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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૨૪ ( para.3)

પછી ��ાનંદ�વામીએ પૂ�ું જ,ે “કોઈ િવષયમાં પણ પોતાનાં ઇિ��યો તણાતાં ન હોય, ને અંતઃકરણમાં પણ ખોટા
ઘાટ થતા ન હોય, ને ભગવાનનો િન�ય પણ યથાથ� છે તો પણ અપૂણ�પણું રહે છે અને અંતર સૂનું રહે છે તેનું શું કારણ
છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ પણ હિરભ�માં મોટી ખો� છે, જ ેપોતાનું મન િ�થર થયું છે, ને
ભગવાનનો િન�ય પણ અિતશય �ઢ છે, તો પણ હૈયામાં અિતશય આનંદ આવતો નથી, જ,ે ‘હંુ ધ�ય છંુ ને હંુ કૃતાથ�
થયો છંુ અને આ સંસારમાં જ ે�વ છે તે કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા તેને િવષે હેરાન થતા ફર ેછે
અને િ�િવધ તાપમાં રાત િદવસ બળે છે; અને મને તો �ગટ પુ�ષો�મે ક�ણા કરીને પોતાનું �વ�પ ઓળખા�યું છે ને
કામ-�ોધાિદ સવ� િવકારથી રિહત કય� છે અને નારદ-સનકાિદક જવેા સંત તેના સમાગમમાં રા�યો છે માટે મા�ં મોટંુ
ભા�ય છે’. એવો િવચાર નથી કરતો ને આઠો પહોર અિતશય આનંદમાં નથી વત�તો એ મોટી ખો� છે. જમે બાળકના
હાથમાં િચંતામિણ દીધો હોય તેનું તેને માહા��ય નથી એટલે તેનો તેને આનંદ નથી, તેમ ભગવાન પુ�ષો�મ મ�યા છે
અને તેનો અંતરમાં આઠો પહોર કેફ રહેતો નથી જ,ે ‘મા�ં પૂણ�કામપણું થયું છે’ એવું નથી સમજતો, એ હિરના ભ�ને
મોટી ખોટ છે. અને �ાર ેકોઈ હિરભ�નો દોષ નજરમાં આવે �યાર ેએમ સમજવું જ,ે ‘આનો �વભાવ તો સ�સંગમાં
ન ઘટે એવો છે તોય પણ એને જો સ�સંગ મ�યો છે અને એ જો જવેો-તેવો છે તોય પણ સ�સંગમાં પ�યો છે, તો એનો
પૂવ� જ�મનો અથવા આ જ�મનો સં�કાર ભાર ેછે તો આવો સ�સંગ મ�યો છે,’ એમ સમ�ને તેનો પણ અિતશય ગુણ
લેવો.” એમ વાતા� કરીને �ી�મહારાજ ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

2. ગઢડા �થમ ૫૮ ( para.4)

પછી વળી આનંદાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “શો ઉપાય કર ેતો મોટા પુ�ષ રા� થાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�થમ તો મોટા સંત સાથે િન�કપટપણે વત� અને કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા, અહંકાર અને
ઈ�યા� એ સવ�નો �યાગ કર ેઅને સંતનો ગુલામ થઈને રહે ને અંતરમાં માન ટ�યેભાવે રહે પણ દેહે કરીને સવ�ને નમતો
રહે, તો એની ઉપર મોટા સંત રા� થાય છે.”

3. ગઢડા �થમ ૭૨ ( para.4)

અને �ર અ�રથી પર એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન છે, તે �ાર ે�વના ક�યાણને અથ� ��ાંડને િવષે મનુ�ય જવેી
મૂિત� કરીને િવચર ેછે, �યાર ેસવ� મનુ�યના જવેા જ ચિર� કર ેછે અને જમે મનુ�યને િવષે હારવું, �તવું, ભય, શોક, કામ,
�ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા, ઈ�યા� ઈ�યાિદક માિયક �વભાવ હોય, તેવા જ �વભાવ ભગવાન પણ
પોતામાં દેખાડે છે. તે સવ� �વના ક�યાણને અથ� છે, પછી જ ેભ� હોય તે તો એ ચિર� ગાઈને પરમ પદને પામે છે
અને જ ેિવમુખ હોય તે દોષ પરઠે છે અને એ ભગવાન તો જમે �રના આ�ા છે તેમ જ �કૃિતપુ�ષ થકી પર જે
અ�ર�� તેના પણ આ�ા છે અને �ર અ�ર એ બેયને પોતાની શિ�એ કરીને ધરી ર�ા છે અને પોતે તો �ર-
અ�રથી �યારા છે અને ભગવાનની મોટાઈ તો એવી છે જ,ે ‘જનેા એક એક રોમનાં િછ�ને િવષે અનંત કોિટ ��ાંડ
પરમાણુની પેઠે ર�ાં છે’ એવા જ ેમોટા ભગવાન તે �વના ક�યાણને વા�તે મનુ�ય જવેડા જ થાય છે, �યાર ે�વને
સેવા કયા�નો યોગ આવે છે અને જો ભગવાન જવેડા છે તેવડા ને તેવડા રહે તો ��ાિદક જ ે��ાંડના અિધપિત દેવ
તેને પણ દશ�ન કયા�નું કે સેવા કયા�નું સામ�ય� રહે નિહ; તો મનુ�યને તો રહે જ �ાંથી ? અને જમે વડવાનળ અિ�� છે તે
સમુ�ના જળને િવષે ર�ો છે અને સમુ�ના જળને પીવે છે ને સમુ�નો ઓલા�યો ઓલાતો નથી એવો મોટો છે. તે અિ��
�ાર ેઆપણે ઘરમાં દીવો જોઈતો હોય �યાર ેઆવીને આપણા ઘરમાં બેસે તો આપણને દીવા જવેું સુખ થાય નિહ
અને બળીને સવ� ભ�મ થઈ જઈએ અને તે જ અિ�� દીવા�પે હોય તો અજવાળું કર ેને આનંદ થાય અને તે દીવો છે તો
તેનો તે જ અિ�� પણ ફંૂકીએ તથા હાથે કરીને ઓલાવીએ તો ઓલાઈ �ય એવો અસમથ� છે; તો પણ તે થકી જ
આપણને સુખ થાય પણ વડવાનળ અિ��થી સુખ ન થાય. તેમ જ ભગવાન મનુ�ય જવેા અસમથ� જણાતા હોય પણ
અનેક �વનું ક�યાણ એ થકી જ થાય પણ જનેા એક એક રોમમાં અનંત કોિટ ��ાંડ ર�ાં છે, એવી મૂિત�નું તો �વ
દશ�ન કરવા પણ સમથ� થાય નિહ; માટે એવે �પે કરીને ક�યાણ ન થાય, તે માટે ભગવાન મનુ�ય જવેી મૂિત� ધારીને
જવેા જવેા ચિર� કર ેછે તે સવ� ગાન કરવા યો�ય છે, પણ એમ ન સમજવું જ,ે ‘ભગવાન થઈને એમ શું કરતા હશે?’
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અને ભગવાનનાં ચિર� તો સવ� ક�યાણકારી જ સમજવા, એ જ ભ�નો ધમ� છે અને એવું સમજ ેતે જ ભગવાનનો પૂરો
ભ� કહેવાય છે.”

4. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “દેશકાળથી લઈને દેવતા જ ેપરમે�ર �યાં પય��ત સવ�ને િવષે પૂવ�કમ�ને �ધાન કહો છો,
તે કયા શા�ને મતે કહો છો ? તેનું કોઈ વચન ભણી દેખાડો, અને એક કમ�નું જ �ધાનપણું તો જનૈના શા�માં છે પણ
બી�માં નથી. બી� શા�માં તો પરમે�ર અને પરમે�રના ભ�નો સંગ તેનું જ �ધાનપણું છે. માટે તમે કેવળ
પૂવ�કમ�નું �િતપાદન કરો છો તે ઉપરથી સ�સંગી છો ને છાના નાિ�તક છો કે શું? કેમ જ,ે નાિ�તક િવના બીજો તો કોઈ
કમ�નું �િતપાદન કરતો નથી. અને નાિ�તક તો વેદ, શા�, પુરાણ અને ઇિતહાસ જ ેભારતાિદક તેને ખોટા �ણે છે ને
પોતાના માગધી ભાષાના જ ે�ંથ તેને જ સાચા માને છે, માટે મૂખ� થકા કમ�નું �િતપાદન કર ેછે. અને જો પૂવ�કમ� કરીને
દેશાિદક આઠ ફરતા હોય તો મારવાડને િવષે કેટલાક પુ��વાળા રા� થયા છે, તેમને અથ� સો હાથ ઊંડાં પાણી હતા
તે ઉપરછલાં થયા નથી; અને જો પૂવ�કમ�ને વશ દેશ હોય તો પુ��કમ�વાળાને અથ� પાણી ઊંચા આ�યા જોઈએ ને
પાપીને અથ� ઊંડાં ગયા જોઈએ, પણ એમ તો થતું નથી અને મારવાડ દેશમાં તો પાપી હોય અથવા પુ��વાળો હોય,
પણ ઊંડાં પાણી ઉપજ,ે પણ તે દેશ પોતાના ગુણનો �યાગ કરતો નથી. માટે દેશકાળાિદક તો પૂવ�કમ�ના ફેર�યા ફરે
નિહ, તે માટે જ ેપોતાના ક�યાણને ઈ�છે તેને તો નાિ�તકની પેઠે કમ�નું બળ રાખવું નિહ. અને ભૂંડા દેશકાળાિદક આઠ
હોય તેનો �યાગ કરીને �ડા જ ેદેશ કાળાિદક આઠ તેનું સેવન કરવું. અને દેશ તો બારણે પણ સારો નરસો હોય અને
પોતાનો દેહ�પ જ ેદેશ તે પણ સારો નરસો હોય. તે �ાર ેદેહ�પ જ ેસારો દેશ તેને િવષે �વ હોય �યાર ેશીલ,
સંતોષ, દયા, ધમ� ઈ�યાિદક જ ેક�યાણકારી ગુણ તે વત�તા હોય અને �ાર ેઆ દેહ�પ જ ેભૂંડો દેશ તેને િવષે �વ
ર�ો હોય �યાર ેકામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર ઈ�યાિદક ભૂંડા ગુણ વૃિ� પામે છે. અને સારો ભૂંડો જ ેસંગ થાય છે
તેની િવગિત એમ છે જ,ે જનેો સંગ થાય તે સાથે કોઈ રીતે અંતર રહે નિહ, �યાર ેતેનો સંગ થયો �ણવો. અને ઉપરથી
તો શ�ુને પણ હૈયામાં ઘાલીને મળે છે. પણ અંતરમાં તો તે સાથે લાખો ગાઉનું છેટંુ છે. એવી રીતે ઉપરથી સંગ હોય તે
સંગ ન કહેવાય અને મન, કમ�, વચને કરીને જ ેસંગ કર ેતે જ સંગ કય� કહેવાય; માટે એવી રીતે મન, કમ�, વચને સંગ તો
પરમે�ર અથવા પરમે�રના ભ� તેનો જ કરવો, જથેી �વનું ક�યાણ થાય પણ પાપીનો સંગ તો �ારયે ન કરવો.”

5. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.7)

પછી નાના િશવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “સ�સંગને િવષે અચળ પાયો જનેો હોય તે કેમ જણાય ?” એક તો એ �� છે
અને બીજો �� એ છે જ,ે “માન, કામ, �ોધ, લોભ, મદ, મ�સર અને ઈ�યા� ઈ�યાિદક જ ેશ�ુ તે કયે �કાર ેકરીને નાશ
પામે છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે સ�સંગનો અિત �ઢ પ� હોય, તે �ાર ેકોઈ સ�સંગનું ઘસાતું બોલે
�યાર ેખમી શકે જ નિહ, જમે પોતાનાં કુટંુબી હોય ને તે સાથે કચવાણ થઈ હોય તોય પણ �ાર ેતેનું કોઈ ઘસાતું બોલે
�યાર ેખમાય નિહ. એવી રીતે જવેો દેહના સંબંધીનો પ� છે તેવો જનેે સ�સંગનો પ� હોય, તેનો પાયો સ�સંગને િવષે
અચળ છે અને બી� ��નો એ ઉ�ર છે જ,ે જનેે એવો સ�સંગનો પ� છે, તે સંત અથવા સ�સંગી તે સંગાથે માન,
મ�સર, ઈ�યા� કેમ રાખી શકે ? માટે જનેે સ�સંગનો પ� હોય તેના માન, મદ, મ�સર, ઈ�યા� આિદક સવ� શ�ુનો નાશ
થઈ �ય છે. અને જનેે સ�સંગીનો પ� ન હોય અને સ�સંગી ને કુસંગીને િવષે સમભાવ હોય તો ગમે તેવો સ�સંગમાં
મોટો કહેવાતો હોય પણ અંતે જતાં જ�ર િવમુખ થાય.”

6. સારંગપુર ૮ ( para.2)

પછી ચૈત�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ઈ�યા�નું શું �પ છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેા
�દયમાં માન હોય તે માન માંથી ઈ�યા� �વત� છે. અને �ોધ, મ�સર ને અસૂયા તે પણ માન માંથી �વત� છે. અને ઈ�યા�નું
એ �પ છે જ,ે ‘પોતાથી જ ેમોટા હોય તો પણ તેનું �ાર ેસ�માન થાય �યાર ેતેને દેખી શકે નિહ.’ એવો જનેો �વભાવ
હોય તેને એમ �ણવું જ,ે આના હૈયામાં ઈ�યા� છે અને યથાથ� ઈ�યા�વાળો જ ેહોય તે તો કોઈની મોટાઈને દેખી શકે
નિહ.”

7. 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�ો
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તેને તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય એ બેય નથી, તો પણ એની ભિ� અિતશય શોભે છે. અને આ�િન�ા ને વૈરા�યે યુ�
છે તો પણ તેની ભિ� તો �થમ ક�ો જ ેભ� તેના જવેી શોભતી નથી. એ બે �કારના ભ�માં કેની ભિ� �ે� છે ને
કેની ભિ� કિન� છે ? એ �� છે. “ પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “આ�િન�ા અને વૈરા�ય નથી તો પણ
જનેે ભગવાનમાં અિતશય �ેમ છે તે જ સરસ છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે વૈરા�ય ને આ�િન�ા નથી,
તેને �ે� કહો છો તે શી સમજણે કહો છો ? કેમ જ,ે એ તો દેહાિભમાની છે, માટે �ાર ેએના દેહને સુખ થાય એવા
પંચિવષયનો યોગ થશે �યાર ેએને િવષયમાં �ીિત થઈ જશે. પછી ભગવાનને િવષે એવી �ીિત નિહ રહે. તેને તમે �ે�
કેમ કહો છો ?” પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “જનેે િવષયમાં �ીિત થઈ �ય એને અમે �ેમી કહેતા નથી.
અમે તો ગોપીઓ જવેા ભ� હોય તેને �ેમી કહીએ છીએ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગોપીઓ કાંઈ ભોિળયો
નહોતી, એ તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય યુ� હોય તેની સમજણને ઉ�લંઘી �ય એવી તો ડાિહયો હતી. જમે કોઈક
રાજનીિતનો �ણનારો હોય ને તે બોલે તેના જવેું તો ગોપીઓને બો�યામાં ડહાપણ હતું; અને ભગવાનને પણ જમે
યથાથ�પણે ���ા જોઈએ તેમ �ણતી હતી. અને સવ� યાદવમાં અિતશય ડા�ા ને ભગવાનના ચોવિટયા એવા જે
ઉ�વ�, તે ગોપીઓની સમજણ જોઈને ગ��કંઠ થઈ ગયા. અને તે ઉ�વ� એમ બો�યા જ,ે “ગોપીઓ પાસે મને
�ાન કહેવા મોક�યો, તે તો ભગવાને મારી ઉપર અિતશય અનુ�હ કય�.” અને પોતે ગોપીઓને ઉપદેશ કરવા ગયા
હતા પણ ગોપીઓના વચન સાંભળીને પોતે સામો ઉપદેશ �હણ કય�. અને તમે કહેશો જ,ે ‘ગોપીઓ તો એવી
બુિ�માન નહોતી’, તો એમાં તો મુ�ધા, મ�યા અને �ૌઢા એ �ણ �કારના ભેદ હતા. તેમાં મુ�ધાનું એવું લ�ણ છે જ,ે
એક તો ભગવાન ઉપર ધોખો ઘણો કર ેઅને એમ બોલે જ,ે ‘અમે તમાર ેઅથ� કરી કરીને મરી ગયા તો પણ તમે નજરમાં
લાવતા નથી;’ અને એમ કરતા જો વધુ છેડે તો ભગવાન સાથે રીસ કર ેઅને તોછડાં તોછડાં વચન બોલે જ,ે ‘�ણીએ
હમણાં િવમુખ થઈ જશે.’ એવી �તના જનેા શા�ને િવષે વચન હોય તે ગોપીને મુ�ધા �ણવી. અને જ ેમ�યા હોય તે
તો કોઈ િદવસ ભગવાન સામો �ોધ ન કર ેઅને તોછડંુ વચન પણ ન કહે; અને ડહાપણે કરીને યુિ� યુિ�એ પોતાનું
�વાથ�પણું બી�ને જણાવા દે નિહ અને પોતાનું કામ સાધે તે ભેળું ભગવાનનું ગમતું કર ેપણ એકલું ભગવાનનું ગમતું
કર ેનિહ, અને જો ભગવાનનું જ ગમતું કરવું પડે તો પણ કાંઈક પોતાનું ગમતું કરવાની યુિ� જ�ર રાખે. એવા જનેા
શા�ને િવષે વચન હોય તે ગોપીને મ�યા �ણવી. અને જ ે�ૌઢા હોય તે તો કેવળ ભગવાનના ગમતા �માણે જ ચાલે
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.”

