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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧૮ ( para.2)

પછી પરમહંસ તથા સ�સંગીને તેડા�યા ને ઘણીવાર સુધી તો પોતે િવચારી ર�ા અને પછી બો�યા જ,ે “એક વાત કહંુ તે
સાંભળો.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મારા મનમાં તો એમ થાય છે જ ેવાત ન કહંુ, પણ તમે અમારા છો
માટે �ણીએ છીએ જ ેકહીએ જ. અને આ વાત છે તેને સમ�ને તે જ �માણે વત� તે જ મુ� થાય છે, અને તે િવના તો
ચાર વેદ, ષ�શા�, અઢાર પુરાણ અને ભારતાિદક ઇિતહાસ; તેને ભણવે કરીને તથા તેના અથ�ને �ણવે કરીને અથવા
તેને �વણે કરીને પણ મુ� થાય નિહ. તે વાત કહીએ તે સાંભળો જ,ે ‘બહાર તો ગમે તેટલી ઉપાિધ હોય પણ તેનો જો
મનમાં સંક�પ ન હોય, તો તેનો અમાર ેખરખરો નિહ, અને અંતરમાં જો રંચ જટેલો પદાથ�નો ઘાટ થાય, તો તેનો �યાગ
કરીએ �યાર ેિનરાંત થાય;’ એવો અમારો �વભાવ છે. માટે અમે �દયમાં િવચાર કય� જ,ે ‘ભગવાનના ભ�ના �દયમાં
િવ�ેપ થાય છે તેનું કારણ તે શું છે ?’ પછી મન, બુિ�, િચ�, અહંકાર સામું જોયું �યાં તો એ અંતઃકરણ પણ ઉ�ગેનું
કારણ નથી. અંતઃકરણમાં તો ભગવાનના �વ�પના િન�યનું બળ અથવા આ��ાનનું બળ તેને યોગે કરીને
અંતઃકરણને ગાફલતા રહે છે જ,ે ‘ભગવાન મ�યા છે તે હવે કાંઈ કરવું ર�ું નથી.’ એવું ગાફલપણું રહે છે એટલો જ
અંતઃકરણનો વાંક છે. અને ઝાઝો વાંક તો પંચ �ાનઇિ��યોનો છે. તેની િવગિત કહીએ છીએ જ,ે એ �વ જ ેનાના
�કારના ભોજન જમે છે તે ભોજન- ભોજન ��યે જુદા-જુદા �વાદ છે અને જુદા-જુદા ગુણ છે. તે ભોજનને �ાર ેજમે છે
�યાર ેતે ગુણ અંતઃકરણમાં તથા શરીરમાં �વત� છે. અને જો લીલાગર ભાંગ પીવે અને તે �ભુનો ભ� હોય તોય પણ
લીલાગર ભાંગને કેફે કરીને વત�માનની ખબર રહે નિહ અને �ભુના ભજનની પણ ખબર રહે નિહ, તેમ અનંત �કારના
જ ેઆહાર તેના ગુણ પણ લીલાગર ભાંગની પેઠે જ અનંત �કારના છે, તેનો ગણતા પણ પાર આવે નિહ. તેમજ એ �વ
�ો��ાર ેઅનંત �કારના શ�દને સાંભળે છે, તે શ�દના પણ અનંત �કારના ગુણ જુદા-જુદા છે. તે જવેો શ�દ સાંભળે
છે તેવો જ અંતઃકરણમાં ગુણ �વત� છે; જમે કોઈક હ�યારો �વ હોય અથવા કોઈક પુ�ષ �યિભચારી હોય અથવા
કોઈક �ી �યિભચાિરણી હોય અથવા લોક અને વેદની મયા�દાને લોપીને વત�તો એવો કોઈક �� �વ હોય તેમની જે
વાત સાંભળવી તે તો જવેી લીલાગર ભાંગ પીવે અથવા દા� પીવે એવી છે; માટે તે વાતના સાંભળનારાના અંતઃકરણને
