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િનરંતર
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "િનરંતર" શ�દનો ઉ�લેખ 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 ઉદાસ 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 ૨૧ ( para.2)

પછી તે સવ�ને �ી�મહારાજ ેછાના રા�યા ને એમ બો�યા જ,ે “સવ� સાંભળો, એક વાતા� કરીએ.” એમ કહીને ઝાઝી
વાર સુધી તો ને�કમળને મીચંીને િવચારી ર�ા ને પછી બો�યા જ,ે “જ ેહિરભ�ના મનમાં ભગવાનને અિત �સ�
કરવાની ઈ�છા હોય તે ભગવાનને �સ� કરવાનો તો એ ઉપાય છે જ,ે પોતપોતાના વણા��મનો જ ેધમ� તેને િવષે
અચળ િન�ા તથા આ�િન�ાની અિતશય �ઢતા તથા એક ભગવાન િવના બી� સવ� પદાથ�ને િવષે અ�િચ તથા
ભગવાનને િવષે માહા��યે સિહત એવી િન�કામભિ�, એ ચાર સાધને કરીને ભગવાનની અિતશય �સ�તા થાય છે.
અને એ જ ેચાર સાધન તેને એકાંિતક ધમ� કહીએ. અને એવા એકાંિતક ધમ�વાળા જ ેભ� તે આ સમામાં આપણા
સ�સંગમાં કેટલાક છે અને જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને ખાતા, પીતા, નાતા, ધોતા, ચાલતા, બેઠતા સવ� િ�યાને િવષે
ભગવાનની મૂિત�નું િચંતવન કરવું અને �ાર ેઅંતરમાં કોઈ િવ�ેપ ન હોય �યાર ેતો ભગવાનનું િચંતવન કરવું ને
ભગવાનની મૂિત� સામું જોઈ રહેવું અને જો અંતરમાં સંક�પ-િવક�પનો િવ�ેપ થાય તો દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ, દેવતા,
િવષય, એ સવ�થી પોતાનું �વ�પ જુદંુ સમજવું અને �ાર ેસંક�પનો િવરામ થાય �યાર ેભગવાનની મૂિત�નું િચંતવન
કરવું. અને આ દેહને તો પોતાનું �વ�પ માનવું નિહ અને દેહના જ ેસંબંધી તેને પોતાના સંબંધી માનવા નિહ, કેમ જે
આ �વ છે તે ચોરાશી લાખ �તના દેહને પૂવ� ધરી આ�યો છે અને જટેલી જગતમાં �ીઓ છે તે સવ�ને પેટ જ�મ લીધા
છે તથા જગતમાં જટેલી કૂતરીયો, જટેલી મીનડીયો, જટેલી વાનરીયો, એ આિદક જ ેજ ેચોરાશીમાં �વ છે તે સવ�ને પેટ
કેટલીક વાર જ�મ ધયા� છે અને આ જગતમાં જટેલી �તની �ીઓ છે તેમાં કઈ એણે �ી નથી કરી ? સવ�ને પોતાની
�ીઓ કરી છે. તેમ જ એ �વે �ીના દેહ ધરી ધરીને જગતમાં જટેલી �તના પુ�ષ છે તે સવ�ને પોતાના ધણી કયા� છે;
તેટલા માટે જમે એ ચોરાશી લાખ �તના સગપણને હમણે માનતા નથી તથા ચોરાશી લાખ �તના દેહને પોતાનો દેહ
માનતા નથી, તેમ જ આ દેહને પોતાનું �વ�પ માનવું નિહ અને એ દેહના સંબંધીને પોતાનાં સંબંધી માનવા નિહ; કેમ
જ,ે ચોરાશી લાખ �તના દેહ ધયા� તેનો સંબંધ ર�ો નિહ, તો આ દેહનો સંબંધ પણ નિહ જ રહે. તે માટે દેહગેહાિદક
સવ� પદાથ�ને અસ�ય �ણીને તથા દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ, તેથી જુદંુ પોતાનું �વ�પ �ણીને તથા પોતાના ધમ�માં
રહીને ભગવાનની િન�કામભિ� કરવી અને િદવસે િદવસે ભગવાનનું અિતશય માહા��ય જણાય તેને અથ� સાધુનો
સંગ િનરંતર રાખવો. અને જ ેઆવી રીતે નથી સમજતો અને કેવળ દેહાિભમાની ને �ાકૃત મિતવાળો છે અને તે જો
સ�સંગમાં પ�યો છે તો પણ એને પશુ જવેો �ણવો અને આ સ�સંગમાં તો ભગવાનનો મોટો �તાપ છે તેણે કરીને
પશુનું પણ ��યાણ થાય છે, તો મનુ�યનું ક�યાણ થાય તેમા શું આ�ય� કહેવાય ? પણ એને ખરખેરો ભગવાનનો
એકાંિતક ભ� ન કહેવાય. એકાંિતક ભ� તો જનેી �થમ કહી એવી સમજણ હોય તેને જ કહીએ.

3. ગઢડા �થમ ૨૧ ( para.3)

mailto:vadtaldhamvikas@gmail.com


8/5/2019 િનરંતર

localhost/save%5d/િનરંતર.php 2/14

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.”

4. ગઢડા �થમ ૨૫ ( para.3)

અને �ાણે કરીને જ ેિચ�નો િનરોધ થાય છે તે તો અ�ાંગયોગે કરીને થાય છે. તે અ�ાંગયોગ તો યમ, િનયમ, આસન,
�ાણાયામ, ��યાહાર, �યાન, ધારણા અને સમાિધ એ જ ેઆઠ અંગ તેણે યુ� છે. અને અ�ાંગયોગ તે સાધન�પ છે ને
એનું ફળ તે ભગવાનને િવષે િનિવ�ક�પ સમાિધ છે. તે �ાર ેએવી િનિવ�ક�પ સમાિધ થાય છે �યાર ે�ાણને િનરોધે કરીને
િચ�નો િનરોધ થાય છે. અને જો િચ� િનવા�સિનક થઈને ભગવાનને િવષે જોડાય છે તો તે િચ�ને િનરોધે કરીને
�ાણનો િનરોધ થાય છે. માટે જમે અ�ાંગ યોગ સાધવે કરીને િચ�નો િનરોધ થાય છે, તેમ ભગવાનના �વ�પને િવષે
જોડાવે કરીને િચ�નો િનરોધ થાય છે. માટે જ ેભ�ની િચ�વૃિ� ભગવાનના �વ�પને િવષે જોડાણી, તેને અ�ાંગયોગ
વગર સાધે સધાઈ ર�ો. માટે અમે ક�ા જ ેઆ�િન�ા અને ભગવાનના માહા��યનું �ાન એ બે સાધન તે �ઢપણે
રાખવા; અને વત�માન ધમ� છે તે તો ભગવાનની આ�ા છે, તે જ�ર રાખવા. જમે �ા�ણનો ધમ� છે જ,ે નાવું, ધોવું ને
પિવ�પણે રહેવું, તે કોઈ િદવસ શૂ�ના ઘરનું પાણી પીવે જ નિહ; તેમ સ�સંગી હોય તેને ભગવાનની આ�ામાં ફેર
પાડવો જ નિહ. કેમ જ,ે એ ભગવાનની આ�ા પાળે તો તેની ઉપર ભગવાન રા� થાય છે. અને ભગવાનનું
માહા��ય�ાન તથા વૈરા�યે સિહત આ��ાન એ બેની અિતશય �ઢતા રાખવી અને પોતાને િવષે પૂણ�કામપણું
સમજવું જ,ે ‘હવે માર ેકાંઈ �યૂનતા રહી નથી.’ એમ સમ�ને િનરંતર ભગવાનની ભિ� કરવી. અને તે સમજણને કેફે
કરીને છકી પણ જવું નિહ અને પોતાને િવષે અકૃતાથ�પણું પણ માનવું નિહ. અને જો અકૃતાથ�પણું માને તો એની ઉપર
જ ેએવી ભગવાનની કૃપા થઈ તે �ણીએ ખારાપાટમાં બીજ વા�યું તે ઉ�યું જ નિહ અને જો છકી જઈને જમે-તેમ
કરવા લાગે તો �ણીએ અિ��માં બીજ ના�યું તે બળી ગયું માટે અમે ક�ું તેમ જ ેસમજ ેતેને કોઈ �કારની �યૂનતા રહે
નિહ.” એમ કહીને �ી�મહારાજ પોતાના આસન ઉપર પધાયા�.

5. ગઢડા �થમ ૩૮ ( para.2)

