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િપંડ-��ાંડ
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "િપંડ-��ાંડ" 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 ૪૬ ( para.2)

તે સમે ભ� માહે�ર નામે વેદાંતી �ા�ણ હતો તેણે �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “સમાિધને િવષે સવ� લીન થાય છે
�યાર ેઆકાશ કેવી રીતે લીન થાય છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આકાશનું �પ અમે �ડે �કાર ેકરીએ તે તમે
સવ� સાવધાન થઈને સાંભળો જ,ે આકાશ તે અવકાશને કહીએ અને જ ેજ ેપદાથ� રહે છે. તે અવકાશમાં જ રહે છે અને
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તે પદાથ�માં પણ આકાશ �યાપીને રહે છે અને એવું કોઈ પદાથ� નથી જ,ે જનેે િવષે આકાશ ન હોય, કેમ જ ેપૃ�વીની
એક રજ અિત ઝીણી હોય તેને િવષે પણ આકાશ છે અને તે એક રજના કોટાનકોિટ કટકા કરીએ તો પણ તેને િવષે
આકાશ છે, માટે આકાશની �િ�એ �ાર ેજોઈએ �યાર ેપૃ�વી આિદક ચાર ભૂત દેખાતા નથી એકલો આકાશ જ
દેખાય છે. તે આકાશ સવ�નો આધાર છે અને �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ; એ જ ે�ણ શરીર તે આકાશને િવષે છે; અને આ
��ાંડ છે તે પણ આકાશને િવષે ર�ું છે. અને ��ાંડનું કારણ જ ે�કૃિત ને પુ�ષ તે પણ આકાશને િવષે છે. એવો જે
આકાશ તે �કૃિતપુ�ષ અને તેનું કાય� િપંડ-��ાંડ એ સવ�ને માંહી પણ ર�ો છે ને સવ�નો આધાર થઈને બહાર પણ
ર�ો છે. એવો જ ેએ આકાશ તે તો સુષુિ�ને િવષે અથવા સમાિધને િવષે લીન થતો નથી. અને કોઈ કહેશે જ,ે
‘આકાશાિદક પંચભૂત તો તમોગુણથી ઉપ�ા છે, તે આકાશ પુ�ષ અને �કૃિતનો આધાર કેમ કહેવાય ? ને સવ�માં
�યાપક કેમ કહેવાય ?’ તો એનો ઉ�ર એ છે જ,ે �કૃિતમાં જો અવકાશ�પ આકાશ ન હોય તો જમે વૃ�માંથી ફળ-
પુ�પાિદક બહાર નીસર ેછે અને જમે ગાયના પેટમાંથી વાછ�ં બહાર નીસર ેછે તેમ �કૃિતમાંથી મહ��વ નીસર ેછે તે
કેમ નીસર ે? માટે �કૃિતને િવષે આકાશ ર�ો છે અને મહ��વમાંથી અહંકાર નીસર ેછે માટે મહ��વમાં આકાશ ર�ો
છે અને અહંકારમાંથી �ણ ગુણ નીસર ેછે માટે અહંકારને િવષે આકાશ ર�ો છે અને તમોગુણમાંથી આકાશ આિદક
પંચભૂત નીસર ેછે માટે તમોગુણને િવષે પણ આકાશ ર�ો છે અને તમોગુણમાંથી જ ેઆકાશ નીસર ેછે તે આકાશ તો
તમોગુણનું કાય� છે અને િવકારવાન છે અને સવ�નો આધાર જ ેઆકાશ છે તે િનિવ�કારી છે, ને અનાિદ છે અને એવો
સવા�ધાર જ ેઆકાશ છે તે આકાશને �� કહીએ, િચદાકાશ કહીએ અને એ આકાશને િવષે પુ�ષ ને �કૃિત તે સંકોચ
અવ�થાને અને િવકાસ અવ�થાને પામે છે. કેવી રીતે? તો �ાર ેપુ�ષ �કૃિત સામું જુએ છે �યાર ેજમે �ી-પુ�ષ થકી
સંતાનની ઉ�પિ� થાય છે તેમ પુ�ષ જ ેપિત ને �કૃિત�પ જ ે�ી તે થકી મહ��વાિદક સંતાન ઉ�પ� થાય છે. એવી
રીતે જ ેએ �કૃિત તે ચોિવશ ત�વ�પે ને િપંડ ��ાંડ�પે થાય છે, એ �કૃિતની િવકાસ-અવ�થા છે અને જટેલાં �કૃિતન
કાય� છે તેને િવષે પુ�ષ પોતાની શિ�એ કરીને �યાપકપણે રહે છે તે પુ�ષની િવકાસ અવ�થા છે અને �ાર ેકાળે
કરીને �કૃિતનું કાય� સવ� નાશ પામી �ય છે અને �કૃિત પણ પુ�ષના અંગમાં લીન જવેી રહે છે એ �કૃિતની સંકોચ-
અવ�થા છે. અને પુ�ષ પણ �કૃિતના કાય� સવ� નાશ પા�યા �યાર ેપોતાને �વ�પે ર�ો, એ પુ�ષની સંકોચ-અવ�થા
છે. જમે કાચબો છે તે �ાર ેિવકાસને પામે છે �યાર ેપોતાના અંગ સવ� બહાર કાઢે છે અને �ાર ેસંકોચને પામે છે �યારે
સવ� પોતાના અંગ તાણી લે છે ને �ંઢ મૂંઢ થઈ રહે છે, તેમ પુ�ષ-�કૃિતની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે. અને એ �કૃિત ને
�કૃિતના કાય�ને િવષે અ�વય-�યિતરકેપણું પુ�ષનું જ છે, પણ સવ�નો આધાર એવો િચદાકાશ તેનું નથી. કેમ જ,ે જે
સવા�ધાર હોય તે કોણ થકી �યિતરકે હોય ? તે તો સદા સવ�માં ર�ો જ હોય. અને આ ��ાંડ છે તેને ચાર ેકોર
લોકાલોક પવ�ત છે તે ગઢની પેઠે ર�ો છે અને તે લોકાલોકની બહાર તે અલોક છે અને તે અલોકથી પર સ� આવરણ
છે અને તેથી પર એકલું અંધા�ં છે અને તે અંધારાથી પર �કાશ છે તે �કાશને િચદાકાશ કહીએ. તેમ જ ઊંચું પણ
��લોક સુધી કહેવાય અને તેની ઉપર સ� આવરણ છે અને તે આવરણને પાર અંધકાર છે અને અંધકારને પાર
�કાશ છે તે �કાશને િચદાકાશ કહીએ અને તેમ જ હેઠે પણ સ� પાતાળ સુધી કહેવાય ને તેથી હેઠાં સ� આવરણ છે
ને તેથી હેઠંુ અંધકાર છે તેથી હેઠો �કાશ છે. તે �કાશને િચદાકાશ કહીએ. એવી રીતે ��ાંડની ચાર ેપાસે િચદાકાશ છે
અને ��ાંડની માંહી પણ છે અને એવો જ ેએ સવા�ધાર આકાશ છે તેને આકાર ેજનેી �િ� વત�તી હોય તેને દહરિવ�ા
કહીએ અને અિ�િવ�ા આિદક ઘણીક �કારની ��િવ�ા કહી છે તે માંહેલી એ પણ એક ��િવ�ા છે, અને એ
િચદાકાશ છે તે અિત �કાશવાન છે અને તે િચદાકાશ અનાિદ છે ને તેની ઉ�પિ�-િવનાશ નથી અને જ ેઆકાશની
ઉ�પિ� અને િવનાશ ક�ો છે તે આકાશ તો તમોગુણનું કાય� છે અને અંધકાર�પ છે તેની લીનતા થાય છે પણ સવ�નો
આધાર એવો જ ેિચદાકાશ તેની તો લીનતા થતી નથી, એવી રીતે તમારા ��નો ઉ�ર કય�; હવે તેમાં કોઈને શંકા રહી
હોય તો પૂછો.” પછી તે વેદાંતી �ા�ણ તથા સવ� હિરજન બો�યા જ,ે “હવે કોઈને લેશમા� સંશય નથી.”

3. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.6)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િનવા�સિનક થયાનું કારણ તે આવી વાત સાંભળવી તે છે કે વૈરા�ય છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વૈરા�ય તો એકલો ટકી શકે નિહ, અંતે જતા નાશ થઈ �ય છે. અને �ાર ેઆ�િન�ા
હોય અને ભગવાનની મૂિત�નું યથાથ� �ાન હોય, પછી એમ િવચાર ેજ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ, સિ�ચદાનંદ�પ છંુ અને િપંડ
��ાંડ તો માિયક છે ને નાશવંત છે માટે હંુ �ાં ? ને એ િપંડ-��ાંડ �ાં ? અને મારા ઈ�દેવ જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે
તો અનંત કોિટ ��ાંડના આધાર જ ેઅ�ર; તે થકી પણ પર છે. તે ભગવાનનો માર ે�ઢ આશરો થયો છે’ એવા
િવચારમાંથી જ ેવૈરા�ય ઉદય થાય તે વૈરા�ય �ાને યુ� કહેવાય ને એ વૈરા�યનો કોઈ કાળે નાશ થાય નિહ. જમે અિ��
બળતો હોય તેને માથે જળ પડે તો ઓલાઈ �ય અને વડવાનળ અિ�� સમુ�ને િવષે છે તે જળનો ઓલા�યો ઓલાતો
નથી; તેમ જ ે�ાને યુ� વૈરા�ય છે તે તો વડવાનળ અિ�� તથા િવજળીનો અિ�� તેવો છે, તે કોઈ કાળે ઓલાય નિહ
અને તે િવના બી� વૈરા�યનો તો િવ�ાસ આવે નિહ. અને અમારો જ ેવૈરા�ય તે તો જવેો વીજળીનો અિ�� તથા
વડવાનળ અિ�� તે સરખો છે. તે અમારા �વભાવને તો જ ેઅિતશય અમાર ેભેળા ર�ા હશે તે �ણે છે અને જ ેછેટે રહે
છે તેને અમારો �વભાવ ���ામાં આવતો નથી અને આ મુકંુદ ��ચારી છે તે ભોળા જવેા જણાય છે તો પણ અમારા
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�વભાવને યથાથ� �ણે છે જ,ે ‘મહારાજ તો આકાશ જવેા િનલ�પ છે અને એમને કોઈ પોતાનું પણ નથી અને પારકંુ પણ
નથી.’ અને એવી રીતે જો અમારા �વભાવને �ણે છે તો જવેા ઈ�રમાં ગુણ હોય તેવા ગુણ ��ચારીમાં વત� છે અને
અંતયા�મી સૌમાં ર�ા છે તે બાઈ-ભાઈને મનમાં એમ સમ�વે છે જ,ે ‘��ચારીમાં કોઈ વાતની ખો� નથી.’ તે એવા
�ડા ગુણ આ�યાનું કારણ એ છે જ,ે મોટાપુ�ષને િવષે જ ેિનદ�ષબુિ� રાખે છે તે પોતે સવ� દોષ થકી રિહત થાય છે
અને જ ેમોટાપુ�ષને િવષે દોષ પરઠે છે તે દોષના પરઠનારાની બુિ� �� થઈ �ય છે અને કામાિદક જ ેશ�ુ તે સવ�
તેના હૈયામાં આવીને િનવાસ કર ેછે. પછી એ સ�પુ�ષને િવષે દોષબુિ�નો પરઠનારો જ ેપુ�ષ તેના હૈયામાં ભૂંડા ભૂંડા
ઘાટ પણ પી�યા કર ેછે; અને એ સ�સંગ કર ેછે તોય પણ દુઃિખયો મટે નિહ. અને જ ેબુિ�માન છે તે તો અમાર ેસમીપે
રહીને અમારી સવ� �કૃિતને �ણે છે જ,ે ‘જટેલા સંસારમાં મોહ ઉપ�વવાનાં પદાથ�, ધન, �ી, અલંકારાિદક તથા
ખાનપાનાિદક છે; તે કોઈમાં મહારાજને હેત નથી અને મહારાજ તો સવ� થકી ઉદાસી છે અને કોઈકને દયા કરીને પાસે
બેસવા દે છે કે �ાનવાતા� કર ેછે, તે તો કેવળ તેના �વના ક�યાણને અથ� દયા કરીને કર ેછે.’ અને જ ેમૂખ� હોય તે તો
પાસે રહે તે પણ અમારા �વભાવને એમ ન �ણે અને છેટે રહે તે પણ એમ ન �ણે.

