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(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "પ�" શ�દનો ઉ�લખે નીચે �માણે છે)
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1. ગઢડા �થમ ૧૨ ( para.9)

�યાર ેવળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “તે ભગવાનનું ધામ કેવું છે?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તે ભગવાનનું
ધામ તો સનાતન છે, િન�ય છે, અ�ાકૃત છે, સિ�ચદાનંદ છે, અનંત છે અને અખંડ છે. તેને ��ાંતે કરીને કહીએ છીએ,
જમે પવ�ત-વૃ�ાિદકે સિહત અને મનુ�ય, પશુ, પ�◌્યાિદકની જ ેઆકૃિત, તેણે સિહત એવી જ ેઆ સમ� પૃ�વી, તે
કાચની હોય અને આકાશને િવષે જ ેસમ� તારા, તે સવ� સૂય� હોય, પછી તેને તજે ેકરીને તે સમ� આકૃિતએ સિહત
કાચની પૃ�વી જવેી શોભે તેવી શોભાએ યુ� ભગવાનનું ધામ છે; એવું જ ેભગવાનનું ધામ તેને ભગવાનના ભ� છે તે
સમાિધને િવષે દેખે છે અને દેહ મૂ�ા પછી એ તજેોમય જ ેભગવાનનું ધામ તેને પામે છે.”

2. ગઢડા �થમ ૧૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજને િન�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “દેહ-દેહ ��યે �વ એક છે કે અનેક છે ? અને જો એક
કહેશો તો વડ, પીપંર આિદક જ ેવૃ� છે તેની ડાળખીઓ કાપીને બીજ ેઠેકાણે રોપે છે �યાર ેતેવું ને તેવું જ વૃ� થાય છે,
એ તે એક �વ બે �કાર ેથયો કે બીજ ે�વે �વેશ કય�? અને કહેશો જ,ે ‘એ તો એનો એ �વ છે’, તો �વ તો અખંડ
છે અને અ�યુત છે, તે કપાણો કેમ ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, એનો ઉ�ર કરીએ જ,ે �ીકૃ�ણ ભગવાન છે
તેની પુ�ષ અને �કૃિત એ બે શિ�ઓ છે, તે જગતની ઉ�પિ�, િ�થિત અને �લય તેનું કારણ છે. તે પુ�ષ �કૃિત�પ જે
પોતાની બે શિ�ઓ તેનું �હણ કરીને પોતે િવરાટ્ �પને ધારતા હવા. અને તે િવરાટ્ �પ જ ેએ ભગવાન તે �થમ
�ા�ક�પને િવષે તો પોતાના અંગ થકી ��ાિદક �તંબ પય��ત સમ� �વને સજૃતા હવા અને પા�ક�પને િવષે તો એ
ભગવાન ��ા�પે કરીને મરી�યાિદકને સજૃતા હવા અને ક�યપ અને દ��પે કરીને દેવ, દૈ�ય, મનુ�ય અને પશુ-
પ�◌્યાિદક સમ� �થાવર-જંગમ જ ે�વ તેને સજૃતા હવા. એવા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન તે પુ�ષ�કૃિત�પ જ ેપોતાની
શિ� તેણે સિહત થકા �વ-�વ ��યે અંતયા�મી�પે ર�ા છે અને જ ે�વે જવેા કમ� કયા� છે તે �વને તેવા દેહને
પમાડે છે. અને તે �વ છે તેણે પૂવ�જ�મને િવષે કેટલાક કમ� તો સ�વગુણ �ધાનપણે કરીને કયા� છે અને કેટલાક કમ� તો
રજોગુણ �ધાનપણે કરીને કયા� છે અને કેટલાક કમ� તો તમોગુણ �ધાનપણે કરીને કયા� છે. તે કમ�ને અનુસાર ેએ �વને
ભગવાન જ ેતે ઉિ�ભજ �િતના જ ેદેહ, જરાયજુ �િતના જ ેદેહ, �વેદજ �િતના જ ેદેહ અને અંડજ �િતના જ ેદેહ,
તેને પમાડે છે, અને સુખ દુઃખ�પ જ ેકમ�ના ફળ તેને પમાડે છે, અને તે �વના કમ�ને અનુસાર ેતેના દેહ થકી બી�
દેહને સજૃ ેછે. જમે ‘ક�યપ આિદક ��પિતના દેહ થકી અનેક �િતના દેહને સજૃતા હવા’, તેમ એના એ ભગવાન
અંતયા�મી�પે કરીને સમ� �વ-�વ ��યે ર�ા થકા જ ેદેહ થકી જમે ઉપ�ાની રીિત હોય તેમ બી� દેહને ઉપ�વે
છે, પણ જ ે�વ થકી બી� દેહને ઉપ�વે છે તે �વ જ અનેક �પે થાય એમ નથી; એ તો જ ે�વને જનેા દેહ થકી
ઉપ�ાનો કમ� સંબંધ �ા� થયો હોય તે �વને તે �ારાએ ઉપ�વે છે.

3. 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
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
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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.

4. ગઢડા �થમ ૪૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે”��-ઉ�ર કરો.” પછી નૃિસંહાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ‘एकोऽहं ब��ां
�जायेय’ એ જ ે�ુિત તેનો જ ેઅથ� તેને જગતમાં જ ેકેટલાક પંિડત છે તથા વેદાંતી છે તે એમ સમજ ેછે જ,ે ‘�લયકાળને
િવષે જ ેએક ભગવાન હતા તે જ પોતાની ઈ�છાએ કરીને સૃિ�કાળે સવ� �વ-ઈ�ર �પે થયા છે.’ તે એ વાતા� તો મૂખ�
હોય તેના મા�યામાં આવે ને અમાર ેતો તમારો આશરો છે એટલે એ વાતની ઘેડ બેસતી નથી અને અમે તો એમ
સમ�એ છીએ જ,ે ભગવાન તો અ�યુત છે, તે �યવીને �વ ઈ�ર�પે થાય નિહ; માટે એ �ુિતનો જ ેઅથ� તે તો તમે
કહો તો યથાથ� સમ�ય.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ �ુિતનો અથ� તો એ સવ� કર ેછે એમ નથી. એનો અથ� તો
બી� રીતે છે, તે વેદ�તુિતના ગ�માં ક�ો છે જ,ે “�कृतिविच�योिनषु िवषि�व हेतुतया
तरतमत�का�नलव�कृतानुकृितः” એનો અથ� એમ છે જ,ે ‘પુ�ષો�મ ભગવાને પોતે કરી એવી જ ેનાના �કારની
યોિનઓ તેમને િવષે કારણપણે અંતયા�મી�પે કરીને �વેશ કરીને �યૂનાિધકભાવે �કાશ કર ેછે.’ તેની િવગિત જ,ે
અ�રાતીત એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે સૃિ� સમયને િવષે અ�ર સામી �િ� કર ેછે �યાર ેતે અ�રમાંથી પુ�ષ �ગટ
થઈ આવે છે. પછી તે પુ�ષો�મ જ ેતે અ�રમાં �વેશ કરીને પુ�ષને િવષે �વેશ કર ેછે ને પુ�ષ�પે થઈને �કૃિતને �ેર ે
છે, એવી રીતે જમે જમે પુ�ષો�મનો �વેશ થતો ગયો તેમ તેમ સૃિ�ની �વૃિ� થઈ. અને પછી તે �કૃિત-પુ�ષથકી
�ધાનપુ�ષ થયા અને તે �ધાનપુ�ષથકી મહ��વ થયું ને મહ��વ થકી �ણ �કારનો અહંકાર થયો ને અહંકારથી
ભૂત, િવષય, ઇિ��યો, ભગવદ્ ગીતાઅંતઃકરણ અને દેવતા તે થયા ને તે થકી િવરાટપુ�ષ થયા ને તેની નાિભકમળમાંથી
��ા થયા ને તે ��ાથકી મરી�યાિદક ��પિત થયા ને તે થકી ક�યપ��પિત થયા ને તે થકી ઈ��ાિદક દેવતા થયા
ને દૈ�ય થયા અને �થાવર જંગમ સવ� સૃિ� થઈ અને પુ�ષો�મ ભગવાન જ ેતે એ સવ�માં કારણપણે અંતયા�મી�પે
�વેશ કરીને ર�ા છે, પણ જવેા અ�રમાં છે તેવી રીતે પુ�ષ-�કૃિતમાં નથી ને જવેા પુ�ષ-�કૃિતમાં છે તેવા
�ધાનપુ�ષમાં નથી ને જવેા �ધાનપુ�ષમાં છે તેવા મહ��વાિદક ચોિવશ ત�વમાં નથી. ને જવેા ચોિવશ ત�વમાં છે
તેવા િવરાટપુ�ષમાં નથી ને જવેા િવરાટપુ�ષમાં છે તેવા ��ામાં નથી ને જવેા ��ામાં છે તેવા મરી�યાિદકમાં નથી
ને જવેા મરી�યાિદકમાં છે તેવા ક�યપમાં નથી ને જવેા ક�યપમાં છે તેવા ઈ��ાિદક દેવતામાં નથી ને જવેા ઈ��ાિદક
દેવતામાં છે તેવા મનુ�યમાં નથી ને જવેા મનુ�યમાં છે તેવા પશુ- પ�◌ીમાં નથી, એવી રીતે પુ�ષો�મ ભગવાન જ ેતે
તારત�યતાએ સવ�માં કારણપણે અંતયા�મી�પે કરીને ર�ા છે. જમે કા�ને િવષે અિ�� ર�ો છે તે મોટા કા�માં મોટો
અિ�� ર�ો છે ને લાંબા કા�માં લાંબો અિ�� ર�ો છે ને વાકાં કા�માં વાંકો અિ�� ર�ો છે, તેમ એ પુ�ષો�મ ભગવાન
છે તે જ ે�ાર ેજટેલું કાય� કરાવવું હોય તેને િવષે તેટલી સામથ�એ યુ� થકા રહે છે અને અ�ર ને પુ�ષ-�કૃિત આિદ
સવ�ને િવષે પુ�ષો�મ ભગવાન અંતયા�મી�પે ર�ા છે પણ પા�ની તારત�યતાએ કરીને સામથ�માં તારત�યપણું છે.
એવી રીતે એક પુ�ષો�મ ભગવાન છે તે અંતયા�મી�પે કરીને એ સવ�ને િવષે �વેશ કરીને ર�ા છે પણ �વ-
ઈ�રપણાને પોતે પામીને બહુ�પે નથી થયા, એવી રીતે એ �ુિતનો અથ� સમજવો.”

