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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧ ( para.5)

પછી હિરભ� ઠ�ર હર�એ �ી�મહારાજને પૂ�ું જ,ે “કેટલાક તો ઘણા િદવસ સુધી સ�સંગ કર ેછે તો પણ તેને
જવેી પોતાના દેહ અને દેહના સંબંધીને િવષે ગાઢ �ીિત છે તેવી સ�સંગમાં ગાઢ �ીિત નથી થાતી તેનું શું કારણ છે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એને ભગવાનનું માહા��ય સંપૂણ� ���ામાં આ�યું નથી. અને જ ેસાધુને સંગે કરીને
ભગવાનનું માહા��ય પિરપૂણ� ���ામાં આવે છે તે સાધુ �ાર ેપોતાના �વભાવ ઉપર વાત કર ેછે �યાર ેતે �વભાવને
મૂકી શકતો નથી, અને તે વાતના કરનારા જ ેસાધુ તેનો અવગુણ લે છે, તે પાપે કરીને સ�સંગમાં ગાઢ �ીિત થાતી નથી.
કાં જ,ે અ�ય �થળને િવષે જ ેપાપ કયા� હોય તે સંતને સંગે કરીને �ય અને સંતને િવષે જ ેપાપ કર ેછે તે પાપ તો એક
સંતના અનુ�હ િવના બી� કોઈ સાધને કરી ટળતા નથી. તે શા�માં ક�ું છે જ,ે

2. ગઢડા �થમ ૨૧ ( para.2)

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

3. 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
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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.”

4. ગઢડા �થમ ૨૩ ( para.2)

પછી ક�ણા કરીને પરમહંસની આગળ �ી�મહારાજ વાત કરવા લા�યા જ,ે “વાસુદેવ માહા��ય નામે જ ે�ંથ તે અમને
અિતશય િ�ય છે; કેમ જ,ે ભગવાનના ભ�ને ભગવાનને ભ�ાની જ ેરીિત તે સવ� એ �ંથમાં કહી છે. અને ભગવાનના
જ ેભ� તે બે �કારના છે. તેમાં એકને ભગવાનનો િન�ય તો યથાથ� છે, પણ તે દેહા�બુિ� સોતો ભગવાનનું ભજન
કર ેછે. અને બીજો તો ��ત, �વ��, સુષુિ� એ �ણ અવ�થા તથા �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ એ �ણ દેહ તેથી પર ને
ચૈત�ય�પ એવું પોતાના �વ�પને માને અને તે પોતાના �વ�પને િવષે ભગવાનની મૂિત�ને ધારીને ભગવાનનું ભજન
કર,ે પછી �ણ અવ�થાથી ને �ણ શરીરથી પર જ ેપોતાનું �વ�પ તેને અિતશય �કાશમાન ભાળે, ને તે �કાશને િવષે
ભગવાનની મૂિત� જવેી �ગટ �માણ છે તેવી અિતશય �કાશે યુ� ભાસે; એવી રીતની િ�થિતવાળો હોય. અને એવી
રીતની િ�થિત �ાં સુધી થઈ નથી �યાં સુધી ભગવાનનો ભ� છે તો પણ તેને માથે િવ�ન છે. અને જો એવી િ�થિતમાં
િશવ� નો’તા વત�તા તો મોિહની �વ�પમાં મોહ પા�યા, અને એવી િ�થિતમાં ��ા નો’તા વત�તા તો સર�વતીને
દેખીને મોહ પા�યા, અને એવી િ�થિતમાં નારદ� નો’તા વત�તા તો પર��ાનું મન થયું, અને ઈ�� તથા ચં�ાિદક તેમને
જો એવી િ�થિત નો’િત તો કલંક લા�યા. અને ભગવાનનો ભ� હોય પણ જો એવી િ�થિતને ન પા�યો હોય તો
ભગવાનને િવષે પણ �ાકૃત ભાવ પરઠાઈ �ય છે. જમે રા� પરીિ�ત એવો ભ� નો’તો તો રાસ�ીડા સાંભળીને
�ીકૃ�ણ ભગવાનને િવષે સંશય થયો અને શુક� જો એવા ભ� હતા તો તેને કોઈ �તનો સંશય થયો જ નિહ. અને જે
એવો ભ� હોય તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘માર ેિવષે કોઈ દોષ અડી શકે નિહ તથા તે દોષ કાંઈ બાધ કરી શકે નિહ, તો
જનેે ભજને કરીને હંુ આવો થયો એવા જ ેભગવાન તેને િવષે તો કોઈ માિયક દોષ હોય જ કેમ ?’ એમ �ઢપણે સમજ ેછે.
અને એવો જ ેભગવાનનો ભ� છે તે ભગવાનની મૂિત�ને િવષે �ાર ેવૃિ�ને રાખે છે �યાર ેતે વૃિ�ના બે િવભાગ થાય
છે; તેમાં એક વૃિ� તો ભગવાનના �વ�પમાં રહે છે અને બી� તો જ ેભજનનો કરનારો તેમાં રહે છે. અને ભગવાનના
�વ�પમાં જ ેવૃિ� રહે છે તે �ેમે યુ� રહે છે, અને ભજનના કરનારામાં જ ેવૃિ� રહે છે તે તો િવચાર ેયુ� રહે છે, અને
તે વૃિ� જ ેતે ભજનના કરનારાને િવષે ભગવાનના ભજન િવના બી� જ ેજ ેઘાટ-સંક�પ થાય છે તે સવ�ને ખોટા કરી
નાખે છે, તથા તે ભજન કરનારામાં જ ેદોષ તે સવ�ને ખોટા કરી નાખે છે; એવી રીતે તેની વૃિ� ભગવાનમાં અખંડ રહે
છે. અને ઘડીક તો એકા� િચ�ે બેસીને ભગવાનનું ભજન કર ેને ઘડીકમાં તો ચાળા ચૂંથતો ફર ેતેને તો એવી િ�થિત
થતી નથી. જમે પાણીનો ઘડો ભરીને એક ઠેકાણે ઢોળી આવીએ, પછી વળી બીજ ેિદવસ અથવા �ીજ ેિદવસ તે ઠેકાણે
પાણીનો ઘડો ઢોળીએ તેણે કરીને �યાં પાણીનો ધરો ભરાઈ નિહ; કાં જ,ે આગલા િદવસનું જળ આગલે િદવસ સુકાઈ
�ય ને પાછલા િદવસનું પાછલે િદવસ સુકાઈ �ય. અને જો આંગળી જવેી નાની જ પાણીની સેય� અખંડ વહેતી હોય
તો મોટો પાણીનો ધરો ભરાઈ �ય. તેમ ખાતાં, પીતાં, હાલતાં, ચાલતાં તથા શુભ િ�યાને િવષે તથા અશુભ િ�યાને
િવષે સવ� કાળે ભગવાનમાં અખંડ વૃિ� રાખવી. પછી એવી રીતે ભગવાનમાં અખંડ વૃિ� રાખતા રાખતા એવી �ઢ
િ�થિત થાય છે.”

5. 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



8/5/2019 માહા��ય

localhost/save%5d/માહા��ય.php 3/34

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.”

6. ગઢડા �થમ ૨૪ ( para.3)

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

7. ગઢડા �થમ ૨૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ કૃપા કરીને બો�યા જ,ે “�વધમ� યુ� એવો જ ેભગવાનનો ભ� તેના અંતરને િવષે તો પોતાનું
યથાથ� પૂણ�કામપણું મનાતું નથી અને તે પૂણ�કામપણું તો આ�િન�ા ને ભગવાનના માહા��યનું �ાન તેણે કરીને જ
થાય છે, અને એ બેમાં જટેલી �યૂનતા રહે છે તેટલી પૂણ�કામપણામાં �યૂનતા રહે છે, માટે એ બે વાનાં તો ભગવાનના
ભ�ને �ઢપણે સાધવાં, અને એ બે માં જટેલી ખામી રહે તેટલી તો સમાિધમાં પણ નડે છે. અને હમણાં અમે એક
હિરભ�ને સમાિધ કરાવી હતી તે તેને તજે અિતશય દેખાણું; તે તજેને જોઇને ચીસ પાડવા માંડી ને ક�ું જ,ે ‘હંુ બળું
છંુ’ માટે સમાિધવાળાને પણ આ��ાનનું જ�ર કામ પડે છે. અને પોતાનું �વ�પ આ�ા ન �ણે ને દેહને માને, તો
તેને ઘણી કા�યપ રહી �ય છે અને અમે તે હિરભ�ને સમ��યું જ,ે ‘તા�ં �વ�પ તો આ�ા છે, દેહ નથી; ને આ
લાડકીબાઇ નામ અને ભાટનો દેહ તે તું નથી અને અછે�, અભે� એવો જ ેઆ�ા, તે તા�ં �વ�પ છે.’ પછી અમે તેને
સમાિધ કરાવીને ક�ું જ,ે ‘ગણપિતને �થાનકે ચાર પાંખડીનું કમળ છે �યાં જઈને તા�ં �વ�પ જો.’ અને �ારે
સમાિધવાળો ગણપિતને �થાનકે �ય છે �યાર ે�યાં નાદ સંભળાય છે ને �કાશ દેખાય છે; અને તેથી પર ��ાના
�થાનકને િવષે �ય છે �યાર ેતેથી નાદ પણ ઘણો સંભળાય છે ને �કાશ પણ તેથી અિતશય ઘણો દેખાય છે, અને તેથી
પર િવ�ણુને �થાનકે �ય છે �યાર ેતેથી અિતશય નાદ સંભળાય છે; ને તેથી તજે પણ અિતશય દેખાય છે. એવી રીતે
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જમે જમે ઊંચા ઊંચા �થાનકને િવષે �ય છે તેમ તેમ વધુ નાદ સંભળાય છે ને વધુ વધુ �કાશ દેખાય છે. અને એવી
રીતે સમાિધમાં અિતશય તજે દેખાય છે અને અિતશય નાદ થાય છે અને કડાકા અિતશય થાય છે, તે ગમે તેવો
ધીરજવાન હોય તો પણ કાયરપણું આવી �ય છે. જો અજુ�ન ભગવાનના અંશ હતા અને મહા શૂરવીર હતા, તો પણ
ભગવાનનું િવ��પ જોવાને સમથ� થયા નિહ, માટે એમ બો�યા જ,ે ‘હે મહારાજ ! આ �પ જોવાને હંુ સમથ� નથી,
માટે તમા�ં જવેું �થમ �પ હતું તેવું તમા�ં દશ�ન કરાવો.’ એવી રીતે એવા સમથ�ને પણ સમાિધને િવષે �ાર ે��ાંડ
ફાટી �ય એવા કડાકા થાય છે અને જમે સમુ� મયા�દા મેલે એવા તજેના સમૂહ દેખાય છે �યાર ેધીરજ રહેતી નથી; તે
સા� દેહ થકી પોતાનું �વ�પ જુદંુ સમજવું જોઈએ. અને એવી જ ેસમાિધ થાય છે તેના બે ભેદ છે; એક તો �ાણાયામે
કરીને �ાણનો િનરોધ થાય છે તે ભેળો િચ�નો પણ િનરોધ થાય છે અને બીજો �કાર એ છે જ,ે િચ�ને િનરોધે કરીને
�ાણનો િનરોધ થાય છે. તે િચ�નો િનરોધ �ાર ેથાય છે ? તો �ાર ેસવ� ઠેકાણેથી વૃિ� તૂટીને એક ભગવાનને િવષે
વૃિ� જોડાય, અને તે ભગવાનને િવષે વૃિ� �ાર ેજોડાય ? તો �ાર ેસવ� ઠેકાણેથી વાસના તૂટીને એક ભગવાનના
�વ�પની વાસના થાય, �યાર ેતે વૃિ� કોઈની હઠાવી ભગવાનના �વ�પમાંથી પાછી હઠે નિહ. જમે કોઈ કૂવો હોય ને
તે ઉપર વીશ કોશ ફરતા હોય ને તેનો �વાહ જુદો જુદો ચાલતો હોય �યાર ેતે �વાહમાં જોર હોય નિહ અને તે વીશે
કોશનો �વાહ ભેળો કરીએ તો નદીના જવેો અિતશય બળવાન �વાહ થાય, તે કોઈનો હઠા�યો પાછો હઠે નિહ; તેમ
જનેી વૃિ� િનવા�સિનક થાય છે �યાર ેતેનું િચ� છે તે ભગવાનના �વ�પમાં જોડાય છે. અને જનેા િચ�માં સંસારના
સુખની વાસના હોય તેને તો �ો� ઇિ��ય �ાર ેઅનંત �તના જ ેશ�દ તેને િવષે જુદી જુદી વૃિ� ફેલાય �ય છે, તેમ જ
�વચા ઇિ��ય �ાર ેહ�રો �તના જ ે�પશ� તેને િવષે જુદી જુદી વૃિ� ફેલાઈ �ય છે, તેમ જ ને� ઇિ��યની વૃિ� તે
હ�રો �તના જ ે�પ તેને િવષે ફેલાઈ �ય છે, તેમ જ રસના ઇિ��યની વૃિ� તે હ�રો �તના જ ેરસ તેમાં ફેલાઈ
�ય છે, તેમ જ નાિસકા ઇિ��યની વૃિ� તે અનંત �તના જ ેગંધ તેમાં ફેલાઈ �ય છે, તેમ જ કમ� ઇિ��યોની વૃિ�યો
પણ પોતપોતાના િવષયને િવષે હ�રો �કાર ેફેલાઈ �ય છે; એવી રીતે દશે ઇિ��યો �ાર ેએનું અંતઃકરણ છે તે હ�રો
�કાર ેફેલાઈ ગયું છે. તે �ાર ેિચ� તે ભગવાનનું િચંતવન કર ેઅને મન તે ભગવાનનો જ ઘાટ ઘડે અને બુિ� તે
ભગવાનના �વ�પનો જ િન�ય કર ેઅને અહંકાર તે ‘હંુ આ�ા છંુ ને ભગવાનનો ભ� છંુ,’ એવું જ અિભમાન ધર,ે
�યાર ેએની એક વાસના થઈ �ણવી.

8. ગઢડા �થમ ૨૫ ( para.3)

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

9. ગઢડા �થમ ૩૮ ( para.2)

તે સમે �ી�મહારાજ સવ� હિરભ� સામું જોઈને ઝાઝી વાર િવચારી ર�ા અને પછી એમ બો�યા જ,ે “સાંભળો, વાત
કરીએ છીએ જ,ે જ ેસ�સંગી હોય તેને �ાંથી પોતાને સ�સંગ થયો હોય �યાંથી પોતાના મનનો તપાસ કરવો જ,ે
‘�થમના વષ�માં મા�ં મન આવું હતું ને પછી આવું હતું અને આટલી ભગવાનની વાસના હતી ને આટલી જગતની
હતી.’ એમ વષ�વષ�નો સરવાળો િવચાયા� કરવો અને પોતાના મનમાં જટેલી જગતની વાસના બાકી રહી ગઈ હોય તેને
થોડે થોડે િનરંતર ટાળવી. અને એમ િવચાર ેનિહ ને બધી ભેગી કર ેતો તે વાસના એની ટળે નિહ; જમે વિણકને ઘેર
નામું કયુ� હોય તે જો મિહના-મિહનાનું િનરંતર ચુકાવી દઈએ તો દેતા કઠણ ન પડે ને વષ�-દહાડાનું ભેગું કરીએ તો
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આપવું બહુ કઠણ પડે, તેમ િનરંતર િવચાર કરવો. અને મન છે તે જગતની વાસનાએ કરીને વસાણું છે, જમે ફૂલે કરીને
િતલ વસાય છે, તેમ મનને ભગવાનનાં જ ેચિર� તેનું જ ેમિહમાએ સિહત િન�ય �મરણ તે �પ ફૂલને િવષે વાસવું અને
ભગવાનનાં ચિર��પ �ળાને િવષે મનને ગૂંચવી મેલવું ને ભગવાનના ઘાટ મનમાં કયા� કરવા. એક શ�યો ને બીજો
કરવો, બીજો શ�યો ને �ીજો કરવો, એમ ને એમ મનને નવ�ં રહેવા દેવું નિહ.” એમ કહીને પછી ભૂતનું ��ાંત
િવ�તારીને કહી દેખા�યું ને પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એવી રીતે ભગવાનનાં જ ેચિર� તથા વાતા� તથા દશ�ન; તે
એક િદવસનાં જો સંભારવા માંડે તો તેનો પાર ન આવે, તો સ�સંગ થયા તો દશ-પંદર વષ� થયા હોય તે એનો તો પાર જ
ન આવે. અને તે એવી રીતે સંભારવા જ,ે ‘આ ગામમાં આવી રીતે મહારાજ તથા પરમહંસની સભા થઈ અને આવી
રીતે મહારાજની પ�ૂ થઈ ને આવી રીતે વાતા� થઈ,’ ઈ�યાિદક જ ેભગવાનનાં ચિર� તેને વારંવાર સંભારવા અને જે
ઝાઝંુ ન સમજતો હોય તેને તો એમ કરવું એ જ �ે� ઉપાય છે, એ જવેો બીજો નથી. �યાર ેતમે કહેશો જ,ે ‘અ� થોડંુ
ખાઈએ તથા ઘણા ઉપવાસ કરીએ,’ તો તે અમે કહેતા નથી. એ તો જમે જનેા િનયમ ક�ા છે તે �માણે સાધારણપણે
રહેવું અને કરવાનું તો આ અમે તમને ક�ું તે છે. અને અમે તો એમ મા�યું છે જ,ે મન િનવા�સિનક જોઈએ અને દેહે
કરીને ગમે તેટલી �વૃિત હોય ને તેનું મન જો શુ� છે તો તેનું અિત ભૂંડંુ થાય નિહ. અને બાહેર લોકમાં તો તે
�વૃિ�વાળાનું ભૂંડા જવેું જણાય. અને જનેે મનમાં વાસના હોય ને તે બાહેર સારી પેઠે િનવૃિ�પરાયણ વત�તો હોય તો
તેનું બાહેર લોકમાં તો સા� જણાય પણ તેના �વનું અિત ભૂંડંુ થાય; કેમ જ,ે મૂવા ટાણે તો જવેા મનમાં સંક�પ હોય
તેવા �ફુરી આવે. જમે ભરત�ને અંતકાળમાં મૃગનું બાળક �ફુરી આ�યું �યાર ેતે મૃગને આકાર ેથઈ ગયા અને �થમ
રા� મે�યું હતું, ને ઋષભદેવ ભગવાન તો પોતાના બાપ હતા તો પણ એમ થયું; માટે મને કરીને િનવા�સિનક રહેવું એ
અમારો મત છે. અને જ ેઉપવાસ કરવા તેણે કરીને દેહ દુબ�ળ થાય �યાર ેમન દુબ�ળ થાય તો ખ�ં, પણ �ાર ેદેહ પુ�
થાય �યાર ેવળી મન પુ� થાય, માટે દેહે કરીને �યાગ ને મને કરીને �યાગ એ બે ભેળા જોઈએ. અને જનેે મનમાં
ભગવાનના ઘાટ થતા હોય ને જગતના ઘાટ ન થતા હોય તે આપણા સ�સંગમાં મોટેરો છે અને એવો જ ેન હોય તે
નાનેરો છે અને ગૃહ�થ હોય તેને પણ દેહે કરીને �યવહાર કરવો ને મને કરીને તો �યાગીની પેઠે જ િનવા�સિનક રહેવું ને
ભગવાનનું િચંતવન કરવું ને �યવહાર તો ભગવાનને વચને કરીને રાખવો અને મનનો �યાગ સાચો ન હોય તો જનક
જવેા રા� હતા તે રા� કરતા ને મન તો મોટા યોગે�રના જવેું હતું, તે માટે મને કરીને જ ે�યાગ તે જ ઠીક છે. અને જે
પોતાના મનમાં ભૂંડા ઘાટ થતા હોય તે કહેવા, પણ ‘જમે કૂતરાનું મુખ કૂતરો ચાંટે’ તથા ‘સપ�ને ઘેર પરોણો સાપ મુખ
ચાટીને વળીયો આપ’ તથા રાંડીને પાસે સુવાિસની �ી �ય �યાર ેતે કહે જ,ે ‘આવ બાઈ હંુ જવેી તું પણ થા’ તેમ
પોતાની પેઠે જનેે ભૂંડા ઘાટ થતા હોય તેની આગળ જ ેઘાટ કહેવો તે તો આ ��ાંત દીધા એમ૨ છે; માટે ઘાટ કેને
કહેવો ? તો જ ેના મનમાં કોઈ િદવસ જગતનો ભૂંડો ઘાટ ન થતો હોય એવો બિળયો હોય તેની આગળ કહેવો. અને
એમ ઘાટ ન થાય એવા પણ ઘણા હોય તેમાંથી પણ એવાને ઘાટ કહેવો જ,ે તે ઘાટને સાંભળીને તે ઘાટ ઉપર વાત કર,ે
તે �ાં સુધી તે કહેનારાનો ઘાટ ટળી ન �ય �યાં સુધી બેઠતો-ઉઠતો, ખાતો-પીતો સવ� િ�યામાં વાત કયા� કર ેઅને
તેના ઘાટ ટા�યામાં કેવી ચાડ હોય ? તો જમે પોતાના ઘાટને ટા�યાની ચાડ હોય તેવી હોય, એવા આગળ ઘાટ કહેવો.
અને જનેી આગળ ઘાટ કહીએ ને તે આવી રીતે વાત તો ન કર ેને પોતે આળસુ હોય તો શો સમાસ થાય ? માટે એવી
રીતે પોતાના મનનો ઘાટ કહીને તે ઘાટને ટાળી નાખીને પોતાના મનને િવષે કેવળ ભગવાનના ઘાટ કયા� કરવા ને
જગતના સુખથી િનવા�સિનક થવું. અને એકાદશીનો ઉપવાસ કરવો તેનું શું લ�ણ છે ? તો દશ ઇિ��યો ને અિગયારમું
મન તેમને પોતપોતાના િવષયમાંથી કાઢીને ભગવાનમાં જોડવાં તેને એકાદશીનું �ત કયુ� કહેવાય અને એવું �ત તો
ભગવાનના ભ�ને િનરંતર કરવું. અને એવી રીતે જનેું મન િનવા�સિનક ન હોય ને દેહે કરીને તે �ત-તપ કર ેતો પણ તેનું
અિતશય સા� થતું નથી. માટે જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને પોતપોતાના ધમ�માં રહીને તે ભગવાનનું માહા��ય
સમ�ને પોતાના મનને િનવા�સિનક કરવાનો િન�યે અ�યાસ રાખવો.” એમ વાતા� કરી.

