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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૨૪ ( para.2)

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.”

2. ગઢડા �થમ ૨૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ કૃપા કરીને બો�યા જ,ે “�વધમ� યુ� એવો જ ેભગવાનનો ભ� તેના અંતરને િવષે તો પોતાનું
યથાથ� પૂણ�કામપણું મનાતું નથી અને તે પૂણ�કામપણું તો આ�િન�ા ને ભગવાનના માહા��યનું �ાન તેણે કરીને જ
થાય છે, અને એ બેમાં જટેલી �યૂનતા રહે છે તેટલી પૂણ�કામપણામાં �યૂનતા રહે છે, માટે એ બે વાનાં તો ભગવાનના
ભ�ને �ઢપણે સાધવાં, અને એ બે માં જટેલી ખામી રહે તેટલી તો સમાિધમાં પણ નડે છે. અને હમણાં અમે એક
હિરભ�ને સમાિધ કરાવી હતી તે તેને તજે અિતશય દેખાણું; તે તજેને જોઇને ચીસ પાડવા માંડી ને ક�ું જ,ે ‘હંુ બળું
છંુ’ માટે સમાિધવાળાને પણ આ��ાનનું જ�ર કામ પડે છે. અને પોતાનું �વ�પ આ�ા ન �ણે ને દેહને માને, તો
તેને ઘણી કા�યપ રહી �ય છે અને અમે તે હિરભ�ને સમ��યું જ,ે ‘તા�ં �વ�પ તો આ�ા છે, દેહ નથી; ને આ
લાડકીબાઇ નામ અને ભાટનો દેહ તે તું નથી અને અછે�, અભે� એવો જ ેઆ�ા, તે તા�ં �વ�પ છે.’ પછી અમે તેને
સમાિધ કરાવીને ક�ું જ,ે ‘ગણપિતને �થાનકે ચાર પાંખડીનું કમળ છે �યાં જઈને તા�ં �વ�પ જો.’ અને �ારે
સમાિધવાળો ગણપિતને �થાનકે �ય છે �યાર ે�યાં નાદ સંભળાય છે ને �કાશ દેખાય છે; અને તેથી પર ��ાના
�થાનકને િવષે �ય છે �યાર ેતેથી નાદ પણ ઘણો સંભળાય છે ને �કાશ પણ તેથી અિતશય ઘણો દેખાય છે, અને તેથી
પર િવ�ણુને �થાનકે �ય છે �યાર ેતેથી અિતશય નાદ સંભળાય છે; ને તેથી તજે પણ અિતશય દેખાય છે. એવી રીતે
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જમે જમે ઊંચા ઊંચા �થાનકને િવષે �ય છે તેમ તેમ વધુ નાદ સંભળાય છે ને વધુ વધુ �કાશ દેખાય છે. અને એવી
રીતે સમાિધમાં અિતશય તજે દેખાય છે અને અિતશય નાદ થાય છે અને કડાકા અિતશય થાય છે, તે ગમે તેવો
ધીરજવાન હોય તો પણ કાયરપણું આવી �ય છે. જો અજુ�ન ભગવાનના અંશ હતા અને મહા શૂરવીર હતા, તો પણ
ભગવાનનું િવ��પ જોવાને સમથ� થયા નિહ, માટે એમ બો�યા જ,ે ‘હે મહારાજ ! આ �પ જોવાને હંુ સમથ� નથી,
માટે તમા�ં જવેું �થમ �પ હતું તેવું તમા�ં દશ�ન કરાવો.’ એવી રીતે એવા સમથ�ને પણ સમાિધને િવષે �ાર ે��ાંડ
ફાટી �ય એવા કડાકા થાય છે અને જમે સમુ� મયા�દા મેલે એવા તજેના સમૂહ દેખાય છે �યાર ેધીરજ રહેતી નથી; તે
સા� દેહ થકી પોતાનું �વ�પ જુદંુ સમજવું જોઈએ. અને એવી જ ેસમાિધ થાય છે તેના બે ભેદ છે; એક તો �ાણાયામે
કરીને �ાણનો િનરોધ થાય છે તે ભેળો િચ�નો પણ િનરોધ થાય છે અને બીજો �કાર એ છે જ,ે િચ�ને િનરોધે કરીને
�ાણનો િનરોધ થાય છે. તે િચ�નો િનરોધ �ાર ેથાય છે ? તો �ાર ેસવ� ઠેકાણેથી વૃિ� તૂટીને એક ભગવાનને િવષે
વૃિ� જોડાય, અને તે ભગવાનને િવષે વૃિ� �ાર ેજોડાય ? તો �ાર ેસવ� ઠેકાણેથી વાસના તૂટીને એક ભગવાનના
�વ�પની વાસના થાય, �યાર ેતે વૃિ� કોઈની હઠાવી ભગવાનના �વ�પમાંથી પાછી હઠે નિહ. જમે કોઈ કૂવો હોય ને
તે ઉપર વીશ કોશ ફરતા હોય ને તેનો �વાહ જુદો જુદો ચાલતો હોય �યાર ેતે �વાહમાં જોર હોય નિહ અને તે વીશે
કોશનો �વાહ ભેળો કરીએ તો નદીના જવેો અિતશય બળવાન �વાહ થાય, તે કોઈનો હઠા�યો પાછો હઠે નિહ; તેમ
જનેી વૃિ� િનવા�સિનક થાય છે �યાર ેતેનું િચ� છે તે ભગવાનના �વ�પમાં જોડાય છે. અને જનેા િચ�માં સંસારના
સુખની વાસના હોય તેને તો �ો� ઇિ��ય �ાર ેઅનંત �તના જ ેશ�દ તેને િવષે જુદી જુદી વૃિ� ફેલાય �ય છે, તેમ જ
�વચા ઇિ��ય �ાર ેહ�રો �તના જ ે�પશ� તેને િવષે જુદી જુદી વૃિ� ફેલાઈ �ય છે, તેમ જ ને� ઇિ��યની વૃિ� તે
હ�રો �તના જ ે�પ તેને િવષે ફેલાઈ �ય છે, તેમ જ રસના ઇિ��યની વૃિ� તે હ�રો �તના જ ેરસ તેમાં ફેલાઈ
�ય છે, તેમ જ નાિસકા ઇિ��યની વૃિ� તે અનંત �તના જ ેગંધ તેમાં ફેલાઈ �ય છે, તેમ જ કમ� ઇિ��યોની વૃિ�યો
પણ પોતપોતાના િવષયને િવષે હ�રો �કાર ેફેલાઈ �ય છે; એવી રીતે દશે ઇિ��યો �ાર ેએનું અંતઃકરણ છે તે હ�રો
�કાર ેફેલાઈ ગયું છે. તે �ાર ેિચ� તે ભગવાનનું િચંતવન કર ેઅને મન તે ભગવાનનો જ ઘાટ ઘડે અને બુિ� તે
ભગવાનના �વ�પનો જ િન�ય કર ેઅને અહંકાર તે ‘હંુ આ�ા છંુ ને ભગવાનનો ભ� છંુ,’ એવું જ અિભમાન ધર,ે
�યાર ેએની એક વાસના થઈ �ણવી.

