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અસમથ�
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "અસમથ�" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)
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1. ગઢડા �થમ ૩૧ ( para.2)

તે સમે યોગાનંદ મુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાનના ભ� બે હોય, તેમાં એક તો િનવૃિ� પકડીને બેસી
રહે ને કોઈને વચને કરીને દુઃખવે નિહ અને એક તો પરમે�ર અથવા પરમે�રના ભ� તેની અ�, વ�, પુ�પાિદકે
કરીને સેવા કયા� કર ેપણ વચને કરીને કોઈને દુઃખવાય ખ�ં; એવી રીતના બે ભ� તેમાં કયો �ે� છે ?” પછી
�ી�મહારાજ ેએનો ઉ�ર કય� નિહ અને મુ�ાનંદ �વામી તથા ��ાનંદ �વામીને તેડાવીને એ �� સંભળા�યો ને
પછી ક�ું જ,ે “એનો ઉ�ર તમે કરો.” �યાર ેએ બે જણે ઉ�ર કય� જ,ે “વચને કરીને કોઈને દુઃખવે છે પણ ભગવાન
અથવા સંતની સેવા કર ેછે તે �ે� છે અને િનવૃિ�ને િવષે રહે છે ને કોઈને દુઃખવતો નથી ને તેથી ભગવાનની તથા
સંતની કાંઈ સેવા થતી નથી તેને અસમથ� સરખો �ણવો અને જ ેટેલ ચાકરી કર ેતેને તો ભિ�વાળો કહીએ, તે
ભિ�વાળો �ે� છે.”

2. ગઢડા �થમ ૩૩ ( para.2)

તે સમે મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનને �સ� કરવાના સાધન અનંત �કારના શા�માં ક�ા છે, પણ તે
મ�યે એવું એક સાધન કયું બળવાન છે જ ેસમ� સાધન કય� જવેા ભગવાન �સ� થાય તેવા એક સાધને કરીને ભગવાન
રા� થાય ? તે એવો એક ઉપાય કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક જ સાધને કરીને ભગવાન રા� થાય તે
કહીએ તે સાંભળો જ,ે ભગવાનનો જ ે�ઢ આશરો એ જ એક સવ� સાધનમાં મોટંુ સાધન છે, તેણે કરીને ભગવાન રા�
થાય છે. અને તે આશરો અિત �ઢ જોઈએ, જનેે િવષે કાંઈ પોલ રહે નિહ. તે આશરામાં �ણ ભેદ છે. એક મૂઢપણે કરીને
ભગવાનનો આ�ય થાય છે તે અિત મૂઢ હોય તેને ��ા જવેો હોય તે આ�યમાં ડોલાવે તોય પણ ડોલે નિહ. અને
બીજો �કાર એ છે જ,ે ભગવાનમાં જ ે�ીિત તેણે કરીને ભગવાનનો �ઢ આશરો થાય છે. તે જનેે �ઢ �ીિત હોય તે
પરમે�રને મૂકીને બી� પદાથ�માં જોરાવરીએ �ીિત કર ેતોય પણ થતી નથી; એવી રીતે �ઢ �ીિતએ કરીને ભગવાનનો
�ઢ આશરો કહેવાય છે. �ીજો �કાર એ છે જ,ે જનેે બુિ� િવશાળ હોય તે ભગવાનનું સગુણ-િનગુ�ણપણું તથા અ�વય-
�યિતરકેપણું તેને સમજતો હોય અને ભગવાનની માયા થકી જ ેજ ેસગ� થયો છે તેને સમજતો હોય અને ભગવાનના જે
પૃ�વીને િવષે અવતાર થાય છે, તેની રીતને સમજતો હોય. અને જગતની ઉ�પિ� કાળે ભગવાન જ ે�કાર ેઅ�ર�પે
વત� છે, તથા પુ�ષ �કૃિત�પે વત� છે તથા િવરાટ પુ�ષ�પે વત� છે તથા ��ાિદક ��પિત �પે વત� છે તથા �વના
ક�યાણને અથ� નારદ સનકાિદક �પે વત� છે, એ સવ� રીતને સમ� �ણે અને પુ�ષો�મ ભગવાનને સવ�થી પર ને
િનિવ�કાર સમજતો હોય; એવી રીતે જનેી �િ� પહોચંતી હોય તેને બુિ�એ કરીને ભગવાનનો �ઢ આશરો છે, તે
બી�નો ટા�યો ટળે નિહ, ને પોતાનો પણ ટા�યો ટળે નિહ અને ભગવાન મનુ�ય દેહને �હણ કરીને સમથ�પણે અથવા
અસમથ�પણે વત�તા હોય તો તેને દેખીને તેની બુિ�ને િવષે �ાંિત થાય નિહ.”

