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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૭૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે કીત�ન ભિ�ની સમાિ� કરીને માંહોમાંહી ��-ઉ�ર કરો.” પછી સોમલે ખાચરે
�� પૂ�ો જ,ે “ભગવાન પોતાના ભ�ના સવ� અપરાધ માફ કર ેછે, પણ એવો કયો અપરાધ છે જ ેભગવાન માફ ન
કર ે?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “બી� સવ� અપરાધ માફ કર ેછે, પણ ભગવાનના ભ�નો �ોહ કર ેએ
અપરાધને ભગવાન માફ નથી કરતા, માટે ભગવાનના ભ�નો કોઈ �કાર ે�ોહ કરવો નિહ. અને વળી ભગવાનના સવ�
અપરાધ થકી જ ેભગવાનના આકારનું ખંડન કરવું એ મોટો અપરાધ છે, તે માટે એ અપરાધ તો �ારયે પણ કરવો
નિહ અને એ અપરાધ કર ેતો એને પંચ મહાપાપ કરતાં પણ અિધક પાપ લાગે છે. અને ભગવાન તો સદા સાકાર મૂિત�
છે, તેને જ ેિનરાકાર સમજવા એ જ ભગવાનના આકારનું ખંડન કયુ� કહેવાય છે. અને પુ�ષો�મ એવા જ ેભગવાન તે જે
તે કોિટ સૂય�, ચં� સરખું તજેોમય એવું પોતાનું અ�રધામ તેને િવષે સદા િદ�યાકાર થકા િવરાજમાન છે અને ���પ
એવા જ ેઅનંત કોિટ મુ� તેમણે સે�યા છે ચરણકમળ જનેા એવા છે. અને પર�� પુ�ષો�મ એવા જ ેએ ભગવાન તે
જ પોતે કૃપાએ કરીને �વના ક�યાણને અથ� પૃ�વીને િવષે �કટ થાય છે �યાર ેજ ેજ ેત�વનો અંગીકાર કર ેછે. તે સવ�
ત�વ ���પ છે, કાં જ ેરામ કૃ�ણાિદક અવતારને િવષે �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ એ �ણ દેહ તથા ��ત, �વ�� અને
સુષુિ� એ �ણ અવ�થા તે જણાય છે તથા દશ ઇિ��યો, પંચ �ાણ ઈ�યાિદક સવ� ત�વ મનુ�યની પેઠે જણાય છે, પણ
એ સવ� �� છે પણ માિયક નથી, તે માટે એ ભગવાનના આકારનું ખંડન �ારયે પણ ન કરવું.”

2. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.7)

અને આ વાત સમ�ય પણ તેને, જનેે આ�િન�ા હોય અને તે આ�ાને િવષે પરમે�રની મૂિત�ને ધારીને તેની ભિ�
કરતો હોય અને પોતે ���પ થઈ ગયો હોય તોય પણ ભગવાનની ઉપાસનાનો �યાગ કર ેનિહ, માટે આ�િન�ા અને
ભગવાનની મૂિત�નો મિહમા સમ�ા થકી કોઈ પદાથ�ને િવષે વાસના રહેતી નથી અને વાસના ટ�યા પછી જવેું પોતાના
દેહનું �ાર�ધ હોય તેવા સુખ-દુઃખને ભોગવે ખરો, પણ ઇિ��યોની તી�ણતા મટી �ય છે. અને મનોમય ચ�ની જ ેધારા
તે તો ઇિ��યો છે, તે �ાર ે�� અને તેથી પર જ ેપર�� તેનું સા�ાત્ દશ�ન થાય છે �યાર ેબુિઠયો થઈ �ય છે. પછી
જમે કોઈ પુ�ષે લીબંુ ચૂ�યાં હોય ને દાંત અિતશય અંબાઈ ગયા હોય ને પછી તેને ચણા ચાવવા પડે �યાર ેતેથી કોઈ
રીતે ચવાય નિહ અને અિતશય ભૂ�યો થયો હોય તો તે ચણાને ગળી �ય પણ ચવાય નિહ, તેમ જણેે આ�ાનો ને
ભગવાનનો યથાથ� મિહમા ���ો છે તેને કોઈ લોકના િવષયસુખને િવષે આનંદ થાય નિહ અને દેહનું �ાર�ધ હોય
�યાં સુધી ખાનપાનાિદક સવ� ભોગ ભોગવે ખરો પણ જમે દાંત અંબાઈ ગયા હોય ને ચણા આખા ગળી �ય એમ
ભોગવે અને વાસના ટળવી એ પણ કામ અિતશય ભાર ેછે. વાસના તો સમાિધિન� થાય તો પણ રહી �ય છે. એ
સમાિધ થયા કેડે તો ��ના �વ�પમાંથી દેહમાં કોઈ રીતે અવાતું નથી અને જો અવાય છે તો તેના �ણ હેતુ છે : તેમાં
એક તો જો કાંઈ સંસારના સુખની વાસના હોય તો સમાિધમાંથી પાછો દેહમાં આવે અને કાં તો અિત સમથ� હોય તે
સમાિધમાં �ય ને પોતાની ઈ�છાએ પાછો દેહમાં આવે અને કાં તો કોઈક પોતા થકી અિત સમથ� હોય તે પાછો
સમાિધમાંથી દેહમાં લાવે. એ �ણ �કાર ેસમાિધમાંથી પાછો દેહમાં આવે છે અને �ાર ેસમાિધ થાય છે અને તેમાં
��નું દશ�ન થાય છે �યાર ેકોિટ કોિટ સૂય� સરખો ��નો �કાશ દેખીને જો થોડી સમજણ હોય તો ��ય� પુ�ષો�મ
ભગવાનની જ ેમૂિત� છે તેને િવષે �યૂનપણું સમજ ેઅને ��માં અિધકપણું માની લે, એટલે ઉપાસનાનો ભંગ થયો, માટે
��ય� મૂિત�ને િવષે અિત �ઢ િન�ય થયો જોઈએ, તો સવ� કામ સર.ે અને અમે પણ એમ �ઢ િન�ય કય� છે જ,ે ‘કોઈ
અમને સાચો થઈને મન અપ� અને લેશમા� અંતરાય રાખે નિહ તો તેમાં અમે કોઈ વાતની કસર રહેવા દઈએ નિહ.”

