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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. 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.

2. ગઢડા �થમ ૪૩ ( para.2)

તે સમે �ી�મહારાજ સવ� ભ�જન ઉપર ક�ણાની �િ�એ કરીને સવ� સામું જોઈને બો�યા જ,ે “સવ� સાંભળો, એક
�� પૂછીએ છીએ જ,ે �ીમદ્ ભાગવત પુરાણમાં ક�ું છે જ,ે ‘જ ેભગવાનના ભ� હોય તે ચાર �કારની મુિ�ને નથી
ઈ�છતા,’ અને બી� પણ જ ેજ ેભગવાનના મોટા ભ� છે તે એમ કહે છે જ,ે ‘ભગવાનના ભ� હોય તે ચાર �કારની
મુિ�ને નથી ઈ�છતા.’ તે ચાર �કારની મુિ� તે શું ? તો (૧) એક તો ભગવાનના લોકમાં રહેવું અને (૨) બીજંુ
ભગવાનને સમીપે રહેવું અને (૩) �ીજંુ ભગવાનના સરખું �પ પામવું અને (૪) ચોથું ભગવાનના સરખું ઐ�ય� પામવું;
એવી રીતે જ ેચાર �કારની મુિ� છે તેને તો ભગવાનનો ભ� નથી ઈ�છતો ને કેવળ ભગવાનની સેવાને ઈ�છે છે, તે
એ ભ� ચાર �કારની મુિ�ને શા સા� નથી ઈ�છતો ? એ �� છે, તેનો ઉ�ર જનેે જવેો આવડે તેવો તે કરો.” પછી
સવ� પરમહંસ ઉ�ર કરવા લા�યા પણ ઉ�ર થયો નિહ, �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએ
છીએ જ,ે જ ેભગવાનનો ભ� થઈને એ ચાર �કારની મુિ�ની ઈ�છા રાખે તો તે સકામ ભ� કહેવાય અને જ ેએ
ચતુધા� મુિ�ને ન ઈ�છે ને કેવળ ભગવાનની સેવાને જ ઈ�છે તે િન�કામ ભ� કહેવાય. તે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જે

3. ગઢડા �થમ ૪૩ ( para.7)

એનો અથ� એ છે જ,ે જ ેભગવાનના િન�કામ ભ� છે તે સેવા જ ેભગવાનની પિરચયા� કરવી તે જો એ ચતુધા� મુિ�માં
ન હોય તો એને ઈ�છે જ નિહ ને એક સેવાને જ ઈ�છે છે અને એવા જ ેિન�કામ ભ� તેમને ભગવાન પોતાની સેવામાં
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રાખે છે, અને એ ભ� નથી ઈ�છતા તો પણ બળા�કાર ેભગવાન એને પોતાનાં ઐ�ય� સુખને પમાડે છે. તે કિપલદેવ
ભગવાને ક�ું છે જ,ે ‘अथ िवभूितं मम मायािवन�ामै�य�म�ा�मनु�वृ�म् ।

4. ગઢડા �થમ ૪૩ ( para.9)

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

5. ગઢડા �થમ ૫૮ ( para.5)

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

6. ગઢડા �થમ ૭૦ ( para.6)

એક ગામમાં ચોર બહુ રહેતા હતા. તેમાંથી એક ચોર સાધુને પાસે બેસવા આવતો હતો. તેને માગ�ને િવષે પગમાં કાંટો
વા�યો તે પગ સોસંરો નીક�યો. તેણે કરીને પગ સૂ��ો તે ચોરીએ ન જવાણું અને બી� ચોર તો ચોરી કરવા ગયા. તે
એક રા�નો ખ�નો ફાડીને ઘણુંક ધન લઈ આ�યા અને સૌએ માંહોમાંહી વહ�ચી લીધું. તે પૈસા બહુ આ�યા. તેને
સાંભળીને જ ેચોર સાધુ પાસે આવતો હતો ને કાંટો લા�યો હતો તેના મા, બાપ, �ી અને સગાં સવ� વઢવા લા�યા જ ે‘તું
ચોરી કરવા ન ગયો અને સાધુ પાસે ગયો તે આપણું ભૂંડંુ થયું ને તે ચોર ચોરી કરીને લા�યા તો કેટલાય પૈસા એમને
આ�યા.’ એમ વાતા� કર ેછે �યાં રા�નું લ�કર આ�યું. ને તે સવ� ચોરને ઝાલીને શૂળીએ દીધા, તેને ભેળે એને પણ
ઝાલીને શૂળીએ દેવા સા� લઈ ગયા. �યાર ેતે સવ� ગામને માણસે તથા સાધુએ સાખ પૂરી જ,ે ‘આ તો ચોરી કરવા
નો’તો ગયો, એને તો કાંટો વા�યો હતો.’ �યાર ેતે ઊગય�, એમ સ�સંગ કર ેછે તેને શૂળી જટેલું દુઃખ હોય તો કાંટે મટે
છે. કાં જ,ે અમે રામાનંદ �વામી પાસે માગી લીધું છે જ,ે ‘તમારા સ�સંગી હોય તેને એક વીછંીનું દુઃખ થવાનું હોય તો તે
મને એક એક રૃંવાડે કોિટ કોિટ વીછંીનું દુઃખ થાઓ, પણ તમારા સ�સંગીને તે થાઓ નિહ. અને તમારા સ�સંગીને
�ાર�ધમાં રામપ�ર લ�યું હોય, તે રામપ�ર મને આવે પણ તમારા સ�સંગી અ� વ�ે કરીને દુઃખી ન થાય; એ બે વર
મને આપો.’ એમ મ� રામાનંદ �વામી પાસે માં�યું �યાર ેમને રામાનંદ �વામીએ રા� થઈને એ વર આ�યો છે. માટે જે
કોઈ સ�સંગ કર ેછે તેને �યવહાર ેદુઃખ થવાનું લ�યું હોય તે થાય નિહ, તોય પણ પદાથ� નાશવંત છે. માટે એ પદાથ�ની
ઈ�છાએ સ�સંગ કર ેતો એને િન�યમાં સંશય થયા િવના રહે જ નિહ. માટે સ�સંગ કરવો તે તો એકલો િન�કામપણે
પોતાના �વના ક�યાણને જ અથ� કરવો, તો અડગ િન�ય થાય.” ઈ�યાિદક ઘણીક વાતા� કરી છે પણ આ તો
િદશમા� લખી છે.

7. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.4)

પછી વળી ગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િશવ� ઊ�વ�રતેા હતા પણ મોિહની �પને જોઈને વીય�પાત થયો, તેમ
જનેા દેહમાં વીય� હોય અને તેને ��તમાં અથવા �વ��માં �ીનો યોગ થાય �યાર ેવીય�પાત થયા િવના રહે નિહ. માટે
�ાં સુધી દેહમાં વીય� હોય �યાં સુધી િન�કામ◌ી કેમ કહેવાય?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “િશવ�ને પણ એટલી
યોગકળામાં ખોટ કહેવાય છે. અને જનેે ��ત અથવા �વ��ને યોગે કરીને �ીના સંક�પ થકી વીય�પાત થાય તો તેને
પાકો ��ચારી કહેવાય નિહ. માટે આ સંસારમાં �ઢ ��ચય�વાળા તો એક નરનારાયણ ઋિષ છે અને તે
નરનારાયણનો આપણને આ�ય છે તેના �તાપ થકી ધીર ેધીર ેએ નરનારાયણનું ભજન કરીને આપણે પણ એ સરખા
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જ િન�કામ◌ી થઈશું અને દેહમાં જ ેવીય� રહે છે તેને બાળી નાખવાને અથ� યોગી કેટલાક �કારનું જતન કર ેછે અને
�ીકૃ�ણ ભગવાને �ીઓને સંગે રહીને નૈિ�ક ��ચય� રા�યું, તે એવું સામ�ય� તો ભગવાનમાં જ હોય પણ બી�થી
એમ રહેવાય નિહ. માટે બી� યોગીને તો ��તમાં અથવા �વ��માં �ીનો સંક�પ ન થાય એવું જતન કરવું.”

8. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.5)

પછી શુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “�ાિરકામાં સોળ હ�ર એકસો ને આઠ જ ેભગવાનની �ીઓ હતી તેમાં એક એક �ીને
િવષે દશ દશ પુ� અને એક એક પુ�ી થઈ એમ પણ ક�ું છે, તેનું કેમ સમજવું ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“�ાિરકાની વાત બી� છે અને �જની બી� છે. �ાિરકામાં તો ભગવાન સાં�યમતને આશયા� હતા. તે સાં�યમતવાળો
હોય તે દેહ, ઇિ��યો, મન એ સવ� થકી પોતાનું �વ�પ િભ� સમજ,ે અને સવ� િ�યાને કરતો થકો પોતાને અકતા� સમજ,ે
ને તે િ�યાએ કરીને હષ�-શોકને પામે નિહ; એ મતને ભગવાન આશયા� હતા. માટે ભગવાનને િનલ�પ ક�ા અને ભગવાન
�ાિરકામાં જ ેસાં�યમતને આશયા� હતા તે મત તો જનક જવેા રા�ઓનો છે. જ ેરા� ગૃહ�થા�મમાં રહીને �ભુને ભજે
તે જ સાં�યમતને અનુસર,ે એમ ભગવાન પણ ગૃહ�થા�મમાં હતા અને �ાિરકાના રા� કહેવાતા હતા, માટે
સાં�યમતને અનુસયા� થકા એમ િનલ�પ હતા. અને વૃંદાવનને િવષે તો યોગકળાને આશયા� હતા તે �ીઓનો સંગ કરીને
પણ નૈિ�ક ��ચય� �ત રા�યું, એ ઠેકાણે તો પોતાને િવષે નરનારાયણ ઋિષપણું દેખા�યું. તે �ીમદ્ ભાગવતમાં
કિપલદેવે દેવહૂિત ��યે ક�ું છે જ,ે “�ી�પ જ ેમારી માયા તેને �તવાને અથ� નરનારાયણ ઋિષ િવના બીજો કોઈ
સમથ� નથી.’ માટે �ીકૃ�ણ ભગવાને �ીઓને સંગે રહીને કામને ��યો અને �ાર ેદુવા�સા ઋિષ આ�યા �યાર ેભગવાને
સવ� ગોપીઓને અ�ના થાળ ભરાવીને મોકલવા માંડી �યાર ેગોપીઓ બોલી જ,ે ‘અમે યમુના� કેમ ઊતરીશું ?” પછી
�ીકૃ�ણ ભગવાને ક�ું જ,ે ‘યમુના�ને એમ કહે�ો જ,ે ‘જો �ીકૃ�ણ સદા બાળ��ચારી હોય તો અમને માગ દે�ો.’
પછી ગોપીઓએ એમ ક�ું �યાર ેયમુના�એ માગ દીધો. પછી સવ� ગોપીઓ ઋિષને જમાડીને બોલીયો જ,ે ‘અમારે
આડાં યમુના� છે, તે અમે ઘેર કેમ કરીને જઈશું ? પછી ઋિષએ ક�ું જ,ે ‘કેમ કરીને આ�યા હતા ?’ પછી ગોપીઓએ
ક�ું જ,ે ‘અમે યમુના�ને એમ ક�ું જ,ે �ીકૃ�ણ સદા ��ચારી હોય તો માગ દે�ો, એટલે યમુના�એ માગ દીધો પણ
હવે કેમ કરીને ઘેર જઈએ ?’ પછી દુવા�સા ઋિષ બો�યા જ,ે ‘યમુના�ને એમ કહેજો જ,ે દુવા�સા ઋિષ સદા ઉપવાસી
હોય તો માગ દે�ો.’ પછી ગોપીઓએ એમ ક�ું �યાર ેયમુના�એ માગ દીધો, �યાર ેગોપીઓના મનને િવષે અિત
આ�ય� થયું પણ ભગવાનનો તથા તે ઋિષનો જ ેમિહમા તેને ન �ણી શકતી હવી. અને ભગવાન તો નૈિ�ક �ત
રાખીને ગોપીઓને સંગે ર�યા હતા માટે ��ચારી હતા અને દુવા�સા ઋિષ તો િવ�ા�ા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન, તેને િવષે
પોતાના આ�ાને એક કરીને સવ� ગોપીઓના થાળ જમી ગયા, માટે ઋિષ પણ ઉપવાસી જ હતા અને અ� તો સવ�
ભગવાનને જમા�યું હતું; માટે એવા અિત મોટા હોય તેની િ�યા ક�યામાં આવે નિહ અને સાં�યવાળાને ખોળીએ તો
હ�રો જડે પણ યોગકળાએ કરીને ઊ�વ�રતેા હોય એવા તો એક નરનારાયણ જ છે અથવા જ ેનરનારાયણના અન�ય
ભ� હોય તે પણ તેના ભજનને �તાપે કરીને �ઢ ��ચય�વાળા થાય છે, પણ બી�થી થવાતું નથી. અને જનેે ઇિ��ય
�ાર ેકરીને ��ત અથવા �વ��માં વીય�નો પાત થાય છે તે ��ચારી કહેવાય નિહ અને જ ે�ીનો અ��કાર ે�યાગ રાખે
છે તે તો ��ચય�ને માગ� ચા�યો છે તે હવે નરનારાયણને �તાપે કરીને ધીર ેધીર ે�ઢ ��ચારી થશે અને �ાર ેઅમે
નાના હતા �યાર ેએમ સાંભ�યું હતું જ,ે ‘વીય� તો પરસેવા �ાર ેકરીને પણ નીકળી �ય છે.’ પછી તે વીય�ને ઊ�વ�
રાખવાને સા� અમે બે �કારની જળબિ�ત શી�યા હતા અને કંુજરિ�યા શી�યા હતા અને કામને ��યા સા� કેટલાક
આસન શી�યા હતા અને રાિ�એ સૂતા �યાર ેગોરખ આસન કરીને સૂતા, જણેે કરીને �વ��માં પણ વીય�નો પાત થવા
પામે નિહ. પછી તે કામ ��યાનું એવું સાધન કયુ� જ,ે ‘શરીરમાંથી પરસેવો જ નીકળે નિહ અને ટાઢ તડકો પણ લાગે
નિહ.’ પછી અમે રામાનંદ �વામી પાસે આ�યા �યાર ે�વામીએ પરસેવો વ�યા સા� બધે શરીર ેઆવળના પાટા
બંધા�યા હતા તો પણ શરીરમાં પરસેવો આ�યો નિહ; માટે કામ ��યાનું સાધન તો સૌથી ઘણું કઠણ છે. એ તો જનેે
ભગવાનના �વ�પની ઉપાસનાનું �ઢ બળ હોય અને અિતશય પંચિવષયમાંથી િનવા�સિનક થયો હોય અને તે
િનવા�સિનકપણાની અિતશય ગાંઠ બંધાણી હોય, તો તે પુ�ષ ભગવાનને �તાપે કરીને િન�કામ◌ી થાય છે.”

