંગ તો
પરમે�ર અથવા પરમે�રના ભ� તેનો જ કરવો, જથેી �વનું ક�યાણ થાય પણ પાપીનો સંગ તો �ારયે ન કરવો.”

14. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.7)
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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 કુસંગીને િવષે સમભાવ હોય તો ગમે તેવો સ�સંગમાં
મોટો કહેવાતો હોય પણ અંતે જતાં જ�ર િવમુખ થાય.”

15. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.15)

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

16. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.26)

એવી રીતે સવ� મુિનના ��ોના ઉ�ર કરીને પછી �ી�મહારાજ સવ�ને પૂછતા હવા જ,ે “કામ, �ોધ અને લોભ એ �ણ
નરકના �ાર છે, એમાંથી જનેે જ ેઅિતશય ��યામાં આ�યા હોય તે સવ� કહો.” પછી જનેે જ ેવાતની અિતશય �ઢતા
હતી તે તેવી રીતે બો�યા. તે મુિનના વચન સાંભળીને �ી�મહારાજ અિતશય રા� થયા અને આ�ાનંદ �વામી તથા
યોગાનંદ �વામી તથા ભગવદાનંદ �વામી તથા િશવાનંદ �વામી; એ ચાર જણાને રા� થઈને �દયને િવષે ચરણારિવંદ
દીધા અને એમ બો�યા જ,ે “જમે મહાનુભાવાનંદ �વામી આિદક જ ેમોટેરા છે તે ભેળા આ ચાર પણ છે; માટે એમનું
કોઈને અપમાન કરવા દેશો મા.” એમ મુ�ાનંદ �વામી આિદક જ ેમોટેરા સાધુ તેમને ભલામણ કરીને �ી�મહારાજ
‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેજમવા પધાયા�.

17. સારંગપુર ૮ ( para.2)

પછી ચૈત�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ઈ�યા�નું શું �પ છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેા
�દયમાં માન હોય તે માન માંથી ઈ�યા� �વત� છે. અને �ોધ, મ�સર ને અસૂયા તે પણ માન માંથી �વત� છે. અને ઈ�યા�નું
એ �પ છે જ,ે ‘પોતાથી જ ેમોટા હોય તો પણ તેનું �ાર ેસ�માન થાય �યાર ેતેને દેખી શકે નિહ.’ એવો જનેો �વભાવ
હોય તેને એમ �ણવું જ,ે આના હૈયામાં ઈ�યા� છે અને યથાથ� ઈ�યા�વાળો જ ેહોય તે તો કોઈની મોટાઈને દેખી શકે
નિહ.”

18. 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
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જનેે ભગવાનમાં અિતશય �ેમ છે તે જ સરસ છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે વૈરા�ય ને આ�િન�ા નથી,
તેને �ે� કહો છો તે શી સમજણે કહો છો ? કેમ જ,ે એ તો દેહાિભમાની છે, માટે �ાર ેએના દેહને સુખ થાય એવા
પંચિવષયનો યોગ થશે �યાર ેએને િવષયમાં �ીિત થઈ જશે. પછી ભગવાનને િવષે એવી �ીિત નિહ રહે. તેને તમે �ે�
કેમ કહો છો ?” પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “જનેે િવષયમાં �ીિત થઈ �ય એને અમે �ેમી કહેતા નથી.
અમે તો ગોપીઓ જવેા ભ� હોય તેને �ેમી કહીએ છીએ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગોપીઓ કાંઈ ભોિળયો
નહોતી, એ તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય યુ� હોય તેની સમજણને ઉ�લંઘી �ય એવી તો ડાિહયો હતી. જમે કોઈક
રાજનીિતનો �ણનારો હોય ને તે બોલે તેના જવેું તો ગોપીઓને બો�યામાં ડહાપણ હતું; અને ભગવાનને પણ જમે
યથાથ�પણે ���ા જોઈએ તેમ �ણતી હતી. અને સવ� યાદવમાં અિતશય ડા�ા ને ભગવાનના ચોવિટયા એવા જે
ઉ�વ�, તે ગોપીઓની સમજણ જોઈને ગ��કંઠ થઈ ગયા. અને તે ઉ�વ� એમ બો�યા જ,ે “ગોપીઓ પાસે મને
�ાન કહેવા મોક�યો, તે તો ભગવાને મારી ઉપર અિતશય અનુ�હ કય�.” અને પોતે ગોપીઓને ઉપદેશ કરવા ગયા
હતા પણ ગોપીઓના વચન સાંભળીને પોતે સામો ઉપદેશ �હણ કય�. અને તમે કહેશો જ,ે ‘ગોપીઓ તો એવી
બુિ�માન નહોતી’, તો એમાં તો મુ�ધા, મ�યા અને �ૌઢા એ �ણ �કારના ભેદ હતા. તેમાં મુ�ધાનું એવું લ�ણ છે જ,ે
એક તો ભગવાન ઉપર ધોખો ઘણો કર ેઅને એમ બોલે જ,ે ‘અમે તમાર ેઅથ� કરી કરીને મરી ગયા તો પણ તમે નજરમાં
લાવતા નથી;’ અને એમ કરતા જો વધુ છેડે તો ભગવાન સાથે રીસ કર ેઅને તોછડાં તોછડાં વચન બોલે જ,ે ‘�ણીએ
હમણાં િવમુખ થઈ જશે.’ એવી �તના જનેા શા�ને િવષે વચન હોય તે ગોપીને મુ�ધા �ણવી. અને જ ેમ�યા હોય તે
તો કોઈ િદવસ ભગવાન સામો �ોધ ન કર ેઅને તોછડંુ વચન પણ ન કહે; અને ડહાપણે કરીને યુિ� યુિ�એ પોતાનું
�વાથ�પણું બી�ને જણાવા દે નિહ અને પોતાનું કામ સાધે તે ભેળું ભગવાનનું ગમતું કર ેપણ એકલું ભગવાનનું ગમતું
કર ેનિહ, અને જો ભગવાનનું જ ગમતું કરવું પડે તો પણ કાંઈક પોતાનું ગમતું કરવાની યુિ� જ�ર રાખે. એવા જનેા
શા�ને િવષે વચન હોય તે ગોપીને મ�યા �ણવી. અને જ ે�ૌઢા હોય તે તો કેવળ ભગવાનના ગમતા �માણે જ ચાલે
અને કોઈ રીતે પોતાના �વાથ�ને અથ� યુિ� કર ેનિહ અને કેવળ ભગવાનને રા� કરવાને ઈ�છે અને જ ેરીતે ભગવાન
રા� થાય તે રીતે જ પોતે રા� રહે અને પોતાની બરોબરની જ ેબી� ગોપીઓ હોય તે ઉપર ઈ�યા�, �ોધ કર ેજ નિહ
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.”

19. 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 �ોધ◌ાિદક જ ેિવકાર તે બળી �ય છે. અને જો કુસંગ મળે ને કુસંગીના 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
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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.”

20. સારંગપુર ૧૮ ( para.3)

પછી િનિવ�કારાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! કોઈક પુ�ષમાં �ોધ◌ાિદક ભૂંડા �વભાવ હોય તે ટળે કે ન ટળે
?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે વાિણયો હોય તે જટેલો વેપાર કર ેતેનું નામું માંડી રાખે છે; તેની પેઠે જ ેિદવસ
થકી સ�સંગ થયો છે તે િદવસથી જણેે નામું માંડી રા�યું હોય તેનો �વભાવ ટળે છે. અને તે એમ િવચાર ેજ,ે ‘�ાર ેમારે
સ�સંગ નહોતો �યાર ેમાર ેઆટલો મિલન �વભાવ હતો અને સ�સંગ કયા� પછી આટલો �વભાવ ઉ�મ થયો છે.’ અને
વષ�વષ� પોતાનો વધારો થતો હોય અથવા કાંઈ ફેર રહેતો હોય તે સવ�ને તપા�યા કર,ે પણ મૂખ� વાિણયો જમે નામું
માંડે નિહ તેની પેઠે ન કર.ે એવી રીતે જ ેસ�સંગ કરીને પોતાનો જો તપાસ કરતો રહે, તો તેના જ ેજ ે�વભાવ હોય તે
સવ� નાશ પામી �ય છે.”

21. 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
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.”

22. કાિરયાણી ૧ ( para.4)

�યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ વળી પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ઇિ��યોમાં િન�ય હોય તે કેમ જણાય ને અંતઃકરણમાં િન�ય
હોય તે કેમ જણાય ? ને �વમાં િન�ય હોય તે કેમ જણાય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઇિ��યોમાં િન�ય તે
એમ �ણવો જ,ે આ જગતને િવષે જ ેજ ેપદાથ� છે તે દીઠામાં, સાંભ�યામાં, સૂં�યામાં, અ�યામાં આવે છે તેમાં કેટલાક
શુભ છે ને કેટલાક અશુભ છે, અને કેટલાક સુખ�પ છે ને કેટલાક દુઃખ�પ છે, અને કેટલાક િ�ય છે ને કેટલાક અિ�ય
છે, અને કેટલાક યો�ય છે ને કેટલાક અયો�ય છે; એ સવ� ભગવાનમાં જણાય તેણે કરીને કોઈ સંશય ન થાય, તો એને
ઇિ��યોમાં િન�ય �ણવો. અને સ�વ, રજ અને તમ એ �ણ ગુણના જ ેકાય� છે, તેમાં આળસ, િન�ાિદક તમોગુણનું
કાય� છે, અને કામ- �ોધ◌ાિદક રજોગુણનું કાય� છે; અને શમદમાિદક સ�વગુણનું કાય� છે; એ સવ� ભગવાનમાં દેખાય
પણ તેમાં કોઈ સંશય ન થાય, તો એને અંતઃકરણમાં ભગવાનનો િન�ય �ણવો. અને જમે ઋષભદેવ ભગવાન
િનિવ�ક�પ સમાિધએ કરીને ઉ�મ� થકા િવચયા� ને મુખમાં પાણો રા�યો ને પોતાનો દેહ દાવાનળમાં બળી ગયો તોય
ખબર ન રહી; એવી રીતે જ ેગુણાતીત િ�થિત તે ભગવાનમાં જણાય તેમાં કોઈ સંશય ન થાય, તો એને �વને િવષે
િન�ય �ણવો. �યાં ��ાંત છે; “જમે સમુ�માં વહાણ ચાલે છે તેમાં જ ેલોઢાનાં નાંગળ હોય, તેને સમુ�માં નાંખે, તે જો
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ધરતી લગણ ન પૂ�યો હોય ને તેને જો તરત તાણી લે તો ઝાઝી મહેનત ન પડે ને તરત નીસરી આવે, અને તેને ધરતી
લગણ જવા દઈને તાણે તો ઘણી મહેનતે નીસર,ે અને જો ધીર ેધીર ેજવા દે ને ધરતીમાં ખૂંતે ને ભરાઈ �ય તો પાછો તે
તા��ો તણાય નિહ ને નીસર ેપણ નિહ. એમ જનેે �વને િવષે િન�ય થાય તો તેનો િન�ય કોઈ �કાર ેતા��ો તણાય
નિહ.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેવાતા� ઘણીક કરી, પણ આતો િદશમા� લખી છે.

23. કાિરયાણી ૬ ( para.4)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાન પોતાનાં ભ� ઉપર કયે ગુણે કરીને રા� થતા હશે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભ�જન કામ, �ોધ, લોભ, કપટ, માન, ઈ�યા� અને મ�સર; એટલાં વાનાંએ રિહત
થઈને ભગવાનની ભિ� કર ેતેની ઉપર ભગવાન રા� થાય છે. તેમાં પણ મ�સર છે તે સવ� િવકારમા�નો આધાર છે,
માટે �ી�યાસ�એ �ીમદ્ ભાગવતને િવષે િનમ��સર એવા જ ેસંત તેને જ ભાગવત ધમ�ના અિધકારી ક�ા છે. માટે
મ�સર તે સવ� િવકારથી ઝીણો છે, અને મ�સર ટળવો તે પણ ઘણો કઠણ છે.”

24. કાિરયાણી ૬ ( para.6)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “મ�સર ઊપ�ાનો શો હેતુ છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક �ી,
ધન અને સા� સા� ભોજન; એ �ણ મ�સરના હેતુ છે. અને જનેે એ �ણ વાનાં ન હોય તેને માન છે તે મ�સરનો હેતુ છે.
અને જ ેમ�સરવાળો હશે તેને તો અમે આ ભ�ને વ� દીધા તેમાં પણ મ�સર આ�યો હશે, પણ મ�સરવાળાને એવો
િવચાર ન આવે જ,ે ‘વ� લા�યા હતા તેને ધ�ય છે જ,ે આવા ભાર ેવ� મહારાજને પહેરા�યાં અને મહારાજને પણ ધ�ય
છે જ,ે તરત �ા�ણને દઈ દીધા,’ એવો જ ેિવચાર, તે મ�સરવાળાના �દયમાં ન આવે. અને કોઈક લે અને કોઈક દે તો
પણ મ�સરવાળો હોય તે ઠાલો ઠાલો વચમાં બળી મર.ે અને અમાર ેતો કામ, �ોધ, લોભ, માન, મ�સર, ઈ�યા� એ સવ�નો
�ારયે હૈયામાં લેશ પણ આવતો નથી અને શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ જ ેપંચિવષય તેનો તો હૈયામાં અિતશય
અભાવ વત� છે, પણ પંચિવષયમાંથી એકેને િવષે લેશમા� ભાવ થતો નથી. અને જટેલું કાંઈક અ� વ�ાિદકનું �હણ
કરતા હઈશું તે તો ભ�ની ભિ�ને દેખીને કરતા હઈશું, પણ પોતાના દેહના સુખને અથ� નથી કરતા. અને અમાર ેજે
ખાવું, પીવું, ઓઢવું, પહેરવું છે તે સવ� સંત ને સ�સંગીને અથ� છે, અને જો એમને અથ� ન જણાય ને પોતાને અથ� જણાય
તો અમે એનો ત�કાળ �યાગ કરી દઈએ. અને અમે આ દેહ રાખીએ છીએ તે પણ સ�સંગીને અથ� જ રાખીએ છીએ,
પણ બીજો કોઈ દેહ રા�યાનો અથ� નથી. તે અમારા �વભાવને તો મૂળ� ��ચારી ને સોમલો ખાચર આિદક જે
હિરજન છે, તે કેટલાક વષ�થી અમાર ેપાસે ને પાસે રહે છે તે �ણે છે જ,ે ‘મહારાજને એક �ભુના ભ� િવના કોઈ
સંગાથે હેત સંબંધ નથી ને મહારાજ તો આકાશ સરખા િનલ�પ છે.’ એમ િનરંતર અમાર ેપાસેના રહેનારા છે તે અમારા
�વભાવને �ણે છે. અને અમે તો જ ેમન, કમ�, વચને પરમે�રના ભ� છે તેને અથ� અમારો દેહ પણ �ીકૃ�ણાપ�ણ કરી
રા�યો છે. માટે અમાર ેતો સવ� �કાર ેજ ેકોઈ ભગવાનના ભ� છે તે સંગાથે સંબંધ છે. અને ભગવાનના ભ� િવના તો
અમાર ેચૌદ લોકની સંપિ� તે તૃણખલા જવેી છે. ને જ ેભગવાનના ભ� હશે ને ભગવાન સંગાથે જ �ઢ �ીિત હશે, તેને
પણ રમણીય જ ેપંચિવષય તેને િવષે તો આનંદ ઊપજ ેજ નિહ; અને દેહને રા�યા સા� તો જવેા તેવા જ ેશ�દાિદક
િવષય તેણે કરીને ગજુરાન કર,ે પણ રમણીય િવષય થકી તો ત�કાળ ઉદાસ થઈ �ય. અને એવા જ ેહોય તે જ
ભગવાનના પિરપૂણ� ભ� કહેવાય.”

25. કાિરયાણી ૧૨ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગમે તેવો કામી, �ોધ◌ી, લોભી, લંપટ �વ હોય અને જો આવી રીતની વાતમાં
િવ�ાસ રાખીને �ીિતએ કરીને સાંભળે, તો તેના સવ� િવકાર ટળી �ય છે. જમે કોઈ પુ�ષને �થમ તો કાચા ચણા ચાવે
એવું દાંતમાં બળ હોય; ને તે જો કાચી કેરી સારી પેઠે ખાય તો તેથી ભાત પણ ચવાય નિહ, તેમ ગમે તેવો કામાિદકને
િવષે આસ� હોય પણ આવી રીતની વાતને આિ�તક થઈને ��ાએ સિહત સાંભળે, તો તે પુ�ષ િવષયના સુખ
ભોગવવાને સમથ� રહે નિહ અને ત�કૃ�છ� , ચાં�ાયણાિદક �તે કરીને જો દેહને સૂકવી નાંખે તો પણ જવેું આવી
ભગવ�ાતા� સાંભળનારાનું મન િનિવ�ષયી થાય છે તેવું તેનું થતું નથી. અને આવી વાત સાંભળીને જવેું તમા�ં સવ�નું મન
િનિવ�ક�પ થતું હશે તેવું �યાન કરતા હશો તથા માળા ફેરવતા હશો �યાર ેનિહ થતું હોય, માટે િવ�ાસ રાખીને �ીિતએ
સિહત જ ેભગવાન પુ�ષો�મનારાયણની વાત સાંભળવી એથી બીજંુ મનને િ�થર થવાનું ને િનિવ�ષયી થવાનું કોઈ
મોટંુ સાધન નથી.”

