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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. 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 મોહિ◌ની �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.”

2. 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

mailto:vadtaldhamvikas@gmail.com


8/5/2019 મોહ

localhost/save%5d/મોહ.php 2/14

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�.

3. ગઢડા �થમ ૪૮ ( para.2)

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

4. ગઢડા �થમ ૫૬ ( para.5)

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

5. ગઢડા �થમ ૫૮ ( para.4)

પછી વળી આનંદાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “શો ઉપાય કર ેતો મોટા પુ�ષ રા� થાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�થમ તો મોટા સંત સાથે િન�કપટપણે વત� અને કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા, અહંકાર અને
ઈ�યા� એ સવ�નો �યાગ કર ેઅને સંતનો ગુલામ થઈને રહે ને અંતરમાં માન ટ�યેભાવે રહે પણ દેહે કરીને સવ�ને નમતો
રહે, તો એની ઉપર મોટા સંત રા� થાય છે.”
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6. ગઢડા �થમ ૭૨ ( para.4)

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

7. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.4)

પછી વળી ગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િશવ� ઊ�વ�રતેા હતા પણ મોહિ◌ની �પને જોઈને વીય�પાત થયો, તેમ
જનેા દેહમાં વીય� હોય અને તેને ��તમાં અથવા �વ��માં �ીનો યોગ થાય �યાર ેવીય�પાત થયા િવના રહે નિહ. માટે
�ાં સુધી દેહમાં વીય� હોય �યાં સુધી િન�કામી કેમ કહેવાય?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “િશવ�ને પણ એટલી
યોગકળામાં ખોટ કહેવાય છે. અને જનેે ��ત અથવા �વ��ને યોગે કરીને �ીના સંક�પ થકી વીય�પાત થાય તો તેને
પાકો ��ચારી કહેવાય નિહ. માટે આ સંસારમાં �ઢ ��ચય�વાળા તો એક નરનારાયણ ઋિષ છે અને તે
નરનારાયણનો આપણને આ�ય છે તેના �તાપ થકી ધીર ેધીર ેએ નરનારાયણનું ભજન કરીને આપણે પણ એ સરખા
જ િન�કામી થઈશું અને દેહમાં જ ેવીય� રહે છે તેને બાળી નાખવાને અથ� યોગી કેટલાક �કારનું જતન કર ેછે અને
�ીકૃ�ણ ભગવાને �ીઓને સંગે રહીને નૈિ�ક ��ચય� રા�યું, તે એવું સામ�ય� તો ભગવાનમાં જ હોય પણ બી�થી
એમ રહેવાય નિહ. માટે બી� યોગીને તો ��તમાં અથવા �વ��માં �ીનો સંક�પ ન થાય એવું જતન કરવું.”

8. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.6)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િનવા�સિનક થયાનું કારણ તે આવી વાત સાંભળવી તે છે કે વૈરા�ય છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વૈરા�ય તો એકલો ટકી શકે નિહ, અંતે જતા નાશ થઈ �ય છે. અને �ાર ેઆ�િન�ા
હોય અને ભગવાનની મૂિત�નું યથાથ� �ાન હોય, પછી એમ િવચાર ેજ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ, સિ�ચદાનંદ�પ છંુ અને િપંડ
��ાંડ તો માિયક છે ને નાશવંત છે માટે હંુ �ાં ? ને એ િપંડ-��ાંડ �ાં ? અને મારા ઈ�દેવ જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે
તો અનંત કોિટ ��ાંડના આધાર જ ેઅ�ર; તે થકી પણ પર છે. તે ભગવાનનો માર ે�ઢ આશરો થયો છે’ એવા
િવચારમાંથી જ ેવૈરા�ય ઉદય થાય તે વૈરા�ય �ાને યુ� કહેવાય ને એ વૈરા�યનો કોઈ કાળે નાશ થાય નિહ. જમે અિ��
બળતો હોય તેને માથે જળ પડે તો ઓલાઈ �ય અને વડવાનળ અિ�� સમુ�ને િવષે છે તે જળનો ઓલા�યો ઓલાતો
નથી; તેમ જ ે�ાને યુ� વૈરા�ય છે તે તો વડવાનળ અિ�� તથા િવજળીનો અિ�� તેવો છે, તે કોઈ કાળે ઓલાય નિહ
અને તે િવના બી� વૈરા�યનો તો િવ�ાસ આવે નિહ. અને અમારો જ ેવૈરા�ય તે તો જવેો વીજળીનો અિ�� તથા
વડવાનળ અિ�� તે સરખો છે. તે અમારા �વભાવને તો જ ેઅિતશય અમાર ેભેળા ર�ા હશે તે �ણે છે અને જ ેછેટે રહે
છે તેને અમારો �વભાવ ���ામાં આવતો નથી અને આ મુકંુદ ��ચારી છે તે ભોળા જવેા જણાય છે તો પણ અમારા
�વભાવને યથાથ� �ણે છે જ,ે ‘મહારાજ તો આકાશ જવેા િનલ�પ છે અને એમને કોઈ પોતાનું પણ નથી અને પારકંુ પણ
નથી.’ અને એવી રીતે જો અમારા �વભાવને �ણે છે તો જવેા ઈ�રમાં ગુણ હોય તેવા ગુણ ��ચારીમાં વત� છે અને
અંતયા�મી સૌમાં ર�ા છે તે બાઈ-ભાઈને મનમાં એમ સમ�વે છે જ,ે ‘��ચારીમાં કોઈ વાતની ખો� નથી.’ તે એવા
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�ડા ગુણ આ�યાનું કારણ એ છે જ,ે મોટાપુ�ષને િવષે જ ેિનદ�ષબુિ� રાખે છે તે પોતે સવ� દોષ થકી રિહત થાય છે
અને જ ેમોટાપુ�ષને િવષે દોષ પરઠે છે તે દોષના પરઠનારાની બુિ� �� થઈ �ય છે અને કામાિદક જ ેશ�ુ તે સવ�
તેના હૈયામાં આવીને િનવાસ કર ેછે. પછી એ સ�પુ�ષને િવષે દોષબુિ�નો પરઠનારો જ ેપુ�ષ તેના હૈયામાં ભૂંડા ભૂંડા
ઘાટ પણ પી�યા કર ેછે; અને એ સ�સંગ કર ેછે તોય પણ દુઃિખયો મટે નિહ. અને જ ેબુિ�માન છે તે તો અમાર ેસમીપે
રહીને અમારી સવ� �કૃિતને �ણે છે જ,ે ‘જટેલા સંસારમાં મોહ ઉપ�વવાનાં પદાથ�, ધન, �ી, અલંકારાિદક તથા
ખાનપાનાિદક છે; તે કોઈમાં મહારાજને હેત નથી અને મહારાજ તો સવ� થકી ઉદાસી છે અને કોઈકને દયા કરીને પાસે
બેસવા દે છે કે �ાનવાતા� કર ેછે, તે તો કેવળ તેના �વના ક�યાણને અથ� દયા કરીને કર ેછે.’ અને જ ેમૂખ� હોય તે તો
પાસે રહે તે પણ અમારા �વભાવને એમ ન �ણે અને છેટે રહે તે પણ એમ ન �ણે.

9. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.3)

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

10. 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 �ે�
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બતાવો છો, એ તે શું તમારી એવી અવળી સમજણ છે કે કેમ છે ? અને જ ેગાફલાઈ રાખશે ને તે ભગવાનનો ભ�
હશે, તો તેને �માદ ને મોહ એ બે શ�ુ ન�યા િવના નિહ રહે, જમે મિદરા પીવે તથા ભાં�ય પીવે તો જમે િવમુખને કેફ
ચડે છે તેમ જ ભગવાનનો ભ� હોય તેને પણ કેફ ચડે ને ગાંડો થાય, તેમ મિદરા ને ભાં�ય�પ જ ે�માદ ને મોહ તે તો
જમે િવમુખ �વને નડે તેમ જ ભગવાનના ભ�ને પણ નડે. અને િવમુખમાં ને હિરભ�માં એટલો જ ફેર છે જ,ે
‘િવમુખને એ બે શ�ુ ટળે નિહ અને ભગવાનનો ભ� જો ખટકો રાખીને ટાળવાનો ઉપાય કર ેતો એ બે શ�ુ નાશ
પામી �ય.’ એટલો ભગવાનના ભ�ને િવશેષ છે. અને જ ેગાફલાઈ રાખે તે તો ભગવાનનો ભ� હોય તોય સારો
નિહ.”

