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ભિ�
(વચનામૃત ૧ થી ૨૬૨ માં "ભિ�" શ�દનો ઉ�લખે નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “રાિધકાએ સિહત એવા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન તેનું �યાન કરવું, અને તે �યાન કરતા મૂિત�
�દયને િવષે ન દેખાય તો પણ �યાન કરવું; પણ કાયર થઈને તે �યાનને મૂકી દેવું નિહ. એવી રીતના જ ેઆ�હવાળા છે
તેની ઉપર ભગવાનની મોટી કૃપા થાય છે અને એની ભિ�એ કરીને ભગવાન એને વશ થઈ �ય છે.”

2. ગઢડા �થમ ૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીકૃ�ણભગવાનનો ��ય�પણે િન�ય કય� હોય અને તેની ભિ� કરતો હોય અને
તેના દશ�ન કરતો હોય, તો પણ જ ેપોતાને પૂણ�કામ ન માને અને અંતઃકરણમાં �યૂનતા વત� જ,ે ‘ગોલોક, વૈકંુઠાિદક
ધામને િવષે જ ેઆ ને આ ભગવાનનું તજેોમય �પ છે તે મને �ાં સુધી દેખાયું નથી �યાં સુધી મા�ં પિરપૂણ� ક�યાણ
થયું નથી,’ એવું જનેે અ�ાન હોય તેના મુખથી ભગવાનની વાત પણ ન સાંભળવી. અને જ ે��ય� ભગવાનને િવષે �ઢ
િન�ા રાખે છે અને તેને દશ�ને કરીને જ પોતાને પિરપૂણ� માને છે અને બીજંુ કાંઈ નથી ઈ�છતો, તેને તો ભગવાન પોતે
બળા�કાર ેપોતાના ધામને િવષે જ ેપોતાનાં ઐ�ય� છે અને પોતાની મૂિત�યો છે તેને દેખાડે છે. માટે જનેે ભગવાનને િવષે
અન�ય િન�ા હોય તેને ��ય� ભગવાન િવના બીજંુ કાંઈ ઈ�છવું નિહ.”

3. 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.”

4. ગઢડા �થમ ૧૨ ( para.8)

પછી તે પરમે�રની ઈ�છાએ �ેયા� થકા પોતપોતાના અંશે કરીને ઈ�ર અને �વના દેહને સજૃતા હવા, તે ઈ�રના દેહ
તે િવરાટ્, સૂ�ા�ા અને અ�યાકૃત અને �વના દેહ તે �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ. અને િવરાટ્ નામે જ ેઈ�રનો દેહ તેનું
િ�પરાધ� કાળ પય��ત આયુષ છે. અને તે િવરાટ્ પુ�ષના એક િદવસને િવષે ચૌદ મ�વંતર થાય છે અને જવેડો એનો
િદવસ છે તેવડી જ રાિ� છે અને �ાં સુધી એનો િદવસ હોય �યાં સુધી િ�લોકીની િ�થિત રહે છે અને �ાર ેએની રાિ�
પડે છે �યાર ેિ�લોકીનો નાશ થાય છે; તેને િનિમ� �લય કહીએ. અને �ાર ેતે િવરાટ્ પુ�ષનો િ�પરાધ� કાળ પૂરો થાય
છે �યાર,ે એ િવરાટ્ દેહનો સ�યાિદક લોકે સિહત નાશ થાય છે અને મહદાિદક જ ેચોિવશ ત�વ, �ધાન-�કૃિત અને
પુ�ષ એ સવ� મહામાયાને િવષે લય પામે છે; તેને �ાકૃત �લય કહીએ. અને એ મહામાયા તે અ�ર��ના �કાશને
િવષે લય પામે છે, જમે િદવસને િવષે રાિ� લય પામે છે તેમ લય પામે છે; તેને આ�યંિતક �લય કહીએ. અને દેવ, દૈ�ય
અને મનુ�યાિદકના જ ેદેહ તેનો જ ે�ણ �ણ ��યે નાશ તેને િન�ય �લય કહીએ. એવી રીતે જ ેિવ�ની ઉ�પિ�, િ�થિત
અને �લય તેને જો �ણે તો �વને સંસારને િવષે વૈરા�ય થાય અને ભગવાનને િવષે ભિ� થાય છે અને �ાર ેએ સવ�
��ાંડનો �લય થાય છે �યાર ેજ ેસવ� �વ છે તે તો માયાને િવષે રહે છે અને જ ેભગવાનના ભ� છે તે તો ભગવાનના
ધામમાં �ય છે.”

5. ગઢડા �થમ ૧૪ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�ુિતમાં એમ ક�ું છે જ,ે ‘अ�े या मितः सा गितः’ એવી રીતે ક�ું છે જ,ે
‘અંતકાળે ભગવાનને િવષે મિત રહે તો ગિત થાય અને ન રહે તો ન થાય;’ એવો એ �ુિતનો અથ� ભાસે છે. �યાર ેજે
ભિ� કરી હોય તેનો શો િવશેષ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે સા�ાત્ ભગવાનની �ાિ� થઈ છે તેને
અંતકાળે �મૃિત રહે અથવા ન રહે તો પણ તેનું અક�યાણ થાય નિહ, તેની તો ભગવાન ર�ા કર ેછે. અને જ ેભગવાન
થકી િવમુખ છે તે તો બોલતા ચાલતા દેહ મૂકે છે તો પણ તેનું ક�યાણ થાતું નથી અને મરીને યમપુરીમાં �ય છે અને
કેટલાક પાપી કસાઈ હોય તે બોલતા ચાલતા દેહ મૂકે છે, અને ભગવાનનો ભ� હોય અને તેનું અકાળ મૃ�યુ થયું તે માટે

mailto:vadtaldhamvikas@gmail.com


8/5/2019 ભિ�

localhost/save%5d/ભિ�.php 2/65

શું તેનું અક�યાણ થાશે ? અને તે પાપીનું શું ક�યાણ થાશે ? નિહ જ થાય. �યાર ેએ �ુિતનો અથ� એમ કરવો જ,ે ‘જવેી
હમણાં એને મિત છે તેવી અંતકાળે ગિત થાય છે.’ માટે તે જ ેભ� છે તેની મિતમાં એમ ર�ું છે જ,ે ‘મા�ં ક�યાણ તો
થઈ ર�ું છે’, તો તેનું ક�યાણ અંતકાળે થઈ જ ર�ું છે. અને જનેે સંતની �ાિ� નથી થઈ અને ભગવાનના �વ�પની
પણ �ાિ� નથી થઈ તેની મિતમાં તો એમ વત� છે જ,ે ‘હંુ અ�ાની છંુ અને મા�ં ક�યાણ નિહ થાય’, તો જવેી એની મિત
છે તેવી એની અંતકાળે ગિત થાય છે. અને જ ેભગવાનના દાસ થયા છે તેને તો કાંઈ કરવું ર�ું નથી. એનાં દશ�ન કરીને
તો બી� �વનું ક�યાણ થાય છે, તો એનું ક�યાણ થાય એમાં શું કહેવું ? પણ ભગવાનનું દાસપણું આવવું તે ઘણું કઠણ
છે; કેમ જ,ે ભગવાનના દાસ હોય તેના તો એ લ�ણ છે જ,ે ‘દેહને િમ�યા �ણે અને પોતાના આ�ાને સ�ય �ણે, અને
પોતાના જ ે�વામી તેને ભોગ�યાનાં જ ેપદાથ� તેને પોતે ભોગવવાને અથ� ઈ�છે જ નિહ, અને પોતાના �વામીનું ગમતું
મૂકીને બીજંુ આચરણ કર ેજ નિહ; એવો હોય તે હિરનો દાસ કહેવાય.’ ને જ ેહિરનો દાસ હોય ને દેહ�પે વત� તે તો
�ાકૃત ભ� કહેવાય.”

6. ગઢડા �થમ ૧૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “જનેા હૈયામાં ભગવાનની ભિ� હોય તેને એવી વૃિ� રહે જ,ે ‘ભગવાન તથા
સંત તે મને જ ેજ ેવચન કહેશે તેમ જ માર ેકરવું છે;’ એમ તેના હૈયામાં િહંમ�ય રહે. અને ‘આટલું વચન મારાથી મનાશે
અને આટલું નિહ મનાય’, એવું વચન તો ભૂ�યે પણ ન કહે. અને વળી ભગવાનની મૂિત�ને હૈયામાં ધારવી તેમાં
શૂરવીરપણું રહે; અને મૂિત� ધારતા ધારતા જો ન ધરાય તો પણ કાયર ન થાય અને િન�ય નવીન ��ા રાખે. અને મૂિત�
ધારતા �ાર ેભૂંડા ઘાટ-સંક�પ થાય અને તે હઠા�યા હઠે નિહ, તો ભગવાનનો મોટો મિહમા સમ�ને પોતાને પૂણ�કામ
માનીને તે સંક�પને ખોટા કરતો રહે અને ભગવાનના �વ�પને હૈયામાં ધારતો રહે. તે ધારતા ધારતા દશ વષ� થાય
અથવા વીશ વષ� થાય અથવા પચીશ વષ� થાય અથવા સો વષ� થાય તો પણ કાયર થઈને ભગવાનના �વ�પને ધારવું
તે મૂકી દે નિહ; કેમ જ,ે �ીકૃ�ણ ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘अनेकज�संिस��तो याित परां गितम्।’ તે માટે એમ ને
એમ ભગવાનને ધારતો રહે. એવું જનેે વત�તું હોય તેને એકાંિતક ભ� કહીએ.”

7. ગઢડા �થમ ૧૭ ( para.2)

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

8. ગઢડા �થમ ૧૮ ( para.3)

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

9. ગઢડા �થમ ૧૯ ( para.2)

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

10. ગઢડા �થમ ૨૧ ( para.2)

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

11. ગઢડા �થમ ૨૧ ( para.3)

અને એવો જ ેએકાંિતક ભ� તે દેહનો �યાગ કરીને સવ� માયાના ભાવથી મુ� થઈને, અિચ�માગ� કરીને ભગવાનના
અ�રધામને પામે છે. તે અ�રના બે �વ�પ છે, એક તો િનરાકાર એકરસ ચૈત�ય છે તેને િચદાકાશ કહીએ, ��મહોલ
કહીએ. અને એ અ�ર બીજ ે�પે કરીને પુ�ષો�મનારાયણની સેવામાં રહે છે. અને એ અ�રધામને પા�યો જ ેભ� તે
પણ અ�રના સાધ�ય�પણાને પામે છે અને ભગવાનની અખંડ સેવામાં રહે છે અને એ અ�રધામને િવષે �ીકૃ�ણ
પુ�ષો�મનારાયણ તે સદા િવરાજમાન છે અને એ અ�રધામને િવષે અ�રના સાધ�ય�પણાને પા�યા એવા અનંત
કોિટ મુ� ર�ા છે. તે સવ� પુ�ષો�મના દાસ ભાવે વત� છે અને પુ�ષો�મનારાયણ તે સવ�ના �વામી છે ને અનંત કોિટ
��ાંડના રા�િધરાજ છે માટે આપણા સ�સંગી સવ�ને તો એમજ િન�ય કરવો જ,ે ‘આપણે પણ એ અ�ર�પ જે
મુ� તેમની પંિ�માં ભળવું છે અને અ�રધામમાં જઈને અખંડ ભગવાનની સેવામાં હજુર રહેવું છે, પણ નાશવંત ને
તુ�છ એવું જ ેમાિયક સુખ તેને ઈ�છવું નથી, ને એમાં કોઈ ઠેકાણે લોભાવું નથી.’ એવો �ઢ િન�ય રાખીને િનરંતર
ભગવાનની એકાંિતક ભિ� કરવી અને ભગવાનનું અિતશય માહા��ય યથાથ� સમ�ને ભગવાન િવના બી� જ ે�ી
ધનાિદક સવ� પદાથ� તેની જ ેવાસના તેને દેહ છતે જ ટાળી નાખવી અને જો ભગવાન િવના બી� પદાથ�ની વાસના
રહી ગઈ હોય ને તેનો દેહ પડે ને તેને ભગવાનના ધામમાં �તે જો માગ�માં િસિ�ઓ દેખાય તો તે ભગવાનને મૂકીને તે
િસિ�ઓમાં લોભાઈ �ય તો તેને મોટંુ િવ�ન થાય, માટે સવ� પદાથ�ની વાસના ટાળીને ભગવાનને ભજવા.”

12. ગઢડા �થમ ૨૫ ( para.3)

અને �ાણે કરીને જ ેિચ�નો િનરોધ થાય છે તે તો અ�ાંગયોગે કરીને થાય છે. તે અ�ાંગયોગ તો યમ, િનયમ, આસન,
�ાણાયામ, ��યાહાર, �યાન, ધારણા અને સમાિધ એ જ ેઆઠ અંગ તેણે યુ� છે. અને અ�ાંગયોગ તે સાધન�પ છે ને
એનું ફળ તે ભગવાનને િવષે િનિવ�ક�પ સમાિધ છે. તે �ાર ેએવી િનિવ�ક�પ સમાિધ થાય છે �યાર ે�ાણને િનરોધે કરીને
િચ�નો િનરોધ થાય છે. અને જો િચ� િનવા�સિનક થઈને ભગવાનને િવષે જોડાય છે તો તે િચ�ને િનરોધે કરીને
�ાણનો િનરોધ થાય છે. માટે જમે અ�ાંગ યોગ સાધવે કરીને િચ�નો િનરોધ થાય છે, તેમ ભગવાનના �વ�પને િવષે
જોડાવે કરીને િચ�નો િનરોધ થાય છે. માટે જ ેભ�ની િચ�વૃિ� ભગવાનના �વ�પને િવષે જોડાણી, તેને અ�ાંગયોગ
વગર સાધે સધાઈ ર�ો. માટે અમે ક�ા જ ેઆ�િન�ા અને ભગવાનના માહા��યનું �ાન એ બે સાધન તે �ઢપણે
રાખવા; અને વત�માન ધમ� છે તે તો ભગવાનની આ�ા છે, તે જ�ર રાખવા. જમે �ા�ણનો ધમ� છે જ,ે નાવું, ધોવું ને
પિવ�પણે રહેવું, તે કોઈ િદવસ શૂ�ના ઘરનું પાણી પીવે જ નિહ; તેમ સ�સંગી હોય તેને ભગવાનની આ�ામાં ફેર
પાડવો જ નિહ. કેમ જ,ે એ ભગવાનની આ�ા પાળે તો તેની ઉપર ભગવાન રા� થાય છે. અને ભગવાનનું
માહા��ય�ાન તથા વૈરા�યે સિહત આ��ાન એ બેની અિતશય �ઢતા રાખવી અને પોતાને િવષે પૂણ�કામપણું
સમજવું જ,ે ‘હવે માર ેકાંઈ �યૂનતા રહી નથી.’ એમ સમ�ને િનરંતર ભગવાનની ભિ� કરવી. અને તે સમજણને કેફે
કરીને છકી પણ જવું નિહ અને પોતાને િવષે અકૃતાથ�પણું પણ માનવું નિહ. અને જો અકૃતાથ�પણું માને તો એની ઉપર
જ ેએવી ભગવાનની કૃપા થઈ તે �ણીએ ખારાપાટમાં બીજ વા�યું તે ઉ�યું જ નિહ અને જો છકી જઈને જમે-તેમ
કરવા લાગે તો �ણીએ અિ��માં બીજ ના�યું તે બળી ગયું માટે અમે ક�ું તેમ જ ેસમજ ેતેને કોઈ �કારની �યૂનતા રહે
નિહ.” એમ કહીને �ી�મહારાજ પોતાના આસન ઉપર પધાયા�.

13. 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
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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
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.

14. ગઢડા �થમ ૨૭ ( para.2)

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

15. ગઢડા �થમ ૨૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�� પૂછો. �યાર ેગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ધમ�, �ાન, વૈરા�યે સિહત જ ેભિ�
તેનું બળ વૃિ�ને કેમ પામે?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એના ઉપાય ચાર છે એક તો પિવ� દેશ, બીજો �ડો
કાળ, �ી� શુભ િ�યા અને ચોથો સ�પુ�ષનો સંગ, તેમાં િ�યાનું સમથ�પણું તો થોડંુ છે ને દેશ કાળ ને સંગનું કારણ
િવશેષ છે, કેમ જ,ે જો પિવ� દેશ હોય, પિવ� કાળ હોય અને તમ જવેા સંતનો સંગ હોય તો �યાં િ�યા �ડી જ થાય
અને જો િસંધ જવેો ભૂંડો દેશ હોય તથા ભૂંડો કાળ હોય તથા પાતય� ને ભડવા અથવા દા�-માંસના ભ�ણ કરનારા
તેનો સંગ થાય, તો િ�યા પણ ભૂંડીજ થાય, માટે પિવ� દેશમાં રહેવું અને ભૂંડો કાળ વત�તો હોય �યાંથી આઘુંપાછંુ
ખસી નીસરવું, અને સંગ પણ �ભુના ભ� અને પંચ વત�માને યુ� એવા જ ે��વે�ા સાધુ તેનો કરવો, તો હિરભ�ને
પરમે�રની જ ેભિ� તેનું બળ અિતશય વૃિ� પામે, એ ��નો એ ઉ�ર છે.”

16. ગઢડા �થમ ૩૧ ( para.2)

તે સમે યોગાનંદ મુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાનના ભ� બે હોય, તેમાં એક તો િનવૃિ� પકડીને બેસી
રહે ને કોઈને વચને કરીને દુઃખવે નિહ અને એક તો પરમે�ર અથવા પરમે�રના ભ� તેની અ�, વ�, પુ�પાિદકે
કરીને સેવા કયા� કર ેપણ વચને કરીને કોઈને દુઃખવાય ખ�ં; એવી રીતના બે ભ� તેમાં કયો �ે� છે ?” પછી
�ી�મહારાજ ેએનો ઉ�ર કય� નિહ અને મુ�ાનંદ �વામી તથા ��ાનંદ �વામીને તેડાવીને એ �� સંભળા�યો ને
પછી ક�ું જ,ે “એનો ઉ�ર તમે કરો.” �યાર ેએ બે જણે ઉ�ર કય� જ,ે “વચને કરીને કોઈને દુઃખવે છે પણ ભગવાન
અથવા સંતની સેવા કર ેછે તે �ે� છે અને િનવૃિ�ને િવષે રહે છે ને કોઈને દુઃખવતો નથી ને તેથી ભગવાનની તથા
સંતની કાંઈ સેવા થતી નથી તેને અસમથ� સરખો �ણવો અને જ ેટેલ ચાકરી કર ેતેને તો ભિ�વાળો કહીએ, તે
ભિ�વાળો �ે� છે.”

17. ગઢડા �થમ ૩૧ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ઉ�ર ઠીક કય�. અને એવી ભિ�વાળો હોય ને ભગવાનનાં વચનમાં �ઢપણે ર�ો
હોય ને તેને િવષે કાંઈક અ�પ સરખો દોષ દેખાય તે સામું જોઈને તેનો અવગુણ લેવો તે મોટી ખો� છે, અને એવી રીતે
દોષ જુવે �યાર ેતો પરમે�ર ે�વના ક�યાણને અથ� દેહ ધય� હોય તેમાં પણ દોષના જોનારાને ખો� દેખાય ખરી અને
અિત મોટા ભગવાનના ભ� હોય તેમાં પણ ખો� દેખાય ખરી. અને તે દોષને જોનાર ેખો� કાઢી તેણે કરીને
પરમે�રના અવતાર અથવા સંત તે શું ક�યાણકારી નિહ ? તે તો ક�યાણકારી જ છે, પણ જનેે અવળી બુિ� હોય તેને
અવળું જ સૂઝે. જમે િશશુપાળ એમ જ કહેતો જ,ે ‘પાંડવ તો વણ�સંકર છે ને પાંચ જણે એક �ી રાખી માટે અધમ� પણ
છે. અને કૃ�ણ છે તે પણ પાખંડી છે; કેમ જ,ે જ�મ થયો �યાંથી �થમ તો એણે એક �ી મારી, �યાર પછી બગલો માય�,
વાછડો માય� ને મધના પૂડા ઉખેડયા તેણે કરીને એને મધુસૂદન કહે છે પણ એણે કાંઈ મધુ નામે દૈ�ય માય� નથી, ને
વણ�સંકર એવા જ ેપાંડવ તેણે પ�ૂો તેણે કરીને શું એ ભગવાન થયો ?’ એવી રીતે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો
અવગુણ આસુરી બુિ�વાળો િશશુપાળ તેણે લીધો. પણ ભગવાનના ભ� હતા તેણે એવો અવગુણ કાંઈ ન લીધો,
માટે એવી �તનો જનેે અવગુણ આવે તેને આસુરી બુિ�વાળો �ણવો.”
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18. ગઢડા �થમ ૩૧ ( para.4)

�યાર ેફરીને તે મુિનએ પૂ�ું જ,ે ‘હે મહારાજ ! મોટા જ ે�ભુના ભ� હોય તેનો તો અવગુણ આવે નિહ, પણ જવેો-તેવો
હિરભ� હોય તેનો અવગુણ તો આવે ખરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે તમે સમજો છો તેમ નાન�ય-
મોટયપ નથી. મો�પ તો ��ય� ભગવાનના િન�યે કરીને તથા તે ભગવાનની આ�ાને િવષે વત�વે કરીને છે. અને એ
બે વાનાં જનેે ન હોય ને તે ગમે તેવો �યવહાર ેકરીને મોટો હોય તો પણ એ નાનો જ છે. અને �થમ કહી એવી મો�પ
તો આજ આપણા સ�સંગમાં સવ� હિરભ�ને િવષે છે. કેમ જ,ે આજ જ ેસવ� હિરભ� છે. તે એમ સમજ ેછે જ,ે
‘અ�રાતીત એવા જ ેભગવાન પુ�ષો�મ તે અમને ��ય� મ�યા છે અને અમે કૃતાથ� થયા છીએ.’ એમ સમ�ને
��ય� ભગવાનની આ�ામાં ર�ા થકા તે ભગવાનની ભિ� કર ેછે માટે એવા જ ેહિરભ� તેનો કાંઈક દેહ�વભાવ
જોઈને તેનો અવગુણ લેવો નિહ અને જનેે અવગુણ લીધાનો �વભાવ હોય તેની તો આસુરી બુિ� થઈ �ય છે.”

19. ગઢડા �થમ ૩૬ ( para.2)

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.”

20. ગઢડા �થમ ૩૭ ( para.2)

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

21. ગઢડા �થમ ૪૦ ( para.3)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! ભિ�માં ને ઉપાસનામાં તે શો ભેદ છે ?” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જે

22. 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.”

23. 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
િ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
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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�.

24. ગઢડા �થમ ૪૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� સાવધાન થઈને સાંભળો, એક વાતા� કરીએ છીએ.” �યાર ેસવ� મુિન તથા
હિરભ� બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને િન�ય ��યે
ભગવાનની પ�ૂ કરીને ને �તુિત કરીને ભગવાન પાસે એમ માગવું જ,ે ‘હે મહારાજ ! હે �વાિમન્ ! હે કૃપાિસંધો ! હે
શરણાગત �િતપાલક! કુસંગી થકી મારી ર�ા કર�ો.’ તે કુસંગી ચાર �કારના છે. એક કુડાપંથી, બી� શિ�પંથી,
�ી� શુ�કવેદાંતી અને ચોથા નાિ�તક. એ ચાર �કારના કુસંગી છે, તેમાં જો કુડાપંથીનો સંગ થાય તો વત�માનમાંથી
ચુકાડીને �� કર ેઅને જો શિ�પંથીનો સંગ થાય તો દા�-માંસ ખવરાવીને �વધમ� થકી �� કર ેઅને જો
શુ�કવેદાંતીનો સંગ થાય તો ભગવાનનું ધામ તથા ભગવાનનો જ ેસદા િદ�ય આકાર તથા ભગવાનના અવતારની
મૂિત�ઓના જ ેઆકાર તે સવ�ને ખોટા કરીને ભગવાનની ભિ�-ઉપાસના તે થકી �� કર ેઅને જો નાિ�તકનો સંગ
થાય તો કમ�ને જ સાચા કરી પરમે�ર એવા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન તેને ખોટા કરી દેખાડે અને અનાિદ સ�શા�ના માગ�
થકી �� કર ેમાટે ભગવાનની પાસે માગવું જ,ે ‘એ ચાર �કારના માણસનો કોઈ િદવસ સંગ થશો નિહ.’ અને વળી
એમ �ાથ�ના કરવી જ ે‘હે મહારાજ! કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર, ઈ�યા� અને દેહાિભમાન એ આિદક જ ેઅંતઃશ�ુ
તે થકી ર�ા કર�ો અને િન�યે તમારા ભ�નો સમાગમ દે�ો.’ એવી રીતે િન�ય ભગવાનની �ાથ�ના કરવી અને એ
કુસંગી થકી ને અંતઃશ�ુ થકી િનરંતર ડરતા રહેવું.”

25. ગઢડા �થમ ૫૨ ( para.2)

પછી તે કથામાં એમ આ�યું જ,ે સાં�ય, યોગ, વેદાંત અને પંચરા�; એ ચાર શા�ે કરીને જ ેભગવાનના �વ�પને સમજ,ે
તે પૂરો �ાની કહેવાય. �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એ ચાર શા�ે કરીને ભગવાનને કેમ �ણવા
? અને એ ચાર શા�ે કરીને જ ેભગવાનને ન �ણે તેમાં શી �યૂનતા રહે છે ? તે કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“જ ેસાં�યશા� છે તે ભગવાનને પંચિવશમા કહે છે અને ચોિવશ ત�વ જમે ભગવાન િવના કાંઈ કરવાને સમથ� નથી
થતા તેમ �વ, ઈ�ર પણ ભગવાન િવના કાંઈ કરવાને સમથ� નથી, માટે એને પણ ચોિવશ ત�વ ભેળા જ ગણે છે અને
�વ, ઈ�ર ેસિહત એવા જ ેચોિવશ ત�વ તેને �ે� કહે છે ને પંચિવશમા જ ેભગવાન તેને �ે�� કહે છે. અને યોગશા�
છે તે ભગવાનને છવીશમા કહે છે ને મૂિત�માન કહે છે ને �વ, ઈ�રને પંચિવશમા કહે છે ને ચોિવશ ત�વને પૃથક્ કહે
છે, ને એ ત�વથી પોતાના આ�ાને પૃથક્ સમ�ને ભગવાનનું �યાન કરવું એમ કહે છે. અને વેદાંતશા� છે તે
ભગવાનને સવ�કારણ, સવ��યાપક, સવા�ધાર, િનગુ�ણ, અ�તૈ, િનરંજન અને કતા� થકા અકતા� ને �ાકૃત િવશેષણે રિહત
ને િદ�ય િવશેષણે સિહત એમ કહે છે. અને પંચરા�શા� છે તે ભગવાનને એમ કહે છે જ,ે ‘એક જ ે�ીકૃ�ણ
પુ�ષો�મનારાયણ છે તે જ વાસુદેવ, સંકષ�ણ, અિન��, ��ુ��; એ ચતુ�યૂ�હ�પે થાય છે ને પૃ�વીને િવષે અવતારનું
ધારણ કર ેછે અને તેને િવષે જ ેનવ �કારની ભિ�ને કર ેછે, તેનું ક�યાણ થાય છે.’ એવી રીતે એ ચાર શા� ભગવાનને
કહે છે, તેને યથાથ� સમજ ે�યાર ેપૂરો �ાની કહેવાય. અને જો બી� �ણ શા�ને મૂકીને એક સાં�ય શા�ે કરીને જ
ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એ બાધ આવે જ,ે ‘સાં�ય શા�માં �વ-ઈ�રને ત�વથી નોખા નથી ક�ા. તે �ારે
ત�વનો િનષેધ કરીને ત�વથી પોતાના �વા�ાને નોખો સમજ ે�યાર ેપંચિવશમો પોતાનો �વા�ા સમ�ય પણ
ભગવાન ન સમ�ય.’ અને જો એકલે યોગશા�ે કરીને જ ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એ દોષ આવે જ,ે ‘યોગશા�ે
ભગવાનને મૂિત�માન ક�ા છે, તેને પિરિછ� સમજ ેપણ સવા�તયા�મી અને પિરપૂણ� એવા ન સમજ.ે’ અને જો એક
વેદાંતશા�ે કરીને જ ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એ દોષ આવે જ,ે ‘જ ેભગવાનને સવ�કારણ, સવ��યાપક અને
િનગુ�ણ ક�ા છે તેને િનરાકાર સમજ,ે પણ �ાકૃત કર ચરણાિદકે રિહત અને િદ�ય અવયવે સિહત એવો સનાતન જે
ભગવાનનો આકાર છે તેને ન સમજ.ે’ અને જો એકલે પંચરા� શા�ે કરીને જ ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એવો
દોષ આવે જ,ે ‘જ ેભગવાનના અવતારને િવષે ભિ� કહી છે તેને િવષે મનુ�યભાવ આવે તથા એકદેશ�થપણું સમ�ઈ
�ય, પણ સવા�તયા�મીપણું ને પિરપૂણ�પણું ન સમ�ય.’ માટે એ સવ� શા�ે કરીને જો ભગવાનને ન સમજ ેતો આવા
દોષ આવે છે. અને જો એ સવ� શા�ે કરીને સમજ ેતો જ ેએક એક શા�ની સમજણે કરીને દોષ આવે છે તે બી�
શા�ની સમજણે કરીને ટળી �ય છે, માટે એ ચાર ેશા�ે કરીને જ ેસમજ ેતે પિરપૂણ� �ાની કહેવાય. અને જો એ
ચારમાંથી એકને મૂકી દે તો પોણો �ાની કહેવાય ને બેને મૂકી દે તો અધ� �ાની કહેવાય ને �ણેને મૂકી દે તો પા �ાની
કહેવાય ને ચારનેે મૂકીને જ ેપોતાની મનની ક�પનાએ કરીને ગમે તેવી રીતે શા�ને સમ�ને વત� છે અને તે જો વેદાંતી
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છે અથવા ઉપાસનાવાળો છે તે બેય ભૂલા પ�યા છે પણ ક�યાણનો માગ� એ બેમાંથી કોઈને જ�યો નથી. માટે એ
વેદાંતી તે દંભી �ાની છે અને એ ઉપાસનાવાળો તે પણ દંભી ભ� છે.”

26. ગઢડા �થમ ૫૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કોઈ �� પૂછો, �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “કોઈક તો સ�સંગમાં રહીને
િદવસ િદવસ ��યે વૃિ�ને પામતો �ય છે અને કોઈક તો સ�સંગમાં રહીને િદવસ િદવસ ��યે ઘટતો �ય છે તેનું શું
કારણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મોટા જ ેસાધુ તેનો જ ેઅવગુણ લે છે તે ઘટતો �ય છે અને તે સાધુનો જે
ગુણ લે છે તેનું અંગ વૃિ� પામતું �ય છે ને તેને ભગવાનને િવષે ભિ� પણ વૃિ� પામે છે. માટે તે સાધુનો અવગુણ ન
લેવો ને ગુણ જ લેવો. અને અવગુણ તો �યાર ેલેવો �ાર ેપરમે�રની બાંધેલ જ ેપંચવત�માનની મયા�દા તેમાંથી કોઈક
વત�માનનો તે સાધુ ભંગ કર ે�યાર ેતેનો અવગુણ લેવો, પણ કોઈ વત�માનમાં તો ફેર ન હોય ને તેની �વાભાિવક �કૃિત
ઠીક ન જણાતી હોય તેને જોઈને તે સાધુમાં બી� ઘણાક ગુણ હોય તેનો �યાગ કરીને જો એકલા અવગુણને જ �હણ
કર ેતો તેના �ાન, વૈરા�યાિદક જ ેશુભ ગુણ તે ઘટી �ય છે. માટે વત�માનમાં ફેર હોય તો જ અવગુણ લેવો પણ અમથો
ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેવો નિહ. અને જો અવગુણ લે નિહ, તો તેને શુભ ગુણની િદવસ િદવસ ��યે વૃિ� થતી
�ય છે.”

27. ગઢડા �થમ ૫૪ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �ીમદ્ ભાગવતના એકાદશ �કંધમાં જનકરા� અને નવ
યોગે�રના સંવાદે કરીને ક�ા જ ેભાગવત ધમ� તેનું જ ેપોષણ તે કેમ થાય ? અને વળી �વને મો�નું જ ે�ાર તે ઉઘાડંુ
કેમ થાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�વધમ�, �ાન, વૈરા�ય અને માહા��ય�ાન તેણે સિહત જ ેભગવાનની
ભિ� તેણે યુ� એવા જ ેભગવાનના એકાંિતક સાધુ તેના �સંગ થકી ભાગવત ધમ�નું પોષણ થાય છે અને વળી �વને
મો�નું જ ે�ાર તે પણ એવા સાધુના �સંગ થકી ઉઘાડંુ થાય છે, તે કિપલદેવ ભગવાને દેવહૂિત ��યે ક�ું છે જે
“�संगमजरं पाशमा�नः कवयो िवदुः । स एव साधुषु कृतो मो��ारमपावृतम्।।” જવેો એ �વને પોતાના સંબંધીને િવષે
�ઢ �સંગ છે તેવો ને તેવો જ �સંગ જો ભગવાનના એકાંિતક સાધુને િવષે થાય તો એ �વને મો�નું �ાર ઉઘાડંુ થાય
છે.”

28. ગઢડા �થમ ૫૬ ( para.2)

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

29. ગઢડા �થમ ૫૬ ( para.3)
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પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! �ાન, વૈરા�ય, ભિ� તથા બી� જ ેશુભ ગુણ તેને યોગે કરીને માન
આવે તે માનને કયા ઉપાયે કરીને ટાળવું ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભ�નું માહા��ય �ણીને
પોતે દેહે કરીને તેમને નમ�કાર કર ેતથા તેમની સેવા ચાકરી કર,ે અને જો હૈયામાં માનનો સંક�પ થાય તો તેને ઓળખે
ને િવચારનું બળ રાખે તો માન ટળી �ય. અને અિતશય �ેમલ�ણા ભિ� હોય અને તે ભિ�એ કરીને ભગવાન તેને
વશ વત�તા હોય અને જો તે ભિ�નું ભ�ના �દયમાં માન આવે તોય પણ એને અિત ખોટ છે. અને આ��ાનનું
માન હોય અથવા વૈરા�યનું માન હોય પણ તે અિભમાન તો દેહા�બુિ�ને જ �ઢ કરાવે, માટે ભગવાનના ભ� હોય
તેને કોઈ �કાર ેઅિભમાન રાખવું નિહ, એ જ ભગવાનને રા� કયા�નો ઉપાય છે. અને અંત��િ�વાળા જ ેભગવાનના
ભ� હોય તે જો તપાસીને પોતાના �દય સામું જુવે તો �ાર ેલગાર ેમાન આવતું હશે �યાર ે�દયમાં રહી જે
ભગવાનની મૂિત� તેની નજર કરડી દેખાતી હશે અને �ાર ેિનમા�નીપણે વતા�તું હશે �યાર ેપોતાના �દયમાં રહી જે
ભગવાનની મૂિત� તેની �િ� અિત �સ� જણાતી હશે; માટે ભગવાનનો ભ� હોય તેને િવચારનું બળ રાખીને કોઈ
�કારનું માન ઉદય થવા દેવું નિહ. અને જો માન સિહત �ાન, વૈરા�ય, ભિ� હોય તો જમે સોનું હોય અને તેમાં ભેગ
ભળે �યાર ેતે સોનું પનરવલું કહેવાય અને તેથી વધતો ભેગ ભળે તો બારવલું કહેવાય અને તેથી વધતો ભેગ ભળે તો
આઠવલું કહેવાય, તેમ એ ભ�ને �ાન, વૈરા�ય, ભિ�માં જમે જમે અહંકારનો ભેગ ભળતો આવે તેમ તેમ એ �ણે
ઓછાં થતા �ય છે,

30. ગઢડા �થમ ૫૬ ( para.4)

માટે માન રિહત જ ે�ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તે તો સોળવલાં સોના જવેા છે અને માન સિહત હોય તે ઉપરથી તો એને
ઘણો શોભાડે પણ એના અંતરમાં ઝાઝંુ બળ હોય નિહ. �યાં ��ાંત છે, ‘જમે પચાસ કોિટ યોજન પૃ�વી તે સમુ�, પવ�ત
અને સવ� ભૂત �ાણીમા�, તેનો આધાર છે, માટે ઘણી બળવાન જણાય છે; અને તે થકી જળ વળી ઘણું બળવાન
જણાય છે જ ેજળને િવષે પૃ�વી છાણાની પેઠે તર ેછે અને જળ થકી તજેમાં ઘણું બળ જણાય છે અને તજે થકી વાયુમાં
ઘણું બળ જણાય છે. અને આકાશનું તો કાંઈ બળ જણાતું નથી પણ આકાશ સવ�થી બળવાન છે કાં જ,ે એ ચારનેો
આકાશ આધાર�પ છે.’ તેમ માન રિહત જ ેએ ભ�ના �ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તે આકાશ સરખા બળવાન છે.
માટે ઉપરથી તો જણાય નિહ, પણ િનમા�ની ભ� તે સવ�થી �ે� છે અને જમે બાળક હોય તે િદવસ કાંઈ માનનો ઘાટ
સંક�પ હોય નિહ તેમજ સાધુને તો ગમે તેટલી પ�ૂ �િત�ા થતી હોય પણ બાળકની પેઠે માન રિહત વત�વું.”

