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વાસના
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "વાસના" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)
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1. ગઢડા �થમ ૧૧ ( para.2)

પછી ��ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! વાસનાનું શું �પ છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પૂવ� જે
િવષય ભોગ�યા હોય ને દીઠા હોય અને સાંભ�યા હોય તેની જ ેઅંતઃકરણને િવષે ઈ�છા વત� તેને વાસના કહીએ; અને
વળી જ ેિવષય ભોગ�યામાં ન આ�યા હોય તેની જ ેઅંતઃકરણને િવષે ઈ�છા વત� તેને પણ વાસના કહીએ.”

2. ગઢડા �થમ ૧૧ ( para.3)

�યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાનનો એકાંિતક ભ� કેને કહીએ ?” �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાન િવના બી� કોઈ વાસના ન હોય અને પોતાને ���પ માનીને ભગવાનની ભિ� કરતો
હોય તે એકાંિતક ભ� કહેવાય.”

3. ગઢડા �થમ ૧૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “એક હિરજન છે તે સંસારને ત�ને નીસય� છે અને અિત તી�
વૈરા�યવાળો તો નથી અને દેહે કરીને તો વત�માન યથાથ� પાળે છે અને મનમાં થોડી થોડી સંસારની વાસના રહી છે તેને
િવચાર ેકરીને ખોટી કરી નાખે છે, એવો એક �યાગી ભ� છે; અને તેને ભગવાનનો િન�ય પણ �ઢ છે. અને વળી
બીજો ગૃહ�થ ભ� છે તેને પણ ભગવાનનો િન�ય �ઢ છે અને આ�ાએ કરીને ઘરમાં ર�ો છે અને સંસાર થકી ઉદાસ
છે અને જટેલી �યાગીને જગતમાં વાસના છે તેટલી તે ગૃહ�થને પણ વાસના છે. એ બે જ ેભગવાનના ભ� તેમાં કોણ
�ે� છે ?” પછી મુ�ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “એ �યાગી ભ� �ે� છે.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઓ�યો
મૂંઝાઈને પોતાની મેળે ભેખ લઈને નીસય� છે, તે કેવી રીતે �ે� છે ? અને ગૃહ�થ તો આ�ાએ કરીને ઘરમાં ર�ો છે, તે
કેવી રીતે �યૂન છે ?” પછી �ી�મહારાજના ��નું મુ�ાનંદ �વામીએ બહુ �કાર ેસમાધાન કયુ�, પણ સમાધાન થયું
નિહ. પછી મુ�ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! તમે ઉ�ર કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યાગી હોય
અને તેને સારી પેઠે ખાવા મળે અને જો કાચી મિતવાળો હોય, તો પાછી સંસારની વાસના �દયમાં ઉદય થાય અથવા
ઘણું દુઃખ પડે તો પણ પાછી સંસારની વાસના ઉદય થાય. એવા �યાગી કરતા તો ગૃહ�થ ઘણો સારો; કેમ જ,ે ગૃહ�થ
ભ�ને �ાર ેદુઃખ પડે અથવા ઘણું સુખ આવી પડે, �યાર ેતે એમ િવચાર રાખે જ,ે ‘રખે માર ેઆમાંથી બંધન થાય !’
એવું �ણીને તે સંસારમાંથી ઉદાસ રહે. માટે �યાગી તો તે ખરો જ,ે ‘જણેે સંસાર મુ�ો ને પાછી સંસારની વાસના રહે
જ નિહ’. અને ગૃહ�થ તો વાસનાવાળા �યાગી કરતા ઘણો �ે� છે, જો ગૃહ�થના ધમ� સચવાય તો; પણ ગૃહ�થના ધમ�
તો ઘણા કઠણ છે. અને અનંત �કારના સુખ-દુઃખ આવી પડે �યાર ેસંતની સેવામાંથી અને ધમ�માંથી મનને આડંુઅવળું
ડોલવા દે નિહ, અને એમ સમજ ેજ,ે ‘સંતનો સમાગમ મ�યો છે તે તો મને પરમ િચંતામિણ અને ક�પવૃ� મ�યો છે; અને
ધન, દોલત, દીકરા, દીકરી એ તો સવ� �વ��તુ�ય છે અને સાચો લાભ તે સંતનો સમાગમ મ�યો એ જ છે.’ એમ સમજ;ે
અને ગમે તેવું ભાર ેદુઃખ આવી પડે પણ તેણે કરીને પાછો પડે નિહ, એવો જ ેગૃહ�થ તે અિત �ે� છે. અને સૌ કરતા
ભગવાનના ભ� થાવું એ ઘણું કઠણ છે અને ભગવાનના ભ�નો સમાગમ મળવો ઘણો દુલ�ભ છે.” એમ કહીને તે
ઉપર �ી�મહારાજ ેભગવાન અને સંતના મિહમાના મુ�ાનંદ �વામીના કીત�ન ગવરા�યાં.

4. ગઢડા �થમ ૨૧ ( para.3)

અને એવો જ ેએકાંિતક ભ� તે દેહનો �યાગ કરીને સવ� માયાના ભાવથી મુ� થઈને, અિચ�માગ� કરીને ભગવાનના
અ�રધામને પામે છે. તે અ�રના બે �વ�પ છે, એક તો િનરાકાર એકરસ ચૈત�ય છે તેને િચદાકાશ કહીએ, ��મહોલ
કહીએ. અને એ અ�ર બીજ ે�પે કરીને પુ�ષો�મનારાયણની સેવામાં રહે છે. અને એ અ�રધામને પા�યો જ ેભ� તે
પણ અ�રના સાધ�ય�પણાને પામે છે અને ભગવાનની અખંડ સેવામાં રહે છે અને એ અ�રધામને િવષે �ીકૃ�ણ
પુ�ષો�મનારાયણ તે સદા િવરાજમાન છે અને એ અ�રધામને િવષે અ�રના સાધ�ય�પણાને પા�યા એવા અનંત
કોિટ મુ� ર�ા છે. તે સવ� પુ�ષો�મના દાસ ભાવે વત� છે અને પુ�ષો�મનારાયણ તે સવ�ના �વામી છે ને અનંત કોિટ
��ાંડના રા�િધરાજ છે માટે આપણા સ�સંગી સવ�ને તો એમજ િન�ય કરવો જ,ે ‘આપણે પણ એ અ�ર�પ જે
મુ� તેમની પંિ�માં ભળવું છે અને અ�રધામમાં જઈને અખંડ ભગવાનની સેવામાં હજુર રહેવું છે, પણ નાશવંત ને
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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.”

5. 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
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.

6. ગઢડા �થમ ૨૮ ( para.2)

તે સમે �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેસ�સંગી સ�સંગમાંથી પાછો પડવાનો હોય તેને અસદ્ વાસનાની વૃિ� થાય છે ને
તેને �થમ તો િદવસે િદવસે સ�સંગી મા�નો અવગુણ આવે છે ને પોતાના હૈયામાં એમ �ણે જ,ે ‘સવ� સ�સંગી તો
અણસમજુ છે ને હંુ સમજુ છંુ’ એમ સવ�થી અિધક પોતાને �ણે, અને રાિ�-િદવસ પોતાના હૈયામાં મુંઝાયા કર,ે અને
િદવસમાં કોઈ ઠેકાણે સુખે કરીને બેસે નિહ અને રાિ�માં સૂવે તો િન�ા પણ આવે નિહ, અને �ોધ તો �ારયે મટે જ
નિહ અને અધ�બળેલા કા�ની પેઠે ધૂંધવાયા કર,ે એવું જનેે વત� �યાર ેતેને એમ �ણીએ જ,ે ‘એ સ�સંગમાંથી પડવાનો
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થયો છે.’ અને એવો હોય અને તે જટેલા િદવસ સ�સંગમાં રહે પણ તેના હૈયામાં કોઈ િદવસ સુખ આવે નિહ અને અંતે
પાછો પડી �ય છે.

7. ગઢડા �થમ ૨૮ ( para.3)

અને સ�સંગમાં જનેે વધારો થયાનો હોય તેને શુભ વાસના વૃિ� પામે છે, �યાર ેતેને િદવસે િદવસે સ�સંગી મા�નો
હૈયામાં ગુણ જ આવે અને સવ� હિરભ�ને મોટા સમજ ેને પોતાને �યૂન સમજ ેને આઠે પહોર તેના હૈયામાં સ�સંગનો
આનંદ વ�યા� કર,ે એવા લ�ણ �ાર ેહોય �યાર ે�ણીએ જ,ે ‘શુભ વાસના વૃિ� પામી છે’ અને તે જમે જમે વધુ વધુ
સ�સંગ કર ેતેમ તેમ વધુ વધુ સમાસ થતો �ય અને અિતશય મો�પને પામી �ય છે.” એવી રીતે �ી�મહારાજ વાત
કરીને ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને આસને પધાયા�.

8. 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
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
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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.

9. ગઢડા �થમ ૪૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજને મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! સિવક�પ સમાિધ તે કેને કહીએ ને િનિવ�ક�પ
સમાિધ તે કેને કહીએ ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનના �વ�પમાં િ�થિત થઈ હોય તેને અશુભ
વાસના તો ન હોય ને શુભ વાસના રહી હોય જ,ે ‘હંુ નારદ, સનકાિદક ને શુક� તે જવેો થાઉં અથવા નરનારાયણના
આ�મમાં જઈને તે આ�મના મુિન ભેળો રહીને તપ ક�ં અથવા �ેત�ીપમાં જઈને તપ કરીને �ેતમુ� જવેો થાઉં;’
એવી રીતનો જનેે િવક�પ રહેતો હોય તેને સિવક�પ સમાિધવાળો કહીએ. અને જનેે એવી રીતનો િવક�પ ન હોય ને
અ�ર��ના સાધ�ય�પણાને પામીને કેવળ ભગવાનની મૂિત�ને િવષે જ િનમ�� રહેતો હોય તેને િનિવ�ક�પ સમાિધવાળો
કહીએ.”

10. 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 ેદેશ વાસના 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.

