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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૨ ( para.2)

પછી મયારામ ભ�ે �ી�મહારાજ ��યે �� પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ! ઉ�મ, મ�યમ અને કિન� એ �ણ �કારનો જે
વૈરા�ય તેના શા લ�ણ છે ? તે કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઉ�મ વૈરા�ય જનેે હોય તે પરમે�રની આ�ાએ
કરીને અથવા પોતાના �ાર�ધકમ� વશે કરીને �યવહારમાં રહે, પણ તે �યવહારમાં જનકરા�ની પેઠે લોપાય નિહ. અને
શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ પંચ �કારના જ ેઉ�મ િવષય તે પોતાના �ાર�ધ અનુસાર ે�ા� થાય તેને ભોગવે
પણ �ીિતએ રિહત ઉ દાસ થકો ભોગવે અને તે િવષય એને લોપી શકે નિહ અને તેનો �યાગ મોળો ન પડે અને તે
િવષયને િવષે િનરંતર દોષને દેખતો રહે અને િવષયને શ�ુ જવેા �ણે અને સંત, સ�શા� અને ભગવાનની સેવા તેનો
િનરંતર સંગ રાખે. અને દેશ, કાળ, સંગ, આિદક જો કઠણ આવી પડે તો પણ એની જ ેએવી સમજણ તે મોળી પડે
નિહ, તેને ઉ�મ વૈરા�યવાળો કહીએ. અને જનેે મ�યમ વૈરા�ય હોય તે પણ ઉ�મ એવા જ ેપંચ �કારના િવષય તેને
ભોગવે પણ તેમાં આસ� ન થાય અને જો દેશ, કાળ, સંગ કઠણ �ા� થાય તો િવષયને િવષે બંધાઈ �ય અને વૈરા�ય
મંદ પડી �ય, તેને મ�યમ વૈરા�યવાળો કહીએ. અને જ ેકિન� વૈરા�યવાળો હોય તેને સામા�ય અને દોષેયુ� એવા
પંચિવષય જો �ા� થાય અને તેને ભોગવે તો તેમાં ન બંધાય અને જો સારા પંચિવષય �ા� થાય અને તેને ભોગવે તો
તેમાં બંધાઈ �ય, તેને મંદ વૈરા�યવાળો કહીએ.”

2. ગઢડા �થમ ૧૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “એક હિરજન છે તે સંસારને ત�ને નીસય� છે અને અિત તી�
વૈરા�યવાળો તો નથી અને દેહે કરીને તો વત�માન યથાથ� પાળે છે અને મનમાં થોડી થોડી સંસારની વાસના રહી છે તેને
િવચાર ેકરીને ખોટી કરી નાખે છે, એવો એક �યાગી ભ� છે; અને તેને ભગવાનનો િન�ય પણ �ઢ છે. અને વળી
બીજો ગૃહ�થ ભ� છે તેને પણ ભગવાનનો િન�ય �ઢ છે અને આ�ાએ કરીને ઘરમાં ર�ો છે અને સંસાર થકી ઉ
દાસ છે અને જટેલી �યાગીને જગતમાં વાસના છે તેટલી તે ગૃહ�થને પણ વાસના છે. એ બે જ ેભગવાનના ભ� તેમાં
કોણ �ે� છે ?” પછી મુ�ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “એ �યાગી ભ� �ે� છે.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઓ�યો
મૂંઝાઈને પોતાની મેળે ભેખ લઈને નીસય� છે, તે કેવી રીતે �ે� છે ? અને ગૃહ�થ તો આ�ાએ કરીને ઘરમાં ર�ો છે, તે
કેવી રીતે �યૂન છે ?” પછી �ી�મહારાજના ��નું મુ�ાનંદ �વામીએ બહુ �કાર ેસમાધાન કયુ�, પણ સમાધાન થયું
નિહ. પછી મુ�ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! તમે ઉ�ર કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યાગી હોય
અને તેને સારી પેઠે ખાવા મળે અને જો કાચી મિતવાળો હોય, તો પાછી સંસારની વાસના �દયમાં ઉદય થાય અથવા
ઘણું દુઃખ પડે તો પણ પાછી સંસારની વાસના ઉદય થાય. એવા �યાગી કરતા તો ગૃહ�થ ઘણો સારો; કેમ જ,ે ગૃહ�થ
ભ�ને �ાર ેદુઃખ પડે અથવા ઘણું સુખ આવી પડે, �યાર ેતે એમ િવચાર રાખે જ,ે ‘રખે માર ેઆમાંથી બંધન થાય !’
એવું �ણીને તે સંસારમાંથી ઉ દાસ રહે. માટે �યાગી તો તે ખરો જ,ે ‘જણેે સંસાર મુ�ો ને પાછી સંસારની વાસના રહે
જ નિહ’. અને ગૃહ�થ તો વાસનાવાળા �યાગી કરતા ઘણો �ે� છે, જો ગૃહ�થના ધમ� સચવાય તો; પણ ગૃહ�થના ધમ�
તો ઘણા કઠણ છે. અને અનંત �કારના સુખ-દુઃખ આવી પડે �યાર ેસંતની સેવામાંથી અને ધમ�માંથી મનને આડંુઅવળું
ડોલવા દે નિહ, અને એમ સમજ ેજ,ે ‘સંતનો સમાગમ મ�યો છે તે તો મને પરમ િચંતામિણ અને ક�પવૃ� મ�યો છે; અને
ધન, દોલત, દીકરા, દીકરી એ તો સવ� �વ��તુ�ય છે અને સાચો લાભ તે સંતનો સમાગમ મ�યો એ જ છે.’ એમ સમજ;ે
અને ગમે તેવું ભાર ેદુઃખ આવી પડે પણ તેણે કરીને પાછો પડે નિહ, એવો જ ેગૃહ�થ તે અિત �ે� છે. અને સૌ કરતા
ભગવાનના ભ� થાવું એ ઘણું કઠણ છે અને ભગવાનના ભ�નો સમાગમ મળવો ઘણો દુલ�ભ છે.” એમ કહીને તે
ઉપર �ી�મહારાજ ેભગવાન અને સંતના મિહમાના મુ�ાનંદ �વામીના કીત�ન ગવરા�યાં.

3. 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
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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.”

4. ગઢડા �થમ ૨૧ ( para.3)

અને એવો જ ેએકાંિતક ભ� તે દેહનો �યાગ કરીને સવ� માયાના ભાવથી મુ� થઈને, અિચ�માગ� કરીને ભગવાનના
અ�રધામને પામે છે. તે અ�રના બે �વ�પ છે, એક તો િનરાકાર એકરસ ચૈત�ય છે તેને િચદાકાશ કહીએ, ��મહોલ
કહીએ. અને એ અ�ર બીજ ે�પે કરીને પુ�ષો�મનારાયણની સેવામાં રહે છે. અને એ અ�રધામને પા�યો જ ેભ� તે
પણ અ�રના સાધ�ય�પણાને પામે છે અને ભગવાનની અખંડ સેવામાં રહે છે અને એ અ�રધામને િવષે �ીકૃ�ણ
પુ�ષો�મનારાયણ તે સદા િવરાજમાન છે અને એ અ�રધામને િવષે અ�રના સાધ�ય�પણાને પા�યા એવા અનંત
કોિટ મુ� ર�ા છે. તે સવ� પુ�ષો�મના દાસ ભાવે વત� છે અને પુ�ષો�મનારાયણ તે સવ�ના �વામી છે ને અનંત કોિટ
��ાંડના રા�િધરાજ છે માટે આપણા સ�સંગી સવ�ને તો એમજ િન�ય કરવો જ,ે ‘આપણે પણ એ અ�ર�પ જે
મુ� તેમની પંિ�માં ભળવું છે અને અ�રધામમાં જઈને અખંડ ભગવાનની સેવામાં હજુર રહેવું છે, પણ નાશવંત ને
તુ�છ એવું જ ેમાિયક સુખ તેને ઈ�છવું નથી, ને એમાં કોઈ ઠેકાણે લોભાવું નથી.’ એવો �ઢ િન�ય રાખીને િનરંતર
ભગવાનની એકાંિતક ભિ� કરવી અને ભગવાનનું અિતશય માહા��ય યથાથ� સમ�ને ભગવાન િવના બી� જ ે�ી
ધનાિદક સવ� પદાથ� તેની જ ેવાસના તેને દેહ છતે જ ટાળી નાખવી અને જો ભગવાન િવના બી� પદાથ�ની વાસના
રહી ગઈ હોય ને તેનો દેહ પડે ને તેને ભગવાનના ધામમાં �તે જો માગ�માં િસિ�ઓ દેખાય તો તે ભગવાનને મૂકીને તે
િસિ�ઓમાં લોભાઈ �ય તો તેને મોટંુ િવ�ન થાય, માટે સવ� પદાથ�ની વાસના ટાળીને ભગવાનને ભજવા.”

5. ગઢડા �થમ ૫૮ ( para.5)

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

6. ગઢડા �થમ ૬૧ ( para.4)

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

7. ગઢડા �થમ ૬૯ ( para.2)

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

8. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.6)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િનવા�સિનક થયાનું કારણ તે આવી વાત સાંભળવી તે છે કે વૈરા�ય છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વૈરા�ય તો એકલો ટકી શકે નિહ, અંતે જતા નાશ થઈ �ય છે. અને �ાર ેઆ�િન�ા
હોય અને ભગવાનની મૂિત�નું યથાથ� �ાન હોય, પછી એમ િવચાર ેજ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ, સિ�ચદાનંદ�પ છંુ અને િપંડ
��ાંડ તો માિયક છે ને નાશવંત છે માટે હંુ �ાં ? ને એ િપંડ-��ાંડ �ાં ? અને મારા ઈ�દેવ જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે
તો અનંત કોિટ ��ાંડના આધાર જ ેઅ�ર; તે થકી પણ પર છે. તે ભગવાનનો માર ે�ઢ આશરો થયો છે’ એવા
િવચારમાંથી જ ેવૈરા�ય ઉદય થાય તે વૈરા�ય �ાને યુ� કહેવાય ને એ વૈરા�યનો કોઈ કાળે નાશ થાય નિહ. જમે અિ��
બળતો હોય તેને માથે જળ પડે તો ઓલાઈ �ય અને વડવાનળ અિ�� સમુ�ને િવષે છે તે જળનો ઓલા�યો ઓલાતો
નથી; તેમ જ ે�ાને યુ� વૈરા�ય છે તે તો વડવાનળ અિ�� તથા િવજળીનો અિ�� તેવો છે, તે કોઈ કાળે ઓલાય નિહ
અને તે િવના બી� વૈરા�યનો તો િવ�ાસ આવે નિહ. અને અમારો જ ેવૈરા�ય તે તો જવેો વીજળીનો અિ�� તથા
વડવાનળ અિ�� તે સરખો છે. તે અમારા �વભાવને તો જ ેઅિતશય અમાર ેભેળા ર�ા હશે તે �ણે છે અને જ ેછેટે રહે
છે તેને અમારો �વભાવ ���ામાં આવતો નથી અને આ મુકંુદ ��ચારી છે તે ભોળા જવેા જણાય છે તો પણ અમારા
�વભાવને યથાથ� �ણે છે જ,ે ‘મહારાજ તો આકાશ જવેા િનલ�પ છે અને એમને કોઈ પોતાનું પણ નથી અને પારકંુ પણ
નથી.’ અને એવી રીતે જો અમારા �વભાવને �ણે છે તો જવેા ઈ�રમાં ગુણ હોય તેવા ગુણ ��ચારીમાં વત� છે અને
અંતયા�મી સૌમાં ર�ા છે તે બાઈ-ભાઈને મનમાં એમ સમ�વે છે જ,ે ‘��ચારીમાં કોઈ વાતની ખો� નથી.’ તે એવા
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�ડા ગુણ આ�યાનું કારણ એ છે જ,ે મોટાપુ�ષને િવષે જ ેિનદ�ષબુિ� રાખે છે તે પોતે સવ� દોષ થકી રિહત થાય છે
અને જ ેમોટાપુ�ષને િવષે દોષ પરઠે છે તે દોષના પરઠનારાની બુિ� �� થઈ �ય છે અને કામાિદક જ ેશ�ુ તે સવ�
તેના હૈયામાં આવીને િનવાસ કર ેછે. પછી એ સ�પુ�ષને િવષે દોષબુિ�નો પરઠનારો જ ેપુ�ષ તેના હૈયામાં ભૂંડા ભૂંડા
ઘાટ પણ પી�યા કર ેછે; અને એ સ�સંગ કર ેછે તોય પણ દુઃિખયો મટે નિહ. અને જ ેબુિ�માન છે તે તો અમાર ેસમીપે
રહીને અમારી સવ� �કૃિતને �ણે છે જ,ે ‘જટેલા સંસારમાં મોહ ઉપ�વવાનાં પદાથ�, ધન, �ી, અલંકારાિદક તથા
ખાનપાનાિદક છે; તે કોઈમાં મહારાજને હેત નથી અને મહારાજ તો સવ� થકી ઉ દાસ◌ી છે અને કોઈકને દયા કરીને
પાસે બેસવા દે છે કે �ાનવાતા� કર ેછે, તે તો કેવળ તેના �વના ક�યાણને અથ� દયા કરીને કર ેછે.’ અને જ ેમૂખ� હોય તે
તો પાસે રહે તે પણ અમારા �વભાવને એમ ન �ણે અને છેટે રહે તે પણ એમ ન �ણે.

