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પંચિવષય
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "પંચિવષય" 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 ૧૨ ( para.6)

હવે પૃ�વીનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે સવ� �વમા�નું ધારવાપણું અને લોક�પે કરીને �થાનપણું અને આકાશાિદક જે
ચાર ભૂત, તેનું િવભાગ કરવાપણું અને સમ� ભૂત�ાણીમા�ના શરીરનું �ગટ કરવાપણું; એ પૃ�વીનું લ�ણ છે. હવે
જળનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે પૃિથ�યાિદક ��યનું િપંડીકરણ કરવાપણું ને પદાથ�ને કોમળ કરવાપણું ને ભીનું
કરવાપણું ને તૃિ� કરવાપણું ને �ાણીમા�ને �વાડવાપણું ને તૃષાની િનવૃિ� પમાડવાપણું ને તાપને ટાળવાપણું અને
બહુપણું; એ જળનું લ�ણ છે. હવે તજેનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે �કાશપણું ને અ�ાિદકને પચવી નાંખવાપણું ને રસને
�હણ કરવાપણું ને કા�નું ને હુત��યાિદકનું �હણ કરવાપણું ને ટાઢ�ને હરવાપણું અને શોષણ કરવાપણું અને �ુધા
ને તૃષા; એ તજેનું લ�ણ છે. હવે વાયુનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે વૃ�ાિદકને કંપાવવાપણું ને તૃણાિદકને ભેળા કરવાપણું
ને શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ જ ેપંચિવષય તેને �ો�ાિદક પંચ ઇિ��યો ��યે પમાડવાપણું અને સવ� ઇિ��યોનું
આ�ાપણું; એ વાયુનું લ�ણ છે. હવે આકાશનું લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે સમ� �વમા�ને અવકાશ દેવાપણું ને
ભૂત�ાણીમા�ના જ ેદેહ તેનો માંિહલો �યવહાર અને દેહને બાહેરનો �યવહાર તેનું કારણપણું અને �ાણ, ઇિ��યો અને
અંતઃકરણ એ સવ�નું �થાનકપણું; એ આકાશનું લ�ણ છે. એવી રીતે ચોિવશ ત�વ, �કૃિત, પુ�ષ અને કાળ એમના જો
લ�ણ �ણે તો એ �વ અ�ાન થકી મુકાય છે.

3. ગઢડા �થમ ૧૮ ( para.2)

પછી પરમહંસ તથા સ�સંગીને તેડા�યા ને ઘણીવાર સુધી તો પોતે િવચારી ર�ા અને પછી બો�યા જ,ે “એક વાત કહંુ તે
સાંભળો.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મારા મનમાં તો એમ થાય છે જ ેવાત ન કહંુ, પણ તમે અમારા છો
માટે �ણીએ છીએ જ ેકહીએ જ. અને આ વાત છે તેને સમ�ને તે જ �માણે વત� તે જ મુ� થાય છે, અને તે િવના તો
ચાર વેદ, ષ�શા�, અઢાર પુરાણ અને ભારતાિદક ઇિતહાસ; તેને ભણવે કરીને તથા તેના અથ�ને �ણવે કરીને અથવા
તેને �વણે કરીને પણ મુ� થાય નિહ. તે વાત કહીએ તે સાંભળો જ,ે ‘બહાર તો ગમે તેટલી ઉપાિધ હોય પણ તેનો જો
મનમાં સંક�પ ન હોય, તો તેનો અમાર ેખરખરો નિહ, અને અંતરમાં જો રંચ જટેલો પદાથ�નો ઘાટ થાય, તો તેનો �યાગ
કરીએ �યાર ેિનરાંત થાય;’ એવો અમારો �વભાવ છે. માટે અમે �દયમાં િવચાર કય� જ,ે ‘ભગવાનના ભ�ના �દયમાં
િવ�ેપ થાય છે તેનું કારણ તે શું છે ?’ પછી મન, બુિ�, િચ�, અહંકાર સામું જોયું �યાં તો એ અંતઃકરણ પણ ઉ�ગેનું
કારણ નથી. અંતઃકરણમાં તો ભગવાનના �વ�પના િન�યનું બળ અથવા આ��ાનનું બળ તેને યોગે કરીને
અંતઃકરણને ગાફલતા રહે છે જ,ે ‘ભગવાન મ�યા છે તે હવે કાંઈ કરવું ર�ું નથી.’ એવું ગાફલપણું રહે છે એટલો જ
અંતઃકરણનો વાંક છે. અને ઝાઝો વાંક તો પંચ �ાનઇિ��યોનો છે. તેની િવગિત કહીએ છીએ જ,ે એ �વ જ ેનાના
�કારના ભોજન જમે છે તે ભોજન- ભોજન ��યે જુદા-જુદા �વાદ છે અને જુદા-જુદા ગુણ છે. તે ભોજનને �ાર ેજમે છે
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�યાર ેતે ગુણ અંતઃકરણમાં તથા શરીરમાં �વત� છે. અને જો લીલાગર ભાંગ પીવે અને તે �ભુનો ભ� હોય તોય પણ
લીલાગર ભાંગને કેફે કરીને વત�માનની ખબર રહે નિહ અને �ભુના ભજનની પણ ખબર રહે નિહ, તેમ અનંત �કારના
જ ેઆહાર તેના ગુણ પણ લીલાગર ભાંગની પેઠે જ અનંત �કારના છે, તેનો ગણતા પણ પાર આવે નિહ. તેમજ એ �વ
�ો��ાર ેઅનંત �કારના શ�દને સાંભળે છે, તે શ�દના પણ અનંત �કારના ગુણ જુદા-જુદા છે. તે જવેો શ�દ સાંભળે
છે તેવો જ અંતઃકરણમાં ગુણ �વત� છે; જમે કોઈક હ�યારો �વ હોય અથવા કોઈક પુ�ષ �યિભચારી હોય અથવા
કોઈક �ી �યિભચાિરણી હોય અથવા લોક અને વેદની મયા�દાને લોપીને વત�તો એવો કોઈક �� �વ હોય તેમની જે
વાત સાંભળવી તે તો જવેી લીલાગર ભાંગ પીવે અથવા દા� પીવે એવી છે; માટે તે વાતના સાંભળનારાના અંતઃકરણને
�� કરી નાખે છે અને ભગવાનનું ભજન, �મરણ તથા વત�માન તેની િવ�મૃિત કરાવી નાખે છે. તેમજ �વચાના �પશ�
પણ અનંત �કારના છે અને તેના ગુણ પણ જુદા-જુદા અનંત �કારના છે, તેમાં પાપી �વનો જ ે�પશ� તે જ ભાંગ-
દા�ના જવેો છે; માટે તે �પશ�નો કરનારો હિરભ� હોય તેની પણ શુધબુધને ભુલાડી દે છે. તેમ જ �પ પણ અનંત
�કારના છે અને તેના ગુણ પણ અનંત �કારના જુદા-જુદા છે; તે કોઈક �� �વ હોય ને જો તેનું દશ�ન થયું હોય તો
જમે લીલાગર ભાંગ તથા દા� પીધે ભૂંડંુ થાય છે તેમ જ તે પાપીના દશ�નના કરનારાનું પણ ભૂંડંુ જ થાય અને બુિ� ��
થઈ �ય છે. તેમ જ ગંધ પણ અનંત �કારના છે અને તેના ગુણ પણ અનંત �કારના છે; તે જો પાપી �વના હાથનું
પુ�પ અથવા ચંદન તેની જો સુગંધી લે તો જમે લીલાગર પીધે બુિ� �� થાય છે તેમ જ બુિ� �� થાય છે. એવી રીતે
જમે ભૂંડાને યોગે કરીને �વની બુિ� �� થાય છે તેમ જ પરમે�ર અથવા પરમે�રના સંત તેને યોગે કરીને �વની
બુિ� સારી થાય છે. અને �વની બુિ� �� હોય તો પણ ભગવાન અને સંતના શ�દને સાંભળવે કરીને ઉ�મ થાય છે;
તેમ જ એમને �પશ� કરીને પણ મિત ઉ�મ થાય છે અને વત�માનની આ�યે કરીને મોટા સંતનો �પશ� ન થાય તો તેના
ચરણની રજ લઈને માથે ચડાવે તેણે કરીને પિવ� થાય; અને તેમ જ મોટા સંતને દશ�ને કરીને પણ પિવ� થાય, પણ
વત�માન રાખીને દશ�ન કરવા; તેમ જ તે મોટાની �સાદી છે તેને જમવે કરીને પણ પિવ� થાય છે, તેમાં પણ વણા��મની
મયા�દા પરમે�ર ેબાંધી રાખી છે તે મયા�દાને રાખીને �સાદી લેવી; અને જનેે ન ખપે તેને સાકરની �સાદી કરાવીને
�સાદી લેવી. તેમ જ તે મોટાપુ�ષને ચઢ�ું એવું જ ેપુ�પ, ચંદન તેની સુગંધી લીધે પણ બુિ� િનમ�ળ થાય છે. તે માટે એ
પંચિવષયને સમ�ા િવના જ ેભોગવશે અને સાર-અસારનો િવભાગ નિહ કર ેઅને તે નારદ, સનકાિદક જવેો હશે તેની
પણ બુિ� �� થઈ �શે. તો જ ેદેહાિભમાની હોય અને તેની બુિ� �� થાય તેમાં શું કહેવું ? તે સા� એ પંચ
ઇિ��યોને યો�ય-અયો�ય િવચાયા� િવના જ ેમોકળી મેલશે તેનું અંતઃકરણ �� થઈ �શે અને પંચ ઇિ��યો �ાર ે�વ જે
આહાર કર ેછે તે આહાર જો શુ� કરશે તો અંતઃકરણ શુ� થાશે. અને અંતઃકરણ શુ� થાશે તો અખંડ ભગવાનની
�મૃિત રહેશે, અને જો પંચઇિ��યોના આહારમાંથી એક ઇિ��યનો આહાર મિલન થાય છે તો અંતઃકરણ પણ મિલન
થઈ �ય છે. માટે ભગવાનના ભ�ને ભગવાનના ભજનને િવષે જ ેકોઈ િવ�ેપ થઈ આવે છે તેનું કારણ તો પંચ
ઇિ��યોના િવષય જ છે, પણ અંતઃકરણ નથી.

4. ગઢડા �થમ ૧૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ સ�સંગને િવષે પોતાના આ�યંિતક ક�યાણને ઈ�છતો એવો જ ેભ�જન તેને
એકલી આ�િન�ાએ કરીને જ પોતાનું આ�યંિતક ક�યાણ�પ કાય� સરતું નથી તથા એકલી �ીિત જ ે�ેમે સિહત નવ
�કારની ભિ� કરવી તેણે કરીને પણ તે કાય� સરતું નથી તથા એકલો જ ેવૈરા�ય તેણે કરીને પણ તે કાય� સરતું નથી
તથા એકલો જ ે�વધમ� તેણે કરીને પણ તે કાય� સરતું નથી; તે માટે એ આ�િન�ા આિદક જ ેચાર ેગુણ તે િસ� કરવા.
શા માટે ? તો એ ચાર ેગુણને એકબી�ની અપે�ા છે. હવે એ ચાર ેગુણને એકબી�ની અપે�ા છે તે કહીએ તે સાંભળો
જ,ે આ�િન�ા તો હોય પણ જો �ીહિરને િવષે �ીિત ન હોય તો તે �ીિતએ કરીને થઈ જ ે�ીહિરની �સ�તા તેણે
કરીને જ પામવા યો�ય એવું મોટંુ ઐ�ય� જ,ે ‘માયાના ગુણે કરીને પરાભવ ન પમાય’ એવું મોટંુ સામ�ય� તેને એ ભ�
નથી પામતો; અને �ીહિરને િવષે �ીિત હોય પણ જો આ�િન�ા ન હોય તો દેહાિભમાનને યોગે કરીને તે �ીિતની
િસિ� થાતી નથી. અને �ીહિરને િવષે �ીિત અને આ�િન�ા એ બેય હોય પણ જો �ઢ વૈરા�ય ન હોય તો માિયક
પંચિવષયને િવષે આસિ�એ કરીને તે �ીિત અને આ�િન�ા તેની િસિ� થાતી નથી, અને વૈરા�ય તો હોય તો પણ
જો �ીિત અને આ�િન�ા ન હોય તો �ીહિરના �વ�પ સંબંધી જ ેપરમાનંદ તેની �ાિ� થાતી નથી. અને �વધમ� તો
હોય તો પણ જો �ીિત, આ�િન�ા અને વૈરા�ય એ �ણ ન હોય તો ભૂલ�ક, ભુવલ�ક અને ��ાના ભુવન પય��ત જે
�વગ�લોક તે થકી બહાર ગિત થાતી નથી, કહેતાં ��ાંડને ભેદીને માયાના તમ થકી પર એવું જ ે�ીહિરનું અ�રધામ
તેની �ાિ� થાતી નથી; અને આ�િન�ા, �ીિત અને વૈરા�ય એ �ણ હોય તો પણ જો �વધમ� ન હોય તો એ �ણેની
િસિ� થાતી નથી, એવી રીતે આ�િન�ા આિદક જ ેચાર ગુણ તેમને એક-બી�ની અપે�ા છે. તે માટે ભગવાનના
એકાંિતક ભ�નો સમાગમ કરીને જ ેભ�ને એ ચાર ેગુણ અિતશય �ઢપણે વત� છે તે ભ�ને સવ� સાધન સંપૂણ� થયા
અને એને જ એકાંિતક ભ� �ણવો. તે માટે જ ેભ�ને ચાર ેગુણમાંથી જ ેગુણની �યૂનતા હોય તો ભગવાનના
એકાંિતક ભ�ની સેવા સમાગમે કરીને તે �યૂનતાને ટાળવી.
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5. ગઢડા �થમ ૨૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા, “જ ેહવે કીત�ન બોલવાં રાખો ને અમે આ એક વાત�પ કીત�ન બોલીએ તે સાંભળો.” પછી
પરમહંસે ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! બહુ સા�, તમો વાત કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનનાં રિસક કીત�ન
ગાતા ગાતા જો એક ભગવાનના �વ�પમાં જ રસ જણાય તો ઠીક છે અને જો ભગવાનના �વ�પ િવના બીજ ેઠેકાણે
રસ જણાય તો તો એમાં મોટી ખો� છે; કેમ જ,ે એ ભ�ને જમે ભગવાનના શ�દમાં હેત થાય છે ને તે શ�દમાં રસ
જણાય છે, તેમ જ ગીત-વાિજં�ના શ�દમાં અથવા �ીઆિદકના શ�દમાં રસ જણાય છે ને હેત થાય છે; માટે એ
ભ�ને અિવવેકી �ણવો. અને ભગવાન અથવા ભગવાનના સંત તેના જ ેવચન તેને િવષે જવેો રસ જણાય છે તેવો જ
બી� િવષયના શ�દમાં રસ જણાય છે, એવી જ ેએ મૂખ�તા તેનો �યાગ કરવો; અને એવી મૂખ�તાનો �યાગ કરીને એક
ભગવાનને શ�દે કરીને જ સુખ માનવું. અને એવી �તનો જ ેરિસક ભ� છે તે ખરો છે. અને જમે શ�દ તેમ જ �પશ�
પણ એક ભગવાનનો જ ઈ�છે અને અ�ય �પશ�ને તો કાળો નાગ તથા બળતો અિ�� તે જવેો �ણે �યાર ેતે રિસક ભ�
સાચો. તેમ જ �પ પણ ભગવાનનું જોઈને પરમ આનંદ પામે ને બી� �પને તો જવેો નરકનો ઢગલો તથા સડેલ કૂત�ં
તેવું �ણે એ રિસક ભ� સાચો. તેમ જ રસ પણ ભગવાનના મહા�સાદનો હોય તેણે કરીને પરમ આનંદ પામે પણ
બી� જ ેનાના �કારના રસ તેને �વાદે કરીને આનંદને ન પામે તે રિસક ભ� સાચો. તેમ જ ભગવાનને ચ�યાં એવા જે
તુલસી, પુ�પના હાર તથા નાના �કારની સુગંધીએ યુ� એવા અ�ર-ચંદનાિદક તેની સુગંધીને �હણ કરીને પરમ
આનંદ પામે, પણ કોઈ અ�ય િવષયી �વે દેહે અ�ર, ચંદનાિદક ચર�યાં હોય અથવા પુ�પના હાર પહેયા� હોય તેના
સુગંધને પામીને રા� ન જ થાય. એવી રીતે પંચિવષય ભગવાન સંબંધી હોય તેને િવષે અિતશય �ીિતવાન થાય અને
જગત સંબંધી જ ેપંચિવષય તેને િવષે અિતશય અભાવે યુ� વત� તે રિસક ભ� સાચો છે. અને રિસક ભ� થઈને જમે
ભગવાન સંબંધી િવષયને યોગે કરીને આનંદ પામે છે તેમ જ અ�ય સંબંધી જ ેશ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ તેને યોગે
કરીને જો આનંદ પામે છે, તો એ ખોટો રિસક ભ� છે; કેમ જ,ે ‘જમે ભગવાનને િવષે આનંદને પા�યો તેમ જ િવષયને
િવષે પણ આનંદ પા�યો.’ માટે એવા રિસકપણાને અને એવી ઉપાસનાને ખોટી કરી નાખવી. કાં જ,ે ભગવાન તો કાંઈ
ખોટા નથી પણ એનો ભાવ ખોટો છે. અને જવેા અ�ય પદાથ�ને ���ા, તેવા જ ભગવાનને પણ ���ા, માટે એની
ભિ� અને એનું રિસકપણું તે ખોટંુ ક�ું. હવે જમે �થૂળ દેહ અને ��ત અવ�થામાં પંચિવષયનો િવવેક ક�ો તેમ જ
સૂ�મ દેહ અને �વ�� અવ�થા તેને િવષે સૂ�મ પંચિવષય છે. તે �વ��માં �ાર ેભગવાનની મૂિત�ને દેખીને તે ભગવાન
સંબંધી શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધે કરીને જવેો આનંદ પમાય તેવો ને તેવો જ જો અ�ય પંચિવષયને દેખીને
�વ��માં આનંદ પમાય, તો તે ભ�નું રિસકપણું ખોટંુ છે, અને �વ��માં કેવળ ભગવાનને સંબંધે કરીને આનંદ પામતો
હોય અને અ�ય િવષયને િવષે ઊલટા અ�ની પેઠે અભાવ રહેતો હોય તો એ રિસક ભ� સાચો છે. અને એમ ન
�ણતો હોય તો જ ેભગવાન �વ��માં દેખાયા તે તો સાચા છે, પણ એ ભ�ને તો જવેો ભગવાનમાં �ેમ તેવો અ�ય
િવષયમાં �ેમ છે, માટે એની સમજણ ખોટી છે, અને એક ભગવાનના �વ�પમાં લોભાઈ રહે ને બી� િવષયમાં ન
લોભાય તે સમજણ સાચી છે, અને �ાર ેકેવળ ભગવાનનું જ િચંતવન રહે છે �યાર ેિચંતવન કરતા કરતા શૂ�યભાવને
પામી �ય છે �યાર ેએ ભ�ને ભગવાનની મૂિત� િવના િપંડ-��ાંડ કાંઈ ભાસતું નથી, પછી એવા શૂ�યને િવષે
ભગવાનની મૂિત�ને જોતા જોતા �કાશ થઈ આવે છે અને તે �કાશમાં ભગવાનની મૂિત� દેખાય છે, માટે એવી રીતે
કેવળ ભગવાનના �વ�પમાં �ીિત હોય એ પિત�તાની ભિ� છે. અને અમે પણ �ાર ેતમે રિસક કીત�ન ગાવો છો
�યાર ેઆં�યો મીચંીને િવચારીએ છીએ, તે આવો જ િવચાર કરીએ છીએ અને અમારો િવચાર થોડો જ છે, પણ
ભગવાન િવના તે િવચારમાં બીજંુ કાંઈ ટકી શકતું નથી અને ભગવાનના �વ�પમાં જ રિસક �ીિત છે તેમાં જો કોઈ
િવષય આડો આવે તો તેનું માથું ઉડી �ય એવો અમારો બળવાન િવચાર છે, અને તમે જમે કીત�ન જોડી રાખો છો તેમ
અમે પણ આ વાત કરી એટલું એ કીત�ન જોડી રા�યું છે તે તમારી આગળ ક�ું.” એમ �ી�મહારાજ ેપોતાનું િમષ
લઈને પોતાના ભ�ને અથ� વાત કરી દેખાડી.