તે સમે �ી�મહારાજ સવ� હિરભ� સામું જોઈને ઝાઝી વાર િવચારી ર�ા અને પછી એમ બો�યા જ,ે “સાંભળો, વાત
કરીએ છીએ જ,ે જ ેસ�સંગી હોય તેને �ાંથી પોતાને સ�સંગ થયો હોય �યાંથી પોતાના મનનો તપાસ કરવો જ,ે
‘�થમના વષ�માં મા�ં મન આવું હતું ને પછી આવું હતું અને આટલી ભગવાનની વાસના હતી ને આટલી જગતની
હતી.’ એમ વષ�વષ�નો સરવાળો િવચાયા� કરવો અને પોતાના મનમાં જટેલી જગતની વાસના બાકી રહી ગઈ હોય તેને
થોડે થોડે િનરંતર ટાળવી. અને એમ િવચાર ેનિહ ને બધી ભેગી કર ેતો તે વાસના એની ટળે નિહ; જમે વિણકને ઘેર
નામું કયુ� હોય તે જો મિહના-મિહનાનું િનરંતર ચુકાવી દઈએ તો દેતા કઠણ ન પડે ને વષ�-દહાડાનું ભેગું કરીએ તો
આપવું બહુ કઠણ પડે, તેમ િનરંતર િવચાર કરવો. અને મન છે તે જગતની વાસનાએ કરીને વસાણું છે, જમે ફૂલે કરીને
િતલ વસાય છે, તેમ મનને ભગવાનનાં જ ેચિર� તેનું જ ેમિહમાએ સિહત િન�ય �મરણ તે �પ ફૂલને િવષે વાસવું અને
ભગવાનનાં ચિર��પ �ળાને િવષે મનને ગૂંચવી મેલવું ને ભગવાનના ઘાટ મનમાં કયા� કરવા. એક શ�યો ને બીજો
કરવો, બીજો શ�યો ને �ીજો કરવો, એમ ને એમ મનને નવ�ં રહેવા દેવું નિહ.” એમ કહીને પછી ભૂતનું ��ાંત
િવ�તારીને કહી દેખા�યું ને પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એવી રીતે ભગવાનનાં જ ેચિર� તથા વાતા� તથા દશ�ન; તે
એક િદવસનાં જો સંભારવા માંડે તો તેનો પાર ન આવે, તો સ�સંગ થયા તો દશ-પંદર વષ� થયા હોય તે એનો તો પાર જ
ન આવે. અને તે એવી રીતે સંભારવા જ,ે ‘આ ગામમાં આવી રીતે મહારાજ તથા પરમહંસની સભા થઈ અને આવી
રીતે મહારાજની પ�ૂ થઈ ને આવી રીતે વાતા� થઈ,’ ઈ�યાિદક જ ેભગવાનનાં ચિર� તેને વારંવાર સંભારવા અને જે
ઝાઝંુ ન સમજતો હોય તેને તો એમ કરવું એ જ �ે� ઉપાય છે, એ જવેો બીજો નથી. �યાર ેતમે કહેશો જ,ે ‘અ� થોડંુ
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ખાઈએ તથા ઘણા ઉપવાસ કરીએ,’ તો તે અમે કહેતા નથી. એ તો જમે જનેા િનયમ ક�ા છે તે �માણે સાધારણપણે
રહેવું અને કરવાનું તો આ અમે તમને ક�ું તે છે. અને અમે તો એમ મા�યું છે જ,ે મન િનવા�સિનક જોઈએ અને દેહે
કરીને ગમે તેટલી �વૃિત હોય ને તેનું મન જો શુ� છે તો તેનું અિત ભૂંડંુ થાય નિહ. અને બાહેર લોકમાં તો તે
�વૃિ�વાળાનું ભૂંડા જવેું જણાય. અને જનેે મનમાં વાસના હોય ને તે બાહેર સારી પેઠે િનવૃિ�પરાયણ વત�તો હોય તો
તેનું બાહેર લોકમાં તો સા� જણાય પણ તેના �વનું અિત ભૂંડંુ થાય; કેમ જ,ે મૂવા ટાણે તો જવેા મનમાં સંક�પ હોય
તેવા �ફુરી આવે. જમે ભરત�ને અંતકાળમાં મૃગનું બાળક �ફુરી આ�યું �યાર ેતે મૃગને આકાર ેથઈ ગયા અને �થમ
રા� મે�યું હતું, ને ઋષભદેવ ભગવાન તો પોતાના બાપ હતા તો પણ એમ થયું; માટે મને કરીને િનવા�સિનક રહેવું એ
અમારો મત છે. અને જ ેઉપવાસ કરવા તેણે કરીને દેહ દુબ�ળ થાય �યાર ેમન દુબ�ળ થાય તો ખ�ં, પણ �ાર ેદેહ પુ�
થાય �યાર ેવળી મન પુ� થાય, માટે દેહે કરીને �યાગ ને મને કરીને �યાગ એ બે ભેળા જોઈએ. અને જનેે મનમાં
ભગવાનના ઘાટ થતા હોય ને જગતના ઘાટ ન થતા હોય તે આપણા સ�સંગમાં મોટેરો છે અને એવો જ ેન હોય તે
નાનેરો છે અને ગૃહ�થ હોય તેને પણ દેહે કરીને �યવહાર કરવો ને મને કરીને તો �યાગીની પેઠે જ િનવા�સિનક રહેવું ને
ભગવાનનું િચંતવન કરવું ને �યવહાર તો ભગવાનને વચને કરીને રાખવો અને મનનો �યાગ સાચો ન હોય તો જનક
જવેા રા� હતા તે રા� કરતા ને મન તો મોટા યોગે�રના જવેું હતું, તે માટે મને કરીને જ ે�યાગ તે જ ઠીક છે. અને જે
પોતાના મનમાં ભૂંડા ઘાટ થતા હોય તે કહેવા, પણ ‘જમે કૂતરાનું મુખ કૂતરો ચાંટે’ તથા ‘સપ�ને ઘેર પરોણો સાપ મુખ
ચાટીને વળીયો આપ’ તથા રાંડીને પાસે સુવાિસની �ી �ય �યાર ેતે કહે જ,ે ‘આવ બાઈ હંુ જવેી તું પણ થા’ તેમ
પોતાની પેઠે જનેે ભૂંડા ઘાટ થતા હોય તેની આગળ જ ેઘાટ કહેવો તે તો આ ��ાંત દીધા એમ૨ છે; માટે ઘાટ કેને
કહેવો ? તો જ ેના મનમાં કોઈ િદવસ જગતનો ભૂંડો ઘાટ ન થતો હોય એવો બિળયો હોય તેની આગળ કહેવો. અને
એમ ઘાટ ન થાય એવા પણ ઘણા હોય તેમાંથી પણ એવાને ઘાટ કહેવો જ,ે તે ઘાટને સાંભળીને તે ઘાટ ઉપર વાત કર,ે
તે �ાં સુધી તે કહેનારાનો ઘાટ ટળી ન �ય �યાં સુધી બેઠતો-ઉઠતો, ખાતો-પીતો સવ� િ�યામાં વાત કયા� કર ેઅને
તેના ઘાટ ટા�યામાં કેવી ચાડ હોય ? તો જમે પોતાના ઘાટને ટા�યાની ચાડ હોય તેવી હોય, એવા આગળ ઘાટ કહેવો.
અને જનેી આગળ ઘાટ કહીએ ને તે આવી રીતે વાત તો ન કર ેને પોતે આળસુ હોય તો શો સમાસ થાય ? માટે એવી
રીતે પોતાના મનનો ઘાટ કહીને તે ઘાટને ટાળી નાખીને પોતાના મનને િવષે કેવળ ભગવાનના ઘાટ કયા� કરવા ને
જગતના સુખથી િનવા�સિનક થવું. અને એકાદશીનો ઉપવાસ કરવો તેનું શું લ�ણ છે ? તો દશ ઇિ��યો ને અિગયારમું
મન તેમને પોતપોતાના િવષયમાંથી કાઢીને ભગવાનમાં જોડવાં તેને એકાદશીનું �ત કયુ� કહેવાય અને એવું �ત તો
ભગવાનના ભ�ને િનરંતર કરવું. અને એવી રીતે જનેું મન િનવા�સિનક ન હોય ને દેહે કરીને તે �ત-તપ કર ેતો પણ તેનું
અિતશય સા� થતું નથી. માટે જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને પોતપોતાના ધમ�માં રહીને તે ભગવાનનું માહા��ય
સમ�ને પોતાના મનને િનવા�સિનક કરવાનો િન�યે અ�યાસ રાખવો.” એમ વાતા� કરી.

6. ગઢડા �થમ ૪૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ જમણે હાથે ચપટી વગાડીને બો�યા જ,ે “સવ� સાવધાન થઈને સાંભળો, એક વાત કરીએ છીએ
અને તે વાત તો �થૂળ છે પણ સુધી સુરત દઈને સાંભળશો તો સમ�શે, નિહ તો નિહ સમ�ય. પછી સવ� હિરભ�ે ક�ું
જ,ે “હે મહારાજ ! કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પરમે�રના ભ� હોય તેમાં કોઈકને ધમ�િન�ા �ધાન હોય
ને કોઈકને આ�િન�ા �ધાન હોય ને કોઈકને વૈરા�યિન�ા �ધાન હોય ને કોઈકને ભિ�િન�ા �ધાન હોય અને
ગૌણપણે તો એ સવ� અંગ, સવ� હિરભ�માં હોય છે. હવે જનેે ભાગવત ધમ�િન�ા �ધાન હોય તે તો અિહંસા,
��ચયા�િદક�પ જ ેપોતાનો વણા��મ સંબંધી સદાચાર તેણે યુ� થકો િનદ�ભપણે કરીને ભગવાન અને ભગવાનના
ભ�ની સેવા-ચાકરી કરવી તેને િવષે �ીિતએ યુ� વત�, અને તે ભ�ને ભગવાનનાં મંિદર કરવા તથા ભગવાનને અથ�
બાગબગીચા કરવા તેને િવષે �િચ વત� તથા ભગવાનને નાના �કારના નૈવેધ ધરવા તેમાં �િચ વત� અને ભગવાનનાં
મંિદરમાં તથા સંતની �યગામાં લીપંવું તથા વાળવું તેને િવષે �િચ વત�, અને ભગવાનની �વણ-કીત�નાિદક જ ેભિ�
તેને િનદ�ભપણે કર ેઅને તે ધમ�િન�ાવાળા ભ�ને ભાગવત ધમ� યુ� એવું જ ેશા� તેના �વણ-કીત�નાિદકને િવષે
અિતશય �િચ વત� અને જનેે આ�િન�ા �ધાન હોય તે તો �ણ દેહ અને �ણ અવ�થા તેથી પર અને સ�ા�પ એવો
જ ેપોતાનો આ�ા તે �પે િનરંતર વત�. અને પોતાના ઈ�દેવ એવા જ ે��ય� �ીકૃ�ણ પરમા�ા તેને સવ�થી પર અને
અિતશુ��વ�પ અને સદા િદ�ય સાકાર મૂિત� સમજ ેઅને તે પોતાનો આ�ા તથા તે પરમા�ા તેના શુ� �વ�પના
�િતપાદનની કરનારી જ ેવાતા� તેને પોતે કર ેઅને બી�થી સાંભળે તથા તેવી રીતના શા�માં �ીિતએ યુ� વત� અને
પોતાને આ�સ�ાપણે વત�વું તેમાં િવ�ેપ આવે તો તેને સહન કરી ન શકે, એવી �કૃિતવાળો હોય. અને જનેે
વૈરા�યિન�ા �ધાન હોય તેને તો એક ભગવાનની મૂિત� િવના જ ેસવ� માિયક પદાથ�મા� તેને િવષે િનરંતર અ�િચ વત�
અને અસ�ય�પ �ણીને પોતે મળની પેઠે �યાગ કયા� જ ેગૃહ-કુટંુબી આિદક પદાથ� તેની િનરંતર િવ�મૃિત વત� અને તે
ભ� જ ેતે �યાગી એવા જ ેભગવાનના ભ� તેના સમાગમને જ કર ેઅને ભગવાનની ભિ� કર ેતે પણ પોતાના
�યાગમાં િવરોધ ન આવે તેવી રીતે કર ેઅને �યાગ છે �ધાનપણે જમેાં એવી વાતા�ને પોતે કર ેઅને �યાગને �િતપાદન
કરના�ં જ ેશા� તેને િવષે �િચવાળો હોય અને પોતાના �યાગને િવષે િવરોધ કરનારા જ ે�વાદંુ ભોજન અને
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સ��ાિદક પંચિવષય સંબંધી માિયક પદાથ�મા� તેને પામવાને િવષે અિતશય અ�િચ વત�. અને જનેે ભિ�િન�ા
�ધાન હોય તેને તો એક ભગવાનના �વ�પને િવષે જ અિતશય �ઢ �ીિત વત� અને તે ભગવાનના �વ�પથી અ�ય
એવા જ ેમાિયક પદાથ� તેને િવષે પોતાના મનની વૃિ�ને ધારી શકે નિહ અને �ેમે કરીને ભગવાનને વ�-અલંકારનું
ધારણ કર ેઅને તે ભ�ને ભગવાનનાં જ ેમનુ�ય ચિર� તેના �વણને િવષે અિતશય �િચ વત� તથા ભગવાનની મૂિત�ના
િન�પણને કરના�ં જ ેશા�, તેને િવષે અિતશય �િચ વત� અને જ ેભ�ને ભગવાનને િવષે �ેમને દેખે તે ભ�ને િવષે
જ તેને �ીિત થાય અને તે િવના તો પોતાના પુ�ાિદકને િવષે પણ �ારયે �ીિત ન થાય અને તે ભ�ને ભગવાન સંબંધી
િ�યાને િવષે જ િનરંતર �વૃિ� હોય. એવી રીતે આ ચાર િન�ાવાળા ભ�ના લ�ણની વાતા�ને િવચારીને જનેું જવેું અંગ
હોય તેવું તે કહો અને આ વાતા� છે તે તો દપ�ણ તુ�ય છે. તે જનેું જવેું અંગ હોય તેવું તેને દેખાડી આપે છે અને
ભગવાનના ભ� હોય તે તો અંગ િવનાના હોય નિહ, પણ પોતાના અંગને ઓળખે નિહ એટલે પોતાના અંગની �ઢતા
થાય નિહ અને �ાં સુધી પોતાના અંગની �ઢતા ન થઈ હોય �યાં સુધી જવેી વાત થાય તેવું તેનું અંગ �યિભચરી �ય;
માટે આ વાતા�ને િવચારીને પોતપોતાના અંગની �ઢતા કરો અને જનેું જવેું અંગ હોય તે તેમ બોલો.” પછી હિરભ� સવ�
જવેું જનેું અંગ હતું તે તેવી રીતે બો�યા. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેું એક સરખું અંગ હોય તે ઊઠી ઊભા
થાઓ.” પછી જનેું જનેું એકસરખું અંગ હતું તે સવ� ઊભા થયા. પછી �ી�મહારાજ ેએ સવ�ને પાછા બેસાયા�.

