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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૩૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, એક �� કરીએ.” �યાર ેમુિન તથા હિરભ�ે ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! પૂછો”
પછી �ી�મહારાજ ઘણીકવાર સુધી િવચારીને બો�યા જ,ે “આ સંસારમાં જ ેિવષયી �વ હોય તે પંચિવષય િવના રહી
શકે નિહ, તે જમે એ િવમુખ �વને પંચિવષય છે તેમ હિરજનને પણ પંચિવષય છે પણ તેમાં ભેદ છે. તે ભેદ કેમ છે ? તો
િવષયી �વ તો ભગવાન િવના અ�ય જ ે�ા�ય િવષય તેને ભોગવે છે અને ભગવાનના ભ� છે તેને તો ભગવાનની
કથા સાંભળવી તે જ �ો�નો િવષય છે અને ભગવાનનાં ચરણારિવંદનો �પશ� કરવો અથવા સંતના ચરણની રજનો
�પશ� કરવો તે �વચાનો િવષય છે અને ભગવાનનાં અથવા સંત તેના દશ�ન કરવા તે ને�નો િવષય છે અને ભગવાનનો
�સાદ લેવો તથા ભગવાનના ગુણ ગાવવા તે �ભનો િવષય છે અને ભગવાનને ચ�યાં એવા જ ેપુ�પાિદક તેની સુગંધી
લેવી તે ��ાણનો િવષય છે. એવી રીતે િવમુખ અને હિરભ�ના િવષયમાં ભેદ છે અને એવી રીતના િવષય િવના તો
હિરભ�ે પણ રહેવાતું નથી અને નારદ-સનકાિદક જવેા અનાિદ મુ� છે તેણે પણ એવા પંચિવષય િવના રહેવાતું
નથી, તે સમાિધમાં ઘણા કાળ રહે છે પણ તે સમાિધમાંથી નીકળીને ભગવાનની કથા, કીત�ન, �વણાિદક િવષયને
ભોગવે છે. અને જમે પ�ી હોય તે પોતાના માળાને મુકીને ચરવા નીકળે છે, તે ચારો કરીને રાિ� સમે પોતપોતાના
માળામાં જઈને િવરામ કર ેછે પણ પોતપોતાનાં �થાનકને કોઈ િદવસ ભૂલીને બી�ને �થાનકે જતાં નથી, તેમ
ભગવાનના ભ� છે તે ભગવાનની કથા, કીત�ન �વણાિદક એવો જ ેચારો, તેને ચરીને પોતાનો માળો જ ેભગવાનનું
�વ�પ તેમાં જઈને િવરામ કર ેછે. અને વળી પશુ, પ�ી સવ� �વ જમે પોતપોતાનો ચારો કરીને પોતપોતાને �થાનકે
જઈને િવરામ કર ેછે, તેમ મનુ�ય પણ જ ેજ ેકાય� હોય તેને અથ� દેશ-િવદેશ �ય છે પણ પોતાને ઘેર આવે છે �યારે
િનરાંત કરીને બેસે છે. એ સવ� ��ાંત-િસ�ાંત ક�ા તે ઉપર તમે સવ� હિરભ�ને અમે �� પૂછીએ છીએ જ,ે ‘જમે
િવમુખ �વ �ા�ય પંચિવષયમાં બંધાણા છે ને તે િવષય િવના પળમા� ચાલતું નથી, તેમ તમે ભગવાનની કથાવાતા�નું
