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�યાપક
(વચનામૃત ૧ થી ૨૬૨ માં "�યાપક" શ�દનો ઉ�લખે નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�માં �ાં �ાં અ�યા�વાતા� આવે છે તે કોઈને સમ�તી નથી અને �મી જવાય
છે. માટે એ અ�યા�વાતા� જમે છે તેમ યથાથ�પણે અમે કહીએ છીએ, તે સવ� સાંભળો જ,ે �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ એ
�ણ દેહને િવષે એકા�પણે જ ેવત�વું તે એ �વનું અ�વયપણું છે અને એ �ણ દેહથી પૃથ�પણે સ�ામા� જ ેકહેવો તે
�વનું �યિતરકેપણું છે. તથા િવરાટ, સૂ�ા�ા અને અ�યાકૃત એ �ણ શરીર ેસિહત જ ેઈ�રને કહેવા તે ઈ�રનું
અ�વયપણું છે; અને એ �ણ શરીરથી પૃથક્ ને સ�ામા�પણે કહેવા તે ઈ�રનું �યિતરકેપણું છે. તથા માયા અને
માયાના કાય� જ ેઅનંતકોિટ ��ાંડ તેને િવષે �યાપકપણે જ ેઅ�ર��ને કહેવા તે એનું અ�વયપણું છે; અને એ સવ�થી
�યિતરકે સિ�ચદાનંદપણે જ ેઅ�ર��ને કહેવા તે એનું �યિતરકેપણું છે. તથા અ�ર��, ઈ�ર, �વ, માયા અને
માયાના કાય� જ ે��ાંડ એમને િવષે જ ે�ીકૃ�ણભગવાનને અંતયા�મીપણે કહેવા અને િનયંતાપણે કહેવા, તે એ
ભગવાનનું અ�વયપણું છે; અને એ સવ�થી પૃથ�પણે કરીને પોતાના ગોલોકધામને િવષે જ ે���ોિત તેને િવષે ર�ા
છે એમ જ ેકહેવું તે એ ભગવાનનું �યિતરકેપણું છે. અને એ પુ�ષો�મ ભગવાન, અ�ર��, માયા, ઈ�ર અને �વ એ
જ ેપાંચ ભેદ તે અનાિદ છે.”

2. 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
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.”

3. 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
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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
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.”

4. ગઢડા �થમ ૫૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કાંઈ �� પૂછો.” પછી પૂણા�નંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “દસ ઇિ��યો તે તો
રજોગુણની છે અને ચાર અંતઃકરણ છે તે તો સ�વગુણના છે, માટે એ સવ� ઇિ��યો ને અંતઃકરણ, તે તો માિયક છે ને
ભગવાન તો માયાથી પર છે, તેનો માિયક અંતઃકરણે કરીને કેમ િન�ય થાય ? અને માિયક એવી જ ેચ�ુ આિદક
ઇિ��યો તેણે કરીને ભગવાન કેમ જોયામાં આવે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “માિયક વ�તુએ કરીને માિયક
પદાથ� હોય તે જણાય; માટે માિયક જ ેઅંતઃકરણ અને ઇિ��યો તેણે કરીને જો ભગવાન જણાણા તો એ ભગવાન પણ
માિયક ઠયા�, એ રીતે તમારો �� છે ?” પછી પૂણા�નંદ �વામી તથા સવ� મુિનએ ક�ું જ,ે “એ જ �� છે, તેને હે મહારાજ
! તમે પુ� કરી આ�યો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો તો ઉ�ર એમ છે જ,ે પચાસ કોિટ યોજન પૃ�વીનું પીઠ
છે તે પૃ�વી ઉપર ઘટપટાિદક અનેક પદાથ� છે. તે સવ� પદાથ�માં એ પૃ�વી રહી છે ને પોતાને �વ�પે કરીને નોખી પણ
રહી છે અને �ાર ેપૃ�વીની �િ�એ કરીને જોઈએ �યાર ેએ સવ� પદાથ��પે પૃ�વી થઈ છે ને પૃ�વી િવના બીજંુ કાંઈ
પદાથ� નથી અને તે પૃ�વી જળના એક અંશમાંથી થઈ છે અને જળ તો પૃ�વીને હેઠે પણ છે ને પડખે પણ છે ને ઉપર
પણ છે ને પૃ�વીના મ�યમાં પણ જળ સવ�� �યાપી ર�ું છે, માટે જળની �િ�એ કરીને જોઈએ તો પૃ�વી નથી એકલું
જળ જ છે. અને એ જળ પણ તજેના એક અંશમાંથી થયું છે માટે તજેની �િ�એ કરીને જોઈએ તો જળ નથી એકલું તજે
જ છે અને તે તજે પણ વાયુના એક અંશમાંથી થયું છે માટે તે વાયુની �િ�એ કરીને જોઈએ તો તજે નથી એકલો વાયુ
જ છે. અને તે વાયુ પણ આકાશના એક અંશમાંથી થયો છે, માટે જો આકાશની �િ�એ કરીને જોઈએ તો વાયુ આિદક
જ ેચાર ભૂત ને તેનું કાય� જ ેિપંડ ને ��ાંડ તે કાંઈ ભાસે જ નિહ, એકલો આકાશ જ સવ�� ભાસે. અને એ આકાશ પણ
તામસાહંકારના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થયો છે અને તે તામસાહંકાર, રાજસાહંકાર, સાિ�વકાહંકાર અને ભૂત, ઇિ��યો,
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અંતઃકરણ અને દેવતા; એ સવ� મહ��વના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થયા છે. માટે મહ��વની �િ�એ જોઈએ તો �ણ
�કારનો અહંકાર તથા ભૂત, ઇિ��યો, અંતઃકરણ, દેવતા એ સવ� નથી એકલું મહ��વ જ છે. અને તે મહ��વ પણ
�ધાન-�કૃિતના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થયું છે માટે એ �કૃિતની �િ�એ જોઈએ તો મહ��વ નથી એકલી એ �કૃિત જ
છે અને તે �કૃિત પણ �લયકાળમાં પુ�ષના એક અંશમાં લીન થઈ �ય છે અને પાછી સૃિ� સમે એક અંશમાંથી
ઉ�પ� થાય છે, માટે પુ�ષની �િ�એ કરીને જોઈએ તો એ �કૃિત નથી એકલો પુ�ષ જ છે. અને એવા અનંત કોિટ
પુ�ષ છે તે મહામાયાના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થાય છે, માટે એ મહામાયાની �િ�એ જોઈએ તો એ પુ�ષ નથી
એકલી મહામાયા જ છે અને મહામાયા પણ મહાપુ�ષના એક અંશમાંથી ઉ�પ� થાય છે, માટે એ મહાપુ�ષની �િ�એ
જોઈએ તો એ મહામાયા નથી એકલો મહાપુ�ષ જ છે અને એ મહાપુ�ષ પણ પુ�ષો�મ ભગવાનનું ધામ જ ેઅ�ર,
તેના એક દેશમાંથી ઊપજ ેછે, માટે એ અ�રની �િ�એ કરીને જોઈએ તો એ મહાપુ�ષાિદક સવ� નથી એક અ�ર જ
છે. અને તે અ�ર થકી પર અ�રાતીત એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે છે; તે સવ�ની ઉ�પિ�, િ�થિત અને �લય તેના
કતા� છે ને તે સવ�ના કારણ છે. અને જ ેકારણ હોય તે પોતાના કાય�ને િવષે �યાપક હોય ને તેથી જુદંુ પણ રહે, માટે એ
સવ�ના કારણ જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેની �િ�એ કરીને જોઈએ �યાર ેએ પુ�ષો�મ ભગવાન િવના બીજંુ કાંઈ ભાસે જ
નિહ. એવા જ ેભગવાન તે જ કૃપા કરીને �વના ક�યાણને અથ� પૃ�વીમાં સવ� મનુ�યને ��ય� દશ�ન આપે છે, �યાર ેજે
�વ સંતનો સમાગમ કરીને એ પુ�ષો�મ ભગવાનનો આવો મિહમા સમજ ેછે �યાર ેએનાં ઇિ��યો, અંતઃકરણ સવ�
પુ�ષો�મ�પે થઈ �ય છે, �યાર ેતેમણે કરીને એ ભગવાનનો િન�ય થાય છે. જમે હીર ેકરીને જ હીરો વ�ધાય છે પણ
બી� વતે નથી વ�ધાતો, તેમ ભગવાનનો િન�ય તે ભગવાન વતે જ થાય છે, અને ભગવાનનું દશ�ન પણ ભગવાન વતે
જ થાય છે પણ માિયક એવા જ ેઇિ��યો-અંતઃકરણ તેણે કરીને નથી થતું.” એમ વાતા� કરીને �ી�મહારાજ ‘જય
સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