6. ગઢડા �થમ ૩૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, એક �� કરીએ.” �યાર ેમુિન તથા હિરભ�ે ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! પૂછો”
પછી �ી�મહારાજ ઘણીકવાર સુધી િવચારીને બો�યા જ,ે “આ સંસારમાં જ ેિવષયી �વ હોય તે પંચિવષય િવના રહી
શકે નિહ, તે જમે એ િવમુખ �વને પંચિવષય છે તેમ હિરજનને પણ પંચિવષય છે પણ તેમાં ભેદ છે. તે ભેદ કેમ છે ? તો
િવષયી �વ તો ભગવાન િવના અ�ય જ ે�ા�ય િવષય તેને ભોગવે છે અને ભગવાનના ભ� છે તેને તો ભગવાનની
કથા સાંભળવી તે જ �ો�નો િવષય છે અને ભગવાનનાં ચરણારિવંદનો �પશ� કરવો અથવા સંતના ચરણની રજનો
�પશ� કરવો તે �વચાનો િવષય છે અને ભગવાનનાં અથવા સંત તેના દશ�ન કરવા તે ને�નો િવષય છે અને ભગવાનનો
�સાદ લેવો તથા ભગવાનના ગુણ ગાવવા તે �ભનો િવષય છે અને ભગવાનને ચ�યાં એવા જ ેપુ�પાિદક તેની સુગંધી
લેવી તે ��ાણનો િવષય છે. એવી રીતે િવમુખ અને હિરભ�ના િવષયમાં ભેદ છે અને એવી રીતના િવષય િવના તો
હિરભ�ે પણ રહેવાતું નથી અને નારદ-સનકાિદક જવેા અનાિદ મુ� છે તેણે પણ એવા પંચિવષય િવના રહેવાતું
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નથી, તે સમાિધમાં ઘણા કાળ રહે છે પણ તે સમાિધમાંથી નીકળીને ભગવાનની કથા, કીત�ન, �વણાિદક િવષયને
ભોગવે છે. અને જમે પ�ી હોય તે પોતાના માળાને મુકીને ચરવા નીકળે છે, તે ચારો કરીને રાિ� સમે પોતપોતાના
માળામાં જઈને િવરામ કર ેછે પણ પોતપોતાનાં �થાનકને કોઈ િદવસ ભૂલીને બી�ને �થાનકે જતાં નથી, તેમ
ભગવાનના ભ� છે તે ભગવાનની કથા, કીત�ન �વણાિદક એવો જ ેચારો, તેને ચરીને પોતાનો માળો જ ેભગવાનનું
�વ�પ તેમાં જઈને િવરામ કર ેછે. અને વળી પશુ, પ�ી સવ� �વ જમે પોતપોતાનો ચારો કરીને પોતપોતાને �થાનકે
જઈને િવરામ કર ેછે, તેમ મનુ�ય પણ જ ેજ ેકાય� હોય તેને અથ� દેશ-િવદેશ �ય છે પણ પોતાને ઘેર આવે છે �યારે
િનરાંત કરીને બેસે છે. એ સવ� ��ાંત-િસ�ાંત ક�ા તે ઉપર તમે સવ� હિરભ�ને અમે �� પૂછીએ છીએ જ,ે ‘જમે
િવમુખ �વ �ા�ય પંચિવષયમાં બંધાણા છે ને તે િવષય િવના પળમા� ચાલતું નથી, તેમ તમે ભગવાનની કથાવાતા�નું
જ ે�વણાિદક તે �પી જ ેિવષય તેમાં �ઢપણે બંધાઈને એના િવષયી થયા છો કે નિહ ?’ અને વળી બીજો �� પૂછીએ
છીએ જ,ે ‘જમે પ�ી ચારો કરીને પોતાના માળામાં આવે છે, તેમ તમે સવ� ભગવાનની કથા-કીત�નાિદક�પી ચારો
કરીને પાછા ભગવાનના �વ�પ�પી માળામાં િવરામ કરો છો ? કે બીજ ે�ાં-�યાં િવરામ કરો છો ? અને વળી જમે
ધિણયાતું ઢોર હોય તે સીમમાં ચરીને સાજં ેપોતાને ખીલે આવે છે અને જ ેહરાયું ઢોર હોય તે ખીલે આવે નિહ અને જનેું-
તેનું ખેતર ખાઈને �ાં- �યાં બેસી રહે, પછી કોઈક ધોકા મૂકે કાં વાઘ આવે તો માર,ે તેમ તમે તે ધિણયાતા ઢોરની પેઠે
પોતાને ખીલે આવો છો ? કે હરાયા ઢોરની પેઠે કોઈનું ખેતર ખાઈને �ાં-�યાં બેસીને િવરામ કરો છો ?’ એ સવ� ��નો
ઉ�ર પોતાના અંતરમાં િવચારીને મોટા મોટા હો તે કરો ?” પછી મુિન તથા હિરભ� સવ� જુદા જુદા બો�યા જ,ે “હે
મહારાજ ! ભગવાનની કથા કીત�નાિદકના િવષયી પણ થયા છીએ અને ભગવાનની મૂિત��પી જ ેમાળો તથા ખીલો
તેને મૂકીને બીજ ેઠેકાણે રહેતા પણ નથી.” તે વાતા�ને સાંભળીને �ી�મહારાજ ઘણું �સ� થયા.

7. 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
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;
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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�.

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 ૫૮ ( para.5)

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

10. ગઢડા �થમ ૬૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� સાધન કરતા વાસના ટાળવી એ સાધન મોટંુ છે. તે વાસના ટાળવાની એમ
િવગિત છે જ ેશ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ જ ેપંચિવષય તેને િવષે જટેલી પોતાને તૃ�ણા હોય તેનો િવચાર કરવો
જ,ે ‘માર ેજટેલી ભગવાનને િવષે વાસના છે તેટલી જ જગતને િવષે છે કે ઓછી વધુ છે ?’ તેની પરી�ા કરવી. ને જટેલી
ભગવાનની વાત સાંભળવામાં �ો� ઇિ��ય લોભાતી હોય તેટલી જ જગતની વાત સાંભળવામાં લોભાતી હોય તો એમ
�ણવું જ,ે ‘ભગવાનમાં ને જગતમાં બરોબર વાસના છે.’ એવી જ રીતે �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ સવ� િવષયનો
તપાસ કરવો અને �ાર ેએવી રીતે તપાસ કરતો કરતો જગતની વાસનાને ઘટાડતો �ય અને ભગવાનની વાસનાને
વધારતો �ય તેણે કરીને એને પંચિવષયને િવષે સમબુિ� થઈ �ય છે; ને સમબુિ� થયા પછી િનંદા ને �તુિત સરખા
લાગે અને સારો �પશ� ને ભૂંડો �પશ� સરખો લાગે; તેમ જ સા� �પ ને ભૂંડંુ �પ તથા બાળ, યુવાન ને વૃ� એવી જે
�ીઓ તથા કચરો ને કંચન એ સવ� સરખું ભાસે; તેમ જ સારા ને ભૂંડા જ ેરસ ને ગંધ તે પણ સરખા ભાસે. એવી રીતે
�વાભાિવકપણે વતા�ય �યાર ે�ણીએ જ ેવાસના િજતાણી. અને વાસના રિહત વત�વું એ એકાંિતકનો ધમ� છે. અને
વાસના જરાક રહી �ય તો સમાિધવાળો હોય અને નાડી �ાણ તણાતાં હોય તોય પણ વાસના સમાિધમાંથી પાછો
ખ�ચી લાવે છે, માટે વાસના ટાળે તજે એકાંિતક ભ� છે.”

11. ગઢડા �થમ ૬૦ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામી એ પૂ�ું જ,ે “વાસના ટા�યાનો શો ઉપાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક તો
આ�િન�ાની �ઢતા જોઈએ અને બીજંુ પંચિવષયનું તુ�છપણું ���ું જોઈએ અને �ીજંુ ભગવાનનું અિતશય
માહા��ય ���ું જોઈએ જ,ે ‘ભગવાન વૈકંુઠ, ગોલોક, ��મહોલ એ સવ� ધામના પિત છે. માટે એવા ભગવાનને
પામીને તુ�છ િવષયના સુખમાં હંુ શું �ીિત રાખું ?’ એવી રીતે ભગવાનના મિહમાનો િવચાર કર.ે અને વળી એમ િવચાર
કર ેજ,ે ‘ભગવાનને ભજતા થકા પણ જો કોઈક ખોટ રહી જશે ને કદાિપ જો ભગવાનના ધામમાં નિહ જવાય ને
ઈ��લોક તથા ��લોકને િવષે ભગવાન મૂકશે તોય પણ આ લોકના કરતા તો �યાં કોિટ ગણાં વધુ સુખ છે.’ એવો
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િવચાર કરીને પણ આ સંસારના તુ�છ સુખ થકી વાસનાએ રિહત થવું અને એવી રીતે ભગવાનનો મિહમા �ણીને
વાસનાએ રિહત થાય છે, �યાર પછી એને એમ જણાય છે જ,ે ‘માર ેકોઈ કાળે વાસના હતી જ નિહ અને એ તો મને
વચમાં કાંઈક �મ જવેું થયું હતું; પણ હંુ તો સદા વાસનાએ રિહત છંુ’, એવું ભાસે છે. અને આવી રીતનો જ ેએકાંિતક
ધમ� તે તો જ ેએવા િનવા�સિનક પુ�ષ હોય અને જનેે ભગવાનને િવષે િ�થિત થઈ હોય તેને વચને કરીને જ પમાય, પણ
�ંથમાં લખી રા�યો હોય તેણે કરીને નથી પમાતો. અને કોઈક સાંભળીને તેવી ને તેવી વાત કહેવા �ય તો કહેતા પણ
આવડે નિહ, માટે જનેે એકાંિતકના ધમ�માં િ�થિત થઈ હોય તે થકી જ એકાંિતકનો ધમ� પમાય છે.”

12. ગઢડા �થમ ૭૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મોટા મોટા પરમહંસ માંહોમાંહી ��-ઉ�ર કરો તથા કોઈ હિરભ�ને પૂછવું હોય તો
પરમહંસને પૂછો.” �યાર ેગામ રોજકાના હિરભ� કાકાભાઈએ િન�યાનંદ �વામીને �� પૂ�ો જ,ે “અંતરને માંહીલી
કોર ેએક કહે છે જ,ે ‘િવષયને ભોગવીએ,’ અને એક તેની ના પાડે છે, તે ના પાડે છે તે કોણ છે ને હા પાડે છે તે કોણ છે
?” �યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “ના પાડે છે તે �વ છે ને હા પાડે છે તે મન છે.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“�યો, એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએ જ,ે આ આપણે છીએ તે જ ેિદવસથી સમજણા થયા અને મા બાપની ઓળખાણ
પડી, તે િદવસથી મા બાપે િન�ય કરા�યો જ,ે “આ તારી મા ને આ તારો બાપ, ને આ તારો કાકો, ને આ તારો ભાઈ, ને
આ તારો મામો, ને આ તારી બેન, ને આ તારી મામી, ને આ તારી કાકી, ને આ તારી માશી, ને આ તારી ભ�સ, ને આ
તારી ગાય, ને આ તારો ઘોડો, ને આ તા�ં લૂગડંુ, ને આ તા�ં ઘર, ને આ તારી મેડી, ને આ તા�ં ખેતર, ને આ તારા
ઘરણેાં’ ઈ�યાિદક, જ ેકુસંગીના શ�દ તે આ �વની બુિ�માં ર�ા છે, તે કેવી રીતે ર�ા છે ? તો જમે કોઈક �ીઓ
ભરત ભર ેછે તેમાં કાચનો કટકો હોય છે, તેમ ભરતને ઠેકાણે બુિ� છે અને કાચના કટકાને ઠેકાણે તે �વ છે. તે
બુિ�માં એ કુસંગીના શ�દ ને તેના �પ તે પંચિવષય◌ ેસિહત ર�ાં છે અને તે �વને પછી સ�સંગ થયો �યાર ેસંતે
પરમે�રના મિહમાની ને િવષય ખંડનની ને જગતિમ�યાની વાતા� કરી. તે સંતની વાતા� ને તે સંતના �પ તે પણ એ
�વની બુિ�માં ર�ાં છે. તે એ બે લ�કર છે ને સામસામા ઊભા છે; ‘જમે કુ��ે�ને િવષે કૌરવ ને પાંડવના લ�કર
સામસામા ઊભા હતા ને પર�પર તીર ને બરછી ને બંદૂક ને તોપ ને જં�ળોની લડાઈ થતી હતી અને કોઈ તરવારે
લડતા હતા ને કોઈક ગદાએ લડતા હતા ને કોઈક બથોબથ લડતા હતા, ને તેમાં કોઈનું માથું ઊડી ગયું ને કોઈ સાથળ
કપાઈ ગયો. એમ ક�ચરઘાણ ઊડતો હતો.’ તેમ આ �વના અંતઃકરણમાં પણ જ ેકુસંગીના �પ છે તે પંચિવષય�પી
શ� બાંધીને ઊભા છે અને વળી જ ેઆ સંતના �પ છે તે પણ ‘ભગવાન સ�ય ને જગત િમ�યા ને િવષય ખોટા’ એવા
જ ેશ�દ તે �પી શ� બાંધીને ઊભા છે અને એ બેને પર�પર શ�દની લડાઈ થાય છે. તે �ાર ેકુસંગીનું બળ થાય છે,
�યાર ેિવષય ભોગ�યાની ઈ�છા થઈ આવે છે અને �ાર ેઆ સંતનું બળ થાય છે �યાર ેિવષય ભોગ�યાની ઈ�છા નથી
થતી. એમ પર�પર અંતઃકરણમાં લડાઈ થાય છે. તે જમેઃ “य� योगे�रः कृ�ो य� पाथ� धनुध�रः । त� �ीिव�जयो भूित�ु�वा
नीितम�ितम�म ।।” એ �ોકમાં ક�ું છે જ,ે “�ાં યોગે�ર એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન છે અને ધનુષના ધરતલ અજુ�ન છે
�યાજં લ�મી છે, િવજય છે, ઐ�ય� છે અને અચળ નીિત છે.’ તેમ જનેી કોર ેઆ સંતમંડળ છે તેનો જ જય થશે એમ
િન�ય રાખવો.”

13. 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
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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�કામી થાય છે.”

14. સારંગપુર ૧ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે ‘िजतं जगत् केन मनो िह येन’ એ �ોકમાં એમ ક�ું છે જ,ે જણેે પોતાનું મન
��યું તેણે સવ� જગત ��યું, તે મન ��યું કેમ જણાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને
ગંધ એ જ ેપંચિવષય તેમાંથી �ાર ેઇિ��યો પાછી હઠે અને કોઈ િવષય પામવાની ઈ�છા રહે નિહ, �યાર ેસવ� ઇિ��યો
વશ થાય છે. અને �ાર ેઇિ��યો િવષયનો �પશ� જ ન કર ે�યાર ેમન પણ ઇિ��યો લગણ આવે નિહ અને હૈયામાં ને
હૈયામાં રહે. એવી રીતે જનેે પંચિવષયનો �યાગ અિત �ઢપણે કરીને થયો �યાર ેતેનું મન ��યું �ણવું. અને જો િવષય
ઉપર કાંઈ �ીિત હોય તો મન ��યું હોય તો પણ ��યું ન �ણવું.”

15. સારંગપુર ૧ ( para.3)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િવષયની િનવૃિ� થયાનું કારણ તે વૈરા�ય છે કે પરમે�રને િવષે �ીિત છે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક તો િવષયની િનવૃિ�નું કારણ આ�િન�ા છે અને બીજંુ માહા��યે સિહત જે
ભગવાનનું �ાન તે છે. તેમાં આ�િન�ા તો એવી રીતની જોઈએ જ,ે ‘હંુ ચૈત�ય છંુ ને દેહ જડ છે, અને હંુ શુ� છંુ ને દેહ
નરક�પ છે, અને હંુ અિવનાશી છંુ ને દેહ નાશવંત છે, અને હંુ આનંદ�પ છંુ ને દેહ દુઃખ�પ છે.’ એવી રીતે �ાર ેદેહ
થકી પોતાના આ�ાને સવ� �કાર ેઅિતશય િવલ�ણ સમજ,ે �યાર ેદેહને પોતાનું �પ માનીને િવષયમાં �ીિત કર ેજ
નિહ. એવી રીતે આ��ાને કરીને િવષયની િનવૃિ� થાય છે. અને ભગવાનનો મિહમા એમ િવચાર ેજ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ
અને જ ે��ય� ભગવાન મ�યા છે તે પરમા�ા છે. અને ગોલોક, વૈકંુઠ, �ેત�ીપ તથા ��પુર તથા અનંત કોિટ
��ાંડના પિત જ ે��ાિદક દેવ, એ સવ�ના �વામી જ ે�ીપુ�ષો�મ ભગવાન તે મને ��ય� મ�યા છે અને તે મારા
આ�ાને િવષે પણ અખંડ િવરાજમાન છે અને તે ભગવાનનું જ ેએક િનમેષમા�નું દશ�ન તે ઉપર અનંત કોિટ ��ાંડનાં
જ ેિવષયસુખ છે તે સવ�ને વારીફેરીને નાંખી દઈએ અને ભગવાનના એક રોમમાં જટેલું સુખ ર�ું છે તેટલું સુખ જો
અનંત કોિટ ��ાંડનાં િવષયસુખ ભેળા કરીએ તો પણ તેના કોિટમાં ભાગની બરોબર પણ થાય નિહ. અને જે
ભગવાનનું અ�રધામ છે, તેની આગળ બી� જ ેદેવતાના લોક છે તેને મો�ધમ�ને િવષે નરક તુ�ય ક�ા છે. એવા જે
ભગવાન તે મને �કટ મ�યા છે. તેને મૂકીને નરકના કંુડ જવેા જ ેિવષયના સુખ તેને હંુ શું ઈ�છંુ ? અને િવષયસુખ તો
કેવળ દુઃખ�પ જ છે.’ એવી રીતે ભગવાનનું માહા��ય �ણવે કરીને િવષયની િનવૃિ� થાય છે. અને એવી રીતે જે
આ��ાન અને પરમા�ાનું �ાન તેમાંથી જ ેવૈરા�ય �કટે તે વૈરા�યે કરીને સવ� િવષયસુખની વાસનાની િનવૃિ� થઈ
�ય છે. અને જણેે એવી રીતે સમ�ને િવષયસુખનો �યાગ કય�, તેને પાછી િવષયમાં �ીિત થાય જ નિહ. અને એનું જ
મન િજતાણું કહેવાય અને એવી સમજણ િવના ઝાઝંુ હેત જણાતું હોય, પણ �ાર ેકોઈક સારા િવષયની �ાિ� થાય
�યાર ેભગવાનને પ�યા મૂકીને િવષયમાં �ીિત કર ેઅથવા પુ�કલ�ાિદકને િવષે �ીિત કર ેઅથવા રોગાિદક સંબંધી
પીડા થાય અથવા પંચિવષયનું સુખ હોય તે મટી �ય, �યાર ેભગવાનને િવષે �ીિત રહે નિહ અને િવકળ જવેો થઈ
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�ય. અને જમે કૂતરાનું ગલૂિડયું હોય તે પણ નાનું હોય �યાર ેસા� દીસે, તેમ એવાની ભિ� �થમ સારી દીસે પણ અંતે
શોભે નિહ.”