9. કાિરયાણી ૨ ( para.3)

પછી ભગવદાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એની શાિપત બુિ� છે તે કેમ સારી થાય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “એનું તો એમ છે જ,ે એક તો અમે આ માથે બાંધી ર�ા એ વ�ને ધોવું હોય અને એક તો મો� જવેું �ડંુ
વ�; તેને ધોવું હોય �યાર ેતે કાંઈ સરખે દાખડે ધોવાય નિહ; કાં જ,ે આ ઝીણું વ� ધોવું હોય �યાર ેતેમાં લગારકે સાબુ
દઈને ધોઈ નાંખીએ એટલે તરત ઊજળું થાય, અને �ાર ે�ડા વ�ને ધોવું હોય �યાર ેતેને બે ચાર િદવસ સુધી
પાણીમાં પલાળી મૂકે ને પછી અિ��એ કરીને બાફે ને પછી સાબુ દઈને ધૂવે �યાર ેઊજળું થાય; તેમ જનેી બુિ� શાિપત
હોય તે સવ� પાળે છે એટલું જ પાળે તો એ દોષ ટળે નિહ. અને બી� જમે િન�કામ◌ી રહે છે, િનઃ�વાદી રહે છે, િનલ�ભી
રહે છે, િનઃ�નેહી રહે છે, િનમા�ની રહે છે તેમ જ એને ન રહેવું; બી� િન�કામ◌ી રહેતા હોય તેથી એને િવશેષે
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િન�કામ◌ી રહેવુ અને બી� િનલ�ભી રહેતા હોય તેથી એને િવશેષે િનલ�ભી રહેવું અને બી� િનઃ�વાદી રહેતા હોય
તેથી એને િવશેષે િનઃ�વાદી રહેવું અને બી� િનઃ�નેહી રહેતા હોય તેથી એને િવશેષે િનઃ�નેહી રહેવું અને બી�
િનમા�ની રહેતા હોય તેથી એને િવશેષે િનમા�ની રહેવું અને બી� સૂઈ રહે તે કેડે ઘડી મોડંુ એને સૂવું અને બી� માળા
ફેરવે તેથી એ િવશેષે માળા ફેરવે અને બી� ઊઠે તેથી ઘડી વહેલો ઊઠે; એમ સવ�થી િવશેષે પાળે તો એની બુિ�
શાિપત ટળે, નિહ તો ટળે નિહ.”

10. કાિરયાણી ૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ શુકમુિન બહુ મોટા સાધુ છે. અને જ ેિદવસથી અમારી પાસે ર�ા છે તે િદવસથી
એનો ચડતો ને ચડતો રંગ છે, પણ મંદ તો પડતો નથી; માટે એ તો મુ�ાનંદ �વામી જવેા છે.” એમ કહીને
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મનુ�યને પર�પર હેત થાય છે તે ગુણે કરીને થાય છે અને અવગુણ આવે છે તે દોષે કરીને
આવે છે, તે ગુણ ને દોષ તો માણસની ઉપરની �કૃિતએ કરીને ઓળખાતા નથી. કાં જ,ે કોઈક મનુ�ય તો િબલાડાની
પેઠે હેઠંુ જોઈને ચાલતો હોય પણ માંહી તો અિત કામી હોય. તેને દેખીને અણસમજુ હોય તે કહે જ,ે ‘આ તો બહુ મોટો
સાધુ છે.’ અને કોઈક તો ફાટી �િ�એ ચાલતો હોય તેને જોઈને અણસમજણવાળો હોય તે એમ કહે જ,ે ‘આ તો અસાધુ
છે,’ પણ તે માંિહ તો મહા િન�કામ◌ી હોય. માટે શરીરની ઉપરની �કૃિત જોઈને મનુ�યની પરી�ા થાય નિહ, પરી�ા
તો ભેળા ર�ા થાય છે. ભેળો રહે �યાર ેબો�યામાં જણાય, ચા�યામાં જણાય, ખાતે જણાય, પીતે જણાય, સૂતે જણાય,
ઊઠતે જણાય, બેઠતે જણાય ઈ�યાિદક િ�યાને િવષે જણાય છે. અને િવશેષે કરીને તો ગુણ અવગુણ યુવા અવ�થામાં
જણાય છે. પણ બાળ અવ�થા તથા વૃ� અવ�થામાં તો નથી જણાતા, કાં જ ેકોઈક બાળ અવ�થામાં ઠીક ન હોય ને
યુવા અવ�થામાં સરસ થાય, અને કોઈક બાળ અવ�થામાં સારો હોય ને યુવા અવ�થામાં બગડી �ય છે. અને જનેે
ખટકો હોય જ,ે’મને આ ઘાટ થયો તે ઠીક નિહ’ ને તે ઘાટને ટા�યાનો ય� કયા� કર,ે અને તે �ાં સુધી ટળે નિહ �યાં
સુધી ખટકો રાખે, એવો જનેો �વભાવ હોય, તે યુવા અવ�થામાં વધી �ય અને જનેે ખટકો ન હોય ને �માદી હોય તે
વધે નિહ. અને એવો સારો હોય તે તો બાળકપણામાંથી જ જણાય.” તે ઉપર પોતે પોતાના બાળકપણાના �યાગી
�વભાવની ઘણીક વાતા� કરીને બો�યા જ,ે “સારો હોય તેને તો બાળપણામાંથી જ છોકરાની સોબત ગમે નિહ ને
િજ�ાનો �વાિદયો હોય નિહ ને શરીરને દ�યા કર.ે જુઓને, મને બાળપણમાં �વામી કાિત�કની પેઠે એવો જ િવચાર
ઊપ�ો જ,ે ‘માર ેમારા શરીરમાં માતાનો ભાગ જ,ે �િધર ને માંસ તે રહેવા દેવું નથી; માટે ઘણેક �ય�ે કરીને શરીર
એવું સૂકવી ના�યું જ,ે ‘શરીરમાં કાંઈક વાગે તો પાણીનું ટીપું નીસર,ે પણ �િધર તો નીસર ેજ નિહ’. એવી રીતે જ ેસારો
હોય તે તો બાળપણામાંથી જ જણાય”.