3. 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
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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.”

4. સારંગપુર ૬ ( para.4)

“હવે આ �વના દેહને િવષે પણ ચાર વાણી કહીએ તે સાંભળો જ,ે એના એ પુ�ષો�મ ભગવાન તે �વને િવષે
અંતયા�મી�પે કરીને ર�ા છે, ને એ �વની જ ે�ણ અવ�થા તેને િવષે �વતં� થકા અનુ�યૂત છે, એવા જ ેભગવાન તે જ
�વના ક�યાણને અથ� પૃ�વીને િવષે અવતાર ધાર ેછે �યાર ેએ �વ જ ેતે, તે ભગવાનના �વ�પનું જ ે�િતપાદન કરે
તથા તે ભગવાનનાં જ ેધામ, ગુણ અને ઐ�ય� તેનું �િતપાદન કર ેતથા તેના ચિર�નું વણ�ન કર ેતથા આ�ા
અના�ાનો િવવેક કરી દેખાડે તથા �વ, ઈ�ર, માયા, ��, પર�� તેના ભેદને પૃથક્ પૃથક્ કહી દેખાડે, એવી જે
વાણી તેને પરાવાણી કહીએ. અને જ ેમાિયક પદાથ� તથા િવષય તેમને િવવેકે સિહત યથાથ�પણે કહી દેખાડે, તેને
વૈખરી વાણી કહીએ. અને પદાથ�ને ને િવષયને �ાંિતએ સિહત અયથાથ�પણે કહી દેખાડે, તેને મ�યમા વાણી કહીએ.
અને એ પદાથ�ને ને િવષયને અંધધંધ સરખું કહી દેખાડે ને કાંઈ સમ�ામાં ન આવે તેને પ�યંતી વાણી કહીએ. એવી
રીતે �વની ��ત અવ�થાને િવષે એ ચાર વાણીનું �પ સમ�ામાં આવે છે. અને �વ�� ને સુષુિ�ને િવષે તો કોઈક
સમાિધવાળાને એ ચાર વાણીનાં �પ સમ�ામાં આવે, પણ બી�ને સમ�ામાં આવતા નથી.”

5. સારંગપુર ૧૨ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “દેહની ને આ�ાની નોખી િવિ� સમ�ણી હોય તોય પણ તે િવિ�ને ભૂલીને
પાછો દેહાિભમાની કેમ થાય છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “દેહ આ�ાની િવિ� એકવાર ચોખી સમ�ણી
હોય તો પછી ભુલાય નિહ; અને એમ માને જ,ે ‘હંુ દેહ છંુ,’ તો પણ દેહ પોતાનું �પ મનાય જ નિહ,’ અને ભગવાનનો
િન�ય પણ જો એકવાર �ઢ થયો હોય તો પાછો ટાળે તો પણ ટળે નિહ. અને એમ જણાય છે જ,ે આ�બુિ� મટીને
દેહબુિ� આવી �ય છે; એ તો ખોટો ખોટો મનમાં �મ પડે છે, પણ દેહાિભમાન તો આવતું જ નથી. અને એવો જે
પિરપ� �ાની તેને તો આ�ાનું જ અિભમાન �ઢ રહે છે ને તે પોતાના આ�ાને ���પ માને છે અને તે ��ને િવષે
પર�� જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે અખંડ િવરાજમાન છે અને તે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય પણ એને અખંડ ને
અખંડ રહે છે.”