�� કરી નાખે છે અને ભગવાનનું ભજન, �મરણ તથા વત�માન તેની િવ�મૃિત કરાવી નાખે છે. તેમજ �વચાના �પશ�
પણ અનંત �કારના છે અને તેના ગુણ પણ જુદા-જુદા અનંત �કારના છે, તેમાં પાપી �વનો જ ે�પશ� તે જ ભાંગ-
દા�ના જવેો છે; માટે તે �પશ�નો કરનારો હિરભ� હોય તેની પણ શુધબુધને ભુલાડી દે છે. તેમ જ �પ પણ અનંત
�કારના છે અને તેના ગુણ પણ અનંત �કારના જુદા-જુદા છે; તે કોઈક �� �વ હોય ને જો તેનું દશ�ન થયું હોય તો
જમે લીલાગર ભાંગ તથા દા� પીધે ભૂંડંુ થાય છે તેમ જ તે પાપીના દશ�નના કરનારાનું પણ ભૂંડંુ જ થાય અને બુિ� ��
થઈ �ય છે. તેમ જ ગંધ પણ અનંત �કારના છે અને તેના ગુણ પણ અનંત �કારના છે; તે જો પાપી �વના હાથનું
પુ�પ અથવા ચંદન તેની જો સુગંધી લે તો જમે લીલાગર પીધે બુિ� �� થાય છે તેમ જ બુિ� �� થાય છે. એવી રીતે
જમે ભૂંડાને યોગે કરીને �વની બુિ� �� થાય છે તેમ જ પરમે�ર અથવા પરમે�રના સંત તેને યોગે કરીને �વની
બુિ� સારી થાય છે. અને �વની બુિ� �� હોય તો પણ ભગવાન અને સંતના શ�દને સાંભળવે કરીને ઉ�મ થાય છે;
તેમ જ એમને �પશ� કરીને પણ મિત ઉ�મ થાય છે અને વત�માનની આ�યે કરીને મોટા સંતનો �પશ� ન થાય તો તેના
ચરણની રજ લઈને માથે ચડાવે તેણે કરીને પિવ� થાય; અને તેમ જ મોટા સંતને દશ�ને કરીને પણ પિવ� થાય, પણ
વત�માન રાખીને દશ�ન કરવા; તેમ જ તે મોટાની �સાદી છે તેને જમવે કરીને પણ પિવ� થાય છે, તેમાં પણ વણા��મની
મયા�દા પરમે�ર ેબાંધી રાખી છે તે મયા�દાને રાખીને �સાદી લેવી; અને જનેે ન ખપે તેને સાકરની �સાદી કરાવીને
�સાદી લેવી. તેમ જ તે મોટાપુ�ષને ચઢ�ું એવું જ ેપુ�પ, ચંદન તેની સુગંધી લીધે પણ બુિ� િનમ�ળ થાય છે. તે માટે એ
પંચિવષયને સમ�ા િવના જ ેભોગવશે અને સાર-અસારનો િવભાગ નિહ કર ેઅને તે નારદ, સનકાિદક જવેો હશે તેની
પણ બુિ� �� થઈ �શે. તો જ ેદેહાિભમાની હોય અને તેની બુિ� �� થાય તેમાં શું કહેવું ? તે સા� એ પંચ
ઇિ��યોને યો�ય-અયો�ય િવચાયા� િવના જ ેમોકળી મેલશે તેનું અંતઃકરણ �� થઈ �શે અને પંચ ઇિ��યો �ાર ે�વ જે
આહાર કર ેછે તે આહાર જો શુ� કરશે તો અંતઃકરણ શુ� થાશે. અને અંતઃકરણ શુ� થાશે તો અખંડ ભગવાનની
�મૃિત રહેશે, અને જો પંચઇિ��યોના આહારમાંથી એક ઇિ��યનો આહાર મિલન થાય છે તો અંતઃકરણ પણ મિલન
થઈ �ય છે. માટે ભગવાનના ભ�ને ભગવાનના ભજનને િવષે જ ેકોઈ િવ�ેપ થઈ આવે છે તેનું કારણ તો પંચ
ઇિ��યોના િવષય જ છે, પણ અંતઃકરણ નથી.

