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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૩૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેઅણસમજુ હોય ને તેણે ભેખ લીધો હોય તો પણ તેને �ાં �ાં પોતાની જ�મભૂિમ
હોય તેને િવષે હેત ટળતું નથી,” એમ કહીને પછી પોતાના સાથળને િવષે નાનપણામાં ઝાડનો ખાંપો લા�યો હતો તે
સવ�ને દેખા�યો ને બો�યા જ,ે “આ િચ�ને �ાર ેઅમે દેખીએ છીએ �યાર ેતે ઝાડ ને તલાવડી સાંભરી આવે છે; માટે
જ�મભૂિમ તથા પોતાનાં સગાં સંબંધી તેને અંતરમાંથી િવસારી દેવા તે ઘણું કઠણ છે. માટે જનેે જનેે જ�મભૂિમ તથા
દેહના સંબંધી તે ન સાંભરતાં હોય તે બોલો, અને જ ેલાજ ેકરીને ન બોલે તેને �ી નરનારાયણના સમ છે.” પછી સવ�
મુિન જમે જનેે વત�તું હતું તેમ બો�યા. પછી તે સાંભળીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ેપોતાને આ�ા�પે માનીએ
�યાર ેતે આ�ાની જ�મભૂિમ કઈ ? ને તે આ�ાનું સગું કોણ? ને તે આ�ાની �ત પણ કઈ ? અને જો સગપણ લેવું
હોય તો પૂવ� ચોરાશી લાખ �તના દેહ ધયા� છે, તે સવ�નું સગપણ સરખું �ણવું અને તે સગાંનું ક�યાણ ઈ�છવું તો
સવ�નું ઈ�છવું અને આ મનુ�ય દેહમાં આ�યા �યાર ેચોરાશી લાખ �તના જ ેમાબાપ તે અ�ાને કરીને વીસયા� છે, તેમ
આ મનુ�ય શરીરના જ ેમાબાપ છે તેમને �ાને કરીને િવસારી દેવા. અને અમાર ેતો કોઈ સગાં સંબંધી સાથે હેત નથી
તથા અમારી સેવા કરતા હોય ને તેના �દયમાં જો પરમે�રની ભિ� ન હોય તો તે ઉપર હેત કરીએ તોય પણ ન થાય
અને જો નારદ� જવેો ગુણવાન હોય ને તેને ભગવાનની ભિ� ન હોય તો તે અમને ન ગમે અને જનેા �દયમાં
ભગવાનની ભિ� હોય ને એમ સમજતો હોય જ,ે ‘જવેા �ગટ ભગવાન પૃ�વી ઉપર િવરાજ ેછે અને જવેા તે ભગવાનના
ભ� ભગવાનની સમીપે િવરાજ ેછે તેવા ને તેવા જ �ાર ેઆ�યંિતક �લય થાય છે �યાર ેપણ રહે છે,’ અને ‘આ
ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તે સદા સાકાર જ છે’ એમ સમજતો હોય અને ગમે તેવા વેદાંતીના �ંથ સાંભળે પણ
ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને િનરાકાર સમજ ેજ નિહ અને એમ �ણે જ,ે ‘એ ભગવાન િવના બીજો કોઈ જગતનો
કતા� છે જ નિહ’ અને એમ �ણે જ,ે ‘ભગવાન િવના સૂકંુ પાંદડંુ પણ ફરવાને સમથ� નથી.’ એવી જનેે ભગવાનને િવષે
સાકારપણાની �ઢ �તીિત હોય ને તે જવેો-તેવો હોય તો પણ એ અમને ગમે છે. અને એને માથે કાળ, કમ� ને માયા તેનો
હુકમ નથી; અને જો એને દંડ દેવો હોય તો ભગવાન પોતે દે છે, પણ બી� કોઈનો એને માથે હુકમ નથી. અને એવી
િન�ા ન હોય ને તે જો �યાગ-વૈરા�યે યુ� હોય તો પણ તેનો અમારા અંતરમાં ભાર આવે નિહ. અને જનેા �દયમાં
ભગવાનની એવી િન�ા અચળ હોય ને તે ગમે તેટલા શા� સાંભળે અથવા ગમે તેનો સંગ કર ેતો પણ પોતાને જે
ભગવાનના સાકારપણાની િન�ા છે તે ટળે નિહ અને તજેના િબંબ જવેા િનરાકાર ભગવાનને કોઈ િદવસ સમજ ેજ
નિહ, એવી િન�ાવાળો જ ેસંત છે તેના પગની રજને તો અમે પણ માથે ચઢાવીએ છીએ અને તેને દુખવતા થકા મનમાં
બીએ છીએ. અને તેના દશ�નને પણ ઈ�છીએ છીએ અને એવી િન�ા િવનાના જ ે�વ છે તે પોતાના સાધનને બળે
કરીને પોતાનું ક�યાણ ઈ�છે છે, પણ એવા પરમે�રના �તાપે કરીને પોતાનું ક�યાણ ઈ�છતા નથી. એવા જે
જડમિતવાળા પુ�ષ છે તે તો જમે નાવ િવના પોતાના બાહુબળે કરીને સમુ� તરવાને ઈ�છે તેવા મૂખ� છે અને જ ેએવા
ભગવાનને �તાપે કરીને પોતાનું ક�યાણ ઈ�છે છે તે તો જમે નાવમાં બેસીને સમુ� તરવાને ઈ�છે એવા ડા�ા છે અને
એવા જ ેભગવાનના �વ�પના �ાનવાળા છે તે સવ� દેહને મૂકીને ભગવાનના ધામમાં ચૈત�યની જ મૂિત� થઈને
ભગવાનની હજૂરમાં રહે છે અને એવી િન�ા જનેે ન હોય ને તેણે બી� સાધન જો કયા� હોય તો તે બી� દેવતાના
લોકમાં રહે છે. અને જ ેએવા યથાથ� ભગવાનનાં ભ� છે તેનું દશ�ન તો ભગવાનના દશ�નતુ�ય છે અને એનાં દશ�ને
કરીને અનંત પિતત �વનો ઉ�ાર થાય છે એવા એ મોટા છે.” એવી રીતે વાતા� કરીને �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “કીત�ન
બોલો.”

