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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ું જ,ે “સવ� સાધનમાં �ું સાધન કઠણ છે ?” �યાર ેસવ� ��ચારી, સાધુ તથા ગૃહ�થ
તેમણે પોતાની સમજણ �માણે ઉ�ર કય�, પણ થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે ઉ�ર કરીએ
જ,ે ભગવાનના �વ�પમાં મનની અખંડ વૃિ� રાખવી તેથી કોઈ સાધન કઠણ નથી અને જ ેમનુ�યના મનની વૃિ�
ભગવાનના �વ�પમાં અખંડ રહે છે તેને તેથી બી� અિધક �ાિ� શા�માં કહી નથી; કાં જ,ે ભગવાનની મૂિત� છે તે તો
િચંતામિણ તુ�ય છે. જમે િચંતામિણ કોઈક પુ�ષના હાથમાં હોય તે પુ�ષ જ ેજ ેપદાથ�ને િચંતવે તે તે �ા� થાય છે, તેમ
ભગવાનની મૂિત�ને િવષે જનેા મનની અખંડ વૃિ� રહે છે તે તો �વ, ઈ�ર, માયા અને �� એમના �વ�પને જો
જોવાને ઈ�છે તો ત�કાળ દેખે છે તથા વૈકંુઠ, ગોલોક, ��મહોલ એ આિદક જ ેજ ેભગવાનનાં ધામ તેને પણ દેખે છે.
માટે ભગવાનના �વ�પમાં અખંડ વૃિ� રાખવી તેથી કોઈ કઠણ સાધન પણ નથી અને તેથી કોઈ મોટી �ાિ� પણ
નથી.”

2. ગઢડા �થમ ૨૩ ( para.2)