10. ગઢડા �થમ ૫૪ ( para.2)

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

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

12. ગઢડા �થમ ૫૬ ( para.5)

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

13. ગઢડા �થમ ૫૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે �� ઉ�ર કરતા આવડે તે એક એક �� પૂછો.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું
જ,ે “હે મહારાજ ! મો�નું અસાધારણ કારણ તે શું છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનના �વ�પનું �ાન
અને ભગવાનનું માહા��ય �ણવું એ બે અસાધારણ મો�ના હેતુ છે.”

14. ગઢડા �થમ ૫૭ ( para.3)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનને િવષે જ ે�નેહ તેનું શું �પ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“�નેહનું �પ તો એ છે જ,ે �નેહમાં કોઈ �તનો િવચાર ન જોઈએ. અને �ાર ેજ ેગુણ િવચારીને �નેહ કર ેતે તો �ારે
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અવગુણ દેખે �યાર ેતેનો �નેહ �ુટી �ય, માટે હેત તો જમે થયું હોય તેમ ને તેમ રહેવા દેવું, પણ િવચાર કરીને વાર ેવારે
�થાપન-ઉ�થાપન કરવું નિહ, ને મૂઢપણે ભગવાનને િવષે હેત કરવું. અને જ ેગુણને િવચારીને હેત કર ેતે હેતનો િવ�ાસ
નિહ, માટે હેત તો જમે દેહના સંબંધી સંગાથે છે તેવું ભગવાનને િવષે હેત કરવું અને એ હેતને મૂઢપણાનું હેત કહીએ
અને ભગવાનનું માહા��ય �ણીને જ ેહેત થાય છે તે તો બી� જ૧ રીતનું છે એમ �ણવું.”

15. ગઢડા �થમ ૬૦ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામી એ પૂ�ું જ,ે “વાસના ટા�યાનો શો ઉપાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક તો
આ�િન�ાની �ઢતા જોઈએ અને બીજંુ પંચિવષયનું તુ�છપણું ���ું જોઈએ અને �ીજંુ ભગવાનનું અિતશય
માહા��ય ���ું જોઈએ જ,ે ‘ભગવાન વૈકંુઠ, ગોલોક, ��મહોલ એ સવ� ધામના પિત છે. માટે એવા ભગવાનને
પામીને તુ�છ િવષયના સુખમાં હંુ શું �ીિત રાખું ?’ એવી રીતે ભગવાનના મિહમાનો િવચાર કર.ે અને વળી એમ િવચાર
કર ેજ,ે ‘ભગવાનને ભજતા થકા પણ જો કોઈક ખોટ રહી જશે ને કદાિપ જો ભગવાનના ધામમાં નિહ જવાય ને
ઈ��લોક તથા ��લોકને િવષે ભગવાન મૂકશે તોય પણ આ લોકના કરતા તો �યાં કોિટ ગણાં વધુ સુખ છે.’ એવો
િવચાર કરીને પણ આ સંસારના તુ�છ સુખ થકી વાસનાએ રિહત થવું અને એવી રીતે ભગવાનનો મિહમા �ણીને
વાસનાએ રિહત થાય છે, �યાર પછી એને એમ જણાય છે જ,ે ‘માર ેકોઈ કાળે વાસના હતી જ નિહ અને એ તો મને
વચમાં કાંઈક �મ જવેું થયું હતું; પણ હંુ તો સદા વાસનાએ રિહત છંુ’, એવું ભાસે છે. અને આવી રીતનો જ ેએકાંિતક
ધમ� તે તો જ ેએવા િનવા�સિનક પુ�ષ હોય અને જનેે ભગવાનને િવષે િ�થિત થઈ હોય તેને વચને કરીને જ પમાય, પણ
�ંથમાં લખી રા�યો હોય તેણે કરીને નથી પમાતો. અને કોઈક સાંભળીને તેવી ને તેવી વાત કહેવા �ય તો કહેતા પણ
આવડે નિહ, માટે જનેે એકાંિતકના ધમ�માં િ�થિત થઈ હોય તે થકી જ એકાંિતકનો ધમ� પમાય છે.”

16. ગઢડા �થમ ૬૮ ( para.4)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એ નાિ�તકપણાનો હેતુ તે કોઈ પૂવ�નું કમ� છે કે કોઈ કુસંગ છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “નાિ�તકપણાના હેતુ તો નાિ�તકના �ંથ સાંભળવા એ જ છે અને નાિ�તકના �ંથને િવષે
જનેે �તીિત હોય તેનો જ ેસંગ તે પણ નાિ�તકપણાનો હેતુ છે. અને વળી, કામ, �ોધ, લોભ, અહંકાર, માન અને ઈ�યા�
એ પણ નાિ�તકપણાના હેતુ છે. કેમ જ,ે એ માંયલો એકે �વભાવ વત�તો હોય �યાર ેનારદ, સનકાિદક જવેા સાધુ વાત
કર ેતોય પણ મનાય નિહ. અને એ નાિ�તકપણું મટે �ાર ે? તો �ાર ે�ીમદ્ ભાગવત જવેા આિ�તક �ંથને િવષે કહી
જ ેજગતની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લય�પ એવી ભગવાનની લીલા તેને સાંભળે તથા ભગવાનનું અને સંતનું માહા��ય
સમજ ે�યાર ેએનું નાિ�તકપણું �ય અને આિ�તકપણું આવે.”

17. ગઢડા �થમ ૭૨ ( para.2)

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

18. ગઢડા �થમ ૭૨ ( para.5)
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પછી રોજકાના હિરભ� કાકાભાઈએ પૂ�ું જ,ે “જનેે માહા��ય િવનાનો એકલો ભગવાનનો િન�ય હોય તેના શા
લ�ણ છે ? અને જનેે માહા��ય◌ ેસિહત િન�ય હોય તેના શા લ�ણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે
એકલો િન�ય હોય તેને એમ ઘાટ થાય જ,ે ‘ભગવાન તો મ�યા છે પણ શું �ણીએ ક�યાણ તો થશે કે નિહ થાય ?’
અને જનેે માહા��ય◌ ેસિહત િન�ય હોય તેને તો એમ સમ�ય જ,ે ‘જ ેિદવસે ભગવાનનું દશ�ન થયું તે િદવસથી જ
ક�યાણ તો થઈ ર�ું છે અને જ ે�વ ભાવે કરીને મા�ં દશ�ન કર ેતથા મા�ં વચન માને તેનું પણ ક�યાણ થઈ �ય તો
માર ેક�યાણનો �યો સંશય છે ? હંુ તો કૃતાથ� છંુ અને જ ેકાંઈ સાધન ક�ં છંુ તે તો ભગવાનની �સ�તાને અથ� ક�ં છંુ.’
એમ સમજ ેતેને ભગવાનનો માહા��ય◌ ેસિહત િન�ય �ણવો.”

19. ગઢડા �થમ ૭૫ ( para.2)

પછી સુરાખાચર ે�� પૂ�ો જ,ે “જનેા કુળમાં ભગવાનનો એક ભ� થાય તો તેના એકોતેર પિરયાં ઉ�ર ેછે.” એમ
ક�ું છે અને તેના ગો�માં કેટલાક તો સંતના ને ભગવાનના �ષેી પણ હોય, �યાર ેતેનો કેવી રીતે ઉ�ાર છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે કદ�મ ઋિષનો દેવહૂિતએ પિતબુિ�એ કરીને �સંગ કય� હતો, તો પણ કદ�મ ઋિષને
િવષે �નેહ હતો તો એનો ઉ�ાર થયો અને માંધાતા રા�ની દીકરીઓ પચાસ, તે સૌભિર ઋિષનું �પ જોઈને વિરયો,
તેને કામનાએ કરીને સૌભરીને િવષે હેત હતું, તો તે સવ�નું ક�યાણ ઋિષના જવેું થયું. માટે જનેા કુળમાં ભ� થયો હોય
અને તેના કુટંુબી સવ� એમ માને જ,ે ‘આપણું મોટંુ ભા�ય છે જ,ે ‘આપણા કુળમાં ભગવાનનો ભ� થયો છે.’ એવી રીતે
ભ�નું માહા��ય સમ�ને હેત રાખે તો તે સવ� કુટંુબીનું ક�યાણ થાય, અને મરીને િપ�ી જ ે�વગ�માં ગયા હોય તે પણ
જો એમ �ણે જ,ે ‘આપણા કુળમાં ભગવાનનો ભ� થયો તે આપણું મોટંુ ભા�ય છે.’ એમ સમ�ને ભગવાનના
ભ�માં હેત રાખે તો તે િપ�ીનું પણ ક�યાણ થાય. અને જમે જમે વૈર કરતો �ય તેમ તેમ તેની બુિ� �� થતી �ય
અને જ ેભગવાનના ભ� સંગાથે વૈરબુિ� રાખે તેનું તો ક�યાણ ન થાય અને દેહ મૂકે �યાર ેપંચ મહાપાપના કરનારા જે
નરકના કંુડમાં પડે, તે પણ તે જ કંુડમાં પડે છે. તે માટે ભગવાનના ભ�માં જનેે હેત હોય તો સંબંધી હોય અથવા બીજો
કોઈ હોય તે સવ�નું ક�યાણ થાય છે.”

20. ગઢડા �થમ ૭૫ ( para.3)

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

21. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.16)

પછી ભગવદાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! જવેી ભગવાનની બીક પાસે બેઠા હોઈયે ને રહે છે તેવી ને તેવી
બીક છેટે જઈએ તો પણ રહે; તે કેમ સમ�એ તો રહે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જવેી પાસે ભગવાનની
મયા�દા રહે છે તેવી છેટે �ય તો પણ રહે; જો ભગવાનનું પૂ�ં માહા��ય સમજ ેતો. તે માહા��ય એમ સમજવું જ,ે
‘અ�રાતીત એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેની ઈ�છાએ કરીને અનંત કોિટ ��ાંડની ઉ�પિ� થાય છે અને તે ��ાંડને
પોતાની શિ�એ કરીને ધરી ર�ા છે. અને તે ભગવાન �યિતરકે થકા સવ�માં અ�વયપણે ર�ા છે અને અ�વય થકા
પણ �યિતરકે છે. અને તે ભગવાન જવેા ��ય� �માણ છે તેવા ને તેવા અણુ અણુ ��યે અંતયા�મી�પે િવરાજમાન છે
અને તે ભગવાનના ડોલા�યા િવના એક તૃણ પણ ડોલવાને સમથ� નથી અને અનંત કોિટ ��ાંડને િવષે જ ેઉ�પિ�,
િ�થિત, �લય થાય છે અને તેને િવષે સુખ, દુઃખનો �વોને સંબંધ થાય છે, તે સવ� પુ�ષો�મ ભગવાનના હાથમાં છે,
જટેલું ભગવાન કર ેતેટલું જ થાય છે. એવા જ ેભગવાન તે �વોના ક�યાણને અથ� પૃ�વી ઉપર પધાર ેછે, �યાર ેપોતે ઘોડે
ચડીને ચાલે �યાર ેઘોડો ભગવાનને ઉપાડી ચાલે છે, પણ એ તો ઘોડાના આધાર છે. અને પૃ�વી ઉપર બેઠા હોય �યારે
એમ જણાય જ,ે પૃ�વી ભગવાનને ધરી રહી છે, પણ એ તો �થાવર જંગમ સિહત સમ� પૃ�વીને ધરી ર�ા છે. અને
�ાર ેરાિ� હોય �યાર ેચં�મા કે દીવો કે મશાલ તેને અજવાળે કરીને ભગવાનનું દશ�ન થાય; અને િદવસે સૂય�ને
અજવાળે કરીને દશ�ન થાય, પણ એ ભગવાન તો સૂય�, ચં�મા, અિ�� એ સવ�ને �કાશના દાતા છે. એવી અદ્ ભૂત
સામથ� છે, તો પણ �વોના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા થઈને મને દશ�ન આપે છે.’ એવી રીતે માહા��ય સમજ ેતો
જવેી પાસે ર�ે મયા�દા રહે છે, તેવી ને તેવી છેટે �ય તો પણ રહે.”

22. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.23)
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પછી નાના િનિવ�કારાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનનો િન�ય છે તો પણ અસ�ાસના કેમ ટળતી નથી ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનનું માહા��ય યથાથ� ���ું નથી એટલે અસ�ાસના ટળતી નથી.”

23. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.24)

પછી મોટા યોગાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનનો િન�ય પિરપૂણ� છે, તો પણ ભગવાનને િવષે ને ભગવાનની
કથાને િવષે હેત કેમ થતું નથી ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનનું જવેું માહા��ય છે, તેવું એને સમ�ામાં
આ�યું નથી, અને જો યથાથ� ભગવાનનું માહા��ય સમ�ય તો ભગવાન િવના બી�માં હેત રાખે તો પણ રહે નિહ, ને
એક ભગવાન અને ભગવાનના સંત અને ભગવાનની કથા કીત�ન, તેને િવષે જ અચળ હેત થાય છે.”

24. સારંગપુર ૧ ( para.3)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િવષયની િનવૃિ� થયાનું કારણ તે વૈરા�ય છે કે પરમે�રને િવષે �ીિત છે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક તો િવષયની િનવૃિ�નું કારણ આ�િન�ા છે અને બીજંુ માહા��ય◌ ેસિહત જે
ભગવાનનું �ાન તે છે. તેમાં આ�િન�ા તો એવી રીતની જોઈએ જ,ે ‘હંુ ચૈત�ય છંુ ને દેહ જડ છે, અને હંુ શુ� છંુ ને દેહ
નરક�પ છે, અને હંુ અિવનાશી છંુ ને દેહ નાશવંત છે, અને હંુ આનંદ�પ છંુ ને દેહ દુઃખ�પ છે.’ એવી રીતે �ાર ેદેહ
થકી પોતાના આ�ાને સવ� �કાર ેઅિતશય િવલ�ણ સમજ,ે �યાર ેદેહને પોતાનું �પ માનીને િવષયમાં �ીિત કર ેજ
નિહ. એવી રીતે આ��ાને કરીને િવષયની િનવૃિ� થાય છે. અને ભગવાનનો મિહમા એમ િવચાર ેજ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ
અને જ ે��ય� ભગવાન મ�યા છે તે પરમા�ા છે. અને ગોલોક, વૈકંુઠ, �ેત�ીપ તથા ��પુર તથા અનંત કોિટ
��ાંડના પિત જ ે��ાિદક દેવ, એ સવ�ના �વામી જ ે�ીપુ�ષો�મ ભગવાન તે મને ��ય� મ�યા છે અને તે મારા
આ�ાને િવષે પણ અખંડ િવરાજમાન છે અને તે ભગવાનનું જ ેએક િનમેષમા�નું દશ�ન તે ઉપર અનંત કોિટ ��ાંડનાં
જ ેિવષયસુખ છે તે સવ�ને વારીફેરીને નાંખી દઈએ અને ભગવાનના એક રોમમાં જટેલું સુખ ર�ું છે તેટલું સુખ જો
અનંત કોિટ ��ાંડનાં િવષયસુખ ભેળા કરીએ તો પણ તેના કોિટમાં ભાગની બરોબર પણ થાય નિહ. અને જે
ભગવાનનું અ�રધામ છે, તેની આગળ બી� જ ેદેવતાના લોક છે તેને મો�ધમ�ને િવષે નરક તુ�ય ક�ા છે. એવા જે
ભગવાન તે મને �કટ મ�યા છે. તેને મૂકીને નરકના કંુડ જવેા જ ેિવષયના સુખ તેને હંુ શું ઈ�છંુ ? અને િવષયસુખ તો
કેવળ દુઃખ�પ જ છે.’ એવી રીતે ભગવાનનું માહા��ય �ણવે કરીને િવષયની િનવૃિ� થાય છે. અને એવી રીતે જે
આ��ાન અને પરમા�ાનું �ાન તેમાંથી જ ેવૈરા�ય �કટે તે વૈરા�યે કરીને સવ� િવષયસુખની વાસનાની િનવૃિ� થઈ
�ય છે. અને જણેે એવી રીતે સમ�ને િવષયસુખનો �યાગ કય�, તેને પાછી િવષયમાં �ીિત થાય જ નિહ. અને એનું જ
મન િજતાણું કહેવાય અને એવી સમજણ િવના ઝાઝંુ હેત જણાતું હોય, પણ �ાર ેકોઈક સારા િવષયની �ાિ� થાય
�યાર ેભગવાનને પ�યા મૂકીને િવષયમાં �ીિત કર ેઅથવા પુ�કલ�ાિદકને િવષે �ીિત કર ેઅથવા રોગાિદક સંબંધી
પીડા થાય અથવા પંચિવષયનું સુખ હોય તે મટી �ય, �યાર ેભગવાનને િવષે �ીિત રહે નિહ અને િવકળ જવેો થઈ
�ય. અને જમે કૂતરાનું ગલૂિડયું હોય તે પણ નાનું હોય �યાર ેસા� દીસે, તેમ એવાની ભિ� �થમ સારી દીસે પણ અંતે
શોભે નિહ.”

