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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. 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.

2. ગઢડા �થમ ૪૪ ( para.4)

પછી ગામ વસોના િવ� વાલા �ુવ તેણે �� પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ! દેહ અને દેહના સંબંધીને િવષે અહંમમ�વપણાના
ઘાટ થાય છે તે કેમ ટળે?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો એ �વને િવપરીત ભાવના થઈ છે જ,ે ‘પોતાને
દેહથી પૃથક્ જ ે�વા�ા તે �પે નથી માનતો ને દેહ�પે માને છે.’ અને એ �વા�ાને િવષે દેહ તો કેવી રીતે વળ�યો

mailto:vadtaldhamvikas@gmail.com


8/5/2019 પિત�તા

localhost/save%5d/પિત�તા.php 2/6

છે ? તો જમે કોઈક પુ�ષ હોય તેણે દર�ને ઘેર જઈને ડગલો િસવાડીને પહેય�, �યાર ેતે એમ માને જ,ે ‘દર� તે મારો
બાપ છે ને દરજણ તે મારી મા છે,’ એમ જ ેમાને તે મૂખ� કહેવાય. તેમ આ �વને આ દેહ�પ જ ેડગલો તે �ારકે તો
�ા�ણ ને �ા�ણી થકી ઉ�પ� થાય છે અને �ારકે તો નીચ �િતમાંથી ઉ�પ� થાય છે તથા ચોરાશી લાખ �િત
થકી દેહ ઉ�પ� થાય છે. તે દેહને િવષે પોતાપણું માને અને તે દેહના માબાપને પોતાનાં માબાપ માને તે મૂખ� કહેવાય
અને તેને પશુ જવેો �ણવો. અને ચોરાશી લાખ �તમાં જ ેપોતાની મા, બોન, દીકરીઓ અને �ીઓ છે તે પિત�તાનો
ધમ� એકે પાળતી નથી, માટે જ ેએવા સગપણને સાચું માને છે તેને અહંમમ�વના ઘાટ કેમ ટળશે ? અને આવી રીતની
સમજણ િવના જ�મભૂિમની જ ેદેશવાસના તે ટળવી ઘણી કઠણ છે. અને �ાં સુધી દેહને પોતાનું �પ માને છે �યાં
સુધી એની સવ� સમજણ વૃથા છે અને �ાં સુધી વણ�નું કે આ�મનું માન લઈને ફર ેછે �યાં સુધી એને િવષે સાધુપણું
આવતું નથી, માટે દેહ ને દેહના સંબંધીને િવષે અહંમમ�વનો �યાગ કરીને અને પોતાના આ�ાને ���પ માનીને
અને સવ� વાસનાનો �યાગ કરીને �વધમ�માં ર�ો થકો જ ેભગવાનને ભજ ેછે તે સાધુ કહેવાય છે. અને જનેે એવું
સાધુપણું આ�યું તેને ને પુ�ષો�મ ભગવાનને કાંઈ છેટંુ રહેતું નથી અને બીજંુ સવ� થાય પણ એવી સાધુતા આવવી તો
ઘણી કઠણ છે અને એવો સાધુ તો હંુ છંુ જ,ે ‘માર ેવણા��મનું લેશમા� માન નથી.’ એવી રીતે �ી�મહારાજ બો�યા તે
તો પોતાના ભ�ને િશ�ાને અથ� છે એમ �ણવું અને પોતે તો સા�ાત્ પુ�ષો�મનારાયણ છે.

