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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૫૬ ( para.5)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને �ાણ તથા ��ત, �વ�� અને સુષુિ� એ �ણ
અવ�થા તથા �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ એ �ણ શરીર એ સવ� થકી �વનું �વ�પ �યા�ં છે’ એવું સ�સંગમાંથી
સાંભળીને �ઢ િન�ય કય� છે તો પણ ઇિ��યો અંતઃકરણાિદક ભેળો ભળીને સુખ�પ એવો જ ે�વા�ા તે પરમા�ાનું
ભજન-�મરણ કરતો થકો સંક�પને યોગે કરીને દુઃિખયો કેમ થઈ �ય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કેટલાક
િસ� થાય છે ને કેટલાક સવ�� થાય છે ને કેટલાક દેવતા થાય છે ઈ�યાિદક અનંત �કારની મો�પ પામે છે. તથા
પરમપદને પામે છે. એ સવ� ભગવાનની ઉપાસનાને બળે પામે છે પણ ઉપાસના િવના કોઈ વાત િસ� થતી નથી. માટે
શા�માંથી આ�ા-અના�ાની િવગત સમ�ને અથવા કોઈક મોટા સંતના મુખથી વાત સાંભળીને �ણે જ,ે ‘હંુ
આ�ા-અના�ાની િવગિત કરી લઉં.’ એમ િવગિત થતી નથી, એ તો એ �વને જટેલી પોતાના ઈ�દેવ જ ેપરમે�ર,
તેને િવષે િન�ા હોય તેટલો જ આ�ા-અના�ાનો િવવેક થાય છે. પણ ઈ�દેવના બળ િવના તો કોઈ સાધનિસ� થતા
નથી. અને જનેે ગોપીઓના જવેી �ેમલ�ણા ભિ� છે તેને તો સવ� સાધન સંપૂણ� થયા છે. અને જનેે એવો �ેમ ન હોય
તેને તો ભગવાનનો મિહમા સમજવો જ,ે ‘ભગવાન તો ગોલોક, વૈકંુઠ, �ેત�ીપ, ��મહોલ તેના પિત છે અને મનુ�ય
જવેા જણાય છે તે તો ભ�ના સુખને અથ� જણાય છે, પણ એની મૂિત� છે તે ગોલોકાિદક જ ેપોતાનાં ધામ તેને િવષે એક
એક નખમાં કોિટ કોિટ સૂય�ના �કાશે યુ� જણાય છે. અને મ�ય�લોકને િવષે તો એ ભગવાનની મનુ�ય સેવા કર ેછે ને
દીવો કર ે�યાર ેએને આગળ �કાશ થાય છે, પણ એ તો સૂય�-ચં�ાિદક સવ�ને �કાશના દાતા છે. અને ગોલોકાિદક જે
ધામ છે તેને િવષે તો રાિધકા, લ�મી આિદક જ ેપોતાના ભ� છે તેમણે િનરંતર સે�યા એવા એ ભગવાન છે. અને
�ાર ે��ાંડોનો �લય થઈ �ય છે �યાર ેઆ �ગટ ભગવાન છે તે જ એક રહે છે અને પછી સૃિ� રચવાને સમે પણ
�કૃિતપુ�ષ �ાર ેકરીને અનંતકોિટ ��ાંડોને એ જ ભગવાન ઉપ�વે છે, એવી રીતે ભગવાનનો મિહમા િવચારવો એ
જ આ�ા-અના�ાના િવવેકનું કારણ છે. અને જટેલી એ ભ�ને ભગવાનના માહા��યે સિહત ભગવાનને િવષે િન�ા
છે તેટલો જ એ ભકતોના �દયમાં વૈરા�ય આવે છે, માટે બી� સાધનના બળને ત�ને એકલું ભગવાનની ઉપાસનાનું
બળ રાખવું. અને જ ેએવો ભ� હોય તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘ગમે તેવો પાપી હોય ને અંતસમે જો તેને ‘�વાિમનારાયણ’
એવા નામનું ઉ�ચારણ થાય તો તે સવ� પાપ થકી છૂટીને ��મોહોલને િવષે િનવાસ કર.ે તો જ ેએ ભગવાનનો આિ�ત
હોય તે એ ભગવાનના ધામને પામે એમાં શો સંશય છે ?’ એમ માહા��ય સમજ,ે તે સા� જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને
ભગવાનની ઉપાસનાનું બળ સ�સંગ કરીને િદવસે િદવસે વૃિ� પમાડવું.”