31. ગઢડા �થમ ૫૬ ( para.5)

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

32. ગઢડા �થમ ૫૮ ( para.5)

પછી મહાનુભાવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! સ�સંગમાં રહેતે થકે જટેલા અવગુણ હોય તે સવ� નાશ પામી
�ય અને િદનિદન ��યે ભગવાનની ભિ� વૃિ� પામતી �ય એનો શો ઉપાય છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“મોટાપુ�ષનો જમે જમે ગુણ �હણ કરતો �ય તેમ તેમ એની ભિ� વૃિ� પામતી �ય. અને અિતશય જ ેમોટા હોય
તેને જો અિતશય િન�કામી �ણે તો પોતે કૂતરા જવેો કામી હોય તે િન�કામી થાય; અને જો મોટાપુ�ષને િવષે
કામીપણાનો દોષ પરઠે તો ગમે તેવો િન�કામી હોય તો પણ અિતશય કામી થાય અને મોટાને િવષે �ોધી-લોભીપણું
પરઠે તો પોતે �ોધી લોભી થાય; અને જો મોટાપુ�ષને અિતશય િન�કામી, િનલ�ભી, િનઃ�વાદી, િનમા�ની, િનઃ�નેહી
સમજ ેતો પોતે પણ એ સવ� િવકારથી રિહત થઈ �ય અને પાકો હિરભ� થાય. તે પાકા હિરભ�નું શું લ�ણ છે ? તો
સારા જ ેશ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ પંચિવષય તેનો જમે દુઃખદાયક વ�તુનો સહેજ ેઅભાવ રહે છે તેમ જનેે
સહેજ ેઅભાવ રહે છે અને એક પરમે�રના �વ�પને િવષે અચળ િન�ા વત� છે તેને પાકો હિરભ� �ણવો. તે એવો
પાકો હિરભ� થયાનો તો એજ ઉપાય છે જ,ે પરમે�રના દાસનો ગુલામ થઈને રહે અને એમ �ણે જ,ે ‘એ સવ� ભ�
મોટા છે ને હંુ તો સવ�થી �યૂન છંુ. એમ �ણીને હિરભ�નો દાસાનુદાસ થઈ રહે અને એવી રીતે જ ેવત� તેના સવ�
િવકાર નાશ પામે અને તેને િદવસે િદવસે �ાન, વૈરા�ય, ભિ� આિદક જ ેશુભગુણ તે વૃિ� પામતા �ય છે.”

33. ગઢડા �થમ ૬૧ ( para.4)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય તેને િસિ�ઓ આડી આવે છે, તે જનેે ભગવાનના
િન�યમાં ડગમગાટ હોય તેને જ આવે છે કે િન�યવાળાને આવે છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “િસિ�ઓ તો
જનેે પિરપ� ભગવાનનો િન�ય હોય તેને જ આવે છે અને બી�ને તો િસિ�ઓ ઘણી દુલ�ભ છે. અને એ િસિ�ઓને
પણ એ ભ�ની પરી�ા લેવા સા� ભગવાન જ �ેર ેછે જ,ે ‘એને મારી ઉપર ઘણું હેત છે કે િસિ�ઓ ઉપર ઘણું હેત છે
?’ એવી રીતે ભગવાન પોતાના ભ�ની પરી�ા જુવે છે. પછી જો એ પાકો ભ� હોય ને ભગવાન િવના બીજંુ કાંઈ ન
ઈ�છે ને િનવા�સિનક એવો એકાંિતક ભ� હોય તો ભગવાન પોતે તે ભ�ને વશ થઈ �ય છે. “જમે વામન�એ
બિળરા�નું િ�લોકીનું રા� લઈ લીધું અને ચૌદ લોકના બે પગલા કયા� અને �ી� પગલા સા� તે બિળરા�એ
પોતાનું શરીર આ�યું, એવી રીતે ��ા સિહત ભગવાનને સવ��વ આ�યું તો ભગવાને એને વગર વાંકે બાં�યો, તો પણ
ભિ� થકી પ�યો નિહ. �યાર ેએવી પોતાની અન�ય ભિ� જોઈને પોતે ભગવાન તે બળીના બંધનમાં આવતા હવા.
અને ભગવાને તો બિળરા�ને �ણમા� બાં�યો હતો અને ભગવાન તો એની ભિ��પી દોરીએ કરીને બંધાયા છે, તે
આજ િદવસ સુધી પણ અખંડ ભગવાન બિળને દરવાજ ેઊભા છે અને બિળરા�ની �િ� થકી પળમા� પણ ભગવાન
છેટે થતા નથી.” એવી રીતે આપણે પણ બી� સવ� વાસના ટાળીને અને ભગવાનને સવ��વ અપ�ણ કરીને ભગવાનના
દાસ થઈ રહેશું, અને એમ કરતાંય ભગવાન આપણને વધુ દુઃખ દેશે તો ભગવાન પણ પોતે આપણને વશ થઈ જશે.
શા માટે જ ેપોતે, ભ�વ�સલ છે અને કૃપાિસંધુ છે. તે જનેી પોતાને િવષે અિત�ઢ ભિ� દેખે તેને પોતે આધીન થઈ
�ય છે. પછી તે �ેમ ભિ�એ યુ� જ ેભ�નું મન તે મન�પી દોરીએ કરીને બંધનમાં આવે છે, પછી છૂટવાને સમથ�
થતા નથી. માટે જમે જમે ભગવાન આપણને કસણીમાં રાખે તેમ તેમ વધુ રા� થવું જોઈએ જ,ે ‘ભગવાન જમે જમે
મને વધુ દુઃખ દેશે તેમ તેમ વધુ માર ેવશ થશે અને પળ મા� મારાથી છેટે નિહ રહે.’ એવું સમ�ને જમે જમે ભગવાન
અિત કસણી દેતા �ય તેમ તેમ અિત રા� થવું પણ કોઈ રીતે દુઃખ દેખીને અથવા દેહના સુખ સા� પાછો પગ ભરવો
નિહ.”

34. ગઢડા �થમ ૬૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “પુ�ષો�મ એવા જ ેભગવાન, તેનું શરીર આ�ા તથા અ�ર છે; એમ
�ુિતએ ક�ું છે. તે આ�ા અને અ�ર તે તો િવકાર ેરિહત છે ને તે આ�ા ને અ�રને િવષે કાંઈ હેય ઉપાિધ નથી. અને
જમે ભગવાન માયા થકી પર છે તેમ આ�ા ને અ�ર પણ માયા થકી પર છે, એવા જ ેઆ�ા ને અ�ર તે કેવી રીતે
ભગવાનનું શરીર કહેવાય છે? અને �વનું શરીર તો �વ થકી અ�યંત િવલ�ણ છે. ને િવકારવાન છે અને દેહી જ ે�વ
તે તો િનિવ�કારી છે, માટે દેહ અને દેહીને તો અ�યંત િવલ�ણપણું છે તેમ પુ�ષો�મને અને પુ�ષો�મના શરીર જે
આ�ા ને અ�ર; તેને િવષે અ�યંત િવલ�ણપણું જોઈએ, તે કહો કેમ િવલ�ણપણું છે ?” પછી સવ� મુિનએ જનેી જવેી
બુિ� તેણે તેવો ઉ�ર કય� પણ યથાથ� ઉ�ર કોઈથી થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે એનો ઉ�ર
કરીએ જ,ે આ�ા અને અ�ર એ બેને જ ેપુ�ષો�મ ભગવાનનું શરીરપણું તે તો �યા�યપણું, આધીનપણું અને
અસમથ�પણું તેણે કરીને છે. કેવી રીતે ? તો ભગવાન જ ેતે પોતાની અંતયા�મી શિ�એ કરીને આ�ા ને અ�ર તેને િવષે
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�યાપક છે ને એ બેય તો �યા�ય છે, અને ભગવાન જ ેતે �વતં� છે ને આ�ા ને અ�ર તે તો ભગવાનને આધીન છે,
પરતં� છે અને ભગવાન જ ેતે અિતસમથ� છે, ને આ�ા ને અ�ર તે તો ભગવાનની આગળ અિત અસમથ� છે. એવી
રીતે ભગવાન જ ેતે એ બેયના શરીરી છે અને એ બેય જ ેતે ભગવાનનું શરીર છે. અને શરીરી એવા જ ેપુ�ષો�મ
ભગવાન, તે તો સદાય િદ�ય મૂિત�માન છે. અને એવા જ ેએ ભગવાન તે જ ેતે �યાપક ને ��ા એવા જ ેસવ� આ�ા અને
તે આ�ાને �યા�ય અને આ�ાને ��ય એવા જ ેદેહ; એ સવ�માં પોતાની અંતયા�મી શિ�એ કરીને આ�ાપણે ર�ા છે.
અને એવી રીતે સવ�ના આ�ા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે �ાર ે�પવાન એવું જ ે��ય તેના આ�ાપણે કરીને શા�ને
િવષે ક�ા હોય �યાર ેતે પુ�ષો�મને ��ય�પે કરીને �િતપાદન કયા� હોય; અને �ાર ેએ ��ાના આ�ાપણે કરીને
�િતપાદન કયા� હોય �યાર ેએ પુ�ષો�મને અ�પપણે કરીને શા�માં ક�ા હોય છે, અને વ�તુતાએ તો �પવાન જે
��ય અને અ�પ જ ેઆ�ા એ બેય થકી પુ�ષો�મ ભગવાન �યારા છે ને સદા મૂિત�માન છે ને �ાકૃત આકાર ેરિહત છે.
અને મૂિત�માન થકા પણ ��ા ને ��ય એ બેયના ��ા છે. અને એ આ�ા ને અ�ર એ સવ�ના �ેરક છે ને �વતં� છે ને
િનયંતા છે ને સકળ ઐ�ય� સંપ� છે, ને પર થકી પર એવું જ ેઅ�ર તે થકી પણ પર છે. એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે
�વના ક�યાણને અથ� કૃપાએ કરીને પૃ�વીને િવષે મનુ�ય જવેા જણાય છે, તેને જ ેઆવી રીતે સદા િદ�ય મૂિત�માન
�ણીને ઉપાસના- ભિ� કર ેછે, તે તો એ ભગવાનના સાધ�ય�પણાને પામે છે. અને અનંત ઐ�ય�ને પામે છે અને
��ભાવને પા�યો જ ેપોતાનો આ�ા, તેણે કરીને �ેમે સિહત િનરંતર પરમ આદર થકી પુ�ષો�મ ભગવાનની સેવાને
િવષે વત� છે. અને જ ેએ ભગવાનને િનરાકાર �ણીને �યાન-ઉપાસના કર ેછે તે તો �� સુષુિ�ને િવષે લીન થાય છે. તે
પાછો કોઈ િદવસ નીસરતો નથી અને ભગવાન થકી કોઈ ઐ�ય�ને પણ પામતો નથી. અને આ જ ેવાતા� તે અમે ��ય�
દેખીને કહી છે, માટે એમાં કાંઈ સંશય નથી અને આ વાતા� તો જનેે એ ભગવાનના �વ�પમાં સદા િદ�ય સાકારપણે
ઉપાસનાની �ઢ િન�ા થઈ હોય તે થકી જ પમાય છે પણ બી� થકી તો પમાતી જ નથી. માટે આ વાતા�ને અિત�ઢ
કરીને રાખ�ો.”

35. ગઢડા �થમ ૬૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે એક �� પૂછીએ છીએ,” �યાર ેમુિનએ ક�ું જ,ે “પૂછો.” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “ઓગણતેરા કાળમાં અમને એક મિહના સુધી �ાર ેિન�ા આવે �યાર ેએમ ભાસતું જ,ે અમે પુ�ષો�મ
પુરીને િવષે જઈને �ીજગ�ાથ�ની મૂિત�ને િવષે �વેશ કરીને ર�ા છીએ અને તે મૂિત� તો કા�ની જણાય પણ તેને ને�ે
કરીને અમે સવ�ને દેખતા અને પ�ૂરીનો ભિ�ભાવ તથા છળકપટ સવ� દેખતા. અને એવી રીતે આપણા સ�સંગમાં જે
સમાિધિન� પુ�ષ હોય તે પણ સમાિધએ કરીને બી�ના દેહમાં �વેશ કરીને સવ�ને દેખે છે અને સવ� શ�દને સાંભળે છે
અને શા�માં પણ એવા વચન છે જ,ે ‘શુક� વૃ�માં રહીને બો�યા હતા.’ માટે મોટા જ ેસ�પુ�ષ હોય અથવા જે
પરમે�ર હોય તે �ાં ઈ�છા આવે �યાં �વેશ કર ેછે, માટે તે પરમે�ર ેપોતાની આ�ાએ કરીને જ ેમૂિત� પજૂવા આપી
હોય, તે મૂિત� અ� �કારની કહી છે તેમાં પોતે સા�ાત્ �વેશ કરીને િવરાજમાન રહે છે. તે મૂિત�ને જ ેભગવાનનો ભ�
પજૂતો હોય �યાર ે‘જમે ��ય� ભગવાન િવરાજતા હોય અને તેની મયા�દા રાખે તેમ તે મૂિત�ની પણ રાખી જોઈએ, અને
તેમ જ સંતના �દયમાં ભગવાનની મૂિત� રહી છે તે સંતની પણ મયા�દા રાખી જોઈએ, તે તો એ ભ� લેશમા� રાખતો
નથી; અને મૂિત�ને તો િચ�ામણની અથવા પાષાણાિદકની �ણે છે અને સંતને બી� માણસ જવેા �ણે છે. અને
ભગવાને તો �ીમુખે એમ ક�ું છે જ,ે ‘મારી અ� �કારની જ ે�િતમા તથા જ ેસંત તેને િવષે હંુ અખંડ િનવાસ કરીને રહંુ
છંુ.’ અને એ ભ� તો ભગવાનની �િતમા આગળ તથા સંત આગળ ગમે તેટલા ફેલફતૂર કર ેછે, પણ લેશમા�
ભગવાનનો ડર રાખતો નથી એને ભગવાનનો િન�ય છે કે નથી ? એ �� છે.” �યાર ેપરમહંસ બો�યા જ,ે “�ાર ેએ
ભગવાનને અંતયા�મી �ણીને મયા�દા નથી રાખતો તો એને ભગવાનનો િન�ય જ નથી.”

36. ગઢડા �થમ ૬૮ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એને િન�ય તો નથી અને ઉપરથી પાખંડ જવેી ભિ� કર ેછે, �યાર ેએનું ક�યાણ થશે
કે નિહ થાય ?” પછી સંત બો�યા જ,ે “એનું ક�યાણ નિહ થાય.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનની
મૂિત�ને િવષે નાિ�તકપણું આવે અને સંતને િવષે નાિ�તકપણું આવે તેને એટલે જ નિહ રહે, એને તો જનેું ભજન-�મરણ
કર ેછે એવા જ ે��ય� ભગવાન તેને િવષે પણ નાિ�તકપણું આવશે અને એ ભગવાનનાં જ ેગોલોક, ��પુર આિદક
ધામ છે, તેને િવષે પણ નાિ�તકપણું આવશે અને જગતની જ ેઉ�પિ�, િ�થિત અને �લય તેને પણ કાળે કરીને ને
માયાએ કરીને અને કમ� કરીને માનશે; પણ પરમે�ર વતે કરીને નિહ માને એવો પાકો નાિ�તક થશે.”

37. 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
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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.”

38. ગઢડા �થમ ૭૨ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! કા�યને િદવસ તમે દાદાખાચર આગળ બહુ �ડી વાતા� કરી હતી, તે
વાતા� સાંભળવાની અમાર ેસવ�ને ઘણી ઈ�છા છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનના ભ�ને ભગવાનનો
િન�ય માહા��યે સિહત હોય ને સંતનું ને સ�સંગીનું માહા��ય ઘણું �ણતો હોય ને તે ભ�નું જો કમ� કઠણ હોય ને
કાળ પણ કઠણ હોય તો પણ તે ભ�ને એવી ભિ�નું અિતશય બળ છે તે કાળ ને કમ� એ બેય મળીને તેનું ભૂંડંુ કરી
શકતા નથી. અને જનેે ભગવાન ને ભગવાનના સંતને િવષે જો િન�ામાં કાંઈક ફેર હોય તો તેનું ભગવાન �ડંુ કરવાને
ઈ�છે તોય પણ �ડંુ થતું નથી. અને જ ેગરીબને કલપાવે તેનું તો કોઈ રીતે �ડંુ જ થાય નિહ અને મહાભારતમાં ભી�મ
િપતાએ રા� યુિધિ�રને એમ ક�ું છે જ,ે ‘જો તું ગરીબને ક�પાવીશ તો તું તારા વંશે સિહત બળીને ભ�મ થઈ જઈશ.’
માટે ભગવાનનો ભ� હોય અથવા કોઈ બીજો હોય, પણ ગરીબ મા�ને લેશમા� દુઃખવવો નિહ અને જો ગરીબને
દુઃખવે તો તેનું કોઈ �કાર ેસા� થાય નિહ અને જો ગરીબને દુઃખવે તો ��હ�યા જટેલું પાપ થાય છે. અને તેમ જ
કોઈકને માથે જુઠંુ કલંક દેવું તે પણ ��હ�યા જવેું જ છે; અને જો સાચું કલંક હોય તો પણ તેને એકાંતે તેડીને તેનું �ડંુ
થાય એમ કહેવું પણ તેને ફજતે કરવો નિહ અને તેમ જ પાંચ �કારની જ ે�ીઓ છે તેનો જો ધમ� ભંગ કરાવે તો તેને પણ
��હ�યાનું પાપ લાગે છે, તે પાંચ �કારની �ીઓ કઈ ? તો એક તો પોતાને શરણે આવી હોય અને બી� તે પોતાની
�ી હોય અને �ત-ઉપવાસને િદવસે પોતાનો સંગ કરવા ન ઈ�છતી હોય અને �ી� તે પિત�તા હોય અને ચોથી તે
િવધવા �ી અને પાંચમી તે િવ�ાસી �ી, એ પાંચ �કારની �ીઓને સંગાથે જો �યિભચાર કર ેતો તેને ��હ�યાનું
પાપ લાગે છે. તેમાં જ ેિવધવા �ી છે તેનું જો મન કુમાગ�ને િવષે ડોલતું હોય તો તેને સમ�વીને ધમ�માં રાખવી.”

39. 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.”
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40. ગઢડા �થમ ૭૫ ( para.3)

પછી નાજ ેભ�ે ��ે પૂ�ો જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય તે એક તો �ઢ િન�યવાળો હોય અને એક તો થોડા
િન�યવાળો હોય અને ઉપરથી તો બેય સારા દેખાતા હોય તે બે કેમ ઓળ�યામાં આવે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “જનેે આ�ાના �વ�પનું યથાથ� �ાન હોય અને �ઢ વૈરા�ય હોય અને ભિ� ને �વધમ� પણ પિરપૂણ� હોય, તેનો
િન�ય પિરપૂણ� �ણવો. અને એમાંથી જો એકેય વાનું ઓછંુ હોય તો િન�ય છે તો પણ માહા��ય િવનાનો છે અને એ
ચાર વાનાં સંપૂણ� હોય તે માહા��ય સિહત ભગવાનનો િન�ય �ણવો.”

41. ગઢડા �થમ ૭૬ ( para.2)

તેમની આગળ �ી�મહારાજ ેવાતા� કરી જ,ે “�ોધી, ઈ�યા�વાળો, કપટી અને માની એ ચાર �કારના જ ેમનુ�ય તે જો
હિરભ� હોય તો પણ તે સાથે અમાર ેબને નિહ. અને �ોધ ને ઈ�યા� એ બેય માનને આશર ેરહે છે. અને કામીનો તો
અમાર ેકોઈ કાળે િવ�ાસ જ નથી જ,ે ‘એ સ�સંગી છે.’ અને કામી તો સ�સંગમાં હોય તોય િવમુખ જવેો છે. અને જનેે
પંચ વત�માનમાં કોઈ વાતે ખો� ન હોય. અને ગમે તેવા વચનના ભીડામાં લઈએ, અને એનું ગમતું મુકાવીને અમારા
ગમતામાં રાખીએ તો પણ કોઈ રીતે દેહ પય��ત મૂંઝાય નિહ; એવો હોય તે પાકો સ�સંગી છે. અને એવા હિરભ� ઉપર
અમાર ેવગર કયુ� સહેજ ેજ હેત થાય છે ને એવા ગુણ ન હોય તો હેત કરવા જઈએ તો પણ હેત થાય નિહ. અને અમારી
તો એ જ �કૃિત છે જ,ે જનેા �દયમાં ભગવાનની એવી પિરપૂણ� ભિ� હોય તે ઉપર જ હેત થાય છે.”

42. ગઢડા �થમ ૭૭ ( para.2)

અને મુિન માંહોમાંહી ��-ઉ�ર કરતા હતા. પછી એક મુિનએ અણસમજણે કરીને ભગવાનના િન�યનું બળ લઈને
ધમ�ને ખોટા જવેા કરવા માં�યા. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનના �ાનની ઓ�ય લઈને જ ેધમ�ને ખોટા
કરી નાંખે તેને અસુર �ણવો. અને ભગવાનના �વ�પમાં તો એવા ક�યાણકારી અનંત ગુણ ર�ા છે. તે
�ીમદ્ ભાગવતને િવષે �થમ �કંધમાં પૃ�વીએ ધમ� ��યે ક�ા છે. માટે જનેે ભગવાનનો આશરો હોય તેમાં તો
ભગવાનના ક�યાણકારી ગુણ આવે છે. અને જનેે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય હોય તેમાં એકાદશ �કંધમાં ક�ા એવા
જ ેસાધુના �ીશ લ�ણ તે આવે છે. માટે જમેાં �ીશ લ�ણ સંતના ન હોય તેને પૂરો સાધુ ન �ણવો અને જનેે
ભગવાનનો િન�ય હોય તેના હૈયામાં તો �ભુના ક�યાણકારી ગુણ જ�ર આવે અને �ાર ે�ભુના ગુણ સંતમાં આવે
�યાર ેતે સાધુ �ીશ લ�ણે યુ� હોય, માટે આજથી જ ેકોઈ પંચ વત�માન�પ જ ેધમ� તેને મૂકીને �ાનનું કે ભિ�નું બળ
લેશે તે ગુ��ોહી, વચન�ોહી છે. અને એવી ધમ�ભંગ વાત જ ેકોઈ કરતો હોય તેને િવમુખ કહેવો. અને એમ કહેવું જ,ે
‘તમે તો અસુરનો પ� લીધો છે તે અમે નિહ માનીએ.’ એમ કહીને તે અધમ�ની વાતને ખોટી કરી નાંખવી.”

43. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.25)

પછી �તોષાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનની ભિ� અચળ કેમ રહે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અિન��,
��ુ��, સંકષ�ણ અને વાસુદેવ એ જ ેચતુ�યૂ�હ તથા કેશવાિદક જ ેચોિવશ મૂિત�ઓ તથા વરાહાિદક જ ેઅવતાર, એ
સવ�ના કારણ એવા જ ે��ય� �ીકૃ�ણ પુ�ષો�મ ભગવાન તેનો મિહમા અિતશયપણે કરીને સમજ ેતો તેને ભગવાનની
�વણાિદક જ ેનવધા ભિ� તે અચળ રહે.”

44. 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
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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.”

45. 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
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
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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.”

46. સારંગપુર ૪ ( para.3)

અને કોઈકને એવો સંશય થાય જ,ે “અ�યંત િનવા�સિનક નિહ થઈએ ને કાચા ને કાચા મરી જઈશું તો શા હવાલ થશે ?”
તો એવો િવચાર ભગવાનના ભ�ને કરવો નિહ અને એમ સમજવું જ,ે ‘મરશે તો દેહ મરશે પણ હંુ તો આ�ા છંુ અને
અજર, અમર છંુ માટે હંુ મ�ં નિહ.’ એવું સમ�ને હૈયામાં િહંમત રાખવી અને પરમે�ર િવના સવ� વાસના �યાગ કરીને
અચળ મિત કરવી. અને એમ વાસના ટાળતા ટાળતા જો કાંઈક થોડી ઘણી વાસના રહી ગઈ, તો જવેા મો�ધમ�માં
નરક ક�ા છે તેવા નરકની �ાિ� થશે. તે નરકની િવગિત જ,ે ભગવાનનો ભ� હોય તેને કાંઈ જગતની વાસના રહે તેને
ઈ��ાિદક દેવતાના જ ેલોક તેની �ાિ� થાય ને તે લોકને િવષે જઈને, અપ�છરાઓ તથા િવમાન તથા મિણમય મહોલ
એ આિદક જ ેવૈભવ તે સવ� પરમે�રના ધામની આગળ નરક જવેા છે તેને ભોગવે છે; પણ િવમુખ �વની પેઠે
યમપુરીમાં �ય નિહ અને ચોરાશીમાં પણ �ય નિહ. માટે જો સવાસિનક ભગવાનના ભ� હશો તો પણ ઘણું થશે
તો દેવતા થવું પડશે ને દેવતામાંથી પડશો તો મનુ�ય થશો, અને મનુ�ય થઈને વળી પાછી ભગવાનની ભિ� કરીને ને
િનવા�સિનક થઈને અં�યે ભગવાનના ધામને પામશો; પણ િવમુખ �વની પેઠે નરકચોરાશીને નિહ ભોગવો, એવું
�ણીને ભગવાનનો ભ� હોય તેને વાસનાનું બળ દેખીને િહંમત હારવી નિહ ને આનંદમાં ભગવાનનું ભજન કયા� કરવું
અને વાસના ટા�યાના ઉપાયમાં રહેવું અને ભગવાન ને ભગવાનના સંતના વચનમાં �ઢ િવ�ાસ રાખવો.”

47. 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.”

48. સારંગપુર ૧૪ ( para.2)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનના ભ� હોય તે ભગવાનનાં ધામ જ ેવૈકંુઠાિદક તેને પામીને
પાછા પડતા નથી, એમ ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે; અને જ ેપડતો હશે તે શે દોષે કરીને પાછો પડતો હશે?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કોણ ભગવાનના ધામને પામીને પાછો પ�યો છે ? એક તો બતાવો.” પછી �વયં�કાશાનંદ
�વામીએ ક�ું જ,ે “એક તો વૈકંુઠમાંથી જય િવજય ભગવાનના પાષ�દ પ�યા અને ગોલોકમાંથી રાિધકા� ને �ીદામા
પ�યા.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જય િવજય પ�યા એ તો ભગવાને પોતાના સંતનો મિહમા દેખાડવા સા�
પા�યા જ,ે ‘સનકાિદક જવેા સંતનો �ોહ કર ેતો વૈકંુઠાિદક જવેા ધામને પા�યો હોય તોય પણ પડી �ય છે;’ અને જય
િવજય તો પાછા �ીજ ેજ�મે ભગવાનના વૈકંુઠધામમાં પહો�ંયા; માટે એ કાંઈ પ�યા ન કહેવાય. એ તો ભગવાનની
ઈ�છાએ થયું, અને પ�યો તો તે કહેવાય જ;ે જનેે પાછો ભગવાનનો સંબંધ જ ન રહે. અને ગોલોકથી રાિધકા� પ�યા તે
પણ ભગવાનની જ ઈ�છા હતી અને પોતાને પણ મનુ�યદેહ ધરીને અનંત �વનો ઉ�ાર કરવો હતો. અને પોતાનાં
ક�યાણકારી જ ેચિર� તેને િવ�તારવાં હતા, માટે રાિધકા�ને કોઈ પ�યા કહે તો ભગવાન પણ તે ભેળે પ�યા કહેવાય,
તે સા� ભગવાનની ઈ�છાએ જ ેગોલોકથી પૃ�વીને િવષે આ�યા એ તે કાંઈ પ�યા ન કહેવાય. એ ઠેકાણે તો ભગવાનની
જ ઈ�છા �ણવી. તે ભગવાનની ઈ�છાએ તો અ�રધામમાંથી પણ દેહ ધર,ે અને જડ હોય તે ચૈત�ય થઈ �ય અને
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ચૈત�ય હોય તે જડ થઈ �ય. કેમ જ,ે ભગવાન તો અિત સમથ� છે તે જમે કર ેતેમ થાય, પણ તે ભગવાનની ઈ�છા િવના
તો ભગવાનના ધામને પામીને કોઈ પડે જ નિહ. અને જ ેપડે છે તે તો આધુિનક અપ� ભ� હોય તે સાધનકાળમાંથી
જ પડે છે, તે તો યોગ�� કહેવાય; પણ વૈરા�ય, આ�િન�ા, ભગવાનની ભિ� અને ��ચયા�િદક જ ેધમ� તેણે કરીને
જ ેિસ� થાય તે તો જવેા �ેત�ીપને િવષે મુ� છે તે સરખા છે, તે તો કોઈ કાળે પડતા નથી.”

49. સારંગપુર ૧૪ ( para.3)

એવી રીતે �ી�મહારાજ એટલી વાત કરીને પછી બો�યા જ,ે “�યો હવે અમે એક �� પૂછીએ,” પછી મુિનએ ક�ું જ,ે
“પૂછો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મહાભારતના ઉ�ોગપવ�ને િવષે સન�સ�ુત ઋિષએ ધૃતરા��  ��યે ક�ું છે જ,ે
‘એક તો �માદ અને બીજો મોહ એ બેયનો જ ે�યાગ કર ેતે સવ� �કાર ેભગવાનની માયાને તરી ર�ો છે અને �માદ ને
મોહ એનું જ નામ માયા છે.’ માટે આપણે �યાગી એવા ભગવાનના ભ� કહેવાઈએ છીએ ને તેમાં જનેે �માદને મોહ
વત�તા હશે ને ભગવાનના મિહમાનું બળ લઈને તે ભ� �માદ ને મોહને ટા�યાનો ખટકો નિહ રાખતો હોય, તે ભ�ને
દેહ છતે કેવું સુખ હશે અને મરીને તે કેવા સુખને પામશે? એ �� છે.” પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “જે
ભગવાનનો ભ� હોય તે ભગવાનનું માહા��ય અિતશય િવચારીને �માદ કે મોહ ન ટળે તો પણ તેની કાંઈ ઝાઝી
િચંતા રાખે નિહ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય ને તેને �માદ ને મોહ વત�તા હોય ને તેને
ટા�યાનો ખટકો રાખે તેને ખો� કેટલી છે, અને જ ેટા�યાનો ખટકો ન રાખે તેમાં શો િવશેષ છે ?” પછી
�વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “ભગવાનનું બળ રાખે ને સાધનનું બળ ન રાખે, માટે એ િવશેષ જ છે તો.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે �માદ ને મોહ�પ શ�ુ ર�ા છે તોય પણ જ ેગાફલ રહે છે તેને તો તમે �ે� કહો છો,
જમે પિત�તા �ી હોય ને તે પોતાના પિતની બીકે ને પિત�તાનો ધમ� રા�યાની બીકે અિતશય મનમાં ખટકો રાખીને
કોઈ પુ�ષ સાથે હસીને તાળી લે નિહ, અને તેને એમ મનમાં બીક રહે જ,ે ‘જો હંુ ગાફલાઈ રાખીશ તો મારો પિત મને
�યિભચાિરણી �ણશે તો મારી સેવા અંગીકાર નિહ કર ેએટલે માર ેપિત�તાના ધમ�માં ખો� પડશે.’ એવું �ણીને
મનમાં ખટકો રાખે છે. તેમ જ ેભ� એ પિત�તાના જવેી ભિ� રાખે ને �માદને ને મોહને ટાળવાનો ખટકો રાખે તેને
તો તમે મૂળગી ખો� બતાવો છો. અને વળી જમે કોઈક �ી પોતાને મનમાં આવે તે પુ�ષ સાથે તાળીયો દેતી ફર ેને
પિત�તાનો ધમ� પાળવાનો ખટકો ન રાખે, તેમ જ ેભ� �માદને મોહને ટા�યાનો ખટકો ન રાખે તેને તો તમે �ે�
બતાવો છો, એ તે શું તમારી એવી અવળી સમજણ છે કે કેમ છે ? અને જ ેગાફલાઈ રાખશે ને તે ભગવાનનો ભ�
હશે, તો તેને �માદ ને મોહ એ બે શ�ુ ન�યા િવના નિહ રહે, જમે મિદરા પીવે તથા ભાં�ય પીવે તો જમે િવમુખને કેફ
ચડે છે તેમ જ ભગવાનનો ભ� હોય તેને પણ કેફ ચડે ને ગાંડો થાય, તેમ મિદરા ને ભાં�ય�પ જ ે�માદ ને મોહ તે તો
જમે િવમુખ �વને નડે તેમ જ ભગવાનના ભ�ને પણ નડે. અને િવમુખમાં ને હિરભ�માં એટલો જ ફેર છે જ,ે
‘િવમુખને એ બે શ�ુ ટળે નિહ અને ભગવાનનો ભ� જો ખટકો રાખીને ટાળવાનો ઉપાય કર ેતો એ બે શ�ુ નાશ
પામી �ય.’ એટલો ભગવાનના ભ�ને િવશેષ છે. અને જ ેગાફલાઈ રાખે તે તો ભગવાનનો ભ� હોય તોય સારો
નિહ.”

50. 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
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�ા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
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.”

51. સારંગપુર ૧૬ ( para.2)

પછી પરમાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે ‘�ીનરનારાયણ ઋિષ જ ેતે બદિરકા�મમાં
ર�ા થકા આ ભરતખંડનાં સવ� મનુ�યના ક�યાણને અથ� અને સુખને અથ� તપને કર ેછે.’ �યાર ેસવ� મનુ�ય ક�યાણના
માગ�ને િવષે કેમ નથી �વત�તા ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર તો તે �ીમદ્ ભાગવતના પંચમ �કંધને
િવષે જ છે જ,ે ‘એ ભગવાન તપ કર ેછે તે તો પોતાના ભ�ને અથ� કર ેછે, પણ અભ�ને અથ� નથી કરતા.’ કેવી રીતે ?
તો આ ભરતખંડને િવષે અિતશય દુલ�ભ એવો જ ેમનુ�ય દેહ તેને �ણીને જ ેજન ભગવાનના શરણને પામે છે ને
ભગવાનની ભિ� કર ેછે તે જનના અનુ�હને અથ� તપ�વીના જવેો છે વેષ જનેો એવા જ ે�ીનરનારાયણ ભગવાન તે
જ ેતે કૃપાએ કરીને મોટંુ તપ કર ેછે. અને પોતાને િવષે િનરંતર અિધકપણે વત�તા એવા જ ેધમ�, �ાન, વૈરા�ય, ઉપશમ,
ઐ�ય� એ આિદક ગુણ તેણે યુ� એવું જ ેતપ તેને કરતા થકા તે ભગવાન જ ેતે આ જગતનો રાિ��લય થાય �યાં સુધી
બદિરકા�મને િવષે ર�ા છે; અને ભરતખંડને િવષે ર�ા જ ેતે પોતાના ભ�જન તેમના જ ેધમ� �ાનાિદક ગુણ તે જ ેતે
અિતશય અ�પ હોય તો પણ તે ભગવાનના ગુણે યુ� તપને �તાપે કરીને થોડાક કાળમાં જ અિતશય વૃિ�ને પામે છે.
અને તે પછી તે ભ�જનના �દયને િવષે ભગવાનની ઈ�છાએ કરીને જણાતું જ ેઅ�ર��મય એવું તજે તેને િવષે
સા�ાત્ એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન તેનું દશ�ન થાય છે. એવી રીતે જ ેપોતાના ભ� છે તેમનું તે ભગવાનના તપે કરીને
િનિવ��ન ક�યાણ થાય છે, પણ જ ેભગવાનના ભ� નથી તેમનું ક�યાણ થતું નથી. એવી રીતે એ ��નો ઉ�ર છે.”

