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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧ ( para.5)

પછી હિરભ� ઠ�ર હર�એ �ી�મહારાજને પૂ�ું જ,ે “કેટલાક તો ઘણા િદવસ સુધી સ�સંગ કર ેછે તો પણ તેને
જવેી પોતાના દેહ અને દેહના સંબંધીને િવષે ગાઢ �ીિત છે તેવી સ�સંગમાં ગાઢ �ીિત નથી થાતી તેનું શું કારણ છે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એને ભગવાનનું માહા��ય સંપૂણ� ���ામાં આ�યું નથી. અને જ ેસાધુને સંગે કરીને
ભગવાનનું માહા��ય પિરપૂણ� ���ામાં આવે છે તે સાધુ �ાર ેપોતાના �વભાવ ઉપર વાત કર ેછે �યાર ેતે �વભાવને
મૂકી શકતો નથી, અને તે વાતના કરનારા જ ેસાધુ તેનો અવગુણ લે છે, તે પાપે કરીને સ�સંગમાં ગાઢ �ીિત થાતી નથી.
કાં જ,ે અ�ય �થળને િવષે જ ેપાપ કયા� હોય તે સંતને સંગે કરીને �ય અને સંતને િવષે જ ેપાપ કર ેછે તે પાપ તો એક
સંતના અનુ�હ િવના બી� કોઈ સાધને કરી ટળતા નથી. તે શા�માં ક�ું છે જ,ે

2. ગઢડા �થમ ૧ ( para.7)

તે માટે સંતનો અવગુણ જો ન લે તો એને સ�સંગમાં �ઢ �ીિત થાય.”

3. ગઢડા �થમ ૨ ( para.2)

પછી મયારામ ભ�ે �ી�મહારાજ ��યે �� પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ! ઉ�મ, મ�યમ અને કિન� એ �ણ �કારનો જે
વૈરા�ય તેના શા લ�ણ છે ? તે કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઉ�મ વૈરા�ય જનેે હોય તે પરમે�રની આ�ાએ
કરીને અથવા પોતાના �ાર�ધકમ� વશે કરીને �યવહારમાં રહે, પણ તે �યવહારમાં જનકરા�ની પેઠે લોપાય નિહ. અને
શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ પંચ �કારના જ ેઉ�મ િવષય તે પોતાના �ાર�ધ અનુસાર ે�ા� થાય તેને ભોગવે
પણ �ીિતએ રિહત ઉદાસ થકો ભોગવે અને તે િવષય એને લોપી શકે નિહ અને તેનો �યાગ મોળો ન પડે અને તે
િવષયને િવષે િનરંતર દોષને દેખતો રહે અને િવષયને શ�ુ જવેા �ણે અને સંત, સ�શા� અને ભગવાનની સેવા તેનો
િનરંતર સંગ રાખે. અને દેશ, કાળ, સંગ, આિદક જો કઠણ આવી પડે તો પણ એની જ ેએવી સમજણ તે મોળી પડે
નિહ, તેને ઉ�મ વૈરા�યવાળો કહીએ. અને જનેે મ�યમ વૈરા�ય હોય તે પણ ઉ�મ એવા જ ેપંચ �કારના િવષય તેને
ભોગવે પણ તેમાં આસ� ન થાય અને જો દેશ, કાળ, સંગ કઠણ �ા� થાય તો િવષયને િવષે બંધાઈ �ય અને વૈરા�ય
મંદ પડી �ય, તેને મ�યમ વૈરા�યવાળો કહીએ. અને જ ેકિન� વૈરા�યવાળો હોય તેને સામા�ય અને દોષેયુ� એવા
પંચિવષય જો �ા� થાય અને તેને ભોગવે તો તેમાં ન બંધાય અને જો સારા પંચિવષય �ા� થાય અને તેને ભોગવે તો
તેમાં બંધાઈ �ય, તેને મંદ વૈરા�યવાળો કહીએ.”

4. ગઢડા �થમ ૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઇિ��યોની જ ેિ�યા છે તેને જો �ીકૃ�ણ ભગવાન અને તેના ભ�ની સેવાને િવષે રાખે
તો અંતઃકરણ શુ� થાય છે અને અનંત કાળના જ ેપાપ �વને વળ�યાં છે તેનો નાશ થઈ �ય છે. અને જો ઇિ��યોની
વૃિ�ઓને �ીઆિદકના િવષયમાં �વતા�વે છે તો એનું અંતઃકરણ �� થાય છે અને ક�યાણના માગ� થકી પડી �ય છે.
માટે શા�માં જ ેરીતે િવષયને ભોગ�યાનું ક�ું છે તેવી રીતે િનયમમાં રહીને િવષયને ભોગવવા, પણ શા�ની મયા�દાનું
ઉ�લંઘન કરીને ભોગવવા નિહ. અને સાધુનો સંગ રાખવો અને કુસંગનો �યાગ કરવો. અને �ાર ેએ કુસંગનો �યાગ
કરીને સાધુનો સંગ કર ેછે �યાર ેએને દેહને િવષે જ ેઅહંબુિ� છે તે િનવૃિ� પામે છે અને દેહના સંબંધીને િવષે જે
મમ�વબુિ� છે તે િનવૃિ� પામે છે અને ભગવાનને િવષે અસાધારણ �ીિત થાય છે અને ભગવાન િવના અ�યને િવષે
વૈરા�ય થાય છે.”

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
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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 ૨૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા, “જ ેહવે કીત�ન બોલવાં રાખો ને અમે આ એક વાત�પ કીત�ન બોલીએ તે સાંભળો.” પછી
પરમહંસે ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! બહુ સા�, તમો વાત કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનનાં રિસક કીત�ન
ગાતા ગાતા જો એક ભગવાનના �વ�પમાં જ રસ જણાય તો ઠીક છે અને જો ભગવાનના �વ�પ િવના બીજ ેઠેકાણે
રસ જણાય તો તો એમાં મોટી ખો� છે; કેમ જ,ે એ ભ�ને જમે ભગવાનના શ�દમાં હેત થાય છે ને તે શ�દમાં રસ
જણાય છે, તેમ જ ગીત-વાિજં�ના શ�દમાં અથવા �ીઆિદકના શ�દમાં રસ જણાય છે ને હેત થાય છે; માટે એ
ભ�ને અિવવેકી �ણવો. અને ભગવાન અથવા ભગવાનના સંત તેના જ ેવચન તેને િવષે જવેો રસ જણાય છે તેવો જ
બી� િવષયના શ�દમાં રસ જણાય છે, એવી જ ેએ મૂખ�તા તેનો �યાગ કરવો; અને એવી મૂખ�તાનો �યાગ કરીને એક
ભગવાનને શ�દે કરીને જ સુખ માનવું. અને એવી �તનો જ ેરિસક ભ� છે તે ખરો છે. અને જમે શ�દ તેમ જ �પશ�
પણ એક ભગવાનનો જ ઈ�છે અને અ�ય �પશ�ને તો કાળો નાગ તથા બળતો અિ�� તે જવેો �ણે �યાર ેતે રિસક ભ�
સાચો. તેમ જ �પ પણ ભગવાનનું જોઈને પરમ આનંદ પામે ને બી� �પને તો જવેો નરકનો ઢગલો તથા સડેલ કૂત�ં
તેવું �ણે એ રિસક ભ� સાચો. તેમ જ રસ પણ ભગવાનના મહા�સાદનો હોય તેણે કરીને પરમ આનંદ પામે પણ
બી� જ ેનાના �કારના રસ તેને �વાદે કરીને આનંદને ન પામે તે રિસક ભ� સાચો. તેમ જ ભગવાનને ચ�યાં એવા જે
તુલસી, પુ�પના હાર તથા નાના �કારની સુગંધીએ યુ� એવા અ�ર-ચંદનાિદક તેની સુગંધીને �હણ કરીને પરમ
આનંદ પામે, પણ કોઈ અ�ય િવષયી �વે દેહે અ�ર, ચંદનાિદક ચર�યાં હોય અથવા પુ�પના હાર પહેયા� હોય તેના
સુગંધને પામીને રા� ન જ થાય. એવી રીતે પંચિવષય ભગવાન સંબંધી હોય તેને િવષે અિતશય �ીિતવાન થાય અને
જગત સંબંધી જ ેપંચિવષય તેને િવષે અિતશય અભાવે યુ� વત� તે રિસક ભ� સાચો છે. અને રિસક ભ� થઈને જમે
ભગવાન સંબંધી િવષયને યોગે કરીને આનંદ પામે છે તેમ જ અ�ય સંબંધી જ ેશ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ તેને યોગે
કરીને જો આનંદ પામે છે, તો એ ખોટો રિસક ભ� છે; કેમ જ,ે ‘જમે ભગવાનને િવષે આનંદને પા�યો તેમ જ િવષયને
િવષે પણ આનંદ પા�યો.’ માટે એવા રિસકપણાને અને એવી ઉપાસનાને ખોટી કરી નાખવી. કાં જ,ે ભગવાન તો કાંઈ
ખોટા નથી પણ એનો ભાવ ખોટો છે. અને જવેા અ�ય પદાથ�ને ���ા, તેવા જ ભગવાનને પણ ���ા, માટે એની
ભિ� અને એનું રિસકપણું તે ખોટંુ ક�ું. હવે જમે �થૂળ દેહ અને ��ત અવ�થામાં પંચિવષયનો િવવેક ક�ો તેમ જ
સૂ�મ દેહ અને �વ�� અવ�થા તેને િવષે સૂ�મ પંચિવષય છે. તે �વ��માં �ાર ેભગવાનની મૂિત�ને દેખીને તે ભગવાન
સંબંધી શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધે કરીને જવેો આનંદ પમાય તેવો ને તેવો જ જો અ�ય પંચિવષયને દેખીને
�વ��માં આનંદ પમાય, તો તે ભ�નું રિસકપણું ખોટંુ છે, અને �વ��માં કેવળ ભગવાનને સંબંધે કરીને આનંદ પામતો
હોય અને અ�ય િવષયને િવષે ઊલટા અ�ની પેઠે અભાવ રહેતો હોય તો એ રિસક ભ� સાચો છે. અને એમ ન
�ણતો હોય તો જ ેભગવાન �વ��માં દેખાયા તે તો સાચા છે, પણ એ ભ�ને તો જવેો ભગવાનમાં �ેમ તેવો અ�ય
િવષયમાં �ેમ છે, માટે એની સમજણ ખોટી છે, અને એક ભગવાનના �વ�પમાં લોભાઈ રહે ને બી� િવષયમાં ન
લોભાય તે સમજણ સાચી છે, અને �ાર ેકેવળ ભગવાનનું જ િચંતવન રહે છે �યાર ેિચંતવન કરતા કરતા શૂ�યભાવને
પામી �ય છે �યાર ેએ ભ�ને ભગવાનની મૂિત� િવના િપંડ-��ાંડ કાંઈ ભાસતું નથી, પછી એવા શૂ�યને િવષે
ભગવાનની મૂિત�ને જોતા જોતા �કાશ થઈ આવે છે અને તે �કાશમાં ભગવાનની મૂિત� દેખાય છે, માટે એવી રીતે
કેવળ ભગવાનના �વ�પમાં �ીિત હોય એ પિત�તાની ભિ� છે. અને અમે પણ �ાર ેતમે રિસક કીત�ન ગાવો છો
�યાર ેઆં�યો મીચંીને િવચારીએ છીએ, તે આવો જ િવચાર કરીએ છીએ અને અમારો િવચાર થોડો જ છે, પણ
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ભગવાન િવના તે િવચારમાં બીજંુ કાંઈ ટકી શકતું નથી અને ભગવાનના �વ�પમાં જ રિસક �ીિત છે તેમાં જો કોઈ
િવષય આડો આવે તો તેનું માથું ઉડી �ય એવો અમારો બળવાન િવચાર છે, અને તમે જમે કીત�ન જોડી રાખો છો તેમ
અમે પણ આ વાત કરી એટલું એ કીત�ન જોડી રા�યું છે તે તમારી આગળ ક�ું.” એમ �ી�મહારાજ ેપોતાનું િમષ
લઈને પોતાના ભ�ને અથ� વાત કરી દેખાડી.

7. 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 જ ેપૃ�વીને િવષે અવતાર થાય છે, તેની રીતને સમજતો હોય. અને જગતની ઉ�પિ� કાળે ભગવાન જ ે�કારે
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.”

8. ગઢડા �થમ ૩૩ ( para.3)

એમ કહીને પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કહો તો તમને એક �� પૂછંુ ?” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “પૂછો
મહારાજ !” પછી એમ પૂ�ું જ,ે “અમે ક�ા જ ે�ણ અંગ તેમાં તમા�ં કયું અંગ છે ? અને એ �ણ અંગ ભગવાનના
ભ�ને િમિ�ત હોય પણ તેમાં જ ેઅંગ �ધાન હોય તેનું તે અંગ કહેવાય, તો મૂઢપણું, �ીિત અને સમજણ એ જ ે�ણ
અંગ તેમાં તમા�ં કયું અંગ છે ?” પછી મુ�ાનંદ �વામી તથા ��ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “અમાર ેતો સમજણનું અંગ
છે.” અને બી� સાધુએ પણ જનેે જ ેઅંગ હતા તે ક�ા.

9. ગઢડા �થમ ૩૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કીત�ન રાખીને ��-ઉ�ર કરો.” પછી ��ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “સવ� સુખના
ધામ અને સવ� થકી પર એવા પરમે�ર છે તેમાં �વની વૃિ� ચોટતી નથી અને માિયક એવા જ ેનાશવંત તુ�છ પદાથ�
તેમાં �વની વૃિ� ચોટી �ય છે, તેનું શું કારણ છે ?” પછી તેનો ઉ�ર મુ�ાનંદ �વામી કરવા લા�યા પણ થયો નિહ,
�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ��નો ઉ�ર સાંભળો, અમે કરીએ છીએ જ,ે જ ેિદવસથી પરમે�ર ેઆ જગતની
સૃિ� કરી છે તે િદવસથી એવી જ કળ ચડાવી મૂકી છે જ ેફરીને પરમે�રને દાખડો કરવો પડે નિહ. અને સંસારની જે
વૃિ� કરવી તે પોતાની મેળે જ થયા કર,ે એવો ફેર ચડાવી મૂ�ો છે. તે માટે સહેજ ેજ �ીમાં પુ�ષને હેત થાય છે ને
પુ�ષમાં �ીને હેત થાય છે અને એ �ીથી ઉપ� જ ે�� તેમાં પણ સહજ ેજ હેત થાય છે. તે એ હેત�પી જ
ભગવાનની માયા છે. તે માયાના �વાહમાં જ ેન વહે તેની વૃિ� ભગવાનના �વ�પમાં રહે છે, માટે જ ેભગવાનનો ભ�
હોય તે માિયક પદાથ�ને િવષે દોષબુિ� રાખીને વૈરા�યને પામે અને ભગવાનને સવ� સુખમય �ણીને ભગવાનમાં વૃિ�
રાખે અને જો માિયક પદાથ�ને િવષે વૈરા�ય ન રાખે ને ભગવાનના �વ�પથી જુદા પડે તો િશવ, ��ા અને નારદાિદક
એ જવેા સમથ� મુ� હોય તે પણ માિયક પદાથ�માં તણાઈ �ય છે, તેટલા માટે ભગવાનને મૂકીને માિયક પદાથ�નો સંગ
કર ેતો જ�ર તેમાં �વની વૃિ� ચોટી �ય તે સા� પરમે�રના ભ�ને પરમે�ર િવના બીજ ેઠેકાણે �ીિત રાખવી
નિહ.”

10. ગઢડા �થમ ૩૬ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જણેે સંસાર મૂ�ો ને �યાગીનો ભેખ લીધો અને તેને પરમે�રના �વ�પ િવના અસત્
પદાથ�માં �ીિત રહે છે તેને કેવો �ણવો? તો ‘જવેો મોટા શાહુકાર માણસની આગળ કંગાલ માણસ હોય’ તેવો
�ણવો. જમે કંગાલ માણસ હોય ને પહેરવા વ� ન મળતું હોય ને ઉકરડામાંથી દાણા વીણી ખાતો હોય,તે પોતે
પોતાને પાપી સમજ ેઅને બી� શાહુકાર લોક પણ તેને પાપી સમજ ેજ,ે ‘આણે પાપ કયા� હશે, માટે એને અ�-વ�
મળતું નથી;’ તેમ જ ે�યાગી થઈને સારાં સારાં જ ેવ�ાિદ પદાથ� તેને ભેળા કરી રાખે અને તેની તૃ�ણા પણ ઘણી રાખે
અને ધમ�, �ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તેને િવષે �ીિતએ રિહત હોય, એવો જ ે�યાગી તેને તો જ ેમોટા એકાંિતક સાધુ છે તે
કંગાલ માણસની પેઠે પાપી �ણે છે. કેમ જ ેજો એ પાપી છે તો એને ધમ�, �ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તેને િવષે �ીિત
થતી નથી અને પરમે�ર િવના બી� પદાથ�માં �ીિત થાય છે અને જ ે�યાગી હોય તેને તો કચરો અને કંચન એ બેય
બરોબર હોય અને ‘આ પદાથ� સા� ને આ પદાથ� ભૂંડંુ’ એવી તો સમજણ જ હોય નિહ અને એક ભગવાનને િવષે �ીિત
હોય તે જ સાચો �યાગી છે.”

11. ગઢડા �થમ ૪૨ ( para.2)

અને તે સભાને િવષે કોઈક વેદાંતી �ા�ણો પણ આવીને બેઠા હતા તેને જોઈને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વેદાંત
શા�ને જ ેજ ેભણે છે તથા સાંભળે છે તે એમ કહે છે જ,ે ‘િવિધિનષેધ તો િમ�યા છે અને િવિધિનષેધે કરીને પમાય એવા
જ ે�વગ� ને નરક તે પણ િમ�યા છે, અને તેને પામનારો જ ેિશ�ય તે પણ િમ�યા છે અને ગુ� પણ િમ�યા છે; અને એક
�� જ સભર ભય� છે તે સ�ય છે.’ એવી રીતે જ ેકહે છે તે શું સમ�ને કહેતા હશે ? અને સવ� વેદાંતીના આચાય� જે
શંકરાચાય�, તેણે તો પોતાના િશ�યને દંડ-કમંડલું ધારણ કરા�યા અને એમ ક�ું જ,ે ‘ભગવદ્ ગીતા ને િવ�ણુસહ�
નામનો પાઠ કરવો તથા િવ�ણુનું પજૂન કરવું અને જનેે ઝાઝા ચોમાસાં થયા હોય તેનું થોડા ચોમાસાંવાળાએ વંદન
કરવું અને સારો પિવ� �ા�ણ હોય તેના ઘરની જ િભ�ા કરવી.’ એવી રીતે જ ેિવિધિનષેધનું �િતપાદન કયુ�, તે શું
એને યથાથ� �ાન નિહ હોય ? અને જ ેહમણાંના �ાની થયા તેમણે િવિધિનષેધને ખોટા કરી ના�યા, તે શું શંકરાચાય�
કરતા એ મોટા થયા ? માટે એ તો એમ જણાય છે જ,ે એ તો કેવળ મૂખા�ઈમાંથી બોલે છે અને િવિધિનષેધ શા�માં
ખોટા ક�ા છે તે તો એમ ક�ા છે, જમે કોઈ મોટંુ વહાણ હોય અને તે વહાણ મહાસમુ�ને િવષે એક વષ� સુધી ચા�યું
�ય છે તેને આગલો કાંઠો પણ દે�યામાં આવે નિહ અને પાછલો કાંઠો પણ દે�યામાં આવે નિહ અને તે બે કાંઠા ઉપર
જ ેમોટા મોટા પવ�ત તે પણ દે�યામાં આવે નિહ; તો ઝાડવાં તથા મનુ�ય તે તો �ાંથી દે�યામાં આવે ? અને �ાં દેખે
�યાં એકલું જળ જ દેખાય પણ જળ િવના બીજો કોઈ આકાર દે�યામાં આવે નિહ અને ઊંચું જુવે તો મોટી મોટી
સમુ�ની લહેયુ� ઉઠતી હોય. માટે ઊંચું પણ જળ જ જણાય, �યાર ેતે વહાણને િવષે બેઠા એવા જ ેપુ�ષ તે એમ કહે જ,ે
‘એકલું જળ જ છે બીજંુ કાંઈ નથી.’ એ ��ાંતનો િસ�ાંત એ છે જ,ે જનેે ���વ�પને િવષે િનિવ�ક�પ િ�થિત થઈ હોય
તે એમ બોલે જ,ે ‘એક �� જ છે અને તે િવના બીજંુ જ ે�વ, ઈ�ર અને માયા; એ આિદક સવ� તે િમ�યા છે.’ અને
તેના વચન શા�માં લખાણાં હોય તેને સાંભળીને પોતાને તો એવી િ�થિત ન થઈ હોય તો પણ િવિધિનષેધને ખોટા કહે
છે અને �ીની શુ�ૂષા કર ેને છોકરાની શુ�ૂષા કર ેઅને જટેલો સંસારનો �યવહાર હોય તે સવ�ને તો સાચો �ણીને
સાવધાન થઈને કર ેછે અને શા�ે �િતપાદન કયા� એવા જ ેિવિધિનષેધ તેને ખોટા કહે છે, એવા જ ેઆ જગતને િવષે
�ાનના કથનારા છે તેને તો મહાઅધમ �ણવા ને નાિ�તક �ણવા અને શંકરાચાય� તો �વના હૈયામાં નાિ�તકપણું
આવી �ય તેની બીકે કરીને ‘भज गोिव�ं भज गोिव�ं गोिव�ं भज मूढमते !’ એ આિદક ઘણાક િવ�ણુના �તો� કયા�
છે તથા િશવ� તથા ગણપિત તથા સૂય� એ આિદક જ ેઘણાક દેવતા તેના �તો� કયા� છે. જનેે સાંભળીને સવ� દેવતા
સ�ય ભાસે એવો આશય �ણીને શંકરાચાય� સવ� દેવતાના �તો� કયા� છે. અને આજના જ ે�ાની થયા તે તો સવ�ને
ખોટા કરી નાખે છે અને વળી એમ કહે છે જ,ે ‘�ાની તો ગમે તેવું પાપ કર ેતો પણ કાંઈ અડતું નથી.’ તે મૂખ�પણામાંથી
કહે છે અને જટેલા �યાગી પરમહંસ થયા તે સવ�ને િવષે જડભરત �ે� છે અને જટેલાં પુરાણમા� તથા વેદાંતના �ંથ તે
સવ�ને િવષે જડભરતની વાતા� લખાણી છે. એવા મોટા જ ેજડભરત તે પૂવ�જ�મમાં ઋષભદેવ ભગવાનના પુ� હતા અને
રા�નો �યાગ કરીને વનમાં ગયા હતા. તેને દયાએ કરીને પણ જો મૃગ સંગાથે �ીિત થઈ તો તેનો દોષ લા�યો ને
પોતાને મૃગનો જ�મ લેવો પ�યો અને મૃગના સરખા ચાર પગ ને ટંૂકી પૂછડી ને માથે નાની િશંગિડયો એવો આકાર
પોતાને �ા� થયો. અને પરમા�ા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન તેની સંગાથે �જની ગોપીઓએ કામબુિ�એ કરીને �ીિત કરી
તો પણ સવ� ભગવાનની માયાને તરી ગઈયો ને પોતે ગુણાતીત થઈને િનગુ�ણ એવું જ ેભગવાનનું અ�રધામ તેને
પાિમયો. તેનું કારણ એ છે જ,ે �ીકૃ�ણ ભગવાન પોતે સા�ાત્ પુ�ષો�મ ગુણાતીત િદ�યમૂિત� હતા, તો તે સંગાથે
ગોપીઓએ �ણે અ�ણે �ીિત કરી તો પણ તે ગોપીઓ ગુણાતીત થઈયો અને ભરત�એ દયાએ કરીને મૃગલામાં
�ીિત કરી તો પોતે મૃગલું થયા, માટે ગમે તેવા મોટા હોય તેનું પણ કુસંગે કરીને તો ભૂંડંુ જ થાય છે અને ગમે તેવો પાપી
�વ હોય ને તે જો સ�ય�વ�પ એવા જ ેભગવાન તેનો �સંગ કર ેતો પરમ પિવ� થઈને અભયપદને પામે. અને જો
�ીકૃ�ણ ભગવાન પોતે ગુણાતીત ન હોત તો એના ભ� જ ેગોપીઓ તે ગુણાતીતપણાને ન પામત અને જો ગુણાતીત
પદને પાિમયો તો �ીકૃ�ણ ભગવાન ગુણાતીત કૈવ�ય િદ�યમૂિત� જ છે અને વેદાંતી કહે છે જ,ે ‘સવ�� �� સભર ભય�
છે’ �યાર ેજમે ગોપીઓેએ �ીકૃ�ણ ભગવાનને િવષે �ીિત કરી તેમ જ સવ� �ીઓે પોતપોતાના ધણીને િવષે �ીિત કર ેછે
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તથા સવ� પુ�ષ પોતાની �ીઓેને િવષે �ીિત કર ેછે તો પણ તેમને ગોપીઓેના જવેી �ાિ� થતી નથી. તેમને તો ઘોર
નરકની �ાિ� થાય છે, માટે જ ેિવિધિનષેધ છે તે સાચા છે પણ ખોટા નથી અને જ ેએ િવિધિનષેધને ખોટા કર ેછે તે તો
નારકી થાય છે.” એમ વાતા� કરીને �ી�મહારાજ ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

12. ગઢડા �થમ ૪૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનને િવષે �નેહ હોય તેનું શું �પ૨ છે ?” પછી ��ાનંદ �વામીએ �નેહનું
�પ કરવા માં�યું પણ સમાધાન ન થયું. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તમને તો �નેહની િદશ જ જડી નિહ અને તમે
જ ેિપંડ ��ાંડથી િનઃ�પૃહ રહેવું તેને �નેહ ક�ો; એ �નેહનું �પ નિહ, એ તો વૈરા�યનું �પ છે. અને �નેહ તો એનું નામ
જ,ે ‘ભગવાનની મૂિત�ની અખંડ �મૃિત રહે,’ એનું નામ �નેહ કહીએ. અને જ ેભ�ને પિરપૂણ� ભગવાનને િવષે �નેહ
હોય તેને એક ભગવાન િવના બીજો સંક�પ જ ન થાય અને જટેલો ભગવાન િવના બીજો ઘાટ થાય છે તેટલો તેના
�નેહમાં ફેર છે અને જનેે પિરપૂણ� ભગવાનમાં �નેહ હોય ને તેને જો �ણે અ�ણે ભગવાનની મૂિત� િવના બીજો કાંઈક
ઘાટ થાય તો જમે પંચામૃત ભોજન જમતો હોય તેમાં કોઈક કાંકરા તથા ધૂ�યનો ખોબો ભરીને નાખે ને જવેું વસમું લાગે
અથવા કપાળમાં બળબળતો ડામ દે ને તે જવેો વસમો લાગે, તેવો ભગવાન િવના બીજો ઘાટ થાય તે વસમો લાગે,
એવી રીતે જનેે વત�તું હોય તેને ભગવાનને િવષે �ીિત છે એમ �ણવું. તે સવ� પોતપોતાનાં �દયમાં તપાસી જુઓ તો
જનેે જવેી �ીિત હશે તેને તેવી જણાઈ આવશે.

13. ગઢડા �થમ ૪૪ ( para.3)

પછી ��ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એવી �ઢ �ીિત ભગવાનને િવષે થાય તેનું શું સાધન છે ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “સ�પુ�ષનો જ ે�સંગ એ જ પરમે�રને િવષે �ઢ �ીિત થવાનું કારણ છે.” �યાર ેસોમલો ખાચર બો�યા જ,ે
“એવો �સંગ તો અિતશે કરીએ છીએ, પણ એવી �ઢ �ીિત કેમ થતી નથી ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�સંગ
તો કરો છો પણ અધ� અમારો �સંગ કરો છો ને અધ� જગતનો �સંગ કરો છો. તે માટે ભગવાનને િવષે �ઢ �ીિત થતી
નથી.”

14. ગઢડા �થમ ૪૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ જમણે હાથે ચપટી વગાડીને બો�યા જ,ે “સવ� સાવધાન થઈને સાંભળો, એક વાત કરીએ છીએ
અને તે વાત તો �થૂળ છે પણ સુધી સુરત દઈને સાંભળશો તો સમ�શે, નિહ તો નિહ સમ�ય. પછી સવ� હિરભ�ે ક�ું
જ,ે “હે મહારાજ ! કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પરમે�રના ભ� હોય તેમાં કોઈકને ધમ�િન�ા �ધાન હોય
ને કોઈકને આ�િન�ા �ધાન હોય ને કોઈકને વૈરા�યિન�ા �ધાન હોય ને કોઈકને ભિ�િન�ા �ધાન હોય અને
ગૌણપણે તો એ સવ� અંગ, સવ� હિરભ�માં હોય છે. હવે જનેે ભાગવત ધમ�િન�ા �ધાન હોય તે તો અિહંસા,
��ચયા�િદક�પ જ ેપોતાનો વણા��મ સંબંધી સદાચાર તેણે યુ� થકો િનદ�ભપણે કરીને ભગવાન અને ભગવાનના
ભ�ની સેવા-ચાકરી કરવી તેને િવષે �ીિતએ યુ� વત�, અને તે ભ�ને ભગવાનનાં મંિદર કરવા તથા ભગવાનને અથ�
બાગબગીચા કરવા તેને િવષે �િચ વત� તથા ભગવાનને નાના �કારના નૈવેધ ધરવા તેમાં �િચ વત� અને ભગવાનનાં
મંિદરમાં તથા સંતની �યગામાં લીપંવું તથા વાળવું તેને િવષે �િચ વત�, અને ભગવાનની �વણ-કીત�નાિદક જ ેભિ�
તેને િનદ�ભપણે કર ેઅને તે ધમ�િન�ાવાળા ભ�ને ભાગવત ધમ� યુ� એવું જ ેશા� તેના �વણ-કીત�નાિદકને િવષે
અિતશય �િચ વત� અને જનેે આ�િન�ા �ધાન હોય તે તો �ણ દેહ અને �ણ અવ�થા તેથી પર અને સ�ા�પ એવો
જ ેપોતાનો આ�ા તે �પે િનરંતર વત�. અને પોતાના ઈ�દેવ એવા જ ે��ય� �ીકૃ�ણ પરમા�ા તેને સવ�થી પર અને
અિતશુ��વ�પ અને સદા િદ�ય સાકાર મૂિત� સમજ ેઅને તે પોતાનો આ�ા તથા તે પરમા�ા તેના શુ� �વ�પના
�િતપાદનની કરનારી જ ેવાતા� તેને પોતે કર ેઅને બી�થી સાંભળે તથા તેવી રીતના શા�માં �ીિતએ યુ� વત� અને
પોતાને આ�સ�ાપણે વત�વું તેમાં િવ�ેપ આવે તો તેને સહન કરી ન શકે, એવી �કૃિતવાળો હોય. અને જનેે
વૈરા�યિન�ા �ધાન હોય તેને તો એક ભગવાનની મૂિત� િવના જ ેસવ� માિયક પદાથ�મા� તેને િવષે િનરંતર અ�િચ વત�
અને અસ�ય�પ �ણીને પોતે મળની પેઠે �યાગ કયા� જ ેગૃહ-કુટંુબી આિદક પદાથ� તેની િનરંતર િવ�મૃિત વત� અને તે
ભ� જ ેતે �યાગી એવા જ ેભગવાનના ભ� તેના સમાગમને જ કર ેઅને ભગવાનની ભિ� કર ેતે પણ પોતાના
�યાગમાં િવરોધ ન આવે તેવી રીતે કર ેઅને �યાગ છે �ધાનપણે જમેાં એવી વાતા�ને પોતે કર ેઅને �યાગને �િતપાદન
કરના�ં જ ેશા� તેને િવષે �િચવાળો હોય અને પોતાના �યાગને િવષે િવરોધ કરનારા જ ે�વાદંુ ભોજન અને
સ��ાિદક પંચિવષય સંબંધી માિયક પદાથ�મા� તેને પામવાને િવષે અિતશય અ�િચ વત�. અને જનેે ભિ�િન�ા
�ધાન હોય તેને તો એક ભગવાનના �વ�પને િવષે જ અિતશય �ઢ �ીિત વત� અને તે ભગવાનના �વ�પથી અ�ય
એવા જ ેમાિયક પદાથ� તેને િવષે પોતાના મનની વૃિ�ને ધારી શકે નિહ અને �ેમે કરીને ભગવાનને વ�-અલંકારનું
ધારણ કર ેઅને તે ભ�ને ભગવાનનાં જ ેમનુ�ય ચિર� તેના �વણને િવષે અિતશય �િચ વત� તથા ભગવાનની મૂિત�ના
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િન�પણને કરના�ં જ ેશા�, તેને િવષે અિતશય �િચ વત� અને જ ેભ�ને ભગવાનને િવષે �ેમને દેખે તે ભ�ને િવષે
જ તેને �ીિત થાય અને તે િવના તો પોતાના પુ�ાિદકને િવષે પણ �ારયે �ીિત ન થાય અને તે ભ�ને ભગવાન સંબંધી
િ�યાને િવષે જ િનરંતર �વૃિ� હોય. એવી રીતે આ ચાર િન�ાવાળા ભ�ના લ�ણની વાતા�ને િવચારીને જનેું જવેું અંગ
હોય તેવું તે કહો અને આ વાતા� છે તે તો દપ�ણ તુ�ય છે. તે જનેું જવેું અંગ હોય તેવું તેને દેખાડી આપે છે અને
ભગવાનના ભ� હોય તે તો અંગ િવનાના હોય નિહ, પણ પોતાના અંગને ઓળખે નિહ એટલે પોતાના અંગની �ઢતા
થાય નિહ અને �ાં સુધી પોતાના અંગની �ઢતા ન થઈ હોય �યાં સુધી જવેી વાત થાય તેવું તેનું અંગ �યિભચરી �ય;
માટે આ વાતા�ને િવચારીને પોતપોતાના અંગની �ઢતા કરો અને જનેું જવેું અંગ હોય તે તેમ બોલો.” પછી હિરભ� સવ�
જવેું જનેું અંગ હતું તે તેવી રીતે બો�યા. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેું એક સરખું અંગ હોય તે ઊઠી ઊભા
થાઓ.” પછી જનેું જનેું એકસરખું અંગ હતું તે સવ� ઊભા થયા. પછી �ી�મહારાજ ેએ સવ�ને પાછા બેસાયા�.