3. ગઢડા �થમ ૫૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કીત�ન રાખો અને ઘડીક ��-ઉ�ર કરીએ,” એમ કહીને વળી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�યો હંુ �� પૂછંુ છંુ જ,ે “�ીકૃ�ણ ભગવાને ગીતામાં ચાર �કારના ભ� ક�ા છે તેમાં �ાનીને અિધક ક�ો છે અને
ચારનેે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય તો સરખો છે માટે �ાની તે કેવી રીતે િવશેષ છે ?” પછી એ ��નો ઉ�ર મુિનએ
કરવા માં�યો પણ થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાની છે તે તો ���વ�પે વત� છે અને ભગવાનનો
મિહમા યથાથ�પણે �ણે છે, માટે એને ભગવાનના �વ�પ િવના બી� મનમાં કાંઈ કામના રહેતી નથી અને બી� જે
�ણ �કારના ભ� છે તેને ભગવાનનો િન�ય તો છે તો પણ ભગવાનનો મિહમા યથાથ�પણે �ણતા નથી, તે માટે
એને ભગવાન િવના બી� કામના રહી �ય છે તે માટે �ાનીને બરોબર થતા નથી. તે સા� ભગવાનના ભ�ને
ભગવાન િવના બી� કોઈ �તની કામના રહે એ મોટી ખોટ છે. અને જનેે કોઈ �તની વાસના ન હોય અને તી�
વૈરા�યવાન હોય અને જો તે વૈરા�યને યોગે અહંકાર ેયુ� વત� તો એ પણ એને િવષે મોટી ખોટ છે અથવા અ�યંત
આ��ાનનું બળ હોય અથવા ભગવાનને િવષે �ઢ ભિ�નું બળ હોય અને તેના માનને યોગે કરીને જો ગરીબ
હિરભ�ને નમાય નિહ અથવા તેની આગળ દીનવચન બોલાય નિહ તો એ પણ એને િવષે મોટી ખોટ છે. તે ખો�ે
કરીને એ હિરભ�નું અંગ વૃિ�ને ન પામે. જમે સલાટ કૂવો ખોદતો હોય અને જો હેઠે પાણો પોલો બોલે તો સલાટ
એમ કહે જ,ે ‘પાણી ઘણું થશે’ અને જો ઉપરથી રણકતો હોય ને માંહી કાપે �યાર ેઅિ�� ઝર ેતો સલાટ એમ કહે જ,ે
‘કૂવામાં પાણી થશે તો અધા� કોશનું કે પા કોશનું થશે પણ વધુ નિહ થાય.’ તેમ �ાન, વૈરા�ય અને ભિ� તેના માનમાં
જ ેઅટંટ રહે તો એ મોટો કહેવાય, પણ જવેું અધા� કોશનું કે પા કોશનું પાણી થયું એવો મોટો થાય, પણ જવેા િનમા�ની
ભ�માં મોટા ગુણ આવે તેવા મોટા ગુણ એમાં ન આવે. માટે જનેે ભગવાનને �સ� કરવા હોય તેને �ાન, વૈરા�ય,
ભિ� તથા બી� કોઈ �ે� ગુણ હોય તેને અિભમાન◌ ેકરીને અટંટ થવું નિહ, તો એ પુ�ષના �દયને િવષે �કટ
�માણ એવા જ ે�ીકૃ�ણનારાયણ તે �સ� થઈને િનવાસ કરીને રહે છે.”