6. લોયા ૧ ( para.9)

�યાર પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “સંપૂણ� સ�સંગ થયો તે કેને કહીએ ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“એક તો અિતશય �ઢ આ�િન�ા હોય અને તે પોતાના આ�ાને દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણથી અિતશય અસંગી માને;
અને એ દેહ-ઇિ��યાિદકની િ�યાઓ તે પોતાને િવષે ન માને તો પણ પંચ વત�માનના િનયમમાં લેશમા� ફેર પડવા દે
નિહ. અને પોતે ���વ�પે વત� તો પણ પર�� જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેનું દાસપણું મૂકે નિહ, �વામી-સેવકપણે
કરીને ભગવાનની �ઢ ઉપાસના કર.ે અને ��ય� મૂિત� જ ેભગવાન તેને આકાશની પેઠે અિતશય અસંગી સમજ,ે જમે
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આકાશ છે તે ચાર ભૂતમાં અનુ�યૂતપણે �યાપીને ર�ો છે અને ચાર ભૂતની જ ેિ�યા તે આકાશને િવષે થાય છે તો પણ
આકાશને એ પૃ�વી આિદક ચાર ભૂતના િવકાર અડતા નથી, તેમ ��ય� જ ે�ીકૃ�ણનારાયણ તે શુભ-અશુભ સવ�
િ�યાને કતા� થકા આકાશની પેઠે િનલ�પ છે એમ �ણે; અને તે ભગવાનનાં જ ેઅસં�યાત ઐ�ય� છે તેને સમજ ેજ,ે ‘આ
ભગવાન �વોના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા જણાય છે તો પણ એ અનંતકોિટ ��ાંડના કતા� હતા� છે અને ગોલોક,
વૈકંુઠ, �ેત�ીપ, ��પુર ઈ�યાિદક જ ેધામ તે સવ�ના �વામી છે અને અનંતકોિટ એવા જ ેઅ�ર�પ મુ� તે સવ�ના
�વામી છે;’ એવો ભગવાનનો મિહમા �ણીને તે ભગવાનને િવષે �વણાિદક ભિ�ને �ઢ કરીને રાખે અને તે
ભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી કર.ે એવી રીતે જ ેવત� તેનો સંપૂણ� સ�સંગ કહીએ.”

7. લોયા ૭ ( para.3)

�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�ે કરીને પરો�પણે ભગવાનને ���ા, તેણે કરીને જમે ક�યાણ નથી તેમ જ
રામકૃ�ણાિદક ભગવાનના અવતાર હતા �યાર ેતેમને સવ� મનુ�યે ��ય� દીઠા હતા; તો તેણે કરીને પણ શું ક�યાણ થયું
છે ?” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જણેે ભગવાનને ��ય� દીઠા હોય તેનું તો જ�મા�તર ેક�યાણ થાય છે.” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જણેે શા�ે કરીને ભગવાનને ���ા તેણે કરીને પણ જ�મા�તર ેક�યાણ થાય છે, કાં જ,ે જનેે
શા�ે કરીને ���ા છે તેને જ ને�ે કરીને દેખે છે અને જનેે ને�ે કરીને દેખે છે તેને જ શા�ે કરીને �ણે છે; માટે બેયનું
બીજબળ બરોબર થાય છે ને બેયનું જ�મા�તર ેક�યાણ પણ બરોબર છે. કેમ જ,ે �વણે કરીને ભગવાનને સાંભ�યા
તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે સાંભ�યા જ કહેવાય. અને �વચાએ કરીને �પશ� કય� તેમાં શું �ાન નથી? પણ તેને તે
�પશ� કય� જ કહેવાય. અને ને�ે કરીને જોયા તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે જોયા જ કહેવાય. અને નાિસકાએ કરીને
સૂ�યા તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે સૂ�યા જ કહેવાય. અને િજ�ાએ કરીને વણ�ન કયા� તેમાં શું �ાન નથી ? પણ
તેને તે વણ�ન કયા� જ કહેવાય. એવી રીતે બા� ઇિ��યોએ કરીને �ાન છે તથા અંતઃકરણે કરીને જ ે�ાન છે અને
અંતઃકરણ-ઇિ��યો પર જ ે�વસ�ા-તદાિ�ત જ ેઅનુભવ �ાન છે, તેમાંથી તમે કયા �ાનને કહો છો ? અને જે
ભગવાન છે તેણે તો આ જગતની ઉ�પિ�ને અથ� અિન�� એવું �વ�પ ધાયુ� છે, જનેે િવષે �થાવર-જંગમ�પ જ ેિવ�,
તે સાવકાશે કરીને ર�ું છે અને સંકષ�ણ�પે કરીને જગતનો સંહાર કર ેછે અને ��ુ���પે કરીને જગતની િ�થિત કર ેછે
તથા મ��ય-ક�છાિદક અવતારનું ધારણ કર ેછે. એવી રીતે �ાં જવેું કાય� �યાં તેવા કાય�ની િસિ�ને અથ� તેવા �પનું
�હણ કર ેછે. તેમાં કોઈ કાય� તો એવું છે જ,ે જમેાં અંતઃકરણ-ઇિ��યો નથી પૂગતાં, કેવળ અનુભવ�ાને કરીને જ
જણાય છે, �યાર ેતેવા કાય�ની િસિ�ને અથ� ભગવાન પણ તેવા �વ�પનું ધારણ કર ેછે. અને કોઈ કાય� એવું છે જ,ે
ઇિ��યો-અંતઃકરણે કરીને ���ામાં આવે છે �યાર ેતે કાય�ની િસિ�ને અથ� ભગવાન પણ તેવા જ થાય છે; માટે તમે
કયા ભગવાનના �વ�પને �ાને કરીને ક�યાણ થાય એમ પૂછો છો ?” �યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જે
ભગવાનના �વ�પને િવષે ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને અનુભવ; એ �ણે પૂગે એવા ભગવાનના �વ�પને �ાને કરીને
મો� થાય; એમ કહીએ છીએ.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એવા જ ેભગવાન તે તો �ીકૃ�ણ છે. તે તો પોતે
પોતાને એમ કહે છે જ,ે ‘य�ा�रमतीतोऽहम�रादिप चो�मः । अतोऽ�� लोके वेदे च �िथतः पु�षो�मः।।’
‘िव��ाहिमदं कु�मेकांशेन ��थतो जगत्’ ‘म�ः परतरं ना���ि�द�� धन�य ! । मिय सव�िमदं �ोतं सू�े मिणगणा
इव ।।’ ‘प� मे पाथ� ! �पािण शतशोऽथ सह�शः । नानािवधािन िद�ािन नानावणा�कृतीिन च।।’ ઈ�યાિદક વચને
કરીને પોતે પોતાને ઇિ��યો- અંતઃકરણ થકી અગોચર કહે છે, માટે ભગવાનને ત�વે કરીને સમજવા તે તો એમ છે જ,ે
ઇિ��યો, અંતઃકરણ તથા અનુભવ; એ �ણે કરીને યથાથ�પણે ��ય� ભગવાનને �ણે �યાર ેપૂરો �ાની કહેવાય અને એ
�ણ �કારમાંથી જો એકે ઓછો હોય તો તેને આ�યંિતક �ાન ન કહેવાય ને તેણે કરીને જ�મ-મૃ�યને પણ ન તર ેઅને
કોઈક સાધને કરીને ���વ�પને પા�યો હોય તે પણ જો ��ય� ભગવાનને એવી રીતે ન �ણે તો તે પણ પૂરો �ાની
ન કહેવાય. માટે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે “नै���म��ुतभावविज�तं न शोभते �ानमलं िनर�नम्” તથા ગીતામાં
ક�ું છે જ,ે “कम�णो �िप बो��ं बो��ं च िवकम�णः । अकम�ण� बो��ं गहना कम�णो गितः ।।” અકમ� જ ે�ાન તેને
િવષે પણ �ણવું ર�ું છે તે શું? તો જ ે���પ થયો તેને પણ પર�� પુ�ષો�મ તે �ણવા ર�ા છે અને જ ે���પ
થયો તેને જ પુ�ષો�મની ભિ�નો અિધકાર છે. તે ભિ� તે શું ? તો જમે �ેત�ીપવાસી જ ેિનર�મુ� છે તે ���પ
થકા ચંદન-પુ�પાિદક નાના �કારની પ�ૂસામ�ીએ કરીને પર�� જ ેવાસુદેવ તેને પજૂ ેછે, તેમ એ પણ ���પથકો
��ય� ભગવાનની ભિ� ચંદન-પુ�પ, �વણ-મનનાિદકે કરીને કર.ે તે ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ ે“��भूतः �स�ा�ा
न शोचित न कां�ित । समःसव�षु भूतेषु म���ं लभते पराम् ।।” માટે ���પ થઈને જ ેપર��ની ભિ� ન કર ેતો તે
પણ આ�યંિતક ક�યાણને ન પા�યો કહેવાય. અને “भूिमरापोऽनलो वायुः खं मनो बु��रेव च । अह�ार इतीयं मे िभ�ा
�कृितर�धा ।।” એ �યા�ય એવી જડ �કૃિત છે. અને “अपरेयिमत��ां �कृितं िव�� मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो !
ययेदं धाय�ते जगत् ।।” એ �યાપક એવી ચૈત�ય �કૃિત છે. અને જ ે��ય� ભગવાન છે, તે કેવા છે? તો એ અ� �કારની
જ ે�યા�ય �કૃિત અને તેને િવષે �યાપક એવી જ ૈચૈત�ય �કૃિત તે બેયના આધાર છે. જમે આકાશ છે તે પૃિથ�યાિદક
ચાર ત�વનો આધાર છે અને પૃ�વીની �ાર ેસંકોચ અવ�થા થાય છે તે ભેળો આકાશ પણ સંકોચને પામે છે ને પૃ�વીની
િવકાસ અવ�થા થાય છે તે ભેળી આકાશની પણ િવકાસ અવ�થા છે તથા જળ, તજે અને વાયુની સંકોચ-િવકાસ
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અવ�થા ભેળી આકાશની પણ સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે અને પૃિથ�યાિદ ત�વની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા તે બેય
આકાશને િવષે થાય છે, તેમ એ બે �કૃિતની સંકોચ-િવકાસ ભગવાનની પણ સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે ને એ બે
�કૃિતની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા તે ભગવાનને િવષે છે. એવા જ ેભગવાન તે સવ�ના આ�ા છે. �યાં �ુિતયો છે-