11. સારંગપુર ૧૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ે��ાવાન પુ�ષ હોય અને તેને જો સાચા સંતનો સંગ મળે અને તે સંતના વચનને
િવષે ��ાવાન થાય, તો એના �દયને િવષે �વધમ�, વૈરા�ય, િવવેક, �ાન, ભિ� આિદક જ ેક�યાણકારી ગુણ તે સવ�
�કટ થઈ આવે છે અને કામ �ોધાિદક જ ેિવકાર તે બળી �ય છે. અને જો કુસંગ મળે ને કુસંગીના વચનને િવષે
��ાવાન થાય, તો વૈરા�ય, િવવેકાિદક જ ેગુણ તે સવ� નાશ પામી �ય છે. જમે ખાર ભૂિમ હોય ને તેને િવષે ગમે તેટલો
મેઘ વરસે, પણ તેમાં તૃણાિદક ઊગતાં ન હોય અને તે જ ખારભૂિમને િવષે જો પાણીની રલે આવે તો ખાર સવ� ધોવાઈ
�ય; અને જ ેઠેકાણે ખાર હતો તે ઠેકાણે કાંપ ચડી �ય. પછી તે કાંપ ભેળા વડ, પીપંળા આિદક વૃ�નાં બીજ આ�યા
હોય તે બીજ ઊગીને મોટા મોટા વૃ� થાય છે. તેમ જનેા �દયને િવષે પૂવ� ક�ા જ ે�વધમા�િદક ગુણ તે �ઢ હોય અને
જગત સંબંધી િવષય સુખનો અંકુર પણ ઊઠે એમ ન હોય, ને તેને જો કુસંગ થાય તો તેના �દયને િવષે કુસંગ�પી
પાણીને વેગે કરીને જગતવાતા��પીઓ આવીને કાંપ ભરાય. પછી તે કાંપમાં કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સરાિદક જે
બીજ ર�ાં છે તે સવ� ઊગીને મોટા મોટા વૃ� થાય છે. માટે ભગવાનના ભ� હોય તેને કોઈ િદવસ કુસંગ ન કરવો.
અને વળી પોતામાં કોઈ �વભાવ હોય ને તેને સંતનો સમાગમ કરીને સમ� િવચારીને ટાળે તો તે �વભાવનો નાશ થઈ
�ય છે, પણ મૂખા�ઈએ કરીને ગમે તેટલા ઉપાય કર ેતોય ભૂંડો �વભાવ ટળે નિહ. અને મૂખ� હોય તે �ાર ેમૂંઝાય �યારે
કાં તો સૂઈ રહે ને કાં તો �વે ને કાં તો કોઈક સાથે વઢે ને કાં તો ઉપવાસ કર;ે એ ચાર �કાર ેકરીને મૂંઝવણ ટા�યાનો
ઉપાય કર.ે અને એમ કરતા જો અિતશય મૂંઝાય તો છે�લી બાકી મર ેપણ ખરો. એવી રીતે મૂખ�ને શોક ટા�યાનો
ઉપાય છે. પણ એમ કયા� થકી દુઃખ પણ મટે નિહ ને �વભાવ પણ ટળે નિહ; અને સમ�ને ટાળે તો દુઃખ ને �વભાવ એ
બેય ટળી �ય. માટે સમજુ હોય તે જ સુખી થાય છે. અને જમે અિ��ની મોટી �વાળા હોય ને જો ઉપરથી જળ વરસે
તો ત�કાળ ઓલાઈ �ય; અને વીજળીના અિ��નો તો થોડોક ઝબકારો થતો હોય, પણ તે અિ�� મેઘની ઘટામાં રહે છે
તો પણ ઓલાતો નથી. તેમ સમ�ા િવના ગમે તેટલો વૈરા�ય હોય અથવા ભગવાનમાં �ીિત હોય, તો પણ અિ��ની
�વાળાની પેઠે કુસંગ�પી જળે કરીને સવ� નાશ થઈ �ય છે; અને સમ�ને જ ેવૈરા�ય ને �ીિત હોય તે તો વીજળીના
અિ�� જવેી છે, તે થોડી હોય તો પણ નાશ ન પામે.”

12. લોયા ૧ ( para.6)

અને વળી ભજનાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “કિન�, મ�યમ અને ઉ�મ; એ �ણ �કાર ેજ ેભગવાનનું �ાન તેનું શું
�વ�પ છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કિન� �ાનવાળો તે તો �થમ ભગવાનનો �તાપ દેખીને િન�ય કરે
અને પછી તેવો �તાપ ન દેખાય ને ભગવાનનો કોઈક દુ� �વ �ોહ કરતા હોય તેનું કાંઈ ભૂંડંુ ન થાય �યાર ેતેને િન�ય
રહે નિહ, એને કિન� �ાનવાળો કહીએ. અને મ�યમ �ાનવાળો જ ેહોય તે તો �ાર ેભગવાનનાં શુભ-અશુભ એવા
મનુ�ય ચિર�ને દેખે �યાર ેતેમાં મોહ થાય ને િન�ય રહે નિહ, તેને મ�યમ �ાનવાળો કહીએ. અને ઉ�મ �ાનવાળાને
તો એમ વત� જ,ે ભગવાનને ગમે તેવી શુભ-અશુભ િ�યાને કરતા દેખીને પણ તેમાં મોહ થાય નિહ ને િન�ય �ય નિહ
તથા જણેે પોતાને િન�ય કરા�યો હોય ને તે જ વળી કહે જ,ે ‘એ ભગવાન નથી.’ �યાર ેતેને એમ �ણે જ,ે ‘એનું માથું
ફયુ� છે.’ એવો જ ેહોય તેને ઉ�મ �ાનવાળો કહીએ. અને તેમાં જ ેકિન� �ાનવાળો તે તો અનેક જ�મે કરીને િસ�
થાય અને મ�યમ �ાનવાળો બે-�ણ જ�મે કરીને િસ� થાય અને ઉ�મ �ાનવાળો તે જ જ�મે કરીને િસ� થાય.”
એવી રીતે વાતા� કરી.

13. લોયા ૧૩ ( para.2)

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

14. લોયા ૧૮ ( para.3)

