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માયા
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "માયા" શ�દનો ઉ�લખે નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ું જ,ે “સવ� સાધનમાં �ું સાધન કઠણ છે ?” �યાર ેસવ� ��ચારી, સાધુ તથા ગૃહ�થ
તેમણે પોતાની સમજણ �માણે ઉ�ર કય�, પણ થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે ઉ�ર કરીએ
જ,ે ભગવાનના �વ�પમાં મનની અખંડ વૃિ� રાખવી તેથી કોઈ સાધન કઠણ નથી અને જ ેમનુ�યના મનની વૃિ�
ભગવાનના �વ�પમાં અખંડ રહે છે તેને તેથી બી� અિધક �ાિ� શા�માં કહી નથી; કાં જ,ે ભગવાનની મૂિત� છે તે તો
િચંતામિણ તુ�ય છે. જમે િચંતામિણ કોઈક પુ�ષના હાથમાં હોય તે પુ�ષ જ ેજ ેપદાથ�ને િચંતવે તે તે �ા� થાય છે, તેમ
ભગવાનની મૂિત�ને િવષે જનેા મનની અખંડ વૃિ� રહે છે તે તો �વ, ઈ�ર, માયા અને �� એમના �વ�પને જો
જોવાને ઈ�છે તો ત�કાળ દેખે છે તથા વૈકંુઠ, ગોલોક, ��મહોલ એ આિદક જ ેજ ેભગવાનનાં ધામ તેને પણ દેખે છે.
માટે ભગવાનના �વ�પમાં અખંડ વૃિ� રાખવી તેથી કોઈ કઠણ સાધન પણ નથી અને તેથી કોઈ મોટી �ાિ� પણ
નથી.”

2. ગઢડા �થમ ૧ ( para.3)

�યાર પછી હિરભ� શેઠ ગોવધ�નભાઈએ �ી�મહારાજ ��યે �� પૂ�ું જ,ે “જનેે ભગવાનની માયા કહે છે તેનું �પ
શું છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય તેને ભગવાનની મૂિત�નું �યાન કરતા જ ેપદાથ� આડંુ
આવીને આવરણ કર ેતેને માયા કહીએ.”

3. ગઢડા �થમ ૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�માં �ાં �ાં અ�યા�વાતા� આવે છે તે કોઈને સમ�તી નથી અને �મી જવાય
છે. માટે એ અ�યા�વાતા� જમે છે તેમ યથાથ�પણે અમે કહીએ છીએ, તે સવ� સાંભળો જ,ે �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ એ
�ણ દેહને િવષે એકા�પણે જ ેવત�વું તે એ �વનું અ�વયપણું છે અને એ �ણ દેહથી પૃથ�પણે સ�ામા� જ ેકહેવો તે
�વનું �યિતરકેપણું છે. તથા િવરાટ, સૂ�ા�ા અને અ�યાકૃત એ �ણ શરીર ેસિહત જ ેઈ�રને કહેવા તે ઈ�રનું
અ�વયપણું છે; અને એ �ણ શરીરથી પૃથક્ ને સ�ામા�પણે કહેવા તે ઈ�રનું �યિતરકેપણું છે. તથા માયા અને
માયાના કાય� જ ેઅનંતકોિટ ��ાંડ તેને િવષે �યાપકપણે જ ેઅ�ર��ને કહેવા તે એનું અ�વયપણું છે; અને એ સવ�થી
�યિતરકે સિ�ચદાનંદપણે જ ેઅ�ર��ને કહેવા તે એનું �યિતરકેપણું છે. તથા અ�ર��, ઈ�ર, �વ, માયા અને
માયાના કાય� જ ે��ાંડ એમને િવષે જ ે�ીકૃ�ણભગવાનને અંતયા�મીપણે કહેવા અને િનયંતાપણે કહેવા, તે એ
ભગવાનનું અ�વયપણું છે; અને એ સવ�થી પૃથ�પણે કરીને પોતાના ગોલોકધામને િવષે જ ે���ોિત તેને િવષે ર�ા
છે એમ જ ેકહેવું તે એ ભગવાનનું �યિતરકેપણું છે. અને એ પુ�ષો�મ ભગવાન, અ�ર��, માયા, ઈ�ર અને �વ એ
જ ેપાંચ ભેદ તે અનાિદ છે.”

4. ગઢડા �થમ ૧૨ ( para.3)

�યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એમનું �વ�પ કેમ ���ામાં આવે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “એમના �વ�પ તો એમના લ�ણને �ણવે કરીને જણાય છે. તે લ�ણ કહીએ છીએ જ,ે �કૃિતના િનયંતા ને �કૃિત
થકી િવ�તીય ને અખંડ ને અનાિદ ને અનંત ને સ�ય ને �વય�ંોિત ને સવ�� ને િદ�ય િવ�હ ને સમ� આકારમા�ની
�વૃિ�ના કારણ અને �ે�� એવા પુ�ષ છે. અને જ ે�કૃિત છે તે િ�ગુણા�ક છે ને જડિચદા�ક છે ને િન�ય છે ને
િનિવ�શેષ અને મહદાિદક સમ� ત�વ અને �વમા� તેનું �ે� છે અને ભગવાનની શિ� છે. અને ગુણસા�ય ને
િનિવ�શેષ એવી જ ેમાયા તેનો જ ે�ોભ કર ેછે તેને કાળ કહીએ.

5. ગઢડા �થમ ૧૨ ( para.7)

અને એ જ ેસવ� તેની ઉ�પિ� �ણવી. તે ઉ�પિ� કહીએ છીએ જ,ે પોતાના ધામને િવષે ર�ા એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન
તે અ�રપુ�ષ�પે કરીને માયાને િવષે ગભ�ને ધરતા હવા, �યાર ેતે માયા થકી અનંતકોિટ જ ે�ધાન અને પુ�ષ તે થતા

mailto:vadtaldhamvikas@gmail.com


8/5/2019 માયા

localhost/save%5d/માયા.php 2/38

હવા, તે �ધાનપુ�ષ કેવા છે ? તો અનંતકોિટ ��ાંડની ઉ�પિ�નાં કારણ છે. તે મ�યે એક ��ાંડની ઉ�પિ�ના કારણ
જ ે�ધાનપુ�ષ તેને કહીએ છીએ જ,ે �થમ પુ�ષો�મ એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન તે પુ�ષ�પે કરીને �ધાનને િવષે
ગભ�ને ધરતા હવા. પછી તે �ધાન થકી મહ��વ ઉ�પ� થતું હવું અને મહ��વ થકી �ણ �કારનો અહંકાર ઉ�પ� થતો
હવો. તેમાં સાિ�વક અહંકાર થકી મન અને ઇિ��યોના દેવતા ઉ�પ� થતા હવા અને રાજસ અહંકાર થકી દશ ઇિ��યો,
બુિ� અને �ાણ એ ઉ�પ� થતા હવા અને તામસ અહંકાર થકી પંચ ભૂત અને પંચ ત�મા�ા એ ઉપજતાં હવા. એવી
રીતે એ સમ� ત�વ ઉપ�ા.

6. 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� મહા માયાને િવષે લય પામે છે; તેને �ાકૃત �લય કહીએ. અને એ મહા માયા 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.”

7. 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.

8. ગઢડા �થમ ૨૦ ( para.3)

�યાર ેશુકમુિનએ આશંકા કરી જ,ે “પોતાનું �વ�પ જોવું તે શું પોતાના હાથમાં છે ? અને જો પોતાના હાથમાં હોય તો
�વ શીદ અિતશય અ�ાની રહે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે સ�સંગ થયો છે તેને તો પોતાના �વા�ાનું
દશ�ન પોતાના હાથમાં જ છે અને કે દહાડે એણે પોતાના �વ�પને જોયાનો આદર કય� ને ન દીઠંુ ? અને એ �વ
માયાને આધીન થકો પરવશ થઈને તો �વ�� અને સુષુિ� અવ�થામાં અંત��િ� કરીને �ય છે, પણ પોતે પોતાને �ણે
કોઈ િદવસ પોતાના �વ�પને જોવાને અંત��િ� કરતો નથી. અને જ ેભગવાનના �તાપને િવચારીને અંત��િ� કર ેછે, તે
તો પોતાના �વ�પને અિતશય ઉ�વળ �કાશમાન જુવે છે, અને તે �કાશને મ�યે ��ય� એવા જ ેપુ�ષો�મ
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ભગવાન તેની મૂિત�ને જુવે છે, અને નારદ-સનકાિદક જવેો સુિખયો પણ થાય છે. માટે હિરભ�ને તો જટેલી કસર રહે
છે તેટલી પોતાને આળસે કરીને રહે છે.”

9. 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.”

10. ગઢડા �થમ ૨૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “જ ેરીતે �ાને કરીને િ�થિત થાય છે, તે કહીએ છીએ. તે �ાન કેવું છે ?
તો �કૃિતપુ�ષથી પર છે, અને �ાનને િવષે િ�થિત થાય છે �યાર ે�કૃિતપુ�ષ ને �કૃિતપુ�ષનું જ ેકાય� તે કાંઈ નજરમાં
આવતું નથી. અને એનું નામ �ાન�લય કહેવાય છે, અને એવી િ�થિત થાય છે તેને એકરસ ચૈત�ય ભાસે છે ને તેને િવષે
એક ભગવાનની મૂિત� જ રહે છે, પણ બીજો કોઈ આકાર રહેતો નથી. અને �ારકે તો એ �કાશમાં ભગવાનની મૂિત�
પણ દેખાય નિહ, એકલો �કાશ જ દેખાય છે ને �ારકે તો �કાશ પણ દેખાય ને ભગવાનની મૂિત� પણ દેખાય ; એને
�ાને કરીને િ�થિત �ણવી. અને જવેી ભગવાનની મૂિત� �ગટ દેખાય છે, તે મૂિત�ને િવષે અખંડ વૃિ� રહે તેણે કરીને
એવી િ�થિત થાય છે અને જનેે જવેો ભગવાનનો મિહમા સમ�ણો હોય તેના �દયમાં તેટલો જ �કાશ થાય છે, ને
તેટલો જ તેને �ણવ ને નાદ સંભળાય છે, અને જટેલો જનેે ભગવાનનો િન�ય ને મિહમા સમ�ય છે તેને તેટલા ભૂંડા
ઘાટ બંધ થઈ �ય છે અને �ાર ેભગવાનનો િન�ય યથાથ� થાય છે ને યથાથ� મિહમા સમ�ય છે �યાર ેતેને ભૂંડા
ઘાટમા� ટળી �ય છે. જમે લીબંુની એક ચીય� ચૂસી હોય તો થોડા થોડા દાંત અંબાય, પણ હળવા હળવા ચણા ચવાય
ખરા, ને જો આખું લીબંુ ચૂ�યું હોય તો ચણા ચવાય નિહ, ને મગનો દાણો પરાણે પરાણે ચવાય, અને જો ઘણા લીબંુ
ચૂ�યાં હોય તો રાંધેલો ભાત પણ ચવાય નિહ. તેમ ભગવાનનો િન�ય અને માહા��ય�પી જનેે ખટાઈ ચડી હોય તેની
ચાર અંતઃકરણ ને દશ ઇિ��યો�પ જ ેડાઢ�ો તે સવ� અંબાઈ �ય છે, �યાર ેએ �વ મન�પ પોતાની ડાઢ�ે કરીને
િવષયના સંક�પ�પી ચણાને ચાવવાને સમથ� થતો નથી, તેમ જ િચ��પ પોતાની ડાઢ�ે કરીને િવષયનું િચંતવન કરવા
સમથ� થતો નથી, તેમ જ બુિ��પ પોતાની ડાઢ�ે કરીને િન�ય કરવા સમથ� થતો નથી, તેમ જ અહંકાર�પ પોતાની
ડાઢ�ે કરીને િવષય સંબંધી અિભમાન કરવા સમથ� થતો નથી, તેમ જ પંચ �ાનઇિ��યો ને પંચ કમ�ઇિ��યો�પ જે
ડાઢ�ો છે તે ડાઢ�ે કરીને તે તે ઇિ��યોના િવષય�પ જ ેચણા, તેને ચાવવાને સમથ� થતો નથી. અને જનેે યથાથ�
ભગવાનનો િન�ય ન હોય ને યથાથ� ભગવાનનો મિહમા જણાણો ન હોય તેના ઇિ��યો તથા અંતઃકરણ તે
પોતપોતાના િવષય થકી યથાથ�પણે િનવૃિ� પામતા નથી, અને જ ેભગવાનનું �વ�પ છે તે તો માયા ને માયાના જે
ગુણ તે થકી પર છે અને સવ� િવકાર ેરિહત છે, પણ �વના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા ભાસે છે. તે ભગવાનને િવષે જે
અ�પમિતવાળા છે તે જવેા જવેા દોષ ક�પે છે તે ભગવાનને િવષે તો એકે દોષ નથી, પણ ક�પનારાની બુિ�માંથી એ
દોષ કોઈ કાળે ટળવાના નિહ. તેમાં જ ેભગવાનને કામી સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત કામી થઇ �ય છે, અને જ ેભગવાનને
�ોધી સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત �ોધી થઇ �ય છે, ને જ ેભગવાનને લોભી સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત લોભી થઇ �ય છે,
ને જ ેએ ભગવાનને ઇ�યા�વાન સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત ઇ�યા�વાન થઇ �ય છે, એ આિદક જ ેજ ેદોષ ભગવાનને િવષે
ક�પે છે તે તો જમે ‘સૂય� સામી ધૂળની ફાંટ ભરીને નાખીએ તે પોતાની આંખમાં પડે છે.’ તેમ ભગવાનને િવષે જ ે�તનો
દોષ ક�પે છે તે દોષ પોતાને દુઃખ દે છે. અને પોતામાં ગમે તેવા ભૂંડા �વભાવ હોય ને જો ભગવાનને અિતશય િનદ�ષ
સમજ ેતો પોતે પણ અિતશય િનદ�ષ થઇ �ય છે.”

11. ગઢડા �થમ ૨૭ ( para.2)
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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
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�.

12. ગઢડા �થમ ૩૩ ( para.2)

તે સમે મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનને �સ� કરવાના સાધન અનંત �કારના શા�માં ક�ા છે, પણ તે
મ�યે એવું એક સાધન કયું બળવાન છે જ ેસમ� સાધન કય� જવેા ભગવાન �સ� થાય તેવા એક સાધને કરીને ભગવાન
રા� થાય ? તે એવો એક ઉપાય કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક જ સાધને કરીને ભગવાન રા� થાય તે
કહીએ તે સાંભળો જ,ે ભગવાનનો જ ે�ઢ આશરો એ જ એક સવ� સાધનમાં મોટંુ સાધન છે, તેણે કરીને ભગવાન રા�
થાય છે. અને તે આશરો અિત �ઢ જોઈએ, જનેે િવષે કાંઈ પોલ રહે નિહ. તે આશરામાં �ણ ભેદ છે. એક મૂઢપણે કરીને
ભગવાનનો આ�ય થાય છે તે અિત મૂઢ હોય તેને ��ા જવેો હોય તે આ�યમાં ડોલાવે તોય પણ ડોલે નિહ. અને
બીજો �કાર એ છે જ,ે ભગવાનમાં જ ે�ીિત તેણે કરીને ભગવાનનો �ઢ આશરો થાય છે. તે જનેે �ઢ �ીિત હોય તે
પરમે�રને મૂકીને બી� પદાથ�માં જોરાવરીએ �ીિત કર ેતોય પણ થતી નથી; એવી રીતે �ઢ �ીિતએ કરીને ભગવાનનો
�ઢ આશરો કહેવાય છે. �ીજો �કાર એ છે જ,ે જનેે બુિ� િવશાળ હોય તે ભગવાનનું સગુણ-િનગુ�ણપણું તથા અ�વય-
�યિતરકેપણું તેને સમજતો હોય અને ભગવાનની માયા થકી જ ેજ ેસગ� થયો છે તેને સમજતો હોય અને ભગવાનના જે
પૃ�વીને િવષે અવતાર થાય છે, તેની રીતને સમજતો હોય. અને જગતની ઉ�પિ� કાળે ભગવાન જ ે�કાર ેઅ�ર�પે
વત� છે, તથા પુ�ષ �કૃિત�પે વત� છે તથા િવરાટ પુ�ષ�પે વત� છે તથા ��ાિદક ��પિત �પે વત� છે તથા �વના
ક�યાણને અથ� નારદ સનકાિદક �પે વત� છે, એ સવ� રીતને સમ� �ણે અને પુ�ષો�મ ભગવાનને સવ�થી પર ને
િનિવ�કાર સમજતો હોય; એવી રીતે જનેી �િ� પહોચંતી હોય તેને બુિ�એ કરીને ભગવાનનો �ઢ આશરો છે, તે
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બી�નો ટા�યો ટળે નિહ, ને પોતાનો પણ ટા�યો ટળે નિહ અને ભગવાન મનુ�ય દેહને �હણ કરીને સમથ�પણે અથવા
અસમથ�પણે વત�તા હોય તો તેને દેખીને તેની બુિ�ને િવષે �ાંિત થાય નિહ.”

13. ગઢડા �થમ ૩૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કીત�ન રાખીને ��-ઉ�ર કરો.” પછી ��ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “સવ� સુખના
ધામ અને સવ� થકી પર એવા પરમે�ર છે તેમાં �વની વૃિ� ચોટતી નથી અને માિયક એવા જ ેનાશવંત તુ�છ પદાથ�
તેમાં �વની વૃિ� ચોટી �ય છે, તેનું શું કારણ છે ?” પછી તેનો ઉ�ર મુ�ાનંદ �વામી કરવા લા�યા પણ થયો નિહ,
�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ��નો ઉ�ર સાંભળો, અમે કરીએ છીએ જ,ે જ ેિદવસથી પરમે�ર ેઆ જગતની
સૃિ� કરી છે તે િદવસથી એવી જ કળ ચડાવી મૂકી છે જ ેફરીને પરમે�રને દાખડો કરવો પડે નિહ. અને સંસારની જે
વૃિ� કરવી તે પોતાની મેળે જ થયા કર,ે એવો ફેર ચડાવી મૂ�ો છે. તે માટે સહેજ ેજ �ીમાં પુ�ષને હેત થાય છે ને
પુ�ષમાં �ીને હેત થાય છે અને એ �ીથી ઉપ� જ ે�� તેમાં પણ સહજ ેજ હેત થાય છે. તે એ હેત�પી જ
ભગવાનની માયા છે. તે માયાના �વાહમાં જ ેન વહે તેની વૃિ� ભગવાનના �વ�પમાં રહે છે, માટે જ ેભગવાનનો ભ�
હોય તે માિયક પદાથ�ને િવષે દોષબુિ� રાખીને વૈરા�યને પામે અને ભગવાનને સવ� સુખમય �ણીને ભગવાનમાં વૃિ�
રાખે અને જો માિયક પદાથ�ને િવષે વૈરા�ય ન રાખે ને ભગવાનના �વ�પથી જુદા પડે તો િશવ, ��ા અને નારદાિદક
એ જવેા સમથ� મુ� હોય તે પણ માિયક પદાથ�માં તણાઈ �ય છે, તેટલા માટે ભગવાનને મૂકીને માિયક પદાથ�નો સંગ
કર ેતો જ�ર તેમાં �વની વૃિ� ચોટી �ય તે સા� પરમે�રના ભ�ને પરમે�ર િવના બીજ ેઠેકાણે �ીિત રાખવી
નિહ.”

14. 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
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
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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.”