25. સારંગપુર ૩ ( para.3)

�યાર ેસોમલે ખાચર ેપૂ�ું જ,ે “એવી રીતે જ ે�ેમમ�� થઈને ��ય� ભગવાનની પ�ૂ કરતો હોય અથવા માનસી પ�ૂ
કરતો હોય, તે ભ� કયે લ�ણે કરીને ઓળખાય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનની પ�ૂ-સેવાને
િવષે તથા કથાવાતા�, કીત�નને િવષે અિતશય ��ા હોય તથા ભગવાનનું અિતશય માહા��ય સમજતો હોય ને એ બે
વાનાં િદવસે િદવસે નવા ને નવા જ રહેતાં હોય, પણ �ારયે ગૌણ ન પડે. જમે મુ�ાનંદ �વામીને અમે �થમ
લોજપુરમાં દીઠા હતા અને જવેી ��ા ને ભગવાનનું માહા��ય હતું, તેવું ને તેવું જ આજ િદવસ સુધી નવું ને નવું છે પણ
ગૌણ પ�યું નથી, એ બે લ�ણે કરીને તે ભ�ને ઓળખવો. અને એવી રીતે માહા��ય ને ��ા િવનાના સવ� યાદવ
�ીકૃ�ણ ભગવાન ભેળા જ રહેતા અને જમે બી� રા�ની સેવા ચાકરી કર ેતેમ સેવા ચાકરી કરતા તો પણ તેનું કોઈ
નામ �ણતું નથી અને તે ભ� પણ કહેવાયા નથી. અને ઉ�વ� જો �ીકૃ�ણ ભગવાનની ��ા માહા��ય◌ ેસિહત
સેવા ચાકરી કરતા તો તે પરમ ભાગવત કહેવાયા અને તેની શા�માં તથા લોકમાં અિતશય �િસિ� છે.”

26. સારંગપુર ૫ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “વાસનાની િનવૃિ� થયાનો એવો શો જબરો ઉપાય છે જ ેએક ઉપાયને િવષે
સવ� સાધન આવી �ય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ��ા તથા હિર ને હિરજનનાં વચનને િવષે િવ�ાસ
તથા ભગવાનને િવષે �ીિત તથા ભગવાનના �વ�પનું માહા��ય એ ચાર વાનાં જનેા �દયમાં હોય તેની વાસના િનવૃ�
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થઈ �ય છે, તેમાં પણ જો એક માહા��ય અિતશય �ઢ હોય તો ��ા તથા િવ�ાસ તથા �ીિત; એ �ણ દુબળાં હોય
તો પણ મહા બળવાન થાય છે; અને માહા��ય િવનાની ભિ� જો ઝાઝી જણાતી હોય તો પણ અંતે નાશ થઈ �ય છે.
જમે દશ બાર વષ�ની ક�યા હોય ને તેને �યરોગ થાય, પછી તે ક�યા યુવાન થયા મોર જ મરી �ય પણ યુવાન થાય
નિહ, તેમ જનેે માહા��ય િવનાની ભિ� હોય તે પણ પિરપ� થતી થતી નાશ થઈ �ય છે. અને જનેા �દયમાં
માહા��ય◌ ેસિહત ભગવાનની ભિ� હોય તો બી� ક�યાણકારી ગુણ ન હોય તો પણ તેના �દયમાં સવ� આવે છે.
અને જો માહા��ય◌ ેસિહત ભિ� જનેા �દયામાં નથી, તો શમ દમાિદક જ ેક�યાણકારી �ડા ગુણ તે તેના �દયમાં છે;
તોય પણ નિહ જવેા જ છે. કેમ જ,ે અંતે નાશ પામી જશે માટે એક માહા��ય◌ ેસિહત ભિ� હોય તો તેની વાસના પણ
િનવૃ� થઈ �ય અને ક�યાણકારી જ ેગુણ તે સવ� આવીને �દયને િવષે િનવાસ કરીને રહે. તે માટે માહા��ય◌ ેસિહત
ભગવાનની ભિ� એ જ વાસના ટા�યાનું મહામોટંુ અચળ સાધન છે.”

27. સારંગપુર ૫ ( para.4)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનનાં દશ�નનો જ ેમિહમા તથા ભગવાનનાં નામ �મરણનો જ ેમિહમા
તથા ભગવાનના �પશ�નો જ ેમિહમા તે ભગવાનના ભ�ને અથ� છે કે સવ� �વને સા� છે ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “દશ�નાિદકનો તો ભેદ જુદો જ છે તે કહીએ તે સાંભળો જ,ે �ાર ેએ દશ�નનો કરનારો ભગવાનનાં દશ�ન કરે
છે �યાર ેએનું મન છે તે �િ� �ાર ેઆવીને તે સિહત �િ� જો દશ�ન કર ેતો તે દશ�ન એવું થાય છે જ,ે વીસાર ેતોય પણ
વીસર ેનિહ. એવી રીતે મને સહવત�માન �વચા �પશ� કર ેતો તે �પશ� પણ વીસર ેનિહ. જમે ગોપાંગનાઓનાં ભગવાન
��યે ભાગવતમાં વચન છે જ,ે ‘હે ભગવન્ ! જ ેિદવસથી તમારા ચરણનો �પશ� થયો છે તે િદવસ થકી તમ િવના જ ેજે
સંસારના સુખ છે તે અમને િવષ જવેા લાગે છે.’ એવી રીતે સવ� �ાન ઇિ��યે કરીને મને સહવત�માન જ ેદશ�ન, �પશ�,
�વણાિદક થાય છે તે કોઈ કાળે વીસરી જતાં નથી, જમે અ�ાની �વ હોય તેણે મને સહવત�માન જ ેપંચ�ાન ઇિ��યો
તેણે કરીને જ ેજ ેિવષય ભોગ�યા હોય, તે વીસાર ેતો પણ વીસર ેનિહ. એવી રીતે ભગવાનનું પણ મને સહવત�માન જે
દશ�નાિદક કર ેછે તેને જ દશ�નાિદક �ણવું. અને બી�ને તો દશ�ન થયું છે તોય પણ ન થયા જવેું છે; કાં જ,ે જ ેસમે
એણે દશ�ન કયા� તે સમે એનું મન તો �ાંઈએ ફરતું હતું. માટે એ દશ�ન એને કાં તો એક િદવસમાં વીસરી જશે અથવા
પાંચ િદવસમાં અથવા પચાસ િદવસમાં અથવા છ મિહનામાં અથવા વષ�માં અથવા પાંચ વષ�માં જ�ર વીસરી જશે,
પણ અંતે રહેશે નિહ. માટે જ ેમાહા��ય �ણીને અિતશય �ીિતએ કરીને મને સિહત �િ� આિદક �ાન ઇિ��યે કરીને
દશ�ન �પશા�િદક કર ેછે, તેને જ તેમનું ફળ છે અને બી�ને તો જ ેપરમે�રના દશ�નાિદક થાય છે તેનું બીજબળ થાય છે
અને યથાથ� મિહમા તો જ ેમને સહવત�માન દશ�નાિદક કર ેછે તેને અથ� છે.”

28. સારંગપુર ૧૪ ( para.3)

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

29. સારંગપુર ૧૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો અમે �� કરીએ છીએ જ,ે ‘બે �કારના ભગવાનના ભ� છે, તેમાં એકને તો
ભગવાનને િવષે અ�યંત �ીિત છે અને ભગવાનના દશ�ન િવના �ણમા� પણ રહેવાતું નથી અને તેનો �ેમ બાહેર પણ
ઘણો દીઠામાં આવે છે; અને બીજો જ ેભગવાનનો ભ� છે તેને તો આ�િન�ા પણ છે અને વૈરા�ય પણ પિરપૂણ� છે
અને ભગવાનને િવષે �ીિત પણ છે, તો પણ તેનો �ેમ �થમ ક�ો જ ેભ� તેના જવેો જણાતો નથી, અને �થમ ક�ો
તેને તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય એ બેય નથી, તો પણ એની ભિ� અિતશય શોભે છે. અને આ�િન�ા ને વૈરા�યે યુ�
છે તો પણ તેની ભિ� તો �થમ ક�ો જ ેભ� તેના જવેી શોભતી નથી. એ બે �કારના ભ�માં કેની ભિ� �ે� છે ને
કેની ભિ� કિન� છે ? એ �� છે. “ પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “આ�િન�ા અને વૈરા�ય નથી તો પણ
જનેે ભગવાનમાં અિતશય �ેમ છે તે જ સરસ છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે વૈરા�ય ને આ�િન�ા નથી,
તેને �ે� કહો છો તે શી સમજણે કહો છો ? કેમ જ,ે એ તો દેહાિભમાની છે, માટે �ાર ેએના દેહને સુખ થાય એવા
પંચિવષયનો યોગ થશે �યાર ેએને િવષયમાં �ીિત થઈ જશે. પછી ભગવાનને િવષે એવી �ીિત નિહ રહે. તેને તમે �ે�
કેમ કહો છો ?” પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “જનેે િવષયમાં �ીિત થઈ �ય એને અમે �ેમી કહેતા નથી.
અમે તો ગોપીઓ જવેા ભ� હોય તેને �ેમી કહીએ છીએ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગોપીઓ કાંઈ ભોિળયો
નહોતી, એ તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય યુ� હોય તેની સમજણને ઉ�લંઘી �ય એવી તો ડાિહયો હતી. જમે કોઈક
રાજનીિતનો �ણનારો હોય ને તે બોલે તેના જવેું તો ગોપીઓને બો�યામાં ડહાપણ હતું; અને ભગવાનને પણ જમે
યથાથ�પણે ���ા જોઈએ તેમ �ણતી હતી. અને સવ� યાદવમાં અિતશય ડા�ા ને ભગવાનના ચોવિટયા એવા જે
ઉ�વ�, તે ગોપીઓની સમજણ જોઈને ગ��કંઠ થઈ ગયા. અને તે ઉ�વ� એમ બો�યા જ,ે “ગોપીઓ પાસે મને
�ાન કહેવા મોક�યો, તે તો ભગવાને મારી ઉપર અિતશય અનુ�હ કય�.” અને પોતે ગોપીઓને ઉપદેશ કરવા ગયા
હતા પણ ગોપીઓના વચન સાંભળીને પોતે સામો ઉપદેશ �હણ કય�. અને તમે કહેશો જ,ે ‘ગોપીઓ તો એવી
બુિ�માન નહોતી’, તો એમાં તો મુ�ધા, મ�યા અને �ૌઢા એ �ણ �કારના ભેદ હતા. તેમાં મુ�ધાનું એવું લ�ણ છે જ,ે
એક તો ભગવાન ઉપર ધોખો ઘણો કર ેઅને એમ બોલે જ,ે ‘અમે તમાર ેઅથ� કરી કરીને મરી ગયા તો પણ તમે નજરમાં
લાવતા નથી;’ અને એમ કરતા જો વધુ છેડે તો ભગવાન સાથે રીસ કર ેઅને તોછડાં તોછડાં વચન બોલે જ,ે ‘�ણીએ
હમણાં િવમુખ થઈ જશે.’ એવી �તના જનેા શા�ને િવષે વચન હોય તે ગોપીને મુ�ધા �ણવી. અને જ ેમ�યા હોય તે
તો કોઈ િદવસ ભગવાન સામો �ોધ ન કર ેઅને તોછડંુ વચન પણ ન કહે; અને ડહાપણે કરીને યુિ� યુિ�એ પોતાનું
�વાથ�પણું બી�ને જણાવા દે નિહ અને પોતાનું કામ સાધે તે ભેળું ભગવાનનું ગમતું કર ેપણ એકલું ભગવાનનું ગમતું
કર ેનિહ, અને જો ભગવાનનું જ ગમતું કરવું પડે તો પણ કાંઈક પોતાનું ગમતું કરવાની યુિ� જ�ર રાખે. એવા જનેા
શા�ને િવષે વચન હોય તે ગોપીને મ�યા �ણવી. અને જ ે�ૌઢા હોય તે તો કેવળ ભગવાનના ગમતા �માણે જ ચાલે
અને કોઈ રીતે પોતાના �વાથ�ને અથ� યુિ� કર ેનિહ અને કેવળ ભગવાનને રા� કરવાને ઈ�છે અને જ ેરીતે ભગવાન
રા� થાય તે રીતે જ પોતે રા� રહે અને પોતાની બરોબરની જ ેબી� ગોપીઓ હોય તે ઉપર ઈ�યા�, �ોધ કર ેજ નિહ
અને માન મ�સર આિદક સવ� િવકારનો �યાગ કરીને ભગવાનની સેવામાં સાવધાન રહે અને જણેે કરીને ભગવાન
કુરા� થાય તેવું આચરણ તો મન, કમ�, વચને કરીને કોઈ કાળે કર ેનિહ. એવા જનેા શા�માં વચન હોય તે ગોપીને
�ૌઢા �ણવી. એવી રીતે મુ�ધા, મ�યા અને �ૌઢા; એવા ગોપીઓના ભેદ છે. માટે ગોપીઓની સમજણમાં તો
અિતશય િવવેક હતો. તે માટે એની �ીિત અણસમજણની કહેવાય નિહ. અને ગોપીઓ તો યથાથ� ભગવાનના
મિહમાને �ણતી હતી અને તે મિહમાને �તાપે કરીને આ�િન�ા ને વૈરા�ય સહેજ ેએનાં હૈયામાં વત�તા હતા. માટે એ
ગોપીઓને િવષે તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય આિદક અનંત જ ેક�યાણકારી ગુણ તે ભગવાનના માહા��યને �તાપે કરીને
સવ� સંપૂણ� હતા. અને એવા ભ�ની રીત તો આમ છે જ,ે ‘શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ જ ેપંચિવષય તે ભગવાન
સંબંધી જ ઈ�છે, પણ બી� કોઈ સંબંધી ઈ�છે નિહ અને ભગવાનને િવષે એ પંચિવષયે કરીને જ ેઅિતશય હેત તે હેતે
કરીને વૈરા�ય ને આ�િન�ા નથી તો પણ ભગવાન િવના બીજો કોઈ જગતનો ઘાટ હૈયામાં થાય નિહ. અને જમે
વરસાદ ન વર�યો હોય �યાર ેનાના �કારના તૃણનાં જ ેબીજ તે પૃ�વી ઉપર કાંઈએ ભાસે નિહ અને �ાર ેવરસાદ
વરસે �યાર ેએટલાં તૃણ ઊગે જ ેપૃ�વી જ દેખાય નિહ, તેમ જ ેઆ�િન�ા ને વૈરા�યે કરીને રિહત છે તેને જો ભગવાન
િવના બી� કોઈ િવષયના ઘાટ જણાતા નથી, તોય પણ �ાર ેએને કુસંગનો યોગ થશે �યાર ેિવષયના ઘાટ થવા
લાગશે અને બુિ� �� થઈ જશે, ને પરમે�રની તો હૈયામાં �મૃિત પણ નિહ રહે ને અખંડ િવષયનું �યાન થશે. પછી એ
જ ેવૈરા�ય ને આ�િન�ા િવનાનો �ેમી તેને એમ ભાસશે જ,ે ‘માર ેભગવાનમાં લેશમા� �ીિત નથી,’ માટે આ�િન�ા
ને વૈરા�ય િવનાનો જ ે�ેમી ભ� જણાતો હોય તે તો અિતશય �યૂન છે. અને જનેે આ�િન�ા છે ને વૈરા�ય છે ને
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ભગવાનમાં �ીિત પણ સાધારણ જવેી જ છે. તે તો એમ �ણે છે જ,ે ‘મારા �વા�ાને િવષે જ આ ભગવાનની મૂિત�
અખંડ િવરાજમાન છે.’ એમ �ણીને ઉપરથી તો ભગવાનની મૂિત�ના દશ�ન �પશા�િદકને િવષે આતુરતા જવેું નથી
જણાતું ને શાંતપણા જવેું જણાય છે. તો પણ એની �ીિતના મૂળ ઊંડાં છે. તે કોઈ કુસંગને યોગે કરીને પણ એની �ીિત
ઓછી થાય એવી નથી માટે એ ભ� �ે� છે ને એકાંિતક છે.”

30. કાિરયાણી ૯ ( para.3)

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

31. લોયા ૧ ( para.10)

પછી નાના િશવાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�ારકે તો ભગવાનના ભ�નો મિહમા અિતશય સમ�ય છે ને
�ારકે તો અિતશય સમ�તો નથી, તેનું શું કારણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સંત છે તે તો ધમ�વાળા છે, તે
�ાર ેકોઈકને અધમ�માં ચાલતો દેખે �યાર ેતેને ટોકે, પછી જ ેદેહાિભમાની હોય તેને સવળો િવચાર કરીને િશ�ા �હણ
કરતા આવડે નિહ ને સામો તે સંતનો અવગુણ લે; માટે �ાં સુધી એને દુઃખાડીને કહે નિહ �યાં સુધી માહા��ય રહે ને
�ાર ેિહતની વાત પણ દુઃખાડીને કહે �યાર ેઅવગુણ લે ને માહા��ય ન �ણે. અને જનેે સંતનો અવગુણ આ�યો તેને
કોઈ રીતે �ાયિ�તે કરીને પણ શુ� થવાતું નથી. જમે કામાિદક દોષના પાપ-િનવારણ છે, તેમ સંતના �ોહનું પાપ-
િનવારણ છે નિહ. ને જમે કોઈને �ય રોગ થાય તેને ટા�યાનું કોઈ ઔષધ નથી, તે તો િન�ય મર;ે તેમ જનેે સંતનો
અવગુણ આ�યો તેને તો �યરોગ થયો �ણવો, તે તો પાંચ િદવસ મોડો-વહેલો િન�ય િવમુખ થશે. અને વળી જમે
મનુ�યના હાથ, પગ, નાક, આં�ય, આંગળીઓ એ આિદક જ ેઅંગ તે કપાય તો પણ એ મનુ�ય મૂઓ કહેવાય નિહ,
અને �ાર ેધડમાંથી માથું કપાઈ �ય �યાર ેતેને મૂઓ કહેવાય; તેમ હિરજનનો જનેે અવગુણ આવે તેનું તો માથું
કપાણું. અને બી� વત�માનમાં કદાિચત્ ફેર પડે તો અંગ કપાણું કહેવાય પણ તે �વે ખરો, કહેતાં તે સ�સંગમાં ટકે
ખરો; અને જનેે સંતનો અવગુણ આ�યો તે તો િન�ય સ�સંગથી �ાર ે�યાર ેિવમુખ જ થાય, એ એનું માથું કપાણું
�ણવું.”