3. ગઢડા �થમ ૬૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “પુ�ષો�મ એવા જ ેભગવાન, તેનું શરીર આ�ા તથા અ�ર છે; એમ
�ુિતએ ક�ું છે. તે આ�ા અને અ�ર તે તો િવકાર ેરિહત છે ને તે આ�ા ને અ�રને િવષે કાંઈ હેય ઉપાિધ નથી. અને
જમે ભગવાન માયા થકી પર છે તેમ આ�ા ને અ�ર પણ માયા થકી પર છે, એવા જ ેઆ�ા ને અ�ર તે કેવી રીતે
ભગવાનનું શરીર કહેવાય છે? અને �વનું શરીર તો �વ થકી અ�યંત િવલ�ણ છે. ને િવકારવાન છે અને દેહી જ ે�વ
તે તો િનિવ�કારી છે, માટે દેહ અને દેહીને તો અ�યંત િવલ�ણપણું છે તેમ પુ�ષો�મને અને પુ�ષો�મના શરીર જે
આ�ા ને અ�ર; તેને િવષે અ�યંત િવલ�ણપણું જોઈએ, તે કહો કેમ િવલ�ણપણું છે ?” પછી સવ� મુિનએ જનેી જવેી
બુિ� તેણે તેવો ઉ�ર કય� પણ યથાથ� ઉ�ર કોઈથી થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે એનો ઉ�ર
કરીએ જ,ે આ�ા અને અ�ર એ બેને જ ેપુ�ષો�મ ભગવાનનું શરીરપણું તે તો �યા�યપણું, આધીનપણું અને
અસમથ�પણું તેણે કરીને છે. કેવી રીતે ? તો ભગવાન જ ેતે પોતાની અંતયા�મી શિ�એ કરીને આ�ા ને અ�ર તેને િવષે
�યાપક છે ને એ બેય તો �યા�ય છે, અને ભગવાન જ ેતે �વતં� છે ને આ�ા ને અ�ર તે તો ભગવાનને આધીન છે,
પરતં� છે અને ભગવાન જ ેતે અિતસમથ� છે, ને આ�ા ને અ�ર તે તો ભગવાનની આગળ અિત અસમથ� છે. એવી
રીતે ભગવાન જ ેતે એ બેયના શરીરી છે અને એ બેય જ ેતે ભગવાનનું શરીર છે. અને શરીરી એવા જ ેપુ�ષો�મ
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ભગવાન, તે તો સદાય િદ�ય મૂિત�માન છે. અને એવા જ ેએ ભગવાન તે જ ેતે �યાપક ને ��ા એવા જ ેસવ� આ�ા અને
તે આ�ાને �યા�ય અને આ�ાને ��ય એવા જ ેદેહ; એ સવ�માં પોતાની અંતયા�મી શિ�એ કરીને આ�ાપણે ર�ા છે.
અને એવી રીતે સવ�ના આ�ા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે �ાર ે�પવાન એવું જ ે��ય તેના આ�ાપણે કરીને શા�ને
િવષે ક�ા હોય �યાર ેતે પુ�ષો�મને ��ય�પે કરીને �િતપાદન કયા� હોય; અને �ાર ેએ ��ાના આ�ાપણે કરીને
�િતપાદન કયા� હોય �યાર ેએ પુ�ષો�મને અ�પપણે કરીને શા�માં ક�ા હોય છે, અને વ�તુતાએ તો �પવાન જે
��ય અને અ�પ જ ેઆ�ા એ બેય થકી પુ�ષો�મ ભગવાન �યારા છે ને સદા મૂિત�માન છે ને �ાકૃત આકાર ેરિહત છે.
