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171. ગઢડા થમ ૨૬: સાચા રિસક ભ નું,
િનગુણભાવનું

પછી ી મહારાજ બો યા જે, “ભગવાનનાં રિસક 
ક તન ગાતાં ગાતાં જો એક ભગવાનના વ પમાં જ રસ 
જણાય તો ઠીક છ અને જો ભગવાનના વ પ િવના બીજે 
ઠેકાણે રસ જણાય તો તો એમાં મોટી ખો  છ; કમ જે, 
એ ભ ને જેમ ભગવાનના શ દમાં હત થાય છ ને તે 
શ દમાં રસ જણાય છ તેમ જ ગીત-વા દ ના શ દમાં 
અથવા ીઆ દકના શ દમાં રસ જણાય છ ને હત થાય છ. 
માટે એ ભ ને અિવવેક  ણવો. અને ભગવાન અથવા 
ભગવાનના સંત તેનાં જે વચન તેને િવષે જવેો રસ જણાય છ 
તેવો જ બી  િવષયના શ દમાં રસ જણાય છ એવી જે એ 
મૂખતા તેનો યાગ કરવો, અને એવી મખૂતાનો યાગ કરીને 
એક ભગવાનને શ દે કરીને જ સુખ માનવંુ. અને એવી 

તનો જે રિસક ભ  છ તે ખરો છ. અને જેમ શ દ તેમ 
જ પશ પણ એક ભગવાનનો જ ઇ છ અને અ ય પશને 
તો કાળો નાગ તથા બળતો અ ન તે જવેો ણે યાર તે 
રિસક ભ  સાચો. તમે જ પ પણ ભગવાનનું જોઈને પરમ 
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આનંદ પામે ને બી  પને તો જવેો નરકનો ઢગલો તથા 
સડેલ કત ં તેવંુ ણે એ રિસક ભ  સાચો. તેમ જ રસ પણ 
ભગવાનના મહા સાદનો હોય તેણે કરીને પરમ આનંદ પામે 
પણ બી  જે નાના કારના રસ તેને વાદે કરીને આનંદને 
ન પામે તે રિસક ભ  સાચો. તેમ જ ભગવાનને ચ ાં 
એવાં જે તુલસી, પુ પના હાર તથા નાના કારની સુગંધીએ 
યુ  એવાં અ ર-ચંદના દક તેની સુગંધીને હણ કરીને 
પરમ આનંદ પામે, પણ કોઈ અ ય િવષયી વે દેહ અ ર-
ચંદના દક ચર યાં હોય અથવા પુ પના હાર પહયા હોય 
તેના સુગંધને પામીને રા  ન જ થાય. એવી રીતે પંચિવષય 
ભગવાન સંબંધી હોય તનેે િવષે અિતશય ીિતવાન થાય 
અને જગત સંબંધી જે પંચિવષય તેને િવષે અિતશય અભાવે 
યુ  વત તે રિસક ભ  સાચો છ.

172. ગઢડા થમ ૩૧: િન ય વડે મો પનું
પછી ી મહારાજ બો યા જે, “અને એવી (ટેલ-

ચાકરીયુ ) ભિ વાળો હોય ને ભગવાનના વચનમાં 
ઢપણે ર ો હોય ને તેને િવષે કાંઈક અ પ સરખો દોષ 

દેખાય તે સામું જોઈને તેનો અવગુણ લેવો તે મોટી ખો  
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છ. અને એવી રીતે દોષ જએ યાર તો પરમે ર વના 
ક યાણને અથ દેહ ધય  હોય તેમાં પણ દોષના જોનારાને 
ખો  દેખાય ખરી અને અિત મોટા ભગવાનના ભ  
હોય તેમાં પણ ખો  દેખાય ખરી. અને તે દોષને જોનાર 
ખો  કાઢી તેણે કરીને પરમે રના અવતાર અથવા સંત તે 
શંુ ક યાણકારી નહ ? ત ેતો ક યાણકારી જ છ, પણ જેને 
અવળી બુિ  હોય તેને અવળં જ સૂઝે. જમે િશશુપાળ એમ 
જ કહતો જે, ‘પાંડવ તો વણસંકર છ ને પાંચ જણે એક ી 
રાખી માટે અધમ  પણ છ. અને ક ણ છ તે પણ પાખંડી છ; 
કમ જે, જ મ થયો યાંથી થમ તો એક ી મારી, યાર 
પછી બગલો માય , વાછડો માય , અને મધના પૂડા ઉખે ા 
તેણે કરીને એને મધુસૂદન કહ છ પણ એણે કાંઈ મધુ નામે 
દૈ ય માય  નથી, ને વણસંકર એવા જે પાંડવ તેણ ેપૂ યો 
તેણે કરીને શું એ ભગવાન થયો?’ એવી રીત ેભગવાન ને 
ભગવાનના ભ નો અવગુણ આસુરી બુિ વાળો િશશુપાળ 
તેણે લીધો, પણ ભગવાનના ભ  હતા તેણે એવો અવગુણ 
કાંઈ ન લીધો. માટે એવી તનો જનેે અવગુણ આવે તેને 
આસુરી બિુ વાળો ણવો.”
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173. ગઢડા થમ ૫૮:  દેહ, કસંગ ને પૂવ સં કારનું; 
મોટાને ણે તેવો થાય

પછી મુ ાનંદ વામીએ ન પૂ યો જે, “હ 
મહારાજ! યાર ભજન- મરણ કરવા બેસે યાર ભગવાનના 
ભ ના અંતરમાં રજોગુણ, તમોગુણના વેગ આવે યાર 
ભજન- મરણનંુ સુખ આવતું નથી, તે એ ગુણના વેગ 
કમ ટળ?” યાર ી મહારાજ બો યા જે, “એ ગુણની 

િ નાં કારણ તો દેહ, કસંગ અને પૂવ સં કાર એ ણ છ; 
તેમાં દેહને યોગે કરીને જ ેગુણ વ યા હોય તે તો આ મા-
અના માના િવચાર કરીને ટળી ય છ અને કસંગે કરીને 
વ યા હોય તે સંતને સંગે કરીને ટળ છ અને જે રજોગુણ, 

તમોગુણના વેગ એ બેયે કરીને પણ ન ટળ તે તો કોઈક 
પૂવના ભંૂડા સં કારને યોગે કરીને છ, માટે એ ટળવા ઘણા 
કઠણ છ.”

પછી આનંદાનંદ વામીએ પૂ યું જે, “પૂવના 
સં કાર મિલન હોય તે કમ ટળ?” યાર ી મહારાજ 
બો યા જે, “અિતશય જ ે મોટાપુ ષ હોય તેનો જે ઉપર 
રા પો થાય તેના ગમે તેવા મિલન સં કાર હોય તો નાશ 
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પામે અને મોટાપુ ષનો રા પો થયો હોય તો રાંક હોય તે 
રા  થાય અને ગમ ેતેવાં ભૂંડાં ાર ધ હોય તો ડાં થાય 
અને ગમે તેવંુ તેને માથે િવ  આવના ં હોય તે નાશ થઈ 

ય.”
પછી વળી આનંદાનંદ વામીએ પૂ યું જ,ે “શો 

ઉપાય કર તો મોટાપુ ષ રા  થાય?” પછી ી મહારાજ 
બો યા જે, “ થમ તો મોટા સંત સાથે િન કપટપણે વત અને 
કામ, ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ સર, આશા, ણા, અહંકાર 
અને ઈ યા એ સવનો યાગ કર અને સંતનો ગુલામ થઈને 
રહ ને અંતરમાં માન ટળભાવે રહ પણ દેહ કરીને સવને 
નમતો રહ, તો એની ઉપર મોટા સંત રા  થાય છ.”
174. ગઢડા થમ ૬૨: સ ય-શૌચા દક ગુણ આ યાનું

પછી િનિવકારાનંદ વામીએ પૂ યું જે, “િન ય 
હોય તોય પણ ડા ગુણ તો આવતા નથી અને માન ને 
ઈ યા તો દવસે દવસે વધતાં ય છ તેનું શું કારણ હશે?” 
પછી ી મહારાજ બો યા જે, “ભગવાન પાસે એક અ ત 
લાવીએ અને િશંગડીયો વછનાગ લાવીએ, અને દધપાક 
ને સાકર લાવીએ અને અફ ણ લાવીએ, અને તે સવને 
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ભગવાનના થાળમાં ધરીએ, તો પણ જેનો જેવો ગુણ હોય 
તેનો તેવો ને તેવો જ રહ પણ પલટાઈ ય નહ . તેમ જે 

વ આસુરી અને અિત કપા  હોય તે ભગવાનને સમીપે 
આવે તોય પણ પોતાના વભાવને મૂક નહ . પછી એ કોઈક 
ગરીબ હ રભ નો ોહ કર તેણે કરીને એનું ભૂંડું થાય; શા 
માટે જે, ભગવાન સવમાં અંતયામી પે કરીને ર ા છ, તે 
પોતાની ઇ છા આવે યાં તેટલી સામથ  જણવે છ. માટ ેતે 
ભ ને અપમાને કરીને તે ભગવાનનું અપમાન થાય છ, 
યાર તે અપમાનના કરનારાનંુ અિતશય ભૂંડું થઈ ય છ. 
જેમ િહર યકિશપુ હતો તેણે િ લોક  પોતાને વશ કરી રાખી 
હતી એવો બળવાન હતો, તો પણ તેણે જો હ લાદ નો 
ોહ કય  તો ભગવાને તંભમાંથી િસંહ પે કટ થઈને 

તે િહર યકિશપુનો નાશ કરી ના યો. એમ િવચારીને 
ભગવાનના ભ  હોય તેને અિતશય ગરીબપણું પકડવું પણ 
કોઈનું અપમાન કરવંુ નહ ; કાં જે, ભગવાન તો ગરીબના 
અંતરને િવષે પણ િવરાજમાન ર ા છ તે એ ગરીબના 
અપમાનના કરતલનંુ ભૂંડું કરી નાંખે છ, એવું ણીને કોઈ 
અ પ વને પણ દખવવો નહ . અને જો અહંકારને વશ 
થઈને જેને તેને દખવતો ફર તો ગવગંજન એવા જે ભગવાન 
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તે અંતયામી પે સવમાં યાપક છ તે ખમી શક નહ , પછી 
ગમે તે ાર કટ થઈને એ અિભમાની પુ ષના અિભમાનને 
સારી પેઠે નાશ કર છ.