15. ગઢડા �થમ ૩૯ ( para.2)

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

16. ગઢડા �થમ ૪૨ ( para.2)

અને તે સભાને િવષે કોઈક વેદાંતી �ા�ણો પણ આવીને બેઠા હતા તેને જોઈને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વેદાંત
શા�ને જ ેજ ેભણે છે તથા સાંભળે છે તે એમ કહે છે જ,ે ‘િવિધિનષેધ તો િમ�યા છે અને િવિધિનષેધે કરીને પમાય એવા
જ ે�વગ� ને નરક તે પણ િમ�યા છે, અને તેને પામનારો જ ેિશ�ય તે પણ િમ�યા છે અને ગુ� પણ િમ�યા છે; અને એક
�� જ સભર ભય� છે તે સ�ય છે.’ એવી રીતે જ ેકહે છે તે શું સમ�ને કહેતા હશે ? અને સવ� વેદાંતીના આચાય� જે
શંકરાચાય�, તેણે તો પોતાના િશ�યને દંડ-કમંડલું ધારણ કરા�યા અને એમ ક�ું જ,ે ‘ભગવદ્ ગીતા ને િવ�ણુસહ�
નામનો પાઠ કરવો તથા િવ�ણુનું પજૂન કરવું અને જનેે ઝાઝા ચોમાસાં થયા હોય તેનું થોડા ચોમાસાંવાળાએ વંદન
કરવું અને સારો પિવ� �ા�ણ હોય તેના ઘરની જ િભ�ા કરવી.’ એવી રીતે જ ેિવિધિનષેધનું �િતપાદન કયુ�, તે શું
એને યથાથ� �ાન નિહ હોય ? અને જ ેહમણાંના �ાની થયા તેમણે િવિધિનષેધને ખોટા કરી ના�યા, તે શું શંકરાચાય�
કરતા એ મોટા થયા ? માટે એ તો એમ જણાય છે જ,ે એ તો કેવળ મૂખા�ઈમાંથી બોલે છે અને િવિધિનષેધ શા�માં
ખોટા ક�ા છે તે તો એમ ક�ા છે, જમે કોઈ મોટંુ વહાણ હોય અને તે વહાણ મહાસમુ�ને િવષે એક વષ� સુધી ચા�યું
�ય છે તેને આગલો કાંઠો પણ દે�યામાં આવે નિહ અને પાછલો કાંઠો પણ દે�યામાં આવે નિહ અને તે બે કાંઠા ઉપર
જ ેમોટા મોટા પવ�ત તે પણ દે�યામાં આવે નિહ; તો ઝાડવાં તથા મનુ�ય તે તો �ાંથી દે�યામાં આવે ? અને �ાં દેખે
�યાં એકલું જળ જ દેખાય પણ જળ િવના બીજો કોઈ આકાર દે�યામાં આવે નિહ અને ઊંચું જુવે તો મોટી મોટી
સમુ�ની લહેયુ� ઉઠતી હોય. માટે ઊંચું પણ જળ જ જણાય, �યાર ેતે વહાણને િવષે બેઠા એવા જ ેપુ�ષ તે એમ કહે જ,ે
‘એકલું જળ જ છે બીજંુ કાંઈ નથી.’ એ ��ાંતનો િસ�ાંત એ છે જ,ે જનેે ���વ�પને િવષે િનિવ�ક�પ િ�થિત થઈ હોય
તે એમ બોલે જ,ે ‘એક �� જ છે અને તે િવના બીજંુ જ ે�વ, ઈ�ર અને માયા; એ આિદક સવ� તે િમ�યા છે.’ અને
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તેના વચન શા�માં લખાણાં હોય તેને સાંભળીને પોતાને તો એવી િ�થિત ન થઈ હોય તો પણ િવિધિનષેધને ખોટા કહે
છે અને �ીની શુ�ૂષા કર ેને છોકરાની શુ�ૂષા કર ેઅને જટેલો સંસારનો �યવહાર હોય તે સવ�ને તો સાચો �ણીને
સાવધાન થઈને કર ેછે અને શા�ે �િતપાદન કયા� એવા જ ેિવિધિનષેધ તેને ખોટા કહે છે, એવા જ ેઆ જગતને િવષે
�ાનના કથનારા છે તેને તો મહાઅધમ �ણવા ને નાિ�તક �ણવા અને શંકરાચાય� તો �વના હૈયામાં નાિ�તકપણું
આવી �ય તેની બીકે કરીને ‘भज गोिव�ं भज गोिव�ं गोिव�ं भज मूढमते !’ એ આિદક ઘણાક િવ�ણુના �તો� કયા�
છે તથા િશવ� તથા ગણપિત તથા સૂય� એ આિદક જ ેઘણાક દેવતા તેના �તો� કયા� છે. જનેે સાંભળીને સવ� દેવતા
સ�ય ભાસે એવો આશય �ણીને શંકરાચાય� સવ� દેવતાના �તો� કયા� છે. અને આજના જ ે�ાની થયા તે તો સવ�ને
ખોટા કરી નાખે છે અને વળી એમ કહે છે જ,ે ‘�ાની તો ગમે તેવું પાપ કર ેતો પણ કાંઈ અડતું નથી.’ તે મૂખ�પણામાંથી
કહે છે અને જટેલા �યાગી પરમહંસ થયા તે સવ�ને િવષે જડભરત �ે� છે અને જટેલાં પુરાણમા� તથા વેદાંતના �ંથ તે
સવ�ને િવષે જડભરતની વાતા� લખાણી છે. એવા મોટા જ ેજડભરત તે પૂવ�જ�મમાં ઋષભદેવ ભગવાનના પુ� હતા અને
રા�નો �યાગ કરીને વનમાં ગયા હતા. તેને દયાએ કરીને પણ જો મૃગ સંગાથે �ીિત થઈ તો તેનો દોષ લા�યો ને
પોતાને મૃગનો જ�મ લેવો પ�યો અને મૃગના સરખા ચાર પગ ને ટંૂકી પૂછડી ને માથે નાની િશંગિડયો એવો આકાર
પોતાને �ા� થયો. અને પરમા�ા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન તેની સંગાથે �જની ગોપીઓએ કામબુિ�એ કરીને �ીિત કરી
તો પણ સવ� ભગવાનની માયાને તરી ગઈયો ને પોતે ગુણાતીત થઈને િનગુ�ણ એવું જ ેભગવાનનું અ�રધામ તેને
પાિમયો. તેનું કારણ એ છે જ,ે �ીકૃ�ણ ભગવાન પોતે સા�ાત્ પુ�ષો�મ ગુણાતીત િદ�યમૂિત� હતા, તો તે સંગાથે
ગોપીઓએ �ણે અ�ણે �ીિત કરી તો પણ તે ગોપીઓ ગુણાતીત થઈયો અને ભરત�એ દયાએ કરીને મૃગલામાં
�ીિત કરી તો પોતે મૃગલું થયા, માટે ગમે તેવા મોટા હોય તેનું પણ કુસંગે કરીને તો ભૂંડંુ જ થાય છે અને ગમે તેવો પાપી
�વ હોય ને તે જો સ�ય�વ�પ એવા જ ેભગવાન તેનો �સંગ કર ેતો પરમ પિવ� થઈને અભયપદને પામે. અને જો
�ીકૃ�ણ ભગવાન પોતે ગુણાતીત ન હોત તો એના ભ� જ ેગોપીઓ તે ગુણાતીતપણાને ન પામત અને જો ગુણાતીત
પદને પાિમયો તો �ીકૃ�ણ ભગવાન ગુણાતીત કૈવ�ય િદ�યમૂિત� જ છે અને વેદાંતી કહે છે જ,ે ‘સવ�� �� સભર ભય�
છે’ �યાર ેજમે ગોપીઓેએ �ીકૃ�ણ ભગવાનને િવષે �ીિત કરી તેમ જ સવ� �ીઓે પોતપોતાના ધણીને િવષે �ીિત કર ેછે
તથા સવ� પુ�ષ પોતાની �ીઓેને િવષે �ીિત કર ેછે તો પણ તેમને ગોપીઓેના જવેી �ાિ� થતી નથી. તેમને તો ઘોર
નરકની �ાિ� થાય છે, માટે જ ેિવિધિનષેધ છે તે સાચા છે પણ ખોટા નથી અને જ ેએ િવિધિનષેધને ખોટા કર ેછે તે તો
નારકી થાય છે.” એમ વાતા� કરીને �ી�મહારાજ ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

17. ગઢડા �થમ ૪૫ ( para.2)

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

18. ગઢડા �થમ ૫૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કાંઈ �� પૂછો.” પછી પૂણા�નંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “દસ ઇિ��યો તે તો
રજોગુણની છે અને ચાર અંતઃકરણ છે તે તો સ�વગુણના છે, માટે એ સવ� ઇિ��યો ને અંતઃકરણ, તે તો માિયક છે ને
ભગવાન તો માયાથી પર છે, તેનો માિયક અંતઃકરણે કરીને કેમ િન�ય થાય ? અને માિયક એવી જ ેચ�ુ આિદક
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ઇિ��યો તેણે કરીને ભગવાન કેમ જોયામાં આવે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “માિયક વ�તુએ કરીને માિયક
પદાથ� હોય તે જણાય; માટે માિયક જ ેઅંતઃકરણ અને ઇિ��યો તેણે કરીને જો ભગવાન જણાણા તો એ ભગવાન પણ
માિયક ઠયા�, એ રીતે તમારો �� છે ?” પછી પૂણા�નંદ �વામી તથા સવ� મુિનએ ક�ું જ,ે “એ જ �� છે, તેને હે મહારાજ
! તમે પુ� કરી આ�યો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો તો ઉ�ર એમ છે જ,ે પચાસ કોિટ યોજન પૃ�વીનું પીઠ
છે તે પૃ�વી ઉપર ઘટપટાિદક અનેક પદાથ� છે. તે સવ� પદાથ�માં એ પૃ�વી રહી છે ને પોતાને �વ�પે કરીને નોખી પણ
રહી છે અને �ાર ેપૃ�વીની �િ�એ કરીને જોઈએ �યાર ેએ સવ� પદાથ��પે પૃ�વી થઈ છે ને પૃ�વી િવના બીજંુ કાંઈ
પદાથ� નથી અને તે પૃ�વી જળના એક અંશમાંથી થઈ છે અને જળ તો પૃ�વીને હેઠે પણ છે ને પડખે પણ છે ને ઉપર
પણ છે ને પૃ�વીના મ�યમાં પણ જળ સવ�� �યાપી ર�ું છે, માટે જળની �િ�એ કરીને જોઈએ તો પૃ�વી નથી એકલું
જળ જ છે. અને એ જળ પણ તજેના એક અંશમાંથી થયું છે માટે તજેની �િ�એ કરીને જોઈએ તો જળ નથી એકલું તજે
જ છે અને તે તજે પણ વાયુના એક અંશમાંથી થયું છે માટે તે વાયુની �િ�એ કરીને જોઈએ તો તજે નથી એકલો વાયુ
જ છે. અને તે વાયુ પણ આકાશના એક અંશમાંથી થયો છે, માટે જો આકાશની �િ�એ કરીને જોઈએ તો વાયુ આિદક
જ ેચાર ભૂત ને તેનું કાય� જ ેિપંડ ને ��ાંડ તે કાંઈ ભાસે જ નિહ, એકલો આકાશ જ સવ�� ભાસે. અને એ આકાશ પણ
તામસાહંકારના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થયો છે અને તે તામસાહંકાર, રાજસાહંકાર, સાિ�વકાહંકાર અને ભૂત, ઇિ��યો,
અંતઃકરણ અને દેવતા; એ સવ� મહ��વના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થયા છે. માટે મહ��વની �િ�એ જોઈએ તો �ણ
�કારનો અહંકાર તથા ભૂત, ઇિ��યો, અંતઃકરણ, દેવતા એ સવ� નથી એકલું મહ��વ જ છે. અને તે મહ��વ પણ
�ધાન-�કૃિતના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થયું છે માટે એ �કૃિતની �િ�એ જોઈએ તો મહ��વ નથી એકલી એ �કૃિત જ
છે અને તે �કૃિત પણ �લયકાળમાં પુ�ષના એક અંશમાં લીન થઈ �ય છે અને પાછી સૃિ� સમે એક અંશમાંથી
ઉ�પ� થાય છે, માટે પુ�ષની �િ�એ કરીને જોઈએ તો એ �કૃિત નથી એકલો પુ�ષ જ છે. અને એવા અનંત કોિટ
પુ�ષ છે તે મહા માયાના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થાય છે, માટે એ મહા માયાની �િ�એ જોઈએ તો એ પુ�ષ નથી
એકલી મહા માયા જ છે અને મહા માયા પણ મહાપુ�ષના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થાય છે, માટે એ મહાપુ�ષની
�િ�એ જોઈએ તો એ મહા માયા નથી એકલો મહાપુ�ષ જ છે અને એ મહાપુ�ષ પણ પુ�ષો�મ ભગવાનનું ધામ જે
અ�ર, તેના એક દેશમાંથી ઊપજ ેછે, માટે એ અ�રની �િ�એ કરીને જોઈએ તો એ મહાપુ�ષાિદક સવ� નથી એક
અ�ર જ છે. અને તે અ�ર થકી પર અ�રાતીત એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે છે; તે સવ�ની ઉ�પિ�, િ�થિત અને
�લય તેના કતા� છે ને તે સવ�ના કારણ છે. અને જ ેકારણ હોય તે પોતાના કાય�ને િવષે �યાપક હોય ને તેથી જુદંુ પણ રહે,
માટે એ સવ�ના કારણ જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેની �િ�એ કરીને જોઈએ �યાર ેએ પુ�ષો�મ ભગવાન િવના બીજંુ કાંઈ
ભાસે જ નિહ. એવા જ ેભગવાન તે જ કૃપા કરીને �વના ક�યાણને અથ� પૃ�વીમાં સવ� મનુ�યને ��ય� દશ�ન આપે છે,
�યાર ેજ ે�વ સંતનો સમાગમ કરીને એ પુ�ષો�મ ભગવાનનો આવો મિહમા સમજ ેછે �યાર ેએનાં ઇિ��યો, અંતઃકરણ
સવ� પુ�ષો�મ�પે થઈ �ય છે, �યાર ેતેમણે કરીને એ ભગવાનનો િન�ય થાય છે. જમે હીર ેકરીને જ હીરો વ�ધાય છે
પણ બી� વતે નથી વ�ધાતો, તેમ ભગવાનનો િન�ય તે ભગવાન વતે જ થાય છે, અને ભગવાનનું દશ�ન પણ ભગવાન
વતે જ થાય છે પણ માિયક એવા જ ેઇિ��યો-અંતઃકરણ તેણે કરીને નથી થતું.” એમ વાતા� કરીને �ી�મહારાજ ‘જય
સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

19. ગઢડા �થમ ૫૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��-ઉ�ર કરો.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાનને
િવષે અસાધારણ �ેમ થાય તેનું શું કારણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક તો ભગવાનનો િવ�ાસ હોય જ,ે
‘આ મને મ�યા છે તે િન�ય જ ભગવાન છે,’ તથા આિ�તકપણું હોય તથા ભગવાનનાં જ ેઐ�ય� તેને �ણે જ,ે ‘આ
ભગવાન છે તે ��મહોલ, ગોલોક, �ેત�ીપ એ આિદક સવ� ધામના પિત છે તથા અનંતકોિટ ��ાંડના પિત છે તથા
સવ�ના કતા� છે અને પુ�ષ, કાળ, કમ�, માયા, �ણ ગુણ, ચોિવશ ત�વ, ��ાિદક દેવ એ કોઈને આ ��ાંડના કતા� �ણે
નિહ, એક ભગવાન પુ�ષો�મને જ કતા� �ણે અને સવ�ના અંતયા�મી �ણે.’ એવી રીતની સમજણે સિહત જ ે��ય�
ભગવાનના �વ�પને િવષે િન�ય તે જ પરમે�રને િવષે અસાધારણ �નેહનું કારણ છે.”

20. ગઢડા �થમ ૬૨ ( para.8)

गांभीय� �थैय�मा���ं कीित�मा�नोऽनहंकृितः ।। એ જ ેઓગણચાળીશ ક�યાણકારી ગુણ તે ભગવાનના �વ�પને િવષે
િનરંતર રહે છે. તે એ ગુણ સંતને િવષે કેવી રીતે આવે છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ગુણ સંતમાં આ�યાનું
કારણ તો એ છે જ,ે એને ભગવાનના �વ�પનો યથાથ� િન�ય થાય તો એ ક�યાણકારી ગુણ ભગવાનના છે, તે સંતમાં
આવે છે. તે િન�ય કેવો હોય તો જ,ે ‘ભગવાનને કાળ જવેા ન �ણે, કમ� જવેા ન �ણે, �વભાવ જવેા ન �ણે, માયા
જવેા ન �ણે, પુ�ષ જવેા ન �ણે, અને સવ� થકી ભગવાનને જુદા �ણે, અને સવ�ના િનયંતા �ણે ને સવ�ના કતા� �ણે
અને એ સવ�ના કતા� થકા પણ એ િનલ�પ છે એમ ભગવાનને �ણે. અને એવી રીતે જ ે��ય� ભગવાનના �વ�પનો
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િન�ય કય� છે તે કોઈ રીતે કરીને ડગે નિહ, તે ગમે તેવા તરતેરનેાં શા� સાંભળે અને ગમે તેવા મતવાદીની વાત
સાંભળે અને ગમે તેવા પોતાનું અંતઃકરણ કુતક�  કર ેપણ કોઈ રીતે કરીને ભગવાનના �વ�પમાં ડગમગાટ થાય નિહ,
એવી �તનો જનેે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય હોય તેને ભગવાનનો સંબંધ થયો કહેવાય, માટે જનેે જ ેસંગાથે સંબંધ
હોય તેના ગુણ તેમાં સહેજ ેઆવે. જમે આપણાં ને� છે તેને �ાર ેદીવા સંગાથે સંબંધ થાય છે �યાર ેતે દીવાનો �કાશ
ને�માં આવે છે તેણે કરીને ને� આગળ અંધા�ં હોય તેનો નાશ થઈ �ય છે, તેમ જનેે ભગવાનના �વ�પનો �ઢ
િન�યે કરીને સંબંધ થાય છે તેને િવષે ભગવાનના ક�યાણકારી ગુણ આવે છે. પછી જમે ભગવાન સવ� �કાર ેિનબ�ધ છે
અને જ ેચહાય તે કરવાને સમથ� છે તેમ એ ભ� પણ અિતશય સમથ� થાય છે અને િનબ�ધ થાય છે.”

21. ગઢડા �થમ ૬૩ ( para.5)

એવી રીતે અિત સમથ� અને અિત �કાશે યુ� અને અિત મોટા જ ેએ ભગવાન તે પોતાનું જ ેઆવું ઐ�ય� અને તજે
તેને પોતામાં સમાવીને �વના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા થાય છે અને મનુ�ય દશ�ન કરી શકે તથા સેવા અચ�નાિદક
કરી શકે એવું �પ ધારણ કર ેછે. ‘જમે કીડીના પગમાં ઝીણો કાંટો વા�યો હોય તેને બરછી તથા નરણેીએ કરીને કાઢે
તો નીસર ેનિહ, તે તો અિતશય ઝીણું લોઢંુ હોય તેણે કરીને નીસર.ે’ તેમ ભગવાન પણ પોતાની મોટાઈને પોતામાં
સમાવીને અિતશય અ�પ �પનું ધારણ કર ેછે; ‘જમે અિ�� પોતાનો �કાશ અને �વાળા તેને સમાવીને મનુ�ય જવેો
થાય,’ તેમ ભગવાન પણ પોતાની સામથ� છુપાવીને �વના ક�યાણને અથ� મનુ�યની પેઠે વત� છે. અને જ ેમૂખ� હોય તે
તો એમ �ણે જ,ે ‘ભગવાન કાંઈ સામથ� કેમ �ગટ કરતા નથી ?’ પણ ભગવાન તો મૂળગી �વના ક�યાણને અથ�
પોતાની સામથ� ઢાંકીને વત� છે. અને જો પોતાની મો�પ �ગટ કર ેતો ��ાંડ પણ નજરમાં ન આવે તો �વની શી
ગણના ? એવી રીતે મિહમાએ સિહત જ ેભગવાનનો િન�ય, તે જનેે �દયમાં �ઢપણે થયો હોય તેને કાળ, કમ�, માયા
કોઈ બંધન કરવા સમથ� નથી, માટે એવી રીતે ત�વે કરીને જ ેભગવાનને �ણે તેને કાંઈ કરવું ર�ું નથી.”

22. 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
�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
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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�ો.”

23. ગઢડા �થમ ૬૬ ( para.2)

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

24. 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.”

25. ગઢડા �થમ ૭૧ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનની ��ય� મૂિત�નો િન�ય હોય અને ભજન કરતો હોય ને
સ�સંગના િનયમ �માણે વત�તો હોય અને તેનું ક�યાણ થાય; એ તો સ�સંગની રીિત છે પણ શા�માં ક�યાણની કેમ
રીિત છે ? અને વેદનો અથ� તો અિત કઠણ છે, માટે તેની કથા થતી નથી. અને �ીમદ્ ભાગવત પુરાણ અને ભારત; એમાં
વેદનો જ અથ� છે ને સુગમ છે. માટે તેની જગતમાં કથા થાય છે. માટે શા�ની રીતે કરીને ક�યાણ થતું હોય તેમ કહો.
અને શંકરાચાય� તો િનરાકારપણે ભગવાનનું �િતપાદન કયુ� છે અને રામાન�ુિદક જ ેઆચાય�, તેમણે તો સાકારપણે
ભગવાનનું �િતપાદન કયુ� છે; માટે એવી રીતે શા�નો મત લઈને ઉ�ર કરો.” પછી મુિનએ શા�ની રીતે િનરાકારનો
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પ� ખોટો કરીને સાકાર ભગવાનને ભજને કરીને ક�યાણ છે એવી રીતે �િતપાદન કયુ�. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“અમે પણ એ જ પ�નું �હણ કરીએ છીએ, પણ તેમાં તમને એક �� પૂછીએ છીએ જ,ે “િનરાકાર એવું જ ેઅ�ર��
તેથી પર ને સદા સાકાર એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે પૃ�વી ઉપર �કટ મ�યા તે કેડે ��પુર તથા ગોલોક, વૈકંુઠ,
�ેત�ીપ એ આિદક જ ેભગવાનના ધામ તે ધામને દેખવાની જનેે લાલચ રહે, �યાર ેએને િન�ય છે કે નથી ?” પછી મુિન
બો�યા જ,ે “ભગવાન મ�યા પછી જનેા મનમાં એમ રહેતું હોય જ,ે ‘�ાર ેઅ�રાિદક ધામ દેખીશું અથવા કોિટ કોિટ
સૂય�નો �કાશ દેખીશું �યાર ેઆપણું ક�યાણ થયું,’ એવી સમજણવાળાને તો યથાથ� ભગવાનનો િન�ય નથી.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એણે ��પુરાિદક ધામને તથા ���વ�પને દે�યાની લાલચ રાખી એ તે શું એણે પાપ
કયુ�; જ ેિન�યની ના પાડો છો ?” પછી મુિન બો�યા જ,ે ‘જણેે ��ય� �માણ ભગવાનને દશ�ને કરીને ક�યાણ મા�યું
હોય તે ��પુર, ગોલોક આિદક જ ેધામ છે તે પણ ભગવાનનાં જ છે, માટે તેની પણ અ�િચ શા સા� રાખે ? પણ
ભગવાન િવના એને ઈ�છે નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તે ધામ ને તે ધામને િવષે ર�ા જ ેપાષ�દ તે તો
ચૈત�યમૂિત� છે, ને માયાપર છે, માટે એમાં શું દૂષણ છે, જ ેએને ઈ�છે નિહ? અને ભગવાન પૃ�વી ઉપર �કટ િવરાજતા
હોય ને �યાં જ ેસેવક હોય તે પણ મરી �ય એવા હોય, અને ઘર હોય તે પણ પડી �ય એવા હોય તે કેમ સમજો છો ?”
પછી મુિન બો�યા જ,ે “એ ઘરને તો અમે ��પુરાિદક ધામ સમ�એ છીએ ને એ સેવકને તો અમે ���પ સમ�એ
છીએ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��પુર ને ��પુરને િવષે ર�ા જ ેભગવાનના પાષ�દ તે તો અખંડ છે ને
અિવનાશી છે, તેને મ�ય�લોકના નાશવંત એવા જ ેઘર ને પાષ�દ તે બે બરોબર કેમ કહો છો ?” પછી િન�યાનંદ �વામી
બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! એનો ઉ�ર તો તમે કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન �વના ક�યાણને અથ�
�ાર ેમૂિત� ધારણ કર ેછે �યાર ેપોતાનું જ ેઅ�રધામ અને ચૈત�યમૂિત� એવા જ ેપાષ�દ અને પોતાના જ ેસવ� ઐ�ય� તે
સિહત જ પધાર ેછે, પણ એ બી�ના દે�યામાં આવે નિહ. અને �ાર ેકોઈક ભ�ને સમાિધને િવષે અલૌિકક �િ�
થાય છે, �યાર ેતેને ભગવાનની મૂિત�ને િવષે કોિટ કોિટ સૂય�ના સરખો �કાશ ભાસે છે અને અનંત કોિટ જ ેમુ� તે પણ
મૂિત� ભેળા ભાસે છે અને અ�રધામ પણ એ ભગવાનની મૂિત� ભેળું જ ભાસે છે. માટે એ સવ� ભગવાન ભેળું છે તોય પણ
ભગવાન તે મનુ�ય જ ેપોતાના ભ� હોય, તેની જ સેવાને અંગીકાર કર ેછે. અને તે પોતાના ભ�ના ગાય�, માટી ને
પાણાનાં જ ેઘર તેને િવષે િવરાજમાન રહે છે અને તે ભ� ધૂપ, દીપ, અ�, વ�ાિદક જ ેજ ેઅપ�ણ કર ેછે તેને ભગવાન
�ીિતએ કરીને અંગીકાર કર ેછે; તે એ મનુ�ય સેવક છે તેને િદ�ય�પ પાષ�દ ભેળા ભેળવવા વા�તે કર ેછે. અને જે
ભ�જન જ ેજ ેવ�તુ ભગવાનને અપ�ણ કર ેછે તે તે વ�તુ ભગવાનના ધામને િવષે િદ�ય�પ થાય છે અને એ ભ�
િદ�ય�પ થઈને તેને પામે છે. માટે એવું અચળ અખંડ સુખ ભ�જનને પમાડવાને અથ� ભગવાન જ ેતે મનુ�ય એવા જે
પોતાના ભ�જન, તેની સવ� સેવાને અંગીકાર કર ેછે. માટે ભગવાનના ભ�ને ભગવાનનું �વ�પ અ�રધામ સિહત
પૃ�વી ઉપર િવરાજમાન છે એમ સમજવું અને બી� આગળ પણ એવી રીતે વાતા� કરવી.”

26. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.5)

પછી શુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “�ાિરકામાં સોળ હ�ર એકસો ને આઠ જ ેભગવાનની �ીઓ હતી તેમાં એક એક �ીને
િવષે દશ દશ પુ� અને એક એક પુ�ી થઈ એમ પણ ક�ું છે, તેનું કેમ સમજવું ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“�ાિરકાની વાત બી� છે અને �જની બી� છે. �ાિરકામાં તો ભગવાન સાં�યમતને આશયા� હતા. તે સાં�યમતવાળો
હોય તે દેહ, ઇિ��યો, મન એ સવ� થકી પોતાનું �વ�પ િભ� સમજ,ે અને સવ� િ�યાને કરતો થકો પોતાને અકતા� સમજ,ે
ને તે િ�યાએ કરીને હષ�-શોકને પામે નિહ; એ મતને ભગવાન આશયા� હતા. માટે ભગવાનને િનલ�પ ક�ા અને ભગવાન
�ાિરકામાં જ ેસાં�યમતને આશયા� હતા તે મત તો જનક જવેા રા�ઓનો છે. જ ેરા� ગૃહ�થા�મમાં રહીને �ભુને ભજે
તે જ સાં�યમતને અનુસર,ે એમ ભગવાન પણ ગૃહ�થા�મમાં હતા અને �ાિરકાના રા� કહેવાતા હતા, માટે
સાં�યમતને અનુસયા� થકા એમ િનલ�પ હતા. અને વૃંદાવનને િવષે તો યોગકળાને આશયા� હતા તે �ીઓનો સંગ કરીને
પણ નૈિ�ક ��ચય� �ત રા�યું, એ ઠેકાણે તો પોતાને િવષે નરનારાયણ ઋિષપણું દેખા�યું. તે �ીમદ્ ભાગવતમાં
કિપલદેવે દેવહૂિત ��યે ક�ું છે જ,ે “�ી�પ જ ેમારી માયા તેને �તવાને અથ� નરનારાયણ ઋિષ િવના બીજો કોઈ
સમથ� નથી.’ માટે �ીકૃ�ણ ભગવાને �ીઓને સંગે રહીને કામને ��યો અને �ાર ેદુવા�સા ઋિષ આ�યા �યાર ેભગવાને
સવ� ગોપીઓને અ�ના થાળ ભરાવીને મોકલવા માંડી �યાર ેગોપીઓ બોલી જ,ે ‘અમે યમુના� કેમ ઊતરીશું ?” પછી
�ીકૃ�ણ ભગવાને ક�ું જ,ે ‘યમુના�ને એમ કહે�ો જ,ે ‘જો �ીકૃ�ણ સદા બાળ��ચારી હોય તો અમને માગ દે�ો.’
પછી ગોપીઓએ એમ ક�ું �યાર ેયમુના�એ માગ દીધો. પછી સવ� ગોપીઓ ઋિષને જમાડીને બોલીયો જ,ે ‘અમારે
આડાં યમુના� છે, તે અમે ઘેર કેમ કરીને જઈશું ? પછી ઋિષએ ક�ું જ,ે ‘કેમ કરીને આ�યા હતા ?’ પછી ગોપીઓએ
ક�ું જ,ે ‘અમે યમુના�ને એમ ક�ું જ,ે �ીકૃ�ણ સદા ��ચારી હોય તો માગ દે�ો, એટલે યમુના�એ માગ દીધો પણ
હવે કેમ કરીને ઘેર જઈએ ?’ પછી દુવા�સા ઋિષ બો�યા જ,ે ‘યમુના�ને એમ કહેજો જ,ે દુવા�સા ઋિષ સદા ઉપવાસી
હોય તો માગ દે�ો.’ પછી ગોપીઓએ એમ ક�ું �યાર ેયમુના�એ માગ દીધો, �યાર ેગોપીઓના મનને િવષે અિત
આ�ય� થયું પણ ભગવાનનો તથા તે ઋિષનો જ ેમિહમા તેને ન �ણી શકતી હવી. અને ભગવાન તો નૈિ�ક �ત
રાખીને ગોપીઓને સંગે ર�યા હતા માટે ��ચારી હતા અને દુવા�સા ઋિષ તો િવ�ા�ા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન, તેને િવષે
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પોતાના આ�ાને એક કરીને સવ� ગોપીઓના થાળ જમી ગયા, માટે ઋિષ પણ ઉપવાસી જ હતા અને અ� તો સવ�
ભગવાનને જમા�યું હતું; માટે એવા અિત મોટા હોય તેની િ�યા ક�યામાં આવે નિહ અને સાં�યવાળાને ખોળીએ તો
હ�રો જડે પણ યોગકળાએ કરીને ઊ�વ�રતેા હોય એવા તો એક નરનારાયણ જ છે અથવા જ ેનરનારાયણના અન�ય
ભ� હોય તે પણ તેના ભજનને �તાપે કરીને �ઢ ��ચય�વાળા થાય છે, પણ બી�થી થવાતું નથી. અને જનેે ઇિ��ય
�ાર ેકરીને ��ત અથવા �વ��માં વીય�નો પાત થાય છે તે ��ચારી કહેવાય નિહ અને જ ે�ીનો અ��કાર ે�યાગ રાખે
છે તે તો ��ચય�ને માગ� ચા�યો છે તે હવે નરનારાયણને �તાપે કરીને ધીર ેધીર ે�ઢ ��ચારી થશે અને �ાર ેઅમે
નાના હતા �યાર ેએમ સાંભ�યું હતું જ,ે ‘વીય� તો પરસેવા �ાર ેકરીને પણ નીકળી �ય છે.’ પછી તે વીય�ને ઊ�વ�
રાખવાને સા� અમે બે �કારની જળબિ�ત શી�યા હતા અને કંુજરિ�યા શી�યા હતા અને કામને ��યા સા� કેટલાક
આસન શી�યા હતા અને રાિ�એ સૂતા �યાર ેગોરખ આસન કરીને સૂતા, જણેે કરીને �વ��માં પણ વીય�નો પાત થવા
પામે નિહ. પછી તે કામ ��યાનું એવું સાધન કયુ� જ,ે ‘શરીરમાંથી પરસેવો જ નીકળે નિહ અને ટાઢ તડકો પણ લાગે
નિહ.’ પછી અમે રામાનંદ �વામી પાસે આ�યા �યાર ે�વામીએ પરસેવો વ�યા સા� બધે શરીર ેઆવળના પાટા
બંધા�યા હતા તો પણ શરીરમાં પરસેવો આ�યો નિહ; માટે કામ ��યાનું સાધન તો સૌથી ઘણું કઠણ છે. એ તો જનેે
ભગવાનના �વ�પની ઉપાસનાનું �ઢ બળ હોય અને અિતશય પંચિવષયમાંથી િનવા�સિનક થયો હોય અને તે
િનવા�સિનકપણાની અિતશય ગાંઠ બંધાણી હોય, તો તે પુ�ષ ભગવાનને �તાપે કરીને િન�કામી થાય છે.”

27. ગઢડા �થમ ૭૭ ( para.3)

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

28. સારંગપુર ૬ ( para.4)

“હવે આ �વના દેહને િવષે પણ ચાર વાણી કહીએ તે સાંભળો જ,ે એના એ પુ�ષો�મ ભગવાન તે �વને િવષે
અંતયા�મી�પે કરીને ર�ા છે, ને એ �વની જ ે�ણ અવ�થા તેને િવષે �વતં� થકા અનુ�યૂત છે, એવા જ ેભગવાન તે જ
�વના ક�યાણને અથ� પૃ�વીને િવષે અવતાર ધાર ેછે �યાર ેએ �વ જ ેતે, તે ભગવાનના �વ�પનું જ ે�િતપાદન કરે
તથા તે ભગવાનનાં જ ેધામ, ગુણ અને ઐ�ય� તેનું �િતપાદન કર ેતથા તેના ચિર�નું વણ�ન કર ેતથા આ�ા
અના�ાનો િવવેક કરી દેખાડે તથા �વ, ઈ�ર, માયા, ��, પર�� તેના ભેદને પૃથક્ પૃથક્ કહી દેખાડે, એવી જે
વાણી તેને પરાવાણી કહીએ. અને જ ેમાિયક પદાથ� તથા િવષય તેમને િવવેકે સિહત યથાથ�પણે કહી દેખાડે, તેને
વૈખરી વાણી કહીએ. અને પદાથ�ને ને િવષયને �ાંિતએ સિહત અયથાથ�પણે કહી દેખાડે, તેને મ�યમા વાણી કહીએ.
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અને એ પદાથ�ને ને િવષયને અંધધંધ સરખું કહી દેખાડે ને કાંઈ સમ�ામાં ન આવે તેને પ�યંતી વાણી કહીએ. એવી
રીતે �વની ��ત અવ�થાને િવષે એ ચાર વાણીનું �પ સમ�ામાં આવે છે. અને �વ�� ને સુષુિ�ને િવષે તો કોઈક
સમાિધવાળાને એ ચાર વાણીનાં �પ સમ�ામાં આવે, પણ બી�ને સમ�ામાં આવતા નથી.”

29. સારંગપુર ૯ ( para.3)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ગુણની �વૃિ� થયાનો શો હેતુ છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગુણની
�વૃિ�નું કારણ તો કમ� છે. તે જવેા પૂવ�કમ� હોય તેવા ગુણની �વૃિ� થાય છે. માટે જનેે રજોગુણ ને તમોગુણ વત�તા
હોય ને તે જો એકા� થઈને ભગવાનનું �યાન કરવા �ય તો થાય નિહ. માટે એવાને તો આ�િન�ાનું બળ રાખવું અને
ભગવાનના મિહમાનું બળ રાખવું ને એમ સમજવું જ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ. તે માર ેિવષે માયાકૃત ઉપાિધ હોય નિહ ને હંુ
તો ગુણાતીત છંુ.’ અને ભગવાનનો મિહમા એમ િવચારવો જ,ે અ�મેલ મહાપાપી હતો ને દીકરાને યોગે નારાયણ એવું
નામ લીધું, તે સવ� પાપથી છૂટીને પરમપદને પા�યો. તો મને તો તે ભગવાન ��ય� મ�યા છે અને રાત િદવસ તે
ભગવાનનું હંુ નામ લઉં છંુ માટે હંુ તો કૃતાથ� થયો છંુ.’ એવી રીતે િવચારીને આનંદમાં રહેવું, પણ જનેે તમોગુણ ને
રજોગુણ વત�તા હોય તેને �યાન ધારણાને અથ� આ�હ કરવો નિહ અને જવેું બની આવે તેવું ભજન �મરણ કરવું ને દેહે
કરીને ભગવાનની તથા સંતની પિરચયા� ��ાએ સિહત કરવી ને પોત પોતાના ધમ�માં રહેવું ને પોતાને પૂરણકામ
માનવું.”

30. સારંગપુર ૧૧ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “પુ�ષ�ય� શા�માં ક�ું છે તે પુ�ષ�ય�ે કરીને કેટલું કામ થાય છે અને
પરમે�રની કૃપાએ કરીને કેટલું કામ થાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સ�ુ� ને સ�શા�ને વચને કરીને �ઢ
વૈરા�યને પા�યો હોય અને �ઢ ��ાવાન હોય અને અ��કારનું જ ે��ચય� તેને અિત �ઢ પાળતો હોય અને અિહંસા
ધમ�ને િવષે �ઢ �ીિતવાન હોય અને આ�િન�ા પણ અિત પિરપ� હોય, તો તેને માથેથી જ�મ મરણની િનવૃિ� થઈ
�ય છે. જમે શાળને માથેથી ફોત�ં ઊતયુ� તે શાળ પાછી ઊગે નિહ, તેમ ક�ા એવે ગુણે કરીને જ ેયુ� હોય તે
અનાિદ અ�ાન�પ જ ેમાયા તેથી છૂટે છે ને જ�મ મરણ થકી રિહત થાય છે ને આ�સ�ાને પામે છે. આટલું તો
પુ�ષ�ય�ે કરીને થાય છે અને પરમે�રની કૃપા પણ જ ેએવે લ�ણે યુ� હોય તે ઉપર જ થાય છે. અને �ારે
પરમે�રની કૃપા થાય �યાર ેએ ભગવાનનો એકાંિતક ભ� થાય છે. અને �ુિતએ ક�ું છે જ ે“िनरंजनः परमं
सा�मुपैित” એ �ુિતનો એ અથ� છે જ,ે અજંન જ ેમાયા તે થકી જ ેરિહત થયો તે ભગવાનના તુ�યપણાને પામે છે,
કહેતાં જમે ભગવાન શુભ અશુભ કમ� કરીને બંધાતા નથી, તેમ તે મુ� પણ શુભ અશુભ કમ� કરીને બંધાય નિહ. અને
જમે લ�મી� છે તે હેતે કરીને �ારકે તો ભગવાનના �વ�પમાં લીન થઈ �ય છે ને �ારકે તો નોખા ર�ાં થકા
ભગવાનની સેવામાં રહે છે તેમ તે ભ� પણ અિતશય હેતે કરીને ભગવાનને િવષે �ારકે તો લીન થઈ �ય છે અને
�ારકે તો મૂિત�માન થકો ભગવાનની સેવામાં રહે છે અને જમે ભગવાન �વતં� છે તેમ એ ભગવાનનો ભ� પણ
�વતં� થાય છે. આવી રીતની જ ેસામથ� તે તો ભગવાનની કૃપા થકી આવે છે.”

31. 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
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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.”

32. સારંગપુર ૧૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભજનનો કરનારો જ ે�વ તેની �િ� જમે જમે સૂ�મ થતી �ય છે તેમ તેમ
એને પરમે�રનું પરપણું જણાતું �ય છે અને ભગવાનનો મિહમા પણ અિધક અિધક જણાતો �ય છે. તે �ાર ેએ
ભ� પોતાને દેહ�પે માનતો હોય �યાર ેભગવાનને ��ત, �વ��, સુષુિ�ના સા�ી �ણે; અને �ાર ેપોતાને ��ત,
�વ��, સુષુિ� થકી પર માને �યાર ેભગવાન તે થકી પર ભાસે છે. પછી જમે જમે સૂ�મ �િ� થતી �ય તેમ તેમ
ભગવાનને પોતા થકી પર �ણતો �ય અને મિહમા પણ વધુ વધુ સમજતો �ય. અને પછી જમે જમે પોતાની વૃિ�
હેતે કરીને ભગવાન સંગાથે ચોટંતી �ય તેમ તેમ ઉપાસના સુધી �ઢ થતી �ય, �યાં ��ાંત છે- જમે સમુ� છે તેને િવષે
કીડી પણ જઈને પાણી પીવે અને ચરકલું પણ પીવે ને મનુ�ય, પશુ, ઘોડા, હાથી, તથા મોટા મોટા મગરમ��ય એ સવ�
સમુ�નું જળ પીને બિળયા થાય છે, પણ સમુ� લેશમા� ઓછો થતો નથી. અને જ ેજ ે�વનું જવેું જવેું મોટંુ ગજંુ હોય તે
તે �વ તે �માણે સમુ�નો મિહમા વધુ �ણે છે. વળી બીજંુ ��ાંત છે- જમે આકાશ છે તેને િવષે મ�છર ઊડે ને ચરકલું
ઊડે ને સમળા ઊડે ને સીચંાણો પણ ઊડે ને અનળ પ�ી પણ ઊડે ને ગ�ડ પણ ઊડે તો પણ એ સવ�ને આકાશ
અપારનો અપાર રહે છે અને જનેે પાંખને િવષે વધુ બળ હોય તે આકાશનો મિહમા વધુ �ણે છે અને પોતાને િવષે
�યૂનપણું સમજતો �ય છે. તેમ મરી�યાિદક ��પિતની પેઠે અ�પ ઉપાસનાવાળા ભ� તો મ�છર જવેા છે અને
��ાિદકની પેઠે તેથી અિધક ઉપાસનાવાળા ભ� તો ચરકલા જવેા છે અને િવરાટપુ�ષાિદકની પેઠે તેથી અિધક
ઉપાસનાવાળા ભ� તો સમળા જવેા છે અને �ધાનપુ�ષની પેઠે તેથી અિધક ઉપાસનાવાળા ભ� તો સીચંાણા જવેા
છે અને શુ� �કૃિતપુ�ષની પેઠે તેથી અિધક ઉપાસનાવાળા ભ� તો અનળપ�ી જવેા છે અને અ�રધામમાં રહેનારા
જ ેઅ�રમુ� તેની પેઠે તેથી અિધક ઉપાસનાવાળા ભ� તો ગ�ડ જવેા છે. અને એ સવ� ભ� જમે જમે વધુ વધુ
સામથ�ને પા�યા છે, તેમ તેમ ભગવાનનો મિહમા વધુ વધુ �ણતા ગયા છે; અને જમે જમે વધુ સામથ�ને પામતા ગયા
તેમ તેમ ભગવાનને િવષે �વામી સેવકપણાનો ભાવ પણ અિત �ઢ થતો ગયો છે. અને �ાર ેભજનનો કરનારો
�વ�પે હતો �યાર ેએ �વમાં ખ�ોત જટેલો �કાશ હતો. પછી જમે જમે ભગવાનનું ભજન કરતા કરતા આવરણ
ટળતું ગયું તેમ તેમ દીવા જવેો થયો. પછી મશાલ જવેો થયો, પછી અિ��ની �વાળા જવેો થયો, પછી દાવાનળ જવેો
થયો, પછી વીજળી જવેો થયો, પછી ચં�મા જવેો થયો, પછી સૂય� જવેો થયો, પછી �લયકાળના અિ�� જવેો થયો, પછી
મહાતજે જવેો થયો. એવી રીતે �કાશ પણ વૃિ�ને પા�યો અને સામથ� પણ વૃિ�ને પામી અને સુખ પણ વૃિ�ને
પા�યું. એવી રીતે ખ�ોતથી કરીને મહાતજે પય��ત આ�, મ�ય અને અંત જ ેભેદ ક�ા તે સવ� મુ�ના ભેદ છે. તે જમે
જમે અિધક િ�થિતને પામતા ગયા ને ભગવાનનો મિહમા અિધક �ણતા ગયા તેમ તેમ મુ�પણામાં િવશેષપણું
આવતું ગયું.” એમ કહીને �ી�મહારાજ ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને ઊ�યા. પછી આંબલીની ડાળખીને ઝાલીને
ઉગમણે મુખારિવંદે ઊભા ર�ા થકા બો�યા જ,ે “જમે પૂનમના ચં�માનું મંડળ હોય તે આહીથંી તો નાની થાળી જવેું
દેખાય છે, પણ જમે જમે એની સમીપે �ય તેમ તેમ મોટંુ મોટંુ જણાતું �ય. પછી અિતશય ઢંૂકડો �ય �યાર ેતો �િ�
પણ પહોચંી શકે નિહ, એવું મોટંુ જણાય. તેમ માયા�પી અંતરાય ટાળીને જમે જમે ભગવાનને ઢંૂકડંુ થવાય છે, તેમ
તેમ ભગવાનની પણ અિત અપાર મો�પ જણાતી �ય છે અને ભગવાનને િવષે દાસપણું પણ અિત �ઢ થતું �ય છે.”