8. સારંગપુર ૧૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ે��ાવાન પુ�ષ હોય અને તેને જો સાચા સંતનો સંગ મળે અને તે સંતના વચનને
િવષે ��ાવાન થાય, તો એના �દયને િવષે �વધમ�, વૈરા�ય, િવવેક, �ાન, ભિ� આિદક જ ેક�યાણકારી ગુણ તે સવ�
�કટ થઈ આવે છે અને કામ �ોધાિદક જ ેિવકાર તે બળી �ય છે. અને જો કુસંગ મળે ને કુસંગીના વચનને િવષે
��ાવાન થાય, તો વૈરા�ય, િવવેકાિદક જ ેગુણ તે સવ� નાશ પામી �ય છે. જમે ખાર ભૂિમ હોય ને તેને િવષે ગમે તેટલો
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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�સર◌ાિદક
જ ે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.”

9. 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 િનર ્મ�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.”

10. કાિરયાણી ૬ ( para.5)

પછી ��ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ મ�સર ટા�યાનો શો ઉપાય છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સંતને માગ�
ચાલે ને જ ેસંત હોય તેનો તો મ�સર ટળે અને જનેે સંતને માગ� ન ચાલવું હોય તેને તો મ�સર ન ટળે.”

11. કાિરયાણી ૬ ( para.6)

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

12. લોયા ૬ ( para.6)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “કેવો સાધુ હોય ને તે ધમ�માં રહેતો હોય ને િન�ય પણ હોય તો પણ તેને ભેળે
ના’વા જવું નિહ, ને પાસે પથારી કરવી નિહ, ને તેની વાત પણ ન સાંભળવી ?” પછી તેનો ઉ�ર પણ પોતે કય� જ,ે “જે
સંત િહંમત રિહત વાત કરતો હોય જ,ે ‘શું એક જ�મે કરીને િન�કામાિદક ગુણ આવે છે ? એ તો ભગવાન કૃપા કર ેતો
આવે, નિહ તો અનેક જ�મે કરીને ક�યાણ થાય, પણ આ જ દેહે કરીને શું ક�યાણ થાય છે ?’ એવી રીતે જ ેિહંમત
રિહત વાત કરતો હોય તેના સંગનો સવ� �કાર ે�યાગ કરવો. અને જ ેએમ કહેતો હોય જ,ે ‘આ ને આ દેહે કરીને કૃતાથ�
થયા છીએ. ને કામ, �ોધ, મદ, મ�સર, માન ઈ�યાિદક દોષનો શો ભાર છે ? ભગવાન ને સંતના �તાપે કરીને એ સવ�નો
નાશ કરી નાખીશું.’ એમ જ ેકહેતો હોય ને તે કામાિદક દોષને નાશ કરવાના ઉપાયમાં ત�પર થઈને મં�યો હોય, તેનો
સંગ સવ� �કાર ેકરવો.”