2. ગઢડા �થમ ૨૧ ( para.2)
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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��યે 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 ૪૪ ( para.4)

પછી ગામ વસોના િવ� વાલા �ુવ તેણે �� પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ! દેહ અને દેહના સંબંધીને િવષે અહંમમ�વપણાના
ઘાટ થાય છે તે કેમ ટળે?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો એ �વને િવપરીત ભાવના થઈ છે જ,ે ‘પોતાને
દેહથી પૃથક્ જ ે�વા�ા તે �પે નથી માનતો ને દેહ�પે માને છે.’ અને એ �વા�ાને િવષે દેહ તો કેવી રીતે વળ�યો
છે ? તો જમે કોઈક પુ�ષ હોય તેણે દર�ને ઘેર જઈને ડગલો િસવાડીને પહેય�, �યાર ેતે એમ માને જ,ે ‘દર� તે મારો
બાપ છે ને દરજણ તે મારી મા છે,’ એમ જ ેમાને તે મૂખ� કહેવાય. તેમ આ �વને આ દેહ�પ જ ેડગલો તે �ારકે તો
�ા�ણ ને �ા�ણી થકી ઉ�પ� થાય છે અને �ારકે તો નીચ �િતમાંથી ઉ�પ� થાય છે તથા ચોરાશી લાખ �િત
થકી દેહ ઉ�પ� થાય છે. તે દેહને િવષે પોતાપણું માને અને તે દેહના માબાપને પોતાનાં માબાપ માને તે મૂખ� કહેવાય
અને તેને પશુ જવેો �ણવો. અને ચોરાશી લાખ �તમાં જ ેપોતાની મા, બોન, દીકરીઓ અને �ીઓ છે તે પિત�તાનો
ધમ� એકે પાળતી નથી, માટે જ ેએવા સગપણને સાચું માને છે તેને અહંમમ�વના ઘાટ કેમ ટળશે ? અને આવી રીતની
સમજણ િવના જ�મભૂિમની જ ેદેશવાસના તે ટળવી ઘણી કઠણ છે. અને �ાં સુધી દેહને પોતાનું �પ માને છે �યાં
સુધી એની સવ� સમજણ વૃથા છે અને �ાં સુધી વણ�નું કે આ�મનું માન લઈને ફર ેછે �યાં સુધી એને િવષે સાધુપણું
આવતું નથી, માટે દેહ ને દેહના સંબંધીને િવષે અહંમમ�વનો �યાગ કરીને અને પોતાના આ�ાને ���પ માનીને
અને સવ� વાસનાનો �યાગ કરીને �વધમ�માં ર�ો થકો જ ેભગવાનને ભજ ેછે તે સાધુ કહેવાય છે. અને જનેે એવું
સાધુપણું આ�યું તેને ને પુ�ષો�મ ભગવાનને કાંઈ છેટંુ રહેતું નથી અને બીજંુ સવ� થાય પણ એવી સાધુતા આવવી તો
ઘણી કઠણ છે અને એવો સાધુ તો હંુ છંુ જ,ે ‘માર ેવણા��મનું લેશમા� માન નથી.’ એવી રીતે �ી�મહારાજ બો�યા તે
તો પોતાના ભ�ને િશ�ાને અથ� છે એમ �ણવું અને પોતે તો સા�ાત્ પુ�ષો�મનારાયણ છે.