7. ગઢડા �થમ ૪૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� સાવધાન થઈને સાંભળો, એક વાતા� કરીએ છીએ.” �યાર ેસવ� મુિન તથા
હિરભ� બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને િન�ય ��યે
ભગવાનની પ�ૂ કરીને ને �તુિત કરીને ભગવાન પાસે એમ માગવું જ,ે ‘હે મહારાજ ! હે �વાિમન્ ! હે કૃપાિસંધો ! હે
શરણાગત �િતપાલક! કુસંગી થકી મારી ર�ા કર�ો.’ તે કુસંગી ચાર �કારના છે. એક કુડાપંથી, બી� શિ�પંથી,
�ી� શુ�કવેદાંતી અને ચોથા નાિ�તક. એ ચાર �કારના કુસંગી છે, તેમાં જો કુડાપંથીનો સંગ થાય તો વત�માનમાંથી
ચુકાડીને �� કર ેઅને જો શિ�પંથીનો સંગ થાય તો દા�-માંસ ખવરાવીને �વધમ� થકી �� કર ેઅને જો
શુ�કવેદાંતીનો સંગ થાય તો ભગવાનનું ધામ તથા ભગવાનનો જ ેસદા િદ�ય આકાર તથા ભગવાનના અવતારની
મૂિત�ઓના જ ેઆકાર તે સવ�ને ખોટા કરીને ભગવાનની ભિ�-ઉપાસના તે થકી �� કર ેઅને જો નાિ�તકનો સંગ
થાય તો કમ�ને જ સાચા કરી પરમે�ર એવા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન તેને ખોટા કરી દેખાડે અને અનાિદ સ�શા�ના માગ�
થકી �� કર ેમાટે ભગવાનની પાસે માગવું જ,ે ‘એ ચાર �કારના માણસનો કોઈ િદવસ સંગ થશો નિહ.’ અને વળી
એમ �ાથ�ના કરવી જ ે‘હે મહારાજ! કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર, ઈ�યા� અને દેહાિભમાન એ આિદક જ ેઅંતઃશ�ુ
તે થકી ર�ા કર�ો અને િન�યે તમારા ભ�નો સમાગમ દે�ો.’ એવી રીતે િન�ય ભગવાનની �ાથ�ના કરવી અને એ
કુસંગી થકી ને અંતઃશ�ુ થકી િનરંતર ડરતા રહેવું.”

8. ગઢડા �થમ ૫૦ ( para.5)

એ �ોકનો એમ અથ� છે જ,ે ભગવાનનું ભજન કરવું તેમાં તો સવ� જગતના �વની બુિ� રાિ�ની પેઠે અંધકાર ેયુ� વત�
છે, કહેતાં ભગવાનનું ભજન નથી કરતા. અને જ ેભગવાનના ભ� છે તે તો તે ભગવાનના ભજનને િવષે ��યા છે,
કહેતાં િનરંતર ભગવાનનું ભજન કરતા થકા વત� છે અને શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ જ ેપંચિવષય તેને િવષે
�વમા�ની બુિ� ��ત વત� છે, કહેતાં િવષયને ભોગવતા થકા જ વત� છે અને જ ેભગવાનના ભ� છે તેની બુિ� તો
તે િવષયભોગને િવષે અંધકાર ેયુ� વત� છે, કહેતાં તે િવષયને ભોગવતા નથી, માટે એવી રીતે જ ેપોતાના ક�યાણને
અથ� સાવધાનપણે વત� છે તે જ કુશા�બુિ�વાળા છે અને તે િવના તો સવ� મૂખ� છે.”

9. ગઢડા �થમ ૫૬ ( para.5)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને �ાણ તથા ��ત, �વ�� અને સુષુિ� એ �ણ
અવ�થા તથા �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ એ �ણ શરીર એ સવ� થકી �વનું �વ�પ �યા�ં છે’ એવું સ�સંગમાંથી
સાંભળીને �ઢ િન�ય કય� છે તો પણ ઇિ��યો અંતઃકરણાિદક ભેળો ભળીને સુખ�પ એવો જ ે�વા�ા તે પરમા�ાનું
ભજન-�મરણ કરતો થકો સંક�પને યોગે કરીને દુઃિખયો કેમ થઈ �ય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કેટલાક
િસ� થાય છે ને કેટલાક સવ�� થાય છે ને કેટલાક દેવતા થાય છે ઈ�યાિદક અનંત �કારની મો�પ પામે છે. તથા
પરમપદને પામે છે. એ સવ� ભગવાનની ઉપાસનાને બળે પામે છે પણ ઉપાસના િવના કોઈ વાત િસ� થતી નથી. માટે
શા�માંથી આ�ા-અના�ાની િવગત સમ�ને અથવા કોઈક મોટા સંતના મુખથી વાત સાંભળીને �ણે જ,ે ‘હંુ
આ�ા-અના�ાની િવગિત કરી લઉં.’ એમ િવગિત થતી નથી, એ તો એ �વને જટેલી પોતાના ઈ�દેવ જ ેપરમે�ર,
તેને િવષે િન�ા હોય તેટલો જ આ�ા-અના�ાનો િવવેક થાય છે. પણ ઈ�દેવના બળ િવના તો કોઈ સાધનિસ� થતા
નથી. અને જનેે ગોપીઓના જવેી �ેમલ�ણા ભિ� છે તેને તો સવ� સાધન સંપૂણ� થયા છે. અને જનેે એવો �ેમ ન હોય
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તેને તો ભગવાનનો મિહમા સમજવો જ,ે ‘ભગવાન તો ગોલોક, વૈકંુઠ, �ેત�ીપ, ��મહોલ તેના પિત છે અને મનુ�ય
જવેા જણાય છે તે તો ભ�ના સુખને અથ� જણાય છે, પણ એની મૂિત� છે તે ગોલોકાિદક જ ેપોતાનાં ધામ તેને િવષે એક
એક નખમાં કોિટ કોિટ સૂય�ના �કાશે યુ� જણાય છે. અને મ�ય�લોકને િવષે તો એ ભગવાનની મનુ�ય સેવા કર ેછે ને
દીવો કર ે�યાર ેએને આગળ �કાશ થાય છે, પણ એ તો સૂય�-ચં�ાિદક સવ�ને �કાશના દાતા છે. અને ગોલોકાિદક જે
ધામ છે તેને િવષે તો રાિધકા, લ�મી આિદક જ ેપોતાના ભ� છે તેમણે િનરંતર સે�યા એવા એ ભગવાન છે. અને
�ાર ે��ાંડોનો �લય થઈ �ય છે �યાર ેઆ �ગટ ભગવાન છે તે જ એક રહે છે અને પછી સૃિ� રચવાને સમે પણ
�કૃિતપુ�ષ �ાર ેકરીને અનંતકોિટ ��ાંડોને એ જ ભગવાન ઉપ�વે છે, એવી રીતે ભગવાનનો મિહમા િવચારવો એ
જ આ�ા-અના�ાના િવવેકનું કારણ છે. અને જટેલી એ ભ�ને ભગવાનના માહા��યે સિહત ભગવાનને િવષે િન�ા
છે તેટલો જ એ ભકતોના �દયમાં વૈરા�ય આવે છે, માટે બી� સાધનના બળને ત�ને એકલું ભગવાનની ઉપાસનાનું
બળ રાખવું. અને જ ેએવો ભ� હોય તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘ગમે તેવો પાપી હોય ને અંતસમે જો તેને ‘�વાિમનારાયણ’
એવા નામનું ઉ�ચારણ થાય તો તે સવ� પાપ થકી છૂટીને ��મોહોલને િવષે િનવાસ કર.ે તો જ ેએ ભગવાનનો આિ�ત
હોય તે એ ભગવાનના ધામને પામે એમાં શો સંશય છે ?’ એમ માહા��ય સમજ,ે તે સા� જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને
ભગવાનની ઉપાસનાનું બળ સ�સંગ કરીને િદવસે િદવસે વૃિ� પમાડવું.”

10. ગઢડા �થમ ૬૨ ( para.8)

गांभीय� �थैय�मा���ं कीित�मा�नोऽनहंकृितः ।। એ જ ેઓગણચાળીશ ક�યાણકારી ગુણ તે ભગવાનના �વ�પને િવષે
િનરંતર રહે છે. તે એ ગુણ સંતને િવષે કેવી રીતે આવે છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ગુણ સંતમાં આ�યાનું
કારણ તો એ છે જ,ે એને ભગવાનના �વ�પનો યથાથ� િન�ય થાય તો એ ક�યાણકારી ગુણ ભગવાનના છે, તે સંતમાં
આવે છે. તે િન�ય કેવો હોય તો જ,ે ‘ભગવાનને કાળ જવેા ન �ણે, કમ� જવેા ન �ણે, �વભાવ જવેા ન �ણે, માયા
જવેા ન �ણે, પુ�ષ જવેા ન �ણે, અને સવ� થકી ભગવાનને જુદા �ણે, અને સવ�ના િનયંતા �ણે ને સવ�ના કતા� �ણે
અને એ સવ�ના કતા� થકા પણ એ િનલ�પ છે એમ ભગવાનને �ણે. અને એવી રીતે જ ે��ય� ભગવાનના �વ�પનો
િન�ય કય� છે તે કોઈ રીતે કરીને ડગે નિહ, તે ગમે તેવા તરતેરનેાં શા� સાંભળે અને ગમે તેવા મતવાદીની વાત
સાંભળે અને ગમે તેવા પોતાનું અંતઃકરણ કુતક�  કર ેપણ કોઈ રીતે કરીને ભગવાનના �વ�પમાં ડગમગાટ થાય નિહ,
એવી �તનો જનેે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય હોય તેને ભગવાનનો સંબંધ થયો કહેવાય, માટે જનેે જ ેસંગાથે સંબંધ
હોય તેના ગુણ તેમાં સહેજ ેઆવે. જમે આપણાં ને� છે તેને �ાર ેદીવા સંગાથે સંબંધ થાય છે �યાર ેતે દીવાનો �કાશ
ને�માં આવે છે તેણે કરીને ને� આગળ અંધા�ં હોય તેનો નાશ થઈ �ય છે, તેમ જનેે ભગવાનના �વ�પનો �ઢ
િન�યે કરીને સંબંધ થાય છે તેને િવષે ભગવાનના ક�યાણકારી ગુણ આવે છે. પછી જમે ભગવાન સવ� �કાર ેિનબ�ધ છે
અને જ ેચહાય તે કરવાને સમથ� છે તેમ એ ભ� પણ અિતશય સમથ� થાય છે અને િનબ�ધ થાય છે.”