4. ગઢડા �થમ ૫૬ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! �ાન, વૈરા�ય, ભિ� તથા બી� જ ેશુભ ગુણ તેને યોગે કરીને માન
આવે તે માનને કયા ઉપાયે કરીને ટાળવું ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભ�નું માહા��ય �ણીને
પોતે દેહે કરીને તેમને નમ�કાર કર ેતથા તેમની સેવા ચાકરી કર,ે અને જો હૈયામાં માનનો સંક�પ થાય તો તેને ઓળખે
ને િવચારનું બળ રાખે તો માન ટળી �ય. અને અિતશય �ેમલ�ણા ભિ� હોય અને તે ભિ�એ કરીને ભગવાન તેને



8/5/2019 અિભમાન

localhost/save%5d/અિભમાન.php 3/6

વશ વત�તા હોય અને જો તે ભિ�નું ભ�ના �દયમાં માન આવે તોય પણ એને અિત ખોટ છે. અને આ��ાનનું
માન હોય અથવા વૈરા�યનું માન હોય પણ તે અિભમાન તો દેહા�બુિ�ને જ �ઢ કરાવે, માટે ભગવાનના ભ� હોય
તેને કોઈ �કાર ેઅિભમાન રાખવું નિહ, એ જ ભગવાનને રા� કયા�નો ઉપાય છે. અને અંત��િ�વાળા જ ેભગવાનના
ભ� હોય તે જો તપાસીને પોતાના �દય સામું જુવે તો �ાર ેલગાર ેમાન આવતું હશે �યાર ે�દયમાં રહી જે
ભગવાનની મૂિત� તેની નજર કરડી દેખાતી હશે અને �ાર ેિનમા�નીપણે વતા�તું હશે �યાર ેપોતાના �દયમાં રહી જે
ભગવાનની મૂિત� તેની �િ� અિત �સ� જણાતી હશે; માટે ભગવાનનો ભ� હોય તેને િવચારનું બળ રાખીને કોઈ
�કારનું માન ઉદય થવા દેવું નિહ. અને જો માન સિહત �ાન, વૈરા�ય, ભિ� હોય તો જમે સોનું હોય અને તેમાં ભેગ
ભળે �યાર ેતે સોનું પનરવલું કહેવાય અને તેથી વધતો ભેગ ભળે તો બારવલું કહેવાય અને તેથી વધતો ભેગ ભળે તો
આઠવલું કહેવાય, તેમ એ ભ�ને �ાન, વૈરા�ય, ભિ�માં જમે જમે અહંકારનો ભેગ ભળતો આવે તેમ તેમ એ �ણે
ઓછાં થતા �ય છે,

5. ગઢડા �થમ ૬૨ ( para.9)

પછી િનિવ�કારાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િન�ય હોય તોય પણ �ડા ગુણ તો આવતા નથી અને માન ને ઈ�યા� તો
િદવસે-િદવસે વધતાં �ય છે, તેનું શું કારણ હશે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન પાસે એક અમૃત લાવીએ
અને િશંગિડયો વછનાગ લાવીએ અને દૂધપાક ને સાકર લાવીએ અને અફીણ લાવીએ, અને તે સવ�ને ભગવાનના
થાળમાં ધરીએ, તો પણ જનેો જવેો ગુણ હોય તેનો તેવો ને તેવો જ રહે પણ પલટાઈ �ય નિહ, તેમ જ ે�વ આસુરી
અને અિત કુપા� હોય તે ભગવાનને સમીપે આવે તોય પણ પોતાના �વભાવને મૂકે નિહ. પછી એ કોઈક ગરીબ
હિરભ�નો �ોહ કર ેતેણે કરીને એનું ભૂંડંુ થાય. શા માટે જ,ે ભગવાન સવ�માં અંતયા�મી�પે કરીને ર�ા છે; તે પોતાની
ઈ�છા આવે �યાં તેટલી સામથ� જણાવે છે. માટે તે ભ�ને અપમાને કરીને તે ભગવાનનું અપમાન થાય છે, �યાર ેતે
અપમાનના કરનારાનું અિતશય ભૂંડંુ થઈ �ય છે, જમે િહર��કિશપુ હતો તેણે િ�લોકીને પોતાને વશ કરી રાખી હતી
એવો બળવાન હતો પણ તેણે જો ��ાદ�નો �ોહ કય� તો ભગવાને �તંભમાંથી નૃિસંહ�પે �ગટ થઈને તે
િહર��કિશપુનો નાશ કરી ના�યો, એમ િવચારીને ભગવાનના ભ� હોય તેને અિતશય ગરીબપણું પકડવું પણ કોઈનું
અપમાન કરવું નિહ. કાં જ,ે ભગવાન તો ગરીબના અંતરને િવષે પણ િવરાજમાન ર�ા છે તે એ ગરીબના અપમાનના
કરતલનું ભૂંડંુ કરી નાખે છે. એવું �ણીને કોઈ અ�પ �વને પણ દુઃખવવો નિહ અને જો અહંકારને વશ થઈને જનેે તેને
દુઃખવતો ફર ેતો ગવ�ગજંન એવા જ ેભગવાન તે અંતયા�મી�પે સવ�માં �યાપક છે તે ખમી શકે નિહ. પછી ગમે તે �ારે
�કટ થઈને એ અિભમાન◌ી પુ�ષના અિભમાનને સારી પેઠે નાશ કર ેછે, તે માટે તે ભગવાનથી ડરીને જ ેસાધુ હોય તેને
લેશમા� અિભમાન રાખવું નિહ અને એક કીડી જવેા �વને પણ દુઃખવવો નિહ એજ િનમા�ની સાધુનો ધમ� છે.”