26. લોયા ૧ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ મુિન ��યે બો�યા જ,ે “શંકર શ�દનો શો અથ� છે ?” પછી મુિન બો�યા જ,ે “સુખને કર ેતેને શંકર
કહીએ.” પછી એ વાતને સાંભળીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આજ પાછલી ચાર ઘડી રાત હતી તે સમે �વ��માં
અમને િશવ�એ દશ�ન દીધા. તે િશવ� મોટો જબરો નંદી�ર તે ઉપર બેઠા હતા અને શરીર ેબહુ પુ� હતા ને ચાળીશ
વષ�ની અવ�થા હતી ને મોટી જબરી જટા હતી ને તે િશવ� ભેળે પાવ�તી હતા તેણે ધોળા વ� પહેયા� હતા અને તે
િશવ� મોટા સંતની પેઠે શાંતમૂિત� હતા અને માર ેઉપર તો િશવ�ને ઘણું હેત જણાયું તો પણ માર ેતો િશવ ઉપર હેત
ન જણાયું; કેમ જ,ે હંુ એમ �ણું છંુ જ,ે િશવ તો તમોગુણના દેવતા છે અને આપણે તો શાંતમૂિત� એવા જે
�ીકૃ�ણનારાયણ તેના ઉપાસક છીએ, તે માટે રજોગુણી, તમોગુણી દેવ એવા જ ે��ા, િશવ અને ઈ��ાિદક દેવતા
તેમની ઉપર ભાવ બેસે નિહ. અને તેમાં પણ �ોધ ઉપર તો માર ેઘણું વૈર છે ને �ોધ◌ી જ ેમાણસ અથવા દેવતા તે મને
ગમે જ નિહ, તથાિપ જ ેિશવ�ને અમે માનીએ છીએ તેનું શું કારણ છે ? તો િશવ� તો �યાગી છે ને યોગી છે ને
ભગવાનના મોટા ભ� છે, માટે િશવને માનીએ છીએ. અને �ોધ તો કેવો છે ? તો જવેું હડકાયું કૂત�ં હોય તેવો છે. જમે
હડકાયા કૂતરાની જ ેલાળ, તે ઢોર અથવા મનુ�ય જનેે અડે તે હડકાયા કૂતરાની પેઠે ડાચીયો નાંખીને મરી �ય; તેમ
�ોધની જનેે લાળ અડે તે પણ હડકાયા કૂતરાની પેઠે ડાચીયો નાંખીને સંતના માગ� થકી પડી �ય. અને વળી �ોધ કેવો
છે ? તો જવેા કસાઈ, આરબ, ભાવર, વાઘ, દીપડો, કાળો સપ� તે જમે સવ�ને િબવરાવે છે અને બી�ના �ાણને હરી લે
છે, તેમ �ોધ છે તે પણ સૌને િબવરાવે છે અને બી�ના �ાણને હરી લે છે. એવો જ ે�ોધ તે જો સાધુમાં આવે તે તો અિત
ભૂંડો લાગે; કેમ જ,ે સાધુ તો શાંત હોય, પણ �ાર ેતેમાં �ોધ આવે �યાર ેતે સાધુ બી�ને �ૂર લાગે અને તે સાધુની
આકૃિત પણ ફરી �ય; કેમ જ,ે એ �ોધનું નામ િવ�પ છે, માટે એ �ોધ જનેા દેહમાં આવે તેના દેહને િવ�પ કરી
નાંખે.”

27. લોયા ૧ ( para.3)

�યાર ેશુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! જ ેલગારકે �ોધ ચઢી આવે ને પછી તેને ટાળી નાંખે, એવો જ ે�ોધ તે કાંઈ
નડતર કર ેકે ન કર?ે” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે આ સભા બેઠી છે તેમાં જો હમણે સપ� નીકળે ને કોઈને
કરડે નિહ, તો પણ ઊઠીને સૌને ભાગવું પડે તથા સૌના અંતરમાં �ાસ થાય; અને વળી જમે ગામને ઝાંપે આવીને વાઘ
હંુકારા કરતો હોય અને કોઈને માર ેનિહ તો પણ સૌ માણસને અંતરમાં ભય લાગે ને બારણે નીકળાય નિહ; તેમ થોડોક
�ોધ ઊપજ ેતે પણ અિતશય દુઃખદાયી છે.”

28. લોયા ૧ ( para.7)

�યાર પછી મોટા િશવાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનનો િન�ય તો સંપૂણ� હોય તો પણ અંતરમાં કૃતાથ�પણું
મનાતું નથી, તેનું શું કારણ છે?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કામ, �ોધ, લોભ, �વાદ, �નેહ, માન ઈ�યાિદક જે
શ�ુ તેણે કરીને જનેું અંતઃકરણ દ�ધ વત�તું હોય ને તેને િન�ય હોય, તો પણ પોતાને કૃતાથ� માને નિહ.”

29. 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.”

30. લોયા ૮ ( para.3)

�યાર પછી �ી�મહારાજ નાના નાના પરમહંસને તેડાવીને પોતે �� શીખવવા લા�યા ને પોતે ઉ�ર કરવા લા�યા;
તેમાં �થમ તો પોતે એમ �� પૂ�ો જ,ે “કામ, �ોધ અને લોભાિદક શ�ુનો જ ેવેગ તેનું જ ેતી�પણું ને મંદપણું તે બાળ,
યૌવન અને વૃ�; તેણે કરીને છે, કેવી રીતે ? તો બાળપણામાં મંદ વેગ હોય અને યૌવન અવ�થામાં તી� વેગ હોય ને
વળી પાછંુ વૃ�પણામાં મંદપણું થાય. એમ કામાિદકનું તી�-મંદપણું છે તે તો જણાય છે; પણ િવચાર ેકરીને એનું
મંદપણું છે કે નિહ ?” �યાર ેતેનો ઉ�ર પોતે જ કય� જ,ે “િવચાર ેકરીને પણ કામાિદકનું મંદપણું છે. તે િવચાર કેમ કર ે?
તો બાળક અવ�થામાં મંદપણું છે ને યૌવન અવ�થામાં તી�પણું છે ને વૃ� અવ�થામાં પાછંુ મંદપણું છે તે તો આહારે
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કરીને છે; જ ેબાળ અવ�થાને િવષે પણ આહાર થોડો છે માટે કામ પણ ઓછો છે ને વૃ� અવ�થામાં પણ આહાર
ઓછો હોય એટલે કામ પણ ઓછો હોય અને યૌવન અવ�થામાં આહારની વૃિ� હોય એટલે કામની પણ વૃિ� હોય.
તે માટે જો યૌવન અવ�થામાં આહાર ઓછો કર ેઅને દેહે કરીને શીત, ઉ�ણ, વરસાદ, ભૂખ; તેનું �ણી�ણીને સહન
કર.ે એવો જ ેિવચાર રાખે અને મોટા સાધુનો સમાગમ રાખે તો તેને યૌવન અવ�થામાં પણ કામ મંદ પડી �ય.”

31. લોયા ૧૨ ( para.2)

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

32. લોયા ૧૪ ( para.3)

અને અમાર ેસુવાણ તો એવા સાથે થાય છે જ,ે જમેાં કામ, �ોધ, લોભ, �વાદ, �નેહ, માન, ઈ�યા�, દંભ, કપટ ઈ�યાિદક
દોષ ન હોય ને ધમ�શા�માં ક�ું છે એવી રીતે ધમ� પાળતો હોય ને ભગવાનની ભિ�એ યુ� હોય, તે સાથે જ અમારે
બેઠા-ઊ�યાની સુવાણ થાય છે; અને એવો ન હોય ને તે અમાર ેભેગો રહેતો હોય તો પણ તેની સાથે સુવાણ થાય નિહ,
તેની તો ઉપે�ા રહે છે. અને મોર ેતો અમાર ેકામી ઉપર બહુ અભાવ રહેતો અને હવે તો �ોધ, માન ને ઈ�યા� એ �ણ
જમેાં હોય તે ઉપર બહુ અભાવ રહે છે. કાં જ,ે કામી હોય તે તો ગૃહ�થની પેઠે િનમા�ની થઈને સ�સંગમાં પ�યો રહે છે
અને જમેાં �ોધ, માન, ઈ�યા� હોય છે તે તો સ�સંગમાંથી જ�ર પાછા પડી જતા દેખાય છે. માટે એ �ણ ઉપર બહુ ખેદ
રહે છે. તે માન તે શું ? તો જ ેમાની હોય તેને પોતાથી મોટો હોય તેની આગળ પણ �ત�ધપણું રહે, પણ તેની આગળ
હલકો થઈને તેની સેવામાં વતા�ય નિહ. અને એ સવ� જ ેઅમારો અિભ�ાય તે થોડાકમાં �યો કહીએ જ,ે જવેી રીતે શંકર
�વામીએ અ�તૈ��નું �િતપાદન કયુ� છે, તેને િવષે તો અમાર ે�િચ નથી તથા રામાનજુ �વામીએ જવેી રીતે �ર-અ�ર
થકી પર જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેનું િન�પણ કયુ� છે તે પુ�ષો�મ ભગવાન િવષે તો અમાર ેઉપાસના છે તથા
ગોપીઓના જવેી તો એ પુ�ષો�મ ભગવાનને િવષે અમાર ેભિ� છે તથા શુક�ના જવેો તથા જડભરતના જવેો તો
અમાર ેવૈરા�ય છે ને આ�િન�ા છે. એવી રીતે અમારો અિભ�ાય તથા �િચ છે, તે અમારી વાતા�એ કરીને તથા અમે
મા�યા જ ેઅમારા સં�દાયના �ંથ તેણે કરીને જો પૂવા�પર િવચારીને જુવે, તો જ ેબુિ�માન હોય તેના ���ામાં આવે
છે.” એવી રીતે પોતાના ભ�જનની િશ�ાને અથ� �ી�મહારાજ ેવાતા� કરી ને પોતે તો સા�ાત્ પુ�ષો�મનારાયણ છે.

33. લોયા ૧૭ ( para.3)

પછી વળી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “કોઈકને દેહાિભમાન તથા પંચિવષયની આસિ� હોય તો પણ તે સ�સંગમાં
ન�યો �ય છે, તે કેમ સમજવું?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એને �ાં સુધી કોઈક ધ�ો નથી લા�યો �યાં સુધી
ન�યો �ય છે પણ �ાર ેકોઈક મોટા સંત અથવા ભગવાન તે માનને ખોદશે તથા �વાદ, દેહાિભમાન, લોભ, કામ,
�ોધ એને ખોદશે �યાર ેએને જ�ર તે સંતનો અભાવ આવશે; �યાર ેએ જ�ર સંતનો �ોહ કરશે ને સ�સંગમાંથી િવમુખ
થશે. જમે સપ� લાળ નાખી હોય, એવું જ ેદૂધ સાકર તેને જણેે પીધું હોય ને તે �વે છે તો પણ તે ઘડી બે ઘડીમાં, સાજં-
સવાર, આજ-કાલ જ�ર મરનારો છે; તેમ જ ેદેહાિભમાની છે તે મિહને, બે મિહને, વષ�, બે વષ�, દશ વષ�, દેહ મૂ�ા
સમે, દેહ મૂકીને, �ાર-ે�યાર ેપણ એ જ�ર સંતનો અભાવ લઈને પડી જશે. અને જનેે દેહાિભમાન ન હોય અને એમ
સમજતો હોય જ,ે ‘અંતઃકરણ-ઇિ��યોનો �કાશક ને જણેે કરીને દેહ ચાલે છે, હાલે છે એવો જ ેસ�ા�પ આ�ા તે હંુ
છંુ, તે હંુ ધન- �ીઆિદક કોઈ પદાથ� કરીને સુખી થઉં એવો નથી ને એ પદાથ� ન મળે તેણે કરીને દુઃખી થઉં એવો
નથી.’ એમ �ઢ સમજણ જનેે હોય, તેને સંત ગમે તેવી રીતે પંચિવષયનું ખંડન કર ેતથા દેહાિભમાનનું ખંડન કર ેતો પણ
તે સંતનો અભાવ કોઈ રીતે આવે નિહ અને તુ�છ પદાથ� સા� સંત સાથે બખેડો થાય નિહ ને આંટી પણ પડે નિહ.”

34. લોયા ૧૭ ( para.5)
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પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! એ પંચિવષયનો અભાવ કેમ થાય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “િવષયનો અભાવ થયાનું મુ�ય સાધન તો પરમે�રનું માહા��ય છે ને તે પછી આ�િન�ા ને વૈરા�ય છે. તે
માહા��ય તે શું ? તો ‘જ ેભગવાનની બીકે કરીને ઈ�� વષ� છે; સૂય�, અિ��, ચં�મા �કાશ કર ેછે; પૃ�વી સવ�ને ધારી રહી
છે; સમુ� મયા�દા નથી લોપતો; ઔષિધઓ ઋતુને પામીને ફળે છે; અને જ ેભગવાન જગતની ઉ�પિ�-િ�થિત-�લયને
કર ેછે; અને જનેી શિ� કાળ છે, માયા છે, પુ�ષ છે, અ�ર છે.’ એવી રીતે જ ેભગવાનની મો�પને સમજતો હોય તેને
જગતમાં એવું શું પદાથ� છે, તે બંધન કર ે? તે કામ, �ોધ, લોભ, માન, ઈ�યા�, �વાદ, સૂ�મ વ�, ધન, �ી તથા જ ેજે
પંચિવષય સંબંધી પદાથ� તે એને કોઈ બંધન કર ેનિહ, કાં જ,ે એણે તો સવ�નું પિરમાણ કરી રા�યું છે જ,ે ‘ભગવાન તે
આવા છે ને આવો એ ભગવાનનાં ભજન-�મરણ, કથાવાતા�ને િવષે માલ છે અને અ�ર તે આવું છે ને આવું એ અ�ર
સંબંધી સુખ છે તથા ગોલોક, વૈકંુઠ, �ેત�ીપ સંબંધી સુખ તે આવું છે, તથા �કૃિતપુ�ષ સંબંધી સુખ તે આવું છે અને
��લોક સંબંધી સુખ તે આવું છે ને �વગ�નું સુખ તે આવું છે તથા રા�ાિદકનું સુખ તે આવું છે. એવી રીતે એ સવ�ના
સુખનું અનુમાન કરીને અને ભગવાનના સુખને સવ�થી અિધક માનીને જ ેભગવાનને િવષે જોડાણો હોય તેને એવું કયું
પદાથ� છે તે ભગવાનના ચરણારિવંદથી પાડે ? કોઈ ન પાડે. જમે પારસમિણ હોય તે કોઈક લોઢાને અડીને તેનું સોનું
થયું; તે સોનું પાછંુ પારસમિણનું કયુ� પણ લોઢંુ થાય નિહ; તેમ એવું જણેે ભગવાનનું માહા��ય ���ું છે તે ભગવાનનો
પા�યો પણ તે ભગવાનના ચરણારિવંદથી પડે નિહ, તો શું બીજ ેપદાથ� કરીને એ પડે ? ન પડે.

35. લોયા ૧૮ ( para.3)