11. ગઢડા �થમ ૫૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કીત�ન રાખો અને ઘડીક ��-ઉ�ર કરીએ,” એમ કહીને વળી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�યો હંુ �� પૂછંુ છંુ જ,ે “�ીકૃ�ણ ભગવાને ગીતામાં ચાર �કારના ભ� ક�ા છે તેમાં �ાનીને અિધક ક�ો છે અને
ચારનેે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય તો સરખો છે માટે �ાની તે કેવી રીતે િવશેષ છે ?” પછી એ ��નો ઉ�ર મુિનએ
કરવા માં�યો પણ થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાની છે તે તો ���વ�પે વત� છે અને ભગવાનનો
મિહમા યથાથ�પણે �ણે છે, માટે એને ભગવાનના �વ�પ િવના બી� મનમાં કાંઈ કામના રહેતી નથી અને બી� જે
�ણ �કારના ભ� છે તેને ભગવાનનો િન�ય તો છે તો પણ ભગવાનનો મિહમા યથાથ�પણે �ણતા નથી, તે માટે
એને ભગવાન િવના બી� કામના રહી �ય છે તે માટે �ાનીને બરોબર થતા નથી. તે સા� ભગવાનના ભ�ને
ભગવાન િવના બી� કોઈ �તની કામના રહે એ મોટી ખોટ છે. અને જનેે કોઈ �તની વાસના ન હોય અને તી�
વૈરા�યવાન હોય અને જો તે વૈરા�યને યોગે અહંકાર ેયુ� વત� તો એ પણ એને િવષે મોટી ખોટ છે અથવા અ�યંત
આ��ાનનું બળ હોય અથવા ભગવાનને િવષે �ઢ ભિ�નું બળ હોય અને તેના માનને યોગે કરીને જો ગરીબ
હિરભ�ને નમાય નિહ અથવા તેની આગળ દીનવચન બોલાય નિહ તો એ પણ એને િવષે મોટી ખોટ છે. તે ખો�ે
કરીને એ હિરભ�નું અંગ વૃિ�ને ન પામે. જમે સલાટ કૂવો ખોદતો હોય અને જો હેઠે પાણો પોલો બોલે તો સલાટ
એમ કહે જ,ે ‘પાણી ઘણું થશે’ અને જો ઉપરથી રણકતો હોય ને માંહી કાપે �યાર ેઅિ�� ઝર ેતો સલાટ એમ કહે જ,ે
‘કૂવામાં પાણી થશે તો અધા� કોશનું કે પા કોશનું થશે પણ વધુ નિહ થાય.’ તેમ �ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તેના માનમાં
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જ ેઅટંટ રહે તો એ મોટો કહેવાય, પણ જવેું અધા� કોશનું કે પા કોશનું પાણી થયું એવો મોટો થાય, પણ જવેા િનમા�ની
ભ�માં મોટા ગુણ આવે તેવા મોટા ગુણ એમાં ન આવે. માટે જનેે ભગવાનને �સ� કરવા હોય તેને �ાન, વૈરા�ય,
ભિ� તથા બી� કોઈ �ે� ગુણ હોય તેને અિભમાને કરીને અટંટ થવું નિહ, તો એ પુ�ષના �દયને િવષે �કટ �માણ
એવા જ ે�ીકૃ�ણનારાયણ તે �સ� થઈને િનવાસ કરીને રહે છે.”

12. ગઢડા �થમ ૬૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� સાધન કરતા વાસના ટાળવી એ સાધન મોટંુ છે. તે વાસના ટાળવાની એમ
િવગિત છે જ ેશ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ જ ેપંચિવષય તેને િવષે જટેલી પોતાને તૃ�ણા હોય તેનો િવચાર કરવો
જ,ે ‘માર ેજટેલી ભગવાનને િવષે વાસના છે તેટલી જ જગતને િવષે છે કે ઓછી વધુ છે ?’ તેની પરી�ા કરવી. ને જટેલી
ભગવાનની વાત સાંભળવામાં �ો� ઇિ��ય લોભાતી હોય તેટલી જ જગતની વાત સાંભળવામાં લોભાતી હોય તો એમ
�ણવું જ,ે ‘ભગવાનમાં ને જગતમાં બરોબર વાસના છે.’ એવી જ રીતે �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ સવ� િવષયનો
તપાસ કરવો અને �ાર ેએવી રીતે તપાસ કરતો કરતો જગતની વાસનાને ઘટાડતો �ય અને ભગવાનની વાસનાને
વધારતો �ય તેણે કરીને એને પંચિવષયને િવષે સમબુિ� થઈ �ય છે; ને સમબુિ� થયા પછી િનંદા ને �તુિત સરખા
લાગે અને સારો �પશ� ને ભૂંડો �પશ� સરખો લાગે; તેમ જ સા� �પ ને ભૂંડંુ �પ તથા બાળ, યુવાન ને વૃ� એવી જે
�ીઓ તથા કચરો ને કંચન એ સવ� સરખું ભાસે; તેમ જ સારા ને ભૂંડા જ ેરસ ને ગંધ તે પણ સરખા ભાસે. એવી રીતે
�વાભાિવકપણે વતા�ય �યાર ે�ણીએ જ ેવાસના િજતાણી. અને વાસના રિહત વત�વું એ એકાંિતકનો ધમ� છે. અને
વાસના જરાક રહી �ય તો સમાિધવાળો હોય અને નાડી �ાણ તણાતાં હોય તોય પણ વાસના સમાિધમાંથી પાછો
ખ�ચી લાવે છે, માટે વાસના ટાળે તજે એકાંિતક ભ� છે.”

13. 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.”

14. ગઢડા �થમ ૬૧ ( para.4)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય તેને િસિ�ઓ આડી આવે છે, તે જનેે ભગવાનના
િન�યમાં ડગમગાટ હોય તેને જ આવે છે કે િન�યવાળાને આવે છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “િસિ�ઓ તો
જનેે પિરપ� ભગવાનનો િન�ય હોય તેને જ આવે છે અને બી�ને તો િસિ�ઓ ઘણી દુલ�ભ છે. અને એ િસિ�ઓને
પણ એ ભ�ની પરી�ા લેવા સા� ભગવાન જ �ેર ેછે જ,ે ‘એને મારી ઉપર ઘણું હેત છે કે િસિ�ઓ ઉપર ઘણું હેત છે
?’ એવી રીતે ભગવાન પોતાના ભ�ની પરી�ા જુવે છે. પછી જો એ પાકો ભ� હોય ને ભગવાન િવના બીજંુ કાંઈ ન
ઈ�છે ને િનવા�સિનક એવો એકાંિતક ભ� હોય તો ભગવાન પોતે તે ભ�ને વશ થઈ �ય છે. “જમે વામન�એ
બિળરા�નું િ�લોકીનું રા� લઈ લીધું અને ચૌદ લોકના બે પગલા કયા� અને �ી� પગલા સા� તે બિળરા�એ
પોતાનું શરીર આ�યું, એવી રીતે ��ા સિહત ભગવાનને સવ��વ આ�યું તો ભગવાને એને વગર વાંકે બાં�યો, તો પણ
ભિ� થકી પ�યો નિહ. �યાર ેએવી પોતાની અન�ય ભિ� જોઈને પોતે ભગવાન તે બળીના બંધનમાં આવતા હવા.
અને ભગવાને તો બિળરા�ને �ણમા� બાં�યો હતો અને ભગવાન તો એની ભિ��પી દોરીએ કરીને બંધાયા છે, તે
આજ િદવસ સુધી પણ અખંડ ભગવાન બિળને દરવાજ ેઊભા છે અને બિળરા�ની �િ� થકી પળમા� પણ ભગવાન
છેટે થતા નથી.” એવી રીતે આપણે પણ બી� સવ� વાસના ટાળીને અને ભગવાનને સવ��વ અપ�ણ કરીને ભગવાનના
દાસ થઈ રહેશું, અને એમ કરતાંય ભગવાન આપણને વધુ દુઃખ દેશે તો ભગવાન પણ પોતે આપણને વશ થઈ જશે.
શા માટે જ ેપોતે, ભ�વ�સલ છે અને કૃપાિસંધુ છે. તે જનેી પોતાને િવષે અિત�ઢ ભિ� દેખે તેને પોતે આધીન થઈ
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�ય છે. પછી તે �ેમભિ�એ યુ� જ ેભ�નું મન તે મન�પી દોરીએ કરીને બંધનમાં આવે છે, પછી છૂટવાને સમથ�
થતા નથી. માટે જમે જમે ભગવાન આપણને કસણીમાં રાખે તેમ તેમ વધુ રા� થવું જોઈએ જ,ે ‘ભગવાન જમે જમે
મને વધુ દુઃખ દેશે તેમ તેમ વધુ માર ેવશ થશે અને પળ મા� મારાથી છેટે નિહ રહે.’ એવું સમ�ને જમે જમે ભગવાન
અિત કસણી દેતા �ય તેમ તેમ અિત રા� થવું પણ કોઈ રીતે દુઃખ દેખીને અથવા દેહના સુખ સા� પાછો પગ ભરવો
નિહ.”

15. ગઢડા �થમ ૬૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “કોઈ સ�પુ�ષ છે તેને આ લોકના સુખમાં તો �ીિત જ નથી અને
પરલોક જ ેભગવાનનું ધામ તથા ભગવાનની મૂિત� તેને િવષે વાસના છે. અને જ ેતેનો સંગ કર ેતેનું પણ એવી જ �તનું
િહત કર ેજ,ે ‘આ મારો સંગી છે તેને આ સંસારની વાસના તૂટી �ય ને ભગવાનને િવષે �ીિત થાય તો ઘણું સા� છે.’
અને જટેલું કાંઈ જતન કર ેતે સવ� દેહને મૂકીને ભગવાનના ધામમાં ગયા કેડે સુખ આપે એવું જ કર ેપણ દેહના સુખને
અથ� તો કાંઈ િ�યા કર ેજ નિહ. એવા જ ેસ�પુ�ષ હોય તેના સરખા જ ેગુણ તે મુમુ�ુને િવષે કેમ સમજ ેતો આવે ને કેમ
સમજ ેતો ન આવે ? એ �� છે.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જનેે આ લોકના સુખમાં ઈ�છા નથી એવા સ�પુ�ષ
છે, તેને િવષે દેવની૨ બુિ� રાખે અને જ ેવચન કહે તે સ�ય માને અને તે �માણે વત�, તો એ સ�પુ�ષના ગુણ હોય તે
મુમુ�ુમાં આવે અને જ ેએવો ન હોય તેમાં ન આવે.”

16. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.7)

અને આ વાત સમ�ય પણ તેને, જનેે આ�િન�ા હોય અને તે આ�ાને િવષે પરમે�રની મૂિત�ને ધારીને તેની ભિ�
કરતો હોય અને પોતે ���પ થઈ ગયો હોય તોય પણ ભગવાનની ઉપાસનાનો �યાગ કર ેનિહ, માટે આ�િન�ા અને
ભગવાનની મૂિત�નો મિહમા સમ�ા થકી કોઈ પદાથ�ને િવષે વાસના રહેતી નથી અને વાસના ટ�યા પછી જવેું પોતાના
દેહનું �ાર�ધ હોય તેવા સુખ-દુઃખને ભોગવે ખરો, પણ ઇિ��યોની તી�ણતા મટી �ય છે. અને મનોમય ચ�ની જ ેધારા
તે તો ઇિ��યો છે, તે �ાર ે�� અને તેથી પર જ ેપર�� તેનું સા�ાત્ દશ�ન થાય છે �યાર ેબુિઠયો થઈ �ય છે. પછી
જમે કોઈ પુ�ષે લીબંુ ચૂ�યાં હોય ને દાંત અિતશય અંબાઈ ગયા હોય ને પછી તેને ચણા ચાવવા પડે �યાર ેતેથી કોઈ
રીતે ચવાય નિહ અને અિતશય ભૂ�યો થયો હોય તો તે ચણાને ગળી �ય પણ ચવાય નિહ, તેમ જણેે આ�ાનો ને
ભગવાનનો યથાથ� મિહમા ���ો છે તેને કોઈ લોકના િવષયસુખને િવષે આનંદ થાય નિહ અને દેહનું �ાર�ધ હોય
�યાં સુધી ખાનપાનાિદક સવ� ભોગ ભોગવે ખરો પણ જમે દાંત અંબાઈ ગયા હોય ને ચણા આખા ગળી �ય એમ
ભોગવે અને વાસના ટળવી એ પણ કામ અિતશય ભાર ેછે. વાસના તો સમાિધિન� થાય તો પણ રહી �ય છે. એ
સમાિધ થયા કેડે તો ��ના �વ�પમાંથી દેહમાં કોઈ રીતે અવાતું નથી અને જો અવાય છે તો તેના �ણ હેતુ છે : તેમાં
એક તો જો કાંઈ સંસારના સુખની વાસના હોય તો સમાિધમાંથી પાછો દેહમાં આવે અને કાં તો અિત સમથ� હોય તે
સમાિધમાં �ય ને પોતાની ઈ�છાએ પાછો દેહમાં આવે અને કાં તો કોઈક પોતા થકી અિત સમથ� હોય તે પાછો
સમાિધમાંથી દેહમાં લાવે. એ �ણ �કાર ેસમાિધમાંથી પાછો દેહમાં આવે છે અને �ાર ેસમાિધ થાય છે અને તેમાં
��નું દશ�ન થાય છે �યાર ેકોિટ કોિટ સૂય� સરખો ��નો �કાશ દેખીને જો થોડી સમજણ હોય તો ��ય� પુ�ષો�મ
ભગવાનની જ ેમૂિત� છે તેને િવષે �યૂનપણું સમજ ેઅને ��માં અિધકપણું માની લે, એટલે ઉપાસનાનો ભંગ થયો, માટે
��ય� મૂિત�ને િવષે અિત �ઢ િન�ય થયો જોઈએ, તો સવ� કામ સર.ે અને અમે પણ એમ �ઢ િન�ય કય� છે જ,ે ‘કોઈ
અમને સાચો થઈને મન અપ� અને લેશમા� અંતરાય રાખે નિહ તો તેમાં અમે કોઈ વાતની કસર રહેવા દઈએ નિહ.”

17. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.20)

પછી શૂ�યાતીતાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�ાર ેસ�સંગ કર ેછે �યાર ેતો સંતમાં ને સ�સંગીમાં અિતશય હેત હોય
અને પછી કેમ ઓછંુ થઈ �ય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�થમ તો એને સંતને િવષે અલૌિકક મિત હોય ને
પછી તો તે સંતનો અ�પ દોષ જોઈને પોતાની કુબુિ�એ કરીને ઝાઝો દોષ પરઠે છે. પછી એની અસદ્ વાસના થઈ �ય
છે, તેણે કરીને સંતને િવષે ઓછો ભાવ થઈ �ય છે. તે જો િવચારીને અસદ્ વાસનાને ટાળે તો �થમ હતો તેવો શુ�
થાય; અને જો અસદ્ વાસના ન ટાળે તો અંતે જતાં િવમુખ થઈ �ય છે.”

18. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.23)

પછી નાના િનિવ�કારાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનનો િન�ય છે તો પણ અસદ્ વાસના કેમ ટળતી નથી ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનનું માહા��ય યથાથ� ���ું નથી એટલે અસદ્ વાસના ટળતી નથી.”
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19. 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��યે 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.”

20. સારંગપુર ૪ ( para.3)

અને કોઈકને એવો સંશય થાય જ,ે “અ�યંત િનવા�સિનક નિહ થઈએ ને કાચા ને કાચા મરી જઈશું તો શા હવાલ થશે ?”
તો એવો િવચાર ભગવાનના ભ�ને કરવો નિહ અને એમ સમજવું જ,ે ‘મરશે તો દેહ મરશે પણ હંુ તો આ�ા છંુ અને
અજર, અમર છંુ માટે હંુ મ�ં નિહ.’ એવું સમ�ને હૈયામાં િહંમત રાખવી અને પરમે�ર િવના સવ� વાસના �યાગ કરીને
અચળ મિત કરવી. અને એમ વાસના ટાળતા ટાળતા જો કાંઈક થોડી ઘણી વાસના રહી ગઈ, તો જવેા મો�ધમ�માં
નરક ક�ા છે તેવા નરકની �ાિ� થશે. તે નરકની િવગિત જ,ે ભગવાનનો ભ� હોય તેને કાંઈ જગતની વાસના રહે તેને
ઈ��ાિદક દેવતાના જ ેલોક તેની �ાિ� થાય ને તે લોકને િવષે જઈને, અપ�છરાઓ તથા િવમાન તથા મિણમય મહોલ
એ આિદક જ ેવૈભવ તે સવ� પરમે�રના ધામની આગળ નરક જવેા છે તેને ભોગવે છે; પણ િવમુખ �વની પેઠે
યમપુરીમાં �ય નિહ અને ચોરાશીમાં પણ �ય નિહ. માટે જો સવાસિનક ભગવાનના ભ� હશો તો પણ ઘણું થશે
તો દેવતા થવું પડશે ને દેવતામાંથી પડશો તો મનુ�ય થશો, અને મનુ�ય થઈને વળી પાછી ભગવાનની ભિ� કરીને ને
િનવા�સિનક થઈને અં�યે ભગવાનના ધામને પામશો; પણ િવમુખ �વની પેઠે નરકચોરાશીને નિહ ભોગવો, એવું
�ણીને ભગવાનનો ભ� હોય તેને વાસનાનું બળ દેખીને િહંમત હારવી નિહ ને આનંદમાં ભગવાનનું ભજન કયા� કરવું
અને વાસના ટા�યાના ઉપાયમાં રહેવું અને ભગવાન ને ભગવાનના સંતના વચનમાં �ઢ િવ�ાસ રાખવો.”

21. 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�
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��યે સિહત ભગવાનની ભિ� હોય તો બી� ક�યાણકારી ગુણ ન હોય તો પણ તેના �દયમાં સવ� આવે છે. અને
જો માહા��યે 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��યે સિહત ભિ� હોય તો તેની વાસના પણ િનવૃ�
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થઈ �ય અને ક�યાણકારી જ ેગુણ તે સવ� આવીને �દયને િવષે િનવાસ કરીને રહે. તે માટે માહા��યે સિહત
ભગવાનની ભિ� એ જ વાસના ટા�યાનું મહામોટંુ અચળ સાધન છે.”

22. સારંગપુર ૬ ( para.2)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “એક એક અવ�થાને િવષે બી� બે બે અવ�થાઓ કેમ રહી છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ �વા�ા જ ેતે જનેે િવષે રહીને િવષયભોગને ભોગવે છે તેને અવ�થા કહીએ. તે
અવ�થા ��ત, �વ�� અને સુષુિ� એ �ણ �કારની છે. જ ે��ત અવ�થા છે તે વૈરાજપુ�ષની જ ેિ�થિત અવ�થા તેનું
કાય� છે ને સ�વગુણા�ક છે ને ને� �થાનકને િવષે રહી છે. એવી જ ે��ત અવ�થા તેને િવષે િવ�ાિભમાની નામે જે
આ �વા�ા તે જ ેતે �થૂળદેહના અિભમાને સિહત થકો દસ ઇિ��યો ને ચાર અંતઃકરણે કરીને િવવેકે સિહત
યથાથ�પણે પોતાનાં પૂવ�કમ�ને અનુસાર ેબા� શ�દાિદક પંચિવષયના ભોગને ભોગવે છે, તેને સ�વગુણ �ધાન એવી
��ત અવ�થા કહીએ. અને એ ��તને િવષે જો એ �વા�ા �ાંિતએ કરીને અયથાથ�પણે બા� િવષય ભોગને
ભોગવે છે, તો તેને ��તને િવષે �વ�� કહીએ. અને એ �વા�ા જ ેતે ��તને િવષે શોક તથા �માિદકે કરીને િવવેકે
રિહત થકો જો બા� િવષય ભોગને ભોગવે છે, તો તેને ��તને િવષે સુષુિ� કહીએ. અને જ ે�વ�� અવ�થા છે તે
િહર��ગભ�ની જ ેઉ�પિ� અવ�થા તેનું કાય� છે ને રજોગુણા�ક છે ને કંઠ �થાનકને િવષે રહી છે એવી જ ે�વ��
અવ�થા તેને િવષે તજૈસાિભમાની નામે જ ે�વા�ા તે સૂ�મદેહના અિભમાને સિહત ર�ો થકો ઇિ��યો અંતઃકરણે
કરીને પૂવ�કમ�ને અનુસાર ેસુખ દુઃખ�પ વાસનામય ભોગને ભોગવે છે, તેને રજોગુણ�ધાન �વ�� અવ�થા કહીએ. અને
�વ��ને િવષે એ �વા�ા જ ેતે �ાર ે��તની પેઠે જ િવવેકે કરીને �ણતો થકો વાસનામય ભોગને ભોગવે છે, �યારે
તેને �વ��ને િવષે ��ત અવ�થા કહીએ. અને એ �વ��ને િવષે જણાણા જ ેવાસનામય ભોગ તેમને એ �વા�ા જ ેતે
ભોગવતો થકો પણ જો જડપણે કરીને ન �ણે તો તેને �વ��ને િવષે સુષુિ� કહીએ. અને જ ેસુષુિ� અવ�થા છે તે
ઈ�રની જ ે�લય અવ�થા તેનું કાય� છે ને તમોગુણા�ક છે ને �દય �થાનકને િવષે રહી છે. એવી જ ેસુષુિ� અવ�થા તે
�ાર ેએ �વને આવે છે �યાર ેઇિ��યો અંતઃકરણની જ ેવૃિ�ઓ તથા િવષયભોગની વાસના તથા �ાતાપણું ને
કતા�પણું એ સવ� કારણ દેહને િવષે લીન થઈ �ય છે. અને તે કારણ દેહનો અિભમાની જ ે�ા� નામે �વા�ા, તેનું
�ધાનપુ�ષ�પ સગુણ��ના સુખલેશને િવષે અિતશય લીનપણું થઈ �ય છે તેને તમોગુણ�ધાન સુષુિ� અવ�થા
કહીએ અને એ સુષુિ�ને િવષે કમ� સં�કાર ેકરીને કતા�વૃિ�નું જ ેઉ�પ� થવું તેને સુષુિ�ને િવષે �વ�� કહીએ અને ��ત
ને �વ��ને િવષે જ ેપીડા તેના તાપ થકી વળી તે સુષુિ�ના સુખને િવષે �વેશ કરતી જ ેકતા�વૃિ� તેના �િતલોમપણાનું
જ ે�ાન તેને સુષુિ�ને િવષે ��ત કહીએ. એવી રીતે એક એક અવ�થાને િવષે બી� બે બે અવ�થાઓ રહી છે અને
એ જ ેઅવ�થાના ભેદ તેનું જ ે�ાન તે �વા�ાને જ ેવતે થાય છે અને વળી તે તે અવ�થાને િવષે એ �વને કમા�નુસારે
જ ેફળના પમાડનારા છે તેને તુય� પદ કહે છે, અંતયા�મી કહે છે, ��ા કહે છે. �� કહે છે, પર�� કહે છે.”