5. 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.”
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6. ગઢડા �થમ ૬૨ ( para.9)

પછી િનિવ�કારાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િન�ય હોય તોય પણ �ડા ગુણ તો આવતા નથી અને માન ને ઈ�યા� તો
િદવસે-િદવસે વધતાં �ય છે, તેનું શું કારણ હશે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન પાસે એક અમૃત લાવીએ
અને િશંગિડયો વછનાગ લાવીએ અને દૂધપાક ને સાકર લાવીએ અને અફીણ લાવીએ, અને તે સવ�ને ભગવાનના
થાળમાં ધરીએ, તો પણ જનેો જવેો ગુણ હોય તેનો તેવો ને તેવો જ રહે પણ પલટાઈ �ય નિહ, તેમ જ ે�વ આસુરી
અને અિત કુપા� હોય તે ભગવાનને સમીપે આવે તોય પણ પોતાના �વભાવને મૂકે નિહ. પછી એ કોઈક ગરીબ
હિરભ�નો �ોહ કર ેતેણે કરીને એનું ભૂંડંુ થાય. શા માટે જ,ે ભગવાન સવ�માં અંતયા�મી�પે કરીને ર�ા છે; તે પોતાની
ઈ�છા આવે �યાં તેટલી સામથ� જણાવે છે. માટે તે ભ�ને અપમાને કરીને તે ભગવાનનું અપમાન થાય છે, �યાર ેતે
અપમાનના કરનારાનું અિતશય ભૂંડંુ થઈ �ય છે, જમે િહર��કિશપુ હતો તેણે િ�લોકીને પોતાને વશ કરી રાખી હતી
એવો બળવાન હતો પણ તેણે જો ��ાદ�નો �ોહ કય� તો ભગવાને �તંભમાંથી નૃિસંહ�પે �ગટ થઈને તે
િહર��કિશપુનો નાશ કરી ના�યો, એમ િવચારીને ભગવાનના ભ� હોય તેને અિતશય ગરીબપણું પકડવું પણ કોઈનું
અપમાન કરવું નિહ. કાં જ,ે ભગવાન તો ગરીબના અંતરને િવષે પણ િવરાજમાન ર�ા છે તે એ ગરીબના અપમાનના
કરતલનું ભૂંડંુ કરી નાખે છે. એવું �ણીને કોઈ અ�પ �વને પણ દુઃખવવો નિહ અને જો અહંકારને વશ થઈને જનેે તેને
દુઃખવતો ફર ેતો ગવ�ગજંન એવા જ ેભગવાન તે અંતયા�મી�પે સવ�માં �યાપક છે તે ખમી શકે નિહ. પછી ગમે તે �ારે
�કટ થઈને એ અિભમાની પુ�ષના અિભમાનને સારી પેઠે નાશ કર ેછે, તે માટે તે ભગવાનથી ડરીને જ ેસાધુ હોય તેને
લેશમા� અિભમાન રાખવું નિહ અને એક કીડી જવેા �વને પણ દુઃખવવો નિહ એજ િનમા�ની સાધુનો ધમ� છે.”

7. ગઢડા �થમ ૬૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “પુ�ષો�મ એવા જ ેભગવાન, તેનું શરીર આ�ા તથા અ�ર છે; એમ
�ુિતએ ક�ું છે. તે આ�ા અને અ�ર તે તો િવકાર ેરિહત છે ને તે આ�ા ને અ�રને િવષે કાંઈ હેય ઉપાિધ નથી. અને
જમે ભગવાન માયા થકી પર છે તેમ આ�ા ને અ�ર પણ માયા થકી પર છે, એવા જ ેઆ�ા ને અ�ર તે કેવી રીતે
ભગવાનનું શરીર કહેવાય છે? અને �વનું શરીર તો �વ થકી અ�યંત િવલ�ણ છે. ને િવકારવાન છે અને દેહી જ ે�વ
તે તો િનિવ�કારી છે, માટે દેહ અને દેહીને તો અ�યંત િવલ�ણપણું છે તેમ પુ�ષો�મને અને પુ�ષો�મના શરીર જે
આ�ા ને અ�ર; તેને િવષે અ�યંત િવલ�ણપણું જોઈએ, તે કહો કેમ િવલ�ણપણું છે ?” પછી સવ� મુિનએ જનેી જવેી
બુિ� તેણે તેવો ઉ�ર કય� પણ યથાથ� ઉ�ર કોઈથી થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે એનો ઉ�ર
કરીએ જ,ે આ�ા અને અ�ર એ બેને જ ેપુ�ષો�મ ભગવાનનું શરીરપણું તે તો �યા�યપણું, આધીનપણું અને
અસમથ�પણું તેણે કરીને છે. કેવી રીતે ? તો ભગવાન જ ેતે પોતાની અંતયા�મી શિ�એ કરીને આ�ા ને અ�ર તેને િવષે
�યાપક છે ને એ બેય તો �યા�ય છે, અને ભગવાન જ ેતે �વતં� છે ને આ�ા ને અ�ર તે તો ભગવાનને આધીન છે,
પરતં� છે અને ભગવાન જ ેતે અિતસમથ� છે, ને આ�ા ને અ�ર તે તો ભગવાનની આગળ અિત અસમથ� છે. એવી
રીતે ભગવાન જ ેતે એ બેયના શરીરી છે અને એ બેય જ ેતે ભગવાનનું શરીર છે. અને શરીરી એવા જ ેપુ�ષો�મ
ભગવાન, તે તો સદાય િદ�ય મૂિત�માન છે. અને એવા જ ેએ ભગવાન તે જ ેતે �યાપક ને ��ા એવા જ ેસવ� આ�ા અને
તે આ�ાને �યા�ય અને આ�ાને ��ય એવા જ ેદેહ; એ સવ�માં પોતાની અંતયા�મી શિ�એ કરીને આ�ાપણે ર�ા છે.
અને એવી રીતે સવ�ના આ�ા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે �ાર ે�પવાન એવું જ ે��ય તેના આ�ાપણે કરીને શા�ને
િવષે ક�ા હોય �યાર ેતે પુ�ષો�મને ��ય�પે કરીને �િતપાદન કયા� હોય; અને �ાર ેએ ��ાના આ�ાપણે કરીને
�િતપાદન કયા� હોય �યાર ેએ પુ�ષો�મને અ�પપણે કરીને શા�માં ક�ા હોય છે, અને વ�તુતાએ તો �પવાન જે
��ય અને અ�પ જ ેઆ�ા એ બેય થકી પુ�ષો�મ ભગવાન �યારા છે ને સદા મૂિત�માન છે ને �ાકૃત આકાર ેરિહત છે.
અને મૂિત�માન થકા પણ ��ા ને ��ય એ બેયના ��ા છે. અને એ આ�ા ને અ�ર એ સવ�ના �ેરક છે ને �વતં� છે ને
િનયંતા છે ને સકળ ઐ�ય� સંપ� છે, ને પર થકી પર એવું જ ેઅ�ર તે થકી પણ પર છે. એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે
�વના ક�યાણને અથ� કૃપાએ કરીને પૃ�વીને િવષે મનુ�ય જવેા જણાય છે, તેને જ ેઆવી રીતે સદા િદ�ય મૂિત�માન
�ણીને ઉપાસના-ભિ� કર ેછે, તે તો એ ભગવાનના સાધ�ય�પણાને પામે છે. અને અનંત ઐ�ય�ને પામે છે અને
��ભાવને પા�યો જ ેપોતાનો આ�ા, તેણે કરીને �ેમે સિહત િનરંતર પરમ આદર થકી પુ�ષો�મ ભગવાનની સેવાને
િવષે વત� છે. અને જ ેએ ભગવાનને િનરાકાર �ણીને �યાન-ઉપાસના કર ેછે તે તો �� સુષુિ�ને િવષે લીન થાય છે. તે
પાછો કોઈ િદવસ નીસરતો નથી અને ભગવાન થકી કોઈ ઐ�ય�ને પણ પામતો નથી. અને આ જ ેવાતા� તે અમે ��ય�
દેખીને કહી છે, માટે એમાં કાંઈ સંશય નથી અને આ વાતા� તો જનેે એ ભગવાનના �વ�પમાં સદા િદ�ય સાકારપણે
ઉપાસનાની �ઢ િન�ા થઈ હોય તે થકી જ પમાય છે પણ બી� થકી તો પમાતી જ નથી. માટે આ વાતા�ને અિત�ઢ
કરીને રાખ�ો.”