�યાર ેતમે કહેશો જ,ે ‘તે ભગવાનનું કેવું �પ છે ?’ તો કહીએ છીએ જ,ે ‘ભગવાન તો સિ�ચદાનંદ�પ છે ને તજેોમય
મૂિત� છે, અને જનેા એક એક રોમને િવષે કોિટ કોિટ સૂય� જવેો �કાશ છે, ને કોિટ કામદેવને પણ લ�ા પમાડે એવા તે
ભગવાન �પાળા છે અને અનંતકોિટ ��ાંડના પિત છે. રા�િધરાજ છે, સવ�ના િનયંતા છે, સવ�ના અંતયા�મી છે અને
અિતશય સુખ�વ�પ છે અને જનેા સુખની આગળ અનંત �પવાન �ીઓને જોયાનું જ ેસુખ તે તુ�છ થઈ �ય છે
અને આ લોક-પરલોક સંબંધી જ ેપંચિવષયના સુખ તે ભગવાનની મૂિત�ના સુખ આગળ તુ�છ થઈ �ય છે; એવું
ભગવાનનું �વ�પ છે. તે �વ�પ સદા િ�ભજુ જ છે ને પોતાની ઈ�છાએ કરીને �ારકે ચતુભુ�જ પણ જણાય છે,
અ�ભજુ પણ જણાય છે અને સહ�ભજુ પણ દેખાય છે. અને તે જ ભગવાન મ��ય-ક�છ-વરાહાિદક �પને તથા
રામકૃ�ણાિદક �પને કોઈક કાય�ને અથ� ધારણ કર ેછે, પણ જ ેએ પોતાનું મૂળ �પ છે તેને ત�ને એ અવતારનું ધારણ
નથી કરતા; તે જ ભગવાન પોતે અનંત ઐ�ય� ને અનંત શિ� સિહત જ મ��ય-ક�છાિદક �પને ધારણ કર ેછે. અને જે
કાય� િનિમ�ે જ ેદેહનું ધારણ કયુ� હોય તે કાય� થઈ રહે છે �યાર ેતે દેહનો �યાગ પણ કર ેછે. તે ભાગવતમાં ક�ું છે;
“भूभारः �िपतो येन तां तनंू िवजहावजः । क�कं क�केनैव �यं चापीिशतुः समम् ।।” જ ેજ ેદેહે કરીને ભગવાને
પૃ�વીનો ભાર ઉતાય� તથા �વોને દેહાિભમાન�પ જ ેચૈત�યમાં કાંટો ખૂંચી ર�ો હતો તેને કાઢીને ને કાઢવાના
કાંટા�પ જ ેપોતાનો દેહ તેને પણ �યાગ કય�. અને રા�સને મારવાને અથ� ભગવાને નૃિસંહ�પ ધાયુ� ને પછી તે કાય�ને
કરીને પછી તે દેહનો �યાગ કરવાને ઈ��ા, પણ તે િસંહને કોણ માર?ે પછી પોતાની ઈ�છાએ કરીને કાળ�પ િશવ તે
શરભનું �પ ધારીને આ�યા. ને નૃિસંહને ને શરભને યુ� થયું. પછી બેય જણે દેહ મૂ�ો. તેણે કરીને િશવ શરભે�ર
મહાદેવ થયા અને નૃિસંહ�એ દેહ મૂ�ો તે નારિસંહી શીલા થઈ. માટે િચ�ામણમાં �ાં �ાં મ��ય-કૂમા�િદક
ભગવાનના અવતારના િચ�ામણ કર ેછે �યાં �યાં થોડાક મ��ય-ક�છાિદકનો આકાર કરીને પછી તે ઉપર શંખ, ચ�,
ગદા, પ�, વ�ૈંતીમાળા, પીતાંબર વ�, િકરીટ-મુકુટ, �ીવ�સનું િચ�, ઈ�યાિદક િચ�ે સિહત ભગવાનની મૂિત�ને લખે
છે તો જો ભગવાનનું �પ અનાિદ એવું જ છે. અને �ીકૃ�ણ ભગવાને �થમ જ�મસમયમાં વસુદેવ-દેવકીને ચતુભુ�જ �પે
દશ�ન દીધું અને અ�ૂરને ચતુભુ�જ�પે દશ�ન જળને િવષે દીધું તથા �િ�મણીને મૂ�છા� આવી �યાર ેપણ ચતુભુ�જ�પે
દશ�ન દીધું અને અજુ�ને પણ એમ ક�ું જ,ે ‘तेनैव �पेण चतुभु�जेन सह�बाहो भव िव�मूत�!’ માટે અજુ�ન પણ
ચતુભુ�જ�પ દેખતા અને યાદવા�થળી કરીને પીપંળાની હેઠે �ીકૃ�ણ ભગવાન બેઠા હતા તે સમયમાં ઉ�વ�એ તથા
મૈ�ેય ઋિષએ ભગવાનનું �પ ચતુભુ�જ, શંખ, ચ�, ગદા, પ�, પીતાંબર સિહત દીઠંુ. અને �ીકૃ�ણ ભગવાન તો �યામ
હતા ને તેનું �પ તો કોિટ કામને લ�ા પમાડે એવું ક�ું છે. માટે એવા મનુ�ય જવેા જણાય છે, તેને િવષે જ પૂવ� ક�ો
એવો �કાશ ને સુખ તે સવ� ર�ા છે. તે જનેે �યાન, ધારણા, સમાિધનું અંગ હોય તેને એની એ મૂિત� છે તે જ કોિટ કોિટ
સૂય�ના �કાશે યુ� દેખાય છે, પણ મશાલ-દીવાનું કામ પડતું નથી. અને એવો �કાશ એ ભગવાનને િવષે છે ને નથી
દેખાતો તે તો એ ભગવાનની એવી ઈ�છા છે અને એ ભગવાન ઈ�છે જ,ે ‘એવો �કાશવાન હંુ આ ભ�ને દેખાઉં’, તો
તે �કાશે યુ� એવી એ જ મૂિત�ને દેખે છે. માટે જનેે ભગવાનનો િન�ય હોય તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘ગોલોક, વૈકંુઠ,
�ેત�ીપ, ��પુર એ ધામના જ ેઐ�ય�, સમૃિ� તથા પાષ�દ તેણે સિહત, એ ભગવાન છે અને એમની સેવાના કરતલ
તો રાિધકા, લ�મી આિદક છે, એવા પરમભાવે સિહત ભગવાનને દેખે છે. અને જ ેમૂઢ છે તે માણસ જવેા દેખે છે. તે
�ીકૃ�ણ ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે, “अवजान�� मां मूढा मानुषी ंतनुमाि�तम् । परं भावमजान�ो मम भूतमहे�रम् ।।”
માટે જ ેમૂઢ છે તે ભગવાનના એવા પરમભાવને ���ા િવના ભગવાનને િવષે પોતાના જવેા મનુ�યના ભાવને પરઠે છે,
તે મનુ�યભાવ તે શું ? તો કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા ઈ�યાિદક અંતઃકરણના ભાવ છે તથા હાડ,
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ચામ, મળ, મૂ�ાિદક તથા જ�મ, મરણ, બાળ, યૌવન, વૃ� એ સવ� દેહના ભાવ છે. ઈ�યાિદક જ ેમનુ�યભાવ તે સવ�
ભાવને ભગવાનને િવષે પરઠે છે. માટે એવા ભાવનો પરઠનારો જ ેહોય તેને ભગવાનના િન�ય જવેું જણાય છે તો પણ
તેનો િન�ય કાચો છે. અને એ જ�ર સ�સંગમાંથી પડશે. અને એ ભગવાન તો પરમ િદ�યમૂિત� છે ને ભગવાનને િવષે
તો એ મનુ�યભાવનો લેશ નથી. માટે એ ભગવાનમાંથી મનુ�યભાવને ટાળીને દેવભાવ લાવવો, પછી ��ાિદકનો ભાવ
લાવવો, પછી �ધાનપુ�ષનો ભાવ આવે, પછી �કૃિતપુ�ષનો ભાવ આવે, પછી અ�રનો ભાવ આવે, પછી અ�રાતીત
એવા પુ�ષો�મ તેનો ભાવ આવે છે. જમે �જના ગોપને આ�ય��પ �ીકૃ�ણ ભગવાનનાં ચિર� દેખીને �થમ તો
દેવભાવ આ�યો, પછી ગગા�ચાય�નાં વચનને સંભારીને નારાયણનો ભાવ આ�યો, પછી એમ ક�ું, ‘જ ેતમે તો નારાયણ
છો, માટે અમને તમા�ં ધામ દેખાડો.’ �યાર ેઅ�રધામ દેખા�યું. એવી રીતે ભગવાનને િવષે જનેે િદ�યભાવ છે તેનો
પૂરો િન�ય �ણવો. અને એમ કહે છે જ,ે ‘આને �થમ ભગવાનનો િન�ય નહોતો ને હવે થયો.’ તે શું એ �થમ
ભગવાનને નો’તો દેખતો ? દેખતો તો હતો, પણ મનુ�યભાવે સિહત દેખતો હતો અને પછી �ાર ેિન�ય થયો �યાર ેતે
િદ�યભાવ સિહત દશ�ન કયુ�, �યાર ેએને િન�ય થયો �ણવો. અને �ાર ેભગવાનને િવષે એવો િદ�યભાવ ન સમજે
�યાર ેએને વાતેવાતે ધોખો થાય ને ગુણ-અવગુણ લીધા કર ેછે જ,ે ‘આનીકોરનો પ� રાખે છે ને અમારો પ� રાખતા
નથી તથા આને વધુ બોલાવે છે ને અમને નથી બોલાવતા અને આને ઉપર વધુ હેત છે ને અમારી ઉપર નથી.’ એવી
રીતે ગુણ-અવગુણ પર�યા કર ેછે. તેણે કરીને એનું અંતર િદવસે િદવસે પાછંુ પડીને અંતે તે િવમુખ થાય છે. માટે
ભગવાનને િવષે તો મનુ�યભાવ ન જ પરઠવો અને ભગવાનના ભ�ને િવષે પણ મનુ�યભાવ ન પરઠવો. કાં જ,ે દેહે
કરીને તો ભગવાનના ભ�માં કોઈક આંધળો હોય, લૂલો હોય, કોિઢયો હોય, બહેરો હોય, વૃ� હોય, કુ�પ હોય અને
તે �ાર ેદેહ મૂકે છે �યાર ેશું ભગવાનના ધામમાં એવા આંધળા-લૂલા જ રહે છે ? નથી રહેતા. એ તો સવ� મનુ�યપણાના
ભાવ છે, તેને મૂકીને િદ�ય�પ થાય છે, ���પ થાય છે. માટે હિરના ભ�ને િવષે મનુ�યભાવ ન પરઠાય તો
પરમે�રને િવષે કેમ પરઠાય ? અને આ જ ેવાત છે તે સૂઝે તો આજ સમજો તો એટલી સમજવી છે અને સૂઝે તો સો વષ�
કરીને સમજો તો પણ એટલી સમજવી છે અને આ વાત સમ�ને એની �ઢતાની ગાંઠ પા�યા િવના છુટકો નથી. માટે
આ અમારી વાત છે તે સવ� હિરભ�ને યાદ રાખીને પર�પર કરવી અને �ાર ેકોઈને અણસમજણે કરીને ધોખો થાય
�યાર ેતેને આ વાત કરીને ચેતાવી દેવો. અને આ જ ેઅમારી વાતા� છે તેને િન�ય ��યે િદવસમાં એકવાર કરવી, એમ
અમારી આ�ા છે; તેને ભુલશો મા, જ�ર ભુલશો મા.” એમ કહીને �ી�મહારાજ સવ� હિરભ�ને ‘જય
�વાિમનારાયણ’ કહીને હસતા થકા પોતાને ઉતાર ેપધાયા�. એવી રીતે �ી�મહારાજની વાતા� સાંભળીને સવ� સાધુ
તથા સવ� હિરભ� તે �ી�મહારાજને સવ� અવતારના કારણ અવતારી �ણીને િદ�યભાવની અિતશય �ઢતા કરતા
હવા.
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અને એ ભગવાન મનુ�યના દેહને ધારણ કર ેછે, �યાર ેમનુ�યના જવેી જ િ�યા કર ેછે. તે �ાર ેસ�યયુગ હોય �યારે
મનુ�યને લાખ વષ�ની આવરદા હોય, �યાર ેએ ભગવાન પણ લાખ વષ� જ દેહ રાખે; અને તે સ�યયુગના માણસ
મનોવાંિછત ભોગને ભોગવે, �યાર ેભગવાન પણ તેમ જ ભોગને ભોગવે પણ અિધકપણે ન વત�. અને �ેતાયુગમાં દેહ
ધારણ કર ે�યાર ેમાણસને દસ હ�ર વષ�ની આવરદા હોય, �યાર ેભગવાન પણ તેટલા વષ� દેહ રાખે. અને �ાપર યુગમાં
હ�ર વષ�ની આવરદા હોય ને દસ હ�ર હાથીનું બળ માણસમાં હોય છે, �યાર ેભગવાનનું પણ એટલું બળ ને એટલી
આવરદા હોય છે. અને કિળમાં દેહ ધારણ કર ે�યાર ેકિળ �માણે આયુ�ય ને બળ તેનું ભગવાન ધારણ કર ેછે. અને જમે
બાળક ગભ�માં આવે ને તે ગભ� વૃિ�ને પામે પછી જ�મે છે ને બાળ, યૌવન, વૃ� અવ�થા થાય છે ને મૃ�યુને પામે છે; તેમ
જ ભગવાન પણ એવી જ મનુ�યની ચે�ા કર ેછે. અને જમે મનુ�યમાં કામ, �ોધ, લોભ, �વાદ, માન, �નેહ, મદ, મ�સર,
ઇ�યા�, �ષે, રાગ, મોહ, સુખ, દુઃખ, ભય, િનભ�ય, શૂરતા, કાયરતા, ભૂખ, તરસ, આશા, તૃ�ણા, િન�ા, પ�પાત, પારકંુ,
પોતાનું, �યાગ, વૈરા�ય ઇ�યાિદક �વભાવ છે; તેમ તેવા જ એ સવ� �વભાવ મનુ�યદેહને ભગવાન ધાર ે�યાર ેતેમાં
જણાય છે. તે એ મનુ�ય �વ�પ પણ ભગવાનનું સવ� શા�માં વણ�ન કયુ� છે અને મૂળ જ ેિદ�ય�પ છે તેનું પણ વણ�ન
કયુ� છે. તે એ બેય �પનું જણેે યથાથ� �વણ-મનન કરીને દઢ િન�ય કય� હોય, તેને તો કોઈ રીતે સંશય થાય નિહ; અને
જનેે આવી રીતની સમજણમાં કસર હોય તેને ભગવાનમાં સંશય થાય છે. અને એ જ િદ�ય�પ એવા ભગવાન
મનુ�યના દેહનું ધારણ કર ેછે, �યાર ેમનુ�યના જવેા �વભાવે યુ� વત�તા હોય; પણ જ ેબુિ�વાન હોય તેને એમ જણાય
ખ�ં જ,ે ‘એમાં કામ છે તે બી� મનુ�યના જવેો નથી તથા �ોધ, લોભ, �વાદ, માન ઇ�યાિદક મનુ�યના �વભાવ તે એ
ભગવાનમાં છે, પણ બી� માણસ જવેા તો નથી; એમાં કાંઇક િદ�યભાવ છે, તે બુિ�વાનના ���ામાં આવે છે; તેણે
કરીને ભગવાનપણાનો િન�ય કર ેછે. જમે શંકરાચાય� શૃંગારરસની વાતા� ���ાને અથ� રા�ના દેહમાં �વેશ કય�
હતો, �યાર ેતે રા�ના જવેા જ સવ� શૃંગારાિદક ભાવ ને દેહની ચે�ા તે હતી, પણ તે રા�ની રાણી બુિ�વાળી હતી.
તેણે એમ ���ું જ,ે ‘મારા ધણીમાં આવો ચમ�કાર નહોતો, માટે આ દેહને િવષે કોઈક બીજ ે�વે �વેશ કય� છે.’ તેમ
મનુ�ય�પ એવા જ ેતે ભગવાન, તેને િવષે િદ�યભાવ જણાય છે; તેણે કરીને ભગવાનપણાનો િન�ય થાય છે. �યાર ેતમે
કહેશો જ,ે ‘કાંઇક િદ�યભાવ ���ામાં આ�યો, તેણે કરીને મનુ�યને ભગવાનપણાનો િન�ય થયો, �યાર ેઘણો
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િદ�યભાવ જણાવે તો તો બહુ માણસને િન�ય થાય.’ તો એનું તો એમ છે જ,ે આ સૂય� છે તેને સવ� શા�માં ક�ા છે જ,ે
‘એ નારાયણ છે,’ ને તે એ સૂય� સવ� મનુ�યને �િ�ગોચર પણ છે ને િન�ય એનું દશ�ન મનુ�યમા� કર ેછે, તો પણ એને
દશ�ને કરીને મનુ�યને પોતાના ક�યાણનો િન�ય નથી થતો જ,ે ‘મા�ં ક�યાણ થયું;’ અને મનુ�યપણે ર�ા જે
રામકૃ�ણાિદક અવતાર તથા નારદ-શુકાિદક સંત તેના દશ�ન કરીને મનુ�યને એમ િન�ય થાય છે જ,ે ‘મા�ં ક�યાણ
િન�ય થયું.’ ને હંુ કૃતાથ� થયો છંુ અને તે ભગવાન ને સંત, તેમાં તો કાંઇ �કાશ છે નિહ, દીવો કરીએ �યાર ેતેના દશ�ન
થાય છે, તો પણ એવો ક�યાણનો િન�ય થાય છે. તથા અિ�� છે તે પણ સા�ાત્ ભગવાન છે; કાં જ ેભગવાને ક�ું છે

37. ગઢડા મ�ય ૧ ( para.3)

પછી અમારા �દયમાં િવચાર થયો જ,ે ‘અમાર ેજ ેસમાિધમાંથી નીસરાયું તે તો દયાએ કરીને નીસરાયું, પણ બી�ને
સમાિધમાંથી નીસરાતું હશે તેનું શું કારણ હશે ? પછી અમને એમ જણાયું જ,ે ‘એને કાંઇક િવષયમાં આસિ� રહે છે,
તેણે કરીને પાછંુ નીકળાય છે.’ અને મોહનું જ ેકારણ, તે પણ પંચિવષય જ છે. તે િવષય પણ ઉ�મ, મ�યમ અને કિન�;
એ �ણ �કારના છે. તેમાં �ાર ેઉ�મ િવષયની �ાિ� થાય અને તેમાંથી કોઈ અંતરાય કરનારો આવે, �યાર ેતે ઉપર
�ોધ થાય; પછી �ોધ થકી મોહ થાય છે. અને સામા�યપણે તો �ો�ને ને શ�દને સદા સંબંધ છે, અને �વચાને ને �પશ�ને
સદા સંબંધ છે. એવી રીતે પંચ �ાનઇિ��યોને પંચિવષયનો સંબંધ છે. માટે જ ેપદાથ�ને સામા�યપણે જોયું હોય ને તે
પદાથ�માંથી વૃિ�ને તોડીને ભગવાનના �વ�પમાં રાખવી હોય તો તેમાં કાંઇ દાખડો પડે નિહ, સહજ ેજ તે �પ
િવષયમાંથી વૃિ� તૂટીને ભગવાનના �વ�પમાં રહે. અને જો �ીઆિદકનું અિતશય રમણીય �પ દીઠામાં આવી ગયું
હોય ને તેમાં વૃિ� જોડાણી હોય ને પછી જો ભગવાનના �વ�પમાં વૃિ� રાખવા �ય તો રહે નિહ અને િચ� પણ એક
ઠેકાણે રહે નિહ, માટે �ાં સુધી રમણીય પંચિવષયમાં િચ� લોભાય છે, �યાં સુધી મોહ ટળે નિહ અને �ાર ેએને
ગમતો િવષય હોય ને તેમાં િચ� તણાતું હોય ને સંત તથા ગુ� તથા પોતાના ઇ�દેવ જ ેભગવાન તે જો િનષેધ કર ેતો તે
ઉપર રીસ ચડે અને તેનો �ોહ થાય પણ તેનું વચન મનાય નિહ. એવું જનેા અંતરમાં વત�તું હોય તેને મોહ કહીએ તે
ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જે

38. ગઢડા મ�ય ૪ ( para.4)

પછી વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “જ ેભગવાનનો મિહમા અિતશય સમજતો હોય તેણે કરીને એમ �ણે જ,ે
‘ગમે તેટલા પાપ કયા� હોય ને જો ભગવાનનું એક નામ લીધું હોય તો સવ� પાપ બળીને ભ�મ થઈ �ય’, એવું માહા��ય
સમજતો હોય, તેને કેવી રીતે સમજ ે�યાર ેધમ�માંથી ડગાય નિહ ?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ��નો ઉ�ર કરવા માં�યો
પણ થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનનો મિહમા અિતશય �ણતો હોય તેને તો આવી રીતે
સમ�ય �યાર ેધમ�માં રહેવાય જ,ે ‘માર ેતો અખંડ ભગવાનનું િચંતવન કરીને એકાંિતક ભ� થવું છે. અને જો કામ,
�ોધ, લોભાિદક િવકારને િવષે મારી વૃિ� જશે, તો માર ેભગવાનના િચંતવનમાં એટલો િવ�ેપ થશે; એમ �ણીને
કુમાગ� થકી અિતશય જ ડરતો રહે અને અધમ�ને િવષે કોઈ કાળે �વત� જ નિહ.’ એવી રીતે સમજ ેતો ભગવાનનું
માહા��ય અિતશય સમજતો હોય તો પણ ધમ�માંથી કોઈ કાળે પડે નિહ. અને ભગવાનનું જ ેઅખંડ િચંતવન થવું તે
કાંઈ થોડી વાત નથી. ભગવાનનું િચંતવન કરતા કરતા જો દેહ મૂકે તો તે અિત મોટી પદવીને પામે છે.”

