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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧૪ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�ુિતમાં એમ ક�ું છે જ,ે ‘अ�े या मितः सा गितः’ એવી રીતે ક�ું છે જ,ે
‘અંતકાળે ભગવાનને િવષે મિત રહે તો ગિત થાય અને ન રહે તો ન થાય;’ એવો એ �ુિતનો અથ� ભાસે છે. �યાર ેજે
ભિ� કરી હોય તેનો શો િવશેષ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે સા�ાત્ ભગવાનની �ાિ� થઈ છે તેને
અંતકાળે �મૃિત રહે અથવા ન રહે તો પણ તેનું અક�યાણ થાય નિહ, તેની તો ભગવાન ર�ા કર ેછે. અને જ ેભગવાન
થકી િવમુખ છે તે તો બોલતા ચાલતા દેહ મૂકે છે તો પણ તેનું ક�યાણ થાતું નથી અને મરીને યમપુરીમાં �ય છે અને
કેટલાક પાપી કસાઈ હોય તે બોલતા ચાલતા દેહ મૂકે છે, અને ભગવાનનો ભ� હોય અને તેનું અકાળ મૃ�યુ થયું તે માટે
શું તેનું અક�યાણ થાશે ? અને તે પાપીનું શું ક�યાણ થાશે ? નિહ જ થાય. �યાર ેએ �ુિતનો અથ� એમ કરવો જ,ે ‘જવેી
હમણાં એને મિત છે તેવી અંતકાળે ગિત થાય છે.’ માટે તે જ ેભ� છે તેની મિતમાં એમ ર�ું છે જ,ે ‘મા�ં ક�યાણ તો
થઈ ર�ું છે’, તો તેનું ક�યાણ અંતકાળે થઈ જ ર�ું છે. અને જનેે સંતની �ાિ� નથી થઈ અને ભગવાનના �વ�પની
પણ �ાિ� નથી થઈ તેની મિતમાં તો એમ વત� છે જ,ે ‘હંુ અ �ાની છંુ અને મા�ં ક�યાણ નિહ થાય’, તો જવેી એની
મિત છે તેવી એની અંતકાળે ગિત થાય છે. અને જ ેભગવાનના દાસ થયા છે તેને તો કાંઈ કરવું ર�ું નથી. એનાં દશ�ન
કરીને તો બી� �વનું ક�યાણ થાય છે, તો એનું ક�યાણ થાય એમાં શું કહેવું ? પણ ભગવાનનું દાસપણું આવવું તે
ઘણું કઠણ છે; કેમ જ,ે ભગવાનના દાસ હોય તેના તો એ લ�ણ છે જ,ે ‘દેહને િમ�યા �ણે અને પોતાના આ�ાને સ�ય
�ણે, અને પોતાના જ ે�વામી તેને ભોગ�યાનાં જ ેપદાથ� તેને પોતે ભોગવવાને અથ� ઈ�છે જ નિહ, અને પોતાના
�વામીનું ગમતું મૂકીને બીજંુ આચરણ કર ેજ નિહ; એવો હોય તે હિરનો દાસ કહેવાય.’ ને જ ેહિરનો દાસ હોય ને
દેહ�પે વત� તે તો �ાકૃત ભ� કહેવાય.”

2. ગઢડા �થમ ૨૦ ( para.2)

પછી �વામી �ીસહ�નંદ� મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, સવ�ને એક �� પૂછીએ છીએ.” �યાર ેસવ� હિરભ�ે હાથ
જોડીને ક�ું જ,ે “પૂછો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અ �ાનીમાં અિતશય અ �ાની તે કોણ છે?” પછી તો સવ�
િવચારી ર�ા, પણ ઉ�ર કરી શ�ા નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે જ ઉ�ર કરીએ.” �યાર ેસવ�એ
રા� થઈને ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! તમથી જ યથાથ� ઉ�ર થશે, માટે કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ દેહમાં
રહેનારો જ ે�વ છે તે �પને જુવે છે અને કુ�પને જુવે છે તથા બાળ, યૌવન અને વૃ�પણાને જુવે છે, એવા અનંત
પદાથ�ને જુવે છે, પણ જોનારો પોતે પોતાને જોતો નથી અને કેવળ બા��િ�એ કરીને પદાથ�ને જોયા કર ેછે પણ પોતે
પોતાને નથી જોતો તે જ અ �ાનીમાં અિતશય અ �ાની છે. અને જમે ને�ે કરીને અનંત �કારના �પના �વાદને લે છે
તેમ જ �ો�, �વક્, રસના, ��ાણ ઈ�યાિદક સવ� ઇિ��યોએ કરીને િવષયસુખને ભોગવે છે ને �ણે છે; પણ પોતે પોતાના
સુખને ભોગવતો નથી ને પોતે પોતાના �પને �ણતો નથી, એ જ સવ� અ �ાનીમાં અિતશય અ �ાની છે અને એ જ
ઘેલામાં અિતશય ઘેલો છે અને એ જ મૂખ�માં અિતશય મૂખ� છે અને એ જ સવ� નીચમાં અિતશય નીચ છે.”

3. ગઢડા �થમ ૨૦ ( para.3)

�યાર ેશુકમુિનએ આશંકા કરી જ,ે “પોતાનું �વ�પ જોવું તે શું પોતાના હાથમાં છે ? અને જો પોતાના હાથમાં હોય તો
�વ શીદ અિતશય અ �ાની રહે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે સ�સંગ થયો છે તેને તો પોતાના �વા�ાનું
દશ�ન પોતાના હાથમાં જ છે અને કે દહાડે એણે પોતાના �વ�પને જોયાનો આદર કય� ને ન દીઠંુ ? અને એ �વ
માયાને આધીન થકો પરવશ થઈને તો �વ�� અને સુષુિ� અવ�થામાં અંત��િ� કરીને �ય છે, પણ પોતે પોતાને �ણે
કોઈ િદવસ પોતાના �વ�પને જોવાને અંત��િ� કરતો નથી. અને જ ેભગવાનના �તાપને િવચારીને અંત��િ� કર ેછે, તે
તો પોતાના �વ�પને અિતશય ઉ�વળ �કાશમાન જુવે છે, અને તે �કાશને મ�યે ��ય� એવા જ ેપુ�ષો�મ
ભગવાન તેની મૂિત�ને જુવે છે, અને નારદ-સનકાિદક જવેો સુિખયો પણ થાય છે. માટે હિરભ�ને તો જટેલી કસર રહે
છે તેટલી પોતાને આળસે કરીને રહે છે.”

4. ગઢડા �થમ ૩૯ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ ેએક વેદાંતી �ા�ણ આ�યો હતો તેને �� પૂ�ો જ,ે “તમે એક ��નું �િતપાદન કરો છો ને તે
િવના જ ે�વ, ઈ�ર, માયા અને જગત તથા વેદ, શા�, પુરાણ તે સવ�ને િમ�યા કહો છો, એ વાત અમને સમ�તી
નથી તથા મા�યામાં આવતી નથી; માટે તમને પૂછીએ છીએ તેનો ઉ�ર કરો. તે વેદ, શા�, પુરાણ, �મૃિત અને
ઇિતહાસ તેની સા�યે કરીને કરો, પણ કોઈક કિ�પત �ંથને વચને કરીને કરશો તો અમે તેને નિહ માનીએ અને જો
�યાસ�ને વચને કરીને કરશો, તો અમારા મા�યામાં આવશે, કેમ જ ેઅમાર ે�યાસ�ના વચનમાં �ઢ �તીિત છે.” પછી
તે વેદાંતીએ ઘણીક �કારની યુિ�યો લાવીને ઉ�ર કરવા માં�યો પણ �ી�મહારાજ ેતેમાં આશંકા કરી, માટે તે ��નું
સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએે છીએ જ,ે એ તો પરમે�રને
ભ�ને થયા જ ેમુ� તેની િ�થિતના બે ભેદ છે. જમે મે� પવ�ત ઉપર ઊભા જ ેપુ�ષ, તે જ,ે તે મે� થકી ઓરાં જ ેસવ�
પવ�ત તથા સવ� વૃ� તથા તે પવ�ત-વૃ�નું આધાર જ ેપૃ�વીનું તળ તે સવ�ને પૃથક્-પૃથ�પણે દેખે છે; તેમ સિવક�પ
સમાિધવાળા જ ે�ાની મુ� તે જ ેતે �વ, ઈ�ર, માયા તથા એમનું આધાર જ ે�� એ સવ�ને પૃથક્-પૃથ�પણે દેખે છે.
અને વળી જમે લોકાલોક પવ�ત ઉપર ઊભા જ ેપુ�ષ, તે જ ેતે, તે લોકાલોક પવ�તથી ઓરા જ ેપવ�ત તથા વૃ� તે સવ�ને
એક પૃ�વી�પે જ દેખે છે પણ પૃથક્ પૃથ�પણે નથી દેખતા; તેમ િનિવ�ક�પ સમાિધવાળા જ ેમહામુ� તે જ ેતે �વ,
ઈ�ર અને માયા તેને એક ���પે કરીને જ દેખે છે પણ પૃથ�પણે નથી દેખતા, એવી રીતે બે �કારની િ�થિતવાળા
મુ� છે; તેની િ�થિતને યોગે કરીને એ સવ�નું સ�યપણું કહેવાય છે ને અસ�યપણું કહેવાય છે અને સિવક�પ
િ�થિતવાળાનાં વચન વેદ, શા�, પુરાણાિદકમાં આવે છે, તે એ સવ�ને સ�ય કહે છે; અને િનિવ�ક�પ િ�થિતવાળાનાં જે
વચન, તે એ સવ�ને અસ�ય કહે છે, પણ કાંઈ એ સવ� અસ�ય નથી, એ તો એને િનિવ�ક�પ િ�થિતને બળે કરીને દેખાતા
નથી, માટે અસ�ય કહે છે. અને વળી, જમે સૂય�ના રથમાં જ ેબેઠા હોય તેને રાત નથી પણ જ ેપૃ�વી ઉપર ર�ા છે તેને
રાિ�-િદવસ છે, તેમ િનિવ�ક�પ િ�થિતવાળાને મતે એ સવ� છે નિહ, પણ બી�ને મતે તો એ સવ� છે. અને આવી રીતે
��િન�પણ કર ેતો શા�ના વચનમાં પૂવા�પર બાધ ન આવે ને એમ ન કર ેતો પૂવા�પર બાધ આવે. તે બાધને તો
સમજતો ન હોય તથા એવી રીતની િ�થિતને પણ ન પા�યો હોય ને કેવળ શા�માંથી શીખીને વચનમા�ે કરીને એક
��પણાનું �િતપાદન કરતો હોય ને ગુ�, િશ�ય, �વ, ઈ�ર, માયા, જગત તથા વેદ, પુરાણ, શા� એ સવ�ને કિ�પત
કહેતો હોય, તે તો મહામૂખ� છે ને અંતે નારકી થાય છે.” એમ કહીને બો�યા જ,ે “આ અમે વાતા� કરી તેમાં તમને
આશંકા થતી હોય તો બોલો ?” �યાર ેતે વેદાંતી �ા�ણ બો�યો જ,ે “હે મહારાજ ! હે �ભો ! હે �વાિમન્! તમે તો
પરમે�ર છો અને જગતના ��યાણને અથ� �ગટ થયા છો, તે તમે જ ેઉ�ર કય� તે યથાથ� છે; એમાં આશંકાનો માગ
નથી.” એમ કહીને અિત �સ� થયો અને પોતાની જ ેઅણસમજણ તેનો �યાગ કરીને �ી�મહારાજનો આિ�ત થયો.

5. ગઢડા �થમ ૪૨ ( para.2)

અને તે સભાને િવષે કોઈક વેદાંતી �ા�ણો પણ આવીને બેઠા હતા તેને જોઈને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વેદાંત
શા�ને જ ેજ ેભણે છે તથા સાંભળે છે તે એમ કહે છે જ,ે ‘િવિધિનષેધ તો િમ�યા છે અને િવિધિનષેધે કરીને પમાય એવા
જ ે�વગ� ને નરક તે પણ િમ�યા છે, અને તેને પામનારો જ ેિશ�ય તે પણ િમ�યા છે અને ગુ� પણ િમ�યા છે; અને એક
�� જ સભર ભય� છે તે સ�ય છે.’ એવી રીતે જ ેકહે છે તે શું સમ�ને કહેતા હશે ? અને સવ� વેદાંતીના આચાય� જે
શંકરાચાય�, તેણે તો પોતાના િશ�યને દંડ-કમંડલું ધારણ કરા�યા અને એમ ક�ું જ,ે ‘ભગવદ્ ગીતા ને િવ�ણુસહ�
નામનો પાઠ કરવો તથા િવ�ણુનું પજૂન કરવું અને જનેે ઝાઝા ચોમાસાં થયા હોય તેનું થોડા ચોમાસાંવાળાએ વંદન
કરવું અને સારો પિવ� �ા�ણ હોય તેના ઘરની જ િભ�ા કરવી.’ એવી રીતે જ ેિવિધિનષેધનું �િતપાદન કયુ�, તે શું
એને યથાથ� �ાન નિહ હોય ? અને જ ેહમણાંના �ાની થયા તેમણે િવિધિનષેધને ખોટા કરી ના�યા, તે શું શંકરાચાય�
કરતા એ મોટા થયા ? માટે એ તો એમ જણાય છે જ,ે એ તો કેવળ મૂખા�ઈમાંથી બોલે છે અને િવિધિનષેધ શા�માં
ખોટા ક�ા છે તે તો એમ ક�ા છે, જમે કોઈ મોટંુ વહાણ હોય અને તે વહાણ મહાસમુ�ને િવષે એક વષ� સુધી ચા�યું
�ય છે તેને આગલો કાંઠો પણ દે�યામાં આવે નિહ અને પાછલો કાંઠો પણ દે�યામાં આવે નિહ અને તે બે કાંઠા ઉપર
જ ેમોટા મોટા પવ�ત તે પણ દે�યામાં આવે નિહ; તો ઝાડવાં તથા મનુ�ય તે તો �ાંથી દે�યામાં આવે ? અને �ાં દેખે
�યાં એકલું જળ જ દેખાય પણ જળ િવના બીજો કોઈ આકાર દે�યામાં આવે નિહ અને ઊંચું જુવે તો મોટી મોટી
સમુ�ની લહેયુ� ઉઠતી હોય. માટે ઊંચું પણ જળ જ જણાય, �યાર ેતે વહાણને િવષે બેઠા એવા જ ેપુ�ષ તે એમ કહે જ,ે
‘એકલું જળ જ છે બીજંુ કાંઈ નથી.’ એ ��ાંતનો િસ�ાંત એ છે જ,ે જનેે ���વ�પને િવષે િનિવ�ક�પ િ�થિત થઈ હોય
તે એમ બોલે જ,ે ‘એક �� જ છે અને તે િવના બીજંુ જ ે�વ, ઈ�ર અને માયા; એ આિદક સવ� તે િમ�યા છે.’ અને
તેના વચન શા�માં લખાણાં હોય તેને સાંભળીને પોતાને તો એવી િ�થિત ન થઈ હોય તો પણ િવિધિનષેધને ખોટા કહે
છે અને �ીની શુ�ૂષા કર ેને છોકરાની શુ�ૂષા કર ેઅને જટેલો સંસારનો �યવહાર હોય તે સવ�ને તો સાચો �ણીને
સાવધાન થઈને કર ેછે અને શા�ે �િતપાદન કયા� એવા જ ેિવિધિનષેધ તેને ખોટા કહે છે, એવા જ ેઆ જગતને િવષે
�ાનના કથનારા છે તેને તો મહાઅધમ �ણવા ને નાિ�તક �ણવા અને શંકરાચાય� તો �વના હૈયામાં નાિ�તકપણું
આવી �ય તેની બીકે કરીને ‘भज गोिव�ं भज गोिव�ं गोिव�ं भज मूढमते !’ એ આિદક ઘણાક િવ�ણુના �તો� કયા�
છે તથા િશવ� તથા ગણપિત તથા સૂય� એ આિદક જ ેઘણાક દેવતા તેના �તો� કયા� છે. જનેે સાંભળીને સવ� દેવતા



8/5/2019 �ાની

localhost/save%5d/�ાની.php 3/20

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 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�.

