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ખપ
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "ખપ" શ�દનો ઉ�લખે નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧૮ ( para.2)

પછી પરમહંસ તથા સ�સંગીને તેડા�યા ને ઘણીવાર સુધી તો પોતે િવચારી ર�ા અને પછી બો�યા જ,ે “એક વાત કહંુ તે
સાંભળો.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મારા મનમાં તો એમ થાય છે જ ેવાત ન કહંુ, પણ તમે અમારા છો
માટે �ણીએ છીએ જ ેકહીએ જ. અને આ વાત છે તેને સમ�ને તે જ �માણે વત� તે જ મુ� થાય છે, અને તે િવના તો
ચાર વેદ, ષ�શા�, અઢાર પુરાણ અને ભારતાિદક ઇિતહાસ; તેને ભણવે કરીને તથા તેના અથ�ને �ણવે કરીને અથવા
તેને �વણે કરીને પણ મુ� થાય નિહ. તે વાત કહીએ તે સાંભળો જ,ે ‘બહાર તો ગમે તેટલી ઉપાિધ હોય પણ તેનો જો
મનમાં સંક�પ ન હોય, તો તેનો અમાર ેખરખરો નિહ, અને અંતરમાં જો રંચ જટેલો પદાથ�નો ઘાટ થાય, તો તેનો �યાગ
કરીએ �યાર ેિનરાંત થાય;’ એવો અમારો �વભાવ છે. માટે અમે �દયમાં િવચાર કય� જ,ે ‘ભગવાનના ભ�ના �દયમાં
િવ�ેપ થાય છે તેનું કારણ તે શું છે ?’ પછી મન, બુિ�, િચ�, અહંકાર સામું જોયું �યાં તો એ અંતઃકરણ પણ ઉ�ગેનું
કારણ નથી. અંતઃકરણમાં તો ભગવાનના �વ�પના િન�યનું બળ અથવા આ��ાનનું બળ તેને યોગે કરીને
અંતઃકરણને ગાફલતા રહે છે જ,ે ‘ભગવાન મ�યા છે તે હવે કાંઈ કરવું ર�ું નથી.’ એવું ગાફલપણું રહે છે એટલો જ
અંતઃકરણનો વાંક છે. અને ઝાઝો વાંક તો પંચ �ાનઇિ��યોનો છે. તેની િવગિત કહીએ છીએ જ,ે એ �વ જ ેનાના
�કારના ભોજન જમે છે તે ભોજન- ભોજન ��યે જુદા-જુદા �વાદ છે અને જુદા-જુદા ગુણ છે. તે ભોજનને �ાર ેજમે છે
�યાર ેતે ગુણ અંતઃકરણમાં તથા શરીરમાં �વત� છે. અને જો લીલાગર ભાંગ પીવે અને તે �ભુનો ભ� હોય તોય પણ
લીલાગર ભાંગને કેફે કરીને વત�માનની ખબર રહે નિહ અને �ભુના ભજનની પણ ખબર રહે નિહ, તેમ અનંત �કારના
જ ેઆહાર તેના ગુણ પણ લીલાગર ભાંગની પેઠે જ અનંત �કારના છે, તેનો ગણતા પણ પાર આવે નિહ. તેમજ એ �વ
�ો��ાર ેઅનંત �કારના શ�દને સાંભળે છે, તે શ�દના પણ અનંત �કારના ગુણ જુદા-જુદા છે. તે જવેો શ�દ સાંભળે
છે તેવો જ અંતઃકરણમાં ગુણ �વત� છે; જમે કોઈક હ�યારો �વ હોય અથવા કોઈક પુ�ષ �યિભચારી હોય અથવા
કોઈક �ી �યિભચાિરણી હોય અથવા લોક અને વેદની મયા�દાને લોપીને વત�તો એવો કોઈક �� �વ હોય તેમની જે
વાત સાંભળવી તે તો જવેી લીલાગર ભાંગ પીવે અથવા દા� પીવે એવી છે; માટે તે વાતના સાંભળનારાના અંતઃકરણને
�� કરી નાખે છે અને ભગવાનનું ભજન, �મરણ તથા વત�માન તેની િવ�મૃિત કરાવી નાખે છે. તેમજ �વચાના �પશ�
પણ અનંત �કારના છે અને તેના ગુણ પણ જુદા-જુદા અનંત �કારના છે, તેમાં પાપી �વનો જ ે�પશ� તે જ ભાંગ-
દા�ના જવેો છે; માટે તે �પશ�નો કરનારો હિરભ� હોય તેની પણ શુધબુધને ભુલાડી દે છે. તેમ જ �પ પણ અનંત
�કારના છે અને તેના ગુણ પણ અનંત �કારના જુદા-જુદા છે; તે કોઈક �� �વ હોય ને જો તેનું દશ�ન થયું હોય તો
જમે લીલાગર ભાંગ તથા દા� પીધે ભૂંડંુ થાય છે તેમ જ તે પાપીના દશ�નના કરનારાનું પણ ભૂંડંુ જ થાય અને બુિ� ��
થઈ �ય છે. તેમ જ ગંધ પણ અનંત �કારના છે અને તેના ગુણ પણ અનંત �કારના છે; તે જો પાપી �વના હાથનું
પુ�પ અથવા ચંદન તેની જો સુગંધી લે તો જમે લીલાગર પીધે બુિ� �� થાય છે તેમ જ બુિ� �� થાય છે. એવી રીતે
જમે ભૂંડાને યોગે કરીને �વની બુિ� �� થાય છે તેમ જ પરમે�ર અથવા પરમે�રના સંત તેને યોગે કરીને �વની
બુિ� સારી થાય છે. અને �વની બુિ� �� હોય તો પણ ભગવાન અને સંતના શ�દને સાંભળવે કરીને ઉ�મ થાય છે;
તેમ જ એમને �પશ� કરીને પણ મિત ઉ�મ થાય છે અને વત�માનની આ�યે કરીને મોટા સંતનો �પશ� ન થાય તો તેના
ચરણની રજ લઈને માથે ચડાવે તેણે કરીને પિવ� થાય; અને તેમ જ મોટા સંતને દશ�ને કરીને પણ પિવ� થાય, પણ
વત�માન રાખીને દશ�ન કરવા; તેમ જ તે મોટાની �સાદી છે તેને જમવે કરીને પણ પિવ� થાય છે, તેમાં પણ વણા��મની
મયા�દા પરમે�ર ેબાંધી રાખી છે તે મયા�દાને રાખીને �સાદી લેવી; અને જનેે ન ખપ◌ ેતેને સાકરની �સાદી કરાવીને
�સાદી લેવી. તેમ જ તે મોટાપુ�ષને ચઢ�ું એવું જ ેપુ�પ, ચંદન તેની સુગંધી લીધે પણ બુિ� િનમ�ળ થાય છે. તે માટે એ
પંચિવષયને સમ�ા િવના જ ેભોગવશે અને સાર-અસારનો િવભાગ નિહ કર ેઅને તે નારદ, સનકાિદક જવેો હશે તેની
પણ બુિ� �� થઈ �શે. તો જ ેદેહાિભમાની હોય અને તેની બુિ� �� થાય તેમાં શું કહેવું ? તે સા� એ પંચ
ઇિ��યોને યો�ય-અયો�ય િવચાયા� િવના જ ેમોકળી મેલશે તેનું અંતઃકરણ �� થઈ �શે અને પંચ ઇિ��યો �ાર ે�વ જે
આહાર કર ેછે તે આહાર જો શુ� કરશે તો અંતઃકરણ શુ� થાશે. અને અંતઃકરણ શુ� થાશે તો અખંડ ભગવાનની
�મૃિત રહેશે, અને જો પંચઇિ��યોના આહારમાંથી એક ઇિ��યનો આહાર મિલન થાય છે તો અંતઃકરણ પણ મિલન
થઈ �ય છે. માટે ભગવાનના ભ�ને ભગવાનના ભજનને િવષે જ ેકોઈ િવ�ેપ થઈ આવે છે તેનું કારણ તો પંચ
ઇિ��યોના િવષય જ છે, પણ અંતઃકરણ નથી.