8. 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.’

9. લોયા ૧૦ ( para.9)

અને તે ભગવાનનો મિહમા તો એમ સમજ ેજ,ે ‘द्युपतय एव ते न ययुर�मन�तया �मिप ।’ ઈ�યાિદક �ુિતએ
ભગવાનનો મિહમા અિતશય �િતપાદન કય� છે. એવી રીતે પોતાના �વ�પનું તથા પર��ના �વ�પનું જનેે �ાન છે,
તેને ગમે તેવા સુંદર િવષય �ા� થાય પણ તેણે કરીને કાંઈ લેશમા� પણ તેનું મન િવકાર ને પામે નિહ અને અવ�ય જે
શ�દાિદક િવષય �હણ કયા� જોઈતા હોય તેને �હણ કર ેપણ તે િવષયને આધીન થઇ �ય નિહ, �વતં�પણે �હણ
કર ેજમે કરોિળયો પોતાની લાળને િવ�તારીને પાછી �વતં�પણે ગળવી ઘટે �યાર ેગળી લે છે, તેમ એવો જ ે�ાની તે
પોતાની ઇિ��યોની વૃિ�ને િવષયમાં �સારીને પાછો �વતં� થકો સંકેલી લે છે. અને એવો જ ેહોય તે રા�માં હોય તો
પણ વનમાં છે અને વનમાં હોય તો પણ તેને રા� કરતા વધતો આનંદ છે. અને એવો જ ે�ાની તે રા�માં ર�ો હોય
ને હ�રો મનુ�ય પોતાની આ�ામાં રહેતાં હોય ને સમૃિ�એ યુ� હોય તેણે કરીને પોતાને કાંઈ એમ ન માને જ,ે ‘હંુ
બહુ મોટો થઈ ગયો.’ અને તે રા�નો નાશ થઈ �ય ને હાથમાં મૃિ�કાનું પા� લઈને ઘરોઘર માગી ખાય, તેણે કરીને
એમ ન માને જ,ે ‘હંુ હવે તો ગરીબ થઈ ગયો;’ કેમ જ,ે તે તો પોતાના કેફમાં મહાઅલમ�ત રહે. તથા તેણે પોતાના
�વ�પનો તથા ભગવાનના �વ�પનો મિહમા ���ો છે; તે માટે એને સોનું, કૂચો, લોઢંુ, પાષાણ એ સવ�ને િવષે
સમબુિ� વત� છે તથા માન-અપમાનને િવષે સમબુિ� વત� છે અને એવો જ ે�ાની તેને કોઈ પદાથ� બંધન કરવા સમથ�
નથી; કેમ જ,ે એની �િ� તો અિત મોટી થઈ ગઈ છે ને માિયક સવ� પદાથ�ને તુ�છ ���ા છે. જમે કોઈક પુ�ષ �થમ
કંગાલ હોય ને પછી તેને રા� મળે �યાર ેતેની �િ� મોટી થાય છે અને �થમ લાકડાના ભારા વેચતો હોય તથા બી�
તુ�છ તુ�છ કામ કરતો હોય તે સવ� એને િવશરી �ય ને મોટા મોટા રા� સંબંધી કાય� કરવા લાગે, તેમ એવા �ાનીને
સવ� પદાથ�મા� તુ�છ થઈ �ય છે ને એવા �ાનને િવષે એની િવશાળ �િ� થાય છે અને એવી રીતે જ ેસમ�ો છે તે
સુિખયો છે. તથા જ ેિવ�ાસી હોય કહેતાં એમ સમજતો હોય જ,ે ‘આવા મોટા સંત તથા ભગવાન જ ેવાત કહે છે તે
એમ જ છે, પણ એમાં કાંઈ સંશય નથી.’ એમ સમ�ને તે ભગવાન તથા સંત જમે કહે તેમ કરવા લાગે. એ બે જણ જ
સુિખયા છે, ને એ િવના જ ેબી� છે તે સુિખયા નથી. �યાં �ોક છે : “य� मूढतमो लोके य� बु�ेः परं गतः । तावुभौ
सुखमेधेते ������रतो जनः ।।” તથા ભગવદ્ ગીતામાં ક�ું છે જ ે- “िवषया िविनवत��े िनराहार� देिहनः। रसवज�
रसोऽ�� परं ���ा िनवत�ते ।” એવી રીતે જનેી અલૌિકક �િ� થાય છે, તેને પરમે�ર િવના સવ� પદાથ� તુ�છ થઈ �ય
છે અને આ બે �ોક છે તેનો પણ એકસરખો ભાવ છે.”