52. સારંગપુર ૧૮ ( para.2)
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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.”

53. કાિરયાણી ૧ ( para.7)

�યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! �ુિત-�મૃિતમાં એમ ક�ું છે જ,ે ‘िनरंजनः परमं सा�मुपैित’ ।।
‘बहवो �ानतपसा पूता म�ावमागताः’।। �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો અમે અભ�ના મન-ઇિ��યોને ક�ું
છે, પણ ભ�ના મન-ઇિ��યો તો ભગવાનને સા�ા�કારપણે પામે છે, જમે આકાશને િવષે રહી છે જ ેપૃ�વી તે
�લયકાળને સમે આકાશ�પ થઈ �ય છે, અને જળ પણ આકાશ�પ થઈ �ય છે, અને તજે પણ આકાશ�પ થઈ
�ય છે અને વાયુ પણ આકાશ�પ થઈ �ય છે; એમ જ ેભગવાનના ભ� હોય તેના જ ેદેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને
�ાણ; તે સવ� ભગવાનને �ાને કરીને ભગવાનને આકાર ેથઈ �ય છે ને િદ�ય થઈ �ય છે. કાં જ,ે ભગવાન પોતે
િદ�યમૂિત� છે, તેના ઇિ��યો, અંતઃકરણ, દેહ તેને આકાર ેએ ભ�ના દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ થાય છે; માટે િદ�ય થઈ
�ય છે. �યાં ��ાંત છે; “જમે ભમરી ઈયળને ઝાલી લાવે છે ને તેને ચટકો લઈને ઉપર ગુ�ંરવ કર ેછે, તેણે કરીને તે
ઈયળ તેને તે દેહે કરીને તદાકાર થઈ �ય છે પણ કોઈ અંગ ઈયળનું રહેતું નથી. ભમરી જવેી જ ભમરી થઈ �ય છે,
તેમ ભગવાનનો ભ� પણ એ ને એ દેહે કરીને ભગવાનને આકાર ેથઈ �ય છે. અને આ જ ેઅમે વાતા� કહી તેનું હાદ�
એ છે જ,ે આ��ાને સિહત જ ેભિ�િન�ાવાળો છે તથા કેવળ ભિ�િન�ાવાળો છે તે બેયની એ ગિત કહી છે. પણ
કેવળ આ�િન�ાવાળો જ ેકૈવ�યાથ� તેના દેહ, ઇિ��યો અને અંતઃકરણ; તેનું ભગવાનની મૂિત�ને તદાકારપણું નથી
થતું; એ તો કેવળ ��સ�ાને પામે છે.” એમ વાતા� કરીને બો�યા જ,ે “હવે એટલી વાતા� રાખો અને સભા સવ� શૂ�ય
થઈ ગઈ છે, માટે કોઈક સારાં સારાં કીત�ન બોલો.” એમ કહીને પોતે �યાન કરવા માં�યા ને સંત કીત�ન ગાવા લા�યા.

54. 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
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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.”

55. કાિરયાણી ૬ ( para.4)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાન પોતાનાં ભ� ઉપર કયે ગુણે કરીને રા� થતા હશે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભ�જન કામ, �ોધ, લોભ, કપટ, માન, ઈ�યા� અને મ�સર; એટલાં વાનાંએ રિહત
થઈને ભગવાનની ભિ� કર ેતેની ઉપર ભગવાન રા� થાય છે. તેમાં પણ મ�સર છે તે સવ� િવકારમા�નો આધાર છે,
માટે �ી�યાસ�એ �ીમદ્ ભાગવતને િવષે િનમ��સર એવા જ ેસંત તેને જ ભાગવત ધમ�ના અિધકારી ક�ા છે. માટે
મ�સર તે સવ� િવકારથી ઝીણો છે, અને મ�સર ટળવો તે પણ ઘણો કઠણ છે.”

56. 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
િ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.”

57. કાિરયાણી ૯ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે”હે મહારાજ ! જ ેભગવાનનો ભ� હોય ને તેને કોઈક ભગવદીયનો હૈયામાં
અવગુણ આવતો હોય અને તેણે કરીને તે ભગવાનના ભ� ઉપર રીસ ચડતી હોય, તો તે અવગુણ ટા�યાનો શો ઉપાય
છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેા હૈયામાં ભગવાનની ભિ� હોય ને ભગવાનનો મિહમા �ણતો હોય તેને
ભગવાનના ભ�નો અવગુણ આવે નિહ અને ભગવાનના ભ� ઉપર રીસની આંટી બંધાય જ નિહ. જમે ઉ�વ� જો
ભગવાનના મિહમાને સમજતા હતા, તો એમ વર મા�યો જ,ે ‘આ ગોપીઓની ચરણરજનાં અિધકારી એવા જે
વૃંદાવનને િવષે લતા તથા તૃણ તથા ગુ�છ; તેને િવષે હંુ પણ કોઈક થાંઉ.’ અને �ીકૃ�ણ ભગવાને વૃંદાવનને િવષે વૃ�ને
તથા પ�ીને તથા મૃગલાંને બળદેવ� આગળ અિત મોટા ભા�યવાળાં ક�ા છે. અને ��ાએ પણ �ીકૃ�ણ ભગવાન
પાસે એમ વર મા�યો છે જ,ે ‘હે �ભો ! આ જ�મને િવષે અથવા પશુ પ�ીના જ�મને િવષે હંુ જ ેતે તમારા દાસને િવષે
રહીને તમારા ચરણારિવંદને સેવું, એવું મા�ં મોટંુ ભા�ય થાઓ.’ માટે એવો �ાર ેભગવાનના ભ�નો મિહમા સમજે
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�યાર ેતેને ભગવાનના ભ� ઉપર કોઈ િદવસ અવગુણની ગાંઠ ન બંધાય અને પોતાના ઈ� જ ે��ય� ભગવાન તેનો જે
ભ�; તેને િવષે જ ેકાંઈક અ�પ દોષ હોય તે મિહમાના સમજનારાની �િ�માં આવે જ નિહ. અને જ ેભગવાનના
મિહમાને �ણતો હોય તે તો ભગવાનના સંબંધને પા�યા એવા જ ેપશુ, પ�ી તથા વૃ�-વેલી આિદક તેને પણ દેવ તુ�ય
�ણે, તો જ ેમનુ�ય હોય ને ભગવાનની ભિ� કરતા હોય તથા વત�માન પાળતા હોય તથા ભગવાનનું નામ�મરણ
કરતા હોય ને તેને દેવ તુ�ય �ણે ને અવગુણ ન લે તેમાં શું કહેવું ? માટે ભગવાનનો મિહમા સમજ ેતેને ભગવાનના
ભ� સંગાથે વૈર ન બંધાય. અને જ ેમાહા��ય ન સમજ ેતેને તો ભગવાનના ભ� સંગાથે વૈર બંધાય ખ�ં. માટે જે
ભગવાનનું તથા ભગવાનના ભ�નું માહા��ય ન �ણતો હોય ને તે સ�સંગી છે તો પણ તેને તો અધ� િવમુખ �ણવો
અને ભગવાનનો ને ભગવાનના ભ�નો જ ેમિહમા સમજ ેતેને જ પુરો સ�સંગી �ણવો.”

58. કાિરયાણી ૧૦ ( para.2)

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

59. 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.”

60. કાિરયાણી ૧૦ ( para.5)

પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! �યાગનો ને તપ કરવાનો મનમાં ઈશક તો હોય અને �યાગ કે તપ
કરતા વચમાં કોઈક િવ�ન આવી પડે તો તેનું કેમ કરવું ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે જ ેવાતનો ઈશક હોય
ને તે વચમાં હ�રો અંતરાય આવે તો પણ તે અંતરાયનો રો�ો રોકાય નિહ, �યાર ેતેનો સાચો ઈશક �ણવો. જુવોને
અમે એકિવશ વષ� થયા �ીરામાનંદ �વામી પાસે આ�યા છીએ, તેમાં અનંત ભાતનાં વ� તથા અલંકાર તથા
ખાનપાનાિદક તેણે કરીને સેવાના કરનારા અનંત ભ� મ�યા છે, પણ અમા�ં મન કોઈ પદાથ�માં લોભાણું નથી; શા
માટે જ,ે અમાર ે�યાગનો જ ઈશક છે. અને આ સંસારને િવષે કેટલીક રાંડો છે તે ધણી મરી ગયો હોય, તો તેને વાંસે
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છાતી કૂટી કૂટીને રોયા જ કર ેછે, અને કેટલીક બાઈઓ છે તે પોતાના પર��ા ધણીનો પણ �યાગ કરીને ભગવાનનું
ભજન કર ેછે. અને કેટલાક મૂખ� પુ�ષ હોય છે તે પોતાની �ી મરી ગઈ હોય તો તેને વાંસે રોયા કર ેછે, અને બી� �ીને
વા�તે હાયહોય કરતા ફર ેછે. અને કેટલાક વૈરા�યવાન પુ�ષ હોય તે ઘરમાં પરણેલી �ી હોય, તેનો �યાગ કરીને
પરમે�રનું ભજન કર ેછે. એવી રીતે સૌ સૌના ઈશક જુદી જુદી �તના છે. અને અમારો તો એ જ ઈશક છે ને એ જ
િસ�ાંત છે જ,ે ‘તપે કરીને ભગવાનને રા� કરવા ને ભગવાનને સવ�ના કતા�હતા� �ણીને અને �વામી-સેવકને ભાવે
કરીને તે ભગવાનની ભિ� કરવી. અને કોઈ રીતે તે ભગવાનની ઉપાસના ખંડન થવા દેવી નિહ.’ માટે તમો પણ સવ�
આ અમારા વચનને પરમ િસ�ાંત કરી માન�ો.”

61. લોયા ૧ ( para.9)

�યાર પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “સંપૂણ� સ�સંગ થયો તે કેને કહીએ ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“એક તો અિતશય �ઢ આ�િન�ા હોય અને તે પોતાના આ�ાને દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણથી અિતશય અસંગી માને;
અને એ દેહ-ઇિ��યાિદકની િ�યાઓ તે પોતાને િવષે ન માને તો પણ પંચ વત�માનના િનયમમાં લેશમા� ફેર પડવા દે
નિહ. અને પોતે ���વ�પે વત� તો પણ પર�� જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેનું દાસપણું મૂકે નિહ, �વામી-સેવકપણે
કરીને ભગવાનની �ઢ ઉપાસના કર.ે અને ��ય� મૂિત� જ ેભગવાન તેને આકાશની પેઠે અિતશય અસંગી સમજ,ે જમે
આકાશ છે તે ચાર ભૂતમાં અનુ�યૂતપણે �યાપીને ર�ો છે અને ચાર ભૂતની જ ેિ�યા તે આકાશને િવષે થાય છે તો પણ
આકાશને એ પૃ�વી આિદક ચાર ભૂતના િવકાર અડતા નથી, તેમ ��ય� જ ે�ીકૃ�ણનારાયણ તે શુભ-અશુભ સવ�
િ�યાને કતા� થકા આકાશની પેઠે િનલ�પ છે એમ �ણે; અને તે ભગવાનનાં જ ેઅસં�યાત ઐ�ય� છે તેને સમજ ેજ,ે ‘આ
ભગવાન �વોના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા જણાય છે તો પણ એ અનંતકોિટ ��ાંડના કતા� હતા� છે અને ગોલોક,
વૈકંુઠ, �ેત�ીપ, ��પુર ઈ�યાિદક જ ેધામ તે સવ�ના �વામી છે અને અનંતકોિટ એવા જ ેઅ�ર�પ મુ� તે સવ�ના
�વામી છે;’ એવો ભગવાનનો મિહમા �ણીને તે ભગવાનને િવષે �વણાિદક ભિ�ને �ઢ કરીને રાખે અને તે
ભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી કર.ે એવી રીતે જ ેવત� તેનો સંપૂણ� સ�સંગ કહીએ.”

62. લોયા ૪ ( para.4)

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

63. લોયા ૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેપરમહંસ ��યે �� પૂ�ો જ,ે “સ�સંગ થયા પછી દુલ�ભમાં દુલ�ભ તે શું સાધન મા�યું છે ?” પછી એ
��નો ઉ�ર પરમહંસ વતે ન થયો, �યાર ે�ી�મહારાજ ેકય� જ,ે “એકાંિતકપણું એમાં આવે એ અિતશય દુલ�ભ છે. તે
એકાંિતકપણું તે શું ? તો ધમ�, �ાન અને વૈરા�ય; એ �ણે યુ� જ ેભગવાનની ભિ� કરવી તેને એકાંિતકપણું કહીએ.”

64. લોયા ૬ ( para.9)

પછી વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “જ ેસંતમાં બધા ગુણ સારા મોટા મોટા ભિ�-�ાનાિદક હોય, પણ તેમાં
એક એવો કયો ભૂંડો દોષ હોય, જણેે કરીને તેનો સંગ ન કરીએ ?” �યાર ેતેનો ઉ�ર પણ પોતે કય� જ,ે “જનેે આળસ
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બહુ હોય ને િન�ા બહુ હોય ને �નાન-�યાનાિદક જ ેિનયમ તેને પાળવાનું કોઈક કહે તો કહે, ‘હમણાં કરીશું, શી
ઉતાવળ છે ? ધીર ેધીર ેથશે.’ એમ બોલે તે સુધો સારો હોય તો પણ તેનો સંગ ન કરવો.”

65. લોયા ૬ ( para.10)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “સૂધી સારી વાત કરતો હોય પણ તેની વાત ન સાંભળીએ, એવો એની
વાણીમાં શો દોષ �ણવો?” �યાર ેતેનો ઉ�ર પણ પોતે કય� જ,ે “વાત કરવામાં પોતાને િવષે જ ેભિ�, �ાન, વૈરા�ય,
ધમ�, તેની જ અહંકાર ેકરીને પોતે સરસાઈ દેખાડે, ને બી� સંતમાં જ ે�ાન, ભિ� આિદક ગુણ તેની કાંઈક �યૂનતા
દેખાડે એવો જનેી વાણીમાં દોષ હોય તેની વાત ન સાંભળવી.”

66. 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
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
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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-

67. 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.”

68. લોયા ૮ ( para.10)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “જનેો ચંચળ �વભાવ હોય તેને શાંત થવું અને જનેો શાંત �વભાવ હોય તેને
ચંચળ થવું; તે �ા િવચાર ેકરીને થાય છે ?” �યાર ેતેનો ઉ�ર પણ પોતે જ કય� જ,ે “જ ેચંચળ હોય તે એમ િવચાર ેજ,ે
‘હંુ આ�ા છંુ, �� છંુ, અિલંગ છંુ અને આકાશની પેઠે િ�થર છંુ.” એવે િવચાર ેકરીને ઉપશમ અવ�થાને પામે તો ચંચળ
હોય તે શાંત થાય અને જ ેશાંતને ચંચળ થવું હોય તેને તો ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નું માહા��ય �ણવું; ને
માહા��ય �ણે �યાર ેભગવાનની નવ �કાર ેભિ� કર ેતથા ભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી કર,ે તેણે કરીને એનો
ચંચળ �વભાવ થાય છે.”

69. લોયા ૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� પરમહંસ પર�પર �� ઉ�ર કરો”, �યાર ેઆ�ાનંદ �વામીએ અખંડાનંદ
�વામીને �� પૂ�ો જ,ે “વૈરા�ય, �ાન, ભિ� અને ધમ� એ ચારને ઊપ�ાનો હેતુ શો છે ?” પછી તેનો ઉ�ર
�ી�મહારાજ ેકય� જ,ે “વૈરા�ય તો એમ ઊપજ ેજ,ે જો કાળનું �વ�પ ���ામાં આવે. તે કાળનું �વ�પ તે શું ? તો
િન�ય �લયને �ણે, નૈિમિ�ક �લયને �ણે, �ાકૃત �લયને �ણે અને આ�યંિતક �લયને �ણે તથા ��ાિદક �તંબ
પય��ત સવ� �વના આયુષને �ણે અને એમ �ણીને િપંડ-��ાંડ સવ� પદાથ�ને કાળનું ભ� સમજ,ે �યાર ેવૈરા�ય
ઊપજ.ે અને �ાન તો એમ થાય જ,ે જો બૃહદાર��, છાંદો�ય, કઠવ�લી આિદક જ ેઉપિનષદ્ તથા ભગવદ્ ગીતા તથા
વાસુદેવમાહા��ય તથા �યાસસૂ� ઈ�યાિદક �ંથનું સ�ુ� થકી �વણ કર,ે તો �ાન ઊપજ.ે અને ધમ� તો એમ ઊપજ,ે જો
યા�વ���મૃિત, મનુ�મૃિત, પરાશર�મૃિત, શંખિલિખત �મૃિત ઈ�યાિદ �મૃિતનું �વણ કર,ે તો ધમ� ઊપજ ેને તેમાં
િન�ા આવે. અને ભિ� એમ ઊપજ ેજ,ે ભગવાનની જ ેિવભૂિતયો છે તેને �ણે, તે કેમ �ણે ? તો ખંડ-ખંડ ��યે
ભગવાનની મૂિત�યો જ ેરહી છે તેનું �વણ કર ેતથા ભગવાનના ગોલોક, વૈકંુઠ, ��પુર, �ેતિ�પાિદક ધામ છે તેને
સાંભળે તથા જગતની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લય �પ જ ેભગવાનની લીલા તેને માહા��યે સિહત સાંભળે તથા
રામકૃ�ણાિદક જ ેભગવાનના અવતાર, તેની જ ેકથાઓ તેને હેતે સિહત સાંભળે, તો ભગવાનને િવષે ભિ� ઊપજ.ે
અને એ ચારમાં જ ેધમ� છે તે તો કાચી બુિ� હોય ને �થમ જ કમ�કાંડ�પ જ ે�મૃિતયો તેનું �વણ કર ેતો ઊપજ,ે અને
�ાર ેધમ�ને િવષે �ઢતા થાય �યાર પછી ઉપાસનાના �ંથનું �વણ કર ે�યાર ેએને �ાન, ભિ�, વૈરા�ય; એ �ણેય
ઊપજ.ે એવી રીતે એ ચારને ઊપ�ાના હેતુ છે.”

70. લોયા ૧૦ ( para.10)
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પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને ક�ું જ,ે “હે મહારાજ! હવે તમે જ ે�� પૂછતા હતા તે પૂછો.” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “માયામાં તે કેવળ દુઃખ છે કે સુખ પણ કાંઈક છે ? એ �� છે.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ
ક�ું જ,ે “માયા તો કેવળ દુઃખદાયી છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “માયામાંથી ઊપ�ા એવા જ ેસ�વ, રજ અને
તમ; એ �ણ ગુણ, તેમાં જ ેસ�વ છે તે તો સુખ�પ કહેવાય છે. તથા �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે ‘स�ं य��दश�नम् ‘
તથા સ�વગુણની સંપિ� તે �ાન, વૈરા�ય, િવવેક, શમ દમાિદક છે. એવી જ ેમાયા તે કેવી રીતે દુઃખ�પ છે ? અને વળી
એકાદશ�કંધમાં ક�ું છે જ,ે “िव�ािव�े मम तनू िव�यु�व ! शरी�रणाम् । बंधमो�करी आ�े मायया मे िविनिम�ते ।।”
માટે મો�ને કર ેએવી જ ેિવ�ા�પ માયા તે કેવી રીતે દુઃખદાયી છે ?” પછી એ ��ને સાંભળીને મુ�ાનંદ �વામી
આિદક સવ� પરમહંસ બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! એનો ઉ�ર અમથી થાય નિહ, એનો ઉ�ર તો કૃપા કરીને તમે જ કરો.”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે યમરા�નું જ ે�પ તે પાપી �વને અિત ભયાનક િવકરાળ જણાય છે તથા મોટા
મોટા દાંત ને મોટંુ મુખ ભયાનક દેખાય છે તથા કાજળ જવેું કાળું ને પવ�ત જવેું મોટંુ ને કાળ જવેું ભયાનક એવું દુઃખ�પ
દેખાય છે. અને પુ��વાળા જ ે�વ તેને તો તે યમરા�નું �પ અિતશય સુખદાયી િવ�ણુના જવેું જણાય છે, તેમ માયા
છે તે જ ેભગવાનથી િવમુખ છે તેને તો અિત બંધન કરનારી છે ને અિત દુઃખદાયી છે અને જ ેભગવાનના ભ� છે તેને
તો એ માયા અિતશય સુખદાયી છે અને માયાના કાય� જ ેઇિ��યો, અંતઃકરણ અને દેવતા, તે સવ� ભગવાનની ભિ�ને
અિત પુ� કર ેછે. માટે ભગવાનના ભ�ને તો માયા દુઃખદાયી નથી, પરમ સુખદાયી છે.”

71. લોયા ૧૦ ( para.11)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�ાર ેમાયા સુખદાયી છે �યાર ેપરમે�રનો ભ� હોય, તે ભગવાનની મૂિત�ને
�દયમાં ધારીને ભજન કરવા બેસે છે �યાર ેએને અંતઃકરણ�પ માયા તે સંક�પ-િવક�પ�પે કરીને કેમ દુઃખ આપે છે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનનું માહા��ય સારી પેઠે સમ�ને અિતશય �ઢ ભગવાનનો આ�ય હોય,
તેને તો અંતઃકરણ �પ માયા છે તે દુઃખ દેતી નથી; અને જનેે એવા આ�યમાં ફેર હોય તેને દુઃખ દે છે. જમે કાચો
સ�સંગી હોય તો તેને કુસંગી હોય તે ડગાવવાનો આ�હ કર,ે પણ જ ેપાકો સ�સંગી હોય તો તેને ડગા�યાની કોઈ લાલચ
રાખે નિહ અને તેને સાંભળતા કોઈ સ�સંગનું ઘસાતું બોલી શકે નિહ. તેમ જનેે એવો પિરપ� પરમે�રનો આશરો
થયો છે, તેને ડગા�યાની લાલચ અંતઃકરણ�પ માયા રાખે નિહ અને સામી તેની ભિ�માં પુિ� કરવા લાગે; અને જનેા
�વને િવષે એવા આશરામાં કાંઈ કા�યપ હોય, તેને એ માયા ડગાવે છે ને દુઃખ દે છે. અને �ાર ેએનો એ �વ એવી
રીતે ભગવાનનો પિરપ� આ�ય કરશે �યાર ેએને ડગા�યાને અથ� ને પીડવાને અથ� માયા સમથ� નિહ થાય. માટે એનો
ઉ�ર એ જ છે જ,ે “જનેે ભગવાનનો એવો પિરપ� િન�ય છે તેને કોઈ રીતે માયા દુઃખ દેવાને અથ� સમથ� થતી જ
નથી.”

72. 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
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નારાયણને લઈને તો જનેે િવષે મો�પ કહીએ તેને િવષે સંભવે. અને એને લઈને ��ા, િશવ, નારદ, સનકાિદક, એ
સવ�ને ભગવાન કહેવાય છે અને ઉ�વ�ને િવષે એ નારાયણને લઈને ઉ�વને ભગવાન કહેવાય અને હમણાં આ
મુ�ાનંદ �વામી જવેા સંતને િવષે એ નારાયણને લઈએ, તો એમને પણ ભગવાન જવેા કહેવાય; અને એ નારાયણને
લીધા િવના તો અ�રને પણ ભગવાન ન કહેવાય તો બી�ની શી વાતા� કહેવી ? અને “अप�रिमता �ुवा�नुभृतो यिद
सव�गता�िह� न शा�तेित िनयमो �ुव ! नेतरथा ।” એ વેદ�તુિતના ગ�નો પણ એ જ અથ� છે. અને જો એમ ન હોય તો
આ આપણ સવ� છીએ તે આ દેહ થકી નોખો જ ેઆ�ા તેને ���પ �ણીએ છીએ અને �ાન, વૈરા�યાિદક સાધને
યુ� છીએ તો પણ એ નારાયણને �સ� કરવાને અથ� રાત િદવસ ઉ�ગરા કરીએ છીએ, અને કીત�ન, નામ�મરણ તે
તાળીઓ વગાડી વગાડીને હાથની આંગળીયો ફાટી �ય એમ કરીએ છીએ તથા કથાવાતા� રાત-િદવસ કરીએ
કરાવીએ છીએ, તે જો એ નારાયણ સરખા થઈ જવાતું હોય તો એવડો દાખડો શું કરવા કરીએ ? માટે ‘એ નારાયણ
જવેા તો એક નારાયણ જ છે, પણ બીજો કોઈ એ જવેો થતો નથી.’ અને ‘एकमेवाि�तीयं ��’ એ �ુિતનો પણ એ જ
અથ� છે જ,ે એ નારાયણ જવેા તો એક નારાયણ જ છે. એમ સવ� શા�નો િસ�ાંત છે.” એવી રીતે ભ�જનની િશ�ાને
અથ� �ી�મહારાજ ેવાતા� કરી; ને પોતે તો સા�ાત્ પુ�ષો�મનારાયણ છે.

73. લોયા ૧૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “પૂવ� આચાય� થઈ ગયા છે તેને પૃથક્ પૃથક્ �િચ છે. તેમાં શંકર �વામીને
અ�તૈ �ાનાંશ �ધાન જણાય છે. તથા રામાનજુનો એમ મત છે જ,ે ‘�વ, માયા અને પુ�ષો�મ એ �ણે િન�ય છે ને
પુ�ષો�મ છે, તે �વ, માયાના િનયંતા છે ને સવ�ના કારણ છે ને પોતાના અ�રધામને િવષે સદા િદ�ય આકાર થકા
િવરાજમાન છે ને સવ� જ ેઅવતાર તે તેના છે. એવા જ ેપુ�ષો�મનારાયણ તેની ઉપાસના �વને કરવી.’ એવી રીતે
રામાનજુની સમજણ જણાય છે. તથા વ�લભાચાય�ને કેવળ ભિ� ઉપર િન�ા બહુ જણાય છે. અને એ સવ� આચાય�
પોતાના �ંથોમાં �સંગે કરીને બી� વાતા�ઓ લખી છે, પણ ગમે તેવી રીતે કરીને અંતે પોતાની �િચ ઉપર �ય. એમ
તેમના �ંથોને િવષે તેમનાં વચન છે તેણે કરીને તેમનો અિભ�ાય યથાથ� ���ામાં આવે છે. તેમ અમારી વાતા�
સાંભળીને તમને સવ�ને અમારી કેવી �િચ જણાય છે ? અને જમે સોય કેડે દોરો ચા�યો �ય છે ને વળી જમે માળાના
મણકાને િવષે દોરો સોસંરો છે, તેમ અમારી જ ેસવ� વાતા� તેમાં શો અિભ�ાય િનરંતર સોસંરો ચા�યો આવે છે ? તે જનેે
જમે જણાતો હોય તે તેમ કહો.” �યાર ેસવ� મોટેરા પરમહંસે જનેે જમે જણાયું તેણે તેમ ક�ું. પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�યો અમે અમારો અિભ�ાય તથા �િચ તે કહીએ. એક તો અમને એ ગમે છે જ,ે ઋષભદેવ ભગવાન વાસુદેવ
સંગાથે એકા�તાને પા�યા હતા, તો પણ �ાર ેિસિ�ઓ આવીને �ા� થઈઓ �યાર ેપોતે ભગવાન હતા, તો પણ
બી� �યાગીની િશ�ાને અથ� તે િસિ�ઓને �હણ ન કરતા હવા. તે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે ‘યોગી િસ� થયો
હોય ને પોતાનું મન વશ થયું હોય તો પણ તે મનનો િવ�ાસ ન કરવો.’ �યાં �ોક છે :- “न कुया��िह�िच��ं मनिस
�नव��थते । यि��ंभा��रा�ीण� च�� तप ऐ�रम् ।। िन�ं ददाित काम� िछ�ं तमनु येऽरयः। योिगनः कृतमै��
प�ुजा�येव पंु�ली ।।” એવી રીતે જ ેમનનો િવ�ાસ ન કર ેતેવો �યાગી અમને ગમે છે. તથા અમારા મનમાં �ેત�ીપ
તથા બદિરકા�મ જવેા ગમે છે, તેવા બી� લોક ગમતા નથી. અને એમ મનમાં રહે છે જ,ે �ેત�ીપને િવષે તથા
બદિરકા�મને િવષે જઈને િનર�પણે ર�ા થકા તપ કરીએ તે બહુ સા� લાગે, પણ બી� લોકોમાં અનેક �કારના
વૈભવ ભોગવવા તે નથી ગમતા. તથા ભગવાનના જ ેઘણાક અવતાર થયા છે તેને એમ �ણીએ છીએ જ,ે એ સવ�
અવતાર નારાયણના છે, તો પણ તે અવતારમાં ઋષભદેવ� બહુ ગમે તથા તેથી ઉતરતા કિપલ� તથા દ�ા�ેય એ બે
સરખા જણાય છે અને એ ���ે અવતાર કરતા કોિટ ઘણું �ીકૃ�ણને િવષે અમાર ેહેત છે. અને એમ �ણીએ છીએ જ,ે
‘બી� સવ� અવતાર કરતા આ અવતાર બહુ મોટો થયો ને બહુ સમથ� છે અને એમાં અવતાર-અવતારી એવો ભેદ નથી
જણાતો.’ અને બી� જ ેમ��ય-ક�છાિદક ભગવાનના અવતાર છે, પણ તેમાં અમારી અિત �િચ નથી. અને આવી રીતે
તો અમાર ેઉપાસના છે જ,ે સવ�થી પર એક મોટો તજેનો સમૂહ છે, તે તજેનો સમૂહ અધો-ઊ�વ� તથા ચાર ેકોર ે�માણે
રિહત છે ને અનંત છે અને તે તજેના સમૂહના મ�ય ભાગને િવષે એક મોટંુ િસંહાસન છે ને તેની ઉપર િદ�ય મૂિત� એવા
જ ે�ીનારાયણ પુ�ષો�મ ભગવાન તે િવરાજમાન છે ને તે િસંહાસનને ચાર ેકોર ેઅનંતકોિટ મુ� બેઠા થકા તે
નારાયણના દશ�ન કર ેછે. એવા જ ેમુ�ે સિહત �ીનારાયણ તેને અમે િનરંતર દેખીએ છીએ. અને તે ભગવાનને િવષે
તજેનું અિતશયપણું છે, તેણે કરીને �ાર ેએ સભા સિહત તે ભગવાનનાં દશ�ન નથી થતા �યાર ેઅમને અિતશય ક�
થાય છે અને તે તજેનો સમૂહ તો િનરંતર દેખાય છે, તો પણ એને િવષે �િચ નથી અને ભગવાનની મૂિત�ના દશ�ને કરીને
જ અિતસુખ થાય છે; અમાર ેએવી રીતે ઉપાસના છે. અને એ ભગવાનને િવષે ભિ� તો જવેી ગોપીઓને હતી તેવી
ગમે છે. તે સા� અમે સૌ માણસને જોતા રહીએ છીએ જ,ે કોઈક કામી �ી હોય તેને પુ�ષને િવષે જવેું હેત હોય તથા
કામી પુ�ષને �ીને િવષે જવેું હેત હોય તેને દેખીને એમ થાય જ,ે ‘એવું હેત આપણે ભગવાનમાં હોય તો ઠીક’ તથા
કોઈકને પુ�માં, ધનમાં બહુ હેત જણાય તેને દેખીને એમ થાય જ,ે ‘એવું હેત આપણે ભગવાનમાં હોય તો ઠીક.’ તથા
કોઈક ગાતો હોય તો તેને સાંભળીને તેને પાસે કોઈ માણસને મોકલીએ અથવા અમે પંડે એની પાસે જઈએ ને �ણીએ
જ,ે ‘એ બહુ ઠીક કર ેછે.’
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74. લોયા ૧૪ ( para.3)

અને અમાર ેસુવાણ તો એવા સાથે થાય છે જ,ે જમેાં કામ, �ોધ, લોભ, �વાદ, �નેહ, માન, ઈ�યા�, દંભ, કપટ ઈ�યાિદક
દોષ ન હોય ને ધમ�શા�માં ક�ું છે એવી રીતે ધમ� પાળતો હોય ને ભગવાનની ભિ�એ યુ� હોય, તે સાથે જ અમારે
બેઠા-ઊ�યાની સુવાણ થાય છે; અને એવો ન હોય ને તે અમાર ેભેગો રહેતો હોય તો પણ તેની સાથે સુવાણ થાય નિહ,
તેની તો ઉપે�ા રહે છે. અને મોર ેતો અમાર ેકામી ઉપર બહુ અભાવ રહેતો અને હવે તો �ોધ, માન ને ઈ�યા� એ �ણ
જમેાં હોય તે ઉપર બહુ અભાવ રહે છે. કાં જ,ે કામી હોય તે તો ગૃહ�થની પેઠે િનમા�ની થઈને સ�સંગમાં પ�યો રહે છે
અને જમેાં �ોધ, માન, ઈ�યા� હોય છે તે તો સ�સંગમાંથી જ�ર પાછા પડી જતા દેખાય છે. માટે એ �ણ ઉપર બહુ ખેદ
રહે છે. તે માન તે શું ? તો જ ેમાની હોય તેને પોતાથી મોટો હોય તેની આગળ પણ �ત�ધપણું રહે, પણ તેની આગળ
હલકો થઈને તેની સેવામાં વતા�ય નિહ. અને એ સવ� જ ેઅમારો અિભ�ાય તે થોડાકમાં �યો કહીએ જ,ે જવેી રીતે શંકર
�વામીએ અ�તૈ��નું �િતપાદન કયુ� છે, તેને િવષે તો અમાર ે�િચ નથી તથા રામાનજુ �વામીએ જવેી રીતે �ર-અ�ર
થકી પર જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેનું િન�પણ કયુ� છે તે પુ�ષો�મ ભગવાન િવષે તો અમાર ેઉપાસના છે તથા
ગોપીઓના જવેી તો એ પુ�ષો�મ ભગવાનને િવષે અમાર ેભિ� છે તથા શુક�ના જવેો તથા જડભરતના જવેો તો
અમાર ેવૈરા�ય છે ને આ�િન�ા છે. એવી રીતે અમારો અિભ�ાય તથા �િચ છે, તે અમારી વાતા�એ કરીને તથા અમે
મા�યા જ ેઅમારા સં�દાયના �ંથ તેણે કરીને જો પૂવા�પર િવચારીને જુવે, તો જ ેબુિ�માન હોય તેના ���ામાં આવે
છે.” એવી રીતે પોતાના ભ�જનની િશ�ાને અથ� �ી�મહારાજ ેવાતા� કરી ને પોતે તો સા�ાત્ પુ�ષો�મનારાયણ છે.