અને મૂિત�માન થકા પણ ��ા ને ��ય એ બેયના ��ા છે. અને એ આ�ા ને અ�ર એ સવ�ના �ેરક છે ને �વતં� છે ને
િનયંતા છે ને સકળ ઐ�ય� સંપ� છે, ને પર થકી પર એવું જ ેઅ�ર તે થકી પણ પર છે. એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે
�વના ક�યાણને અથ� કૃપાએ કરીને પૃ�વીને િવષે મનુ�ય જવેા જણાય છે, તેને જ ેઆવી રીતે સદા િદ�ય મૂિત�માન
�ણીને ઉપાસના-ભિ� કર ેછે, તે તો એ ભગવાનના સાધ�ય�પણાને પામે છે. અને અનંત ઐ�ય�ને પામે છે અને
��ભાવને પા�યો જ ેપોતાનો આ�ા, તેણે કરીને �ેમે સિહત િનરંતર પરમ આદર થકી પુ�ષો�મ ભગવાનની સેવાને
િવષે વત� છે. અને જ ેએ ભગવાનને િનરાકાર �ણીને �યાન-ઉપાસના કર ેછે તે તો �� સુષુિ�ને િવષે લીન થાય છે. તે
પાછો કોઈ િદવસ નીસરતો નથી અને ભગવાન થકી કોઈ ઐ�ય�ને પણ પામતો નથી. અને આ જ ેવાતા� તે અમે ��ય�
દેખીને કહી છે, માટે એમાં કાંઈ સંશય નથી અને આ વાતા� તો જનેે એ ભગવાનના �વ�પમાં સદા િદ�ય સાકારપણે
ઉપાસનાની �ઢ િન�ા થઈ હોય તે થકી જ પમાય છે પણ બી� થકી તો પમાતી જ નથી. માટે આ વાતા�ને અિત�ઢ
કરીને રાખ�ો.”

4. ગઢડા �થમ ૭૨ ( para.4)

અને �ર અ�રથી પર એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન છે, તે �ાર ે�વના ક�યાણને અથ� ��ાંડને િવષે મનુ�ય જવેી
મૂિત� કરીને િવચર ેછે, �યાર ેસવ� મનુ�યના જવેા જ ચિર� કર ેછે અને જમે મનુ�યને િવષે હારવું, �તવું, ભય, શોક, કામ,
�ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા, ઈ�યા� ઈ�યાિદક માિયક �વભાવ હોય, તેવા જ �વભાવ ભગવાન પણ
પોતામાં દેખાડે છે. તે સવ� �વના ક�યાણને અથ� છે, પછી જ ેભ� હોય તે તો એ ચિર� ગાઈને પરમ પદને પામે છે
અને જ ેિવમુખ હોય તે દોષ પરઠે છે અને એ ભગવાન તો જમે �રના આ�ા છે તેમ જ �કૃિતપુ�ષ થકી પર જે
અ�ર�� તેના પણ આ�ા છે અને �ર અ�ર એ બેયને પોતાની શિ�એ કરીને ધરી ર�ા છે અને પોતે તો �ર-
અ�રથી �યારા છે અને ભગવાનની મોટાઈ તો એવી છે જ,ે ‘જનેા એક એક રોમનાં િછ�ને િવષે અનંત કોિટ ��ાંડ
પરમાણુની પેઠે ર�ાં છે’ એવા જ ેમોટા ભગવાન તે �વના ક�યાણને વા�તે મનુ�ય જવેડા જ થાય છે, �યાર ે�વને
સેવા કયા�નો યોગ આવે છે અને જો ભગવાન જવેડા છે તેવડા ને તેવડા રહે તો ��ાિદક જ ે��ાંડના અિધપિત દેવ
તેને પણ દશ�ન કયા�નું કે સેવા કયા�નું સામ�ય� રહે નિહ; તો મનુ�યને તો રહે જ �ાંથી ? અને જમે વડવાનળ અિ�� છે તે
સમુ�ના જળને િવષે ર�ો છે અને સમુ�ના જળને પીવે છે ને સમુ�નો ઓલા�યો ઓલાતો નથી એવો મોટો છે. તે અિ��
�ાર ેઆપણે ઘરમાં દીવો જોઈતો હોય �યાર ેઆવીને આપણા ઘરમાં બેસે તો આપણને દીવા જવેું સુખ થાય નિહ
અને બળીને સવ� ભ�મ થઈ જઈએ અને તે જ અિ�� દીવા�પે હોય તો અજવાળું કર ેને આનંદ થાય અને તે દીવો છે તો
તેનો તે જ અિ�� પણ ફંૂકીએ તથા હાથે કરીને ઓલાવીએ તો ઓલાઈ �ય એવો અસમથ� છે; તો પણ તે થકી જ