32. લોયા ૩ ( para.2)

તે સમયને િવષે �ી�મહારાજને ભગવદાનંદ �વામી તથા િશવાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાન તથા સંત તેનો
જનેે માહા��ય�ાને સિહત િન�ય હોય તેના શા લ�ણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનનો ને
સંતનો માહા��ય�ાને સિહત િન�ય હોય તેથી ભગવાનને અથ� ને સંતને અથ� શું ન થાય ? એને અથ� કુટંુબનો �યાગ
કર,ે લોકલાજનો �યાગ કર,ે રા�નો �યાગ કર,ે સુખનો �યાગ કર,ે ધનનો �યાગ કર,ે �ીનો �યાગ કર ેઅને �ી હોય તે
પુ�ષનો �યાગ કર.ે” એમ કહીને પછી આ સવ� હિરભ�ની વાતા�ઓ એકબી� કેડે કરી. ગામ ડડુસરવાળા રજપૂત
ગલ�ુ તથા ધમ�પુરવાળાં કુશળકંુવરબાઈ તથા પવ�તભાઈ તથા રાજબાઈ તથા �વુબાઈ તથા લાડુબાઈ તથા મોટા
રામબાઈ તથા દાદોખાચર તથા માંચોભ� તથા મૂળ���ચારી તથા ભજુવાળાં લાધીબાઈ ને માતા� તથા
મુ�ાનંદ �વામી તથા વાળાક દેશના આહીર પટેલ સામત તથા ગામ માનકૂવાના મૂળ� તથા કૃ�ણ� તથા વાળાક
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દેશમાં ગુંદાળી ગામના બે કાઠી હિરભ� ઈ�યાિદક જ ેસ�સંગી; તેમણે ભગવાનને અથ� ને સંતને અથ� જ ેજ ેકયુ�; તેને
િવ�તારીને કહેતા હવા. અને વળી એમ પણ ક�ું જ,ે ‘જનેે ભગવાનનો િન�ય માહા��ય�ાને સિહત હોય તે
ભગવાનનાં વચનમાં ફેર પાડે નિહ, ને જમે કહે તેમ કર.ે” તે ઉપર પોતાની વાત કરી જ,ે “અમારો �વભાવ કેવો હતો?
તો, ‘ગોદોહનમા� એક �થાનકમાં રહેવાય, પણ વધુ રહેવાય નિહ.’ એવા �યાગી હતા અને વૈરા�ય અિતશય હતો ને
�ીરામાનંદ �વામી ઉપર હેત પણ અસાધારણ હતું તો પણ �વામીએ ભજુનગરથી કહી મોક�યું જ,ે ‘જો સ�સંગમાં
ર�ાનો ખપ હોય તો થાંભલાને બાથ લઈને પણ રહેવું પડશે.’ એમ મયારામ ભ�ે આવીને ક�ું; �યાર ેઅમે થાંભલાને
બાથ લીધી, �યાર પછી તેમણે ક�ું જ,ે ‘મુ�ાનંદ �વામીની આ�ામાં રહો.’ પછી અમે �વામીના દશ�ન થયા મોર નવ
મિહના સુધી મુ�ાનંદ �વામીની આ�ામાં ર�ા. એવે લ�ણે કરીને જનેે સંતનો ને ભગવાનનો એવો િન�ય હોય તેને
�ણીએ.” અને પછી સુંદર� સુતાર અને ડોસા વાિણયા ની વાત કરી અને વળી, “જનેે ભગવાનનો ને સંતનો એવો
િન�ય હોય તેને તેની કોરનો કેફ વત�.” એમ કહીને રાણા રાજગરની વાતા� કરી અને ��ાદની વાતા� કરી જ,ે ��ાદ જે
તે નૃિસંહ� ��યે બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! હંુ આ તમારા િવકરાળ �પથી નથી બીતો ને તમે જ ેમારી ર�ા કરી તેને હંુ
ર�ા નથી માનતો; ને તમે �ાર ેમારા ઇિ��યો�પ શ�ુના ગણ થકી ર�ા કરશો �યાર ેહંુ ર�ા માનીશ.’ માટે જે
ભગવાનનો ભ� હોય તે દૈિહક ર�ા ભગવાન કર ેતેણે કરીને હષ� ન પામે ને ર�ા ન કર ેતેણે કરીને શોક ન કર ેઅને
અલમ�ત થકો ભગવાનને ભજ.ે અને ભગવાન અને સંત તેનું માહા��ય બહુ �ણે.” તે ઉપર ગામ કઠલાલની ડોસીની
વાત કરી. “અને આવી રીતનો જ ેહિરભ� હોય તેનો દેહ પગ ઘસીને પડે, વાઘ ખાઈ �ય, સપ� કરડે, શ� વાગે,
પાણીમાં બૂડી �ય; ઈ�યાિદક ગમે તેવી રીતે અપમૃ�યુએ કરીને દેહ પડે તો પણ એમ સમજ ેજ,ે ‘ભગવાનના ભ�ની
અવળી ગિત થાય જ નિહ. એ તો ભગવાનના ધામને જ પામે;’ અને ભગવાનથી િવમુખ હોય તેનો દેહ સૂધી સારી પેઠે
પડે અને ચંદનનાં લાકડામાં સં�કાર ેયુ� બળે તો પણ તે તો િન�ય યમપુરીમાં �ય.’ એ બેની િવિ� સારી પેઠે
સમજ.ે એ સવ� �કારની જનેા �દયમાં �ઢ ગાંઠ પડી �ય તેને ભગવાન ને સંતનો માહા��ય◌ ેસિહત િન�ય છે એમ
�ણવું. અને એવા િન�યવાળો જ ેહોય, તે જ�ર ��મહોલમાં જ પુગે; પણ બીજ ે�ાંઈ કોઈ ધામમાં ઓરો રહે
નિહ.”

33. લોયા ૫ ( para.7)

પછી વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “સંત તથા શા� તથા પોતાનો િવચાર, એ �ણે હોય �યાર ેઅિતશય ઇિ��યો-
અંતઃકરણ �તાય કે એ બે માંથી એકે વાનું હોય તો પણ �તાય? અને જો એમ કહેશો જ,ે ‘એ �ણે વાનાં ભેળા હોય
તો �તાય’, �યાર ેસંત પાસેથી કેવી યુિ� શીખવી ? અને શા�માંથી શી યુિ� શીખવી ? અને પોતાને િવચાર ેકરીને
શી યુિ� શીખવી? તે કહો.” �યાર ેએનો ઉ�ર પણ પરમહંસથી થયો નિહ, �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�ે
કરીને તો ભગવાન તથા સંત તેનું માહા��ય સમજવું. અને સંતથી એમ શીખવું જ,ે જ ેરીતે સંત ઇિ��યોને ��યાની
યુિ� બતાવે જ,ે ‘આવી રીતે ને�ની �િ� નાિસકા ઉપર રાખવી તથા �ા�યવાતા� ન સાંભળવી,’ ઈ�યાિદક જ ેયુિ� તે
સંતથી શીખવી. અને તે સંતે શીખાવી જ ેયુિ� તેને પોતાને િવચાર ેકરીને પોતાના ક�યાણને અથ� સવળી સમ�ને
માનવી, ને તેમ વત�વા લાગવું. એમ �ણે વાનાંએ કરીને ઇિ��યો-અંતઃકરણ �તાય છે.”

34. લોયા ૫ ( para.9)

અને તે પછી વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “બા� ઇિ��યો શાણે કરીને �તાય ને અંતઃકરણ શાણે કરીને �તાય
?” પછી એનો ઉ�ર પણ પરમહંસને ન આવ�યો, �યાર ે�ી�મહારાજ ેકય� જ,ે “ધમ�શા�માં ક�ા છે જ ે�યાગીના
િનયમ તેને રાખે તથા આહારને િનયમમાં રાખે તથા ત�કૃ�છ� , ચાં�ાયણાિદક �ત કર ેતથા �ણી �ણીને ટાઢ, તડકો,
ભૂખ, તરસ તેનું સહન કર ેઅને ભગવાનના કથા, કીત�ન, વાતા� કર ેતથા ભજન-�મરણમાં બેસે તથા આસન �તે,
ઈ�યાિદક સાધને કરીને બા� ઇિ��યો �તાય છે. અને ભગવાનના માહા��યનો િવચાર ને ભગવાનનું �યાન તથા
આ�િન�ા એટલે કરીને અંતઃકરણ �તાય છે.”

35. લોયા ૬ ( para.4)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “કેવી મિત એક �કારની રા�યે �ડંુ થાય ને તેને જો ફેરવીએ તો ભૂંડંુ થાય ?
અને કેવી મિતને વારંવાર ફેરવીએ તો �ડંુ થાય ને ન ફેરવીએ તો ભૂંડંુ થાય ?” પછી તેનો ઉ�ર પણ પોતે કય� જ,ે
“ભગવાનના િન�ય�પ જ ેમિત તેને તો ફરવા જ દેવી નિહ. ભગવાનનું માહા��ય સાંભળીને તેની પુિ� વારંવાર કયા�
કરવી તો �ડંુ થાય ને એ મિતને વારંવાર ફેરવે તો ભૂંડંુ થાય, અને પોતે પોતાના મનને ���ે જ ેમિતમાં િન�ય કય�
હોય જ,ે ‘માર ેઆમ કરવું છે.’ તે મિતને સંતને વચને કરીને વારંવાર ફેરવવી ને સંત કહે જ,ે ‘અહી ંબેસવું નિહ ને આ
કરવું નિહ,’ તો તે ઠેકાણે બેસવું નિહ ને તે કરવું નિહ એવી રીતે મિતને ફેરવે તો �ડંુ થાય ને એ મિતને ફેરવે નિહ ને
પોતાનું ધાયુ� કર ેતો ભૂંડંુ થાય.”
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36. લોયા ૮ ( para.10)

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

37. લોયા ૯ ( para.2)

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

38. લોયા ૧૦ ( para.11)

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

39. લોયા ૧૬ ( para.3)

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

40. લોયા ૧૬ ( para.4)
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પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે �� પૂછીએ જ,ે મુમુ�ુને ભગવાનની �ાિ�ને અથ� અનંત સાધન કરવાના
ક�ા છે, તેમાં એક એવું મોટંુ કયું સાધન છે જણેે કરીને સવ� દોષ ટળી �ય ને તેમાં સવ� ગુણ આવે ?” �યાર ેએ ��નો
ઉ�ર પરમહંસ વતે થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ ેએનો ઉ�ર કય� જ,ે “ભગવાનનું માહા��ય જમે કિપલદેવ�એ
દેવહૂિત ��યે ક�ું છે જ,ે ‘म�या�ाित वातोऽयं सूय��पित म�यात्’ એવી રીતે અનંત �કારના માહા��ય◌ ેસિહત એવી
જ ેભગવાનની ભિ� તે જનેે હોય તેના દોષમા� ટળી �ય છે અને તેને �ાન, વૈરા�ય, ધમ�; એ ન હોય તો પણ એ સવ�
આવે છે, માટે એ સાધન સવ�માં મોટંુ છે.”

41. લોયા ૧૬ ( para.8)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! એ માન કેમ ટળે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનનું માહા��ય અિતશય સમજતો હોય તેને માન ન આવે; કેમ જ,ે જુવો ને ઉ�વ� કેવા ડા�ા
હતા ! ને નીિતશા�માં કુશળ હતા ને દેહે કરીને રા� જવેા હતા, પણ જો ભગવાનનું માહા��ય સમજતા હતા તો
ગોપીઓને િવષે ભગવાનનો �નેહ જોઈને તેની આગળ પોતાનું માન ન ર�ું અને એમ બો�યા જ,ે ‘એ ગોપીઓના
ચરણની રજ જનેે અડતી હોય એવા જ ેવૃ�, લતા, તૃણ, ગુ�છ તે માંહેલો હંુ કોઈક થાઉં.’ અને તુલસીદાસ�એ ક�ું છે
જ,ે ‘तुलसी �ाके मुखनसे भूले िनकसे राम । ताके पगकी पहेिनयां मेरे तनकी चाम ।।’ એમ જનેે ભૂલે પણ ભગવાનનું
નામ મુખથી નીસર ેતેને અથ� પોતાના શરીરના ચમ�ના જોડા કરાવી આપે, તો જ ેભગવાનના ભ� હોય ને ભગવાનનું
િનરંતર નામ�મરણ, ભજન-કીત�ન, વંદન કરતા હોય ને જો ભગવાનનું માહા��ય સમજતો હોય, તો તેને આગળ શું માન
રહે ? ન જ રહે. માટે માહા��ય સમજ ે�યાર ેમાન �ય છે, પણ માહા��ય સમ�ા િવના તો માન જતું નથી; તે સા� જનેે
માન ટાળવું હોય તેને ભગવાનનું ને સંતનું માહા��ય સમજવું.”

42. 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��ય◌ ે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.ે”

43. 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
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.
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44. લોયા ૧૭ ( para.6)

અને એ ભગવાનને ભજતા હોય એવા જ ેસંત તેનું પણ એ બહુ માહા��ય સમજ ેજ,ે ‘એવા મોટા જ ેભગવાન તેના
સા�ાત્ ઉપાસક એ સંત છે, માટે એ બહુ મોટા છે.’ જમે ઉ�વ પોતે કેવા મોટા હતા! પણ જો આવી રીતે ભગવાનનું
માહા��ય સમજતા હતા તો પોતાને કાંઈ ડહાપણનું માન ન ર�ું ને ગોપીઓના ચરણની રજને પામવાને ઈ��ા અને
વૃ�-વેલીનો અવતાર માં�યો; કેમ જ,ે એવા મોટા ભગવાન જનેા માગ�ને વેદની �ુિત ખોળે છે, તે ભગવાનને િવષે એ
ગોપીઓની �ીિત અિતશય ભાળી. તેમ એવા ભગવાનના સંત હોય તેને આગળ માન કેમ રહે ? અને તેને નમાય કેમ
નિહ ? તેની આગળ તો દાસાનુદાસ થઈને રહેવાય અને પાંચ પાંચ ખાસડાં માર ેતો પણ ખમે અને એમ સમજ ેજ,ે
‘મારા મોટા ભા�ય થયા જ ેએવા સંતનો હંુ િતર�કાર સહુ છંુ, નિહ તો �ાર�ધવશ થઈને બાયડી-છોકરાના િતર�કાર
સહેવા પડત તથા માબાપના તથા રા�ના િતર�કાર સહેવા પડત અને �ાર�ધવશ થઈને ડોડી ની ભા� ખાવી પડત
તથા મો�ય ખોદીને ખાવી પડત, તે કરતા આ સંતને સંગે રહીને હંુ િનઃ�વાદી વત�માન પાળું છંુ.’ તે મારા મોટા ભા�ય છે
અને �ાર�ધવશ થઈને જવેા-તેવા વ� તથા ચીથંરાં પહેરવા પડત, તે કરતા આ સંતને સંગે રહીને હંુ ગોદડી ઓઢંુ છંુ, તે
એ મારા મોટા ભા�ય છે.’ અને સંતની સભામાં �ય છે ને પોતાને માન જડતું નથી �યાર ેએ સંતનો અવગુણ લે છે, �યારે
એને સંતની મો�પ ���ામાં આવી નથી, નિહ તો અવગુણ લેત નિહ. જમે મુંબઈનો ગવન�ર સાહેબ ખુરસી નાંખીને
બેઠો હોય ને તેની સભામાં કોઈ ગરીબ માણસ �ય ને તેને ખુરસી ન નાંખી દે ને આદર કોઈ ન કર,ે �યાર ેકાંઈ એને તે
ઈં�જે ઉપર ધોખો થાય છે ? ને કાંઈ તેને ગાળ દીધાનું મનમાં થાય છે ? લેશમા� પણ થતું નથી. શા માટે જ,ે એ
ઈં�જેની મોટાઈ �ણી છે જ,ે ‘એ તો મુલકનો પાદશાહ છે ને હંુ તો કંગાલ છંુ,’ એવું �ણીને ધોખો થાય નિહ; તેમ જો
સંતની મોટાઈ �ણી હોય તો તે સંત ગમે તેવો િતર�કાર કર ેતો પણ ધોખો થાય નિહ અને જટેલો લે એટલો પોતાનો
અવગુણ લે પણ સંતનો અવગુણ તો કોઈ રીતે લે જ નિહ. માટે જનેે ભગવાનનું ને સંતનું માહા��ય સમ�ણું છે તેનો
પાયો સ�સંગમાં અચળ છે અને જનેે માહા��ય નથી સમ�ણું તેનો િવ�ાસ નિહ.”