5. ગઢડા �થમ ૭૧ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનની ��ય� મૂિત�નો િન�ય હોય અને ભજન કરતો હોય ને
સ�સંગના િનયમ �માણે વત�તો હોય અને તેનું ક�યાણ થાય; એ તો સ�સંગની રીિત છે પણ શા�માં ક�યાણની કેમ
રીિત છે ? અને વેદનો અથ� તો અિત કઠણ છે, માટે તેની કથા થતી નથી. અને �ીમદ્ ભાગવત પુરાણ અને ભારત; એમાં
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વેદનો જ અથ� છે ને સુગમ છે. માટે તેની જગતમાં કથા થાય છે. માટે શા�ની રીતે કરીને ક�યાણ થતું હોય તેમ કહો.
અને શંકરાચાય� તો િનરાકારપણે ભગવાનનું �િતપાદન કયુ� છે અને રામાન�ુિદક જ ેઆચાય�, તેમણે તો સાકારપણે
ભગવાનનું �િતપાદન કયુ� છે; માટે એવી રીતે શા�નો મત લઈને ઉ�ર કરો.” પછી મુિનએ શા�ની રીતે િનરાકારનો
પ� ખોટો કરીને સાકાર ભગવાનને ભજને કરીને ક�યાણ છે એવી રીતે �િતપાદન કયુ�. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“અમે પણ એ જ પ�નું �હણ કરીએ છીએ, પણ તેમાં તમને એક �� પૂછીએ છીએ જ,ે “િનરાકાર એવું જ ેઅ�ર��
તેથી પર ને સદા સાકાર એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે પૃ�વી ઉપર �કટ મ�યા તે કેડે ��પુર તથા ગોલોક, વૈકંુઠ,
�ેત�ીપ એ આિદક જ ેભગવાનના ધામ તે ધામને દેખવાની જનેે લાલચ રહે, �યાર ેએને િન�ય છે કે નથી ?” પછી મુિન
બો�યા જ,ે “ભગવાન મ�યા પછી જનેા મનમાં એમ રહેતું હોય જ,ે ‘�ાર ેઅ�રાિદક ધામ દેખીશું અથવા કોિટ કોિટ
સૂય�નો �કાશ દેખીશું �યાર ેઆપણું ક�યાણ થયું,’ એવી સમજણવાળાને તો યથાથ� ભગવાનનો િન�ય નથી.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એણે ��પુરાિદક ધામને તથા ���વ�પને દે�યાની લાલચ રાખી એ તે શું એણે પાપ
કયુ�; જ ેિન�યની ના પાડો છો ?” પછી મુિન બો�યા જ,ે ‘જણેે ��ય� �માણ ભગવાનને દશ�ને કરીને ક�યાણ મા�યું
હોય તે ��પુર, ગોલોક આિદક જ ેધામ છે તે પણ ભગવાનનાં જ છે, માટે તેની પણ અ�િચ શા સા� રાખે ? પણ
ભગવાન િવના એને ઈ�છે નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તે ધામ ને તે ધામને િવષે ર�ા જ ેપાષ�દ તે તો
ચૈત�યમૂિત� છે, ને માયાપર છે, માટે એમાં શું દૂષણ છે, જ ેએને ઈ�છે નિહ? અને ભગવાન પૃ�વી ઉપર �કટ િવરાજતા
હોય ને �યાં જ ેસેવક હોય તે પણ મરી �ય એવા હોય, અને ઘર હોય તે પણ પડી �ય એવા હોય તે કેમ સમજો છો ?”
પછી મુિન બો�યા જ,ે “એ ઘરને તો અમે ��પુરાિદક ધામ સમ�એ છીએ ને એ સેવકને તો અમે ���પ સમ�એ
છીએ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��પુર ને ��પુરને િવષે ર�ા જ ેભગવાનના પાષ�દ તે તો અખંડ છે ને
અિવનાશી છે, તેને મ�ય�લોકના નાશવંત એવા જ ેઘર ને પાષ�દ તે બે બરોબર કેમ કહો છો ?” પછી િન�યાનંદ �વામી
બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! એનો ઉ�ર તો તમે કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન �વના ક�યાણને અથ�
�ાર ેમૂિત� ધારણ કર ેછે �યાર ેપોતાનું જ ેઅ�રધામ અને ચૈત�યમૂિત� એવા જ ેપાષ�દ અને પોતાના જ ેસવ� ઐ�ય� તે
સિહત જ પધાર ેછે, પણ એ બી�ના દે�યામાં આવે નિહ. અને �ાર ેકોઈક ભ�ને સમાિધને િવષે અલૌિકક �િ�
થાય છે, �યાર ેતેને ભગવાનની મૂિત�ને િવષે કોિટ કોિટ સૂય�ના સરખો �કાશ ભાસે છે અને અનંત કોિટ જ ેમુ� તે પણ
મૂિત� ભેળા ભાસે છે અને અ�રધામ પણ એ ભગવાનની મૂિત� ભેળું જ ભાસે છે. માટે એ સવ� ભગવાન ભેળું છે તોય પણ
ભગવાન તે મનુ�ય જ ેપોતાના ભ� હોય, તેની જ સેવાને અંગીકાર કર ેછે. અને તે પોતાના ભ�ના ગાય�, માટી ને
પાણાનાં જ ેઘર તેને િવષે િવરાજમાન રહે છે અને તે ભ� ધૂપ, દીપ, અ�, વ�ાિદક જ ેજ ેઅપ�ણ કર ેછે તેને ભગવાન
�ીિતએ કરીને અંગીકાર કર ેછે; તે એ મનુ�ય સેવક છે તેને િદ�ય�પ પાષ�દ ભેળા ભેળવવા વા�તે કર ેછે. અને જે
ભ�જન જ ેજ ેવ�તુ ભગવાનને અપ�ણ કર ેછે તે તે વ�તુ ભગવાનના ધામને િવષે િદ�ય�પ થાય છે અને એ ભ�
િદ�ય�પ થઈને તેને પામે છે. માટે એવું અચળ અખંડ સુખ ભ�જનને પમાડવાને અથ� ભગવાન જ ેતે મનુ�ય એવા જે
પોતાના ભ�જન, તેની સવ� સેવાને અંગીકાર કર ેછે. માટે ભગવાનના ભ�ને ભગવાનનું �વ�પ અ�રધામ સિહત
પૃ�વી ઉપર િવરાજમાન છે એમ સમજવું અને બી� આગળ પણ એવી રીતે વાતા� કરવી.”

6. ગઢડા �થમ ૭૪ ( para.2)

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

7. ગઢડા �થમ ૭૭ ( para.2)
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અને મુિન માંહોમાંહી ��-ઉ�ર કરતા હતા. પછી એક મુિનએ અણસમજણે કરીને ભગવાનના િન�યનું બળ લઈને
ધમ�ને ખોટા જવેા કરવા માં�યા. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનના �ાનની ઓ�ય લઈને જ ેધમ�ને ખોટા
કરી નાંખે તેને અસુર �ણવો. અને ભગવાનના �વ�પમાં તો એવા ક�યાણકારી અનંત ગુણ ર�ા છે. તે
�ીમદ્ ભાગવતને િવષે �થમ �કંધમાં પૃ�વીએ ધમ� ��યે ક�ા છે. માટે જનેે ભગવાનનો આશરો હોય તેમાં તો
ભગવાનના ક�યાણકારી ગુણ આવે છે. અને જનેે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય હોય તેમાં એકાદશ �કંધમાં ક�ા એવા
જ ેસાધુના �ીશ લ�ણ તે આવે છે. માટે જમેાં �ીશ લ�ણ સંતના ન હોય તેને પૂરો સાધુ ન �ણવો અને જનેે
ભગવાનનો િન�ય હોય તેના હૈયામાં તો �ભુના ક�યાણકારી ગુણ જ�ર આવે અને �ાર ે�ભુના ગુણ સંતમાં આવે
�યાર ેતે સાધુ �ીશ લ�ણે યુ� હોય, માટે આજથી જ ેકોઈ પંચ વત�માન�પ જ ેધમ� તેને મૂકીને �ાનનું કે ભિ�નું બળ
લેશે તે ગુ��ોહી, વચન�ોહી છે. અને એવી ધમ�ભંગ વાત જ ેકોઈ કરતો હોય તેને િવમુખ કહેવો. અને એમ કહેવું જ,ે
‘તમે તો અસુરનો પ� લીધો છે તે અમે નિહ માનીએ.’ એમ કહીને તે અધમ�ની વાતને ખોટી કરી નાંખવી.”

8. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.7)

પછી નાના િશવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “સ�સંગને િવષે અચળ પાયો જનેો હોય તે કેમ જણાય ?” એક તો એ �� છે
અને બીજો �� એ છે જ,ે “માન, કામ, �ોધ, લોભ, મદ, મ�સર અને ઈ�યા� ઈ�યાિદક જ ેશ�ુ તે કયે �કાર ેકરીને નાશ
પામે છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે સ�સંગનો અિત �ઢ પ� હોય, તે �ાર ેકોઈ સ�સંગનું ઘસાતું બોલે
�યાર ેખમી શકે જ નિહ, જમે પોતાનાં કુટંુબી હોય ને તે સાથે કચવાણ થઈ હોય તોય પણ �ાર ેતેનું કોઈ ઘસાતું બોલે
�યાર ેખમાય નિહ. એવી રીતે જવેો દેહના સંબંધીનો પ� છે તેવો જનેે સ�સંગનો પ� હોય, તેનો પાયો સ�સંગને િવષે
અચળ છે અને બી� ��નો એ ઉ�ર છે જ,ે જનેે એવો સ�સંગનો પ� છે, તે સંત અથવા સ�સંગી તે સંગાથે માન,
મ�સર, ઈ�યા� કેમ રાખી શકે ? માટે જનેે સ�સંગનો પ� હોય તેના માન, મદ, મ�સર, ઈ�યા� આિદક સવ� શ�ુનો નાશ
થઈ �ય છે. અને જનેે સ�સંગીનો પ� ન હોય અને સ�સંગી ને કુસંગીને િવષે સમભાવ હોય તો ગમે તેવો સ�સંગમાં
મોટો કહેવાતો હોય પણ અંતે જતાં જ�ર િવમુખ થાય.”

9. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.8)

પછી નાના આ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાન અને ભગવાનના સંત તે કોઈકને તો િનધડક થઈને જમે કહેવું ઘટે
તેમ કહે છે અને તેની કોરનો એમ ભરોસો આવે છે જ,ે “આનું માન કરીશું અથવા િતર�કાર કરીશું તો પણ કોઈ રીતે એ
પાછો નિહ પડે, એવો જ ેભરોસો તે ભગવાન ને ભગવાનના સંતને કેમ આવે ?” એક તો એ �� છે. અને બીજો �� એ
છે જ,ે “જ ેસંતને પાસે રહેતા હોઈએ તેને જવેું આપણા ઉપર હેત હોય તેવું સમ� સંતને કેમ રહે ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જવેો િશવાનંદ �વામીના ��નો ઉ�ર કય� છે તેવો સ�સંગનો જનેે �ઢ પ� હોય તો તેને કહેતા-સાંભળતા
ભગવાન ને ભગવાનના સંતને સંશય થાય નિહ અને એનો કોઈ રીતે કુિવ�ાસ આવે નિહ જ,ે ‘આને કહેશું તો આ
સ�સંગમાંથી જતો રહેશે.’ તેની કોરનો તો �ઢ િવ�ાસ જ હોય જ,ે ‘એનો સ�સંગ તો અચળ છે માટે એને કહેશું તેની
કાંઈ િફકર નથી’ અને બી� ��નો ઉ�ર એ છે જ,ે જનેે પાસે પોતે �થમ રહેતો હોય અને તેની સાથે પોતાને ન બ�યું,
�યાર ેબી� પાસે જઈને રહે, તો પણ જનેી પાસે �થમ ર�ો હોય તેનું જો કોઈક ઘસાતું બોલે તો ખમી શકે નિહ. �યારે
સવ� સંતને એમ સમ�ય જ,ે ‘આ તો કૃત�ની નથી જનેે પાસે ચાર અ�ર ભ��ો છે તેનો ગુણ મૂકતો નથી; માટે બહુ
�ડો સાધુ છે.’ એમ �ણીને સવ� સંતને હેત રહે. અને જનેી પાસે �થમ ર�ો હોય તેને મૂકીને બી� પાસે �ય �યારે
�થમ જનેી પાસે ર�ો હોય તેની િનંદા કર,ે �યાર ેસવ� સંતને એમ જણાય જ,ે ‘આ કૃત�ની પુ�ષ છે, તે �ાર ેઆપણી
સાથે નિહ બને �યાર ેઆપણી પણ િનંદા કરશે.’ પછી તે ઉપર કોઈને હેત રહે નિહ.”

10. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.15)

પછી વેદાંતાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “જણેે �થમ કાંઈક ગોબ�ં વતા�ણું હોય, પછી તે શો ઉપાય કર ે�યાર ેતેની
ઉપર ભગવાન ને ભગવાનના સંત રા� થાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેપોતામાં ભૂંડો �વભાવ હોય તેને
દેખીને ભગવાન અને ભગવાનના સંત કુરા� થતા હોય, તે �વભાવ સાથે �ાર ેવૈર કરીએ �યાર ેજનેે જ ેસાથે વૈર હોય
તે તો સવ� જગત �ણે એવું હોય. તે સંતને પણ ખબર પડે પછી સંત તો તે �વભાવના વૈરી છે તે આપણા પ�માં
ભળીને અને આપણી ઉપર દયા કર ેઅને જ ે�કાર ેતે �વભાવને �તીએ એવો ઉપાય બતાવે. માટે જ ે�વભાવે પોતાને
ફજતે કય� હોય તે �વભાવ સાથે સૂધું �ઢ વૈર બાંધીને તેનું મૂળ ઊખડી �ય એવો ઉપાય કરવો. અને �ાર ેએવી રીતે
વત�એ �યાર ેભગવાન ને ભગવાનના સંત આપણા ઉપર પૂણ� દયા કર ેઅને �ાર ેહિરની ને હિરજનની જ ેઉપર દયા
થાય �યાર ેતેને હૈયામાં અિતશય સુખ વ�યા� કર ેઅને ક�યાણને માગ� ચા�યાની પણ સામથ� વધે અને પોતાના શ�ુ જે
કામ, �ોધ, લોભાિદક તેનું બળ ઘટી �ય છે. માટે જ ેપોતાના �દયને િવષે અિતશય શ�ુ પીડતો હોય તે સાથે
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અિતશય વૈર કરીએ તો તેની પરમે�ર સહાય કર ેછે. માટે પોતાના શ�ુ જ ેકામાિદક તે સાથે જ�ર વૈર કરવું ઘટે છે.
અને પોતાના અંતઃશ�ુ સાથે વૈર કયા�માં ઘણો જ લાભ છે.”

11. સારંગપુર ૨ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેતેની િવ�તાર ેકરીને વાતા� કરવા માંડી જ,ે “વચને કરીને તો કોઈ �વ �ાણીમા�ને દુઃખવવા નિહ.
અને પરમે�ર સાથે અથવા મોટા સંત સાથે �� ઉ�ર કરતા હોઈએ અને તેમાં પર�પર વાદિવવાદ થતો હોય અને
તેમાં પોતે �તીએ એમ જણાય, તો પણ જ ેમોટાથી નાનો હોય તેને મોટાને સમીપે નમી દેવું; અને આપણા કરતા
મોટા સંત હોય તે સભામાં �� ઉ�ર ેકરીને ભોઠંા પડે એમ કરવું નિહ. મોટા સંત આગળ અને પરમે�ર આગળ તો
જ�ર હારી જવું. અને પરમે�ર તથા મોટા સંત તે પોતાને કોઈ વચન યો�ય કહે અથવા અયો�ય કહે, �યાર ેતે વચનને
ત�કાળ �નેહે સિહત માનવું. તેમાં યો�ય વચન હોય તેમાં તો આશંકા થાય નિહ, પણ કોઈ અયો�ય વચન ક�ું હોય
અને તેમાં આશંકા થાય એવું હોય તો પણ તે સમાને િવષે ના પાડવી નિહ, એ તો હા જ પાડવી. અને એમ કહેવું જ,ે ‘હે
મહારાજ! જમે તમે કહેશો તેમ હંુ કરીશ.’ અને તે વચન પોતાને મનાય નિહ એવું હોય તો પરમે�ર તથા મોટા સંત
તેની મર� હોય તો તેમને હાથ જોડીને ભિ�એ સિહત એમ કહેવું જ,ે ‘હે મહારાજ ! તમે જ ેવચન ક�ું તે તો ઠીક છે,
પણ આટલી મને તેમાં આશંકા થાય છે.’ એ �કારનું દીન થઈને વચન કહેવું, અને જો પરમે�રની મર� ન હોય તો
તેમને સમીપે રહેતા હોય જ ેમોટા સંત તથા હિરભ� તેમને આગળ કહેવું જ,ે ‘આવી રીતે પરમે�ર ેવચન ક�ું છે, તે તો
મને મા�યામાં આવતું નથી.’ પછી તેનું મોટા સંત સમાધાન કર ેતથા પરમે�ર આગળ કહીને એ વચનનું સમાધાન
કરાવે, પણ પરમે�ર ેવચન અયો�ય કે યો�ય ક�ું હોય તે સમે ના પાડવી નિહ. એવી રીતની યુિ�એ મોટાના વચનને
પાછંુ ઠેલવું, પણ ક�ું ને ત�કાળ ના પાડવી નિહ. એવી રીતે તો વચનને ગુણે કરીને વત�વું. પછી તે ભ�ને ઉપર
પરમે�ર તથા મોટા સંત તેને �નેહ થાય છે અને તે ભ�ને પણ ભગવાનને િવષે �ઢ �નેહ થાય છે. હવે દેહને ગુણે કેમ
વત�વું ? તો પોતાના દેહમાં જો કાંઈ ઉ�મ�પણું જણાય તો ભજનમાં બેસવે કરીને અથવા ચાં�ાયણ �તે કરીને દેહને
િનબ�ળ કરી નાખવું, પછી તેને દેખીને તેના દેહની મોટા સંત અથવા પરમે�ર ખબર રખાવે તો ભલે, પણ પોતાને �ણે
દેહનું જતન કરવું નિહ તથા દેહે કરીને ભગવાનની તથા ભગવાનના ભ�ની ટેલ ચાકરી કરવી. એવી રીતે �ાર ેએ
દેહને ગુણે કરી વત� �યાર ેતેને દેખીને તેની ઉપર પરમે�ર ને મોટા સંત તેને �નેહ થાય છે. અને એ ભ�ને પણ
ભગવાનને િવષે �ીિત થાય છે. હવે મનને ગુણે જમે વત�વું તેની રીત કહીએ છીએ જ,ે પરમે�રના �ાર ેદશ�ન કરવા
�યાર ેમને સિહત �િ�ને એકા� રાખીને કરવા અને પરમે�રના દશ�ન કરતો હોય ને �યાં કોઈ મનુ�ય આ�યું અથવા
�ાન આ�યું કે બીજંુ કોઈ પશુ પ�◌ી આ�યું, �યાર ેપરમે�રના દશ�નમાંથી વૃિ� તોડીને આડી અવળી, ઊંચી નીચી
�િ� કરીને તેના પણ ભેળા દશ�ન કરતો �ય પછી એવી ફાટેલ �િ�વાળાને પરમે�ર કે મોટા સંત દેખીને રા� થતા
નથી. અને એ દશ�ન કર ેછે તે કેવા કર ેછે ? તો જમે અ�ય મનુ�ય કર ેછે તેમ તે પણ કર ેછે. અને એવી લૌિકક �િ�વાળો
તો જમે િખલખોડી બોલે છે તે ભેળે પૂંછડંુ ઊંચું કર ેછે તેવો �ણવો. શા સા� જ,ે પરમે�ર ભેળે બી� દશ�ન કર ેછે,
અને એવા લૌિકક દશ�ન �ાર ેએ કરવા માંડે �યાર ેજવેો �થમ સારો હોય તેવો રહે નિહ અને તે િદવસે િદવસે ઊતરતો
�ય, તે માટે પરમે�રના દશ�ન કરતા કરતા આડી અવળી �િ� કરવી નિહ. પરમે�રના દશ�ન તો �થમ પહેલે નવીન
થયા હોય ને તે સમયને િવષે જવેું અંતરમાં અલૌિકકપણું હોય, તેવું ને તેવું મનમાં અલૌિકકપણું રહેતું �ય. ને એક
�િ�એ કરીને મૂિત�ને જોતે જવું અને �િ� પલટીને અંતરમાં તેવી ને તેવી તે મૂિત�ને ઉતારવી. જમે ધમ�પુરમાં
કુશળકંુવરબાઈ હતા, તે અમારા દશ�ન કરતા જતાં હતા અને �િ� પલટાવીને મૂિત�ને અંતરમાં ઉતારતાં; તેમ દશ�ન તો
મને યુ� �િ�ને એકા� રાખીને કરવા, પણ જમે બી� દશ�ન કર ેછે તેમ ન કરવા. અને જો પરમે�રના દશ�ન ભેળે
બી� દશ�ન મનુ�યના કે કૂતરા િબલાડાના કર ેછે તો તેને �ાર ે�વ�� થાય �યાર ેપરમે�ર પણ દેખાય અને તે અ�ય
પદાથ� પણ ભેળે દેખાય. તે માટે પરમે�રના દશ�ન તો એક�િ�એ કરવા, પણ ચપળ �િ�એ ન કરવા. અને પરમે�રના
દશ�ન �િ�ને િનયમમાં રાખીને કર ેછે, તેને એ દશ�ન નવીનનાં નવીન રહે છે, અને પરમે�ર ેજ ેજ ેવચન ક�ા હોય તે
પણ તેને નવીનનાં નવીન રહે છે. અને લૌિકક બા��િ�એ કરીને દશ�ન કયા� હોય તેને પરમે�રના દશ�ન તથા વચન એ
સવ� જૂનાં થઈ �ય છે. તે રોજ દશ�ન કયા� કર,ે પણ એવાને તો જમે ન થયા હોય તેવા ને તેવા રહે છે, તે �ાર ેભજનમાં
બેસે �યાર ેતેનું મન િ�થર રહે નિહ. બહુધારાએ યુ� થાય અને પરમે�રને ધાર ે�યાર ેતે ભેળે બી� દશ�ન જ ેજ ેકયા� છે
તે પણ વગર ધાયા� આવીને હૈયામાં �ફુર ેછે. તે માટે દશ�ન તો એક પરમે�રના જ કરવા અને એમ જ ેદશ�ન કર ેછે, તેનું
મન ભજન-�મરણ કરતે એક પરમે�રમાં જ રહે છે પણ તેની બહુધારા નથી રહેતી, એક રહે છે. અને જ ેચપળ �િ�એ
દશ�ન કર ેછે તેને હંુ �ણું છંુ અને જનેા �િ� ને મન િનયમમાં હોય એવા જ ેમોટા સંત તે પણ �ણે જ,ે ‘આ તો લૌિકક
દશ�ન કર ેછે.’ પછી તે લૌિકક દશ�નનો કરનારો આ સમાગમમાંથી િદવસે િદવસે ઉતરતો �ય છે. અને જમે કોઈક
કામી પુ�ષ હોય તેની �પવંતી �ીમાં એક મને કરીને �િ� �ોવાણી હોય તે સમે વચમાં કોઈક પશુ પ�◌ી આવે, �ય
કે બોલે પણ તેની તેને ખબર રહે નિહ. એવી રીતે એકા� �િ�એ કરીને પરમે�રમાં જોડાવું પણ લૌિકક દશ�ન ન
કરવા.”
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12. સારંગપુર ૯ ( para.5)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “�થાન તે કેને કહીએ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ચાર વણ� અને ચાર
આ�મ તેને જ ેપોત પોતાનો ધમ� તેને �થાન �ણવું અને તમે �યાગી છો, તે તમારાથી જો �યાગનો પ� મૂકીને ગૃહ�થને
માગ� ચલાય તો તે �થાનકથકી �� થવાણું એમ �ણવું. માટે ગમે તેવો આપ�કાળ પડે અથવા અમે આ�ા કરીએ તો
પણ તમાર ેપોતાના ધમ�માંથી ચળવું નિહ. અને જમે ગૃહ�થ વ� તથા અલંકાર ેકરીને અમારી પ�ૂ કરવાને ઈ�છે તેમ
તમાર ેઈ�છવું નિહ, તમાર ેતો પ�, પુ�પ, ફળ અને જળે કરીને પ�ૂ કરવી ને એવી પ�ૂએ કરીને જ આનંદ માણવો,
પણ પોતાના ધમ�થી ચલાયમાન થઈને પરમે�રની પ�ૂ કરવી એ ઠીક નિહ. માટે સવ�ને પોતાના ધમ�માં ર�ાં થકા
જટેલી પ�ૂ થાય તેટલી કરવી, એ અમારી આ�ા છે તેને �ઢ કરીને સવ� રાખ�ો.”