16. સારંગપુર ૬ ( para.2)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “એક એક અવ�થાને િવષે બી� બે બે અવ�થાઓ કેમ રહી છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ �વા�ા જ ેતે જનેે િવષે રહીને િવષયભોગને ભોગવે છે તેને અવ�થા કહીએ. તે
અવ�થા ��ત, �વ�� અને સુષુિ� એ �ણ �કારની છે. જ ે��ત અવ�થા છે તે વૈરાજપુ�ષની જ ેિ�થિત અવ�થા તેનું
કાય� છે ને સ�વગુણા�ક છે ને ને� �થાનકને િવષે રહી છે. એવી જ ે��ત અવ�થા તેને િવષે િવ�ાિભમાની નામે જે
આ �વા�ા તે જ ેતે �થૂળદેહના અિભમાને સિહત થકો દસ ઇિ��યો ને ચાર અંતઃકરણે કરીને િવવેકે સિહત
યથાથ�પણે પોતાનાં પૂવ�કમ�ને અનુસાર ેબા� શ�દાિદક પંચિવષયના ભોગને ભોગવે છે, તેને સ�વગુણ �ધાન એવી
��ત અવ�થા કહીએ. અને એ ��તને િવષે જો એ �વા�ા �ાંિતએ કરીને અયથાથ�પણે બા� િવષય ભોગને
ભોગવે છે, તો તેને ��તને િવષે �વ�� કહીએ. અને એ �વા�ા જ ેતે ��તને િવષે શોક તથા �માિદકે કરીને િવવેકે
રિહત થકો જો બા� િવષય ભોગને ભોગવે છે, તો તેને ��તને િવષે સુષુિ� કહીએ. અને જ ે�વ�� અવ�થા છે તે
િહર��ગભ�ની જ ેઉ�પિ� અવ�થા તેનું કાય� છે ને રજોગુણા�ક છે ને કંઠ �થાનકને િવષે રહી છે એવી જ ે�વ��
અવ�થા તેને િવષે તજૈસાિભમાની નામે જ ે�વા�ા તે સૂ�મદેહના અિભમાને સિહત ર�ો થકો ઇિ��યો અંતઃકરણે
કરીને પૂવ�કમ�ને અનુસાર ેસુખ દુઃખ�પ વાસનામય ભોગને ભોગવે છે, તેને રજોગુણ�ધાન �વ�� અવ�થા કહીએ. અને
�વ��ને િવષે એ �વા�ા જ ેતે �ાર ે��તની પેઠે જ િવવેકે કરીને �ણતો થકો વાસનામય ભોગને ભોગવે છે, �યારે
તેને �વ��ને િવષે ��ત અવ�થા કહીએ. અને એ �વ��ને િવષે જણાણા જ ેવાસનામય ભોગ તેમને એ �વા�ા જ ેતે
ભોગવતો થકો પણ જો જડપણે કરીને ન �ણે તો તેને �વ��ને િવષે સુષુિ� કહીએ. અને જ ેસુષુિ� અવ�થા છે તે
ઈ�રની જ ે�લય અવ�થા તેનું કાય� છે ને તમોગુણા�ક છે ને �દય �થાનકને િવષે રહી છે. એવી જ ેસુષુિ� અવ�થા તે
�ાર ેએ �વને આવે છે �યાર ેઇિ��યો અંતઃકરણની જ ેવૃિ�ઓ તથા િવષયભોગની વાસના તથા �ાતાપણું ને
કતા�પણું એ સવ� કારણ દેહને િવષે લીન થઈ �ય છે. અને તે કારણ દેહનો અિભમાની જ ે�ા� નામે �વા�ા, તેનું
�ધાનપુ�ષ�પ સગુણ��ના સુખલેશને િવષે અિતશય લીનપણું થઈ �ય છે તેને તમોગુણ�ધાન સુષુિ� અવ�થા
કહીએ અને એ સુષુિ�ને િવષે કમ� સં�કાર ેકરીને કતા�વૃિ�નું જ ેઉ�પ� થવું તેને સુષુિ�ને િવષે �વ�� કહીએ અને ��ત
ને �વ��ને િવષે જ ેપીડા તેના તાપ થકી વળી તે સુષુિ�ના સુખને િવષે �વેશ કરતી જ ેકતા�વૃિ� તેના �િતલોમપણાનું
જ ે�ાન તેને સુષુિ�ને િવષે ��ત કહીએ. એવી રીતે એક એક અવ�થાને િવષે બી� બે બે અવ�થાઓ રહી છે અને
એ જ ેઅવ�થાના ભેદ તેનું જ ે�ાન તે �વા�ાને જ ેવતે થાય છે અને વળી તે તે અવ�થાને િવષે એ �વને કમા�નુસારે
જ ેફળના પમાડનારા છે તેને તુય� પદ કહે છે, અંતયા�મી કહે છે, ��ા કહે છે. �� કહે છે, પર�� કહે છે.”

17. સારંગપુર ૭ ( para.2)

અને �ી�મહારાજ ે�ીમદ્ ભાગવત પુરાણના �થમ �કંધની કથા વંચાવવાનો આરંભ કરા�યો હતો �યાર ેતેમાં એમ
વાતા� આવી જ,ે ‘�ાં મનોમય ચ�ની ધારા કંુિઠત થાય �યાં નૈિમષાર�� �ે� �ણવું.’ એ વાતા�ને સાંભળીને મુ�ાનંદ
�વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એ મનોમય ચ� તે શું છે ને એની ધારા તે શી સમજવી ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “મનોમય ચ� તે મનને �ણવું અને એની ધારા તે દસ ઇિ��યો છે એમ �ણવું અને તે ઇિ��યો�પ જ ેમનની
ધારા તે જ ેઠેકાણે ઘસાઈને બૂં�ી થઈ �ય તેને નૈિમષાર�� �ે� �ણવું. તે ઠેકાણે જપ, તપ, �ત, �યાન, પ�ૂ એ
આિદક જ ેસુકૃત તેનો જ ેઆરંભ કર ેતે િદન િદન ��યે વૃિ� પામે એવું જ ેનૈિમષાર�� �ે� તે જ ેઠેકાણે ભગવાનના
એકાંિતક સાધુ રહેતા હોય તે ઠેકાણે �ણવું. અને �ાર ેમનોમય ચ�ની ઇિ��યો �પ જ ેધારા તે બૂં�ી થઈ �ય �યારે
શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ પંચિવષયને િવષે �ાંઈ �ીિત રહે નિહ અને �ાર ેકોઈ �પવાન �ી દેખાય
અથવા વ� અલંકારાિદક અિત સુંદર પદાથ� દેખાય �યાર ેમૂળગો તેના મનમાં અિતશય અભાવ આવે, પણ તેમાં
ઇિ��યોની વૃિ� જઈને ચોટે નિહ. જમે અિત તીખી અણીવાળું બાણ હોય, તે જ ેપદાથ�માં ચોટંાડે તે પદાથ�ને વીિંધને
માંહી �વેશ કરી �ય છે અને પાછંુ કાઢ�ું પણ નીસર ેનિહ; અને તેના તે બાણમાંથી ફળ કાઢી લીધું હોય ને પછી થોથું
ર�ું હોય તેનો ભીતંમાં ઘા કર ેતો �યાંથી ઉથડકીને પાછંુ પડે છે, પણ જમે ફળ સોતું ભીતંને િવષે ચોટંી �ય છે તેમ ચોટેં
નિહ, તેમ �ાર ેમનોમય ચ�ની ધારા જ,ે ઇિ��યો તે બૂં�ીયો થઈ �ય �યાર ેગમે તેવો �ે� િવષય હોય તેમાં પણ
ઇિ��યોની વૃિ� ચોટેં નિહ અને થોથાની પેઠે ઇિ��યોની વૃિ�યો પાછી હઠે, એવું વતા�ય �યાર ે�ણીએ જ ેમનોમય
ચ�ની ધારા કંુિઠત થઈ ગઈ. એવું સંતના સમાગમ�પી નૈિમષાર�� �ે� �ાં દેખાય �યાં ક�યાણને ઈ�છવું અને �યાં
અિત �ઢ મન કરીને રહેવું.”

18. સારંગપુર ૧૫ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો અમે �� કરીએ છીએ જ,ે ‘બે �કારના ભગવાનના ભ� છે, તેમાં એકને તો
ભગવાનને િવષે અ�યંત �ીિત છે અને ભગવાનના દશ�ન િવના �ણમા� પણ રહેવાતું નથી અને તેનો �ેમ બાહેર પણ
ઘણો દીઠામાં આવે છે; અને બીજો જ ેભગવાનનો ભ� છે તેને તો આ�િન�ા પણ છે અને વૈરા�ય પણ પિરપૂણ� છે
અને ભગવાનને િવષે �ીિત પણ છે, તો પણ તેનો �ેમ �થમ ક�ો જ ેભ� તેના જવેો જણાતો નથી, અને �થમ ક�ો
તેને તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય એ બેય નથી, તો પણ એની ભિ� અિતશય શોભે છે. અને આ�િન�ા ને વૈરા�યે યુ�
છે તો પણ તેની ભિ� તો �થમ ક�ો જ ેભ� તેના જવેી શોભતી નથી. એ બે �કારના ભ�માં કેની ભિ� �ે� છે ને
કેની ભિ� કિન� છે ? એ �� છે. “ પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “આ�િન�ા અને વૈરા�ય નથી તો પણ
જનેે ભગવાનમાં અિતશય �ેમ છે તે જ સરસ છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે વૈરા�ય ને આ�િન�ા નથી,
તેને �ે� કહો છો તે શી સમજણે કહો છો ? કેમ જ,ે એ તો દેહાિભમાની છે, માટે �ાર ેએના દેહને સુખ થાય એવા
પંચિવષયનો યોગ થશે �યાર ેએને િવષયમાં �ીિત થઈ જશે. પછી ભગવાનને િવષે એવી �ીિત નિહ રહે. તેને તમે �ે�
કેમ કહો છો ?” પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “જનેે િવષયમાં �ીિત થઈ �ય એને અમે �ેમી કહેતા નથી.
અમે તો ગોપીઓ જવેા ભ� હોય તેને �ેમી કહીએ છીએ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગોપીઓ કાંઈ ભોિળયો
નહોતી, એ તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય યુ� હોય તેની સમજણને ઉ�લંઘી �ય એવી તો ડાિહયો હતી. જમે કોઈક
રાજનીિતનો �ણનારો હોય ને તે બોલે તેના જવેું તો ગોપીઓને બો�યામાં ડહાપણ હતું; અને ભગવાનને પણ જમે
યથાથ�પણે ���ા જોઈએ તેમ �ણતી હતી. અને સવ� યાદવમાં અિતશય ડા�ા ને ભગવાનના ચોવિટયા એવા જે
ઉ�વ�, તે ગોપીઓની સમજણ જોઈને ગ��કંઠ થઈ ગયા. અને તે ઉ�વ� એમ બો�યા જ,ે “ગોપીઓ પાસે મને
�ાન કહેવા મોક�યો, તે તો ભગવાને મારી ઉપર અિતશય અનુ�હ કય�.” અને પોતે ગોપીઓને ઉપદેશ કરવા ગયા
હતા પણ ગોપીઓના વચન સાંભળીને પોતે સામો ઉપદેશ �હણ કય�. અને તમે કહેશો જ,ે ‘ગોપીઓ તો એવી
બુિ�માન નહોતી’, તો એમાં તો મુ�ધા, મ�યા અને �ૌઢા એ �ણ �કારના ભેદ હતા. તેમાં મુ�ધાનું એવું લ�ણ છે જ,ે
એક તો ભગવાન ઉપર ધોખો ઘણો કર ેઅને એમ બોલે જ,ે ‘અમે તમાર ેઅથ� કરી કરીને મરી ગયા તો પણ તમે નજરમાં
લાવતા નથી;’ અને એમ કરતા જો વધુ છેડે તો ભગવાન સાથે રીસ કર ેઅને તોછડાં તોછડાં વચન બોલે જ,ે ‘�ણીએ
હમણાં િવમુખ થઈ જશે.’ એવી �તના જનેા શા�ને િવષે વચન હોય તે ગોપીને મુ�ધા �ણવી. અને જ ેમ�યા હોય તે
તો કોઈ િદવસ ભગવાન સામો �ોધ ન કર ેઅને તોછડંુ વચન પણ ન કહે; અને ડહાપણે કરીને યુિ� યુિ�એ પોતાનું
�વાથ�પણું બી�ને જણાવા દે નિહ અને પોતાનું કામ સાધે તે ભેળું ભગવાનનું ગમતું કર ેપણ એકલું ભગવાનનું ગમતું
કર ેનિહ, અને જો ભગવાનનું જ ગમતું કરવું પડે તો પણ કાંઈક પોતાનું ગમતું કરવાની યુિ� જ�ર રાખે. એવા જનેા
શા�ને િવષે વચન હોય તે ગોપીને મ�યા �ણવી. અને જ ે�ૌઢા હોય તે તો કેવળ ભગવાનના ગમતા �માણે જ ચાલે
અને કોઈ રીતે પોતાના �વાથ�ને અથ� યુિ� કર ેનિહ અને કેવળ ભગવાનને રા� કરવાને ઈ�છે અને જ ેરીતે ભગવાન
રા� થાય તે રીતે જ પોતે રા� રહે અને પોતાની બરોબરની જ ેબી� ગોપીઓ હોય તે ઉપર ઈ�યા�, �ોધ કર ેજ નિહ
અને માન મ�સર આિદક સવ� િવકારનો �યાગ કરીને ભગવાનની સેવામાં સાવધાન રહે અને જણેે કરીને ભગવાન
કુરા� થાય તેવું આચરણ તો મન, કમ�, વચને કરીને કોઈ કાળે કર ેનિહ. એવા જનેા શા�માં વચન હોય તે ગોપીને
�ૌઢા �ણવી. એવી રીતે મુ�ધા, મ�યા અને �ૌઢા; એવા ગોપીઓના ભેદ છે. માટે ગોપીઓની સમજણમાં તો
અિતશય િવવેક હતો. તે માટે એની �ીિત અણસમજણની કહેવાય નિહ. અને ગોપીઓ તો યથાથ� ભગવાનના
મિહમાને �ણતી હતી અને તે મિહમાને �તાપે કરીને આ�િન�ા ને વૈરા�ય સહેજ ેએનાં હૈયામાં વત�તા હતા. માટે એ
ગોપીઓને િવષે તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય આિદક અનંત જ ેક�યાણકારી ગુણ તે ભગવાનના માહા��યને �તાપે કરીને
સવ� સંપૂણ� હતા. અને એવા ભ�ની રીત તો આમ છે જ,ે ‘શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ જ ેપંચિવષય તે ભગવાન
સંબંધી જ ઈ�છે, પણ બી� કોઈ સંબંધી ઈ�છે નિહ અને ભગવાનને િવષે એ પંચિવષય◌ ેકરીને જ ેઅિતશય હેત તે હેતે
કરીને વૈરા�ય ને આ�િન�ા નથી તો પણ ભગવાન િવના બીજો કોઈ જગતનો ઘાટ હૈયામાં થાય નિહ. અને જમે
વરસાદ ન વર�યો હોય �યાર ેનાના �કારના તૃણનાં જ ેબીજ તે પૃ�વી ઉપર કાંઈએ ભાસે નિહ અને �ાર ેવરસાદ
વરસે �યાર ેએટલાં તૃણ ઊગે જ ેપૃ�વી જ દેખાય નિહ, તેમ જ ેઆ�િન�ા ને વૈરા�યે કરીને રિહત છે તેને જો ભગવાન
િવના બી� કોઈ િવષયના ઘાટ જણાતા નથી, તોય પણ �ાર ેએને કુસંગનો યોગ થશે �યાર ેિવષયના ઘાટ થવા
લાગશે અને બુિ� �� થઈ જશે, ને પરમે�રની તો હૈયામાં �મૃિત પણ નિહ રહે ને અખંડ િવષયનું �યાન થશે. પછી એ
જ ેવૈરા�ય ને આ�િન�ા િવનાનો �ેમી તેને એમ ભાસશે જ,ે ‘માર ેભગવાનમાં લેશમા� �ીિત નથી,’ માટે આ�િન�ા
ને વૈરા�ય િવનાનો જ ે�ેમી ભ� જણાતો હોય તે તો અિતશય �યૂન છે. અને જનેે આ�િન�ા છે ને વૈરા�ય છે ને
ભગવાનમાં �ીિત પણ સાધારણ જવેી જ છે. તે તો એમ �ણે છે જ,ે ‘મારા �વા�ાને િવષે જ આ ભગવાનની મૂિત�
અખંડ િવરાજમાન છે.’ એમ �ણીને ઉપરથી તો ભગવાનની મૂિત�ના દશ�ન �પશા�િદકને િવષે આતુરતા જવેું નથી
જણાતું ને શાંતપણા જવેું જણાય છે. તો પણ એની �ીિતના મૂળ ઊંડાં છે. તે કોઈ કુસંગને યોગે કરીને પણ એની �ીિત
ઓછી થાય એવી નથી માટે એ ભ� �ે� છે ને એકાંિતક છે.”

19. 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.”

20. 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
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.”

21. કાિરયાણી ૧૧ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે”�યો, એક અમે �� પૂછીએ.” પછી મુિનએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! પૂછો.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનનો ભ� હોય તે ભગવાનની મૂિત�ના સંબંધ િવનાના જ ેઅ�ય સંબંધી પંચિવષય
તેને તુ�છ કરી નાખે છે અને પંચ �કાર ેએક ભગવાનનો સંબંધ રાખે છે, એવો જ ેભ� તેને ભગવાન એમ આ�ા કર ેજ,ે
‘તમે અમ થકી છેટે રહો,’ �યાર ેતે જો ભગવાનનાં દશ�નનો લોભ રાખે તો એને આ�ાનો ભંગ થાય અને જો આ�ા ન
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પાળે તો ભગવાનને એ ભ� ઉપર હેત ન રહે. માટે એ ભ�ે જમે માિયક શ�દાિદક પંચિવષયનો �યાગ કય� છે તેમ જ
ભગવાન સંબંધી જ ેશ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ; એ પંચિવષય છે તેનો પણ �યાગ કર ેકે ન કર ે? એ �� છે.” પછી
સવ� મુિન મળીને જનેે જવેી બુિ� હતી તેણે તેવો ઉ�ર કય�, પણ એ ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજને
ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એનો ઉ�ર તમે કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનને િવષે �ઢ �ીિત છે અને
ભગવાનને અખંડ સંબંધે રિહત જ ેમાિયક પંચિવષય તેને તુ�છ કરી નાં�યા છે, અને શ�દાિદક પંચિવષય◌ ેકરીને
ભગવાન સંગાથે �ઢપણે જોડાણો છે, તે ભ� ભગવાનની આ�ાએ કરીને �ાં �ાં �ય છે �યાં �યાં ભગવાનની મૂિત�
પણ એ ભ� ભેળી જ �ય છે, ને જમે એ ભ�ને ભગવાન િવના રહેવાતું નથી, તેમ જ ભગવાનને પણ એ ભ� િવના
રહેવાતું નથી અને એ ભ�ના �દામાંથી આં�યનું મટકંુ ભરીએ એટલી વાર છેટે રહેતા નથી. માટે એ ભ�ને પાંચે
�કાર ેભગવાન સંગાથે અખંડ સંબંધ રહે છે; કેમ જ,ે જ ેશ�દાિદક પંચિવષય િવના �વમા�ને રહેવાતું નથી તે
શ�દાિદક પંચિવષયને એણે તુ�છ કયા� છે ને પંચે �કાર ેકરીને ભગવાનને િવષે જોડાણો છે, તે માટે એ ભ�ને ભગવાન
સાથે અખંડ સંબંધ રહે છે.”