175. ગઢડા થમ ૬૮:  અ  કારની િતમામાં 
અને સંતમાં અખંડ ર ાનું

પછી ી મહારાજ બો યા જે, “જેને ભગવાનની 
મૂિતને િવષે ના તકપણું આવે અને સંતને િવષે ના તકપણું 
આવે તેને એટલે જ નહ  રહ, એને તો જેનંુ ભજન- મરણ 
કર છ એવા જે ય  ભગવાન તેને િવષે પણ ના તકપણું 
આવશે; અને એ ભગવાનનાં ગોલોક, પુર આ દક 
ધામ તનેે િવષે પણ ના તકપણું આવશે; અને જગતની જે 
ઉ પિ , થિત અને લય તેને પણ કાળ કરીને ને માયાએ 
કરીને ને કમ કરીને માનશે પણ પરમે ર વતે કરીને નહ  
માને; એવો પાકો ના તક થશે.”

પછી મુ ાનંદ વામીએ પૂ યું જે, “એ 
ના તકપણાનો હતુ તે કોઈ પૂવનંુ કમ છ ક કોઈ કસંગ છ?” 
પછી ી મહારાજ બો યા જે, “ના તકપણાના હતુ તો 
ના તકના ંથ સાંભળવા એ જ છ અને ના તકના ંથને 
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િવષે જનેે તીિત હોય તેનો જે સંગ તે પણ ના તકપણાનો 
હતુ છ. અને વળી કામ, ોધ, લોભ, અહંકાર, માન અને 
ઈ યા એ પણ ના તકપણાના હતુ છ; કમ જે, એ માંયલો 
એક વભાવ વતત  હોય યાર નારદ-સનકા દક જેવા સાધુ 
વાત કર તોય પણ મનાય નહ . અને એ ના તકપણું મટ ે

ાર? તો યાર ીમદ ભાગવત જેવા આ તક ંથને િવષે 
કહી જે જગતની ઉ પિ - થિત- લય પ એવી ભગવાનની 
લીલા તેને સાંભળ તથા ભગવાનનું અને સંતનંુ માહા ય 
સમજે યાર એનંુ ના તકપણું ય અને આ તકપણું 
આવે.”

176. ગઢડા થમ ૭૩: કામ યાનું, િનવાસિનક
થયાનું

પછી િન યાનંદ વામીએ પૂ યું જે, “િનવાસિનક 
થયાનંુ કારણ તે આવી ( િનવાસિનકપણાની ) વાત સાંભળવી 
તે છ ક વૈરા ય છ?” પછી ી મહારાજ બો યા જ,ે “વૈરા ય 
તો એકલો ટક  શક નહ , અંતે જતો નાશ થઈ ય છ. અને 
યાર આ મિન ા હોય અને ભગવાનની મૂિતનંુ યથાથ ાન 

હોય, પછી એમ િવચાર જે, ‘ ં તો આ મા છં, સ દાનંદ પ 
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છં અને િપંડ- ાંડ તો માિયક છ ને નાશવંત છ. માટે ં 
ાં? ને એ િપંડ- ાંડ ાં? અને મારા ઇ દેવ જે પુ ષો મ 

ભગવાન તે તો અનંત કો ટ ાંડના આધાર જે અ ર તે 
થક  પણ પર છ. તે ભગવાનનો માર ઢ આશરો થયો છ.’ 
એવા િવચારમાંથી જે વૈરા ય ઉદય થાય તે વૈરા ય ાને 
યુ  કહવાય ને એ વૈરા યનો કોઈ કાળ નાશ થાય નહ . 
જેમ અ ન બળતો હોય તેને માથે જળ પડે તો ઓલાઈ ય 
અને વડવાનળ અ ન સમુ ને િવષે છ તે જળનો ઓલા યો 
ઓલાતો નથી; તેમ જ ે ાને યુ  વૈરા ય છ તે તો વડવાનળ 
અ ન તથા વીજળીનો અ ન તવેો છ, તે કોઈ કાળ ઓલાય 
નહ  અને ત ેિવના બી  વૈરા યનો તો િવ ાસ આવે નહ . 
અને અમારો જ ેવૈરા ય ત ેતો જેવો વીજળીનો અ ન તથા 
વડવાનળ અ ન તે સરખો છ. તે અમારા વભાવને તો જ ે
અિતશય અમાર ભેળા ર ા હશે તે ણે છ અને જે છટે રહ 
છ તેને અમારો વભાવ યામાં આવતો નથી. અને આ 
મુકંદ ચારી છ તે ભોળા જવેા જણાય છ તો પણ અમારા 
વભાવને યથાથ ણે છ જ,ે ‘મહારાજ તો આકાશ જેવા 

િનલપ છ અને એમને કોઈ પોતાનંુ પણ નથી અને પારકં 
પણ નથી.’ અને એવી રીતે જો અમારા વભાવને ણે છ 
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તો જેવા ઈ રમાં ગુણ હોય તેવા ગુણ ચારીમાં વત છ 
અને અંતયામી સૌમાં ર ા છ તે બાઈ-ભાઈને મનમાં એમ 
સમ વે છ જે, ‘ ચારીમાં કોઈ વાતની ખો  નથી.’ તે 
એવા ડા ગુણ આ યાનું કારણ એ છ જ,ે મોટાપુ ષને િવષે 
જે િનદ ષબુિ  રાખે છ તે પોતે સવ દોષ થક  રિહત થાય છ 
અને જે મોટાપુ ષને િવષે દોષ પરઠે છ તે દોષના પરઠનારાની 
બુિ   થઈ ય છ અને કામા દક જે શ ુ તે સવ તેના 
હયામાં આવીને િનવાસ કર છ.

177. કા રયાણી ૬:  મ સરવાળાનું
પછી ી મહારાજ  બો યા જે, “અને અમાર તો 

કામ, ોધ, લોભ, માન, મ સર, ઈ યા એ સવનો ારય 
હયામાં લેશ પણ આવતો નથી અને શ દ, પશ, પ, રસ, 
અને ગંધ એ જ ેપંચિવષય તેનો તો હયામાં અિતશય અભાવ 
વત છ, પણ પંચિવષયમાંથી એકને િવષે લેશમા  ભાવ થતો 
નથી. અને જેટલું કાંઈક અ ન-વ ા દકનંુ હણ કરતા હઈશંુ 
તે તો ભ ની ભિ ને દેખીને કરતા હઈશંુ, પણ પોતાના 
દેહના સુખને અથ નથી કરતા. અને અમાર જે ખાવંુ-પીવું, 
ઓઢવું-પહરવંુ છ તે સવ સંત અને સ સંગીને અથ છ; અને 
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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 આ દક જે હ રજન છ, તે કટલાંક વષથી 
અમાર પાસે ને પાસે રહ છ તે ણે છ જે, ‘મહારાજને એક 
ભુના ભ  િવના કોઈ સંગાથે હત-સંબંધ નથી ને મહારાજ 

તો આકાશ સરખા િનલપ છ,’ એમ િનરંતર અમાર પાસેના 
રહનારા છ તે અમારા વભાવને ણે છ. અને અમે તો 
જે મન, કમ, વચને પરમે રના ભ  છ તેને અથ અમારો 
દેહ પણ ીક ણાપણ કરી રા યો છ. માટે અમાર તો સવ 
કાર જે કોઈ ભગવાનના ભ  છ તે સંગાથે સંબંધ છ; અને 

ભગવાનના ભ  િવના તો અમાર ચૌદ લોકની સંપિ  તે 
ખલા જેવી છ. અને જે ભગવાનના ભ  હશે ને ભગવાન 

સંગાથે જ ઢ ીિત હશે, તેને પણ રમણીય જે પંચિવષય તેને 
િવષે તો આનંદ ઊપજે જ નહ ; અને દેહને રા યા સા  તો 
જેવા-તેવા જે શ દા દક િવષય તેણે કરીને ગુજરાન કર, પણ 
રમણીય િવષય થક  તો ત કાળ ઉદાસ થઈ ય. અને એવા 
જે હોય ત ેજ ભગવાનના પ રપૂણ ભ  કહવાય.”
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178. કા રયાણી ૧૦: નાડી જોયાનંુ, તપનું

પછી ી મહારાજ  બો યા જ,ે “ભગવાનને િવષે જ 
એક કતાપણું સમજવંુ એ જ ક યાણનંુ પરમ કારણ છ. અને 
જે તપ કરવું તે તો ભગવાનની સ નતાનંુ કારણ છ. અને 
તે તપને િવષે પણ જેવો રાિધકા  તથા લ મી  ભગવાનને 
િવષે ેમલ ણા ભિ એ કરીને ભાવ રાખે છ તેવો ભાવ 
રાખવો. અને જો તપ ન કર ને ભગવાનને જ સવકતા ણે 
તોય પણ જ મ-મરણના દઃખથી તો વ તરી ય, પણ 
તપ કયા િવના તે વ ઉપર ભગવાનનો રા પો થાય નહ . 
અને જે વ ભગવાનને સવકતાહતા નથી ણતો તો તેથી 
બીજો કોઈ પાપી નથી. અને ગૌહ યા, હ યા, ગુ ીનો 
સંગ તથા વે ા સ ગુ  નો ોહ તે થક  પણ એને વધુ 
પાપી ણવો, કાં જે, ભગવાન િવના બી ં જે કાળ-કમા દક 
તેને એ કતા ણે છ; માટે એવો જ ેના તક ચડંાળ હોય 
તેની તો છાયામાં પણ ઊભું રહવું નહી ને ભૂ યમાં પણ તેના 
મુખનંુ વચન સાંભળવંુ નહ . અને જે ભગવાનના ભ  હોય 
તે ભગવાનને તાપે કરીને ા, િશવ, શુક , નારદ તે 
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જેવા પણ થાય અને કિતપુ ષ જેવા પણ થાય અને  
તથા અ ર જેવા પણ થાય, તો પણ ીપુ ષો મ નારાયણ 
જેવો થવાને તો કોઈ સમથ નથી. માટ ેજેનો સંગ કયા થક  
તથા જે શા  સાંભળવા થક  ભગવાનની ઉપાસનાનંુ ખંડન 
થઈને વામીસેવકભાવ ટળી જતો હોય, તો તે સંગનો તથા 
તે શા નો પચની પેઠે ત કાળ યાગ કરવો.”

