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�સ�
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "�સ�" શ�દનો ઉ�લખે નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભ�ને પર�પર ઈ�યા� ન કરવી.” �યાર ેઆનંદાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “હે
મહારાજ ! ઈ�યા� તો રહે છે.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઈ�યા� કરવી તો નારદ�ના જવેી કરવી. જમે એક
સમયને િવષે નારદ� અને તુંબ� એ બે વૈકંુઠને િવષે લ�મીનારાયણનાં દશ�ન કરવા ગયા. તે લ�મીનારાયણ આગળ
તુંબ�એ ગાન કયુ�, તેણે કરીને લ�મી� તથા નારાયણ એ બેય �સ� થઈને તુંબ�ને પોતાનાં વ�, આભૂષણ આ�યાં.
�યાર ેનારદ�ને તુંબ� ઉપર ઈ�યા� આવી જ,ે ‘હંુ તુંબ�ના જવેી ગાનિવ�ા શીખું અને ભગવાનને �સ� ક�ં.’ પછી
નારદ� ગાનિવ�ા શીખતા હવા અને ભગવાન આગળ ગાતા હવા. �યાર ેભગવાને ક�ું જ,ે ‘તમને તુંબ�ના જવેું ગાતા
નથી આવડતું.’ પછી વળી િશવ ઉપર તપ કરીને િશવ થકી વર પામીને ગાનિવ�ા શીખીને ભગવાન આગળ ગાવતા
હવા, તો પણ ભગવાન એની ગાનિવ�ા ઉપર �સ� ન થયા. એવી રીતે સાત મ�વંતર સુધી ગાનિવ�ા શી�યા અને
ભગવાન આગળ ગાયા, તો પણ ભગવાન �સ� ન થયા. પછી તુંબ� પાસે ગાનિવ�ા શી�યા અને �ીકૃ�ણ ભગવાન
આગળ �ાિરકામાં ગાવતા હવા, �યાર ે�ીકૃ�ણ ભગવાન �સ� થયા અને પોતાનાં વ�, અલંકાર નારદ�ને આ�યાં,
�યાર ેનારદ�એ તુંબ� સાથે ઈ�યા� મેલી. માટે ઈ�યા� કરવી તો એવી કરવી જ,ે ‘જનેી ઉપર ઈ�યા� હોય તેના જવેા ગુણને
�હણ કરવા અને પોતાના અવગુણને �યાગ કરવા.’ અને તેવું ન થવાય અને જ ેઈ�યા�એ કરીને ભગવાનના ભ�નો
�ોહ થાય તેવી ઈ�યા�નો તો ભગવાનના ભ�ને સવ� �કાર ે�યાગ કરવો.”

2. ગઢડા �થમ ૧૭ ( para.1)

સંવત્ ૧૮૭૬ના માગશર વિદ ૫ પાંચમને િદવસ �ી�મહારાજ �ીગઢડા મ�યે દાદાખાચરના દરબારમાં આથમણે
બારણે ઓરડો છે તેમાં કથા વંચાવતા હતા અને ધોળો ખેસ પહેય� હતો તથા ધોળી ચાદર ઓઢી હતી તથા ધોળી પાઘ
બાંધી હતી અને પીળાં પુ�પની માળા પહેરી હતી અને પીળાં પુ�પનો તોરો પાઘને િવષે ખો�યો હતો અને અિત �સ�
થકા િવરાજમાન હતા.

3. ગઢડા �થમ ૧૭ ( para.2)

તે સમયને િવષે મુ�ાનંદ �વામી તથા ગોપાળાનંદ �વામી આિદક સાધુને તેડા�યા અને �ી�મહારાજ તે સવ� ��યે
બો�યા જ,ે “આપણા સ�સંગમાં થોડોક કુસંગનો ભાગ ર�ો �ય છે તે આજ કાઢવો છે અને આ �કરણ એવું ચલાવવું
છે જ,ે સવ� પરમહંસ તથા સાં�યયોગી તથા કમ�યોગી સવ� સ�સંગીમાં �વત�. તે સ�સંગમાં કુસંગ તે શું છે ? તો જ,ે
‘વાતના કરનારા િહંમ�ય િવનાની વાત કર ેછે તે સ�સંગમાં કુસંગ છે.’ તે કેવી રીતે વાત કર ેછે ? તો એમ કહે છે જ,ે
‘ભગવાનનું જ ેવચન તેને યથાથ� કોણ પાળી શકે છે ? અને વત�માનધમ� પણ યથાથ� કોણ પાળી શકે છે ? માટે જટેલું
પળે તેટલું પાળીએ, અને ભગવાન તો અધમઉ�ારણ છે તે ક�યાણ કરશે; અને વળી એમ વાત કર ેછે જ,ે ‘ભગવાનનું
�વ�પ જ ે�દયમાં ધારવું તે કાંઈ આપણું ધાયુ� ધરાતું નથી, એ તો ભગવાન જનેે દયા કરીને ધરાવે છે તેને ધરાય છે.’
એવી રીતની મોળી વાત કરીને ધમ�, �ાન, વૈરા�ય ને ભિ� ઈ�યાિદ જ ેભગવાનની �સ�તાનાં સાધન તેમાંથી બી�ને
મોળા પાડે છે. માટે હવે આજ િદનથી આપણા સ�સંગમાં કોઈ પણ એવી િહંમ�ય રિહત વાત કરશો નિહ, સદા િહંમ�ય
સિહત જ વાત કર�ો. અને જ ેએવી િહંમ�ય રિહત વાત કર ેતેને તો નપુંસક �ણવો. અને એવી િહંમ�ય િવનાની વાત
જ ેિદવસ થઈ �ય તો તે િદવસ ઉપવાસ કરવો.”

4. 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�
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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.

5. ગઢડા �થમ ૧૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ સ�સંગને િવષે પોતાના આ�યંિતક ક�યાણને ઈ�છતો એવો જ ેભ�જન તેને
એકલી આ�િન�ાએ કરીને જ પોતાનું આ�યંિતક ક�યાણ�પ કાય� સરતું નથી તથા એકલી �ીિત જ ે�ેમે સિહત નવ
�કારની ભિ� કરવી તેણે કરીને પણ તે કાય� સરતું નથી તથા એકલો જ ેવૈરા�ય તેણે કરીને પણ તે કાય� સરતું નથી
તથા એકલો જ ે�વધમ� તેણે કરીને પણ તે કાય� સરતું નથી; તે માટે એ આ�િન�ા આિદક જ ેચાર ેગુણ તે િસ� કરવા.
શા માટે ? તો એ ચાર ેગુણને એકબી�ની અપે�ા છે. હવે એ ચાર ેગુણને એકબી�ની અપે�ા છે તે કહીએ તે સાંભળો
જ,ે આ�િન�ા તો હોય પણ જો �ીહિરને િવષે �ીિત ન હોય તો તે �ીિતએ કરીને થઈ જ ે�ીહિરની �સ�તા તેણે
કરીને જ પામવા યો�ય એવું મોટંુ ઐ�ય� જ,ે ‘માયાના ગુણે કરીને પરાભવ ન પમાય’ એવું મોટંુ સામ�ય� તેને એ ભ�
નથી પામતો; અને �ીહિરને િવષે �ીિત હોય પણ જો આ�િન�ા ન હોય તો દેહાિભમાનને યોગે કરીને તે �ીિતની
િસિ� થાતી નથી. અને �ીહિરને િવષે �ીિત અને આ�િન�ા એ બેય હોય પણ જો �ઢ વૈરા�ય ન હોય તો માિયક
પંચિવષયને િવષે આસિ�એ કરીને તે �ીિત અને આ�િન�ા તેની િસિ� થાતી નથી, અને વૈરા�ય તો હોય તો પણ
જો �ીિત અને આ�િન�ા ન હોય તો �ીહિરના �વ�પ સંબંધી જ ેપરમાનંદ તેની �ાિ� થાતી નથી. અને �વધમ� તો
હોય તો પણ જો �ીિત, આ�િન�ા અને વૈરા�ય એ �ણ ન હોય તો ભૂલ�ક, ભુવલ�ક અને ��ાના ભુવન પય��ત જે
�વગ�લોક તે થકી બહાર ગિત થાતી નથી, કહેતાં ��ાંડને ભેદીને માયાના તમ થકી પર એવું જ ે�ીહિરનું અ�રધામ
તેની �ાિ� થાતી નથી; અને આ�િન�ા, �ીિત અને વૈરા�ય એ �ણ હોય તો પણ જો �વધમ� ન હોય તો એ �ણેની
િસિ� થાતી નથી, એવી રીતે આ�િન�ા આિદક જ ેચાર ગુણ તેમને એક-બી�ની અપે�ા છે. તે માટે ભગવાનના
એકાંિતક ભ�નો સમાગમ કરીને જ ેભ�ને એ ચાર ેગુણ અિતશય �ઢપણે વત� છે તે ભ�ને સવ� સાધન સંપૂણ� થયા
અને એને જ એકાંિતક ભ� �ણવો. તે માટે જ ેભ�ને ચાર ેગુણમાંથી જ ેગુણની �યૂનતા હોય તો ભગવાનના
એકાંિતક ભ�ની સેવા સમાગમે કરીને તે �યૂનતાને ટાળવી.

6. ગઢડા �થમ ૨૧ ( para.2)

પછી તે સવ�ને �ી�મહારાજ ેછાના રા�યા ને એમ બો�યા જ,ે “સવ� સાંભળો, એક વાતા� કરીએ.” એમ કહીને ઝાઝી
વાર સુધી તો ને�કમળને મીચંીને િવચારી ર�ા ને પછી બો�યા જ,ે “જ ેહિરભ�ના મનમાં ભગવાનને અિત �સ�
કરવાની ઈ�છા હોય તે ભગવાનને �સ� કરવાનો તો એ ઉપાય છે જ,ે પોતપોતાના વણા��મનો જ ેધમ� તેને િવષે
અચળ િન�ા તથા આ�િન�ાની અિતશય �ઢતા તથા એક ભગવાન િવના બી� સવ� પદાથ�ને િવષે અ�િચ તથા
ભગવાનને િવષે માહા��યે સિહત એવી િન�કામભિ�, એ ચાર સાધને કરીને ભગવાનની અિતશય �સ�તા થાય છે.
અને એ જ ેચાર સાધન તેને એકાંિતક ધમ� કહીએ. અને એવા એકાંિતક ધમ�વાળા જ ેભ� તે આ સમામાં આપણા
સ�સંગમાં કેટલાક છે અને જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને ખાતા, પીતા, નાતા, ધોતા, ચાલતા, બેઠતા સવ� િ�યાને િવષે
ભગવાનની મૂિત�નું િચંતવન કરવું અને �ાર ેઅંતરમાં કોઈ િવ�ેપ ન હોય �યાર ેતો ભગવાનનું િચંતવન કરવું ને
ભગવાનની મૂિત� સામું જોઈ રહેવું અને જો અંતરમાં સંક�પ-િવક�પનો િવ�ેપ થાય તો દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ, દેવતા,
િવષય, એ સવ�થી પોતાનું �વ�પ જુદંુ સમજવું અને �ાર ેસંક�પનો િવરામ થાય �યાર ેભગવાનની મૂિત�નું િચંતવન
કરવું. અને આ દેહને તો પોતાનું �વ�પ માનવું નિહ અને દેહના જ ેસંબંધી તેને પોતાના સંબંધી માનવા નિહ, કેમ જે
આ �વ છે તે ચોરાશી લાખ �તના દેહને પૂવ� ધરી આ�યો છે અને જટેલી જગતમાં �ીઓ છે તે સવ�ને પેટ જ�મ લીધા
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છે તથા જગતમાં જટેલી કૂતરીયો, જટેલી મીનડીયો, જટેલી વાનરીયો, એ આિદક જ ેજ ેચોરાશીમાં �વ છે તે સવ�ને પેટ
કેટલીક વાર જ�મ ધયા� છે અને આ જગતમાં જટેલી �તની �ીઓ છે તેમાં કઈ એણે �ી નથી કરી ? સવ�ને પોતાની
�ીઓ કરી છે. તેમ જ એ �વે �ીના દેહ ધરી ધરીને જગતમાં જટેલી �તના પુ�ષ છે તે સવ�ને પોતાના ધણી કયા� છે;
તેટલા માટે જમે એ ચોરાશી લાખ �તના સગપણને હમણે માનતા નથી તથા ચોરાશી લાખ �તના દેહને પોતાનો દેહ
માનતા નથી, તેમ જ આ દેહને પોતાનું �વ�પ માનવું નિહ અને એ દેહના સંબંધીને પોતાનાં સંબંધી માનવા નિહ; કેમ
જ,ે ચોરાશી લાખ �તના દેહ ધયા� તેનો સંબંધ ર�ો નિહ, તો આ દેહનો સંબંધ પણ નિહ જ રહે. તે માટે દેહગેહાિદક
સવ� પદાથ�ને અસ�ય �ણીને તથા દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ, તેથી જુદંુ પોતાનું �વ�પ �ણીને તથા પોતાના ધમ�માં
રહીને ભગવાનની િન�કામભિ� કરવી અને િદવસે િદવસે ભગવાનનું અિતશય માહા��ય જણાય તેને અથ� સાધુનો
સંગ િનરંતર રાખવો. અને જ ેઆવી રીતે નથી સમજતો અને કેવળ દેહાિભમાની ને �ાકૃત મિતવાળો છે અને તે જો
સ�સંગમાં પ�યો છે તો પણ એને પશુ જવેો �ણવો અને આ સ�સંગમાં તો ભગવાનનો મોટો �તાપ છે તેણે કરીને
પશુનું પણ ��યાણ થાય છે, તો મનુ�યનું ક�યાણ થાય તેમા શું આ�ય� કહેવાય ? પણ એને ખરખેરો ભગવાનનો
એકાંિતક ભ� ન કહેવાય. એકાંિતક ભ� તો જનેી �થમ કહી એવી સમજણ હોય તેને જ કહીએ.