75. લોયા ૧૬ ( para.3)

�યાર ેગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “વાસના કંુિઠત તો હોય, પણ તે મૂળમાંથી ટળી જતી નથી તેનું શું કારણ છે ?”
�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર એ છે જ,ે આ�િન�ા�પ એવું જ ે�ાન તથા �કૃિતના કાય� એવા જે
પદાથ�મા� તેને િવષે અનાસિ��પ એવો જ ેવૈરા�ય તથા ��ચયા�િદક�પ જ ેધમ� તથા માહા��યે સિહત એવી જે
ભગવાનની ભિ�, એ ચાર વાનાં જમેાં સંપૂણ� હોય તેને વાસના િનમૂ�ળ થઈ �ય છે અને એ ચારમાં જટેલી �યૂનતા રહે
છે તેટલી વાસના િનમૂ�ળ થતી નથી.”

76. લોયા ૧૬ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે �� પૂછીએ જ,ે મુમુ�ુને ભગવાનની �ાિ�ને અથ� અનંત સાધન કરવાના
ક�ા છે, તેમાં એક એવું મોટંુ કયું સાધન છે જણેે કરીને સવ� દોષ ટળી �ય ને તેમાં સવ� ગુણ આવે ?” �યાર ેએ ��નો
ઉ�ર પરમહંસ વતે થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ ેએનો ઉ�ર કય� જ,ે “ભગવાનનું માહા��ય જમે કિપલદેવ�એ
દેવહૂિત ��યે ક�ું છે જ,ે ‘म�या�ाित वातोऽयं सूय��पित म�यात्’ એવી રીતે અનંત �કારના માહા��યે સિહત એવી
જ ેભગવાનની ભિ� તે જનેે હોય તેના દોષમા� ટળી �ય છે અને તેને �ાન, વૈરા�ય, ધમ�; એ ન હોય તો પણ એ સવ�
આવે છે, માટે એ સાધન સવ�માં મોટંુ છે.”

77. પંચાળા ૨ ( para.4)

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��
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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.”

78. 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.”

79. પંચાળા ૩ ( para.5)
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�યાર ે�વયં�કાશાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! આ જ ેસવ� િવચાર તે કયા �થાનકે રહીને કરવો ?” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પોતાના �દયને િવષે એમ િવચાર કર ેજ,ે ‘�થૂળ દેહ, સૂ�મ દેહ, કારણ દેહ એ હંુ નિહ’ અને
��ત, �વ��, સુષુિ� એ �ણ અવ�થા હંુ નિહ; અને પંચ �ાનઇિ��યો ને પંચ કમ�ઇિ��યો ને ચાર અંતઃકરણ ને એમના
દેવતા એ સવ� હંુ નિહ. હંુ તો એ સવ�થી પૃથક્ છંુ ને ચૈત�ય છંુ ને ભગવાનનો ભ� છંુ.’ અને ઇિ��યો-અંતઃકરણ કાંઈક
ચાળા કર ેતો એને કહેવું જ,ે ‘કેમ તાર ેતે એક ભગવાનનું જ �પ જોવું છે કે બી�નું પણ જોવું છે ? ને કેવળ ભગવાનનો
શ�દ સાંભળવો છે તથા ગંધ લેવો છે કે બી�નો પણ શ�દ સાંભળવો છે ? ને ગંધ લેવો છે ? અને જો ભગવાન િવના
બી� િવષયમાં તું જઈશ તો તાર ેમાર ેશું છે ભાઈ ? તું કોણ ને હંુ કોણ ? તાર ેમાર ેલેવું દેવું નથી. તમે કરશો તે તમે
ભોગવશો.’ એમ ઇિ��યો અંતઃકરણને કહીને પછી ભગવાનની �ાથ�ના કરવી જ,ે ‘હે મહારાજ ! હે �વાિમન્ ! હે
ભ�વ�સલ ! હે દયાિનધે ! આ ઇિ��યો-અંતઃકરણનો વાંક છે ને હંુ તો એથી નોખો છંુ ને એ તો મારા શ�ુ છે; માટે એ
થકી મારી ર�ા કર�ો.’ એમ િનરંતર �ાથ�ના કયા� કરવી ને પોતાને �ે�� ચૈત�ય�પ માનીને ભગવાનને િવષે હેત-
ભિ� કરવી.”

80. પંચાળા ૪ ( para.6)

એવો જ ેઅિ�� તેના પણ સવ�ને દશ�ન છે, પણ મનુ�યને ક�યાણનો િન�ય થતો નથી અને ભગવાનને ને સંતને દશ�ને
કરીને થાય છે. તેનું શું કારણ છે જ,ે ‘મનુ�યને ને સૂય�-અિ��ને િવ�િતપણું છે,’ માટે એને દશ�ને કરીને ક�યાણનો
િન�ય નથી થતો; કાં જ,ે એ અિ��નો �પશ� કર ેતો બળી મર.ે તથા સૂય� છે તેને કંુતા�એ દુવા�સાના આપેલા મં�ે કરીને
તે�યા �યાર ેતે સૂય� કંુતા� પાસે આ�યા, તે મનુ�ય�પે જવેા કંુતા� હતા તેવા જ સૂય� થઇને આ�યા �યાર ેતેના
અંગસંગનું સુખ આ�યું ને કણ��પ ગભ� ર�ો; પણ જવેા સૂય� �કાશવાન છે તેવા �કાશે સિહત આ�યા હોત તો કંુતા�
બળી મરત ને �પશ�નું સુખ પણ ન આવત. તથા સ�ાિજત યાદવ પાસે સૂય� આવતા તે પણ માણસ જવેા થઇને
આવતા. અને �ાર ેએ સૂય� કંુતા� પાસે તથા સ�ા�ત પાસે આ�યા �યાર ેશું આકાશમાં નહોતા ? આકાશમાં પણ
હતા ને બીજ ે�પે એના એ જ સૂય� કંુતા� ને સ�ાિજત પાસે આ�યા; અને જવેો સૂય�નો �કાશ છે તે સવ� એમાં છે ખરો,
પણ તેનો સંકોચ કરીને માણસ જવેા થઇને આ�યા છે. તેમ એ જ ેભગવાન છે તે પોતે પોતાના િદ�યભાવ સિહત જ
�વને જો દશ�ન આપે, તો મનુ�યને ઠીક ન પડે અને એમ �ણે જ,ે ‘આ તે શું ભૂત હશે કે શું હશે ? માટે એ ભગવાન
પોતાના ઐ�ય�નો સંકોચ કરીને મનુ�ય જવેા જ થઇને દશ�ન આપે છે અને પોતે પોતાના ધામમાં પણ િવરાજમાન છે;
�યાર ેતે મનુ�યને દશ�નમાં, �પશ�માં તથા નવ �કારની ભિ� કયા�માં આવે છે. અને જો ભગવાન મનુ�ય જવેા ન થાય
ને િદ�યભાવે વત�, તો મનુ�યને પોતામાં હેત થાય નિહ ને સુવાણ ન પડે. શા માટે ? તો મનુ�ય-મનુ�યને િવષે હેત થાય
છે ને સુવાણ થાય છે, પણ પશુને ને મનુ�યને હેત-સુવા�� થતી નથી અને પશુ-પશુને પર�પર હેત ને સુવા�� થાય છે;
કેમ જ,ે સ�િત-સ�િતમાં હેત થાય, પણ િવ�િતમાં થાય નિહ. તેમ ભગવાન પોતાના િદ�યભાવનો સંકોચ કરીને
પોતાના ભ�ને પોતામાં હેત થાય તે સા� માણસ જવેા જ ભગવાન થાય છે પણ િદ�યભાવ જણાવતા નથી; અને
િદ�યભાવ જણાવે તો િવ�િતપણું થાય, માટે ભ�ને પોતામાં હેત ને સુવા�� થાય નિહ. તે સા� મનુ�ય�પે એ
ભગવાન થાય છે �યાર ેપોતાનો િદ�યભાવ છે તેને છુપાવી રાખવો તે ઉપર જ પોતાની �િ� રહે છે અને છુપાવતે
છુપાવતે કદાિચત્ પોતે કોઈક કાય�માં ઉતાવળા થઇ �ય છે, �યાર ેિદ�યભાવ જણાઈ આવે છે. અને �ારકે પોતે
પોતાની ઇ�છાએ કરીને પણ પોતાના કોઈ ભ�ને જણાવે છે. જમે �ીકૃ�ણ ભગવાન ભી�મને મારવાને ઉતાવળા થયા
�યાર ેમનુ�યભાવ ભૂલી ગયા ને પોતામાં િદ�યભાવ આ�યો, તેણે કરીને પોતાના ભારને પૃ�વી સહન કરવા સમથ� ન
થઇ. તથા અજુ�નને િદ�યભાવ દેખા�યો તે પોતાની ઇ�છાએ દેખા�યો, પણ તે િદ�યભાવે૧ કરીને અજુ�નને સુખ ન થયું
ને બહુ �યાકુળ થઇ ગયા. પછી �ીકૃ�ણ ભગવાને પોતાનું મનુ�યપણે દશ�ન અજુ�નને આ�યું, �યાર ેઅજુ�નને સુખ થયું.
�યાર ેક�ું જ-ે “���ेदं मानुषं �पं तव सौ�ं जनाद�न । इदानीम�� संवृ�ः सचेताः �कृितं गतः ।।” માટે મનુ�યપણે કરીને
ભગવાન વત� તો જ �વને સાનુકૂળ પડે, નિહ તો ન પડે. તે સા� એ ભગવાન મનુ�યપણે વત� છે �યાર ેજ ેઆવી રીતે
નથી સમજતો, તેને મનુ�યભાવ દેખીને અવળું પડે છે. અને જો એ ભગવાન િદ�યભાવે જ વત�, તો મન-વાણીને અગોચર
હોય તે �વના ���ામાં આવે નિહ. માટે એ બે �કાર ેભગવાનને શા�માં ક�ા છે, તેવી રીતે જણેે યથાથ� ���ા
હોય તેને સંશય ન થાય અને જો એમ ન સમજ ેતો સંશય જ�ર થાય. અને જ ેએમ કહે છે જ,ે ‘મ� ભગવાનને ���ા છે
ને મને િન�ય છે,’ ને જો તે આ વાતને સમ�ો નથી, તો તેનો િન�ય કાચો છે. જમે કોઈક પુ�ષ �ોક શી�યો હોય
તથા કીત�ન શી�યો હોય ને તેને પૂછીએ જ,ે ‘તને આ �ોક તથા કીત�ન આવ�યો ?’ �યાર ેકહે જ,ે ‘આવ�યો,’ ને કંઠથી
મુખપાઠે કહી દેખાડે; પણ પછી થોડાક િદવસ થાય �યાર ેતે �ોક-કીત�નને ભૂલી �ય. �યાર ેએ તે શું જ,ે એને �ાર ેએ
શી�યો હતો �યાર ેજ એને એટલો આવ�યો નહોતો; કેમ જ,ે �વણ-મનને કરીને એનો �ઢ અ�યાસ થઇને એના
�વમાં એ �ોક-કીત�ન ચોટંી નહોતો ગયો. અને કોઈક વાતનો બાળકપણામાં જ એવો અ�યાસ થયો હોય છે, તો એ
યુવા થાય, વૃ� થાય તો પણ તે વાતનું �ાર ેકામ પડે �યાર ેસાંભરી આવે છે. તેમ એણે ભગવાનનો િન�ય કય� હતો
�યાર ેજ એના િન�યમાં કસર રહી ગઈ હતી, અને જો કસર ન રહી હોત ને આવી રીતે �થમથી જ �વણ કરીને ને તેનું
મનન કરીને તેનો �ઢ અ�યાસ એના �વમાં થયો હોત તો એને કોઈ િદવસ સંશય થાત જ નિહ.”
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81. પંચાળા ૭ ( para.3)

એવી રીતે સવ�ના કારણ ને સદા િદ�ય સાકાર એવા જ ે��ય� પુ�ષો�મનારાયણ તેની મૂિત�ને િવષે સાકરના રસની
મૂિત�ની પેઠે �યાગભાગ સમજવો નિહ ને જવેી મૂિત� દીઠી હોય તેનું જ �યાન, ઉપાસના, ભિ� કરવી; પણ તેથી કાંઇ
પૃથક્ ન સમજવું. અને તે ભગવાનમાં જ ેદેહભાવ જણાય છે તે તો નટની માયાની પેઠે સમજવો. અને જ ેઆવી રીતે
સમજ ેતેને તે ભગવાનને િવષે કોઈ રીતે મોહ થતો નથી. અને આ વાતા� છે તે કેને સમ�ામાં આવે છે ? તો જનેે એવી
�ઢ �તીિત હોય જ,ે ‘આ�યંિતક �લય થાય છે, �યાર ેપણ ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તે િદ�ય સાકાર�પે કરીને
અ�રધામને િવષે િદ�ય ભોગને ભોગવતા થકા રહે છે અને તે ભગવાનનું �પ ને ભગવાનના ભ�ના �પ તે અનંત
સૂય�-ચં�ના �કાશ સરખા �કાશે યુ� છે;’ એવી �તની જનેે �ઢ મિત હોય તે જ આ વાતા�ને સમ� શકે. અને એવા
તજેોમય િદ�યમૂિત� જ ેભગવાન તે �વોના ક�યાણને અથ� ને પોતાને િવષે નવ �કારની ભિ� �વોને કરાવવાને અથ�
કૃપા કરીને પોતાની જ ેસવ� શિ�ઓ, ઐ�ય�, પાષ�દ તેણે સિહત થકા જ મનુ�ય જવેા થાય છે, �યાર ેપણ જ ેએવા
મમ�ના �ણનારા છે તે ભગવાનનું �વ�પ અ�રધામને િવષે જવેું ર�ું છે તેવું જ પૃ�વીને િવષે જ ેભગવાનનું
મનુ�ય�વ�પ ર�ું છે તેને સમજ ેછે, પણ તે �વ�પને િવષે ને આ �વ�પને િવષે લેશમા� ફેર સમજતા નથી; અને
આવી રીતે જણેે ભગવાનને ���ા, તેણે ત�વે કરીને ભગવાનને ���ા કહેવાય. અને તેને માયાની િનવૃિ� થઇ
કહેવાય. અને એમ જ ે�ણે તેને �ાની ભ� કહીએ ને તેને એકાંિતક ભ� કહીએ. અને આવી રીતે જનેે ��ય�
ભગવાનના �વ�પની �ઢ ઉપાસના હોય ને તેને ભગવાનના �વ�પમાં કોઈ િદવસ માિયકપણાનો સંશય ન થતો હોય
ને કદાિચત્ કોઈ કુસંગને યોગે કરીને અથવા �ાર�ધકમ�ને યોગે કરીને કાંઇ અવળું વતા�ઇ �ય, તો પણ તેનું ક�યાણ
થાય. અને જો આવી રીતે ભગવાનને ���ામાં જનેે સંશય હોય ને તે જો ઉ�વ�રતેા-નૈિ�ક ��ચારી હોય, ને
મહા�યાગી હોય, તો પણ તેનું ક�યાણ થવું અિત કઠણ છે. અને જણેે �થમ એવો �ઢ િન�ય કય� હોય જ,ે ‘�ારે
આ�યંિતક �લય થાય છે તેને અંતે પણ ભગવાન સાકાર છે,’ એવી �ઢ �ંથી �દયમાં પડી હોય ને પછી જો તેને
તજેોમય અિલંગપણું જ ેશા�માં ક�ું હોય, તેનું �વણ થાય તથા એવી વાતા� કોઈ થકી સાંભળે, તોપણ તેને સંશય
થાય નિહ. કેમ જ,ે એ તો એમ સમ�ો છે જ,ે ‘ભગવાન તો સદા સાકાર જ છે, પણ િનરાકાર નથી. અને તે જ ભગવાન
રામકૃ�ણાિદક મૂિત�ઓને ધારણ કર ેછે; એવી રીતે જનેી �ઢપણે સમજણ હોય તેની પિરપ� િન�ા �ણવી.” એવી
રીતે �ી�મહારાજ ેપોતાના ભ�જનની િશ�ાને અથ� પોતાના �વ�પની જ ેઅન�યિન�ા તે સંબંધી વાતા� કરી. તેને
સાંભળીને સવ� પરમહંસ તથા હિરભ�, તે �ી�મહારાજના �વ�પની એવી જ રીતે િવશેષે �ઢતા કરતા હવા.

82. ગઢડા મ�ય ૧ ( para.8)

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
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�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�ો.”

83. 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
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.

84. ગઢડા મ�ય ૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “કીત�ન ગાવવા રહેવા �ો, હવે તો પરમે�રની વાતા� કરીએ.” પછી પરમહંસે ક�ું જ,ે
“સા� મહારાજ !” પછી �ી�મહારાજ ે�� કય� જ,ે “શા�માં ક�ા એવા ધમ� પાળતો હોય ને ભગવાનની ભિ� પણ
કરતો હોય ને તેને એવો આપ�કાળ આવે જ,ે ભિ� રાખવા �ય તો ધમ� �ય ને ધમ� રાખવા �ય તો ભિ� �ય,
�યાર ેકેને રાખવો ને કેનો �યાગ કરવો ?” પછી ��ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “જો ભગવાન ભિ� રા�યે રા� હોય તો
ભિ� રાખવી અને જો ધમ� રા�યે રા� હોય તો ધમ� રાખવો.”

85. 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
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�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
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.

86. 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.

87. ગઢડા મ�ય ૧૦ ( para.6)

હવે યોગશા�નો મત કહીએ તે સાંભળો. યોગનો મત એમ છે જ,ે જનેે ભગવાનનું �યાન કરવું હોય તેને �થમ �િ�
િ�થર કરવી. તે �િ� િ�થર કરવા સા� ભગવાનની �િતમા અથવા બીજંુ કાંઇ પદાથ� હોય તેમાં �થમ �િ�ને ઠરાવવી.
પછી એક ને એક આકાર જોતા થકા �િ� િ�થર થઇ �ય �યાર ેતે ભેળુ અંતઃકરણ પણ િ�થર થાય છે. અને �ારે
અંતઃકરણ િ�થર થાય �યાર ેભગવાનની મૂિત� �દયમાં ધારવી. તેમાં ધારણ કરનાર યોગીને �યાસ ન પડે, સુખે ધરાય છે.
અને જો �થમથી અ�યાસ કરીને અંતઃકરણ િ�થર ન કર ેતો �ાર ેભગવાનનું �યાન કર ે�યાર ેબી� પણ કેટલાક
િટખળ આડાં આવીને ઊભા રહે. માટે યોગશા�નો એ િસ�ાંત છે જ,ે ‘�થમ અ�યાસ કરીને વૃિ� િ�થર કરવી ને પછી
ભગવાન સંગાથે જોડવી.’ એમ �ણવું એ યોગશા� સંબંધી �ાન છે. એવી રીતે એ બે શા�ને મતે કરીને જ ેસમજણ
�ઢ કરવી, તેનું નામ �ાન છે. હવે ભિ�ની રીત તો એમ છે જ,ે �ાર ેસમુ�મંથન કયુ� �યાર ેસમુ�માંથી લ�મી�
નીસયા�. પછી લ�મી�એ હાથમાં વરમાળા લઇને િવચાર કય� જ,ે ‘વરવા યો�ય કોણ છે ? તેને હંુ વ�ં.’ પછી �ાં
તપાસીને જોયું �યાં તો જમેાં �પ તેમાં �ડા ગુણ નિહ ને જમેાં કાંઇક ગુણ તેમાં �પ નિહ. એવી રીતે ઘણાકને િવષે
મોટા મોટા કલંક દીઠા. પછી દેવતા મા� તથા દૈ�ય મા� તેને કલંકના ભયા� દેખીને સવ� ગુણે કરીને સંપૂણ� અને સવ� દોષે
રિહત ને સવ� સુખના િનધાન એવા એક ભગવાનને જ દીઠા �યાર ેલ�મી�ને ભગવાનને િવષે �ઢ ભિ� થઇ. પછી
અિત �ેમે કરીને ભગવાનને વરમાળા પહેરાવી ને ભગવાનને વયા�. માટે એવા ક�યાણકારી ગુણને જ ે�ણવા ને
પરમે�રનો �ઢ આ�ય કરવો તેનું જ નામ ભિ� છે.”

88. 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.”

89. 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,ે

90. ગઢડા મ�ય ૧૧ ( para.7)

એ �ોકનો પૂવ� વાત કરી એ જ ભાવ છે. માટે એ વાતા� છે, તે સુધી અટપટી છે, તે જો પૂરી સમ�ણી ન હોય તો
ભગવાનના ભ� હોય તેનો પણ સવ� અ�ાની �વના સરખો દેહનો �યવહાર જોઈને તે ભગવાનના ભ�નો અવગુણ
લે; તેણે કરીને અવગુણનો લેનારો નારકી થાય છે. અને ભગવાનના ભ�ની ને િવમુખ �વની િ�યામાં તો ઘણો ફેર છે.
કેમ જ,ે િવમુખ જ ેજ ેિ�યા કર ેછે, તે પોતાની ઇિ��યોને લાડ લડાવવાને અથ� કર ેછે ને ભગવાનનો ભ� જ ેજ ેિ�યા કરે
છે, તે તો કેવળ ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તેની સેવાને અથ� કર ેછે. માટે હિરજનની જ ેસવ� િ�યા તે તો ભિ��પ
છે. અને જ ેભિ� છે તે તો નૈ�ક�ય� જ ે�ાન તે �પ છે. માટે હિરજનની િ�યા છે, તે તો સવ� નૈ�ક�ય��પ૨ છે. �યાં �ોક
ભગવદ્ ગીતાનો છે,

91. ગઢડા મ�ય ૧૫ ( para.3)
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પછી �ી�મહારાજ ેવળી �� કય� જ,ે “ધમ�, વૈરા�ય, આ��ાન અને માહા��યે સિહત પરમે�રની ભિ�; એ ચાર
વાનામાંથી કોઈ કાળે પડે નિહ એવો જ ેહોય, તેને શે લ�ણે કરીને ઓળખવો ?” પછી સવ� સંતે જનેે જવેું સમ�ણું તેણે
તેવું ક�ું પણ તે કોઈથી યથાથ� કહેવાયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેો બાળકપણાથી જ એવો �વભાવ
હોય જ,ે કોઈની છાયામાં તો દબાય જ નિહ અને એ �ાં બેઠો હોય �યાં કોઈએ હાંસી મ�કરી થાય નિહ અને તેને
કોઈએ હળવું વેણ પણ કહેવાય નિહ; એવા જનેા લ�ણ હોય તે કોઈ િદવસ ધમ�, વૈરા�ય, �ાન અને ભગવાનની ભિ�
તેમાંથી પડે જ નિહ. અને તેનો માનીના જવેો �વભાવ હોય, તો પણ તેને ક�યાણનો ખપ હોય માટે તે સ�સંગમાંથી
કોઈ �કાર ે�ય નિહ.”

92. ગઢડા મ�ય ૧૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે તો સવ� �કાર ેિવચારીને જોયું જ,ે આ સંસારમાં જટેલા કુસંગ કહેવાય છે, તે સવ�
કુસંગથી અિધક કુસંગ તે કયો છે ? તો ‘જનેે પરમે�રની ભિ� નિહ અને ભગવાન સવ�ના �વામી છે, ભ�વ�સલ છે,
પિતતપાવન છે, અધમઉ�ારણ છે એવો પણ ભગવાનની કોરનો જનેા હૈયામાં િવ�ાસ નિહ.’ તે એવા તો આ
સંસારમાં બે મત છે- એક તો નાિ�તકનો ને બીજો શુ�ક વેદાંતીનો; એ બે અિત કુસંગ છે. અને પંચ મહાપાપે યુ� હોય
ને તેને જો ભગવાનનો િવ�ાસ હોય તો તેનો કોઈ કાળે છૂટકો થાય તથા બાળહ�યા, ગૌહ�યા, �ીહ�યા, ઈ�યાિદક જે
મોટા પાપ, તેના કરનારાનો પણ કોઈ કાળે છૂટકો થાય ખરો; પણ એ બે મતની જનેે �તીિત આવી તેનો કોઈ કાળે
છૂટકો થાય નિહ. શા માટે જ,ે એની સમજણ વેદ, શા� અને પુરાણ તે થકી ઊંધી છે. તેમાં નાિ�તક તો એમ સમજ ેછે
જ,ે ‘રામચં�� ને �ીકૃ�ણભગવાન એ તો રા� હતા અને �ીકૃ�ણે દૈ�ય માયા� તથા પર�ીના સંગ કીધા; માટે �ી�
નરકમાં પ�યા છે.’ એવી રીતે અધમઉ�ારણ ને પિતતપાવન એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન તેને િવષે પરમે�રની બુિ� જ
નથી અને કમ� કરીને પોતાનું ક�યાણ મા�યું છે, તે �ાર ેકમ� કરતા કરતા કેવળ �ાન �કટે �યાર ેતે ભગવાન થાય. એવી
રીતે અનંત ભગવાન મા�યા છે, પણ અનાિદ પરમે�ર નાિ�તકને મતે કોઈ નથી; જનેે ભજને કરીને �વ ભવના બંધન
થકી છૂટે. માટે એ મત છે, તે વેદથી િવ�� છે.

93. ગઢડા મ�ય ૧૮ ( para.4)

અને સાચા �ાની જ ેનારદ, સનકાિદક, શુક� તે તો િનરંતર ભગવાનનું �યાન, નામ રટન અને કીત�ન તેને કર ેછે; અને
�ેત�ીપને િવષે જ ેિનર�મુ� છે, તે તો ���વ�પ છે અને કાળના પણ કાળ છે, તે પણ પરમે�રનું �યાન, નામ રટન,
કીત�ન, પજૂન, અચ�ન, વંદન તેને કરતા રહે છે અને પોતે અ�ર�વ�પ છે, તો પણ અ�રાતીત જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન
તેના દાસ થઈને વત� છે; અને બદિરકા�મને િવષે જ ેઉ�વ ને તનુઋિષ આિદક મુિન ર�ા છે તે પણ તપ કર ેછે ને
િનરંતર ભગવાનની ભિ� કયા� કર ેછે. અને એ શુ�ક વેદાંતી તો કેવળ દેહાિભમાની �વ છે, તો પણ ભગવાનનું �યાન,
�મરણ કે વંદન કરતા નથી. અને નારદ સનકાિદક ને શુક� તેમની જવેી સામથ� છે ને જવેું �ાન છે, તથા
�ેત�ીપવાસી જ ેિનર�મુ� તેને િવષે જવેી સામથ� છે ને જવેું �ાન છે, તથા બદિરકા�મવાસી જ ેઋિષ તેમા જવેી
સામથ� છે ને �ાન છે, તેના કોિટમાં ભાગની પણ એ શુ�ક વેદાંતીને િવષે સામથ� પણ નથી ને �ાન પણ નથી, તો પણ
પરમે�રના સમોવિડયા થઈને બેઠા છે. માટે એ પાકા અ�ાની છે અને જટેલા અ�ાની કહેવાય તેના રા� છે અને એ
તો કોિટ કોિટ ક�પ સુધી નરકના કંુડમાં પડશે ને યમનો માર ખાશે, તો પણ એનો છૂટકો નિહ થાય. અને એવાનો જે
સંગ તેનું જ નામ કુસંગ છે. અને જમે સ�પુ�ષનો જ ેસંગ તેથી કોઈ મોટંુ પુ�� નથી તેમ અ�ાની એવા જ ેશુ�ક વેદાંતી
તેના સંગથી કોઈ મોટંુ પાપ નથી. માટે જનેે ક�યાણને ઈ�છવું તેને નાિ�તક તથા શુ�ક વેદાંતીનો સંગ કરવો જ નિહ.”

94. ગઢડા મ�ય ૧૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “અમે શુ�ક �ાનીનો મત �ણવા સા� તેના શા�નું �વણ કયુ�, તે
�વણમા�ે કરીને જ અમારા અંતરમાં આવો ઉ�ગે થઈ આ�યો. કેમ જ,ે એ શુ�ક વેદાંતશા�ને �વણે કરીને �વની
બુિ�માંથી ભગવાનની ઉપાસનાનું ખંડન થઈ �ય છે અને હૈયામાં સમભાવ આવી �ય છે; એટલે અ�ય દેવની પણ
ઉપાસના થઈ �ય છે. અને તે શુ�ક વેદાંતીના વચનને જ ેસાંભળે તેની બુિ� અિતશય �� થઈ �ય છે. અને અમે તો
કાંઈક �યોજન સા� શુ�ક વેદાંતની વાત સાંભળી હશે તેણે કરીને પણ હવે અમાર ેશોક ઘણો થાય છે.” એમ કહીને
�ી�મહારાજ સૂધા ઉદાસ થઈ ગયા. પછી ઘણી વાર સુધી િદલગીર થઈને પછી પોતાને હાથે ને�માંથી જળ લોઈને
એમ બો�યા જ,ે “ભગવદ્ ગીતા ઉપર જ ેરામાનજુ ભા�ય છે, તેની કથા સાંભળીને અમે આજ રાિ�એ સૂતા હતા. પછી
અમને �વ�� થયું જ,ે અમે ગોલોકમાં ગયા; �યાં ભગવાનના અનંત પાષ�દ દીઠા. તેમાં કેટલાક તો ભગવાનની સેવામાં
ર�ા છે તે તો િ�થર સરખા જણાયા અને કેટલાક તો પરમે�રના કીત�ન ગાય છે, તે કીત�ન પણ મુ�ાનંદ �વામી ને
��ાનંદ �વામીના ગાય છે. અને તે કીત�ન ગાતા �ય અને ડોલતા �ય; જમે કેફે કરીને ગાંડા થયા હોય ને તે ડોલે ને
ગાય તેમ કીત�ન ગાય ને ડોલે. પછી અમે પણ એ ગાવતા હતા તે ભેળા જઈને મ�યા ને કીત�ન ગાવવા લા�યા. તે ગાવતા



8/5/2019 ભિ�

localhost/save%5d/ભિ�.php 36/65

ગાવતા એવો િવચાર થયો જ,ે ‘આવી જ ેપરમે�રની �ેમ ભિ� અને આવી જ ેપરમે�રની ઉપાસના તેનો �યાગ કરીને
જ ેિમ�યા�ાની થાય છે અને એમ �ણે છે જ,ે ‘અમે જ ભગવાન છીએ,’ તે મહાદુ� છે.” એમ કહીને પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ે�કાર ેધમ� થકી તથા ભગવાનની ભિ� થકી કોઈ રીતે પાછો ન પડે અને પોતાના
ઈ�દેવ જ ે�ીકૃ�ણનારાયણ તેમાંથી કોઈ રીતે બુિ� ડગે નિહ, એવો લાવો એક કાગળ લખીને દેશદેશના સ�સંગી ��યે
મોકલીએ.

95. ગઢડા મ�ય ૧૯ ( para.3)

િલખાિવતં �વામી �ીસહ�નંદ� મહારાજના, સવ� પરમહંસ તથા સવ� સ�સંગી બાઈ-ભાઈ નારાયણ વાંચ�ો. બીજંુ,
અમારી આ�ા એમ છે જ,ે �ીકૃ�ણનારાયણ એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન, તેના જ ેઅવતાર તે ધમ�ના �થાપનને અથ�
તથા ��ચય�, અિહંસાિદક ધમ�, આ�િન�ા, વૈરા�ય અને માહા��યે સિહત ભિ�; એ ચાર ગુણે સંપ� એવા જે
પોતાના એકાંિતક ભ� તેને દશ�ન દેવાને અથ� ને તેમની ર�ા કરવાને અથ� તથા અધમ�નો ઉ�છેદ કરવાને અથ�
દેવમનુ�યાિદકને િવષે થાય છે. તે અવતારને િવષે પિત�તાના જવેી અન�યપણે િન�ા રાખવી. જમે સીતા�ને
�ીરામચં�ને િવષે િનદ�ષપણે િન�ા હતી, તેમ િન�ા રાખવી. અને એવા જ ેભગવાન તેની હેતે કરીને માનસી પ�ૂ
કરવી તથા દેહે કરીને નવ �કાર ેભિ� કરવી. અને જો એ �ીકૃ�ણનારાયણના અવતાર પૃ�વીને િવષે �કટ ન હોય તો
તેની જ ે�િતમા તેની પ�ૂ મને કરીને તથા દેહે કરીને ચંદન, પુ�પ, તુલસી આિદક સામ�ી વતે કરવી, પણ ભગવાન
િવના બી� દેવની ઉપાસના ન કરવી. અને જો બી� દેવની ઉપાસના કરીએ તો તેમાં મોટો દોષ લાગે છે ને
પિત�તાપણું �ય છે ને વે�યાના જવેી ભિ� થાય છે. માટે ભગવાનને િવષે સીતા ને �િ�મણીના જવેી ભિ� કરવી.
અને તે ભગવાનનું જ �યાન કરવું અને તે િવના બી� કોઈ દેવનું �યાન ન કરવું. બીજંુ, જ ેસાધુ િસ�ગિતને પા�યા હોય
ને સમાિધિન� હોય તેનું પણ �યાન ન કરવું. અને સવ�ને પોતપોતાના વણા��મ ધમ�ને િવષે �ઢપણે વત�વું. બીજંુ, આ જે
અમારી આ�ા છે તેને જ ેપુ�ષ �ઢપણે પાળશે તેને �ીકૃ�ણનારાયણને િવષે નારદના જવેી �ઢ ભિ� થશે અને આ
અમારી આ�ાને જ ે�ી માનશે તેને �ીકૃ�ણનારાયણને િવષે લ�મી� તથા રાિધકા� આિદક જ ેગોપીઓ, તેના જવેી
ભિ� થશે. અને આ અમારા વચનને જ ેનિહ માને તેની ભિ� વે�યાના જવેી થશે. સંવત્ ૧૮૭૮ના માગશર વિદ ૧૪
ને િદવસ લ�યો છે.” એવી રીતે કાગળ લખીને દેશદેશના સ�સંગી ��યે મોકલા�યો.

96. ગઢડા મ�ય ૨૨ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વાસુદેવમાહા��યને િવષે એકાંિતક ભ�ના ધમ� ક�ા છે જ,ે ‘એકાંિતક ભ� હોય, તે
પોતાનું �પ દેહ માને નિહ ને પોતાને ચૈત�ય �પ માને અને �વધમ�, �ાન ને વૈરા�ય; તેણે સિહત ભગવાનની ભિ� કરે
ને એક ભગવાન િવના બી� કોઈ પદાથ�ની વાસના રાખે નિહ.’ અને એ �ાર ેએ ભગવાનને ભ�ને આવી રીતનો
સાધુ થયો �યાર ેસાધુ થકી કોઈ બી� મોટી પદવી નથી. જમે રા� હોય ને તેની રાણી હોય, તે જટેલામાં રા�નું રા�
છે તેટલામાં રાણીનું રા� પણ કહેવાય અને જવેો રા�નો હુકમ ચાલે તેવો જ રાણીનો પણ હુકમ ચાલે; તેમ
ભગવાનનો જવેો �તાપ છે, તેવો જ એ સાધુનો પણ �તાપ છે. માટે તુ�છ એવા જ ેસંસારના સુખ તે સાધુને ઈ�છવાં
નિહ; કાં જ,ે એ સાધુ �ાર ેભગવાનનાં ધામને પામે છે, �યાર ેઅનંતકોિટ ��ાંડના પિત જ ે��ાિદક ઈ�ર તે
ભગવાનને અથ� જમે અનંત �કારની ભે�-સામ�ીઓ લાવે છે તેમ સાધુને અથ� પણ લાવે છે ને ભગવાનને �તાપે
કરીને એ સાધુ અલૌિકક ઐ�ય�-સામથ�ને પામે છે. એવો મોટો િવચાર હૈયામાં રાખીને એક ભગવાન િવના બીજંુ કાંઈ
પણ મનમાં ઈ�છવું નિહ. અને જમે હાથમાં િચંતામિણ આવી �યાર ેતે િચંતામિણને જતન કરીને રાખવી; કેમ જ,ે જો
હાથમાં િચંતામિણ છે તો જ ેપદાથ�ને ઈ�છશે તે પદાથ�ને આપશે; તેમ ભગવાનના ભ�ને ભગવાનની મૂિત��પી
િચંતામિણને ઝાલી રાખવી પણ તેને મૂકવી જ નિહ, તો એને સવ� વાતની િસિ� થશે.”