3. ગઢડા �થમ ૭૨ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! કા�યને િદવસ તમે દાદાખાચર આગળ બહુ �ડી વાતા� કરી હતી, તે
વાતા� સાંભળવાની અમાર ેસવ�ને ઘણી ઈ�છા છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનના ભ�ને ભગવાનનો
િન�ય માહા��યે સિહત હોય ને સંતનું ને સ�સંગીનું માહા��ય ઘણું �ણતો હોય ને તે ભ�નું જો કમ� કઠણ હોય ને
કાળ પણ કઠણ હોય તો પણ તે ભ�ને એવી ભિ�નું અિતશય બળ છે તે કાળ ને કમ� એ બેય મળીને તેનું ભૂંડંુ કરી
શકતા નથી. અને જનેે ભગવાન ને ભગવાનના સંતને િવષે જો િન�ામાં કાંઈક ફેર હોય તો તેનું ભગવાન �ડંુ કરવાને
ઈ�છે તોય પણ �ડંુ થતું નથી. અને જ ેગરીબને કલપાવે તેનું તો કોઈ રીતે �ડંુ જ થાય નિહ અને મહાભારતમાં ભી�મ
િપતાએ રા� યુિધિ�રને એમ ક�ું છે જ,ે ‘જો તું ગરીબને ક�પાવીશ તો તું તારા વંશે સિહત બળીને ભ�મ થઈ જઈશ.’
માટે ભગવાનનો ભ� હોય અથવા કોઈ બીજો હોય, પણ ગરીબ મા�ને લેશમા� દુઃખવવો નિહ અને જો ગરીબને
દુઃખવે તો તેનું કોઈ �કાર ેસા� થાય નિહ અને જો ગરીબને દુઃખવે તો ��હ�યા જટેલું પાપ થાય છે. અને તેમ જ
કોઈકને માથે જુઠંુ કલંક દેવું તે પણ ��હ�યા જવેું જ છે; અને જો સાચું કલંક હોય તો પણ તેને એકાંતે તેડીને તેનું �ડંુ
થાય એમ કહેવું પણ તેને ફજતે કરવો નિહ અને તેમ જ પાંચ �કારની જ ે�ીઓ છે તેનો જો ધમ� ભંગ કરાવે તો તેને પણ
��હ�યાનું પાપ લાગે છે, તે પાંચ �કારની �ીઓ કઈ ? તો એક તો પોતાને શરણે આવી હોય અને બી� તે પોતાની
�ી હોય અને �ત-ઉપવાસને િદવસે પોતાનો સંગ કરવા ન ઈ�છતી હોય અને �ી� તે પિત�તા હોય અને ચોથી તે
િવધવા �ી અને પાંચમી તે િવ�ાસી �ી, એ પાંચ �કારની �ીઓને સંગાથે જો �યિભચાર કર ેતો તેને ��હ�યાનું
પાપ લાગે છે. તેમાં જ ેિવધવા �ી છે તેનું જો મન કુમાગ�ને િવષે ડોલતું હોય તો તેને સમ�વીને ધમ�માં રાખવી.”

4. સારંગપુર ૧૪ ( para.3)