22. લોયા ૬ ( para.18)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “કેવા પંચિવષયને સેવવે કરીને બુિ�માં �કાશ થાય છે ? અને કેવા
પંચિવષયને સેવવે કરીને બુિ�માં અંધકાર થઈ �ય છે ?” �યાર ેતેનો ઉ�ર પણ પોતે કય� જ,ે “ભગવાન સંબંધી જે
પંચિવષય તેને સેવે તો બુિ�માં �કાશ થાય છે અને જગત સંબંધી પંચિવષયને સેવે તો બુિ�માં અંધકાર થઈ �ય છે.”

23. લોયા ૧૦ ( para.8)

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

24. 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.ે”

25. 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
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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.”

26. લોયા ૧૭ ( para.4)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જનેે પંચિવષયનો અભાવ હોય તે કેમ જણાય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“જનેે િવષયનો અભાવ હોય તે એમ જણાય જ,ે �ાર ેકાંઈ સા� ખાવાનું આવે �યાર ેતેને ખાય, પણ જમે જવેું-તેવું
ખાતો હોય ને તેમાં આનંદ હોય તેવો આનંદ રહે નિહ, મુંઝાઈ �ય. અને લૂગડાં જવેા-તેવા �ડા પહેરતો હોય તેમાં
આનંદ હોય તેવો ઝીણાં લૂગડાં પહેરવા પડે તેમાં આનંદ ન રહે ને મન મુંઝાય. તેમ જ સારી પથારી હોય અથવા કોઈક
માન દે ઈ�યાિદક જ ેજ ેસારા પદાથ�નો યોગ થાય �યાર ેતેમાં તેનું મન મૂંઝાય, પણ તેમાં કોઈ રીતે આનંદ પામે જ નિહ;
�યાર ેતેને એમ �ણીએ જ,ે એને િવષયને િવષે અભાવ છે.”

27. લોયા ૧૭ ( para.5)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! એ પંચિવષયનો અભાવ કેમ થાય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “િવષયનો અભાવ થયાનું મુ�ય સાધન તો પરમે�રનું માહા��ય છે ને તે પછી આ�િન�ા ને વૈરા�ય છે. તે
માહા��ય તે શું ? તો ‘જ ેભગવાનની બીકે કરીને ઈ�� વષ� છે; સૂય�, અિ��, ચં�મા �કાશ કર ેછે; પૃ�વી સવ�ને ધારી રહી
છે; સમુ� મયા�દા નથી લોપતો; ઔષિધઓ ઋતુને પામીને ફળે છે; અને જ ેભગવાન જગતની ઉ�પિ�-િ�થિત-�લયને
કર ેછે; અને જનેી શિ� કાળ છે, માયા છે, પુ�ષ છે, અ�ર છે.’ એવી રીતે જ ેભગવાનની મો�પને સમજતો હોય તેને
જગતમાં એવું શું પદાથ� છે, તે બંધન કર ે? તે કામ, �ોધ, લોભ, માન, ઈ�યા�, �વાદ, સૂ�મ વ�, ધન, �ી તથા જ ેજે
પંચિવષય સંબંધી પદાથ� તે એને કોઈ બંધન કર ેનિહ, કાં જ,ે એણે તો સવ�નું પિરમાણ કરી રા�યું છે જ,ે ‘ભગવાન તે
આવા છે ને આવો એ ભગવાનનાં ભજન-�મરણ, કથાવાતા�ને િવષે માલ છે અને અ�ર તે આવું છે ને આવું એ અ�ર
સંબંધી સુખ છે તથા ગોલોક, વૈકંુઠ, �ેત�ીપ સંબંધી સુખ તે આવું છે, તથા �કૃિતપુ�ષ સંબંધી સુખ તે આવું છે અને
��લોક સંબંધી સુખ તે આવું છે ને �વગ�નું સુખ તે આવું છે તથા રા�ાિદકનું સુખ તે આવું છે. એવી રીતે એ સવ�ના
સુખનું અનુમાન કરીને અને ભગવાનના સુખને સવ�થી અિધક માનીને જ ેભગવાનને િવષે જોડાણો હોય તેને એવું કયું
પદાથ� છે તે ભગવાનના ચરણારિવંદથી પાડે ? કોઈ ન પાડે. જમે પારસમિણ હોય તે કોઈક લોઢાને અડીને તેનું સોનું
થયું; તે સોનું પાછંુ પારસમિણનું કયુ� પણ લોઢંુ થાય નિહ; તેમ એવું જણેે ભગવાનનું માહા��ય ���ું છે તે ભગવાનનો
પા�યો પણ તે ભગવાનના ચરણારિવંદથી પડે નિહ, તો શું બીજ ેપદાથ� કરીને એ પડે ? ન પડે.

28. લોયા ૧૮ ( para.3)

�યાર ેતમે કહેશો જ,ે ‘તે ભગવાનનું કેવું �પ છે ?’ તો કહીએ છીએ જ,ે ‘ભગવાન તો સિ�ચદાનંદ�પ છે ને તજેોમય
મૂિત� છે, અને જનેા એક એક રોમને િવષે કોિટ કોિટ સૂય� જવેો �કાશ છે, ને કોિટ કામદેવને પણ લ�ા પમાડે એવા તે
ભગવાન �પાળા છે અને અનંતકોિટ ��ાંડના પિત છે. રા�િધરાજ છે, સવ�ના િનયંતા છે, સવ�ના અંતયા�મી છે અને
અિતશય સુખ�વ�પ છે અને જનેા સુખની આગળ અનંત �પવાન �ીઓને જોયાનું જ ેસુખ તે તુ�છ થઈ �ય છે
અને આ લોક-પરલોક સંબંધી જ ેપંચિવષયના સુખ તે ભગવાનની મૂિત�ના સુખ આગળ તુ�છ થઈ �ય છે; એવું
ભગવાનનું �વ�પ છે. તે �વ�પ સદા િ�ભજુ જ છે ને પોતાની ઈ�છાએ કરીને �ારકે ચતુભુ�જ પણ જણાય છે,
અ�ભજુ પણ જણાય છે અને સહ�ભજુ પણ દેખાય છે. અને તે જ ભગવાન મ��ય-ક�છ-વરાહાિદક �પને તથા
રામકૃ�ણાિદક �પને કોઈક કાય�ને અથ� ધારણ કર ેછે, પણ જ ેએ પોતાનું મૂળ �પ છે તેને ત�ને એ અવતારનું ધારણ
નથી કરતા; તે જ ભગવાન પોતે અનંત ઐ�ય� ને અનંત શિ� સિહત જ મ��ય-ક�છાિદક �પને ધારણ કર ેછે. અને જે
કાય� િનિમ�ે જ ેદેહનું ધારણ કયુ� હોય તે કાય� થઈ રહે છે �યાર ેતે દેહનો �યાગ પણ કર ેછે. તે ભાગવતમાં ક�ું છે;
“भूभारः �िपतो येन तां तनंू िवजहावजः । क�कं क�केनैव �यं चापीिशतुः समम् ।।” જ ેજ ેદેહે કરીને ભગવાને
પૃ�વીનો ભાર ઉતાય� તથા �વોને દેહાિભમાન�પ જ ેચૈત�યમાં કાંટો ખૂંચી ર�ો હતો તેને કાઢીને ને કાઢવાના
કાંટા�પ જ ેપોતાનો દેહ તેને પણ �યાગ કય�. અને રા�સને મારવાને અથ� ભગવાને નૃિસંહ�પ ધાયુ� ને પછી તે કાય�ને
કરીને પછી તે દેહનો �યાગ કરવાને ઈ��ા, પણ તે િસંહને કોણ માર?ે પછી પોતાની ઈ�છાએ કરીને કાળ�પ િશવ તે
શરભનું �પ ધારીને આ�યા. ને નૃિસંહને ને શરભને યુ� થયું. પછી બેય જણે દેહ મૂ�ો. તેણે કરીને િશવ શરભે�ર
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મહાદેવ થયા અને નૃિસંહ�એ દેહ મૂ�ો તે નારિસંહી શીલા થઈ. માટે િચ�ામણમાં �ાં �ાં મ��ય-કૂમા�િદક
ભગવાનના અવતારના િચ�ામણ કર ેછે �યાં �યાં થોડાક મ��ય-ક�છાિદકનો આકાર કરીને પછી તે ઉપર શંખ, ચ�,
ગદા, પ�, વ�ૈંતીમાળા, પીતાંબર વ�, િકરીટ-મુકુટ, �ીવ�સનું િચ�, ઈ�યાિદક િચ�ે સિહત ભગવાનની મૂિત�ને લખે
છે તો જો ભગવાનનું �પ અનાિદ એવું જ છે. અને �ીકૃ�ણ ભગવાને �થમ જ�મસમયમાં વસુદેવ-દેવકીને ચતુભુ�જ �પે
દશ�ન દીધું અને અ�ૂરને ચતુભુ�જ�પે દશ�ન જળને િવષે દીધું તથા �િ�મણીને મૂ�છા� આવી �યાર ેપણ ચતુભુ�જ�પે
દશ�ન દીધું અને અજુ�ને પણ એમ ક�ું જ,ે ‘तेनैव �पेण चतुभु�जेन सह�बाहो भव िव�मूत�!’ માટે અજુ�ન પણ
ચતુભુ�જ�પ દેખતા અને યાદવા�થળી કરીને પીપંળાની હેઠે �ીકૃ�ણ ભગવાન બેઠા હતા તે સમયમાં ઉ�વ�એ તથા
મૈ�ેય ઋિષએ ભગવાનનું �પ ચતુભુ�જ, શંખ, ચ�, ગદા, પ�, પીતાંબર સિહત દીઠંુ. અને �ીકૃ�ણ ભગવાન તો �યામ
હતા ને તેનું �પ તો કોિટ કામને લ�ા પમાડે એવું ક�ું છે. માટે એવા મનુ�ય જવેા જણાય છે, તેને િવષે જ પૂવ� ક�ો
એવો �કાશ ને સુખ તે સવ� ર�ા છે. તે જનેે �યાન, ધારણા, સમાિધનું અંગ હોય તેને એની એ મૂિત� છે તે જ કોિટ કોિટ
સૂય�ના �કાશે યુ� દેખાય છે, પણ મશાલ-દીવાનું કામ પડતું નથી. અને એવો �કાશ એ ભગવાનને િવષે છે ને નથી
દેખાતો તે તો એ ભગવાનની એવી ઈ�છા છે અને એ ભગવાન ઈ�છે જ,ે ‘એવો �કાશવાન હંુ આ ભ�ને દેખાઉં’, તો
તે �કાશે યુ� એવી એ જ મૂિત�ને દેખે છે. માટે જનેે ભગવાનનો િન�ય હોય તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘ગોલોક, વૈકંુઠ,
�ેત�ીપ, ��પુર એ ધામના જ ેઐ�ય�, સમૃિ� તથા પાષ�દ તેણે સિહત, એ ભગવાન છે અને એમની સેવાના કરતલ
તો રાિધકા, લ�મી આિદક છે, એવા પરમભાવે સિહત ભગવાનને દેખે છે. અને જ ેમૂઢ છે તે માણસ જવેા દેખે છે. તે
�ીકૃ�ણ ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે, “अवजान�� मां मूढा मानुषी ंतनुमाि�तम् । परं भावमजान�ो मम भूतमहे�रम् ।।”
માટે જ ેમૂઢ છે તે ભગવાનના એવા પરમભાવને ���ા િવના ભગવાનને િવષે પોતાના જવેા મનુ�યના ભાવને પરઠે છે,
તે મનુ�યભાવ તે શું ? તો કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા ઈ�યાિદક અંતઃકરણના ભાવ છે તથા હાડ,
ચામ, મળ, મૂ�ાિદક તથા જ�મ, મરણ, બાળ, યૌવન, વૃ� એ સવ� દેહના ભાવ છે. ઈ�યાિદક જ ેમનુ�યભાવ તે સવ�
ભાવને ભગવાનને િવષે પરઠે છે. માટે એવા ભાવનો પરઠનારો જ ેહોય તેને ભગવાનના િન�ય જવેું જણાય છે તો પણ
તેનો િન�ય કાચો છે. અને એ જ�ર સ�સંગમાંથી પડશે. અને એ ભગવાન તો પરમ િદ�યમૂિત� છે ને ભગવાનને િવષે
તો એ મનુ�યભાવનો લેશ નથી. માટે એ ભગવાનમાંથી મનુ�યભાવને ટાળીને દેવભાવ લાવવો, પછી ��ાિદકનો ભાવ
લાવવો, પછી �ધાનપુ�ષનો ભાવ આવે, પછી �કૃિતપુ�ષનો ભાવ આવે, પછી અ�રનો ભાવ આવે, પછી અ�રાતીત
એવા પુ�ષો�મ તેનો ભાવ આવે છે. જમે �જના ગોપને આ�ય��પ �ીકૃ�ણ ભગવાનનાં ચિર� દેખીને �થમ તો
દેવભાવ આ�યો, પછી ગગા�ચાય�નાં વચનને સંભારીને નારાયણનો ભાવ આ�યો, પછી એમ ક�ું, ‘જ ેતમે તો નારાયણ
છો, માટે અમને તમા�ં ધામ દેખાડો.’ �યાર ેઅ�રધામ દેખા�યું. એવી રીતે ભગવાનને િવષે જનેે િદ�યભાવ છે તેનો
પૂરો િન�ય �ણવો. અને એમ કહે છે જ,ે ‘આને �થમ ભગવાનનો િન�ય નહોતો ને હવે થયો.’ તે શું એ �થમ
ભગવાનને નો’તો દેખતો ? દેખતો તો હતો, પણ મનુ�યભાવે સિહત દેખતો હતો અને પછી �ાર ેિન�ય થયો �યાર ેતે
િદ�યભાવ સિહત દશ�ન કયુ�, �યાર ેએને િન�ય થયો �ણવો. અને �ાર ેભગવાનને િવષે એવો િદ�યભાવ ન સમજે
�યાર ેએને વાતેવાતે ધોખો થાય ને ગુણ-અવગુણ લીધા કર ેછે જ,ે ‘આનીકોરનો પ� રાખે છે ને અમારો પ� રાખતા
નથી તથા આને વધુ બોલાવે છે ને અમને નથી બોલાવતા અને આને ઉપર વધુ હેત છે ને અમારી ઉપર નથી.’ એવી
રીતે ગુણ-અવગુણ પર�યા કર ેછે. તેણે કરીને એનું અંતર િદવસે િદવસે પાછંુ પડીને અંતે તે િવમુખ થાય છે. માટે
ભગવાનને િવષે તો મનુ�યભાવ ન જ પરઠવો અને ભગવાનના ભ�ને િવષે પણ મનુ�યભાવ ન પરઠવો. કાં જ,ે દેહે
કરીને તો ભગવાનના ભ�માં કોઈક આંધળો હોય, લૂલો હોય, કોિઢયો હોય, બહેરો હોય, વૃ� હોય, કુ�પ હોય અને
તે �ાર ેદેહ મૂકે છે �યાર ેશું ભગવાનના ધામમાં એવા આંધળા-લૂલા જ રહે છે ? નથી રહેતા. એ તો સવ� મનુ�યપણાના
ભાવ છે, તેને મૂકીને િદ�ય�પ થાય છે, ���પ થાય છે. માટે હિરના ભ�ને િવષે મનુ�યભાવ ન પરઠાય તો
પરમે�રને િવષે કેમ પરઠાય ? અને આ જ ેવાત છે તે સૂઝે તો આજ સમજો તો એટલી સમજવી છે અને સૂઝે તો સો વષ�
કરીને સમજો તો પણ એટલી સમજવી છે અને આ વાત સમ�ને એની �ઢતાની ગાંઠ પા�યા િવના છુટકો નથી. માટે
આ અમારી વાત છે તે સવ� હિરભ�ને યાદ રાખીને પર�પર કરવી અને �ાર ેકોઈને અણસમજણે કરીને ધોખો થાય
�યાર ેતેને આ વાત કરીને ચેતાવી દેવો. અને આ જ ેઅમારી વાતા� છે તેને િન�ય ��યે િદવસમાં એકવાર કરવી, એમ
અમારી આ�ા છે; તેને ભુલશો મા, જ�ર ભુલશો મા.” એમ કહીને �ી�મહારાજ સવ� હિરભ�ને ‘જય
�વાિમનારાયણ’ કહીને હસતા થકા પોતાને ઉતાર ેપધાયા�. એવી રીતે �ી�મહારાજની વાતા� સાંભળીને સવ� સાધુ
તથા સવ� હિરભ� તે �ી�મહારાજને સવ� અવતારના કારણ અવતારી �ણીને િદ�યભાવની અિતશય �ઢતા કરતા
હવા.

29. પંચાળા ૧ ( para.2)

તે સમયમાં સં�યા આરતી થઈ રહી તે કેડે �ી�મહારાજ તિકયા ઉપર િવરાજમાન થઈને બો�યા જ,ે “અમે આ સવ�
મોટા પરમહંસ તથા મોટા હિરભ�ને �� પૂછીએ છીએ જ,ે ભગવાનમાં હેત હોય તથા ધમ�માં િન�ા હોય તો પણ જો
િવચારને ન પા�યો હોય તો અિત સારા જ ેશ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ; એ પંચિવષય તે જ ેતે અિતશય ભૂંડા જે
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શ�દાિદક પંચિવષય તે સરખા થાય નિહ અથવા તેથી અિતશય ઉતરતા પણ થાય નિહ, માટે કયા િવચારને પામે �યારે
અિત સારા જ ેપંચિવષય તે અિતશય ભૂંડા જ ેપંચ િવષય તે સરખા થઈ �ય. અથવા તે કરતા પણ અિતશય ભૂંડા થઈ
�ય? એ �� સવ� મોટેરા પરમહંસને તથા સવ� મોટેરા હિરભ�ને અમે પૂછીએ છીએ, તે જણેે જવેે િવચાર ેકરીને એ
સારા પંચિવષયને ભૂંડા પંચિવષય જવેા ���ા હોય અથવા ભૂંડાથી પણ અિતશય ભૂંડા ���ા હોય તે જે
પોતપોતાનો િવચાર, તે કહો.” પછી તે સવ� પરમહંસે તથા સવ� હિરભ�ે પોતપોતાનો િવચાર કહી દેખા�યો.

