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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧૧ ( para.3)

�યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાનનો એકાંિતક ભ� કેને કહીએ ?” �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાન િવના બી� કોઈ વાસના ન હોય અને પોતાને ���પ માનીને ભગવાનની ભિ� કરતો
હોય તે એકાંિતક ભ� કહેવાય.”

2. ગઢડા �થમ ૩૯ ( para.2)

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

3. ગઢડા �થમ ૪૦ ( para.6)

એવી રીતે નવ �કાર ેકરીને જ ેભગવાનને ભજવા, તેને ભિ� કહીએ. અને ઉપાસના તો તેને કહીએ જ,ે ભગવાનના
�વ�પને િવષે સદા સાકારપણાની �ઢ િન�ા હોય ને પોતે જ ેભજનનો કરનારો તે ���પ થાય તો પણ તે િન�ા �ય
જ નિહ અને ગમે તેવા િનરાકાર �િતપાદનના �ંથને સાંભળે તો પણ ભગવાનના �વ�પને સદા સાકાર જ સમજ ેઅને
શા�ને િવષે ગમે તેવી વાત આવે પણ પોતે ભગવાનના સાકાર �વ�પનું જ �િતપાદન કર ેપણ પોતાની ઉપાસનાનું
ખંડન થવા દે જ નિહ; એવી રીતે જનેી �ઢ સમજણ હોય તેને ઉપાસનાવાળો કહીએ.”

4. ગઢડા �થમ ૪૪ ( para.4)
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પછી ગામ વસોના િવ� વાલા �ુવ તેણે �� પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ! દેહ અને દેહના સંબંધીને િવષે અહંમમ�વપણાના
ઘાટ થાય છે તે કેમ ટળે?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો એ �વને િવપરીત ભાવના થઈ છે જ,ે ‘પોતાને
દેહથી પૃથક્ જ ે�વા�ા તે �પે નથી માનતો ને દેહ�પે માને છે.’ અને એ �વા�ાને િવષે દેહ તો કેવી રીતે વળ�યો
છે ? તો જમે કોઈક પુ�ષ હોય તેણે દર�ને ઘેર જઈને ડગલો િસવાડીને પહેય�, �યાર ેતે એમ માને જ,ે ‘દર� તે મારો
બાપ છે ને દરજણ તે મારી મા છે,’ એમ જ ેમાને તે મૂખ� કહેવાય. તેમ આ �વને આ દેહ�પ જ ેડગલો તે �ારકે તો
�ા�ણ ને �ા�ણી થકી ઉ�પ� થાય છે અને �ારકે તો નીચ �િતમાંથી ઉ�પ� થાય છે તથા ચોરાશી લાખ �િત
થકી દેહ ઉ�પ� થાય છે. તે દેહને િવષે પોતાપણું માને અને તે દેહના માબાપને પોતાનાં માબાપ માને તે મૂખ� કહેવાય
અને તેને પશુ જવેો �ણવો. અને ચોરાશી લાખ �તમાં જ ેપોતાની મા, બોન, દીકરીઓ અને �ીઓ છે તે પિત�તાનો
ધમ� એકે પાળતી નથી, માટે જ ેએવા સગપણને સાચું માને છે તેને અહંમમ�વના ઘાટ કેમ ટળશે ? અને આવી રીતની
સમજણ િવના જ�મભૂિમની જ ેદેશવાસના તે ટળવી ઘણી કઠણ છે. અને �ાં સુધી દેહને પોતાનું �પ માને છે �યાં
સુધી એની સવ� સમજણ વૃથા છે અને �ાં સુધી વણ�નું કે આ�મનું માન લઈને ફર ેછે �યાં સુધી એને િવષે સાધુપણું
આવતું નથી, માટે દેહ ને દેહના સંબંધીને િવષે અહંમમ�વનો �યાગ કરીને અને પોતાના આ�ાને ���પ માનીને
અને સવ� વાસનાનો �યાગ કરીને �વધમ�માં ર�ો થકો જ ેભગવાનને ભજ ેછે તે સાધુ કહેવાય છે. અને જનેે એવું
સાધુપણું આ�યું તેને ને પુ�ષો�મ ભગવાનને કાંઈ છેટંુ રહેતું નથી અને બીજંુ સવ� થાય પણ એવી સાધુતા આવવી તો
ઘણી કઠણ છે અને એવો સાધુ તો હંુ છંુ જ,ે ‘માર ેવણા��મનું લેશમા� માન નથી.’ એવી રીતે �ી�મહારાજ બો�યા તે
તો પોતાના ભ�ને િશ�ાને અથ� છે એમ �ણવું અને પોતે તો સા�ાત્ પુ�ષો�મનારાયણ છે.

5. ગઢડા �થમ ૪૫ ( para.2)

પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! કેટલાક વેદાંતી એમ કહે છે જ,ે ‘ભગવાનને આકાર નથી.’ અને
તેવા જ �િતપાદનની �ુિતઓને ભણે છે અને કેટલાક જ ેનારદ, શુક, સનકાિદક સરખા ભગવાનના ભ� છે તે તો
ભગવાનનું સાકારપણું �િતપાદન કર ેછે. તે એ બેમાંથી કોણ સાચા છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાન
પુ�ષો�મ છે તે તો સદા સાકાર જ છે અને મહાતજેોમય મૂિત� છે, અને અંતયા�મીપણે કરીને સવ�� પૂણ� એવું જે
સિ�ચદાનંદ �� છે તે તો મૂિત�માન એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેનું તજે છે. અને �ુિતએ પણ એમ ક�ું છે જ,ે ‘તે
ભગવાન માયા સામું જોતા હવા,’ અને �ાર ેજુવે �યાર ેતેને શું એકલી આં�ય જ હોય ? હાથપગ પણ હોય. માટે
સાકાર �પનું �િતપાદન થયું. અને વળી જમે સમ� જળ છે તેના �વ�પ જ ેવ�ણ તે પોતાના લોકને િવષે સાકાર છે
ને જળ િનરાકાર કહેવાય છે અને જમે અિ��ની જ ે�વાળા છે તે િનરાકાર કહેવાય છે અને તેના દેવતા જ ેઅિ�� તે
અિ��લોકને િવષે સાકાર છે અને જમે સમ� તડકો તે િનરાકાર કહેવાય છે ને સૂય�ના મંડળને િવષે જ ેસૂય�દેવ છે તે
સાકાર છે, તેમ સિ�ચદાનંદ જ ે�� તે િનરાકાર છે, અને પુ�ષો�મ જ ેભગવાન તે સાકાર છે અને એ સવ�� પૂણ� એવું જે
સિ�ચદાનંદ �� તે પુ�ષો�મ ભગવાનનું તજે છે. અને કોઈ એમ કહેશે જ,ે �ુિતમાં એમ ક�ું છે જ,ે ‘પરમે�ર તો કર-
ચરણાિદકે રિહત છે ને સવ�� પૂણ� છે.’ તો એ જ ે�ુિતએ કર-ચરણાિદકનો િનષેધ કય� છે તે તો માિયક કર-ચરણાિદકનો
િનષેધ કય� છે, અને ભગવાનનો આકાર છે તે તો િદ�ય છે પણ માિયક નથી અને અંતયા�મીપણે કરીને �વ-ઈ�રને
િવષે �યાપક એવું જ ેપુ�ષો�મ ભગવાનનું ���પ તજે તે િનરાકાર છે, તો પણ �વ-ઈ�ર સવ�ને તેમનાં કમ�ને
અનુસાર ેયથા-યો�યપણે કમ�ના ફળને દેવાને િવષે િનયંતાપણું છે ને સાકારની પેઠે િનયંતા�પ િ�યાને કર ેછે; માટે તે
તજેને પણ સાકાર જવેું �ણવું. એવી રીતે ભગવાન પુ�ષો�મ તો સદા સાકાર જ છે પણ િનરાકાર નથી અને જે
િનરાકાર કહે છે તે તો સમજતા નથી.”

6. ગઢડા �થમ ૬૬ ( para.2)

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

7. ગઢડા �થમ ૭૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે કીત�ન ભિ�ની સમાિ� કરીને માંહોમાંહી ��-ઉ�ર કરો.” પછી સોમલે ખાચરે
�� પૂ�ો જ,ે “ભગવાન પોતાના ભ�ના સવ� અપરાધ માફ કર ેછે, પણ એવો કયો અપરાધ છે જ ેભગવાન માફ ન
કર ે?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “બી� સવ� અપરાધ માફ કર ેછે, પણ ભગવાનના ભ�નો �ોહ કર ેએ
અપરાધને ભગવાન માફ નથી કરતા, માટે ભગવાનના ભ�નો કોઈ �કાર ે�ોહ કરવો નિહ. અને વળી ભગવાનના સવ�
અપરાધ થકી જ ેભગવાનના આકારનું ખંડન કરવું એ મોટો અપરાધ છે, તે માટે એ અપરાધ તો �ારયે પણ કરવો
નિહ અને એ અપરાધ કર ેતો એને પંચ મહાપાપ કરતાં પણ અિધક પાપ લાગે છે. અને ભગવાન તો સદા સાકાર મૂિત�
છે, તેને જ ેિનરાકાર સમજવા એ જ ભગવાનના આકારનું ખંડન કયુ� કહેવાય છે. અને પુ�ષો�મ એવા જ ેભગવાન તે જે
તે કોિટ સૂય�, ચં� સરખું તજેોમય એવું પોતાનું અ�રધામ તેને િવષે સદા િદ�યાકાર થકા િવરાજમાન છે અને ���પ
એવા જ ેઅનંત કોિટ મુ� તેમણે સે�યા છે ચરણકમળ જનેા એવા છે. અને પર�� પુ�ષો�મ એવા જ ેએ ભગવાન તે
જ પોતે કૃપાએ કરીને �વના ક�યાણને અથ� પૃ�વીને િવષે �કટ થાય છે �યાર ેજ ેજ ેત�વનો અંગીકાર કર ેછે. તે સવ�
ત�વ ���પ છે, કાં જ ેરામ કૃ�ણાિદક અવતારને િવષે �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ એ �ણ દેહ તથા ��ત, �વ�� અને
સુષુિ� એ �ણ અવ�થા તે જણાય છે તથા દશ ઇિ��યો, પંચ �ાણ ઈ�યાિદક સવ� ત�વ મનુ�યની પેઠે જણાય છે, પણ
એ સવ� �� છે પણ માિયક નથી, તે માટે એ ભગવાનના આકારનું ખંડન �ારયે પણ ન કરવું.”

8. 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
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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.”

9. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.7)

અને આ વાત સમ�ય પણ તેને, જનેે આ�િન�ા હોય અને તે આ�ાને િવષે પરમે�રની મૂિત�ને ધારીને તેની ભિ�
કરતો હોય અને પોતે ���પ થઈ ગયો હોય તોય પણ ભગવાનની ઉપાસનાનો �યાગ કર ેનિહ, માટે આ�િન�ા અને
ભગવાનની મૂિત�નો મિહમા સમ�ા થકી કોઈ પદાથ�ને િવષે વાસના રહેતી નથી અને વાસના ટ�યા પછી જવેું પોતાના
દેહનું �ાર�ધ હોય તેવા સુખ-દુઃખને ભોગવે ખરો, પણ ઇિ��યોની તી�ણતા મટી �ય છે. અને મનોમય ચ�ની જ ેધારા
તે તો ઇિ��યો છે, તે �ાર ે�� અને તેથી પર જ ેપર�� તેનું સા�ાત્ દશ�ન થાય છે �યાર ેબુિઠયો થઈ �ય છે. પછી
જમે કોઈ પુ�ષે લીબંુ ચૂ�યાં હોય ને દાંત અિતશય અંબાઈ ગયા હોય ને પછી તેને ચણા ચાવવા પડે �યાર ેતેથી કોઈ
રીતે ચવાય નિહ અને અિતશય ભૂ�યો થયો હોય તો તે ચણાને ગળી �ય પણ ચવાય નિહ, તેમ જણેે આ�ાનો ને
ભગવાનનો યથાથ� મિહમા ���ો છે તેને કોઈ લોકના િવષયસુખને િવષે આનંદ થાય નિહ અને દેહનું �ાર�ધ હોય
�યાં સુધી ખાનપાનાિદક સવ� ભોગ ભોગવે ખરો પણ જમે દાંત અંબાઈ ગયા હોય ને ચણા આખા ગળી �ય એમ
ભોગવે અને વાસના ટળવી એ પણ કામ અિતશય ભાર ેછે. વાસના તો સમાિધિન� થાય તો પણ રહી �ય છે. એ
સમાિધ થયા કેડે તો ��ના �વ�પમાંથી દેહમાં કોઈ રીતે અવાતું નથી અને જો અવાય છે તો તેના �ણ હેતુ છે : તેમાં
એક તો જો કાંઈ સંસારના સુખની વાસના હોય તો સમાિધમાંથી પાછો દેહમાં આવે અને કાં તો અિત સમથ� હોય તે
સમાિધમાં �ય ને પોતાની ઈ�છાએ પાછો દેહમાં આવે અને કાં તો કોઈક પોતા થકી અિત સમથ� હોય તે પાછો
સમાિધમાંથી દેહમાં લાવે. એ �ણ �કાર ેસમાિધમાંથી પાછો દેહમાં આવે છે અને �ાર ેસમાિધ થાય છે અને તેમાં
��નું દશ�ન થાય છે �યાર ેકોિટ કોિટ સૂય� સરખો ��નો �કાશ દેખીને જો થોડી સમજણ હોય તો ��ય� પુ�ષો�મ
ભગવાનની જ ેમૂિત� છે તેને િવષે �યૂનપણું સમજ ેઅને ��માં અિધકપણું માની લે, એટલે ઉપાસનાનો ભંગ થયો, માટે
��ય� મૂિત�ને િવષે અિત �ઢ િન�ય થયો જોઈએ, તો સવ� કામ સર.ે અને અમે પણ એમ �ઢ િન�ય કય� છે જ,ે ‘કોઈ
અમને સાચો થઈને મન અપ� અને લેશમા� અંતરાય રાખે નિહ તો તેમાં અમે કોઈ વાતની કસર રહેવા દઈએ નિહ.”