8. ગઢડા �થમ ૬૬ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીમદ્ ભાગવતને િવષે વાસુદેવ, સંકષ�ણ, ��ુ�� અને અિન�� એ ચતુ�યૂ�હની જ
વાતા� છે. તે કોઈ ઠેકાણે એને સગુણ કરી કહે છે અને કોઈ ઠેકાણે એને િનગુ�ણ કરી કહે છે. તે �ાર ેિનગુ�ણ કરીને કહે
છે �યાર ેવાસુદેવ ભગવાનને કહે છે અને �ાર ેસગુણ કરીને કહે છે �યાર ેસંકષ�ણ, અિન��, ��ુ��ને કહે છે. માટે
�ાર ેિનગુ�ણપણે ક�ા હોય �યાર ેસાંભળનારાની ને વાંચનારાની મિત �મી �ય છે. અને એમ �ણે છે જ,ે
‘ભગવાનને તો આકાર નથી.’ તે સમજનારાની અવળી સમજણ છે. અને શા�માં જ ેશ�દ છે તે એકાંિતક ભ� િવના
બી�ને સમ�તા નથી, તે કયા શ�દ ? તો જ,ે ‘ભગવાન અ�પ છે, �ોિતઃ�વ�પ છે, િનગુ�ણ છે ને સવ�� �યાપક છે.’
એવા વચન સાંભળીને મૂખ� હોય તે એમ �ણે જ,ે ‘શા�માં તો ભગવાનને અ�પ જ ક�ા છે; અને જ ેએકાંિતક ભ�
હોય તે તો એમ �ણે જ,ે ‘શા�માં ભગવાનને જ ેઅ�પ ને િનગુ�ણ ક�ા છે, તે તો માિયક એવા જ ે�પ ને ગુણ તેના
િનષેધને અથ� ક�ા છે પણ ભગવાન તો િન�ય િદ�યમૂિત� છે અને અનંત ક�યાણ ગુણે યુ� છે.’ અને તજેના પુજં�પ
ક�ા છે તે તો મૂિત� િવના તજે હોય નિહ, માટે એ તજે તે મૂિત�નું છે. જમે અિ��ની મૂિત� છે તે મૂિત�માંથી અિ��ની
�વાળા �ગટ થાય છે, તેણે કરીને તે અિ��ની મૂિત� દેખાતી નથી અને �વાળા દેખાય છે, પણ સમજુ હોય તે એમ �ણે
જ,ે ‘અિ��ની મૂિત�માંથી જ �વાળા નીકળે છે,’ તેમજ વ�ણની મૂિત�માંથી જળ �કટ થાય છે, તે જળ દેખાય છે ને
વ�ણની મૂિત� દેખાતી નથી, પણ સમજુ હોય તે એમ �ણે જ ેવ�ણની મૂિત�માંથી સવ� જળ છે. તેમ ��સ�ા�પ જ,ે
કોિટ સૂય� જવેો �કાશ છે તે પુ�ષો�મ ભગવાનની મૂિત�નો �કાશ છે અને શા�માં એવા વચન હોય જ,ે ‘જમે કાંટે
કરીને કાંટો કાઢીને પછી બેયનો �યાગ કર ેતેમ ભગવાન પૃ�વીનો ભાર ઉતારવાને કાજ ેદેહને ધર ેછે તે ભાર ઉતારીને
દેહનો �યાગ કર ેછે.’ એવા જ ેશ�દ તેને સાંભળીને મૂખ� હોય તે ભૂલા પડે છે ને ભગવાનને અ�પ સમજ ેછે પણ
ભગવાનની જ ેમૂિત� તેને િદ�ય �ણતા નથી અને એકાંિતક ભ� હોય તે તો એમ �ણે જ,ે �ાર ે�ીકૃ�ણભગવાન
અજુ�નની �િત�ા રાખવાને કાજ ે�ા�ણનો પુ� લેવાને ગયા �યાર ે�ાિરકામાંથી રથ ઉપર બેસીને અજુ�ન સિહત
ચા�યા, તે લોકાલોક પવ�તને ઉ�લંઘીને માયાનો જ ેઅંધકાર તેને સુદશ�નચ�ે કરીને કાપીને તેને િવષે રથને હાંકીને અને
તજેઃપુજંને િવષે �વેશ કરીને ભૂમાપુ�ષ પાસેથી �ા�ણના પુ�ને લઈ આવતા હવા. માટે �ીકૃ�ણભગવાન િદ�યમૂિત�
હતા તો તેને �તાપે કરીને લાકડાનો જ ેરથ અને પંચભૂતના દેહવાળા જ ેઘોડા તે સવ� િદ�ય ને માયા પરજ ેચૈત�ય તે �પે
થતા હવા. અને જો િદ�ય�પ ન થયા હોય તો જટેલું માયાનું કાય� હોય તેટલું માયામાં જ લીન થાય, પણ માયાથી પર જે
�� �યાં સુધી પહોચંે નિહ. માટે જ ેભગવાનની મૂિત�ને �તાપે માિયક પદાથ� હતા તે પણ અમાિયક થયા, એવું જે
ભગવાનનું �વ�પ તેને મૂખ� હોય તે માિયક સમજ;ે અને જ ેએકાંિતક સંત છે તે તો ભગવાનની મૂિત�ને અ�રાતીત
સમજ ેછે, અને મૂિત�માન એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેને ���પ જ ેઅનંત કોિટ મુ� અને અ�રધામ એ સવ�ના
આ�ા �ણે છે. માટે કોઈ ગમે તેવા શા� વંચાતાં હોય અને તેમાં ભગવાનનું િનગુ�ણપણે કરીને �િતપાદન આવે તે
ઠેકાણે એમ �ણવું જ,ે એ ભગવાનની મૂિત�નો મિહમા ક�ો છે પણ ભગવાન તો સદા મૂિત�માન જ છે. એવી રીતે જે
સમજ ેતેને એકાંિતક ભ� કહીએ.”

