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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૩૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે તો ��-ઉ�ર કરો.” �યાર ે�ી�મહારાજ ��યે દીનાનાથ ભ�ે પૂ�ું જ,ે “હે
મહારાજ ! કોઈક સમે તો હ�રો ઘાટ થાય, પણ તેનો મનને િવષે ડંસ બેસે નિહ અને કોઈક સમે તો અ�પ ઘાટ થાય
તેનો પણ મનને િવષે ડંસ બેસે છે તેનું કારણ શું છે ? અને ભગવાનના ભ�ને એ મનના ઘાટની િનવૃિ� થયાનો ઉપાય
શો છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનું કારણ તો ગુણ છે. તે �ાર ેતમોગુણ �ધાન હોય ને તેમાં ઘાટ થાય
�યાર ેસુષુિ� સરખી અવ�થા રહેતી હોય, માટે તેમાં ઘાટનો ડંસ બેસે નિહ, અને �ાર ેસ�વગુણ વત�તો હોય �યારે
�કાશ જવેું વત� ને તે સમે જ ેજ ેઘાટ થાય તેને િવચાર ેકરીને ખોટા કરી નાંખે, માટે તે ઘાટનો પણ ડંસ બેસે નિહ અને
�ાર ેરજોગુણ વત� �યાર ેજ ેઘાટ થાય તેનો મનને િવષે ડંસ બેસે, માટે ડંસ બેસે છે ને નથી બેસતો તેનું કારણ તો
ગુણની વૃિ� છે. અને બુિ�વાન હોય તો આ વાતને િવચારીને જ ેસમે ઘાટ થાય તે સમે તે ઘાટ સામું જુવે તો પોતામાં
જ ેગુણ �ધાન વત�તો હોય તેને ઓળખે અને ઘડીઘડી-પળપળમાં સૂ�મ ઘાટ થાય છે તે તો કોઈના ઓળ�યામાં આવે
નિહ, અને તમારા જવેો કોઈક બુિ�વાન હોય તો આખા િદવસમાં બે-�ણ-ચાર �થૂળ ઘાટ થાય તે તેના ઓળ�યામાં
આવે અને જ ેગુણને �ધાનપણે પોતામાં ઘાટ થતા હોય તે સામી �િ� રાખે અને સ�સંગમાં જ ેભગવાનની વાતા� થાય
તેને ધાયા�-િવચાયા� કર ેતો આ સ�સંગનો �તાપ એવો છે જ,ે જ ેગુણના ઘાટ થતા હોય તે ઘાટની તેને િનવૃિ� થઈ �ય
છે અને િન��થાન૧ થઈને અખંડ પરમે�રના �વ�પનું િચંતવન થાય છે; અને સ�સંગ િવના તો બી� કોિટ સાધન કરે
પણ તેને ઘાટની તથા રજોગુણ આિદક ગુણની િનવૃિ� થાય નિહ. અને જો િન�કપટપણે કરીને સ�સંગ કર ેને
પરમે�રની વાતા�ને ધાર-ેિવચાર ેતો એ મિલન ઘાટનો નાશ થાય છે, માટે સ�સંગનો �તાપ તો અિતશય મોટો છે. અને
બી� સાધન છે તે કોઈ સ�સંગ તુ�ય થાય નિહ; કાં જ,ે કોઈ સાધને કરીને જ ેઘાટની િનવૃિ� નથી થતી તેની િનવૃિ�
સ�સંગમાં થાય છે, તે કારણપણા માટે જનેે રજોગુણ સંબંધી મિલન ઘાટ ટાળવા હોય તેને મન, કમ�, વચને
િન�કપટપણે સ�સંગ કરવો, તો સ�સંગના �તાપથી એ ઘાટની િનવૃિ� થઈ જશે.”

2. લોયા ૬ ( para.20)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “કયા શા�ોને સાંભળવા ને ભણવા અને કયા શા�ોને ન સાંભળવા ને ન
ભણવા ?” પછી તેનો ઉ�ર પણ પોતે કય� જ,ે “જ ેશા�માં ભગવાનનું સાકારપણું �િતપાદન ન કયુ� હોય તથા
ભગવાનના અવતારનું િન�પણ ન હોય અને તે �ંથ શુ� વેદાંતના હોય ને એક અિ�તીય િનરાકારનું �િતપાદન કરતા
હોય ને તે �ંથ સૂધાં બુિ�વાનના કરલેા હોય તો પણ તે �ંથને કોઈ િદવસ ભણવા નિહ ને સાંભળવા પણ નિહ. અને
જો રણછોડ ભ�ના જવેા કીત�ન જ હોય ને તેમાં ભગવાનની મૂિત�નું વણ�ન હોય તો તેને ગાવવા ને સાંભળવા તથા
એવી રીતના જ ે�ંથ હોય તેને ભણવા ને સાંભળવા.”

