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�ગટ
(વચનામૃત ૧ થી ૨૬૨ માં "�ગટ" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧૨ ( para.6)

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

2. ગઢડા �થમ ૧૮ ( para.3)

અને આ �વ છે તે જવેી સોબત કર ેછે તેવું એનું અંતઃકરણ થાય છે; તે �ાર ેએ �વ િવષયી �વની સભામાં બેઠો
હોય અને તે જ�યા પણ સુંદર સાત માળની હવેલી હોય, તે હવેલીને િવષે કાચના તકતા સુંદર જ�યા હોય અને સુંદર
િબછાનાં કયા� હોય, તેમાં નાના �કારના આભૂષણ તથા વ�ને પહેરીને િવષયી જન બેઠા હોય અને દા�ના શીશા
લઈને પર�પર પાતા હોય અને કેટલાક તો દા�ના શીશા ભરલેા પ�યા હોય અને વે�યાઓ થેઈથેઈકાર કરી રહી હોય
અને નાના �કારના વાિજં� વાજતાં હોય, તે સભામાં જઈને જ ેજન બેસે તે સમે તેનું અંતઃકરણ બી� �તનું થઈ �ય
છે. અને તૃણની ઝંૂપડી હોય ને તેમાં ફાટેલ ગોદડીવાળા પરમહંસની સભા બેઠી હોય અને ધમ�, �ાન, વૈરા�ય ને ભિ�
સહવત�માન ભગવ�ાતા� થાતી હોય, તે સભામાં જઈને જ ેજન બેસે �યાર ેતે સમે તેનું અંતઃકરણ બી� રીતનું થાય છે.
માટે સ�સંગ અને કુસંગને યોગે કરીને જવેું અંતઃકરણ થાય છે તેને જો િવચારીને જુવે તો ���ામાં આવે છે અને
ગબરગંડને તો કાંઈ ખબર પડતી નથી. માટે આ વાતા� છે તે છેક મૂખ�પણે પશુને પાડે વત�તો હોય તેને તો ન સમ�ય
અને જ ેકાંઈક િવવેકી હોય અને કાંઈક ભગવાનનો આિ�ત હોય તેને તો આ વાતા� તુરત સમ�ામાં આવે છે. માટે
પરમહંસ તથા સાં�યયોગી હિરજન તથા કમ�યોગી હિરજન એ સવ�ને કુપા� માણસની સંગત કરવી નિહ. અને સ�સંગ
થયા મોર તો ગમે તેવો કુપા� �વ હોય તોય તેને િનયમ ધરાવીને સ�સંગમાં લેવો, પણ સ�સંગમાં આ�યા પછી
કુપા�પણું રાખે તો બાઈ અથવા ભાઈ જ ેહોય તેને સ�સંગ બહાર કાઢી મેલવો અને જો ન કાઢે તો એમાંથી ઝાઝંુ ભૂંડંુ
થાય. જમે, ‘જ ેઆંગળીને સપ� કરડી હોય અથવા કીિડયારાનો રોગ થયો હોય અને તેટલું અંગ જો તુરત કાપી નાખે તો
પંડે કુશળ રહે, ને તેનો લોભ કર ેતો ઝાઝો બગાડ થાય.’ તેમ જ ેકુપા� �વ જણાય તેનો ત�કાળ �યાગ કરજો; અને આ
અમા�ં વચન છે તે ભલા થઈને સવ� જ�ર રાખજો, તો �ણીએ તમે અમારી સવ� સેવા કરી. અને અમે પણ તમને સવ�ને
આશીવા�દ દઈશું અને તમો ઉપર ઘણા �સ� થઈશું, કાં જ,ે તમે અમારો દાખડો સફળ કય�. અને ભગવાનનું ધામ છે
�યાં આપણ સવ� ભેળા રહીશું. અને જો એમ નિહ રહો તો તમાર ેઅને અમાર ેઘણું છેટંુ થઈ �શે અને ભૂતનું કે
��રા�સનું દેહ આવશે અને હેરાન થાશો, અને જ ેકાંઈ ભગવાનની ભિ� કરી હશે તેનું ફળ તો રઝળતાં રઝળતાં
કોઈક કાળે �ગટ થાશે, �યાર ેપણ અમે વાત કરી તે �માણે રહેશો �યાર પછી મુ� થઈને ભગવાનના ધામમાં �શો.

3. ગઢડા �થમ ૧૮ ( para.4)

અને જો કોઈ અમારો વાદ લેશો તો તેનું તો જ�ર ભૂંડંુ થાશે; કાં જ,ે અમારા �દયમાં તો નરનારાયણ �ગટ િવરાજ ેછે
અને હંુ તો અનાિદ મુ�૧ જ છંુ, પણ કોઈને ઉપદેશે કરીને મુ� નથી થયો. અને મન, બુિ�, િચ� અને અહંકાર તેમને
તો હંુ પકડી લઉં છંુ; જમે િસંહ બકરાને પકડે છે તેની પેઠે એ અંતઃકરણને હંુ પકડંુ છંુ અને બી�ને તો એ અંતઃકરણ
દે�યામાં પણ આવતા નથી. માટે અમારો વાદ લઈને �ણે જ ેઉપાિધમાં રહીને શુ�પણે રહીશું, તે તો નારદ-
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સનકાિદક જવેો હોય તેથી પણ રહેવાય નિહ તો બી�ની શી વાતા� કહેવી ? અને અનંત મુ� થઈ ગયા ને અનંત થશે,
તેમાં ઉપાિધમાં૨ રહીને િનલ�પ રહે એવો કોઈ થયો નથી ને થશે પણ નિહ અને હમણાં પણ કોઈયે નથી અને કોિટ
ક�પ સુધી સાધન કરીને પણ એવો થવાને કોઈ સમથ� નથી. માટે અમે ક�ું છે તે �માણે રહેશો તો �ડંુ થશે. અને અમે
જ ેકોઈને હેતે કરીને બોલાવીએ છીએ તે તો તેના �વના �ડા સા� બોલાવીએ છીએ અથવા કોઈને હેતે કરીને સામું
જોઈએ છીએ અથવા કોઈ સારાં ભોજન કરાવે છે તેને જમીએ છીએ અથવા કોઈ ઢોિલયો િબછાવી દે છે તે ઉપર
બેસીએ છીએ અથવા કોઈ વ�-આભૂષણ તથા પુ�પના હાર ઈ�યાિદક જ ેજ ેપદાથ� લાવે છે તેને અંગીકાર કરીએ
છીએ, તે તો તેના �વના �ડા વા�તે કરીએ છીએ, પણ અમારા સુખને વા�તે કરતા નથી; અને જો અમારા સુખને
વા�તે કરતા હોઈએ તો અમને �ીરામાનંદ �વામીના સમ છે. માટે એવું િવચારીને કોઈ અમારો વાદ કરશો મા, અને
પંચ ઇિ��યોના આહાર છે તેને અિતશય શુ�પણે કરીને રાખજો, એ વચન અમા�ં જ�રા-જ�ર માન�ો. અને આ
વાત તો સવ�ને સમ�ય એવી સુગમ છે માટે સવ�ના સમ�ામાં તુરત આવી �શે, તે સા� સ�સંગમાં અિતશય
�વતા�વ�ો, તેમાં અમારો ઘણો રા�પો છે.” એમ વાતા� કરીને ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને �ી�મહારાજ પોતાના
ઉતારામાં પધારતા હવા.

4. ગઢડા �થમ ૨૩ ( para.2)