33. કાિરયાણી ૧ ( para.5)

પછી ચૈત�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાન તો મન-વાણી થકી પર છે અને ગુણાતીત છે, તેને માિયક
એવા જ ેઇિ��યો-અંતઃકરણ તે કેમ પામે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ દેહ, ઇિ��યો ને અંતઃકરણ; તેને
�ણનારો જ ે�વ તે �ાર ેસુષુિ�માં લીન થાય છે �યાર ેએનાં ઇિ��યો અંતઃકરણ પણ સુષુિ�માં લીન થાય છે, �યાર ેતે
સમયમાં એ �વને ભગવાન �કાશે છે; અને �ાર ેસુષુિ�માંથી �વ��માં આવે છે, �યાર ેતે �વ�� સંબંધી જ ે�થાન,
ભોગ, િવષય અને �વ; એ સવ�ને ભગવાન �કાશે છે, અને ��તમાં પણ ભગવાન �કાશે છે. એવી રીતે �પપણે ને
અ�પપણે કરીને ર�ો જ ે�વ તેને ભગવાન �કાશે છે. અને �ધાનમાંથી મહ��વ થયું અને મહ��વમાંથી �ણ
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�કારનો અહંકાર થયો ને તે અહંકારમાંથી ઇિ��યો, દેવતા, પંચભૂત, પંચમા�ા એ સવ� થયા, તેમને પણ જ ેભગવાને
�કા�યાં છે અને એ સવ� ત�વે મળીને ર�યો એવો જ ેિવરાટ, તેને પણ ભગવાન �કાશે છે. અને એ સવ� �ાર ેમાયામાં
લીન થાય છે �યાર ેતે માયાને પણ ભગવાન �કાશે છે. એવી રીતે �વ અને ઈ�ર એ બેય �ાર ે�પપણે થાય છે �યારે
જ ેભગવાન �કાશે છે. અને �ાર ેએ �વ ને ઈ�ર બેય નામ�પ રિહત થકા સુષુિ�માં ને �ધાનમાં રહે છે �યાર ેપણ
જ ેભગવાન �કાશે છે, અને જ ેકાળ તે એ માયાિદક ત�વને નામ �પપણાને પમાડે છે ને અ�પપણાને પમાડે છે એવો
જ ેકાળ, તે કાળને પણ જ ેભગવાન �કાશે છે, એવા જ ેભગવાન તે જ ેતે એ ઇિ��યો અંતઃકરણે કરીને કેમ ���ામાં
આવે ? એ તમારો �� કે નિહ?” �યાર ેસૌએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એજ �� છે” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“એનો એમ ઉ�ર છે જ,ે એવા જ ેભગવાન તેને આ જગતની ઉ�પિ� અને િ�થિતનું કરવું છે તે કાંઈ પોતાના અથ� નથી,
કાં જ,ે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ ે- “बु�ी��यमनः �ाणान् जनानामसृज�भुः। मा�ाथ� च भवाथ� च �ा�नेऽक�नाय
च ।।” એ �ોકમાં એમ ક�ું છે જ,ે ‘સવ� જનનાં બુિ�, ઇિ��યો, મન અને �ાણ તેને ભગવાન જ ેતે સજૃતા હવા, તે
�વને િવષય ભોગને અથ� તથા જ�મને અથ� તથા લોકાંતરમાં જવાને અથ� તથા મો�ને અથ� સ�ૃાં છે.’ માટે આ
જગતની ઉ�પિ� કર ેછે તે પણ �વના ક�યાણને અથ� કર ેછે, અને િ�થિત કર ેછે તે પણ �વના ક�યાણને અથ� કર ેછે
અને �લય કર ેછે. તે પણ �વને અથ� કર ેછે; કાં જ,ે નાના �કારની સંસૃિતએ કરીને થા�ા જ ે�વ તેના િવ�ામને અથ�
�લય કર ેછે. એવી રીતે સવ� �કાર ે�વના િહતને અથ� �વ�યા� એવા જ ેભગવાન, તે જ ેતે �ાર ેકૃપા કરીને મનુ�ય
સરખા થાય છે �યાર ેજ ે�વ તે ભગવાનના સંતનો સમાગમ કર ેછે તે �વના ���ામાં કેમ ન આવે ? એ તો આવે જ.”
એમ �ી�મહારાજ ેક�ું.

34. કાિરયાણી ૮ ( para.3)

�યાર ેકોઈને એમ આશંકા થાય જ,ે “ભગવાન િનગુ�ણ�પે તો અિતસૂ�મ કરતા પણ સૂ�મ છે, અને સગુણ�પે તો
અિત�થૂળ કરતા પણ �થૂળ છે, �યાર ેએ બેય �પનું ધરના�ં જ ેભગવાનનું મૂળ �વ�પ તે કેવું છે ?” તો તેનો ઉ�ર એ
છે જ,ે “�કટ �માણ મનુ�યાકાર ેદેખાય છે એ જ ભગવાનનું સદાય મૂળ �વ�પ છે, અને િનગુ�ણપણું ને સગુણપણું એ
તો એ મૂિત�નું કોઈક અલૌિકક ઐ�ય� છે. જમે �ીકૃ�ણ ભગવાન �ા�ણના પુ�ને લેવા સા� અજુ�ન સિહત રથે બેસીને
ચા�યા તે લોકાલોક પવ�તને ઉ�લંઘીને માયાનું તમ આ�યું તેને સુદશ�ન ચ�ે કરીને કાપીને તેથી પર જ ે���ોિત તેને
િવષે ર�ા જ ેભૂમાપુ�ષ; તેની પાસેથી �ા�ણના પુ�ને લઈ આ�યા; �યાર ેતે રથ ને ઘોડા તે માિયક હતા ને �થૂળભાવે
યુ� હતા પણ તે �ીકૃ�ણ ભગવાનને યોગે કરીને અિતસૂ�મ અને ચૈત�ય�પે થઈને ભગવાનના િનગુ�ણ ��ધામને
પા�યા. એવી રીતે જ ે�થૂળ પદાથ�ને સૂ�મપણાને પમાડી દેવું એ �ીકૃ�ણ ભગવાનની મૂિત�ને િવષે િનગુ�ણપણું છે. અને
એ જ �ીકૃ�ણ ભગવાન તેણે પોતાની માતા જ ેયશોદા� તેને પોતાના મુખને િવષે અ�ાવરણે યુ� સમ� ��ાંડ
દેખા�યું અને વળી અજુ�નને પોતાની મૂિત�ને િવષે િવ��પ દેખા�યું અને અજુ�ન િવના જ ેબી� હતા તે તો સાડા�ણ
હાથની ભગવાનની મૂિત�ને દેખતા હતા. અને �ાર ેભગવાને વામનાવતાર ધય� �યાર ે�થમ તો વામન�પે દશ�ન
આ�યું, અને �ણ પગલા ધરતી બિળ પાસે �ીકૃ�ણાપ�ણ કરા�યા પછી એવું પોતાના �વ�પને વધાયુ�, જ ેસાત
પાતાળનું તો એક પગલું કયુ� અને આકાશમાં તો પોતાનું શરીર બધેય માઈ ર�ું અને બીજંુ પગલું ઊંચું મે�યું તેણે સાત
�વગ�ને વ�ધીને અંડકટાહ ફો�યું. એવું જ ેભગવાનનું મોટંુ �વ�પ થયું તેને બિળ રા�એ દીઠંુ અને બિળ િવના જ ેબી�
હતા તેણે તો જવેું વામન �વ�પ ભગવાને ધારણ કયુ� હતું તેવું ને તેવું દીઠંુ. એવી રીતે જ ેભગવાનને િવષે અિતશય
મોટાઈ થકી જ ેમોટાઈ દેખાય, એ ભગવાનની મૂિત�ને િવષે સગુણપણું �ણવું. જમે આકાશ છે તે શીતકાળે તથા
ઉ�ણકાળે વાદળાંએ રિહત હોય અને �ાર ેવષા�ઋતુ આવે �યાર ેઅસં�ય વાદળાંની ઘટાએ કરીને ભરાઈ �ય છે, તે
કાળે કરીને આકાશમાં વાદળાં ઊપજ ેછે ને પાછા લીન થઈ �ય છે, તેમ ભગવાન પોતાની ઈ�છાએ કરીને પોતામાંથી
િનગુ�ણ અને સગુણ �પ જ ેઐ�ય� તેને �કટ કરીને પાછંુ પોતાને િવષે લીન કર ેછે. અને એવા જ ેભગવાન તે મનુ�ય
જવેા જણાતા હોય પણ તેના મિહમાનો પાર કોઈ પામતો નથી. અને જ ેભ� એવી રીતે ભગવાનની મૂિત�માં
િનગુ�ણપણું ને સગુણપણું સમજ ેતે ભ�ને કાળ, કમ� અને માયા તે બંધન કરવાને સમથ� થતા નથી અને તેને આઠે
પહોર અંતરમાં આ�ય� ર�ા કર ેછે.”

35. 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
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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.”

36. કાિરયાણી ૧૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�� ઉ�ર કરો.” પછી મુિનએ માંહોમાંહી ઘણી વાર સુધી ��-ઉ�ર કયા�, તેમાં �થૂળ,
સૂ�મ અને કારણ એ �ણ શરીરનો િવચાર નીસય� તથા િવરાટ, સૂ�ા�ા અને અ�યાકૃત; એ �ણ શરીરનો િવચાર
નીસય�. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કારણ શરીર છે એ �વની માયા છે. તે જ કારણ શરીર તે �થૂળ સૂ�મ�પે
થાય છે, માટે �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ એ �ણ �વની માયા છે. તેમજ િવરાટ, સૂ�ા�ા અને અ�યાકૃત એ ઈ�રની
માયા છે. તે �વની કારણ શરીર�પ જ ેમાયા તે વ�સાર જવેી છે. તે કોઈ રીતે �વથી જુદી પડતી નથી. માટે �ારે
એ �વને સંતનો સમાગમ મળે ને તે સંતને વચને કરીને પરમે�રનું �વ�પ ઓળ�યામાં આવે ને તે પરમે�રના
�વ�પનું �યાન કર ેને તે પરમે�રના વચનને �દામાં ધાર,ે તેણે કરીને એ કારણ શરીર છે તે બળીને ખોખા જવેું થઈ
�ય છે. જમે આંબલીનું બીજ હોય ને તે બીજની છાલ બીજ સાથે અિત�ઢ ચોટંી હોય, પછી તેને �ાર ેઅિ��માં શેકે
�યાર ેતે છાલ દાઝીને ખોખા જવેી થઈ �ય ને પછી હાથમાં લઈને ચોળે તો જુદી થઈ �ય, તેમ ભગવાનનું �યાન ને
ભગવાનનું વચન તેણે કરીને કારણ શરીર શેકાઈને આંબલીના ફોતરાની પેઠે જુદંુ થઈ �ય છે. અને તે િવના બી�
કોિટ ઉપાય કર ેતોય પણ કારણ શરીર�પ જ ેઅ�ાન તેનો નાશ થતો નથી.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેવાતા� કરી.

37. લોયા ૪ ( para.2)

પછી અખંડાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “અનંતકોિટ ��ાંડ છે, તે ��ાંડને િવષે જવેી આ
��ાંડમાં વત�માન કાળે ભગવાનની મૂિત� છે, તેવી ને તેવી જ દેખાય છે કે નથી દેખાતી ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “ભગવાન પોતે પોતાના અ�રધામને િવષે સદા િવરાજમાન છે અને મૂળ માયામાંથી ઉપ�ા જ ેઅનંતકોિટ
�ધાનપુ�ષ તે થકી અનંતકોિટ ��ાંડ ઉપજ ેછે. પછી તે ભગવાન પોતાના અ�રધામમાં એક ઠેકાણે ર�ા થકા
પોતાની ઈ�છાએ કરીને તે અનંતકોિટ ��ાંડને િવષે પોતાના ભ�ને અથ� અનંત�પે દેખાય છે.”

38. લોયા ૪ ( para.3)

પછી વળી અખંડાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�ીકૃ�ણનારાયણ તો સદા મનુ�યાકૃિત છે ને તે ભગવાનનું �વ�પ
સવ�કાળે સ�ય છે; અને તે જ ભગવાન �ારકે મ��ય, ક�છ, વરાહ, નૃિસંહાિદક અનંત�પે કરીને ભાસે છે તે કેમ સમજવું
? અને વળી ��ાંડ ��ાંડ ��યે ક�યાણની રીિત તથા ભગવાનની મૂિત� તે એકસરખી છે કે જુદી જુદી છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનની મૂિત� તો સદા એકસરખી છે, તો પણ ભગવાન પોતાની મૂિત�ને �ાં જવેી
દેખાડી જોઇએ �યાં તેવી પોતાની ઇ�છાએ કરીને દેખાડે છે અને �ાં જટેલો �કાશ કરવો ઘટે �યાં તેટલો �કાશ કરે
છે. અને પોતે તો સદા િ�ભજુ છે તો પણ પોતાની ઈ�છાએ કરીને �ાંઈ ચાર ભજુ, �ાંઈ અ�ભજુ, �ાંઈ અનંત ભજુને
દેખાડે છે, તથા મ��ય-ક�છાિદક�પે કરીને ભાસે છે. એવી રીતે �ાં જવેું ઘટે �યાં તેવું �પ �કાશે છે અને પોતે તો સદા
એક�પે જ િવરાજમાન રહે છે. અને વળી એક ઠેકાણે ર�ા થકા અનંતકોિટ ��ાંડને િવષે અંતયા�મી�પે �યાપીને રહે
છે. જમે �યાસ� એક હતા તેણે શુક�ને સાદ કય� �યાર ે�થાવર-જંગમ સવ� �વમાં રહીને સાદ કય� અને શુક�એ
હંુકારો દીધો �યાર ેપણ �થાવર-જંગમ સવ� સૃિ�માં રહીને હંુકારો દીધો. એવી રીતે શુક� જવેા મોટા િસ� હોય તે પણ
જ ેસવ� જગતમાં �યાપવાને સમથ� થાય છે. તે તો ભગવાનના ભજનના �તાપે કરીને એવી યોગકળાને પા�યા છે. તો
પોતે ભગવાન પુ�ષો�મ તે તો યોગે�ર છે ને સવ� યોગકળાના િનિધ છે, તે એક ઠેકાણે ર�ા થકા અનંતકોિટ ��ાંડમાં
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પોતાની ઈ�છાએ કરીને �ાં જમે ઘટે �યાં તેમ ભાસે તેમાં શું કહેવું ? અને એ ભગવાનમાં એમ હોય તેનું શું આ�ય� છે
? કેમ જ,ે કોઈક ગોિડયો હોય તે તુ�છ માયાને �ણે છે તેમાં પણ લોકોને કેવું આ�ય� થાય છે ! ને તેની યથાથ� ખબર
પડતી નથી તો ભગવાનમાં તો સવ� યોગકળાઓ રહી છે, તે મહા આ�ય��પ છે. તેને �વ કેમ �ણી શકે ? માટે
ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે ‘આટલા ભગવાનની માયાને તયા� છે’ અને વળી એમ ક�ું જ,ે ‘કોઈ ભગવાનની માયાના બળને
પાર પા�યા નથી.’ તેણે કરીને એમ �ણવું જ,ે એ ભગવાનની યોગકળામાં ��ાિદક જવેાને કુતક�  થાય તો એ
ભગવાનની માયાના બળના પારને ન પા�યા કહેવાય. તે કુતક�  તે શું? તો જ,ે ‘એ ભગવાન તે કેમ એમ કરતા હશે ?’
અને ભગવાનને એમ સમજ ેજ,ે ‘એ તો સમથ� છે તે જમે કરતા હશે તે ઠીક કરતા હશે.’ એવી રીતે ભગવાનને િનદ�ષ
સમજ ેતો માયાને તયા� કહેવાય અને ક�યાણની રીિત તો એકસરખી છે; પણ ભજનારા જ ેપુ�ષ તેને િવષે ઉ�મ, મ�યમ
અને કિન�; એ �ણ �કારના ભેદ છે ને તેમની૨ ��ા અનંત �કારની છે, તેને યોગે કરીને ક�યાણના માગ�માં પણ
અનંત ભેદ થયા છે અને વ�તુગતે તો ક�યાણનો માગ� એક છે અને ભગવાનનું �વ�પ પણ એક જ છે અને તે ભગવાન
અિતસમથ� છે ને તે જવેો થવાને કાજ ેઅ�ર પય��ત કોઈ સમથ� થતો નથી, એ િસ�ાંત છે.”

39. લોયા ૧૦ ( para.8)

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

40. લોયા ૧૦ ( para.10)

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 જે
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.”

41. 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
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�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.”

42. લોયા ૧૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજને શુકમુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “�ીમદ્ ભાગવત તથા ભગવદ્ ગીતા એ આિદક જ ેસ�શા� તે થકી
અસ�પુ�ષ જ ેતે કેવી સમજણનું �હણ કર ેછે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર કરીએ છીએ જ,ે
અસ�પુ�ષની એમ સમજણ છે જ,ે આ િવ�ને િવષે �થાવર-જંગમ�પ એવી જ ે�ી-પુ�ષની સવ� આકૃિતઓ, તે જ ેતે
િવરાટ�પ એવા જ ેઆિદપુ�ષ નારાયણ તે થકી માયાએ કરીને ઊપ� છે, માટે એ સવ� આકૃિતઓ તે નારાયણની જ
છે. તે સા� જ ેમુમુ�ુ ક�યાણને ઈ�છતો હોય તેને �થમ પોતાનું મન વશ કરવું. તે મન જ ેતે �ીઓ તથા પુ�ષ�પ એવી
ઉ�મ-નીચ જ ેજ ેઆકૃિતઓ તેને િવષે આસ� થાય, �યાર ેતેને તે જ આકૃિતનું મનને િવષે �યાન કરવું, તો એને સ�
સમાિધ થાય; અને તે આકૃિતને િવષે જો મન દોષને ક�પે, તો તેમાં ��ની ભાવના લાવવી જ,ે ‘સમ� જગત તે ��
છે,’ એમ િવચાર કરીને તે સંક�પને ખોટો કરવો. એવી રીતે જ ેસ�શા�માંથી અનુભવનું �હણ કરવું તે અસ�પુ�ષની
સમજણ છે. અને એમ સમજવું એ એના મનનો અિત દુ� ભાવ છે અને એનું ફળ અંતકાળે ઘોરતમ નરક છે ને સંસૃિત
છે.”

43. લોયા ૧૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “મોટેરા મોટેરા પરમહંસ પર�પર ��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેગોપાળાનંદ �વામીએ ��ાનંદ
�વામીને �� પૂ�ો જ,ે “કેવો પુ�ષ હોય તેને દેશ, કાળ, િ�યા, સંગાિદકે કરીને પરાભવ ન થાય ને કેવો હોય તેને થાય
? અને સાંભ�યામાં તો એમ આવે છે જ,ે ‘��ાને પણ સર�વતીને દેખીને મોહ થયો ને િશવ�ને પણ મોિહનીને દશ�ને
કરીને મોહ થયો.’ માટે િવચારીને ઉ�ર કરો; કેમ જ ેએવા મોટાને પણ દેશકાળાિદકે કરીને પરાભવ થયો છે.” પછી
તેનો ઉ�ર ��ાનંદ�વામીએ કરવા માં�યો, પણ થયો નિહ. �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર એ છે જ,ે
નાડી �ાણ સંકેલાઈને િનિવ�ક�પ િ�થિતએ કરીને �ીનારાયણનાં ચરણારિવંદમાં ર�ો હોય, તો તુ�છ જવેો �વ હોય
તેને પણ દેશ, કાળ, સંગાિદકે કરીને પરાભવ ન થાય અને એવી રીતે ��ાિદક ર�ા હોય તો તેને પણ પરાભવ ન થાય.
અને એવી રીતે િ�થિત ન થઈ હોય ને દેહમાં વત�તા હોય તો બી� �વને પરાભવ થાય ને એવા મોટા જ ે��ાિદક તેને
પણ થાય. અને એમ ન હોય તો, “त�ृ�सृ�सृ�ेषु कोऽ�ख��तधीः पुमान् । ऋिषं नारायणमृते योिष��ेह मायया ।।”
એ �ોકનો અથ� ઠીક બેસે નિહ. માટે એને િવષે ર�ા થકા તો એક નારાયણઋિષને પરાભવ ન થાય અને બીજો તો ગમે
એવો મોટો હોય ને તે જો નારાયણના ચરણારિવંદને િવષે િનમ�� ન રહે, તો તેને પરાભવ થાય; અને જો િનમ�� રહે તો
ન થાય. એવી રીતે અમે અમારા અંતરમાં અચળ િસ�ાંત કરી રા�યો છે. અને તે ભાગવતમાં ક�ું છે જે
“एतदीशनमीश� �कृित�थोऽिप तद्गुणैः । न यु�ते सदा��थैय�था बु���दा�या ।।” તથા ભગવાને ક�ું છે જ,ે “दैवी
�ेषा गुणमयी मम माया दुर�या ।। मामेव ये �प��े मायामेतां तर�� ते ।।” એવી રીતે માયાએ કરીને િનલ�પપણું તે
એક નારાયણને જ છે અથવા તે નારાયણને િનિવ�ક�પપણે પા�યો હોય તેને પણ પરાભવ ન થાય અને સિવક�પપણે
જો નારાયણને પા�યો હોય તો તે ગમે તેવો મોટો હોય તેને પણ પરાભવ થાય.”

44. 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
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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.’

