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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. કાિરયાણી ૧૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનને �સ� કરવાને અથ� નારદ�એ કેટલાક યુગ પય��ત ટાઢ-તડકાને તથા
ભૂખ-તરસને સહન કરીને મહાતપ કયુ�, અને તે તપે કરીને ભગવાનને રા� કયા�. એવી રીતે જ ેિવવેકી હોય તે તો
�ણીને પોતાનાં દેહ, ઇિ��યોને દમીને તપ કર ેછે, માટે જ ેિવવેકી સાધુ હોય તેને તો �ણીને દેહઇિ��યોને ક� થાય
એમ વ�યુ� જોઈએ, તો ઈ�ર ઈ�છાએ જ ેકાંઈ ક� આવે તેને શીદ ટાળવાને ઈ�છે ? અને વળી �યાગી સાધુને તો
પોતાના મનમાં એમ �ઢ �િચ રાખી જોઈએ જ,ે ‘માર ેતો દેવલોક, ��લોક અને વૈકંુઠાિદક લોકના જ ેપંચિવષય
સંબધી ભોગસુખ તે નથી જોઈતાં, અને માર ેતો હમણાં દેહ છતે તથા દેહનો �યાગ કરીને બદિરકા�મ તથા �ેત�ીપમાં
જઈને ને તપ કરીને ભગવાનને રા� કરવા છે. તે એક જ�મ તથા બે જ�મ તથા સહ� જ�મ સુધી પણ તપ કરીને જ
ભગવાનને રા� કરવા છે.’ અને �વનું ક�યાણ તો આટલી જ વાતમાં છે જ,ે ‘�કટ �માણ એવા જ ે�ીકૃ�ણ નારાયણ
તેનું જ કયુ� સવ� થાય છે, પણ કાળ, કમ� ને માયાિદક કોઈનું કયુ� કાંઈ થતું નથી.’ એવી રીતે ભગવાનને િવષે જ એક
કતા�પણું સમજવું એ જ ક�યાણનું પરમ કારણ છે. અને જ ેતપ કરવું તે તો ભગવાનની �સ�તાનું કારણ છે. અને તે
તપને િવષે પણ જવેો રાિધકા� તથા લ�મી� ભગવાનને િવષે �ેમલ�ણા ભિ�એ કરીને ભાવ રાખે છે તેવો ભાવ
રાખવો. અને જો તપ ન કર ેને ભગવાનને જ સવ�કતા� �ણે તોય પણ જ�મ-મરણના દુઃખથી તો �વ તરી �ય, પણ
તપ કયા� િવના તે �વ ઉપર ભગવાનનો રા�પો થાય નિહ. અને જ ે�વ ભગવાનને સવ� કતા�હતા� નથી �ણતો તો
તેથી બીજો કોઈ પાપી નથી. અને ગૌહ�યા, ��હ�યા, ગુ��ીનો સંગ તથા ��વે�ા સ�ુ�નો �ોહ તે થકી પણ એને
વધુ પાપી �ણવો; કાં જ,ે ભગવાન િવના બી� જ ેકાળ, કમા�િદક તેને એ કતા� �ણે છે, માટે એવો જ ેનાિ�તક ચંડાળ
હોય તેની તો છાયામાં પણ ઊભું રહેવું નિહ, ને ભૂ�યમાં પણ તેના મુખનું વચન સાંભળવું નિહ. અને જ ેભગવાનના
ભ� હોય તે ભગવાનને �તાપે કરીને ��ા, િશવ, શુક�, નારદ તે જવેા પણ થાય અને �કૃિતપુ�ષ જવેા પણ થાય
અને �� તથા અ�ર જવેા પણ થાય, તો પણ �ીપુ�ષો�મનારાયણ જવેો થવાને તો કોઈ સમથ� નથી. માટે જનેો સંગ
કયા� થકી તથા જ ેશા� સાંભળવા થકી ભગવાનની ઉપાસનાનું ખંડન થઈને �વામી સેવકભાવ ટળી જતો હોય, તો તે
સંગનો તથા તે શા�નો �પચની પેઠે ત�કાળ �યાગ કરવો.”