પછી ક�ણા કરીને પરમહંસની આગળ �ી�મહારાજ વાત કરવા લા�યા જ,ે “વાસુદેવ માહા��ય નામે જ ે�ંથ તે અમને
અિતશય િ�ય છે; કેમ જ,ે ભગવાનના ભ�ને ભગવાનને ભ�ાની જ ેરીિત તે સવ� એ �ંથમાં કહી છે. અને ભગવાનના
જ ેભ� તે બે �કારના છે. તેમાં એકને ભગવાનનો િન�ય તો યથાથ� છે, પણ તે દેહા�બુિ� સોતો ભગવાનનું ભજન
કર ેછે. અને બીજો તો ��ત, �વ��, સુષુિ� એ �ણ અવ�થા તથા �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ એ �ણ દેહ તેથી પર ને
ચૈત�ય�પ એવું પોતાના �વ�પને માને અને તે પોતાના �વ�પને િવષે ભગવાનની મૂિત�ને ધારીને ભગવાનનું ભજન
કર,ે પછી �ણ અવ�થાથી ને �ણ શરીરથી પર જ ેપોતાનું �વ�પ તેને અિતશય �કાશમાન ભાળે, ને તે �કાશને િવષે
ભગવાનની મૂિત� જવેી �ગટ �માણ છે તેવી અિતશય �કાશે યુ� ભાસે; એવી રીતની િ�થિતવાળો હોય. અને એવી
રીતની િ�થિત �ાં સુધી થઈ નથી �યાં સુધી ભગવાનનો ભ� છે તો પણ તેને માથે િવ�ન છે. અને જો એવી િ�થિતમાં
િશવ� નો’તા વત�તા તો મોિહની �વ�પમાં મોહ પા�યા, અને એવી િ�થિતમાં ��ા નો’તા વત�તા તો સર�વતીને
દેખીને મોહ પા�યા, અને એવી િ�થિતમાં નારદ� નો’તા વત�તા તો પર��ાનું મન થયું, અને ઈ�� તથા ચં�ાિદક તેમને
જો એવી િ�થિત નો’િત તો કલંક લા�યા. અને ભગવાનનો ભ� હોય પણ જો એવી િ�થિતને ન પા�યો હોય તો
ભગવાનને િવષે પણ �ાકૃત ભાવ પરઠાઈ �ય છે. જમે રા� પરીિ�ત એવો ભ� નો’તો તો રાસ�ીડા સાંભળીને
�ીકૃ�ણ ભગવાનને િવષે સંશય થયો અને શુક� જો એવા ભ� હતા તો તેને કોઈ �તનો સંશય થયો જ નિહ. અને જે
એવો ભ� હોય તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘માર ેિવષે કોઈ દોષ અડી શકે નિહ તથા તે દોષ કાંઈ બાધ કરી શકે નિહ, તો
જનેે ભજને કરીને હંુ આવો થયો એવા જ ેભગવાન તેને િવષે તો કોઈ માિયક દોષ હોય જ કેમ ?’ એમ �ઢપણે સમજ ેછે.
અને એવો જ ેભગવાનનો ભ� છે તે ભગવાનની મૂિત�ને િવષે �ાર ેવૃિ�ને રાખે છે �યાર ેતે વૃિ�ના બે િવભાગ થાય
છે; તેમાં એક વૃિ� તો ભગવાનના �વ�પમાં રહે છે અને બી� તો જ ેભજનનો કરનારો તેમાં રહે છે. અને ભગવાનના
�વ�પમાં જ ેવૃિ� રહે છે તે �ેમે યુ� રહે છે, અને ભજનના કરનારામાં જ ેવૃિ� રહે છે તે તો િવચાર ેયુ� રહે છે, અને
તે વૃિ� જ ેતે ભજનના કરનારાને િવષે ભગવાનના ભજન િવના બી� જ ેજ ેઘાટ-સંક�પ થાય છે તે સવ�ને ખોટા કરી
નાખે છે, તથા તે ભજન કરનારામાં જ ેદોષ તે સવ�ને ખોટા કરી નાખે છે; એવી રીતે તેની વૃિ� ભગવાનમાં અખંડ રહે
છે. અને ઘડીક તો એકા� િચ�ે બેસીને ભગવાનનું ભજન કર ેને ઘડીકમાં તો ચાળા ચૂંથતો ફર ેતેને તો એવી િ�થિત
થતી નથી. જમે પાણીનો ઘડો ભરીને એક ઠેકાણે ઢોળી આવીએ, પછી વળી બીજ ેિદવસ અથવા �ીજ ેિદવસ તે ઠેકાણે
પાણીનો ઘડો ઢોળીએ તેણે કરીને �યાં પાણીનો ધરો ભરાઈ નિહ; કાં જ,ે આગલા િદવસનું જળ આગલે િદવસ સુકાઈ
�ય ને પાછલા િદવસનું પાછલે િદવસ સુકાઈ �ય. અને જો આંગળી જવેી નાની જ પાણીની સેય� અખંડ વહેતી હોય
તો મોટો પાણીનો ધરો ભરાઈ �ય. તેમ ખાતાં, પીતાં, હાલતાં, ચાલતાં તથા શુભ િ�યાને િવષે તથા અશુભ િ�યાને
િવષે સવ� કાળે ભગવાનમાં અખંડ વૃિ� રાખવી. પછી એવી રીતે ભગવાનમાં અખંડ વૃિ� રાખતા રાખતા એવી �ઢ
િ�થિત થાય છે.”

5. ગઢડા �થમ ૨૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “જ ેરીતે �ાને કરીને િ�થિત થાય છે, તે કહીએ છીએ. તે �ાન કેવું છે ?
તો �કૃિતપુ�ષથી પર છે, અને �ાનને િવષે િ�થિત થાય છે �યાર ે�કૃિતપુ�ષ ને �કૃિતપુ�ષનું જ ેકાય� તે કાંઈ નજરમાં
આવતું નથી. અને એનું નામ �ાન�લય કહેવાય છે, અને એવી િ�થિત થાય છે તેને એકરસ ચૈત�ય ભાસે છે ને તેને િવષે
એક ભગવાનની મૂિત� જ રહે છે, પણ બીજો કોઈ આકાર રહેતો નથી. અને �ારકે તો એ �કાશમાં ભગવાનની મૂિત�
પણ દેખાય નિહ, એકલો �કાશ જ દેખાય છે ને �ારકે તો �કાશ પણ દેખાય ને ભગવાનની મૂિત� પણ દેખાય ; એને
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�ાને કરીને િ�થિત �ણવી. અને જવેી ભગવાનની મૂિત� �ગટ દેખાય છે, તે મૂિત�ને િવષે અખંડ વૃિ� રહે તેણે કરીને
એવી િ�થિત થાય છે અને જનેે જવેો ભગવાનનો મિહમા સમ�ણો હોય તેના �દયમાં તેટલો જ �કાશ થાય છે, ને
તેટલો જ તેને �ણવ ને નાદ સંભળાય છે, અને જટેલો જનેે ભગવાનનો િન�ય ને મિહમા સમ�ય છે તેને તેટલા ભૂંડા
ઘાટ બંધ થઈ �ય છે અને �ાર ેભગવાનનો િન�ય યથાથ� થાય છે ને યથાથ� મિહમા સમ�ય છે �યાર ેતેને ભૂંડા
ઘાટમા� ટળી �ય છે. જમે લીબંુની એક ચીય� ચૂસી હોય તો થોડા થોડા દાંત અંબાય, પણ હળવા હળવા ચણા ચવાય
ખરા, ને જો આખું લીબંુ ચૂ�યું હોય તો ચણા ચવાય નિહ, ને મગનો દાણો પરાણે પરાણે ચવાય, અને જો ઘણા લીબંુ
ચૂ�યાં હોય તો રાંધેલો ભાત પણ ચવાય નિહ. તેમ ભગવાનનો િન�ય અને માહા��ય�પી જનેે ખટાઈ ચડી હોય તેની
ચાર અંતઃકરણ ને દશ ઇિ��યો�પ જ ેડાઢ�ો તે સવ� અંબાઈ �ય છે, �યાર ેએ �વ મન�પ પોતાની ડાઢ�ે કરીને
િવષયના સંક�પ�પી ચણાને ચાવવાને સમથ� થતો નથી, તેમ જ િચ��પ પોતાની ડાઢ�ે કરીને િવષયનું િચંતવન કરવા
સમથ� થતો નથી, તેમ જ બુિ��પ પોતાની ડાઢ�ે કરીને િન�ય કરવા સમથ� થતો નથી, તેમ જ અહંકાર�પ પોતાની
ડાઢ�ે કરીને િવષય સંબંધી અિભમાન કરવા સમથ� થતો નથી, તેમ જ પંચ �ાનઇિ��યો ને પંચ કમ�ઇિ��યો�પ જે
ડાઢ�ો છે તે ડાઢ�ે કરીને તે તે ઇિ��યોના િવષય�પ જ ેચણા, તેને ચાવવાને સમથ� થતો નથી. અને જનેે યથાથ�
ભગવાનનો િન�ય ન હોય ને યથાથ� ભગવાનનો મિહમા જણાણો ન હોય તેના ઇિ��યો તથા અંતઃકરણ તે
પોતપોતાના િવષય થકી યથાથ�પણે િનવૃિ� પામતા નથી, અને જ ેભગવાનનું �વ�પ છે તે તો માયા ને માયાના જે
ગુણ તે થકી પર છે અને સવ� િવકાર ેરિહત છે, પણ �વના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા ભાસે છે. તે ભગવાનને િવષે જે
અ�પમિતવાળા છે તે જવેા જવેા દોષ ક�પે છે તે ભગવાનને િવષે તો એકે દોષ નથી, પણ ક�પનારાની બુિ�માંથી એ
દોષ કોઈ કાળે ટળવાના નિહ. તેમાં જ ેભગવાનને કામી સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત કામી થઇ �ય છે, અને જ ેભગવાનને
�ોધી સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત �ોધી થઇ �ય છે, ને જ ેભગવાનને લોભી સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત લોભી થઇ �ય છે,
ને જ ેએ ભગવાનને ઇ�યા�વાન સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત ઇ�યા�વાન થઇ �ય છે, એ આિદક જ ેજ ેદોષ ભગવાનને િવષે
ક�પે છે તે તો જમે ‘સૂય� સામી ધૂળની ફાંટ ભરીને નાખીએ તે પોતાની આંખમાં પડે છે.’ તેમ ભગવાનને િવષે જ ે�તનો
દોષ ક�પે છે તે દોષ પોતાને દુઃખ દે છે. અને પોતામાં ગમે તેવા ભૂંડા �વભાવ હોય ને જો ભગવાનને અિતશય િનદ�ષ
સમજ ેતો પોતે પણ અિતશય િનદ�ષ થઇ �ય છે.”

