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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧ ( para.5)

પછી હિરભ� ઠ�ર હર�એ �ી�મહારાજને પૂ�ું જ,ે “કેટલાક તો ઘણા િદવસ સુધી સ�સંગ કર ેછે તો પણ તેને
જવેી પોતાના દેહ અને દેહના સંબંધીને િવષે ગાઢ �ીિત છે તેવી સ�સંગમાં ગાઢ �ીિત નથી થાતી તેનું શું કારણ છે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એને ભગવાનનું માહા��ય સંપૂણ� ���ામાં આ�યું નથી. અને જ ેસાધુને સંગે કરીને
ભગવાનનું માહા��ય પિરપૂણ� ���ામાં આવે છે તે સાધુ �ાર ેપોતાના �વભાવ ઉપર વાત કર ેછે �યાર ેતે �વભાવને
મૂકી શકતો નથી, અને તે વાતના કરનારા જ ેસાધુ તેનો અવગુણ લે છે, તે પાપે કરીને સ�સંગમાં ગાઢ �ીિત થાતી નથી.
કાં જ,ે અ�ય �થળને િવષે જ ેપાપ કયા� હોય તે સંતને સંગે કરીને �ય અને સંતને િવષે જ ેપાપ કર ેછે તે પાપ તો એક
સંતના અનુ�હ િવના બી� કોઈ સાધને કરી ટળતા નથી. તે શા�માં ક�ું છે જ,ે

2. ગઢડા �થમ ૧૮ ( para.2)

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

3. ગઢડા �થમ ૨૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “જ ેરીતે �ાને કરીને િ�થિત થાય છે, તે કહીએ છીએ. તે �ાન કેવું છે ?
તો �કૃિતપુ�ષથી પર છે, અને �ાનને િવષે િ�થિત થાય છે �યાર ે�કૃિતપુ�ષ ને �કૃિતપુ�ષનું જ ેકાય� તે કાંઈ નજરમાં
આવતું નથી. અને એનું નામ �ાન�લય કહેવાય છે, અને એવી િ�થિત થાય છે તેને એકરસ ચૈત�ય ભાસે છે ને તેને િવષે
એક ભગવાનની મૂિત� જ રહે છે, પણ બીજો કોઈ આકાર રહેતો નથી. અને �ારકે તો એ �કાશમાં ભગવાનની મૂિત�
પણ દેખાય નિહ, એકલો �કાશ જ દેખાય છે ને �ારકે તો �કાશ પણ દેખાય ને ભગવાનની મૂિત� પણ દેખાય ; એને
�ાને કરીને િ�થિત �ણવી. અને જવેી ભગવાનની મૂિત� �ગટ દેખાય છે, તે મૂિત�ને િવષે અખંડ વૃિ� રહે તેણે કરીને
એવી િ�થિત થાય છે અને જનેે જવેો ભગવાનનો મિહમા સમ�ણો હોય તેના �દયમાં તેટલો જ �કાશ થાય છે, ને
તેટલો જ તેને �ણવ ને નાદ સંભળાય છે, અને જટેલો જનેે ભગવાનનો િન�ય ને મિહમા સમ�ય છે તેને તેટલા ભૂંડા
ઘાટ બંધ થઈ �ય છે અને �ાર ેભગવાનનો િન�ય યથાથ� થાય છે ને યથાથ� મિહમા સમ�ય છે �યાર ેતેને ભૂંડા
ઘાટમા� ટળી �ય છે. જમે લીબંુની એક ચીય� ચૂસી હોય તો થોડા થોડા દાંત અંબાય, પણ હળવા હળવા ચણા ચવાય
ખરા, ને જો આખું લીબંુ ચૂ�યું હોય તો ચણા ચવાય નિહ, ને મગનો દાણો પરાણે પરાણે ચવાય, અને જો ઘણા લીબંુ
ચૂ�યાં હોય તો રાંધેલો ભાત પણ ચવાય નિહ. તેમ ભગવાનનો િન�ય અને માહા��ય�પી જનેે ખટાઈ ચડી હોય તેની
ચાર અંતઃકરણ ને દશ ઇિ��યો�પ જ ેડાઢ�ો તે સવ� અંબાઈ �ય છે, �યાર ેએ �વ મન�પ પોતાની ડાઢ�ે કરીને
િવષયના સંક�પ�પી ચણાને ચાવવાને સમથ� થતો નથી, તેમ જ િચ��પ પોતાની ડાઢ�ે કરીને િવષયનું િચંતવન કરવા
સમથ� થતો નથી, તેમ જ બુિ��પ પોતાની ડાઢ�ે કરીને િન�ય કરવા સમથ� થતો નથી, તેમ જ અહંકાર�પ પોતાની
ડાઢ�ે કરીને િવષય સંબંધી અિભમાન કરવા સમથ� થતો નથી, તેમ જ પંચ �ાનઇિ��યો ને પંચ કમ�ઇિ��યો�પ જે
ડાઢ�ો છે તે ડાઢ�ે કરીને તે તે ઇિ��યોના િવષય�પ જ ેચણા, તેને ચાવવાને સમથ� થતો નથી. અને જનેે યથાથ�
ભગવાનનો િન�ય ન હોય ને યથાથ� ભગવાનનો મિહમા જણાણો ન હોય તેના ઇિ��યો તથા અંતઃકરણ તે
પોતપોતાના િવષય થકી યથાથ�પણે િનવૃિ� પામતા નથી, અને જ ેભગવાનનું �વ�પ છે તે તો માયા ને માયાના જે
ગુણ તે થકી પર છે અને સવ� િવકાર ેરિહત છે, પણ �વના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા ભાસે છે. તે ભગવાનને િવષે જે
અ�પમિતવાળા છે તે જવેા જવેા દોષ ક�પે છે તે ભગવાનને િવષે તો એકે દોષ નથી, પણ ક�પનારાની બુિ�માંથી એ
દોષ કોઈ કાળે ટળવાના નિહ. તેમાં જ ેભગવાનને કામી સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત કામી થઇ �ય છે, અને જ ેભગવાનને
�ોધી સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત �ોધી થઇ �ય છે, ને જ ેભગવાનને લોભી સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત લોભી થઇ �ય છે,
ને જ ેએ ભગવાનને ઇ�યા�વાન સમજ ેછે તે પોતે અ�યંત ઇ�યા�વાન થઇ �ય છે, એ આિદક જ ેજ ેદોષ ભગવાનને િવષે
ક�પે છે તે તો જમે ‘સૂય� સામી ધૂળની ફાંટ ભરીને નાખીએ તે પોતાની આંખમાં પડે છે.’ તેમ ભગવાનને િવષે જ ે�તનો
દોષ ક�પે છે તે દોષ પોતાને દુઃખ દે છે. અને પોતામાં ગમે તેવા ભૂંડા �વભાવ હોય ને જો ભગવાનને અિતશય િનદ�ષ
સમજ ેતો પોતે પણ અિતશય િનદ�ષ થઇ �ય છે.”

4. ગઢડા �થમ ૨૪ ( para.3)

પછી ��ાનંદ�વામીએ પૂ�ું જ,ે “કોઈ િવષયમાં પણ પોતાનાં ઇિ��યો તણાતાં ન હોય, ને અંતઃકરણમાં પણ ખોટા
ઘાટ થતા ન હોય, ને ભગવાનનો િન�ય પણ યથાથ� છે તો પણ અપૂણ�પણું રહે છે અને અંતર સૂનું રહે છે તેનું શું કારણ
છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ પણ હિરભ�માં મોટી ખો� છે, જ ેપોતાનું મન િ�થર થયું છે, ને
ભગવાનનો િન�ય પણ અિતશય �ઢ છે, તો પણ હૈયામાં અિતશય આનંદ આવતો નથી, જ,ે ‘હંુ ધ�ય છંુ ને હંુ કૃતાથ�
થયો છંુ અને આ સંસારમાં જ ે�વ છે તે કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા તેને િવષે હેરાન થતા ફર ેછે
અને િ�િવધ તાપમાં રાત િદવસ બળે છે; અને મને તો �ગટ પુ�ષો�મે ક�ણા કરીને પોતાનું �વ�પ ઓળખા�યું છે ને
કામ-�ોધાિદ સવ� િવકારથી રિહત કય� છે અને નારદ-સનકાિદક જવેા સંત તેના સમાગમમાં રા�યો છે માટે મા�ં મોટંુ
ભા�ય છે’. એવો િવચાર નથી કરતો ને આઠો પહોર અિતશય આનંદમાં નથી વત�તો એ મોટી ખો� છે. જમે બાળકના
હાથમાં િચંતામિણ દીધો હોય તેનું તેને માહા��ય નથી એટલે તેનો તેને આનંદ નથી, તેમ ભગવાન પુ�ષો�મ મ�યા છે



8/5/2019 �વભાવ

localhost/save%5d/�વભાવ.php 3/26

અને તેનો અંતરમાં આઠો પહોર કેફ રહેતો નથી જ,ે ‘મા�ં પૂણ�કામપણું થયું છે’ એવું નથી સમજતો, એ હિરના ભ�ને
મોટી ખોટ છે. અને �ાર ેકોઈ હિરભ�નો દોષ નજરમાં આવે �યાર ેએમ સમજવું જ,ે ‘આનો �વભાવ તો સ�સંગમાં
ન ઘટે એવો છે તોય પણ એને જો સ�સંગ મ�યો છે અને એ જો જવેો-તેવો છે તોય પણ સ�સંગમાં પ�યો છે, તો એનો
પૂવ� જ�મનો અથવા આ જ�મનો સં�કાર ભાર ેછે તો આવો સ�સંગ મ�યો છે,’ એમ સમ�ને તેનો પણ અિતશય ગુણ
લેવો.” એમ વાતા� કરીને �ી�મહારાજ ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

5. ગઢડા �થમ ૩૧ ( para.4)

�યાર ેફરીને તે મુિનએ પૂ�ું જ,ે ‘હે મહારાજ ! મોટા જ ે�ભુના ભ� હોય તેનો તો અવગુણ આવે નિહ, પણ જવેો-તેવો
હિરભ� હોય તેનો અવગુણ તો આવે ખરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે તમે સમજો છો તેમ નાન�ય-
મોટયપ નથી. મો�પ તો ��ય� ભગવાનના િન�યે કરીને તથા તે ભગવાનની આ�ાને િવષે વત�વે કરીને છે. અને એ
બે વાનાં જનેે ન હોય ને તે ગમે તેવો �યવહાર ેકરીને મોટો હોય તો પણ એ નાનો જ છે. અને �થમ કહી એવી મો�પ
તો આજ આપણા સ�સંગમાં સવ� હિરભ�ને િવષે છે. કેમ જ,ે આજ જ ેસવ� હિરભ� છે. તે એમ સમજ ેછે જ,ે
‘અ�રાતીત એવા જ ેભગવાન પુ�ષો�મ તે અમને ��ય� મ�યા છે અને અમે કૃતાથ� થયા છીએ.’ એમ સમ�ને
��ય� ભગવાનની આ�ામાં ર�ા થકા તે ભગવાનની ભિ� કર ેછે માટે એવા જ ેહિરભ� તેનો કાંઈક દેહ �વભાવ
જોઈને તેનો અવગુણ લેવો નિહ અને જનેે અવગુણ લીધાનો �વભાવ હોય તેની તો આસુરી બુિ� થઈ �ય છે.”

6. ગઢડા �થમ ૩૨ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે તો ��-ઉ�ર કરો.” પછી દીનાનાથ ભ�ે તથા ��ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે
“કોઈ સમે તો ભગવાનના ભ�ના �દયમાં આનંદથી ભગવાનનું ભજન - �મરણ થાય છે ને ભગવાનની મૂિત�નું
િચંતવન થાય છે અને કોઈ સમે તો અંતર ડોળાઈ �ય છે ને ભજન - �મરણનું સુખ આવતું નથી તેનું શું કારણ છે ?”
�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એને ભગવાનની મૂિત� ધાયા�ની યુિ� આવડતી નથી.” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ
પૂ�ું જ,ે “કેવી રીતે યુિ� �ણવી ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “યુિ� તો એમ છે જ,ે અંતઃકરણને િવષે ગુણનો
�વેશ થાય છે તે �ાર ેસ�વગુણ વત�તો હોય �યાર ેઅંતઃકરણ િનમ�ળ વત� ને ભગવાનની મૂિત�નું ભજન �મરણ સુખે
થાય, અને �ાર ેરજોગુણ વત� �યાર ેઅંતઃકરણ ડોળાઈ �ય, ને ઘાટ-સંક�પ ઘણા થાય ને ભજન - �મરણ સુખે થાય
નિહ, અને �ાર ેતમોગુણ વત� �યાર ેતો અંતઃકરણ શૂ�ય વત�, માટે ભજનના કરનારાને ગુણ ઓળખવા. અને જ ેસમે
સ�વગુણ વત�તો હોય તે સમે ભગવાનની મૂિત�નું �યાન કરવું, અને તમોગુણ �ાર ેવત� �યાર ેકશો ઘાટ થાય નિહ ને
શૂ�ય સરખું વત� તેમાં પણ ભગવાનનું �યાન ન કરવું, અને �ાર ેરજોગુણ વત�તો હોય �યાર ેઘાટ-સંક�પ ઘણા થાય,
માટે તે સમે ભગવાનનું �યાન કરવું નિહ. અને તે સમે તો એમ �ણવું જ,ે ‘હંુ તો સંક�પ થકી જુદો છંુ ને સંક�પનો
�ણનારો છંુ ને તે માર ેિવષે અંતયા�મી�પે પુ�ષો�મ ભગવાન સદાકાળ િવરાજ ેછે.’ અને �ાર ેરજોગુણનો વેગ મટી
�ય �યાર ેભગવાનની મૂિત�નું �યાન કરવું અને રજોગુણ વત�તો હોય �યાર ેસંક�પ ઘણા થાય, તે સંક�પને જોઈને મુંઝાવું
નિહ; કેમ જ,ે અંતઃકરણ તો જવેું નાનું છોક�ં તથા વાન�ં તથા કૂત�ં તથા બાળકનો રમાડનાર તેવું૨ છે, અને એ
અંતઃકરણનો એવો �વભાવ છે તે િવના �યોજન ચાળા કયા� કર,ે માટે જનેે ભગવાનનું �યાન કરવું તેને અંતઃકરણના
ઘાટને જોઈને કચવાઈ જવું નિહ ને અંતઃકરણના ઘાટને માનવા પણ નિહ ને પોતાને અને અંતઃકરણને જુદંુ માનવું અને
પોતાના આ�ાને જુદો માનીને ભગવાનનું ભજન કરવું.”

7. ગઢડા �થમ ૫૪ ( para.3)

પછી શુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “ગમે તેવો આપ�કાળ પડે ને પોતાના ધમ�માંથી ન ખસે તે કયે લ�ણે કરીને ઓળખાય ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે પરમે�રના વચનની ખટક રહે અને નાનું-મોટંુ વચન લોપી શકે નિહ એવી
રીતનો જનેો �વભાવ હોય તેને ગમે તેવો આપ�કાળ આવે તો પણ એ ધમ� થકી પડે જ નિહ, માટે જનેે વચનમાં �ઢતા
છે તેનો જ ધમ� �ઢ રહે અને તેનો જ સ�સંગ પણ �ઢ રહે.

8. ગઢડા �થમ ૫૭ ( para.4)

પછી િશવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “સ�સંગમાં રહેવાનો ખપ છે તો પણ કોઈક અયો�ય �વભાવ છે તે કેમ ટળતો નથી
?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ે�વભાવ સ�સંગમાં અંતરાય કરતો હોય તે ઉપર જનેે અભાવ ન આવે �યાં સુધી
એને �ાં સ�સંગનો પૂરો ખપ છે ? અને તે �વભાવને પણ �ાં પૂરો શ�ુ ���ો છે ? �યાં ��ાંત છે, ‘જમે કોઈક પુ�ષ
આપણો િમ� હોય ને તે જ પુ�ષે આપણા ભાઈને મારી ના�યો હોય તો પછી તે સાથે િમ�પણું ન રહે અને તેનું માથું
કાપવાને તૈયાર થાય; કાં જ ેિમ� કરતા ભાઈનો સંબંધ અિધક છે. તેમ જો એને પોતાનો �વભાવ વત�માનમાં ભંગ
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પડાવીને સ�સંગથી િવમુખ કર ેએવો છે ને તોય પણ એની ઉપર વૈરભાવ આવતો નથી અને તે �વભાવ ઉપર રીસ
ચડતી નથી, તો એને સ�સંગમાં પૂ�ં હેત નથી અને જો જવેું ભાઈમાં હેત મનુ�યને છે તેવું જો સ�સંગ ઉપર હેત હોય તો
ભૂંડા �વભાવને ત�કાળ ટાળી નાખે. શા માટે જ,ે �વ તો અિત સમથ� છે; કેમ જ,ે મન અને ઇિ��યો એ સવ� તો �ે� છે
અને �વ તો એનો �ે�� છે માટે જ ેકર ેતે થાય.”

9. ગઢડા �થમ ૫૯ ( para.5)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “દેશ, કાળ અને િ�યા તે ભૂંડા થાય અથવા ભલા થાય તેનું કારણ તે સંગ છે કે
કોઈ બીજો છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “દેશ તો પૃ�વી કહેવાય તે સવ� ઠેકાણે સરખો છે અને કાળ પણ
સરખો છે પણ અિતશય જ ેમોટા સમથ� પુ�ષ હોય તે જ ેદેશમાં રહેતા હોય તેને �તાપે કરીને ભૂંડો દેશ હોય, ભૂંડો કાળ
હોય, ભૂંડી િ�યા હોય, તે સવ� સારાં થઈ �ય છે. અને અિતશય ભૂંડા પાપી પુ�ષ જ ેદેશમાં રહેતા હોય, તેને યોગે કરીને
સારો દેશ ને સારી િ�યા ને સારો કાળ હોય તે પણ ભૂંડા થઈ �ય છે. માટે શુભ ને અશુભ એવા જ ેદેશ, કાળ ને િ�યા
તેના હેતુ તો પુ�ષ છે. તે પુ�ષ જો અિતશય સમથ� હોય તો સવ� પૃ�વીમાં દેશ, કાળ ને િ�યા તે પોતાના �વભાવ
�માણે �વતા�વે ને તેથી ઊતરતો હોય તો એક દેશમાં �વતા�વે ને તેથી ઊતરતો હોય તો એક ગામમાં �વતા�વે ને તેથી
ઊતરતો હોય તો એક ફળી તથા એક પોતાનું ઘર તેમાં �વતા�વે. એવી રીતે એ શુભ-અશુભ જ ેદેશ, કાળ ને િ�યા તેના
હેતુ તો શુભ ને અશુભ એ બે �કારના પુ�ષ છે.”

10. ગઢડા �થમ ૬૨ ( para.8)

गांभीय� �थैय�मा���ं कीित�मा�नोऽनहंकृितः ।। એ જ ેઓગણચાળીશ ક�યાણકારી ગુણ તે ભગવાનના �વ�પને િવષે
િનરંતર રહે છે. તે એ ગુણ સંતને િવષે કેવી રીતે આવે છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ગુણ સંતમાં આ�યાનું
કારણ તો એ છે જ,ે એને ભગવાનના �વ�પનો યથાથ� િન�ય થાય તો એ ક�યાણકારી ગુણ ભગવાનના છે, તે સંતમાં
આવે છે. તે િન�ય કેવો હોય તો જ,ે ‘ભગવાનને કાળ જવેા ન �ણે, કમ� જવેા ન �ણે, �વભાવ જવેા ન �ણે, માયા
જવેા ન �ણે, પુ�ષ જવેા ન �ણે, અને સવ� થકી ભગવાનને જુદા �ણે, અને સવ�ના િનયંતા �ણે ને સવ�ના કતા� �ણે
અને એ સવ�ના કતા� થકા પણ એ િનલ�પ છે એમ ભગવાનને �ણે. અને એવી રીતે જ ે��ય� ભગવાનના �વ�પનો
િન�ય કય� છે તે કોઈ રીતે કરીને ડગે નિહ, તે ગમે તેવા તરતેરનેાં શા� સાંભળે અને ગમે તેવા મતવાદીની વાત
સાંભળે અને ગમે તેવા પોતાનું અંતઃકરણ કુતક�  કર ેપણ કોઈ રીતે કરીને ભગવાનના �વ�પમાં ડગમગાટ થાય નિહ,
એવી �તનો જનેે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય હોય તેને ભગવાનનો સંબંધ થયો કહેવાય, માટે જનેે જ ેસંગાથે સંબંધ
હોય તેના ગુણ તેમાં સહેજ ેઆવે. જમે આપણાં ને� છે તેને �ાર ેદીવા સંગાથે સંબંધ થાય છે �યાર ેતે દીવાનો �કાશ
ને�માં આવે છે તેણે કરીને ને� આગળ અંધા�ં હોય તેનો નાશ થઈ �ય છે, તેમ જનેે ભગવાનના �વ�પનો �ઢ
િન�યે કરીને સંબંધ થાય છે તેને િવષે ભગવાનના ક�યાણકારી ગુણ આવે છે. પછી જમે ભગવાન સવ� �કાર ેિનબ�ધ છે
અને જ ેચહાય તે કરવાને સમથ� છે તેમ એ ભ� પણ અિતશય સમથ� થાય છે અને િનબ�ધ થાય છે.”

11. 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.”
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12. ગઢડા �થમ ૬૩ ( para.7)

એમ વાતા� કરીને પછી વળી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે અિત �ઢ િન�ય હોય તેનું થોડાકમાં લ�ણ કહંુ તે
સાંભળો જ,ે જનેે પિરપ� િન�ય હોય અને તે પોતે અ�યંત �યાગી હોય તો પણ તે પાસે ગમે તેવી �વૃિ� માગ�ની િ�યા
કરાવીએ તો તે કર,ે પણ તેમાંથી પાછો હઠે નિહ અને કચવાઈને પણ કર ેનિહ, રા� થકો કર.ે અને બીજંુ એ લ�ણ જ,ે
ગમે તેવો પોતામાં કોઈક �વભાવ હોય અને તે કોિટ ઉપાય કર ેતોય પણ ટળે એવો ન હોય ને જો તે �વભાવને
મુકા�યાનો પરમે�રનો આ�હ દેખે, તો તે �વભાવને ત�કાળ મૂકે. અને �ીજંુ એ લ�ણ જ,ે પોતામાં કાંઈક અવગુણ
હોય તો પણ પરમે�રની કથા-કીત�ન તથા ભગવાનના સંત તે િવના ઘડીમા� રહેવાય નિહ અને પોતાનો અવગુણ લે ને
સંતનો અિત ગુણ �હણ કર ેઅને ભગવાનની કથા કીત�ન અને ભગવાનના સંતનો અિત મિહમા સમજ,ે એવું જનેે વત�તું
હોય તેને પિરપ� િન�ય �ણવો. એવા િન�યવાળાને કોઈક િદવસ કોઈક �ાર�ધયોગે કરીને કાંઈક વત�વામાં ફેર
પડી �ય તો પણ તેનું અક�યાણ ન થાય, અને એવો િન�ય ન હોય ને તે ગમે તેવો �યાગી હોય તો પણ તેના ક�યાણમાં
ફેર છે.”