2. ગઢડા �થમ ૫૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�� કરો.” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �ાર ેભજન-
�મરણ કરવા બેસે �યાર ેભગવાનના ભ�ના અંતરમાં રજોગુણ, તમોગુણના વેગ આવે �યાર ેભજન �મરણનું સુખ
આવતું નથી, તે એ ગુણના વેગ કેમ ટળે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ગુણની �વૃિ�ના કારણ તો દેહ, કુસંગ
અને પૂવ�સં�કાર એ �ણ છે. તેમાં દેહને યોગે કરીને જ ેગુણ �વ�યા� હોય તે તો આ�ા-અના�ાના િવચાર ેકરીને ટળી
�ય છે અને કુસંગે કરીને �વ�યા� હોય તે સંતને સંગે કરીને ટળે છે. અને જ ેરજોગુણ, તમોગુણના વેગ એ બેયે કરીને
પણ ન ટળે તે તો કોઈક પૂવ�ના ભૂંડા સં�કારને યોગે કરીને છે, માટે એ ટળવા ઘણા કઠણ છે.”

3. પંચાળા ૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મો�ધમ�નું પુ�તક મંગાવો તો સાં�યના અ�યાયની તથા યોગના અ�યાયની કથા
કરાવીએ.” એ વચનને સાંભળીને પુ�તક મંગા�યું. પછી િન�યાનંદ �વામીએ કથા કરવાનો આરંભ કય�. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “યોગવાળા છે તે પંચિવશમાં �વ-ઈ�રને કહે છે અને છિવશમા પરમા�ાને કહે છે. અને
સાં�યવાળા છે તે ચોિવશ ત�વને અવાંતર �વ-ઈ�રને કહીને પંચિવશમાં પરમા�ાને કહે છે. તેમાં જ ેયોગવાળા છે
તેનો એમ મત છે જ,ે સૂઝે એવો આ�ા-અના�ાનો િવચાર કરો, સાધન કરો, પણ ��ય� ભગવાનના આ�ય િવના
મો� ન થાય. અને સાં�યવાળાનો એમ મત છે જ,ે સવ� દેવ-મનુ�યાિદકની જ ેગિતયો તેને �ણીને અને િવષયને િવષે
વૈરા�યને પામીને �ણ દેહ થકી પર એવો જ ેઆ�ા તેને �ણે �યાર ેમુ� થાય. અને એ બે �કારના જ ેમત છે તેને
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પોતપોતાના મતમાં જ ેદૂષણ છે તેના િનવારણને અથ� યુિ�નું �હણ કરવું. તેમાં યોગમતમાં દૂષણ છે જ,ે �વને
પંચિવશમો ક�ો તથા ઈ�રને પંચિવશમાં ક�ા; અને �વનો ચોિવશ ત�વનો દેહ ક�ો ને ઈ�રનો પણ ચોિવશ
ત�વનો દેહ ક�ો. માટે એ બેયને િવષે તુ�યભાવ આવી �ય જ,ે �થૂળ ને િવરાટ તે તુ�ય છે, તથા સૂ�મ ને સૂ�ા�ા તે
તુ�ય છે, અને કારણ ને અ�યાકૃત તે તુ�ય છે; તથા ��ત ને િ�થિત અવ�થા તે તુ�ય છે, તથા �વ�� ને ઉ�પિ� અવ�થા
તે તુ�ય છે, તથા સુષુિ� ને �લય અવ�થા તે તુ�ય છે; અને િવ�, તજૈસ અને �ા� ને િવ�ણુ, ��ા અને િશવ તે તુ�ય