6. ગઢડા �થમ ૨૪ ( para.3)

પછી ��ાનંદ�વામીએ પૂ�ું જ,ે “કોઈ િવષયમાં પણ પોતાનાં ઇિ��યો તણાતાં ન હોય, ને અંતઃકરણમાં પણ ખોટા
ઘાટ થતા ન હોય, ને ભગવાનનો િન�ય પણ યથાથ� છે તો પણ અપૂણ�પણું રહે છે અને અંતર સૂનું રહે છે તેનું શું કારણ
છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ પણ હિરભ�માં મોટી ખો� છે, જ ેપોતાનું મન િ�થર થયું છે, ને
ભગવાનનો િન�ય પણ અિતશય �ઢ છે, તો પણ હૈયામાં અિતશય આનંદ આવતો નથી, જ,ે ‘હંુ ધ�ય છંુ ને હંુ કૃતાથ�
થયો છંુ અને આ સંસારમાં જ ે�વ છે તે કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા તેને િવષે હેરાન થતા ફર ેછે
અને િ�િવધ તાપમાં રાત િદવસ બળે છે; અને મને તો �ગટ પુ�ષો�મે ક�ણા કરીને પોતાનું �વ�પ ઓળખા�યું છે ને
કામ-�ોધાિદ સવ� િવકારથી રિહત કય� છે અને નારદ-સનકાિદક જવેા સંત તેના સમાગમમાં રા�યો છે માટે મા�ં મોટંુ
ભા�ય છે’. એવો િવચાર નથી કરતો ને આઠો પહોર અિતશય આનંદમાં નથી વત�તો એ મોટી ખો� છે. જમે બાળકના
હાથમાં િચંતામિણ દીધો હોય તેનું તેને માહા��ય નથી એટલે તેનો તેને આનંદ નથી, તેમ ભગવાન પુ�ષો�મ મ�યા છે
અને તેનો અંતરમાં આઠો પહોર કેફ રહેતો નથી જ,ે ‘મા�ં પૂણ�કામપણું થયું છે’ એવું નથી સમજતો, એ હિરના ભ�ને
મોટી ખોટ છે. અને �ાર ેકોઈ હિરભ�નો દોષ નજરમાં આવે �યાર ેએમ સમજવું જ,ે ‘આનો �વભાવ તો સ�સંગમાં
ન ઘટે એવો છે તોય પણ એને જો સ�સંગ મ�યો છે અને એ જો જવેો-તેવો છે તોય પણ સ�સંગમાં પ�યો છે, તો એનો
પૂવ� જ�મનો અથવા આ જ�મનો સં�કાર ભાર ેછે તો આવો સ�સંગ મ�યો છે,’ એમ સમ�ને તેનો પણ અિતશય ગુણ
લેવો.” એમ વાતા� કરીને �ી�મહારાજ ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

7. ગઢડા �થમ ૨૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ અધ� ઘડી સુધી તો પોતાની નાિસકાના અ� સામું જોઈ ર�ા ને પછી બો�યા જ,ે “પરમે�રને
ભજવાની તો સવ�ને ઈ�છા છે, પણ સમજણમાં ફેર રહે છે. માટે જનેી આવી સમજણ હોય તેના �દયમાં ભગવાન સવ�
�કાર ેિનવાસ કરીને રહે છે. તેની િવગત જ,ે જ ેએમ સમજતો હોય જ,ે ‘આ પૃ�વી જનેી રાખી િ�થર રહી છે ને ડોલાવી
ડોલે છે તથા આ તારામંડળ જનેું રા�યું અધર ર�ું છે તથા જનેા વરસા�યા મેઘ વષ� છે તથા જનેી આ�ાએ કરીને સૂય�-
ચં� ઉદય-અ�તપણાને પામે છે તથા ચં�માની કળા વધે-ઘટે છે તથા પાળ િવનાનો સમુ� જનેી મયા�દામાં રહે છે તથા
જળના િબંદુમાંથી મનુ�ય ઉ�પ� થાય છે અને તેને હાથ, પગ, નાક, કાન એ આિદક દસ ઇિ��યો થઈ આવે છે તથા
આકાશને િવષે અધર જળ રાખી મૂ�ું છે અને તેમાં ગાજ-વીજ થાય છે, એવા અનંત આ�ય� છે, તે સવ� મને મ�યા
એવા જ ેભગવાન તેના કયા� જ થાય છે,’ એમ સમજ;ે પણ �ગટ �માણ જ ેભગવાન તે િવના બીજો કોઈ એ આ�ય�નો
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કરનારો છે એમ માને નિહ. અને ‘પૂવ� જ ેજ ેઅનંત �કારના આ�ય� થઈ ગયા છે તથા હમણાં જ ેથાય છે તથા આગળ
થશે તે સવ� મને મ�યા એવા જ ે��ય� ભગવાન તે વતે જ થાય છે’ એમ સમજ.ે અને વળી પોતે એમ જ સમજતો હોય
જ,ે ‘ચાહે કોઈ મારી ઉપર ધૂળ નાંખો, ચાહે કોઈ ગમે તેવું અપમાન કરો, ચાહે કોઈ હાથીએ બેસાડો, ચાહે કોઈ નાક-
કાન કાપીને ગધેડે બેસાડો, તેમાં માર ેસમભાવ છે.’ તથા જનેે �પવાન એવી યૌવન �ી અથવા કુ�પવાન �ી અથવા
વૃ� �ી તેને િવષે તુ�યભાવ રહે છે. તથા સુવણ�નો ઢગલો હોય તથા પ�થરનો ઢગલો હોય તે બેયને જ ેતુ�ય �ણે છે;
એવી �તના �ાન, ભિ�, વૈરા�યાિદક જ ેઅનંત શુભ ગુણ તેણે યુ� જ ેભ� હોય તેના �દયમાં ભગવાન િનવાસ કરે
છે. પછી તે ભ� જ ેતે ભગવાનને �તાપે કરીને અનંત �કારના ઐ�ય�ને પામે છે ને અનંત �વના ઉ�ારને કર ેછે. અને
એવી સામથ�એ યુ� થકો પણ અ�ય �વના માન-અપમાનને સહન કર ેછે એ પણ મોટી સામથ� છે; કાં જ,ે સમથ�
થકા ઝરણા કરવી તે કોઈથી થાય નિહ, એવી રીતે જરણા કર ેતેને અિત મોટા �ણવા. અને એ સમથ� તો કેવા જ,ે
એના ને�માં ભગવાન જોનારા છે તે માટે ��ાંડમાં જટેલા �વ �ાણી છે તેના ને�ને �કાશ કરવાને સમથ� થાય છે
અને એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન છે તે માટે ��ાંડમાં સવ� �વના પગને િવષે ચાલવાની શિ�ને પોષણ કરવાને
એ સમથ� થાય છે; એમ એ સંતની સવ� ઇિ��યોમાં ભગવાન ર�ા છે, તે માટે એ સંત તો ��ાંડમાં સવ� �વોના
ઇિ��યોને �કાશ કરવાને સમથ� થાય છે. માટે એ સંત તો સવ� જગતના આધાર �પ છે, તે તુ�છ �વનું અપમાન સહે તે
એમની એ અિતશય મો�પ છે. અને એવી રીતની �માવાળા છે તે જ અિત મોટા છે. અને જ ેઆં�યો કાઢીને પોતાથી
ગરીબ હોય તેને િબવરાવે છે ને મનમાં �ણે જ,ે ‘હંુ મોટો થયો છંુ,’ પણ એ મોટો નથી અથવા િસ�ાઈ દેખાડીને
લોકોને ડરાવે છે, એવા જ ેજગતમાં �વ છે તે ભગવાનના ભ� નથી એ તો માયાના �વ છે અને યમપુરીના
અિધકારી છે. અને એવાની જ ેમો�પ છે તે સંસારના માગ�માં છે. જમે સંસારમાં જનેે ઘોડંુ ચડવા ન હોય તેથી જનેે ઘોડંુ
હોય તે મોટો, અને એક ઘોડંુ જનેે હોય તેથી જનેે પાંચ ઘોડાં હોય તે મોટો; એમ જમે જમે અિધક સંપિ� જનેે હોય તેમ
સંસાર �યવહારમાં અિત મોટો કહેવાય, પણ પરમે�ર ભ�ામાં એ મોટો નથી. અને જનેી મિત એવી હોય જ,ે ‘આ �ી
તો અિતશય �પવાન છે અને આ વ� તો અિતશય સા� છે અને આ મેડી તો ઘણી સારી છે અને આ તુંબડી તો
અિતશય સારી છે ને આ પા� તો અિતશય સા� છે,’ એવી રીતના જ ેગૃહ�થ તથા ભેખધારી તે સવ� તુ�છ બુિ�વાળા
છે. �યાર ેતમે કહેશો જ,ે એનું ક�યાણ થશે કે નિહ થાય ? તો ક�યાણ તો પામર જવેો સ�સંગમાં હોય તેનુંયે થાય છે,
પણ મોર ેકહી એવી જ ેસંતતા તે એમાં કોઈ દહાડે આવતી નથી તથા પૂવ� ક�ા એવા જ ેસંત તેના જ ેગુણ તે પણ
એવામાં આવતા નથી; કાં જ,ે એ પા� થયો નથી.” એમ વાતા� કરીને ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને �ી�મહારાજ
દાદાખાચરના દરબારમાં પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