3. પંચાળા ૧ ( para.4)

અને એ �વોને અથ� ભોગ ને ભોગનાં �થાનક તે ભગવાને ર�યાં છે. તેમાં જ ેઉ�મ પંચિવષય કયા� છે, તે ભૂંડા
પંચિવષયના દુઃખની િનવૃિ�ને અથ� કયા� છે. જમે કોઈક ભાર ેશાહુકાર હોય, તે ર�તાને બેય કોર ેછાયાને અથ� ઝાડ
રોપાવે છે તથા પાણીની પરબ બંધાવે છે તથા સદા�ત કરાવે છે તથા ધમ�શાળા કરાવે છે, તે ગરીબ સા� કરાવે છે.
તેમ ��ા, િશવ અને ઈ��ાિદક દેવ છે તે તો એ ભગવાનની આગળ જવેા સડતાળાના રાંક હોય ને પીપંરની ટેટી
બાફીને ખાતા હોય તે જવેા ગરીબ છે. તે ��ાિદક દેવ, મનુ�યના સુખને અથ� ઉ�મ એવા પંચિવષય તે ભગવાને ર�યાં
છે. અને જમે શાહુકાર ેસદા�ત, ધમ�શાળાિદકમાં સુખ, જવેા રાંકને અથ� ર�યાં છે તે કરતા તે શાહુકારના ઘરમાં સુખ તે
અિતશય ઉ�મ હશે એમ જણાય છે; તેમ એ ભગવાને ��ાિદકને અથ� એવા સુખ ર�યાં છે, તો પોતાના ધામમાં તો એ
કરતા અિત ઉ�મ સુખ હશે, એમ બુિ�વાળો હોય તેને ���ામાં આવે છે. માટે એ ભગવાનના ધામના સુખનું
અિતશયપણું બુિ�વાનને ���ામાં આવે છે, તેણે કરીને સારા િવષય તે ભૂંડા થઈ �ય છે. અને સંસારમાં જ ેપશુ,
મનુ�ય, દેવતા, ભૂત ઈ�યાિદક �ાં �ાં પંચિવષય સંબંધી સુખ જણાય છે, તે ધમ� સિહત જ ેિકંિચત્ ભગવાનનો સંબંધ
તેણે કરીને છે; પણ પંડે ભગવાનમાં જવેું સુખ છે તેવું કોઈને િવષે નથી. જમે આ મશાલ બળે છે તે મશાલને સમીપે
જવેો �કાશ છે, તેવો થોડેક છેટે નથી અને તેથી ઘણે છેટે તો મૂળગો નથી; તેમ બીજ ેઠેકાણે તો િકંિચત્ સુખ છે અને
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સંપૂણ� સુખ તો ભગવાનના સમીપમાં ર�ું છે, અને જટેલું ભગવાનથી છેટે થવાય છે તેટલા સુખમાં �યૂનતા થાય છે. માટે
જ ેમુમુ�ુ હોય તે પોતાના �દયમાં એમ િવચાર ેજ,ે ‘જટેલું માર ેભગવાનથી છેટંુ થશે તેટલું દુઃખ થશે અને મહાદુઃિખયો
થઈશ. અને થોડેક ભગવાનને સંબંધે કરીને એવું સુખ થાય છે, માટે માર ેભગવાનનો સંબંધ અિતશય રાખવો છે અને
હંુ અિત સંબંધ રાખીશ તો માર ેઉ�કૃ� સુખની �ાિ� થશે, એમ િવચારીને અને ભગવાનના સુખનો લોભ રાખીને જમે
ભગવાનનો સંબંધ અિતશય રહે તેમ ઉપાય કર,ે તેને બુિ�વાન◌્ કહીએ. અને પશુના સુખથી મનુ�યમાં અિધક સુખ છે
ને તે કરતા રા�નું સુખ અિધક છે ને તેથી દેવતાનું સુખ અિધક છે ને તેથી ઈ��નું અિધક છે ને તેથી બૃહ�પિતનું ને તેથી
��ાનું ને તેથી વૈકંુઠલોકનું ને તેથી ગોલોકનું સુખ તે અિધક છે અને તેથી ભગવાનના અ�રધામનું સુખ અિત અિધક
છે.