39. 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 �ોધ◌ાિદક 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.”

40. ગઢડા મ�ય ૮ ( para.3)

અને વળી ધમ�શા�માં પણ એમ ��ું છે જ,ે ‘એકાદશીનું �ત કરવું તે િદવસ કામ, �ોધ, લોભાિદક સંબંધી ભૂંડા ઘાટ
મનમાં થવા દેવા નિહ અને દેહે કરીને કાંઇ ભૂંડંુ આચરણ કરવું નિહ.’ એમ શા�માં વચન છે. અને તે શા� �માણે જ
અમે પણ કહીએ છીએ જ,ે એકાદશીને િદવસ ઢોરલાંઘણ કરવી નિહ અને એકાદશ ઇિ��યોના આહારનો �યાગ કરે
�યાર ેતે એકાદશી સાચી ને તે િવના તો ઢોરલાંઘણ કહેવાય. અને જમે �ાણને અ�નો આહાર છે, તેમ જ �ો�ને
શ�દનો આહાર છે અને �વચાને �પશ�નો આહાર છે ને ને�ને �પનો આહાર છે ને િજ�ાને રસનો આહાર છે ને
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નાિસકાને ગંધનો આહાર છે ને મનને સંક�પ િવક�પનો આહાર છે. એવી રીતે અિગયાર ેઇિ��યોના જુદા-જુદા આહાર
છે. તે સવ� આહારનો �યાગ કર ેતેનું નામ એકાદશી �ત કહેવાય, પણ અિગયાર ેઇિ��યો કુમાગ� દોડે અને પોતપોતાના
અ�ને ખાય તે એકાદશીનું �ત શા� �માણે ન કહેવાય. માટે એકાદશીનું �ત કરવું �યાર ેતો અિગયાર ેઇિ��યોને
આહાર કરવા દેવા નિહ. એવું �ત પંદર િદવસમાં એક વાર આવે તે ખબડદાર થઇને કરવું, તો તેને ઉપર ભગવાન
�સ� થાય છે; પણ તે િવના જ ેઢોરલાંઘણ તેણે કરીને ભગવાન �સ� થતા નથી. અને �ેત�ીપમાં જ ેિનર�મુ�
કહેવાય છે, તે તો સદાય એ �ત રાખે છે, �ારયે પણ એ �તનો ભંગ થવા દેતા નથી; માટે િનર� કહેવાય છે. અને
આપણે પણ ઇ�છા તો એમ રાખવી જ,ે ‘જવેા �ેત�ીપમાં િનર�મુ� છે તેવું જ થવું છે.’ પણ એ વાતમાં િહંમત હારવી
નિહ. એવી રીતે જ ેિહંમત રાખીને જવેું મોર ેક�ું તેવું એકાદશી �ત કર ેઅને ભગવાનની કથા કીત�નાિદકને કર ેને
સાંભળે ને રાિ�એ �ગરણ કર,ે તો તે �ત સાચું છે અને શા�માં એનું જ નામ એકાદશી કહી છે.” એટલી વાત કરીને
�ી�મહારાજ મૌન ર�ા ને સંતે કીત�ન ગાવવા માં�યા.

41. ગઢડા મ�ય ૧૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક વાત કરીએ છીએ તે સવ� સાંભળો, અને આ જ ેવાતા� કહીશું તેમાં એક જ સાધન
ક�યાણને અથ� કહીશું, તે એકને િવષે સવ� સાધન આવી �ય એવું એક બળવાન ક�યાણનું સાધન છે. તે કહીએ છીએ
જ,ે દેહને િવષે જ ે�વ છે, તે એમ �ણે છે જ,ે ‘કામ- �ોધ◌ાિદક ભૂંડી �કૃિતઓ છે, તે મારા �વ સાથે જડાણી છે.’
એવી રીતે કામાિદક જ ેજ ે�કૃિત જનેે િવષે મુ�ય હોય, તે �કૃિતને યોગે કરીને પોતાના �વને કામી, �ોધ◌ી, લોભી
ઈ�યાિદક કુલ�ણે યુ� માને છે. પણ �વને િવષે તો એ એકે કુલ�ણ છે નિહ. એ તો �વે મૂખા�ઈએ કરીને પોતાને
િવષે માની લીધા છે. માટે જનેે પરમપદ પામવા ઈ�છવું તેને કાંઈક પોતાને િવષે પુ�ષાતન રાખવું પણ છેક નાદાર થઈને
બેસવું નિહ; અને એમ િવચાર કરવો જ,ે ‘જમે આ દેહમાં ચાર અંતઃકરણ છે, દશ ઇિ��યો છે, પંચ �ાણ છે, તેમ હંુ
�વા�ા છંુ તે પણ આ દેહને િવષે છંુ, તે સવ� થકી અિધક છંુ ને એ સવ�નો િનયંતા છંુ.’ પણ એમ ન માનવું જ,ે ‘હંુ તો
તુ�છ છંુ ને અંતઃકરણ, ઇિ��યો તો બળવાન છે.’ જમે કોઈક રા� હોય ને તે બુિ�હીન હોય, પછી એના ઘરનાં મનુ�ય
હોય, તે પણ તેનું વચન માને નિહ. પછી એ વાતા�ની �ાર ેગામના મનુ�યને ખબર પડે �યાર ેગામમાં પણ કોઈ હુકમ
માને નિહ. પછી દેશના મનુ�ય એ વાત સાંભળે �યાર ેદેશના મનુ�ય પણ કોઈ એનો હુકમ માને નિહ. પછી તે રા�
�લાિન પામીને અસમથ� થઈને બેસી રહે અને કોઈ ઉપર હુકમ ચલાવે નિહ. તેમ રા�ને ઠેકાણે �વ છે અને ઘરનાં
મનુ�યને ઠેકાણે અંતઃકરણ છે ને ગામના ને દેશના મનુ�યને ઠેકાણે ઇિ��યો છે. તે �ાર ેએ �વ નાદાર થઈને બેસે ને
પછી અંતઃકરણ ઉપર હુકમ કરીને પરમે�ર સ�મુખ રાખવાને ઈ�છે �યાર ેઅંતઃકરણ એનું ક�ું કર ેનિહ અને ઇિ��યોને
વશ રાખવા ઈ�છે તો ઇિ��યો પણ એને વશ રહે નિહ. પછી એ �વ કાયાનગરને િવષે રા� છે તો પણ રાંકની પેઠે
ઓિશયાળો થઈ રહે છે. અને �ાર ેરા� નાદાર થાય �યાર ેતેના નગરને િવષે મનુ�ય હોય તે સાંઢ થઈને બેસે છે ને
રા�નું લેશમા� ચાલવા દે નિહ; તેમ આ �વના કાયાનગરને િવષે પણ જ ેકામાિદક રા� નથી તે રા� થઈને બેસે છે
અને એ �વનું લેશમા� ચાલવા દેતા નથી. માટે જનેે ક�યાણને ઈ�છવું તેને એવું નાદારપણું રાખવું નિહ ને જ ે�કારે
પોતાનાં ઇિ��યો ને અંતઃકરણ તે સવ� પોતાના હુકમમાં વત� એવો ઉપાય કરવો. જમે રા� હોય તે રાજનીિતના �ંથ
ભણીને પોતાના રા�માં પોતાનો હુકમ ચલાવે, પણ રયૈતનો દબા�યો દબાય નિહ. અને જો રાજનીિત ન �ણતો હોય
તો તે વ�તી હુકમ ન માને તેને મારવા જ માંડે, પછી પોતાનો દેશ હોય તે ઉ�ડ થઈ �ય અને કાં તો કોઈ હુકમ જ
માને નિહ તેણે કરીને પોતે દુઃિખયો થકો વત�; એવી રીતે રાજનીિત ���ા િવના બે વાતે બગાડ થાય છે, તેમ �વ પણ
જો રાજનીિતને ���ા િવના કાયાનગરમાં હુકમ કરવા �ય તો એમાંથી સુખ થાય નિહ.”

42. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.3)

અને તે તજેને િવષે એક ભગવાનની મૂિત� દેખાય છે, તે અિત �કાશમય છે; અને તે મૂિત� ઘન�યામ છે, તો પણ અિતશય
તજે ેકરીને �યામ નથી જણાતી, અિતશય �ેત જણાય છે. અને તે મૂિત� િ�ભજુ છે અને તે મૂિત�ને બે ચરણ છે અને
અિતશય મનોહર છે, પણ ચાર ભજુ કે અ�ભજુ કે સહ� ભજુ તે એ મૂિત�ને નથી. એ મૂિત� તો અિત સૌ�ય છે અને
મનુ�યના જવેી આકૃિત છે ને િકશોર છે. તે એ મૂિત� �ારકે તો એ તજેમાં ઊભી દેખાય છે ને �ારકે બેઠી જણાય છે ને
�ારકે હરતી ફરતી દેખાય છે. અને એ મૂિત�ને ચાર ેકોર ેમુ�ના મંડળ ભરાઈને બેઠાં છે; તે સવ� મુ� છે તે એક નજરે
તે ભગવાનની મૂિત� સામું જોઈ ર�ા છે. તે મૂિત�ને અમે �કટ �માણ હમણાં પણ દેખીએ છીએ અને સ�સંગમાં નહોતા
આ�યા �યાર ેપણ દેખતા અને માતાના ગભ�માં હતા તે િદવસ પણ દેખતા અને ગભ�માં આ�યા મોર ેપણ દેખતા. અને
અમે બોલીએ છીએ તે પણ �યાં જ બેઠા થકા બોલીએ છીએ અને તમે પણ સવ� �યાં જ બેઠા છો એમ હંુ દેખું છંુ, પણ
આ ગઢડંુ શહેર કે આ ઓસરી એ કાંઈ દેખાતું નથી. અને �ાર ેએ �વ�પ જનેે ���ામાં આવે તેને જમે અમને કોઈ
િવષય સંબંધી સુખમાં આસિ� નથી તેમ તે પુ�ષને પણ �ાંઈ આસિ� રહે જ નિહ. અને તે �વ�પને તો તમે પણ
દેખો છો પણ તમારા સમ�ામાં પિરપૂણ� આવતું નથી. અને �ાર ેએ વાતા� સમ�ામાં આવશે �યાર ેપંચિવષય કે
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કામ, �ોધ◌ાિદક �વભાવ તે ��યામાં �યાસ થશે નિહ, સહજ ે�તાઈ જશે. અને એ જ ેએકરસ તજે છે, તેને આ�ા
કહીએ તથા �� કહીએ ને અ�રધામ કહીએ; અને એ �કાશને િવષે જ ેભગવાનની મૂિત� છે તેને આ�ાનું ત�વ
કહીએ તથા પર�� કહીએ તથા પુ�ષો�મ કહીએ. તે જ ભગવાન રામકૃ�ણાિદક�પે કરીને પોતાની ઈ�છાએ
�વોના ક�યાણને અથ� યુગ યુગને િવષે �ગટ થાય છે. તે ભગવાન આ લોકને િવષે મનુ�ય જવેા જણાય છે, તો પણ
મનુ�ય જવેા નથી ને અ�રધામના પિત છે. તે �ીકૃ�ણ ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે

43. ગઢડા મ�ય ૧૪ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનના �વ�પને િવષે જ ેસંત તદા�કપણાને પામે છે, તે સમાિધએ કરીને
પામે છે કે એનો કોઈ બીજો પણ ઉપાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જણેે ભગવાનનું �વ�પ જવેું કાલે અમે
ક�ું તેવું યથાથ� ���ું હોય ને તેમાં કોઈ �તનું ઉ�થાન ર�ું ન હોય; જમે આ લીબંડાનું વૃ� છે તે એકવાર �ણી લીધું
છે, પછી કોઈ રીતે મનમાં સંક�પ થતો નથી જ,ે ‘લીબંડો હશે કે નિહ હોય ?’ એવી રીતે ગમે તેનો સંગ થાય અને ગમે
તેવા શા� સાંભળે પણ કોઈ રીતે કરીને ભગવાનના �વ�પનો જ ેિન�ય કય� હોય તેમાંથી મન ડગમગે નિહ, એવો જે
િન��થાનપણે ભગવાનનો િન�ય; એને અમે તદા�કપણું કહીએ છીએ. ને એવું જ ેએ તદા�કપણું તે ભગવાનના
એકાંિતક ભ�ના �સંગે કરીને થાય છે, પણ કેવળ સમાિધએ કરીને નથી થતું. અને એવું જ ેએ તદા�કપણું તેને જ
િનિવ�ક�પ સમાિધ કહીએ છીએ ને એવી �તની જનેે િનિવ�ક�પ સમાિધ થઈ હોય તે સંતનું �વ�પ પણ િનગુ�ણ ��
જ છે. અને એવા અડગ િન�યવાળા જ ેસંત તે િનવૃિ�માગ�ને િવષે વત� અથવા �વૃિ� માગ�ને િવષે વત� તો પણ એનું
િનગુ�ણ જ �વ�પ છે. જમે નારદ ને સનકાિદક એ સવ� િનવૃિ�માગ�ને િવષે �વ�યા� અને સ�ઋિષ તથા જનકાિદક
રા�, એ સવ� �વૃિ� માગ�ને િવષે �વ�યા� પણ એ સવ�ને ભગવાનના િન�યે કરીને િનગુ�ણ �ણવા. અને જે
િનવૃિ�માગ�ને િવષે �વ�યા� હોય ને જો ભગવાનનો િન�ય ન હોય તો તેને માિયક ગુણે કરીને સગુણ �ણવા. અને એમ
�ણવું જ,ે ‘આ અિતશય �યાગી જણાય છે, પણ એને ભગવાનનો િન�ય નથી; માટે એ અ�ાની છે, તે જ�ર નરકમાં
જશે.’ અને જનેે ભગવાનના �વ�પનો એવો િન�ય છે ને જો તેમાં કાંઈક થોડી ઘણી ખોટ રહી ગઈ હશે, તો પણ તે
ભૂંડી ગિતને નિહ પામે, તે તો અંતે �તો િનગુ�ણપણાને જ પામશે. અને જનેે ભગવાનના �વ�પનો તો એવો િન�ય
નથી ને તે સૂધો �યાગી રહેતો હોય ને કામ, �ોધ, લોભાિદકને ટા�યામાં સાવધાન વત�તો હોય તો પણ એના ટા�યા
કામાિદક નિહ ટળે અને તે અંતે ખરાબ થઈને નરકમાં જ જશે. અને આવું જ ેભગવાનના �વ�પનું �ાન તે જનેે થયું
હોય ને તેને થોડી બુિ� હોય તો પણ એને મોટી બુિ�વાળો �ણવો; અને આવું ભગવાનના �વ�પનું �ાન જનેે ન
હોય ને તેને જો ઝાઝી બુિ� હોય તો પણ તેને બુિ�હીન �ણવો.”