6. ગઢડા �થમ ૪૩ ( para.9)

અને એ િન�કામ ભ�ને જ ગીતામાં ભગવાને �ાની ક�ો છે અને જ ેસકામ ભ� છે તેને અથા�થ� ક�ો છે, માટે
ભગવાનના ભ�ને ભગવાનની સેવા િવના બીજંુ કાંઈ ન ઈ�છવું અને ઈ�છે તો એમાં એટલી કા�યપ કહેવાય, અને જો
કા�યપ હોય તો િન�કામ એવા જ ેભગવાનના એકાંિતક ભ� તેનો સમાગમ કરીને એ કા�યપને ટાળવી.”

7. ગઢડા �થમ ૫૨ ( para.2)

પછી તે કથામાં એમ આ�યું જ,ે સાં�ય, યોગ, વેદાંત અને પંચરા�; એ ચાર શા�ે કરીને જ ેભગવાનના �વ�પને સમજ,ે
તે પૂરો �ાની કહેવાય. �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એ ચાર શા�ે કરીને ભગવાનને કેમ �ણવા
? અને એ ચાર શા�ે કરીને જ ેભગવાનને ન �ણે તેમાં શી �યૂનતા રહે છે ? તે કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“જ ેસાં�યશા� છે તે ભગવાનને પંચિવશમા કહે છે અને ચોિવશ ત�વ જમે ભગવાન િવના કાંઈ કરવાને સમથ� નથી
થતા તેમ �વ, ઈ�ર પણ ભગવાન િવના કાંઈ કરવાને સમથ� નથી, માટે એને પણ ચોિવશ ત�વ ભેળા જ ગણે છે અને
�વ, ઈ�ર ેસિહત એવા જ ેચોિવશ ત�વ તેને �ે� કહે છે ને પંચિવશમા જ ેભગવાન તેને �ે�� કહે છે. અને યોગશા�
છે તે ભગવાનને છવીશમા કહે છે ને મૂિત�માન કહે છે ને �વ, ઈ�રને પંચિવશમા કહે છે ને ચોિવશ ત�વને પૃથક્ કહે
છે, ને એ ત�વથી પોતાના આ�ાને પૃથક્ સમ�ને ભગવાનનું �યાન કરવું એમ કહે છે. અને વેદાંતશા� છે તે
ભગવાનને સવ�કારણ, સવ��યાપક, સવા�ધાર, િનગુ�ણ, અ�તૈ, િનરંજન અને કતા� થકા અકતા� ને �ાકૃત િવશેષણે રિહત
ને િદ�ય િવશેષણે સિહત એમ કહે છે. અને પંચરા�શા� છે તે ભગવાનને એમ કહે છે જ,ે ‘એક જ ે�ીકૃ�ણ
પુ�ષો�મનારાયણ છે તે જ વાસુદેવ, સંકષ�ણ, અિન��, ��ુ��; એ ચતુ�યૂ�હ�પે થાય છે ને પૃ�વીને િવષે અવતારનું
ધારણ કર ેછે અને તેને િવષે જ ેનવ �કારની ભિ�ને કર ેછે, તેનું ક�યાણ થાય છે.’ એવી રીતે એ ચાર શા� ભગવાનને
કહે છે, તેને યથાથ� સમજ ે�યાર ેપૂરો �ાની કહેવાય. અને જો બી� �ણ શા�ને મૂકીને એક સાં�ય શા�ે કરીને જ
ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એ બાધ આવે જ,ે ‘સાં�ય શા�માં �વ-ઈ�રને ત�વથી નોખા નથી ક�ા. તે �ારે
ત�વનો િનષેધ કરીને ત�વથી પોતાના �વા�ાને નોખો સમજ ે�યાર ેપંચિવશમો પોતાનો �વા�ા સમ�ય પણ
ભગવાન ન સમ�ય.’ અને જો એકલે યોગશા�ે કરીને જ ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એ દોષ આવે જ,ે ‘યોગશા�ે
ભગવાનને મૂિત�માન ક�ા છે, તેને પિરિછ� સમજ ેપણ સવા�તયા�મી અને પિરપૂણ� એવા ન સમજ.ે’ અને જો એક
વેદાંતશા�ે કરીને જ ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એ દોષ આવે જ,ે ‘જ ેભગવાનને સવ�કારણ, સવ��યાપક અને
િનગુ�ણ ક�ા છે તેને િનરાકાર સમજ,ે પણ �ાકૃત કર ચરણાિદકે રિહત અને િદ�ય અવયવે સિહત એવો સનાતન જે
ભગવાનનો આકાર છે તેને ન સમજ.ે’ અને જો એકલે પંચરા� શા�ે કરીને જ ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એવો
દોષ આવે જ,ે ‘જ ેભગવાનના અવતારને િવષે ભિ� કહી છે તેને િવષે મનુ�યભાવ આવે તથા એકદેશ�થપણું સમ�ઈ
�ય, પણ સવા�તયા�મીપણું ને પિરપૂણ�પણું ન સમ�ય.’ માટે એ સવ� શા�ે કરીને જો ભગવાનને ન સમજ ેતો આવા



8/5/2019 �ાની

localhost/save%5d/�ાની.php 4/20

દોષ આવે છે. અને જો એ સવ� શા�ે કરીને સમજ ેતો જ ેએક એક શા�ની સમજણે કરીને દોષ આવે છે તે બી�
શા�ની સમજણે કરીને ટળી �ય છે, માટે એ ચાર ેશા�ે કરીને જ ેસમજ ેતે પિરપૂણ� �ાની કહેવાય. અને જો એ
ચારમાંથી એકને મૂકી દે તો પોણો �ાની કહેવાય ને બેને મૂકી દે તો અધ� �ાની કહેવાય ને �ણેને મૂકી દે તો પા �ાની
કહેવાય ને ચારનેે મૂકીને જ ેપોતાની મનની ક�પનાએ કરીને ગમે તેવી રીતે શા�ને સમ�ને વત� છે અને તે જો વેદાંતી
છે અથવા ઉપાસનાવાળો છે તે બેય ભૂલા પ�યા છે પણ ક�યાણનો માગ� એ બેમાંથી કોઈને જ�યો નથી. માટે એ
વેદાંતી તે દંભી �ાની છે અને એ ઉપાસનાવાળો તે પણ દંભી ભ� છે.”

8. ગઢડા �થમ ૫૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કીત�ન રાખો અને ઘડીક ��-ઉ�ર કરીએ,” એમ કહીને વળી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�યો હંુ �� પૂછંુ છંુ જ,ે “�ીકૃ�ણ ભગવાને ગીતામાં ચાર �કારના ભ� ક�ા છે તેમાં �ાનીને અિધક ક�ો છે અને
ચારનેે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય તો સરખો છે માટે �ાની તે કેવી રીતે િવશેષ છે ?” પછી એ ��નો ઉ�ર મુિનએ
કરવા માં�યો પણ થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ �ાની છે તે તો ���વ�પે વત� છે અને ભગવાનનો
મિહમા યથાથ�પણે �ણે છે, માટે એને ભગવાનના �વ�પ િવના બી� મનમાં કાંઈ કામના રહેતી નથી અને બી� જે
�ણ �કારના ભ� છે તેને ભગવાનનો િન�ય તો છે તો પણ ભગવાનનો મિહમા યથાથ�પણે �ણતા નથી, તે માટે
એને ભગવાન િવના બી� કામના રહી �ય છે તે માટે �ાનીને બરોબર થતા નથી. તે સા� ભગવાનના ભ�ને
ભગવાન િવના બી� કોઈ �તની કામના રહે એ મોટી ખોટ છે. અને જનેે કોઈ �તની વાસના ન હોય અને તી�
વૈરા�યવાન હોય અને જો તે વૈરા�યને યોગે અહંકાર ેયુ� વત� તો એ પણ એને િવષે મોટી ખોટ છે અથવા અ�યંત
આ��ાનનું બળ હોય અથવા ભગવાનને િવષે �ઢ ભિ�નું બળ હોય અને તેના માનને યોગે કરીને જો ગરીબ
હિરભ�ને નમાય નિહ અથવા તેની આગળ દીનવચન બોલાય નિહ તો એ પણ એને િવષે મોટી ખોટ છે. તે ખો�ે
કરીને એ હિરભ�નું અંગ વૃિ�ને ન પામે. જમે સલાટ કૂવો ખોદતો હોય અને જો હેઠે પાણો પોલો બોલે તો સલાટ
એમ કહે જ,ે ‘પાણી ઘણું થશે’ અને જો ઉપરથી રણકતો હોય ને માંહી કાપે �યાર ેઅિ�� ઝર ેતો સલાટ એમ કહે જ,ે
‘કૂવામાં પાણી થશે તો અધા� કોશનું કે પા કોશનું થશે પણ વધુ નિહ થાય.’ તેમ �ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તેના માનમાં
જ ેઅટંટ રહે તો એ મોટો કહેવાય, પણ જવેું અધા� કોશનું કે પા કોશનું પાણી થયું એવો મોટો થાય, પણ જવેા િનમા�ની
ભ�માં મોટા ગુણ આવે તેવા મોટા ગુણ એમાં ન આવે. માટે જનેે ભગવાનને �સ� કરવા હોય તેને �ાન, વૈરા�ય,
ભિ� તથા બી� કોઈ �ે� ગુણ હોય તેને અિભમાને કરીને અટંટ થવું નિહ, તો એ પુ�ષના �દયને િવષે �કટ �માણ
એવા જ ે�ીકૃ�ણનારાયણ તે �સ� થઈને િનવાસ કરીને રહે છે.”

9. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.9)

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

10. સારંગપુર ૫ ( para.4)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનનાં દશ�નનો જ ેમિહમા તથા ભગવાનનાં નામ �મરણનો જ ેમિહમા
તથા ભગવાનના �પશ�નો જ ેમિહમા તે ભગવાનના ભ�ને અથ� છે કે સવ� �વને સા� છે ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “દશ�નાિદકનો તો ભેદ જુદો જ છે તે કહીએ તે સાંભળો જ,ે �ાર ેએ દશ�નનો કરનારો ભગવાનનાં દશ�ન કરે
છે �યાર ેએનું મન છે તે �િ� �ાર ેઆવીને તે સિહત �િ� જો દશ�ન કર ેતો તે દશ�ન એવું થાય છે જ,ે વીસાર ેતોય પણ
વીસર ેનિહ. એવી રીતે મને સહવત�માન �વચા �પશ� કર ેતો તે �પશ� પણ વીસર ેનિહ. જમે ગોપાંગનાઓનાં ભગવાન
��યે ભાગવતમાં વચન છે જ,ે ‘હે ભગવન્ ! જ ેિદવસથી તમારા ચરણનો �પશ� થયો છે તે િદવસ થકી તમ િવના જ ેજે
સંસારના સુખ છે તે અમને િવષ જવેા લાગે છે.’ એવી રીતે સવ� �ાન ઇિ��યે કરીને મને સહવત�માન જ ેદશ�ન, �પશ�,
�વણાિદક થાય છે તે કોઈ કાળે વીસરી જતાં નથી, જમે અ �ાની �વ હોય તેણે મને સહવત�માન જ ેપંચ�ાન ઇિ��યો
તેણે કરીને જ ેજ ેિવષય ભોગ�યા હોય, તે વીસાર ેતો પણ વીસર ેનિહ. એવી રીતે ભગવાનનું પણ મને સહવત�માન જે
દશ�નાિદક કર ેછે તેને જ દશ�નાિદક �ણવું. અને બી�ને તો દશ�ન થયું છે તોય પણ ન થયા જવેું છે; કાં જ,ે જ ેસમે
એણે દશ�ન કયા� તે સમે એનું મન તો �ાંઈએ ફરતું હતું. માટે એ દશ�ન એને કાં તો એક િદવસમાં વીસરી જશે અથવા
પાંચ િદવસમાં અથવા પચાસ િદવસમાં અથવા છ મિહનામાં અથવા વષ�માં અથવા પાંચ વષ�માં જ�ર વીસરી જશે,
પણ અંતે રહેશે નિહ. માટે જ ેમાહા��ય �ણીને અિતશય �ીિતએ કરીને મને સિહત �િ� આિદક �ાન ઇિ��યે કરીને
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દશ�ન �પશા�િદક કર ેછે, તેને જ તેમનું ફળ છે અને બી�ને તો જ ેપરમે�રના દશ�નાિદક થાય છે તેનું બીજબળ થાય છે
અને યથાથ� મિહમા તો જ ેમને સહવત�માન દશ�નાિદક કર ેછે તેને અથ� છે.”

11. સારંગપુર ૧૨ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “દેહની ને આ�ાની નોખી િવિ� સમ�ણી હોય તોય પણ તે િવિ�ને ભૂલીને
પાછો દેહાિભમાની કેમ થાય છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “દેહ આ�ાની િવિ� એકવાર ચોખી સમ�ણી
હોય તો પછી ભુલાય નિહ; અને એમ માને જ,ે ‘હંુ દેહ છંુ,’ તો પણ દેહ પોતાનું �પ મનાય જ નિહ,’ અને ભગવાનનો
િન�ય પણ જો એકવાર �ઢ થયો હોય તો પાછો ટાળે તો પણ ટળે નિહ. અને એમ જણાય છે જ,ે આ�બુિ� મટીને
દેહબુિ� આવી �ય છે; એ તો ખોટો ખોટો મનમાં �મ પડે છે, પણ દેહાિભમાન તો આવતું જ નથી. અને એવો જે
પિરપ� �ાની તેને તો આ�ાનું જ અિભમાન �ઢ રહે છે ને તે પોતાના આ�ાને ���પ માને છે અને તે ��ને િવષે
પર�� જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે અખંડ િવરાજમાન છે અને તે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય પણ એને અખંડ ને
અખંડ રહે છે.”

12. સારંગપુર ૧૩ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જનેે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય �થમ થઈને પછી મટી �ય છે, તેને તે �થમ
િન�ય થયો હતો કે નહોતો થયો ?” પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “જનેે પોતાના �વા�ાને િવષે િન�ય
થયો હોય, તે તો કોઈ રીતે ટળે નિહ અને શા�ની રીતે જો િન�ય થયો હોય, તો શા�માં ન મળે એવું ચિર� �ારે
પરમે�ર કર ે�યાર ેભગવાનનો િન�ય હોય તે ટળી �ય છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�ને િવષે તો
પરમે�રનું સમથ�પણું, અસમથ�પણું, કતા�પણું, અકતા�પણું એવી અનંત �તની વાત છે. માટે એવું કયું શા� બહાર
ચિર� પરમે�ર ેકયુ� હશે જ ેજણેે કરીને એનો િન�ય ટળી ગયો ? એ ��નો ઉ�ર કરો.” પછી સવ� મુિન બો�યા જ,ે
“શા� બહાર તો કોઈ ચિર� નથી. માટે હે મહારાજ ! એ �વને િન�ય થઈને પાછો ટળી �ય છે તેનું શું કારણ છે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનનો િન�ય થાય છે તેને શા�ે કરીને જ થાય છે. કાં જ,ે શા�માં
પરમે�રના પણ લ�ણ ક�ા હોય અને સંતના પણ ક�ા હોય, માટે શા�ે કરીને િન�ય થાય તે જ અચળ રહે છે અને
શા� િવના પોતાને મને કરીને જ ેિન�ય કય� હોય તે િન�ય ટળી �ય છે. અને વળી ધમ�ની �વૃિ�નું જ ેકારણ છે તે
પણ શા� જ છે. અને જણેે શા� કોઈ િદવસ સાંભ�યા જ નથી એવા જ ેઅ �ાની �વ તેમને િવષે પણ મા, બેન,
દીકરી અને �ી તેની િવગિત �પ જ ેધમ�ની મયા�દા તે આજ સુધી ચાલી આવે છે, તેનું કારણ પણ શા� જ છે. કેમ જ,ે
શા�માંથી કોઈકે �થમ એવી વાત સાંભળી છે, તે પરંપરાએ કરીને સવ� લોકમાં �વત� છે. માટે જનેે ભગવાનનો
િન�ય થઈને ટળી �ય છે તેને તો શા�ના વચનની �તીિત જ નથી. એ તો કેવળ મનમુખી છે ને નાિ�તક છે અને જો
શા�ની �તીિત હોય તો કોઈ કાળે પરમે�રથી િવમુખ થાય જ નિહ. કાં જ,ે શા�માં તો અનંત �તના ભગવાનનાં
ચિર� છે, માટે પરમે�ર ગમે તેવા ચિર� કર ેપણ શા�થી બારણે હોય જ નિહ. માટે જનેે શા�ના વચનનો િવ�ાસ
હોય તેને જ ભગવાનના �વ�પનો િન�ય અડગ થાય છે અને ક�યાણ પણ તેનું જ થાય છે અને તે ધમ�માંથી પણ કોઈ
કાળે ડગે જ નિહ.”