7. ગઢડા �થમ ૨૯ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! કોઈક હિરભ� હોય તેને �થમ તો અંતર ગોબ�ં સરખું હોય અને
પછી તો અિતશય શુ� થઈ �ય છે, તે એને પૂવ�નો સં�કાર છે તેણે કરીને એમ થયું ? કે ભગવાનની કૃપાએ કરીને એમ
થયું ? કે એ હિરભ�ને પુ�ષ �ય�ે કરીને થયું ?’ પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પૂવ�ને સં�કાર ેકરીને જ ેસા�
અથવા નરસું થાય તે તો સવ� જગતના ���ામાં આવે, જમે ભરત�ને મૃગલામાં આસિ� થઈ, એવે ઠેકાણે �ાર�ધ
લેવાય અથવા કોઈ કંગાલ હોય ને તેને મોટંુ રા� મળે એવી રીતે થાય તે તો સવ� જગતના ���ામાં આવે, �યાર ેતેને
તો �ાર�ધ �ણવું.” પછી �ી�મહારાજ ેપોતાની વાત કરી જ,ે “અમે જ ેજ ેસાધન કયા� હતા તેને િવષે કોઈ રીતે દેહ
રહેજ નિહ ને તેમાં પણ દેહ ર�ો તેને �ાર�ધ કહીએ. તે શું ? તો અમે �ીપુ�ષો�મપુરીમાં રહેતા �યાર ેકેટલાક માસ
સુધી તો વાયુ ભ�ણ કરીને ર�ા તથા �ણ-ચાર ગાઉના પહોળા પટવાળી એક નદી હતી તેને િવષે એકવાર શરીર
તણાતું મે�યું તથા િશયાળો, ઉનાળો ને ચોમાસું તેને િવષે છાયા િવના એક કૌપીનભર રહેતા તથા ઝાડીને િવષે વાઘ,
હાથી તથા અરણાપાડા તેની ભેળે ફરતા, એવા એવા અનંત િવકટ ઠેકાણાં તેને િવષે ફયા� તોય પણ કોઈ રીતે દેહ
પ�યો નિહ, �યાર ેએવે ઠેકાણે તો �ાર�ધ લેવું. અને જમે સાંદીપિન નામે �ા�ણ તેનો પુ� તે નરકથી મુકાયો અને
વળી જમે પાંચ વષ�ના �ુવ�એ ભગવાનની �તુિત કરવા માંડી �યાર ેવેદાિદકના અથ�ની સહેજ ે�ફૂિત� થઈ. એવી રીતે
અિત શુ�ભાવે કરીને �સ� થયા જ ેભગવાન તેની ઈ�છાએ કરીને તથા તે ભગવાનને વરદાને કરીને અથવા અિત
શુ�ભાવે કરીને �સ� થયા જ ેભગવાનના એકાંિતક સાધુ તેના વરદાને કરીને જ ે�ડી બુિ� થાય તેને ભગવાનની કૃપા
�ણવી. અને �ડા સાધુનો સંગ કર ેને પોતે પોતાને િવચાર ેકરીને જ ેસારો થાય તેને તો પુ�ષ�ય� કહીએ.” એમ વાત
કરીને ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને �ી�મહારાજ હસતા હસતા પોતાને આસને પધાયા�.

8. ગઢડા �થમ ૩૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, એક �� કરીએ.” �યાર ેમુિન તથા હિરભ�ે ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! પૂછો”
પછી �ી�મહારાજ ઘણીકવાર સુધી િવચારીને બો�યા જ,ે “આ સંસારમાં જ ેિવષયી �વ હોય તે પંચિવષય િવના રહી
શકે નિહ, તે જમે એ િવમુખ �વને પંચિવષય છે તેમ હિરજનને પણ પંચિવષય છે પણ તેમાં ભેદ છે. તે ભેદ કેમ છે ? તો
િવષયી �વ તો ભગવાન િવના અ�ય જ ે�ા�ય િવષય તેને ભોગવે છે અને ભગવાનના ભ� છે તેને તો ભગવાનની
કથા સાંભળવી તે જ �ો�નો િવષય છે અને ભગવાનનાં ચરણારિવંદનો �પશ� કરવો અથવા સંતના ચરણની રજનો
�પશ� કરવો તે �વચાનો િવષય છે અને ભગવાનનાં અથવા સંત તેના દશ�ન કરવા તે ને�નો િવષય છે અને ભગવાનનો
�સાદ લેવો તથા ભગવાનના ગુણ ગાવવા તે �ભનો િવષય છે અને ભગવાનને ચ�યાં એવા જ ેપુ�પાિદક તેની સુગંધી
લેવી તે ��ાણનો િવષય છે. એવી રીતે િવમુખ અને હિરભ�ના િવષયમાં ભેદ છે અને એવી રીતના િવષય િવના તો
હિરભ�ે પણ રહેવાતું નથી અને નારદ-સનકાિદક જવેા અનાિદ મુ� છે તેણે પણ એવા પંચિવષય િવના રહેવાતું
નથી, તે સમાિધમાં ઘણા કાળ રહે છે પણ તે સમાિધમાંથી નીકળીને ભગવાનની કથા, કીત�ન, �વણાિદક િવષયને
ભોગવે છે. અને જમે પ�ી હોય તે પોતાના માળાને મુકીને ચરવા નીકળે છે, તે ચારો કરીને રાિ� સમે પોતપોતાના
માળામાં જઈને િવરામ કર ેછે પણ પોતપોતાનાં �થાનકને કોઈ િદવસ ભૂલીને બી�ને �થાનકે જતાં નથી, તેમ
ભગવાનના ભ� છે તે ભગવાનની કથા, કીત�ન �વણાિદક એવો જ ેચારો, તેને ચરીને પોતાનો માળો જ ેભગવાનનું
�વ�પ તેમાં જઈને િવરામ કર ેછે. અને વળી પશુ, પ�ી સવ� �વ જમે પોતપોતાનો ચારો કરીને પોતપોતાને �થાનકે
જઈને િવરામ કર ેછે, તેમ મનુ�ય પણ જ ેજ ેકાય� હોય તેને અથ� દેશ-િવદેશ �ય છે પણ પોતાને ઘેર આવે છે �યારે
િનરાંત કરીને બેસે છે. એ સવ� ��ાંત-િસ�ાંત ક�ા તે ઉપર તમે સવ� હિરભ�ને અમે �� પૂછીએ છીએ જ,ે ‘જમે
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િવમુખ �વ �ા�ય પંચિવષયમાં બંધાણા છે ને તે િવષય િવના પળમા� ચાલતું નથી, તેમ તમે ભગવાનની કથાવાતા�નું
જ ે�વણાિદક તે �પી જ ેિવષય તેમાં �ઢપણે બંધાઈને એના િવષયી થયા છો કે નિહ ?’ અને વળી બીજો �� પૂછીએ
છીએ જ,ે ‘જમે પ�ી ચારો કરીને પોતાના માળામાં આવે છે, તેમ તમે સવ� ભગવાનની કથા-કીત�નાિદક�પી ચારો
કરીને પાછા ભગવાનના �વ�પ�પી માળામાં િવરામ કરો છો ? કે બીજ ે�ાં-�યાં િવરામ કરો છો ? અને વળી જમે
ધિણયાતું ઢોર હોય તે સીમમાં ચરીને સાજં ેપોતાને ખીલે આવે છે અને જ ેહરાયું ઢોર હોય તે ખીલે આવે નિહ અને જનેું-
તેનું ખેતર ખાઈને �ાં- �યાં બેસી રહે, પછી કોઈક ધોકા મૂકે કાં વાઘ આવે તો માર,ે તેમ તમે તે ધિણયાતા ઢોરની પેઠે
પોતાને ખીલે આવો છો ? કે હરાયા ઢોરની પેઠે કોઈનું ખેતર ખાઈને �ાં-�યાં બેસીને િવરામ કરો છો ?’ એ સવ� ��નો
ઉ�ર પોતાના અંતરમાં િવચારીને મોટા મોટા હો તે કરો ?” પછી મુિન તથા હિરભ� સવ� જુદા જુદા બો�યા જ,ે “હે
મહારાજ ! ભગવાનની કથા કીત�નાિદકના િવષયી પણ થયા છીએ અને ભગવાનની મૂિત��પી જ ેમાળો તથા ખીલો
તેને મૂકીને બીજ ેઠેકાણે રહેતા પણ નથી.” તે વાતા�ને સાંભળીને �ી�મહારાજ ઘણું �સ� થયા.

9. ગઢડા �થમ ૩૩ ( para.2)

તે સમે મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનને �સ� કરવાના સાધન અનંત �કારના શા�માં ક�ા છે, પણ તે
મ�યે એવું એક સાધન કયું બળવાન છે જ ેસમ� સાધન કય� જવેા ભગવાન �સ� થાય તેવા એક સાધને કરીને ભગવાન
રા� થાય ? તે એવો એક ઉપાય કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક જ સાધને કરીને ભગવાન રા� થાય તે
કહીએ તે સાંભળો જ,ે ભગવાનનો જ ે�ઢ આશરો એ જ એક સવ� સાધનમાં મોટંુ સાધન છે, તેણે કરીને ભગવાન રા�
થાય છે. અને તે આશરો અિત �ઢ જોઈએ, જનેે િવષે કાંઈ પોલ રહે નિહ. તે આશરામાં �ણ ભેદ છે. એક મૂઢપણે કરીને
ભગવાનનો આ�ય થાય છે તે અિત મૂઢ હોય તેને ��ા જવેો હોય તે આ�યમાં ડોલાવે તોય પણ ડોલે નિહ. અને
બીજો �કાર એ છે જ,ે ભગવાનમાં જ ે�ીિત તેણે કરીને ભગવાનનો �ઢ આશરો થાય છે. તે જનેે �ઢ �ીિત હોય તે
પરમે�રને મૂકીને બી� પદાથ�માં જોરાવરીએ �ીિત કર ેતોય પણ થતી નથી; એવી રીતે �ઢ �ીિતએ કરીને ભગવાનનો
�ઢ આશરો કહેવાય છે. �ીજો �કાર એ છે જ,ે જનેે બુિ� િવશાળ હોય તે ભગવાનનું સગુણ-િનગુ�ણપણું તથા અ�વય-
�યિતરકેપણું તેને સમજતો હોય અને ભગવાનની માયા થકી જ ેજ ેસગ� થયો છે તેને સમજતો હોય અને ભગવાનના જે
પૃ�વીને િવષે અવતાર થાય છે, તેની રીતને સમજતો હોય. અને જગતની ઉ�પિ� કાળે ભગવાન જ ે�કાર ેઅ�ર�પે
વત� છે, તથા પુ�ષ �કૃિત�પે વત� છે તથા િવરાટ પુ�ષ�પે વત� છે તથા ��ાિદક ��પિત �પે વત� છે તથા �વના
ક�યાણને અથ� નારદ સનકાિદક �પે વત� છે, એ સવ� રીતને સમ� �ણે અને પુ�ષો�મ ભગવાનને સવ�થી પર ને
િનિવ�કાર સમજતો હોય; એવી રીતે જનેી �િ� પહોચંતી હોય તેને બુિ�એ કરીને ભગવાનનો �ઢ આશરો છે, તે
બી�નો ટા�યો ટળે નિહ, ને પોતાનો પણ ટા�યો ટળે નિહ અને ભગવાન મનુ�ય દેહને �હણ કરીને સમથ�પણે અથવા
અસમથ�પણે વત�તા હોય તો તેને દેખીને તેની બુિ�ને િવષે �ાંિત થાય નિહ.”

10. 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
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��િ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.