45. લોયા ૧૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પોતાની મેળે બો�યા જ,ે “જુવોને, ભગવાનની માયાનું બળ કેવું છે ! જણેે કરીને િવપરીતપણું ઘણું
થાય છે; કેમ જ,ે �થમ કેવો સારો જણાતો હોય ને પછી અિતશય ભૂંડો થઈ �ય છે !” એમ કહીને પછી વળી પરમહંસ
��યે બો�યા જ,ે “આજ તો �� પૂછો તો વાતા� કરીએ.” �યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! �થમ સારો
હોય ને �તુિત કરતો હોય અને તેનો તે પાછો િનંદા કરવા માંડે છે; માટે સૂઝે એવો દેશ, કાળ, િ�યા, સંગ િવષમ થાય તો
પણ સારો ને સારો જ રહે, પણ કોઈ રીતે િવપરીત મિત થાય નિહ; તે શાણે કરીને થાય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “જનેે દેહનો અનાદર હોય ને �ઢ આ�િન�ા હોય ને પંચિવષયમાં વૈરા�ય હોય અને ભગવાનનો માહા��યે સિહત
યથાથ� િન�ય હોય, એવાને સૂઝે એવું દેશકાળાિદકનું િવષમપણું થાય તો પણ એની મિત અવળી થાય નિહ; અને જે
દેહાિભમાની હોય ને પંચિવષયનો અિતશય અભાવ ન થયો હોય, તેને �ાર ેસંત એ િવષયનું ખંડન કર,ે �યાર ેતે સંત
મોટેરા હોય તેનો પણ અભાવ આવે ને ભગવાનનો પણ અભાવ આવે. અને ભગવાનનો તો યથાથ� િન�ય હોય તો પણ
જો પંચિવષયનો અ�યંત અભાવ ન થઈ ગયો હોય ને તેની આસિ� હોય ને તે િવષયનું મુ�ાનંદ �વામી જવેા ખંડન
કર ેતો તેનું માથું શ�ે કરીને મુકાવી દે એવો �ોહ કર.ે”

46. લોયા ૧૭ ( para.5)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! એ પંચિવષયનો અભાવ કેમ થાય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “િવષયનો અભાવ થયાનું મુ�ય સાધન તો પરમે�રનું માહા��ય છે ને તે પછી આ�િન�ા ને વૈરા�ય છે. તે
માહા��ય તે શું ? તો ‘જ ેભગવાનની બીકે કરીને ઈ�� વષ� છે; સૂય�, અિ��, ચં�મા �કાશ કર ેછે; પૃ�વી સવ�ને ધારી રહી
છે; સમુ� મયા�દા નથી લોપતો; ઔષિધઓ ઋતુને પામીને ફળે છે; અને જ ેભગવાન જગતની ઉ�પિ�-િ�થિત-�લયને
કર ેછે; અને જનેી શિ� કાળ છે, માયા છે, પુ�ષ છે, અ�ર છે.’ એવી રીતે જ ેભગવાનની મો�પને સમજતો હોય તેને
જગતમાં એવું શું પદાથ� છે, તે બંધન કર ે? તે કામ, �ોધ, લોભ, માન, ઈ�યા�, �વાદ, સૂ�મ વ�, ધન, �ી તથા જ ેજે
પંચિવષય સંબંધી પદાથ� તે એને કોઈ બંધન કર ેનિહ, કાં જ,ે એણે તો સવ�નું પિરમાણ કરી રા�યું છે જ,ે ‘ભગવાન તે
આવા છે ને આવો એ ભગવાનનાં ભજન-�મરણ, કથાવાતા�ને િવષે માલ છે અને અ�ર તે આવું છે ને આવું એ અ�ર
સંબંધી સુખ છે તથા ગોલોક, વૈકંુઠ, �ેત�ીપ સંબંધી સુખ તે આવું છે, તથા �કૃિતપુ�ષ સંબંધી સુખ તે આવું છે અને
��લોક સંબંધી સુખ તે આવું છે ને �વગ�નું સુખ તે આવું છે તથા રા�ાિદકનું સુખ તે આવું છે. એવી રીતે એ સવ�ના



8/5/2019 માયા

localhost/save%5d/માયા.php 20/38

સુખનું અનુમાન કરીને અને ભગવાનના સુખને સવ�થી અિધક માનીને જ ેભગવાનને િવષે જોડાણો હોય તેને એવું કયું
પદાથ� છે તે ભગવાનના ચરણારિવંદથી પાડે ? કોઈ ન પાડે. જમે પારસમિણ હોય તે કોઈક લોઢાને અડીને તેનું સોનું
થયું; તે સોનું પાછંુ પારસમિણનું કયુ� પણ લોઢંુ થાય નિહ; તેમ એવું જણેે ભગવાનનું માહા��ય ���ું છે તે ભગવાનનો
પા�યો પણ તે ભગવાનના ચરણારિવંદથી પડે નિહ, તો શું બીજ ેપદાથ� કરીને એ પડે ? ન પડે.

47. પંચાળા ૧ ( para.3)

�યાર પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તમારો સવ�નો તો એ િવચાર સાંભ�યો, પણ હવે અમે જ ેિવચાર કય� છે તે
કહીએ છીએ. જમે કોઈકનો કાગળ પરદેશથી આ�યો હોય, તેને વાંચીને તે કાગળના લખનારાની જવેી બુિ� હોય,
તેવી જણાય આવે છે. તથા જમે પાંચ પાંડવ, �ૌપદી, કંુતા� તથા �િ�મણી, સ�યભામા, �ંબવતી આિદક ભગવાનની
પટરાણીયો તથા સાંબ જ ેભગવાનનો પુ� ઈ�યાિદક ભ�ના �પ તથા વચન તે શા�માં લ�યાં છે; તે શા�ને �વણે
કરીને તેમનાં �પનું �માણ તે દશ�ન જવેું જ થાય છે તથા તેમનાં વચને કરીને તેમની બુિ�નું �માણ થાય છે. તેમ
પુરાણ-ભારતાિદક �ંથે કરીને એમ સાંભ�યામાં આવે છે જ,ે ભગવાન જ ેતે આ જગતની જ ેઉ�પિ�, િ�થિત અને �લય
તેના કતા� છે ને સદા સાકાર છે અને જો સાકાર ન હોય તો તેને િવષે કતા�પણું કહેવાય નિહ. અને જ ેઅ�ર�� છે તે તો
એ ભગવાનને રહેવાનું ધામ છે. એવા િદ�યમૂિત�, �કાશમય ને સુખ�પ જ ેભગવાન તે જ ેતે �લયકાળે માયામાં કારણ
શરીર સિહત લીન હતા જ ે�વ, તેમને ઉ�પિ�કાળે બુિ�, ઇિ��યો, મન અને �ાણને આપે છે; તે શાને અથ� આપે છે ?
તો ઉ�મ, મ�યમ અને કિન� જ ેિવષય તેના ભોગને અથ� ને મો�ને અથ� આપે છે.

48. પંચાળા ૩ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેઆ�ા કરી જ,ે “કીત�ન ગાઓ.” પછી, ‘સખી આજ મોહન દીઠા ર ેશેરીએ આવતા ર’ે એ કીત�ન
પરમહંસ ગાવા લા�યા. �યાર ેવળી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે કીત�ન રાખો, અને કીત�ન ગાયા તેમાં હેત બહુ છે. તે
હેતનો અમે િવચાર કય� જ,ે ‘હેત મોટી વાત છે અને હેતે કરીને ભગવાનને ભજવા એ ઠીક છે’ પણ સારી પેઠે િવચારીને
જોયું �યાર ેએમ જણાણું જ,ે ‘હેત છે તે જ ભગવાનની માયા છે.’ કેમ જ,ે �ીઓ પર�પર બોલતી હોય, જોતી હોય,
�પશ� કરતી હોય, તેમાં બી� રીતનું હેત છે; અને પુ�ષ હોય ને પર�પર બોલે, જુવે, �પશ� કર ેતેમાં પણ બી� રીતનું
હેત છે; અને પુ�ષ જ ેતે �ીને જોતો હોય ને આિલંગન કરતો હોય, તેની વાતા� સાંભળતો હોય, તેનો સુગંધ લેતો હોય ને
તેની વાતા� કરતો હોય તેને િવષે જવેું હેત થાય છે ને તે �ીમાં પુ�ષનું મન આકષ�ણ થઈ �ય છે તેવું પુ�ષને પુ�ષમાં
નથી થતું; તથા �ી હોય ને પુ�ષને જોતી હોય, આિલંગન કરતી હોય, ઈ�યાિદક પુ�ષના સંબંધે કરીને �ીને હેત જવેું
પુ�ષમાં થાય છે ને તેનું મન પુ�ષમાં સમ�પણે ખ�ચાઈ �ય છે તેવું �ીને �ીમાં નથી થતું. માટે જ ેથકી જગતનો
�વાહ છે ને જ ે�વને સંસૃિત ને બંધનની કરનારી છે એવી જ ેભગવાનની માયા તે જ હેત�પે છે. પછી એમ િવચાર
થયો જ,ે ‘શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ; એ જ ેપંચિવષય છે તે બીજ ેઠેકાણેથી િમ�યા કરીને એક ભગવાનમાં જ
આ�યંિતક સુખ �ણીને જો�યા હોય તે તો ઠીક છે, તે માયા નથી.’ પછી વળી તેમાં પણ િવચાર થયો જ,ે એ પણ ઠીક
નિહ; કાં જ,ે ભગવાનનાં �પ કરતા અિધક �પ, અિધક �પશ�, અિધક રસ, અિધક ગંધ, અિધક શ�દ તે બી�ને િવષે
જણાય તો ભગવાનને મૂકીને તેને િવષે હેત થઈ �ય. જમે સોળ હ�ર ને એકસો જ ે�ીકૃ�ણભગવાનની �ીઓ હતી તે
જ�મા�તર ેઅ�સરાઓ હતી. તેમણે ��ા પાસે વર મા�યો જ ે‘હે મહારાજ ! અમે દેવ, દૈ�ય અને મનુ�ય એ સવ�નો �પશ�
કય� છે, પણ જ ેનારાયણ પુ�ષ છે તેનો પિતભાવે �પશ� નથી કય�; માટે એવી કૃપા કરો જ,ે એ અમારા પિત થાય.’
પછી ��ાએ ક�ું જ,ે ‘તમે તપ કરો, તમારા પિત નારાયણ થશે.’ �યાર ેતેમણે ઘણું તપ કયુ�. પછી તેમની ઉપર
અ�ાવ� ઋિષ તથા નારદમુિન તે પણ �સ� થયા ને વર આ�યો જ,ે ‘તમારા પિત નારાયણ થશે.’ એવી રીતે જ�મા�તરે
ઘણુંક તપ કરીને �ીકૃ�ણ ભગવાનને પામી હતી, પણ જો ભગવાન કરતા સાંબને િવષે અિધક �પ દીઠંુ તો તેમાં મોહ
પામી. માટે જનેી એક મિત રહેતી ન હોય તેને પંચ ઇિ��યોના િવષયના સુખ સંબંધે કરીને ભગવાનમાં �ીિત કરવી તે
ઠીક નિહ; અને જનેી મિત એકની એક િન�તક�પણે ર�ા કર ેતેને તો ઠીક છે. અને જનેે બુિ� હોય તેને ભગવાનમાં હેત
કેમ કરવું ? તો જ ેચોિવશ ત�વ છે તે થકી પોતાના �વને પૃથક્ �ણવો, ને તે �વને િવષે ખૂંતીને રહી જ ેપંચ
ઇિ��યોની વૃિ�યો તેને ઉખાડી નાખીને ઇિ��યોની વૃિ� િવના �વસ�ાપણે ર�ાં થકા િનગુ�ણપણે કરીને જટેલું
ભગવાનમાં હેત થાય તેટલું કરવું. તે િનગુ�ણપણું તે શું ? જ ેદશ ઇિ��યો તે રજોગુણની સંપિ� છે અને અંતઃકરણ ને
દેવતા તે સ�વ ગુણની સંપિ� છે અને પંચભૂત ને પંચિવષય તે તમોગુણની સંપિ� છે; તે એ �ણ ગુણની સંપિ�ઓ ને
�ણ ગુણ તેને પૃથક્ માનીને કેવળ �વસ�ાએ કરીને રહે તેને િનગુ�ણ કહીએ. એવા િનગુ�ણ થઈને ભગવાનમાં હેત
કરવું. તે ક�ું છે જ,ે ‘नैगु���था रम�े � गुणानुकथने हरेः’ તથા “प�रिन�तोऽिप नैगु�� उ�म�ोकलीलया । गृहीतचेता
राजष� आ�ानं यदधीतवान् ।।”

49. પંચાળા ૭ ( para.2)
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અને �ી�મહારાજ િન�યાનંદ �વામી પાસે �ીમદ્ ભાગવતના �થમ �કંધની કથા કરાવતા હતા, તેમાં ‘ज�ा�� यतः’
એ �ોક �થમ આ�યો, તેનો અથ� કય�; �યાર ે‘य� ि�सग� मृषा’ એવું જ ે�ોકનું પદ તેનો અથ� પોતે �ી�મહારાજ
કરવા લા�યા જ,ે “ માયાના �ણ ગુણનો સગ� જ,ે પંચભૂત, ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને દેવતા; તે ભગવાનના �વ�પને
િવષે િ�કાળમાં છે જ નિહ.’ એમ સમજ ેતથા એ �ોકનું પદ જ,ે ‘धा�ा �ेन सदा िनर�कुहकम्’ કે’તાં ધામ જ ેપોતાનું
�વ�પ તેણે કરીને ટા�યું છે એ માયાના સગ��પ કપટ જણેે એવું ભગવાનનું પરમ સ�ય�વ�પ છે. તે આ�યંિતક
�લયને અંતે અ�રધામને િવષે જવેું ભગવાનનું �વ�પ અનંત ઐ�ય�-તજે ેયુ� છે, તેવું ને તેવું જ ��ય� મનુ�ય�પ
ભગવાનને િવષે �ણવું; તેણે ત�વે કરીને ભગવાનને ���ા કહેવાય. અને એ જ ��ય� ભગવાનને મૂઢ �વ છે તે
માિયક �િ�એ કરીને જુએ છે, �યાર ેપોતા જવેા મનુ�ય દેખે છે અને જમે પોતે જ��યો હોય, બાળક થાય, યુવા થાય,
વૃ� થાય ને મરી �ય; તેમ જ ભગવાનને પણ �ણે છે. અને �ાર ેભગવાનના એકાંિતક સાધુના વચનને િવષે િવ�ાસ
લાવીને િન�કપટભાવે કરીને ભગવાનનાં ચરણકમળને ભજ ેછે, �યાર ેએની માિયક �િ� મટે છે; તે પછી એની એ જે
ભગવાનની મૂિત� તેને પરમ ચૈત�ય સત્-િચત્-આનંદમય �ણે છે તે પણ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે “स वेद धातुः पदवी ं
पर� दुर�वीय�� रथा�पाणेः । योऽमायया संततयानुवृ�ा भजेत त�ादसरोजग�म् ।।” અને એ ભગવાનને િવષે જે
બાળક-યુવાન-વૃ�પણું દેખાય છે તથા જ�મ-મરણપણું દેખાય છે, તે તો એની યોગ માયાએ કરીને દેખાય છે, પણ
વ�તુગ�યે તો ભગવાન જવેા છે તેવા ને તેવા જ છે. જમે નટિવ�ાવાળો હોય તે શ� બાંધીને આકાશમાં ઇ��ના શ�ુ જે
અસુરના યો�ા તે સાથે વઢવા �ય છે. પછી કટકા થઇને હેઠો પડે ને તે પછી તે કટકાને ભેગા કરીને તે નટની �ી બળી
મર.ે પછી થોડીક વાર ેતે નટ પાછો આકાશમાંથી હિથયાર બાંધીને જવેો હતો તેવો ને તેવો જ આવે ને રા� પાસે મોજ
માગે ને કહે જ,ે ‘મારી �ી લાવો.’ એવી રીતની જ ેનટની માયા તે પણ ક�યામાં કોઈને આવતી નથી, તો ભગવાનની
યોગ માયા ક�યામાં કેમ આવે ? અને જ ેનટની માયાને �ણતો હોય તે તો એમ �ણે જ,ે ‘એ નટ મય� પણ નથી ને
બ�યો પણ નથી, જવેો છે તેવો ને તેવો જ છે.’ તેમ ભગવાનના �વ�પને જ ેત�વે કરીને સમજતો હોય તે તો ભગવાનને
અખંડ અિવનાશી જવેા છે તેવા જ સમજ.ે જમે �ીકૃ�ણ ભગવાને દેહ મૂ�ો, �યાર ેએ ભગવાનની પ�ીઓ જે
�િ�મણી આિદક હતી, તે એ ભગવાનના દેહને લઇને બળી મરી; �યાર ેઅ�ાની હતા તેણે તો એમ ���ું જ,ે ‘હવે એ
નાશ થઇ ગયા.’ અને જ ે�ાની હતા તેણે તો એમ ���ું જ,ે ‘અહીથંી અંતધા�ન થઇને બીજ ેઠેકાણે જણાણા છે.’ એમ
ભગવાનને અખંડ સમજ.ે તે પોતે �ીકૃ�ણે ક�ું છે જ,ે “अवजान�� मां मूढा मानुषी ंतनुमाि�तम् । परं भावमजान�ो मम
भूतमहे�रम् ।।” માટે મૂખ� હોય તે જો ભગવાનને સાકાર સમજ,ે તો કેવળ મનુ�ય જવેા જ સમજ ેઅને જો િનરાકાર
સમજ ેતો બી� આકારને જમે માિયક �ણે, તેમ ભગવાનના આકારને પણ માિયક �ણે અને અ�પ એવું ભગવાનનું
�વ�પ ક�પે; માટે એ બે �કાર ેમૂખ�ને તો અવળું પડે છે. અને જો ભગવાનને આકાર ન હોય તો �ાર ેઆ�યંિતક �લય
હતો �યાર ે�ુિતએ એમ ક�ું જ,ે ‘स ऐ�त’ કહેતા તે ભગવાન જ ે‘તે જોતા હવા.’ �યાર ેજો જોયું તો એ ભગવાનનું ને�,
�ો�ાિદક અવયવે સિહત સાકાર એવું િદ�ય �વ�પ જ હતું. અને વળી એમ પણ ક�ું છે જ,ે ‘पु�षेणा�भूतेन
वीय�माध� वीय�वान्’ એવી રીતે પુ�ષ�પે થઇને એ પુ�ષો�મ તેણે માયાને િવષે વીય�ને ધારણ કયુ�, �યાર ેએ ભગવાન
�થમ જ સાકાર હતા. અને એ જ ેપુ�ષો�મનારાયણ તે કોઈ કાય�ને અથ� પુ�ષ�પે થાય છે �યાર ેએ પુ�ષ છે તે
પુ�ષો�મના �કાશમાં લીન થઇ �ય છે ને પુ�ષો�મ જ રહે છે. તેમ જ માયા�પે થાય છે, �યાર ેમાયા પણ
પુ�ષો�મના તજેમાં લીન થઇ �ય છે ને તે �પે ભગવાન જ રહે છે. અને પછી એ ભગવાન મહ��વ�પે થાય છે ને તેમ
જ મહ��વમાંથી થયા જ ેબી� ત�વ તે �પે થાય છે અને પછી તે ત�વનું કાય� જ ેિવરાટ તે �પે થાય છે તથા તે
િવરાટપુ�ષથી થયા જ ે��ાિદક તે �પે થાય છે તથા નારદ સનકાિદક �પે થાય છે. એવી રીતે અનેક �કારના કાય�ને
અથ� જનેે જનેે િવષે એ પુ�ષો�મ ભગવાનનો �વેશ થાય છે, તેને તેને પોતાના �કાશે કરીને લીન કરી નાંખીને પોતે જ
તે �પે કરીને સવ��કષ�ણપણે િવરાજમાન થકા રહે છે અને જનેે િવષે પોતે િવરાજમાન રહે છે; તેના �કાશને પોતે
ઢાંકીને પોતાનો �કાશ �કટ કર ેછે. જમે અિ�� લોઢાને િવષે આવે છે, �યાર ેલોઢાનો જ ેશીતળ ગુણ ને કાળો વણ� તેને
ટાળીને પોતે પોતાના ગુણને �કાશ કર ેછે; તથા જમે સૂય� ઉદય થાય છે, �યાર ેતેના �કાશમાં સવ� તારા ચં�માિદકનાં
તજે લીન થઇ �ય છે ને એક સૂય�નો જ �કાશ રહે છે; તેમ એ ભગવાન જનેે જનેે િવષે આવે છે, �યાર ેતેના તજેનો
પરાભવ કરીને પોતાના �કાશને અિધકપણે જણાવે છે. અને જ ેકાય�ને અથ� પોતે જમેાં �વેશ કય� હતો તે કાય� કરી
ર�ા કેડે તેમાંથી પોતે નોખા નીસરી �ય છે, �યાર ેતો તે પંડે જવેો હોય તેવો રહે છે. અને તેમાં જ ેઅિધક દૈવત જણાતું
હતું તે તો પુ�ષો�મ ભગવાનનું હતું; એમ �ણવું.”

50. 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
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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.

51. ગઢડા મ�ય ૪ ( para.5)

પછી ��ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એમ �ણીએ છીએ તો પણ અખંડ િચંતવન રહેતું નથી, એનું શું કારણ છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક તો અખંડ િચંતવન થાય એવી ��ા જોઈએ અને �ાર ેએવી ��ા ન હોય, �યારે
તેટલું માહા��ય ���ામાં પણ ઓ�પ છે અને �ાર ેમાહા��ય ���ામાં ઓ�પ છે, �યાર ેભગવાનના �વ�પના
િન�યમાં પણ એટલી ઓ�પ છે. માટે જો ભગવાનના �વ�પનું માહા��ય તથા ��ા હોય, તો અખંડ િચંતવન થાય.
તે માહા��ય એમ �ણવું જ,ે ‘ભગવાન તો જવેા �કૃિતપુ�ષ થકી પર છે તેવા ને તેવા જ �કૃિતપુ�ષમાં આ�યા છે, તો
પણ �તાપે યુ� છે અને �કૃિતપુ�ષનું કાય� જ ે��ાંડ તેને િવષે આ�યા છે, તો પણ ભગવાન તેવા ને તેવા �તાપે યુ�
છે, પણ ભગવાનની મૂિત�ને િવષે કોઈ રીતે માયાનો લેશ અડતો નથી. જમે અ�ય ધાતુ છે ને સોનું પણ છે, તેને ભેળા
કરીને પૃ�વીમાં દાટે તો સોના િવના અ�ય ધાતુ છે, તે સવ� ઘણે કાળે કરીને ધૂ�ય ભેળા ધૂ�ય થઈ �ય અને સોનું હોય તે
તો જમે પૃ�વીમાં રહે તેમ વૃિ� પામે પણ ઘટે નિહ. તેમ ભગવાન અને બી� જ ે��ાિદક દેવ તથા મુિન તે કાંઈ સરખા
નથી; કેમ જ,ે �ાર ેિવષય�પી ધૂ�યનો યોગ થાય, �યાર ેભગવાન િવના બી� ગમે તેવા મોટા હોય તો પણ િવષયમાં
એકરસ થઈ �ય અને ભગવાન તો મનુ�ય જવેા જણાતા હોય તો પણ એને માિયક પદાથ� બાધ કરવાને સમથ� થાય
નિહ અને ગમે તેવા િવષય હોય તો તેમાં કોઈ િદવસ લોપાય નિહ. એવું ભગવાનનું અલૌિકક સામ�ય� છે.’ એમ
ભગવાનનું માહા��ય �ણે તો તેને ભગવાનનું અખંડ િચંતવન થાય. અને �ાં સુધી િવષયનો લીધો લેવાય �યાં સુધી એ
ભ�ે ભગવાનનો અલૌિકક મિહમા ���ો જ નથી. અને જો ઉ�વ� હતા, તેને ભગવાને એમ ક�ું જ,ે ‘હે ઉ�વ! હંુ
થકી અણુમા� �યૂન નથી.’ તે શા માટે જ,ે ઉ�વ�એ અલૌિકક ભગવાનનું માહા��ય ���ું હતું ને પંચિવષયના લીધા
લેવાતા નહોતા. અને જનેે ભગવાનનો મિહમા સમ�ય છે તેને રા� હોય અથવા ભીખ માગી ખાય, તે બેય સરખું વત�;
અને બાળક �ી અને સોળ વષ�ની �ી અને એશંી વષ�ની �ી, તે સવ�માં સરખો ભાવ વત�; અને જ ેજ ેસંસારમાં સા�-
નરસું પદાથ� હોય તે સવ�માં સરખી ભાવના રહે પણ સારા પદાથ�માં પતંિગયાની પેઠે અ�ંઈ �ય નિહ; અને ભગવાન
િવના બી� કોઈ પદાથ�માં લોભાય નિહ, એક ભગવાનની મૂિત�માં જ લોભાય. અને એવી રીતે જ ેવત�તો હોય તે ભ�
ગમે તેવા મોટા િવષય હોય તેમાં બંધાય નિહ; અને જો એવો મમ� ન સમ�યો હોય તો ફાટી લંગોટી તથા તુંબડી
તેમાંથી પણ મનને ઉખેડવું મહામુ�કેલ છે. માટે આવી રીતે ભગવાનની મૂિત�નું માહા��ય ���ા િવના બી� કોિટ
સાધન કર ેતો પણ ભગવાનની મૂિત�નું અખંડ િચંતવન થતું નથી અને જ ેભગવાનના �વ�પનો મિહમા �ણે છે, તેને જ
ભગવાનનું અખંડ િચંતવન થાય છે.”