13. સારંગપુર ૧૪ ( para.5)

પછી મુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! આ તો જવેું �થૂળ દેહ છે તેવું જ સૂ�મ દેહ થયું; �યાર ેજમે �થૂળ દેહમાં કમ�
લાગે છે તેમજ સૂ�મ દેહમાં લાગે છે કે કાંઈ ફેર છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�થૂળ દેહને િવષે જવેી �ઢ
પોતાપણાની માનીનતા છે તેવી જ જો સૂ�મ દેહને િવષે માનીનતા હોય તો જવેું �થૂળ દેહમાં કમ� લાગે છે તેવું જ સૂ�મ
દેહમાં પણ લાગે. અને જ ેસૂ�મ દેહના કમ�ને અ�પ ક�ા છે, તે તો �વને િહંમત દેવા સા� છે, અને જનેે �થૂળ દેહને િવષે
તથા સૂ�મ દેહને િવષે અિભમાન નથી, તેને તો �થૂળ દેહનું કમ� પણ લાગતું નથી ને સૂ�મ દેહનું પણ લાગતું નથી. કેમ
જ,ે એ તો કેવળ આ�સ�ા�પે જ વત� છે. માટે એવા જ ેઆ� �ાની હોય તેને તો �થૂળદેહ સંબંધી તથા સૂ�મદેહ
સંબંધી કમ� લાગે નિહ, અને તે આ દેહે કરીને અશુભ કમ�ને તો કર ેજ નિહ, અને �ાર�ધાનુસાર ેજ ેસુખ દુઃખ આવે તેને
તો ભોગવે અને ભોગવતો થકો એમ માને જ,ે ‘હંુ એનો ભો�ા નથી, હંુ તો આ�ા છંુ.’ અને જ ેઅ �ાની દેહાિભમાની
હોય તેને તો �થૂળ દેહ અથવા સૂ�મદેહ સંબંધી સવ� કમ� લાગે છે અને તે કમ� �માણે સુખ દુઃખને પણ ભોગવે છે. કેમ જ,ે
જ ેઅ �ાની છે તે જ,ે જ ેિવષયને ભોગવે તે ભોગવતો થકો પોતાને દેહ�પે માનીને એમ માને જ,ે ‘હંુ એ િવષયનો
ભો�ા છંુ.’ પછી �ાર ેઅંત સમો આવે �યાર ેતે અ �ાની �વને તો યમના દૂત દેખાય ને દેહની િવ�મૃિત થઈ �ય ને
મૂ�છા� અવ�થા આવે છે. પછી તે યમના દૂત દેહને મુકાવીને �વને જુદો કર ેછે, �યાર ેએ �વને �ેતનો દેહ બંધાય છે;
પછી તે દેહે કરીને યમપુરીના ક�ને ભોગવે છે. અને �ાની એવો જ ેભગવાનનો ભ� તેને તો અંતકાળે ભગવાન કે
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ભગવાના સંત દેખાય છે ને એને પણ દેહની િવ�મૃિત થઈ �ય ને મૂ�છા� અવ�થા આવે છે. પછી એ દેહને મૂકીને જુદો
થાય છે �યાર ેએ ભ�ને ભગવાન ભાગવતી તનું આપે છે ને તે દેહે કરીને એ ભગવાનના ધામને િવષે રહે છે.”

14. લોયા ૨ ( para.2)

પછી કીત�નની સમાિ� થઈ રહી �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� પરમહંસ સાંભળો, હંુ તમને એક �� પૂછંુ છંુ”.
�યાર ેમુિન બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! પૂછો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ સ�સંગમાં હિરભ�ને �ાર ેમૃ�યુનો
ભય ટળી �ય ને દેહ છતે જ પોતાનું ક�યાણ મનાઈ �ય ?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ જવેો આવ�યો તેવો ઉ�ર કય�,
પણ �ી�મહારાજના ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી બી� પરમહંસ બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! એ ��નો ઉ�ર તો
તમે જ કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તમે �ાં સુધી કીત�ન બો�યા �યાં સુધી અમે એનો િવચાર કય� છે, તે
અમારી નજરમાં તો એમ આ�યું છે જ,ે ચાર �કારના હિરભ� હોય તેને મૃ�યુનો ભય નાશ પામે છે અને કૃતાથ�પણું
મનાય છે. તે ચાર �કારના હિરભ�ની િવિ� એક તો િવ�ાસી, બીજો �ાની, �ીજો શૂરવીર, ચોથો �ીિતવાળો; એ
ચાર �કારના જ ેભ� તેને તો મૃ�યુનો ભય નથી રહેતો અને દેહ છતે કૃતાથ�પણું મનાય છે. હવે એ ચાર �કારના
ભ�ના લ�ણ કહીએ છીએ. તેમાં જ ેિવ�ાસી હોય તે તો ��ય� ભગવાન ને તેના સાધુ તેના વચનને િવષે અિતશય
િવ�ાસને પા�યો છે; માટે તે ભગવાનના િન�યના બળ વડે કરીને મૃ�યુનો ભય રાખે નિહ અને એમ �ણે જ,ે ‘મને
��ય� પુ�ષો�મ ભગવાન મ�યા છે માટે હંુ કૃતાથ� છંુ.’ અને �ાનીને તો આ��ાનનું બળ હોય, તે એમ માને જ,ે ‘હંુ
તો ���વ�પ એવો ભગવાનનો ભ� છંુ;’ માટે એને પણ મૃ�યુનો ભય હોય નિહ. અને શૂરવીર હોય તે થકી તો
ઇિ��યો તથા અંતઃકરણ એ સવ� થરથર કંપતા રહે અને બી� કોઈથી પણ ડર ેનિહ, માટે એને કોઈ રીતે પરમે�રની
આ�ામાં ભંગ થાય નિહ. માટે પોતાને કૃતાથ�પણું માને અને મૃ�યુનો �ાસ તેના મનમાં લેશમા� પણ હોય નિહ. અને
ચોથો જ ે�ીિતવાળો તેને તો પિત�તાનું અંગ છે. જમે પિત�તા �ી હોય તેને પોતાના પિત િવના બીજ ેઠેકાણે વૃિ�
ડોલે નિહ ને એક પોતાના પિતને િવષે જ �ીિત રાખે, તેમ તે ભગવાનનો ભ� તે પિત�તાની પેઠે પોતાના પિત એવા
જ ેભગવાન તેને િવષે જ �ીિત રાખે. માટે પોતાને કૃતાથ�પણું માને અને તેને મૃ�યુનો ભય પણ લેશમા� હોય નિહ. અને
એ ચાર અંગ માંિહલું એક �ધાન હોય ને બી� �ણ ગૌણ હોય તો પણ જ�મ-મૃ�યુના ભય થકી તર ેછે; અને ચાર
માંિહલું એક પણ ન હોય તેને તો મૃ�યુનો ભય ટળે નિહ.” એટલી વાતા� કરીને પછી �ી�મહારાજ સવ� પરમહંસ તથા
હિરભ� ��યે બો�યા જ,ે “એ ચાર માંિહલાં જનેે જ ેઅંગ �ધાનપણે વત�તા હોય તે કહો.” પછી પરમહંસ સમ�ને જ ેજે
અંગ વત�તા હતા તે ક�ા અને હિરભ�ને પણ જનેે જ ેઅંગ વત�તા હતા તે ક�ા; તે સાંભળીને �ી�મહારાજ ઘણા
�સ� થયા. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ચાર અંગમાંથી જનેે શૂરવીરનું અંગ હોય તે સવ� આવીને અમાર ેપગે
લાગો.” પછી જનેે જનેે શૂરવીરનાં અંગ વત�તા હતા, તે સવ� �ી�મહારાજના ચરણારિવંદને છાતીમાં લઈને પગે લા�યા.

15. લોયા ૭ ( para.3)

�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�ે કરીને પરો�પણે ભગવાનને ���ા, તેણે કરીને જમે ક�યાણ નથી તેમ જ
રામકૃ�ણાિદક ભગવાનના અવતાર હતા �યાર ેતેમને સવ� મનુ�યે ��ય� દીઠા હતા; તો તેણે કરીને પણ શું ક�યાણ થયું
છે ?” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જણેે ભગવાનને ��ય� દીઠા હોય તેનું તો જ�મા�તર ેક�યાણ થાય છે.” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જણેે શા�ે કરીને ભગવાનને ���ા તેણે કરીને પણ જ�મા�તર ેક�યાણ થાય છે, કાં જ,ે જનેે
શા�ે કરીને ���ા છે તેને જ ને�ે કરીને દેખે છે અને જનેે ને�ે કરીને દેખે છે તેને જ શા�ે કરીને �ણે છે; માટે બેયનું
બીજબળ બરોબર થાય છે ને બેયનું જ�મા�તર ેક�યાણ પણ બરોબર છે. કેમ જ,ે �વણે કરીને ભગવાનને સાંભ�યા
તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે સાંભ�યા જ કહેવાય. અને �વચાએ કરીને �પશ� કય� તેમાં શું �ાન નથી? પણ તેને તે
�પશ� કય� જ કહેવાય. અને ને�ે કરીને જોયા તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે જોયા જ કહેવાય. અને નાિસકાએ કરીને
સૂ�યા તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે સૂ�યા જ કહેવાય. અને િજ�ાએ કરીને વણ�ન કયા� તેમાં શું �ાન નથી ? પણ
તેને તે વણ�ન કયા� જ કહેવાય. એવી રીતે બા� ઇિ��યોએ કરીને �ાન છે તથા અંતઃકરણે કરીને જ ે�ાન છે અને
અંતઃકરણ-ઇિ��યો પર જ ે�વસ�ા-તદાિ�ત જ ેઅનુભવ �ાન છે, તેમાંથી તમે કયા �ાનને કહો છો ? અને જે
ભગવાન છે તેણે તો આ જગતની ઉ�પિ�ને અથ� અિન�� એવું �વ�પ ધાયુ� છે, જનેે િવષે �થાવર-જંગમ�પ જ ેિવ�,
તે સાવકાશે કરીને ર�ું છે અને સંકષ�ણ�પે કરીને જગતનો સંહાર કર ેછે અને ��ુ���પે કરીને જગતની િ�થિત કર ેછે
તથા મ��ય-ક�છાિદક અવતારનું ધારણ કર ેછે. એવી રીતે �ાં જવેું કાય� �યાં તેવા કાય�ની િસિ�ને અથ� તેવા �પનું
�હણ કર ેછે. તેમાં કોઈ કાય� તો એવું છે જ,ે જમેાં અંતઃકરણ-ઇિ��યો નથી પૂગતાં, કેવળ અનુભવ�ાને કરીને જ
જણાય છે, �યાર ેતેવા કાય�ની િસિ�ને અથ� ભગવાન પણ તેવા �વ�પનું ધારણ કર ેછે. અને કોઈ કાય� એવું છે જ,ે
ઇિ��યો-અંતઃકરણે કરીને ���ામાં આવે છે �યાર ેતે કાય�ની િસિ�ને અથ� ભગવાન પણ તેવા જ થાય છે; માટે તમે
કયા ભગવાનના �વ�પને �ાને કરીને ક�યાણ થાય એમ પૂછો છો ?” �યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જે
ભગવાનના �વ�પને િવષે ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને અનુભવ; એ �ણે પૂગે એવા ભગવાનના �વ�પને �ાને કરીને
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મો� થાય; એમ કહીએ છીએ.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એવા જ ેભગવાન તે તો �ીકૃ�ણ છે. તે તો પોતે
પોતાને એમ કહે છે જ,ે ‘य�ा�रमतीतोऽहम�रादिप चो�मः । अतोऽ�� लोके वेदे च �िथतः पु�षो�मः।।’
‘िव��ाहिमदं कु�मेकांशेन ��थतो जगत्’ ‘म�ः परतरं ना���ि�द�� धन�य ! । मिय सव�िमदं �ोतं सू�े मिणगणा
इव ।।’ ‘प� मे पाथ� ! �पािण शतशोऽथ सह�शः । नानािवधािन िद�ािन नानावणा�कृतीिन च।।’ ઈ�યાિદક વચને
કરીને પોતે પોતાને ઇિ��યો- અંતઃકરણ થકી અગોચર કહે છે, માટે ભગવાનને ત�વે કરીને સમજવા તે તો એમ છે જ,ે
ઇિ��યો, અંતઃકરણ તથા અનુભવ; એ �ણે કરીને યથાથ�પણે ��ય� ભગવાનને �ણે �યાર ેપૂરો �ાની કહેવાય અને એ
�ણ �કારમાંથી જો એકે ઓછો હોય તો તેને આ�યંિતક �ાન ન કહેવાય ને તેણે કરીને જ�મ-મૃ�યને પણ ન તર ેઅને
કોઈક સાધને કરીને ���વ�પને પા�યો હોય તે પણ જો ��ય� ભગવાનને એવી રીતે ન �ણે તો તે પણ પૂરો �ાની
ન કહેવાય. માટે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે “नै���म��ुतभावविज�तं न शोभते �ानमलं िनर�नम्” તથા ગીતામાં
ક�ું છે જ,ે “कम�णो �िप बो��ं बो��ं च िवकम�णः । अकम�ण� बो��ं गहना कम�णो गितः ।।” અકમ� જ ે�ાન તેને
િવષે પણ �ણવું ર�ું છે તે શું? તો જ ે���પ થયો તેને પણ પર�� પુ�ષો�મ તે �ણવા ર�ા છે અને જ ે���પ
થયો તેને જ પુ�ષો�મની ભિ�નો અિધકાર છે. તે ભિ� તે શું ? તો જમે �ેત�ીપવાસી જ ેિનર�મુ� છે તે ���પ
થકા ચંદન-પુ�પાિદક નાના �કારની પ�ૂસામ�ીએ કરીને પર�� જ ેવાસુદેવ તેને પજૂ ેછે, તેમ એ પણ ���પથકો
��ય� ભગવાનની ભિ� ચંદન-પુ�પ, �વણ-મનનાિદકે કરીને કર.ે તે ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ ે“��भूतः �स�ा�ा
न शोचित न कां�ित । समःसव�षु भूतेषु म���ं लभते पराम् ।।” માટે ���પ થઈને જ ેપર��ની ભિ� ન કર ેતો તે
પણ આ�યંિતક ક�યાણને ન પા�યો કહેવાય. અને “भूिमरापोऽनलो वायुः खं मनो बु��रेव च । अह�ार इतीयं मे िभ�ा
�कृितर�धा ।।” એ �યા�ય એવી જડ �કૃિત છે. અને “अपरेयिमत��ां �कृितं िव�� मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो !
ययेदं धाय�ते जगत् ।।” એ �યાપક એવી ચૈત�ય �કૃિત છે. અને જ ે��ય� ભગવાન છે, તે કેવા છે? તો એ અ� �કારની
જ ે�યા�ય �કૃિત અને તેને િવષે �યાપક એવી જ ૈચૈત�ય �કૃિત તે બેયના આધાર છે. જમે આકાશ છે તે પૃિથ�યાિદક
ચાર ત�વનો આધાર છે અને પૃ�વીની �ાર ેસંકોચ અવ�થા થાય છે તે ભેળો આકાશ પણ સંકોચને પામે છે ને પૃ�વીની
િવકાસ અવ�થા થાય છે તે ભેળી આકાશની પણ િવકાસ અવ�થા છે તથા જળ, તજે અને વાયુની સંકોચ-િવકાસ
અવ�થા ભેળી આકાશની પણ સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે અને પૃિથ�યાિદ ત�વની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા તે બેય
આકાશને િવષે થાય છે, તેમ એ બે �કૃિતની સંકોચ-િવકાસ ભગવાનની પણ સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે ને એ બે
�કૃિતની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા તે ભગવાનને િવષે છે. એવા જ ેભગવાન તે સવ�ના આ�ા છે. �યાં �ુિતયો છે-

16. લોયા ૭ ( para.5)

�યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ પૂછયું જ,ે “એવી રીતે દેખાતું તો ન હોય ને અંતઃકરણમાં તો એવી રીતની �ઢ આંટી હોય તેને
પિરપૂણ� �ાન કહેવાય કે નિહ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે અંધા�ં ઘર હોય ને તેમાં કોઠી તથા થાંભલા
ર�ાં હોય તેને દેખે છે તો પણ યથાથ� દે�યા ન કહેવાય. તેમ પુ�ષો�મ ભગવાનને િવષે જડ-િચત્ �કૃિત રહી છે ને એ
�કૃિતને િવષે પોતે ર�ા છે તેને અનુમાને કરીને �ણે છે, પણ જો દે�યામાં નથી આવતું તો પિરપૂણ� �ાની ન કહેવાય.
અને જો એને એવી આંટી ઠાવકી છે તો કાંઈક એને અલૌિકકપણું જણાયું જોઈએ, નિહ તો જણાશે. અને િનઃસંદેહ
એવી આંટી છે ને જણાતું નથી, તો એમ એ સમજ ેજ,ે ‘એ ભગવાનને િવષે તો સવ� છે પણ મને દેખાડતા નથી, એવી જ
એની ઈ�છા છે.’ એમ સમ�ને તે ભગવાનની ભિ� કરતો થકો પોતાને કૃતાથ� માને છે; તો એ પિરપૂણ� �ાની છે. માટે
ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને અનુભવ; એ �ણે �કાર ેકરીને જ ેભગવાનને યથાથ�પણે �ણતો હોય તેને �ાની કહીએ. અને
તેવા �ાનીને ભગવાને ગીતામાં �ે�પણે ક�ો છે. “आत� िज�ासुरथा�थ� �ानी च भरतष�भ। तेषां �ानी िन�यु�
एकभ��िव�िश�ते ।।” એવો જ ે�ાની તે તો સદા સાકાર મૂિત� એવા જ ે��ય� ભગવાન તેને �કૃિત, પુ�ષ, અ�ર તે
થકી પર ને સવ�ના કારણ, સવ�ના આધાર �ણીને અન�યપણે સેવે છે. એવી રીતે જ ેસમજવું તેને �ાન કહીએ અને એ
�ાને કરીને આ�યંિતક મો� થાય છે. અને જ ેએમ નથી સમજતા ને કેવળ શા�ે કરીને “अहं ��ा��” થઈ બેસે છે ને
કહે છે જ,ે ‘રામકૃ�ણાિદક તો ���પ એવો જ ેહંુ તે મારી લહરી છે,’ એવા જ ે��કુદાળ આધુિનક વેદાંતી તે તો અિત
દુ� છે ને મહાપાપી છે અને મરીને નરકમાં પડે છે, તે કોઈ િદવસ એનો છૂટકો થતો નથી.”