4. ગઢડા �થમ ૪૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ જમણે હાથે ચપટી વગાડીને બો�યા જ,ે “સવ� સાવધાન થઈને સાંભળો, એક વાત કરીએ છીએ
અને તે વાત તો �થૂળ છે પણ સુધી સુરત દઈને સાંભળશો તો સમ�શે, નિહ તો નિહ સમ�ય. પછી સવ� હિરભ�ે ક�ું
જ,ે “હે મહારાજ ! કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પરમે�રના ભ� હોય તેમાં કોઈકને ધમ�િન�ા �ધાન હોય
ને કોઈકને આ�િન�ા �ધાન હોય ને કોઈકને વૈરા�યિન�ા �ધાન હોય ને કોઈકને ભિ�િન�ા �ધાન હોય અને
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ગૌણપણે તો એ સવ� અંગ, સવ� હિરભ�માં હોય છે. હવે જનેે ભાગવત ધમ�િન�ા �ધાન હોય તે તો અિહંસા,
��ચયા�િદક�પ જ ેપોતાનો વણા��મ સંબંધી સદાચાર તેણે યુ� થકો િનદ�ભપણે કરીને ભગવાન અને ભગવાનના
ભ�ની સેવા-ચાકરી કરવી તેને િવષે �ીિતએ યુ� વત�, અને તે ભ�ને ભગવાનનાં મંિદર કરવા તથા ભગવાનને અથ�
બાગબગીચા કરવા તેને િવષે �િચ વત� તથા ભગવાનને નાના �કારના નૈવેધ ધરવા તેમાં �િચ વત� અને ભગવાનનાં
મંિદરમાં તથા સંતની �યગામાં લીપંવું તથા વાળવું તેને િવષે �િચ વત�, અને ભગવાનની �વણ-કીત�નાિદક જ ેભિ�
તેને િનદ�ભપણે કર ેઅને તે ધમ�િન�ાવાળા ભ�ને ભાગવત ધમ� યુ� એવું જ ેશા� તેના �વણ-કીત�નાિદકને િવષે
અિતશય �િચ વત� અને જનેે આ�િન�ા �ધાન હોય તે તો �ણ દેહ અને �ણ અવ�થા તેથી પર અને સ�ા�પ એવો
જ ેપોતાનો આ�ા તે �પે િનરંતર વત�. અને પોતાના ઈ�દેવ એવા જ ે��ય� �ીકૃ�ણ પરમા�ા તેને સવ�થી પર અને
અિતશુ��વ�પ અને સદા િદ�ય સાકાર મૂિત� સમજ ેઅને તે પોતાનો આ�ા તથા તે પરમા�ા તેના શુ� �વ�પના
�િતપાદનની કરનારી જ ેવાતા� તેને પોતે કર ેઅને બી�થી સાંભળે તથા તેવી રીતના શા�માં �ીિતએ યુ� વત� અને
પોતાને આ�સ�ાપણે વત�વું તેમાં િવ�ેપ આવે તો તેને સહન કરી ન શકે, એવી �કૃિતવાળો હોય. અને જનેે
વૈરા�યિન�ા �ધાન હોય તેને તો એક ભગવાનની મૂિત� િવના જ ેસવ� માિયક પદાથ�મા� તેને િવષે િનરંતર અ�િચ વત�
અને અસ�ય�પ �ણીને પોતે મળની પેઠે �યાગ કયા� જ ેગૃહ-કુટંુબી આિદક પદાથ� તેની િનરંતર િવ�મૃિત વત� અને તે
ભ� જ ેતે �યાગી એવા જ ેભગવાનના ભ� તેના સમાગમને જ કર ેઅને ભગવાનની ભિ� કર ેતે પણ પોતાના