9. ગઢડા �થમ ૭૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે જટેલો વૈરા�ય હોય અને જનેે જટેલી સમજણ હોય તે તો �ાર ેકોઈક િવષય
ભોગની �ાિ� થાય અથવા �ાર ેકોઈક આપ�કાળ આવી પડે �યાર ેકળાય, પણ તે િવના કળાય નિહ. અને ઝાઝી
સંપત્ કે આપત્ આવે એની વાત શી કહેવી? પણ આ દાદાખાચરને થોડંુ જ આપ�કાળ જવેું આ�યું હતું, તેમાં પણ જનેું
અંતઃકરણ જવેું હશે તેવું સૌને જણાણું હશે.” પછી મુ�ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભ�નો પ� તો હૈયામાં
રહે છે ખરો તે પણ સમ�ને રહે છે જ,ે જો સ�સંગનું ઉ�કૃ�પણું હોય તો ઘણા �વોને સમાસ થાય અને �ાર ેકાંઈ
સ�સંગનું અપમાન જવેું હોય �યાર ેકોઈ �વને સમાસ થાય નિહ, એટલા માટે હષ�-શોક જવેું થઈ આવે છે.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આપણે તો �ીકૃ�ણનારાયણના દાસ છીએ તે �ીકૃ�ણનારાયણને જમે ગમે તેમ રા� રહેવું.
અને એ �ીકૃ�ણભગવાનની ઈ�છા હશે તો સ�સંગની વૃિ� થશે ને જો એમને ઘટાડવો હશે તો ઘટી જશે અને એ
ભગવાન આપણને હાથીએ બેસાર ેતો હાથીએ બેસીને રા� રહેવું અને ગધેડે બેસાર ેતો ગધેડે બેસીને પણ રા� રહેવું.
અને એ ભગવાનના ચરણારિવંદ િવના બીજ ે�ાંય �ીિત રાખવી નિહ અને એ ભગવાનની ઈ�છાએ કરીને જવેી રીતે
સ�સંગની વૃિ� થતી �ય તેવી રીતે રા� રહેવું, પછી એ ભગવાનની ઈ�છા હોય તો બધું જગત સ�સંગી થાઓ અથવા
એની ઈ�છાએ કરીને સવ� સ�સંગી મટી �ઓ, પણ કોઈ રીતે હષ�-શોક મનમાં ધારવો નિહ, એ ભગવાનનું કયુ� સવ�
થાય છે. માટે સૂકંુ પાંદડંુ જમે વાયુને આધાર ેફર ેછે તેમ એ ભગવાનને આધીન રહીને આનંદમાં, એ પરમે�રનું ભજન
કરવું અને કોઈ �તનો મનમાં ઉ�ગે આવવા દેવો નિહ.”

10. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.5)

પછી િનમા�નાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાન અને ભગવાનના સંત તેને િવષે દોષબુિ� ન આવે તેનો શો ઉપાય છે
?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જવેો �થમ ક�ો એવો ભગવાનનો અચળ િન�ય હોય તો તેને કોઈ રીતે
ભગવાનને િવષે દોષબુિ� આવે નિહ; અને એવા મોટા જ ેભગવાન તેના દાસનો મિહમા �ાર ેિવચાર ે�યારે
ભગવાનના ભ�નો પણ કોઈ રીતે અવગુણ આવે નિહ.”

11. સારંગપુર ૧૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભજનનો કરનારો જ ે�વ તેની �િ� જમે જમે સૂ�મ થતી �ય છે તેમ તેમ
એને પરમે�રનું પરપણું જણાતું �ય છે અને ભગવાનનો મિહમા પણ અિધક અિધક જણાતો �ય છે. તે �ાર ેએ
ભ� પોતાને દેહ�પે માનતો હોય �યાર ેભગવાનને ��ત, �વ��, સુષુિ�ના સા�ી �ણે; અને �ાર ેપોતાને ��ત,
�વ��, સુષુિ� થકી પર માને �યાર ેભગવાન તે થકી પર ભાસે છે. પછી જમે જમે સૂ�મ �િ� થતી �ય તેમ તેમ
ભગવાનને પોતા થકી પર �ણતો �ય અને મિહમા પણ વધુ વધુ સમજતો �ય. અને પછી જમે જમે પોતાની વૃિ�
હેતે કરીને ભગવાન સંગાથે ચોટંતી �ય તેમ તેમ ઉપાસના સુધી �ઢ થતી �ય, �યાં ��ાંત છે- જમે સમુ� છે તેને િવષે
કીડી પણ જઈને પાણી પીવે અને ચરકલું પણ પીવે ને મનુ�ય, પશુ, ઘોડા, હાથી, તથા મોટા મોટા મગરમ��ય એ સવ�
સમુ�નું જળ પીને બિળયા થાય છે, પણ સમુ� લેશમા� ઓછો થતો નથી. અને જ ેજ ે�વનું જવેું જવેું મોટંુ ગજંુ હોય તે
તે �વ તે �માણે સમુ�નો મિહમા વધુ �ણે છે. વળી બીજંુ ��ાંત છે- જમે આકાશ છે તેને િવષે મ�છર ઊડે ને ચરકલું
ઊડે ને સમળા ઊડે ને સીચંાણો પણ ઊડે ને અનળ પ�ી પણ ઊડે ને ગ�ડ પણ ઊડે તો પણ એ સવ�ને આકાશ
અપારનો અપાર રહે છે અને જનેે પાંખને િવષે વધુ બળ હોય તે આકાશનો મિહમા વધુ �ણે છે અને પોતાને િવષે
�યૂનપણું સમજતો �ય છે. તેમ મરી�યાિદક ��પિતની પેઠે અ�પ ઉપાસનાવાળા ભ� તો મ�છર જવેા છે અને
��ાિદકની પેઠે તેથી અિધક ઉપાસનાવાળા ભ� તો ચરકલા જવેા છે અને િવરાટપુ�ષાિદકની પેઠે તેથી અિધક
ઉપાસનાવાળા ભ� તો સમળા જવેા છે અને �ધાનપુ�ષની પેઠે તેથી અિધક ઉપાસનાવાળા ભ� તો સીચંાણા જવેા
છે અને શુ� �કૃિતપુ�ષની પેઠે તેથી અિધક ઉપાસનાવાળા ભ� તો અનળપ�ી જવેા છે અને અ�રધામમાં રહેનારા
જ ેઅ�રમુ� તેની પેઠે તેથી અિધક ઉપાસનાવાળા ભ� તો ગ�ડ જવેા છે. અને એ સવ� ભ� જમે જમે વધુ વધુ
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સામથ�ને પા�યા છે, તેમ તેમ ભગવાનનો મિહમા વધુ વધુ �ણતા ગયા છે; અને જમે જમે વધુ સામથ�ને પામતા ગયા
તેમ તેમ ભગવાનને િવષે �વામી સેવકપણાનો ભાવ પણ અિત �ઢ થતો ગયો છે. અને �ાર ેભજનનો કરનારો
�વ�પે હતો �યાર ેએ �વમાં ખ�ોત જટેલો �કાશ હતો. પછી જમે જમે ભગવાનનું ભજન કરતા કરતા આવરણ
ટળતું ગયું તેમ તેમ દીવા જવેો થયો. પછી મશાલ જવેો થયો, પછી અિ��ની �વાળા જવેો થયો, પછી દાવાનળ જવેો
થયો, પછી વીજળી જવેો થયો, પછી ચં�મા જવેો થયો, પછી સૂય� જવેો થયો, પછી �લયકાળના અિ�� જવેો થયો, પછી
મહાતજે જવેો થયો. એવી રીતે �કાશ પણ વૃિ�ને પા�યો અને સામથ� પણ વૃિ�ને પામી અને સુખ પણ વૃિ�ને
પા�યું. એવી રીતે ખ�ોતથી કરીને મહાતજે પય��ત આ�, મ�ય અને અંત જ ેભેદ ક�ા તે સવ� મુ�ના ભેદ છે. તે જમે
જમે અિધક િ�થિતને પામતા ગયા ને ભગવાનનો મિહમા અિધક �ણતા ગયા તેમ તેમ મુ�પણામાં િવશેષપણું
આવતું ગયું.” એમ કહીને �ી�મહારાજ ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને ઊ�યા. પછી આંબલીની ડાળખીને ઝાલીને
ઉગમણે મુખારિવંદે ઊભા ર�ા થકા બો�યા જ,ે “જમે પૂનમના ચં�માનું મંડળ હોય તે આહીથંી તો નાની થાળી જવેું
દેખાય છે, પણ જમે જમે એની સમીપે �ય તેમ તેમ મોટંુ મોટંુ જણાતું �ય. પછી અિતશય ઢંૂકડો �ય �યાર ેતો �િ�
પણ પહોચંી શકે નિહ, એવું મોટંુ જણાય. તેમ માયા�પી અંતરાય ટાળીને જમે જમે ભગવાનને ઢંૂકડંુ થવાય છે, તેમ
તેમ ભગવાનની પણ અિત અપાર મો�પ જણાતી �ય છે અને ભગવાનને િવષે દાસપણું પણ અિત �ઢ થતું �ય છે.”

12. કાિરયાણી ૬ ( para.6)

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

13. કાિરયાણી ૭ ( para.2)

પછી ગામ બોચાસણવાળા કાશી દાસ◌ ે�ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �યાગી હોય તે તો
િનવૃિ�માગ�ને અનુસયા� છે, તે અખંડ ભગવાનના �વ�પમાં વૃિ� રાખે છે, અને જ ેગૃહ�થા�મી છે તે તો �વૃિ�માગ�ને
અનુસયા� છે, માટે તેને તો સંસારની અનંત િવટમણા વળગી છે. માટે તે ગૃહ�થા�મી કેમ સમજ ેતો અખંડ ભગવાનના
�વ�પમાં વૃિ� રહે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગૃહ�થને તો એમ સમજવું જ,ે ‘જમે પૂવ� ચોરાશી લાખ �તના
માર ેમા બાપ તથા �ી છોકરા થયા હતા તેવા ને તેવા જ આ દેહના પણ છે; ને કેટલાક જ�મની મા, બોન, દીકરીયો તે
કેટલીક રઝળતી હશે, તેની જમે માર ેમમતા નથી તેમ આ દેહના સંબંધી તેની પણ માર ેમમતા ન રાખવી.’ એવી રીતે
િવચાર કરીને સવ�માંથી �ીિત તોડીને ભગવાનને િવષે �ઢ �ીિત કર ેને સાધુનો સમાગમ રાખે, તો ગૃહ�થને પણ
�યાગીની પેઠે અખંડ ભગવાનમાં વૃિ� રહે.”

