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અસ�પુ�ષ
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "અસ�પુ�ષ" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. લોયા ૧૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજને શુકમુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “�ીમદ્ ભાગવત તથા ભગવદ્ ગીતા એ આિદક જ ેસ�શા� તે થકી
અસ�પુ�ષ જ ેતે કેવી સમજણનું �હણ કર ેછે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર કરીએ છીએ જ,ે
અસ�પુ�ષની એમ સમજણ છે જ,ે આ િવ�ને િવષે �થાવર-જંગમ�પ એવી જ ે�ી-પુ�ષની સવ� આકૃિતઓ, તે જ ેતે
િવરાટ�પ એવા જ ેઆિદપુ�ષ નારાયણ તે થકી માયાએ કરીને ઊપ� છે, માટે એ સવ� આકૃિતઓ તે નારાયણની જ
છે. તે સા� જ ેમુમુ�ુ ક�યાણને ઈ�છતો હોય તેને �થમ પોતાનું મન વશ કરવું. તે મન જ ેતે �ીઓ તથા પુ�ષ�પ એવી
ઉ�મ-નીચ જ ેજ ેઆકૃિતઓ તેને િવષે આસ� થાય, �યાર ેતેને તે જ આકૃિતનું મનને િવષે �યાન કરવું, તો એને સ�
સમાિધ થાય; અને તે આકૃિતને િવષે જો મન દોષને ક�પે, તો તેમાં ��ની ભાવના લાવવી જ,ે ‘સમ� જગત તે ��
છે,’ એમ િવચાર કરીને તે સંક�પને ખોટો કરવો. એવી રીતે જ ેસ�શા�માંથી અનુભવનું �હણ કરવું તે અસ�પુ�ષની
સમજણ છે. અને એમ સમજવું એ એના મનનો અિત દુ� ભાવ છે અને એનું ફળ અંતકાળે ઘોરતમ નરક છે ને સંસૃિત
છે.”

2. લોયા ૧૧ ( para.3)

�યાર ેવળી �ી�મહારાજને શુકમુિનએ �� કય� જ,ે “એ સ�શા� થકી સ�પુ�ષ જ ેતે કેવી સમજણનું �હણ કર ેછે ?
તે કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ સ�શા�ને િવષે જ એ ��નો ઉ�ર કય� છે જ,ે એક પુ�ષો�મનારાયણ
િવના બી� જ ેિશવ-��ાિદક દેવતા તેનું �યાન જ ેમો�ને ઈ�છતો હોય તેને કરવું નિહ અને મનુ�યને િવષે તથા
દેવતાને િવષે જ ેપુ�ષો�મનારાયણની રામકૃ�ણાિદક મૂિત�ઓ તેનું �યાન કરવું અને તેને િવષે પણ જ ેડા�ા છે, તે જ ેતે
�થાનકમાં એ રામકૃ�ણાિદક ભગવાનની મનુ�ય�પ મૂિત�ઓ રહી છે તે �થાનકને િવષે વૈકંુઠ, ગોલોક, �ેત�ીપ, ��પુર
એ લોકની ભાવના કર ેછે અને તે લોકોને િવષે ર�ા જ ેપાષ�દ તેની ભાવના રામકૃ�ણાિદકના પાષ�દ જ ેહનુમાન,
ઉ�વાિદક તેને િવષે કર ેછે, અને કોિટ કોિટ સૂય�, ચં�મા, અિ�� તેના �કાશ જવેી �કાશમાન એવી જ ેતે લોકોને િવષે
રહી પુ�ષો�મનારાયણની િદ�યમૂિત�ઓ તેની ભાવના તે રામકૃ�ણાિદકને િવષે કર ેછે. એવી રીતે જ ેસ�શા� થકી
સમજણનું �હણ કરીને િદ�યભાવે સિહત મનુ�ય�પ ભગવાનની મૂિત�નું �યાન કર ેછે તેને ભગવાનના અવતારની જે
મૂિત�યો તથા તે િવનાના જ ેઅ�ય આકાર તે બેયને િવષે સમપણું થાય જ નિહ. અને ભગવાનના અવતારની જ ેમૂિત�ઓ
તે છે તો િ�ભજુ અને તેને િવષે ચાર ભજુની ભાવના, અ�ભજુની ભાવના કહી છે, તે પણ ભગવાનની મૂિત� ને તે િવનાના
અ�ય આકાર તે બેમાં જ ેઅિવવેકી પુ�ષને સમભાવ થાય છે તેની િનવૃિ�ને અથ� કહી છે. અને જવેી ભગવાનની મૂિત�
પોતાને મળી હોય તેનું જ �યાન કરવું અને પૂવ� ભગવાનના અવતાર થઈ ગયા, તે મૂિત�નું �યાન ન કરવું અને પોતાને
ભગવાનની મૂિત� મળી હોય તેને િવષે જ પિત�તાની પેઠે ટેક રાખવી. જમે પાવ�તીએ ક�ું છે જ,ે ‘કોિટ જ�મ લગ રગડ
હમારી, વ�ં શંભુ કે રહંુ કુમારી.’ એવી રીતે પિત�તાપણાની ટેક તે પણ ભગવાનનું �પ ને અ�ય �વનું �પ, તે બેયને
િવષે અિવવેકી પુ�ષને સમભાવ થાય છે તેની િનવૃિ�ને અથ� કહી છે; કેમ જ,ે પોતાને મળી જ ેમૂિત� તેને મૂકીને તેના જે
પૂવ� પરો� અવતાર થયા છે તેનું જો �યાન કર,ે તો તે ભગવાન િવના બી� જ ેદેવ-મનુ�યાિદક આકાર છે તેનું પણ
�યાન કર,ે માટે પિત�તાના જવેી ટેક કહી છે, પણ ભગવાનની મૂિત�યોને િવષે ભેદ નથી. આવી રીતે સ�પુ�ષની
સમજણ છે. માટે સ�શા�નું �વણ કરવું તે સ�પુ�ષ થકી જ કરવું, પણ અસ�પુ�ષ થકી સ�શા�નું કોઈ િદવસ �વણ
કરવું નિહ.”