2. ગઢડા �થમ ૩૯ ( para.2)

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

3. ગઢડા �થમ ૪૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે”��-ઉ�ર કરો.” પછી નૃિસંહાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ‘एकोऽहं ब��ां
�जायेय’ એ જ ે�ુિત તેનો જ ેઅથ� તેને જગતમાં જ ેકેટલાક પંિડત છે તથા વેદાંતી છે તે એમ સમજ ેછે જ,ે ‘�લયકાળને
િવષે જ ેએક ભગવાન હતા તે જ પોતાની ઈ�છાએ કરીને સૃિ�કાળે સવ� �વ-ઈ�ર �પે થયા છે.’ તે એ વાતા� તો મૂખ�
હોય તેના મા�યામાં આવે ને અમાર ેતો તમારો આશરો છે એટલે એ વાતની ઘેડ બેસતી નથી અને અમે તો એમ
સમ�એ છીએ જ,ે ભગવાન તો અ�યુત છે, તે �યવીને �વ ઈ�ર�પે થાય નિહ; માટે એ �ુિતનો જ ેઅથ� તે તો તમે
કહો તો યથાથ� સમ�ય.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ �ુિતનો અથ� તો એ સવ� કર ેછે એમ નથી. એનો અથ� તો
બી� રીતે છે, તે વેદ�તુિતના ગ�માં ક�ો છે જ,ે “�कृतिविच�योिनषु िवषि�व हेतुतया
तरतमत�का�नलव�कृतानुकृितः” એનો અથ� એમ છે જ,ે ‘પુ�ષો�મ ભગવાને પોતે કરી એવી જ ેનાના �કારની
યોિનઓ તેમને િવષે કારણપણે અંતયા�મી�પે કરીને �વેશ કરીને �યૂનાિધકભાવે �કાશ કર ેછે.’ તેની િવગિત જ,ે
અ�રાતીત એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે સૃિ� સમયને િવષે અ�ર સામી �િ� કર ેછે �યાર ેતે અ�રમાંથી પુ�ષ �ગટ
થઈ આવે છે. પછી તે પુ�ષો�મ જ ેતે અ�રમાં �વેશ કરીને પુ�ષને િવષે �વેશ કર ેછે ને પુ�ષ�પે થઈને �કૃિતને �ેર ે
છે, એવી રીતે જમે જમે પુ�ષો�મનો �વેશ થતો ગયો તેમ તેમ સૃિ�ની �વૃિ� થઈ. અને પછી તે �કૃિત-પુ�ષથકી
�ધાનપુ�ષ થયા અને તે �ધાનપુ�ષથકી મહ��વ થયું ને મહ��વ થકી �ણ �કારનો અહંકાર થયો ને અહંકારથી
ભૂત, િવષય, ઇિ��યો, ભગવદ્ ગીતાઅંતઃકરણ અને દેવતા તે થયા ને તે થકી િવરાટપુ�ષ થયા ને તેની નાિભકમળમાંથી
��ા થયા ને તે ��ાથકી મરી�યાિદક ��પિત થયા ને તે થકી ક�યપ��પિત થયા ને તે થકી ઈ��ાિદક દેવતા થયા
ને દૈ�ય થયા અને �થાવર જંગમ સવ� સૃિ� થઈ અને પુ�ષો�મ ભગવાન જ ેતે એ સવ�માં કારણપણે અંતયા�મી�પે
�વેશ કરીને ર�ા છે, પણ જવેા અ�રમાં છે તેવી રીતે પુ�ષ-�કૃિતમાં નથી ને જવેા પુ�ષ-�કૃિતમાં છે તેવા
�ધાનપુ�ષમાં નથી ને જવેા �ધાનપુ�ષમાં છે તેવા મહ��વાિદક ચોિવશ ત�વમાં નથી. ને જવેા ચોિવશ ત�વમાં છે
તેવા િવરાટપુ�ષમાં નથી ને જવેા િવરાટપુ�ષમાં છે તેવા ��ામાં નથી ને જવેા ��ામાં છે તેવા મરી�યાિદકમાં નથી
ને જવેા મરી�યાિદકમાં છે તેવા ક�યપમાં નથી ને જવેા ક�યપમાં છે તેવા ઈ��ાિદક દેવતામાં નથી ને જવેા ઈ��ાિદક
દેવતામાં છે તેવા મનુ�યમાં નથી ને જવેા મનુ�યમાં છે તેવા પશુ-પ�ીમાં નથી, એવી રીતે પુ�ષો�મ ભગવાન જ ેતે
તારત�યતાએ સવ�માં કારણપણે અંતયા�મી�પે કરીને ર�ા છે. જમે કા�ને િવષે અિ�� ર�ો છે તે મોટા કા�માં મોટો
અિ�� ર�ો છે ને લાંબા કા�માં લાંબો અિ�� ર�ો છે ને વાકાં કા�માં વાંકો અિ�� ર�ો છે, તેમ એ પુ�ષો�મ ભગવાન
છે તે જ ે�ાર ેજટેલું કાય� કરાવવું હોય તેને િવષે તેટલી સામથ�એ યુ� થકા રહે છે અને અ�ર ને પુ�ષ-�કૃિત આિદ
સવ�ને િવષે પુ�ષો�મ ભગવાન અંતયા�મી�પે ર�ા છે પણ પા�ની તારત�યતાએ કરીને સામથ�માં તારત�યપણું છે.
એવી રીતે એક પુ�ષો�મ ભગવાન છે તે અંતયા�મી�પે કરીને એ સવ�ને િવષે �વેશ કરીને ર�ા છે પણ �વ-
ઈ�રપણાને પોતે પામીને બહુ�પે નથી થયા, એવી રીતે એ �ુિતનો અથ� સમજવો.”