�યાર ેતમે કહેશો જ,ે ‘તે ભગવાનનું કેવું �પ છે ?’ તો કહીએ છીએ જ,ે ‘ભગવાન તો સિ�ચદાનંદ�પ છે ને તજેોમય
મૂિત� છે, અને જનેા એક એક રોમને િવષે કોિટ કોિટ સૂય� જવેો �કાશ છે, ને કોિટ કામદેવને પણ લ�ા પમાડે એવા તે
ભગવાન �પાળા છે અને અનંતકોિટ ��ાંડના પિત છે. રા�િધરાજ છે, સવ�ના િનયંતા છે, સવ�ના અંતયા�મી છે અને
અિતશય સુખ�વ�પ છે અને જનેા સુખની આગળ અનંત �પવાન �ીઓને જોયાનું જ ેસુખ તે તુ�છ થઈ �ય છે
અને આ લોક-પરલોક સંબંધી જ ેપંચિવષયના સુખ તે ભગવાનની મૂિત�ના સુખ આગળ તુ�છ થઈ �ય છે; એવું
ભગવાનનું �વ�પ છે. તે �વ�પ સદા િ�ભજુ જ છે ને પોતાની ઈ�છાએ કરીને �ારકે ચતુભુ�જ પણ જણાય છે,
અ�ભજુ પણ જણાય છે અને સહ�ભજુ પણ દેખાય છે. અને તે જ ભગવાન મ��ય-ક�છ-વરાહાિદક �પને તથા
રામકૃ�ણાિદક �પને કોઈક કાય�ને અથ� ધારણ કર ેછે, પણ જ ેએ પોતાનું મૂળ �પ છે તેને ત�ને એ અવતારનું ધારણ
નથી કરતા; તે જ ભગવાન પોતે અનંત ઐ�ય� ને અનંત શિ� સિહત જ મ��ય-ક�છાિદક �પને ધારણ કર ેછે. અને જે
કાય� િનિમ�ે જ ેદેહનું ધારણ કયુ� હોય તે કાય� થઈ રહે છે �યાર ેતે દેહનો �યાગ પણ કર ેછે. તે ભાગવતમાં ક�ું છે;
“भूभारः �िपतो येन तां तनंू िवजहावजः । क�कं क�केनैव �यं चापीिशतुः समम् ।।” જ ેજ ેદેહે કરીને ભગવાને
પૃ�વીનો ભાર ઉતાય� તથા �વોને દેહાિભમાન�પ જ ેચૈત�યમાં કાંટો ખૂંચી ર�ો હતો તેને કાઢીને ને કાઢવાના
કાંટા�પ જ ેપોતાનો દેહ તેને પણ �યાગ કય�. અને રા�સને મારવાને અથ� ભગવાને નૃિસંહ�પ ધાયુ� ને પછી તે કાય�ને
કરીને પછી તે દેહનો �યાગ કરવાને ઈ��ા, પણ તે િસંહને કોણ માર?ે પછી પોતાની ઈ�છાએ કરીને કાળ�પ િશવ તે
શરભનું �પ ધારીને આ�યા. ને નૃિસંહને ને શરભને યુ� થયું. પછી બેય જણે દેહ મૂ�ો. તેણે કરીને િશવ શરભે�ર
મહાદેવ થયા અને નૃિસંહ�એ દેહ મૂ�ો તે નારિસંહી શીલા થઈ. માટે િચ�ામણમાં �ાં �ાં મ��ય-કૂમા�િદક
ભગવાનના અવતારના િચ�ામણ કર ેછે �યાં �યાં થોડાક મ��ય-ક�છાિદકનો આકાર કરીને પછી તે ઉપર શંખ, ચ�,
ગદા, પ�, વ�ૈંતીમાળા, પીતાંબર વ�, િકરીટ-મુકુટ, �ીવ�સનું િચ�, ઈ�યાિદક િચ�ે સિહત ભગવાનની મૂિત�ને લખે
છે તો જો ભગવાનનું �પ અનાિદ એવું જ છે. અને �ીકૃ�ણ ભગવાને �થમ જ�મસમયમાં વસુદેવ-દેવકીને ચતુભુ�જ �પે
દશ�ન દીધું અને અ�ૂરને ચતુભુ�જ�પે દશ�ન જળને િવષે દીધું તથા �િ�મણીને મૂ�છા� આવી �યાર ેપણ ચતુભુ�જ�પે
દશ�ન દીધું અને અજુ�ને પણ એમ ક�ું જ,ે ‘तेनैव �पेण चतुभु�जेन सह�बाहो भव िव�मूत�!’ માટે અજુ�ન પણ
ચતુભુ�જ�પ દેખતા અને યાદવા�થળી કરીને પીપંળાની હેઠે �ીકૃ�ણ ભગવાન બેઠા હતા તે સમયમાં ઉ�વ�એ તથા
મૈ�ેય ઋિષએ ભગવાનનું �પ ચતુભુ�જ, શંખ, ચ�, ગદા, પ�, પીતાંબર સિહત દીઠંુ. અને �ીકૃ�ણ ભગવાન તો �યામ
હતા ને તેનું �પ તો કોિટ કામને લ�ા પમાડે એવું ક�ું છે. માટે એવા મનુ�ય જવેા જણાય છે, તેને િવષે જ પૂવ� ક�ો
એવો �કાશ ને સુખ તે સવ� ર�ા છે. તે જનેે �યાન, ધારણા, સમાિધનું અંગ હોય તેને એની એ મૂિત� છે તે જ કોિટ કોિટ
સૂય�ના �કાશે યુ� દેખાય છે, પણ મશાલ-દીવાનું કામ પડતું નથી. અને એવો �કાશ એ ભગવાનને િવષે છે ને નથી
દેખાતો તે તો એ ભગવાનની એવી ઈ�છા છે અને એ ભગવાન ઈ�છે જ,ે ‘એવો �કાશવાન હંુ આ ભ�ને દેખાઉં’, તો
તે �કાશે યુ� એવી એ જ મૂિત�ને દેખે છે. માટે જનેે ભગવાનનો િન�ય હોય તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘ગોલોક, વૈકંુઠ,
�ેત�ીપ, ��પુર એ ધામના જ ેઐ�ય�, સમૃિ� તથા પાષ�દ તેણે સિહત, એ ભગવાન છે અને એમની સેવાના કરતલ
તો રાિધકા, લ�મી આિદક છે, એવા પરમભાવે સિહત ભગવાનને દેખે છે. અને જ ેમૂઢ છે તે માણસ જવેા દેખે છે. તે
�ીકૃ�ણ ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે, “अवजान�� मां मूढा मानुषी ंतनुमाि�तम् । परं भावमजान�ो मम भूतमहे�रम् ।।”
માટે જ ેમૂઢ છે તે ભગવાનના એવા પરમભાવને ���ા િવના ભગવાનને િવષે પોતાના જવેા મનુ�યના ભાવને પરઠે છે,
તે મનુ�યભાવ તે શું ? તો કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા ઈ�યાિદક અંતઃકરણના ભાવ છે તથા હાડ,
ચામ, મળ, મૂ�ાિદક તથા જ�મ, મરણ, બાળ, યૌવન, વૃ� એ સવ� દેહના ભાવ છે. ઈ�યાિદક જ ેમનુ�યભાવ તે સવ�
ભાવને ભગવાનને િવષે પરઠે છે. માટે એવા ભાવનો પરઠનારો જ ેહોય તેને ભગવાનના િન�ય જવેું જણાય છે તો પણ
તેનો િન�ય કાચો છે. અને એ જ�ર સ�સંગમાંથી પડશે. અને એ ભગવાન તો પરમ િદ�યમૂિત� છે ને ભગવાનને િવષે
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તો એ મનુ�યભાવનો લેશ નથી. માટે એ ભગવાનમાંથી મનુ�યભાવને ટાળીને દેવભાવ લાવવો, પછી ��ાિદકનો ભાવ
લાવવો, પછી �ધાનપુ�ષનો ભાવ આવે, પછી �કૃિતપુ�ષનો ભાવ આવે, પછી અ�રનો ભાવ આવે, પછી અ�રાતીત
એવા પુ�ષો�મ તેનો ભાવ આવે છે. જમે �જના ગોપને આ�ય��પ �ીકૃ�ણ ભગવાનનાં ચિર� દેખીને �થમ તો
દેવભાવ આ�યો, પછી ગગા�ચાય�નાં વચનને સંભારીને નારાયણનો ભાવ આ�યો, પછી એમ ક�ું, ‘જ ેતમે તો નારાયણ
છો, માટે અમને તમા�ં ધામ દેખાડો.’ �યાર ેઅ�રધામ દેખા�યું. એવી રીતે ભગવાનને િવષે જનેે િદ�યભાવ છે તેનો
પૂરો િન�ય �ણવો. અને એમ કહે છે જ,ે ‘આને �થમ ભગવાનનો િન�ય નહોતો ને હવે થયો.’ તે શું એ �થમ
ભગવાનને નો’તો દેખતો ? દેખતો તો હતો, પણ મનુ�યભાવે સિહત દેખતો હતો અને પછી �ાર ેિન�ય થયો �યાર ેતે
િદ�યભાવ સિહત દશ�ન કયુ�, �યાર ેએને િન�ય થયો �ણવો. અને �ાર ેભગવાનને િવષે એવો િદ�યભાવ ન સમજે
�યાર ેએને વાતેવાતે ધોખો થાય ને ગુણ-અવગુણ લીધા કર ેછે જ,ે ‘આનીકોરનો પ� રાખે છે ને અમારો પ� રાખતા
નથી તથા આને વધુ બોલાવે છે ને અમને નથી બોલાવતા અને આને ઉપર વધુ હેત છે ને અમારી ઉપર નથી.’ એવી
રીતે ગુણ-અવગુણ પર�યા કર ેછે. તેણે કરીને એનું અંતર િદવસે િદવસે પાછંુ પડીને અંતે તે િવમુખ થાય છે. માટે
ભગવાનને િવષે તો મનુ�યભાવ ન જ પરઠવો અને ભગવાનના ભ�ને િવષે પણ મનુ�યભાવ ન પરઠવો. કાં જ,ે દેહે
કરીને તો ભગવાનના ભ�માં કોઈક આંધળો હોય, લૂલો હોય, કોિઢયો હોય, બહેરો હોય, વૃ� હોય, કુ�પ હોય અને
તે �ાર ેદેહ મૂકે છે �યાર ેશું ભગવાનના ધામમાં એવા આંધળા-લૂલા જ રહે છે ? નથી રહેતા. એ તો સવ� મનુ�યપણાના
ભાવ છે, તેને મૂકીને િદ�ય�પ થાય છે, ���પ થાય છે. માટે હિરના ભ�ને િવષે મનુ�યભાવ ન પરઠાય તો
પરમે�રને િવષે કેમ પરઠાય ? અને આ જ ેવાત છે તે સૂઝે તો આજ સમજો તો એટલી સમજવી છે અને સૂઝે તો સો વષ�
કરીને સમજો તો પણ એટલી સમજવી છે અને આ વાત સમ�ને એની �ઢતાની ગાંઠ પા�યા િવના છુટકો નથી. માટે
આ અમારી વાત છે તે સવ� હિરભ�ને યાદ રાખીને પર�પર કરવી અને �ાર ેકોઈને અણસમજણે કરીને ધોખો થાય
�યાર ેતેને આ વાત કરીને ચેતાવી દેવો. અને આ જ ેઅમારી વાતા� છે તેને િન�ય ��યે િદવસમાં એકવાર કરવી, એમ
અમારી આ�ા છે; તેને ભુલશો મા, જ�ર ભુલશો મા.” એમ કહીને �ી�મહારાજ સવ� હિરભ�ને ‘જય
�વાિમનારાયણ’ કહીને હસતા થકા પોતાને ઉતાર ેપધાયા�. એવી રીતે �ી�મહારાજની વાતા� સાંભળીને સવ� સાધુ
તથા સવ� હિરભ� તે �ી�મહારાજને સવ� અવતારના કારણ અવતારી �ણીને િદ�યભાવની અિતશય �ઢતા કરતા
હવા.