10. ગઢડા �થમ ૭૭ ( para.3)

પછી સંતે �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! કોઈક ભગવાનનો અિત �ઢ ભ� હોય ને દેહ મૂકવા ટાણે તેને પીડા થઈ આવે
છે અને બો�યાનું પણ કાંઈ ઠેકાણું રહેતું નથી; અને કોઈક તો કાંઈ પાકો હિરભ� જણાતો ન હોય ને તે દેહ મૂકવાને
સમે તો અિતસમથ� જણાય છે ને અિતશય ભગવાનના �તાપને �ણીને ને ભગવાનનો મિહમા મુખે કહીને સુિખયો
થકો દેહ મૂકે છે; એનું શું કારણ છે ? જ ેસારો હોય તેનું અંતસમે સા� ન દેખાય ને જવેો તેવો હોય તેનું અંતસમે સા�
દેખાય છે, એનું કારણ કહો એ �� છે. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “દેશ, કાળ, િ�યા, સંગ, �યાન, મં�, દી�ા અને
શા� એ આઠ જવેા હોય તેવી પુ�ષની મિત થાય છે. તે જો સારા હોય તો સારી મિત થાય છે અને ભૂંડા હોય તો ભૂંડી
મિત થાય છે અને પુ�ષના �દયને િવષે પરમે�રની માયાના �ેયા� થકા ચાર ેયુગના ધમ� વારાફરતી વત�તા હોય, તે જો
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અંતસમે સ�યયુગનો ધમ� આવી �ય તો મૃ�યુ બહુ શોભી ઊઠે અને �ેતા અને �ાપરનો ધમ� આવે તો તેથી થોડંુ શોભે.
અને કિળનો ધમ� મૃ�યુ સમે આવે તો અિતશય ભૂંડંુ દેખાય. એમ અંત સમે સા� નરસું તે તો કાળે કરીને છે અથવા
��ત, �વ�� અને સુષુિ� એ �ણ અવ�થા છે. તેમાં જો અંતસમે ��ત અવ�થા વત�તી હોય તો પાપી હોય તે પણ
બોલતા ચાલતા દેહ મૂકે છે અને અંત સમે �વ�� અવ�થા વત�તી હોય તો ઝં�યા જવેું કાંઈ ને કાંઈ બોલતો થકો
ભગવાનનો ભ� હોય તો પણ દેહ મૂકે અને અંત સમે સુષુિ� અવ�થા �ધાન વત� તો ભગવાનનો ભ� હોય અથવા
િવમુખ હોય તો પણ ઘેનમાં ને ઘેનમાં રહીને દેહ મૂકે, પણ સા� કે નરસું કાંઈ બોલાય નિહ. અને અંતકાળે એ �ણ
અવ�થા થકી પર અને ���પ એવા પોતાના �વા�ાને સા�ા�કાર માનતો થકો જ ેદેહ મૂકે, તે તો જવેી ઈ�રને
સામથ� હોય તેવી સામથ� જણાવીને દેહ મૂકે છે અને એમ ���પ થઈને ને સામથ� જણાવીને દેહ મૂકવો તે
ભગવાનના ભ�ને જ થાય છે પણ બી� િવમુખ �વને એમ થાય જ નિહ. એવી રીતે કાળે કરીને અંતસમે સા� નરસું
જણાય છે. અથવા અવ�થાઓને યોગે કરીને સા�-નરસું જણાય છે અને િવમુખ હોય ને તેને અંતકાળે ��ત અવ�થા
વત�તી હોય ને બોલતો-બોલતો દેહ મૂકે તેણે કરીને કાંઈ તેનું ક�યાણ થતું નથી. િવમુખ તો સારી રીતે દેહ મૂકે અથવા
ભૂંડી રીતે દેહ મૂકે, પણ નરકે જ �ય. અને ભગવાનનો ભ� હોય તે બોલતો બોલતો દેહ મૂકે અથવા ઝં�યા જવેું
બોલીને દેહ મૂકે અથવા શૂ�યમૌન રહીને દેહ મૂકે પણ, તેનું ક�યાણ જ છે, પણ એમાં કાંઈ સંશય નથી, એમ
ભગવાનના ભ�ને �ણવું. અને ભગવાનનો ભ� હોય તેને અંતસમે �વ��ાિદકને યોગે કરીને ઉપરથી પીડા જવેું
જણાતું હોય, પણ એને અંતરમાં તો ભગવાનને �તાપે કરીને અિત આનંદ વત�તો હોય માટે ન�ી હિરભ� હોય ને
અંતસમે લાવાઝંખા કરતો થકો દેહ મૂકે પણ એના ક�યાણમાં લેશમા� સંશય રાખવો નિહ.”

11. સારંગપુર ૯ ( para.4)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જનેે તામસી કમ� ઘણા હોય તેના હૈયામાં કિળયુગ વત�, તે કોઈ ઉપાયે ટળે કે
ન ટળે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો એને સંત તથા પરમે�રના વચનને િવષે અિતશય ��ા હોય અને
અિત�ઢ િવ�ાસ હોય, તો ગમે તેવા તામસી કમ� હોય પણ તેનો નાશ થઈ �ય ને કિળયુગના ધમ� મટીને સ�યયુગના
ધમ� હોય તે વત�, માટે અિત સાચે ભાવે કરીને સ�સંગ કર ેતો તેને કોઈ �તનો દોષ હૈયામાં રહે નિહ, ને દેહ છતાં જ
���પ થઈ �ય.”

12. સારંગપુર ૧૨ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “દેહની ને આ�ાની નોખી િવિ� સમ�ણી હોય તોય પણ તે િવિ�ને ભૂલીને
પાછો દેહાિભમાની કેમ થાય છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “દેહ આ�ાની િવિ� એકવાર ચોખી સમ�ણી
હોય તો પછી ભુલાય નિહ; અને એમ માને જ,ે ‘હંુ દેહ છંુ,’ તો પણ દેહ પોતાનું �પ મનાય જ નિહ,’ અને ભગવાનનો
િન�ય પણ જો એકવાર �ઢ થયો હોય તો પાછો ટાળે તો પણ ટળે નિહ. અને એમ જણાય છે જ,ે આ�બુિ� મટીને
દેહબુિ� આવી �ય છે; એ તો ખોટો ખોટો મનમાં �મ પડે છે, પણ દેહાિભમાન તો આવતું જ નથી. અને એવો જે
પિરપ� �ાની તેને તો આ�ાનું જ અિભમાન �ઢ રહે છે ને તે પોતાના આ�ાને ���પ માને છે અને તે ��ને િવષે
પર�� જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે અખંડ િવરાજમાન છે અને તે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય પણ એને અખંડ ને
અખંડ રહે છે.”

13. લોયા ૭ ( para.3)

�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�ે કરીને પરો�પણે ભગવાનને ���ા, તેણે કરીને જમે ક�યાણ નથી તેમ જ
રામકૃ�ણાિદક ભગવાનના અવતાર હતા �યાર ેતેમને સવ� મનુ�યે ��ય� દીઠા હતા; તો તેણે કરીને પણ શું ક�યાણ થયું
છે ?” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જણેે ભગવાનને ��ય� દીઠા હોય તેનું તો જ�મા�તર ેક�યાણ થાય છે.” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જણેે શા�ે કરીને ભગવાનને ���ા તેણે કરીને પણ જ�મા�તર ેક�યાણ થાય છે, કાં જ,ે જનેે
શા�ે કરીને ���ા છે તેને જ ને�ે કરીને દેખે છે અને જનેે ને�ે કરીને દેખે છે તેને જ શા�ે કરીને �ણે છે; માટે બેયનું
બીજબળ બરોબર થાય છે ને બેયનું જ�મા�તર ેક�યાણ પણ બરોબર છે. કેમ જ,ે �વણે કરીને ભગવાનને સાંભ�યા
તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે સાંભ�યા જ કહેવાય. અને �વચાએ કરીને �પશ� કય� તેમાં શું �ાન નથી? પણ તેને તે
�પશ� કય� જ કહેવાય. અને ને�ે કરીને જોયા તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે જોયા જ કહેવાય. અને નાિસકાએ કરીને
સૂ�યા તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે સૂ�યા જ કહેવાય. અને િજ�ાએ કરીને વણ�ન કયા� તેમાં શું �ાન નથી ? પણ
તેને તે વણ�ન કયા� જ કહેવાય. એવી રીતે બા� ઇિ��યોએ કરીને �ાન છે તથા અંતઃકરણે કરીને જ ે�ાન છે અને
અંતઃકરણ-ઇિ��યો પર જ ે�વસ�ા-તદાિ�ત જ ેઅનુભવ �ાન છે, તેમાંથી તમે કયા �ાનને કહો છો ? અને જે
ભગવાન છે તેણે તો આ જગતની ઉ�પિ�ને અથ� અિન�� એવું �વ�પ ધાયુ� છે, જનેે િવષે �થાવર-જંગમ�પ જ ેિવ�,
તે સાવકાશે કરીને ર�ું છે અને સંકષ�ણ�પે કરીને જગતનો સંહાર કર ેછે અને ��ુ���પે કરીને જગતની િ�થિત કર ેછે
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તથા મ��ય-ક�છાિદક અવતારનું ધારણ કર ેછે. એવી રીતે �ાં જવેું કાય� �યાં તેવા કાય�ની િસિ�ને અથ� તેવા �પનું
�હણ કર ેછે. તેમાં કોઈ કાય� તો એવું છે જ,ે જમેાં અંતઃકરણ-ઇિ��યો નથી પૂગતાં, કેવળ અનુભવ�ાને કરીને જ
જણાય છે, �યાર ેતેવા કાય�ની િસિ�ને અથ� ભગવાન પણ તેવા �વ�પનું ધારણ કર ેછે. અને કોઈ કાય� એવું છે જ,ે
ઇિ��યો-અંતઃકરણે કરીને ���ામાં આવે છે �યાર ેતે કાય�ની િસિ�ને અથ� ભગવાન પણ તેવા જ થાય છે; માટે તમે
કયા ભગવાનના �વ�પને �ાને કરીને ક�યાણ થાય એમ પૂછો છો ?” �યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જે
ભગવાનના �વ�પને િવષે ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને અનુભવ; એ �ણે પૂગે એવા ભગવાનના �વ�પને �ાને કરીને
મો� થાય; એમ કહીએ છીએ.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એવા જ ેભગવાન તે તો �ીકૃ�ણ છે. તે તો પોતે
પોતાને એમ કહે છે જ,ે ‘य�ा�रमतीतोऽहम�रादिप चो�मः । अतोऽ�� लोके वेदे च �िथतः पु�षो�मः।।’
‘िव��ाहिमदं कु�मेकांशेन ��थतो जगत्’ ‘म�ः परतरं ना���ि�द�� धन�य ! । मिय सव�िमदं �ोतं सू�े मिणगणा
इव ।।’ ‘प� मे पाथ� ! �पािण शतशोऽथ सह�शः । नानािवधािन िद�ािन नानावणा�कृतीिन च।।’ ઈ�યાિદક વચને
કરીને પોતે પોતાને ઇિ��યો- અંતઃકરણ થકી અગોચર કહે છે, માટે ભગવાનને ત�વે કરીને સમજવા તે તો એમ છે જ,ે
ઇિ��યો, અંતઃકરણ તથા અનુભવ; એ �ણે કરીને યથાથ�પણે ��ય� ભગવાનને �ણે �યાર ેપૂરો �ાની કહેવાય અને એ
�ણ �કારમાંથી જો એકે ઓછો હોય તો તેને આ�યંિતક �ાન ન કહેવાય ને તેણે કરીને જ�મ-મૃ�યને પણ ન તર ેઅને
કોઈક સાધને કરીને ���વ�પને પા�યો હોય તે પણ જો ��ય� ભગવાનને એવી રીતે ન �ણે તો તે પણ પૂરો �ાની
ન કહેવાય. માટે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે “नै���म��ुतभावविज�तं न शोभते �ानमलं िनर�नम्” તથા ગીતામાં
ક�ું છે જ,ે “कम�णो �िप बो��ं बो��ं च िवकम�णः । अकम�ण� बो��ं गहना कम�णो गितः ।।” અકમ� જ ે�ાન તેને
િવષે પણ �ણવું ર�ું છે તે શું? તો જ ે���પ થયો તેને પણ પર�� પુ�ષો�મ તે �ણવા ર�ા છે અને જ ે���પ
થયો તેને જ પુ�ષો�મની ભિ�નો અિધકાર છે. તે ભિ� તે શું ? તો જમે �ેત�ીપવાસી જ ેિનર�મુ� છે તે ���પ
થકા ચંદન-પુ�પાિદક નાના �કારની પ�ૂસામ�ીએ કરીને પર�� જ ેવાસુદેવ તેને પજૂ ેછે, તેમ એ પણ ���પથકો
��ય� ભગવાનની ભિ� ચંદન-પુ�પ, �વણ-મનનાિદકે કરીને કર.ે તે ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ ે“��भूतः �स�ा�ा
न शोचित न कां�ित । समःसव�षु भूतेषु म���ं लभते पराम् ।।” માટે ���પ થઈને જ ેપર��ની ભિ� ન કર ેતો તે
પણ આ�યંિતક ક�યાણને ન પા�યો કહેવાય. અને “भूिमरापोऽनलो वायुः खं मनो बु��रेव च । अह�ार इतीयं मे िभ�ा
�कृितर�धा ।।” એ �યા�ય એવી જડ �કૃિત છે. અને “अपरेयिमत��ां �कृितं िव�� मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो !
ययेदं धाय�ते जगत् ।।” એ �યાપક એવી ચૈત�ય �કૃિત છે. અને જ ે��ય� ભગવાન છે, તે કેવા છે? તો એ અ� �કારની
જ ે�યા�ય �કૃિત અને તેને િવષે �યાપક એવી જ ૈચૈત�ય �કૃિત તે બેયના આધાર છે. જમે આકાશ છે તે પૃિથ�યાિદક
ચાર ત�વનો આધાર છે અને પૃ�વીની �ાર ેસંકોચ અવ�થા થાય છે તે ભેળો આકાશ પણ સંકોચને પામે છે ને પૃ�વીની
િવકાસ અવ�થા થાય છે તે ભેળી આકાશની પણ િવકાસ અવ�થા છે તથા જળ, તજે અને વાયુની સંકોચ-િવકાસ
અવ�થા ભેળી આકાશની પણ સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે અને પૃિથ�યાિદ ત�વની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા તે બેય
આકાશને િવષે થાય છે, તેમ એ બે �કૃિતની સંકોચ-િવકાસ ભગવાનની પણ સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે ને એ બે
�કૃિતની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા તે ભગવાનને િવષે છે. એવા જ ેભગવાન તે સવ�ના આ�ા છે. �યાં �ુિતયો છે-