જ ે�વણાિદક તે �પી જ ેિવષય તેમાં �ઢપણે બંધાઈને એના િવષયી થયા છો કે નિહ ?’ અને વળી બીજો �� પૂછીએ
છીએ જ,ે ‘જમે પ�ી ચારો કરીને પોતાના માળામાં આવે છે, તેમ તમે સવ� ભગવાનની કથા-કીત�નાિદક�પી ચારો
કરીને પાછા ભગવાનના �વ�પ�પી માળામાં િવરામ કરો છો ? કે બીજ ે�ાં-�યાં િવરામ કરો છો ? અને વળી જમે
ધિણયાતું ઢોર હોય તે સીમમાં ચરીને સાજં ેપોતાને ખીલે આવે છે અને જ ેહરાયું ઢોર હોય તે ખીલે આવે નિહ અને જનેું-
તેનું ખેતર ખાઈને �ાં- �યાં બેસી રહે, પછી કોઈક ધોકા મૂકે કાં વાઘ આવે તો માર,ે તેમ તમે તે ધિણયાતા ઢોરની પેઠે
પોતાને ખીલે આવો છો ? કે હરાયા ઢોરની પેઠે કોઈનું ખેતર ખાઈને �ાં-�યાં બેસીને િવરામ કરો છો ?’ એ સવ� ��નો
ઉ�ર પોતાના અંતરમાં િવચારીને મોટા મોટા હો તે કરો ?” પછી મુિન તથા હિરભ� સવ� જુદા જુદા બો�યા જ,ે “હે
મહારાજ ! ભગવાનની કથા કીત�નાિદકના િવષયી પણ થયા છીએ અને ભગવાનની મૂિત��પી જ ેમાળો તથા ખીલો
તેને મૂકીને બીજ ેઠેકાણે રહેતા પણ નથી.” તે વાતા�ને સાંભળીને �ી�મહારાજ ઘણું �સ� થયા.

2. સારંગપુર ૩ ( para.3)

�યાર ેસોમલે ખાચર ેપૂ�ું જ,ે “એવી રીતે જ ે�ેમમ�� થઈને ��ય� ભગવાનની પ�ૂ કરતો હોય અથવા માનસી પ�ૂ
કરતો હોય, તે ભ� કયે લ�ણે કરીને ઓળખાય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનની પ�ૂ-સેવાને
િવષે તથા કથાવાતા�, કીત�નને િવષે અિતશય ��ા હોય તથા ભગવાનનું અિતશય માહા��ય સમજતો હોય ને એ બે
વાનાં િદવસે િદવસે નવા ને નવા જ રહેતાં હોય, પણ �ારયે ગૌણ ન પડે. જમે મુ�ાનંદ �વામીને અમે �થમ
લોજપુરમાં દીઠા હતા અને જવેી ��ા ને ભગવાનનું માહા��ય હતું, તેવું ને તેવું જ આજ િદવસ સુધી નવું ને નવું છે પણ
ગૌણ પ�યું નથી, એ બે લ�ણે કરીને તે ભ�ને ઓળખવો. અને એવી રીતે માહા��ય ને ��ા િવનાના સવ� યાદવ
�ીકૃ�ણ ભગવાન ભેળા જ રહેતા અને જમે બી� રા�ની સેવા ચાકરી કર ેતેમ સેવા ચાકરી કરતા તો પણ તેનું કોઈ
નામ �ણતું નથી અને તે ભ� પણ કહેવાયા નથી. અને ઉ�વ� જો �ીકૃ�ણ ભગવાનની ��ા માહા��યે સિહત સેવા
ચાકરી કરતા તો તે પરમ ભાગવત કહેવાયા અને તેની શા�માં તથા લોકમાં અિતશય �િસિ� છે.”