15. ગઢડા �થમ ૫૯ ( para.3)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એવો ભગવાનનો મિહમા પણ �ણતો હોય અને અસાધારણ હેત ન થાય
તેનું શું કારણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો એ ભગવાનનો આવો મિહમા �ણે છે તો એને ભગવાનને
િવષે અસાધારણ હેત છે પણ એ �ણતો નથી, ‘જમે હનુમાન�માં અપાર બળ હતું પણ કોઈકના જણા�યા િવના
જણાણું નિહ.’ અને ‘જમે �લંબાસુર બલદેવ�ને લઈને ચા�યો �યાર ેપોતામાં બળ તો અપાર હતું પણ પોતે �ણતા ન
હતા. પછી �ાર ેઆકાશવાણીએ ક�ું �યાર ે���ું.’ તેવી રીતે એ ભ�ને ભગવાનને િવષે અસાધારણ �ીિત તો છે
પણ જણાતી નથી.”

16. ગઢડા �થમ ૫૯ ( para.4)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એ �ીિતના બળને જણાયાનું શું કારણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“સ�સંગ અને સ�શા�નું �વણ કરતે સતે એને ભગવાનને િવષે અસાધારણ �ીિત છે તે જણાઈ આવે છે.”

17. ગઢડા �થમ ૬૦ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામી એ પૂ�ું જ,ે “વાસના ટા�યાનો શો ઉપાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક તો
આ�િન�ાની �ઢતા જોઈએ અને બીજંુ પંચિવષયનું તુ�છપણું ���ું જોઈએ અને �ીજંુ ભગવાનનું અિતશય
માહા��ય ���ું જોઈએ જ,ે ‘ભગવાન વૈકંુઠ, ગોલોક, ��મહોલ એ સવ� ધામના પિત છે. માટે એવા ભગવાનને
પામીને તુ�છ િવષયના સુખમાં હંુ શું �ીિત રાખું ?’ એવી રીતે ભગવાનના મિહમાનો િવચાર કર.ે અને વળી એમ િવચાર
કર ેજ,ે ‘ભગવાનને ભજતા થકા પણ જો કોઈક ખોટ રહી જશે ને કદાિપ જો ભગવાનના ધામમાં નિહ જવાય ને
ઈ��લોક તથા ��લોકને િવષે ભગવાન મૂકશે તોય પણ આ લોકના કરતા તો �યાં કોિટ ગણાં વધુ સુખ છે.’ એવો
િવચાર કરીને પણ આ સંસારના તુ�છ સુખ થકી વાસનાએ રિહત થવું અને એવી રીતે ભગવાનનો મિહમા �ણીને
વાસનાએ રિહત થાય છે, �યાર પછી એને એમ જણાય છે જ,ે ‘માર ેકોઈ કાળે વાસના હતી જ નિહ અને એ તો મને
વચમાં કાંઈક �મ જવેું થયું હતું; પણ હંુ તો સદા વાસનાએ રિહત છંુ’, એવું ભાસે છે. અને આવી રીતનો જ ેએકાંિતક
ધમ� તે તો જ ેએવા િનવા�સિનક પુ�ષ હોય અને જનેે ભગવાનને િવષે િ�થિત થઈ હોય તેને વચને કરીને જ પમાય, પણ
�ંથમાં લખી રા�યો હોય તેણે કરીને નથી પમાતો. અને કોઈક સાંભળીને તેવી ને તેવી વાત કહેવા �ય તો કહેતા પણ
આવડે નિહ, માટે જનેે એકાંિતકના ધમ�માં િ�થિત થઈ હોય તે થકી જ એકાંિતકનો ધમ� પમાય છે.”

18. ગઢડા �થમ ૬૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “કોઈ સ�પુ�ષ છે તેને આ લોકના સુખમાં તો �ીિત જ નથી અને
પરલોક જ ેભગવાનનું ધામ તથા ભગવાનની મૂિત� તેને િવષે વાસના છે. અને જ ેતેનો સંગ કર ેતેનું પણ એવી જ �તનું
િહત કર ેજ,ે ‘આ મારો સંગી છે તેને આ સંસારની વાસના તૂટી �ય ને ભગવાનને િવષે �ીિત થાય તો ઘણું સા� છે.’
અને જટેલું કાંઈ જતન કર ેતે સવ� દેહને મૂકીને ભગવાનના ધામમાં ગયા કેડે સુખ આપે એવું જ કર ેપણ દેહના સુખને
અથ� તો કાંઈ િ�યા કર ેજ નિહ. એવા જ ેસ�પુ�ષ હોય તેના સરખા જ ેગુણ તે મુમુ�ુને િવષે કેમ સમજ ેતો આવે ને કેમ
સમજ ેતો ન આવે ? એ �� છે.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જનેે આ લોકના સુખમાં ઈ�છા નથી એવા સ�પુ�ષ
છે, તેને િવષે દેવની૨ બુિ� રાખે અને જ ેવચન કહે તે સ�ય માને અને તે �માણે વત�, તો એ સ�પુ�ષના ગુણ હોય તે
મુમુ�ુમાં આવે અને જ ેએવો ન હોય તેમાં ન આવે.”

19. ગઢડા �થમ ૬૭ ( para.3)
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પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઉ�ર તો ખરો; પણ આમ સમજ ેતો મોટા સ�પુ�ષના ગુણ મુમુ�ુમાં આવે છે તે
સમ�ાની રીત કહીએ તે સાંભળો જ,ે જ ેપુ�ષને પરમે�ર િવનાની બીજ ે�ાંઈ �ીિત ન હોય તેનો એમ ગુણ �હણ
કર ેજ ે‘આ પુ�ષ તો અિતશય મોટા છે અને એને આગળ લાખો માણસ હાથ જોડીને ઊભા રહે છે તો પણ લેશમા�
સંસારના સુખને ઈ�છતા નથી. અને હંુ તો અિતશય પામર છંુ જ ેકેવળ સંસારના સુખમાં આસ� થઈ ર�ો છંુ અને
પરમે�રની વાતમાં તો લેશમા� સમજતો જ નથી, માટે મને િધ�ાર છે.’ એવી રીતે અનુતાપ કર ેઅને મોટા પુ�ષનો
ગુણ �હણ કર ેઅને પોતાના અવગુણ �હણ કરીને અનુતાપ કર ેપછી એમ ને એમ પિરતાપ કરતે કરતે એના �દયને
િવષે વૈરા�ય ઊપજ ેઅને પછી તેમાં સ�પુ�ષના જવેા ગુણ આવે છે. હવે જનેા �દયમાં સ�પુ�ષના ગુણ ન જ આવે તેના
લ�ણ કહીએ તે સાંભળો જ,ે જ ેપુ�ષ એમ સમજ ેજ,ે ‘આ મોટા કહેવાય છે પણ િવવેક તો કોઈ �કારનો નથી, અને
ખાતાં પીતાં પણ આવડતું નથી, અને ઓઢતાં-પહેરતાં પણ આવડતું નથી અને પરમે�ર ેસુખ ઘણું આ�યું છે; તેને
ભોગવતા પણ આવડતું નથી અને કોઈને આપે છે તે પણ િવવેક િવનાનું આપે છે.’ એવી રીતે સ�પુ�ષમાં અનંત
�કારના અવગુણ પરઠે, એવો જ ેકુમિત પુ�ષ હોય, તેને િવષે કોઈ કાળે સ�પુ�ષના ગુણ આવે જ નિહ.”

20. ગઢડા �થમ ૭૧ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનની ��ય� મૂિત�નો િન�ય હોય અને ભજન કરતો હોય ને
સ�સંગના િનયમ �માણે વત�તો હોય અને તેનું ક�યાણ થાય; એ તો સ�સંગની રીિત છે પણ શા�માં ક�યાણની કેમ
રીિત છે ? અને વેદનો અથ� તો અિત કઠણ છે, માટે તેની કથા થતી નથી. અને �ીમદ્ ભાગવત પુરાણ અને ભારત; એમાં
વેદનો જ અથ� છે ને સુગમ છે. માટે તેની જગતમાં કથા થાય છે. માટે શા�ની રીતે કરીને ક�યાણ થતું હોય તેમ કહો.
અને શંકરાચાય� તો િનરાકારપણે ભગવાનનું �િતપાદન કયુ� છે અને રામાન�ુિદક જ ેઆચાય�, તેમણે તો સાકારપણે
ભગવાનનું �િતપાદન કયુ� છે; માટે એવી રીતે શા�નો મત લઈને ઉ�ર કરો.” પછી મુિનએ શા�ની રીતે િનરાકારનો
પ� ખોટો કરીને સાકાર ભગવાનને ભજને કરીને ક�યાણ છે એવી રીતે �િતપાદન કયુ�. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“અમે પણ એ જ પ�નું �હણ કરીએ છીએ, પણ તેમાં તમને એક �� પૂછીએ છીએ જ,ે “િનરાકાર એવું જ ેઅ�ર��
તેથી પર ને સદા સાકાર એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે પૃ�વી ઉપર �કટ મ�યા તે કેડે ��પુર તથા ગોલોક, વૈકંુઠ,
�ેત�ીપ એ આિદક જ ેભગવાનના ધામ તે ધામને દેખવાની જનેે લાલચ રહે, �યાર ેએને િન�ય છે કે નથી ?” પછી મુિન
બો�યા જ,ે “ભગવાન મ�યા પછી જનેા મનમાં એમ રહેતું હોય જ,ે ‘�ાર ેઅ�રાિદક ધામ દેખીશું અથવા કોિટ કોિટ
સૂય�નો �કાશ દેખીશું �યાર ેઆપણું ક�યાણ થયું,’ એવી સમજણવાળાને તો યથાથ� ભગવાનનો િન�ય નથી.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એણે ��પુરાિદક ધામને તથા ���વ�પને દે�યાની લાલચ રાખી એ તે શું એણે પાપ
કયુ�; જ ેિન�યની ના પાડો છો ?” પછી મુિન બો�યા જ,ે ‘જણેે ��ય� �માણ ભગવાનને દશ�ને કરીને ક�યાણ મા�યું
હોય તે ��પુર, ગોલોક આિદક જ ેધામ છે તે પણ ભગવાનનાં જ છે, માટે તેની પણ અ�િચ શા સા� રાખે ? પણ
ભગવાન િવના એને ઈ�છે નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તે ધામ ને તે ધામને િવષે ર�ા જ ેપાષ�દ તે તો
ચૈત�યમૂિત� છે, ને માયાપર છે, માટે એમાં શું દૂષણ છે, જ ેએને ઈ�છે નિહ? અને ભગવાન પૃ�વી ઉપર �કટ િવરાજતા
હોય ને �યાં જ ેસેવક હોય તે પણ મરી �ય એવા હોય, અને ઘર હોય તે પણ પડી �ય એવા હોય તે કેમ સમજો છો ?”
પછી મુિન બો�યા જ,ે “એ ઘરને તો અમે ��પુરાિદક ધામ સમ�એ છીએ ને એ સેવકને તો અમે ���પ સમ�એ
છીએ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��પુર ને ��પુરને િવષે ર�ા જ ેભગવાનના પાષ�દ તે તો અખંડ છે ને
અિવનાશી છે, તેને મ�ય�લોકના નાશવંત એવા જ ેઘર ને પાષ�દ તે બે બરોબર કેમ કહો છો ?” પછી િન�યાનંદ �વામી
બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! એનો ઉ�ર તો તમે કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન �વના ક�યાણને અથ�
�ાર ેમૂિત� ધારણ કર ેછે �યાર ેપોતાનું જ ેઅ�રધામ અને ચૈત�યમૂિત� એવા જ ેપાષ�દ અને પોતાના જ ેસવ� ઐ�ય� તે
સિહત જ પધાર ેછે, પણ એ બી�ના દે�યામાં આવે નિહ. અને �ાર ેકોઈક ભ�ને સમાિધને િવષે અલૌિકક �િ�
થાય છે, �યાર ેતેને ભગવાનની મૂિત�ને િવષે કોિટ કોિટ સૂય�ના સરખો �કાશ ભાસે છે અને અનંત કોિટ જ ેમુ� તે પણ
મૂિત� ભેળા ભાસે છે અને અ�રધામ પણ એ ભગવાનની મૂિત� ભેળું જ ભાસે છે. માટે એ સવ� ભગવાન ભેળું છે તોય પણ
ભગવાન તે મનુ�ય જ ેપોતાના ભ� હોય, તેની જ સેવાને અંગીકાર કર ેછે. અને તે પોતાના ભ�ના ગાય�, માટી ને
પાણાનાં જ ેઘર તેને િવષે િવરાજમાન રહે છે અને તે ભ� ધૂપ, દીપ, અ�, વ�ાિદક જ ેજ ેઅપ�ણ કર ેછે તેને ભગવાન
�ીિતએ કરીને અંગીકાર કર ેછે; તે એ મનુ�ય સેવક છે તેને િદ�ય�પ પાષ�દ ભેળા ભેળવવા વા�તે કર ેછે. અને જે
ભ�જન જ ેજ ેવ�તુ ભગવાનને અપ�ણ કર ેછે તે તે વ�તુ ભગવાનના ધામને િવષે િદ�ય�પ થાય છે અને એ ભ�
િદ�ય�પ થઈને તેને પામે છે. માટે એવું અચળ અખંડ સુખ ભ�જનને પમાડવાને અથ� ભગવાન જ ેતે મનુ�ય એવા જે
પોતાના ભ�જન, તેની સવ� સેવાને અંગીકાર કર ેછે. માટે ભગવાનના ભ�ને ભગવાનનું �વ�પ અ�રધામ સિહત
પૃ�વી ઉપર િવરાજમાન છે એમ સમજવું અને બી� આગળ પણ એવી રીતે વાતા� કરવી.”

21. ગઢડા �થમ ૭૨ ( para.6)
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પછી વળી કાકાભાઈએ પૂ�ું જ,ે “ઉ�મ, મ�યમ અને કિન� એ �ણ �કારના જ ેભગવાનના ભ� તેના શા લ�ણ છે
?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભ� પોતાને દેહ થકી જુદો જ ેઆ�ા તે �પ માને અને દેહના ગુણ જ ેજડ,
દુઃખ, િમ�યા, અપિવ�પણું ઈ�યાિદક છે તે આ�ાને િવષે માને નિહ અને અછે�, અભે�, અિવનાશી ઈ�યાિદક જે
આ�ાના ગુણ તે દેહને િવષે માને નિહ અને પોતાના શરીરને િવષે ર�ો જ ે�વા�ા તેને દેખે અને તે આ�ાને િવષે
ર�ા જ ેપરમા�ા તેને પણ દેખે અને બી�ના દેહમાં જ ેઆ�ા ર�ો છે તેને પણ દેખે; અને એવો સમથ� થયો છે તો
પણ એ આ�દશ�ન થકી ભગવાન અને ભગવાનના સંત તેને અિધક �ણે છે પણ પોતાને આ�દશ�ન થયું છે તેનું
અિભમાન લેશમા� ન હોય, એવા જનેા લ�ણ છે તે ઉ�મ ભ� કહેવાય. હવે જનેે ભગવાનનો િન�ય હોય અને
આ�િન�ા પણ હોય તો પણ ભગવાનના ભ� ઉપર ઈ�યા� આવે અને જો ભગવાન એનું અપમાન કર ેતો ભગવાન
ઉપર પણ ઈ�યા� આવે જ,ે ‘મોટા થઈને વગર વાંકે આમ શીદ કરતા હશે’ એવા લ�ણ હોય તેને મ�યમ ભ� �ણવો
અને ભગવાનનો િન�ય તો હોય પણ આ�િન�ા ન હોય અને ભગવાનને િવષે �ીિત હોય અને જગતના �યવહારને
િવષે પણ �ીિત હોય અને સાંસાિરક �યવહારને િવષે હષ� શોકને પામતો હોય તેને કિન� ભ� �ણવો.”

22. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.8)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જણેે મન દીધું હોય તેના કેવા લ�ણ હોય અને મન ન દીધું હોય તેના કેવા લ�ણ
હોય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જણેે મન અપ�ણ કયુ� હોય તેને જો પરમે�રની વાત થતી હોય તથા
પરમે�રના દશ�ન થતા હોય અને તે સમે જો પોતે ન હોય તો તેની અિતશય પોતાના હૈયામાં દાઝ થાય; અને �ારે
ભગવાનની વાત સાંભળે તથા ભગવાનનાં દશ�ન કર ેતેને િવષે અિધક અિધક �ીિત થતી �ય, પણ તેમાંથી મન પાછંુ
હઠે નિહ. અને પરમે�ર �ાર ેકોઈકને પરદેશ મૂ�ાની આ�ા કરતા હોય �યાર ેજણેે મન અ�યુ� હોય તેના મનમાં એમ
થાય જ,ે ‘જો મને આ�ા કર ેતો બુરાનપુર તથા કાશી �ાં મૂકે �યાં રા� થકો જઉં.’ એવી રીતે પરમે�રના ગમતામાં
રહીને જ ેરા� રહેતો હોય તે તો હ�ર ગાઉ ગયો હોય તોય અમાર ેપાસે છે અને જણેે એવી રીતે મન ન અ�યુ� હોય અને
તે અિતશય અમાર ેસમીપે રહેતો હોય તોય લાખો ગાઉ છેટે છે. અને જણેે અમને મન ન અ�યુ� હોય તેને તો ઉપદેશ
કરતા પણ બીક લાગે જ,ે ‘શું �ણીએ ? સવળું સમજશે કે અવળું સમજશે ? એવી રીતે મન અ�યુ� હોય ને ન અ�યુ� હોય
તેના લ�ણ છે.”

23. ગઢડા �થમ ૭૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે જટેલો વૈરા�ય હોય અને જનેે જટેલી સમજણ હોય તે તો �ાર ેકોઈક િવષય
ભોગની �ાિ� થાય અથવા �ાર ેકોઈક આપ�કાળ આવી પડે �યાર ેકળાય, પણ તે િવના કળાય નિહ. અને ઝાઝી
સંપત્ કે આપત્ આવે એની વાત શી કહેવી? પણ આ દાદાખાચરને થોડંુ જ આપ�કાળ જવેું આ�યું હતું, તેમાં પણ જનેું
અંતઃકરણ જવેું હશે તેવું સૌને જણાણું હશે.” પછી મુ�ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભ�નો પ� તો હૈયામાં
રહે છે ખરો તે પણ સમ�ને રહે છે જ,ે જો સ�સંગનું ઉ�કૃ�પણું હોય તો ઘણા �વોને સમાસ થાય અને �ાર ેકાંઈ
સ�સંગનું અપમાન જવેું હોય �યાર ેકોઈ �વને સમાસ થાય નિહ, એટલા માટે હષ�-શોક જવેું થઈ આવે છે.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આપણે તો �ીકૃ�ણનારાયણના દાસ છીએ તે �ીકૃ�ણનારાયણને જમે ગમે તેમ રા� રહેવું.
અને એ �ીકૃ�ણભગવાનની ઈ�છા હશે તો સ�સંગની વૃિ� થશે ને જો એમને ઘટાડવો હશે તો ઘટી જશે અને એ
ભગવાન આપણને હાથીએ બેસાર ેતો હાથીએ બેસીને રા� રહેવું અને ગધેડે બેસાર ેતો ગધેડે બેસીને પણ રા� રહેવું.
અને એ ભગવાનના ચરણારિવંદ િવના બીજ ે�ાંય �ીિત રાખવી નિહ અને એ ભગવાનની ઈ�છાએ કરીને જવેી રીતે
સ�સંગની વૃિ� થતી �ય તેવી રીતે રા� રહેવું, પછી એ ભગવાનની ઈ�છા હોય તો બધું જગત સ�સંગી થાઓ અથવા
એની ઈ�છાએ કરીને સવ� સ�સંગી મટી �ઓ, પણ કોઈ રીતે હષ�-શોક મનમાં ધારવો નિહ, એ ભગવાનનું કયુ� સવ�
થાય છે. માટે સૂકંુ પાંદડંુ જમે વાયુને આધાર ેફર ેછે તેમ એ ભગવાનને આધીન રહીને આનંદમાં, એ પરમે�રનું ભજન
કરવું અને કોઈ �તનો મનમાં ઉ�ગે આવવા દેવો નિહ.”

24. સારંગપુર ૧ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે ‘िजतं जगत् केन मनो िह येन’ એ �ોકમાં એમ ક�ું છે જ,ે જણેે પોતાનું મન
��યું તેણે સવ� જગત ��યું, તે મન ��યું કેમ જણાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને
ગંધ એ જ ેપંચિવષય તેમાંથી �ાર ેઇિ��યો પાછી હઠે અને કોઈ િવષય પામવાની ઈ�છા રહે નિહ, �યાર ેસવ� ઇિ��યો
વશ થાય છે. અને �ાર ેઇિ��યો િવષયનો �પશ� જ ન કર ે�યાર ેમન પણ ઇિ��યો લગણ આવે નિહ અને હૈયામાં ને
હૈયામાં રહે. એવી રીતે જનેે પંચિવષયનો �યાગ અિત �ઢપણે કરીને થયો �યાર ેતેનું મન ��યું �ણવું. અને જો િવષય
ઉપર કાંઈ �ીિત હોય તો મન ��યું હોય તો પણ ��યું ન �ણવું.”
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25. સારંગપુર ૧ ( para.3)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િવષયની િનવૃિ� થયાનું કારણ તે વૈરા�ય છે કે પરમે�રને િવષે �ીિત છે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક તો િવષયની િનવૃિ�નું કારણ આ�િન�ા છે અને બીજંુ માહા��યે સિહત જે
ભગવાનનું �ાન તે છે. તેમાં આ�િન�ા તો એવી રીતની જોઈએ જ,ે ‘હંુ ચૈત�ય છંુ ને દેહ જડ છે, અને હંુ શુ� છંુ ને દેહ
નરક�પ છે, અને હંુ અિવનાશી છંુ ને દેહ નાશવંત છે, અને હંુ આનંદ�પ છંુ ને દેહ દુઃખ�પ છે.’ એવી રીતે �ાર ેદેહ
થકી પોતાના આ�ાને સવ� �કાર ેઅિતશય િવલ�ણ સમજ,ે �યાર ેદેહને પોતાનું �પ માનીને િવષયમાં �ીિત કર ેજ
નિહ. એવી રીતે આ��ાને કરીને િવષયની િનવૃિ� થાય છે. અને ભગવાનનો મિહમા એમ િવચાર ેજ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ
અને જ ે��ય� ભગવાન મ�યા છે તે પરમા�ા છે. અને ગોલોક, વૈકંુઠ, �ેત�ીપ તથા ��પુર તથા અનંત કોિટ
��ાંડના પિત જ ે��ાિદક દેવ, એ સવ�ના �વામી જ ે�ીપુ�ષો�મ ભગવાન તે મને ��ય� મ�યા છે અને તે મારા
આ�ાને િવષે પણ અખંડ િવરાજમાન છે અને તે ભગવાનનું જ ેએક િનમેષમા�નું દશ�ન તે ઉપર અનંત કોિટ ��ાંડનાં
જ ેિવષયસુખ છે તે સવ�ને વારીફેરીને નાંખી દઈએ અને ભગવાનના એક રોમમાં જટેલું સુખ ર�ું છે તેટલું સુખ જો
અનંત કોિટ ��ાંડનાં િવષયસુખ ભેળા કરીએ તો પણ તેના કોિટમાં ભાગની બરોબર પણ થાય નિહ. અને જે
ભગવાનનું અ�રધામ છે, તેની આગળ બી� જ ેદેવતાના લોક છે તેને મો�ધમ�ને િવષે નરક તુ�ય ક�ા છે. એવા જે
ભગવાન તે મને �કટ મ�યા છે. તેને મૂકીને નરકના કંુડ જવેા જ ેિવષયના સુખ તેને હંુ શું ઈ�છંુ ? અને િવષયસુખ તો
કેવળ દુઃખ�પ જ છે.’ એવી રીતે ભગવાનનું માહા��ય �ણવે કરીને િવષયની િનવૃિ� થાય છે. અને એવી રીતે જે
આ��ાન અને પરમા�ાનું �ાન તેમાંથી જ ેવૈરા�ય �કટે તે વૈરા�યે કરીને સવ� િવષયસુખની વાસનાની િનવૃિ� થઈ
�ય છે. અને જણેે એવી રીતે સમ�ને િવષયસુખનો �યાગ કય�, તેને પાછી િવષયમાં �ીિત થાય જ નિહ. અને એનું જ
મન િજતાણું કહેવાય અને એવી સમજણ િવના ઝાઝંુ હેત જણાતું હોય, પણ �ાર ેકોઈક સારા િવષયની �ાિ� થાય
�યાર ેભગવાનને પ�યા મૂકીને િવષયમાં �ીિત કર ેઅથવા પુ�કલ�ાિદકને િવષે �ીિત કર ેઅથવા રોગાિદક સંબંધી
પીડા થાય અથવા પંચિવષયનું સુખ હોય તે મટી �ય, �યાર ેભગવાનને િવષે �ીિત રહે નિહ અને િવકળ જવેો થઈ
�ય. અને જમે કૂતરાનું ગલૂિડયું હોય તે પણ નાનું હોય �યાર ેસા� દીસે, તેમ એવાની ભિ� �થમ સારી દીસે પણ અંતે
શોભે નિહ.”

26. સારંગપુર ૨ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેતેની િવ�તાર ેકરીને વાતા� કરવા માંડી જ,ે “વચને કરીને તો કોઈ �વ �ાણીમા�ને દુઃખવવા નિહ.
અને પરમે�ર સાથે અથવા મોટા સંત સાથે �� ઉ�ર કરતા હોઈએ અને તેમાં પર�પર વાદિવવાદ થતો હોય અને
તેમાં પોતે �તીએ એમ જણાય, તો પણ જ ેમોટાથી નાનો હોય તેને મોટાને સમીપે નમી દેવું; અને આપણા કરતા
મોટા સંત હોય તે સભામાં �� ઉ�ર ેકરીને ભોઠંા પડે એમ કરવું નિહ. મોટા સંત આગળ અને પરમે�ર આગળ તો
જ�ર હારી જવું. અને પરમે�ર તથા મોટા સંત તે પોતાને કોઈ વચન યો�ય કહે અથવા અયો�ય કહે, �યાર ેતે વચનને
ત�કાળ �નેહે સિહત માનવું. તેમાં યો�ય વચન હોય તેમાં તો આશંકા થાય નિહ, પણ કોઈ અયો�ય વચન ક�ું હોય
અને તેમાં આશંકા થાય એવું હોય તો પણ તે સમાને િવષે ના પાડવી નિહ, એ તો હા જ પાડવી. અને એમ કહેવું જ,ે ‘હે
મહારાજ! જમે તમે કહેશો તેમ હંુ કરીશ.’ અને તે વચન પોતાને મનાય નિહ એવું હોય તો પરમે�ર તથા મોટા સંત
તેની મર� હોય તો તેમને હાથ જોડીને ભિ�એ સિહત એમ કહેવું જ,ે ‘હે મહારાજ ! તમે જ ેવચન ક�ું તે તો ઠીક છે,
પણ આટલી મને તેમાં આશંકા થાય છે.’ એ �કારનું દીન થઈને વચન કહેવું, અને જો પરમે�રની મર� ન હોય તો
તેમને સમીપે રહેતા હોય જ ેમોટા સંત તથા હિરભ� તેમને આગળ કહેવું જ,ે ‘આવી રીતે પરમે�ર ેવચન ક�ું છે, તે તો
મને મા�યામાં આવતું નથી.’ પછી તેનું મોટા સંત સમાધાન કર ેતથા પરમે�ર આગળ કહીને એ વચનનું સમાધાન
કરાવે, પણ પરમે�ર ેવચન અયો�ય કે યો�ય ક�ું હોય તે સમે ના પાડવી નિહ. એવી રીતની યુિ�એ મોટાના વચનને
પાછંુ ઠેલવું, પણ ક�ું ને ત�કાળ ના પાડવી નિહ. એવી રીતે તો વચનને ગુણે કરીને વત�વું. પછી તે ભ�ને ઉપર
પરમે�ર તથા મોટા સંત તેને �નેહ થાય છે અને તે ભ�ને પણ ભગવાનને િવષે �ઢ �નેહ થાય છે. હવે દેહને ગુણે કેમ
વત�વું ? તો પોતાના દેહમાં જો કાંઈ ઉ�મ�પણું જણાય તો ભજનમાં બેસવે કરીને અથવા ચાં�ાયણ �તે કરીને દેહને
િનબ�ળ કરી નાખવું, પછી તેને દેખીને તેના દેહની મોટા સંત અથવા પરમે�ર ખબર રખાવે તો ભલે, પણ પોતાને �ણે
દેહનું જતન કરવું નિહ તથા દેહે કરીને ભગવાનની તથા ભગવાનના ભ�ની ટેલ ચાકરી કરવી. એવી રીતે �ાર ેએ
દેહને ગુણે કરી વત� �યાર ેતેને દેખીને તેની ઉપર પરમે�ર ને મોટા સંત તેને �નેહ થાય છે. અને એ ભ�ને પણ
ભગવાનને િવષે �ીિત થાય છે. હવે મનને ગુણે જમે વત�વું તેની રીત કહીએ છીએ જ,ે પરમે�રના �ાર ેદશ�ન કરવા
�યાર ેમને સિહત �િ�ને એકા� રાખીને કરવા અને પરમે�રના દશ�ન કરતો હોય ને �યાં કોઈ મનુ�ય આ�યું અથવા
�ાન આ�યું કે બીજંુ કોઈ પશુ પ�ી આ�યું, �યાર ેપરમે�રના દશ�નમાંથી વૃિ� તોડીને આડી અવળી, ઊંચી નીચી �િ�
કરીને તેના પણ ભેળા દશ�ન કરતો �ય પછી એવી ફાટેલ �િ�વાળાને પરમે�ર કે મોટા સંત દેખીને રા� થતા નથી.
અને એ દશ�ન કર ેછે તે કેવા કર ેછે ? તો જમે અ�ય મનુ�ય કર ેછે તેમ તે પણ કર ેછે. અને એવી લૌિકક �િ�વાળો તો

ં �
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જમે િખલખોડી બોલે છે તે ભેળે પૂંછડંુ ઊંચું કર ેછે તેવો �ણવો. શા સા� જ,ે પરમે�ર ભેળે બી� દશ�ન કર ેછે, અને
એવા લૌિકક દશ�ન �ાર ેએ કરવા માંડે �યાર ેજવેો �થમ સારો હોય તેવો રહે નિહ અને તે િદવસે િદવસે ઊતરતો �ય,
તે માટે પરમે�રના દશ�ન કરતા કરતા આડી અવળી �િ� કરવી નિહ. પરમે�રના દશ�ન તો �થમ પહેલે નવીન થયા
હોય ને તે સમયને િવષે જવેું અંતરમાં અલૌિકકપણું હોય, તેવું ને તેવું મનમાં અલૌિકકપણું રહેતું �ય. ને એક �િ�એ
કરીને મૂિત�ને જોતે જવું અને �િ� પલટીને અંતરમાં તેવી ને તેવી તે મૂિત�ને ઉતારવી. જમે ધમ�પુરમાં કુશળકંુવરબાઈ
હતા, તે અમારા દશ�ન કરતા જતાં હતા અને �િ� પલટાવીને મૂિત�ને અંતરમાં ઉતારતાં; તેમ દશ�ન તો મને યુ� �િ�ને
એકા� રાખીને કરવા, પણ જમે બી� દશ�ન કર ેછે તેમ ન કરવા. અને જો પરમે�રના દશ�ન ભેળે બી� દશ�ન
મનુ�યના કે કૂતરા િબલાડાના કર ેછે તો તેને �ાર ે�વ�� થાય �યાર ેપરમે�ર પણ દેખાય અને તે અ�ય પદાથ� પણ ભેળે
દેખાય. તે માટે પરમે�રના દશ�ન તો એક�િ�એ કરવા, પણ ચપળ �િ�એ ન કરવા. અને પરમે�રના દશ�ન �િ�ને
િનયમમાં રાખીને કર ેછે, તેને એ દશ�ન નવીનનાં નવીન રહે છે, અને પરમે�ર ેજ ેજ ેવચન ક�ા હોય તે પણ તેને
નવીનનાં નવીન રહે છે. અને લૌિકક બા��િ�એ કરીને દશ�ન કયા� હોય તેને પરમે�રના દશ�ન તથા વચન એ સવ�
જૂનાં થઈ �ય છે. તે રોજ દશ�ન કયા� કર,ે પણ એવાને તો જમે ન થયા હોય તેવા ને તેવા રહે છે, તે �ાર ેભજનમાં બેસે
�યાર ેતેનું મન િ�થર રહે નિહ. બહુધારાએ યુ� થાય અને પરમે�રને ધાર ે�યાર ેતે ભેળે બી� દશ�ન જ ેજ ેકયા� છે તે
પણ વગર ધાયા� આવીને હૈયામાં �ફુર ેછે. તે માટે દશ�ન તો એક પરમે�રના જ કરવા અને એમ જ ેદશ�ન કર ેછે, તેનું
મન ભજન-�મરણ કરતે એક પરમે�રમાં જ રહે છે પણ તેની બહુધારા નથી રહેતી, એક રહે છે. અને જ ેચપળ �િ�એ
દશ�ન કર ેછે તેને હંુ �ણું છંુ અને જનેા �િ� ને મન િનયમમાં હોય એવા જ ેમોટા સંત તે પણ �ણે જ,ે ‘આ તો લૌિકક
દશ�ન કર ેછે.’ પછી તે લૌિકક દશ�નનો કરનારો આ સમાગમમાંથી િદવસે િદવસે ઉતરતો �ય છે. અને જમે કોઈક
કામી પુ�ષ હોય તેની �પવંતી �ીમાં એક મને કરીને �િ� �ોવાણી હોય તે સમે વચમાં કોઈક પશુ પ�ી આવે, �ય કે
બોલે પણ તેની તેને ખબર રહે નિહ. એવી રીતે એકા� �િ�એ કરીને પરમે�રમાં જોડાવું પણ લૌિકક દશ�ન ન કરવા.”