6. ગઢડા �થમ ૬૫ ( para.3)

પછી પરમાનંદ �વામીએ �વયં�કાશાનંદ �વામીને �� પૂ�ો જ,ે “સુષુ�ણા નાડી તે દેહને માંિહલી કોર ેકેમ રહી છે
અને દેહથી બહાર કેમ રહી છે ?” �યાર ેએ ��નો ઉ�ર �વયં�કાશાનંદ �વામીએ કરવા માં�યો પણ થયો નિહ, પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ ��ાંડમાં જટેલું કારખાનું છે, તેટલું જ આ િપંડમાં પણ છે. તે િપંડમાં અ�પ છે ને
��ાંડમાં મહત્ છે. અને જવેો આ િપંડનો આકાર છે તેવો જ ��ાંડનો આકાર છે અને જમે ��ાંડમાં નદીઓ છે તેમ
િપંડમાં નાડીઓ છે અને જમે ��ાંડમાં સમુ� છે તેમ િપંડમાં કુિ�ને િવષે જળ છે, અને જમે �યાં ચં�, સૂય� છે તેમ
િપંડમાં ઈડા, િપંગલા નાડીને િવષે ચં�-સૂય� છે ઈ�યાિદક સામ�ી જમે ��ાંડમાં છે તેમ િપંડમાં છે. અને આ િપંડમાં જે
ઇિ��યોની નાડીઓ છે તેની ��ાંડ સાથે એકતા છે. તે િજ�ાના અંતને પામે �યાર ેવ�ણદેવને પમાય છે અને વાક્
ઇિ��યના અંતને પામે �યાર ેઅિ��દેવને પામે છે, અને �વચાના અંતને પામે �યાર ેવાયુદેવને પામે છે, અને િશ�ના
અંતને પામે �યાર ે��પિતને પામે છે અને હાથના અંતને પામે �યાર ેઈ��ને પામે છે, અને તેમજ �દયને િવષે રહી જે
સુષુ�ણા નાડી તેનું અંત જ ે��રં� તેને �ાર ેપામે �યાર ેિશશુમાર ચ�ને િવષે રહી જ ેવૈ�ાનર નામે અિ��
અિભમાન◌ી દેવતા તેને પામે છે. �યાર ે��રં�થી લઈને �કૃિતપુ�ષ સુધી એક તજેનો માગ� સળંગ ર�ો છે તેને દેખે છે.
તે તજેના માગ�ને સુષુ�ણા કહીએ. એવી રીતે સુષુ�ણા નાડી િપંડમાં ને ��ાંડમાં રહી છે.”

7. ગઢડા �થમ ૭૨ ( para.6)