�યાગમાં િવરોધ ન આવે તેવી રીતે કર ેઅને �યાગ છે �ધાનપણે જમેાં એવી વાતા�ને પોતે કર ેઅને �યાગને �િતપાદન
કરના�ં જ ેશા� તેને િવષે �િચવાળો હોય અને પોતાના �યાગને િવષે િવરોધ કરનારા જ ે�વાદંુ ભોજન અને
સ��ાિદક પંચિવષય સંબંધી માિયક પદાથ�મા� તેને પામવાને િવષે અિતશય અ�િચ વત�. અને જનેે ભિ�િન�ા
�ધાન હોય તેને તો એક ભગવાનના �વ�પને િવષે જ અિતશય �ઢ �ીિત વત� અને તે ભગવાનના �વ�પથી અ�ય
એવા જ ેમાિયક પદાથ� તેને િવષે પોતાના મનની વૃિ�ને ધારી શકે નિહ અને �ેમે કરીને ભગવાનને વ�-અલંકારનું
ધારણ કર ેઅને તે ભ�ને ભગવાનનાં જ ેમનુ�ય ચિર� તેના �વણને િવષે અિતશય �િચ વત� તથા ભગવાનની મૂિત�ના
િન�પણને કરના�ં જ ેશા�, તેને િવષે અિતશય �િચ વત� અને જ ેભ�ને ભગવાનને િવષે �ેમને દેખે તે ભ�ને િવષે
જ તેને �ીિત થાય અને તે િવના તો પોતાના પુ�ાિદકને િવષે પણ �ારયે �ીિત ન થાય અને તે ભ�ને ભગવાન સંબંધી
િ�યાને િવષે જ િનરંતર �વૃિ� હોય. એવી રીતે આ ચાર િન�ાવાળા ભ�ના લ�ણની વાતા�ને િવચારીને જનેું જવેું અંગ
હોય તેવું તે કહો અને આ વાતા� છે તે તો દપ�ણ તુ�ય છે. તે જનેું જવેું અંગ હોય તેવું તેને દેખાડી આપે છે અને
ભગવાનના ભ� હોય તે તો અંગ િવનાના હોય નિહ, પણ પોતાના અંગને ઓળખે નિહ એટલે પોતાના અંગની �ઢતા
થાય નિહ અને �ાં સુધી પોતાના અંગની �ઢતા ન થઈ હોય �યાં સુધી જવેી વાત થાય તેવું તેનું અંગ �યિભચરી �ય;
માટે આ વાતા�ને િવચારીને પોતપોતાના અંગની �ઢતા કરો અને જનેું જવેું અંગ હોય તે તેમ બોલો.” પછી હિરભ� સવ�
જવેું જનેું અંગ હતું તે તેવી રીતે બો�યા. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેું એક સરખું અંગ હોય તે ઊઠી ઊભા
થાઓ.” પછી જનેું જનેું એકસરખું અંગ હતું તે સવ� ઊભા થયા. પછી �ી�મહારાજ ેએ સવ�ને પાછા બેસાયા�.

5. 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��યે 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.

6. ગઢડા મ�ય ૨૧ ( para.2)
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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�
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��યે યુ� િન�ય હતો તો ક�યાણના
માગ�માંથી પડયા નિહ. માટે સવ� શા�નું રહ�ય આ વાતા� છે.”