આપણને સુખ થાય પણ વડવાનળ અિ��થી સુખ ન થાય. તેમ જ ભગવાન મનુ�ય જવેા અસમથ� જણાતા હોય પણ
અનેક �વનું ક�યાણ એ થકી જ થાય પણ જનેા એક એક રોમમાં અનંત કોિટ ��ાંડ ર�ાં છે, એવી મૂિત�નું તો �વ
દશ�ન કરવા પણ સમથ� થાય નિહ; માટે એવે �પે કરીને ક�યાણ ન થાય, તે માટે ભગવાન મનુ�ય જવેી મૂિત� ધારીને
જવેા જવેા ચિર� કર ેછે તે સવ� ગાન કરવા યો�ય છે, પણ એમ ન સમજવું જ,ે ‘ભગવાન થઈને એમ શું કરતા હશે?’
અને ભગવાનનાં ચિર� તો સવ� ક�યાણકારી જ સમજવા, એ જ ભ�નો ધમ� છે અને એવું સમજ ેતે જ ભગવાનનો પૂરો
ભ� કહેવાય છે.”

5. સારંગપુર ૧૩ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જનેે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય �થમ થઈને પછી મટી �ય છે, તેને તે �થમ
િન�ય થયો હતો કે નહોતો થયો ?” પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “જનેે પોતાના �વા�ાને િવષે િન�ય
થયો હોય, તે તો કોઈ રીતે ટળે નિહ અને શા�ની રીતે જો િન�ય થયો હોય, તો શા�માં ન મળે એવું ચિર� �ારે
પરમે�ર કર ે�યાર ેભગવાનનો િન�ય હોય તે ટળી �ય છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�ને િવષે તો
પરમે�રનું સમથ�પણું, અસમથ�પણું, કતા�પણું, અકતા�પણું એવી અનંત �તની વાત છે. માટે એવું કયું શા� બહાર
ચિર� પરમે�ર ેકયુ� હશે જ ેજણેે કરીને એનો િન�ય ટળી ગયો ? એ ��નો ઉ�ર કરો.” પછી સવ� મુિન બો�યા જ,ે
“શા� બહાર તો કોઈ ચિર� નથી. માટે હે મહારાજ ! એ �વને િન�ય થઈને પાછો ટળી �ય છે તેનું શું કારણ છે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનનો િન�ય થાય છે તેને શા�ે કરીને જ થાય છે. કાં જ,ે શા�માં
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પરમે�રના પણ લ�ણ ક�ા હોય અને સંતના પણ ક�ા હોય, માટે શા�ે કરીને િન�ય થાય તે જ અચળ રહે છે અને
શા� િવના પોતાને મને કરીને જ ેિન�ય કય� હોય તે િન�ય ટળી �ય છે. અને વળી ધમ�ની �વૃિ�નું જ ેકારણ છે તે
પણ શા� જ છે. અને જણેે શા� કોઈ િદવસ સાંભ�યા જ નથી એવા જ ેઅ�ાની �વ તેમને િવષે પણ મા, બેન,
દીકરી અને �ી તેની િવગિત �પ જ ેધમ�ની મયા�દા તે આજ સુધી ચાલી આવે છે, તેનું કારણ પણ શા� જ છે. કેમ જ,ે
શા�માંથી કોઈકે �થમ એવી વાત સાંભળી છે, તે પરંપરાએ કરીને સવ� લોકમાં �વત� છે. માટે જનેે ભગવાનનો
િન�ય થઈને ટળી �ય છે તેને તો શા�ના વચનની �તીિત જ નથી. એ તો કેવળ મનમુખી છે ને નાિ�તક છે અને જો
શા�ની �તીિત હોય તો કોઈ કાળે પરમે�રથી િવમુખ થાય જ નિહ. કાં જ,ે શા�માં તો અનંત �તના ભગવાનનાં
ચિર� છે, માટે પરમે�ર ગમે તેવા ચિર� કર ેપણ શા�થી બારણે હોય જ નિહ. માટે જનેે શા�ના વચનનો િવ�ાસ
હોય તેને જ ભગવાનના �વ�પનો િન�ય અડગ થાય છે અને ક�યાણ પણ તેનું જ થાય છે અને તે ધમ�માંથી પણ કોઈ
કાળે ડગે જ નિહ.”