8. ગઢડા �થમ ૩૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેઅણસમજુ હોય ને તેણે ભેખ લીધો હોય તો પણ તેને �ાં �ાં પોતાની જ�મભૂિમ
હોય તેને િવષે હેત ટળતું નથી,” એમ કહીને પછી પોતાના સાથળને િવષે નાનપણામાં ઝાડનો ખાંપો લા�યો હતો તે
સવ�ને દેખા�યો ને બો�યા જ,ે “આ િચ�ને �ાર ેઅમે દેખીએ છીએ �યાર ેતે ઝાડ ને તલાવડી સાંભરી આવે છે; માટે
જ�મભૂિમ તથા પોતાનાં સગાં સંબંધી તેને અંતરમાંથી િવસારી દેવા તે ઘણું કઠણ છે. માટે જનેે જનેે જ�મભૂિમ તથા
દેહના સંબંધી તે ન સાંભરતાં હોય તે બોલો, અને જ ેલાજ ેકરીને ન બોલે તેને �ી નરનારાયણના સમ છે.” પછી સવ�
મુિન જમે જનેે વત�તું હતું તેમ બો�યા. પછી તે સાંભળીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ેપોતાને આ�ા�પે માનીએ
�યાર ેતે આ�ાની જ�મભૂિમ કઈ ? ને તે આ�ાનું સગું કોણ? ને તે આ�ાની �ત પણ કઈ ? અને જો સગપણ લેવું
હોય તો પૂવ� ચોરાશી લાખ �તના દેહ ધયા� છે, તે સવ�નું સગપણ સરખું �ણવું અને તે સગાંનું ક�યાણ ઈ�છવું તો
સવ�નું ઈ�છવું અને આ મનુ�ય દેહમાં આ�યા �યાર ેચોરાશી લાખ �તના જ ેમાબાપ તે અ�ાને કરીને વીસયા� છે, તેમ
આ મનુ�ય શરીરના જ ેમાબાપ છે તેમને �ાને કરીને િવસારી દેવા. અને અમાર ેતો કોઈ સગાં સંબંધી સાથે હેત નથી
તથા અમારી સેવા કરતા હોય ને તેના �દયમાં જો પરમે�રની ભિ� ન હોય તો તે ઉપર હેત કરીએ તોય પણ ન થાય
અને જો નારદ� જવેો ગુણવાન હોય ને તેને ભગવાનની ભિ� ન હોય તો તે અમને ન ગમે અને જનેા �દયમાં
ભગવાનની ભિ� હોય ને એમ સમજતો હોય જ,ે ‘જવેા �ગટ ભગવાન પૃ�વી ઉપર િવરાજ ેછે અને જવેા તે ભગવાનના
ભ� ભગવાનની સમીપે િવરાજ ેછે તેવા ને તેવા જ �ાર ેઆ�યંિતક �લય થાય છે �યાર ેપણ રહે છે,’ અને ‘આ
ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તે સદા સાકાર જ છે’ એમ સમજતો હોય અને ગમે તેવા વેદાંતીના �ંથ સાંભળે પણ
ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને િનરાકાર સમજ ેજ નિહ અને એમ �ણે જ,ે ‘એ ભગવાન િવના બીજો કોઈ જગતનો
કતા� છે જ નિહ’ અને એમ �ણે જ,ે ‘ભગવાન િવના સૂકંુ પાંદડંુ પણ ફરવાને સમથ� નથી.’ એવી જનેે ભગવાનને િવષે
સાકારપણાની �ઢ �તીિત હોય ને તે જવેો-તેવો હોય તો પણ એ અમને ગમે છે. અને એને માથે કાળ, કમ� ને માયા તેનો
હુકમ નથી; અને જો એને દંડ દેવો હોય તો ભગવાન પોતે દે છે, પણ બી� કોઈનો એને માથે હુકમ નથી. અને એવી
િન�ા ન હોય ને તે જો �યાગ-વૈરા�યે યુ� હોય તો પણ તેનો અમારા અંતરમાં ભાર આવે નિહ. અને જનેા �દયમાં
ભગવાનની એવી િન�ા અચળ હોય ને તે ગમે તેટલા શા� સાંભળે અથવા ગમે તેનો સંગ કર ેતો પણ પોતાને જે
ભગવાનના સાકારપણાની િન�ા છે તે ટળે નિહ અને તજેના િબંબ જવેા િનરાકાર ભગવાનને કોઈ િદવસ સમજ ેજ
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નિહ, એવી િન�ાવાળો જ ેસંત છે તેના પગની રજને તો અમે પણ માથે ચઢાવીએ છીએ અને તેને દુખવતા થકા મનમાં
બીએ છીએ. અને તેના દશ�નને પણ ઈ�છીએ છીએ અને એવી િન�ા િવનાના જ ે�વ છે તે પોતાના સાધનને બળે
કરીને પોતાનું ક�યાણ ઈ�છે છે, પણ એવા પરમે�રના �તાપે કરીને પોતાનું ક�યાણ ઈ�છતા નથી. એવા જે
જડમિતવાળા પુ�ષ છે તે તો જમે નાવ િવના પોતાના બાહુબળે કરીને સમુ� તરવાને ઈ�છે તેવા મૂખ� છે અને જ ેએવા
ભગવાનને �તાપે કરીને પોતાનું ક�યાણ ઈ�છે છે તે તો જમે નાવમાં બેસીને સમુ� તરવાને ઈ�છે એવા ડા�ા છે અને
એવા જ ેભગવાનના �વ�પના �ાનવાળા છે તે સવ� દેહને મૂકીને ભગવાનના ધામમાં ચૈત�યની જ મૂિત� થઈને
ભગવાનની હજૂરમાં રહે છે અને એવી િન�ા જનેે ન હોય ને તેણે બી� સાધન જો કયા� હોય તો તે બી� દેવતાના
લોકમાં રહે છે. અને જ ેએવા યથાથ� ભગવાનનાં ભ� છે તેનું દશ�ન તો ભગવાનના દશ�નતુ�ય છે અને એનાં દશ�ને
કરીને અનંત પિતત �વનો ઉ�ાર થાય છે એવા એ મોટા છે.” એવી રીતે વાતા� કરીને �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “કીત�ન
બોલો.”