97. ગઢડા મ�ય ૨૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને તો ભગવાનને તથા ભગવાનના ભ�ને જ ેન ગમતું
હોય તે ન જ કરવું અને પરમે�રને ભ�ામાં અંતરાય કરતા હોય ને તે પોતાનાં સગાં વહાલા હોય તેનો પણ �યાગ
કરવો. અને ભગવાનને ન ગમે એવો કોઈક પોતામાં �વભાવ હોય તો તેનો પણ શ�ુની પેઠે �યાગ કરવો, પણ
ભગવાનથી જ ેિવમુખ હોય તેનો પ� લેવો નિહ; જમે ભરત�એ પોતાની માતાનો પ� ન લીધો. અને ભગવાનનો
ભ� હોય તેને તો સૌથી િવશેષે પોતામાં જ અવગુણ ભાસે. અને જ ેબી�માં અવગુણ જુવે અને પોતામાં ગુણ પરઠે તે
તો સ�સંગી છે તો પણ અધ� િવમુખ છે. અને ભગવાનના ભ�ને તો ભગવાનની ભિ� કરતા આ��ાન તથા વૈરા�ય
તથા ધમ�; તે જો અંતરાય કરતા હોય તો તેને પણ પાછા પાડીને ભગવાનની ભિ�નું જ મુ�યપણું રાખવું. અને જો
ભિ�ને િવષે સહાય�પ થતા હોય તો તો એ ઠીક છે, એમ સમજ ેતે જ ભગવાનનો પૂરો ભ� કહેવાય. અને જનેે
બી�નો અવગુણ આવે ને પોતામાં ગુણ પરઠે તે તો ગમે તેવો મોટો હોય તો પણ તેને ક�યાણના માગ�માં િવ�ન થાય
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છે. જમે રાિધકા� ઘણા મોટા હતા અને ભગવાનને િવષે �ેમ પણ અિતશય હતો, પણ �ાર ેપોતામાં ગુણ મા�યો અને
�ીકૃ�ણભગવાનને િવષે અવગુણ મા�યો, �યાર ેપોતાના �ેમમાં તમોગુણનો ભાગ આ�યો. પછી �ીકૃ�ણભગવાન તથા
�ીદામા સાથે વઢવેડ કરી. પછી �ીદામાનો શાપ થયો, તેણે કરીને ગોલોકમાંથી પડીને ગજુરને ઘેર અવતાર લીધો અને
ભગવાન િવના અ�ય પુ�ષ હતો તેને ધણી કય�; એવા મહા મોટા લાંછનને પા�યા. અને �ીદામા હતો તેણે પણ
પોતામાં ગુણ મા�યો અને રાિધકામાં અવગુણ પર�યો તો રાિધકાનો શાપ પામીને દૈ�ય થવું પ�યું. અને એ ધામમાંથી
તો પડવાની રીત નથી ને જ ેપ�યા તે તો ભગવાનની ઈ�છા એવી હતી, તો પણ ભગવાને એમ જણા�યું જ,ે ‘રાિધકા�
જવેો મોટો હોય ને તે પોતામાં ગુણ માનીને ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લે તો તે પણ પડી �ય, તો બી�ની શી
ગણતી?’ માટે ભગવાનનો ભ� હોય તેને તો સવ� સ�સંગીનો ગુણ જ લેવો ને પોતાનો તો અવગુણ જ લેવો. એવી રીતે
સમજતો હોય ને થોડી બુિ� હોય તો પણ તેનો સ�સંગ િદવસે િદવસે વૃિ� પામતો �ય અને તે િવના તો ઝાઝી બુિ�
હોય તો પણ િદવસ િદવસ ��યે સ�સંગમાંથી પાછો હઠતો �ય અને અંતે �તાં િન�ય િવમુખ થાય. અને વળી એ
રીત તો સવ� ઠેકાણે છે જ,ે જ ેચાકર હોય અથવા િશ�ય હોય તેને રા� હોય અથવા ગુ� હોય તે જમે વઢીને કહેવા માંડે
તેમાં જ ેસવળું લેતો �ય તો તે ઉપર રા� તથા ગુ�ને અિતશય હેત થાય છે અને જનેે િશખામણની વાત કહે ને અવળું
લે, તો તે ઉપર હેત થતું નથી; તેમ જ ભગવાનની પણ રીત છે જ,ે જનેે િશખામણની વાત કહે ને સવળું લે, તો તે ઉપર
હેત થાય છે પણ જ ેઅવળું લે તે ઉપર થતું નથી.”

98. ગઢડા મ�ય ૨૭ ( para.4)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “�થમ આવરણ થઈ �ય એવી કા�યપ રહે છે, તે શાને યોગે રહે છે ?” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “દેશકાળાિદક જ ેઆઠ છે, તેમાં જવેું પૂવ� સં�કારમાં જોર છે, તેવું જ એક એકમાં છે. માટે
�ાર ેએનો યોગ થાય �યાર ેજ�ર બંધન થાય છે અને પૂવ�ના સં�કારનું જોર રહેવા દેતા નથી. અને જો સં�કારમાં
લ�યું એટલું જ સુકૃત-દુ�કૃત થાય તો વેદ, શા� ને પુરાણ તેને િવષે િવિધિનષેધના ભેદ ક�ા છે જ,ે ‘આ કરવું ને આ ન
કરવું’ તે સવ� ખોટંુ થઈ �ય; તે એ મોટાના કરલેાં શા� તો ખોટા થાય જ નિહ. અને જય િવજય હતા તેણે જો
અયો�ય િ�યા કરી તો જ ેઠેકાણે કાળ, કમ� ને માયા નથી એવું જ ેભગવાનનું ધામ �યાંથી પડી ગયા. અને જો નારદ�ને
રા� કયા� તો ��ાદને દેશકાળાિદક અશુભ હતા તો પણ નડી શ�ા નિહ અને જો સનકાિદકને કોપાયમાન કયા� તો
દેશકાળાિદક શુભ હતા તો પણ જય િવજય પડી ગયા. માટે જનેે ક�યાણને ઈ�છવું તેને તો જમે મોટા પુ�ષ રા� થાય
તેમ કરવું. અને તે મોટા પુ�ષ પણ �યાર ેરા� થાય, �ાર ેકોઈ �કાર ેઅંતરમાં મિલન વાસના ન રહે. અને જનેે ગરીબ
ઉપર �ોધાિદકનો સંક�પ થતો હોય તો તેને મોટા ઉપર પણ થાય અને પોતાના ઈ�દેવ ઉપર પણ �ોધાિદકનો મિલન
ઘાટ થાય. માટે જનેે ક�યાણને ઈ�છવું તેને કોઈ ઉપર મિલન ઘાટ કરવો નિહ અને જો કોઈ ઉપર મિલન ઘાટ કર ેતો
તેને ભગવાનના ભ� તથા ભગવાન ઉપર પણ મિલન ઘાટ થઈ �ય. અને અમારાથી તો એક ગરીબ પણ દુઃખાયો
હોય તો અમારા અંતરમાં એવો િવચાર આવે છે જ,ે ‘ભગવાન સવા�તયા�મી છે, તે એક ઠેકાણે રહીને સવ�ના અંતરને
�ણે છે. માટે જનેે અમે દુઃખ�યો તેના જ અંતરમાં િવરાજમાન હશે, �યાર ેઅમે ભગવાનનો અપરાધ કય�.’ એમ
�ણીને તેને પગે લાગીને તેને કાંઈક જોઈતું હોય તે આપીએ, પણ જ ે�કાર ેતે રા� થાય તેમ કરીએ છીએ અને વળી
અમે િવચારીને જોયું જ,ે જ ેઅિતશય �યાગ રાખે અથવા દયા રાખે તેથી ભગવાનની ભિ� થાય નિહ; �યારે
ઉપાસનાનો ભંગ થાય છે. અને પૂવ� જ ેજ ેઅિતશય �યાગી થયા છે, તેના માગ�માં ઉપાસનાનો નાશ થઈ ગયો છે. માટે
અમે એમ િવચારીને પરમે�રની ઉપાસના રહેવા સા� �યાગનો પ� મોળો કરીને ભગવાનનાં મંિદર કરા�યા છે. તેમાં
જો થોડો �યાગ રહેશે તો પણ ઉપાસના રહેશે, તો તેણે કરીને ઘણાક �વના ક�યાણ થશે. અને જનેે ભગવાનની ભિ�
કરવી તેને તો ઢંૂિઢયાની પેઠે દયા રા�યે પણ કેમ ઠીક પડે ? એને તો પરમે�રને વા�તે પુ�પ લા�યા જોઈએ, તુલસી
લા�યા જોઈએ, ભા�તરકારી લાવી જોઈએ, ઠાકોર�ને વા�તે બાગ બગીચા કરા�યા જોઈએ, મંિદર કરા�યા જોઈએ.
માટે અિતશય �યાગ રાખીને ને અિતશય દયા રાખીને મૂઠી વાળીને બેસી રહે, તેણે ભગવાનની ભિ� થતી નથી. અને
�ાર ેભિ�એ રિહત થાય �યાર ેભગવાનની ઉપાસનાનો નાશ થઈ �ય, એટલે પછવાડેથી અંધપરંપરા ચાલે. તે સા�
અમે મંિદર કરા�યા છે; તે અખંડ ભગવાનની ઉપાસના રા�યા સા� કરા�યા છે. અને જ ેઉપાસક હોય તે પોતાના
ધમ�માંથી �� થાય જ નિહ. માટે પોતપોતાના ધમ�માં રહીને ભગવાનની ભિ� ઉપાસના કરવી, એ અમારો િસ�ાંત
છે.”

99. ગઢડા મ�ય ૨૮ ( para.2)

પછી દવે �ાગ�એ ક�ું જ,ે “�ીમદ્ ભાગવત જવેો કોઈ �ંથ નથી.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીમદ્ ભાગવત
તો સા� જ છે, પણ �કંદપુરાણને િવષે �ીવાસુદેવમાહા��ય છે તે જવેો કોઈ �ંથ જ નથી; કાં જ,ે એ �ંથને િવષે ધમ�,
�ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તથા અિહંસાપણું એમનું અિતશય �િતપાદન કયુ� છે.” એમ કહીને પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “વા�મીિક રામાયણને િવષે અને હિરવંશને િવષે અિતશય િહંસાનું �િતપાદન કયુ� છે અને રઘુનાથ� પણ
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�િ�યની �કૃિતએ વ�યા� છે. અને રઘુનાથ�ને િવષે શરણાગતવ�સલપણું તો ખ�ં, પણ જ ેશરણાગત હોય ને તે જો
જરાય વાંકમાં આ�યો હોય, તો તેનો ત�કાળ �યાગ કરી દે; જો સીતા�ને માથે લગારકે લોકાપવાદ આ�યો, તો અિત
વહાલા હતા પણ ત�કાળ �યાગ કરી દીધો.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “એવી તો રામાનંદ �વામીની �કૃિત
હતી.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમારી �કૃિત તો એવી નથી; અમાર ેતો પરમે�રના ભ� ઉપર અિતશય
દયા વત� છે. અને પાંડવોને િવષે પણ અજુ�નની �કૃિત બહુ દયાળુ હતી. અને પુ�ષમા�ને િવષે તો રામચં�� તથા
અજુ�ન એવો કોઈ પુ�ષ નથી અને સીતા� ને �ૌપદી, એવી કોઈ �ીમા�માં �ીઓ નથી. હવે અમે અમારી જ ે�કૃિત
છે, તે કહીએ છીએ જ,ે અમારો દયાળુ �વભાવ છે, તો પણ જ ેહિરભ�નો �ોહી હોય તેનો તો અમાર ેઅભાવ આવે છે.
અને હિરભ�નું ઘસાતું જો કોઈ બો�યો હોય અને એને જો હંુ સાંભળું, તો તે સાથે હંુ બોલવાને ઘણો ઈ�છંુ પણ
બોલવાનું મન જ થાય નિહ. અને જ ેભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી કર ેતે ઉપર તો અમાર ેઅિતશય રા�પો થઈ
�ય છે. અને અમારી �કૃિત એમ છે જ,ે ‘થોડીક વાતમાં કુરા� પણ ન થઉં, ને થોડીક વાતમાં રા� પણ ન થઉં’ અને
�ાર ેજમેાં રા� થયાનો કે કુરા� થયાનો �વભાવ બહુ િદવસ સુધી જોઉં છંુ, �યાર ેરા�પો ને કુરા�પો થાય છે, પણ
કોઈના ક�ા-સાંભ�યા થકી કોઈની ઉપર રા�પો કે કુરા�પો થતો નથી. અને જનેો જટેલો ગુણ મારા મનમાં જણાઈ
�ય છે, તેટલો તેનો ગુણ આવે છે. અને માર ેતો એ જ અંગ છે જ,ે ‘જો ભગવાનનો ખરખેરો ભ� હોય તો હંુ તો તે
ભગવાનના ભ�નો પણ ભ� છંુ અને હંુ ભગવાનના ભ�ની ભિ� ક�ં છંુ.’ એ જ માર ેિવષે મોટો ગુણ છે. અને
એટલો ગુણ જમેાં ન હોય તો તેમાં કોઈ �તની મો�પ શોભે નિહ.

100. ગઢડા મ�ય ૩૨ ( para.3)

અને વળી �વનું જ ેક�યાણ થાય અને �વ માયાને તરીને ���વ�પ થાય તેનું કારણ તો પુ�ષો�મ એવા જે
વાસુદેવ ભગવાન તેના ��ય� �વ�પનું �ાન, �યાન, કીત�ન અને કથાિદક એ જ છે; ને એણે કરીને જ એ �વ છે, તે
માયાને તર ેછે અને અિત મોટાઈને પામે છે. અને ભગવાનનું જ ેઅ�રધામ તેને પામે છે અને આ�િન�ા, વૈરા�ય ને
ધમ� તે તો ભગવાનની ભિ�નાં સહાય�પ ઉપકરણ છે, પણ ભગવાનની ભિ� િવના એકલો વૈરા�ય તથા આ�િન�ા
તથા ધમ� તે �વને માયા તયા�નું સાધન નથી. અને જો અિતશય ધમ�, આ�િન�ા ને વૈરા�ય ન હોય ને એકલી
ભગવાનની ભિ� હોય તોપણ એ �વનું ક�યાણ થાય ને માયાને તર,ે એટલો ધમા�િદક થકી ભિ�ને િવષે િવશેષ છે.
તો પણ ધમા�િદક અંગનું સહાયપણું હોય તો એ ભિ�ને િવષે કોઈ િવ�ન થતું નથી અને જો ધમા�િદક અંગનું સહાયપણું
ન હોય તો િવષમ દેશકાળાિદકે કરીને ભિ�ને િવષે િવ�ન જ�ર થાય છે. તે માટે ધમા�િદક અંગે સિહત ભિ� કરવી.
અને એવી રીતે ભિ�ને કરતો જ ેભ� તેને પણ જો ભૂંડા દેશ, કાળ, િ�યા ને સંગ છે, તેને િવષે �વતા�ય તો ભગવાનનો
ભ� હોય, તેનું પણ અંતર ડોળાઈ �ય ને તેના �વભાવનો ઠા ન રહે. માટે ભૂંડો દેશ, ભૂંડો કાળ, ભૂંડી િ�યા અને ભૂંડો
સંગ તેનો �યાગ કરીને �ડો દેશ, �ડો કાળ, �ડો સંગ, �ડી િ�યા તેને િવષે સદા �વત�વું, પણ ભૂંડા દેશાિદકનો સંગ
કરવો જ નિહ.”

101. ગઢડા મ�ય ૩૩ ( para.4)

પછી હર� ઠ�ર ે�� પૂ�ો જ,ે “એ િન�કામી વત�માન શે ઉપાયે કરીને અિતશય �ઢ થાય ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “એનો એક �કારનો ઉપાય નથી, એના તો �ણ �કારના ઉપાય છે. જમે હાંકનારો, બળિધયા, પૈડાં, ધૂંસરી,
ઊં�ય, માંચડો એવા ઘણાક સામાને કરીને એક ગાડંુ કહેવાય છે, તેમ િન�કામી �ત �ઢ રાખવાની પણ ઘણીક સામ�ી
જોઈએ છીએ. તેમાં પણ �ણ ઉપાય છે, તે તો અિતશય મુ�ય છે. તેમાં એક તો મનને વશ કરવું જ,ે મનને િવષે અખંડ
એવું મનન કરવું જ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ, દેહ નથી;’ ને ભગવાનની કથા �વણાિદક જ ેનવધા ભિ� તેને િવષે મનને અખંડ
જોડી મેલવું, પણ �ણમા� મનને નવ�ં રહેવા દેવું નિહ. જમે કોઈક પુ�ષને ભૂત વશ થયો હતો. તે �ાર ેકામ ન
બતાવે �યાર ેતેને ખાવા તૈયાર થાય; તેમ આ મન છે, તે પણ ભૂત જવેું છે. તે �ાર ેભગવદ્  ભિ�માં ન રાખે �યારે
અધમ�ના ઘાટ ઘડે, �યાર ેએ ભૂતની પેઠે �વને ખાવા તૈયાર થયું કહેવાય. માટે મનને અખંડ ભગવાનની કથા
કીત�નાિદકમાં જોડી રાખવું એટલે એ મન વશ થયું કહેવાય. અને બીજો ઉપાય એ છે જ,ે �ાણને િનયમમાં રાખવો. તે
જમે ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘આહાર િવહાર યુ� રાખવો પણ અિતશય ખાધાની લોલુપતા ન રાખવી.’ એવી
રીતે વત� �યાર ે�ાણ િનયમમાં થયો કહેવાય. અને �ાણ િનયમમાં ન કય� હોય તો ખાધાની બહુ મનમાં તૃ�ણા રહે, પછી
અનંત �કારના જ ેરસ તેને િવષે રસના ઇિ��ય છે તે દોડતી ફર ે�યાર ેબી� ઇિ��યો વશ કરી હોય તે પણ સવ� મોકળી
થઈ �ય. માટે આહારને િનયમમાં રાખીને �ાણને િનયમમાં કરવો. અને �ીજો ઉપાય એ છે જ,ે આ સ�સંગને િવષે જનેે
જનેે જ ેજ ેિનયમ ક�ા છે, તેમાં દેહને રાખીને દેહને િનયમમાં કરવો. એવી રીતે એ �ણ ઉપાયને જ ે�ઢ રાખે તેને
િન�કામી વત�માન અિતશય �ઢ થાય છે. અને એને િવષે એમ ન �ણવું જ,ે ‘એવી રીતે રાખવું ઘણું કઠણ છે.’ કેમ જ,ે
જ ેસાધુ જ હોય તેને તો એમ રાખવું કાંઈ કઠણ છે નિહ. અને સાધુ હોય તે તો કામ, �ોધ, લોભાિદક શ�ુનું બળ હોય
તો પણ ભગવાનને રા� કયા� સા� તેનો �યાગ કર,ે �યાર ેજ એ પાકો સાધુ કહેવાય. અને મનુ�ય દેહે કરીને ન થાય એવું
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શું છે ? જ ેિન�યે અ�યાસ રાખીને કર ેતે થાય છે. જમે કૂવાના કાંઠા ઉપર મહાકઠણ પથરો હોય છે તેને િવષે િન�યે
પાણીને િસંચવું, તેણે કરીને નરમ દોરડી છે, તે પણ કાપા પાડે છે; તેમ જ ેસાધુ જ છે ને તે જ ે�વભાવને ટાળવાનો િન�ય
અ�યાસ રાખશે, તો તે �વભાવ �ાં લગી રહેશે ? એ તો િન�ય નાશ પામશે. માટે જનેે િન�કામ �ત રાખવું હોય તેને
ક�ા એવા જ ે�ણ ઉપાય તે �ઢ કરીને રાખવા.”

102. 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.

103. ગઢડા મ�ય ૩૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સંસારી �વ છે, તેને તો કોઈક ધન દેનારો મળે કે દીકરો દેનારો મળે તો �યાં તરત
�તીિત આવે અને ભગવાનના ભ� હોય તેને તો જં�-મં�, નાટક-ચેટકમાં �ાંઈ �તીિત આવે જ નિહ. અને જે
હિરભ� હોય ને જં�-મં�માં �તીિત કર,ે તે સ�સંગી હોય તે પણ અધ� િવમુખ �ણવો. અને જ ેસાચા ભગવાનના
ભ� હોય તે ઘણા હોય નિહ. યથાથ� ભગવાનના ભ� તો કાિરયાણી ગામમાં માંચો ભ� હતા. તે સ�સંગ થયા મોર
માગ�ના પંથમાં હતા, તો પણ િન�કામી વત�માનમાં ફેર પ�યો નિહ અને પોતે બાળ��ચારી ર�ા. અને કોઈક
કીિમયાવાળો પોતાને ઘેર આવીને ઊતય� હતો, તેણે �ાંબામાંથી �પું કરી દેખા�યું ને પછી એ ભ�ને ક�ું જ,ે ‘તમે
સદા�તી છો, માટે તમને આ બુટી બતાવીને �પું કરતા શીખવું.’ પછી એ ભ�ે લાકડી લઈને તેને ગામ બહાર કાઢી
મૂ�ો અને તેને એમ ક�ું જ,ે ‘અમાર ેતો ભગવાન િવના બી� પદાથ�ની ઈ�છા નથી.’ પછી એ ભ�ને સ�સંગ થયો
�યાર ેભગવાનના એકાંિતક ભ� થયા. માટે જ ેએકાંિતક ભ� હોય, તેને એક તો આ�િન�ા હોય, ને બીજો વૈરા�ય
હોય, ને �ીજો પોતાનો ધમ� �ઢપણે હોય, ને ચોથી �ીકૃ�ણભગવાનને િવષે અ�યંત ભિ� હોય. અને તે એકાંિતક ભ�
�ાર ેદેહ મૂકે �યાર ેતેનો �ીકૃ�ણભગવાનને િવષે �વેશ થાય છે. અને જ ેએકાંિતક ન હોય તેનો તો ��ાિદકમાં �વેશ
થાય છે અથવા સંકષ�ણાિદકને િવષે �વેશ થાય છે; પણ એકાંિતક થયા િવના �ીકૃ�ણવાસુદેવમાં �વેશ થતો નથી. તે
�વેશ તે એમ સમજવો જ,ે જમે અિતશય લોભી હોય તેનો ધનમાં �વેશ થાય છે, ને જમે અિત કામી હોય તેનો
મનગમતી �ીમાં �વેશ થાય છે, ને જમે ઘણીક દોલતવાળો હોય ને તે વાંિઝયો હોય ને તેને દીકરો આવે તો તેનો
દીકરામાં �વેશ થાય છે, તેમ એવી રીતે જનેો �વ જ ેસંગાથે બંધાયો હોય તેને િવષે તેનો �વેશ �ણવો; પણ જમે
જળમાં જળ મળી �ય છે અને અિ��માં અિ�� મળી �ય છે તેમ �વેશ નથી થતો. એ તો જનેો જનેે િવષે �વેશ હોય
તેને પોતાના ઈ�દેવ િવના બી� કોઈ પદાથ�ને િવષે હેત ઉપજ ેનિહ ને એક તેની જ રટના લાગી રહે, ને તે િવના �વે તે
મહાદુઃખના િદવસ ભોગવીને �વે પણ સુખ ન થાય.”

104. ગઢડા મ�ય ૩૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “દેશ, કાળ, િ�યા, સંગાિદકે કરીને પણ જ ેપોતામાં એવો ગુણ હોય તે �ય જ
નિહ, એવો જનેે જ ે�વાભાિવક ગુણ હોય તે કહો.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે અમારામાં એવા
�વાભાિવક ગુણ ર�ા છે, તે કહીએ જ,ે એક તો અમાર ેએમ વત� છે જ,ે પંચ �કારના િવષય સંબંધી જ ેજ ેપદાથ� છે,
તેનો દેહે કરીને સૂઝે એટલો યોગ થાય, તો પણ તેનો મનમાં ઘાટ ન થાય તથા �વ��માં પણ ન આવે. અને બીજો એમ
જ ેબહારથી સૂઝે એટલી �વૃિ�માં ર�ા હોઈએ પણ �ાર ેઅંત��િ� કરીને પોતાના આ�ા સામું જોઈએ તો કાચબાનાં
અંગની પેઠે સવ� વૃિ� સંકોચાઈને આ��વ�પને પામી �ય ને પરમ સુખ�પે વતા�ય. અને �ીજો એમ જ,ે ચૈત�ય�પ
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ને તજેોમય એવું જ ેભગવાનનું અ�રધામ છે, તેમાં સદા સાકારમૂિત� એવા �ીકૃ�ણવાસુદેવ િવરાજમાન છે. ને તે સાકાર
થકા જ સવ�ના કતા� છે, પણ િનરાકાર થકી તો કાંઈ થતું નથી; એવી રીતે સાકારની �ઢ �તીિત છે. તે કેટલાક વેદાંતના
�ંથ વંચા�યા ને સાંભ�યા, તો પણ એ �તીિત ટળી નિહ. અને ચોથો એમ જ,ે જ ેકોઈ બાઈ-ભાઈ હોય ને તેની કોરનું
એમ માર ે���ામાં આવે જ,ે ‘આ તો ઉપરથી દંભે કરીને ભગવાનની ભિ� કર ેછે; પણ એ સાચો ભગવાનનો ભ�
નથી.’ તો તેને દેખીને મન રા� ન થાય ને તેની સાથે સુવા�� પણ ન થાય; ને જ ેખરખેરો ભગવાનનો ભ� હોય તેને
દેખીને જ મન રા� થાય ને તેની સાથે જ સુવા�� થાય. એ ચાર ગુણ અમાર ેિવષે �વાભાિવકપણે ર�ા છે, તે ક�ા;
અને હવે તમે સવ� કહો.” પછી જ ેમોટેરા પરમહંસ તથા મોટેરા હિરભ� હતા તેમણે જમેાં જ ેગુણ એવો હતો તે કહી
દેખા�યો.

105. ગઢડા મ�ય ૩૯ ( para.4)

એવી રીતે વાતા� કરીને પાછા દાદાખાચરના દરબારમાં પધારીને સં�યા આરતી, નારાયણ ધૂ�ય, �તુિત કરીને પછી સવ�
સાધુ તથા હિરભ�ની સભા થઈ. પછી �ી�મહારાજ ેમોટેરા મોટેરા પરમહંસને પૂ�ું જ,ે “અમે પંચમ�કંધ તથા
દશમ�કંધનું અિતશય �િતપાદન કયુ� છે. માટે એ બે �ંથનું જ ેરહ�ય તે જમે તમને સમ�ામાં આ�યું હોય તે કહો”
�યાર ેમોટેરા સવ� પરમહંસે પોતપોતાની સમજણ �માણે જમે જણાયું તેમ કહી દેખા�યું. પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�યો, હવે અમે એ બે �ંથનું રહ�ય કહીએ જ,ે રહ�ય તે શું? તો ગમે એવો શા�ી હોય, પુરાણી હોય, અિતશય
બુિ�વાળો હોય તે પણ સાંભળીને તે વાતા�ને િન�ય સ�ય માને ને હા પાડે, પણ તેને કોઈ રીતે સંશય ન રહે જ,ે ‘એ
વાતા� એમ નિહ હોય.’ એવી રીતે જ ેકહી દેખાડવું તેનું નામ રહ�ય કહેવાય. અને એ બે �ંથમાં દશમ�કંધનું તો એ
રહ�ય છે જ,ે ઉપિનષદ્-વેદાંત ને �ુિત�મૃિત તેમાં જનેે �� ક�ા છે, �ોિતઃ�વ�પ ક�ા છે, �ાન�પ ક�ા છે, ત�વ
ક�ા છે, સૂ�મ ક�ા છે અને િનરંજન, �ે��, સવ�કારણ, પર�� પુ�ષો�મ, વાસુદેવ, િવ�ણુ, નારાયણ, િનગુ�ણ એવે
એવે નામે કરીને જનેે પરો�પણે ક�ા છે તે, તે આ ��ય� વસુદેવના પુ� �ીકૃ�ણવાસુદેવ છે. એવી રીતે �ાં �ાં
�તુિત ભાગ છે, �યાં �યાં એવા એવા �તુિતના શ�દને લઈને ��ય� �ીકૃ�ણભગવાનને જ ક�ા છે, પણ
�ીકૃ�ણભગવાનથી અિધક કાંઈ નથી ક�ું; તથા સવ� જગતની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લયના કતા� તે પણ �ીકૃ�ણભગવાન
જ છે, એમ ક�ું છે. અને પંચમ�કંધને િવષે તો એ �ીકૃ�ણભગવાનનું માહા��ય ક�ું છે. તથા એ �ીકૃ�ણભગવાન જ ેતે
આ જગતની િ�થિતને અથ� ને પોતાના ભ�જનને સુખ આપવાને અથ� અનેક �કારની મૂિત�ઓને ધારીને ખંડ ખંડ
��યે ર�ા છે, એમ ક�ું છે. અને પોતે બાંધી એવી જ ેમયા�દાઓ તેને િવષે જ ેરહે તે અિતશય મો�પને પામે ને જ ેન રહે
તે મોટો હોય તો પણ પોતાની િ�થિત થકી પડી �ય અને જ ેસાધારણ �વ હોય ને તે મયા�દાને લોપે તો તેને અધોગિત
થાય છે, એમ ક�ું છે. અને એ જ જ ે�ીકૃ�ણવાસુદેવ તેણે વસુદેવ-દેવકીને ��ય� ચતુભુ�જ�પે અદ્ ભૂત બાળક થકા
દશ�ન દીધું, એ અનાિદ વાસુદેવ�પ છે. અને એ �ીકૃ�ણભગવાન ધમ�, અથ�, કામને િવષે વ�યા� છે; તે ધમ�, અથ�, કામ
સા� જ ેજ ેભગવાને ચિર� કયા� તેનું જ ેગાન કર ેઅથવા �વણ કર ેતે સવ� �વ સવ� પાપ થકી મુકાઈને પરમપદને પામે
છે. અને એ વાસુદેવ ભગવાનનાં જ�મ, કમ� ને મૂિત� એ સવ� િદ�ય�વ�પ છે. અને એ જ ેવાસુદેવ �ીકૃ�ણ તે જ સવ�પરી
છે, એવી રીતે એ બે �ંથનું રહ�ય છે. અને જ ેશુક� જવેા ��િ�થિતને પા�યા હોય તેને પણ એ �ીકૃ�ણ પર��ની
ઉપાસના- ભિ� કરવી ને દશમમાં ક�ા છે જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાનનાં ચિર� તે શુક� જવેાને પણ ગાવવા ને સાંભળવા,
તે શુક�એ જ ક�ું છે જ,ે “प�रिनि�तोऽिप नैगु�� उ�म�ोकलीलया । गृहीतचेता राजष� आ�ानं यदधीतवान् ।।” અને
એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તેના આકારને િવષે �ઢ �તીિત રાખવી. અને જો ભગવાનના આકારને િવષે �ઢ �તીિત
હશે ને કદાિચત્ એ �વ કાંઈક પાપ કરશે, તો પણ એનો ઉ�ાર થશે; કેમ જ,ે પાપ કર ેતેનું તો �ાયિ�ત ક�ું છે. પણ
ભગવાનને જ ેિનરાકાર સમજ ેએ તો પંચ મહાપાપ કરતા પણ અિત મોટંુ પાપ છે, એ પાપનું કોઈ �ાયિ�ત નથી. અને
ભગવાનને સાકાર �ણીને િન�ા રાખી હોય ને કદાિચત્ તેથી કાંઈક પાપ થઈ ગયું હોય તો એનો શો ભાર છે ? એ પાપ
તો ભગવાનને �તાપે કરીને સવ� બળી જશે ને એનો �વ ભગવાનને પામશે. માટે ભગવાનના આકારને િવષે �ઢ
�તીિત રાખીને એની �ઢ ઉપાસના કરવી, એમ અમે તમને સવ�ને કહીએ છીએ. તે આ વાતા�ને સવ� �ઢ કરીને
રાખ�ો.” એવી રીતે �ી�મહારાજ સવ�ને િશ�ાનાં વચન કહીને ભોજન કરવા સા� પધાયા�.

106. ગઢડા મ�ય ૪૧ ( para.2)

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

107. 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�.

108. 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.”

109. ગઢડા મ�ય ૪૮ ( para.3)

અને જો ભગવાનના �વ�પનું િચંતવન થઈ ન શકે તો પણ ધમ�, �ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તેણે યુ� એવા જ ેઆ સાધુ
તેને મ�યે પડી રહેવું. અને અમાર ેપણ એ જ અંતરમાં વાસના છે જ,ે ‘આ દેહને મૂકશું પછી કોઈ રીતનું જ�મ થવાનું
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િનિમ� તો નથી, તો પણ અંતરમાં એમ િવચારીએ છીએ જ,ે જ�મ ધયા�નું કોઈક કારણ ઉ�પ� કરીને પણ સંતના
મ�યમાં જ�મ ધરવો,’ એમ જ ઈ�છીએ છીએ. અને જનેે એ કીત�નમાં ક�ું એવી રીતનું િચંતવન થતું હોય તે તો કાળ,
કમ� ને માયાના પાશ થકી મુકાયો છે; અને જનેે ઘેર એવા પુ�ષે જ�મ ધય� તેના માબાપ પણ કૃતાથ� થયા �ણવાં. અને
ભગવાન િવના બી� િવષયનું જ ેિચંતવન કર ેછે તે તો અિતશય ભૂ�યો �ણવો. અને �ી, પુ� ને ધનાિદક પદાથ� તે તો
જ ેજ ેયોિનમાં �ય છે, તે સવ�માં મળે છે; પણ આવા ��વે�ા સંતનો સંગ ને �ીવાસુદેવ ભગવાનનું સા�ા�કાર દશ�ન
ને િચંતવન તે તો અિતશય દુલ�ભ છે. માટે જમે િવષયી જનને પંચિવષયનું િચંતવન અંતઃકરણમાં થયા કર ેછે; તેમ જનેા
અંતરમાં અખંડ ભગવાનનું િચંતવન થયા કર ેએથી ઉપરાંત મનુ�ય દેહનો બીજો લાભ નથી. અને એ તો સવ�
હિરભ�માં મુિખયો છે. અને એ ભ�ને શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ; એ પંચિવષય હોય, તો પણ ભગવાન સંબંધી
જ હોય; અને તેના �વણ તે અખંડ ભગવાનની કથા સાંભળવાને ઈ�છે અને �વચા તે ભગવાનનો �પશ� કરવા ઈ�છે
અને ને� તે ભગવાન ને ભગવાનના સંતના દશ�ન કરવા ઈ�છે અને રસના તે ભગવાનના મહા�સાદના �વાદને ઈ�છે
અને નાિસકા તે ભગવાનને ચ�યાં જ ેપુ�પ તુલસી તેના સુગંધને ઈ�છે, પણ પરમે�ર િવના અ�ય વ�તુને સુખદાયી �ણે
જ નિહ. એવી રીતે જ ેવત� તે ભગવાનનો એકાંિતક ભ� કહેવાય.”

110. 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.