52. 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,



8/5/2019 માયા

localhost/save%5d/માયા.php 23/38

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.

53. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.6)

માટે �ીકૃ�ણ ભગવાન મનુ�ય જવેા જણાતા હતા, તો પણ અ�રાતીત કૈવ�ય મૂિત� જ છે. અને ભગવાન જ ેમનુ�ય દેહ
ધર ેછે, તે ભગવાનની મૂિત�નું જ ે�યાન કર ે�યાર ેએ �યાનના કરનારાને એ મૂિત� તજેોમય એવી અ�રધામને િવષે
કૈવ�ય�વ�પે ભાસે છે અને �યાનના કરનારાનો જ ે�વ તે માયાને તર ેછે અને પરમપદને પામે છે. માટે ભગવાન તો
મનુ�યદેહ ધારણ કર ેછે, તો પણ કૈવ�ય�પે જ છે અને તે ભગવાન જ ેજ�યામાં િવરાજતા હોય તે જ�યા પણ િનગુ�ણ છે
અને તે ભગવાનનાં વ�, અલંકાર તથા વાહન તથા પિરચયા�ના કરનારા સેવક તથા ખાનપાનાિદક જ ેજ ેપદાથ�
ભગવાનના સંબંધને પામે છે તે સવ� િનગુ�ણ છે. એવી રીતે જણેે ભગવાનનું �વ�પ ���ું, તેને અમારી પેઠે જ
પંચિવષયમાં �ાંઈ �ીિત રહેતી નથી ને તે �વતં� થાય છે.

54. ગઢડા મ�ય ૧૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કીત�ન ગાવવા રહેવા �ો, ��-ઉ�ર કરીએ.” પછી સવ� મુિન બો�યા જ,ે “ઘણું સા�
મહારાજ !” પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનનું �વ�પ છે, તેને કોઈક ભ� તો માયાના ચોિવશ ત�વે
સિહત સમજ ેછે અને કોઈક ભ� તો માયાના ત�વે રિહત કેવળ ચૈત�યમય ભગવાનનું �વ�પ સમજ ેછે; એ બે
�કારના ભ� છે, તેમાં કેની સમજણ ઠીક છે ને કેની સમજણ ઠીક નથી?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જે
ભગવાનને િવષે માિયક ચોિવશ ત�વ સમજ ેએની સમજણ ઠીક નથી અને ભગવાનનું �વ�પ માયાના ત�વે કરીને
રિહત કેવળ ચૈત�યમય સમજ ેતેની સમજણ ઠીક છે.”

55. ગઢડા મ�ય ૧૭ ( para.8)

અને પુ�ષો�મ ભગવાન છે, તે સવ� �ે��ના �ે�� છે, તો પણ િનિવ�કાર છે અને માયા આિદક જ ેિવકારવાન પદાથ�
તેનો િવકાર પુ�ષો�મ ભગવાનને અડતો નથી અને જ ેઆ�િન� પુ�ષ છે, તેને પણ �થૂળ, સૂ�મ અને કારણના
િવકાર નથી અડતા, તો પુ�ષો�મ ભગવાનને ન અડે એમાં શું કહેવું ? ભગવાન તો િનિવ�કારી ને િનલ�પ જ છે. એવી
રીતે જ ેભગવાનના �વ�પને સમજ ેતે ભગવાનનો ભ� િ�થત�� �ણવો. જમે પોતાના આ�ાને િવષે જનેે િ�થિત
હોય તે પણ િ�થત�� કહેવાય છે, તેમ જનેે ભગવાનના �વ�પને િવષે કોઈ �તનો ઘાટ ન હોય અને જમે ભગવાનનું
સમથ�પણું હોય ને તેનું ગાન કર,ે તેમ જ અસમથ�પણું હોય તેનું પણ ગાન કર ેઅને જમે ભગવાનનું યો�ય ચિર� હોય તેનું
ગાન કર,ે તેમ જ જ ેઅયો�ય જવેું ચિર� જણાતું હોય તેનું પણ ગાન કર,ે પણ ભગવાનના ચિર� િવષે યો�ય-અયો�ય
એવો ઘાટ ઘડે નિહ, એવો જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને પુ�ષો�મના �વ�પને િવષે િ�થત�� �ણવો. અને જનેે
એવી પુ�ષો�મના �વ�પને િવષે �ઢ િન�ા થઈ તેને એથી ઉપરાંત બીજંુ કાંઈ સમજવાનું ર�ું નથી.”

56. ગઢડા મ�ય ૧૮ ( para.3)

અને શુ�ક વેદાંતી છે, તે તો એમ સમજ ેછે જ,ે ‘�� છે તે જ �વ�પ થયા છે અને જમે સૂય�નું �િતિબંબ છે તેમ �� તે
�વ�પ છે.’ માટે �ાર ેએમ સમ�ય જ,ે ‘હંુ �� છંુ.’ �યાર ેએને કાંઈ સાધન કરવું ર�ું નિહ. અને �ાર ેપોતે
પરમે�ર થયા �યાર ેહવે ભજન પણ કોઈનું કરવું ર�ું નિહ; એમ માનીને પછી પાપ કરતા પણ બીવે નિહ. અને મનમાં
એમ સમજ ેજ,ે ‘આપણે િનગુ�ણ માગ�ને પા�યા છીએ માટે આપણે ફરીને જ�મ નિહ ધરવો પડે.’ પણ એ શુ�ક વેદાંતી
એટલો તપાસ કરતા નથી જ,ે માયા પર જ ેિનગુ�ણ ��, તેને પણ એની સમજણે કરીને જ�મ મરણ ઠેરાણું; કેમ જ,ે એ
એમ કહે છે જ,ે ‘�� છે તે જ �થાવર-જંગમ �પ થયા છે,’ �યાર ેજ ે�વ હોય, તેને માથે તો જ�મ મરણ હોય, તે જ
જ�મ મરણ ��ને માથે આ�યું. અને એ તો એમ �ણે છે જ,ે ‘અમે જ�મ મરણથી છૂટીશું.’ પણ એમ િવચારતા નથી
જ,ે આપણે મતે કરીને ��ને માથે જ�મ મરણ સાચું થયું, �યાર ેઆપણે પણ ઘણું સમ�શું તો પોતાને ���વ�પ
માનીશું તો પણ જ�મ મરણ નિહ ટળે. માટે એને જ મતે કરીને એણે જ ેમો� મા�યો છે, તે ખોટો થઈ �ય છે; તો પણ
કોઈ તપાસીને જોતા નથી અને �ભે તો એમ બકે છે જ,ે ‘આપણે તો ���વ�પ છીએ તે કેનું ભજન કરીએ? અને કેને
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નમ�કાર કરીએ ?’ એમ માનીને અિતશય અહંકારી થઈ �ય છે. અને સમ�ામાં તો કાંઈ આ�યું નિહ તો પણ
�ાનીનું માન લઈને બેઠા છે, પણ એમ િવચારતા નથી જ,ે ‘પોતાને મતે કરીને જ પોતાનો મો� ખોટો થઈ ગયો.’ અને
જ ેએનો સંગ કર ેતેને પણ એવા ને એવા મૂખ� કરી મૂકે છે.

57. ગઢડા મ�ય ૨૦ ( para.2)

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

58. ગઢડા મ�ય ૨૧ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, તમને એક �� પૂછીએ છીએ જ,ે �વને �વ�� અવ�થાને િવષે જ ેજે
�વ��માં સૃિ� દેખાય છે અને તે �વ��ની સૃિ�ના જ ેભોગ તેને �વ ભોગવે છે, તે એ સૃિ� �પે તે �વ પોતે થાય છે કે
એ �વ પોતાના સંક�પે કરીને �વ��ને િવષે એ સૃિ�ને સજૃ ેછે ? અને જમે �વને છે તેમ જ સવ� ��ાિદક ઈ�ર છે,
તેને પણ �વ�� સૃિ� છે; તે પોતે એ સૃિ� �પે થાય છે કે પોતે સંક�પે કરીને સજૃ ેછે? કે એ �વ ઈ�ર થકી પર જે
પરમે�ર તે જ �વ��ની સૃિ�ને સજૃ ેઆપે છે ? એ ��નો ઉ�ર કરો.” પછી જવેી જનેી બુિ� તેવું તેણે ક�ું પણ કોઈથી
યથાથ� ઉ�ર થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�વ તથા ઈ�ર એમાંથી કોઈ �વ��સૃિ�ને સજૃતા નથી અને
પોતે પણ �વ��સૃિ� �પે થતા નથી; એ તો એ �વ-ઈ�ર થકી પર જ ેપરમે�ર કમ�ફળ�દાતા છે તે એ �વ-ઈ�રનાં
કમ�ને અનુસાર ેકરીને એ �વ��સૃિ�ને સજૃ ેછે. એ �વ��સૃિ�ને િવષે જ ેઅિ�થરપણું છે ને �ાંતપણું છે, તે તો દેશને યોગે
કરીને �વત� છે; કેમ જ,ે કંઠ દેશ છે તે એવો જ છે જ,ે એ �થળમાં અનંત ભાતની એવી સૃિ� દેખાઈ આવે. જમે કાચનું
મંિદર હોય તેમાં એક િદશે દીવો કય� હોય તો અનેક દીવા દેખાઈ આવે; તેમ કંઠ દેશને યોગે કરીને એક સંક�પ હોય તે
અનંત રીતે દેખાય છે. અને જ ે�ાની હોય તે તો �ાં દેશનું �ધાનપણું હોય �યાં દેશનું જ સમજ,ે અને કાળનું
�ધાનપણું હોય �યાં કાળનું જ સમજ,ે અને કમ�નું �ધાનપણું હોય �યાં કમ�નું જ સમજ,ે અને પરમે�રનું �ધાનપણું હોય
�યાં પરમે�રનું જ સમજ;ે અને મૂખ� હોય તે તો જ ેકોઈ એક વાત સમ�ઈ ગઈ તેને જ મુ�ય �ણે. જો કાળની વાત
સમ�ણી હોય તો કાળને મુ�ય �ણે, અને કમ�ની વાત સમ�ણી હોય તો કમ�ને મુ�ય �ણે, અને માયાની વાત
સમ�ણી હોય તો માયાને મુ�ય �ણે, પણ �ાં જનેું �ધાનપણું તેને �યાં જુદંુ જુદંુ મૂખ�ને સમજતા ન આવડે; અને
�ાની હોય તે તો જ ેઠેકાણે જનેું �ધાનપણું હોય, તે ઠેકાણે તેનું જ �ધાનપણું લે. અને પરમે�ર છે તે તો દેશ, કાળ, કમ�,
માયા એ સવ�ના �ેરક છે અને પોતાની ઈ�છાએ કરીને દેશકાળાિદકનું �ધાનપણું રહેવા દે છે, પણ સવ� પરમે�રને
આધાર ેછે. જમે િશશુમા ચ� છે, તે �ુવમંડળને આધાર ેછે અને જમે �� સવ� રા�ને આધાર ેછે, તેમાં દીવાન હોય
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તથા વ�ર હોય; તેનું રા� ચાલવા દે તેટલું ચાલે પણ ન ચાલવા દે �યાર ેએક અણુમા� પણ ન ચાલે; તેમ દેશ, કાળ,
કમ�, માયા તેનું પરમે�ર ચાલવા દે તેટલું ચાલે પણ પરમે�રના ગમતા બહાર અણુમા� પણ ન ચાલે. માટે સવ� કતા� તે
પરમે�ર જ છે.” એટલી વાતા� કરીને �ી�મહારાજ પાછા દરબારમાં પધારતા હવા.

59. 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.”

60. ગઢડા મ�ય ૩૧ ( para.2)

અને �ાગ� દવે પાસે �ીમદ્ ભાગવતમાં કિપલગીતાની કથા વંચાવતા હતા. પછી કથાની સમાિ� થઈ, �યારે
�ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “સવ� કારણના પણ કારણ ને અ�રાતીત ને પુ�ષો�મ એવા જ ેવાસુદેવ
ભગવાન તે મહાપુ�ષ�પે કરીને મહા માયાને િવષે વીય�ને ધર ેછે; તે પુ�ષ અ�રા�ક છે, મુ� છે; અને એને �� કહે
છે. અને એ પુ�ષે માયામાં વીય� ધયુ� �યાર ેતે માયા થકી �ધાનપુ�ષ �ારાએ વૈરાજપુ�ષ ઉ�પ� થયા, �યાર ેએ
વૈરાજપુ�ષ તે તે પુ�ષના પુ� કહેવાય. જમે આ જગતમાં કોઈક �ા�ણ, �િ�ય, વૈ�યાિદક જ ે�ાકૃત માણસ હોય ને
તેની �ીમાંથી તેનો દીકરો થાય તેમ એ વૈરાજપુ�ષ થાય છે. એવા જ ેવૈરાજપુ�ષ, તે આ �વ જવેા જ છે અને એની
િ�યા પણ આ �વના જવેી જ છે. ને તે વૈરાજપુ�ષની િ�પરાધ�કાળની આવરદા છે. અને આ જગતની ઉ�પિ�,
િ�થિત, �લય�પ એની �ણ અવ�થા છે; જમે �વની ��ત, �વ��, સુષુિ�; એ �ણ અવ�થા છે તેમ. અને એ
વૈરાજપુ�ષના િવરાટ્, સૂ�ા�ા, અ�યાકૃત; એ �ણ દેહ છે ને તે દેહ અ�ાવરણે યુ� છે ને તે દેહ મહ��વાિદક જે
ચોિવશ ત�વ તે �ાર ેથયા છે. તે એ િવરાટને િવષે ઇિ��યો, અંતઃકરણ ને દેવતાએ �વેશ કય� ને એને ઉઠાડવા માં�યું ને
િવરાટનો �વ પણ માંહી હતો તો પણ એ િવરાટ ઉ�યું નિહ. અને �ાર ે�ે�� એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તે
પુ�ષ�પે કરીને એમાં આ�યા �યાર ેએ િવરાટ દેહ ઉ�યું ને એ વૈરાજપુ�ષ પોતાની િ�યાને િવષે સમથ� થયા. અને એ
જ જ ેભગવાન તે આ �વને �કા�યાને અથ� સુષુિ��પ માયા થકી પર ર�ા થકા એ �વને િવષે સા�ી�પે ર�ા છે,
તો પણ �વને દેહ અને ઇિ��યો ને િવષય તેનો સંગ ઘણો થયો છે. માટે સંગદોષે કરીને એ �વ દેહાિદક�પ થઈ ગયો
છે. તે એના સંગને મૂકીને એ �વ એમ સમજ ેજ,ે ‘મા�ં �વ�પ તો માયા થકી મુ� ને પર એવું જ ે��, તે છે.’ એવી
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રીતે િનરંતર મનન કરતો સતો ��નો સંગ કર ેતો એ ��નો ગુણ એ �વને િવષે આવે. પણ એને આ વાતા� સાંભળી
હોય તો પણ િનરંતર �મૃિત રહેતી નથી, એ મોટો દોષ છે. એવી રીતે ઈ�ર જ ેવૈરાજપુ�ષ ને આ �વ એ સવ�ના
�કાશક તો પુ�ષ�પે કરીને પુ�ષો�મ એવા વાસુદેવ છે. અને એ વૈરાજપુ�ષ પણ �વની પેઠે બ� છે, તે િ�પરાધ�
સુધી પોતાની આવરદા ભોગવે છે �યાં સુધી બ� વત� છે અને એનો �લય થાય �યાર ેએને એ પુ�ષનો સંબંધ સા�ાત્
થાય છે. કેમ જ,ે એનો બાપ જ ેપુ�ષ તે સમથ� છે, તે એને એટલો �ળવે છે. અને વૈરાજપુ�ષને માયાનો સંબંધ ર�ો છે.
માટે �લયને અંતે પાછો માયામાંથી ઉપજ ેછે. અને આ �વ છે, તે જવેો પોતે બ� છે ને અસમથ� છે, તેવી રીતે જ એનો
જ ેબાપ હોય તે પણ બ� ને અસમથ� હોય. માટે એ બાપ તે દીકરાને શી સહાય કર?ે માટે એને સુષુિ��પ માયાનો
સંબંધ િનરંતર રહે છે, ટળતો નથી. એ તો �ાર ેપૂવ� ક�ો તેવી રીતે િનરંતર પોતાના �કાશક જ ે�� તેનો મનન �ારા
સંગ કર ે�યાર ેટળે.

61. ગઢડા મ�ય ૩૧ ( para.3)

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

62. ગઢડા મ�ય ૩૧ ( para.4)

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

63. 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�ા
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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.”

64. ગઢડા મ�ય ૩૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કીત�ન રાખો, ��-ઉ�ર કરીએ તો આળસ મટે.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�થમ હંુ એક �� પૂછંુ છંુ જ,ે આ �વને િવષે માયાના કાય� એવા જ ેઇિ��યો-અંતઃકરણ આિદક ચોિવશ ત�વ તે
ર�ા છે, તે એ ત�વ જડ છે કે ચૈત�ય છે ?” પછી પરમહંસે ક�ું જ,ે “એ ત�વ ચૈત�ય તો ખરા.” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “�ાર ેએ ત�વ ચૈત�ય છે �યાર ેઆ શરીરને િવષે �વ છે, તે ભેળા ચોિવશ ત�વના પણ ચોિવશ �વ થયા.
�યાર ેઆ �વનું જ ેક�યાણ થશે તે પણ સવ�ને વહ�ચાતું ભાગે આવશે ને જ ેપાપ કરશે તે પણ સવ�ને વહ�ચાતું ભાગે
આવશે. �યાર ેસુખ-દુઃખનું જ ેભો�ાપણું, તે એક �વને િવષે જ નિહ કહેવાય અને સંિચત, �ાર�ધ ને િ�યમાણ એ
�ણ �કારના જ ેકમ� તે પણ એક �વને જ નિહ કહેવાય. અને નારદાિદક જ ેપૂવ� મુ� થયા છે, તેમનો એક
પોતપોતાનો �વ જ મુ� થયો છે, પણ તે ભેળા ચોિવશ ત�વના �વ તો મુ� થયા ક�ા નથી.” એવી રીતે આશંકા
કરીને ત�વને િનજ�વ કરી દેખા�યા. પછી તેમાં જ ેજ ેરીતે પરમહંસે ઉ�ર કયા� તેને તેને આશંકા કરીને ખોટા કરી
ના�યા. તે કોઈ રીતે પરમહંસથી ઉ�ર થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, એનો ઉ�ર અમે કરીએ જ,ે એ
ત�વ જ ેતે કાય�-કારણ ભેદે કરીને બે �કારના છે; તેમાં કારણ�પ જ ેત�વ છે, તે ચૈત�ય છે ને કાય��પ જ ેત�વ છે, તે જડ
છે. અને આ �વ છે તે પોતે િવશેષ સ�ાએ કરીને �દયને િવષે ર�ો છે ને પોતાની સામા�ય સ�ાએ કરીને દેહ,
ઇિ��યો, અંતઃકરણમાં તદા�કપણે મ�યો છે; તેણે કરીને એ દેહાિદક ચૈત�ય જવેા જણાય છે, પણ એ તો જડ જ છે.
અને �ાર ેએ �વ ભગવાનનો ભ� થઈને ભગવાનના ધામમાં �ય છે, �યાર ેજડ એવા જ ેત�વ તે પ�યા રહે છે. અને
એ ચોિવશ ત�વ છે, તે માયામાંથી થયા છે; માટે માયા�પ છે ને જડ છે. અને દેહ, ઇિ��યો ને અંતઃકરણ�પે જુદા જુદા
જણાય છે, તે તો જમે એક પૃ�વી છે તે જ �વચા, માંસ, મ�ા, અિ�થ ને �નાયુ એ પાંચ �પે થઈ છે ને કાચ�પે પણ
કરનારાની કીમંતે થઈ છે, તેમ એ માયા છે તે પરમે�રની ઈ�છાએ કરીને એ દેહાિદક �પ જુદે જુદે �કાર ેજણાય છે.”