17. લોયા ૧૦ ( para.8)

અને વળી એને િવષે અિવકારી ર�ાનું બીજંુ પણ કારણ છે. જમે જનક િવદેહી જવેા જ ેમોટા ભગવાનના ભ� રા�
હતા, તે રા�માં ર�ા હતા ને રમણીય એવા જ ેશ�દાિદક પંચિવષય તેને ભોગવતા થકા પણ �ાનની �ઢતાએ કરીને
િનિવ�કારપણે ર�ા, અને એ જનક જવેા જ ે�ાની હોય, તે એમ િવચાર ેજ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ, શુ� છંુ, ચેતન છંુ, િનિવ�કાર
છંુ, સુખ�પ છંુ, અિવનાશી છંુ, અને �ીઆિદક જ ેિવષય છે તે તો દુઃખ�પ છે, તુ�છ છે, જડ છે અને નાશવંત છે.’ એમ
િવચારીને કેવળ પોતાના આ��વ�પને જ સુખ�પ �ણે છે. અને ‘શ�દાિદક િવષયમાં જ ેસુખ જવેું જણાય છે ને
સારા જવેું જણાય છે તે આ�ાવતે જણાય છે અને આ�ા દેહમાંથી નીકળી �ય �યાર ેસુખ�પ હોય તે ભુડંુ થઇ �ય
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છે.’ એવી રીતે પોતાના આ�ાને િવચાર.ે અને આ�ા થકી પર જ ેપરમા�ા તેનો િવચાર કર ેજ,ે ‘આવું જ ેમાયા થકી
પર શુ� આ�ાનું �ાન તેને હંુ પા�યો, તે સંતને �તાપે પા�યો છંુ અને તે સંત પરમે�રના ભ� છે અને પરમે�ર છે તે
તો સવા��ા એવા જ ે�� તેના પણ આ�ા છે અને અ�રના પણ આ�ા છે અને અનંતકોિટ જ ેમુ� તેના પણ
આ�ા છે; એવા જ ેપર�� પરમા�ા નારાયણ તેનો હંુ ���પ એવો દાસ છંુ.’

18. લોયા ૧૦ ( para.9)

અને તે ભગવાનનો મિહમા તો એમ સમજ ેજ,ે ‘द्युपतय एव ते न ययुर�मन�तया �मिप ।’ ઈ�યાિદક �ુિતએ
ભગવાનનો મિહમા અિતશય �િતપાદન કય� છે. એવી રીતે પોતાના �વ�પનું તથા પર��ના �વ�પનું જનેે �ાન છે,
તેને ગમે તેવા સુંદર િવષય �ા� થાય પણ તેણે કરીને કાંઈ લેશમા� પણ તેનું મન િવકાર ને પામે નિહ અને અવ�ય જે
શ�દાિદક િવષય �હણ કયા� જોઈતા હોય તેને �હણ કર ેપણ તે િવષયને આધીન થઇ �ય નિહ, �વતં�પણે �હણ
કર ેજમે કરોિળયો પોતાની લાળને િવ�તારીને પાછી �વતં�પણે ગળવી ઘટે �યાર ેગળી લે છે, તેમ એવો જ ે�ાની તે
પોતાની ઇિ��યોની વૃિ�ને િવષયમાં �સારીને પાછો �વતં� થકો સંકેલી લે છે. અને એવો જ ેહોય તે રા�માં હોય તો
પણ વનમાં છે અને વનમાં હોય તો પણ તેને રા� કરતા વધતો આનંદ છે. અને એવો જ ે�ાની તે રા�માં ર�ો હોય
ને હ�રો મનુ�ય પોતાની આ�ામાં રહેતાં હોય ને સમૃિ�એ યુ� હોય તેણે કરીને પોતાને કાંઈ એમ ન માને જ,ે ‘હંુ
બહુ મોટો થઈ ગયો.’ અને તે રા�નો નાશ થઈ �ય ને હાથમાં મૃિ�કાનું પા� લઈને ઘરોઘર માગી ખાય, તેણે કરીને
એમ ન માને જ,ે ‘હંુ હવે તો ગરીબ થઈ ગયો;’ કેમ જ,ે તે તો પોતાના કેફમાં મહાઅલમ�ત રહે. તથા તેણે પોતાના
�વ�પનો તથા ભગવાનના �વ�પનો મિહમા ���ો છે; તે માટે એને સોનું, કૂચો, લોઢંુ, પાષાણ એ સવ�ને િવષે
સમબુિ� વત� છે તથા માન-અપમાનને િવષે સમબુિ� વત� છે અને એવો જ ે�ાની તેને કોઈ પદાથ� બંધન કરવા સમથ�
નથી; કેમ જ,ે એની �િ� તો અિત મોટી થઈ ગઈ છે ને માિયક સવ� પદાથ�ને તુ�છ ���ા છે. જમે કોઈક પુ�ષ �થમ
કંગાલ હોય ને પછી તેને રા� મળે �યાર ેતેની �િ� મોટી થાય છે અને �થમ લાકડાના ભારા વેચતો હોય તથા બી�
તુ�છ તુ�છ કામ કરતો હોય તે સવ� એને િવશરી �ય ને મોટા મોટા રા� સંબંધી કાય� કરવા લાગે, તેમ એવા �ાનીને
સવ� પદાથ�મા� તુ�છ થઈ �ય છે ને એવા �ાનને િવષે એની િવશાળ �િ� થાય છે અને એવી રીતે જ ેસમ�ો છે તે
સુિખયો છે. તથા જ ેિવ�ાસી હોય કહેતાં એમ સમજતો હોય જ,ે ‘આવા મોટા સંત તથા ભગવાન જ ેવાત કહે છે તે
એમ જ છે, પણ એમાં કાંઈ સંશય નથી.’ એમ સમ�ને તે ભગવાન તથા સંત જમે કહે તેમ કરવા લાગે. એ બે જણ જ
સુિખયા છે, ને એ િવના જ ેબી� છે તે સુિખયા નથી. �યાં �ોક છે : “य� मूढतमो लोके य� बु�ेः परं गतः । तावुभौ
सुखमेधेते ������रतो जनः ।।” તથા ભગવદ્ ગીતામાં ક�ું છે જ ે- “िवषया िविनवत��े िनराहार� देिहनः। रसवज�
रसोऽ�� परं ���ा िनवत�ते ।” એવી રીતે જનેી અલૌિકક �િ� થાય છે, તેને પરમે�ર િવના સવ� પદાથ� તુ�છ થઈ �ય
છે અને આ બે �ોક છે તેનો પણ એકસરખો ભાવ છે.”

19. પંચાળા ૩ ( para.4)

અને એવી રીતના જ ે�ાની છે તે �ે� ને �ે��ના �પને �ણીને પોતે �ે���પે થઈને ભગવાનમાં �ીિત કર ેછે. તે
�ે� તે શું ? તો �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ; એ �ણ દેહ તથા ��ત �વ�� અને સુષુિ�; એ �ણ અવ�થા એ સવ� �ે� છે. તે
�ે�ને પોતાના આ�ાથી પૃથક્ �ણે છે જ,ે ‘એ માર ેિવષે કોઈ િદવસ હોય નિહ. હંુ તો એનો �ણનારો છંુ ને અિત
શુ� છંુ, અ�પ છંુ, અિલંગ છંુ, ચેતન છંુ; અને એ �ે� તો અિતમિલન છે, જડ છે, નાશવંત છે.’ અને �ઢપણે સમ�ને ને
એ સવ�થી વૈરા�યને પામીને �વધમ� સિહત જ ેભગવાનને િવષે ભિ� કરવી તેને એકાંિતકી ભિ� કહીએ અને એને
�ાની કહીએ. અને એ જ ે�ાની તે સવ�થી �ે� છે. તે ભગવાને ક�ું છે, “तेषां �ानी िन�यु� एकभ��िव�िश�ते । ि�यो
िह �ािननोऽ�थ�महं स च मम ि�यः ।। उदाराः सव� एवैते �ानी �ा�ैव मे मतम् ।।” એમ સમ�ને ઇિ��યો, અંતઃકરણ,
િવષય એ સવ�ના જ ેમૂળ તે �વમાંથી ઉખેડી નાંખીને ભગવાનને િવષે હેત કરવું એ જ ઠીક છે. અને �ાં સુધી એનાં
મૂળ ઉખાડી ના�યા ન હોય �યાં સુધી એ ઇિ��યો-અંતઃકરણે કરીને ભગવાનનાં દશ�ન-�પશ�નાિદક �પ જ ેકામ તે લેવું,
પણ એને પોતાના હેતુ ન માનવા; વૈરી માનવા અને એનો ગુણ ન લેવો, ‘જ ેએ ભગવાનની ભિ�ને િવષે ઉપકાર કરે
છે.’ કેમ જ;ે ને�ે કરીને ભગવાનનાં દશ�ન થાય છે, �વણે કરીને ભગવાનની કથા સંભળાય છે, �વચાએ કરીને
ભગવાનનો �પશ� થાય છે, નાિસકાએ કરીને ભગવાનની માળા ને તુલસીનો સુગંધ લેવાય છે, મુખે કરીને ભગવાનનાં
કથા-કીત�ન કહેવાય છે તથા િજ�ાએ કરીને ભગવાનની �સાદીનો રસ લેવાય છે; ઈ�યાિદક ભગવાનની ભિ�ને િવષે
ઉપયોગી છે, એમ સમ�ને એનો ગુણ ન લેવો ને એનો િવ�ાસ ન કરવો, એને તો વૈરી જ �ણવાં; કાં જ,ે શું �ણીએ
એ ભગવાનનાં દશ�ન-�પશ�નાિદકે કરીને જ સુખ માનતાં થકા �ીઆિદકના દશ�ન-�પશ�નાિદકે કરીને જ સુખ મનાવી
દે તો ભૂંડંુ થાય. માટે એ પંચ ઇિ��યો�પ શ�ુને કેદમાં રાખીને ભગવાનની ભિ��પ કામ લેવું. જમે કોઈ રા�એ
પોતાના શ�ુને પક�યો હોય, તેને બેડીમાં બાંધી રાખીને કામ કરાવે પણ છૂટો મેલે નિહ ને િવ�ાસ પણ કર ેનિહ; અને
જો તેને છૂટો મેલે ને િવ�ાસ કર ેતો તે રા�ને તે વૈરી િન�ય માર,ે તેમ જો ઇિ��યો�પ વૈરીનો િવ�ાસ કર ેને છૂટાં મૂકે
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ને કેદમાં ન રાખે તો એને િન�ય ભગવાનના માગ� થકી પાડી નાખે છે. માટે એનો િવ�ાસ ન કરવો. અને વળી જમે
ઈં�જે કોઈક ગુનેગારને પકડે છે �યાર ેતેને પાજંરામાં ઊભો રાખીને પૂછે છે, પણ છૂટો મૂકતો નથી ને તેનો િવ�ાસ
કરતો નથી, તેમ એ ઇિ��યો-અંતઃકરણને પંચ વત�માનના િનયમ�પ જ ેપાજં�ં તથા બેડી તેમાં રાખીને ભગવાનની
ભિ� કરાવવી; પણ એને િવષે ગુણ ન લેવો, શ�ુભાવ જ રાખવો. અને જો એમને ભિ�માં ઉપયોગી માનીને હેતુ માને
ને એનો ગુણ લે તો ભગવાનનાં દશ�ન-�પશ�નાિદકને િવષે સુખ મનાવતે થકે જો �ીઆિદકને િવષે કાંઈક સુખ મનાવી
દે તો એનું કયુ�- કરા�યું સવ� �યથ� થઈ �ય. જમે ઝાઝો દા�નો ઢગલો હોય ને તેમાં એક અિ��નો તણખો પ�યો હોય
તો તે દા� સવ� ભ�મ થઈ �ય છે, તેમ એનું કાંઈ ઠેકાણું રહેતું નથી. માટે કેવળ આ�ા�પ થયે થકે જ ેભગવાનને િવષે
હેત થાય તે ઠીક છે; એમ અમારો િસ�ાંત છે. અને એવી રીતે જ ેભગવાનમાં હેત કર ેછે તે અમને ગમે છે. અને એમ
પણ િવચાર કરવો જ,ે ‘ભગવાનમાં જવેું �પ છે તેવું બીજ ેનથી, અને જવેો ભગવાનનો �પશ� છે તેવો બીજ ેનથી, અને
જવેો ભગવાનમાં સુગંધ છે તેવો બીજ ેનથી, અને ભગવાનના �વણમાં જવેું સુખ છે તેવું બીજ ેનથી, અને જવેો
ભગવાનમાં રસ છે તેવો બીજ ેનથી;’ એમ ઇિ��યો-અંતઃકરણને લોભ દેખાડીને બી� િવષયથી પાછા વાળવાં એ પણ
સમજણ ઠીક છે.”

