
8/5/2019 કલંક

localhost/save%5d/કલંક.php 1/2

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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૨૩ ( para.2)

પછી ક�ણા કરીને પરમહંસની આગળ �ી�મહારાજ વાત કરવા લા�યા જ,ે “વાસુદેવ માહા��ય નામે જ ે�ંથ તે અમને
અિતશય િ�ય છે; કેમ જ,ે ભગવાનના ભ�ને ભગવાનને ભ�ાની જ ેરીિત તે સવ� એ �ંથમાં કહી છે. અને ભગવાનના
જ ેભ� તે બે �કારના છે. તેમાં એકને ભગવાનનો િન�ય તો યથાથ� છે, પણ તે દેહા�બુિ� સોતો ભગવાનનું ભજન
કર ેછે. અને બીજો તો ��ત, �વ��, સુષુિ� એ �ણ અવ�થા તથા �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ એ �ણ દેહ તેથી પર ને
ચૈત�ય�પ એવું પોતાના �વ�પને માને અને તે પોતાના �વ�પને િવષે ભગવાનની મૂિત�ને ધારીને ભગવાનનું ભજન
કર,ે પછી �ણ અવ�થાથી ને �ણ શરીરથી પર જ ેપોતાનું �વ�પ તેને અિતશય �કાશમાન ભાળે, ને તે �કાશને િવષે
ભગવાનની મૂિત� જવેી �ગટ �માણ છે તેવી અિતશય �કાશે યુ� ભાસે; એવી રીતની િ�થિતવાળો હોય. અને એવી
રીતની િ�થિત �ાં સુધી થઈ નથી �યાં સુધી ભગવાનનો ભ� છે તો પણ તેને માથે િવ�ન છે. અને જો એવી િ�થિતમાં
િશવ� નો’તા વત�તા તો મોિહની �વ�પમાં મોહ પા�યા, અને એવી િ�થિતમાં ��ા નો’તા વત�તા તો સર�વતીને
દેખીને મોહ પા�યા, અને એવી િ�થિતમાં નારદ� નો’તા વત�તા તો પર��ાનું મન થયું, અને ઈ�� તથા ચં�ાિદક તેમને
જો એવી િ�થિત નો’િત તો કલંક લા�યા. અને ભગવાનનો ભ� હોય પણ જો એવી િ�થિતને ન પા�યો હોય તો
ભગવાનને િવષે પણ �ાકૃત ભાવ પરઠાઈ �ય છે. જમે રા� પરીિ�ત એવો ભ� નો’તો તો રાસ�ીડા સાંભળીને
�ીકૃ�ણ ભગવાનને િવષે સંશય થયો અને શુક� જો એવા ભ� હતા તો તેને કોઈ �તનો સંશય થયો જ નિહ. અને જે
એવો ભ� હોય તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘માર ેિવષે કોઈ દોષ અડી શકે નિહ તથા તે દોષ કાંઈ બાધ કરી શકે નિહ, તો
જનેે ભજને કરીને હંુ આવો થયો એવા જ ેભગવાન તેને િવષે તો કોઈ માિયક દોષ હોય જ કેમ ?’ એમ �ઢપણે સમજ ેછે.
અને એવો જ ેભગવાનનો ભ� છે તે ભગવાનની મૂિત�ને િવષે �ાર ેવૃિ�ને રાખે છે �યાર ેતે વૃિ�ના બે િવભાગ થાય
છે; તેમાં એક વૃિ� તો ભગવાનના �વ�પમાં રહે છે અને બી� તો જ ેભજનનો કરનારો તેમાં રહે છે. અને ભગવાનના
�વ�પમાં જ ેવૃિ� રહે છે તે �ેમે યુ� રહે છે, અને ભજનના કરનારામાં જ ેવૃિ� રહે છે તે તો િવચાર ેયુ� રહે છે, અને
તે વૃિ� જ ેતે ભજનના કરનારાને િવષે ભગવાનના ભજન િવના બી� જ ેજ ેઘાટ-સંક�પ થાય છે તે સવ�ને ખોટા કરી
નાખે છે, તથા તે ભજન કરનારામાં જ ેદોષ તે સવ�ને ખોટા કરી નાખે છે; એવી રીતે તેની વૃિ� ભગવાનમાં અખંડ રહે
છે. અને ઘડીક તો એકા� િચ�ે બેસીને ભગવાનનું ભજન કર ેને ઘડીકમાં તો ચાળા ચૂંથતો ફર ેતેને તો એવી િ�થિત
થતી નથી. જમે પાણીનો ઘડો ભરીને એક ઠેકાણે ઢોળી આવીએ, પછી વળી બીજ ેિદવસ અથવા �ીજ ેિદવસ તે ઠેકાણે
પાણીનો ઘડો ઢોળીએ તેણે કરીને �યાં પાણીનો ધરો ભરાઈ નિહ; કાં જ,ે આગલા િદવસનું જળ આગલે િદવસ સુકાઈ
�ય ને પાછલા િદવસનું પાછલે િદવસ સુકાઈ �ય. અને જો આંગળી જવેી નાની જ પાણીની સેય� અખંડ વહેતી હોય
તો મોટો પાણીનો ધરો ભરાઈ �ય. તેમ ખાતાં, પીતાં, હાલતાં, ચાલતાં તથા શુભ િ�યાને િવષે તથા અશુભ િ�યાને
િવષે સવ� કાળે ભગવાનમાં અખંડ વૃિ� રાખવી. પછી એવી રીતે ભગવાનમાં અખંડ વૃિ� રાખતા રાખતા એવી �ઢ
િ�થિત થાય છે.”