2. ગઢડા �થમ ૧૮ ( para.3)
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અને આ �વ છે તે જવેી સોબત કર ેછે તેવું એનું અંતઃકરણ થાય છે; તે �ાર ેએ �વ િવષયી �વની સભામાં બેઠો
હોય અને તે જ�યા પણ સુંદર સાત માળની હવેલી હોય, તે હવેલીને િવષે કાચના તકતા સુંદર જ�યા હોય અને સુંદર
િબછાનાં કયા� હોય, તેમાં નાના �કારના આભૂષણ તથા વ�ને પહેરીને િવષયી જન બેઠા હોય અને દા�ના શીશા
લઈને પર�પર પાતા હોય અને કેટલાક તો દા�ના શીશા ભરલેા પ�યા હોય અને વે�યાઓ થેઈથેઈકાર કરી રહી હોય
અને નાના �કારના વાિજં� વાજતાં હોય, તે સભામાં જઈને જ ેજન બેસે તે સમે તેનું અંતઃકરણ બી� �તનું થઈ �ય
છે. અને તૃણની ઝંૂપડી હોય ને તેમાં ફાટેલ ગોદડીવાળા પરમહંસની સભા બેઠી હોય અને ધમ�, �ાન, વૈરા�ય ને ભિ�
સહવત�માન ભગવ�ાતા� થાતી હોય, તે સભામાં જઈને જ ેજન બેસે �યાર ેતે સમે તેનું અંતઃકરણ બી� રીતનું થાય છે.
માટે સ�સંગ અને કુસંગને યોગે કરીને જવેું અંતઃકરણ થાય છે તેને જો િવચારીને જુવે તો ���ામાં આવે છે અને
ગબરગંડને તો કાંઈ ખબર પડતી નથી. માટે આ વાતા� છે તે છેક મૂર ્ખપણે પશુને પાડે વત�તો હોય તેને તો ન સમ�ય
અને જ ેકાંઈક િવવેકી હોય અને કાંઈક ભગવાનનો આિ�ત હોય તેને તો આ વાતા� તુરત સમ�ામાં આવે છે. માટે
પરમહંસ તથા સાં�યયોગી હિરજન તથા કમ�યોગી હિરજન એ સવ�ને કુપા� માણસની સંગત કરવી નિહ. અને સ�સંગ
થયા મોર તો ગમે તેવો કુપા� �વ હોય તોય તેને િનયમ ધરાવીને સ�સંગમાં લેવો, પણ સ�સંગમાં આ�યા પછી
કુપા�પણું રાખે તો બાઈ અથવા ભાઈ જ ેહોય તેને સ�સંગ બહાર કાઢી મેલવો અને જો ન કાઢે તો એમાંથી ઝાઝંુ ભૂંડંુ
થાય. જમે, ‘જ ેઆંગળીને સપ� કરડી હોય અથવા કીિડયારાનો રોગ થયો હોય અને તેટલું અંગ જો તુરત કાપી નાખે તો
પંડે કુશળ રહે, ને તેનો લોભ કર ેતો ઝાઝો બગાડ થાય.’ તેમ જ ેકુપા� �વ જણાય તેનો ત�કાળ �યાગ કરજો; અને આ
અમા�ં વચન છે તે ભલા થઈને સવ� જ�ર રાખજો, તો �ણીએ તમે અમારી સવ� સેવા કરી. અને અમે પણ તમને સવ�ને
આશીવા�દ દઈશું અને તમો ઉપર ઘણા �સ� થઈશું, કાં જ,ે તમે અમારો દાખડો સફળ કય�. અને ભગવાનનું ધામ છે
�યાં આપણ સવ� ભેળા રહીશું. અને જો એમ નિહ રહો તો તમાર ેઅને અમાર ેઘણું છેટંુ થઈ �શે અને ભૂતનું કે
��રા�સનું દેહ આવશે અને હેરાન થાશો, અને જ ેકાંઈ ભગવાનની ભિ� કરી હશે તેનું ફળ તો રઝળતાં રઝળતાં
કોઈક કાળે �ગટ થાશે, �યાર ેપણ અમે વાત કરી તે �માણે રહેશો �યાર પછી મુ� થઈને ભગવાનના ધામમાં �શો.