એવી રીતે �ી�મહારાજ એટલી વાત કરીને પછી બો�યા જ,ે “�યો હવે અમે એક �� પૂછીએ,” પછી મુિનએ ક�ું જ,ે
“પૂછો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મહાભારતના ઉ�ોગપવ�ને િવષે સન�સ�ુત ઋિષએ ધૃતરા��  ��યે ક�ું છે જ,ે
‘એક તો �માદ અને બીજો મોહ એ બેયનો જ ે�યાગ કર ેતે સવ� �કાર ેભગવાનની માયાને તરી ર�ો છે અને �માદ ને
મોહ એનું જ નામ માયા છે.’ માટે આપણે �યાગી એવા ભગવાનના ભ� કહેવાઈએ છીએ ને તેમાં જનેે �માદને મોહ
વત�તા હશે ને ભગવાનના મિહમાનું બળ લઈને તે ભ� �માદ ને મોહને ટા�યાનો ખટકો નિહ રાખતો હોય, તે ભ�ને
દેહ છતે કેવું સુખ હશે અને મરીને તે કેવા સુખને પામશે? એ �� છે.” પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “જે
ભગવાનનો ભ� હોય તે ભગવાનનું માહા��ય અિતશય િવચારીને �માદ કે મોહ ન ટળે તો પણ તેની કાંઈ ઝાઝી
િચંતા રાખે નિહ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય ને તેને �માદ ને મોહ વત�તા હોય ને તેને
ટા�યાનો ખટકો રાખે તેને ખો� કેટલી છે, અને જ ેટા�યાનો ખટકો ન રાખે તેમાં શો િવશેષ છે ?” પછી
�વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “ભગવાનનું બળ રાખે ને સાધનનું બળ ન રાખે, માટે એ િવશેષ જ છે તો.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે �માદ ને મોહ�પ શ�ુ ર�ા છે તોય પણ જ ેગાફલ રહે છે તેને તો તમે �ે� કહો છો,
જમે પિત�તા �ી હોય ને તે પોતાના પિતની બીકે ને પિત�તાનો ધમ� રા�યાની બીકે અિતશય મનમાં ખટકો રાખીને
કોઈ પુ�ષ સાથે હસીને તાળી લે નિહ, અને તેને એમ મનમાં બીક રહે જ,ે ‘જો હંુ ગાફલાઈ રાખીશ તો મારો પિત મને
�યિભચાિરણી �ણશે તો મારી સેવા અંગીકાર નિહ કર ેએટલે માર ેપિત�તાના ધમ�માં ખો� પડશે.’ એવું �ણીને
મનમાં ખટકો રાખે છે. તેમ જ ેભ� એ પિત�તાના જવેી ભિ� રાખે ને �માદને ને મોહને ટાળવાનો ખટકો રાખે તેને
તો તમે મૂળગી ખો� બતાવો છો. અને વળી જમે કોઈક �ી પોતાને મનમાં આવે તે પુ�ષ સાથે તાળીયો દેતી ફર ેને
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પિત�તાનો ધમ� પાળવાનો ખટકો ન રાખે, તેમ જ ેભ� �માદને મોહને ટા�યાનો ખટકો ન રાખે તેને તો તમે �ે�
બતાવો છો, એ તે શું તમારી એવી અવળી સમજણ છે કે કેમ છે ? અને જ ેગાફલાઈ રાખશે ને તે ભગવાનનો ભ�
હશે, તો તેને �માદ ને મોહ એ બે શ�ુ ન�યા િવના નિહ રહે, જમે મિદરા પીવે તથા ભાં�ય પીવે તો જમે િવમુખને કેફ
ચડે છે તેમ જ ભગવાનનો ભ� હોય તેને પણ કેફ ચડે ને ગાંડો થાય, તેમ મિદરા ને ભાં�ય�પ જ ે�માદ ને મોહ તે તો
જમે િવમુખ �વને નડે તેમ જ ભગવાનના ભ�ને પણ નડે. અને િવમુખમાં ને હિરભ�માં એટલો જ ફેર છે જ,ે
‘િવમુખને એ બે શ�ુ ટળે નિહ અને ભગવાનનો ભ� જો ખટકો રાખીને ટાળવાનો ઉપાય કર ેતો એ બે શ�ુ નાશ
પામી �ય.’ એટલો ભગવાનના ભ�ને િવશેષ છે. અને જ ેગાફલાઈ રાખે તે તો ભગવાનનો ભ� હોય તોય સારો
નિહ.”

5. લોયા ૨ ( para.2)