10. ગઢડા મ�ય ૩ ( para.7)

હવે જ ે���ાનનો માગ� છે, તેમાં તો એમ સમજવું જ,ે ‘જ ે�� છે, તે તો િનિવ�કાર છે ને િનરંશ છે. માટે એ િવકારને
પામે નિહ ને એના અંશ પણ થાય નિહ.’ અને એ ��ને જ ેસવ��પે કહે છે, તેનું તો એમ છે જ,ે ‘એ �� જ ેતે
�કૃિતપુ�ષ આિદક સવ�ના કારણ છે ને આધાર છે ને સવ�ને િવષે અંતયા�મી શિ�એ કરીને �યાપક છે. માટે જ ેકારણ
ને આધાર ને �યાપક હોય, તે કાય� થકી પૃથક્ હોય નિહ; એમ સમજણને લઈને એ ��ને શા� જ ેતે સવ��પ કહે છે,’
પણ એ �� જ િવકાર પામીને ચરાચર �વ�પે થઈ ગયા એમ ન સમજવું. અને એ �� થકી પર�� જે
પુ�ષો�મનારાયણ તે નોખા છે ને એ ��ના પણ કારણ છે ને આધાર છે ને �ેરક છે, એમ સમ�ને પોતાના
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�વા�ાને એ �� સંગાથે એકતા કરીને પર��ની �વામી-સેવકભાવે ઉપાસના કરવી. એવી રીતે સમજ ે�યારે
���ાન છે તે પણ પરમપદને પા�યાનો િનિવ��ન માગ� છે.”

11. ગઢડા મ�ય ૮ ( para.4)

પછી વળી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ે��ાએ �થમ સૃિ� કરી �યાર ેસવ� ��ને ક�ું જ,ે ‘તમો સવ� ય� કર�ો
ને તે ય�ે કરીને તમાર ેસવ� પુ�ષાથ�ની િસિ� થશે અને સૃિ�ની પણ વૃિ� થશે, માટે ય� તો જ�ર કર�ો.’ પછી
વેદમાં બહુ �કારના જ ેય� હતા તે સવ� ��ાએ િવિધ સિહત બતા�યા. તેમાં જ ે�વૃિ�માગ�વાળા હતા તેને તો
રાજસી, તામસી, એવા �વૃિ�માગ�ના ય� બતા�યા અને જ ેિનવૃિ�માગ�વાળા હતા, તેને તો સાિ�વકય� બતા�યા. તે
ય� �ીકૃ�ણ ભગવાને ભગવદ્ ગીતાને િવષે પણ ક�ા છે. માટે આપણે તો િનવૃિ�માગ�વાળા છીએ તે આપણે તો
સાિ�વક ય� કરવા, પણ જમેાં પશુ મરતાં હોય એવા જ ેરાજસી, તામસી ય�, તે આપણે કરવા નિહ. તે સાિ�વક
ય�ની રીત જ,ે દશ ઇિ��યો ને અિગયારમું મન; એ સવ� જ ેજ ેિવષયમાં ચોટે �યાંથી પાછા ખ�ચીને ��અિ��ને િવષે
હોમવાં. એનું નામ યોગય� કહેવાય. અને એવી રીતે હોમતાં હોમતાં જમે ય� કરનારાને ભગવાન દશ�ન આપે છે, તેમ
જ એ યોગય�ના કરનારાના અંતરને િવષે પોતાનું �વ�પ જ ે�� તેને િવષે પર�� જ ે�ીપુ�ષો�મ તે �કટ થઇ
આવે છે; એ યોગય�નું ફળ છે. અને અંત��િ� કરીને જ ેભગવાનના ભ�ને વત�વું તે �ાનય� કહેવાય છે. હવે કોઈ
એમ પૂછે જ,ે ‘અંત��િ� તે શું ?’ તો તેનો ઉ�ર એ છે જ,ે બાહેર અથવા માંિહલી કોર;ે ભગવાનની મૂિત� સામી જ ેવૃિ�
કરવી, એ જ અંત��િ� છે. અને તે િવના તો અંત��િ� કરીને બેઠો છે પણ બા��િ� જ છે. માટે બાહેર ભગવાનનું દશ�ન
તથા પજૂન તથા ભગવાનનાં કથા, કીત�ન એ આિદક જ ેજ ેભગવાન સંબંધી િ�યાઓ હોય તે સવ� અંત��િ� છે અને એ
સવ� �ાનય� થાય છે. અને તે જ ભગવાનની મૂિત�ને અંતરમાં ધારીને તેનું પજૂન વંદનાિદક જ ેકરવું તે પણ અંત��િ� છે
ને �ાનય� છે. માટે સ�સંગીમા�ને તો એવો અખંડ �ાનય� થાય છે. અને સમાિધ તો કોઈકને થાય છે ને કોઈકને
નથી થતી, તે તો પરમે�રની ઇ�છાએ કરીને એમ ર�ું છે; અથવા કોઈક ઠેકાણે ભ�ની કચાઇ વતે કરીને એમ ર�ું છે.