4. ગઢડા �થમ ૪૨ ( para.2)
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અને તે સભાને િવષે કોઈક વેદાંતી �ા�ણો પણ આવીને બેઠા હતા તેને જોઈને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વેદાંત
શા�ને જ ેજ ેભણે છે તથા સાંભળે છે તે એમ કહે છે જ,ે ‘િવિધિનષેધ તો િમ�યા છે અને િવિધિનષેધે કરીને પમાય એવા
જ ે�વગ� ને નરક તે પણ િમ�યા છે, અને તેને પામનારો જ ેિશ�ય તે પણ િમ�યા છે અને ગુ� પણ િમ�યા છે; અને એક
�� જ સભર ભય� છે તે સ�ય છે.’ એવી રીતે જ ેકહે છે તે શું સમ�ને કહેતા હશે ? અને સવ� વેદાંતીના આચાય� જે
શંકરાચાય�, તેણે તો પોતાના િશ�યને દંડ-કમંડલું ધારણ કરા�યા અને એમ ક�ું જ,ે ‘ભગવદ્ ગીતા ને િવ�ણુસહ�
નામનો પાઠ કરવો તથા િવ�ણુનું પજૂન કરવું અને જનેે ઝાઝા ચોમાસાં થયા હોય તેનું થોડા ચોમાસાંવાળાએ વંદન
કરવું અને સારો પિવ� �ા�ણ હોય તેના ઘરની જ િભ�ા કરવી.’ એવી રીતે જ ેિવિધિનષેધનું �િતપાદન કયુ�, તે શું
એને યથાથ� �ાન નિહ હોય ? અને જ ેહમણાંના �ાની થયા તેમણે િવિધિનષેધને ખોટા કરી ના�યા, તે શું શંકરાચાય�
કરતા એ મોટા થયા ? માટે એ તો એમ જણાય છે જ,ે એ તો કેવળ મૂખા�ઈમાંથી બોલે છે અને િવિધિનષેધ શા�માં
ખોટા ક�ા છે તે તો એમ ક�ા છે, જમે કોઈ મોટંુ વહાણ હોય અને તે વહાણ મહાસમુ�ને િવષે એક વષ� સુધી ચા�યું
�ય છે તેને આગલો કાંઠો પણ દે�યામાં આવે નિહ અને પાછલો કાંઠો પણ દે�યામાં આવે નિહ અને તે બે કાંઠા ઉપર
જ ેમોટા મોટા પવ�ત તે પણ દે�યામાં આવે નિહ; તો ઝાડવાં તથા મનુ�ય તે તો �ાંથી દે�યામાં આવે ? અને �ાં દેખે
�યાં એકલું જળ જ દેખાય પણ જળ િવના બીજો કોઈ આકાર દે�યામાં આવે નિહ અને ઊંચું જુવે તો મોટી મોટી
સમુ�ની લહેયુ� ઉઠતી હોય. માટે ઊંચું પણ જળ જ જણાય, �યાર ેતે વહાણને િવષે બેઠા એવા જ ેપુ�ષ તે એમ કહે જ,ે
‘એકલું જળ જ છે બીજંુ કાંઈ નથી.’ એ ��ાંતનો િસ�ાંત એ છે જ,ે જનેે ���વ�પને િવષે િનિવ�ક�પ િ�થિત થઈ હોય
તે એમ બોલે જ,ે ‘એક �� જ છે અને તે િવના બીજંુ જ ે�વ, ઈ�ર અને માયા; એ આિદક સવ� તે િમ�યા છે.’ અને
તેના વચન શા�માં લખાણાં હોય તેને સાંભળીને પોતાને તો એવી િ�થિત ન થઈ હોય તો પણ િવિધિનષેધને ખોટા કહે
છે અને �ીની શુ�ૂષા કર ેને છોકરાની શુ�ૂષા કર ેઅને જટેલો સંસારનો �યવહાર હોય તે સવ�ને તો સાચો �ણીને
સાવધાન થઈને કર ેછે અને શા�ે �િતપાદન કયા� એવા જ ેિવિધિનષેધ તેને ખોટા કહે છે, એવા જ ેઆ જગતને િવષે