27. સારંગપુર ૫ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “વાસનાની િનવૃિ� થયાનો એવો શો જબરો ઉપાય છે જ ેએક ઉપાયને િવષે
સવ� સાધન આવી �ય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ��ા તથા હિર ને હિરજનનાં વચનને િવષે િવ�ાસ
તથા ભગવાનને િવષે �ીિત તથા ભગવાનના �વ�પનું માહા��ય એ ચાર વાનાં જનેા �દયમાં હોય તેની વાસના િનવૃ�
થઈ �ય છે, તેમાં પણ જો એક માહા��ય અિતશય �ઢ હોય તો ��ા તથા િવ�ાસ તથા �ીિત; એ �ણ દુબળાં હોય
તો પણ મહા બળવાન થાય છે; અને માહા��ય િવનાની ભિ� જો ઝાઝી જણાતી હોય તો પણ અંતે નાશ થઈ �ય છે.
જમે દશ બાર વષ�ની ક�યા હોય ને તેને �યરોગ થાય, પછી તે ક�યા યુવાન થયા મોર જ મરી �ય પણ યુવાન થાય
નિહ, તેમ જનેે માહા��ય િવનાની ભિ� હોય તે પણ પિરપ� થતી થતી નાશ થઈ �ય છે. અને જનેા �દયમાં
માહા��યે સિહત ભગવાનની ભિ� હોય તો બી� ક�યાણકારી ગુણ ન હોય તો પણ તેના �દયમાં સવ� આવે છે. અને
જો માહા��યે સિહત ભિ� જનેા �દયામાં નથી, તો શમ દમાિદક જ ેક�યાણકારી �ડા ગુણ તે તેના �દયમાં છે; તોય
પણ નિહ જવેા જ છે. કેમ જ,ે અંતે નાશ પામી જશે માટે એક માહા��યે સિહત ભિ� હોય તો તેની વાસના પણ િનવૃ�
થઈ �ય અને ક�યાણકારી જ ેગુણ તે સવ� આવીને �દયને િવષે િનવાસ કરીને રહે. તે માટે માહા��યે સિહત
ભગવાનની ભિ� એ જ વાસના ટા�યાનું મહામોટંુ અચળ સાધન છે.”

28. સારંગપુર ૫ ( para.4)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનનાં દશ�નનો જ ેમિહમા તથા ભગવાનનાં નામ �મરણનો જ ેમિહમા
તથા ભગવાનના �પશ�નો જ ેમિહમા તે ભગવાનના ભ�ને અથ� છે કે સવ� �વને સા� છે ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “દશ�નાિદકનો તો ભેદ જુદો જ છે તે કહીએ તે સાંભળો જ,ે �ાર ેએ દશ�નનો કરનારો ભગવાનનાં દશ�ન કરે
છે �યાર ેએનું મન છે તે �િ� �ાર ેઆવીને તે સિહત �િ� જો દશ�ન કર ેતો તે દશ�ન એવું થાય છે જ,ે વીસાર ેતોય પણ
વીસર ેનિહ. એવી રીતે મને સહવત�માન �વચા �પશ� કર ેતો તે �પશ� પણ વીસર ેનિહ. જમે ગોપાંગનાઓનાં ભગવાન
��યે ભાગવતમાં વચન છે જ,ે ‘હે ભગવન્ ! જ ેિદવસથી તમારા ચરણનો �પશ� થયો છે તે િદવસ થકી તમ િવના જ ેજે
સંસારના સુખ છે તે અમને િવષ જવેા લાગે છે.’ એવી રીતે સવ� �ાન ઇિ��યે કરીને મને સહવત�માન જ ેદશ�ન, �પશ�,
�વણાિદક થાય છે તે કોઈ કાળે વીસરી જતાં નથી, જમે અ�ાની �વ હોય તેણે મને સહવત�માન જ ેપંચ�ાન ઇિ��યો
તેણે કરીને જ ેજ ેિવષય ભોગ�યા હોય, તે વીસાર ેતો પણ વીસર ેનિહ. એવી રીતે ભગવાનનું પણ મને સહવત�માન જે
દશ�નાિદક કર ેછે તેને જ દશ�નાિદક �ણવું. અને બી�ને તો દશ�ન થયું છે તોય પણ ન થયા જવેું છે; કાં જ,ે જ ેસમે
એણે દશ�ન કયા� તે સમે એનું મન તો �ાંઈએ ફરતું હતું. માટે એ દશ�ન એને કાં તો એક િદવસમાં વીસરી જશે અથવા
પાંચ િદવસમાં અથવા પચાસ િદવસમાં અથવા છ મિહનામાં અથવા વષ�માં અથવા પાંચ વષ�માં જ�ર વીસરી જશે,
પણ અંતે રહેશે નિહ. માટે જ ેમાહા��ય �ણીને અિતશય �ીિતએ કરીને મને સિહત �િ� આિદક �ાન ઇિ��યે કરીને
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દશ�ન �પશા�િદક કર ેછે, તેને જ તેમનું ફળ છે અને બી�ને તો જ ેપરમે�રના દશ�નાિદક થાય છે તેનું બીજબળ થાય છે
અને યથાથ� મિહમા તો જ ેમને સહવત�માન દશ�નાિદક કર ેછે તેને અથ� છે.”

29. સારંગપુર ૭ ( para.2)

અને �ી�મહારાજ ે�ીમદ્ ભાગવત પુરાણના �થમ �કંધની કથા વંચાવવાનો આરંભ કરા�યો હતો �યાર ેતેમાં એમ
વાતા� આવી જ,ે ‘�ાં મનોમય ચ�ની ધારા કંુિઠત થાય �યાં નૈિમષાર�� �ે� �ણવું.’ એ વાતા�ને સાંભળીને મુ�ાનંદ
�વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એ મનોમય ચ� તે શું છે ને એની ધારા તે શી સમજવી ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “મનોમય ચ� તે મનને �ણવું અને એની ધારા તે દસ ઇિ��યો છે એમ �ણવું અને તે ઇિ��યો�પ જ ેમનની
ધારા તે જ ેઠેકાણે ઘસાઈને બૂં�ી થઈ �ય તેને નૈિમષાર�� �ે� �ણવું. તે ઠેકાણે જપ, તપ, �ત, �યાન, પ�ૂ એ
આિદક જ ેસુકૃત તેનો જ ેઆરંભ કર ેતે િદન િદન ��યે વૃિ� પામે એવું જ ેનૈિમષાર�� �ે� તે જ ેઠેકાણે ભગવાનના
એકાંિતક સાધુ રહેતા હોય તે ઠેકાણે �ણવું. અને �ાર ેમનોમય ચ�ની ઇિ��યો �પ જ ેધારા તે બૂં�ી થઈ �ય �યારે
શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ પંચિવષયને િવષે �ાંઈ �ીિત રહે નિહ અને �ાર ેકોઈ �પવાન �ી દેખાય
અથવા વ� અલંકારાિદક અિત સુંદર પદાથ� દેખાય �યાર ેમૂળગો તેના મનમાં અિતશય અભાવ આવે, પણ તેમાં
ઇિ��યોની વૃિ� જઈને ચોટે નિહ. જમે અિત તીખી અણીવાળું બાણ હોય, તે જ ેપદાથ�માં ચોટંાડે તે પદાથ�ને વીિંધને
માંહી �વેશ કરી �ય છે અને પાછંુ કાઢ�ું પણ નીસર ેનિહ; અને તેના તે બાણમાંથી ફળ કાઢી લીધું હોય ને પછી થોથું
ર�ું હોય તેનો ભીતંમાં ઘા કર ેતો �યાંથી ઉથડકીને પાછંુ પડે છે, પણ જમે ફળ સોતું ભીતંને િવષે ચોટંી �ય છે તેમ ચોટેં
નિહ, તેમ �ાર ેમનોમય ચ�ની ધારા જ,ે ઇિ��યો તે બૂં�ીયો થઈ �ય �યાર ેગમે તેવો �ે� િવષય હોય તેમાં પણ
ઇિ��યોની વૃિ� ચોટેં નિહ અને થોથાની પેઠે ઇિ��યોની વૃિ�યો પાછી હઠે, એવું વતા�ય �યાર ે�ણીએ જ ેમનોમય
ચ�ની ધારા કંુિઠત થઈ ગઈ. એવું સંતના સમાગમ�પી નૈિમષાર�� �ે� �ાં દેખાય �યાં ક�યાણને ઈ�છવું અને �યાં
અિત �ઢ મન કરીને રહેવું.”

30. સારંગપુર ૧૧ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “પુ�ષ�ય� શા�માં ક�ું છે તે પુ�ષ�ય�ે કરીને કેટલું કામ થાય છે અને
પરમે�રની કૃપાએ કરીને કેટલું કામ થાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સ�ુ� ને સ�શા�ને વચને કરીને �ઢ
વૈરા�યને પા�યો હોય અને �ઢ ��ાવાન હોય અને અ��કારનું જ ે��ચય� તેને અિત �ઢ પાળતો હોય અને અિહંસા
ધમ�ને િવષે �ઢ �ીિતવાન હોય અને આ�િન�ા પણ અિત પિરપ� હોય, તો તેને માથેથી જ�મ મરણની િનવૃિ� થઈ
�ય છે. જમે શાળને માથેથી ફોત�ં ઊતયુ� તે શાળ પાછી ઊગે નિહ, તેમ ક�ા એવે ગુણે કરીને જ ેયુ� હોય તે
અનાિદ અ�ાન�પ જ ેમાયા તેથી છૂટે છે ને જ�મ મરણ થકી રિહત થાય છે ને આ�સ�ાને પામે છે. આટલું તો
પુ�ષ�ય�ે કરીને થાય છે અને પરમે�રની કૃપા પણ જ ેએવે લ�ણે યુ� હોય તે ઉપર જ થાય છે. અને �ારે
પરમે�રની કૃપા થાય �યાર ેએ ભગવાનનો એકાંિતક ભ� થાય છે. અને �ુિતએ ક�ું છે જ ે“िनरंजनः परमं
सा�मुपैित” એ �ુિતનો એ અથ� છે જ,ે અજંન જ ેમાયા તે થકી જ ેરિહત થયો તે ભગવાનના તુ�યપણાને પામે છે,
કહેતાં જમે ભગવાન શુભ અશુભ કમ� કરીને બંધાતા નથી, તેમ તે મુ� પણ શુભ અશુભ કમ� કરીને બંધાય નિહ. અને
જમે લ�મી� છે તે હેતે કરીને �ારકે તો ભગવાનના �વ�પમાં લીન થઈ �ય છે ને �ારકે તો નોખા ર�ાં થકા
ભગવાનની સેવામાં રહે છે તેમ તે ભ� પણ અિતશય હેતે કરીને ભગવાનને િવષે �ારકે તો લીન થઈ �ય છે અને
�ારકે તો મૂિત�માન થકો ભગવાનની સેવામાં રહે છે અને જમે ભગવાન �વતં� છે તેમ એ ભગવાનનો ભ� પણ
�વતં� થાય છે. આવી રીતની જ ેસામથ� તે તો ભગવાનની કૃપા થકી આવે છે.”

31. સારંગપુર ૧૧ ( para.4)

પછી નૃિસંહાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “આ દેહે કરીને જ સવ� કસર મા� મટી �ય એવો કોઈ ઉપાય છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો ખબડદાર થઈને મંડે તો આ ને આ દેહે જ સવ� કસર મટી �ય અથવા દેહ પય��ત કસર
ન મટી હોય અને અંત સમે જ ેિનવા�સિનક થાય ને ભગવાનને િવષે અિતશય �ીિત થાય તો અંતકાળે પણ ભગવાનની
કૃપા થાય ને ભગવાનના ધામને પામે, માટે એક દેહે અથવા અનંત દેહે અથવા અંત સમે એક ઘડી મૃ�યુ આડી રહી હોય
�યાર ેપણ જો અિતશય ભગવાનને િવષે વૃિ� જોડાઈ �ય તો તે ભ�ને કોઈ �તની કસર રહેતી નથી.”

32. સારંગપુર ૧૨ ( para.4)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “પોતાના આ�ાનો િવચાર કેમ કરવો ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“�ાર ેઅંતઃકરણ સામું ��ા એવો જ ે�વા�ા તે જોઈ રહે �યાર ેબાહેર જ ે�થૂળ શરીર અને તે સંબંધી જ ેિવષય તે



8/5/2019 �ીિત

localhost/save%5d/�ીિત.php 12/37

સવ� વીસરી �ય છે, અને અંતઃકરણ ને ��ા એ બેના વચમાં જ ેિવચાર ઠર ેછે તે િવચાર ેકરીને મન, બુિ�, િચ�,
અહંકાર એ સવ�ના �પને �ણવાં. પછી િવચારની �િ�એ એ અંતઃકરણના ઘાટ સામું જોતા જોતા �ાર ેઘાટ બંધ થઈ
�ય �યાર ેભગવાનની મૂિત�નું �યાન કરવું અને �ાં સુધી ઘાટ સંક�પનું બળ હોય �યાં સુધી તો સંક�પ સામું જોઈ રહેવું,
પણ �યાન ન કરવું. અને જ ેબાહેર �થૂળ દેહને િવષે પંચ �ાનઇિ��યો છે, તે �ાર ેપોત પોતાના િવષય સામી �ય છે
�યાર ેિવચારને બે �કાર ેકરવો. એક તો જ ેિવષયને આકાર ેઇિ��યો થયા હોય તે િવષયને આકાર ેિવચાર કરવો, અને
બીજો તે ઇિ��યોના ગોલકને િવષે જ ેજોનારો ��ા છે તે ��ાને આકાર ેિવચાર કરવો. પછી િવષયને આકાર ેને ��ાને
આકાર ેએ બે �કાર ેજ ેિવચાર છે તે એક થઈ �ય છે; પછી તે િવષયમાંથી વૃિ� અિતશય તૂટી �ય છે અને એમ
િવચાયા� િવના જો બળા�કાર ેકરીને િવષયમાંથી વૃિ�ને તોડે તો તે વૃિ�ને િવષયમાંથી �ીિત મટે નિહ અને �ારે
િવચારીને વૃિ�ને પાછી વાળે �યાર ેતે વૃિ� પાછી િવષયમાં જોડાય જ નિહ, માટે �ાં સુધી ઇિ��યોની વૃિ�ને િવષય
સ�મુખ �ીિત હોય �યાં સુધી ભગવાનનું �યાન કરવું નિહ ને �ાર ેઇિ��યોની વૃિ� િ�થર થાય �યાર ેભગવાનનું �યાન
કરવું. અને �ાર ેબાહેર �થૂળ દેહમાં ��ા વત�તો હોય �યાર ેચો�ખો િવભાગ કરી રાખવો જ,ે �ાર ે�થૂળ દેહમાં વત�વું
�યાર ેસૂ�મ દેહના ઘાટ સામું તો જોવું જ નિહ અને �ાર ેઅંતઃકરણ સ�મુખ જોવું �યાર ે�થૂળ દેહને િવસારી દેવું. અને
��ા ને ��યને મ�યે જ ેિવચાર છે તે િવચાર ેકરીને એમ સમજવું જ,ે ‘��ા ને ��ય તે અિતશય જુદા છે.’ એમ સમ�ને
દેહના ભાવ તે દેહને િવષે હોમવાં અને ��ા જ ેચૈત�ય તેના ભાવ તે ચૈત�યને િવષે હોમવાં. અને બાળ, યૌવન, વૃ�,
�થૂળ, કૃશ, �વવું, મરવું એ સવ� દેહના ભાવ છે, તે આ�ાને િવષે માનવા જ નિહ; અને અછે�, અભે�, અજર, અમર,
�ાન�પ, સુખ�પ, સ�ા�પ એ જ ેસવ� આ�ાના ભાવ છે, તે કોઈ કાળે દેહને િવષે સમજવા જ નિહ. એ ગુણ તો
આ�ાને િવષે સમજવા. એવો જ ેિવચાર તે �ાં સુધી ઘાટ-સંક�પનું બળ હોય �યાં સુધી મૂકવો નિહ. જમે રા� હોય તે
�ાં સુધી શ�ુનું બળ હોય �યાં સુધી રાજગાદીએ બેસીને સુખ ભોગવે નિહ અને �ાર ેશ�ુમા�નો નાશ થઈ �ય
�યાર ેપોતાના રા�ના જ ેવૈભવ છે તેને ભોગવે છે, તેમ જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને �ાં સુધી મન ને ઇિ��યો�પી
શ�ુ પીડતા હોય �યાં સુધી પૂવ� ક�ો એવો જ ેિવચાર તે �ઢપણે રાખવો અને �ાર ેમન ઇિ��યોના ઘાટ સવ� શમી �ય
�યાર ેપરમે�રના �વ�પનું �યાન કરવું.”

33. સારંગપુર ૧૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો અમે �� કરીએ છીએ જ,ે ‘બે �કારના ભગવાનના ભ� છે, તેમાં એકને તો
ભગવાનને િવષે અ�યંત �ીિત છે અને ભગવાનના દશ�ન િવના �ણમા� પણ રહેવાતું નથી અને તેનો �ેમ બાહેર પણ
ઘણો દીઠામાં આવે છે; અને બીજો જ ેભગવાનનો ભ� છે તેને તો આ�િન�ા પણ છે અને વૈરા�ય પણ પિરપૂણ� છે
અને ભગવાનને િવષે �ીિત પણ છે, તો પણ તેનો �ેમ �થમ ક�ો જ ેભ� તેના જવેો જણાતો નથી, અને �થમ ક�ો
તેને તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય એ બેય નથી, તો પણ એની ભિ� અિતશય શોભે છે. અને આ�િન�ા ને વૈરા�યે યુ�
છે તો પણ તેની ભિ� તો �થમ ક�ો જ ેભ� તેના જવેી શોભતી નથી. એ બે �કારના ભ�માં કેની ભિ� �ે� છે ને
કેની ભિ� કિન� છે ? એ �� છે. “ પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “આ�િન�ા અને વૈરા�ય નથી તો પણ
જનેે ભગવાનમાં અિતશય �ેમ છે તે જ સરસ છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે વૈરા�ય ને આ�િન�ા નથી,
તેને �ે� કહો છો તે શી સમજણે કહો છો ? કેમ જ,ે એ તો દેહાિભમાની છે, માટે �ાર ેએના દેહને સુખ થાય એવા
પંચિવષયનો યોગ થશે �યાર ેએને િવષયમાં �ીિત થઈ જશે. પછી ભગવાનને િવષે એવી �ીિત નિહ રહે. તેને તમે �ે�
કેમ કહો છો ?” પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “જનેે િવષયમાં �ીિત થઈ �ય એને અમે �ેમી કહેતા નથી.
અમે તો ગોપીઓ જવેા ભ� હોય તેને �ેમી કહીએ છીએ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગોપીઓ કાંઈ ભોિળયો
નહોતી, એ તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય યુ� હોય તેની સમજણને ઉ�લંઘી �ય એવી તો ડાિહયો હતી. જમે કોઈક
રાજનીિતનો �ણનારો હોય ને તે બોલે તેના જવેું તો ગોપીઓને બો�યામાં ડહાપણ હતું; અને ભગવાનને પણ જમે
યથાથ�પણે ���ા જોઈએ તેમ �ણતી હતી. અને સવ� યાદવમાં અિતશય ડા�ા ને ભગવાનના ચોવિટયા એવા જે
ઉ�વ�, તે ગોપીઓની સમજણ જોઈને ગ��કંઠ થઈ ગયા. અને તે ઉ�વ� એમ બો�યા જ,ે “ગોપીઓ પાસે મને
�ાન કહેવા મોક�યો, તે તો ભગવાને મારી ઉપર અિતશય અનુ�હ કય�.” અને પોતે ગોપીઓને ઉપદેશ કરવા ગયા
હતા પણ ગોપીઓના વચન સાંભળીને પોતે સામો ઉપદેશ �હણ કય�. અને તમે કહેશો જ,ે ‘ગોપીઓ તો એવી
બુિ�માન નહોતી’, તો એમાં તો મુ�ધા, મ�યા અને �ૌઢા એ �ણ �કારના ભેદ હતા. તેમાં મુ�ધાનું એવું લ�ણ છે જ,ે
એક તો ભગવાન ઉપર ધોખો ઘણો કર ેઅને એમ બોલે જ,ે ‘અમે તમાર ેઅથ� કરી કરીને મરી ગયા તો પણ તમે નજરમાં
લાવતા નથી;’ અને એમ કરતા જો વધુ છેડે તો ભગવાન સાથે રીસ કર ેઅને તોછડાં તોછડાં વચન બોલે જ,ે ‘�ણીએ
હમણાં િવમુખ થઈ જશે.’ એવી �તના જનેા શા�ને િવષે વચન હોય તે ગોપીને મુ�ધા �ણવી. અને જ ેમ�યા હોય તે
તો કોઈ િદવસ ભગવાન સામો �ોધ ન કર ેઅને તોછડંુ વચન પણ ન કહે; અને ડહાપણે કરીને યુિ� યુિ�એ પોતાનું
�વાથ�પણું બી�ને જણાવા દે નિહ અને પોતાનું કામ સાધે તે ભેળું ભગવાનનું ગમતું કર ેપણ એકલું ભગવાનનું ગમતું
કર ેનિહ, અને જો ભગવાનનું જ ગમતું કરવું પડે તો પણ કાંઈક પોતાનું ગમતું કરવાની યુિ� જ�ર રાખે. એવા જનેા
શા�ને િવષે વચન હોય તે ગોપીને મ�યા �ણવી. અને જ ે�ૌઢા હોય તે તો કેવળ ભગવાનના ગમતા �માણે જ ચાલે
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અને કોઈ રીતે પોતાના �વાથ�ને અથ� યુિ� કર ેનિહ અને કેવળ ભગવાનને રા� કરવાને ઈ�છે અને જ ેરીતે ભગવાન
રા� થાય તે રીતે જ પોતે રા� રહે અને પોતાની બરોબરની જ ેબી� ગોપીઓ હોય તે ઉપર ઈ�યા�, �ોધ કર ેજ નિહ
અને માન મ�સર આિદક સવ� િવકારનો �યાગ કરીને ભગવાનની સેવામાં સાવધાન રહે અને જણેે કરીને ભગવાન
કુરા� થાય તેવું આચરણ તો મન, કમ�, વચને કરીને કોઈ કાળે કર ેનિહ. એવા જનેા શા�માં વચન હોય તે ગોપીને
�ૌઢા �ણવી. એવી રીતે મુ�ધા, મ�યા અને �ૌઢા; એવા ગોપીઓના ભેદ છે. માટે ગોપીઓની સમજણમાં તો
અિતશય િવવેક હતો. તે માટે એની �ીિત અણસમજણની કહેવાય નિહ. અને ગોપીઓ તો યથાથ� ભગવાનના
મિહમાને �ણતી હતી અને તે મિહમાને �તાપે કરીને આ�િન�ા ને વૈરા�ય સહેજ ેએનાં હૈયામાં વત�તા હતા. માટે એ
ગોપીઓને િવષે તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય આિદક અનંત જ ેક�યાણકારી ગુણ તે ભગવાનના માહા��યને �તાપે કરીને
સવ� સંપૂણ� હતા. અને એવા ભ�ની રીત તો આમ છે જ,ે ‘શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ જ ેપંચિવષય તે ભગવાન
સંબંધી જ ઈ�છે, પણ બી� કોઈ સંબંધી ઈ�છે નિહ અને ભગવાનને િવષે એ પંચિવષયે કરીને જ ેઅિતશય હેત તે હેતે
કરીને વૈરા�ય ને આ�િન�ા નથી તો પણ ભગવાન િવના બીજો કોઈ જગતનો ઘાટ હૈયામાં થાય નિહ. અને જમે
વરસાદ ન વર�યો હોય �યાર ેનાના �કારના તૃણનાં જ ેબીજ તે પૃ�વી ઉપર કાંઈએ ભાસે નિહ અને �ાર ેવરસાદ
વરસે �યાર ેએટલાં તૃણ ઊગે જ ેપૃ�વી જ દેખાય નિહ, તેમ જ ેઆ�િન�ા ને વૈરા�યે કરીને રિહત છે તેને જો ભગવાન
િવના બી� કોઈ િવષયના ઘાટ જણાતા નથી, તોય પણ �ાર ેએને કુસંગનો યોગ થશે �યાર ેિવષયના ઘાટ થવા
લાગશે અને બુિ� �� થઈ જશે, ને પરમે�રની તો હૈયામાં �મૃિત પણ નિહ રહે ને અખંડ િવષયનું �યાન થશે. પછી એ
જ ેવૈરા�ય ને આ�િન�ા િવનાનો �ેમી તેને એમ ભાસશે જ,ે ‘માર ેભગવાનમાં લેશમા� �ીિત નથી,’ માટે આ�િન�ા
ને વૈરા�ય િવનાનો જ ે�ેમી ભ� જણાતો હોય તે તો અિતશય �યૂન છે. અને જનેે આ�િન�ા છે ને વૈરા�ય છે ને
ભગવાનમાં �ીિત પણ સાધારણ જવેી જ છે. તે તો એમ �ણે છે જ,ે ‘મારા �વા�ાને િવષે જ આ ભગવાનની મૂિત�
અખંડ િવરાજમાન છે.’ એમ �ણીને ઉપરથી તો ભગવાનની મૂિત�ના દશ�ન �પશા�િદકને િવષે આતુરતા જવેું નથી
જણાતું ને શાંતપણા જવેું જણાય છે. તો પણ એની �ીિતના મૂળ ઊંડાં છે. તે કોઈ કુસંગને યોગે કરીને પણ એની �ીિત
ઓછી થાય એવી નથી માટે એ ભ� �ે� છે ને એકાંિતક છે.”

34. સારંગપુર ૧૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ે��ાવાન પુ�ષ હોય અને તેને જો સાચા સંતનો સંગ મળે અને તે સંતના વચનને
િવષે ��ાવાન થાય, તો એના �દયને િવષે �વધમ�, વૈરા�ય, િવવેક, �ાન, ભિ� આિદક જ ેક�યાણકારી ગુણ તે સવ�
�કટ થઈ આવે છે અને કામ �ોધાિદક જ ેિવકાર તે બળી �ય છે. અને જો કુસંગ મળે ને કુસંગીના વચનને િવષે
��ાવાન થાય, તો વૈરા�ય, િવવેકાિદક જ ેગુણ તે સવ� નાશ પામી �ય છે. જમે ખાર ભૂિમ હોય ને તેને િવષે ગમે તેટલો
મેઘ વરસે, પણ તેમાં તૃણાિદક ઊગતાં ન હોય અને તે જ ખારભૂિમને િવષે જો પાણીની રલે આવે તો ખાર સવ� ધોવાઈ
�ય; અને જ ેઠેકાણે ખાર હતો તે ઠેકાણે કાંપ ચડી �ય. પછી તે કાંપ ભેળા વડ, પીપંળા આિદક વૃ�નાં બીજ આ�યા
હોય તે બીજ ઊગીને મોટા મોટા વૃ� થાય છે. તેમ જનેા �દયને િવષે પૂવ� ક�ા જ ે�વધમા�િદક ગુણ તે �ઢ હોય અને
જગત સંબંધી િવષય સુખનો અંકુર પણ ઊઠે એમ ન હોય, ને તેને જો કુસંગ થાય તો તેના �દયને િવષે કુસંગ�પી
પાણીને વેગે કરીને જગતવાતા��પીઓ આવીને કાંપ ભરાય. પછી તે કાંપમાં કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સરાિદક જે
બીજ ર�ાં છે તે સવ� ઊગીને મોટા મોટા વૃ� થાય છે. માટે ભગવાનના ભ� હોય તેને કોઈ િદવસ કુસંગ ન કરવો.
અને વળી પોતામાં કોઈ �વભાવ હોય ને તેને સંતનો સમાગમ કરીને સમ� િવચારીને ટાળે તો તે �વભાવનો નાશ થઈ
�ય છે, પણ મૂખા�ઈએ કરીને ગમે તેટલા ઉપાય કર ેતોય ભૂંડો �વભાવ ટળે નિહ. અને મૂખ� હોય તે �ાર ેમૂંઝાય �યારે
કાં તો સૂઈ રહે ને કાં તો �વે ને કાં તો કોઈક સાથે વઢે ને કાં તો ઉપવાસ કર;ે એ ચાર �કાર ેકરીને મૂંઝવણ ટા�યાનો
ઉપાય કર.ે અને એમ કરતા જો અિતશય મૂંઝાય તો છે�લી બાકી મર ેપણ ખરો. એવી રીતે મૂખ�ને શોક ટા�યાનો
ઉપાય છે. પણ એમ કયા� થકી દુઃખ પણ મટે નિહ ને �વભાવ પણ ટળે નિહ; અને સમ�ને ટાળે તો દુઃખ ને �વભાવ એ
બેય ટળી �ય. માટે સમજુ હોય તે જ સુખી થાય છે. અને જમે અિ��ની મોટી �વાળા હોય ને જો ઉપરથી જળ વરસે
તો ત�કાળ ઓલાઈ �ય; અને વીજળીના અિ��નો તો થોડોક ઝબકારો થતો હોય, પણ તે અિ�� મેઘની ઘટામાં રહે છે
તો પણ ઓલાતો નથી. તેમ સમ�ા િવના ગમે તેટલો વૈરા�ય હોય અથવા ભગવાનમાં �ીિત હોય, તો પણ અિ��ની
�વાળાની પેઠે કુસંગ�પી જળે કરીને સવ� નાશ થઈ �ય છે; અને સમ�ને જ ેવૈરા�ય ને �ીિત હોય તે તો વીજળીના
અિ�� જવેી છે, તે થોડી હોય તો પણ નાશ ન પામે.”

35. સારંગપુર ૧૮ ( para.4)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “કુસંગ હોય �યાર ેતો ભૂંડો �વભાવ હોય જ, પણ સંતનો સમાગમ કરીને પછી
મિલન �વભાવ આવી �ય છે તેનું શું કારણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ેબાળ અવ�થા હોય �યારે
કામ, �ોધ, લોભાિદક શ�ુ હોય નિહ અને ભગવાનમાં �ીિત પણ િવશેષ હોય. પછી �ાર ેયુવા અવ�થા આવે �યારે
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કામાિદક શ�ુનો વધારો થાય અને દેહાિભમાન પણ વધે. પછી તે જો જ ેસંતને િવષે કામાિદક શ�ુ ન હોય તથા
દેહાિભમાને રિહત હોય, એવા સંતનો સમાગમ રાખે તો યુવા અવ�થા�પી સમુ�ને તરી �ય છે; અને જો એમ ન કરે
તો કામાિદક શ�ુએ કરીને પરાભવ પામીને �� થઈ �ય છે. અને જનેી �ૌઢ અવ�થા હોય અને તે સ�સંગ કરતા થકા
બગડે છે, તેનું તો કારણ એ છે જ,ે મોટાપુ�ષ હોય તેને િવષે જ ેજ ે�તના દોષ પરઠે, તે તે �તના દોષ પોતાના હૈયામાં
આવીને િનવાસ કર ેછે. અને જો મોટાપુ�ષના ગુણનું �હણ કર ેઅને એમ �ણે જ,ે મોટાપુ�ષ જ ેજ ે�વભાવ રાખે છે
તે તો �વના ક�યાણને અથ� છે અને મોટાપુ�ષ તો િનદ�ષ છે, અને મને દોષ જણાણો તે તો મારી કુમિતએ કરીને
જણાણો છે;’ એમ િવચારીને સ�પુ�ષનો ગુણ �હણ કર ેઅને પોતાના અપરાધને �મા કરાવે, તો તે પુ�ષની મિલનતા
મટી �ય છે.”