9. ગઢડા �થમ ૩૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેએક વેદાંતી �ા�ણ આ�યો હતો તેને �� પૂ�ો જ,ે “તમે એક ��નું �િતપાદન કરો છો ને તે
િવના જ ે�વ, ઈ�ર, માયા અને જગત તથા વેદ, શા�, પુરાણ તે સવ�ને િમ�યા કહો છો, એ વાત અમને સમ�તી
નથી તથા મા�યામાં આવતી નથી; માટે તમને પૂછીએ છીએ તેનો ઉ�ર કરો. તે વેદ, શા�, પુરાણ, �મૃિત અને
ઇિતહાસ તેની સા�યે કરીને કરો, પણ કોઈક કિ�પત �ંથને વચને કરીને કરશો તો અમે તેને નિહ માનીએ અને જો
�યાસ�ને વચને કરીને કરશો, તો અમારા મા�યામાં આવશે, કેમ જ ેઅમાર ે�યાસ�ના વચનમાં �ઢ �તીિત છે.” પછી
તે વેદાંતીએ ઘણીક �કારની યુિ�યો લાવીને ઉ�ર કરવા માં�યો પણ �ી�મહારાજ ેતેમાં આશંકા કરી, માટે તે ��નું
સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએે છીએ જ,ે એ તો પરમે�રને
ભ�ને થયા જ ેમુ� તેની િ�થિતના બે ભેદ છે. જમે મે� પવ�ત ઉપર ઊભા જ ેપુ�ષ, તે જ,ે તે મે� થકી ઓરાં જ ેસવ�
પવ�ત તથા સવ� વૃ� તથા તે પવ�ત-વૃ�નું આધાર જ ેપૃ�વીનું તળ તે સવ�ને પૃથક્-પૃથ�પણે દેખે છે; તેમ સિવક�પ
સમાિધવાળા જ ે�ાની મુ� તે જ ેતે �વ, ઈ�ર, માયા તથા એમનું આધાર જ ે�� એ સવ�ને પૃથક્-પૃથ�પણે દેખે છે.
અને વળી જમે લોકાલોક પવ�ત ઉપર ઊભા જ ેપુ�ષ, તે જ ેતે, તે લોકાલોક પવ�તથી ઓરા જ ેપવ�ત તથા વૃ� તે સવ�ને
એક પૃ�વી�પે જ દેખે છે પણ પૃથક્ પૃથ�પણે નથી દેખતા; તેમ િનિવ�ક�પ સમાિધવાળા જ ેમહામુ� તે જ ેતે �વ,
ઈ�ર અને માયા તેને એક ���પે કરીને જ દેખે છે પણ પૃથ�પણે નથી દેખતા, એવી રીતે બે �કારની િ�થિતવાળા
મુ� છે; તેની િ�થિતને યોગે કરીને એ સવ�નું સ�યપણું કહેવાય છે ને અસ�યપણું કહેવાય છે અને સિવક�પ
િ�થિતવાળાનાં વચન વેદ, શા�, પુરાણાિદકમાં આવે છે, તે એ સવ�ને સ�ય કહે છે; અને િનિવ�ક�પ િ�થિતવાળાનાં જે
વચન, તે એ સવ�ને અસ�ય કહે છે, પણ કાંઈ એ સવ� અસ�ય નથી, એ તો એને િનિવ�ક�પ િ�થિતને બળે કરીને દેખાતા
નથી, માટે અસ�ય કહે છે. અને વળી, જમે સૂય�ના રથમાં જ ેબેઠા હોય તેને રાત નથી પણ જ ેપૃ�વી ઉપર ર�ા છે તેને
રાિ�-િદવસ છે, તેમ િનિવ�ક�પ િ�થિતવાળાને મતે એ સવ� છે નિહ, પણ બી�ને મતે તો એ સવ� છે. અને આવી રીતે
��િન�પણ કર ેતો શા�ના વચનમાં પૂવા�પર બાધ ન આવે ને એમ ન કર ેતો પૂવા�પર બાધ આવે. તે બાધને તો
સમજતો ન હોય તથા એવી રીતની િ�થિતને પણ ન પા�યો હોય ને કેવળ શા�માંથી શીખીને વચનમા�ે કરીને એક
��પણાનું �િતપાદન કરતો હોય ને ગુ�, િશ�ય, �વ, ઈ�ર, માયા, જગત તથા વેદ, પુરાણ, શા� એ સવ�ને કિ�પત
કહેતો હોય, તે તો મહામૂખ� છે ને અંતે નારકી થાય છે.” એમ કહીને બો�યા જ,ે “આ અમે વાતા� કરી તેમાં તમને
આશંકા થતી હોય તો બોલો ?” �યાર ેતે વેદાંતી �ા�ણ બો�યો જ,ે “હે મહારાજ ! હે �ભો ! હે �વાિમન્! તમે તો
પરમે�ર છો અને જગતના ��યાણને અથ� �ગટ થયા છો, તે તમે જ ેઉ�ર કય� તે યથાથ� છે; એમાં આશંકાનો માગ
નથી.” એમ કહીને અિત �સ� થયો અને પોતાની જ ેઅણસમજણ તેનો �યાગ કરીને �ી�મહારાજનો આિ�ત થયો.

10. 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,ે



8/5/2019 �ગટ

localhost/save%5d/�ગટ.php 6/10

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.”

11. ગઢડા �થમ ૫૬ ( para.5)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને �ાણ તથા ��ત, �વ�� અને સુષુિ� એ �ણ
અવ�થા તથા �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ એ �ણ શરીર એ સવ� થકી �વનું �વ�પ �યા�ં છે’ એવું સ�સંગમાંથી
સાંભળીને �ઢ િન�ય કય� છે તો પણ ઇિ��યો અંતઃકરણાિદક ભેળો ભળીને સુખ�પ એવો જ ે�વા�ા તે પરમા�ાનું
ભજન-�મરણ કરતો થકો સંક�પને યોગે કરીને દુઃિખયો કેમ થઈ �ય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કેટલાક
િસ� થાય છે ને કેટલાક સવ�� થાય છે ને કેટલાક દેવતા થાય છે ઈ�યાિદક અનંત �કારની મો�પ પામે છે. તથા
પરમપદને પામે છે. એ સવ� ભગવાનની ઉપાસનાને બળે પામે છે પણ ઉપાસના િવના કોઈ વાત િસ� થતી નથી. માટે
શા�માંથી આ�ા-અના�ાની િવગત સમ�ને અથવા કોઈક મોટા સંતના મુખથી વાત સાંભળીને �ણે જ,ે ‘હંુ
આ�ા-અના�ાની િવગિત કરી લઉં.’ એમ િવગિત થતી નથી, એ તો એ �વને જટેલી પોતાના ઈ�દેવ જ ેપરમે�ર,
તેને િવષે િન�ા હોય તેટલો જ આ�ા-અના�ાનો િવવેક થાય છે. પણ ઈ�દેવના બળ િવના તો કોઈ સાધનિસ� થતા
નથી. અને જનેે ગોપીઓના જવેી �ેમલ�ણા ભિ� છે તેને તો સવ� સાધન સંપૂણ� થયા છે. અને જનેે એવો �ેમ ન હોય
તેને તો ભગવાનનો મિહમા સમજવો જ,ે ‘ભગવાન તો ગોલોક, વૈકંુઠ, �ેત�ીપ, ��મહોલ તેના પિત છે અને મનુ�ય
જવેા જણાય છે તે તો ભ�ના સુખને અથ� જણાય છે, પણ એની મૂિત� છે તે ગોલોકાિદક જ ેપોતાનાં ધામ તેને િવષે એક
એક નખમાં કોિટ કોિટ સૂય�ના �કાશે યુ� જણાય છે. અને મ�ય�લોકને િવષે તો એ ભગવાનની મનુ�ય સેવા કર ેછે ને
દીવો કર ે�યાર ેએને આગળ �કાશ થાય છે, પણ એ તો સૂય�-ચં�ાિદક સવ�ને �કાશના દાતા છે. અને ગોલોકાિદક જે
ધામ છે તેને િવષે તો રાિધકા, લ�મી આિદક જ ેપોતાના ભ� છે તેમણે િનરંતર સે�યા એવા એ ભગવાન છે. અને
�ાર ે��ાંડોનો �લય થઈ �ય છે �યાર ેઆ �ગટ ભગવાન છે તે જ એક રહે છે અને પછી સૃિ� રચવાને સમે પણ
�કૃિતપુ�ષ �ાર ેકરીને અનંતકોિટ ��ાંડોને એ જ ભગવાન ઉપ�વે છે, એવી રીતે ભગવાનનો મિહમા િવચારવો એ
જ આ�ા-અના�ાના િવવેકનું કારણ છે. અને જટેલી એ ભ�ને ભગવાનના માહા��યે સિહત ભગવાનને િવષે િન�ા
છે તેટલો જ એ ભકતોના �દયમાં વૈરા�ય આવે છે, માટે બી� સાધનના બળને ત�ને એકલું ભગવાનની ઉપાસનાનું
બળ રાખવું. અને જ ેએવો ભ� હોય તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘ગમે તેવો પાપી હોય ને અંતસમે જો તેને ‘�વાિમનારાયણ’
એવા નામનું ઉ�ચારણ થાય તો તે સવ� પાપ થકી છૂટીને ��મોહોલને િવષે િનવાસ કર.ે તો જ ેએ ભગવાનનો આિ�ત
હોય તે એ ભગવાનના ધામને પામે એમાં શો સંશય છે ?’ એમ માહા��ય સમજ,ે તે સા� જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને
ભગવાનની ઉપાસનાનું બળ સ�સંગ કરીને િદવસે િદવસે વૃિ� પમાડવું.”