9. કાિરયાણી ૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “માંહોમાંહી ��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેભૂધરાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે
“ભગવાનનો િન�ય થાય છે, તે અંતઃકરણમાં થાય છે કે �વમાં થાય છે ?” �યાર ેતેનો ઉ�ર િશવાનંદ �વામીએ કરવા
માં�યો પણ થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ �વ છે તે બુિ�એ કરીને �ણે છે અને તે બુિ� છે તે
સવ�નું કારણ છે, ને સવ�થી મોટી છે. માટે તે બુિ� મનને િવષે રહી છે, િચ�ને િવષે રહી છે, અહંકારને િવષે રહી છે,
�ો�ને િવષે રહી છે, ચ�ુને િવષે રહી છે, ��ાણને િવષે રહી છે, ��ાને િવષે રહી છે, વાણીને િવષે રહી છે, �વચાને િવષે
રહી છે, હાથને િવષે રહી છે, પગને િવષે રહી છે, િશ�ને િવષે રહી છે, ગુદાને િવષે રહી છે; એવી રીતે બુિ� જ ેતે
નખિશખા પય��ત આ શરીરને િવષે �યાપીને રહી છે. અને તે બુિ�ને િવષે �વ ર�ો છે, પણ તે �વ જણાતો નથી
અને એકલી બુિ� જણાય છે. �યાં ��ાંત છે; જમે અિ��ની �વાળા ઘટે છે ને વધે છે, તે વાયુએ કરીને વધે છે ને ઘટે છે,
અને તે અિ��ની �વાળા વધતી-ઘટતી જણાય છે, પણ વાયુ જણાતો નથી. અને જમે અિ�� લઈને છાણામાં મૂકીએ ને
તે છાણામાં સળગવા માંડે તેને લઈને �ાં વાયુ ન હોય �યાં મૂકીએ તે ધુમાડો ઊંચો ચડવા માંડે, તે ધુમાડો જ ઊંચો
ચડતો જણાય પણ તેમાં વાયુ જણાતો નથી. અને જમે આકાશને િવષે વાદળાં ચાલે છે, તે વાયુએ કરીને ચાલે છે, તે
વાદળાં ચાલતાં જણાય છે પણ તેમાં ર�ો એવો જ ેવાયુ તે જણાતો નથી. તેમ �વાળા, ધુમાડો ને વાદળાં, તેને ઠેકાણે
બુિ� �ણવી અને વાયુને ઠેકાણે �વ �ણવો. તે �વ કેવો છે ? તો બુિ�એ કય� જ ેિન�ય તેને �ણે છે અને તે
બુિ�માં િન�યની િવગિતનો કરનારો જ ે��ા તેને પણ �ણે છે; અને મનના સંક�પને �ણે છે અને તે મનના
સંક�પની િવગિતનો કરનારો જ ેચં�મા તેને પણ �ણે છે; અને િચ�ના િચંતવનને �ણે છે અને તે િચ�ની િચંતવનની
િવગિત કરનારા જ ેવાસુદેવ તેને પણ �ણે છે; અને અહંકારની અહંમિતને �ણે છે અને તે અહંમિતની િવગિતના
કરનારા જ ે�� તેને પણ �ણે છે. એવી રીતે જ ેચાર અંતઃકરણ ને દસ ઇિ��યો તેના જ ેિવષય ને તે િવષયની િવગિતના
કરનારા જ ેદેવતા એ સવ�ને એકકાળાવિછ� �ણે છે. એવો જ ે�વ તે �વ જ ેતે એકદેશ�થ જણાય છે અને બરછીની
અણી જવેો તીખો જણાય છે, અને અિતશય સૂ�મ જણાય છે, તે બુિ�એ સિહત છે માટે એવો સૂ�મ જણાય છે, પણ
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�ાર ેએ �વને દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ, દેવતા અને િવષય તેના �કાશકપણે �ણીએ �યાર ેતો �વ બહુ મોટો
જણાય છે અને �યાપક જણાય છે, તે બુિ�એ રિહત છે. અને અનુમાને કરીને જણાય છે પણ સા�ા�કાર નથી જણાતો.
�યાં ��ાંત છે- જમે કોઈક દશ મણની તરવાર હોય, તેને જોઈને માણસ અનુમાન કર ેજ,ે ‘એ તરવારનો ઉપાડનારો
બહુ મોટો હશે!’ તેમ એ સવ� દેહ, ઇિ��યાિદકને એકકાળે �કાશે છે, માટે એ �વ બહુ મોટો છે; એવી રીતે અનુમાને
કરીને જણાય છે.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેઉ�ર કય�.

10. કાિરયાણી ૪ ( para.3)

�યાર ે�ી�મહારાજને િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! જ ેઆ �વને િવષે સા�ી ર�ા છે, તે સા�ી જ ેહોય
તે તો મૂિત�માન હોય, ને જ ેમૂિત�માન હોય તે �યાપક કેમ હોય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મૂિત�માન હોય તે
પણ �યાપક હોય. જમે અિ��દેવ છે તે પોતાના લોકને િવષે મૂિત�માન છે ને પોતાની શિ�એ કરીને કા�ને િવષે ર�ો
છે, તેમ ભગવાન પણ પોતાના અ�રધામને િવષે મૂિત�માન થકા પોતાની અંતયા�મી શિ�એ કરીને �વોને િવષે
�યાપીને ર�ા છે ને મૂિત�માનની પેઠે િ�યાને કર ેછે, માટે એને પણ મૂિત�માન �ણવા.”

11. કાિરયાણી ૭ ( para.5)

પછી �ી�મહારાજ અિત �સ� થકા બીજો �� પરમહંસ ��યે પૂછતા હવા જ,ે “આ�યંિતક ક�યાણ તે કેને કહીએ ?
અને આ�યંિતક ક�યાણને પામીને જ ેિસ�દશાને પા�યો હોય તે પુ�ષની સવ� િ�યાને િવષે કેવી દશા વત�તી હોય ?”
પછી જનેે જવેો ભા�યો તેવો સવ� મુિનએ ઉ�ર કય�, પણ �ી�મહારાજના ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી સવ� મુિન
હાથ જોડીને �ી�મહારાજ ��યે બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! એનો ઉ�ર તમે કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“�ાર ે��ાંડનો �લય થાય છે �યાર ે�કૃિતના કાય� જ ેચોિવશ ત�વ, તે સવ� �કૃિતને િવષે લીન થઈ �ય છે અને તે
�કૃિત પુ�ષ પણ અ�ર��ના તજેમાં અ��ય થઇ �ય છે અને પછી એકલું સિ�ચદાનંદ (િચ�ન) જ ેતજે તે રહે છે અને
તે તજેને િવષે િદ�યમૂિત� એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન વાસુદેવ, તે અખંડ િવરાજમાન રહે છે. અને તે જ પોતે િદ�યમૂિત�
થકા �વના ક�યાણને અથ� મનુ�યાકૃિતએ કરીને પૃ�વીને િવષે સવ� જનને નયનગોચર થકા િવચર ેછે. �યાર ેજ ેજગતમાં
અણસમજુ મૂખ� �વ છે તે, તે ભગવાનને માિયક ગુણે યુ� કહે છે, પણ એ માિયક ગુણે યુ� નથી; એ તો સદા
ગુણાતીત િદ�યમૂિત� જ છે. અને તેનું તે જ ેભગવાનનું સાકાર િદ�ય�વ�પ તેને જ ેવેદાંતશા� છે તે િનગુ�ણ, અછે�,
અભે�, સવ�� �યાપક એવી રીતે કરીને �િતપાદન કર ેછે, તે �વની બુિ�માંથી માિયક ભાવ ટાળવાને અથ�
િનગુ�ણપણે કરીને �િતપાદન કર ેછે. અને એ ભગવાન તો ઉ�પિ�, િ�થિત અને �લય એ સવ� કાળને િવષે એક �પે
કરીને જ િવરાજમાન છે; પણ માિયક પદાથ�ની પેઠે િવકારને પામતા નથી, સદા િદ�ય�પે કરીને િવરાજમાન રહે છે.
એવી રીતે ��ય� પુ�ષો�મને િવષે જ ે�ઢિન�ા તેને આ�યંિતક ક�યાણ કહીએ. અને એવી િન�ાને પામીને જે
િસ�દશાને પા�યો હોય તેની આવી દશા હોય જ,ે ‘િપંડ ��ાંડનો તથા �કૃિતપુ�ષનો �લય થયા પછી અ�રધામને
િવષે જ ેભગવાનની મૂિત� અખંડ િવરાજમાન રહે છે, તે મૂિત�ને �થાવર-જંગમ સવ� આકારને િવષે �ાં �ાં �િ� �ય
�યાં �યાં સા�ા�કાર દેખે અને એ મૂિત� િવના બીજંુ અણુમા� પણ ભાસે નિહ’. એ િસ�દશાનું લ�ણ છે.”