36. કાિરયાણી ૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે એક �� પૂછીએ છીએ.” પછી મુિન બો�યા જ,ે “પૂછો મહારાજ !” પછી
�ી�મહારાજ ેપૂ�ું જ,ે “ભગવાન �વના ક�યાણને અથ� પૃ�વી ઉપર અવતાર ધર ેછે, તે અવતાર ધયા� િવના પોતાના
ધામમાં ર�ા થકા શું ક�યાણ કરવાને સમથ� નથી ? અને ક�યાણ તો ભગવાન જમે ધાર ેતેમ કર,ે �યાર ેઅવતાર ધયા�નું
શું �યોજન છે ? અને જો અવતાર ધર ે�યાર ેજ ભગવાનમાં ક�યાણ કરવાની સામથ� હોય અને અવતાર ધયા� િવના
�વના ક�યાણ ન કરી શકતા હોય તો ભગવાનને િવષે પણ એટલું અસમથ�પણું આવે. માટે ભગવાન તો અવતાર
ધરીને પણ ક�યાણ કર ેઅને અવતાર ન ધર ેતો પણ �વના ક�યાણ કરવા સમથ� છે. માટે એવા જ ેભગવાન તેને
અવતાર ધયા�નું શું �યોજન છે ? એ �� છે.” પછી મોટા મોટા સંત હતા તેમણે જનેી જવેી બુિ� તેણે તેવો ઉ�ર કય�,
પણ �ી�મહારાજના ��નું કોઈથી સમાધાન ન થયું અને �ી�મહારાજ ેઆશંકા કરી તે સવ�ના ઉ�ર ખોટા થઈ
ગયા. પછી મુિન સવ� હાથ જોડીને બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! એ ��નો ઉ�ર તો તમે જ કરો તો થાય.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનને અવતાર ધયા�નું એ જ �યોજન છે જ,ે ભગવાનને િવષે અિતશય �ીિતવાળા જે
ભ� હોય તેની ભિ�ને આધીન થઈને તે ભ�ને સુખ દેવાને અથ� જવેી ભ�ની ઈ�છા હોય તેવા �પનું ધારણ કરે
છે. પછી જવેા જવેા પોતાના ભ�ના મનોરથ હોય તે સવ� પૂરા કર ેછે, અને તે ભ� હોય તે �થૂળ ભાવે યુ� છે અને
દેહધારી છે, માટે ભગવાન પણ �થૂળભાવને ધારણ કરીને દેહધારી જવેા થાય છે અને તે પોતાના ભ�ને લાડ લડાવે છે,
અને પોતાની સામથ�ને છપાડીને તે ભ� સંગાથે પુ�ભાવે વત� છે અથવા સખાભાવે વત� છે અથવા િમ�ભાવે વત� છે
અથવા સગાંસંબંધીને ભાવે વત� છે, તેણે કરીને એ ભ�ને ભગવાનની ઝાઝી મયા�દા રહેતી નથી. પછી જવેી એ ભ�ને
ઈ�છા હોય તેવી રીતે લાડ લડાવે છે. માટે પોતાના જ ે�ેમીભ� તેના મનોરથ પૂરા કરવા એ જ ભગવાનને અવતાર
ધયા�નું �યોજન છે. અને તે ભેળું અસં�ય �વનું ક�યાણ પણ કર ેછે, ને ધમ�નું �થાપન પણ કર ેછે. હવે એમાં આશંકા
થતી હોય તો બોલો.” પછી મુિનએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! યથાથ� ઉ�ર થયો.”

37. કાિરયાણી ૬ ( para.6)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “મ�સર ઊપ�ાનો શો હેતુ છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક �ી,
ધન અને સા� સા� ભોજન; એ �ણ મ�સરના હેતુ છે. અને જનેે એ �ણ વાનાં ન હોય તેને માન છે તે મ�સરનો હેતુ છે.
અને જ ેમ�સરવાળો હશે તેને તો અમે આ ભ�ને વ� દીધા તેમાં પણ મ�સર આ�યો હશે, પણ મ�સરવાળાને એવો
િવચાર ન આવે જ,ે ‘વ� લા�યા હતા તેને ધ�ય છે જ,ે આવા ભાર ેવ� મહારાજને પહેરા�યાં અને મહારાજને પણ ધ�ય
છે જ,ે તરત �ા�ણને દઈ દીધા,’ એવો જ ેિવચાર, તે મ�સરવાળાના �દયમાં ન આવે. અને કોઈક લે અને કોઈક દે તો
પણ મ�સરવાળો હોય તે ઠાલો ઠાલો વચમાં બળી મર.ે અને અમાર ેતો કામ, �ોધ, લોભ, માન, મ�સર, ઈ�યા� એ સવ�નો
�ારયે હૈયામાં લેશ પણ આવતો નથી અને શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ જ ેપંચિવષય તેનો તો હૈયામાં અિતશય
અભાવ વત� છે, પણ પંચિવષયમાંથી એકેને િવષે લેશમા� ભાવ થતો નથી. અને જટેલું કાંઈક અ� વ�ાિદકનું �હણ
કરતા હઈશું તે તો ભ�ની ભિ�ને દેખીને કરતા હઈશું, પણ પોતાના દેહના સુખને અથ� નથી કરતા. અને અમાર ેજે
ખાવું, પીવું, ઓઢવું, પહેરવું છે તે સવ� સંત ને સ�સંગીને અથ� છે, અને જો એમને અથ� ન જણાય ને પોતાને અથ� જણાય
તો અમે એનો ત�કાળ �યાગ કરી દઈએ. અને અમે આ દેહ રાખીએ છીએ તે પણ સ�સંગીને અથ� જ રાખીએ છીએ,
પણ બીજો કોઈ દેહ રા�યાનો અથ� નથી. તે અમારા �વભાવને તો મૂળ� ��ચારી ને સોમલો ખાચર આિદક જે
હિરજન છે, તે કેટલાક વષ�થી અમાર ેપાસે ને પાસે રહે છે તે �ણે છે જ,ે ‘મહારાજને એક �ભુના ભ� િવના કોઈ
સંગાથે હેત સંબંધ નથી ને મહારાજ તો આકાશ સરખા િનલ�પ છે.’ એમ િનરંતર અમાર ેપાસેના રહેનારા છે તે અમારા
�વભાવને �ણે છે. અને અમે તો જ ેમન, કમ�, વચને પરમે�રના ભ� છે તેને અથ� અમારો દેહ પણ �ીકૃ�ણાપ�ણ કરી
રા�યો છે. માટે અમાર ેતો સવ� �કાર ેજ ેકોઈ ભગવાનના ભ� છે તે સંગાથે સંબંધ છે. અને ભગવાનના ભ� િવના તો
અમાર ેચૌદ લોકની સંપિ� તે તૃણખલા જવેી છે. ને જ ેભગવાનના ભ� હશે ને ભગવાન સંગાથે જ �ઢ �ીિત હશે, તેને
પણ રમણીય જ ેપંચિવષય તેને િવષે તો આનંદ ઊપજ ેજ નિહ; અને દેહને રા�યા સા� તો જવેા તેવા જ ેશ�દાિદક
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િવષય તેણે કરીને ગજુરાન કર,ે પણ રમણીય િવષય થકી તો ત�કાળ ઉદાસ થઈ �ય. અને એવા જ ેહોય તે જ
ભગવાનના પિરપૂણ� ભ� કહેવાય.”

38. કાિરયાણી ૭ ( para.2)

પછી ગામ બોચાસણવાળા કાશીદાસે �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �યાગી હોય તે તો િનવૃિ�માગ�ને
અનુસયા� છે, તે અખંડ ભગવાનના �વ�પમાં વૃિ� રાખે છે, અને જ ેગૃહ�થા�મી છે તે તો �વૃિ�માગ�ને અનુસયા� છે,
માટે તેને તો સંસારની અનંત િવટમણા વળગી છે. માટે તે ગૃહ�થા�મી કેમ સમજ ેતો અખંડ ભગવાનના �વ�પમાં
વૃિ� રહે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગૃહ�થને તો એમ સમજવું જ,ે ‘જમે પૂવ� ચોરાશી લાખ �તના માર ેમા
બાપ તથા �ી છોકરા થયા હતા તેવા ને તેવા જ આ દેહના પણ છે; ને કેટલાક જ�મની મા, બોન, દીકરીયો તે કેટલીક
રઝળતી હશે, તેની જમે માર ેમમતા નથી તેમ આ દેહના સંબંધી તેની પણ માર ેમમતા ન રાખવી.’ એવી રીતે િવચાર
કરીને સવ�માંથી �ીિત તોડીને ભગવાનને િવષે �ઢ �ીિત કર ેને સાધુનો સમાગમ રાખે, તો ગૃહ�થને પણ �યાગીની પેઠે
અખંડ ભગવાનમાં વૃિ� રહે.”

39. 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.”

40. કાિરયાણી ૧૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજને સિ�ચદાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનને િવષે �ીિત હોય તેના શા લ�ણ છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે પોતાના િ�યતમ જ ેભગવાન તેને િવષે �ીિત હોય તે પોતાના િ�યતમની મર�ને લોપે
નિહ એ �ીિતનું લ�ણ છે. જો ગોપીઓને �ીકૃ�ણ ભગવાનને િવષે �ીિત હતી, તો �ાર ે�ીકૃ�ણ ભગવાન મથુરા જવા
તૈયાર થયા �યાર ેગોપીઓ સવ� મળીને એમ િવચાર કય� જ,ે ‘આપણે કુટંુબની તથા લોકની લાજનો �યાગ કરીને
ભગવાનને જોરાઈએ રાખીશું.’ પછી ચાલવા સમે �ીકૃ�ણ ભગવાનનાં ને� સામું જોયું �યાર ેભગવાનની ર�ાની મર�
દેખી નિહ, �યાર ેસવ� ડરીને છેટે રિહયો અને અંતરમાં એમ બીિનયો જ,ે ‘જો આપણે ભગવાનના ગમતામાં નિહ રહીએ
તો ભગવાનને આપણા ઉપરથી હેત ઊતરી જશે.’ એમ િવચારીને કાંઈ કહી શિકયો નિહ. પછી ભગવાન મથુરા પધાયા�
�યાર ેપણ �ણ ગાઉ ઉપર ભગવાન હતા તો પણ ગોપીઓ કોઈ િદવસ મર� લોપીને દશ�ને ગઈ નિહ, અને ગોપીઓએ
એમ ���ું જ,ે ‘ભગવાનની મર� િવના જો આપણે મથુરા જઈશું તો ભગવાનને આપણા ઉપર હેત છે તે ટળી જશે.’
માટે હેતનું એ જ �પ છે જ,ે ‘જનેે જ ેસાથે હેત હોય તે તેની મર� �માણે રહે. અને જો પોતાના િ�યતમને પાસે ર�ે
રા� �ણે તો પાસે રહે અને જો પોતાના િ�યતમને છેટે ર�ે રા� �ણે તો છેટે રહે; પણ કોઈ રીતે પોતાના
િ�યતમની આ�ાને લોપે નિહ એ �ેમનું લ�ણ છે. જો ગોપીઓને ભગવાનને િવષે સાચો �ેમ હતો તો આ�ા િવના
ભગવાનને દશ�ને ગઈ નિહ અને �ાર ેભગવાને કુ��ે�માં તેડી �યાર ેભગવાનનું દશ�ન કયુ�, પણ કોઈ રીતે ભગવાનનાં
વચનનો ભંગ કય� નિહ. માટે જનેે ભગવાનને િવષે �ીિત હોય તે ભગવાનની આ�ા કોઈ કાળે લોપે નિહ. જમે
ભગવાનનું ગમતું હોય તેમ જ રહે એ �ીિતનું લ�ણ છે.”

41. કાિરયાણી ૧૧ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે”�યો, એક અમે �� પૂછીએ.” પછી મુિનએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! પૂછો.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનનો ભ� હોય તે ભગવાનની મૂિત�ના સંબંધ િવનાના જ ેઅ�ય સંબંધી પંચિવષય
તેને તુ�છ કરી નાખે છે અને પંચ �કાર ેએક ભગવાનનો સંબંધ રાખે છે, એવો જ ેભ� તેને ભગવાન એમ આ�ા કર ેજ,ે
‘તમે અમ થકી છેટે રહો,’ �યાર ેતે જો ભગવાનનાં દશ�નનો લોભ રાખે તો એને આ�ાનો ભંગ થાય અને જો આ�ા ન
પાળે તો ભગવાનને એ ભ� ઉપર હેત ન રહે. માટે એ ભ�ે જમે માિયક શ�દાિદક પંચિવષયનો �યાગ કય� છે તેમ જ
ભગવાન સંબંધી જ ેશ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ; એ પંચિવષય છે તેનો પણ �યાગ કર ેકે ન કર ે? એ �� છે.” પછી
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સવ� મુિન મળીને જનેે જવેી બુિ� હતી તેણે તેવો ઉ�ર કય�, પણ એ ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજને
ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એનો ઉ�ર તમે કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનને િવષે �ઢ �ીિત છે અને
ભગવાનને અખંડ સંબંધે રિહત જ ેમાિયક પંચિવષય તેને તુ�છ કરી નાં�યા છે, અને શ�દાિદક પંચિવષયે કરીને
ભગવાન સંગાથે �ઢપણે જોડાણો છે, તે ભ� ભગવાનની આ�ાએ કરીને �ાં �ાં �ય છે �યાં �યાં ભગવાનની મૂિત�
પણ એ ભ� ભેળી જ �ય છે, ને જમે એ ભ�ને ભગવાન િવના રહેવાતું નથી, તેમ જ ભગવાનને પણ એ ભ� િવના
રહેવાતું નથી અને એ ભ�ના �દામાંથી આં�યનું મટકંુ ભરીએ એટલી વાર છેટે રહેતા નથી. માટે એ ભ�ને પાંચે
�કાર ેભગવાન સંગાથે અખંડ સંબંધ રહે છે; કેમ જ,ે જ ેશ�દાિદક પંચિવષય િવના �વમા�ને રહેવાતું નથી તે
શ�દાિદક પંચિવષયને એણે તુ�છ કયા� છે ને પંચે �કાર ેકરીને ભગવાનને િવષે જોડાણો છે, તે માટે એ ભ�ને ભગવાન
સાથે અખંડ સંબંધ રહે છે.”

42. કાિરયાણી ૧૨ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગમે તેવો કામી, �ોધી, લોભી, લંપટ �વ હોય અને જો આવી રીતની વાતમાં િવ�ાસ
રાખીને �ીિતએ કરીને સાંભળે, તો તેના સવ� િવકાર ટળી �ય છે. જમે કોઈ પુ�ષને �થમ તો કાચા ચણા ચાવે એવું
દાંતમાં બળ હોય; ને તે જો કાચી કેરી સારી પેઠે ખાય તો તેથી ભાત પણ ચવાય નિહ, તેમ ગમે તેવો કામાિદકને િવષે
આસ� હોય પણ આવી રીતની વાતને આિ�તક થઈને ��ાએ સિહત સાંભળે, તો તે પુ�ષ િવષયના સુખ
ભોગવવાને સમથ� રહે નિહ અને ત�કૃ�છ� , ચાં�ાયણાિદક �તે કરીને જો દેહને સૂકવી નાંખે તો પણ જવેું આવી
ભગવ�ાતા� સાંભળનારાનું મન િનિવ�ષયી થાય છે તેવું તેનું થતું નથી. અને આવી વાત સાંભળીને જવેું તમા�ં સવ�નું મન
િનિવ�ક�પ થતું હશે તેવું �યાન કરતા હશો તથા માળા ફેરવતા હશો �યાર ેનિહ થતું હોય, માટે િવ�ાસ રાખીને �ીિતએ
સિહત જ ેભગવાન પુ�ષો�મનારાયણની વાત સાંભળવી એથી બીજંુ મનને િ�થર થવાનું ને િનિવ�ષયી થવાનું કોઈ
મોટંુ સાધન નથી.”

43. લોયા ૨ ( para.2)

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

44. લોયા ૧૦ ( para.4)
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�યાર ેવળી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એને ભગવાનમાં કેમ તી� વેગે કરીને હેત થતું નથી ?” �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “દેશ, કાળ, િ�યા, �યાન, શા�, દી�ા, મં� અને સંગ; એટલાંને યોગે કરીને શુભ અથવા અશુભ આચરણ
થાય છે; તે જો �ડા દેશ, કાળ, સંગાિદક �ા� થયા હોય, તો ભગવાનને િવષે પણ તી�વેગે કરીને �નેહ થાય છે અને
જો ભૂંડા દેશાિદકનો યોગ થાય, તો ભગવાન િવના અ�ય પદાથ�માં �ીિત થાય છે.”

45. લોયા ૧૭ ( para.6)

અને એ ભગવાનને ભજતા હોય એવા જ ેસંત તેનું પણ એ બહુ માહા��ય સમજ ેજ,ે ‘એવા મોટા જ ેભગવાન તેના
સા�ાત્ ઉપાસક એ સંત છે, માટે એ બહુ મોટા છે.’ જમે ઉ�વ પોતે કેવા મોટા હતા! પણ જો આવી રીતે ભગવાનનું
માહા��ય સમજતા હતા તો પોતાને કાંઈ ડહાપણનું માન ન ર�ું ને ગોપીઓના ચરણની રજને પામવાને ઈ��ા અને
વૃ�-વેલીનો અવતાર માં�યો; કેમ જ,ે એવા મોટા ભગવાન જનેા માગ�ને વેદની �ુિત ખોળે છે, તે ભગવાનને િવષે એ
ગોપીઓની �ીિત અિતશય ભાળી. તેમ એવા ભગવાનના સંત હોય તેને આગળ માન કેમ રહે ? અને તેને નમાય કેમ
નિહ ? તેની આગળ તો દાસાનુદાસ થઈને રહેવાય અને પાંચ પાંચ ખાસડાં માર ેતો પણ ખમે અને એમ સમજ ેજ,ે
‘મારા મોટા ભા�ય થયા જ ેએવા સંતનો હંુ િતર�કાર સહુ છંુ, નિહ તો �ાર�ધવશ થઈને બાયડી-છોકરાના િતર�કાર
સહેવા પડત તથા માબાપના તથા રા�ના િતર�કાર સહેવા પડત અને �ાર�ધવશ થઈને ડોડી ની ભા� ખાવી પડત
તથા મો�ય ખોદીને ખાવી પડત, તે કરતા આ સંતને સંગે રહીને હંુ િનઃ�વાદી વત�માન પાળું છંુ.’ તે મારા મોટા ભા�ય છે
અને �ાર�ધવશ થઈને જવેા-તેવા વ� તથા ચીથંરાં પહેરવા પડત, તે કરતા આ સંતને સંગે રહીને હંુ ગોદડી ઓઢંુ છંુ, તે
એ મારા મોટા ભા�ય છે.’ અને સંતની સભામાં �ય છે ને પોતાને માન જડતું નથી �યાર ેએ સંતનો અવગુણ લે છે, �યારે
એને સંતની મો�પ ���ામાં આવી નથી, નિહ તો અવગુણ લેત નિહ. જમે મુંબઈનો ગવન�ર સાહેબ ખુરસી નાંખીને
બેઠો હોય ને તેની સભામાં કોઈ ગરીબ માણસ �ય ને તેને ખુરસી ન નાંખી દે ને આદર કોઈ ન કર,ે �યાર ેકાંઈ એને તે
ઈં�જે ઉપર ધોખો થાય છે ? ને કાંઈ તેને ગાળ દીધાનું મનમાં થાય છે ? લેશમા� પણ થતું નથી. શા માટે જ,ે એ
ઈં�જેની મોટાઈ �ણી છે જ,ે ‘એ તો મુલકનો પાદશાહ છે ને હંુ તો કંગાલ છંુ,’ એવું �ણીને ધોખો થાય નિહ; તેમ જો
સંતની મોટાઈ �ણી હોય તો તે સંત ગમે તેવો િતર�કાર કર ેતો પણ ધોખો થાય નિહ અને જટેલો લે એટલો પોતાનો
અવગુણ લે પણ સંતનો અવગુણ તો કોઈ રીતે લે જ નિહ. માટે જનેે ભગવાનનું ને સંતનું માહા��ય સમ�ણું છે તેનો
પાયો સ�સંગમાં અચળ છે અને જનેે માહા��ય નથી સમ�ણું તેનો િવ�ાસ નિહ.”

46. 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,
�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
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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 ।।”

47. પંચાળા ૩ ( para.4)

અને એવી રીતના જ ે�ાની છે તે �ે� ને �ે��ના �પને �ણીને પોતે �ે���પે થઈને ભગવાનમાં �ીિત કર ેછે. તે
�ે� તે શું ? તો �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ; એ �ણ દેહ તથા ��ત �વ�� અને સુષુિ�; એ �ણ અવ�થા એ સવ� �ે� છે. તે
�ે�ને પોતાના આ�ાથી પૃથક્ �ણે છે જ,ે ‘એ માર ેિવષે કોઈ િદવસ હોય નિહ. હંુ તો એનો �ણનારો છંુ ને અિત
શુ� છંુ, અ�પ છંુ, અિલંગ છંુ, ચેતન છંુ; અને એ �ે� તો અિતમિલન છે, જડ છે, નાશવંત છે.’ અને �ઢપણે સમ�ને ને
એ સવ�થી વૈરા�યને પામીને �વધમ� સિહત જ ેભગવાનને િવષે ભિ� કરવી તેને એકાંિતકી ભિ� કહીએ અને એને
�ાની કહીએ. અને એ જ ે�ાની તે સવ�થી �ે� છે. તે ભગવાને ક�ું છે, “तेषां �ानी िन�यु� एकभ��िव�िश�ते । ि�यो
िह �ािननोऽ�थ�महं स च मम ि�यः ।। उदाराः सव� एवैते �ानी �ा�ैव मे मतम् ।।” એમ સમ�ને ઇિ��યો, અંતઃકરણ,
િવષય એ સવ�ના જ ેમૂળ તે �વમાંથી ઉખેડી નાંખીને ભગવાનને િવષે હેત કરવું એ જ ઠીક છે. અને �ાં સુધી એનાં
મૂળ ઉખાડી ના�યા ન હોય �યાં સુધી એ ઇિ��યો-અંતઃકરણે કરીને ભગવાનનાં દશ�ન-�પશ�નાિદક �પ જ ેકામ તે લેવું,
પણ એને પોતાના હેતુ ન માનવા; વૈરી માનવા અને એનો ગુણ ન લેવો, ‘જ ેએ ભગવાનની ભિ�ને િવષે ઉપકાર કરે
છે.’ કેમ જ;ે ને�ે કરીને ભગવાનનાં દશ�ન થાય છે, �વણે કરીને ભગવાનની કથા સંભળાય છે, �વચાએ કરીને
ભગવાનનો �પશ� થાય છે, નાિસકાએ કરીને ભગવાનની માળા ને તુલસીનો સુગંધ લેવાય છે, મુખે કરીને ભગવાનનાં
કથા-કીત�ન કહેવાય છે તથા િજ�ાએ કરીને ભગવાનની �સાદીનો રસ લેવાય છે; ઈ�યાિદક ભગવાનની ભિ�ને િવષે
ઉપયોગી છે, એમ સમ�ને એનો ગુણ ન લેવો ને એનો િવ�ાસ ન કરવો, એને તો વૈરી જ �ણવાં; કાં જ,ે શું �ણીએ
એ ભગવાનનાં દશ�ન-�પશ�નાિદકે કરીને જ સુખ માનતાં થકા �ીઆિદકના દશ�ન-�પશ�નાિદકે કરીને જ સુખ મનાવી
દે તો ભૂંડંુ થાય. માટે એ પંચ ઇિ��યો�પ શ�ુને કેદમાં રાખીને ભગવાનની ભિ��પ કામ લેવું. જમે કોઈ રા�એ
પોતાના શ�ુને પક�યો હોય, તેને બેડીમાં બાંધી રાખીને કામ કરાવે પણ છૂટો મેલે નિહ ને િવ�ાસ પણ કર ેનિહ; અને
જો તેને છૂટો મેલે ને િવ�ાસ કર ેતો તે રા�ને તે વૈરી િન�ય માર,ે તેમ જો ઇિ��યો�પ વૈરીનો િવ�ાસ કર ેને છૂટાં મૂકે
ને કેદમાં ન રાખે તો એને િન�ય ભગવાનના માગ� થકી પાડી નાખે છે. માટે એનો િવ�ાસ ન કરવો. અને વળી જમે
ઈં�જે કોઈક ગુનેગારને પકડે છે �યાર ેતેને પાજંરામાં ઊભો રાખીને પૂછે છે, પણ છૂટો મૂકતો નથી ને તેનો િવ�ાસ
કરતો નથી, તેમ એ ઇિ��યો-અંતઃકરણને પંચ વત�માનના િનયમ�પ જ ેપાજં�ં તથા બેડી તેમાં રાખીને ભગવાનની
ભિ� કરાવવી; પણ એને િવષે ગુણ ન લેવો, શ�ુભાવ જ રાખવો. અને જો એમને ભિ�માં ઉપયોગી માનીને હેતુ માને
ને એનો ગુણ લે તો ભગવાનનાં દશ�ન-�પશ�નાિદકને િવષે સુખ મનાવતે થકે જો �ીઆિદકને િવષે કાંઈક સુખ મનાવી
દે તો એનું કયુ�- કરા�યું સવ� �યથ� થઈ �ય. જમે ઝાઝો દા�નો ઢગલો હોય ને તેમાં એક અિ��નો તણખો પ�યો હોય
તો તે દા� સવ� ભ�મ થઈ �ય છે, તેમ એનું કાંઈ ઠેકાણું રહેતું નથી. માટે કેવળ આ�ા�પ થયે થકે જ ેભગવાનને િવષે
હેત થાય તે ઠીક છે; એમ અમારો િસ�ાંત છે. અને એવી રીતે જ ેભગવાનમાં હેત કર ેછે તે અમને ગમે છે. અને એમ
પણ િવચાર કરવો જ,ે ‘ભગવાનમાં જવેું �પ છે તેવું બીજ ેનથી, અને જવેો ભગવાનનો �પશ� છે તેવો બીજ ેનથી, અને
જવેો ભગવાનમાં સુગંધ છે તેવો બીજ ેનથી, અને ભગવાનના �વણમાં જવેું સુખ છે તેવું બીજ ેનથી, અને જવેો
ભગવાનમાં રસ છે તેવો બીજ ેનથી;’ એમ ઇિ��યો-અંતઃકરણને લોભ દેખાડીને બી� િવષયથી પાછા વાળવાં એ પણ
સમજણ ઠીક છે.”

48. ગઢડા મ�ય ૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ને�કમળની સાને કરીને સૌને છાના રાખીને બો�યા જ,ે “મોટેરા મોટેરા પરમહંસ હો તે આગળ
આવો, વાત કરવી છે.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનને ભજતા હોય તેને મોટી પદવી પા�યાના
બે ઉપાય છે અને પ�યાના બે ઉપાય છે; તે કહીએ છીએ જ,ે એક તો રિસકમાગ� કરીને ભગવાનની ભિ� કરવી અને
બીજો આ��ાન, એ બે મો�પ પા�યાના પણ માગ� છે અને પ�યાના પણ છે. તેમાં રિસક માગ� તો હ�રો ને લાખો
પડી ગયા છે અને ભગવાનને તો કોઈક પા�યો હશે. અને મોટા આચાય� થયા તેમણે પણ રિસક માગ� કરીને ભિ�
કરાવી છે, પણ તેમાં બગાડ ઘણાને થયો છે અને સા� તો કોઈકનું થયું છે. કાં જ,ે રિસકપણે કરીને �ાર ેભગવાનનું
વણ�ન કર ે�યાર ેભગવાન ભેળું રાિધકા� તથા લ�મી� તથા તેની સખીઓ; તેનું પણ વણ�ન આવે અને �ાર ે�ીઓનું
વણ�ન આવે �યાર ેતો તેના અગોઅંગનું વણ�ન થાય, �યાર ેવણ�નના કરનારાનું મન િનિવ�કાર કેમ રહે ? અને ઇિ��યોનો
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તો એ જ �વભાવ છે જ,ે સારો િવષય હોય તે ઉપર જ �ીિત હોય. અને રાિધકા�, લ�મી� તેના જવેું તો િ�લોકીમાં
કોઈ �ીનું �પ હોય નિહ અને એના જવેી કોઈની બોલી પણ મીઠી ન હોય અને એના દેહનો સુગંધ પણ અિતશય
હોય; માટે એવા �પને દેખીને અથવા સાંભળીને કયે �કાર ેમોહ ન થાય ? એ તો થાય જ. અને લેશમા� જો મન
િવકાર પામે તો તે ક�યાણના માગ�માંથી પ�યો. માટે રિસકની રીતે જ ેભગવાનને ભજ ેતેને એ મોટંુ િવ�ન છે. અને
���ાનમાં તો આવી રીતે અવળું સમ�ય છે જ,ે ‘જ ે�� છે તે જ �કૃિતપુ�ષ�પે થાય છે અને પછી તે જ ��
��ા, િવ�ણુ, િશવ�પે થાય છે ને પછી તે જ �� �થાવર-જંગમ�પે થાય છે અને તે �થાવર-જંગમ�પ જ ેઆકાર તેને
િવષે ર�ા જ ે�વ તે �પે પણ �� થાય છે.’ એવી રીતે ���ાનને અવળું સમ�ને પછી સમજનારો પોતાના �વને
પણ ભગવાન �ણે છે, �યાર ેએમ સમજનારાને ઉપાસનાનો ભંગ થયો. માટે એ પણ ભગવાનના માગ� થકી પ�યો.
એવી રીતે ���ાનમાં પણ ઉપાસનાનું ખંડન થાય, એ મોટંુ િવ�ન છે. કાં જ,ે સમ� સમ�ને સવ�ના કારણ અને
સવ�ના �વામી એવા જ ેભગવાન તેનું જ ખંડન થયું, માટે એમ સમજનારો પણ ક�યાણના માગ� થકી પ�યો �ણવો.
અને એ બે માગ� છે, તે ક�યાણના છે અને એ બેમાં િવ�ન પણ અિત મોટા છે. માટે જ ે��યાણને ઈ�છતો હોય તેને કેમ
કરવું ? એ �� છે, તેનો ઉ�ર કરો.” પછી સવ� પરમહંસ િવચારી ર�ા પણ કોઈથી ઉ�ર ન થયો.

49. ગઢડા મ�ય ૯ ( para.7)

એ �ોકનો એ અથ� છે જ,ે ‘ભગવ��વ�પના બળનો લેશમા� હોય તે પણ મોટા ભય થકી ર�ાને કર ેછે.’ જમે અજુ�ને
ભારતી લડાઈ કરી �યાર ેતેને િવષે કેટલીક �તના અધમ��પી મોટા મોટા ભય આ�યા, પણ તે ભય થકી જ ેઅજુ�નની
ર�ા થઇ તે ભગવ��વ�પના બળને �તાપે થઇ. માટે જનેે સવ�થી ભગવ��વ�પનું બળ અિધક હોય એ જ એકાંિતક
ભ� કહેવાય અને તે જ પાકો સ�સંગી કહેવાય. અને �ીમદ્ ભાગવતમાં પણ એ જ વાત �ધાન છે જ,ે ‘�ુિત-�મૃિતના
ધમ�ને કાંઇક ત�ય તો તેની િચંતા નિહ, પણ ભગવાનનો આ�ય તજવો નિહ.’ અને કોઈક એમ �ણે જ,ે ‘આવી વાત
કરીએ તો ધમ� ખોટા થઇ �ય.’ પણ આ વાતા� કાંઇ ધમ�ને ખોટા કયા� સા� નથી; આ તો એટલા સા� છે જ,ે દેશ,
કાળ, િ�યા, સંગ, મં�, શા�, ઉપદેશ અને દેવતા એટલાં વાનાં શુભ ને અશુભ એ બે �કારના છે. તેમાંથી જો
અશુભનો યોગ થાય ને એને કાંઇક િવ�ન પડે તો પણ જો ભગવાનના �વ�પમાં િન�ા પાકી હોય તો તે ક�યાણના
માગ�માંથી કોઈ કાળે પડે નિહ અને જો ભગવ��વ�પની િન�ામાં કા�યપ હોય, તો જ ેિદવસ ધમ�માંથી ચળી જવાય તે
િદવસ તે એમ �ણે જ,ે ‘હંુ નરકમાં પડી ચૂ�ો.’ માટે જનેે ભગવ��વ�પનુ બળ તે જ પાકો સ�સંગી છે અને એ િવના
બી� તો ગુણબુિ�વાળા કહેવાય. અને જનેે ભગવ��વ�પની િન�ા પાકી હોય તેને જ શા�માં પણ એકાંિતક ભ�
ક�ા છે. અને આ સમયમાં જવેી સ�સંગમાં વાતા� થાય છે તેને જો નારદ સનકાિદક ને ��ાિદક દેવતા સાંભળે, તો
સાંભળીને એમ કહે જ,ે ‘આવી વાતા� કોઈ કાળે સાંભળી પણ નથી અને સાંભળશું પણ નિહ. આ વાતા� તો ‘न भूतो न
भिव�ित’ એવી છે. અને અિતશય ઝીણી વાતા� થાય છે, તો પણ અિતશય �થૂળ બુિ�વાળા હોય તેને પણ સમ�ય
છે, એવી મૂિત�માન વાતા� થાય છે. માટે આ સમે જનેે સ�સંગમાં �તીિત આવી છે તેના પૂ��નો પાર આવે એમ નથી.
એવું �ણી સ�સંગી હોય તેને પોતાને િવષે કૃતાથ�પણું મા�યું જોઇએ. અને જનેે ભગવાનને િવષે અિતશય �ીિત હોય
તેને તો આ વાતા� સમ�ય અથવા ન સમ�ય, તો પણ તેને તો કાંઇ કરવું ર�ું નથી, પણ જનેે પરમે�રને િવષે અિતશય
�ીિત તો ન હોય તેને તો જ�ર ભગવાનના �વ�પનો મિહમા સમ�ો જોઇએ. માટે જ ેડા�ો હોય તેને તો આ વાતા�
સમ�-િવચારીને અિત �ઢ ભગવાનનો આશરો કરવો, એ જ મત અિત સારમાં સાર છે.”