4. પંચાળા ૧ ( para.5)

એવી રીતે ભગવાનના સુખને અિતશય �ણીને બી� જ ેજ ેપંચિવષયના સુખ તેને િવષે બુિ�વાનને તુ�છતા થઈ �ય
છે. અને તે ભગવાનના સુખ આગળ ��ાિદકનું સુખ તો જવેું ભાર ેગૃહ�થને બારણે કોઈક રાંક ઠીકં�ં લઈને માગવા
આ�યો હોય તેના જવેું છે. અને એ ભગવાનના ધામના સુખનો �ાર ેિવચાર કરીએ છીએ �યાર ેસવ� જ ેબી� સુખ
તેથી ઉદાસ થઈને મનમાં એમ થાય છે જ,ે ‘આ દેહ મૂકીને એ સુખને �ાર ેપામીએ ?’ અને �વાભાિવકપણે
પંચિવષયનું �હણ કરતા હોઈએ તેમાં તો કાંઈ ઝાઝો િવચાર થતો નથી, પણ જો તે િવષયમાં કાંઈક સાર�ય મનાય છે
�યાર ેતુરત એ ભગવાનના સુખમાં �િ� પૂગી �ય છે અને મન અિત ઉદાસી થઈ �ય છે. અને આ જ ેસવ� વાત છે તે જે
બુિ�વાળો હોય તેને ���ામાં આવે છે, માટે બુિ�વાળા ઉપર અમાર ેહેત છે; કેમ જ,ે અમે બુિ�વાળા છીએ તો
એવી રીતે અમારી �િ� પૂગે છે માટે બુિ�વાળો જ ેહોય તેની પણ �િ� પૂગે ખરી.

5. પંચાળા ૪ ( para.4)

અને એ ભગવાન મનુ�યના દેહને ધારણ કર ેછે, �યાર ેમનુ�યના જવેી જ િ�યા કર ેછે. તે �ાર ેસ�યયુગ હોય �યારે
મનુ�યને લાખ વષ�ની આવરદા હોય, �યાર ેએ ભગવાન પણ લાખ વષ� જ દેહ રાખે; અને તે સ�યયુગના માણસ
મનોવાંિછત ભોગને ભોગવે, �યાર ેભગવાન પણ તેમ જ ભોગને ભોગવે પણ અિધકપણે ન વત�. અને �ેતાયુગમાં દેહ
ધારણ કર ે�યાર ેમાણસને દસ હ�ર વષ�ની આવરદા હોય, �યાર ેભગવાન પણ તેટલા વષ� દેહ રાખે. અને �ાપર યુગમાં
હ�ર વષ�ની આવરદા હોય ને દસ હ�ર હાથીનું બળ માણસમાં હોય છે, �યાર ેભગવાનનું પણ એટલું બળ ને એટલી
આવરદા હોય છે. અને કિળમાં દેહ ધારણ કર ે�યાર ેકિળ �માણે આયુ�ય ને બળ તેનું ભગવાન ધારણ કર ેછે. અને જમે
બાળક ગભ�માં આવે ને તે ગભ� વૃિ�ને પામે પછી જ�મે છે ને બાળ, યૌવન, વૃ� અવ�થા થાય છે ને મૃ�યુને પામે છે; તેમ
જ ભગવાન પણ એવી જ મનુ�યની ચે�ા કર ેછે. અને જમે મનુ�યમાં કામ, �ોધ, લોભ, �વાદ, માન, �નેહ, મદ, મ�સર,
ઇ�યા�, �ષે, રાગ, મોહ, સુખ, દુઃખ, ભય, િનભ�ય, શૂરતા, કાયરતા, ભૂખ, તરસ, આશા, તૃ�ણા, િન�ા, પ�પાત, પારકંુ,
પોતાનું, �યાગ, વૈરા�ય ઇ�યાિદક �વભાવ છે; તેમ તેવા જ એ સવ� �વભાવ મનુ�યદેહને ભગવાન ધાર ે�યાર ેતેમાં
જણાય છે. તે એ મનુ�ય �વ�પ પણ ભગવાનનું સવ� શા�માં વણ�ન કયુ� છે અને મૂળ જ ેિદ�ય�પ છે તેનું પણ વણ�ન
કયુ� છે. તે એ બેય �પનું જણેે યથાથ� �વણ-મનન કરીને દઢ િન�ય કય� હોય, તેને તો કોઈ રીતે સંશય થાય નિહ; અને
જનેે આવી રીતની સમજણમાં કસર હોય તેને ભગવાનમાં સંશય થાય છે. અને એ જ િદ�ય�પ એવા ભગવાન
મનુ�યના દેહનું ધારણ કર ેછે, �યાર ેમનુ�યના જવેા �વભાવે યુ� વત�તા હોય; પણ જ ેબુિ�વાન હોય તેને એમ જણાય
ખ�ં જ,ે ‘એમાં કામ છે તે બી� મનુ�યના જવેો નથી તથા �ોધ, લોભ, �વાદ, માન ઇ�યાિદક મનુ�યના �વભાવ તે એ
ભગવાનમાં છે, પણ બી� માણસ જવેા તો નથી; એમાં કાંઇક િદ�યભાવ છે, તે બુિ�વાનના ���ામાં આવે છે; તેણે
કરીને ભગવાનપણાનો િન�ય કર ેછે. જમે શંકરાચાય� શૃંગારરસની વાતા� ���ાને અથ� રા�ના દેહમાં �વેશ કય�
હતો, �યાર ેતે રા�ના જવેા જ સવ� શૃંગારાિદક ભાવ ને દેહની ચે�ા તે હતી, પણ તે રા�ની રાણી બુિ�વાળી હતી.