�ાનના કથનારા છે તેને તો મહાઅધમ �ણવા ને નાિ�તક �ણવા અને શંકરાચાય� તો �વના હૈયામાં નાિ�તકપણું
આવી �ય તેની બીકે કરીને ‘भज गोिव�ं भज गोिव�ं गोिव�ं भज मूढमते !’ એ આિદક ઘણાક િવ�ણુના �તો� કયા�
છે તથા િશવ� તથા ગણપિત તથા સૂય� એ આિદક જ ેઘણાક દેવતા તેના �તો� કયા� છે. જનેે સાંભળીને સવ� દેવતા
સ�ય ભાસે એવો આશય �ણીને શંકરાચાય� સવ� દેવતાના �તો� કયા� છે. અને આજના જ ે�ાની થયા તે તો સવ�ને
ખોટા કરી નાખે છે અને વળી એમ કહે છે જ,ે ‘�ાની તો ગમે તેવું પાપ કર ેતો પણ કાંઈ અડતું નથી.’ તે મૂખ�પણામાંથી
કહે છે અને જટેલા �યાગી પરમહંસ થયા તે સવ�ને િવષે જડભરત �ે� છે અને જટેલાં પુરાણમા� તથા વેદાંતના �ંથ તે
સવ�ને િવષે જડભરતની વાતા� લખાણી છે. એવા મોટા જ ેજડભરત તે પૂવ�જ�મમાં ઋષભદેવ ભગવાનના પુ� હતા અને
રા�નો �યાગ કરીને વનમાં ગયા હતા. તેને દયાએ કરીને પણ જો મૃગ સંગાથે �ીિત થઈ તો તેનો દોષ લા�યો ને
પોતાને મૃગનો જ�મ લેવો પ�યો અને મૃગના સરખા ચાર પગ ને ટંૂકી પૂછડી ને માથે નાની િશંગિડયો એવો આકાર
પોતાને �ા� થયો. અને પરમા�ા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન તેની સંગાથે �જની ગોપીઓએ કામબુિ�એ કરીને �ીિત કરી
તો પણ સવ� ભગવાનની માયાને તરી ગઈયો ને પોતે ગુણાતીત થઈને િનગુ�ણ એવું જ ેભગવાનનું અ�રધામ તેને
પાિમયો. તેનું કારણ એ છે જ,ે �ીકૃ�ણ ભગવાન પોતે સા�ાત્ પુ�ષો�મ ગુણાતીત િદ�યમૂિત� હતા, તો તે સંગાથે
ગોપીઓએ �ણે અ�ણે �ીિત કરી તો પણ તે ગોપીઓ ગુણાતીત થઈયો અને ભરત�એ દયાએ કરીને મૃગલામાં
�ીિત કરી તો પોતે મૃગલું થયા, માટે ગમે તેવા મોટા હોય તેનું પણ કુસંગે કરીને તો ભૂંડંુ જ થાય છે અને ગમે તેવો પાપી
�વ હોય ને તે જો સ�ય�વ�પ એવા જ ેભગવાન તેનો �સંગ કર ેતો પરમ પિવ� થઈને અભયપદને પામે. અને જો
�ીકૃ�ણ ભગવાન પોતે ગુણાતીત ન હોત તો એના ભ� જ ેગોપીઓ તે ગુણાતીતપણાને ન પામત અને જો ગુણાતીત
પદને પાિમયો તો �ીકૃ�ણ ભગવાન ગુણાતીત કૈવ�ય િદ�યમૂિત� જ છે અને વેદાંતી કહે છે જ,ે ‘સવ�� �� સભર ભય�
છે’ �યાર ેજમે ગોપીઓેએ �ીકૃ�ણ ભગવાનને િવષે �ીિત કરી તેમ જ સવ� �ીઓે પોતપોતાના ધણીને િવષે �ીિત કર ેછે
તથા સવ� પુ�ષ પોતાની �ીઓેને િવષે �ીિત કર ેછે તો પણ તેમને ગોપીઓેના જવેી �ાિ� થતી નથી. તેમને તો ઘોર
નરકની �ાિ� થાય છે, માટે જ ેિવિધિનષેધ છે તે સાચા છે પણ ખોટા નથી અને જ ેએ િવિધિનષેધને ખોટા કર ેછે તે તો
નારકી થાય છે.” એમ વાતા� કરીને �ી�મહારાજ ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