23. કાિરયાણી ૭ ( para.3)

પછી એવી રીતે �ી�મહારાજની વાત સાંભળીને જ ેગૃહ�થ સવ� સભામાં બેઠા હતા તેમણે હાથ જોડીને પૂ�ું જ,ે “હે
મહારાજ ! જ ેગૃહ�થને એવી રીતે ન વતા�ય તેના શા હાલ થશે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો જ ેભગવાન
િવના અ�ય પદાથ�માંથી વાસનામા�ને ટાળીને ભગવાનમાં અખંડ વૃિ� રાખે તેની વાત કહી છે. અને જ ેએવો બિળયો
ન હોય તેને તો સ�સંગની ધમ�મયા�દામાં રહેવું અને સંત ને ભગવાન તેનો જ ેપોતાને આશરો છે તેનું બળ રાખવું જ,ે
‘ભગવાન તો અધમઉ�ારણ ને પિતતપાવન છે, તે મને સા�ાત્ મ�યા છે.” પછી એવા �ી�મહારાજના વચન
સાંભળીને સવ� હિરજન અિતશય રા� થયા.

24. લોયા ૧૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� પરમહંસ પર�પર ��-ઉ�ર કરો,” એમ કહીને પોતે જ �� પૂ�ો જ,ે “જનેે
વાસના કંુિઠત ન થઈ હોય ને જનેે વાસના કંુિઠત થઈ ગઈ હોય ને જનેે વાસના િનમૂ�ળ થઈ ગઈ હોય તેના શા લ�ણ છે
?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ એ ��નો ઉ�ર કરવા માં�યો, પણ થયો નિહ. �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેી
વાસના કંુિઠત ન થઈ હોય તેની ઇિ��યોની વૃિ� િવષયમાં ચોટંી �ય તે પાછી િવચાર ેકરીને પણ નીસર ેનિહ અને જનેે
કંુિઠત વાસના થઈ ગઈ હોય તેની વૃિ� િવષયમાં ત�કાળ �વેશ કર ેનિહ અને કદાિચત વૃિ� િવષયમાં �વેશ કરી �ય
ને તે વૃિ�ને પાછી વાળે તો તરત પાછી વળે, પણ િવષયમાં આસ� થાય નિહ અને જનેે વાસના િનમૂ�ળ થઈ ગઈ હોય
તેને તો ��તને િવષે સુષુિ�ની પેઠે િવષયનો અભાવ વત� ને સારા-નરસા જ ેિવષય તે બેય સમાનપણે જણાય અને
પોતે ગુણાતીતપણે વત�.”

25. લોયા ૧૬ ( para.3)
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�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��યે 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.”

26. ગઢડા મ�ય ૨૨ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વાસુદેવમાહા��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.”

27. ગઢડા મ�ય ૨૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� પરમહંસને ક�ું જ,ે “સાંભળો, અમે એક �� પૂછીએ છીએ જ,ે એક તો ભગવાનનો ભ�
�યાગી છે ને દેહે કરીને તો સવ� વત�માન �ઢ રાખે છે. ને અંતરમાં તો િવષય ભોગવવાની વાસના અિતશય તીખી છે, તો
પણ દેહે કરીને તો �� થતો નથી, એવો તો �યાગી છે. અને બીજો ભ� છે તે તો ગૃહ�થા�મી છે ને તેને તો દેહે કરીને
ધન-�ીનો �સંગ છે ને અંતરમાં તો સવ� �કાર ેિનવા�સિનક છે. એ બેય જણા �ાર ેદેહ મૂકશે �યાર ેએ બેય શી ગિતને
પામશે ? એ બેય તે સરખી ગિતને પામશે? કે અિધક-�યૂન થશે ? એ બેયનો િવિ�એ કરીને જુદો જુદો ઉ�ર આપો.”
પછી ગોપાળાનંદ�વામી બો�યા જ,ે “એ �યાગી �ાર ેદેહ મૂકશે �યાર ેએને િવષય ભોગવવાની અંતરમાં તીખી વાસના
છે, માટે એને તો ભગવાન મૃ�યુલોકને િવષે અથવા દેવલોકને િવષે મોટો ગૃહ�થ કરશે અને અિતશય િવષયભોગ �ા�
થશે. તે જવેા ભગવદ્ ગીતામાં યોગ��ને ભોગ ક�ા છે, તેવા ભોગને દેવલોકમાં ભોગવશે. અને એ ગૃહ�થ હિરભ� છે,
તે તો દેહ મૂકશે �યાર ેિનવા�સિનક છે. માટે ભગવાનનું જ ે��પુર ધામ તેને પામશે ને ભગવાનનાં ચરણારિવંદમાં
િનવાસ કરીને રહેશે. અને �થમ ક�ો જ ે�યાગી તે તો િવષય ભોગવીને �ાર ેતૃ� થશે �યાર ેતે િવષય થકી વૈરા�યને
પામીને ને મનમાં પ�ાતાપ કરીને ભગવાનનું ભજન કરશે. પછી િનવા�સિનક થઈને ભગવાનના ધામમાં જશે.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઠીક ક�ું; એનો ઉ�ર એ જ છે.”

28. ગઢડા મ�ય ૨૫ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એવી �ઢ વાસના હોય ને તેની જનેે ટાળવાની ઈ�છા હોય, તો તે શો ઉપાય કરે
�યાર ેટળે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જવેું ઉકા ખાચરને સંતની સેવા કયા�નું �યસન પ�યું છે તેવી રીતે
ભગવાન તથા ભગવાનના સંત તેની સેવા કયા�નું જનેે �યસન પડે ને તે િવના એક �ણમા� પણ રહેવાય નિહ, તો એના
અંતઃકરણની જ ેમિલન વાસના તે સવ� નાશ પામી �ય છે.”

29. ગઢડા મ�ય ૨૭ ( para.4)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “�થમ આવરણ થઈ �ય એવી કા�યપ રહે છે, તે શાને યોગે રહે છે ?” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “દેશકાળાિદક જ ેઆઠ છે, તેમાં જવેું પૂવ� સં�કારમાં જોર છે, તેવું જ એક એકમાં છે. માટે
�ાર ેએનો યોગ થાય �યાર ેજ�ર બંધન થાય છે અને પૂવ�ના સં�કારનું જોર રહેવા દેતા નથી. અને જો સં�કારમાં
લ�યું એટલું જ સુકૃત-દુ�કૃત થાય તો વેદ, શા� ને પુરાણ તેને િવષે િવિધિનષેધના ભેદ ક�ા છે જ,ે ‘આ કરવું ને આ ન
કરવું’ તે સવ� ખોટંુ થઈ �ય; તે એ મોટાના કરલેાં શા� તો ખોટા થાય જ નિહ. અને જય િવજય હતા તેણે જો
અયો�ય િ�યા કરી તો જ ેઠેકાણે કાળ, કમ� ને માયા નથી એવું જ ેભગવાનનું ધામ �યાંથી પડી ગયા. અને જો નારદ�ને
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રા� કયા� તો ��ાદને દેશકાળાિદક અશુભ હતા તો પણ નડી શ�ા નિહ અને જો સનકાિદકને કોપાયમાન કયા� તો
દેશકાળાિદક શુભ હતા તો પણ જય િવજય પડી ગયા. માટે જનેે ક�યાણને ઈ�છવું તેને તો જમે મોટા પુ�ષ રા� થાય
તેમ કરવું. અને તે મોટા પુ�ષ પણ �યાર ેરા� થાય, �ાર ેકોઈ �કાર ેઅંતરમાં મિલન વાસના ન રહે. અને જનેે ગરીબ
ઉપર �ોધાિદકનો સંક�પ થતો હોય તો તેને મોટા ઉપર પણ થાય અને પોતાના ઈ�દેવ ઉપર પણ �ોધાિદકનો મિલન
ઘાટ થાય. માટે જનેે ક�યાણને ઈ�છવું તેને કોઈ ઉપર મિલન ઘાટ કરવો નિહ અને જો કોઈ ઉપર મિલન ઘાટ કર ેતો
તેને ભગવાનના ભ� તથા ભગવાન ઉપર પણ મિલન ઘાટ થઈ �ય. અને અમારાથી તો એક ગરીબ પણ દુઃખાયો
હોય તો અમારા અંતરમાં એવો િવચાર આવે છે જ,ે ‘ભગવાન સવા�તયા�મી છે, તે એક ઠેકાણે રહીને સવ�ના અંતરને
�ણે છે. માટે જનેે અમે દુઃખ�યો તેના જ અંતરમાં િવરાજમાન હશે, �યાર ેઅમે ભગવાનનો અપરાધ કય�.’ એમ
�ણીને તેને પગે લાગીને તેને કાંઈક જોઈતું હોય તે આપીએ, પણ જ ે�કાર ેતે રા� થાય તેમ કરીએ છીએ અને વળી
અમે િવચારીને જોયું જ,ે જ ેઅિતશય �યાગ રાખે અથવા દયા રાખે તેથી ભગવાનની ભિ� થાય નિહ; �યારે
ઉપાસનાનો ભંગ થાય છે. અને પૂવ� જ ેજ ેઅિતશય �યાગી થયા છે, તેના માગ�માં ઉપાસનાનો નાશ થઈ ગયો છે. માટે
અમે એમ િવચારીને પરમે�રની ઉપાસના રહેવા સા� �યાગનો પ� મોળો કરીને ભગવાનનાં મંિદર કરા�યા છે. તેમાં
જો થોડો �યાગ રહેશે તો પણ ઉપાસના રહેશે, તો તેણે કરીને ઘણાક �વના ક�યાણ થશે. અને જનેે ભગવાનની ભિ�
કરવી તેને તો ઢંૂિઢયાની પેઠે દયા રા�યે પણ કેમ ઠીક પડે ? એને તો પરમે�રને વા�તે પુ�પ લા�યા જોઈએ, તુલસી
લા�યા જોઈએ, ભા�તરકારી લાવી જોઈએ, ઠાકોર�ને વા�તે બાગ બગીચા કરા�યા જોઈએ, મંિદર કરા�યા જોઈએ.
માટે અિતશય �યાગ રાખીને ને અિતશય દયા રાખીને મૂઠી વાળીને બેસી રહે, તેણે ભગવાનની ભિ� થતી નથી. અને
�ાર ેભિ�એ રિહત થાય �યાર ેભગવાનની ઉપાસનાનો નાશ થઈ �ય, એટલે પછવાડેથી અંધપરંપરા ચાલે. તે સા�
અમે મંિદર કરા�યા છે; તે અખંડ ભગવાનની ઉપાસના રા�યા સા� કરા�યા છે. અને જ ેઉપાસક હોય તે પોતાના
ધમ�માંથી �� થાય જ નિહ. માટે પોતપોતાના ધમ�માં રહીને ભગવાનની ભિ� ઉપાસના કરવી, એ અમારો િસ�ાંત
છે.”