14. કાિરયાણી ૯ ( para.3)
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પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે”હે મહારાજ ! જ ેભગવાનનો ભ� હોય ને તેને કોઈક ભગવદીયનો હૈયામાં
અવગુણ આવતો હોય અને તેણે કરીને તે ભગવાનના ભ� ઉપર રીસ ચડતી હોય, તો તે અવગુણ ટા�યાનો શો ઉપાય
છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેા હૈયામાં ભગવાનની ભિ� હોય ને ભગવાનનો મિહમા �ણતો હોય તેને
ભગવાનના ભ�નો અવગુણ આવે નિહ અને ભગવાનના ભ� ઉપર રીસની આંટી બંધાય જ નિહ. જમે ઉ�વ� જો
ભગવાનના મિહમાને સમજતા હતા, તો એમ વર મા�યો જ,ે ‘આ ગોપીઓની ચરણરજનાં અિધકારી એવા જે
વૃંદાવનને િવષે લતા તથા તૃણ તથા ગુ�છ; તેને િવષે હંુ પણ કોઈક થાંઉ.’ અને �ીકૃ�ણ ભગવાને વૃંદાવનને િવષે વૃ�ને
તથા પ�ીને તથા મૃગલાંને બળદેવ� આગળ અિત મોટા ભા�યવાળાં ક�ા છે. અને ��ાએ પણ �ીકૃ�ણ ભગવાન
પાસે એમ વર મા�યો છે જ,ે ‘હે �ભો ! આ જ�મને િવષે અથવા પશુ પ�ીના જ�મને િવષે હંુ જ ેતે તમારા દાસને િવષે
રહીને તમારા ચરણારિવંદને સેવું, એવું મા�ં મોટંુ ભા�ય થાઓ.’ માટે એવો �ાર ેભગવાનના ભ�નો મિહમા સમજે
�યાર ેતેને ભગવાનના ભ� ઉપર કોઈ િદવસ અવગુણની ગાંઠ ન બંધાય અને પોતાના ઈ� જ ે��ય� ભગવાન તેનો જે
ભ�; તેને િવષે જ ેકાંઈક અ�પ દોષ હોય તે મિહમાના સમજનારાની �િ�માં આવે જ નિહ. અને જ ેભગવાનના
મિહમાને �ણતો હોય તે તો ભગવાનના સંબંધને પા�યા એવા જ ેપશુ, પ�ી તથા વૃ�-વેલી આિદક તેને પણ દેવ તુ�ય
�ણે, તો જ ેમનુ�ય હોય ને ભગવાનની ભિ� કરતા હોય તથા વત�માન પાળતા હોય તથા ભગવાનનું નામ�મરણ
કરતા હોય ને તેને દેવ તુ�ય �ણે ને અવગુણ ન લે તેમાં શું કહેવું ? માટે ભગવાનનો મિહમા સમજ ેતેને ભગવાનના
ભ� સંગાથે વૈર ન બંધાય. અને જ ેમાહા��ય ન સમજ ેતેને તો ભગવાનના ભ� સંગાથે વૈર બંધાય ખ�ં. માટે જે
ભગવાનનું તથા ભગવાનના ભ�નું માહા��ય ન �ણતો હોય ને તે સ�સંગી છે તો પણ તેને તો અધ� િવમુખ �ણવો
અને ભગવાનનો ને ભગવાનના ભ�નો જ ેમિહમા સમજ ેતેને જ પુરો સ�સંગી �ણવો.”

15. લોયા ૧ ( para.9)

�યાર પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “સંપૂણ� સ�સંગ થયો તે કેને કહીએ ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“એક તો અિતશય �ઢ આ�િન�ા હોય અને તે પોતાના આ�ાને દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણથી અિતશય અસંગી માને;
અને એ દેહ-ઇિ��યાિદકની િ�યાઓ તે પોતાને િવષે ન માને તો પણ પંચ વત�માનના િનયમમાં લેશમા� ફેર પડવા દે
નિહ. અને પોતે ���વ�પે વત� તો પણ પર�� જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેનું દાસપણું મૂકે નિહ, �વામી-સેવકપણે
કરીને ભગવાનની �ઢ ઉપાસના કર.ે અને ��ય� મૂિત� જ ેભગવાન તેને આકાશની પેઠે અિતશય અસંગી સમજ,ે જમે
આકાશ છે તે ચાર ભૂતમાં અનુ�યૂતપણે �યાપીને ર�ો છે અને ચાર ભૂતની જ ેિ�યા તે આકાશને િવષે થાય છે તો પણ
આકાશને એ પૃ�વી આિદક ચાર ભૂતના િવકાર અડતા નથી, તેમ ��ય� જ ે�ીકૃ�ણનારાયણ તે શુભ-અશુભ સવ�
િ�યાને કતા� થકા આકાશની પેઠે િનલ�પ છે એમ �ણે; અને તે ભગવાનનાં જ ેઅસં�યાત ઐ�ય� છે તેને સમજ ેજ,ે ‘આ
ભગવાન �વોના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા જણાય છે તો પણ એ અનંતકોિટ ��ાંડના કતા� હતા� છે અને ગોલોક,
વૈકંુઠ, �ેત�ીપ, ��પુર ઈ�યાિદક જ ેધામ તે સવ�ના �વામી છે અને અનંતકોિટ એવા જ ેઅ�ર�પ મુ� તે સવ�ના
�વામી છે;’ એવો ભગવાનનો મિહમા �ણીને તે ભગવાનને િવષે �વણાિદક ભિ�ને �ઢ કરીને રાખે અને તે
ભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી કર.ે એવી રીતે જ ેવત� તેનો સંપૂણ� સ�સંગ કહીએ.”

16. 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
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.’

17. લોયા ૧૬ ( para.8)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! એ માન કેમ ટળે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનનું માહા��ય અિતશય સમજતો હોય તેને માન ન આવે; કેમ જ,ે જુવો ને ઉ�વ� કેવા ડા�ા
હતા ! ને નીિતશા�માં કુશળ હતા ને દેહે કરીને રા� જવેા હતા, પણ જો ભગવાનનું માહા��ય સમજતા હતા તો



8/5/2019 દાસ

localhost/save%5d/દાસ.php 7/17

ગોપીઓને િવષે ભગવાનનો �નેહ જોઈને તેની આગળ પોતાનું માન ન ર�ું અને એમ બો�યા જ,ે ‘એ ગોપીઓના
ચરણની રજ જનેે અડતી હોય એવા જ ેવૃ�, લતા, તૃણ, ગુ�છ તે માંહેલો હંુ કોઈક થાઉં.’ અને તુલસી દાસ�એ ક�ું છે
જ,ે ‘तुलसी �ाके मुखनसे भूले िनकसे राम । ताके पगकी पहेिनयां मेरे तनकी चाम ।।’ એમ જનેે ભૂલે પણ ભગવાનનું
નામ મુખથી નીસર ેતેને અથ� પોતાના શરીરના ચમ�ના જોડા કરાવી આપે, તો જ ેભગવાનના ભ� હોય ને ભગવાનનું
િનરંતર નામ�મરણ, ભજન-કીત�ન, વંદન કરતા હોય ને જો ભગવાનનું માહા��ય સમજતો હોય, તો તેને આગળ શું માન
રહે ? ન જ રહે. માટે માહા��ય સમજ ે�યાર ેમાન �ય છે, પણ માહા��ય સમ�ા િવના તો માન જતું નથી; તે સા� જનેે
માન ટાળવું હોય તેને ભગવાનનું ને સંતનું માહા��ય સમજવું.”

18. લોયા ૧૭ ( para.6)

અને એ ભગવાનને ભજતા હોય એવા જ ેસંત તેનું પણ એ બહુ માહા��ય સમજ ેજ,ે ‘એવા મોટા જ ેભગવાન તેના
સા�ાત્ ઉપાસક એ સંત છે, માટે એ બહુ મોટા છે.’ જમે ઉ�વ પોતે કેવા મોટા હતા! પણ જો આવી રીતે ભગવાનનું
માહા��ય સમજતા હતા તો પોતાને કાંઈ ડહાપણનું માન ન ર�ું ને ગોપીઓના ચરણની રજને પામવાને ઈ��ા અને
વૃ�-વેલીનો અવતાર માં�યો; કેમ જ,ે એવા મોટા ભગવાન જનેા માગ�ને વેદની �ુિત ખોળે છે, તે ભગવાનને િવષે એ
ગોપીઓની �ીિત અિતશય ભાળી. તેમ એવા ભગવાનના સંત હોય તેને આગળ માન કેમ રહે ? અને તેને નમાય કેમ
નિહ ? તેની આગળ તો દાસ◌ાન ુદાસ થઈને રહેવાય અને પાંચ પાંચ ખાસડાં માર ેતો પણ ખમે અને એમ સમજ ેજ,ે
‘મારા મોટા ભા�ય થયા જ ેએવા સંતનો હંુ િતર�કાર સહુ છંુ, નિહ તો �ાર�ધવશ થઈને બાયડી-છોકરાના િતર�કાર
સહેવા પડત તથા માબાપના તથા રા�ના િતર�કાર સહેવા પડત અને �ાર�ધવશ થઈને ડોડી ની ભા� ખાવી પડત
તથા મો�ય ખોદીને ખાવી પડત, તે કરતા આ સંતને સંગે રહીને હંુ િનઃ�વાદી વત�માન પાળું છંુ.’ તે મારા મોટા ભા�ય છે
અને �ાર�ધવશ થઈને જવેા-તેવા વ� તથા ચીથંરાં પહેરવા પડત, તે કરતા આ સંતને સંગે રહીને હંુ ગોદડી ઓઢંુ છંુ, તે
એ મારા મોટા ભા�ય છે.’ અને સંતની સભામાં �ય છે ને પોતાને માન જડતું નથી �યાર ેએ સંતનો અવગુણ લે છે, �યારે
એને સંતની મો�પ ���ામાં આવી નથી, નિહ તો અવગુણ લેત નિહ. જમે મુંબઈનો ગવન�ર સાહેબ ખુરસી નાંખીને
બેઠો હોય ને તેની સભામાં કોઈ ગરીબ માણસ �ય ને તેને ખુરસી ન નાંખી દે ને આદર કોઈ ન કર,ે �યાર ેકાંઈ એને તે
ઈં�જે ઉપર ધોખો થાય છે ? ને કાંઈ તેને ગાળ દીધાનું મનમાં થાય છે ? લેશમા� પણ થતું નથી. શા માટે જ,ે એ
ઈં�જેની મોટાઈ �ણી છે જ,ે ‘એ તો મુલકનો પાદશાહ છે ને હંુ તો કંગાલ છંુ,’ એવું �ણીને ધોખો થાય નિહ; તેમ જો
સંતની મોટાઈ �ણી હોય તો તે સંત ગમે તેવો િતર�કાર કર ેતો પણ ધોખો થાય નિહ અને જટેલો લે એટલો પોતાનો
અવગુણ લે પણ સંતનો અવગુણ તો કોઈ રીતે લે જ નિહ. માટે જનેે ભગવાનનું ને સંતનું માહા��ય સમ�ણું છે તેનો
પાયો સ�સંગમાં અચળ છે અને જનેે માહા��ય નથી સમ�ણું તેનો િવ�ાસ નિહ.”

19. પંચાળા ૧ ( para.5)

એવી રીતે ભગવાનના સુખને અિતશય �ણીને બી� જ ેજ ેપંચિવષયના સુખ તેને િવષે બુિ�વાનને તુ�છતા થઈ �ય
છે. અને તે ભગવાનના સુખ આગળ ��ાિદકનું સુખ તો જવેું ભાર ેગૃહ�થને બારણે કોઈક રાંક ઠીકં�ં લઈને માગવા
આ�યો હોય તેના જવેું છે. અને એ ભગવાનના ધામના સુખનો �ાર ેિવચાર કરીએ છીએ �યાર ેસવ� જ ેબી� સુખ
તેથી ઉ દાસ થઈને મનમાં એમ થાય છે જ,ે ‘આ દેહ મૂકીને એ સુખને �ાર ેપામીએ ?’ અને �વાભાિવકપણે
પંચિવષયનું �હણ કરતા હોઈએ તેમાં તો કાંઈ ઝાઝો િવચાર થતો નથી, પણ જો તે િવષયમાં કાંઈક સાર�ય મનાય છે
�યાર ેતુરત એ ભગવાનના સુખમાં �િ� પૂગી �ય છે અને મન અિત ઉ દાસ◌ી થઈ �ય છે. અને આ જ ેસવ� વાત છે તે
જ ેબુિ�વાળો હોય તેને ���ામાં આવે છે, માટે બુિ�વાળા ઉપર અમાર ેહેત છે; કેમ જ,ે અમે બુિ�વાળા છીએ તો
એવી રીતે અમારી �િ� પૂગે છે માટે બુિ�વાળો જ ેહોય તેની પણ �િ� પૂગે ખરી.

