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અખંડવૃિ�
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "અખંડવિૃ�" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા મ�ય ૨૪ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! ભગવાનને િવષે અચળ િન�ાવાળા જ ેભ�
હોય તેને કોઈ �તનો િવ�ેપ આડો આવે કે ન આવે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક તો યોગિન�ા છે ને
બી� સાં�યિન�ા છે. તેમાં યોગિન�ાવાળો જ ેભગવાનનો ભ� તે ભગવાનના �વ�પમાં પોતાની અખંડવૃિ� રાખે.
અને સાં�યિન�ાવાળો જ ેભગવાનનો ભ� તે તો મનુ�યના સુખ તથા િસ�, ચારણ, િવ�ાધર, ગંધવ�, દેવતા એ સવ�ના
જ ેસુખ તેને સમ� રાખે તથા ચૌદ લોકની માંિહલી કોર ેજ ેસુખ છે, તે સવ�નું પિરમાણ કરી રાખે જ,ે ‘આ સુખ તે
આટલું જ છે.’ અને એ સુખની કે�યે જ ેદુઃખ ર�ું છે, તેનું પણ પિરમાણ કરી રાખે. પછી દુઃખે સિહત એવા જ ેએ સુખ
તે થકી વૈરા�યને પામીને પરમે�રને િવષે જ �ઢ �ીિત રાખે. એવી રીતે સાં�યિન�ાવાળાને તો સમજણનું બળ હોય.
અને યોગિન�ાવાળાને તો ભગવાનના �વ�પમાં અખંડ વૃિ� રાખવી તેનું જ બળ હોય, પણ કોઈક િવષમ
દેશકાળાિદકને યોગે કરીને કોઈક િવ�ેપ આવે તો ભગવાનના �વ�પમાં વૃિ� રહેતી હોય, તે �ાંક બીજ ેપણ ચોટી
�ય. કેમ જ,ે યોગિન�ાવાળાને સમજણનું બળ થોડંુ હોય; માટે કાંઈક િવ�ન થઈ �ય ખ�ં. અને સાં�યિન�ા ને
યોગિન�ા, એ બે જો એકને િવષે હોય તો પછી કાંઈ વાધો જ ન રહે. અને એવો જ ેભગવાનનો ભ� હોય તે તો
ભગવાનની મૂિત� િવના બી� કોઈ પદાથ�માં લોભાય જ નિહ અને એમ સમજ ેજ,ે ‘ભગવાનનું જ ેઅ�રધામ ને તે
ધામને િવષે રહી એવી જ ેભગવાનની મૂિત� ને તે ધામને િવષે ર�ા એવા જ ેભગવાનના ભ�; તે િવના જ ેજ ેલોક છે ને
તે લોકને િવષે ર�ા એવા જ ેદેવ છે ને તે દેવના જ ેવૈભવ છે, તે સવ� નાશવંત છે.’ એમ �ણીને એક ભગવાનને િવષે જ
�ઢ �ીિત રાખે છે. માટે એવા ભ�ને તો કોઈ �તનો િવ�ેપ આવતો નથી.”

2. 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
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.”

(કુલ: 3)
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