6. કાિરયાણી ૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે એક �� પૂછીએ છીએ.” પછી મુિન બો�યા જ,ે “પૂછો મહારાજ !” પછી
�ી�મહારાજ ેપૂ�ું જ,ે “ભગવાન �વના ક�યાણને અથ� પૃ�વી ઉપર અવતાર ધર ેછે, તે અવતાર ધયા� િવના પોતાના
ધામમાં ર�ા થકા શું ક�યાણ કરવાને સમથ� નથી ? અને ક�યાણ તો ભગવાન જમે ધાર ેતેમ કર,ે �યાર ેઅવતાર ધયા�નું
શું �યોજન છે ? અને જો અવતાર ધર ે�યાર ેજ ભગવાનમાં ક�યાણ કરવાની સામથ� હોય અને અવતાર ધયા� િવના
�વના ક�યાણ ન કરી શકતા હોય તો ભગવાનને િવષે પણ એટલું અસમથ�પણું આવે. માટે ભગવાન તો અવતાર
ધરીને પણ ક�યાણ કર ેઅને અવતાર ન ધર ેતો પણ �વના ક�યાણ કરવા સમથ� છે. માટે એવા જ ેભગવાન તેને
અવતાર ધયા�નું શું �યોજન છે ? એ �� છે.” પછી મોટા મોટા સંત હતા તેમણે જનેી જવેી બુિ� તેણે તેવો ઉ�ર કય�,
પણ �ી�મહારાજના ��નું કોઈથી સમાધાન ન થયું અને �ી�મહારાજ ેઆશંકા કરી તે સવ�ના ઉ�ર ખોટા થઈ
ગયા. પછી મુિન સવ� હાથ જોડીને બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! એ ��નો ઉ�ર તો તમે જ કરો તો થાય.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનને અવતાર ધયા�નું એ જ �યોજન છે જ,ે ભગવાનને િવષે અિતશય �ીિતવાળા જે
ભ� હોય તેની ભિ�ને આધીન થઈને તે ભ�ને સુખ દેવાને અથ� જવેી ભ�ની ઈ�છા હોય તેવા �પનું ધારણ કરે
છે. પછી જવેા જવેા પોતાના ભ�ના મનોરથ હોય તે સવ� પૂરા કર ેછે, અને તે ભ� હોય તે �થૂળ ભાવે યુ� છે અને
દેહધારી છે, માટે ભગવાન પણ �થૂળભાવને ધારણ કરીને દેહધારી જવેા થાય છે અને તે પોતાના ભ�ને લાડ લડાવે છે,
અને પોતાની સામથ�ને છપાડીને તે ભ� સંગાથે પુ�ભાવે વત� છે અથવા સખાભાવે વત� છે અથવા િમ�ભાવે વત� છે
અથવા સગાંસંબંધીને ભાવે વત� છે, તેણે કરીને એ ભ�ને ભગવાનની ઝાઝી મયા�દા રહેતી નથી. પછી જવેી એ ભ�ને
ઈ�છા હોય તેવી રીતે લાડ લડાવે છે. માટે પોતાના જ ે�ેમીભ� તેના મનોરથ પૂરા કરવા એ જ ભગવાનને અવતાર
ધયા�નું �યોજન છે. અને તે ભેળું અસં�ય �વનું ક�યાણ પણ કર ેછે, ને ધમ�નું �થાપન પણ કર ેછે. હવે એમાં આશંકા
થતી હોય તો બોલો.” પછી મુિનએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! યથાથ� ઉ�ર થયો.”