11. ગઢડા �થમ ૫૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કીત�ન રાખો અને ઘડીક ��-ઉ�ર કરીએ,” એમ કહીને વળી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�યો હંુ �� પૂછંુ છંુ જ,ે “�ીકૃ�ણ ભગવાને ગીતામાં ચાર �કારના ભ� ક�ા છે તેમાં �ાનીને અિધક ક�ો છે અને
ચારનેે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય તો સરખો છે માટે �ાની તે કેવી રીતે િવશેષ છે ?” પછી એ ��નો ઉ�ર મુિનએ
કરવા માં�યો પણ થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાની છે તે તો ���વ�પે વત� છે અને ભગવાનનો
મિહમા યથાથ�પણે �ણે છે, માટે એને ભગવાનના �વ�પ િવના બી� મનમાં કાંઈ કામના રહેતી નથી અને બી� જે
�ણ �કારના ભ� છે તેને ભગવાનનો િન�ય તો છે તો પણ ભગવાનનો મિહમા યથાથ�પણે �ણતા નથી, તે માટે
એને ભગવાન િવના બી� કામના રહી �ય છે તે માટે �ાનીને બરોબર થતા નથી. તે સા� ભગવાનના ભ�ને
ભગવાન િવના બી� કોઈ �તની કામના રહે એ મોટી ખોટ છે. અને જનેે કોઈ �તની વાસના ન હોય અને તી�
વૈરા�યવાન હોય અને જો તે વૈરા�યને યોગે અહંકાર ેયુ� વત� તો એ પણ એને િવષે મોટી ખોટ છે અથવા અ�યંત
આ��ાનનું બળ હોય અથવા ભગવાનને િવષે �ઢ ભિ�નું બળ હોય અને તેના માનને યોગે કરીને જો ગરીબ
હિરભ�ને નમાય નિહ અથવા તેની આગળ દીનવચન બોલાય નિહ તો એ પણ એને િવષે મોટી ખોટ છે. તે ખો�ે
કરીને એ હિરભ�નું અંગ વૃિ�ને ન પામે. જમે સલાટ કૂવો ખોદતો હોય અને જો હેઠે પાણો પોલો બોલે તો સલાટ
એમ કહે જ,ે ‘પાણી ઘણું થશે’ અને જો ઉપરથી રણકતો હોય ને માંહી કાપે �યાર ેઅિ�� ઝર ેતો સલાટ એમ કહે જ,ે
‘કૂવામાં પાણી થશે તો અધા� કોશનું કે પા કોશનું થશે પણ વધુ નિહ થાય.’ તેમ �ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તેના માનમાં
જ ેઅટંટ રહે તો એ મોટો કહેવાય, પણ જવેું અધા� કોશનું કે પા કોશનું પાણી થયું એવો મોટો થાય, પણ જવેા િનમા�ની
ભ�માં મોટા ગુણ આવે તેવા મોટા ગુણ એમાં ન આવે. માટે જનેે ભગવાનને �સ� કરવા હોય તેને �ાન, વૈરા�ય,
ભિ� તથા બી� કોઈ �ે� ગુણ હોય તેને અિભમાને કરીને અટંટ થવું નિહ, તો એ પુ�ષના �દયને િવષે �કટ �માણ
એવા જ ે�ીકૃ�ણનારાયણ તે �સ� થઈને િનવાસ કરીને રહે છે.”

12. ગઢડા �થમ ૫૬ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! �ાન, વૈરા�ય, ભિ� તથા બી� જ ેશુભ ગુણ તેને યોગે કરીને માન
આવે તે માનને કયા ઉપાયે કરીને ટાળવું ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભ�નું માહા��ય �ણીને
પોતે દેહે કરીને તેમને નમ�કાર કર ેતથા તેમની સેવા ચાકરી કર,ે અને જો હૈયામાં માનનો સંક�પ થાય તો તેને ઓળખે
ને િવચારનું બળ રાખે તો માન ટળી �ય. અને અિતશય �ેમલ�ણા ભિ� હોય અને તે ભિ�એ કરીને ભગવાન તેને
વશ વત�તા હોય અને જો તે ભિ�નું ભ�ના �દયમાં માન આવે તોય પણ એને અિત ખોટ છે. અને આ��ાનનું
માન હોય અથવા વૈરા�યનું માન હોય પણ તે અિભમાન તો દેહા�બુિ�ને જ �ઢ કરાવે, માટે ભગવાનના ભ� હોય
તેને કોઈ �કાર ેઅિભમાન રાખવું નિહ, એ જ ભગવાનને રા� કયા�નો ઉપાય છે. અને અંત��િ�વાળા જ ેભગવાનના
ભ� હોય તે જો તપાસીને પોતાના �દય સામું જુવે તો �ાર ેલગાર ેમાન આવતું હશે �યાર ે�દયમાં રહી જે
ભગવાનની મૂિત� તેની નજર કરડી દેખાતી હશે અને �ાર ેિનમા�નીપણે વતા�તું હશે �યાર ેપોતાના �દયમાં રહી જે
ભગવાનની મૂિત� તેની �િ� અિત �સ� જણાતી હશે; માટે ભગવાનનો ભ� હોય તેને િવચારનું બળ રાખીને કોઈ
�કારનું માન ઉદય થવા દેવું નિહ. અને જો માન સિહત �ાન, વૈરા�ય, ભિ� હોય તો જમે સોનું હોય અને તેમાં ભેગ
ભળે �યાર ેતે સોનું પનરવલું કહેવાય અને તેથી વધતો ભેગ ભળે તો બારવલું કહેવાય અને તેથી વધતો ભેગ ભળે તો
આઠવલું કહેવાય, તેમ એ ભ�ને �ાન, વૈરા�ય, ભિ�માં જમે જમે અહંકારનો ભેગ ભળતો આવે તેમ તેમ એ �ણે
ઓછાં થતા �ય છે,

13. ગઢડા �થમ ૭૦ ( para.4)

�યાર ેવળી કાકાભાઈએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! એકને તો કુસંગીની લડાઈ આળસી ગઈ છે ને સંતનું જ બળ છે
એક એવો છે, અને એકને તો એમ ને એમ લડાઈ થતી રહે છે. તે એ બેમાં જનેે લડાઈ આળશી ગઈ છે તે મર ે�યાર ેતેને
ભગવાનના ધામની �ાિ� થાય; તેમાં તો કાંઈ સંશય નથી; પણ જનેે લડાઈ એમ ને એમ થાય છે તે મર ેતેની શી ગિત
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થાય? તે કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે એક લડવા નીસય� તેને આગળ વાિણયા કે ગરીબ વણ� આ�યા
તેને �તી ગયો તે પણ ��યો જ તો. અને એક તો લડવા નીસય� તેને આગળ આરબની બેરખ આવી તથા રજપૂત
આ�યા તથા કાઠી તથા કોળી આ�યા તેને તો �તવા કઠણ જ છે; પણ કાંઈ એ વાિણયાની પેઠે તરત �તાઈ �ય
એવા નથી માટે એ તો એમ ને એમ લડે છે. અને તેમાં જો ��યો તો ��યો અને જો લડતે લડતે શ�ુનો હઠા�યો તો ન
હ�યો, પણ દેહનું આયુ�ય આવી ર�ુ અને મૃ�યુને પા�યો તો પણ જ ેએનો ધણી છે, તે શું નિહ �ણે ? જ,ે ‘એને આગળ
આવા કરડાં માણસ આ�યા હતા તે નિહ �તાય અને આની આગળ તો વાિણયા આ�યા હતા તે �તાય એવા હતા.’
એમ એ બેય ધણીની નજરમાં હોય, તેમ એની ભગવાન સહાય કર ેજ,ે ‘આને આવા સંક�પ-િવક�પનું બળ છે અને
લડાઈ લે છે, માટે એને શાબાશ છે.’ એમ �ણીને ભગવાન એની સહાય કર ેછે. માટે બેિફકર રહેવું. કાંઈ િચંતા રાખવી
નિહ. ભગવાનને એમ ને એમ ભ�ા કરવું ને સંતનો સમાગમ અિધક રાખવો ને કુસંગીથી છેટે રહેવું.” એમ �સ�
થઈને �ી�મહારાજ બોલતા હવા.

14. ગઢડા �થમ ૭૨ ( para.5)

પછી રોજકાના હિરભ� કાકાભાઈએ પૂ�ું જ,ે “જનેે માહા��ય િવનાનો એકલો ભગવાનનો િન�ય હોય તેના શા
લ�ણ છે ? અને જનેે માહા��યે સિહત િન�ય હોય તેના શા લ�ણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે એકલો
િન�ય હોય તેને એમ ઘાટ થાય જ,ે ‘ભગવાન તો મ�યા છે પણ શું �ણીએ ક�યાણ તો થશે કે નિહ થાય ?’ અને જનેે
માહા��યે સિહત િન�ય હોય તેને તો એમ સમ�ય જ,ે ‘જ ેિદવસે ભગવાનનું દશ�ન થયું તે િદવસથી જ ક�યાણ તો થઈ
ર�ું છે અને જ ે�વ ભાવે કરીને મા�ં દશ�ન કર ેતથા મા�ં વચન માને તેનું પણ ક�યાણ થઈ �ય તો માર ેક�યાણનો
�યો સંશય છે ? હંુ તો કૃતાથ� છંુ અને જ ેકાંઈ સાધન ક�ં છંુ તે તો ભગવાનની �સ�તાને અથ� ક�ં છંુ.’ એમ સમજ ેતેને
ભગવાનનો માહા��યે સિહત િન�ય �ણવો.”

15. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.14)

પછી આધારાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “કેવી રીતે વત�એ તો ભગવાન ને ભગવાનના સંત �સ� થાય ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પંચ વત�માન સંપૂણ� રાખીએ ને તેમાં કોઈ રીતે ખોટ આવવા દઈએ નિહ, તો ભગવાન ને
ભગવાનના સંત �સ� થાય છે. એમાં લેશમા� સંશય નિહ.”

16. કાિરયાણી ૧ ( para.6)

�યાર ેભજનાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! આ �ુિતમાં એમ કેમ ક�ું છે જ ે“यतो वाचो िनवत��े अ�ा� मनसा
सह । ?” �યાર ે�ી�મહારાજ �સ� થકા બો�યા જ,ે “એનું એમ છે જ,ે જમે પૃ�વી આકાશમાં રહી છે પણ આકાશના
ભાવને નથી પામતી અને જળ આકાશને િવષે ર�ું છે પણ આકાશના ભાવને નથી પામતું અને તજે આકાશને િવષે
ર�ું છે પણ આકાશના ભાવને નથી પામતું અને વાયુ આકાશને િવષે ર�ો છે પણ આકાશના ભાવને નથી પામતો,
એમ૬ મન વાણી ભગવાનને નથી પામતા.”

17. કાિરયાણી ૭ ( para.5)

પછી �ી�મહારાજ અિત �સ� થકા બીજો �� પરમહંસ ��યે પૂછતા હવા જ,ે “આ�યંિતક ક�યાણ તે કેને કહીએ ?
અને આ�યંિતક ક�યાણને પામીને જ ેિસ�દશાને પા�યો હોય તે પુ�ષની સવ� િ�યાને િવષે કેવી દશા વત�તી હોય ?”
પછી જનેે જવેો ભા�યો તેવો સવ� મુિનએ ઉ�ર કય�, પણ �ી�મહારાજના ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી સવ� મુિન
હાથ જોડીને �ી�મહારાજ ��યે બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! એનો ઉ�ર તમે કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“�ાર ે��ાંડનો �લય થાય છે �યાર ે�કૃિતના કાય� જ ેચોિવશ ત�વ, તે સવ� �કૃિતને િવષે લીન થઈ �ય છે અને તે
�કૃિત પુ�ષ પણ અ�ર��ના તજેમાં અ��ય થઇ �ય છે અને પછી એકલું સિ�ચદાનંદ (િચ�ન) જ ેતજે તે રહે છે અને
તે તજેને િવષે િદ�યમૂિત� એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન વાસુદેવ, તે અખંડ િવરાજમાન રહે છે. અને તે જ પોતે િદ�યમૂિત�
થકા �વના ક�યાણને અથ� મનુ�યાકૃિતએ કરીને પૃ�વીને િવષે સવ� જનને નયનગોચર થકા િવચર ેછે. �યાર ેજ ેજગતમાં
અણસમજુ મૂખ� �વ છે તે, તે ભગવાનને માિયક ગુણે યુ� કહે છે, પણ એ માિયક ગુણે યુ� નથી; એ તો સદા
ગુણાતીત િદ�યમૂિત� જ છે. અને તેનું તે જ ેભગવાનનું સાકાર િદ�ય�વ�પ તેને જ ેવેદાંતશા� છે તે િનગુ�ણ, અછે�,
અભે�, સવ�� �યાપક એવી રીતે કરીને �િતપાદન કર ેછે, તે �વની બુિ�માંથી માિયક ભાવ ટાળવાને અથ�
િનગુ�ણપણે કરીને �િતપાદન કર ેછે. અને એ ભગવાન તો ઉ�પિ�, િ�થિત અને �લય એ સવ� કાળને િવષે એક �પે
કરીને જ િવરાજમાન છે; પણ માિયક પદાથ�ની પેઠે િવકારને પામતા નથી, સદા િદ�ય�પે કરીને િવરાજમાન રહે છે.
એવી રીતે ��ય� પુ�ષો�મને િવષે જ ે�ઢિન�ા તેને આ�યંિતક ક�યાણ કહીએ. અને એવી િન�ાને પામીને જે
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િસ�દશાને પા�યો હોય તેની આવી દશા હોય જ,ે ‘િપંડ ��ાંડનો તથા �કૃિતપુ�ષનો �લય થયા પછી અ�રધામને
િવષે જ ેભગવાનની મૂિત� અખંડ િવરાજમાન રહે છે, તે મૂિત�ને �થાવર-જંગમ સવ� આકારને િવષે �ાં �ાં �િ� �ય
�યાં �યાં સા�ા�કાર દેખે અને એ મૂિત� િવના બીજંુ અણુમા� પણ ભાસે નિહ’. એ િસ�દશાનું લ�ણ છે.”