12. ગઢડા �થમ ૬૨ ( para.9)

પછી િનિવ�કારાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િન�ય હોય તોય પણ �ડા ગુણ તો આવતા નથી અને માન ને ઈ�યા� તો
િદવસે-િદવસે વધતાં �ય છે, તેનું શું કારણ હશે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન પાસે એક અમૃત લાવીએ
અને િશંગિડયો વછનાગ લાવીએ અને દૂધપાક ને સાકર લાવીએ અને અફીણ લાવીએ, અને તે સવ�ને ભગવાનના
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થાળમાં ધરીએ, તો પણ જનેો જવેો ગુણ હોય તેનો તેવો ને તેવો જ રહે પણ પલટાઈ �ય નિહ, તેમ જ ે�વ આસુરી
અને અિત કુપા� હોય તે ભગવાનને સમીપે આવે તોય પણ પોતાના �વભાવને મૂકે નિહ. પછી એ કોઈક ગરીબ
હિરભ�નો �ોહ કર ેતેણે કરીને એનું ભૂંડંુ થાય. શા માટે જ,ે ભગવાન સવ�માં અંતયા�મી�પે કરીને ર�ા છે; તે પોતાની
ઈ�છા આવે �યાં તેટલી સામથ� જણાવે છે. માટે તે ભ�ને અપમાને કરીને તે ભગવાનનું અપમાન થાય છે, �યાર ેતે
અપમાનના કરનારાનું અિતશય ભૂંડંુ થઈ �ય છે, જમે િહર��કિશપુ હતો તેણે િ�લોકીને પોતાને વશ કરી રાખી હતી
એવો બળવાન હતો પણ તેણે જો ��ાદ�નો �ોહ કય� તો ભગવાને �તંભમાંથી નૃિસંહ�પે �ગટ થઈને તે
િહર��કિશપુનો નાશ કરી ના�યો, એમ િવચારીને ભગવાનના ભ� હોય તેને અિતશય ગરીબપણું પકડવું પણ કોઈનું
અપમાન કરવું નિહ. કાં જ,ે ભગવાન તો ગરીબના અંતરને િવષે પણ િવરાજમાન ર�ા છે તે એ ગરીબના અપમાનના
કરતલનું ભૂંડંુ કરી નાખે છે. એવું �ણીને કોઈ અ�પ �વને પણ દુઃખવવો નિહ અને જો અહંકારને વશ થઈને જનેે તેને
દુઃખવતો ફર ેતો ગવ�ગજંન એવા જ ેભગવાન તે અંતયા�મી�પે સવ�માં �યાપક છે તે ખમી શકે નિહ. પછી ગમે તે �ારે
�કટ થઈને એ અિભમાની પુ�ષના અિભમાનને સારી પેઠે નાશ કર ેછે, તે માટે તે ભગવાનથી ડરીને જ ેસાધુ હોય તેને
લેશમા� અિભમાન રાખવું નિહ અને એક કીડી જવેા �વને પણ દુઃખવવો નિહ એજ િનમા�ની સાધુનો ધમ� છે.”

13. ગઢડા �થમ ૬૩ ( para.5)

એવી રીતે અિત સમથ� અને અિત �કાશે યુ� અને અિત મોટા જ ેએ ભગવાન તે પોતાનું જ ેઆવું ઐ�ય� અને તજે
તેને પોતામાં સમાવીને �વના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા થાય છે અને મનુ�ય દશ�ન કરી શકે તથા સેવા અચ�નાિદક
કરી શકે એવું �પ ધારણ કર ેછે. ‘જમે કીડીના પગમાં ઝીણો કાંટો વા�યો હોય તેને બરછી તથા નરણેીએ કરીને કાઢે
તો નીસર ેનિહ, તે તો અિતશય ઝીણું લોઢંુ હોય તેણે કરીને નીસર.ે’ તેમ ભગવાન પણ પોતાની મોટાઈને પોતામાં
સમાવીને અિતશય અ�પ �પનું ધારણ કર ેછે; ‘જમે અિ�� પોતાનો �કાશ અને �વાળા તેને સમાવીને મનુ�ય જવેો
થાય,’ તેમ ભગવાન પણ પોતાની સામથ� છુપાવીને �વના ક�યાણને અથ� મનુ�યની પેઠે વત� છે. અને જ ેમૂખ� હોય તે
તો એમ �ણે જ,ે ‘ભગવાન કાંઈ સામથ� કેમ �ગટ કરતા નથી ?’ પણ ભગવાન તો મૂળગી �વના ક�યાણને અથ�
પોતાની સામથ� ઢાંકીને વત� છે. અને જો પોતાની મો�પ �ગટ કર ેતો ��ાંડ પણ નજરમાં ન આવે તો �વની શી
ગણના ? એવી રીતે મિહમાએ સિહત જ ેભગવાનનો િન�ય, તે જનેે �દયમાં �ઢપણે થયો હોય તેને કાળ, કમ�, માયા
કોઈ બંધન કરવા સમથ� નથી, માટે એવી રીતે ત�વે કરીને જ ેભગવાનને �ણે તેને કાંઈ કરવું ર�ું નથી.”

14. ગઢડા �થમ ૬૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીમદ્ ભાગવતને િવષે વાસુદેવ, સંકષ�ણ, ��ુ�� અને અિન�� એ ચતુ�યૂ�હની જ
વાતા� છે. તે કોઈ ઠેકાણે એને સગુણ કરી કહે છે અને કોઈ ઠેકાણે એને િનગુ�ણ કરી કહે છે. તે �ાર ેિનગુ�ણ કરીને કહે
છે �યાર ેવાસુદેવ ભગવાનને કહે છે અને �ાર ેસગુણ કરીને કહે છે �યાર ેસંકષ�ણ, અિન��, ��ુ��ને કહે છે. માટે
�ાર ેિનગુ�ણપણે ક�ા હોય �યાર ેસાંભળનારાની ને વાંચનારાની મિત �મી �ય છે. અને એમ �ણે છે જ,ે
‘ભગવાનને તો આકાર નથી.’ તે સમજનારાની અવળી સમજણ છે. અને શા�માં જ ેશ�દ છે તે એકાંિતક ભ� િવના
બી�ને સમ�તા નથી, તે કયા શ�દ ? તો જ,ે ‘ભગવાન અ�પ છે, �ોિતઃ�વ�પ છે, િનગુ�ણ છે ને સવ�� �યાપક છે.’
એવા વચન સાંભળીને મૂખ� હોય તે એમ �ણે જ,ે ‘શા�માં તો ભગવાનને અ�પ જ ક�ા છે; અને જ ેએકાંિતક ભ�
હોય તે તો એમ �ણે જ,ે ‘શા�માં ભગવાનને જ ેઅ�પ ને િનગુ�ણ ક�ા છે, તે તો માિયક એવા જ ે�પ ને ગુણ તેના
િનષેધને અથ� ક�ા છે પણ ભગવાન તો િન�ય િદ�યમૂિત� છે અને અનંત ક�યાણ ગુણે યુ� છે.’ અને તજેના પુજં�પ
ક�ા છે તે તો મૂિત� િવના તજે હોય નિહ, માટે એ તજે તે મૂિત�નું છે. જમે અિ��ની મૂિત� છે તે મૂિત�માંથી અિ��ની
�વાળા �ગટ થાય છે, તેણે કરીને તે અિ��ની મૂિત� દેખાતી નથી અને �વાળા દેખાય છે, પણ સમજુ હોય તે એમ �ણે
જ,ે ‘અિ��ની મૂિત�માંથી જ �વાળા નીકળે છે,’ તેમજ વ�ણની મૂિત�માંથી જળ �કટ થાય છે, તે જળ દેખાય છે ને
વ�ણની મૂિત� દેખાતી નથી, પણ સમજુ હોય તે એમ �ણે જ ેવ�ણની મૂિત�માંથી સવ� જળ છે. તેમ ��સ�ા�પ જ,ે
કોિટ સૂય� જવેો �કાશ છે તે પુ�ષો�મ ભગવાનની મૂિત�નો �કાશ છે અને શા�માં એવા વચન હોય જ,ે ‘જમે કાંટે
કરીને કાંટો કાઢીને પછી બેયનો �યાગ કર ેતેમ ભગવાન પૃ�વીનો ભાર ઉતારવાને કાજ ેદેહને ધર ેછે તે ભાર ઉતારીને
દેહનો �યાગ કર ેછે.’ એવા જ ેશ�દ તેને સાંભળીને મૂખ� હોય તે ભૂલા પડે છે ને ભગવાનને અ�પ સમજ ેછે પણ
ભગવાનની જ ેમૂિત� તેને િદ�ય �ણતા નથી અને એકાંિતક ભ� હોય તે તો એમ �ણે જ,ે �ાર ે�ીકૃ�ણભગવાન
અજુ�નની �િત�ા રાખવાને કાજ ે�ા�ણનો પુ� લેવાને ગયા �યાર ે�ાિરકામાંથી રથ ઉપર બેસીને અજુ�ન સિહત
ચા�યા, તે લોકાલોક પવ�તને ઉ�લંઘીને માયાનો જ ેઅંધકાર તેને સુદશ�નચ�ે કરીને કાપીને તેને િવષે રથને હાંકીને અને
તજેઃપુજંને િવષે �વેશ કરીને ભૂમાપુ�ષ પાસેથી �ા�ણના પુ�ને લઈ આવતા હવા. માટે �ીકૃ�ણભગવાન િદ�યમૂિત�
હતા તો તેને �તાપે કરીને લાકડાનો જ ેરથ અને પંચભૂતના દેહવાળા જ ેઘોડા તે સવ� િદ�ય ને માયા પરજ ેચૈત�ય તે �પે
થતા હવા. અને જો િદ�ય�પ ન થયા હોય તો જટેલું માયાનું કાય� હોય તેટલું માયામાં જ લીન થાય, પણ માયાથી પર જે
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�� �યાં સુધી પહોચંે નિહ. માટે જ ેભગવાનની મૂિત�ને �તાપે માિયક પદાથ� હતા તે પણ અમાિયક થયા, એવું જે
ભગવાનનું �વ�પ તેને મૂખ� હોય તે માિયક સમજ;ે અને જ ેએકાંિતક સંત છે તે તો ભગવાનની મૂિત�ને અ�રાતીત
સમજ ેછે, અને મૂિત�માન એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેને ���પ જ ેઅનંત કોિટ મુ� અને અ�રધામ એ સવ�ના
આ�ા �ણે છે. માટે કોઈ ગમે તેવા શા� વંચાતાં હોય અને તેમાં ભગવાનનું િનગુ�ણપણે કરીને �િતપાદન આવે તે
ઠેકાણે એમ �ણવું જ,ે એ ભગવાનની મૂિત�નો મિહમા ક�ો છે પણ ભગવાન તો સદા મૂિત�માન જ છે. એવી રીતે જે
સમજ ેતેને એકાંિતક ભ� કહીએ.”