3. ગઢડા �થમ ૪૨ ( para.2)

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

4. ગઢડા �થમ ૫૭ ( para.4)

પછી િશવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “સ�સંગમાં રહેવાનો ખપ છે તો પણ કોઈક અયો�ય �વભાવ છે તે કેમ ટળતો નથી
?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ે�વભાવ સ�સંગમાં અંતરાય કરતો હોય તે ઉપર જનેે અભાવ ન આવે �યાં સુધી
એને �ાં સ�સંગનો પૂરો ખપ છે ? અને તે �વભાવને પણ �ાં પૂરો શ�ુ ���ો છે ? �યાં ��ાંત છે, ‘જમે કોઈક પુ�ષ
આપણો િમ� હોય ને તે જ પુ�ષે આપણા ભાઈને મારી ના�યો હોય તો પછી તે સાથે િમ�પણું ન રહે અને તેનું માથું
કાપવાને તૈયાર થાય; કાં જ ેિમ� કરતા ભાઈનો સંબંધ અિધક છે. તેમ જો એને પોતાનો �વભાવ વત�માનમાં ભંગ
પડાવીને સ�સંગથી િવમુખ કર ેએવો છે ને તોય પણ એની ઉપર વૈરભાવ આવતો નથી અને તે �વભાવ ઉપર રીસ
ચડતી નથી, તો એને સ�સંગમાં પૂ�ં હેત નથી અને જો જવેું ભાઈમાં હેત મનુ�યને છે તેવું જો સ�સંગ ઉપર હેત હોય તો
ભૂંડા �વભાવને ત�કાળ ટાળી નાખે. શા માટે જ,ે �વ તો અિત સમથ� છે; કેમ જ,ે મન અને ઇિ��યો એ સવ� તો �ે� છે
અને �વ તો એનો �ે�� છે માટે જ ેકર ેતે થાય.”

5. લોયા ૩ ( para.2)