છે. એમ સમ�ને છિવશમાને ભજ ેછે. એવી રીતે �વ-ઈ�રને િવષે જ ેતુ�યભાવ�પ દોષ છે તેને ટાળવાને અથ� કોઈક
મોટા પાસેથી યુિ� શીખવી જ,ે ‘ઈ�રના દેહમાં જ ેપંચભૂત ર�ાં છે તેની મહાભૂત એવી સં�ા છે, ને તે ભૂત સવ�
�વના દેહોને ધારી ર�ાં છે; અને �વના દેહમાં જ ેપંચભૂત છે તે અ�પ છે ને બી�ને ધારવાને સમથ� નથી. અને �વ
છે તે અ�પ� છે; ને ઈ�ર છે તે સવ�� છે.’ એવી રીતે યુિ� શીખીને �વ- ઈ�રને િવષે સમપણું ન સમજવું. અને જો
એવી યુિ� ન શી�યો હોય ને કોઈ �િતવાદી �� પૂછે, તો તેનો ઉ�ર કરવો કઠણ પડે ને સમજણ ચૂંથાઈ �ય. અને
કોઈક �� કર ેતે તો �વ-ઈ�રને િવષે સમપણું રહેવા દે નિહ, માટે �વ ઈ�રને િવષે સમપણું ન આવે એવી રીતની
યુિ� શીખવી અને એવી રીતના જ ેવચન તેને સાંભળવા. અને સાં�યવાળાને એ દૂષણ છે જ,ે ચોિવશ ત�વ ક�ા છે ને
પંચિવશમાં પરમા�ા ક�ા છે; ને તે ચોિવશ ત�વને િમ�યા ક�ા છે ને પરમા�ાને સ�ય ક�ા છે; �યાર ેતે પરમા�ાને
પામે છે કોણ ? કેમ જ,ે પામનારા �વને ત�વથી િભ� ક�ો નથી. માટે એ જ ેદૂષણ છે તેને ટાળવાને અથ� મોટા થકી
એમ યુિ� શીખવી જ,ે ‘એ ચોિવશ ત�વ ક�ા તે �વ િવના હોય નિહ; માટે એ ત�વ ભેળા જ �વ-ઈ�રને ક�ા છે.
તે �વ ઈ�ર એ ત�વથકી પૃથક્ છે ને પરમા�ાને પામે છે. એવી રીતની યુિ� શીખવી. અને આ યુિ� ન શીખી હોય
ને કોઈ �િતપ�ી �� પૂછે તો સંશય થાય જ,ે ‘ત�વ તો િમ�યા છે, �યાર ેતે પરમા�ાને પા�યાને અથ� ��ચયા�િદક ધમ�
ક�ા છે તથા �વણ, મનન, િનિદ�યાસાિદક સાધન ક�ા છે તે શાને અથ� ક�ા છે ?’ માટે ત�વના તદા�કપણાને
પા�યા જ ે�વ-ઈ�ર તેને ત�વ�પે કરીને ક�ા છે, પણ એ ત�વ થકી અિત િવલ�ણ છે, તે પરમા�ાને પામે છે.
ઈ�યાિદક જ ેયુિ�ઓ તેને મોટા સંત થકી સાં�યવાળાને શીખવી. અને યોગવાળા જ ેછે તે, ‘��ય�મૂિત� એવા જે
મ��ય, ક�છ, વરાહ, નૃિસંહ, વામન, રામકૃ�ણાિદક ભગવાનના અવતાર તેને �યાને કરીને મો� થાય,’ એવી યુિ�નું
�હણ કર ેછે. અને જ ેસાં�યવાળા છે તે જ ેતે, ‘यतो वाचो िनवत��े अ�ा� मनसा सह’, ઈ�યાિદક �ુિતશા�ે કરીને ક�ું
જ ેભગવાનનું �વ�પ તેને અનુભવે કરીને યથાથ� �ણે �યાર ેમો� થાય; એવી યુિ�નું �હણ કર ેછે. અને એ બેય મત
છે તે સારા છે અને મોટાએ મા�યા છે અને એ બેયનું યથાથ� જો આચરણ જ ેકર ેતો તે પરમગિતને પામે છે. અને એ બે
મત છે તેમાં સાધન સરખા ક�ા છે, પણ ઉપાસનાની જ ેરીત તે સરખી નથી, ઘણી પૃથક્ છે.”

(કુલ: 6)