30. પંચાળા ૧ ( para.4)

અને એ �વોને અથ� ભોગ ને ભોગનાં �થાનક તે ભગવાને ર�યાં છે. તેમાં જ ેઉ�મ પંચિવષય કયા� છે, તે ભૂંડા
પંચિવષયના દુઃખની િનવૃિ�ને અથ� કયા� છે. જમે કોઈક ભાર ેશાહુકાર હોય, તે ર�તાને બેય કોર ેછાયાને અથ� ઝાડ
રોપાવે છે તથા પાણીની પરબ બંધાવે છે તથા સદા�ત કરાવે છે તથા ધમ�શાળા કરાવે છે, તે ગરીબ સા� કરાવે છે.
તેમ ��ા, િશવ અને ઈ��ાિદક દેવ છે તે તો એ ભગવાનની આગળ જવેા સડતાળાના રાંક હોય ને પીપંરની ટેટી
બાફીને ખાતા હોય તે જવેા ગરીબ છે. તે ��ાિદક દેવ, મનુ�યના સુખને અથ� ઉ�મ એવા પંચિવષય તે ભગવાને ર�યાં
છે. અને જમે શાહુકાર ેસદા�ત, ધમ�શાળાિદકમાં સુખ, જવેા રાંકને અથ� ર�યાં છે તે કરતા તે શાહુકારના ઘરમાં સુખ તે
અિતશય ઉ�મ હશે એમ જણાય છે; તેમ એ ભગવાને ��ાિદકને અથ� એવા સુખ ર�યાં છે, તો પોતાના ધામમાં તો એ
કરતા અિત ઉ�મ સુખ હશે, એમ બુિ�વાળો હોય તેને ���ામાં આવે છે. માટે એ ભગવાનના ધામના સુખનું
અિતશયપણું બુિ�વાનને ���ામાં આવે છે, તેણે કરીને સારા િવષય તે ભૂંડા થઈ �ય છે. અને સંસારમાં જ ેપશુ,
મનુ�ય, દેવતા, ભૂત ઈ�યાિદક �ાં �ાં પંચિવષય સંબંધી સુખ જણાય છે, તે ધમ� સિહત જ ેિકંિચત્ ભગવાનનો સંબંધ
તેણે કરીને છે; પણ પંડે ભગવાનમાં જવેું સુખ છે તેવું કોઈને િવષે નથી. જમે આ મશાલ બળે છે તે મશાલને સમીપે
જવેો �કાશ છે, તેવો થોડેક છેટે નથી અને તેથી ઘણે છેટે તો મૂળગો નથી; તેમ બીજ ેઠેકાણે તો િકંિચત્ સુખ છે અને
સંપૂણ� સુખ તો ભગવાનના સમીપમાં ર�ું છે, અને જટેલું ભગવાનથી છેટે થવાય છે તેટલા સુખમાં �યૂનતા થાય છે. માટે
જ ેમુમુ�ુ હોય તે પોતાના �દયમાં એમ િવચાર ેજ,ે ‘જટેલું માર ેભગવાનથી છેટંુ થશે તેટલું દુઃખ થશે અને મહાદુઃિખયો
થઈશ. અને થોડેક ભગવાનને સંબંધે કરીને એવું સુખ થાય છે, માટે માર ેભગવાનનો સંબંધ અિતશય રાખવો છે અને
હંુ અિત સંબંધ રાખીશ તો માર ેઉ�કૃ� સુખની �ાિ� થશે, એમ િવચારીને અને ભગવાનના સુખનો લોભ રાખીને જમે
ભગવાનનો સંબંધ અિતશય રહે તેમ ઉપાય કર,ે તેને બુિ�વાન્ કહીએ. અને પશુના સુખથી મનુ�યમાં અિધક સુખ છે
ને તે કરતા રા�નું સુખ અિધક છે ને તેથી દેવતાનું સુખ અિધક છે ને તેથી ઈ��નું અિધક છે ને તેથી બૃહ�પિતનું ને તેથી
��ાનું ને તેથી વૈકંુઠલોકનું ને તેથી ગોલોકનું સુખ તે અિધક છે અને તેથી ભગવાનના અ�રધામનું સુખ અિત અિધક
છે.

31. પંચાળા ૧ ( para.5)

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

32. પંચાળા ૧ ( para.6)

અને આવી રીતે અમારો િવચાર તે તમારા સવ�ના િવચાર કરતા અમને અિધક જણાયો છે, તે સા� આ અમારા
િવચારને અિત �ઢપણે કરીને હૈયામાં સૌ રાખ�ો અને આ િવચાર િવના તો જો રમણીય પંચિવષયમાં વૃિ� ચોટંી હોય
તેને અિત બળે કરીને ઉખાડે �યાર ેમાંડ માંડ ઉખડે અને જો આ િવચારને પા�યો હોય તો તે વૃિ�ને ખ��યામાં લેશમા�
�યાસ પડે નિહ, સહજ ેજ િવષયની તુ�છતા જણાઈ �ય છે. અને આ જ ેવાતા� છે તે જનેે ઝાઝી બુિ� હોય ને ઝાઝા
સુખના લોભને ઈ�છે તેને સમ�ય છે. જમે કોડી કરતા પૈસામાં વધુ માલ છે ને તેથી �િપયામાં વધુ માલ છે; ને તેથી
સોનામહોરમાં વધુ માલ છે ને તેથી િચંતામિણમાં વધુ માલ છે, તેમ �ાં �ાં પંચિવષયનું સુખ છે, તેથી ભગવાનના
ધામમાં ભગવાનનું સુખ અિત અિધક છે. માટે જ ેબુિ�વાળો હોય ને જનેી �િ� પૂગે તેને આ િવચાર �દયમાં ઠર ેછે.
અને આ િવચાર જનેા �દયમાં �ઢ ઠય� હોય ને તે વનમાં બેઠો હોય તો પોતાને એમ �ણે જ,ે ‘હંુ અનંત માણસ તથા
રા� સમૃિ�એ િવટાણો છંુ;’ એમ સમજ,ે પણ દુઃિખયો ન માને. અને ઇં��ના લોકમાં હોય તો �ણે જ,ે ‘વનમાં બેઠો
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છંુ’, પણ તે ઈ��ના લોકના સુખે કરીને સુિખયો ન માને, તે સુખને તુ�છ �ણે. તે સા� આ િવચારને રાખીને એમ સવ�
િન�ય રાખ�ો જ,ે ‘હવે તો ભગવાનના ધામમાં જ ઠેઠ પૂગવું છે, પણ વચમાં કોઈ ઠેકાણે તુ�છ જ ેપંચિવષય સંબંધી
સુખ તેમાં લોભાવું નથી.’ એવી રીતે સૌ �ઢ િન�ય રાખ�ો. અને આ તો જ ેઅમારો િસ�ાંત છે, તે તમને સવ�ને ક�ો
છે; માટે �ઢ કરીને રાખ�ો.”

33. પંચાળા ૩ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેઆ�ા કરી જ,ે “કીત�ન ગાઓ.” પછી, ‘સખી આજ મોહન દીઠા ર ેશેરીએ આવતા ર’ે એ કીત�ન
પરમહંસ ગાવા લા�યા. �યાર ેવળી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે કીત�ન રાખો, અને કીત�ન ગાયા તેમાં હેત બહુ છે. તે
હેતનો અમે િવચાર કય� જ,ે ‘હેત મોટી વાત છે અને હેતે કરીને ભગવાનને ભજવા એ ઠીક છે’ પણ સારી પેઠે િવચારીને
જોયું �યાર ેએમ જણાણું જ,ે ‘હેત છે તે જ ભગવાનની માયા છે.’ કેમ જ,ે �ીઓ પર�પર બોલતી હોય, જોતી હોય,
�પશ� કરતી હોય, તેમાં બી� રીતનું હેત છે; અને પુ�ષ હોય ને પર�પર બોલે, જુવે, �પશ� કર ેતેમાં પણ બી� રીતનું
હેત છે; અને પુ�ષ જ ેતે �ીને જોતો હોય ને આિલંગન કરતો હોય, તેની વાતા� સાંભળતો હોય, તેનો સુગંધ લેતો હોય ને
તેની વાતા� કરતો હોય તેને િવષે જવેું હેત થાય છે ને તે �ીમાં પુ�ષનું મન આકષ�ણ થઈ �ય છે તેવું પુ�ષને પુ�ષમાં
નથી થતું; તથા �ી હોય ને પુ�ષને જોતી હોય, આિલંગન કરતી હોય, ઈ�યાિદક પુ�ષના સંબંધે કરીને �ીને હેત જવેું
પુ�ષમાં થાય છે ને તેનું મન પુ�ષમાં સમ�પણે ખ�ચાઈ �ય છે તેવું �ીને �ીમાં નથી થતું. માટે જ ેથકી જગતનો
�વાહ છે ને જ ે�વને સંસૃિત ને બંધનની કરનારી છે એવી જ ેભગવાનની માયા તે જ હેત�પે છે. પછી એમ િવચાર
થયો જ,ે ‘શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ; એ જ ેપંચિવષય છે તે બીજ ેઠેકાણેથી િમ�યા કરીને એક ભગવાનમાં જ
આ�યંિતક સુખ �ણીને જો�યા હોય તે તો ઠીક છે, તે માયા નથી.’ પછી વળી તેમાં પણ િવચાર થયો જ,ે એ પણ ઠીક
નિહ; કાં જ,ે ભગવાનનાં �પ કરતા અિધક �પ, અિધક �પશ�, અિધક રસ, અિધક ગંધ, અિધક શ�દ તે બી�ને િવષે
જણાય તો ભગવાનને મૂકીને તેને િવષે હેત થઈ �ય. જમે સોળ હ�ર ને એકસો જ ે�ીકૃ�ણભગવાનની �ીઓ હતી તે
જ�મા�તર ેઅ�સરાઓ હતી. તેમણે ��ા પાસે વર મા�યો જ ે‘હે મહારાજ ! અમે દેવ, દૈ�ય અને મનુ�ય એ સવ�નો �પશ�
કય� છે, પણ જ ેનારાયણ પુ�ષ છે તેનો પિતભાવે �પશ� નથી કય�; માટે એવી કૃપા કરો જ,ે એ અમારા પિત થાય.’
પછી ��ાએ ક�ું જ,ે ‘તમે તપ કરો, તમારા પિત નારાયણ થશે.’ �યાર ેતેમણે ઘણું તપ કયુ�. પછી તેમની ઉપર
અ�ાવ� ઋિષ તથા નારદમુિન તે પણ �સ� થયા ને વર આ�યો જ,ે ‘તમારા પિત નારાયણ થશે.’ એવી રીતે જ�મા�તરે
ઘણુંક તપ કરીને �ીકૃ�ણ ભગવાનને પામી હતી, પણ જો ભગવાન કરતા સાંબને િવષે અિધક �પ દીઠંુ તો તેમાં મોહ
પામી. માટે જનેી એક મિત રહેતી ન હોય તેને પંચ ઇિ��યોના િવષયના સુખ સંબંધે કરીને ભગવાનમાં �ીિત કરવી તે
ઠીક નિહ; અને જનેી મિત એકની એક િન�તક�પણે ર�ા કર ેતેને તો ઠીક છે. અને જનેે બુિ� હોય તેને ભગવાનમાં હેત
કેમ કરવું ? તો જ ેચોિવશ ત�વ છે તે થકી પોતાના �વને પૃથક્ �ણવો, ને તે �વને િવષે ખૂંતીને રહી જ ેપંચ
ઇિ��યોની વૃિ�યો તેને ઉખાડી નાખીને ઇિ��યોની વૃિ� િવના �વસ�ાપણે ર�ાં થકા િનગુ�ણપણે કરીને જટેલું
ભગવાનમાં હેત થાય તેટલું કરવું. તે િનગુ�ણપણું તે શું ? જ ેદશ ઇિ��યો તે રજોગુણની સંપિ� છે અને અંતઃકરણ ને
દેવતા તે સ�વ ગુણની સંપિ� છે અને પંચભૂત ને પંચિવષય તે તમોગુણની સંપિ� છે; તે એ �ણ ગુણની સંપિ�ઓ ને
�ણ ગુણ તેને પૃથક્ માનીને કેવળ �વસ�ાએ કરીને રહે તેને િનગુ�ણ કહીએ. એવા િનગુ�ણ થઈને ભગવાનમાં હેત
કરવું. તે ક�ું છે જ,ે ‘नैगु���था रम�े � गुणानुकथने हरेः’ તથા “प�रिन�तोऽिप नैगु�� उ�म�ोकलीलया । गृहीतचेता
राजष� आ�ानं यदधीतवान् ।।”

34. 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
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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

35. ગઢડા મ�ય ૧ ( para.8)

માટે આ વચન જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાને ક�ા છે તે પરમિસ�ાંત છે જ,ે �ાર ેશ�દાિદક કોઈ િવષયમાં િચ� લોભાયું, �યારે
ગમે તેવો બુિ�વાન હોય પણ તેની બુિ�નું કાંઈ ઠેકાણું રહે નિહ અને પશુ જવેો થઈ �ય છે. માટે મોહને ઉદય થયાનું
કારણ તે િવષયમાં આસિ� તે જ છે. અને જનેે એ િવષયમાંથી િચ�ને ઉખેડવું હોય તેને �થમ તો આ�િન�ા અિત
�ઢ કરી રાખવી જ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ, પણ દેહ તે હંુ નિહ.’ એક તો એ િવચાર �ઢ કરવો. અને બીજંુ જ ે�કાર ેજગતની
ઉ�પિ�, િ�થિત ને �લય થાય છે, તે વાતા� પણ સારી પેઠે સમજવી. અને �ીજંુ, ભગવાનના �વ�પનું માહા��ય
અિતશયપણે સમજવું. તે એમ િવચારવું જ,ે ‘ પંચિવષય છે, તે તો ભગવાનના કયા� થયા છે. માટે ભગવાનમાં તો એથી
અિત ઝાઝંુ સુખ છે. શા માટે જ,ે શ�દ હોય તેમાં એકલું શ�દ સંબંધી જ સુખ હોય, પણ બી� જ ેચાર િવષય ર�ા તેનું
સુખ શ�દમાં ન હોય. એવી જ રીતે �પશ�માં �પશ�નું જ સુખ હોય, પણ બીજંુ ન હોય, તેમ જ �પમાં �પ સંબંધી જ
સુખ હોય; તેમ જ રસ ને ગંધ તેમાં પણ પોતપોતા સંબંધી જ સુખ હોય, પણ એક િવષયમાં પંચિવષયનું સુખ ભેળું ન
આવે. અને ભગવાનનું જ ે�વ�પ છે તેમાં તો સવ� સુખ ભેળા ર�ાં છે, તે એક દશ�ન કર ેતો પણ તે ભ� પૂણ�કામ થઈ
�ય. એવી રીતે ભગવાનના �પશા�િદક પણ પોતાના ભ�ને પૂણ�કામ કર ેછે. અને માિયક જ ેિવષયસંબંધી સુખ છે તે
તો સવ� નાશવંત છે અને ભગવાન સંબંધી સુખ છે તે તો અખંડ છે.’ એવો જ ેભગવાનના �વ�પના માહા��યનો િવચાર
તે પણ અિત �ઢ કરવો. એ જ ે�ણ િવચાર ક�ા તેણે કરીને િવષયમાંથી આસિ� ટળી �ય છે. અને �ારે
િવષયમાંથી આસિ� ટળે �યાર ેિવષય સારા કે નરસા તેનો ભેદ રહે નિહ; જવેી �પવાન �ી તેવી જ કુ�પવાન �ી
ભાસે અને તેવી જ રીતે પશુ, પ�ી, લાકડા, છાણા, પથરા, સુવણ�; એ સવ�ને તુ�યપણે જુએ, પણ સા� પદાથ� દેખીને
તેમાં મોહ ન પામે. એવી રીતે પંચિવષયને િવષે વત� પણ સારો કે નરસો એવો બુિ�ને િવષે ભેદ રહે નિહ, એવું જનેે વત�
તેને િનમ�હી કહીએ. તે �ીકૃ�ણ ભગવાને પણ ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘समलो�ा�का�नः’ એવા જનેા લ�ણ હોય તેણે
ભગવાનનું �વ�પ ત�વે કરીને ���ું છે અને એને જ અન�ય ભ� કહીએ અને પિત�તાનું અંગ પણ તેનું જ �ણવું
અને �ાની પણ તેને જ �ણવો અને ભગવાન પણ તેની ઉપર જ રા� થાય છે. અને ભગવાનને એવો ભ� અિતશય
વહાલો છે. તે ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘ि�यो िह �ािननोऽ�थ�महं स च मम ि�यः’ માટે એવા જ ેપિત�તાના
અંગવાળા ભગવાનના ભ� છે તે જ ભગવાનને અિતશય �હાલા છે. અને તે પિત�તાનું અંગ ડા�ાને જ આવે એમ
નથી, જનેે ખપ હોય તેને સૌને આવે. જમે આ સંસારમાં ભોળી �ીઓ હોય ને તે પિત�તા હોય અને ડાહી હોય ને તે
�યિભચાિરણી હોય. માટે ડા�ાભોળાનો કાંઈ મેળ નથી, એ તો જનેે ક�યાણનો ખપ હોય તે પિત�તાનું અંગ રાખીને
ભગવાનની ભિ� કર ેછે અને જ ેએવી રીતે સારા નરસા િવષયમાં સમાન બુિ� થવી તે તો �ણે જ ેએક િદવસે જ એમ
કરી લઉં ને િનમ�હી થઉં, એમ ઉતાવળે એ કામ થતું નથી, એ તો હળવે હળવે આદર રાખે તેને થાય છે. જમે કૂવાના
કાંઠા ઉપર પથરો ના�યો હોય તેમાં પાણી િસંચતાં િસંચતાં દોરડી નરમ હોય તો પણ ઘણે કાળે કરીને તે પાણામાં કાપા
પડે છે અને જો લોઢાની સાંકળે કરીને િસંચે તો પણ ઉતાવળે એવો કાપો ન પડે. માટે ક�યાણને અથ� જનેે ય� કરવો
હોય તેને િવષયમાંથી આસિ� ટાળવી એને િવષે આકળા થઈને અકળાઈ જવું નિહ. એવી રીતે ગીતામાં પણ ક�ું છે
જ,ે ‘अनेकज�संिस��तो याित परां गितम् ।’ માટે એમ િવચારવું જ,ે ‘આ જ�મે જટેલી િવષયમાંથી આસિ� ટળશે
તેટલી ટાળવી છે, અને એમ કરતા જો કાંઈ રહી ગઈ તો બીજ ેજ�મે કરીને ટાળવી છે, પણ ભગવાનના ભ� છીએ તે
નરકચોરાશીમાં તો જવું નથી.’ એવી રીતે ભગવાનના ભ�ને િહંમત રાખીને ધીર ેધીર ેમોહનું મૂળ ઉખા�યાનો આદર
રાખવો અને �ાં સુધી સારા ને નરસા; એ બે િવષય તુ�ય ન જણાય, �યાં સુધી એ ભગવાનનો ભ� સાધનદશામાં
કહેવાય અને �ાર ેસારા-નરસા િવષય તુ�ય ભાસે �યાર ેએ ભ� િસ�દશાને પા�યો �ણવો. અને �ાર ેિવષયમાંથી
આસિ� મૂકીને િસ� દશાને પામે છે, �યાર ેએને કૃતાથ� થયો �ણવો. અને વેદ, શા�, પુરાણ, ઇિતહાસ; એ સવ�
�ંથનો એ જ ગિલતાથ� છે. આ જ ેઅમે વાત કરી છે તે સવ� શા�નું રહ�ય છે. માટે આ વાતા�ને સવ� હિરભ� �ઢ કરીને
રાખ�ો.”

36. ગઢડા મ�ય ૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે કીત�ન રાખો, અમે વાત કરીએ છીએ,” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે
આ�યંિતક ક�યાણ પામવું હોય અને નારદ સનકાિદક જવેા સાધુ થવું હોય, તેને એમ િવચાર કરવો જ,ે આ દેહ છે તેને
િવષે �વ ર�ો છે અને ઇિ��યો અંતઃકરણ છે, તે �વ સાથે વળગી ર�ાં છે અને ઇિ��યો ને અંતઃકરણ છે, તે બાહેર
પણ પંચિવષયમાં વળગી ર�ાં છે. તે અ�ાને કરીને �વ, ઇિ��યો-અંતઃકરણ ને પોતાનું �પ માને છે, પણ વ�તુગ�યે
�વ ઇિ��યો-અંતઃકરણ થકી નોખો છે. અને પંચિવષય છે, તે અંતઃકરણ થકી નોખા છે; પણ એ તો િવષયને અ�યાસે
કરીને અંતઃકરણને િવષે પંચિવષયની એકતા જણાય છે. અને િવષયની જ ેઉ�પિ� તે તો ઇિ��યો થકી થાય છે, પણ
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અંતઃકરણમાંથી નથી થતી. જમે અિતશય તડકો હોય અથવા ટાઢ હોય તેનો �થમ બાહેર ઇિ��યોને સંબંધ થાય છે,
પછી ઇિ��યો �ાર ેકરીને શરીરને માંિહલી કોર ેતેનો �વેશ થાય છે, પણ એની ઉ�પિ� માંિહલી કોરથેી નથી; એ તો
બાહેરથી ઉ�પ� થઈને માંિહલી કોર ે�વેશ કર ેછે; તેમ પંચિવષય છે, તે �થમ અંતઃકરણમાંથી ઊપજતા નથી, એ તો
�થમ ઇિ��યોને બાહેર િવષયનો સંબંધ થાય છે ને પછી અંતઃકરણમાં �વેશ કર ેછે. માટે જમે બાહેર ગુમડંુ થયું હોય
તેને ઔષધ ચોપડે �યાર ેજ કરાર થાય પણ કેવળ વાતા� સાંભ�યે કરાર થાય નિહ. અને જમે �ુધા-િપપાસા લાગી હોય
તે ખાધે-પીધે જ િનવૃિ� થાય પણ અ�જળની વાત કય� િનવૃિ� ન થાય, તેમ પંચિવષય�પી જ ેરોગ છે તે તો તેનું �ારે
ઔષધ કરીએ �યાર ેજ િનવૃિ� થાય.