13. લોયા ૧૮ ( para.3)

�યાર ેતમે કહેશો જ,ે ‘તે ભગવાનનું કેવું �પ છે ?’ તો કહીએ છીએ જ,ે ‘ભગવાન તો સિ�ચદાનંદ�પ છે ને તજેોમય
મૂિત� છે, અને જનેા એક એક રોમને િવષે કોિટ કોિટ સૂય� જવેો �કાશ છે, ને કોિટ કામદેવને પણ લ�ા પમાડે એવા તે
ભગવાન �પાળા છે અને અનંતકોિટ ��ાંડના પિત છે. રા�િધરાજ છે, સવ�ના િનયંતા છે, સવ�ના અંતયા�મી છે અને
અિતશય સુખ�વ�પ છે અને જનેા સુખની આગળ અનંત �પવાન �ીઓને જોયાનું જ ેસુખ તે તુ�છ થઈ �ય છે
અને આ લોક-પરલોક સંબંધી જ ેપંચિવષયના સુખ તે ભગવાનની મૂિત�ના સુખ આગળ તુ�છ થઈ �ય છે; એવું
ભગવાનનું �વ�પ છે. તે �વ�પ સદા િ�ભજુ જ છે ને પોતાની ઈ�છાએ કરીને �ારકે ચતુભુ�જ પણ જણાય છે,
અ�ભજુ પણ જણાય છે અને સહ�ભજુ પણ દેખાય છે. અને તે જ ભગવાન મ��ય-ક�છ-વરાહાિદક �પને તથા
રામકૃ�ણાિદક �પને કોઈક કાય�ને અથ� ધારણ કર ેછે, પણ જ ેએ પોતાનું મૂળ �પ છે તેને ત�ને એ અવતારનું ધારણ
નથી કરતા; તે જ ભગવાન પોતે અનંત ઐ�ય� ને અનંત શિ� સિહત જ મ��ય-ક�છાિદક �પને ધારણ કર ેછે. અને જે
કાય� િનિમ�ે જ ેદેહનું ધારણ કયુ� હોય તે કાય� થઈ રહે છે �યાર ેતે દેહનો �યાગ પણ કર ેછે. તે ભાગવતમાં ક�ું છે;
“भूभारः �िपतो येन तां तनंू िवजहावजः । क�कं क�केनैव �यं चापीिशतुः समम् ।।” જ ેજ ેદેહે કરીને ભગવાને
પૃ�વીનો ભાર ઉતાય� તથા �વોને દેહાિભમાન�પ જ ેચૈત�યમાં કાંટો ખૂંચી ર�ો હતો તેને કાઢીને ને કાઢવાના
કાંટા�પ જ ેપોતાનો દેહ તેને પણ �યાગ કય�. અને રા�સને મારવાને અથ� ભગવાને નૃિસંહ�પ ધાયુ� ને પછી તે કાય�ને
કરીને પછી તે દેહનો �યાગ કરવાને ઈ��ા, પણ તે િસંહને કોણ માર?ે પછી પોતાની ઈ�છાએ કરીને કાળ�પ િશવ તે
શરભનું �પ ધારીને આ�યા. ને નૃિસંહને ને શરભને યુ� થયું. પછી બેય જણે દેહ મૂ�ો. તેણે કરીને િશવ શરભે�ર
મહાદેવ થયા અને નૃિસંહ�એ દેહ મૂ�ો તે નારિસંહી શીલા થઈ. માટે િચ�ામણમાં �ાં �ાં મ��ય-કૂમા�િદક
ભગવાનના અવતારના િચ�ામણ કર ેછે �યાં �યાં થોડાક મ��ય-ક�છાિદકનો આકાર કરીને પછી તે ઉપર શંખ, ચ�,
ગદા, પ�, વ�ૈંતીમાળા, પીતાંબર વ�, િકરીટ-મુકુટ, �ીવ�સનું િચ�, ઈ�યાિદક િચ�ે સિહત ભગવાનની મૂિત�ને લખે
છે તો જો ભગવાનનું �પ અનાિદ એવું જ છે. અને �ીકૃ�ણ ભગવાને �થમ જ�મસમયમાં વસુદેવ-દેવકીને ચતુભુ�જ �પે
દશ�ન દીધું અને અ�ૂરને ચતુભુ�જ�પે દશ�ન જળને િવષે દીધું તથા �િ�મણીને મૂ�છા� આવી �યાર ેપણ ચતુભુ�જ�પે
દશ�ન દીધું અને અજુ�ને પણ એમ ક�ું જ,ે ‘तेनैव �पेण चतुभु�जेन सह�बाहो भव िव�मूत�!’ માટે અજુ�ન પણ
ચતુભુ�જ�પ દેખતા અને યાદવા�થળી કરીને પીપંળાની હેઠે �ીકૃ�ણ ભગવાન બેઠા હતા તે સમયમાં ઉ�વ�એ તથા
મૈ�ેય ઋિષએ ભગવાનનું �પ ચતુભુ�જ, શંખ, ચ�, ગદા, પ�, પીતાંબર સિહત દીઠંુ. અને �ીકૃ�ણ ભગવાન તો �યામ
હતા ને તેનું �પ તો કોિટ કામને લ�ા પમાડે એવું ક�ું છે. માટે એવા મનુ�ય જવેા જણાય છે, તેને િવષે જ પૂવ� ક�ો
એવો �કાશ ને સુખ તે સવ� ર�ા છે. તે જનેે �યાન, ધારણા, સમાિધનું અંગ હોય તેને એની એ મૂિત� છે તે જ કોિટ કોિટ
સૂય�ના �કાશે યુ� દેખાય છે, પણ મશાલ-દીવાનું કામ પડતું નથી. અને એવો �કાશ એ ભગવાનને િવષે છે ને નથી
દેખાતો તે તો એ ભગવાનની એવી ઈ�છા છે અને એ ભગવાન ઈ�છે જ,ે ‘એવો �કાશવાન હંુ આ ભ�ને દેખાઉં’, તો
તે �કાશે યુ� એવી એ જ મૂિત�ને દેખે છે. માટે જનેે ભગવાનનો િન�ય હોય તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘ગોલોક, વૈકંુઠ,
�ેત�ીપ, ��પુર એ ધામના જ ેઐ�ય�, સમૃિ� તથા પાષ�દ તેણે સિહત, એ ભગવાન છે અને એમની સેવાના કરતલ
