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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. 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
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.”

2. લોયા ૧૫ ( para.4)

�યાર ે��ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “એ �વને કેટલાક તો તારા જવેો દેખે છે તથા દીવાની �ોત જવેો દેખે છે
તથા બપોિરયા જવેો દેખે છે તે કેમ સમજવું ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો એમ છે જ,ે જમે જનેે અિ�િવ�ા
છે તેને ને��ારાએ �વનું દશ�ન થાય છે ને તેને િવષે ભગવાનની મૂિત�ને પણ દેખે છે. તેમ જનેે ઇિ��ય �ારા લ� થયો તે
તેવો આ�ાને દેખે છે. જમે કાચનું પૂતળું મનુ�યને આકાર ેકયુ� હોય તેને જ ેજ ેઅવયવ તથા મુવાળા તથા નાડીઓ, તે
સવ� કાચના હોય ને તે પૂતળાની માંિહલી કોર ેતજે ભયુ� હોય તે તજે દેખાય, તે જવેો ભૂંગળીનો અવકાશ હોય તે �માણે
દેખાય છે પણ સમ� નથી દેખાતુ; તેમ એ �વનું �વ�પ જણેે જવેું દીઠંુ છે તે તેવું કહે છે, પણ એની િનરાવરણ �િ�
નથી થઈ; માટે એને જવેો આ�ા છે તેવો નથી દેખાતો. અને �ાર ેએની િનરાવરણ �િ� થઈને આ�ાકાર ેથાય છે
�યાર ેઇિ��યોના ગોલકના જ ેિવભાગ તે એની �િ�માં નથી આવતા ને જવેો આ�ા છે તેવો જણાય છે. જમે જે
આકાશની �િ�ને પા�યો હોય તેની �િ�માં બી� ચાર ભૂત નથી આવતા, તેમ જનેી િનરાવરણ �િ� થાય છે તેને
ગોલક, ઇિ��યો, દેવતા, અંતઃકરણ; તેણે કરીને જણાતા જ ે�વના �કાશના ભેદ તે �િ�માં નથી આવતા ને જવેો �વ
છે તેવો યથાથ� જણાય છે. અને ભેદ�િ�વાળાને જવેો છે તેવો નથી જણાતો. જમે કોઈકે ગાયનું પૂછડંુ દીઠંુ, કોઈકે મુખ
દીઠંુ, ખુર દીઠો, પેટ દીઠંુ, �તન દીઠો, તેણે જ ેજ ેઅંગ દીઠંુ તે ગાયનું જ દીઠંુ છે પણ જવેી ગાય છે, તેવી કોઈએ દીઠી
નથી અને એક અંગ દીઠંુ માટે ગાય દીઠી પણ કહેવાય, તેમ એ આ�ાના �કાશનું દશ�ન જટેલું જનેે ઇિ��યો �ારા
અથવા અંતઃકરણ �ારા થયું તેટલો તે આ�દશ� કહેવાય, પણ સ�યક્ આ�દશ�ન એને કહેવાય નિહ. માટે અમે તો
એ �વને િવષે એવી રીતે સામા�ય-િવશેષપણું કહીએ છીએ.”

3. ગઢડા મ�ય ૩૫ ( para.2)

પછી પરમહંસ તથા હિરભ�ને તેડાવીને તે ��યે બો�યા જ,ે “આજ તો અમને િન�ા બહુ આવી, તે ઘણું ઉઠવાનું કયુ�
પણ ઉઠાય નિહ. ને તે િન�ામાં અમે િવચાર ઘણો કય� છે. ને તે િવચાર કરીને જ ેિનધા�ર કય� છે, તે કહંુ છંુ જ,ે હંુ
રામાનંદ �વામી પાસે આ�યા મોર પણ આ�ાને સા�ાત્ દેખતો ને હમણે પણ દેખું છંુ. તે આ�ા સૂય�ના જવેો �કાશે
યુ� છે. ને આ મારી સવ� ઇિ��યોની િ�યાને િવષે મને આ�ાનું �ણમા� પણ િવ�મરણ થતું નથી. પણ એ
આ�દશ�ન થવું બહુ કઠણ છે; એવું આ�દશ�ન તો પૂવ�ના ઘણાક જ�મના સ�સં�કારવાળો કોઈક િવરલો હોય તેને
થાય છે અને બીજો તો એ આ�ાનો િવચાર સો વષ� પય��ત કર ેતો પણ આ�ાનું દશ�ન થાય નિહ. એ તો �ાર ેથાય ?
તો �ાર ે�ીકૃ�ણ ભગવાનની મૂિત�નું �યાન કર ે�યાર ેએ આ�ાને દેખવો એ કાંઈ કઠણ નથી; અને ભગવાનના �યાન
િવના કેવળ આ�ાને િવચાર ેકરીને આ�ા જણાય છે કે દેખાય છે, એવી તો આશા કોઈને રાખવી નિહ. અને
ભગવાનની ઉપાસના કરવી ને ભગવાનનાં ચિર� ગાવવા-સાંભળવા ને ભગવાનનું નામ�મરણ કરવું ને પોતપોતાના
ધમ�માં રહેવું, એવી રીતે પોતાના �વનું ક�યાણ થવું તે કાંઈ કઠણ નથી. એ તો જમે વા’ણમાં બેસીને સમુ�ને તરવો
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એવો સુગમ માગ� છે. અને આ�દશ�ન◌ ેકરીને ક�યાણ કરવું, તે તો જમે તુંબડા બાંધીને સમુ� તરવો એવો કઠણ માગ�
છે. અને અમે જ ેઆ��ાનની વાતા� કરીએ છીએ, તેમાં તો એટલું જ �યોજન છે જ,ે ‘જો પોતાના આ�ાને દેહથી
જુદો માને તો દેહને િવષે �ીિત ન રહે તથા દેહના સંબંધીને િવષે હેત ન રહે તથા ભગવાનની ભિ�ને િવષે કોઈ િવ�
ન થાય.’ એટલું જ �યોજન છે, પણ કેવળ એણે કરીને જ ક�યાણ થાય, એમ તો માનવું નિહ.

4. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.6)

પછી ગોપાળાનંદ �વામીને �ી�મહારાજ પૂછતા હવા જ,ે “અ�ાંગ યોગ િસ� થાય છે અથવા આ�દશ�ન થાય છે, તે
તો ભગવાન ને ભગવાનના સંતની કૃપા થકી થાય છે. તે એ યોગ ને આ�દશ�ન િસ� થયાનું કારણ જ ેભગવાન ને
ભગવાનના સંત, તેને િવષે વૃિ� ગૌણ થઈ �ય છે અને અ�ાંગયોગ ને આ�દશ�ન એને િવષે વધુ લગની થાય છે, તેનું
શું કારણ હશે?” પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “એને યોગા�યાસ કરતે થકે યોગ િસ� થાય છે, તેનું કાંઈક માન
આવે છે; તેણે કરીને ભગવાનની કોર ેકાંઈક વૃિ� ગૌણ થઈ �ય છે.”

5. વરતાલ ૧૧ ( para.5)

પછી �ી�મહારાજ ેદીનાનાથ ભ� તથા મુિનમંડળ સમ�ત ��યે �� પૂ�ો જ,ે “���વ�પ એવા જ ેસ�પુ�ષ તે તો
�ણ શરીર ને �ણ અવ�થા તે થકી પર વત�તા હોય અને ચૌદે ઇિ��યોની િ�યા તે પોતાને િવષે એકે માનતા ન હોય, તેને
અ�ાની �વ છે તે ઓળખી શકે નિહ. અને �ાર ેએને મોટાપુ�ષના સરખી િ�થિત થાય �યાર ેએ મોટાપુ�ષ જમે
વત� છે તે સ�ય મનાય. અને �ાં સુધી એ સ�પુ�ષનો મિહમા એને ન જણાય �યાં સુધી ���વ�પને િવષે િ�થિત પણ
ન થાય ને આ�ાને િવષે િ�થિત થયા િવના સ�પુ�ષનો મિહમા પણ ન જણાય. માટે પર�પર િવરોધ આ�યો, તે િવરોધ
ટળે તે ઉપાય કહો.” પછી જનેી જવેી નજર પૂગી તેણે તેવો ઉ�ર કય� પણ એ ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે ઉ�ર કરીએ. એનો ઉ�ર તો એ છે જ,ે પૃ�વીને િવષે જ ેભગવાનનો અવતાર, તેને
મળેલા જ ેસંત, તે સંગાથે �ાર ેએને અિતશય �ીિત થાય, �યાર ેએ સ�પુ�ષને િવષે એને કોઈ �કાર ેદોષ ભાસે નિહ.
અને જનેે જ ેસંગાથે �ઢ હેત હોય તેને તેનો અવગુણ કોઈ �કાર ેઆવે જ નિહ; અને તેના વચન પણ સ�ય મનાય, એવી
રીતે લૌિકક માગ�માં પણ રીિત છે અને ક�યાણના માગ�માં પણ રીિત છે. માટે સ�પુ�ષને િવષે �ઢ �ીિત એ જ
આ�દશ�નનું સાધન છે અને સ�પુ�ષનો મિહમા ���ાનું પણ એ જ સાધન છે અને પરમે�રનું સા�ાત્ દશ�ન થવાનું
પણ એ જ સાધન છે.”