પછી મુ ાનંદ વામીએ પૂ યું જે, “હ મહારાજ! 
જે ભ  સુંદર વ  તથા અલંકાર તથા નાના કારનાં 
ભોજના દક વ તુ તેણે કરીને ભગવાનની સેવા કર છ, તે પણ 
ભગવાનને રા  કરવાને ઇ છ છ અને તમ ેતો તપે કરીને જ 
ભગવાન રા  થાય એમ કહો છો. તે તપ િવના એવી સેવાએ 
કરીને રા  કર તમેાં શો બાધ છ?” પછી ી મહારાજ બો યા 
જે, “જ ેસારા સારા પદાથ કરીને ભગવાનની ભિ  કર છ, તે 
જો િન કામભાવે કરીને, કવળ ભગવાનની સ નતાને અથ 
જ કરતો હોય તો તો ઠીક છ, પણ જો પોતે પણ ભગવાનની 
સાદી ણીને તે પદાથને િવષે લોભાઈને ને ભગવાનને પ ા 

મેલીને તે પદાથને િવષે ીિત કર તો તે પદાથને ભોગવતો 
થકો િવષયી થઈને  થઈ ય છ, એ બાધ છ.
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179. કા રયાણી ૧૧: ેમના લ ણનંુ
પછી ી મહારાજ બો યા જે, “જે ભગવાનનો 

ભ  હોય ત ેભગવાનની મૂિતના સંબંધ િવનાના જે અ ય 
સંબંધી પંચિવષય તેને તુ છ કરી નાંખે છ અને પંચે કાર 
એક ભગવાનનો સંબંધ રાખે છ, એવો જે ભ  તેને ભગવાન 
એમ આ ા કર જે, ‘તમે અમ થક  છટે રહો,’ યાર તે જો 
ભગવાનનાં દશનનો લોભ રાખે તો એને આ ાનો ભંગ થાય 
અને જો આ ા ન પાળ તો ભગવાનને એ ભ  ઉપર હત 
ન રહ. માટે એ ભ ે જેમ માિયક શ દા દક પંચિવષયનો 
યાગ કય  છ તેમ જ ભગવાન સંબંધી જે શ દ, પશ, પ, 
રસ, અને ગંધ એ પંચિવષય છ તેનો પણ યાગ કર ક ન કર? 
એ ન છ.” પછી સવ મુિન મળીને જનેે જેવી બુિ  હતી 
તેણે તેવો ઉ ર કય , પણ એ નનું સમાધાન થયું નહ . 
પછી ી મહારાજને ક ં જે, “હ મહારાજ! એનો ઉ ર 
તમે કરો.” પછી ી મહારાજ બો યા જે, “જનેે ભગવાનને 
િવષે ઢ ીિત છ અને ભગવાનને અખંડ સંબંધે રિહત જ ે
માિયક પંચિવષય તેને તુ છ કરી ના યા છ અને શ દા દક 
પંચિવષયે કરીને ભગવાન સંગાથે ઢપણે જોડાણો છ, તે 
ભ  ભગવાનની આ ાએ કરીને યાં યાં ય છ યાં 
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યાં ભગવાનની મૂિત પણ એ ભ  ભેળી જ ય છ. ને જેમ 
એ ભ ને ભગવાન િવના રહવાતું નથી તમે જ ભગવાનને 
પણ એ ભ  િવના રહવાતું નથી અને એ ભ ના દામાંથી 
આં યનંુ મટકં ભરીએ એટલી વાર છટે રહતા નથી. માટે એ 
ભ ને પાંચે કાર ભગવાન સંગાથે અખંડ સંબંધ રહ છ, કમ 
જે, જ ેશ દા દક પંચિવષય િવના વમા ને રહવાતું નથી તે 
શ દા દક પંચિવષયને એણે તુ છ કયા છ ને પંચે કાર કરીને 
ભગવાનને િવષે જોડાણો છ, તે માટે એ ભ ને ભગવાન 
સાથે અખંડ સંબંધ રહ છ.”

180. લોયા ૧: ોધનું, સંપૂણ સ સંગ થયાનંુ
પછી િન યાનંદ વામીએ ન પૂ યો જે, “એ 

કામા દક શ ુને ટા યાનો શો ઉપાય છ?” યાર ી મહારાજ 
બો યા જે, “એ કામા દક શ ુ તો તો ટળ, જો એને ઉપર િનદય 
થકો દંડ દેવાને ત પર રહ. જેમ ધમરા  છ તે પાપીને મારવાને 
અથ દંડ લઈને રાત- દવસ તયૈાર રહ છ, તેમ ઇ યો કમાગ 
ચાલે તો ઇ યોને દંડ દે અને અંતઃકરણ કમાગ ચાલે તો 
અંતઃકરણને દંડ દે. તેમાં ઇ યોને ક ચાં ાયણે કરીને દંડ 
દે અને અંતઃકરણને િવચાર કરીને દંડ દે, તો એ કામા દક 
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શ ુનો નાશ થઈ ય અને પોતાને ભગવાનના િન યે કરીને 
સંપૂણ કતાથ માને.”

યાર પછી મુ ાનંદ વામીએ ન પૂ યો જે, 
“સંપૂણ સ સંગ થયો તે કને કહીએ?” પછી ી મહારાજ 
બો યા જે, “એક તો અિતશય ઢ આ મિન ા હોય અને 
તે પોતાના આ માને દેહ, ઇ યો, અંતઃકરણથી અિતશય 
અસંગી માને; અને એ દેહ-ઇ યા દકની િ યાઓ ત ેપોતાને 
િવષે ન માને તો પણ પંચ વતમાનના િનયમમાં લેશમા  ફર 
પડવા દે નહ . અને પોતે વ પે વત તો પણ પર  જે 
પુ ષો મ ભગવાન તેનંુ દાસપણું મૂક નહ , વામી-સેવકપણે 
કરીને ભગવાનની ઢ ઉપાસના કર. અને ય મૂિત જે 
ભગવાન તેને આકાશની પેઠે અિતશય અસંગી સમજે, જેમ 
આકાશ છ તે ચાર ભૂતમાં અનુ યૂતપણે યાપીને ર ો છ 
અને ચાર ભૂતની જે િ યા તે આકાશને િવષે થાય છ તો 
પણ આકાશને એ વી આ દક ચાર ભૂતના િવકાર અડતા 
નથી, તેમ ય  જે ીક ણ નારાયણ તે શુભ-અશુભ સવ 
િ યાને કતા થકા આકાશની પેઠે િનલપ છ એમ ણે; અને 
તે ભગવાનનાં જે અસં યાત ઐ ય છ તેને સમજે જે, ‘આ 
ભગવાન વોના ક યાણને અથ મનુ ય જેવા જણાય છ તો 
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પણ એ અનંત કો ટ ાંડના કતાહતા છ અને ગોલોક, 
વૈકંઠ, ેત ીપ, પુર ઇ યા દક જે ધામ તે સવના વામી 
છ અને અનંત કો ટ એવા જે અ ર પ મુ  ત ેસવના વામી 
છ;’ એવો ભગવાનનો મિહમા ણીને તે ભગવાનને િવષે 

વણા દક ભિ ને ઢ કરીને રાખે અને તે ભગવાનના 
ભ ની સેવા-ચાકરી કર. એવી રીતે જે વત તેનો સંપૂણ 
સ સંગ કહીએ.”