પછી ક�ણા કરીને પરમહંસની આગળ �ી�મહારાજ વાત કરવા લા�યા જ,ે “વાસુદેવ માહા��ય નામે જ ે�ંથ તે અમને
અિતશય િ�ય છે; કેમ જ,ે ભગવાનના ભ�ને ભગવાનને ભ�ાની જ ેરીિત તે સવ� એ �ંથમાં કહી છે. અને ભગવાનના
જ ેભ� તે બે �કારના છે. તેમાં એકને ભગવાનનો િન�ય તો યથાથ� છે, પણ તે દેહા�બુિ� સોતો ભગવાનનું ભજન
કર ેછે. અને બીજો તો ��ત, �વ��, સુષુિ� એ �ણ અવ�થા તથા �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ એ �ણ દેહ તેથી પર ને
ચૈત�ય�પ એવું પોતાના �વ�પને માને અને તે પોતાના �વ�પને િવષે ભગવાનની મૂિત�ને ધારીને ભગવાનનું ભજન
કર,ે પછી �ણ અવ�થાથી ને �ણ શરીરથી પર જ ેપોતાનું �વ�પ તેને અિતશય �કાશમાન ભાળે, ને તે �કાશને િવષે
ભગવાનની મૂિત� જવેી �ગટ �માણ છે તેવી અિતશય �કાશે યુ� ભાસે; એવી રીતની િ�થિતવાળો હોય. અને એવી
રીતની િ�થિત �ાં સુધી થઈ નથી �યાં સુધી ભગવાનનો ભ� છે તો પણ તેને માથે િવ�ન છે. અને જો એવી િ�થિતમાં
િશવ� નો’તા વત�તા તો મોિહની �વ�પમાં મોહ પા�યા, અને એવી િ�થિતમાં ��ા નો’તા વત�તા તો સર�વતીને
દેખીને મોહ પા�યા, અને એવી િ�થિતમાં નારદ� નો’તા વત�તા તો પર��ાનું મન થયું, અને ઈ�� તથા ચં�ાિદક તેમને
જો એવી િ�થિત નો’િત તો કલંક લા�યા. અને ભગવાનનો ભ� હોય પણ જો એવી િ�થિતને ન પા�યો હોય તો
ભગવાનને િવષે પણ �ાકૃત ભાવ પરઠાઈ �ય છે. જમે રા� પરીિ�ત એવો ભ� નો’તો તો રાસ�ીડા સાંભળીને
�ીકૃ�ણ ભગવાનને િવષે સંશય થયો અને શુક� જો એવા ભ� હતા તો તેને કોઈ �તનો સંશય થયો જ નિહ. અને જે
એવો ભ� હોય તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘માર ેિવષે કોઈ દોષ અડી શકે નિહ તથા તે દોષ કાંઈ બાધ કરી શકે નિહ, તો
જનેે ભજને કરીને હંુ આવો થયો એવા જ ેભગવાન તેને િવષે તો કોઈ માિયક દોષ હોય જ કેમ ?’ એમ �ઢપણે સમજ ેછે.
અને એવો જ ેભગવાનનો ભ� છે તે ભગવાનની મૂિત�ને િવષે �ાર ેવૃિ�ને રાખે છે �યાર ેતે વૃિ�ના બે િવભાગ થાય
છે; તેમાં એક વૃિ� તો ભગવાનના �વ�પમાં રહે છે અને બી� તો જ ેભજનનો કરનારો તેમાં રહે છે. અને ભગવાનના
�વ�પમાં જ ેવૃિ� રહે છે તે �ેમે યુ� રહે છે, અને ભજનના કરનારામાં જ ેવૃિ� રહે છે તે તો િવચાર ેયુ� રહે છે, અને
તે વૃિ� જ ેતે ભજનના કરનારાને િવષે ભગવાનના ભજન િવના બી� જ ેજ ેઘાટ-સંક�પ થાય છે તે સવ�ને ખોટા કરી
નાખે છે, તથા તે ભજન કરનારામાં જ ેદોષ તે સવ�ને ખોટા કરી નાખે છે; એવી રીતે તેની વૃિ� ભગવાનમાં અખંડ રહે
છે. અને ઘડીક તો એકા� િચ�ે બેસીને ભગવાનનું ભજન કર ેને ઘડીકમાં તો ચાળા ચૂંથતો ફર ેતેને તો એવી િ�થિત
થતી નથી. જમે પાણીનો ઘડો ભરીને એક ઠેકાણે ઢોળી આવીએ, પછી વળી બીજ ેિદવસ અથવા �ીજ ેિદવસ તે ઠેકાણે
પાણીનો ઘડો ઢોળીએ તેણે કરીને �યાં પાણીનો ધરો ભરાઈ નિહ; કાં જ,ે આગલા િદવસનું જળ આગલે િદવસ સુકાઈ
�ય ને પાછલા િદવસનું પાછલે િદવસ સુકાઈ �ય. અને જો આંગળી જવેી નાની જ પાણીની સેય� અખંડ વહેતી હોય
તો મોટો પાણીનો ધરો ભરાઈ �ય. તેમ ખાતાં, પીતાં, હાલતાં, ચાલતાં તથા શુભ િ�યાને િવષે તથા અશુભ િ�યાને
િવષે સવ� કાળે ભગવાનમાં અખંડ વૃિ� રાખવી. પછી એવી રીતે ભગવાનમાં અખંડ વૃિ� રાખતા રાખતા એવી �ઢ
િ�થિત થાય છે.”

3. ગઢડા �થમ ૨૪ ( para.2)
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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. કાિરયાણી ૭ ( para.3)

પછી એવી રીતે �ી�મહારાજની વાત સાંભળીને જ ેગૃહ�થ સવ� સભામાં બેઠા હતા તેમણે હાથ જોડીને પૂ�ું જ,ે “હે
મહારાજ ! જ ેગૃહ�થને એવી રીતે ન વતા�ય તેના શા હાલ થશે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો જ ેભગવાન
િવના અ�ય પદાથ�માંથી વાસનામા�ને ટાળીને ભગવાનમાં અખંડ વૃિ� રાખે તેની વાત કહી છે. અને જ ેએવો બિળયો
ન હોય તેને તો સ�સંગની ધમ�મયા�દામાં રહેવું અને સંત ને ભગવાન તેનો જ ેપોતાને આશરો છે તેનું બળ રાખવું જ,ે
‘ભગવાન તો અધમઉ�ારણ ને પિતતપાવન છે, તે મને સા�ાત્ મ�યા છે.” પછી એવા �ી�મહારાજના વચન
સાંભળીને સવ� હિરજન અિતશય રા� થયા.