5. ગઢડા �થમ ૪૫ ( para.2)

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

6. ગઢડા �થમ ૪૬ ( para.2)

તે સમે ભ� માહે�ર નામે વેદાંતી �ા�ણ હતો તેણે �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “સમાિધને િવષે સવ� લીન થાય છે
�યાર ેઆકાશ કેવી રીતે લીન થાય છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આકાશનું �પ અમે �ડે �કાર ેકરીએ તે તમે
સવ� સાવધાન થઈને સાંભળો જ,ે આકાશ તે અવકાશને કહીએ અને જ ેજ ેપદાથ� રહે છે. તે અવકાશમાં જ રહે છે અને
તે પદાથ�માં પણ આકાશ �યાપીને રહે છે અને એવું કોઈ પદાથ� નથી જ,ે જનેે િવષે આકાશ ન હોય, કેમ જ ેપૃ�વીની
એક રજ અિત ઝીણી હોય તેને િવષે પણ આકાશ છે અને તે એક રજના કોટાનકોિટ કટકા કરીએ તો પણ તેને િવષે
આકાશ છે, માટે આકાશની �િ�એ �ાર ેજોઈએ �યાર ેપૃ�વી આિદક ચાર ભૂત દેખાતા નથી એકલો આકાશ જ
દેખાય છે. તે આકાશ સવ�નો આધાર છે અને �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ; એ જ ે�ણ શરીર તે આકાશને િવષે છે; અને આ
��ાંડ છે તે પણ આકાશને િવષે ર�ું છે. અને ��ાંડનું કારણ જ ે�કૃિત ને પુ�ષ તે પણ આકાશને િવષે છે. એવો જે
આકાશ તે �કૃિતપુ�ષ અને તેનું કાય� િપંડ-��ાંડ એ સવ�ને માંહી પણ ર�ો છે ને સવ�નો આધાર થઈને બહાર પણ
ર�ો છે. એવો જ ેએ આકાશ તે તો સુષુિ�ને િવષે અથવા સમાિધને િવષે લીન થતો નથી. અને કોઈ કહેશે જ,ે
‘આકાશાિદક પંચભૂત તો તમોગુણથી ઉપ�ા છે, તે આકાશ પુ�ષ અને �કૃિતનો આધાર કેમ કહેવાય ? ને સવ�માં
�યાપક કેમ કહેવાય ?’ તો એનો ઉ�ર એ છે જ,ે �કૃિતમાં જો અવકાશ�પ આકાશ ન હોય તો જમે વૃ�માંથી ફળ-
પુ�પાિદક બહાર નીસર ેછે અને જમે ગાયના પેટમાંથી વાછ�ં બહાર નીસર ેછે તેમ �કૃિતમાંથી મહ��વ નીસર ેછે તે
કેમ નીસર ે? માટે �કૃિતને િવષે આકાશ ર�ો છે અને મહ��વમાંથી અહંકાર નીસર ેછે માટે મહ��વમાં આકાશ ર�ો
છે અને અહંકારમાંથી �ણ ગુણ નીસર ેછે માટે અહંકારને િવષે આકાશ ર�ો છે અને તમોગુણમાંથી આકાશ આિદક
પંચભૂત નીસર ેછે માટે તમોગુણને િવષે પણ આકાશ ર�ો છે અને તમોગુણમાંથી જ ેઆકાશ નીસર ેછે તે આકાશ તો
તમોગુણનું કાય� છે અને િવકારવાન છે અને સવ�નો આધાર જ ેઆકાશ છે તે િનિવ�કારી છે, ને અનાિદ છે અને એવો
સવા�ધાર જ ેઆકાશ છે તે આકાશને �� કહીએ, િચદાકાશ કહીએ અને એ આકાશને િવષે પુ�ષ ને �કૃિત તે સંકોચ
અવ�થાને અને િવકાસ અવ�થાને પામે છે. કેવી રીતે? તો �ાર ેપુ�ષ �કૃિત સામું જુએ છે �યાર ેજમે �ી-પુ�ષ થકી
સંતાનની ઉ�પિ� થાય છે તેમ પુ�ષ જ ેપિત ને �કૃિત�પ જ ે�ી તે થકી મહ��વાિદક સંતાન ઉ�પ� થાય છે. એવી
રીતે જ ેએ �કૃિત તે ચોિવશ ત�વ�પે ને િપંડ ��ાંડ�પે થાય છે, એ �કૃિતની િવકાસ-અવ�થા છે અને જટેલાં �કૃિતન
કાય� છે તેને િવષે પુ�ષ પોતાની શિ�એ કરીને �યાપકપણે રહે છે તે પુ�ષની િવકાસ અવ�થા છે અને �ાર ેકાળે
કરીને �કૃિતનું કાય� સવ� નાશ પામી �ય છે અને �કૃિત પણ પુ�ષના અંગમાં લીન જવેી રહે છે એ �કૃિતની સંકોચ-
અવ�થા છે. અને પુ�ષ પણ �કૃિતના કાય� સવ� નાશ પા�યા �યાર ેપોતાને �વ�પે ર�ો, એ પુ�ષની સંકોચ-અવ�થા
છે. જમે કાચબો છે તે �ાર ેિવકાસને પામે છે �યાર ેપોતાના અંગ સવ� બહાર કાઢે છે અને �ાર ેસંકોચને પામે છે �યારે
સવ� પોતાના અંગ તાણી લે છે ને �ંઢ મૂંઢ થઈ રહે છે, તેમ પુ�ષ-�કૃિતની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે. અને એ �કૃિત ને
�કૃિતના કાય�ને િવષે અ�વય-�યિતરકેપણું પુ�ષનું જ છે, પણ સવ�નો આધાર એવો િચદાકાશ તેનું નથી. કેમ જ,ે જે
સવા�ધાર હોય તે કોણ થકી �યિતરકે હોય ? તે તો સદા સવ�માં ર�ો જ હોય. અને આ ��ાંડ છે તેને ચાર ેકોર
લોકાલોક પવ�ત છે તે ગઢની પેઠે ર�ો છે અને તે લોકાલોકની બહાર તે અલોક છે અને તે અલોકથી પર સ� આવરણ
છે અને તેથી પર એકલું અંધા�ં છે અને તે અંધારાથી પર �કાશ છે તે �કાશને િચદાકાશ કહીએ. તેમ જ ઊંચું પણ
��લોક સુધી કહેવાય અને તેની ઉપર સ� આવરણ છે અને તે આવરણને પાર અંધકાર છે અને અંધકારને પાર
�કાશ છે તે �કાશને િચદાકાશ કહીએ અને તેમ જ હેઠે પણ સ� પાતાળ સુધી કહેવાય ને તેથી હેઠાં સ� આવરણ છે
ને તેથી હેઠંુ અંધકાર છે તેથી હેઠો �કાશ છે. તે �કાશને િચદાકાશ કહીએ. એવી રીતે ��ાંડની ચાર ેપાસે િચદાકાશ છે
અને ��ાંડની માંહી પણ છે અને એવો જ ેએ સવા�ધાર આકાશ છે તેને આકાર ેજનેી �િ� વત�તી હોય તેને દહરિવ�ા
કહીએ અને અિ�િવ�ા આિદક ઘણીક �કારની ��િવ�ા કહી છે તે માંહેલી એ પણ એક ��િવ�ા છે, અને એ
િચદાકાશ છે તે અિત �કાશવાન છે અને તે િચદાકાશ અનાિદ છે ને તેની ઉ�પિ�-િવનાશ નથી અને જ ેઆકાશની
ઉ�પિ� અને િવનાશ ક�ો છે તે આકાશ તો તમોગુણનું કાય� છે અને અંધકાર�પ છે તેની લીનતા થાય છે પણ સવ�નો
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આધાર એવો જ ેિચદાકાશ તેની તો લીનતા થતી નથી, એવી રીતે તમારા ��નો ઉ�ર કય�; હવે તેમાં કોઈને શંકા રહી
હોય તો પૂછો.” પછી તે વેદાંતી �ા�ણ તથા સવ� હિરજન બો�યા જ,ે “હવે કોઈને લેશમા� સંશય નથી.”

7. 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�ક વેદાંતી 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�ક
વેદાંતીનો 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.”

8. ગઢડા �થમ ૫૨ ( para.2)