12. કાિરયાણી ૮ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! વેદ, શા�, પુરાણ અને ઇિતહાસને િવષે ભગવાનનું સગુણ
�વ�પ િન�પણ કયુ� છે અને િનગુ�ણ �વ�પ પણ િન�પણ કયુ� છે. તે ભગવાન જ ે�ીપુ�ષો�મ, તેનું િનગુ�ણ �વ�પ
કેવી રીતે સમજવું? અને સગુણ �વ�પ તે કેવી રીતે સમજવું ? અને તે ભગવાનનું િનગુ�ણ �વ�પ સમજવે કરીને
ભગવાનના ભ�ને કેટલો સમાસ છે? અને તે ભગવાનનું સગુણ �વ�પ સમજવે કરીને કેટલો સમાસ છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનનું િનગુ�ણ �વ�પ છે તે તો સૂ�મ થકી પણ અિત સૂ�મ છે અને પૃ�વી આિદક જે
સવ� ત�વ તેનું આ�ા છે અને તે થકી પર જ ે�ધાનપુ�ષ, તેનું આ�ા છે અને તે �ધાનપુ�ષ થકી પર જ ેશુ� પુ�ષ ને
�કૃિત તેનું આ�ા છે, અને તેથી પર જ ેઅ�ર, તેનું પણ આ�ા છે. અને એ સવ� ભગવાનનું શરીર છે. અને જમે
દેહથકી �વ છે તે સૂ�મ છે ને શુ� છે ને ઘણો �કાશમાન છે, તેમ એ સવ� થકી ભગવાન અિતશય સૂ�મ છે અને
અિતશય શુ� છે અને અિતશય િનલ�પ છે અને અિત �કાશે યુ� છે. અને જમે આકાશ છે તે પૃ�વી આિદક ચાર
ભૂતમાં �યાપક છે ને પૃ�વી આિદક ચાર ભૂત થકી અસંગી છે અને એ ચાર ભૂતની ઉપાિધ તે આકાશને અડતી નથી,
આકાશ તો અિતશય િનલ�પ થકો એ ચાર ભૂતને િવષે ર�ો છે; તેમ પુ�ષો�મ ભગવાન સવ�ના આ�ા�પે કરીને સવ�ને
િવષે ર�ા છે; તો પણ અિતશય િનિવ�કાર છે ને અસંગી છે ને પોતે પોતાના �વભાવે યુ� છે અને તે સરખો થવાને કોઈ
સમથ� નથી થતો. જમે આકાશ ચાર ભૂતમાં ર�ો છે, પણ ચાર ભૂત આકાશ જવેા િનલ�પ તથા અસંગી થવાને સમથ�
નથી થતા, તેમ જ પુ�ષો�મ ભગવાન સવ�ના આ�ા છે, તો પણ અ�ર પય��ત કોઈ પણ પુ�ષો�મ ભગવાન જવેા
સમથ� થવાને સમથ� નથી થતા. એવી રીતે જ ેઅિતશય સૂ�મપણું અને અિતશય િનલ�પપણું અને અિતશય શુ�પણું
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અને અિતશય અસંગીપણું અને અિતશય �કાશે યુ�પણું અને અિતશય ઐ�ય� યુ�પણું; તે એ ભગવાનની મૂિત�ને
િવષે િનગુ�ણપણું છે. અને જમે િગરનાર પવ�ત છે તેને લોકાલોક પવ�તની પાસે મૂકીએ �યાર ેતે અિતશય નાનો ભાસે,
પણ િગરનાર પવ�ત કાંઈ નાનો થયો નથી, એ તો લોકાલોકની અિતશય મોટાઈ આગળ નાનો જણાય છે, તેમ
પુ�ષો�મ ભગવાનની મોટાઈ આગળ અ� આવરણે યુ� જ ેઅનંતકોિટ ��ાંડ તે અણુની પેઠે અિત સૂ�મ ભાસે છે,
પણ તે ��ાંડ કાંઈ નાના થઈ ગયા નથી, એ તો ભગવાનની મોટપ આગળ નાના જણાય છે. એવી રીતે ભગવાનની
મૂિત�ને િવષે જ ેઅિતશય મોટાઈ તે ભગવાનનું સગુણપણું છે.

13. લોયા ૭ ( para.3)

�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�ે કરીને પરો�પણે ભગવાનને ���ા, તેણે કરીને જમે ક�યાણ નથી તેમ જ
રામકૃ�ણાિદક ભગવાનના અવતાર હતા �યાર ેતેમને સવ� મનુ�યે ��ય� દીઠા હતા; તો તેણે કરીને પણ શું ક�યાણ થયું
છે ?” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જણેે ભગવાનને ��ય� દીઠા હોય તેનું તો જ�મા�તર ેક�યાણ થાય છે.” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જણેે શા�ે કરીને ભગવાનને ���ા તેણે કરીને પણ જ�મા�તર ેક�યાણ થાય છે, કાં જ,ે જનેે
શા�ે કરીને ���ા છે તેને જ ને�ે કરીને દેખે છે અને જનેે ને�ે કરીને દેખે છે તેને જ શા�ે કરીને �ણે છે; માટે બેયનું
બીજબળ બરોબર થાય છે ને બેયનું જ�મા�તર ેક�યાણ પણ બરોબર છે. કેમ જ,ે �વણે કરીને ભગવાનને સાંભ�યા
તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે સાંભ�યા જ કહેવાય. અને �વચાએ કરીને �પશ� કય� તેમાં શું �ાન નથી? પણ તેને તે
�પશ� કય� જ કહેવાય. અને ને�ે કરીને જોયા તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે જોયા જ કહેવાય. અને નાિસકાએ કરીને
સૂ�યા તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે સૂ�યા જ કહેવાય. અને િજ�ાએ કરીને વણ�ન કયા� તેમાં શું �ાન નથી ? પણ
તેને તે વણ�ન કયા� જ કહેવાય. એવી રીતે બા� ઇિ��યોએ કરીને �ાન છે તથા અંતઃકરણે કરીને જ ે�ાન છે અને
અંતઃકરણ-ઇિ��યો પર જ ે�વસ�ા-તદાિ�ત જ ેઅનુભવ �ાન છે, તેમાંથી તમે કયા �ાનને કહો છો ? અને જે
ભગવાન છે તેણે તો આ જગતની ઉ�પિ�ને અથ� અિન�� એવું �વ�પ ધાયુ� છે, જનેે િવષે �થાવર-જંગમ�પ જ ેિવ�,
તે સાવકાશે કરીને ર�ું છે અને સંકષ�ણ�પે કરીને જગતનો સંહાર કર ેછે અને ��ુ���પે કરીને જગતની િ�થિત કર ેછે
તથા મ��ય-ક�છાિદક અવતારનું ધારણ કર ેછે. એવી રીતે �ાં જવેું કાય� �યાં તેવા કાય�ની િસિ�ને અથ� તેવા �પનું
�હણ કર ેછે. તેમાં કોઈ કાય� તો એવું છે જ,ે જમેાં અંતઃકરણ-ઇિ��યો નથી પૂગતાં, કેવળ અનુભવ�ાને કરીને જ
જણાય છે, �યાર ેતેવા કાય�ની િસિ�ને અથ� ભગવાન પણ તેવા �વ�પનું ધારણ કર ેછે. અને કોઈ કાય� એવું છે જ,ે
ઇિ��યો-અંતઃકરણે કરીને ���ામાં આવે છે �યાર ેતે કાય�ની િસિ�ને અથ� ભગવાન પણ તેવા જ થાય છે; માટે તમે
કયા ભગવાનના �વ�પને �ાને કરીને ક�યાણ થાય એમ પૂછો છો ?” �યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જે
ભગવાનના �વ�પને િવષે ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને અનુભવ; એ �ણે પૂગે એવા ભગવાનના �વ�પને �ાને કરીને
મો� થાય; એમ કહીએ છીએ.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એવા જ ેભગવાન તે તો �ીકૃ�ણ છે. તે તો પોતે
પોતાને એમ કહે છે જ,ે ‘य�ा�रमतीतोऽहम�रादिप चो�मः । अतोऽ�� लोके वेदे च �िथतः पु�षो�मः।।’
‘िव��ाहिमदं कु�मेकांशेन ��थतो जगत्’ ‘म�ः परतरं ना���ि�द�� धन�य ! । मिय सव�िमदं �ोतं सू�े मिणगणा
इव ।।’ ‘प� मे पाथ� ! �पािण शतशोऽथ सह�शः । नानािवधािन िद�ािन नानावणा�कृतीिन च।।’ ઈ�યાિદક વચને
કરીને પોતે પોતાને ઇિ��યો- અંતઃકરણ થકી અગોચર કહે છે, માટે ભગવાનને ત�વે કરીને સમજવા તે તો એમ છે જ,ે
ઇિ��યો, અંતઃકરણ તથા અનુભવ; એ �ણે કરીને યથાથ�પણે ��ય� ભગવાનને �ણે �યાર ેપૂરો �ાની કહેવાય અને એ
�ણ �કારમાંથી જો એકે ઓછો હોય તો તેને આ�યંિતક �ાન ન કહેવાય ને તેણે કરીને જ�મ-મૃ�યને પણ ન તર ેઅને
કોઈક સાધને કરીને ���વ�પને પા�યો હોય તે પણ જો ��ય� ભગવાનને એવી રીતે ન �ણે તો તે પણ પૂરો �ાની
ન કહેવાય. માટે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે “नै���म��ुतभावविज�तं न शोभते �ानमलं िनर�नम्” તથા ગીતામાં
ક�ું છે જ,ે “कम�णो �िप बो��ं बो��ं च िवकम�णः । अकम�ण� बो��ं गहना कम�णो गितः ।।” અકમ� જ ે�ાન તેને
િવષે પણ �ણવું ર�ું છે તે શું? તો જ ે���પ થયો તેને પણ પર�� પુ�ષો�મ તે �ણવા ર�ા છે અને જ ે���પ
થયો તેને જ પુ�ષો�મની ભિ�નો અિધકાર છે. તે ભિ� તે શું ? તો જમે �ેત�ીપવાસી જ ેિનર�મુ� છે તે ���પ
થકા ચંદન-પુ�પાિદક નાના �કારની પ�ૂસામ�ીએ કરીને પર�� જ ેવાસુદેવ તેને પજૂ ેછે, તેમ એ પણ ���પથકો
��ય� ભગવાનની ભિ� ચંદન-પુ�પ, �વણ-મનનાિદકે કરીને કર.ે તે ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ ે“��भूतः �स�ा�ा
न शोचित न कां�ित । समःसव�षु भूतेषु म���ं लभते पराम् ।।” માટે ���પ થઈને જ ેપર��ની ભિ� ન કર ેતો તે
પણ આ�યંિતક ક�યાણને ન પા�યો કહેવાય. અને “भूिमरापोऽनलो वायुः खं मनो बु��रेव च । अह�ार इतीयं मे िभ�ा
�कृितर�धा ।।” એ �યા�ય એવી જડ �કૃિત છે. અને “अपरेयिमत��ां �कृितं िव�� मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो !
ययेदं धाय�ते जगत् ।।” એ �યાપક એવી ચૈત�ય �કૃિત છે. અને જ ે��ય� ભગવાન છે, તે કેવા છે? તો એ અ� �કારની
જ ે�યા�ય �કૃિત અને તેને િવષે �યાપક એવી જ ૈચૈત�ય �કૃિત તે બેયના આધાર છે. જમે આકાશ છે તે પૃિથ�યાિદક
ચાર ત�વનો આધાર છે અને પૃ�વીની �ાર ેસંકોચ અવ�થા થાય છે તે ભેળો આકાશ પણ સંકોચને પામે છે ને પૃ�વીની
િવકાસ અવ�થા થાય છે તે ભેળી આકાશની પણ િવકાસ અવ�થા છે તથા જળ, તજે અને વાયુની સંકોચ-િવકાસ
અવ�થા ભેળી આકાશની પણ સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે અને પૃિથ�યાિદ ત�વની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા તે બેય
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આકાશને િવષે થાય છે, તેમ એ બે �કૃિતની સંકોચ-િવકાસ ભગવાનની પણ સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે ને એ બે
�કૃિતની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા તે ભગવાનને િવષે છે. એવા જ ેભગવાન તે સવ�ના આ�ા છે. �યાં �ુિતયો છે-

14. ગઢડા મ�ય ૩ ( para.7)

હવે જ ે���ાનનો માગ� છે, તેમાં તો એમ સમજવું જ,ે ‘જ ે�� છે, તે તો િનિવ�કાર છે ને િનરંશ છે. માટે એ િવકારને
પામે નિહ ને એના અંશ પણ થાય નિહ.’ અને એ ��ને જ ેસવ��પે કહે છે, તેનું તો એમ છે જ,ે ‘એ �� જ ેતે
�કૃિતપુ�ષ આિદક સવ�ના કારણ છે ને આધાર છે ને સવ�ને િવષે અંતયા�મી શિ�એ કરીને �યાપક છે. માટે જ ેકારણ
ને આધાર ને �યાપક હોય, તે કાય� થકી પૃથક્ હોય નિહ; એમ સમજણને લઈને એ ��ને શા� જ ેતે સવ��પ કહે છે,’
પણ એ �� જ િવકાર પામીને ચરાચર �વ�પે થઈ ગયા એમ ન સમજવું. અને એ �� થકી પર�� જે
પુ�ષો�મનારાયણ તે નોખા છે ને એ ��ના પણ કારણ છે ને આધાર છે ને �ેરક છે, એમ સમ�ને પોતાના
�વા�ાને એ �� સંગાથે એકતા કરીને પર��ની �વામી-સેવકભાવે ઉપાસના કરવી. એવી રીતે સમજ ે�યારે
���ાન છે તે પણ પરમપદને પા�યાનો િનિવ��ન માગ� છે.”