તે સમયને િવષે �ી�મહારાજને ભગવદાનંદ �વામી તથા િશવાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાન તથા સંત તેનો
જનેે માહા��ય�ાને સિહત િન�ય હોય તેના શા લ�ણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનનો ને
સંતનો માહા��ય�ાને સિહત િન�ય હોય તેથી ભગવાનને અથ� ને સંતને અથ� શું ન થાય ? એને અથ� કુટંુબનો �યાગ
કર,ે લોકલાજનો �યાગ કર,ે રા�નો �યાગ કર,ે સુખનો �યાગ કર,ે ધનનો �યાગ કર,ે �ીનો �યાગ કર ેઅને �ી હોય તે
પુ�ષનો �યાગ કર.ે” એમ કહીને પછી આ સવ� હિરભ�ની વાતા�ઓ એકબી� કેડે કરી. ગામ ડડુસરવાળા રજપૂત
ગલ�ુ તથા ધમ�પુરવાળાં કુશળકંુવરબાઈ તથા પવ�તભાઈ તથા રાજબાઈ તથા �વુબાઈ તથા લાડુબાઈ તથા મોટા
રામબાઈ તથા દાદોખાચર તથા માંચોભ� તથા મૂળ���ચારી તથા ભજુવાળાં લાધીબાઈ ને માતા� તથા
મુ�ાનંદ �વામી તથા વાળાક દેશના આહીર પટેલ સામત તથા ગામ માનકૂવાના મૂળ� તથા કૃ�ણ� તથા વાળાક
દેશમાં ગુંદાળી ગામના બે કાઠી હિરભ� ઈ�યાિદક જ ેસ�સંગી; તેમણે ભગવાનને અથ� ને સંતને અથ� જ ેજ ેકયુ�; તેને
િવ�તારીને કહેતા હવા. અને વળી એમ પણ ક�ું જ,ે ‘જનેે ભગવાનનો િન�ય માહા��ય�ાને સિહત હોય તે
ભગવાનનાં વચનમાં ફેર પાડે નિહ, ને જમે કહે તેમ કર.ે” તે ઉપર પોતાની વાત કરી જ,ે “અમારો �વભાવ કેવો હતો?
તો, ‘ગોદોહનમા� એક �થાનકમાં રહેવાય, પણ વધુ રહેવાય નિહ.’ એવા �યાગી હતા અને વૈરા�ય અિતશય હતો ને
�ીરામાનંદ �વામી ઉપર હેત પણ અસાધારણ હતું તો પણ �વામીએ ભજુનગરથી કહી મોક�યું જ,ે ‘જો સ�સંગમાં
ર�ાનો ખપ હોય તો થાંભલાને બાથ લઈને પણ રહેવું પડશે.’ એમ મયારામ ભ�ે આવીને ક�ું; �યાર ેઅમે થાંભલાને
બાથ લીધી, �યાર પછી તેમણે ક�ું જ,ે ‘મુ�ાનંદ �વામીની આ�ામાં રહો.’ પછી અમે �વામીના દશ�ન થયા મોર નવ
મિહના સુધી મુ�ાનંદ �વામીની આ�ામાં ર�ા. એવે લ�ણે કરીને જનેે સંતનો ને ભગવાનનો એવો િન�ય હોય તેને
�ણીએ.” અને પછી સુંદર� સુતાર અને ડોસા વાિણયા ની વાત કરી અને વળી, “જનેે ભગવાનનો ને સંતનો એવો
િન�ય હોય તેને તેની કોરનો કેફ વત�.” એમ કહીને રાણા રાજગરની વાતા� કરી અને ��ાદની વાતા� કરી જ,ે ��ાદ જે
તે નૃિસંહ� ��યે બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! હંુ આ તમારા િવકરાળ �પથી નથી બીતો ને તમે જ ેમારી ર�ા કરી તેને હંુ
ર�ા નથી માનતો; ને તમે �ાર ેમારા ઇિ��યો�પ શ�ુના ગણ થકી ર�ા કરશો �યાર ેહંુ ર�ા માનીશ.’ માટે જે
ભગવાનનો ભ� હોય તે દૈિહક ર�ા ભગવાન કર ેતેણે કરીને હષ� ન પામે ને ર�ા ન કર ેતેણે કરીને શોક ન કર ેઅને
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અલમ�ત થકો ભગવાનને ભજ.ે અને ભગવાન અને સંત તેનું માહા��ય બહુ �ણે.” તે ઉપર ગામ કઠલાલની ડોસીની
વાત કરી. “અને આવી રીતનો જ ેહિરભ� હોય તેનો દેહ પગ ઘસીને પડે, વાઘ ખાઈ �ય, સપ� કરડે, શ� વાગે,
પાણીમાં બૂડી �ય; ઈ�યાિદક ગમે તેવી રીતે અપમૃ�યુએ કરીને દેહ પડે તો પણ એમ સમજ ેજ,ે ‘ભગવાનના ભ�ની
અવળી ગિત થાય જ નિહ. એ તો ભગવાનના ધામને જ પામે;’ અને ભગવાનથી િવમુખ હોય તેનો દેહ સૂધી સારી પેઠે
પડે અને ચંદનનાં લાકડામાં સં�કાર ેયુ� બળે તો પણ તે તો િન�ય યમપુરીમાં �ય.’ એ બેની િવિ� સારી પેઠે
સમજ.ે એ સવ� �કારની જનેા �દયમાં �ઢ ગાંઠ પડી �ય તેને ભગવાન ને સંતનો માહા��યે સિહત િન�ય છે એમ
�ણવું. અને એવા િન�યવાળો જ ેહોય, તે જ�ર ��મહોલમાં જ પુગે; પણ બીજ ે�ાંઈ કોઈ ધામમાં ઓરો રહે
નિહ.”

6. પંચાળા ૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� પરમહંસ માંહોમાંહી ��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેમુિનબાવે ��ાનંદ �વામીને ��
પૂ�ો જ,ે “આવો સ�સંગનો ને ભગવાનનો યોગ મ�યો છે ને બી� િવકાર સવ� ટળી ગયા છે તથા સ�સંગનો ખપ છે,
તો પણ માન-ઈ�યા� કેમ રહી �ય છે?” પછી એનો ઉ�ર ��ાનંદ �વામીએ કરવા માં�યો, પણ થયો નિહ. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એવો જ ેછે તેમાં બુિ� નથી. અને જ ેબુિ�વાળો છે તે તો પોતામાં જટેલા અવગુણ હોય
તેને �ણે તથા જટેલા ગુણ હોય તેને પણ �ણે અને બી�માં જ ેગુણ તથા અવગુણ હોય તેને પણ �ણે. અને જે
બુિ�વાળો ન હોય તે તો પોતામાં ગુણ જ �ણે, પણ અવગુણ હોય તેને તો �ણે જ નિહ; અને પોતાને સનકાિદક જવેો
મોટો �ણે ને બી� મોટા હોય તેને પણ પોતાથી ઉતરતા �ણે. અને જ ેબુિ�વાળો હોય તે પોતાના અવગુણને
�ણતો હોય જ,ે ‘મારામાં આટલો અવગુણ છે.’ પછી તેની ઉપર ચાડ રાખીને તે અવગુણ ને ટાળી નાંખે તથા તે
અવગુણને ટાળવાની બી� સંત વાતા� કરતા હોય તેને િહતકારી માને; માટે એમાં માન-ઈ�યા�િદક કોઈ અવગુણ રહે
નિહ. અને કોઈકમાં મોટી બુિ� જણાતી હોય ને તે જો પોતાના અવગુણને ન િવચારતો હોય તો તેની �યાવહાિરક
બુિ� �ણવી; અને તે બુિ� ઉપરથી તો બહુ ચો�ળી જણાય, પણ એને બુિ�વાળો ન કહેવાય, તેને તો અિત મૂખ�
�ણવો; અને એની એ બુિ� પોતાના મો�ના કામમાં આવે નિહ. ને થોડીક બુિ� હોય અને જો પોતામાં અવગુણ
હોય તેને �ણીને તેને ટા�યાનો ઉપાય કર ેતો એની થોડી બુિ� પણ મો�ને ઉપયોગી થાય છે અને એને જ
બુિ�વાળો કહીએ અને જ ેપોતામાં તો કોઈ વાર ેઅવગુણ પરઠે નિહ ને ગુણ જ પરઠે તેને મૂખ� કહીએ; અને પોતામાં
અવગુણ પરઠે તેને બુિ�વાળો કહીએ.”