37. ગઢડા મ�ય ૪ ( para.5)

પછી ��ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એમ �ણીએ છીએ તો પણ અખંડ િચંતવન રહેતું નથી, એનું શું કારણ છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક તો અખંડ િચંતવન થાય એવી ��ા જોઈએ અને �ાર ેએવી ��ા ન હોય, �યારે
તેટલું માહા��ય ���ામાં પણ ઓ�પ છે અને �ાર ેમાહા��ય ���ામાં ઓ�પ છે, �યાર ેભગવાનના �વ�પના
િન�યમાં પણ એટલી ઓ�પ છે. માટે જો ભગવાનના �વ�પનું માહા��ય તથા ��ા હોય, તો અખંડ િચંતવન થાય.
તે માહા��ય એમ �ણવું જ,ે ‘ભગવાન તો જવેા �કૃિતપુ�ષ થકી પર છે તેવા ને તેવા જ �કૃિતપુ�ષમાં આ�યા છે, તો
પણ �તાપે યુ� છે અને �કૃિતપુ�ષનું કાય� જ ે��ાંડ તેને િવષે આ�યા છે, તો પણ ભગવાન તેવા ને તેવા �તાપે યુ�
છે, પણ ભગવાનની મૂિત�ને િવષે કોઈ રીતે માયાનો લેશ અડતો નથી. જમે અ�ય ધાતુ છે ને સોનું પણ છે, તેને ભેળા
કરીને પૃ�વીમાં દાટે તો સોના િવના અ�ય ધાતુ છે, તે સવ� ઘણે કાળે કરીને ધૂ�ય ભેળા ધૂ�ય થઈ �ય અને સોનું હોય તે
તો જમે પૃ�વીમાં રહે તેમ વૃિ� પામે પણ ઘટે નિહ. તેમ ભગવાન અને બી� જ ે��ાિદક દેવ તથા મુિન તે કાંઈ સરખા
નથી; કેમ જ,ે �ાર ેિવષય�પી ધૂ�યનો યોગ થાય, �યાર ેભગવાન િવના બી� ગમે તેવા મોટા હોય તો પણ િવષયમાં
એકરસ થઈ �ય અને ભગવાન તો મનુ�ય જવેા જણાતા હોય તો પણ એને માિયક પદાથ� બાધ કરવાને સમથ� થાય
નિહ અને ગમે તેવા િવષય હોય તો તેમાં કોઈ િદવસ લોપાય નિહ. એવું ભગવાનનું અલૌિકક સામ�ય� છે.’ એમ
ભગવાનનું માહા��ય �ણે તો તેને ભગવાનનું અખંડ િચંતવન થાય. અને �ાં સુધી િવષયનો લીધો લેવાય �યાં સુધી એ
ભ�ે ભગવાનનો અલૌિકક મિહમા ���ો જ નથી. અને જો ઉ�વ� હતા, તેને ભગવાને એમ ક�ું જ,ે ‘હે ઉ�વ! હંુ
થકી અણુમા� �યૂન નથી.’ તે શા માટે જ,ે ઉ�વ�એ અલૌિકક ભગવાનનું માહા��ય ���ું હતું ને પંચિવષયના લીધા
લેવાતા નહોતા. અને જનેે ભગવાનનો મિહમા સમ�ય છે તેને રા� હોય અથવા ભીખ માગી ખાય, તે બેય સરખું વત�;
અને બાળક �ી અને સોળ વષ�ની �ી અને એશંી વષ�ની �ી, તે સવ�માં સરખો ભાવ વત�; અને જ ેજ ેસંસારમાં સા�-
નરસું પદાથ� હોય તે સવ�માં સરખી ભાવના રહે પણ સારા પદાથ�માં પતંિગયાની પેઠે અ�ંઈ �ય નિહ; અને ભગવાન
િવના બી� કોઈ પદાથ�માં લોભાય નિહ, એક ભગવાનની મૂિત�માં જ લોભાય. અને એવી રીતે જ ેવત�તો હોય તે ભ�
ગમે તેવા મોટા િવષય હોય તેમાં બંધાય નિહ; અને જો એવો મમ� ન સમ�યો હોય તો ફાટી લંગોટી તથા તુંબડી
તેમાંથી પણ મનને ઉખેડવું મહામુ�કેલ છે. માટે આવી રીતે ભગવાનની મૂિત�નું માહા��ય ���ા િવના બી� કોિટ
સાધન કર ેતો પણ ભગવાનની મૂિત�નું અખંડ િચંતવન થતું નથી અને જ ેભગવાનના �વ�પનો મિહમા �ણે છે, તેને જ
ભગવાનનું અખંડ િચંતવન થાય છે.”

38. ગઢડા મ�ય ૮ ( para.8)

એ �ોકનો અથ� એ છે જ,ે ‘આ સંસારને િવષે ભગવાનના અંશ જ ે�વ છે, તે તો મને સિહત જ ેપંચ�ાનઇિ��યો તેને
પંચિવષય થકી ખ�ચીને પોતાને વશ રાખે છે; અને જ ેભગવાનના અંશ નથી તેને તો ઇિ��યો ખ�ચીને �ાં પોતાની
ઇ�છા હોય �યાં લઇ �ય છે.’ માટે આપણે સવ� ઇિ��યોના દોયા� દોરાતાં નથી, તો જો ભગવાનના અંશ છીએ એવું
�ણીને અિતશય આનંદમાં રહીને ભગવાનનું ભજન કરવું. અને સવ� ઇિ��યોની વૃિ�ઓને ભગવાનના �વ�પમાં
હોમવી અને સદા �ાનય� કયા� કરવો. અને ય� રિહતનું કોઈ રીતે ક�યાણ થતું નથી. અને ચાર વેદ, સાં�યશા�,
યોગશા�, ધમ�શા�, અઢાર પુરાણ, ભારત, રામાયણ અને નારદપંચરા�; એ આિદક સવ� શા�નું એ જ િસ�ાંત છે જ,ે
‘ય� રિહતનું ક�યાણ થતું નથી. માટે અમારી પણ એ જ આ�ા છે જ,ે સવ� પરમહંસ તથા સવ� સ�સંગી �ાનય� કરતા
રહે�ો અને એમ ને એમ �ાનય� કરતા કરતા �ાર ેપોતાનું �વ�પ જ ે�� તેને િવષે પર�� ભગવાન સા�ા�કાર
દેખાય, એ જ �ાનય�નું ફળ છે. એવી રીતે �ાનય� કરતા કરતા �ાર ે�ેત�ીપમાં િનર�મુ� છે, એવું થવાય �યારે
�ાનય�ના િવિધનો અવિધ આવી ર�ો અને �ાં સુધી એવું ન થવાય, �યાં સુધી એટલું અધુ�ં �ણવું. અને
િનર�મુ� જવેા થવાની અિતશય ઇ�છા રાખવી, પણ ��ારિહત થવું નિહ અને પોતાને િવષે અપૂણ�પણું માનવું નિહ
ને ભગવાનની �ાિ� થઇ છે તેણે કરીને પોતાને કૃતાથ� માનીને ને સાવધાન થઇને �ાનય� કયા� કરવો.”

39. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.2)

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

40. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.3)

અને તે તજેને િવષે એક ભગવાનની મૂિત� દેખાય છે, તે અિત �કાશમય છે; અને તે મૂિત� ઘન�યામ છે, તો પણ અિતશય
તજે ેકરીને �યામ નથી જણાતી, અિતશય �ેત જણાય છે. અને તે મૂિત� િ�ભજુ છે અને તે મૂિત�ને બે ચરણ છે અને
અિતશય મનોહર છે, પણ ચાર ભજુ કે અ�ભજુ કે સહ� ભજુ તે એ મૂિત�ને નથી. એ મૂિત� તો અિત સૌ�ય છે અને
મનુ�યના જવેી આકૃિત છે ને િકશોર છે. તે એ મૂિત� �ારકે તો એ તજેમાં ઊભી દેખાય છે ને �ારકે બેઠી જણાય છે ને
�ારકે હરતી ફરતી દેખાય છે. અને એ મૂિત�ને ચાર ેકોર ેમુ�ના મંડળ ભરાઈને બેઠાં છે; તે સવ� મુ� છે તે એક નજરે
તે ભગવાનની મૂિત� સામું જોઈ ર�ા છે. તે મૂિત�ને અમે �કટ �માણ હમણાં પણ દેખીએ છીએ અને સ�સંગમાં નહોતા
આ�યા �યાર ેપણ દેખતા અને માતાના ગભ�માં હતા તે િદવસ પણ દેખતા અને ગભ�માં આ�યા મોર ેપણ દેખતા. અને
અમે બોલીએ છીએ તે પણ �યાં જ બેઠા થકા બોલીએ છીએ અને તમે પણ સવ� �યાં જ બેઠા છો એમ હંુ દેખું છંુ, પણ
આ ગઢડંુ શહેર કે આ ઓસરી એ કાંઈ દેખાતું નથી. અને �ાર ેએ �વ�પ જનેે ���ામાં આવે તેને જમે અમને કોઈ
િવષય સંબંધી સુખમાં આસિ� નથી તેમ તે પુ�ષને પણ �ાંઈ આસિ� રહે જ નિહ. અને તે �વ�પને તો તમે પણ
દેખો છો પણ તમારા સમ�ામાં પિરપૂણ� આવતું નથી. અને �ાર ેએ વાતા� સમ�ામાં આવશે �યાર ેપંચિવષય કે
કામ, �ોધાિદક �વભાવ તે ��યામાં �યાસ થશે નિહ, સહજ ે�તાઈ જશે. અને એ જ ેએકરસ તજે છે, તેને આ�ા
કહીએ તથા �� કહીએ ને અ�રધામ કહીએ; અને એ �કાશને િવષે જ ેભગવાનની મૂિત� છે તેને આ�ાનું ત�વ
કહીએ તથા પર�� કહીએ તથા પુ�ષો�મ કહીએ. તે જ ભગવાન રામકૃ�ણાિદક�પે કરીને પોતાની ઈ�છાએ
�વોના ક�યાણને અથ� યુગ યુગને િવષે �ગટ થાય છે. તે ભગવાન આ લોકને િવષે મનુ�ય જવેા જણાય છે, તો પણ
મનુ�ય જવેા નથી ને અ�રધામના પિત છે. તે �ીકૃ�ણ ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે

41. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.6)
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માટે �ીકૃ�ણ ભગવાન મનુ�ય જવેા જણાતા હતા, તો પણ અ�રાતીત કૈવ�ય મૂિત� જ છે. અને ભગવાન જ ેમનુ�ય દેહ
ધર ેછે, તે ભગવાનની મૂિત�નું જ ે�યાન કર ે�યાર ેએ �યાનના કરનારાને એ મૂિત� તજેોમય એવી અ�રધામને િવષે
કૈવ�ય�વ�પે ભાસે છે અને �યાનના કરનારાનો જ ે�વ તે માયાને તર ેછે અને પરમપદને પામે છે. માટે ભગવાન તો
મનુ�યદેહ ધારણ કર ેછે, તો પણ કૈવ�ય�પે જ છે અને તે ભગવાન જ ેજ�યામાં િવરાજતા હોય તે જ�યા પણ િનગુ�ણ છે
અને તે ભગવાનનાં વ�, અલંકાર તથા વાહન તથા પિરચયા�ના કરનારા સેવક તથા ખાનપાનાિદક જ ેજ ેપદાથ�
ભગવાનના સંબંધને પામે છે તે સવ� િનગુ�ણ છે. એવી રીતે જણેે ભગવાનનું �વ�પ ���ું, તેને અમારી પેઠે જ
પંચિવષયમાં �ાંઈ �ીિત રહેતી નથી ને તે �વતં� થાય છે.

42. ગઢડા મ�ય ૧૬ ( para.3)

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

43. ગઢડા મ�ય ૨૨ ( para.3)

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

44. ગઢડા મ�ય ૩૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ સવ� સંત તથા સવ� હિરભ� ��યે એમ બોલતા હવા જ,ે “�થમ અમે અમારા અંગની વાત કહીએ.
પછી તમે સવ� પોતપોતાનો જ ેરીતે મો� મા�યો હોય તથા અમે આવી રીતે વત�શું તો આ લોકમાં ને પરલોકમાં ભગવાન
અમારી ઉપર રા� રહેશે, એમ જ ેમા�યું હોય તે કહે�ો.” એમ સવ�ને કહીને પછી �ી�મહારાજ ેપોતાના અંગની વાત
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કહેવા માંડી જ,ે “અમને તો જ ેપદાથ�માં હેત જણાય તો તેનો �યાગ કરીએ �યાર ેસુખ થાય અને ભગવાનના ભ� િવના
જ ેમનુ�યમા� અથવા પદાથ�મા� તેની જો મનમાં �મૃિત થઈ હોય તો તેથી અિતશય છેટંુ કરીએ, �યાર ેસુખ થાય. અને
જો ભગવાનનો ભ� હોય તો તેનો કોઈ રીતે કરીને હૈયામાં અભાવ આવે જ નિહ. અને અમાર ેવગર ઈ�છે પણ
પંચિવષય છે, તે જોરાવરીએ આવીને �ા� થાય છે, તો પણ તેને અમે ઈ�છતા નથી અને પગે કરીને ઠેલી નાંખીએ
છીએ. અને જ ેિદવસ થકી અમે જ��યા છીએ તે િદવસથી કરીને આજ િદવસ પય��ત કોઈ િદવસ ��તમાં અથવા
�વ��માં ��યનો કે �ીનો ભૂંડો ઘાટ થયો હોય તો આ સમ� પરમહંસના સમ છે. અને એવી રીતે અમે સદાય
િનદ�ષપણે છીએ. ને જ ેઅમાર ેિવષે દોષબુિ� કરશે તો તેને ��તમાં તથા �વ��માં ભૂંડા ઘાટ થશે ને તેને દેહ મૂ�ા
સમે બહુ ક� થશે. અને અમારા અંતરમાં તો એક ભગવાનના �વ�પનું જ િચંતવન રહે છે. અને ઉપરથી તો
ભગવાનના ભ� હોય તેના �વનું સા� થાય તે સા� હળીમળીને રહીએ છીએ. અને જ ેિદવસ અમારા હૈયામાં
ભગવાન ને ભગવાનના ભ� િવના બીજ ે�ાંઈ હેત જણાશે તો અમે એમ માનીશું જ,ે ‘અમે અમારી િ�થિતમાંથી
ડ�યા.’ પણ અમને એવો િન�ય છે જ,ે અમે એ િ�થિતમાંથી ડગીએ જ નિહ. એ અમે અમા�ં અંગ હતું તે ક�ું. હવે તમે
સૌ પોતપોતાનું અંગ હોય તે કહો.” પછી સવ� સંતે તથા સવ� હિરભ�ે જવેા જનેા અંગ હતા તેવા ક�ા જ,ે આ લોકને
િવષે ને પરલોકને િવષે આવી રીતના અંગમાં અમે રહીએ તો અમારા ઉપર ભગવાન રા� રહે; એવી રીતે ક�ું. તે સવ�
હિરભ�ના અંગની િવિ� જ,ે કોણેક તો ભગવાન િવના બીજ ેઠેકાણે વૈરા�યનું ક�ું અને કોણેક આ�િન�ાનું ક�ું; ને
કોણેક ભગવાનને િવષે �ીિતનું ક�ું ને કોણેક ધમ�માં રહેવાનું ક�ું, એવી રીતે બહુ �કાર ેક�ું, પણ �ી�મહારાજે
મનમાં જ ેધારી રા�યું હતું તે કોઈએ ન ક�ું.”

45. ગઢડા મ�ય ૩૬ ( para.3)

એવી રીતે ભગવાનના �વ�પમાં અખંડ વૃિ� રાખવાની વાત કરીને પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ સંસારને
િવષે ‘માયા-માયા’ કહે છે, તે માયાનું �પ અમે જોઈ લીધું છે જ,ે ‘ભગવાન િવના બીજ ેઠેકાણે જ ેહેત રહે છે, તે જ
માયા છે.’ અને આ �વને પોતાનો જ ેદેહ ને દેહના સગાંસંબંધી ને દેહનું ભરણપોષણ કરનારો એટલાંને િવષે તો જવેું
પંચિવષયમાં �વને અિતશય હેત છે તે થકી પણ િવશેષ હેત છે. માટે જનેે દેહ ને દેહના સગાંસંબંધી ને દેહના
ભરણપોષણ કરનારા એમાંથી �નેહ તૂ�ો, તે પુ�ષ ભગવાનની માયાને તરી ર�ો છે. અને જ ેપુ�ષને ભગવાન િવના
બી�માંથી હેત તૂટે છે તેને ભગવાનને િવષે હેત થાય છે. અને �ાર ેભગવાનને િવષે હેત થયું �યાર ેતેની ભગવાનમાં
અખંડ વૃિ� રહે છે. અને �ાર ેભગવાનમાં અખંડ વૃિ� રહી, �યાર ેતેને બીજંુ કાંઈ કરવું ર�ું નથી, તે તો કૃતાથ� થયો
છે.”

46. ગઢડા મ�ય ૪૭ ( para.3)

અને વળી સંતને કોઈ સા� પદાથ� આપે તેમાં જ ેઈ�યા� કર ેતથા જ ેપંચિવષયનો લાલચી હોય, એ બે તો પંચ
મહાપાપીથી પણ અિત ભૂંડા છે. માટે જ ેસમજુ હોય તેને સંતના સમાગમમાં રહીને આવો મિલન આશય અંતરમાં
રા�યો ન જોઈએ; કેમ જ,ે આ સભા તો જવેી બદિરકા�મમાં તથા �ેત�ીપમાં હોય તેવી છે, તેમાં બેસીને �ાર ેમિલન
વાસના ન ટળી �યાર ેબીજંુ ટા�યાનું ઠેકાણું �ાં મળશે ? અને પંચિવષય છે, તે તો પૂવ� દેવ-મનુ�યાિદકને િવષે અનંત
દેહે કરીને આપણે �વે ભોગ�યા છે, તો પણ હ� લગણ એ િવષયની તૃિ� થઈ નથી; તો હવે ભગવાનના ભ� થઈને
વષ� કે બે વષ� કે પાંચ વષ� િવષય ભોગવીને પૂણ� થવાશે નિહ. જમે પાતાળ સુધી પૃ�વી ફાટી હોય તેને પાણીએ કરીને
ભરવા માંડીએ તે �ારયે ભરાય નિહ, તેમ ઇિ��યો છે તેને �ારયે િવષય થકી તૃિ� થઈ નથી ને થશે પણ નિહ. માટે
હવે તો િવષયની આસિ�નો �યાગ કરીને અને સાધુ જમે વઢીને કહે તેમ ગુણ લેવો પણ અવગુણ લેવો નિહ. તે
મુ�ાનંદ �વામીના કીત�નમાં ક�ું છે જ,ે’શૂળી ઉપર શયન કરાવે તોય સાધુને સંગે રહીએ ર’ે માટે આવો અવસર
પામીને તો અશુભ વાસના ટાળીને જ મરવું, પણ અશુભ વાસના સોતાં મરવું નિહ અને ‘આ દેહમાંથી નીસરીને નારદ,
સનકાિદક, શુક� જવેા ���પ થઈને ભગવાનની ભિ� કરવી છે,’ એવી વાસના રાખવી. અને એમ કરતા થકા જો
��લોકમાં કે ઈ��લોકમાં િનવાસ થઈ જશે તો પણ કાંઈ િચંતા નથી. જમે ઝાડે ફરવા ગયા ને પાયખાનામાં માથાભર
પડી ગયા તો નાહી-ધોઈને પિવ� થવું પણ એમાં પડી ન રહેવું; તેમ શુભ વાસના રાખતા રાખતા ��લોકમાં કે
ઈ��લોકમાં જવાયું તો એમ �ણવું જ,ે ‘માથાભર નરકના ખાડામાં પ�યા છીએ,’ એમ �ણીને શુભ વાસનાને બળે
કરીને ��લોક, ઈ��લોકના ભોગનો �યાગ કરીને ભગવાનના ધામમાં પૂગવું, પણ વચમાં �ાંય ન રહેવું. એમ િન�ય
રાખવો. અને વળી જમે પોતાની સેવા ગૃહ�થ કર ેછે અથવા �યાગી સેવા કર ેછે, તેમ આપણે પણ હિરભ�નું માહા��ય
���ું જોઈએ. જમે અમારી ચાકરી મૂળ� ��ચારી માહા��ય �ણીને કર ેછે, તેમ અમે પણ ��ચારીનું માહા��ય
�ણીએ છીએ. જમે આપણી ગૃહ�થ અ�વ�ે કરીને ચાકરી કર ેછે, તેમ આપણે પણ એમનું માહા��ય સમ�ને એમની
વાતચીતે કરીને ચાકરી કરવી; એમ અરસપરસ માહા��ય સમ�ને હિરભ�ની સોબ�ય રાખવી.”