13. સારંગપુર ૧૭ ( para.2)

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

14. કાિરયાણી ૯ ( para.3)

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

15. લોયા ૮ ( para.12)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “આ તમે સવ� નાના છોકરા બેઠા છો તેમાંથી કોઈકને તો આ સવ� સંત �માણ
કર ેછે ને કોઈકને તો નથી કરતા; અને સવ�ની અવ�થા સરખી છે ને સંગ પણ એકસરખો છે અને ભોજન, વ�,
ઉપાસના, શા�, ઉપદેશ, મં�; તે સવ�ને એકસરખા છે તો પણ જ ે�યૂનાિધકપણું રહી ગયું તેનું શું કારણ છે ? અને જે
સંત છે તે તો સમ�િ�વાળા છે ને િનષ ્પ� છે ને ધમ�વાળા છે. તે તો જ ેજવેો હોય તેને તેમ કહે; માટે એનો ઉ�ર કહો ?”
પછી પોતે જ એનો ઉ�ર કય� જ,ે “જનેા સંત વખાણ કર ેછે તેને જ ��ા છે, માટે ધમ� પા�યાને િવષે તેનો વધારો છે ને
તેને સંતની સેવા કરવાને િવષે તથા ભગવાનની વાત સાંભળવાને િવષે પણ ��ા છે ને સંતનો િવ�ાસ છે, માટે એ વધી
ગયો. અને જ ેઆવા સમાગમમાં ર�ો થકો વ�યો નિહ તે ��ા રિહત છે, એમ �ણવું.”

16. 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
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
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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.

17. પંચાળા ૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મો�ધમ�નું પુ�તક મંગાવો તો સાં�યના અ�યાયની તથા યોગના અ�યાયની કથા
કરાવીએ.” એ વચનને સાંભળીને પુ�તક મંગા�યું. પછી િન�યાનંદ �વામીએ કથા કરવાનો આરંભ કય�. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “યોગવાળા છે તે પંચિવશમાં �વ-ઈ�રને કહે છે અને છિવશમા પરમા�ાને કહે છે. અને
સાં�યવાળા છે તે ચોિવશ ત�વને અવાંતર �વ-ઈ�રને કહીને પંચિવશમાં પરમા�ાને કહે છે. તેમાં જ ેયોગવાળા છે
તેનો એમ મત છે જ,ે સૂઝે એવો આ�ા-અના�ાનો િવચાર કરો, સાધન કરો, પણ ��ય� ભગવાનના આ�ય િવના
મો� ન થાય. અને સાં�યવાળાનો એમ મત છે જ,ે સવ� દેવ-મનુ�યાિદકની જ ેગિતયો તેને �ણીને અને િવષયને િવષે
વૈરા�યને પામીને �ણ દેહ થકી પર એવો જ ેઆ�ા તેને �ણે �યાર ેમુ� થાય. અને એ બે �કારના જ ેમત છે તેને
પોતપોતાના મતમાં જ ેદૂષણ છે તેના િનવારણને અથ� યુિ�નું �હણ કરવું. તેમાં યોગમતમાં દૂષણ છે જ,ે �વને
પંચિવશમો ક�ો તથા ઈ�રને પંચિવશમાં ક�ા; અને �વનો ચોિવશ ત�વનો દેહ ક�ો ને ઈ�રનો પણ ચોિવશ
ત�વનો દેહ ક�ો. માટે એ બેયને િવષે તુ�યભાવ આવી �ય જ,ે �થૂળ ને િવરાટ તે તુ�ય છે, તથા સૂ�મ ને સૂ�ા�ા તે
તુ�ય છે, અને કારણ ને અ�યાકૃત તે તુ�ય છે; તથા ��ત ને િ�થિત અવ�થા તે તુ�ય છે, તથા �વ�� ને ઉ�પિ� અવ�થા
તે તુ�ય છે, તથા સુષુિ� ને �લય અવ�થા તે તુ�ય છે; અને િવ�, તજૈસ અને �ા� ને િવ�ણુ, ��ા અને િશવ તે તુ�ય
છે. એમ સમ�ને છિવશમાને ભજ ેછે. એવી રીતે �વ-ઈ�રને િવષે જ ેતુ�યભાવ�પ દોષ છે તેને ટાળવાને અથ� કોઈક
મોટા પાસેથી યુિ� શીખવી જ,ે ‘ઈ�રના દેહમાં જ ેપંચભૂત ર�ાં છે તેની મહાભૂત એવી સં�ા છે, ને તે ભૂત સવ�
�વના દેહોને ધારી ર�ાં છે; અને �વના દેહમાં જ ેપંચભૂત છે તે અ�પ છે ને બી�ને ધારવાને સમથ� નથી. અને �વ
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છે તે અ�પ� છે; ને ઈ�ર છે તે સવ�� છે.’ એવી રીતે યુિ� શીખીને �વ- ઈ�રને િવષે સમપણું ન સમજવું. અને જો
એવી યુિ� ન શી�યો હોય ને કોઈ �િતવાદી �� પૂછે, તો તેનો ઉ�ર કરવો કઠણ પડે ને સમજણ ચૂંથાઈ �ય. અને
કોઈક �� કર ેતે તો �વ-ઈ�રને િવષે સમપણું રહેવા દે નિહ, માટે �વ ઈ�રને િવષે સમપણું ન આવે એવી રીતની
યુિ� શીખવી અને એવી રીતના જ ેવચન તેને સાંભળવા. અને સાં�યવાળાને એ દૂષણ છે જ,ે ચોિવશ ત�વ ક�ા છે ને
પંચિવશમાં પરમા�ા ક�ા છે; ને તે ચોિવશ ત�વને િમ�યા ક�ા છે ને પરમા�ાને સ�ય ક�ા છે; �યાર ેતે પરમા�ાને
પામે છે કોણ ? કેમ જ,ે પામનારા �વને ત�વથી િભ� ક�ો નથી. માટે એ જ ેદૂષણ છે તેને ટાળવાને અથ� મોટા થકી
એમ યુિ� શીખવી જ,ે ‘એ ચોિવશ ત�વ ક�ા તે �વ િવના હોય નિહ; માટે એ ત�વ ભેળા જ �વ-ઈ�રને ક�ા છે.
તે �વ ઈ�ર એ ત�વથકી પૃથક્ છે ને પરમા�ાને પામે છે. એવી રીતની યુિ� શીખવી. અને આ યુિ� ન શીખી હોય
ને કોઈ �િત પ�◌ી �� પૂછે તો સંશય થાય જ,ે ‘ત�વ તો િમ�યા છે, �યાર ેતે પરમા�ાને પા�યાને અથ� ��ચયા�િદક
ધમ� ક�ા છે તથા �વણ, મનન, િનિદ�યાસાિદક સાધન ક�ા છે તે શાને અથ� ક�ા છે ?’ માટે ત�વના તદા�કપણાને
પા�યા જ ે�વ-ઈ�ર તેને ત�વ�પે કરીને ક�ા છે, પણ એ ત�વ થકી અિત િવલ�ણ છે, તે પરમા�ાને પામે છે.
ઈ�યાિદક જ ેયુિ�ઓ તેને મોટા સંત થકી સાં�યવાળાને શીખવી. અને યોગવાળા જ ેછે તે, ‘��ય�મૂિત� એવા જે
મ��ય, ક�છ, વરાહ, નૃિસંહ, વામન, રામકૃ�ણાિદક ભગવાનના અવતાર તેને �યાને કરીને મો� થાય,’ એવી યુિ�નું
�હણ કર ેછે. અને જ ેસાં�યવાળા છે તે જ ેતે, ‘यतो वाचो िनवत��े अ�ा� मनसा सह’, ઈ�યાિદક �ુિતશા�ે કરીને ક�ું
જ ેભગવાનનું �વ�પ તેને અનુભવે કરીને યથાથ� �ણે �યાર ેમો� થાય; એવી યુિ�નું �હણ કર ેછે. અને એ બેય મત
છે તે સારા છે અને મોટાએ મા�યા છે અને એ બેયનું યથાથ� જો આચરણ જ ેકર ેતો તે પરમગિતને પામે છે. અને એ બે
મત છે તેમાં સાધન સરખા ક�ા છે, પણ ઉપાસનાની જ ેરીત તે સરખી નથી, ઘણી પૃથક્ છે.”

