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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૪૨ ( para.2)

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

2. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.22)
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પછી િ� ગુણાતીત◌ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “દેશ, કાળ, િ�યા, સંગ એનું િવષમપણું હોય �યાર ે�યાં શો ઉપાય
કરવો ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “દેશાિદક િવષમ હોય �યાં તો ઊગયા�નો એ જ ઉપાય છે જ ે�યાંથી જ ેતે
�કાર ેકરીને ભાગી છૂટવું.”

3. સારંગપુર ૯ ( para.3)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ગુણની �વૃિ� થયાનો શો હેતુ છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગુણની
�વૃિ�નું કારણ તો કમ� છે. તે જવેા પૂવ�કમ� હોય તેવા ગુણની �વૃિ� થાય છે. માટે જનેે રજોગુણ ને તમોગુણ વત�તા
હોય ને તે જો એકા� થઈને ભગવાનનું �યાન કરવા �ય તો થાય નિહ. માટે એવાને તો આ�િન�ાનું બળ રાખવું અને
ભગવાનના મિહમાનું બળ રાખવું ને એમ સમજવું જ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ. તે માર ેિવષે માયાકૃત ઉપાિધ હોય નિહ ને હંુ
તો ગુણાતીત છંુ.’ અને ભગવાનનો મિહમા એમ િવચારવો જ,ે અ�મેલ મહાપાપી હતો ને દીકરાને યોગે નારાયણ એવું
નામ લીધું, તે સવ� પાપથી છૂટીને પરમપદને પા�યો. તો મને તો તે ભગવાન ��ય� મ�યા છે અને રાત િદવસ તે
ભગવાનનું હંુ નામ લઉં છંુ માટે હંુ તો કૃતાથ� થયો છંુ.’ એવી રીતે િવચારીને આનંદમાં રહેવું, પણ જનેે તમોગુણ ને
રજોગુણ વત�તા હોય તેને �યાન ધારણાને અથ� આ�હ કરવો નિહ અને જવેું બની આવે તેવું ભજન �મરણ કરવું ને દેહે
કરીને ભગવાનની તથા સંતની પિરચયા� ��ાએ સિહત કરવી ને પોત પોતાના ધમ�માં રહેવું ને પોતાને પૂરણકામ
માનવું.”

4. સારંગપુર ૧૧ ( para.3)

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

5. 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-�ોધાિદક 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 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.