47. ગઢડા મ�ય ૪૮ ( para.3)
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અને જો ભગવાનના �વ�પનું િચંતવન થઈ ન શકે તો પણ ધમ�, �ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તેણે યુ� એવા જ ેઆ સાધુ
તેને મ�યે પડી રહેવું. અને અમાર ેપણ એ જ અંતરમાં વાસના છે જ,ે ‘આ દેહને મૂકશું પછી કોઈ રીતનું જ�મ થવાનું
િનિમ� તો નથી, તો પણ અંતરમાં એમ િવચારીએ છીએ જ,ે જ�મ ધયા�નું કોઈક કારણ ઉ�પ� કરીને પણ સંતના
મ�યમાં જ�મ ધરવો,’ એમ જ ઈ�છીએ છીએ. અને જનેે એ કીત�નમાં ક�ું એવી રીતનું િચંતવન થતું હોય તે તો કાળ,
કમ� ને માયાના પાશ થકી મુકાયો છે; અને જનેે ઘેર એવા પુ�ષે જ�મ ધય� તેના માબાપ પણ કૃતાથ� થયા �ણવાં. અને
ભગવાન િવના બી� િવષયનું જ ેિચંતવન કર ેછે તે તો અિતશય ભૂ�યો �ણવો. અને �ી, પુ� ને ધનાિદક પદાથ� તે તો
જ ેજ ેયોિનમાં �ય છે, તે સવ�માં મળે છે; પણ આવા ��વે�ા સંતનો સંગ ને �ીવાસુદેવ ભગવાનનું સા�ા�કાર દશ�ન
ને િચંતવન તે તો અિતશય દુલ�ભ છે. માટે જમે િવષયી જનને પંચિવષયનું િચંતવન અંતઃકરણમાં થયા કર ેછે; તેમ જનેા
અંતરમાં અખંડ ભગવાનનું િચંતવન થયા કર ેએથી ઉપરાંત મનુ�ય દેહનો બીજો લાભ નથી. અને એ તો સવ�
હિરભ�માં મુિખયો છે. અને એ ભ�ને શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ; એ પંચિવષય હોય, તો પણ ભગવાન સંબંધી
જ હોય; અને તેના �વણ તે અખંડ ભગવાનની કથા સાંભળવાને ઈ�છે અને �વચા તે ભગવાનનો �પશ� કરવા ઈ�છે
અને ને� તે ભગવાન ને ભગવાનના સંતના દશ�ન કરવા ઈ�છે અને રસના તે ભગવાનના મહા�સાદના �વાદને ઈ�છે
અને નાિસકા તે ભગવાનને ચ�યાં જ ેપુ�પ તુલસી તેના સુગંધને ઈ�છે, પણ પરમે�ર િવના અ�ય વ�તુને સુખદાયી �ણે
જ નિહ. એવી રીતે જ ેવત� તે ભગવાનનો એકાંિતક ભ� કહેવાય.”

48. ગઢડા મ�ય ૫૫ ( para.3)

અને અંતરમાં એમ િવચાર રહે છે જ,ે ‘આપણે તો દેહથકી પૃથક્ આ�ા છીએ, પણ દેહ જવેા નથી.’ અને વળી
અંતરમાં એમ િવચાર ર�ા કર ેછે જ,ે આ�ાને િવષે રખે રજોગુણ, તમોગુણ આિદક કોઈક માયાનો ભાગ ભળી �ય
નિહ ! તેને ઘડીએ ઘડીએ તપાસતાં રહીએ છીએ. જમે સાડા સોળવલું કંચન હોય ને તેને સોનીની પેઢીએ લઈ �ય
અને જો ધણીની લગારકે નજર ચૂકે તો સોની સોનું કાઢી લઈને તેમાં �પું ભેળવી દે. તેમ આ �દય�પી તો સોનીની
પેઢી છે અને તેમાં માયા�પી સોની છે; તે પોતે બેઠો થકો સંક�પ�પી જ ેહથોડો, તેના અખંડ ટચટચ ટચકા મારતો રહે
છે. અને જમે સોનીનાં છોકરા-�ી હોય તે પારસી કરીને તેને હાથ આવે તો કાંઈક સોનું ચોરી �ય; તેમ ઇિ��યો-
અંતઃકરણ એ સવ� માયા�પે જ ેસોની તેના છોકરા-�ી છે, તે કંચન�પ જ ેચૈત�ય તેને િવષે �ણ ગુણ તથા પંચિવષયમાં
આસિ� તથા દેહાિભમાન તથા કામ, �ોધ, લોભાિદક એ �પ જ ે�પું તેને ભેળવીને �ાન-વૈરા�યાિદક ગુણ�પ જે
સોનું તેને કાઢી લે છે. અને જ ેસોનામાંથી સોનું કાઢીને �પું ભેળવે તો તે સોનું બારવલું થઈ �ય છે અને પછી તે
સોનાને તાવી તાવીને પાછંુ સોળવલું કર ેતો થાય છે; તેમ આ �વને િવષે રજ, તમ આિદક જ ે�પું ભ�યું છે, તેને
ગાળીને કાઢી નાંખવું ને પછી કંચન�પ જ ેએક આ�ા તે જ રહે, પણ બીજો માિયક ભેગ કાંઈ રહે નિહ.’ એવી રીતના
િવચારમાં અમે રાત િદવસ મં�યા છીએ; એ અમે અમા�ં અંગ છે, તે ક�ું. હવે એવી રીતે જનેે જ ેઅંગ હોય તે કહો.”
પછી સંતમંડળે એમ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! તમાર ેિવષે તો માિયક ગુણનો ભેગ હોય જ નિહ, તમે તો કૈવ�યમૂિત� છો;
પણ એ જ ેસવ� તમે વાત કરી તે તો અમારા અંગની છે અને તમે ક�ો જ ેિવચાર તે અમાર ેસવ�ને રા�યો જોઈએ.” પછી
�ી�મહારાજ “જય સિ�ચદાનંદ” કહીને પોતાના ઉતારાને િવષે પધાયા�.

49. ગઢડા મ�ય ૫૬ ( para.2)

અને સાધુ દૂકડ-સરોદા લઈને કીત�ન બોલતા હતા. તે કીત�નભિ� થઈ ર�ા પછી �ી�મહારાજ એમ બો�યા જ,ે “આ
કીત�ન સાંભ�યામાંથી તો અમારો આ�ા િવચારમાં જતો ર�ો. પછી તેમાં એમ જણાયું જ,ે ‘ભગવાનને િવષે જે
અિતશય �ીિત એ ઘણી મોટી વાત છે.’ પછી તો ગોપાળાનંદ �વામી આિદક જ ેભગવાનને િવષે �ીિતવાળા હિરભ�
તે સવ� સાંભરી આ�યા અને એ સવ�ના અંતઃકરણ ને એ સવ�ના �વ ને એમની જ ેભગવાનને િવષે �ીિત તે સવ�
જોયામાં આ�યા. પછી અમે અમારા આ�ાને પણ તપાસી જોયો, �યાર ેઅમાર ેજવેી ભગવાનને િવષે �ીિત જણાણી
તેવી બી�ની �ીિત જણાણી નિહ; શા માટે જ,ે કાંઈક ભૂંડા દેશકાળાિદકનો �ાર ેયોગ થાય છે �યાર ેએ સવ� મોટા
છે, તો પણ કાંઈક એમની બુિ�ને િવષે ફેર પડી �ય છે. �યાર ેએમ જણાય જ,ે ‘અંતે પાયો કાચો દેખાય છે.’ તે સારી
પેઠે જો કોઈક ભૂંડા દેશકાળાિદકનો યોગ થાય તો ભગવાનમાં �ીિત છે, તેનું કાંઈ ઠેકાણું રહે નિહ. માટે એ સવ�ને
જોતા અમને અમારી કોરનું ઠીક ભાસે છે જ,ે ‘ગમે તેવા ભૂંડા દેશકાળાિદકનો યોગ થાય પણ કોઈ રીતે અમા�ં
અંતઃકરણ ફર ેનિહ.’ અને ભગવાનને િવષે �ીિત તો તેની જ સાચી જ,ે ‘જનેે ભગવાન િવના બી� કોઈ પદાથ�ને િવષે
�ીિત જ ન થાય.’ અને સવ� સદ્ �ંથનું પણ એ જ રહ�ય છે જ,ે ભગવાન છે, એ જ પરમ સુખદાયક છે ને પરમ સાર વ�તુ
છે. અને તે �ભુ િવના જ ેજ ેબી� પદાથ� છે, તે અિતશય તુ�છ છે ને અિત અસાર છે. અને જનેે ભગવાન જવેી બી�
પદાથ�માં પણ �ીિત હોય તેનો તો ઘણો જ પાયો કાચો છે. જમે કસુંબલ વ� હોય તે ઘણું સા� જણાતું હોય, પણ �ારે
તે ઉપર પાણી પડે ને પછી તેને તડકામાં સુકવીએ �યાર ેસૂધું નકા�ં થઈ �ય ને ધોળા વ� જવેું પણ ન રહે; તેમ જનેે
પંચિવષયમાં �ીિત હોય તેને �ાર ેકુસંગનો યોગ થાય �યાર ેકાંઈ ઠેકાણું રહે નિહ. માટે જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને
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તો ભગવાનને રા� કયા� સા� પંચિવષયનો અિતશય �યાગ કય� જોઈએ, પણ ભગવાનને િવષે જ ે�ીિત, તેમાં િવ�
કર ેએવું કોઈ પદાથ� વહાલું રાખવું નિહ.”

50. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.4)

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

51. ગઢડા મ�ય ૬૫ ( para.2)

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

52. વરતાલ ૧૭ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “પંચ �ાનઇિ��યો ને પંચકમ� ઇિ��યો છે તે પોતપોતાના િવષયને યથાથ� �ણે છે.
તે �ાની તથા અ�ાનીને ઇિ��યો �ાર ેએકસરખો �યવહાર છે; પણ �ાની હોય તેના ઇિ��યો અ�ાની થકી બી� રીતે
નથી વત�તા. માટે �ાનીને િજતેિ��ય ��ા છે, તે કેવી રીતે �ણવા ? એ �� છે.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે
“િનિવ�ક�પ સમાિધ થાય �યાર ેિજતેિ��ય થાય એમ જણાય છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “િનિવ�ક�પ
સમાિધવાળાને પણ પંચિવષય �હણ કરવા તે તો સૌની પેઠે ઇિ��યો �ાર ેજ �હણ થાય છે, માટે િજતેિ��યપણું કેમ છે
?” પછી બહુ રીતે કરીને મુ�ાનંદ �વામીએ ઉ�ર કય�, પણ સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “એનો
ઉ�ર તો એમ છે જ,ે શ�દાિદક જ ેપંચિવષય છે તેમાં જ ેદોષ ર�ા છે તેને �ણે. અને ભગવાનની જ ેમૂિત� છે તેમાં જે
ક�યાણકારી ગુણ છે તેને પણ �ણે અને માિયક જ ેપંચિવષય તેને ભોગવવે કરીને �વને નરકના કંુડની �ાિ� થાય છે
ને મહાદુઃખ ભોગવવા પડે છે તેને પણ �ણે. અને એમ �ણે �યાર ેએને પંચિવષયનો અિતશય અભાવ આવે છે ને એને
િવષે વૈરબુિ� થાય છે. પછી જ ેસાથે જનેે વૈર થયું તેને, તેને િવષે કોઈ રીતે �ીિત થાય જ નિહ. એમ સમ�ને �ારે
પંચિવષયનો મનમાંથી જનેે અિતશય અભાવ થઈ �ય, તે િજતેિ��ય પુ�ષ કહેવાય. પછી ભગવાનની �વણ-
કીત�નાિદક ભિ�એ કરીને પોતાનું �િવત�ય પૂ�ં કર ેપણ િવમુખ �વની પેઠે પંચિવષયમાં આસ� થાય નિહ, એવો
હોય તે િજતેિ��ય કહેવાય.”

53. વરતાલ ૧૯ ( para.2)

પછી ઠાકોર�ની સં�યા આરતી થઈ રહી �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, ભગવાનની વાતા� કરીએ છીએ
જ,ે આ �વને �ાર ેભરતખંડને િવષે મનુ�યદેહ આવે છે �યાર ેભગવાનના અવતાર કાં ભગવાનના સાધુ; એ જ�ર
પૃ�વી ઉપર િવચરતા હોય, તેની જો એ �વને ઓળખાણ થાય તો એ �વ ભગવાનનો ભ� થાય છે. પછી એ
ભગવાનનો ભ� થયો તેને ભગવાન િવના બી� કોઈ પદાથ�ને િવષે �ીિત રાખવી ઘટે નિહ. શા માટે જ,ે ભગવાનના
ધામનું જ ેસુખ છે તેની આગળ માિયક પંચિવષયનું સુખ છે તે તો નરક જવેું છે અને જ ેનરકના કીડા છે તે તો નરકને
િવષે પરમ સુખ માને છે, પણ જ ેમનુ�ય હોય તે તો તે નરકને પરમ દુઃખદાયી �ણે છે. તેમ જનેે ભગવાનની ઓળખાણ
થઈ તે તો ભગવાનનો પાષ�દ થયો ને તેને ભગવાનનો પાષ�દ મટીને િવ�ાના કીડાની પેઠે માિયક પંચિવષયના સુખને
ઈ�છવું નિહ. અને જ ેભગવાનનો ભ� હોય તે તો જ ેજ ેમનોરથને કર ેતે સવ� સ�ય થાય છે. માટે ભગવાન િવના બી�
પદાથ�ને અણસમજણે કરીને જ ેઈ�છે છે એ જ એનો મોટો અિવવેક છે. તે સા� જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને તો ચૌદ
લોકના જ ેભોગસુખ છે તેને કાકિવ�ા તુ�ય ���ા જોઈએ અને મન-કમ�-વચને કરીને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને
િવષે જ �ઢ �ીિત કરી જોઈએ. અને એમ સમ�ું જોઈએ જ,ે ‘જ ેભગવાનનો ભ� હોય ને તેને જો કદાિચત્ ભગવાન
િવના બી� વાસના રહી ગઈ હોય, તો તે પણ ઈ��પદવીને પામે, કાં ��લોકને પામે પણ �ાકૃત �વની પેઠે
નરકચોરાશીમાં તો �ય જ નિહ. �યાર ેજ ેયથાથ� ભગવાનનો ભ� હોય તેનો જ ેમિહમા ને તેનું જ ેસુખ તે તો
વણ��યામાં જ કેમ આવે ?’ માટે ભગવાનનો ભ� હોય તેને તો ભગવાનમાં જ �ઢ �ીિત રાખવી.”

54. અમદાવાદ ૩ ( para.2)

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

55. ગઢડા અં�ય ૧૫ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીને �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “આજ તો અમે અમારા રસોયા હિરભ�ની આગળ બહુ વાત કરી.”
�યાર ેમુ�ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! કેવી રીતે વાત કરી ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વાત તો એમ
કરી જ,ે ભગવાનનો ભ� હોય ને તે ભગવાનની માનસી પ�ૂ કરવા બેસે તથા ભગવાનનું �યાન કરવા બેસે તે સમે
એનો �વ �થમ જ ેજ ેભૂંડા દેશકાળાિદકને યોગે કરીને પંચિવષય થકી પરાભવ પા�યો હોય અથવા કામ, �ોધ,
લોભાિદકને યોગે કરીને પરાભવ પા�યો હોય, તે સવ�ની એને �મૃિત થઈ આવે છે. જમે કોઈ શૂરવીર પુ�ષ હોય ને
સં�ામમાં જઈને ઘાયે આ�યો હોય ને તે ઘાયલ થઈને પાછો ખાટલામાં આવીને સૂવે, પછી એને �ાં સુધી પાટો ગોઠે
નિહ �યાં સુધી ઘાની વેદના ટળે નિહ ને િન�ા પણ આવે નિહ; ને �ાર ેપાટો ગોઠે �યાર ેઘાની પીડા ટળી �ય ને િન�ા
પણ આવે. તેમ ભૂંડા દેશ, કાળ, સંગ અને િ�યા તેને યોગે કરીને �વને પંચિવષયના જ ેઘા લા�યા છે, તે �ાર ેનવધા
ભિ� માંિહલી જ ેભિ� કરતા થકા એ પંચિવષયની ઘાની પીડા ન રહે ને પંચિવષયનું �મરણ ન થાય એ જ એને પાટો
ગો�યો �ણવો અને એ જ એને ભજન- �મરણનું અંગ �ઢ �ણવું. પછી એ અંગમાં રહીને માનસી પ�ૂ કરવી, નામ
�મરણ કરવું, જ ેકરવું તે એ પોતાના અંગમાં રહીને કરવું, તો એને અિતશય સમાસ થાય. અને જો પોતાના અંગને
ઓળખે નિહ તો જમે ઘાયલને પાટો ગોઠે નિહ ને સુખ ન થાય, તેમ એને ભજન-�મરણમાં કોઈ રીતે સુખ ન થાય ને
પંચિવષયના જ ેઘા એને લા�યા હોય તેની પીડા ટળે નિહ. માટે એ નવધા ભિ�માંથી જ ેભિ� કરતે થકે પોતાનું મન
ભગવાનમાં ચોટેં અને ભગવાન િવના બીજો ઘાટ કર ેનિહ, �યાર ેતે હિરભ�ને એમ �ણવું જ,ે ‘મા�ં તો એ જ અંગ
છે.’ પછી તે �તની ભિ� એને �ધાન રાખવી, એ િસ�ાંત વાતા�છે.”