45. ગઢડા મ�ય ૧ ( para.8)

માટે આ વચન જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાને ક�ા છે તે પરમિસ�ાંત છે જ,ે �ાર ેશ�દાિદક કોઈ િવષયમાં િચ� લોભાયું, �યારે
ગમે તેવો બુિ�વાન હોય પણ તેની બુિ�નું કાંઈ ઠેકાણું રહે નિહ અને પશુ જવેો થઈ �ય છે. માટે મોહને ઉદય થયાનું
કારણ તે િવષયમાં આસિ� તે જ છે. અને જનેે એ િવષયમાંથી િચ�ને ઉખેડવું હોય તેને �થમ તો આ�િન�ા અિત
�ઢ કરી રાખવી જ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ, પણ દેહ તે હંુ નિહ.’ એક તો એ િવચાર �ઢ કરવો. અને બીજંુ જ ે�કાર ેજગતની
ઉ�પિ�, િ�થિત ને �લય થાય છે, તે વાતા� પણ સારી પેઠે સમજવી. અને �ીજંુ, ભગવાનના �વ�પનું માહા��ય
અિતશયપણે સમજવું. તે એમ િવચારવું જ,ે ‘પંચિવષય છે, તે તો ભગવાનના કયા� થયા છે. માટે ભગવાનમાં તો એથી
અિત ઝાઝંુ સુખ છે. શા માટે જ,ે શ�દ હોય તેમાં એકલું શ�દ સંબંધી જ સુખ હોય, પણ બી� જ ેચાર િવષય ર�ા તેનું
સુખ શ�દમાં ન હોય. એવી જ રીતે �પશ�માં �પશ�નું જ સુખ હોય, પણ બીજંુ ન હોય, તેમ જ �પમાં �પ સંબંધી જ
સુખ હોય; તેમ જ રસ ને ગંધ તેમાં પણ પોતપોતા સંબંધી જ સુખ હોય, પણ એક િવષયમાં પંચિવષયનું સુખ ભેળું ન
આવે. અને ભગવાનનું જ ે�વ�પ છે તેમાં તો સવ� સુખ ભેળા ર�ાં છે, તે એક દશ�ન કર ેતો પણ તે ભ� પૂણ�કામ થઈ
�ય. એવી રીતે ભગવાનના �પશા�િદક પણ પોતાના ભ�ને પૂણ�કામ કર ેછે. અને માિયક જ ેિવષયસંબંધી સુખ છે તે
તો સવ� નાશવંત છે અને ભગવાન સંબંધી સુખ છે તે તો અખંડ છે.’ એવો જ ેભગવાનના �વ�પના માહા��યનો િવચાર
તે પણ અિત �ઢ કરવો. એ જ ે�ણ િવચાર ક�ા તેણે કરીને િવષયમાંથી આસિ� ટળી �ય છે. અને �ારે
િવષયમાંથી આસિ� ટળે �યાર ેિવષય સારા કે નરસા તેનો ભેદ રહે નિહ; જવેી �પવાન �ી તેવી જ કુ�પવાન �ી
ભાસે અને તેવી જ રીતે પશુ, પ�ી, લાકડા, છાણા, પથરા, સુવણ�; એ સવ�ને તુ�યપણે જુએ, પણ સા� પદાથ� દેખીને
તેમાં મોહ ન પામે. એવી રીતે પંચિવષયને િવષે વત� પણ સારો કે નરસો એવો બુિ�ને િવષે ભેદ રહે નિહ, એવું જનેે વત�
તેને િનમ�હી કહીએ. તે �ીકૃ�ણ ભગવાને પણ ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘समलो�ा�का�नः’ એવા જનેા લ�ણ હોય તેણે
ભગવાનનું �વ�પ ત�વે કરીને ���ું છે અને એને જ અન�ય ભ� કહીએ અને પિત�તાનું અંગ પણ તેનું જ �ણવું
અને �ાની પણ તેને જ �ણવો અને ભગવાન પણ તેની ઉપર જ રા� થાય છે. અને ભગવાનને એવો ભ� અિતશય
વહાલો છે. તે ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘ि�यो िह �ािननोऽ�थ�महं स च मम ि�यः’ માટે એવા જ ેપિત�તાના
અંગવાળા ભગવાનના ભ� છે તે જ ભગવાનને અિતશય �હાલા છે. અને તે પિત�તાનું અંગ ડા�ાને જ આવે એમ
નથી, જનેે ખપ હોય તેને સૌને આવે. જમે આ સંસારમાં ભોળી �ીઓ હોય ને તે પિત�તા હોય અને ડાહી હોય ને તે
�યિભચાિરણી હોય. માટે ડા�ાભોળાનો કાંઈ મેળ નથી, એ તો જનેે ક�યાણનો ખપ હોય તે પિત�તાનું અંગ રાખીને
ભગવાનની ભિ� કર ેછે અને જ ેએવી રીતે સારા નરસા િવષયમાં સમાન બુિ� થવી તે તો �ણે જ ેએક િદવસે જ એમ
કરી લઉં ને િનમ�હી થઉં, એમ ઉતાવળે એ કામ થતું નથી, એ તો હળવે હળવે આદર રાખે તેને થાય છે. જમે કૂવાના
કાંઠા ઉપર પથરો ના�યો હોય તેમાં પાણી િસંચતાં િસંચતાં દોરડી નરમ હોય તો પણ ઘણે કાળે કરીને તે પાણામાં કાપા
પડે છે અને જો લોઢાની સાંકળે કરીને િસંચે તો પણ ઉતાવળે એવો કાપો ન પડે. માટે ક�યાણને અથ� જનેે ય� કરવો



8/5/2019 માહા��ય

localhost/save%5d/માહા��ય.php 17/34

હોય તેને િવષયમાંથી આસિ� ટાળવી એને િવષે આકળા થઈને અકળાઈ જવું નિહ. એવી રીતે ગીતામાં પણ ક�ું છે
જ,ે ‘अनेकज�संिस��तो याित परां गितम् ।’ માટે એમ િવચારવું જ,ે ‘આ જ�મે જટેલી િવષયમાંથી આસિ� ટળશે
તેટલી ટાળવી છે, અને એમ કરતા જો કાંઈ રહી ગઈ તો બીજ ેજ�મે કરીને ટાળવી છે, પણ ભગવાનના ભ� છીએ તે
નરકચોરાશીમાં તો જવું નથી.’ એવી રીતે ભગવાનના ભ�ને િહંમત રાખીને ધીર ેધીર ેમોહનું મૂળ ઉખા�યાનો આદર
રાખવો અને �ાં સુધી સારા ને નરસા; એ બે િવષય તુ�ય ન જણાય, �યાં સુધી એ ભગવાનનો ભ� સાધનદશામાં
કહેવાય અને �ાર ેસારા-નરસા િવષય તુ�ય ભાસે �યાર ેએ ભ� િસ�દશાને પા�યો �ણવો. અને �ાર ેિવષયમાંથી
આસિ� મૂકીને િસ� દશાને પામે છે, �યાર ેએને કૃતાથ� થયો �ણવો. અને વેદ, શા�, પુરાણ, ઇિતહાસ; એ સવ�
�ંથનો એ જ ગિલતાથ� છે. આ જ ેઅમે વાત કરી છે તે સવ� શા�નું રહ�ય છે. માટે આ વાતા�ને સવ� હિરભ� �ઢ કરીને
રાખ�ો.”

46. ગઢડા મ�ય ૪ ( para.4)

પછી વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “જ ેભગવાનનો મિહમા અિતશય સમજતો હોય તેણે કરીને એમ �ણે જ,ે
‘ગમે તેટલા પાપ કયા� હોય ને જો ભગવાનનું એક નામ લીધું હોય તો સવ� પાપ બળીને ભ�મ થઈ �ય’, એવું માહા��ય
સમજતો હોય, તેને કેવી રીતે સમજ ે�યાર ેધમ�માંથી ડગાય નિહ ?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ��નો ઉ�ર કરવા માં�યો
પણ થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનનો મિહમા અિતશય �ણતો હોય તેને તો આવી રીતે
સમ�ય �યાર ેધમ�માં રહેવાય જ,ે ‘માર ેતો અખંડ ભગવાનનું િચંતવન કરીને એકાંિતક ભ� થવું છે. અને જો કામ,
�ોધ, લોભાિદક િવકારને િવષે મારી વૃિ� જશે, તો માર ેભગવાનના િચંતવનમાં એટલો િવ�ેપ થશે; એમ �ણીને
કુમાગ� થકી અિતશય જ ડરતો રહે અને અધમ�ને િવષે કોઈ કાળે �વત� જ નિહ.’ એવી રીતે સમજ ેતો ભગવાનનું
માહા��ય અિતશય સમજતો હોય તો પણ ધમ�માંથી કોઈ કાળે પડે નિહ. અને ભગવાનનું જ ેઅખંડ િચંતવન થવું તે
કાંઈ થોડી વાત નથી. ભગવાનનું િચંતવન કરતા કરતા જો દેહ મૂકે તો તે અિત મોટી પદવીને પામે છે.”

47. 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.”

48. ગઢડા મ�ય ૧૨ ( para.3)
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પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને પૂ�ું જ,ે “ક�યાણને ઈ�છે તેને કેમ રાજનીિત ભણવી ?” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ રાજનીિત એમ ભણવી જ,ે �થમ તો ભગવાનનું માહા��ય સારી પેઠે �ણવું. પછી
ભગવાનની મૂિત�નું �યાન કરીને મનને વશ કરવું ને ભગવાનની કથા સાંભળીને �ો�ને વશ કરવા, પણ �ા�યવાતા� હોય
તે સાંભળવા દેવી નિહ. તેમ જ �વચા તે ભગવાન ને ભગવાનના જન તેનો જ �પશ� કર;ે અને ને� તે પરમે�ર ને તેના
દાસ તેનું જ દશ�ન કર;ે અને રસના તે અખંડ ભગવદ્ ગુણને જ ગાય ને ભગવાનનો �સાદ હોય તેનો જ �વાદ લે; અને
નાિસકા તે ભગવાનનાં �સાદી જ ેપુ�પાિદક તેનો જ સુગંધ લે, પણ કુમાગ� કોઈ ઇિ��યને ચાલવા દે નિહ. એવી રીતે જે
વત� તેનો દેહ�પી નગરને િવષે હુકમ કોઈ ફેરવે નિહ. અને એવી રીતે પુ�ષ�ય�ે યુ� જ ેવત� ને નાદારપણાનો સારી
પેઠે �યાગ કર,ે એ જ ક�યાણને માગ� ચા�યો તેને �વભાવ ��યાનો અિતશય મોટો ઉપાય છે. અને એ પુ�ષ�ય��પ
જ ેઉપાય છે, તેને સાવધાન થઈને કર ેતો જટેલાં ક�યાણને અથ� સાધન છે, તે સવ� પુ�ષ�ય��પી સાધનને િવષે આવે
છે; માટે પુ�ષ�ય� છે તે જ ક�યાણને અથ� સવ� સાધન થકી મોટંુ સાધન છે.”

49. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.8)

અને આ વાતા� યથાથ� સમ�ણી હોય ને કોઈક �ાર�ધકમ�ને વશ થઈને જો કોઈક નીચ ઉ�ચ દેહની �ાિ� થાય તો
પણ વૃ�ાસુરની પેઠે �ાન �ય નિહ તથા જમે ભરત�ને મૃગનો દેહ આ�યો તો પણ પૂવ�જ�મનું �ાન ટ�યું નિહ. એવું
આ �ાનનું અિતશય માહા��ય છે. અને નારદ, સનકાિદક ને ��ાિદક દેવ તેમની સભામાં પણ િનરંતર આ જ વાતા�
થાય છે. અને આવી ભગવ��વ�પ સંબંધી જ ેવાતા� તે તો શા�માંથી પણ પોતાની મેળે સમ�ય નિહ. અને
સદ્ �ંથોમાં આવી વાતા� તો હોય પણ �ાર ેસ�પુ�ષ �ગટ થાય છે, �યાર ેતેમના મુખ થકી જ વાત સમ�ામાં આવે
છે, પણ પોતાના બુિ�બળે કરીને સદ્ �ંથોમાંથી પણ સમ�તી નથી. અને જનેે આવી રીતે યથાથ� ભગવાનનું �વ�પ
સમ�ામાં આ�યું છે તેને જો ભૂત, ભિવ�ય ને વત�માન એ �ણ કાળને િવષે �િ� પહોચંતી હોય તો પણ તેને એ વાતનો
કાંઈ ગવ� હોય નિહ; અને કોઈકને વર કે શાપ દે નિહ અને કોઈ ઠેકાણે વર કે શાપ દે પણ ખરા; અને કોઈ ઠેકાણે
િનભ�ય રહે ને કોઈ ઠેકાણે બીવે પણ ખરા; પણ તેણે કરીને પોતે કાંઈ હષ� શોક મનમાં લાવે નિહ. અને જનેે ભગવાનનો
આ ક�ો એવી રીતે �ઢ આ�ય હોય તે �ણીને તો ભૂંડંુ કમ� કર ેજ નિહ, પણ કદાિચત્ ભૂંડા દેશકાળાિદકને યોગે કરીને
જો કાંઈક અવળું કમ� થઈ �ય તો પણ તે �ઢ આ�યવાળો ક�યાણના માગ� થકી પડી �ય નિહ. માટે એ જે
ભગવાનનો �ઢ આ�ય છે એવો િનિવ��ન માગ� કોઈ નથી. અને એ વાત જનેે સમ�ણી હોય તેનો તો અિત મોટો
આશય હોય; જુઓને, અમાર ેપરમહંસ તથા સ�સંગી સમ�ત પાસેથી કોઈ �વાથ� સાધવો નથી તો પણ કોઈને
બોલાવીએ છીએ, કોઈકને વઢીએ છીએ, કોઈને કાઢી મૂકીએ છીએ, તેનું એ જ �યોજન છે જ,ે ‘કોઈ રીતે આ વાત
સમ�ય તો બહુ સા� થાય.’ માટે આ વાતા� છે તે સવ� �ઢ કરીને રાખ�ો અને ‘જ ેતજેને િવષે મૂિત� છે તે જ આ
��ય� મહારાજ છે,’ એમ �ણ�ો અને જો એમ ન જણાય તો એટલું તો જ�ર �ણ�ો જ,ે ‘અ�ર�પ જ ેતજે તેને
િવષે જ ેમૂિત� છે, તેને મહારાજ દેખે છે.’ એમ �ણશો તો પણ તમાર ેમાર ેિવષે હેત રહેશે, તેણે કરીને તમા�ં પરમ
ક�યાણ થશે. અને આ વાતને િન�યે નવી ને નવી રાખજો, પણ ગાફલપણે કરીને િવસારી દેશો મા. આજ છે તેવી જ
કાલ નવી રાખ�ો અને તેવી જ દેહનો અંત થાય �યાં સુધી પણ િદન િદન ��યે નવી ને નવી રાખ�ો. અને જ ેજે
ભગવાનની વાત કરો તે તે વાતને િવષે આ વાતનું બીજ લાવ�ો, એમ અમારી આ�ા છે. અને આ વાતા� તો એવી
�વનદાર છે જ,ે દેહ રહે �યાં સુધી પણ િન�ય ��યે કરવી અને દેહ મૂકીને ભાગવતી તનુએ કરીને પણ આ જ વાતા�
કરવી છે. અને આ જ ેઅમે તમને વાત કહી તે સવ� શા�નો િસ�ાંત છે ને અનુભવમાં પણ એમ જ �ઢ છે અને અમે
��ય� નજર ેજોઈને તમને આ વાત કહી છે. અને જો ��ય� જોઈને ન કહી હોય તો અમને સવ� પરમહંસના સમ છે.”
એવી રીતે �ી�મહારાજ ેપોતાના ભ�જનની િશ�ાને અથ� પરો�પણે પોતાના પુ�ષો�મપણાની વાતા� કરી, તેને
સાંભળીને સવ� સાધુ તથા હિરભ� તે એમ જ માનતા હવા જ,ે ‘જ ેતજેને િવષે મૂિત� કહી તે જ આ �ી�મહારાજ
��ય� �માણ છે.’

50. ગઢડા મ�ય ૧૫ ( para.3)

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

51. ગઢડા મ�ય ૧૬ ( para.11)
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પછી વળી અખંડાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જનેે મંદ ��ા હોય તેને ��ા વૃિ� કેમ પામે ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જો ભગવાનનું માહા��ય જણાય તો મંદ ��ા હોય તે પણ વૃિ�ને પામે. જમે પાણી પીવાનું વાસણ
મૃિ�કાનું હોય તેમાં સહેજ ેજ �ીિત થાય નિહ અને તે પા� જો સુવણ�નું હોય તો તેમાં સહેજ ેજ �ીિત થાય; તેમ
ભગવાનનું તથા ભગવાનની કથા કીત�નાિદકનું માહા��ય જણાય તો સહજ �વભાવે જ ભગવાનમાં તથા કથા
કીત�નાિદકમાં ��ા વૃિ� પામે છે. માટે જ ે�કાર ેભગવાનનું માહા��ય સમ�ય તે ઉપાય કરવો ને જો એ ઉપાય કર ેતો
��ા ન હોય તો પણ ��ા થાય છે અને જો મંદ ��ા હોય તો તે વૃિ�ને પામે છે.”

52. ગઢડા મ�ય ૧૭ ( para.7)

અને આ સંસારમાં પણ એવી રીત છે જ,ે જ ેથકી પોતાનો મોટો �વાથ� સરતો હોય તેનો બુિ�વાન હોય તે દોષ �હણ
કર ેનિહ. જમે �ી હોય તે પોતાના �વાથ� સા� પિતનો દોષ �હણ કરતી નથી તથા બી� પણ ગૃહ�થો હોય તે પોતાના
ભાઈ, ભ�ી�, દીકરા ઈ�યાિદક જ ેસંબંધી તેને િવષે જો પોતાનો અિતશય �વાથ� હોય તો દોષનું �હણ નથી કરતા;
તેમ ભગવાન થકી જણેે મોટો �વાથ� ���ો હોય જ,ે ‘ભગવાન તો પાપ થકી ને અ�ાન થકી મૂકાવીને પોતાના ભ�ને
અભયપદ આપે છે,’ એવો મોટો �વાથ� ���ો હોય તો કોઈ રીતે ભગવાનનો અવગુણ આવે જ નિહ. જમે શુક�એ
રાસપંચા�યાયીનું વણ�ન કયુ�, �યાર ેરા� પરીિ�તને સંશય થયો જ,ે ‘ભગવાને પર�ીનો સંગ કેમ કય� ?’ પણ શુક�ને
લેશમા� સંશય થયો નિહ. અને જ ેગોપીઓ સંગે ભગવાને િવહાર કય�, તે ગોપીઓને પણ સંશય ન થયો જ,ે ‘ભગવાન
હોય તો આમ કેમ કર ે?’ એવો કોઈ રીતે સંશય થયો નિહ. અને �ાર ેભગવાન કુ��ને ઘેર ગયા �યાર ેઉ�વ�ને
ભેળા તેડી ગયા હતા, તો પણ ઉ�વ�ને કોઈ રીતે સંશય થયો નિહ. અને �ાર ેઉ�વ�ને �જમાં મોક�યા, �યારે
ગોપીઓની વાણી સાંભળીને પણ કોઈ રીતે સંશય ન થયો અને સામું ગોપીઓનું માહા��ય અિતશય સમ�ા. માટે
જનેે ભગવાનનો અચળ આ�ય થયો હોય ને તે અિતશય શા�વે�ા હોય અથવા ભોળો જ હોય પણ તેની મિત �મે
નિહ. અને ભગવાનના જ ે�ઢ ભ� હોય તેનું જ ેમાહા��ય તે પણ ભગવાનનો ભ� હોય તે જ �ણે; પછી શા�વે�ા
હોય અથવા ભોળો હોય પણ જનેી ભગવાનને િવષે �ઢ મિત હોય તે જ ભગવાનના ભ�નું માહા��ય �ણે અને �ઢ
મિતવાળા ભ� હોય તેને ઓળખે પણ ખરા. અને તે િવના જ ેજગતના િવમુખ �વ હોય તે તો પંિડત હોય અથવા
મૂખ� હોય પણ ભગવાનને િવષે �ઢ મિત પણ કરી શકે નિહ અને �ઢ મિતવાળા ભ� હોય તેને પણ ઓળખે નિહ અને
હિરજનનું માહા��ય પણ �ણે નિહ. માટે ભગવાનનો ભ� હોય તે જ ભગવાનના ભ�ને ઓળખે અને માહા��ય પણ
તે જ �ણે. જમે ઉ�વ�એ ગોપીઓનું અિતશય માહા��ય ���ું, તેમ ગોપીઓએ પણ ઉ�વ�નું માહા��ય ���ું.