44. ગઢડા મ�ય ૧૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� પરમહંસને �� પૂ�ો જ,ે “ગમે તેવો કઠણ �વભાવ હોય ને જો એક િવચાર કરીએ તો તે
�વભાવનો નાશ થઈ �ય અને એ િવચારને મૂકીને બી� હ�રો િવચાર કર ેતોય પણ તે ભૂંડા �વભાવ હોય તે ટળે
નિહ, એવો તે કયો િવચાર છે ? તે જનેે જમે સમ�તું હોય તે તેમ કહો.” પછી પરમહંસમાં જમે જનેે સમ�તું હતું તેમ
તેણે ક�ું, પણ યથાથ� કોઈથી કહેવાયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે કહીએ જ,ે જમે બાહેર કોઈક
પોતાનો શ�ુ હોય તે આપણું કાંઈક કામ થતું હોય તેને બગાડી દે અથવા પોતાની મા-બેન સામી ગાળો દે, તેનો જમે
અિતશય અભાવ આવે છે અને જ ેઉપાયે કરીને તેનું ભૂંડંુ થાય તે ઉપાય કરાય છે અથવા કોઈક બીજો તે શ�ુનું ભુંડંુ કરે
તો પણ અિતશય રા� થવાય છે; તેમ જ ેમો�ને અથ� ય� કરતા હોય ને તેમાં જ ેકામ �ોધ◌ાિદક માંહેલા શ�ુ િવ�ન
કર ેતો તેની ઉપર પણ તેવી જ વૈરબુિ� થાય અને તેનો ખટકો �ારયે પણ ટળે નિહ. એવો િવચાર જનેે હાથ આવે તે
એ િવચાર ેકરીને શ�ુ મા�ને ટાળે. અને �ાર ેકોઈક સંત એ કામાિદક શ�ુની િનંદા કર ેતથા તે શ�ુને ખોદે તેમાં જનેે
મોર ેક�ો એવો િવચાર હોય તેને તે સાધુનો અભાવ આવે નિહ; સામો તે સાધુનો અિતશય ગુણ લે અને એમ �ણે જ,ે
‘આ સાધુ મારા શ�ુને માયા�નો ઉપાય કર ેછે, માટે મારા પરમ હેતુ છે.’ આવી �તનો િવચાર જનેા �દયને િવષે �ા�
થયો હોય તે શ�ુમા�નો નાશ કરી નાંખે અને કોઈ ભૂંડો �વભાવ તેના �દયને િવષે રહી શકે નિહ. અને એ િવના બી�
ગમે તેટલી �તના િવચાર કર ેપણ કામાિદક �વભાવ�પી શ�ુ નાશ પામે નિહ, માટે એ �વભાવ ઉપર જ ેશ�ુપણું
રાખવું એ જ સવ� િવચારમાં �ે� િવચાર છે.”

45. ગઢડા મ�ય ૨૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુ�ાનંદ �વામીને �� પૂ�ો જ,ે “તમાર ે�ોધ થાય છે, �યાર ેશે િનિમ�ે થાય છે ? અને કેટલું
િનિમ� હોય �યાર ે�ોધ થાય છે ? અને અમાર ેતો એકથી લાખ �િપયા સુધી બગાડ કર ેતો પણ પોતા સા� તો �ોધ
આવે નિહ અને �ાર ેધમ�લોપ કર ેઅથવા બિળયો હોય તે ગરીબને પીડે અથવા અ�યાયનો પ� લે, �યાર ેતેની ઉપર
અમાર ેકોઈકને અથ� લગારકે �ોધની ચટકી આવે છે, પણ પોતા સા� તો લેશમા� �ોધ આવતો નથી. અને કોઈક
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સા� આવે છે તે પણ �ણમા� પણ નથી રહેતો ને આંટી પણ બંધાતી નથી; તેમ તમાર ેકેવી રીતે આવે છે ને કેવી રીતે
ટળે છે ?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “કોઈક પદાથ�ને યોગે તથા કોઈકની અવળાઈ દેખાય, તેને યોગે તે ઉપર
�ોધ થાય પણ ત�કાળ શમી �ય છે.”

46. ગઢડા મ�ય ૨૭ ( para.3)

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

47. ગઢડા મ�ય ૨૭ ( para.4)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “�થમ આવરણ થઈ �ય એવી કા�યપ રહે છે, તે શાને યોગે રહે છે ?” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “દેશકાળાિદક જ ેઆઠ છે, તેમાં જવેું પૂવ� સં�કારમાં જોર છે, તેવું જ એક એકમાં છે. માટે
�ાર ેએનો યોગ થાય �યાર ેજ�ર બંધન થાય છે અને પૂવ�ના સં�કારનું જોર રહેવા દેતા નથી. અને જો સં�કારમાં
લ�યું એટલું જ સુકૃત-દુ�કૃત થાય તો વેદ, શા� ને પુરાણ તેને િવષે િવિધિનષેધના ભેદ ક�ા છે જ,ે ‘આ કરવું ને આ ન
કરવું’ તે સવ� ખોટંુ થઈ �ય; તે એ મોટાના કરલેાં શા� તો ખોટા થાય જ નિહ. અને જય િવજય હતા તેણે જો
અયો�ય િ�યા કરી તો જ ેઠેકાણે કાળ, કમ� ને માયા નથી એવું જ ેભગવાનનું ધામ �યાંથી પડી ગયા. અને જો નારદ�ને
રા� કયા� તો ��ાદને દેશકાળાિદક અશુભ હતા તો પણ નડી શ�ા નિહ અને જો સનકાિદકને કોપાયમાન કયા� તો
દેશકાળાિદક શુભ હતા તો પણ જય િવજય પડી ગયા. માટે જનેે ક�યાણને ઈ�છવું તેને તો જમે મોટા પુ�ષ રા� થાય
તેમ કરવું. અને તે મોટા પુ�ષ પણ �યાર ેરા� થાય, �ાર ેકોઈ �કાર ેઅંતરમાં મિલન વાસના ન રહે. અને જનેે ગરીબ
ઉપર �ોધ◌ાિદકનો સંક�પ થતો હોય તો તેને મોટા ઉપર પણ થાય અને પોતાના ઈ�દેવ ઉપર પણ �ોધ◌ાિદકનો
મિલન ઘાટ થાય. માટે જનેે ક�યાણને ઈ�છવું તેને કોઈ ઉપર મિલન ઘાટ કરવો નિહ અને જો કોઈ ઉપર મિલન ઘાટ
કર ેતો તેને ભગવાનના ભ� તથા ભગવાન ઉપર પણ મિલન ઘાટ થઈ �ય. અને અમારાથી તો એક ગરીબ પણ
દુઃખાયો હોય તો અમારા અંતરમાં એવો િવચાર આવે છે જ,ે ‘ભગવાન સવા�તયા�મી છે, તે એક ઠેકાણે રહીને સવ�ના
અંતરને �ણે છે. માટે જનેે અમે દુઃખ�યો તેના જ અંતરમાં િવરાજમાન હશે, �યાર ેઅમે ભગવાનનો અપરાધ કય�.’
એમ �ણીને તેને પગે લાગીને તેને કાંઈક જોઈતું હોય તે આપીએ, પણ જ ે�કાર ેતે રા� થાય તેમ કરીએ છીએ અને
વળી અમે િવચારીને જોયું જ,ે જ ેઅિતશય �યાગ રાખે અથવા દયા રાખે તેથી ભગવાનની ભિ� થાય નિહ; �યારે
ઉપાસનાનો ભંગ થાય છે. અને પૂવ� જ ેજ ેઅિતશય �યાગી થયા છે, તેના માગ�માં ઉપાસનાનો નાશ થઈ ગયો છે. માટે
અમે એમ િવચારીને પરમે�રની ઉપાસના રહેવા સા� �યાગનો પ� મોળો કરીને ભગવાનનાં મંિદર કરા�યા છે. તેમાં
જો થોડો �યાગ રહેશે તો પણ ઉપાસના રહેશે, તો તેણે કરીને ઘણાક �વના ક�યાણ થશે. અને જનેે ભગવાનની ભિ�
કરવી તેને તો ઢંૂિઢયાની પેઠે દયા રા�યે પણ કેમ ઠીક પડે ? એને તો પરમે�રને વા�તે પુ�પ લા�યા જોઈએ, તુલસી
લા�યા જોઈએ, ભા�તરકારી લાવી જોઈએ, ઠાકોર�ને વા�તે બાગ બગીચા કરા�યા જોઈએ, મંિદર કરા�યા જોઈએ.
માટે અિતશય �યાગ રાખીને ને અિતશય દયા રાખીને મૂઠી વાળીને બેસી રહે, તેણે ભગવાનની ભિ� થતી નથી. અને
�ાર ેભિ�એ રિહત થાય �યાર ેભગવાનની ઉપાસનાનો નાશ થઈ �ય, એટલે પછવાડેથી અંધપરંપરા ચાલે. તે સા�
અમે મંિદર કરા�યા છે; તે અખંડ ભગવાનની ઉપાસના રા�યા સા� કરા�યા છે. અને જ ેઉપાસક હોય તે પોતાના
ધમ�માંથી �� થાય જ નિહ. માટે પોતપોતાના ધમ�માં રહીને ભગવાનની ભિ� ઉપાસના કરવી, એ અમારો િસ�ાંત
છે.”

48. ગઢડા મ�ય ૩૩ ( para.4)

પછી હર� ઠ�ર ે�� પૂ�ો જ,ે “એ િન�કામી વત�માન શે ઉપાયે કરીને અિતશય �ઢ થાય ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “એનો એક �કારનો ઉપાય નથી, એના તો �ણ �કારના ઉપાય છે. જમે હાંકનારો, બળિધયા, પૈડાં, ધૂંસરી,
ઊં�ય, માંચડો એવા ઘણાક સામાને કરીને એક ગાડંુ કહેવાય છે, તેમ િન�કામી �ત �ઢ રાખવાની પણ ઘણીક સામ�ી
જોઈએ છીએ. તેમાં પણ �ણ ઉપાય છે, તે તો અિતશય મુ�ય છે. તેમાં એક તો મનને વશ કરવું જ,ે મનને િવષે અખંડ
એવું મનન કરવું જ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ, દેહ નથી;’ ને ભગવાનની કથા �વણાિદક જ ેનવધા ભિ� તેને િવષે મનને અખંડ
જોડી મેલવું, પણ �ણમા� મનને નવ�ં રહેવા દેવું નિહ. જમે કોઈક પુ�ષને ભૂત વશ થયો હતો. તે �ાર ેકામ ન
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બતાવે �યાર ેતેને ખાવા તૈયાર થાય; તેમ આ મન છે, તે પણ ભૂત જવેું છે. તે �ાર ેભગવદ્ ભિ�માં ન રાખે �યારે
અધમ�ના ઘાટ ઘડે, �યાર ેએ ભૂતની પેઠે �વને ખાવા તૈયાર થયું કહેવાય. માટે મનને અખંડ ભગવાનની કથા
કીત�નાિદકમાં જોડી રાખવું એટલે એ મન વશ થયું કહેવાય. અને બીજો ઉપાય એ છે જ,ે �ાણને િનયમમાં રાખવો. તે
જમે ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘આહાર િવહાર યુ� રાખવો પણ અિતશય ખાધાની લોલુપતા ન રાખવી.’ એવી
રીતે વત� �યાર ે�ાણ િનયમમાં થયો કહેવાય. અને �ાણ િનયમમાં ન કય� હોય તો ખાધાની બહુ મનમાં તૃ�ણા રહે, પછી
અનંત �કારના જ ેરસ તેને િવષે રસના ઇિ��ય છે તે દોડતી ફર ે�યાર ેબી� ઇિ��યો વશ કરી હોય તે પણ સવ� મોકળી
થઈ �ય. માટે આહારને િનયમમાં રાખીને �ાણને િનયમમાં કરવો. અને �ીજો ઉપાય એ છે જ,ે આ સ�સંગને િવષે જનેે
જનેે જ ેજ ેિનયમ ક�ા છે, તેમાં દેહને રાખીને દેહને િનયમમાં કરવો. એવી રીતે એ �ણ ઉપાયને જ ે�ઢ રાખે તેને
િન�કામી વત�માન અિતશય �ઢ થાય છે. અને એને િવષે એમ ન �ણવું જ,ે ‘એવી રીતે રાખવું ઘણું કઠણ છે.’ કેમ જ,ે
જ ેસાધુ જ હોય તેને તો એમ રાખવું કાંઈ કઠણ છે નિહ. અને સાધુ હોય તે તો કામ, �ોધ, લોભાિદક શ�ુનું બળ હોય
તો પણ ભગવાનને રા� કયા� સા� તેનો �યાગ કર,ે �યાર ેજ એ પાકો સાધુ કહેવાય. અને મનુ�ય દેહે કરીને ન થાય એવું
શું છે ? જ ેિન�યે અ�યાસ રાખીને કર ેતે થાય છે. જમે કૂવાના કાંઠા ઉપર મહાકઠણ પથરો હોય છે તેને િવષે િન�યે
પાણીને િસંચવું, તેણે કરીને નરમ દોરડી છે, તે પણ કાપા પાડે છે; તેમ જ ેસાધુ જ છે ને તે જ ે�વભાવને ટાળવાનો િન�ય
અ�યાસ રાખશે, તો તે �વભાવ �ાં લગી રહેશે ? એ તો િન�ય નાશ પામશે. માટે જનેે િન�કામ �ત રાખવું હોય તેને
ક�ા એવા જ ે�ણ ઉપાય તે �ઢ કરીને રાખવા.”

49. ગઢડા મ�ય ૪૦ ( para.2)

�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “િન�ય ��યે તો અમે �ીકૃ�ણ ભગવાનને નમ�કાર કરીને એમ કહેતા જ,ે ‘હે મહારાજ!
આ દેહાિદકને િવષે અહંમમ�વ હોય તેને તમે ટાળ�ો.’ અને આજ તો અમને એવો િવચાર થયો જ,ે ‘ભગવાનના
ભ�નો મને, વચને અને દેહે કરીને જ ેકાંઈક �ણે- અ�ણે �ોહ થઈ આવે ને તેણે કરીને જવેું આ �વને દુઃખ થાય છે
તેવું બીજ ેકોઈ પાપે કરીને થતું નથી.’ માટે �ણે-અ�ણે મને, વચને, દેહે કરીને જ ેકાંઈ ભગવાનના ભ�નો �ોહ બની
આ�યો હોય, તેનો દોષ િનવારણ કરા�યા સા� એક �ણામ અિધક કય�. અને અમે તો એમ ���ું છે જ,ે ‘ભગવાનના
ભ�ના �ોહે કરીને જવેું આ �વનું ભૂંડંુ થાય છે ને એ �વને ક� થાય છે, તેવું કોઈ પાપે કરીને નથી થતું; અને
ભગવાનના ભ�ની મને, વચને, દેહે કરીને જ ેસેવા બની આવે ને તેણે કરીને જવેું આ �વનું �ડંુ થાય છે ને એ �વને
સુખ થાય છે, તેવું બીજ ેકોઈ સાધને કરીને નથી થતું.’ અને એ ભગવાનના ભ�નો જ ે�ોહ થાય છે; તે લોભ, માન,
ઈ�યા� અને �ોધ એ ચાર ેકરીને થાય છે અને ભગવાનના ભ�નું જ ેસ�માન થાય છે તે જમેાં એ ચાર વાનાં ન હોય તેથી
થાય છે. માટે જનેે આ દેહે કરીને પરમ સુિખયા થવું હોય ને દેહ મૂ�ા કેડે પણ પરમ સુિખયા થવું હોય, તેને
ભગવાનના ભ�નો મને, વચને, દેહે કરીને �ોહ ન કરવો. અને જો ભગવાનના ભ�નો કાંઈક �ોહ થઈ �ય તો તેની
વચને કરીને �ાથ�ના કરવી, ને મને કરીને ને દેહે કરીને તેને દંડવત્ �ણામ કરવા ને ફરીને �ોહ ન થાય, એવી રીતે
વ�યા�નો આદર કરવો; પણ એકવાર �ોહ કરીને દંડવત્ �ણામ કયા� ને વળી ફરી �ોહ કરીને દંડવત્ �ણામ કરવા, એવી
રીતે વત�વું નિહ. અને આ વાતા� દાડી સાંભરતી રહે તે સા� આજથી સવ� સંત તથા સવ� હિરભ�મા� એવો િનયમ
રાખ�ો જ,ે ‘ભગવાનની પ�ૂ કરીને પોતાના િન�ય િનયમના જ ેદંડવત્ �ણામ હોય તે કરવા ને તે પછી બધા
િદવસમાં જ ેકાંઈ �ણે-અ�ણે મને, વચને, દેહે કરીને ભગવાનના ભ�નો �ોહ થયો હોય તેનું િનવારણ કરાવવા સા�
એક દંડવત્ �ણામ િન�યે કરવો,’ એમ અમારી આ�ા છે, તેને સવ� પાળ�ો.”

50. ગઢડા મ�ય ૪૬ ( para.2)

પછી કીત�ન ગાઈ ર�ા �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ સંસારને િવષે જ ેસ�પુ�ષ હોય, તેને તો કોઈક �વને
લૌિકક પદાથ�ની હાણ-વૃિ� થતી દેખીને તેની કોરનો હષ�-શોક થાય નિહ અને �ાર ેકોઈકનું મન ભગવાનના
માગ�માંથી પાછંુ પડે �યાર ેખરખરો થાય છે; કાં જ,ે થોડાક કાળ �વવું ને એનો પરલોક બગડશે, માટે એને મોટી હાણ
થાય છે. અને ભગવાનના જ ેઅવતાર પૃ�વીને િવષે થાય છે, તે ધમ�ના �થાપનને અથ� થાય છે, તે કેવળ વણા��મના ધમ�
�થાપન કરવાને અથ� જ નથી થતા; કેમ જ,ે વણા��મના ધમ� તો સ�િષ� આિદક જ ે�વૃિ� ધમ�ના આચાય� છે, તે પણ
�થાપન કર ેછે. માટે એટલા સા� જ ભગવાનના અવતાર નથી થતા; ભગવાનના અવતાર તો પોતાના એકાંિતક
ભ�ના જ ેધમ� તેને �વતા�વવાને અથ� થાય છે. અને વળી જ ેએકાંિતક ભ� છે તેને દેહે કરીને મરવું એ મરણ નથી;
એને તો એકાંિતકના ધમ�માંથી પડી જવાય એ જ મરણ છે. તે �ાર ેભગવાન કે ભગવાનના સંત તેનો હૈયામાં અભાવ
આ�યો �યાર ેએ ભ� એકાંિતકના ધમ�માંથી પ�યો �ણવો. અને તે જો �ોધ◌ ેકરીને પડયો હોય તો તેને સપ�નો દેહ
આ�યો �ણવો અને તે જો કામે કરીને પ�યો હોય તો ય� રા�સનો અવતાર આ�યો �ણવો. માટે જ ેએકાંિતકના
ધમ�માંથી પડીને એવા દેહને પા�યા છે ને જો તે ધમ�વાળા હોય અથવા તપ�વી હોય તો પણ તે ધમ� કરીને તથા તપે
કરીને દેવલોકમાં �ય, પણ જણેે ભગવાનનો ને ભગવાનના સંતનો અભાવ લીધો, તે તો ભગવાનના ધામને તો ન જ
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પામે. અને વળી જ ેપંચ મહાપાપે યુ� હોય અને તેને જો ભગવાન ને ભગવાનના સંતને િવષે અવગુણ ન આ�યો હોય,
તો તો એનાં પાપ નાશ થઈ �ય ને એનો ભગવાનના ધામમાં િનવાસ થાય. માટે પંચ મહાપાપ થકી પણ ભગવાન ને
ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેવો એ મોટંુ પાપ છે.”