11. ગઢડા �થમ ૬૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “પુ�ષો�મ એવા જ ેભગવાન, તેનું શરીર આ�ા તથા અ�ર છે; એમ
�ુિતએ ક�ું છે. તે આ�ા અને અ�ર તે તો િવકાર ેરિહત છે ને તે આ�ા ને અ�રને િવષે કાંઈ હેય ઉપાિધ નથી. અને
જમે ભગવાન માયા થકી પર છે તેમ આ�ા ને અ�ર પણ માયા થકી પર છે, એવા જ ેઆ�ા ને અ�ર તે કેવી રીતે
ભગવાનનું શરીર કહેવાય છે? અને �વનું શરીર તો �વ થકી અ�યંત િવલ�ણ છે. ને િવકારવાન છે અને દેહી જ ે�વ
તે તો િનિવ�કારી છે, માટે દેહ અને દેહીને તો અ�યંત િવલ�ણપણું છે તેમ પુ�ષો�મને અને પુ�ષો�મના શરીર જે
આ�ા ને અ�ર; તેને િવષે અ�યંત િવલ�ણપણું જોઈએ, તે કહો કેમ િવલ�ણપણું છે ?” પછી સવ� મુિનએ જનેી જવેી
બુિ� તેણે તેવો ઉ�ર કય� પણ યથાથ� ઉ�ર કોઈથી થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે એનો ઉ�ર
કરીએ જ,ે આ�ા અને અ�ર એ બેને જ ેપુ�ષો�મ ભગવાનનું શરીરપણું તે તો �યા�યપણું, આધીનપણું અને
અસમથ�પણું તેણે કરીને છે. કેવી રીતે ? તો ભગવાન જ ેતે પોતાની અંતયા�મી શિ�એ કરીને આ�ા ને અ�ર તેને િવષે
�યાપક છે ને એ બેય તો �યા�ય છે, અને ભગવાન જ ેતે �વતં� છે ને આ�ા ને અ�ર તે તો ભગવાનને આધીન છે,
પરતં� છે અને ભગવાન જ ેતે અિતસમથ� છે, ને આ�ા ને અ�ર તે તો ભગવાનની આગળ અિત અસમથ� છે. એવી
રીતે ભગવાન જ ેતે એ બેયના શરીરી છે અને એ બેય જ ેતે ભગવાનનું શરીર છે. અને શરીરી એવા જ ેપુ�ષો�મ
ભગવાન, તે તો સદાય િદ�ય મૂિત�માન છે. અને એવા જ ેએ ભગવાન તે જ ેતે �યાપક ને ��ા એવા જ ેસવ� આ�ા અને
તે આ�ાને �યા�ય અને આ�ાને ��ય એવા જ ેદેહ; એ સવ�માં પોતાની અંતયા�મી શિ�એ કરીને આ�ાપણે ર�ા છે.
અને એવી રીતે સવ�ના આ�ા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે �ાર ે�પવાન એવું જ ે��ય તેના આ�ાપણે કરીને શા�ને
િવષે ક�ા હોય �યાર ેતે પુ�ષો�મને ��ય�પે કરીને �િતપાદન કયા� હોય; અને �ાર ેએ ��ાના આ�ાપણે કરીને
�િતપાદન કયા� હોય �યાર ેએ પુ�ષો�મને અ�પપણે કરીને શા�માં ક�ા હોય છે, અને વ�તુતાએ તો �પવાન જે
��ય અને અ�પ જ ેઆ�ા એ બેય થકી પુ�ષો�મ ભગવાન �યારા છે ને સદા મૂિત�માન છે ને �ાકૃત આકાર ેરિહત છે.
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અને મૂિત�માન થકા પણ ��ા ને ��ય એ બેયના ��ા છે. અને એ આ�ા ને અ�ર એ સવ�ના �ેરક છે ને �વતં� છે ને
િનયંતા છે ને સકળ ઐ�ય� સંપ� છે, ને પર થકી પર એવું જ ેઅ�ર તે થકી પણ પર છે. એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે
�વના ક�યાણને અથ� કૃપાએ કરીને પૃ�વીને િવષે મનુ�ય જવેા જણાય છે, તેને જ ેઆવી રીતે સદા િદ�ય મૂિત�માન
�ણીને ઉપાસના-ભિ� કર ેછે, તે તો એ ભગવાનના સાધ�ય�પણાને પામે છે. અને અનંત ઐ�ય�ને પામે છે અને
��ભાવને પા�યો જ ેપોતાનો આ�ા, તેણે કરીને �ેમે સિહત િનરંતર પરમ આદર થકી પુ�ષો�મ ભગવાનની સેવાને
િવષે વત� છે. અને જ ેએ ભગવાનને િનરાકાર �ણીને �યાન-ઉપાસના કર ેછે તે તો �� સુષુિ�ને િવષે લીન થાય છે. તે
પાછો કોઈ િદવસ નીસરતો નથી અને ભગવાન થકી કોઈ ઐ�ય�ને પણ પામતો નથી. અને આ જ ેવાતા� તે અમે ��ય�
દેખીને કહી છે, માટે એમાં કાંઈ સંશય નથી અને આ વાતા� તો જનેે એ ભગવાનના �વ�પમાં સદા િદ�ય સાકારપણે
ઉપાસનાની �ઢ િન�ા થઈ હોય તે થકી જ પમાય છે પણ બી� થકી તો પમાતી જ નથી. માટે આ વાતા�ને અિત�ઢ
કરીને રાખ�ો.”

12. સારંગપુર ૩ ( para.4)

પછી િનિવ�કારાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! �વણ, મનન, િનિદ�યાસ અને સા�ા�કાર તે કેને કહેવાય
?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ો�ે કરીને વાતા� સાંભળવી તેને �વણ કહીએ અને જ ેવાતા� �વણ કરી હોય તે
વાતા�નો મને કરી િવચાર કરીને જટેલી વાતા� �યાગ કયા� યો�ય હોય તેટલીનો �યાગ કર ેઅને જટેલી વાતા� �હણ કયા�
યો�ય હોય તેટલીનું �હણ કર ેતેને મનન કહીએ અને જ ેવાતા� િન�ય કરીને મનને િવષે �હણ કરી હોય તેને રાત
િદવસ સંભારવાનો જ ેઅ�યાસ રાખવો તેને િનિદ�યાસ કહીએ અને તે વાતા� જવેી હોય તેવી ને તેવી જ િચંતવન કયા�
િવના પણ સવ� મૂિત�માનની પેઠે ઈદં સાંભરી આવે તેને સા�ા�કાર કહીએ અને જો એવી રીતે આ�ાના �વ�પનું
�વણાિદક કયુ� હોય તો આ��વ�પનો એવી રીતે સા�ા�કાર થાય અને જો ભગવાનનો એવી રીતે �વણ, મનન,
િનિદ�યાસ કય� હોય તો ભગવાનનો એવી રીતે સા�ા�કાર થાય છે, પણ મનન અને િનિદ�યાસ એ બે કયા� િવના કેવળ
�વણે કરીને સા�ા�કાર થતો નથી અને જો ભગવાનના �વ�પનું દશ�ન કરીને તેનું મનન અને િનિદ�યાસ તે ન કય�
હોય તો લાખ વષ� સુધી દશ�ન કર ેતો પણ તે �વ�પનો સા�ા�કાર ન થાય અને તે દશ�ન તો કેવળ �વણમા� સરખું
કહેવાય અને જણેે ભગવાનના અંગઅંગનું દશ�ન કરીને પછી તે અંગ અંગનું મનન ને િનિદ�યાસ તે કય� હશે તો તે અંગ
આજ સહેજ ેસાંભરી આવતું હશે અને જ ેઅંગનું દશ�ન મા� જ થયું હશે તો તે અંગને સંભારતો હશે તો પણ નિહ
સાંભરતું હોય. અને કેટલાક હિરભ� કહે છે જ,ે ‘અમે તો મહારાજની મૂિત�ને �યાનમાં બેસીને ઘણાય સંભારીએ છીએ
તો પણ એકે અંગ ધાયા�માં નથી આવતું તો સમ� મૂિત� તો �ાંથી આવે ?’ તેનું પણ એ જ કારણ છે જ,ે ભગવાનની
મૂિત�ના દશ�નમા� કર ેછે પણ મનન ને િનિદ�યાસ નથી કરતો માટે કેમ ધાયા�માં આવે? કાં જ,ે જ ેમાિયક પદાથ� છે તે
પણ કેવળ �િ�મા�ે દે�યું હોય ને કેવળ �વણ મા�ે સાંભ�યું હોય અને તેને જો મનમાં સંભારી ન રા�યું હોય તો તે
વીસરી �ય છે તો જ ેઅમાિયક ને િદ�ય એવું જ ેભગવાનનું �વ�પ તે તો મનન ને િનિદ�યાસ કયા� િવના �ાંથી
સાંભર ે? માટે ભગવાનનું દશ�ન કરીને તથા વાતા� સાંભળીને જો તેનું મનન ને િનિદ�યાસ િનરંતર કયા� કર ેતો તેનો
સા�ા�કાર થાય, નિહ તો આખી ઉંમર દશ�ન-�વણ કર ેતો પણ સા�ા�કાર થાય નિહ.”

13. સારંગપુર ૧૬ ( para.2)

પછી પરમાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે ‘�ીનરનારાયણ ઋિષ જ ેતે બદિરકા�મમાં
ર�ા થકા આ ભરતખંડનાં સવ� મનુ�યના ક�યાણને અથ� અને સુખને અથ� તપને કર ેછે.’ �યાર ેસવ� મનુ�ય ક�યાણના
માગ�ને િવષે કેમ નથી �વત�તા ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર તો તે �ીમદ્ ભાગવતના પંચમ �કંધને
િવષે જ છે જ,ે ‘એ ભગવાન તપ કર ેછે તે તો પોતાના ભ�ને અથ� કર ેછે, પણ અભ�ને અથ� નથી કરતા.’ કેવી રીતે ?
તો આ ભરતખંડને િવષે અિતશય દુલ�ભ એવો જ ેમનુ�ય દેહ તેને �ણીને જ ેજન ભગવાનના શરણને પામે છે ને
ભગવાનની ભિ� કર ેછે તે જનના અનુ�હને અથ� તપ�વીના જવેો છે વેષ જનેો એવા જ ે�ીનરનારાયણ ભગવાન તે
જ ેતે કૃપાએ કરીને મોટંુ તપ કર ેછે. અને પોતાને િવષે િનરંતર અિધકપણે વત�તા એવા જ ેધમ�, �ાન, વૈરા�ય, ઉપશમ,
ઐ�ય� એ આિદક ગુણ તેણે યુ� એવું જ ેતપ તેને કરતા થકા તે ભગવાન જ ેતે આ જગતનો રાિ��લય થાય �યાં સુધી
બદિરકા�મને િવષે ર�ા છે; અને ભરતખંડને િવષે ર�ા જ ેતે પોતાના ભ�જન તેમના જ ેધમ� �ાનાિદક ગુણ તે જ ેતે
અિતશય અ�પ હોય તો પણ તે ભગવાનના ગુણે યુ� તપને �તાપે કરીને થોડાક કાળમાં જ અિતશય વૃિ�ને પામે છે.
અને તે પછી તે ભ�જનના �દયને િવષે ભગવાનની ઈ�છાએ કરીને જણાતું જ ેઅ�ર��મય એવું તજે તેને િવષે
સા�ાત્ એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન તેનું દશ�ન થાય છે. એવી રીતે જ ેપોતાના ભ� છે તેમનું તે ભગવાનના તપે કરીને
િનિવ��ન ક�યાણ થાય છે, પણ જ ેભગવાનના ભ� નથી તેમનું ક�યાણ થતું નથી. એવી રીતે એ ��નો ઉ�ર છે.”

14. કાિરયાણી ૬ ( para.6)
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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 ઉદાસ થઈ �ય. અને એવા જ ેહોય તે જ
ભગવાનના પિરપૂણ� ભ� કહેવાય.”