14. લોયા ૭ ( para.5)

�યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ પૂછયું જ,ે “એવી રીતે દેખાતું તો ન હોય ને અંતઃકરણમાં તો એવી રીતની �ઢ આંટી હોય તેને
પિરપૂણ� �ાન કહેવાય કે નિહ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે અંધા�ં ઘર હોય ને તેમાં કોઠી તથા થાંભલા
ર�ાં હોય તેને દેખે છે તો પણ યથાથ� દે�યા ન કહેવાય. તેમ પુ�ષો�મ ભગવાનને િવષે જડ-િચત્ �કૃિત રહી છે ને એ
�કૃિતને િવષે પોતે ર�ા છે તેને અનુમાને કરીને �ણે છે, પણ જો દે�યામાં નથી આવતું તો પિરપૂણ� �ાની ન કહેવાય.
અને જો એને એવી આંટી ઠાવકી છે તો કાંઈક એને અલૌિકકપણું જણાયું જોઈએ, નિહ તો જણાશે. અને િનઃસંદેહ
એવી આંટી છે ને જણાતું નથી, તો એમ એ સમજ ેજ,ે ‘એ ભગવાનને િવષે તો સવ� છે પણ મને દેખાડતા નથી, એવી જ
એની ઈ�છા છે.’ એમ સમ�ને તે ભગવાનની ભિ� કરતો થકો પોતાને કૃતાથ� માને છે; તો એ પિરપૂણ� �ાની છે. માટે
ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને અનુભવ; એ �ણે �કાર ેકરીને જ ેભગવાનને યથાથ�પણે �ણતો હોય તેને �ાની કહીએ. અને
તેવા �ાનીને ભગવાને ગીતામાં �ે�પણે ક�ો છે. “आत� िज�ासुरथा�थ� �ानी च भरतष�भ। तेषां �ानी िन�यु�
एकभ��िव�िश�ते ।।” એવો જ ે�ાની તે તો સદા સાકાર મૂિત� એવા જ ે��ય� ભગવાન તેને �કૃિત, પુ�ષ, અ�ર તે
થકી પર ને સવ�ના કારણ, સવ�ના આધાર �ણીને અન�યપણે સેવે છે. એવી રીતે જ ેસમજવું તેને �ાન કહીએ અને એ
�ાને કરીને આ�યંિતક મો� થાય છે. અને જ ેએમ નથી સમજતા ને કેવળ શા�ે કરીને “अहं ��ा��” થઈ બેસે છે ને
કહે છે જ,ે ‘રામકૃ�ણાિદક તો ���પ એવો જ ેહંુ તે મારી લહરી છે,’ એવા જ ે��કુદાળ આધુિનક વેદાંતી તે તો અિત
દુ� છે ને મહાપાપી છે અને મરીને નરકમાં પડે છે, તે કોઈ િદવસ એનો છૂટકો થતો નથી.”

15. લોયા ૧૦ ( para.8)



8/5/2019 ���પ

localhost/save%5d/���પ.php 7/17

અને વળી એને િવષે અિવકારી ર�ાનું બીજંુ પણ કારણ છે. જમે જનક િવદેહી જવેા જ ેમોટા ભગવાનના ભ� રા�
હતા, તે રા�માં ર�ા હતા ને રમણીય એવા જ ેશ�દાિદક પંચિવષય તેને ભોગવતા થકા પણ �ાનની �ઢતાએ કરીને
િનિવ�કારપણે ર�ા, અને એ જનક જવેા જ ે�ાની હોય, તે એમ િવચાર ેજ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ, શુ� છંુ, ચેતન છંુ, િનિવ�કાર
છંુ, સુખ�પ છંુ, અિવનાશી છંુ, અને �ીઆિદક જ ેિવષય છે તે તો દુઃખ�પ છે, તુ�છ છે, જડ છે અને નાશવંત છે.’ એમ
િવચારીને કેવળ પોતાના આ��વ�પને જ સુખ�પ �ણે છે. અને ‘શ�દાિદક િવષયમાં જ ેસુખ જવેું જણાય છે ને
સારા જવેું જણાય છે તે આ�ાવતે જણાય છે અને આ�ા દેહમાંથી નીકળી �ય �યાર ેસુખ�પ હોય તે ભુડંુ થઇ �ય
છે.’ એવી રીતે પોતાના આ�ાને િવચાર.ે અને આ�ા થકી પર જ ેપરમા�ા તેનો િવચાર કર ેજ,ે ‘આવું જ ેમાયા થકી
પર શુ� આ�ાનું �ાન તેને હંુ પા�યો, તે સંતને �તાપે પા�યો છંુ અને તે સંત પરમે�રના ભ� છે અને પરમે�ર છે તે
તો સવા��ા એવા જ ે�� તેના પણ આ�ા છે અને અ�રના પણ આ�ા છે અને અનંતકોિટ જ ેમુ� તેના પણ
આ�ા છે; એવા જ ેપર�� પરમા�ા નારાયણ તેનો હંુ ���પ એવો દાસ છંુ.’

16. લોયા ૧૨ ( para.3)

અને હવે િનિવ�ક�પમાં કિન� ભ� કયો ? તો ભગવાનને સવ� શુભ-અશુભ િ�યા કરતા દેખે તો પણ એમ સમજ ેજ,ે સવ�
િ�યાને કર ેછે તો પણ અકતા� છે; કેમ જ,ે એ ભગવાન તો ���પ છે. તે �� કેવું છે ? તો આકાશની પેઠે સવ�ને િવષે
ર�ું છે ને સવ�ની િ�યાઓ તેને િવષે જ થાય છે.’ એવું જ ે��પણું તે ભગવાનને િવષે �ણે. જમે રાસપંચા�યાયીમાં
શુક� ��યે પરીિ�ત રા�એ �� પૂ�ો જ,ે ‘ધમ�ર�ક ભગવાનનો અવતાર, તેણે પરદારાનો સંગ કેમ કય� ? �યારે
તેનો ઉ�ર શુક�એ કય� જ,ે ‘�ીકૃ�ણ તો અિ��ની પેઠે તજે�વી છે, તે જ ેજ ેશુભ-અશુભ િ�યાને કર ેછે તે સવ� ભ�મ
થઈ �ય છે.’ એવી રીતે ભગવાનને િનલ�પ એવા ���પ �ણે, તેને કિન� િનિવ�ક�પ િન�યવાળો કહીએ. અને
�ેત�ીપને િવષે ર�ા જ ેષટ્ ઊિમ�એ રિહત એવા િનર�મુ�, તે જવેો પોતે થઈને વાસુદેવની ઉપાસના કર,ે તેને મ�યમ
િનિવ�ક�પ િન�યવાળો કહીએ. અને અ�ાવરણે યુ� એવા જ ેકોિટ કોિટ ��ાંડ તે જ ેઅ�રને િવષે અણુની પેઠે
જણાય છે, એવું જ ેપુ�ષો�મનારાયણનું ધામ�પ અ�ર, તે �પ પોતે ર�ો થકો પુ�ષો�મની ઉપાસના કર,ે તેને ઉ�મ
િનિવ�ક�પ િન�યવાળો કહીએ.”

17. લોયા ૧૩ ( para.3)

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

18. લોયા ૧૫ ( para.7)

અને વેદાંત જ ેઉપિનષદ્ તથા યોગ તથા સાં�ય; એ �ણ શા� સનાતન છે, તે એ �ીકૃ�ણ પરમા�ાનું જ વણ�ન કર ેછે.
તે એ �ણ શા�ના મત તમને અમે પૃથક્-પૃથ�પણે કરીને કહીએ તે સાંભળો. તેમાં જ ેસાં�યવાળા છે તે તો ચોિવશ
ત�વને કહીને તેથી પર પંચિવશમાં પરમા�ાને કહે છે, પણ �વ-ઈ�રને પૃથ�પણે નથી કહેતા. તેનો એ અિભ�ાય છે
જ,ે ત�વ છે તે �વ િવનાના હોય નિહ; માટે ત�વ ભેળો તદા�કપણે ર�ો જ ે�વ તેને ત�વ�પ જ કહે છે, પણ ત�વ
થકી પૃથક્ નથી કહેતા. અને જમે �વને ચોિવશ ત�વ�પ માને છે તેમ ��ાંડાિભમાની જ ેઈ�ર, તેને પણ ચોિવશ
ત�વ�પ માને છે. એવી રીતે �વ-ઈ�ર એ બેયને ત�વ�પ માનીને ત�વ ભેળે જ એને ગણે છે, પણ ત�વથી નોખા
નથી ગણતા. અને એ પંચિવશમા પરમા�ાને કહે છે; એ સાં�યનો મત છે. પણ એમ ન સમજવું જ ે�વ નથી, કાં જ,ે
સાં�યવાળે ષ�સંપિ� �વણ, મનન, િનિદ�યાસાિદક સાધન ક�ા છે, તે �વને જ કરવાના ક�ા છે, પછી તે સાધને
કરીને િવચારને પામે ને તે િવચાર ેકરીને ત�વ થકી પોતે નોખો પડે ને પોતાને ���પ માને ને પરમા�ાને ભજ,ે એવી
રીતે સાં�યમત છે, તે મો�ધમ�માં શુક� ��યે નારદ�એ ક�ું જ-ે “�ज धम�मधम� च उभे स�ानृते �ज । उभे स�ानृते
��ा येन �जिस त�ज।।” એનો અથ� એમ છે જ,ે �ાર ેમુમુ�ુ આ�િવચાર કરવા બેસે �યાર ેતેને આડા જ ેધમ��પ
અથવા અધમ��પ, સ�ય�પ, અસ�ય�પ જ ેજ ેસંક�પ આવે તેનો �યાગ કરી અને જ ેિવચાર ેકરીને એને તજ ેછે તે
િવચારનો પણ �યાગ કરીને ���પ◌ ેરહેવું, પણ દેહે કરીને ધમ��પ િનયમનો �યાગ કરવો ક�ો નથી; એ �ોકનો એ
અથ� છે. અને યોગવાળા છે તે ચોિવશ ત�વને પૃથક્ ગણે છે અને �વ-ઈ�રને પંચિવશમા કહે છે ને પરમા�ાને
છિવશમા કહે છે. અને િવવેકે કરીને પંચિવશમાને ત�વ થકી પૃથક્ સમ�ને તેને િવષે પોતાપણાની �ઢતા માનીને,
ચોિવશ ત�વની જ ેવૃિ�યો તેનો િપંડીભાવ કરીને બળા�કાર ેછિવશમાને િવષે રાખે, પણ િવષય સ�મુખ જવા દે નિહ.
અને એમ સમજ ેજ,ે ‘મારી વૃિ� ભગવાનને મૂકીને બીજ ેઠેકાણે જશે તો મને સંસૃિત થશે.’ માટે અિત આ�હ કરીને
ઇિ��યો-અંતઃકરણની જ ેવૃિ�ઓ, તેને ભગવાનને િવષે રાખે. અને જ ેસાં�યવાળો છે તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘મારે
ઇિ��યો-અંતઃકરણ જ નથી તો જશે �ાં ?’ માટે પોતાને ���પ માનીને િનભ�ય રહે છે. અને જ ેયોગવાળો છે તે તો
ડરતો જ રહે છે. જમે કોઈક પુ�ષના હાથમાં તેલનું માથા લગણ ભરલેું પા� હોય ને તે પુ�ષને પગિથયાંને ઉપર ઊંચું
ચઢવું હોય ને બે કોરથી ઉઘાડી તરવારવાળા પુ�ષ ડરાવવાને ઊભા ર�ા હોય ને તે તેલને ઢળવા દેવું ન હોય ને તે
પુ�ષ જવેો ભયને પામે, તેમ યોગવાળો િવષય થકી બીયને ભગવાનને િવષે વૃિ�ઓને રાખે છે; એ યોગનો મત છે. અને
વેદાંત જ ેઉપિનષદ્ તેનો મત એ છે જ,ે સવ�ના અિતશય મોટા કારણ એવા જ ેપુ�ષો�મનારાયણ �� તેનું જ �હણ
કરીને બી� સવ�ને િમ�યા માને છે. જમે આકાશની �િ�ને જ ેપા�યો હોય તે બી� ત�વને દેખે નિહ, તેમ એ ��ને જે
દેખતો હોય તે બી� કોઈને દેખે નિહ; એવી રીતે વેદાંતનો મત છે.”