51. ગઢડા મ�ય ૫૫ ( para.3)

અને અંતરમાં એમ િવચાર રહે છે જ,ે ‘આપણે તો દેહથકી પૃથક્ આ�ા છીએ, પણ દેહ જવેા નથી.’ અને વળી
અંતરમાં એમ િવચાર ર�ા કર ેછે જ,ે આ�ાને િવષે રખે રજોગુણ, તમોગુણ આિદક કોઈક માયાનો ભાગ ભળી �ય
નિહ ! તેને ઘડીએ ઘડીએ તપાસતાં રહીએ છીએ. જમે સાડા સોળવલું કંચન હોય ને તેને સોનીની પેઢીએ લઈ �ય
અને જો ધણીની લગારકે નજર ચૂકે તો સોની સોનું કાઢી લઈને તેમાં �પું ભેળવી દે. તેમ આ �દય�પી તો સોનીની
પેઢી છે અને તેમાં માયા�પી સોની છે; તે પોતે બેઠો થકો સંક�પ�પી જ ેહથોડો, તેના અખંડ ટચટચ ટચકા મારતો રહે
છે. અને જમે સોનીનાં છોકરા-�ી હોય તે પારસી કરીને તેને હાથ આવે તો કાંઈક સોનું ચોરી �ય; તેમ ઇિ��યો-
અંતઃકરણ એ સવ� માયા�પે જ ેસોની તેના છોકરા-�ી છે, તે કંચન�પ જ ેચૈત�ય તેને િવષે �ણ ગુણ તથા પંચિવષયમાં
આસિ� તથા દેહાિભમાન તથા કામ, �ોધ, લોભાિદક એ �પ જ ે�પું તેને ભેળવીને �ાન-વૈરા�યાિદક ગુણ�પ જે
સોનું તેને કાઢી લે છે. અને જ ેસોનામાંથી સોનું કાઢીને �પું ભેળવે તો તે સોનું બારવલું થઈ �ય છે અને પછી તે
સોનાને તાવી તાવીને પાછંુ સોળવલું કર ેતો થાય છે; તેમ આ �વને િવષે રજ, તમ આિદક જ ે�પું ભ�યું છે, તેને
ગાળીને કાઢી નાંખવું ને પછી કંચન�પ જ ેએક આ�ા તે જ રહે, પણ બીજો માિયક ભેગ કાંઈ રહે નિહ.’ એવી રીતના
િવચારમાં અમે રાત િદવસ મં�યા છીએ; એ અમે અમા�ં અંગ છે, તે ક�ું. હવે એવી રીતે જનેે જ ેઅંગ હોય તે કહો.”
પછી સંતમંડળે એમ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! તમાર ેિવષે તો માિયક ગુણનો ભેગ હોય જ નિહ, તમે તો કૈવ�યમૂિત� છો;
પણ એ જ ેસવ� તમે વાત કરી તે તો અમારા અંગની છે અને તમે ક�ો જ ેિવચાર તે અમાર ેસવ�ને રા�યો જોઈએ.” પછી
�ી�મહારાજ “જય સિ�ચદાનંદ” કહીને પોતાના ઉતારાને િવષે પધાયા�.

52. ગઢડા મ�ય ૫૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ચાર વેદ, પુરાણ, ઇિતહાસ એ સવ�માં એ જ વાતા� છે જ,ે ‘ભગવાન ને ભગવાનના સંત
એ જ ક�યાણકારી છે.’ અને ભગવાનના જ ેસાધુ છે, તે તો ભવ-��ાિદક દેવ થકી પણ અિધક છે. તે ભગવાન કે
ભગવાનના સંતની �ાર ે�ાિ� થઈ �યાર ેએ �વને એથી ઉપરાંત બીજંુ કોઈ ક�યાણ નથી, એ જ પરમ ક�યાણ છે.
અને ભગવાનના સંતની સેવા તો બહુ મોટા પુ��વાળાને મળે છે, પણ થોડા પુ��વાળાને મળતી નથી. માટે
ભગવાનના સંત સાથે તો એવું હેત રાખવું, જવેું હેત �ી ઉપર છે, કે પુ� ઉપર છે, કે માબાપ ને ભાઈ ઉપર છે, તેવું હેત
રાખવું; તો એ હેતે કરીને �વ કૃતાથ� થઈ �ય છે. અને પોતાનાં જ ે�ી-પુ�ાિદક હોય તે તો કુપા� હોય ને
કુલ�ણવાળાં હોય તો પણ કોઈ રીતે તેનો અવગુણ એ �વને આવતો નથી; અને જ ેભગવાનના ભ� હોય તે તો સવ�
�ડે ગુણે કરીને યુ� હોય, પણ જો તેણે લગારકે કઠણ વચન ક�ું હોય તો તેની આંટી �વે �યાં સુધી મૂકે નિહ. એવી
જનેી વૃિ� છે, તેને તો જવેું પોતાના સંબંધી ઉપર હેત છે, તેવું તે ભગવાનના ભ� ઉપર કહેવાય જ નિહ. �યાર ેએનું
ક�યાણ પણ થાય નિહ. અને સંતનો મિહમા તો �થમ ક�ો એવો મોટો છે. તે સંતની ને ભગવાનની �ાિ� થઈ છે, તો
પણ કોઈકને એમ ડગમગાટ રહે છે જ,ે ‘મા�ં ક�યાણ થશે કે નિહ થાય ?’ તેનું શું કારણ છે ? તો એ �વને પૂવ�જ�મને
િવષે ભગવાન કે ભગવાનના સંતની �ાિ� થઈ નથી, ને તેમની સેવા પણ તેણે કરી નથી; એને તો આ જ�મમાં જ નવો
આદર છે, તે આગ�યા જ�મમાં ફળશે. અને જનેે પૂવ� જ�મમાં ભગવાનની કે ભગવાનના ભ�ની �ાિ� થઈ હશે તથા
તેમની સેવા કરી હશે, તેને તો આ જ�મમાં ભગવાન કે ભગવાનના ભ�માંથી હેત મટે જ નિહ અને િન�યમાં પણ
ડગમગાટ થાય નિહ; અને કામ, �ોધ, લોભ સંબંધી ઘાટ તો કદાિચત્ રહે પણ ભગવાનનો િન�ય તો કોઈ રીતે મટે
નિહ, તે કોઈકને વચને કરીને ન મટે એમાં શું કહેવું ? એને તો જો પોતાનું મન ડગમગાટ કરાવે, તો પણ ડગમગાટ થાય
નિહ. અને તેની �ઢતા તો જવેી નાથભ�ની છે, કે જવેી િવ�ણુદાસની હતી, કે જવેી િહમરાજ શાહની હતી, કે જવેી
કાશીદાસને છે, કે જવેી ભાલચં� શેઠને હતી, કે જવેી દામોદરને છે; એવી �ઢતા હોય �યાર ે�ણવું જ,ે આ પૂવ�જ�મનો
ભગવાનનો ભ� છે.”

53. વરતાલ ૧ ( para.5)

એ �ોકનો એમ અથ� છે જ,ે ‘િવ�ના સગ�-િવસગા�િદક જ ેનવ લ�ણ, તેણે કરીને ���ામાં આવે એવું આ�ય�પ જે
�ીકૃ�ણ ભગવાનનું �વ�પ, તેને િવષે જ ેમુમુ�ુની અચળમિત થઈ; જમે આ આંબાનું વૃ� છે તે એક વાર �ઢ કરીને
���ું. પછી કામ �યાપે, �ોધ �યાપે, લોભ �યાપે તો પણ કોઈ રીતે આંબાને િવષે �ાંિત ન થાય જ,ે ‘આંબાનું વૃ� હશે
કે નિહ હોય?’ તેમ જનેે ��ય� �ીકૃ�ણ ભગવાનના �વ�પનો �ઢ િન�ય થયો ને તેમાં કોઈ �તનો કુતક�  ન થાય, તો
તે પુ�ષના �ાણ લીન ન થયા હોય તો પણ િનિવ�ક�પ સમાિધ છે ને �ાણ લીન થયા હોય તો પણ િનિવ�ક�પ સમાિધ છે.
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અને જનેે એ ભગવાનના �વ�પમાં સંક�પ-િવક�પ રહેતા હોય જ,ે ‘��પુરને િવષે કેવું ભગવાનનું �વ�પ હશે ? અને
�ેત�ીપ ને વૈકંુઠને િવષે કેવું ભગવાનનું �વ�પ હશે? અને તે �વ�પનું �ાર ેદશ�ન થશે ?’ એવી �તના સંક�પ-
િવક�પ કયા� કર,ે પણ �કટ ભગવાન મ�યા તેને જ સવ�ના કારણ �ણીને તેણે કરીને જ પોતાને કૃતાથ� ન માને. અને
એવાને જો દૈવ ઈ�છાએ કરીને સમાિધ થાય તો પણ સંક�પ-િવક�પ મટે નિહ અને સમાિધમાં જ ેજ ેદેખાય તેથી નવું
નવું જોવાને ઇ�છે પણ મનના િવક�પ મટે નિહ, એવો હોય તેને સમાિધ છે તો પણ સિવક�પ છે ને સમાિધ ન હોય તોય
સિવક�પ છે. માટે એવો હોય તે ગુણાતીત એકાંિતક ભ� ન કહેવાય. અને જનેે ભગવાનના �વ�પનો �ઢ િન�ય હોય
ને તેને સમાિધ છે, અથવા નથી તો પણ તેને સદા િનિવ�ક�પ સમાિધ જ છે.”

54. વરતાલ ૧૧ ( para.3)

એ વાતને સાંભળીને મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! �વ તો અિવનાશી ક�ો છે, તેનો નાશ તે કેમ
�ણવો ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પવ�તનું કે બીજંુ એવું જ જ ેકોઈક જડ દેહ આવે તેમાં કોઈ કાળે �વનું
ક�યાણ થાય નિહ, એટલે એના �વનો નાશ થઈ ગયો એમ �ણવું. માટે જનેે પોતાનું ક�યાણ ઈ�છવું તેને એ
ચારમાંથી કોઈનો �ોહ ન કરવો. અને વળી ભગવાન કે ભગવાનના ભ� તે આગળ કોઈ �કાર ેમાન રાખવું નિહ. કેમ
જ,ે માન છે તે તો �ોધ, મ�સર, ઈ�યા�, ને �ોહ એનો આધાર છે અને માની હોય તેની ભિ� પણ આસુરી કહેવાય. અને
ભગવાનના ભ�ને જો િબવરાવતો હોય ને તે �ભુનો ભ� હોય તો પણ તેને અસુર �ણવો. અને અમારો તો એ
�વભાવ છે જ,ે �ા�ણનો ને ગરીબનો ને ભગવાનના ભ�નો કોઈક �ોહ કર,ે તે તો અમને દીઠો જ ગમે નિહ અને આ
લોકમાં ને પરલોકમાં તેને ને અમાર ેસોબત રહેવાની નથી.” એટલી વાતા� કરીને પછી �ી�મહારાજ ેબે પદ ગવરા�યાં
જ,ે “મારા હર� શું હેત ન દીસે ર ેતેને ઘેર શીદ જઈએ.” એક તો એ અને બીજંુ જ,ે “મારા વહાલા� શું વહાલપ દીસે રે
તેનો સંગ કેમ ત�એ.” અને પછી એ બે પદ શી�યાની સ�સંગી મા�ને આ�ા કરીને એમ ક�ું જ,ે “એ બે પદમાં વાતા�
છે તેને િન�ય ગાઈને સંભારી રાખવી.”

55. વરતાલ ૧૧ ( para.4)

એમ કહીને �ી�મહારાજ �ીલ�મીનારાયણના મંિદર આગળ એક મંચ હતો તે ઉપર આવીને િવરાજમાન થયા. પછી
ગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “આ સંસારને િવષે જ ેપંિડત છે તે શા�, પુરાણ સવ� વાંચે છે પણ તેને ભગવાનનો ને
સંતનો જમે છે તેમ મિહમા કેમ સમ�તો નથી ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�, પુરાણ વાંચે છે તો ખરા; પણ
એને ભગવાનનો આશરો નથી. માટે કામ, �ોધ, લોભ, ઈ�યા�, મ�સર તેણે એના �વને હરવી નાં�યો છે અને કામાિદક
જ ેશ�ુ તે એને કોઈ કાળે માથું ઉપાડવા દેતા નથી. પછી તે પંિડત પોતાની પેઠે જ ભગવાન ને ભગવાનના સંતને સમજે
જ,ે ‘જમે અમારા કામાિદક શ�ુ કોઈ કાળે િનવૃિ� પામતા નથી તેમ એના પણ કામાિદક શ�ુ િનવૃિ� નિહ પામતા
હોય.’ એમ ભગવાન ને ભગવાનના સંતને િવષે દોષ સમજ;ે માટે શા�, પુરાણ વાંચે પણ એને ભગવાન કે ભગવાનના
સંતનું જમે છે તેમ યથાથ� માહા��ય સમ�તું નથી.”

56. વરતાલ ૧૭ ( para.3)

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
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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.”

57. વરતાલ ૨૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેપરમહંસને �� પુ�ો જ,ે “રજોગુણમાંથી કામની ઉ�પિ� થાય છે અને તમોગુણમાંથી �ોધ ને
લોભની ઉ�પિ� થાય છે, માટે એ કામાિદકનું બીજ ન રહે, એવું એક સાધન �ું છે ?” પછી શુકમુિનએ ક�ું જ,ે “�ારે
િનિવ�ક�પ સમાિધ થાય ને �ાર ેઆ�દશ�ન થાય �યાર ેજ એના �દયમાંથી કામાિદકનું બીજ બળી �ય.” પછી
�ી�મહારાજ ેઆશંકા કરી જ,ે “િશવ, ��ા, �ૃંગીઋિષ, પરાશર, નારદ; એમને શું િનિવ�ક�પ સમાિધ નહોતી ? જે
કામે કરીને એ સવ� િવ�ેપને પા�યા, માટે એ સવ� િનિવ�ક�પ સમાિધવાળા જ હતા, તો પણ ઇિ��યોની વૃિ� અનુલોમ
થઈ �યાર ેકામાિદકે કરીને િવ�ેપને પા�યા માટે તમે ક�ું એવી રીતે એ ��નો ઉ�ર ન થયો. અને જમે �ાની િનિવ�ક�પ
સમાિધને િવષે �ય �યાર ેિનિવ�કાર રહે છે, તેમ જ અ�ાની સુષુિ�ને િવષે િનિવ�કાર રહે છે. અને �ાર ેઇિ��યોની વૃિ�
અનુલોમ થાય છે, �યાર ેતો �ાની ને અ�ાની બેય કામાિદકે કરીને િવ�ેપને પામે છે; એમાં તો �ાની-અ�ાનીનો કાંઈ
િવશેષ જણાતો નથી. માટે હવે બી� પરમહંસ ઉ�ર કરો.” પછી તો ગોપાળાનંદ �વામી, દેવાનંદ �વામી, િન�યાનંદ
�વામી, મુ�ાનંદ �વામી; એ સવ� મળીને જવેો જનેે ભા�યો તેવો તેણે ઉ�ર કય�, પણ �ી�મહારાજના ��નું કોઈથી
સમાધાન થયું નિહ.

58. ગઢડા અં�ય ૧ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે હેતનું અંગ હોય તેને તો પોતાના જ ેિ�યતમ તેને અથ� જ ેન કરવાનું હોય તે પણ
થાય. કેમ જ,ે આ સંસારને િવષે જ ેચોર હોય તેને પોતપોતાની �ી ને છોકરા; તેને િવષે હેત હોય છે. અને �ાર ેચોરી
કરવા �ય �યાર ેબી� માણસને મારીને પોતાનાં ઘરનાં માણસને ��ય આપે છે. અને એ ચોર ઘણો િનદ� ય છે, પણ
પોતાનાં કુટંુબી ઉપર હેત છે, તો તે સંઘાથે િનદ� ય નથી થતો. તેમ જનેે ભગવાન કે ભગવાનના ભ� સંઘાથે હેત હોય,
તેને ભગવાન કે ભગવાનના ભ� ઉપર �ોધ કે ઈ�યા� આવે જ નિહ અને અવગુણ પણ કોઈ રીતે આવે જ નિહ. એવું
જનેે હેત હોય તેને હેતનું અંગ કહીએ. અને જનેે �ાન કે હેત એ બેમાંથી એકેય અંગ નથી; તેને ચાળાચૂંથણો કહીએ.”
એટલી વાતા� કહીને �ી�મહારાજ પોતાના ઉતારામાં પધાયા�.