15. લોયા ૧૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “પૂવ� આચાય� થઈ ગયા છે તેને પૃથક્ પૃથક્ �િચ છે. તેમાં શંકર �વામીને
અ�તૈ �ાનાંશ �ધાન જણાય છે. તથા રામાનજુનો એમ મત છે જ,ે ‘�વ, માયા અને પુ�ષો�મ એ �ણે િન�ય છે ને
પુ�ષો�મ છે, તે �વ, માયાના િનયંતા છે ને સવ�ના કારણ છે ને પોતાના અ�રધામને િવષે સદા િદ�ય આકાર થકા
િવરાજમાન છે ને સવ� જ ેઅવતાર તે તેના છે. એવા જ ેપુ�ષો�મનારાયણ તેની ઉપાસના �વને કરવી.’ એવી રીતે
રામાનજુની સમજણ જણાય છે. તથા વ�લભાચાય�ને કેવળ ભિ� ઉપર િન�ા બહુ જણાય છે. અને એ સવ� આચાય�
પોતાના �ંથોમાં �સંગે કરીને બી� વાતા�ઓ લખી છે, પણ ગમે તેવી રીતે કરીને અંતે પોતાની �િચ ઉપર �ય. એમ
તેમના �ંથોને િવષે તેમનાં વચન છે તેણે કરીને તેમનો અિભ�ાય યથાથ� ���ામાં આવે છે. તેમ અમારી વાતા�
સાંભળીને તમને સવ�ને અમારી કેવી �િચ જણાય છે ? અને જમે સોય કેડે દોરો ચા�યો �ય છે ને વળી જમે માળાના
મણકાને િવષે દોરો સોસંરો છે, તેમ અમારી જ ેસવ� વાતા� તેમાં શો અિભ�ાય િનરંતર સોસંરો ચા�યો આવે છે ? તે જનેે
જમે જણાતો હોય તે તેમ કહો.” �યાર ેસવ� મોટેરા પરમહંસે જનેે જમે જણાયું તેણે તેમ ક�ું. પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�યો અમે અમારો અિભ�ાય તથા �િચ તે કહીએ. એક તો અમને એ ગમે છે જ,ે ઋષભદેવ ભગવાન વાસુદેવ
સંગાથે એકા�તાને પા�યા હતા, તો પણ �ાર ેિસિ�ઓ આવીને �ા� થઈઓ �યાર ેપોતે ભગવાન હતા, તો પણ
બી� �યાગીની િશ�ાને અથ� તે િસિ�ઓને �હણ ન કરતા હવા. તે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે ‘યોગી િસ� થયો
હોય ને પોતાનું મન વશ થયું હોય તો પણ તે મનનો િવ�ાસ ન કરવો.’ �યાં �ોક છે :- “न कुया��िह�िच��ं मनिस
�नव��थते । यि��ंभा��रा�ीण� च�� तप ऐ�रम् ।। िन�ं ददाित काम� िछ�ं तमनु येऽरयः। योिगनः कृतमै��
प�ुजा�येव पंु�ली ।।” એવી રીતે જ ેમનનો િવ�ાસ ન કર ેતેવો �યાગી અમને ગમે છે. તથા અમારા મનમાં �ેત�ીપ
તથા બદિરકા�મ જવેા ગમે છે, તેવા બી� લોક ગમતા નથી. અને એમ મનમાં રહે છે જ,ે �ેત�ીપને િવષે તથા
બદિરકા�મને િવષે જઈને િનર�પણે ર�ા થકા તપ કરીએ તે બહુ સા� લાગે, પણ બી� લોકોમાં અનેક �કારના
વૈભવ ભોગવવા તે નથી ગમતા. તથા ભગવાનના જ ેઘણાક અવતાર થયા છે તેને એમ �ણીએ છીએ જ,ે એ સવ�
અવતાર નારાયણના છે, તો પણ તે અવતારમાં ઋષભદેવ� બહુ ગમે તથા તેથી ઉતરતા કિપલ� તથા દ�ા�ેય એ બે
સરખા જણાય છે અને એ ���ે અવતાર કરતા કોિટ ઘણું �ીકૃ�ણને િવષે અમાર ેહેત છે. અને એમ �ણીએ છીએ જ,ે
‘બી� સવ� અવતાર કરતા આ અવતાર બહુ મોટો થયો ને બહુ સમથ� છે અને એમાં અવતાર-અવતારી એવો ભેદ નથી
જણાતો.’ અને બી� જ ેમ��ય-ક�છાિદક ભગવાનના અવતાર છે, પણ તેમાં અમારી અિત �િચ નથી. અને આવી રીતે
તો અમાર ેઉપાસના છે જ,ે સવ�થી પર એક મોટો તજેનો સમૂહ છે, તે તજેનો સમૂહ અધો-ઊ�વ� તથા ચાર ેકોર ે�માણે
રિહત છે ને અનંત છે અને તે તજેના સમૂહના મ�ય ભાગને િવષે એક મોટંુ િસંહાસન છે ને તેની ઉપર િદ�ય મૂિત� એવા
જ ે�ીનારાયણ પુ�ષો�મ ભગવાન તે િવરાજમાન છે ને તે િસંહાસનને ચાર ેકોર ેઅનંતકોિટ મુ� બેઠા થકા તે
નારાયણના દશ�ન કર ેછે. એવા જ ેમુ�ે સિહત �ીનારાયણ તેને અમે િનરંતર દેખીએ છીએ. અને તે ભગવાનને િવષે
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તજેનું અિતશયપણું છે, તેણે કરીને �ાર ેએ સભા સિહત તે ભગવાનનાં દશ�ન નથી થતા �યાર ેઅમને અિતશય ક�
થાય છે અને તે તજેનો સમૂહ તો િનરંતર દેખાય છે, તો પણ એને િવષે �િચ નથી અને ભગવાનની મૂિત�ના દશ�ને કરીને
જ અિતસુખ થાય છે; અમાર ેએવી રીતે ઉપાસના છે. અને એ ભગવાનને િવષે ભિ� તો જવેી ગોપીઓને હતી તેવી
ગમે છે. તે સા� અમે સૌ માણસને જોતા રહીએ છીએ જ,ે કોઈક કામી �ી હોય તેને પુ�ષને િવષે જવેું હેત હોય તથા
કામી પુ�ષને �ીને િવષે જવેું હેત હોય તેને દેખીને એમ થાય જ,ે ‘એવું હેત આપણે ભગવાનમાં હોય તો ઠીક’ તથા
કોઈકને પુ�માં, ધનમાં બહુ હેત જણાય તેને દેખીને એમ થાય જ,ે ‘એવું હેત આપણે ભગવાનમાં હોય તો ઠીક.’ તથા
કોઈક ગાતો હોય તો તેને સાંભળીને તેને પાસે કોઈ માણસને મોકલીએ અથવા અમે પંડે એની પાસે જઈએ ને �ણીએ
જ,ે ‘એ બહુ ઠીક કર ેછે.’

16. 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
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 તુલસીદાસ�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.”

17. પંચાળા ૩ ( para.5)

�યાર ે�વયં�કાશાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! આ જ ેસવ� િવચાર તે કયા �થાનકે રહીને કરવો ?” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પોતાના �દયને િવષે એમ િવચાર કર ેજ,ે ‘�થૂળ દેહ, સૂ�મ દેહ, કારણ દેહ એ હંુ નિહ’ અને
��ત, �વ��, સુષુિ� એ �ણ અવ�થા હંુ નિહ; અને પંચ �ાનઇિ��યો ને પંચ કમ�ઇિ��યો ને ચાર અંતઃકરણ ને એમના
દેવતા એ સવ� હંુ નિહ. હંુ તો એ સવ�થી પૃથક્ છંુ ને ચૈત�ય છંુ ને ભગવાનનો ભ� છંુ.’ અને ઇિ��યો-અંતઃકરણ કાંઈક
ચાળા કર ેતો એને કહેવું જ,ે ‘કેમ તાર ેતે એક ભગવાનનું જ �પ જોવું છે કે બી�નું પણ જોવું છે ? ને કેવળ ભગવાનનો
શ�દ સાંભળવો છે તથા ગંધ લેવો છે કે બી�નો પણ શ�દ સાંભળવો છે ? ને ગંધ લેવો છે ? અને જો ભગવાન િવના
બી� િવષયમાં તું જઈશ તો તાર ેમાર ેશું છે ભાઈ ? તું કોણ ને હંુ કોણ ? તાર ેમાર ેલેવું દેવું નથી. તમે કરશો તે તમે
ભોગવશો.’ એમ ઇિ��યો અંતઃકરણને કહીને પછી ભગવાનની �ાથ�ના કરવી જ,ે ‘હે મહારાજ ! હે �વાિમન્ ! હે
ભ�વ�સલ ! હે દયાિનધે ! આ ઇિ��યો-અંતઃકરણનો વાંક છે ને હંુ તો એથી નોખો છંુ ને એ તો મારા શ�ુ છે; માટે એ
થકી મારી ર�ા કર�ો.’ એમ િનરંતર �ાથ�ના કયા� કરવી ને પોતાને �ે�� ચૈત�ય�પ માનીને ભગવાનને િવષે હેત-
ભિ� કરવી.”

18. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.8)

અને આ વાતા� યથાથ� સમ�ણી હોય ને કોઈક �ાર�ધકમ�ને વશ થઈને જો કોઈક નીચ ઉ�ચ દેહની �ાિ� થાય તો
પણ વૃ�ાસુરની પેઠે �ાન �ય નિહ તથા જમે ભરત�ને મૃગનો દેહ આ�યો તો પણ પૂવ�જ�મનું �ાન ટ�યું નિહ. એવું
આ �ાનનું અિતશય માહા��ય છે. અને નારદ, સનકાિદક ને ��ાિદક દેવ તેમની સભામાં પણ િનરંતર આ જ વાતા�
થાય છે. અને આવી ભગવ��વ�પ સંબંધી જ ેવાતા� તે તો શા�માંથી પણ પોતાની મેળે સમ�ય નિહ. અને
સદ્ �ંથોમાં આવી વાતા� તો હોય પણ �ાર ેસ�પુ�ષ �ગટ થાય છે, �યાર ેતેમના મુખ થકી જ વાત સમ�ામાં આવે
છે, પણ પોતાના બુિ�બળે કરીને સદ્ �ંથોમાંથી પણ સમ�તી નથી. અને જનેે આવી રીતે યથાથ� ભગવાનનું �વ�પ
સમ�ામાં આ�યું છે તેને જો ભૂત, ભિવ�ય ને વત�માન એ �ણ કાળને િવષે �િ� પહોચંતી હોય તો પણ તેને એ વાતનો
કાંઈ ગવ� હોય નિહ; અને કોઈકને વર કે શાપ દે નિહ અને કોઈ ઠેકાણે વર કે શાપ દે પણ ખરા; અને કોઈ ઠેકાણે
િનભ�ય રહે ને કોઈ ઠેકાણે બીવે પણ ખરા; પણ તેણે કરીને પોતે કાંઈ હષ� શોક મનમાં લાવે નિહ. અને જનેે ભગવાનનો
આ ક�ો એવી રીતે �ઢ આ�ય હોય તે �ણીને તો ભૂંડંુ કમ� કર ેજ નિહ, પણ કદાિચત્ ભૂંડા દેશકાળાિદકને યોગે કરીને
જો કાંઈક અવળું કમ� થઈ �ય તો પણ તે �ઢ આ�યવાળો ક�યાણના માગ� થકી પડી �ય નિહ. માટે એ જે
ભગવાનનો �ઢ આ�ય છે એવો િનિવ��ન માગ� કોઈ નથી. અને એ વાત જનેે સમ�ણી હોય તેનો તો અિત મોટો
આશય હોય; જુઓને, અમાર ેપરમહંસ તથા સ�સંગી સમ�ત પાસેથી કોઈ �વાથ� સાધવો નથી તો પણ કોઈને
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બોલાવીએ છીએ, કોઈકને વઢીએ છીએ, કોઈને કાઢી મૂકીએ છીએ, તેનું એ જ �યોજન છે જ,ે ‘કોઈ રીતે આ વાત
સમ�ય તો બહુ સા� થાય.’ માટે આ વાતા� છે તે સવ� �ઢ કરીને રાખ�ો અને ‘જ ેતજેને િવષે મૂિત� છે તે જ આ
��ય� મહારાજ છે,’ એમ �ણ�ો અને જો એમ ન જણાય તો એટલું તો જ�ર �ણ�ો જ,ે ‘અ�ર�પ જ ેતજે તેને
િવષે જ ેમૂિત� છે, તેને મહારાજ દેખે છે.’ એમ �ણશો તો પણ તમાર ેમાર ેિવષે હેત રહેશે, તેણે કરીને તમા�ં પરમ
ક�યાણ થશે. અને આ વાતને િન�યે નવી ને નવી રાખજો, પણ ગાફલપણે કરીને િવસારી દેશો મા. આજ છે તેવી જ
કાલ નવી રાખ�ો અને તેવી જ દેહનો અંત થાય �યાં સુધી પણ િદન િદન ��યે નવી ને નવી રાખ�ો. અને જ ેજે
ભગવાનની વાત કરો તે તે વાતને િવષે આ વાતનું બીજ લાવ�ો, એમ અમારી આ�ા છે. અને આ વાતા� તો એવી
�વનદાર છે જ,ે દેહ રહે �યાં સુધી પણ િન�ય ��યે કરવી અને દેહ મૂકીને ભાગવતી તનુએ કરીને પણ આ જ વાતા�
કરવી છે. અને આ જ ેઅમે તમને વાત કહી તે સવ� શા�નો િસ�ાંત છે ને અનુભવમાં પણ એમ જ �ઢ છે અને અમે
��ય� નજર ેજોઈને તમને આ વાત કહી છે. અને જો ��ય� જોઈને ન કહી હોય તો અમને સવ� પરમહંસના સમ છે.”
એવી રીતે �ી�મહારાજ ેપોતાના ભ�જનની િશ�ાને અથ� પરો�પણે પોતાના પુ�ષો�મપણાની વાતા� કરી, તેને
સાંભળીને સવ� સાધુ તથા હિરભ� તે એમ જ માનતા હવા જ,ે ‘જ ેતજેને િવષે મૂિત� કહી તે જ આ �ી�મહારાજ
��ય� �માણ છે.’