15. પંચાળા ૩ ( para.3)

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



8/5/2019 મોહ

localhost/save%5d/મોહ.php 8/14

દેવતા તે સ�વ ગુણની સંપિ� છે અને પંચભૂત ને પંચિવષય તે તમોગુણની સંપિ� છે; તે એ �ણ ગુણની સંપિ�ઓ ને
�ણ ગુણ તેને પૃથક્ માનીને કેવળ �વસ�ાએ કરીને રહે તેને િનગુ�ણ કહીએ. એવા િનગુ�ણ થઈને ભગવાનમાં હેત
કરવું. તે ક�ું છે જ,ે ‘नैगु���था रम�े � गुणानुकथने हरेः’ તથા “प�रिन�तोऽिप नैगु�� उ�म�ोकलीलया । गृहीतचेता
राजष� आ�ानं यदधीतवान् ।।”

16. પંચાળા ૪ ( para.4)

અને એ ભગવાન મનુ�યના દેહને ધારણ કર ેછે, �યાર ેમનુ�યના જવેી જ િ�યા કર ેછે. તે �ાર ેસ�યયુગ હોય �યારે
મનુ�યને લાખ વષ�ની આવરદા હોય, �યાર ેએ ભગવાન પણ લાખ વષ� જ દેહ રાખે; અને તે સ�યયુગના માણસ
મનોવાંિછત ભોગને ભોગવે, �યાર ેભગવાન પણ તેમ જ ભોગને ભોગવે પણ અિધકપણે ન વત�. અને �ેતાયુગમાં દેહ
ધારણ કર ે�યાર ેમાણસને દસ હ�ર વષ�ની આવરદા હોય, �યાર ેભગવાન પણ તેટલા વષ� દેહ રાખે. અને �ાપર યુગમાં
હ�ર વષ�ની આવરદા હોય ને દસ હ�ર હાથીનું બળ માણસમાં હોય છે, �યાર ેભગવાનનું પણ એટલું બળ ને એટલી
આવરદા હોય છે. અને કિળમાં દેહ ધારણ કર ે�યાર ેકિળ �માણે આયુ�ય ને બળ તેનું ભગવાન ધારણ કર ેછે. અને જમે
બાળક ગભ�માં આવે ને તે ગભ� વૃિ�ને પામે પછી જ�મે છે ને બાળ, યૌવન, વૃ� અવ�થા થાય છે ને મૃ�યુને પામે છે; તેમ
જ ભગવાન પણ એવી જ મનુ�યની ચે�ા કર ેછે. અને જમે મનુ�યમાં કામ, �ોધ, લોભ, �વાદ, માન, �નેહ, મદ, મ�સર,
ઇ�યા�, �ષે, રાગ, મોહ, સુખ, દુઃખ, ભય, િનભ�ય, શૂરતા, કાયરતા, ભૂખ, તરસ, આશા, તૃ�ણા, િન�ા, પ�પાત, પારકંુ,
પોતાનું, �યાગ, વૈરા�ય ઇ�યાિદક �વભાવ છે; તેમ તેવા જ એ સવ� �વભાવ મનુ�યદેહને ભગવાન ધાર ે�યાર ેતેમાં
જણાય છે. તે એ મનુ�ય �વ�પ પણ ભગવાનનું સવ� શા�માં વણ�ન કયુ� છે અને મૂળ જ ેિદ�ય�પ છે તેનું પણ વણ�ન
કયુ� છે. તે એ બેય �પનું જણેે યથાથ� �વણ-મનન કરીને દઢ િન�ય કય� હોય, તેને તો કોઈ રીતે સંશય થાય નિહ; અને
જનેે આવી રીતની સમજણમાં કસર હોય તેને ભગવાનમાં સંશય થાય છે. અને એ જ િદ�ય�પ એવા ભગવાન
મનુ�યના દેહનું ધારણ કર ેછે, �યાર ેમનુ�યના જવેા �વભાવે યુ� વત�તા હોય; પણ જ ેબુિ�વાન હોય તેને એમ જણાય
ખ�ં જ,ે ‘એમાં કામ છે તે બી� મનુ�યના જવેો નથી તથા �ોધ, લોભ, �વાદ, માન ઇ�યાિદક મનુ�યના �વભાવ તે એ
ભગવાનમાં છે, પણ બી� માણસ જવેા તો નથી; એમાં કાંઇક િદ�યભાવ છે, તે બુિ�વાનના ���ામાં આવે છે; તેણે
કરીને ભગવાનપણાનો િન�ય કર ેછે. જમે શંકરાચાય� શૃંગારરસની વાતા� ���ાને અથ� રા�ના દેહમાં �વેશ કય�
હતો, �યાર ેતે રા�ના જવેા જ સવ� શૃંગારાિદક ભાવ ને દેહની ચે�ા તે હતી, પણ તે રા�ની રાણી બુિ�વાળી હતી.
તેણે એમ ���ું જ,ે ‘મારા ધણીમાં આવો ચમ�કાર નહોતો, માટે આ દેહને િવષે કોઈક બીજ ે�વે �વેશ કય� છે.’ તેમ
મનુ�ય�પ એવા જ ેતે ભગવાન, તેને િવષે િદ�યભાવ જણાય છે; તેણે કરીને ભગવાનપણાનો િન�ય થાય છે. �યાર ેતમે
કહેશો જ,ે ‘કાંઇક િદ�યભાવ ���ામાં આ�યો, તેણે કરીને મનુ�યને ભગવાનપણાનો િન�ય થયો, �યાર ેઘણો
િદ�યભાવ જણાવે તો તો બહુ માણસને િન�ય થાય.’ તો એનું તો એમ છે જ,ે આ સૂય� છે તેને સવ� શા�માં ક�ા છે જ,ે
‘એ નારાયણ છે,’ ને તે એ સૂય� સવ� મનુ�યને �િ�ગોચર પણ છે ને િન�ય એનું દશ�ન મનુ�યમા� કર ેછે, તો પણ એને
દશ�ને કરીને મનુ�યને પોતાના ક�યાણનો િન�ય નથી થતો જ,ે ‘મા�ં ક�યાણ થયું;’ અને મનુ�યપણે ર�ા જે
રામકૃ�ણાિદક અવતાર તથા નારદ-શુકાિદક સંત તેના દશ�ન કરીને મનુ�યને એમ િન�ય થાય છે જ,ે ‘મા�ં ક�યાણ
િન�ય થયું.’ ને હંુ કૃતાથ� થયો છંુ અને તે ભગવાન ને સંત, તેમાં તો કાંઇ �કાશ છે નિહ, દીવો કરીએ �યાર ેતેના દશ�ન
થાય છે, તો પણ એવો ક�યાણનો િન�ય થાય છે. તથા અિ�� છે તે પણ સા�ાત્ ભગવાન છે; કાં જ ેભગવાને ક�ું છે

