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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભ�ને પર�પર ઈ�યા� ન કરવી.” �યાર ેઆનંદાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “હે
મહારાજ ! ઈ�યા� તો રહે છે.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઈ�યા� કરવી તો નારદ�ના જવેી કરવી. જમે એક
સમયને િવષે નારદ� અને તુંબ� એ બે વૈકંુઠને િવષે લ�મીનારાયણનાં દશ�ન કરવા ગયા. તે લ�મીનારાયણ આગળ
તુંબ�એ ગાન કયુ�, તેણે કરીને લ�મી� તથા નારાયણ એ બેય �સ� થઈને તુંબ�ને પોતાનાં વ�, આભૂષણ આ�યાં.
�યાર ેનારદ�ને તુંબ� ઉપર ઈ�યા� આવી જ,ે ‘હંુ તુંબ�ના જવેી ગાનિવ�ા શીખું અને ભગવાનને �સ� ક�ં.’ પછી
નારદ� ગાનિવ�ા શીખતા હવા અને ભગવાન આગળ ગાતા હવા. �યાર ેભગવાને ક�ું જ,ે ‘તમને તુંબ�ના જવેું ગાતા
નથી આવડતું.’ પછી વળી િશવ ઉપર તપ કરીને િશવ થકી વર પામીને ગાનિવ�ા શીખીને ભગવાન આગળ ગાવતા
હવા, તો પણ ભગવાન એની ગાનિવ�ા ઉપર �સ� ન થયા. એવી રીતે સાત મ�વંતર સુધી ગાનિવ�ા શી�યા અને
ભગવાન આગળ ગાયા, તો પણ ભગવાન �સ� ન થયા. પછી તુંબ� પાસે ગાનિવ�ા શી�યા અને �ીકૃ�ણ ભગવાન
આગળ �ાિરકામાં ગાવતા હવા, �યાર ે�ીકૃ�ણ ભગવાન �સ� થયા અને પોતાનાં વ�, અલંકાર નારદ�ને આ�યાં,
�યાર ેનારદ�એ તુંબ� સાથે ઈ�યા� મેલી. માટે ઈ�યા� કરવી તો એવી કરવી જ,ે ‘જનેી ઉપર ઈ�યા� હોય તેના જવેા ગુણને
�હણ કરવા અને પોતાના અવગુણને �યાગ કરવા.’ અને તેવું ન થવાય અને જ ેઈ�યા�એ કરીને ભગવાનના ભ�નો
�ોહ થાય તેવી ઈ�યા�નો તો ભગવાનના ભ�ને સવ� �કાર ે�યાગ કરવો.”

2. ગઢડા �થમ ૩૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ મુિન ��યે બો�યા જ,ે “તમે �� પૂછો કાં અમે પૂછીએ.” �યાર ેમુિનએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! તમે
પૂછો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કોઈ પુ�ષ છે તેમાં થોડી બુિ� છે તો પણ પોતાના ક�યાણને અથ� જ ેજતન
કરવું તેમાંથી પાછો પડતો નથી અને કોઈ બીજો પુ�ષ છે તેમાં બુિ� તો ઘણી છે અને મોટા મોટામાં પણ ખો� કાઢે
એવો છે, તોય પણ તે ક�યાણને માગ� ચાલતો નથી તેનું શું કારણ છે ?” �યાર ેમુિનએ ઉ�ર કરવા માં�યો પણ
�ી�મહારાજ ેઆશંકા કરી તે ઉ�ર ન થયો. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે ઉ�ર કરીએ જ,ે એમાં બુિ�
તો ઝાઝી છે પણ એની બુિ� દૂિષત છે, માટે એ ક�યાણને માગ� ચાલી શકતો નથી. જમે સુંદર ભ�સનું દૂધ હોય તેમાં
સાકર ઘોળી હોય ને તેમાં સપ�ની લાળ પડી એટલે એ સાકર ને દૂધ હતું તે ઝેર થયું, પછી તેને જ ેપીવે તેના �ાણ �ય,
તેમ બુિ� તો ઝાઝી છે; પણ એણે કોઈ મોટા સંતનો અથવા પરમે�રનો અવગુણ લીધો છે; તે અવગુણ�પ દોષ એની
બુિ�માં આ�યો છે તે સપ�ની લાળ સરખો છે માટે એ તો ક�યાણને માગ� �ાંથી ચાલે ? પણ જો કોઈક એના મુખની
વાત સાંભળે તો તે સાંભળનારાની બુિ� પણ સ�સંગમાંથી પાછી પડી �ય છે અને એવી દૂિષત બુિ�વાળો �ાં �ાં
જ�મ ધર ે�યાં �યાં ભગવાનનો અથવા ભગવાનના ભ�નો �ોહ જ કર ેઅને જનેી બુિ� એવી રીતે દૂિષત ન હોય ને તે
જો થોડી જ હોય તો પણ તે પોતાના ક�યાણને અથ� જતન કરતો થકો પાછો પડતો નથી.”

3. ગઢડા �થમ ૫૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��-ઉ�ર કરો.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “�વને ભજન-�મરણનો તથા
વત�માનનો એક �ઢાવ કેમ રહેતો નથી ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો અશુભ એવા જ ેદેશ, કાળ, િ�યા
અને સંગ તેને યોગે કરીને રહેતો નથી. અને તે �ઢાવ પણ �ણ �કારનો છે. ઉ�મ, મ�યમ અને કિન�. તેમાં જો ઉ�મ
�ઢતા હોય અને દેશ, કાળ, િ�યા અને સંગ એ જો અિત ભૂંડા થાય તો તે ઉ�મ �ઢતાને પણ ટાળી નાખે તો મ�યમ
અને કિન� �ઢતાની તો શી વાત કહેવી ? અને દેશ, કાળ, િ�યા અને સંગ એ અિત ભૂંડા થાય ને તેમાં પણ �ઢતા જમે
છે એમ ને એમ જો રહે તો એને પૂવ�નું ભાર ેબીજબળ છે. ને ભાર ેપુ�� છે અને દેશ, કાળ, િ�યા અને સંગ અિત પિવ�
છે અને તેમાં પણ જો એની બુિ� મિલન થઈ �ય છે તો એને પૂવ�જ�મનું તથા આ જ�મનું કોઈ મોટંુ પાપ છે તે નડે છે
અથવા કોઈ મોટા ભગવાનના ભ�નો �ોહ થઈ ગયો છે તે એને નડે છે; કેમ જ,ે દેશ, કાળ, િ�યા અને સંગ �ડા છે તો
પણ એનું અંતર ભૂંડંુ થઈ �ય છે. માટે હવે જો મોટાપુ�ષની સેવામાં ખબડદાર થઈને રહે તો એનાં પાપ બળીને ભ�મ
થઈ �ય અને જો અિત પાપીનો સંગ થાય તો પાપનો વધારો થાય અને કાંઈક સુકૃત હોય તે પણ નાશ પામે. અને
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મિદરાપાનની કરનારીયો જ ેપાતય� તેના ગળામાં હાથ નાંખીને બેસે અને પછી પરમે�રનો વાંક કાઢે જ,ે ‘મા�ં મન
કેમ ઠેકાણે રા�યું નિહ?,’ તેને તો મહામૂખ� �ણવો.”

4. ગઢડા �થમ ૬૨ ( para.9)