11. કાિરયાણી ૧૦ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! જ ેભ� સુંદર વ� તથા અલંકાર તથા નાના �કારના ભોજનાિદક
વ�તુ તેણે કરીને ભગવાનની સેવા કર ેછે, તે પણ ભગવાનને રા� કરવાને ઈ�છે છે. અને તમે તો તપે કરીને જ ભગવાન
રા� થાય એમ કહો છો, તે તપ િવના એવી સેવાએ કરીને રા� કર ેતેમાં શો બાધ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “જ ેસારાં સારાં પદાથ� કરીને ભગવાનની ભિ� કર ેછે, તે જો િન�કામભાવે કરીને, કેવળ ભગવાનની �સ�તાને
અથ� જ કરતો હોય તો તો ઠીક છે, પણ જો પોતે પણ ભગવાનની �સાદી �ણીને તે પદાથ�ને િવષે લોભાઈને ને
ભગવાનને પ�યા મેલીને તે પદાથ�ને િવષે �ીિત કર ેતો તે પદાથ�ને ભોગવતો થકો િવષયી થઈને �� થઈ �ય છે, એ
બાધ છે. માટે જ ે�યાગી ભ� હોય તેને તો ભગવાનને સવ�કતા� �ણીને, તપે કરીને જ ભગવાનને રા� કરવા અને
રાિધકા� તથા લ�મી� તેની પેઠે ભગવાનને �ેમલ�ણા ભિ�એ કરીને ભજવા, એ અમારો િસ�ાંત છે.”

12. લોયા ૬ ( para.3)

પછી વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “ધમ� સંબંધી સાધનમાં એવું કયું સાધન છે જ,ે એક રા�યે કરીને સવ� ધમ� રહે ?
અને ભગવાન સંબંધી જ ેભજન, �મરણ, કીત�ન, વાતા�; એ આિદક સાધન છે તેમાં એવું એક સાધન કયું છે જ,ે
આપ�કાળ હોય ને સવ� �ય ને જો એક રહે તો સવ� રહે ?” પછી તેનો ઉ�ર પણ પોતે કય� જ,ે “ધમ� સંબંધી સાધનમાં
તો એક િન�કામપણું હોય તો સવ� સાધન આવે અને ભગવાન સંબંધી તો એ સાધન છે જ,ે િન�ય રહે તો સવ� આવે.”

13. લોયા ૬ ( para.6)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “કેવો સાધુ હોય ને તે ધમ�માં રહેતો હોય ને િન�ય પણ હોય તો પણ તેને ભેળે
ના’વા જવું નિહ, ને પાસે પથારી કરવી નિહ, ને તેની વાત પણ ન સાંભળવી ?” પછી તેનો ઉ�ર પણ પોતે કય� જ,ે “જે
સંત િહંમત રિહત વાત કરતો હોય જ,ે ‘શું એક જ�મે કરીને િન�કામ◌ાિદક ગુણ આવે છે ? એ તો ભગવાન કૃપા કર ેતો
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આવે, નિહ તો અનેક જ�મે કરીને ક�યાણ થાય, પણ આ જ દેહે કરીને શું ક�યાણ થાય છે ?’ એવી રીતે જ ેિહંમત
રિહત વાત કરતો હોય તેના સંગનો સવ� �કાર ે�યાગ કરવો. અને જ ેએમ કહેતો હોય જ,ે ‘આ ને આ દેહે કરીને કૃતાથ�
થયા છીએ. ને કામ, �ોધ, મદ, મ�સર, માન ઈ�યાિદક દોષનો શો ભાર છે ? ભગવાન ને સંતના �તાપે કરીને એ સવ�નો
નાશ કરી નાખીશું.’ એમ જ ેકહેતો હોય ને તે કામાિદક દોષને નાશ કરવાના ઉપાયમાં ત�પર થઈને મં�યો હોય, તેનો
સંગ સવ� �કાર ેકરવો.”

14. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.7)