19. ગઢડા મ�ય ૧૬ ( para.8)

પછી �ી ગુ�ચરણરતાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “�ાર ેમંદ ��ાવાળાનું અનેક જ�મે ક�યાણ થાય �યાર ે�યાં સુધી તે
�ાં રહેતો હશે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સુંદર દેવલોક હોય �યાં જઈને તે રહે છે. અને �ાર ેએ ભગવાનનું
�યાન કરતો �યાર ેએ ભ� ભગવાન સામું જોતો, �યાર ેભગવાન પણ તે ભ� સામું જોતા. પછી ભગવાનનું �યાન
કરતા થકા જ ેજ ેિવષયનું એણે િચંતવન કયુ� હતું અને જ ેજ ેિવષયમાં એ ભ�ને હેત હતું, તે ભગવાન સવ� નજર ેજોઈને
અને એ દેહ મૂકે �યાર ેએને જવેા ભોગ વહાલા છે, તેવા ભોગ જ ેલોકમાં છે તે લોકમાં એ ભ�ને પહોચંાડે છે. અને
કાળને એમ આ�ા કર ેછે જ,ે ‘એ ભ�ના ભોગને તું ખંડન કરીશ મા.’ માટે તે િનરંતર દેવલોકમાં ર�ો થકો ભોગને
ભોગવે છે. પછી મૃ�યુલોકમાં આવીને અનેક જ�મે કરીને મો�ને પામે છે.”

20. ગઢડા મ�ય ૧૮ ( para.4)

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

21. ગઢડા મ�ય ૩૧ ( para.2)

અને �ાગ� દવે પાસે �ીમદ્ ભાગવતમાં કિપલગીતાની કથા વંચાવતા હતા. પછી કથાની સમાિ� થઈ, �યારે
�ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “સવ� કારણના પણ કારણ ને અ�રાતીત ને પુ�ષો�મ એવા જ ેવાસુદેવ
ભગવાન તે મહાપુ�ષ�પે કરીને મહામાયાને િવષે વીય�ને ધર ેછે; તે પુ�ષ અ�રા�ક છે, મુ� છે; અને એને �� કહે
છે. અને એ પુ�ષે માયામાં વીય� ધયુ� �યાર ેતે માયા થકી �ધાનપુ�ષ �ારાએ વૈરાજપુ�ષ ઉ�પ� થયા, �યાર ેએ
વૈરાજપુ�ષ તે તે પુ�ષના પુ� કહેવાય. જમે આ જગતમાં કોઈક �ા�ણ, �િ�ય, વૈ�યાિદક જ ે�ાકૃત માણસ હોય ને
તેની �ીમાંથી તેનો દીકરો થાય તેમ એ વૈરાજપુ�ષ થાય છે. એવા જ ેવૈરાજપુ�ષ, તે આ �વ જવેા જ છે અને એની
િ�યા પણ આ �વના જવેી જ છે. ને તે વૈરાજપુ�ષની િ�પરાધ�કાળની આવરદા છે. અને આ જગતની ઉ�પિ�,
િ�થિત, �લય�પ એની �ણ અવ�થા છે; જમે �વની ��ત, �વ��, સુષુિ�; એ �ણ અવ�થા છે તેમ. અને એ
વૈરાજપુ�ષના િવરાટ્, સૂ�ા�ા, અ�યાકૃત; એ �ણ દેહ છે ને તે દેહ અ�ાવરણે યુ� છે ને તે દેહ મહ��વાિદક જે
ચોિવશ ત�વ તે �ાર ેથયા છે. તે એ િવરાટને િવષે ઇિ��યો, અંતઃકરણ ને દેવતાએ �વેશ કય� ને એને ઉઠાડવા માં�યું ને
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િવરાટનો �વ પણ માંહી હતો તો પણ એ િવરાટ ઉ�યું નિહ. અને �ાર ે�ે�� એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તે
પુ�ષ�પે કરીને એમાં આ�યા �યાર ેએ િવરાટ દેહ ઉ�યું ને એ વૈરાજપુ�ષ પોતાની િ�યાને િવષે સમથ� થયા. અને એ
જ જ ેભગવાન તે આ �વને �કા�યાને અથ� સુષુિ��પ માયા થકી પર ર�ા થકા એ �વને િવષે સા�ી�પે ર�ા છે,
તો પણ �વને દેહ અને ઇિ��યો ને િવષય તેનો સંગ ઘણો થયો છે. માટે સંગદોષે કરીને એ �વ દેહાિદક�પ થઈ ગયો
છે. તે એના સંગને મૂકીને એ �વ એમ સમજ ેજ,ે ‘મા�ં �વ�પ તો માયા થકી મુ� ને પર એવું જ ે��, તે છે.’ એવી
રીતે િનરંતર મનન કરતો સતો ��નો સંગ કર ેતો એ ��નો ગુણ એ �વને િવષે આવે. પણ એને આ વાતા� સાંભળી
હોય તો પણ િનરંતર �મૃિત રહેતી નથી, એ મોટો દોષ છે. એવી રીતે ઈ�ર જ ેવૈરાજપુ�ષ ને આ �વ એ સવ�ના
�કાશક તો પુ�ષ�પે કરીને પુ�ષો�મ એવા વાસુદેવ છે. અને એ વૈરાજપુ�ષ પણ �વની પેઠે બ� છે, તે િ�પરાધ�
સુધી પોતાની આવરદા ભોગવે છે �યાં સુધી બ� વત� છે અને એનો �લય થાય �યાર ેએને એ પુ�ષનો સંબંધ સા�ાત્
થાય છે. કેમ જ,ે એનો બાપ જ ેપુ�ષ તે સમથ� છે, તે એને એટલો �ળવે છે. અને વૈરાજપુ�ષને માયાનો સંબંધ ર�ો છે.
માટે �લયને અંતે પાછો માયામાંથી ઉપજ ેછે. અને આ �વ છે, તે જવેો પોતે બ� છે ને અસમથ� છે, તેવી રીતે જ એનો
જ ેબાપ હોય તે પણ બ� ને અસમથ� હોય. માટે એ બાપ તે દીકરાને શી સહાય કર?ે માટે એને સુષુિ��પ માયાનો
સંબંધ િનરંતર રહે છે, ટળતો નથી. એ તો �ાર ેપૂવ� ક�ો તેવી રીતે િનરંતર પોતાના �કાશક જ ે�� તેનો મનન �ારા
સંગ કર ે�યાર ેટળે.

22. 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
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 રઘુનાથદાસ સરખો િવમુખ હોય તેને તો ન જણાય; તે �ાર ેરામાનંદ �વામીએ દેહ મૂ�ો ને સવ� સ�સંગી રોવા
લા�યા �યાર ેપણ રઘુનાથદાસને 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.

23. વરતાલ ૩ ( para.3)

�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ધમ� તો કેટલાક િવમુખ માણસ હોય તેમાં પણ હોય, માટે તેને શું સ�સંગમાં મોટો
કરશું ?” પછી એ વાત સાંભળીને કોઈથી ઉ�ર દેવાયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો માહા��યે સિહત
ભગવાનની ભિ� હોય ને આ�િન�ા, ધમ� ને વૈરા�ય એ સામા�યપણે હોય તો પણ કોઈ િદવસ એ ધમ�માંથી પડે નિહ.
કેમ જ,ે જ ેભગવાનનું માહા��ય �ણતો હોય તે તો એમ િવચાર ેજ,ે ‘ભગવાનની આ�ાને િવષે ��ાિદક સમ� દેવ
ર�ા છે, તે ભગવાનની આ�ા મારાથી કેમ લોપાય ?’ એમ �ણીને ભગવાનના િનયમમાં િનરંતર રહે.”

24. ગઢડા અં�ય ૩ ( para.3)

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

25. ગઢડા અં�ય ૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� હિરભ�ને ક�ું જ,ે “જ ેઅમારા મોટા મોટા પરમહંસ છે તેની જવેી િ�થિત છે ને સમજણ છે તે
અમે તમને બાઈ-ભાઈ સવ�ને કહીએ, તેને સાંભળીને પછી જવેી રીતે તમે સવ� વત�તા હો ને જવેી તમને િ�થિત હોય તેવી
રીતે તમે કહી દેખાડજો.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમારા મુિનમંડળમાં જ ેમોટા મોટા સંત છે તેને એમ
વત� છે જ,ે પોતાના �દયને િવષે જ ે�ણપણું છે તે ભગવાનના ધામનો દરવાજો છે. તે દરવા� ઉપર સવ� સંત ઊભા છે.
જમે રા�ના ચાકર છે, તે રા�ના ઘરને દરવાજ ેઊભા ર�ા થકા કોઈ ચોરચકારને રા� પાસે જવા દેતા નથી. અને તે
રા�ના ચાકરને એમ િહંમત રહે છે જ,ે ‘કોઈ રા� પાસે િવ�ન કરવા �ય તો તેના કટકા કરી નાંખીએ, પણ કોઈ રીતે
રા� સુધી પૂગવા દઈએ નિહ.’ એવી રીતે િહંમત સિહત ઢાલ, તરવાર બાંધીને ઊભા રહે છે. તેમ આ સવ� સંત છે તે
�ણપણા�પ જ ેભગવાનના ધામનો દરવાજો �યાં ઊભા રહે છે અને એ �ણપણાને માંહી જ ેઅ�રધામ તેમાં
ભગવાન છે તેના દશ�ન કર ેછે અને તે ભગવાન ભેળુ પોતાના �દયને િવષે ધન, �ી આિદક જ ેમાિયક પદાથ� તેને
પેસવા દેતા નથી. અને કોઈ જોર ેકરીને માિયક પદાથ� �દયમાં પેસવા આવે તો તેનો નાશ કરી નાખે છે, પણ કોઈ રીતે
જ ેઠેકાણે ભગવાનને �દયમાં ધાયા� છે તે ઠેકાણે પેસવા દેતા નથી અને શૂરવીરની પેઠે સાવધાન થકા ઊભા રહે છે.
અને હાિન, વૃિ�, સુખ, દુઃખ, માન, અપમાન આિદક અનંત �તના િવ�ન આવે, તેણે કરીને પોતાના મુકામથી ડગતા
નથી. �યાર ેકોઈ આશંકા કર ેજ,ે ‘�યાંથી ડગતા નથી �યાર ેદેહની િ�યા જ ેખાનપાનાિદક તેને કેમ કરતા હશે ? તો તે
��ાંતે કરીને કહીએ છીએ જ,ે જમે પાિણયારી હોય તે કૂવા ઉપર જળ િસંચવા �ય છે, �યાર ેકૂવાના કાંઠા ઉપર પગ
મૂ�ો હોય તેની પણ સૂરત રાખે જ,ે ‘રખે કૂવામાં પડી �ઉં !’ અને બી� વૃિ�એ કરીને કૂવામાંથી પાણી િસંચે છે.
વળી બીજંુ ��ાંત-જમે કોઈક પુ�ષ ઘોડે ચ�યો હોય, �યાર ેઘોડાના પ�ગડામાં પગ હોય �યાં પણ સૂરત રાખે અને
ઘોડાની લગામ પકડી હોય �યાં પણ સૂરત રાખે અને દોડતાં થકા વાટમાં ઝાડ આવે, ખાડો આવે, પથરો આવે �યાં પણ
સૂરત રાખે. એવી રીતે આ સવ� સાધુ છે તે અંતર સ�મુખ �િ� રાખીને ભગવાનની સેવામાં પણ રહે છે ને દેહની િ�યા
પણ કર ેછે ને પોતાની િ�થિતમાંથી ડગતા નથી.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેમોટા મોટા જ ેસંત તેની િ�થિત કહી
દેખાડી ને પછી એમ બો�યા જ,ે “તમાર ેસવ�ને પણ એવી રીતે અંતર સ�મુખ �િ� રાખીને િનરંતર ભગવાનની સેવામાં
રહેવું અને ભગવાન િવના બી� પદાથ� વહાલા થવા દેવા નિહ. એ વાતની અિતશય સાવધાની રાખવી. અને જમે
રા�નો ચાકર છે તે રા� પાસે ગાફલ થઈને ઊભો હોય તો રા� પાસે ચોરચકાર જઈ પૂગે, �યાર ેએ ચાકરની ચાકરી
ખોટી થાય. તેમ હિરભ�ને પણ ભગવાન િવના બી� પદાથ�માં �ીિત થઈ �ય તો જ ેઠેકાણે પોતાના �દયને િવષે
�ણપણામાં ભગવાન ર�ા છે તે ઠેકાણે ધન, �ી આિદક બી� પદાથ� પણ પેસી �ય, �યાર ેએની ભિ� ખોટી થઈ
�ય. માટે પોતાની ભિ�ને િનિવ��ન રાખીને જ ેપરમે�રના ચરણારિવંદને પામવાને ઈ�છે તેને �ણપણા�પ જે
ભગવાનના ધામનો દરવાજો, તેને િવષે સાવધાન થઈને રહેવુ અને ભગવાન િવના બી� પદાથ� �યાં પેસવા દેવા નિહ.”
એવી રીતે �ી�મહારાજ ેપોતાના સવ� ભ�જનને િશ�ાનાં વચન ક�ા.
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26. ગઢડા અં�ય ૨૪ ( para.3)