તેણે એમ ���ું જ,ે ‘મારા ધણીમાં આવો ચમ�કાર નહોતો, માટે આ દેહને િવષે કોઈક બીજ ે�વે �વેશ કય� છે.’ તેમ
મનુ�ય�પ એવા જ ેતે ભગવાન, તેને િવષે િદ�યભાવ જણાય છે; તેણે કરીને ભગવાનપણાનો િન�ય થાય છે. �યાર ેતમે
કહેશો જ,ે ‘કાંઇક િદ�યભાવ ���ામાં આ�યો, તેણે કરીને મનુ�યને ભગવાનપણાનો િન�ય થયો, �યાર ેઘણો
િદ�યભાવ જણાવે તો તો બહુ માણસને િન�ય થાય.’ તો એનું તો એમ છે જ,ે આ સૂય� છે તેને સવ� શા�માં ક�ા છે જ,ે
‘એ નારાયણ છે,’ ને તે એ સૂય� સવ� મનુ�યને �િ�ગોચર પણ છે ને િન�ય એનું દશ�ન મનુ�યમા� કર ેછે, તો પણ એને
દશ�ને કરીને મનુ�યને પોતાના ક�યાણનો િન�ય નથી થતો જ,ે ‘મા�ં ક�યાણ થયું;’ અને મનુ�યપણે ર�ા જે
રામકૃ�ણાિદક અવતાર તથા નારદ-શુકાિદક સંત તેના દશ�ન કરીને મનુ�યને એમ િન�ય થાય છે જ,ે ‘મા�ં ક�યાણ
િન�ય થયું.’ ને હંુ કૃતાથ� થયો છંુ અને તે ભગવાન ને સંત, તેમાં તો કાંઇ �કાશ છે નિહ, દીવો કરીએ �યાર ેતેના દશ�ન
થાય છે, તો પણ એવો ક�યાણનો િન�ય થાય છે. તથા અિ�� છે તે પણ સા�ાત્ ભગવાન છે; કાં જ ેભગવાને ક�ું છે
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માટે આ વચન જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાને ક�ા છે તે પરમિસ�ાંત છે જ,ે �ાર ેશ�દાિદક કોઈ િવષયમાં િચ� લોભાયું, �યારે
ગમે તેવો બુિ�વાન હોય પણ તેની બુિ�નું કાંઈ ઠેકાણું રહે નિહ અને પશુ જવેો થઈ �ય છે. માટે મોહને ઉદય થયાનું
કારણ તે િવષયમાં આસિ� તે જ છે. અને જનેે એ િવષયમાંથી િચ�ને ઉખેડવું હોય તેને �થમ તો આ�િન�ા અિત
�ઢ કરી રાખવી જ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ, પણ દેહ તે હંુ નિહ.’ એક તો એ િવચાર �ઢ કરવો. અને બીજંુ જ ે�કાર ેજગતની
ઉ�પિ�, િ�થિત ને �લય થાય છે, તે વાતા� પણ સારી પેઠે સમજવી. અને �ીજંુ, ભગવાનના �વ�પનું માહા��ય
અિતશયપણે સમજવું. તે એમ િવચારવું જ,ે ‘પંચિવષય છે, તે તો ભગવાનના કયા� થયા છે. માટે ભગવાનમાં તો એથી
અિત ઝાઝંુ સુખ છે. શા માટે જ,ે શ�દ હોય તેમાં એકલું શ�દ સંબંધી જ સુખ હોય, પણ બી� જ ેચાર િવષય ર�ા તેનું
સુખ શ�દમાં ન હોય. એવી જ રીતે �પશ�માં �પશ�નું જ સુખ હોય, પણ બીજંુ ન હોય, તેમ જ �પમાં �પ સંબંધી જ
સુખ હોય; તેમ જ રસ ને ગંધ તેમાં પણ પોતપોતા સંબંધી જ સુખ હોય, પણ એક િવષયમાં પંચિવષયનું સુખ ભેળું ન
આવે. અને ભગવાનનું જ ે�વ�પ છે તેમાં તો સવ� સુખ ભેળા ર�ાં છે, તે એક દશ�ન કર ેતો પણ તે ભ� પૂણ�કામ થઈ
�ય. એવી રીતે ભગવાનના �પશા�િદક પણ પોતાના ભ�ને પૂણ�કામ કર ેછે. અને માિયક જ ેિવષયસંબંધી સુખ છે તે
તો સવ� નાશવંત છે અને ભગવાન સંબંધી સુખ છે તે તો અખંડ છે.’ એવો જ ેભગવાનના �વ�પના માહા��યનો િવચાર