4. લોયા ૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� પરમહંસ પર�પર �� ઉ�ર કરો”, �યાર ેઆ�ાનંદ �વામીએ અખંડાનંદ
�વામીને �� પૂ�ો જ,ે “વૈરા�ય, �ાન, ભિ� અને ધમ� એ ચારને ઊપ�ાનો હેતુ શો છે ?” પછી તેનો ઉ�ર
�ી�મહારાજ ેકય� જ,ે “વૈરા�ય તો એમ ઊપજ ેજ,ે જો કાળનું �વ�પ ���ામાં આવે. તે કાળનું �વ�પ તે શું ? તો
િન�ય �લયને �ણે, નૈિમિ�ક �લયને �ણે, �ાકૃત �લયને �ણે અને આ�યંિતક �લયને �ણે તથા ��ાિદક �તંબ
પય��ત સવ� �વના આયુષને �ણે અને એમ �ણીને િપંડ-��ાંડ સવ� પદાથ�ને કાળનું ભ� સમજ,ે �યાર ેવૈરા�ય
ઊપજ.ે અને �ાન તો એમ થાય જ,ે જો બૃહદાર��, છાંદો�ય, કઠવ�લી આિદક જ ેઉપિનષદ્ તથા ભગવદ્ ગીતા તથા
વાસુદેવમાહા��ય તથા �યાસસૂ� ઈ�યાિદક �ંથનું સ�ુ� થકી �વણ કર,ે તો �ાન ઊપજ.ે અને ધમ� તો એમ ઊપજ,ે જો
યા�વ���મૃિત, મનુ�મૃિત, પરાશર�મૃિત, શંખિલિખત �મૃિત ઈ�યાિદ �મૃિતનું �વણ કર,ે તો ધમ� ઊપજ ેને તેમાં
િન�ા આવે. અને ભિ� એમ ઊપજ ેજ,ે ભગવાનની જ ેિવભૂિતયો છે તેને �ણે, તે કેમ �ણે ? તો ખંડ-ખંડ ��યે
ભગવાનની મૂિત�યો જ ેરહી છે તેનું �વણ કર ેતથા ભગવાનના ગોલોક, વૈકંુઠ, ��પુર, �ેતિ�પાિદક ધામ છે તેને
સાંભળે તથા જગતની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લય �પ જ ેભગવાનની લીલા તેને માહા��યે સિહત સાંભળે તથા
રામકૃ�ણાિદક જ ેભગવાનના અવતાર, તેની જ ેકથાઓ તેને હેતે સિહત સાંભળે, તો ભગવાનને િવષે ભિ� ઊપજ.ે
અને એ ચારમાં જ ેધમ� છે તે તો કાચી બુિ� હોય ને �થમ જ કમ�કાંડ�પ જ ે�મૃિતયો તેનું �વણ કર ેતો ઊપજ,ે અને
�ાર ેધમ�ને િવષે �ઢતા થાય �યાર પછી ઉપાસનાના �ંથનું �વણ કર ે�યાર ેએને �ાન, ભિ�, વૈરા�ય; એ �ણેય
ઊપજ.ે એવી રીતે એ ચારને ઊપ�ાના હેતુ છે.”