તો રાિધકા, લ�મી આિદક છે, એવા પરમભાવે સિહત ભગવાનને દેખે છે. અને જ ેમૂઢ છે તે માણસ જવેા દેખે છે. તે
�ીકૃ�ણ ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે, “अवजान�� मां मूढा मानुषी ंतनुमाि�तम् । परं भावमजान�ो मम भूतमहे�रम् ।।”
માટે જ ેમૂઢ છે તે ભગવાનના એવા પરમભાવને ���ા િવના ભગવાનને િવષે પોતાના જવેા મનુ�યના ભાવને પરઠે છે,
તે મનુ�યભાવ તે શું ? તો કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા ઈ�યાિદક અંતઃકરણના ભાવ છે તથા હાડ,
ચામ, મળ, મૂ�ાિદક તથા જ�મ, મરણ, બાળ, યૌવન, વૃ� એ સવ� દેહના ભાવ છે. ઈ�યાિદક જ ેમનુ�યભાવ તે સવ�
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ભાવને ભગવાનને િવષે પરઠે છે. માટે એવા ભાવનો પરઠનારો જ ેહોય તેને ભગવાનના િન�ય જવેું જણાય છે તો પણ
તેનો િન�ય કાચો છે. અને એ જ�ર સ�સંગમાંથી પડશે. અને એ ભગવાન તો પરમ િદ�યમૂિત� છે ને ભગવાનને િવષે
તો એ મનુ�યભાવનો લેશ નથી. માટે એ ભગવાનમાંથી મનુ�યભાવને ટાળીને દેવભાવ લાવવો, પછી ��ાિદકનો ભાવ
લાવવો, પછી �ધાનપુ�ષનો ભાવ આવે, પછી �કૃિતપુ�ષનો ભાવ આવે, પછી અ�રનો ભાવ આવે, પછી અ�રાતીત
એવા પુ�ષો�મ તેનો ભાવ આવે છે. જમે �જના ગોપને આ�ય��પ �ીકૃ�ણ ભગવાનનાં ચિર� દેખીને �થમ તો
દેવભાવ આ�યો, પછી ગગા�ચાય�નાં વચનને સંભારીને નારાયણનો ભાવ આ�યો, પછી એમ ક�ું, ‘જ ેતમે તો નારાયણ
છો, માટે અમને તમા�ં ધામ દેખાડો.’ �યાર ેઅ�રધામ દેખા�યું. એવી રીતે ભગવાનને િવષે જનેે િદ�યભાવ છે તેનો
પૂરો િન�ય �ણવો. અને એમ કહે છે જ,ે ‘આને �થમ ભગવાનનો િન�ય નહોતો ને હવે થયો.’ તે શું એ �થમ
ભગવાનને નો’તો દેખતો ? દેખતો તો હતો, પણ મનુ�યભાવે સિહત દેખતો હતો અને પછી �ાર ેિન�ય થયો �યાર ેતે
િદ�યભાવ સિહત દશ�ન કયુ�, �યાર ેએને િન�ય થયો �ણવો. અને �ાર ેભગવાનને િવષે એવો િદ�યભાવ ન સમજે
�યાર ેએને વાતેવાતે ધોખો થાય ને ગુણ-અવગુણ લીધા કર ેછે જ,ે ‘આનીકોરનો પ� રાખે છે ને અમારો પ� રાખતા
નથી તથા આને વધુ બોલાવે છે ને અમને નથી બોલાવતા અને આને ઉપર વધુ હેત છે ને અમારી ઉપર નથી.’ એવી
રીતે ગુણ-અવગુણ પર�યા કર ેછે. તેણે કરીને એનું અંતર િદવસે િદવસે પાછંુ પડીને અંતે તે િવમુખ થાય છે. માટે
ભગવાનને િવષે તો મનુ�યભાવ ન જ પરઠવો અને ભગવાનના ભ�ને િવષે પણ મનુ�યભાવ ન પરઠવો. કાં જ,ે દેહે
કરીને તો ભગવાનના ભ�માં કોઈક આંધળો હોય, લૂલો હોય, કોિઢયો હોય, બહેરો હોય, વૃ� હોય, કુ�પ હોય અને
તે �ાર ેદેહ મૂકે છે �યાર ેશું ભગવાનના ધામમાં એવા આંધળા-લૂલા જ રહે છે ? નથી રહેતા. એ તો સવ� મનુ�યપણાના
ભાવ છે, તેને મૂકીને િદ�ય�પ થાય છે, ���પ થાય છે. માટે હિરના ભ�ને િવષે મનુ�યભાવ ન પરઠાય તો
પરમે�રને િવષે કેમ પરઠાય ? અને આ જ ેવાત છે તે સૂઝે તો આજ સમજો તો એટલી સમજવી છે અને સૂઝે તો સો વષ�
કરીને સમજો તો પણ એટલી સમજવી છે અને આ વાત સમ�ને એની �ઢતાની ગાંઠ પા�યા િવના છુટકો નથી. માટે
આ અમારી વાત છે તે સવ� હિરભ�ને યાદ રાખીને પર�પર કરવી અને �ાર ેકોઈને અણસમજણે કરીને ધોખો થાય
�યાર ેતેને આ વાત કરીને ચેતાવી દેવો. અને આ જ ેઅમારી વાતા� છે તેને િન�ય ��યે િદવસમાં એકવાર કરવી, એમ
અમારી આ�ા છે; તેને ભુલશો મા, જ�ર ભુલશો મા.” એમ કહીને �ી�મહારાજ સવ� હિરભ�ને ‘જય
�વાિમનારાયણ’ કહીને હસતા થકા પોતાને ઉતાર ેપધાયા�. એવી રીતે �ી�મહારાજની વાતા� સાંભળીને સવ� સાધુ