6. કાિરયાણી ૧ ( para.5)
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પછી ચૈત�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાન તો મન-વાણી થકી પર છે અને ગુણાતીત છે, તેને માિયક
એવા જ ેઇિ��યો-અંતઃકરણ તે કેમ પામે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ દેહ, ઇિ��યો ને અંતઃકરણ; તેને
�ણનારો જ ે�વ તે �ાર ેસુષુિ�માં લીન થાય છે �યાર ેએનાં ઇિ��યો અંતઃકરણ પણ સુષુિ�માં લીન થાય છે, �યાર ેતે
સમયમાં એ �વને ભગવાન �કાશે છે; અને �ાર ેસુષુિ�માંથી �વ��માં આવે છે, �યાર ેતે �વ�� સંબંધી જ ે�થાન,
ભોગ, િવષય અને �વ; એ સવ�ને ભગવાન �કાશે છે, અને ��તમાં પણ ભગવાન �કાશે છે. એવી રીતે �પપણે ને
અ�પપણે કરીને ર�ો જ ે�વ તેને ભગવાન �કાશે છે. અને �ધાનમાંથી મહ��વ થયું અને મહ��વમાંથી �ણ
�કારનો અહંકાર થયો ને તે અહંકારમાંથી ઇિ��યો, દેવતા, પંચભૂત, પંચમા�ા એ સવ� થયા, તેમને પણ જ ેભગવાને
�કા�યાં છે અને એ સવ� ત�વે મળીને ર�યો એવો જ ેિવરાટ, તેને પણ ભગવાન �કાશે છે. અને એ સવ� �ાર ેમાયામાં
લીન થાય છે �યાર ેતે માયાને પણ ભગવાન �કાશે છે. એવી રીતે �વ અને ઈ�ર એ બેય �ાર ે�પપણે થાય છે �યારે
જ ેભગવાન �કાશે છે. અને �ાર ેએ �વ ને ઈ�ર બેય નામ�પ રિહત થકા સુષુિ�માં ને �ધાનમાં રહે છે �યાર ેપણ
જ ેભગવાન �કાશે છે, અને જ ેકાળ તે એ માયાિદક ત�વને નામ �પપણાને પમાડે છે ને અ�પપણાને પમાડે છે એવો
જ ેકાળ, તે કાળને પણ જ ેભગવાન �કાશે છે, એવા જ ેભગવાન તે જ ેતે એ ઇિ��યો અંતઃકરણે કરીને કેમ ���ામાં
આવે ? એ તમારો �� કે નિહ?” �યાર ેસૌએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એજ �� છે” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“એનો એમ ઉ�ર છે જ,ે એવા જ ેભગવાન તેને આ જગતની ઉ�પિ� અને િ�થિતનું કરવું છે તે કાંઈ પોતાના અથ� નથી,
કાં જ,ે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ ે- “बु�ी��यमनः �ाणान् जनानामसृज�भुः। मा�ाथ� च भवाथ� च �ा�नेऽक�नाय
च ।।” એ �ોકમાં એમ ક�ું છે જ,ે ‘સવ� જનનાં બુિ�, ઇિ��યો, મન અને �ાણ તેને ભગવાન જ ેતે સજૃતા હવા, તે
�વને િવષય ભોગને અથ� તથા જ�મને અથ� તથા લોકાંતરમાં જવાને અથ� તથા મો�ને અથ� સ�ૃાં છે.’ માટે આ
જગતની ઉ�પિ� કર ેછે તે પણ �વના ક�યાણને અથ� કર ેછે, અને િ�થિત કર ેછે તે પણ �વના ક�યાણને અથ� કર ેછે
અને �લય કર ેછે. તે પણ �વને અથ� કર ેછે; કાં જ,ે નાના �કારની સંસૃિતએ કરીને થા�ા જ ે�વ તેના િવ�ામને અથ�
�લય કર ેછે. એવી રીતે સવ� �કાર ે�વના િહતને અથ� �વ�યા� એવા જ ેભગવાન, તે જ ેતે �ાર ેકૃપા કરીને મનુ�ય
સરખા થાય છે �યાર ેજ ે�વ તે ભગવાનના સંતનો સમાગમ કર ેછે તે �વના ���ામાં કેમ ન આવે ? એ તો આવે જ.”
એમ �ી�મહારાજ ેક�ું.

7. કાિરયાણી ૭ ( para.5)

પછી �ી�મહારાજ અિત �સ� થકા બીજો �� પરમહંસ ��યે પૂછતા હવા જ,ે “આ�યંિતક ક�યાણ તે કેને કહીએ ?
અને આ�યંિતક ક�યાણને પામીને જ ેિસ�દશાને પા�યો હોય તે પુ�ષની સવ� િ�યાને િવષે કેવી દશા વત�તી હોય ?”
પછી જનેે જવેો ભા�યો તેવો સવ� મુિનએ ઉ�ર કય�, પણ �ી�મહારાજના ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી સવ� મુિન
હાથ જોડીને �ી�મહારાજ ��યે બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! એનો ઉ�ર તમે કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“�ાર ે��ાંડનો �લય થાય છે �યાર ે�કૃિતના કાય� જ ેચોિવશ ત�વ, તે સવ� �કૃિતને િવષે લીન થઈ �ય છે અને તે
�કૃિત પુ�ષ પણ અ�ર��ના તજેમાં અ��ય થઇ �ય છે અને પછી એકલું સિ�ચદાનંદ (િચ�ન) જ ેતજે તે રહે છે અને
તે તજેને િવષે િદ�યમૂિત� એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન વાસુદેવ, તે અખંડ િવરાજમાન રહે છે. અને તે જ પોતે િદ�યમૂિત�
થકા �વના ક�યાણને અથ� મનુ�યાકૃિતએ કરીને પૃ�વીને િવષે સવ� જનને નયનગોચર થકા િવચર ેછે. �યાર ેજ ેજગતમાં
અણસમજુ મૂખ� �વ છે તે, તે ભગવાનને માિયક ગુણે યુ� કહે છે, પણ એ માિયક ગુણે યુ� નથી; એ તો સદા
ગુણાતીત િદ�યમૂિત� જ છે. અને તેનું તે જ ેભગવાનનું સાકાર િદ�ય�વ�પ તેને જ ેવેદાંતશા� છે તે િનગુ�ણ, અછે�,
અભે�, સવ�� �યાપક એવી રીતે કરીને �િતપાદન કર ેછે, તે �વની બુિ�માંથી માિયક ભાવ ટાળવાને અથ�
િનગુ�ણપણે કરીને �િતપાદન કર ેછે. અને એ ભગવાન તો ઉ�પિ�, િ�થિત અને �લય એ સવ� કાળને િવષે એક �પે
કરીને જ િવરાજમાન છે; પણ માિયક પદાથ�ની પેઠે િવકારને પામતા નથી, સદા િદ�ય�પે કરીને િવરાજમાન રહે છે.
એવી રીતે ��ય� પુ�ષો�મને િવષે જ ે�ઢિન�ા તેને આ�યંિતક ક�યાણ કહીએ. અને એવી િન�ાને પામીને જે
િસ�દશાને પા�યો હોય તેની આવી દશા હોય જ,ે ‘િપંડ ��ાંડનો તથા �કૃિતપુ�ષનો �લય થયા પછી અ�રધામને
િવષે જ ેભગવાનની મૂિત� અખંડ િવરાજમાન રહે છે, તે મૂિત�ને �થાવર-જંગમ સવ� આકારને િવષે �ાં �ાં �િ� �ય
�યાં �યાં સા�ા�કાર દેખે અને એ મૂિત� િવના બીજંુ અણુમા� પણ ભાસે નિહ’. એ િસ�દશાનું લ�ણ છે.”