181. લોયા ૨: િવ ાસી, ાની, શૂરવીર અને 
ીિતવાળાનું

પછી ી મહારાજ બો યા જે, “ચાર કારના 
હ રભ  હોય તેને યુનો ભય નાશ પામે છ અને કતાથપણું 
મનાય છ. ત ેચાર કારના હ રભ ની િવિ  - એક તો 
િવ ાસી, બીજો ાની, ીજો શૂરવીર, ચોથો ીિતવાળો, 
એ ચાર કારના જે ભ  તેને તો યુનો ભય નથી રહતો 
અને દેહ છતે કતાથપણું મનાય છ. હવે એ ચાર કારના 
ભ નાં લ ણ કહીએ છીએ. તેમાં જે િવ ાસી હોય તે તો 

ય  ભગવાન ને તેના સાધુ તનેા વચનને િવષે અિતશય 
િવ ાસને પા યો છ; માટે તે ભગવાનના િન યના બળ વડે 
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કરીને યુનો ભય રાખે નહ  અને એમ ણે જે, ‘મને ય  
પુ ષો મ ભગવાન મ યા છ માટે ં કતાથ છં.’ અને ાનીને 
તો આ મ ાનનું બળ હોય, તે એમ માને જે, ‘ ં તો વ પ 
એવો ભગવાનનો ભ  છં;’ માટે એને પણ યુનો ભય હોય 
નહ . અને શૂરવીર હોય તે થક  તો ઇ યો તથા અંતઃકરણ 
એ સવ થરથર કંપતાં રહ અને બી  કોઈથી પણ ડર નહ , 
માટે એને કોઈ રીતે પરમે રની આ ામાં ભંગ થાય નહ . 
માટે પોતાને કતાથપણું માને અને યુનો ાસ તેના મનમાં 
લેશમા  પણ હોય નહ . અને ચોથો જે ીિતવાળો તનેે તો 
પિત તાનું અંગ છ. જેમ પિત તા ી હોય તેને પોતાના 
પિત િવના બીજે ઠેકાણે િ  ડોલે નહ  ને એક પોતાના 
પિતને િવષે જ ીિત રાખે, તેમ તે ભગવાનનો ભ  તે 
પિત તાની પેઠે પોતાના પિત એવા જ ેભગવાન તેને િવષે જ 
ીિત રાખે. માટે પોતાને કતાથપણું માને અને તેને યુનો 

ભય પણ લેશમા  હોય નહ . અને એ ચાર અંગ માંહલું એક 
ધાન હોય ને બી ં ણ ગૌણ હોય તો પણ જ મ- યુના 

ભય થક  તર છ અને ચાર માંહલું એક પણ ન હોય તેને તો 
યુનો ભય ટળ નહ .”
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182. લોયા ૩:  માહા ય ાને સિહત િન યવાળાનું
પછી ી મહારાજ બો યા જે, “જેને ભગવાનનો 

ને સંતનો માહા ય ાને સિહત િન ય હોય તેથી ભગવાનને 
અથ ને સંતને અથ શું ન થાય? એને અથ કટુંબનો યાગ કર, 
લોકલાજનો યાગ કર, રા યનો યાગ કર, સુખનો યાગ કર, 
ધનનો યાગ કર, ીનો યાગ કર અને ી હોય ત ેપુ ષનો 
યાગ કર.” એમ કહીને પછી આ સવ હ રભ ની વાતાઓ 
એકબી  કડે કરી. ગામ ડડુસરવાળા રજપૂત ગલુ  તથા 
ધમપુરવાળાં કશળકંવરબાઈ તથા પવતભાઈ તથા રાજબાઈ 
તથા વુબાઈ તથા લાડુબાઈ તથા મોટાં રામબાઈ તથા દાદો 
ખાચર તથા માંચો ભ  તથા મૂળ  ચારી તથા ભજુવાળાં 
લાધીબાઈ ને માતા  તથા મુ ાનંદ વામી તથા વાળાક 
દેશનો આહીર પટેલ સામત તથા ગામ માનકવાના મૂળ  
તથા ક ણ  તથા વાળાક દેશના ગુંદાળી ગામના બે કાઠી 
હ રભ  ઇ યા દક જે સ સંગી તેમણે ભગવાનને અથ ને 
સંતને અથ જે જે કયુ તેને િવ તારીને કહતા હવા. અને વળી 
એમ ક ં જે, “જનેે ભગવાનનો િન ય માહા ય ાને સિહત 
હોય ત ેભગવાનના વચનમાં ફર પાડે નહ  ને જેમ કહ તેમ 
કર.” તે ઉપર પોતાની વાત કરી જે, “અમારો વભાવ કવો 
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હતો? તો ગોદોહનમા  એક થાનકમાં રહવાય પણ વધુ 
રહવાય નહ , એવા યાગી હતા અને વૈરા ય અિતશય હતો 
ને ીરામાનંદ વામી ઉપર હત પણ અસાધારણ હતંુ. તો 
પણ વામીએ ભુજનગરથી કહી મોક યું જે, ‘જો સ સંગમાં 
ર ાનો ખપ હોય તો થાંભલાને બાથ લઈને પણ રહવું પડશે,’ 
એમ મયારામ ભ  આવીને ક ં યાર અમ ેથાંભલાને બાથ 
લીધી. યાર પછી તેમણે ક ં જે, ‘મુ ાનંદ વામીની આ ામાં 
રહો.’ પછી અમે વામીનાં દશન થયા મોર નવ મિહના સુધી 
મુ ાનંદ વામીની આ ામાં ર ા. એવે લ ણે કરીને જેને 
સંતનો ને ભગવાનનો એવો િન ય હોય તેને ણીએ.” અને 
પછી સુંદર  સુતાર ને ડોસા વાિણયાની વાત કરી.

183. લોયા ૪: ભગવાનમાં કતક થાય તો માયાને
 તયા ન કહવાય

પછી ી મહારાજ બો યા જે, “મૂંઝાઈને રીસે કરીને 
જે ેમ કર તે ેમ અંતે નભવાનો નહ  અને રીસવાળાની ભિ  
તથા ેમ એ સવ અંત ેખોટાં થઈ ય છ. માટે મૂંઝાઈને ઝાંખું 
મુખ કરવંુ તે તો અિત મોટી ખોટ છ.” પછી ઝીણાભાઈએ ક ં 
જે, “ભગવાન ને ભગવાનના સંત તે પોતાને ઘેર આવે યાર 
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મુખ ફ ત થયું જોઈએ અને યાર ભગવાન ને સંત ન 
આવે યાર તો મુખ ઝાંખું થયું જ જોઈએ અને હયામાં શોક 
પણ થયો જોઈએ.” પછી એ વાતા સાંભળીને ી મહારાજ 
બો યા જ,ે “ભગવાન ને સંત તે આવે યાર રા  થવું પણ 
શોક તો ારય પણ કરવો નહ  અને જો શોક કયાનો વભાવ 
હોય તો અંતે જ ર કાંઈક ભૂંડું થયા િવના રહ નહ . માટ ે
પોતપોતાના ધમમાં રહીને જે રીતની ભગવાનની આ ા 
હોય તેને રા  થકા પાળવી, પણ પોતાનંુ ગમતું કરવા સા  
કોઈ રીતે મૂંઝાવું નહ . અને ભગવાન ાંઈક જવાની આ ા 
કર ને જો શોક કરીને મૂંઝાય, તો થમ જ ેભગવાને દશન 
આ યાં હોય તથા સાદ આ યો હોય તથા અનંત કારની 
ાનવાતા કરી હોય ઇ યા દક િ યાએ કરીને જે પોતાને સુખ 
ા ત થયું હોય ત ેજતું રહ અને મૂંઝવણે કરીને બુિ માં એકલો 

તમોગુણ છાઈ ય. તેણે કરીને કવળ દિખયો થકો જ યાં 
મૂક યાં ય. પછી એ મૂંઝવણે કરીને આ ા પણ યથાથ પળ 
નહ . માટે ભગવાનના ભ ને તો સદા અિત સ ન રહવંુ 
અને સ ન મને કરીને ભગવાનનંુ ભજન કરવું, પણ ગમે 
તેવો ભૂંડો દેશકાળ હોય તો પણ હયામાં લેશમા  મૂંઝવણ 
આવવા દેવી નહ .”
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184. ગઢડા મ ય ૧: મોહ ઉદય થયાનું
પછી ી મહારાજ બો યા જે, “મોહનંુ જે કારણ 

તે પણ પંચિવષય જ છ. તે િવષય પણ ઉ મ, મ યમ અને 
કિન  એ ણ કારના છ. તેમાં યાર ઉ મ િવષયની ા ત 
થાય અને તેમાંથી કોઈ અંતરાય કરનારો આવે યાર તે ઉપર 
ોધ થાય; પછી ોધ થક  મોહ થાય છ. અને સામા યપણે 

તો ો ને ને શ દને સદા સંબંધ છ, અને વચાને ને પશને 
સદા સંબંધ છ; એવી રીતે પંચ ાનઇ યોને પંચિવષયનો 
સંબંધ છ. માટ ે જ ે પદાથને સામા યપણે જોયું હોય ને તે 
પદાથમાંથી િ ને તોડીને ભગવાનના વ પમાં રાખવી હોય, 
તો તેમાં કાંઈ દાખડો પડે નહ , સહજે જ ત ે પ િવષયમાંથી 
િ  તટૂીને ભગવાનના વ પમાં રહ. અને જો ીઆ દકનંુ 

અિતશય રમણીય પ દીઠામાં આવી ગયું હોય ને તેમાં િ  
જોડાણી હોય ને પછી જો ભગવાનના વ પમાં િ  રાખવા 

ય તો રહ નહ  અને િચ  પણ એક ઠેકાણે રહ નહ . માટ ે
યાં સુધી રમણીય પંચિવષયમાં િચ  લોભાય છ યાં સુધી 

મોહ ટળ નહ . અને યાર એને ગમતો િવષય હોય ને તેમાં 
િચ  તણાતું હોય ને સંત તથા ગુ  તથા પોતાના ઇ દેવ જ ે
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ભગવાન તે જો િનષેધ કર તો તે ઉપર રીસ ચડે અને તેનો 
ોહ થાય પણ તેનંુ વચન મનાય નહ . એવું જનેા અંતરમાં 