13. ગઢડા �થમ ૬૮ ( para.4)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એ નાિ�તકપણાનો હેતુ તે કોઈ પૂવ�નું કમ� છે કે કોઈ કુસંગ છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “નાિ�તકપણાના હેતુ તો નાિ�તકના �ંથ સાંભળવા એ જ છે અને નાિ�તકના �ંથને િવષે
જનેે �તીિત હોય તેનો જ ેસંગ તે પણ નાિ�તકપણાનો હેતુ છે. અને વળી, કામ, �ોધ, લોભ, અહંકાર, માન અને ઈ�યા�
એ પણ નાિ�તકપણાના હેતુ છે. કેમ જ,ે એ માંયલો એકે �વભાવ વત�તો હોય �યાર ેનારદ, સનકાિદક જવેા સાધુ વાત
કર ેતોય પણ મનાય નિહ. અને એ નાિ�તકપણું મટે �ાર ે? તો �ાર ે�ીમદ્ ભાગવત જવેા આિ�તક �ંથને િવષે કહી
જ ેજગતની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લય�પ એવી ભગવાનની લીલા તેને સાંભળે તથા ભગવાનનું અને સંતનું માહા��ય
સમજ ે�યાર ેએનું નાિ�તકપણું �ય અને આિ�તકપણું આવે.”

14. ગઢડા �થમ ૬૯ ( para.2)

પછી �ીવાસુદેવનારાયણની સં�યા આરતી થઈ રહી તે પછી નારાયણ ધૂ�ય કરીને પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ધમ�
તે કેનું નામ છે ? એનો શા�ની રીતે કરીને ઉ�ર કરો અને જ ેિહંસક રા� હતા તે પણ શરણે આ�યો હોય તેને મારતા
નિહ અને મારવા પણ દેતા નિહ, માટે શરણે આ�યો જ ે�વ તેને માયા�નું જમે પાપ છે, તેમ બી�ને માયા�નું પાપ છે કે
નથી ?” પછી એનો ઉ�ર જમે જનેે ભા�યો તેમ તેણે કરવા માં�યો, પણ �ી�મહારાજ ેઆશંકા કરી એટલે કોઈથી
ઉ�ર થયો નિહ. પછી મુિન સવ� બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! અમે એ જ તમને �� પૂછીએ છીએ જ,ે ય�ાિદકને િવષે
પશુિહંસા સિહત ધમ� ક�ો છે. અને અિહંસા�પ પણ ધમ� ક�ો છે માટે એ જમે યથાથ� હોય તેમ કહો.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “િહંસાયુ� જ ેધમ� છે તે તો ધમ�, અથ� અને કામ પર છે, તે પણ િહંસાના સંકોચને અથ� ક�ો
છે. અને અિહંસામય જ ેધમ� છે તે મો�પરાયણ છે અને એ સાધુનો ધમ� છે. અને િહંસામય જ ેધમ� છે તે તો રાગ�ા� છે,
પણ ��યાણને અથ� નથી અને જ ેઅિહંસા�પ ધમ� છે તે તો કેવળ ક�યાણને અથ� છે, માટે ગૃહ�થ અથવા �યાગી એ
સવ�ને અિહંસા�પ જ ેધમ� તે જ ક�યાણને અથ� ક�ો છે. જમે રા� ઉપિરચરવસુ રા�માં હતા તો પણ અિહંસા ધમ�ને
િવષે ર�ા હતા, તે માટે સાધુને તો મન, કમ�, વચને કરીને કોઈનું ભૂંડંુ વાંચવું નિહ અને કોઈ વાતનો અહંકાર પણ
રાખવો નિહ અને સવ�ના દાસાનુદાસ થઈને રહેવું. અને �ોધે યુ� જ ે�કૃિત તે તો દુ�નો ધમ� છે અને શાંત �વભાવ◌ે
વત�વું તે જ સાધુનો ધમ� છે. અને કોઈ કહેશે જ,ે ‘હ�રો માણસને િનયમમાં વતા�વવાં હોય તેને કેમ સાધુતા �હણ કય�
ચાલે ?’ તો એનો ઉ�ર એ છે જ,ે રા� યુિધિ�રનું હ�રો ગાઉમાં રા� હતું તો પણ સાધુતા રાખી હતી અને ડારા
દેનારા તો ભીમસેન જવેા હ�રો હોય, તેય વારીએ તોય પણ તે કયા� િવનાનું રહેવાય નિહ; માટે તીખા
�વભાવવાળાની તો કાંઈ ખોટ નથી, એવા તો ઘણાય હોય પણ સાધુ થવું એજ ઘણું દુલ�ભ છે.”

15. ગઢડા �થમ ૭૨ ( para.4)

અને �ર અ�રથી પર એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન છે, તે �ાર ે�વના ક�યાણને અથ� ��ાંડને િવષે મનુ�ય જવેી
મૂિત� કરીને િવચર ેછે, �યાર ેસવ� મનુ�યના જવેા જ ચિર� કર ેછે અને જમે મનુ�યને િવષે હારવું, �તવું, ભય, શોક, કામ,
�ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા, ઈ�યા� ઈ�યાિદક માિયક �વભાવ હોય, તેવા જ �વભાવ ભગવાન પણ
પોતામાં દેખાડે છે. તે સવ� �વના ક�યાણને અથ� છે, પછી જ ેભ� હોય તે તો એ ચિર� ગાઈને પરમ પદને પામે છે
અને જ ેિવમુખ હોય તે દોષ પરઠે છે અને એ ભગવાન તો જમે �રના આ�ા છે તેમ જ �કૃિતપુ�ષ થકી પર જે
અ�ર�� તેના પણ આ�ા છે અને �ર અ�ર એ બેયને પોતાની શિ�એ કરીને ધરી ર�ા છે અને પોતે તો �ર-
અ�રથી �યારા છે અને ભગવાનની મોટાઈ તો એવી છે જ,ે ‘જનેા એક એક રોમનાં િછ�ને િવષે અનંત કોિટ ��ાંડ
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પરમાણુની પેઠે ર�ાં છે’ એવા જ ેમોટા ભગવાન તે �વના ક�યાણને વા�તે મનુ�ય જવેડા જ થાય છે, �યાર ે�વને
સેવા કયા�નો યોગ આવે છે અને જો ભગવાન જવેડા છે તેવડા ને તેવડા રહે તો ��ાિદક જ ે��ાંડના અિધપિત દેવ
તેને પણ દશ�ન કયા�નું કે સેવા કયા�નું સામ�ય� રહે નિહ; તો મનુ�યને તો રહે જ �ાંથી ? અને જમે વડવાનળ અિ�� છે તે
સમુ�ના જળને િવષે ર�ો છે અને સમુ�ના જળને પીવે છે ને સમુ�નો ઓલા�યો ઓલાતો નથી એવો મોટો છે. તે અિ��
�ાર ેઆપણે ઘરમાં દીવો જોઈતો હોય �યાર ેઆવીને આપણા ઘરમાં બેસે તો આપણને દીવા જવેું સુખ થાય નિહ
અને બળીને સવ� ભ�મ થઈ જઈએ અને તે જ અિ�� દીવા�પે હોય તો અજવાળું કર ેને આનંદ થાય અને તે દીવો છે તો
તેનો તે જ અિ�� પણ ફંૂકીએ તથા હાથે કરીને ઓલાવીએ તો ઓલાઈ �ય એવો અસમથ� છે; તો પણ તે થકી જ
આપણને સુખ થાય પણ વડવાનળ અિ��થી સુખ ન થાય. તેમ જ ભગવાન મનુ�ય જવેા અસમથ� જણાતા હોય પણ
અનેક �વનું ક�યાણ એ થકી જ થાય પણ જનેા એક એક રોમમાં અનંત કોિટ ��ાંડ ર�ાં છે, એવી મૂિત�નું તો �વ
દશ�ન કરવા પણ સમથ� થાય નિહ; માટે એવે �પે કરીને ક�યાણ ન થાય, તે માટે ભગવાન મનુ�ય જવેી મૂિત� ધારીને
જવેા જવેા ચિર� કર ેછે તે સવ� ગાન કરવા યો�ય છે, પણ એમ ન સમજવું જ,ે ‘ભગવાન થઈને એમ શું કરતા હશે?’
અને ભગવાનનાં ચિર� તો સવ� ક�યાણકારી જ સમજવા, એ જ ભ�નો ધમ� છે અને એવું સમજ ેતે જ ભગવાનનો પૂરો
ભ� કહેવાય છે.”

16. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.6)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િનવા�સિનક થયાનું કારણ તે આવી વાત સાંભળવી તે છે કે વૈરા�ય છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વૈરા�ય તો એકલો ટકી શકે નિહ, અંતે જતા નાશ થઈ �ય છે. અને �ાર ેઆ�િન�ા
હોય અને ભગવાનની મૂિત�નું યથાથ� �ાન હોય, પછી એમ િવચાર ેજ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ, સિ�ચદાનંદ�પ છંુ અને િપંડ
��ાંડ તો માિયક છે ને નાશવંત છે માટે હંુ �ાં ? ને એ િપંડ-��ાંડ �ાં ? અને મારા ઈ�દેવ જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે
તો અનંત કોિટ ��ાંડના આધાર જ ેઅ�ર; તે થકી પણ પર છે. તે ભગવાનનો માર ે�ઢ આશરો થયો છે’ એવા
િવચારમાંથી જ ેવૈરા�ય ઉદય થાય તે વૈરા�ય �ાને યુ� કહેવાય ને એ વૈરા�યનો કોઈ કાળે નાશ થાય નિહ. જમે અિ��
બળતો હોય તેને માથે જળ પડે તો ઓલાઈ �ય અને વડવાનળ અિ�� સમુ�ને િવષે છે તે જળનો ઓલા�યો ઓલાતો
નથી; તેમ જ ે�ાને યુ� વૈરા�ય છે તે તો વડવાનળ અિ�� તથા િવજળીનો અિ�� તેવો છે, તે કોઈ કાળે ઓલાય નિહ
અને તે િવના બી� વૈરા�યનો તો િવ�ાસ આવે નિહ. અને અમારો જ ેવૈરા�ય તે તો જવેો વીજળીનો અિ�� તથા
વડવાનળ અિ�� તે સરખો છે. તે અમારા �વભાવને તો જ ેઅિતશય અમાર ેભેળા ર�ા હશે તે �ણે છે અને જ ેછેટે રહે
છે તેને અમારો �વભાવ ���ામાં આવતો નથી અને આ મુકંુદ ��ચારી છે તે ભોળા જવેા જણાય છે તો પણ અમારા
�વભાવને યથાથ� �ણે છે જ,ે ‘મહારાજ તો આકાશ જવેા િનલ�પ છે અને એમને કોઈ પોતાનું પણ નથી અને પારકંુ પણ
નથી.’ અને એવી રીતે જો અમારા �વભાવને �ણે છે તો જવેા ઈ�રમાં ગુણ હોય તેવા ગુણ ��ચારીમાં વત� છે અને
અંતયા�મી સૌમાં ર�ા છે તે બાઈ-ભાઈને મનમાં એમ સમ�વે છે જ,ે ‘��ચારીમાં કોઈ વાતની ખો� નથી.’ તે એવા
�ડા ગુણ આ�યાનું કારણ એ છે જ,ે મોટાપુ�ષને િવષે જ ેિનદ�ષબુિ� રાખે છે તે પોતે સવ� દોષ થકી રિહત થાય છે
અને જ ેમોટાપુ�ષને િવષે દોષ પરઠે છે તે દોષના પરઠનારાની બુિ� �� થઈ �ય છે અને કામાિદક જ ેશ�ુ તે સવ�
તેના હૈયામાં આવીને િનવાસ કર ેછે. પછી એ સ�પુ�ષને િવષે દોષબુિ�નો પરઠનારો જ ેપુ�ષ તેના હૈયામાં ભૂંડા ભૂંડા
ઘાટ પણ પી�યા કર ેછે; અને એ સ�સંગ કર ેછે તોય પણ દુઃિખયો મટે નિહ. અને જ ેબુિ�માન છે તે તો અમાર ેસમીપે
રહીને અમારી સવ� �કૃિતને �ણે છે જ,ે ‘જટેલા સંસારમાં મોહ ઉપ�વવાનાં પદાથ�, ધન, �ી, અલંકારાિદક તથા
ખાનપાનાિદક છે; તે કોઈમાં મહારાજને હેત નથી અને મહારાજ તો સવ� થકી ઉદાસી છે અને કોઈકને દયા કરીને પાસે
બેસવા દે છે કે �ાનવાતા� કર ેછે, તે તો કેવળ તેના �વના ક�યાણને અથ� દયા કરીને કર ેછે.’ અને જ ેમૂખ� હોય તે તો
પાસે રહે તે પણ અમારા �વભાવને એમ ન �ણે અને છેટે રહે તે પણ એમ ન �ણે.

17. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.15)

પછી વેદાંતાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “જણેે �થમ કાંઈક ગોબ�ં વતા�ણું હોય, પછી તે શો ઉપાય કર ે�યાર ેતેની
ઉપર ભગવાન ને ભગવાનના સંત રા� થાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેપોતામાં ભૂંડો �વભાવ હોય તેને
દેખીને ભગવાન અને ભગવાનના સંત કુરા� થતા હોય, તે �વભાવ સાથે �ાર ેવૈર કરીએ �યાર ેજનેે જ ેસાથે વૈર હોય
તે તો સવ� જગત �ણે એવું હોય. તે સંતને પણ ખબર પડે પછી સંત તો તે �વભાવના વૈરી છે તે આપણા પ�માં
ભળીને અને આપણી ઉપર દયા કર ેઅને જ ે�કાર ેતે �વભાવને �તીએ એવો ઉપાય બતાવે. માટે જ ે�વભાવ◌ે
પોતાને ફજતે કય� હોય તે �વભાવ સાથે સૂધું �ઢ વૈર બાંધીને તેનું મૂળ ઊખડી �ય એવો ઉપાય કરવો. અને �ારે
એવી રીતે વત�એ �યાર ેભગવાન ને ભગવાનના સંત આપણા ઉપર પૂણ� દયા કર ેઅને �ાર ેહિરની ને હિરજનની જે
ઉપર દયા થાય �યાર ેતેને હૈયામાં અિતશય સુખ વ�યા� કર ેઅને ક�યાણને માગ� ચા�યાની પણ સામથ� વધે અને
પોતાના શ�ુ જ ેકામ, �ોધ, લોભાિદક તેનું બળ ઘટી �ય છે. માટે જ ેપોતાના �દયને િવષે અિતશય શ�ુ પીડતો હોય
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તે સાથે અિતશય વૈર કરીએ તો તેની પરમે�ર સહાય કર ેછે. માટે પોતાના શ�ુ જ ેકામાિદક તે સાથે જ�ર વૈર કરવું
ઘટે છે. અને પોતાના અંતઃશ�ુ સાથે વૈર કયા�માં ઘણો જ લાભ છે.”

18. સારંગપુર ૮ ( para.2)

પછી ચૈત�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ઈ�યા�નું શું �પ છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેા
�દયમાં માન હોય તે માન માંથી ઈ�યા� �વત� છે. અને �ોધ, મ�સર ને અસૂયા તે પણ માન માંથી �વત� છે. અને ઈ�યા�નું
એ �પ છે જ,ે ‘પોતાથી જ ેમોટા હોય તો પણ તેનું �ાર ેસ�માન થાય �યાર ેતેને દેખી શકે નિહ.’ એવો જનેો �વભાવ
હોય તેને એમ �ણવું જ,ે આના હૈયામાં ઈ�યા� છે અને યથાથ� ઈ�યા�વાળો જ ેહોય તે તો કોઈની મોટાઈને દેખી શકે
નિહ.”

19. સારંગપુર ૧૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ે��ાવાન પુ�ષ હોય અને તેને જો સાચા સંતનો સંગ મળે અને તે સંતના વચનને
િવષે ��ાવાન થાય, તો એના �દયને િવષે �વધમ�, વૈરા�ય, િવવેક, �ાન, ભિ� આિદક જ ેક�યાણકારી ગુણ તે સવ�
�કટ થઈ આવે છે અને કામ �ોધાિદક જ ેિવકાર તે બળી �ય છે. અને જો કુસંગ મળે ને કુસંગીના વચનને િવષે
��ાવાન થાય, તો વૈરા�ય, િવવેકાિદક જ ેગુણ તે સવ� નાશ પામી �ય છે. જમે ખાર ભૂિમ હોય ને તેને િવષે ગમે તેટલો
મેઘ વરસે, પણ તેમાં તૃણાિદક ઊગતાં ન હોય અને તે જ ખારભૂિમને િવષે જો પાણીની રલે આવે તો ખાર સવ� ધોવાઈ
�ય; અને જ ેઠેકાણે ખાર હતો તે ઠેકાણે કાંપ ચડી �ય. પછી તે કાંપ ભેળા વડ, પીપંળા આિદક વૃ�નાં બીજ આ�યા
હોય તે બીજ ઊગીને મોટા મોટા વૃ� થાય છે. તેમ જનેા �દયને િવષે પૂવ� ક�ા જ ે�વધમા�િદક ગુણ તે �ઢ હોય અને
જગત સંબંધી િવષય સુખનો અંકુર પણ ઊઠે એમ ન હોય, ને તેને જો કુસંગ થાય તો તેના �દયને િવષે કુસંગ�પી
પાણીને વેગે કરીને જગતવાતા��પીઓ આવીને કાંપ ભરાય. પછી તે કાંપમાં કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સરાિદક જે
બીજ ર�ાં છે તે સવ� ઊગીને મોટા મોટા વૃ� થાય છે. માટે ભગવાનના ભ� હોય તેને કોઈ િદવસ કુસંગ ન કરવો.
અને વળી પોતામાં કોઈ �વભાવ હોય ને તેને સંતનો સમાગમ કરીને સમ� િવચારીને ટાળે તો તે �વભાવનો નાશ થઈ
�ય છે, પણ મૂખા�ઈએ કરીને ગમે તેટલા ઉપાય કર ેતોય ભૂંડો �વભાવ ટળે નિહ. અને મૂખ� હોય તે �ાર ેમૂંઝાય �યારે
કાં તો સૂઈ રહે ને કાં તો �વે ને કાં તો કોઈક સાથે વઢે ને કાં તો ઉપવાસ કર;ે એ ચાર �કાર ેકરીને મૂંઝવણ ટા�યાનો
ઉપાય કર.ે અને એમ કરતા જો અિતશય મૂંઝાય તો છે�લી બાકી મર ેપણ ખરો. એવી રીતે મૂખ�ને શોક ટા�યાનો
ઉપાય છે. પણ એમ કયા� થકી દુઃખ પણ મટે નિહ ને �વભાવ પણ ટળે નિહ; અને સમ�ને ટાળે તો દુઃખ ને �વભાવ એ
બેય ટળી �ય. માટે સમજુ હોય તે જ સુખી થાય છે. અને જમે અિ��ની મોટી �વાળા હોય ને જો ઉપરથી જળ વરસે
તો ત�કાળ ઓલાઈ �ય; અને વીજળીના અિ��નો તો થોડોક ઝબકારો થતો હોય, પણ તે અિ�� મેઘની ઘટામાં રહે છે
તો પણ ઓલાતો નથી. તેમ સમ�ા િવના ગમે તેટલો વૈરા�ય હોય અથવા ભગવાનમાં �ીિત હોય, તો પણ અિ��ની
�વાળાની પેઠે કુસંગ�પી જળે કરીને સવ� નાશ થઈ �ય છે; અને સમ�ને જ ેવૈરા�ય ને �ીિત હોય તે તો વીજળીના
અિ�� જવેી છે, તે થોડી હોય તો પણ નાશ ન પામે.”

20. સારંગપુર ૧૮ ( para.3)

પછી િનિવ�કારાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! કોઈક પુ�ષમાં �ોધાિદક ભૂંડા �વભાવ હોય તે ટળે કે ન ટળે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે વાિણયો હોય તે જટેલો વેપાર કર ેતેનું નામું માંડી રાખે છે; તેની પેઠે જ ેિદવસ
થકી સ�સંગ થયો છે તે િદવસથી જણેે નામું માંડી રા�યું હોય તેનો �વભાવ ટળે છે. અને તે એમ િવચાર ેજ,ે ‘�ાર ેમારે
સ�સંગ નહોતો �યાર ેમાર ેઆટલો મિલન �વભાવ હતો અને સ�સંગ કયા� પછી આટલો �વભાવ ઉ�મ થયો છે.’ અને
વષ�વષ� પોતાનો વધારો થતો હોય અથવા કાંઈ ફેર રહેતો હોય તે સવ�ને તપા�યા કર,ે પણ મૂખ� વાિણયો જમે નામું
માંડે નિહ તેની પેઠે ન કર.ે એવી રીતે જ ેસ�સંગ કરીને પોતાનો જો તપાસ કરતો રહે, તો તેના જ ેજ ે�વભાવ હોય તે
સવ� નાશ પામી �ય છે.”