પછી િનિવ�કારાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િન�ય હોય તોય પણ �ડા ગુણ તો આવતા નથી અને માન ને ઈ�યા� તો
િદવસે-િદવસે વધતાં �ય છે, તેનું શું કારણ હશે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન પાસે એક અમૃત લાવીએ
અને િશંગિડયો વછનાગ લાવીએ અને દૂધપાક ને સાકર લાવીએ અને અફીણ લાવીએ, અને તે સવ�ને ભગવાનના
થાળમાં ધરીએ, તો પણ જનેો જવેો ગુણ હોય તેનો તેવો ને તેવો જ રહે પણ પલટાઈ �ય નિહ, તેમ જ ે�વ આસુરી
અને અિત કુપા� હોય તે ભગવાનને સમીપે આવે તોય પણ પોતાના �વભાવને મૂકે નિહ. પછી એ કોઈક ગરીબ
હિરભ�નો �ોહ કર ેતેણે કરીને એનું ભૂંડંુ થાય. શા માટે જ,ે ભગવાન સવ�માં અંતયા�મી�પે કરીને ર�ા છે; તે પોતાની
ઈ�છા આવે �યાં તેટલી સામથ� જણાવે છે. માટે તે ભ�ને અપમાને કરીને તે ભગવાનનું અપમાન થાય છે, �યાર ેતે
અપમાનના કરનારાનું અિતશય ભૂંડંુ થઈ �ય છે, જમે િહર��કિશપુ હતો તેણે િ�લોકીને પોતાને વશ કરી રાખી હતી
એવો બળવાન હતો પણ તેણે જો ��ાદ�નો �ોહ કય� તો ભગવાને �તંભમાંથી નૃિસંહ�પે �ગટ થઈને તે
િહર��કિશપુનો નાશ કરી ના�યો, એમ િવચારીને ભગવાનના ભ� હોય તેને અિતશય ગરીબપણું પકડવું પણ કોઈનું
અપમાન કરવું નિહ. કાં જ,ે ભગવાન તો ગરીબના અંતરને િવષે પણ િવરાજમાન ર�ા છે તે એ ગરીબના અપમાનના
કરતલનું ભૂંડંુ કરી નાખે છે. એવું �ણીને કોઈ અ�પ �વને પણ દુઃખવવો નિહ અને જો અહંકારને વશ થઈને જનેે તેને
દુઃખવતો ફર ેતો ગવ�ગજંન એવા જ ેભગવાન તે અંતયા�મી�પે સવ�માં �યાપક છે તે ખમી શકે નિહ. પછી ગમે તે �ારે
�કટ થઈને એ અિભમાની પુ�ષના અિભમાનને સારી પેઠે નાશ કર ેછે, તે માટે તે ભગવાનથી ડરીને જ ેસાધુ હોય તેને
લેશમા� અિભમાન રાખવું નિહ અને એક કીડી જવેા �વને પણ દુઃખવવો નિહ એજ િનમા�ની સાધુનો ધમ� છે.”

5. ગઢડા �થમ ૭૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે કીત�ન ભિ�ની સમાિ� કરીને માંહોમાંહી ��-ઉ�ર કરો.” પછી સોમલે ખાચરે
�� પૂ�ો જ,ે “ભગવાન પોતાના ભ�ના સવ� અપરાધ માફ કર ેછે, પણ એવો કયો અપરાધ છે જ ેભગવાન માફ ન
કર ે?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “બી� સવ� અપરાધ માફ કર ેછે, પણ ભગવાનના ભ�નો �ોહ કર ેએ
અપરાધને ભગવાન માફ નથી કરતા, માટે ભગવાનના ભ�નો કોઈ �કાર ે�ોહ કરવો નિહ. અને વળી ભગવાનના સવ�
અપરાધ થકી જ ેભગવાનના આકારનું ખંડન કરવું એ મોટો અપરાધ છે, તે માટે એ અપરાધ તો �ારયે પણ કરવો
નિહ અને એ અપરાધ કર ેતો એને પંચ મહાપાપ કરતાં પણ અિધક પાપ લાગે છે. અને ભગવાન તો સદા સાકાર મૂિત�
છે, તેને જ ેિનરાકાર સમજવા એ જ ભગવાનના આકારનું ખંડન કયુ� કહેવાય છે. અને પુ�ષો�મ એવા જ ેભગવાન તે જે
તે કોિટ સૂય�, ચં� સરખું તજેોમય એવું પોતાનું અ�રધામ તેને િવષે સદા િદ�યાકાર થકા િવરાજમાન છે અને ���પ
એવા જ ેઅનંત કોિટ મુ� તેમણે સે�યા છે ચરણકમળ જનેા એવા છે. અને પર�� પુ�ષો�મ એવા જ ેએ ભગવાન તે
જ પોતે કૃપાએ કરીને �વના ક�યાણને અથ� પૃ�વીને િવષે �કટ થાય છે �યાર ેજ ેજ ેત�વનો અંગીકાર કર ેછે. તે સવ�
ત�વ ���પ છે, કાં જ ેરામ કૃ�ણાિદક અવતારને િવષે �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ એ �ણ દેહ તથા ��ત, �વ�� અને
સુષુિ� એ �ણ અવ�થા તે જણાય છે તથા દશ ઇિ��યો, પંચ �ાણ ઈ�યાિદક સવ� ત�વ મનુ�યની પેઠે જણાય છે, પણ
એ સવ� �� છે પણ માિયક નથી, તે માટે એ ભગવાનના આકારનું ખંડન �ારયે પણ ન કરવું.”

6. ગઢડા �થમ ૭૭ ( para.2)

અને મુિન માંહોમાંહી ��-ઉ�ર કરતા હતા. પછી એક મુિનએ અણસમજણે કરીને ભગવાનના િન�યનું બળ લઈને
ધમ�ને ખોટા જવેા કરવા માં�યા. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનના �ાનની ઓ�ય લઈને જ ેધમ�ને ખોટા
કરી નાંખે તેને અસુર �ણવો. અને ભગવાનના �વ�પમાં તો એવા ક�યાણકારી અનંત ગુણ ર�ા છે. તે
�ીમદ્ ભાગવતને િવષે �થમ �કંધમાં પૃ�વીએ ધમ� ��યે ક�ા છે. માટે જનેે ભગવાનનો આશરો હોય તેમાં તો
ભગવાનના ક�યાણકારી ગુણ આવે છે. અને જનેે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય હોય તેમાં એકાદશ �કંધમાં ક�ા એવા
જ ેસાધુના �ીશ લ�ણ તે આવે છે. માટે જમેાં �ીશ લ�ણ સંતના ન હોય તેને પૂરો સાધુ ન �ણવો અને જનેે
ભગવાનનો િન�ય હોય તેના હૈયામાં તો �ભુના ક�યાણકારી ગુણ જ�ર આવે અને �ાર ે�ભુના ગુણ સંતમાં આવે
�યાર ેતે સાધુ �ીશ લ�ણે યુ� હોય, માટે આજથી જ ેકોઈ પંચ વત�માન�પ જ ેધમ� તેને મૂકીને �ાનનું કે ભિ�નું બળ
લેશે તે ગુ� �ોહ◌ી, વચન �ોહ◌ી છે. અને એવી ધમ�ભંગ વાત જ ેકોઈ કરતો હોય તેને િવમુખ કહેવો. અને એમ કહેવું
જ,ે ‘તમે તો અસુરનો પ� લીધો છે તે અમે નિહ માનીએ.’ એમ કહીને તે અધમ�ની વાતને ખોટી કરી નાંખવી.”

7. સારંગપુર ૧૦ ( para.2)
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અને સાધુ કીત�ન ગાતા હતા. તે કીત�ન રખાવીને �ી�મહારાજ ેતે ગામના માણસ આગળ વાત કરી જ,ે “આ સંસારને
િવષે ધમ�વાળા અને અધમ� એ બે �કારના માણસ છે. તેમાં ધમ�વાળા જ ેમાણસ હોય, તે ચોરી તથા પર�ીનો સંગ
તથા ચાડીચુગલી એ આિદક સવ� પાપનો �યાગ કરીને ને પરમે�રથી ડરીને ધમ�મયા�દામાં ચાલે છે. તેનો સંસારમાં જે
પોતાના કુટંુબી હોય અથવા કોઈ બી� હોય પણ તે સવ� િવ�ાસ કર ેને તે જ ેબોલે તે વચન સૌને સ�ય જ ભાસે અને
એવા જ ેધમ�વાળા હોય તેને જ સાચા સંતનો સમાગમ ગમે. અને જ ેઅધમ� માણસ હોય તે તો ચોરી, પર�ીનો સંગ,
મ�માંસનું ભ�ણ, વટલવું, વટલાવવું એ આિદક જ ેસવ� કુકમ� તેને િવષે જ ભરપૂર હોય ને તેનો સંસારમાં કોઈ િવ�ાસ
કર ેજ નિહ ને એનાં સગાં હોય તે પણ કોઈ એનો િવ�ાસ ન કર ેઅને એવા જ ેઅધમ� હોય તેને સાચા સંતનો સમાગમ
તો ગમે જ નિહ અને જો કોઈ બીજો તે સંતનો સમાગમ કર ેતો તેનો પણ �ોહ કર.ે માટે જનેે ક�યાણને ઈ�છવું તેને
અધમ�ને માગ� ચાલવું જ નિહ અને ધમ�વાળાને માગ� ચાલીને સાચા સંતનો સમાગમ કરવો, તો િન�ય જ એ �વનું
ક�યાણ થાય એમાં કાંઈ સંશય નથી.” એટલી વાતા� કરી તેને સાંભળીને તે ગામના કેટલાક માણસે �ી�મહારાજનો
આ�ય કય�.