15. ગઢડા �થમ ૭૨ ( para.3)

પછી મુિન જ ેતે ભગવાનના રિસક કીત�ન ગાવા લા�યા. તેને સાંભળીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન �વના
ક�યાણને અથ� દેહ ધર ેછે �યાર ેમનુ�યના જવેી જ સવ� િ�યા હોય તેને દેખીને જ ેભગવાનના ભ� હોય તે તો ચિર�
કરી �ણે અને િવમુખ �વ હોય અથવા કાચોપોચો હિરભ� હોય તે તો તે ચિર�ને િવષે દોષ પરઠે, જમે શુક�એ
રાસપંચા�યાયીનું વણ�ન કયુ� �યાર ેરા� પરીિ�તને સંશય થયો. પછી એમ પૂ�ું જ,ે “ભગવાન તો ધમ�ની મયા�દા
�થાપન કરવાને અથ� �ગટ થયા હતા, તેણે પર�ીનો સંગ કરીને ધમ�નો ભંગ કેમ કય� ?’ એવી રીતે દોષ લીધો અને
શુક�એ તો સમ�-િવચારીને ભગવાનનું ગુણગાન કયુ� જ,ે કામદેવે ��ાિદક દેવતાને �તીને પોતાને વશ કયા� તેનો
કામદેવને અિતશય ગવ� થયો તે ગવ�ને ઉતારવાને કાજ ેભગવાને કામદેવને પડકાય�. તે જમે કોઈ બળવાન રા� હોય તે
શ�ુને પોતાની ગાં�યની દા�ગોળી અપાવીને પછી તે સાથે લડવા �ય, તેમ ભગવાને કામદેવ�પી શ�ુને લ�યાનો
સામાન મોરથી આ�યો, તે શું ? તો કામદેવનું બળ �ાર ે�ીનો સંબંધ હોય �યાર ેથાય. તેમાં પણ શરદઋતુને િવષે
રાિ�માં કામદેવનું વધુ બળ થાય તથા �ીના રાગરંગ, િવલાસના શ�દ સાંભળવા તથા �ીનું �પ જોવું, �ીનો �પશ�
કરવો; તેણે કરીને કામદેવનું અિતશય બળ વધે છે. એ સવ� સામાન �ીકૃ�ણ ભગવાને કામદેવને આપીને તેને �તી
લીધો અને અખંડ ��ચારીની પેઠે ઊ�વ�રતેા ર�ા અને એવી રીતે કામનો ગવ� ઉતાય�. એવું અલૌિકક સામ�ય�
ભગવાન િવના બી�માં હોય નિહ. એવું અિત ભગવાનનું સામ�ય� �ણીને શુક�એ ભગવાનનાં ચિર� ગાન કયા� અને
રા� પરીિ�તને તે વાત સમ�ણી નિહ �યાર ેદોષ પર�યો, માટે કોઈક એમ કહે જ,ે ‘તમે પરમહંસ થઈને રિસક કીત�ન
કેમ ગાઓ છો ?’ તો તેને એમ કહેવું જ,ે ‘જો અમે રિસક કીત�ન ન ગાઈએ અને ભગવાનનાં રિસક ચિર�ને િવષે દોષ
પરઠીએ, તો અમે પણ રા� પરીિ�ત તથા બી� જ ેનાિ�તક-િવમુખ �વ તેની પંિ�માં ભળીએ, માટે અમાર ેતો
િવમુખની પંિ�માં ભળવું નથી. શા માટે જ,ે પરમહંસમા�ના ગુ� જ ેશુક� તેણે ભગવાનનાં રિસક ચિર� ગાયા છે
માટે અમાર ેપણ જ�ર ગાવવા.’

16. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.17)

પછી વળી ભગવદાનંદ �વામીએ બીજો �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનના કયા� િવના કાંઈ થતું નથી, સવ� ભગવાનનું જ કયુ�
થાય છે, �યાર ેભગવાનને અથવા ભગવાનના ભ�ને કાંઈક �ાર ેભૂંડો દેશ કાળ આવે છે �યાર ેતે દુઃખને કેમ ભગવાન
ટાળતા નથી અને તેને ટા�યાના મનસૂબા કેમ કર ેછે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો �ાર ેભગવાન મનુ�ય
દેહ ધારણ કર ેછે �યાર ેભગવાનની એવી રીિત જ છે જ,ે ‘મનુ�યની પેઠે સવ� �યવહાર કર,ે પણ અલૌિકક સામથ�ને
�ગટ કર ેનિહ.’ એવી રીતે સવ� શા�માં ભગવાનનાં ચિર� ક�ા છે. તેથી �ાર ેભગવાન કાંઈક નવા ચિર� કર ે�યારે
સંશય કર�ો, પણ �ાં સુધી પૂવ� અવતાર થયા છે, તેના જવેા ચિર� કર ે�યાં સુધી તો સંશય કરવો નિહ.”

17. લોયા ૫ ( para.5)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનનો િન�ય તથા વત�માન તે બેમાંથી કેવો ઘાટ હોય તે પાડે અને
કેવો ઘાટ હોય તો પણ ન પાડે ? અને તેનો અવિધ હોય તે કેવો જ,ે �ાં સુધી એ ઘાટ રહે તે ધમ�માંથી પાડે ને
ભગવાનના િન�યમાંથી પાડે ?” �યાર ેએનો ઉ�ર પણ પરમહંસ વતે થયો નિહ, �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જે
ઘાટને ટા�યાનું જતન કર ેતો પણ ટળે નિહ એવો જ ેકાંઈક ધમ� પા�યામાં અયો�ય ઘાટ રહેતો હોય અને તે ઘાટ પંદર
િદવસ તથા મિહના સુધી ન થાય ને વળી કોઈક િદવસ �ગટ થઈ આવે, એવો જ ેઘાટ તે ધમ�માંથી પાડે; અને એમ જ
ભગવાનના િન�યમાં પણ �ણવું. અને જ ેઘાટ થયો ને તેને િવચાર ેકરીને ટાળી નાખે ને પાછો ફરીને તે ઘાટ થાય
નિહ, એવો જ ેઘાટ તે એ બેમાંથી પાડી શકે નિહ.”

18. 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
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અિતશય મનોહર છે, પણ ચાર ભજુ કે અ�ભજુ કે સહ� ભજુ તે એ મૂિત�ને નથી. એ મૂિત� તો અિત સૌ�ય છે અને
મનુ�યના જવેી આકૃિત છે ને િકશોર છે. તે એ મૂિત� �ારકે તો એ તજેમાં ઊભી દેખાય છે ને �ારકે બેઠી જણાય છે ને
�ારકે હરતી ફરતી દેખાય છે. અને એ મૂિત�ને ચાર ેકોર ેમુ�ના મંડળ ભરાઈને બેઠાં છે; તે સવ� મુ� છે તે એક નજરે
તે ભગવાનની મૂિત� સામું જોઈ ર�ા છે. તે મૂિત�ને અમે �કટ �માણ હમણાં પણ દેખીએ છીએ અને સ�સંગમાં નહોતા
આ�યા �યાર ેપણ દેખતા અને માતાના ગભ�માં હતા તે િદવસ પણ દેખતા અને ગભ�માં આ�યા મોર ેપણ દેખતા. અને
અમે બોલીએ છીએ તે પણ �યાં જ બેઠા થકા બોલીએ છીએ અને તમે પણ સવ� �યાં જ બેઠા છો એમ હંુ દેખું છંુ, પણ
આ ગઢડંુ શહેર કે આ ઓસરી એ કાંઈ દેખાતું નથી. અને �ાર ેએ �વ�પ જનેે ���ામાં આવે તેને જમે અમને કોઈ
િવષય સંબંધી સુખમાં આસિ� નથી તેમ તે પુ�ષને પણ �ાંઈ આસિ� રહે જ નિહ. અને તે �વ�પને તો તમે પણ
દેખો છો પણ તમારા સમ�ામાં પિરપૂણ� આવતું નથી. અને �ાર ેએ વાતા� સમ�ામાં આવશે �યાર ેપંચિવષય કે
કામ, �ોધાિદક �વભાવ તે ��યામાં �યાસ થશે નિહ, સહજ ે�તાઈ જશે. અને એ જ ેએકરસ તજે છે, તેને આ�ા
કહીએ તથા �� કહીએ ને અ�રધામ કહીએ; અને એ �કાશને િવષે જ ેભગવાનની મૂિત� છે તેને આ�ાનું ત�વ
કહીએ તથા પર�� કહીએ તથા પુ�ષો�મ કહીએ. તે જ ભગવાન રામકૃ�ણાિદક�પે કરીને પોતાની ઈ�છાએ
�વોના ક�યાણને અથ� યુગ યુગને િવષે �ગટ થાય છે. તે ભગવાન આ લોકને િવષે મનુ�ય જવેા જણાય છે, તો પણ
મનુ�ય જવેા નથી ને અ�રધામના પિત છે. તે �ીકૃ�ણ ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે

19. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.7)

અને એ અ�રાતીત જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન છે તે જ સવ� અવતારનું કારણ છે; અને સવ� અવતાર પુ�ષો�મમાંથી �ગટ
થાય છે અને પાછા પુ�ષો�મને િવષે લીન થાય છે. તે �ાર ેભગવાન મૂિત� ધરીને પાછા અંતધા�ન થાય છે, �યાર ેતે જે
ભગવાનની મૂિત� તે �ારકે તો મનુ�યની પેઠે આ પૃ�વીને િવષે પડી રહે છે. તે જમે �ીકૃ�ણની મૂિત�ને ખોળામાં લઈને
�િ�મણી� બળી મૂવા તથા ઋષભદેવનો દેહ હતો તે દાવાનળને િવષે બળી ગયો, એમ પણ થાય; અને �ારકે તો
હાડમાંસ સિહત િદ�યભાવ પામીને કાંઈ રહે નિહ, અંતધા�ન થઈ �ય. અને �ાર ે�કટ થાય �યાર ેપણ �ારકે તો �ી
થકી જ�મ ધર ેને �ારકે તો પોતાની ઈ�છામાં આવે �યાં થકી �કટ થઈ આવે છે, એમ એ ભગવાનના જ�મ ને દેહ
મૂ�ાની રીિત તો અલૌિકક છે. અને �ાર ેએવું ભગવાનનું �વ�પ છે, તેને �ઢ કરીને સમજશો �યાર ેતમને કોઈ
�કારનું િવ�ન ક�યાણના માગ�ને િવષે નિહ થાય; ને એ ભગવાનના �વ�પની �ઢતા િવના તો ગમે તેટલો �યાગ રાખો
ને ગમે તેટલા ઉપવાસ કરો પણ કોઈ રીતે ખામી ભાંગશે નિહ. અને તમે એમ કહેશો જ,ે ‘અમને તો એ �વ�પની તમે
જમે કહો છો તેમ �ઢતા છે, તો પણ �ાણઇિ��યો કેમ લીન નથી થતા?” તો એ તો પરમે�રની ઈ�છાએ એમ ર�ું છે,
એમ સમજવું. પણ તેને કાંઈ કરવું ર�ું નથી, એ તો કૃતાથ� છે અને એ તો સવ� સાધનના અંતને પા�યો છે. અને જો
ભગવાનના �વ�પની આવી રીતે �ઢતા હોય ને કદાિચત્ જો િનમા�ન, િનલ�ભ, િન�કામ, િનઃ�વાદ અને િનઃ�નેહ, એમાં
કાંઈક થોડી ઘણી કા�યપ રહી �ય તો તેની કાંઈ િચંતા નથી. પણ ભગવાનના �વ�પમાં જો કોઈ રીતની સમ�ામાં
કસર રહી તો કોઈ રીતે વાંધો ભાંગશે નિહ. માટે દેહ છતે જ ે�કાર ેઆવું રહ�ય સમ�ય તેવો ઉપાય કરવો.

20. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.8)

અને આ વાતા� યથાથ� સમ�ણી હોય ને કોઈક �ાર�ધકમ�ને વશ થઈને જો કોઈક નીચ ઉ�ચ દેહની �ાિ� થાય તો
પણ વૃ�ાસુરની પેઠે �ાન �ય નિહ તથા જમે ભરત�ને મૃગનો દેહ આ�યો તો પણ પૂવ�જ�મનું �ાન ટ�યું નિહ. એવું
આ �ાનનું અિતશય માહા��ય છે. અને નારદ, સનકાિદક ને ��ાિદક દેવ તેમની સભામાં પણ િનરંતર આ જ વાતા�
થાય છે. અને આવી ભગવ��વ�પ સંબંધી જ ેવાતા� તે તો શા�માંથી પણ પોતાની મેળે સમ�ય નિહ. અને
સદ્ �ંથોમાં આવી વાતા� તો હોય પણ �ાર ેસ�પુ�ષ �ગટ થાય છે, �યાર ેતેમના મુખ થકી જ વાત સમ�ામાં આવે
છે, પણ પોતાના બુિ�બળે કરીને સદ્ �ંથોમાંથી પણ સમ�તી નથી. અને જનેે આવી રીતે યથાથ� ભગવાનનું �વ�પ
સમ�ામાં આ�યું છે તેને જો ભૂત, ભિવ�ય ને વત�માન એ �ણ કાળને િવષે �િ� પહોચંતી હોય તો પણ તેને એ વાતનો
કાંઈ ગવ� હોય નિહ; અને કોઈકને વર કે શાપ દે નિહ અને કોઈ ઠેકાણે વર કે શાપ દે પણ ખરા; અને કોઈ ઠેકાણે
િનભ�ય રહે ને કોઈ ઠેકાણે બીવે પણ ખરા; પણ તેણે કરીને પોતે કાંઈ હષ� શોક મનમાં લાવે નિહ. અને જનેે ભગવાનનો
આ ક�ો એવી રીતે �ઢ આ�ય હોય તે �ણીને તો ભૂંડંુ કમ� કર ેજ નિહ, પણ કદાિચત્ ભૂંડા દેશકાળાિદકને યોગે કરીને
જો કાંઈક અવળું કમ� થઈ �ય તો પણ તે �ઢ આ�યવાળો ક�યાણના માગ� થકી પડી �ય નિહ. માટે એ જે
ભગવાનનો �ઢ આ�ય છે એવો િનિવ��ન માગ� કોઈ નથી. અને એ વાત જનેે સમ�ણી હોય તેનો તો અિત મોટો
આશય હોય; જુઓને, અમાર ેપરમહંસ તથા સ�સંગી સમ�ત પાસેથી કોઈ �વાથ� સાધવો નથી તો પણ કોઈને
બોલાવીએ છીએ, કોઈકને વઢીએ છીએ, કોઈને કાઢી મૂકીએ છીએ, તેનું એ જ �યોજન છે જ,ે ‘કોઈ રીતે આ વાત
સમ�ય તો બહુ સા� થાય.’ માટે આ વાતા� છે તે સવ� �ઢ કરીને રાખ�ો અને ‘જ ેતજેને િવષે મૂિત� છે તે જ આ
��ય� મહારાજ છે,’ એમ �ણ�ો અને જો એમ ન જણાય તો એટલું તો જ�ર �ણ�ો જ,ે ‘અ�ર�પ જ ેતજે તેને
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િવષે જ ેમૂિત� છે, તેને મહારાજ દેખે છે.’ એમ �ણશો તો પણ તમાર ેમાર ેિવષે હેત રહેશે, તેણે કરીને તમા�ં પરમ
ક�યાણ થશે. અને આ વાતને િન�યે નવી ને નવી રાખજો, પણ ગાફલપણે કરીને િવસારી દેશો મા. આજ છે તેવી જ
કાલ નવી રાખ�ો અને તેવી જ દેહનો અંત થાય �યાં સુધી પણ િદન િદન ��યે નવી ને નવી રાખ�ો. અને જ ેજે
ભગવાનની વાત કરો તે તે વાતને િવષે આ વાતનું બીજ લાવ�ો, એમ અમારી આ�ા છે. અને આ વાતા� તો એવી
�વનદાર છે જ,ે દેહ રહે �યાં સુધી પણ િન�ય ��યે કરવી અને દેહ મૂકીને ભાગવતી તનુએ કરીને પણ આ જ વાતા�
કરવી છે. અને આ જ ેઅમે તમને વાત કહી તે સવ� શા�નો િસ�ાંત છે ને અનુભવમાં પણ એમ જ �ઢ છે અને અમે
��ય� નજર ેજોઈને તમને આ વાત કહી છે. અને જો ��ય� જોઈને ન કહી હોય તો અમને સવ� પરમહંસના સમ છે.”
એવી રીતે �ી�મહારાજ ેપોતાના ભ�જનની િશ�ાને અથ� પરો�પણે પોતાના પુ�ષો�મપણાની વાતા� કરી, તેને
સાંભળીને સવ� સાધુ તથા હિરભ� તે એમ જ માનતા હવા જ,ે ‘જ ેતજેને િવષે મૂિત� કહી તે જ આ �ી�મહારાજ
��ય� �માણ છે.’

(કુલ: 21)