111. ગઢડા મ�ય ૫૨ ( para.2)

અને પોતાની આગળ મુિનમંડળ ઝાંઝ-મૃદંગ લઈને કીત�ન ગાવતા હતા. તે �ાર ેકીત�ન ગાઈ ર�ા �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “�યો, હવે વાતા� કરીએ તે સાંભળો જ,ે આ સંસારને િવષે ગૃહ�થા�મી ને �યાગી એ બેના માગ� જુદા જુદા છે.
તે જ ેગૃહ�થને શોભા હોય તે �યાગીને દૂષણ�પ હોય અને જ ે�યાગીને શોભા હોય તે ગૃહ�થને દૂષણ�પ હોય; તેને
બુિ�માન હોય તે �ણે, પણ બીજો �ણી શકે નિહ. માટે તેની િવિ� કહીએ છીએ જ,ે જ ેગૃહ�થા�મી છે તેને ધન-
દોલત, હાથી-ઘોડા, ગાય-ભ�સ, મેડી-હવેલી, �ી-છોકરા, ભાર ેભાર ેવ�-આભૂષણ એ સવ� પદાથ� શોભા�પ છે; અને
એ જ જ ેસવ� પદાથ� તે જ ે�યાગી હોય તેને દોષ�પ છે. અને �યાગી છે તેને વનમાં રહેવું, વ� િવના ઉઘાડંુ એક
કૌપીનભર રહેવું, માથામાં ટોપી ઘાલવી, દાઢી-મૂછ મૂંડાવી નંખાવવી, ભગવા વ� રાખવા, અને કોઈ ગાળો દે ને કોઈ
ધૂળ નાખે તે અપમાનને સહન કરવું, એ જ �યાગીને પરમ શોભા�પ છે. અને એ �યાગીની જ ેશોભા તે જ ગૃહ�થને
પરમ દોષ�પ છે. માટે આ સંસારમાંથી જ ેનીસય� ને �યાગી થયો તેને તો એમ િવચારવું જ,ે ‘હંુ કયા આ�મમાં ર�ો છંુ
?’ એમ બુિ�માન હોય તેને િવચાર કરવો, પણ મૂખ�ની પેઠે િવચાયા� િવના કોઈ ચાળે ચડી જવું નિહ. અને જ ેસમજુ
હોય તેને કોઈક વઢીને કહે �યાર ેસામો ગુણ લે અને જ ેમૂખ� હોય તેને કોઈક િહતની વાત કહે �યાર ેતે મુંઝાઈ �ય. અને
મુકંુદ ��ચારી તથા રતન� એ બે મુંઝાતા નથી, તો એમની સાથે અમાર ેઘણું બને છે. અને વળી જ ે��ાએ સિહત
સેવા-ચાકરી કર ેતે અમને ગમે; અને ��ા િવના તો કોઈ જ�યાનું લાવે તો તે જ�યાનું ગમે નિહ અને વ� લાવે તો તે
વ� ઓઢવું ગમે નિહ અને પ�ૂ લાવે તો પ�ૂ ગમે નિહ અને ��ાએ કરીને કર ેતે અિતશય ગમે. અને ��ાએ કરીને
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ભિ� કરતો હોય ને બીજો કોઈક તેમાં ભિ� કરવા આવે ને તેની ઉપર ઈ�યા� કર,ે તો તે અમને ન ગમે. માટે ��ાએ
સિહત ને ઈ�યા�એ રિહત જ ેભિ� કર ેતે અમને અિતશય ગમે છે.”

112. ગઢડા મ�ય ૫૫ ( para.2)

પછી તે મુિન કીત�ન ભિ� કરી ર�ા, �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેું આજ જવેું અંગ હોય તેવું સ�સંગ થયા મોરે
પણ કાંઈક હોય ખ�ં; તે માટે આજ તો સવ� જનેું જવેું અંગ હોય તે તેવું કહો. તેમાં �થમ તો અમે અમા�ં જવેું અંગ છે,
તેવી વાતા� કહીએ છીએ તે સાંભળો જ,ે �ાર ેઅમાર ેબાળ અવ�થા હતી �યાર ેપણ દેવમંિદર હોય �યાં દશ�ને જવું,
કથાવાતા� સાંભળવી, સાધુનો સમાગમ કરવો, તીથ� કરવા જવું; એવી વાતા� ગમતી. અને �ાર ેઘર મૂકીને નીસયા� �યારે
તો વ� રાખવું પણ ગમતું નિહ અને વનમાં જ રહેવું ગમતું. અને બીક તો લેશમા� લાગતી જ નિહ અને વનને િવષે
મોટા મોટા સપ�, િસંહ, હાથી ઈ�યાિદક અનંત જનાવર દીઠામાં આ�યા, પણ કોઈ �કાર ેહૈયામાં મરવાની તો બીક જ
લાગતી નિહ; એવી રીતે મહાવનને િવષે સદા િનભ�ય રહેતા. પછી તીથ�ને િવષે ફરતા ફરતા �ીરામાનંદ �વામી પાસે
આ�યા અને પછી �ીરામાનંદ �વામી �ાર ેઅંતધા�ન થયા તે કેડે સ�સંગનું �ડંુ થવાને અથ� કાંઈક બીક રાખવા માંડી.
પણ અંતરમાં અખંડ િવચાર એવો રહે છે, જમે મનુ�યને મુવા ટાણે પથારી ઉપર સુવાય� હોય �યાર ેતે મનુ�યમાંથી
સહુને પોતાના �વાથ�ની વાસના ટળી �ય છે અને તે મરનારાને પણ સંસાર થકી મન ઉદાસ થઈ �ય છે; તેમનું તેમ
અમાર ેપોતાની કોરનું અને બી�ની કોરનું અંત અવ�થા જવેું સદા વત� છે. અને જટેલું માિયક પદાથ�મા� છે, તે સવ�
નાશવંત ને તુ�છ સરખું જણાયા કર ેછે, પણ એમ િવિ� નથી જણાતી જ,ે ‘આ સા� પદાથ� છે ને આ ભૂંડંુ પદાથ� છે.’
જટેલાં માિયક પદાથ�મા� છે, તે તો સવ� એક સરખા જણાય છે. જમે કાખના મુવાળા છે, તેમાં સારો કયો ને નરસો કયો
? તે તો સારો-નરસો સહુ એક પાડમાં છે; તેમ માિયક પદાથ� પણ સવ� સરખા છે. અને કાંઈક સા�-નરસું જ ેકહીએ
છીએ, તે તો ભગવાનના ભ�ને સા� લગાડવાને અથ� કહીએ છીએ જ,ે આ સા� ભોજન છે, આ સા� વ� છે, આ
સા� ઘરણેું છે, આ સા� ઘર છે, આ સા� ઘોડંુ છે, આ સારાં પુ�પ છે; તે ભ�ને સા� લાગે તે સા� કહીએ છીએ. અને
અમારી સવ� િ�યા છે, તે ભગવાનના ભ�ને અથ� છે, પણ પોતાના સુખને અથ� એકેય િ�યા નથી. અને ભગવાનના જે
એકાંિતક ભ� હોય તેનું જ ેમન તે ભગવાનના �વ�પનું જ િચંતવન કર ેઅને વાણી તે ભગવાનના યશને જ ગાય અને
હાથ તે ભગવાન કે ભગવાનના ભ�ની સેવા પિરચયા�ને જ કર ેઅને કાન તે અખંડ ભગવાનના યશને જ સાંભળે; એમ
ભગવાનની ભિ� �ણીને જ ેજ ેિ�યા કરીએ છીએ તે થાય છે, પણ એ ભગવાનની ભિ� િવના તો અમે સવ�
પદાથ�માંથી ઉદાસી છીએ. જમે કોઈક મોટો રા� હોય ને તેને એક જ દીકરો હોય, અને તે રા� સા�ય-િસ�ેર વષ�નો
થાય ને પછી તેનો દીકરો મરી �ય, �યાર ેતે રા�નું મન સવ� પદાથ�માંથી ઉદાસ થઈ �ય; તેમ અમાર ેપણ ખાતાં-
પીતાં, ઘોડે ચઢતાં, રા�-કુરા�પણામાં સવ� કાળે મન ઉદાસી જ રહે છે.

113. ગઢડા મ�ય ૫૬ ( para.2)

અને સાધુ દૂકડ-સરોદા લઈને કીત�ન બોલતા હતા. તે કીત�ન ભિ� 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
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.”

114. ગઢડા મ�ય ૫૭ ( para.4)
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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�.

115. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.5)

અને પિત�તાનું જ ેઅંગ છે તે તો �જની ગોપીઓના જવેું જોઈએ. જમે ગોપીઓએ જ ેિદવસ થકી �ીકૃ�ણ ભગવાનનાં
ચરણારિવંદનો �પશ� કય� તે િદવસ થકી જટેલાં સંસાર સંબંધી જ ેસુખ તે સવ� ઝેર જવેા થઈ ગયા; તેમ જનેે પિત�તાના
અંગની ભિ� હોય તે ગમે તો ઈ�� જવેો �પાળો પુ�ષ હોય તથા દેવતા જવેો હોય તથા કોઈક રા� હોય ને તેને �ારે
દેખે, �યાર ેજમે સડેલ કૂતરાને દેખે અથવા િવ�ાને દેખે �યાર ેઅિતશય �લાિન પામીને �િ� પાછી ખ�ચી લે છે; તેમ �િ�
પાછી ખ�ચાઈ �ય, તે ઉ�મ પિત�તાની રીિત છે. તે માટે જનેી એક ભગવાનને િવષે જ પિતભાવે કરીને વૃિ� જોડાણી
છે તેનું બી� કોઈ પુ�ષને દેખીને મન રા� થાય જ નિહ.

116. 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�વ ભિ�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.

117. 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.
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118. ગઢડા મ�ય ૬૪ ( para.4)

એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન તે મુમુ�ુને સવ� �કાર ેભજન કરવા યો�ય છે. શા માટે જ,ે બી� અવતારને િવષે તો એક કે બે
કળાનો �કાશ હોય છે અને �ીકૃ�ણભગવાનને િવષે તો સવ� કળાઓ છે. માટે એ �ીકૃ�ણભગવાન તો રિસક પણ છે, ને
�યાગી પણ છે, ને �ાની પણ છે, ને રા�િધરાજ પણ છે, ને કાયર પણ છે, ને શૂરવીર પણ છે, ને અિતશય કૃપાળુ પણ
છે, ને યોગકળાને િવષે �વીણ છે, ને અિતશય બિળયા પણ છે, ને અિતશય છિળયા પણ છે, માટે સવ� કળાએ સંપ�
તો એક �ીકૃ�ણભગવાન જ છે. અને તે �ીકૃ�ણભગવાનનું જ ેઅ�રધામ તેને આિ�ત જ ેઅનંતકોિટ ��ાંડ તે પણ
સદાય રહે છે. તેમાંથી જ ે��ાંડની સો વષ�ની આવરદા પૂરી થાય તે ��ાંડનો નાશ થાય, તેણે કરીને કાંઈ સવ�
��ાંડનો નાશ થતો નથી. માટે �લયકાળમાં શા સા� ક�યાણ કયુ� જોઈએ ? સવ� ��ાંડ વસે જ છે તો ! એવી રીતે એ
��નું સમાધાન છે.” એવી રીતે પરો�પણે પોતાના પુ�ષો�મપણાની વાતા� �ી�મહારાજ ેકરી. તેને સાંભળીને સવ�
હિરભ� એમ �ણતા હવા જ,ે એ જ જ ે�ીકૃ�ણ પુ�ષો�મ તે જ આ ભિ� ધમ�ના પુ� �ી�મહારાજ છે.

119. 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
�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.”

120. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.2)

અને પોતાની આગળ સરોદા ને દૂકડ લઈને સંતમંડળ િવ�ણુપદ ગાવતા હતા. તે કીત�ન ભિ� થઈ ર�ા પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આજ તો અમાર ેમોટા મોટા સંતને �� પૂછવા છે.” એમ કહીને �થમ આનંદ �વામીને
પૂછતા હવા જ,ે “કોઈક એવો પુ�ષ હોય જ ેતેને બુિ� થોડી હોય તો પણ પોતામાં જ ેદોષ હોય તેને દેખે, અને બી�
હિરભ�માં દોષ હોય તેને ન દેખે અને ગુણ હોય તેને જ દેખે. અને બીજો જ ેપુ�ષ છે તેને તો બુિ� ઘણી છે, તો પણ
પોતાના અવગુણને દેખતો જ નથી અને બી� હિરભ�ને િવષે ગુણનો �યાગ કરીને કેવળ દોષ જ દેખે છે. એનું શું
કારણ હશે જ,ે થોડી બુિ�વાળો હોય તે પણ પોતાના દોષને દેખે છે અને ઝાઝી બુિ�વાળો છે, તેને પોતાના દોષ
સૂઝતા નથી ? એ �� છે.” પછી આનંદ �વામીને જવેો સૂ�યો તેવો ઉ�ર કય�, પણ ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર એમ છે જ,ે આ જ�મે અથવા કોઈ જ�માંતરને િવષે એણે કોઈક મોટા
ભગવાનના ભ�નો અપરાધ કય� છે, તે પાપે કરીને એની બુિ� દોષે યુ� છે. માટે એને હિરભ�ના દોષ સૂઝે છે ને
પોતાના દોષ સૂઝતા નથી; એ જ એનો ઉ�ર છે.”

121. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.3)
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એમ કહીને પછી �ી�મહારાજ િન�યાનંદ �વામીને �� પૂછતા હવા જ,ે “ભગવાનને પા�યાનું એક જ સાધન છે કે
ઘણાક સાધને કરીને ભગવાન પમાય છે ? �યાર ેતમે એમ કહેશો જ,ે ‘�ાન, વૈરા�ય, ભિ� અને ધમ� એ ચાર સાધને
કરીને પમાય છે.’ તે �ાર ેએ ચાર સાધને કરીને ભગવાનની �ાિ� થાય છે, �યાર ેએક ભગવાનના આ�યે કરીને જ
ક�યાણ થાય એવા અન�યભાવનો િનધા�ર ર�ો નિહ.” પછી િન�યાનંદ �વામીએ બહુ �કાર ેઉ�ર કય�, પણ ��નું
સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ક�યાણ તો એક ભગવાનના આ�યે કરીને જ છે. પણ ભગવાન
છે, તે અિત સમથ� છે ને તેની આ�ાને ��ાિદક સમ� દેવ પાળે છે તથા કાળ-માયાિદક જ ેસવ� ��ાંડના કારણ, તે
પણ ભગવાનના ભય થકી સાવધાન થઈને ભગવાનની આ�ામાં રહે છે. માટે ભગવાનનો ભ� હોય તેને એ
ભગવાનની આ�ા છે, તે �ઢ કરીને માનવી; એ જ ભગવાનના ભ�નું લ�ણ છે. તે સા� સાધન સવ� અિત �ઢ કરીને
રાખવા. એટલે એક ભગવાન વતે જ ક�યાણ છે. અને એ સાધન છે તે તો ભગવાનની �સ�તાને અથ� છે; એ જ એ
��નો ઉ�ર છે.”

122. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.5)

પછી ��ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “�ાર ેભગવાનની ભિ�એ કરીને એ �વના અ�ાનની િનવૃિ� થાય છે, �યાર ેએ
�વને �થૂળ, સૂ�મ ને કારણ એ માિયક �ણ દેહનો સંબંધ રહેતો નથી. �યાર ેએ �વ ભગવાનના ધામમાં જઈને કેવી
રીતના આકાર ેયુ� થકો રહે છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ેએ �વના અ�ાનની િનવૃિ� થાય છે �યારે
એને માિયક �ણ દેહનો સંગ છૂટી �ય છે. પછી એ �વ કેવળ ચૈત�ય સ�ામા� રહે છે. પછી એ �વને ભગવાનની
ભૂિમ આિદક જ ેઆઠ �કારની �કૃિત, તે થકી જુદી જ ેચૈત�ય �કૃિત, તેનો ભગવાનની ઈ�છાએ કરીને દેહ બંધાય છે ને
તેણે યુ� થકો ભગવાનના અ�રધામને િવષે રહે છે; એ રીતે એ ��નો ઉ�ર છે.”

123. 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.”

124. ગઢડા મ�ય ૬૭ ( para.2)

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



8/5/2019 ભિ�

localhost/save%5d/ભિ�.php 47/65

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.”

125. વરતાલ ૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આપણા ઉ�વ સં�દાયને િવષે �ાન, વૈરા�ય, ધમ� અને ભગવાનની ભિ�; એ ચાર
વાનાં જમેાં હોય તે એકાંિતક ભ� કહેવાય; અને આપણા સ�સંગમાં મોટો કરવા યો�ય પણ તે જ છે. અને એ ચાર
સંપૂણ� ન હોય ને એક જ મુ�યપણે કરીને હોય તો પણ �ણ જ ેબાકી ર�ાં તે, તે એકના પેટામાં આવી �ય, એવું એક
કયું એ ચારમેાં �ે� છે ?” �યાર ેગોપાળાનંદ �વામીએ તથા મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એવો તે એક
ધમ� છે, તે ધમ� હોય તો �ણે વાનાં તે પુ�ષમાં આવે.”

126. વરતાલ ૩ ( para.3)

�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ધમ� તો કેટલાક િવમુખ માણસ હોય તેમાં પણ હોય, માટે તેને શું સ�સંગમાં મોટો
કરશું ?” પછી એ વાત સાંભળીને કોઈથી ઉ�ર દેવાયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો માહા��યે સિહત
ભગવાનની ભિ� હોય ને આ�િન�ા, ધમ� ને વૈરા�ય એ સામા�યપણે હોય તો પણ કોઈ િદવસ એ ધમ�માંથી પડે નિહ.
કેમ જ,ે જ ેભગવાનનું માહા��ય �ણતો હોય તે તો એમ િવચાર ેજ,ે ‘ભગવાનની આ�ાને િવષે ��ાિદક સમ� દેવ
ર�ા છે, તે ભગવાનની આ�ા મારાથી કેમ લોપાય ?’ એમ �ણીને ભગવાનના િનયમમાં િનરંતર રહે.”

127. વરતાલ ૩ ( para.4)

�યાર ેશુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “�ાર ેએક માહા��યે સિહત ભિ�એ કરીને સંપૂણ� થાય, �યાર ેએક ભિ� જ કેમ ન કહી
ને ચાર વાનાં શા સા� ક�ા?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અિતશય માહા��ય સિહત ભિ� ભગવાનને િવષે હોય
તો એક ભિ�ને િવષે �ણે આવી �ય અને સામા�ય ભિ� હોય તો એકમાં �ણ ન આવે. માટે, ‘ચાર વાનાંએ સિહત
જ ેભિ� તે જમેાં હોય તે એકાંિતક ભ� કહેવાય,’ એમ ક�ું છે. અને એવી અસાધારણ ભિ� તો પૃથુરા�ને હતી, તે
ભગવાને વર દેવાનું ક�ું �યાર ેભગવાનની કથા સાંભ�યા સા� દસ હ�ર કાન મા�યા પણ બીજંુ કાંઈ ન માં�યું. અને જે
ગોપીઓને રાસ�ીડામાં ન જવા દીધી તે દેહ મૂકીને �ીકૃ�ણ પાસે ગઈ. એવી અસાધારણ ભિ� હોય તો �ાનાિદક
�ણે એક ભિ�માં આવી �ય.”

128. વરતાલ ૩ ( para.5)

�યાર ે��ાનંદ�વામીએ પૂ�ું જ,ે “એવી અસાધારણ ભિ� શે ઉપાયે કરીને આવે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“મોટાપુ�ષની સેવા થકી આવે છે. તે મોટાપુ�ષ પણ ચાર �કારના છે. એક તો દીવા જવેા ને બી� મશાલ જવેા ને
�ી� વીજળી જવેા ને ચોથા વડવાનળ અિ�� જવેા; તેમાં દીવા જવેા હોય તે તો િવષય�પી વાયુએ કરીને ઓલાઈ
�ય. ને મશાલ જવેા હોય તે પણ તેથી અિધક િવષય�પી વાયુ લાગે તો તેણે કરીને ઓલાઈ �ય. ને વીજળી જવેા જે
હોય તે તો માયા�પી વરસાદને પાણીએ કરીને પણ ન ઓલાય. અને વડવાનળ અિ�� જવેા હોય, તે તો જમે વડવાનળ
સમુ�માં રહે છે પણ સમુ�ના જળનો ઓલા�યો ઓલાતો નથી અને સમુ�ના જળને પીને મૂળ�ાર ેકાઢી નાખે છે તે
પાણી મીઠંુ થાય છે, તેને મેઘ લાવીને સંસારમાં વૃિ� કર ેછે, તેણે કરીને નાના �કારના રસ થાય છે. તેમ એવા જે
મોટાપુ�ષ છે તે સમુ�ના જળ જવેા ખારા �વ હોય તેને પણ મીઠા કરી નાખે છે. એવી રીતે એ ચાર �કારના જે
મોટાપુ�ષ ક�ા તેમાં જ ેવીજળીના અિ�� જવેા તથા સમુ�ના અિ�� જવેા મોટાપુ�ષ છે, તેમની સેવા જો પોતપોતાના
ધમ�માં રહીને મન, કમ�, વચને કર ેતો તે �વના �દયમાં માહા��ય સિહત ભિ� આવે છે. તે વીજળીના અિ�� જવેા તો
સાધનદશાવાળા ભગવાનના એકાંિતક સાધુ છે અને વડવાનળ અિ�� જવેા તો િસ�દશાવાળા ભગવાનના પરમ
એકાંિતક સાધુ છે એમ �ણવું.”
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129. વરતાલ ૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ ભિ�માગ�ને િવષે �વ�ય�
એવો જ ેભગવાનનો ભ� તેને એવું એક સાધન તે કયું છે જ,ે એક સાધનને કયા� થકી જટેલાં ક�યાણને અથ� સાધન છે
તે સવ� તે એક સાધનને િવષે આવી �ય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીશ લ�ણે યુ� એવા જ ેસંત, તેનો જે
સંગ, તે મન-કમ�-વચને કરીને રાખે, તો જટેલાં ક�યાણને અથ� સાધન છે તેટલા સવ� તેના સંગમાં આવી �ય છે.”

130. વરતાલ ૬ ( para.2)

પછી ચીમનરાવ�એ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �વ �ાર ે�થમ �લયકાળે કારણ શરીર ેયુ� થકા માયાને િવષે
લીન હતા, પછી સૃિ�સમયને િવષે એ �વોને �થૂળ, સૂ�મ દેહની �ાિ� થઈ તથા દેવ, મનુ�ય, પશુ, પ�ી આિદક�પ
જ ેિવિચ�પણું થયું, તે કમ� કરીને થયું ? અથવા ભગવાનની ઈ�છાએ કરીને થયું ? અને જો કમ� કરીને થયું, એમ કહીએ
તો જનૈ મતની સ�યતા થાય, અને જો ભગવાનની ઈ�છાએ કરીને થયું, એમ કહીએ તો ભગવાનને િવષે િવષમપણું ને
િનદ� યપણું આવે; માટે એ જવેી રીતે હોય તેવી રીતે કૃપા કરીને કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ �� તમને
પૂછતા આવડયો નિહ. કેમજ,ે જ ેકારણ શરીર છે તેને િવષે �થૂળ, સૂ�મ એ જ ેબે દેહ, તે બીજવૃ��યાયે કરીને ર�ા છે,
માટે એને કારણ શરીર કહે છે. અને એ જ ેકારણ શરીર છે તે અિવ�ા�ક છે ને અનાિદ છે ને સંિચત કમ� યુ� છે. અને
જમે બીજને ફોતરાને િન�ય સંબંધ છે અને ભૂિમને ને ગંધને જમે િન�ય સંબંધ છે, તેમ �વને ને કારણ શરીરને િન�ય
સંબંધ છે અને જમે પૃ�વીને િવષે બીજ ર�ાં છે. તે વષા�કાળે જળના યોગને પામીને ઊગી નીસર ેછે, તેમ માયાને િવષે
કારણ શરીર ેયુ� થકા ર�ા એવા જ ે�વ, તે ઉ�પિ�કાળને િવષે ફળ�દાતા એવા જ ેપરમે�ર, તેની �િ�ને પામીને
પોતપોતાનાં કમ�ને અનુસાર ેનાના �કારના દેહને પામે છે. અને નાિ�તક એવા જ ેજનૈ છે તે તો કેવળ કમ�ને જ કતા� કહે
છે, પણ પરમે�રને કમ�ફળ�દાતા નથી કહેતા. તે નાિ�તકનો મત ખોટો છે. માટે એકલું કાળનું જ બળ કોઈ કહે તે પણ
�માણ નિહ, ને એકલું કમ�નું બળ કોઈ કહે તે પણ �માણ નિહ, ને એકલું પરમે�રની ઈ�છાનું બળ કોઈ કહે તે પણ
�માણ નિહ, એ તો જ ેસમે જનેું �ધાનપણું હોય તે સમે શા�માં તેનું જ �ધાનપણું ક�ું હોય, પણ સવ� ઠેકાણે એનું એ
લેવું નિહ. કેમ જ,ે �ાર ે�થમ આ િવ� ર�યું �યાર ે�થમનો જ ેસ�યયુગ, તેને િવષે સવ� મનુ�યના સંક�પ સ�ય થતા
અને સવ� �ા�ણ હતા અને મનમાં સંક�પ ધાર ે�યાર ેસંક�પમા�ે કરીને જ પુ�ની ઉ�પિ� થતી અને સૌને ઘેર ક�પવૃ�
હતા અને જટેલાં મનુ�ય હતા તે સવ� પરમે�રનું જ ભજન કરતા. અને �ાર ે�ેતાયુગ આ�યો �યાર ેમનુ�યના સંક�પ
સ�ય ર�ા નિહ, �ાર ેક�પવૃ� હેઠે �ય �યાર ેસ�ય સંક�પ થાય અને �ીનો �પશ� કર ે�યાર ેપુ�ની ઉ�પિ� થાય. અને
�ાર ે�ાપરયુગ આ�યો �યાર ે�ીનો અંગસંગ કર ે�યાર ેપુ�ની ઉ�પિ� થાય. અને એવી રીતે જ ેસ�યયુગ, �ેતાયુગની
રીત તે સવ� સ�યયુગ, �ેતાયુગમાં ન હોય, એ તો �થમ સ�યયુગ ને �થમ �ેતાયુગ હતા તેમાં હતી. એવી રીતે �ારે
શુભ કાળ બળવાનપણે �વત�, �યાર ે�વના અશુભ કમ�ના સામ�ય�ને �યૂન કરી નાખે છે. અને �ાર ેઅિતશય દુિભ��
વષ� આવે �યાર ેસવ� ��ને દુઃખ આવે અથવા ભાર ેલડાઈ થાય �યાર ેલ�ાવિધ માણસ એકકાળે મરાઈ �ય છે; �યારે
શું બધાયનું એક ભેળે શુભ કમ� ખૂટી ગયું ? એ તો અશુભ કાળની જ અિતશય સામથ� છે, તેણે �વના શુભ કમ�ના
બળને હઠાવી દીધું. માટે �ાર ેબળવાન કાળનો વેગ �વત� �યાર ેકમ�નો મેળ રહે નિહ, કમ�માં સુખ લ�યું હોય તે દુઃખ
થઈ �ય ને કમ�માં �વવું લ�યું હોય તે કાળે કરીને મરી �ય. એવી રીતે �ાર ેબળવાન કાળનો વેગ હોય �યાર ેકાળે
કરીને જ સવ� થાય છે, એમ શા�માં લ�યું હોય. અને �ાર ેઘણાક મનુ�ય ભગવાનના એકાંિતક ભ� થાય છે, �યારે
કિળયુગને િવષે પણ સ�યયુગ થાય છે. એ ઠેકાણે એકાંિતક ભ�ના જ ેભગવાનની ભિ� સંબંધી શુભ કમ� તેનું જોર
શા�માં ક�ું હોય, પણ કાળનું જોર ક�ું ન હોય. તે વાતા�ને ���ા િવના નાિ�તક મતવાળા છે તે કેવળ કમ�ને જ
સવ�કતા� કહે છે, પણ એમ નથી �ણતા જ,ે એ તો ભગવાનના એકાંિતક જ ેભ� તેના કમ�નું સામ�ય� ક�ું છે, પણ
િવમુખ �વના કમ�નું એવું સામ�ય� ક�ું નથી. અને �ાર ેભગવાન એવો સંક�પ ધારીને �કટ થાય છે જ,ે ‘આ દેહે
કરીને તો પા�-કુપા� જ ેજ ે�વને મારી મૂિત�નો યોગ થાય, તે સવ�નું ક�યાણ કરવું છે.’ �યાર ેકાળનું ને કમ�નું કાંઈ
સામ�ય� રહે નિહ, �યાર ેતો એકલું પરમે�રનું જ સામ�ય� રહે છે. તે �ાર ેભગવાને કૃ�ણાવતાર ધાય� �યાર ેમહાપાપણી
જ ેપૂતના, તેણે ભગવાનને ઝેર પાયું. તેને �ીકૃ�ણ ભગવાને પોતાની માતા જ ેયશોદા� તે બરોબર ગિત આપી. અને
બી� પણ મહાપાપી દૈ�ય હતા તે ભગવાનને મારવા આ�યા હતા, તેને પણ �ીકૃ�ણ ભગવાન પરમપદ આપતા હવા.
ને બી� પણ જ ેજ ેભાવે કરીને �ીકૃ�ણ ભગવાનના સંબંધને પા�યા તે સવ�નું ક�યાણ કયુ�. માટે એ ઠેકાણે તો
પરમે�રનું જ બળ અિતશય ક�ું છે પણ કાળનું કે કમ�નું કાંઈ સામ�ય� નથી ક�ું. માટે જ ેઠેકાણે જવેું �કરણ તે ઠેકાણે
તેવું �ણવું.”

131. વરતાલ ૧૦ ( para.2)

તે સમયમાં ગામ ભાદરણના પાટીદાર ભગુભાઇ આ�યા. તેણે �ી�મહારાજ ��યે �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �વનું
ક�યાણ કેમ થાય ?” પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “આ પૃ�વીને િવષે રા�ર�પ ને સાધુ�પ; એ બે �કાર ેભગવાનના
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અવતાર થાય છે. તેમાં રા��પે �ાર ેપૃ�વી ઉપર �કટ થાય �યાર ેતો તે ઓગણચાળીશ લ�ણે યુ� હોય અને
�ાર ેસાધુ�પે પૃ�વી ઉપર �કટ થાય �યાર ેતો �ીશ �કારને લ�ણે યુ� હોય. અને જ ેરા��પે ભગવાન હોય તે તો
ચોસઠ �કારની કળાએ યુ� હોય તથા સામ, દામ, ભેદ, દંડ; એ ચાર �કારના જ ેઉપાય તેણે યુ� હોય તથા શૃંગાર
આિદક જ ેનવ રસ તેણે યુ� હોય. અને તે ભગવાન �ાર ેસાધુ�પે હોય �યાર ેતેમાં એ લ�ણ હોય નિહ. અને જે
રા��પે ભગવાન હોય તેને જો આપ�કાળ આ�યો હોય તો મૃગયા કરીને પણ �વે અને ચોર હોય તેને ગરદન પણ
માર ેઅને ઘરમાં �ીઓ પણ રાખે. અને સાધુ�પે ભગવાન હોય તે તો અિતશય અિહંસા પર વત�, તે લીલા તૃણને પણ
તોડે નિહ અને કા�ની તથા િચ�ામણની �ીનો પણ �પશ� કર ેનિહ. માટે સાધુ�પ જ ેભગવાનની મૂિત� અને રા��પ
જ ેભગવાનની મૂિત� એ બેની રીિત એક હોય નિહ. અને �ીમદ્ ભાગવતના �થમ �કંધને િવષે પૃ�વી ને ધમ�ના સંવાદે
કરીને રા��પ જ ે�ીકૃ�ણાિદક ભગવાનના અવતાર તેના ઓગણચાળીશ લ�ણ ક�ા છે. અને એકાદશ �કંધને િવષે
�ીકૃ�ણ ભગવાન ને ઉ�વના સંવાદે કરીને સાધુ�પ જ ેદ�ા�ેય, કિપલ આિદક ભગવાનના અવતાર તેના �ીશ લ�ણ
ક�ા છે. માટે જનેે પોતાનું ક�યાણ ઇ�છવું તેને તે તે લ�ણે કરી તે ભગવાનને ઓળખીને તે ભગવાનને શરણે થવું અને
તેનો �ઢ િવ�ાસ રાખવો, ને તેની આ�ામાં રહીને તેની ભિ� કરવી, એ જ ક�યાણનો ઉપાય છે. અને ભગવાન �ારે
પૃ�વીને િવષે ��ય� ન હોય �યાર ેતે ભગવાનને મળેલા જ ેસાધુ તેનો આ�ય કરવો, તો તે થકી પણ �વનું ક�યાણ
થાય છે. અને �ાર ેએવા સાધુ પણ ન હોય �યાર ેભગવાનની �િતમાને િવષે �ઢ �તીિત રાખવી ને �વધમ�માં રહીને
ભિ� કરવી. તે થકી પણ �વનું ક�યાણ થાય છે.”

132. વરતાલ ૧૧ ( para.3)

એ વાતને સાંભળીને મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! �વ તો અિવનાશી ક�ો છે, તેનો નાશ તે કેમ
�ણવો ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પવ�તનું કે બીજંુ એવું જ જ ેકોઈક જડ દેહ આવે તેમાં કોઈ કાળે �વનું
ક�યાણ થાય નિહ, એટલે એના �વનો નાશ થઈ ગયો એમ �ણવું. માટે જનેે પોતાનું ક�યાણ ઈ�છવું તેને એ
ચારમાંથી કોઈનો �ોહ ન કરવો. અને વળી ભગવાન કે ભગવાનના ભ� તે આગળ કોઈ �કાર ેમાન રાખવું નિહ. કેમ
જ,ે માન છે તે તો �ોધ, મ�સર, ઈ�યા�, ને �ોહ એનો આધાર છે અને માની હોય તેની ભિ� પણ આસુરી કહેવાય. અને
ભગવાનના ભ�ને જો િબવરાવતો હોય ને તે �ભુનો ભ� હોય તો પણ તેને અસુર �ણવો. અને અમારો તો એ
�વભાવ છે જ,ે �ા�ણનો ને ગરીબનો ને ભગવાનના ભ�નો કોઈક �ોહ કર,ે તે તો અમને દીઠો જ ગમે નિહ અને આ
લોકમાં ને પરલોકમાં તેને ને અમાર ેસોબત રહેવાની નથી.” એટલી વાતા� કરીને પછી �ી�મહારાજ ેબે પદ ગવરા�યાં
જ,ે “મારા હર� શું હેત ન દીસે ર ેતેને ઘેર શીદ જઈએ.” એક તો એ અને બીજંુ જ,ે “મારા વહાલા� શું વહાલપ દીસે રે
તેનો સંગ કેમ ત�એ.” અને પછી એ બે પદ શી�યાની સ�સંગી મા�ને આ�ા કરીને એમ ક�ું જ,ે “એ બે પદમાં વાતા�
છે તેને િન�ય ગાઈને સંભારી રાખવી.”

133. વરતાલ ૧૬ ( para.2)

તે સભામાં વડોદરાના શા�ી બેઠા હતા. તેણે એમ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! તમે જો કોઈક મોટા માણસને ચમ�કાર
જણાવો તો તેમાંથી ઘણો સમાસ થાય.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મોટા માણસ સાથે અમાર ેઝાઝંુ બને નિહ.
શા માટે જ,ે એને રા�નો ને ધનનો મદ હોય અને અમાર ે�યાગનો ને ભિ�નો મદ હોય, માટે કોઈ કેને નમી દે એવું
કામ નથી. અને કોઈ મોટા માણસને જો સમાિધ કરાવીએ તો કાંઈક ગામ ગરાસ આપે, તેની અમારા �દયમાં લાલચ
નથી. કેમ જ,ે ગામ ગરાસ તો સુખને અથ� ઈ�છીએ, તે અમાર ેતો ને� મીચંીને ભગવાનની મૂિત�નું િચંતવન કરીએ, તેમાં
જવેું સુખ છે તેવું ચૌદ લોકના રા�ને િવષે પણ નથી. અને જો ભગવાનના ભજન જવેું રા�ને િવષે સુખ હોય તો
�વાયંભુવ મનુ આિદક જ ેમોટા મોટા રા�, તે સવ� રા� મૂકીને વનમાં તપ કરવા શા સા� �ય ? અને ભગવાનના
ભજન જવેું �ીને િવષે સુખ હોય તો િચ�કેતુ રા� કરોડ �ીઓને શા સા� મૂકે ? અને ભગવાનના ભજનના સુખ
આગળ તો ચૌદલોકનું જ ેસુખ, તે નરક જવેું ક�ું છે. માટે જ ેભગવાનને સુખે સુિખયો થયો હોય તેને તો ��ાંડને િવષે
જ ેિવષયનું સુખ છે તે નરક તુ�ય ભાસે છે. અને અમાર ેપણ ભગવાનના ભજનનું સુખ તે જ સુખ જણાય છે; બીજંુ સવ�
દુઃખ�પ જણાય છે. માટે પરમે�રનું ભજન �મરણ કરતા થકા જનેે સહજ ેસ�સંગ થાય તેને કરાવીએ છીએ, પણ કોઈ
વાતનો અંતરમાં આ�હ નથી. આ�હ તો કેવળ ભગવાનના ભજનનો અને ભગવાનના ભ�નો સ�સંગ રા�યાનો છે.
એ અમારા અંતરનો રહ�ય અિભ�ાય હતો, તે અમે તમારી આગળ ક�ો.”