53. ગઢડા મ�ય ૧૯ ( para.3)

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

54. ગઢડા મ�ય ૨૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કીત�ન રહેવા �ો ને સવ� સૂરત દઈને સાંભળો, એક વાતા� કરીએ છીએ જ,ે જટેલા
ક�યાણને અથ� �યાસ�એ �ંથ કયા� છે, તે સવ� સૂરત રાખીને અમે સાંભ�યા. તે સવ� શા�માં એ જ િસ�ાંત છે અને
�વના ક�યાણને અથ� પણ એટલી જ વાત છે જ,ે આ સવ� જગત છે, તેના કતા�હતા� એક ભગવાન છે. અને એ સવ�
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શા�ને િવષે ભગવાનનાં ચિર� છે, કાં ભગવાનના સંતના ચિર� છે. અને વણા��મના ધમ�ની જ ેવાતા� છે અને તેનું ફળ
જ ેધમ�, અથ� અને કામ છે; તેણે કરીને કાંઈ ક�યાણ થતું નથી અને કેવળ વણા��મના ધમ� વતે તો સંસારમાં કીિત� થાય
ને દેહે કરીને સુિખયો રહે એટલું જ ફળ છે. અને ક�યાણને અથ� તો ભગવાનને સવ� કતા� હતા� �ણવા એ જ છે. અને
જવેું પરો� ભગવાનના રામકૃ�ણાિદક અવતારનું માહા��ય �ણે છે તથા નારદ, સનકાિદક, શુક�, જડભરત, હનુમાન,
ઉ�વ ઇ�યાિદક જ ેપરો� સાધુ, તેનું જવેું માહા��ય �ણે છે, તેવું જ ��ય� એવા જ ેભગવાન તથા તે ભગવાનના ભ�
સાધુ તેનું માહા��ય સમજ,ે તેને ક�યાણના માગ�માં કાંઈએ સમજવું બાકી ર�ું નિહ. તે આ વાતા� એકવાર ક�ે સમજો
અથવા લાખવાર ક�ે સમજો; આજ સમજો અથવા લાખ વષ� કેડે સમજો; પણ એ વાત સમજ ેજ છૂટકો છે. અને
નારદ, સનકાિદક, શુક�, ��ા, િશવ એમને પૂછો તો પણ ડા�ા છે તે અનેક વાતની યુિ� લાવીને ��ય� ભગવાન ને
��ય� સંત તેને જ ક�યાણના દાતા બતાવે અને જવેું પરો� ભગવાન ને પરો� સંતનું માહા��ય છે, તેવું જ ��ય�
ભગવાન ને ��ય� સંતનું માહા��ય બતાવે. અને એટલો જનેે �ઢ િન�ય થયો હોય તેને સવ� મુ�ો હાથ આ�યો અને
કોઈ કાળે તે ક�યાણના માગ� થકી પડે નિહ. જમે ��ા, િશવ, બૃહ�પિત અને પરાશરાિદક તે કામાિદકે કરીને ધમ� થકી
પડયા, તો પણ ��ય� ભગવાન ને ��ય� સંત; તેનો પરો�ના જવેો જો માહા��ય◌ ેયુ� િન�ય હતો તો ક�યાણના
માગ�માંથી પડયા નિહ. માટે સવ� શા�નું રહ�ય આ વાતા� છે.”

55. ગઢડા મ�ય ૨૨ ( para.4)

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

56. ગઢડા મ�ય ૨૭ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એવું તમાર ેિવચારનું બળ રહે છે, તે શાને યોગે રહે છે ?”�યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું
જ,ે “એક તો ભગવાનનું માહા��ય િવચારીને એમ સમ�ય છે જ,ે ‘જ ેરીતે ભગવાનનો કુરા�પો થાય, તે �વભાવ
રાખવો નથી.’ અને બીજો શુક� ને જડભરત જવેા સંતનો માગ� જોઈને એમ િવચાર રહે છે જ,ે ‘સાધુમાં એવો અયો�ય
�વભાવ ન જોઈએ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કામ-�ોધાિદકના જોરને હઠાવે એવો જ ેિવચાર તે તો ગુણ થકી
પર છે, તે એ તમારા �વમાં ર�ો છે. અને એવી રીતે કામ-�ોધાિદક ગુણને હઠાવે એવું જ ેજોર છે, તે પૂવ�જ�મનો
સં�કાર છે. અને તમા�ં એટલું તો અમને જણાય છે જ,ે તમાર ેજ ેજ ેમાિયક પદાથ�નો યોગ થાય તેની આંટીમાં �થમ તો
આવી જવાય પણ અંતે જતાં એનાં બંધનમાં રહેવાય નિહ; બંધન �ોડીને નીકળાય ખ�ં.”

57. ગઢડા મ�ય ૨૮ ( para.2)

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

58. ગઢડા મ�ય ૩૯ ( para.4)

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

59. ગઢડા મ�ય ૪૭ ( para.3)

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

60. ગઢડા મ�ય ૬૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! આ સંસારને
િવષે તો કેટલીક �તના િવ�ેપ આવે છે, તેમાં કેવી રીતે ભગવાનનો ભ� સમજ ેતો અંતર ેસુખ રહે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર તો જમે અમને વતા�ય છે, તેમ કહીએ જ,ે પોતાના દેહથી નોખો જ ેપોતાનો
આ�ા, તેનું જ ેિનરંતર અનુસંધાન તથા માિયક એવા જ ેપદાથ�મા� તેના નાશવંતપણાનું જ ેઅનુસંધાન તથા
ભગવાનના માહા��ય�ાનનું જ ેઅનુસંધાન; એ �ણે કરીને કોઈ િવ�ેપ આડો આવતો નથી. અને �ાર ેકોઈક �તના
િવ�ેપનો યોગ આવે �યાર ેઉપરથી તો િચ�નો ધમ� છે તે િવ�ેપ જવેું જણાય, પણ તે િવ�ેપનો પોતાના ચૈત�યમાં તો
ડંસ બેસતો નથી. તે કેમ જણાય જ,ે �ાર ેસૂઈએ છીએ �યાર ેબહાર�યો જ ેિવ�ેપ, તે કોઈ િદવસ �વ��માં દેખાતો જ
નથી અને જ ેચૈત�યમાં િવ�ેપ પેઠો હોય, તે તો �ણે અવ�થામાં જણાય છે. માટે �વ��માં કોઈ રીતે િવ�ેપ જણાતો
નથી, તે થકી એમ �ણીએ છીએ જ,ે ‘ચૈત�યમાં િવ�ેપ કોઈ રીતે વળગતો નથી.’ અને જ ેભગવાનનો ભ� હોય ને
તેને કોઈક �કારના દુઃખનો િવ�ેપ થયો હોય એ તો સારી પેઠે અંતરમાં જણાય છે, પણ ન જણાય એમ નથી. અને એ
તો રઘુનાથદાસ સરખો િવમુખ હોય તેને તો ન જણાય; તે �ાર ેરામાનંદ �વામીએ દેહ મૂ�ો ને સવ� સ�સંગી રોવા
લા�યા �યાર ેપણ રઘુનાથદાસને તો જરાય શોક થયો નિહ; અને હસતો �ય ને બી�ને આગળ વાત કરતો �ય. માટે
ભગવાનના ભ�ને દુઃખ આવી પડે �યાર ેતો જ ેચાંડાળ ને િવમુખ હોય તેને દુઃખ ન થાય, પણ જ ેભગવાનનો ભ�
હોય તે તો હિરભ�ને દુઃખે કરીને જ�ર દુઃિખયો થાય.

61. વરતાલ ૩ ( para.3)

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

62. વરતાલ ૩ ( para.4)

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

63. વરતાલ ૩ ( para.5)
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�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.”

64. વરતાલ ૧૧ ( para.4)

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

65. વરતાલ ૧૨ ( para.2)

અને તે સમે �ી�મહારાજ અંત��િ� કરીને બહુ વાર સુધી િવરાજમાન થયા હતા. પછી ને�કમળને ઉઘાડીને સવ�
હિરભ�ની સભા સામું ક�ણાકટા�ે કરી જોઈને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આજ તો સવ�ને િન�યની વાત કરવી છે,
તે સવ� સાવધાન થઈને સાંભળો જ,ે અનંત કોિટ સૂય�, ચં�મા ને અિ�� તે સરખું �કાશમાન એવું જ ેઅ�રધામ તેને િવષે
�ીપુ�ષો�મ ભગવાન સદા િદ�યમૂિત� થકા િવરાજમાન છે. અને તે જ ભગવાન �વોના ક�યાણને અથ� પૃ�વીને િવષે
રામકૃ�ણાિદક અવતારનું ધારણ કર ેછે; �યાર ેતે ભગવાનના �વ�પનો જનેે સ�સમાગમે કરીને �ઢ િન�ય થાય છે, તેનો
�વ બીજના ચં�માની પેઠે િદવસે િદવસે વૃિ�ને પામતો �ય છે. અને જમે ચં�માને િવષે જમે જમે સૂય�ની કળા
આવતી �ય તેમ તેમ તે ચં�મા વૃિ�ને પામતો �ય છે, તે �ાર ેપૂણ�માસી આવે �યાર ેચં�મા સંપૂણ� થાય છે. તેમ
ભગવાનનો પિરપૂણ� િન�ય થયા મોર તો એ �વ અમાવા�યાના ચં�ની પેઠે કળાએ રિહત ખ�ોત૨ જવેો હોય. પછી
જમે જમે પરમે�રના મિહમાએ સિહત િન�યને પામે છે તેમ તેમ વૃિ�ને પામીને પૂણ�માસીના ચં� જવેો એ �વા�ા
થાય છે. પછી એને ઇિ��યો, અંતઃકરણ િન�યમાંથી ડગાવવાને સમથ� નથી થતા અને પરમે�ર ગમે તેવા ચિર� કર ેતો
પણ તેને કોઈ રીતે ભગવાનને િવષે દોષ ભાસતો જ નથી. એવો જનેે મિહમાએ સિહત ભગવાનનો િન�ય હોય તે ભ�
િનભ�ય થઈ ચૂ�ો. અને તે જ ભ�ને જો �ારકે અસત્ દેશ, અસત્ કાળ, અસત્ સંગ અને અસત્ શા�ાિદકને યોગે
કરીને અથવા દેહાિભમાને કરીને ભગવાનનાં ચિર�ને િવષે સંદેહ થાય ને ભગવાનનો અભાવ આવે તો એ �વ
પૂણ�માસીના ચં�મા જવેો હતો, પણ પાછો અમાવા�યાના ચં� જવેો થઈ �ય છે. માટે પોતામાં જ ેકાંઈક થોડી ઘણી
ખો� હોય તે એ �વને ઝાઝી નડતી નથી; પણ પરમે�રના ચિર�માં કોઈ રીતે સંદેહ થાય અથવા પરમે�રનો કોઈ
રીતે અભાવ આવે �યાર ેએ �વ ક�યાણના માગ�માંથી ત�કાળ પડી �ય છે. જમે વૃ�નાં મૂળ કપાણાં �યાર ેતે વૃ�
એની મેળે જ સુકાઈ �ય, તેમ જનેે ભગવાનને િવષે કોઈ રીતે દોષબુિ� થઈ એ �વ કોઈ રીતે િવમુખ થયા િવના રહે
નિહ. અને જનેે િન�યનું અંગ દુબ�ળ હોય ને તે સ�સંગમાં હોય તો પણ તેને એવા ઘાટ થાય જ,ે ‘શું �ણીએ મા�ં તે
ક�યાણ થશે કે નિહ થાય ? અને હંુ �ાર ેમરીશ �યાર ેદેવતા થઈશ, કે રા� થઈશ, કે ભૂત થઈશ ?’ જનેે ભગવાનના
�વ�પનો પિરપૂણ� િન�ય ન હોય તેને એવા ઘાટ થાય. અને જનેે ભગવાનના �વ�પનો પિરપૂણ� િન�ય હોય તે તો
એમ સમજ ેજ,ે ‘મને તો ભગવાન મ�યા તે િદવસથી જ મા�ં ��યાણ થઈ ચૂ�ું છે. અને જ ેમા�ં દશ�ન કરશે કે મારી
વાતા� સાંભળશે તે �વ પણ સવ� પાપ થકી મુકાઈને પરમપદને પામશે.’ માટે એવી રીતે ભગવાનનો મિહમા સિહત
િન�ય રાખીને પોતાને િવષે કૃતાથ�પણું માનવું, એ વાત સવ� ખબડદાર થઈને રાખ�ો.” પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે
“ધ�ય વૃંદાવનવાસી વટની છાયા ર ે�ાં હિર બેસતા,’ એ માહા��યનું કીત�ન ગાવો. પછી તે કીત�ન ગાયું. પછી
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�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એવી રીતે �ીકૃ�ણ ભગવાને પણ ભાગવતમાં ��ું છે જ,ે “अहो अमी देववरामरािच�तं
पादा�ुजं ते सुमनःफलाह�णम्। नम�ुपादाय िशखािभरा�न�मोपह�ै त�ज� य�ृतम् ।।” એમ પરમે�રના યોગને
પામીને વૃ�નો જ�મ હોય તે પણ કૃતાથ� થાય છે. માટે જ ેવૃ� તળે ભગવાન બેઠા હોય તે વૃ�ને પણ પરમપદનું
અિધકારી �ણવું. અને જનેા �દયમાં એવો ભગવાનનો મિહમા સિહત �ઢ િન�ય ન હોય તેને તો નપુંસક જવેો
�ણવો, તે એને વચને કરીને કોઈ �વનો ઉ�ાર થવાનો નિહ. જમે રા� હોય તે નપુંસક હોય ને તેનું રા� જતું હોય
ને વંશ જતો હોય, પણ એ થકી તેની �ીને પુ� થાય નિહ; અને સવ� મુલકમાંથી પોતા જવેા નપુંસકને તેડાવીને તે �ીને
સંગે રાખે તો પણ �ીને પુ� થાય નિહ. તેમ જનેે ભગવાનનો મિહમા સિહત િન�ય નથી તો તેને મુખે ગીતા, ભાગવત
જવેા સદ્ �ંથ સાંભળે પણ તેણે કરીને કોઈનું ક�યાણ નથી થતું અને વળી જમે દૂધ ને સાકર હોય ને તેમાં સપ�ની લાળ
પડી, પછી એને જ ેકોઈ પીવે તેના �ાણ �ય. તેમ માહા��ય સિહત જ ેભગવાનનો િન�ય તેણે રિહત એવો જ ે�વ
તેના મુખ થકી ગીતા, ભાગવતને સાંભળે તેણે કરીને કોઈનું ક�યાણ થતું નથી, એમાંથી તો મૂળગું ભૂંડંુ થાય છે.”

66. 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 વાસુદેવ માહા��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
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

67. વરતાલ ૧૮ ( para.6)

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

68. અમદાવાદ ૩ ( para.3)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ુ જ,ે “ઉપશમદશા પા�યાનો તમે ક�ો જ ેઆ�ા�પે થઈને ભગવાનના �યાન કરવા
�પ ઉપાય તે તો અિત કઠણ છે. માટે એ િવના બીજો એનો સુગમ ઉપાય હોય તે કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “એક તો ભગવાનનું અિતશય માહા��ય સમજતો હોય, અને બીજંુ ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી,
દશ�ન કરવું; તેમાં અિતશય વેગવાન્ ��ા વત�તી હોય, એવો જ ેભગવાનનો ભ�, તેને એ ઉપશમદશા આવે છે. પણ
અમને એમ ભાસે છે જ,ે ‘જ ેસેવક માની હશે તે તો કોઈને નિહ ગમતો હોય.’ અને માની સેવક પાસે જ ેટેલ ચાકરી
કરાવવી, તે તો જમે કાળ પડે �યાર ેમોટા માણસ પણ કોદરા ખાઈને �વે, તેમ માની સેવકને પાસે સેવા ચાકરી
કરાવવી તે પણ એવી છે. અને ધણીનો રા�પો તો જવેો િનમા�ની સેવક ઉપર હોય એવો માની ઉપર ન હોય. માટે
ધણીનું ગમતું કર ેતે જ સેવક સાચો.”

69. ગઢડા અં�ય ૧ ( para.3)

“અને વળી જ ેભગવાનના ભ� હોય તેને તો ભગવાનને િવષે �ાનનું અંગ હોય, ને કાં તો હેતનું અંગ હોય. તેમાં જનેે
�ાનનું અંગ હોય તે તો ભગવાનનું અિતશય માહા��ય સમજ.ે અને જનેે હેતનું અંગ હોય તેને તો ભગવાન િવના અધ�
ઘડી ચાલે નિહ. તે �ાનના અંગવાળા તો ઝીણોભાઈ, દેવરામ ને �ભાશંકર છે. એવી રીતે જ ેહિરભ� ભગવાનનું
માહા��ય �ણે તેને �ાનના અંગવાળા �ણવા. અને જવેું �જની ગોપીઓને ભગવાનને િવષે હેત હતું. તેવી રીતના જે
હિરભ� હોય તેને હેતનું અંગ �ણવું. અને જનેે �ાનનું અંગ હોય તે ભગવાનને અંતયા�મી �ણે અને એમ �ણે જ,ે
‘ભગવાન તે કોઈનું ક�ું સાંભળે જ નિહ, ભગવાન તો જ ેભ�નું જવેું અંગ હોય, તેને તેવું �ણીને તેવી રીતે કહે છે, પણ
કોઈની શીખામણે કરીને ચાલતા નથી.’ અને જ ેએમ �ણે જ ે‘ભગવાન તો કોઈકના શીખ�યા થકા મારામાં વાંક નથી
તો પણ મને કહે છે,’ તેને તો ભગવાનના �વ�પનું �ાન જ નથી. અને આ સંસારમાં પણ જ ેમનુ�યને જ ેસંઘાથે �વાથ�
હોય તેનો કોઈ રીતે અવગુણ લે નિહ. શા માટે જ,ે એને પોતાના �વાથ�નું હેત છે, તો જણેે ભગવાન સાથે જ�મમરણના
ભય થકી છૂટવાનો �વાથ� ���ો હોય, તેને કોઈ રીતે ભગવાનનો અવગુણ આવે નિહ અને જ ેએમ �ણે જ,ે ‘ભગવાન
તો કોઈકના ફેર�યા ફરી �ય છે,’ એમ સમ�ને જ ેભગવાનનો અવગુણ લે, તેને તો �ાનનું અંગ પણ નથી અને હેતનું
અંગ પણ નથી.” એવી રીતે કહીને �ી�મહારાજ ેમોટા મોટા પરમહંસને ક�ું જ,ે “તમે તમા�ં એ બેમાંથી જ ેઅંગ હોય
તે કહો.” પછી સવ� પરમહંસે ક�ું જ,ે “અમાર ેતો �ાનનું અંગ છે.”