પછી કીત�નની સમાિ� થઈ રહી �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� પરમહંસ સાંભળો, હંુ તમને એક �� પૂછંુ છંુ”.
�યાર ેમુિન બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! પૂછો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ સ�સંગમાં હિરભ�ને �ાર ેમૃ�યુનો
ભય ટળી �ય ને દેહ છતે જ પોતાનું ક�યાણ મનાઈ �ય ?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ જવેો આવ�યો તેવો ઉ�ર કય�,
પણ �ી�મહારાજના ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી બી� પરમહંસ બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! એ ��નો ઉ�ર તો
તમે જ કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તમે �ાં સુધી કીત�ન બો�યા �યાં સુધી અમે એનો િવચાર કય� છે, તે
અમારી નજરમાં તો એમ આ�યું છે જ,ે ચાર �કારના હિરભ� હોય તેને મૃ�યુનો ભય નાશ પામે છે અને કૃતાથ�પણું
મનાય છે. તે ચાર �કારના હિરભ�ની િવિ� એક તો િવ�ાસી, બીજો �ાની, �ીજો શૂરવીર, ચોથો �ીિતવાળો; એ
ચાર �કારના જ ેભ� તેને તો મૃ�યુનો ભય નથી રહેતો અને દેહ છતે કૃતાથ�પણું મનાય છે. હવે એ ચાર �કારના
ભ�ના લ�ણ કહીએ છીએ. તેમાં જ ેિવ�ાસી હોય તે તો ��ય� ભગવાન ને તેના સાધુ તેના વચનને િવષે અિતશય
િવ�ાસને પા�યો છે; માટે તે ભગવાનના િન�યના બળ વડે કરીને મૃ�યુનો ભય રાખે નિહ અને એમ �ણે જ,ે ‘મને
��ય� પુ�ષો�મ ભગવાન મ�યા છે માટે હંુ કૃતાથ� છંુ.’ અને �ાનીને તો આ��ાનનું બળ હોય, તે એમ માને જ,ે ‘હંુ
તો ���વ�પ એવો ભગવાનનો ભ� છંુ;’ માટે એને પણ મૃ�યુનો ભય હોય નિહ. અને શૂરવીર હોય તે થકી તો
ઇિ��યો તથા અંતઃકરણ એ સવ� થરથર કંપતા રહે અને બી� કોઈથી પણ ડર ેનિહ, માટે એને કોઈ રીતે પરમે�રની
આ�ામાં ભંગ થાય નિહ. માટે પોતાને કૃતાથ�પણું માને અને મૃ�યુનો �ાસ તેના મનમાં લેશમા� પણ હોય નિહ. અને
ચોથો જ ે�ીિતવાળો તેને તો પિત�તાનું અંગ છે. જમે પિત�તા �ી હોય તેને પોતાના પિત િવના બીજ ેઠેકાણે વૃિ�
ડોલે નિહ ને એક પોતાના પિતને િવષે જ �ીિત રાખે, તેમ તે ભગવાનનો ભ� તે પિત�તાની પેઠે પોતાના પિત એવા
જ ેભગવાન તેને િવષે જ �ીિત રાખે. માટે પોતાને કૃતાથ�પણું માને અને તેને મૃ�યુનો ભય પણ લેશમા� હોય નિહ. અને
એ ચાર અંગ માંિહલું એક �ધાન હોય ને બી� �ણ ગૌણ હોય તો પણ જ�મ-મૃ�યુના ભય થકી તર ેછે; અને ચાર
માંિહલું એક પણ ન હોય તેને તો મૃ�યુનો ભય ટળે નિહ.” એટલી વાતા� કરીને પછી �ી�મહારાજ સવ� પરમહંસ તથા
હિરભ� ��યે બો�યા જ,ે “એ ચાર માંિહલાં જનેે જ ેઅંગ �ધાનપણે વત�તા હોય તે કહો.” પછી પરમહંસ સમ�ને જ ેજે
અંગ વત�તા હતા તે ક�ા અને હિરભ�ને પણ જનેે જ ેઅંગ વત�તા હતા તે ક�ા; તે સાંભળીને �ી�મહારાજ ઘણા
�સ� થયા. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ચાર અંગમાંથી જનેે શૂરવીરનું અંગ હોય તે સવ� આવીને અમાર ેપગે
લાગો.” પછી જનેે જનેે શૂરવીરનાં અંગ વત�તા હતા, તે સવ� �ી�મહારાજના ચરણારિવંદને છાતીમાં લઈને પગે લા�યા.

6. લોયા ૧૧ ( para.3)