19. લોયા ૧૮ ( para.3)

�યાર ેતમે કહેશો જ,ે ‘તે ભગવાનનું કેવું �પ છે ?’ તો કહીએ છીએ જ,ે ‘ભગવાન તો સિ�ચદાનંદ�પ છે ને તજેોમય
મૂિત� છે, અને જનેા એક એક રોમને િવષે કોિટ કોિટ સૂય� જવેો �કાશ છે, ને કોિટ કામદેવને પણ લ�ા પમાડે એવા તે
ભગવાન �પાળા છે અને અનંતકોિટ ��ાંડના પિત છે. રા�િધરાજ છે, સવ�ના િનયંતા છે, સવ�ના અંતયા�મી છે અને
અિતશય સુખ�વ�પ છે અને જનેા સુખની આગળ અનંત �પવાન �ીઓને જોયાનું જ ેસુખ તે તુ�છ થઈ �ય છે
અને આ લોક-પરલોક સંબંધી જ ેપંચિવષયના સુખ તે ભગવાનની મૂિત�ના સુખ આગળ તુ�છ થઈ �ય છે; એવું
ભગવાનનું �વ�પ છે. તે �વ�પ સદા િ�ભજુ જ છે ને પોતાની ઈ�છાએ કરીને �ારકે ચતુભુ�જ પણ જણાય છે,
અ�ભજુ પણ જણાય છે અને સહ�ભજુ પણ દેખાય છે. અને તે જ ભગવાન મ��ય-ક�છ-વરાહાિદક �પને તથા
રામકૃ�ણાિદક �પને કોઈક કાય�ને અથ� ધારણ કર ેછે, પણ જ ેએ પોતાનું મૂળ �પ છે તેને ત�ને એ અવતારનું ધારણ
નથી કરતા; તે જ ભગવાન પોતે અનંત ઐ�ય� ને અનંત શિ� સિહત જ મ��ય-ક�છાિદક �પને ધારણ કર ેછે. અને જે
કાય� િનિમ�ે જ ેદેહનું ધારણ કયુ� હોય તે કાય� થઈ રહે છે �યાર ેતે દેહનો �યાગ પણ કર ેછે. તે ભાગવતમાં ક�ું છે;
“भूभारः �िपतो येन तां तनंू िवजहावजः । क�कं क�केनैव �यं चापीिशतुः समम् ।।” જ ેજ ેદેહે કરીને ભગવાને
પૃ�વીનો ભાર ઉતાય� તથા �વોને દેહાિભમાન�પ જ ેચૈત�યમાં કાંટો ખૂંચી ર�ો હતો તેને કાઢીને ને કાઢવાના
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કાંટા�પ જ ેપોતાનો દેહ તેને પણ �યાગ કય�. અને રા�સને મારવાને અથ� ભગવાને નૃિસંહ�પ ધાયુ� ને પછી તે કાય�ને
કરીને પછી તે દેહનો �યાગ કરવાને ઈ��ા, પણ તે િસંહને કોણ માર?ે પછી પોતાની ઈ�છાએ કરીને કાળ�પ િશવ તે
શરભનું �પ ધારીને આ�યા. ને નૃિસંહને ને શરભને યુ� થયું. પછી બેય જણે દેહ મૂ�ો. તેણે કરીને િશવ શરભે�ર
મહાદેવ થયા અને નૃિસંહ�એ દેહ મૂ�ો તે નારિસંહી શીલા થઈ. માટે િચ�ામણમાં �ાં �ાં મ��ય-કૂમા�િદક
ભગવાનના અવતારના િચ�ામણ કર ેછે �યાં �યાં થોડાક મ��ય-ક�છાિદકનો આકાર કરીને પછી તે ઉપર શંખ, ચ�,
ગદા, પ�, વ�ૈંતીમાળા, પીતાંબર વ�, િકરીટ-મુકુટ, �ીવ�સનું િચ�, ઈ�યાિદક િચ�ે સિહત ભગવાનની મૂિત�ને લખે
છે તો જો ભગવાનનું �પ અનાિદ એવું જ છે. અને �ીકૃ�ણ ભગવાને �થમ જ�મસમયમાં વસુદેવ-દેવકીને ચતુભુ�જ �પે
દશ�ન દીધું અને અ�ૂરને ચતુભુ�જ�પે દશ�ન જળને િવષે દીધું તથા �િ�મણીને મૂ�છા� આવી �યાર ેપણ ચતુભુ�જ�પે
દશ�ન દીધું અને અજુ�ને પણ એમ ક�ું જ,ે ‘तेनैव �पेण चतुभु�जेन सह�बाहो भव िव�मूत�!’ માટે અજુ�ન પણ
ચતુભુ�જ�પ દેખતા અને યાદવા�થળી કરીને પીપંળાની હેઠે �ીકૃ�ણ ભગવાન બેઠા હતા તે સમયમાં ઉ�વ�એ તથા
મૈ�ેય ઋિષએ ભગવાનનું �પ ચતુભુ�જ, શંખ, ચ�, ગદા, પ�, પીતાંબર સિહત દીઠંુ. અને �ીકૃ�ણ ભગવાન તો �યામ
હતા ને તેનું �પ તો કોિટ કામને લ�ા પમાડે એવું ક�ું છે. માટે એવા મનુ�ય જવેા જણાય છે, તેને િવષે જ પૂવ� ક�ો
એવો �કાશ ને સુખ તે સવ� ર�ા છે. તે જનેે �યાન, ધારણા, સમાિધનું અંગ હોય તેને એની એ મૂિત� છે તે જ કોિટ કોિટ
સૂય�ના �કાશે યુ� દેખાય છે, પણ મશાલ-દીવાનું કામ પડતું નથી. અને એવો �કાશ એ ભગવાનને િવષે છે ને નથી
દેખાતો તે તો એ ભગવાનની એવી ઈ�છા છે અને એ ભગવાન ઈ�છે જ,ે ‘એવો �કાશવાન હંુ આ ભ�ને દેખાઉં’, તો
તે �કાશે યુ� એવી એ જ મૂિત�ને દેખે છે. માટે જનેે ભગવાનનો િન�ય હોય તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘ગોલોક, વૈકંુઠ,
�ેત�ીપ, ��પુર એ ધામના જ ેઐ�ય�, સમૃિ� તથા પાષ�દ તેણે સિહત, એ ભગવાન છે અને એમની સેવાના કરતલ
તો રાિધકા, લ�મી આિદક છે, એવા પરમભાવે સિહત ભગવાનને દેખે છે. અને જ ેમૂઢ છે તે માણસ જવેા દેખે છે. તે
�ીકૃ�ણ ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે, “अवजान�� मां मूढा मानुषी ंतनुमाि�तम् । परं भावमजान�ो मम भूतमहे�रम् ।।”
માટે જ ેમૂઢ છે તે ભગવાનના એવા પરમભાવને ���ા િવના ભગવાનને િવષે પોતાના જવેા મનુ�યના ભાવને પરઠે છે,
તે મનુ�યભાવ તે શું ? તો કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા ઈ�યાિદક અંતઃકરણના ભાવ છે તથા હાડ,
ચામ, મળ, મૂ�ાિદક તથા જ�મ, મરણ, બાળ, યૌવન, વૃ� એ સવ� દેહના ભાવ છે. ઈ�યાિદક જ ેમનુ�યભાવ તે સવ�
ભાવને ભગવાનને િવષે પરઠે છે. માટે એવા ભાવનો પરઠનારો જ ેહોય તેને ભગવાનના િન�ય જવેું જણાય છે તો પણ
તેનો િન�ય કાચો છે. અને એ જ�ર સ�સંગમાંથી પડશે. અને એ ભગવાન તો પરમ િદ�યમૂિત� છે ને ભગવાનને િવષે
તો એ મનુ�યભાવનો લેશ નથી. માટે એ ભગવાનમાંથી મનુ�યભાવને ટાળીને દેવભાવ લાવવો, પછી ��ાિદકનો ભાવ
લાવવો, પછી �ધાનપુ�ષનો ભાવ આવે, પછી �કૃિતપુ�ષનો ભાવ આવે, પછી અ�રનો ભાવ આવે, પછી અ�રાતીત
એવા પુ�ષો�મ તેનો ભાવ આવે છે. જમે �જના ગોપને આ�ય��પ �ીકૃ�ણ ભગવાનનાં ચિર� દેખીને �થમ તો
દેવભાવ આ�યો, પછી ગગા�ચાય�નાં વચનને સંભારીને નારાયણનો ભાવ આ�યો, પછી એમ ક�ું, ‘જ ેતમે તો નારાયણ
છો, માટે અમને તમા�ં ધામ દેખાડો.’ �યાર ેઅ�રધામ દેખા�યું. એવી રીતે ભગવાનને િવષે જનેે િદ�યભાવ છે તેનો
પૂરો િન�ય �ણવો. અને એમ કહે છે જ,ે ‘આને �થમ ભગવાનનો િન�ય નહોતો ને હવે થયો.’ તે શું એ �થમ
ભગવાનને નો’તો દેખતો ? દેખતો તો હતો, પણ મનુ�યભાવે સિહત દેખતો હતો અને પછી �ાર ેિન�ય થયો �યાર ેતે
િદ�યભાવ સિહત દશ�ન કયુ�, �યાર ેએને િન�ય થયો �ણવો. અને �ાર ેભગવાનને િવષે એવો િદ�યભાવ ન સમજે
�યાર ેએને વાતેવાતે ધોખો થાય ને ગુણ-અવગુણ લીધા કર ેછે જ,ે ‘આનીકોરનો પ� રાખે છે ને અમારો પ� રાખતા
નથી તથા આને વધુ બોલાવે છે ને અમને નથી બોલાવતા અને આને ઉપર વધુ હેત છે ને અમારી ઉપર નથી.’ એવી
રીતે ગુણ-અવગુણ પર�યા કર ેછે. તેણે કરીને એનું અંતર િદવસે િદવસે પાછંુ પડીને અંતે તે િવમુખ થાય છે. માટે
ભગવાનને િવષે તો મનુ�યભાવ ન જ પરઠવો અને ભગવાનના ભ�ને િવષે પણ મનુ�યભાવ ન પરઠવો. કાં જ,ે દેહે
કરીને તો ભગવાનના ભ�માં કોઈક આંધળો હોય, લૂલો હોય, કોિઢયો હોય, બહેરો હોય, વૃ� હોય, કુ�પ હોય અને
તે �ાર ેદેહ મૂકે છે �યાર ેશું ભગવાનના ધામમાં એવા આંધળા-લૂલા જ રહે છે ? નથી રહેતા. એ તો સવ� મનુ�યપણાના
ભાવ છે, તેને મૂકીને િદ�ય�પ થાય છે, ���પ થાય છે. માટે હિરના ભ�ને િવષે મનુ�યભાવ ન પરઠાય તો
પરમે�રને િવષે કેમ પરઠાય ? અને આ જ ેવાત છે તે સૂઝે તો આજ સમજો તો એટલી સમજવી છે અને સૂઝે તો સો વષ�
કરીને સમજો તો પણ એટલી સમજવી છે અને આ વાત સમ�ને એની �ઢતાની ગાંઠ પા�યા િવના છુટકો નથી. માટે
આ અમારી વાત છે તે સવ� હિરભ�ને યાદ રાખીને પર�પર કરવી અને �ાર ેકોઈને અણસમજણે કરીને ધોખો થાય
�યાર ેતેને આ વાત કરીને ચેતાવી દેવો. અને આ જ ેઅમારી વાતા� છે તેને િન�ય ��યે િદવસમાં એકવાર કરવી, એમ
અમારી આ�ા છે; તેને ભુલશો મા, જ�ર ભુલશો મા.” એમ કહીને �ી�મહારાજ સવ� હિરભ�ને ‘જય
�વાિમનારાયણ’ કહીને હસતા થકા પોતાને ઉતાર ેપધાયા�. એવી રીતે �ી�મહારાજની વાતા� સાંભળીને સવ� સાધુ
તથા સવ� હિરભ� તે �ી�મહારાજને સવ� અવતારના કારણ અવતારી �ણીને િદ�યભાવની અિતશય �ઢતા કરતા
હવા.