21. સારંગપુર ૧૮ ( para.4)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “કુસંગ હોય �યાર ેતો ભૂંડો �વભાવ હોય જ, પણ સંતનો સમાગમ કરીને પછી
મિલન �વભાવ આવી �ય છે તેનું શું કારણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ેબાળ અવ�થા હોય �યારે
કામ, �ોધ, લોભાિદક શ�ુ હોય નિહ અને ભગવાનમાં �ીિત પણ િવશેષ હોય. પછી �ાર ેયુવા અવ�થા આવે �યારે
કામાિદક શ�ુનો વધારો થાય અને દેહાિભમાન પણ વધે. પછી તે જો જ ેસંતને િવષે કામાિદક શ�ુ ન હોય તથા
દેહાિભમાને રિહત હોય, એવા સંતનો સમાગમ રાખે તો યુવા અવ�થા�પી સમુ�ને તરી �ય છે; અને જો એમ ન કરે
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તો કામાિદક શ�ુએ કરીને પરાભવ પામીને �� થઈ �ય છે. અને જનેી �ૌઢ અવ�થા હોય અને તે સ�સંગ કરતા થકા
બગડે છે, તેનું તો કારણ એ છે જ,ે મોટાપુ�ષ હોય તેને િવષે જ ેજ ે�તના દોષ પરઠે, તે તે �તના દોષ પોતાના હૈયામાં
આવીને િનવાસ કર ેછે. અને જો મોટાપુ�ષના ગુણનું �હણ કર ેઅને એમ �ણે જ,ે મોટાપુ�ષ જ ેજ ે�વભાવ રાખે છે
તે તો �વના ક�યાણને અથ� છે અને મોટાપુ�ષ તો િનદ�ષ છે, અને મને દોષ જણાણો તે તો મારી કુમિતએ કરીને
જણાણો છે;’ એમ િવચારીને સ�પુ�ષનો ગુણ �હણ કર ેઅને પોતાના અપરાધને �મા કરાવે, તો તે પુ�ષની મિલનતા
મટી �ય છે.”

22. સારંગપુર ૧૮ ( para.5)

પછી મહાનુભાવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “રાજસી, તામસી ને સાિ�વકી એ જ ે�ણ ગુણના �વભાવ તે સાધન કરતા
થકા ટળે છે કે નથી ટળતા?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ સવ� �વભાવ ટા�યા ટળે છે.” પછી વળી
મહાનુભાવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “દુવા�સાિદક મુ� થયા છે, તો પણ તે તામસી કેમ ર�ા છે ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “દુવા�સાિદકમાં જ ેતમોગુણ આિદક ગુણ વત� છે, તે તો પોતાને એ ગુણ રાખવા છે માટે ર�ા છે. અને તે એમ
�ણે છે જ,ે ‘કોઈક અવળો ચાલતો હોય તેને િશ�ા કયા� સા� આપણે તમોગુણ છે તે બહુ �ડો છે;’ એમ ગુણ �ણીને
રા�યો છે. અને �ાર ેપોતામાં જ ે�વભાવ વત�તો હોય ને તે ઉપર અભાવ આવે જ,ે ‘હંુ ભગવાનનો ભ� છંુ, તે મારે
આવો ભૂંડો �વભાવ જોઈએ નિહ.’ એવી રીતે દોષ�પ �ણીને જ ેજ ે�વભાવને તજવાને ઈ�છે તો ભગવાનને �તાપે
કરીને તે તે �વભાવની િનવૃિ� થઈ �ય છે.”

23. કાિરયાણી ૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ શુકમુિન બહુ મોટા સાધુ છે. અને જ ેિદવસથી અમારી પાસે ર�ા છે તે િદવસથી
એનો ચડતો ને ચડતો રંગ છે, પણ મંદ તો પડતો નથી; માટે એ તો મુ�ાનંદ �વામી જવેા છે.” એમ કહીને
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મનુ�યને પર�પર હેત થાય છે તે ગુણે કરીને થાય છે અને અવગુણ આવે છે તે દોષે કરીને
આવે છે, તે ગુણ ને દોષ તો માણસની ઉપરની �કૃિતએ કરીને ઓળખાતા નથી. કાં જ,ે કોઈક મનુ�ય તો િબલાડાની
પેઠે હેઠંુ જોઈને ચાલતો હોય પણ માંહી તો અિત કામી હોય. તેને દેખીને અણસમજુ હોય તે કહે જ,ે ‘આ તો બહુ મોટો
સાધુ છે.’ અને કોઈક તો ફાટી �િ�એ ચાલતો હોય તેને જોઈને અણસમજણવાળો હોય તે એમ કહે જ,ે ‘આ તો અસાધુ
છે,’ પણ તે માંિહ તો મહાિન�કામી હોય. માટે શરીરની ઉપરની �કૃિત જોઈને મનુ�યની પરી�ા થાય નિહ, પરી�ા તો
ભેળા ર�ા થાય છે. ભેળો રહે �યાર ેબો�યામાં જણાય, ચા�યામાં જણાય, ખાતે જણાય, પીતે જણાય, સૂતે જણાય,
ઊઠતે જણાય, બેઠતે જણાય ઈ�યાિદક િ�યાને િવષે જણાય છે. અને િવશેષે કરીને તો ગુણ અવગુણ યુવા અવ�થામાં
જણાય છે. પણ બાળ અવ�થા તથા વૃ� અવ�થામાં તો નથી જણાતા, કાં જ ેકોઈક બાળ અવ�થામાં ઠીક ન હોય ને
યુવા અવ�થામાં સરસ થાય, અને કોઈક બાળ અવ�થામાં સારો હોય ને યુવા અવ�થામાં બગડી �ય છે. અને જનેે
ખટકો હોય જ,ે’મને આ ઘાટ થયો તે ઠીક નિહ’ ને તે ઘાટને ટા�યાનો ય� કયા� કર,ે અને તે �ાં સુધી ટળે નિહ �યાં
સુધી ખટકો રાખે, એવો જનેો �વભાવ હોય, તે યુવા અવ�થામાં વધી �ય અને જનેે ખટકો ન હોય ને �માદી હોય તે
વધે નિહ. અને એવો સારો હોય તે તો બાળકપણામાંથી જ જણાય.” તે ઉપર પોતે પોતાના બાળકપણાના �યાગી
�વભાવની ઘણીક વાતા� કરીને બો�યા જ,ે “સારો હોય તેને તો બાળપણામાંથી જ છોકરાની સોબત ગમે નિહ ને
િજ�ાનો �વાિદયો હોય નિહ ને શરીરને દ�યા કર.ે જુઓને, મને બાળપણમાં �વામી કાિત�કની પેઠે એવો જ િવચાર
ઊપ�ો જ,ે ‘માર ેમારા શરીરમાં માતાનો ભાગ જ,ે �િધર ને માંસ તે રહેવા દેવું નથી; માટે ઘણેક �ય�ે કરીને શરીર
એવું સૂકવી ના�યું જ,ે ‘શરીરમાં કાંઈક વાગે તો પાણીનું ટીપું નીસર,ે પણ �િધર તો નીસર ેજ નિહ’. એવી રીતે જ ેસારો
હોય તે તો બાળપણામાંથી જ જણાય”.

24. કાિરયાણી ૩ ( para.4)

�યાર ેિન�કુળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એમ જ ેરહેવાય છે તે િવચાર ેકરીને રહેવાય છે કે વૈરા�યે કરીને
રહેવાય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો મોટા સંતના સમાગમે કરીને થાય છે. અને જનેે મોટા સંતના
સમાગમે કરીને પણ ન થાય તે તો મહાપાપી છે.” એમ કહીને વળી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યાગી થઈને ગૃહ�થને
ભોગવવા યો�ય ભોગની ઈ�છા રાખે છે તે ખડ ખાય છે.” કાં જ,ે એને એ ભોગ �ા� થનાર છે નિહ અને તેની ઈ�છા
રાખે છે. માટે એના સમ�ામાં એ વાત આવી નથી; કાં જ,ે જ ેગામ જવું નિહ તેનું નામ શું પૂછવું ? તેમ એણે જે
પદાથ�નો �યાગ કય� છે ને તેની પાછી અિભલાષા રાખે છે, તે શું આ દેહે કરીને એને �ા� થવાનું છે ? તે તો જો આ
સ�સંગમાંથી િવમુખ થાય તો �ા� થાય, પણ સ�સંગમાં ર�ે થકે તો થાય નિહ, માટે સ�સંગમાં ર�ે થકે તે ભોગની જે
ઈ�છા રાખે છે તે મૂખ� છે. કેમ જ,ે સ�સંગમાં જ ેરહેશે તેને તો જ�ર પા�યું જોઈશે. જમે કોઈ સતી થવાને નીસરી ને
પછી અિ�� જોઈને પાછી વળે તો તેને શું તેના સગાં પાછી વળવા દે ? એ તો જોર ેકરીને બાળે. અને જમે કોઈ �ા�ણી
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હોય ને તે િવધવા થઈ ને તે જો સુવાિસનીના જવેો વેષ રાખે, તે શું તેના સગાં રાખવા દે ? ન રાખવા દે, તેમ જે
સ�સંગમાં રહીને અયો�ય �વભાવ રાખે છે તેને એવી રીતે વાત સમ�ામાં આવી નથી અને જો આવી હોય તો
અયો�ય �વભાવ રહે નિહ.” એવી રીતે વાત કરીને �ી�મહારાજ “જય �વાિમનારાયણ” કહીને શયનને અથ� પધારતા
હવા.

25. કાિરયાણી ૬ ( para.6)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “મ�સર ઊપ�ાનો શો હેતુ છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક �ી,
ધન અને સા� સા� ભોજન; એ �ણ મ�સરના હેતુ છે. અને જનેે એ �ણ વાનાં ન હોય તેને માન છે તે મ�સરનો હેતુ છે.
અને જ ેમ�સરવાળો હશે તેને તો અમે આ ભ�ને વ� દીધા તેમાં પણ મ�સર આ�યો હશે, પણ મ�સરવાળાને એવો
િવચાર ન આવે જ,ે ‘વ� લા�યા હતા તેને ધ�ય છે જ,ે આવા ભાર ેવ� મહારાજને પહેરા�યાં અને મહારાજને પણ ધ�ય
છે જ,ે તરત �ા�ણને દઈ દીધા,’ એવો જ ેિવચાર, તે મ�સરવાળાના �દયમાં ન આવે. અને કોઈક લે અને કોઈક દે તો
પણ મ�સરવાળો હોય તે ઠાલો ઠાલો વચમાં બળી મર.ે અને અમાર ેતો કામ, �ોધ, લોભ, માન, મ�સર, ઈ�યા� એ સવ�નો
�ારયે હૈયામાં લેશ પણ આવતો નથી અને શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ જ ેપંચિવષય તેનો તો હૈયામાં અિતશય
અભાવ વત� છે, પણ પંચિવષયમાંથી એકેને િવષે લેશમા� ભાવ થતો નથી. અને જટેલું કાંઈક અ� વ�ાિદકનું �હણ
કરતા હઈશું તે તો ભ�ની ભિ�ને દેખીને કરતા હઈશું, પણ પોતાના દેહના સુખને અથ� નથી કરતા. અને અમાર ેજે
ખાવું, પીવું, ઓઢવું, પહેરવું છે તે સવ� સંત ને સ�સંગીને અથ� છે, અને જો એમને અથ� ન જણાય ને પોતાને અથ� જણાય
તો અમે એનો ત�કાળ �યાગ કરી દઈએ. અને અમે આ દેહ રાખીએ છીએ તે પણ સ�સંગીને અથ� જ રાખીએ છીએ,
પણ બીજો કોઈ દેહ રા�યાનો અથ� નથી. તે અમારા �વભાવને તો મૂળ� ��ચારી ને સોમલો ખાચર આિદક જે
હિરજન છે, તે કેટલાક વષ�થી અમાર ેપાસે ને પાસે રહે છે તે �ણે છે જ,ે ‘મહારાજને એક �ભુના ભ� િવના કોઈ
સંગાથે હેત સંબંધ નથી ને મહારાજ તો આકાશ સરખા િનલ�પ છે.’ એમ િનરંતર અમાર ેપાસેના રહેનારા છે તે અમારા
�વભાવને �ણે છે. અને અમે તો જ ેમન, કમ�, વચને પરમે�રના ભ� છે તેને અથ� અમારો દેહ પણ �ીકૃ�ણાપ�ણ કરી
રા�યો છે. માટે અમાર ેતો સવ� �કાર ેજ ેકોઈ ભગવાનના ભ� છે તે સંગાથે સંબંધ છે. અને ભગવાનના ભ� િવના તો
અમાર ેચૌદ લોકની સંપિ� તે તૃણખલા જવેી છે. ને જ ેભગવાનના ભ� હશે ને ભગવાન સંગાથે જ �ઢ �ીિત હશે, તેને
પણ રમણીય જ ેપંચિવષય તેને િવષે તો આનંદ ઊપજ ેજ નિહ; અને દેહને રા�યા સા� તો જવેા તેવા જ ેશ�દાિદક
િવષય તેણે કરીને ગજુરાન કર,ે પણ રમણીય િવષય થકી તો ત�કાળ ઉદાસ થઈ �ય. અને એવા જ ેહોય તે જ
ભગવાનના પિરપૂણ� ભ� કહેવાય.”

26. 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 �વભાવ◌ ે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 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,
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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.

27. લોયા ૩ ( para.2)

તે સમયને િવષે �ી�મહારાજને ભગવદાનંદ �વામી તથા િશવાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાન તથા સંત તેનો
જનેે માહા��ય�ાને સિહત િન�ય હોય તેના શા લ�ણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનનો ને
સંતનો માહા��ય�ાને સિહત િન�ય હોય તેથી ભગવાનને અથ� ને સંતને અથ� શું ન થાય ? એને અથ� કુટંુબનો �યાગ
કર,ે લોકલાજનો �યાગ કર,ે રા�નો �યાગ કર,ે સુખનો �યાગ કર,ે ધનનો �યાગ કર,ે �ીનો �યાગ કર ેઅને �ી હોય તે
પુ�ષનો �યાગ કર.ે” એમ કહીને પછી આ સવ� હિરભ�ની વાતા�ઓ એકબી� કેડે કરી. ગામ ડડુસરવાળા રજપૂત
ગલ�ુ તથા ધમ�પુરવાળાં કુશળકંુવરબાઈ તથા પવ�તભાઈ તથા રાજબાઈ તથા �વુબાઈ તથા લાડુબાઈ તથા મોટા
રામબાઈ તથા દાદોખાચર તથા માંચોભ� તથા મૂળ���ચારી તથા ભજુવાળાં લાધીબાઈ ને માતા� તથા
મુ�ાનંદ �વામી તથા વાળાક દેશના આહીર પટેલ સામત તથા ગામ માનકૂવાના મૂળ� તથા કૃ�ણ� તથા વાળાક
દેશમાં ગુંદાળી ગામના બે કાઠી હિરભ� ઈ�યાિદક જ ેસ�સંગી; તેમણે ભગવાનને અથ� ને સંતને અથ� જ ેજ ેકયુ�; તેને
િવ�તારીને કહેતા હવા. અને વળી એમ પણ ક�ું જ,ે ‘જનેે ભગવાનનો િન�ય માહા��ય�ાને સિહત હોય તે
ભગવાનનાં વચનમાં ફેર પાડે નિહ, ને જમે કહે તેમ કર.ે” તે ઉપર પોતાની વાત કરી જ,ે “અમારો �વભાવ કેવો હતો?
તો, ‘ગોદોહનમા� એક �થાનકમાં રહેવાય, પણ વધુ રહેવાય નિહ.’ એવા �યાગી હતા અને વૈરા�ય અિતશય હતો ને
�ીરામાનંદ �વામી ઉપર હેત પણ અસાધારણ હતું તો પણ �વામીએ ભજુનગરથી કહી મોક�યું જ,ે ‘જો સ�સંગમાં
ર�ાનો ખપ હોય તો થાંભલાને બાથ લઈને પણ રહેવું પડશે.’ એમ મયારામ ભ�ે આવીને ક�ું; �યાર ેઅમે થાંભલાને
બાથ લીધી, �યાર પછી તેમણે ક�ું જ,ે ‘મુ�ાનંદ �વામીની આ�ામાં રહો.’ પછી અમે �વામીના દશ�ન થયા મોર નવ
મિહના સુધી મુ�ાનંદ �વામીની આ�ામાં ર�ા. એવે લ�ણે કરીને જનેે સંતનો ને ભગવાનનો એવો િન�ય હોય તેને
�ણીએ.” અને પછી સુંદર� સુતાર અને ડોસા વાિણયા ની વાત કરી અને વળી, “જનેે ભગવાનનો ને સંતનો એવો
િન�ય હોય તેને તેની કોરનો કેફ વત�.” એમ કહીને રાણા રાજગરની વાતા� કરી અને ��ાદની વાતા� કરી જ,ે ��ાદ જે
તે નૃિસંહ� ��યે બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! હંુ આ તમારા િવકરાળ �પથી નથી બીતો ને તમે જ ેમારી ર�ા કરી તેને હંુ
ર�ા નથી માનતો; ને તમે �ાર ેમારા ઇિ��યો�પ શ�ુના ગણ થકી ર�ા કરશો �યાર ેહંુ ર�ા માનીશ.’ માટે જે
ભગવાનનો ભ� હોય તે દૈિહક ર�ા ભગવાન કર ેતેણે કરીને હષ� ન પામે ને ર�ા ન કર ેતેણે કરીને શોક ન કર ેઅને
અલમ�ત થકો ભગવાનને ભજ.ે અને ભગવાન અને સંત તેનું માહા��ય બહુ �ણે.” તે ઉપર ગામ કઠલાલની ડોસીની
વાત કરી. “અને આવી રીતનો જ ેહિરભ� હોય તેનો દેહ પગ ઘસીને પડે, વાઘ ખાઈ �ય, સપ� કરડે, શ� વાગે,
પાણીમાં બૂડી �ય; ઈ�યાિદક ગમે તેવી રીતે અપમૃ�યુએ કરીને દેહ પડે તો પણ એમ સમજ ેજ,ે ‘ભગવાનના ભ�ની
અવળી ગિત થાય જ નિહ. એ તો ભગવાનના ધામને જ પામે;’ અને ભગવાનથી િવમુખ હોય તેનો દેહ સૂધી સારી પેઠે
પડે અને ચંદનનાં લાકડામાં સં�કાર ેયુ� બળે તો પણ તે તો િન�ય યમપુરીમાં �ય.’ એ બેની િવિ� સારી પેઠે
સમજ.ે એ સવ� �કારની જનેા �દયમાં �ઢ ગાંઠ પડી �ય તેને ભગવાન ને સંતનો માહા��યે સિહત િન�ય છે એમ
�ણવું. અને એવા િન�યવાળો જ ેહોય, તે જ�ર ��મહોલમાં જ પુગે; પણ બીજ ે�ાંઈ કોઈ ધામમાં ઓરો રહે
નિહ.”

28. લોયા ૪ ( para.4)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને ક�ું જ,ે “ઝીણો ભાઈ તો આજ બહુ િદલગીર થયા અને એમ બો�યા જ,ે
�ાર ેમહારાજ અમાર ેઘેર આ�યા નિહ, �યાર ેઅમાર ેપણ ઘરમાં ર�ાનું શું કામ છે ?” એ વાત સાંભળીને
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મુંઝાઈને રીસે કરીને જ ે�ેમ કર ેતે �ેમ અંતે નભવાનો નિહ અને રીસવાળાની ભિ� તથા
�ેમ એ સવ� અંતે ખોટા થઈ �ય છે. માટે મુંઝાઈને ઝાંખું મુખ કરવું તે તો અિત મોટી ખોટ છે.” પછી ઝીણાભાઈએ
ક�ું જ,ે “ભગવાન ને ભગવાનના સંત તે પોતાને ઘેર આવે �યાર ેમુખ �ફુિ�લત થયું જોઈએ અને �ાર ેભગવાન ને સંત
ન આવે �યાર ેતો મુખ ઝાંખું થયું જ જોઈએ અને હૈયામાં શોક પણ થયો જોઈએ.” પછી એ વાતા� સાંભળીને
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન ને સંત તે આવે �યાર ેરા� થવું પણ શોક તો �ારયે પણ કરવો નિહ. અને જો
શોક કયા�નો �વભાવ હોય તો અંતે જ�ર કાંઈક ભૂંડંુ થયા િવના રહે નિહ. માટે પોતપોતાના ધમ�માં રહીને જ ેરીતની
ભગવાનની આ�ા હોય તેને રા� થકા પાળવી પણ પોતાનું ગમતું કરવા સા� કોઈ રીતે મૂંઝાવું નિહ અને ભગવાન
�ાંઈક જવાની આ�ા કર ેને શોક કરીને મૂંઝાય; તો �થમ જ ેભગવાને દશ�ન આ�યાં હોય તથા �સાદ આ�યો હોય
તથા અનંત �કારની �ાનવાતા� કરી હોય; ઈ�યાિદક િ�યાએ કરીને જ ેપોતાને સુખ �ા� થયું હોય તે જતું રહે અને
મૂંઝવણે કરીને બુિ�માં એકલો તમોગુણ છાઈ �ય; તેણે કરીને કેવળ દુઃિખયો થકો જ �ાં મૂકે �યાં �ય. પછી એ
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મૂંઝવણે કરીને આ�ા પણ યથાથ� પળે નિહ, માટે ભગવાનના ભ�ને તો સદા અિત �સ� રહેવું અને �સ� મને કરીને
ભગવાનનું ભજન કરવું પણ ગમે તેવો ભૂંડો દેશકાળ હોય તો પણ હૈયામાં લેશમા� મૂંઝવણ આવવા દેવી નિહ.”

29. લોયા ૫ ( para.6)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “સ�સંગમાં �ઢ પાયો કેનો થાય ને કેનો ન થાય ?” પછી એનો ઉ�ર પણ
પરમહંસને ન આવ�યો, �યાર ે�ી�મહારાજ ેકય� જ,ે “જમે દ�ા�ેયે પંચભૂત, ચં�મા, પશુ, વે�યા, કુમારી, પોતાનો દેહ
ઈ�યાિદક સવ�માંથી પણ ગુણ લીધા, એવી રીતે સંતમાં જનેે ગુણ �હણ કયા�નો �વભાવ હોય તેનો જ સ�સંગમાં �ઢ
પાયો થાય છે અને જનેે સંતમાં ગુણ લીધાનો �વભાવ ન હોય તે સ�સંગમાં ર�ો છે તો પણ એનો �ઢ પાયો નથી.”