18. કાિરયાણી ૧૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનને �સ� કરવાને અથ� નારદ�એ કેટલાક યુગ પય��ત ટાઢ-તડકાને તથા
ભૂખ-તરસને સહન કરીને મહાતપ કયુ�, અને તે તપે કરીને ભગવાનને રા� કયા�. એવી રીતે જ ેિવવેકી હોય તે તો
�ણીને પોતાનાં દેહ, ઇિ��યોને દમીને તપ કર ેછે, માટે જ ેિવવેકી સાધુ હોય તેને તો �ણીને દેહઇિ��યોને ક� થાય
એમ વ�યુ� જોઈએ, તો ઈ�ર ઈ�છાએ જ ેકાંઈ ક� આવે તેને શીદ ટાળવાને ઈ�છે ? અને વળી �યાગી સાધુને તો
પોતાના મનમાં એમ �ઢ �િચ રાખી જોઈએ જ,ે ‘માર ેતો દેવલોક, ��લોક અને વૈકંુઠાિદક લોકના જ ેપંચિવષય
સંબધી ભોગસુખ તે નથી જોઈતાં, અને માર ેતો હમણાં દેહ છતે તથા દેહનો �યાગ કરીને બદિરકા�મ તથા �ેત�ીપમાં
જઈને ને તપ કરીને ભગવાનને રા� કરવા છે. તે એક જ�મ તથા બે જ�મ તથા સહ� જ�મ સુધી પણ તપ કરીને જ
ભગવાનને રા� કરવા છે.’ અને �વનું ક�યાણ તો આટલી જ વાતમાં છે જ,ે ‘�કટ �માણ એવા જ ે�ીકૃ�ણ નારાયણ
તેનું જ કયુ� સવ� થાય છે, પણ કાળ, કમ� ને માયાિદક કોઈનું કયુ� કાંઈ થતું નથી.’ એવી રીતે ભગવાનને િવષે જ એક
કતા�પણું સમજવું એ જ ક�યાણનું પરમ કારણ છે. અને જ ેતપ કરવું તે તો ભગવાનની �સ�તાનું કારણ છે. અને તે
તપને િવષે પણ જવેો રાિધકા� તથા લ�મી� ભગવાનને િવષે �ેમલ�ણા ભિ�એ કરીને ભાવ રાખે છે તેવો ભાવ
રાખવો. અને જો તપ ન કર ેને ભગવાનને જ સવ�કતા� �ણે તોય પણ જ�મ-મરણના દુઃખથી તો �વ તરી �ય, પણ
તપ કયા� િવના તે �વ ઉપર ભગવાનનો રા�પો થાય નિહ. અને જ ે�વ ભગવાનને સવ� કતા�હતા� નથી �ણતો તો
તેથી બીજો કોઈ પાપી નથી. અને ગૌહ�યા, ��હ�યા, ગુ��ીનો સંગ તથા ��વે�ા સ�ુ�નો �ોહ તે થકી પણ એને
વધુ પાપી �ણવો; કાં જ,ે ભગવાન િવના બી� જ ેકાળ, કમા�િદક તેને એ કતા� �ણે છે, માટે એવો જ ેનાિ�તક ચંડાળ
હોય તેની તો છાયામાં પણ ઊભું રહેવું નિહ, ને ભૂ�યમાં પણ તેના મુખનું વચન સાંભળવું નિહ. અને જ ેભગવાનના
ભ� હોય તે ભગવાનને �તાપે કરીને ��ા, િશવ, શુક�, નારદ તે જવેા પણ થાય અને �કૃિતપુ�ષ જવેા પણ થાય
અને �� તથા અ�ર જવેા પણ થાય, તો પણ �ીપુ�ષો�મનારાયણ જવેો થવાને તો કોઈ સમથ� નથી. માટે જનેો સંગ
કયા� થકી તથા જ ેશા� સાંભળવા થકી ભગવાનની ઉપાસનાનું ખંડન થઈને �વામી સેવકભાવ ટળી જતો હોય, તો તે
સંગનો તથા તે શા�નો �પચની પેઠે ત�કાળ �યાગ કરવો.”

19. કાિરયાણી ૧૦ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! જ ેભ� સુંદર વ� તથા અલંકાર તથા નાના �કારના ભોજનાિદક
વ�તુ તેણે કરીને ભગવાનની સેવા કર ેછે, તે પણ ભગવાનને રા� કરવાને ઈ�છે છે. અને તમે તો તપે કરીને જ ભગવાન
રા� થાય એમ કહો છો, તે તપ િવના એવી સેવાએ કરીને રા� કર ેતેમાં શો બાધ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “જ ેસારાં સારાં પદાથ� કરીને ભગવાનની ભિ� કર ેછે, તે જો િન�કામભાવે કરીને, કેવળ ભગવાનની �સ�તાને
અથ� જ કરતો હોય તો તો ઠીક છે, પણ જો પોતે પણ ભગવાનની �સાદી �ણીને તે પદાથ�ને િવષે લોભાઈને ને
ભગવાનને પ�યા મેલીને તે પદાથ�ને િવષે �ીિત કર ેતો તે પદાથ�ને ભોગવતો થકો િવષયી થઈને �� થઈ �ય છે, એ
બાધ છે. માટે જ ે�યાગી ભ� હોય તેને તો ભગવાનને સવ�કતા� �ણીને, તપે કરીને જ ભગવાનને રા� કરવા અને
રાિધકા� તથા લ�મી� તેની પેઠે ભગવાનને �ેમલ�ણા ભિ�એ કરીને ભજવા, એ અમારો િસ�ાંત છે.”

20. લોયા ૧ ( para.11)

પછી ભગવદાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હિરજનનો અવગુણ આ�યો હોય તેને ટા�યાનો કોઈ ઉપાય છે કે નથી ?”
�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઉપાય તો છે પણ અિત કઠણ છે, તે અિતશય ��ાવાળો હોય તેથી થાય છે. �ારે
કોઈ સંતનો અવગુણ આવે �યાર ેએમ િવચાર કર ેજ,ે ‘મ� અિત મોટંુ પાપ કયુ�, જ ેમાટે ���વ�પ એવા જ ેભગવાનના
ભ� તેનો અવગુણ લીધો.’ એવા િવચારમાંથી અિતશય દાઝ હૈયામાં થાય, તે દાઝને માર ેઅ� જમે તો તેના �વાદુ-
કુ�વાદુપણાની ખબર પડે નિહ તથા રાિ�ને િવષે િન�ા પણ આવે નિહ. અને �ાં સુધી સંતનો અવગુણ હૈયામાંથી ટળે
નિહ �યાં સુધી જમે જળ િવનાનું માછલું તરફડે તેમ અિત �યાકુળ થાય. અને �ાર ેએ સંતનો હૈયામાં અિતશય ગુણ
આવે ને તે સંત કોઈ વાતે દુઃખાણા હોય તો તેને અિત દીન થઈને �સ� કર.ે એવી �તનો જનેા �દયમાં િવચાર રહેતો
હોય, તો તેને સંતનો અવગુણ આ�યો હોય, તે પણ ટળી �ય ને સ�સંગમાંથી પણ િવમુખ ન થાય; પણ એ િવના
બીજો કોઈ એનો ઉપાય નથી ક�ો, એ જ એક ઉપાય છે.”

21. લોયા ૨ ( para.2)
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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.

22. લોયા ૪ ( para.4)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને ક�ું જ,ે “ઝીણો ભાઈ તો આજ બહુ િદલગીર થયા અને એમ બો�યા જ,ે
�ાર ેમહારાજ અમાર ેઘેર આ�યા નિહ, �યાર ેઅમાર ેપણ ઘરમાં ર�ાનું શું કામ છે ?” એ વાત સાંભળીને
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મુંઝાઈને રીસે કરીને જ ે�ેમ કર ેતે �ેમ અંતે નભવાનો નિહ અને રીસવાળાની ભિ� તથા
�ેમ એ સવ� અંતે ખોટા થઈ �ય છે. માટે મુંઝાઈને ઝાંખું મુખ કરવું તે તો અિત મોટી ખોટ છે.” પછી ઝીણાભાઈએ
ક�ું જ,ે “ભગવાન ને ભગવાનના સંત તે પોતાને ઘેર આવે �યાર ેમુખ �ફુિ�લત થયું જોઈએ અને �ાર ેભગવાન ને સંત
ન આવે �યાર ેતો મુખ ઝાંખું થયું જ જોઈએ અને હૈયામાં શોક પણ થયો જોઈએ.” પછી એ વાતા� સાંભળીને
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન ને સંત તે આવે �યાર ેરા� થવું પણ શોક તો �ારયે પણ કરવો નિહ. અને જો
શોક કયા�નો �વભાવ હોય તો અંતે જ�ર કાંઈક ભૂંડંુ થયા િવના રહે નિહ. માટે પોતપોતાના ધમ�માં રહીને જ ેરીતની
ભગવાનની આ�ા હોય તેને રા� થકા પાળવી પણ પોતાનું ગમતું કરવા સા� કોઈ રીતે મૂંઝાવું નિહ અને ભગવાન
�ાંઈક જવાની આ�ા કર ેને શોક કરીને મૂંઝાય; તો �થમ જ ેભગવાને દશ�ન આ�યાં હોય તથા �સાદ આ�યો હોય
તથા અનંત �કારની �ાનવાતા� કરી હોય; ઈ�યાિદક િ�યાએ કરીને જ ેપોતાને સુખ �ા� થયું હોય તે જતું રહે અને
મૂંઝવણે કરીને બુિ�માં એકલો તમોગુણ છાઈ �ય; તેણે કરીને કેવળ દુઃિખયો થકો જ �ાં મૂકે �યાં �ય. પછી એ
મૂંઝવણે કરીને આ�ા પણ યથાથ� પળે નિહ, માટે ભગવાનના ભ�ને તો સદા અિત �સ� રહેવું અને �સ� મને કરીને
ભગવાનનું ભજન કરવું પણ ગમે તેવો ભૂંડો દેશકાળ હોય તો પણ હૈયામાં લેશમા� મૂંઝવણ આવવા દેવી નિહ.”

23. લોયા ૬ ( para.13)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “કયે ઠેકાણે ભગવાનનાં દશ�નાિદકને િવષે તથા સંતને િવષે હેત ન રાખવું ને
કયે ઠેકાણે રાખવું ?” �યાર ેતેનો ઉ�ર પણ પોતે કય� જ,ે “અમે સવ� સંતને સાધારણપણે કહેતા હોઈએ જ,ે ‘બુરાનપુર
તથા કાશીએ કોણ જશે ?’ �યાર ેકોઈ બોલે નિહ �યાર ેતે સભામાંથી પોતે ઊઠીને અમને એમ કહેવું જ,ે ‘કહો તો હે
મહારાજ ! હંુ �ઉં.’ એમ કહીને અમારી આ�ા લઈને �યાં જવું. એવે ઠેકાણે અમારી �સ�તાને અથ� અમારા
દશ�નાિદકનું તથા સંતસમાગમનું હેત પણ ન રાખવું. અને અમે તથા સંત તે જનેે કચવાણા હોઈએ ને વઢીને િતર�કાર
કરીને બહાર કાઢી મૂ�ો હોય ને તે શોકે કરીને રોતો હોય ને તે પાસે કોઈ એકડમલ િવમુખ જવેો આવી સંતનો અથવા
અમારો અવગુણ કહેવા લાગે �યાર ેતેની આગળ તે સંતની કોરનું ને ભગવાનની કોરનું બહુ હેત જણાવે અને એમ કહે
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જ,ે ‘હંુ તો એનો વેચાણ છંુ ને મારા કટકા કરી નાખે તો પણ માર ેએમનો અવગુણ ન આવે, એ તો મારા ક�યાણના
કરતલ છે.’ એવી રીતે તે ઠેકાણે અિતશય હેત જણવે.”