20. પંચાળા ૫ ( para.2)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “કયે ઠેકાણે માન સા� છે ને કયે ઠેકાણે સા� નથી ? ને કયે ઠેકાણે
િનમા�નીપણું સા� છે ને કયે ઠેકાણે સા� નથી ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેસ�સંગનો �ોહી હોય ને
પરમે�રનું ને મોટા સંતનું ઘસાતું બોલતો હોય, તેની આગળ તો માન રાખવું તે જ સા� છે અને તે ઘસાતું બોલે �યારે
તેને તીખા બાણ જવેું વચન મારવું, પણ િવમુખની આગળ િનમા�ની થવું નિહ તે જ �ડંુ છે. અને ભગવાન ને
ભગવાનના સંતની આગળ તો જ ેમાન રાખવું તે સા� નથી ને તેની આગળ તો માનને મૂકીને દાસ◌ાન ુદાસ થઇને
િનમા�નીપણે વત�વું તે જ �ડંુ છે.”

21. ગઢડા મ�ય ૧૨ ( para.3)
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પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને પૂ�ું જ,ે “ક�યાણને ઈ�છે તેને કેમ રાજનીિત ભણવી ?” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ રાજનીિત એમ ભણવી જ,ે �થમ તો ભગવાનનું માહા��ય સારી પેઠે �ણવું. પછી
ભગવાનની મૂિત�નું �યાન કરીને મનને વશ કરવું ને ભગવાનની કથા સાંભળીને �ો�ને વશ કરવા, પણ �ા�યવાતા� હોય
તે સાંભળવા દેવી નિહ. તેમ જ �વચા તે ભગવાન ને ભગવાનના જન તેનો જ �પશ� કર;ે અને ને� તે પરમે�ર ને તેના
દાસ તેનું જ દશ�ન કર;ે અને રસના તે અખંડ ભગવદ્ ગુણને જ ગાય ને ભગવાનનો �સાદ હોય તેનો જ �વાદ લે; અને
નાિસકા તે ભગવાનનાં �સાદી જ ેપુ�પાિદક તેનો જ સુગંધ લે, પણ કુમાગ� કોઈ ઇિ��યને ચાલવા દે નિહ. એવી રીતે જે
વત� તેનો દેહ�પી નગરને િવષે હુકમ કોઈ ફેરવે નિહ. અને એવી રીતે પુ�ષ�ય�ે યુ� જ ેવત� ને નાદારપણાનો સારી
પેઠે �યાગ કર,ે એ જ ક�યાણને માગ� ચા�યો તેને �વભાવ ��યાનો અિતશય મોટો ઉપાય છે. અને એ પુ�ષ�ય��પ
જ ેઉપાય છે, તેને સાવધાન થઈને કર ેતો જટેલાં ક�યાણને અથ� સાધન છે, તે સવ� પુ�ષ�ય��પી સાધનને િવષે આવે
છે; માટે પુ�ષ�ય� છે તે જ ક�યાણને અથ� સવ� સાધન થકી મોટંુ સાધન છે.”

22. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેપોતાના બે ભજુ ઊંચા ઉપાડીને સવ�ને છાના રા�યા ને પછી પોતાના મુખારિવંદની આગળ �તુિત
કરીને બેઠા એવા જ ેસંત તે ��યે �ી�મહારાજ એમ બોલતા હવા જ,ે “હે સંતો ! જ ેમોટેરા મોટેરા હો ને વાતમાં
સમજતા હો, તે આગળ બેસો ને આ એક વાત ક�ં છંુ તે સવ� િચ� દઈને સાંભળજો. અને આ જ ેમાર ેવાત કરવી છે, તે
કાંઈ દંભે કરીને નથી કરવી તથા માને કરીને નથી કરવી તથા પોતાની મો�પ વધારવા સા� નથી કરવી. એ તો એમ
�ણીએ છીએ જ,ે ‘આ સવ� સંત તથા હિરભ� છે તેમાંથી એ વાત કોઈને સમ�ઈ �ય તો તેના �વનું અિત �ડંુ
થાય,’ તે સા� કરીએ છીએ. અને આ જ ેવાત છે, તે મારી દીઠેલ છે ને મારા અનુભવે કરીને પણ મ� િસ� કરી છે અને
સવ� શા�માં પણ મળતી આવે છે. અને તે એ વાત સભામાં કયા� જવેી નથી તો પણ સભામાં કરીએ છીએ જ,ે મારે
સહજ �વભાવે એમ વત� છે જ,ે આ સંસારને િવષે જ ેઅિત �ડો શ�દ તથા અિત �ડો �પશ� તથા અિત �ડો ગંધ તથા
અિત �ડો રસ તથા અિત �ડંુ �પ એ જ ેપંચિવષય તેમાં હંુ મારા મનને બાંધવાને ઈ�છંુ તો પણ નથી બંધાતું ને એમાં
અિતશય ઉ દાસ રહે છે. અને એ જ ેસારા પંચિવષય તથા નરસા પંચિવષય તે બેય સમ વત� છે. અને રા� તથા રંક તે
પણ સમ વત� છે. અને િ�લોકીનું રા� કરવું તથા ઠીક�ં લઈને માગી ખાવું તે પણ સમ વત� છે અને હાથીને હો�ે બેસવું
તથા પગપાળા ચાલવું તે પણ સમ વત� છે. અને કોઈક ચંદન તથા પુ�પ તથા સારાં વ� તથા ઘરણેાં ચડાવે તથા ધૂળ
નાખે તે બેય સમ વત� છે. અને કોઈક માન આપે તથા કોઈક અપમાન કર ેતે બેય પણ સમ વત� છે. તથા સોનું, �પું,
હીરો તથા કચરો તે બેય સમ વત� છે અને આ હિરભ� બહુ મોટો છે ને આ હિરભ� નાનો છે એમ પણ નથી જણાતું,
બધાય હિરભ� સરખા જણાય છે. અને મારા અંતઃકરણને િવષે અિત તી� વૈરા�ય વત� છે, તેનો પણ ભાર નથી
જણાતો; જમે કોઈકે માથે પાણો ઉપા�યો હોય તથા �િપયા ને સોનામહોરની વાંસળી કે�યે બાંધી હોય તેનો ભાર
જણાય છે, તેમ ભાર નથી જણાતો. અને માર ેિવષે સ�મ� છે તેનો પણ ભાર નથી જણાતો. તથા માર ેિવષે �ાન છે જે
‘હંુ �� છંુ,’ તેનો પણ ભાર નથી જણાતો. અને આ જ ેહંુ ઉપર થકી કોઈક પદાથ�ને વખાણું છંુ ને કોઈક પદાથ�ને
કુવખાણું છંુ તે તો �ણી�ણીને ક�ં છંુ. અને જ ેજ ેપદાથ�ને િવષે ઇિ��યોની વૃિ�ને બળા�કાર ેજોડંુ છંુ તે માંડ માંડ તે
પદાથ� સ�મુખ રહે છે અને �ાર ેઢીલી મેલું છંુ �યાર ેતરત પાછી વળી આવે છે. જમે આકાશને િવષે પથરો ફગાવીએ તે
�ાં સુધી હાથને જોર ેકરીને ઠેલાય �યાં સુધી જ આકાશને િવષે રહે ને પછી પાછો પૃ�વીને િવષે આવીને પડે છે; અને
જમે પૂંછલેલ ઢોર હોય તેને માણસ બળા�કાર ેકરીને �ાં સુધી ઊંચું ઝાલી રાખે �યાં સુધી રહે ને �ાર ેમૂકી દે �યારે
ધબ લઈને પડી �ય; અને જમે કોઈક પુ�ષ સૂઝે એટલો બિળયો હોય ને દાંતે આખી સોપારી ભાંગી નાખતો હોય અને
તે પુ�ષને દશવીશ કાગદી લીબંુ ચુસા�યાં હોય, પછી તે શેકેલા ચણા પણ માંડ માંડ ચાવે, તેમ િવષય સ�મુખ
બળા�કાર ેવૃિ�ને જોડીએ છીએ તો માંડ માંડ જોડાય છે. તે આ જ ેએમ મને વત� છે તેનું શું કારણ છે ? તો મારી
ઇિ��યોની જ ેવૃિ� છે તે પાછી વળીને સદા �દયને િવષે જ ેઆકાશ છે તેને િવષે વત� છે અને તે �દયાકાશને િવષે
અિતશય તજે દેખાય છે. જમે ચોમાસાને િવષે આકાશમાં વાદળાં છાઈ ર�ાં હોય તેમ મારા �દયને િવષે એકલું તજે
�યાપી ર�ું છે.

23. 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
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�ે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.”

24. ગઢડા મ�ય ૧૯ ( para.1)

સંવત્ ૧૮૭૮ના માગશર વિદ ૧૪ ચૌદશને િદવસ �વામી �ીસહ�નંદ� મહારાજ �ીગઢડા મ�યે દાદાખાચરના
દરબારમાં પરમહંસને ઉતાર ેિદવસ ઉ�યા સમે પધાયા� હતા. પછી �યાં આવીને ગાદીતિકયા ઉપર ઉ દાસ થઈને બેઠા,
તે કોઈને બોલાવે પણ નિહ અને કોઈ સામું જુએ પણ નિહ. અને મ�તક ઉપર ધોળો ફ�ટો બાં�યો હતો, તે છૂટીને
િશિથલ થઈ ગયો; તેને પણ સંભાળે નિહ. એવી રીતે એક ઘડી સુધી અિતશય ઉ દાસ થઈને બેસી ર�ા અને ને�માંથી
જળ પડવા લા�યા.

25. 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 ઉ દાસ 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.

26. ગઢડા મ�ય ૨૨ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેપોતાના વૃ�ાંતની વાતા� કરવા માંડી જ,ે “અમે અમદાવાદમાં �ીનરનારાયણ દેવની �િત�ા કરવા
ગયા હતા, �યાર ેહ�રો માણસનો મેળો ભરાયો હતો. પછી �ાર ે�ીનરનારાયણ દેવની �િત�ા થઈ રહી અને
અમદાવાદના �ા�ણો ચોરાશી જમી ર�ા; પછી અમે સાબદા થઈને ચાલી નીસયા�, તે જતેલપુરમાં જઈને રાત ર�ા.
પછી �યાં જઈને એવો િવચાર કરવા માં�યો જ,ે ‘જટેલાં માણસ દે�યાં છે ને જટેલી �વૃિ� દેખી છે, તેને ટાળી નાખવી.’
પછી તેને િવસાયા�ને અથ� હૈયામાં અિતશય દુઃખ થયું, તેણે કરીને શરીર ેપણ માંદા થઈ ગયા. પછી �યાં થકી ધોળકે
જઈને રાત ર�ા અને ધોળકાના ચા�યા એ ને એ િવચારમાં ગામ કો�યને પાસે ગણેશ ધોળકાની રા��ોમાં જઈને રાત
ર�ા. તે િવચાર એવો કરવા માં�યો જ,ે દેહની �મૃિત ન રહી. પછી િવચારતા િવચારતા સવ� �વૃિ�ને િવસારી મેલી ને
જવેા અમે કાંકરીએ તળાવ ઉતયા� નહોતા ને મેળો પણ ભરાયો નહોતો ને �યાર ેકોઈ �તનો ઘાટ નહોતો, તેવી રીતે
સવ� ઘાટ ટાળી ના�યા. અને �ાર ેલૌિકક ઘાટ મટી ગયા �યાર ેઅંત��િ� રહેવા માંડી. પછી અલૌિકક આ�ય� દેખાવા
માં�યા અને દેવતા સંબંધી જ ેભોગ છે, તે દેખાવા માં�યા ને અનંત �કારના િવમાન ને અનંત �કારની અપછરા ને
અનંત �કારના વ� ને અનંત �કારના અલંકાર તે જમે અહી ંમૃ�યુલોકને િવષે છે, તેમ જ �યાં દેખાવા લા�યા; પણ
અમારા અંતરમાં તો એક ભગવાન િવના બીજંુ કાંઈ ગ�યું નિહ. ને જમે અહીનંા પંચિવષય તે અમને તુ�છ ભા�યા ને
તેમાં અમા�ં મન લોભાયુ નિહ, તેમ જ દેવલોક, ��લોક પય��ત અમા�ં મન �ાંય લોભાયું નિહ; તેને દેખીને દેવતા
સવ� અમારા વખાણ કરવા માં�યા જ,ે ‘તમે ભગવાનના એકાંિતક ભ� ખરા; કેમ જ,ે તમા�ં મન ભગવાનને મૂકીને
�ાંય લોભાતું નથી.’ પછી તેમનાં વચન સાંભળીને અમાર ેહૈયાને િવષે સુધી િહંમત આવી. પછી અમે મનને ક�ું જ,ે
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તા�ં જવેું �પ છે, તેવું હંુ �ણું છંુ. જો ભગવાન િવના બી� પદાથ�નો ઘાટ ઘ�યો તો તારા ભૂકા કરી નાંખીશ. તેમ જ
બુિ�ને ક�ું જ,ે ભગવાન િવના બીજો િન�ય કય� તો તારી વાત છે. તેમ જ િચ�ને ક�ું જ,ે ભગવાન િવના બીજંુ
િચંતવન કયુ� તો તારા પણ ભૂકા કરી નાંખીશ તેમ જ અહંકારને ક�ું જ,ે ભગવાનના દાસ�વપણા િવના બીજંુ
અિભમાન ધયુ� તો તારો નાશ કરી નાંખીશ. પછી તો અમાર ેજમે આ લોકના પદાથ�ની અ�યંત િવ�મૃિત થઈ હતી તેમ
જ દેવલોક ��લોકના પદાથ�ની પણ અ�યંત િવ�મૃિત થઈ ગઈ. અને �ાર ેએ સવ� સંક�પ ટળી ગયા �યાર ેસંક�પનો
મંદવાડ હતો તે પણ ટળી ગયો. એવી રીતે ભગવાનનો ભ� હોય તેને વત�વું.” એમ �ી�મહારાજ ેપોતાનું વૃ�ાંત
ભ�જનના ક�યાણને અથ� ક�ું ને પોતે તો સા�ાત્ �ીકૃ�ણ પુ�ષો�મનારાયણ છે.