અને એ અ�રાતીત જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન છે તે જ સવ� અવતારનું કારણ છે; અને સવ� અવતાર પુ�ષો�મમાંથી �ગટ
થાય છે અને પાછા પુ�ષો�મને િવષે લીન થાય છે. તે �ાર ેભગવાન મૂિત� ધરીને પાછા અંતધા�ન થાય છે, �યાર ેતે જે
ભગવાનની મૂિત� તે �ારકે તો મનુ�યની પેઠે આ પૃ�વીને િવષે પડી રહે છે. તે જમે �ીકૃ�ણની મૂિત�ને ખોળામાં લઈને
�િ�મણી� બળી મૂવા તથા ઋષભદેવનો દેહ હતો તે દાવાનળને િવષે બળી ગયો, એમ પણ થાય; અને �ારકે તો
હાડમાંસ સિહત િદ�યભાવ પામીને કાંઈ રહે નિહ, અંતધા�ન થઈ �ય. અને �ાર ે�કટ થાય �યાર ેપણ �ારકે તો �ી
થકી જ�મ ધર ેને �ારકે તો પોતાની ઈ�છામાં આવે �યાં થકી �કટ થઈ આવે છે, એમ એ ભગવાનના જ�મ ને દેહ
મૂ�ાની રીિત તો અલૌિકક છે. અને �ાર ેએવું ભગવાનનું �વ�પ છે, તેને �ઢ કરીને સમજશો �યાર ેતમને કોઈ
�કારનું િવ�ન ક�યાણના માગ�ને િવષે નિહ થાય; ને એ ભગવાનના �વ�પની �ઢતા િવના તો ગમે તેટલો �યાગ રાખો
ને ગમે તેટલા ઉપવાસ કરો પણ કોઈ રીતે ખામી ભાંગશે નિહ. અને તમે એમ કહેશો જ,ે ‘અમને તો એ �વ�પની તમે
જમે કહો છો તેમ �ઢતા છે, તો પણ �ાણઇિ��યો કેમ લીન નથી થતા?” તો એ તો પરમે�રની ઈ�છાએ એમ ર�ું છે,
એમ સમજવું. પણ તેને કાંઈ કરવું ર�ું નથી, એ તો કૃતાથ� છે અને એ તો સવ� સાધનના અંતને પા�યો છે. અને જો
ભગવાનના �વ�પની આવી રીતે �ઢતા હોય ને કદાિચત્ જો િનમા�ન, િનલ�ભ, િન�કામ, િનઃ�વાદ અને િનઃ�નેહ, એમાં
કાંઈક થોડી ઘણી કા�યપ રહી �ય તો તેની કાંઈ િચંતા નથી. પણ ભગવાનના �વ�પમાં જો કોઈ રીતની સમ�ામાં
કસર રહી તો કોઈ રીતે વાંધો ભાંગશે નિહ. માટે દેહ છતે જ ે�કાર ેઆવું રહ�ય સમ�ય તેવો ઉપાય કરવો.

15. ગઢડા મ�ય ૩૩ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક િન�કામ◌ી વત�માન �ઢ હોય તો તેને આ લોકમાં તથા પરલોકમાં કોઈ ઠેકાણે
ભગવાનથી છેટંુ રહે નિહ અને અમાર ેપણ તે ઉપરથી કોઈ િદવસ હેત ઓછંુ થાય નિહ. અને અમે અિહંયા ટ�ા છીએ
તે પણ અિહંયાંના હિરભ�ને અિત િન�કામ◌ી વત�માનનો �ઢાવ દેખીને ટ�ા છીએ. અને જનેે િન�કામ◌ી વત�માન
�ઢ હોય તો તે થકી અમે હ�ર ગાઉ છેટે જઈએ તો પણ તેની પાસે જ છીએ અને જનેે તે િન�કામ◌ી વત�માનમાં કા�યપ
છે ને તે જો અમારી પાસે રહે છે તો પણ તે લાખ ગાઉ છેટે છે અને અમને િન�કામ◌ી ભ� હોય તેના જ હાથની કરી
સેવા ગમે છે. માટે આ મૂળ� ��ચારી છે, તે અિતશય �ઢ િન�કામ◌ી છે, તો અમને એની કરલેી સેવા અિતશય ગમે
છે અને બીજો કોઈ સેવા ચાકરી કર,ે તો તે એવી ગમતી નથી. અને અમે જ ેજ ેવાતા� કરીએ છીએ, તેને િવષે પણ
િન�કામ◌ી વત�માનનું જ અિતશય �િતપાદન થાય છે. અને અમે જ ેિદવસ થકી �કટ થયા છીએ, તે િદવસ થકી
િન�કામ◌ી વત�માનને જ અિતશય �ઢ કરતા આવીએ છીએ. અને સભા બેઠી હોય �યાં કોઈક �ી અથવા પુ�ષ તેને
જોયામાં ફેર પડે �યાર ેએ ગમે તેટલી યુિ� કરીને સંતાડે તો પણ અમને જણાયા િવના રહે જ નિહ, �યાર ેઅમારો તે
મનુ�ય ઉપર અિતશય કુરા�પો થઈ �ય છે અને અમા�ં મુખ પણ �યામળું થઈ �ય છે અને તેનું દુઃખ તો અિતશય
લાગે છે, પણ મહોબત �ણીને ઝાઝંુ કહેવાય નિહ. અને વળી સાધુ દાવો છે. માટે હૈયામાં સમ� રહીએ છીએ, પણ
જો રા�ના જવેી રીત હોય તો તેને માથે ઝાઝો દંડ થાય. માટે સવ� મોટા પરમહંસ તથા મોટી મોટી બાઈયો તેને અમે
મોરથી જ કહી રા�યું છે જ,ે ‘સ�સંગમાં કોઈ પુ�ષને તથા કોઈ �ીને કદાિચત્ જો િન�કામ◌ી વત�માનમાં ફેર પડે તો
અમને સંભળાવશો મા.’ શા માટે જ,ે �ાર ેઅમે એવી વાતા� સાંભળીએ �યાર ેજમે વાંિઝયાને ઘેર દીકરો આ�યો હોય
ને તે મરી �ય ને તેને જવેો શોક થાય તેવો અમાર ેપણ શોક થાય છે તથા મનમાં એમ િવચાર થઈ �ય છે જ,ે ‘બધા
સ�સંગને મૂકીને જતા રહીએ.’ માટે જ ેિન�કામ◌ી વત�માન રાખે તે જ અમને વહાલો છે અને તેને ને અમાર ેઆ લોક
પરલોકમાં �ઢ મેળાપ રહે છે.”

16. ગઢડા મ�ય ૩૩ ( para.4)