7. ગઢડા મ�ય ૧૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક વાત કરીએ છીએ તે સવ� સાંભળો, અને આ જ ેવાતા� કહીશું તેમાં એક જ સાધન
ક�યાણને અથ� કહીશું, તે એકને િવષે સવ� સાધન આવી �ય એવું એક બળવાન ક�યાણનું સાધન છે. તે કહીએ છીએ
જ,ે દેહને િવષે જ ે�વ છે, તે એમ �ણે છે જ,ે ‘કામ-�ોધાિદક ભૂંડી �કૃિતઓ છે, તે મારા �વ સાથે જડાણી છે.’ એવી
રીતે કામાિદક જ ેજ ે�કૃિત જનેે િવષે મુ�ય હોય, તે �કૃિતને યોગે કરીને પોતાના �વને કામી, �ોધી, લોભી ઈ�યાિદક
કુલ�ણે યુ� માને છે. પણ �વને િવષે તો એ એકે કુલ�ણ છે નિહ. એ તો �વે મૂખા�ઈએ કરીને પોતાને િવષે માની
લીધા છે. માટે જનેે પરમપદ પામવા ઈ�છવું તેને કાંઈક પોતાને િવષે પુ�ષાતન રાખવું પણ છેક નાદાર થઈને બેસવું
નિહ; અને એમ િવચાર કરવો જ,ે ‘જમે આ દેહમાં ચાર અંતઃકરણ છે, દશ ઇિ��યો છે, પંચ �ાણ છે, તેમ હંુ �વા�ા છંુ
તે પણ આ દેહને િવષે છંુ, તે સવ� થકી અિધક છંુ ને એ સવ�નો િનયંતા છંુ.’ પણ એમ ન માનવું જ,ે ‘હંુ તો તુ�છ છંુ ને
અંતઃકરણ, ઇિ��યો તો બળવાન છે.’ જમે કોઈક રા� હોય ને તે બુિ�હીન હોય, પછી એના ઘરનાં મનુ�ય હોય, તે
પણ તેનું વચન માને નિહ. પછી એ વાતા�ની �ાર ેગામના મનુ�યને ખબર પડે �યાર ેગામમાં પણ કોઈ હુકમ માને નિહ.
પછી દેશના મનુ�ય એ વાત સાંભળે �યાર ેદેશના મનુ�ય પણ કોઈ એનો હુકમ માને નિહ. પછી તે રા� �લાિન પામીને
અસમથ� થઈને બેસી રહે અને કોઈ ઉપર હુકમ ચલાવે નિહ. તેમ રા�ને ઠેકાણે �વ છે અને ઘરનાં મનુ�યને ઠેકાણે
અંતઃકરણ છે ને ગામના ને દેશના મનુ�યને ઠેકાણે ઇિ��યો છે. તે �ાર ેએ �વ નાદાર થઈને બેસે ને પછી અંતઃકરણ
ઉપર હુકમ કરીને પરમે�ર સ�મુખ રાખવાને ઈ�છે �યાર ેઅંતઃકરણ એનું ક�ું કર ેનિહ અને ઇિ��યોને વશ રાખવા
ઈ�છે તો ઇિ��યો પણ એને વશ રહે નિહ. પછી એ �વ કાયાનગરને િવષે રા� છે તો પણ રાંકની પેઠે ઓિશયાળો થઈ
રહે છે. અને �ાર ેરા� નાદાર થાય �યાર ેતેના નગરને િવષે મનુ�ય હોય તે સાંઢ થઈને બેસે છે ને રા�નું લેશમા�
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ચાલવા દે નિહ; તેમ આ �વના કાયાનગરને િવષે પણ જ ેકામાિદક રા� નથી તે રા� થઈને બેસે છે અને એ �વનું
લેશમા� ચાલવા દેતા નથી. માટે જનેે ક�યાણને ઈ�છવું તેને એવું નાદારપણું રાખવું નિહ ને જ ે�કાર ેપોતાનાં ઇિ��યો
ને અંતઃકરણ તે સવ� પોતાના હુકમમાં વત� એવો ઉપાય કરવો. જમે રા� હોય તે રાજનીિતના �ંથ ભણીને પોતાના
રા�માં પોતાનો હુકમ ચલાવે, પણ રયૈતનો દબા�યો દબાય નિહ. અને જો રાજનીિત ન �ણતો હોય તો તે વ�તી
હુકમ ન માને તેને મારવા જ માંડે, પછી પોતાનો દેશ હોય તે ઉ�ડ થઈ �ય અને કાં તો કોઈ હુકમ જ માને નિહ તેણે
કરીને પોતે દુઃિખયો થકો વત�; એવી રીતે રાજનીિત ���ા િવના બે વાતે બગાડ થાય છે, તેમ �વ પણ જો
રાજનીિતને ���ા િવના કાયાનગરમાં હુકમ કરવા �ય તો એમાંથી સુખ થાય નિહ.”

8. ગઢડા મ�ય ૧૭ ( para.8)

અને પુ�ષો�મ ભગવાન છે, તે સવ� �ે��ના �ે�� છે, તો પણ િનિવ�કાર છે અને માયા આિદક જ ેિવકારવાન પદાથ�
તેનો િવકાર પુ�ષો�મ ભગવાનને અડતો નથી અને જ ેઆ�િન� પુ�ષ છે, તેને પણ �થૂળ, સૂ�મ અને કારણના
િવકાર નથી અડતા, તો પુ�ષો�મ ભગવાનને ન અડે એમાં શું કહેવું ? ભગવાન તો િનિવ�કારી ને િનલ�પ જ છે. એવી
રીતે જ ેભગવાનના �વ�પને સમજ ેતે ભગવાનનો ભ� િ�થત�� �ણવો. જમે પોતાના આ�ાને િવષે જનેે િ�થિત
હોય તે પણ િ�થત�� કહેવાય છે, તેમ જનેે ભગવાનના �વ�પને િવષે કોઈ �તનો ઘાટ ન હોય અને જમે ભગવાનનું
સમથ�પણું હોય ને તેનું ગાન કર,ે તેમ જ અસમથ�પણું હોય તેનું પણ ગાન કર ેઅને જમે ભગવાનનું યો�ય ચિર� હોય તેનું
ગાન કર,ે તેમ જ જ ેઅયો�ય જવેું ચિર� જણાતું હોય તેનું પણ ગાન કર,ે પણ ભગવાનના ચિર� િવષે યો�ય-અયો�ય
એવો ઘાટ ઘડે નિહ, એવો જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને પુ�ષો�મના �વ�પને િવષે િ�થત�� �ણવો. અને જનેે
એવી પુ�ષો�મના �વ�પને િવષે �ઢ િન�ા થઈ તેને એથી ઉપરાંત બીજંુ કાંઈ સમજવાનું ર�ું નથી.”