8. સારંગપુર ૧૪ ( para.2)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનના ભ� હોય તે ભગવાનનાં ધામ જ ેવૈકંુઠાિદક તેને પામીને
પાછા પડતા નથી, એમ ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે; અને જ ેપડતો હશે તે શે દોષે કરીને પાછો પડતો હશે?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કોણ ભગવાનના ધામને પામીને પાછો પ�યો છે ? એક તો બતાવો.” પછી �વયં�કાશાનંદ
�વામીએ ક�ું જ,ે “એક તો વૈકંુઠમાંથી જય િવજય ભગવાનના પાષ�દ પ�યા અને ગોલોકમાંથી રાિધકા� ને �ીદામા
પ�યા.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જય િવજય પ�યા એ તો ભગવાને પોતાના સંતનો મિહમા દેખાડવા સા�
પા�યા જ,ે ‘સનકાિદક જવેા સંતનો �ોહ કર ેતો વૈકંુઠાિદક જવેા ધામને પા�યો હોય તોય પણ પડી �ય છે;’ અને જય
િવજય તો પાછા �ીજ ેજ�મે ભગવાનના વૈકંુઠધામમાં પહો�ંયા; માટે એ કાંઈ પ�યા ન કહેવાય. એ તો ભગવાનની
ઈ�છાએ થયું, અને પ�યો તો તે કહેવાય જ;ે જનેે પાછો ભગવાનનો સંબંધ જ ન રહે. અને ગોલોકથી રાિધકા� પ�યા તે
પણ ભગવાનની જ ઈ�છા હતી અને પોતાને પણ મનુ�યદેહ ધરીને અનંત �વનો ઉ�ાર કરવો હતો. અને પોતાનાં
ક�યાણકારી જ ેચિર� તેને િવ�તારવાં હતા, માટે રાિધકા�ને કોઈ પ�યા કહે તો ભગવાન પણ તે ભેળે પ�યા કહેવાય,
તે સા� ભગવાનની ઈ�છાએ જ ેગોલોકથી પૃ�વીને િવષે આ�યા એ તે કાંઈ પ�યા ન કહેવાય. એ ઠેકાણે તો ભગવાનની
જ ઈ�છા �ણવી. તે ભગવાનની ઈ�છાએ તો અ�રધામમાંથી પણ દેહ ધર,ે અને જડ હોય તે ચૈત�ય થઈ �ય અને
ચૈત�ય હોય તે જડ થઈ �ય. કેમ જ,ે ભગવાન તો અિત સમથ� છે તે જમે કર ેતેમ થાય, પણ તે ભગવાનની ઈ�છા િવના
તો ભગવાનના ધામને પામીને કોઈ પડે જ નિહ. અને જ ેપડે છે તે તો આધુિનક અપ� ભ� હોય તે સાધનકાળમાંથી
જ પડે છે, તે તો યોગ�� કહેવાય; પણ વૈરા�ય, આ�િન�ા, ભગવાનની ભિ� અને ��ચયા�િદક જ ેધમ� તેણે કરીને
જ ેિસ� થાય તે તો જવેા �ેત�ીપને િવષે મુ� છે તે સરખા છે, તે તો કોઈ કાળે પડતા નથી.”

9. કાિરયાણી ૧૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનને �સ� કરવાને અથ� નારદ�એ કેટલાક યુગ પય��ત ટાઢ-તડકાને તથા
ભૂખ-તરસને સહન કરીને મહાતપ કયુ�, અને તે તપે કરીને ભગવાનને રા� કયા�. એવી રીતે જ ેિવવેકી હોય તે તો
�ણીને પોતાનાં દેહ, ઇિ��યોને દમીને તપ કર ેછે, માટે જ ેિવવેકી સાધુ હોય તેને તો �ણીને દેહઇિ��યોને ક� થાય
એમ વ�યુ� જોઈએ, તો ઈ�ર ઈ�છાએ જ ેકાંઈ ક� આવે તેને શીદ ટાળવાને ઈ�છે ? અને વળી �યાગી સાધુને તો
પોતાના મનમાં એમ �ઢ �િચ રાખી જોઈએ જ,ે ‘માર ેતો દેવલોક, ��લોક અને વૈકંુઠાિદક લોકના જ ેપંચિવષય
સંબધી ભોગસુખ તે નથી જોઈતાં, અને માર ેતો હમણાં દેહ છતે તથા દેહનો �યાગ કરીને બદિરકા�મ તથા �ેત�ીપમાં
જઈને ને તપ કરીને ભગવાનને રા� કરવા છે. તે એક જ�મ તથા બે જ�મ તથા સહ� જ�મ સુધી પણ તપ કરીને જ
ભગવાનને રા� કરવા છે.’ અને �વનું ક�યાણ તો આટલી જ વાતમાં છે જ,ે ‘�કટ �માણ એવા જ ે�ીકૃ�ણ નારાયણ
તેનું જ કયુ� સવ� થાય છે, પણ કાળ, કમ� ને માયાિદક કોઈનું કયુ� કાંઈ થતું નથી.’ એવી રીતે ભગવાનને િવષે જ એક
કતા�પણું સમજવું એ જ ક�યાણનું પરમ કારણ છે. અને જ ેતપ કરવું તે તો ભગવાનની �સ�તાનું કારણ છે. અને તે
તપને િવષે પણ જવેો રાિધકા� તથા લ�મી� ભગવાનને િવષે �ેમલ�ણા ભિ�એ કરીને ભાવ રાખે છે તેવો ભાવ
રાખવો. અને જો તપ ન કર ેને ભગવાનને જ સવ�કતા� �ણે તોય પણ જ�મ-મરણના દુઃખથી તો �વ તરી �ય, પણ
તપ કયા� િવના તે �વ ઉપર ભગવાનનો રા�પો થાય નિહ. અને જ ે�વ ભગવાનને સવ� કતા�હતા� નથી �ણતો તો
તેથી બીજો કોઈ પાપી નથી. અને ગૌહ�યા, ��હ�યા, ગુ��ીનો સંગ તથા ��વે�ા સ�ુ�નો �ોહ તે થકી પણ એને
વધુ પાપી �ણવો; કાં જ,ે ભગવાન િવના બી� જ ેકાળ, કમા�િદક તેને એ કતા� �ણે છે, માટે એવો જ ેનાિ�તક ચંડાળ
હોય તેની તો છાયામાં પણ ઊભું રહેવું નિહ, ને ભૂ�યમાં પણ તેના મુખનું વચન સાંભળવું નિહ. અને જ ેભગવાનના
ભ� હોય તે ભગવાનને �તાપે કરીને ��ા, િશવ, શુક�, નારદ તે જવેા પણ થાય અને �કૃિતપુ�ષ જવેા પણ થાય



8/5/2019 �ોહ

localhost/save%5d/�ોહ.php 4/11

અને �� તથા અ�ર જવેા પણ થાય, તો પણ �ીપુ�ષો�મનારાયણ જવેો થવાને તો કોઈ સમથ� નથી. માટે જનેો સંગ
કયા� થકી તથા જ ેશા� સાંભળવા થકી ભગવાનની ઉપાસનાનું ખંડન થઈને �વામી સેવકભાવ ટળી જતો હોય, તો તે
સંગનો તથા તે શા�નો �પચની પેઠે ત�કાળ �યાગ કરવો.”

10. લોયા ૧ ( para.6)

અને વળી ભજનાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “કિન�, મ�યમ અને ઉ�મ; એ �ણ �કાર ેજ ેભગવાનનું �ાન તેનું શું
�વ�પ છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કિન� �ાનવાળો તે તો �થમ ભગવાનનો �તાપ દેખીને િન�ય કરે
અને પછી તેવો �તાપ ન દેખાય ને ભગવાનનો કોઈક દુ� �વ �ોહ કરતા હોય તેનું કાંઈ ભૂંડંુ ન થાય �યાર ેતેને િન�ય
રહે નિહ, એને કિન� �ાનવાળો કહીએ. અને મ�યમ �ાનવાળો જ ેહોય તે તો �ાર ેભગવાનનાં શુભ-અશુભ એવા
મનુ�ય ચિર�ને દેખે �યાર ેતેમાં મોહ થાય ને િન�ય રહે નિહ, તેને મ�યમ �ાનવાળો કહીએ. અને ઉ�મ �ાનવાળાને
તો એમ વત� જ,ે ભગવાનને ગમે તેવી શુભ-અશુભ િ�યાને કરતા દેખીને પણ તેમાં મોહ થાય નિહ ને િન�ય �ય નિહ
તથા જણેે પોતાને િન�ય કરા�યો હોય ને તે જ વળી કહે જ,ે ‘એ ભગવાન નથી.’ �યાર ેતેને એમ �ણે જ,ે ‘એનું માથું
ફયુ� છે.’ એવો જ ેહોય તેને ઉ�મ �ાનવાળો કહીએ. અને તેમાં જ ેકિન� �ાનવાળો તે તો અનેક જ�મે કરીને િસ�
થાય અને મ�યમ �ાનવાળો બે-�ણ જ�મે કરીને િસ� થાય અને ઉ�મ �ાનવાળો તે જ જ�મે કરીને િસ� થાય.”
એવી રીતે વાતા� કરી.