8. લોયા ૧૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� પરમહંસ પર�પર ��-ઉ�ર કરો,” એમ કહીને પોતે જ �� પૂ�ો જ,ે “જનેે
વાસના કંુિઠત ન થઈ હોય ને જનેે વાસના કંુિઠત થઈ ગઈ હોય ને જનેે વાસના િનમૂ�ળ થઈ ગઈ હોય તેના શા લ�ણ છે
?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ એ ��નો ઉ�ર કરવા માં�યો, પણ થયો નિહ. �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેી
વાસના કંુિઠત ન થઈ હોય તેની ઇિ��યોની વૃિ� િવષયમાં ચોટંી �ય તે પાછી િવચાર ેકરીને પણ નીસર ેનિહ અને જનેે
કંુિઠત વાસના થઈ ગઈ હોય તેની વૃિ� િવષયમાં ત�કાળ �વેશ કર ેનિહ અને કદાિચત વૃિ� િવષયમાં �વેશ કરી �ય
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ને તે વૃિ�ને પાછી વાળે તો તરત પાછી વળે, પણ િવષયમાં આસ� થાય નિહ અને જનેે વાસના િનમૂ�ળ થઈ ગઈ હોય
તેને તો ��તને િવષે સુષુિ�ની પેઠે િવષયનો અભાવ વત� ને સારા-નરસા જ ેિવષય તે બેય સમાનપણે જણાય અને
પોતે ગુણાતીતપણે વત�.”

9. ગઢડા મ�ય ૧૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જટેલા �ંથ છે, તે સવ� �ંથોને સાંભળીને કેટલાક જ ે�વ છે, તે એ �ંથોને ધમ�, અથ� ને
કામપર �ણે છે. પછી એમ �ણીને પોતે પણ ધમ�, અથ� ને કામ; તેને જ અથ� ય�-�તાિદક શુભ કમ� કર ેછે,પછી તે
કમ�નું ફળ દેવલોક અથવા ��લોક અથવા મૃ�યુલોક, તેને િવષે ભોગવીને પછી �યાંથી પડે છે ને નરક ચોરાશીમાં �ય
છે. માટે જ ે�વ ધમ�, અથ� ને કામને િવષે �ીિત રાખીને જ ેજ ેસુકૃત કર ેછે, તે સવ� સાિ�વકી, રાજસી ને તામસી થાય છે
ને તે કમ�નું ફળ �વગ�, મૃ�યુ ને પાતાળ એ �ણ લોકમાં રહીને ભોગવાય છે; પણ ગુણાતીત જ ેભગવાનનું ધામ તેને પામે
નિહ. અને �ાર ેમો� ન થાય �યાર ેજ�મ મરણ અને નરકનું દુઃખ તે મટે નિહ. અને જો ધમ�, અથ� ને કામ સંબંધી જે
ફળની ઈ�છા તેનો �યાગ કરીને તેના તે શુભ કમ� જો ભગવાનની �સ�તાને અથ� કર ેતો એ જ શુભ કમ� છે, તે
ભિ��પ થઈને કેવળ મો�ને અથ� થાય છે, �યાં �ોક છે જ,ે