વતતું હોય તેને મોહ કહીએ.”
185. ગઢડા મ ય ૨: પાણીની સેરનંુ

પછી ી મહારાજ બો યા જે, “જનેે આ યંિતક 
ક યાણ પામવું હોય અને નારદ-સનકા દક જેવા સાધુ થવંુ 
હોય તેને એમ િવચાર કરવો જે, આ દેહ છ તેને િવષે વ 
ર ો છ, અને ઇ યો-અંતઃકરણ છ તે વ સાથે વળગી ર ાં 
છ અને ઇ યો ને અંતઃકરણ છ તે બાહર પણ પંચિવષયમાં 
વળગી ર ાં છ. તે અ ાને કરીને વ ઇ યો-અંતઃકરણને 
પોતાનંુ પ માને છ, પણ વ તુગ યે વ ઇ યો-અંતઃકરણ 
થક  નોખો છ. અને પંચિવષય છ તે અંતઃકરણ થક  નોખા 
છ, પણ એ તો િવષયને અ યાસે કરીને અંતઃકરણને િવશે 
પંચિવષયની એકતા જણાય છ. અને િવષયની જે ઉ પિ  તે 
તો ઇ યો થક  થાય છ, પણ અંતઃકરણમાંથી નથી થતી. 
જેમ અિતશય તડકો હોય અથવા ટાઢ હોય તેનો થમ બાહર 
ઇ યોને સંબંધ થાય છ, પછી ઇ યો ાર કરીને શરીરને 
માંહલી કોર તેનો વેશ થાય છ; પણ એની ઉ પિ  માંહલી 
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કોરથી નથી, એ તો બાહરથી ઉ પ ન થઈને માંહલી કોર વેશ 
કર છ. તેમ પંચિવષય છ તે થમ અંતઃકરણમાંથી ઊપજતા 
નથી, એ તો થમ ઇ યોને બાહર િવષયનો સંબંધ થાય છ 
ને પછી અંતઃકરણમાં વેશ કર છ. માટે જેમ બાહર ગૂમડું 
થયું હોય તનેે ઓષધ ચોપડે યાર જ કરાર થાય પણ કવળ 
વાતા સાંભ યે કરાર થાય નહ  અને જેમ ુધા-િપપાસા લાગી 
હોય તે ખાધે-પીધે જ િન િ  થાય પણ અ ન-જળની વાત 
કય િન િ  ન થાય. તમે પંચિવષય પી જે રોગ છ તે તો તેનંુ 
યાર ઓષધ કરીએ યાર જ િન િ  થાય.
186. ગઢડા મ ય ૯ : વ પિન ાનંુ, અવતાર જેવા

ણે તો ોહ થયાનું
પછી ી મહારાજ બો યા જે, “ ીમદ ભાગવતમાં 

પણ એ જ વાત ધાન છ જે, ‘ ુિત- િતના ધમને કાંઈક 
ત ય તો તેની િચંતા નહ , પણ ભગવાનનો આ ય તજવો 
નહ .’ અને કોઈક એમ ણે જે, ‘આવી વાત કરીએ તો ધમ 
ખોટા થઈ ય.’ પણ આ વાતા કાંઈ ધમને ખોટા કયા સા  
નથી; આ તો એટલા સા  છ જે, દેશ, કાળ, િ યા, સંગ, 
મં , શા , ઉપદેશ અને દેવતા એટલાં વાનાં શુભ અને 
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અશુભ એ બે કારનાં છ, તેમાંથી જો અશુભનો યોગ થાય 
ને એને કાંઈક િવ  પડે તો પણ જો ભગવાનના વ પમાં 
િન ા પાક  હોય તો તે ક યાણના માગમાંથી કોઈ કાળ પડે 
નહ , અને જો ભગવ વ પની િન ામાં કા યપ હોય તો 
જે દવસ ધમમાંથી ચળી જવાય તે દવસ ત ેએમ ણે જે, 
‘ ં નરકમાં પડી ચૂ ો.’ માટ ેજનેે ભગવ વ પનું બળ તે 
જ પાકો સ સંગી છ અને એ િવના બી  તો ગુણબુિ વાળા 
કહવાય. અને જનેે ભગવ વ પની િન ા પાક  હોય તેને 
જ શા માં પણ એકાંિતક ભ  ક ા છ. અને આ સમયમાં 
જેવી સ સંગમાં વાતા થાય છ તનેે જો નારદ-સનકા દક ને 

ા દક દેવતા સાંભળ, તો સાંભળીને એમ કહ જે, ‘આવી 
વાતા કોઈ કાળ સાંભળી પણ નથી અને સાંભળશું પણ 
નહ . આ વાતા તો ‘ન ભતૂો ન ભિવ યિત’ એવી છ.’ 
અને અિતશય ઝીણી વાતા થાય છ તો પણ અિતશય થૂળ 
બુિ વાળા હોય તેને પણ સમ ય છ, એવી મૂિતમાન વાતા 
થાય છ. માટે, ‘આ સમે જનેે સ સંગમાં તીિત આવી છ 
તેના પુ યનો પાર આવે એમ નથી,’ એવંુ ણીને સ સંગી 
હોય તેને પોતાને િવષે કતાથપણું મા યું જોઈએ. અને જેને 
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ભગવાનને િવષે અિતશય ીિત હોય તેને તો આ વાતા 
સમ ય અથવા ન સમ ય તો પણ તેને તો કાંઈ કરવંુ 
ર ં નથી; પણ જેને પરમે રને િવષે અિતશય ીિત તો ન 
હોય તેને તો જ ર ભગવાનના વ પનો મિહમા સમ યો 
જોઈએ. માટ ે જે ડા ો હોય તેને તો આ વાતા સમ -
િવચારીને અિત ઢ ભગવાનનો આશરો કરવો એ જ મત 
અિત સારમાં સાર છ.”

187. ગઢડા મ ય ૧૩: તજેનંુ
પછી ી મહારાજ બો યા જ,ે “અને એ અ રાતીત 

જે પુ ષો મ ભગવાન છ તે જ સવ અવતારનંુ કારણ છ; 
અને સવ અવતાર પુ ષો મમાંથી ગટ થાય છ અને પાછા 
પુ ષો મને િવષે લીન થાય છ. તે યાર ભગવાન મૂિત 
ધરીને પાછા અંતધાન થાય છ યાર તે જે ભગવાનની મૂિત 
તે ારક તો મનુ યની પેઠે આ વીને િવષે પડી રહ છ. 
તે જેમ ીક ણની મૂિતને ખોળામાં લઈને મણી  બળી 
મૂવાં તથા ઋષભદેવનો દેહ હતો તે દાવાનળને િવષે બળી 
ગયો, એમ પણ થાય; અને ારક તો હાડ-માંસ સિહત 
દ યભાવ પામીને કાંઈ રહ નહ , અંતધાન થઈ ય. અને 
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યાર કટ થાય યાર પણ ારક તો ી થક  જ મ ધર 
ને ારક તો પોતાની ઇ છામાં આવે યાં થક  કટ થઈ 
આવે છ. એમ એ ભગવાનના જ મ ને દેહ મૂ ાની રીિત 
તો અલૌ કક છ. અને યાર એવું ભગવાનનું વ પ છ તેને 
ઢ કરીને સમજશો યાર તમને કોઈ કારનું િવ  ક યાણના 

માગને િવષે નહ  થાય; ને એ ભગવાનના વ પની ઢતા 
િવના તો ગમ ે તેટલો યાગ રાખો ને ગમે તેટલા ઉપવાસ 
કરો પણ કોઈ રીતે ખામી ભાંગશે નહ . અને તમે એમ 
કહશો જે, ‘અમને તો એ વ પની તમે જેમ કહો છો તેમ 
ઢતા છ તો પણ ાણ-ઇ યો કમ લીન નથી થતાં?’ તો 

એ તો પરમે રની ઇ છાએ એમ ર ં છ એમ સમજવંુ, પણ 
તેને કાંઈ કરવું ર ં નથી, એ તો કતાથ છ અને એ તો સવ 
સાધનના અંતને પા યો છ. ”

188. ગઢડા મ ય ૧૬: વ પિન ા ને ધમિન ાનું
પછી અખડંાનંદ વામીએ ન પૂ યો જે, “તી  

ાવાન પુ ષનાં શાં લ ણ છ?” પછી ી મહારાજ 
બો યા જે, “જેને તી  ા હોય તેને યાર ભગવાનને 
દશને આવવું હોય અથવા ભગવ કથાવાતા સાંભળવી હોય 
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તથા ભગવાનની માનસી પૂ  કરવી હોય ઇ યા દક જે જ ે
ભગવાન સંબધંી િ યા તેને કયા સા  નાના દક જે પોતાની 
દેહિ યા તેને અિતશય ઉતાવળો થઈને કર. અને કાગળ 
લખીને અમે કોઈક વતમાન ફર યું હોય તો તનેે કરવાને 
અથ પણ આકળો થઈ ય. અને મોટો માણસ હોય તો 
પણ ભગવાનનાં દશન સા  બાળકની પેઠે આકળાઈ કરવા 
માંડે. એવાં જેનાં લ ણ હોય તેને તી  ાવાન ણવો. 
અને જ ેએવી ાવાળો હોય ત ેસવ ઇ યોને પણ ત કાળ 
વશ કર છ. અને જેને ભગવાનના માગમાં મંદ ા હોય 
તેનાં ઇ યો િવષય સ મુખ અિત તી ણપણે યુ  હોય. તે 
ગમે તેટલો સંતાડવા ય પણ સૌને જણાઈ ય જે, ‘આની 
ઇ યોના િવષય સ મુખ તી ણ વેગ છ.’ અને ઇ યોનંુ 
પ તો વાયુના વેગ જેવું છ, જેમ વાયુ દેખાય નહ  પણ 

ને હલાવે તેણે કરીને જણાય છ જે, વાયુ વાય છ; તેમ 
ઇ યોની િ ઓ દેખાતી નથી પણ િવષય સ મુખ દોડે તે 
સૌને જણાય છ અને જો કપટે કરીને ત ેઢાંકવા ય તો કપટી 

ણીને તેનો સૌને અિતશય અવગુણ આવે છ. માટે જેનાં 
ઇ યોમાં િવષય ભોગ યાની હોય તે કોઈ કાર છાની રહ 
નહ .”
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189. ગઢડા મ ય ૨૮: વનદોરીનું, દયાળ કિતનંુ
પછી ી મહારાજ બો યા જે, “અમાર તો 