5. 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
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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.”

6. 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.”

7. ગઢડા મ�ય ૩૬ ( para.3)

એવી રીતે ભગવાનના �વ�પમાં અખંડ વૃિ� રાખવાની વાત કરીને પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ સંસારને
િવષે ‘માયા-માયા’ કહે છે, તે માયાનું �પ અમે જોઈ લીધું છે જ,ે ‘ભગવાન િવના બીજ ેઠેકાણે જ ેહેત રહે છે, તે જ
માયા છે.’ અને આ �વને પોતાનો જ ેદેહ ને દેહના સગાંસંબંધી ને દેહનું ભરણપોષણ કરનારો એટલાંને િવષે તો જવેું
પંચિવષયમાં �વને અિતશય હેત છે તે થકી પણ િવશેષ હેત છે. માટે જનેે દેહ ને દેહના સગાંસંબંધી ને દેહના
ભરણપોષણ કરનારા એમાંથી �નેહ તૂ�ો, તે પુ�ષ ભગવાનની માયાને તરી ર�ો છે. અને જ ેપુ�ષને ભગવાન િવના
બી�માંથી હેત તૂટે છે તેને ભગવાનને િવષે હેત થાય છે. અને �ાર ેભગવાનને િવષે હેત થયું �યાર ેતેની ભગવાનમાં
અખંડ વૃિ� રહે છે. અને �ાર ેભગવાનમાં અખંડ વૃિ� રહી, �યાર ેતેને બીજંુ કાંઈ કરવું ર�ું નથી, તે તો કૃતાથ� થયો
છે.”

8. ગઢડા અં�ય ૧૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીમદ્ ભાગવતમાં જવેું ભરત�નું આ�યાન ચમ�કારી છે, તેવી તો કોઈ કથા ચમ�કારી
નથી. કેમ જ,ે ભરત� તો ઋષભદેવ ભગવાનના પુ� હતા. ને ભગવાનને અથ� સમ� પૃ�વીનું રા� �યાગ કરીને વનમાં
ગયા હતા. અને �યાં ભગવાનનું ભજન કરતા થકા મૃગલીના બ�ચાને િવષે પોતાને હેત થયું, �યાર ેતે મૃગને આકારે
પોતાના મનની વૃિ� થઈ ગઈ. પછી એવા મોટા હતા તો પણ તે પાપે કરીને મૃગનો અવતાર આ�યો. માટે અનંત
�કારના પાપ છે પણ તે સવ� પાપ થકી ભગવાનના ભ�ને ભગવાન િવના બીજ ેઠેકાણે જ ેહેત કરવું તે અિત મોટંુ પાપ
છે. માટે જ ેસમજુ હોય ને તે જો એ ભરત�ની વાત િવચાર ેતો અંતરમાં અિત બીક લાગે જ,ે ‘રખે ભગવાન િવના બીજે
ઠેકાણે હેત થઈ �ય !’ એવી રીતની અિતશય બીક લાગે. અને ભરત� �ાર ેમૃગના દેહનો �યાગ કરીને �ા�ણને ઘેર
અવતયા�, �યાર ેભગવાન િવના બીજ ેઠેકાણે હેત થઈ �ય તેની બીકે કરીને સંસારના �યવહારમાં િચ� દીધું જ નિહ ને
�ણીને ગાંડાની પેઠે વ�યા� અને જ ે�કાર ેભગવાનમાં અખંડ વૃિ� રહે તેમ જ રહેતા હવા.” એટલી વાત કરીને
�ી�મહારાજ ઠાકોર�ની આરતી થઈ �યાં પધાયા�.

(કુલ: 16)