65. ગઢડા મ�ય ૩૬ ( para.3)

એવી રીતે ભગવાનના �વ�પમાં અખંડ વૃિ� રાખવાની વાત કરીને પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ સંસારને
િવષે ‘ માયા- માયા’ કહે છે, તે માયાનું �પ અમે જોઈ લીધું છે જ,ે ‘ભગવાન િવના બીજ ેઠેકાણે જ ેહેત રહે છે, તે જ
માયા છે.’ અને આ �વને પોતાનો જ ેદેહ ને દેહના સગાંસંબંધી ને દેહનું ભરણપોષણ કરનારો એટલાંને િવષે તો જવેું
પંચિવષયમાં �વને અિતશય હેત છે તે થકી પણ િવશેષ હેત છે. માટે જનેે દેહ ને દેહના સગાંસંબંધી ને દેહના
ભરણપોષણ કરનારા એમાંથી �નેહ તૂ�ો, તે પુ�ષ ભગવાનની માયાને તરી ર�ો છે. અને જ ેપુ�ષને ભગવાન િવના
બી�માંથી હેત તૂટે છે તેને ભગવાનને િવષે હેત થાય છે. અને �ાર ેભગવાનને િવષે હેત થયું �યાર ેતેની ભગવાનમાં
અખંડ વૃિ� રહે છે. અને �ાર ેભગવાનમાં અખંડ વૃિ� રહી, �યાર ેતેને બીજંુ કાંઈ કરવું ર�ું નથી, તે તો કૃતાથ� થયો
છે.”

66. 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
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િ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�.

67. 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
િ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.”

68. ગઢડા મ�ય ૪૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��ય� ભગવાનની જ ેમૂિત� ને બી� જ ેમાિયક આકાર; એ બેયને િવષે તો ઘણો ફેર
છે. પણ જ ેઅ�ાની છે ને અિતશય મૂખ� છે, તે તો ભગવાન અને માિયક આકારને સરખા �ણે છે; કેમ જ,ે માિયક
આકારના જ ેજોનારા છે ને માિયક આકારના જ ેિચંતવન કરનારા છે, તે તો અનંતકોિટ ક�પ સુધી નરકચોરાશીને િવષે
ભમે છે. અને જ ેભગવાનના �વ�પના દશ�ન કરનારા છે ને ભગવાનના �વ�પના િચંતવન કરનારા છે, તે તો કાળ, કમ�
ને માયા એ સવ�ના બંધન થકી છૂટીને અભયપદને પામે છે ને ભગવાનના પાષ�દ થાય છે. માટે અમાર ેતો ભગવાનની
કથા-કીત�ન કે વાતા� કે ભગવાનનું �યાન એમાંથી કોઈ કાળે મનની તૃિ� થતી જ નથી ને તમાર ેપણ સવ�ને એવી રીતે
કરવું.”

69. 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.
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70. ગઢડા મ�ય ૫૫ ( para.3)

અને અંતરમાં એમ િવચાર રહે છે જ,ે ‘આપણે તો દેહથકી પૃથક્ આ�ા છીએ, પણ દેહ જવેા નથી.’ અને વળી
અંતરમાં એમ િવચાર ર�ા કર ેછે જ,ે આ�ાને િવષે રખે રજોગુણ, તમોગુણ આિદક કોઈક માયાનો ભાગ ભળી �ય
નિહ ! તેને ઘડીએ ઘડીએ તપાસતાં રહીએ છીએ. જમે સાડા સોળવલું કંચન હોય ને તેને સોનીની પેઢીએ લઈ �ય
અને જો ધણીની લગારકે નજર ચૂકે તો સોની સોનું કાઢી લઈને તેમાં �પું ભેળવી દે. તેમ આ �દય�પી તો સોનીની
પેઢી છે અને તેમાં માયા�પી સોની છે; તે પોતે બેઠો થકો સંક�પ�પી જ ેહથોડો, તેના અખંડ ટચટચ ટચકા મારતો રહે
છે. અને જમે સોનીનાં છોકરા-�ી હોય તે પારસી કરીને તેને હાથ આવે તો કાંઈક સોનું ચોરી �ય; તેમ ઇિ��યો-
અંતઃકરણ એ સવ� માયા�પે જ ેસોની તેના છોકરા-�ી છે, તે કંચન�પ જ ેચૈત�ય તેને િવષે �ણ ગુણ તથા પંચિવષયમાં
આસિ� તથા દેહાિભમાન તથા કામ, �ોધ, લોભાિદક એ �પ જ ે�પું તેને ભેળવીને �ાન-વૈરા�યાિદક ગુણ�પ જે
સોનું તેને કાઢી લે છે. અને જ ેસોનામાંથી સોનું કાઢીને �પું ભેળવે તો તે સોનું બારવલું થઈ �ય છે અને પછી તે
સોનાને તાવી તાવીને પાછંુ સોળવલું કર ેતો થાય છે; તેમ આ �વને િવષે રજ, તમ આિદક જ ે�પું ભ�યું છે, તેને
ગાળીને કાઢી નાંખવું ને પછી કંચન�પ જ ેએક આ�ા તે જ રહે, પણ બીજો માિયક ભેગ કાંઈ રહે નિહ.’ એવી રીતના
િવચારમાં અમે રાત િદવસ મં�યા છીએ; એ અમે અમા�ં અંગ છે, તે ક�ું. હવે એવી રીતે જનેે જ ેઅંગ હોય તે કહો.”
પછી સંતમંડળે એમ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! તમાર ેિવષે તો માિયક ગુણનો ભેગ હોય જ નિહ, તમે તો કૈવ�યમૂિત� છો;
પણ એ જ ેસવ� તમે વાત કરી તે તો અમારા અંગની છે અને તમે ક�ો જ ેિવચાર તે અમાર ેસવ�ને રા�યો જોઈએ.” પછી
�ી�મહારાજ “જય સિ�ચદાનંદ” કહીને પોતાના ઉતારાને િવષે પધાયા�.

71. ગઢડા મ�ય ૫૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો એક વાતા� કરીએ જ,ે �ાર ેતમે કીત�ન ગાતા હતા �યાર ેઅમે કીત�ન
સાંભળતા જમે િવચાર કય� છે, તે િવચાર કહીએ છીએ જ,ે ભગવાનમાં �ીિત કરવી તે એક સ�ા�પે રહીને જ કરવી. ને
તે સ�ા�પ આ�ા કેવો છે ? તો જનેે િવષે માયા ને માયાના કાય� જ ે�ણ ગુણ ને દેહ, ઇિ��યો અંતઃકરણ તેનું કોઈ
આવરણ નથી. અને કાંઈક જ ેઆ�ાને િવષે આવરણ જવેું જણાય છે, તે અ�ાને કરીને જણાય છે, પણ જણેે �ાન-
વૈરા�યે કરીને એનો સવ� �કાર ેિનષેધ કરી ના�યો છે, તેને તો એ આ�ાને િવષે કોઈ �તનું આવરણ નથી. અને એ
આ�ા�પે જ ેવત�વું તે કેવળ �� થઈને મ�ત થવું તેને અથ� નથી; એ તો પોતાને આ�ા�પે રહેવું તેનું એ �યોજન છે
જ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ, તે માર ેિવષે કોઈ �તનું માયાનું આવરણ નથી, તો આ�ા થકી પર જ ેપરમા�ા નારાયણ વાસુદેવ
તેને િવષે તો માયાનો લેશ પણ કેમ હોય?’ એવી રીતે ભગવાનમાં કોઈ રીતનો દોષ ન આવે તે સા� આ�િન�ા �ઢ
કરીને રાખવી. અને એ આ�ાના �કાશને િવષે િવચારને રાખીને સ�ા�પમાં જ ેપેસવા આવે તેનો નાશ કરી નાખવો.
જમે દીવાના �કાશમાં ગરોળી આવીને જ ેજ ેજંતુ આવે તેનો નાશ કર ેછે; તેમ આ�ાનો જ ે�કાશ, તેમાં ર�ો જે
િવચાર, તે આ�ા િવના બી� પદાથ�નો નાશ કરી નાખે છે.

72. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.4)

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

73. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.8)

અને ભગવાનનો જ ેભ� હોય, તેને તો જ ેજ ે�કારના દુઃખ આવે છે તે દુઃખના દેનારા કાળ, કમ�, માયા એમાંથી કોઈ
નથી; એ તો પંડે ભગવાન જ પોતાના ભ�ની ધીરજ જોવાને અથ� દુઃખને �ેર ેછે, અને પછી જમે કોઈક પુ�ષ પડદામાં
રહીને જુવે; તેમ ભ�ની ધીરજને ભગવાન ભ�ના �દયમાં રહીને જોયા કર ેછે; પણ ‘કાળ, કમ�, માયાનો શો ભાર છે
જ,ે ભગવાનના ભ�ને પીડી શકે ? એ તો ભગવાનની જ ઈ�છા છે.’ એમ �ણીને ભગવાનનો ભ� હોય તેને મગન
રહેવું.”

74. ગઢડા મ�ય ૬૪ ( para.3)

પછી પુ�ષો�મ ભ�ે �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાન �વના ક�યાણને અથ� આ જગતને સજૃ ેછે, તે િવ� ન ર�યું હોય ને
માયાના ઉદરમાં �વ હોય તેનું ભગવાન ક�યાણ કર ેતો શું ન થાય ? જ ેઆટલો િવ� સજૃવાનો ભગવાન દાખડો કરે
છે ? એ �� છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન �ીકૃ�ણપુ�ષો�મ છે, તે તો રા�િધરાજ છે અને
અખંડમૂિત� છે અને પોતાનું અ�રધામ�પી જ ેતખત તેને િવષે સદા િવરાજમાન છે. અને તે અ�રધામને આિ�ત
અનંતકોિટ ��ાંડ ર�ા છે. તે જમે કોઈક મોટો ચ�વત� રા� હોય ને તેને અસં�ય ગામડાં હોય, તેમાંથી એક-બે ગામ
ઉ�ડ થયા હોય અથવા વ�યાં હોય પણ તે તો તે રા�ની ગણતીમાં પણ ન હોય; તેમ �ીકૃ�ણભગવાન તે અનંતકોિટ
��ાંડના પિત છે, તે ��ાંડોનો કાંઈ એક સામટો �લય થતો નથી અને તેમાંથી એકાદા ��ાંડનો �લય થાય તે તો
ભગવાનની ગણતીમાં પણ નથી. અને તે �ીકૃ�ણભગવાનનો દેવકી� થકી જ ેજ�મ તે તો કથન મા� છે અને એ
�ીકૃ�ણ તો સદા અજ�મા છે. અને તે �ીકૃ�ણભગવાનનું જ ેઅ�રધામ છે, તે �યિતરકેપણે તો �કૃિત પુ�ષ થકી પર છે
અને અ�વયપણે કરીને તો સવ� ઠેકાણે છે. જમે આકાશ છે તે અ�વયપણે કરીને તો સવ�� છે અને �યિતરકેપણે તો ચાર
ભૂત થકી પર છે, તેમ જ �ીકૃ�ણભગવાનનું અ�રધામ છે. અને તે ધામને િવષે ભગવાન અખંડ િવરાજમાન રહે છે. અને
તે ધામમાં ર�ા થકા અનંતકોિટ જ ે��ાંડ છે તેને િવષે �ાં જનેે જમે દશ�ન દેવું ઘટે �યાં તેને તેમ દશ�ન દે છે અને જે
સાથે બોલવું ઘટે તે સાથે બોલે છે અને જનેો �પશ� કરવો ઘટે તેનો �પશ� કર ેછે. જમે કોઈક િસ�પુ�ષ હોય તે એક
ઠેકાણે બેઠો થકો હ�રો ગાઉ દેખે ને હ�રો ગાઉની વાતા�ને સાંભળે, તેમ ભગવાન પોતાના અ�રધામમાં ર�ા થકા
અનંતકોિટ ��ાંડને િવષે �ાં જમે જણાવું ઘટે �યાં તેમ જણાય છે અને પોતે તો સદા પોતાના અ�રધામમાં જ છે.
અને એક ઠેકાણે ર�ા થકા જ ેઅનંત ઠેકાણે જણાય છે, તે તો પોતાની યોગકળા છે. જમે રાસમંડળને િવષે જટેલી
ગોપીઓ તેટલા જ પોતે થયા. માટે એક ઠેકાણે ર�ાં થકા જ ેઅનંત ઠેકાણે દેખાવું એ જ ભગવાનનું યોગકળાએ કરીને
�યાપકપણું છે; પણ આકાશની પેઠે અ�પપણે કરીને �યાપક નથી. અને જ ેભગવાનની યોગ માયાએ કરી પચાસ
કરોડ યોજન જ ેપૃ�વીનું મંડળ છે, તે �લય કાળને િવષે પરમાણુ�પ થઈ �ય છે અને તે પૃ�વી પાછી સૃિ�કાળને િવષે
પરમાણુમાંથી પચાસ કરોડ યોજન થાય છે. અને ચોમાસું આવે છે �યાર ેગાજ-વીજ ને મેઘની ઘટા થઈ આવે છે. એ
આિદક સવ� આ�ય� તે ભગવાનની યોગ માયાએ કરીને થાય છે.

75. 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
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�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.”

76. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.3)

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.”

77. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.9)

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

78. 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
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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.”

79. વરતાલ ૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કાંઈક ��-ઉ�ર કરો,” પછી ગામ બૂવાના પટેલ કાનદાસ�એ હાથ જોડીને પૂ�ુ
જ,ે “હે મહારાજ! ભગવાન શે �કાર ેરા� થાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો ભગવાનનો �ોહ ન કરીએ
તો ભગવાન રા� થાય �યાર ેકહેશો જ,ે �ોહ તે શું ? તો જ,ે આ સવ� જગતના કતા�હતા� ભગવાન છે, તેને કતા�હતા� ન
સમ�એ ને િવ�ના કતા�હતા� કાળને �ણીએ અથવા માયાને �ણીએ અથવા કમ�ને �ણીએ અથવા �વભાવને
�ણીએ; એ તે ભગવાનનો �ોહ છે. કેમ જ,ે ભગવાન સવ�ના કતા�હતા� છે તેનો �યાગ કરીને કેવળ કાળ, કમ�, �વભાવ
અને માયા તેને જગતનાં કતા�હતા� કહે છે. માટે એ ભગવાનનો અિત �ોહ છે. �યાં ��ાંત છે, જમે તમે ગામના પટેલ છો,
તે જ ેતમારી ગામમાં પટલાઈ ન રહેવા દે તે તમારો �ોહી કહેવાય. અને વળી જમે ચ�વત� રા� હોય તેનો હુકમ ખોટો
કરીને જ ેરા� ન હોય તેનો હુકમ ચલાવે, તો તે પુ�ષ રા�નો �ોહી કહેવાય. અને વળી જમે કોઈક એવા કાગળ લખી
લખીને મેલે જ,ે ‘અમારો રા� છે તે નાક-કાન િવનાનો છે અથવા હાથ પગ િવનાનો છે.’ એવી રીતે રા�નું �પ સંપૂણ�
હોય, તેને ખંિડત કરીને વણ�વે તે રા�નો �ોહી કહેવાય. તેમ ભગવાન છે તે કર-ચરણાિદક સમ� અંગે કરીને સંપૂણ� છે
અને લેશમા� પણ કોઈ અંગે િવકળ નથી અને સદા મૂિત�માન જ છે; તેને અકતા� કહેવા તથા અ�પ કહેવા ને ભગવાન
િવના બી� જ ેકાળાિદક તેને કતા� કહેવા, એ જ ભગવાનનો �ોહ છે. એવી �તનો જ ેભગવાનનો �ોહ તેને જ ેન કરે
તેણે સંપૂણ� ભગવાનની પ�ૂ કરી, અને તે િવના તો ચંદન-પુ�પાિદકે કરીને પજૂ ેછે તો પણ ભગવાનનો �ોહી છે. માટે
ભગવાનને જગતના કતા�હતા� �ણે અને મૂિત�માન �ણે તે ઉપર જ ભગવાન રા� થાય છે.

80. 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.”

81. વરતાલ ૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વાંકડા વાંકડા �� કરો જ,ે જણેે કરીને સૌની આળસ ઊડી �ય.” એમ કહીને પોતે
આથમણી કોર ેઉસીકંુ કરીને પડખાભર થયા. પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “दैवी �ेषा गुणमयी मम माया
दुर�या । मामेव ये �प��े मायामेतां तर�� ते।।” એ �ોકમાં �ીકૃ�ણ ભગવાને એમ ક�ું છે જ,ે ‘જ ેપુ�ષ મને પામે તે
દુઃખે કરીને પણ ન તરાય એવી જ ેમારી ગુણમયી માયા, તેને તર ેછે.’ �યાર ેજનેે ભગવાનની �ાિ� થઈ છે તેને
ભગવાનનું ભજન કરતા થકા કાંઈક અંતરમાં સંક�પ િવક�પનો િવ�ેપ થઈ આવે છે, તેને માયા િવના બીજંુ કોણ કરતું
હશે ? એ �� છે.” પછી �ી�મહારાજ પોઢ�ા હતા, તે બેઠા થઈને અિત ક�ણાએ ભીના થકા બોલતા હવા જ,ે “
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માયાના જ ે�ણ ગુણ છે તેમાં તમોગુણના તો પંચભૂત ને પંચમા�ા છે; અને રજોગુણના દશ ઇિ��યો, બુિ� અને �ાણ
છે, અને સ�વગુણના મન ને ઇિ��યો અંતઃકરણના દેવતા છે. તે જ ેજ ેભ� થઈ ગયા છે તે સવ�માં એ �ણ ગુણના
કાય��પ જ ેભૂત, ઇિ��યો, અંતઃકરણ ને દેવતા તે સવ� હતા. માટે એનો એમ ઉ�ર છે જ,ે પરમે�રને યથાથ�પણે કરીને
પરમે�ર ���ા જ,ે ‘એ ભગવાનના �વ�પને િવષે કોઈ �કાર ેમાિયક ભાવ નથી અને એ ભગવાન તો માયા ને
માયાનું કાય� જ ે�ણ ગુણ તે થકી પર છે.’ એવો જનેે ભગવાનનો �ઢ િન�ય થયો તે ભગવાનની માયાને તરી ચૂ�ો છે.
અને પોતામાં તો માયાના ગુણનું કાય� જ ેભૂત, ઇિ��યો, અંતઃકરણ ને દેવતા; તે પોતપોતાની િ�યાને િવષે �વત� છે તો
પણ એ માયાને તય� કહેવાય. કેમ જ ેએ માયાનું કાય� પોતાને િવષે તો હોય પણ પોતાને ભજન કરવા યો�ય એવા જે
�કટ �માણ �ીવાસુદેવ ભગવાન તેને તો એ માયાના ગુણથી પર સમજ ેછે, માટે એને પણ માયાથી પર જ �ણવો.
અને ��ાિદક દેવ ને વિસ�, પરાશર, િવ�ાિમ�ાિદક ઋિષ; એ સવ�માં ગુણનો �વેશ જણાણો છે, તે શા�માં પણ
લ�યું છે. માટે તે શું મુ� ન કહેવાય ? ને માયાને તયા� ન કહેવાય ? સવ� મુ� છે ને સવ� માયાને તયા� છે. અને એમ જો
ઉ�ર ન કરીએ, તો એ ��નું સમાધાન થાય નિહ, માટે એ જ ઉ�ર છે.”

82. 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
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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.”

83. વરતાલ ૭ ( para.3)

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

84. વરતાલ ૧૫ ( para.2)

તે સમામાં શોભારામ શા�ીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! દૈવી ને આસુરી; એ બે �કારના �વ છે. તે અનાિદ
કાળના છે કે કોઈક યોગે કરીને થયા છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “દૈવી ને આસુરી એ બે �કારના �વ છે, તે
�થમ તો �લયકાળે માયાને િવષે લીન થયા હતા; પછી �ાર ેજગતનો સગ� થાય છે �યાર ેતે બે �કારના �વ
પોતપોતાના ભાવે યુ� થકા ઊપજ ેછે. અને કેટલાક સાધારણ �વ છે તે તો દૈવી ને આસુરીને સંગે કરીને દૈવી ને
આસુરી થાય છે અને કેટલાક દૈવી ને આસુરી �વ છે તે તો જવેા જવેા કમ� કરતા �ય છે તેવા તેવા ભાવને પામતા �ય
છે. તેમાં આસુરભાવને િવષે ને દૈવીભાવને િવષે મુ�ય હેતુ તો સ�પુ�ષનો કોપ ને અનુ�હ છે. જમે જય િવજય
ભગવાનના પાષ�દ હતા. તેણે સ�પુ�ષ એવા જ ેસનકાિદક, તેનો �ોહ કય� �યાર ેઅસુરભાવને પામી ગયા અને ��ાદ�
દૈ�ય હતા તેણે નારદ�નો ઉપદેશ �હણ કય�, તો પરમ ભાગવત સંત કહેવાયા. માટે મોટાપુ�ષનો જ ેઉપર કોપ થાય
તે �વ આસુરી થઈ �ય છે અને જ ેઉપર મોટાપુ�ષ રા� થાય તે �વ દૈવી થઈ �ય છે; પણ બીજંુ દૈવી-આસુરી
થયાનું કારણ નથી. માટે જનેે પોતાનું ક�યાણ ઈ�છવું હોય તેને ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તેનો કોઈ રીતે �ોહ કરવો
નિહ, અને જ ેરીતે ભગવાન ને ભગવાનના ભ� રા� થાય તેમ કરવું.”