પછી શુકમુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “આપણા સવ� સંત વત�માનમાં રહે છે, તથાિપ એમને િવષે એવું �ું લ�ણ છે જ;ે જણેે
કરીને એમ �ણીએ જ,ે એને આપ�કાળ પડશે તો પણ એ ધમ�માંથી નિહ ડગે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“ભગવાનનાં જ ેજ ેનાના-મોટા વચન તેની ઉપર િનરંતર જનેી �િ� રહે, પણ વચન બહાર પગ દેવો પડે તેમાં અિત
કઠણ પડે અને તે વચનથી આગળ પગ માંડીને અિધક પણ ન વત� અને ઓછો પણ ન વત�, તેને �ણીએ જ,ે એ
ધમ�માંથી આપ�કાળે પણ નિહ પડે.”

27. ગઢડા અં�ય ૨૪ ( para.6)

અને પછી એમ બો�યા જ,ે “અહીનંી મોટેરી �ણ બાઈઓ તથા ગોપાળાનંદ �વામી, ��ાનંદ �વામી, મુ�ાનંદ
�વામી, િન�યાનંદ �વામી, શુકમુિન, સોમલો ખાચર, દાદોખાચર એ તમે સવ� જમે હમણાં આ વત�માન કાળે કેવા �ડી
રીતે વત� છો ! તથાિપ જો દેશ, કાળ, સંગ, િ�યા એ ચારને િવષે િવષમપણું થાય તો એમનો એમ રંગ રહે નિહ, એ
વાતમાં કાંઈ સંશય નથી. અને કદાિચત્ િવષયમાં બંધાઈ ગયો હોય, પણ જો જનેે િવષે જટેલો �ાનાંશ વધાર ેહોય તો
તે િવષયના બંધનને તોડીને નીકળે. તે �ાનાંશ તે શું ? તો એમ સમજણ હોય જ,ે ‘હંુ જ ે�વ તે આવો છંુ તથા દેહ તે
આવો છે તથા દેહના સંબંધી તે આવા છે તથા �કૃિત, પુ�ષ, િવરાટ, સૂ�ા�ા, અ�યાકૃત તેના �વ�પ તે આવી રીતના
છે તથા ભગવાન તે આવી રીતના છે તથા ભગવાનનું ધામ તે આવી રીતનું છે,’ ઈ�યાિદક જ ે�ાનાંશ તેની જ ેઅંતરમાં
�ઢતાની �ંથી, તે પડી હોય ને પછી જ ેવૈરા�ય ઊપજ ેતે વૈરા�ય ખરો. અને એ િવના બીજો જ ેવૈરા�ય તે તો ઉપરથી
જણાય પણ એમાં બળ નિહ, બળ તો �ાનાંશથી ઊપ�ો જ ેવૈરા�ય તેમાં જ છે. જમે દીવાનો અિ�� તેને વાયુ લાગે
�યાર ેઓલાઈ �ય અને વડવાનળ અિ�� તથા મેઘમાં જ ેવીજળીનો અિ�� તે જળમાં ર�ો છે પણ તે જળનો પરાભવ
એને થતો નથી, ��વિલત થકો રહે છે. તેમ �ાનાંશ િવનાનો જ ેવૈરા�ય તેને િવષયનો સંબંધ થાય �યાર ેએ વૈરા�ય ટકે
નિહ; અને �ાનાંશે કરીને થયો જ ેવૈરા�ય તેને િવષયનો સંબંધ થાય તો પણ એ વૈરા�ય �ીણ ન પડે, વડવાનળ
અિ��ની પેઠે ��વિલત થકો વત� છે. અને એવો જ ે�ાનાંશ તેની કોઈ રીતે કરીને તમારા મનમાં આંટી પડી �ય તે
સા� અમે િનરંતર વાતા� કરીએ છીએ. કેમ જ,ે કોઈક વાતા�ની ચૂંક લાગે તો એવી આંટી પડી �ય. અને જ ેએમ ન
સમજ ેને ‘આ મારી �ત, આ મારી મા, આ મારો બાપ, આ મારા સંબંધી.’ એવી રીતની અહં-મમતાએ યુ� જનેી
સમજણ છે તેને તો અિત �ાકૃત મિતવાળો અણસમજુ �ણવો.”

28. ગઢડા અં�ય ૨૭ ( para.7)

અને તે પછી વડોદરાવાળા નાથભ�ે �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “જનેે ભગવાનનો �ઢ િન�ય હોય એવો જે
ભગવાનનો ભ� તેના જ ેસંબંધી તેનું ક�યાણ તે ભ�ના સંબંધે કરીને છે કે નથી ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“જો એનાં સંબંધીને તથા એના િપ�ીને એને િવષે હેત હોય તો એનું ��યાણ થાય ને હેત ન હોય તો ન થાય. અને જો
સંબંધી પણ ન હોય ને જો તેને એ ભ�ને િવષે હેત હોય તો તેનું પણ સા� થાય. કેમ જ,ે એને મુવાટાણું થાય �યાર ેતે
ભ� તેને સાંભરી આવે અને તે ભ�ની વૃિ� તો ભગવાન સાથે િનરંતર લાગી છે ને તે ભ�નું તેને �મરણ થાય, માટે
તેનું ક�યાણ થાય છે.”

29. ગઢડા અં�ય ૨૯ ( para.3)

�યાર ેશુકમુિનએ આશંકા કરી જ,ે “હે મહારાજ ! એ મંદ વૈરા�યવાળો �યાગી છે તે સંત થકી ભગવાનના માહા��યની
વાત સાંભળે ને પછી તો તે મનમાં િવચાર કર,ે તો શું એને તી� વૈરા�ય ન આવે? અને �થમથી જ તી� વૈરા�ય તો
કોઈકને �ાર�ધ યોગે કરીને હશે; અને બહુધા તો એમ ��ય� દેખાય છે જ,ે આને વૈરા�ય ન હતો ને પછી થયો; �યારે
એનું કેમ સમજવું ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો તો એમ ઉ�ર છે જ,ે પોતાને િવચાર ેતથા કોઈ રીતે તી�
વૈરા�ય થાય નિહ. અને જો ધમ�, �ાન, વૈરા�ય, ભિ� એ ચાર ગુણે કરીને સંપ� એવા જ ેમોટા સાધુ, તેની સાથે એને
અિતશય હેત થાય, જમે ભગવાન સાથે હેત થાય છે, �યાર ેતો તે જુવે, સાંભળે, બોલે ઈ�યાિદક જ ેજ ેિ�યાને કર ેતે
પોતાને જ ેમોટા સંત સાથે હેત છે તેની મર� �માણે કર,ે પણ તેની મર� ન હોય તેવી કોઈ િ�યા કર ેનિહ. અને તે
સંતની મર�થી બાહેર વ�યા�માં તેના મનને િવષે િનરંતર ભય વત� જ,ે ‘જો હંુ એમની મર� �માણે નિહ વતુ� તો એ
મારી સાથે હેત નિહ રાખે.’ તે સા� િનરંતર તેની મર� �માણે વત�. માટે જો એવું સંત સાથે હેત થયું હોય, તો વૈરા�ય
ન હોય તો પણ એનો �યાગ પાર પડે. અને જુઓને આપણા સ�સંગમાં બાઈ-ભાઈ-પરમહંસ એ સવ�ને અમારી ઉપર
હેત છે તો મોટેરી બે �ણ બાઈયો છે તે બરોબર બી� સવ� બાઈયો વત�માન પાળે છે. કેમ જ,ે એે મનમાં એમ �ણે છે
જ,ે ‘જો અમે ખબડદાર થઈને વત�માન નિહ પાળીએ તો મહારાજનું હેત અમારી ઉપર નિહ રહે ને કુરા� થશે.’ તથા
પરમહંસમાં પણ એમ છે તથા બી� જ ેસ�સંગી તથા ��ચારી તથા પાળા, એ સવ�માં પણ એમ છે. તથા દેશદેશના
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હિરભ� બાઈ ભાઈ છેટે ર�ાં છે તે પણ વત�માનમાં ખબડદાર વત� છે અને એમ �ણે છે જ,ે ‘જો આપણ સારી પેઠે
નિહ વત�એ તો મહારાજ કુરા� થશે.’ માટે અમાર ેિવષે હેતે કરીને બંધાણા થકા સવ� ધમ�માં �ઢપણે વત� છે, પણ
વૈરા�ય તો કોઈકને થોડો હશે ને કોઈકને ઝાઝો હશે, તેનો કાંઈ મેળ છે નિહ. અને અમે પંચાળામાં મોર ેમાંદા થયા હતા
ને તેમાંથી જો કાંઈક થયું હોત તો જમે હમણાં સવ�ની વૃિ�ઓ છે તેવી ન રહેત. �યાર ેતો જ ેતી� વૈરા�યવાળા હોય તે
ધમ�માં રહે તથા તેની સાથે જણેે પોતાના �વને હેતે કરીને બાંધી રા�યો હોય, તે ધમ�માં રહે તથા જ ેસ�સંગનો યોગ
રાખે ને ભગવાનને અંતયા�મી �ણીને પોતપોતાના િનયમ ક�ા છે તે �માણે વત�, તો ધમ�માં રહે અને એ િવના બી�નું
તો કાંઈ ઠીક રહે નિહ. માટે અમે જ ે�� પૂ�ો હતો તેનો આ અમે ક�ો એ જ ઉ�ર છે.”