તે પણ અિત �ઢ કરવો. એ જ ે�ણ િવચાર ક�ા તેણે કરીને િવષયમાંથી આસિ� ટળી �ય છે. અને �ારે
િવષયમાંથી આસિ� ટળે �યાર ેિવષય સારા કે નરસા તેનો ભેદ રહે નિહ; જવેી �પવાન �ી તેવી જ કુ�પવાન �ી
ભાસે અને તેવી જ રીતે પશુ, પ�ી, લાકડા, છાણા, પથરા, સુવણ�; એ સવ�ને તુ�યપણે જુએ, પણ સા� પદાથ� દેખીને
તેમાં મોહ ન પામે. એવી રીતે પંચિવષયને િવષે વત� પણ સારો કે નરસો એવો બુિ�ને િવષે ભેદ રહે નિહ, એવું જનેે વત�
તેને િનમ�હી કહીએ. તે �ીકૃ�ણ ભગવાને પણ ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘समलो�ा�का�नः’ એવા જનેા લ�ણ હોય તેણે
ભગવાનનું �વ�પ ત�વે કરીને ���ું છે અને એને જ અન�ય ભ� કહીએ અને પિત�તાનું અંગ પણ તેનું જ �ણવું
અને �ાની પણ તેને જ �ણવો અને ભગવાન પણ તેની ઉપર જ રા� થાય છે. અને ભગવાનને એવો ભ� અિતશય
વહાલો છે. તે ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘ि�यो िह �ािननोऽ�थ�महं स च मम ि�यः’ માટે એવા જ ેપિત�તાના
અંગવાળા ભગવાનના ભ� છે તે જ ભગવાનને અિતશય �હાલા છે. અને તે પિત�તાનું અંગ ડા�ાને જ આવે એમ
નથી, જનેે ખપ હોય તેને સૌને આવે. જમે આ સંસારમાં ભોળી �ીઓ હોય ને તે પિત�તા હોય અને ડાહી હોય ને તે
�યિભચાિરણી હોય. માટે ડા�ાભોળાનો કાંઈ મેળ નથી, એ તો જનેે ક�યાણનો ખપ હોય તે પિત�તાનું અંગ રાખીને
ભગવાનની ભિ� કર ેછે અને જ ેએવી રીતે સારા નરસા િવષયમાં સમાન બુિ� થવી તે તો �ણે જ ેએક િદવસે જ એમ
કરી લઉં ને િનમ�હી થઉં, એમ ઉતાવળે એ કામ થતું નથી, એ તો હળવે હળવે આદર રાખે તેને થાય છે. જમે કૂવાના
કાંઠા ઉપર પથરો ના�યો હોય તેમાં પાણી િસંચતાં િસંચતાં દોરડી નરમ હોય તો પણ ઘણે કાળે કરીને તે પાણામાં કાપા
પડે છે અને જો લોઢાની સાંકળે કરીને િસંચે તો પણ ઉતાવળે એવો કાપો ન પડે. માટે ક�યાણને અથ� જનેે ય� કરવો
હોય તેને િવષયમાંથી આસિ� ટાળવી એને િવષે આકળા થઈને અકળાઈ જવું નિહ. એવી રીતે ગીતામાં પણ ક�ું છે
જ,ે ‘अनेकज�संिस��तो याित परां गितम् ।’ માટે એમ િવચારવું જ,ે ‘આ જ�મે જટેલી િવષયમાંથી આસિ� ટળશે
તેટલી ટાળવી છે, અને એમ કરતા જો કાંઈ રહી ગઈ તો બીજ ેજ�મે કરીને ટાળવી છે, પણ ભગવાનના ભ� છીએ તે
નરકચોરાશીમાં તો જવું નથી.’ એવી રીતે ભગવાનના ભ�ને િહંમત રાખીને ધીર ેધીર ેમોહનું મૂળ ઉખા�યાનો આદર
રાખવો અને �ાં સુધી સારા ને નરસા; એ બે િવષય તુ�ય ન જણાય, �યાં સુધી એ ભગવાનનો ભ� સાધનદશામાં
કહેવાય અને �ાર ેસારા-નરસા િવષય તુ�ય ભાસે �યાર ેએ ભ� િસ�દશાને પા�યો �ણવો. અને �ાર ેિવષયમાંથી
આસિ� મૂકીને િસ� દશાને પામે છે, �યાર ેએને કૃતાથ� થયો �ણવો. અને વેદ, શા�, પુરાણ, ઇિતહાસ; એ સવ�
�ંથનો એ જ ગિલતાથ� છે. આ જ ેઅમે વાત કરી છે તે સવ� શા�નું રહ�ય છે. માટે આ વાતા�ને સવ� હિરભ� �ઢ કરીને
રાખ�ો.”