11. લોયા ૧ ( para.10)

પછી નાના િશવાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�ારકે તો ભગવાનના ભ�નો મિહમા અિતશય સમ�ય છે ને
�ારકે તો અિતશય સમ�તો નથી, તેનું શું કારણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સંત છે તે તો ધમ�વાળા છે, તે
�ાર ેકોઈકને અધમ�માં ચાલતો દેખે �યાર ેતેને ટોકે, પછી જ ેદેહાિભમાની હોય તેને સવળો િવચાર કરીને િશ�ા �હણ
કરતા આવડે નિહ ને સામો તે સંતનો અવગુણ લે; માટે �ાં સુધી એને દુઃખાડીને કહે નિહ �યાં સુધી માહા��ય રહે ને
�ાર ેિહતની વાત પણ દુઃખાડીને કહે �યાર ેઅવગુણ લે ને માહા��ય ન �ણે. અને જનેે સંતનો અવગુણ આ�યો તેને
કોઈ રીતે �ાયિ�તે કરીને પણ શુ� થવાતું નથી. જમે કામાિદક દોષના પાપ-િનવારણ છે, તેમ સંતના �ોહનું પાપ-
િનવારણ છે નિહ. ને જમે કોઈને �ય રોગ થાય તેને ટા�યાનું કોઈ ઔષધ નથી, તે તો િન�ય મર;ે તેમ જનેે સંતનો
અવગુણ આ�યો તેને તો �યરોગ થયો �ણવો, તે તો પાંચ િદવસ મોડો-વહેલો િન�ય િવમુખ થશે. અને વળી જમે
મનુ�યના હાથ, પગ, નાક, આં�ય, આંગળીઓ એ આિદક જ ેઅંગ તે કપાય તો પણ એ મનુ�ય મૂઓ કહેવાય નિહ,
અને �ાર ેધડમાંથી માથું કપાઈ �ય �યાર ેતેને મૂઓ કહેવાય; તેમ હિરજનનો જનેે અવગુણ આવે તેનું તો માથું
કપાણું. અને બી� વત�માનમાં કદાિચત્ ફેર પડે તો અંગ કપાણું કહેવાય પણ તે �વે ખરો, કહેતાં તે સ�સંગમાં ટકે
ખરો; અને જનેે સંતનો અવગુણ આ�યો તે તો િન�ય સ�સંગથી �ાર ે�યાર ેિવમુખ જ થાય, એ એનું માથું કપાણું
�ણવું.”

12. લોયા ૧૬ ( para.6)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “એવો કયો એક અવગુણ છે જ,ે જણેે કરીને સવ� ગુણમા� તે દોષ�પ થઈ
�ય છે ? તે કહો.” �યાર ે�ીપાત્ દેવાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભ�નો જ ે�ોહ કર ેતેના જ ેસવ� ગુણ તે
દોષ�પ થઈ �ય છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ઉ�ર પણ ખરો, પણ અમે તો એનો ઉ�ર બીજો ધાય� છે
જ,ે સવ� ગુણે સંપ� હોય ને જો ભગવાનને અિલંગ સમજતો હોય પણ મૂિત�માન ન સમજ,ે એ મોટો દોષ છે; એણે કરીને
એના બી� સવ� ગુણ દોષ�પ થઈ �ય છે.”

13. લોયા ૧૬ ( para.7)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “સંતનો અભાવ શાણે કરીને આવે છે ? તે કહો.” પછી એનો ઉ�ર પરમહંસે
કરવા માં�યો પણ થયો નિહ. �યાર ે�ી�મહારાજ ેએનો ઉ�ર કય� જ,ે “જનેે માન હોય તેને સંતનો અભાવ આવે છે.
કેમ જ,ે જ ેમાની હોય તેનો એવો �વભાવ હોય જ,ે જ ેપોતાને વખાણે તેમાં સો અવગુણ હોય તે સવ�ને પ�યા મૂકીને
તેમાં એક ગુણ હોય તેને બહુ માને; અને જ,ે પોતાને વખાણતો ન હોય ને તેમાં સો ગુણ હોય તે સવ�ને પ�યા મૂકીને તેમાં
કોઈક જવેો-તેવો એક અવગુણ હોય તેને બહુ માનીને તેનો �થમ તો મન તથા વચન; તેણે કરીને �ોહ કર ેને પછી દેહે
કરીને પણ �ોહ કર.ે માટે એ માન�પ મોટો દોષ છે. અને તે માન સમજુમાં જ હોય ને ભોળામાં ન હોય એમ �ણવું
નિહ; ભોળામાં તો સમજુ કરતાંય ઝાઝંુ હોય છે.”
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14. લોયા ૧૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પોતાની મેળે બો�યા જ,ે “જુવોને, ભગવાનની માયાનું બળ કેવું છે ! જણેે કરીને િવપરીતપણું ઘણું
થાય છે; કેમ જ,ે �થમ કેવો સારો જણાતો હોય ને પછી અિતશય ભૂંડો થઈ �ય છે !” એમ કહીને પછી વળી પરમહંસ
��યે બો�યા જ,ે “આજ તો �� પૂછો તો વાતા� કરીએ.” �યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! �થમ સારો
હોય ને �તુિત કરતો હોય અને તેનો તે પાછો િનંદા કરવા માંડે છે; માટે સૂઝે એવો દેશ, કાળ, િ�યા, સંગ િવષમ થાય તો
પણ સારો ને સારો જ રહે, પણ કોઈ રીતે િવપરીત મિત થાય નિહ; તે શાણે કરીને થાય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “જનેે દેહનો અનાદર હોય ને �ઢ આ�િન�ા હોય ને પંચિવષયમાં વૈરા�ય હોય અને ભગવાનનો માહા��યે સિહત
યથાથ� િન�ય હોય, એવાને સૂઝે એવું દેશકાળાિદકનું િવષમપણું થાય તો પણ એની મિત અવળી થાય નિહ; અને જે
દેહાિભમાની હોય ને પંચિવષયનો અિતશય અભાવ ન થયો હોય, તેને �ાર ેસંત એ િવષયનું ખંડન કર,ે �યાર ેતે સંત
મોટેરા હોય તેનો પણ અભાવ આવે ને ભગવાનનો પણ અભાવ આવે. અને ભગવાનનો તો યથાથ� િન�ય હોય તો પણ
જો પંચિવષયનો અ�યંત અભાવ ન થઈ ગયો હોય ને તેની આસિ� હોય ને તે િવષયનું મુ�ાનંદ �વામી જવેા ખંડન
કર ેતો તેનું માથું શ�ે કરીને મુકાવી દે એવો �ોહ કર.ે”

15. લોયા ૧૭ ( para.3)

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

16. 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 �ોહ◌ી 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 દાસાનુદાસ થઇને
િનમા�નીપણે વત�વું તે જ �ડંુ છે.”

17. ગઢડા મ�ય ૧ ( para.3)

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



8/5/2019 �ોહ

localhost/save%5d/�ોહ.php 6/11

ઉપર રીસ ચડે અને તેનો �ોહ થાય પણ તેનું વચન મનાય નિહ. એવું જનેા અંતરમાં વત�તું હોય તેને મોહ કહીએ તે
ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જે