2. ગઢડા �થમ ૭૨ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! કા�યને િદવસ તમે દાદાખાચર આગળ બહુ �ડી વાતા� કરી હતી, તે
વાતા� સાંભળવાની અમાર ેસવ�ને ઘણી ઈ�છા છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનના ભ�ને ભગવાનનો
િન�ય માહા��યે સિહત હોય ને સંતનું ને સ�સંગીનું માહા��ય ઘણું �ણતો હોય ને તે ભ�નું જો કમ� કઠણ હોય ને
કાળ પણ કઠણ હોય તો પણ તે ભ�ને એવી ભિ�નું અિતશય બળ છે તે કાળ ને કમ� એ બેય મળીને તેનું ભૂંડંુ કરી
શકતા નથી. અને જનેે ભગવાન ને ભગવાનના સંતને િવષે જો િન�ામાં કાંઈક ફેર હોય તો તેનું ભગવાન �ડંુ કરવાને
ઈ�છે તોય પણ �ડંુ થતું નથી. અને જ ેગરીબને કલપાવે તેનું તો કોઈ રીતે �ડંુ જ થાય નિહ અને મહાભારતમાં ભી�મ
િપતાએ રા� યુિધિ�રને એમ ક�ું છે જ,ે ‘જો તું ગરીબને ક�પાવીશ તો તું તારા વંશે સિહત બળીને ભ�મ થઈ જઈશ.’
માટે ભગવાનનો ભ� હોય અથવા કોઈ બીજો હોય, પણ ગરીબ મા�ને લેશમા� દુઃખવવો નિહ અને જો ગરીબને
દુઃખવે તો તેનું કોઈ �કાર ેસા� થાય નિહ અને જો ગરીબને દુઃખવે તો ��હ�યા જટેલું પાપ થાય છે. અને તેમ જ
કોઈકને માથે જુઠંુ કલંક દેવું તે પણ ��હ�યા જવેું જ છે; અને જો સાચું કલંક હોય તો પણ તેને એકાંતે તેડીને તેનું �ડંુ
થાય એમ કહેવું પણ તેને ફજતે કરવો નિહ અને તેમ જ પાંચ �કારની જ ે�ીઓ છે તેનો જો ધમ� ભંગ કરાવે તો તેને પણ
��હ�યાનું પાપ લાગે છે, તે પાંચ �કારની �ીઓ કઈ ? તો એક તો પોતાને શરણે આવી હોય અને બી� તે પોતાની
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�ી હોય અને �ત-ઉપવાસને િદવસે પોતાનો સંગ કરવા ન ઈ�છતી હોય અને �ી� તે પિત�તા હોય અને ચોથી તે
િવધવા �ી અને પાંચમી તે િવ�ાસી �ી, એ પાંચ �કારની �ીઓને સંગાથે જો �યિભચાર કર ેતો તેને ��હ�યાનું
પાપ લાગે છે. તેમાં જ ેિવધવા �ી છે તેનું જો મન કુમાગ�ને િવષે ડોલતું હોય તો તેને સમ�વીને ધમ�માં રાખવી.”