7. ગઢડા મ�ય ૪૬ ( para.2)

પછી કીત�ન ગાઈ ર�ા �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ સંસારને િવષે જ ેસ�પુ�ષ હોય, તેને તો કોઈક �વને
લૌિકક પદાથ�ની હાણ-વૃિ� થતી દેખીને તેની કોરનો હષ�-શોક થાય નિહ અને �ાર ેકોઈકનું મન ભગવાનના
માગ�માંથી પાછંુ પડે �યાર ેખરખરો થાય છે; કાં જ,ે થોડાક કાળ �વવું ને એનો પરલોક બગડશે, માટે એને મોટી હાણ
થાય છે. અને ભગવાનના જ ેઅવતાર પૃ�વીને િવષે થાય છે, તે ધમ�ના �થાપનને અથ� થાય છે, તે કેવળ વણા��મના ધમ�
�થાપન કરવાને અથ� જ નથી થતા; કેમ જ,ે વણા��મના ધમ� તો સ�િષ� આિદક જ ે�વૃિ� ધમ�ના આચાય� છે, તે પણ
�થાપન કર ેછે. માટે એટલા સા� જ ભગવાનના અવતાર નથી થતા; ભગવાનના અવતાર તો પોતાના એકાંિતક
ભ�ના જ ેધમ� તેને �વતા�વવાને અથ� થાય છે. અને વળી જ ેએકાંિતક ભ� છે તેને દેહે કરીને મરવું એ મરણ નથી;
એને તો એકાંિતકના ધમ�માંથી પડી જવાય એ જ મરણ છે. તે �ાર ેભગવાન કે ભગવાનના સંત તેનો હૈયામાં અભાવ
આ�યો �યાર ેએ ભ� એકાંિતકના ધમ�માંથી પ�યો �ણવો. અને તે જો �ોધે કરીને પડયો હોય તો તેને સપ�નો દેહ
આ�યો �ણવો અને તે જો કામે કરીને પ�યો હોય તો ય� રા�સનો અવતાર આ�યો �ણવો. માટે જ ેએકાંિતકના
ધમ�માંથી પડીને એવા દેહને પા�યા છે ને જો તે ધમ�વાળા હોય અથવા તપ�વી હોય તો પણ તે ધમ� કરીને તથા તપે
કરીને દેવલોકમાં �ય, પણ જણેે ભગવાનનો ને ભગવાનના સંતનો અભાવ લીધો, તે તો ભગવાનના ધામને તો ન જ
પામે. અને વળી જ ેપંચ મહાપાપે યુ� હોય અને તેને જો ભગવાન ને ભગવાનના સંતને િવષે અવગુણ ન આ�યો હોય,
તો તો એનાં પાપ નાશ થઈ �ય ને એનો ભગવાનના ધામમાં િનવાસ થાય. માટે પંચ મહાપાપ થકી પણ ભગવાન ને
ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેવો એ મોટંુ પાપ છે.”

8. ગઢડા મ�ય ૫૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “જ ેજ ેઆચાય� થયા છે, તેના સં�દાયની પુિ� ઘણાક કાળ સુધી શે ઉપાયે કરીને
રહે છે?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “એક તો સં�દાય સંબંધી �ંથ હોય અને બીજો શા�ે ક�ો એવો
વણા��મનો ધમ� હોય અને �ી� પોતાના ઈ�દેવને િવષે અિતશય �ઢતા હોય; એ �ણને યોગે કરીને પોતાના
સં�દાયની પુિ� રહે છે.” પછી �ી�મહારાજ ે��ાનંદ �વામી તથા િન�યાનંદ �વામીને પણ પૂ�ું, �યાર ેએમણે પણ
એવી જ રીતે ક�ું. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએ જ,ે સં�દાયની પુિ� તો એમ
થાય છે જ,ે જ ેસં�દાયના ઈ�દેવ હોય તેનો જ ેહેતુ માટે પૃ�વીને િવષે જ�મ થયો હોય અને જ�મ ધરીને તેણે જ ેજે
ચિર� કયા� હોય અને જ ેજ ેઆચરણ કયા� હોય, તે આચરણને િવષે ધમ� પણ સહજ ેઆવી �ય અને તે ઈ�દેવનો
મિહમા પણ આવી �ય. માટે પોતાના ઈ�દેવના જ ેજ�મથી કરીને દેહ મૂકવા પય��ત ચિર� તેનું જ ેશા�, તેણે કરીને
