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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. સારંગપુર ૬ ( para.4)

“હવે આ �વના દેહને િવષે પણ ચાર વાણી કહીએ તે સાંભળો જ,ે એના એ પુ�ષો�મ ભગવાન તે �વને િવષે
અંતયા�મી�પે કરીને ર�ા છે, ને એ �વની જ ે�ણ અવ�થા તેને િવષે �વતં� થકા અનુ�યૂત છે, એવા જ ેભગવાન તે જ
�વના ક�યાણને અથ� પૃ�વીને િવષે અવતાર ધાર ેછે �યાર ેએ �વ જ ેતે, તે ભગવાનના �વ�પનું જ ે�િતપાદન કરે
તથા તે ભગવાનનાં જ ેધામ, ગુણ અને ઐ�ય� તેનું �િતપાદન કર ેતથા તેના ચિર�નું વણ�ન કર ેતથા આ�ા
અના�ાનો િવવેક કરી દેખાડે તથા �વ, ઈ�ર, માયા, ��, પર�� તેના ભેદને પૃથક્ પૃથક્ કહી દેખાડે, એવી જે
વાણી તેને પરાવાણી કહીએ. અને જ ેમાિયક પદાથ� તથા િવષય તેમને િવવેકે સિહત યથાથ�પણે કહી દેખાડે, તેને
વૈખરી વાણી કહીએ. અને પદાથ�ને ને િવષયને �ાંિતએ સિહત અયથાથ�પણે કહી દેખાડે, તેને મ�યમા વાણી કહીએ.
અને એ પદાથ�ને ને િવષયને અંધધંધ સરખું કહી દેખાડે ને કાંઈ સમ�ામાં ન આવે તેને પ�યંતી વાણી કહીએ. એવી
રીતે �વની ��ત અવ�થાને િવષે એ ચાર વાણીનું �પ સમ�ામાં આવે છે. અને �વ�� ને સુષુિ�ને િવષે તો કોઈક
સમાિધવાળાને એ ચાર વાણીનાં �પ સમ�ામાં આવે, પણ બી�ને સમ�ામાં આવતા નથી.”

2. સારંગપુર ૧૪ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ ેફરીને �� પૂ�ો જ,ે “�થૂળ શરીર તે કેટલા ત�વનું છે ? અને સૂ�મ શરીર તે કેટલા ત�વનું છે ?
અને �થૂળદેહમાં ને સૂ�મ દેહમાં બરોબર ત�વ છે કે કાંઈ ઓછાં અિધક છે ? એ બે શરીરનું �પ કરો.” પછી
�વયં�કાશાનંદ �વામીએ એ ��નો ઉ�ર કરવા માં�યો પણ થયો નિહ. પછી સવ� મુિન બો�યા જ,ે “હે મહારાજ!
એનો ઉ�ર તમે કૃપા કરીને કરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�થૂળ દેહ છે તે તો પૃ�વી આિદ પંચ મહાભૂત નામે
જ ેપાંચ ત�વ તેનું છે, અને સૂ�મ દેહ છે તે તો પાંચ �ાનેિ��યો, પાંચ કમ�િ��યો, પંચ �ાણ અને ચાર અંતઃકરણ એ નામે
જ ેઓગણીસ ત�વ તેનું છે. અને તે �થૂળ દેહને િવષે પણ �ાર ેસૂ�મ દેહ અનુ�યૂતપણે વત� છે �યાર ેજ સવ� િ�યા
યથાથ�પણે થાય છે, પણ તે િવના થતી નથી. કેમ જ,ે કાન, ને� આિદક જ ેઇિ��યોના ગોલક, તેમણે યુ� એવો જે
�થૂળદેહ તેને િવષે તે તે ઇિ��યાિદકે યુ� એવો જ ેસૂ�મ દેહ, તે ભળે છે, તેણે કરીને તે તે ઇિ��યોના િવષયનું �હણ
થાય છે. પણ કેવળ �થૂળ દેહના ગોલકે કરીને થતું નથી. તે માટે પંચ ત�વનું જ ે�થૂળ દેહ તેને િવષે ઓગણીસ ત�વનું જે
સૂ�મદેહ તે અનુ�યૂતપણે ર�ું છે, તે સા� �થૂળ દેહને િવષે પણ ચોિવશ ત�વ છે. અને તેમ જ સૂ�મદેહને િવષે પણ પંચ
ત�વનું જ ે�થૂળદેહ તે એક�વપણે વત� છે �યાર ેજ સૂ�મદેહના ભોગ િસ� થાય છે. અને સૂ�મદેહ ઓગણીસ ત�વનું છે
તેને િવષે પંચત�વનું �થૂળ દેહ ભળે છે, માટે સૂ�મદેહ પણ ચોિવશ ત�વનું છે. અને જો સૂ�મ દેહમાં �થૂળ દેહ છે તો
સૂ�મ દેહમાં �ીનો સંગ કર ેછે તેનો �થૂળ દેહમાં વીય�પાત થઈ �ય છે. માટે �થૂળ દેહને સૂ�મ દેહની ��ત અવ�થાને
િવષે ને �વ�� અવ�થાને િવષે એકતા છે.”

3. લોયા ૧ ( para.9)

�યાર પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “સંપૂણ� સ�સંગ થયો તે કેને કહીએ ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“એક તો અિતશય �ઢ આ�િન�ા હોય અને તે પોતાના આ�ાને દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણથી અિતશય અસંગી માને;
અને એ દેહ-ઇિ��યાિદકની િ�યાઓ તે પોતાને િવષે ન માને તો પણ પંચ વત�માનના િનયમમાં લેશમા� ફેર પડવા દે
નિહ. અને પોતે ���વ�પે વત� તો પણ પર�� જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેનું દાસપણું મૂકે નિહ, �વામી-સેવકપણે
કરીને ભગવાનની �ઢ ઉપાસના કર.ે અને ��ય� મૂિત� જ ેભગવાન તેને આકાશની પેઠે અિતશય અસંગી સમજ,ે જમે
આકાશ છે તે ચાર ભૂતમાં અનુ�યૂતપણે �યાપીને ર�ો છે અને ચાર ભૂતની જ ેિ�યા તે આકાશને િવષે થાય છે તો પણ
આકાશને એ પૃ�વી આિદક ચાર ભૂતના િવકાર અડતા નથી, તેમ ��ય� જ ે�ીકૃ�ણનારાયણ તે શુભ-અશુભ સવ�
િ�યાને કતા� થકા આકાશની પેઠે િનલ�પ છે એમ �ણે; અને તે ભગવાનનાં જ ેઅસં�યાત ઐ�ય� છે તેને સમજ ેજ,ે ‘આ
ભગવાન �વોના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા જણાય છે તો પણ એ અનંતકોિટ ��ાંડના કતા� હતા� છે અને ગોલોક,
વૈકંુઠ, �ેત�ીપ, ��પુર ઈ�યાિદક જ ેધામ તે સવ�ના �વામી છે અને અનંતકોિટ એવા જ ેઅ�ર�પ મુ� તે સવ�ના
�વામી છે;’ એવો ભગવાનનો મિહમા �ણીને તે ભગવાનને િવષે �વણાિદક ભિ�ને �ઢ કરીને રાખે અને તે
ભગવાનના ભ�ની સેવા-ચાકરી કર.ે એવી રીતે જ ેવત� તેનો સંપૂણ� સ�સંગ કહીએ.”
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