10. ગઢડા મ�ય ૪૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, ��-ઉ�ર કરીએ.” એમ કહીને �ી�મહારાજ ેપૂ�ુ જ,ે “જ ેભગવાનનો ભ�
ગુણાતીત હોય ને કેવળ સ�ા�પે વત�તો હોય અને તેને િવષે વૈરા�ય�પ જ ેસ�વગુણ અને િવષયમાં �ીિત�પ જે
રજોગુણ અને મૂઢપણા�પ જ ેતમોગુણ એ �ણે ગુણના ભાવ તો ન હોય અને તે તો કેવળ ઉ�થાને રિહત શૂ�યસમતા
ધરી રહે ને સુષુિ� જવેી અવ�થા વત�, એવી રીતે સ�ા�પે ર�ો જ ેિનગુ�ણ ભ� તેને ભગવાનને િવષે �ીિત હોય કે ન
હોય ? એ �� છે.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જ ેસ�ા�પે વત� તેને ભગવાનને િવષે �ીિત તો હોય.” �યારે
�ી�મહારાજ ેપૂ�ુ જ,ે “સ�ા�પે ર�ો એવો જ ેભ�, તેને ભગવાનને િવષે �ીિત છે, તે આ�ાને સ�િત છે કે
િવ�િત છે ?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “એ �ીિત તો આ�ાને સ�િત છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“મ�વાચાય�, િનંબાક�  ને વ�લભાચાય� એમણે આ�ા�પે રહીને જ ેભગવાનને િવષે �ીિત કરવી, એ �ીિતને ���વ�પ
કહી છે. માટે ગુણાતીત થઈને જ ેભગવાનને િવષે �ીિત કર ેછે એ જ ���વ�પ છે, એમ મોટા મોટા આચાય�નો
િસ�ાંત છે.”

11. વરતાલ ૧ ( para.2)

પછી વડોદરાવાળા શોભારામ શા�ીએ �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! મુમુ�ુ હોય તે �ાર ેિનિવ�ક�પ
સમાિધને પામે �યાર ેગુણાતીત થાય ને ભગવાનનો એકાંિતક ભ� થાય; �યાર ેજનેે િનિવ�ક�પ સમાિધ ન થાય તેની શી
ગિત થાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાણનો િનરોધ થાય �યાર ેજ િનિવ�ક�પ સમાિધ થાય એમ નથી.
િનિવ�ક�પ સમાિધની રીત તો બી� છે. તે કહીએ તે સાંભળો જ,ે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે

12. 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.
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.”