30. ગઢડા મ�ય ૪૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તમે સવ� મુિનમંડળ તથા ��ચારી તથા ગૃહ�થ સ�સંગી તથા પાળા તથા
અયો�યાવાસી, એ તમે સવ� મારા કહેવાઓ છો. તે જો હંુ ખટકો રાખીને તમને વતા�વું નિહ અને તમે કાંઇક ગાફલપણે
વત�, તે અમારા થકી દેખાય નિહ. માટે જ ેજ ેમારા કહેવાયા છો તેમાં માર ેએક તલમા� કસર રહેવા દેવી નથી. માટે
તમે પણ સૂધા સાવધાન રહે�ો; જો જરાય ગાફલાઈ રાખશો તો તમારો પગ ટકશે નિહ. અને માર ેતો જ ેતમે
ભગવાનના ભ� છો તેના �દયમાં કોઈ �તની વાસના તથા કોઈ �તનો અયો�ય �વભાવ તે રહેવા દેવો નથી. અને
માયાના �ણ ગુણ, દશ ઇિ��યો, દશ �ાણ, ચાર અંતઃકરણ, પંચ ભૂત, પંચ િવષય અને ચૌદ ઇિ��યોના દેવતા એમાંથી
કોઈનો સંગ રહેવા દેવો નથી; ને એ સવ� માિયક ઉપાિધ થકી રિહત સ�ામા� એવો જ ેઆ�ા તે �પે થઈને
ભગવાનની ભિ� કરો એવા સવ�ને કરવા છે, પણ કોઈ �તનો માયાનો ગુણ રહેવા દેવો નથી. અને આ જ�મમાં સવ�
કસર ન ટળી તો બદિરકા�મમાં જઈને તપ કરીને સમ� વાસના બાળીને ભ�મ કરવી છે તથા �ેત�ીપમાં જઈને
િનર�મુ� ભેળા તપ કરીને સમ� વાસના બાળીને ભ�મ કરી નાંખવી છે, પણ ભગવાન િવના બી� કોઈ પદાથ�માં
�ીિત રહે એવું રહેવા દેવું નથી. માટે સવ� હિરભ� તથા સવ� મુિનમંડળ સાવધાન રહે�ો.” એટલી વાતા� કરીને
�ી�મહારાજ પોતાના ઉતારામાં પધાયા�.

31. 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
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
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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.”

32. ગઢડા મ�ય ૪૮ ( para.2)

અને સાધુ �ેમાનંદ �વામી ભગવાનના �યાનના અંગની ગરબીયો જ,ે ‘વંદુ સહ�નંદ રસ�પ અનુપમ સારને ર ેલોલ’
એ ગાવતા હતા. પછી �ાર ેગાઈ ર�ા �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “બહુ સારાં કીત�ન ગાયા; આ કીત�નને
સાંભળીને તો અમારા મનમાં એમ િવચાર થયો જ,ે ‘આવી રીતે એને ભગવાનની મૂિત�નું િચંતવન છે, માટે એ સાધુને તો
ઉઠીને સા�ાંગ દંડવત્ �ણામ કરીએ.’ અને જનેે આવી રીતે અંતઃકરણમાં ભગવાનનું િચંતવન થતું હોય ને એવી
વાસનાએ યુ� જો દેહ મૂકે તો તેને ફરીને ગભ�વાસમાં જવું પડે જ નિહ. અને એવી રીતે ભગવાનનું િચંતવન કરતા
�વતો હોય તો પણ એ પરમપદને પા�યો જ છે. અને જવેા �ેત�ીપમાં િનર�મુ� છે, તેવો જ એ પણ િનર�મુ� થઈ
ર�ો છે. અને દેહિ�યા તો યો�ય હોય એટલી સહેજ ેજ થાય છે. અને જનેે ભગવાનના �વ�પનું એવી રીતે િચંતવન
થાય છે, તે તો કૃતાથ� થયો છે ને તેને કાંઈ કરવું બાકી ર�ું નથી; અને જનેે ભગવાન િવના બી� પદાથ�નું િચંતવન કરતે
થકે દેહ પડશે, તેને કોિટ ક�પે દુઃખનો અંત આવતો નથી. માટે આવો અવસર આ�યો છે તેને પામીને ભગવાન િવના
બી� પદાથ�નું િચંતવન મૂકીને એક ભગવાનના �વ�પનું જ િચંતવન કરવું.

33. ગઢડા મ�ય ૪૮ ( para.3)

અને જો ભગવાનના �વ�પનું િચંતવન થઈ ન શકે તો પણ ધમ�, �ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તેણે યુ� એવા જ ેઆ સાધુ
તેને મ�યે પડી રહેવું. અને અમાર ેપણ એ જ અંતરમાં વાસના છે જ,ે ‘આ દેહને મૂકશું પછી કોઈ રીતનું જ�મ થવાનું
િનિમ� તો નથી, તો પણ અંતરમાં એમ િવચારીએ છીએ જ,ે જ�મ ધયા�નું કોઈક કારણ ઉ�પ� કરીને પણ સંતના
મ�યમાં જ�મ ધરવો,’ એમ જ ઈ�છીએ છીએ. અને જનેે એ કીત�નમાં ક�ું એવી રીતનું િચંતવન થતું હોય તે તો કાળ,
કમ� ને માયાના પાશ થકી મુકાયો છે; અને જનેે ઘેર એવા પુ�ષે જ�મ ધય� તેના માબાપ પણ કૃતાથ� થયા �ણવાં. અને
ભગવાન િવના બી� િવષયનું જ ેિચંતવન કર ેછે તે તો અિતશય ભૂ�યો �ણવો. અને �ી, પુ� ને ધનાિદક પદાથ� તે તો
જ ેજ ેયોિનમાં �ય છે, તે સવ�માં મળે છે; પણ આવા ��વે�ા સંતનો સંગ ને �ીવાસુદેવ ભગવાનનું સા�ા�કાર દશ�ન
ને િચંતવન તે તો અિતશય દુલ�ભ છે. માટે જમે િવષયી જનને પંચિવષયનું િચંતવન અંતઃકરણમાં થયા કર ેછે; તેમ જનેા
અંતરમાં અખંડ ભગવાનનું િચંતવન થયા કર ેએથી ઉપરાંત મનુ�ય દેહનો બીજો લાભ નથી. અને એ તો સવ�
હિરભ�માં મુિખયો છે. અને એ ભ�ને શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ; એ પંચિવષય હોય, તો પણ ભગવાન સંબંધી
જ હોય; અને તેના �વણ તે અખંડ ભગવાનની કથા સાંભળવાને ઈ�છે અને �વચા તે ભગવાનનો �પશ� કરવા ઈ�છે
અને ને� તે ભગવાન ને ભગવાનના સંતના દશ�ન કરવા ઈ�છે અને રસના તે ભગવાનના મહા�સાદના �વાદને ઈ�છે
અને નાિસકા તે ભગવાનને ચ�યાં જ ેપુ�પ તુલસી તેના સુગંધને ઈ�છે, પણ પરમે�ર િવના અ�ય વ�તુને સુખદાયી �ણે
જ નિહ. એવી રીતે જ ેવત� તે ભગવાનનો એકાંિતક ભ� કહેવાય.”

34. ગઢડા મ�ય ૫૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આજ તો અમા�ં જ ેરહ�ય છે તે તમને સવ�ને અમારા �ણીને કહીએ છીએ જ,ે જમે
નદીઓ સમુ�ને િવષે લીન થાય છે, અને જમે સતી ને પતંગ તે અિ��ને િવષે બળી �ય છે, અને જમે શૂરો રણને િવષે
ટુક ટુક થઈ �ય છે; તેમ એકરસ પિરપૂણ� એવું જ ે���વ�પ, તેને િવષે અમે અમારા આ�ાને લીન કરી રા�યો છે.
અને તે તજેોમય એવું જ ેઅ�ર��, તેને િવષે મૂિત�માન એવા તે પુ�ષો�મ ભગવાન ને તે ભગવાનના જ ેભ� તે
સંગાથે અખંડ �ીિત જોડી રાખી છે અને તે િવના કોઈ પદાથ�માં �ીિત નથી; એવું અમાર ેઅખંડ વત� છે. અને ઉપરથી
તો અમે અિતશય �યાગનો ફંૂફવાડો જણાવતા નથી, પણ �ાર ેઅમે અમારા અંતર સામું જોઈને બી� હિરભ�ના
અંતર સામું જોઈએ છીએ, �યાર ેમોટા મોટા પરમહંસ તથા મોટી મોટી સાં�યયોગી બાઈઓ એ સવ�ને કાંઈકે જગતની
કોરનો લોચો જણાય, પણ અમારા અંતરને િવષે તો �ારયે �વ��માં પણ જગતની કોરનો ઘાટ થતો નથી. અને
ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ની ભિ�માંથી અમને પાડવાને અથ� કોઈ સમથ� નથી; એમ જણાય છે. અને જ ેિદવસ
ભગવાનની �ાિ� નહોતી થઈ તે િદવસ પણ ભગવાનની શિ� જ ેકાળ, તે પણ આ �વનો નાશ કરી શ�ો નથી,
અને કમ� પણ નાશ કરી શ�ા નથી, અને માયા પણ પોતાને િવષે લીન કરી શકી નથી, અને હવે તો ભગવાન મ�યા છે,



8/5/2019 વાસના

localhost/save%5d/વાસના.php 12/16

માટે કાળ, કમ�, માયાનો શો ભાર છે ? એમ �ણીને એવી િહંમત બાંધી છે જ,ે ‘હવે તો ભગવાન ને ભગવાનના ભ�
િવના કોઈને િવષે �ીિત રાખવી નથી.’ અને જ ેઅમારી સોબત રાખશે તેના �દયમાં પણ કોઈ �તનો લોચો રહેવા
દેવો નથી. શા માટે જ,ે જનેે મારા જવેો અંતરનો �ઢાવ હોય તે સાથે જ અમાર ેબને છે. અને જનેા �દયમાં જગતનાં
સુખની વાસના હોય તે સંગાથે તો અમે હેત કરીએ તો પણ થાય નિહ. માટે જ ેિનવા�સિનક ભગવાનના ભ� હોય તે જ
અમને વહાલા છે. એ અમારા અંતરનું રહ�ય છે, તે ક�ું.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેપોતાના ભ�જનની િશ�ાને અથ�
વાતા� કરી.