પછી વળી કાકાભાઈએ પૂ�ું જ,ે “ઉ�મ, મ�યમ અને કિન� એ �ણ �કારના જ ેભગવાનના ભ� તેના શા લ�ણ છે
?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભ� પોતાને દેહ થકી જુદો જ ેઆ�ા તે �પ માને અને દેહના ગુણ જ ેજડ,
દુઃખ, િમ�યા, અપિવ�પણું ઈ�યાિદક છે તે આ�ાને િવષે માને નિહ અને અછે�, અભે�, અિવનાશી ઈ�યાિદક જે
આ�ાના ગુણ તે દેહને િવષે માને નિહ અને પોતાના શરીરને િવષે ર�ો જ ે�વા�ા તેને દેખે અને તે આ�ાને િવષે
ર�ા જ ેપરમા�ા તેને પણ દેખે અને બી�ના દેહમાં જ ેઆ�ા ર�ો છે તેને પણ દેખે; અને એવો સમથ� થયો છે તો
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પણ એ આ�દશ�ન થકી ભગવાન અને ભગવાનના સંત તેને અિધક �ણે છે પણ પોતાને આ�દશ�ન થયું છે તેનું
અિભમાન લેશમા� ન હોય, એવા જનેા લ�ણ છે તે ઉ�મ ભ� કહેવાય. હવે જનેે ભગવાનનો િન�ય હોય અને
આ�િન�ા પણ હોય તો પણ ભગવાનના ભ� ઉપર ઈ�યા� આવે અને જો ભગવાન એનું અપમાન કર ેતો ભગવાન
ઉપર પણ ઈ�યા� આવે જ,ે ‘મોટા થઈને વગર વાંકે આમ શીદ કરતા હશે’ એવા લ�ણ હોય તેને મ�યમ ભ� �ણવો
અને ભગવાનનો િન�ય તો હોય પણ આ�િન�ા ન હોય અને ભગવાનને િવષે �ીિત હોય અને જગતના �યવહારને
િવષે પણ �ીિત હોય અને સાંસાિરક �યવહારને િવષે હષ� શોકને પામતો હોય તેને કિન� ભ� �ણવો.”

8. સારંગપુર ૬ ( para.2)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “એક એક અવ�થાને િવષે બી� બે બે અવ�થાઓ કેમ રહી છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ �વા�ા જ ેતે જનેે િવષે રહીને િવષયભોગને ભોગવે છે તેને અવ�થા કહીએ. તે
અવ�થા ��ત, �વ�� અને સુષુિ� એ �ણ �કારની છે. જ ે��ત અવ�થા છે તે વૈરાજપુ�ષની જ ેિ�થિત અવ�થા તેનું
કાય� છે ને સ�વગુણા�ક છે ને ને� �થાનકને િવષે રહી છે. એવી જ ે��ત અવ�થા તેને િવષે િવ�ાિભમાની નામે જે
આ �વા�ા તે જ ેતે �થૂળદેહના અિભમાન◌ ેસિહત થકો દસ ઇિ��યો ને ચાર અંતઃકરણે કરીને િવવેકે સિહત
યથાથ�પણે પોતાનાં પૂવ�કમ�ને અનુસાર ેબા� શ�દાિદક પંચિવષયના ભોગને ભોગવે છે, તેને સ�વગુણ �ધાન એવી
��ત અવ�થા કહીએ. અને એ ��તને િવષે જો એ �વા�ા �ાંિતએ કરીને અયથાથ�પણે બા� િવષય ભોગને
ભોગવે છે, તો તેને ��તને િવષે �વ�� કહીએ. અને એ �વા�ા જ ેતે ��તને િવષે શોક તથા �માિદકે કરીને િવવેકે
રિહત થકો જો બા� િવષય ભોગને ભોગવે છે, તો તેને ��તને િવષે સુષુિ� કહીએ. અને જ ે�વ�� અવ�થા છે તે
િહર��ગભ�ની જ ેઉ�પિ� અવ�થા તેનું કાય� છે ને રજોગુણા�ક છે ને કંઠ �થાનકને િવષે રહી છે એવી જ ે�વ��
અવ�થા તેને િવષે તજૈસાિભમાની નામે જ ે�વા�ા તે સૂ�મદેહના અિભમાન◌ ેસિહત ર�ો થકો ઇિ��યો અંતઃકરણે
કરીને પૂવ�કમ�ને અનુસાર ેસુખ દુઃખ�પ વાસનામય ભોગને ભોગવે છે, તેને રજોગુણ�ધાન �વ�� અવ�થા કહીએ. અને
�વ��ને િવષે એ �વા�ા જ ેતે �ાર ે��તની પેઠે જ િવવેકે કરીને �ણતો થકો વાસનામય ભોગને ભોગવે છે, �યારે
તેને �વ��ને િવષે ��ત અવ�થા કહીએ. અને એ �વ��ને િવષે જણાણા જ ેવાસનામય ભોગ તેમને એ �વા�ા જ ેતે
ભોગવતો થકો પણ જો જડપણે કરીને ન �ણે તો તેને �વ��ને િવષે સુષુિ� કહીએ. અને જ ેસુષુિ� અવ�થા છે તે
ઈ�રની જ ે�લય અવ�થા તેનું કાય� છે ને તમોગુણા�ક છે ને �દય �થાનકને િવષે રહી છે. એવી જ ેસુષુિ� અવ�થા તે
�ાર ેએ �વને આવે છે �યાર ેઇિ��યો અંતઃકરણની જ ેવૃિ�ઓ તથા િવષયભોગની વાસના તથા �ાતાપણું ને
કતા�પણું એ સવ� કારણ દેહને િવષે લીન થઈ �ય છે. અને તે કારણ દેહનો અિભમાન◌ી જ ે�ા� નામે �વા�ા, તેનું
�ધાનપુ�ષ�પ સગુણ��ના સુખલેશને િવષે અિતશય લીનપણું થઈ �ય છે તેને તમોગુણ�ધાન સુષુિ� અવ�થા
કહીએ અને એ સુષુિ�ને િવષે કમ� સં�કાર ેકરીને કતા�વૃિ�નું જ ેઉ�પ� થવું તેને સુષુિ�ને િવષે �વ�� કહીએ અને ��ત
ને �વ��ને િવષે જ ેપીડા તેના તાપ થકી વળી તે સુષુિ�ના સુખને િવષે �વેશ કરતી જ ેકતા�વૃિ� તેના �િતલોમપણાનું
જ ે�ાન તેને સુષુિ�ને િવષે ��ત કહીએ. એવી રીતે એક એક અવ�થાને િવષે બી� બે બે અવ�થાઓ રહી છે અને
એ જ ેઅવ�થાના ભેદ તેનું જ ે�ાન તે �વા�ાને જ ેવતે થાય છે અને વળી તે તે અવ�થાને િવષે એ �વને કમા�નુસારે
જ ેફળના પમાડનારા છે તેને તુય� પદ કહે છે, અંતયા�મી કહે છે, ��ા કહે છે. �� કહે છે, પર�� કહે છે.”