7. પંચાળા ૪ ( para.6)

એવો જ ેઅિ�� તેના પણ સવ�ને દશ�ન છે, પણ મનુ�યને ક�યાણનો િન�ય થતો નથી અને ભગવાનને ને સંતને દશ�ને
કરીને થાય છે. તેનું શું કારણ છે જ,ે ‘મનુ�યને ને સૂય�-અિ��ને િવ�િતપણું છે,’ માટે એને દશ�ને કરીને ક�યાણનો
િન�ય નથી થતો; કાં જ,ે એ અિ��નો �પશ� કર ેતો બળી મર.ે તથા સૂય� છે તેને કંુતા�એ દુવા�સાના આપેલા મં�ે કરીને
તે�યા �યાર ેતે સૂય� કંુતા� પાસે આ�યા, તે મનુ�ય�પે જવેા કંુતા� હતા તેવા જ સૂય� થઇને આ�યા �યાર ેતેના
અંગસંગનું સુખ આ�યું ને કણ��પ ગભ� ર�ો; પણ જવેા સૂય� �કાશવાન છે તેવા �કાશે સિહત આ�યા હોત તો કંુતા�
બળી મરત ને �પશ�નું સુખ પણ ન આવત. તથા સ�ાિજત યાદવ પાસે સૂય� આવતા તે પણ માણસ જવેા થઇને
આવતા. અને �ાર ેએ સૂય� કંુતા� પાસે તથા સ�ા�ત પાસે આ�યા �યાર ેશું આકાશમાં નહોતા ? આકાશમાં પણ
હતા ને બીજ ે�પે એના એ જ સૂય� કંુતા� ને સ�ાિજત પાસે આ�યા; અને જવેો સૂય�નો �કાશ છે તે સવ� એમાં છે ખરો,
પણ તેનો સંકોચ કરીને માણસ જવેા થઇને આ�યા છે. તેમ એ જ ેભગવાન છે તે પોતે પોતાના િદ�યભાવ સિહત જ
�વને જો દશ�ન આપે, તો મનુ�યને ઠીક ન પડે અને એમ �ણે જ,ે ‘આ તે શું ભૂત હશે કે શું હશે ? માટે એ ભગવાન
પોતાના ઐ�ય�નો સંકોચ કરીને મનુ�ય જવેા જ થઇને દશ�ન આપે છે અને પોતે પોતાના ધામમાં પણ િવરાજમાન છે;
�યાર ેતે મનુ�યને દશ�નમાં, �પશ�માં તથા નવ �કારની ભિ� કયા�માં આવે છે. અને જો ભગવાન મનુ�ય જવેા ન થાય
ને િદ�યભાવે વત�, તો મનુ�યને પોતામાં હેત થાય નિહ ને સુવાણ ન પડે. શા માટે ? તો મનુ�ય-મનુ�યને િવષે હેત થાય
છે ને સુવાણ થાય છે, પણ પશુને ને મનુ�યને હેત-સુવા�� થતી નથી અને પશુ-પશુને પર�પર હેત ને સુવા�� થાય છે;
કેમ જ,ે સ�િત-સ�િતમાં હેત થાય, પણ િવ�િતમાં થાય નિહ. તેમ ભગવાન પોતાના િદ�યભાવનો સંકોચ કરીને
પોતાના ભ�ને પોતામાં હેત થાય તે સા� માણસ જવેા જ ભગવાન થાય છે પણ િદ�યભાવ જણાવતા નથી; અને
િદ�યભાવ જણાવે તો િવ�િતપણું થાય, માટે ભ�ને પોતામાં હેત ને સુવા�� થાય નિહ. તે સા� મનુ�ય�પે એ
ભગવાન થાય છે �યાર ેપોતાનો િદ�યભાવ છે તેને છુપાવી રાખવો તે ઉપર જ પોતાની �િ� રહે છે અને છુપાવતે
છુપાવતે કદાિચત્ પોતે કોઈક કાય�માં ઉતાવળા થઇ �ય છે, �યાર ેિદ�યભાવ જણાઈ આવે છે. અને �ારકે પોતે
પોતાની ઇ�છાએ કરીને પણ પોતાના કોઈ ભ�ને જણાવે છે. જમે �ીકૃ�ણ ભગવાન ભી�મને મારવાને ઉતાવળા થયા
�યાર ેમનુ�યભાવ ભૂલી ગયા ને પોતામાં િદ�યભાવ આ�યો, તેણે કરીને પોતાના ભારને પૃ�વી સહન કરવા સમથ� ન
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થઇ. તથા અજુ�નને િદ�યભાવ દેખા�યો તે પોતાની ઇ�છાએ દેખા�યો, પણ તે િદ�યભાવે૧ કરીને અજુ�નને સુખ ન થયું
ને બહુ �યાકુળ થઇ ગયા. પછી �ીકૃ�ણ ભગવાને પોતાનું મનુ�યપણે દશ�ન અજુ�નને આ�યું, �યાર ેઅજુ�નને સુખ થયું.
�યાર ેક�ું જ-ે “���ेदं मानुषं �पं तव सौ�ं जनाद�न । इदानीम�� संवृ�ः सचेताः �कृितं गतः ।।” માટે મનુ�યપણે કરીને
ભગવાન વત� તો જ �વને સાનુકૂળ પડે, નિહ તો ન પડે. તે સા� એ ભગવાન મનુ�યપણે વત� છે �યાર ેજ ેઆવી રીતે
નથી સમજતો, તેને મનુ�યભાવ દેખીને અવળું પડે છે. અને જો એ ભગવાન િદ�યભાવે જ વત�, તો મન-વાણીને અગોચર
હોય તે �વના ���ામાં આવે નિહ. માટે એ બે �કાર ેભગવાનને શા�માં ક�ા છે, તેવી રીતે જણેે યથાથ� ���ા
હોય તેને સંશય ન થાય અને જો એમ ન સમજ ેતો સંશય જ�ર થાય. અને જ ેએમ કહે છે જ,ે ‘મ� ભગવાનને ���ા છે
ને મને િન�ય છે,’ ને જો તે આ વાતને સમ�ો નથી, તો તેનો િન�ય કાચો છે. જમે કોઈક પુ�ષ �ોક શી�યો હોય
તથા કીત�ન શી�યો હોય ને તેને પૂછીએ જ,ે ‘તને આ �ોક તથા કીત�ન આવ�યો ?’ �યાર ેકહે જ,ે ‘આવ�યો,’ ને કંઠથી
મ ુખપ◌ાઠે કહી દેખાડે; પણ પછી થોડાક િદવસ થાય �યાર ેતે �ોક-કીત�નને ભૂલી �ય. �યાર ેએ તે શું જ,ે એને �ારે
એ શી�યો હતો �યાર ેજ એને એટલો આવ�યો નહોતો; કેમ જ,ે �વણ-મનને કરીને એનો �ઢ અ�યાસ થઇને એના
�વમાં એ �ોક-કીત�ન ચોટંી નહોતો ગયો. અને કોઈક વાતનો બાળકપણામાં જ એવો અ�યાસ થયો હોય છે, તો એ
યુવા થાય, વૃ� થાય તો પણ તે વાતનું �ાર ેકામ પડે �યાર ેસાંભરી આવે છે. તેમ એણે ભગવાનનો િન�ય કય� હતો
�યાર ેજ એના િન�યમાં કસર રહી ગઈ હતી, અને જો કસર ન રહી હોત ને આવી રીતે �થમથી જ �વણ કરીને ને તેનું
મનન કરીને તેનો �ઢ અ�યાસ એના �વમાં થયો હોત તો એને કોઈ િદવસ સંશય થાત જ નિહ.”