35. ગઢડા મ�ય ૫૫ ( para.2)

પછી તે મુિન કીત�નભિ� કરી ર�ા, �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેું આજ જવેું અંગ હોય તેવું સ�સંગ થયા મોરે
પણ કાંઈક હોય ખ�ં; તે માટે આજ તો સવ� જનેું જવેું અંગ હોય તે તેવું કહો. તેમાં �થમ તો અમે અમા�ં જવેું અંગ છે,
તેવી વાતા� કહીએ છીએ તે સાંભળો જ,ે �ાર ેઅમાર ેબાળ અવ�થા હતી �યાર ેપણ દેવમંિદર હોય �યાં દશ�ને જવું,
કથાવાતા� સાંભળવી, સાધુનો સમાગમ કરવો, તીથ� કરવા જવું; એવી વાતા� ગમતી. અને �ાર ેઘર મૂકીને નીસયા� �યારે
તો વ� રાખવું પણ ગમતું નિહ અને વનમાં જ રહેવું ગમતું. અને બીક તો લેશમા� લાગતી જ નિહ અને વનને િવષે
મોટા મોટા સપ�, િસંહ, હાથી ઈ�યાિદક અનંત જનાવર દીઠામાં આ�યા, પણ કોઈ �કાર ેહૈયામાં મરવાની તો બીક જ
લાગતી નિહ; એવી રીતે મહાવનને િવષે સદા િનભ�ય રહેતા. પછી તીથ�ને િવષે ફરતા ફરતા �ીરામાનંદ �વામી પાસે
આ�યા અને પછી �ીરામાનંદ �વામી �ાર ેઅંતધા�ન થયા તે કેડે સ�સંગનું �ડંુ થવાને અથ� કાંઈક બીક રાખવા માંડી.
પણ અંતરમાં અખંડ િવચાર એવો રહે છે, જમે મનુ�યને મુવા ટાણે પથારી ઉપર સુવાય� હોય �યાર ેતે મનુ�યમાંથી
સહુને પોતાના �વાથ�ની વાસના ટળી �ય છે અને તે મરનારાને પણ સંસાર થકી મન ઉદાસ થઈ �ય છે; તેમનું તેમ
અમાર ેપોતાની કોરનું અને બી�ની કોરનું અંત અવ�થા જવેું સદા વત� છે. અને જટેલું માિયક પદાથ�મા� છે, તે સવ�
નાશવંત ને તુ�છ સરખું જણાયા કર ેછે, પણ એમ િવિ� નથી જણાતી જ,ે ‘આ સા� પદાથ� છે ને આ ભૂંડંુ પદાથ� છે.’
જટેલાં માિયક પદાથ�મા� છે, તે તો સવ� એક સરખા જણાય છે. જમે કાખના મુવાળા છે, તેમાં સારો કયો ને નરસો કયો
? તે તો સારો-નરસો સહુ એક પાડમાં છે; તેમ માિયક પદાથ� પણ સવ� સરખા છે. અને કાંઈક સા�-નરસું જ ેકહીએ
છીએ, તે તો ભગવાનના ભ�ને સા� લગાડવાને અથ� કહીએ છીએ જ,ે આ સા� ભોજન છે, આ સા� વ� છે, આ
સા� ઘરણેું છે, આ સા� ઘર છે, આ સા� ઘોડંુ છે, આ સારાં પુ�પ છે; તે ભ�ને સા� લાગે તે સા� કહીએ છીએ. અને
અમારી સવ� િ�યા છે, તે ભગવાનના ભ�ને અથ� છે, પણ પોતાના સુખને અથ� એકેય િ�યા નથી. અને ભગવાનના જે
એકાંિતક ભ� હોય તેનું જ ેમન તે ભગવાનના �વ�પનું જ િચંતવન કર ેઅને વાણી તે ભગવાનના યશને જ ગાય અને
હાથ તે ભગવાન કે ભગવાનના ભ�ની સેવા પિરચયા�ને જ કર ેઅને કાન તે અખંડ ભગવાનના યશને જ સાંભળે; એમ
ભગવાનની ભિ� �ણીને જ ેજ ેિ�યા કરીએ છીએ તે થાય છે, પણ એ ભગવાનની ભિ� િવના તો અમે સવ�
પદાથ�માંથી ઉદાસી છીએ. જમે કોઈક મોટો રા� હોય ને તેને એક જ દીકરો હોય, અને તે રા� સા�ય-િસ�ેર વષ�નો
થાય ને પછી તેનો દીકરો મરી �ય, �યાર ેતે રા�નું મન સવ� પદાથ�માંથી ઉદાસ થઈ �ય; તેમ અમાર ેપણ ખાતાં-
પીતાં, ઘોડે ચઢતાં, રા�-કુરા�પણામાં સવ� કાળે મન ઉદાસી જ રહે છે.

36. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.4)

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

37. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.7)

અને વળી આ �વનો તો એવો �વભાવ દેખાય છે જ,ે ‘�ાર ેગૃહ�થા�મમાં હોય �યાર ેસંસારનો �યાગ કરવો ગમે અને
�ાર ે�યાગ કર ેછે �યાર ેપાછા સંસાર સંબંધી સુખના ઘાટ થયા કર.ે’ એવી રીતે એ �વનો અવળો �વભાવ જણાય છે.
માટે જ ેભગવાનના �ઢ આિ�ત હોય તેને તો એવા અવળા �વભાવનો �યાગ કરીને ને પોતાના મનનું ગમતું સવ� મૂકીને
ભગવાનને ભજવા અને ભગવાન િવના બી� સવ� વાસનાને ટાળીને મરવું તે જ ઠીક છે. અને જનેે ભગવાનમાં
અિતશય �ીિત ન હોય, તેને તો આ�િન�ા જ િવચાર ેકરીને �ઢ કરવી. કેમ જ,ે જ ેભગવાનના ભ� હોય તેને કાં તો
આ�િન�ા �ઢ જોઈએ ને કાં તો ભગવાનને િવષે અિતશય �ઢ �ીિત જોઈએ. અને એ બે અંગમાંથી જનેે એકે અંગની
અિતશય �ઢતા ન હોય તેને તો જ ેઆ સ�સંગના િનયમ છે તેમાં �ઢપણે કરીને રહેવું, તો જ સ�સંગી રહેવાય; નિહ તો
સ�સંગ થકી બહાર પડી જવાય.

38. વરતાલ ૧૯ ( para.2)

પછી ઠાકોર�ની સં�યા આરતી થઈ રહી �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, ભગવાનની વાતા� કરીએ છીએ
જ,ે આ �વને �ાર ેભરતખંડને િવષે મનુ�યદેહ આવે છે �યાર ેભગવાનના અવતાર કાં ભગવાનના સાધુ; એ જ�ર
પૃ�વી ઉપર િવચરતા હોય, તેની જો એ �વને ઓળખાણ થાય તો એ �વ ભગવાનનો ભ� થાય છે. પછી એ
ભગવાનનો ભ� થયો તેને ભગવાન િવના બી� કોઈ પદાથ�ને િવષે �ીિત રાખવી ઘટે નિહ. શા માટે જ,ે ભગવાનના
ધામનું જ ેસુખ છે તેની આગળ માિયક પંચિવષયનું સુખ છે તે તો નરક જવેું છે અને જ ેનરકના કીડા છે તે તો નરકને
િવષે પરમ સુખ માને છે, પણ જ ેમનુ�ય હોય તે તો તે નરકને પરમ દુઃખદાયી �ણે છે. તેમ જનેે ભગવાનની ઓળખાણ
થઈ તે તો ભગવાનનો પાષ�દ થયો ને તેને ભગવાનનો પાષ�દ મટીને િવ�ાના કીડાની પેઠે માિયક પંચિવષયના સુખને
ઈ�છવું નિહ. અને જ ેભગવાનનો ભ� હોય તે તો જ ેજ ેમનોરથને કર ેતે સવ� સ�ય થાય છે. માટે ભગવાન િવના બી�
પદાથ�ને અણસમજણે કરીને જ ેઈ�છે છે એ જ એનો મોટો અિવવેક છે. તે સા� જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને તો ચૌદ
લોકના જ ેભોગસુખ છે તેને કાકિવ�ા તુ�ય ���ા જોઈએ અને મન-કમ�-વચને કરીને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને
િવષે જ �ઢ �ીિત કરી જોઈએ. અને એમ સમ�ું જોઈએ જ,ે ‘જ ેભગવાનનો ભ� હોય ને તેને જો કદાિચત્ ભગવાન
િવના બી� વાસના રહી ગઈ હોય, તો તે પણ ઈ��પદવીને પામે, કાં ��લોકને પામે પણ �ાકૃત �વની પેઠે
નરકચોરાશીમાં તો �ય જ નિહ. �યાર ેજ ેયથાથ� ભગવાનનો ભ� હોય તેનો જ ેમિહમા ને તેનું જ ેસુખ તે તો
વણ��યામાં જ કેમ આવે ?’ માટે ભગવાનનો ભ� હોય તેને તો ભગવાનમાં જ �ઢ �ીિત રાખવી.”