30. લોયા ૬ ( para.8)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “કેવો સાધુ હોય તેનો સંગ કરવો ને કેવાનો ન કરવો ?” �યાર ેતેનો ઉ�ર પણ
પોતે કય� જ,ે “વત�માન પણ સુધાં સારાં પાળતો હોય ને િન�ય સુધો હોય ને તે પાસે આપણ રહેતા હોઈએ ને આપણને
ટોકે નિહ ને પંપોળીને રાખે ને �પરો રાખે, તો તે મુ�ાનંદ �વામી જવેો લોક�યવહાર ેમોટો કહેવાતો હોય તેનો પણ
સંગ ન કરવો અને જ ેસંત પોતાને ટો�ા કર ેને જ ે�વભાવ દેખે તે ઉપર ખટકો રાખે ને તે ન ટળે �યાં સુધી વાત કયા� કરે
ને લલોચપો રાખે નિહ ને તે લોક�યવહાર ેમોટો ન કહેવાતો હોય તો પણ તેનો સંગ કરવો.”

31. લોયા ૮ ( para.2)

તે સમયને િવષે �ી�મહારાજને મુ�ાનંદ �વામીએ �� પુ�ો જ,ે “જ ેભોળો હોય તેને તો કોઈ �વભાવ દેખીને
સંતનો અવગુણ આવે, પણ જ ેડા�ો હોય તેને સંતનો અવગુણ કેમ આવે છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જે
ડા�ો હોય તેને પોતામાં જ ેકોઈ અયો�ય �વભાવ દે�યામાં આ�યો ને તેની ઉપર પોતે અિત દોષબુિ� રાખીને �ષેે
સિહત તે �વભાવને ટા�યાનો દાખડો કરતો હોય અને તે �વભાવ ઉપર પોતાને અિત ખાર હોય અને તેનો તે �વભાવ
કોઈ બી� સંતમાં દેખાય �યાર ેતેનો અભાવ આવે છે, અને જ ેમૂખ� હોય તે તો પોતાના �વભાવને ટાળે નિહ ને બી�
સંતમાં કાંઈક તે �વભાવ દેખે તો તેનો અવગુણ લે છે તેને મૂખ� કહીએ.”

32. લોયા ૮ ( para.4)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂછયો જ,ે “�વને નાના �કારના �યસન પડે છે, કોઈકને ભાં�યનું, અફીણનું, દા�નું,
ગા�ંનું ઈ�યાિદક અનેક �કારના પડે છે તે �યસન િ�યમાણ છે કે �ાર�ધે કરીને છે ?” �યાર ેતેનો ઉ�ર પણ પોતે જ
કય� જ,ે “એ �યસન તો કયા� થાય છે, પણ �ાર�ધે કરીને નથી. માટે જો એ �યસનને ટા�યાનો ��ા સિહત આ�હ કરે
ને શૂરવીરપણું હોય તો તે ટળી �ય, પણ ��ા ન હોય ને ફોશી હોય તેથી એ �વભાવ ટળે નિહ.”

33. લોયા ૮ ( para.6)

પછી કિપલે�રાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ! પૂવ�નો �વભાવ હોય તે કેમ �ણવો ને હમણાંનો �વભાવ હોય તે
કેમ �ણવો?” �યાર ે�ી�મહારાજ ેતેનો ઉ�ર કય� જ,ે “જ ે�વભાવ હમણાંનો હોય તે તો જો �ડા સંતને સંગે રહીને
થોડોક તેને ટા�યાનો ઉપાય કર ેતો ટળી �ય. જમે વંડી ઉપર તૃણ ઊ�યા હોય તે પાંચ દહાડા મેઘ ન વરસે તો સુકાઈ
�ય, તેમ હમણાંનો જ ે�વભાવ તે તો થોડાક િદવસમાં ટળી �ય છે. અને જ ેપૂવ�નો �વભાવ હોય તેને ટા�યાનો તો
અિત દાખડો કર ે�યાર ેમાંડમાંડ ટળે. જમે ધરતીમાં ધરોનો છોડ હોય અથવા બોરડીનાં ઝાડ હોય તેને તો ખેડૂત અિ��
લગાડીને બાળે તો પણ પાછો ફુટી આવે ને જો કોદાળી લઈને મૂળમાંથી ખોદી નાખે તો �ય, તેમ જ ેપૂવ�નો �વભાવ
હોય તેને �ડા સંતના સમાગમમાં રહીને અિત �યાસે કરીને ટાળે તો માંડ માંડ ટળે.”

34. લોયા ૮ ( para.10)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “જનેો ચંચળ �વભાવ હોય તેને શાંત થવું અને જનેો શાંત �વભાવ હોય તેને
ચંચળ થવું; તે �ા િવચાર ેકરીને થાય છે ?” �યાર ેતેનો ઉ�ર પણ પોતે જ કય� જ,ે “જ ેચંચળ હોય તે એમ િવચાર ેજ,ે
‘હંુ આ�ા છંુ, �� છંુ, અિલંગ છંુ અને આકાશની પેઠે િ�થર છંુ.” એવે િવચાર ેકરીને ઉપશમ અવ�થાને પામે તો ચંચળ
હોય તે શાંત થાય અને જ ેશાંતને ચંચળ થવું હોય તેને તો ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નું માહા��ય �ણવું; ને
માહા��ય �ણે �યાર ેભગવાનની નવ �કાર ેભિ� કર ેતથા ભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી કર,ે તેણે કરીને એનો
ચંચળ �વભાવ થાય છે.”
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35. લોયા ૧૬ ( para.7)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “સંતનો અભાવ શાણે કરીને આવે છે ? તે કહો.” પછી એનો ઉ�ર પરમહંસે
કરવા માં�યો પણ થયો નિહ. �યાર ે�ી�મહારાજ ેએનો ઉ�ર કય� જ,ે “જનેે માન હોય તેને સંતનો અભાવ આવે છે.
કેમ જ,ે જ ેમાની હોય તેનો એવો �વભાવ હોય જ,ે જ ેપોતાને વખાણે તેમાં સો અવગુણ હોય તે સવ�ને પ�યા મૂકીને
તેમાં એક ગુણ હોય તેને બહુ માને; અને જ,ે પોતાને વખાણતો ન હોય ને તેમાં સો ગુણ હોય તે સવ�ને પ�યા મૂકીને તેમાં
કોઈક જવેો-તેવો એક અવગુણ હોય તેને બહુ માનીને તેનો �થમ તો મન તથા વચન; તેણે કરીને �ોહ કર ેને પછી દેહે
કરીને પણ �ોહ કર.ે માટે એ માન�પ મોટો દોષ છે. અને તે માન સમજુમાં જ હોય ને ભોળામાં ન હોય એમ �ણવું
નિહ; ભોળામાં તો સમજુ કરતાંય ઝાઝંુ હોય છે.”

36. પંચાળા ૪ ( para.4)

અને એ ભગવાન મનુ�યના દેહને ધારણ કર ેછે, �યાર ેમનુ�યના જવેી જ િ�યા કર ેછે. તે �ાર ેસ�યયુગ હોય �યારે
મનુ�યને લાખ વષ�ની આવરદા હોય, �યાર ેએ ભગવાન પણ લાખ વષ� જ દેહ રાખે; અને તે સ�યયુગના માણસ
મનોવાંિછત ભોગને ભોગવે, �યાર ેભગવાન પણ તેમ જ ભોગને ભોગવે પણ અિધકપણે ન વત�. અને �ેતાયુગમાં દેહ
ધારણ કર ે�યાર ેમાણસને દસ હ�ર વષ�ની આવરદા હોય, �યાર ેભગવાન પણ તેટલા વષ� દેહ રાખે. અને �ાપર યુગમાં
હ�ર વષ�ની આવરદા હોય ને દસ હ�ર હાથીનું બળ માણસમાં હોય છે, �યાર ેભગવાનનું પણ એટલું બળ ને એટલી
આવરદા હોય છે. અને કિળમાં દેહ ધારણ કર ે�યાર ેકિળ �માણે આયુ�ય ને બળ તેનું ભગવાન ધારણ કર ેછે. અને જમે
બાળક ગભ�માં આવે ને તે ગભ� વૃિ�ને પામે પછી જ�મે છે ને બાળ, યૌવન, વૃ� અવ�થા થાય છે ને મૃ�યુને પામે છે; તેમ
જ ભગવાન પણ એવી જ મનુ�યની ચે�ા કર ેછે. અને જમે મનુ�યમાં કામ, �ોધ, લોભ, �વાદ, માન, �નેહ, મદ, મ�સર,
ઇ�યા�, �ષે, રાગ, મોહ, સુખ, દુઃખ, ભય, િનભ�ય, શૂરતા, કાયરતા, ભૂખ, તરસ, આશા, તૃ�ણા, િન�ા, પ�પાત, પારકંુ,
પોતાનું, �યાગ, વૈરા�ય ઇ�યાિદક �વભાવ છે; તેમ તેવા જ એ સવ� �વભાવ મનુ�યદેહને ભગવાન ધાર ે�યાર ેતેમાં
જણાય છે. તે એ મનુ�ય �વ�પ પણ ભગવાનનું સવ� શા�માં વણ�ન કયુ� છે અને મૂળ જ ેિદ�ય�પ છે તેનું પણ વણ�ન
કયુ� છે. તે એ બેય �પનું જણેે યથાથ� �વણ-મનન કરીને દઢ િન�ય કય� હોય, તેને તો કોઈ રીતે સંશય થાય નિહ; અને
જનેે આવી રીતની સમજણમાં કસર હોય તેને ભગવાનમાં સંશય થાય છે. અને એ જ િદ�ય�પ એવા ભગવાન
મનુ�યના દેહનું ધારણ કર ેછે, �યાર ેમનુ�યના જવેા �વભાવ◌ ેયુ� વત�તા હોય; પણ જ ેબુિ�વાન હોય તેને એમ
જણાય ખ�ં જ,ે ‘એમાં કામ છે તે બી� મનુ�યના જવેો નથી તથા �ોધ, લોભ, �વાદ, માન ઇ�યાિદક મનુ�યના �વભાવ
તે એ ભગવાનમાં છે, પણ બી� માણસ જવેા તો નથી; એમાં કાંઇક િદ�યભાવ છે, તે બુિ�વાનના ���ામાં આવે છે;
તેણે કરીને ભગવાનપણાનો િન�ય કર ેછે. જમે શંકરાચાય� શૃંગારરસની વાતા� ���ાને અથ� રા�ના દેહમાં �વેશ કય�
હતો, �યાર ેતે રા�ના જવેા જ સવ� શૃંગારાિદક ભાવ ને દેહની ચે�ા તે હતી, પણ તે રા�ની રાણી બુિ�વાળી હતી.
તેણે એમ ���ું જ,ે ‘મારા ધણીમાં આવો ચમ�કાર નહોતો, માટે આ દેહને િવષે કોઈક બીજ ે�વે �વેશ કય� છે.’ તેમ
મનુ�ય�પ એવા જ ેતે ભગવાન, તેને િવષે િદ�યભાવ જણાય છે; તેણે કરીને ભગવાનપણાનો િન�ય થાય છે. �યાર ેતમે
કહેશો જ,ે ‘કાંઇક િદ�યભાવ ���ામાં આ�યો, તેણે કરીને મનુ�યને ભગવાનપણાનો િન�ય થયો, �યાર ેઘણો
િદ�યભાવ જણાવે તો તો બહુ માણસને િન�ય થાય.’ તો એનું તો એમ છે જ,ે આ સૂય� છે તેને સવ� શા�માં ક�ા છે જ,ે
‘એ નારાયણ છે,’ ને તે એ સૂય� સવ� મનુ�યને �િ�ગોચર પણ છે ને િન�ય એનું દશ�ન મનુ�યમા� કર ેછે, તો પણ એને
દશ�ને કરીને મનુ�યને પોતાના ક�યાણનો િન�ય નથી થતો જ,ે ‘મા�ં ક�યાણ થયું;’ અને મનુ�યપણે ર�ા જે
રામકૃ�ણાિદક અવતાર તથા નારદ-શુકાિદક સંત તેના દશ�ન કરીને મનુ�યને એમ િન�ય થાય છે જ,ે ‘મા�ં ક�યાણ
િન�ય થયું.’ ને હંુ કૃતાથ� થયો છંુ અને તે ભગવાન ને સંત, તેમાં તો કાંઇ �કાશ છે નિહ, દીવો કરીએ �યાર ેતેના દશ�ન
થાય છે, તો પણ એવો ક�યાણનો િન�ય થાય છે. તથા અિ�� છે તે પણ સા�ાત્ ભગવાન છે; કાં જ ેભગવાને ક�ું છે

37. ગઢડા મ�ય ૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ને�કમળની સાને કરીને સૌને છાના રાખીને બો�યા જ,ે “મોટેરા મોટેરા પરમહંસ હો તે આગળ
આવો, વાત કરવી છે.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનને ભજતા હોય તેને મોટી પદવી પા�યાના
બે ઉપાય છે અને પ�યાના બે ઉપાય છે; તે કહીએ છીએ જ,ે એક તો રિસકમાગ� કરીને ભગવાનની ભિ� કરવી અને
બીજો આ��ાન, એ બે મો�પ પા�યાના પણ માગ� છે અને પ�યાના પણ છે. તેમાં રિસક માગ� તો હ�રો ને લાખો
પડી ગયા છે અને ભગવાનને તો કોઈક પા�યો હશે. અને મોટા આચાય� થયા તેમણે પણ રિસક માગ� કરીને ભિ�
કરાવી છે, પણ તેમાં બગાડ ઘણાને થયો છે અને સા� તો કોઈકનું થયું છે. કાં જ,ે રિસકપણે કરીને �ાર ેભગવાનનું
વણ�ન કર ે�યાર ેભગવાન ભેળું રાિધકા� તથા લ�મી� તથા તેની સખીઓ; તેનું પણ વણ�ન આવે અને �ાર ે�ીઓનું
વણ�ન આવે �યાર ેતો તેના અગોઅંગનું વણ�ન થાય, �યાર ેવણ�નના કરનારાનું મન િનિવ�કાર કેમ રહે ? અને ઇિ��યોનો
તો એ જ �વભાવ છે જ,ે સારો િવષય હોય તે ઉપર જ �ીિત હોય. અને રાિધકા�, લ�મી� તેના જવેું તો િ�લોકીમાં
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કોઈ �ીનું �પ હોય નિહ અને એના જવેી કોઈની બોલી પણ મીઠી ન હોય અને એના દેહનો સુગંધ પણ અિતશય
હોય; માટે એવા �પને દેખીને અથવા સાંભળીને કયે �કાર ેમોહ ન થાય ? એ તો થાય જ. અને લેશમા� જો મન
િવકાર પામે તો તે ક�યાણના માગ�માંથી પ�યો. માટે રિસકની રીતે જ ેભગવાનને ભજ ેતેને એ મોટંુ િવ�ન છે. અને
���ાનમાં તો આવી રીતે અવળું સમ�ય છે જ,ે ‘જ ે�� છે તે જ �કૃિતપુ�ષ�પે થાય છે અને પછી તે જ ��
��ા, િવ�ણુ, િશવ�પે થાય છે ને પછી તે જ �� �થાવર-જંગમ�પે થાય છે અને તે �થાવર-જંગમ�પ જ ેઆકાર તેને
િવષે ર�ા જ ે�વ તે �પે પણ �� થાય છે.’ એવી રીતે ���ાનને અવળું સમ�ને પછી સમજનારો પોતાના �વને
પણ ભગવાન �ણે છે, �યાર ેએમ સમજનારાને ઉપાસનાનો ભંગ થયો. માટે એ પણ ભગવાનના માગ� થકી પ�યો.
એવી રીતે ���ાનમાં પણ ઉપાસનાનું ખંડન થાય, એ મોટંુ િવ�ન છે. કાં જ,ે સમ� સમ�ને સવ�ના કારણ અને
સવ�ના �વામી એવા જ ેભગવાન તેનું જ ખંડન થયું, માટે એમ સમજનારો પણ ક�યાણના માગ� થકી પ�યો �ણવો.
અને એ બે માગ� છે, તે ક�યાણના છે અને એ બેમાં િવ�ન પણ અિત મોટા છે. માટે જ ે��યાણને ઈ�છતો હોય તેને કેમ
કરવું ? એ �� છે, તેનો ઉ�ર કરો.” પછી સવ� પરમહંસ િવચારી ર�ા પણ કોઈથી ઉ�ર ન થયો.

38. ગઢડા મ�ય ૬ ( para.3)

અને વળી �ી�મહારાજ ેબી� વાતા� કરી જ,ે “મનુ�યમા�નું િચ� કેવું છે ? તો જમે મધ હોય અથવા ગોળ,સાકર,
ખાંડ; તેનું ઘાટંુ પાણી હોય તે સરખું છે. તે મધમાં કે ગોળ, સાકર, ખાંડના પાણીમાં માખી, કીડી, મકોડો જ ેઆવે તે
ચોટી રહે અને મનુ�ય જો હાથ અડાડે, તો માણસની આંગળીએ પણ ચોટી �ય, તેમ િચ�નો �વભાવ એવો છે જ,ે જે
જ ેપદાથ� સાંભળે તે તે પદાથ�માં ચોટંી �ય છે. તે જો પથરો તથા કચરો તથા કૂતરાનો મળ એ આિદક જ ેનકારી વ�તુ
હોય તેમાં તો લેશમા� સુખ નથી, તો પણ એ નકારી વ�તુમાં પણ િચ� વળગે છે અને તે સાંભરી આ�યું હોય તો તેનું
પણ િચંતવન કર ેછે, એવો એનો વળગવાનો �વભાવ છે. જમે મોટંુ કાચનું દપ�ણ હોય તેમાં મોટા સાધુ આવે તો તેનું
પણ �િતિબંબ દેખાય તથા કૂતરા, ગધેડા, ચાંડાળાિદક જ ેજ ેઆ�યા હોય તો તેનું પણ �િતિબંબ તેમ જ દેખાય, તેમ
િચ�ને િવષે અિત િનમ�ળપણું છે, તે જ ેપદાથ� સાંભર ેતે દેખાઈ આવે છે. એમાં સારા નરસાનો કાંઈ મેળ નથી. માટે જે
મુમુ�ુ હોય તેને એમ ન િવચારવું જ,ે ‘માર ેવૈરા�ય નથી, તે માટે �ીઆિદક પદાથ� મારા િચ�માં �ફુર ેછે.’ એ તો જે
વૈરા�યવાન હોય તેના િચ�માં પણ જ ેસમે જ ેપદાથ� આ�યું, તે સહજ ે�ફુરી આવે છે. માટે વૈરા�ય અવૈરા�યનું કાંઈ
કારણ નથી, એ તો િચ�નો �વભાવ જ એવો છે જ,ે ‘ભલું અથવા ભૂંડંુ સાંભ�યું તેને િચંતવે.’ અને �ાર ેજ ેપદાથ�નું
િચંતવન કર ે�યાર ેતે પદાથ� જમે દપ�ણમાં દેખાઈ આવે તેમ દેખાઈ આવે. તે માટે એમ �ણવું જ,ે ‘હંુ તો એ િચ� થકી
જુદો છંુ અને હંુ તો એનો જોનારો આ�ા છંુ,’ એમ �ણીને િચ�ના સારા ભૂંડા ઘાટે કરીને �લાિન પામવી નિહ. પોતાને
િચ� થકી જુદો �ણીને ભગવાનનું ભજન કરવું અને સદા આનંદમાં રહેવું.”

39. ગઢડા મ�ય ૭ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય તેના મનમાં તો એમ હોય જ,ે
ભગવાનના ભજનમાં અંતરાય કર ેએવો એકે �વભાવ રાખવો નથી. તોય પણ અયો�ય �વભાવ રહી �ય; તેનું શું
કારણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે વૈરા�યની દુબ�ળતા હોય તેને ટા�યાની ��ા હોય તોય �વભાવ ટળે
નિહ. જમે દિર�ી હોય તે ઘણા સારાં સારાં ભોજન ને સારાં સારાં વ�ને ઇ�છે પણ તે �ાંથી મળે ? તેમ વૈરા�યહીન
હોય તેના �દયમાં ઇ�છા તો હોય પણ સાધુતાના ગુણ આવવા ઘણા દુલ�ભ છે.”

40. ગઢડા મ�ય ૧૦ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ ેનાના નાના પરમહંસને બોલાવીને પર�પર ચચા� કરાવી. પછી અિચં�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ું
જ,ે “�ાન, વૈરા�ય અને ભિ�; એ �ણને િવષે ભગવાનના �વ�પમાં �ીિત થયાનું િવશેષ કારણ કોણ છે ?” પછી એ
��નો ઉ�ર તો કોઈથી થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએ અને �ાન,
વૈરા�ય અને ભિ� તેનું �પ જુદંુ જુદંુ કહીએ જ,ે �વમા�નો એવો �વભાવ છે જ,ે ‘સા� પદાથ� દેખે �યાર ેતેથી ઉતરતું
જ ેપદાથ� હોય તેમાંથી સહજ ેજ �ીિત ટળી �ય છે.’ માટે ભગવાનનું જ ેઅ�રધામ છે ને તેને િવષે જ ેસુખ છે, તેની
આગળ જ ેઆ માિયક સુખ છે તે તો નકલ જવેું છે અને અચળ સુખ તો ભગવાનના ધામને િવષે જ છે. માટે પરમે�રની
વાત સાંભળતા સાંભળતા જો ભગવાન સંબંધી સુખ ઓળખાય તો જટેલુ માયાથકી ઉ�પ� થયું છે તે સવ� તુ�છ
જણાય. જમે �ાંબાનો પૈસો કોઈક પુ�ષના હાથમાં હોય, તેને �ાર ેતે પૈસા માટે સોનામહોર કોઈ આપે �યાર ે�ાંબાના
પૈસામાંથી હેત ઉતરી �ય છે, એવી રીતે �ાર ેભગવાન સંબંધી સુખમાં �િ� પહોચંે; �યાર ેજટેલું માિયક સુખ છે, તે
સવ� થકી વૈરા�ય પામે છે અને એક ભગવાનની મૂિત�માં જ હેત થાય છે; એ વૈરા�યનું �વ�પ ક�ું છે.

