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િન�કુળાનંદ
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "િન�કુળાનંદ" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)
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1. 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
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.

2. ગઢડા અં�ય ૨૬ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજને આ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “આ સ�સંગમાં જ ેવત�માનનો �બંધ છે તેમાં �ાં સુધી
રહેતો હોય �યાં સુધી તો જવેો તેવો હોય તેને પણ પંચિવષયે કરીને બંધન થાય નિહ; પણ કોઈક દેશકાળને યોગે કરીને
સ�સંગથી બહાર નીસરી જવાય તો પણ જનેે પંચિવષય બંધન ન કરી શકે, તે પુ�ષ કેવો હોય ? તેના લ�ણ કહો. �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેી બુિ�માં ધમા�શ િવશેષપણે વત�તો હોય, ને આિ�તકપણું હોય જ,ે “આ લોકમાં જે
સા�-નરસું કમ� કર ેછે, તેનું જ ેસા�-નરસું ફળ તેને જ�ર પરલોકમાં ભોગવે છે,’ એવી �ઢ મિત જનેે હોય તથા લાજ
હોય જ,ે ‘ભૂંડંુ કરીશું તો આ લોકમાં માણસ આગળ શું મુખ દેખાડીશું ?” એવો જ ેહોય, તે ગમે �યાં �ય તો પણ એને
કોઈ પદાથ� તથા �ીઆિદક તે બંધન કરી શકે નિહ. જમે મયારામ ભ� છે તથા મૂળ� ��ચારી છે તથા િન�કુળાનંદ
�વામી છે, એવી �તના જ ેહોય તેને �ી-ધનાિદક પદાથ�નો યોગ થાય, તો પણ એ ડગે નિહ. અને એવો હોય ને તેને
જો એક આ�િન�ાપણું હોય જ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ, �� છંુ, તે માર ેિવષે શુભ-અશુભ િ�યા લાગતી નથી, હંુ તો અસંગ
છંુ,’ એવું અંગ હોય; તથા બીજંુ એમ હોય જ,ે ‘ભગવાનનો મિહમા બહુ સમજ ેને તે મિહમાની બહુ વાતા� કર ેજ,ે કાંઈક
ધમ� િવ�� વતા�ઈ જશે તેનો શો ભાર છે ? ભગવાનનો મિહમા બહુ મોટો છે.’ એ બે રીતના જ ેહોય તેમાં એ બે રીતના
જ ેદોષ તે ધમ� પાળવામાં મોટા અંતરાય�પ છે. માટે આવી રીતે સમજ ેતો સા� જ,ે ‘આ�િન�ા પણ યથાથ� હોય
તથા ભગવાનનું માહા��ય પણ સારી પેઠે સમજ ેઅને િન�કામપણું, િનલ�ભપણું, િનઃ�વાદપણું, િનઃ�નેહપણું,
િનમા�નપણું એ આિદક જ ેધમ� તેને ભગવાનની �સ�તાને અથ� સમ�ને �ઢપણે પાળે અને એમ સમજ ેજ,ે ‘હંુ એ ધમ�ને
પાળીશ તો મારી ઉપર ભગવાન બહુ રા� થશે ને જો મને કોઈ રીતે ધમ�માંથી કાંઈક ભંગ પડશે તો ભગવાનનો મારી
ઉપર બહુ કુરા�પો થશે.’ એવી રીતે જનેા અંતરમાં �ઢ �ંથી હોય તે ભ� જ ેતે ધમ�માંથી કોઈ િદવસ પડે જ નિહ.
અને એવો જ ેહોય તેને કોઈ માિયક પદાથ� બંધન કરી શકે નિહ. અને આવી રીતની સમજણવાળો ન હોય ને બીજો
ગમે તેવો �ાનવાળો હોય કે ભિ�વાન હોય, તેને પણ ધમ�માંથી કાંઈક ભંગ થઈ �ય ખરો તથા માિયક પદાથ� બંધન
કર ેખ�ં, એ િસ�ાંત વાતા� છે.”

(કુલ: 2)
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