20. પંચાળા ૨ ( para.4)
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અને એમ સમજવું જ,ે એ ભગવાન જવેા તો ભગવાન જ છે; ને બી� જ ે�કૃિતપુ�ષાિદક છે તે તો એના ભ� છે અને
એનું �યાન કર ેછે, માટે એ ભગવાન �પ છે. જમે કોઈ મોટા સંત હોય ને તે ભગવાનનું �યાન કરતા હોય ને તેને
ભગવાન �પ �ણે છે, તેમ એ �કૃિતપુ�ષાિદક પણ ભગવાન�પ છે અને એ સવ�થી પર જ ેપુ�ષો�મ �ીકૃ�ણ તે જ
વાસુદેવ, સંકષ�ણ, ��ુ��, અિન���પે થાય છે તથા રામકૃ�ણાિદક અવતારનું �હણ કર ેછે, તે �યાન કરવા યો�ય છે.’
એમ સમજ ેતો એ યોગમાગ� તે અિતશય િનિવ��ન છે ને �ે� છે. અને સાં�યવાળા છે તેમાં એ દોષ છે જ,ે એ
સાં�યવાળા હોય તે એમ કહે છે જ,ે ‘અંતઃકરણે કરીને તથા ઇિ��યે કરીને જ ેજ ે�હણ કયા�માં આવે છે તે સવ� િમ�યા
છે અને અનુભવે કરીને જ ે�હણ કયા�માં આવે છે તે સ�ય છે.’ એવી રીતે આકારમા�ને િમ�યા કર ેછે તે ભેળે �વના
ક�યાણને અથ� �કટ થયા જ ેભગવાન તેના �પને પણ િમ�યા કર ેછે તથા અિન��, ��ુ��, સંકષ�ણ, એમના �પને
પણ િમ�યા કર ેછે અને િનગુ�ણ એવા જ ેવાસુદેવ તેનું જ �હણ કર ેછે; એવો એ મોટો દોષ છે. માટે એ સાં�યવાળા
એમ સમજ ેતો ઠીક જ,ે સાં�ય િવચારનું �હણ કરીને �કૃિતપુ�ષથી જ ેજ ેઊપ�ું તેને િમ�યા કરીને પોતાના આ�ાને
સવ�થી પૃથક્ શુ� ���પ માનીને તે પછી �વના ક�યાણને અથ� �કટ થયા જ ેભગવાન તેના �પને સ�ય �ણીને
તેનું �યાન કરવું.’ એવી રીતે એ બે �કારના જ ેિવચાર છે તે કોઈક અમારા જવેા મોટા પાસેથી શીખે �યાર ેઆવડે, નિહ
તો શા�ને ભણે-સાંભળે પણ આવડે નિહ. અને છે તો એમ જ,ે �થમ સાં�યિવચાર ેકરીને જ ે���પ થયો હોય તેને
અથ� યોગનો ઉપદેશ છે; તે ક�ું છે જ,ે “��भूतः �स�ा�ा न शोचित न कां�ित । समः सव�षु भूतेषु म���ं लभते पराम्
।।” તથા “आ�ारामा� मुनयो िन��था अ�ु��मे । कुव��हैतुकी ंभ��िम�ंभूतगुणो ह�रः।।” “प�रिनि�तोऽिप नैगु��
उ�म�ोकलीलया । गृहीतचेता राजष� आ�ानं यदधीतवान्।।” એવી રીતે સાં�યવાળાને યોગની અપે�ા છે. કાં જ,ે એ
સાં�યવાળો િવચાર ેકરીને પોતાના આ�ાથી �યિતિર� જ ેજ ેકાંઈ પંચ ઇિ��યો ને ચાર અંતઃકરણે કરીને ભોગવવામાં
આવે એવા િવષયભોગ છે, તેને અિતશય તુ�છ �ણે છે; માટે એ કોઈ પદાથ�ને િવષે આ�ય� પામે નિહ તથા બંધાય
નિહ. અને એની પાસે કોઈ આવીને એમ કહે જ,ે આ પદાથ� તો બહુ જ �ડંુ છે.’ �યાર ેતેને એમ િવચાર ેજ,ે ‘ગમે તેવું
સા� હશે પણ ઇિ��યો-અંતઃકરણે કરીને �હણ કયા�માં આવે એવું હશે ને ઇિ��યો-અંતઃકરણના �હણમાં જ ેઆવે તે
તો અસ�ય છે નાશવંત છે.’ એવી એ સાં�યવાળાને �ઢ સમજણ રહે છે અને પોતાના આ�ાને શુ� �ણે છે. એવો જે
સાં�યવાળો તેને યોગમાગ� કરીને ભગવાનની જ ેઉપાસના, �યાન, ભિ� તે કરવા; અને એમ ન કર ેતો એને િવષે અિત
�યૂનતા કહેવાય છે. એવી રીતે સાં�યશા� તથા યોગશા� તેનો જ ેસનાતન િસ�ાંત છે, તે અમે યથાથ� િવચારીને ક�ો
છે. અને જ ેઆધુિનક યોગવાળા ને સાં�યવાળા છે તેમણે તો એ બેય માગ�ને બગાડી નાં�યા છે. જ ેયોગવાળા છે તે
આકારનું �થાપન કરવા �ય છે, �યાર ેબી� �વના આકાર તથા ��ા, િવ�ણુ, િશવના આકાર તથા
રામકૃ�ણઆિદક અવતારના આકાર તે સવ�ને તુ�યપણે �ણે છે. અને સાં�યવાળા છે તે આકારનું ખંડન કર ેછે તે ભેળે
તીથ�, �ત, �િતમા, યમ, િનયમ, ��ચયા�િદક ધમ�, ��ા, િવ�ણુ, િશવ તથા રામકૃ�ણાિદક અવતાર; એ સવ�નું ખંડન
કર ેછે. માટે આધુિનક જ ેસાં�યવાળા ને યોગવાળા તે બેય માગ�ને મૂકીને કુમાગ� ચા�યા છે તે નારકી થાય છે.”

21. ગઢડા મ�ય ૧૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીમદ્ ભાગવતમાં સાકાર ��નું �િતપાદન છે, પણ જ ેવાંચનારા હોય તેને જો
પરમે�રની ભિ� ન હોય તો ભગવાનનું �વ�પ �ીમદ્ ભાગવતમાંથી પણ િનરાકાર સમ�ય છે અને િ�તીય �કંધમાં
�ાં આ�યનું �પ કયુ� છે, �યાં પણ ભગવાનનું �વ�પ ભિ�હીન હોય તેને િનરાકાર સમ�ય છે, પણ ભગવાનનું
�વ�પ િનરાકાર નથી. કાં જ,ે ભગવાન થકી જ સવ� �થાવર-જંગમ સૃિ� થાય છે, તે જો ભગવાન િનરાકાર હોય તો તે
થકી સાકાર સૃિ� કેમ થાય ? જમે આકાશ િનરાકાર છે, તો તે થકી જવેા પૃ�વી થકી ઘટાિદક આકાર થાય છે તેવા થતા
નથી, તેમ ��ાિદક જ ેસૃિ� તે સાકાર છે, તો તેના કરનારા જ ેપરમે�ર તે પણ સાકાર જ છે. અને ભાગવતમાં
‘અ�યા�, અિધભૂત અને અિધદેવ; એ �ણનો જ ેઆધાર છે, તે ભગવાનનું �વ�પ છે,’ એમ ક�ું છે. તેની વાત કરીએ
તે સાંભળો, અ�યા� જ ેિવરાટપુ�ષના ઇિ��યો અને અિધભૂત જ ેતેના પંચ મહાભૂત અને અિધદેવ જ ેિવરાટના
ઇિ��યોના દેવતા; એ સવ� િવરાટને િવષે આ�યા, તો પણ િવરાટ ઉભો ન થયો. પછી વાસુદેવ ભગવાને પુ�ષ�પે થઇને
�ાર ેિવરાટપુ�ષને િવષે �વેશ કય� �યાર ેિવરાટપુ�ષ ઊભા થયા. તે ભગવાન િવરાટપુ�ષના જ ેઅ�યા�, અિધભૂત
અને અિધદેવ; તેને િવષે તદા�કપણે કરીને વત� છે અને �વ�પે તો િવરાટ થકી �યારા છે. અને તેને જ આ�ય કરવા
યો�ય �વ�પ ક�ું છે. અને જમે અિ�� છે તે �કાશ�વ�પે તો અ�પ છે ને અિ�� પોતે તો મૂિત�માન છે, તે �ારે
અિ��ને અ�ણ� થયું હતું �યાર ેમૂિત�માન અિ�� �ીકૃ�ણ ભગવાન ને અજુ�ન પાસે આ�યો હતો. પછી �ાર ેઇ��નું
ખાંડવ વન બાળવા ગયો, �યાર ેતજે અિ�� �વાળા�પ થઇને સમ� વનમાં �યા�યો. તેમ જ પુ�ષો�મ ભગવાન છે તે
���પ જ ેપોતાની અંતયા�મી શિ� તેણે કરીને સવ�ને િવષે �યાપક છે, ને મૂિત�માન થકા સવ�થી જુદા છે. અને �� છે
તે તો પુ�ષો�મ ભગવાનની િકરણ છે અને પોતે ભગવાન તો સદા સાકાર મૂિત� જ છે. માટે જનેે ક�યાણને ઇ�છવું તેને
તો ભગવાનને મૂિત�માન સમ�ને તેનો આ�ય �ઢ રાખવો અને વાત પણ એવી રીતે કરવી જ,ે ‘કોઈને ભગવાનનો
આ�ય હોય તે ટળે નિહ.’ અને જમે �ીના ઉદરમાં ગભ� હોય પછી તેમાંથી પુ��પ ફળ ઉદય થાય છે, તેમ જનેે
ભગવાનના �વ�પનો િન�ય�પ ગભ� હોય તેને ભગવાનનું જ ેઅ�રધામ તે �પ ફળની �ાિ� થાય છે. માટે એવો
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ઉપાય કરવો, જણેે કરીને એ ગભ�ને િવ�ન ન થાય. અને બી�ને પણ એવી વાત કરવી, જણેે કરીને ભગવાનના
િન�ય�પ ગભ�નો પાત ન થાય.