56. ગઢડા અં�ય ૧૮ ( para.5)

પછી �ી�મહારાજ ેપરમહંસ ��યે �� પૂ�ો જ,ે “જ ેભગવાનના ભ�ને દેહાિભમાનની િનવૃિ� થઈ હોય ને
પંચિવષયનો અભાવ થઈ ગયો હોય, તે બી� સવ� ભ�ને કેમ ક�યામાં આવે ?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ ે“હે
મહારાજ ! આ તમારા ��નો ઉ�ર અમારાથી નિહ થાય; માટે તમે કૃપા કરીને કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“ભગવાનનો ભ� ગૃહ�થા�મી હોય અથવા �યાગી હોય ને તેને દેહાિભમાન તથા પંચિવષયમાંથી આસિ� તે તો
િનવૃ� થઈ હોય, પછી પરમે�રની આ�ાએ કરીને જવેી રીતે ઘટે તેવી રીતે દેહાિભમાન પણ રા�યું જોઈએ અને જમે
જનેે યો�ય હોય તેમ પંચિવષય પણ ભોગ�યા જોઈએ. �યાં ��ાંત-જમે અિતશય દૂબળું ઢોર હોય તેને હેઠે લાકડાં
ભરાવીને ને િશંગડે-પૂંછડે ઝાલીને ઊભું કર,ે તે �ાં સુધી એ માણસ ઝાલી રહે �યાં સુધી ઊભું રહે અને �ાર ેમાણસ
મૂકી દે �યાર ેપૃ�વી ઉપર પડી �ય. તેમ જ ેિનવા�સિનક હોય તેને તો �ાં સુધી પરમે�ર આ�ાએ કરીને જટેલી
િ�યામાં જોડે તેટલી જ િ�યાને કરીને રહેવા દે. જમે કોઈક પુ�ષના હાથમાં તીર કમા�ય હોય, તે �ાં સુધી એ પુ�ષ
ખ�ચે �યાં સુધી કમા�ય કરડી થાય અને �ાર ેએ પુ�ષ કમા�યને ખ�ચતો આળસી �ય �યાર ેએ કમા�ય ઢીલી થઈ �ય
છે. તેમ જ ેિનવા�સિનક પુ�ષ છે તે તો જટેલી પરમે�રની આ�ા હોય તેટલા જ �યવહારમાં જોડાય પણ આ�ાથી
બહાર કાંઈ ન કર.ે અને જ ેસવાસિનક હોય તે તો જ ેજ ે�યવહારમાં જોડાયો હોય, તે �યવહારમાંથી પોતાની મેળે છૂટી
શકે નિહ, અને પરમે�રની આ�ાએ કરીને પણ છૂટી શકે નિહ. એવી રીતે િનવા�સિનક પુ�ષ ને સવાસિનક પુ�ષના
લ�ણ છે.”

57. ગઢડા અં�ય ૨૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ એમ બો�યા જ,ે “જવેું �ેમલ�ણા ભિ�એ યુ� આ કીત�નને િવષે હિરજનનું અંગ ક�ું છે, એવું તો
ઝીણાભાઈનું અંગ છે તથા પવ�તભાઈ ને મૂળ� એનાં પણ એવા અંગ હતા. માટે અમે અંતરસ�મુખ �િ� કરીને
િવચારતા હતા. અને બી� પણ સ�સંગમાં એવા અંગવાળા હશે. અને જનેે �ેમલ�ણા ભિ�નું અંગ આવે તેને
પંચિવષયને િવષે �ીિત ટળી �ય છે અને આ�િન�ા રા�યા િવનાની જ રહે છે.”

58. 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 પંચિવષય◌ ેકરીને બંધન થાય નિહ; પણ કોઈક દેશકાળને યોગે
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કરીને સ�સંગથી બહાર નીસરી જવાય તો પણ જનેે પંચિવષય બંધન ન કરી શકે, તે પુ�ષ કેવો હોય ? તેના લ�ણ કહો.
�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેી બુિ�માં ધમા�શ િવશેષપણે વત�તો હોય, ને આિ�તકપણું હોય જ,ે “આ લોકમાં
જ ે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.”

59. ગઢડા અં�ય ૨૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેવાતા� કરી જ,ે “શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ પંચિવષય સંબંધી જ ેસુખ તે િદ�યમૂિત� એવા જે
ભગવાન પુ�ષો�મ તેની જ ેસુખમય મૂિત� તે �પ જ ેએક �થળ તેને િવષે ર�ું છે. તે જો ભગવાનની મૂિત�ના દશ�ન કરતા
હોઈએ તો �પનું સુખ �ા� થાય ને બી� �પશ� આિદક ચાર િવષય, તેનું સુખ પણ �ા� થાય; તે એક જ સમયને િવષે
થાય છે. અને બી� માિયક જ ેપંચિવષય છે તેમાં તો એક િવષયનો સંબંધ થાય �યાર ેએક િવષયનું જ સુખ �ા� થાય
પણ બી�નું ન થાય. માટે માિયક િવષયમાં િભ�િભ�પણે સુખ ર�ું છે અને તે સુખ તો તુ�છ છે ને નાશવંત ને અંતે
અપાર દુઃખનું કારણ છે. અને ભગવાનમાં તો સવ� િવષયનું સુખ એક કાળે �ા� થાય છે ને તે સુખ મહાઅલૌિકક છે ને
અખંડ, અિવનાશી છે. તે સા� જ ેમુમુ�ુ હોય તેને માિયક િવષયમાંથી સવ� �કાર ેવૈરા�ય પામીને અલૌિકક સુખમય
એવી જ ેભગવાનની િદ�ય મૂિત� તેને િવષે સવ� �કાર ેજોડાવું.”

60. ગઢડા અં�ય ૨૮ ( para.2)

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

61. ગઢડા અં�ય ૨૮ ( para.6)

અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “ભગવાન સંબંધી સુખને કોણ પામે છે ? તો તે કહીએ છીએ જ,ે જમે
માછલું હોય તેને જળ છે તે �વન�પ છે તે જળનો યોગ �ાં સુધી હોય �યાં સુધી તે જળમાં માછલું ચાલે, હાલે, �ીડા
કર ેને જળનો િવયોગ થાય �યાર ેતેની ચંચળતા ટળી �ય ને મરી �ય. તેમ જનેે પંચિવષય◌ ેકરીને �વનપણું �ાં
સુધી મનાયું છે ને તેણે કરીને સુખ મા�યું છે ને તેનો િવયોગ થાય �યાર ેમૂવા જવેો થઈ �ય છે. એવો જ ેહોય તે
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ભગવાનના સુખને �ારયે પણ પામે નિહ. અને પંચિવષય◌ ેકરીને જનેે �વનપણું ટળી ગયું છે તે જ ભગવાનના સુખને
અનુભવે છે ને ભોગવે છે ને એવાને જ ભગવાનના સુખની �ાિ� થાય છે.”

62. ગઢડા અં�ય ૩૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમારા મનમાં આ બે વાતા� ગમે છે ને �યાં મન અટકે છે. તેમાં એક તો જનેે એમ હોય
જ,ે ‘એક ચૈત�યના તજેનો રાિશ છે ને તેના મ�યને િવષે �ીપુ�ષો�મ ભગવાનની મૂિત� સદા િવરાજમાન છે,’ એવો �ઢ
િન�ય હોય અને તે ભગવાનની ઉપાસના, ભિ� કરતો હોય તે વાત ગમે; પણ કેવળ ચૈત�ય તજેને માનતો હોય ને
તેની ઉપાસના કરતો હોય, ને ભગવાનને સદા સાકાર ન માનતો હોય ને તેની ઉપાસના ન કરતો હોય તો તે ન ગમે.
અને બીજંુ એમ જ,ે એવા જ ેભગવાન તેને અથ� જ ેતપને કરતો હોય તથા યોગને સાધતો હોય તથા પંચિવષયના
અભાવને કરતો હોય તથા વૈરા�યવાન હોય ઈ�યાિદક જ ેજ ેસાધન તે ભગવાનની �સ�તાને અથ� િનદ�ભપણે કર ેતે
ગમે. અને એવાને દેખીને અમા�ં મન રા� થાય છે જ,ે ‘એને શાબાશ છે જ,ે એ આવી રીતે વત� છે.’

63. 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.

64. ગઢડા અં�ય ૩૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજને શુકમુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાન િવના બી� માિયક પદાથ�મા�ને િવષે વાસના ન રહે ને
એક ભગવાનને િવષે જ વાસના રહે, તેના બે સાધન જણાય છે. એક તો ભગવાનને િવષે �ીિત ને બીજો �ાને સિહત
વૈરા�ય, એ બે સાધન છે. તે એ બે સાધન તો જનેે અિતશયપણે ન વત�તા હોય ને ભગવાનનો િન�ય ને િવ�ાસ તો
હોય, એવાને પણ એક ભગવાનની જ વાસના રહે, ને બી� પદાથ�ની વાસના ન રહે એવો �ીજો કોઈ ઉપાય છે ?”
�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ �� ખરો ને એ બે સાધને કરીને જ એક ભગવાનની વાસના રહે ને બી� પદાથ�ની
ન રહે તે ખ�ં. અને જો એ બે સાધન ન હોય તો એને ભગવાન િવના અ�ય પદાથ�ની વાસના ન ટળે. માટે �વતે
દુઃિખયો વત� ને ભગવાનનો િન�ય છે માટે મર ે�યાર ેએનું ક�યાણ ભગવાન કર.ે અને ભગવાન િવના અ�ય પદાથ�ની
વાસના ટા�યાના જમે એ બે સાધન છે તેમ �ીજંુ પણ એક છે. તે શું ? તો જનેા જવેા િનયમ ક�ા છે તેમાં સાવધાન પણે
વત�. તે િનયમ કયા ? તો એક તો �વધમ� સંબંધી િનયમ. તે કેમ ? તો જમે આ�િનવેદી સાધુ-��ચારીના િનયમ છે,
તેમ જ આ�િનવેદી ન હોય તો પણ �ીને ન જોવાનો િનયમ રાખે, તથા �ીની વાતા� ન સાંભળવાનો િનયમ રાખે.
એવી રીતે પંચિવષયના �યાગ સંબંધી િનયમને �ઢપણે સાવધાન થકો પાળે, તથા ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તેની
દેહે કરીને પિરચયા� કર,ે તથા ભગવાનની કથા સાંભળે ઈ�યાિદક નવ �કારની ભિ� સંબંધી જ ેિનયમ તેને પાળે, �યારે
એના મનમાં પણ શુભ સંક�પ થવા લાગે. એવી રીતે બે �કારના િનયમમાં જ ેવત� તો તેને વૈરા�ય ને ભગવાનને િવષે
�ીિત એ બે ન હોય તો પણ તે થાય ને અિતશય બિળયો થઈ �ય ને એને પદાથ�માં અશુભ વાસના ટળીને એક
ભગવાનની વાસના િદવસે િદવસે વૃિ� પામતી �ય છે.”

65. ગઢડા અં�ય ૩૫ ( para.4)
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�યાર ેવળી શુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “જનેી જ ે�કૃિત હોય તેને ભગવાને તથા સાધુએ કોઈ િદવસ મરોડી ન હોય, �યાર ેતે
પોતાના મનમાં કેમ સમજ ેજ,ે ‘મારી �કૃિતને મરોડશે �યાર ેમા�ં ઠીક નિહ રહે ?’ કેમ જ,ે પોતે જ ેઅજમાવેલ વાતા� ન
હોય તેનો િવ�ાસ કેમ આવે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો પોતાના મનના જ ેસંક�પ તેની સામી �િ�
રાખે જ,ે ‘મારા મનમાં ભગવાન િવના બી� પંચિવષય સંબંધી ભોગ છે તેમાં શાની વાસના બળવાન છે ? ને
બળવાનપણે કયા િવષયનો સંક�પ થાય છે ?’ એમ િવચાર ેતો જવેો પોતે હોય તેમ માલુમ પડે, પણ બી� રીતે ન પડે.
અને �ાર ેએ િવચાર ે�યાર ેએમ િવચાર ેજ,ે ‘આ પદાથ�નો માર ેબળવાન ઘાટ છે ને તેમાં હંુ �વતુ� છંુ ને તેમાંથી �ારે
મને સાધુ મરોડશે �યાર ેમાર ેઠીક નિહ રહે.’ એમ એને પોતાનો િન�ય થાય. અને બળવાન �કૃિત હોય ને તદિપ જો
એની �કૃિતને ભગવાન તથા સાધુ કોઈ િદવસ મરોડે નિહ, તો તો એ પાર પડી �ય. ને જો મરોડે તો તો એનો ઠા રહે
નિહ. અંતે અિત મૂંઝાઈને િવમુખ થઈ �ય.”

66. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.4)

અને ભગવાનનું માહા��ય કેમ �ણવું ? તો ભગવાન છે તે અનેક ��ાંડના રા�િધરાજ છે અને જ ે��ાંડના એ રા�
છે તે ��ાંડની પણ ગણતી નથી, તે ક�ું છે જ,ે “द्युपतय एव ते न ययुर�मन�तया �मिप यद�रा�िनचया ननु
सावरणाः ।।” અને તે એક-એક ��ાંડમાં ��ા, િવ�ણુ, િશવ હોય તથા સાત �ીપ, સાત સમુ�, મે�, લોકાલોક આિદક
પવ�ત, તેણે યુ� પૃ�વીની રચના હોય તથા ચૌદ લોકની રચના હોય તથા અ� આવરણની રચના હોય ઈ�યાિદક
સામ�ીએ સિહત જ ેઅનેક ��ાંડ, તેના રા� ભગવાન છે. અને જમે આ પૃ�વીનો ચ�વત� રા� હોય ને તે રા�ના જે
ગામડાં તે તો ગણાય એવા હોય, તો પણ તેની કેટલી મો�પ ���ામાં આવે છે ! અને ભગવાનને તો એવા ��ાંડની
પણ ગણતી નથી, માટે ભગવાનની તો બહુ જ મો�પ છે. અને તે ��ાંડને િવષે આ �વ છે તે ભગવાનની આગળ
શા લેખામાં છે ? કાંઈ નથી, અિત તુ�છ છે. અને તે ભગવાને, એ ��ાંડને િવષે પંચિવષય સંબંધી સુખ �વોને આ�યું
છે તે સુખ કેવું છે ? તો એ સુખને સા� કેટલાક પોતાનાં માથા કપાવે છે એવું મહાદુલ�ભ જવેું જણાય છે. �યાર ેપોતાની
મૂિત�માં તથા પોતાના ધામમાં જ ેસુખ છે તે તો બહુ ભાર ેછે. અને �ાકૃત િવષય સુખ છે તે તો અ�ય પદાથ�ને આશરીને
ર�ું છે તથા પૃથક્ પૃથક્ છે, અને જ ેભગવાન છે તે તો સવ� સુખમા�ના રાિશ છે. ને એ ભગવાન સંબંધી જ ેસુખ છે તે
અિવનાશી છે ને મહા અલૌિકક છે. અને જમે કોઈક ભાર ેધનાઢ� ગૃહ�થ હોય તે પોતાના ઘરમાં અનેક �કારના
ભોજન જમતો હોય ને તે જમીને ઉિ�છ� કાંઈક બટકંુ રોટલો વધે તે કૂતરાને નાખે �યાર ેતે અિતશય તુ�છ કહેવાય, ને
પોતે જમતો હોય તે મહાસુખમય કહેવાય. તેમ ભગવાને ��ાંડને િવષે અનેક �વોને પંચિવષય સંબંધી સુખ આ�યું
છે, તે તો કૂતરાને નાં�યો જ ેબટકંુ રોટલો, તેની પેઠે અિત તુ�છ છે ને પોતાને િવષે જ ેસુખ છે તે તો મહામોટંુ છે. અને
વળી સુષુિ� અવ�થાને િવષે એ �વને ભગવાન મોટંુ સુખ પમાડે છે, તે ગમે તેવી વેદના થઈ હોય ને સુષુિ�માં �ય
�યાર ેસુિખયો થઈ �ય છે.”

67. 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
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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.

68. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.7)

અને વળી જ ેભગવાન છે તે જવેા તો એ એક જ છે. અને ભગવાનને ભ� ભ�ને ઘણાક ભગવાનના સાધ�ય�પણાને
પા�યા છે, તો પણ તે ભગવાન જવેા તો થતા જ નથી. ને જો એ ભગવાન જવેા જ થાય તો તો ભગવાન ઘણાક થાય,
�યાર ેતો જગતની િ�થિત તે એક �તની જ ન રહે. કેમ જ,ે એક ભગવાન કહેશે, હંુ જગતની ઉ�પિ� કરીશ ને બીજો
કહેશે, હંુ જગતનો �લય કરીશ, અને વળી એક ભગવાન કહેશે, હંુ વરસાદ કરીશ ને બીજો કહેશે, હંુ નિહ ક�ં; ને એક
કહેશે, હંુ માણસના ધમ� પશુમાં કરીશ ને બીજો કહેશે, હંુ પશુના ધમ� માણસમાં કરીશ; એવી રીતે િ�થિત ન રહે. અને
આ તો જુઓને, જગતમાં કેવી રીતે બરાબર અદલ �માણે સવ� િ�યાની �વૃિ� થાય છે, પણ તલભાર પણ ફેર પડતો
નથી ! માટે સવ� િ�યાના �વતા�વનારા ને સવ�ના �વામી એક જ ભગવાન છે. તથા ભગવાન સંગાથે બી�ને દાવ
બંધાય એમ પણ જણાતું નથી. માટે ભગવાન તે એક જ છે પણ બીજો એ જવેો થતો નથી. અને આ સવ� વાત કરી તે
થોડીક છે, પણ એમાં સવ� વાત આવી ગઈ. અને આ વાતનું જ ેરહ�ય છે, તે જ ેડા�ો હોય તેને સમ�ય પણ બી�ને
સમ�ય નિહ. અને આટલી વાત સમ�ને જણેે �ઢ કરી તેને સવ� વાત સંપૂણ� થઈ, એને કાંઈ કરવું બાકી ન ર�ું. અને
આવી રીતે જ ેઅમે વાત કરી, તેને સાંભળીને ને તે વાતની જ ેભગવાનના ભ�ને �ઢતા હોય, તેનો સંગ રાખવો તો એને
આ વાતા�ની િદવસે િદવસે �ઢતા થતી �ય. અને આ વાત અમે કરીએ છીએ તે કાંઈ બુિ�ની ક�પનાએ નથી કરતા
તથા િસ�ાઈ જણાવવા સા� નથી કરતા. આ તો અમારી અજમાવેલ વાત છે, ને જમે અમે વત�એ છીએ તેમ વાત
કરીએ છીએ. કેમ જ,ે અમાર ે�ી-ધનાિદક પદાથ�નો ભાર ેયોગ છે તથા પંચિવષયનો ભાર ેયોગ છે. તથા સુરત,
અમદાવાદ, વડોદર,ે વરતાલે જઈએ છીએ �યાર ેહ�રો માણસ ભેગા થાય છે ને તે માને છે તથા વાજતે-ગાજતે અિત
સ�માન કરીને પધરાવે છે તથા �યાં �યાં ભાર ેભાર ે�યગાઓ જોયામાં આવે છે તથા ભાર ેવ�, વાહનાિદકનો યોગ
થાય છે. એ સવ� છે તથાિપ પોતાના આ�ા સામી �િ� કરીએ છીએ તથા ભગવાનના માહા��ય સામી �િ� કરીએ
છીએ, �યાર ેતે સવ�નું અિત તુ�છપણું થઈ �ય છે, ને એમાં કોઈ ઠેકાણે બંધાઈ જવાતું નથી ને પૂવ� દેહની જમે િવ�મૃિત
છે, તેમ એ સવ�ની િવ�મૃિત થઈ �ય છે. માટે એ બે વાત અમાર ેિસ� થઈ છે તે સા� એમ અમાર ેવતા�ય છે. અને
બીજો પણ જો એ બે વાતને િસ� કર,ે તો તેને કદાિચત્ એવો કોઈક યોગ થઈ �ય, તો પણ એને એમ વતા�ય. માટે આ
વાત અવ�ય સમજવાની છે.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેકૃપા કરીને બી�ને સમ�વવા સા� પોતાનું વત�ન લઈને વાતા�
કરી અને પોતે તો સા�ાત્ �ીપુ�ષો�મનારાયણ છે.

(કુલ: 150)