41. ગઢડા મ�ય ૧૨ ( para.3)
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પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને પૂ�ું જ,ે “ક�યાણને ઈ�છે તેને કેમ રાજનીિત ભણવી ?” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ રાજનીિત એમ ભણવી જ,ે �થમ તો ભગવાનનું માહા��ય સારી પેઠે �ણવું. પછી
ભગવાનની મૂિત�નું �યાન કરીને મનને વશ કરવું ને ભગવાનની કથા સાંભળીને �ો�ને વશ કરવા, પણ �ા�યવાતા� હોય
તે સાંભળવા દેવી નિહ. તેમ જ �વચા તે ભગવાન ને ભગવાનના જન તેનો જ �પશ� કર;ે અને ને� તે પરમે�ર ને તેના
દાસ તેનું જ દશ�ન કર;ે અને રસના તે અખંડ ભગવદ્ ગુણને જ ગાય ને ભગવાનનો �સાદ હોય તેનો જ �વાદ લે; અને
નાિસકા તે ભગવાનનાં �સાદી જ ેપુ�પાિદક તેનો જ સુગંધ લે, પણ કુમાગ� કોઈ ઇિ��યને ચાલવા દે નિહ. એવી રીતે જે
વત� તેનો દેહ�પી નગરને િવષે હુકમ કોઈ ફેરવે નિહ. અને એવી રીતે પુ�ષ�ય�ે યુ� જ ેવત� ને નાદારપણાનો સારી
પેઠે �યાગ કર,ે એ જ ક�યાણને માગ� ચા�યો તેને �વભાવ ��યાનો અિતશય મોટો ઉપાય છે. અને એ પુ�ષ�ય��પ
જ ેઉપાય છે, તેને સાવધાન થઈને કર ેતો જટેલાં ક�યાણને અથ� સાધન છે, તે સવ� પુ�ષ�ય��પી સાધનને િવષે આવે
છે; માટે પુ�ષ�ય� છે તે જ ક�યાણને અથ� સવ� સાધન થકી મોટંુ સાધન છે.”

42. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેપોતાના બે ભજુ ઊંચા ઉપાડીને સવ�ને છાના રા�યા ને પછી પોતાના મુખારિવંદની આગળ �તુિત
કરીને બેઠા એવા જ ેસંત તે ��યે �ી�મહારાજ એમ બોલતા હવા જ,ે “હે સંતો ! જ ેમોટેરા મોટેરા હો ને વાતમાં
સમજતા હો, તે આગળ બેસો ને આ એક વાત ક�ં છંુ તે સવ� િચ� દઈને સાંભળજો. અને આ જ ેમાર ેવાત કરવી છે, તે
કાંઈ દંભે કરીને નથી કરવી તથા માને કરીને નથી કરવી તથા પોતાની મો�પ વધારવા સા� નથી કરવી. એ તો એમ
�ણીએ છીએ જ,ે ‘આ સવ� સંત તથા હિરભ� છે તેમાંથી એ વાત કોઈને સમ�ઈ �ય તો તેના �વનું અિત �ડંુ
થાય,’ તે સા� કરીએ છીએ. અને આ જ ેવાત છે, તે મારી દીઠેલ છે ને મારા અનુભવે કરીને પણ મ� િસ� કરી છે અને
સવ� શા�માં પણ મળતી આવે છે. અને તે એ વાત સભામાં કયા� જવેી નથી તો પણ સભામાં કરીએ છીએ જ,ે મારે
સહજ �વભાવ◌ ેએમ વત� છે જ,ે આ સંસારને િવષે જ ેઅિત �ડો શ�દ તથા અિત �ડો �પશ� તથા અિત �ડો ગંધ
તથા અિત �ડો રસ તથા અિત �ડંુ �પ એ જ ેપંચિવષય તેમાં હંુ મારા મનને બાંધવાને ઈ�છંુ તો પણ નથી બંધાતું ને
એમાં અિતશય ઉદાસ રહે છે. અને એ જ ેસારા પંચિવષય તથા નરસા પંચિવષય તે બેય સમ વત� છે. અને રા� તથા
રંક તે પણ સમ વત� છે. અને િ�લોકીનું રા� કરવું તથા ઠીક�ં લઈને માગી ખાવું તે પણ સમ વત� છે અને હાથીને હો�ે
બેસવું તથા પગપાળા ચાલવું તે પણ સમ વત� છે. અને કોઈક ચંદન તથા પુ�પ તથા સારાં વ� તથા ઘરણેાં ચડાવે તથા
ધૂળ નાખે તે બેય સમ વત� છે. અને કોઈક માન આપે તથા કોઈક અપમાન કર ેતે બેય પણ સમ વત� છે. તથા સોનું,
�પું, હીરો તથા કચરો તે બેય સમ વત� છે અને આ હિરભ� બહુ મોટો છે ને આ હિરભ� નાનો છે એમ પણ નથી
જણાતું, બધાય હિરભ� સરખા જણાય છે. અને મારા અંતઃકરણને િવષે અિત તી� વૈરા�ય વત� છે, તેનો પણ ભાર
નથી જણાતો; જમે કોઈકે માથે પાણો ઉપા�યો હોય તથા �િપયા ને સોનામહોરની વાંસળી કે�યે બાંધી હોય તેનો
ભાર જણાય છે, તેમ ભાર નથી જણાતો. અને માર ેિવષે સ�મ� છે તેનો પણ ભાર નથી જણાતો. તથા માર ેિવષે �ાન છે
જ ે‘હંુ �� છંુ,’ તેનો પણ ભાર નથી જણાતો. અને આ જ ેહંુ ઉપર થકી કોઈક પદાથ�ને વખાણું છંુ ને કોઈક પદાથ�ને
કુવખાણું છંુ તે તો �ણી�ણીને ક�ં છંુ. અને જ ેજ ેપદાથ�ને િવષે ઇિ��યોની વૃિ�ને બળા�કાર ેજોડંુ છંુ તે માંડ માંડ તે
પદાથ� સ�મુખ રહે છે અને �ાર ેઢીલી મેલું છંુ �યાર ેતરત પાછી વળી આવે છે. જમે આકાશને િવષે પથરો ફગાવીએ તે
�ાં સુધી હાથને જોર ેકરીને ઠેલાય �યાં સુધી જ આકાશને િવષે રહે ને પછી પાછો પૃ�વીને િવષે આવીને પડે છે; અને
જમે પૂંછલેલ ઢોર હોય તેને માણસ બળા�કાર ેકરીને �ાં સુધી ઊંચું ઝાલી રાખે �યાં સુધી રહે ને �ાર ેમૂકી દે �યારે
ધબ લઈને પડી �ય; અને જમે કોઈક પુ�ષ સૂઝે એટલો બિળયો હોય ને દાંતે આખી સોપારી ભાંગી નાખતો હોય અને
તે પુ�ષને દશવીશ કાગદી લીબંુ ચુસા�યાં હોય, પછી તે શેકેલા ચણા પણ માંડ માંડ ચાવે, તેમ િવષય સ�મુખ
બળા�કાર ેવૃિ�ને જોડીએ છીએ તો માંડ માંડ જોડાય છે. તે આ જ ેએમ મને વત� છે તેનું શું કારણ છે ? તો મારી
ઇિ��યોની જ ેવૃિ� છે તે પાછી વળીને સદા �દયને િવષે જ ેઆકાશ છે તેને િવષે વત� છે અને તે �દયાકાશને િવષે
અિતશય તજે દેખાય છે. જમે ચોમાસાને િવષે આકાશમાં વાદળાં છાઈ ર�ાં હોય તેમ મારા �દયને િવષે એકલું તજે
�યાપી ર�ું છે.

43. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.3)

અને તે તજેને િવષે એક ભગવાનની મૂિત� દેખાય છે, તે અિત �કાશમય છે; અને તે મૂિત� ઘન�યામ છે, તો પણ અિતશય
તજે ેકરીને �યામ નથી જણાતી, અિતશય �ેત જણાય છે. અને તે મૂિત� િ�ભજુ છે અને તે મૂિત�ને બે ચરણ છે અને
અિતશય મનોહર છે, પણ ચાર ભજુ કે અ�ભજુ કે સહ� ભજુ તે એ મૂિત�ને નથી. એ મૂિત� તો અિત સૌ�ય છે અને
મનુ�યના જવેી આકૃિત છે ને િકશોર છે. તે એ મૂિત� �ારકે તો એ તજેમાં ઊભી દેખાય છે ને �ારકે બેઠી જણાય છે ને
�ારકે હરતી ફરતી દેખાય છે. અને એ મૂિત�ને ચાર ેકોર ેમુ�ના મંડળ ભરાઈને બેઠાં છે; તે સવ� મુ� છે તે એક નજરે
તે ભગવાનની મૂિત� સામું જોઈ ર�ા છે. તે મૂિત�ને અમે �કટ �માણ હમણાં પણ દેખીએ છીએ અને સ�સંગમાં નહોતા
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આ�યા �યાર ેપણ દેખતા અને માતાના ગભ�માં હતા તે િદવસ પણ દેખતા અને ગભ�માં આ�યા મોર ેપણ દેખતા. અને
અમે બોલીએ છીએ તે પણ �યાં જ બેઠા થકા બોલીએ છીએ અને તમે પણ સવ� �યાં જ બેઠા છો એમ હંુ દેખું છંુ, પણ
આ ગઢડંુ શહેર કે આ ઓસરી એ કાંઈ દેખાતું નથી. અને �ાર ેએ �વ�પ જનેે ���ામાં આવે તેને જમે અમને કોઈ
િવષય સંબંધી સુખમાં આસિ� નથી તેમ તે પુ�ષને પણ �ાંઈ આસિ� રહે જ નિહ. અને તે �વ�પને તો તમે પણ
દેખો છો પણ તમારા સમ�ામાં પિરપૂણ� આવતું નથી. અને �ાર ેએ વાતા� સમ�ામાં આવશે �યાર ેપંચિવષય કે
કામ, �ોધાિદક �વભાવ તે ��યામાં �યાસ થશે નિહ, સહજ ે�તાઈ જશે. અને એ જ ેએકરસ તજે છે, તેને આ�ા
કહીએ તથા �� કહીએ ને અ�રધામ કહીએ; અને એ �કાશને િવષે જ ેભગવાનની મૂિત� છે તેને આ�ાનું ત�વ
કહીએ તથા પર�� કહીએ તથા પુ�ષો�મ કહીએ. તે જ ભગવાન રામકૃ�ણાિદક�પે કરીને પોતાની ઈ�છાએ
�વોના ક�યાણને અથ� યુગ યુગને િવષે �ગટ થાય છે. તે ભગવાન આ લોકને િવષે મનુ�ય જવેા જણાય છે, તો પણ
મનુ�ય જવેા નથી ને અ�રધામના પિત છે. તે �ીકૃ�ણ ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે

44. ગઢડા મ�ય ૧૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� પરમહંસને �� પૂ�ો જ,ે “ગમે તેવો કઠણ �વભાવ હોય ને જો એક િવચાર કરીએ તો તે
�વભાવનો નાશ થઈ �ય અને એ િવચારને મૂકીને બી� હ�રો િવચાર કર ેતોય પણ તે ભૂંડા �વભાવ હોય તે ટળે
નિહ, એવો તે કયો િવચાર છે ? તે જનેે જમે સમ�તું હોય તે તેમ કહો.” પછી પરમહંસમાં જમે જનેે સમ�તું હતું તેમ
તેણે ક�ું, પણ યથાથ� કોઈથી કહેવાયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે કહીએ જ,ે જમે બાહેર કોઈક
પોતાનો શ�ુ હોય તે આપણું કાંઈક કામ થતું હોય તેને બગાડી દે અથવા પોતાની મા-બેન સામી ગાળો દે, તેનો જમે
અિતશય અભાવ આવે છે અને જ ેઉપાયે કરીને તેનું ભૂંડંુ થાય તે ઉપાય કરાય છે અથવા કોઈક બીજો તે શ�ુનું ભુંડંુ કરે
તો પણ અિતશય રા� થવાય છે; તેમ જ ેમો�ને અથ� ય� કરતા હોય ને તેમાં જ ેકામ �ોધાિદક માંહેલા શ�ુ િવ�ન કરે
તો તેની ઉપર પણ તેવી જ વૈરબુિ� થાય અને તેનો ખટકો �ારયે પણ ટળે નિહ. એવો િવચાર જનેે હાથ આવે તે એ
િવચાર ેકરીને શ�ુ મા�ને ટાળે. અને �ાર ેકોઈક સંત એ કામાિદક શ�ુની િનંદા કર ેતથા તે શ�ુને ખોદે તેમાં જનેે મોરે
ક�ો એવો િવચાર હોય તેને તે સાધુનો અભાવ આવે નિહ; સામો તે સાધુનો અિતશય ગુણ લે અને એમ �ણે જ,ે ‘આ
સાધુ મારા શ�ુને માયા�નો ઉપાય કર ેછે, માટે મારા પરમ હેતુ છે.’ આવી �તનો િવચાર જનેા �દયને િવષે �ા� થયો
હોય તે શ�ુમા�નો નાશ કરી નાંખે અને કોઈ ભૂંડો �વભાવ તેના �દયને િવષે રહી શકે નિહ. અને એ િવના બી� ગમે
તેટલી �તના િવચાર કર ેપણ કામાિદક �વભાવ�પી શ�ુ નાશ પામે નિહ, માટે એ �વભાવ ઉપર જ ેશ�ુપણું રાખવું
એ જ સવ� િવચારમાં �ે� િવચાર છે.”

45. ગઢડા મ�ય ૧૫ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેવળી �� કય� જ,ે “ધમ�, વૈરા�ય, આ��ાન અને માહા��યે સિહત પરમે�રની ભિ�; એ ચાર
વાનામાંથી કોઈ કાળે પડે નિહ એવો જ ેહોય, તેને શે લ�ણે કરીને ઓળખવો ?” પછી સવ� સંતે જનેે જવેું સમ�ણું તેણે
તેવું ક�ું પણ તે કોઈથી યથાથ� કહેવાયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેો બાળકપણાથી જ એવો �વભાવ
હોય જ,ે કોઈની છાયામાં તો દબાય જ નિહ અને એ �ાં બેઠો હોય �યાં કોઈએ હાંસી મ�કરી થાય નિહ અને તેને
કોઈએ હળવું વેણ પણ કહેવાય નિહ; એવા જનેા લ�ણ હોય તે કોઈ િદવસ ધમ�, વૈરા�ય, �ાન અને ભગવાનની ભિ�
તેમાંથી પડે જ નિહ. અને તેનો માનીના જવેો �વભાવ હોય, તો પણ તેને ક�યાણનો ખપ હોય માટે તે સ�સંગમાંથી
કોઈ �કાર ે�ય નિહ.”

46. ગઢડા મ�ય ૧૬ ( para.11)

પછી વળી અખંડાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જનેે મંદ ��ા હોય તેને ��ા વૃિ� કેમ પામે ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જો ભગવાનનું માહા��ય જણાય તો મંદ ��ા હોય તે પણ વૃિ�ને પામે. જમે પાણી પીવાનું વાસણ
મૃિ�કાનું હોય તેમાં સહેજ ેજ �ીિત થાય નિહ અને તે પા� જો સુવણ�નું હોય તો તેમાં સહેજ ેજ �ીિત થાય; તેમ
ભગવાનનું તથા ભગવાનની કથા કીત�નાિદકનું માહા��ય જણાય તો સહજ �વભાવ◌ ેજ ભગવાનમાં તથા કથા
કીત�નાિદકમાં ��ા વૃિ� પામે છે. માટે જ ે�કાર ેભગવાનનું માહા��ય સમ�ય તે ઉપાય કરવો ને જો એ ઉપાય કર ેતો
��ા ન હોય તો પણ ��ા થાય છે અને જો મંદ ��ા હોય તો તે વૃિ�ને પામે છે.”

47. ગઢડા મ�ય ૨૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “આજ તો અમારા ઉતારામાં અમારી પાસે રહેનારા જ ેસોમલોખાચર
આિદક હિરભ� તેમને અમે એક �� પૂ�ો છે, તેનો સવ� પરમહંસ મળીને ઉ�ર કરો.” પછી પરમહંસે ક�ું જ,ે “હે
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મહારાજ ! એ �� અમને સંભળાવો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સમાિધિન� પુ�ષ થાય છે, તેને તો માયા થકી
પર િ�થિત થાય છે અને ભગવાનના �વ�પનો પણ �ઢ સંબંધ રહે છે. માટે એ સમાિધિન�ને તો �ાનશિ� તથા દેહ-
ઇિ��યોની શિ� તે વૃિ� પામી જોઈએ; શા માટે જ,ે માયા થકી જ ેચોિવશ ત�વ થયા છે, તે જડ-ચૈત�ય�પ છે, પણ
એકલા જડ ન કહેવાય તેમ એકલા ચૈત�ય પણ ન કહેવાય. અને તે ત�વમાં શિ� પણ સરખી ન કહેવાય; ઇિ��યો થકી
અંતઃકરણમાં �ણપણું િવશેષ છે અને અંતઃકરણ થકી ઇિ��યો અંતઃકરણનો ��ા જ ે�વ તેમાં �ાન િવશેષ છે. તે
�વને �ાર ેસમાિધ થાય છે �યાર ેઇિ��યો-અંતઃકરણના ��ાપણાનો �યાગ કરીને માયા પર જ ે��, તે સરખો એ
�વ ચૈત�ય થાય છે અને ભગવાનના �વ�પનો સંબંધ રહે છે. તે સમાિધવાળાને કેટલાક એમ સમજ ેછે જ,ે ‘જનેે
સમાિધ થાય છે, તેને તો મોર ેસમજણ હતી તેટલી પણ રહેતી નથી.’ માટે એ સમાિધવાળાને �ાન તથા દેહ-ઇિ��યોની
શિ� વૃિ� પામે છે કે નથી પામતી ? એ �� છે.” પછી પરમહંસે જવેી જનેી બુિ� પુગી તેવો ઉ�ર કય�, પણ
�ી�મહારાજના એ ��નો ઉ�ર થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે ઉ�ર કરીએ. એ ��નો તો
એમ ઉ�ર છે જ,ે સા�ી જ ે�� તે તો માયામાંથી ઉ�પ� થયું એવું જ ેચોિવશ ત�વા�ક ��ાંડ, તેને િવષે �વેશ કરીને
તેને ચૈત�યમય કર ેછે અને તેને સવ� િ�યા કરવાની સામથ� આપે છે. અને તે ��નો એવો �વભાવ છે જ,ે કા� તથા
પાષાણ જવેું જડ હોય તેને િવષે �વેશ કર ે�યાર ેતે ચાલે હાલે એવું થઈ �ય છે. તે �� સંગાથે સમાિધએ કરીને
તુ�યભાવને પામે �યાર ેએ �વ પણ ���પ કહેવાય છે અને તેને �ાનની વૃિ� થાય છે. અને ઇિ��યોની શિ� તો
�ાર ેતપ ને િનવૃિ� ધમ� ને વૈરા�ય તેણે યુ� યોગા�યાસ હોય તેને શુક�ના જવેી િસ�દશા �ા� થાય છે. અને જનેે
તપ તથા િનવૃિ�ધમ� તથા વૈરા�ય તેનું સામા�યપણું હોય અને ધમ�, અથ� ને કામ�પ જ ે�વૃિ� માગ� તેને િવષે ર�ો હોય
તેને તો સમાિધ થાય તોય પણ એકલું �ાન જ વૃિ� પામે, પણ ઇિ��યોની શિ� વૃિ� પામીને િસ�દશા ન આવે. અને
જમે જનક રા� �ાની હતા તેવો �ાની થાય, પણ �વૃિ� માગ�વાળાને નારદ, સનકાિદક, શુક�ના જવેી િસ�દશા ન
પમાય. અને જ ેિસ� હોય તે તો �ેત�ીપ આિદક જ ેભગવાનનાં ધામ તેને િવષે એને એ જ શરીર ેકરીને �ય અને
લોક-અલોક સવ� ઠેકાણે એની ગિત હોય. અને �વૃિ� માગ�વાળાને તો જનકની પેઠે કેવળ �ાનની જ વૃિ� થાય છે,
પણ �ાન ઘટતું નથી. અને જમે �ીકૃ�ણભગવાને ગીતામાં ક�ું તેમ તો થાય છે, �યાં �ોક છે -

48. ગઢડા મ�ય ૨૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ એમ બો�યા જ,ે “આજ તો અમે મનનું �પ િવચારી જોયું, તે મન �વ થકી જુદંુ ન દેખાયું; મન તો
�વની જ કોઈક િકરણ છે, પણ �વ થકી જુદંુ નથી. અને મનનું �પ તો એવું દેખાયું જ,ે જમે ઉનાળામાં લૂક હોય તથા
જમે િશયાળામાં િહમ હોય, તેવું મનનું �પ દેખાયું. અને જમે માણસના દેહમાં લૂક પેસે તથા િહમ પેસે �યાર ેતે માણસ
મરી �ય છે; તેમ એ મન ઇિ��યો �ાર ેથઈને �ાર ેિવષય સ�મુખ �ય છે, �યાર ેતે િવષય જો દુઃખદાયી હોય તો મન
તપીને ઉનાળાની લૂક જવેું થાય છે અને તે િવષય જો સુખદાયક હોય તો તેને િવષે મન િશયાળાના િહમ જવેું થાય છે.
તે �ાર ેદુઃખદાયી િવષયને ભોગવીને લૂક સરખું ઊનું થઈને �વના �દયમાં પેસે છે, �યાર ે�વને અિતશય દુઃિખયો
કરીને ક�યાણના માગ�માંથી પાડી નાખે છે; એ તે લૂક લાગીને મર ેતેમ �ણવું. અને �ાર ેએ મન સુખદાયી િવષયમાં
સુખને ભોગવે �યાર ેટાઢંુ િહમ સરખું થઈને �વના �દયમાં પેસે છે અને �વને સુિખયો કરીને ક�યાણના માગ�થી પાડી
નાખે છે; એ તે િહમાળાનો વા આવે ને મર ેતેમ �ણવું. માટે જનેું મન ભૂંડા િવષયને દેખીને તપે પણ નિહ અને સારા
િવષયને દેખીને ટાઢંુ પણ થાય નિહ, એવી રીતે જનેું મન અિવકારી રહેતું હોય તેને પરમ ભાગવત સંત �ણવા. અને
એવું મન થવું એ કાંઈ થોડી વાત નથી. અને મનનો તો કેવો �વભાવ છે? તો જમે બાળક હોય તે સપ�ને, અિ��ને તથા
ઉઘાડી તરવારને ઝાલવા �ય, તે જો ઝાલવા ન દઈએ તો પણ દુઃખી થાય અને જો ઝાલવા દઈએ તો પણ દુઃખી થાય;
તેમ જો મનને િવષય ભોગવવા ન દઇએ તો પણ દુઃખી થાય ને જો ભોગવવા દઈએ તો પણ િવમુખ થઈને અિતશય
દુઃખી થાય. માટે જનેું મન ભગવાનને િવષે આસ� થયું છે ને િવષયને યોગે કરીને ટાઢંુ-ઊનું થતું નથી તેને જ સાધુ
�ણવા.”

