
8/5/2019 અસાધુ

localhost/save%5d/અસાધુ.php 1/2

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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. કાિરયાણી ૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ શુકમુિન બહુ મોટા સાધુ છે. અને જ ેિદવસથી અમારી પાસે ર�ા છે તે િદવસથી
એનો ચડતો ને ચડતો રંગ છે, પણ મંદ તો પડતો નથી; માટે એ તો મુ�ાનંદ �વામી જવેા છે.” એમ કહીને
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મનુ�યને પર�પર હેત થાય છે તે ગુણે કરીને થાય છે અને અવગુણ આવે છે તે દોષે કરીને
આવે છે, તે ગુણ ને દોષ તો માણસની ઉપરની �કૃિતએ કરીને ઓળખાતા નથી. કાં જ,ે કોઈક મનુ�ય તો િબલાડાની
પેઠે હેઠંુ જોઈને ચાલતો હોય પણ માંહી તો અિત કામી હોય. તેને દેખીને અણસમજુ હોય તે કહે જ,ે ‘આ તો બહુ મોટો
સાધુ છે.’ અને કોઈક તો ફાટી �િ�એ ચાલતો હોય તેને જોઈને અણસમજણવાળો હોય તે એમ કહે જ,ે ‘આ તો અસાધુ
છે,’ પણ તે માંિહ તો મહાિન�કામી હોય. માટે શરીરની ઉપરની �કૃિત જોઈને મનુ�યની પરી�ા થાય નિહ, પરી�ા તો
ભેળા ર�ા થાય છે. ભેળો રહે �યાર ેબો�યામાં જણાય, ચા�યામાં જણાય, ખાતે જણાય, પીતે જણાય, સૂતે જણાય,
ઊઠતે જણાય, બેઠતે જણાય ઈ�યાિદક િ�યાને િવષે જણાય છે. અને િવશેષે કરીને તો ગુણ અવગુણ યુવા અવ�થામાં
જણાય છે. પણ બાળ અવ�થા તથા વૃ� અવ�થામાં તો નથી જણાતા, કાં જ ેકોઈક બાળ અવ�થામાં ઠીક ન હોય ને
યુવા અવ�થામાં સરસ થાય, અને કોઈક બાળ અવ�થામાં સારો હોય ને યુવા અવ�થામાં બગડી �ય છે. અને જનેે
ખટકો હોય જ,ે’મને આ ઘાટ થયો તે ઠીક નિહ’ ને તે ઘાટને ટા�યાનો ય� કયા� કર,ે અને તે �ાં સુધી ટળે નિહ �યાં
સુધી ખટકો રાખે, એવો જનેો �વભાવ હોય, તે યુવા અવ�થામાં વધી �ય અને જનેે ખટકો ન હોય ને �માદી હોય તે
વધે નિહ. અને એવો સારો હોય તે તો બાળકપણામાંથી જ જણાય.” તે ઉપર પોતે પોતાના બાળકપણાના �યાગી
�વભાવની ઘણીક વાતા� કરીને બો�યા જ,ે “સારો હોય તેને તો બાળપણામાંથી જ છોકરાની સોબત ગમે નિહ ને
િજ�ાનો �વાિદયો હોય નિહ ને શરીરને દ�યા કર.ે જુઓને, મને બાળપણમાં �વામી કાિત�કની પેઠે એવો જ િવચાર
ઊપ�ો જ,ે ‘માર ેમારા શરીરમાં માતાનો ભાગ જ,ે �િધર ને માંસ તે રહેવા દેવું નથી; માટે ઘણેક �ય�ે કરીને શરીર
એવું સૂકવી ના�યું જ,ે ‘શરીરમાં કાંઈક વાગે તો પાણીનું ટીપું નીસર,ે પણ �િધર તો નીસર ેજ નિહ’. એવી રીતે જ ેસારો
હોય તે તો બાળપણામાંથી જ જણાય”.