8. ગઢડા મ�ય ૧ ( para.8)

માટે આ વચન જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાને ક�ા છે તે પરમિસ�ાંત છે જ,ે �ાર ેશ�દાિદક કોઈ િવષયમાં િચ� લોભાયું, �યારે
ગમે તેવો બુિ�વાન હોય પણ તેની બુિ�નું કાંઈ ઠેકાણું રહે નિહ અને પશુ જવેો થઈ �ય છે. માટે મોહને ઉદય થયાનું
કારણ તે િવષયમાં આસિ� તે જ છે. અને જનેે એ િવષયમાંથી િચ�ને ઉખેડવું હોય તેને �થમ તો આ�િન�ા અિત
�ઢ કરી રાખવી જ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ, પણ દેહ તે હંુ નિહ.’ એક તો એ િવચાર �ઢ કરવો. અને બીજંુ જ ે�કાર ેજગતની
ઉ�પિ�, િ�થિત ને �લય થાય છે, તે વાતા� પણ સારી પેઠે સમજવી. અને �ીજંુ, ભગવાનના �વ�પનું માહા��ય
અિતશયપણે સમજવું. તે એમ િવચારવું જ,ે ‘પંચિવષય છે, તે તો ભગવાનના કયા� થયા છે. માટે ભગવાનમાં તો એથી
અિત ઝાઝંુ સુખ છે. શા માટે જ,ે શ�દ હોય તેમાં એકલું શ�દ સંબંધી જ સુખ હોય, પણ બી� જ ેચાર િવષય ર�ા તેનું
સુખ શ�દમાં ન હોય. એવી જ રીતે �પશ�માં �પશ�નું જ સુખ હોય, પણ બીજંુ ન હોય, તેમ જ �પમાં �પ સંબંધી જ
સુખ હોય; તેમ જ રસ ને ગંધ તેમાં પણ પોતપોતા સંબંધી જ સુખ હોય, પણ એક િવષયમાં પંચિવષયનું સુખ ભેળું ન
આવે. અને ભગવાનનું જ ે�વ�પ છે તેમાં તો સવ� સુખ ભેળા ર�ાં છે, તે એક દશ�ન કર ેતો પણ તે ભ� પૂણ�કામ થઈ
�ય. એવી રીતે ભગવાનના �પશા�િદક પણ પોતાના ભ�ને પૂણ�કામ કર ેછે. અને માિયક જ ેિવષયસંબંધી સુખ છે તે
તો સવ� નાશવંત છે અને ભગવાન સંબંધી સુખ છે તે તો અખંડ છે.’ એવો જ ેભગવાનના �વ�પના માહા��યનો િવચાર
તે પણ અિત �ઢ કરવો. એ જ ે�ણ િવચાર ક�ા તેણે કરીને િવષયમાંથી આસિ� ટળી �ય છે. અને �ારે
િવષયમાંથી આસિ� ટળે �યાર ેિવષય સારા કે નરસા તેનો ભેદ રહે નિહ; જવેી �પવાન �ી તેવી જ કુ�પવાન �ી
ભાસે અને તેવી જ રીતે પશુ, પ�ી, લાકડા, છાણા, પથરા, સુવણ�; એ સવ�ને તુ�યપણે જુએ, પણ સા� પદાથ� દેખીને
તેમાં મોહ ન પામે. એવી રીતે પંચિવષયને િવષે વત� પણ સારો કે નરસો એવો બુિ�ને િવષે ભેદ રહે નિહ, એવું જનેે વત�
તેને િનમ�હી કહીએ. તે �ીકૃ�ણ ભગવાને પણ ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘समलो�ा�का�नः’ એવા જનેા લ�ણ હોય તેણે
ભગવાનનું �વ�પ ત�વે કરીને ���ું છે અને એને જ અન�ય ભ� કહીએ અને પિત�તાનું અંગ પણ તેનું જ �ણવું
અને �ાની પણ તેને જ �ણવો અને ભગવાન પણ તેની ઉપર જ રા� થાય છે. અને ભગવાનને એવો ભ� અિતશય
વહાલો છે. તે ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘ि�यो िह �ािननोऽ�थ�महं स च मम ि�यः’ માટે એવા જ ેપિત�તાના