પછી હર� ઠ�ર ે�� પૂ�ો જ,ે “એ િન�કામ◌ી વત�માન શે ઉપાયે કરીને અિતશય �ઢ થાય ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “એનો એક �કારનો ઉપાય નથી, એના તો �ણ �કારના ઉપાય છે. જમે હાંકનારો, બળિધયા, પૈડાં, ધૂંસરી,
ઊં�ય, માંચડો એવા ઘણાક સામાને કરીને એક ગાડંુ કહેવાય છે, તેમ િન�કામ◌ી �ત �ઢ રાખવાની પણ ઘણીક
સામ�ી જોઈએ છીએ. તેમાં પણ �ણ ઉપાય છે, તે તો અિતશય મુ�ય છે. તેમાં એક તો મનને વશ કરવું જ,ે મનને િવષે
અખંડ એવું મનન કરવું જ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ, દેહ નથી;’ ને ભગવાનની કથા �વણાિદક જ ેનવધા ભિ� તેને િવષે મનને
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અખંડ જોડી મેલવું, પણ �ણમા� મનને નવ�ં રહેવા દેવું નિહ. જમે કોઈક પુ�ષને ભૂત વશ થયો હતો. તે �ાર ેકામ
ન બતાવે �યાર ેતેને ખાવા તૈયાર થાય; તેમ આ મન છે, તે પણ ભૂત જવેું છે. તે �ાર ેભગવદ્ ભિ�માં ન રાખે �યારે
અધમ�ના ઘાટ ઘડે, �યાર ેએ ભૂતની પેઠે �વને ખાવા તૈયાર થયું કહેવાય. માટે મનને અખંડ ભગવાનની કથા
કીત�નાિદકમાં જોડી રાખવું એટલે એ મન વશ થયું કહેવાય. અને બીજો ઉપાય એ છે જ,ે �ાણને િનયમમાં રાખવો. તે
જમે ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘આહાર િવહાર યુ� રાખવો પણ અિતશય ખાધાની લોલુપતા ન રાખવી.’ એવી
રીતે વત� �યાર ે�ાણ િનયમમાં થયો કહેવાય. અને �ાણ િનયમમાં ન કય� હોય તો ખાધાની બહુ મનમાં તૃ�ણા રહે, પછી
અનંત �કારના જ ેરસ તેને િવષે રસના ઇિ��ય છે તે દોડતી ફર ે�યાર ેબી� ઇિ��યો વશ કરી હોય તે પણ સવ� મોકળી
થઈ �ય. માટે આહારને િનયમમાં રાખીને �ાણને િનયમમાં કરવો. અને �ીજો ઉપાય એ છે જ,ે આ સ�સંગને િવષે જનેે
જનેે જ ેજ ેિનયમ ક�ા છે, તેમાં દેહને રાખીને દેહને િનયમમાં કરવો. એવી રીતે એ �ણ ઉપાયને જ ે�ઢ રાખે તેને
િન�કામ◌ી વત�માન અિતશય �ઢ થાય છે. અને એને િવષે એમ ન �ણવું જ,ે ‘એવી રીતે રાખવું ઘણું કઠણ છે.’ કેમ જ,ે
જ ેસાધુ જ હોય તેને તો એમ રાખવું કાંઈ કઠણ છે નિહ. અને સાધુ હોય તે તો કામ, �ોધ, લોભાિદક શ�ુનું બળ હોય
તો પણ ભગવાનને રા� કયા� સા� તેનો �યાગ કર,ે �યાર ેજ એ પાકો સાધુ કહેવાય. અને મનુ�ય દેહે કરીને ન થાય એવું
શું છે ? જ ેિન�યે અ�યાસ રાખીને કર ેતે થાય છે. જમે કૂવાના કાંઠા ઉપર મહાકઠણ પથરો હોય છે તેને િવષે િન�યે
પાણીને િસંચવું, તેણે કરીને નરમ દોરડી છે, તે પણ કાપા પાડે છે; તેમ જ ેસાધુ જ છે ને તે જ ે�વભાવને ટાળવાનો િન�ય
અ�યાસ રાખશે, તો તે �વભાવ �ાં લગી રહેશે ? એ તો િન�ય નાશ પામશે. માટે જનેે િન�કામ �ત રાખવું હોય તેને
ક�ા એવા જ ે�ણ ઉપાય તે �ઢ કરીને રાખવા.”

17. ગઢડા મ�ય ૩૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સંસારી �વ છે, તેને તો કોઈક ધન દેનારો મળે કે દીકરો દેનારો મળે તો �યાં તરત
�તીિત આવે અને ભગવાનના ભ� હોય તેને તો જં�-મં�, નાટક-ચેટકમાં �ાંઈ �તીિત આવે જ નિહ. અને જે
હિરભ� હોય ને જં�-મં�માં �તીિત કર,ે તે સ�સંગી હોય તે પણ અધ� િવમુખ �ણવો. અને જ ેસાચા ભગવાનના
ભ� હોય તે ઘણા હોય નિહ. યથાથ� ભગવાનના ભ� તો કાિરયાણી ગામમાં માંચો ભ� હતા. તે સ�સંગ થયા મોર
માગ�ના પંથમાં હતા, તો પણ િન�કામ◌ી વત�માનમાં ફેર પ�યો નિહ અને પોતે બાળ��ચારી ર�ા. અને કોઈક
કીિમયાવાળો પોતાને ઘેર આવીને ઊતય� હતો, તેણે �ાંબામાંથી �પું કરી દેખા�યું ને પછી એ ભ�ને ક�ું જ,ે ‘તમે
સદા�તી છો, માટે તમને આ બુટી બતાવીને �પું કરતા શીખવું.’ પછી એ ભ�ે લાકડી લઈને તેને ગામ બહાર કાઢી
મૂ�ો અને તેને એમ ક�ું જ,ે ‘અમાર ેતો ભગવાન િવના બી� પદાથ�ની ઈ�છા નથી.’ પછી એ ભ�ને સ�સંગ થયો
�યાર ેભગવાનના એકાંિતક ભ� થયા. માટે જ ેએકાંિતક ભ� હોય, તેને એક તો આ�િન�ા હોય, ને બીજો વૈરા�ય
હોય, ને �ીજો પોતાનો ધમ� �ઢપણે હોય, ને ચોથી �ીકૃ�ણભગવાનને િવષે અ�યંત ભિ� હોય. અને તે એકાંિતક ભ�
�ાર ેદેહ મૂકે �યાર ેતેનો �ીકૃ�ણભગવાનને િવષે �વેશ થાય છે. અને જ ેએકાંિતક ન હોય તેનો તો ��ાિદકમાં �વેશ
થાય છે અથવા સંકષ�ણાિદકને િવષે �વેશ થાય છે; પણ એકાંિતક થયા િવના �ીકૃ�ણવાસુદેવમાં �વેશ થતો નથી. તે
�વેશ તે એમ સમજવો જ,ે જમે અિતશય લોભી હોય તેનો ધનમાં �વેશ થાય છે, ને જમે અિત કામી હોય તેનો
મનગમતી �ીમાં �વેશ થાય છે, ને જમે ઘણીક દોલતવાળો હોય ને તે વાંિઝયો હોય ને તેને દીકરો આવે તો તેનો
દીકરામાં �વેશ થાય છે, તેમ એવી રીતે જનેો �વ જ ેસંગાથે બંધાયો હોય તેને િવષે તેનો �વેશ �ણવો; પણ જમે
જળમાં જળ મળી �ય છે અને અિ��માં અિ�� મળી �ય છે તેમ �વેશ નથી થતો. એ તો જનેો જનેે િવષે �વેશ હોય
તેને પોતાના ઈ�દેવ િવના બી� કોઈ પદાથ�ને િવષે હેત ઉપજ ેનિહ ને એક તેની જ રટના લાગી રહે, ને તે િવના �વે તે
મહાદુઃખના િદવસ ભોગવીને �વે પણ સુખ ન થાય.”