સં�દાયની પુિ� થાય છે. તે શા� સં�કૃત હોય અથવા ભાષા હોય, પણ તે જ �ંથ સં�દાયની પુિ� કર;ે પણ તે િવના
બીજો �ંથ પોતાના સં�દાયની પુિ� ન કર.ે જમે રામચં�ના ઉપાસક હોય તેને વા�મીિક રામાયણે કરીને જ પોતાના
સં�દાયની પુિ� થાય; અને �ીકૃ�ણભગવાનના જ ેઉપાસક હોય તેને દશમ�કંધ અને એકાદશ�કંધ એ બે જે
ભાગવતના �કંધ તેણે કરીને જ પોતાના સં�દાયની પુિ� થાય; પણ રામચં�ના ઉપાસક તથા �ીકૃ�ણના ઉપાસક તેને
વેદે કરીને પોતાના સં�દાયની પુિ� ન થાય. માટે પોતાના સં�દાયની રીતનું જ ેશા� હોય તે જ પાછલે દહાડે પોતાના
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સં�દાયને પુ� કર ેછે.” એમ કહીને �ી�મહારાજ ેમુ�ાનંદ �વામીને ક�ું જ,ે “તમે પણ પોતાના સં�દાય સંબંધી ને
પોતાના ઈ�દેવ સંબંધી જ ેવાણી તથા શા�, તે જ દેહ પય��ત કયા� કર�ો ને તમારો દેહ રહે �યાં સુધી તમને એ જ
આ�ા છે.” પછી એ જ ે�ી�મહારાજનું વચન તેને મુ�ાનંદ �વામીએ અિત આદર કરીને માથે ચડા�યું અને
�ી�મહારાજને બે હાથ જોડીને નમ�કાર કયા�.

9. વરતાલ ૧૪ ( para.2)

પછી વડોદરાના વાઘમોિડયા રામચં� ે�ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! જ ેકુપા� �વ જણાતો હોય ને
તેને પણ સમાિધ થઈ �ય છે. તેનું શું કારણ હશે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ધમ�શા�ને િવષે જ ેવણા��મના
ધમ� ક�ા છે તે થકી જ ેબા� વત�તો હોય તેને સવ� લોક એમ �ણે જ,ે ‘આ કુપા� માણસ છે.’ અને તે કુપા�ને ભગવાન
કે ભગવાનના સંતનો જો હૈયામાં ગુણ આવે તો એને એ મોટંુ પુ�� થાય છે અને વણા��મના ધમ� લો�યા હતા તેનું જે
પાપ લા�યું હતું તે સવ� નાશ થઈ �ય છે, અને તે �વ અિતશય પિવ� થઈ �ય છે. માટે એને ભગવાનના �વ�પમાં
િચ� ચોટેં છે �યાર ેસમાિધ થઈ �ય છે. અને જ ેપુ�ષ ધમ�શા�ે ક�ા એવા જ ેવણા��મના ધમ� તેને પાળતો હોય �યારે
તેને સવ� લોક ધમ�વાળો �ણે; પણ ભગવાન ને ભગવાનના સાધુ તેનો જો તે �ોહ કરતો હોય, તો તે સ�પુ�ષના �ોહનું
એવું પાપ લાગે છે જ,ે ‘ વણા��મના ધમ� પા�યાનું જ ેપુ�� તેને બાળીને ભ�મ કરી નાખે છે.’ માટે સ�પુ�ષના �ોહનો
કરનારો તે તો પંચ મહાપાપનો કરનારો તેથી પણ વધુ પાપી છે. શા માટે, જ,ે પંચ મહાપાપ કયા� હોય, તે તો સ�પુ�ષને
આશર ેજઈને છુટાય છે, પણ સ�પુ�ષનો �ોહ કર ેતેને તો કોઈ ઠેકાણે છૂ�ાનો ઉપાય નથી. કેમ જ,ે અ�ય ઠેકાણે પાપ
કયુ� હોય તે તો તીથ�માં જઈને છુટાય છે અને તીથ�માં જઈને પાપ કર ેતે તો વ�લેપ થાય છે. માટે સ�પુ�ષનો આશરો
કર ે�યાર ેગમે તેવો પાપી હોય તો પણ અિત પિવ� થઈ �ય છે ને તેને સમાિધ થઈ �ય છે. અને સ�પુ�ષનો �ોહી
હોય ને તે ગમે તેવો ધમ�વાળો જણાતો હોય તો પણ મહાપાપી છે ને તેને કોઈ કાળે ભગવાનનાં દશ�ન �દયને િવષે થાય
જ નિહ. માટે જનેે િવમુખ �વ પાપી �ણે છે તે પાપી નથી અને જનેે િવમુખ ધમ� �ણે છે તે ધમ� નથી.”