પરમે રના ભ  ઉપર અિતશય દયા વત છ. અને પાંડવોને 
િવષે પણ અજનની કિત બ  દયાળ હતી. અને પુ ષમા ને 
િવષે તો રામચં  તથા અજન એવો કોઈ પુ ષ નથી અને 
સીતા  ને ૌપદી એવી કોઈ ીમા માં ીઓ નથી. 
હવે અમે અમારી જ ે કિત છ તે કહીએ છીએ જે, અમારો 
દયાળ વભાવ છ તો પણ જ ેહ રભ નો ોહી હોય તેનો 
તો અમાર અભાવ આવે છ. અને હ રભ નંુ ઘસાતું જો 
કોઈ બો યો હોય અને એને જો ં સાંભળં, તો તે સાથે ં 
બોલવાને ઘણો ઇ છં પણ બોલવાનું મન જ થાય નહ . અને 
જે ભગવાનના ભ ની સેવા-ચાકરી કર તે ઉપર તો અમાર 
અિતશય રા પો થઈ ય છ. અને અમારી કિત એમ છ 
જે, થોડીક વાતમાં કરા  પણ ન થ  અને થોડીક વાતમાં 
રા  પણ ન થ . અને યાર જમેાં રા  થયાનો ક કરા  
થયાનો વભાવ બ  દવસ સુધી જોઉ છં યાર રા પો ને 
કરા પો થાય છ, પણ કોઈના ક ા-સાંભ યા થક  કોઈની 
ઉપર રા પો ક કરા પો થતો નથી. અને જેનો જેટલો ગુણ 
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મારા મનમાં જણાઈ ય છ તેટલો તેનો ગુણ આવે છ. અને 
માર તો એ જ અંગ છ જે, ‘જો ભગવાનનો ખરખરો ભ  
હોય તો ં તો તે ભગવાનના ભ નો પણ ભ  છં અને 
ં ભગવાનના ભ ની ભિ  ક ં છં,’ એ જ માર િવષે 

મોટો ગુણ છ. અને એટલો ગુણ જેમાં ન હોય તો તેમાં કોઈ 
તની મો પ શોભે નહી.
190. ગઢડા મ ય ૩૬: અખંડ િ ના ચાર ઉપાયનંુ

મુ ાનંદ વામીએ ન પૂ યો જ,ે “ભગવાનના 
વ પમાં અખંડ િ  રહ તેનો શો ઉપાય છ?” પછી 
ી મહારાજ બો યા જે, “એનો ઉપાય તો ચાર કારનો 

છ. તેમાં એક તો જનેા િચ નો ચ ટવાનો વભાવ હોય તે 
યાં ચ ટાડે યાં ચ ટી ય, ત ેજમે પુ -કલ ા દકમાં ચ ટે છ 

તેમ પરમે રમાં પણ ચ ટે; માટે એક તો એ ઉપાય છ. અને 
બીજો ઉપાય એ છ જે, અિતશય શૂરવીરપણું; તે શૂરવીરપણું 
જેના હયામાં હોય ને તેને જો ભગવાન િવના બીજો ઘાટ 
થાય તો પોતે શૂરવીર ભ  છ માટ ેતેના દયમાં અિતશય 
િવચાર ઊપજે, તે િવચાર કરીને ઘાટમા ને ટાળીને અખંડ 
ભગવાનના વ પમાં િ  રાખે છ. અને ીજો ઉપાય તે 
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ભય છ; તે જેના દયને િવષે જ મ, યુ ને નરક-ચોરાસી 
તેની બીક અિતશય રહતી હોય તે બીક કરીને ભગવાનના 
વ પમાં અખંડ િ  રાખે છ. અને ચોથો ઉપાય તે વૈરા ય 

છ; તે જે પુ ષ વૈરા યવાન હોય, તે સાં યશા ને ાને 
કરીને દેહ થક  પોતાના આ માને જદો સમ ને, તે આ મા 
િવના બી  સવ માિયક પદાથને અસ ય ણીને, પછી તે 
આ માને િવષે પરમા માને ધારીને તેનું અખંડ િચંતવન કર. 
અને એ ચાર ઉપાય િવના તો જેના ઉપર ભગવાન કપા કર 
તેની તો વાત ન કહવાય; પણ તે િવના બી  તો અનંત 
ઉપાય કર તો પણ ભગવાનને િવષે અખંડ િ  રહ નહ . 
અને ભગવાનને િવષે અખંડ િ  રહવી તે તો ઘણું ભાર 
કામ છ. તે જેને અનેક જ મનાં સુકત ઉદય થયાં હોય તેને 
ભગવાનના વ પમાં અખંડ િ  રહ છ ને બી ને તો 
અખંડ િ  રાખવી મહાદલભ છ.”

191. ગઢડા મ ય ૩૯: વાભાિવક ગુણ વ યાનું
પછી ી મહારાજે ન પૂ યો જ,ે “દેશ, કાળ, 

િ યા, સંગા દક કરીને પણ જે પોતામાં એવો ગુણ હોય તે 
ય જ નહ , એવો જનેે જ ે વાભાિવક ગુણ હોય તે કહો.” 
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એમ કહીને ી મહારાજ બો યા જે, “ યો, અમે અમારામાં 
એવા વાભાિવક ગુણ ર ા છ તે કહીએ જે, એક તો અમાર 
એમ વત છ જ,ે પંચ કારના િવષય સંબધંી જે જે પદાથ 
છ તેનો દેહ કરીને સૂઝે એટલો યોગ થાય, તો પણ તેનો 
મનમાં ઘાટ ન થાય તથા વ નમાં પણ ન આવે. અને બીજો 
એમ જ,ે બહારથી સૂઝે એટલી િ માં ર ા હોઈએ પણ 
યાર અંત િ  કરીને પોતાના આ મા સામું જોઈએ તો 

કાચબાનાં અંગની પેઠે સવ િ  સંકોચાઈને આ મ વ પને 
પામી ય ને પરમ સુખ પે વતાય. અને ીજો એમ જે, 
ચૈત ય પ ને તેજોમય એવું જે ભગવાનનું અ રધામ છ તેમાં 
સદા સાકારમિૂત એવા ીક ણ વાસુદેવ િવરાજમાન છ ને તે 
સાકાર થકા જ સવના કતા છ, પણ િનરાકાર થક  તો કાંઈ 
થતું નથી; એવી રીત ેસાકારની ઢ તીિત છ. તે કટલાક 
વેદાંતના ંથ વંચા યા ને સાંભ યા તો પણ એ તીિત ટળી 
નહ . અને ચોથો એમ જે, જે કોઈ બાઈ-ભાઈ હોય ને તેની 
કોરનંુ એમ માર યામાં આવે જ,ે ‘આ તો ઉપરથી દંભે 
કરીને ભગવાનની ભિ  કર છ પણ એ સાચો ભગવાનનો 
ભ  નથી,’ તો તેને દેખીને મન રા  ન થાય ને તેની સાથે 
સુવા ય પણ ન થાય; ને જે ખરખરો ભગવાનનો ભ  હોય 
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તેને દેખીને જ મન રા  થાય ને તેની સાથે જ સુવા ય 
થાય.”

192. ગઢડા મ ય ૫૫: સોનીની પેઢીનું
પછી ી મહારાજ બો યા જે, “અંતરમાં એમ 

િવચાર ર ા કર છ જે, આ માને િવષે રખે રજોગુણ, તમોગુણ 
આ દક કોઈક માયાનો ભાગ ભળી ય નહ ! તેને ઘડીએ 
ઘડીએ તપાસતા રહીએ છીએ. જેમ સાડાસોળવલું કંચન હોય 
ને તેને સોનીની પેઢીએ લઈ ય અને જો ધણીની લગારક 
નજર ચૂક તો સોની સોનંુ કાઢી લઈને તમેાં પંુ ભળેવી દે. 
તેમ આ દય પી તો સોનીની પેઢી છ અને તેમાં માયા પી 
સોની છ, તે પોતે બેઠો થકો સંક પ પી જે હથોડો તેના અખંડ 
ટચટચ ટચકા મારતો રહ છ. અને જેમ સોનીનાં છોકરાં- ી 
હોય તે પારસી કરીને તેને હાથ આવે તો કાંઈક સોનંુ ચોરી 

ય; તેમ ઇ યો-અંતઃકરણ એ સવ માયા પે જ ેસોની તેનાં 
છોકરાં- ી છ, તે કંચન પ જે ચૈત ય તેને િવષે ણ ગુણ 
તથા પંચિવષયમાં આસિ  તથા દેહાિભમાન તથા કામ, ોધ, 
લોભા દક એ પ જ ે પંુ તેને ભેળવીને ાન-વૈરા યા દક 
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ગુણ પ જે સોનું તનેે કાઢી લે છ. અને જે સોનામાંથી સોનું 
કાઢીને પંુ ભેળવે તો તે સોનંુ બારવલું થઈ ય છ અને 
પછી ત ેસોનાને તાવી તાવીને પાછં સોળવલું કર તો થાય છ. 
તેમ આ વને િવષે રજ, તમ આ દક જે પંુ ભ યું છ, તનેે 
ગાળીને કાઢી નાંખવું ને પછી કંચન પ જે એક આ મા તે 
જ રહ પણ બીજો માિયક ભેગ કાંઈ રહ નહ . એવી રીતના 
િવચારમાં અમ ેરાત- દવસ મં ા છીએ. એ અમે અમા ં અંગ 
છ તે ક ં, હવે એવી રીતે જેને જે અંગ હોય તે કહો.” પછી 
સંતમડંળ એમ ક ં જ,ે “હ મહારાજ! તમાર િવષે તો માિયક 
ગુણનો ભેગ હોય જ નહ , તમે તો કવ યમૂિત છો. પણ એ 
જે સવ તમે વાત કરી તે તો અમારા અંગની છ અને તમ ેક ો 
જે િવચાર તે અમાર સવને રા યો જોઈએ.” 
193. ગઢડા મ ય ૬૦: િવ ેપ ટા યાનું, પ  રા યાનું