3. લોયા ૧૩ ( para.3)
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અને �યાર પછી િન�યાનંદ�વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �ાં સુધી એ મુ�ોને ગુણનો સંબંધ છે �યાં સુધી તો
તેને દેશકાળાિદકે કરીને િવપય�યપણુ થાય અને નારાયણ છે તે તો ગુણમાં ર�ા થકા દેશકાળાિદકે કરીને પરાભવને ન
પામે, એ તો ઠીક; પણ �ાર ેએ સવ� મુ�ોને ગુણનો સંબંધ ન હોય ને િનગુ�ણપણે કરીને અ�રધામને િવષે ર�ા હોય
અને નારાયણ પણ �યાં તેવી જ રીતે ર�ા હોય, તે વાર ેએ સવ� ચૈત�યમય છે ને િનગુ�ણ છે ને ‘मम साध��मागताः’ એવી
રીતે નારાયણના સાધ�ય�પણાને પા�યા છે એવા જ ેમુ� અને નારાયણ તેને િવષે કેમ ભેદ સમજવો ?” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે ચં�મા છે ને તારા છે, તેમાં ભેદ છે કે નિહ? જુવોને �કાશપણે કરીને સરખા નથી અને
િબંબમાં પણ ઘણો ભેદ છે અને સવ� ઔષિધનું પોષણ તે પણ ચં�મા વતે જ થાય, પણ બીજ ેતાર ેન થાય અને રાિ�નો
અંધકાર તે પણ ચં�માએ કરીને ટળે, પણ તારાએ કરીને ટળે નિહ; તેમ નારાયણ તથા મુ�ોમાં ભેદ છે. અને વળી જમે
રા� ને રા�ના ચાકર તે મનુ�ય �િતએ કરીને સરખા છે, પણ રા�નું સામ�ય�, ઐ�ય�, �પ, લાવ��તા તે સવ�પરી
છે. અને જ ેરા�વતે થાય તે ચાકર વતે થાય નિહ, સૂઝે એવડો મોટો હોય તો પણ ન થાય. તેમ પુ�ષો�મનારાયણ તે
સવ� કતા� છે, સવ�કારણ છે, સવ�િનયંતા છે, અિત �પવાન છે, અિત તજે�વી છે, અિત સમથ� છે, અને ‘कतु�मकतु�म्
अ�थाकतु�म्’ સમથ� છે; તે જો પોતાની ઈ�છામાં આવે તો એ અ�રધામને િવષે ર�ા જ ેમુ� તે સવ�ને પોતાના તજેને
િવષે લીન કરીને પોતે એક જ િવરાજમાન રહે, અને સૂઝે તો એ સવ� મુ� તેમણે સે�યા થકા તેમની ભિ�ને અંગીકાર
કર ેને એ સિહત િવરાજમાન રહે. અને જ ેઅ�રધામને િવષે પોતે ર�ા છે, તે અ�રને પણ લીન કરીને પોતે �વરાટ્ થકા
એકલા જ િવરાજમાન રહે; અને પોતાને મનમાં આવે તો એ અ�રધામ િવના પણ અનંતકોિટ મુ�ને પોતાને ઐ�ય�
કરીને ધારવાને સમથ� છે. જમે પૃથુ ભગવાને પૃ�વીને ક�ું જ,ે ‘મારા ધનુષથકી નીસયા� જ ેબાણ તેણે કરીને તને મારીને
મારા સામ�ય� કરીને આ સવ� જગતને ધારવાને હંુ સમથ� છંુ;’ તેમ એ નારાયણ પોતાને ઐ�ય� કરીને સવ�પરી વત� છે. તે
એને ને બી� અ�રાિદક મુ�ને સરખા કહે છે તે દુ� મતવાળા �ણવા ને તેને અિત પાપી �ણવા અને એનાં દશ�ન
પણ કરવા નિહ. અને એવી રીતની સમજણવાળાનાં દશ�ન કરીએ, તો પંચ મહાપાપ જવેું પાપ થાય. અને એ
નારાયણને લઈને તો જનેે િવષે મો�પ કહીએ તેને િવષે સંભવે. અને એને લઈને ��ા, િશવ, નારદ, સનકાિદક, એ
સવ�ને ભગવાન કહેવાય છે અને ઉ�વ�ને િવષે એ નારાયણને લઈને ઉ�વને ભગવાન કહેવાય અને હમણાં આ
મુ�ાનંદ �વામી જવેા સંતને િવષે એ નારાયણને લઈએ, તો એમને પણ ભગવાન જવેા કહેવાય; અને એ નારાયણને