22. ગઢડા મ�ય ૨૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “આજ તો અમારા ઉતારામાં અમારી પાસે રહેનારા જ ેસોમલોખાચર
આિદક હિરભ� તેમને અમે એક �� પૂ�ો છે, તેનો સવ� પરમહંસ મળીને ઉ�ર કરો.” પછી પરમહંસે ક�ું જ,ે “હે
મહારાજ ! એ �� અમને સંભળાવો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સમાિધિન� પુ�ષ થાય છે, તેને તો માયા થકી
પર િ�થિત થાય છે અને ભગવાનના �વ�પનો પણ �ઢ સંબંધ રહે છે. માટે એ સમાિધિન�ને તો �ાનશિ� તથા દેહ-
ઇિ��યોની શિ� તે વૃિ� પામી જોઈએ; શા માટે જ,ે માયા થકી જ ેચોિવશ ત�વ થયા છે, તે જડ-ચૈત�ય�પ છે, પણ
એકલા જડ ન કહેવાય તેમ એકલા ચૈત�ય પણ ન કહેવાય. અને તે ત�વમાં શિ� પણ સરખી ન કહેવાય; ઇિ��યો થકી
અંતઃકરણમાં �ણપણું િવશેષ છે અને અંતઃકરણ થકી ઇિ��યો અંતઃકરણનો ��ા જ ે�વ તેમાં �ાન િવશેષ છે. તે
�વને �ાર ેસમાિધ થાય છે �યાર ેઇિ��યો-અંતઃકરણના ��ાપણાનો �યાગ કરીને માયા પર જ ે��, તે સરખો એ
�વ ચૈત�ય થાય છે અને ભગવાનના �વ�પનો સંબંધ રહે છે. તે સમાિધવાળાને કેટલાક એમ સમજ ેછે જ,ે ‘જનેે
સમાિધ થાય છે, તેને તો મોર ેસમજણ હતી તેટલી પણ રહેતી નથી.’ માટે એ સમાિધવાળાને �ાન તથા દેહ-ઇિ��યોની
શિ� વૃિ� પામે છે કે નથી પામતી ? એ �� છે.” પછી પરમહંસે જવેી જનેી બુિ� પુગી તેવો ઉ�ર કય�, પણ
�ી�મહારાજના એ ��નો ઉ�ર થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે ઉ�ર કરીએ. એ ��નો તો
એમ ઉ�ર છે જ,ે સા�ી જ ે�� તે તો માયામાંથી ઉ�પ� થયું એવું જ ેચોિવશ ત�વા�ક ��ાંડ, તેને િવષે �વેશ કરીને
તેને ચૈત�યમય કર ેછે અને તેને સવ� િ�યા કરવાની સામથ� આપે છે. અને તે ��નો એવો �વભાવ છે જ,ે કા� તથા
પાષાણ જવેું જડ હોય તેને િવષે �વેશ કર ે�યાર ેતે ચાલે હાલે એવું થઈ �ય છે. તે �� સંગાથે સમાિધએ કરીને
તુ�યભાવને પામે �યાર ેએ �વ પણ ���પ કહેવાય છે અને તેને �ાનની વૃિ� થાય છે. અને ઇિ��યોની શિ� તો
�ાર ેતપ ને િનવૃિ� ધમ� ને વૈરા�ય તેણે યુ� યોગા�યાસ હોય તેને શુક�ના જવેી િસ�દશા �ા� થાય છે. અને જનેે
તપ તથા િનવૃિ�ધમ� તથા વૈરા�ય તેનું સામા�યપણું હોય અને ધમ�, અથ� ને કામ�પ જ ે�વૃિ� માગ� તેને િવષે ર�ો હોય
તેને તો સમાિધ થાય તોય પણ એકલું �ાન જ વૃિ� પામે, પણ ઇિ��યોની શિ� વૃિ� પામીને િસ�દશા ન આવે. અને
જમે જનક રા� �ાની હતા તેવો �ાની થાય, પણ �વૃિ� માગ�વાળાને નારદ, સનકાિદક, શુક�ના જવેી િસ�દશા ન
પમાય. અને જ ેિસ� હોય તે તો �ેત�ીપ આિદક જ ેભગવાનનાં ધામ તેને િવષે એને એ જ શરીર ેકરીને �ય અને
લોક-અલોક સવ� ઠેકાણે એની ગિત હોય. અને �વૃિ� માગ�વાળાને તો જનકની પેઠે કેવળ �ાનની જ વૃિ� થાય છે,
પણ �ાન ઘટતું નથી. અને જમે �ીકૃ�ણભગવાને ગીતામાં ક�ું તેમ તો થાય છે, �યાં �ોક છે -

23. ગઢડા મ�ય ૩૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીમદ્ ભાગવત આિદક જ ેસ�છા�, તે સ�ય છે અને એ શા�માં જ ેક�ું હોય તે તેવી
જ રીતે થાય છે, પણ બી� રીતે થતું નથી. જુઓને, �ીમદ્ ભાગવતમાં સુવણ�ને િવષે કળીનો િનવાસ ક�ો છે, તો તે
સુવણ� અમને દીઠંુ પણ ગમતું નથી. અને જવેું બંધનકારી સુવણ� છે તેવું જ બંધનકારી �પ પણ છે; કેમ જ,ે �ારે
�પવાન �ી હોય ને તે સભામાં આવે �યાર ેગમે તેવો ધીરજવાન હોય તેની પણ �િ� તેના �પને િવષે તણાયા િવના
રહે નિહ. માટે સોનું ને �ી; એ બે અિત બંધનકારી છે. અને એ બે પદાથ�નું બંધન તો �યાર ેન થાય, �ાર ે�કૃિતપુ�ષ
થકી પર એવું જ ેશુ� ચૈત�ય �� તેને જ એક સ�ય �ણે ને તે ��ને જ પોતાનું �વ�પ માને ને તે ���પ થઈને
પર�� એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન તેનું ભજન કર ેઅને એ �� થકી ઓ�ં જ ે�કૃિત ને �કૃિતનું કાય�મા�, તેને અસ�ય
�ણે ને નાશવંત �ણે ને તુ�છ સમજ ેને માિયક જ ેનામ�પ તેને િવષે અિતશય દોષ�િ� રાખે ને તે સવ� નામ�પને
િવષે અિતશય વૈરા�ય પામે, તેને સોનું ને �ી બંધન ન કર ેઅને બી�ને તો જ�ર બંધન કર.ે”

24. ગઢડા મ�ય ૩૧ ( para.3)

અને વળી એ િવરાટપુ�ષ પણ સંકષ�ણ, અિન��, ��ુ��ની ઉપાસના કર ેછે. તેમાં �લય�પ અવ�થાને િવષે
સંકષ�ણની ઉપાસના કર ેછે ને િ�થિત�પ અવ�થાને િવષે ��ુ��ની ઉપાસના કર ેછે. ને ઉ�પિ��પ અવ�થાને િવષે
અિન��ની ઉપાસના કર ેછે. અને તે સંકષ�ણાિદક �ણ જ ેતે વાસુદેવ ભગવાનનાં સગુણ �પ છે ને તેની ઉપાસનાને
બળે કરીને એ વૈરાજપુ�ષ જ ેતે ઉ�પિ�, િ�થિત ને �લય�પ િ�યાને િવષે સામ�ય�ને પામે છે. અને �ાં સુધી એ
�ણની ઉપાસના કર ેછે, �યાં સુધી એને ઉ�પિ�, િ�થિત, �લય�પ જ ેમાયાનો સંબંધ, તે ટળતો નથી અને �ાર ેએ
િનગુ�ણ એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તેની ઉપાસના કર ેછે, �યાર ેએ વૈરાજપુ�ષ માયાનો �યાગ કરીને ���પ થાય છે.
જમે આ �વ છે તે ��ાિદક દેવ�પ ભગવાનની ઉપાસના કર ેછે, �યાર ેધમ�, અથ�, કામ�પ ફળને પામે છે અને �ારે
ભગવાનના અવતાર જ ેરામકૃ�ણાિદક તેની ઉપાસના કર,ે �યાર ે���પ થાય ને એની મુિ� થાય; તેમ એ
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િવરાટપુ�ષને પણ છે. અને એ વૈરાજપુ�ષ �ારાએ અવતાર થાય છે, એમ શા�માં ક�ું છે. તેતો એમ સમજવું જ,ે ‘એ
જ ેવાસુદેવનારાયણ તે પુ�ષ�પે કરીને વૈરાજપુ�ષને િવષે આવીને િવરાજમાન હોય �યાર ેઅવતાર ક�ા છે.’ માટે તે
અવતાર તો સવ� વાસુદેવ ભગવાનના જ છે. અને એ વાસુદેવ ભગવાન �ાર ે�િતલોમપણે એ વૈરાજપુ�ષ થકી નોખા
પડી �ય �યાર ેએ કેવળ વૈરાજપુ�ષથકી અવતાર સંભવે જ નિહ. માટે એ થકી અવતાર તો એને િવષે વાસુદેવ આ�યા
છે, તે સા� ક�ા છે. અને એને િવષે વાસુદેવ જ ે�ે�� તેણે �વેશ કય� નહોતો �યાર ેએ વૈરાજપુ�ષ પોતાની િ�યા
કરવી તેને િવષે પણ સમથ� નહોતા થયા. અને પૂવ� જ ેપુ�ષ ક�ા તે માયામાં ગભ� ધર ે�યાર ે�ધાનપુ�ષ �ારાએ એક
એવો જ ેવૈરાજપુ�ષ�પ દીકરો તે થાય અને એ જ માયામાંથી અનેક �ધાનપુ�ષ �ારાએ બી� પણ ઘણાક એવા
વૈરાજપુ�ષ�પ ��ાંડ થાય છે. અને તે પુ�ષ તો િનર� છે ને મુ� છે ને �� છે ને માયાના કારણ છે. તે માયાને િવષે
લોમપણે વત� છે, તો પણ એને માયાનો બાધ થતો નથી ને માયાને િવષે એને ભોગની ઈ�છા નથી; એ તો પોતે ��સુખે
સુિખયા છે ને પૂણ�કામ છે. અને જ ેવૈરાજપુ�ષ ઈ�ર છે, તે માયાના ભોગને ભોગવીને �લયકાળને િવષે માયાનો �યાગ
કર ેછે અને જ ે�વ છે, તે તો માયાના ભોગને ભોગવીને દુઃિખયો થકો માયામાં જ લીન થાય છે.”

25. ગઢડા મ�ય ૩૧ ( para.4)

�યાર ેશુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “પુ�ષો�મ વાસુદેવ છે, તે પુ�ષ�પે કરીને અનેક ��ાંડની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લયના કતા�
છે. માટે પુ�ષ�પે કરીને જ બહુધા શા�માં પુ�ષો�મને ક�ા છે, �યાર ેપુ�ષમાં ને વાસુદેવમાં કેટલો ભેદ છે ?” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે આ �વને િવષે ને વૈરાજ પુ�ષ ઈ�રને િવષે ભેદ છે. અને વળી જમે ઈ�રને િવષે ને
પુ�ષને િવષે ભેદ છે, તેમ પુ�ષ ને પુ�ષો�મ એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તેને િવષે એવો ઘણો ભેદ છે. ને પુ�ષો�મ
વાસુદેવ તો સવ�ના �વામી છે. અને એવા અ�રા�ક પુ�ષ ���પ ઘણાક છે, તે જ ેતે વાસુદેવનાં ચરણારિવંદની
ઉપાસના કર ેછે ને �તુિત કર ેછે. એવી રીતે પુ�ષો�મ, પુ�ષ, ઈ�ર, �વ અને માયા એ પાંચ ભેદ અનાિદ છે. તે એવી
રીતે વાતા� અમે ઘણીકવાર કરી છે, પણ એનું મનન કરીને સારી પેઠે પોતાના અંતરમાં ઘે�ય બેસારતા નથી એટલે
શા�ના શ�દને સાંભળીને સમજણમાં ઠા રહેતો નથી ને ઠાવકી ઘે�ય બેસારી હોય તો એની સમજણ કોઈ િદવસ તે
શ�દને સાંભળવે કરીને ફર ેનિહ. માટે આ વાતા�ને સારી પેઠે િવચાર�ો ને લખ�ો.” એવી રીતે આ વાતા�
�ી�મહારાજ ેકરી છે, તે લખી છે.

26. ગઢડા મ�ય ૪૭ ( para.3)

અને વળી સંતને કોઈ સા� પદાથ� આપે તેમાં જ ેઈ�યા� કર ેતથા જ ેપંચિવષયનો લાલચી હોય, એ બે તો પંચ
મહાપાપીથી પણ અિત ભૂંડા છે. માટે જ ેસમજુ હોય તેને સંતના સમાગમમાં રહીને આવો મિલન આશય અંતરમાં
રા�યો ન જોઈએ; કેમ જ,ે આ સભા તો જવેી બદિરકા�મમાં તથા �ેત�ીપમાં હોય તેવી છે, તેમાં બેસીને �ાર ેમિલન
વાસના ન ટળી �યાર ેબીજંુ ટા�યાનું ઠેકાણું �ાં મળશે ? અને પંચિવષય છે, તે તો પૂવ� દેવ-મનુ�યાિદકને િવષે અનંત
દેહે કરીને આપણે �વે ભોગ�યા છે, તો પણ હ� લગણ એ િવષયની તૃિ� થઈ નથી; તો હવે ભગવાનના ભ� થઈને
વષ� કે બે વષ� કે પાંચ વષ� િવષય ભોગવીને પૂણ� થવાશે નિહ. જમે પાતાળ સુધી પૃ�વી ફાટી હોય તેને પાણીએ કરીને
ભરવા માંડીએ તે �ારયે ભરાય નિહ, તેમ ઇિ��યો છે તેને �ારયે િવષય થકી તૃિ� થઈ નથી ને થશે પણ નિહ. માટે
હવે તો િવષયની આસિ�નો �યાગ કરીને અને સાધુ જમે વઢીને કહે તેમ ગુણ લેવો પણ અવગુણ લેવો નિહ. તે
મુ�ાનંદ �વામીના કીત�નમાં ક�ું છે જ,ે’શૂળી ઉપર શયન કરાવે તોય સાધુને સંગે રહીએ ર’ે માટે આવો અવસર
પામીને તો અશુભ વાસના ટાળીને જ મરવું, પણ અશુભ વાસના સોતાં મરવું નિહ અને ‘આ દેહમાંથી નીસરીને નારદ,
સનકાિદક, શુક� જવેા ���પ થઈને ભગવાનની ભિ� કરવી છે,’ એવી વાસના રાખવી. અને એમ કરતા થકા જો
��લોકમાં કે ઈ��લોકમાં િનવાસ થઈ જશે તો પણ કાંઈ િચંતા નથી. જમે ઝાડે ફરવા ગયા ને પાયખાનામાં માથાભર
પડી ગયા તો નાહી-ધોઈને પિવ� થવું પણ એમાં પડી ન રહેવું; તેમ શુભ વાસના રાખતા રાખતા ��લોકમાં કે
ઈ��લોકમાં જવાયું તો એમ �ણવું જ,ે ‘માથાભર નરકના ખાડામાં પ�યા છીએ,’ એમ �ણીને શુભ વાસનાને બળે
કરીને ��લોક, ઈ��લોકના ભોગનો �યાગ કરીને ભગવાનના ધામમાં પૂગવું, પણ વચમાં �ાંય ન રહેવું. એમ િન�ય
રાખવો. અને વળી જમે પોતાની સેવા ગૃહ�થ કર ેછે અથવા �યાગી સેવા કર ેછે, તેમ આપણે પણ હિરભ�નું માહા��ય
���ું જોઈએ. જમે અમારી ચાકરી મૂળ� ��ચારી માહા��ય �ણીને કર ેછે, તેમ અમે પણ ��ચારીનું માહા��ય
�ણીએ છીએ. જમે આપણી ગૃહ�થ અ�વ�ે કરીને ચાકરી કર ેછે, તેમ આપણે પણ એમનું માહા��ય સમ�ને એમની
વાતચીતે કરીને ચાકરી કરવી; એમ અરસપરસ માહા��ય સમ�ને હિરભ�ની સોબ�ય રાખવી.”

27. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.4)

એવી રીતે �ી�મહારાજ વાતા� કરીને પછી પોતાની ઈ�છાએ કરીને બોલતા હવા જ,ે “અમે જ ેિદવસથી િવચારીએ
છીએ તે િદવસથી અમારી નજરમાં એમ આવે છે જ,ે �વના ક�યાણને અથ� �ણ અંગ છે તે અિત સુખદાયી છે. તેમાં
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એક તો અિતશય આ�િન�ા, જ ેશુક�ની પેઠે આ�ા�પ થઈને પરમે�રનું ભજન કરવું. અને બીજંુ પિત�તાનું અંગ,
જ ેગોપીઓની પેઠે પિતભાવે ભગવાનનું ભજન કરવું. અને �ીજંુ દાસપણાનું અંગ, જ ેહનુમાન� તથા ઉ�વ�ની પેઠે
દાસભાવે ભગવાનનું ભજન કરવું. એ �ણ અંગ િવના કોઈ રીતે કરીને �વનું ક�યાણ થતું નથી. અને અમે તો એ �ણ
અંગને �ઢ કરી રાખીએ છીએ અને એ �ણ અંગમાંથી જનેે એકેય અંગ �ઢપણે હોય તો તે કૃતાથ� થાય છે. અને હવે એ
�ણ અંગવાળાનાં જ ેલ�ણ તે નોખા નોખા કરીને કહીએ છીએ તેમાં આ�િન�ાવાળાનું તો એ લ�ણ છે જ,ે એક કોરે
તો આ�ા છે અને એક કોર ેતો દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ, �ણ ગુણ, પંચિવષય એ આિદક જ ેમાયાનું ટોળું તે છે. અને
એ બેના મ�યને િવષે જ ેિવચાર રહે, તે િવચાર �ાન�વ�પી છે. તે િવચાર જમે વાયુએ રિહત �થળને િવષે દીપકની
િશખા અિતશય િ�થર થઈને રહે છે, તેમ િ�થર થઈને રહે છે. ને તે િવચાર દેહ, ઇિ��યો ને અંતઃકરણ; એમને આ�ા
સંગાથે એક થવા દેતો નથી અને તે િવચાર પણ આ�ા સંગાથે એક થતો નથી. અને �ાર ેતે િવચારને �વ પામે છે
�યાર ેતે �વની વૃિ� કાશી સુધી લાંબી હોય તે વરતાલ જટેલામાં આવે છે. અને પછી તે િવચાર �ાર ે�ઢ થાય, �યારે
વરતાલ થકી આ ગઢડા જટેલામાં આવે છે. ને પછી આ ગઢડા જટેલે લાંબી વૃિ� હોય તે સંકેલાઈને પોતાના દેહ
જટેલામાં રહે છે. અને પછી દેહમાંથી વૃિ� ટંૂકી થઈને ઇિ��યોના ગોલકમાં જ રહે છે. ને પછી ઇિ��યોના ગોલક થકી
ઇિ��યોની વૃિ� છે, તે અંતઃકરણ સ�મુખ થઈ �ય છે. ને પછી ઇિ��યોની ને અંતઃકરણની જ ેવૃિ� છે તે આ�ાને િવષે
લીન થઈ �ય છે, �યાર ેએ �વના વાસનાિલંગ દેહનો નાશ થયો કહેવાય છે. અને એ િવચાર છે, તે �ાર ેઆ �વ
સંગાથે મળે છે, �યાર ેતે �વના �દયને િવષે �કાશ થાય છે અને પોતાના આ�ાનું ���પ◌ ેદશ�ન થાય છે ને તે
��ને િવષે પર�� જ ેનારાયણ તેનું પણ દશ�ન થાય છે. અને તે દશ�નના કરનારાને એમ અનુભવ થાય છે જ,ે ‘હંુ
આ�ા છંુ અને માર ેિવષે જ ેપરમા�ા છે તે અખંડ ર�ા છે.’ અને એવી રીતની અખંડ િ�થિત રહે એ આ�િન�ાની
અિત ઉ�મ દશા છે.

28. 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.”

29. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.9)

પછી �ી�મહારાજ ેશુકમુિનને પૂ�ું જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય ને તે ભગવાન તથા ભગવાનના સંત તેને સા�ા�કાર
પા�યો, તેને �વતા શી �ાિ� થાય છે અને મૂવા કે�યે શી �ાિ� થાય છે ?” પછી શુકમુિન બો�યા જ,ે “હે મહારાજ !
એનો ઉ�ર તો તમે કરશો �યાર ેથશે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાન ને ભગવાનના સંતની �ાિ� થઈ
છે, તેને �વતે તો ભગવાનનાં કથા-કીત�ન કરતા થકા જ િદવસ ને રાિ� વીતે છે અને �ણે અવ�થાથી પર જ ેપોતાનો
�વા�ા તેનું ���પ◌ ેસા�ાત્ દશ�ન થાય છે અને ભગવાન િવના અ�ય પદાથ�મા�ને િવષે વૈરા�ય થાય છે અને
અધમ�નો �યાગ કરીને ધમ�ને િવષે રહેવાય છે અને દેહ મૂકે �યાર ેએવા ભ�ને ભગવાન પોતા જવેો જ કર ેછે. જમે
ભગવાને ��ાને ક�ું છે જ,ે ‘હે ��ા ! જવેો હંુ છંુ ને જવેો મારો મિહમા છે ને જવેા મારા ગુણ ને કમ� છે, તેવું મારા
અનુ�હ થકી તને િવ�ાન થાઓ.’ એવું જ ે��ાને ક�ું છે, તેમ જ ેપોતાના અન�ય ભ� હોય તે સવ�ને ભગવાન એવી
�ાિ� કરાવે છે. અને જમે ભગવાન કાળ, કમ� ને માયા થકી રિહત છે તેમ જ ભગવાનના ભ� પણ કાળ, કમ� ને માયા
થકી રિહત થાય છે ને અખંડ ભગવાનની સેવાને િવષે રહે છે; એવી દેહ મૂ�ા કે�યે �ાિ� થાય છે. એ જ એ ��નો
ઉ�ર છે.”

30. ગઢડા મ�ય ૬૭ ( para.2)
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તે કીત�ન ભિ� થઈ ર�ા પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે સવ� સંત ��યે �� કરીએ છીએ જ,ે ભગવાનનો ભ�
હોય તે દેહ મૂકીને ���પ થઈને ભગવાનના ધામમાં �ય છે, પછી એમાં ને ભગવાનમાં શો અંતરાય રહે છે, જણેે
કરીને �વામી-સેવકપણાનો નાતો રહે છે ? કેમ જ,ે એ ભગવાનનો ભ� છે, તે પણ જવેા ભગવાન �વતં� છે ને કાળ,
કમ� ને માયા તેને આવરણે કરીને રિહત છે, તેવો જ થાય છે. માટે એમાં શો ભેદ રહે છે, જણેે કરીને �વામી-સેવકપણું
રહે છે ? એ �� છે.” પછી પરમહંસે જનેે જવેું સમ�યું તેણે તેવો ઉ�ર કય�, પણ �ી�મહારાજના ��નું સમાધાન થયું
નિહ. પછી સવ� સંતે ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! તમારા ��નો ઉ�ર તો તમે જ કરશો �યાર ેથશે.” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર એમ છે જ,ે ભગવાનનો ભ� હોય તેણે જવેા ભગવાનને ���ા હોય જ,ે ભગવાન આટલી
સામથ�એ યુ� છે અને આટલી શોભાએ યુ� છે અને આવા સુખ�વ�પ છે; એવી રીતે એ ભ�ે જટેલો ભગવાનનો
મિહમા ���ો છે અને જવેા �તાપે યુ� ભગવાનને ���ા છે, તે ભ� �ાર ેદેહ મૂકીને ભગવાનના ધામમાં �ય છે
�યાર ે�પ તથા સામથ� તે એ ભ�ની પણ તેવી જ થાય છે. તો પણ ભગવાનની સામથ� અને ભગવાનનું સુંદરપણું
ઈ�યાિદક જ ે�તાપ, તે એ ભ�ને ભગવાનને િવષે અિતશય જણાય છે; �યાર ેએ ભ� એમ �ણે છે જ,ે ‘મ� જટેલો
�તાપ ���ો હતો ને સુંદરપણું ���ું હતું તેટલું ઐ�ય� ને તેટલું સુંદરપણું તો મને પણ ભગવાને આ�યું છે, તો પણ
ભગવાનનું ઐ�ય� ને ભગવાનનું સુંદરપણું તે તો અિતશય-અપાર દેખાય છે.’ માટે મારા જવેા અનંત ભગવાનના
સાધ�ય�પણાને પા�યા છે, તો પણ ભગવાન જવેો કોઈ થવાને સમથ� થતો નથી. શા માટે જ,ે ભગવાનનો મિહમા, ગુણ,
કમ�, જ�મ ને સામથ� તથા સુંદરતા, સુખદાયકપણું એ આિદક જ ેઅનંત ક�યાણકારી ગુણ તેના પારને શેષ, શારદા,
��ાિદક દેવતા તથા ચાર વેદ; એ પામતા નથી અને ભગવાન પોતે પણ પોતાના મિહમાના પારને પામતા નથી. માટે
ભગવાન તો સવ� સામથ�એ કરીને અપાર છે. અને એ ભગવાનને ભ�ને અનંતકોિટ વૈ�ણવ ભગવાન સરખા થયા છે,
તો પણ ભગવાનમાંથી કોઈ �તનો �તાપ અણુ જટેલો પણ �યૂન થયો નથી. જમે મીઠા જળનો સમુ� ભય� હોય,
તેમાંથી મનુ�ય, પશુ, પંખી સવ� જટેલું ભાવે તેટલું જળ પીએ તથા પા� ભરી લે તો પણ ઓછંુ થતું નથી. શા માટે જ,ે તે
સમુ� તો અગાધ છે, તેમ જ ભગવાનનો મિહમા પણ અિતશય-અપાર છે; માટે કોઈ રીતે કરીને વધે ઘટે એવો નથી. તે
સા� જ ેજ ેભગવાનના ભ� ���વ�પ થયા છે તો પણ ભગવાનના �ઢ દાસ થઈને ભગવાનનું ભજન કર ેછે. એવી
રીતે ભગવાનના ભ� ભગવાનના સાધ�ય�પણાને પામે છે, તો પણ �વામી-સેવકપણું રહે છે; એ જ એ ��નો ઉ�ર
છે.”

31. વરતાલ ૭ ( para.3)

પછી શોભારામ શા�ીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાનનું અ�વયપણું કેમ છે અને �યિતરકેપણું કેમ છે?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અ�વય �યિતરકેની વાતા� તો એમ છે જ,ે ભગવાન અધા�ક માયાને િવષે અ�વય થયા
છે ને અધા�ક પોતાના ધામને િવષે �યિતરકે ર�ા છે, એમ નથી. એ તો ભગવાનનું �વ�પ જ એવું છે જ,ે માયામાં
અ�વય થયા થકા પણ �યિતરકે જ છે, પણ ભગવાનને એમ બીક નથી જ,ે ‘રખે હંુ માયામાં �ઉં ને અશુ� થઈ �ઉં !’
ભગવાન તો માયાને િવષે આવે �યાર ેમાયા પણ અ�રધામ�પ થઈ �ય છે અને ચોિવશ ત�વને િવષે આવે તો
ચોિવશ ત�વ પણ ���પ થઇ �ય છે. તે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે ‘धा�ा �ेन सदा िनर�कुहकं स�ं परं धीमिह
।।’ ઇ�યાિદક અનંત વચને કરીને ભગવાનના �વ�પનું �િતપાદન કયુ� છે. અને જમે વૃ�નું બીજ હોય તેમાં પણ
આકાશ છે. પછી એ બીજમાંથી વૃ� થયું �યાર ેતે વૃ�નાં ડાળ, પાનડાં, ફૂલ, ફળ એ સવ�ને િવષે આકાશ અ�વય થયો,
પણ �ાર ેવૃ�ને કાપે �યાર ેવૃ� કપાય તે ભેળો આકાશ કપાય નિહ, અને વૃ�ને બાળે �યાર ેઆકાશ બળે નિહ. તેમ
ભગવાન પણ માયા ને માયાનું કાય� તેને િવષે અ�વય થયા થકા પણ આકાશની પેઠે �યિતરકે જ છે, એમ ભગવાનના
�વ�પનું અ�વય �યિતરકેપણું છે.”