પછી તે કથામાં એમ આ�યું જ,ે સાં�ય, યોગ, વેદાંત અને પંચરા�; એ ચાર શા�ે કરીને જ ેભગવાનના �વ�પને સમજ,ે
તે પૂરો �ાની કહેવાય. �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એ ચાર શા�ે કરીને ભગવાનને કેમ �ણવા
? અને એ ચાર શા�ે કરીને જ ેભગવાનને ન �ણે તેમાં શી �યૂનતા રહે છે ? તે કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“જ ેસાં�યશા� છે તે ભગવાનને પંચિવશમા કહે છે અને ચોિવશ ત�વ જમે ભગવાન િવના કાંઈ કરવાને સમથ� નથી
થતા તેમ �વ, ઈ�ર પણ ભગવાન િવના કાંઈ કરવાને સમથ� નથી, માટે એને પણ ચોિવશ ત�વ ભેળા જ ગણે છે અને
�વ, ઈ�ર ેસિહત એવા જ ેચોિવશ ત�વ તેને �ે� કહે છે ને પંચિવશમા જ ેભગવાન તેને �ે�� કહે છે. અને યોગશા�
છે તે ભગવાનને છવીશમા કહે છે ને મૂિત�માન કહે છે ને �વ, ઈ�રને પંચિવશમા કહે છે ને ચોિવશ ત�વને પૃથક્ કહે
છે, ને એ ત�વથી પોતાના આ�ાને પૃથક્ સમ�ને ભગવાનનું �યાન કરવું એમ કહે છે. અને વેદાંતશા� છે તે
ભગવાનને સવ�કારણ, સવ��યાપક, સવા�ધાર, િનગુ�ણ, અ�તૈ, િનરંજન અને કતા� થકા અકતા� ને �ાકૃત િવશેષણે રિહત
ને િદ�ય િવશેષણે સિહત એમ કહે છે. અને પંચરા�શા� છે તે ભગવાનને એમ કહે છે જ,ે ‘એક જ ે�ીકૃ�ણ
પુ�ષો�મનારાયણ છે તે જ વાસુદેવ, સંકષ�ણ, અિન��, ��ુ��; એ ચતુ�યૂ�હ�પે થાય છે ને પૃ�વીને િવષે અવતારનું
ધારણ કર ેછે અને તેને િવષે જ ેનવ �કારની ભિ�ને કર ેછે, તેનું ક�યાણ થાય છે.’ એવી રીતે એ ચાર શા� ભગવાનને
કહે છે, તેને યથાથ� સમજ ે�યાર ેપૂરો �ાની કહેવાય. અને જો બી� �ણ શા�ને મૂકીને એક સાં�ય શા�ે કરીને જ
ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એ બાધ આવે જ,ે ‘સાં�ય શા�માં �વ-ઈ�રને ત�વથી નોખા નથી ક�ા. તે �ારે
ત�વનો િનષેધ કરીને ત�વથી પોતાના �વા�ાને નોખો સમજ ે�યાર ેપંચિવશમો પોતાનો �વા�ા સમ�ય પણ
ભગવાન ન સમ�ય.’ અને જો એકલે યોગશા�ે કરીને જ ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એ દોષ આવે જ,ે ‘યોગશા�ે
ભગવાનને મૂિત�માન ક�ા છે, તેને પિરિછ� સમજ ેપણ સવા�તયા�મી અને પિરપૂણ� એવા ન સમજ.ે’ અને જો એક
વેદાંતશા�ે કરીને જ ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એ દોષ આવે જ,ે ‘જ ેભગવાનને સવ�કારણ, સવ��યાપક અને
િનગુ�ણ ક�ા છે તેને િનરાકાર સમજ,ે પણ �ાકૃત કર ચરણાિદકે રિહત અને િદ�ય અવયવે સિહત એવો સનાતન જે
ભગવાનનો આકાર છે તેને ન સમજ.ે’ અને જો એકલે પંચરા� શા�ે કરીને જ ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એવો
દોષ આવે જ,ે ‘જ ેભગવાનના અવતારને િવષે ભિ� કહી છે તેને િવષે મનુ�યભાવ આવે તથા એકદેશ�થપણું સમ�ઈ
�ય, પણ સવા�તયા�મીપણું ને પિરપૂણ�પણું ન સમ�ય.’ માટે એ સવ� શા�ે કરીને જો ભગવાનને ન સમજ ેતો આવા
દોષ આવે છે. અને જો એ સવ� શા�ે કરીને સમજ ેતો જ ેએક એક શા�ની સમજણે કરીને દોષ આવે છે તે બી�
શા�ની સમજણે કરીને ટળી �ય છે, માટે એ ચાર ેશા�ે કરીને જ ેસમજ ેતે પિરપૂણ� �ાની કહેવાય. અને જો એ
ચારમાંથી એકને મૂકી દે તો પોણો �ાની કહેવાય ને બેને મૂકી દે તો અધ� �ાની કહેવાય ને �ણેને મૂકી દે તો પા �ાની
કહેવાય ને ચારનેે મૂકીને જ ેપોતાની મનની ક�પનાએ કરીને ગમે તેવી રીતે શા�ને સમ�ને વત� છે અને તે જો વેદાંતી
છે અથવા ઉપાસનાવાળો છે તે બેય ભૂલા પ�યા છે પણ ક�યાણનો માગ� એ બેમાંથી કોઈને જ�યો નથી. માટે એ
વેદાંતી તે દંભી �ાની છે અને એ ઉપાસનાવાળો તે પણ દંભી ભ� છે.”

9. લોયા ૭ ( para.5)
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�યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ પૂછયું જ,ે “એવી રીતે દેખાતું તો ન હોય ને અંતઃકરણમાં તો એવી રીતની �ઢ આંટી હોય તેને
પિરપૂણ� �ાન કહેવાય કે નિહ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે અંધા�ં ઘર હોય ને તેમાં કોઠી તથા થાંભલા
ર�ાં હોય તેને દેખે છે તો પણ યથાથ� દે�યા ન કહેવાય. તેમ પુ�ષો�મ ભગવાનને િવષે જડ-િચત્ �કૃિત રહી છે ને એ
�કૃિતને િવષે પોતે ર�ા છે તેને અનુમાને કરીને �ણે છે, પણ જો દે�યામાં નથી આવતું તો પિરપૂણ� �ાની ન કહેવાય.
અને જો એને એવી આંટી ઠાવકી છે તો કાંઈક એને અલૌિકકપણું જણાયું જોઈએ, નિહ તો જણાશે. અને િનઃસંદેહ
એવી આંટી છે ને જણાતું નથી, તો એમ એ સમજ ેજ,ે ‘એ ભગવાનને િવષે તો સવ� છે પણ મને દેખાડતા નથી, એવી જ
એની ઈ�છા છે.’ એમ સમ�ને તે ભગવાનની ભિ� કરતો થકો પોતાને કૃતાથ� માને છે; તો એ પિરપૂણ� �ાની છે. માટે
ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને અનુભવ; એ �ણે �કાર ેકરીને જ ેભગવાનને યથાથ�પણે �ણતો હોય તેને �ાની કહીએ. અને
તેવા �ાનીને ભગવાને ગીતામાં �ે�પણે ક�ો છે. “आत� िज�ासुरथा�थ� �ानी च भरतष�भ। तेषां �ानी िन�यु�
एकभ��िव�िश�ते ।।” એવો જ ે�ાની તે તો સદા સાકાર મૂિત� એવા જ ે��ય� ભગવાન તેને �કૃિત, પુ�ષ, અ�ર તે
થકી પર ને સવ�ના કારણ, સવ�ના આધાર �ણીને અન�યપણે સેવે છે. એવી રીતે જ ેસમજવું તેને �ાન કહીએ અને એ
�ાને કરીને આ�યંિતક મો� થાય છે. અને જ ેએમ નથી સમજતા ને કેવળ શા�ે કરીને “अहं ��ा��” થઈ બેસે છે ને
કહે છે જ,ે ‘રામકૃ�ણાિદક તો ���પ એવો જ ેહંુ તે મારી લહરી છે,’ એવા જ ે��કુદાળ આધુિનક વેદાંતી તે તો અિત
દુ� છે ને મહાપાપી છે અને મરીને નરકમાં પડે છે, તે કોઈ િદવસ એનો છૂટકો થતો નથી.”