50. ગઢડા મ�ય ૧૦ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ ેનાના નાના પરમહંસને બોલાવીને પર�પર ચચા� કરાવી. પછી અિચં�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ું
જ,ે “�ાન, વૈરા�ય અને ભિ�; એ �ણને િવષે ભગવાનના �વ�પમાં �ીિત થયાનું િવશેષ કારણ કોણ છે ?” પછી એ
��નો ઉ�ર તો કોઈથી થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએ અને �ાન,
વૈરા�ય અને ભિ� તેનું �પ જુદંુ જુદંુ કહીએ જ,ે �વમા�નો એવો �વભાવ છે જ,ે ‘સા� પદાથ� દેખે �યાર ેતેથી ઉતરતું
જ ેપદાથ� હોય તેમાંથી સહજ ેજ �ીિત ટળી �ય છે.’ માટે ભગવાનનું જ ેઅ�રધામ છે ને તેને િવષે જ ેસુખ છે, તેની
આગળ જ ેઆ માિયક સુખ છે તે તો નકલ જવેું છે અને અચળ સુખ તો ભગવાનના ધામને િવષે જ છે. માટે પરમે�રની
વાત સાંભળતા સાંભળતા જો ભગવાન સંબંધી સુખ ઓળખાય તો જટેલુ માયાથકી ઉ�પ� થયું છે તે સવ� તુ�છ
જણાય. જમે �ાંબાનો પૈસો કોઈક પુ�ષના હાથમાં હોય, તેને �ાર ેતે પૈસા માટે સોનામહોર કોઈ આપે �યાર ે�ાંબાના
પૈસામાંથી હેત ઉતરી �ય છે, એવી રીતે �ાર ેભગવાન સંબંધી સુખમાં �િ� પહોચંે; �યાર ેજટેલું માિયક સુખ છે, તે
સવ� થકી વૈરા�ય પામે છે અને એક ભગવાનની મૂિત�માં જ હેત થાય છે; એ વૈરા�યનું �વ�પ ક�ું છે.

51. ગઢડા મ�ય ૧૦ ( para.7)
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એ વાતા� સાંભળીને મુ�ાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! �ાન, વૈરા�ય અને ભિ�; એને િવષે
પરમે�રને િવષે �ીિત થવાનું કેને િવષે અિધક દૈવત આ�યું ? તે સમ�ણું નિહ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“ભિ�ને િવષે દૈવત ઘણું છે અને �ાન વૈરા�યમાં દૈવત તો છે પણ ભિ� જટેલું નથી અને ભિ� તો અિત દુલ�ભ છે. તે
ભિ�વાળાનાં લ�ણ આવા હોય છે જ,ે �ાર ે�વોના ક�યાણ અથ� ભગવાન મનુ�ય જવેી મૂિત� ધરીને પૃ�વીને િવષે
િવચર ેછે, �યાર ેભગવાનના કેટલાક ચિર� તો િદ�ય હોય ને કેટલાક ચિર� તો માિયક જવેા હોય, તે �ાર ેભગવાને
કૃ�ણાવતાર ધાય� �યાર ેદેવકીવસુદેવને ચતુભુ�જ દશ�ન દીધું તથા ગોવધ�ન તો�યો તથા કાળીયનાગને કાઢીને યમુના�નું
જળ િનિવ�ષ કયુ� તથા ��ાનો મોહ િનવારણ કય� તથા અ�ૂર�ને યમુનાના જળને િવષે દશ�ન દીધું તથા મ�લ, હિ�ત,
કંસાિદ દુ�ને મારીને સવ� યાદવનું ક� િનવારણ કયુ�. તેમ જ રામાવતારને િવષે ધનુષ ભાં�યું તથા રાવણાિદક દુ�ને
મારીને સવ� દેવતાનું ક� િનવારણ કયુ�, ઇ�યાિદક જ ેપરા�મ તે ભગવાનનાં િદ�ય ચિર� કહેવાય. અને સીતાહરણ થયું
�યાર ેરઘુનાથ� રોતાં રોતાં ઘેલા જવેા થઇ ગયા તથા કૃ�ણાવતારમાં કાળયવનની આગળ ભા�યા તથા જરાસંઘની
આગળ હાયા� ને પોતાની રાજધાની જ ેમથુરા તેને ત�ને સમુ�ના બેટમાં જઇ વ�યા ઇ�યાિદક જ ેભગવાનનાં ચિર� તે
�ાકૃત જવેા જણાય છે. માટે િદ�ય ચિર� હોય તેમાં તો પાપી હોય તેને પણ િદ�યપણું જણાય પણ �ાર ેભગવાન
�ાકૃત ચિર� કર ેને તેને િવષે પણ જનેે િદ�યપણું જણાય �યાર ેતે પરમે�રનો ભ� સાચો. અને ભગવાને ગીતામાં ક�ું
છે જ,ે “ज� कम� च मे िद�मेवं यो वेि� त�तः । ��ा देहं पुनज�� नैित मामेित सोऽजु�न ।।” એ �ોકનો એમ અથ� છે
જ,ે ‘હે અજુ�ન ! મારા જ�મ ને કમ� તે િદ�ય છે, તેને જ ેિદ�ય �ણે તે દેહને મૂકીને ફરી જ�મને નથી પામતો, મને જ પામે
છે.’ માટે જ ેભગવાન િદ�ય ચિર� કર ેતે તો ભ� ને અભ� બેયને િદ�ય જણાય, પણ �ાર ેમનુ�યના જવેા �ાકૃત
ચિર� કર ેતો પણ તેને િવષે જનેે િદ�યપણું જ જણાય પણ કોઈ રીતે ભગવાનનાં તે ચિર�માં અભાવ આવે નિહ, એવી
જનેી બુિ� હોય તેને પરમે�રની ભિ� કહેવાય; અને એવી ભિ� કર ેતે જ ભ� કહેવાય. અને એ �ોકમાં ક�ું જે
ફળ તે આવા ભ�ને જ થાય છે. અને જમે ગોપીઓ ભગવાનનાં ભ� હતા તે કોઈ રીતે ભગવાનનો અવગુણ લીધો જ
નિહ અને રા� પરીિ�તે તો ગોપીઓની વાત સાંભળી, એટલામાં જ ભગવાનનો અવગુણ લીધો. પછી શુક�એ
ભગવાનનું સમથ�પણું દેખાડીને તે અવગુણને ખોટો કરી ના�યો. માટે જ ેજ ેભગવાન ચિર� કર ેતે સવ�ને ગોપીઓની
પેઠે િદ�ય �ણે પણ કોઈ રીતે �ાકૃત �ણીને અભાવ તો આવે જ નિહ, એવી જ ેભિ� તે તો મહાદુલ�ભ છે. અને એક
બે જ�મને સુકૃતે કરીને એવી ભિ� ન આવે એ તો અનેક જ�મના �ાર ેશુભ સં�કાર ભેળા થાય છે, �યાર ેતેને
ગોપીઓના સરખી ભિ� ઉદય થાય છે. અને એવી ભિ� છે તે જ પરમપદ છે. માટે આવી રીતની જ ેભિ� તે �ાન
વૈરા�ય થકી અિધક છે અને જનેા �દયને િવષે આવી રીતની ભિ� હોય તેને ભગવાનને િવષે �ીિતમાં શું બાકી છે ?
કાંઇ બાકી નથી.”

52. 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,ે

53. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.6)

માટે �ીકૃ�ણ ભગવાન મનુ�ય જવેા જણાતા હતા, તો પણ અ�રાતીત કૈવ�ય મૂિત� જ છે. અને ભગવાન જ ેમનુ�ય દેહ
ધર ેછે, તે ભગવાનની મૂિત�નું જ ે�યાન કર ે�યાર ેએ �યાનના કરનારાને એ મૂિત� તજેોમય એવી અ�રધામને િવષે
કૈવ�ય�વ�પે ભાસે છે અને �યાનના કરનારાનો જ ે�વ તે માયાને તર ેછે અને પરમપદને પામે છે. માટે ભગવાન તો
મનુ�યદેહ ધારણ કર ેછે, તો પણ કૈવ�ય�પે જ છે અને તે ભગવાન જ ેજ�યામાં િવરાજતા હોય તે જ�યા પણ િનગુ�ણ છે
અને તે ભગવાનનાં વ�, અલંકાર તથા વાહન તથા પિરચયા�ના કરનારા સેવક તથા ખાનપાનાિદક જ ેજ ેપદાથ�
ભગવાનના સંબંધને પામે છે તે સવ� િનગુ�ણ છે. એવી રીતે જણેે ભગવાનનું �વ�પ ���ું, તેને અમારી પેઠે જ
પંચિવષયમાં �ાંઈ �ીિત રહેતી નથી ને તે �વતં� થાય છે.

54. ગઢડા મ�ય ૧૬ ( para.11)
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પછી વળી અખંડાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જનેે મંદ ��ા હોય તેને ��ા વૃિ� કેમ પામે ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જો ભગવાનનું માહા��ય જણાય તો મંદ ��ા હોય તે પણ વૃિ�ને પામે. જમે પાણી પીવાનું વાસણ
મૃિ�કાનું હોય તેમાં સહેજ ેજ �ીિત થાય નિહ અને તે પા� જો સુવણ�નું હોય તો તેમાં સહેજ ેજ �ીિત થાય; તેમ
ભગવાનનું તથા ભગવાનની કથા કીત�નાિદકનું માહા��ય જણાય તો સહજ �વભાવે જ ભગવાનમાં તથા કથા
કીત�નાિદકમાં ��ા વૃિ� પામે છે. માટે જ ે�કાર ેભગવાનનું માહા��ય સમ�ય તે ઉપાય કરવો ને જો એ ઉપાય કર ેતો
��ા ન હોય તો પણ ��ા થાય છે અને જો મંદ ��ા હોય તો તે વૃિ�ને પામે છે.”

55. ગઢડા મ�ય ૨૪ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! ભગવાનને િવષે અચળ િન�ાવાળા જ ેભ�
હોય તેને કોઈ �તનો િવ�ેપ આડો આવે કે ન આવે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક તો યોગિન�ા છે ને
બી� સાં�યિન�ા છે. તેમાં યોગિન�ાવાળો જ ેભગવાનનો ભ� તે ભગવાનના �વ�પમાં પોતાની અખંડવૃિ� રાખે.
અને સાં�યિન�ાવાળો જ ેભગવાનનો ભ� તે તો મનુ�યના સુખ તથા િસ�, ચારણ, િવ�ાધર, ગંધવ�, દેવતા એ સવ�ના
જ ેસુખ તેને સમ� રાખે તથા ચૌદ લોકની માંિહલી કોર ેજ ેસુખ છે, તે સવ�નું પિરમાણ કરી રાખે જ,ે ‘આ સુખ તે
આટલું જ છે.’ અને એ સુખની કે�યે જ ેદુઃખ ર�ું છે, તેનું પણ પિરમાણ કરી રાખે. પછી દુઃખે સિહત એવા જ ેએ સુખ
તે થકી વૈરા�યને પામીને પરમે�રને િવષે જ �ઢ �ીિત રાખે. એવી રીતે સાં�યિન�ાવાળાને તો સમજણનું બળ હોય.
અને યોગિન�ાવાળાને તો ભગવાનના �વ�પમાં અખંડ વૃિ� રાખવી તેનું જ બળ હોય, પણ કોઈક િવષમ
દેશકાળાિદકને યોગે કરીને કોઈક િવ�ેપ આવે તો ભગવાનના �વ�પમાં વૃિ� રહેતી હોય, તે �ાંક બીજ ેપણ ચોટી
�ય. કેમ જ,ે યોગિન�ાવાળાને સમજણનું બળ થોડંુ હોય; માટે કાંઈક િવ�ન થઈ �ય ખ�ં. અને સાં�યિન�ા ને
યોગિન�ા, એ બે જો એકને િવષે હોય તો પછી કાંઈ વાધો જ ન રહે. અને એવો જ ેભગવાનનો ભ� હોય તે તો
ભગવાનની મૂિત� િવના બી� કોઈ પદાથ�માં લોભાય જ નિહ અને એમ સમજ ેજ,ે ‘ભગવાનનું જ ેઅ�રધામ ને તે
ધામને િવષે રહી એવી જ ેભગવાનની મૂિત� ને તે ધામને િવષે ર�ા એવા જ ેભગવાનના ભ�; તે િવના જ ેજ ેલોક છે ને
તે લોકને િવષે ર�ા એવા જ ેદેવ છે ને તે દેવના જ ેવૈભવ છે, તે સવ� નાશવંત છે.’ એમ �ણીને એક ભગવાનને િવષે જ
�ઢ �ીિત રાખે છે. માટે એવા ભ�ને તો કોઈ �તનો િવ�ેપ આવતો નથી.”

56. 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.”

57. ગઢડા મ�ય ૩૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ સવ� સંત તથા સવ� હિરભ� ��યે એમ બોલતા હવા જ,ે “�થમ અમે અમારા અંગની વાત કહીએ.
પછી તમે સવ� પોતપોતાનો જ ેરીતે મો� મા�યો હોય તથા અમે આવી રીતે વત�શું તો આ લોકમાં ને પરલોકમાં ભગવાન
અમારી ઉપર રા� રહેશે, એમ જ ેમા�યું હોય તે કહે�ો.” એમ સવ�ને કહીને પછી �ી�મહારાજ ેપોતાના અંગની વાત
કહેવા માંડી જ,ે “અમને તો જ ેપદાથ�માં હેત જણાય તો તેનો �યાગ કરીએ �યાર ેસુખ થાય અને ભગવાનના ભ� િવના
જ ેમનુ�યમા� અથવા પદાથ�મા� તેની જો મનમાં �મૃિત થઈ હોય તો તેથી અિતશય છેટંુ કરીએ, �યાર ેસુખ થાય. અને
જો ભગવાનનો ભ� હોય તો તેનો કોઈ રીતે કરીને હૈયામાં અભાવ આવે જ નિહ. અને અમાર ેવગર ઈ�છે પણ
પંચિવષય છે, તે જોરાવરીએ આવીને �ા� થાય છે, તો પણ તેને અમે ઈ�છતા નથી અને પગે કરીને ઠેલી નાંખીએ
છીએ. અને જ ેિદવસ થકી અમે જ��યા છીએ તે િદવસથી કરીને આજ િદવસ પય��ત કોઈ િદવસ ��તમાં અથવા
�વ��માં ��યનો કે �ીનો ભૂંડો ઘાટ થયો હોય તો આ સમ� પરમહંસના સમ છે. અને એવી રીતે અમે સદાય
િનદ�ષપણે છીએ. ને જ ેઅમાર ેિવષે દોષબુિ� કરશે તો તેને ��તમાં તથા �વ��માં ભૂંડા ઘાટ થશે ને તેને દેહ મૂ�ા
સમે બહુ ક� થશે. અને અમારા અંતરમાં તો એક ભગવાનના �વ�પનું જ િચંતવન રહે છે. અને ઉપરથી તો
ભગવાનના ભ� હોય તેના �વનું સા� થાય તે સા� હળીમળીને રહીએ છીએ. અને જ ેિદવસ અમારા હૈયામાં
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ભગવાન ને ભગવાનના ભ� િવના બીજ ે�ાંઈ હેત જણાશે તો અમે એમ માનીશું જ,ે ‘અમે અમારી િ�થિતમાંથી
ડ�યા.’ પણ અમને એવો િન�ય છે જ,ે અમે એ િ�થિતમાંથી ડગીએ જ નિહ. એ અમે અમા�ં અંગ હતું તે ક�ું. હવે તમે
સૌ પોતપોતાનું અંગ હોય તે કહો.” પછી સવ� સંતે તથા સવ� હિરભ�ે જવેા જનેા અંગ હતા તેવા ક�ા જ,ે આ લોકને
િવષે ને પરલોકને િવષે આવી રીતના અંગમાં અમે રહીએ તો અમારા ઉપર ભગવાન રા� રહે; એવી રીતે ક�ું. તે સવ�
હિરભ�ના અંગની િવિ� જ,ે કોણેક તો ભગવાન િવના બીજ ેઠેકાણે વૈરા�યનું ક�ું અને કોણેક આ�િન�ાનું ક�ું; ને
કોણેક ભગવાનને િવષે �ીિતનું ક�ું ને કોણેક ધમ�માં રહેવાનું ક�ું, એવી રીતે બહુ �કાર ેક�ું, પણ �ી�મહારાજે
મનમાં જ ેધારી રા�યું હતું તે કોઈએ ન ક�ું.”

58. ગઢડા મ�ય ૩૫ ( para.2)

પછી પરમહંસ તથા હિરભ�ને તેડાવીને તે ��યે બો�યા જ,ે “આજ તો અમને િન�ા બહુ આવી, તે ઘણું ઉઠવાનું કયુ�
પણ ઉઠાય નિહ. ને તે િન�ામાં અમે િવચાર ઘણો કય� છે. ને તે િવચાર કરીને જ ેિનધા�ર કય� છે, તે કહંુ છંુ જ,ે હંુ
રામાનંદ �વામી પાસે આ�યા મોર પણ આ�ાને સા�ાત્ દેખતો ને હમણે પણ દેખું છંુ. તે આ�ા સૂય�ના જવેો �કાશે
યુ� છે. ને આ મારી સવ� ઇિ��યોની િ�યાને િવષે મને આ�ાનું �ણમા� પણ િવ�મરણ થતું નથી. પણ એ
આ�દશ�ન થવું બહુ કઠણ છે; એવું આ�દશ�ન તો પૂવ�ના ઘણાક જ�મના સ�સં�કારવાળો કોઈક િવરલો હોય તેને
થાય છે અને બીજો તો એ આ�ાનો િવચાર સો વષ� પય��ત કર ેતો પણ આ�ાનું દશ�ન થાય નિહ. એ તો �ાર ેથાય ?
તો �ાર ે�ીકૃ�ણ ભગવાનની મૂિત�નું �યાન કર ે�યાર ેએ આ�ાને દેખવો એ કાંઈ કઠણ નથી; અને ભગવાનના �યાન
િવના કેવળ આ�ાને િવચાર ેકરીને આ�ા જણાય છે કે દેખાય છે, એવી તો આશા કોઈને રાખવી નિહ. અને
ભગવાનની ઉપાસના કરવી ને ભગવાનનાં ચિર� ગાવવા-સાંભળવા ને ભગવાનનું નામ�મરણ કરવું ને પોતપોતાના
ધમ�માં રહેવું, એવી રીતે પોતાના �વનું ક�યાણ થવું તે કાંઈ કઠણ નથી. એ તો જમે વા’ણમાં બેસીને સમુ�ને તરવો
એવો સુગમ માગ� છે. અને આ�દશ�ને કરીને ક�યાણ કરવું, તે તો જમે તુંબડા બાંધીને સમુ� તરવો એવો કઠણ માગ�
છે. અને અમે જ ેઆ��ાનની વાતા� કરીએ છીએ, તેમાં તો એટલું જ �યોજન છે જ,ે ‘જો પોતાના આ�ાને દેહથી
જુદો માને તો દેહને િવષે �ીિત ન રહે તથા દેહના સંબંધીને િવષે હેત ન રહે તથા ભગવાનની ભિ�ને િવષે કોઈ િવ�
ન થાય.’ એટલું જ �યોજન છે, પણ કેવળ એણે કરીને જ ક�યાણ થાય, એમ તો માનવું નિહ.

59. ગઢડા મ�ય ૩૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘�ાની હોય તે પણ પોતાની �કૃિત સરખું આચરણ કર ેઅને
શા�ે ક�ો એવો જ ેિન�હ, તેનું જોર ચાલે નિહ;’ માટે એ �વાભાિવક �કૃિત છે, તે શે ઉપાયે કરીને ટળે ?” પછી સવ�
જ ેમુિન મંડળ, તેણે િવચારી જોયું, પણ �ી�મહારાજના ��નો ઉ�ર થાય એમ જણાયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર એમ છે જ,ે એ �વભાવ મુકા�યા સા� જ ેસ�પુ�ષ ઉપદેશ કરતા હોય, તેના વચનને િવષે
અિતશય િવ�ાસ હોય અને ઉપદેશના કરનારાની ઉપર સાંભળનારાને અિતશય �ીિત હોય અને તે ઉપદેશનો
કરનારો હોય, તે ગમે તેટલા દુઃખવીને કઠણ વચન કહે તો પણ તેને િહતકારી જ માનતો �ય તો �વાભાિવક જ ે�કૃિત
છે, તે પણ નાશ થઈ �ય; પણ એ િવના બીજો કોઈ ઉપાય નથી. માટે જનેે પોતાની �કૃિત ટા�યાની ઈ�છા હોય તેને
પરમે�ર તથા સ�પુ�ષ તે �વભાવ ટા�યા સા� ગમે તેટલા િતર�કાર કર ેને ગમે તેવા કઠણ વચન કહે તો પણ કોઈ રીતે
દુઃખાવું નિહ ને કહેનારાનો ગુણ જ લેવો. એવી રીતે વત� તો કોઈ રીતે ન ટળે એવી �કૃિત હોય તોય પણ તે ટળી �ય
છે.”

60. ગઢડા મ�ય ૪૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, ��-ઉ�ર કરીએ.” એમ કહીને �ી�મહારાજ ેપૂ�ુ જ,ે “જ ેભગવાનનો ભ�
ગુણાતીત હોય ને કેવળ સ�ા�પે વત�તો હોય અને તેને િવષે વૈરા�ય�પ જ ેસ�વગુણ અને િવષયમાં �ીિત�પ જે
રજોગુણ અને મૂઢપણા�પ જ ેતમોગુણ એ �ણે ગુણના ભાવ તો ન હોય અને તે તો કેવળ ઉ�થાને રિહત શૂ�યસમતા
ધરી રહે ને સુષુિ� જવેી અવ�થા વત�, એવી રીતે સ�ા�પે ર�ો જ ેિનગુ�ણ ભ� તેને ભગવાનને િવષે �ીિત હોય કે ન
હોય ? એ �� છે.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જ ેસ�ા�પે વત� તેને ભગવાનને િવષે �ીિત તો હોય.” �યારે
�ી�મહારાજ ેપૂ�ુ જ,ે “સ�ા�પે ર�ો એવો જ ેભ�, તેને ભગવાનને િવષે �ીિત છે, તે આ�ાને સ�િત છે કે
િવ�િત છે ?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “એ �ીિત તો આ�ાને સ�િત છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“મ�વાચાય�, િનંબાક�  ને વ�લભાચાય� એમણે આ�ા�પે રહીને જ ેભગવાનને િવષે �ીિત કરવી, એ �ીિતને ���વ�પ
કહી છે. માટે ગુણાતીત થઈને જ ેભગવાનને િવષે �ીિત કર ેછે એ જ ���વ�પ છે, એમ મોટા મોટા આચાય�નો
િસ�ાંત છે.”
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61. ગઢડા મ�ય ૪૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તમે સવ� મુિનમંડળ તથા ��ચારી તથા ગૃહ�થ સ�સંગી તથા પાળા તથા
અયો�યાવાસી, એ તમે સવ� મારા કહેવાઓ છો. તે જો હંુ ખટકો રાખીને તમને વતા�વું નિહ અને તમે કાંઇક ગાફલપણે
વત�, તે અમારા થકી દેખાય નિહ. માટે જ ેજ ેમારા કહેવાયા છો તેમાં માર ેએક તલમા� કસર રહેવા દેવી નથી. માટે
તમે પણ સૂધા સાવધાન રહે�ો; જો જરાય ગાફલાઈ રાખશો તો તમારો પગ ટકશે નિહ. અને માર ેતો જ ેતમે
ભગવાનના ભ� છો તેના �દયમાં કોઈ �તની વાસના તથા કોઈ �તનો અયો�ય �વભાવ તે રહેવા દેવો નથી. અને
માયાના �ણ ગુણ, દશ ઇિ��યો, દશ �ાણ, ચાર અંતઃકરણ, પંચ ભૂત, પંચ િવષય અને ચૌદ ઇિ��યોના દેવતા એમાંથી
કોઈનો સંગ રહેવા દેવો નથી; ને એ સવ� માિયક ઉપાિધ થકી રિહત સ�ામા� એવો જ ેઆ�ા તે �પે થઈને
ભગવાનની ભિ� કરો એવા સવ�ને કરવા છે, પણ કોઈ �તનો માયાનો ગુણ રહેવા દેવો નથી. અને આ જ�મમાં સવ�
કસર ન ટળી તો બદિરકા�મમાં જઈને તપ કરીને સમ� વાસના બાળીને ભ�મ કરવી છે તથા �ેત�ીપમાં જઈને
િનર�મુ� ભેળા તપ કરીને સમ� વાસના બાળીને ભ�મ કરી નાંખવી છે, પણ ભગવાન િવના બી� કોઈ પદાથ�માં
�ીિત રહે એવું રહેવા દેવું નથી. માટે સવ� હિરભ� તથા સવ� મુિનમંડળ સાવધાન રહે�ો.” એટલી વાતા� કરીને
�ી�મહારાજ પોતાના ઉતારામાં પધાયા�.

62. ગઢડા મ�ય ૫૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આજ તો અમા�ં જ ેરહ�ય છે તે તમને સવ�ને અમારા �ણીને કહીએ છીએ જ,ે જમે
નદીઓ સમુ�ને િવષે લીન થાય છે, અને જમે સતી ને પતંગ તે અિ��ને િવષે બળી �ય છે, અને જમે શૂરો રણને િવષે
ટુક ટુક થઈ �ય છે; તેમ એકરસ પિરપૂણ� એવું જ ે���વ�પ, તેને િવષે અમે અમારા આ�ાને લીન કરી રા�યો છે.
અને તે તજેોમય એવું જ ેઅ�ર��, તેને િવષે મૂિત�માન એવા તે પુ�ષો�મ ભગવાન ને તે ભગવાનના જ ેભ� તે
સંગાથે અખંડ �ીિત જોડી રાખી છે અને તે િવના કોઈ પદાથ�માં �ીિત નથી; એવું અમાર ેઅખંડ વત� છે. અને ઉપરથી
તો અમે અિતશય �યાગનો ફંૂફવાડો જણાવતા નથી, પણ �ાર ેઅમે અમારા અંતર સામું જોઈને બી� હિરભ�ના
અંતર સામું જોઈએ છીએ, �યાર ેમોટા મોટા પરમહંસ તથા મોટી મોટી સાં�યયોગી બાઈઓ એ સવ�ને કાંઈકે જગતની
કોરનો લોચો જણાય, પણ અમારા અંતરને િવષે તો �ારયે �વ��માં પણ જગતની કોરનો ઘાટ થતો નથી. અને
ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ની ભિ�માંથી અમને પાડવાને અથ� કોઈ સમથ� નથી; એમ જણાય છે. અને જ ેિદવસ
ભગવાનની �ાિ� નહોતી થઈ તે િદવસ પણ ભગવાનની શિ� જ ેકાળ, તે પણ આ �વનો નાશ કરી શ�ો નથી,
અને કમ� પણ નાશ કરી શ�ા નથી, અને માયા પણ પોતાને િવષે લીન કરી શકી નથી, અને હવે તો ભગવાન મ�યા છે,
માટે કાળ, કમ�, માયાનો શો ભાર છે ? એમ �ણીને એવી િહંમત બાંધી છે જ,ે ‘હવે તો ભગવાન ને ભગવાનના ભ�
િવના કોઈને િવષે �ીિત રાખવી નથી.’ અને જ ેઅમારી સોબત રાખશે તેના �દયમાં પણ કોઈ �તનો લોચો રહેવા
દેવો નથી. શા માટે જ,ે જનેે મારા જવેો અંતરનો �ઢાવ હોય તે સાથે જ અમાર ેબને છે. અને જનેા �દયમાં જગતનાં
સુખની વાસના હોય તે સંગાથે તો અમે હેત કરીએ તો પણ થાય નિહ. માટે જ ેિનવા�સિનક ભગવાનના ભ� હોય તે જ
અમને વહાલા છે. એ અમારા અંતરનું રહ�ય છે, તે ક�ું.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેપોતાના ભ�જનની િશ�ાને અથ�
વાતા� કરી.

63. ગઢડા મ�ય ૫૬ ( para.2)

અને સાધુ દૂકડ-સરોદા લઈને કીત�ન બોલતા હતા. તે કીત�નભિ� થઈ ર�ા પછી �ી�મહારાજ એમ બો�યા જ,ે “આ
કીત�ન સાંભ�યામાંથી તો અમારો આ�ા િવચારમાં જતો ર�ો. પછી તેમાં એમ જણાયું જ,ે ‘ભગવાનને િવષે જે
અિતશય �ીિત એ ઘણી મોટી વાત છે.’ પછી તો ગોપાળાનંદ �વામી આિદક જ ેભગવાનને િવષે �ીિતવાળા હિરભ�
તે સવ� સાંભરી આ�યા અને એ સવ�ના અંતઃકરણ ને એ સવ�ના �વ ને એમની જ ેભગવાનને િવષે �ીિત તે સવ�
જોયામાં આ�યા. પછી અમે અમારા આ�ાને પણ તપાસી જોયો, �યાર ેઅમાર ેજવેી ભગવાનને િવષે �ીિત જણાણી
તેવી બી�ની �ીિત જણાણી નિહ; શા માટે જ,ે કાંઈક ભૂંડા દેશકાળાિદકનો �ાર ેયોગ થાય છે �યાર ેએ સવ� મોટા
છે, તો પણ કાંઈક એમની બુિ�ને િવષે ફેર પડી �ય છે. �યાર ેએમ જણાય જ,ે ‘અંતે પાયો કાચો દેખાય છે.’ તે સારી
પેઠે જો કોઈક ભૂંડા દેશકાળાિદકનો યોગ થાય તો ભગવાનમાં �ીિત છે, તેનું કાંઈ ઠેકાણું રહે નિહ. માટે એ સવ�ને
જોતા અમને અમારી કોરનું ઠીક ભાસે છે જ,ે ‘ગમે તેવા ભૂંડા દેશકાળાિદકનો યોગ થાય પણ કોઈ રીતે અમા�ં
અંતઃકરણ ફર ેનિહ.’ અને ભગવાનને િવષે �ીિત તો તેની જ સાચી જ,ે ‘જનેે ભગવાન િવના બી� કોઈ પદાથ�ને િવષે
�ીિત જ ન થાય.’ અને સવ� સદ્ �ંથનું પણ એ જ રહ�ય છે જ,ે ભગવાન છે, એ જ પરમ સુખદાયક છે ને પરમ સાર વ�તુ
છે. અને તે �ભુ િવના જ ેજ ેબી� પદાથ� છે, તે અિતશય તુ�છ છે ને અિત અસાર છે. અને જનેે ભગવાન જવેી બી�
પદાથ�માં પણ �ીિત હોય તેનો તો ઘણો જ પાયો કાચો છે. જમે કસુંબલ વ� હોય તે ઘણું સા� જણાતું હોય, પણ �ારે
તે ઉપર પાણી પડે ને પછી તેને તડકામાં સુકવીએ �યાર ેસૂધું નકા�ં થઈ �ય ને ધોળા વ� જવેું પણ ન રહે; તેમ જનેે
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પંચિવષયમાં �ીિત હોય તેને �ાર ેકુસંગનો યોગ થાય �યાર ેકાંઈ ઠેકાણું રહે નિહ. માટે જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને
તો ભગવાનને રા� કયા� સા� પંચિવષયનો અિતશય �યાગ કય� જોઈએ, પણ ભગવાનને િવષે જ ે�ીિત, તેમાં િવ�
કર ેએવું કોઈ પદાથ� વહાલું રાખવું નિહ.”