15. ગઢડા મ�ય ૧૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીમદ્ ભાગવતમાં સાકાર ��નું �િતપાદન છે, પણ જ ેવાંચનારા હોય તેને જો
પરમે�રની ભિ� ન હોય તો ભગવાનનું �વ�પ �ીમદ્ ભાગવતમાંથી પણ િનરાકાર સમ�ય છે અને િ�તીય �કંધમાં
�ાં આ�યનું �પ કયુ� છે, �યાં પણ ભગવાનનું �વ�પ ભિ�હીન હોય તેને િનરાકાર સમ�ય છે, પણ ભગવાનનું
�વ�પ િનરાકાર નથી. કાં જ,ે ભગવાન થકી જ સવ� �થાવર-જંગમ સૃિ� થાય છે, તે જો ભગવાન િનરાકાર હોય તો તે
થકી સાકાર સૃિ� કેમ થાય ? જમે આકાશ િનરાકાર છે, તો તે થકી જવેા પૃ�વી થકી ઘટાિદક આકાર થાય છે તેવા થતા
નથી, તેમ ��ાિદક જ ેસૃિ� તે સાકાર છે, તો તેના કરનારા જ ેપરમે�ર તે પણ સાકાર જ છે. અને ભાગવતમાં
‘અ�યા�, અિધભૂત અને અિધદેવ; એ �ણનો જ ેઆધાર છે, તે ભગવાનનું �વ�પ છે,’ એમ ક�ું છે. તેની વાત કરીએ
તે સાંભળો, અ�યા� જ ેિવરાટપુ�ષના ઇિ��યો અને અિધભૂત જ ેતેના પંચ મહાભૂત અને અિધદેવ જ ેિવરાટના
ઇિ��યોના દેવતા; એ સવ� િવરાટને િવષે આ�યા, તો પણ િવરાટ ઉભો ન થયો. પછી વાસુદેવ ભગવાને પુ�ષ�પે થઇને
�ાર ેિવરાટપુ�ષને િવષે �વેશ કય� �યાર ેિવરાટપુ�ષ ઊભા થયા. તે ભગવાન િવરાટપુ�ષના જ ેઅ�યા�, અિધભૂત
અને અિધદેવ; તેને િવષે તદા�કપણે કરીને વત� છે અને �વ�પે તો િવરાટ થકી �યારા છે. અને તેને જ આ�ય કરવા
યો�ય �વ�પ ક�ું છે. અને જમે અિ�� છે તે �કાશ�વ�પે તો અ�પ છે ને અિ�� પોતે તો મૂિત�માન છે, તે �ારે
અિ��ને અ�ણ� થયું હતું �યાર ેમૂિત�માન અિ�� �ીકૃ�ણ ભગવાન ને અજુ�ન પાસે આ�યો હતો. પછી �ાર ેઇ��નું
ખાંડવ વન બાળવા ગયો, �યાર ેતજે અિ�� �વાળા�પ થઇને સમ� વનમાં �યા�યો. તેમ જ પુ�ષો�મ ભગવાન છે તે
���પ જ ેપોતાની અંતયા�મી શિ� તેણે કરીને સવ�ને િવષે �યાપક છે, ને મૂિત�માન થકા સવ�થી જુદા છે. અને �� છે
તે તો પુ�ષો�મ ભગવાનની િકરણ છે અને પોતે ભગવાન તો સદા સાકાર મૂિત� જ છે. માટે જનેે ક�યાણને ઇ�છવું તેને
તો ભગવાનને મૂિત�માન સમ�ને તેનો આ�ય �ઢ રાખવો અને વાત પણ એવી રીતે કરવી જ,ે ‘કોઈને ભગવાનનો
આ�ય હોય તે ટળે નિહ.’ અને જમે �ીના ઉદરમાં ગભ� હોય પછી તેમાંથી પુ��પ ફળ ઉદય થાય છે, તેમ જનેે
ભગવાનના �વ�પનો િન�ય�પ ગભ� હોય તેને ભગવાનનું જ ેઅ�રધામ તે �પ ફળની �ાિ� થાય છે. માટે એવો
ઉપાય કરવો, જણેે કરીને એ ગભ�ને િવ�ન ન થાય. અને બી�ને પણ એવી વાત કરવી, જણેે કરીને ભગવાનના
િન�ય�પ ગભ�નો પાત ન થાય.

16. ગઢડા મ�ય ૧૦ ( para.5)

હવે �ાનનું �વ�પ કહીએ છીએ જ,ે �ાનિન�પણને િવષે બે શા� છે; એક સાં�યશા� ને બીજંુ યોગશા�. તેમાં
સાં�યશા�નો મત એ છે જ,ે જમે આકાશ જ ેતે પૃ�વી, જળ, તજે, વાયુ તેમાં �યાપક છે અને આકાશ િવના એક અણુ
પણ �ાંય ખાલી નથી તો પણ પૃ�વી આિદકના જ ેિવકાર તે આકાશને અડતા જ નથી, તેમ પુ�ષો�મ ભગવાન છે,
તેને આકાશની પેઠે માિયક િવકાર કોઈ અડતો જ નથી. એ વાતા� કૃ�ણતાિપની ઉપિનષદ્ માં કહી છે જ,ે �ારે
દુવા�સાઋિષ વૃંદાવનને િવષે આ�યા �યાર ે�ીકૃ�ણભગવાને ગોપીઓને ક�ું જ,ે ‘દુવા�સા ભૂ�યા છે, માટે સવ� થાળ
લઇને �ઓ.’ પછી ગોપીઓએ પૂ�ું જ,ે ‘આડાં યમુના� છે, તે કેમ ઉતરાશે ?’ �યાર ે�ીકૃ�ણ ભગવાને ક�ું જ,ે
‘યમુના�ને તમે એમ કહેજો જ,ે �ીકૃ�ણ સદા ��ચારી હોય તો માગ� દે�ો.’ પછી ગોપીઓએ હસતી હસતી
યમુના�ને કાંઠે જઇને એમ ક�ું, �યાર ેયમુના�એ ત�કાળ માગ� દીધો. પછી ગોપીઓએ ઋિષને જમાડતાં તે ઋિષ
સવ�ના થાળ જમી ર�ા. પછી ગોપીઓએ ક�ું જ,ે ‘અમે ઘેર કેમ કરીને જઈએ ? આડાં યમુના� છે.’ �યાર ેતે ઋિષએ
પૂ�ુ જ,ે ‘આ�યા �યાર ેકેમ કરીને આ�યા હતા ?’ પછી ગોપીઓએ ક�ું જ,ે ‘�ીકૃ�ણે એમ ક�ું હતું જ,ે અમે સદા
બાળ��ચારી હોઇએ તો યમુના�ને કહેજો જ ેમાગ� દેજો. પછી યમુના�એ માગ� દીધો તે તમારી પાસે આ�યા
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છીએ.’ તે વાત સાંભળીને ઋિષ બો�યા જ,ે ‘હવે યમુના�ને એમ કહેજો જ,ે દુવા�સા સદા ઉપવાસી હોય તો માગ�
દે�ો.’ પછી ગોપીઓએ હસતી હસતી જઇને એમ ક�ું �યાર ેયમુના�એ ત�કાળ માગ� દીધો. �યાર ેગોપીઓ સવ� એ
બે વાત જોઇને અિતશય આ�ય� પામી. માટે ભગવાનનું �વ�પ તો એવું આકાશની પેઠે િનલ�પ છે અને સવ�
િ�યાઓને કતા� થકા ભગવાન અકતા� છે અને સવ�ના સંગી થકા પણ અ�યંત અસંગી છે, એવી રીતે સાં�યશા�
ભગવાનના �વ�પને િનલ�પપણે કરીને કહે છે એવું સમજવું, એ સાં�યને મતે �ાન છે.

17. ગઢડા મ�ય ૬૪ ( para.3)

પછી પુ�ષો�મ ભ�ે �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાન �વના ક�યાણને અથ� આ જગતને સજૃ ેછે, તે િવ� ન ર�યું હોય ને
માયાના ઉદરમાં �વ હોય તેનું ભગવાન ક�યાણ કર ેતો શું ન થાય ? જ ેઆટલો િવ� સજૃવાનો ભગવાન દાખડો કરે
છે ? એ �� છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન �ીકૃ�ણપુ�ષો�મ છે, તે તો રા�િધરાજ છે અને
અખંડમૂિત� છે અને પોતાનું અ�રધામ�પી જ ેતખત તેને િવષે સદા િવરાજમાન છે. અને તે અ�રધામને આિ�ત
અનંતકોિટ ��ાંડ ર�ા છે. તે જમે કોઈક મોટો ચ�વત� રા� હોય ને તેને અસં�ય ગામડાં હોય, તેમાંથી એક-બે ગામ
ઉ�ડ થયા હોય અથવા વ�યાં હોય પણ તે તો તે રા�ની ગણતીમાં પણ ન હોય; તેમ �ીકૃ�ણભગવાન તે અનંતકોિટ
��ાંડના પિત છે, તે ��ાંડોનો કાંઈ એક સામટો �લય થતો નથી અને તેમાંથી એકાદા ��ાંડનો �લય થાય તે તો
ભગવાનની ગણતીમાં પણ નથી. અને તે �ીકૃ�ણભગવાનનો દેવકી� થકી જ ેજ�મ તે તો કથન મા� છે અને એ
�ીકૃ�ણ તો સદા અજ�મા છે. અને તે �ીકૃ�ણભગવાનનું જ ેઅ�રધામ છે, તે �યિતરકેપણે તો �કૃિત પુ�ષ થકી પર છે
અને અ�વયપણે કરીને તો સવ� ઠેકાણે છે. જમે આકાશ છે તે અ�વયપણે કરીને તો સવ�� છે અને �યિતરકેપણે તો ચાર
ભૂત થકી પર છે, તેમ જ �ીકૃ�ણભગવાનનું અ�રધામ છે. અને તે ધામને િવષે ભગવાન અખંડ િવરાજમાન રહે છે. અને
તે ધામમાં ર�ા થકા અનંતકોિટ જ ે��ાંડ છે તેને િવષે �ાં જનેે જમે દશ�ન દેવું ઘટે �યાં તેને તેમ દશ�ન દે છે અને જે
સાથે બોલવું ઘટે તે સાથે બોલે છે અને જનેો �પશ� કરવો ઘટે તેનો �પશ� કર ેછે. જમે કોઈક િસ�પુ�ષ હોય તે એક
ઠેકાણે બેઠો થકો હ�રો ગાઉ દેખે ને હ�રો ગાઉની વાતા�ને સાંભળે, તેમ ભગવાન પોતાના અ�રધામમાં ર�ા થકા
અનંતકોિટ ��ાંડને િવષે �ાં જમે જણાવું ઘટે �યાં તેમ જણાય છે અને પોતે તો સદા પોતાના અ�રધામમાં જ છે.
અને એક ઠેકાણે ર�ા થકા જ ેઅનંત ઠેકાણે જણાય છે, તે તો પોતાની યોગકળા છે. જમે રાસમંડળને િવષે જટેલી
ગોપીઓ તેટલા જ પોતે થયા. માટે એક ઠેકાણે ર�ાં થકા જ ેઅનંત ઠેકાણે દેખાવું એ જ ભગવાનનું યોગકળાએ કરીને
�યાપકપણું છે; પણ આકાશની પેઠે અ�પપણે કરીને �યાપક નથી. અને જ ેભગવાનની યોગમાયાએ કરી પચાસ કરોડ
યોજન જ ેપૃ�વીનું મંડળ છે, તે �લય કાળને િવષે પરમાણુ�પ થઈ �ય છે અને તે પૃ�વી પાછી સૃિ�કાળને િવષે
પરમાણુમાંથી પચાસ કરોડ યોજન થાય છે. અને ચોમાસું આવે છે �યાર ેગાજ-વીજ ને મેઘની ઘટા થઈ આવે છે. એ
આિદક સવ� આ�ય� તે ભગવાનની યોગમાયાએ કરીને થાય છે.