134. 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,ે
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“િ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
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.”

135. વરતાલ ૧૭ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેબીજો �� પૂ�ો જ,ે “એક �યાગી સંત છે તે તો કેવળ િનવૃિ�માગ�વાળા છે અને તે એમ �ણે છે
જ,ે ‘અમે આ�ા છીએ,’ પણ દેહને પોતાનું �પ માનતા નથી ને તેના દેહની રીિત તો જડ ને ઉ�મ�ના જવેી હોય, અને
તે પુ�ષને �િત, વણ�, આ�મ; તેનું અિભમાન હોય નિહ, ને ખાવું, પીવું, ઊઠવું, બેસવું; તે સવ� ઘેલાના જવેું હોય, પણ
લોકમાં ભળતું આવે તેવું ન હોય. ને એવા જ ે�યાગી હોય તેને કોઈનો સંગ પણ રહે નિહ. જમે વનનું મૃગલું હોય તેની
પેઠે ઉ�મ� થકો એકલો ફરતો રહે ને એને કોઈ રીતનું બંધન પણ થાય નિહ. અને બી� �યાગી સંત છે. તે તો
િનવૃિ�માગ�વાળા છે તો પણ �વૃિ�માગ�માં વત� છે અને જ ે�વૃિ�ને યોગે કરીને કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર,
આશા, તૃ�ણા ઈ�યાિદક દોષ �દયને િવષે �વત� તેવી િ�યાને િવષે �વત� છે, �યાર ેકોઈક �તનો અંતરમાં િવકાર પણ
થઈ આવે છે. માટે એ �યાગીને એ �વૃિ�માગ�માં રહેવું ઘટે કે ન ઘટે? અને વળી એ �વૃિ�માગ�માં રહેતાં થકા કેવી રીતે
િનિવ�કાર રહેવાય ? અને તમે કહેશો જ,ે ‘જો પરમે�રની આ�ાએ કરીને એ �વૃિ�માગ�માં રહે તો બંધન ન થાય.’ તે
ઉપર એ આશંકા છે જ,ે ‘પરમે�રની આ�ાએ કરીને ભાં�ય પીવે તો શું ગાંડો ન થાય ? જ�ર ગાંડો થાય.’ માટે એ
�યાગી કેવી રીતે �વૃિ�માગ�માં રહે તો બંધન ન થાય ? એ �� છે.” પછી િન�યાનંદ �વામીએ ને શુકમુિનએ એનું
સમાધાન કરવા માં�યું, પણ યથાથ� ઉ�ર થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેકેવળ િનવૃિ�ધમ�વાળા
�યાગી છે ને ઉ�મ�ની પેઠે વત� છે તે તો કેવળ આ�િન�ાવાળા �ણવા. અને વળી જ ેિનવૃિ�ધમ�વાળા �યાગી
ભગવાનની ભિ�એ યુ� છે, તેને તો પરમે�ર ે��ા એવા જ ેિનયમ તેને િવષે રહીને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�
સંબંધી જ ે�વૃિ�માગ� તેને િવષે સાવધાન થઈને જોડાવું. અને એ જ ેભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને અથ�
�વૃિ�માગ�માં જોડાવું એનું નામ જ ભિ� છે. અને એવી �વૃિ�વાળા જ ે�યાગી છે તેની બરોબર િનવૃિ�માગ�વાળો જે
કેવળ આ�િન� �યાગી તે થઈ શકતો નથી. શા માટે જ,ે આ તો �યાગી છે ને િનવૃિ�માગ�વાળા છે તો પણ ભગવાન ને
ભગવાનના ભ�ની સેવાને અથ� �વૃિ�માં �વત� છે. અને એ જ ેભગવાનનો ભ� �યાગી તેને તો પરમે�રના િનયમમાં
રહીને �વૃિ�માગ�ને િવષે રહેવું, પણ પરમે�રના િનયમથી અિધક પણ વત�વું નિહ ને �યૂન પણ રહેવું નિહ, અને કામ,
�ોધ, લોભ, મોહ, આશા, તૃ�ણા, �વાદ; એ આિદક જ ેિવકાર, તેનો �યાગ કરીને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ની
સેવાને અથ� �વૃિ�માગ�ને િવષે વત�વું, તો એને કોઈ �તનું બંધન થાય નિહ. અને કેવળ આ�િન�ાવાળો જ ે�યાગી તે
કરતા તો આ �યાગી અિતશય �ે� છે ને ભગવાનની કૃપાનું પા� છે.”

136. વરતાલ ૧૮ ( para.6)

અને એ �ીકૃ�ણ ભગવાને પોતાના જ�મ સમયમાં વસુદેવ દેવકીને પરમે�રપણાની �તીિતને અથ� જ ેચતુભુ�જ�પ
દેખા�યું તથા ��ાને જ ેઅનેક ચતુભુ�જ�પ દેખા�યા તથા અ�ૂરને જ ેશેષશાયી�પ દેખા�યું તથા અજુ�નને િવ��પ
દેખાડયું, ઈ�યાિદક �પને ભેદે કરીને જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાનની ઉપાસનાના ભેદ કહેવા તે તો યો�ય છે. પણ એ �ીકૃ�ણ
ભગવાન �જને િવષે બાલમુકંુદ કહેવાયા, મુરલીમનોહર કહેવાયા, રાધાકૃ�ણ કહેવાયા તથા વાછડાં ચાયા�, ગાયો ચારી,
ગોવધ�ન પવ�ત ધાય�, ગોપીઓ સાથે રાસ�ીડા કરી તથા મથુરાપુરીમાં આવીને કંસને માય�, યાદવને સુિખયા કયા� તથા
સાંદીપિન �ા�ણને ઘેર િવ�ા ભ��ા તથા કુ�� સંગાથે િવહાર કય� તથા �ારકાપુરીમાં વ�યા ને રૃિ�મણી આિદક
અ� પટરાણીઓને પર��ા તથા સોળ હ�ર �ીઓને પર��ા તથા હિ�તનાપુરમાં ર�ા ને પાંડવોની સવ� ક� થકી
ર�ા કરી ને �ૌપદીની લાજ રાખી ને અજુ�નના સારિથ થયા; ઈ�યાિદક �થાનકને ભેદે કરીને જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાનની
અનેક લીલા છે; તેણે કરીને એ �ીકૃ�ણ ભગવાનના િ�ભજુ �વ�પને િવષે ઉપાસના ભેદ ન કરવા, અને જ ેકરશે તે
વચન�ોહી, ગુ��ોહી છે. અને એ �ીકૃ�ણ ભગવાનનાં આચરણ જ,ે ગોવાિળયાનું ઉિ�છ� ખાધું તથા રાસરમણ કયુ�;
ઇ�યાિદક અનેક �કારના છે, તે આચરણ �માણે તે �ીકૃ�ણ ભગવાનના ભ�ને આચરણ ન કરવું. અને એ �ીકૃ�ણ
ભગવાને એકાદશ �કંધમાં તથા ભગવદ્ ગીતામાં તથા વાસુદેવ માહા��યમાં જમે સાધુના લ�ણ ક�ા છે તથા
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વણા��મના ધમ� ક�ા છે તથા પોતાની ભિ� કયા�નું ક�ું છે તે �માણે વત�વું, પણ એ �ીકૃ�ણ ભગવાનના આચરણ
�માણે આચરણ ન કરવું અને જ ેકરશે તે િવમુખ છે, અમારો સ�સંગી નથી. અને આપણા ઈ�દેવ એવા જ ેએ �ીકૃ�ણ
ભગવાન તેના આચરણ �માણે જમે ન કરવું, તેમ જ તમારો સવ�નો આચાય� ને ગુ� ને ઉપદે�ા એવો જ ેહંુ, તે મારા
દેહના જ ેઆચરણ તે �માણે પણ તમાર ેન કરવું અને અમારા સં�દાયને િવષે જમે જનેા ધમ� ક�ા છે, તે જ ેઅમારા
વચન તે �માણે તમાર ેસવ�ને રહેવું, પણ અમારા આચરણ �માણે ન રહેવું. આ જ ેઅમે વાતા� કરી તેને સવ� પરમહંસ
તથા સવ� સ�સંગી શીખી લ�ેો ને એ �માણે સમ�ને એમ જ વત�જો ને બી� આગળ પણ એમ જ વાતા� કરજો.”
એમ કહીને �ી�મહારાજ ભોજન કરવા પધાયા�. એવી રીતની વાતા�ને સાંભળીને સવ� સાધુ ને સ�સંગી તે એમ સમજતા
હવા જ,ે ‘એ પરો� જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન ક�ા તે જ આ ભિ� ધમ�ના પુ� �ી�મહારાજ છે, પણ એ થકી પર કોઈ નથી
અને એ જ આપણા ઈ�દેવ છે ને ગુ� પણ એ જ છે.’

137. 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.”

138. ગઢડા અં�ય ૧ ( para.6)

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

139. ગઢડા અં�ય ૫ ( para.2)

તે સમયમાં �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “કોઈક �� પૂછો.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ! ભગવાનની જે
ભિ� છે તેમાં કોઈ રીતનું િવ�ન ન થાય; એવી તે કઈ ભિ� છે ? અને જ ેભિ�માં કાંઈક િવ�ન થાય છે તે કઈ �તની
ભિ� છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે તૃતીય�કંધમાં કિપલગીતાને િવષે માતા દેવહૂિતએ કિપલ� ��યે ક�ું છે
જ-ે

140. ગઢડા અં�ય ૫ ( para.7)

એ બે �ોકે કરીને જવેું ભગવાનનું માહા��ય ક�ું છે તથા કિપલ�એ માતા દેવહૂિત ��યે પોતાનું માહા��ય ક�ું છે જ,ે
“म�या�ाित वातोऽयं सूय��पित म�यात् । वष�ती�ो दह�ि�मृ��ु�रित म�यात्।।” એવી રીતે માહા��ય સિહત
ભગવાનની ભિ� હોય તેમાં તો કોઈ �તનું િવ�ન આવે નિહ અને માહા��ય ���ા િવના �ાકૃત બુિ�એ કરીને જો
ભિ� કર ેતો તેમાં િવ�ન આવે છે.

141. ગઢડા અં�ય ૫ ( para.8)
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પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “માહા��ય યુ� ભિ� આ�યાનું શું સાધન છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “શુક, સનકાિદક જવેા જ ેમોટાપુ�ષ તેની જ ેસેવા ને �સંગ તેમાંથી માહા��યે સહવત�માન એવી જ ેભિ�, તે
�વના �દયમાં ઉદય થાય છે.”

142. ગઢડા અં�ય ૬ ( para.2)

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

143. 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,
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.”

144. ગઢડા અં�ય ૮ ( para.3)
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પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાનનો ભ� હોય તેને ભગવાનની ભિ�માં કયું અિતશય મોટંુ
િવ�ન છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભ�ને એ જ મોટંુ િવ�ન છે જ,ે જ ેપોતામાં દોષ હોય તેને
દેખે નિહ અને ભગવાન ને ભગવાનના ભ� થકી જનેું મન નોખું પડી �ય અને તે ભગવાનના ભ� થકી જનેે
બેપરવાઈ થઈ જવાય, એ જ એને અિતશય મોટંુ િવ�ન છે.”

145. 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�ા.

146. ગઢડા અં�ય ૧૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે એક �� પૂછીએ જ,ે ઇિ��યો ને મન એ બેને ��યાનું એક સાધન છે કે ઇિ��યોને
��યાનું જુદંુ સાધન છે ને મનને ��યાનું જુદંુ સાધન છે ? એ �� છે.” પછી મોટા મોટા પરમહંસ હતા તેમણે જવેું જનેે
ભા�યું તેવું તેમણે ક�ું, પણ �ી�મહારાજના ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર
તો એમ છે જ,ે વૈરા�ય, �વધમ�, તપ અને િનયમ એ ચાર સાધને કરીને ઇિ��યો �તાય છે. અને ભગવાનની માહા��યે
સિહત જ ેનવધા ભિ�, તેણે કરીને મન �તાય છે.”

147. ગઢડા અં�ય ૧૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કીત�ન રાખો, હવે ભગવદ્ વાતા� કરીએ.” એમ કહીને �ી�મહારાજ ેમુિનમંડળ ��યે
�� પૂ�ો જ,ે “�વનો દેહ છે તે તો પૂવ�કમ�ને આધીન છે, તેનો એક િનધા�ર રહેતો નથી. તે �ારકે સાજો રહે ને �ારકે
કમા�ધીનપણે કરીને માંદો થઈ �ય, ને �ારકે �વતં� વત�તો હોય ને �ારકે પરાધીન પણ થઈ �ય, અને ધાયુ� હોય તે
ઠેકાણે રહેવાય કે ન જ રહેવાય. અને �ારકે હિરભ�ના મંડળમાં રહેતા હોઈએ ને કમ� કે કાળને યોગે કરીને નોખા
પડી ગયા ને એકલા જ રહી જવાય, �યાર ેજ ેજ ેિનયમ રાખવાની �ઢતા હોય તેનો કાંઈ મેળ રહે નિહ અથવા ઈં�જે
જવેો કોઈક રા� હોય ને તેણે �ાંઈક પરવશ રા�યા અથવા પોતાના મન ને ઇિ��યો તે ઈં�જે જવેા જ છે તેણે જ
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પરવશ રા�યા. �યાર ેજ ેસંતના મંડળમાં રહેવું ને સ�સંગની મયા�દા પાળવી તેનો કાંઈ મેળ રહે નિહ. અને શા�માં તો
એમ જ ક�ું છે જ,ે ‘ધમ�, �ાન, વૈરા�ય અને ભિ� એ ચાર સંપૂણ� હોય �યાર ેએકાંિતક ભ� કહેવાય ને એકાંિતકની જે
મુિ� છે તેને પામે’ અને કાળ-કમ�ને યોગે કરીને દેહની �યવ�થા તો એકની એક રહે એમ જણાતું નથી; માટે
ભગવાનના ભ�ને કેવી રીતે એકાંિતકપણું રહે છે ? એ �� છે.” પછી ગોપાળાનંદ �વામી, ચૈત�યાનંદ �વામી,
િન�યાનંદ �વામી, મુ�ાનંદ �વામી, ��ાનંદ �વામી, શુકમુિન ઈ�યાિદક મોટા મોટા સાધુ હતા તેમણે જવેું જનેે
જણાયું તેવો ઉ�ર કય�, પણ એ ��નું સમાધાન ન થયું.

148. 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.

149. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “કીત�ન ભિ�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.
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.”

150. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.6)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ! તમે ક�ું જ,ે ‘આસુરી �વ હોય ને હિરભ� થયો હોય, તો તેનું �ાં
લગી ગમતું રાખીએ �યાં સુધી તો સ�સંગી રહે ને જો ગમતું ન રાખીએ તો િવમુખ થાય.’ તે �ાં લગી િવમુખ નથી થયો
તેવામાં જો તેનો દેહ પડી �ય તો આસુરી રહે કે દૈવી થાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તે આસુરી �વ �ાં
સુધી સારો હોય ને તેવામાં દેહ પડે તો દૈવી થાય અને ભગવાનની ભિ� કરીને પરમ પદને પામે.”
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151. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.7)

પછી નૃિસંહાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “નવધા ભિ�માં �ે� ભિ� કઈ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “નવધા
ભિ�માંથી જનેે જ ેભિ�એ કરીને ભગવાનમાં �ઢ �નેહ થાય તે જ ભિ� તેને �ે� છે.”

152. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.14)

પછી �ી�મહારાજ ેસંતને �� પૂ�ો જ,ે “ધમ�, �ાન, વૈરા�ય ને ભિ� એ ચાર ેઅિત તી�પણે કરીને વત�તા હોય તો
પણ ધમ�માં કાંઈક સંકરપણું થાય ને વૈરા�યમાં કોઈક ઠેકાણે રાગ રહી �ય અને ભિ�માં પણ કાંઈક િશિથલપણું થઈ
�ય અને �ાનમાં પણ કાંઈક દેહઆસિ� રહી �ય તેનું શું કારણ હશે ?” પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ ને ��ાનંદ
�વામીએ ક�ું જ,ે “જનેે ધમ�, �ાન, વૈરા�ય ને ભિ� એ ચાર તી� વત� છે, એવા જ ેઈ�રમૂિત� સમથ� તેમાં જ ેકાંઈક
કસર જવેું જણાય છે તે તો કેવળ દયાએ કરીને રહે છે; પણ બી� કોઈ �તની કસર નથી. અને એવા જ ેમોટા હોય તે
બા� �િ� રાખીને વત� �યાર ેકેટલાક �વોને જડભરત જવેા ને શુક� જવેા કરી મૂકે. માટે એવા અિતશય જ ેમોટા
તેમને જ ે�યાવહાિરક �િ�એ વત�વું તે કેવળ �વો ઉપર દયાએ કરીને છે.” પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “એનો ઉ�ર એ
જ છે.”

153. ગઢડા અં�ય ૧૫ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીને �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “આજ તો અમે અમારા રસોયા હિરભ�ની આગળ બહુ વાત કરી.”
�યાર ેમુ�ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! કેવી રીતે વાત કરી ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વાત તો એમ
કરી જ,ે ભગવાનનો ભ� હોય ને તે ભગવાનની માનસી પ�ૂ કરવા બેસે તથા ભગવાનનું �યાન કરવા બેસે તે સમે
એનો �વ �થમ જ ેજ ેભૂંડા દેશકાળાિદકને યોગે કરીને પંચિવષય થકી પરાભવ પા�યો હોય અથવા કામ, �ોધ,
લોભાિદકને યોગે કરીને પરાભવ પા�યો હોય, તે સવ�ની એને �મૃિત થઈ આવે છે. જમે કોઈ શૂરવીર પુ�ષ હોય ને
સં�ામમાં જઈને ઘાયે આ�યો હોય ને તે ઘાયલ થઈને પાછો ખાટલામાં આવીને સૂવે, પછી એને �ાં સુધી પાટો ગોઠે
નિહ �યાં સુધી ઘાની વેદના ટળે નિહ ને િન�ા પણ આવે નિહ; ને �ાર ેપાટો ગોઠે �યાર ેઘાની પીડા ટળી �ય ને િન�ા
પણ આવે. તેમ ભૂંડા દેશ, કાળ, સંગ અને િ�યા તેને યોગે કરીને �વને પંચિવષયના જ ેઘા લા�યા છે, તે �ાર ેનવધા
ભિ� માંિહલી જ ેભિ� કરતા થકા એ પંચિવષયની ઘાની પીડા ન રહે ને પંચિવષયનું �મરણ ન થાય એ જ એને પાટો
ગો�યો �ણવો અને એ જ એને ભજન- �મરણનું અંગ �ઢ �ણવું. પછી એ અંગમાં રહીને માનસી પ�ૂ કરવી, નામ
�મરણ કરવું, જ ેકરવું તે એ પોતાના અંગમાં રહીને કરવું, તો એને અિતશય સમાસ થાય. અને જો પોતાના અંગને
ઓળખે નિહ તો જમે ઘાયલને પાટો ગોઠે નિહ ને સુખ ન થાય, તેમ એને ભજન-�મરણમાં કોઈ રીતે સુખ ન થાય ને
પંચિવષયના જ ેઘા એને લા�યા હોય તેની પીડા ટળે નિહ. માટે એ નવધા ભિ�માંથી જ ેભિ� કરતે થકે પોતાનું મન
ભગવાનમાં ચોટેં અને ભગવાન િવના બીજો ઘાટ કર ેનિહ, �યાર ેતે હિરભ�ને એમ �ણવું જ,ે ‘મા�ં તો એ જ અંગ
છે.’ પછી તે �તની ભિ� એને �ધાન રાખવી, એ િસ�ાંત વાતા�છે.”

154. 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
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
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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.

155. ગઢડા અં�ય ૨૦ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �વ સાથે એકરસપણાને પામી ર�ાં એવા જ ેકમ� એને જ
�વભાવ તથા વાસના કરીને કહો છો; એ વાસનાને ટા�યાનો શો ઉપાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ
વાસના ટા�યાનો ઉપાય તો આ�િન�ાએ સિહત �ીકૃ�ણભગવાનની ભિ� કરવી એ જ ભાસે છે. અને જો
આ�િન�ા િવના એકલી જ �ીકૃ�ણ ભગવાનની ભિ� હોય તો જમે ભગવાનમાં હેત કર ેતેમ બી� પદાથ�માં પણ હેત
થઈ �ય. માટે આ�િન�ા સિહત ભિ� કરવી એ જ વાસના ટા�યાનો ઉપાય છે અને આ�િન�ાવાળાને પણ જો
કોઈક ભૂંડા દેશકાળાિદકને યોગે કરીને અ�ાનીની પેઠે જ �ોભ થઈ આવે, પણ ઝાઝી વાર ટકે નિહ.”

156. ગઢડા અં�ય ૨૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેગોપાળાનંદ �વામીને ને શુકમુિનને ��-ઉ�ર કરવાની આ�ા કરી. પછી શુકમુિનએ ગોપાળાનંદ
�વામીને �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનની જ ેભિ� છે તેણે કરીને �વ ભગવાનની માયાને તર ેછે ને અ�રધામને પામે છે.
અને જ ેધમ� છે તેણે કરીને તો દેવલોકની �ાિ� થાય છે ને તે પુ��ને અંતે પાછો દેવલોકમાંથી તે �વ પડી �ય છે. અને
ભગવાનના જ ેઅવતાર થાય છે તે તો �ાર ે�ાર ેધમ�ની �લાિન થાય છે �યાર ે�યાર ેતે ધમ�ના �થાપન કરવાને અથ�
થાય છે; પણ ભિ�ના �થાપનને અથ� થતા નથી. અને જ ે�ાિ� ભિ� વતે થાય છે તે �ાિ� ધમ� કરીને જણાતી નથી.
માટે ભિ� સરખી �ે �કાર ેધમ�માં મોટાઈ આવે ? એ �� છે.” પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ એ ��નો ઉ�ર કરવા
માં�યો, તે જ ેજ ેવાત કરી તેમાં ધમ� તે ભિ�ના અંગ�પ થઈ �ય પણ કોઈ રીતે ભિ� સરખું ધમ�માં ગૌરવ આવે
નિહ. પછી એ વાતા� સાંભળીને �ી�મહારાજ અિતશય હસતા હવા અને એમ બો�યા જ,ે “એ ��નો ઉ�ર ઘણો
કઠણ છે. માટે �યો, અમે એનો ઉ�ર કરીએ જ૧ે, એ ધમ� તો બે �કારનો છે : એક િનવૃિ�ધમ� છે ને બીજો �વૃિ�ધમ� છે.
તે એ બે �કારનો ધમ� તે ભગવાનના સંબંધે સિહત પણ છે ને ભગવાનના સંબંધે રિહત પણ છે. તેમાં ભગવાનનાં સંબંધે
સિહત જ ેધમ� છે તે તો નારદ, સનકાિદક, શુક�, �ુવ, ��ાદ, અંબરીષ એ આિદક જ ેભ�જન તેનો છે; અને એ ધમ�ને
જ ભાગવત ધમ� કહે છે તથા એકાંિતક ધમ� કહે છે ને તે ધમ� અને ભિ� તો બે નથી, એક જ છે. અને જ ેધમ��થાપનને
અથ� ભગવાનના અવતાર થાય છે, તે પણ એ જ ધમ�ના �થાપનને અથ� થાય છે. અને જ ેકેવળ વણા��મના ધમ� છે તે તો
ભાગવત ધમ� થકી અિતશય ગૌણ છે. અને ભાગવત ધમ� કરીને તો �વ જ ેતે ભગવાનની માયાને તરીને પુ�ષો�મના
ધામને પામે છે. માટે ભાગવત ધમ� ને ભિ� એનું તો એકસરખું ગૌરવ છે અને �ાિ� પણ એકસરખી જ છે. એવી રીતે
ભિ�ની ને ધમ�ની સરખી મોટાઈ છે. અને કેવળ જ ેવણા��મના ધમ� તે તો તે થકી અિતશય દૂબળા છે ને તેનું ફળ પણ
નાશવંત છે.”

157. ગઢડા અં�ય ૨૧ ( para.3)

અને અમારો પણ મત એ છે જ,ે ‘ભગવાન તથા ભગવાનના એકાંિતક ભ� તે િવના કોઈ સંગાથે હેત કરીએ તો પણ
થતું નથી.ં’ અને અમને એમ જણાય છે જ,ે ‘જડભરત, શુકદેવ, દ�ા�ેય, ઋષભદેવ ભગવાન એના સરખો અમારા
�વનો ઢાળો છે.’ માટે અમને પણ વન, પવ�ત ને જંગલ; એમાં જ રહેવું ગમે છે, પણ મોટા મોટા શહેર પાટણ હોય
એમાં રહેવું ગમતું નથી, એવો અમારો સહજ �વભાવ છે; તો પણ ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ને અથ� લાખો
માણસના ભીડામાં રહીએ છીએ તો પણ અમાર ેજવેું વનમાં રહીએ ને િનબ�ધ રહેવાય તેવું જ રહેવાય છે. અને અમે
પોતાને �વાથ� કરીને લાખો માણસમાં નથી રહેતા, અમે તો ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ને અથ� માણસના ભીડામાં
રહીએ છીએ. અને ભગવાનના ભ�ને અથ� ગમે તેટલી �વૃિ� કરવી પડે તો પણ એને અમે િનવૃિ� �ણીએ છીએ.
અને ભગવાનનો જ ેભ� હોય ને તે ગમે તેટલા વાંકમાં આ�યો હોય તો પણ અમાર ેતેનો અવગુણ આવતો નથી. અમે
તો એમ �ણીએ છીએ જ,ે ભગવાનના ભ�માં જો કોઈક �વાભાિવક અ�પ દોષ હોય તો પણ તે જોવા નિહ અને એ
દોષ જો પોતામાં હોય તો તેને ટા�યાનો ઉપાય કરવો; પણ ભગવાનના ભ�માં એ �તનો દોષ હોય તો પણ એ
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હિરજનનો અવગુણ લેવો નિહ. અને હિરભ�નો તો અવગુણ �ાર ેમોટા વત�માનમાં ચૂકી �ય �યાર ેલેવો ને બી�
અ�પ દોષ હોય તે સા� ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેવો નિહ. અને ભગવાનના ભ� હોય તેને વાદિવવાદ કરી
�તીને રા� થવું નિહ, એ સાથે તો હારીને જ રા� થવું; અને જ ેવાદિવવાદ કરીને ભગવાનનાં ભ�ને �તે છે તે તો
પંચ મહાપાપના જ ેકરનારા તેથી પણ વધુ પાપી છે. અને અમારી આગળ જ ેકોઈ ભગવાનના ભ�નું ઘસાતું બોલે તે
તો અમને દીઠો જ ગમે નિહ. અને જ ેભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેતો હોય તેના હાથનું તો અ�-જળ પણ ભાવે
નિહ. અને દેહનો સંબંધી હોય પણ જો ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લે તો તે સાથે પણ અિતશય કુહેત થઈ �ય. શા
માટે જ,ે આપણે તો આ�ા છીએ તે આપણે દેહ ને દેહના સંબંધી સાથે શા સા� હેત જોઈએ ? આપણે તો સ�ા�પ
રહીને ભગવાન તથા ભગવાનના ભ� સંગાથે હેત કયુ� છે, પણ દેહબુિ�એ કરીને હેત કયુ� નથી. ને જ ેસ�ા�પ રહી
નિહ શકે તેને તો કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સરાિદક જ ેશ�ુ તે પી�યા િવના રહે જ નિહ. માટે જ ેઆ�સ�ા�પ
થઈને ભિ� નિહ કરતા હોય તેનું �પ તો આ સ�સંગમાં ઉઘાડંુ થયા િવના રહે જ નિહ. શા માટે જ,ે આ સ�સંગ છે તે
તો અલૌિકક છે અને જવેા �ેત�ીપ, વૈકંુઠ, ગોલોક તેને િવષે ભગવાનના પાષ�દ છે તે જવેા જ આ સવ� સ�સંગી છે. અને
અમે તો જવેા સવ�થી પર જ ેિદ�ય અ�રધામ તેને િવષે ભગવાનના પાષ�દ છે તે જવેા જો આ સ�સંગીને ન �ણતા
હોઈએ, તો અમને ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ના સમ છે.

158. ગઢડા અં�ય ૨૧ ( para.4)

અને જનેે �ાન, વૈરા�ય, ધમ� ને ભિ� એ અિતશય �ઢ નિહ હોય તે તો અંતે �તાં ઢીલો પ�યા િવના નિહ જ રહે. જમે
મીણે પાયેલ દોરો હોય અને તે િશયાળામાં ને ચોમાસામાં તો અ�ડ રહે, પણ �ાર ેઉનાળો આવે �યાર ેજ�ર ઢીલો
થઈ �ય. તેમ અહીયંા હિરભ�ને સવ� �કાર ેસુખ રહે ને સ�સંગમાં પણ સ�માન થતું રહે, તે �પ જ ેચોમાસું ને
િશયાળો તેમાં તો �ાન, વૈરા�ય, ધમ� ને ભિ� તે સૂધાં આકરાં જણાય; પણ �ાર ેસ�સંગમાં અપમાન થાય ને દેહે
કરીને પણ દુઃખી થાય તે �પ જ ેઉનાળો તેમાં તો �ાન, વૈરા�ય, ધમ� ને ભિ� તે મીણે પાયેલ દોરાની પેઠે ઢીલાં થઈ
�ય. તો પણ અમે તો તેનો �યાગ કરતા નથી, પણ એ જ એની મેળે મનમાં ઓિશયાળો થઈને સ�સંગમાંથી પાછો હઠી
�ય છે. પછી તે સ�સંગી કહેવાતો હોય તો પણ તેને અંતર ેસ�સંગ સંબંધી સુખ ન રહે. માટે સ�સંગ કરવો તે તો
આ�સ�ા�પ થઈને અિત �ઢપણે કરવો, પણ દેહ તથા દેહના સંબંધી તે સંગાથે હેત રહી �ય એવો સ�સંગ કરવો
નિહ. જમે સોનાનો દોરો કય� હોય તે છયે ઋતુમાં સરખો રહે પણ ઉનાળાને તાપે કરીને ઢીલો થાય નિહ, તેમ જનેો �ઢ
સ�સંગ હોય તેને ગમે તેવા દુઃખ આવી પડે તથા ગમે તેટલું સ�સંગમાં અપમાન થાય પણ તેનું કોઈ રીતે સ�સંગમાંથી
મન પાછંુ હઠે નિહ. એવા જ ે�ઢ સ�સંગી વૈ�ણવ છે, તે જ અમાર ેસગાંવહાલા છે ને તે જ અમારી નાત છે ને આ દેહે
કરીને પણ એવા વૈ�ણવ ભેળું જ રહેવું છે ને �ીકૃ�ણ ભગવાનના ધામમાં પણ એવા વૈ�ણવ ભેળું જ રહેવું છે, એમ
અમારો િન�ય છે. અને તમાર ેપણ તેમ જ િન�ય રા�યો જોઈએ. શા માટે જ,ે તમે સવ� અમાર ેઆિ�ત થયા છો માટે
અમાર ેતમને િહતની વાત હોય તે કહી જોઈએ. ને િમ� પણ તેને જ �ણવો જ,ે ‘પોતાના િહતની વાત હોય તે દુઃખ
લગાડીને પણ કહે.’ એ જ િમ�નું લ�ણ છે, તે સમ� રાખ�ો.”

159. 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.”

160. 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
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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.

161. ગઢડા અં�ય ૨૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજને મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનના જ ેભ� તે અ�રધામને િવષે ભગવાનની
સેવામાં રહે છે, તે સેવાની �ાિ�નાં જ ેસાધન તે શા છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��ા, �વધમ�, વૈરા�ય, સવ�
�કાર ેઇિ��યોનો િન�હ કરવો, અિહંસા, ��ચય�, સાધુનો સમાગમ, આ�િન�ા, માહા��ય�ાને યુ� એવી જે
ભગવાનની િન�ળ ભિ�, સંતોષ, િનદ�ભપણું, દયા, તપ, પોતાથી ગુણે કરીને મોટા જ ેભગવાનના ભ� તેમને િવષે
ગુ�ભાવ રાખીને તેમને બહુ �કાર ેમાનવા, પોતાને બરોબિરયા જ ેભગવાનના ભ� તેમને િવષે િમ�ભાવ રાખવો,
પોતાથી ઊતરતા જ ેભગવાનના ભ� તેમને િવષે િશ�યભાવ રાખીને તેમનું િહત કરવું; એવી રીતે આ સોળ સાધને
કરીને ભગવાનના એકાંિતક ભ� જ ેતે અ�રધામને િવષે ભગવાનની સેવાને �ડી રીતે પામે છે.”

162. 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.

163. ગઢડા અં�ય ૨૫ ( para.2)

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

164. ગઢડા અં�ય ૨૫ ( para.3)

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

165. ગઢડા અં�ય ૨૫ ( para.4)

“અને વળી ભગવાનનો ખરો ભ� તે કોણ કહેવાય ? તો પોતાના દેહમાં કોઈક દીઘ� રોગ આવી પડે તથા અ� ખાવા
ન મળે, વ� ન મળે, ઈ�યાિદક ગમે એટલું દુઃખ અથવા સુખ તે આવી પડે તો પણ ભગવાનની ઉપાસના, ભિ�,
િનયમ, ધમ�, ��ા એમાંથી રંચમા� પણ મોળો ન પડે. રતીવા સરસ થાય, તેને ખરો હિરભ� કહીએ.”