18. ગઢડા મ�ય ૯ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “કીત�ન બોલીએ.” પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “�યો, પરમે�રની વાતા� કરીએ.”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાનમાગ� તો એવો સમજવો જ,ે કોઈ રીતે ભગવાનના �વ�પનો �ોહ થાય નિહ. અને
કોઈક કાળે ભગવાનના વચનનો લોપ થતો હોય, તો તેની િચંતા નિહ; પણ ભગવાનના �વ�પનો �ોહ થવા દેવો નિહ.
અને જો ભગવાનનું વચન કાંઇક લોપાયું હોય તો તે ભગવાનની �ાથ�ના કરીને પણ છૂટકો થાય, પણ ભગવાનના
�વ�પનો �ોહ કય� હોય, તો તેનો કોઈ રીતે છૂટકો થાય નિહ. માટે જ ેસમજુ હોય તેને ભગવાનના વચનમાં તો જટેલું
પોતાની સામથ� �માણે રહેવાય તેટલું અવ�ય રહેવું, પણ ભગવાનની મૂિત�નું બળ અિતશય રાખવું જ,ે ‘સવ�પરી ને
સદા િદ�ય સાકારમૂિત� અને સવ� અવતારનું અવતારી એવું જ ેભગવાનનું �વ�પ છે, તે જ મને �ા� થયું છે.’ અને જે
એમ �ણતો હોય ને તેથી જો કદાિચત્ સ�સંગથી બાહેર નીસરી જવાણું, તોય પણ તેને ભગવાનની મૂિત�માંથી હેત
ટળતું નથી. અને તે હમણાં તો સ�સંગથી બાહેર છે, પણ દેહ મૂકીને તો અંતે ભગવાનનું જ ેઅ�રધામ તેને િવષે
ભગવાનને સમીપે જશે. અને હમણે સ�સંગમાં રહેતો હશે અને શા�ના વચનમાં પણ રહેતો હશે અને તેને જો
ભગવ��વ�પની િન�ા પાકી નિહ હોય, તો તે �ાર ેદેહ મૂકશે �યાર ેકાં તો ��ાના લોકમાં જશે ને કાં તો કોઈક
બી� દેવતાના લોકમાં જશે પણ તે પુ�ષો�મ ભગવાનના ધામને િવષે નિહ �ય. તે માટે પોતાને સા�ાત્ મ�યું જે
ભગવાનનું �વ�પ તેને સદા િદ�ય સાકારમૂિત� ને સવ� અવતારનું કારણ અવતારી એવું �ણવું. અને જો એમ ન �ણે ને
િનરાકાર �ણે ને બી� અવતાર જવેા �ણે તો એનો �ોહ કય� કહેવાય. અને જમે અજુ�ન હતા તેને તો ભગવ��વ�પનું
બળ હતું અને યુિધિ�ર રા�ને તો શા�ના વચનનું બળ હતું. પછી �ાર ેભારતી લડાઈ થઇ �યાર ે�ીકૃ�ણભગવાને
અજુ�નને ક�ું જ ે-

19. ગઢડા મ�ય ૨૮ ( para.2)

પછી દવે �ાગ�એ ક�ું જ,ે “�ીમદ્ ભાગવત જવેો કોઈ �ંથ નથી.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીમદ્ ભાગવત
તો સા� જ છે, પણ �કંદપુરાણને િવષે �ીવાસુદેવમાહા��ય છે તે જવેો કોઈ �ંથ જ નથી; કાં જ,ે એ �ંથને િવષે ધમ�,
�ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તથા અિહંસાપણું એમનું અિતશય �િતપાદન કયુ� છે.” એમ કહીને પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “વા�મીિક રામાયણને િવષે અને હિરવંશને િવષે અિતશય િહંસાનું �િતપાદન કયુ� છે અને રઘુનાથ� પણ
�િ�યની �કૃિતએ વ�યા� છે. અને રઘુનાથ�ને િવષે શરણાગતવ�સલપણું તો ખ�ં, પણ જ ેશરણાગત હોય ને તે જો
જરાય વાંકમાં આ�યો હોય, તો તેનો ત�કાળ �યાગ કરી દે; જો સીતા�ને માથે લગારકે લોકાપવાદ આ�યો, તો અિત
વહાલા હતા પણ ત�કાળ �યાગ કરી દીધો.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “એવી તો રામાનંદ �વામીની �કૃિત
હતી.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમારી �કૃિત તો એવી નથી; અમાર ેતો પરમે�રના ભ� ઉપર અિતશય
દયા વત� છે. અને પાંડવોને િવષે પણ અજુ�નની �કૃિત બહુ દયાળુ હતી. અને પુ�ષમા�ને િવષે તો રામચં�� તથા
અજુ�ન એવો કોઈ પુ�ષ નથી અને સીતા� ને �ૌપદી, એવી કોઈ �ીમા�માં �ીઓ નથી. હવે અમે અમારી જ ે�કૃિત
છે, તે કહીએ છીએ જ,ે અમારો દયાળુ �વભાવ છે, તો પણ જ ેહિરભ�નો �ોહ◌ી હોય તેનો તો અમાર ેઅભાવ આવે
છે. અને હિરભ�નું ઘસાતું જો કોઈ બો�યો હોય અને એને જો હંુ સાંભળું, તો તે સાથે હંુ બોલવાને ઘણો ઈ�છંુ પણ
બોલવાનું મન જ થાય નિહ. અને જ ેભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી કર ેતે ઉપર તો અમાર ેઅિતશય રા�પો થઈ
�ય છે. અને અમારી �કૃિત એમ છે જ,ે ‘થોડીક વાતમાં કુરા� પણ ન થઉં, ને થોડીક વાતમાં રા� પણ ન થઉં’ અને
�ાર ેજમેાં રા� થયાનો કે કુરા� થયાનો �વભાવ બહુ િદવસ સુધી જોઉં છંુ, �યાર ેરા�પો ને કુરા�પો થાય છે, પણ
કોઈના ક�ા-સાંભ�યા થકી કોઈની ઉપર રા�પો કે કુરા�પો થતો નથી. અને જનેો જટેલો ગુણ મારા મનમાં જણાઈ
�ય છે, તેટલો તેનો ગુણ આવે છે. અને માર ેતો એ જ અંગ છે જ,ે ‘જો ભગવાનનો ખરખેરો ભ� હોય તો હંુ તો તે
ભગવાનના ભ�નો પણ ભ� છંુ અને હંુ ભગવાનના ભ�ની ભિ� ક�ં છંુ.’ એ જ માર ેિવષે મોટો ગુણ છે. અને
એટલો ગુણ જમેાં ન હોય તો તેમાં કોઈ �તની મો�પ શોભે નિહ.

20. ગઢડા મ�ય ૨૮ ( para.3)

અને ભગવાનના ભ�નો જનેે જનેે અભાવ આ�યો છે, તે અિતશય મોટા હતા તો પણ પોતાની પદવી થકી પડી ગયા
છે. અને જનેું �ડંુ થાય છે, તે પણ ભગવાનના ભ�ની સેવામાંથી જ થાય છે અને જનેું ભૂંડંુ થાય છે, તે પણ ભગવાનના
ભ�ના �ોહમાંથી જ થાય છે. અને વળી �વને ભગવાનને રા� કયા�નો ઉપાય તો મન, કમ�, વચને ભગવાનના
ભ�ની સેવા કરવી એ જ છે, અને ભગવાનના ભ�નો �ોહ કરવો એ જ ભગવાનને કુરા� કરવાનો ઉપાય છે. માટે
અમારો તો એ જ િસ�ાંત છે જ,ે ‘ભગવાનનો રા�પો હોય ને ભગવાનના ભ�નો સંગ હોય તો ભગવાનથી અનંત વષ�
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સુધી છેટે રહીએ તો પણ કાંઈ મનમાં શોક ન થાય અને ભગવાનની પાસે રહેતા હોઈએ ને જો ભગવાનનો રા�પો ન
હોય તો તેને હંુ સા� નથી �ણતો.’ અને સવ� શા�નું પણ એ જ સાર છે જ,ે ‘ભગવાનનો જમે રા�પો હોય તેમ જ
કરવું.’ અને જમે ભગવાનનો રા�પો હોય તેમ જ ેન કર ેતેને ભગવાનના માગ� થકી પ�યો �ણવો. અને જનેે ભગવાન
ને ભગવાનના ભ�નો સંગ છે, ને ભગવાનનો રા�પો છે, ને તે જો મૃ�યુલોકમાં છે તો પણ ભગવાનના ધામમાં જ છે;
કેમ જ,ે જ ેસંતની સેવા કર ેછે ને ભગવાનના ગમતામાં છે, તે ભગવાનને સમીપે જઈને જ િનવાસ કરશે. અને જો
ભગવાનના ધામમાં છે ને ભગવાનનો રા�પો નથી ને ભગવાનના ભ� ઉપર ઈ�યા� છે, તો તે ભ� ભગવાનના
ધામમાંથી પણ જ�ર હેઠો પડશે. માટે અમાર ેતો ભગવાનનો રા�પો થયા સા� જ�મોજ�મ ભગવાનના ભ�ની જ
સેવા કરવી છે, અને જમે અમારો િન�ય છે, તેમ જ તમાર ેપણ િન�ય કરવો.” પછી મુ�ાનંદ �વામી આિદક જ ેસવ�
હિરભ� હતા તેમણે હાથ જોડીને ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! અમાર ેપણ એ જ િન�ય રાખવો છે.” એમ કહીને સવ�
હિરભ� િવનિતએ સિહત �ી�મહારાજને પગે લા�યા. પછી વળી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ વાતા� જ ેઅમે કરી
છે તે કેવી છે ? તો વેદ, શા�, પુરાણ આિદક જ ેજ ેક�યાણને અથ� પૃ�વીને િવષે શ�દમા� છે, તે સવ�નું અમે �વણ
કરીને તેનું સાર કાઢીને આ વાતા� કરી છે. તે પરમ રહ�ય છે ને સારનું પણ સાર છે. અને પૂવ� જ ેજ ેમો�ને પામી ગયા છે
ને હવે જ ેજ ેપામશે ને હમણાં જ ેજ ેમો�ને માગ� ચા�યા છે, તે સવ�ને આ વાતા� છે, તે �વનદોરી �પ છે.”