અંગવાળા ભગવાનના ભ� છે તે જ ભગવાનને અિતશય �હાલા છે. અને તે પિત�તાનું અંગ ડા�ાને જ આવે એમ
નથી, જનેે ખપ હોય તેને સૌને આવે. જમે આ સંસારમાં ભોળી �ીઓ હોય ને તે પિત�તા હોય અને ડાહી હોય ને તે
�યિભચાિરણી હોય. માટે ડા�ાભોળાનો કાંઈ મેળ નથી, એ તો જનેે ક�યાણનો ખપ હોય તે પિત�તાનું અંગ રાખીને
ભગવાનની ભિ� કર ેછે અને જ ેએવી રીતે સારા નરસા િવષયમાં સમાન બુિ� થવી તે તો �ણે જ ેએક િદવસે જ એમ
કરી લઉં ને િનમ�હી થઉં, એમ ઉતાવળે એ કામ થતું નથી, એ તો હળવે હળવે આદર રાખે તેને થાય છે. જમે કૂવાના
કાંઠા ઉપર પથરો ના�યો હોય તેમાં પાણી િસંચતાં િસંચતાં દોરડી નરમ હોય તો પણ ઘણે કાળે કરીને તે પાણામાં કાપા
પડે છે અને જો લોઢાની સાંકળે કરીને િસંચે તો પણ ઉતાવળે એવો કાપો ન પડે. માટે ક�યાણને અથ� જનેે ય� કરવો
હોય તેને િવષયમાંથી આસિ� ટાળવી એને િવષે આકળા થઈને અકળાઈ જવું નિહ. એવી રીતે ગીતામાં પણ ક�ું છે
જ,ે ‘अनेकज�संिस��तो याित परां गितम् ।’ માટે એમ િવચારવું જ,ે ‘આ જ�મે જટેલી િવષયમાંથી આસિ� ટળશે
તેટલી ટાળવી છે, અને એમ કરતા જો કાંઈ રહી ગઈ તો બીજ ેજ�મે કરીને ટાળવી છે, પણ ભગવાનના ભ� છીએ તે
નરકચોરાશીમાં તો જવું નથી.’ એવી રીતે ભગવાનના ભ�ને િહંમત રાખીને ધીર ેધીર ેમોહનું મૂળ ઉખા�યાનો આદર
રાખવો અને �ાં સુધી સારા ને નરસા; એ બે િવષય તુ�ય ન જણાય, �યાં સુધી એ ભગવાનનો ભ� સાધનદશામાં
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કહેવાય અને �ાર ેસારા-નરસા િવષય તુ�ય ભાસે �યાર ેએ ભ� િસ�દશાને પા�યો �ણવો. અને �ાર ેિવષયમાંથી
આસિ� મૂકીને િસ� દશાને પામે છે, �યાર ેએને કૃતાથ� થયો �ણવો. અને વેદ, શા�, પુરાણ, ઇિતહાસ; એ સવ�
�ંથનો એ જ ગિલતાથ� છે. આ જ ેઅમે વાત કરી છે તે સવ� શા�નું રહ�ય છે. માટે આ વાતા�ને સવ� હિરભ� �ઢ કરીને
રાખ�ો.”

9. ગઢડા મ�ય ૧૫ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેવળી �� કય� જ,ે “ધમ�, વૈરા�ય, આ��ાન અને માહા��યે સિહત પરમે�રની ભિ�; એ ચાર
વાનામાંથી કોઈ કાળે પડે નિહ એવો જ ેહોય, તેને શે લ�ણે કરીને ઓળખવો ?” પછી સવ� સંતે જનેે જવેું સમ�ણું તેણે
તેવું ક�ું પણ તે કોઈથી યથાથ� કહેવાયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેો બાળકપણાથી જ એવો �વભાવ
હોય જ,ે કોઈની છાયામાં તો દબાય જ નિહ અને એ �ાં બેઠો હોય �યાં કોઈએ હાંસી મ�કરી થાય નિહ અને તેને
કોઈએ હળવું વેણ પણ કહેવાય નિહ; એવા જનેા લ�ણ હોય તે કોઈ િદવસ ધમ�, વૈરા�ય, �ાન અને ભગવાનની ભિ�
તેમાંથી પડે જ નિહ. અને તેનો માનીના જવેો �વભાવ હોય, તો પણ તેને ક�યાણનો ખપ હોય માટે તે સ�સંગમાંથી
કોઈ �કાર ે�ય નિહ.”