30. 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 ઉદાસી કરવા લાગું તો કોણ �ણે
�ાંય જતું રહેવાય ને દેહ પડી �ય. માટે એમ �ણીએ છીએ જ,ે ‘મનને ઉદાસી 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.

31. ગઢડા અં�ય ૩૨ ( para.3)

અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “ભગવાનનો જ ેસાચો ભ� હોય તેને ભગવાનનું માહા��ય સમ�ાની
કેવી રીત છે ? તો ‘જ ેભગવાન છે તે તજેોમય એવું જ ેપોતાનું અ�રધામ, તેને િવષે સદા સાકારમૂિત� થકા િવરાજમાન
છે, ને સવ�ના કારણ છે, સવ�ના િનયંતા છે, સવ�ના અંતયા�મી છે, અનેક કોિટ ��ાંડના રા�િધરાજ છે, ને અલૌિકક
િદ�ય સુખમયમૂિત� છે ને માયાના ગુણથકી રિહત છે.’ એવી રીતે ��ય� ભગવાનને �ણીને તે ભગવાન િવના જ ેબી�
સવ� માિયક પદાથ� મા� તેને અિતશય તુ�છ ને નાશવંત સમજ ેને એક ભગવાનને િવષે જ �ીિત કર ેને નવ �કારની
ભિ�ને કર.ે અને વળી એમ સમજ ેજ,ે ‘એવા અિતશય મોટા જ ેભગવાન તેની મયા�દાને િવષે કાળ, માયા, ��ા,
િશવ, સૂય�, ચં�મા ઈ�યાિદક સવ� સમથ� છે તે પણ િનરંતર વત� છે.’ એવું �ણીને તે ભગવાને બાંધી જ ેધમ�મયા�દા તેને
િવષે તે ભગવાનની �સ�તાને અથ� પોતે િનરંતર વત� પણ તે ધમ�મયા�દાનો �ારયે લોપ ન કર.ે અને જ ેકુબુિ�વાળો
હોય તે કેમ સમજ ે? તો ‘એવા મોટા જ ેભગવાન તે તો પિતતપાવન છે, અધમઉ�ારણ છે. તે માટે કાંઈક ધમ� િવ��
અવળું વતા�ઈ જશે તો તેની શી િચંતા છે ? ભગવાન તો સમથ� છે’. એવી રીતે માહા��યનો ઓથ લઈને મૂળગો પાપ
કરવા થકી ડર ેનિહ. એવો જ ેહોય તે તો દુ� છે, પાપી છે. ને એવી સમજણવાળો હોય ને તે ઉપરથી ભ� જવેો
જણાતો હોય તો પણ તેને ભ� ન �ણવો ને તેનો સંગ �ારયે ન કરવો. અને ભ� તો �થમ કહી તેવી રીતની
સમજણવાળાને જ �ણવો ને તેનો જ સંગ કરવો.”

32. ગઢડા અં�ય ૩૩ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ એમ બો�યા જ,ે “વાસુદેવ ભગવાનનો એકાંિતક ભ� કેને કહીએ ? તો જનેે િવષે �વધમ�, �ાન,
વૈરા�ય અને માહા��યે યુ� એવી વાસુદેવ ભગવાનની અન�ય ભિ�, એટલાં વાનાં હોય તેને એકાંિતક ભ� કહીએ.
અને એની ગિત એમ કહી છે જ,ે ‘એનો વાસુદેવ ભગવાનમાં �વેશ થાય.’ તે �વેશ તે શું ? તો તજેના મંડળને િવષે
િદ�યમૂિત� એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તેને િવષે એ ભ�ને �નેહ હોય, તે �નેહે કરીને વાસુદેવ ભગવાનની મૂિત�ને િવષે
એના મનનું િનરંતર અનુસંધાન રહે ને આસ� થકો વત� ને એવી રીતે ર�ો થકો એ વાસુદેવ ભગવાનની સેવાને િવષે
પણ બહાર થકી રહે. ‘જમે લ�મી� છે તે વાસુદેવ ભગવાનના �દયને િવષે િચ��પે �નેહના આિધ�પણે કરીને ર�ાં
છે ને બહાર થકી �ી�પે કરીને સેવામાં પણ ર�ાં છે,’ તેમ એ એકાંિતક ભ�નો વાસુદેવ ભગવાનને િવષે �વેશ
�ણવો. અને હમણાં પણ જ ેભ�ને ભગવાનની કથા, કીત�ન, નામ�મરણ ઈ�યાિદક જ ેદસ �કારની ભિ� તથા
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ભગવાનનું માહા��ય તથા �વધમ� તથા વૈરા�ય તથા આ�િન�ા તથા સંતનો સમાગમ એનું બંધાણ હોય, તે એવું હોય
જ,ે ‘તે િવના કોઈ રીતે ચાલે જ નિહ.’ જમે અફીણ આિદકનો બંધાણી હોય તેને તે િવના ચાલે નિહ ને તે અફીણ તો
કડવું ઝેર છે, તો પણ અફીણના બંધાણીને અફીણ િવના ચાલે નિહ. તથા દા�નું બંધાણ હોય તો તે દા� પણ પીવે
�યાર ેગળું બળે એવો છે તો પણ તે િવના ચાલે નિહ. તે એને ઘણાક �િપયા આપે તો પણ તે બંધાણથી તે વહાલા ન
થાય ને ન લે. કેમ જ,ે એ �યસન એના �વ સંગાથે જડાઈ ગયું છે. તેમ જનેે ભગવદ્ ભિ� આિદક િ�યાનું બંધાણ થયું
હોય તે ગમે તેવો કુસંગ થાય તો પણ તે િવના એને ચાલે જ નિહ. ને એ િવના બી� કાય�માં એનું મન રા� થાય નિહ. ને
ભગવદ્ ભિ� આિદક િ�યામાં એનો �વ જડાઈ ગયો હોય ને એનો જ એને અિત ઈશક હોય, એવો જ ેભગવાનનો
ભ� તેનો પણ વાસુદેવ ભગવાનને િવષે �વેશ છે એમ �ણવું. અને તે ભગવદ્ ભ� કેવો હોય ? તો ભગવાનની સેવા
િવના ચતુધા� મુિ�ને પણ ન ઈ�છે તો બી�ની શી વાતા� ? એવો હોય તે ભગવાનનો એકાંિતક ભ� �ણવો ને એને
કોઈ પદાથ�માં ઈશક ન હોય, અને એવો ન હોય ને �ારકે ભગવાનની ભિ�માં સુવાણ થાય ને જો કુસંગનો યોગ થાય
તો ભિ�ને ભૂલી �ય ને તે ચાળે ચઢી �ય, એને તો �ાકૃત દેહાિભમાની કહીએ, પણ એ ભ� ખરો નિહ ને એનો
િવ�ાસ નિહ.”

33. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.5)

“અને વળી એ ભગવાનના ચરણકમળની રજને ��ા, િશવ, લ�મી�, રાધા�, નારદ, શુક, સનકાિદક, નવ યોગે�ર
એવા એવા મોટા છે, તે પણ પોતાના મ�તક ઉપર ચઢાવે છે ને માનને મૂકીને એ ભગવાનની િનરંતર ભિ� કયા� કર ેછે.
અને વળી એ ભગવાને જગતમાં િવિચ� સૃિ� કેવી કરી છે ? ને તેમાં કેવું ડહાપણ કયુ� છે ? જ ેજુઓને, ‘માણસમાંથી
માણસ થાય છે, પશુમાંથી પશુ થાય છે, ઝાડમાંથી ઝાડ થાય છે, કીડામાંથી કીડો થાય છે. અને માણસનાં અંગમાંથી
કોઈક અંગનો ભંગ થઈ ગયો હોય ને ગમે તેવો ડા�ો હોય તો પણ તે અંગને તેવું ને તેવું કરવાને સમથ� કોઈ રીતે ન જ
થાય.’ ઈ�યાિદક અનેક કળા ભગવાનમાં રહી છે. એવી રીતે ભગવાનનું માહા��ય �ણીને તથા ભગવાનને
સુખમયમૂિત� �ણીને બી� સવ� પદાથ�માં વૈરા�ય થાય છે ને એક ભગવાનમાં જ �ીિત થાય છે.

34. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.6)

અને એવી રીતે �થમ ક�ું જ ેપોતાના �વા�ાનું �ાન તથા ભગવાનના માહા��યનું �ાન એ બે જનેે િસ� થયા હોય
ને તે જો ગમે તેવા પંચિવષય સંબંધી સુખમાં કદાિચત્ બંધાઈ ગયો હોય, તો પણ તેમાં બંધાઈ રહે નિહ, તેને તોડીને
નીકળે જ રહે છે. અને જ ેિવષયના સુખનો �યાગ કરીને વત�તો હોય ને તે ન બંધાય એમાં તે શું કહેવું ? માટે એ બે
�કારના �ાનને સાંભળીને એનો પોતાના મનમાં વેગ લગાડી દેવો. જમે કોઈક શૂરવીર ને આકરો માણસ હોય ને તેનો
કોઈક �િતપ�ી હોય, તેણે તેનો બાપ મારી નાં�યો હોય, તો તેની તેને બહુ દા�ય થાય ને તે દાઝય થતી હોય ને વળી
તેનો દીકરો મારી નાંખે ને વળી ભાઈને મારી નાંખે ને વળી બાયડીને લઈ �ય ને વળી માને લઈને મુસલમાનને આપે
ને વળી ગામગરાસ ઝંૂટી લે; એવી રીતે જમે જમે એનો પરાભવ કર ેતેમ તેમ એને બહુ મનમાં દા�ય થાય ને ��ત,
�વ��માં સવ�કાળે એને એ વાતનો જ આલોચ રહે. તેમ જનેે આ બે વાતનો િનરંતર આલોચ રહે �યાર ેએને એ �ાન
િસ� થાય અને એને ગમે તેવો આપ�કાળ પડે તો તેને િવષે એની સહાય કર.ે અને જમે િવશ�યકરણી ઔષિધ લાવીને
હનુમાન�એ રામચં�ને પીવાડી, �યાર ેજ ેદેહમાં શ�ય લા�યા હતા તે સવ� એની મેળે દેહથી બાહેર નીકળી ગયા. તેમ
જનેે આ બે વાત મનમાં લાગી ગઈ હોય, તેને ઇિ��યોને િવષયભોગની ઈ�છા રહી છે એ શ�ય છે તે સવ� નીકળી �ય.
કહેતાં િવષયભોગમાંથી એની ઇિ��યોની વૃિ� નીકળીને એક ભગવાનમાં વળગે. અને સ�સંગી પણ એને જ કહીએ;
કેમ જ,ે સ�ય�પ એવો જ ેપોતાનો આ�ા તથા સ�ય�પ એવા જ ેભગવાન તેનો જનેે આવી રીતે સંગ થયો, તેને
સ�સંગી કહીએ. અને આ બે �કાર ેજ ેવાતા� છે તેને દૈવી �વ સાંભળે �યાર ેતેના �દયમાં લાગીને રગરગમાં �વત� �ય
અને જ ેઆસુરી �વ હોય ને તે સાંભળે, �યાર ેતેને તો કાનથી બાહેર જ નીકળી �ય, પણ �દયમાં ઊતર ેનિહ. જમે
�ાન હોય ને તે ખીર ખાય, તે તેના પેટમાં રહે જ નિહ વમન થઈ �ય. ને ખીર જવેું કાંઈ ભોજન સરસ ન કહેવાય, તો
પણ તે �ાનના પેટમાં રહીને રગરગમાં �વત� નિહ, ને તે ખીરને માણસ ખાય �યાર ેતેને પેટમાં રહે ને રગરગમાં �વત� ને
બહુ સુખ થાય. તેમ �ાન જવેો જ ેઆસુરી �વ, તેના �દયમાં તો આ વાત પેસે જ નિહ ને માણસ જવેો જ ેદૈવી �વ,
તેના �દયમાં ઊતર ેને રગરગમાં �યાપી �ય.

(કુલ: 52)