20. પંચાળા ૭ ( para.2)

અને �ી�મહારાજ િન�યાનંદ �વામી પાસે �ીમદ્ ભાગવતના �થમ �કંધની કથા કરાવતા હતા, તેમાં ‘ज�ा�� यतः’
એ �ોક �થમ આ�યો, તેનો અથ� કય�; �યાર ે‘य� ि�सग� मृषा’ એવું જ ે�ોકનું પદ તેનો અથ� પોતે �ી�મહારાજ
કરવા લા�યા જ,ે “માયાના �ણ ગુણનો સગ� જ,ે પંચભૂત, ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને દેવતા; તે ભગવાનના �વ�પને િવષે
િ�કાળમાં છે જ નિહ.’ એમ સમજ ેતથા એ �ોકનું પદ જ,ે ‘धा�ा �ेन सदा िनर�कुहकम्’ કે’તાં ધામ જ ેપોતાનું
�વ�પ તેણે કરીને ટા�યું છે એ માયાના સગ��પ કપટ જણેે એવું ભગવાનનું પરમ સ�ય�વ�પ છે. તે આ�યંિતક
�લયને અંતે અ�રધામને િવષે જવેું ભગવાનનું �વ�પ અનંત ઐ�ય�-તજે ેયુ� છે, તેવું ને તેવું જ ��ય� મનુ�ય�પ
ભગવાનને િવષે �ણવું; તેણે ત�વે કરીને ભગવાનને ���ા કહેવાય. અને એ જ ��ય� ભગવાનને મૂઢ �વ છે તે
માિયક �િ�એ કરીને જુએ છે, �યાર ેપોતા જવેા મનુ�ય દેખે છે અને જમે પોતે જ��યો હોય, બાળક થાય, યુવા થાય,
વૃ� થાય ને મરી �ય; તેમ જ ભગવાનને પણ �ણે છે. અને �ાર ેભગવાનના એકાંિતક સાધુના વચનને િવષે િવ�ાસ
લાવીને િન�કપટભાવે કરીને ભગવાનનાં ચરણકમળને ભજ ેછે, �યાર ેએની માિયક �િ� મટે છે; તે પછી એની એ જે
ભગવાનની મૂિત� તેને પરમ ચૈત�ય સત્-િચત્-આનંદમય �ણે છે તે પણ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે “स वेद धातुः पदवी ं
पर� दुर�वीय�� रथा�पाणेः । योऽमायया संततयानुवृ�ा भजेत त�ादसरोजग�म् ।।” અને એ ભગવાનને િવષે જે
બાળક-યુવાન-વૃ�પણું દેખાય છે તથા જ�મ-મરણપણું દેખાય છે, તે તો એની યોગમાયાએ કરીને દેખાય છે, પણ
વ�તુગ�યે તો ભગવાન જવેા છે તેવા ને તેવા જ છે. જમે નટિવ�ાવાળો હોય તે શ� બાંધીને આકાશમાં ઇ��ના શ�ુ જે
અસુરના યો�ા તે સાથે વઢવા �ય છે. પછી કટકા થઇને હેઠો પડે ને તે પછી તે કટકાને ભેગા કરીને તે નટની �ી બળી
મર.ે પછી થોડીક વાર ેતે નટ પાછો આકાશમાંથી હિથયાર બાંધીને જવેો હતો તેવો ને તેવો જ આવે ને રા� પાસે મોજ
માગે ને કહે જ,ે ‘મારી �ી લાવો.’ એવી રીતની જ ેનટની માયા તે પણ ક�યામાં કોઈને આવતી નથી, તો ભગવાનની
યોગમાયા ક�યામાં કેમ આવે ? અને જ ેનટની માયાને �ણતો હોય તે તો એમ �ણે જ,ે ‘એ નટ મય� પણ નથી ને
બ�યો પણ નથી, જવેો છે તેવો ને તેવો જ છે.’ તેમ ભગવાનના �વ�પને જ ેત�વે કરીને સમજતો હોય તે તો ભગવાનને
અખંડ અિવનાશી જવેા છે તેવા જ સમજ.ે જમે �ીકૃ�ણ ભગવાને દેહ મૂ�ો, �યાર ેએ ભગવાનની પ�ીઓ જે
�િ�મણી આિદક હતી, તે એ ભગવાનના દેહને લઇને બળી મરી; �યાર ેઅ �ાની હતા તેણે તો એમ ���ું જ,ે ‘હવે એ
નાશ થઇ ગયા.’ અને જ ે�ાની હતા તેણે તો એમ ���ું જ,ે ‘અહીથંી અંતધા�ન થઇને બીજ ેઠેકાણે જણાણા છે.’ એમ
ભગવાનને અખંડ સમજ.ે તે પોતે �ીકૃ�ણે ક�ું છે જ,ે “अवजान�� मां मूढा मानुषी ंतनुमाि�तम् । परं भावमजान�ो मम
भूतमहे�रम् ।।” માટે મૂખ� હોય તે જો ભગવાનને સાકાર સમજ,ે તો કેવળ મનુ�ય જવેા જ સમજ ેઅને જો િનરાકાર
સમજ ેતો બી� આકારને જમે માિયક �ણે, તેમ ભગવાનના આકારને પણ માિયક �ણે અને અ�પ એવું ભગવાનનું
�વ�પ ક�પે; માટે એ બે �કાર ેમૂખ�ને તો અવળું પડે છે. અને જો ભગવાનને આકાર ન હોય તો �ાર ેઆ�યંિતક �લય
હતો �યાર ે�ુિતએ એમ ક�ું જ,ે ‘स ऐ�त’ કહેતા તે ભગવાન જ ે‘તે જોતા હવા.’ �યાર ેજો જોયું તો એ ભગવાનનું ને�,
�ો�ાિદક અવયવે સિહત સાકાર એવું િદ�ય �વ�પ જ હતું. અને વળી એમ પણ ક�ું છે જ,ે ‘पु�षेणा�भूतेन
वीय�माध� वीय�वान्’ એવી રીતે પુ�ષ�પે થઇને એ પુ�ષો�મ તેણે માયાને િવષે વીય�ને ધારણ કયુ�, �યાર ેએ ભગવાન
�થમ જ સાકાર હતા. અને એ જ ેપુ�ષો�મનારાયણ તે કોઈ કાય�ને અથ� પુ�ષ�પે થાય છે �યાર ેએ પુ�ષ છે તે
પુ�ષો�મના �કાશમાં લીન થઇ �ય છે ને પુ�ષો�મ જ રહે છે. તેમ જ માયા�પે થાય છે, �યાર ેમાયા પણ
પુ�ષો�મના તજેમાં લીન થઇ �ય છે ને તે �પે ભગવાન જ રહે છે. અને પછી એ ભગવાન મહ��વ�પે થાય છે ને તેમ
જ મહ��વમાંથી થયા જ ેબી� ત�વ તે �પે થાય છે અને પછી તે ત�વનું કાય� જ ેિવરાટ તે �પે થાય છે તથા તે
િવરાટપુ�ષથી થયા જ ે��ાિદક તે �પે થાય છે તથા નારદ સનકાિદક �પે થાય છે. એવી રીતે અનેક �કારના કાય�ને
અથ� જનેે જનેે િવષે એ પુ�ષો�મ ભગવાનનો �વેશ થાય છે, તેને તેને પોતાના �કાશે કરીને લીન કરી નાંખીને પોતે જ
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તે �પે કરીને સવ��કષ�ણપણે િવરાજમાન થકા રહે છે અને જનેે િવષે પોતે િવરાજમાન રહે છે; તેના �કાશને પોતે
ઢાંકીને પોતાનો �કાશ �કટ કર ેછે. જમે અિ�� લોઢાને િવષે આવે છે, �યાર ેલોઢાનો જ ેશીતળ ગુણ ને કાળો વણ� તેને
ટાળીને પોતે પોતાના ગુણને �કાશ કર ેછે; તથા જમે સૂય� ઉદય થાય છે, �યાર ેતેના �કાશમાં સવ� તારા ચં�માિદકનાં
તજે લીન થઇ �ય છે ને એક સૂય�નો જ �કાશ રહે છે; તેમ એ ભગવાન જનેે જનેે િવષે આવે છે, �યાર ેતેના તજેનો
પરાભવ કરીને પોતાના �કાશને અિધકપણે જણાવે છે. અને જ ેકાય�ને અથ� પોતે જમેાં �વેશ કય� હતો તે કાય� કરી
ર�ા કેડે તેમાંથી પોતે નોખા નીસરી �ય છે, �યાર ેતો તે પંડે જવેો હોય તેવો રહે છે. અને તેમાં જ ેઅિધક દૈવત જણાતું
હતું તે તો પુ�ષો�મ ભગવાનનું હતું; એમ �ણવું.”

21. પંચાળા ૭ ( para.3)

એવી રીતે સવ�ના કારણ ને સદા િદ�ય સાકાર એવા જ ે��ય� પુ�ષો�મનારાયણ તેની મૂિત�ને િવષે સાકરના રસની
મૂિત�ની પેઠે �યાગભાગ સમજવો નિહ ને જવેી મૂિત� દીઠી હોય તેનું જ �યાન, ઉપાસના, ભિ� કરવી; પણ તેથી કાંઇ
પૃથક્ ન સમજવું. અને તે ભગવાનમાં જ ેદેહભાવ જણાય છે તે તો નટની માયાની પેઠે સમજવો. અને જ ેઆવી રીતે
સમજ ેતેને તે ભગવાનને િવષે કોઈ રીતે મોહ થતો નથી. અને આ વાતા� છે તે કેને સમ�ામાં આવે છે ? તો જનેે એવી
�ઢ �તીિત હોય જ,ે ‘આ�યંિતક �લય થાય છે, �યાર ેપણ ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તે િદ�ય સાકાર�પે કરીને
અ�રધામને િવષે િદ�ય ભોગને ભોગવતા થકા રહે છે અને તે ભગવાનનું �પ ને ભગવાનના ભ�ના �પ તે અનંત
સૂય�-ચં�ના �કાશ સરખા �કાશે યુ� છે;’ એવી �તની જનેે �ઢ મિત હોય તે જ આ વાતા�ને સમ� શકે. અને એવા
તજેોમય િદ�યમૂિત� જ ેભગવાન તે �વોના ક�યાણને અથ� ને પોતાને િવષે નવ �કારની ભિ� �વોને કરાવવાને અથ�
કૃપા કરીને પોતાની જ ેસવ� શિ�ઓ, ઐ�ય�, પાષ�દ તેણે સિહત થકા જ મનુ�ય જવેા થાય છે, �યાર ેપણ જ ેએવા
મમ�ના �ણનારા છે તે ભગવાનનું �વ�પ અ�રધામને િવષે જવેું ર�ું છે તેવું જ પૃ�વીને િવષે જ ેભગવાનનું
મનુ�ય�વ�પ ર�ું છે તેને સમજ ેછે, પણ તે �વ�પને િવષે ને આ �વ�પને િવષે લેશમા� ફેર સમજતા નથી; અને
આવી રીતે જણેે ભગવાનને ���ા, તેણે ત�વે કરીને ભગવાનને ���ા કહેવાય. અને તેને માયાની િનવૃિ� થઇ
કહેવાય. અને એમ જ ે�ણે તેને �ાની ભ� કહીએ ને તેને એકાંિતક ભ� કહીએ. અને આવી રીતે જનેે ��ય�
ભગવાનના �વ�પની �ઢ ઉપાસના હોય ને તેને ભગવાનના �વ�પમાં કોઈ િદવસ માિયકપણાનો સંશય ન થતો હોય
ને કદાિચત્ કોઈ કુસંગને યોગે કરીને અથવા �ાર�ધકમ�ને યોગે કરીને કાંઇ અવળું વતા�ઇ �ય, તો પણ તેનું ક�યાણ
થાય. અને જો આવી રીતે ભગવાનને ���ામાં જનેે સંશય હોય ને તે જો ઉ�વ�રતેા-નૈિ�ક ��ચારી હોય, ને
મહા�યાગી હોય, તો પણ તેનું ક�યાણ થવું અિત કઠણ છે. અને જણેે �થમ એવો �ઢ િન�ય કય� હોય જ,ે ‘�ારે
આ�યંિતક �લય થાય છે તેને અંતે પણ ભગવાન સાકાર છે,’ એવી �ઢ �ંથી �દયમાં પડી હોય ને પછી જો તેને
તજેોમય અિલંગપણું જ ેશા�માં ક�ું હોય, તેનું �વણ થાય તથા એવી વાતા� કોઈ થકી સાંભળે, તોપણ તેને સંશય
થાય નિહ. કેમ જ,ે એ તો એમ સમ�ો છે જ,ે ‘ભગવાન તો સદા સાકાર જ છે, પણ િનરાકાર નથી. અને તે જ ભગવાન
રામકૃ�ણાિદક મૂિત�ઓને ધારણ કર ેછે; એવી રીતે જનેી �ઢપણે સમજણ હોય તેની પિરપ� િન�ા �ણવી.” એવી
રીતે �ી�મહારાજ ેપોતાના ભ�જનની િશ�ાને અથ� પોતાના �વ�પની જ ેઅન�યિન�ા તે સંબંધી વાતા� કરી. તેને
સાંભળીને સવ� પરમહંસ તથા હિરભ�, તે �ી�મહારાજના �વ�પની એવી જ રીતે િવશેષે �ઢતા કરતા હવા.

22. 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 �ી
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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
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�ો.”

23. ગઢડા મ�ય ૮ ( para.5)

અને કોઈક મૂખ� લોક છે, તે એમ કહે છે જ,ે ‘ગોિપકાનાં અંગના કીત�ન હોય તે રહેવા �ો અને િનગુ�ણ કીત�ન હોય તે
ગાઓ.’ તથા જ ેઉઘાડા થઇને ફરતા હોય તેને મૂખ� હોય તે િનગુ�ણપુ�ષ કહે છે. પણ જો ઉઘાડા ચા�યે િનગુ�ણ થવાતું
હોય તો કૂતરા, ગધેડા ઇ�યાિદક સવ� િનગુ�ણ કહેવાય, માટે એ તો મૂખ�ની સમજણ છે. અને �ાની ભ� હોય તે તો એમ
�ણે જ,ે ‘ભગવાનનું �વ�પ છે, તે જ િનગુ�ણ છે અને જનેે જનેે તે ભગવાનનો સંબંધ થયો તે સવ� િનગુ�ણમાગ�વાળા છે
અને જ ેજ ેકથા કીત�નને િવષે ભગવાનના �વ�પનો સંબંધ છે તે સવ� િનગુ�ણ કહેવાય અને જ ેકથા કીત�નને િવષે
ભગવાનનો સંબંધ ન હોય તે માિયક ગુણે યુ� છે, માટે સગુણ કહેવાય. અને જો ભગવાનની �ાિ� ન થઇ હોય ને તે
ઉઘાડા ફર ેતો િનગુ�ણ ન કેહવાય અને જનેે ભગવાનની �ાિ� થઇ છે અને ગૃહ�થા�મી છે તો પણ તે િનગુ�ણ કહેવાય
અને �યાગી હોય તે પણ િનગુ�ણ કહેવાય.’ માટે ભગવાનને પા�યાનો જ ેમાગ� તે જ િનગુ�ણમાગ� છે. અને તે જ ેજે
ભગવાન સંબંધી િ�યા કર ેતે સવ� િનગુ�ણ છે. અને જનેે ભગવાનનો સંબંધ થયો છે તેના ભા�યનો પાર આવે નિહ. અને
તે ભગવાનનો સંબંધ એક જ�મને પુ��ે કરીને થતો નથી; એ તો �ીકૃ�ણ ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે
‘अनेकज�संिस��तो याित परां गितम् ।।’ એ �ોકનો એ અથ� છે જ,ે ‘અનેક જ�મનું સુકૃત ભેળું થાય છે, તેણે કરીને
જ ેસંિસ� થયો તે પરમપદને પામે છે.’ તે પરમપદ તે શું ? જ,ે ‘��ય� ભગવાનની �ાિ� તે જ પરમપદ છે.’ અને વળી
�ીકૃ�ણ ભગવાને એમ પણ ક�ું છે જઃે-

24. ગઢડા મ�ય ૧૧ ( para.7)

એ �ોકનો પૂવ� વાત કરી એ જ ભાવ છે. માટે એ વાતા� છે, તે સુધી અટપટી છે, તે જો પૂરી સમ�ણી ન હોય તો
ભગવાનના ભ� હોય તેનો પણ સવ� અ �ાની �વના સરખો દેહનો �યવહાર જોઈને તે ભગવાનના ભ�નો અવગુણ
લે; તેણે કરીને અવગુણનો લેનારો નારકી થાય છે. અને ભગવાનના ભ�ની ને િવમુખ �વની િ�યામાં તો ઘણો ફેર છે.
કેમ જ,ે િવમુખ જ ેજ ેિ�યા કર ેછે, તે પોતાની ઇિ��યોને લાડ લડાવવાને અથ� કર ેછે ને ભગવાનનો ભ� જ ેજ ેિ�યા કરે
છે, તે તો કેવળ ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તેની સેવાને અથ� કર ેછે. માટે હિરજનની જ ેસવ� િ�યા તે તો ભિ��પ
છે. અને જ ેભિ� છે તે તો નૈ�ક�ય� જ ે�ાન તે �પ છે. માટે હિરજનની િ�યા છે, તે તો સવ� નૈ�ક�ય��પ૨ છે. �યાં �ોક
ભગવદ્ ગીતાનો છે,

25. ગઢડા મ�ય ૧૧ ( para.9)
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એ �ોકનો અથ� છે જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય તે ભગવાનની �સ�તાને અથ� જ ેજ ેકમ� કર ેછે, તે કમ�ને િવષે અકમ� જે
�ાન તેને જ ેદેખે છે અને િવમુખ હોય તે િનવૃિ�માગ� પકડીને અકમ�પણે રહેતો હોય તો પણ તેને કમ�માં બુ�યો છે, એમ
જ ેદેખે છે, તે દેખનારો સવ� મનુ�યને િવષે બુિ�માન છે ને તે �ાની છે તથા તે યુ� છે કહેતા મો�ને યો�ય છે અને
‘कृ�कम�कृत्’ કહેતા સવ� કમ�નો કરનારો છે’ માટે ભગવાનની આ�ાએ કરીને ભગવાનની �સ�તાને અથ�
ભગવાનના ભ� જ ેજ ેકમ� કર ેછે, તેનો કોઈ રીતે અવગુણ જો લે તો તેના �દયને િવષે કુટંુબે સિહત અધમ� આવીને
િનવાસ કર ેછે.”