�યાર ેવળી �ી�મહારાજને શુકમુિનએ �� કય� જ,ે “એ સ�શા� થકી સ�પુ�ષ જ ેતે કેવી સમજણનું �હણ કર ેછે ?
તે કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ સ�શા�ને િવષે જ એ ��નો ઉ�ર કય� છે જ,ે એક પુ�ષો�મનારાયણ
િવના બી� જ ેિશવ-��ાિદક દેવતા તેનું �યાન જ ેમો�ને ઈ�છતો હોય તેને કરવું નિહ અને મનુ�યને િવષે તથા
દેવતાને િવષે જ ેપુ�ષો�મનારાયણની રામકૃ�ણાિદક મૂિત�ઓ તેનું �યાન કરવું અને તેને િવષે પણ જ ેડા�ા છે, તે જ ેતે
�થાનકમાં એ રામકૃ�ણાિદક ભગવાનની મનુ�ય�પ મૂિત�ઓ રહી છે તે �થાનકને િવષે વૈકંુઠ, ગોલોક, �ેત�ીપ, ��પુર
એ લોકની ભાવના કર ેછે અને તે લોકોને િવષે ર�ા જ ેપાષ�દ તેની ભાવના રામકૃ�ણાિદકના પાષ�દ જ ેહનુમાન,
ઉ�વાિદક તેને િવષે કર ેછે, અને કોિટ કોિટ સૂય�, ચં�મા, અિ�� તેના �કાશ જવેી �કાશમાન એવી જ ેતે લોકોને િવષે
રહી પુ�ષો�મનારાયણની િદ�યમૂિત�ઓ તેની ભાવના તે રામકૃ�ણાિદકને િવષે કર ેછે. એવી રીતે જ ેસ�શા� થકી
સમજણનું �હણ કરીને િદ�યભાવે સિહત મનુ�ય�પ ભગવાનની મૂિત�નું �યાન કર ેછે તેને ભગવાનના અવતારની જે
મૂિત�યો તથા તે િવનાના જ ેઅ�ય આકાર તે બેયને િવષે સમપણું થાય જ નિહ. અને ભગવાનના અવતારની જ ેમૂિત�ઓ
તે છે તો િ�ભજુ અને તેને િવષે ચાર ભજુની ભાવના, અ�ભજુની ભાવના કહી છે, તે પણ ભગવાનની મૂિત� ને તે િવનાના
અ�ય આકાર તે બેમાં જ ેઅિવવેકી પુ�ષને સમભાવ થાય છે તેની િનવૃિ�ને અથ� કહી છે. અને જવેી ભગવાનની મૂિત�
પોતાને મળી હોય તેનું જ �યાન કરવું અને પૂવ� ભગવાનના અવતાર થઈ ગયા, તે મૂિત�નું �યાન ન કરવું અને પોતાને
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ભગવાનની મૂિત� મળી હોય તેને િવષે જ પિત�તાની પેઠે ટેક રાખવી. જમે પાવ�તીએ ક�ું છે જ,ે ‘કોિટ જ�મ લગ રગડ
હમારી, વ�ં શંભુ કે રહંુ કુમારી.’ એવી રીતે પિત�તાપણાની ટેક તે પણ ભગવાનનું �પ ને અ�ય �વનું �પ, તે બેયને
િવષે અિવવેકી પુ�ષને સમભાવ થાય છે તેની િનવૃિ�ને અથ� કહી છે; કેમ જ,ે પોતાને મળી જ ેમૂિત� તેને મૂકીને તેના જે
પૂવ� પરો� અવતાર થયા છે તેનું જો �યાન કર,ે તો તે ભગવાન િવના બી� જ ેદેવ-મનુ�યાિદક આકાર છે તેનું પણ
�યાન કર,ે માટે પિત�તાના જવેી ટેક કહી છે, પણ ભગવાનની મૂિત�યોને િવષે ભેદ નથી. આવી રીતે સ�પુ�ષની
સમજણ છે. માટે સ�શા�નું �વણ કરવું તે સ�પુ�ષ થકી જ કરવું, પણ અસ�પુ�ષ થકી સ�શા�નું કોઈ િદવસ �વણ
કરવું નિહ.”

7. 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�ો.”

8. ગઢડા મ�ય ૫ ( para.2)
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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
ભગવદીયનો પ� રા�યો જોઈએ અને િવમુખનો પ� �યા�યો જોઈએ. આ અમારી વાતા�ને સવ� અિત �ઢ કરીને
રાખ�ો.”

9. ગઢડા મ�ય ૧૯ ( para.3)