17. પંચાળા ૭ ( para.3)

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

18. ગઢડા મ�ય ૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેકીત�િનયાને ક�ું જ,ે “હમણાં કીત�ન રાખો ને �� - ઉ�ર કરો.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ હાથ
જોડીને નમ�કાર કરીને �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! મોહનું શું �પ છે ? અને મોહની િનવૃિ� થયાનો
શો ઉપાય છે?” પછી �ી�મહારાજ થોડીક વાર િવચારી રહીને પછી બો�યા જ,ે “ મોહનું �પ તો મનને િવષે �ાંિત
જવેું થઇ �ય એ જ જણાય છે. અને �ાર ેપુ�ષના �દયમાં મોહ વૃિ� પામે છે, �યાર ેમનમાં િવ�ાંિત િવશેષ થાય છે;
પછી આ કરવા યો�ય ને આ ન કરવા યો�ય એવો િવવેક રહેતો નથી. અને તે મોહ થયાનું કારણ તો આજ જ અમે
િવચાયુ� છે જ,ે આજ અધ� રાત હતી �યાર ેઅમાર ેિન�ા ઊડી ગઈ હતી. પછી અમે ઉ�રાદી િદશા સામું મુખ કરીને સૂતા
હતા. પછી �ુવનો તારો દીઠો �યાર ેએમ િવચાર થયો જ,ે ‘આ તો ઉ�ર�ુવ છે પણ શા�માં દિ�ણ�ુવ ક�ો છે તે �ાં
હશે ?’ પછી અમે દિ�ણ �ુવ જોયો �યાર ેતે પણ દીઠો. અને જમે કૂવા ઉપર પાણી િસંચવાનો ફાળકો હોય તેવી રીતે બે
�ુવને વ�ચે મોટો ફાળકો દીઠો ને તે ફાળકાના મે�નાં બે ઠેબાં તે બે કોર ે�ુવને અડી ર�ાં છે, જમે લાકડાના �તંભ હોય
ને તેમાં લોઢાની આરો ખૂંતીને રહી હોય તેમ છે. અને તે ફાળકા ઉપર જમે સૂતરની ફેલ વીટંી હોય ને તે ફાળકા સંઘાથે
જમે પીતળની ફૂદડીઓ જડી હોય તેમ સવ� તારા ને દેવતા ને નવ�હાિદક તેના જ ે�થાનક તે ફાળકાને આશરીને ર�ાં
છે તે સવ�ને જોયાં. અને પછી સૂય� ને ચં� તેનો ઉદય ને અ�ત તે એક જ ઠેકાણેથી થાય છે તે પણ જોયો. પછી
અંત��િ�એ કરીને જોયું �યાર ેજટેલું �ુવ આિદક ��ાંડમાં છે તેટલું સવ� િપંડમાં પણ દીઠંુ. પછી આ દેહને િવષે જ ે�ે��
છે, તેને પણ દીઠો પછી તે �ે��માં પુ�ષો�મ ભગવાન ર�ા છે, તેને પણ દીઠા. તે ભગવાનને જોઇને ભગવાનના
�વ�પને િવષે અિતશય વૃિ� જોડાઇ ગઈ, પછી સમાિધમાંથી કોઈ �કાર ેનીકળાયું નિહ. પછી તો કોઈક ભ�જને
આવીને અમારી �તુિત બહુ કરી તેની દયાએ કરીને અમાર ેપાછંુ દેહમાં અવાયું.

19. ગઢડા મ�ય ૧ ( para.3)

પછી અમારા �દયમાં િવચાર થયો જ,ે ‘અમાર ેજ ેસમાિધમાંથી નીસરાયું તે તો દયાએ કરીને નીસરાયું, પણ બી�ને
સમાિધમાંથી નીસરાતું હશે તેનું શું કારણ હશે ? પછી અમને એમ જણાયું જ,ે ‘એને કાંઇક િવષયમાં આસિ� રહે છે,
તેણે કરીને પાછંુ નીકળાય છે.’ અને મોહનું જ ેકારણ, તે પણ પંચિવષય જ છે. તે િવષય પણ ઉ�મ, મ�યમ અને કિન�;
એ �ણ �કારના છે. તેમાં �ાર ેઉ�મ િવષયની �ાિ� થાય અને તેમાંથી કોઈ અંતરાય કરનારો આવે, �યાર ેતે ઉપર
�ોધ થાય; પછી �ોધ થકી મોહ થાય છે. અને સામા�યપણે તો �ો�ને ને શ�દને સદા સંબંધ છે, અને �વચાને ને �પશ�ને
સદા સંબંધ છે. એવી રીતે પંચ �ાનઇિ��યોને પંચિવષયનો સંબંધ છે. માટે જ ેપદાથ�ને સામા�યપણે જોયું હોય ને તે
પદાથ�માંથી વૃિ�ને તોડીને ભગવાનના �વ�પમાં રાખવી હોય તો તેમાં કાંઇ દાખડો પડે નિહ, સહજ ેજ તે �પ
િવષયમાંથી વૃિ� તૂટીને ભગવાનના �વ�પમાં રહે. અને જો �ીઆિદકનું અિતશય રમણીય �પ દીઠામાં આવી ગયું
હોય ને તેમાં વૃિ� જોડાણી હોય ને પછી જો ભગવાનના �વ�પમાં વૃિ� રાખવા �ય તો રહે નિહ અને િચ� પણ એક
ઠેકાણે રહે નિહ, માટે �ાં સુધી રમણીય પંચિવષયમાં િચ� લોભાય છે, �યાં સુધી મોહ ટળે નિહ અને �ાર ેએને
ગમતો િવષય હોય ને તેમાં િચ� તણાતું હોય ને સંત તથા ગુ� તથા પોતાના ઇ�દેવ જ ેભગવાન તે જો િનષેધ કર ેતો તે
ઉપર રીસ ચડે અને તેનો �ોહ થાય પણ તેનું વચન મનાય નિહ. એવું જનેા અંતરમાં વત�તું હોય તેને મોહ કહીએ તે
ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જે

20. 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
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�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 િનર ્મોહ◌ી 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 જે
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 િનર્ મોહ◌ી થઉં, એમ ઉતાવળે એ કામ થતું નથી, એ તો હળવે હળવે આદર રાખે તેને થાય
છે. જમે કૂવાના કાંઠા ઉપર પથરો ના�યો હોય તેમાં પાણી િસંચતાં િસંચતાં દોરડી નરમ હોય તો પણ ઘણે કાળે કરીને
તે પાણામાં કાપા પડે છે અને જો લોઢાની સાંકળે કરીને િસંચે તો પણ ઉતાવળે એવો કાપો ન પડે. માટે ક�યાણને અથ�
જનેે ય� કરવો હોય તેને િવષયમાંથી આસિ� ટાળવી એને િવષે આકળા થઈને અકળાઈ જવું નિહ. એવી રીતે
ગીતામાં પણ ક�ું છે જ,ે ‘अनेकज�संिस��तो याित परां गितम् ।’ માટે એમ િવચારવું જ,ે ‘આ જ�મે જટેલી
િવષયમાંથી આસિ� ટળશે તેટલી ટાળવી છે, અને એમ કરતા જો કાંઈ રહી ગઈ તો બીજ ેજ�મે કરીને ટાળવી છે,
પણ ભગવાનના ભ� છીએ તે નરકચોરાશીમાં તો જવું નથી.’ એવી રીતે ભગવાનના ભ�ને િહંમત રાખીને ધીર ેધીરે
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�ો.”