10. ગઢડા મ�ય ૪૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેસંતની પાસે ચાર સાધુ રહેતા હોય, તેને જો મન દઈને માણસાઈએ રાખતા
આવડતું હોય તો તેની પાસે સાધુ રા�પે રહે અને જનેે સાધુને રાખતા આવડે નિહ તેની પાસે સાધુ રહે પણ નિહ. અને
જ ેસાધુને મો�નો ખપ હોય, તેને તો જમે દુઃખવીએ ને િવષયનું ખંડન કરીએ તેમ અિત રા� થાય. જમે આ મુ�ાનંદ
�વામીને �યરોગ થયો છે તે દહી-ંદૂધ, ગ�યું-િચકણું; કાંઈ ખાવા દેતો નથી; તેમ જ ેસમજુ હોય તેને એમ જણાય જ,ે
‘આ રોગે સા� સા� ખાવા-પીવાનું સવ� ખંડન કરી ના�યું, માટે આ તો �યરોગ�પે �ણીએ કોઈક મોટા સંતનો
સમાગમ થયો હોય ને શું !’ એમ ભાસે છે. શા માટે જ,ે િશ� ને ઉદર એ બેને િવષે જ ે�વને આસિ� છે, એ જ
અસ�પુ�ષપણું છે. તે �યરોગ એ બેય �કારની ખો�ને કાઢે એવો છે; તેમ એ રોગની પેઠે જ ેસ�પુ�ષ હોય તે િવષયનું
ખંડન કરતા હોય �યાર ેમુમુ�ુ હોય તેને તેમાં દુઃખાઈ જવું નિહ. અને જ ેખાધા-પીધાની લાલચે કે લુગડાંની લાલચે
અથવા પોતાને મનગમતા પદાથ�ની લાલચે કોઈ મોટેરા સંત ભેગો રહેતો હોય, તેને તો સાધુ જ ન �ણવો; તેને તો
લબાડ �ણવો ને કુતરા જવેો �ણવો. અને એવો મિલન આશયવાળો હોય તે અંતે જતા િવમુખ થાય.

11. અમદાવાદ ૩ ( para.4)

પછી શુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “જનેે િવવેક ને સમજણ ન હોય તે ધણીને કેમ રા� કર ે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“મૂળ� ��ચારી ને રતન�; એ અિતશય �ાં ડા�ા છે ? પણ ક�યાણનો ખપ અિતશય છે. માટે ભગવાન જમે રા�
થાય તેમ એમને કરતા આવડે છે ખ�ં. અને વળી આ સમયમાં તો અયો�યાવાસી બાઈ-ભાઈ સવ� જવેા અમારા
ગમતામાં વત� છે, તેવા તો પરમહંસ તથા સાં�યયોગી ને કમ�યોગી સ�સંગી; તે પણ અમારા ગમતામાં નથી વત�તા. કેમ
જ,ે અયો�યાવાસીએ તો અિતશય જ સ�સંગ પરાયણ પોતાનું �િવત�ય કયુ� છે. માટે અયો�યાવાસીની પેઠે ભગવાનને
રા� કરતા કોઈને આવડતું નથી. અને એ અયો�યાવાસી તો બહુ િવ�ાસી છે. માટે કોઈક કપટી હશે તો એમને છેતરી
જશે, તે સા� એમને કોઈક કાય�નો આદર કરવો હોય �યાર ેમોટેરા પરમહંસ તથા મોટેરા સ�સંગી ગૃહ�થ તેમને પૂછીને
તે કામ કરવા દેવું, પણ કોઈક એક જણાને ક�ે કરવા દેવું નિહ. એવી રીતે �યાગી તથા ગૃહ�થ સ�સંગીને
અયો�યાવાસીની ખબર રાખવી, એમ અમારી આ�ા છે.”

12. ગઢડા અં�ય ૨૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “ભગવાનની પેઠે સેવા કરવા યો�ય એવા જ ેસંત તે કેવા હોય ? તો ઇિ��યો,
અંતઃકરણ આિદક જ ેમાયાના ગુણ તેની જ ેિ�યા તેને પોતે દાબીને વત� પણ એની િ�યાએ કરીને પોતે દબાય નિહ; ને
ભગવાન સંબંધી િ�યાને જ કર;ે ને પંચ વત�માનમાં �ઢ રહેતા હોય; ને પોતાને ���પ માને ને પુ�ષો�મ ભગવાનની
ઉપાસના કર.ે એવા જ ેસંત તેને મનુ�ય જવેા ન �ણવા ને દેવ જવેા પણ ન �ણવા; કેમ જ,ે એવી િ�યા દેવ-મનુ�યને
િવષે હોય નિહ. અને એવા સંત મનુ�ય છે તો પણ ભગવાનની પેઠે સેવા કરવા યો�ય છે. માટે જનેે ક�યાણનો ખપ હોય
એવા જ ેપુ�ષ તેને એવા સંતની સેવા કરવી. અને એવા સાધુગુણે યુ� જ ેબાઈ તેની સેવા બાઈને કરવી.”

13. ગઢડા અં�ય ૨૭ ( para.3)
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અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “જ ેહિરભ�ને ભગવાનની ભિ�નો ખપ હોય તથા સંત સમાગમનો ખપ
હોય તો તે ગમે તેવો પોતાનો �વભાવ હોય તો તેને ટાળીને જમે તે સંત કહે ને તેની મર� હોય તેમ વત�. અને તે
�વભાવ તો એવો હોય જ,ે ‘ચૈત�ય સાથે જડાઈ ગયો હોય, તો પણ તેને સ�સંગના ખપવાળો ટાળી નાંખે.” તે ઉપર
પોતાની વાતા� કરી જ,ે “અમારો �થમ �યાગી �વભાવ હતો પણ જો �ીરામાનંદ �વામીના દશ�નનો ખપ હતો તો
મુ�ાનંદ �વામીની આ�ાને અનુસાર ેવ�યા� પણ અમારા મનનું ગમતું કાંઈ ન કયુ�.”

(કુલ: 18)