7. ગઢડા મ�ય ૧૬ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “એક તો અજુ�નની પેઠે જ ે�વ�પિન�ા અને બી� યુિધિ�ર રા�ની પેઠે જે
ધમ�િન�ા; એ બે િન�ા છે, તેમાંથી જ ે�વ�પિન�ાનું બળ રાખે તેને ધમ�િન�ા મોળી પડી �ય છે અને જ ેધમ�િન�ાનું
બળ રાખે તેને �વ�પિન�ા મોળી પડી �ય છે. માટે એવો શો ઉપાય છે જ,ે જણેે કરીને એ બેમાંથી એકે િન�ા મોળી
ન પડે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પૃ�વીનો ને ધમ�નો �ીમદ્ ભાગવત ના �થમ �કંધને િવષે સંવાદ છે, તેમાં એમ
ક�ું છે જ,ે ‘સ�ય શૌચાિદક જ ેક�યાણકારી એવા ઓગણચાળીશ ગુણ તેણે યુ� ભગવાનનું �વ�પ છે.’ માટે સવ� ધમ�
ભગવાનની મૂિત�ને આધાર ેરહે છે, તે સા� ભગવાનને ધમ�ધુરંધર ક�ા છે. અને વળી, �ીમદ્ ભાગવત ના �થમ �કંધને
િવષે શૌનકાિદક ઋિષએ સૂત પુરાણીને પૂ�ું છે જ,ે ‘ધમ�ના બખતર�પ એવા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન તે અંતધા�ન થયા
પછી ધમ� કેને શરણે ર�ો?’ માટે ધમ� તે ભગવાનની મૂિત�ને જ આશર ેરહે છે. તે સા� જ ેભગવાનની મૂિત�ને િવષે િન�ા
રાખે તેને ભગવાનનું �વ�પ �દયમાં રહે, એટલે તેના �દયમાં ધમ� પણ રહે. માટે જ ે�વ�પિન�ા રાખે તેને ધમ�િન�ા
સહજ ેજ રહે અને એકલી ધમ�િન�ા રાખે તો �વ�પિન�ા મોળી પડી �ય છે. તે કારણપણા માટે બુિ�વાન હોય તેને
�વ�પિન�ા જ �ઢ કરીને રાખવી, તો તે ભેળી ધમ�િન�ા પણ �ઢપણે રહેશે.”