21. ગઢડા મ�ય ૪૦ ( para.2)

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

22. ગઢડા મ�ય ૬૩ ( para.3)

અને વળી અમે અમારા અંતરની વાતા� કહીએ જ,ે �ાર ેઅમે અગનોતરાની સાલમાં માંદા થયા હતા, �યાર ેકૈલાસ ને
વૈકંુઠ દે�યામાં આ�યા ને નંદી�રની અસવારી ને ગ�ડની અસવારી પણ અમે કરી. એમ અમારા દીઠામાં આ�યું, પણ
તે સામથ�માં અમને કાંઈ સા� લા�યું નિહ. પછી તો અમે કેવળ સ�ા�પે રહેવા માં�યું �યાર ેસવ� ઉપાિધની શાંિત થઈ.
પછી તેમાં પણ અમને એમ િવચાર થયો જ,ે ‘સ�ા�પે રહેવું તેથી પણ ભગવાન ને ભગવાનના ભ� ભેળે દેહ ધરીને
રહેવું એ �ે� છે.’ માટે અમને એમ બીક લાગી જ,ે ‘રખે સ�ા�પે રહીએ ને પાછો દેહ ન ધરાય !’ માટે દેહ ધરીને
ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ની ભેળે રહીએ ને તેને અથ� જ ેસેવા બની આવે એ જ અિતશય �ે� સાધન છે. અને
�ાર ે�વને અંત સમો આવે છે, �યાર ેઅનંત �તની આિધ ને �યાિધ �કટ થાય છે. પછી ભગવાન કે ભગવાનના
સંતનું જયાર ેદશ�ન થાય છે, �યાર ેસવ� દુઃખનો નાશ થઈ �ય છે. એવો ભગવાનનો ને ભગવાનના ભ�નો મિહમા
મોટો છે. અને ભગવાનના ભ� છે, તે તો કેવળ ��ની જ મૂિત�યો છે; એને િવષે તો મનુ�યભાવ લાવવો જ નિહ. અને
જમે પોતાના દેહના કુટંુબી હોય છે ને તેને તેના હેતને અથ� આપણે વઢીને કહીએ ને આપણને તે વઢીને કહે, પણ
અંતરમાં કોઈને આંટી પડતી નથી; તેમ ભગવાનના ભ� સંગાથે વ�યુ� જોઈએ. અને જનેે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�
સંગાથે આંટી પડી �ય છે, તે તો અમને દીઠો પણ ગમતો નથી ને તે ઉપરથી રીસ પણ કોઈ િદવસ ઊતરતી નથી. અને
આ સંસારમાં પંચ મહાપાપના કરનારાનો કોઈ િદવસ છૂટકો થાય; પણ ભગવાનના ભ�ના �ોહના કરનારાનો કોઈ
િદવસ છૂટકો થતો નથી. માટે ભગવાનના ભ�ની જ ેસેવા કરવી તે બરોબર કોઈ પુ�� નથી ને ભગવાનના ભ�નો
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�ોહ કરવો તે બરોબર કોઈ પાપ પણ નથી. માટે જનેે પોતાના �વને બળવાન કરવો હોય તેને તો ભગવાન કે
ભગવાનના ભ�ને મન, કમ�, વચને શુ� ભાવે કરીને સેવવા.”

23. વરતાલ ૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કાંઈક ��-ઉ�ર કરો,” પછી ગામ બૂવાના પટેલ કાનદાસ�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 �ોહ◌ી 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 �ોહ◌ી 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 �ોહ◌ી 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 કર ેતેણે સંપૂણ� ભગવાનની પ�ૂ કરી, અને તે િવના તો ચંદન-પુ�પાિદકે કરીને પજૂ ેછે તો પણ ભગવાનનો
�ોહ◌ી છે. માટે ભગવાનને જગતના કતા�હતા� �ણે અને મૂિત�માન �ણે તે ઉપર જ ભગવાન રા� થાય છે.

24. વરતાલ ૧૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમારો તો એવો �વભાવ છે જ,ે એક તો ભગવાન ને બી� ભગવાનના ભ� ને �ી�
�ા�ણ ને ચોથો કોઈક ગરીબ મનુ�ય; એ ચારથી તો અમે અિતશય બીયે છીએ જ,ે ‘રખે એમનો �ોહ થઈ �ય નિહ !’
અને એવા તો બી� કોઈથી અમે બીતા નથી. કેમ જ,ે એ ચાર િવના બી�નો કોઈક �ોહ કર ેતો તેના દેહનો નાશ થાય
પણ �વ નાશ પામે નિહ, અને એ ચારમાંથી એકેનો જો �ોહ કર ેતો તેનો �વ પણ નાશ પામી �ય છે.”

25. વરતાલ ૧૧ ( para.3)

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

26. વરતાલ ૧૪ ( para.2)

પછી વડોદરાના વાઘમોિડયા રામચં� ે�ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! જ ેકુપા� �વ જણાતો હોય ને
તેને પણ સમાિધ થઈ �ય છે. તેનું શું કારણ હશે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ધમ�શા�ને િવષે જ ેવણા��મના
ધમ� ક�ા છે તે થકી જ ેબા� વત�તો હોય તેને સવ� લોક એમ �ણે જ,ે ‘આ કુપા� માણસ છે.’ અને તે કુપા�ને ભગવાન
કે ભગવાનના સંતનો જો હૈયામાં ગુણ આવે તો એને એ મોટંુ પુ�� થાય છે અને વણા��મના ધમ� લો�યા હતા તેનું જે
પાપ લા�યું હતું તે સવ� નાશ થઈ �ય છે, અને તે �વ અિતશય પિવ� થઈ �ય છે. માટે એને ભગવાનના �વ�પમાં
િચ� ચોટેં છે �યાર ેસમાિધ થઈ �ય છે. અને જ ેપુ�ષ ધમ�શા�ે ક�ા એવા જ ેવણા��મના ધમ� તેને પાળતો હોય �યારે
તેને સવ� લોક ધમ�વાળો �ણે; પણ ભગવાન ને ભગવાનના સાધુ તેનો જો તે �ોહ કરતો હોય, તો તે સ�પુ�ષના �ોહનું
એવું પાપ લાગે છે જ,ે ‘વણા��મના ધમ� પા�યાનું જ ેપુ�� તેને બાળીને ભ�મ કરી નાખે છે.’ માટે સ�પુ�ષના �ોહનો
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કરનારો તે તો પંચ મહાપાપનો કરનારો તેથી પણ વધુ પાપી છે. શા માટે, જ,ે પંચ મહાપાપ કયા� હોય, તે તો સ�પુ�ષને
આશર ેજઈને છુટાય છે, પણ સ�પુ�ષનો �ોહ કર ેતેને તો કોઈ ઠેકાણે છૂ�ાનો ઉપાય નથી. કેમ જ,ે અ�ય ઠેકાણે પાપ
કયુ� હોય તે તો તીથ�માં જઈને છુટાય છે અને તીથ�માં જઈને પાપ કર ેતે તો વ�લેપ થાય છે. માટે સ�પુ�ષનો આશરો
કર ે�યાર ેગમે તેવો પાપી હોય તો પણ અિત પિવ� થઈ �ય છે ને તેને સમાિધ થઈ �ય છે. અને સ�પુ�ષનો �ોહ◌ી
હોય ને તે ગમે તેવો ધમ�વાળો જણાતો હોય તો પણ મહાપાપી છે ને તેને કોઈ કાળે ભગવાનનાં દશ�ન �દયને િવષે થાય
જ નિહ. માટે જનેે િવમુખ �વ પાપી �ણે છે તે પાપી નથી અને જનેે િવમુખ ધમ� �ણે છે તે ધમ� નથી.”