3. ગઢડા મ�ય ૧૦ ( para.6)

હવે યોગશા�નો મત કહીએ તે સાંભળો. યોગનો મત એમ છે જ,ે જનેે ભગવાનનું �યાન કરવું હોય તેને �થમ �િ�
િ�થર કરવી. તે �િ� િ�થર કરવા સા� ભગવાનની �િતમા અથવા બીજંુ કાંઇ પદાથ� હોય તેમાં �થમ �િ�ને ઠરાવવી.
પછી એક ને એક આકાર જોતા થકા �િ� િ�થર થઇ �ય �યાર ેતે ભેળુ અંતઃકરણ પણ િ�થર થાય છે. અને �ારે
અંતઃકરણ િ�થર થાય �યાર ેભગવાનની મૂિત� �દયમાં ધારવી. તેમાં ધારણ કરનાર યોગીને �યાસ ન પડે, સુખે ધરાય છે.
અને જો �થમથી અ�યાસ કરીને અંતઃકરણ િ�થર ન કર ેતો �ાર ેભગવાનનું �યાન કર ે�યાર ેબી� પણ કેટલાક
િટખળ આડાં આવીને ઊભા રહે. માટે યોગશા�નો એ િસ�ાંત છે જ,ે ‘�થમ અ�યાસ કરીને વૃિ� િ�થર કરવી ને પછી
ભગવાન સંગાથે જોડવી.’ એમ �ણવું એ યોગશા� સંબંધી �ાન છે. એવી રીતે એ બે શા�ને મતે કરીને જ ેસમજણ
�ઢ કરવી, તેનું નામ �ાન છે. હવે ભિ�ની રીત તો એમ છે જ,ે �ાર ેસમુ�મંથન કયુ� �યાર ેસમુ�માંથી લ�મી�
નીસયા�. પછી લ�મી�એ હાથમાં વરમાળા લઇને િવચાર કય� જ,ે ‘વરવા યો�ય કોણ છે ? તેને હંુ વ�ં.’ પછી �ાં
તપાસીને જોયું �યાં તો જમેાં �પ તેમાં �ડા ગુણ નિહ ને જમેાં કાંઇક ગુણ તેમાં �પ નિહ. એવી રીતે ઘણાકને િવષે
મોટા મોટા કલંક દીઠા. પછી દેવતા મા� તથા દૈ�ય મા� તેને કલંકના ભયા� દેખીને સવ� ગુણે કરીને સંપૂણ� અને સવ� દોષે
રિહત ને સવ� સુખના િનધાન એવા એક ભગવાનને જ દીઠા �યાર ેલ�મી�ને ભગવાનને િવષે �ઢ ભિ� થઇ. પછી
અિત �ેમે કરીને ભગવાનને વરમાળા પહેરાવી ને ભગવાનને વયા�. માટે એવા ક�યાણકારી ગુણને જ ે�ણવા ને
પરમે�રનો �ઢ આ�ય કરવો તેનું જ નામ ભિ� છે.”

4. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.7)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ેિસ� દશાને પામે �યાર ેએ યોગી છે તે ���પ થાય છે. તે ��માં તો કોઈ
�તનું માન હોય નિહ; માટે ઉ�ર સંભવે નિહ.” પછી ગોપાળાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “હે મહારાજ! એ તો કાંઈ
સમ�તું નથી; માટે તમે કૃપા કરીને કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો એમ સમજવું જ,ે �ાર ેપોતાની
ખો� કાઢવી હોય �યાર ેતેને મોટાઓનાં વચનની સા�ય લઈને કાઢવી. જમે કોઈક �યવહાિરક કામ હોય ને તે કામને
અિતશય િસ� કરવું હોય, �યાર ેસારાં સારાં માણસની સાઈદી કરવી; તેમ અહી ંપણ એ સાઈદી છે જ,ે શુકદેવ�
���વ�પ થયા હતા, તો પણ અિત �ીિતએ કરીને�ીમદ્ ભાગવતભ��ા અને આજ િદવસ સુધી પણ ભગવાનની
ભિ�ને જ કર ેછે. અને શૌનકાિદક અ�યાશી હ�ર ઋિષ તે ���વ�પ છે, તો પણ સૂતપુરાણીના મુખ થકી
ભગવાનની કથાને સાંભળે છે. એવી �તના વચનની સા�ય ભિ�ની �ઢતાને અથ� લેવી. અને જ ેખો� પોતાના
���ામાં ન આવતી હોય તેની કોરની ભગવાનને આગળ �ાથ�ના કરવી જ,ે ‘હે મહારાજ! મારામાં જ ેજ ેખો� હોય તે
કૃપા કરીને નાશ કર�ો.’ જમે કોઈક પુ�ષને માથે કલંક આ�યું હોય ને તે કલંક ટા�યાનો કોઈ સાઈદી ન હોય, �યાર ેતે
લોઢાનો ગોળો રાતોચોળ હોય તેને ઉપાડીને પોતાનું કલંક ટાળે છે; તેમ જ ેદોષ ન ઓળખાતો હોય �યાર ેતે દોષ
ટાળવાને અથ� ભગવાનની �તુિત કરવી, એ તે લોઢાનો ગોળો ઝા�યા જવેી છે. એમ કરીને પોતાની ખો�ને ટાળવી;
એ તમારા ��નો ઉ�ર છે.”

(કુલ: 8)


