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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૫૨ ( para.2)

પછી તે કથામાં એમ આ�યું જ,ે સાં�ય, યોગ, વેદાંત અને પંચરા�; એ ચાર શા�ે કરીને જ ેભગવાનના �વ�પને સમજ,ે
તે પૂરો �ાની કહેવાય. �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એ ચાર શા�ે કરીને ભગવાનને કેમ �ણવા
? અને એ ચાર શા�ે કરીને જ ેભગવાનને ન �ણે તેમાં શી �યૂનતા રહે છે ? તે કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“જ ેસાં�યશા� છે તે ભગવાનને પંચિવશમા કહે છે અને ચોિવશ ત�વ જમે ભગવાન િવના કાંઈ કરવાને સમથ� નથી
થતા તેમ �વ, ઈ�ર પણ ભગવાન િવના કાંઈ કરવાને સમથ� નથી, માટે એને પણ ચોિવશ ત�વ ભેળા જ ગણે છે અને
�વ, ઈ�ર ેસિહત એવા જ ેચોિવશ ત�વ તેને �ે� કહે છે ને પંચિવશમા જ ેભગવાન તેને �ે�� કહે છે. અને યોગશા�
છે તે ભગવાનને છવીશમા કહે છે ને મૂિત�માન કહે છે ને �વ, ઈ�રને પંચિવશમા કહે છે ને ચોિવશ ત�વને પૃથક્ કહે
છે, ને એ ત�વથી પોતાના આ�ાને પૃથક્ સમ�ને ભગવાનનું �યાન કરવું એમ કહે છે. અને વેદાંતશા� છે તે
ભગવાનને સવ�કારણ, સવ��યાપક, સવા�ધાર, િનગુ�ણ, અ�તૈ, િનરંજન અને કતા� થકા અકતા� ને �ાકૃત િવશેષણે રિહત
ને િદ�ય િવશેષણે સિહત એમ કહે છે. અને પંચરા�શા� છે તે ભગવાનને એમ કહે છે જ,ે ‘એક જ ે�ીકૃ�ણ
પુ�ષો�મનારાયણ છે તે જ વાસુદેવ, સંકષ�ણ, અિન��, ��ુ��; એ ચતુ�યૂ�હ�પે થાય છે ને પૃ�વીને િવષે અવતારનું
ધારણ કર ેછે અને તેને િવષે જ ેનવ �કારની ભિ�ને કર ેછે, તેનું ક�યાણ થાય છે.’ એવી રીતે એ ચાર શા� ભગવાનને
કહે છે, તેને યથાથ� સમજ ે�યાર ેપૂરો �ાની કહેવાય. અને જો બી� �ણ શા�ને મૂકીને એક સાં�ય શા�ે કરીને જ
ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એ બાધ આવે જ,ે ‘સાં�ય શા�માં �વ-ઈ�રને ત�વથી નોખા નથી ક�ા. તે �ારે
ત�વનો િનષેધ કરીને ત�વથી પોતાના �વા�ાને નોખો સમજ ે�યાર ેપંચિવશમો પોતાનો �વા�ા સમ�ય પણ
ભગવાન ન સમ�ય.’ અને જો એકલે યોગશા�ે કરીને જ ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એ દોષ આવે જ,ે ‘યોગશા�ે
ભગવાનને મૂિત�માન ક�ા છે, તેને પિરિછ� સમજ ેપણ સવા�તયા�મી અને પિરપૂણ� એવા ન સમજ.ે’ અને જો એક
વેદાંતશા�ે કરીને જ ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એ દોષ આવે જ,ે ‘જ ેભગવાનને સવ�કારણ, સવ��યાપક અને
િનગુ�ણ ક�ા છે તેને િનરાકાર સમજ,ે પણ �ાકૃત કર ચરણાિદકે રિહત અને િદ�ય અવયવે સિહત એવો સનાતન જે
ભગવાનનો આકાર છે તેને ન સમજ.ે’ અને જો એકલે પંચરા� શા�ે કરીને જ ભગવાનના �વ�પને સમજ ેતો એવો
દોષ આવે જ,ે ‘જ ેભગવાનના અવતારને િવષે ભિ� કહી છે તેને િવષે મનુ�યભાવ આવે તથા એકદેશ�થપણું સમ�ઈ
�ય, પણ સવા�તયા�મીપણું ને પિરપૂણ�પણું ન સમ�ય.’ માટે એ સવ� શા�ે કરીને જો ભગવાનને ન સમજ ેતો આવા
દોષ આવે છે. અને જો એ સવ� શા�ે કરીને સમજ ેતો જ ેએક એક શા�ની સમજણે કરીને દોષ આવે છે તે બી�
શા�ની સમજણે કરીને ટળી �ય છે, માટે એ ચાર ેશા�ે કરીને જ ેસમજ ેતે પિરપૂણ� �ાની કહેવાય. અને જો એ
ચારમાંથી એકને મૂકી દે તો પોણો �ાની કહેવાય ને બેને મૂકી દે તો અધ� �ાની કહેવાય ને �ણેને મૂકી દે તો પા �ાની
કહેવાય ને ચારનેે મૂકીને જ ેપોતાની મનની ક�પનાએ કરીને ગમે તેવી રીતે શા�ને સમ�ને વત� છે અને તે જો વેદાંતી
છે અથવા ઉપાસનાવાળો છે તે બેય ભૂલા પ�યા છે પણ ક�યાણનો માગ� એ બેમાંથી કોઈને જ�યો નથી. માટે એ
વેદાંતી તે દંભી �ાની છે અને એ ઉપાસનાવાળો તે પણ દંભી ભ� છે.”