13. ગઢડા અં�ય ૩૧ ( para.2)
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અને વા�ં વગાડીને કીત�નનું ગાન પરમહંસ કરતા હતા. તે ‘ह�र मेरे हालरकी लकरी’ એ કીત�ન ગાઈ ર�ા �યારે
મહારાજ ેક�ું જ,ે ‘जमुना के तीर ठाडो’ એ કીત�ન ગાઓ.” પછી એ કીત�ન ગાવવા લા�યા �યાર ેએવા સમયમાં
�ી�મહારાજ બહુ વાર િવચારી ર�ા ને પછી બો�યા જ,ે “હવે કીત�ન રાખો. અમે આ એક વાતા� કરીએ છીએ, તે છે તો
થોડીક, પણ �યાનના કરનારાને બહુ ઠીક આવે એવી છે. ને તે વાત કોઈ િદવસ અમે કરી નથી.” પછી વળી ને�કમળને
મીચંીને િવચારી ર�ા ને પછી બો�યા જ,ે “કોિટ-કોિટ ચં�મા, સૂય�, અિ�� તેના જવેો તજેનો સમૂહ છે ને તે તજેનો સમૂહ
સમુ� જવેો જણાય છે. એવું ���પ તજેોમય જ ેભગવાનનું ધામ, તેને િવષે જ ેપુ�ષો�મ ભગવાનની આકૃિત રહી છે
અને તે આકૃિતમાંથી એ પોતે ભગવાન અવતાર ધાર ેછે. અને એ ભગવાન કેવા છે ? તો �ર-અ�ર થકી પર છે ને
સવ�કારણના પણ કારણ છે ને અ�ર�પ એવા જ ેઅનંત કોિટ મુ� તેમણે સે�યા છે ચરણકમળ જનેા એવા છે. અને
એવા જ ેએ ભગવાન તે જ પોતે દયાએ કરીને �વોના પરમ ક�યાણ કરવાને અથ� હમણાં �કટ �માણ થકા તમારી
સવ�ની �િ�ને ગોચર સા�ા�પણે વત� છે. માટે તે જ ેધામમાં રહી મૂિત� ને આ �કટ �ીકૃ�ણની મૂિત� તેમાં અિધકપણે
સા��યપણું છે. તે �ીકૃ�ણની જ ેમનુ�ય�પ મૂિત� તેના �યાનનો કરતલ જ ેહોય તેની જ ે�િ� તે ભગવાનના �પ િવના
બી��પ િવષયમા�માં અિતશય વૈરા�યને પામીને તે ભગવાનના �પમાં જ લુ�ધ થાય, �યાર ેતેને તે ��ય�
ભગવાનની મૂિત� ને ધામની મૂિત� તે બેયમાં લગાર પણ ભેદ ન જણાય. અને તે મૂિત� ને આ મૂિત�ના �પ, અવ�થા તે
બરાબર જણાય. તથા તે મૂિત� જટેલી ઊંચી છે ને જટેલી પુ� છે તેવી ને તેવી જ આ મૂિત� પણ જણાય છે, પણ તેમાં ને
આમાં એક રોમનો પણ ફેર ન જણાય. અિતશય એકપણું જણાય. એવી રીતે તેમાં ને આ મૂિત�માં ફેર લગાર પણ નથી.
તે મૂિત� ને આ મૂિત� એક જ છે. એવી જ ે��ય� મૂિત� તેનું �યાન ને�ને આગળ બાહેર કર ે�યાર ેતો તેમાં ને એમાં લગાર
ફેર નથી. ને તે જ મૂિત�ને �યાનનો કરતલ �િતલોમપણે પોતાના ને�માં જુવે �યાર ેતે જ મૂિત� �થમ જણાતી તેવી ન
જણાય ને ને�ની કીકીમાં જવેડી મૂિત� છે તેવડી જણાય. પછી વળી એ �યાનનો કરતલ �િતલોમપણે કંઠથી હેઠે સુધી
માંિહલી કોર ે�યાને કરીને જુવે �યાર ેએ જ મૂિત�ને મોર ેબે �કાર ેદેખતો તેમ ન દેખે ને તે જ મૂિત�ને બહુ જ મોટી, બહુ જ
ઊંચી, બહુ જ �ડી, ને બહુ જ ભયંકર એવી દેખે; જમે મ�યા� કાળનો સૂય� હોય �યાર ેછાયા પુ�ષના શરીર બરોબર
હોય ને તે જ સૂય�ને આથ�યા ટાણું થાય �યાર ેછાયા મોટી લાંબી થાય, પણ પુ�ષના શરીર �માણે નથી રહેતી. તેમ તે
મૂિત� પણ પૂવ� કહી તેવી મોટી થાય. પછી એ મૂિત�ને �દયને િવષે રહી જ ેબુિ�, તે બુિ�ને િવષે જુવે તથા તે બુિ�માં
ર�ો જ ેપોતાનો �વ તેને િવષે જુવે �યાર ેતે જ મૂિત�ને અંગુ�મા� પિરમાણે જુવે અને િ�ભજુ જણાય કે ચતુભુ�જ
જણાય, પણ મોર ે�ણ �કાર ેદેખી તેવી ન દેખાય. અને પછી વળી એ �યાનના કરતલને �િતલોમપણે પોતાના �વથી
પર કોિટ કોિટ સૂય�-ચં�-અિ��ના તજેના સમૂહને િવષે એ મૂિત� જણાય છે. તે જવેી �િ� આગળ જણાતી હતી તેવી જ
રીતની જણાય છે, પણ લગાર ફેર નથી જણાતો. માટે ગુણાતીત એવું જ ેઅ�રધામ તેને િવષે જ ેમૂિત� છે તે જ મૂિત�
��ય� છે, એ બેમાં ફેર નથી. જમે ધામની મૂિત� ગુણાતીત છે તેમ જ મનુ�ય મૂિત� પણ ગુણાતીત છે. અને પૂવ� જ ેમૂિત�માં
ફેર પ�યો તે તો ગુણમય એવા જ ે�થાનક તેણે કરીને પ�યો. તે ને�માં સ�વગુણ ને કંઠમાં રજોગુણ ને બુિ�માં ર�ો જે
�વ, તે પણ ગુણમય છે.” એમ વાતા� કરીને પછી બો�યા જ,ે “મોર ેગાતા હતા તે કીત�ન ગાઓ.” એવી રીતે
�ી�મહારાજ ેપોતાના પુ�ષો�મ �વ�પના િન�પણની વાતા� પરો�પણે કરીને કહી.
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