70. ગઢડા અં�ય ૩ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે ઉ�ર કરીએ, એનો તો ઉ�ર એમ છે જ,ે �ાન ને વૈરા�યે કરીને �ણ શરીર,
�ણ અવ�થા ને �ણ ગુણ એ સવ� માિયક ઉપાિધ થકી ચૈત�ય જુદો થઈ �ય છે અને કેવળ સ�ામા� રહે છે, પણ
માિયક ઉપાિધનો લેશ પણ રહેતો નથી. �યાર ેજમે દીપકનો અિ�� તે કોિડયું, તેલ ને વા� એ �ણને યોગે કરીને �િ�માં
આવે તથા �હણ કયા�માં આવે, પણ �ાર ેએ �ણ �કારની ઉપાિધનો સંગ છૂટી �ય છે �યાર ેએ અિ�� કોઈની
�િ�માં પણ ન આવે અને �હણ પણ ન થાય; ને ઉપાિધએ યુ� હોય �યાર ેજ �િ�એ આવે ને �હણ કયા�માં આવે,
તેમ �ાન વૈરા�યે કરીને સવ� માિયક ઉપાિધ િનવૃિ� પામે છે �યાર ેએ �વા�ા છે તે કેવળ ��સ�ા મા� રહે છે ને તે
મન-વાણીને અગોચર છે ને કોઈ ઇિ��યે કરીને �હણ કયા�માં આવતો નથી. પછી તે કાળે તો એને જો શુ� સં�દાયે
કરીને ભગવાનનું �ાન �ા� થયું હોય ને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નું માહા��ય યથાથ�પણે સમ�યું હોય, તેને તો
સવ� માિયક ઉપાિધનો સંગ ટળી �ય ને પોતાનો �વા�ા ���પ થાય તો પણ ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને િવષે
જ ેદયા ને �ીિત તે િનરંતર રહે છે. �યાં ��ાંત છે:- જમે દીપકની �ોત છે તેને �ાર ેઉપાિધનો સંગ ટળી �ય છે �યારે
એ અિ�� કોઈ ઇિ��યે કરીને �હણ ન થાય, એવો આકાશને િવષે રહે છે તો પણ એ અિ��ને િવષે સુગંધી તથા દુગ�ધીનો
જ ેપાશ લા�યો હોય તે ટળતો નથી. જમે વાયુ છે તે તો અિ�� થકી પણ વધુ અસંગી છે તો પણ તેને સુગંધી તથા
દુગ�ધીનો પાશ લાગે છે. તેમ જ �વા�ાને �ાન, વૈરા�યે કરીને માિયક ઉપાિધનો સંગ ટળી �ય છે તો પણ સ�સંગનો
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પાશ લા�યો છે તે ટળતો નથી. અને તે ���પ થાય છે તો પણ નારદ, સનકાિદક ને શુક�ની પેઠે ભગવાન તથા
ભગવાનના ભ�ને િવષે અિતશય દયા ને �ીિતએ યુ� વત� છે, �યાં �ોક છે જ ે: “प�रिनि�तोऽिप नैगु��
उ�म�ोकलीलया । गृहीतचेता राजष� आ�ानं यदधीतवान्” તથા “हरेगु�णाि��मितभ�गवान् बादरायिणः ।
अ�गा�हदा�ानं िन�ं िव�ुजनि�यः” તથા ‘आ�ारामा� मुनयो’ તથા ‘�ायेण मुनयो राजन्’ તથા ગીતામાં ક�ું છે
જ,ે “��भूतः �स�ा�ा न शोचित न का�ित । समः सव�षु भूतेषु म���ं लभते पराम्” ઈ�યાિદક ઘણાક �ોકે કરીને
�િતપાદન કયુ� છે જ,ે ‘ભગવાનના ભ� હોય તે �ાન, વૈરા�યે કરીને માિયક ઉપાિધને �યાગ કરીને ���પ થયા હોય
તો પણ ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ને િવષે દયા અને �ીિત તેણે યુ� હોય છે.’ અને જ ેભગવાનનો ભ� ન હોય
ને કેવળ આ��ાન ને વૈરા�યે કરીને માિયક ઉપાિધને ટાળીને સ�ા મા� વત�તો હોય, તેને તો સાધનદશાને િવષે
ભગવાનની ઉપાસનાએ રિહત એવા જ ેકેવળ આ��ાની તેના સંગ�પ કુસંગનો પાશ લા�યો છે; માટે ભગવાન અને
ભગવાનના ભ�ને િવષે દયા ને �નેહ થતા નથી. જમે વાયુને ને અિ��ને દુગ�ધનો પાશ લાગે છે તેમ જ તેને તે કુસંગનો
પાશ લા�યો છે, તે કોઈ �કાર ેટળતો નથી. જમે અ��થામા ���પ થયો હતો, પણ એને કુસંગનો પાશ લા�યો હતો;
માટે �ીકૃ�ણ ભગવાન ને તે ભગવાનના ભ� જ ેપાંડવ તેને િવષે દયા ને �નેહ થયા નિહ. તેમ કેવળ જ ેઆ��ાની છે
તે ���પ થાય છે તો પણ તેને કુસંગનો પાશ જતો નથી ને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�માં દયા ને �નેહ થતા નથી.
માટે ભગવાનના ભ�ને તો માિયક ઉપાિધનો સંગ મટી �ય છે તો પણ ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�, તેને િવષે
અિતશય દયા ને �ીિત વૃિ�ને પામે છે. પણ કોઈ રીતે દયા તથા �ીિત ટળતી નથી, અખંડ રહે છે.” એમ વાતા� કરીને
�ી�મહારાજ ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

71. ગઢડા અં�ય ૫ ( para.7)

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

72. ગઢડા અં�ય ૫ ( para.8)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ માહા��ય યુ� ભિ� આ�યાનું શું સાધન છે ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “શુક, સનકાિદક જવેા જ ેમોટાપુ�ષ તેની જ ેસેવા ને �સંગ તેમાંથી માહા��ય◌ ેસહવત�માન એવી જે
ભિ�, તે �વના �દયમાં ઉદય થાય છે.”

73. ગઢડા અં�ય ૧૧ ( para.2)

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

74. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “કીત�નભિ�ની સમાિ� કરો ને ��-ઉ�ર કરીએ,” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ હાથ
જોડીને પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ! પરમે�ર થકી તો બીજંુ કાંઈ સાર વ�તુ નથી, તો પણ એ પરમે�રમાં એ �વને કેમ �ઢ
�ીિત થતી નથી ? એ �� છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એને િવવેક નથી. જો િવવેક હોય તો એમ િવચાર થાય
જ,ે માર ેતો ��ચય��ત છે તો પણ �ીના સુખની તૃ�ણા �દયમાંથી ટળતી નથી તે એ બહુ ખોટંુ છે. અને તે �ીનું સુખ
તો ચોરાશી લાખ યોિનમાં �ાં �ાં જ�મ ધયા� �યાં �યાં સવ�� �ા� થયું છે; તે પણ મનુ�ય દેહથી અિધક �ા� થયું છે.
કેમ જ,ે એ �વ બકરો થયો હશે �યાર ેહ�ર બકરીઓને પોતે એકલો ભોગવતો હશે અને �ાર ેઘોડો કે પાડો કે સાંઢ
કે બૂિઢયો વાનરો ઈ�યાિદક પશુના દેહને પા�યો હશે �યાર ેતેને િવષે પોતપોતાની �િતની અિતશય �પવાન ને
યૌવનવાન એવી અનંત �ીઓ તે એકેએક એને મળી હશે. અને તેમાં કાંઈ �ાર�ધનું કારણ નથી ને ભગવાનની કૃપાનું
પણ કારણ નથી; એ તો સહેજ ેમળી હતી. અને વળી પણ જો ભગવાનનું ભજન નિહ કર ેતો જ ેજ ેયોિનમાં જશે �યાં
�યાં અનંત �ીઓ �ા� થશે. ને તેમાં કોઈ દેવતાનું પણ સેવન-પજૂન નિહ કયુ� જોઈએ ને કોઈ મં�નો પણ જપ નિહ
કય� જોઈએ; એ તો સહેજ ેજ તે �ીઆિદકનાં સુખને પામશે. અને આ �વે કેટલીક વાર દેવતા થઈને દેવલોકના પણ
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સુખ ભોગ�યા છે ને કેટલીક વાર ચ�વત� રા� થઈને પૃ�વીમાં પણ અનંત સુખ ભોગ�યા છે તો પણ એ �વને
�ીઆિદક જ ેપદાથ� છે તેને ભોગ�યાની તૃ�ણા ટળતી નથી. ને �ીઆિદકનું જ ેસુખ છે તેનું અિતશય દુલ�ભપણું �ણે
છે ને તેનું અિત માહા��ય �ણીને તેમાં �ીિત કર ેછે, તે �ીિત કોઈ રીતે ટાળી ટળતી નથી; એ પાપે કરીને પરમે�રમાં
�ઢ �ીિત થતી નથી. અને એવી મિલન વાસના આ �વને થાય છે તે અમે નજર ેદીઠી છે. �ાર ેઅમે નાના હતા �યારે
અયો�યાપુરીમાં એક િશવનું મંિદર હતું, તેમાં જઈને અમે સૂતા. �યાં એક કાય�થ િન�ય િશવનું પજૂન કરવાને આવતો.
તે િશવની પ�ૂ કરીને ગાલ વ�ડીને િશવ પાસે એમ વર માગતો જ,ે ‘હે મહારાજ ! હે િશવ� ! મને કોઈ િદવસ
મનુ�યનો અવતાર દેશો મા. શા માટે જ,ે મનુ�ય દેહમાં તો તાંબું ખાઈ ખાઈને મરી ગયા, પણ �ીનું સુખ સારી પેઠે
ભોગવાતું નથી. માટે હે િશવ� ! મને તો જ�મોજ�મ લંબકણ�નો જ અવતાર દે�ો, જ ેલાજમયા�દા મૂકીને સારી પેઠે
�ીનું સુખ તો ભોગવીએ !’ એમ િન�ય િશવ� પાસે વર માગતો. એવી રીતે આ �વના �દયમાં પાપ�પ વાસના થાય
છે, માટે એને કોઈ રીતે પરમે�રમાં �ીિત થતી નથી.”

75. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.13)

પછી ભગવદાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જ ેભ�જનના મનને િવષે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નું અખંડ માહા��ય
હોય તે બી�ને કેમ જણાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેા મનને િવષે ભગવાનનું ને ભગવાનના ભ�નું
અખંડ માહા��ય હોય તે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ની િન�કપટ- ભાવે �ીિતએ કરીને સેવા કર ેને દેહે કરીને સવ�
સંતને પગે લાગે; અને કોઈક સંત માંદા હોય તો તેનું માથું દાબે, પગ દાબે ને ખાધા-પીધાની ખબર રાખે; અને પોતાની
પાસે પોતાને મનગમતી વહાલી વ�તુ આવે તો તે સંતને આપીને પછી પોતાના કામમાં વાપર.ે એવી રીતે મન-કમ�-વચને
કરીને જ ેવત� તેના અંતરમાં ભગવાનનું ને સંતનું માહા��ય અખંડ છે એમ �ણવું.”

76. 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
િ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�ો.”

77. ગઢડા અં�ય ૨૪ ( para.2)

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

78. ગઢડા અં�ય ૨૪ ( para.5)

અને વળી જ ેહિરભ�ને િવષે જ ેઅંગ હોય તેમાં એક અંગ સરસ હોય તે કહીએ છીએ જ,ે “દાદાખાચરને િવ�ાસનું
અંગ, અને રાજબાઈને �યાગનું અંગ, અને �વુબાઈને ��ાનું અંગ. અને લાડુબાઈને અમારી �સ�તા કરવી એ અંગ,
અને િન�યાનંદ �વામીને અમારી �સ�તા કરવી એ અંગ અને ��ાનંદ �વામીને સ�સંગની મયા�દાનો કોઈ રીતે ભંગ ન
થાય એવો આ�હ એ અંગ, અને મુ�ાનંદ �વામીને અમારી �સ�તા કરવી, તથા અમારો િવ�ાસ એ અંગ. અને
સોમલા ખાચરને સદા એકર’ેણીપણું એ અંગ અને ચૈત�યાનંદ�વામીને એમ જ,ે ‘કોઈ રીતે મહારાજ �સ� થાય એમ
આપણી વતે વતા�ય તો ઠીક,’ એ અંગ. અને �વયં�કાશાનંદ �વામીને િન�ય તથા માહા��ય એ અંગ, અને ઠાકોર
ઝીણાભાઈને એમ જ,ે ‘ભગવાન િવના બી� પદાથ�માં રખે મા�ં અંગ બંધાઈ �ય નિહ !’ એવું અંગ, અને મોટા
આ�ાનંદ �વામીને અમારા વચનનું ઉ�લંઘન થાય નિહ એવું અંગ.” એવી રીતે ઘણાક મોટેરા પરમહંસ તથા હિરભ�
તેના અંગ ક�ા.”

79. ગઢડા અં�ય ૨૪ ( para.9)

પછી �ી�મહારાજ ેપરમહંસ આગળ એમ વાત કરી જ,ે “બાઈયો હિરભ� છે તેનું માહા��ય તો ઝાઝંુ સમજવું નિહ;
કેમ જ,ે માહા��યને િમષે કરીને મનમાં એનું મનન થાય એટલે �વ��માં આવે. માટે માહા��ય લેવું તો સૌનું સમપણે લેવું
જ,ે ‘એ સવ� ભગવાનનાં ભ� છે,’ પણ અિધક �યૂનપણે માહા��ય લેવું નિહ. અને જો અિધક-�યૂનપણે માહા��ય
સમજ,ે તો તેમાં મોટંુ િવ�ન છે. તેમ જ બાઈઓને ભાઈઓનું માહા��ય પણ સમપણે સમજવું અને જો એમ ન સમજ ેતો
એ બાઈઓને પણ મોટંુ િવ�ન છે.”

80. ગઢડા અં�ય ૨૬ ( para.3)

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

81. ગઢડા અં�ય ૨૭ ( para.4)

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

82. ગઢડા અં�ય ૨૭ ( para.5)

અને વળી એમ વાત કરી જ,ે “માન, ઈ�યા� ને �ોધ એ �ણ દોષ તે કામ કરતા પણ અિતશય ભૂંડા છે. કેમ જ,ે કામી ઉપર
તો સંત દયા કર,ે પણ માની ઉપર ન કર.ે ને માનમાંથી ઈ�યા� ને �ોધ ઊપજ ેછે, માટે માન મોટો દોષ છે. અને માને
કરીને સ�સંગમાંથી પડી �ય છે એવો કામે કરીને નથી પડતો. કેમ જ,ે આપણા સ�સંગમાં ગૃહ�થ હિરભ� ઘણા છે, તે
સ�સંગમાં પ�યા છે. માટે એ માન, ઈ�યા� ને �ોધ એ �ણ ઉપર અમાર ેઅિતશય અભાવ રહે છે. અને અમારા જ ેજે
વચન લખેલાં હશે તેમાં પણ એમ જ હશે, તે િવચારીને જુઓ તો જણાઈ આવશે; માટે ભગવાનનું માહા��ય સમ�ને
માનને ટાળવું.”

83. ગઢડા અં�ય ૨૮ ( para.2)

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

84. ગઢડા અં�ય ૨૮ ( para.4)

પછી ��ાનંદ �વામી તથા શુકમુિન તથા સુરોખાચર એ �ણને �ી�મહારાજ ેપૂ�ું જ,ે “તમે જણેે કરીને પાછા પડી
�ઓ એવો તમારામાં �ો અવગુણ છે?” �યાર ેએ �ણેએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! માન�પ દોષ છે, માટે કોઈક
બરોબિરયા સંત અપમાન કર ેતો કાંઈક મુંઝવણ થાય.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે પૂછીએ છીએ જ,ે
“द्युपतय एव ते न ययुर�मन�तया ।” એવી રીતે માહા��ય◌ ેસિહત ભગવાનને ���ા હોય ને એવા જ ેભગવાન તેના
જ ેસંત તે સાથે માન ઈ�યા�, �ોધ કેમ થાય ? અને જો થાય છે તો ���ામાં ફેર છે. કેમ જ,ે ગવન�ર સાહેબને ���ો છે
જ,ે એ સમ� પૃ�વીનો પાદશાહ છે ને બિળયો છે ને જો તેનો એક ગરીબ સરખો હમેિલયો આ�યો હોય, તો તેનો હુકમ
મોટો રા� હોય તે પણ માને, ને તે જમે કહે તેમ દોય� દોરાય. શા માટે જ,ે તે રા�એ એમ ���ું છે જ,ે બિળયો જે
ગવન�ર સાહેબ તેનો એ હમેિલયો છે’ અને જથેી જ ેબિળયો, તેની આગળ માન રહે નિહ, તેમ જણેે ભગવાનને સમ�
ઐ�ય�-સમૃિ�ના ધણી ���ા હોય તો તેને સંતની આગળ માન કેમ રહે?” પછી ��ાનંદ�વામીએ ક�ું જ,ે “હે
મહારાજ! તમે ઠીક કહો છો. જો એમ માહા��ય◌ ેસિહત ભગવાનને ���ા હોય તો માન, ઈ�યા�, �ોધ તે સંતની
આગળ થાય જ નિહ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જુઓને, ઉ�વ� કેવા મોટા હતા ને કેવા ડા�ા હતા ! પણ
જો ભગવાનની મોટાઈને �ણતા હતા તો તે ભગવાનને િવષે હેતવાળી જ ે�જની ગોપીઓ તેના ચરણની રજને પા�યા
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સા� વનવેલીનો અવતાર મા�યો ! તે ક�ું છે જ-ે “आसामहो चरणरेणुजुषामहं �ां वृ�ावने िकमिप गु�लतौषधीनाम्।
या दु�जं �जनमाय�पथं च िह�ा भेजुमु�कु�पदवी ं�ुितिभिव�मृ�ाम् ।।” તથા ��ાએ પણ ક�ું જ,ે “अहो ! भा�महो !
भा�ं न�गोप�जौकसाम् । य���ं परमानंदं पूण� �� सनातनम् ।।” એવી રીતે ��ા પણ ભગવાનનું માહા��ય �ણતા
હતા તો એવી રીતે બો�યા, તે માટે જો ભગવાનની ને સંતની એવી રીતે મોટાઈ �ણતો હોય તો માન, ઈ�યા�, �ોધ રહે
જ નિહ ને તેની આગળ દાસાનુદાસ થઈને વત� ને ગમે તેટલું અપમાન કર ેતો પણ તેના સંગને મૂકીને છેટે જવાને ઈ�છે
જ નિહ. અને એમ મનમાં થાય નિહ જ,ે ‘હવે તો �ાં સુધી ખમીએ ? આપણ તો આપણે ઘેર બેઠા થકા જ ભજન
કરીશું.’ તે માટે એમ માહા��ય સમજ ેતો માન ટળે.” એવી રીતે વાતા� કરી.