49. ગઢડા મ�ય ૨૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને તો ભગવાનને તથા ભગવાનના ભ�ને જ ેન ગમતું
હોય તે ન જ કરવું અને પરમે�રને ભ�ામાં અંતરાય કરતા હોય ને તે પોતાનાં સગાં વહાલા હોય તેનો પણ �યાગ
કરવો. અને ભગવાનને ન ગમે એવો કોઈક પોતામાં �વભાવ હોય તો તેનો પણ શ�ુની પેઠે �યાગ કરવો, પણ
ભગવાનથી જ ેિવમુખ હોય તેનો પ� લેવો નિહ; જમે ભરત�એ પોતાની માતાનો પ� ન લીધો. અને ભગવાનનો
ભ� હોય તેને તો સૌથી િવશેષે પોતામાં જ અવગુણ ભાસે. અને જ ેબી�માં અવગુણ જુવે અને પોતામાં ગુણ પરઠે તે
તો સ�સંગી છે તો પણ અધ� િવમુખ છે. અને ભગવાનના ભ�ને તો ભગવાનની ભિ� કરતા આ��ાન તથા વૈરા�ય
તથા ધમ�; તે જો અંતરાય કરતા હોય તો તેને પણ પાછા પાડીને ભગવાનની ભિ�નું જ મુ�યપણું રાખવું. અને જો
ભિ�ને િવષે સહાય�પ થતા હોય તો તો એ ઠીક છે, એમ સમજ ેતે જ ભગવાનનો પૂરો ભ� કહેવાય. અને જનેે
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બી�નો અવગુણ આવે ને પોતામાં ગુણ પરઠે તે તો ગમે તેવો મોટો હોય તો પણ તેને ક�યાણના માગ�માં િવ�ન થાય
છે. જમે રાિધકા� ઘણા મોટા હતા અને ભગવાનને િવષે �ેમ પણ અિતશય હતો, પણ �ાર ેપોતામાં ગુણ મા�યો અને
�ીકૃ�ણભગવાનને િવષે અવગુણ મા�યો, �યાર ેપોતાના �ેમમાં તમોગુણનો ભાગ આ�યો. પછી �ીકૃ�ણભગવાન તથા
�ીદામા સાથે વઢવેડ કરી. પછી �ીદામાનો શાપ થયો, તેણે કરીને ગોલોકમાંથી પડીને ગજુરને ઘેર અવતાર લીધો અને
ભગવાન િવના અ�ય પુ�ષ હતો તેને ધણી કય�; એવા મહા મોટા લાંછનને પા�યા. અને �ીદામા હતો તેણે પણ
પોતામાં ગુણ મા�યો અને રાિધકામાં અવગુણ પર�યો તો રાિધકાનો શાપ પામીને દૈ�ય થવું પ�યું. અને એ ધામમાંથી
તો પડવાની રીત નથી ને જ ેપ�યા તે તો ભગવાનની ઈ�છા એવી હતી, તો પણ ભગવાને એમ જણા�યું જ,ે ‘રાિધકા�
જવેો મોટો હોય ને તે પોતામાં ગુણ માનીને ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લે તો તે પણ પડી �ય, તો બી�ની શી
ગણતી?’ માટે ભગવાનનો ભ� હોય તેને તો સવ� સ�સંગીનો ગુણ જ લેવો ને પોતાનો તો અવગુણ જ લેવો. એવી રીતે
સમજતો હોય ને થોડી બુિ� હોય તો પણ તેનો સ�સંગ િદવસે િદવસે વૃિ� પામતો �ય અને તે િવના તો ઝાઝી બુિ�
હોય તો પણ િદવસ િદવસ ��યે સ�સંગમાંથી પાછો હઠતો �ય અને અંતે �તાં િન�ય િવમુખ થાય. અને વળી એ
રીત તો સવ� ઠેકાણે છે જ,ે જ ેચાકર હોય અથવા િશ�ય હોય તેને રા� હોય અથવા ગુ� હોય તે જમે વઢીને કહેવા માંડે
તેમાં જ ેસવળું લેતો �ય તો તે ઉપર રા� તથા ગુ�ને અિતશય હેત થાય છે અને જનેે િશખામણની વાત કહે ને અવળું
લે, તો તે ઉપર હેત થતું નથી; તેમ જ ભગવાનની પણ રીત છે જ,ે જનેે િશખામણની વાત કહે ને સવળું લે, તો તે ઉપર
હેત થાય છે પણ જ ેઅવળું લે તે ઉપર થતું નથી.”

50. ગઢડા મ�ય ૨૭ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એવું તમાર ેિવચારનું બળ રહે છે, તે શાને યોગે રહે છે ?”�યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું
જ,ે “એક તો ભગવાનનું માહા��ય િવચારીને એમ સમ�ય છે જ,ે ‘જ ેરીતે ભગવાનનો કુરા�પો થાય, તે �વભાવ
રાખવો નથી.’ અને બીજો શુક� ને જડભરત જવેા સંતનો માગ� જોઈને એમ િવચાર રહે છે જ,ે ‘સાધુમાં એવો અયો�ય
�વભાવ ન જોઈએ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કામ-�ોધાિદકના જોરને હઠાવે એવો જ ેિવચાર તે તો ગુણ થકી
પર છે, તે એ તમારા �વમાં ર�ો છે. અને એવી રીતે કામ-�ોધાિદક ગુણને હઠાવે એવું જ ેજોર છે, તે પૂવ�જ�મનો
સં�કાર છે. અને તમા�ં એટલું તો અમને જણાય છે જ,ે તમાર ેજ ેજ ેમાિયક પદાથ�નો યોગ થાય તેની આંટીમાં �થમ તો
આવી જવાય પણ અંતે જતાં એનાં બંધનમાં રહેવાય નિહ; બંધન �ોડીને નીકળાય ખ�ં.”

51. ગઢડા મ�ય ૨૮ ( para.2)

પછી દવે �ાગ�એ ક�ું જ,ે “�ીમદ્ ભાગવત જવેો કોઈ �ંથ નથી.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીમદ્ ભાગવત
તો સા� જ છે, પણ �કંદપુરાણને િવષે �ીવાસુદેવમાહા��ય છે તે જવેો કોઈ �ંથ જ નથી; કાં જ,ે એ �ંથને િવષે ધમ�,
�ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તથા અિહંસાપણું એમનું અિતશય �િતપાદન કયુ� છે.” એમ કહીને પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “વા�મીિક રામાયણને િવષે અને હિરવંશને િવષે અિતશય િહંસાનું �િતપાદન કયુ� છે અને રઘુનાથ� પણ
�િ�યની �કૃિતએ વ�યા� છે. અને રઘુનાથ�ને િવષે શરણાગતવ�સલપણું તો ખ�ં, પણ જ ેશરણાગત હોય ને તે જો
જરાય વાંકમાં આ�યો હોય, તો તેનો ત�કાળ �યાગ કરી દે; જો સીતા�ને માથે લગારકે લોકાપવાદ આ�યો, તો અિત
વહાલા હતા પણ ત�કાળ �યાગ કરી દીધો.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “એવી તો રામાનંદ �વામીની �કૃિત
હતી.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમારી �કૃિત તો એવી નથી; અમાર ેતો પરમે�રના ભ� ઉપર અિતશય
દયા વત� છે. અને પાંડવોને િવષે પણ અજુ�નની �કૃિત બહુ દયાળુ હતી. અને પુ�ષમા�ને િવષે તો રામચં�� તથા
અજુ�ન એવો કોઈ પુ�ષ નથી અને સીતા� ને �ૌપદી, એવી કોઈ �ીમા�માં �ીઓ નથી. હવે અમે અમારી જ ે�કૃિત
છે, તે કહીએ છીએ જ,ે અમારો દયાળુ �વભાવ છે, તો પણ જ ેહિરભ�નો �ોહી હોય તેનો તો અમાર ેઅભાવ આવે છે.
અને હિરભ�નું ઘસાતું જો કોઈ બો�યો હોય અને એને જો હંુ સાંભળું, તો તે સાથે હંુ બોલવાને ઘણો ઈ�છંુ પણ
બોલવાનું મન જ થાય નિહ. અને જ ેભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી કર ેતે ઉપર તો અમાર ેઅિતશય રા�પો થઈ
�ય છે. અને અમારી �કૃિત એમ છે જ,ે ‘થોડીક વાતમાં કુરા� પણ ન થઉં, ને થોડીક વાતમાં રા� પણ ન થઉં’ અને
�ાર ેજમેાં રા� થયાનો કે કુરા� થયાનો �વભાવ બહુ િદવસ સુધી જોઉં છંુ, �યાર ેરા�પો ને કુરા�પો થાય છે, પણ
કોઈના ક�ા-સાંભ�યા થકી કોઈની ઉપર રા�પો કે કુરા�પો થતો નથી. અને જનેો જટેલો ગુણ મારા મનમાં જણાઈ
�ય છે, તેટલો તેનો ગુણ આવે છે. અને માર ેતો એ જ અંગ છે જ,ે ‘જો ભગવાનનો ખરખેરો ભ� હોય તો હંુ તો તે
ભગવાનના ભ�નો પણ ભ� છંુ અને હંુ ભગવાનના ભ�ની ભિ� ક�ં છંુ.’ એ જ માર ેિવષે મોટો ગુણ છે. અને
એટલો ગુણ જમેાં ન હોય તો તેમાં કોઈ �તની મો�પ શોભે નિહ.

52. ગઢડા મ�ય ૩૨ ( para.3)
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અને વળી �વનું જ ેક�યાણ થાય અને �વ માયાને તરીને ���વ�પ થાય તેનું કારણ તો પુ�ષો�મ એવા જે
વાસુદેવ ભગવાન તેના ��ય� �વ�પનું �ાન, �યાન, કીત�ન અને કથાિદક એ જ છે; ને એણે કરીને જ એ �વ છે, તે
માયાને તર ેછે અને અિત મોટાઈને પામે છે. અને ભગવાનનું જ ેઅ�રધામ તેને પામે છે અને આ�િન�ા, વૈરા�ય ને
ધમ� તે તો ભગવાનની ભિ�નાં સહાય�પ ઉપકરણ છે, પણ ભગવાનની ભિ� િવના એકલો વૈરા�ય તથા આ�િન�ા
તથા ધમ� તે �વને માયા તયા�નું સાધન નથી. અને જો અિતશય ધમ�, આ�િન�ા ને વૈરા�ય ન હોય ને એકલી
ભગવાનની ભિ� હોય તોપણ એ �વનું ક�યાણ થાય ને માયાને તર,ે એટલો ધમા�િદક થકી ભિ�ને િવષે િવશેષ છે.
તો પણ ધમા�િદક અંગનું સહાયપણું હોય તો એ ભિ�ને િવષે કોઈ િવ�ન થતું નથી અને જો ધમા�િદક અંગનું સહાયપણું
ન હોય તો િવષમ દેશકાળાિદકે કરીને ભિ�ને િવષે િવ�ન જ�ર થાય છે. તે માટે ધમા�િદક અંગે સિહત ભિ� કરવી.
અને એવી રીતે ભિ�ને કરતો જ ેભ� તેને પણ જો ભૂંડા દેશ, કાળ, િ�યા ને સંગ છે, તેને િવષે �વતા�ય તો ભગવાનનો
ભ� હોય, તેનું પણ અંતર ડોળાઈ �ય ને તેના �વભાવનો ઠા ન રહે. માટે ભૂંડો દેશ, ભૂંડો કાળ, ભૂંડી િ�યા અને ભૂંડો
સંગ તેનો �યાગ કરીને �ડો દેશ, �ડો કાળ, �ડો સંગ, �ડી િ�યા તેને િવષે સદા �વત�વું, પણ ભૂંડા દેશાિદકનો સંગ
કરવો જ નિહ.”

53. ગઢડા મ�ય ૩૩ ( para.4)

પછી હર� ઠ�ર ે�� પૂ�ો જ,ે “એ િન�કામી વત�માન શે ઉપાયે કરીને અિતશય �ઢ થાય ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “એનો એક �કારનો ઉપાય નથી, એના તો �ણ �કારના ઉપાય છે. જમે હાંકનારો, બળિધયા, પૈડાં, ધૂંસરી,
ઊં�ય, માંચડો એવા ઘણાક સામાને કરીને એક ગાડંુ કહેવાય છે, તેમ િન�કામી �ત �ઢ રાખવાની પણ ઘણીક સામ�ી
જોઈએ છીએ. તેમાં પણ �ણ ઉપાય છે, તે તો અિતશય મુ�ય છે. તેમાં એક તો મનને વશ કરવું જ,ે મનને િવષે અખંડ
એવું મનન કરવું જ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ, દેહ નથી;’ ને ભગવાનની કથા �વણાિદક જ ેનવધા ભિ� તેને િવષે મનને અખંડ
જોડી મેલવું, પણ �ણમા� મનને નવ�ં રહેવા દેવું નિહ. જમે કોઈક પુ�ષને ભૂત વશ થયો હતો. તે �ાર ેકામ ન
બતાવે �યાર ેતેને ખાવા તૈયાર થાય; તેમ આ મન છે, તે પણ ભૂત જવેું છે. તે �ાર ેભગવદ્ ભિ�માં ન રાખે �યારે
અધમ�ના ઘાટ ઘડે, �યાર ેએ ભૂતની પેઠે �વને ખાવા તૈયાર થયું કહેવાય. માટે મનને અખંડ ભગવાનની કથા
કીત�નાિદકમાં જોડી રાખવું એટલે એ મન વશ થયું કહેવાય. અને બીજો ઉપાય એ છે જ,ે �ાણને િનયમમાં રાખવો. તે
જમે ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘આહાર િવહાર યુ� રાખવો પણ અિતશય ખાધાની લોલુપતા ન રાખવી.’ એવી
રીતે વત� �યાર ે�ાણ િનયમમાં થયો કહેવાય. અને �ાણ િનયમમાં ન કય� હોય તો ખાધાની બહુ મનમાં તૃ�ણા રહે, પછી
અનંત �કારના જ ેરસ તેને િવષે રસના ઇિ��ય છે તે દોડતી ફર ે�યાર ેબી� ઇિ��યો વશ કરી હોય તે પણ સવ� મોકળી
થઈ �ય. માટે આહારને િનયમમાં રાખીને �ાણને િનયમમાં કરવો. અને �ીજો ઉપાય એ છે જ,ે આ સ�સંગને િવષે જનેે
જનેે જ ેજ ેિનયમ ક�ા છે, તેમાં દેહને રાખીને દેહને િનયમમાં કરવો. એવી રીતે એ �ણ ઉપાયને જ ે�ઢ રાખે તેને
િન�કામી વત�માન અિતશય �ઢ થાય છે. અને એને િવષે એમ ન �ણવું જ,ે ‘એવી રીતે રાખવું ઘણું કઠણ છે.’ કેમ જ,ે
જ ેસાધુ જ હોય તેને તો એમ રાખવું કાંઈ કઠણ છે નિહ. અને સાધુ હોય તે તો કામ, �ોધ, લોભાિદક શ�ુનું બળ હોય
તો પણ ભગવાનને રા� કયા� સા� તેનો �યાગ કર,ે �યાર ેજ એ પાકો સાધુ કહેવાય. અને મનુ�ય દેહે કરીને ન થાય એવું
શું છે ? જ ેિન�યે અ�યાસ રાખીને કર ેતે થાય છે. જમે કૂવાના કાંઠા ઉપર મહાકઠણ પથરો હોય છે તેને િવષે િન�યે
પાણીને િસંચવું, તેણે કરીને નરમ દોરડી છે, તે પણ કાપા પાડે છે; તેમ જ ેસાધુ જ છે ને તે જ ે�વભાવને ટાળવાનો િન�ય
અ�યાસ રાખશે, તો તે �વભાવ �ાં લગી રહેશે ? એ તો િન�ય નાશ પામશે. માટે જનેે િન�કામ �ત રાખવું હોય તેને
ક�ા એવા જ ે�ણ ઉપાય તે �ઢ કરીને રાખવા.”

54. ગઢડા મ�ય ૩૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનના �વ�પમાં
અખંડ વૃિ� રહે તેનો શો ઉપાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉપાય તો ચાર �કારનો છે. તેમાં એક તો
જનેા િચ�નો ચોટવાનો �વભાવ હોય, તે �ાં ચોટાડે �યાં ચોટી �ય, તે જમે પુ�કલ�ાિદકમાં ચોટે છે, તેમ પરમે�રમાં
પણ ચોટે; માટે એક તો એ ઉપાય છે. અને બીજો ઉપાય એ છે જ,ે અિતશય શૂરવીરપણું; તે શૂરવીરપણું જનેા હૈયામાં
હોય ને તેને જો ભગવાન િવના બીજો ઘાટ થાય તો પોતે શૂરવીર ભ� છે માટે તેના �દયમાં અિતશય િવચાર ઉપજ,ે
તે િવચાર ેકરીને ઘાટમા�ને ટાળીને અખંડ ભગવાનના �વ�પમાં વૃિ� રાખે છે. અને �ીજો ઉપાય તે ભય છે; તે જનેા
�દયને િવષે જ�મ, મૃ�યુ ને નરક ચોરાશી તેની બીક અિતશય રહેતી હોય, તે બીકે કરીને ભગવાનના �વ�પમાં અખંડ
વૃિ� રાખે છે. અને ચોથો ઉપાય તે વૈરા�ય છે; તે જ ેપુ�ષ વૈરા�યવાન હોય, તે સાં�યશા�ને �ાને કરીને દેહ થકી
પોતાના આ�ાને જુદો સમ�ને, તે આ�ા િવના બી� સવ� માિયક પદાથ�ને અસ�ય �ણીને, પછી તે આ�ાને િવષે
પરમા�ાને ધારીને તેનું અખંડ િચંતવન કર.ે અને એ ચાર ઉપાય િવના તો જનેા ઉપર ભગવાન કૃપા કર ેતેની તો વાત ન
કહેવાય; પણ તે િવના બી� તો અનંત ઉપાય કર ેતો પણ ભગવાનને િવષે અખંડવૃિ� રહે નિહ. અને ભગવાનને િવષે
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અખંડવૃિ� રહેવી તે તો ઘણું ભાર ેકામ છે. તે જનેે અનેક જ�મના સુકૃત ઉદય થયા હોય તેને ભગવાનના �વ�પમાં
અખંડ વૃિ� રહે છે ને બી�ને તો અખંડ વૃિ� રાખવી મહાદુલ�ભ છે.”

55. ગઢડા મ�ય ૩૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘�ાની હોય તે પણ પોતાની �કૃિત સરખું આચરણ કર ેઅને
શા�ે ક�ો એવો જ ેિન�હ, તેનું જોર ચાલે નિહ;’ માટે એ �વાભાિવક �કૃિત છે, તે શે ઉપાયે કરીને ટળે ?” પછી સવ�
જ ેમુિન મંડળ, તેણે િવચારી જોયું, પણ �ી�મહારાજના ��નો ઉ�ર થાય એમ જણાયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર એમ છે જ,ે એ �વભાવ મુકા�યા સા� જ ેસ�પુ�ષ ઉપદેશ કરતા હોય, તેના વચનને િવષે
અિતશય િવ�ાસ હોય અને ઉપદેશના કરનારાની ઉપર સાંભળનારાને અિતશય �ીિત હોય અને તે ઉપદેશનો
કરનારો હોય, તે ગમે તેટલા દુઃખવીને કઠણ વચન કહે તો પણ તેને િહતકારી જ માનતો �ય તો �વાભાિવક જ ે�કૃિત
છે, તે પણ નાશ થઈ �ય; પણ એ િવના બીજો કોઈ ઉપાય નથી. માટે જનેે પોતાની �કૃિત ટા�યાની ઈ�છા હોય તેને
પરમે�ર તથા સ�પુ�ષ તે �વભાવ ટા�યા સા� ગમે તેટલા િતર�કાર કર ેને ગમે તેવા કઠણ વચન કહે તો પણ કોઈ રીતે
દુઃખાવું નિહ ને કહેનારાનો ગુણ જ લેવો. એવી રીતે વત� તો કોઈ રીતે ન ટળે એવી �કૃિત હોય તોય પણ તે ટળી �ય
છે.”

56. ગઢડા મ�ય ૪૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ કૃપા કરીને પોતાના ભ�જનને ઉપદેશ કરતા થકા બો�યા જ,ે “જનેે પરમે�ર ભજવા હોય તેને
ભગવાનની અથવા ભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી મળે �યાર ેપોતાનું મોટંુ ભા�ય માનીને સેવા કરવી; તે પણ
ભગવાનની �સ�તાને અથ� ને પોતાના ક�યાણને અથ� ભિ�એ કરીને જ કરવી, પણ કોઈક વખાણે તે સા� ન કરવી.
અને �વનો તો એવો �વભાવ છે જ,ે ‘જમેાં પોતાને માન જડે તે જ કરવું સા� લાગે, પણ માન િવના એકલી તો
ભગવાનની ભિ� કરવી પણ સારી લાગે નિહ.’ અને જમે �ાન હોય તે સૂકા હાડકાને એકાંતે લઈ જઈને કરડે, પછી
તેણે કરીને પોતાનું મોઢંુ છોલાય ને તે હાડકંુ લોહીવાળું થાય તેને ચાટીને રા� થાય છે, પણ મૂખ� એમ નથી �ણતો જ,ે
‘મારા જ મોઢાનું લોહી છે, તેમાં હંુ �વાદ માનું છંુ.’ તેમ ભગવાનનો ભ� હોય તો પણ માન�પી હાડકાને મૂકી શકતો
નથી અને જ ેજ ેસાધન કર ેછે, તે માનને વશ થઈને કર ેછે; પણ કેવળ ભગવાનની ભિ� �ણીને ભગવાનની
�સ�તાને અથ� કરતો નથી અને ભગવાનની ભિ� કર ેછે, તેમાં પણ માનનો �વાદ આવે છે, �યાર ેકર ેછે; પણ કેવળ
ભગવાનની �સ�તાને અથ� નથી કરતો. અને માન િવના કેવળ ભગવાનની �સ�તાને અથ� ભગવાનની ભિ� તો
રતન� તથા મીયા�ં જવેા કોઈક જ કરતા હશે, પણ સવ�થી તો માનનો �વાદ મૂકી શકાતો નથી.” પછી તે ઉપર
મુ�ાનંદ �વામીએ તુલસીદાસની સાખી કહી જ,ે ‘कनक त�ो कािमनी त�ो, त�ो धातुको संग । तुलसी लघु भोजन
करी, जीवे मानके रंग ।।’ એ સાખીને સાંભળીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જવેો �વને માનમાંથી �વાદ આવે છે,
તેવો તો કોઈ પદાથ�માંથી આવતો નથી. માટે માનને ત�ને જ ેભગવાનને ભજ ેતેને તો સવ� હિરભ�માં અિતશય
મોટો �ણવો.”