27. ગઢડા મ�ય ૪૧ ( para.2)

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

28. ગઢડા મ�ય ૫૫ ( para.2)

પછી તે મુિન કીત�નભિ� કરી ર�ા, �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેું આજ જવેું અંગ હોય તેવું સ�સંગ થયા મોરે
પણ કાંઈક હોય ખ�ં; તે માટે આજ તો સવ� જનેું જવેું અંગ હોય તે તેવું કહો. તેમાં �થમ તો અમે અમા�ં જવેું અંગ છે,
તેવી વાતા� કહીએ છીએ તે સાંભળો જ,ે �ાર ેઅમાર ેબાળ અવ�થા હતી �યાર ેપણ દેવમંિદર હોય �યાં દશ�ને જવું,
કથાવાતા� સાંભળવી, સાધુનો સમાગમ કરવો, તીથ� કરવા જવું; એવી વાતા� ગમતી. અને �ાર ેઘર મૂકીને નીસયા� �યારે
તો વ� રાખવું પણ ગમતું નિહ અને વનમાં જ રહેવું ગમતું. અને બીક તો લેશમા� લાગતી જ નિહ અને વનને િવષે
મોટા મોટા સપ�, િસંહ, હાથી ઈ�યાિદક અનંત જનાવર દીઠામાં આ�યા, પણ કોઈ �કાર ેહૈયામાં મરવાની તો બીક જ
લાગતી નિહ; એવી રીતે મહાવનને િવષે સદા િનભ�ય રહેતા. પછી તીથ�ને િવષે ફરતા ફરતા �ીરામાનંદ �વામી પાસે
આ�યા અને પછી �ીરામાનંદ �વામી �ાર ેઅંતધા�ન થયા તે કેડે સ�સંગનું �ડંુ થવાને અથ� કાંઈક બીક રાખવા માંડી.
પણ અંતરમાં અખંડ િવચાર એવો રહે છે, જમે મનુ�યને મુવા ટાણે પથારી ઉપર સુવાય� હોય �યાર ેતે મનુ�યમાંથી
સહુને પોતાના �વાથ�ની વાસના ટળી �ય છે અને તે મરનારાને પણ સંસાર થકી મન ઉ દાસ થઈ �ય છે; તેમનું તેમ
અમાર ેપોતાની કોરનું અને બી�ની કોરનું અંત અવ�થા જવેું સદા વત� છે. અને જટેલું માિયક પદાથ�મા� છે, તે સવ�
નાશવંત ને તુ�છ સરખું જણાયા કર ેછે, પણ એમ િવિ� નથી જણાતી જ,ે ‘આ સા� પદાથ� છે ને આ ભૂંડંુ પદાથ� છે.’
જટેલાં માિયક પદાથ�મા� છે, તે તો સવ� એક સરખા જણાય છે. જમે કાખના મુવાળા છે, તેમાં સારો કયો ને નરસો કયો
? તે તો સારો-નરસો સહુ એક પાડમાં છે; તેમ માિયક પદાથ� પણ સવ� સરખા છે. અને કાંઈક સા�-નરસું જ ેકહીએ
છીએ, તે તો ભગવાનના ભ�ને સા� લગાડવાને અથ� કહીએ છીએ જ,ે આ સા� ભોજન છે, આ સા� વ� છે, આ
સા� ઘરણેું છે, આ સા� ઘર છે, આ સા� ઘોડંુ છે, આ સારાં પુ�પ છે; તે ભ�ને સા� લાગે તે સા� કહીએ છીએ. અને
અમારી સવ� િ�યા છે, તે ભગવાનના ભ�ને અથ� છે, પણ પોતાના સુખને અથ� એકેય િ�યા નથી. અને ભગવાનના જે
એકાંિતક ભ� હોય તેનું જ ેમન તે ભગવાનના �વ�પનું જ િચંતવન કર ેઅને વાણી તે ભગવાનના યશને જ ગાય અને
હાથ તે ભગવાન કે ભગવાનના ભ�ની સેવા પિરચયા�ને જ કર ેઅને કાન તે અખંડ ભગવાનના યશને જ સાંભળે; એમ
ભગવાનની ભિ� �ણીને જ ેજ ેિ�યા કરીએ છીએ તે થાય છે, પણ એ ભગવાનની ભિ� િવના તો અમે સવ�
પદાથ�માંથી ઉ દાસ◌ી છીએ. જમે કોઈક મોટો રા� હોય ને તેને એક જ દીકરો હોય, અને તે રા� સા�ય-િસ�ેર વષ�નો
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થાય ને પછી તેનો દીકરો મરી �ય, �યાર ેતે રા�નું મન સવ� પદાથ�માંથી ઉ દાસ થઈ �ય; તેમ અમાર ેપણ ખાતાં-
પીતાં, ઘોડે ચઢતાં, રા�-કુરા�પણામાં સવ� કાળે મન ઉ દાસ◌ી જ રહે છે.

29. ગઢડા મ�ય ૫૭ ( para.4)

અને એવા જ ેભગવાન તે િવના જ ેબી� પદાથ�ને િવષે �ીિત કર ેછે, તે તો અિતશય તુ�છ બુિ�વાળો છે. જમે કૂત�ં
હોય તે સૂકા હાડકાને એકાંતે લઈ જઈને કરડે ને તેમાં સુખ માને છે; તેમ મૂખ� �વ છે તે દુઃખને િવષે સુખને માનીને
તુ�છ પદાથ�ને િવષે �ીિતને કર ેછે. અને જ ેભગવાનનો ભ� કહેવાતો હોય, ને તેને ભગવાન થકી બી� પદાથ�માં તો
હેત વધુ હોય, તે તો કેવળ િમનડીયો ભ� છે; અને જ ેયથાથ� ભગવાનનો ભ� હોય તેને તો ભગવાનથી બીજંુ કોઈ
પદાથ� અિધક હોય જ નિહ. અને �ાન, વૈરા�ય, ભિ� અને ધમ� તેણે યુ� એવો જ ેતે ભગવાનનો ભ� તે તો એમ
�ણે જ,ે ‘શૂરવીર હોય તે લડવા સમે શ�ુ સ�મુખ ચાલે પણ બીવે નિહ, તે શૂરવીર સાચો. અને શૂરવીર હોય ને
લડાઈમાં કામ ન આ�યો અને ગાંઠે ધન હોય ને તે ખર�યા-વાવયા�માં કામ ન આ�યું, તે વૃથા છે; તેમ મને ભગવાન
મ�યા છે, તે જ ે�વ મારો સંગ કર ેતેને આગળ હંુ ક�યાણની વાત ન ક�ં �યાર ેમા�ં �ાન તે શા કામમાં આ�યું ?’ એમ
િવચારીને ઉપદેશ કયા� િનિમ�ે કાંઈક થોડી-ઘણી ઉપાિધ રહે તો પણ પરમે�રની વાત કયા�માં કાયરપણું રાખે નિહ.”
એમ કહીને �ી�મહારાજ ેતુલસી દાસ�નાં �ણ પદ ગવરા�યાં. તે �ણ પદનાં નામ : એક તો ‘�ાિક લગન રામ સોં
નાિહં’ તથા બીજંુ ‘એહી ક�ો સુનુ વેદ ચહંુ’ તથા �ીજંુ ‘�ાકંુ િ�ય ન રામ વૈદેહી’ એ �ણ પદ ગવરાવીને પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જવેી રીતે આ પદમાં ક�ું છે તેવી રીતે આપણે રહેવું છે. તે કરતા કરતા જો કાંઈક અધુ�ં
ર�ું અને એટલામાં જો દેહ પ�યો તો પણ મરીને નરકચોરાશીમાં જવું નથી કે કોઈ ભૂત-�ેત થવું નથી; સૂધો ભૂંડામાં
ભૂંડો દેહ આવશે તો પણ ઈ��ના જવેો કે ��ાના જવેો તો આવશે, પણ એથી ઉતરતો નિહ આવે. માટે િનભ�ય રહીને
ભગવાનનું ભજન કરવું.” એમ કહીને �ી�મહારાજને મુકંુદ ��ચારી તેડવા આ�યા તે ભેળે જમવા પધાયા�.

30. ગઢડા મ�ય ૫૯ ( para.2)

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

31. ગઢડા મ�ય ૬૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! આ સંસારને
િવષે તો કેટલીક �તના િવ�ેપ આવે છે, તેમાં કેવી રીતે ભગવાનનો ભ� સમજ ેતો અંતર ેસુખ રહે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર તો જમે અમને વતા�ય છે, તેમ કહીએ જ,ે પોતાના દેહથી નોખો જ ેપોતાનો
આ�ા, તેનું જ ેિનરંતર અનુસંધાન તથા માિયક એવા જ ેપદાથ�મા� તેના નાશવંતપણાનું જ ેઅનુસંધાન તથા
ભગવાનના માહા��ય�ાનનું જ ેઅનુસંધાન; એ �ણે કરીને કોઈ િવ�ેપ આડો આવતો નથી. અને �ાર ેકોઈક �તના
િવ�ેપનો યોગ આવે �યાર ેઉપરથી તો િચ�નો ધમ� છે તે િવ�ેપ જવેું જણાય, પણ તે િવ�ેપનો પોતાના ચૈત�યમાં તો



8/5/2019 દાસ

localhost/save%5d/દાસ.php 12/17

ડંસ બેસતો નથી. તે કેમ જણાય જ,ે �ાર ેસૂઈએ છીએ �યાર ેબહાર�યો જ ેિવ�ેપ, તે કોઈ િદવસ �વ��માં દેખાતો જ
નથી અને જ ેચૈત�યમાં િવ�ેપ પેઠો હોય, તે તો �ણે અવ�થામાં જણાય છે. માટે �વ��માં કોઈ રીતે િવ�ેપ જણાતો
નથી, તે થકી એમ �ણીએ છીએ જ,ે ‘ચૈત�યમાં િવ�ેપ કોઈ રીતે વળગતો નથી.’ અને જ ેભગવાનનો ભ� હોય ને
તેને કોઈક �કારના દુઃખનો િવ�ેપ થયો હોય એ તો સારી પેઠે અંતરમાં જણાય છે, પણ ન જણાય એમ નથી. અને એ
તો રઘુનાથ દાસ સરખો િવમુખ હોય તેને તો ન જણાય; તે �ાર ેરામાનંદ �વામીએ દેહ મૂ�ો ને સવ� સ�સંગી રોવા
લા�યા �યાર ેપણ રઘુનાથ દાસને તો જરાય શોક થયો નિહ; અને હસતો �ય ને બી�ને આગળ વાત કરતો �ય. માટે
ભગવાનના ભ�ને દુઃખ આવી પડે �યાર ેતો જ ેચાંડાળ ને િવમુખ હોય તેને દુઃખ ન થાય, પણ જ ેભગવાનનો ભ�
હોય તે તો હિરભ�ને દુઃખે કરીને જ�ર દુઃિખયો થાય.

32. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.4)

એવી રીતે �ી�મહારાજ વાતા� કરીને પછી પોતાની ઈ�છાએ કરીને બોલતા હવા જ,ે “અમે જ ેિદવસથી િવચારીએ
છીએ તે િદવસથી અમારી નજરમાં એમ આવે છે જ,ે �વના ક�યાણને અથ� �ણ અંગ છે તે અિત સુખદાયી છે. તેમાં
એક તો અિતશય આ�િન�ા, જ ેશુક�ની પેઠે આ�ા�પ થઈને પરમે�રનું ભજન કરવું. અને બીજંુ પિત�તાનું અંગ,
જ ેગોપીઓની પેઠે પિતભાવે ભગવાનનું ભજન કરવું. અને �ીજંુ દાસપણાનું અંગ, જ ેહનુમાન� તથા ઉ�વ�ની પેઠે
દાસભાવે ભગવાનનું ભજન કરવું. એ �ણ અંગ િવના કોઈ રીતે કરીને �વનું ક�યાણ થતું નથી. અને અમે તો એ �ણ
અંગને �ઢ કરી રાખીએ છીએ અને એ �ણ અંગમાંથી જનેે એકેય અંગ �ઢપણે હોય તો તે કૃતાથ� થાય છે. અને હવે એ
�ણ અંગવાળાનાં જ ેલ�ણ તે નોખા નોખા કરીને કહીએ છીએ તેમાં આ�િન�ાવાળાનું તો એ લ�ણ છે જ,ે એક કોરે
તો આ�ા છે અને એક કોર ેતો દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ, �ણ ગુણ, પંચિવષય એ આિદક જ ેમાયાનું ટોળું તે છે. અને
એ બેના મ�યને િવષે જ ેિવચાર રહે, તે િવચાર �ાન�વ�પી છે. તે િવચાર જમે વાયુએ રિહત �થળને િવષે દીપકની
િશખા અિતશય િ�થર થઈને રહે છે, તેમ િ�થર થઈને રહે છે. ને તે િવચાર દેહ, ઇિ��યો ને અંતઃકરણ; એમને આ�ા
સંગાથે એક થવા દેતો નથી અને તે િવચાર પણ આ�ા સંગાથે એક થતો નથી. અને �ાર ેતે િવચારને �વ પામે છે
�યાર ેતે �વની વૃિ� કાશી સુધી લાંબી હોય તે વરતાલ જટેલામાં આવે છે. અને પછી તે િવચાર �ાર ે�ઢ થાય, �યારે
વરતાલ થકી આ ગઢડા જટેલામાં આવે છે. ને પછી આ ગઢડા જટેલે લાંબી વૃિ� હોય તે સંકેલાઈને પોતાના દેહ
જટેલામાં રહે છે. અને પછી દેહમાંથી વૃિ� ટંૂકી થઈને ઇિ��યોના ગોલકમાં જ રહે છે. ને પછી ઇિ��યોના ગોલક થકી
ઇિ��યોની વૃિ� છે, તે અંતઃકરણ સ�મુખ થઈ �ય છે. ને પછી ઇિ��યોની ને અંતઃકરણની જ ેવૃિ� છે તે આ�ાને િવષે
લીન થઈ �ય છે, �યાર ેએ �વના વાસનાિલંગ દેહનો નાશ થયો કહેવાય છે. અને એ િવચાર છે, તે �ાર ેઆ �વ
સંગાથે મળે છે, �યાર ેતે �વના �દયને િવષે �કાશ થાય છે અને પોતાના આ�ાનું ���પે દશ�ન થાય છે ને તે ��ને
િવષે પર�� જ ેનારાયણ તેનું પણ દશ�ન થાય છે. અને તે દશ�નના કરનારાને એમ અનુભવ થાય છે જ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ
અને માર ેિવષે જ ેપરમા�ા છે તે અખંડ ર�ા છે.’ અને એવી રીતની અખંડ િ�થિત રહે એ આ�િન�ાની અિત ઉ�મ
દશા છે.

33. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.6)

અને �ીજંુ જનેે દાસભાવે કરીને ભિ�નું અંગ છે તેને પણ પોતાના જ ેઈ�દેવ છે, તેનું જ દશ�ન ગમે અને તેની જ વાતા�
સાંભળવી ગમે ને પોતાના ઈ�દેવનો જ �વભાવ ગમે અને તેની જ પાસે રહેવું ગમે. એવો �ીિતવાન હોય તો પણ
પોતાના ઈ�દેવની સેવા સા� ને રા�પા સા� રાત-િદવસ એમ ઈ�છયા કર ેજ,ે ‘મને મારા ઈ�દેવ કાંઈક આ�ા કર ેતો
હંુ અિતશય હષ� કરીને ક�ં.’ પછી પોતાના ઈ�દેવ છે, તે આ�ા કર ેતો છેટે જઈને રહે તો પણ રા� થકો રહે, પણ કોઈ
રીતે અંતઃકરણમાં ખેદ પામે નિહ અને આ�ાને િવષે જ પરમ આનંદ માને. એ દાસ�વભિ�ની ઉ�મ દશા છે. એવા
દાસ�વ ભિ�વાળા તો આજ ગોપાળાનંદ �વામી છે અને બી� મુ�ાનંદ �વામી છે. અને એ �ણે અંગવાળા જે
ભગવાનના ભ� તેમાં ઉ�મ, મ�યમ અને કિન� પ� છે અને એથી જ ેબહાર ર�ા, તે તો કેવળ પામર કહેવાય. માટે
એ �ણમાંથી એક અંગ પિરપૂણ� થાય ને તે કે�યે દેહ મૂકે તે તો ઠીક છે અને એ �ણમાંથી એકેય અંગ જનેે પિરપ� ન
થયું હોય ને તેને જ ેમરવું તે ઠીક નથી અને તે તો પાંચ દહાડા વધુ �વે ને પોતાની અણસમજણને ટાળીને ને એ �ણ
અંગમાંથી કોઈક એક અંગને �ઢ કરીને મર,ે એ જ ઠીક છે.

34. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.9)

એ વાતા� સાંભળીને મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! એ �ણ જ ેઅંગ તમે ક�ા, તે વાત તો અિત
ઝીણી છે ને કઠણ છે, તે કોઈકના જ સમ�ામાં આવે ને કોઈકના જ વ�યા�માં આવે, પણ સવ�ને ન આવે. અને આ
સ�સંગમાં તો લ�ાવિધ મનુ�ય છે, તે સવ�ને તો આ વાતા� સમજવી કઠણ છે. માટે તે કેમ કર ે�યાર ેતેનું �ડંુ થાય ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તે તો એ �ણ અંગવાળા માંિહલો જ ેહિરભ� હોય, તેનો દાસ◌ાન ુદાસ થઈને તેની
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આ�ામાં રહે, તો તે કાંઈ ન સમજતો હોય તો પણ એ છતે દેહે જ ભગવાનનો પાષ�દ થઈ ર�ો છે ને કૃતાથ� થઈ ર�ો છે.
અને આ સંસારને િવષે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો તો મિહમા અિતશય મોટો છે, તે ગમે તેવો પામર ને પિતત
�વ હોય પણ ભગવાન કે ભગવાનના ભ�ને આિ�ત થાય તો તે �વ કૃતાથ� થઈ �ય છે; એવો ભગવાન ને
ભગવાનના ભ�નો મિહમા છે. માટે જનેે ભગવાનના ભ�ની સેવા �ા� થઈ તેને તો િનધડક રહેવું. અને આ �ણ
અંગની જ ેઅમે વાતા� કરી છે, તે બહુધા તો આ મુ�ાનંદ �વામી સા� કરી છે. અને મુ�ાનંદ �વામી ઉપર અમને ઘણું
હેત છે ને એમને શરીર ેમંદવાડ છે, તે રખે કોઈ વાતની સમજણમાં ખામી રહી �ય નિહ ! એમ �ણીને આ વાતા� કરી
છે.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ! મ� પણ ���ું છે જ,ે મારા સા� જ આ વાતા� કરી છે.”

35. ગઢડા મ�ય ૬૭ ( para.2)

તે કીત�ન ભિ� થઈ ર�ા પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે સવ� સંત ��યે �� કરીએ છીએ જ,ે ભગવાનનો ભ�
હોય તે દેહ મૂકીને ���પ થઈને ભગવાનના ધામમાં �ય છે, પછી એમાં ને ભગવાનમાં શો અંતરાય રહે છે, જણેે
કરીને �વામી-સેવકપણાનો નાતો રહે છે ? કેમ જ,ે એ ભગવાનનો ભ� છે, તે પણ જવેા ભગવાન �વતં� છે ને કાળ,
કમ� ને માયા તેને આવરણે કરીને રિહત છે, તેવો જ થાય છે. માટે એમાં શો ભેદ રહે છે, જણેે કરીને �વામી-સેવકપણું
રહે છે ? એ �� છે.” પછી પરમહંસે જનેે જવેું સમ�યું તેણે તેવો ઉ�ર કય�, પણ �ી�મહારાજના ��નું સમાધાન થયું
નિહ. પછી સવ� સંતે ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! તમારા ��નો ઉ�ર તો તમે જ કરશો �યાર ેથશે.” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર એમ છે જ,ે ભગવાનનો ભ� હોય તેણે જવેા ભગવાનને ���ા હોય જ,ે ભગવાન આટલી
સામથ�એ યુ� છે અને આટલી શોભાએ યુ� છે અને આવા સુખ�વ�પ છે; એવી રીતે એ ભ�ે જટેલો ભગવાનનો
મિહમા ���ો છે અને જવેા �તાપે યુ� ભગવાનને ���ા છે, તે ભ� �ાર ેદેહ મૂકીને ભગવાનના ધામમાં �ય છે
�યાર ે�પ તથા સામથ� તે એ ભ�ની પણ તેવી જ થાય છે. તો પણ ભગવાનની સામથ� અને ભગવાનનું સુંદરપણું
ઈ�યાિદક જ ે�તાપ, તે એ ભ�ને ભગવાનને િવષે અિતશય જણાય છે; �યાર ેએ ભ� એમ �ણે છે જ,ે ‘મ� જટેલો
�તાપ ���ો હતો ને સુંદરપણું ���ું હતું તેટલું ઐ�ય� ને તેટલું સુંદરપણું તો મને પણ ભગવાને આ�યું છે, તો પણ
ભગવાનનું ઐ�ય� ને ભગવાનનું સુંદરપણું તે તો અિતશય-અપાર દેખાય છે.’ માટે મારા જવેા અનંત ભગવાનના
સાધ�ય�પણાને પા�યા છે, તો પણ ભગવાન જવેો કોઈ થવાને સમથ� થતો નથી. શા માટે જ,ે ભગવાનનો મિહમા, ગુણ,
કમ�, જ�મ ને સામથ� તથા સુંદરતા, સુખદાયકપણું એ આિદક જ ેઅનંત ક�યાણકારી ગુણ તેના પારને શેષ, શારદા,
��ાિદક દેવતા તથા ચાર વેદ; એ પામતા નથી અને ભગવાન પોતે પણ પોતાના મિહમાના પારને પામતા નથી. માટે
ભગવાન તો સવ� સામથ�એ કરીને અપાર છે. અને એ ભગવાનને ભ�ને અનંતકોિટ વૈ�ણવ ભગવાન સરખા થયા છે,
તો પણ ભગવાનમાંથી કોઈ �તનો �તાપ અણુ જટેલો પણ �યૂન થયો નથી. જમે મીઠા જળનો સમુ� ભય� હોય,
તેમાંથી મનુ�ય, પશુ, પંખી સવ� જટેલું ભાવે તેટલું જળ પીએ તથા પા� ભરી લે તો પણ ઓછંુ થતું નથી. શા માટે જ,ે તે
સમુ� તો અગાધ છે, તેમ જ ભગવાનનો મિહમા પણ અિતશય-અપાર છે; માટે કોઈ રીતે કરીને વધે ઘટે એવો નથી. તે
સા� જ ેજ ેભગવાનના ભ� ���વ�પ થયા છે તો પણ ભગવાનના �ઢ દાસ થઈને ભગવાનનું ભજન કર ેછે. એવી
રીતે ભગવાનના ભ� ભગવાનના સાધ�ય�પણાને પામે છે, તો પણ �વામી-સેવકપણું રહે છે; એ જ એ ��નો ઉ�ર
છે.”