85. ગઢડા અં�ય ૨૯ ( para.3)

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

86. ગઢડા અં�ય ૩૨ ( para.3)

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

87. ગઢડા અં�ય ૩૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� પરમહંસ આગળ એમ વાતા� કરી જ,ે “ધન, દોલત, �ી અને પુ� એ આિદક જ ેપદાથ� તેણે
કરીને જનેી બુિ�માં ફેર પડે નિહ અને એને અથ� કોઈને િવષે આ�થા આવે નિહ, એવા તો સ�સંગમાં થોડાક
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ગણતરીના હિરભ� હોય, પણ ઝાઝા હોય નિહ.” એમ કહીને વળી બો�યા જ,ે “એવા તો આ મુ�ાનંદ �વામી તથા
ગોપાળાનંદ �વામી છે. તે એમને કોઈ બીજો ગમે તેવો હોય ને ચમ�કાર દેખાડે તો પણ તેનો કોઈ રીતે ભાર આવે જ
નિહ. અને કેવો હોય તેને કોઈનો ભાર ન આવે ? તો જ ેએમ સમજતો હોય જ,ે ‘આ દેહથી નોખો જ ેઆ�ા તે હંુ છંુ ને
તે હંુ �કાશમાન-સ�ા�પ છંુ ને તે મારા �વ�પને િવષે ��ય� ભગવાન અખંડ િવરાજમાન છે ને તે ભગવાનના આકાર
િવના બી� જ ે�ાકૃત આકારમા� તે અસ�ય છે ને અનંત દોષે યુ� છે. એવો વૈરા�ય હોય ને ભગવાનનું માહા��ય
યથાથ� �ણતો હોય તેને કોઈ �તનો બુિ�માં �મ થાય નિહ, પણ એ વાતા� અિત કઠણ છે. કેમ જ,ે એ એવા મોટા છે
તો પણ જો એમને માનનો બહુ યોગ થાય તથા �િપયા અને સોનામહોરના ઢગલા આગળ આવીને પડવા લાગે તથા
�પવાન એવી જ ે�ીઓ તેનો યોગ થાય, તો એ �યાગી છે તોય પણ એણે કરીને એમનું ઠેકાણું રહે નિહ. અને જો એવો
યોગ થાય તો આજ આપણા �યાગીમાં જ ેઅિત ઊતરતો હશે, તે જવેા પણ રહે કે ન રહે, એમાં પણ સંશય છે. કેમ જ,ે
એ પદાથ�નો તો યોગ જ એવો છે. જમે આ આપણ સવ� બેઠા છીએ, તે કેવા ડા�ા છીએ ! પણ જો દા�ના શીશાનું
પાન કયુ� હોય તો કાંઈ ઠા રહે નિહ; તેમ એ પદાથ�નો સંગ જ�ર લા�યા િવના રહે જ નિહ. માટે એ પદાથ�નો યોગ જો ન
થવા દે તો એ એથી બચે ને એનો યોગ થયા મોર એનો ભય રાખે જ,ે ‘રખે મને એનો યોગ થાય ! અને એ વાતા�
શા�માં �િસ� છે જ,ે ‘એનો સંગ તો એક ભગવાનને ન લાગે.’ તે ક�ું છે જ,ે ‘ऋिषं नारायणमृते’ તથા ‘येऽ�े �तः
प�र�तादिप िब�ित � । “

88. ગઢડા અં�ય ૩૩ ( para.3)

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

89. ગઢડા અં�ય ૩૪ ( para.3)

પછી વળી �ી�મહારાજને શુકમુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! જ ે�ોધ છે તે શામાંથી ઉ�પ� થાય છે ? તો
પોતાને જ ેપદાથ�ની કામના હોય તથા જમેાં પોતે મમ�વ બાં�યો હોય ને તેનો ભંગ કોઈક કર ે�યાર ેતેને તેમાંથી �ોધ
ઊપજ ેછે; ને કામના જ ેઈ�છા તેનો ભંગ થયો, �યાર ેતે કામ હતો તે �ોધ�પે પિરણામને પામે છે. માટે એનો તો એવો
�વભાવ જ થયો જ,ે એમાં �ોધ ઊપજ.ે અને એમ થાય તો પણ �ોધ ન ઊપજ ેએમ છે કે નિહ ?” �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જ ેમોટા સાધુ છે તેમણે ભગવાનની આ�ાએ કરીને અથવા શા��િ�એ કરીને માહા��ય �ણીને પોતાની
ઈ�છાએ કરીને અનેક �વોને ધમ�મયા�દામાં રખાવવા અને ભગવાનને માગ� ચઢાવવા એવો શુભ સંક�પ મનમાં ઈ��ો
હોય, ને તેમાં �વ�યા� હોય; અને કોઈક �વ ધમ�મયા�દાનો ભંગ કરીને અધમ�માં �વત�, �યાર ેતે મોટા પુ�ષને તે �વની
ઉપર �ોધ ઊપ� આવે. કેમ જ,ે પોતાનો જ ેશુભ સંક�પ તેનો તેણે ભંગ કય�. માટે ધમ�-મયા�દામાં રાખવાની િશ�ાને
અથ� તેની ઉપર �ોધ કરીને તેને િશખામણ ન દે, તો મયા�દાનો ભંગ થતો �ય ને તે �વનું સા� ન થાય. માટે એવી રીતે
તો �ોધ થાય તે ઠીક ને એમાં કાંઈ બાધ નિહ. કેમ જ,ે એવા માગ�માં જ ેમોટા સાધુ �વ�યા� તેને આશરીને હ�રો
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માણસ ર�ાં હોય, તેને કાંઈક રીસ કરીને ક�ા િવનાનું કેમ ચાલે ? અને �ોધ તો �યાર ેન થાય જ,ે ‘જમેાંથી �ોધ થાય
તેનો �યાગ કરી દે અને એકાએકી વનમાં ફરતો રહે �યાર ે�ોધ ન થાય, પણ એમ તો એમનાથી કેમ કરાય ? કેમ જ,ે
એમણે તો અનેક �વને વાતા� કરીને ભગવ�સ�મુખ કરવા ને તેનું જ ેક�યાણ થાય, તેનું જ ેમહાફળ તે શા� �િ�એ
કરીને સમ�ું છે તથા એવી રીતની જ ેભગવાનની આ�ા તેનું માહા��ય ���ું છે. માટે �ોધ થાય તો પણ એ જે
પોતાનો શુભ સંક�પ તેનો �યાગ કર ેજ નિહ. અને વળી જનેે કોઈક મોટા સાધુ સંગાથે હેત થયું હોય ને તેને િવષે
પોતાના ક�યાણ થવા �પ �વાથ� મા�યો હોય ને એમ �ણતો હોય જ,ે ‘આ સાધુથી જ મા�ં સા� થશે.’ એવો જ ેહોય
તેને �ોધનો �વભાવ હોય તો પણ મોટા સાધુ ઉપર એને કોઈ િદવસ �ોધ ન થાય ને એ �ોધને મૂકી જ દે, એમ પણ �ોધ
�ય છે. અને પદાથ�ના લેણદેણ સા� તે તુ�છ પદાથ�ને અથ� જ ેસાધુ સંગાથે �ોધ કર ેછે, તેને તો સાધુનું માહા��ય તથા
સાધુનો જ ેઆવી રીતનો માગ� તે સમ�યો જ નથી ને સમ�યો હોય તો તુ�છ પદાથ� સા� �ોધ કર ેનિહ. અને
બુિ�વાન હોય, સમજુ હોય ને તુ�છ પદાથ� સા� સાધુ સંગાથે �ોધ કર ેતો તેની બુિ� રા�ના કામદારના જવેી
�યાવહાિરક �ણવી, પણ સાધુપણાની બુિ� એને આવી જ નથી, એમ સમજવું.”

90. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.3)

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

91. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.4)

અને ભગવાનનું માહા��ય કેમ �ણવું ? તો ભગવાન છે તે અનેક ��ાંડના રા�િધરાજ છે અને જ ે��ાંડના એ રા�
છે તે ��ાંડની પણ ગણતી નથી, તે ક�ું છે જ,ે “द्युपतय एव ते न ययुर�मन�तया �मिप यद�रा�िनचया ननु
सावरणाः ।।” અને તે એક-એક ��ાંડમાં ��ા, િવ�ણુ, િશવ હોય તથા સાત �ીપ, સાત સમુ�, મે�, લોકાલોક આિદક
પવ�ત, તેણે યુ� પૃ�વીની રચના હોય તથા ચૌદ લોકની રચના હોય તથા અ� આવરણની રચના હોય ઈ�યાિદક
સામ�ીએ સિહત જ ેઅનેક ��ાંડ, તેના રા� ભગવાન છે. અને જમે આ પૃ�વીનો ચ�વત� રા� હોય ને તે રા�ના જે
ગામડાં તે તો ગણાય એવા હોય, તો પણ તેની કેટલી મો�પ ���ામાં આવે છે ! અને ભગવાનને તો એવા ��ાંડની
પણ ગણતી નથી, માટે ભગવાનની તો બહુ જ મો�પ છે. અને તે ��ાંડને િવષે આ �વ છે તે ભગવાનની આગળ
શા લેખામાં છે ? કાંઈ નથી, અિત તુ�છ છે. અને તે ભગવાને, એ ��ાંડને િવષે પંચિવષય સંબંધી સુખ �વોને આ�યું
છે તે સુખ કેવું છે ? તો એ સુખને સા� કેટલાક પોતાનાં માથા કપાવે છે એવું મહાદુલ�ભ જવેું જણાય છે. �યાર ેપોતાની
મૂિત�માં તથા પોતાના ધામમાં જ ેસુખ છે તે તો બહુ ભાર ેછે. અને �ાકૃત િવષય સુખ છે તે તો અ�ય પદાથ�ને આશરીને
ર�ું છે તથા પૃથક્ પૃથક્ છે, અને જ ેભગવાન છે તે તો સવ� સુખમા�ના રાિશ છે. ને એ ભગવાન સંબંધી જ ેસુખ છે તે
અિવનાશી છે ને મહા અલૌિકક છે. અને જમે કોઈક ભાર ેધનાઢ� ગૃહ�થ હોય તે પોતાના ઘરમાં અનેક �કારના
ભોજન જમતો હોય ને તે જમીને ઉિ�છ� કાંઈક બટકંુ રોટલો વધે તે કૂતરાને નાખે �યાર ેતે અિતશય તુ�છ કહેવાય, ને
પોતે જમતો હોય તે મહાસુખમય કહેવાય. તેમ ભગવાને ��ાંડને િવષે અનેક �વોને પંચિવષય સંબંધી સુખ આ�યું
છે, તે તો કૂતરાને નાં�યો જ ેબટકંુ રોટલો, તેની પેઠે અિત તુ�છ છે ને પોતાને િવષે જ ેસુખ છે તે તો મહામોટંુ છે. અને
વળી સુષુિ� અવ�થાને િવષે એ �વને ભગવાન મોટંુ સુખ પમાડે છે, તે ગમે તેવી વેદના થઈ હોય ને સુષુિ�માં �ય
�યાર ેસુિખયો થઈ �ય છે.”

92. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.5)
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“અને વળી એ ભગવાનના ચરણકમળની રજને ��ા, િશવ, લ�મી�, રાધા�, નારદ, શુક, સનકાિદક, નવ યોગે�ર
એવા એવા મોટા છે, તે પણ પોતાના મ�તક ઉપર ચઢાવે છે ને માનને મૂકીને એ ભગવાનની િનરંતર ભિ� કયા� કર ેછે.
અને વળી એ ભગવાને જગતમાં િવિચ� સૃિ� કેવી કરી છે ? ને તેમાં કેવું ડહાપણ કયુ� છે ? જ ેજુઓને, ‘માણસમાંથી
માણસ થાય છે, પશુમાંથી પશુ થાય છે, ઝાડમાંથી ઝાડ થાય છે, કીડામાંથી કીડો થાય છે. અને માણસનાં અંગમાંથી
કોઈક અંગનો ભંગ થઈ ગયો હોય ને ગમે તેવો ડા�ો હોય તો પણ તે અંગને તેવું ને તેવું કરવાને સમથ� કોઈ રીતે ન જ
થાય.’ ઈ�યાિદક અનેક કળા ભગવાનમાં રહી છે. એવી રીતે ભગવાનનું માહા��ય �ણીને તથા ભગવાનને
સુખમયમૂિત� �ણીને બી� સવ� પદાથ�માં વૈરા�ય થાય છે ને એક ભગવાનમાં જ �ીિત થાય છે.

93. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.6)

અને એવી રીતે �થમ ક�ું જ ેપોતાના �વા�ાનું �ાન તથા ભગવાનના માહા��યનું �ાન એ બે જનેે િસ� થયા હોય
ને તે જો ગમે તેવા પંચિવષય સંબંધી સુખમાં કદાિચત્ બંધાઈ ગયો હોય, તો પણ તેમાં બંધાઈ રહે નિહ, તેને તોડીને
નીકળે જ રહે છે. અને જ ેિવષયના સુખનો �યાગ કરીને વત�તો હોય ને તે ન બંધાય એમાં તે શું કહેવું ? માટે એ બે
�કારના �ાનને સાંભળીને એનો પોતાના મનમાં વેગ લગાડી દેવો. જમે કોઈક શૂરવીર ને આકરો માણસ હોય ને તેનો
કોઈક �િતપ�ી હોય, તેણે તેનો બાપ મારી નાં�યો હોય, તો તેની તેને બહુ દા�ય થાય ને તે દાઝય થતી હોય ને વળી
તેનો દીકરો મારી નાંખે ને વળી ભાઈને મારી નાંખે ને વળી બાયડીને લઈ �ય ને વળી માને લઈને મુસલમાનને આપે
ને વળી ગામગરાસ ઝંૂટી લે; એવી રીતે જમે જમે એનો પરાભવ કર ેતેમ તેમ એને બહુ મનમાં દા�ય થાય ને ��ત,
�વ��માં સવ�કાળે એને એ વાતનો જ આલોચ રહે. તેમ જનેે આ બે વાતનો િનરંતર આલોચ રહે �યાર ેએને એ �ાન
િસ� થાય અને એને ગમે તેવો આપ�કાળ પડે તો તેને િવષે એની સહાય કર.ે અને જમે િવશ�યકરણી ઔષિધ લાવીને
હનુમાન�એ રામચં�ને પીવાડી, �યાર ેજ ેદેહમાં શ�ય લા�યા હતા તે સવ� એની મેળે દેહથી બાહેર નીકળી ગયા. તેમ
જનેે આ બે વાત મનમાં લાગી ગઈ હોય, તેને ઇિ��યોને િવષયભોગની ઈ�છા રહી છે એ શ�ય છે તે સવ� નીકળી �ય.
કહેતાં િવષયભોગમાંથી એની ઇિ��યોની વૃિ� નીકળીને એક ભગવાનમાં વળગે. અને સ�સંગી પણ એને જ કહીએ;
કેમ જ,ે સ�ય�પ એવો જ ેપોતાનો આ�ા તથા સ�ય�પ એવા જ ેભગવાન તેનો જનેે આવી રીતે સંગ થયો, તેને
સ�સંગી કહીએ. અને આ બે �કાર ેજ ેવાતા� છે તેને દૈવી �વ સાંભળે �યાર ેતેના �દયમાં લાગીને રગરગમાં �વત� �ય
અને જ ેઆસુરી �વ હોય ને તે સાંભળે, �યાર ેતેને તો કાનથી બાહેર જ નીકળી �ય, પણ �દયમાં ઊતર ેનિહ. જમે
�ાન હોય ને તે ખીર ખાય, તે તેના પેટમાં રહે જ નિહ વમન થઈ �ય. ને ખીર જવેું કાંઈ ભોજન સરસ ન કહેવાય, તો
પણ તે �ાનના પેટમાં રહીને રગરગમાં �વત� નિહ, ને તે ખીરને માણસ ખાય �યાર ેતેને પેટમાં રહે ને રગરગમાં �વત� ને
બહુ સુખ થાય. તેમ �ાન જવેો જ ેઆસુરી �વ, તેના �દયમાં તો આ વાત પેસે જ નિહ ને માણસ જવેો જ ેદૈવી �વ,
તેના �દયમાં ઊતર ેને રગરગમાં �યાપી �ય.

94. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.7)

અને વળી જ ેભગવાન છે તે જવેા તો એ એક જ છે. અને ભગવાનને ભ� ભ�ને ઘણાક ભગવાનના સાધ�ય�પણાને
પા�યા છે, તો પણ તે ભગવાન જવેા તો થતા જ નથી. ને જો એ ભગવાન જવેા જ થાય તો તો ભગવાન ઘણાક થાય,
�યાર ેતો જગતની િ�થિત તે એક �તની જ ન રહે. કેમ જ,ે એક ભગવાન કહેશે, હંુ જગતની ઉ�પિ� કરીશ ને બીજો
કહેશે, હંુ જગતનો �લય કરીશ, અને વળી એક ભગવાન કહેશે, હંુ વરસાદ કરીશ ને બીજો કહેશે, હંુ નિહ ક�ં; ને એક
કહેશે, હંુ માણસના ધમ� પશુમાં કરીશ ને બીજો કહેશે, હંુ પશુના ધમ� માણસમાં કરીશ; એવી રીતે િ�થિત ન રહે. અને
આ તો જુઓને, જગતમાં કેવી રીતે બરાબર અદલ �માણે સવ� િ�યાની �વૃિ� થાય છે, પણ તલભાર પણ ફેર પડતો
નથી ! માટે સવ� િ�યાના �વતા�વનારા ને સવ�ના �વામી એક જ ભગવાન છે. તથા ભગવાન સંગાથે બી�ને દાવ
બંધાય એમ પણ જણાતું નથી. માટે ભગવાન તે એક જ છે પણ બીજો એ જવેો થતો નથી. અને આ સવ� વાત કરી તે
થોડીક છે, પણ એમાં સવ� વાત આવી ગઈ. અને આ વાતનું જ ેરહ�ય છે, તે જ ેડા�ો હોય તેને સમ�ય પણ બી�ને
સમ�ય નિહ. અને આટલી વાત સમ�ને જણેે �ઢ કરી તેને સવ� વાત સંપૂણ� થઈ, એને કાંઈ કરવું બાકી ન ર�ું. અને
આવી રીતે જ ેઅમે વાત કરી, તેને સાંભળીને ને તે વાતની જ ેભગવાનના ભ�ને �ઢતા હોય, તેનો સંગ રાખવો તો એને
આ વાતા�ની િદવસે િદવસે �ઢતા થતી �ય. અને આ વાત અમે કરીએ છીએ તે કાંઈ બુિ�ની ક�પનાએ નથી કરતા
તથા િસ�ાઈ જણાવવા સા� નથી કરતા. આ તો અમારી અજમાવેલ વાત છે, ને જમે અમે વત�એ છીએ તેમ વાત
કરીએ છીએ. કેમ જ,ે અમાર ે�ી-ધનાિદક પદાથ�નો ભાર ેયોગ છે તથા પંચિવષયનો ભાર ેયોગ છે. તથા સુરત,
અમદાવાદ, વડોદર,ે વરતાલે જઈએ છીએ �યાર ેહ�રો માણસ ભેગા થાય છે ને તે માને છે તથા વાજતે-ગાજતે અિત
સ�માન કરીને પધરાવે છે તથા �યાં �યાં ભાર ેભાર ે�યગાઓ જોયામાં આવે છે તથા ભાર ેવ�, વાહનાિદકનો યોગ
થાય છે. એ સવ� છે તથાિપ પોતાના આ�ા સામી �િ� કરીએ છીએ તથા ભગવાનના માહા��ય સામી �િ� કરીએ
છીએ, �યાર ેતે સવ�નું અિત તુ�છપણું થઈ �ય છે, ને એમાં કોઈ ઠેકાણે બંધાઈ જવાતું નથી ને પૂવ� દેહની જમે િવ�મૃિત
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છે, તેમ એ સવ�ની િવ�મૃિત થઈ �ય છે. માટે એ બે વાત અમાર ેિસ� થઈ છે તે સા� એમ અમાર ેવતા�ય છે. અને
બીજો પણ જો એ બે વાતને િસ� કર,ે તો તેને કદાિચત્ એવો કોઈક યોગ થઈ �ય, તો પણ એને એમ વતા�ય. માટે આ
વાત અવ�ય સમજવાની છે.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેકૃપા કરીને બી�ને સમ�વવા સા� પોતાનું વત�ન લઈને વાતા�
કરી અને પોતે તો સા�ાત્ �ીપુ�ષો�મનારાયણ છે.

(કુલ: 184)