24. લોયા ૧૩ ( para.3)

અને �યાર પછી િન�યાનંદ�વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �ાં સુધી એ મુ�ોને ગુણનો સંબંધ છે �યાં સુધી તો
તેને દેશકાળાિદકે કરીને િવપય�યપણુ થાય અને નારાયણ છે તે તો ગુણમાં ર�ા થકા દેશકાળાિદકે કરીને પરાભવને ન
પામે, એ તો ઠીક; પણ �ાર ેએ સવ� મુ�ોને ગુણનો સંબંધ ન હોય ને િનગુ�ણપણે કરીને અ�રધામને િવષે ર�ા હોય
અને નારાયણ પણ �યાં તેવી જ રીતે ર�ા હોય, તે વાર ેએ સવ� ચૈત�યમય છે ને િનગુ�ણ છે ને ‘मम साध��मागताः’ એવી
રીતે નારાયણના સાધ�ય�પણાને પા�યા છે એવા જ ેમુ� અને નારાયણ તેને િવષે કેમ ભેદ સમજવો ?” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે ચં�મા છે ને તારા છે, તેમાં ભેદ છે કે નિહ? જુવોને �કાશપણે કરીને સરખા નથી અને
િબંબમાં પણ ઘણો ભેદ છે અને સવ� ઔષિધનું પોષણ તે પણ ચં�મા વતે જ થાય, પણ બીજ ેતાર ેન થાય અને રાિ�નો
અંધકાર તે પણ ચં�માએ કરીને ટળે, પણ તારાએ કરીને ટળે નિહ; તેમ નારાયણ તથા મુ�ોમાં ભેદ છે. અને વળી જમે
રા� ને રા�ના ચાકર તે મનુ�ય �િતએ કરીને સરખા છે, પણ રા�નું સામ�ય�, ઐ�ય�, �પ, લાવ��તા તે સવ�પરી
છે. અને જ ેરા�વતે થાય તે ચાકર વતે થાય નિહ, સૂઝે એવડો મોટો હોય તો પણ ન થાય. તેમ પુ�ષો�મનારાયણ તે
સવ� કતા� છે, સવ�કારણ છે, સવ�િનયંતા છે, અિત �પવાન છે, અિત તજે�વી છે, અિત સમથ� છે, અને ‘कतु�मकतु�म्
अ�थाकतु�म्’ સમથ� છે; તે જો પોતાની ઈ�છામાં આવે તો એ અ�રધામને િવષે ર�ા જ ેમુ� તે સવ�ને પોતાના તજેને
િવષે લીન કરીને પોતે એક જ િવરાજમાન રહે, અને સૂઝે તો એ સવ� મુ� તેમણે સે�યા થકા તેમની ભિ�ને અંગીકાર
કર ેને એ સિહત િવરાજમાન રહે. અને જ ેઅ�રધામને િવષે પોતે ર�ા છે, તે અ�રને પણ લીન કરીને પોતે �વરાટ્ થકા
એકલા જ િવરાજમાન રહે; અને પોતાને મનમાં આવે તો એ અ�રધામ િવના પણ અનંતકોિટ મુ�ને પોતાને ઐ�ય�
કરીને ધારવાને સમથ� છે. જમે પૃથુ ભગવાને પૃ�વીને ક�ું જ,ે ‘મારા ધનુષથકી નીસયા� જ ેબાણ તેણે કરીને તને મારીને
મારા સામ�ય� કરીને આ સવ� જગતને ધારવાને હંુ સમથ� છંુ;’ તેમ એ નારાયણ પોતાને ઐ�ય� કરીને સવ�પરી વત� છે. તે
એને ને બી� અ�રાિદક મુ�ને સરખા કહે છે તે દુ� મતવાળા �ણવા ને તેને અિત પાપી �ણવા અને એનાં દશ�ન
પણ કરવા નિહ. અને એવી રીતની સમજણવાળાનાં દશ�ન કરીએ, તો પંચ મહાપાપ જવેું પાપ થાય. અને એ
નારાયણને લઈને તો જનેે િવષે મો�પ કહીએ તેને િવષે સંભવે. અને એને લઈને ��ા, િશવ, નારદ, સનકાિદક, એ
સવ�ને ભગવાન કહેવાય છે અને ઉ�વ�ને િવષે એ નારાયણને લઈને ઉ�વને ભગવાન કહેવાય અને હમણાં આ
મુ�ાનંદ �વામી જવેા સંતને િવષે એ નારાયણને લઈએ, તો એમને પણ ભગવાન જવેા કહેવાય; અને એ નારાયણને
લીધા િવના તો અ�રને પણ ભગવાન ન કહેવાય તો બી�ની શી વાતા� કહેવી ? અને “अप�रिमता �ुवा�नुभृतो यिद
सव�गता�िह� न शा�तेित िनयमो �ुव ! नेतरथा ।” એ વેદ�તુિતના ગ�નો પણ એ જ અથ� છે. અને જો એમ ન હોય તો
આ આપણ સવ� છીએ તે આ દેહ થકી નોખો જ ેઆ�ા તેને ���પ �ણીએ છીએ અને �ાન, વૈરા�યાિદક સાધને
યુ� છીએ તો પણ એ નારાયણને �સ� કરવાને અથ� રાત િદવસ ઉ�ગરા કરીએ છીએ, અને કીત�ન, નામ�મરણ તે
તાળીઓ વગાડી વગાડીને હાથની આંગળીયો ફાટી �ય એમ કરીએ છીએ તથા કથાવાતા� રાત-િદવસ કરીએ
કરાવીએ છીએ, તે જો એ નારાયણ સરખા થઈ જવાતું હોય તો એવડો દાખડો શું કરવા કરીએ ? માટે ‘એ નારાયણ
જવેા તો એક નારાયણ જ છે, પણ બીજો કોઈ એ જવેો થતો નથી.’ અને ‘एकमेवाि�तीयं ��’ એ �ુિતનો પણ એ જ
અથ� છે જ,ે એ નારાયણ જવેા તો એક નારાયણ જ છે. એમ સવ� શા�નો િસ�ાંત છે.” એવી રીતે ભ�જનની િશ�ાને
અથ� �ી�મહારાજ ેવાતા� કરી; ને પોતે તો સા�ાત્ પુ�ષો�મનારાયણ છે.

25. લોયા ૧૭ ( para.1)

સંવત્ ૧૮૭૭ના માગશર વિદ અમાસને િદવસ �ી�મહારાજ ગામ �ીલોયા મ�યે સુરાભ�ના દરબારમાં ઢોિલયા
ઉપર િવરાજમાન હતા અને મ�તક ઉપર ધોળો ફ�ટો બાં�યો હતો ને બીજ ેધોળે ફ�ટે કરીને બોકાની વાળી હતી તથા
ગરમ પોસની રાતી ડગલી માંહેલી કોર ેધોળે અંગરખે સિહત પહેરી હતી તથા ધોળો ખેસ પહેય� હતો તથા ચોફાળ
ઓઢીને તે ઉપર પીળી ર�ઈ ઓઢી હતી અને પોતાના મુખારિવંદની આગળ મુિનની સભા તથા દેશદેશના
હિરભ�ની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. એવી રીતે �ી�મહારાજ �સ� થકા રાિ�ને સમે િવરાજમાન હતા.

26. પંચાળા ૩ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેઆ�ા કરી જ,ે “કીત�ન ગાઓ.” પછી, ‘સખી આજ મોહન દીઠા ર ેશેરીએ આવતા ર’ે એ કીત�ન
પરમહંસ ગાવા લા�યા. �યાર ેવળી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે કીત�ન રાખો, અને કીત�ન ગાયા તેમાં હેત બહુ છે. તે
હેતનો અમે િવચાર કય� જ,ે ‘હેત મોટી વાત છે અને હેતે કરીને ભગવાનને ભજવા એ ઠીક છે’ પણ સારી પેઠે િવચારીને
જોયું �યાર ેએમ જણાણું જ,ે ‘હેત છે તે જ ભગવાનની માયા છે.’ કેમ જ,ે �ીઓ પર�પર બોલતી હોય, જોતી હોય,
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�પશ� કરતી હોય, તેમાં બી� રીતનું હેત છે; અને પુ�ષ હોય ને પર�પર બોલે, જુવે, �પશ� કર ેતેમાં પણ બી� રીતનું
હેત છે; અને પુ�ષ જ ેતે �ીને જોતો હોય ને આિલંગન કરતો હોય, તેની વાતા� સાંભળતો હોય, તેનો સુગંધ લેતો હોય ને
તેની વાતા� કરતો હોય તેને િવષે જવેું હેત થાય છે ને તે �ીમાં પુ�ષનું મન આકષ�ણ થઈ �ય છે તેવું પુ�ષને પુ�ષમાં
નથી થતું; તથા �ી હોય ને પુ�ષને જોતી હોય, આિલંગન કરતી હોય, ઈ�યાિદક પુ�ષના સંબંધે કરીને �ીને હેત જવેું
પુ�ષમાં થાય છે ને તેનું મન પુ�ષમાં સમ�પણે ખ�ચાઈ �ય છે તેવું �ીને �ીમાં નથી થતું. માટે જ ેથકી જગતનો
�વાહ છે ને જ ે�વને સંસૃિત ને બંધનની કરનારી છે એવી જ ેભગવાનની માયા તે જ હેત�પે છે. પછી એમ િવચાર
થયો જ,ે ‘શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ; એ જ ેપંચિવષય છે તે બીજ ેઠેકાણેથી િમ�યા કરીને એક ભગવાનમાં જ
આ�યંિતક સુખ �ણીને જો�યા હોય તે તો ઠીક છે, તે માયા નથી.’ પછી વળી તેમાં પણ િવચાર થયો જ,ે એ પણ ઠીક
નિહ; કાં જ,ે ભગવાનનાં �પ કરતા અિધક �પ, અિધક �પશ�, અિધક રસ, અિધક ગંધ, અિધક શ�દ તે બી�ને િવષે
જણાય તો ભગવાનને મૂકીને તેને િવષે હેત થઈ �ય. જમે સોળ હ�ર ને એકસો જ ે�ીકૃ�ણભગવાનની �ીઓ હતી તે
જ�મા�તર ેઅ�સરાઓ હતી. તેમણે ��ા પાસે વર મા�યો જ ે‘હે મહારાજ ! અમે દેવ, દૈ�ય અને મનુ�ય એ સવ�નો �પશ�
કય� છે, પણ જ ેનારાયણ પુ�ષ છે તેનો પિતભાવે �પશ� નથી કય�; માટે એવી કૃપા કરો જ,ે એ અમારા પિત થાય.’
પછી ��ાએ ક�ું જ,ે ‘તમે તપ કરો, તમારા પિત નારાયણ થશે.’ �યાર ેતેમણે ઘણું તપ કયુ�. પછી તેમની ઉપર
અ�ાવ� ઋિષ તથા નારદમુિન તે પણ �સ� થયા ને વર આ�યો જ,ે ‘તમારા પિત નારાયણ થશે.’ એવી રીતે જ�મા�તરે
ઘણુંક તપ કરીને �ીકૃ�ણ ભગવાનને પામી હતી, પણ જો ભગવાન કરતા સાંબને િવષે અિધક �પ દીઠંુ તો તેમાં મોહ
પામી. માટે જનેી એક મિત રહેતી ન હોય તેને પંચ ઇિ��યોના િવષયના સુખ સંબંધે કરીને ભગવાનમાં �ીિત કરવી તે
ઠીક નિહ; અને જનેી મિત એકની એક િન�તક�પણે ર�ા કર ેતેને તો ઠીક છે. અને જનેે બુિ� હોય તેને ભગવાનમાં હેત
કેમ કરવું ? તો જ ેચોિવશ ત�વ છે તે થકી પોતાના �વને પૃથક્ �ણવો, ને તે �વને િવષે ખૂંતીને રહી જ ેપંચ
ઇિ��યોની વૃિ�યો તેને ઉખાડી નાખીને ઇિ��યોની વૃિ� િવના �વસ�ાપણે ર�ાં થકા િનગુ�ણપણે કરીને જટેલું
ભગવાનમાં હેત થાય તેટલું કરવું. તે િનગુ�ણપણું તે શું ? જ ેદશ ઇિ��યો તે રજોગુણની સંપિ� છે અને અંતઃકરણ ને
દેવતા તે સ�વ ગુણની સંપિ� છે અને પંચભૂત ને પંચિવષય તે તમોગુણની સંપિ� છે; તે એ �ણ ગુણની સંપિ�ઓ ને
�ણ ગુણ તેને પૃથક્ માનીને કેવળ �વસ�ાએ કરીને રહે તેને િનગુ�ણ કહીએ. એવા િનગુ�ણ થઈને ભગવાનમાં હેત
કરવું. તે ક�ું છે જ,ે ‘नैगु���था रम�े � गुणानुकथने हरेः’ તથા “प�रिन�तोऽिप नैगु�� उ�म�ोकलीलया । गृहीतचेता
राजष� आ�ानं यदधीतवान् ।।”

27. ગઢડા મ�ય ૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ સંત ��યે બો�યા જ,ે “એકાદશીનું �ત કરવું તેની તો એમ િવગિત છે જ,ે પૂવ� ભગવાન દશ ઇિ��યો
અને અિગયારમું મન તેને અંતરસ�મુખ કરીને પોઢ�ા હતા. તે સમયમાં નાડીજંઘનો દીકરો જ ેમુરદાનવ તે યુ� કરવા
આ�યો. પછી ભગવાનના એકાદશ ઇિ��યોના તજેમાંથી એક ક�યા ઉ�પ� થઇ. �યાર ેમુરદાનવ ક�યા ��યે બો�યો જ,ે
‘તું મને વય�.’ પછી ક�યા બો�યા જ,ે ‘માર ેતો એવી �િત�ા છે જ,ે જ ેમને યુ�માં �તે તેને હંુ વ�ં.’ પછી મુરદાનવને
અને ક�યાને યુ�ધ થયું, �યાર ેક�યાએ મુરદાનવનું મ�તક ખડગે કરીને કાપી ના�યું. પછી ભગવાને �સ� થઇને તે
ક�યાને ક�ું જ,ે ‘તું વર મા�ય.’ �યાર ેતે ક�યાએ વર મા�યો જ,ે ‘મારા �તને િદવસ કોઈ અ� ન ખાય અને હંુ તમારા
એકાદશ ઇિ��યોના તજેમાંથી �કટ થઇ, માટે મા�ં નામ એકાદશી છે અને હંુ તપિ�વની છંુ, માટે મારા �તને િદવસ
મન આિદક જ ેઅિગયાર ઇિ��યો તેનો જ ેઆહાર તે કોઈ કર ેનિહ.’ એવું એકાદશીનું વચન સાંભળીને ભગવાને તે વર
આ�યો. એવી રીતે પુરાણની કથા છે.