21. ગઢડા મ�ય ૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ને�કમળની સાને કરીને સૌને છાના રાખીને બો�યા જ,ે “મોટેરા મોટેરા પરમહંસ હો તે આગળ
આવો, વાત કરવી છે.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનને ભજતા હોય તેને મોટી પદવી પા�યાના
બે ઉપાય છે અને પ�યાના બે ઉપાય છે; તે કહીએ છીએ જ,ે એક તો રિસકમાગ� કરીને ભગવાનની ભિ� કરવી અને
બીજો આ��ાન, એ બે મો�પ પા�યાના પણ માગ� છે અને પ�યાના પણ છે. તેમાં રિસક માગ� તો હ�રો ને લાખો
પડી ગયા છે અને ભગવાનને તો કોઈક પા�યો હશે. અને મોટા આચાય� થયા તેમણે પણ રિસક માગ� કરીને ભિ�
કરાવી છે, પણ તેમાં બગાડ ઘણાને થયો છે અને સા� તો કોઈકનું થયું છે. કાં જ,ે રિસકપણે કરીને �ાર ેભગવાનનું
વણ�ન કર ે�યાર ેભગવાન ભેળું રાિધકા� તથા લ�મી� તથા તેની સખીઓ; તેનું પણ વણ�ન આવે અને �ાર ે�ીઓનું
વણ�ન આવે �યાર ેતો તેના અગોઅંગનું વણ�ન થાય, �યાર ેવણ�નના કરનારાનું મન િનિવ�કાર કેમ રહે ? અને ઇિ��યોનો
તો એ જ �વભાવ છે જ,ે સારો િવષય હોય તે ઉપર જ �ીિત હોય. અને રાિધકા�, લ�મી� તેના જવેું તો િ�લોકીમાં
કોઈ �ીનું �પ હોય નિહ અને એના જવેી કોઈની બોલી પણ મીઠી ન હોય અને એના દેહનો સુગંધ પણ અિતશય
હોય; માટે એવા �પને દેખીને અથવા સાંભળીને કયે �કાર ેમોહ ન થાય ? એ તો થાય જ. અને લેશમા� જો મન
િવકાર પામે તો તે ક�યાણના માગ�માંથી પ�યો. માટે રિસકની રીતે જ ેભગવાનને ભજ ેતેને એ મોટંુ િવ�ન છે. અને
���ાનમાં તો આવી રીતે અવળું સમ�ય છે જ,ે ‘જ ે�� છે તે જ �કૃિતપુ�ષ�પે થાય છે અને પછી તે જ ��
��ા, િવ�ણુ, િશવ�પે થાય છે ને પછી તે જ �� �થાવર-જંગમ�પે થાય છે અને તે �થાવર-જંગમ�પ જ ેઆકાર તેને
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િવષે ર�ા જ ે�વ તે �પે પણ �� થાય છે.’ એવી રીતે ���ાનને અવળું સમ�ને પછી સમજનારો પોતાના �વને
પણ ભગવાન �ણે છે, �યાર ેએમ સમજનારાને ઉપાસનાનો ભંગ થયો. માટે એ પણ ભગવાનના માગ� થકી પ�યો.
એવી રીતે ���ાનમાં પણ ઉપાસનાનું ખંડન થાય, એ મોટંુ િવ�ન છે. કાં જ,ે સમ� સમ�ને સવ�ના કારણ અને
સવ�ના �વામી એવા જ ેભગવાન તેનું જ ખંડન થયું, માટે એમ સમજનારો પણ ક�યાણના માગ� થકી પ�યો �ણવો.
અને એ બે માગ� છે, તે ક�યાણના છે અને એ બેમાં િવ�ન પણ અિત મોટા છે. માટે જ ે��યાણને ઈ�છતો હોય તેને કેમ
કરવું ? એ �� છે, તેનો ઉ�ર કરો.” પછી સવ� પરમહંસ િવચારી ર�ા પણ કોઈથી ઉ�ર ન થયો.

22. ગઢડા મ�ય ૧૦ ( para.7)

એ વાતા� સાંભળીને મુ�ાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! �ાન, વૈરા�ય અને ભિ�; એને િવષે
પરમે�રને િવષે �ીિત થવાનું કેને િવષે અિધક દૈવત આ�યું ? તે સમ�ણું નિહ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“ભિ�ને િવષે દૈવત ઘણું છે અને �ાન વૈરા�યમાં દૈવત તો છે પણ ભિ� જટેલું નથી અને ભિ� તો અિત દુલ�ભ છે. તે
ભિ�વાળાનાં લ�ણ આવા હોય છે જ,ે �ાર ે�વોના ક�યાણ અથ� ભગવાન મનુ�ય જવેી મૂિત� ધરીને પૃ�વીને િવષે
િવચર ેછે, �યાર ેભગવાનના કેટલાક ચિર� તો િદ�ય હોય ને કેટલાક ચિર� તો માિયક જવેા હોય, તે �ાર ેભગવાને
કૃ�ણાવતાર ધાય� �યાર ેદેવકીવસુદેવને ચતુભુ�જ દશ�ન દીધું તથા ગોવધ�ન તો�યો તથા કાળીયનાગને કાઢીને યમુના�નું
જળ િનિવ�ષ કયુ� તથા ��ાનો મોહ િનવારણ કય� તથા અ�ૂર�ને યમુનાના જળને િવષે દશ�ન દીધું તથા મ�લ, હિ�ત,
કંસાિદ દુ�ને મારીને સવ� યાદવનું ક� િનવારણ કયુ�. તેમ જ રામાવતારને િવષે ધનુષ ભાં�યું તથા રાવણાિદક દુ�ને
મારીને સવ� દેવતાનું ક� િનવારણ કયુ�, ઇ�યાિદક જ ેપરા�મ તે ભગવાનનાં િદ�ય ચિર� કહેવાય. અને સીતાહરણ થયું
�યાર ેરઘુનાથ� રોતાં રોતાં ઘેલા જવેા થઇ ગયા તથા કૃ�ણાવતારમાં કાળયવનની આગળ ભા�યા તથા જરાસંઘની
આગળ હાયા� ને પોતાની રાજધાની જ ેમથુરા તેને ત�ને સમુ�ના બેટમાં જઇ વ�યા ઇ�યાિદક જ ેભગવાનનાં ચિર� તે
�ાકૃત જવેા જણાય છે. માટે િદ�ય ચિર� હોય તેમાં તો પાપી હોય તેને પણ િદ�યપણું જણાય પણ �ાર ેભગવાન
�ાકૃત ચિર� કર ેને તેને િવષે પણ જનેે િદ�યપણું જણાય �યાર ેતે પરમે�રનો ભ� સાચો. અને ભગવાને ગીતામાં ક�ું
છે જ,ે “ज� कम� च मे िद�मेवं यो वेि� त�तः । ��ा देहं पुनज�� नैित मामेित सोऽजु�न ।।” એ �ોકનો એમ અથ� છે
જ,ે ‘હે અજુ�ન ! મારા જ�મ ને કમ� તે િદ�ય છે, તેને જ ેિદ�ય �ણે તે દેહને મૂકીને ફરી જ�મને નથી પામતો, મને જ પામે
છે.’ માટે જ ેભગવાન િદ�ય ચિર� કર ેતે તો ભ� ને અભ� બેયને િદ�ય જણાય, પણ �ાર ેમનુ�યના જવેા �ાકૃત
ચિર� કર ેતો પણ તેને િવષે જનેે િદ�યપણું જ જણાય પણ કોઈ રીતે ભગવાનનાં તે ચિર�માં અભાવ આવે નિહ, એવી
જનેી બુિ� હોય તેને પરમે�રની ભિ� કહેવાય; અને એવી ભિ� કર ેતે જ ભ� કહેવાય. અને એ �ોકમાં ક�ું જે
ફળ તે આવા ભ�ને જ થાય છે. અને જમે ગોપીઓ ભગવાનનાં ભ� હતા તે કોઈ રીતે ભગવાનનો અવગુણ લીધો જ
નિહ અને રા� પરીિ�તે તો ગોપીઓની વાત સાંભળી, એટલામાં જ ભગવાનનો અવગુણ લીધો. પછી શુક�એ
ભગવાનનું સમથ�પણું દેખાડીને તે અવગુણને ખોટો કરી ના�યો. માટે જ ેજ ેભગવાન ચિર� કર ેતે સવ�ને ગોપીઓની
પેઠે િદ�ય �ણે પણ કોઈ રીતે �ાકૃત �ણીને અભાવ તો આવે જ નિહ, એવી જ ેભિ� તે તો મહાદુલ�ભ છે. અને એક
બે જ�મને સુકૃતે કરીને એવી ભિ� ન આવે એ તો અનેક જ�મના �ાર ેશુભ સં�કાર ભેળા થાય છે, �યાર ેતેને
ગોપીઓના સરખી ભિ� ઉદય થાય છે. અને એવી ભિ� છે તે જ પરમપદ છે. માટે આવી રીતની જ ેભિ� તે �ાન
વૈરા�ય થકી અિધક છે અને જનેા �દયને િવષે આવી રીતની ભિ� હોય તેને ભગવાનને િવષે �ીિતમાં શું બાકી છે ?
કાંઇ બાકી નથી.”