27. વરતાલ ૧૫ ( para.2)

તે સમામાં શોભારામ શા�ીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! દૈવી ને આસુરી; એ બે �કારના �વ છે. તે અનાિદ
કાળના છે કે કોઈક યોગે કરીને થયા છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “દૈવી ને આસુરી એ બે �કારના �વ છે, તે
�થમ તો �લયકાળે માયાને િવષે લીન થયા હતા; પછી �ાર ેજગતનો સગ� થાય છે �યાર ેતે બે �કારના �વ
પોતપોતાના ભાવે યુ� થકા ઊપજ ેછે. અને કેટલાક સાધારણ �વ છે તે તો દૈવી ને આસુરીને સંગે કરીને દૈવી ને
આસુરી થાય છે અને કેટલાક દૈવી ને આસુરી �વ છે તે તો જવેા જવેા કમ� કરતા �ય છે તેવા તેવા ભાવને પામતા �ય
છે. તેમાં આસુરભાવને િવષે ને દૈવીભાવને િવષે મુ�ય હેતુ તો સ�પુ�ષનો કોપ ને અનુ�હ છે. જમે જય િવજય
ભગવાનના પાષ�દ હતા. તેણે સ�પુ�ષ એવા જ ેસનકાિદક, તેનો �ોહ કય� �યાર ેઅસુરભાવને પામી ગયા અને ��ાદ�
દૈ�ય હતા તેણે નારદ�નો ઉપદેશ �હણ કય�, તો પરમ ભાગવત સંત કહેવાયા. માટે મોટાપુ�ષનો જ ેઉપર કોપ થાય
તે �વ આસુરી થઈ �ય છે અને જ ેઉપર મોટાપુ�ષ રા� થાય તે �વ દૈવી થઈ �ય છે; પણ બીજંુ દૈવી-આસુરી
થયાનું કારણ નથી. માટે જનેે પોતાનું ક�યાણ ઈ�છવું હોય તેને ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તેનો કોઈ રીતે �ોહ કરવો
નિહ, અને જ ેરીતે ભગવાન ને ભગવાનના ભ� રા� થાય તેમ કરવું.”

28. વરતાલ ૧૮ ( para.6)

અને એ �ીકૃ�ણ ભગવાને પોતાના જ�મ સમયમાં વસુદેવ દેવકીને પરમે�રપણાની �તીિતને અથ� જ ેચતુભુ�જ�પ
દેખા�યું તથા ��ાને જ ેઅનેક ચતુભુ�જ�પ દેખા�યા તથા અ�ૂરને જ ેશેષશાયી�પ દેખા�યું તથા અજુ�નને િવ��પ
દેખાડયું, ઈ�યાિદક �પને ભેદે કરીને જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાનની ઉપાસનાના ભેદ કહેવા તે તો યો�ય છે. પણ એ �ીકૃ�ણ
ભગવાન �જને િવષે બાલમુકંુદ કહેવાયા, મુરલીમનોહર કહેવાયા, રાધાકૃ�ણ કહેવાયા તથા વાછડાં ચાયા�, ગાયો ચારી,
ગોવધ�ન પવ�ત ધાય�, ગોપીઓ સાથે રાસ�ીડા કરી તથા મથુરાપુરીમાં આવીને કંસને માય�, યાદવને સુિખયા કયા� તથા
સાંદીપિન �ા�ણને ઘેર િવ�ા ભ��ા તથા કુ�� સંગાથે િવહાર કય� તથા �ારકાપુરીમાં વ�યા ને રૃિ�મણી આિદક
અ� પટરાણીઓને પર��ા તથા સોળ હ�ર �ીઓને પર��ા તથા હિ�તનાપુરમાં ર�ા ને પાંડવોની સવ� ક� થકી
ર�ા કરી ને �ૌપદીની લાજ રાખી ને અજુ�નના સારિથ થયા; ઈ�યાિદક �થાનકને ભેદે કરીને જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાનની
અનેક લીલા છે; તેણે કરીને એ �ીકૃ�ણ ભગવાનના િ�ભજુ �વ�પને િવષે ઉપાસના ભેદ ન કરવા, અને જ ેકરશે તે
વચન �ોહ◌ી, ગુ� �ોહ◌ી છે. અને એ �ીકૃ�ણ ભગવાનનાં આચરણ જ,ે ગોવાિળયાનું ઉિ�છ� ખાધું તથા રાસરમણ
કયુ�; ઇ�યાિદક અનેક �કારના છે, તે આચરણ �માણે તે �ીકૃ�ણ ભગવાનના ભ�ને આચરણ ન કરવું. અને એ
�ીકૃ�ણ ભગવાને એકાદશ �કંધમાં તથા ભગવદ્ ગીતામાં તથા વાસુદેવ માહા��યમાં જમે સાધુના લ�ણ ક�ા છે તથા
વણા��મના ધમ� ક�ા છે તથા પોતાની ભિ� કયા�નું ક�ું છે તે �માણે વત�વું, પણ એ �ીકૃ�ણ ભગવાનના આચરણ
�માણે આચરણ ન કરવું અને જ ેકરશે તે િવમુખ છે, અમારો સ�સંગી નથી. અને આપણા ઈ�દેવ એવા જ ેએ �ીકૃ�ણ
ભગવાન તેના આચરણ �માણે જમે ન કરવું, તેમ જ તમારો સવ�નો આચાય� ને ગુ� ને ઉપદે�ા એવો જ ેહંુ, તે મારા
દેહના જ ેઆચરણ તે �માણે પણ તમાર ેન કરવું અને અમારા સં�દાયને િવષે જમે જનેા ધમ� ક�ા છે, તે જ ેઅમારા
વચન તે �માણે તમાર ેસવ�ને રહેવું, પણ અમારા આચરણ �માણે ન રહેવું. આ જ ેઅમે વાતા� કરી તેને સવ� પરમહંસ
તથા સવ� સ�સંગી શીખી લ�ેો ને એ �માણે સમ�ને એમ જ વત�જો ને બી� આગળ પણ એમ જ વાતા� કરજો.”
એમ કહીને �ી�મહારાજ ભોજન કરવા પધાયા�. એવી રીતની વાતા�ને સાંભળીને સવ� સાધુ ને સ�સંગી તે એમ સમજતા
હવા જ,ે ‘એ પરો� જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન ક�ા તે જ આ ભિ� ધમ�ના પુ� �ી�મહારાજ છે, પણ એ થકી પર કોઈ નથી
અને એ જ આપણા ઈ�દેવ છે ને ગુ� પણ એ જ છે.’

29. 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 દાસાનુદાસ 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
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�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 જ ેભગવાન ને
ભગવાનના ભ�નો �ોહ◌ી 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
�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.

30. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.5)

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

31. ગઢડા અં�ય ૨૨ ( para.4)

અને સવ� પાપમાંથી મોટંુ પાપ એ છે જ,ે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને િવષે દોષબુિ� થાય ને તે દોષબુિ�એ કરીને
ભગવાન ને ભગવાનના ભ� સંગાથે વૈર બંધાઈ �ય. માટે કોિટ ગૌહ�યા કરી હોય તથા મ�-માંસનું ભ�ણ કયુ� હોય
તથા અસં�ય ગુ��ીનો સંગ કય� હોય, તે એ પાપ થકી તો કોઈ કાળે છૂટકો થાય, પણ ભગવાન ને ભગવાનના
ભ�નો જ ે�ોહ◌ી તેનો તો કોઈ કાળે એ પાપ થકી છૂટકો ન થાય. અને તે પુ�ષ હોય તો રા�સ થઈ �ય ને �ી હોય
તો રા�સી થઈ �ય. પછી તે કોઈ જ�મમાં અસુર મટીને ભગવાનનો ભ� થતો નથી. અને જણેે ભગવાનના ભ�નો
�ોહ આદય� હોય ને પિરપ� �ોહબુિ� થઈ હોય તેની તો કોઈ યોગે કરીને �ોહબુિ� ટળે નિહ. અને �ોહ કયા�ની
સાધન દશામાં હોય ને એમ �ણે જ,ે ‘ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો મ� �ોહ કય� એ મોટંુ પાપ કયુ�, માટે હંુ તો
અિતશય નીચ છંુ અને ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તે તો બહુ મોટા છે.’ એવી રીતે જ ેભગવાનનો ને ભગવાનના
ભ�નો ગુણ લે અને પોતાને િવષે દોષ જુએ, તો ગમે તેવા મોટા પાપ કયા� હોય તોપણ તે નાશ પામે છે. અને ભગવાન
પોતાના ભ�ના �ોહના કરનારા ઉપર જવેા કુરા� થાય છે ને દુઃખાય છે, તેવા કોઈ પાપે કરીને દુઃખાતા નથી. અને
�ાર ેવૈકંુઠલોકમાં જય-િવજયે સનકાિદકનું અપમાન કયુ� �યાર ેભગવાન ત�કાળ સનકાિદક પાસે આ�યા ને સનકાિદક
��યે એમ બો�યા જ,ે “તમારા જવેા સાધુ છે તેનો જ ે�ોહ કર ેતે તો મારા શ�ુ છે. માટે તમે જય-િવજયને શાપ દીધો એ
બહુ સા� કયુ�, અને તમારા જવેા ભગવદીય �ા�ણ તેનો તો જો મારો હાથ �ોહ કર ેતો તે હાથને પણ હંુ કાપી નાંખું તો
બી�ની શી વાત કહેવી ?” એવી રીતે વૈકંુઠનાથ ભગવાન સનકાિદક ��યે બો�યા, ને જય-િવજય હતા તે ભગવદીયના
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અપરાધ�પી જ ેપાપ તેણે કરીને દૈ�ય થયા. એવી રીતે જણેે ભગવાનના ભ�નો �ોહ કય� છે તે સવ� મોટી પદવીમાંથી
પડી ગયા છે, તે શા�માં વાત �િસ� છે. માટે જનેે પોતાનું �ડંુ ઈ�છવું તેણે ભગવાનનાં ભ�નો �ોહ કરવો નિહ ને
જો �ણે-અ�ણે કાંઈક �ોહ થઈ ગયો હોય તો પગે લાગી �તુિત કરીને જમે તે રા� થાય તેમ કરવું.”