2. ગઢડા મ�ય ૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે”કીત�ન રાખો, હવે ભગવ�ાતા� કરીએ.” પછી સવ� મુિન હાથ જોડીને બેઠા, પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ સંસારમાં કેટલાક યવન સરખા �વ હોય તે એમ કહે છે જ,ે ‘ગંગા�નું પાણી ને બીજંુ
પાણી; એ બેય સરખા જણાય છે અને શાલ�ામ ને બી� પાણા; તે સરખા જણાય છે અને તેમ જ તુલસી ને બી�
ઝાડ; તે સરખા જણાય છે અને �ા�ણ ને શુ� તે પણ સરખા જણાય છે અને ઠાકોર�ની �સાદી અ� ને બીજંુ અ�;
તે બે સરખા જણાય છે અને એકાદશીને િદવસ ભૂ�યા ર�ા ને બીજ ેિદવસ ભૂ�યા ર�ા; એ બેય સરખા જણાય છે
અને સાધુ ને અસાધ;ુ એ બેય સરખા જણાય છે. તે માટે આ િવિધિનષેધનો જ ેિવભાગ તે મોટા પુ�ષ કહેવાયા તેણે શા
સા� શા�માં ક�ો હશે ? એમ દુ� મિતવાળા જ ે�વ છે, તે કહે છે. માટે સવ� સંતને અમે આ �� પૂછીએ છીએ જ,ે એ
િવિધિનષેધનો િવભાગ મોટા પુ�ષે શા�માં ક�ો છે, તે સાચો છે કે કિ�પત છે ? તે ��નો ઉ�ર નાના નાના પરમહંસ
હોય તે કરો.” પછી નાના નાના પરમહંસ હતા તે બો�યા જ,ે “િવિધિનષેધનો ભેદ સ�ય છે અને એમ ન હોય તો �વગ�-
નરક કેને માથે કહેવાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “નાના છે, પણ સારી િદશ ઉપર સમજ ેછે.” એમ કહીને
�ી�મહારાજ ેએનો ઉ�ર કરવા માં�યો જ,ે “મોટાપુ�ષે જ ેશા�માં �િતપાદન કયુ� છે, તે સવ� સ�ય છે. �યાં ��ાંત છે
જ,ે જમે કોઈક મોટો શાહુકાર હોય ને તે કોઈને હંૂડી લખી આપે �યાર ેકાગળમાં તો એકે �િપયો જણાતો નથી પણ
�િપયા સાચા છે. તે �ાર ેહંૂડી જ ેશાહુકારની ઉપર લખી હોય તેને આપે �યાર ેએ હંૂડીમાંથી જ �િપયાનો ઢગલો
થાય છે, તેમ મોટા પુ�ષની આ�ાએ કરીને જ ેધમ� પાળે �યાર ેહમણાં તો કાંઈ િવિધિનષેધમાં િવશેષ જણાતું નથી,
પણ અંતે મોટા પુ�ષની આ�ા પાળનારાનું ક�યાણ થાય છે; જમે હંૂડીમાંથી �િપયા નીસર ેછે તેમ. અને જ ેસમથ�
શાહુકાર ેહંૂડી લખી હોય અને તેનો િવ�ાસ ન કર,ે તેને મૂખ� �ણવો અને તેને તે શાહુકારના �તાપની ખબર જ નથી.
તેમ નારદ, સનકાિદક, �યાસ, વા�મીક ઈ�યાિદક જ ેમોટા પુ�ષ તેના વચનનો જનેે િવ�ાસ નથી તેને નાિ�તક �ણવો
ને મહા પાિપ� �ણવો. અને વળી જ ેનાિ�તક મિતવાળા હોય તેને એમ સમ�ય છે જ,ે ‘બી� પાણામાં ને
ઠાકોર�ની મૂિત�માં શો ફેર છે ? સવ� પાણા એકસરખા છે, અને પરણેલી �ી ને ન પરણેલી �ી; તેમાં શો ફેર છે ? સવ�
�ી સરખી છે, અને ઘરની �ી ને મા-બેન તેમાં શો ફેર છે ? સવ�નો સરખો જ આકાર છે, અને રામ કૃ�ણાિદક જે
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ભગવાનની મૂિત�ઓ તે પણ સવ� મનુ�ય જવેી છે; માટે અિધક �યૂનભાવ તો માણસે ક�પીને ઊભો કય� છે, પણ શું
કરીએ ? માણસ ભેળું રહેવું તે માણસની હાયે હા કહી જોઈએ, પણ િવિધિનષેધનો માગ� છે, તે ખોટો છે.’ એમ પાપી
એવા જ ેનાિ�તક તે પોતાના મનમાં સમજ ેછે. માટે જનેી આવી �તની બોલી સાંભળીએ તેને પાપી� �ણવો ને
નાિ�તક �ણવો અને એને ચાંડાળ �ણીને એનો કોઈ �કાર ેસંગ રાખવો નિહ.”

(કુલ: 2)