18. પંચાળા ૪ ( para.4)

અને એ ભગવાન મનુ�યના દેહને ધારણ કર ેછે, �યાર ેમનુ�યના જવેી જ િ�યા કર ેછે. તે �ાર ેસ�યયુગ હોય �યારે
મનુ�યને લાખ વષ�ની આવરદા હોય, �યાર ેએ ભગવાન પણ લાખ વષ� જ દેહ રાખે; અને તે સ�યયુગના માણસ
મનોવાંિછત ભોગને ભોગવે, �યાર ેભગવાન પણ તેમ જ ભોગને ભોગવે પણ અિધકપણે ન વત�. અને �ેતાયુગમાં દેહ
ધારણ કર ે�યાર ેમાણસને દસ હ�ર વષ�ની આવરદા હોય, �યાર ેભગવાન પણ તેટલા વષ� દેહ રાખે. અને �ાપર યુગમાં
હ�ર વષ�ની આવરદા હોય ને દસ હ�ર હાથીનું બળ માણસમાં હોય છે, �યાર ેભગવાનનું પણ એટલું બળ ને એટલી
આવરદા હોય છે. અને કિળમાં દેહ ધારણ કર ે�યાર ેકિળ �માણે આયુ�ય ને બળ તેનું ભગવાન ધારણ કર ેછે. અને જમે
બાળક ગભ�માં આવે ને તે ગભ� વૃિ�ને પામે પછી જ�મે છે ને બાળ, યૌવન, વૃ� અવ�થા થાય છે ને મૃ�યુને પામે છે; તેમ
જ ભગવાન પણ એવી જ મનુ�યની ચે�ા કર ેછે. અને જમે મનુ�યમાં કામ, �ોધ, લોભ, �વાદ, માન, �નેહ, મદ, મ�સર,
ઇ�યા�, �ષે, રાગ, મોહ, સુખ, દુઃખ, ભય, િનભ�ય, શૂરતા, કાયરતા, ભૂખ, તરસ, આશા, તૃ�ણા, િન�ા, પ�પાત, પારકંુ,
પોતાનું, �યાગ, વૈરા�ય ઇ�યાિદક �વભાવ છે; તેમ તેવા જ એ સવ� �વભાવ મનુ�યદેહને ભગવાન ધાર ે�યાર ેતેમાં
જણાય છે. તે એ મનુ�ય �વ�પ પણ ભગવાનનું સવ� શા�માં વણ�ન કયુ� છે અને મૂળ જ ેિદ�ય�પ છે તેનું પણ વણ�ન
કયુ� છે. તે એ બેય �પનું જણેે યથાથ� �વણ-મનન કરીને દઢ િન�ય કય� હોય, તેને તો કોઈ રીતે સંશય થાય નિહ; અને
જનેે આવી રીતની સમજણમાં કસર હોય તેને ભગવાનમાં સંશય થાય છે. અને એ જ િદ�ય�પ એવા ભગવાન
મનુ�યના દેહનું ધારણ કર ેછે, �યાર ેમનુ�યના જવેા �વભાવે યુ� વત�તા હોય; પણ જ ેબુિ�વાન હોય તેને એમ જણાય
ખ�ં જ,ે ‘એમાં કામ છે તે બી� મનુ�યના જવેો નથી તથા �ોધ, લોભ, �વાદ, માન ઇ�યાિદક મનુ�યના �વભાવ તે એ
ભગવાનમાં છે, પણ બી� માણસ જવેા તો નથી; એમાં કાંઇક િદ�યભાવ છે, તે બુિ�વાનના ���ામાં આવે છે; તેણે
કરીને ભગવાનપણાનો િન�ય કર ેછે. જમે શંકરાચાય� શૃંગારરસની વાતા� ���ાને અથ� રા�ના દેહમાં �વેશ કય�
હતો, �યાર ેતે રા�ના જવેા જ સવ� શૃંગારાિદક ભાવ ને દેહની ચે�ા તે હતી, પણ તે રા�ની રાણી બુિ�વાળી હતી.
તેણે એમ ���ું જ,ે ‘મારા ધણીમાં આવો ચમ�કાર નહોતો, માટે આ દેહને િવષે કોઈક બીજ ે�વે �વેશ કય� છે.’ તેમ
મનુ�ય�પ એવા જ ેતે ભગવાન, તેને િવષે િદ�યભાવ જણાય છે; તેણે કરીને ભગવાનપણાનો િન�ય થાય છે. �યાર ેતમે
કહેશો જ,ે ‘કાંઇક િદ�યભાવ ���ામાં આ�યો, તેણે કરીને મનુ�યને ભગવાનપણાનો િન�ય થયો, �યાર ેઘણો
િદ�યભાવ જણાવે તો તો બહુ માણસને િન�ય થાય.’ તો એનું તો એમ છે જ,ે આ સૂય� છે તેને સવ� શા�માં ક�ા છે જ,ે
‘એ નારાયણ છે,’ ને તે એ સૂય� સવ� મનુ�યને �િ�ગોચર પણ છે ને િન�ય એનું દશ�ન મનુ�યમા� કર ેછે, તો પણ એને
દશ�ને કરીને મનુ�યને પોતાના ક�યાણનો િન�ય નથી થતો જ,ે ‘મા�ં ક�યાણ થયું;’ અને મનુ�યપણે ર�ા જે
રામકૃ�ણાિદક અવતાર તથા નારદ-શુકાિદક સંત તેના દશ�ન કરીને મનુ�યને એમ િન�ય થાય છે જ,ે ‘મા�ં ક�યાણ
િન�ય થયું.’ ને હંુ કૃતાથ� થયો છંુ અને તે ભગવાન ને સંત, તેમાં તો કાંઇ �કાશ છે નિહ, દીવો કરીએ �યાર ેતેના દશ�ન
થાય છે, તો પણ એવો ક�યાણનો િન�ય થાય છે. તથા અિ�� છે તે પણ સા�ાત્ ભગવાન છે; કાં જ ેભગવાને ક�ું છે

19. ગઢડા મ�ય ૧ ( para.8)
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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�ો.”

20. ગઢડા મ�ય ૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ને�કમળની સાને કરીને તે કીત�ન રખાવીને બો�યા જ,ે “સવ� સાંભળો, એક વાત કરીએ છીએ જ,ે
જ ેભગવાનના ભ� હોય, તેને એક પિત�તાનો ધમ� રાખવો અને બીજંુ શૂરવીરપણું રાખવું. જમે પિત�તા �ી હોય
તેને પોતાનો પિત વૃ� હોય તથા રોગી હોય તથા િનધ�ન હોય તથા કુ�પ હોય, પણ પિત�તા �ીનું મન કોઈ બી�
પુ�ષના �ડા ગુણ દેખીને ડોલે જ નિહ. અને જો રાંકની �ી હોય ને તે જો પિત�તા હોય તો મોટો રા� હોય તો પણ
તેને દેખીને તે પિત�તાનું મન ચળે જ નિહ. એવી રીતે ભગવાનના ભ�ને પિત�તાનો ધમ� ભગવાનને િવષે રાખવો.
અને પોતાના પિતનું કોઈ ઘસાતું બોલે તે ઠેકાણે કાયર થઈને ગળી જવું નિહ, અિતશય શૂરવીર થઈને જવાબ દેવો;
પણ પા�પળાવની છાયામાં ભગવાનના ભ�ને દબાવું નિહ. એવી રીતે શૂરવીરપણું રાખવું. અને લોકમાં એમ કહે છે
જ,ે ‘સાધુને તો સમ�િ� જોઈએ,’ પણ એ શા�નો મત નથી. કેમ જ,ે નારદ-સનકાિદક ને �ુવ-��ાદાિદક તેમણે
ભગવાનનો ને ભગવાનના ભ�નો જ પ� રા�યો છે, પણ િવમુખનો પ� કોઈએ રા�યો નથી. અને જ ેિવમુખનો પ�
રાખતો હશે, તે આ જ�મે અથવા બીજ ેજ�મે �તો જ�ર િવમુખ થશે. માટે જ ેભગવાનના ભ� હોય તેને જ�ર
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ભગવદીયનો પ� રા�યો જોઈએ અને િવમુખનો પ� �યા�યો જોઈએ. આ અમારી વાતા�ને સવ� અિત �ઢ કરીને
રાખ�ો.”

21. ગઢડા મ�ય ૧૬ ( para.4)

પછી અખંડાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “માંદાને તો કરીનો િનયમ હોય જ,ે આટલા િદવસ જ કરી રાખવી, તેમ ક�યાણના
સાધનનો પણ કોઈ િનયમ છે કે નથી ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ��ા મંદ હોય તેને તો ઘણેક જ�મે કરીને
સાધનની સમાિ� થાય છે. તે ભગવદ્ ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘अनेकज� संिस��तो याित परां गितम् ।’ એ �ોકમાં એમ
ક�ું છે જ,ે ‘અનેક જ�મે કરીને સંિસ� થયો જ ેયોગી તે જ ેતે પરમપદને પામે છે,’ એ મંદ ��ાવાળાનો પ� છે. અને
જનેે બળવાન ��ા હોય તે તો ત�કાળ િસ� થાય છે, તે પણ ગીતામાં ક�ું છે,

22. ગઢડા મ�ય ૨૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને તો ભગવાનને તથા ભગવાનના ભ�ને જ ેન ગમતું
હોય તે ન જ કરવું અને પરમે�રને ભ�ામાં અંતરાય કરતા હોય ને તે પોતાનાં સગાં વહાલા હોય તેનો પણ �યાગ
કરવો. અને ભગવાનને ન ગમે એવો કોઈક પોતામાં �વભાવ હોય તો તેનો પણ શ�ુની પેઠે �યાગ કરવો, પણ
ભગવાનથી જ ેિવમુખ હોય તેનો પ� લેવો નિહ; જમે ભરત�એ પોતાની માતાનો પ� ન લીધો. અને ભગવાનનો
ભ� હોય તેને તો સૌથી િવશેષે પોતામાં જ અવગુણ ભાસે. અને જ ેબી�માં અવગુણ જુવે અને પોતામાં ગુણ પરઠે તે
તો સ�સંગી છે તો પણ અધ� િવમુખ છે. અને ભગવાનના ભ�ને તો ભગવાનની ભિ� કરતા આ��ાન તથા વૈરા�ય
તથા ધમ�; તે જો અંતરાય કરતા હોય તો તેને પણ પાછા પાડીને ભગવાનની ભિ�નું જ મુ�યપણું રાખવું. અને જો
ભિ�ને િવષે સહાય�પ થતા હોય તો તો એ ઠીક છે, એમ સમજ ેતે જ ભગવાનનો પૂરો ભ� કહેવાય. અને જનેે
બી�નો અવગુણ આવે ને પોતામાં ગુણ પરઠે તે તો ગમે તેવો મોટો હોય તો પણ તેને ક�યાણના માગ�માં િવ�ન થાય
છે. જમે રાિધકા� ઘણા મોટા હતા અને ભગવાનને િવષે �ેમ પણ અિતશય હતો, પણ �ાર ેપોતામાં ગુણ મા�યો અને
�ીકૃ�ણભગવાનને િવષે અવગુણ મા�યો, �યાર ેપોતાના �ેમમાં તમોગુણનો ભાગ આ�યો. પછી �ીકૃ�ણભગવાન તથા
�ીદામા સાથે વઢવેડ કરી. પછી �ીદામાનો શાપ થયો, તેણે કરીને ગોલોકમાંથી પડીને ગજુરને ઘેર અવતાર લીધો અને
ભગવાન િવના અ�ય પુ�ષ હતો તેને ધણી કય�; એવા મહા મોટા લાંછનને પા�યા. અને �ીદામા હતો તેણે પણ
પોતામાં ગુણ મા�યો અને રાિધકામાં અવગુણ પર�યો તો રાિધકાનો શાપ પામીને દૈ�ય થવું પ�યું. અને એ ધામમાંથી
તો પડવાની રીત નથી ને જ ેપ�યા તે તો ભગવાનની ઈ�છા એવી હતી, તો પણ ભગવાને એમ જણા�યું જ,ે ‘રાિધકા�
જવેો મોટો હોય ને તે પોતામાં ગુણ માનીને ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લે તો તે પણ પડી �ય, તો બી�ની શી
ગણતી?’ માટે ભગવાનનો ભ� હોય તેને તો સવ� સ�સંગીનો ગુણ જ લેવો ને પોતાનો તો અવગુણ જ લેવો. એવી રીતે
સમજતો હોય ને થોડી બુિ� હોય તો પણ તેનો સ�સંગ િદવસે િદવસે વૃિ� પામતો �ય અને તે િવના તો ઝાઝી બુિ�
હોય તો પણ િદવસ િદવસ ��યે સ�સંગમાંથી પાછો હઠતો �ય અને અંતે �તાં િન�ય િવમુખ થાય. અને વળી એ
રીત તો સવ� ઠેકાણે છે જ,ે જ ેચાકર હોય અથવા િશ�ય હોય તેને રા� હોય અથવા ગુ� હોય તે જમે વઢીને કહેવા માંડે
તેમાં જ ેસવળું લેતો �ય તો તે ઉપર રા� તથા ગુ�ને અિતશય હેત થાય છે અને જનેે િશખામણની વાત કહે ને અવળું
લે, તો તે ઉપર હેત થતું નથી; તેમ જ ભગવાનની પણ રીત છે જ,ે જનેે િશખામણની વાત કહે ને સવળું લે, તો તે ઉપર
હેત થાય છે પણ જ ેઅવળું લે તે ઉપર થતું નથી.”