64. ગઢડા મ�ય ૫૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો એક વાતા� કરીએ જ,ે �ાર ેતમે કીત�ન ગાતા હતા �યાર ેઅમે કીત�ન
સાંભળતા જમે િવચાર કય� છે, તે િવચાર કહીએ છીએ જ,ે ભગવાનમાં �ીિત કરવી તે એક સ�ા�પે રહીને જ કરવી. ને
તે સ�ા�પ આ�ા કેવો છે ? તો જનેે િવષે માયા ને માયાના કાય� જ ે�ણ ગુણ ને દેહ, ઇિ��યો અંતઃકરણ તેનું કોઈ
આવરણ નથી. અને કાંઈક જ ેઆ�ાને િવષે આવરણ જવેું જણાય છે, તે અ�ાને કરીને જણાય છે, પણ જણેે �ાન-
વૈરા�યે કરીને એનો સવ� �કાર ેિનષેધ કરી ના�યો છે, તેને તો એ આ�ાને િવષે કોઈ �તનું આવરણ નથી. અને એ
આ�ા�પે જ ેવત�વું તે કેવળ �� થઈને મ�ત થવું તેને અથ� નથી; એ તો પોતાને આ�ા�પે રહેવું તેનું એ �યોજન છે
જ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ, તે માર ેિવષે કોઈ �તનું માયાનું આવરણ નથી, તો આ�ા થકી પર જ ેપરમા�ા નારાયણ વાસુદેવ
તેને િવષે તો માયાનો લેશ પણ કેમ હોય?’ એવી રીતે ભગવાનમાં કોઈ રીતનો દોષ ન આવે તે સા� આ�િન�ા �ઢ
કરીને રાખવી. અને એ આ�ાના �કાશને િવષે િવચારને રાખીને સ�ા�પમાં જ ેપેસવા આવે તેનો નાશ કરી નાખવો.
જમે દીવાના �કાશમાં ગરોળી આવીને જ ેજ ેજંતુ આવે તેનો નાશ કર ેછે; તેમ આ�ાનો જ ે�કાશ, તેમાં ર�ો જે
િવચાર, તે આ�ા િવના બી� પદાથ�નો નાશ કરી નાખે છે.

65. ગઢડા મ�ય ૫૭ ( para.3)

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

66. ગઢડા મ�ય ૫૭ ( para.4)

અને એવા જ ેભગવાન તે િવના જ ેબી� પદાથ�ને િવષે �ીિત કર ેછે, તે તો અિતશય તુ�છ બુિ�વાળો છે. જમે કૂત�ં
હોય તે સૂકા હાડકાને એકાંતે લઈ જઈને કરડે ને તેમાં સુખ માને છે; તેમ મૂખ� �વ છે તે દુઃખને િવષે સુખને માનીને
તુ�છ પદાથ�ને િવષે �ીિતને કર ેછે. અને જ ેભગવાનનો ભ� કહેવાતો હોય, ને તેને ભગવાન થકી બી� પદાથ�માં તો
હેત વધુ હોય, તે તો કેવળ િમનડીયો ભ� છે; અને જ ેયથાથ� ભગવાનનો ભ� હોય તેને તો ભગવાનથી બીજંુ કોઈ
પદાથ� અિધક હોય જ નિહ. અને �ાન, વૈરા�ય, ભિ� અને ધમ� તેણે યુ� એવો જ ેતે ભગવાનનો ભ� તે તો એમ
�ણે જ,ે ‘શૂરવીર હોય તે લડવા સમે શ�ુ સ�મુખ ચાલે પણ બીવે નિહ, તે શૂરવીર સાચો. અને શૂરવીર હોય ને
લડાઈમાં કામ ન આ�યો અને ગાંઠે ધન હોય ને તે ખર�યા-વાવયા�માં કામ ન આ�યું, તે વૃથા છે; તેમ મને ભગવાન
મ�યા છે, તે જ ે�વ મારો સંગ કર ેતેને આગળ હંુ ક�યાણની વાત ન ક�ં �યાર ેમા�ં �ાન તે શા કામમાં આ�યું ?’ એમ
િવચારીને ઉપદેશ કયા� િનિમ�ે કાંઈક થોડી-ઘણી ઉપાિધ રહે તો પણ પરમે�રની વાત કયા�માં કાયરપણું રાખે નિહ.”
એમ કહીને �ી�મહારાજ ેતુલસીદાસ�નાં �ણ પદ ગવરા�યાં. તે �ણ પદનાં નામ : એક તો ‘�ાિક લગન રામ સોં
નાિહં’ તથા બીજંુ ‘એહી ક�ો સુનુ વેદ ચહંુ’ તથા �ીજંુ ‘�ાકંુ િ�ય ન રામ વૈદેહી’ એ �ણ પદ ગવરાવીને પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જવેી રીતે આ પદમાં ક�ું છે તેવી રીતે આપણે રહેવું છે. તે કરતા કરતા જો કાંઈક અધુ�ં
ર�ું અને એટલામાં જો દેહ પ�યો તો પણ મરીને નરકચોરાશીમાં જવું નથી કે કોઈ ભૂત-�ેત થવું નથી; સૂધો ભૂંડામાં
ભૂંડો દેહ આવશે તો પણ ઈ��ના જવેો કે ��ાના જવેો તો આવશે, પણ એથી ઉતરતો નિહ આવે. માટે િનભ�ય રહીને
ભગવાનનું ભજન કરવું.” એમ કહીને �ી�મહારાજને મુકંુદ ��ચારી તેડવા આ�યા તે ભેળે જમવા પધાયા�.
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67. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.6)

અને �ીજંુ જનેે દાસભાવે કરીને ભિ�નું અંગ છે તેને પણ પોતાના જ ેઈ�દેવ છે, તેનું જ દશ�ન ગમે અને તેની જ વાતા�
સાંભળવી ગમે ને પોતાના ઈ�દેવનો જ �વભાવ ગમે અને તેની જ પાસે રહેવું ગમે. એવો �ીિતવાન હોય તો પણ
પોતાના ઈ�દેવની સેવા સા� ને રા�પા સા� રાત-િદવસ એમ ઈ�છયા કર ેજ,ે ‘મને મારા ઈ�દેવ કાંઈક આ�ા કર ેતો
હંુ અિતશય હષ� કરીને ક�ં.’ પછી પોતાના ઈ�દેવ છે, તે આ�ા કર ેતો છેટે જઈને રહે તો પણ રા� થકો રહે, પણ કોઈ
રીતે અંતઃકરણમાં ખેદ પામે નિહ અને આ�ાને િવષે જ પરમ આનંદ માને. એ દાસ�વભિ�ની ઉ�મ દશા છે. એવા
દાસ�વ ભિ�વાળા તો આજ ગોપાળાનંદ �વામી છે અને બી� મુ�ાનંદ �વામી છે. અને એ �ણે અંગવાળા જે
ભગવાનના ભ� તેમાં ઉ�મ, મ�યમ અને કિન� પ� છે અને એથી જ ેબહાર ર�ા, તે તો કેવળ પામર કહેવાય. માટે
એ �ણમાંથી એક અંગ પિરપૂણ� થાય ને તે કે�યે દેહ મૂકે તે તો ઠીક છે અને એ �ણમાંથી એકેય અંગ જનેે પિરપ� ન
થયું હોય ને તેને જ ેમરવું તે ઠીક નથી અને તે તો પાંચ દહાડા વધુ �વે ને પોતાની અણસમજણને ટાળીને ને એ �ણ
અંગમાંથી કોઈક એક અંગને �ઢ કરીને મર,ે એ જ ઠીક છે.

68. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.7)

અને વળી આ �વનો તો એવો �વભાવ દેખાય છે જ,ે ‘�ાર ેગૃહ�થા�મમાં હોય �યાર ેસંસારનો �યાગ કરવો ગમે અને
�ાર ે�યાગ કર ેછે �યાર ેપાછા સંસાર સંબંધી સુખના ઘાટ થયા કર.ે’ એવી રીતે એ �વનો અવળો �વભાવ જણાય છે.
માટે જ ેભગવાનના �ઢ આિ�ત હોય તેને તો એવા અવળા �વભાવનો �યાગ કરીને ને પોતાના મનનું ગમતું સવ� મૂકીને
ભગવાનને ભજવા અને ભગવાન િવના બી� સવ� વાસનાને ટાળીને મરવું તે જ ઠીક છે. અને જનેે ભગવાનમાં
અિતશય �ીિત ન હોય, તેને તો આ�િન�ા જ િવચાર ેકરીને �ઢ કરવી. કેમ જ,ે જ ેભગવાનના ભ� હોય તેને કાં તો
આ�િન�ા �ઢ જોઈએ ને કાં તો ભગવાનને િવષે અિતશય �ઢ �ીિત જોઈએ. અને એ બે અંગમાંથી જનેે એકે અંગની
અિતશય �ઢતા ન હોય તેને તો જ ેઆ સ�સંગના િનયમ છે તેમાં �ઢપણે કરીને રહેવું, તો જ સ�સંગી રહેવાય; નિહ તો
સ�સંગ થકી બહાર પડી જવાય.

69. ગઢડા મ�ય ૬૩ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �ૃ�ા ને ��ય મ�યમાં જ ેિવચાર રહે છે, તે ��ાને ને ��યને જુદા
જુદા રાખે છે. એમાં �વનું �ણપણું કયું �ણવું ને ઇિ��યો-અંતઃકરણનું �ણપણું કયું �ણવું ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “અમને તો એમ જણાય છે જ,ે જનેો �વ અિતશય બળને પા�યો હોય તેને તો અંતઃકરણની વૃિ�ઓ તે
�વની જ વૃિ� છે. અને તેના ચાર િ�યાએ કરીને ચાર િવભાગ જણાય છે. અને તે અંતઃકરણમાં ને ઇિ��યોમાં �ણપણું
છે, તે �વનું જ છે; તે ઇિ��યો- અંતઃકરણને �ાં ઘિટત હોય �યાં ચાલવા દે ને �ાં ઘિટત ન હોય �યાં ન ચાલવા દે.
અને જનેો �વ અિતશય બળને પા�યો હોય, તેને તો ભૂંડંુ �વ�� પણ આવે નિહ. અને જનેો �વ િનબ�ળ હોય, તેને તો
સાં�યના મતને અનુસરીને એક ��ા એવો જ ેપોતાનો આ�ા, તે આ�ાપણે રહેવું; પણ ઇિ��યો-અંતઃકરણ ભેળું
ભળવું નિહ. એવી રીતે સ�ા�પ રહેતાં થકા એનો �વ બળને પામે છે. અને એથી પણ બળ પામવાનો એક અિતશય
મોટો ઉપાય છે જ,ે ભગવાન ને ભગવાનના જ ેસંત તેને િવષે જનેે �ીિત હોય, ને તેની સેવાને િવષે અિતશય ��ા હોય,
ને ભગવાનની નવધા ભિ�એ યુ� હોય, તેના �વને તો ત�કાળ અિતશય બળ આવે છે. માટે �વને બળ પામવાને
અથ� ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ની સેવા બરોબર બીજો કોઈ ઉપાય નથી.

70. ગઢડા મ�ય ૬૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, ભગવાનની વાતા� કરીએ.” �યાર ેતાલ પખાજ લઈને સંત કીત�ન ગાવતા હતા
તે છાના ર�ા અને સવ� હાથ જોડીને સાંભળવા બેઠા. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�વના ક�યાણને અથ�
ભગવાનના રામકૃ�ણાિદક જ ેઅવતાર થાય છે, તેને તો માયાનું કાય� એવું જ ેઆ જગત તેમાં કોઈ ઠેકાણે મોહ થતો
નથી અને પોતાના અલૌિકક �તાપે કરીને િનઃશંક વત� છે. અને પોતાના ભ�જનની ભિ�ને અંગીકાર કરવાને અથ�
પંચિવષયને પણ સારી પેઠે ભોગવે છે. તેને જોઈને આ સંસારને િવષે જ ેઅખતરડા�ા મનુ�ય છે તે પરમે�રને િવષે દોષ
પરઠે છે અને એમ �ણે જ,ે ‘ આ તો પરમે�ર કહેવાય છે, તો પણ એને આપણા કરતા પણ વધુ સંસારને િવષે
આસિ� છે.’ એમ �ણીને ભગવાનને પણ પોતા જવેા મનુ�ય �ણે છે, પણ ભગવાનનો જ ેઅલૌિકક મિહમા તેને
�ણતા નથી; એ જ ભગવાનની માયા છે. અને ��િ�થિતને પા�યા એવા જ ેઆ�દશ� સાધુ તેને પણ આ સંસારને
િવષે કોઈ પદાથ� દેખીને મોહ થતો નથી, તો ��થી પર પર�� એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન, તેને માયા ને માયાના કાય�
થકી િનલ�પ રહેવાય એમાં તે શું કહેવું ? એ તો રહેવાય જ. અને આ�િન�ાવાળા જ ેસંત, તેને આ�િન�ા ને તી�
વૈરા�ય એ બેય હોય તેણે કરીને કોઈ રીતનું બંધન તો ન થાય, પણ જો તેને ભગવાનને િવષે ભિ� ન હોય તો જમે બહુ
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�કારના ભોજન ને બહુ �કારના �યજંન કયા� હોય ને તેમાં જો એક લવણ ન હોય તો તે સવ� નકારાં થઈ �ય છે, તેમ
ભગવાનની ભિ� િવના એકલું જ ે���ાન છે તથા વૈરા�ય છે, તે તો નકા�ં જ છે ને સદા અક�યાણકારી જ છે. એમ
�ણીને શુકદેવ� ���વ�પ થયા હતા તો પણ �ીમદ્ ભાગવતને ભણતા હવા અને �ીકૃ�ણભગવાનને િવષે �ઢ
ભિ�ને કરતા હવા. માટે આ�િન�ાવાળાને જો ભગવાનને િવષે ભિ� ન હોય તો એ એને મોટંુ દૂષણ છે. અને જનેે
ભગવાનને િવષે ભિ� હોય તેને પણ જો આ�િન�ા ને વૈરા�ય ન હોય, તો જવેી ભગવાનને િવષે �ીિત હોય તેવી
બી� પદાથ�ને િવષે પણ �ીિત થઈ �ય. માટે એ ભિ�માગ�વાળાને પણ મોટંુ દૂષણ છે. અને જ ેઆવો પિરપ�
ભગવાનનો ભ� હોય તેણે તો ભગવાનનો યથાથ� મિહમા ���ો છે; માટે તેને તો પરમે�ર િવના બીજંુ સવ� તુ�છ
જણાણું છે, તે સા� કોઈ પદાથ�માં તે મોહ પામતો નથી. માટે આ�િન�ા, વૈરા�ય ને ભગવાનને િવષે ભિ�; એ �ણેય
ભેળા હોય �યાર ેકોઈ �તની ખોટ ન કહેવાય. અને એવો જ ેહોય તે તો ભગવાનનો �ાની ભ� કહેવાય, એકાંિતક
ભ� કહેવાય, અન�ય ભ� કહેવાય.”

71. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.7)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ેિસ� દશાને પામે �યાર ેએ યોગી છે તે ���પ થાય છે. તે ��માં તો કોઈ
�તનું માન હોય નિહ; માટે ઉ�ર સંભવે નિહ.” પછી ગોપાળાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “હે મહારાજ! એ તો કાંઈ
સમ�તું નથી; માટે તમે કૃપા કરીને કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો એમ સમજવું જ,ે �ાર ેપોતાની
ખો� કાઢવી હોય �યાર ેતેને મોટાઓનાં વચનની સા�ય લઈને કાઢવી. જમે કોઈક �યવહાિરક કામ હોય ને તે કામને
અિતશય િસ� કરવું હોય, �યાર ેસારાં સારાં માણસની સાઈદી કરવી; તેમ અહી ંપણ એ સાઈદી છે જ,ે શુકદેવ�
���વ�પ થયા હતા, તો પણ અિત �ીિતએ કરીને�ીમદ્ ભાગવતભ��ા અને આજ િદવસ સુધી પણ ભગવાનની
ભિ�ને જ કર ેછે. અને શૌનકાિદક અ�યાશી હ�ર ઋિષ તે ���વ�પ છે, તો પણ સૂતપુરાણીના મુખ થકી
ભગવાનની કથાને સાંભળે છે. એવી �તના વચનની સા�ય ભિ�ની �ઢતાને અથ� લેવી. અને જ ેખો� પોતાના
���ામાં ન આવતી હોય તેની કોરની ભગવાનને આગળ �ાથ�ના કરવી જ,ે ‘હે મહારાજ! મારામાં જ ેજ ેખો� હોય તે
કૃપા કરીને નાશ કર�ો.’ જમે કોઈક પુ�ષને માથે કલંક આ�યું હોય ને તે કલંક ટા�યાનો કોઈ સાઈદી ન હોય, �યાર ેતે
લોઢાનો ગોળો રાતોચોળ હોય તેને ઉપાડીને પોતાનું કલંક ટાળે છે; તેમ જ ેદોષ ન ઓળખાતો હોય �યાર ેતે દોષ
ટાળવાને અથ� ભગવાનની �તુિત કરવી, એ તે લોઢાનો ગોળો ઝા�યા જવેી છે. એમ કરીને પોતાની ખો�ને ટાળવી;
એ તમારા ��નો ઉ�ર છે.”

72. વરતાલ ૧૧ ( para.5)

પછી �ી�મહારાજ ેદીનાનાથ ભ� તથા મુિનમંડળ સમ�ત ��યે �� પૂ�ો જ,ે “���વ�પ એવા જ ેસ�પુ�ષ તે તો
�ણ શરીર ને �ણ અવ�થા તે થકી પર વત�તા હોય અને ચૌદે ઇિ��યોની િ�યા તે પોતાને િવષે એકે માનતા ન હોય, તેને
અ�ાની �વ છે તે ઓળખી શકે નિહ. અને �ાર ેએને મોટાપુ�ષના સરખી િ�થિત થાય �યાર ેએ મોટાપુ�ષ જમે
વત� છે તે સ�ય મનાય. અને �ાં સુધી એ સ�પુ�ષનો મિહમા એને ન જણાય �યાં સુધી ���વ�પને િવષે િ�થિત પણ
ન થાય ને આ�ાને િવષે િ�થિત થયા િવના સ�પુ�ષનો મિહમા પણ ન જણાય. માટે પર�પર િવરોધ આ�યો, તે િવરોધ
ટળે તે ઉપાય કહો.” પછી જનેી જવેી નજર પૂગી તેણે તેવો ઉ�ર કય� પણ એ ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે ઉ�ર કરીએ. એનો ઉ�ર તો એ છે જ,ે પૃ�વીને િવષે જ ેભગવાનનો અવતાર, તેને
મળેલા જ ેસંત, તે સંગાથે �ાર ેએને અિતશય �ીિત થાય, �યાર ેએ સ�પુ�ષને િવષે એને કોઈ �કાર ેદોષ ભાસે નિહ.
અને જનેે જ ેસંગાથે �ઢ હેત હોય તેને તેનો અવગુણ કોઈ �કાર ેઆવે જ નિહ; અને તેના વચન પણ સ�ય મનાય, એવી
રીતે લૌિકક માગ�માં પણ રીિત છે અને ક�યાણના માગ�માં પણ રીિત છે. માટે સ�પુ�ષને િવષે �ઢ �ીિત એ જ
આ�દશ�નનું સાધન છે અને સ�પુ�ષનો મિહમા ���ાનું પણ એ જ સાધન છે અને પરમે�રનું સા�ાત્ દશ�ન થવાનું
પણ એ જ સાધન છે.”

73. વરતાલ ૧૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “પંચ �ાનઇિ��યો ને પંચકમ� ઇિ��યો છે તે પોતપોતાના િવષયને યથાથ� �ણે છે.
તે �ાની તથા અ�ાનીને ઇિ��યો �ાર ેએકસરખો �યવહાર છે; પણ �ાની હોય તેના ઇિ��યો અ�ાની થકી બી� રીતે
નથી વત�તા. માટે �ાનીને િજતેિ��ય ��ા છે, તે કેવી રીતે �ણવા ? એ �� છે.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે
“િનિવ�ક�પ સમાિધ થાય �યાર ેિજતેિ��ય થાય એમ જણાય છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “િનિવ�ક�પ
સમાિધવાળાને પણ પંચિવષય �હણ કરવા તે તો સૌની પેઠે ઇિ��યો �ાર ેજ �હણ થાય છે, માટે િજતેિ��યપણું કેમ છે
?” પછી બહુ રીતે કરીને મુ�ાનંદ �વામીએ ઉ�ર કય�, પણ સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “એનો
ઉ�ર તો એમ છે જ,ે શ�દાિદક જ ેપંચિવષય છે તેમાં જ ેદોષ ર�ા છે તેને �ણે. અને ભગવાનની જ ેમૂિત� છે તેમાં જે
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ક�યાણકારી ગુણ છે તેને પણ �ણે અને માિયક જ ેપંચિવષય તેને ભોગવવે કરીને �વને નરકના કંુડની �ાિ� થાય છે
ને મહાદુઃખ ભોગવવા પડે છે તેને પણ �ણે. અને એમ �ણે �યાર ેએને પંચિવષયનો અિતશય અભાવ આવે છે ને એને
િવષે વૈરબુિ� થાય છે. પછી જ ેસાથે જનેે વૈર થયું તેને, તેને િવષે કોઈ રીતે �ીિત થાય જ નિહ. એમ સમ�ને �ારે
પંચિવષયનો મનમાંથી જનેે અિતશય અભાવ થઈ �ય, તે િજતેિ��ય પુ�ષ કહેવાય. પછી ભગવાનની �વણ-
કીત�નાિદક ભિ�એ કરીને પોતાનું �િવત�ય પૂ�ં કર ેપણ િવમુખ �વની પેઠે પંચિવષયમાં આસ� થાય નિહ, એવો
હોય તે િજતેિ��ય કહેવાય.”

74. વરતાલ ૧૯ ( para.2)

પછી ઠાકોર�ની સં�યા આરતી થઈ રહી �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, ભગવાનની વાતા� કરીએ છીએ
જ,ે આ �વને �ાર ેભરતખંડને િવષે મનુ�યદેહ આવે છે �યાર ેભગવાનના અવતાર કાં ભગવાનના સાધુ; એ જ�ર
પૃ�વી ઉપર િવચરતા હોય, તેની જો એ �વને ઓળખાણ થાય તો એ �વ ભગવાનનો ભ� થાય છે. પછી એ
ભગવાનનો ભ� થયો તેને ભગવાન િવના બી� કોઈ પદાથ�ને િવષે �ીિત રાખવી ઘટે નિહ. શા માટે જ,ે ભગવાનના
ધામનું જ ેસુખ છે તેની આગળ માિયક પંચિવષયનું સુખ છે તે તો નરક જવેું છે અને જ ેનરકના કીડા છે તે તો નરકને
િવષે પરમ સુખ માને છે, પણ જ ેમનુ�ય હોય તે તો તે નરકને પરમ દુઃખદાયી �ણે છે. તેમ જનેે ભગવાનની ઓળખાણ
થઈ તે તો ભગવાનનો પાષ�દ થયો ને તેને ભગવાનનો પાષ�દ મટીને િવ�ાના કીડાની પેઠે માિયક પંચિવષયના સુખને
ઈ�છવું નિહ. અને જ ેભગવાનનો ભ� હોય તે તો જ ેજ ેમનોરથને કર ેતે સવ� સ�ય થાય છે. માટે ભગવાન િવના બી�
પદાથ�ને અણસમજણે કરીને જ ેઈ�છે છે એ જ એનો મોટો અિવવેક છે. તે સા� જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને તો ચૌદ
લોકના જ ેભોગસુખ છે તેને કાકિવ�ા તુ�ય ���ા જોઈએ અને મન-કમ�-વચને કરીને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને
િવષે જ �ઢ �ીિત કરી જોઈએ. અને એમ સમ�ું જોઈએ જ,ે ‘જ ેભગવાનનો ભ� હોય ને તેને જો કદાિચત્ ભગવાન
િવના બી� વાસના રહી ગઈ હોય, તો તે પણ ઈ��પદવીને પામે, કાં ��લોકને પામે પણ �ાકૃત �વની પેઠે
નરકચોરાશીમાં તો �ય જ નિહ. �યાર ેજ ેયથાથ� ભગવાનનો ભ� હોય તેનો જ ેમિહમા ને તેનું જ ેસુખ તે તો
વણ��યામાં જ કેમ આવે ?’ માટે ભગવાનનો ભ� હોય તેને તો ભગવાનમાં જ �ઢ �ીિત રાખવી.”

75. અમદાવાદ ૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ સવ� પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “એક �� પૂછંુ છંુ જ,ે એક પરમે�રનો ભ� છે તે તો ��ત, �વ��
અને સુષુિ� તે થકી પર વત� છે, ને મિલન રજ, તમ, ને મિલન સ�વ; તેનો �યાગ કરીને શુ� સ�વમય વત� છે, ને એવો
થકો પરમે�રને ભજ ેછે. અને બીજો જ ેભ� છે તે તો િ�ગુણા�ક વત� છે ને પરમે�રને િવષે તો અિતશય �ીિતએ
યુ� વત� છે. એ બે ભ�માં �ો ભ� �ે� છે ?” પછી સંતમંડળે તો એમ ક�ું જ,ે “ભગવાનને િવષે �ીિતવાળો �ે�
છે.”

76. અમદાવાદ ૨ ( para.4)

�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેમાિયક ઉપાિધને ત�ને ભગવાનને ભજ ેછે તેને તો તમે �યૂન કહો છો ને જ ેમાિયક
ઉપાિધએ સિહત થકો પરમે�રને િવષે �ીિતવાન છે તેને �ે� કહો છો; તે એ કેવી રીતે �ે� છે ?” પછી એ ��નું
કોઈથી સમાધાન ન થયું, પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગીતામાં ચાર �કારના ભ� ક�ા છે, તેમાં �ાનીને જ
ભગવાને પોતાનો આ�ા ક�ો છે. માટે જ ેમાિયક ઉપાિધને ત�ને ���પ થઈને ભગવાનને ભજ ેતે જ ભ� �ે� છે.
શા માટે જ,ે િન�ય �લય જ ેસુષુિ�, ને િનિમ� �લય જ ે��ાની સુષુિ�, ને �ાકૃત �લય જ ે�કૃિતનું કાય� સવ� �કૃિતને
િવષે લીન થઈ �ય, અને આ�યંિતક �લય જ ે�ાન�લય, તેમાં તો �કૃિત પય��ત સવ� ��ના �કાશને િવષે લીન થઈ
�ય છે. અને િન�ય �લયમાં �વની ઉપાિધ લીન થઈ �ય છે અને િનિમ� �લયમાં ઈ�રની ઉપાિધ લીન થઈ �ય
છે, અને �ાકૃત �લયમાં પુ�ષની ઉપાિધ સવ� લીન થઈ �ય છે. પણ �ાર ેસૃિ� સ��ય છે �યાર ેએ �ણેને પોતપોતાની
ઉપાિધ વળગે છે. અને આ�યંિતક �લય જ ે�ાન�લય તેણે કરીને જણેે માિયક ઉપાિધનો �યાગ કય�, તેને તો પાછી
કોઈ કાળે માિયક ઉપાિધ વળગતી નથી. અને જો એ કોઈક કાળે દેહ ધર ેતો જમે ભગવાન �વતં� થકા દેહ ધર ેછે તેમ
તે પણ �વતં� થકો દેહ ધર ેછે, પણ કાળ, કમ� ને માયા તેને આધીન થકો દેહને નથી ધરતો. માટે ���પ થઈને જે
પરમે�રને ભજ ેતે જ �ે� છે અને આ વાતા� છે તે જ ેપરમે�રનો અન�ય ભ� છે અને એકાંિતક ભ�ના લ�ણે યુ�
છે તેને જ સમ�ય છે.”

77. અમદાવાદ ૩ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ ેસમ� મુિનમંડળ ��યે �� પૂ�ો જ,ે “�વ મા� છે તે પંચિવષયને આધાર ે�વે છે. તે કાં તો
બા� પંચિવષયને ભોગવતો હોય, અને �ાર ેબા� પંચિવષયનો યોગ ન હોય �યાર ેઅંતઃકરણમાં પંચિવષયનું િચંતવન
કયા� કર,ે પણ એ �વ િવષયના િચંતવન િવના ને િવષયને ભોગ�યા િવના �ણમા� પણ રહી શકતો નથી. અને જમે
વડનું વૃ� છે, તેના જ ેમૂળ તે જ વડને લીલો રાખે છે, અને બી� સવ� મૂળ ઊખડી ગયા હોય ને જો એક વડવાઈ
પૃ�વીમાં ચોટંી રહી હોય તો પણ એ વડનું વૃ� લીલું રહે છે. તેમ ઉપર થકી કદાિચત્ પંચિવષયનો �યાગ કય� છે, પણ
અંતરમાં િવષયનું િચંતવન થાય છે, એ જ એને જ�મમરણનો હેતુ છે. એવા જ ેપંચિવષય તે પરમે�રના ભ�ને કેવી
રીતે જ�મમરણના હેતુ નથી ? એ �� છે. પછી એનો ઉ�ર જમે સમ�યો તેમ મુ�ાનંદ �વામીએ કય�, પણ યથાથ�
સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએ જ,ે માયામય એવા જ ે�ણ
શરીર તેની ભાવનાએ રિહત કેવળ આ�સ�ા�પે રહીને જ ેભ� પરમે�રની મૂિત�નું િચંતવન કરતો હોય, તેને
ભગવાનના િચંતવનને બળે કરીને �ાર ેઉપશમ અવ�થા વત� �યાર ેએ ભ�ને ઉપશમને બળે કરીને પંચિવષય જ�મ
મરણના હેતુ ન થાય. જમે મહી જવેી કે સાબરમતી જવેી નદી બે કાંઠામાં વહેતી હોય �યાર ેહાથી, ઘોડા, વૃ� સવ�
તણાઈ �ય, પણ કોઈ ઠરી શકે નિહ, તેમ ઉપશમવાળાને પણ ગમે તેવા રમણીય ભોગ ઇિ��યોને ગોચર થયા હોય,
પણ �ાર ેઅંતર સ�મુખ �િ� કર ે�યાર ેજવેા પૂવ�જ�મને િવષે દે�યા હોય ને તે આ જ�મમાં િવશરી �ય છે, તેવી તેની
િવ�મૃિત થઈ �ય છે. એવી રીતે જ ેભ�ને વત�તું હોય તે ઉપશમ કહેવાય. તે ઉપશમનો મિહમા અિત મોટો છે. અને
જ ેઆ સંસારને િવષે અ�ાની �ી પુ�ષ હોય ને તેને પરણા�યા મોર અિતશય �ીિત વત�તી હોય. ને પછી તેને
પરણાવીને �ણ રાત ને �ણ િદવસ સુધી ઉ�ગરો ને પંથ કરા�યો હોય, ને પછી એ બેને ભેળા કયા� હોય તો િન�ાને
માય� એકબી�ના �પનું કે �પશ�નું સુખ ભોગવવાને સમથ� થાય નિહ, અને એકબી�ને આિલંગન કરી ર�ાં હોય તો
પણ જમે કા�ને સામસામા બાંધી મૂ�ા હોય તેમ સૂતા હોય, પણ પંચિવષયમાં એકે સુખ આવે નિહ. એ જો અ�ાન
કાળે સુષુિ�માં ઉપશમને પા�યા છે તો પણ કોઈ �તની િવષયની ખબર રહેતી નથી, તો જ ે�ાની છે ને પરમે�રના
�વ�પને �યાને કરીને ઉપશમદશાને પા�યો છે તેને પંચિવષય કેમ બાધ કર ે? ન જ કર.ે માટે જ ેઉપશમદશાને પા�યો
તેને પંચિવષય જ�મ મરણના હેતુ થતા નથી.”

78. ગઢડા અં�ય ૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેપરમહંસને પૂ�ું જ,ે “પરમે�રના ભ�ને ભૂંડા દેશકાળાિદકનો યોગ થાય તોય પણ ભગવાનની
ભિ�માં િવ�ન થાય નિહ, એવી શી સમજણ છે ?” પછી પરમહંસને જવેું સમ�યું તેવું ક�ું, પણ યથાથ� ઉ�ર થયો
નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનને ભજ ેતેને એક તો �ઢ વૈરા�ય જોઈએ અને બી� આ�િન�ા
જોઈએ; તેમાં જો વૈરા�ય ન હોય તો �ાર ેમનગમતું પદાથ� મળે �યાર ેજમે ભગવાનમાં �ીિત કર ેછે તેમ બી�
પદાથ�માં પણ ભગવાનના જવેી �ીિત થઈ �ય. અને જો આ�િન�ા ન હોય તો �ાર ેદેહમાં સુખ દુઃખ આવે �યાર ેએ
ભ�ની વૃિ�ઓ ચૂંથાઈ �ય, પછી જનેે સુખદાયી �ણે તેમાં �ીિત કર,ે અને જનેે દુઃખદાયી �ણે તે સાથે �ષે કર,ે
એવી રીતે એની બુિ� �� થઈ �ય. માટે ભગવાનના ભ�ને આ�િન�ા અને વૈરા�ય; એ બેય અિતશય �ઢ
જોઈએ. શા સા� જ,ે વૈરા�યે કરીને તો ભગવાનની મૂિત� િવના બી� માિયક આકારમા� ખોટા થઈ �ય છે અને
આ�િન�ાએ કરીને માિયક જ ેસુખ ને દુઃખ; તે ખોટા થઈ �ય છે. અને જનેે વૈરા�ય ને આ�િન�ા ન હોય, તેને તો
િનિવ�ક�પ સમાિધ થઈ હોય, તો પણ �ાં સુધી સમાિધમાં રહે �યાં સુધી સુખશાંિત રહે અને �ાર ેસમાિધમાંથી બહાર
નીસર,ે �યાર ેનારાયણદાસની પેઠે સારા પદાથ�ને જોઈને ચાળા ચૂંથવા માંડે.”