26. 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.”

27. ગઢડા મ�ય ૧૬ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ બીજો �� પૂ�ો જ,ે “પંચિવષય �તાય તે વૈરા�યે કરીને �તાય છે કે કોઈ બીજો ઉપાય છે
?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વૈરા�ય હોય અથવા ન હોય, પણ જો પરમે�ર ેક�ા એવા જ ેિનયમ; તેને િવષે
ખબડદાર રહે તો પંચિવષય �તાય છે. અને જો શ�દ થકી વૈરા�યે કરીને વૃિ� પાછી વાળે તો ઘણો �યાસ કર ેતો પણ
શ�દ સંભળાય ખરો અને કાનને બીડી લે તો સહેજ ેશ�દ સંભળાય નિહ. તેમ જ અયો�ય પદાથ�ને �વચાએ કરીને અડે
નિહ તો સહેજ ે�પશ� �તાય. તેમ જ અયો�ય વ�તુ હોય, તેને ને�ે કરીને જુવે નિહ તો સહેજ ે�પ �તાય. તેમ જ જ ેજે
�વાદુ ભોજન હોય તેને મેળાવી પાણી નાંખીને જમે તથા યુ� આહાર કર ેએટલે સહેજ ેજ રસના �તાય. તેમ જ
અયો�ય ગંધ હોય �યાં નાકને બીડી લે તો સહેજ ેગંધ �તાય. એવી રીતે િનયમે કરીને પંચિવષય �તાય છે. અને જો
િનયમમાં ન રહે તો ગમે તેવો વૈરા�યવાન હોય તથા �ાની હોય પણ તેનો ઠા રહે નિહ. માટે િવષય ��યાનું કારણ તો
પરમે�રના બાંધેલા જ ેિનયમ તે જ છે. તેમાં પણ મંદ વૈરા�યવાળાને તો િનયમમાં રહેવું એ જ ઉગયા�નો ઉપાય છે; જમે
માંદો હોય તે કરી પાળીને ઔષધ ખાય તો જ િનરોગી થાય.”

28. ગઢડા મ�ય ૧૮ ( para.3)

અને શુ�ક વેદાંતી છે, તે તો એમ સમજ ેછે જ,ે ‘�� છે તે જ �વ�પ થયા છે અને જમે સૂય�નું �િતિબંબ છે તેમ �� તે
�વ�પ છે.’ માટે �ાર ેએમ સમ�ય જ,ે ‘હંુ �� છંુ.’ �યાર ેએને કાંઈ સાધન કરવું ર�ું નિહ. અને �ાર ેપોતે
પરમે�ર થયા �યાર ેહવે ભજન પણ કોઈનું કરવું ર�ું નિહ; એમ માનીને પછી પાપ કરતા પણ બીવે નિહ. અને મનમાં
એમ સમજ ેજ,ે ‘આપણે િનગુ�ણ માગ�ને પા�યા છીએ માટે આપણે ફરીને જ�મ નિહ ધરવો પડે.’ પણ એ શુ�ક વેદાંતી
એટલો તપાસ કરતા નથી જ,ે માયા પર જ ેિનગુ�ણ ��, તેને પણ એની સમજણે કરીને જ�મ મરણ ઠેરાણું; કેમ જ,ે એ
એમ કહે છે જ,ે ‘�� છે તે જ �થાવર-જંગમ �પ થયા છે,’ �યાર ેજ ે�વ હોય, તેને માથે તો જ�મ મરણ હોય, તે જ
જ�મ મરણ ��ને માથે આ�યું. અને એ તો એમ �ણે છે જ,ે ‘અમે જ�મ મરણથી છૂટીશું.’ પણ એમ િવચારતા નથી
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જ,ે આપણે મતે કરીને ��ને માથે જ�મ મરણ સાચું થયું, �યાર ેઆપણે પણ ઘણું સમ�શું તો પોતાને ���વ�પ
માનીશું તો પણ જ�મ મરણ નિહ ટળે. માટે એને જ મતે કરીને એણે જ ેમો� મા�યો છે, તે ખોટો થઈ �ય છે; તો પણ
કોઈ તપાસીને જોતા નથી અને �ભે તો એમ બકે છે જ,ે ‘આપણે તો ���વ�પ છીએ તે કેનું ભજન કરીએ? અને કેને
નમ�કાર કરીએ ?’ એમ માનીને અિતશય અહંકારી થઈ �ય છે. અને સમ�ામાં તો કાંઈ આ�યું નિહ તો પણ
�ાનીનું માન લઈને બેઠા છે, પણ એમ િવચારતા નથી જ,ે ‘પોતાને મતે કરીને જ પોતાનો મો� ખોટો થઈ ગયો.’ અને
જ ેએનો સંગ કર ેતેને પણ એવા ને એવા મૂખ� કરી મૂકે છે.

29. ગઢડા મ�ય ૧૮ ( para.4)

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

30. ગઢડા મ�ય ૧૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “અમે શુ�ક �ાનીનો મત �ણવા સા� તેના શા�નું �વણ કયુ�, તે
�વણમા�ે કરીને જ અમારા અંતરમાં આવો ઉ�ગે થઈ આ�યો. કેમ જ,ે એ શુ�ક વેદાંતશા�ને �વણે કરીને �વની
બુિ�માંથી ભગવાનની ઉપાસનાનું ખંડન થઈ �ય છે અને હૈયામાં સમભાવ આવી �ય છે; એટલે અ�ય દેવની પણ
ઉપાસના થઈ �ય છે. અને તે શુ�ક વેદાંતીના વચનને જ ેસાંભળે તેની બુિ� અિતશય �� થઈ �ય છે. અને અમે તો
કાંઈક �યોજન સા� શુ�ક વેદાંતની વાત સાંભળી હશે તેણે કરીને પણ હવે અમાર ેશોક ઘણો થાય છે.” એમ કહીને
�ી�મહારાજ સૂધા ઉદાસ થઈ ગયા. પછી ઘણી વાર સુધી િદલગીર થઈને પછી પોતાને હાથે ને�માંથી જળ લોઈને
એમ બો�યા જ,ે “ભગવદ્ ગીતા ઉપર જ ેરામાનજુ ભા�ય છે, તેની કથા સાંભળીને અમે આજ રાિ�એ સૂતા હતા. પછી
અમને �વ�� થયું જ,ે અમે ગોલોકમાં ગયા; �યાં ભગવાનના અનંત પાષ�દ દીઠા. તેમાં કેટલાક તો ભગવાનની સેવામાં
ર�ા છે તે તો િ�થર સરખા જણાયા અને કેટલાક તો પરમે�રના કીત�ન ગાય છે, તે કીત�ન પણ મુ�ાનંદ �વામી ને
��ાનંદ �વામીના ગાય છે. અને તે કીત�ન ગાતા �ય અને ડોલતા �ય; જમે કેફે કરીને ગાંડા થયા હોય ને તે ડોલે ને
ગાય તેમ કીત�ન ગાય ને ડોલે. પછી અમે પણ એ ગાવતા હતા તે ભેળા જઈને મ�યા ને કીત�ન ગાવવા લા�યા. તે ગાવતા
ગાવતા એવો િવચાર થયો જ,ે ‘આવી જ ેપરમે�રની �ેમભિ� અને આવી જ ેપરમે�રની ઉપાસના તેનો �યાગ કરીને
જ ેિમ�યા �ાની થાય છે અને એમ �ણે છે જ,ે ‘અમે જ ભગવાન છીએ,’ તે મહાદુ� છે.” એમ કહીને પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ે�કાર ેધમ� થકી તથા ભગવાનની ભિ� થકી કોઈ રીતે પાછો ન પડે અને પોતાના
ઈ�દેવ જ ે�ીકૃ�ણનારાયણ તેમાંથી કોઈ રીતે બુિ� ડગે નિહ, એવો લાવો એક કાગળ લખીને દેશદેશના સ�સંગી ��યે
મોકલીએ.

31. ગઢડા મ�ય ૨૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “આજ તો અમારા ઉતારામાં અમારી પાસે રહેનારા જ ેસોમલોખાચર
આિદક હિરભ� તેમને અમે એક �� પૂ�ો છે, તેનો સવ� પરમહંસ મળીને ઉ�ર કરો.” પછી પરમહંસે ક�ું જ,ે “હે
મહારાજ ! એ �� અમને સંભળાવો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સમાિધિન� પુ�ષ થાય છે, તેને તો માયા થકી
પર િ�થિત થાય છે અને ભગવાનના �વ�પનો પણ �ઢ સંબંધ રહે છે. માટે એ સમાિધિન�ને તો �ાનશિ� તથા દેહ-
ઇિ��યોની શિ� તે વૃિ� પામી જોઈએ; શા માટે જ,ે માયા થકી જ ેચોિવશ ત�વ થયા છે, તે જડ-ચૈત�ય�પ છે, પણ
એકલા જડ ન કહેવાય તેમ એકલા ચૈત�ય પણ ન કહેવાય. અને તે ત�વમાં શિ� પણ સરખી ન કહેવાય; ઇિ��યો થકી
અંતઃકરણમાં �ણપણું િવશેષ છે અને અંતઃકરણ થકી ઇિ��યો અંતઃકરણનો ��ા જ ે�વ તેમાં �ાન િવશેષ છે. તે
�વને �ાર ેસમાિધ થાય છે �યાર ેઇિ��યો-અંતઃકરણના ��ાપણાનો �યાગ કરીને માયા પર જ ે��, તે સરખો એ
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�વ ચૈત�ય થાય છે અને ભગવાનના �વ�પનો સંબંધ રહે છે. તે સમાિધવાળાને કેટલાક એમ સમજ ેછે જ,ે ‘જનેે
સમાિધ થાય છે, તેને તો મોર ેસમજણ હતી તેટલી પણ રહેતી નથી.’ માટે એ સમાિધવાળાને �ાન તથા દેહ-ઇિ��યોની
શિ� વૃિ� પામે છે કે નથી પામતી ? એ �� છે.” પછી પરમહંસે જવેી જનેી બુિ� પુગી તેવો ઉ�ર કય�, પણ
�ી�મહારાજના એ ��નો ઉ�ર થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે ઉ�ર કરીએ. એ ��નો તો
એમ ઉ�ર છે જ,ે સા�ી જ ે�� તે તો માયામાંથી ઉ�પ� થયું એવું જ ેચોિવશ ત�વા�ક ��ાંડ, તેને િવષે �વેશ કરીને
તેને ચૈત�યમય કર ેછે અને તેને સવ� િ�યા કરવાની સામથ� આપે છે. અને તે ��નો એવો �વભાવ છે જ,ે કા� તથા
પાષાણ જવેું જડ હોય તેને િવષે �વેશ કર ે�યાર ેતે ચાલે હાલે એવું થઈ �ય છે. તે �� સંગાથે સમાિધએ કરીને
તુ�યભાવને પામે �યાર ેએ �વ પણ ���પ કહેવાય છે અને તેને �ાનની વૃિ� થાય છે. અને ઇિ��યોની શિ� તો
�ાર ેતપ ને િનવૃિ� ધમ� ને વૈરા�ય તેણે યુ� યોગા�યાસ હોય તેને શુક�ના જવેી િસ�દશા �ા� થાય છે. અને જનેે
તપ તથા િનવૃિ�ધમ� તથા વૈરા�ય તેનું સામા�યપણું હોય અને ધમ�, અથ� ને કામ�પ જ ે�વૃિ� માગ� તેને િવષે ર�ો હોય
તેને તો સમાિધ થાય તોય પણ એકલું �ાન જ વૃિ� પામે, પણ ઇિ��યોની શિ� વૃિ� પામીને િસ�દશા ન આવે. અને
જમે જનક રા� �ાની હતા તેવો �ાની થાય, પણ �વૃિ� માગ�વાળાને નારદ, સનકાિદક, શુક�ના જવેી િસ�દશા ન
પમાય. અને જ ેિસ� હોય તે તો �ેત�ીપ આિદક જ ેભગવાનનાં ધામ તેને િવષે એને એ જ શરીર ેકરીને �ય અને
લોક-અલોક સવ� ઠેકાણે એની ગિત હોય. અને �વૃિ� માગ�વાળાને તો જનકની પેઠે કેવળ �ાનની જ વૃિ� થાય છે,
પણ �ાન ઘટતું નથી. અને જમે �ીકૃ�ણભગવાને ગીતામાં ક�ું તેમ તો થાય છે, �યાં �ોક છે -

32. ગઢડા મ�ય ૨૧ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, તમને એક �� પૂછીએ છીએ જ,ે �વને �વ�� અવ�થાને િવષે જ ેજે
�વ��માં સૃિ� દેખાય છે અને તે �વ��ની સૃિ�ના જ ેભોગ તેને �વ ભોગવે છે, તે એ સૃિ� �પે તે �વ પોતે થાય છે કે
એ �વ પોતાના સંક�પે કરીને �વ��ને િવષે એ સૃિ�ને સજૃ ેછે ? અને જમે �વને છે તેમ જ સવ� ��ાિદક ઈ�ર છે,
તેને પણ �વ�� સૃિ� છે; તે પોતે એ સૃિ� �પે થાય છે કે પોતે સંક�પે કરીને સજૃ ેછે? કે એ �વ ઈ�ર થકી પર જે
પરમે�ર તે જ �વ��ની સૃિ�ને સજૃ ેઆપે છે ? એ ��નો ઉ�ર કરો.” પછી જવેી જનેી બુિ� તેવું તેણે ક�ું પણ કોઈથી
યથાથ� ઉ�ર થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�વ તથા ઈ�ર એમાંથી કોઈ �વ��સૃિ�ને સજૃતા નથી અને
પોતે પણ �વ��સૃિ� �પે થતા નથી; એ તો એ �વ-ઈ�ર થકી પર જ ેપરમે�ર કમ�ફળ�દાતા છે તે એ �વ-ઈ�રનાં
કમ�ને અનુસાર ેકરીને એ �વ��સૃિ�ને સજૃ ેછે. એ �વ��સૃિ�ને િવષે જ ેઅિ�થરપણું છે ને �ાંતપણું છે, તે તો દેશને યોગે
કરીને �વત� છે; કેમ જ,ે કંઠ દેશ છે તે એવો જ છે જ,ે એ �થળમાં અનંત ભાતની એવી સૃિ� દેખાઈ આવે. જમે કાચનું
મંિદર હોય તેમાં એક િદશે દીવો કય� હોય તો અનેક દીવા દેખાઈ આવે; તેમ કંઠ દેશને યોગે કરીને એક સંક�પ હોય તે
અનંત રીતે દેખાય છે. અને જ ે�ાની હોય તે તો �ાં દેશનું �ધાનપણું હોય �યાં દેશનું જ સમજ,ે અને કાળનું
�ધાનપણું હોય �યાં કાળનું જ સમજ,ે અને કમ�નું �ધાનપણું હોય �યાં કમ�નું જ સમજ,ે અને પરમે�રનું �ધાનપણું હોય
�યાં પરમે�રનું જ સમજ;ે અને મૂખ� હોય તે તો જ ેકોઈ એક વાત સમ�ઈ ગઈ તેને જ મુ�ય �ણે. જો કાળની વાત
સમ�ણી હોય તો કાળને મુ�ય �ણે, અને કમ�ની વાત સમ�ણી હોય તો કમ�ને મુ�ય �ણે, અને માયાની વાત
સમ�ણી હોય તો માયાને મુ�ય �ણે, પણ �ાં જનેું �ધાનપણું તેને �યાં જુદંુ જુદંુ મૂખ�ને સમજતા ન આવડે; અને
�ાની હોય તે તો જ ેઠેકાણે જનેું �ધાનપણું હોય, તે ઠેકાણે તેનું જ �ધાનપણું લે. અને પરમે�ર છે તે તો દેશ, કાળ, કમ�,
માયા એ સવ�ના �ેરક છે અને પોતાની ઈ�છાએ કરીને દેશકાળાિદકનું �ધાનપણું રહેવા દે છે, પણ સવ� પરમે�રને
આધાર ેછે. જમે િશશુમા ચ� છે, તે �ુવમંડળને આધાર ેછે અને જમે �� સવ� રા�ને આધાર ેછે, તેમાં દીવાન હોય
તથા વ�ર હોય; તેનું રા� ચાલવા દે તેટલું ચાલે પણ ન ચાલવા દે �યાર ેએક અણુમા� પણ ન ચાલે; તેમ દેશ, કાળ,
કમ�, માયા તેનું પરમે�ર ચાલવા દે તેટલું ચાલે પણ પરમે�રના ગમતા બહાર અણુમા� પણ ન ચાલે. માટે સવ� કતા� તે
પરમે�ર જ છે.” એટલી વાતા� કરીને �ી�મહારાજ પાછા દરબારમાં પધારતા હવા.