9. સારંગપુર ૧૨ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “દેહની ને આ�ાની નોખી િવિ� સમ�ણી હોય તોય પણ તે િવિ�ને ભૂલીને
પાછો દેહાિભમાની કેમ થાય છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “દેહ આ�ાની િવિ� એકવાર ચોખી સમ�ણી
હોય તો પછી ભુલાય નિહ; અને એમ માને જ,ે ‘હંુ દેહ છંુ,’ તો પણ દેહ પોતાનું �પ મનાય જ નિહ,’ અને ભગવાનનો
િન�ય પણ જો એકવાર �ઢ થયો હોય તો પાછો ટાળે તો પણ ટળે નિહ. અને એમ જણાય છે જ,ે આ�બુિ� મટીને
દેહબુિ� આવી �ય છે; એ તો ખોટો ખોટો મનમાં �મ પડે છે, પણ દેહાિભમાન તો આવતું જ નથી. અને એવો જે
પિરપ� �ાની તેને તો આ�ાનું જ અિભમાન �ઢ રહે છે ને તે પોતાના આ�ાને ���પ માને છે અને તે ��ને િવષે
પર�� જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે અખંડ િવરાજમાન છે અને તે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય પણ એને અખંડ ને
અખંડ રહે છે.”

10. સારંગપુર ૧૪ ( para.5)

પછી મુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! આ તો જવેું �થૂળ દેહ છે તેવું જ સૂ�મ દેહ થયું; �યાર ેજમે �થૂળ દેહમાં કમ�
લાગે છે તેમજ સૂ�મ દેહમાં લાગે છે કે કાંઈ ફેર છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�થૂળ દેહને િવષે જવેી �ઢ
પોતાપણાની માનીનતા છે તેવી જ જો સૂ�મ દેહને િવષે માનીનતા હોય તો જવેું �થૂળ દેહમાં કમ� લાગે છે તેવું જ સૂ�મ
દેહમાં પણ લાગે. અને જ ેસૂ�મ દેહના કમ�ને અ�પ ક�ા છે, તે તો �વને િહંમત દેવા સા� છે, અને જનેે �થૂળ દેહને િવષે
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તથા સૂ�મ દેહને િવષે અિભમાન નથી, તેને તો �થૂળ દેહનું કમ� પણ લાગતું નથી ને સૂ�મ દેહનું પણ લાગતું નથી. કેમ
જ,ે એ તો કેવળ આ�સ�ા�પે જ વત� છે. માટે એવા જ ેઆ��ાની હોય તેને તો �થૂળદેહ સંબંધી તથા સૂ�મદેહ
સંબંધી કમ� લાગે નિહ, અને તે આ દેહે કરીને અશુભ કમ�ને તો કર ેજ નિહ, અને �ાર�ધાનુસાર ેજ ેસુખ દુઃખ આવે તેને
તો ભોગવે અને ભોગવતો થકો એમ માને જ,ે ‘હંુ એનો ભો�ા નથી, હંુ તો આ�ા છંુ.’ અને જ ેઅ�ાની દેહાિભમાની
હોય તેને તો �થૂળ દેહ અથવા સૂ�મદેહ સંબંધી સવ� કમ� લાગે છે અને તે કમ� �માણે સુખ દુઃખને પણ ભોગવે છે. કેમ જ,ે
જ ેઅ�ાની છે તે જ,ે જ ેિવષયને ભોગવે તે ભોગવતો થકો પોતાને દેહ�પે માનીને એમ માને જ,ે ‘હંુ એ િવષયનો
ભો�ા છંુ.’ પછી �ાર ેઅંત સમો આવે �યાર ેતે અ�ાની �વને તો યમના દૂત દેખાય ને દેહની િવ�મૃિત થઈ �ય ને
મૂ�છા� અવ�થા આવે છે. પછી તે યમના દૂત દેહને મુકાવીને �વને જુદો કર ેછે, �યાર ેએ �વને �ેતનો દેહ બંધાય છે;
પછી તે દેહે કરીને યમપુરીના ક�ને ભોગવે છે. અને �ાની એવો જ ેભગવાનનો ભ� તેને તો અંતકાળે ભગવાન કે
ભગવાના સંત દેખાય છે ને એને પણ દેહની િવ�મૃિત થઈ �ય ને મૂ�છા� અવ�થા આવે છે. પછી એ દેહને મૂકીને જુદો
થાય છે �યાર ેએ ભ�ને ભગવાન ભાગવતી તનું આપે છે ને તે દેહે કરીને એ ભગવાનના ધામને િવષે રહે છે.”