28. ગઢડા મ�ય ૮ ( para.3)

અને વળી ધમ�શા�માં પણ એમ ��ું છે જ,ે ‘એકાદશીનું �ત કરવું તે િદવસ કામ, �ોધ, લોભાિદક સંબંધી ભૂંડા ઘાટ
મનમાં થવા દેવા નિહ અને દેહે કરીને કાંઇ ભૂંડંુ આચરણ કરવું નિહ.’ એમ શા�માં વચન છે. અને તે શા� �માણે જ
અમે પણ કહીએ છીએ જ,ે એકાદશીને િદવસ ઢોરલાંઘણ કરવી નિહ અને એકાદશ ઇિ��યોના આહારનો �યાગ કરે
�યાર ેતે એકાદશી સાચી ને તે િવના તો ઢોરલાંઘણ કહેવાય. અને જમે �ાણને અ�નો આહાર છે, તેમ જ �ો�ને
શ�દનો આહાર છે અને �વચાને �પશ�નો આહાર છે ને ને�ને �પનો આહાર છે ને િજ�ાને રસનો આહાર છે ને
નાિસકાને ગંધનો આહાર છે ને મનને સંક�પ િવક�પનો આહાર છે. એવી રીતે અિગયાર ેઇિ��યોના જુદા-જુદા આહાર
છે. તે સવ� આહારનો �યાગ કર ેતેનું નામ એકાદશી �ત કહેવાય, પણ અિગયાર ેઇિ��યો કુમાગ� દોડે અને પોતપોતાના
અ�ને ખાય તે એકાદશીનું �ત શા� �માણે ન કહેવાય. માટે એકાદશીનું �ત કરવું �યાર ેતો અિગયાર ેઇિ��યોને
આહાર કરવા દેવા નિહ. એવું �ત પંદર િદવસમાં એક વાર આવે તે ખબડદાર થઇને કરવું, તો તેને ઉપર ભગવાન
�સ� થાય છે; પણ તે િવના જ ેઢોરલાંઘણ તેણે કરીને ભગવાન �સ� થતા નથી. અને �ેત�ીપમાં જ ેિનર�મુ�
કહેવાય છે, તે તો સદાય એ �ત રાખે છે, �ારયે પણ એ �તનો ભંગ થવા દેતા નથી; માટે િનર� કહેવાય છે. અને
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આપણે પણ ઇ�છા તો એમ રાખવી જ,ે ‘જવેા �ેત�ીપમાં િનર�મુ� છે તેવું જ થવું છે.’ પણ એ વાતમાં િહંમત હારવી
નિહ. એવી રીતે જ ેિહંમત રાખીને જવેું મોર ેક�ું તેવું એકાદશી �ત કર ેઅને ભગવાનની કથા કીત�નાિદકને કર ેને
સાંભળે ને રાિ�એ �ગરણ કર,ે તો તે �ત સાચું છે અને શા�માં એનું જ નામ એકાદશી કહી છે.” એટલી વાત કરીને
�ી�મહારાજ મૌન ર�ા ને સંતે કીત�ન ગાવવા માં�યા.

29. ગઢડા મ�ય ૧૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જટેલા �ંથ છે, તે સવ� �ંથોને સાંભળીને કેટલાક જ ે�વ છે, તે એ �ંથોને ધમ�, અથ� ને
કામપર �ણે છે. પછી એમ �ણીને પોતે પણ ધમ�, અથ� ને કામ; તેને જ અથ� ય�-�તાિદક શુભ કમ� કર ેછે,પછી તે
કમ�નું ફળ દેવલોક અથવા ��લોક અથવા મૃ�યુલોક, તેને િવષે ભોગવીને પછી �યાંથી પડે છે ને નરક ચોરાશીમાં �ય
છે. માટે જ ે�વ ધમ�, અથ� ને કામને િવષે �ીિત રાખીને જ ેજ ેસુકૃત કર ેછે, તે સવ� સાિ�વકી, રાજસી ને તામસી થાય છે
ને તે કમ�નું ફળ �વગ�, મૃ�યુ ને પાતાળ એ �ણ લોકમાં રહીને ભોગવાય છે; પણ ગુણાતીત જ ેભગવાનનું ધામ તેને પામે
નિહ. અને �ાર ેમો� ન થાય �યાર ેજ�મ મરણ અને નરકનું દુઃખ તે મટે નિહ. અને જો ધમ�, અથ� ને કામ સંબંધી જે
ફળની ઈ�છા તેનો �યાગ કરીને તેના તે શુભ કમ� જો ભગવાનની �સ�તાને અથ� કર ેતો એ જ શુભ કમ� છે, તે
ભિ��પ થઈને કેવળ મો�ને અથ� થાય છે, �યાં �ોક છે જ,ે

30. ગઢડા મ�ય ૧૧ ( para.9)

એ �ોકનો અથ� છે જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય તે ભગવાનની �સ�તાને અથ� જ ેજ ેકમ� કર ેછે, તે કમ�ને િવષે અકમ� જે
�ાન તેને જ ેદેખે છે અને િવમુખ હોય તે િનવૃિ�માગ� પકડીને અકમ�પણે રહેતો હોય તો પણ તેને કમ�માં બુ�યો છે, એમ
જ ેદેખે છે, તે દેખનારો સવ� મનુ�યને િવષે બુિ�માન છે ને તે �ાની છે તથા તે યુ� છે કહેતા મો�ને યો�ય છે અને
‘कृ�कम�कृत्’ કહેતા સવ� કમ�નો કરનારો છે’ માટે ભગવાનની આ�ાએ કરીને ભગવાનની �સ�તાને અથ�
ભગવાનના ભ� જ ેજ ેકમ� કર ેછે, તેનો કોઈ રીતે અવગુણ જો લે તો તેના �દયને િવષે કુટંુબે સિહત અધમ� આવીને
િનવાસ કર ેછે.”

31. ગઢડા મ�ય ૨૫ ( para.4)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! જણેે કરીને ભગવાન અિતશય રા� થાય એવું કયું
સાધન છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ેઘરમાં એક મણ અ� મળતું હોય ને �યાર ેજવેી સંતની ઉપર �ીિત
હોય ને જવેું દીનપણું હોય અને પછી તેને એક ગામનું રા� આવે અથવા પાંચ ગામનું રા� આવે અથવા પચાસ
ગામનું રા� આવે અથવા સો ગામનું રા� આવે અથવા સવ� પૃ�વીનું રા� આવે, તો પણ સંતની આગળ જવેો
કંગાળ હતો ને દીન-આધીન રહેતો, તેવો ને તેવો જ �ીિતએ યુ� થકો દીન-આધીન રહે; તેમ જ ઈ��લોક તથા
��લોકનું રા� પામે તો પણ સંતની આગળ તેવો ને તેવો જ દીન-આધીન રહે. અને �યાગી હોય ને તે જવેો �થમ
ગરીબ હોય અને જમે સૌ સંતની ટેલ-ચાકરી કરતો હોય, તેવી ને તેવી જ પોતામાં ભગવાનના જવેા ઐ�ય� આવે તો
પણ કરતો રહે પણ સાધુ સાથે િપતરાઈ દાવો બાંધે નિહ ને બરોબિરયાપણું કર ેનિહ. એવા જનેા લ�ણ હોય તેની
ઉપર ભગવાન અિત �સ� થાય છે.”

32. ગઢડા મ�ય ૩૫ ( para.4)

અને વળી ભગવાનની મૂિત�ની ઉપાસના ને ભગવાનનાં ચિર� ને ભગવાનનું નામ�મરણ; એ �ણ વાનાં િવના કેવળ ધમ�
કરીને ક�યાણ થવું તે તો તુંબડા બાંધીને સમુ� તરવો તેવું કઠણ છે. અને ભગવાનની મૂિત�નો આ�ય હોય ને
ભગવાનનાં ચિર�ને ગાતો-સાંભળતો હોય ને ભગવાનનું નામ�મરણ કરતો હોય ને જો તેમાં ધમ� ન હોય તો તે માથે
પાણો લઈને સમુ�ને તરવાને ઈ�છે એવો �ણવો ને તેને ચંડાળ જવેો �ણવો. માટે એ ચાર વાનાંએ કરીને જ �વનું
ક�યાણ જ�ર થાય છે, પણ એ િવના બીજંુ કોઈ એવું સાધન નથી જ,ે જણેે કરીને ક�યાણ થાય. અને મુ�ાનંદ �વામી
આિદક સાધુના જ ેકા�ય-કીત�ન તે ગાવવા ને સાંભળવા તથા ભગવાનના અવતાર-ચિર�ે યુ� એવા કા�ય-કીત�ન
બી� કિવના હોય તો તેને પણ ગાવવા ને સાંભળવા; પણ કબીર ને અખાનાં જ ેકા�ય કીત�ન હોય તથા એ જવેા જનેા
જનેા કા�ય-કીત�ન હોય તેને ગાવવા નિહ ને સાંભળવા પણ નિહ. અને તમાર ેસવ�ને માર ેિવષે િવ�ાસ છે ને હંુ તમને
જવેી તેવી અવળી વાતે ચડાવી દઉં, તો જમે સવ�ને કૂવામાં નાંખીને ઉપરથી પાણાની િશલા ઢાંકે �યાર ેતેને નીકળવાની
આશા જ નિહ, તેમ તમે પણ મારા વચનને િવ�ાસે કરીને અવળે માગ� ચઢી �ઓ તો એમાં મા�ં શું સા� થાય ? માટે
આ વાતા� તમારા ક�યાણની છે, તે મ� તમને હેતે કરીને કહી છે, તે સા� તમો સવ� હવે આવી જ રીતે સમ�ને �ઢપણે
વત��ો.” એમ કહીને પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો તમે સવ� આ અમે વાતા� કરી એવી રીતે વત�વાનો િન�ય
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કય� હોય તો એક એક આવીને માર ેપગે અડીને સમ ખાઓ ને એવી �િત�ા કરો જ,ે ‘અમાર ે�ઢ પણે એમ જ વત�વું
છે.” પછી સવ� પરમહંસ તથા સ�સંગી રા� થકા ઊઠીને �ી�મહારાજના ચરણકમળનો �પશ� કરીને નમ�કાર કરીને
પાછા બેઠા. પછી સવ� બાઈઓને પણ એવી રીતે ક�ું, �યાર ેબાઈઓએ પણ છેટે ઊભી રહીને એમ વત�વાનો િન�ય
કરીને સમ ખાધા. પછી �ી�મહારાજ �સ� થકા પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