લીધા િવના તો અ�રને પણ ભગવાન ન કહેવાય તો બી�ની શી વાતા� કહેવી ? અને “अप�रिमता �ुवा�नुभृतो यिद
सव�गता�िह� न शा�तेित िनयमो �ुव ! नेतरथा ।” એ વેદ�તુિતના ગ�નો પણ એ જ અથ� છે. અને જો એમ ન હોય તો
આ આપણ સવ� છીએ તે આ દેહ થકી નોખો જ ેઆ�ા તેને ���પ �ણીએ છીએ અને �ાન, વૈરા�યાિદક સાધને
યુ� છીએ તો પણ એ નારાયણને �સ� કરવાને અથ� રાત િદવસ ઉ�ગરા કરીએ છીએ, અને કીત�ન, નામ�મરણ તે
તાળીઓ વગાડી વગાડીને હાથની આંગળીયો ફાટી �ય એમ કરીએ છીએ તથા કથાવાતા� રાત-િદવસ કરીએ
કરાવીએ છીએ, તે જો એ નારાયણ સરખા થઈ જવાતું હોય તો એવડો દાખડો શું કરવા કરીએ ? માટે ‘એ નારાયણ
જવેા તો એક નારાયણ જ છે, પણ બીજો કોઈ એ જવેો થતો નથી.’ અને ‘एकमेवाि�तीयं ��’ એ �ુિતનો પણ એ જ
અથ� છે જ,ે એ નારાયણ જવેા તો એક નારાયણ જ છે. એમ સવ� શા�નો િસ�ાંત છે.” એવી રીતે ભ�જનની િશ�ાને
અથ� �ી�મહારાજ ેવાતા� કરી; ને પોતે તો સા�ાત્ પુ�ષો�મનારાયણ છે.

4. લોયા ૧૭ ( para.5)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! એ પંચિવષયનો અભાવ કેમ થાય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “િવષયનો અભાવ થયાનું મુ�ય સાધન તો પરમે�રનું માહા��ય છે ને તે પછી આ�િન�ા ને વૈરા�ય છે. તે
માહા��ય તે શું ? તો ‘જ ેભગવાનની બીકે કરીને ઈ�� વષ� છે; સૂય�, અિ��, ચં�મા �કાશ કર ેછે; પૃ�વી સવ�ને ધારી રહી
છે; સમુ� મયા�દા નથી લોપતો; ઔષિધઓ ઋતુને પામીને ફળે છે; અને જ ેભગવાન જગતની ઉ�પિ�-િ�થિત-�લયને
કર ેછે; અને જનેી શિ� કાળ છે, માયા છે, પુ�ષ છે, અ�ર છે.’ એવી રીતે જ ેભગવાનની મો�પને સમજતો હોય તેને
જગતમાં એવું શું પદાથ� છે, તે બંધન કર ે? તે કામ, �ોધ, લોભ, માન, ઈ�યા�, �વાદ, સૂ�મ વ�, ધન, �ી તથા જ ેજે
પંચિવષય સંબંધી પદાથ� તે એને કોઈ બંધન કર ેનિહ, કાં જ,ે એણે તો સવ�નું પિરમાણ કરી રા�યું છે જ,ે ‘ભગવાન તે
આવા છે ને આવો એ ભગવાનનાં ભજન-�મરણ, કથાવાતા�ને િવષે માલ છે અને અ�ર તે આવું છે ને આવું એ અ�ર
સંબંધી સુખ છે તથા ગોલોક, વૈકંુઠ, �ેત�ીપ સંબંધી સુખ તે આવું છે, તથા �કૃિતપુ�ષ સંબંધી સુખ તે આવું છે અને
��લોક સંબંધી સુખ તે આવું છે ને �વગ�નું સુખ તે આવું છે તથા રા�ાિદકનું સુખ તે આવું છે. એવી રીતે એ સવ�ના
સુખનું અનુમાન કરીને અને ભગવાનના સુખને સવ�થી અિધક માનીને જ ેભગવાનને િવષે જોડાણો હોય તેને એવું કયું
પદાથ� છે તે ભગવાનના ચરણારિવંદથી પાડે ? કોઈ ન પાડે. જમે પારસમિણ હોય તે કોઈક લોઢાને અડીને તેનું સોનું
થયું; તે સોનું પાછંુ પારસમિણનું કયુ� પણ લોઢંુ થાય નિહ; તેમ એવું જણેે ભગવાનનું માહા��ય ���ું છે તે ભગવાનનો
પા�યો પણ તે ભગવાનના ચરણારિવંદથી પડે નિહ, તો શું બીજ ેપદાથ� કરીને એ પડે ? ન પડે.