23. ગઢડા મ�ય ૨૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુ�ાનંદ �વામીને �� પૂ�ો જ,ે “તમાર ે�ોધ થાય છે, �યાર ેશે િનિમ�ે થાય છે ? અને કેટલું
િનિમ� હોય �યાર ે�ોધ થાય છે ? અને અમાર ેતો એકથી લાખ �િપયા સુધી બગાડ કર ેતો પણ પોતા સા� તો �ોધ
આવે નિહ અને �ાર ેધમ�લોપ કર ેઅથવા બિળયો હોય તે ગરીબને પીડે અથવા અ�યાયનો પ� લે, �યાર ેતેની ઉપર
અમાર ેકોઈકને અથ� લગારકે �ોધની ચટકી આવે છે, પણ પોતા સા� તો લેશમા� �ોધ આવતો નથી. અને કોઈક
સા� આવે છે તે પણ �ણમા� પણ નથી રહેતો ને આંટી પણ બંધાતી નથી; તેમ તમાર ેકેવી રીતે આવે છે ને કેવી રીતે
ટળે છે ?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “કોઈક પદાથ�ને યોગે તથા કોઈકની અવળાઈ દેખાય, તેને યોગે તે ઉપર
�ોધ થાય પણ ત�કાળ શમી �ય છે.”

24. ગઢડા મ�ય ૨૭ ( para.4)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “�થમ આવરણ થઈ �ય એવી કા�યપ રહે છે, તે શાને યોગે રહે છે ?” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “દેશકાળાિદક જ ેઆઠ છે, તેમાં જવેું પૂવ� સં�કારમાં જોર છે, તેવું જ એક એકમાં છે. માટે
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�ાર ેએનો યોગ થાય �યાર ેજ�ર બંધન થાય છે અને પૂવ�ના સં�કારનું જોર રહેવા દેતા નથી. અને જો સં�કારમાં
લ�યું એટલું જ સુકૃત-દુ�કૃત થાય તો વેદ, શા� ને પુરાણ તેને િવષે િવિધિનષેધના ભેદ ક�ા છે જ,ે ‘આ કરવું ને આ ન
કરવું’ તે સવ� ખોટંુ થઈ �ય; તે એ મોટાના કરલેાં શા� તો ખોટા થાય જ નિહ. અને જય િવજય હતા તેણે જો
અયો�ય િ�યા કરી તો જ ેઠેકાણે કાળ, કમ� ને માયા નથી એવું જ ેભગવાનનું ધામ �યાંથી પડી ગયા. અને જો નારદ�ને
રા� કયા� તો ��ાદને દેશકાળાિદક અશુભ હતા તો પણ નડી શ�ા નિહ અને જો સનકાિદકને કોપાયમાન કયા� તો
દેશકાળાિદક શુભ હતા તો પણ જય િવજય પડી ગયા. માટે જનેે ક�યાણને ઈ�છવું તેને તો જમે મોટા પુ�ષ રા� થાય
તેમ કરવું. અને તે મોટા પુ�ષ પણ �યાર ેરા� થાય, �ાર ેકોઈ �કાર ેઅંતરમાં મિલન વાસના ન રહે. અને જનેે ગરીબ
ઉપર �ોધાિદકનો સંક�પ થતો હોય તો તેને મોટા ઉપર પણ થાય અને પોતાના ઈ�દેવ ઉપર પણ �ોધાિદકનો મિલન
ઘાટ થાય. માટે જનેે ક�યાણને ઈ�છવું તેને કોઈ ઉપર મિલન ઘાટ કરવો નિહ અને જો કોઈ ઉપર મિલન ઘાટ કર ેતો
તેને ભગવાનના ભ� તથા ભગવાન ઉપર પણ મિલન ઘાટ થઈ �ય. અને અમારાથી તો એક ગરીબ પણ દુઃખાયો
હોય તો અમારા અંતરમાં એવો િવચાર આવે છે જ,ે ‘ભગવાન સવા�તયા�મી છે, તે એક ઠેકાણે રહીને સવ�ના અંતરને
�ણે છે. માટે જનેે અમે દુઃખ�યો તેના જ અંતરમાં િવરાજમાન હશે, �યાર ેઅમે ભગવાનનો અપરાધ કય�.’ એમ
�ણીને તેને પગે લાગીને તેને કાંઈક જોઈતું હોય તે આપીએ, પણ જ ે�કાર ેતે રા� થાય તેમ કરીએ છીએ અને વળી
અમે િવચારીને જોયું જ,ે જ ેઅિતશય �યાગ રાખે અથવા દયા રાખે તેથી ભગવાનની ભિ� થાય નિહ; �યારે
ઉપાસનાનો ભંગ થાય છે. અને પૂવ� જ ેજ ેઅિતશય �યાગી થયા છે, તેના માગ�માં ઉપાસનાનો નાશ થઈ ગયો છે. માટે
અમે એમ િવચારીને પરમે�રની ઉપાસના રહેવા સા� �યાગનો પ� મોળો કરીને ભગવાનનાં મંિદર કરા�યા છે. તેમાં
જો થોડો �યાગ રહેશે તો પણ ઉપાસના રહેશે, તો તેણે કરીને ઘણાક �વના ક�યાણ થશે. અને જનેે ભગવાનની ભિ�
કરવી તેને તો ઢંૂિઢયાની પેઠે દયા રા�યે પણ કેમ ઠીક પડે ? એને તો પરમે�રને વા�તે પુ�પ લા�યા જોઈએ, તુલસી
લા�યા જોઈએ, ભા�તરકારી લાવી જોઈએ, ઠાકોર�ને વા�તે બાગ બગીચા કરા�યા જોઈએ, મંિદર કરા�યા જોઈએ.
માટે અિતશય �યાગ રાખીને ને અિતશય દયા રાખીને મૂઠી વાળીને બેસી રહે, તેણે ભગવાનની ભિ� થતી નથી. અને
�ાર ેભિ�એ રિહત થાય �યાર ેભગવાનની ઉપાસનાનો નાશ થઈ �ય, એટલે પછવાડેથી અંધપરંપરા ચાલે. તે સા�
અમે મંિદર કરા�યા છે; તે અખંડ ભગવાનની ઉપાસના રા�યા સા� કરા�યા છે. અને જ ેઉપાસક હોય તે પોતાના
ધમ�માંથી �� થાય જ નિહ. માટે પોતપોતાના ધમ�માં રહીને ભગવાનની ભિ� ઉપાસના કરવી, એ અમારો િસ�ાંત
છે.”

25. ગઢડા મ�ય ૬૦ ( para.3)

અને જ ેભગવાનનો ભ� હોય ને તેને કોઈક મારી નાંખતો હોય અથવા તેને કોઈક દુઃખ દેતો હોય ને તે ભગવાનના
ભ� આડો જઈને જો મર ેકે ઘાયલ થાય, તો શા�માં એમ ક�ું છે જ,ે ‘તેના ��હ�યાિદક જ ેપંચ મહાપાપ તે સવ�
મટી �ય છે;’ એવો ભગવાનના ભ�નો પ� રા�યાનો �તાપ છે. અને જનેે ભગવાનના ભ�નું વચન બાણની પેઠે
હૈયામાં વસમું લાગે અને તેની વૈરભાવે આંટી પડી �ય તે �વે �યાં સુધી ટળે નિહ, એવો જ ેચાંડાળ જવેો �વ હોય તે
ધમ� યુ� હોય, �યાગે યુ� હોય, તપે યુ� હોય તે સવ� વૃથા છે; અને બી� પણ કોિટક સાધન કર ેપણ તેના �વનું
કોઈ કાળે ક�યાણ થાય નિહ. અને આ સંસારને િવષે જમે કોઈક �ી હોય તે પોતાના પિત ઉપર ને બી� પુ�ષ ઉપર
સરખું હેત રાખે તે વે�યા સરખી ભૂંડી કહેવાય; તેમ આ સંસારને િવષે જ ેએવો પુ�ષ હોય જ,ે ‘આપણે તો બધાય સાધુ
સરખા છે, કેને સારો-નરસો કહીએ ?’ તો તે સ�સંગી કહેવાતો હોય તો પણ તેને િવમુખ �ણવો. અને જ ેપુ�ષ એમ
�ણે જ,ે ‘આપણ કાંઈક અવળું-સવળું બોલીએ તો આપણો માણસ અવગુણ લેશે;’ એવી રીતે પોતાની સાર�ય રા�યા
સા� ભગવાનનું કે ભગવાનના ભ�નું કોઈક ઘસાતું બોલે ને તેને સાંભળી રહે, તો તે સ�સંગી કહેવાતો હોય તો પણ
તેને િવમુખ �ણવો. અને જવેા પોતાનાં સગાં વહાલા હોય અથવા માબાપ હોય તેનો પ� રહે છે, તેવો ભગવાનના
ભ�નો �ઢ પ� રાખવો. અને ભગવાનના ભ� સાથે કોઈ રીતનો િવ�ેપ થાય તો જળમાં લીટાની પેઠે ફેર એક થઈ
�ય, પણ આંટી રાખે નિહ; તે જ ભગવાનનો યથાથ� ભ� કહેવાય.” એટલી વાતા� કરીને પછી �ી�મહારાજ એમ
બો�યા જ,ે “હંુ તો દ�ા�ેય, જડભરત, નારદ અને શુક� તે સરખો દયાવાળો છંુ. અને પૂવ�દેશમાં એક સમે નાગડા
વેરાગીની જમાત ભેળો હતો. તે મને સવ� વેરાગીએ ક�ું જ,ે ‘તાંદળ�ની લીલી ભા� તોડો.’ �યાર ેમ� ક�ું જ,ે ‘એમાં તો
�વ છે, તે અમે નિહ તોડીએ.’ પછી એક જણે તરવાર ઉઘાડી કરીને ડારો કય�, તો પણ અમે લીલી ભા� ન તોડી,
એવો અમારો દયાવાળો �વભાવ છે; તો પણ જો કોઈક ભગવાનના ભ�ને �ૂર �િ�એ કરીને જોતો હોય ને તે જો
પોતાનો સગો વહાલો હોય તોય પણ �ણીએ જ,ે ‘તેની આંખ ફોડી નાંખીએ અને હાથે કરીને જો ભગવાનના ભ�ને
દુઃખવે તો તે હાથને કાપી નાંખીએ;’ એવો તેનો અભાવ આવે છે, પણ �યાં દયા નથી રહેતી. અને એવો જનેે
ભગવાનનો ને ભગવાનના ભ�નો પ� હોય તેને જ ભગવાનનો પૂરો ભ� કહેવાય.”