36. વરતાલ ૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કાંઈક ��-ઉ�ર કરો,” પછી ગામ બૂવાના પટેલ કાન દાસ�એ હાથ જોડીને પૂ�ુ
જ,ે “હે મહારાજ! ભગવાન શે �કાર ેરા� થાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો ભગવાનનો �ોહ ન કરીએ
તો ભગવાન રા� થાય �યાર ેકહેશો જ,ે �ોહ તે શું ? તો જ,ે આ સવ� જગતના કતા�હતા� ભગવાન છે, તેને કતા�હતા� ન
સમ�એ ને િવ�ના કતા�હતા� કાળને �ણીએ અથવા માયાને �ણીએ અથવા કમ�ને �ણીએ અથવા �વભાવને
�ણીએ; એ તે ભગવાનનો �ોહ છે. કેમ જ,ે ભગવાન સવ�ના કતા�હતા� છે તેનો �યાગ કરીને કેવળ કાળ, કમ�, �વભાવ
અને માયા તેને જગતનાં કતા�હતા� કહે છે. માટે એ ભગવાનનો અિત �ોહ છે. �યાં ��ાંત છે, જમે તમે ગામના પટેલ છો,
તે જ ેતમારી ગામમાં પટલાઈ ન રહેવા દે તે તમારો �ોહી કહેવાય. અને વળી જમે ચ�વત� રા� હોય તેનો હુકમ ખોટો
કરીને જ ેરા� ન હોય તેનો હુકમ ચલાવે, તો તે પુ�ષ રા�નો �ોહી કહેવાય. અને વળી જમે કોઈક એવા કાગળ લખી
લખીને મેલે જ,ે ‘અમારો રા� છે તે નાક-કાન િવનાનો છે અથવા હાથ પગ િવનાનો છે.’ એવી રીતે રા�નું �પ સંપૂણ�
હોય, તેને ખંિડત કરીને વણ�વે તે રા�નો �ોહી કહેવાય. તેમ ભગવાન છે તે કર-ચરણાિદક સમ� અંગે કરીને સંપૂણ� છે
અને લેશમા� પણ કોઈ અંગે િવકળ નથી અને સદા મૂિત�માન જ છે; તેને અકતા� કહેવા તથા અ�પ કહેવા ને ભગવાન
િવના બી� જ ેકાળાિદક તેને કતા� કહેવા, એ જ ભગવાનનો �ોહ છે. એવી �તનો જ ેભગવાનનો �ોહ તેને જ ેન કરે
તેણે સંપૂણ� ભગવાનની પ�ૂ કરી, અને તે િવના તો ચંદન-પુ�પાિદકે કરીને પજૂ ેછે તો પણ ભગવાનનો �ોહી છે. માટે
ભગવાનને જગતના કતા�હતા� �ણે અને મૂિત�માન �ણે તે ઉપર જ ભગવાન રા� થાય છે.
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37. ગઢડા અં�ય ૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેપરમહંસને પૂ�ું જ,ે “પરમે�રના ભ�ને ભૂંડા દેશકાળાિદકનો યોગ થાય તોય પણ ભગવાનની
ભિ�માં િવ�ન થાય નિહ, એવી શી સમજણ છે ?” પછી પરમહંસને જવેું સમ�યું તેવું ક�ું, પણ યથાથ� ઉ�ર થયો
નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનને ભજ ેતેને એક તો �ઢ વૈરા�ય જોઈએ અને બી� આ�િન�ા
જોઈએ; તેમાં જો વૈરા�ય ન હોય તો �ાર ેમનગમતું પદાથ� મળે �યાર ેજમે ભગવાનમાં �ીિત કર ેછે તેમ બી�
પદાથ�માં પણ ભગવાનના જવેી �ીિત થઈ �ય. અને જો આ�િન�ા ન હોય તો �ાર ેદેહમાં સુખ દુઃખ આવે �યાર ેએ
ભ�ની વૃિ�ઓ ચૂંથાઈ �ય, પછી જનેે સુખદાયી �ણે તેમાં �ીિત કર,ે અને જનેે દુઃખદાયી �ણે તે સાથે �ષે કર,ે
એવી રીતે એની બુિ� �� થઈ �ય. માટે ભગવાનના ભ�ને આ�િન�ા અને વૈરા�ય; એ બેય અિતશય �ઢ
જોઈએ. શા સા� જ,ે વૈરા�યે કરીને તો ભગવાનની મૂિત� િવના બી� માિયક આકારમા� ખોટા થઈ �ય છે અને
આ�િન�ાએ કરીને માિયક જ ેસુખ ને દુઃખ; તે ખોટા થઈ �ય છે. અને જનેે વૈરા�ય ને આ�િન�ા ન હોય, તેને તો
િનિવ�ક�પ સમાિધ થઈ હોય, તો પણ �ાં સુધી સમાિધમાં રહે �યાં સુધી સુખશાંિત રહે અને �ાર ેસમાિધમાંથી બહાર
નીસર,ે �યાર ેનારાયણ દાસની પેઠે સારા પદાથ�ને જોઈને ચાળા ચૂંથવા માંડે.”

38. ગઢડા અં�ય ૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિનમંડળને �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય તેને એવો �ો ઉપાય છે જ,ે જણેે કરીને સદા
સુખી રહેવાય ?” પછી મોટા મોટા સાધુ હતા તેણે જવેું જનેે સમ�યું તેણે તેવો ઉ�ર કય�. પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “એનો ઉ�ર તો એમ છે જ,ે જ ેભગવાનના ભ�ને એક તો �ઢ વૈરા�ય હોય, અને બીજો અિતશય �ઢ �વધમ� હોય,
અને જણેે એ બે સાધને કરીને સવ� ઇિ��યોને �તીને પોતાને વશ કયા� હોય, અને જનેે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને
િવષે અિતશય �ીિત હોય, અને જનેે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને િવષે અિતશય િમ�ભાવ વત�તો હોય, અને જ ેકોઈ
િદવસ ભગવાન કે ભગવાનના ભ� થકી ઉ દાસ થાય નિહ, અને જ ેભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને સંગે જ રા� રહે
પણ કોઈ િવમુખ �વની સોબત ગમે નિહ, એવા જ ેહિરભ�ના લ�ણ હોય તે આલોકને િવષે તથા પરલોકને િવષે
સદાય સુિખયો રહે છે. અને વૈરા�ય ને �વધમ� તેણે કરીને જણેે પોતાનાં ઇિ��યોને વશ ન કયા� હોય તો તે ભગવાન તથા
ભગવાનના ભ�ને સંગે ર�ો થકો પણ દુઃિખયો રહે છે. શા માટે જ,ે જણેે પોતાની ઇિ��યો ન �તી હોય તેને કોઈ
ઠેકાણે સુખ થાય નિહ અને ભગવાનની ભિ� કરતો હોય તો પણ �ાર ેઇિ��યો િવષયમાં તણાઈ �ય �યાર ેતે
હિરભ�ના �દયમાં અિત દુઃખ થાય છે. માટે સવ� પોતાનાં ઇિ��યોને �તીને વશ કર ેતે જ સદા સુિખયો રહે છે. અને
જણેે સવ� ઇિ��યોને �તીને વશ કયા� હોય તેને જ વૈરા�યવાન ને ધમ�વાળો �ણવો, પણ જનેા ઇિ��યો વશ ન થયા
હોય તેને વૈરા�યવાન ને ધમ�વાળો ન �ણવો. અને જ ેવૈરા�યવાન ને ધમ�વાળો હોય તેને તો સવ� ઇિ��યો િનયમમાં
હોય અને તે સદાય સુિખયો હોય.”

39. ગઢડા અં�ય ૧૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પોતાના ભ�જનને િશ�ા કરવાને અથ� વાતા� કરતા હવા જ,ે “જનેે પોતાનું ક�યાણ ઈ�છવું તેને
કોઈ �કારનું માન રાખવું નિહ જ,ે ‘હંુ ઉ�ચ કુળમાં જ�મ પા�યો છંુ, કે હંુ ધનાઢ� છંુ, કે હંુ �પવાન છંુ, કે હંુ પંિડત છંુ.’
એવું કોઈ �કારનું મનમાં માન રાખવું નિહ. અને ગરીબ સ�સંગી હોય તેના પણ દાસ◌ાન ુદાસ થઈ રહેવું. અને
ભગવાન તથા ભગવાનના ભ� તેનો જનેે અવગુણ આ�યો હોય ને તે સ�સંગી કહેવાતો હોય તો પણ તેને હડકાયા
�ાન જવેો �ણવો. જમે હડકાયા �ાનની લાળ જનેે અડે તેને પણ હડકવા હાલે, તેમ જનેે ભગવાન ને ભગવાનના
ભ�નો અવગુણ આ�યો હોય, તે સાથે જ ેહેત રાખે અથવા તેની વાત સાંભળે, તો તે હેતનો કરનારો ને વાતનો
સાંભળનારો પણ િવમુખ સરખો થાય. અને વળી જમે �યરોગ થયો હોય તે કોઈ ઔષધે કરીને મટે જ નિહ, તેમ જનેે
ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો અવગુણ આ�યો હોય તેના �દયમાંથી �ારયે આસુરી મિત ટળે નિહ. અને અનંત
��હ�યા કરી હોય, ને અનંત બાળહ�યા કરી હોય, ને અનંત �ીહ�યા કરી હોય, ને અનંત ગૌહ�યા કરી હોય, ને અનંત
ગુ��ીનો સંગ કય� હોય તેનો પણ કોઈ કાળે છૂટકો થાય ને શા�માં તે પાપ છૂ�ાના ઉપાય પણ ક�ા છે. પણ
ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ના અવગુણ લેવાવાળાને કોઈ શા�માં એ પાપ છૂ�ાનો ઉપાય ક�ો નથી. અને ઝેર
ખાય અથવા સમુ�માં પડે અથવા પવ�તથી પડે અથવા કોઈ રા�સ મળે ને ખાઈ �ય તો એક જ વાર મરવું પડે અને જે
ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો �ોહી હોય તેને તો અનંત કોિટ ક�પ સુધી મરવું પડે ને અવતરવું પડે. અને વળી ગમે
તેવો શરીરમાં રોગ થયો હોય ને તેણે કરીને શરીર પડે અથવા કોઈ શ�ુ મળે ને શરીરનો નાશ કરી નાંખે, પણ �વનો
નાશ થતો નથી. અને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો �ોહ કયા�થી તો �વનો પણ નાશ થઈ �ય છે. �યાર ેકોઈ કહેશે
જ,ે ‘�વનો નાશ કેમ થતો હશે ?’ તો �યાં ��ાંત-જમે હીજડો હોય તે પુ�ષ પણ ન કહેવાય ને �ી પણ ન કહેવાય, એ
તો કેવળ વૃંદલ કહેવાય. તેમ જ ેભગવાન ને ભગવાનના ભ�ના �ોહનો કરનારો હોય તેનો �વ પણ એવો નકારો થઈ
�ય જ,ે ‘કોઈ િદવસ પોતાના ક�યાણના ઉપાયને કરી જ શકે નિહ.’ માટે એનો �વ નાશ થઈ ગયો �ણવો. એમ
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�ણીને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો �ોહ કરવો જ નિહ. અને વળી પોતાના દેહના જ ેસગાંસંબંધી હોય ને તે
સ�સંગી હોય તો પણ તેમાં અિતશય હેત રાખવું નિહ. જમે દૂધ સાકર હોય ને તેમાં સપ�ની લાળ પડી હોય ને તેનું જે
પાન કર ેતેના �ાણ �ય, તેમ પોતાનાં દેહના જ ેસગાં સંબંધી હોય ને તે હિરભ� હોય તો પણ તેમાં દેહના સંબંધ�પ
સપ�ની લાળ પડી છે, માટે તેમાં હેતના કરનારાનું જ�ર અક�યાણ થાય છે. એમ �ણીને જનેે પોતાનું ક�યાણ ઈ�છવું
હોય તેને દેહના જ ેસગાં સંબંધી હોય તે સાથે હેત રાખવું નિહ. એમ સંસારમાંથી િન�પૃહ થઈને ભગવાનનાં
ચરણારિવંદમાં �ીિત રાખીને ભગવાનનું ભજન કયા� કરવું. આ જ ેઅમે વાત કરી છે તેને જ ેઅંતરમાં રાખે તેને કોઈ રીતે
ક�યાણના માગ�માં િવ�ન થાય જ નિહ અને આ જ ેવાત તે કરામત જવેી છે.” એમ કહીને �ી�મહારાજ ેવાતા�ની
સમાિ� કરી.