5. ગઢડા મ�ય ૧૬ ( para.9)
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પછી અખંડાનંદ �વામીએ બીજો �� પૂ�ો જ,ે “તી� ��ાવાન પુ�ષના શા લ�ણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જનેે તી� ��ા હોય તેને �ાર ેભગવાનને દશ�ને આવવું હોય અથવા ભગવત ્કથાવાતા� સાંભળવી હોય
તથા ભગવાનની માનસી પ�ૂ કરવી હોય ઈ�યાિદક જ ેજ ેભગવાન સંબંધી િ�યા તેને કયા� સા� �નાનાિદક જ ેપોતાની
દેહિ�યા તેને અિતશય ઉતાવળો થઈને કર.ે અને કાગળ લખીને અમે કોઈક વત�માન ફેર�યું હોય તો તેને કરવાને અથ�
પણ આકળો થઈ �ય. અને મોટો માણસ હોય તો પણ ભગવાનનાં દશ�ન સા� બાળકની પે�યે આકળાઈ કરવા માંડે.
એવા જનેા લ�ણ હોય તેને તી� ��ાવાન �ણવો. અને જ ેએવી ��ાવાળો હોય તે સવ� ઇિ��યોને પણ ત�કાળ વશ
કર ેછે. અને જનેે ભગવાનના માગ�માં મંદ ��ા હોય તેના ઇિ��યો િવષય સ�મુખ અિત તી�ણપણે યુ� હોય, તે ગમે
તેટલો સંતાડવા �ય પણ સૌને જણાઈ �ય જ,ે ‘આની ઇિ��યોના િવષય સ�મુખ તી�ણ વેગ છે.’ અને ઇિ��યોનું �પ
તો વાયુના વેગ જવેું છે, જમે વાયુ દેખાય નિહ પણ વૃ�ને હલાવે તેણે કરીને જણાય છે જ,ે વાયુ વાય છે. તેમ ઇિ��યોની
વૃિ�યો દેખાતી નથી પણ િવષય સ�મુખ દોડે તે સૌને જણાય છે અને જો કપટે કરીને ઢાંકવા �ય, તો કપટી �ણીને
તેનો સૌને અિતશય અવગુણ આવે છે. માટે જનેી ઇિ��યોમાં િવષય ભોગ�યાની તી�ણતા હોય તે કોઈ �કાર ેછાની
રહે નિહ.”

6. ગઢડા મ�ય ૫૫ ( para.2)

પછી તે મુિન કીત�નભિ� કરી ર�ા, �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેું આજ જવેું અંગ હોય તેવું સ�સંગ થયા મોરે
પણ કાંઈક હોય ખ�ં; તે માટે આજ તો સવ� જનેું જવેું અંગ હોય તે તેવું કહો. તેમાં �થમ તો અમે અમા�ં જવેું અંગ છે,
તેવી વાતા� કહીએ છીએ તે સાંભળો જ,ે �ાર ેઅમાર ેબાળ અવ�થા હતી �યાર ેપણ દેવમંિદર હોય �યાં દશ�ને જવું,
કથાવાતા� સાંભળવી, સાધુનો સમાગમ કરવો, તીથ� કરવા જવું; એવી વાતા� ગમતી. અને �ાર ેઘર મૂકીને નીસયા� �યારે
તો વ� રાખવું પણ ગમતું નિહ અને વનમાં જ રહેવું ગમતું. અને બીક તો લેશમા� લાગતી જ નિહ અને વનને િવષે
મોટા મોટા સપ�, િસંહ, હાથી ઈ�યાિદક અનંત જનાવર દીઠામાં આ�યા, પણ કોઈ �કાર ેહૈયામાં મરવાની તો બીક જ
લાગતી નિહ; એવી રીતે મહાવનને િવષે સદા િનભ�ય રહેતા. પછી તીથ�ને િવષે ફરતા ફરતા �ીરામાનંદ �વામી પાસે
આ�યા અને પછી �ીરામાનંદ �વામી �ાર ેઅંતધા�ન થયા તે કેડે સ�સંગનું �ડંુ થવાને અથ� કાંઈક બીક રાખવા માંડી.
