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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. 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
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.”

2. 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
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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�
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�યભાવ◌ ેસિહત દેખતો હતો અને પછી �ાર ેિન�ય થયો �યારે
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.

3. પંચાળા ૪ ( para.6)
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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.”

4. ગઢડા મ�ય ૬૩ ( para.3)

અને વળી અમે અમારા અંતરની વાતા� કહીએ જ,ે �ાર ેઅમે અગનોતરાની સાલમાં માંદા થયા હતા, �યાર ેકૈલાસ ને
વૈકંુઠ દે�યામાં આ�યા ને નંદી�રની અસવારી ને ગ�ડની અસવારી પણ અમે કરી. એમ અમારા દીઠામાં આ�યું, પણ
તે સામથ�માં અમને કાંઈ સા� લા�યું નિહ. પછી તો અમે કેવળ સ�ા�પે રહેવા માં�યું �યાર ેસવ� ઉપાિધની શાંિત થઈ.
પછી તેમાં પણ અમને એમ િવચાર થયો જ,ે ‘સ�ા�પે રહેવું તેથી પણ ભગવાન ને ભગવાનના ભ� ભેળે દેહ ધરીને
રહેવું એ �ે� છે.’ માટે અમને એમ બીક લાગી જ,ે ‘રખે સ�ા�પે રહીએ ને પાછો દેહ ન ધરાય !’ માટે દેહ ધરીને
ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ની ભેળે રહીએ ને તેને અથ� જ ેસેવા બની આવે એ જ અિતશય �ે� સાધન છે. અને
�ાર ે�વને અંત સમો આવે છે, �યાર ેઅનંત �તની આિધ ને �યાિધ �કટ થાય છે. પછી ભગવાન કે ભગવાનના
સંતનું જયાર ેદશ�ન થાય છે, �યાર ેસવ� દુઃખનો નાશ થઈ �ય છે. એવો ભગવાનનો ને ભગવાનના ભ�નો મિહમા
મોટો છે. અને ભગવાનના ભ� છે, તે તો કેવળ ��ની જ મૂિત�યો છે; એને િવષે તો મનુ�યભાવ લાવવો જ નિહ. અને
જમે પોતાના દેહના કુટંુબી હોય છે ને તેને તેના હેતને અથ� આપણે વઢીને કહીએ ને આપણને તે વઢીને કહે, પણ
અંતરમાં કોઈને આંટી પડતી નથી; તેમ ભગવાનના ભ� સંગાથે વ�યુ� જોઈએ. અને જનેે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�
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સંગાથે આંટી પડી �ય છે, તે તો અમને દીઠો પણ ગમતો નથી ને તે ઉપરથી રીસ પણ કોઈ િદવસ ઊતરતી નથી. અને
આ સંસારમાં પંચ મહાપાપના કરનારાનો કોઈ િદવસ છૂટકો થાય; પણ ભગવાનના ભ�ના �ોહના કરનારાનો કોઈ
િદવસ છૂટકો થતો નથી. માટે ભગવાનના ભ�ની જ ેસેવા કરવી તે બરોબર કોઈ પુ�� નથી ને ભગવાનના ભ�નો
�ોહ કરવો તે બરોબર કોઈ પાપ પણ નથી. માટે જનેે પોતાના �વને બળવાન કરવો હોય તેને તો ભગવાન કે
ભગવાનના ભ�ને મન, કમ�, વચને શુ� ભાવે કરીને સેવવા.”

(કુલ: 12)