18. ગઢડા મ�ય ૩૯ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેમોટેરો હોય તેને િવષે િન�કામ�પ ધમ� છે, તે અવ�ય જોઈએ ને બી� વાતમાં તો
કાંઈક કા�યપ હોય તો ચાલે, પણ એની તો �ઢતા અિતશય જોઈએ. કેમ જ,ે એ મોટેરો છે, તેની સાર�યે સવ�ની સાર�ય
કહેવાય.”

19. ગઢડા અં�ય ૫ ( para.9)

પછી શુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “એક તો ભગવાનનો ભ� એવો હોય જ,ે તેને ભગવાનનો િન�ય પણ પિરપ� હોય ને
કામ, �ોધ, લોભ, મોહાિદક જ ેિવકાર તે એકે તેના �દયમાં આવે નિહ, અને બીજો ભ� હોય તેને તો ભગવાનનો
િન�ય પિરપ� હોય પણ કામ, �ોધ, લોભ, મોહાિદક િવકાર ેકરીને અંતરમાં િવ�ેપ થતો હોય. એ બે �કારના ભ�
�ાર ેદેહને મૂકે �યાર ેએ બેય ભ�ને ભગવાનના ધામમાં સરખા સુખની �ાિ� થાય છે કે અિધક �યૂન સુખની �ાિ�
થાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનના ભ�ને ભગવાનનો િન�ય પણ પિરપૂણ� હોય ને કામ, �ોધ,
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લોભાિદકે કરીને િવ�ેપને ન પામતો હોય ને અિતશય �યાગી ને અિત વૈરા�યવાન ને અિત આ�િન�ાવાળો હોય અને
જો તે ��ય� �ીકૃ�ણ ભગવાનની મૂિત� િવના કાંઈક બીજંુ ઈ�છે તો તેને �યૂન સુખની �ાિ� થાય છે. અને બીજો જે
ભ� છે તેને પણ ભગવાનનો િન�ય તો પિરપૂણ� છે તો પણ �દયમાં કામ, �ોધ, લોભ, મોહાિદકનો િવ�ેપ આવે �યારે
પોતાના �દયમાં દાઝ થાય ને ભગવાન જ ે��ય� �ીકૃ�ણ તેની મૂિત� િવના બી� કોઈ પદાથ�ને ઈ�છે નિહ. તેને
આ�િન�ા, વૈરા�ય જો થોડાં હોય તો પણ એ દેહ મૂકીને ભગવાનના ધામમાં બહુ મોટા સુખને પામે છે. શા માટે જ,ે
�થમ ક�ો જ ેભ� તે ઉપરથી તો �યાગી ને િન�કામ◌ી જણાય છે, પણ ભગવાનની મૂિત� િવના બી�
આ�દશ�નાિદક �ાિ�ની �દયમાં ઈ�છા છે માટે એ સકામ ભ� કહેવાય અને એને પરલોકને િવષે જ�ર �યૂન સુખની
�ાિ� થાય છે. અને જ ેબીજો ભ� ક�ો તે ઉપરથી તો સકામ જવેો જણાય પણ એ ભ� ભગવાનની મૂિત� િવના
અંતરમાં બીજંુ કાંઈ ઈ�છતો નથી અને ભગવાનની મૂિત� િવના બી� સુખની ઈ�છાનો જો ઘાટ થઈ �ય તો અિતશય
મનમાં દાઝે છે; માટે એ િન�કામ ભ� કહેવાય. તે �ાર ેદેહને મૂકે �યાર ેબહુ મોટા સુખને પામે છે ને ભગવાનનો
પાષ�દ થાય છે અને �ીકૃ�ણ ભગવાનની મૂિત�ને િવષે અિતશય �ીિતએ યુ� થાય છે.”

20. ગઢડા અં�ય ૨૬ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજને આ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “આ સ�સંગમાં જ ેવત�માનનો �બંધ છે તેમાં �ાં સુધી
રહેતો હોય �યાં સુધી તો જવેો તેવો હોય તેને પણ પંચિવષયે કરીને બંધન થાય નિહ; પણ કોઈક દેશકાળને યોગે કરીને
સ�સંગથી બહાર નીસરી જવાય તો પણ જનેે પંચિવષય બંધન ન કરી શકે, તે પુ�ષ કેવો હોય ? તેના લ�ણ કહો. �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેી બુિ�માં ધમા�શ િવશેષપણે વત�તો હોય, ને આિ�તકપણું હોય જ,ે “આ લોકમાં જે
સા�-નરસું કમ� કર ેછે, તેનું જ ેસા�-નરસું ફળ તેને જ�ર પરલોકમાં ભોગવે છે,’ એવી �ઢ મિત જનેે હોય તથા લાજ
હોય જ,ે ‘ભૂંડંુ કરીશું તો આ લોકમાં માણસ આગળ શું મુખ દેખાડીશું ?” એવો જ ેહોય, તે ગમે �યાં �ય તો પણ એને
કોઈ પદાથ� તથા �ીઆિદક તે બંધન કરી શકે નિહ. જમે મયારામ ભ� છે તથા મૂળ� ��ચારી છે તથા િન�કુળાનંદ
�વામી છે, એવી �તના જ ેહોય તેને �ી-ધનાિદક પદાથ�નો યોગ થાય, તો પણ એ ડગે નિહ. અને એવો હોય ને તેને
જો એક આ�િન�ાપણું હોય જ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ, �� છંુ, તે માર ેિવષે શુભ-અશુભ િ�યા લાગતી નથી, હંુ તો અસંગ
છંુ,’ એવું અંગ હોય; તથા બીજંુ એમ હોય જ,ે ‘ભગવાનનો મિહમા બહુ સમજ ેને તે મિહમાની બહુ વાતા� કર ેજ,ે કાંઈક
ધમ� િવ�� વતા�ઈ જશે તેનો શો ભાર છે ? ભગવાનનો મિહમા બહુ મોટો છે.’ એ બે રીતના જ ેહોય તેમાં એ બે રીતના
જ ેદોષ તે ધમ� પાળવામાં મોટા અંતરાય�પ છે. માટે આવી રીતે સમજ ેતો સા� જ,ે ‘આ�િન�ા પણ યથાથ� હોય
તથા ભગવાનનું માહા��ય પણ સારી પેઠે સમજ ેઅને િન�કામપણું, િનલ�ભપણું, િનઃ�વાદપણું, િનઃ�નેહપણું,
િનમા�નપણું એ આિદક જ ેધમ� તેને ભગવાનની �સ�તાને અથ� સમ�ને �ઢપણે પાળે અને એમ સમજ ેજ,ે ‘હંુ એ ધમ�ને
પાળીશ તો મારી ઉપર ભગવાન બહુ રા� થશે ને જો મને કોઈ રીતે ધમ�માંથી કાંઈક ભંગ પડશે તો ભગવાનનો મારી
ઉપર બહુ કુરા�પો થશે.’ એવી રીતે જનેા અંતરમાં �ઢ �ંથી હોય તે ભ� જ ેતે ધમ�માંથી કોઈ િદવસ પડે જ નિહ.
અને એવો જ ેહોય તેને કોઈ માિયક પદાથ� બંધન કરી શકે નિહ. અને આવી રીતની સમજણવાળો ન હોય ને બીજો
ગમે તેવો �ાનવાળો હોય કે ભિ�વાન હોય, તેને પણ ધમ�માંથી કાંઈક ભંગ થઈ �ય ખરો તથા માિયક પદાથ� બંધન
કર ેખ�ં, એ િસ�ાંત વાતા� છે.”