3. ગઢડા મ�ય ૪૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેસંતની પાસે ચાર સાધુ રહેતા હોય, તેને જો મન દઈને માણસાઈએ રાખતા
આવડતું હોય તો તેની પાસે સાધુ રા�પે રહે અને જનેે સાધુને રાખતા આવડે નિહ તેની પાસે સાધુ રહે પણ નિહ. અને
જ ેસાધુને મો�નો ખપ હોય, તેને તો જમે દુઃખવીએ ને િવષયનું ખંડન કરીએ તેમ અિત રા� થાય. જમે આ મુ�ાનંદ
�વામીને �યરોગ થયો છે તે દહી-ંદૂધ, ગ�યું-િચકણું; કાંઈ ખાવા દેતો નથી; તેમ જ ેસમજુ હોય તેને એમ જણાય જ,ે
‘આ રોગે સા� સા� ખાવા-પીવાનું સવ� ખંડન કરી ના�યું, માટે આ તો �યરોગ�પે �ણીએ કોઈક મોટા સંતનો
સમાગમ થયો હોય ને શું !’ એમ ભાસે છે. શા માટે જ,ે િશ� ને ઉદર એ બેને િવષે જ ે�વને આસિ� છે, એ જ
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અસ�પુ�ષપણું છે. તે �યરોગ એ બેય �કારની ખો�ને કાઢે એવો છે; તેમ એ રોગની પેઠે જ ેસ�પુ�ષ હોય તે િવષયનું
ખંડન કરતા હોય �યાર ેમુમુ�ુ હોય તેને તેમાં દુઃખાઈ જવું નિહ. અને જ ેખાધા-પીધાની લાલચે કે લુગડાંની લાલચે
અથવા પોતાને મનગમતા પદાથ�ની લાલચે કોઈ મોટેરા સંત ભેગો રહેતો હોય, તેને તો સાધુ જ ન �ણવો; તેને તો
લબાડ �ણવો ને કુતરા જવેો �ણવો. અને એવો મિલન આશયવાળો હોય તે અંતે જતા િવમુખ થાય.

(કુલ: 5)