િલખાિવતં �વામી �ીસહ�નંદ� મહારાજના, સવ� પરમહંસ તથા સવ� સ�સંગી બાઈ-ભાઈ નારાયણ વાંચ�ો. બીજંુ,
અમારી આ�ા એમ છે જ,ે �ીકૃ�ણનારાયણ એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન, તેના જ ેઅવતાર તે ધમ�ના �થાપનને અથ�
તથા ��ચય�, અિહંસાિદક ધમ�, આ�િન�ા, વૈરા�ય અને માહા��યે સિહત ભિ�; એ ચાર ગુણે સંપ� એવા જે
પોતાના એકાંિતક ભ� તેને દશ�ન દેવાને અથ� ને તેમની ર�ા કરવાને અથ� તથા અધમ�નો ઉ�છેદ કરવાને અથ�
દેવમનુ�યાિદકને િવષે થાય છે. તે અવતારને િવષે પિત�તાના જવેી અન�યપણે િન�ા રાખવી. જમે સીતા�ને
�ીરામચં�ને િવષે િનદ�ષપણે િન�ા હતી, તેમ િન�ા રાખવી. અને એવા જ ેભગવાન તેની હેતે કરીને માનસી પ�ૂ
કરવી તથા દેહે કરીને નવ �કાર ેભિ� કરવી. અને જો એ �ીકૃ�ણનારાયણના અવતાર પૃ�વીને િવષે �કટ ન હોય તો
તેની જ ે�િતમા તેની પ�ૂ મને કરીને તથા દેહે કરીને ચંદન, પુ�પ, તુલસી આિદક સામ�ી વતે કરવી, પણ ભગવાન
િવના બી� દેવની ઉપાસના ન કરવી. અને જો બી� દેવની ઉપાસના કરીએ તો તેમાં મોટો દોષ લાગે છે ને
પિત�તાપણું �ય છે ને વે�યાના જવેી ભિ� થાય છે. માટે ભગવાનને િવષે સીતા ને �િ�મણીના જવેી ભિ� કરવી.
અને તે ભગવાનનું જ �યાન કરવું અને તે િવના બી� કોઈ દેવનું �યાન ન કરવું. બીજંુ, જ ેસાધુ િસ�ગિતને પા�યા હોય
ને સમાિધિન� હોય તેનું પણ �યાન ન કરવું. અને સવ�ને પોતપોતાના વણા��મ ધમ�ને િવષે �ઢપણે વત�વું. બીજંુ, આ જે
અમારી આ�ા છે તેને જ ેપુ�ષ �ઢપણે પાળશે તેને �ીકૃ�ણનારાયણને િવષે નારદના જવેી �ઢ ભિ� થશે અને આ
અમારી આ�ાને જ ે�ી માનશે તેને �ીકૃ�ણનારાયણને િવષે લ�મી� તથા રાિધકા� આિદક જ ેગોપીઓ, તેના જવેી
ભિ� થશે. અને આ અમારા વચનને જ ેનિહ માને તેની ભિ� વે�યાના જવેી થશે. સંવત્ ૧૮૭૮ના માગશર વિદ ૧૪
ને િદવસ લ�યો છે.” એવી રીતે કાગળ લખીને દેશદેશના સ�સંગી ��યે મોકલા�યો.

10. 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



8/5/2019 પિત�તા

localhost/save%5d/પિત�તા.php 6/6

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.

11. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.5)

અને પિત�તાનું જ ેઅંગ છે તે તો �જની ગોપીઓના જવેું જોઈએ. જમે ગોપીઓએ જ ેિદવસ થકી �ીકૃ�ણ ભગવાનનાં
ચરણારિવંદનો �પશ� કય� તે િદવસ થકી જટેલાં સંસાર સંબંધી જ ેસુખ તે સવ� ઝેર જવેા થઈ ગયા; તેમ જનેે પિત�તાના
અંગની ભિ� હોય તે ગમે તો ઈ�� જવેો �પાળો પુ�ષ હોય તથા દેવતા જવેો હોય તથા કોઈક રા� હોય ને તેને �ારે
દેખે, �યાર ેજમે સડેલ કૂતરાને દેખે અથવા િવ�ાને દેખે �યાર ેઅિતશય �લાિન પામીને �િ� પાછી ખ�ચી લે છે; તેમ �િ�
પાછી ખ�ચાઈ �ય, તે ઉ�મ પિત�તાની રીિત છે. તે માટે જનેી એક ભગવાનને િવષે જ પિતભાવે કરીને વૃિ� જોડાણી
છે તેનું બી� કોઈ પુ�ષને દેખીને મન રા� થાય જ નિહ.