પણ અંતરમાં અખંડ િવચાર એવો રહે છે, જમે મનુ�યને મુવા ટાણે પથારી ઉપર સુવાય� હોય �યાર ેતે મનુ�યમાંથી
સહુને પોતાના �વાથ�ની વાસના ટળી �ય છે અને તે મરનારાને પણ સંસાર થકી મન ઉદાસ થઈ �ય છે; તેમનું તેમ
અમાર ેપોતાની કોરનું અને બી�ની કોરનું અંત અવ�થા જવેું સદા વત� છે. અને જટેલું માિયક પદાથ�મા� છે, તે સવ�
નાશવંત ને તુ�છ સરખું જણાયા કર ેછે, પણ એમ િવિ� નથી જણાતી જ,ે ‘આ સા� પદાથ� છે ને આ ભૂંડંુ પદાથ� છે.’
જટેલાં માિયક પદાથ�મા� છે, તે તો સવ� એક સરખા જણાય છે. જમે કાખના મુવાળા છે, તેમાં સારો કયો ને નરસો કયો
? તે તો સારો-નરસો સહુ એક પાડમાં છે; તેમ માિયક પદાથ� પણ સવ� સરખા છે. અને કાંઈક સા�-નરસું જ ેકહીએ
છીએ, તે તો ભગવાનના ભ�ને સા� લગાડવાને અથ� કહીએ છીએ જ,ે આ સા� ભોજન છે, આ સા� વ� છે, આ
સા� ઘરણેું છે, આ સા� ઘર છે, આ સા� ઘોડંુ છે, આ સારાં પુ�પ છે; તે ભ�ને સા� લાગે તે સા� કહીએ છીએ. અને
અમારી સવ� િ�યા છે, તે ભગવાનના ભ�ને અથ� છે, પણ પોતાના સુખને અથ� એકેય િ�યા નથી. અને ભગવાનના જે
એકાંિતક ભ� હોય તેનું જ ેમન તે ભગવાનના �વ�પનું જ િચંતવન કર ેઅને વાણી તે ભગવાનના યશને જ ગાય અને
હાથ તે ભગવાન કે ભગવાનના ભ�ની સેવા પિરચયા�ને જ કર ેઅને કાન તે અખંડ ભગવાનના યશને જ સાંભળે; એમ
ભગવાનની ભિ� �ણીને જ ેજ ેિ�યા કરીએ છીએ તે થાય છે, પણ એ ભગવાનની ભિ� િવના તો અમે સવ�
પદાથ�માંથી ઉદાસી છીએ. જમે કોઈક મોટો રા� હોય ને તેને એક જ દીકરો હોય, અને તે રા� સા�ય-િસ�ેર વષ�નો
થાય ને પછી તેનો દીકરો મરી �ય, �યાર ેતે રા�નું મન સવ� પદાથ�માંથી ઉદાસ થઈ �ય; તેમ અમાર ેપણ ખાતાં-
પીતાં, ઘોડે ચઢતાં, રા�-કુરા�પણામાં સવ� કાળે મન ઉદાસી જ રહે છે.

(કુલ: 6)