11. ગઢડા મ�ય ૨૨ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેપોતાના વૃ�ાંતની વાતા� કરવા માંડી જ,ે “અમે અમદાવાદમાં �ીનરનારાયણ દેવની �િત�ા કરવા
ગયા હતા, �યાર ેહ�રો માણસનો મેળો ભરાયો હતો. પછી �ાર ે�ીનરનારાયણ દેવની �િત�ા થઈ રહી અને
અમદાવાદના �ા�ણો ચોરાશી જમી ર�ા; પછી અમે સાબદા થઈને ચાલી નીસયા�, તે જતેલપુરમાં જઈને રાત ર�ા.
પછી �યાં જઈને એવો િવચાર કરવા માં�યો જ,ે ‘જટેલાં માણસ દે�યાં છે ને જટેલી �વૃિ� દેખી છે, તેને ટાળી નાખવી.’
પછી તેને િવસાયા�ને અથ� હૈયામાં અિતશય દુઃખ થયું, તેણે કરીને શરીર ેપણ માંદા થઈ ગયા. પછી �યાં થકી ધોળકે
જઈને રાત ર�ા અને ધોળકાના ચા�યા એ ને એ િવચારમાં ગામ કો�યને પાસે ગણેશ ધોળકાની રા��ોમાં જઈને રાત
ર�ા. તે િવચાર એવો કરવા માં�યો જ,ે દેહની �મૃિત ન રહી. પછી િવચારતા િવચારતા સવ� �વૃિ�ને િવસારી મેલી ને
જવેા અમે કાંકરીએ તળાવ ઉતયા� નહોતા ને મેળો પણ ભરાયો નહોતો ને �યાર ેકોઈ �તનો ઘાટ નહોતો, તેવી રીતે
સવ� ઘાટ ટાળી ના�યા. અને �ાર ેલૌિકક ઘાટ મટી ગયા �યાર ેઅંત��િ� રહેવા માંડી. પછી અલૌિકક આ�ય� દેખાવા
માં�યા અને દેવતા સંબંધી જ ેભોગ છે, તે દેખાવા માં�યા ને અનંત �કારના િવમાન ને અનંત �કારની અપછરા ને
અનંત �કારના વ� ને અનંત �કારના અલંકાર તે જમે અહી ંમૃ�યુલોકને િવષે છે, તેમ જ �યાં દેખાવા લા�યા; પણ
અમારા અંતરમાં તો એક ભગવાન િવના બીજંુ કાંઈ ગ�યું નિહ. ને જમે અહીનંા પંચિવષય તે અમને તુ�છ ભા�યા ને
તેમાં અમા�ં મન લોભાયુ નિહ, તેમ જ દેવલોક, ��લોક પય��ત અમા�ં મન �ાંય લોભાયું નિહ; તેને દેખીને દેવતા
સવ� અમારા વખાણ કરવા માં�યા જ,ે ‘તમે ભગવાનના એકાંિતક ભ� ખરા; કેમ જ,ે તમા�ં મન ભગવાનને મૂકીને
�ાંય લોભાતું નથી.’ પછી તેમનાં વચન સાંભળીને અમાર ેહૈયાને િવષે સુધી િહંમત આવી. પછી અમે મનને ક�ું જ,ે
તા�ં જવેું �પ છે, તેવું હંુ �ણું છંુ. જો ભગવાન િવના બી� પદાથ�નો ઘાટ ઘ�યો તો તારા ભૂકા કરી નાંખીશ. તેમ જ
બુિ�ને ક�ું જ,ે ભગવાન િવના બીજો િન�ય કય� તો તારી વાત છે. તેમ જ િચ�ને ક�ું જ,ે ભગવાન િવના બીજંુ
િચંતવન કયુ� તો તારા પણ ભૂકા કરી નાંખીશ તેમ જ અહંકારને ક�ું જ,ે ભગવાનના દાસ�વપણા િવના બીજંુ
અિભમાન ધયુ� તો તારો નાશ કરી નાંખીશ. પછી તો અમાર ેજમે આ લોકના પદાથ�ની અ�યંત િવ�મૃિત થઈ હતી તેમ
જ દેવલોક ��લોકના પદાથ�ની પણ અ�યંત િવ�મૃિત થઈ ગઈ. અને �ાર ેએ સવ� સંક�પ ટળી ગયા �યાર ેસંક�પનો
મંદવાડ હતો તે પણ ટળી ગયો. એવી રીતે ભગવાનનો ભ� હોય તેને વત�વું.” એમ �ી�મહારાજ ેપોતાનું વૃ�ાંત
ભ�જનના ક�યાણને અથ� ક�ું ને પોતે તો સા�ાત્ �ીકૃ�ણ પુ�ષો�મનારાયણ છે.