9. ગઢડા મ�ય ૩૧ ( para.2)

અને �ાગ� દવે પાસે �ીમદ્ ભાગવતમાં કિપલગીતાની કથા વંચાવતા હતા. પછી કથાની સમાિ� થઈ, �યારે
�ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “સવ� કારણના પણ કારણ ને અ�રાતીત ને પુ�ષો�મ એવા જ ેવાસુદેવ
ભગવાન તે મહાપુ�ષ�પે કરીને મહામાયાને િવષે વીય�ને ધર ેછે; તે પુ�ષ અ�રા�ક છે, મુ� છે; અને એને �� કહે
છે. અને એ પુ�ષે માયામાં વીય� ધયુ� �યાર ેતે માયા થકી �ધાનપુ�ષ �ારાએ વૈરાજપુ�ષ ઉ�પ� થયા, �યાર ેએ
વૈરાજપુ�ષ તે તે પુ�ષના પુ� કહેવાય. જમે આ જગતમાં કોઈક �ા�ણ, �િ�ય, વૈ�યાિદક જ ે�ાકૃત માણસ હોય ને
તેની �ીમાંથી તેનો દીકરો થાય તેમ એ વૈરાજપુ�ષ થાય છે. એવા જ ેવૈરાજપુ�ષ, તે આ �વ જવેા જ છે અને એની
િ�યા પણ આ �વના જવેી જ છે. ને તે વૈરાજપુ�ષની િ�પરાધ�કાળની આવરદા છે. અને આ જગતની ઉ�પિ�,
િ�થિત, �લય�પ એની �ણ અવ�થા છે; જમે �વની ��ત, �વ��, સુષુિ�; એ �ણ અવ�થા છે તેમ. અને એ
વૈરાજપુ�ષના િવરાટ્, સૂ�ા�ા, અ�યાકૃત; એ �ણ દેહ છે ને તે દેહ અ�ાવરણે યુ� છે ને તે દેહ મહ��વાિદક જે
ચોિવશ ત�વ તે �ાર ેથયા છે. તે એ િવરાટને િવષે ઇિ��યો, અંતઃકરણ ને દેવતાએ �વેશ કય� ને એને ઉઠાડવા માં�યું ને
િવરાટનો �વ પણ માંહી હતો તો પણ એ િવરાટ ઉ�યું નિહ. અને �ાર ે�ે�� એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તે
પુ�ષ�પે કરીને એમાં આ�યા �યાર ેએ િવરાટ દેહ ઉ�યું ને એ વૈરાજપુ�ષ પોતાની િ�યાને િવષે સમથ� થયા. અને એ
જ જ ેભગવાન તે આ �વને �કા�યાને અથ� સુષુિ��પ માયા થકી પર ર�ા થકા એ �વને િવષે સા�ી�પે ર�ા છે,
તો પણ �વને દેહ અને ઇિ��યો ને િવષય તેનો સંગ ઘણો થયો છે. માટે સંગદોષે કરીને એ �વ દેહાિદક�પ થઈ ગયો
છે. તે એના સંગને મૂકીને એ �વ એમ સમજ ેજ,ે ‘મા�ં �વ�પ તો માયા થકી મુ� ને પર એવું જ ે��, તે છે.’ એવી
રીતે િનરંતર મનન કરતો સતો ��નો સંગ કર ેતો એ ��નો ગુણ એ �વને િવષે આવે. પણ એને આ વાતા� સાંભળી
હોય તો પણ િનરંતર �મૃિત રહેતી નથી, એ મોટો દોષ છે. એવી રીતે ઈ�ર જ ેવૈરાજપુ�ષ ને આ �વ એ સવ�ના
�કાશક તો પુ�ષ�પે કરીને પુ�ષો�મ એવા વાસુદેવ છે. અને એ વૈરાજપુ�ષ પણ �વની પેઠે બ� છે, તે િ�પરાધ�
સુધી પોતાની આવરદા ભોગવે છે �યાં સુધી બ� વત� છે અને એનો �લય થાય �યાર ેએને એ પુ�ષનો સંબંધ સા�ાત્
થાય છે. કેમ જ,ે એનો બાપ જ ેપુ�ષ તે સમથ� છે, તે એને એટલો �ળવે છે. અને વૈરાજપુ�ષને માયાનો સંબંધ ર�ો છે.
માટે �લયને અંતે પાછો માયામાંથી ઉપજ ેછે. અને આ �વ છે, તે જવેો પોતે બ� છે ને અસમથ� છે, તેવી રીતે જ એનો
જ ેબાપ હોય તે પણ બ� ને અસમથ� હોય. માટે એ બાપ તે દીકરાને શી સહાય કર?ે માટે એને સુષુિ��પ માયાનો
સંબંધ િનરંતર રહે છે, ટળતો નથી. એ તો �ાર ેપૂવ� ક�ો તેવી રીતે િનરંતર પોતાના �કાશક જ ે�� તેનો મનન �ારા
સંગ કર ે�યાર ેટળે.

(કુલ: 12)