23. ગઢડા મ�ય ૫૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�ને િવષે જ ેમોહ ક�ો છે તે મોહનું એ �પ છે જ,ે ‘�ાર ે�દયને િવષે મોહ �યાપે
�યાર ેએ �વને પોતાનો અવગુણ તો સૂઝે જ નિહ.’ માટે પોતાનો અવગુણ ન સૂઝે એ જ મોહનું �પ છે. અને વળી
�વમા�ને પોતાના ડહાપણનું અિતશય માન હોય, પણ એમ િવચાર ેનિહ જ,ે ‘મને મારા �વની ખબર નથી, જ ેઆ
શરીરમાં �વ ર�ો છે તે કાળો છે કે ગોરો છે ? કે લાંબો છે કે ટંુકો છે ?’ એની કાંઈ ખબર નથી તો પણ મોટાપુ�ષ હોય
અથવા ભગવાન હોય તેને િવષે પણ ખો� કાઢે અને એમ સમજ ેજ,ે ‘આ મોટાપુ�ષ છે અથવા ભગવાન છે, પણ
આટલું ઠીક કરતા નથી.’ એમ ખો� કાઢે છે, પણ એ મૂખ� એમ નથી �ણતો જ,ે ‘એ ભગવાન તો અનંતકોિટ
��ાંડને િવષે ર�ા એવા જ ે�વ ને ઈ�ર તેને જમે હથેળીમાં જળનું ટીપું હોય ને તેને દેખે તેમ દેખે છે. અને
અનંતકોિટ ��ાંડના આધાર છે ને લ�મીના પિત છે અને અનંતકોિટ ��ાંડના કતા� હતા� છે; અને શેષ, શારદા ને
��ાિદક દેવ તે પણ જનેા મિહમાના પારને પામતા નથી અને િનગમ પણ જનેા મિહમાને ‘નેિત નેિત’ કહે છે. માટે
એવા જ ેપરમે�ર તેના ચિર�ને િવષે ને તે ભગવાનની જ ેસમજણ તેને િવષે જ ેદોષ દેખે છે તેને િવમુખ ને અધમ�
�ણવો અને સવ� મૂખ�નો રા� �ણવો. અને ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તેની તો અલૌિકક સમજણ હોય તેને
દેહાિભમાની �વ �ાંથી સમ� શકે ? માટે પોતાની મૂખા�ઈએ કરીને ભગવાન ને ભગવાનના જ ેભ� તેનો અવગુણ
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લઈને િવમુખ થઈ �ય છે અને એ ભગવાનના ખરખેરા ભ� જ ેસ�પુ�ષ હોય તે તો અલૌિકક �િ�એ યુ� વ�યા� કરે
છે.”

24. ગઢડા મ�ય ૬૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, ભગવાનની વાતા� કરીએ.” �યાર ેતાલ પખાજ લઈને સંત કીત�ન ગાવતા હતા
તે છાના ર�ા અને સવ� હાથ જોડીને સાંભળવા બેઠા. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�વના ક�યાણને અથ�
ભગવાનના રામકૃ�ણાિદક જ ેઅવતાર થાય છે, તેને તો માયાનું કાય� એવું જ ેઆ જગત તેમાં કોઈ ઠેકાણે મોહ થતો
નથી અને પોતાના અલૌિકક �તાપે કરીને િનઃશંક વત� છે. અને પોતાના ભ�જનની ભિ�ને અંગીકાર કરવાને અથ�
પંચિવષયને પણ સારી પેઠે ભોગવે છે. તેને જોઈને આ સંસારને િવષે જ ેઅખતરડા�ા મનુ�ય છે તે પરમે�રને િવષે દોષ
પરઠે છે અને એમ �ણે જ,ે ‘ આ તો પરમે�ર કહેવાય છે, તો પણ એને આપણા કરતા પણ વધુ સંસારને િવષે
આસિ� છે.’ એમ �ણીને ભગવાનને પણ પોતા જવેા મનુ�ય �ણે છે, પણ ભગવાનનો જ ેઅલૌિકક મિહમા તેને
�ણતા નથી; એ જ ભગવાનની માયા છે. અને ��િ�થિતને પા�યા એવા જ ેઆ�દશ� સાધુ તેને પણ આ સંસારને
િવષે કોઈ પદાથ� દેખીને મોહ થતો નથી, તો ��થી પર પર�� એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન, તેને માયા ને માયાના કાય�
થકી િનલ�પ રહેવાય એમાં તે શું કહેવું ? એ તો રહેવાય જ. અને આ�િન�ાવાળા જ ેસંત, તેને આ�િન�ા ને તી�
વૈરા�ય એ બેય હોય તેણે કરીને કોઈ રીતનું બંધન તો ન થાય, પણ જો તેને ભગવાનને િવષે ભિ� ન હોય તો જમે બહુ
�કારના ભોજન ને બહુ �કારના �યજંન કયા� હોય ને તેમાં જો એક લવણ ન હોય તો તે સવ� નકારાં થઈ �ય છે, તેમ
ભગવાનની ભિ� િવના એકલું જ ે���ાન છે તથા વૈરા�ય છે, તે તો નકા�ં જ છે ને સદા અક�યાણકારી જ છે. એમ
�ણીને શુકદેવ� ���વ�પ થયા હતા તો પણ �ીમદ્ ભાગવતને ભણતા હવા અને �ીકૃ�ણભગવાનને િવષે �ઢ
ભિ�ને કરતા હવા. માટે આ�િન�ાવાળાને જો ભગવાનને િવષે ભિ� ન હોય તો એ એને મોટંુ દૂષણ છે. અને જનેે
ભગવાનને િવષે ભિ� હોય તેને પણ જો આ�િન�ા ને વૈરા�ય ન હોય, તો જવેી ભગવાનને િવષે �ીિત હોય તેવી
બી� પદાથ�ને િવષે પણ �ીિત થઈ �ય. માટે એ ભિ�માગ�વાળાને પણ મોટંુ દૂષણ છે. અને જ ેઆવો પિરપ�
ભગવાનનો ભ� હોય તેણે તો ભગવાનનો યથાથ� મિહમા ���ો છે; માટે તેને તો પરમે�ર િવના બીજંુ સવ� તુ�છ
જણાણું છે, તે સા� કોઈ પદાથ�માં તે મોહ પામતો નથી. માટે આ�િન�ા, વૈરા�ય ને ભગવાનને િવષે ભિ�; એ �ણેય
ભેળા હોય �યાર ેકોઈ �તની ખોટ ન કહેવાય. અને એવો જ ેહોય તે તો ભગવાનનો �ાની ભ� કહેવાય, એકાંિતક
ભ� કહેવાય, અન�ય ભ� કહેવાય.”