12. વરતાલ ૧૭ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેબીજો �� પૂ�ો જ,ે “એક �યાગી સંત છે તે તો કેવળ િનવૃિ�માગ�વાળા છે અને તે એમ �ણે છે
જ,ે ‘અમે આ�ા છીએ,’ પણ દેહને પોતાનું �પ માનતા નથી ને તેના દેહની રીિત તો જડ ને ઉ�મ�ના જવેી હોય, અને
તે પુ�ષને �િત, વણ�, આ�મ; તેનું અિભમાન હોય નિહ, ને ખાવું, પીવું, ઊઠવું, બેસવું; તે સવ� ઘેલાના જવેું હોય, પણ
લોકમાં ભળતું આવે તેવું ન હોય. ને એવા જ ે�યાગી હોય તેને કોઈનો સંગ પણ રહે નિહ. જમે વનનું મૃગલું હોય તેની
પેઠે ઉ�મ� થકો એકલો ફરતો રહે ને એને કોઈ રીતનું બંધન પણ થાય નિહ. અને બી� �યાગી સંત છે. તે તો
િનવૃિ�માગ�વાળા છે તો પણ �વૃિ�માગ�માં વત� છે અને જ ે�વૃિ�ને યોગે કરીને કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર,
આશા, તૃ�ણા ઈ�યાિદક દોષ �દયને િવષે �વત� તેવી િ�યાને િવષે �વત� છે, �યાર ેકોઈક �તનો અંતરમાં િવકાર પણ
થઈ આવે છે. માટે એ �યાગીને એ �વૃિ�માગ�માં રહેવું ઘટે કે ન ઘટે? અને વળી એ �વૃિ�માગ�માં રહેતાં થકા કેવી રીતે
િનિવ�કાર રહેવાય ? અને તમે કહેશો જ,ે ‘જો પરમે�રની આ�ાએ કરીને એ �વૃિ�માગ�માં રહે તો બંધન ન થાય.’ તે
ઉપર એ આશંકા છે જ,ે ‘પરમે�રની આ�ાએ કરીને ભાં�ય પીવે તો શું ગાંડો ન થાય ? જ�ર ગાંડો થાય.’ માટે એ
�યાગી કેવી રીતે �વૃિ�માગ�માં રહે તો બંધન ન થાય ? એ �� છે.” પછી િન�યાનંદ �વામીએ ને શુકમુિનએ એનું
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સમાધાન કરવા માં�યું, પણ યથાથ� ઉ�ર થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેકેવળ િનવૃિ�ધમ�વાળા
�યાગી છે ને ઉ�મ�ની પેઠે વત� છે તે તો કેવળ આ�િન�ાવાળા �ણવા. અને વળી જ ેિનવૃિ�ધમ�વાળા �યાગી
ભગવાનની ભિ�એ યુ� છે, તેને તો પરમે�ર ે��ા એવા જ ેિનયમ તેને િવષે રહીને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�
સંબંધી જ ે�વૃિ�માગ� તેને િવષે સાવધાન થઈને જોડાવું. અને એ જ ેભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને અથ�
�વૃિ�માગ�માં જોડાવું એનું નામ જ ભિ� છે. અને એવી �વૃિ�વાળા જ ે�યાગી છે તેની બરોબર િનવૃિ�માગ�વાળો જે
કેવળ આ�િન� �યાગી તે થઈ શકતો નથી. શા માટે જ,ે આ તો �યાગી છે ને િનવૃિ�માગ�વાળા છે તો પણ ભગવાન ને
ભગવાનના ભ�ની સેવાને અથ� �વૃિ�માં �વત� છે. અને એ જ ેભગવાનનો ભ� �યાગી તેને તો પરમે�રના િનયમમાં
રહીને �વૃિ�માગ�ને િવષે રહેવું, પણ પરમે�રના િનયમથી અિધક પણ વત�વું નિહ ને �યૂન પણ રહેવું નિહ, અને કામ,
�ોધ, લોભ, મોહ, આશા, તૃ�ણા, �વાદ; એ આિદક જ ેિવકાર, તેનો �યાગ કરીને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ની
સેવાને અથ� �વૃિ�માગ�ને િવષે વત�વું, તો એને કોઈ �તનું બંધન થાય નિહ. અને કેવળ આ�િન�ાવાળો જ ે�યાગી તે
કરતા તો આ �યાગી અિતશય �ે� છે ને ભગવાનની કૃપાનું પા� છે.”

(કુલ: 17)