33. ગઢડા મ�ય ૪૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ કૃપા કરીને પોતાના ભ�જનને ઉપદેશ કરતા થકા બો�યા જ,ે “જનેે પરમે�ર ભજવા હોય તેને
ભગવાનની અથવા ભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી મળે �યાર ેપોતાનું મોટંુ ભા�ય માનીને સેવા કરવી; તે પણ
ભગવાનની �સ�તાને અથ� ને પોતાના ક�યાણને અથ� ભિ�એ કરીને જ કરવી, પણ કોઈક વખાણે તે સા� ન કરવી.
અને �વનો તો એવો �વભાવ છે જ,ે ‘જમેાં પોતાને માન જડે તે જ કરવું સા� લાગે, પણ માન િવના એકલી તો
ભગવાનની ભિ� કરવી પણ સારી લાગે નિહ.’ અને જમે �ાન હોય તે સૂકા હાડકાને એકાંતે લઈ જઈને કરડે, પછી
તેણે કરીને પોતાનું મોઢંુ છોલાય ને તે હાડકંુ લોહીવાળું થાય તેને ચાટીને રા� થાય છે, પણ મૂખ� એમ નથી �ણતો જ,ે
‘મારા જ મોઢાનું લોહી છે, તેમાં હંુ �વાદ માનું છંુ.’ તેમ ભગવાનનો ભ� હોય તો પણ માન�પી હાડકાને મૂકી શકતો
નથી અને જ ેજ ેસાધન કર ેછે, તે માનને વશ થઈને કર ેછે; પણ કેવળ ભગવાનની ભિ� �ણીને ભગવાનની
�સ�તાને અથ� કરતો નથી અને ભગવાનની ભિ� કર ેછે, તેમાં પણ માનનો �વાદ આવે છે, �યાર ેકર ેછે; પણ કેવળ
ભગવાનની �સ�તાને અથ� નથી કરતો. અને માન િવના કેવળ ભગવાનની �સ�તાને અથ� ભગવાનની ભિ� તો
રતન� તથા મીયા�ં જવેા કોઈક જ કરતા હશે, પણ સવ�થી તો માનનો �વાદ મૂકી શકાતો નથી.” પછી તે ઉપર
મુ�ાનંદ �વામીએ તુલસીદાસની સાખી કહી જ,ે ‘कनक त�ो कािमनी त�ो, त�ो धातुको संग । तुलसी लघु भोजन
करी, जीवे मानके रंग ।।’ એ સાખીને સાંભળીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જવેો �વને માનમાંથી �વાદ આવે છે,
તેવો તો કોઈ પદાથ�માંથી આવતો નથી. માટે માનને ત�ને જ ેભગવાનને ભજ ેતેને તો સવ� હિરભ�માં અિતશય
મોટો �ણવો.”

34. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.3)

એમ કહીને પછી �ી�મહારાજ િન�યાનંદ �વામીને �� પૂછતા હવા જ,ે “ભગવાનને પા�યાનું એક જ સાધન છે કે
ઘણાક સાધને કરીને ભગવાન પમાય છે ? �યાર ેતમે એમ કહેશો જ,ે ‘�ાન, વૈરા�ય, ભિ� અને ધમ� એ ચાર સાધને
કરીને પમાય છે.’ તે �ાર ેએ ચાર સાધને કરીને ભગવાનની �ાિ� થાય છે, �યાર ેએક ભગવાનના આ�યે કરીને જ
ક�યાણ થાય એવા અન�યભાવનો િનધા�ર ર�ો નિહ.” પછી િન�યાનંદ �વામીએ બહુ �કાર ેઉ�ર કય�, પણ ��નું
સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ક�યાણ તો એક ભગવાનના આ�યે કરીને જ છે. પણ ભગવાન
છે, તે અિત સમથ� છે ને તેની આ�ાને ��ાિદક સમ� દેવ પાળે છે તથા કાળ-માયાિદક જ ેસવ� ��ાંડના કારણ, તે
પણ ભગવાનના ભય થકી સાવધાન થઈને ભગવાનની આ�ામાં રહે છે. માટે ભગવાનનો ભ� હોય તેને એ
ભગવાનની આ�ા છે, તે �ઢ કરીને માનવી; એ જ ભગવાનના ભ�નું લ�ણ છે. તે સા� સાધન સવ� અિત �ઢ કરીને
રાખવા. એટલે એક ભગવાન વતે જ ક�યાણ છે. અને એ સાધન છે તે તો ભગવાનની �સ�તાને અથ� છે; એ જ એ
��નો ઉ�ર છે.”

35. ગઢડા અં�ય ૧ ( para.6)

અને પોતાની આગળ સાધુ દૂકડ સરોદા બ�વીને કીત�ન ગાતા હતા. તે કીત�નભિ� �ાર ેકરી ર�ા �યારે
�ી�મહારાજ ેએમ આ�ા કરી જ,ે “અમારી લખેલી જ ેિશ�ાપ�ી, તેનો પાઠ અમારા આિ�ત જ ે�યાગી સાધુ તથા
��ચારી તથા ગૃહ�થ બાઈ-ભાઈ સવ� તેમણે િન�યે કરવો અને જનેે ભણતા ન આવડતું હોય તેને િન�યે �વણ કરવું
અને જનેે �વણ કરવાનો યોગ ન આવે તેને િન�યે િશ�ાપ�ીની પ�ૂ કરવી, એવી રીતે અમે િશ�ાપ�ીમાં જ લ�યું છે.
માટે એ �ણમાંથી જનેે ફેર પડે તેને એક ઉપવાસ કરવો, એમ અમારી આ�ા છે.” એવી રીતની જ ે�ી�મહારાજની
આ�ા તેને પાળવાનો િનયમ એ સવ�એ ધાય� જ,ે “હે મહારાજ ! જમે તમે કહો છો તેમ અમે સવ� પાળશું.” તેને
સાંભળીને �ી�મહારાજ અિતશય �સ� થઈને સવ� સાધુને ને સવ� ��ચારીને મળતા હવા અને સવ� સ�સંગીના
�દયને િવષે પોતાનાં ચરણારિવંદ આપતા હવા.

36. ગઢડા અં�ય ૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ સવ� હિરભ� ઉપર કૃપા�િ� કરીને બોલતા હવા જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય ને ભગવાનની કથા,
કીત�ન, �વણાિદક જ ેનવધા ભિ�, તેને જો હિરભ� ઉપર ઈ�યા�એ કરીને કર ેતો તે ભિ�એ કરીને ભગવાન
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અિતશય રા� થતા નથી અને ઈ�યા�નો �યાગ કરીને કેવળ પોતાના ક�યાણને અથ� ભિ� કર ેપણ લોકને દેખા�યા
સા� ન કર,ે તો તે ભિ�એ કરીને ભગવાન �સ� થાય છે. માટે જનેે ભગવાનને રા� કરવા હોય તેને તો લોક
રીઝાવવાને અથ� તથા કોઈકની ઈ�યા�એ કરીને ભિ� ન કરવી, કેવળ પોતાના ક�યાણને અથ� જ કરવી. અને
ભગવાનની ભિ� કરતા થકા કાંઈક પોતાને અપરાધ થઈ �ય તેનો દોષ બી�ને માથે ધરવો નિહ. અને �વમા�નો
તો એવો �વભાવ છે જ,ે �ાર ેકાંઈક પોતામાં વાંક આવે �યાર ેએમ બોલે જ,ે ‘મને બીજ ેકોઈએ ભુલા�યો �યારે
મારામાં ભૂ�ય પડી, પણ મારામાં કાંઈ વાંક નથી.’ પણ એમ કહેનારો મહામૂખ� છે. કેમ જ,ે બીજો તો કોઈક કહેશે જ,ે
‘તું કૂવામાં પ�ય.’ �યાર ેએને કહેવે કરીને શું કૂવામાં પડવું ? માટે વાંક તો અવળું કર ેતેનો જ છે ને બી�ને માથે દોષ દે
છે. તેમ જ ઇિ��યો ને અંતઃકરણનો વાંક કાઢવો એ પણ �વની મૂખા�ઈ જ છે. ને �વ ને મન તો પર�પર અિત િમ� છે.
જમે દૂધને ને પાણીને િમ�તા છે તેમ �વને ને મનને િમ�તા છે. તે �ાર ેદૂધને પાણીને ભેળા કરીને અિ�� ઉપર મૂકે
�યાર ેપાણી હોય તે દૂધને તળે બેસે ને પોતે બળે પણ દૂધને બળવા ન દે, �યાર ેદૂધ પણ પાણીને ઉગારવાને સા� પોતે
ઊભરાઈને અિ��ને ઓલવી નાખે છે. એવી રીતે બેયને પર�પર િમ�ાચાર છે, તેમ જ �વને ને મનને પર�પર િમ�ાચાર
છે. તે જ ેવાત �વને ન ગમતી હોય તે વાતનો મનમાં ઘાટ થાય જ નિહ. �ાર ેકાંઈક �વને ગમતું હોય �યાર ેજ મન
�વને સમ�વે. તે કેમ સમ�વે ? તો �વ �ાર ેભગવાનનું �યાન કરતો હોય �યાર ેમન કહેશે જ,ે ‘ભગવાનની ભ�
કોઈક બાઈ હોય તેનું પણ ભેળું �યાન કરવું.’ પછી તેના સવ� અંગનું િચંતવન કરાવીને પછી જમે બી� �ીને િવષે
ખોટો ઘાટ ઘડે તેમ તેને િવષે પણ ખોટો ઘાટ ઘડે; �યાર ેજો એ ભ�નો �વ અિતશય િનમ�ળ હોય તો તો મનનું ક�ું
ન માને ને અિતશય દાઝ થાય, તો મન એવો ફરીને �ારયે ઘાટ ઘડે નિહ. અને જો એનો �વ મિલન હોય ને પાપે
યુ� હોય તો મનનું ક�ું માને. �યાર ેવળી મન એને ભૂંડા ઘાટ કરાવી કરાવીને ક�યાણના માગ�થી પાડી નાંખે. તે સા�
ક�યાણના માગ�થી અવળી રીતે અધમ�ની વાતા�ને પોતાનું મન કહે અથવા બીજો કોઈ માણસ કહે, તો તેને સંઘાથે જે
શુ� મુમુ�ુ હોય તેને અિતશય વૈર થઈ �ય છે. પછી પોતાનું મન અથવા બીજો માણસ તે ફરીને તેને તે વાતા� કહેવા
આવે નિહ. અને મન છે તે તો �વનું િમ� જ છે, તે �વને ન ગમે એવો ઘાટ ઘડે જ નિહ. અને �ાર ેકાંઈ મનને
અયો�ય ઘાટ થઈ �ય �યાર ેજો �વને મન ઉપર અિતશય રીસ ચડતી હોય તો ફરીને મનમાં એવો ઘાટ થાય જ નિહ.
અને �ાર ેમનને સદાય અયો�ય ઘાટ થયા કરતા હોય �યાર ેએને પોતાના �વનો જ વાંક સમજવો પણ એકલા મનનો
વાંક સમજવો નિહ. એવી રીતે સમ�ને ભગવાનની ભિ� કર ેતો તેને કોઈ િવમુખ �વનો તથા પોતાના મનનો જે
કુસંગ તે લેશમા� અડી શકે નિહ અને િનિવ��ન થકો ભગવાનનું ભજન કર.ે”

37. ગઢડા અં�ય ૨૪ ( para.5)

અને વળી જ ેહિરભ�ને િવષે જ ેઅંગ હોય તેમાં એક અંગ સરસ હોય તે કહીએ છીએ જ,ે “દાદાખાચરને િવ�ાસનું
અંગ, અને રાજબાઈને �યાગનું અંગ, અને �વુબાઈને ��ાનું અંગ. અને લાડુબાઈને અમારી �સ�તા કરવી એ અંગ,
અને િન�યાનંદ �વામીને અમારી �સ�તા કરવી એ અંગ અને ��ાનંદ �વામીને સ�સંગની મયા�દાનો કોઈ રીતે ભંગ ન
થાય એવો આ�હ એ અંગ, અને મુ�ાનંદ �વામીને અમારી �સ�તા કરવી, તથા અમારો િવ�ાસ એ અંગ. અને
સોમલા ખાચરને સદા એકર’ેણીપણું એ અંગ અને ચૈત�યાનંદ�વામીને એમ જ,ે ‘કોઈ રીતે મહારાજ �સ� થાય એમ
આપણી વતે વતા�ય તો ઠીક,’ એ અંગ. અને �વયં�કાશાનંદ �વામીને િન�ય તથા માહા��ય એ અંગ, અને ઠાકોર
ઝીણાભાઈને એમ જ,ે ‘ભગવાન િવના બી� પદાથ�માં રખે મા�ં અંગ બંધાઈ �ય નિહ !’ એવું અંગ, અને મોટા
આ�ાનંદ �વામીને અમારા વચનનું ઉ�લંઘન થાય નિહ એવું અંગ.” એવી રીતે ઘણાક મોટેરા પરમહંસ તથા હિરભ�
તેના અંગ ક�ા.”