39. અમદાવાદ ૧ ( para.2)

તે સભામાં �ી�મહારાજ અંતર સામી �િ� કરીને િવરાજમાન હતા. પછી ને�કમળને ઉઘાડીને સવ� સામું જોયું. પછી
એમ બો�યા જ,ે “અમાર ેએક �યાનનાં અંગની વાતા� કરવી છે, તે વાતા� મો�ધમ�ને િવષે પણ કહી છે. અને જ ેમોટા
મોટા એ �યાને કરીને િસ�દશાને પા�યા છે તે પણ અમે ઘણાક દીઠા છે ને અમારા પણ અનુભવમાં એમ વત� છે જ,ે
અનંત �કારના �યાન છે, પણ જ ેઆ વાત કહેવી છે તેની બરોબર બીજંુ કોઈ �યાન થાય નિહ, જમે કોઈ ચમ�કારી મં�
હોય અથવા ચમ�કારી ઔષિધ હોય, તેમાં �વાભાિવક જ ચમ�કાર ર�ો છે, તેમ જ ેઆ �યાન અમાર ેકહેવું છે તે
�યાનમાં પણ એવો �વાભાિવક જ ચમ�કાર છે જ,ે ત�કાળ િસ�દશાને પામી �ય. હવે તે વાતા� કરીએ છીએ, એ જે
�યાનનો કરનારો છે તેને જમણા ને�માં સૂય�નું �યાન કરવું ને ડાબા ને�માં ચં�નું �યાન કરવું. એવી રીતે �યાન કરતા
કરતા સૂય� ને ચં�મા જવેા આકાશમાં છે તેવા ને તેવા જ ને�માં દેખાવા માંડે, �યાર ેજમણું ને� છે તે તપવા માંડે ને ડાબું
ને� છે તે ઠરવા માંડે, �યાર ેસૂય�ની ધારણા ડાબા ને�માં કરવી ને ચં�ની ધારણા જમણા ને�માં કરવી. એવી રીતે
ધારણા કરીને પછી સૂય�ને ને ચં�ને અંત��િ� કરીને �દયાકાશમાં જોયા કરવા અને જોનારો જ ેપોતાનો �વ તેના �પને
પણ દેખવું અને દેખનારો જ ે�વા�ા તેને િવષે પરમા�ાનું �યાન કરવું. પછી તેનું જ ેવાસનાિલંગ દેહ છે, તે જમે ર�ટનો
ફાળકો ફર ેતેમ આકાશને િવષે ફરતું જણાય. પછી એવી રીતે �યાન કરતા થકા ભગવાનનું જ ેિવ��પ છે તેનું દશ�ન
તેને થાય છે, ને તે �પને િવષે ચૌદે લોકની રચના છે તે દેખાઈ આવે છે. અને તે �વ�પ અિતશય મોટંુ પણ નથી
દેખાતું. જમે વટપ�શાયી ભગવાન એક વડના પ�માં નાના બાળક થઈને પોઢ�ા હતા અને તે જ ભગવાનના ઉદરને
િવષે માક� ડેય ઋિષએ સમ� ��ાંડ દીઠંુ. એવી રીતે ભગવાનનું �યાન કરતા થકા જટેલાં કાંઈ શા�માં પદાથ� ક�ા છે,



8/5/2019 વાસના

localhost/save%5d/વાસના.php 14/16

તે સવ� એની �િ�માં આવે છે, �યાર ેએના �વા�ાને િવષે જ ેકાંઈક નાિ�તક ભાગ ર�ો હોય તે મટી �ય છે અને તેનો
�વ અિત બિળયો થાય છે, અને જ ેજ ેશા�માં ક�ું છે, તે સવ� સ�ય છે. એવી એને �ઢ �તીિત આવે છે અને
અિણમાિદક અ� િસિ�ઓ તે પણ એ �યાનના કરનારાને આવીને હાજર થાય છે અને �ાં લગણ સૂય�ની ને ચં�ની
િકરણ પહોચંતી હોય �યાં લગી તેની �િ� પહોચંે એવી અનંત િસિ�ઓ �કટે છે, પણ પરમે�રનો ભ� છે માટે કોઈ
િસિ�ઓને �હણ કરતો નથી, કેવળ પરમે�રનું જ �યાન કર ેછે, �યાર ેએ �યાનનો કરનારો નારદ, સનકાિદક,
શુક�ના સરખી િસ�દશાને પામે છે. માટે અનંત �કારના �યાન છે, પણ ત�કાળ િસ�દશાને પમાડે એવું તો એ જ
�યાન છે.”

40. 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
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.”

41. ગઢડા અં�ય ૧૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજના ભ�ી� જ ેરઘુવીર�, તેમણે �� પૂ�ો જ,ે “જવેી ��ત અવ�થાને િવષે �વની િ�થિત છે,
તેવી �વ�� અવ�થાને િવષે કેમ રહેતી નથી ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�વ જવેો ��ત અવ�થામાં રહે છે
તેવો જ �વ�� અવ�થાને િવષે રહે છે. કેમ જ ે��ત અવ�થામાં જવેી વાસના હોય તેવી જ �વ�� અવ�થામાં �ફુર ેછે.”

42. ગઢડા અં�ય ૧૮ ( para.3)

પછી િનલ�ભાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ��ત અવ�થામાં તો કોઈ િદવસ દીઠાંય ન હોય ને સાંભ�યા પણ
ન હોય તેવા તેવા પદાથ� �વ��માં �ફુરી આવે છે; તેનું શું કારણ હશે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ન દીઠા હોય ને
ન સાંભ�યા હોય એવા જ ેપદાથ� �ફુર ેછે, તે તો પૂવ�જ�મના જ ેકમ�, તેની વાસનાએ કરીને �ફુર ેછે.”

43. ગઢડા અં�ય ૧૮ ( para.4)

પછી અખંડાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ! આ �વને પૂવ�જ�મના જ ેકમ� તે કમ�નું જોર ભગવાનનો ભ� થાય
તો પણ �ાં સુધી રહે છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ �વને �ાર ેસ�પુ�ષનો સંગ થાય છે �યાર ેજમે જમે
સમાગમ કરતો �ય તેમ તેમ પૂવ�કમ� સંબંધી જ ેવાસના તે જૂની થતી �ય. પછી એને જ�મમરણ ભોગવાવે એવી તે
વાસના રહે નિહ. જમે �ણ વષ�ની તથા ચાર વષ�ની જ ેજૂની ડાંગર થઈ, પછી તે જ�યામાં તો આવે ખરી પણ વાવે તો
ઊગે નિહ, તેમ પૂવ�કમ�ની વાસના છે તે �ણ� થાય �યાર ેજ�મમરણને ભોગવાવે એવી રહે નિહ. �યાર ેકોઈક એમ પૂછશે
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જ,ે ‘ વાસના �ણ� થઈ કેમ જણાય ?’ �યાં ��ાંત-જમે કોઈક પુ�ષો ઢાલો, તરવારો લઈને સામસામા લડાઈ કરતા
હોય, તે �ાં સુધી સામસામા એમ ને એમ ઊભા રહે �યાં સુધી એ બેયનું બળ બરોબર જણાય અને �ાર ેએક
જણાનો પગ પાછો હ�યો �યાર ેએ હાય� કહેવાય. તેમ ભગવાનનો જ ેભ� હોય તેને ભગવાન સંબંધી ને િવષય સંબંધી
જ ેસંક�પ તે �ાં સુધી તુ�યપણે વત�તા હોય �યાં સુધી એમ �ણવું જ,ે ‘ વાસના બળવાન છે.’ અને �ાર ેભગવાન
સંબંધી જ ેસંક�પ તે િવષય સંબંધી સંક�પને હઠાવી દે �યાર ેએમ �ણવું જ,ે ‘ વાસના �ણ� થઈ ગઈ છે.”

44. ગઢડા અં�ય ૨૦ ( para.2)

પછી દીનાનાથ ભ�ે �� પૂછયો જ,ે “હે મહારાજ ! કાળ તો ભગવાનની શિ� છે ને કમ� તો �વે કયા� હોય તે છે, પણ
�વભાવ તે વ�તુગ�યે શું હશે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�વે જ ેપૂવ�જ�મને િવષે કમ� કયા� છે, તે કમ� પિરપ�
અવ�થાને પામીને �વ ભેળા એકરસ થઈ ગયા છે. જમે લોઢાને િવષે અિ�� �વેશ થઈ �ય, તેમ પિરપ�પણાને
પામીને �વ સાથે મળી ર�ાં એવા જ ેકમ�, તેને જ �વભાવ કહીએ અને તેને જ વાસના તથા �કૃિત કહીએ.”

45. ગઢડા અં�ય ૨૦ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �વ સાથે એકરસપણાને પામી ર�ાં એવા જ ેકમ� એને જ
�વભાવ તથા વાસના કરીને કહો છો; એ વાસનાને ટા�યાનો શો ઉપાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ
વાસના ટા�યાનો ઉપાય તો આ�િન�ાએ સિહત �ીકૃ�ણભગવાનની ભિ� કરવી એ જ ભાસે છે. અને જો
આ�િન�ા િવના એકલી જ �ીકૃ�ણ ભગવાનની ભિ� હોય તો જમે ભગવાનમાં હેત કર ેતેમ બી� પદાથ�માં પણ હેત
થઈ �ય. માટે આ�િન�ા સિહત ભિ� કરવી એ જ વાસના ટા�યાનો ઉપાય છે અને આ�િન�ાવાળાને પણ જો
કોઈક ભૂંડા દેશકાળાિદકને યોગે કરીને અ�ાનીની પેઠે જ �ોભ થઈ આવે, પણ ઝાઝી વાર ટકે નિહ.”