79. ગઢડા અં�ય ૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “જગતને નાશવંત દેખે છે અને દેહને મૂકીને ચૈત�ય જુદો થઈ �ય છે તેને પણ દેખે
છે, તો પણ આ �વને જગતનું �ધાનપણું �દયમાંથી મટતું નથી. અને પરમે�રને સવ� �કાર ેસુખના િસંધુ �ણે છે તો
પણ પરમે�રમાં �વનું િચ� ચોટંતું નથી, તેમ સ�સંગ પણ એના �દયમાં મુ�ય થતો નથી અને ધન, �ી આિદક જે
સાંસાિરક પદાથ� તેમાંથી �ીિત મટતી નથી. તેનું શું કારણ હશે?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “�વના �દયમાં
વૈરા�ય નથી તેણે કરીને જગતનું �ધાનપણું મટતું નથી ને ભગવાનમાં �ીિત થતી નથી.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “વૈરા�યની �યૂનતા છે એ તો વાત સાચી; પણ અમને તો એમ ભાસે છે જ,ે જનેે સ�સંગ થતા થતા જવેું અંગ બંધાય
છે તેવું ને તેવું જ સદાય રહે છે, પણ તે િવના બીજંુ થતું નથી. અને સ�સંગે કરીને તે અંગની પુિ� તો થાય પણ અંગ તો
તેનું તે જ રહે છે. અને �ાર ેજનેે જ ેઅંગ બંધાય છે, �યાર ેઅંગ બંધાતા એનું િચ� િવ�ાંત જવેું થઈ �ય છે. જમે કામી
હોય તેનું િચ� કામે કરીને િવ�ાંત થાય ને જમે �ોધી હોય તેનું િચ� �ોધે કરીને િવ�ાંત થાય ને જમે લોભી હોય તેનું
િચ� લોભે કરીને િવ�ાંત થાય, તેમ એનું િચ� અંગ બંધાતા િવ�ાંત થઈ �ય છે. પછી તે િવ�ાંતમાં જવેું અંગ બંધાય
તેવું અંગ રહે છે. માટે જ ેસમજુ હોય તેને પોતાનું જ ેઅંગ હોય તેને ઓળખી રા�યું જોઈએ. તે �ાર ેકામ �ોધાિદકે
કરીને પોતાને િવ�ેપ થતો હોય, �યાર ેપોતાના અંગનો િવચાર કર ેતો તે કામાિદક �ીણ પડી �ય. જમે કોઈક ગૃહ�થ



8/5/2019 �ીિત

localhost/save%5d/�ીિત.php 29/37

હોય તેને પોતાની માતા, બોન અથવા દીકરી અિત �વ�પવાન હોય, તેને જોઈને જો ભૂંડો ઘાટ થઈ �ય તો પછી તેની
કેવી દાઝ થાય ? તેવી દાઝ �ાર ેસ�સંગ િવના બીજંુ પદાથ� �ધાન થાય �યાર ેથઈ જોઈએ. અને �ાર ેએવી દાઝ
અયો�ય પદાથ�ના સંક�પને દેખીને ન થાય તેના �દયમાં તો સ�સંગ પણ �ધાન ન રહે. અને સવ� સાધનના ફળ�પ તો
આ સ�સંગ છે. તે �ીકૃ�ણ ભગવાને ઉ�વ ��યે એકાદશ �કંધમાં ક�ું છે જ,ે ‘અ�ાંગયોગ તથા સાં�યિવચાર તથા
શા�પઠન તથા તપ, �યાગ, યોગ, ય�, અને �તાિદકે કરીને હંુ તેવો વશ થતો નથી, જવેો સ�સંગે કરીને વશ થાઉં છંુ.’
માટે અમને તો એમ ભાસે છે જ,ે પૂવ� જ�મનો સં�કાર હશે તે પણ સ�પુ�ષને યોગે કરીને થયો હશે અને આજ પણ જનેે
સં�કાર થાય છે તે સ�પુ�ષને યોગે કરીને જ થાય છે. માટે એવા સ�પુ�ષનો સંગ �ા� થયો છે તો પણ જનેે જમે છે તેમ
સમ�તું નથી, તેને અિતશય મંદબુિ�વાળો �ણવો. શા માટે જ,ે જવેી �ેત�ીપમાં સભા છે ને જવેી ગોલોક,
વૈકંુઠલોકને િવષે સભા છે ને જવેી બદિરકા�મને િવષે સભા છે, તેથી પણ હંુ આ સ�સંગીની સભાને અિધક �ણું છંુ
અને સવ� હિરભ�ને અિતશય �કાશે યુ� દેખું છંુ. એમાં જો લગાર પણ િમ�યા કહેતા હોઈએ, તો આ સંત સભાના
સમ છે. તે સમ શા સા� ખાવા પડે છે ? જ,ે સવ�ને એવું અલૌિકકપણું સમ�તું નથી અને દેખવામાં પણ આવતું નથી, તે
સા� સમ ખાવા પડે છે. અને ��ાિદક ને પણ દુલ�ભ એવો જ ેઆ સ�સંગ તેમાં આવીને પરમે�ર િવના જનેે બી�
પદાથ�માં હેત રહે છે તેનું કારણ એ છે જ,ે ‘જવેી એ �વને પરો�ને િવષે �તીિત છે તેવી ��ય�ને િવષે �ઢપણે �તીિત
થતી નથી.’ તે �ુિતમાં ક�ું છે જ,ે’જવેી પરો� દેવને િવષે �વને �તીિત છે તેવી જો ��ય� ગુ��પ હિરને િવષે આવે,
તો જટેલા અથ� �ા� થવાના ક�ા છે તેટલા સવ� અથ� તેને �ા� થાય છે.’ અને �ાર ેઆવો સંત સમાગમ �ા� થયો
�યાર ેદેહ મૂકીને જનેે પામવા હતા તે તો દેહ છતાં જ મ�યા છે. માટે જનેે પરમપદ કહીએ, મો� કહીએ, તેને છતે દેહે જ
પા�યો છે. અને આ વાતા� જ ેકહી, તે જણાય છે તો �ડી જવેી, પણ એ તો અિતશય ઝીણી છે. તે જ ેએવી રીતે વત�તો
હોય તેને એમ સમ�ય જ,ે ‘એ વાતા� અિત ઝીણી છે.’ ને બી�ને તો સમ�ામાં પણ આવે નિહ, એવી અિતશય
ઝીણી વાતા� છે.” એમ વાતા� કરીને �ી�મહારાજ “જય સિ�ચદાનંદ” કહીને પોતાના ઉતારામાં પધાયા�.

80. ગઢડા અં�ય ૩ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે ઉ�ર કરીએ, એનો તો ઉ�ર એમ છે જ,ે �ાન ને વૈરા�યે કરીને �ણ શરીર,
�ણ અવ�થા ને �ણ ગુણ એ સવ� માિયક ઉપાિધ થકી ચૈત�ય જુદો થઈ �ય છે અને કેવળ સ�ામા� રહે છે, પણ
માિયક ઉપાિધનો લેશ પણ રહેતો નથી. �યાર ેજમે દીપકનો અિ�� તે કોિડયું, તેલ ને વા� એ �ણને યોગે કરીને �િ�માં
આવે તથા �હણ કયા�માં આવે, પણ �ાર ેએ �ણ �કારની ઉપાિધનો સંગ છૂટી �ય છે �યાર ેએ અિ�� કોઈની
�િ�માં પણ ન આવે અને �હણ પણ ન થાય; ને ઉપાિધએ યુ� હોય �યાર ેજ �િ�એ આવે ને �હણ કયા�માં આવે,
તેમ �ાન વૈરા�યે કરીને સવ� માિયક ઉપાિધ િનવૃિ� પામે છે �યાર ેએ �વા�ા છે તે કેવળ ��સ�ા મા� રહે છે ને તે
મન-વાણીને અગોચર છે ને કોઈ ઇિ��યે કરીને �હણ કયા�માં આવતો નથી. પછી તે કાળે તો એને જો શુ� સં�દાયે
કરીને ભગવાનનું �ાન �ા� થયું હોય ને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નું માહા��ય યથાથ�પણે સમ�યું હોય, તેને તો
સવ� માિયક ઉપાિધનો સંગ ટળી �ય ને પોતાનો �વા�ા ���પ થાય તો પણ ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને િવષે
જ ેદયા ને �ીિત તે િનરંતર રહે છે. �યાં ��ાંત છે:- જમે દીપકની �ોત છે તેને �ાર ેઉપાિધનો સંગ ટળી �ય છે �યારે
એ અિ�� કોઈ ઇિ��યે કરીને �હણ ન થાય, એવો આકાશને િવષે રહે છે તો પણ એ અિ��ને િવષે સુગંધી તથા દુગ�ધીનો
જ ેપાશ લા�યો હોય તે ટળતો નથી. જમે વાયુ છે તે તો અિ�� થકી પણ વધુ અસંગી છે તો પણ તેને સુગંધી તથા
દુગ�ધીનો પાશ લાગે છે. તેમ જ �વા�ાને �ાન, વૈરા�યે કરીને માિયક ઉપાિધનો સંગ ટળી �ય છે તો પણ સ�સંગનો
પાશ લા�યો છે તે ટળતો નથી. અને તે ���પ થાય છે તો પણ નારદ, સનકાિદક ને શુક�ની પેઠે ભગવાન તથા
ભગવાનના ભ�ને િવષે અિતશય દયા ને �ીિતએ યુ� વત� છે, �યાં �ોક છે જ ે: “प�रिनि�तोऽिप नैगु��
उ�म�ोकलीलया । गृहीतचेता राजष� आ�ानं यदधीतवान्” તથા “हरेगु�णाि��मितभ�गवान् बादरायिणः ।
अ�गा�हदा�ानं िन�ं िव�ुजनि�यः” તથા ‘आ�ारामा� मुनयो’ તથા ‘�ायेण मुनयो राजन्’ તથા ગીતામાં ક�ું છે
જ,ે “��भूतः �स�ा�ा न शोचित न का�ित । समः सव�षु भूतेषु म���ं लभते पराम्” ઈ�યાિદક ઘણાક �ોકે કરીને
�િતપાદન કયુ� છે જ,ે ‘ભગવાનના ભ� હોય તે �ાન, વૈરા�યે કરીને માિયક ઉપાિધને �યાગ કરીને ���પ થયા હોય
તો પણ ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ને િવષે દયા અને �ીિત તેણે યુ� હોય છે.’ અને જ ેભગવાનનો ભ� ન હોય
ને કેવળ આ��ાન ને વૈરા�યે કરીને માિયક ઉપાિધને ટાળીને સ�ા મા� વત�તો હોય, તેને તો સાધનદશાને િવષે
ભગવાનની ઉપાસનાએ રિહત એવા જ ેકેવળ આ��ાની તેના સંગ�પ કુસંગનો પાશ લા�યો છે; માટે ભગવાન અને
ભગવાનના ભ�ને િવષે દયા ને �નેહ થતા નથી. જમે વાયુને ને અિ��ને દુગ�ધનો પાશ લાગે છે તેમ જ તેને તે કુસંગનો
પાશ લા�યો છે, તે કોઈ �કાર ેટળતો નથી. જમે અ��થામા ���પ થયો હતો, પણ એને કુસંગનો પાશ લા�યો હતો;
માટે �ીકૃ�ણ ભગવાન ને તે ભગવાનના ભ� જ ેપાંડવ તેને િવષે દયા ને �નેહ થયા નિહ. તેમ કેવળ જ ેઆ��ાની છે
તે ���પ થાય છે તો પણ તેને કુસંગનો પાશ જતો નથી ને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�માં દયા ને �નેહ થતા નથી.
માટે ભગવાનના ભ�ને તો માિયક ઉપાિધનો સંગ મટી �ય છે તો પણ ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�, તેને િવષે
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અિતશય દયા ને �ીિત વૃિ�ને પામે છે. પણ કોઈ રીતે દયા તથા �ીિત ટળતી નથી, અખંડ રહે છે.” એમ વાતા� કરીને
�ી�મહારાજ ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

81. ગઢડા અં�ય ૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય ને તે �ાન વૈરા�યે યુ� હોય ને િવચારને બળે કરીને પોતાને
બંધન કર ેએવી જ ેમાિયક પદાથ�માં �ીિત તેને ટાળી નાખી હોય, તો પણ એ ભ�ને �ાં સુધી િનિવ�ક�પ સમાિધ થાય
નિહ, �યાં સુધી બાિધતાનુવૃિ� રહી �ય છે. તેણે કરીને િવચારમાં એમ રહે છે જ,ે ‘રખે માર ેમા, બાપ, �ી, છોકરા,
��ય, કુટંુબ, દેહ, ગેહ એમને િવષે �ીિત રહી ગઈ હોય નિહ ?” એમ બીતો રહે છે. જમે કોઈક શૂરવીર પુ�ષ હોય તેણે
પોતાના સવ� શ�ુ મારી નાં�યા હોય તો પણ તે મરલે શ�ુ થકી પણ �ારકે બી �ય છે તથા �વ��માં તે શ�ુને દેખે
�યાર ેબી �ય છે. તેમ તે �ાની ભ�ને પણ જ ેજ ેપદાથ� અંતરમાંથી જૂઠંુ કરી નાં�યું છે ને તેમાંથી �ીિત તોડી નાખી છે
તો પણ બાિધતાનુવૃિ�એ કરીને અંતરમાં માિયક પદાથ�ના બંધન થકી બીક લાગે છે અથવા ધનકલ�ાિદક પદાથ�ની
કોઈક સમે �મૃિત થઈ આવે છે �યાર ેમનમાં બી જવાય છે જ ે‘રખે મને બંધન કર ે!’ એવી રીતે જ ેપદાથ� અંતરમાંથી
અસ�ય કરી ના�યા તે પદાથ�ની �મૃિત થઈ આવે તેને બાિધતાનુવૃિ� કહીએ. તે બાિધતાનુવૃિ� �ાર ેિનિવ�ક�પ
સમાિધ થાય �યાર ેનાશ થાય છે ને એ પુ�ષને ખાધા પીધાની તથા િદવસ રાિ�ની તથા સુખ દુઃખની કશી ખબર
રહેતી નથી. અને �ાર ેએ િનિવ�ક�પ સમાિધમાંથી બારણે નીસર ેને સિવક�પ સમાિધમાં વત� �યાર ેતો બાિધતાનુવૃિ�
રહે ખરી. માટે તે હિરભ�ને તાવ આવે અથવા દેહ પડવાનો સમો થાય �યાર ેબાિધતાનુવૃિ�ને યોગે કરીને ભગવાન
િવના બી� પદાથ�ની પણ �ારકે �મૃિત થઈ આવે અને તે સમામાં જ ેબોલાય તે પણ બર�યા જવેું બોલાય અને ‘ઓય
બાપ, ઓય મા’ એવા વચન પણ બોલાય. �યાર ેજ ેઆ બાિધતાનુવૃિ�ના મમ�ને ન સમજતો હોય તેના �દયમાં તે
હિરભ�નો અવગુણ આવી �ય જ,ે ‘આ ભગવાનનો ભ� કહેવાતો હતો ને અંતકાળે આમ કેમ બરલે છે ?’ અને જે
અવગુણ લેવાય છે, તે બાિધતાનુવૃિ�નો મમ� ���ા િવના લેવાય છે. અને આ સંસારમાં કેટલાક પાપી મનુ�ય હોય ને
તે અંત સમે બોલતા ચાલતા ખબડદાર થકા દેહને મેલે છે અથવા કોઈક િસપાઈ ને રજપૂત હોય ને તેને શરીરમાં ઘા
વાગે એટલે ખબડદાર થકા ને બોલતા ચાલતા મરી �ય છે. માટે ભગવાનથી િવમુખ હોય ને તે ખબડદાર થકો દેહ મૂકે
તો પણ શું તેનું ક�યાણ થાય છે? તેનો તે નરકમાં જ િનવાસ થાય છે. અને ભગવાનનો ભ� હોય તે ભગવાનનું નામ-
�મરણ કરતો થકો દેહ મૂકે અથવા બાિધતાનુવૃિ�ને યોગે કરીને બેશુ� થઈને દેહ મૂકે તો પણ એ ભગવાનનો ભ�
ભગવાનનાં ચરણારિવંદને જ પામે છે.”

82. ગઢડા અં�ય ૫ ( para.9)

પછી શુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “એક તો ભગવાનનો ભ� એવો હોય જ,ે તેને ભગવાનનો િન�ય પણ પિરપ� હોય ને
કામ, �ોધ, લોભ, મોહાિદક જ ેિવકાર તે એકે તેના �દયમાં આવે નિહ, અને બીજો ભ� હોય તેને તો ભગવાનનો
િન�ય પિરપ� હોય પણ કામ, �ોધ, લોભ, મોહાિદક િવકાર ેકરીને અંતરમાં િવ�ેપ થતો હોય. એ બે �કારના ભ�
�ાર ેદેહને મૂકે �યાર ેએ બેય ભ�ને ભગવાનના ધામમાં સરખા સુખની �ાિ� થાય છે કે અિધક �યૂન સુખની �ાિ�
થાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનના ભ�ને ભગવાનનો િન�ય પણ પિરપૂણ� હોય ને કામ, �ોધ,
લોભાિદકે કરીને િવ�ેપને ન પામતો હોય ને અિતશય �યાગી ને અિત વૈરા�યવાન ને અિત આ�િન�ાવાળો હોય અને
જો તે ��ય� �ીકૃ�ણ ભગવાનની મૂિત� િવના કાંઈક બીજંુ ઈ�છે તો તેને �યૂન સુખની �ાિ� થાય છે. અને બીજો જે
ભ� છે તેને પણ ભગવાનનો િન�ય તો પિરપૂણ� છે તો પણ �દયમાં કામ, �ોધ, લોભ, મોહાિદકનો િવ�ેપ આવે �યારે
પોતાના �દયમાં દાઝ થાય ને ભગવાન જ ે��ય� �ીકૃ�ણ તેની મૂિત� િવના બી� કોઈ પદાથ�ને ઈ�છે નિહ. તેને
આ�િન�ા, વૈરા�ય જો થોડાં હોય તો પણ એ દેહ મૂકીને ભગવાનના ધામમાં બહુ મોટા સુખને પામે છે. શા માટે જ,ે
�થમ ક�ો જ ેભ� તે ઉપરથી તો �યાગી ને િન�કામી જણાય છે, પણ ભગવાનની મૂિત� િવના બી� આ�દશ�નાિદક
�ાિ�ની �દયમાં ઈ�છા છે માટે એ સકામ ભ� કહેવાય અને એને પરલોકને િવષે જ�ર �યૂન સુખની �ાિ� થાય છે.
અને જ ેબીજો ભ� ક�ો તે ઉપરથી તો સકામ જવેો જણાય પણ એ ભ� ભગવાનની મૂિત� િવના અંતરમાં બીજંુ કાંઈ
ઈ�છતો નથી અને ભગવાનની મૂિત� િવના બી� સુખની ઈ�છાનો જો ઘાટ થઈ �ય તો અિતશય મનમાં દાઝે છે; માટે
એ િન�કામ ભ� કહેવાય. તે �ાર ેદેહને મૂકે �યાર ેબહુ મોટા સુખને પામે છે ને ભગવાનનો પાષ�દ થાય છે અને
�ીકૃ�ણ ભગવાનની મૂિત�ને િવષે અિતશય �ીિતએ યુ� થાય છે.”

83. ગઢડા અં�ય ૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિનમંડળને �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય તેને એવો �ો ઉપાય છે જ,ે જણેે કરીને સદા
સુખી રહેવાય ?” પછી મોટા મોટા સાધુ હતા તેણે જવેું જનેે સમ�યું તેણે તેવો ઉ�ર કય�. પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “એનો ઉ�ર તો એમ છે જ,ે જ ેભગવાનના ભ�ને એક તો �ઢ વૈરા�ય હોય, અને બીજો અિતશય �ઢ �વધમ� હોય,
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અને જણેે એ બે સાધને કરીને સવ� ઇિ��યોને �તીને પોતાને વશ કયા� હોય, અને જનેે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને
િવષે અિતશય �ીિત હોય, અને જનેે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને િવષે અિતશય િમ�ભાવ વત�તો હોય, અને જ ેકોઈ
િદવસ ભગવાન કે ભગવાનના ભ� થકી ઉદાસ થાય નિહ, અને જ ેભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને સંગે જ રા� રહે
પણ કોઈ િવમુખ �વની સોબત ગમે નિહ, એવા જ ેહિરભ�ના લ�ણ હોય તે આલોકને િવષે તથા પરલોકને િવષે
સદાય સુિખયો રહે છે. અને વૈરા�ય ને �વધમ� તેણે કરીને જણેે પોતાનાં ઇિ��યોને વશ ન કયા� હોય તો તે ભગવાન તથા
ભગવાનના ભ�ને સંગે ર�ો થકો પણ દુઃિખયો રહે છે. શા માટે જ,ે જણેે પોતાની ઇિ��યો ન �તી હોય તેને કોઈ
ઠેકાણે સુખ થાય નિહ અને ભગવાનની ભિ� કરતો હોય તો પણ �ાર ેઇિ��યો િવષયમાં તણાઈ �ય �યાર ેતે
હિરભ�ના �દયમાં અિત દુઃખ થાય છે. માટે સવ� પોતાનાં ઇિ��યોને �તીને વશ કર ેતે જ સદા સુિખયો રહે છે. અને
જણેે સવ� ઇિ��યોને �તીને વશ કયા� હોય તેને જ વૈરા�યવાન ને ધમ�વાળો �ણવો, પણ જનેા ઇિ��યો વશ ન થયા
હોય તેને વૈરા�યવાન ને ધમ�વાળો ન �ણવો. અને જ ેવૈરા�યવાન ને ધમ�વાળો હોય તેને તો સવ� ઇિ��યો િનયમમાં
હોય અને તે સદાય સુિખયો હોય.”

84. ગઢડા અં�ય ૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� હિરભ�ને ક�ું જ,ે “જ ેઅમારા મોટા મોટા પરમહંસ છે તેની જવેી િ�થિત છે ને સમજણ છે તે
અમે તમને બાઈ-ભાઈ સવ�ને કહીએ, તેને સાંભળીને પછી જવેી રીતે તમે સવ� વત�તા હો ને જવેી તમને િ�થિત હોય તેવી
રીતે તમે કહી દેખાડજો.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમારા મુિનમંડળમાં જ ેમોટા મોટા સંત છે તેને એમ
વત� છે જ,ે પોતાના �દયને િવષે જ ે�ણપણું છે તે ભગવાનના ધામનો દરવાજો છે. તે દરવા� ઉપર સવ� સંત ઊભા છે.
જમે રા�ના ચાકર છે, તે રા�ના ઘરને દરવાજ ેઊભા ર�ા થકા કોઈ ચોરચકારને રા� પાસે જવા દેતા નથી. અને તે
રા�ના ચાકરને એમ િહંમત રહે છે જ,ે ‘કોઈ રા� પાસે િવ�ન કરવા �ય તો તેના કટકા કરી નાંખીએ, પણ કોઈ રીતે
રા� સુધી પૂગવા દઈએ નિહ.’ એવી રીતે િહંમત સિહત ઢાલ, તરવાર બાંધીને ઊભા રહે છે. તેમ આ સવ� સંત છે તે
�ણપણા�પ જ ેભગવાનના ધામનો દરવાજો �યાં ઊભા રહે છે અને એ �ણપણાને માંહી જ ેઅ�રધામ તેમાં
ભગવાન છે તેના દશ�ન કર ેછે અને તે ભગવાન ભેળુ પોતાના �દયને િવષે ધન, �ી આિદક જ ેમાિયક પદાથ� તેને
પેસવા દેતા નથી. અને કોઈ જોર ેકરીને માિયક પદાથ� �દયમાં પેસવા આવે તો તેનો નાશ કરી નાખે છે, પણ કોઈ રીતે
જ ેઠેકાણે ભગવાનને �દયમાં ધાયા� છે તે ઠેકાણે પેસવા દેતા નથી અને શૂરવીરની પેઠે સાવધાન થકા ઊભા રહે છે.
અને હાિન, વૃિ�, સુખ, દુઃખ, માન, અપમાન આિદક અનંત �તના િવ�ન આવે, તેણે કરીને પોતાના મુકામથી ડગતા
નથી. �યાર ેકોઈ આશંકા કર ેજ,ે ‘�યાંથી ડગતા નથી �યાર ેદેહની િ�યા જ ેખાનપાનાિદક તેને કેમ કરતા હશે ? તો તે
��ાંતે કરીને કહીએ છીએ જ,ે જમે પાિણયારી હોય તે કૂવા ઉપર જળ િસંચવા �ય છે, �યાર ેકૂવાના કાંઠા ઉપર પગ
મૂ�ો હોય તેની પણ સૂરત રાખે જ,ે ‘રખે કૂવામાં પડી �ઉં !’ અને બી� વૃિ�એ કરીને કૂવામાંથી પાણી િસંચે છે.
વળી બીજંુ ��ાંત-જમે કોઈક પુ�ષ ઘોડે ચ�યો હોય, �યાર ેઘોડાના પ�ગડામાં પગ હોય �યાં પણ સૂરત રાખે અને
ઘોડાની લગામ પકડી હોય �યાં પણ સૂરત રાખે અને દોડતાં થકા વાટમાં ઝાડ આવે, ખાડો આવે, પથરો આવે �યાં પણ
સૂરત રાખે. એવી રીતે આ સવ� સાધુ છે તે અંતર સ�મુખ �િ� રાખીને ભગવાનની સેવામાં પણ રહે છે ને દેહની િ�યા
પણ કર ેછે ને પોતાની િ�થિતમાંથી ડગતા નથી.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેમોટા મોટા જ ેસંત તેની િ�થિત કહી
દેખાડી ને પછી એમ બો�યા જ,ે “તમાર ેસવ�ને પણ એવી રીતે અંતર સ�મુખ �િ� રાખીને િનરંતર ભગવાનની સેવામાં
રહેવું અને ભગવાન િવના બી� પદાથ� વહાલા થવા દેવા નિહ. એ વાતની અિતશય સાવધાની રાખવી. અને જમે
રા�નો ચાકર છે તે રા� પાસે ગાફલ થઈને ઊભો હોય તો રા� પાસે ચોરચકાર જઈ પૂગે, �યાર ેએ ચાકરની ચાકરી
ખોટી થાય. તેમ હિરભ�ને પણ ભગવાન િવના બી� પદાથ�માં �ીિત થઈ �ય તો જ ેઠેકાણે પોતાના �દયને િવષે
�ણપણામાં ભગવાન ર�ા છે તે ઠેકાણે ધન, �ી આિદક બી� પદાથ� પણ પેસી �ય, �યાર ેએની ભિ� ખોટી થઈ
�ય. માટે પોતાની ભિ�ને િનિવ��ન રાખીને જ ેપરમે�રના ચરણારિવંદને પામવાને ઈ�છે તેને �ણપણા�પ જે
ભગવાનના ધામનો દરવાજો, તેને િવષે સાવધાન થઈને રહેવુ અને ભગવાન િવના બી� પદાથ� �યાં પેસવા દેવા નિહ.”
એવી રીતે �ી�મહારાજ ેપોતાના સવ� ભ�જનને િશ�ાનાં વચન ક�ા.

85. ગઢડા અં�ય ૧૧ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જવેી િનિવ�ક�પ સમાિધને િવષે ભગવાનના ભ�ને શાંિત રહે છે, તેવી એ સમાિધ
િવના પણ શાંિત રહે એવો શો ઉપાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “જવેી પોતાના દેહને િવષે આ�બુિ� ને �ઢ
�ીિત રહે છે તેવી જ ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ને િવષે આ�બુિ� ને �ઢ �ીિત રહે, તો જવેી િનિવ�ક�પ
સમાિધમાં શાંિત રહે છે તેવી શાંિત એ સમાિધ િવના પણ સદાય ર�ા કર,ે એ જ એનો ઉ�ર છે.”

86. ગઢડા અં�ય ૧૧ ( para.5)
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પછી વળી �ી�મહારાજ ેપરમહંસ ��યે �� પૂ�ો જ,ે “�નકી�ને રામચં��એ વનવાસ દીધો �યાર ે�નકી�એ
અિતશય િવલાપ કરવા માં�યો. �યાર ેલ�મણ� પણ અિતશય િદલગીર થયા. પછી સીતા� લ�મણ� ��યે બો�યા
જ,ે “હંુ મારા દુઃખ સા� નથી રોતી, હંુ તો રામચં��ના દુઃખ સા� રોઉં છંુ. શા માટે જ,ે રઘુનાથ� અિત કૃપાળુ છે. તે
લોકાપવાદ સા� મને વનમાં મૂકી, પણ હવે એમ િવચારતા હશે જ,ે ‘સીતાને મ� વગર વાંકે વનમાં મૂકી છે.’ એમ
�ણીને કૃપાળુ છે તે મનમાં બહુ દુઃખ પામતા હશે, માટે રામચં��ને કહે�ો જ,ે સીતાને તો કાંઈ દુઃખ નથી ને
વા�મીક ઋિષના આ�મમાં જઈને સુખે તમા�ં ભજન કરશે. માટે તમે સીતાને દુઃખે કરીને કાંઈ દુઃખ પામશો મા.” એમ
સીતા�એ લ�મણ� સંગાથે કહી મોક�યું, પણ કોઈ રીતે રામચં��નો અવગુણ લીધો નિહ. એવી રીતે જ ેભગવાન ને
ભગવાનના ભ�નો કોઈ રીતે અવગુણ લે નિહ અને વૈરા�ય ને ધમ� તે તો સામા�યપણે હોય; એક હિરભ� તો એવો છે
અને બીજો હિરભ� છે તેને તો વૈરા�ય અને ધમ� તો અિત આકરાં છે પણ સીતા�ના જવેી સમજણ નથી. એ બે
�કારના હિરભ� છે, તેમાં કયા સંઘાથે અિતશય �ીિત રાખીને સોબત કરવી ?” પછી ચૈત�યાનંદ�વામીએ ક�ું જ,ે
“ધમ� ને વૈરા�ય જો સામા�યપણે હોય તો પણ જનેી �નકી�ના જવેી સમજણ હોય તેનો જ અિતશય �ીિત કરીને
સમાગમ કરવો, પણ અિતશય વૈરા�ય અને ધમ�વાળો હોય ને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેતો હોય તો
તેનો સંગ કરવો નિહ.” પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “યથાથ� ઉ�ર થયો.”

87. ગઢડા અં�ય ૧૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પોતાના ભ�જનને િશ�ા કરવાને અથ� વાતા� કરતા હવા જ,ે “જનેે પોતાનું ક�યાણ ઈ�છવું તેને
કોઈ �કારનું માન રાખવું નિહ જ,ે ‘હંુ ઉ�ચ કુળમાં જ�મ પા�યો છંુ, કે હંુ ધનાઢ� છંુ, કે હંુ �પવાન છંુ, કે હંુ પંિડત છંુ.’
એવું કોઈ �કારનું મનમાં માન રાખવું નિહ. અને ગરીબ સ�સંગી હોય તેના પણ દાસાનુદાસ થઈ રહેવું. અને ભગવાન
તથા ભગવાનના ભ� તેનો જનેે અવગુણ આ�યો હોય ને તે સ�સંગી કહેવાતો હોય તો પણ તેને હડકાયા �ાન જવેો
�ણવો. જમે હડકાયા �ાનની લાળ જનેે અડે તેને પણ હડકવા હાલે, તેમ જનેે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો
અવગુણ આ�યો હોય, તે સાથે જ ેહેત રાખે અથવા તેની વાત સાંભળે, તો તે હેતનો કરનારો ને વાતનો સાંભળનારો
પણ િવમુખ સરખો થાય. અને વળી જમે �યરોગ થયો હોય તે કોઈ ઔષધે કરીને મટે જ નિહ, તેમ જનેે ભગવાન ને
ભગવાનના ભ�નો અવગુણ આ�યો હોય તેના �દયમાંથી �ારયે આસુરી મિત ટળે નિહ. અને અનંત ��હ�યા કરી
હોય, ને અનંત બાળહ�યા કરી હોય, ને અનંત �ીહ�યા કરી હોય, ને અનંત ગૌહ�યા કરી હોય, ને અનંત ગુ��ીનો સંગ
કય� હોય તેનો પણ કોઈ કાળે છૂટકો થાય ને શા�માં તે પાપ છૂ�ાના ઉપાય પણ ક�ા છે. પણ ભગવાન ને
ભગવાનના ભ�ના અવગુણ લેવાવાળાને કોઈ શા�માં એ પાપ છૂ�ાનો ઉપાય ક�ો નથી. અને ઝેર ખાય અથવા
સમુ�માં પડે અથવા પવ�તથી પડે અથવા કોઈ રા�સ મળે ને ખાઈ �ય તો એક જ વાર મરવું પડે અને જ ેભગવાન ને
ભગવાનના ભ�નો �ોહી હોય તેને તો અનંત કોિટ ક�પ સુધી મરવું પડે ને અવતરવું પડે. અને વળી ગમે તેવો શરીરમાં
રોગ થયો હોય ને તેણે કરીને શરીર પડે અથવા કોઈ શ�ુ મળે ને શરીરનો નાશ કરી નાંખે, પણ �વનો નાશ થતો
નથી. અને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો �ોહ કયા�થી તો �વનો પણ નાશ થઈ �ય છે. �યાર ેકોઈ કહેશે જ,ે
‘�વનો નાશ કેમ થતો હશે ?’ તો �યાં ��ાંત-જમે હીજડો હોય તે પુ�ષ પણ ન કહેવાય ને �ી પણ ન કહેવાય, એ તો
કેવળ વૃંદલ કહેવાય. તેમ જ ેભગવાન ને ભગવાનના ભ�ના �ોહનો કરનારો હોય તેનો �વ પણ એવો નકારો થઈ
�ય જ,ે ‘કોઈ િદવસ પોતાના ક�યાણના ઉપાયને કરી જ શકે નિહ.’ માટે એનો �વ નાશ થઈ ગયો �ણવો. એમ
�ણીને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો �ોહ કરવો જ નિહ. અને વળી પોતાના દેહના જ ેસગાંસંબંધી હોય ને તે
સ�સંગી હોય તો પણ તેમાં અિતશય હેત રાખવું નિહ. જમે દૂધ સાકર હોય ને તેમાં સપ�ની લાળ પડી હોય ને તેનું જે
પાન કર ેતેના �ાણ �ય, તેમ પોતાનાં દેહના જ ેસગાં સંબંધી હોય ને તે હિરભ� હોય તો પણ તેમાં દેહના સંબંધ�પ
સપ�ની લાળ પડી છે, માટે તેમાં હેતના કરનારાનું જ�ર અક�યાણ થાય છે. એમ �ણીને જનેે પોતાનું ક�યાણ ઈ�છવું
હોય તેને દેહના જ ેસગાં સંબંધી હોય તે સાથે હેત રાખવું નિહ. એમ સંસારમાંથી િન�પૃહ થઈને ભગવાનનાં
ચરણારિવંદમાં �ીિત રાખીને ભગવાનનું ભજન કયા� કરવું. આ જ ેઅમે વાત કરી છે તેને જ ેઅંતરમાં રાખે તેને કોઈ રીતે
ક�યાણના માગ�માં િવ�ન થાય જ નિહ અને આ જ ેવાત તે કરામત જવેી છે.” એમ કહીને �ી�મહારાજ ેવાતા�ની
સમાિ� કરી.