38. ગઢડા અં�ય ૨૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેકૃપા કરીને એમ વાતા� કરી જ,ે “ભગવાન સંબંધી ભિ�, ઉપાસના, સેવા, ��ા, ધમ�િન�ા એ
આિદક જ ેજ ેકરવું તેમાં બી� ફળની ઈ�છા ન રાખવી, ‘એમ સ�છા�માં ક�ું છે તે તો સાચું, પણ એટલી તો ઈ�છા
રાખવી જ,ે ‘એણે કરીને મારી ઉપર ભગવાનની �સ�તા થાય.’ એટલી ઈ�છા રાખવી. અને એવી ઈ�છા રા�યા િવના
અમથું કર ેતો તેને તમોગુણી કહેવાય. માટે ભગવાનની ભિ� આિદક જ ેગુણ તેણે કરીને ભગવત ્�સ�તા �પ ફળને
ઈ�છવું. અને જો એ િવના બી� ઈ�છા રાખે તો ચતુધા� મુિ� આિદક ફળની �ાિ� થાય.”

39. ગઢડા અં�ય ૨૫ ( para.3)

“અને ભગવાનની જ ે�સ�તા તે ઘણા ઉપચાર ેકરીને જ ેભિ� કર ેતેની જ ઉપર થાય ને ગરીબ ઉપર ન થાય, એમ
નથી; ગરીબ હોય ને ��ા સિહત જળ, પ�, ફળ, ફૂલ ભગવાનને અપ�ણ કર ેતો એટલામાં પણ રા� થાય. કેમ જ,ે
ભગવાન તો અિત મોટા છે, તે જમે કોઈક રા� હોય તેના નામનો એક �ોક જ કોઈક કરી લાવે તો તેને ગામ આપે,
તેમ ભગવાન તુરત રા� થાય છે.”
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40. ગઢડા અં�ય ૨૬ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજને આ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “આ સ�સંગમાં જ ેવત�માનનો �બંધ છે તેમાં �ાં સુધી
રહેતો હોય �યાં સુધી તો જવેો તેવો હોય તેને પણ પંચિવષયે કરીને બંધન થાય નિહ; પણ કોઈક દેશકાળને યોગે કરીને
સ�સંગથી બહાર નીસરી જવાય તો પણ જનેે પંચિવષય બંધન ન કરી શકે, તે પુ�ષ કેવો હોય ? તેના લ�ણ કહો. �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેી બુિ�માં ધમા�શ િવશેષપણે વત�તો હોય, ને આિ�તકપણું હોય જ,ે “આ લોકમાં જે
સા�-નરસું કમ� કર ેછે, તેનું જ ેસા�-નરસું ફળ તેને જ�ર પરલોકમાં ભોગવે છે,’ એવી �ઢ મિત જનેે હોય તથા લાજ
હોય જ,ે ‘ભૂંડંુ કરીશું તો આ લોકમાં માણસ આગળ શું મુખ દેખાડીશું ?” એવો જ ેહોય, તે ગમે �યાં �ય તો પણ એને
કોઈ પદાથ� તથા �ીઆિદક તે બંધન કરી શકે નિહ. જમે મયારામ ભ� છે તથા મૂળ� ��ચારી છે તથા િન�કુળાનંદ
�વામી છે, એવી �તના જ ેહોય તેને �ી-ધનાિદક પદાથ�નો યોગ થાય, તો પણ એ ડગે નિહ. અને એવો હોય ને તેને
જો એક આ�િન�ાપણું હોય જ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ, �� છંુ, તે માર ેિવષે શુભ-અશુભ િ�યા લાગતી નથી, હંુ તો અસંગ
છંુ,’ એવું અંગ હોય; તથા બીજંુ એમ હોય જ,ે ‘ભગવાનનો મિહમા બહુ સમજ ેને તે મિહમાની બહુ વાતા� કર ેજ,ે કાંઈક
ધમ� િવ�� વતા�ઈ જશે તેનો શો ભાર છે ? ભગવાનનો મિહમા બહુ મોટો છે.’ એ બે રીતના જ ેહોય તેમાં એ બે રીતના
જ ેદોષ તે ધમ� પાળવામાં મોટા અંતરાય�પ છે. માટે આવી રીતે સમજ ેતો સા� જ,ે ‘આ�િન�ા પણ યથાથ� હોય
તથા ભગવાનનું માહા��ય પણ સારી પેઠે સમજ ેઅને િન�કામપણું, િનલ�ભપણું, િનઃ�વાદપણું, િનઃ�નેહપણું,
િનમા�નપણું એ આિદક જ ેધમ� તેને ભગવાનની �સ�તાને અથ� સમ�ને �ઢપણે પાળે અને એમ સમજ ેજ,ે ‘હંુ એ ધમ�ને
પાળીશ તો મારી ઉપર ભગવાન બહુ રા� થશે ને જો મને કોઈ રીતે ધમ�માંથી કાંઈક ભંગ પડશે તો ભગવાનનો મારી
ઉપર બહુ કુરા�પો થશે.’ એવી રીતે જનેા અંતરમાં �ઢ �ંથી હોય તે ભ� જ ેતે ધમ�માંથી કોઈ િદવસ પડે જ નિહ.
અને એવો જ ેહોય તેને કોઈ માિયક પદાથ� બંધન કરી શકે નિહ. અને આવી રીતની સમજણવાળો ન હોય ને બીજો
ગમે તેવો �ાનવાળો હોય કે ભિ�વાન હોય, તેને પણ ધમ�માંથી કાંઈક ભંગ થઈ �ય ખરો તથા માિયક પદાથ� બંધન
કર ેખ�ં, એ િસ�ાંત વાતા� છે.”

41. ગઢડા અં�ય ૨૭ ( para.4)

“અને વળી જ ેહિરભ� હોય તેને કોઈ �તની આંટી પાડવી, તેની એમ િવગિત છે જ,ે એક તો િન�કામાિદક
વત�માનની આંટી પાડી હોય ને એક એવી આંટી પાડી હોય જ,ે ‘આ ઠેકાણે હંુ આસન ક�ં તો િન�ા આવે ને બીજે
ઠેકાણે ન આવે.’ એ આિદક અનેક �કારની જ ેતુ�છ �વભાવની આંટી પાડી હોય, એ બેયને એક રીતની ન સમજવી.
વત�માનની આંટી તો પોતાના �વન�પ છે ને તેને િવષે બહુ માલ છે, એવી રીતે માહા��યે સિહત તેની આંટી પાડવી.
અને બી� �વભાવની આંટી પાડી હોય તેને િવષે તો તુ�છપણું �ણવું ને તેને સંત મુકાવે તો મૂકી દેવી ને �થમની
આંટી મૂકવી નિહ. અને એ બેયને બરોબર સમજ ેતો એને િવષે મૂઢપણું �ણવું. જમે બાળક હોય તેણે મૂઠીમાં બદામ
ઝાલી હોય, તેને કોઈક મુકાવે તો મૂકે નિહ, ને �િપયાની મૂઠી વાળી હોય ને સોનામહોરની મૂઠી વાળી હોય ને તેને
મુકાવે તો તેને મૂકે નિહ. �યાર ેએ બાળકે બદામ તથા �િપયો ને સોનામહોર તેને િવષે બરોબર માલ ���ો, માટે એ
બાળકને િવષે મૂઢપણું છે. અને વળી જમે કોઈકના હાથમાં બદામ હોય ને ચોર આવીને કહે જ,ે ‘તું મૂકી દે, નિહ તો
તરવાર ેમાથું કાપી નાંખીશ.’ �યાર ેડા�ો હોય તો તેને આપી દે ને મૂખ� હોય તો ન આપે. તેમ એ �કારની આંટીમાં
�યૂન-અિધકપણું �ણવું. અને એમ હોય નિહ, ને બેયમાં સામા�યપણું �ણે તો એનો આંટીદાર �વભાવ �ણવો ને તેને
માની �ણવો. અને આંટીએ કરીને તે વત�માન પાળતો હોય ને જો મરણ પય��ત એમ ને એમ નભે તો તો ઠીક; પણ
તેનો પૂરો િવ�ાસ ન આવે. કેમ જ,ે જો એને કોઈક �તના વેણ લાગે અથવા તેનું માન ન રહે તો એવો એ રહેશે નિહ.
અને જ ેઆંટીએ કરીને વત�માન પાળતો હોય ને ભિ� કરતો હોય તે તો રાજિષ� કહેવાય ને જ ેભગવાનની �સ�તાને
અથ� ભગવાનની ભિ� કરતો હોય તથા વત�માન પાળતો હોય તે તો ��િષ� કહેવાય ને તે સાધુ કહેવાય. એવી રીતે એ
બેયમાં ફળનો ભેદ પણ છે.”

42. ગઢડા અં�ય ૨૮ ( para.5)

અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય ને તેને કોઈ કમ�યોગે કરીને શૂળીએ ચઢા�યો ને તે
સમયમાં અમે પણ તેની પાસે ઊભા હોઈએ, પણ તે ભ�ના �દયમાં એમ ઘાટ ન થાય જ,ે ‘આ ભગવાન મને શૂળીના
ક� થકી મુકાવે તો ઠીક.’ એવી રીતે પોતાના દેહના સુખનો સંક�પ ન થાય ને જ ેક� પડે તેને ભોગવી લે, એવો જે
િન�કામ ભ� તેની ઉપર ભગવાનની બહુ �સ�તા થાય છે.”

43. ગઢડા અં�ય ૩૦ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમારા મનમાં આ બે વાતા� ગમે છે ને �યાં મન અટકે છે. તેમાં એક તો જનેે એમ હોય
જ,ે ‘એક ચૈત�યના તજેનો રાિશ છે ને તેના મ�યને િવષે �ીપુ�ષો�મ ભગવાનની મૂિત� સદા િવરાજમાન છે,’ એવો �ઢ
િન�ય હોય અને તે ભગવાનની ઉપાસના, ભિ� કરતો હોય તે વાત ગમે; પણ કેવળ ચૈત�ય તજેને માનતો હોય ને
તેની ઉપાસના કરતો હોય, ને ભગવાનને સદા સાકાર ન માનતો હોય ને તેની ઉપાસના ન કરતો હોય તો તે ન ગમે.
અને બીજંુ એમ જ,ે એવા જ ેભગવાન તેને અથ� જ ેતપને કરતો હોય તથા યોગને સાધતો હોય તથા પંચિવષયના
અભાવને કરતો હોય તથા વૈરા�યવાન હોય ઈ�યાિદક જ ેજ ેસાધન તે ભગવાનની �સ�તાને અથ� િનદ�ભપણે કર ેતે
ગમે. અને એવાને દેખીને અમા�ં મન રા� થાય છે જ,ે ‘એને શાબાશ છે જ,ે એ આવી રીતે વત� છે.’

44. ગઢડા અં�ય ૩૨ ( para.3)

અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “ભગવાનનો જ ેસાચો ભ� હોય તેને ભગવાનનું માહા��ય સમ�ાની
કેવી રીત છે ? તો ‘જ ેભગવાન છે તે તજેોમય એવું જ ેપોતાનું અ�રધામ, તેને િવષે સદા સાકારમૂિત� થકા િવરાજમાન
છે, ને સવ�ના કારણ છે, સવ�ના િનયંતા છે, સવ�ના અંતયા�મી છે, અનેક કોિટ ��ાંડના રા�િધરાજ છે, ને અલૌિકક
િદ�ય સુખમયમૂિત� છે ને માયાના ગુણથકી રિહત છે.’ એવી રીતે ��ય� ભગવાનને �ણીને તે ભગવાન િવના જ ેબી�
સવ� માિયક પદાથ� મા� તેને અિતશય તુ�છ ને નાશવંત સમજ ેને એક ભગવાનને િવષે જ �ીિત કર ેને નવ �કારની
ભિ�ને કર.ે અને વળી એમ સમજ ેજ,ે ‘એવા અિતશય મોટા જ ેભગવાન તેની મયા�દાને િવષે કાળ, માયા, ��ા,
િશવ, સૂય�, ચં�મા ઈ�યાિદક સવ� સમથ� છે તે પણ િનરંતર વત� છે.’ એવું �ણીને તે ભગવાને બાંધી જ ેધમ�મયા�દા તેને
િવષે તે ભગવાનની �સ�તાને અથ� પોતે િનરંતર વત� પણ તે ધમ�મયા�દાનો �ારયે લોપ ન કર.ે અને જ ેકુબુિ�વાળો
હોય તે કેમ સમજ ે? તો ‘એવા મોટા જ ેભગવાન તે તો પિતતપાવન છે, અધમઉ�ારણ છે. તે માટે કાંઈક ધમ� િવ��
અવળું વતા�ઈ જશે તો તેની શી િચંતા છે ? ભગવાન તો સમથ� છે’. એવી રીતે માહા��યનો ઓથ લઈને મૂળગો પાપ
કરવા થકી ડર ેનિહ. એવો જ ેહોય તે તો દુ� છે, પાપી છે. ને એવી સમજણવાળો હોય ને તે ઉપરથી ભ� જવેો
જણાતો હોય તો પણ તેને ભ� ન �ણવો ને તેનો સંગ �ારયે ન કરવો. અને ભ� તો �થમ કહી તેવી રીતની
સમજણવાળાને જ �ણવો ને તેનો જ સંગ કરવો.”

(કુલ: 65)