21. ગઢડા અં�ય ૨૭ ( para.4)

“અને વળી જ ેહિરભ� હોય તેને કોઈ �તની આંટી પાડવી, તેની એમ િવગિત છે જ,ે એક તો િન�કામ◌ાિદક
વત�માનની આંટી પાડી હોય ને એક એવી આંટી પાડી હોય જ,ે ‘આ ઠેકાણે હંુ આસન ક�ં તો િન�ા આવે ને બીજે
ઠેકાણે ન આવે.’ એ આિદક અનેક �કારની જ ેતુ�છ �વભાવની આંટી પાડી હોય, એ બેયને એક રીતની ન સમજવી.
વત�માનની આંટી તો પોતાના �વન�પ છે ને તેને િવષે બહુ માલ છે, એવી રીતે માહા��યે સિહત તેની આંટી પાડવી.
અને બી� �વભાવની આંટી પાડી હોય તેને િવષે તો તુ�છપણું �ણવું ને તેને સંત મુકાવે તો મૂકી દેવી ને �થમની
આંટી મૂકવી નિહ. અને એ બેયને બરોબર સમજ ેતો એને િવષે મૂઢપણું �ણવું. જમે બાળક હોય તેણે મૂઠીમાં બદામ
ઝાલી હોય, તેને કોઈક મુકાવે તો મૂકે નિહ, ને �િપયાની મૂઠી વાળી હોય ને સોનામહોરની મૂઠી વાળી હોય ને તેને
મુકાવે તો તેને મૂકે નિહ. �યાર ેએ બાળકે બદામ તથા �િપયો ને સોનામહોર તેને િવષે બરોબર માલ ���ો, માટે એ
બાળકને િવષે મૂઢપણું છે. અને વળી જમે કોઈકના હાથમાં બદામ હોય ને ચોર આવીને કહે જ,ે ‘તું મૂકી દે, નિહ તો
તરવાર ેમાથું કાપી નાંખીશ.’ �યાર ેડા�ો હોય તો તેને આપી દે ને મૂખ� હોય તો ન આપે. તેમ એ �કારની આંટીમાં
�યૂન-અિધકપણું �ણવું. અને એમ હોય નિહ, ને બેયમાં સામા�યપણું �ણે તો એનો આંટીદાર �વભાવ �ણવો ને તેને
માની �ણવો. અને આંટીએ કરીને તે વત�માન પાળતો હોય ને જો મરણ પય��ત એમ ને એમ નભે તો તો ઠીક; પણ
તેનો પૂરો િવ�ાસ ન આવે. કેમ જ,ે જો એને કોઈક �તના વેણ લાગે અથવા તેનું માન ન રહે તો એવો એ રહેશે નિહ.
અને જ ેઆંટીએ કરીને વત�માન પાળતો હોય ને ભિ� કરતો હોય તે તો રાજિષ� કહેવાય ને જ ેભગવાનની �સ�તાને
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અથ� ભગવાનની ભિ� કરતો હોય તથા વત�માન પાળતો હોય તે તો ��િષ� કહેવાય ને તે સાધુ કહેવાય. એવી રીતે એ
બેયમાં ફળનો ભેદ પણ છે.”

22. ગઢડા અં�ય ૨૭ ( para.6)

અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “ભગવાનનો િન�ય તે કેને કહીએ ? તો જમે આ સંસારમાં �થમ
બાળકપણામાંથી માબાપ, વણ�, આ�મ, નાત, �ત, પશુ, મનુ�ય, જળ, અિ��, પૃ�વી, વાયુ, આકાશ ઈ�યાિદક જ ેજે
પદાથ�નો િન�ય થયો છે, તે શા�ે કરીને થયો છે. અને શા� ન સાંભ�યા હોય તો લોકમાં જ ેશ�દ તે શા�થી જ
�વ�યા� છે, તેણે કરીને તેનો િન�ય કય� છે. તેમ શા�ે ક�ા જ ેિન�કામ, િનલ�ભ, િનમા�ન, િનઃ�વાદ, િનઃ�નેહ
ઈ�યાિદક સંતના લ�ણ તેને સાંભળીને એવા લ�ણ �ાં દેખાય એવા જ ેસંત તેને ને ભગવાનને સા�ાત્ સંબંધ હોય;
માટે એવા સંતના વચને કરીને ભગવાનનો િન�ય કરવો ને તેના વચનમાં �ઢ િવ�ાસ કરવો તેને િન�ય કહીએ.”

23. ગઢડા અં�ય ૨૮ ( para.5)

અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય ને તેને કોઈ કમ�યોગે કરીને શૂળીએ ચઢા�યો ને તે
સમયમાં અમે પણ તેની પાસે ઊભા હોઈએ, પણ તે ભ�ના �દયમાં એમ ઘાટ ન થાય જ,ે ‘આ ભગવાન મને શૂળીના
ક� થકી મુકાવે તો ઠીક.’ એવી રીતે પોતાના દેહના સુખનો સંક�પ ન થાય ને જ ેક� પડે તેને ભોગવી લે, એવો જે
િન�કામ ભ� તેની ઉપર ભગવાનની બહુ �સ�તા થાય છે.”

(કુલ: 45)