32. 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
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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.”

33. 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
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�.

34. ગઢડા અં�ય ૧૦ ( para.3)

એવી રીતના જ ે�ી�મહારાજના વચન, તેને સાંભળીને તે �ા�ણ એમ બો�યો જ,ે “હે મહારાજ! તમે જ ે�� કય� તે
સ�ય છે, ને તમારા ��નો ઉ�ર કરવાને આ પૃ�વી ઉપર કોઈ સમથ� નથી અને મારા મનને તો તમારા �વ�પની �ઢ
�તીિત આવી છે જ,ે ‘તમે તો સવ� આચાય�ના આચાય� છો ને ઈ�રના ઈ�ર છો.’ માટે મને તમારો િસ�ાંત હોય તે કૃપા
કરીને કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વેદ, પુરાણ, ઇિતહાસ ને �મૃિતઓ; એ સવ� શા�માંથી અમે એ િસ�ાંત
કય� છે જ;ે �વ, માયા, ઈ�ર, �� અને પરમે�ર; એ સવ� અનાિદ છે. અને માયા છે તે તો પૃ�વીને ઠેકાણે છે અને
પૃ�વીમાં ર�ા જ ેબીજ તેને ઠેકાણે �વ છે અને ઈ�ર તો મેઘને ઠેકાણે છે. તે પરમે�રની ઈ�છાએ કરીને પુ�ષ�પ જે
ઈ�ર તેનો માયા સંઘાથે સંબંધ થાય છે �યાર ેજમે મેઘના જળના સંબંધે કરીને પૃ�વીમાં હતા જ ેબીજ તે સવ� ઉગી
આવે છે, તેમ માયામાંથી અનાિદ કાળના �વ હતા તે ઉદય થઈ આવે છે, પણ નવા �વ નથી થતા. માટે જમે ઈ�ર
અનાિદ છે તેમ માયા પણ અનાિદ છે ને તે માયાને િવષે ર�ા જ ે�વ તે પણ અનાિદ છે. પણ એ �વ પરમે�રના અંશ
નથી. એ તો અનાિદ �વ જ છે, તે �વ �ાર ેપરમે�રને શરણે �ય �યાર ેભગવાનની માયાને તર ેને નારદ-
સનકાિદકની પેઠે ���પ થઈને ભગવાનના ધામમાં �ય છે ને ભગવાનનો પાષ�દ થાય છે. એવી રીતે અમારો િસ�ાંત
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છે.” એવી રીતના જ ે�ી�મહારાજના વચન, તેને સાંભળીને તે �ા�ણ પોતાના વૈ�ણવપણાના મતનો �યાગ કરીને
�ી�મહારાજનો સમા�ય કરતો હવો અને ઉ�વ સં�દાયની દી�ાને �હણ કરતો હવો.

35. ગઢડા અં�ય ૨૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “ભગવાનની પેઠે સેવા કરવા યો�ય એવા જ ેસંત તે કેવા હોય ? તો ઇિ��યો,
અંતઃકરણ આિદક જ ેમાયાના ગુણ તેની જ ેિ�યા તેને પોતે દાબીને વત� પણ એની િ�યાએ કરીને પોતે દબાય નિહ; ને
ભગવાન સંબંધી િ�યાને જ કર;ે ને પંચ વત�માનમાં �ઢ રહેતા હોય; ને પોતાને ���પ માને ને પુ�ષો�મ ભગવાનની
ઉપાસના કર.ે એવા જ ેસંત તેને મનુ�ય જવેા ન �ણવા ને દેવ જવેા પણ ન �ણવા; કેમ જ,ે એવી િ�યા દેવ-મનુ�યને
િવષે હોય નિહ. અને એવા સંત મનુ�ય છે તો પણ ભગવાનની પેઠે સેવા કરવા યો�ય છે. માટે જનેે ક�યાણનો ખપ હોય
એવા જ ેપુ�ષ તેને એવા સંતની સેવા કરવી. અને એવા સાધુગુણે યુ� જ ેબાઈ તેની સેવા બાઈને કરવી.”

36. ગઢડા અં�ય ૨૬ ( para.4)

પછી વળી �ી�મહારાજ ેકૃપા કરીને એમ વાતા� કરી જ,ે “અમને અહંકાર ન ગમે. તે અહંકાર ભિ�પણાનો હોય,
�યાગપણાનો હોય, વૈરા�યપણાનો હોય, ��પણાનો હોય, સમજણનો હોય, વત�માન પા�યાનો હોય, એ રીતનો જ ેજે
અહંકાર તે અમને ન ગમે. અને દંભ ન ગમે. તે દંભ તે શું ? તો પોતાના �દયમાં ભગવાનનો િન�ય, ભિ� અને ધમ� તે
થોડાં હોય ને બી� આગળ પોતાની મો�પ વધાયા� સા� ઉપરથી તો તેને બહુ જણાવે, તે ન ગમે. અને પોતાને અને
ભગવાનને જ ેઅભેદપણે ભજ ેતે ન ગમે. તથા જ ેિનયમ ધાય� હોય તે િનયમને ઘડીક મૂકી દે ને વળી ઘડીકમાં પાળે,
એવી રીતે જ ેિશિથલ વત�તો હોય તે ન ગમે અને ભગવાનનો મિહમા તો ઝાઝો મોટો સમજ ેને પોતાને અિતશય
તુ�છપણે સમજ,ે પણ દેહથી જુદો જ ેઆ�ા તે �પ પોતાને ન માને, તે ન ગમે. અને હવે જ ેગમે તે કહીએ છીએ જ,ે
ભગવાનનો મિહમા તો યથાથ� સમજ,ે ને પોતાના દેહથી �યિતિર� જ ેપોતાનો આ�ા, તેને ���પ સમજ ેઅને
ધમ�માં �ઢ ર�ો હોય અને ભગવાનની અચળ ભિ� કરતો હોય, અને આવી રીતનો પોતે હોય તો પણ સ�સંગમાં
કોઈક કાંઈ ન સમજતો હોય ને ભગવાનનો િન�ય તો હોય તેને મોટો �ણે ને તેની આગળ પોતાને અિત તુ�છ �ણે,
અને વાતા� કયા�માં પોતાના મુખે કરીને પોતાની સમજણનો કેફ કોઈની આગળ લગાર પણ જણાવે નિહ, એવો જ ેહોય
તે અમને બહુ ગમે.” એવી રીતે �ી�મહારાજ વાતા� કરીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

37. ગઢડા અં�ય ૩૧ ( para.2)

અને વા�ં વગાડીને કીત�નનું ગાન પરમહંસ કરતા હતા. તે ‘ह�र मेरे हालरकी लकरी’ એ કીત�ન ગાઈ ર�ા �યારે
મહારાજ ેક�ું જ,ે ‘जमुना के तीर ठाडो’ એ કીત�ન ગાઓ.” પછી એ કીત�ન ગાવવા લા�યા �યાર ેએવા સમયમાં
�ી�મહારાજ બહુ વાર િવચારી ર�ા ને પછી બો�યા જ,ે “હવે કીત�ન રાખો. અમે આ એક વાતા� કરીએ છીએ, તે છે તો
થોડીક, પણ �યાનના કરનારાને બહુ ઠીક આવે એવી છે. ને તે વાત કોઈ િદવસ અમે કરી નથી.” પછી વળી ને�કમળને
મીચંીને િવચારી ર�ા ને પછી બો�યા જ,ે “કોિટ-કોિટ ચં�મા, સૂય�, અિ�� તેના જવેો તજેનો સમૂહ છે ને તે તજેનો સમૂહ
સમુ� જવેો જણાય છે. એવું ���પ તજેોમય જ ેભગવાનનું ધામ, તેને િવષે જ ેપુ�ષો�મ ભગવાનની આકૃિત રહી છે
અને તે આકૃિતમાંથી એ પોતે ભગવાન અવતાર ધાર ેછે. અને એ ભગવાન કેવા છે ? તો �ર-અ�ર થકી પર છે ને
સવ�કારણના પણ કારણ છે ને અ�ર�પ એવા જ ેઅનંત કોિટ મુ� તેમણે સે�યા છે ચરણકમળ જનેા એવા છે. અને
એવા જ ેએ ભગવાન તે જ પોતે દયાએ કરીને �વોના પરમ ક�યાણ કરવાને અથ� હમણાં �કટ �માણ થકા તમારી
સવ�ની �િ�ને ગોચર સા�ા�પણે વત� છે. માટે તે જ ેધામમાં રહી મૂિત� ને આ �કટ �ીકૃ�ણની મૂિત� તેમાં અિધકપણે
સા��યપણું છે. તે �ીકૃ�ણની જ ેમનુ�ય�પ મૂિત� તેના �યાનનો કરતલ જ ેહોય તેની જ ે�િ� તે ભગવાનના �પ િવના
બી��પ િવષયમા�માં અિતશય વૈરા�યને પામીને તે ભગવાનના �પમાં જ લુ�ધ થાય, �યાર ેતેને તે ��ય�
ભગવાનની મૂિત� ને ધામની મૂિત� તે બેયમાં લગાર પણ ભેદ ન જણાય. અને તે મૂિત� ને આ મૂિત�ના �પ, અવ�થા તે
બરાબર જણાય. તથા તે મૂિત� જટેલી ઊંચી છે ને જટેલી પુ� છે તેવી ને તેવી જ આ મૂિત� પણ જણાય છે, પણ તેમાં ને
આમાં એક રોમનો પણ ફેર ન જણાય. અિતશય એકપણું જણાય. એવી રીતે તેમાં ને આ મૂિત�માં ફેર લગાર પણ નથી.
તે મૂિત� ને આ મૂિત� એક જ છે. એવી જ ે��ય� મૂિત� તેનું �યાન ને�ને આગળ બાહેર કર ે�યાર ેતો તેમાં ને એમાં લગાર
ફેર નથી. ને તે જ મૂિત�ને �યાનનો કરતલ �િતલોમપણે પોતાના ને�માં જુવે �યાર ેતે જ મૂિત� �થમ જણાતી તેવી ન
જણાય ને ને�ની કીકીમાં જવેડી મૂિત� છે તેવડી જણાય. પછી વળી એ �યાનનો કરતલ �િતલોમપણે કંઠથી હેઠે સુધી
માંિહલી કોર ે�યાને કરીને જુવે �યાર ેએ જ મૂિત�ને મોર ેબે �કાર ેદેખતો તેમ ન દેખે ને તે જ મૂિત�ને બહુ જ મોટી, બહુ જ
ઊંચી, બહુ જ �ડી, ને બહુ જ ભયંકર એવી દેખે; જમે મ�યા� કાળનો સૂય� હોય �યાર ેછાયા પુ�ષના શરીર બરોબર
હોય ને તે જ સૂય�ને આથ�યા ટાણું થાય �યાર ેછાયા મોટી લાંબી થાય, પણ પુ�ષના શરીર �માણે નથી રહેતી. તેમ તે
મૂિત� પણ પૂવ� કહી તેવી મોટી થાય. પછી એ મૂિત�ને �દયને િવષે રહી જ ેબુિ�, તે બુિ�ને િવષે જુવે તથા તે બુિ�માં
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ર�ો જ ેપોતાનો �વ તેને િવષે જુવે �યાર ેતે જ મૂિત�ને અંગુ�મા� પિરમાણે જુવે અને િ�ભજુ જણાય કે ચતુભુ�જ
જણાય, પણ મોર ે�ણ �કાર ેદેખી તેવી ન દેખાય. અને પછી વળી એ �યાનના કરતલને �િતલોમપણે પોતાના �વથી
પર કોિટ કોિટ સૂય�-ચં�-અિ��ના તજેના સમૂહને િવષે એ મૂિત� જણાય છે. તે જવેી �િ� આગળ જણાતી હતી તેવી જ
રીતની જણાય છે, પણ લગાર ફેર નથી જણાતો. માટે ગુણાતીત એવું જ ેઅ�રધામ તેને િવષે જ ેમૂિત� છે તે જ મૂિત�
��ય� છે, એ બેમાં ફેર નથી. જમે ધામની મૂિત� ગુણાતીત છે તેમ જ મનુ�ય મૂિત� પણ ગુણાતીત છે. અને પૂવ� જ ેમૂિત�માં
ફેર પ�યો તે તો ગુણમય એવા જ ે�થાનક તેણે કરીને પ�યો. તે ને�માં સ�વગુણ ને કંઠમાં રજોગુણ ને બુિ�માં ર�ો જે
�વ, તે પણ ગુણમય છે.” એમ વાતા� કરીને પછી બો�યા જ,ે “મોર ેગાતા હતા તે કીત�ન ગાઓ.” એવી રીતે
�ી�મહારાજ ેપોતાના પુ�ષો�મ �વ�પના િન�પણની વાતા� પરો�પણે કરીને કહી.

(કુલ: 53)