10. ગઢડા મ�ય ૧૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે તો સવ� �કાર ેિવચારીને જોયું જ,ે આ સંસારમાં જટેલા કુસંગ કહેવાય છે, તે સવ�
કુસંગથી અિધક કુસંગ તે કયો છે ? તો ‘જનેે પરમે�રની ભિ� નિહ અને ભગવાન સવ�ના �વામી છે, ભ�વ�સલ છે,
પિતતપાવન છે, અધમઉ�ારણ છે એવો પણ ભગવાનની કોરનો જનેા હૈયામાં િવ�ાસ નિહ.’ તે એવા તો આ
સંસારમાં બે મત છે- એક તો નાિ�તકનો ને બીજો શુ�ક વેદાંતીનો; એ બે અિત કુસંગ છે. અને પંચ મહાપાપે યુ� હોય
ને તેને જો ભગવાનનો િવ�ાસ હોય તો તેનો કોઈ કાળે છૂટકો થાય તથા બાળહ�યા, ગૌહ�યા, �ીહ�યા, ઈ�યાિદક જે
મોટા પાપ, તેના કરનારાનો પણ કોઈ કાળે છૂટકો થાય ખરો; પણ એ બે મતની જનેે �તીિત આવી તેનો કોઈ કાળે
છૂટકો થાય નિહ. શા માટે જ,ે એની સમજણ વેદ, શા� અને પુરાણ તે થકી ઊંધી છે. તેમાં નાિ�તક તો એમ સમજ ેછે
જ,ે ‘રામચં�� ને �ીકૃ�ણભગવાન એ તો રા� હતા અને �ીકૃ�ણે દૈ�ય માયા� તથા પર�ીના સંગ કીધા; માટે �ી�
નરકમાં પ�યા છે.’ એવી રીતે અધમઉ�ારણ ને પિતતપાવન એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન તેને િવષે પરમે�રની બુિ� જ
નથી અને કમ� કરીને પોતાનું ક�યાણ મા�યું છે, તે �ાર ેકમ� કરતા કરતા કેવળ �ાન �કટે �યાર ેતે ભગવાન થાય. એવી
રીતે અનંત ભગવાન મા�યા છે, પણ અનાિદ પરમે�ર નાિ�તકને મતે કોઈ નથી; જનેે ભજને કરીને �વ ભવના બંધન
થકી છૂટે. માટે એ મત છે, તે વેદથી િવ�� છે.

11. ગઢડા મ�ય ૧૮ ( para.3)

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

12. ગઢડા મ�ય ૧૮ ( para.4)

અને સાચા �ાની જ ેનારદ, સનકાિદક, શુક� તે તો િનરંતર ભગવાનનું �યાન, નામ રટન અને કીત�ન તેને કર ેછે; અને
�ેત�ીપને િવષે જ ેિનર�મુ� છે, તે તો ���વ�પ છે અને કાળના પણ કાળ છે, તે પણ પરમે�રનું �યાન, નામ રટન,
કીત�ન, પજૂન, અચ�ન, વંદન તેને કરતા રહે છે અને પોતે અ�ર�વ�પ છે, તો પણ અ�રાતીત જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન
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તેના દાસ થઈને વત� છે; અને બદિરકા�મને િવષે જ ેઉ�વ ને તનુઋિષ આિદક મુિન ર�ા છે તે પણ તપ કર ેછે ને
િનરંતર ભગવાનની ભિ� કયા� કર ેછે. અને એ શુ�ક વેદાંતી તો કેવળ દેહાિભમાની �વ છે, તો પણ ભગવાનનું �યાન,
�મરણ કે વંદન કરતા નથી. અને નારદ સનકાિદક ને શુક� તેમની જવેી સામથ� છે ને જવેું �ાન છે, તથા
�ેત�ીપવાસી જ ેિનર�મુ� તેને િવષે જવેી સામથ� છે ને જવેું �ાન છે, તથા બદિરકા�મવાસી જ ેઋિષ તેમા જવેી
સામથ� છે ને �ાન છે, તેના કોિટમાં ભાગની પણ એ શુ�ક વેદાંતીને િવષે સામથ� પણ નથી ને �ાન પણ નથી, તો પણ
પરમે�રના સમોવિડયા થઈને બેઠા છે. માટે એ પાકા અ�ાની છે અને જટેલા અ�ાની કહેવાય તેના રા� છે અને એ
તો કોિટ કોિટ ક�પ સુધી નરકના કંુડમાં પડશે ને યમનો માર ખાશે, તો પણ એનો છૂટકો નિહ થાય. અને એવાનો જે
સંગ તેનું જ નામ કુસંગ છે. અને જમે સ�પુ�ષનો જ ેસંગ તેથી કોઈ મોટંુ પુ�� નથી તેમ અ�ાની એવા જ ેશુ�ક વેદાંતી
તેના સંગથી કોઈ મોટંુ પાપ નથી. માટે જનેે ક�યાણને ઈ�છવું તેને નાિ�તક તથા શુ�ક વેદાંતીનો સંગ કરવો જ નિહ.”