59. ગઢડા અં�ય ૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “જગતને નાશવંત દેખે છે અને દેહને મૂકીને ચૈત�ય જુદો થઈ �ય છે તેને પણ દેખે
છે, તો પણ આ �વને જગતનું �ધાનપણું �દયમાંથી મટતું નથી. અને પરમે�રને સવ� �કાર ેસુખના િસંધુ �ણે છે તો
પણ પરમે�રમાં �વનું િચ� ચોટંતું નથી, તેમ સ�સંગ પણ એના �દયમાં મુ�ય થતો નથી અને ધન, �ી આિદક જે
સાંસાિરક પદાથ� તેમાંથી �ીિત મટતી નથી. તેનું શું કારણ હશે?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “�વના �દયમાં
વૈરા�ય નથી તેણે કરીને જગતનું �ધાનપણું મટતું નથી ને ભગવાનમાં �ીિત થતી નથી.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “વૈરા�યની �યૂનતા છે એ તો વાત સાચી; પણ અમને તો એમ ભાસે છે જ,ે જનેે સ�સંગ થતા થતા જવેું અંગ બંધાય
છે તેવું ને તેવું જ સદાય રહે છે, પણ તે િવના બીજંુ થતું નથી. અને સ�સંગે કરીને તે અંગની પુિ� તો થાય પણ અંગ તો
તેનું તે જ રહે છે. અને �ાર ેજનેે જ ેઅંગ બંધાય છે, �યાર ેઅંગ બંધાતા એનું િચ� િવ�ાંત જવેું થઈ �ય છે. જમે કામી
હોય તેનું િચ� કામે કરીને િવ�ાંત થાય ને જમે �ોધ◌ી હોય તેનું િચ� �ોધ◌ ેકરીને િવ�ાંત થાય ને જમે લોભી હોય તેનું
િચ� લોભે કરીને િવ�ાંત થાય, તેમ એનું િચ� અંગ બંધાતા િવ�ાંત થઈ �ય છે. પછી તે િવ�ાંતમાં જવેું અંગ બંધાય
તેવું અંગ રહે છે. માટે જ ેસમજુ હોય તેને પોતાનું જ ેઅંગ હોય તેને ઓળખી રા�યું જોઈએ. તે �ાર ેકામ �ોધ◌ાિદકે
કરીને પોતાને િવ�ેપ થતો હોય, �યાર ેપોતાના અંગનો િવચાર કર ેતો તે કામાિદક �ીણ પડી �ય. જમે કોઈક ગૃહ�થ
હોય તેને પોતાની માતા, બોન અથવા દીકરી અિત �વ�પવાન હોય, તેને જોઈને જો ભૂંડો ઘાટ થઈ �ય તો પછી તેની
કેવી દાઝ થાય ? તેવી દાઝ �ાર ેસ�સંગ િવના બીજંુ પદાથ� �ધાન થાય �યાર ેથઈ જોઈએ. અને �ાર ેએવી દાઝ
અયો�ય પદાથ�ના સંક�પને દેખીને ન થાય તેના �દયમાં તો સ�સંગ પણ �ધાન ન રહે. અને સવ� સાધનના ફળ�પ તો
આ સ�સંગ છે. તે �ીકૃ�ણ ભગવાને ઉ�વ ��યે એકાદશ �કંધમાં ક�ું છે જ,ે ‘અ�ાંગયોગ તથા સાં�યિવચાર તથા
શા�પઠન તથા તપ, �યાગ, યોગ, ય�, અને �તાિદકે કરીને હંુ તેવો વશ થતો નથી, જવેો સ�સંગે કરીને વશ થાઉં છંુ.’
માટે અમને તો એમ ભાસે છે જ,ે પૂવ� જ�મનો સં�કાર હશે તે પણ સ�પુ�ષને યોગે કરીને થયો હશે અને આજ પણ જનેે
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સં�કાર થાય છે તે સ�પુ�ષને યોગે કરીને જ થાય છે. માટે એવા સ�પુ�ષનો સંગ �ા� થયો છે તો પણ જનેે જમે છે તેમ
સમ�તું નથી, તેને અિતશય મંદબુિ�વાળો �ણવો. શા માટે જ,ે જવેી �ેત�ીપમાં સભા છે ને જવેી ગોલોક,
વૈકંુઠલોકને િવષે સભા છે ને જવેી બદિરકા�મને િવષે સભા છે, તેથી પણ હંુ આ સ�સંગીની સભાને અિધક �ણું છંુ
અને સવ� હિરભ�ને અિતશય �કાશે યુ� દેખું છંુ. એમાં જો લગાર પણ િમ�યા કહેતા હોઈએ, તો આ સંત સભાના
સમ છે. તે સમ શા સા� ખાવા પડે છે ? જ,ે સવ�ને એવું અલૌિકકપણું સમ�તું નથી અને દેખવામાં પણ આવતું નથી, તે
સા� સમ ખાવા પડે છે. અને ��ાિદક ને પણ દુલ�ભ એવો જ ેઆ સ�સંગ તેમાં આવીને પરમે�ર િવના જનેે બી�
પદાથ�માં હેત રહે છે તેનું કારણ એ છે જ,ે ‘જવેી એ �વને પરો�ને િવષે �તીિત છે તેવી ��ય�ને િવષે �ઢપણે �તીિત
થતી નથી.’ તે �ુિતમાં ક�ું છે જ,ે’જવેી પરો� દેવને િવષે �વને �તીિત છે તેવી જો ��ય� ગુ��પ હિરને િવષે આવે,
તો જટેલા અથ� �ા� થવાના ક�ા છે તેટલા સવ� અથ� તેને �ા� થાય છે.’ અને �ાર ેઆવો સંત સમાગમ �ા� થયો
�યાર ેદેહ મૂકીને જનેે પામવા હતા તે તો દેહ છતાં જ મ�યા છે. માટે જનેે પરમપદ કહીએ, મો� કહીએ, તેને છતે દેહે જ
પા�યો છે. અને આ વાતા� જ ેકહી, તે જણાય છે તો �ડી જવેી, પણ એ તો અિતશય ઝીણી છે. તે જ ેએવી રીતે વત�તો
હોય તેને એમ સમ�ય જ,ે ‘એ વાતા� અિત ઝીણી છે.’ ને બી�ને તો સમ�ામાં પણ આવે નિહ, એવી અિતશય
ઝીણી વાતા� છે.” એમ વાતા� કરીને �ી�મહારાજ “જય સિ�ચદાનંદ” કહીને પોતાના ઉતારામાં પધાયા�.

60. ગઢડા અં�ય ૫ ( para.9)

પછી શુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “એક તો ભગવાનનો ભ� એવો હોય જ,ે તેને ભગવાનનો િન�ય પણ પિરપ� હોય ને
કામ, �ોધ, લોભ, મોહાિદક જ ેિવકાર તે એકે તેના �દયમાં આવે નિહ, અને બીજો ભ� હોય તેને તો ભગવાનનો
િન�ય પિરપ� હોય પણ કામ, �ોધ, લોભ, મોહાિદક િવકાર ેકરીને અંતરમાં િવ�ેપ થતો હોય. એ બે �કારના ભ�
�ાર ેદેહને મૂકે �યાર ેએ બેય ભ�ને ભગવાનના ધામમાં સરખા સુખની �ાિ� થાય છે કે અિધક �યૂન સુખની �ાિ�
થાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનના ભ�ને ભગવાનનો િન�ય પણ પિરપૂણ� હોય ને કામ, �ોધ,
લોભાિદકે કરીને િવ�ેપને ન પામતો હોય ને અિતશય �યાગી ને અિત વૈરા�યવાન ને અિત આ�િન�ાવાળો હોય અને
જો તે ��ય� �ીકૃ�ણ ભગવાનની મૂિત� િવના કાંઈક બીજંુ ઈ�છે તો તેને �યૂન સુખની �ાિ� થાય છે. અને બીજો જે
ભ� છે તેને પણ ભગવાનનો િન�ય તો પિરપૂણ� છે તો પણ �દયમાં કામ, �ોધ, લોભ, મોહાિદકનો િવ�ેપ આવે �યારે
પોતાના �દયમાં દાઝ થાય ને ભગવાન જ ે��ય� �ીકૃ�ણ તેની મૂિત� િવના બી� કોઈ પદાથ�ને ઈ�છે નિહ. તેને
આ�િન�ા, વૈરા�ય જો થોડાં હોય તો પણ એ દેહ મૂકીને ભગવાનના ધામમાં બહુ મોટા સુખને પામે છે. શા માટે જ,ે
�થમ ક�ો જ ેભ� તે ઉપરથી તો �યાગી ને િન�કામી જણાય છે, પણ ભગવાનની મૂિત� િવના બી� આ�દશ�નાિદક
�ાિ�ની �દયમાં ઈ�છા છે માટે એ સકામ ભ� કહેવાય અને એને પરલોકને િવષે જ�ર �યૂન સુખની �ાિ� થાય છે.
અને જ ેબીજો ભ� ક�ો તે ઉપરથી તો સકામ જવેો જણાય પણ એ ભ� ભગવાનની મૂિત� િવના અંતરમાં બીજંુ કાંઈ
ઈ�છતો નથી અને ભગવાનની મૂિત� િવના બી� સુખની ઈ�છાનો જો ઘાટ થઈ �ય તો અિતશય મનમાં દાઝે છે; માટે
એ િન�કામ ભ� કહેવાય. તે �ાર ેદેહને મૂકે �યાર ેબહુ મોટા સુખને પામે છે ને ભગવાનનો પાષ�દ થાય છે અને
�ીકૃ�ણ ભગવાનની મૂિત�ને િવષે અિતશય �ીિતએ યુ� થાય છે.”

61. ગઢડા અં�ય ૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ સવ� હિરભ� ��યે બો�યા જ,ે”અમારા અંતરનો જ ેિસ�ાંત છે તે કહીએ છીએ જ,ે જનેે પોતાનું
ક�યાણ ઈ�છવું તેને તો ભગવાન ને ભગવાનના સાધુ એથી ઉપરાંત બીજંુ કાંઈ જગતમાં સુખદાયી નથી. માટે જમે
પોતાના શરીરને િવષે �વને આ�બુિ� વત� છે તેવી ભગવાન ને ભગવાનના સંતને િવષે આ�બુિ� રાખવી જોઈએ
અને ભગવાનના ભ�નો પ� �ઢ કરીને રા�યો જોઈએ. અને તે પ� રાખતા થકા આબ� વધો અથવા ઘટો, અથવા
માન થાઓ કે અપમાન થાઓ, અથવા દેહ �વો કે મરો, પણ કોઈ રીતે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો પ� મૂકવો
નિહ; ને એમનો અભાવ આવવા દેવો નિહ અને ભગવાનના ભ� જવેા દેહ ને દેહના સગાંસંબંધીને વહાલા રાખવા
નિહ. એવી રીતે જ ેહિરભ� વત� તેને અિત બળવાન એવા જ ેકામ, �ોધ◌ાિદક શ�ુ તે પણ પરાભવ કરી શકતા નથી.
અને જ ેભગવાનનું ��પુર ધામ છે તેને િવષે ભગવાન સદાય સાકાર મૂિત� િવરાજમાન છે અને ભગવાનના ભ� પણ
એ ભગવાનના ધામમાં મૂિત�માન થકા ભગવાનની સેવાને િવષે રહે છે. તે ભગવાનનો જનેે ��ય� �માણ �ઢ આશરો
હોય તેને મનમાં એવી બીક ન રાખવી જ,ે ‘હંુ રખે મરીને ભૂત �ેત થઉં કે રખે ઈ��લોકને જ પામું કે રખે ��લોકને જ
પામું.’ એવી આશંકા મનમાં રાખવી નિહ. કેમ જ,ે જ ેએવો ભગવાનનો ભ� હોય તે તો ભગવાનના ધામને જ પામે,
પણ વચમાં �ાંય તેને ભગવાન રહેવા દે નિહ. અને એ ભ�જન હોય તેને પણ પોતાનું જ ેમન છે તેને પરમે�રના
ચરણારિવંદને િવષે �ઢ કરીને રાખવું. જમે વ�ની પૃ�વી હોય તેમાં વ�ની ખીલી ચોડી હોય તે કોઈ રીતે ઊખડે નિહ,
તેમ ભગવાનનના ચરણારિવંદને િવષે પોતાના મનને �ઢ રાખવું. અને એવી રીતે જ ેભગવાનના ચરણારિવંદને િવષે
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પોતાના મનને રાખે; તેને મરીને ભગવાનના ધામમાં જવું એમ નથી. એ તો છતે દેહે જ ભગવાનના ધામને પામી ર�ો
છે.” એમ વાતા� કરીને ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને સવ� સભાને ઊઠવાની આ�ા કરી.

62. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.5)

પછી શુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “દૈવી ને આસુરી �વ હોય તે કેમ ���ામાં આવે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “દૈવી
�વ હોય તેને કામ, �ોધ, લોભાિદક દોષ હોય તે ભૂંડા દેશકાળાિદકને યોગે કરીને હોય; પછી સારાં દેશ કાળાિદકનો
યોગ થાય તો થોડેક કાળે કરીને નાશ થઈ �ય. અને આસુરી �વને જ ેકામ, �ોધ, લોભાિદક દોષ હોય તે કોઈ કાળે
નાશ થાય નિહ. અને તેને એક વાર જો કાંઈક કઠણ વચન ક�ું હોય તો �વે �યાં સુધી ભૂલે નિહ. અને તે આસુરી �વ
જો સ�સંગી થયો હોય તો સૌ કરતા સરસ હિરભ� જણાય, પણ જમે ભાલ દેશમાં મોર ેસમુ� હતો તે કાંપ જમાઈને
મીઠી પૃ�વી થઈ છે, તે �ાં સુધી કાંપ હોય �યાં સુધી જો ખોદીએ તો પાણી મીઠંુ નીસર ેઅને તેથી જો હેઠંુ ખોદીએ તો
સમુ�ના જવેું ખા�ં ઝેર પાણી નીસર;ે તેમ આસુરી �વ હોય તે હિરભ� થયો હોય ને એનું ગમતું મરડીને લગારકે
છે�યો હોય તો જટેલી મોર ેસાધુની સેવા કરી હોય તેથી લાખ ઘણો �ોહ કર ેતો પણ મનમાં સંતોષ ન થાય.”

63. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.9)

પછી નાજ ેજોિગયે પૂ�ું જ,ે “એકનું �ોધ◌ ેકરીને ભગવાનમાં મન જોડાયું છે ને એકનું ભયે કરીને ભગવાનમાં મન
જોડાયું છે, અને એકનું તો �નેહે કરીને ભગવાનમાં મન જોડાયું છે, એ �ણમાં �ો �ે� છે ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જનેું હેતે કરીને ભગવાનમાં મન જોડાયું તે �ે� છે.”

64. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.10)

પછી િશવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનનો ભ� તો હોય પણ જનેે �ી�મહારાજ ેક�ું એવો જ ેસાર-અસારનો
િવવેક તે ન હોય ને વૈરા�ય પણ ન હોય, તેને એવો િવવેક તથા ભગવાન િવના બી� પદાથ�માં વૈરા�ય તે કેમ થાય ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો �થમ જ ભગવાનમાં �ઢ હેત થઈ �ય તો િવવેક ને વૈરા�ય તે હેતને યોગે કરીને
�કટ થાય છે. અને જનેે જ ેપદાથ�માં હેત થાય છે તેને હેત કહીએ અથવા કામના કહીએ. તે જ ેજ ેપદાથ�માં હેત હોય ને
તેમાં જો કોઈક અંતરાય કર ેતો તે ઉપર �ોધ થઈ �ય છે. તે માણસના દેહમાં તો થાય પણ પશુને પણ �ોધ થઈ �ય
છે. જમે પાડો હોય તે કામનાએ કરીને ભ�સ ઉપર આસ� થયો હોય ને બીજો પાડો આવે તો તેને મારી નાંખે છે, એવી
રીતે પશુ-પ�ીમાં સવ�� દેખાય છે. તેમ જનેે ભગવાનને િવષે �ઢ �ીિત હોય તેને જ ેપદાથ� તે �ીિતમાં અંતરાય કરવા
આવે તો તે ઉપર તુરત �ોધ થઈ �ય ને તે પદાથ�નો ત�કાળ �યાગ કર.ે માટે જો ભગવાનમાં �ઢ હેત હોય તો એની મેળે
જ વૈરા�ય ને િવવેક થઈ આવે છે.”