166. ગઢડા અં�ય ૨૫ ( para.5)

પછી �ી�મહારાજને રાજબાઈએ �� પૂછા�યો જ,ે “હે મહારાજ! કયા ગુણે કરીને તમે રા� થાઓ ને �ા દોષે કરીને
કુરા� થાઓ ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આટલા તો વચનમાં દોષ છે. તે કયા ? તો પોતાના અંતરમાં કાંઈક
િવશેષ વત�વાનું હોય તેનું અમને એકવાર કહી દેવું જ,ે ‘હે મહારાજ ! તમે કહો તો હંુ આવી રીતે વતુ�;’ પણ વારંવાર ન
કહેવું જ,ે ‘હે મહારાજ ! હંુ આમ વતુ� કે આમ વતુ�, તે તમે કેમ મને કહેતા નથી ?’ તે ન ગમે. અને મને પોતાનો ઈ�દેવ
�ણે ને વાર ેવાર ેમારા વેણ ઉપર વેણ લાવે તે ન ગમે. અને હંુ કોઈની આગળ વાત કરતો હોઉં ને બોલા�યા િવના
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વચમાં બોલે તે ન ગમે. અને ભગવાનનું �યાન કરવું, તથા ધમ� પાળવો, ભિ� કરવી ઈ�યાિદક જ ેજ ેશુભ િ�યા કરવાની
છે તેને જ ેભગવાન ઉપર નાંખે જ,ે ‘ભગવાન કરાવશે તો થશે,’ તે ન ગમે. અને ‘આમ હંુ કરીશ’, આમ હંુ કરીશ. એમ
કેવળ પોતાનું જ બળ રાખે પણ ભગવાનનું બળ ન રાખે તે ન ગમે. અને જનેે બો�યામાં પોતાના અંગનો ઠા ન હોય તે
તો અિતશય ન ગમે. અને બી� �યાવહાિરક કામ કરવા હોય તેમાં તો લાજ તથા આળસ ન હોય ને ભગવાનની વાતા�
કરવી, કથા કરવી, કીત�ન ગાવવા; તેમાં લાજ રાખે ને આળસ રાખે તે ન ગમે. અને �યાગનો અથવા ભિ�નો અથવા
કોઈ રીતનો જ ેઅહંકાર બોલીમાં લાવે તે ન ગમે. અને સભા બેઠી હોય �યાર ેસૌથી છે�લો આવીને બેસે, પણ પોતાને
�ાં ઘટતું હોય �યાં ન બેસે, તે ન ગમે. તથા કોઈક મોટા તે સભામાં બેઠા હોય ને તેને કૂણી મારીને માગ કરીને પોતે
બેસે, તે ન ગમે. અને બાઈ માણસ હોય ને તે પોતાનાં અંગને ઢાંકીને લ�ા સિહત વત�, તે ગમે. તથા ચાલે �યાર ેનીચી
�િ� રાખીને ચાલે પણ ફાટી �િ� રાખે નિહ, તે ગમે. અને અમારા દશ�ન કરતા હોય ને કોઈક બાઈ-ભાઈ આવે અથવા
કૂત�ં નીસર ેકે ઢોર નીસર ેકે કાંઈક ખડખડે, તેની સામું વારંવાર દશ�ન મૂકીને જુવે, પણ એક�િ�એ દશ�ન ન કર,ે તેની
ઉપર તો એવી રીસ ચડે જ,ે ‘શું કરીએ ? સાધુ થયા, નિહ તો એનુ કાંઈક તાડન કરીએ.’ પણ તે તો થાય નિહ; કેમ જે
સાધુને કોઈનું તાડન કરવું એ અિત અયો�ય કમ� છે. અને જ ેકપટ રાખે પણ પોતાના મનના જ ેસંક�પ તે જનેે કહેવા
યો�ય હોય તેની આગળ પણ કહે નિહ, તે ન ગમે. અને માન તથા �ોધ તથા કોઈથી દબાઈને રહેવું તે શું ? તો પોતાના
મનમાં જવેું હોય તેવું બી�થી દબાઈને કહેવાય નિહ. એ �ણ વાનાં તો અિતશય ભૂંડા છે. અને હિરભ�ને માંહોમાંહી
બરોબિરયાપણું રહે, પણ એક એકનો ભાર ન આવે એ પણ અિતશય ભૂંડંુ છે.”

167. ગઢડા અં�ય ૨૬ ( para.3)

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

168. 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,
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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�.

169. ગઢડા અં�ય ૨૭ ( para.3)

અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “જ ેહિરભ�ને ભગવાનની ભિ�નો ખપ હોય તથા સંત સમાગમનો ખપ
હોય તો તે ગમે તેવો પોતાનો �વભાવ હોય તો તેને ટાળીને જમે તે સંત કહે ને તેની મર� હોય તેમ વત�. અને તે
�વભાવ તો એવો હોય જ,ે ‘ચૈત�ય સાથે જડાઈ ગયો હોય, તો પણ તેને સ�સંગના ખપવાળો ટાળી નાંખે.” તે ઉપર
પોતાની વાતા� કરી જ,ે “અમારો �થમ �યાગી �વભાવ હતો પણ જો �ીરામાનંદ �વામીના દશ�નનો ખપ હતો તો
મુ�ાનંદ �વામીની આ�ાને અનુસાર ેવ�યા� પણ અમારા મનનું ગમતું કાંઈ ન કયુ�.”

170. ગઢડા અં�ય ૨૭ ( para.4)

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

171. ગઢડા અં�ય ૨૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનની ભિ�માંથી બે �કાર ે�વ પડે છે. એક તો શુ�ક વેદાંતના �ંથને
સાંભળીને બી� આકારને ખોટા કર,ે તેમ �ીકૃ�ણાિદક જ ેભગવાનના આકાર તેને પણ ખોટા કર;ે એ શુ�ક વેદાંતીને
અિત અ�ાની �ણવા. અને બીજો જ ેએમ સમજતો હોય જ,ે ‘ભગવાનને ભ�એ તો ગોલોક ને વૈકંુઠલોકમાં �ીભોગ,
ખાન-પાન આિદક જ ેપંચિવષયના સુખ તેને પામીએ.’ પછી તે સુખની આસિ�એ કરીને ભગવાનને પણ ભૂલી �ય
ને મૂળગો કુબુિ�વાળો થઈને એમ સમજ ેજ,ે ‘એ સુખ ન હોય તો એ ધામમાં રાિધકા, લ�મી આિદક �ીઓ ભેળે
ભગવાન પણ રમે છે; માટે એ સુખ પણ ખ�ં છે.’ પણ ભગવાનને પૂણ�કામ ને આ�ારામ ન સમજ ેઅને એવી જે
ભગવાનની િ�યાઓ છે તે તો પોતાના ભ�ના સુખને અથ� છે. તે સા� �ાન-વૈરા�યે સિહત ભગવાનની ભિ� કરવી.
અને એ ભગવાનના �વ�પને જણેે એમ ���ું હોય જ,ે ‘સવ� સુખમય મૂિત� તો એ ભગવાન જ છે ને બીજ ેપંચિવષયમાં
જ ેસુખ તે તો એ ભગવાનના સુખનો િકંિચત્ લેશ છે.’ એમ ભગવાનને માહા��યે સિહત જ ેસમ�ો હોય તે કોઈ
પદાથ�માં બંધાય જ નિહ. અને ‘એ ભગવાનના ધામના સુખ આગળ બી� લોકના જ ેસુખ તે તો નરક જવેા છે.’ એમ
મો�ધમ�માં ક�ું છે. આવી રીતે ભગવાનના ભ�ને સમજવું અને એમ ન સમજ ેતો એ બેય �કાર ેકરીને ભગવાનમાંથી
પડી �ય છે.”

172. ગઢડા અં�ય ૨૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેશુકમુિનને �� પૂ�ો જ,ે “બે સ�સંગી છે, તેની અવ�થા િવશ િવશ વષ�ની છે તથા બેયને િન�ય,
હેત ભિ�, વૈરા�ય, ધમ� તે બરોબર છે. અને તેમાંથી એકને તો �ાર�ધયોગે કરીને પરણીને �ી મળી ને એકને ન મળી
ને સાં�યયોગી ર�ો ને એને પણ પર��ાની તો ઈ�છા હતી, પણ મળી નિહ. �યાર ેએ બે જણને તી� વૈરા�ય તો
�થમથી જ ન હતો; માટે િવષયભોગમાં બેયને તી�ણ વૃિ� હતી. તે તી�ણ વૃિ� ઓછી તે એ ગૃહ�થ થયો, તેની થાય કે
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સાં�યયોગીની થાય ? તે કહો. અને વેદ તો એમ કહે છે જ,ે ‘જનેે તી� વૈરા�ય હોય તેને ��ચય�પણા થકી જ સં�યાસ
કરવો. ને જનેે મંદ વૈરા�ય હોય તેને િવષયભોગની તી�ણતા ટા�યાને અથ� ગૃહ�થા�મ કરવો ને પછી વાન��થ થવું ને
પછી સં�યાસ કરવો.’ માટે િવચારીને ઉ�ર કર�ો ?” પછી શુકમુિનએ એનો ઉ�ર કરવા માં�યો, પણ થયો નિહ. પછી
�ી�મહારાજ ેએનો ઉ�ર કય� જ,ે “એ ગૃહ�થા�મી સારો ને બીજો જ ેસાં�યોગી તે ભૂંડો. કેમ જ,ે એને તી� વૈરા�ય
નથી. માટે એણે િવષયને તુ�છ ને અસ�ય ���ા નથી. તેમ કાંઈ પોતામાં આ�િન�ાની પણ �ઢતા નથી. તે સા� એ
સ�સંગથી બહાર �ય ને િવષયનો યોગ થાય તો બંધાય �ય ને જો િવષયનો યોગ ન થાય તો સ�સંગની પાછી લાલચ
રાખે ને સ�સંગમાં આવે. અને જ ેગૃહ�થ છે તેને છ મિહને સંતના દશ�ન થાય તો પણ સમાસ રહે. માટે મંદ
વૈરા�યવાળાને �યાગ કરવો એ ઠીક નથી, �યાગ તો તી� વૈરા�યવાળાને કરવો તે ઠીક છે. અને મંદ વૈરા�યવાળો �યાગ
કર,ે તો એનો �યાગ દેહ પય��ત નભે નિહ. વષ�, બે વષ�, દશ વષ� તેના �યાગમાં િવ�ન જ�ર પડે.”

173. ગઢડા અં�ય ૨૯ ( para.3)

�યાર ેશુકમુિનએ આશંકા કરી જ,ે “હે મહારાજ ! એ મંદ વૈરા�યવાળો �યાગી છે તે સંત થકી ભગવાનના માહા��યની
વાત સાંભળે ને પછી તો તે મનમાં િવચાર કર,ે તો શું એને તી� વૈરા�ય ન આવે? અને �થમથી જ તી� વૈરા�ય તો
કોઈકને �ાર�ધ યોગે કરીને હશે; અને બહુધા તો એમ ��ય� દેખાય છે જ,ે આને વૈરા�ય ન હતો ને પછી થયો; �યારે
એનું કેમ સમજવું ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો તો એમ ઉ�ર છે જ,ે પોતાને િવચાર ેતથા કોઈ રીતે તી�
વૈરા�ય થાય નિહ. અને જો ધમ�, �ાન, વૈરા�ય, ભિ� એ ચાર ગુણે કરીને સંપ� એવા જ ેમોટા સાધુ, તેની સાથે એને
અિતશય હેત થાય, જમે ભગવાન સાથે હેત થાય છે, �યાર ેતો તે જુવે, સાંભળે, બોલે ઈ�યાિદક જ ેજ ેિ�યાને કર ેતે
પોતાને જ ેમોટા સંત સાથે હેત છે તેની મર� �માણે કર,ે પણ તેની મર� ન હોય તેવી કોઈ િ�યા કર ેનિહ. અને તે
સંતની મર�થી બાહેર વ�યા�માં તેના મનને િવષે િનરંતર ભય વત� જ,ે ‘જો હંુ એમની મર� �માણે નિહ વતુ� તો એ
મારી સાથે હેત નિહ રાખે.’ તે સા� િનરંતર તેની મર� �માણે વત�. માટે જો એવું સંત સાથે હેત થયું હોય, તો વૈરા�ય
ન હોય તો પણ એનો �યાગ પાર પડે. અને જુઓને આપણા સ�સંગમાં બાઈ-ભાઈ-પરમહંસ એ સવ�ને અમારી ઉપર
હેત છે તો મોટેરી બે �ણ બાઈયો છે તે બરોબર બી� સવ� બાઈયો વત�માન પાળે છે. કેમ જ,ે એે મનમાં એમ �ણે છે
જ,ે ‘જો અમે ખબડદાર થઈને વત�માન નિહ પાળીએ તો મહારાજનું હેત અમારી ઉપર નિહ રહે ને કુરા� થશે.’ તથા
પરમહંસમાં પણ એમ છે તથા બી� જ ેસ�સંગી તથા ��ચારી તથા પાળા, એ સવ�માં પણ એમ છે. તથા દેશદેશના
હિરભ� બાઈ ભાઈ છેટે ર�ાં છે તે પણ વત�માનમાં ખબડદાર વત� છે અને એમ �ણે છે જ,ે ‘જો આપણ સારી પેઠે
નિહ વત�એ તો મહારાજ કુરા� થશે.’ માટે અમાર ેિવષે હેતે કરીને બંધાણા થકા સવ� ધમ�માં �ઢપણે વત� છે, પણ
વૈરા�ય તો કોઈકને થોડો હશે ને કોઈકને ઝાઝો હશે, તેનો કાંઈ મેળ છે નિહ. અને અમે પંચાળામાં મોર ેમાંદા થયા હતા
ને તેમાંથી જો કાંઈક થયું હોત તો જમે હમણાં સવ�ની વૃિ�ઓ છે તેવી ન રહેત. �યાર ેતો જ ેતી� વૈરા�યવાળા હોય તે
ધમ�માં રહે તથા તેની સાથે જણેે પોતાના �વને હેતે કરીને બાંધી રા�યો હોય, તે ધમ�માં રહે તથા જ ેસ�સંગનો યોગ
રાખે ને ભગવાનને અંતયા�મી �ણીને પોતપોતાના િનયમ ક�ા છે તે �માણે વત�, તો ધમ�માં રહે અને એ િવના બી�નું
તો કાંઈ ઠીક રહે નિહ. માટે અમે જ ે�� પૂ�ો હતો તેનો આ અમે ક�ો એ જ ઉ�ર છે.”

174. ગઢડા અં�ય ૩૦ ( para.2)

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

175. ગઢડા અં�ય ૩૦ ( para.3)

અને વળી આ પાંચ વાતા�નું અમાર ેિન�યે િનરંતર અનુસંધાન રહે છે. તેમાં એક તો એમ જ,ે આપણે આ દેહને મૂકીને
જ�ર મરી જવું છે ને તેનો િવલંબ નથી જણાતો, એ તો એમ જ િન�ય જણાય છે જ,ે ‘આ ઘડી, આ �ણમાં આપણે
મરવું છે.’ ને સુખ-દુઃખ, રા�પો-કુરા�પો સવ� િ�યામાં એવી રીતે વત� છે; એવો વૈરા�ય ક�ો. અને બીજંુ એમ જ,ે
આપણે મરીશું તેમાં આટલું કામ તો આપણે કયુ� છે ને આટલું બાકી છે તે કરવું છે, એવું િનરંતર અનુસંધાન રહે છે. અને
�ીજંુ એમ જ,ે અમારા મનમાં પંચિવષયની વાસના ટળી ગઈ છે કે નથી ટળી ? અને એમ �ણું છંુ જ,ે ટળી તો ગઈ છે
�યાર ેતે તે િવષયની જ ેિ�યા તે કેમ થાય છે? �યાર ેરખે ન ટળી હોય ! એમ અણિવ�ાસનું િનરંતર અનુસંધાન રહે છે.
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અને ચોથું એમ જ,ે મુ�ાનંદ �વામી આિદક મોટા મોટા સાધુ તથા બી� પણ મોટા મોટા હિરભ�; એ જ ેસવ� છે તેને
પંચિવષયની વાસના ટળી ગઈ છે કે નિહ ? અને આની વાસના ટળી છે, ને આને આની નથી ટળી. એમ સવ�ના �દય
સામું જોયા કરવું એમ અનુસંધાન રહે છે. અને પાંચમું એમ જ,ે જો હંુ મારા મનને ઉદાસી કરવા લાગું તો કોણ �ણે
�ાંય જતું રહેવાય ને દેહ પડી �ય. માટે એમ �ણીએ છીએ જ,ે ‘મનને ઉદાસી ન કરવું.’ કેમ જ,ે ભલા અમાર ેયોગે
કરીને આ સવ� બાઈ-ભાઈ, પરમહંસ રા�પે બેઠાં ભગવદ્  ભિ� કર ેછે, તો એ ઠીક છે. અને ભગવદ્  ભિ�ને કરતા
દેખીને મનમાં બહુ રા�પો થાય છે જ,ે મરી તો સવ�ને જવું છે, પણ આવી રીતે ભિ� કરવી એ જ ��યાનો મોટો લાભ
છે. એમ િનરંતર અનુસંધાન રહે છે.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેપોતાના ભ�ની િશ�ાને અથ� પોતાનું વત�ન લઈને
વાતા� કરી ને પોતે તો સા�ાત્ �ીપુ�ષો�મનારાયણ છે.

176. 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.”

177. ગઢડા અં�ય ૩૨ ( para.3)

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

178. ગઢડા અં�ય ૩૩ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ એમ બો�યા જ,ે “વાસુદેવ ભગવાનનો એકાંિતક ભ� કેને કહીએ ? તો જનેે િવષે �વધમ�, �ાન,
વૈરા�ય અને માહા��યે યુ� એવી વાસુદેવ ભગવાનની અન�ય ભિ�, એટલાં વાનાં હોય તેને એકાંિતક ભ� કહીએ.
અને એની ગિત એમ કહી છે જ,ે ‘એનો વાસુદેવ ભગવાનમાં �વેશ થાય.’ તે �વેશ તે શું ? તો તજેના મંડળને િવષે
િદ�યમૂિત� એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તેને િવષે એ ભ�ને �નેહ હોય, તે �નેહે કરીને વાસુદેવ ભગવાનની મૂિત�ને િવષે
એના મનનું િનરંતર અનુસંધાન રહે ને આસ� થકો વત� ને એવી રીતે ર�ો થકો એ વાસુદેવ ભગવાનની સેવાને િવષે
પણ બહાર થકી રહે. ‘જમે લ�મી� છે તે વાસુદેવ ભગવાનના �દયને િવષે િચ��પે �નેહના આિધ�પણે કરીને ર�ાં
છે ને બહાર થકી �ી�પે કરીને સેવામાં પણ ર�ાં છે,’ તેમ એ એકાંિતક ભ�નો વાસુદેવ ભગવાનને િવષે �વેશ
�ણવો. અને હમણાં પણ જ ેભ�ને ભગવાનની કથા, કીત�ન, નામ�મરણ ઈ�યાિદક જ ેદસ �કારની ભિ� તથા
ભગવાનનું માહા��ય તથા �વધમ� તથા વૈરા�ય તથા આ�િન�ા તથા સંતનો સમાગમ એનું બંધાણ હોય, તે એવું હોય
જ,ે ‘તે િવના કોઈ રીતે ચાલે જ નિહ.’ જમે અફીણ આિદકનો બંધાણી હોય તેને તે િવના ચાલે નિહ ને તે અફીણ તો
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કડવું ઝેર છે, તો પણ અફીણના બંધાણીને અફીણ િવના ચાલે નિહ. તથા દા�નું બંધાણ હોય તો તે દા� પણ પીવે
�યાર ેગળું બળે એવો છે તો પણ તે િવના ચાલે નિહ. તે એને ઘણાક �િપયા આપે તો પણ તે બંધાણથી તે વહાલા ન
થાય ને ન લે. કેમ જ,ે એ �યસન એના �વ સંગાથે જડાઈ ગયું છે. તેમ જનેે ભગવદ્  ભિ� આિદક િ�યાનું બંધાણ થયું
હોય તે ગમે તેવો કુસંગ થાય તો પણ તે િવના એને ચાલે જ નિહ. ને એ િવના બી� કાય�માં એનું મન રા� થાય નિહ. ને
ભગવદ્  ભિ� આિદક િ�યામાં એનો �વ જડાઈ ગયો હોય ને એનો જ એને અિત ઈશક હોય, એવો જ ેભગવાનનો
ભ� તેનો પણ વાસુદેવ ભગવાનને િવષે �વેશ છે એમ �ણવું. અને તે ભગવદ્ ભ� કેવો હોય ? તો ભગવાનની સેવા
િવના ચતુધા� મુિ�ને પણ ન ઈ�છે તો બી�ની શી વાતા� ? એવો હોય તે ભગવાનનો એકાંિતક ભ� �ણવો ને એને
કોઈ પદાથ�માં ઈશક ન હોય, અને એવો ન હોય ને �ારકે ભગવાનની ભિ�માં સુવાણ થાય ને જો કુસંગનો યોગ થાય
તો ભિ�ને ભૂલી �ય ને તે ચાળે ચઢી �ય, એને તો �ાકૃત દેહાિભમાની કહીએ, પણ એ ભ� ખરો નિહ ને એનો
િવ�ાસ નિહ.”

179. ગઢડા અં�ય ૩૩ ( para.4)

અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “ભગવાનના ભ�ને �ી, ધન, દેહાિભમાન અને �વભાવ એ ચાર વાનાંમાં
કા�યપ હોય ને તે ભગવાનની ભિ� કરતો હોય તો પણ એની ભિ�નો િવ�ાસ નિહ. એની ભિ�માં જ�ર િવ�ન
આવે. કેમ જ,ે �ારકે એને �ી-ધનનો યોગ થાય તો ભિ�નો ઠા રહે નિહ ને તેમાં આસ� થઈ �ય. તથા દેહા�યાસ
હોય તો �ાર ેદેહમાં રોગાિદક ક� �ા� થાય તથા અ�-વ�ાિદક ન મળે અથવા કોઈક કઠણ વત�માન પાળવાની
આ�ા થાય, �યાર ેપણ તેને ભિ�માં ભંગ થાય ને િવકળ થઈ �ય ને કાંઈ િવચાર ન રહે ને ચાળા ચૂંથવા લાગે. તથા
કોઈક રીતનો �વભાવ હોય તેને સંત ટોકવા માંડે ને તે �વભાવ �માણે વત�વા ન દે, બી� રીતે વતા�વે, �યાર ેપણ એ
મુંઝાય ને એને સંતના સમાગમમાં રહેવાય નિહ. �યાર ેભિ� તે �ાંથી રહે ? માટે જનેે �ઢ ભિ� ઈ�છવી હોય તેને એ
ચાર વાનાંમાં કા�યપ રાખવી નિહ. ને એ ચારની કા�યપ હોય તો પણ સમ�ને ધીર ેધીર ે�યાગ કરવી, તો વાસુદેવ
ભગવાનની િન�ળ ભિ� થાય. આ વાતા� તે આમ જ છે પણ એમાં કોઈ સંશય નથી.”

180. 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.”

181. ગઢડા અં�ય ૩૫ ( para.5)

અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “સાધુના �ોહનું શા�માં સવ� કરતા અિધક પાપ ક�ું છે, તેનું શું કારણ છે
? તો એ સાધુના �દયને િવષે સા�ાત્ �ીકૃ�ણ ભગવાન ર�ા છે. માટે સાધુનો �ોહ કર ે�યાર ેભગવાનનો �ોહ થાય છે.
કેમ જ,ે સાધુનો �ોહ કર ે�યાર ેતેના �દયમાં ર�ા જ ેભગવાન તે દુઃખાય છે; �યાર ેએ ભગવાનના �ોહનું અિધક પાપ છે.
માટે સંતના �ોહનું સવ� કરતા અિધક પાપ ક�ું છે. અને કંસ, િશશુપાલ, પૂતના એ આિદક જ ેદૈ�ય; તેમણે ભગવાનનો
�ોહ કય� ને તેનું પણ ભ�ની પેઠે ભગવાને ક�યાણ કયુ� તેનો શો અિભ�ાય છે ? જ,ે એ દૈ�યે વૈરબુિ�એ કરીને પણ
ભગવાનનું િચંતવન કયુ� �યાર ેભગવાને એમ ���ું જ,ે ‘વૈરબુિ�એ કરીને પણ એ દૈ�યે મા�ં િચંતવન કયુ� ને મારા
સંબંધને પા�યા, માટે માર ેએનું ક�યાણ કરવું.’ એવી રીતે એને િવષે ભગવાનની દયાનું અિધકપણું �ણવું. અને વળી
એમ �ણવું જ,ે ‘એ વૈરબુિ�એ કરીને આશયા� તેનું પણ ભગવાને ક�યાણ કયુ�, તો જ ેભ� ભિ�એ કરીને એનો



8/5/2019 ભિ�

localhost/save%5d/ભિ�.php 64/65

આશરો લેશે ને ભગવાનને ભિ�એ કરીને રા� કરશે તેનું ભગવાન કેમ ક�યાણ નિહ કર ે? કરશે જ.’ એવી રીતે
ભગવાનની દયાનું અિધકપણું જણાવીને મનુ�યને ભગવાનની ભિ�માં �વતા�વવા, એવો અિભ�ાય શા�ના
કરનારાનો છે. પણ એમ નથી જ,ે ‘દૈ�યની પેઠે ભગવાનનું અણગમતું કરવું. માટે ભગવાનની ઉપર વૈરભાવ રાખીને જે
ભગવાનનો �ોહ કર ેને અણગમતું કર,ે તેને તો દૈ�ય જ �ણવા. અને એ પ� તો દૈ�યનો છે અને જમે ભગવાનનું ગમતું
હોય તે �માણે જ વત�વું, ને ભિ� કરવી, ને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને રા� કરવા, એવો ભગવાનના ભ�નો
પ� છે.”

182. ગઢડા અં�ય ૩૫ ( para.6)

પછી શુકમુિનએ �ી�મહારાજને પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! સાધુના �દયમાં ભગવાન ર�ા હોય ને તેના �ોહથી
ભગવાનનો �ોહ થાય ને તેની સેવા કરીએ તો ભગવાનની સેવા થાય, તે સાધુના લ�ણ શા છે ? તે કહો.” �યારે
�ી�મહારાજ થોડીક વાર િવચારીને કૃપા કરીને બો�યા જ,ે (૧). “�થમ તો મોટંુ લ�ણ એ છે જ,ે ભગવાનને �ારયે
પણ િનરાકાર ન સમજ.ે સદાય િદ�ય સાકારમૂિત� સમજ.ે અને ગમે એટલાં પુરાણ, ઉપિનષદ્, વેદ ઈ�યાિદક �ંથનું
�વણ થાય ને તેમાં િનરાકારપણા જવેું સાંભ�યામાં આવે તો પણ એમ �ણે જ,ે ‘કાં તો આપણને એ શા�નો અથ�
સમ�તો નથી, ને કાં તો એમાં કેમ ક�ું હશે ! પણ ભગવાન તો સદા સાકાર જ છે.’ અને જો સાકાર ન સમજ ેતો તેની
ઉપાસના �ઢ ન કહેવાય. અને સાકાર ન હોય તેને િવષે આકાશની પેઠે કતા�પણું ન કહેવાય તથા એક દેશને િવષે
રહેવાપણું ન કહેવાય. માટે ભગવાન તો સદા સાકાર જ છે ને અનેક ��ાંડની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લયના કતા� છે ને સદા
પોતાના અ�રધામને િવષે િવરાજમાન છે ને રા�િધરાજ છે ને તે જ આ ��ય� છે. એવી રીતે જ ેઆ સમજણ તે કોઈ
રીતે કોઈ કાળે ડગી ન �ય, સદા એમ જ સમજ;ે એક તો એ લ�ણ હોય. (૨). તથા એ ભગવાનની જ ેએકાંિતક ભિ�
તેને પોતે કરતો હોય અને એ ભગવાનનું જ ેનામ�મરણ ને કથા-કીત�નાિદક તેને કોઈ કરતું હોય તેને દેખીને મનમાં બહુ
રા� થાય. (૩). તથા એ ભગવાનના ભ�માં રહેવું હોય તેમાં કોઈ �વભાવ આડો આવે નિહ અને તે �વભાવને મૂકે
પણ ભગવદ્ ભ�ના સંગનો �યાગ ન કર.ે અને તે પોતાના �વભાવને સાધુ ખોદે, તો સાધુનો અભાવ ન લે અને પોતાના
�વભાવનો અવગુણ લેતો રહે, પણ કચવાઈને ભ�ના સમૂહમાંથી છેટે રહેવાનો કોઈ િદવસ મન ઘાટ પણ ન કર.ે એમ
ને એમ ભ�ના સમૂહમાં પ�યો રહે એવો હોય. (૪). તથા સા� વ�, સા� ભોજન, સા� જળ તથા જ ેજ ેકોઈ સા�
પદાથ� પોતાને �ા� થાય તો મન એમ ઘાટ કર ેજ,ે ‘આ પદાથ� હંુ ભગવાનના ભ�ને આપું તો ઠીક,’ અને તે પદાથ� તેને
આપે ને રા� થાય, એવો હોય. (૫). તથા ભ�ના સમૂહમાં રહેતો હોય ને તેની કોરનું એમ ન થાય જ,ે ‘આ તો કેટલાક
વષ� ભેગો ર�ો પણ એના અંતરનો તો કાંઈ તાગ આ�યો નિહ, ને આ તે કોણ �ણે કેવોય હશે ? એનું તો કાંઈ કળાતું
નથી.” એવો ન હોય ને જવેો એ માંહી-બાહેર હોય તેને સવ� �ણે જ,ે ‘આ તે આવો છે.’ એવો જ ેસરલ �વભાવવાળો
હોય. (૬). અને શાંત �વભાવવાળો હોય તો પણ કુસંગીની સોબત ન ગમે ને તે થાય તો તપી �ય, એવી રીતે િવમુખના
સંગની �વાભાિવક અ�િચ વત�તી હોય. ૬. આવે છો લ�ણે યુ� જ ેસાધુ હોય તેના �દયમાં સા�ાત્ ભગવાન
િવરાજમાન છે એમ �ણવું. અને એવા સાધુનો �ોહ કય� તો ભગવાનનો �ોહ કયા� બરોબર પાપ લાગે અને એવા
સાધુની સેવા કર ેતો ભગવાનની સેવા કયા� તુ�ય ફળ થાય છે.”

183. ગઢડા અં�ય ૩૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� પરમહંસ તથા હિરભ� ��યે �� કય� જ,ે “આ �વને ક�યાણનું અસાધારણ સાધન શું છે
જ,ે જનેે િવષે એ �વત� તો એનું િન�ય ક�યાણ થાય ને તેમાં બી� કોઈ િવ�ન �િતબંધ કર ેનિહ? તે કહો. તથા એવા
ક�યાણના સાધનમાં મોટંુ િવ�ન શું છે જ,ે જણેે કરીને તેમાંથી િન�ય પડી �ય ? તે પણ કહો.” પછી સવ�એ પોતાની
બુિ� �માણે ઉ�ર કય�, પણ એ ��નું સમાધાન ન થયું. �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ક�યાણનું અસાધારણ
સાધન તો એ છે જ,ે �ીપુ�ષો�મ ભગવાનને ���ોિતના સમૂહને િવષે અનાિદ સાકારમૂિત� સમજવા, ને તેના જ સવ�
અવતાર છે, એમ સમ�ને તે ��ય� ભગવાનનો જ ેતે ભાવે કરીને આ�ય કરવો, ને ધમ� સિહત તે ભગવાનની ભિ�
કરવી, ને તેવી ભિ�એ યુ� જ ેસાધુ તેનો સંગ કરવો, એ ક�યાણનું અસાધારણ સાધન છે. અને એમાં બી� કોઈ
િવ�ન �િતબંધ કરતા નથી. અને એ સાધનને િવષે મોટંુ િવ�ન એ છે જ,ે ‘શુ�કવેદાંતીનો સંગ કરવો.’ અને જો એનો
સંગ કર ેતો તેને શું િવ�ન થાય ? તો તેનો સંગ કરનારો જ ેપુ�ષ તેને, તેને િવષે હેત થાય. અને જ ેહેત થાય તે ગુણે કરીને
થાય છે, જમે કોઈકે કાળમાં અ� આપીને િજવા�યો હોય તેની ઉપર હેત થાય, એવી રીતે જ ેજણેે ગુણ કય� હોય તેની
ઉપર હેત થાય. તેમ તે શુ�ક વેદાંતી તે એને એમ ગુણ દેખાડે જ,ે ‘આ�ા છે તેને જ�મમરણ નથી ને તે િનરાકાર છે અને
તે ગમે એટલું પાપ કર ેતો પણ તેને દોષ ન લાગે.’ એવો એને ગુણ બતાવીને ભગવાનની મૂિત�ના આકારનું ખંડન કરી
નાંખે �યાર ેએને એ મોટંુ િવ�ન થયું. કેમ જ,ે ભગવાનની મૂિત�માંથી પડી ગયો. માટે એ શુ�ક વેદાંતીનો સંગ �ારયે ન
કરવો, અને એ શુ�ક વેદાંતી તો મહાઅ�ાની છે, ને ભગવાનના ભિ�માગ�માં એવું મોટંુ કોઈ િવ�ન નથી.”

184. ગઢડા અં�ય ૩૭ ( para.3)
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હવે તે ભગવાનનું જ ે�વ�પ તેનું �ાન કહીએ છીએ જ,ે ‘ભગવાનનો જ ેઆકાર છે તેવો આકાર બી� દેવ, મનુ�યાિદક
જ ે�કૃિતમાંથી આકાર થયા છે, તે કોઈનો નથી. અને ભગવાન િવના બી� સવ�ને કાળ ભ�ણ કરી �ય છે ને
ભગવાનના �વ�પમાં કાળનું સામ�ય�પણું નથી ચાલતું, એવા ભગવાન છે. ને ભગવાન જવેા તો એક ભગવાન જ છે,
પણ બીજો કોઈ નથી. અને ભગવાનના સાધ�ય�પણાને પા�યા એવા જ ેભગવાનના ધામમાં ભ� છે તેનો આકાર પણ
ભગવાન જવેો છે, તો પણ તે પુ�ષ છે ને ભગવાન પુ�ષો�મ છે, ને તે સવ�માં �ે� છે ને એમને ઉપા�ય છે ને સવ�ના
�વામી છે ને એ ભગવાનના મિહમાનો કોઈ પાર પામતા નથી. એવા િદ�યમૂિત� જ ેભગવાન તે િનગુ�ણ છે, ને �યેય છે
અને એનું જ ે�યાન કર ેછે તે િનગુ�ણ થઈ �ય છે, એવું ભગવાનનું �વ�પ છે. અને એ ભગવાન છે તે પોતાના ધામ�પ
એક દેશને િવષે ર�ા થકા જ અ�વયપણે અનેક ��ાંડને િવષે ર�ા જ ેસવ� �વના સમૂહ, તેમને િવષે તેમના
યથાયો�ય કમ�ફળ�દાતાપણે અંતયા�મી �પે કરીને ર�ા છે. અને સવ� �વના �વન છે, ને એ િવના એ �વ કાંઈ
કરવાને ને ભોગવવાને સમથ� નથી થતો. અને એ જ ેભગવાન તે િસ��ેર છે, જમે કોઈક િસિ�વાળો પુ�ષ હોય તે
અહીયંા બેઠો થકો ��ાના લોકમાં પદાથ� હોય તેને આ હાથે કરીને �હણ કરી લે, તેમ ભગવાન એક દેશમાં ર�ા થકા
જ પોતાની યોગકળાને સામ�ય� કરીને સવ� િ�યાને કર ેછે. અને જમે અિ�� જ ેતે કા�ને િવષે ને પાષાણને િવષે ર�ો છે
તે અિ��નું �વ�પ બી� રીતનું છે ને કા� પાષાણનું �વ�પ બી� રીતનું છે, તેમ ભગવાન સવ� �વને િવષે ર�ા છે, તે
ભગવાનનું �વ�પ બી� રીતનું છે ને તે �વનું �વ�પ બી� રીતનું છે. અને એવી રીતના અનંત ઐ�ય� યુ� એવા જે
એ ભગવાન, તે જ પોતે �વોના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા થાય છે.’ તે ભગવાનના �વ�પનું �ાન જનેે આવી રીતે
થયું હોય, ને તે ભગવાનની ભિ� કરી હોય, ને તે �ાન- ભિ�ના સુખનો પોતાના �વમાં અનુભવ એકવાર યથાથ�
થયો હોય, તો તેની િવ�મૃિત �ારયે થાય નિહ. અને ગમે તેવું સુખ દુઃખ પડે તો પણ તેને િવષે તે ભગવાનના �વ�પના
સુખનો જ ેઅનુભવ તે વીસરી �ય નિહ. જમે તે રા�ને �થમનું જ ેપોતાનું સુખ તે દિર�પણામાં પણ વીસરતું નથી
તેમ. અને આ વાતા� શા સા� કરીએ છીએ ? તો આવો સ�સંગનો યોગ હમણાં તો છે, પણ કદાિચત્ દેશ, કાળ,
�ાર�ધના િવષમપણા થકી એવો યોગ ન રહે �યાર ેજો આવી વાતા� સમ� રાખી હોય તો તેના �વનું ��યાણ થાય
અને એને એવો �ઢ િન�ય હોય તો એને �ારયે એમ ન સમ�ય જ,ે ‘મા�ં �ારયે અક�યાણ થશે.’ અને આવો યોગ
રહેવો બહુ દુલ�ભ છે ને આવી રીતે દેહે વત�વું તે પણ દુલ�ભ છે. કેમ જ,ે કોઈક િદવસ બાહેર નીકળી જવાય �યાર ેઆમ
દેહે ન વતા�ય, તો પણ આ વાતા� સમ� રાખી હોય તો એના �વનું બહુ સા� થાય, માટે આ વાતા� કરી છે.”

185. 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: 388)