2. કાિરયાણી ૧૦ ( para.5)

પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! �યાગનો ને તપ કરવાનો મનમાં ઈશક તો હોય અને �યાગ કે તપ
કરતા વચમાં કોઈક િવ�ન આવી પડે તો તેનું કેમ કરવું ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે જ ેવાતનો ઈશક હોય
ને તે વચમાં હ�રો અંતરાય આવે તો પણ તે અંતરાયનો રો�ો રોકાય નિહ, �યાર ેતેનો સાચો ઈશક �ણવો. જુવોને
અમે એકિવશ વષ� થયા �ીરામાનંદ �વામી પાસે આ�યા છીએ, તેમાં અનંત ભાતનાં વ� તથા અલંકાર તથા
ખાનપાનાિદક તેણે કરીને સેવાના કરનારા અનંત ભ� મ�યા છે, પણ અમા�ં મન કોઈ પદાથ�માં લોભાણું નથી; શા
માટે જ,ે અમાર ે�યાગનો જ ઈશક છે. અને આ સંસારને િવષે કેટલીક રાંડો છે તે ધણી મરી ગયો હોય, તો તેને વાંસે
છાતી કૂટી કૂટીને રોયા જ કર ેછે, અને કેટલીક બાઈઓ છે તે પોતાના પર��ા ધણીનો પણ �યાગ કરીને ભગવાનનું
ભજન કર ેછે. અને કેટલાક મૂખ� પુ�ષ હોય છે તે પોતાની �ી મરી ગઈ હોય તો તેને વાંસે રોયા કર ેછે, અને બી� �ીને
વા�તે હાયહોય કરતા ફર ેછે. અને કેટલાક વૈરા�યવાન પુ�ષ હોય તે ઘરમાં પરણેલી �ી હોય, તેનો �યાગ કરીને
પરમે�રનું ભજન કર ેછે. એવી રીતે સૌ સૌના ઈશક જુદી જુદી �તના છે. અને અમારો તો એ જ ઈશક છે ને એ જ
િસ�ાંત છે જ,ે ‘તપે કરીને ભગવાનને રા� કરવા ને ભગવાનને સવ�ના કતા�હતા� �ણીને અને �વામી-સેવકને ભાવે
કરીને તે ભગવાનની ભિ� કરવી. અને કોઈ રીતે તે ભગવાનની ઉપાસના ખંડન થવા દેવી નિહ.’ માટે તમો પણ સવ�
આ અમારા વચનને પરમ િસ�ાંત કરી માન�ો.”

3. ગઢડા મ�ય ૨૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કીત�ન રહેવા �ો ને સવ� સૂરત દઈને સાંભળો, એક વાતા� કરીએ છીએ જ,ે જટેલા
ક�યાણને અથ� �યાસ�એ �ંથ કયા� છે, તે સવ� સૂરત રાખીને અમે સાંભ�યા. તે સવ� શા�માં એ જ િસ�ાંત છે અને
�વના ક�યાણને અથ� પણ એટલી જ વાત છે જ,ે આ સવ� જગત છે, તેના કતા�હતા� એક ભગવાન છે. અને એ સવ�
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શા�ને િવષે ભગવાનનાં ચિર� છે, કાં ભગવાનના સંતના ચિર� છે. અને વણા��મના ધમ�ની જ ેવાતા� છે અને તેનું ફળ
જ ેધમ�, અથ� અને કામ છે; તેણે કરીને કાંઈ ક�યાણ થતું નથી અને કેવળ વણા��મના ધમ� વતે તો સંસારમાં કીિત� થાય
ને દેહે કરીને સુિખયો રહે એટલું જ ફળ છે. અને ક�યાણને અથ� તો ભગવાનને સવ� કતા� હતા� �ણવા એ જ છે. અને
જવેું પરો� ભગવાનના રામકૃ�ણાિદક અવતારનું માહા��ય �ણે છે તથા નારદ, સનકાિદક, શુક�, જડભરત, હનુમાન,
ઉ�વ ઇ�યાિદક જ ેપરો� સાધુ, તેનું જવેું માહા��ય �ણે છે, તેવું જ ��ય� એવા જ ેભગવાન તથા તે ભગવાનના ભ�
સાધુ તેનું માહા��ય સમજ,ે તેને ક�યાણના માગ�માં કાંઈએ સમજવું બાકી ર�ું નિહ. તે આ વાતા� એકવાર ક�ે સમજો
અથવા લાખવાર ક�ે સમજો; આજ સમજો અથવા લાખ વષ� કેડે સમજો; પણ એ વાત સમજ ેજ છૂટકો છે. અને
નારદ, સનકાિદક, શુક�, ��ા, િશવ એમને પૂછો તો પણ ડા�ા છે તે અનેક વાતની યુિ� લાવીને ��ય� ભગવાન ને
��ય� સંત તેને જ ક�યાણના દાતા બતાવે અને જવેું પરો� ભગવાન ને પરો� સંતનું માહા��ય છે, તેવું જ ��ય�
ભગવાન ને ��ય� સંતનું માહા��ય બતાવે. અને એટલો જનેે �ઢ િન�ય થયો હોય તેને સવ� મુ�ો હાથ આ�યો અને
કોઈ કાળે તે ક�યાણના માગ� થકી પડે નિહ. જમે ��ા, િશવ, બૃહ�પિત અને પરાશરાિદક તે કામાિદકે કરીને ધમ� થકી
પડયા, તો પણ ��ય� ભગવાન ને ��ય� સંત; તેનો પરો�ના જવેો જો માહા��યે યુ� િન�ય હતો તો ક�યાણના
માગ�માંથી પડયા નિહ. માટે સવ� શા�નું રહ�ય આ વાતા� છે.”

4. વરતાલ ૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કાંઈક ��-ઉ�ર કરો,” પછી ગામ બૂવાના પટેલ કાનદાસ�એ હાથ જોડીને પૂ�ુ
જ,ે “હે મહારાજ! ભગવાન શે �કાર ેરા� થાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો ભગવાનનો �ોહ ન કરીએ
તો ભગવાન રા� થાય �યાર ેકહેશો જ,ે �ોહ તે શું ? તો જ,ે આ સવ� જગતના કતા�હતા� ભગવાન છે, તેને કતા�હતા� ન
સમ�એ ને િવ�ના કતા�હતા� કાળને �ણીએ અથવા માયાને �ણીએ અથવા કમ�ને �ણીએ અથવા �વભાવને
�ણીએ; એ તે ભગવાનનો �ોહ છે. કેમ જ,ે ભગવાન સવ�ના કતા�હતા� છે તેનો �યાગ કરીને કેવળ કાળ, કમ�, �વભાવ
અને માયા તેને જગતનાં કતા�હતા� કહે છે. માટે એ ભગવાનનો અિત �ોહ છે. �યાં ��ાંત છે, જમે તમે ગામના પટેલ છો,
તે જ ેતમારી ગામમાં પટલાઈ ન રહેવા દે તે તમારો �ોહી કહેવાય. અને વળી જમે ચ�વત� રા� હોય તેનો હુકમ ખોટો
કરીને જ ેરા� ન હોય તેનો હુકમ ચલાવે, તો તે પુ�ષ રા�નો �ોહી કહેવાય. અને વળી જમે કોઈક એવા કાગળ લખી
લખીને મેલે જ,ે ‘અમારો રા� છે તે નાક-કાન િવનાનો છે અથવા હાથ પગ િવનાનો છે.’ એવી રીતે રા�નું �પ સંપૂણ�
હોય, તેને ખંિડત કરીને વણ�વે તે રા�નો �ોહી કહેવાય. તેમ ભગવાન છે તે કર-ચરણાિદક સમ� અંગે કરીને સંપૂણ� છે
અને લેશમા� પણ કોઈ અંગે િવકળ નથી અને સદા મૂિત�માન જ છે; તેને અકતા� કહેવા તથા અ�પ કહેવા ને ભગવાન
િવના બી� જ ેકાળાિદક તેને કતા� કહેવા, એ જ ભગવાનનો �ોહ છે. એવી �તનો જ ેભગવાનનો �ોહ તેને જ ેન કરે
તેણે સંપૂણ� ભગવાનની પ�ૂ કરી, અને તે િવના તો ચંદન-પુ�પાિદકે કરીને પજૂ ેછે તો પણ ભગવાનનો �ોહી છે. માટે
ભગવાનને જગતના કતા�હતા� �ણે અને મૂિત�માન �ણે તે ઉપર જ ભગવાન રા� થાય છે.
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