5. ગઢડા મ�ય ૨૨ ( para.2)

�યાર ે�ી�મહારાજ સાધુ ��યે બો�યા જ,ે “એક વાતા� કરીએ તે સાંભળો જ,ે જમે બે સેના હોય; ને તે પર�પર લડવાને
તૈયાર થઈ હોય ને બેયના િનશાન સામસામા રો�યાં હોય, પછી બેયના મનમાં એમ હોય જ,ે ‘આપણું િનશાન છે, તે
એનાં િનશાનને ઠેકાણે માંડીએ ને એનું િનશાન લઈ લઈએ.’ પણ એવો િવચાર નથી થતો જ,ે ‘એના િનશાન લગી
જઈશું તેમાં તો કેટલાકનાં માથાં પડશે ને લોહીની નદી ચાલશે.’ તેનો તો એને ભય નથી; કાં જ,ે શૂરવીર હોય તેને
મરવાની બીક હોય નિહ. અને જ ેકાયર છે તે તો ભા�યાના હ�રો િવચાર કર ેછે અને એમ પણ િવચાર કર ેછે જ,ે
‘આપણી ફોજ �તશે તો કોઈકનું ધન, હિથયાર હશે તે લૂંટી લઈશું.’ અને તે બેય રા�ના જ ેશૂરવીર છે તેને તો
મરવાનો પણ ભય નથી ને લૂંટવાનો પણ લોભ નથી; પણ તેનું િનશાન લેવું ને પોતાની �ત કરવી, એવો જ એક સંક�પ
છે. એ તો ��ાંત છે; એનું િસ�ાંત તો એ છે જ,ે િનશાનને ઠેકાણે તો ભગવાનનું ધામ છે અને રા�ના શૂરવીરને ઠેકાણે
તો ભગવાનના �ઢ ભ� છે, તેને તો આ સંસારને િવષે માન થાઓ અથવા અપમાન થાઓ, દેહને સુખ થાઓ અથવા
દુઃખ થાઓ, શરીર રોગી રહો અથવા િનરોગી રહો, દેહ �વો અથવા મરો, પણ એને કોઈ �તનો હૈયામાં ઘાટ નથી
જ,ે ‘આપણે આટલું દુઃખ થશે કે આપણે આટલું સુખ થશે.’ એ બેમાંથી કોઈ �તનો હૈયામાં ઘાટ નથી. એ
ભ�જનના હૈયામાં તો એ જ �ઢ િન�ય છે જ,ે ‘આ દેહે કરીને ભગવાનના ધામમાં િનવાસ કરવો છે, પણ વચમાં
�ાંઈ લોભાવું નથી.’ અને કાયરને ઠેકાણે જ ેદેહાિભમાની એવા ભગવાનના ભ� છે, તેને તો �ભુ ભ�ામાં હ�ર
�તના ઘાટ થાય છે જ,ે ‘જો કરડાં વત�માન થશે તો નિહ નભાય ને સુગમ વત�માન હશે તો નભાશે.’ અને વળી એવો
પણ િવચાર કર ેજ,ે ‘આવો ઉપાય કરીએ તો સંસારમાં પણ સુિખયા થઈએ અને નભાશે તો હળવા હળવા સ�સંગમાં
નભીશું.’ એવો ભ� હોય તે કાયરને ઠેકાણે �ણવો. અને શૂરવીર જ ેભગવાનના �ઢ ભ� હોય તેને તો િપંડ-��ાંડ
સંબંધી કોઈ �તનો ઘાટ ન થાય.”