તથા સવ� હિરભ� તે �ી�મહારાજને સવ� અવતારના કારણ અવતારી �ણીને િદ�યભાવની અિતશય �ઢતા કરતા
હવા.
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અને એ ભગવાન મનુ�યના દેહને ધારણ કર ેછે, �યાર ેમનુ�યના જવેી જ િ�યા કર ેછે. તે �ાર ેસ�યયુગ હોય �યારે
મનુ�યને લાખ વષ�ની આવરદા હોય, �યાર ેએ ભગવાન પણ લાખ વષ� જ દેહ રાખે; અને તે સ�યયુગના માણસ
મનોવાંિછત ભોગને ભોગવે, �યાર ેભગવાન પણ તેમ જ ભોગને ભોગવે પણ અિધકપણે ન વત�. અને �ેતાયુગમાં દેહ
ધારણ કર ે�યાર ેમાણસને દસ હ�ર વષ�ની આવરદા હોય, �યાર ેભગવાન પણ તેટલા વષ� દેહ રાખે. અને �ાપર યુગમાં
હ�ર વષ�ની આવરદા હોય ને દસ હ�ર હાથીનું બળ માણસમાં હોય છે, �યાર ેભગવાનનું પણ એટલું બળ ને એટલી
આવરદા હોય છે. અને કિળમાં દેહ ધારણ કર ે�યાર ેકિળ �માણે આયુ�ય ને બળ તેનું ભગવાન ધારણ કર ેછે. અને જમે
બાળક ગભ�માં આવે ને તે ગભ� વૃિ�ને પામે પછી જ�મે છે ને બાળ, યૌવન, વૃ� અવ�થા થાય છે ને મૃ�યુને પામે છે; તેમ
જ ભગવાન પણ એવી જ મનુ�યની ચે�ા કર ેછે. અને જમે મનુ�યમાં કામ, �ોધ, લોભ, �વાદ, માન, �નેહ, મદ, મ�સર,
ઇ�યા�, �ષે, રાગ, મોહ, સુખ, દુઃખ, ભય, િનભ�ય, શૂરતા, કાયરતા, ભૂખ, તરસ, આશા, તૃ�ણા, િન�ા, પ�પાત, પારકંુ,
પોતાનું, �યાગ, વૈરા�ય ઇ�યાિદક �વભાવ છે; તેમ તેવા જ એ સવ� �વભાવ મનુ�યદેહને ભગવાન ધાર ે�યાર ેતેમાં
જણાય છે. તે એ મનુ�ય �વ�પ પણ ભગવાનનું સવ� શા�માં વણ�ન કયુ� છે અને મૂળ જ ેિદ�ય�પ છે તેનું પણ વણ�ન
કયુ� છે. તે એ બેય �પનું જણેે યથાથ� �વણ-મનન કરીને દઢ િન�ય કય� હોય, તેને તો કોઈ રીતે સંશય થાય નિહ; અને
જનેે આવી રીતની સમજણમાં કસર હોય તેને ભગવાનમાં સંશય થાય છે. અને એ જ િદ�ય�પ એવા ભગવાન
મનુ�યના દેહનું ધારણ કર ેછે, �યાર ેમનુ�યના જવેા �વભાવે યુ� વત�તા હોય; પણ જ ેબુિ�વાન હોય તેને એમ જણાય
ખ�ં જ,ે ‘એમાં કામ છે તે બી� મનુ�યના જવેો નથી તથા �ોધ, લોભ, �વાદ, માન ઇ�યાિદક મનુ�યના �વભાવ તે એ
ભગવાનમાં છે, પણ બી� માણસ જવેા તો નથી; એમાં કાંઇક િદ�યભાવ છે, તે બુિ�વાનના ���ામાં આવે છે; તેણે
કરીને ભગવાનપણાનો િન�ય કર ેછે. જમે શંકરાચાય� શૃંગારરસની વાતા� ���ાને અથ� રા�ના દેહમાં �વેશ કય�
હતો, �યાર ેતે રા�ના જવેા જ સવ� શૃંગારાિદક ભાવ ને દેહની ચે�ા તે હતી, પણ તે રા�ની રાણી બુિ�વાળી હતી.
તેણે એમ ���ું જ,ે ‘મારા ધણીમાં આવો ચમ�કાર નહોતો, માટે આ દેહને િવષે કોઈક બીજ ે�વે �વેશ કય� છે.’ તેમ
મનુ�ય�પ એવા જ ેતે ભગવાન, તેને િવષે િદ�યભાવ જણાય છે; તેણે કરીને ભગવાનપણાનો િન�ય થાય છે. �યાર ેતમે
કહેશો જ,ે ‘કાંઇક િદ�યભાવ ���ામાં આ�યો, તેણે કરીને મનુ�યને ભગવાનપણાનો િન�ય થયો, �યાર ેઘણો
િદ�યભાવ જણાવે તો તો બહુ માણસને િન�ય થાય.’ તો એનું તો એમ છે જ,ે આ સૂય� છે તેને સવ� શા�માં ક�ા છે જ,ે
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‘એ નારાયણ છે,’ ને તે એ સૂય� સવ� મનુ�યને �િ�ગોચર પણ છે ને િન�ય એનું દશ�ન મનુ�યમા� કર ેછે, તો પણ એને
દશ�ને કરીને મનુ�યને પોતાના ક�યાણનો િન�ય નથી થતો જ,ે ‘મા�ં ક�યાણ થયું;’ અને મનુ�યપણે ર�ા જે
રામકૃ�ણાિદક અવતાર તથા નારદ-શુકાિદક સંત તેના દશ�ન કરીને મનુ�યને એમ િન�ય થાય છે જ,ે ‘મા�ં ક�યાણ
િન�ય થયું.’ ને હંુ કૃતાથ� થયો છંુ અને તે ભગવાન ને સંત, તેમાં તો કાંઇ �કાશ છે નિહ, દીવો કરીએ �યાર ેતેના દશ�ન
થાય છે, તો પણ એવો ક�યાણનો િન�ય થાય છે. તથા અિ�� છે તે પણ સા�ાત્ ભગવાન છે; કાં જ ેભગવાને ક�ું છે