13. ગઢડા મ�ય ૧૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “અમે શુ�ક �ાનીનો મત �ણવા સા� તેના શા�નું �વણ કયુ�, તે
�વણમા�ે કરીને જ અમારા અંતરમાં આવો ઉ�ગે થઈ આ�યો. કેમ જ,ે એ શુ�ક વેદાંતશા�ને �વણે કરીને �વની
બુિ�માંથી ભગવાનની ઉપાસનાનું ખંડન થઈ �ય છે અને હૈયામાં સમભાવ આવી �ય છે; એટલે અ�ય દેવની પણ
ઉપાસના થઈ �ય છે. અને તે શુ�ક વેદાંતીના વચનને જ ેસાંભળે તેની બુિ� અિતશય �� થઈ �ય છે. અને અમે તો
કાંઈક �યોજન સા� શુ�ક વેદાંતની વાત સાંભળી હશે તેણે કરીને પણ હવે અમાર ેશોક ઘણો થાય છે.” એમ કહીને
�ી�મહારાજ સૂધા ઉદાસ થઈ ગયા. પછી ઘણી વાર સુધી િદલગીર થઈને પછી પોતાને હાથે ને�માંથી જળ લોઈને
એમ બો�યા જ,ે “ભગવદ્ ગીતા ઉપર જ ેરામાનજુ ભા�ય છે, તેની કથા સાંભળીને અમે આજ રાિ�એ સૂતા હતા. પછી
અમને �વ�� થયું જ,ે અમે ગોલોકમાં ગયા; �યાં ભગવાનના અનંત પાષ�દ દીઠા. તેમાં કેટલાક તો ભગવાનની સેવામાં
ર�ા છે તે તો િ�થર સરખા જણાયા અને કેટલાક તો પરમે�રના કીત�ન ગાય છે, તે કીત�ન પણ મુ�ાનંદ �વામી ને
��ાનંદ �વામીના ગાય છે. અને તે કીત�ન ગાતા �ય અને ડોલતા �ય; જમે કેફે કરીને ગાંડા થયા હોય ને તે ડોલે ને
ગાય તેમ કીત�ન ગાય ને ડોલે. પછી અમે પણ એ ગાવતા હતા તે ભેળા જઈને મ�યા ને કીત�ન ગાવવા લા�યા. તે ગાવતા
ગાવતા એવો િવચાર થયો જ,ે ‘આવી જ ેપરમે�રની �ેમભિ� અને આવી જ ેપરમે�રની ઉપાસના તેનો �યાગ કરીને
જ ેિમ�યા�ાની થાય છે અને એમ �ણે છે જ,ે ‘અમે જ ભગવાન છીએ,’ તે મહાદુ� છે.” એમ કહીને પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ે�કાર ેધમ� થકી તથા ભગવાનની ભિ� થકી કોઈ રીતે પાછો ન પડે અને પોતાના
ઈ�દેવ જ ે�ીકૃ�ણનારાયણ તેમાંથી કોઈ રીતે બુિ� ડગે નિહ, એવો લાવો એક કાગળ લખીને દેશદેશના સ�સંગી ��યે
મોકલીએ.

14. ગઢડા અં�ય ૨૮ ( para.2)

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

15. ગઢડા અં�ય ૩૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� પરમહંસ તથા હિરભ� ��યે �� કય� જ,ે “આ �વને ક�યાણનું અસાધારણ સાધન શું છે
જ,ે જનેે િવષે એ �વત� તો એનું િન�ય ક�યાણ થાય ને તેમાં બી� કોઈ િવ�ન �િતબંધ કર ેનિહ? તે કહો. તથા એવા
ક�યાણના સાધનમાં મોટંુ િવ�ન શું છે જ,ે જણેે કરીને તેમાંથી િન�ય પડી �ય ? તે પણ કહો.” પછી સવ�એ પોતાની
બુિ� �માણે ઉ�ર કય�, પણ એ ��નું સમાધાન ન થયું. �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ક�યાણનું અસાધારણ
સાધન તો એ છે જ,ે �ીપુ�ષો�મ ભગવાનને ���ોિતના સમૂહને િવષે અનાિદ સાકારમૂિત� સમજવા, ને તેના જ સવ�
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અવતાર છે, એમ સમ�ને તે ��ય� ભગવાનનો જ ેતે ભાવે કરીને આ�ય કરવો, ને ધમ� સિહત તે ભગવાનની ભિ�
કરવી, ને તેવી ભિ�એ યુ� જ ેસાધુ તેનો સંગ કરવો, એ ક�યાણનું અસાધારણ સાધન છે. અને એમાં બી� કોઈ
િવ�ન �િતબંધ કરતા નથી. અને એ સાધનને િવષે મોટંુ િવ�ન એ છે જ,ે ‘શુ�ક વેદાંતીનો સંગ કરવો.’ અને જો એનો
સંગ કર ેતો તેને શું િવ�ન થાય ? તો તેનો સંગ કરનારો જ ેપુ�ષ તેને, તેને િવષે હેત થાય. અને જ ેહેત થાય તે ગુણે કરીને
થાય છે, જમે કોઈકે કાળમાં અ� આપીને િજવા�યો હોય તેની ઉપર હેત થાય, એવી રીતે જ ેજણેે ગુણ કય� હોય તેની
ઉપર હેત થાય. તેમ તે શુ�ક વેદાંતી તે એને એમ ગુણ દેખાડે જ,ે ‘આ�ા છે તેને જ�મમરણ નથી ને તે િનરાકાર છે અને
તે ગમે એટલું પાપ કર ેતો પણ તેને દોષ ન લાગે.’ એવો એને ગુણ બતાવીને ભગવાનની મૂિત�ના આકારનું ખંડન કરી
નાંખે �યાર ેએને એ મોટંુ િવ�ન થયું. કેમ જ,ે ભગવાનની મૂિત�માંથી પડી ગયો. માટે એ શુ�ક વેદાંતીનો સંગ �ારયે ન
કરવો, અને એ શુ�ક વેદાંતી તો મહાઅ�ાની છે, ને ભગવાનના ભિ�માગ�માં એવું મોટંુ કોઈ િવ�ન નથી.”

(કુલ: 29)