6. વરતાલ ૨૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેપરમહંસને �� પુ�ો જ,ે “રજોગુણમાંથી કામની ઉ�પિ� થાય છે અને તમોગુણમાંથી �ોધ ને
લોભની ઉ�પિ� થાય છે, માટે એ કામાિદકનું બીજ ન રહે, એવું એક સાધન �ું છે ?” પછી શુકમુિનએ ક�ું જ,ે “�ારે
િનિવ�ક�પ સમાિધ થાય ને �ાર ેઆ�દશ�ન થાય �યાર ેજ એના �દયમાંથી કામાિદકનું બીજ બળી �ય.” પછી
�ી�મહારાજ ેઆશંકા કરી જ,ે “િશવ, ��ા, �ૃંગીઋિષ, પરાશર, નારદ; એમને શું િનિવ�ક�પ સમાિધ નહોતી ? જે
કામે કરીને એ સવ� િવ�ેપને પા�યા, માટે એ સવ� િનિવ�ક�પ સમાિધવાળા જ હતા, તો પણ ઇિ��યોની વૃિ� અનુલોમ
થઈ �યાર ેકામાિદકે કરીને િવ�ેપને પા�યા માટે તમે ક�ું એવી રીતે એ ��નો ઉ�ર ન થયો. અને જમે �ાની િનિવ�ક�પ
સમાિધને િવષે �ય �યાર ેિનિવ�કાર રહે છે, તેમ જ અ�ાની સુષુિ�ને િવષે િનિવ�કાર રહે છે. અને �ાર ેઇિ��યોની વૃિ�
અનુલોમ થાય છે, �યાર ેતો �ાની ને અ�ાની બેય કામાિદકે કરીને િવ�ેપને પામે છે; એમાં તો �ાની-અ�ાનીનો કાંઈ
િવશેષ જણાતો નથી. માટે હવે બી� પરમહંસ ઉ�ર કરો.” પછી તો ગોપાળાનંદ �વામી, દેવાનંદ �વામી, િન�યાનંદ
�વામી, મુ�ાનંદ �વામી; એ સવ� મળીને જવેો જનેે ભા�યો તેવો તેણે ઉ�ર કય�, પણ �ી�મહારાજના ��નું કોઈથી
સમાધાન થયું નિહ.

7. ગઢડા અં�ય ૫ ( para.9)

પછી શુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “એક તો ભગવાનનો ભ� એવો હોય જ,ે તેને ભગવાનનો િન�ય પણ પિરપ� હોય ને
કામ, �ોધ, લોભ, મોહાિદક જ ેિવકાર તે એકે તેના �દયમાં આવે નિહ, અને બીજો ભ� હોય તેને તો ભગવાનનો
િન�ય પિરપ� હોય પણ કામ, �ોધ, લોભ, મોહાિદક િવકાર ેકરીને અંતરમાં િવ�ેપ થતો હોય. એ બે �કારના ભ�
�ાર ેદેહને મૂકે �યાર ેએ બેય ભ�ને ભગવાનના ધામમાં સરખા સુખની �ાિ� થાય છે કે અિધક �યૂન સુખની �ાિ�
થાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનના ભ�ને ભગવાનનો િન�ય પણ પિરપૂણ� હોય ને કામ, �ોધ,
લોભાિદકે કરીને િવ�ેપને ન પામતો હોય ને અિતશય �યાગી ને અિત વૈરા�યવાન ને અિત આ�િન�ાવાળો હોય અને
જો તે ��ય� �ીકૃ�ણ ભગવાનની મૂિત� િવના કાંઈક બીજંુ ઈ�છે તો તેને �યૂન સુખની �ાિ� થાય છે. અને બીજો જે
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ભ� છે તેને પણ ભગવાનનો િન�ય તો પિરપૂણ� છે તો પણ �દયમાં કામ, �ોધ, લોભ, મોહાિદકનો િવ�ેપ આવે �યારે
પોતાના �દયમાં દાઝ થાય ને ભગવાન જ ે��ય� �ીકૃ�ણ તેની મૂિત� િવના બી� કોઈ પદાથ�ને ઈ�છે નિહ. તેને
આ�િન�ા, વૈરા�ય જો થોડાં હોય તો પણ એ દેહ મૂકીને ભગવાનના ધામમાં બહુ મોટા સુખને પામે છે. શા માટે જ,ે
�થમ ક�ો જ ેભ� તે ઉપરથી તો �યાગી ને િન�કામી જણાય છે, પણ ભગવાનની મૂિત� િવના બી�
આ�દશ�ન◌ાિદક �ાિ�ની �દયમાં ઈ�છા છે માટે એ સકામ ભ� કહેવાય અને એને પરલોકને િવષે જ�ર �યૂન
સુખની �ાિ� થાય છે. અને જ ેબીજો ભ� ક�ો તે ઉપરથી તો સકામ જવેો જણાય પણ એ ભ� ભગવાનની મૂિત�
િવના અંતરમાં બીજંુ કાંઈ ઈ�છતો નથી અને ભગવાનની મૂિત� િવના બી� સુખની ઈ�છાનો જો ઘાટ થઈ �ય તો
અિતશય મનમાં દાઝે છે; માટે એ િન�કામ ભ� કહેવાય. તે �ાર ેદેહને મૂકે �યાર ેબહુ મોટા સુખને પામે છે ને
ભગવાનનો પાષ�દ થાય છે અને �ીકૃ�ણ ભગવાનની મૂિત�ને િવષે અિતશય �ીિતએ યુ� થાય છે.”

(કુલ: 12)