26. ગઢડા મ�ય ૬૧ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમેાં �ણ વાનાં હોય તે પાકો સ�સંગી કહેવાય. તે �ણ વાનાં તે કયા ? તો એક તો
પોતાને ઈ�દેવે જ ેિનયમ ધરા�યાં હોય, તે પોતાના િશર સાટે �ઢ કરીને પાળે પણ એ ધમ�નો કોઈ િદવસ �યાગ ન કર.ે
અને બીજો ભગવાનના �વ�પનો જ ેિન�ય, તે અિતશય �ઢપણે હોય પણ તેમાં કોઈ સંશય નાખે તો સંશય પડે નિહ
ને પોતાનું મન સંશય નાખે તોય પણ સંશય પડે નિહ; એવો ભગવાનનો અડગ િન�ય હોય. અને �ીજો પોતાના
ઈ�દેવને ભજતા હોય એવા જ ેસ�સંગી વૈ�ણવ તેનો પ� રાખવો, તે જમે માબાપ દીકરા-દીકરી તેનો પ� રાખે છે, અને
જમે પુ� હોય તે પોતાના િપતાનો પ� રાખે છે, અને જમે �ી હોય તે પોતાના પિતનો પ� રાખે છે; તેમ ભગવાનના
ભ�નો પ� રાખવો. એ �ણ વાનાં જમેાં પિરપૂણ� હોય તે પાકો સ�સંગી કહેવાય. અને હિરભ�ની સભામાં મોઢા
આગળ આવીને બેસતો હોય, �યાર ેબી�ને એમ જણાય જ,ે ‘એ મોટેરો સ�સંગી છે.’ પણ મોટેરાની તો એમ પરી�ા છે
જ,ે ગૃહ�થ હોય તે તો પોતાનું જ ેસવ��વ તે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને અથ� કરી રાખે અને સ�સંગને અથ� માથું દેવું
હોય તો દે. અને જ ેઘડીએ પોતાના ઈ�દેવ આ�ા કર ેજ,ે ‘તું પરમહંસ થા.’ તો તે ત�કાળ પરમહંસ થાય. એવા જનેા
લ�ણ હોય, તે હિરભ�ની સભાને આગળ બેસે અથવા વાંસે બેસે પણ તેને જ સવ� હિરભ�માં મોટેરો �ણવો. અને
જ ે�યાગી હોય તે �ાર ેદેશ-પરદેશમાં �ય ને �યાં કનક-કાિમનીનો યોગ થાય તોય પણ તેમાં ફેર પડે નિહ અને
પોતાના જ ેજ ેિનયમ હોય તે સવ� �ઢ કરીને રાખે, તે સવ� �યાગીમાં મોટેરો કહેવાય.

27. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.6)

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

28. વરતાલ ૬ ( para.2)

પછી ચીમનરાવ�એ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �વ �ાર ે�થમ �લયકાળે કારણ શરીર ેયુ� થકા માયાને િવષે
લીન હતા, પછી સૃિ�સમયને િવષે એ �વોને �થૂળ, સૂ�મ દેહની �ાિ� થઈ તથા દેવ, મનુ�ય, પશુ, પ�◌ી આિદક�પ
જ ેિવિચ�પણું થયું, તે કમ� કરીને થયું ? અથવા ભગવાનની ઈ�છાએ કરીને થયું ? અને જો કમ� કરીને થયું, એમ કહીએ
તો જનૈ મતની સ�યતા થાય, અને જો ભગવાનની ઈ�છાએ કરીને થયું, એમ કહીએ તો ભગવાનને િવષે િવષમપણું ને
િનદ� યપણું આવે; માટે એ જવેી રીતે હોય તેવી રીતે કૃપા કરીને કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ �� તમને
પૂછતા આવડયો નિહ. કેમજ,ે જ ેકારણ શરીર છે તેને િવષે �થૂળ, સૂ�મ એ જ ેબે દેહ, તે બીજવૃ��યાયે કરીને ર�ા છે,
માટે એને કારણ શરીર કહે છે. અને એ જ ેકારણ શરીર છે તે અિવ�ા�ક છે ને અનાિદ છે ને સંિચત કમ� યુ� છે. અને
જમે બીજને ફોતરાને િન�ય સંબંધ છે અને ભૂિમને ને ગંધને જમે િન�ય સંબંધ છે, તેમ �વને ને કારણ શરીરને િન�ય
સંબંધ છે અને જમે પૃ�વીને િવષે બીજ ર�ાં છે. તે વષા�કાળે જળના યોગને પામીને ઊગી નીસર ેછે, તેમ માયાને િવષે
કારણ શરીર ેયુ� થકા ર�ા એવા જ ે�વ, તે ઉ�પિ�કાળને િવષે ફળ�દાતા એવા જ ેપરમે�ર, તેની �િ�ને પામીને
પોતપોતાનાં કમ�ને અનુસાર ેનાના �કારના દેહને પામે છે. અને નાિ�તક એવા જ ેજનૈ છે તે તો કેવળ કમ�ને જ કતા� કહે
છે, પણ પરમે�રને કમ�ફળ�દાતા નથી કહેતા. તે નાિ�તકનો મત ખોટો છે. માટે એકલું કાળનું જ બળ કોઈ કહે તે પણ
�માણ નિહ, ને એકલું કમ�નું બળ કોઈ કહે તે પણ �માણ નિહ, ને એકલું પરમે�રની ઈ�છાનું બળ કોઈ કહે તે પણ
�માણ નિહ, એ તો જ ેસમે જનેું �ધાનપણું હોય તે સમે શા�માં તેનું જ �ધાનપણું ક�ું હોય, પણ સવ� ઠેકાણે એનું એ
લેવું નિહ. કેમ જ,ે �ાર ે�થમ આ િવ� ર�યું �યાર ે�થમનો જ ેસ�યયુગ, તેને િવષે સવ� મનુ�યના સંક�પ સ�ય થતા
અને સવ� �ા�ણ હતા અને મનમાં સંક�પ ધાર ે�યાર ેસંક�પમા�ે કરીને જ પુ�ની ઉ�પિ� થતી અને સૌને ઘેર ક�પવૃ�
હતા અને જટેલાં મનુ�ય હતા તે સવ� પરમે�રનું જ ભજન કરતા. અને �ાર ે�ેતાયુગ આ�યો �યાર ેમનુ�યના સંક�પ
સ�ય ર�ા નિહ, �ાર ેક�પવૃ� હેઠે �ય �યાર ેસ�ય સંક�પ થાય અને �ીનો �પશ� કર ે�યાર ેપુ�ની ઉ�પિ� થાય. અને
�ાર ે�ાપરયુગ આ�યો �યાર ે�ીનો અંગસંગ કર ે�યાર ેપુ�ની ઉ�પિ� થાય. અને એવી રીતે જ ેસ�યયુગ, �ેતાયુગની
રીત તે સવ� સ�યયુગ, �ેતાયુગમાં ન હોય, એ તો �થમ સ�યયુગ ને �થમ �ેતાયુગ હતા તેમાં હતી. એવી રીતે �ારે
શુભ કાળ બળવાનપણે �વત�, �યાર ે�વના અશુભ કમ�ના સામ�ય�ને �યૂન કરી નાખે છે. અને �ાર ેઅિતશય દુિભ��
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વષ� આવે �યાર ેસવ� ��ને દુઃખ આવે અથવા ભાર ેલડાઈ થાય �યાર ેલ�ાવિધ માણસ એકકાળે મરાઈ �ય છે; �યારે
શું બધાયનું એક ભેળે શુભ કમ� ખૂટી ગયું ? એ તો અશુભ કાળની જ અિતશય સામથ� છે, તેણે �વના શુભ કમ�ના
બળને હઠાવી દીધું. માટે �ાર ેબળવાન કાળનો વેગ �વત� �યાર ેકમ�નો મેળ રહે નિહ, કમ�માં સુખ લ�યું હોય તે દુઃખ
થઈ �ય ને કમ�માં �વવું લ�યું હોય તે કાળે કરીને મરી �ય. એવી રીતે �ાર ેબળવાન કાળનો વેગ હોય �યાર ેકાળે
કરીને જ સવ� થાય છે, એમ શા�માં લ�યું હોય. અને �ાર ેઘણાક મનુ�ય ભગવાનના એકાંિતક ભ� થાય છે, �યારે
કિળયુગને િવષે પણ સ�યયુગ થાય છે. એ ઠેકાણે એકાંિતક ભ�ના જ ેભગવાનની ભિ� સંબંધી શુભ કમ� તેનું જોર
શા�માં ક�ું હોય, પણ કાળનું જોર ક�ું ન હોય. તે વાતા�ને ���ા િવના નાિ�તક મતવાળા છે તે કેવળ કમ�ને જ
સવ�કતા� કહે છે, પણ એમ નથી �ણતા જ,ે એ તો ભગવાનના એકાંિતક જ ેભ� તેના કમ�નું સામ�ય� ક�ું છે, પણ
િવમુખ �વના કમ�નું એવું સામ�ય� ક�ું નથી. અને �ાર ેભગવાન એવો સંક�પ ધારીને �કટ થાય છે જ,ે ‘આ દેહે
કરીને તો પા�-કુપા� જ ેજ ે�વને મારી મૂિત�નો યોગ થાય, તે સવ�નું ક�યાણ કરવું છે.’ �યાર ેકાળનું ને કમ�નું કાંઈ
સામ�ય� રહે નિહ, �યાર ેતો એકલું પરમે�રનું જ સામ�ય� રહે છે. તે �ાર ેભગવાને કૃ�ણાવતાર ધાય� �યાર ેમહાપાપણી
જ ેપૂતના, તેણે ભગવાનને ઝેર પાયું. તેને �ીકૃ�ણ ભગવાને પોતાની માતા જ ેયશોદા� તે બરોબર ગિત આપી. અને
બી� પણ મહાપાપી દૈ�ય હતા તે ભગવાનને મારવા આ�યા હતા, તેને પણ �ીકૃ�ણ ભગવાન પરમપદ આપતા હવા.
ને બી� પણ જ ેજ ેભાવે કરીને �ીકૃ�ણ ભગવાનના સંબંધને પા�યા તે સવ�નું ક�યાણ કયુ�. માટે એ ઠેકાણે તો
પરમે�રનું જ બળ અિતશય ક�ું છે પણ કાળનું કે કમ�નું કાંઈ સામ�ય� નથી ક�ું. માટે જ ેઠેકાણે જવેું �કરણ તે ઠેકાણે
તેવું �ણવું.”