46. ગઢડા અં�ય ૨૨ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “નરિસંહ મહેતા તો સખીભાવે �ીકૃ�ણ ભગવાનને ભજતા ને કેટલાક નારદાિદક
ભગવાનના ભ� છે તે તો દાસભાવે કરીને ભગવાનને ભજ ેછે. એ બે �કારના ભ�માં કેની ભિ� �ે� �ણવી ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “નરિસંહ મહેતા, ગોપીઓ ને નારદ-સનકાિદક એમની ભિ�માં બે �કાર નથી, એ તો
એક �કાર જ છે. અને દેહ તો પુ�ષનો ને �ીનો બેય માિયક છે ને નાશવંત છે; અને ભજનનો કરનારો જ ે�વા�ા તે
પુ�ષ પણ નથી ને �ી પણ નથી, એ તો સ�ામા� ચૈત�ય છે. તે દેહ મૂકીને ભગવાનના ધામમાં �ય છે �યાર ેજવેી
ભગવાનની મર� હોય તેવો તેનો આકાર બંધાય છે અથવા એ ભ�ને જવેો સેવાનો અવકાશ આવે તેવો આકાર
ધરીને ભગવાનની સેવા કર ેછે. અને જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને જમે ભગવાનમાં �ીિત હોય તેમ જ જો ધન, �ી
આિદક પદાથ�માં �ીિત થઈ �ય, તો એ ભગવાનનો �ઢ ભ� કહેવાય નિહ. અને પરમે�રનો ભ� થઈને ભિ�
કરતા થકા જ ેપાપ કર ેછે ને સ�સંગમાં જ કુ વાસના બાંધે છે, તે પાપ તો એને વ�લેપ થાય છે. અને કુસંગમાં જઈને
પર�ીનો સંગ કર ેતે થકી પણ સ�સંગમાં ભગવાનના ભ� ઉપર કુ�િ�એ જોવાયું હોય તો તેનું વધુ પાપ છે. માટે જનેે
ભગવાનમાં �ઢ �ીિત કરવી હોય તેને તો કોઈ �તનું પાપ પોતાની બુિ�માં રહેવા દેવું નિહ. શા માટે જ,ે સ�સંગી
હિરજન છે તે તો જવેા પોતાનાં મા, બેન કે દીકરી હોય તેવા છે. અને આ સંસારને િવષે અિતશય જ ેપાપી હોય તે
પોતાના ગો�ની �ીઓને િવષે કુ�િ� રાખે છે; માટે જ ેહિરજનને િવષે કુ�િ� રાખે તે અિતશય પાપી છે ને તેનો કોઈ
કાળે છૂટકો થાય નિહ. માટે જનેે રિસક ભ� થવું હોય તેને આવી �તનું પાપ તેનો �યાગ કરીને પછી રિસક ભ�
થવું.

47. ગઢડા અં�ય ૩૦ ( para.3)

અને વળી આ પાંચ વાતા�નું અમાર ેિન�યે િનરંતર અનુસંધાન રહે છે. તેમાં એક તો એમ જ,ે આપણે આ દેહને મૂકીને
જ�ર મરી જવું છે ને તેનો િવલંબ નથી જણાતો, એ તો એમ જ િન�ય જણાય છે જ,ે ‘આ ઘડી, આ �ણમાં આપણે
મરવું છે.’ ને સુખ-દુઃખ, રા�પો-કુરા�પો સવ� િ�યામાં એવી રીતે વત� છે; એવો વૈરા�ય ક�ો. અને બીજંુ એમ જ,ે
આપણે મરીશું તેમાં આટલું કામ તો આપણે કયુ� છે ને આટલું બાકી છે તે કરવું છે, એવું િનરંતર અનુસંધાન રહે છે. અને
�ીજંુ એમ જ,ે અમારા મનમાં પંચિવષયની વાસના ટળી ગઈ છે કે નથી ટળી ? અને એમ �ણું છંુ જ,ે ટળી તો ગઈ છે
�યાર ેતે તે િવષયની જ ેિ�યા તે કેમ થાય છે? �યાર ેરખે ન ટળી હોય ! એમ અણિવ�ાસનું િનરંતર અનુસંધાન રહે છે.
અને ચોથું એમ જ,ે મુ�ાનંદ �વામી આિદક મોટા મોટા સાધુ તથા બી� પણ મોટા મોટા હિરભ�; એ જ ેસવ� છે તેને
પંચિવષયની વાસના ટળી ગઈ છે કે નિહ ? અને આની વાસના ટળી છે, ને આને આની નથી ટળી. એમ સવ�ના �દય
સામું જોયા કરવું એમ અનુસંધાન રહે છે. અને પાંચમું એમ જ,ે જો હંુ મારા મનને ઉદાસી કરવા લાગું તો કોણ �ણે
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�ાંય જતું રહેવાય ને દેહ પડી �ય. માટે એમ �ણીએ છીએ જ,ે ‘મનને ઉદાસી ન કરવું.’ કેમ જ,ે ભલા અમાર ેયોગે
કરીને આ સવ� બાઈ-ભાઈ, પરમહંસ રા�પે બેઠાં ભગવદ્ ભિ� કર ેછે, તો એ ઠીક છે. અને ભગવદ્ ભિ�ને કરતા
દેખીને મનમાં બહુ રા�પો થાય છે જ,ે મરી તો સવ�ને જવું છે, પણ આવી રીતે ભિ� કરવી એ જ ��યાનો મોટો લાભ
છે. એમ િનરંતર અનુસંધાન રહે છે.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેપોતાના ભ�ની િશ�ાને અથ� પોતાનું વત�ન લઈને
વાતા� કરી ને પોતે તો સા�ાત્ �ીપુ�ષો�મનારાયણ છે.

48. ગઢડા અં�ય ૩૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજને શુકમુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાન િવના બી� માિયક પદાથ�મા�ને િવષે વાસના ન રહે ને
એક ભગવાનને િવષે જ વાસના રહે, તેના બે સાધન જણાય છે. એક તો ભગવાનને િવષે �ીિત ને બીજો �ાને સિહત
વૈરા�ય, એ બે સાધન છે. તે એ બે સાધન તો જનેે અિતશયપણે ન વત�તા હોય ને ભગવાનનો િન�ય ને િવ�ાસ તો
હોય, એવાને પણ એક ભગવાનની જ વાસના રહે, ને બી� પદાથ�ની વાસના ન રહે એવો �ીજો કોઈ ઉપાય છે ?”
�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ �� ખરો ને એ બે સાધને કરીને જ એક ભગવાનની વાસના રહે ને બી� પદાથ�ની
ન રહે તે ખ�ં. અને જો એ બે સાધન ન હોય તો એને ભગવાન િવના અ�ય પદાથ�ની વાસના ન ટળે. માટે �વતે
દુઃિખયો વત� ને ભગવાનનો િન�ય છે માટે મર ે�યાર ેએનું ક�યાણ ભગવાન કર.ે અને ભગવાન િવના અ�ય પદાથ�ની
વાસના ટા�યાના જમે એ બે સાધન છે તેમ �ીજંુ પણ એક છે. તે શું ? તો જનેા જવેા િનયમ ક�ા છે તેમાં સાવધાન પણે
વત�. તે િનયમ કયા ? તો એક તો �વધમ� સંબંધી િનયમ. તે કેમ ? તો જમે આ�િનવેદી સાધુ-��ચારીના િનયમ છે,
તેમ જ આ�િનવેદી ન હોય તો પણ �ીને ન જોવાનો િનયમ રાખે, તથા �ીની વાતા� ન સાંભળવાનો િનયમ રાખે.
એવી રીતે પંચિવષયના �યાગ સંબંધી િનયમને �ઢપણે સાવધાન થકો પાળે, તથા ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તેની
દેહે કરીને પિરચયા� કર,ે તથા ભગવાનની કથા સાંભળે ઈ�યાિદક નવ �કારની ભિ� સંબંધી જ ેિનયમ તેને પાળે, �યારે
એના મનમાં પણ શુભ સંક�પ થવા લાગે. એવી રીતે બે �કારના િનયમમાં જ ેવત� તો તેને વૈરા�ય ને ભગવાનને િવષે
�ીિત એ બે ન હોય તો પણ તે થાય ને અિતશય બિળયો થઈ �ય ને એને પદાથ�માં અશુભ વાસના ટળીને એક
ભગવાનની વાસના િદવસે િદવસે વૃિ� પામતી �ય છે.”

49. ગઢડા અં�ય ૩૫ ( para.4)

�યાર ેવળી શુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “જનેી જ ે�કૃિત હોય તેને ભગવાને તથા સાધુએ કોઈ િદવસ મરોડી ન હોય, �યાર ેતે
પોતાના મનમાં કેમ સમજ ેજ,ે ‘મારી �કૃિતને મરોડશે �યાર ેમા�ં ઠીક નિહ રહે ?’ કેમ જ,ે પોતે જ ેઅજમાવેલ વાતા� ન
હોય તેનો િવ�ાસ કેમ આવે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો પોતાના મનના જ ેસંક�પ તેની સામી �િ�
રાખે જ,ે ‘મારા મનમાં ભગવાન િવના બી� પંચિવષય સંબંધી ભોગ છે તેમાં શાની વાસના બળવાન છે ? ને
બળવાનપણે કયા િવષયનો સંક�પ થાય છે ?’ એમ િવચાર ેતો જવેો પોતે હોય તેમ માલુમ પડે, પણ બી� રીતે ન પડે.
અને �ાર ેએ િવચાર ે�યાર ેએમ િવચાર ેજ,ે ‘આ પદાથ�નો માર ેબળવાન ઘાટ છે ને તેમાં હંુ �વતુ� છંુ ને તેમાંથી �ારે
મને સાધુ મરોડશે �યાર ેમાર ેઠીક નિહ રહે.’ એમ એને પોતાનો િન�ય થાય. અને બળવાન �કૃિત હોય ને તદિપ જો
એની �કૃિતને ભગવાન તથા સાધુ કોઈ િદવસ મરોડે નિહ, તો તો એ પાર પડી �ય. ને જો મરોડે તો તો એનો ઠા રહે
નિહ. અંતે અિત મૂંઝાઈને િવમુખ થઈ �ય.”

50. ગઢડા અં�ય ૩૮ ( para.3)

અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “એક ��યાિદકનો લોભ તથા �ીને િવષે બેઠા-ઊ�યાની વાસના તથા
રસને િવષે િજ�ાની આસિ� તથા દેહાિભમાન તથા કુસંગીમાં હેત રહી �ય તથા સંબંધીમાં હેત હોય, એ છો વાનાં
જનેે હોય, તેને કોઈ િદવસ �વતે ને મરીને પણ, સુખ તો �ારયે થાય જ નિહ. માટે જનેે સુખ ઈ�છવું હોય તેને એવા
�વભાવ હોય તો ટાળવા. ને િનવૃિ�પર થવું ને બરોબિરયાની સોબત ન રાખવી, ને દેહાિભમાને રિહત ને વૈરા�યે યુ�
ને ભગવાનનું અ�પ વચન હોય તેમાં ફેર પડે તો તે મહ�વચનમાં ફેર પ�યો હોય તેમ માનતા હોય. એવા જ ેભગવદ્
ભ� મોટા સાધુ તે સંઘાથે પોતાના �વને જડી દેવો ને તેના વચનમાં મન, કમ�, વચને વત�વું. ને િવષયના સંબંધથી તો
છેટે જ રહેવું, પણ એનો સંબંધ પોતાના િનયમનો �યાગ કરીને થવા દેવો નિહ. ને જો િવષયનો સંબંધ કરવા માંડે તો
એનો ઠા રહે જ નિહ, એ િસ�ાંત વાતા� છે.”

(કુલ: 138)