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8. ગઢડા મ�ય ૧૭ ( para.7)

અને આ સંસારમાં પણ એવી રીત છે જ,ે જ ેથકી પોતાનો મોટો �વાથ� સરતો હોય તેનો બુિ�વાન હોય તે દોષ �હણ
કર ેનિહ. જમે �ી હોય તે પોતાના �વાથ� સા� પિતનો દોષ �હણ કરતી નથી તથા બી� પણ ગૃહ�થો હોય તે પોતાના
ભાઈ, ભ�ી�, દીકરા ઈ�યાિદક જ ેસંબંધી તેને િવષે જો પોતાનો અિતશય �વાથ� હોય તો દોષનું �હણ નથી કરતા;
તેમ ભગવાન થકી જણેે મોટો �વાથ� ���ો હોય જ,ે ‘ભગવાન તો પાપ થકી ને અ�ાન થકી મૂકાવીને પોતાના ભ�ને
અભયપદ આપે છે,’ એવો મોટો �વાથ� ���ો હોય તો કોઈ રીતે ભગવાનનો અવગુણ આવે જ નિહ. જમે શુક�એ
રાસપંચા�યાયીનું વણ�ન કયુ�, �યાર ેરા� પરીિ�તને સંશય થયો જ,ે ‘ભગવાને પર�ીનો સંગ કેમ કય� ?’ પણ શુક�ને
લેશમા� સંશય થયો નિહ. અને જ ેગોપીઓ સંગે ભગવાને િવહાર કય�, તે ગોપીઓને પણ સંશય ન થયો જ,ે ‘ભગવાન
હોય તો આમ કેમ કર ે?’ એવો કોઈ રીતે સંશય થયો નિહ. અને �ાર ેભગવાન કુ��ને ઘેર ગયા �યાર ેઉ�વ�ને
ભેળા તેડી ગયા હતા, તો પણ ઉ�વ�ને કોઈ રીતે સંશય થયો નિહ. અને �ાર ેઉ�વ�ને �જમાં મોક�યા, �યારે
ગોપીઓની વાણી સાંભળીને પણ કોઈ રીતે સંશય ન થયો અને સામું ગોપીઓનું માહા��ય અિતશય સમ�ા. માટે
જનેે ભગવાનનો અચળ આ�ય થયો હોય ને તે અિતશય શા�વે�ા હોય અથવા ભોળો જ હોય પણ તેની મિત �મે
નિહ. અને ભગવાનના જ ે�ઢ ભ� હોય તેનું જ ેમાહા��ય તે પણ ભગવાનનો ભ� હોય તે જ �ણે; પછી શા�વે�ા
હોય અથવા ભોળો હોય પણ જનેી ભગવાનને િવષે �ઢ મિત હોય તે જ ભગવાનના ભ�નું માહા��ય �ણે અને �ઢ
મિતવાળા ભ� હોય તેને ઓળખે પણ ખરા. અને તે િવના જ ેજગતના િવમુખ �વ હોય તે તો પંિડત હોય અથવા
મૂખ� હોય પણ ભગવાનને િવષે �ઢ મિત પણ કરી શકે નિહ અને �ઢ મિતવાળા ભ� હોય તેને પણ ઓળખે નિહ અને
હિરજનનું માહા��ય પણ �ણે નિહ. માટે ભગવાનનો ભ� હોય તે જ ભગવાનના ભ�ને ઓળખે અને માહા��ય પણ
તે જ �ણે. જમે ઉ�વ�એ ગોપીઓનું અિતશય માહા��ય ���ું, તેમ ગોપીઓએ પણ ઉ�વ�નું માહા��ય ���ું.

9. વરતાલ ૧ ( para.6)

પછી દીનાનાથ ભ�ે �� પૂ�ો જ,ે “મનમાં સંક�પ-િવક�પ ટાળવાનો ઉપાય કર ેઅને જો મનને ન �તી શકે, તો તેની
શી ગિત થાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કૌરવને ને પાંડવને યુ� કરવાનો �ારંભ થયો �યાર ેકૌરવ ને પાંડવે
િવચાયુ� જ,ે ‘આપણે એવે ઠેકાણે યુ� કરીએ જ,ે તે યુ�માં જ ેકોઈ મર ેતો પણ તેના �વનું �ડંુ થાય.’ એવું િવચારીને
કુ��ે�ને િવષે યુ� કયુ�. પછી ��યા તેનું પણ સા� થયું ને એ સં�ામમાં મરાયા તેને પણ દેવલોકની �ાિ� થઈ ને રા�
થકી પણ અિધક સુખને પા�યા. તેમ જ ેમન સાથે લડાઈ આદર ેઅને જો મનને �તે તો િનિવ�ક�પ િ�થિતને પામે ને
ભગવાનનો એકાંિતક ભ� થાય, અને જો મન આગળ હાર ેતો પણ યોગ�� થાય. તે પછી એક જ�મે અથવા બે જ�મે
અથવા ઘણે જ�મે પણ અં�યે �તો એ એકાંિતક ભ� થાય, પણ એણે દાખડો કય� તે છૂટી ન પડે. માટે બુિ�વાન
હોય તેને તો પોતાના ક�યાણને અથ� મન સાથે જ�ર વૈર બાંધવું. પછી એ મનને �તશે તો પણ સા� છે ને એ મનથી
હારશે તો પણ યોગ�� થશે; તેમાં અં�યે �તાં સા� છે. તે માટે જ ેક�યાણને ઈ�છે તેને તો મન સાથે જ�ર વૈર
બાંધવું.”