40. ગઢડા અં�ય ૧૩ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે અમાર ેભગવાનને િવષે િન�ા રહે છે તેમ અમે કહીએ જ,ે અમાર ેતો ગમે તેવું સુખ
દુઃખ આવે તથા સંપત્ િવપત્ આવે તેમાં એમ રહે છે જ,ે એક તો ભગવાનની અિતશય મો�પ �ણીએ છીએ, તેણે
કરીને આ સંસારમાં મોટા મોટા રા�ની સમૃિ� ને રા�લ�મી, તેને જોઈને લેશમા� પણ અંતરમાં તેનો ભાર આવતો
નથી. અને એમ સમ�એ છીએ જ,ે ‘આપણે તો ભગવાન થકી કાંઈ અિધક નથી અને આપણું મન છે તે ભગવાનના
ચરણારિવંદમાં ચોટા�યું છે.’ અને ભગવાન સંઘાથે એવી �ઢ �ીિત કરી છે જ,ે તે �ીિતને કાળ, કમ�, માયામાંથી કોઈએ
ટાળવાને અથ� સમથ� નથી અને પોતાનું મન એ �ીિત ટાળવાને કર ેતો પણ ભગવાનમાંથી એ �ીિત ન ટળે, એવી
રીતનો �ઢાવ છે. તે ગમે તેવું સુખ દુઃખ આવે છે તોય નથી ટળતો અને �વાભાિવક મનમાં એવી �િચ રહે છે જ,ે ‘શહેર
હોય કે મેડી હોય કે રાજદરબાર હોય �યાં તો ગમે જ નિહ. અને વન હોય, પવ�ત હોય, નદી હોય, ઝાડ હોય, એકાંત
ઠેકાણું હોય �યાં અિતશય ગમે છે. ને એમ �ણીએ છીએ જ,ે ‘એકાંતમાં બેસીને ભગવાનનું �યાન કરીએ તો સા�.’
એવી સદાય �િચ રહે છે. અને �ાર ેઅમને રામાનંદ �વામીનું દશ�ન નહોતું થયું �યાર ેમુ�ાનંદ �વામી સંગાથે અમે
એમ ઠરાવ કરી રા�યો હતો જ,ે ‘મને રામાનંદ �વામીનું દશ�ન કરાવો તો આપણે બે જણ વનમાં જઈને ભગવાનનું
અખંડ �યાન કયા� કરીશું અને કોઈ િદવસ વ�તીમાં તો આવીશું જ નિહ.’ એમ મનનો ઠરાવ હતો. તે હમણાં પણ મન
એવું ને એવું જ વત� છે. અને ભગવાનનાં જ ેભ� તેમાં તો એવું �ઢ હેત છે તેને કાળ, કમ� ને માયા તેમાંથી કોઈએ
ટાળવાને સમથ� નથી અને પોતાનું મન ટા�યાનું કર ેતોય પણ �દયમાંથી ટળે જ નિહ. એવી ભગવાન ને ભગવાનના
ભ� સંઘાથે અિતશય �ીિત છે. અને અમે કેટલીક વાર સ�સંગમાંથી જવાને અથ� ઉ દાસ થયા છીએ પણ ભગવાનના
ભ�નો સમૂહ જોઈને ટ�ા છીએ, તે કોઈ રીતે મૂકીને જવાતું નથી. અને જનેે હંુ ભગવાનનો ભ� ન �ણું તે ઠેકાણે
તો મને રા�યાના કોિટ ઉપાય કર ેતોય ન જ રહેવાય અને ગમે તેવી અમારી શુ�ૂષા કર ેતોય અભ� સંઘાથે અમારે
બને નિહ. એવી રીતે ભગવાન અને ભગવાનના ભ� સંગાથે અમે અમારા મનને અિતશય �ીિતએ કરીને જોડી રા�યું
છે અને તે ભગવાન િવના બીજંુ કોઈ પદાથ� વહાલું રા�યું નથી; માટે શા સા� ભગવાનમાં �ીિત નિહ રહે ? અને
ભગવાનનાં કથા કીત�નાિદક કરતા હોઈએ �યાર ેતો એવી મ�તાઈ આવે છે જ,ે ‘�ણીએ, દીવાના થઈ જવાશે.’ અને
જટેલો િવવેક રહે છે તે તો કોઈક ભ�જનના સમાસને અથ� રહે છે પણ મનમાં તો એવી ને એવી જ ખુમારી રહે છે અને
ઉપરથી તો લોકને મળતો �યવહાર રાખીએ છીએ.

41. ગઢડા અં�ય ૨૨ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “નરિસંહ મહેતા તો સખીભાવે �ીકૃ�ણ ભગવાનને ભજતા ને કેટલાક નારદાિદક
ભગવાનના ભ� છે તે તો દાસભાવે કરીને ભગવાનને ભજ ેછે. એ બે �કારના ભ�માં કેની ભિ� �ે� �ણવી ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “નરિસંહ મહેતા, ગોપીઓ ને નારદ-સનકાિદક એમની ભિ�માં બે �કાર નથી, એ તો
એક �કાર જ છે. અને દેહ તો પુ�ષનો ને �ીનો બેય માિયક છે ને નાશવંત છે; અને ભજનનો કરનારો જ ે�વા�ા તે
પુ�ષ પણ નથી ને �ી પણ નથી, એ તો સ�ામા� ચૈત�ય છે. તે દેહ મૂકીને ભગવાનના ધામમાં �ય છે �યાર ેજવેી
ભગવાનની મર� હોય તેવો તેનો આકાર બંધાય છે અથવા એ ભ�ને જવેો સેવાનો અવકાશ આવે તેવો આકાર
ધરીને ભગવાનની સેવા કર ેછે. અને જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને જમે ભગવાનમાં �ીિત હોય તેમ જ જો ધન, �ી
આિદક પદાથ�માં �ીિત થઈ �ય, તો એ ભગવાનનો �ઢ ભ� કહેવાય નિહ. અને પરમે�રનો ભ� થઈને ભિ�
કરતા થકા જ ેપાપ કર ેછે ને સ�સંગમાં જ કુવાસના બાંધે છે, તે પાપ તો એને વ�લેપ થાય છે. અને કુસંગમાં જઈને
પર�ીનો સંગ કર ેતે થકી પણ સ�સંગમાં ભગવાનના ભ� ઉપર કુ�િ�એ જોવાયું હોય તો તેનું વધુ પાપ છે. માટે જનેે
ભગવાનમાં �ઢ �ીિત કરવી હોય તેને તો કોઈ �તનું પાપ પોતાની બુિ�માં રહેવા દેવું નિહ. શા માટે જ,ે સ�સંગી
હિરજન છે તે તો જવેા પોતાનાં મા, બેન કે દીકરી હોય તેવા છે. અને આ સંસારને િવષે અિતશય જ ેપાપી હોય તે
પોતાના ગો�ની �ીઓને િવષે કુ�િ� રાખે છે; માટે જ ેહિરજનને િવષે કુ�િ� રાખે તે અિતશય પાપી છે ને તેનો કોઈ



8/5/2019 દાસ

localhost/save%5d/દાસ.php 16/17

કાળે છૂટકો થાય નિહ. માટે જનેે રિસક ભ� થવું હોય તેને આવી �તનું પાપ તેનો �યાગ કરીને પછી રિસક ભ�
થવું.

42. ગઢડા અં�ય ૨૮ ( para.4)

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

43. ગઢડા અં�ય ૩૦ ( para.3)

અને વળી આ પાંચ વાતા�નું અમાર ેિન�યે િનરંતર અનુસંધાન રહે છે. તેમાં એક તો એમ જ,ે આપણે આ દેહને મૂકીને
જ�ર મરી જવું છે ને તેનો િવલંબ નથી જણાતો, એ તો એમ જ િન�ય જણાય છે જ,ે ‘આ ઘડી, આ �ણમાં આપણે
મરવું છે.’ ને સુખ-દુઃખ, રા�પો-કુરા�પો સવ� િ�યામાં એવી રીતે વત� છે; એવો વૈરા�ય ક�ો. અને બીજંુ એમ જ,ે
આપણે મરીશું તેમાં આટલું કામ તો આપણે કયુ� છે ને આટલું બાકી છે તે કરવું છે, એવું િનરંતર અનુસંધાન રહે છે. અને
�ીજંુ એમ જ,ે અમારા મનમાં પંચિવષયની વાસના ટળી ગઈ છે કે નથી ટળી ? અને એમ �ણું છંુ જ,ે ટળી તો ગઈ છે
�યાર ેતે તે િવષયની જ ેિ�યા તે કેમ થાય છે? �યાર ેરખે ન ટળી હોય ! એમ અણિવ�ાસનું િનરંતર અનુસંધાન રહે છે.
અને ચોથું એમ જ,ે મુ�ાનંદ �વામી આિદક મોટા મોટા સાધુ તથા બી� પણ મોટા મોટા હિરભ�; એ જ ેસવ� છે તેને
પંચિવષયની વાસના ટળી ગઈ છે કે નિહ ? અને આની વાસના ટળી છે, ને આને આની નથી ટળી. એમ સવ�ના �દય
સામું જોયા કરવું એમ અનુસંધાન રહે છે. અને પાંચમું એમ જ,ે જો હંુ મારા મનને ઉ દાસ◌ી કરવા લાગું તો કોણ �ણે
�ાંય જતું રહેવાય ને દેહ પડી �ય. માટે એમ �ણીએ છીએ જ,ે ‘મનને ઉ દાસ◌ી ન કરવું.’ કેમ જ,ે ભલા અમાર ેયોગે
કરીને આ સવ� બાઈ-ભાઈ, પરમહંસ રા�પે બેઠાં ભગવદ્ ભિ� કર ેછે, તો એ ઠીક છે. અને ભગવદ્ ભિ�ને કરતા
દેખીને મનમાં બહુ રા�પો થાય છે જ,ે મરી તો સવ�ને જવું છે, પણ આવી રીતે ભિ� કરવી એ જ ��યાનો મોટો લાભ
છે. એમ િનરંતર અનુસંધાન રહે છે.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેપોતાના ભ�ની િશ�ાને અથ� પોતાનું વત�ન લઈને
વાતા� કરી ને પોતે તો સા�ાત્ �ીપુ�ષો�મનારાયણ છે.

44. ગઢડા અં�ય ૩૬ ( para.3)

એટલી વાતા� કરીને �ી�મહારાજ પાછા દાદાખાચરના દરબારમાં પધાયા� ને ઉગમણા �ારના ઓરડાની ઓસરીએ
ઢોિલયા ઉપર બેસીને એમ વાતા� કરી જ,ે “અમે સવ� શા�ને સાંભળીને એ િસ�ાંત કય� છે અને અમે આ પૃ�વીમાં સવ�
ઠેકાણે ફયા� ને તેને િવષે ઘણાક િસ� દીઠા છે.” એમ કહીને ગોપાળ દાસ� આિદક સાધુની વાતા� કરી દેખાડી ને પછી
એમ બો�યા જ,ે “હંુ તો એમ �ણું છંુ જ,ે ભગવાનની મૂિત�ની જ ેઉપાસના ને �યાન, તે િવના જ ેઆ�ાને દેખવો ને
��ને દેખવું તે તો થાય જ નિહ ને ઉપાસનાએ કરીને જ આ�ા દેખાય, �� દેખાય, પણ તે િવના તો દેખાય જ નિહ.
અને ઉપાસના િવના આ�ા-��ને દેખવાને ઈ�છવું તે કેમ છે ? તો, જમે આકાશને �ભે કરીને સો વષ� સુધી ચાટીએ
તો પણ �ારયે ખાટો, ખારો �વાદ આવે જ નિહ, તેમ ભગવાનની મૂિત�ની ઉપાસના િવના આ�ા �� દેખાય જ
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નિહ. તે ગમે તેટલું જતન કર ેતો પણ ન દેખાય. અને િનબ�જ એવા જ ેસાં�ય ને યોગ તેણે કરીને જ ેઆ�ાનું દશ�ન
શા�માં ક�ું છે તે ભલે ક�ું છે; પણ અમે એવો કોઈ દીઠો નથી ને અનુભવમાં પણ એ વાતા� મળતી આવતી નથી. માટે
એ વાતા� ખોટી છે.”

(કુલ: 68)