88. ગઢડા અં�ય ૧૩ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે અમાર ેભગવાનને િવષે િન�ા રહે છે તેમ અમે કહીએ જ,ે અમાર ેતો ગમે તેવું સુખ
દુઃખ આવે તથા સંપત્ િવપત્ આવે તેમાં એમ રહે છે જ,ે એક તો ભગવાનની અિતશય મો�પ �ણીએ છીએ, તેણે
કરીને આ સંસારમાં મોટા મોટા રા�ની સમૃિ� ને રા�લ�મી, તેને જોઈને લેશમા� પણ અંતરમાં તેનો ભાર આવતો
નથી. અને એમ સમ�એ છીએ જ,ે ‘આપણે તો ભગવાન થકી કાંઈ અિધક નથી અને આપણું મન છે તે ભગવાનના
ચરણારિવંદમાં ચોટા�યું છે.’ અને ભગવાન સંઘાથે એવી �ઢ �ીિત કરી છે જ,ે તે �ીિતને કાળ, કમ�, માયામાંથી કોઈએ
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ટાળવાને અથ� સમથ� નથી અને પોતાનું મન એ �ીિત ટાળવાને કર ેતો પણ ભગવાનમાંથી એ �ીિત ન ટળે, એવી
રીતનો �ઢાવ છે. તે ગમે તેવું સુખ દુઃખ આવે છે તોય નથી ટળતો અને �વાભાિવક મનમાં એવી �િચ રહે છે જ,ે ‘શહેર
હોય કે મેડી હોય કે રાજદરબાર હોય �યાં તો ગમે જ નિહ. અને વન હોય, પવ�ત હોય, નદી હોય, ઝાડ હોય, એકાંત
ઠેકાણું હોય �યાં અિતશય ગમે છે. ને એમ �ણીએ છીએ જ,ે ‘એકાંતમાં બેસીને ભગવાનનું �યાન કરીએ તો સા�.’
એવી સદાય �િચ રહે છે. અને �ાર ેઅમને રામાનંદ �વામીનું દશ�ન નહોતું થયું �યાર ેમુ�ાનંદ �વામી સંગાથે અમે
એમ ઠરાવ કરી રા�યો હતો જ,ે ‘મને રામાનંદ �વામીનું દશ�ન કરાવો તો આપણે બે જણ વનમાં જઈને ભગવાનનું
અખંડ �યાન કયા� કરીશું અને કોઈ િદવસ વ�તીમાં તો આવીશું જ નિહ.’ એમ મનનો ઠરાવ હતો. તે હમણાં પણ મન
એવું ને એવું જ વત� છે. અને ભગવાનનાં જ ેભ� તેમાં તો એવું �ઢ હેત છે તેને કાળ, કમ� ને માયા તેમાંથી કોઈએ
ટાળવાને સમથ� નથી અને પોતાનું મન ટા�યાનું કર ેતોય પણ �દયમાંથી ટળે જ નિહ. એવી ભગવાન ને ભગવાનના
ભ� સંઘાથે અિતશય �ીિત છે. અને અમે કેટલીક વાર સ�સંગમાંથી જવાને અથ� ઉદાસ થયા છીએ પણ ભગવાનના
ભ�નો સમૂહ જોઈને ટ�ા છીએ, તે કોઈ રીતે મૂકીને જવાતું નથી. અને જનેે હંુ ભગવાનનો ભ� ન �ણું તે ઠેકાણે
તો મને રા�યાના કોિટ ઉપાય કર ેતોય ન જ રહેવાય અને ગમે તેવી અમારી શુ�ૂષા કર ેતોય અભ� સંઘાથે અમારે
બને નિહ. એવી રીતે ભગવાન અને ભગવાનના ભ� સંગાથે અમે અમારા મનને અિતશય �ીિતએ કરીને જોડી રા�યું
છે અને તે ભગવાન િવના બીજંુ કોઈ પદાથ� વહાલું રા�યું નથી; માટે શા સા� ભગવાનમાં �ીિત નિહ રહે ? અને
ભગવાનનાં કથા કીત�નાિદક કરતા હોઈએ �યાર ેતો એવી મ�તાઈ આવે છે જ,ે ‘�ણીએ, દીવાના થઈ જવાશે.’ અને
જટેલો િવવેક રહે છે તે તો કોઈક ભ�જનના સમાસને અથ� રહે છે પણ મનમાં તો એવી ને એવી જ ખુમારી રહે છે અને
ઉપરથી તો લોકને મળતો �યવહાર રાખીએ છીએ.

89. ગઢડા અં�ય ૧૩ ( para.4)

અને તે ભગવાન છે તે જ આ દેહના �વતા�વનારા છે. તે ગમે તો દેહને હાથીએ બેસારો ને ગમે તો બંદીખાનામાં નંખાવો
અને ગમે તો આ દેહમાં કોઈક મોટો રોગ �ેરો, પણ કોઈ િદવસ ભગવાન આગળ એવી �ાથ�ના કરવી નથી જ,ે ‘હે
મહારાજ ! આ મા�ં દુઃખ છે તેને ટાળો.’ શા માટે જ,ે આપણે પોતાના દેહને ભગવાનના ગમતામાં વતા�વવો છે; તે જમે
એ ભગવાનનું ગમતું હોય તેમ જ આપણને ગમે છે, પણ ભગવાનના ગમતા થકી પોતાનું ગમતું લેશમા� પણ નોખું
રાખવું નથી. અને આપણે �ાર ેતન, મન, ધન ભગવાનને અપ�ણ કયુ� �યાર ેહવે ભગવાનની ઈ�છા તે જ આપણું
�ાર�ધ છે. તે િવના બીજંુ કોઈ �ાર�ધ નથી. માટે ભગવાનની ઈ�છાએ કરીને ગમે તેવું સુખ-દુઃખ આવે, તેમાં કોઈ રીતે
અકળાઈ જવું નિહ ને જમે ભગવાન રા� તેમ જ આપણે રા� રહેવું. અને આવી રીતની જ ેભગવાનને િવષે �ઢ �ીિત,
તેણે યુ� એવો જ ેએ ભ� તેના જ ેધમ�, �ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તેની ર�ાને તો એ ભગવાન પોતે જ કર ેછે. અને
�ારકે દેશકાળના િવષમપણે કરીને બાહેરથી તો તે ધમા�િદકના ભંગ જવેું જણાતું હોય, પણ તે ભ�ના અંતરમાં તો
ધમા�િદકનો ભંગ થતો જ નથી.” એવી રીતે �ી�મહારાજ પોતાને ઉપદેશે કરીને જ ેભગવાનના અિત �ઢ ભ� હોય
તેને જમે સમજવું ઘટે અને જમે ભગવાનમાં �ઢ �ીિત કરી જોઈએ તે સવ� વાતા� કરી દેખાડતા હવા.

90. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “કીત�નભિ�ની સમાિ� કરો ને ��-ઉ�ર કરીએ,” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ હાથ
જોડીને પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ! પરમે�ર થકી તો બીજંુ કાંઈ સાર વ�તુ નથી, તો પણ એ પરમે�રમાં એ �વને કેમ �ઢ
�ીિત થતી નથી ? એ �� છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એને િવવેક નથી. જો િવવેક હોય તો એમ િવચાર થાય
જ,ે માર ેતો ��ચય��ત છે તો પણ �ીના સુખની તૃ�ણા �દયમાંથી ટળતી નથી તે એ બહુ ખોટંુ છે. અને તે �ીનું સુખ
તો ચોરાશી લાખ યોિનમાં �ાં �ાં જ�મ ધયા� �યાં �યાં સવ�� �ા� થયું છે; તે પણ મનુ�ય દેહથી અિધક �ા� થયું છે.
કેમ જ,ે એ �વ બકરો થયો હશે �યાર ેહ�ર બકરીઓને પોતે એકલો ભોગવતો હશે અને �ાર ેઘોડો કે પાડો કે સાંઢ
કે બૂિઢયો વાનરો ઈ�યાિદક પશુના દેહને પા�યો હશે �યાર ેતેને િવષે પોતપોતાની �િતની અિતશય �પવાન ને
યૌવનવાન એવી અનંત �ીઓ તે એકેએક એને મળી હશે. અને તેમાં કાંઈ �ાર�ધનું કારણ નથી ને ભગવાનની કૃપાનું
પણ કારણ નથી; એ તો સહેજ ેમળી હતી. અને વળી પણ જો ભગવાનનું ભજન નિહ કર ેતો જ ેજ ેયોિનમાં જશે �યાં
�યાં અનંત �ીઓ �ા� થશે. ને તેમાં કોઈ દેવતાનું પણ સેવન-પજૂન નિહ કયુ� જોઈએ ને કોઈ મં�નો પણ જપ નિહ
કય� જોઈએ; એ તો સહેજ ેજ તે �ીઆિદકનાં સુખને પામશે. અને આ �વે કેટલીક વાર દેવતા થઈને દેવલોકના પણ
સુખ ભોગ�યા છે ને કેટલીક વાર ચ�વત� રા� થઈને પૃ�વીમાં પણ અનંત સુખ ભોગ�યા છે તો પણ એ �વને
�ીઆિદક જ ેપદાથ� છે તેને ભોગ�યાની તૃ�ણા ટળતી નથી. ને �ીઆિદકનું જ ેસુખ છે તેનું અિતશય દુલ�ભપણું �ણે
છે ને તેનું અિત માહા��ય �ણીને તેમાં �ીિત કર ેછે, તે �ીિત કોઈ રીતે ટાળી ટળતી નથી; એ પાપે કરીને પરમે�રમાં
�ઢ �ીિત થતી નથી. અને એવી મિલન વાસના આ �વને થાય છે તે અમે નજર ેદીઠી છે. �ાર ેઅમે નાના હતા �યારે
અયો�યાપુરીમાં એક િશવનું મંિદર હતું, તેમાં જઈને અમે સૂતા. �યાં એક કાય�થ િન�ય િશવનું પજૂન કરવાને આવતો.
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તે િશવની પ�ૂ કરીને ગાલ વ�ડીને િશવ પાસે એમ વર માગતો જ,ે ‘હે મહારાજ ! હે િશવ� ! મને કોઈ િદવસ
મનુ�યનો અવતાર દેશો મા. શા માટે જ,ે મનુ�ય દેહમાં તો તાંબું ખાઈ ખાઈને મરી ગયા, પણ �ીનું સુખ સારી પેઠે
ભોગવાતું નથી. માટે હે િશવ� ! મને તો જ�મોજ�મ લંબકણ�નો જ અવતાર દે�ો, જ ેલાજમયા�દા મૂકીને સારી પેઠે
�ીનું સુખ તો ભોગવીએ !’ એમ િન�ય િશવ� પાસે વર માગતો. એવી રીતે આ �વના �દયમાં પાપ�પ વાસના થાય
છે, માટે એને કોઈ રીતે પરમે�રમાં �ીિત થતી નથી.”

91. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ વળી પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! જનેે એવો અિતશય અિવવેક હોય તેને તો ભગવાનમાં �ીિત ન
થાય, પણ જનેે એમ જણાતું હોય જ,ે ‘ભગવાન સવ� સુખના િનિધ છે ને ભગવાન િવના બી� પદાથ� છે તે તો કેવળ
દુઃખદાયી જ છે.’ તો પણ તેને ભગવાનમાં �ીિત નથી થતી તેનું શું કારણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ
�વને પૂવ�જ�મને િવષે અથવા આ જ�મને િવષે કોઈક અિતશય ભૂંડા જ ેદેશ, કાળ, સંગ ને િ�યા તેનો યોગ થઈ ગયો
છે; તેણે કરીને અિતશય તી�ણ કમ� થયા છે, તે ભૂંડા કમ�નો એના િચ�માં પાશ લા�યો છે, માટે સાર-અસારને �ણે છે
તો પણ એને અસારનો �યાગ કરીને પરમે�રને િવષે �ઢ �ીિત થતી નથી. અને જવેી રીતે ભૂંડા દેશ, કાળ, િ�યા અને
સંગ તેને યોગે કરીને ભૂંડા કમ�નો િચ�માં પાશ બેઠો, તેવી રીતે અિતશય પિવ� દેશ, પિવ� કાળ, પિવ� િ�યા અને
પિવ� સંગ; તેને યોગે કરીને અિતશય તી�ણ જો સુકૃત કમ� થાય તો તેને યોગે કરીને અિત તી�ણ જ ેભૂંડા પાપકમ� તેનો
નાશ થઈ �ય છે; �યાર ેએને ભગવાનને િવષે �ઢ �ીિત થાય છે. એ ��નો એ જ ઉ�ર છે.”

92. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.8)

પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જનેે બાળ અવ�થા હોય અથવા યૌવન અવ�થા હોય, તેને કેવા પુ�ષનો સંગ
રાખવો ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેવયે કરીને પણ વૃ� હોય અને ધમ�, �ાન ને વૈરા�ય જનેે �ઢ હોય અને
ભગવાનને િવષે પણ �ઢ �ીિત હોય, તેવા પુ�ષનો સંગ �ીિતએ કરીને એ બેય જણાને કરવો.”

93. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.10)

પછી િશવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનનો ભ� તો હોય પણ જનેે �ી�મહારાજ ેક�ું એવો જ ેસાર-અસારનો
િવવેક તે ન હોય ને વૈરા�ય પણ ન હોય, તેને એવો િવવેક તથા ભગવાન િવના બી� પદાથ�માં વૈરા�ય તે કેમ થાય ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો �થમ જ ભગવાનમાં �ઢ હેત થઈ �ય તો િવવેક ને વૈરા�ય તે હેતને યોગે કરીને
�કટ થાય છે. અને જનેે જ ેપદાથ�માં હેત થાય છે તેને હેત કહીએ અથવા કામના કહીએ. તે જ ેજ ેપદાથ�માં હેત હોય ને
તેમાં જો કોઈક અંતરાય કર ેતો તે ઉપર �ોધ થઈ �ય છે. તે માણસના દેહમાં તો થાય પણ પશુને પણ �ોધ થઈ �ય
છે. જમે પાડો હોય તે કામનાએ કરીને ભ�સ ઉપર આસ� થયો હોય ને બીજો પાડો આવે તો તેને મારી નાંખે છે, એવી
રીતે પશુ-પ�ીમાં સવ�� દેખાય છે. તેમ જનેે ભગવાનને િવષે �ઢ �ીિત હોય તેને જ ેપદાથ� તે �ીિતમાં અંતરાય કરવા
આવે તો તે ઉપર તુરત �ોધ થઈ �ય ને તે પદાથ�નો ત�કાળ �યાગ કર.ે માટે જો ભગવાનમાં �ઢ હેત હોય તો એની મેળે
જ વૈરા�ય ને િવવેક થઈ આવે છે.”

94. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.13)

પછી ભગવદાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જ ેભ�જનના મનને િવષે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નું અખંડ માહા��ય
હોય તે બી�ને કેમ જણાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેા મનને િવષે ભગવાનનું ને ભગવાનના ભ�નું
અખંડ માહા��ય હોય તે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ની િન�કપટ- ભાવે �ીિતએ કરીને સેવા કર ેને દેહે કરીને સવ�
સંતને પગે લાગે; અને કોઈક સંત માંદા હોય તો તેનું માથું દાબે, પગ દાબે ને ખાધા-પીધાની ખબર રાખે; અને પોતાની
પાસે પોતાને મનગમતી વહાલી વ�તુ આવે તો તે સંતને આપીને પછી પોતાના કામમાં વાપર.ે એવી રીતે મન-કમ�-વચને
કરીને જ ેવત� તેના અંતરમાં ભગવાનનું ને સંતનું માહા��ય અખંડ છે એમ �ણવું.”

95. ગઢડા અં�ય ૧૬ ( para.2)

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

96. ગઢડા અં�ય ૧૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જણેે સંસારનો �યાગ કય� હોય એવા જ ેહિરભ� તેને બે કુલ�ણ છે, તે આ સ�સંગને
િવષે શોભવા દેતા નથી. તેમાં એક તો કામના અને બી� પોતાના કુટંુબીને િવષે �ીિત. અને એ બે કુલ�ણ જમેાં હોય
તે તો અમને પશુ જવેો જણાય છે. તેમાં પણ જનેે પોતાના સંબંધીમાં વધુ હેત હોય તેનો તો અમાર ેઅિતશય અવગુણ
આવે છે. માટે જણેે સંસાર �યાગ કય� હોય તેને તો લેશમા� પણ પોતાના સંબંધી સાથે હેત ન રા�યું જોઈએ. શા માટે,
જ ેપંચ મહાપાપ છે તે થકી પણ દેહના સંબંધીમાં હેત રાખવું તે વધુ પાપ છે. માટે જ ેભગવાનનો �યાગી ભ� હોય તેને
તો આ દેહ થકી ને દેહના સંબંધી થકી પોતાનો ચૈત�ય જુદો ���ો જોઈએ જ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ અને માર ેકોઈ સાથે
લેશમા� સંબંધ નથી.’ અને દેહના સંબંધી છે તે તો ચોરાશી લાખ �તની હાર ેગ��ા જોઈએ, અને તે સંબંધીને
સ�સંગી �ણીને તેનું માહા��ય સમજવા �ય તો એક તો સંબંધનું હેત જ હોય ને વળી તેનું હિરભ�પણાનું માહા��ય
સમજ,ે પછી ભગવાન અને ભગવાનના ભ�થી સંબંધીમાં વધુ હેત બંધાય �ય છે. માટે જમેાં �વાભાિવક હેત ર�ું જ
છે એવા જ ેપોતાના સંબંધી તેને હિરજન �ણીને જો તેમાં હેત કર,ે તો તેનો જ�મ ખરાબ થઈ �ય છે. અને વળી દેહનો
સંબંધી ન હોય પણ જ ેપોતાની સેવા-ચાકરી કરતો હોય તેમાં પણ �વાભાિવક હેત થઈ �ય છે. માટે જ ેસમજુ હોય
તેને પોતાની ચાકરી કરતો હોય ને તે હિરભ� હોય તો પણ તેને િવષે હેત ન રાખવું. જમે દૂધ ને સાકર હોય તેમાં સપ�
મોઢંુ ના�યું હોય, તો તે પણ ઝેર કહેવાય. તેમ જમેાં સેવાચાકરી�પ �વાથ� ભ�યો હોય ને તે હિરભ� હોય, તો પણ
તેમાં તે પોતાનો �વાથ� લઈને હેત ન રાખવું. શા માટે જ,ે પોતાના �વને એ થકી બંધન થાય છે અને જમે ભગવાનનું
િચંતવન થાય તેમ જ જમેાં પોતાનો �વાથ� હોય તેનું પણ િચંતવન થવા માંડે. એ જ એને ભગવાનના ભજનમાં િવ�ન
કહેવાય. જમે ભરત�ને મૃગલીનું બ�ચું તે જ અિવ�ા-માયા�પ થયું. એવી રીતે જ ેજ ેભગવાનના ભજનમાં
અંતરાય�પ થતા હોય તેનો ભગવાનના ભ�ને અિવ�ા�પ �ણીને અિતશય �યાગ કરવો. અને આ �કરણની જે
વાતા� તેને સંતમંડળ તથા સાં�યયોગી હિરભ� સમ�ત તેમને િન�ય ��યે કહેવી ને સાંભળવી. તેની િવગત જ,ે જનેા
મંડળમાં જ ેમોટેરો હોય તેને િન�ય ��યે આ વાત કરવી અને બી�ને સાંભળવી. અને જ ેમોટેરો હોય ને જ ેિદવસ વાત
ન કર,ે તો તેને તે િદવસ ઉપવાસ કરવો. અને જ ે�ોતા હોય ને તે ��ાએ કરીને આ ભગવાનની વાત સાંભળવા ન
આવે, તો તેણે પણ ઉપવાસ કરવો. અને આ વચનને અિતશય �ઢ કરીને રાખ�ો.”

97. ગઢડા અં�ય ૨૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ એમ બો�યા જ,ે “જવેું �ેમલ�ણા ભિ�એ યુ� આ કીત�નને િવષે હિરજનનું અંગ ક�ું છે, એવું તો
ઝીણાભાઈનું અંગ છે તથા પવ�તભાઈ ને મૂળ� એનાં પણ એવા અંગ હતા. માટે અમે અંતરસ�મુખ �િ� કરીને
િવચારતા હતા. અને બી� પણ સ�સંગમાં એવા અંગવાળા હશે. અને જનેે �ેમલ�ણા ભિ�નું અંગ આવે તેને
પંચિવષયને િવષે �ીિત ટળી �ય છે અને આ�િન�ા રા�યા િવનાની જ રહે છે.”
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98. ગઢડા અં�ય ૨૨ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “નરિસંહ મહેતા તો સખીભાવે �ીકૃ�ણ ભગવાનને ભજતા ને કેટલાક નારદાિદક
ભગવાનના ભ� છે તે તો દાસભાવે કરીને ભગવાનને ભજ ેછે. એ બે �કારના ભ�માં કેની ભિ� �ે� �ણવી ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “નરિસંહ મહેતા, ગોપીઓ ને નારદ-સનકાિદક એમની ભિ�માં બે �કાર નથી, એ તો
એક �કાર જ છે. અને દેહ તો પુ�ષનો ને �ીનો બેય માિયક છે ને નાશવંત છે; અને ભજનનો કરનારો જ ે�વા�ા તે
પુ�ષ પણ નથી ને �ી પણ નથી, એ તો સ�ામા� ચૈત�ય છે. તે દેહ મૂકીને ભગવાનના ધામમાં �ય છે �યાર ેજવેી
ભગવાનની મર� હોય તેવો તેનો આકાર બંધાય છે અથવા એ ભ�ને જવેો સેવાનો અવકાશ આવે તેવો આકાર
ધરીને ભગવાનની સેવા કર ેછે. અને જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને જમે ભગવાનમાં �ીિત હોય તેમ જ જો ધન, �ી
આિદક પદાથ�માં �ીિત થઈ �ય, તો એ ભગવાનનો �ઢ ભ� કહેવાય નિહ. અને પરમે�રનો ભ� થઈને ભિ�
કરતા થકા જ ેપાપ કર ેછે ને સ�સંગમાં જ કુવાસના બાંધે છે, તે પાપ તો એને વ�લેપ થાય છે. અને કુસંગમાં જઈને
પર�ીનો સંગ કર ેતે થકી પણ સ�સંગમાં ભગવાનના ભ� ઉપર કુ�િ�એ જોવાયું હોય તો તેનું વધુ પાપ છે. માટે જનેે
ભગવાનમાં �ઢ �ીિત કરવી હોય તેને તો કોઈ �તનું પાપ પોતાની બુિ�માં રહેવા દેવું નિહ. શા માટે જ,ે સ�સંગી
હિરજન છે તે તો જવેા પોતાનાં મા, બેન કે દીકરી હોય તેવા છે. અને આ સંસારને િવષે અિતશય જ ેપાપી હોય તે
પોતાના ગો�ની �ીઓને િવષે કુ�િ� રાખે છે; માટે જ ેહિરજનને િવષે કુ�િ� રાખે તે અિતશય પાપી છે ને તેનો કોઈ
કાળે છૂટકો થાય નિહ. માટે જનેે રિસક ભ� થવું હોય તેને આવી �તનું પાપ તેનો �યાગ કરીને પછી રિસક ભ�
થવું.

99. ગઢડા અં�ય ૨૪ ( para.7)

અને વળી �ી�મહારાજ ેકૃપા કરીને એમ વાતા� કરી જ,ે “મુમુ�ુને ઉ�કૃ� ગુણની �ાિ� થાય તેનું કારણ શું છે ? તો
ભગવાનની કથા વાતા� સાંભ�યામાં જનેે જટેલી �ીિત તેને તેટલો જગતનો અભાવ થાય તથા કામ, �ોધ, લોભાિદક
દોષનો નાશ થાય. અને જો કથા વાતા�માં જનેે આળસ હોય તેની કોરની એમ અટકળ કરવી જ,ે’એમાં મોટા ગુણ નિહ
આવે.’ અને શા�માં નવ �કારની ભિ� કહી છે તેમાં �વણ ભિ�ને �થમ ગણી છે. માટે જો �વણ ભિ� જનેે હોય
તો �ેમલ�ણા પય��ત સવ� ભિ�નાં અંગ એને �ા� થશે.” એવી રીતે વાતા� કરી.

100. ગઢડા અં�ય ૩૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુ�ાનંદ �વામી આિદક સાધુને ક�ું જ,ે “िवषया िविनवत��े िनराहार� देिहनः। એ �ોકનો અથ�
કરો.” �યાર ેતેમણે રામાનજુભા�યે સિહત અથ� કય�. �યાર પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો તો અમે એમ િન�ય
કય� જ,ે યુવા અવ�થા જનેે હોય તેને આહાર �ીણ કરવો ને યુ�ાહાર-િવહારપણે રહેવું. ને આહાર �ીણ થાય; �યારે
દેહનું બળ �ીણ થાય અને �યાર ેજ ઇિ��યો �તાય, તે િવના ઇિ��યો �તાય નિહ ને એવો થકો પોતાના મનને
ભગવાનની નવ �કારની ભિ�ને િવષે �િચ સિહત રાખે ને ભિ�માં �ીિત રાખે, એ બે �કાર ેએ વત� તો એનો સ�સંગ
પાર પડે. અને એમ ન હોય તો એ �ાર ે�યાર ેજ�ર ઇિ��યોને વશ થઈને િવમુખ થાય. તે ગોવધ�ન જવેો સમાિધિન�
હોય તો પણ એનો એને ભય છે, તો બી�ની શી વાતા� ? અને આહાર િનયમમાં કરવો તે ઘણાક ઉપવાસ ઠામુકા કરવા
માંડે તેણે કરીને ન થાય, એમ તો ઝાઝી તૃ�ણા થાય ને મૂળગો આહાર વધે ને ઉપવાસનો ખાંગો ખાય �યાર ેબમણો
વાળે; માટે એ તો ધીર ેધીર ેઆહારને ઘટાડવા માંડે તો િનયમમાં આવે. જમે મેઘ ઝીણી ઝીણી બુંદે વષ� છે પણ બહુ
પાણી થાય છે, તેમ ધીર ેધીર ેઆહારને િનયમમાં કરવો. ને એમ કર ે�યાર ેઇિ��યો િનયમમાં આવે ને ભિ�માં �ીિત
હોય તો એ પાર પડે, એ િનિ�ત વાતા� છે.”

101. 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��
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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.”

102. ગઢડા અં�ય ૩૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજને શુકમુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાન િવના બી� માિયક પદાથ�મા�ને િવષે વાસના ન રહે ને
એક ભગવાનને િવષે જ વાસના રહે, તેના બે સાધન જણાય છે. એક તો ભગવાનને િવષે �ીિત ને બીજો �ાને સિહત
વૈરા�ય, એ બે સાધન છે. તે એ બે સાધન તો જનેે અિતશયપણે ન વત�તા હોય ને ભગવાનનો િન�ય ને િવ�ાસ તો
હોય, એવાને પણ એક ભગવાનની જ વાસના રહે, ને બી� પદાથ�ની વાસના ન રહે એવો �ીજો કોઈ ઉપાય છે ?”
�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ �� ખરો ને એ બે સાધને કરીને જ એક ભગવાનની વાસના રહે ને બી� પદાથ�ની
ન રહે તે ખ�ં. અને જો એ બે સાધન ન હોય તો એને ભગવાન િવના અ�ય પદાથ�ની વાસના ન ટળે. માટે �વતે
દુઃિખયો વત� ને ભગવાનનો િન�ય છે માટે મર ે�યાર ેએનું ક�યાણ ભગવાન કર.ે અને ભગવાન િવના અ�ય પદાથ�ની
વાસના ટા�યાના જમે એ બે સાધન છે તેમ �ીજંુ પણ એક છે. તે શું ? તો જનેા જવેા િનયમ ક�ા છે તેમાં સાવધાન પણે
વત�. તે િનયમ કયા ? તો એક તો �વધમ� સંબંધી િનયમ. તે કેમ ? તો જમે આ�િનવેદી સાધુ-��ચારીના િનયમ છે,
તેમ જ આ�િનવેદી ન હોય તો પણ �ીને ન જોવાનો િનયમ રાખે, તથા �ીની વાતા� ન સાંભળવાનો િનયમ રાખે.
એવી રીતે પંચિવષયના �યાગ સંબંધી િનયમને �ઢપણે સાવધાન થકો પાળે, તથા ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તેની
દેહે કરીને પિરચયા� કર,ે તથા ભગવાનની કથા સાંભળે ઈ�યાિદક નવ �કારની ભિ� સંબંધી જ ેિનયમ તેને પાળે, �યારે
એના મનમાં પણ શુભ સંક�પ થવા લાગે. એવી રીતે બે �કારના િનયમમાં જ ેવત� તો તેને વૈરા�ય ને ભગવાનને િવષે
�ીિત એ બે ન હોય તો પણ તે થાય ને અિતશય બિળયો થઈ �ય ને એને પદાથ�માં અશુભ વાસના ટળીને એક
ભગવાનની વાસના િદવસે િદવસે વૃિ� પામતી �ય છે.”

103. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� પરમહંસ તથા સવ� સ�સંગી આગળ વાતા� કરી જ,ે “ભગવાનની માયા તે કઈ છે ? તો ‘દેહને
િવષે અહંબુિ� ને દેહ સંબંધી પદાથ�ને િવષે મમ�વબુિ�’ એ જ માયા છે, તે એ માયાને ટાળવી. અને એ માયાને જણેે
ટાળી તે માયાને તય� કહેવાય. અને ‘એ માયાને ટાળીને ભગવાનમાં �ીિત કરવી’ એટલો સવ� શા�નો િસ�ાંત છે. તેને
આજ સમજો કે ઘણે િદવસે કરીને સમજો. અને હનુમાન, નારદ, ��ાદ એ જ ેમોટા મોટા ભગવાનના ભ�, તેમણે પણ
ભગવાન પાસે એમ જ મા�યું છે જ,ે ‘અહં મમ�વ�પ માયા થકી ર�ા કર�ો અને તમાર ેિવષે �ીિત થ�ો, અને એ
માયાને તયા� હોય ને તમાર ેિવષે �ીિતવાળા હોય એવા જ ેસાધુ, તેનો સંગ થ�ો અને એ સાધુને િવષે હેત ને મમ�વ
થ�ો.’ માટે આપણે પણ એમ કરવું ને એમ માગવું અને એનો �વણ, મનન, િનિદ�યાસ કરવો.

104. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.5)

“અને વળી એ ભગવાનના ચરણકમળની રજને ��ા, િશવ, લ�મી�, રાધા�, નારદ, શુક, સનકાિદક, નવ યોગે�ર
એવા એવા મોટા છે, તે પણ પોતાના મ�તક ઉપર ચઢાવે છે ને માનને મૂકીને એ ભગવાનની િનરંતર ભિ� કયા� કર ેછે.
અને વળી એ ભગવાને જગતમાં િવિચ� સૃિ� કેવી કરી છે ? ને તેમાં કેવું ડહાપણ કયુ� છે ? જ ેજુઓને, ‘માણસમાંથી
માણસ થાય છે, પશુમાંથી પશુ થાય છે, ઝાડમાંથી ઝાડ થાય છે, કીડામાંથી કીડો થાય છે. અને માણસનાં અંગમાંથી
કોઈક અંગનો ભંગ થઈ ગયો હોય ને ગમે તેવો ડા�ો હોય તો પણ તે અંગને તેવું ને તેવું કરવાને સમથ� કોઈ રીતે ન જ
થાય.’ ઈ�યાિદક અનેક કળા ભગવાનમાં રહી છે. એવી રીતે ભગવાનનું માહા��ય �ણીને તથા ભગવાનને
સુખમયમૂિત� �ણીને બી� સવ� પદાથ�માં વૈરા�ય થાય છે ને એક ભગવાનમાં જ �ીિત થાય છે.

(કુલ: 242)


