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1. ગઢડા �થમ ૨૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ અધ� ઘડી સુધી તો પોતાની નાિસકાના અ� સામું જોઈ ર�ા ને પછી બો�યા જ,ે “પરમે�રને
ભજવાની તો સવ�ને ઈ�છા છે, પણ સમજણમાં ફેર રહે છે. માટે જનેી આવી સમજણ હોય તેના �દયમાં ભગવાન સવ�
�કાર ેિનવાસ કરીને રહે છે. તેની િવગત જ,ે જ ેએમ સમજતો હોય જ,ે ‘આ પૃ�વી જનેી રાખી િ�થર રહી છે ને ડોલાવી
ડોલે છે તથા આ તારામંડળ જનેું રા�યું અધર ર�ું છે તથા જનેા વરસા�યા મેઘ વષ� છે તથા જનેી આ�ાએ કરીને સૂય�-
ચં� ઉદય-અ�તપણાને પામે છે તથા ચં�માની કળા વધે-ઘટે છે તથા પાળ િવનાનો સમુ� જનેી મયા�દામાં રહે છે તથા
જળના િબંદુમાંથી મનુ�ય ઉ�પ� થાય છે અને તેને હાથ, પગ, નાક, કાન એ આિદક દસ ઇિ��યો થઈ આવે છે તથા
આકાશને િવષે અધર જળ રાખી મૂ�ું છે અને તેમાં ગાજ-વીજ થાય છે, એવા અનંત આ�ય� છે, તે સવ� મને મ�યા
એવા જ ેભગવાન તેના કયા� જ થાય છે,’ એમ સમજ;ે પણ �ગટ �માણ જ ેભગવાન તે િવના બીજો કોઈ એ આ�ય�નો
કરનારો છે એમ માને નિહ. અને ‘પૂવ� જ ેજ ેઅનંત �કારના આ�ય� થઈ ગયા છે તથા હમણાં જ ેથાય છે તથા આગળ
થશે તે સવ� મને મ�યા એવા જ ે��ય� ભગવાન તે વતે જ થાય છે’ એમ સમજ.ે અને વળી પોતે એમ જ સમજતો હોય
જ,ે ‘ચાહે કોઈ મારી ઉપર ધૂળ નાંખો, ચાહે કોઈ ગમે તેવું અપમાન કરો, ચાહે કોઈ હાથીએ બેસાડો, ચાહે કોઈ નાક-
કાન કાપીને ગધેડે બેસાડો, તેમાં માર ેસમભાવ છે.’ તથા જનેે �પવાન એવી યૌવન �ી અથવા કુ�પવાન �ી અથવા
વૃ� �ી તેને િવષે તુ�યભાવ રહે છે. તથા સુવણ�નો ઢગલો હોય તથા પ�થરનો ઢગલો હોય તે બેયને જ ેતુ�ય �ણે છે;
એવી �તના �ાન, ભિ�, વૈરા�યાિદક જ ેઅનંત શુભ ગુણ તેણે યુ� જ ેભ� હોય તેના �દયમાં ભગવાન િનવાસ કરે
છે. પછી તે ભ� જ ેતે ભગવાનને �તાપે કરીને અનંત �કારના ઐ�ય�ને પામે છે ને અનંત �વના ઉ�ારને કર ેછે. અને
એવી સામથ�એ યુ� થકો પણ અ�ય �વના માન-અપમાનને સહન કર ેછે એ પણ મોટી સામથ� છે; કાં જ,ે સમથ�
થકા ઝરણા કરવી તે કોઈથી થાય નિહ, એવી રીતે જરણા કર ેતેને અિત મોટા �ણવા. અને એ સમથ� તો કેવા જ,ે
એના ને�માં ભગવાન જોનારા છે તે માટે ��ાંડમાં જટેલા �વ �ાણી છે તેના ને�ને �કાશ કરવાને સમથ� થાય છે
અને એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન છે તે માટે ��ાંડમાં સવ� �વના પગને િવષે ચાલવાની શિ�ને પોષણ કરવાને
એ સમથ� થાય છે; એમ એ સંતની સવ� ઇિ��યોમાં ભગવાન ર�ા છે, તે માટે એ સંત તો ��ાંડમાં સવ� �વોના
ઇિ��યોને �કાશ કરવાને સમથ� થાય છે. માટે એ સંત તો સવ� જગતના આધાર �પ છે, તે તુ�છ �વનું અપમાન સહે તે
એમની એ અિતશય મો�પ છે. અને એવી રીતની �માવાળા છે તે જ અિત મોટા છે. અને જ ેઆં�યો કાઢીને પોતાથી
ગરીબ હોય તેને િબવરાવે છે ને મનમાં �ણે જ,ે ‘હંુ મોટો થયો છંુ,’ પણ એ મોટો નથી અથવા િસ�ાઈ દેખાડીને
લોકોને ડરાવે છે, એવા જ ેજગતમાં �વ છે તે ભગવાનના ભ� નથી એ તો માયાના �વ છે અને યમપુરીના
અિધકારી છે. અને એવાની જ ેમો�પ છે તે સંસારના માગ�માં છે. જમે સંસારમાં જનેે ઘોડંુ ચડવા ન હોય તેથી જનેે ઘોડંુ
હોય તે મોટો, અને એક ઘોડંુ જનેે હોય તેથી જનેે પાંચ ઘોડાં હોય તે મોટો; એમ જમે જમે અિધક સંપિ� જનેે હોય તેમ
સંસાર �યવહારમાં અિત મોટો કહેવાય, પણ પરમે�ર ભ�ામાં એ મોટો નથી. અને જનેી મિત એવી હોય જ,ે ‘આ �ી
તો અિતશય �પવાન છે અને આ વ� તો અિતશય સા� છે અને આ મેડી તો ઘણી સારી છે અને આ તુંબડી તો
અિતશય સારી છે ને આ પા� તો અિતશય સા� છે,’ એવી રીતના જ ેગૃહ�થ તથા ભેખધારી તે સવ� તુ�છ બુિ�વાળા
છે. �યાર ેતમે કહેશો જ,ે એનું ક�યાણ થશે કે નિહ થાય ? તો ક�યાણ તો પામર જવેો સ�સંગમાં હોય તેનુંયે થાય છે,
પણ મોર ેકહી એવી જ ેસંતતા તે એમાં કોઈ દહાડે આવતી નથી તથા પૂવ� ક�ા એવા જ ેસંત તેના જ ેગુણ તે પણ
એવામાં આવતા નથી; કાં જ,ે એ પા� થયો નથી.” એમ વાતા� કરીને ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને �ી�મહારાજ
દાદાખાચરના દરબારમાં પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.
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