57. 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�.

58. ગઢડા મ�ય ૫૭ ( para.3)
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અને વળી જનેે પરમે�રને િવષે �ીિત હોય, તેને તો પરમે�ર િવના બી� કોઈ પદાથ�માં �ીિત ન હોય, અને પરમે�ર
િવના બીજંુ જ ેજ ેપદાથ� અિધક જણાય તેનો જ ેઅિતશય �યાગ કર ેતે �યાગ ખરો છે; અને તે પદાથ� નાનું હોય અથવા
મોટંુ હોય, પણ તેનો જ ે�યાગ કરવો, તેનું જ નામ �યાગ કહેવાય. અને જ ેપદાથ� ભગવાનના ભજનમાં આડંુ આવતું
હોય તેને તો ન ત� શકે ને બીજો ઉપરથી તો ઘણો �યાગ કર ેપણ તેનો તે �યાગ વૃથા છે. અને એમ કાંઈ �ણવું નિહ
જ,ે ‘સા� પદાથ� હોયને તે જ ભગવાનના ભજનમાં આ�ય કર ેને નરસું પદાથ� હોય તે ન કર.ે’ એ તો �વનો એવો
�વભાવ છે જ,ે જમે કોઈકને ગ�યું ભાવે; કોઈકને ખા�ં ભાવે, કોઈકને ખાટંુ ભાવે, કોઈકને કડવું ભાવે તેમ �વની તો
એવી તુ�છ બુિ� છે, તે અ�પ પદાથ� હોય તેને પણ ભગવાન કરતા અિધક વહાલું કરી રાખે છે. અને �ાર ેભગવાનની
મો�પ સામું જોઈએ, �યાર ેતો એવું કોઈ પદાથ� છે નિહ જ,ે ‘તેની કોિટમા ભાગના પાશંગમાં૧ પણ આવે.’ એવા
ભગવાનને યથાથ� �ણીને જો હેત કયુ� હોય તો માિયક પદાથ� જ ેિપંડ-��ાંડાિદક તેમાં �ાંઈ પણ �ીિત રહે નિહ,
માિયક પદાથ� સવ� તુ�છ થઈ �ય. અને એ ભગવાનનો �ાર ેયથાથ� મિહમા જણાયો, �યાર ેિચ�કેતુ રા�એ કરોડ
�ીઓનો �યાગ કય� અને સવ� પૃ�વીનું ચ�વત� રા� હતું તે રા�નો પણ �યાગ કય� ને તે એમ સમ�ા જ,ે ‘એ
ભગવાનના સુખ આગળ એ સો લાખ �ીઓનું સુખ તે શી ગણતીમાં ? અને ચ�વત� રા�નું સુખ પણ શી ગણતીમાં ?
અને તેથી ઈ��ના લોકનું ને ��ાના લોકનું સુખ પણ શી ગણતીમાં ?’

59. ગઢડા મ�ય ૬૦ ( para.3)

અને જ ેભગવાનનો ભ� હોય ને તેને કોઈક મારી નાંખતો હોય અથવા તેને કોઈક દુઃખ દેતો હોય ને તે ભગવાનના
ભ� આડો જઈને જો મર ેકે ઘાયલ થાય, તો શા�માં એમ ક�ું છે જ,ે ‘તેના ��હ�યાિદક જ ેપંચ મહાપાપ તે સવ�
મટી �ય છે;’ એવો ભગવાનના ભ�નો પ� રા�યાનો �તાપ છે. અને જનેે ભગવાનના ભ�નું વચન બાણની પેઠે
હૈયામાં વસમું લાગે અને તેની વૈરભાવે આંટી પડી �ય તે �વે �યાં સુધી ટળે નિહ, એવો જ ેચાંડાળ જવેો �વ હોય તે
ધમ� યુ� હોય, �યાગે યુ� હોય, તપે યુ� હોય તે સવ� વૃથા છે; અને બી� પણ કોિટક સાધન કર ેપણ તેના �વનું
કોઈ કાળે ક�યાણ થાય નિહ. અને આ સંસારને િવષે જમે કોઈક �ી હોય તે પોતાના પિત ઉપર ને બી� પુ�ષ ઉપર
સરખું હેત રાખે તે વે�યા સરખી ભૂંડી કહેવાય; તેમ આ સંસારને િવષે જ ેએવો પુ�ષ હોય જ,ે ‘આપણે તો બધાય સાધુ
સરખા છે, કેને સારો-નરસો કહીએ ?’ તો તે સ�સંગી કહેવાતો હોય તો પણ તેને િવમુખ �ણવો. અને જ ેપુ�ષ એમ
�ણે જ,ે ‘આપણ કાંઈક અવળું-સવળું બોલીએ તો આપણો માણસ અવગુણ લેશે;’ એવી રીતે પોતાની સાર�ય રા�યા
સા� ભગવાનનું કે ભગવાનના ભ�નું કોઈક ઘસાતું બોલે ને તેને સાંભળી રહે, તો તે સ�સંગી કહેવાતો હોય તો પણ
તેને િવમુખ �ણવો. અને જવેા પોતાનાં સગાં વહાલા હોય અથવા માબાપ હોય તેનો પ� રહે છે, તેવો ભગવાનના
ભ�નો �ઢ પ� રાખવો. અને ભગવાનના ભ� સાથે કોઈ રીતનો િવ�ેપ થાય તો જળમાં લીટાની પેઠે ફેર એક થઈ
�ય, પણ આંટી રાખે નિહ; તે જ ભગવાનનો યથાથ� ભ� કહેવાય.” એટલી વાતા� કરીને પછી �ી�મહારાજ એમ
બો�યા જ,ે “હંુ તો દ�ા�ેય, જડભરત, નારદ અને શુક� તે સરખો દયાવાળો છંુ. અને પૂવ�દેશમાં એક સમે નાગડા
વેરાગીની જમાત ભેળો હતો. તે મને સવ� વેરાગીએ ક�ું જ,ે ‘તાંદળ�ની લીલી ભા� તોડો.’ �યાર ેમ� ક�ું જ,ે ‘એમાં તો
�વ છે, તે અમે નિહ તોડીએ.’ પછી એક જણે તરવાર ઉઘાડી કરીને ડારો કય�, તો પણ અમે લીલી ભા� ન તોડી,
એવો અમારો દયાવાળો �વભાવ છે; તો પણ જો કોઈક ભગવાનના ભ�ને �ૂર �િ�એ કરીને જોતો હોય ને તે જો
પોતાનો સગો વહાલો હોય તોય પણ �ણીએ જ,ે ‘તેની આંખ ફોડી નાંખીએ અને હાથે કરીને જો ભગવાનના ભ�ને
દુઃખવે તો તે હાથને કાપી નાંખીએ;’ એવો તેનો અભાવ આવે છે, પણ �યાં દયા નથી રહેતી. અને એવો જનેે
ભગવાનનો ને ભગવાનના ભ�નો પ� હોય તેને જ ભગવાનનો પૂરો ભ� કહેવાય.”

60. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.6)

અને �ીજંુ જનેે દાસભાવે કરીને ભિ�નું અંગ છે તેને પણ પોતાના જ ેઈ�દેવ છે, તેનું જ દશ�ન ગમે અને તેની જ વાતા�
સાંભળવી ગમે ને પોતાના ઈ�દેવનો જ �વભાવ ગમે અને તેની જ પાસે રહેવું ગમે. એવો �ીિતવાન હોય તો પણ
પોતાના ઈ�દેવની સેવા સા� ને રા�પા સા� રાત-િદવસ એમ ઈ�છયા કર ેજ,ે ‘મને મારા ઈ�દેવ કાંઈક આ�ા કર ેતો
હંુ અિતશય હષ� કરીને ક�ં.’ પછી પોતાના ઈ�દેવ છે, તે આ�ા કર ેતો છેટે જઈને રહે તો પણ રા� થકો રહે, પણ કોઈ
રીતે અંતઃકરણમાં ખેદ પામે નિહ અને આ�ાને િવષે જ પરમ આનંદ માને. એ દાસ�વભિ�ની ઉ�મ દશા છે. એવા
દાસ�વ ભિ�વાળા તો આજ ગોપાળાનંદ �વામી છે અને બી� મુ�ાનંદ �વામી છે. અને એ �ણે અંગવાળા જે
ભગવાનના ભ� તેમાં ઉ�મ, મ�યમ અને કિન� પ� છે અને એથી જ ેબહાર ર�ા, તે તો કેવળ પામર કહેવાય. માટે
એ �ણમાંથી એક અંગ પિરપૂણ� થાય ને તે કે�યે દેહ મૂકે તે તો ઠીક છે અને એ �ણમાંથી એકેય અંગ જનેે પિરપ� ન
થયું હોય ને તેને જ ેમરવું તે ઠીક નથી અને તે તો પાંચ દહાડા વધુ �વે ને પોતાની અણસમજણને ટાળીને ને એ �ણ
અંગમાંથી કોઈક એક અંગને �ઢ કરીને મર,ે એ જ ઠીક છે.

61. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.7)
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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.

62. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ ��ાનંદ �વામીને પૂછતા હવા જ,ે “આ દેહને િવષે �વ છે, તે સાકાર છે કે િનરાકાર છે ?” પછી
��ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “�વ તો સાકાર છે.” �યાર ે�ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “જો �વ સાકાર હોય તો તે કર-
ચરણાિદકે યુ� થયો; �યાર ેદશમ�કંધને િવષે વેદ�તુિતના અ�યાયમાં એમ ક�ું છે જ,ે ‘ભગવાન જ ેતે �વના
ક�યાણને અથ� તે �વના બુિ�, ઇિ��ય, મન ને �ાણ, તેને સજૃતા હવા.’ તે જો �વ સાકાર જ હોય તો તેને અથ� બુિ�,
ઇિ��ય, મન, �ાણ સ�ૃાનું શું કામ છે ? માટે એવી રીતના શા�ના વચનને જોતા એમ જ િનધા�ર થાય છે જ,ે �વ જે
તે �વ�પ- �વભાવ◌ ેકરીને તો સ�ામા� છે ને ચૈત�ય વ�તુ છે અને અનાિદ અ�ાન�પ એવું જ ેકારણ શરીર તેણે
યુ� છે. અને જમે ચમકપાણ હોય તે લોઢાને તાણીને લોઢા સાથે ચોટી રહે છે, તેમ એ �વનો પણ ચોટવાનો �વભાવ
છે, તે માિયક એવા જ ે�થૂળ ને સૂ�મ એ બે શરીર, તે સાથે ચોટે છે અને એ �વ અ�ાને કરીને તે શરીરને િવષે
પોતાપણું માને છે, પણ વ�તુગતે તો એ �વ શરીર જવેો નથી.”

63. વરતાલ ૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કાંઈક ��-ઉ�ર કરો,” પછી ગામ બૂવાના પટેલ કાનદાસ�એ હાથ જોડીને પૂ�ુ
જ,ે “હે મહારાજ! ભગવાન શે �કાર ેરા� થાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો ભગવાનનો �ોહ ન કરીએ
તો ભગવાન રા� થાય �યાર ેકહેશો જ,ે �ોહ તે શું ? તો જ,ે આ સવ� જગતના કતા�હતા� ભગવાન છે, તેને કતા�હતા� ન
સમ�એ ને િવ�ના કતા�હતા� કાળને �ણીએ અથવા માયાને �ણીએ અથવા કમ�ને �ણીએ અથવા �વભાવને
�ણીએ; એ તે ભગવાનનો �ોહ છે. કેમ જ,ે ભગવાન સવ�ના કતા�હતા� છે તેનો �યાગ કરીને કેવળ કાળ, કમ�, �વભાવ
અને માયા તેને જગતનાં કતા�હતા� કહે છે. માટે એ ભગવાનનો અિત �ોહ છે. �યાં ��ાંત છે, જમે તમે ગામના પટેલ છો,
તે જ ેતમારી ગામમાં પટલાઈ ન રહેવા દે તે તમારો �ોહી કહેવાય. અને વળી જમે ચ�વત� રા� હોય તેનો હુકમ ખોટો
કરીને જ ેરા� ન હોય તેનો હુકમ ચલાવે, તો તે પુ�ષ રા�નો �ોહી કહેવાય. અને વળી જમે કોઈક એવા કાગળ લખી
લખીને મેલે જ,ે ‘અમારો રા� છે તે નાક-કાન િવનાનો છે અથવા હાથ પગ િવનાનો છે.’ એવી રીતે રા�નું �પ સંપૂણ�
હોય, તેને ખંિડત કરીને વણ�વે તે રા�નો �ોહી કહેવાય. તેમ ભગવાન છે તે કર-ચરણાિદક સમ� અંગે કરીને સંપૂણ� છે
અને લેશમા� પણ કોઈ અંગે િવકળ નથી અને સદા મૂિત�માન જ છે; તેને અકતા� કહેવા તથા અ�પ કહેવા ને ભગવાન
િવના બી� જ ેકાળાિદક તેને કતા� કહેવા, એ જ ભગવાનનો �ોહ છે. એવી �તનો જ ેભગવાનનો �ોહ તેને જ ેન કરે
તેણે સંપૂણ� ભગવાનની પ�ૂ કરી, અને તે િવના તો ચંદન-પુ�પાિદકે કરીને પજૂ ેછે તો પણ ભગવાનનો �ોહી છે. માટે
ભગવાનને જગતના કતા�હતા� �ણે અને મૂિત�માન �ણે તે ઉપર જ ભગવાન રા� થાય છે.

64. વરતાલ ૧૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમારો તો એવો �વભાવ છે જ,ે એક તો ભગવાન ને બી� ભગવાનના ભ� ને �ી�
�ા�ણ ને ચોથો કોઈક ગરીબ મનુ�ય; એ ચારથી તો અમે અિતશય બીયે છીએ જ,ે ‘રખે એમનો �ોહ થઈ �ય નિહ !’
અને એવા તો બી� કોઈથી અમે બીતા નથી. કેમ જ,ે એ ચાર િવના બી�નો કોઈક �ોહ કર ેતો તેના દેહનો નાશ થાય
પણ �વ નાશ પામે નિહ, અને એ ચારમાંથી એકેનો જો �ોહ કર ેતો તેનો �વ પણ નાશ પામી �ય છે.”

65. વરતાલ ૧૧ ( para.3)

એ વાતને સાંભળીને મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! �વ તો અિવનાશી ક�ો છે, તેનો નાશ તે કેમ
�ણવો ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પવ�તનું કે બીજંુ એવું જ જ ેકોઈક જડ દેહ આવે તેમાં કોઈ કાળે �વનું
ક�યાણ થાય નિહ, એટલે એના �વનો નાશ થઈ ગયો એમ �ણવું. માટે જનેે પોતાનું ક�યાણ ઈ�છવું તેને એ
ચારમાંથી કોઈનો �ોહ ન કરવો. અને વળી ભગવાન કે ભગવાનના ભ� તે આગળ કોઈ �કાર ેમાન રાખવું નિહ. કેમ
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જ,ે માન છે તે તો �ોધ, મ�સર, ઈ�યા�, ને �ોહ એનો આધાર છે અને માની હોય તેની ભિ� પણ આસુરી કહેવાય. અને
ભગવાનના ભ�ને જો િબવરાવતો હોય ને તે �ભુનો ભ� હોય તો પણ તેને અસુર �ણવો. અને અમારો તો એ
�વભાવ છે જ,ે �ા�ણનો ને ગરીબનો ને ભગવાનના ભ�નો કોઈક �ોહ કર,ે તે તો અમને દીઠો જ ગમે નિહ અને આ
લોકમાં ને પરલોકમાં તેને ને અમાર ેસોબત રહેવાની નથી.” એટલી વાતા� કરીને પછી �ી�મહારાજ ેબે પદ ગવરા�યાં
જ,ે “મારા હર� શું હેત ન દીસે ર ેતેને ઘેર શીદ જઈએ.” એક તો એ અને બીજંુ જ,ે “મારા વહાલા� શું વહાલપ દીસે રે
તેનો સંગ કેમ ત�એ.” અને પછી એ બે પદ શી�યાની સ�સંગી મા�ને આ�ા કરીને એમ ક�ું જ,ે “એ બે પદમાં વાતા�
છે તેને િન�ય ગાઈને સંભારી રાખવી.”

66. ગઢડા અં�ય ૩ ( para.2)

તે સમયમાં �ી�મહારાજ ેસવ� સંત મંડળને �� પૂ�ો જ,ે “જ ેહિરભ�ના �દયને િવષે દયા ને �નેહ; એ બે
�વાભાિવક ર�ાં હોય �યાર ે�નેહનું �વ�પ તો મધ જવેું છે. તે �ાં �યાં ચોટે અને દયાનો �વભાવ એવો છે જ,ે �ાં �યાં
દયા કર.ે �યાર ેભરત�એ મૃગલા ઉપર દયા કરી તો તે મૃગલીને પેટ જ�મ લેવો પ�યો. અને જ ેદયાવાન હોય તેને જે
ઉપર દયા આવે તે સંઘાથે �નેહ થયા િવના રહે નિહ. અને એ દયા ને �નેહ તેને ટા�યાનો ઉપાય તો આ��ાન ને
વૈરા�ય એ બેય છે. તે આ��ાન એવું છે જ,ે જમેાં કાંઇ બીજંુ પેસે જ નિહ. અને વૈરા�યનું એવું �વ�પ છે જ,ે સવ�
નામ�પને નાશવંત દેખાડે. માટે આ��ાન ને વૈરા�ય એ બે વતે કરીને દયા ને �નેહનો નાશ થઈ �ય છે. અને �થૂળ,
સૂ�મ ને કારણ એ આિદક સવ� ઉપાિધનો પણ નાશ થઈ �ય છે અને કેવળ ��સ�ા મા� રહે છે. પછી એને ભગવાન
તથા ભગવાનના ભ�ને િવષે દયા ને �નેહ રહે છે કે નથી રહેતો ? એ �� છે.” પછી મુ�ાનંદ �વામી તથા શુકમુિન
તથા િન�યાનંદ �વામી એ આિદક પરમહંસે જનેી જવેી �િ� પૂગી તેવો તેણે ઉ�ર કય�, પણ �ી�મહારાજના ��નું
યથાથ� સમાધાન થયું નિહ.

67. 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
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.”

68. ગઢડા અં�ય ૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ સવ� હિરભ� ઉપર કૃપા�િ� કરીને બોલતા હવા જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય ને ભગવાનની કથા,
કીત�ન, �વણાિદક જ ેનવધા ભિ�, તેને જો હિરભ� ઉપર ઈ�યા�એ કરીને કર ેતો તે ભિ�એ કરીને ભગવાન
અિતશય રા� થતા નથી અને ઈ�યા�નો �યાગ કરીને કેવળ પોતાના ક�યાણને અથ� ભિ� કર ેપણ લોકને દેખા�યા
સા� ન કર,ે તો તે ભિ�એ કરીને ભગવાન �સ� થાય છે. માટે જનેે ભગવાનને રા� કરવા હોય તેને તો લોક
રીઝાવવાને અથ� તથા કોઈકની ઈ�યા�એ કરીને ભિ� ન કરવી, કેવળ પોતાના ક�યાણને અથ� જ કરવી. અને
ભગવાનની ભિ� કરતા થકા કાંઈક પોતાને અપરાધ થઈ �ય તેનો દોષ બી�ને માથે ધરવો નિહ. અને �વમા�નો
તો એવો �વભાવ છે જ,ે �ાર ેકાંઈક પોતામાં વાંક આવે �યાર ેએમ બોલે જ,ે ‘મને બીજ ેકોઈએ ભુલા�યો �યારે
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મારામાં ભૂ�ય પડી, પણ મારામાં કાંઈ વાંક નથી.’ પણ એમ કહેનારો મહામૂખ� છે. કેમ જ,ે બીજો તો કોઈક કહેશે જ,ે
‘તું કૂવામાં પ�ય.’ �યાર ેએને કહેવે કરીને શું કૂવામાં પડવું ? માટે વાંક તો અવળું કર ેતેનો જ છે ને બી�ને માથે દોષ દે
છે. તેમ જ ઇિ��યો ને અંતઃકરણનો વાંક કાઢવો એ પણ �વની મૂખા�ઈ જ છે. ને �વ ને મન તો પર�પર અિત િમ� છે.
જમે દૂધને ને પાણીને િમ�તા છે તેમ �વને ને મનને િમ�તા છે. તે �ાર ેદૂધને પાણીને ભેળા કરીને અિ�� ઉપર મૂકે
�યાર ેપાણી હોય તે દૂધને તળે બેસે ને પોતે બળે પણ દૂધને બળવા ન દે, �યાર ેદૂધ પણ પાણીને ઉગારવાને સા� પોતે
ઊભરાઈને અિ��ને ઓલવી નાખે છે. એવી રીતે બેયને પર�પર િમ�ાચાર છે, તેમ જ �વને ને મનને પર�પર િમ�ાચાર
છે. તે જ ેવાત �વને ન ગમતી હોય તે વાતનો મનમાં ઘાટ થાય જ નિહ. �ાર ેકાંઈક �વને ગમતું હોય �યાર ેજ મન
�વને સમ�વે. તે કેમ સમ�વે ? તો �વ �ાર ેભગવાનનું �યાન કરતો હોય �યાર ેમન કહેશે જ,ે ‘ભગવાનની ભ�
કોઈક બાઈ હોય તેનું પણ ભેળું �યાન કરવું.’ પછી તેના સવ� અંગનું િચંતવન કરાવીને પછી જમે બી� �ીને િવષે
ખોટો ઘાટ ઘડે તેમ તેને િવષે પણ ખોટો ઘાટ ઘડે; �યાર ેજો એ ભ�નો �વ અિતશય િનમ�ળ હોય તો તો મનનું ક�ું
ન માને ને અિતશય દાઝ થાય, તો મન એવો ફરીને �ારયે ઘાટ ઘડે નિહ. અને જો એનો �વ મિલન હોય ને પાપે
યુ� હોય તો મનનું ક�ું માને. �યાર ેવળી મન એને ભૂંડા ઘાટ કરાવી કરાવીને ક�યાણના માગ�થી પાડી નાંખે. તે સા�
ક�યાણના માગ�થી અવળી રીતે અધમ�ની વાતા�ને પોતાનું મન કહે અથવા બીજો કોઈ માણસ કહે, તો તેને સંઘાથે જે
શુ� મુમુ�ુ હોય તેને અિતશય વૈર થઈ �ય છે. પછી પોતાનું મન અથવા બીજો માણસ તે ફરીને તેને તે વાતા� કહેવા
આવે નિહ. અને મન છે તે તો �વનું િમ� જ છે, તે �વને ન ગમે એવો ઘાટ ઘડે જ નિહ. અને �ાર ેકાંઈ મનને
અયો�ય ઘાટ થઈ �ય �યાર ેજો �વને મન ઉપર અિતશય રીસ ચડતી હોય તો ફરીને મનમાં એવો ઘાટ થાય જ નિહ.
અને �ાર ેમનને સદાય અયો�ય ઘાટ થયા કરતા હોય �યાર ેએને પોતાના �વનો જ વાંક સમજવો પણ એકલા મનનો
વાંક સમજવો નિહ. એવી રીતે સમ�ને ભગવાનની ભિ� કર ેતો તેને કોઈ િવમુખ �વનો તથા પોતાના મનનો જે
કુસંગ તે લેશમા� અડી શકે નિહ અને િનિવ��ન થકો ભગવાનનું ભજન કર.ે”

69. 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.”