યાર મુ ાનંદ વામીએ ન પૂ યો જે, “હ 
મહારાજ! આ સંસારને િવષે તો કટલીક તના િવ ેપ આવે 
છ, તેમાં કવી રીતે ભગવાનનો ભ  સમજ ેતો અંતર સુખ 
રહ?” પછી ી મહારાજ બો યા જ,ે “એનો ઉ ર તો 
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જેમ અમને વતાય છ તેમ કહીએ જે, પોતાના દેહથી નોખો 
જે પોતાનો આ મા તેનંુ જે િનરંતર અનુસંધાન તથા માિયક 
એવાં જે પદાથમા  તેના નાશવંતપણાનંુ જે અનુસંધાન તથા 
ભગવાનના માહા ય ાનનું જે અનુસંધાન એ ણે કરીને 
કોઈ િવ ેપ આડો આવતો નથી. અને યાર કોઈક તના 
િવ ેપનો યોગ આવે યાર ઉપરથી તો િચ નો ધમ છ તે 
િવ ેપ જેવંુ જણાય, પણ તે િવ ેપનો પોતાના ચૈત યમાં તો 
ડંસ બેસતો નથી. તે કમ જણાય જ,ે યાર સૂઈએ છીએ યાર 
બહાર યો જે િવ ેપ તે કોઈ દવસ વ નમાં દેખાતો જ નથી 
અને જે ચૈત યમાં િવ ેપ પેઠો હોય તે તો ણે અવ થામાં 
જણાય છ. માટે વ નમાં કોઈ રીતે િવ ેપ જણાતો નથી, તે 
થક  એમ ણીએ છીએ જ,ે ‘ચૈત યમાં િવ ેપ કોઈ રીતે 
વળગતો નથી.’ અને જે ભગવાનનો ભ  હોય ને તેને કોઈક 
કારના દઃખનો િવ ેપ થયો હોય એ તો સારી પેઠે અંતરમાં 

જણાય છ, પણ ન જણાય એમ નથી. અને એ તો રઘુનાથદાસ 
સરખો િવમુખ હોય તેને તો ન જણાય; તે યાર રામાનંદ 
વામીએ દેહ મૂ ો ને સવ સ સંગી રોવા લા યા યાર પણ 

રઘુનાથદાસને તો જરાય શોક થયો નહ ; અને હસતો ય 
ને બી ને આગળ વાત કરતો ય. માટે ભગવાનના ભ ને 
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દઃખ આવી પડે યાર તો જે ચાંડાળ ને િવમુખ હોય તેને દઃખ 
ન થાય, પણ જ ેભગવાનનો ભ  હોય તે તો હ રભ ને 
દઃખે કરીને જ ર દિખયો થાય.”

194. ગઢડા અં ય ૧૧: સીતા ના જવેી સમજણનંુ
પછી વળી ી મહારાજે પરમહંસ યે ન 

પૂ યો જે, “ નક ને રામચં એ વનવાસ દીધો યાર 
નક એ અિતશય િવલાપ કરવા માં ો. યાર લ મણ  

પણ અિતશય દલગીર થયા. પછી સીતા  લ મણ  
યે બો યાં જે, ‘ ં મારા દઃખ સા  નથી રોતી, ં તો 

રામચં ના દઃખ સા  રો  છં. શા માટ ે જ,ે રઘુનાથ  
અિત કપાળ છ. તે લોકાપવાદ સા  મને વનમાં મૂક , પણ 
હવે એમ િવચારતા હશે જે, સીતાને મ વગર વાંક વનમાં 
મૂક  છ. એમ ણીને કપાળ છ તે મનમાં બ  દઃખ પામતા 
હશે. માટે રામચં ને કહ યો જે, સીતાને તો કાંઈ દઃખ 
નથી ને વા મીક ઋિષના આ મમાં જઈને સુખે તમા ં 
ભજન કરશે. માટ ેતમ ેસીતાને દઃખે કરીને કાંઈ દઃખ પામશો 
મા.’ એમ સીતા એ લ મણ  સંગાથે કહી મોક યું પણ 
કોઈ રીતે રામચં નો અવગુણ લીધો નહ . એવી રીતે જે 
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ભગવાન ને ભગવાનના ભ નો કોઈ રીતે અવગુણ લ ેનહ  
અને વૈરા ય ને ધમ તે તો સામા યપણે હોય; એક હ રભ  
તો એવો છ. અને બીજો હ રભ  છ તેને તો વૈરા ય ને 
ધમ તો અિત આકરા છ પણ સીતા ના જેવી સમજણ નથી. 
એ બે કારના હ રભ  છ, તેમાં કયા સંગાથે અિતશય 
ીિત રાખીને સોબત કરવી?” પછી ચૈત યાનંદ વામીએ 

ક ં જ,ે “ધમ ને વૈરા ય જો સામા યપણે હોય તો પણ જનેી 
નક ના જેવી સમજણ હોય તેનો જ અિતશય ીિત 

કરીને સમાગમ કરવો, પણ અિતશય વૈરા ય ને ધમવાળો 
હોય ને ભગવાન ને ભગવાનના ભ નો અવગુણ લેતો હોય 
તો તેનો સંગ કરવો નહ .” પછી ી મહારાજે ક ં જે, 
“યથાથ ઉ ર થયો.” 
195. ગઢડા અં ય ૧૩: દેશકાળ એકાંિતક ધમ ર ાનું

પછી ી મહારાજ બો યા જે  “અને તે ભગવાન 
છ તે જ આ દેહના વતાવનારા છ. તે ગમે તો દેહને હાથીએ 
બેસારો ને ગમે તો બંદીખાનામાં નંખાવો અને ગમે તો આ 
દેહમાં કોઈક મોટો રોગ ેરો, પણ કોઈ દવસ ભગવાન 
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આગળ એવી ાથના કરવી નથી જ,ે ‘હ મહારાજ! આ 
મા ં દઃખ છ તનેે ટાળો.’ શા માટે જે, આપણે પોતાના દેહને 
ભગવાનના ગમતામાં વતાવવો છ; તે જેમ એ ભગવાનનંુ 
ગમતું હોય તેમ જ આપણને ગમે છ, પણ ભગવાનના 
ગમતા થક  પોતાનું ગમતું લશેમા  પણ નોખું રાખવંુ નથી. 
અને આપણે યાર તન-મન-ધન ભગવાનને અપણ કયુ 
યાર હવે ભગવાનની ઇ છા તે જ આપણું ાર ધ છ, તે 
િવના બીજં કોઈ ાર ધ નથી. માટ ેભગવાનની ઇ છાએ 
કરીને ગમે તેવંુ સુખ-દઃખ આવે, તેમાં કોઈ રીતે અકળાઈ 
જવું નહ  ને જમે ભગવાન રા  તેમ જ આપણે રા  રહવું. 
અને આવી રીતની જે ભગવાનને િવષે ઢ ીિત તેણે યુ  
એવો જે એ ભ  તેનાં જે ધમ, ાન, વૈરા ય ને ભિ  
તેની ર ાને તો એ ભગવાન પોતે જ કર છ. અને ારક 
દેશકાળના િવષમપણે કરીને બાહરથી તો તે ધમા દકના ભંગ 
જેવું જણાતું હોય પણ તે ભ ના અંતરમાં તો ધમા દકનો 
ભંગ થતો જ નથી.” એવી રીતે ી મહારાજ પોતાને 
ઉપદેશે કરીને જ ેભગવાનના અિત ઢ ભ  હોય તેને જેમ 
સમજવંુ ઘટે અને જેમ ભગવાનમાં ઢ ીિત કરી જોઈએ તે 
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સવ વાતા કરી દેખાડતા હવા.
196. ગઢડા અં ય ૧૮: વાસના ણ થયાનંુ

પછી ી મહારાજ બો યા જે, “ભગવાનનો ભ  
હ થા મી હોય અથવા યાગી હોય ને તનેે દેહાિભમાન 

તથા પંચિવષયમાંથી આસિ  તે તો િન  થઈ હોય; 
પછી પરમે રની આ ાએ કરીને જેવી રીતે ઘટે તેવી રીતે 
દેહાિભમાન પણ રા યું જોઈએ અને જેમ જેને યો ય હોય તેમ 
પંચિવષય પણ ભોગ યા જોઈએ. યાં ાંત: જેમ અિતશય 
દબળં ઢોર હોય તેને હઠે લાકડાં ભરાવીને ને િશંગડે-પૂંછડે 
ઝાલીને ઊભું કર, તે યાં સુધી એ માણસ ઝાલી રહ યાં સુધી 
ઊભું રહ અને યાર માણસ મૂક  દે યાર વી ઉપર પડી 

ય. તેમ જે િનવાસિનક હોય તેને તો યાં સુધી પરમે ર 
આ ાએ કરીને જટેલી િ યામાં જોડે તટેલી જ િ યાને કરીને 
રહવા દે. જેમ કોઈક પુ ષના હાથમાં તીર-કમા ય હોય, તે 
યાં સુધી પુ ષ ખચે યાં સુધી એ કમા ય કરડી થાય અને 
યાર એ પુ ષ કમા યને ખચતો આળસી ય યાર એ 

કમા ય ઢીલી થઈ ય છ. તેમ જે િનવાસિનક પુ ષ છ તે તો 
જેટલી પરમે રની આ ા હોય તેટલા જ યવહારમાં જોડાય 
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પણ આ ાથી બહાર કાંઈ ન કર. અને જે સવાસિનક હોય તે 
તો જે જે યવહારમાં જોડાયો હોય તે યવહારમાંથી પોતાની 
મેળ છટી શક નહ  અને પરમે રની આ ાએ કરીને પણ 
છટી શક નહ . એવી રીતે િનવાસિનક પુ ષ અને સવાસિનક 
પુ ષનાં લ ણ છ.”