6. ગઢડા મ�ય ૫૭ ( para.3)



8/5/2019 િપંડ-��ાંડ

localhost/save%5d/િપંડ-��ાંડ.php 4/4

અને વળી જનેે પરમે�રને િવષે �ીિત હોય, તેને તો પરમે�ર િવના બી� કોઈ પદાથ�માં �ીિત ન હોય, અને પરમે�ર
િવના બીજંુ જ ેજ ેપદાથ� અિધક જણાય તેનો જ ેઅિતશય �યાગ કર ેતે �યાગ ખરો છે; અને તે પદાથ� નાનું હોય અથવા
મોટંુ હોય, પણ તેનો જ ે�યાગ કરવો, તેનું જ નામ �યાગ કહેવાય. અને જ ેપદાથ� ભગવાનના ભજનમાં આડંુ આવતું
હોય તેને તો ન ત� શકે ને બીજો ઉપરથી તો ઘણો �યાગ કર ેપણ તેનો તે �યાગ વૃથા છે. અને એમ કાંઈ �ણવું નિહ
જ,ે ‘સા� પદાથ� હોયને તે જ ભગવાનના ભજનમાં આ�ય કર ેને નરસું પદાથ� હોય તે ન કર.ે’ એ તો �વનો એવો
�વભાવ છે જ,ે જમે કોઈકને ગ�યું ભાવે; કોઈકને ખા�ં ભાવે, કોઈકને ખાટંુ ભાવે, કોઈકને કડવું ભાવે તેમ �વની તો
એવી તુ�છ બુિ� છે, તે અ�પ પદાથ� હોય તેને પણ ભગવાન કરતા અિધક વહાલું કરી રાખે છે. અને �ાર ેભગવાનની
મો�પ સામું જોઈએ, �યાર ેતો એવું કોઈ પદાથ� છે નિહ જ,ે ‘તેની કોિટમા ભાગના પાશંગમાં૧ પણ આવે.’ એવા
ભગવાનને યથાથ� �ણીને જો હેત કયુ� હોય તો માિયક પદાથ� જ ેિપંડ-��ાંડ◌ાિદક તેમાં �ાંઈ પણ �ીિત રહે નિહ,
માિયક પદાથ� સવ� તુ�છ થઈ �ય. અને એ ભગવાનનો �ાર ેયથાથ� મિહમા જણાયો, �યાર ેિચ�કેતુ રા�એ કરોડ
�ીઓનો �યાગ કય� અને સવ� પૃ�વીનું ચ�વત� રા� હતું તે રા�નો પણ �યાગ કય� ને તે એમ સમ�ા જ,ે ‘એ
ભગવાનના સુખ આગળ એ સો લાખ �ીઓનું સુખ તે શી ગણતીમાં ? અને ચ�વત� રા�નું સુખ પણ શી ગણતીમાં ?
અને તેથી ઈ��ના લોકનું ને ��ાના લોકનું સુખ પણ શી ગણતીમાં ?’

(કુલ: 6)