12. 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.”

13. 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�ા
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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,ે

14. ગઢડા મ�ય ૩૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીમદ્ ભાગવત આિદક જ ેસ�છા�, તે સ�ય છે અને એ શા�માં જ ેક�ું હોય તે તેવી
જ રીતે થાય છે, પણ બી� રીતે થતું નથી. જુઓને, �ીમદ્ ભાગવતમાં સુવણ�ને િવષે કળીનો િનવાસ ક�ો છે, તો તે
સુવણ� અમને દીઠંુ પણ ગમતું નથી. અને જવેું બંધનકારી સુવણ� છે તેવું જ બંધનકારી �પ પણ છે; કેમ જ,ે �ારે
�પવાન �ી હોય ને તે સભામાં આવે �યાર ેગમે તેવો ધીરજવાન હોય તેની પણ �િ� તેના �પને િવષે તણાયા િવના
રહે નિહ. માટે સોનું ને �ી; એ બે અિત બંધનકારી છે. અને એ બે પદાથ�નું બંધન તો �યાર ેન થાય, �ાર ે�કૃિતપુ�ષ
થકી પર એવું જ ેશુ� ચૈત�ય �� તેને જ એક સ�ય �ણે ને તે ��ને જ પોતાનું �વ�પ માને ને તે ���પ થઈને
પર�� એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન તેનું ભજન કર ેઅને એ �� થકી ઓ�ં જ ે�કૃિત ને �કૃિતનું કાય�મા�, તેને અસ�ય
�ણે ને નાશવંત �ણે ને તુ�છ સમજ ેને માિયક જ ેનામ�પ તેને િવષે અિતશય દોષ�િ� રાખે ને તે સવ� નામ�પને
િવષે અિતશય વૈરા�ય પામે, તેને સોનું ને �ી બંધન ન કર ેઅને બી�ને તો જ�ર બંધન કર.ે”

15. ગઢડા મ�ય ૩૯ ( para.4)