85. વરતાલ ૧૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ તમે સવ� મોટા મોટા પરમહંસ છો તે તમને અમે �� પૂછીએ છીએ જ,ે સ�સંગી
હોય તેને અવ�યપણે શી શી વાતા� �ણી જોઈએ ? કેમ જ,ે તેને કોઈક પૂછે અથવા પોતાના મનમાં કોઈક તક�  થઈ
આવે, �યાર ેજો તે વાતા� �ણી ન હોય તો તેનું સમાધાન કેમ થાય?” એમ �� પૂછીને પછી પોતે જ બો�યા જ,ે “�યો
એનો ઉ�ર અમે જ કરીએ છીએ જ,ે એક તો આપણો ઉ�વ સં�દાય છે, તેની રીત �ણી જોઈએ તથા બી�
ગુ�પરંપરા �ણી જોઈએ; તે કેવી રીતે ? તો ઉ�વ તે રામાનંદ�વામી �પે હતા ને તે રામાનંદ �વામી �ીરંગ�ે�ને િવષે
�વ��માં સા�ાત્ રામાન�ુચાય� થકી વૈ�ણવી દી�ાને પા�યા. માટે રામાનંદ �વામીના ગુ� તે રામાન�ુચાય� છે ને તે
રામાનંદ �વામીના િશ�ય અમે છીએ. એવી રીતે ગુ�પરંપરા �ણવી. અને અમે અમારા ધમ�કુળનું �થાપન કયુ� છે તેની
રીત �ણવી. અને �ી� અમારા સં�દાયમાં અિત �માણ�પ જ ેશા� છે તેને �ણવાં. તે શા�ના નામ- ૧. વેદ, ૨.
�યાસસૂ�, ૩. �ીમદ્ ભાગવત પુરાણ, ૪. મહાભારતને િવષે િવ�ણુસહ�નામ, ૫. ભગવદ્ ગીતા, ૬. િવદુરનીિત, ૭.
�કંદપુરાણના િવ�ણુખંડ માંિહલું વાસુદેવમાહા��ય, અને ૮. યા�વ���મૃિત. એ જ ેઆઠ શા� તેને �ણવાં. અને
ચોથા સવ� સ�સંગીના જ ેજ ેિનયમ છે તેને �ણવા. અને પાંચમા આપણા ઈ�દેવ જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન તેને �ણવા,
અને �થાનક, સેવક ને કાય�; તેને ભેદે કરીને તે �ીકૃ�ણ ભગવાનની મૂિત�ઓનું બહુપણું છે તેને �ણવું. અને તે �ીકૃ�ણ
ભગવાનનાં જ ેપરો��પ ને ��ય��પ તેને �ણવાં. તેમાં પરો��પ તે કેવી રીતે ? તો માયાના તમ થકી પર એવો જે
ગોલોક, તેને મ�યે જ ેઅ�રધામ, તેને િવષે �ીકૃ�ણ ભગવાન ર�ા છે, તે િ�ભજુ છે ને કોિટ કોિટ સૂય� સરખા
�કાશમાન છે ને �યામસુંદર છે, ને રાિધકા� ને લ�મી�એ સિહત છે ને નંદ, સુનંદ ને �ીદામાિદક જ ેપાષ�દ, તેમણે
સે�યા છે, ને અનંત કોિટ ��ાંડની જ ેઉ�પિ�, િ�થિત ને �લય, તેના કતા� છે ને મહારા�િધરાજપણે િવરાજમાન છે.
અને એવા જ ેએ ભગવાન તે ચતુભુ�જ�પને ધાર ેછે, અ�ભજુ�પને ધાર ેછે, ને સહ�ભજુ�પને પણ ધાર ેછે; ને
વાસુદેવ, સંકષ�ણ, અિન�� ને ��ુ��; એ જ ેચતુ�યૂ�હ ને કેશવાિદક જ ેચોિવશ �યૂહ; એ સવ� �પને ધાર ેછે, તથા
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વારાહ, નૃિસંહ, વામન, કિપલ, હય�ીવ એ આિદક જ ેઅનેક અવતાર, તેને ધાર ેછે, ને પોતે તો સદા િ�ભજુ છે. અને
ઉપિનષદ્ તથા સાં�યશા� ને યોગશા� તથા પંચરા�; એમને િવષે એ જ �વ�પનું વણ�ન કયુ� છે. એવી રીતે
પરો�પણે ભગવાનનું �વ�પ ક�ું.૧

86. અમદાવાદ ૨ ( para.4)

�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેમાિયક ઉપાિધને ત�ને ભગવાનને ભજ ેછે તેને તો તમે �યૂન કહો છો ને જ ેમાિયક
ઉપાિધએ સિહત થકો પરમે�રને િવષે �ીિતવાન છે તેને �ે� કહો છો; તે એ કેવી રીતે �ે� છે ?” પછી એ ��નું
કોઈથી સમાધાન ન થયું, પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગીતામાં ચાર �કારના ભ� ક�ા છે, તેમાં �ાનીને જ
ભગવાને પોતાનો આ�ા ક�ો છે. માટે જ ેમાિયક ઉપાિધને ત�ને ���પ થઈને ભગવાનને ભજ ેતે જ ભ� �ે� છે.
શા માટે જ,ે િન�ય �લય જ ેસુષુિ�, ને િનિમ� �લય જ ે��ાની સુષુિ�, ને �ાકૃત �લય જ ે�કૃિતનું કાય� સવ� �કૃિતને
િવષે લીન થઈ �ય, અને આ�યંિતક �લય જ ે�ાન�લય, તેમાં તો �કૃિત પય��ત સવ� ��ના �કાશને િવષે લીન થઈ
�ય છે. અને િન�ય �લયમાં �વની ઉપાિધ લીન થઈ �ય છે અને િનિમ� �લયમાં ઈ�રની ઉપાિધ લીન થઈ �ય
છે, અને �ાકૃત �લયમાં પુ�ષની ઉપાિધ સવ� લીન થઈ �ય છે. પણ �ાર ેસૃિ� સ��ય છે �યાર ેએ �ણેને પોતપોતાની
ઉપાિધ વળગે છે. અને આ�યંિતક �લય જ ે�ાન�લય તેણે કરીને જણેે માિયક ઉપાિધનો �યાગ કય�, તેને તો પાછી
કોઈ કાળે માિયક ઉપાિધ વળગતી નથી. અને જો એ કોઈક કાળે દેહ ધર ેતો જમે ભગવાન �વતં� થકા દેહ ધર ેછે તેમ
તે પણ �વતં� થકો દેહ ધર ેછે, પણ કાળ, કમ� ને માયા તેને આધીન થકો દેહને નથી ધરતો. માટે ���પ થઈને જે
પરમે�રને ભજ ેતે જ �ે� છે અને આ વાતા� છે તે જ ેપરમે�રનો અન�ય ભ� છે અને એકાંિતક ભ�ના લ�ણે યુ�
છે તેને જ સમ�ય છે.”

87. અમદાવાદ ૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસમ� મુિનમંડળ ��યે �� પૂ�ો જ,ે “�વ મા� છે તે પંચિવષયને આધાર ે�વે છે. તે કાં તો
બા� પંચિવષયને ભોગવતો હોય, અને �ાર ેબા� પંચિવષયનો યોગ ન હોય �યાર ેઅંતઃકરણમાં પંચિવષયનું િચંતવન
કયા� કર,ે પણ એ �વ િવષયના િચંતવન િવના ને િવષયને ભોગ�યા િવના �ણમા� પણ રહી શકતો નથી. અને જમે
વડનું વૃ� છે, તેના જ ેમૂળ તે જ વડને લીલો રાખે છે, અને બી� સવ� મૂળ ઊખડી ગયા હોય ને જો એક વડવાઈ
પૃ�વીમાં ચોટંી રહી હોય તો પણ એ વડનું વૃ� લીલું રહે છે. તેમ ઉપર થકી કદાિચત્ પંચિવષયનો �યાગ કય� છે, પણ
અંતરમાં િવષયનું િચંતવન થાય છે, એ જ એને જ�મમરણનો હેતુ છે. એવા જ ેપંચિવષય તે પરમે�રના ભ�ને કેવી
રીતે જ�મમરણના હેતુ નથી ? એ �� છે. પછી એનો ઉ�ર જમે સમ�યો તેમ મુ�ાનંદ �વામીએ કય�, પણ યથાથ�
સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએ જ,ે માયામય એવા જ ે�ણ
શરીર તેની ભાવનાએ રિહત કેવળ આ�સ�ા�પે રહીને જ ેભ� પરમે�રની મૂિત�નું િચંતવન કરતો હોય, તેને
ભગવાનના િચંતવનને બળે કરીને �ાર ેઉપશમ અવ�થા વત� �યાર ેએ ભ�ને ઉપશમને બળે કરીને પંચિવષય જ�મ
મરણના હેતુ ન થાય. જમે મહી જવેી કે સાબરમતી જવેી નદી બે કાંઠામાં વહેતી હોય �યાર ેહાથી, ઘોડા, વૃ� સવ�
તણાઈ �ય, પણ કોઈ ઠરી શકે નિહ, તેમ ઉપશમવાળાને પણ ગમે તેવા રમણીય ભોગ ઇિ��યોને ગોચર થયા હોય,
પણ �ાર ેઅંતર સ�મુખ �િ� કર ે�યાર ેજવેા પૂવ�જ�મને િવષે દે�યા હોય ને તે આ જ�મમાં િવશરી �ય છે, તેવી તેની
િવ�મૃિત થઈ �ય છે. એવી રીતે જ ેભ�ને વત�તું હોય તે ઉપશમ કહેવાય. તે ઉપશમનો મિહમા અિત મોટો છે. અને
જ ેઆ સંસારને િવષે અ�ાની �ી પુ�ષ હોય ને તેને પરણા�યા મોર અિતશય �ીિત વત�તી હોય. ને પછી તેને
પરણાવીને �ણ રાત ને �ણ િદવસ સુધી ઉ�ગરો ને પંથ કરા�યો હોય, ને પછી એ બેને ભેળા કયા� હોય તો િન�ાને
માય� એકબી�ના �પનું કે �પશ�નું સુખ ભોગવવાને સમથ� થાય નિહ, અને એકબી�ને આિલંગન કરી ર�ાં હોય તો
પણ જમે કા�ને સામસામા બાંધી મૂ�ા હોય તેમ સૂતા હોય, પણ પંચિવષયમાં એકે સુખ આવે નિહ. એ જો અ�ાન
કાળે સુષુિ�માં ઉપશમને પા�યા છે તો પણ કોઈ �તની િવષયની ખબર રહેતી નથી, તો જ ે�ાની છે ને પરમે�રના
�વ�પને �યાને કરીને ઉપશમદશાને પા�યો છે તેને પંચિવષય કેમ બાધ કર ે? ન જ કર.ે માટે જ ેઉપશમદશાને પા�યો
તેને પંચિવષય જ�મ મરણના હેતુ થતા નથી.”

88. ગઢડા અં�ય ૧૦ ( para.3)

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

89. ગઢડા અં�ય ૧૩ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે અમાર ેભગવાનને િવષે િન�ા રહે છે તેમ અમે કહીએ જ,ે અમાર ેતો ગમે તેવું સુખ
દુઃખ આવે તથા સંપત્ િવપત્ આવે તેમાં એમ રહે છે જ,ે એક તો ભગવાનની અિતશય મો�પ �ણીએ છીએ, તેણે
કરીને આ સંસારમાં મોટા મોટા રા�ની સમૃિ� ને રા�લ�મી, તેને જોઈને લેશમા� પણ અંતરમાં તેનો ભાર આવતો
નથી. અને એમ સમ�એ છીએ જ,ે ‘આપણે તો ભગવાન થકી કાંઈ અિધક નથી અને આપણું મન છે તે ભગવાનના
ચરણારિવંદમાં ચોટા�યું છે.’ અને ભગવાન સંઘાથે એવી �ઢ �ીિત કરી છે જ,ે તે �ીિતને કાળ, કમ�, માયામાંથી કોઈએ
ટાળવાને અથ� સમથ� નથી અને પોતાનું મન એ �ીિત ટાળવાને કર ેતો પણ ભગવાનમાંથી એ �ીિત ન ટળે, એવી
રીતનો �ઢાવ છે. તે ગમે તેવું સુખ દુઃખ આવે છે તોય નથી ટળતો અને �વાભાિવક મનમાં એવી �િચ રહે છે જ,ે ‘શહેર
હોય કે મેડી હોય કે રાજદરબાર હોય �યાં તો ગમે જ નિહ. અને વન હોય, પવ�ત હોય, નદી હોય, ઝાડ હોય, એકાંત
ઠેકાણું હોય �યાં અિતશય ગમે છે. ને એમ �ણીએ છીએ જ,ે ‘એકાંતમાં બેસીને ભગવાનનું �યાન કરીએ તો સા�.’
એવી સદાય �િચ રહે છે. અને �ાર ેઅમને રામાનંદ �વામીનું દશ�ન નહોતું થયું �યાર ેમુ�ાનંદ �વામી સંગાથે અમે
એમ ઠરાવ કરી રા�યો હતો જ,ે ‘મને રામાનંદ �વામીનું દશ�ન કરાવો તો આપણે બે જણ વનમાં જઈને ભગવાનનું
અખંડ �યાન કયા� કરીશું અને કોઈ િદવસ વ�તીમાં તો આવીશું જ નિહ.’ એમ મનનો ઠરાવ હતો. તે હમણાં પણ મન
એવું ને એવું જ વત� છે. અને ભગવાનનાં જ ેભ� તેમાં તો એવું �ઢ હેત છે તેને કાળ, કમ� ને માયા તેમાંથી કોઈએ
ટાળવાને સમથ� નથી અને પોતાનું મન ટા�યાનું કર ેતોય પણ �દયમાંથી ટળે જ નિહ. એવી ભગવાન ને ભગવાનના
ભ� સંઘાથે અિતશય �ીિત છે. અને અમે કેટલીક વાર સ�સંગમાંથી જવાને અથ� ઉદાસ થયા છીએ પણ ભગવાનના
ભ�નો સમૂહ જોઈને ટ�ા છીએ, તે કોઈ રીતે મૂકીને જવાતું નથી. અને જનેે હંુ ભગવાનનો ભ� ન �ણું તે ઠેકાણે
તો મને રા�યાના કોિટ ઉપાય કર ેતોય ન જ રહેવાય અને ગમે તેવી અમારી શુ�ૂષા કર ેતોય અભ� સંઘાથે અમારે
બને નિહ. એવી રીતે ભગવાન અને ભગવાનના ભ� સંગાથે અમે અમારા મનને અિતશય �ીિતએ કરીને જોડી રા�યું
છે અને તે ભગવાન િવના બીજંુ કોઈ પદાથ� વહાલું રા�યું નથી; માટે શા સા� ભગવાનમાં �ીિત નિહ રહે ? અને
ભગવાનનાં કથા કીત�નાિદક કરતા હોઈએ �યાર ેતો એવી મ�તાઈ આવે છે જ,ે ‘�ણીએ, દીવાના થઈ જવાશે.’ અને
જટેલો િવવેક રહે છે તે તો કોઈક ભ�જનના સમાસને અથ� રહે છે પણ મનમાં તો એવી ને એવી જ ખુમારી રહે છે અને
ઉપરથી તો લોકને મળતો �યવહાર રાખીએ છીએ.

90. ગઢડા અં�ય ૧૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જણેે સંસારનો �યાગ કય� હોય એવા જ ેહિરભ� તેને બે કુલ�ણ છે, તે આ સ�સંગને
િવષે શોભવા દેતા નથી. તેમાં એક તો કામના અને બી� પોતાના કુટંુબીને િવષે �ીિત. અને એ બે કુલ�ણ જમેાં હોય
તે તો અમને પશુ જવેો જણાય છે. તેમાં પણ જનેે પોતાના સંબંધીમાં વધુ હેત હોય તેનો તો અમાર ેઅિતશય અવગુણ
આવે છે. માટે જણેે સંસાર �યાગ કય� હોય તેને તો લેશમા� પણ પોતાના સંબંધી સાથે હેત ન રા�યું જોઈએ. શા માટે,
જ ેપંચ મહાપાપ છે તે થકી પણ દેહના સંબંધીમાં હેત રાખવું તે વધુ પાપ છે. માટે જ ેભગવાનનો �યાગી ભ� હોય તેને
તો આ દેહ થકી ને દેહના સંબંધી થકી પોતાનો ચૈત�ય જુદો ���ો જોઈએ જ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ અને માર ેકોઈ સાથે
લેશમા� સંબંધ નથી.’ અને દેહના સંબંધી છે તે તો ચોરાશી લાખ �તની હાર ેગ��ા જોઈએ, અને તે સંબંધીને
સ�સંગી �ણીને તેનું માહા��ય સમજવા �ય તો એક તો સંબંધનું હેત જ હોય ને વળી તેનું હિરભ�પણાનું માહા��ય
સમજ,ે પછી ભગવાન અને ભગવાનના ભ�થી સંબંધીમાં વધુ હેત બંધાય �ય છે. માટે જમેાં �વાભાિવક હેત ર�ું જ
છે એવા જ ેપોતાના સંબંધી તેને હિરજન �ણીને જો તેમાં હેત કર,ે તો તેનો જ�મ ખરાબ થઈ �ય છે. અને વળી દેહનો
સંબંધી ન હોય પણ જ ેપોતાની સેવા-ચાકરી કરતો હોય તેમાં પણ �વાભાિવક હેત થઈ �ય છે. માટે જ ેસમજુ હોય
તેને પોતાની ચાકરી કરતો હોય ને તે હિરભ� હોય તો પણ તેને િવષે હેત ન રાખવું. જમે દૂધ ને સાકર હોય તેમાં સપ�
મોઢંુ ના�યું હોય, તો તે પણ ઝેર કહેવાય. તેમ જમેાં સેવાચાકરી�પ �વાથ� ભ�યો હોય ને તે હિરભ� હોય, તો પણ
તેમાં તે પોતાનો �વાથ� લઈને હેત ન રાખવું. શા માટે જ,ે પોતાના �વને એ થકી બંધન થાય છે અને જમે ભગવાનનું
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િચંતવન થાય તેમ જ જમેાં પોતાનો �વાથ� હોય તેનું પણ િચંતવન થવા માંડે. એ જ એને ભગવાનના ભજનમાં િવ�ન
કહેવાય. જમે ભરત�ને મૃગલીનું બ�ચું તે જ અિવ�ા- માયા�પ થયું. એવી રીતે જ ેજ ેભગવાનના ભજનમાં
અંતરાય�પ થતા હોય તેનો ભગવાનના ભ�ને અિવ�ા�પ �ણીને અિતશય �યાગ કરવો. અને આ �કરણની જે
વાતા� તેને સંતમંડળ તથા સાં�યયોગી હિરભ� સમ�ત તેમને િન�ય ��યે કહેવી ને સાંભળવી. તેની િવગત જ,ે જનેા
મંડળમાં જ ેમોટેરો હોય તેને િન�ય ��યે આ વાત કરવી અને બી�ને સાંભળવી. અને જ ેમોટેરો હોય ને જ ેિદવસ વાત
ન કર,ે તો તેને તે િદવસ ઉપવાસ કરવો. અને જ ે�ોતા હોય ને તે ��ાએ કરીને આ ભગવાનની વાત સાંભળવા ન
આવે, તો તેણે પણ ઉપવાસ કરવો. અને આ વચનને અિતશય �ઢ કરીને રાખ�ો.”

91. 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.”

92. ગઢડા અં�ય ૨૬ ( para.2)

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

93. 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
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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.”

94. ગઢડા અં�ય ૩૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે સાં�યાિદક શા�ના િવચાર ેકરીને એમ િન�ય કય� છે જ,ે માયાના કાય�માંથી
ઉ�પ� થયા જ ેઆકાર મા� તે સવ� િમ�યા છે. કેમ જ,ે એ સવ� આકાર કાળે કરીને નાશ પામે છે. અને ભગવાનના
અ�રધામને િવષે જ ેભગવાનનો આકાર છે તથા તે ભગવાનના પાષ�દ જ ેમુ� તેમના જ ેઆકાર છે, તે સવ� સ�ય છે ને
િદ�ય છે ને અિતશય �કાશે યુ� છે. અને તે ભગવાનનો ને તે મુ�નો જ ેઆકાર તે પુ�ષના જવેો િ�ભજુ છે અને
સિ�ચદાનંદ�પ છે. અને તે અ�રધામને િવષે ર�ા જ ેએ ભગવાન, તે જ ેતે, તે મુ� પુ�ષ તેમણે િદ�ય એવા જ ેનાના
�કારના ઉપચાર, તેણે કરીને સે�યા થકા ને તે મુ� પુ�ષને પરમ આનંદને ઉપ�વતા થકા સદા િવરાજમાન છે. અને
એવા સવ�પરી જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે જ દયાએ કરીને �વોના ક�યાણને અથ� આ પૃ�વીને િવષે �કટ થયા થકા
સવ� જનના નયનગોચર વત� છે. ને તમારા ઈ�દેવ છે, ને તમારી સેવાને અંગીકાર કર ેછે. અને એવા જ ેએ ��ય�
પુ�ષો�મ ભગવાન તેના �વ�પમાં ને અ�રધામને િવષે ર�ા જ ેભગવાન; તેના �વ�પમાં કાંઈ પણ ભેદ નથી, એ બે
એક જ છે. અને એવા જ ેઆ ��ય� પુ�ષો�મ ભગવાન તે અ�રાિદક સવ�ના િનયંતા છે, ઈ�રના પણ ઈ�ર છે, ને
સવ� કારણના પણ કારણ છે, ને સવ�પરી વત� છે, ને સવ� અવતારના અવતારી છે, ને તમાર ેસવ�ને એકાંિતકભાવે કરીને
ઉપાસના કરવા યો�ય છે. અને આ ભગવાનના જ ેપૂવ� ઘણાક અવતાર થયા છે, તે પણ નમ�કાર કરવા યો�ય છે ને
પજૂવા યો�ય છે.”

95. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� પરમહંસ તથા સવ� સ�સંગી આગળ વાતા� કરી જ,ે “ભગવાનની માયા તે કઈ છે ? તો ‘દેહને
િવષે અહંબુિ� ને દેહ સંબંધી પદાથ�ને િવષે મમ�વબુિ�’ એ જ માયા છે, તે એ માયાને ટાળવી. અને એ માયાને જણેે
ટાળી તે માયાને તય� કહેવાય. અને ‘એ માયાને ટાળીને ભગવાનમાં �ીિત કરવી’ એટલો સવ� શા�નો િસ�ાંત છે. તેને
આજ સમજો કે ઘણે િદવસે કરીને સમજો. અને હનુમાન, નારદ, ��ાદ એ જ ેમોટા મોટા ભગવાનના ભ�, તેમણે પણ
ભગવાન પાસે એમ જ મા�યું છે જ,ે ‘અહં મમ�વ�પ માયા થકી ર�ા કર�ો અને તમાર ેિવષે �ીિત થ�ો, અને એ
માયાને તયા� હોય ને તમાર ેિવષે �ીિતવાળા હોય એવા જ ેસાધુ, તેનો સંગ થ�ો અને એ સાધુને િવષે હેત ને મમ�વ
થ�ો.’ માટે આપણે પણ એમ કરવું ને એમ માગવું અને એનો �વણ, મનન, િનિદ�યાસ કરવો.

(કુલ: 244)