10. 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
�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.’

11. ગઢડા અં�ય ૨૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેગોપાળાનંદ �વામીને ને શુકમુિનને ��-ઉ�ર કરવાની આ�ા કરી. પછી શુકમુિનએ ગોપાળાનંદ
�વામીને �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનની જ ેભિ� છે તેણે કરીને �વ ભગવાનની માયાને તર ેછે ને અ�રધામને પામે છે.
અને જ ેધમ� છે તેણે કરીને તો દેવલોકની �ાિ� થાય છે ને તે પુ��ને અંતે પાછો દેવલોકમાંથી તે �વ પડી �ય છે. અને
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ભગવાનના જ ેઅવતાર થાય છે તે તો �ાર ે�ાર ેધમ�ની �લાિન થાય છે �યાર ે�યાર ેતે ધમ�ના �થાપન કરવાને અથ�
થાય છે; પણ ભિ�ના �થાપનને અથ� થતા નથી. અને જ ે�ાિ� ભિ� વતે થાય છે તે �ાિ� ધમ� કરીને જણાતી નથી.
માટે ભિ� સરખી �ે �કાર ેધમ�માં મોટાઈ આવે ? એ �� છે.” પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ એ ��નો ઉ�ર કરવા
માં�યો, તે જ ેજ ેવાત કરી તેમાં ધમ� તે ભિ�ના અંગ�પ થઈ �ય પણ કોઈ રીતે ભિ� સરખું ધમ�માં ગૌરવ આવે
નિહ. પછી એ વાતા� સાંભળીને �ી�મહારાજ અિતશય હસતા હવા અને એમ બો�યા જ,ે “એ ��નો ઉ�ર ઘણો
કઠણ છે. માટે �યો, અમે એનો ઉ�ર કરીએ જ૧ે, એ ધમ� તો બે �કારનો છે : એક િનવૃિ�ધમ� છે ને બીજો �વૃિ�ધમ� છે.
તે એ બે �કારનો ધમ� તે ભગવાનના સંબંધે સિહત પણ છે ને ભગવાનના સંબંધે રિહત પણ છે. તેમાં ભગવાનનાં સંબંધે
સિહત જ ેધમ� છે તે તો નારદ, સનકાિદક, શુક�, �ુવ, ��ાદ, અંબરીષ એ આિદક જ ેભ�જન તેનો છે; અને એ ધમ�ને
જ ભાગવત ધમ� કહે છે તથા એકાંિતક ધમ� કહે છે ને તે ધમ� અને ભિ� તો બે નથી, એક જ છે. અને જ ેધમ��થાપનને
અથ� ભગવાનના અવતાર થાય છે, તે પણ એ જ ધમ�ના �થાપનને અથ� થાય છે. અને જ ેકેવળ વણા��મના ધમ� છે તે તો
ભાગવત ધમ� થકી અિતશય ગૌણ છે. અને ભાગવત ધમ� કરીને તો �વ જ ેતે ભગવાનની માયાને તરીને પુ�ષો�મના
ધામને પામે છે. માટે ભાગવત ધમ� ને ભિ� એનું તો એકસરખું ગૌરવ છે અને �ાિ� પણ એકસરખી જ છે. એવી રીતે
ભિ�ની ને ધમ�ની સરખી મોટાઈ છે. અને કેવળ જ ેવણા��મના ધમ� તે તો તે થકી અિતશય દૂબળા છે ને તેનું ફળ પણ
નાશવંત છે.”

(કુલ: 17)