18. વરતાલ ૧૩ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “�� છે તે તો સવ�� �યાપક છે એમ સવ� કહે છે; તે જ ે�યાપક હોય તેને મૂિત�માન
કેમ કહેવાય અને જ ેમૂિત�માન હોય તેને �યાપક કેમ કહેવાય ? એ �� છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�� તો
એકદેશી છે પણ સવ�દેશી નથી ને તે �� તે �ીકૃ�ણ ભગવાન છે તે એકદેશી થકા સવ�દેશી છે. જમે કોઈક પુ�ષે
સૂય�ની ઉપાસના કરી હોય પછી સૂય� તેને પોતાના સરખી �િ� આપે, �યાર ેતે પુ�ષ �ાં સુધી સૂય�ની �િ� પહોચંતી
હોય �યાં સુધી દેખે. અને વળી જમે િસ�દશાવાળો પુ�ષ હોય તે હ�રો ને લાખો ગાઉ ઉપર કોઈક વાત કરતો હોય
તેને જમે પાસે વાતા� કર ેને સાંભળે તેમ સાંભળે, તેમ જ લાખો ગાઉ ઉપર કાંઈક વ�તુ પડી હોય તેને મનુ�યના જવેડા
હાથ હોય તેણે કરીને પણ ઉપાડે; તેમ �ીકૃ�ણ ભગવાન એક ઠેકાણે ર�ા થકા પોતાની ઈ�છાએ કરીને �ાં દશ�ન દેવા
હોય �યાં દશ�ન આપે છે અને એક�પ થકા અનંત�પે ભાસે છે. અને િસ� હોય તેમાં પણ દૂર�વણ, દૂરદશ�ન�પ
ચમ�કાર હોય, તો પરમે�રમાં હોય તેમાં શું આ�ય� છે ? અને ભગવાનને �ંથમાં �યાપક ક�ા છે, તે તો મૂિત�માન છે તે
જ પોતાની સામથ�એ કરીને એક ઠેકાણે ર�ા થકા સવ�ને દશ�ન આપે છે, એમ �યાપક ક�ા છે; પણ આકાશની પેઠે
અ�પ થકા �યાપક નથી. ભગવાન તો સદા મૂિત�માન જ છે. તે મૂિત�માન ભગવાન અ�રધામમાં ર�ા થકા જ અનંત
કોિટ ��ાંડમાં ભાસે છે.”

19. ગઢડા અં�ય ૪ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ ેમોટેરા પરમહંસ ��યે �� પૂ�ો જ,ે “આ દેહને િવષે �વ ર�ો છે, તે એક ઠેકાણે કેવી રીતે ર�ો
છે ને સવ� દેહમાં કેવી રીતે �યાપી ર�ો છે ? તે કહો” પછી જનેે જવેું ભા�યું તેણે તેવું ક�ું, પણ �ી�મહારાજના ��નું
કોઈથી સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે દેહને િવષે અ�ાિદક રસનો િવકાર વીય� છે, તેમ
પંચમહાભૂતના િવકાર�પ એવું એક �દયને િવષે માંસનું ચ� છે, તેને િવષે �વ ર�ો છે. તે જમે ચીથંરાનો કાકડો હોય
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તેને તેલે પલાળીને અિ��એ સળગા�યો હોય તેમ �વ છે તે, તે માંસના ચ� સંઘાથે વળગીને ર�ો છે. અને વળી જમે
લોઢાનો ખીલો હોય તેને િવષે અિ�� �યાપી ર�ો હોય, તેમ માંસના ચ�ને િવષે �વ જ ેતે િવશેષ સ�ાએ કરીને �યાપી
ર�ો છે અને સામા�ય સ�ાએ કરીને બધા દેહને િવષે �યાપી ર�ો છે. માટે જ ેજ ેઠેકાણે દેહમાં દુઃખ થાય છે તે સવ�
દુઃખ �વને જ છે, પણ દેહના સુખ-દુઃખ થકી એ �વ જુદો ન કહેવાય. અને કોઈક એમ કહેશે જ,ે ‘�વ તો �કાશમાન
છે અને માંસનું ચ� ને દેહ તો �કાશે રિહત છે, તે બેને એક બી�માં મ�યા કેમ કહેવાય ? તો એનો ઉ�ર એમ છે જ,ે
જમે તેલ, કોિડયું ને વા� તેના સંબંધ િવના એકલો અિ��નો �ોિત આકાશને િવષે અધરપધર રહેતો નથી. તેમ
પંચભૂતના િવકાર�પ એવું જ ેમાંસનું ચ�, તેના સંબંધ િવના એકલો �વ રહેતો નથી અને જમે કોિડયા થકી, તેલ થકી
ને વા� થકી અિ�� જુદો છે, તે કોિડયાને ભાંગવે કરીને અિ��નો નાશ થતો નથી, તેમ માંસના ચ�ને િવષે ને દેહને િવષે
�વ �યાપીને ર�ો છે તો પણ દેહને મરવે કરીને �વ મરતો નથી. અને દેહ ભેળો સુખદુઃખને તો પામે ખરો, પણ દેહના
જવેો એ �વનો નાશવંત �વભાવ નથી. એવી રીતે �વ અિવનાશી છે ને �કાશ�પ છે અને દેહને િવષે �યાપક છે.
અને જમે મંિદરને િવષે એક �થળમાં દીવો મૂ�ો હોય તે દીવાના અિ��ની �ોિત િવશેષે કરીને તો વા�ને િવષે
�યાપી રહી છે અને સામા�યપણે કરીને તો બધા ઘરને િવષે �યાપી રહી છે. તેમ �વા�ા છે તે પણ િવશેષે કરીને તો
પંચમહાભૂતના િવકાર�પ જ ેમાંસનું ચ� તેને િવષે �યાપીને ર�ો છે અને સામા�યપણે કરીને તો બધા દેહમાં �યાપીને
ર�ો છે. એવી રીતે આ દેહને િવષે �વ રહે છે, અને એ �વને િવષે પરમે�ર પણ સા�ી�પે કરીને રહે છે.”

(કુલ: 31)