70. 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.”

71. ગઢડા અં�ય ૨૧ ( para.3)

અને અમારો પણ મત એ છે જ,ે ‘ભગવાન તથા ભગવાનના એકાંિતક ભ� તે િવના કોઈ સંગાથે હેત કરીએ તો પણ
થતું નથી.ં’ અને અમને એમ જણાય છે જ,ે ‘જડભરત, શુકદેવ, દ�ા�ેય, ઋષભદેવ ભગવાન એના સરખો અમારા
�વનો ઢાળો છે.’ માટે અમને પણ વન, પવ�ત ને જંગલ; એમાં જ રહેવું ગમે છે, પણ મોટા મોટા શહેર પાટણ હોય
એમાં રહેવું ગમતું નથી, એવો અમારો સહજ �વભાવ છે; તો પણ ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ને અથ� લાખો
માણસના ભીડામાં રહીએ છીએ તો પણ અમાર ેજવેું વનમાં રહીએ ને િનબ�ધ રહેવાય તેવું જ રહેવાય છે. અને અમે
પોતાને �વાથ� કરીને લાખો માણસમાં નથી રહેતા, અમે તો ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ને અથ� માણસના ભીડામાં
રહીએ છીએ. અને ભગવાનના ભ�ને અથ� ગમે તેટલી �વૃિ� કરવી પડે તો પણ એને અમે િનવૃિ� �ણીએ છીએ.
અને ભગવાનનો જ ેભ� હોય ને તે ગમે તેટલા વાંકમાં આ�યો હોય તો પણ અમાર ેતેનો અવગુણ આવતો નથી. અમે
તો એમ �ણીએ છીએ જ,ે ભગવાનના ભ�માં જો કોઈક �વાભાિવક અ�પ દોષ હોય તો પણ તે જોવા નિહ અને એ
દોષ જો પોતામાં હોય તો તેને ટા�યાનો ઉપાય કરવો; પણ ભગવાનના ભ�માં એ �તનો દોષ હોય તો પણ એ
હિરજનનો અવગુણ લેવો નિહ. અને હિરભ�નો તો અવગુણ �ાર ેમોટા વત�માનમાં ચૂકી �ય �યાર ેલેવો ને બી�
અ�પ દોષ હોય તે સા� ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેવો નિહ. અને ભગવાનના ભ� હોય તેને વાદિવવાદ કરી
�તીને રા� થવું નિહ, એ સાથે તો હારીને જ રા� થવું; અને જ ેવાદિવવાદ કરીને ભગવાનનાં ભ�ને �તે છે તે તો
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પંચ મહાપાપના જ ેકરનારા તેથી પણ વધુ પાપી છે. અને અમારી આગળ જ ેકોઈ ભગવાનના ભ�નું ઘસાતું બોલે તે
તો અમને દીઠો જ ગમે નિહ. અને જ ેભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેતો હોય તેના હાથનું તો અ�-જળ પણ ભાવે
નિહ. અને દેહનો સંબંધી હોય પણ જો ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લે તો તે સાથે પણ અિતશય કુહેત થઈ �ય. શા
માટે જ,ે આપણે તો આ�ા છીએ તે આપણે દેહ ને દેહના સંબંધી સાથે શા સા� હેત જોઈએ ? આપણે તો સ�ા�પ
રહીને ભગવાન તથા ભગવાનના ભ� સંગાથે હેત કયુ� છે, પણ દેહબુિ�એ કરીને હેત કયુ� નથી. ને જ ેસ�ા�પ રહી
નિહ શકે તેને તો કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સરાિદક જ ેશ�ુ તે પી�યા િવના રહે જ નિહ. માટે જ ેઆ�સ�ા�પ
થઈને ભિ� નિહ કરતા હોય તેનું �પ તો આ સ�સંગમાં ઉઘાડંુ થયા િવના રહે જ નિહ. શા માટે જ,ે આ સ�સંગ છે તે
તો અલૌિકક છે અને જવેા �ેત�ીપ, વૈકંુઠ, ગોલોક તેને િવષે ભગવાનના પાષ�દ છે તે જવેા જ આ સવ� સ�સંગી છે. અને
અમે તો જવેા સવ�થી પર જ ેિદ�ય અ�રધામ તેને િવષે ભગવાનના પાષ�દ છે તે જવેા જો આ સ�સંગીને ન �ણતા
હોઈએ, તો અમને ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ના સમ છે.

72. ગઢડા અં�ય ૨૪ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ ેકૃપા કરીને એમ વાતા� કરી જ,ે “�કૃિત જ ે�વી તે �વને બહુ કઠણ છે. તથાિપ જો સ�સંગમાં
�વાથ� જણાય તો �કૃિત ટળવી કઠણ ન પડે. જમે દાદાખાચરના ઘરનાં માણસોને અમને રાખવાનો �વાથ� છે, તો
અમને જ ે�કૃિત ન ગમે તે રાખતા નથી; તેમ �વાથ� કરીને �કૃિત ટળે છે. તથા ભયે કરીને પણ ટળે છે પણ તે અિતશય
નથી ટળતી. કેમ જ,ે �ાર ેકોઈ માણસ હોય �યાર ેતેનો ભય રાખે ને માણસ ન હોય તો ન રાખે. જમે રા�ને ભયે કરીને
ચોર �કૃિતનો �યાગ કર ેછે. અને જનેો જ ે�વભાવ હોય તેની ઉપર વારંવાર અમે કઠણ વચનના ડંખ માયા� હોય ને
કચવા�યો હોય તો પણ જ ેકોઈ રીતે પાછો ન પ�યો હોય, તે ઉપર તો અમાર ેએવું હેત રહે છે, તે ��ત-�વ��માં
સંભાયા� િવના તે હેત એમનું એમ ર�ું �ય છે ને ગમે તેમ થાય પણ તે હેત ટળતું નથી.”

73. ગઢડા અં�ય ૨૭ ( para.3)

અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “જ ેહિરભ�ને ભગવાનની ભિ�નો ખપ હોય તથા સંત સમાગમનો ખપ
હોય તો તે ગમે તેવો પોતાનો �વભાવ હોય તો તેને ટાળીને જમે તે સંત કહે ને તેની મર� હોય તેમ વત�. અને તે
�વભાવ તો એવો હોય જ,ે ‘ચૈત�ય સાથે જડાઈ ગયો હોય, તો પણ તેને સ�સંગના ખપવાળો ટાળી નાંખે.” તે ઉપર
પોતાની વાતા� કરી જ,ે “અમારો �થમ �યાગી �વભાવ હતો પણ જો �ીરામાનંદ �વામીના દશ�નનો ખપ હતો તો
મુ�ાનંદ �વામીની આ�ાને અનુસાર ેવ�યા� પણ અમારા મનનું ગમતું કાંઈ ન કયુ�.”

74. ગઢડા અં�ય ૨૭ ( para.4)

“અને વળી જ ેહિરભ� હોય તેને કોઈ �તની આંટી પાડવી, તેની એમ િવગિત છે જ,ે એક તો િન�કામાિદક
વત�માનની આંટી પાડી હોય ને એક એવી આંટી પાડી હોય જ,ે ‘આ ઠેકાણે હંુ આસન ક�ં તો િન�ા આવે ને બીજે
ઠેકાણે ન આવે.’ એ આિદક અનેક �કારની જ ેતુ�છ �વભાવની આંટી પાડી હોય, એ બેયને એક રીતની ન સમજવી.
વત�માનની આંટી તો પોતાના �વન�પ છે ને તેને િવષે બહુ માલ છે, એવી રીતે માહા��યે સિહત તેની આંટી પાડવી.
અને બી� �વભાવની આંટી પાડી હોય તેને િવષે તો તુ�છપણું �ણવું ને તેને સંત મુકાવે તો મૂકી દેવી ને �થમની
આંટી મૂકવી નિહ. અને એ બેયને બરોબર સમજ ેતો એને િવષે મૂઢપણું �ણવું. જમે બાળક હોય તેણે મૂઠીમાં બદામ
ઝાલી હોય, તેને કોઈક મુકાવે તો મૂકે નિહ, ને �િપયાની મૂઠી વાળી હોય ને સોનામહોરની મૂઠી વાળી હોય ને તેને
મુકાવે તો તેને મૂકે નિહ. �યાર ેએ બાળકે બદામ તથા �િપયો ને સોનામહોર તેને િવષે બરોબર માલ ���ો, માટે એ
બાળકને િવષે મૂઢપણું છે. અને વળી જમે કોઈકના હાથમાં બદામ હોય ને ચોર આવીને કહે જ,ે ‘તું મૂકી દે, નિહ તો
તરવાર ેમાથું કાપી નાંખીશ.’ �યાર ેડા�ો હોય તો તેને આપી દે ને મૂખ� હોય તો ન આપે. તેમ એ �કારની આંટીમાં
�યૂન-અિધકપણું �ણવું. અને એમ હોય નિહ, ને બેયમાં સામા�યપણું �ણે તો એનો આંટીદાર �વભાવ �ણવો ને તેને
માની �ણવો. અને આંટીએ કરીને તે વત�માન પાળતો હોય ને જો મરણ પય��ત એમ ને એમ નભે તો તો ઠીક; પણ
તેનો પૂરો િવ�ાસ ન આવે. કેમ જ,ે જો એને કોઈક �તના વેણ લાગે અથવા તેનું માન ન રહે તો એવો એ રહેશે નિહ.
અને જ ેઆંટીએ કરીને વત�માન પાળતો હોય ને ભિ� કરતો હોય તે તો રાજિષ� કહેવાય ને જ ેભગવાનની �સ�તાને
અથ� ભગવાનની ભિ� કરતો હોય તથા વત�માન પાળતો હોય તે તો ��િષ� કહેવાય ને તે સાધુ કહેવાય. એવી રીતે એ
બેયમાં ફળનો ભેદ પણ છે.”

75. ગઢડા અં�ય ૩૩ ( para.4)
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અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “ભગવાનના ભ�ને �ી, ધન, દેહાિભમાન અને �વભાવ એ ચાર વાનાંમાં
કા�યપ હોય ને તે ભગવાનની ભિ� કરતો હોય તો પણ એની ભિ�નો િવ�ાસ નિહ. એની ભિ�માં જ�ર િવ�ન
આવે. કેમ જ,ે �ારકે એને �ી-ધનનો યોગ થાય તો ભિ�નો ઠા રહે નિહ ને તેમાં આસ� થઈ �ય. તથા દેહા�યાસ
હોય તો �ાર ેદેહમાં રોગાિદક ક� �ા� થાય તથા અ�-વ�ાિદક ન મળે અથવા કોઈક કઠણ વત�માન પાળવાની
આ�ા થાય, �યાર ેપણ તેને ભિ�માં ભંગ થાય ને િવકળ થઈ �ય ને કાંઈ િવચાર ન રહે ને ચાળા ચૂંથવા લાગે. તથા
કોઈક રીતનો �વભાવ હોય તેને સંત ટોકવા માંડે ને તે �વભાવ �માણે વત�વા ન દે, બી� રીતે વતા�વે, �યાર ેપણ એ
મુંઝાય ને એને સંતના સમાગમમાં રહેવાય નિહ. �યાર ેભિ� તે �ાંથી રહે ? માટે જનેે �ઢ ભિ� ઈ�છવી હોય તેને એ
ચાર વાનાંમાં કા�યપ રાખવી નિહ. ને એ ચારની કા�યપ હોય તો પણ સમ�ને ધીર ેધીર ે�યાગ કરવી, તો વાસુદેવ
ભગવાનની િન�ળ ભિ� થાય. આ વાતા� તે આમ જ છે પણ એમાં કોઈ સંશય નથી.”

76. ગઢડા અં�ય ૩૪ ( para.3)

પછી વળી �ી�મહારાજને શુકમુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! જ ે�ોધ છે તે શામાંથી ઉ�પ� થાય છે ? તો
પોતાને જ ેપદાથ�ની કામના હોય તથા જમેાં પોતે મમ�વ બાં�યો હોય ને તેનો ભંગ કોઈક કર ે�યાર ેતેને તેમાંથી �ોધ
ઊપજ ેછે; ને કામના જ ેઈ�છા તેનો ભંગ થયો, �યાર ેતે કામ હતો તે �ોધ�પે પિરણામને પામે છે. માટે એનો તો એવો
�વભાવ જ થયો જ,ે એમાં �ોધ ઊપજ.ે અને એમ થાય તો પણ �ોધ ન ઊપજ ેએમ છે કે નિહ ?” �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જ ેમોટા સાધુ છે તેમણે ભગવાનની આ�ાએ કરીને અથવા શા��િ�એ કરીને માહા��ય �ણીને પોતાની
ઈ�છાએ કરીને અનેક �વોને ધમ�મયા�દામાં રખાવવા અને ભગવાનને માગ� ચઢાવવા એવો શુભ સંક�પ મનમાં ઈ��ો
હોય, ને તેમાં �વ�યા� હોય; અને કોઈક �વ ધમ�મયા�દાનો ભંગ કરીને અધમ�માં �વત�, �યાર ેતે મોટા પુ�ષને તે �વની
ઉપર �ોધ ઊપ� આવે. કેમ જ,ે પોતાનો જ ેશુભ સંક�પ તેનો તેણે ભંગ કય�. માટે ધમ�-મયા�દામાં રાખવાની િશ�ાને
અથ� તેની ઉપર �ોધ કરીને તેને િશખામણ ન દે, તો મયા�દાનો ભંગ થતો �ય ને તે �વનું સા� ન થાય. માટે એવી રીતે
તો �ોધ થાય તે ઠીક ને એમાં કાંઈ બાધ નિહ. કેમ જ,ે એવા માગ�માં જ ેમોટા સાધુ �વ�યા� તેને આશરીને હ�રો
માણસ ર�ાં હોય, તેને કાંઈક રીસ કરીને ક�ા િવનાનું કેમ ચાલે ? અને �ોધ તો �યાર ેન થાય જ,ે ‘જમેાંથી �ોધ થાય
તેનો �યાગ કરી દે અને એકાએકી વનમાં ફરતો રહે �યાર ે�ોધ ન થાય, પણ એમ તો એમનાથી કેમ કરાય ? કેમ જ,ે
એમણે તો અનેક �વને વાતા� કરીને ભગવ�સ�મુખ કરવા ને તેનું જ ેક�યાણ થાય, તેનું જ ેમહાફળ તે શા� �િ�એ
કરીને સમ�ું છે તથા એવી રીતની જ ેભગવાનની આ�ા તેનું માહા��ય ���ું છે. માટે �ોધ થાય તો પણ એ જે
પોતાનો શુભ સંક�પ તેનો �યાગ કર ેજ નિહ. અને વળી જનેે કોઈક મોટા સાધુ સંગાથે હેત થયું હોય ને તેને િવષે
પોતાના ક�યાણ થવા �પ �વાથ� મા�યો હોય ને એમ �ણતો હોય જ,ે ‘આ સાધુથી જ મા�ં સા� થશે.’ એવો જ ેહોય
તેને �ોધનો �વભાવ હોય તો પણ મોટા સાધુ ઉપર એને કોઈ િદવસ �ોધ ન થાય ને એ �ોધને મૂકી જ દે, એમ પણ �ોધ
�ય છે. અને પદાથ�ના લેણદેણ સા� તે તુ�છ પદાથ�ને અથ� જ ેસાધુ સંગાથે �ોધ કર ેછે, તેને તો સાધુનું માહા��ય તથા
સાધુનો જ ેઆવી રીતનો માગ� તે સમ�યો જ નથી ને સમ�યો હોય તો તુ�છ પદાથ� સા� �ોધ કર ેનિહ. અને
બુિ�વાન હોય, સમજુ હોય ને તુ�છ પદાથ� સા� સાધુ સંગાથે �ોધ કર ેતો તેની બુિ� રા�ના કામદારના જવેી
�યાવહાિરક �ણવી, પણ સાધુપણાની બુિ� એને આવી જ નથી, એમ સમજવું.”

77. ગઢડા અં�ય ૩૫ ( para.6)

પછી શુકમુિનએ �ી�મહારાજને પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! સાધુના �દયમાં ભગવાન ર�ા હોય ને તેના �ોહથી
ભગવાનનો �ોહ થાય ને તેની સેવા કરીએ તો ભગવાનની સેવા થાય, તે સાધુના લ�ણ શા છે ? તે કહો.” �યારે
�ી�મહારાજ થોડીક વાર િવચારીને કૃપા કરીને બો�યા જ,ે (૧). “�થમ તો મોટંુ લ�ણ એ છે જ,ે ભગવાનને �ારયે
પણ િનરાકાર ન સમજ.ે સદાય િદ�ય સાકારમૂિત� સમજ.ે અને ગમે એટલાં પુરાણ, ઉપિનષદ્, વેદ ઈ�યાિદક �ંથનું
�વણ થાય ને તેમાં િનરાકારપણા જવેું સાંભ�યામાં આવે તો પણ એમ �ણે જ,ે ‘કાં તો આપણને એ શા�નો અથ�
સમ�તો નથી, ને કાં તો એમાં કેમ ક�ું હશે ! પણ ભગવાન તો સદા સાકાર જ છે.’ અને જો સાકાર ન સમજ ેતો તેની
ઉપાસના �ઢ ન કહેવાય. અને સાકાર ન હોય તેને િવષે આકાશની પેઠે કતા�પણું ન કહેવાય તથા એક દેશને િવષે
રહેવાપણું ન કહેવાય. માટે ભગવાન તો સદા સાકાર જ છે ને અનેક ��ાંડની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લયના કતા� છે ને સદા
પોતાના અ�રધામને િવષે િવરાજમાન છે ને રા�િધરાજ છે ને તે જ આ ��ય� છે. એવી રીતે જ ેઆ સમજણ તે કોઈ
રીતે કોઈ કાળે ડગી ન �ય, સદા એમ જ સમજ;ે એક તો એ લ�ણ હોય. (૨). તથા એ ભગવાનની જ ેએકાંિતક ભિ�
તેને પોતે કરતો હોય અને એ ભગવાનનું જ ેનામ�મરણ ને કથા-કીત�નાિદક તેને કોઈ કરતું હોય તેને દેખીને મનમાં બહુ
રા� થાય. (૩). તથા એ ભગવાનના ભ�માં રહેવું હોય તેમાં કોઈ �વભાવ આડો આવે નિહ અને તે �વભાવને મૂકે
પણ ભગવદ્ ભ�ના સંગનો �યાગ ન કર.ે અને તે પોતાના �વભાવને સાધુ ખોદે, તો સાધુનો અભાવ ન લે અને પોતાના
�વભાવનો અવગુણ લેતો રહે, પણ કચવાઈને ભ�ના સમૂહમાંથી છેટે રહેવાનો કોઈ િદવસ મન ઘાટ પણ ન કર.ે એમ
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ને એમ ભ�ના સમૂહમાં પ�યો રહે એવો હોય. (૪). તથા સા� વ�, સા� ભોજન, સા� જળ તથા જ ેજ ેકોઈ સા�
પદાથ� પોતાને �ા� થાય તો મન એમ ઘાટ કર ેજ,ે ‘આ પદાથ� હંુ ભગવાનના ભ�ને આપું તો ઠીક,’ અને તે પદાથ� તેને
આપે ને રા� થાય, એવો હોય. (૫). તથા ભ�ના સમૂહમાં રહેતો હોય ને તેની કોરનું એમ ન થાય જ,ે ‘આ તો કેટલાક
વષ� ભેગો ર�ો પણ એના અંતરનો તો કાંઈ તાગ આ�યો નિહ, ને આ તે કોણ �ણે કેવોય હશે ? એનું તો કાંઈ કળાતું
નથી.” એવો ન હોય ને જવેો એ માંહી-બાહેર હોય તેને સવ� �ણે જ,ે ‘આ તે આવો છે.’ એવો જ ેસરલ �વભાવવાળો
હોય. (૬). અને શાંત �વભાવવાળો હોય તો પણ કુસંગીની સોબત ન ગમે ને તે થાય તો તપી �ય, એવી રીતે િવમુખના
સંગની �વાભાિવક અ�િચ વત�તી હોય. ૬. આવે છો લ�ણે યુ� જ ેસાધુ હોય તેના �દયમાં સા�ાત્ ભગવાન
િવરાજમાન છે એમ �ણવું. અને એવા સાધુનો �ોહ કય� તો ભગવાનનો �ોહ કયા� બરોબર પાપ લાગે અને એવા
સાધુની સેવા કર ેતો ભગવાનની સેવા કયા� તુ�ય ફળ થાય છે.”

78. 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: 164)