33. ગઢડા મ�ય ૩૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘ �ાની હોય તે પણ પોતાની �કૃિત સરખું આચરણ કર ેઅને
શા�ે ક�ો એવો જ ેિન�હ, તેનું જોર ચાલે નિહ;’ માટે એ �વાભાિવક �કૃિત છે, તે શે ઉપાયે કરીને ટળે ?” પછી સવ�
જ ેમુિન મંડળ, તેણે િવચારી જોયું, પણ �ી�મહારાજના ��નો ઉ�ર થાય એમ જણાયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર એમ છે જ,ે એ �વભાવ મુકા�યા સા� જ ેસ�પુ�ષ ઉપદેશ કરતા હોય, તેના વચનને િવષે
અિતશય િવ�ાસ હોય અને ઉપદેશના કરનારાની ઉપર સાંભળનારાને અિતશય �ીિત હોય અને તે ઉપદેશનો
કરનારો હોય, તે ગમે તેટલા દુઃખવીને કઠણ વચન કહે તો પણ તેને િહતકારી જ માનતો �ય તો �વાભાિવક જ ે�કૃિત
છે, તે પણ નાશ થઈ �ય; પણ એ િવના બીજો કોઈ ઉપાય નથી. માટે જનેે પોતાની �કૃિત ટા�યાની ઈ�છા હોય તેને
પરમે�ર તથા સ�પુ�ષ તે �વભાવ ટા�યા સા� ગમે તેટલા િતર�કાર કર ેને ગમે તેવા કઠણ વચન કહે તો પણ કોઈ રીતે
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દુઃખાવું નિહ ને કહેનારાનો ગુણ જ લેવો. એવી રીતે વત� તો કોઈ રીતે ન ટળે એવી �કૃિત હોય તોય પણ તે ટળી �ય
છે.”

34. ગઢડા મ�ય ૪૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��ય� ભગવાનની જ ેમૂિત� ને બી� જ ેમાિયક આકાર; એ બેયને િવષે તો ઘણો ફેર
છે. પણ જ ેઅ �ાની છે ને અિતશય મૂખ� છે, તે તો ભગવાન અને માિયક આકારને સરખા �ણે છે; કેમ જ,ે માિયક
આકારના જ ેજોનારા છે ને માિયક આકારના જ ેિચંતવન કરનારા છે, તે તો અનંતકોિટ ક�પ સુધી નરકચોરાશીને િવષે
ભમે છે. અને જ ેભગવાનના �વ�પના દશ�ન કરનારા છે ને ભગવાનના �વ�પના િચંતવન કરનારા છે, તે તો કાળ, કમ�
ને માયા એ સવ�ના બંધન થકી છૂટીને અભયપદને પામે છે ને ભગવાનના પાષ�દ થાય છે. માટે અમાર ેતો ભગવાનની
કથા-કીત�ન કે વાતા� કે ભગવાનનું �યાન એમાંથી કોઈ કાળે મનની તૃિ� થતી જ નથી ને તમાર ેપણ સવ�ને એવી રીતે
કરવું.”

35. ગઢડા મ�ય ૬૧ ( para.3)

અને વળી જ ેકોઈક સંસારમાં રજોગુણી મોટો મનુ�ય કહેવાતો હોય ને તે �ાર ેસભામાં આવે, �યાર ેતેને આદર કરીને
સવ� સભાને મોઢા આગળ બેસાય� જોઈએ; અને એ �યવહાર છે, તે �ાની હોય, �યાગી હોય, તેને પણ રા�યો જોઈએ
અને જો ન રાખે તો એમાંથી ભૂંડંુ થાય છે. જમે રા� પરીિ�ત ઋિષના આ�મમાં ગયા �યાર ેઋિષ સમાિધમાં હતા, તે
રા�નું સ�માન થયું નિહ. પછી તે રા�ને રીસ ચડી, તે મરલે સપ� હતો તે ઋિષના ગળામાં ના�યો. પછી તે ઋિષના પુ�ે
શાપ દીધો, તેણે કરીને તે રા�નું સાત િદવસમાં મૃ�યુ થયું. અને �ાર ે��ાની સભામાં દ� ��પિત આ�યા �યારે
િશવ� ઊભા ન થયા અને વચને કરીને પણ દ�નું સ�માન ન થયું. પછી દ�ને રીસ ચડી, તે િશવનો ય�માંથી ભાગ
કાઢી ના�યો. પછી નંદી�ર ને ભૃગુઋિષ તેને સામસામા શાપ થયા. પછી તે પાપમાં સતી દ�ના ય�માં બળી મુવા
અને વીરભ� ેદ�નું માથું કાપીને અિ��માં હો�યું અને દ�નું મુખ બકરાનું થયું. માટે ગૃહ�થ તથા �યાગી એ સૌને એ
રીત રાખવી જ,ે ‘સંસાર�યવહાર ેજ ેમોટો માણસ કહેવાતો હોય તેનું સભામાં કોઈ રીતે અપમાન કરવું નિહ;’ અને જો
અપમાન કર ેતો એમાંથી જ�ર દુઃખ થાય અને ભજન-�મરણમાં પણ િવ�ેપ થાય. માટે આ વાતા� સ�સંગી ગૃહ�થ સવ�
તથા �યાગી સવ� �ઢ કરીને રાખજો.”

36. ગઢડા મ�ય ૬૪ ( para.4)

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

37. ગઢડા મ�ય ૬૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, ભગવાનની વાતા� કરીએ.” �યાર ેતાલ પખાજ લઈને સંત કીત�ન ગાવતા હતા
તે છાના ર�ા અને સવ� હાથ જોડીને સાંભળવા બેઠા. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�વના ક�યાણને અથ�
ભગવાનના રામકૃ�ણાિદક જ ેઅવતાર થાય છે, તેને તો માયાનું કાય� એવું જ ેઆ જગત તેમાં કોઈ ઠેકાણે મોહ થતો
નથી અને પોતાના અલૌિકક �તાપે કરીને િનઃશંક વત� છે. અને પોતાના ભ�જનની ભિ�ને અંગીકાર કરવાને અથ�
પંચિવષયને પણ સારી પેઠે ભોગવે છે. તેને જોઈને આ સંસારને િવષે જ ેઅખતરડા�ા મનુ�ય છે તે પરમે�રને િવષે દોષ
પરઠે છે અને એમ �ણે જ,ે ‘ આ તો પરમે�ર કહેવાય છે, તો પણ એને આપણા કરતા પણ વધુ સંસારને િવષે
આસિ� છે.’ એમ �ણીને ભગવાનને પણ પોતા જવેા મનુ�ય �ણે છે, પણ ભગવાનનો જ ેઅલૌિકક મિહમા તેને
�ણતા નથી; એ જ ભગવાનની માયા છે. અને ��િ�થિતને પા�યા એવા જ ેઆ�દશ� સાધુ તેને પણ આ સંસારને
િવષે કોઈ પદાથ� દેખીને મોહ થતો નથી, તો ��થી પર પર�� એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન, તેને માયા ને માયાના કાય�
થકી િનલ�પ રહેવાય એમાં તે શું કહેવું ? એ તો રહેવાય જ. અને આ�િન�ાવાળા જ ેસંત, તેને આ�િન�ા ને તી�
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વૈરા�ય એ બેય હોય તેણે કરીને કોઈ રીતનું બંધન તો ન થાય, પણ જો તેને ભગવાનને િવષે ભિ� ન હોય તો જમે બહુ
�કારના ભોજન ને બહુ �કારના �યજંન કયા� હોય ને તેમાં જો એક લવણ ન હોય તો તે સવ� નકારાં થઈ �ય છે, તેમ
ભગવાનની ભિ� િવના એકલું જ ે���ાન છે તથા વૈરા�ય છે, તે તો નકા�ં જ છે ને સદા અક�યાણકારી જ છે. એમ
�ણીને શુકદેવ� ���વ�પ થયા હતા તો પણ �ીમદ્ ભાગવતને ભણતા હવા અને �ીકૃ�ણભગવાનને િવષે �ઢ
ભિ�ને કરતા હવા. માટે આ�િન�ાવાળાને જો ભગવાનને િવષે ભિ� ન હોય તો એ એને મોટંુ દૂષણ છે. અને જનેે
ભગવાનને િવષે ભિ� હોય તેને પણ જો આ�િન�ા ને વૈરા�ય ન હોય, તો જવેી ભગવાનને િવષે �ીિત હોય તેવી
બી� પદાથ�ને િવષે પણ �ીિત થઈ �ય. માટે એ ભિ�માગ�વાળાને પણ મોટંુ દૂષણ છે. અને જ ેઆવો પિરપ�
ભગવાનનો ભ� હોય તેણે તો ભગવાનનો યથાથ� મિહમા ���ો છે; માટે તેને તો પરમે�ર િવના બીજંુ સવ� તુ�છ
જણાણું છે, તે સા� કોઈ પદાથ�માં તે મોહ પામતો નથી. માટે આ�િન�ા, વૈરા�ય ને ભગવાનને િવષે ભિ�; એ �ણેય
ભેળા હોય �યાર ેકોઈ �તની ખોટ ન કહેવાય. અને એવો જ ેહોય તે તો ભગવાનનો �ાની ભ� કહેવાય, એકાંિતક
ભ� કહેવાય, અન�ય ભ� કહેવાય.”

38. વરતાલ ૨ ( para.10)

એવી રીતે એ ચાર શા�ે કરીને �ીકૃ�ણનારાયણ વાસુદેવના �વ�પનું જ �િતપાદન કયુ� છે. અને એ ચાર શા�ે કરીને
જ ેભગવાનના �વ�પને સમજ ેતે જ પૂરો �ાની કહેવાય. જમે દૂધ છે તેને ને�ે જુવે �યાર ેધોળું દેખાય અને નાકે સૂંઘે
�યાર ેસુગંધવાન જણાય અને આંગળીએ કરીને અડે �યાર ેટાઢંુ-ઊનું જણાય અને િજ�ાએ કરીને ચાખે �યાર ે�વાદુ
જણાય; પણ એક ઇિ��યે કરીને દૂધના �વ�પનું સંપૂણ� �ાન ન થાય અને સવ� ઇિ��યે કરીને તપાસી જુવે �યાર ેસંપૂણ�
�ાન થાય છે. તેમ વેદાિદક ચાર શા�ે કરીને ભગવાનના �વ�પને સમજ ે�યાર ેસંપૂણ� ભગવાનના �વ�પનું �ાન થાય
છે. અને એમ �ણવું તેને સંપૂણ� �ાન કહીએ. અને ભગવાન પણ એમ સમજ ેજ રા� થાય છે પણ પરમે�રને રા�
કયા�નો બીજો ઉપાય નથી. માટે એવી રીતે સમજ ેતે જ પૂરો �ાની કહેવાય અને ભગવાન પણ તે ઉપર જ અિતશય
રા� થાય છે.”

39. વરતાલ ૧૧ ( para.5)

પછી �ી�મહારાજ ેદીનાનાથ ભ� તથા મુિનમંડળ સમ�ત ��યે �� પૂ�ો જ,ે “���વ�પ એવા જ ેસ�પુ�ષ તે તો
�ણ શરીર ને �ણ અવ�થા તે થકી પર વત�તા હોય અને ચૌદે ઇિ��યોની િ�યા તે પોતાને િવષે એકે માનતા ન હોય, તેને
અ �ાની �વ છે તે ઓળખી શકે નિહ. અને �ાર ેએને મોટાપુ�ષના સરખી િ�થિત થાય �યાર ેએ મોટાપુ�ષ જમે
વત� છે તે સ�ય મનાય. અને �ાં સુધી એ સ�પુ�ષનો મિહમા એને ન જણાય �યાં સુધી ���વ�પને િવષે િ�થિત પણ
ન થાય ને આ�ાને િવષે િ�થિત થયા િવના સ�પુ�ષનો મિહમા પણ ન જણાય. માટે પર�પર િવરોધ આ�યો, તે િવરોધ
ટળે તે ઉપાય કહો.” પછી જનેી જવેી નજર પૂગી તેણે તેવો ઉ�ર કય� પણ એ ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે ઉ�ર કરીએ. એનો ઉ�ર તો એ છે જ,ે પૃ�વીને િવષે જ ેભગવાનનો અવતાર, તેને
મળેલા જ ેસંત, તે સંગાથે �ાર ેએને અિતશય �ીિત થાય, �યાર ેએ સ�પુ�ષને િવષે એને કોઈ �કાર ેદોષ ભાસે નિહ.
અને જનેે જ ેસંગાથે �ઢ હેત હોય તેને તેનો અવગુણ કોઈ �કાર ેઆવે જ નિહ; અને તેના વચન પણ સ�ય મનાય, એવી
રીતે લૌિકક માગ�માં પણ રીિત છે અને ક�યાણના માગ�માં પણ રીિત છે. માટે સ�પુ�ષને િવષે �ઢ �ીિત એ જ
આ�દશ�નનું સાધન છે અને સ�પુ�ષનો મિહમા ���ાનું પણ એ જ સાધન છે અને પરમે�રનું સા�ાત્ દશ�ન થવાનું
પણ એ જ સાધન છે.”

40. વરતાલ ૧૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “પંચ �ાનઇિ��યો ને પંચકમ� ઇિ��યો છે તે પોતપોતાના િવષયને યથાથ� �ણે છે.
તે �ાની તથા અ �ાનીને ઇિ��યો �ાર ેએકસરખો �યવહાર છે; પણ �ાની હોય તેના ઇિ��યો અ �ાની થકી બી�
રીતે નથી વત�તા. માટે �ાનીને િજતેિ��ય ��ા છે, તે કેવી રીતે �ણવા ? એ �� છે.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે
“િનિવ�ક�પ સમાિધ થાય �યાર ેિજતેિ��ય થાય એમ જણાય છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “િનિવ�ક�પ
સમાિધવાળાને પણ પંચિવષય �હણ કરવા તે તો સૌની પેઠે ઇિ��યો �ાર ેજ �હણ થાય છે, માટે િજતેિ��યપણું કેમ છે
?” પછી બહુ રીતે કરીને મુ�ાનંદ �વામીએ ઉ�ર કય�, પણ સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “એનો
ઉ�ર તો એમ છે જ,ે શ�દાિદક જ ેપંચિવષય છે તેમાં જ ેદોષ ર�ા છે તેને �ણે. અને ભગવાનની જ ેમૂિત� છે તેમાં જે
ક�યાણકારી ગુણ છે તેને પણ �ણે અને માિયક જ ેપંચિવષય તેને ભોગવવે કરીને �વને નરકના કંુડની �ાિ� થાય છે
ને મહાદુઃખ ભોગવવા પડે છે તેને પણ �ણે. અને એમ �ણે �યાર ેએને પંચિવષયનો અિતશય અભાવ આવે છે ને એને
િવષે વૈરબુિ� થાય છે. પછી જ ેસાથે જનેે વૈર થયું તેને, તેને િવષે કોઈ રીતે �ીિત થાય જ નિહ. એમ સમ�ને �ારે
પંચિવષયનો મનમાંથી જનેે અિતશય અભાવ થઈ �ય, તે િજતેિ��ય પુ�ષ કહેવાય. પછી ભગવાનની �વણ-
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કીત�નાિદક ભિ�એ કરીને પોતાનું �િવત�ય પૂ�ં કર ેપણ િવમુખ �વની પેઠે પંચિવષયમાં આસ� થાય નિહ, એવો
હોય તે િજતેિ��ય કહેવાય.”

41. 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.