2. કાિરયાણી ૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “માંહોમાંહી ��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેભૂધરાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે
“ભગવાનનો િન�ય થાય છે, તે અંતઃકરણમાં થાય છે કે �વમાં થાય છે ?” �યાર ેતેનો ઉ�ર િશવાનંદ �વામીએ કરવા
માં�યો પણ થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ �વ છે તે બુિ�એ કરીને �ણે છે અને તે બુિ� છે તે
સવ�નું કારણ છે, ને સવ�થી મોટી છે. માટે તે બુિ� મનને િવષે રહી છે, િચ�ને િવષે રહી છે, અહંકારને િવષે રહી છે,
�ો�ને િવષે રહી છે, ચ�ુને િવષે રહી છે, ��ાણને િવષે રહી છે, ��ાને િવષે રહી છે, વાણીને િવષે રહી છે, �વચાને િવષે
રહી છે, હાથને િવષે રહી છે, પગને િવષે રહી છે, િશ�ને િવષે રહી છે, ગુદાને િવષે રહી છે; એવી રીતે બુિ� જ ેતે
નખિશખા પય��ત આ શરીરને િવષે �યાપીને રહી છે. અને તે બુિ�ને િવષે �વ ર�ો છે, પણ તે �વ જણાતો નથી
અને એકલી બુિ� જણાય છે. �યાં ��ાંત છે; જમે અિ��ની �વાળા ઘટે છે ને વધે છે, તે વાયુએ કરીને વધે છે ને ઘટે છે,
અને તે અિ��ની �વાળા વધતી-ઘટતી જણાય છે, પણ વાયુ જણાતો નથી. અને જમે અિ�� લઈને છાણામાં મૂકીએ ને
તે છાણામાં સળગવા માંડે તેને લઈને �ાં વાયુ ન હોય �યાં મૂકીએ તે ધુમાડો ઊંચો ચડવા માંડે, તે ધુમાડો જ ઊંચો
ચડતો જણાય પણ તેમાં વાયુ જણાતો નથી. અને જમે આકાશને િવષે વાદળાં ચાલે છે, તે વાયુએ કરીને ચાલે છે, તે
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વાદળાં ચાલતાં જણાય છે પણ તેમાં ર�ો એવો જ ેવાયુ તે જણાતો નથી. તેમ �વાળા, ધુમાડો ને વાદળાં, તેને ઠેકાણે
બુિ� �ણવી અને વાયુને ઠેકાણે �વ �ણવો. તે �વ કેવો છે ? તો બુિ�એ કય� જ ેિન�ય તેને �ણે છે અને તે
બુિ�માં િન�યની િવગિતનો કરનારો જ ે��ા તેને પણ �ણે છે; અને મનના સંક�પને �ણે છે અને તે મનના
સંક�પની િવગિતનો કરનારો જ ેચં�મા તેને પણ �ણે છે; અને િચ�ના િચંતવનને �ણે છે અને તે િચ�ની િચંતવનની
િવગિત કરનારા જ ેવાસુદેવ તેને પણ �ણે છે; અને અહંકારની અહંમિતને �ણે છે અને તે અહંમિતની િવગિતના
કરનારા જ ે�� તેને પણ �ણે છે. એવી રીતે જ ેચાર અંતઃકરણ ને દસ ઇિ��યો તેના જ ેિવષય ને તે િવષયની િવગિતના
કરનારા જ ેદેવતા એ સવ�ને એકકાળાવિછ� �ણે છે. એવો જ ે�વ તે �વ જ ેતે એકદેશ�થ જણાય છે અને બરછીની
અણી જવેો તીખો જણાય છે, અને અિતશય સૂ�મ જણાય છે, તે બુિ�એ સિહત છે માટે એવો સૂ�મ જણાય છે, પણ
�ાર ેએ �વને દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ, દેવતા અને િવષય તેના �કાશકપણે �ણીએ �યાર ેતો �વ બહુ મોટો
જણાય છે અને �યાપક જણાય છે, તે બુિ�એ રિહત છે. અને અનુમાને કરીને જણાય છે પણ સા�ા�કાર નથી જણાતો.
�યાં ��ાંત છે- જમે કોઈક દશ મણની તરવાર હોય, તેને જોઈને માણસ અનુમાન કર ેજ,ે ‘એ તરવારનો ઉપાડનારો
બહુ મોટો હશે!’ તેમ એ સવ� દેહ, ઇિ��યાિદકને એકકાળે �કાશે છે, માટે એ �વ બહુ મોટો છે; એવી રીતે અનુમાને
કરીને જણાય છે.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેઉ�ર કય�.

(કુલ: 2)