65. ગઢડા અં�ય ૧૫ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીને �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “આજ તો અમે અમારા રસોયા હિરભ�ની આગળ બહુ વાત કરી.”
�યાર ેમુ�ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! કેવી રીતે વાત કરી ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વાત તો એમ
કરી જ,ે ભગવાનનો ભ� હોય ને તે ભગવાનની માનસી પ�ૂ કરવા બેસે તથા ભગવાનનું �યાન કરવા બેસે તે સમે
એનો �વ �થમ જ ેજ ેભૂંડા દેશકાળાિદકને યોગે કરીને પંચિવષય થકી પરાભવ પા�યો હોય અથવા કામ, �ોધ,
લોભાિદકને યોગે કરીને પરાભવ પા�યો હોય, તે સવ�ની એને �મૃિત થઈ આવે છે. જમે કોઈ શૂરવીર પુ�ષ હોય ને
સં�ામમાં જઈને ઘાયે આ�યો હોય ને તે ઘાયલ થઈને પાછો ખાટલામાં આવીને સૂવે, પછી એને �ાં સુધી પાટો ગોઠે
નિહ �યાં સુધી ઘાની વેદના ટળે નિહ ને િન�ા પણ આવે નિહ; ને �ાર ેપાટો ગોઠે �યાર ેઘાની પીડા ટળી �ય ને િન�ા
પણ આવે. તેમ ભૂંડા દેશ, કાળ, સંગ અને િ�યા તેને યોગે કરીને �વને પંચિવષયના જ ેઘા લા�યા છે, તે �ાર ેનવધા
ભિ� માંિહલી જ ેભિ� કરતા થકા એ પંચિવષયની ઘાની પીડા ન રહે ને પંચિવષયનું �મરણ ન થાય એ જ એને પાટો
ગો�યો �ણવો અને એ જ એને ભજન- �મરણનું અંગ �ઢ �ણવું. પછી એ અંગમાં રહીને માનસી પ�ૂ કરવી, નામ
�મરણ કરવું, જ ેકરવું તે એ પોતાના અંગમાં રહીને કરવું, તો એને અિતશય સમાસ થાય. અને જો પોતાના અંગને
ઓળખે નિહ તો જમે ઘાયલને પાટો ગોઠે નિહ ને સુખ ન થાય, તેમ એને ભજન-�મરણમાં કોઈ રીતે સુખ ન થાય ને
પંચિવષયના જ ેઘા એને લા�યા હોય તેની પીડા ટળે નિહ. માટે એ નવધા ભિ�માંથી જ ેભિ� કરતે થકે પોતાનું મન
ભગવાનમાં ચોટેં અને ભગવાન િવના બીજો ઘાટ કર ેનિહ, �યાર ેતે હિરભ�ને એમ �ણવું જ,ે ‘મા�ં તો એ જ અંગ
છે.’ પછી તે �તની ભિ� એને �ધાન રાખવી, એ િસ�ાંત વાતા�છે.”

66. ગઢડા અં�ય ૨૧ ( para.3)
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અને અમારો પણ મત એ છે જ,ે ‘ભગવાન તથા ભગવાનના એકાંિતક ભ� તે િવના કોઈ સંગાથે હેત કરીએ તો પણ
થતું નથી.ં’ અને અમને એમ જણાય છે જ,ે ‘જડભરત, શુકદેવ, દ�ા�ેય, ઋષભદેવ ભગવાન એના સરખો અમારા
�વનો ઢાળો છે.’ માટે અમને પણ વન, પવ�ત ને જંગલ; એમાં જ રહેવું ગમે છે, પણ મોટા મોટા શહેર પાટણ હોય
એમાં રહેવું ગમતું નથી, એવો અમારો સહજ �વભાવ છે; તો પણ ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ને અથ� લાખો
માણસના ભીડામાં રહીએ છીએ તો પણ અમાર ેજવેું વનમાં રહીએ ને િનબ�ધ રહેવાય તેવું જ રહેવાય છે. અને અમે
પોતાને �વાથ� કરીને લાખો માણસમાં નથી રહેતા, અમે તો ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ને અથ� માણસના ભીડામાં
રહીએ છીએ. અને ભગવાનના ભ�ને અથ� ગમે તેટલી �વૃિ� કરવી પડે તો પણ એને અમે િનવૃિ� �ણીએ છીએ.
અને ભગવાનનો જ ેભ� હોય ને તે ગમે તેટલા વાંકમાં આ�યો હોય તો પણ અમાર ેતેનો અવગુણ આવતો નથી. અમે
તો એમ �ણીએ છીએ જ,ે ભગવાનના ભ�માં જો કોઈક �વાભાિવક અ�પ દોષ હોય તો પણ તે જોવા નિહ અને એ
દોષ જો પોતામાં હોય તો તેને ટા�યાનો ઉપાય કરવો; પણ ભગવાનના ભ�માં એ �તનો દોષ હોય તો પણ એ
હિરજનનો અવગુણ લેવો નિહ. અને હિરભ�નો તો અવગુણ �ાર ેમોટા વત�માનમાં ચૂકી �ય �યાર ેલેવો ને બી�
અ�પ દોષ હોય તે સા� ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેવો નિહ. અને ભગવાનના ભ� હોય તેને વાદિવવાદ કરી
�તીને રા� થવું નિહ, એ સાથે તો હારીને જ રા� થવું; અને જ ેવાદિવવાદ કરીને ભગવાનનાં ભ�ને �તે છે તે તો
પંચ મહાપાપના જ ેકરનારા તેથી પણ વધુ પાપી છે. અને અમારી આગળ જ ેકોઈ ભગવાનના ભ�નું ઘસાતું બોલે તે
તો અમને દીઠો જ ગમે નિહ. અને જ ેભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેતો હોય તેના હાથનું તો અ�-જળ પણ ભાવે
નિહ. અને દેહનો સંબંધી હોય પણ જો ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લે તો તે સાથે પણ અિતશય કુહેત થઈ �ય. શા
માટે જ,ે આપણે તો આ�ા છીએ તે આપણે દેહ ને દેહના સંબંધી સાથે શા સા� હેત જોઈએ ? આપણે તો સ�ા�પ
રહીને ભગવાન તથા ભગવાનના ભ� સંગાથે હેત કયુ� છે, પણ દેહબુિ�એ કરીને હેત કયુ� નથી. ને જ ેસ�ા�પ રહી
નિહ શકે તેને તો કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સરાિદક જ ેશ�ુ તે પી�યા િવના રહે જ નિહ. માટે જ ેઆ�સ�ા�પ
થઈને ભિ� નિહ કરતા હોય તેનું �પ તો આ સ�સંગમાં ઉઘાડંુ થયા િવના રહે જ નિહ. શા માટે જ,ે આ સ�સંગ છે તે
તો અલૌિકક છે અને જવેા �ેત�ીપ, વૈકંુઠ, ગોલોક તેને િવષે ભગવાનના પાષ�દ છે તે જવેા જ આ સવ� સ�સંગી છે. અને
અમે તો જવેા સવ�થી પર જ ેિદ�ય અ�રધામ તેને િવષે ભગવાનના પાષ�દ છે તે જવેા જો આ સ�સંગીને ન �ણતા
હોઈએ, તો અમને ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ના સમ છે.

67. 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.

68. ગઢડા અં�ય ૨૫ ( para.5)

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

69. ગઢડા અં�ય ૨૭ ( para.5)

અને વળી એમ વાત કરી જ,ે “માન, ઈ�યા� ને �ોધ એ �ણ દોષ તે કામ કરતા પણ અિતશય ભૂંડા છે. કેમ જ,ે કામી ઉપર
તો સંત દયા કર,ે પણ માની ઉપર ન કર.ે ને માનમાંથી ઈ�યા� ને �ોધ ઊપજ ેછે, માટે માન મોટો દોષ છે. અને માને
કરીને સ�સંગમાંથી પડી �ય છે એવો કામે કરીને નથી પડતો. કેમ જ,ે આપણા સ�સંગમાં ગૃહ�થ હિરભ� ઘણા છે, તે
સ�સંગમાં પ�યા છે. માટે એ માન, ઈ�યા� ને �ોધ એ �ણ ઉપર અમાર ેઅિતશય અભાવ રહે છે. અને અમારા જ ેજે
વચન લખેલાં હશે તેમાં પણ એમ જ હશે, તે િવચારીને જુઓ તો જણાઈ આવશે; માટે ભગવાનનું માહા��ય સમ�ને
માનને ટાળવું.”

70. ગઢડા અં�ય ૨૮ ( para.4)

પછી ��ાનંદ �વામી તથા શુકમુિન તથા સુરોખાચર એ �ણને �ી�મહારાજ ેપૂ�ું જ,ે “તમે જણેે કરીને પાછા પડી
�ઓ એવો તમારામાં �ો અવગુણ છે?” �યાર ેએ �ણેએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! માન�પ દોષ છે, માટે કોઈક
બરોબિરયા સંત અપમાન કર ેતો કાંઈક મુંઝવણ થાય.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે પૂછીએ છીએ જ,ે
“द्युपतय एव ते न ययुर�मन�तया ।” એવી રીતે માહા��યે સિહત ભગવાનને ���ા હોય ને એવા જ ેભગવાન તેના
જ ેસંત તે સાથે માન ઈ�યા�, �ોધ કેમ થાય ? અને જો થાય છે તો ���ામાં ફેર છે. કેમ જ,ે ગવન�ર સાહેબને ���ો છે
જ,ે એ સમ� પૃ�વીનો પાદશાહ છે ને બિળયો છે ને જો તેનો એક ગરીબ સરખો હમેિલયો આ�યો હોય, તો તેનો હુકમ
મોટો રા� હોય તે પણ માને, ને તે જમે કહે તેમ દોય� દોરાય. શા માટે જ,ે તે રા�એ એમ ���ું છે જ,ે બિળયો જે
ગવન�ર સાહેબ તેનો એ હમેિલયો છે’ અને જથેી જ ેબિળયો, તેની આગળ માન રહે નિહ, તેમ જણેે ભગવાનને સમ�
ઐ�ય�-સમૃિ�ના ધણી ���ા હોય તો તેને સંતની આગળ માન કેમ રહે?” પછી ��ાનંદ�વામીએ ક�ું જ,ે “હે
મહારાજ! તમે ઠીક કહો છો. જો એમ માહા��યે સિહત ભગવાનને ���ા હોય તો માન, ઈ�યા�, �ોધ તે સંતની આગળ
થાય જ નિહ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જુઓને, ઉ�વ� કેવા મોટા હતા ને કેવા ડા�ા હતા ! પણ જો
ભગવાનની મોટાઈને �ણતા હતા તો તે ભગવાનને િવષે હેતવાળી જ ે�જની ગોપીઓ તેના ચરણની રજને પા�યા
સા� વનવેલીનો અવતાર મા�યો ! તે ક�ું છે જ-ે “आसामहो चरणरेणुजुषामहं �ां वृ�ावने िकमिप गु�लतौषधीनाम्।
या दु�जं �जनमाय�पथं च िह�ा भेजुमु�कु�पदवी ं�ुितिभिव�मृ�ाम् ।।” તથા ��ાએ પણ ક�ું જ,ે “अहो ! भा�महो !
भा�ं न�गोप�जौकसाम् । य���ं परमानंदं पूण� �� सनातनम् ।।” એવી રીતે ��ા પણ ભગવાનનું માહા��ય �ણતા
હતા તો એવી રીતે બો�યા, તે માટે જો ભગવાનની ને સંતની એવી રીતે મોટાઈ �ણતો હોય તો માન, ઈ�યા�, �ોધ રહે
જ નિહ ને તેની આગળ દાસાનુદાસ થઈને વત� ને ગમે તેટલું અપમાન કર ેતો પણ તેના સંગને મૂકીને છેટે જવાને ઈ�છે
જ નિહ. અને એમ મનમાં થાય નિહ જ,ે ‘હવે તો �ાં સુધી ખમીએ ? આપણ તો આપણે ઘેર બેઠા થકા જ ભજન
કરીશું.’ તે માટે એમ માહા��ય સમજ ેતો માન ટળે.” એવી રીતે વાતા� કરી.

71. ગઢડા અં�ય ૩૪ ( para.3)

પછી વળી �ી�મહારાજને શુકમુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! જ ે�ોધ છે તે શામાંથી ઉ�પ� થાય છે ? તો
પોતાને જ ેપદાથ�ની કામના હોય તથા જમેાં પોતે મમ�વ બાં�યો હોય ને તેનો ભંગ કોઈક કર ે�યાર ેતેને તેમાંથી �ોધ
ઊપજ ેછે; ને કામના જ ેઈ�છા તેનો ભંગ થયો, �યાર ેતે કામ હતો તે �ોધ�પે પિરણામને પામે છે. માટે એનો તો એવો
�વભાવ જ થયો જ,ે એમાં �ોધ ઊપજ.ે અને એમ થાય તો પણ �ોધ ન ઊપજ ેએમ છે કે નિહ ?” �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જ ેમોટા સાધુ છે તેમણે ભગવાનની આ�ાએ કરીને અથવા શા��િ�એ કરીને માહા��ય �ણીને પોતાની
ઈ�છાએ કરીને અનેક �વોને ધમ�મયા�દામાં રખાવવા અને ભગવાનને માગ� ચઢાવવા એવો શુભ સંક�પ મનમાં ઈ��ો
હોય, ને તેમાં �વ�યા� હોય; અને કોઈક �વ ધમ�મયા�દાનો ભંગ કરીને અધમ�માં �વત�, �યાર ેતે મોટા પુ�ષને તે �વની
ઉપર �ોધ ઊપ� આવે. કેમ જ,ે પોતાનો જ ેશુભ સંક�પ તેનો તેણે ભંગ કય�. માટે ધમ�-મયા�દામાં રાખવાની િશ�ાને
અથ� તેની ઉપર �ોધ કરીને તેને િશખામણ ન દે, તો મયા�દાનો ભંગ થતો �ય ને તે �વનું સા� ન થાય. માટે એવી રીતે
તો �ોધ થાય તે ઠીક ને એમાં કાંઈ બાધ નિહ. કેમ જ,ે એવા માગ�માં જ ેમોટા સાધુ �વ�યા� તેને આશરીને હ�રો
માણસ ર�ાં હોય, તેને કાંઈક રીસ કરીને ક�ા િવનાનું કેમ ચાલે ? અને �ોધ તો �યાર ેન થાય જ,ે ‘જમેાંથી �ોધ થાય
તેનો �યાગ કરી દે અને એકાએકી વનમાં ફરતો રહે �યાર ે�ોધ ન થાય, પણ એમ તો એમનાથી કેમ કરાય ? કેમ જ,ે
એમણે તો અનેક �વને વાતા� કરીને ભગવ�સ�મુખ કરવા ને તેનું જ ેક�યાણ થાય, તેનું જ ેમહાફળ તે શા� �િ�એ
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કરીને સમ�ું છે તથા એવી રીતની જ ેભગવાનની આ�ા તેનું માહા��ય ���ું છે. માટે �ોધ થાય તો પણ એ જે
પોતાનો શુભ સંક�પ તેનો �યાગ કર ેજ નિહ. અને વળી જનેે કોઈક મોટા સાધુ સંગાથે હેત થયું હોય ને તેને િવષે
પોતાના ક�યાણ થવા �પ �વાથ� મા�યો હોય ને એમ �ણતો હોય જ,ે ‘આ સાધુથી જ મા�ં સા� થશે.’ એવો જ ેહોય
તેને �ોધનો �વભાવ હોય તો પણ મોટા સાધુ ઉપર એને કોઈ િદવસ �ોધ ન થાય ને એ �ોધને મૂકી જ દે, એમ પણ �ોધ
�ય છે. અને પદાથ�ના લેણદેણ સા� તે તુ�છ પદાથ�ને અથ� જ ેસાધુ સંગાથે �ોધ કર ેછે, તેને તો સાધુનું માહા��ય તથા
સાધુનો જ ેઆવી રીતનો માગ� તે સમ�યો જ નથી ને સમ�યો હોય તો તુ�છ પદાથ� સા� �ોધ કર ેનિહ. અને
બુિ�વાન હોય, સમજુ હોય ને તુ�છ પદાથ� સા� સાધુ સંગાથે �ોધ કર ેતો તેની બુિ� રા�ના કામદારના જવેી
�યાવહાિરક �ણવી, પણ સાધુપણાની બુિ� એને આવી જ નથી, એમ સમજવું.”

72. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.3)

અને ભગવાનનો જ ેભ� હોય, તેને આ�િન�ાનું બળ તથા ભગવાનના માહા��યનું બળ, એ બે બળ જોઈએ. તે
આ�િન�ા તે શું? તો પોતાના આ�ાને દેહથી પૃથક્ �ણવો. અને સાધુ ભેળા રહેતા હોઈએ, તેમાં પર�પર કોઈક
િનિમ�ે બોલાચાલી થાય તથા કોઈક �તનો અહંમમ�વ થાય તથા માન, �ોધ, �વાદ, લોભ, કામ, મ�સર, ઈ�યા� એ
આિદક અવગુણની �વૃિ� થાય, �યાર ેજો આ�ા પોતાને ન �ણતા હોઈએ તો સાધુનો અવગુણ આવે; તેમાંથી એનું
બહુ ભૂંડંુ થાય. માટે પોતાના દેહથી પૃથક્ આ�ા �ણવો. અને તે આ�ા છે તે �ા�ણ નથી, �િ�ય નથી, કણબી
નથી, કોઈનો દીકરો નથી, કોઈનો બાપ નથી, એની કોઈ �ત નથી, નાત નથી, એવો છે અને એ આ�ા તો સૂય� તથા
અિ�� જવેો તજે�વી છે ને �ણપણે યુ� છે. અને તે અિ��ની �વાળા તથા સૂય�નાં િકરણ તે તો જડ છે. કેમ જ,ે તેને
આંગળી અડાડીએ તો ખસે નિહ અને કીડી હોય ને તેને આંગળી અડાડીએ તો ખસીને અવળી ચાલે. માટે આ�ા તે
�ણપણે યુ� છે. અને એને સૂય�, અિ�� જવેો કહીએ છીએ તે તો એનો આકાર એવો તજે�વી છે તે માટે કહીએ છીએ.
અને એ આ�ા અનેક યોિનને પા�યો છે. અને એમ કહેવાય છે જ,ે ‘જટેલું સમુ�નું પાણી છે તેટલું એ �વ પોતાની
માતાનું દૂધ ધા�યો છે.’ અને �યાં �યાં અનેક �કાર ેમરાણો છે તો પણ મય� નથી, જવેો છે તેવો ને તેવો જ છે. અને એ
અ�ાન અવ�થામાં પોતાને દેહ�પે માનતો હતો �યાર ેપણ ન મય�, તો હવે આપણને એનું �ાન થયું �યાર ેતો એ કેમ
મરશે ? એવો જ ેઆ�ા તેને પોતાનું �વ�પ માનવું.

(કુલ: 133)