42. અમદાવાદ ૨ ( para.4)

�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેમાિયક ઉપાિધને ત�ને ભગવાનને ભજ ેછે તેને તો તમે �યૂન કહો છો ને જ ેમાિયક
ઉપાિધએ સિહત થકો પરમે�રને િવષે �ીિતવાન છે તેને �ે� કહો છો; તે એ કેવી રીતે �ે� છે ?” પછી એ ��નું
કોઈથી સમાધાન ન થયું, પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગીતામાં ચાર �કારના ભ� ક�ા છે, તેમાં �ાનીને જ
ભગવાને પોતાનો આ�ા ક�ો છે. માટે જ ેમાિયક ઉપાિધને ત�ને ���પ થઈને ભગવાનને ભજ ેતે જ ભ� �ે� છે.
શા માટે જ,ે િન�ય �લય જ ેસુષુિ�, ને િનિમ� �લય જ ે��ાની સુષુિ�, ને �ાકૃત �લય જ ે�કૃિતનું કાય� સવ� �કૃિતને
િવષે લીન થઈ �ય, અને આ�યંિતક �લય જ ે�ાન�લય, તેમાં તો �કૃિત પય��ત સવ� ��ના �કાશને િવષે લીન થઈ
�ય છે. અને િન�ય �લયમાં �વની ઉપાિધ લીન થઈ �ય છે અને િનિમ� �લયમાં ઈ�રની ઉપાિધ લીન થઈ �ય
છે, અને �ાકૃત �લયમાં પુ�ષની ઉપાિધ સવ� લીન થઈ �ય છે. પણ �ાર ેસૃિ� સ��ય છે �યાર ેએ �ણેને પોતપોતાની
ઉપાિધ વળગે છે. અને આ�યંિતક �લય જ ે�ાન�લય તેણે કરીને જણેે માિયક ઉપાિધનો �યાગ કય�, તેને તો પાછી
કોઈ કાળે માિયક ઉપાિધ વળગતી નથી. અને જો એ કોઈક કાળે દેહ ધર ેતો જમે ભગવાન �વતં� થકા દેહ ધર ેછે તેમ
તે પણ �વતં� થકો દેહ ધર ેછે, પણ કાળ, કમ� ને માયા તેને આધીન થકો દેહને નથી ધરતો. માટે ���પ થઈને જે
પરમે�રને ભજ ેતે જ �ે� છે અને આ વાતા� છે તે જ ેપરમે�રનો અન�ય ભ� છે અને એકાંિતક ભ�ના લ�ણે યુ�
છે તેને જ સમ�ય છે.”

43. અમદાવાદ ૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસમ� મુિનમંડળ ��યે �� પૂ�ો જ,ે “�વ મા� છે તે પંચિવષયને આધાર ે�વે છે. તે કાં તો
બા� પંચિવષયને ભોગવતો હોય, અને �ાર ેબા� પંચિવષયનો યોગ ન હોય �યાર ેઅંતઃકરણમાં પંચિવષયનું િચંતવન
કયા� કર,ે પણ એ �વ િવષયના િચંતવન િવના ને િવષયને ભોગ�યા િવના �ણમા� પણ રહી શકતો નથી. અને જમે
વડનું વૃ� છે, તેના જ ેમૂળ તે જ વડને લીલો રાખે છે, અને બી� સવ� મૂળ ઊખડી ગયા હોય ને જો એક વડવાઈ
પૃ�વીમાં ચોટંી રહી હોય તો પણ એ વડનું વૃ� લીલું રહે છે. તેમ ઉપર થકી કદાિચત્ પંચિવષયનો �યાગ કય� છે, પણ
અંતરમાં િવષયનું િચંતવન થાય છે, એ જ એને જ�મમરણનો હેતુ છે. એવા જ ેપંચિવષય તે પરમે�રના ભ�ને કેવી
રીતે જ�મમરણના હેતુ નથી ? એ �� છે. પછી એનો ઉ�ર જમે સમ�યો તેમ મુ�ાનંદ �વામીએ કય�, પણ યથાથ�
સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએ જ,ે માયામય એવા જ ે�ણ
શરીર તેની ભાવનાએ રિહત કેવળ આ�સ�ા�પે રહીને જ ેભ� પરમે�રની મૂિત�નું િચંતવન કરતો હોય, તેને
ભગવાનના િચંતવનને બળે કરીને �ાર ેઉપશમ અવ�થા વત� �યાર ેએ ભ�ને ઉપશમને બળે કરીને પંચિવષય જ�મ
મરણના હેતુ ન થાય. જમે મહી જવેી કે સાબરમતી જવેી નદી બે કાંઠામાં વહેતી હોય �યાર ેહાથી, ઘોડા, વૃ� સવ�
તણાઈ �ય, પણ કોઈ ઠરી શકે નિહ, તેમ ઉપશમવાળાને પણ ગમે તેવા રમણીય ભોગ ઇિ��યોને ગોચર થયા હોય,
પણ �ાર ેઅંતર સ�મુખ �િ� કર ે�યાર ેજવેા પૂવ�જ�મને િવષે દે�યા હોય ને તે આ જ�મમાં િવશરી �ય છે, તેવી તેની
િવ�મૃિત થઈ �ય છે. એવી રીતે જ ેભ�ને વત�તું હોય તે ઉપશમ કહેવાય. તે ઉપશમનો મિહમા અિત મોટો છે. અને
જ ેઆ સંસારને િવષે અ �ાની �ી પુ�ષ હોય ને તેને પરણા�યા મોર અિતશય �ીિત વત�તી હોય. ને પછી તેને
પરણાવીને �ણ રાત ને �ણ િદવસ સુધી ઉ�ગરો ને પંથ કરા�યો હોય, ને પછી એ બેને ભેળા કયા� હોય તો િન�ાને
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માય� એકબી�ના �પનું કે �પશ�નું સુખ ભોગવવાને સમથ� થાય નિહ, અને એકબી�ને આિલંગન કરી ર�ાં હોય તો
પણ જમે કા�ને સામસામા બાંધી મૂ�ા હોય તેમ સૂતા હોય, પણ પંચિવષયમાં એકે સુખ આવે નિહ. એ જો અ�ાન
કાળે સુષુિ�માં ઉપશમને પા�યા છે તો પણ કોઈ �તની િવષયની ખબર રહેતી નથી, તો જ ે�ાની છે ને પરમે�રના
�વ�પને �યાને કરીને ઉપશમદશાને પા�યો છે તેને પંચિવષય કેમ બાધ કર ે? ન જ કર.ે માટે જ ેઉપશમદશાને પા�યો
તેને પંચિવષય જ�મ મરણના હેતુ થતા નથી.”

44. ગઢડા અં�ય ૩ ( para.3)

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

45. ગઢડા અં�ય ૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય ને તે �ાન વૈરા�યે યુ� હોય ને િવચારને બળે કરીને પોતાને
બંધન કર ેએવી જ ેમાિયક પદાથ�માં �ીિત તેને ટાળી નાખી હોય, તો પણ એ ભ�ને �ાં સુધી િનિવ�ક�પ સમાિધ થાય
નિહ, �યાં સુધી બાિધતાનુવૃિ� રહી �ય છે. તેણે કરીને િવચારમાં એમ રહે છે જ,ે ‘રખે માર ેમા, બાપ, �ી, છોકરા,
��ય, કુટંુબ, દેહ, ગેહ એમને િવષે �ીિત રહી ગઈ હોય નિહ ?” એમ બીતો રહે છે. જમે કોઈક શૂરવીર પુ�ષ હોય તેણે
પોતાના સવ� શ�ુ મારી નાં�યા હોય તો પણ તે મરલે શ�ુ થકી પણ �ારકે બી �ય છે તથા �વ��માં તે શ�ુને દેખે
�યાર ેબી �ય છે. તેમ તે �ાની ભ�ને પણ જ ેજ ેપદાથ� અંતરમાંથી જૂઠંુ કરી નાં�યું છે ને તેમાંથી �ીિત તોડી નાખી છે
તો પણ બાિધતાનુવૃિ�એ કરીને અંતરમાં માિયક પદાથ�ના બંધન થકી બીક લાગે છે અથવા ધનકલ�ાિદક પદાથ�ની
કોઈક સમે �મૃિત થઈ આવે છે �યાર ેમનમાં બી જવાય છે જ ે‘રખે મને બંધન કર ે!’ એવી રીતે જ ેપદાથ� અંતરમાંથી
અસ�ય કરી ના�યા તે પદાથ�ની �મૃિત થઈ આવે તેને બાિધતાનુવૃિ� કહીએ. તે બાિધતાનુવૃિ� �ાર ેિનિવ�ક�પ
સમાિધ થાય �યાર ેનાશ થાય છે ને એ પુ�ષને ખાધા પીધાની તથા િદવસ રાિ�ની તથા સુખ દુઃખની કશી ખબર
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રહેતી નથી. અને �ાર ેએ િનિવ�ક�પ સમાિધમાંથી બારણે નીસર ેને સિવક�પ સમાિધમાં વત� �યાર ેતો બાિધતાનુવૃિ�
રહે ખરી. માટે તે હિરભ�ને તાવ આવે અથવા દેહ પડવાનો સમો થાય �યાર ેબાિધતાનુવૃિ�ને યોગે કરીને ભગવાન
િવના બી� પદાથ�ની પણ �ારકે �મૃિત થઈ આવે અને તે સમામાં જ ેબોલાય તે પણ બર�યા જવેું બોલાય અને ‘ઓય
બાપ, ઓય મા’ એવા વચન પણ બોલાય. �યાર ેજ ેઆ બાિધતાનુવૃિ�ના મમ�ને ન સમજતો હોય તેના �દયમાં તે
હિરભ�નો અવગુણ આવી �ય જ,ે ‘આ ભગવાનનો ભ� કહેવાતો હતો ને અંતકાળે આમ કેમ બરલે છે ?’ અને જે
અવગુણ લેવાય છે, તે બાિધતાનુવૃિ�નો મમ� ���ા િવના લેવાય છે. અને આ સંસારમાં કેટલાક પાપી મનુ�ય હોય ને
તે અંત સમે બોલતા ચાલતા ખબડદાર થકા દેહને મેલે છે અથવા કોઈક િસપાઈ ને રજપૂત હોય ને તેને શરીરમાં ઘા
વાગે એટલે ખબડદાર થકા ને બોલતા ચાલતા મરી �ય છે. માટે ભગવાનથી િવમુખ હોય ને તે ખબડદાર થકો દેહ મૂકે
તો પણ શું તેનું ક�યાણ થાય છે? તેનો તે નરકમાં જ િનવાસ થાય છે. અને ભગવાનનો ભ� હોય તે ભગવાનનું નામ-
�મરણ કરતો થકો દેહ મૂકે અથવા બાિધતાનુવૃિ�ને યોગે કરીને બેશુ� થઈને દેહ મૂકે તો પણ એ ભગવાનનો ભ�
ભગવાનનાં ચરણારિવંદને જ પામે છે.”

46. ગઢડા અં�ય ૨૦ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �વ સાથે એકરસપણાને પામી ર�ાં એવા જ ેકમ� એને જ
�વભાવ તથા વાસના કરીને કહો છો; એ વાસનાને ટા�યાનો શો ઉપાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ
વાસના ટા�યાનો ઉપાય તો આ�િન�ાએ સિહત �ીકૃ�ણભગવાનની ભિ� કરવી એ જ ભાસે છે. અને જો
આ�િન�ા િવના એકલી જ �ીકૃ�ણ ભગવાનની ભિ� હોય તો જમે ભગવાનમાં હેત કર ેતેમ બી� પદાથ�માં પણ હેત
થઈ �ય. માટે આ�િન�ા સિહત ભિ� કરવી એ જ વાસના ટા�યાનો ઉપાય છે અને આ�િન�ાવાળાને પણ જો
કોઈક ભૂંડા દેશકાળાિદકને યોગે કરીને અ �ાનીની પેઠે જ �ોભ થઈ આવે, પણ ઝાઝી વાર ટકે નિહ.”

47. ગઢડા અં�ય ૨૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનની ભિ�માંથી બે �કાર ે�વ પડે છે. એક તો શુ�ક વેદાંતના �ંથને
સાંભળીને બી� આકારને ખોટા કર,ે તેમ �ીકૃ�ણાિદક જ ેભગવાનના આકાર તેને પણ ખોટા કર;ે એ શુ�ક વેદાંતીને
અિત અ �ાની �ણવા. અને બીજો જ ેએમ સમજતો હોય જ,ે ‘ભગવાનને ભ�એ તો ગોલોક ને વૈકંુઠલોકમાં �ીભોગ,
ખાન-પાન આિદક જ ેપંચિવષયના સુખ તેને પામીએ.’ પછી તે સુખની આસિ�એ કરીને ભગવાનને પણ ભૂલી �ય
ને મૂળગો કુબુિ�વાળો થઈને એમ સમજ ેજ,ે ‘એ સુખ ન હોય તો એ ધામમાં રાિધકા, લ�મી આિદક �ીઓ ભેળે
ભગવાન પણ રમે છે; માટે એ સુખ પણ ખ�ં છે.’ પણ ભગવાનને પૂણ�કામ ને આ�ારામ ન સમજ ેઅને એવી જે
ભગવાનની િ�યાઓ છે તે તો પોતાના ભ�ના સુખને અથ� છે. તે સા� �ાન-વૈરા�યે સિહત ભગવાનની ભિ� કરવી.
અને એ ભગવાનના �વ�પને જણેે એમ ���ું હોય જ,ે ‘સવ� સુખમય મૂિત� તો એ ભગવાન જ છે ને બીજ ેપંચિવષયમાં
જ ેસુખ તે તો એ ભગવાનના સુખનો િકંિચત્ લેશ છે.’ એમ ભગવાનને માહા��યે સિહત જ ેસમ�ો હોય તે કોઈ
પદાથ�માં બંધાય જ નિહ. અને ‘એ ભગવાનના ધામના સુખ આગળ બી� લોકના જ ેસુખ તે તો નરક જવેા છે.’ એમ
મો�ધમ�માં ક�ું છે. આવી રીતે ભગવાનના ભ�ને સમજવું અને એમ ન સમજ ેતો એ બેય �કાર ેકરીને ભગવાનમાંથી
પડી �ય છે.”

48. ગઢડા અં�ય ૩૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� પરમહંસ તથા હિરભ� ��યે �� કય� જ,ે “આ �વને ક�યાણનું અસાધારણ સાધન શું છે
જ,ે જનેે િવષે એ �વત� તો એનું િન�ય ક�યાણ થાય ને તેમાં બી� કોઈ િવ�ન �િતબંધ કર ેનિહ? તે કહો. તથા એવા
ક�યાણના સાધનમાં મોટંુ િવ�ન શું છે જ,ે જણેે કરીને તેમાંથી િન�ય પડી �ય ? તે પણ કહો.” પછી સવ�એ પોતાની
બુિ� �માણે ઉ�ર કય�, પણ એ ��નું સમાધાન ન થયું. �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ક�યાણનું અસાધારણ
સાધન તો એ છે જ,ે �ીપુ�ષો�મ ભગવાનને ���ોિતના સમૂહને િવષે અનાિદ સાકારમૂિત� સમજવા, ને તેના જ સવ�
અવતાર છે, એમ સમ�ને તે ��ય� ભગવાનનો જ ેતે ભાવે કરીને આ�ય કરવો, ને ધમ� સિહત તે ભગવાનની ભિ�
કરવી, ને તેવી ભિ�એ યુ� જ ેસાધુ તેનો સંગ કરવો, એ ક�યાણનું અસાધારણ સાધન છે. અને એમાં બી� કોઈ
િવ�ન �િતબંધ કરતા નથી. અને એ સાધનને િવષે મોટંુ િવ�ન એ છે જ,ે ‘શુ�કવેદાંતીનો સંગ કરવો.’ અને જો એનો
સંગ કર ેતો તેને શું િવ�ન થાય ? તો તેનો સંગ કરનારો જ ેપુ�ષ તેને, તેને િવષે હેત થાય. અને જ ેહેત થાય તે ગુણે કરીને
થાય છે, જમે કોઈકે કાળમાં અ� આપીને િજવા�યો હોય તેની ઉપર હેત થાય, એવી રીતે જ ેજણેે ગુણ કય� હોય તેની
ઉપર હેત થાય. તેમ તે શુ�ક વેદાંતી તે એને એમ ગુણ દેખાડે જ,ે ‘આ�ા છે તેને જ�મમરણ નથી ને તે િનરાકાર છે અને
તે ગમે એટલું પાપ કર ેતો પણ તેને દોષ ન લાગે.’ એવો એને ગુણ બતાવીને ભગવાનની મૂિત�ના આકારનું ખંડન કરી
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નાંખે �યાર ેએને એ મોટંુ િવ�ન થયું. કેમ જ,ે ભગવાનની મૂિત�માંથી પડી ગયો. માટે એ શુ�ક વેદાંતીનો સંગ �ારયે ન
કરવો, અને એ શુ�ક વેદાંતી તો મહાઅ �ાની છે, ને ભગવાનના ભિ�માગ�માં એવું મોટંુ કોઈ િવ�ન નથી.”

(કુલ: 99)