197. ગઢડા અં ય ૨૨: સખી-સખાના ભાવનું
પછી ી મહારાજ બો યા જે, ”સવ પાપમાંથી 

મોટું પાપ એ છ જે, ભગવાન ને ભગવાનના ભ ને 
િવષે દોષબુિ  થાય ને તે દોષબુિ એ કરીને ભગવાન ને 
ભગવાનના ભ  સંગાથે વૈર બધંાઈ ય. માટે કો ટ 
ગૌહ યા કરી હોય તથા મ -માંસનંુ ભ ણ કય ુહોય તથા 
અસં ય ગુ ીનો સંગ કય  હોય, તે એ પાપ થક  તો કોઈ 
કાળ છટકો થાય, પણ ભગવાન ને ભગવાનના ભ નો જે 
ોહી તનેો તો કોઈ કાળ એ પાપ થક  છટકો ન થાય. અને તે 

પુ ષ હોય તો રા સ થઈ ય ને ી હોય તો રા સી થઈ 
ય. પછી તે કોઈ જ મમાં અસુર મટીને ભગવાનનો ભ  

થતો નથી. અને જેણે ભગવાનના ભ નો ોહ આદય  હોય 
ને પ રપ  ોહબુિ  થઈ હોય તેની તો કોઈ યોગે કરીને 
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ોહબુિ  ટળ નહ . અને ોહ કયાની સાધનદશામાં હોય ને 
એમ ણે જે, ‘ભગવાન ને ભગવાનના ભ નો મ ોહ 
કય  એ મોટું પાપ કયુ, માટે ં તો અિતશય નીચ છં અને 
ભગવાન ને ભગવાનના ભ  તે તો બ  મોટા છ.’ એવી 
રીતે જે ભગવાનનો ને ભગવાનના ભ નો ગુણ લે અને 
પોતાને િવષે દોષ જએ, તો ગમે તેવાં મોટાં પાપ કયા હોય 
તો પણ ત ેનાશ પામે છ. અને ભગવાન પોતાના ભ ના 
ોહના કરનારા ઉપર જેવા કરા  થાય છ ને દખાય છ, 

તેવા કોઈ પાપે કરીને દખાતા નથી. ...માટે જેને પોતાનંુ 
ડંુ ઇ છવંુ તેણે ભગવાનના ભ નો ોહ કરવો નહ  ને જો 
ણે-અ ણે કાંઈક ોહ થઈ ગયો હોય તો પગે લાગી તુિત 

કરીને જેમ તે રા  થાય તેમ કરવું.”
198. ગઢડા અં ય ૨૬: મન-ઇ યોને દાબીને વત 

તેવા સંતનંુ
પછી વળી ી મહારાજે કપા કરીને એમ વાતા 

કરી જે, “અમને અહંકાર ન ગમે. તે અહંકાર ભિ પણાનો 
હોય, યાગપણાનો હોય, વૈરા યપણાનો હોય, પણાનો 
હોય, સમજણનો હોય, વતમાન પા યાનો હોય, એ રીતનો 
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જે જે અહંકાર તે અમને ન ગમે. અને દંભ ન ગમે. તે 
દંભ શું? તો પોતાના દયમાં ભગવાનનો િન ય, ભિ  
અને ધમ તે થોડાં હોય ને બી  આગળ પોતાની મો પ 
વધાયા સા  ઉપરથી તો તેને બ  જણાવે, તે ન ગમે. અને 
પોતાને ને ભગવાનને જે અભદેપણે ભજે તે ન ગમે. તથા 
જે િનયમ ધાય  હોય તે િનયમને ઘડીક મૂક  દે ને વળી 
ઘડીકમાં પાળ, એવી રીત ેજે િશિથલ વતતો હોય તે ન ગમે. 
અને ભગવાનનો મિહમા તો ઝાઝો મોટો સમજ ેને પોતાને 
અિતશય તુ છપણે સમજ,ે પણ દેહથી જદો જે આ મા તે 
પ પોતાને ન માને, તે ન ગમે. અને હવે જે ગમે ત ેકહીએ 

છીએ જે, ભગવાનનો મિહમા તો યથાથ સમજે, ને પોતાના 
દેહથી યિત ર  જે પોતાનો આ મા તેને પ સમજે, 
અને ધમમાં ઢ ર ો હોય, અને ભગવાનની અચળ ભિ  
કરતો હોય, અને આવી રીતનો પોતે હોય તો પણ સ સંગમાં 
કોઈક કાંઈ ન સમજતો હોય ને ભગવાનનો િન ય તો હોય 
તેને મોટો ણે ને તેની આગળ પોતાને અિત તુ છ ણે, 
અને વાતા કયામાં પોતાના મખુે કરીને પોતાની સમજણનો 
કફ કોઈની આગળ લગાર પણ જણાવે નહ , એવો જે હોય 
તે અમને બ  ગમ.ે”
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199. ગઢડા અં ય ૨૭: કોઈ તની આંટી ન પા ાનું
પછી ી મહારાજ બો યા જ,ે  “માન, ઈ યા ને 

ોધ એ ણ દોષ તે કામ કરતાં પણ અિતશય ભૂંડા છ. 
કમ જે, કામી ઉપર તો સંત દયા કર પણ માની ઉપર ન 
કર. ને માનમાંથી ઈ યા ને ોધ ઊપજ ેછ, માટે માન મોટો 
દોષ છ. અને માને કરીને સ સંગમાંથી પડી ય છ એવો 
કામે કરીને નથી પડતો. કમ જે, આપણા સ સંગમાં હ થ 
હ રભ  ઘણા છ, તે સ સંગમાં પ ા છ. માટે એ માન, 
ઈ યા ને ોધ એ ણ ઉપર અમાર અિતશય અભાવ રહ 
છ. અને અમારાં જે જે વચન લખેલાં હશે તમેાં પણ એમ જ 
હશે, તે િવચારીને જઓ તો જણાઈ આવશે; માટ ેભગવાનનંુ 
માહા ય સમ ને માનને ટાળવું.”

અને વળી ી મહારાજે એમ વાતા કરી જે, 
“ભગવાનનો િન ય તે કને કહીએ? તો જેમ આ સંસારમાં 
થમ બાળકપણામાંથી માબાપ, વણ, આ મ, નાત, ત, 

પશુ, મનુ ય, જળ, અ ન, વી, વાયુ, આકાશ ઇ યા દક 
જે જ ેપદાથનો િન ય થયો છ, તે શા ે કરીને થયો છ. અને 
શા  ન સાંભ યાં હોય તો લોકમાં જે શ દ તે શા થી જ 



46

વ યા છ, તણે ેકરીને તેનો િન ય કય  છ. તેમ શા ે ક ાં 
જે િન કામ, િનલ ભ, િનમાન, િનઃ વાદ, િનઃ નેહ ઇ યા દક 
સંતનાં લ ણ તેને સાંભળીને એવાં લ ણ યાં દેખાય એવા 
જે સંત તેને ને ભગવાનને સા ા  સંબંધ હોય; માટે એવા 
સંતનાં વચને કરીને ભગવાનનો િન ય કરવો ને તેના 
વચનમાં ઢ િવ ાસ કરવો તેને િન ય કહીએ.”
200. ગઢડા અં ય ૩૦:  પાંચ વાતાના અનુસંધાનનું 

પછી ી મહારાજ બો યા જે,  “અને વળી આ 
પાંચ વાતાનું અમાર િન યે િનરંતર અનુસંધાન રહ છ. તેમાં 
એક તો એમ જ,ે આપણે આ દેહને મૂક ને જ ર મરી જવું 
છ ને તેનો િવલંબ નથી જણાતો, એ તો એમ જ િન ય 
જણાય છ જ,ે ‘આ ઘડી, આ ણમાં આપણે મરવું છ.’ ને 
સુખ-દઃખ, રા પો-કરા પો સવ િ યામાં એવી રીત ે વત 
છ; એવો વૈરા ય ક ો. અને બીજં એમ જે, આપણે મરીશું 
તેમાં આટલું કામ તો આપણે કયુ છ ને આટલું બાક  છ તે 
કરવું છ, એવંુ િનરંતર અનુસંધાન રહ છ. અને ીજં એમ 
જે, અમારા મનમાં પંચિવષયની વાસના ટળી ગઈ છ ક નથી 
ટળી? અને એમ ણું છં જ,ે ટળી તો ગઈ છ યાર તે તે 
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િવષયની જે િ યા ત ેકમ થાય છ? યાર રખે ન ટળી હોય! 
એમ અણિવ ાસનંુ િનરંતર અનુસંધાન રહ છ. અને ચોથું 
એમ જ,ે મુ ાનંદ વામી આ દક મોટા મોટા સાધુ તથા 
બી  પણ મોટા મોટા હ રભ  એ જે સવ તેને પંચિવષયની 
વાસના ટળી ગઈ છ ક નહ ? અને આની વાસના ટળી છ 
ને આને આની નથી ટળી, એમ સવનાં દય સામું જોયા 
કરવું એમ અનુસંધાન રહ છ. અને પાંચમું એમ જે, જો ં 
મારા મનને ઉદાસી કરવા લાગું તો કોણ ણે ાંય જતું 
રહવાય ને દેહ પડી ય. માટે એમ ણીએ છીએ જે, 
‘મનને ઉદાસી ન કરવંુ.’ કમ જે, ભલા અમાર યોગે કરીને 
આ સવ બાઈ-ભાઈ, પરમહસં રા પે બઠેા ભગવદ ભિ  
કર છ તો એ ઠીક છ. અને ભગવદ ભિ ને કરતાં દેખીને 
મનમાં બ  રા પો થાય છ જે, મરી તો સવને જવું છ પણ 
આવી રીત ેભિ  કરવી એ જ યાનો મોટો લાભ છ, 
એમ િનરંતર અનુસંધાન રહ છ.” એવી રીતે ી મહારાજે 
પોતાના ભ ની િશ ાને અથ પોતાનંુ વતન લઈને વાતા 
કરી ને પોતે તો સા ા  પુ ષો મ નારાયણ છ.