32. ગઢડા અં�ય ૩૫ ( para.5)

અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “સાધુના �ોહનું શા�માં સવ� કરતા અિધક પાપ ક�ું છે, તેનું શું કારણ છે
? તો એ સાધુના �દયને િવષે સા�ાત્ �ીકૃ�ણ ભગવાન ર�ા છે. માટે સાધુનો �ોહ કર ે�યાર ેભગવાનનો �ોહ થાય છે.
કેમ જ,ે સાધુનો �ોહ કર ે�યાર ેતેના �દયમાં ર�ા જ ેભગવાન તે દુઃખાય છે; �યાર ેએ ભગવાનના �ોહનું અિધક પાપ છે.
માટે સંતના �ોહનું સવ� કરતા અિધક પાપ ક�ું છે. અને કંસ, િશશુપાલ, પૂતના એ આિદક જ ેદૈ�ય; તેમણે ભગવાનનો
�ોહ કય� ને તેનું પણ ભ�ની પેઠે ભગવાને ક�યાણ કયુ� તેનો શો અિભ�ાય છે ? જ,ે એ દૈ�યે વૈરબુિ�એ કરીને પણ
ભગવાનનું િચંતવન કયુ� �યાર ેભગવાને એમ ���ું જ,ે ‘વૈરબુિ�એ કરીને પણ એ દૈ�યે મા�ં િચંતવન કયુ� ને મારા
સંબંધને પા�યા, માટે માર ેએનું ક�યાણ કરવું.’ એવી રીતે એને િવષે ભગવાનની દયાનું અિધકપણું �ણવું. અને વળી
એમ �ણવું જ,ે ‘એ વૈરબુિ�એ કરીને આશયા� તેનું પણ ભગવાને ક�યાણ કયુ�, તો જ ેભ� ભિ�એ કરીને એનો
આશરો લેશે ને ભગવાનને ભિ�એ કરીને રા� કરશે તેનું ભગવાન કેમ ક�યાણ નિહ કર ે? કરશે જ.’ એવી રીતે
ભગવાનની દયાનું અિધકપણું જણાવીને મનુ�યને ભગવાનની ભિ�માં �વતા�વવા, એવો અિભ�ાય શા�ના
કરનારાનો છે. પણ એમ નથી જ,ે ‘દૈ�યની પેઠે ભગવાનનું અણગમતું કરવું. માટે ભગવાનની ઉપર વૈરભાવ રાખીને જે
ભગવાનનો �ોહ કર ેને અણગમતું કર,ે તેને તો દૈ�ય જ �ણવા. અને એ પ� તો દૈ�યનો છે અને જમે ભગવાનનું ગમતું
હોય તે �માણે જ વત�વું, ને ભિ� કરવી, ને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને રા� કરવા, એવો ભગવાનના ભ�નો
પ� છે.”

33. ગઢડા અં�ય ૩૫ ( para.6)

પછી શુકમુિનએ �ી�મહારાજને પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! સાધુના �દયમાં ભગવાન ર�ા હોય ને તેના �ોહથી
ભગવાનનો �ોહ થાય ને તેની સેવા કરીએ તો ભગવાનની સેવા થાય, તે સાધુના લ�ણ શા છે ? તે કહો.” �યારે
�ી�મહારાજ થોડીક વાર િવચારીને કૃપા કરીને બો�યા જ,ે (૧). “�થમ તો મોટંુ લ�ણ એ છે જ,ે ભગવાનને �ારયે
પણ િનરાકાર ન સમજ.ે સદાય િદ�ય સાકારમૂિત� સમજ.ે અને ગમે એટલાં પુરાણ, ઉપિનષદ્, વેદ ઈ�યાિદક �ંથનું
�વણ થાય ને તેમાં િનરાકારપણા જવેું સાંભ�યામાં આવે તો પણ એમ �ણે જ,ે ‘કાં તો આપણને એ શા�નો અથ�
સમ�તો નથી, ને કાં તો એમાં કેમ ક�ું હશે ! પણ ભગવાન તો સદા સાકાર જ છે.’ અને જો સાકાર ન સમજ ેતો તેની
ઉપાસના �ઢ ન કહેવાય. અને સાકાર ન હોય તેને િવષે આકાશની પેઠે કતા�પણું ન કહેવાય તથા એક દેશને િવષે
રહેવાપણું ન કહેવાય. માટે ભગવાન તો સદા સાકાર જ છે ને અનેક ��ાંડની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લયના કતા� છે ને સદા
પોતાના અ�રધામને િવષે િવરાજમાન છે ને રા�િધરાજ છે ને તે જ આ ��ય� છે. એવી રીતે જ ેઆ સમજણ તે કોઈ
રીતે કોઈ કાળે ડગી ન �ય, સદા એમ જ સમજ;ે એક તો એ લ�ણ હોય. (૨). તથા એ ભગવાનની જ ેએકાંિતક ભિ�
તેને પોતે કરતો હોય અને એ ભગવાનનું જ ેનામ�મરણ ને કથા-કીત�નાિદક તેને કોઈ કરતું હોય તેને દેખીને મનમાં બહુ
રા� થાય. (૩). તથા એ ભગવાનના ભ�માં રહેવું હોય તેમાં કોઈ �વભાવ આડો આવે નિહ અને તે �વભાવને મૂકે
પણ ભગવદ્ ભ�ના સંગનો �યાગ ન કર.ે અને તે પોતાના �વભાવને સાધુ ખોદે, તો સાધુનો અભાવ ન લે અને પોતાના
�વભાવનો અવગુણ લેતો રહે, પણ કચવાઈને ભ�ના સમૂહમાંથી છેટે રહેવાનો કોઈ િદવસ મન ઘાટ પણ ન કર.ે એમ
ને એમ ભ�ના સમૂહમાં પ�યો રહે એવો હોય. (૪). તથા સા� વ�, સા� ભોજન, સા� જળ તથા જ ેજ ેકોઈ સા�
પદાથ� પોતાને �ા� થાય તો મન એમ ઘાટ કર ેજ,ે ‘આ પદાથ� હંુ ભગવાનના ભ�ને આપું તો ઠીક,’ અને તે પદાથ� તેને
આપે ને રા� થાય, એવો હોય. (૫). તથા ભ�ના સમૂહમાં રહેતો હોય ને તેની કોરનું એમ ન થાય જ,ે ‘આ તો કેટલાક
વષ� ભેગો ર�ો પણ એના અંતરનો તો કાંઈ તાગ આ�યો નિહ, ને આ તે કોણ �ણે કેવોય હશે ? એનું તો કાંઈ કળાતું
નથી.” એવો ન હોય ને જવેો એ માંહી-બાહેર હોય તેને સવ� �ણે જ,ે ‘આ તે આવો છે.’ એવો જ ેસરલ �વભાવવાળો
હોય. (૬). અને શાંત �વભાવવાળો હોય તો પણ કુસંગીની સોબત ન ગમે ને તે થાય તો તપી �ય, એવી રીતે િવમુખના
સંગની �વાભાિવક અ�િચ વત�તી હોય. ૬. આવે છો લ�ણે યુ� જ ેસાધુ હોય તેના �દયમાં સા�ાત્ ભગવાન
િવરાજમાન છે એમ �ણવું. અને એવા સાધુનો �ોહ કય� તો ભગવાનનો �ોહ કયા� બરોબર પાપ લાગે અને એવા
સાધુની સેવા કર ેતો ભગવાનની સેવા કયા� તુ�ય ફળ થાય છે.”
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