12. ગઢડા અં�ય ૧૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મુિનમંડળ સમ�ત તથા ગૃહ�થ હિરભ� સમ�ત ��યે અમે �� પૂછીએ છીએ, તે
જથેી ઉ�ર થાય તે કર�ો. તે �� એ છે જ,ે ‘ભગવાનનો ભ� હોય તેને અવગુણવાળાનો �યાગ કરતા કાંઈ વાર લાગે
નિહ, પણ જમેાં અિતશય �ડા ગુણ હોય તેનો કેવી રીતે �યાગ થાય ? અને જમેાં �ડા ગુણ હોય તે તો પોતાના સંબંધી
હોય અથવા બીજો કોઈક હોય પણ ગુણવાન સંઘાથે સહેજ ેજ �ીિત થાય ને તે ગુણને યોગે કરીને જ ે�ીિત થઈ હોય તે
ટાળી ટળે જ નિહ; માટે ભગવાનના ભ�ને ભગવાન િવના બીજ ેઠેકાણે ગમે તેવો ગુણવાન હોય તેને સંગાથે �ીિત જ
ન થાય, એવો શો ઉપાય છે ? એ �� છે.” પછી મોટા મોટા સંત તેમણે જવેો ભા�યો તેવો ઉ�ર કય�, પણ
�ી�મહારાજના ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “�યો, અમે ઉ�ર કરીએ. એનો ઉ�ર એ છે
જ,ે જમે પિત�તા �ી હોય તેને પોતાનો પિત કંગાલ હોય, ને કુ�પ હોય, અથવા રોગી કે વૃ� હોય, તો પણ બી� જે
તાલેવર ને �પવાન અને યૌવનવાન પુ�ષ તેને જોઈને લેશમા� મનમાં ગુણ આવે નિહ. અને જ ેપિત�તા હોય તે તો
બી� પુ�ષ સામું ભાવે કરીને જુવે અથવા હસીને બોલે �યાર ેએનું પિત�તાપણું નાશ પામે. અને તે પિત�તાને ઘેર
કોઈક પ�ણા આ�યા હોય તો તેને અ� જળ આપે તથા પોતાના પિતના જ ેસંબંધી પુ�ષ તેને પણ અ� જળ આપે, તે
તો પિતના સંબંધી �ણીને આપે; પણ પોતાના પિતના જવેી બી� પુ�ષમા� સંગાથે લેશમા� �ીિત ન હોય. અને
પોતાના પિતના જવેો બી� પુ�ષનો ગુણ પણ ન આવે, ને પોતાના પિતની મર� �માણે જ વત�. એવી રીતે પિત�તા
�ીને પોતાના પિત સંગાથે �ઢ ટેક છે. તેમ જ ભગવાનના ભ�ને પણ ભગવાન સંગાથે �ઢ ટેક જોઈએ. અને જવેે �પે
કરીને ભગવાનનું દશ�ન પોતાને થયું છે ને તે સંગાથે જનેે પિત�તાના જવેી �ઢ �ીિત બંધાણી છે, તેને મોટા મોટા જે
બી� મુ� સાધુ તે સંગાથે પણ �ીિત થાય જ નિહ. અને પોતાના ઈ�દેવ જ ેભગવાન તેના જ ેબી� અવતાર હોય તે
સંગાથે પણ �ીિત થાય નિહ, કેવળ જ ે�વ�પની પોતાને �ાિ� થઈ હોય તેને સંગાથે જ �ીિત રહે ને તેની મર�
�માણે જ વત�; અને બી�ને જ ેકાંઈક માને તે તો તેના �ણીને માને. એવી જનેે પોતાના ઈ�દેવ જ ેભગવાન તેને િવષે
પિત�તાના જવેી �ઢ ભિ� હોય ને તે ગમે તેવા બી� ગુણવાનને દેખે પણ તેને િવષે હેત થાય જ નિહ. જમે
હનુમાન� �ીરઘુનાથ�ના ભ� છે. તે રામાવતાર પછી બી� કેટલાક ભગવાનના અવતાર થયા છે પણ હનુમાન�ને
રામચં��ને િવષે જ પિત�તાના જવેી ભિ� રહી છે. તે માટે હનુમાન�ની ભિ� પિત�તાના જવેી છે. એવી રીતે જે
ભગવાનના ભ�ની ટેક હોય તેની પિત�તાના જવેી ભિ� કહેવાય અને જનેું અંગ એવું ન હોય તો તેની
�યિભચાિરણીના જવેી ભિ� કહેવાય. માટે �ણી જોઈને પોતાનું નાક કપાય એવી ભિ� ન કરવી ને ભગવાનના
ભ�ને તો સમ� િવચારીને પિત�તાના જવેી �ઢ ભિ� કરવી.
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