એવી રીતે વાતા� કરીને પાછા દાદાખાચરના દરબારમાં પધારીને સં�યા આરતી, નારાયણ ધૂ�ય, �તુિત કરીને પછી સવ�
સાધુ તથા હિરભ�ની સભા થઈ. પછી �ી�મહારાજ ેમોટેરા મોટેરા પરમહંસને પૂ�ું જ,ે “અમે પંચમ�કંધ તથા
દશમ�કંધનું અિતશય �િતપાદન કયુ� છે. માટે એ બે �ંથનું જ ેરહ�ય તે જમે તમને સમ�ામાં આ�યું હોય તે કહો”
�યાર ેમોટેરા સવ� પરમહંસે પોતપોતાની સમજણ �માણે જમે જણાયું તેમ કહી દેખા�યું. પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�યો, હવે અમે એ બે �ંથનું રહ�ય કહીએ જ,ે રહ�ય તે શું? તો ગમે એવો શા�ી હોય, પુરાણી હોય, અિતશય
બુિ�વાળો હોય તે પણ સાંભળીને તે વાતા�ને િન�ય સ�ય માને ને હા પાડે, પણ તેને કોઈ રીતે સંશય ન રહે જ,ે ‘એ
વાતા� એમ નિહ હોય.’ એવી રીતે જ ેકહી દેખાડવું તેનું નામ રહ�ય કહેવાય. અને એ બે �ંથમાં દશમ�કંધનું તો એ
રહ�ય છે જ,ે ઉપિનષદ્-વેદાંત ને �ુિત�મૃિત તેમાં જનેે �� ક�ા છે, �ોિતઃ�વ�પ ક�ા છે, �ાન�પ ક�ા છે, ત�વ
ક�ા છે, સૂ�મ ક�ા છે અને િનરંજન, �ે��, સવ�કારણ, પર�� પુ�ષો�મ, વાસુદેવ, િવ�ણુ, નારાયણ, િનગુ�ણ એવે
એવે નામે કરીને જનેે પરો�પણે ક�ા છે તે, તે આ ��ય� વસુદેવના પુ� �ીકૃ�ણવાસુદેવ છે. એવી રીતે �ાં �ાં
�તુિત ભાગ છે, �યાં �યાં એવા એવા �તુિતના શ�દને લઈને ��ય� �ીકૃ�ણભગવાનને જ ક�ા છે, પણ
�ીકૃ�ણભગવાનથી અિધક કાંઈ નથી ક�ું; તથા સવ� જગતની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લયના કતા� તે પણ �ીકૃ�ણભગવાન
જ છે, એમ ક�ું છે. અને પંચમ�કંધને િવષે તો એ �ીકૃ�ણભગવાનનું માહા��ય ક�ું છે. તથા એ �ીકૃ�ણભગવાન જ ેતે
આ જગતની િ�થિતને અથ� ને પોતાના ભ�જનને સુખ આપવાને અથ� અનેક �કારની મૂિત�ઓને ધારીને ખંડ ખંડ
��યે ર�ા છે, એમ ક�ું છે. અને પોતે બાંધી એવી જ ેમયા�દાઓ તેને િવષે જ ેરહે તે અિતશય મો�પને પામે ને જ ેન રહે
તે મોટો હોય તો પણ પોતાની િ�થિત થકી પડી �ય અને જ ેસાધારણ �વ હોય ને તે મયા�દાને લોપે તો તેને અધોગિત
થાય છે, એમ ક�ું છે. અને એ જ જ ે�ીકૃ�ણવાસુદેવ તેણે વસુદેવ-દેવકીને ��ય� ચતુભુ�જ�પે અદ્ ભૂત બાળક થકા
દશ�ન દીધું, એ અનાિદ વાસુદેવ�પ છે. અને એ �ીકૃ�ણભગવાન ધમ�, અથ�, કામને િવષે વ�યા� છે; તે ધમ�, અથ�, કામ
સા� જ ેજ ેભગવાને ચિર� કયા� તેનું જ ેગાન કર ેઅથવા �વણ કર ેતે સવ� �વ સવ� પાપ થકી મુકાઈને પરમપદને પામે
છે. અને એ વાસુદેવ ભગવાનનાં જ�મ, કમ� ને મૂિત� એ સવ� િદ�ય�વ�પ છે. અને એ જ ેવાસુદેવ �ીકૃ�ણ તે જ સવ�પરી
છે, એવી રીતે એ બે �ંથનું રહ�ય છે. અને જ ેશુક� જવેા ��િ�થિતને પા�યા હોય તેને પણ એ �ીકૃ�ણ પર��ની
ઉપાસના-ભિ� કરવી ને દશમમાં ક�ા છે જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાનનાં ચિર� તે શુક� જવેાને પણ ગાવવા ને સાંભળવા,
તે શુક�એ જ ક�ું છે જ,ે “प�रिनि�तोऽिप नैगु�� उ�म�ोकलीलया । गृहीतचेता राजष� आ�ानं यदधीतवान् ।।” અને
એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તેના આકારને િવષે �ઢ �તીિત રાખવી. અને જો ભગવાનના આકારને િવષે �ઢ �તીિત
હશે ને કદાિચત્ એ �વ કાંઈક પાપ કરશે, તો પણ એનો ઉ�ાર થશે; કેમ જ,ે પાપ કર ેતેનું તો �ાયિ�ત ક�ું છે. પણ
ભગવાનને જ ેિનરાકાર સમજ ેએ તો પંચ મહાપાપ કરતા પણ અિત મોટંુ પાપ છે, એ પાપનું કોઈ �ાયિ�ત નથી. અને
ભગવાનને સાકાર �ણીને િન�ા રાખી હોય ને કદાિચત્ તેથી કાંઈક પાપ થઈ ગયું હોય તો એનો શો ભાર છે ? એ પાપ
તો ભગવાનને �તાપે કરીને સવ� બળી જશે ને એનો �વ ભગવાનને પામશે. માટે ભગવાનના આકારને િવષે �ઢ
�તીિત રાખીને એની �ઢ ઉપાસના કરવી, એમ અમે તમને સવ�ને કહીએ છીએ. તે આ વાતા�ને સવ� �ઢ કરીને
રાખ�ો.” એવી રીતે �ી�મહારાજ સવ�ને િશ�ાનાં વચન કહીને ભોજન કરવા સા� પધાયા�.

16. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.4)
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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.

17. 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.”

(કુલ: 21)