29. ગઢડા અં�ય ૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ સવ� હિરભ� ��યે બો�યા જ,ે”અમારા અંતરનો જ ેિસ�ાંત છે તે કહીએ છીએ જ,ે જનેે પોતાનું
ક�યાણ ઈ�છવું તેને તો ભગવાન ને ભગવાનના સાધુ એથી ઉપરાંત બીજંુ કાંઈ જગતમાં સુખદાયી નથી. માટે જમે
પોતાના શરીરને િવષે �વને આ�બુિ� વત� છે તેવી ભગવાન ને ભગવાનના સંતને િવષે આ�બુિ� રાખવી જોઈએ
અને ભગવાનના ભ�નો પ� �ઢ કરીને રા�યો જોઈએ. અને તે પ� રાખતા થકા આબ� વધો અથવા ઘટો, અથવા
માન થાઓ કે અપમાન થાઓ, અથવા દેહ �વો કે મરો, પણ કોઈ રીતે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો પ� મૂકવો
નિહ; ને એમનો અભાવ આવવા દેવો નિહ અને ભગવાનના ભ� જવેા દેહ ને દેહના સગાંસંબંધીને વહાલા રાખવા
નિહ. એવી રીતે જ ેહિરભ� વત� તેને અિત બળવાન એવા જ ેકામ, �ોધાિદક શ�ુ તે પણ પરાભવ કરી શકતા નથી.
અને જ ેભગવાનનું ��પુર ધામ છે તેને િવષે ભગવાન સદાય સાકાર મૂિત� િવરાજમાન છે અને ભગવાનના ભ� પણ
એ ભગવાનના ધામમાં મૂિત�માન થકા ભગવાનની સેવાને િવષે રહે છે. તે ભગવાનનો જનેે ��ય� �માણ �ઢ આશરો
હોય તેને મનમાં એવી બીક ન રાખવી જ,ે ‘હંુ રખે મરીને ભૂત �ેત થઉં કે રખે ઈ��લોકને જ પામું કે રખે ��લોકને જ
પામું.’ એવી આશંકા મનમાં રાખવી નિહ. કેમ જ,ે જ ેએવો ભગવાનનો ભ� હોય તે તો ભગવાનના ધામને જ પામે,
પણ વચમાં �ાંય તેને ભગવાન રહેવા દે નિહ. અને એ ભ�જન હોય તેને પણ પોતાનું જ ેમન છે તેને પરમે�રના
ચરણારિવંદને િવષે �ઢ કરીને રાખવું. જમે વ�ની પૃ�વી હોય તેમાં વ�ની ખીલી ચોડી હોય તે કોઈ રીતે ઊખડે નિહ,
તેમ ભગવાનનના ચરણારિવંદને િવષે પોતાના મનને �ઢ રાખવું. અને એવી રીતે જ ેભગવાનના ચરણારિવંદને િવષે
પોતાના મનને રાખે; તેને મરીને ભગવાનના ધામમાં જવું એમ નથી. એ તો છતે દેહે જ ભગવાનના ધામને પામી ર�ો
છે.” એમ વાતા� કરીને ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને સવ� સભાને ઊઠવાની આ�ા કરી.

30. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.10)

પછી િશવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનનો ભ� તો હોય પણ જનેે �ી�મહારાજ ેક�ું એવો જ ેસાર-અસારનો
િવવેક તે ન હોય ને વૈરા�ય પણ ન હોય, તેને એવો િવવેક તથા ભગવાન િવના બી� પદાથ�માં વૈરા�ય તે કેમ થાય ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો �થમ જ ભગવાનમાં �ઢ હેત થઈ �ય તો િવવેક ને વૈરા�ય તે હેતને યોગે કરીને
�કટ થાય છે. અને જનેે જ ેપદાથ�માં હેત થાય છે તેને હેત કહીએ અથવા કામના કહીએ. તે જ ેજ ેપદાથ�માં હેત હોય ને
તેમાં જો કોઈક અંતરાય કર ેતો તે ઉપર �ોધ થઈ �ય છે. તે માણસના દેહમાં તો થાય પણ પશુને પણ �ોધ થઈ �ય
છે. જમે પાડો હોય તે કામનાએ કરીને ભ�સ ઉપર આસ� થયો હોય ને બીજો પાડો આવે તો તેને મારી નાંખે છે, એવી
રીતે પશુ- પ�◌ીમાં સવ�� દેખાય છે. તેમ જનેે ભગવાનને િવષે �ઢ �ીિત હોય તેને જ ેપદાથ� તે �ીિતમાં અંતરાય કરવા
આવે તો તે ઉપર તુરત �ોધ થઈ �ય ને તે પદાથ�નો ત�કાળ �યાગ કર.ે માટે જો ભગવાનમાં �ઢ હેત હોય તો એની મેળે
જ વૈરા�ય ને િવવેક થઈ આવે છે.”

31. ગઢડા અં�ય ૩૫ ( para.5)
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અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “સાધુના �ોહનું શા�માં સવ� કરતા અિધક પાપ ક�ું છે, તેનું શું કારણ છે
? તો એ સાધુના �દયને િવષે સા�ાત્ �ીકૃ�ણ ભગવાન ર�ા છે. માટે સાધુનો �ોહ કર ે�યાર ેભગવાનનો �ોહ થાય છે.
કેમ જ,ે સાધુનો �ોહ કર ે�યાર ેતેના �દયમાં ર�ા જ ેભગવાન તે દુઃખાય છે; �યાર ેએ ભગવાનના �ોહનું અિધક પાપ છે.
માટે સંતના �ોહનું સવ� કરતા અિધક પાપ ક�ું છે. અને કંસ, િશશુપાલ, પૂતના એ આિદક જ ેદૈ�ય; તેમણે ભગવાનનો
�ોહ કય� ને તેનું પણ ભ�ની પેઠે ભગવાને ક�યાણ કયુ� તેનો શો અિભ�ાય છે ? જ,ે એ દૈ�યે વૈરબુિ�એ કરીને પણ
ભગવાનનું િચંતવન કયુ� �યાર ેભગવાને એમ ���ું જ,ે ‘વૈરબુિ�એ કરીને પણ એ દૈ�યે મા�ં િચંતવન કયુ� ને મારા
સંબંધને પા�યા, માટે માર ેએનું ક�યાણ કરવું.’ એવી રીતે એને િવષે ભગવાનની દયાનું અિધકપણું �ણવું. અને વળી
એમ �ણવું જ,ે ‘એ વૈરબુિ�એ કરીને આશયા� તેનું પણ ભગવાને ક�યાણ કયુ�, તો જ ેભ� ભિ�એ કરીને એનો
આશરો લેશે ને ભગવાનને ભિ�એ કરીને રા� કરશે તેનું ભગવાન કેમ ક�યાણ નિહ કર ે? કરશે જ.’ એવી રીતે
ભગવાનની દયાનું અિધકપણું જણાવીને મનુ�યને ભગવાનની ભિ�માં �વતા�વવા, એવો અિભ�ાય શા�ના
કરનારાનો છે. પણ એમ નથી જ,ે ‘દૈ�યની પેઠે ભગવાનનું અણગમતું કરવું. માટે ભગવાનની ઉપર વૈરભાવ રાખીને જે
ભગવાનનો �ોહ કર ેને અણગમતું કર,ે તેને તો દૈ�ય જ �ણવા. અને એ પ� તો દૈ�યનો છે અને જમે ભગવાનનું ગમતું
હોય તે �માણે જ વત�વું, ને ભિ� કરવી, ને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને રા� કરવા, એવો ભગવાનના ભ�નો
પ� છે.”

32. 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 �િત પ�◌ી હોય, તેણે તેનો બાપ મારી નાં�યો હોય, તો તેની તેને બહુ દા�ય થાય ને તે દાઝય થતી હોય ને
વળી તેનો દીકરો મારી નાંખે ને વળી ભાઈને મારી નાંખે ને વળી બાયડીને લઈ �ય ને વળી માને લઈને મુસલમાનને
આપે ને વળી ગામગરાસ ઝંૂટી લે; એવી રીતે જમે જમે એનો પરાભવ કર ેતેમ તેમ એને બહુ મનમાં દા�ય થાય ને
��ત, �વ��માં સવ�કાળે એને એ વાતનો જ આલોચ રહે. તેમ જનેે આ બે વાતનો િનરંતર આલોચ રહે �યાર ેએને એ
�ાન િસ� થાય અને એને ગમે તેવો આપ�કાળ પડે તો તેને િવષે એની સહાય કર.ે અને જમે િવશ�યકરણી ઔષિધ
લાવીને હનુમાન�એ રામચં�ને પીવાડી, �યાર ેજ ેદેહમાં શ�ય લા�યા હતા તે સવ� એની મેળે દેહથી બાહેર નીકળી
ગયા. તેમ જનેે આ બે વાત મનમાં લાગી ગઈ હોય, તેને ઇિ��યોને િવષયભોગની ઈ�છા રહી છે એ શ�ય છે તે સવ�
નીકળી �ય. કહેતાં િવષયભોગમાંથી એની ઇિ��યોની વૃિ� નીકળીને એક ભગવાનમાં વળગે. અને સ�સંગી પણ એને
જ કહીએ; કેમ જ,ે સ�ય�પ એવો જ ેપોતાનો આ�ા તથા સ�ય�પ એવા જ ેભગવાન તેનો જનેે આવી રીતે સંગ થયો,
તેને સ�સંગી કહીએ. અને આ બે �કાર ેજ ેવાતા� છે તેને દૈવી �વ સાંભળે �યાર ેતેના �દયમાં લાગીને રગરગમાં �વત�
�ય અને જ ેઆસુરી �વ હોય ને તે સાંભળે, �યાર ેતેને તો કાનથી બાહેર જ નીકળી �ય, પણ �દયમાં ઊતર ેનિહ.
જમે �ાન હોય ને તે ખીર ખાય, તે તેના પેટમાં રહે જ નિહ વમન થઈ �ય. ને ખીર જવેું કાંઈ ભોજન સરસ ન કહેવાય,
તો પણ તે �ાનના પેટમાં રહીને રગરગમાં �વત� નિહ, ને તે ખીરને માણસ ખાય �યાર ેતેને પેટમાં રહે ને રગરગમાં �વત�
ને બહુ સુખ થાય. તેમ �ાન જવેો જ ેઆસુરી �વ, તેના �દયમાં તો આ વાત પેસે જ નિહ ને માણસ જવેો જ ેદૈવી �વ,
તેના �દયમાં ઊતર ેને રગરગમાં �યાપી �ય.

(કુલ: 60)