10. ગઢડા અં�ય ૩૪ ( para.3)

પછી વળી �ી�મહારાજને શુકમુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! જ ે�ોધ છે તે શામાંથી ઉ�પ� થાય છે ? તો
પોતાને જ ેપદાથ�ની કામના હોય તથા જમેાં પોતે મમ�વ બાં�યો હોય ને તેનો ભંગ કોઈક કર ે�યાર ેતેને તેમાંથી �ોધ
ઊપજ ેછે; ને કામના જ ેઈ�છા તેનો ભંગ થયો, �યાર ેતે કામ હતો તે �ોધ�પે પિરણામને પામે છે. માટે એનો તો એવો
�વભાવ જ થયો જ,ે એમાં �ોધ ઊપજ.ે અને એમ થાય તો પણ �ોધ ન ઊપજ ેએમ છે કે નિહ ?” �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જ ેમોટા સાધુ છે તેમણે ભગવાનની આ�ાએ કરીને અથવા શા��િ�એ કરીને માહા��ય �ણીને પોતાની
ઈ�છાએ કરીને અનેક �વોને ધમ�મયા�દામાં રખાવવા અને ભગવાનને માગ� ચઢાવવા એવો શુભ સંક�પ મનમાં ઈ��ો
હોય, ને તેમાં �વ�યા� હોય; અને કોઈક �વ ધમ�મયા�દાનો ભંગ કરીને અધમ�માં �વત�, �યાર ેતે મોટા પુ�ષને તે �વની
ઉપર �ોધ ઊપ� આવે. કેમ જ,ે પોતાનો જ ેશુભ સંક�પ તેનો તેણે ભંગ કય�. માટે ધમ�-મયા�દામાં રાખવાની િશ�ાને
અથ� તેની ઉપર �ોધ કરીને તેને િશખામણ ન દે, તો મયા�દાનો ભંગ થતો �ય ને તે �વનું સા� ન થાય. માટે એવી રીતે
તો �ોધ થાય તે ઠીક ને એમાં કાંઈ બાધ નિહ. કેમ જ,ે એવા માગ�માં જ ેમોટા સાધુ �વ�યા� તેને આશરીને હ�રો
માણસ ર�ાં હોય, તેને કાંઈક રીસ કરીને ક�ા િવનાનું કેમ ચાલે ? અને �ોધ તો �યાર ેન થાય જ,ે ‘જમેાંથી �ોધ થાય
તેનો �યાગ કરી દે અને એકાએકી વનમાં ફરતો રહે �યાર ે�ોધ ન થાય, પણ એમ તો એમનાથી કેમ કરાય ? કેમ જ,ે
એમણે તો અનેક �વને વાતા� કરીને ભગવ�સ�મુખ કરવા ને તેનું જ ેક�યાણ થાય, તેનું જ ેમહાફળ તે શા� �િ�એ
કરીને સમ�ું છે તથા એવી રીતની જ ેભગવાનની આ�ા તેનું માહા��ય ���ું છે. માટે �ોધ થાય તો પણ એ જે
પોતાનો શુભ સંક�પ તેનો �યાગ કર ેજ નિહ. અને વળી જનેે કોઈક મોટા સાધુ સંગાથે હેત થયું હોય ને તેને િવષે
પોતાના ક�યાણ થવા �પ �વાથ� મા�યો હોય ને એમ �ણતો હોય જ,ે ‘આ સાધુથી જ મા�ં સા� થશે.’ એવો જ ેહોય
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તેને �ોધનો �વભાવ હોય તો પણ મોટા સાધુ ઉપર એને કોઈ િદવસ �ોધ ન થાય ને એ �ોધને મૂકી જ દે, એમ પણ �ોધ
�ય છે. અને પદાથ�ના લેણદેણ સા� તે તુ�છ પદાથ�ને અથ� જ ેસાધુ સંગાથે �ોધ કર ેછે, તેને તો સાધુનું માહા��ય તથા
સાધુનો જ ેઆવી રીતનો માગ� તે સમ�યો જ નથી ને સમ�યો હોય તો તુ�છ પદાથ� સા� �ોધ કર ેનિહ. અને
બુિ�વાન હોય, સમજુ હોય ને તુ�છ પદાથ� સા� સાધુ સંગાથે �ોધ કર ેતો તેની બુિ� રા�ના કામદારના જવેી
�યાવહાિરક �ણવી, પણ સાધુપણાની બુિ� એને આવી જ નથી, એમ સમજવું.”

(કુલ: 13)