15. 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.”

16. વરતાલ ૧૧ ( para.4)

એમ કહીને �ી�મહારાજ �ીલ�મીનારાયણના મંિદર આગળ એક મંચ હતો તે ઉપર આવીને િવરાજમાન થયા. પછી
ગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “આ સંસારને િવષે જ ેપંિડત છે તે શા�, પુરાણ સવ� વાંચે છે પણ તેને ભગવાનનો ને
સંતનો જમે છે તેમ મિહમા કેમ સમ�તો નથી ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�, પુરાણ વાંચે છે તો ખરા; પણ
એને ભગવાનનો આશરો નથી. માટે કામ, �ોધ, લોભ, ઈ�યા�, મ�સર તેણે એના �વને હરવી નાં�યો છે અને કામાિદક
જ ેશ�ુ તે એને કોઈ કાળે માથું ઉપાડવા દેતા નથી. પછી તે પંિડત પોતાની પેઠે જ ભગવાન ને ભગવાનના સંતને સમજે
જ,ે ‘જમે અમારા કામાિદક શ�ુ કોઈ કાળે િનવૃિ� પામતા નથી તેમ એના પણ કામાિદક શ�ુ િનવૃિ� નિહ પામતા
હોય.’ એમ ભગવાન ને ભગવાનના સંતને િવષે દોષ સમજ;ે માટે શા�, પુરાણ વાંચે પણ એને ભગવાન કે ભગવાનના
સંતનું જમે છે તેમ યથાથ� માહા��ય સમ�તું નથી.”

17. 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
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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.”

18. 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
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�સર◌ાિદક 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.

19. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.3)

અને ભગવાનનો જ ેભ� હોય, તેને આ�િન�ાનું બળ તથા ભગવાનના માહા��યનું બળ, એ બે બળ જોઈએ. તે
આ�િન�ા તે શું? તો પોતાના આ�ાને દેહથી પૃથક્ �ણવો. અને સાધુ ભેળા રહેતા હોઈએ, તેમાં પર�પર કોઈક
િનિમ�ે બોલાચાલી થાય તથા કોઈક �તનો અહંમમ�વ થાય તથા માન, �ોધ, �વાદ, લોભ, કામ, મ�સર, ઈ�યા� એ
આિદક અવગુણની �વૃિ� થાય, �યાર ેજો આ�ા પોતાને ન �ણતા હોઈએ તો સાધુનો અવગુણ આવે; તેમાંથી એનું
બહુ ભૂંડંુ થાય. માટે પોતાના દેહથી પૃથક્ આ�ા �ણવો. અને તે આ�ા છે તે �ા�ણ નથી, �િ�ય નથી, કણબી
નથી, કોઈનો દીકરો નથી, કોઈનો બાપ નથી, એની કોઈ �ત નથી, નાત નથી, એવો છે અને એ આ�ા તો સૂય� તથા
અિ�� જવેો તજે�વી છે ને �ણપણે યુ� છે. અને તે અિ��ની �વાળા તથા સૂય�નાં િકરણ તે તો જડ છે. કેમ જ,ે તેને
આંગળી અડાડીએ તો ખસે નિહ અને કીડી હોય ને તેને આંગળી અડાડીએ તો ખસીને અવળી ચાલે. માટે આ�ા તે
�ણપણે યુ� છે. અને એને સૂય�, અિ�� જવેો કહીએ છીએ તે તો એનો આકાર એવો તજે�વી છે તે માટે કહીએ છીએ.
અને એ આ�ા અનેક યોિનને પા�યો છે. અને એમ કહેવાય છે જ,ે ‘જટેલું સમુ�નું પાણી છે તેટલું એ �વ પોતાની
માતાનું દૂધ ધા�યો છે.’ અને �યાં �યાં અનેક �કાર ેમરાણો છે તો પણ મય� નથી, જવેો છે તેવો ને તેવો જ છે. અને એ
અ�ાન અવ�થામાં પોતાને દેહ�પે માનતો હતો �યાર ેપણ ન મય�, તો હવે આપણને એનું �ાન થયું �યાર ેતો એ કેમ
મરશે ? એવો જ ેઆ�ા તેને પોતાનું �વ�પ માનવું.
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