25. વરતાલ ૧૭ ( para.3)

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

26. વરતાલ ૨૦ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે જનક િવદેહી હતા તે �વૃિ� માગ�માં હતા તો પણ િનિવ�કાર હતા. અને �ારે
જનકની સભામાં સુલભા નામે સં�યાિસની આવી, �યાર ેજનકરા� સુલભા ��યે બો�યા જ,ે “તું મારા િચ�ને મોહ
પમા�યાનું કર ેછે પણ મારા ગુ� જ ેપંચિશખ ઋિષ, તેની કૃપા થકી હંુ સાં�ય ને યોગ; એ બે મતને અનુસય� છંુ. માટે
મારા અધા� શરીરને ચંદન ચચ� અને અધુ� શરીર તરવાર ેકરીને કાપે, એ બેય માર ેબરોબર છે અને આ મારી િમિથલાપુરી
બળી �ય તો પણ મા�ં કાંઈ બળતું નથી. એમ હંુ �વૃિ�માં ર�ો થકો અસંગી ને િનિવ�કાર છંુ. એવી રીતે રા� જનકે
સુલભા ��યે ક�ું અને શુકદેવ�ના પણ રા� જનક ગુ� કહેવાયા. માટે એ ��નો એ જ ઉ�ર છે જ,ે ‘ઈ��યોની વૃિ�
અનુલોમપણે વત�તી હોય અને �વૃિ�માગ�માં ર�ો હોય તો પણ જો રા� જનકની પેઠે જનેા �દયમાં સમજણની �ઢતા
થઈ હોય, તો તે કોઈ રીતે િવકારને પામે નિહ.’ અને જનેે જવેું ���ું જોઈએ તેવું યથાથ� ���ું હોય જ,ે આ તે સાર છે
ને આ તે અસાર છે. પછી એક ભગવાનની મૂિત� િવના જટેલા માિયક આકાર છે તે સવ� અિતશય દુઃખદાયક છે ને
નાશવંત છે એમ �ણે અને પોતાને દેહ, ઇિ��યો ને અંતઃકરણ; તે થકી નોખો આ�ા�પે �ણે, પછી એને કોઈ એવુ
પદાથ� નથી જ,ે ‘ મોહ પમાડવાને અથ� સમથ� થાય.’ કેમ જ,ે એ તો સવ� માિયક આકારને તુ�છ કરી �ણે છે. અને એવી
રીતે જનેા અંતરમાં સમજણની ઘે�ય બેઠી હોય ને તેના ઇિ��યો �વૃિ�માગ�ને િવષે સવ� અનુલોમપણે વત�તા હોય તો
પણ તે કામાિદકે કરીને �ોભને ન પામે. એવો જ ેહિરભ� હોય તે �યાગી હોય અથવા ગૃહ�થ હોય, પણ તેના
�દયમાંથી કામાિદકનું બીજ નાશ પામી �ય છે. અને એવો જ ેહોય તે જ સવ� હિરભ�માં �ે� વૈ�ણવ છે. માટે
ગૃહી�યાગીનો કાંઇ મેળ નથી, જનેી સમજણ મોટી તેને જ સૌથી મોટો હિરભ� �ણવો. અને િશવ, ��ાિદકને િવષે
જ ેખો� કહેવાય છે તેનું તો એમ છે જ,ે કેટલાકને િવષે તો આવી રીતની સમજણની કસર છે ને કેટલાકને િવષે તો
આવી સમજણ હોય તો પણ ભૂંડા દેશ, કાળ, સંગ, િ�યાિદકને યોગે કરીને તેમને કામાિદક િવકાર�પ ખો� કહેવાણી
છે. માટે આવી સમજણ હોય તો પણ કોઈ �કાર ેકુસંગ તો કરવો જ નિહ, એ િસ�ાંત વાતા� છે.”

27. ગઢડા અં�ય ૫ ( para.9)

પછી શુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “એક તો ભગવાનનો ભ� એવો હોય જ,ે તેને ભગવાનનો િન�ય પણ પિરપ� હોય ને
કામ, �ોધ, લોભ, મોહ◌ાિદક જ ેિવકાર તે એકે તેના �દયમાં આવે નિહ, અને બીજો ભ� હોય તેને તો ભગવાનનો
િન�ય પિરપ� હોય પણ કામ, �ોધ, લોભ, મોહ◌ાિદક િવકાર ેકરીને અંતરમાં િવ�ેપ થતો હોય. એ બે �કારના ભ�
�ાર ેદેહને મૂકે �યાર ેએ બેય ભ�ને ભગવાનના ધામમાં સરખા સુખની �ાિ� થાય છે કે અિધક �યૂન સુખની �ાિ�
થાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનના ભ�ને ભગવાનનો િન�ય પણ પિરપૂણ� હોય ને કામ, �ોધ,
લોભાિદકે કરીને િવ�ેપને ન પામતો હોય ને અિતશય �યાગી ને અિત વૈરા�યવાન ને અિત આ�િન�ાવાળો હોય અને
જો તે ��ય� �ીકૃ�ણ ભગવાનની મૂિત� િવના કાંઈક બીજંુ ઈ�છે તો તેને �યૂન સુખની �ાિ� થાય છે. અને બીજો જે
ભ� છે તેને પણ ભગવાનનો િન�ય તો પિરપૂણ� છે તો પણ �દયમાં કામ, �ોધ, લોભ, મોહ◌ાિદકનો િવ�ેપ આવે
�યાર ેપોતાના �દયમાં દાઝ થાય ને ભગવાન જ ે��ય� �ીકૃ�ણ તેની મૂિત� િવના બી� કોઈ પદાથ�ને ઈ�છે નિહ. તેને
આ�િન�ા, વૈરા�ય જો થોડાં હોય તો પણ એ દેહ મૂકીને ભગવાનના ધામમાં બહુ મોટા સુખને પામે છે. શા માટે જ,ે
�થમ ક�ો જ ેભ� તે ઉપરથી તો �યાગી ને િન�કામી જણાય છે, પણ ભગવાનની મૂિત� િવના બી� આ�દશ�નાિદક
�ાિ�ની �દયમાં ઈ�છા છે માટે એ સકામ ભ� કહેવાય અને એને પરલોકને િવષે જ�ર �યૂન સુખની �ાિ� થાય છે.
અને જ ેબીજો ભ� ક�ો તે ઉપરથી તો સકામ જવેો જણાય પણ એ ભ� ભગવાનની મૂિત� િવના અંતરમાં બીજંુ કાંઈ
ઈ�છતો નથી અને ભગવાનની મૂિત� િવના બી� સુખની ઈ�છાનો જો ઘાટ થઈ �ય તો અિતશય મનમાં દાઝે છે; માટે
એ િન�કામ ભ� કહેવાય. તે �ાર ેદેહને મૂકે �યાર ેબહુ મોટા સુખને પામે છે ને ભગવાનનો પાષ�દ થાય છે અને
�ીકૃ�ણ ભગવાનની મૂિત�ને િવષે અિતશય �ીિતએ યુ� થાય છે.”

28. ગઢડા અં�ય ૨૧ ( para.3)

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

(કુલ: 64)


