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(વચનામૃત ૧ થી ૨૬૨ માં "�મા" શ�દનો ઉ�લખે નીચે �માણે છે)
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1. ગઢડા �થમ ૨૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ અધ� ઘડી સુધી તો પોતાની નાિસકાના અ� સામું જોઈ ર�ા ને પછી બો�યા જ,ે “પરમે�રને
ભજવાની તો સવ�ને ઈ�છા છે, પણ સમજણમાં ફેર રહે છે. માટે જનેી આવી સમજણ હોય તેના �દયમાં ભગવાન સવ�
�કાર ેિનવાસ કરીને રહે છે. તેની િવગત જ,ે જ ેએમ સમજતો હોય જ,ે ‘આ પૃ�વી જનેી રાખી િ�થર રહી છે ને ડોલાવી
ડોલે છે તથા આ તારામંડળ જનેું રા�યું અધર ર�ું છે તથા જનેા વરસા�યા મેઘ વષ� છે તથા જનેી આ�ાએ કરીને સૂય�-
ચં� ઉદય-અ�તપણાને પામે છે તથા ચં�માની કળા વધે-ઘટે છે તથા પાળ િવનાનો સમુ� જનેી મયા�દામાં રહે છે તથા
જળના િબંદુમાંથી મનુ�ય ઉ�પ� થાય છે અને તેને હાથ, પગ, નાક, કાન એ આિદક દસ ઇિ��યો થઈ આવે છે તથા
આકાશને િવષે અધર જળ રાખી મૂ�ું છે અને તેમાં ગાજ-વીજ થાય છે, એવા અનંત આ�ય� છે, તે સવ� મને મ�યા
એવા જ ેભગવાન તેના કયા� જ થાય છે,’ એમ સમજ;ે પણ �ગટ �માણ જ ેભગવાન તે િવના બીજો કોઈ એ આ�ય�નો
કરનારો છે એમ માને નિહ. અને ‘પૂવ� જ ેજ ેઅનંત �કારના આ�ય� થઈ ગયા છે તથા હમણાં જ ેથાય છે તથા આગળ
થશે તે સવ� મને મ�યા એવા જ ે��ય� ભગવાન તે વતે જ થાય છે’ એમ સમજ.ે અને વળી પોતે એમ જ સમજતો હોય
જ,ે ‘ચાહે કોઈ મારી ઉપર ધૂળ નાંખો, ચાહે કોઈ ગમે તેવું અપમાન કરો, ચાહે કોઈ હાથીએ બેસાડો, ચાહે કોઈ નાક-
કાન કાપીને ગધેડે બેસાડો, તેમાં માર ેસમભાવ છે.’ તથા જનેે �પવાન એવી યૌવન �ી અથવા કુ�પવાન �ી અથવા
વૃ� �ી તેને િવષે તુ�યભાવ રહે છે. તથા સુવણ�નો ઢગલો હોય તથા પ�થરનો ઢગલો હોય તે બેયને જ ેતુ�ય �ણે છે;
એવી �તના �ાન, ભિ�, વૈરા�યાિદક જ ેઅનંત શુભ ગુણ તેણે યુ� જ ેભ� હોય તેના �દયમાં ભગવાન િનવાસ કરે
છે. પછી તે ભ� જ ેતે ભગવાનને �તાપે કરીને અનંત �કારના ઐ�ય�ને પામે છે ને અનંત �વના ઉ�ારને કર ેછે. અને
એવી સામથ�એ યુ� થકો પણ અ�ય �વના માન-અપમાનને સહન કર ેછે એ પણ મોટી સામથ� છે; કાં જ,ે સમથ�
થકા ઝરણા કરવી તે કોઈથી થાય નિહ, એવી રીતે જરણા કર ેતેને અિત મોટા �ણવા. અને એ સમથ� તો કેવા જ,ે
એના ને�માં ભગવાન જોનારા છે તે માટે ��ાંડમાં જટેલા �વ �ાણી છે તેના ને�ને �કાશ કરવાને સમથ� થાય છે
અને એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન છે તે માટે ��ાંડમાં સવ� �વના પગને િવષે ચાલવાની શિ�ને પોષણ કરવાને
એ સમથ� થાય છે; એમ એ સંતની સવ� ઇિ��યોમાં ભગવાન ર�ા છે, તે માટે એ સંત તો ��ાંડમાં સવ� �વોના
ઇિ��યોને �કાશ કરવાને સમથ� થાય છે. માટે એ સંત તો સવ� જગતના આધાર �પ છે, તે તુ�છ �વનું અપમાન સહે તે
એમની એ અિતશય મો�પ છે. અને એવી રીતની �માવાળા છે તે જ અિત મોટા છે. અને જ ેઆં�યો કાઢીને પોતાથી
ગરીબ હોય તેને િબવરાવે છે ને મનમાં �ણે જ,ે ‘હંુ મોટો થયો છંુ,’ પણ એ મોટો નથી અથવા િસ�ાઈ દેખાડીને
લોકોને ડરાવે છે, એવા જ ેજગતમાં �વ છે તે ભગવાનના ભ� નથી એ તો માયાના �વ છે અને યમપુરીના
અિધકારી છે. અને એવાની જ ેમો�પ છે તે સંસારના માગ�માં છે. જમે સંસારમાં જનેે ઘોડંુ ચડવા ન હોય તેથી જનેે ઘોડંુ
હોય તે મોટો, અને એક ઘોડંુ જનેે હોય તેથી જનેે પાંચ ઘોડાં હોય તે મોટો; એમ જમે જમે અિધક સંપિ� જનેે હોય તેમ
સંસાર �યવહારમાં અિત મોટો કહેવાય, પણ પરમે�ર ભ�ામાં એ મોટો નથી. અને જનેી મિત એવી હોય જ,ે ‘આ �ી
તો અિતશય �પવાન છે અને આ વ� તો અિતશય સા� છે અને આ મેડી તો ઘણી સારી છે અને આ તુંબડી તો
અિતશય સારી છે ને આ પા� તો અિતશય સા� છે,’ એવી રીતના જ ેગૃહ�થ તથા ભેખધારી તે સવ� તુ�છ બુિ�વાળા
છે. �યાર ેતમે કહેશો જ,ે એનું ક�યાણ થશે કે નિહ થાય ? તો ક�યાણ તો પામર જવેો સ�સંગમાં હોય તેનુંયે થાય છે,
પણ મોર ેકહી એવી જ ેસંતતા તે એમાં કોઈ દહાડે આવતી નથી તથા પૂવ� ક�ા એવા જ ેસંત તેના જ ેગુણ તે પણ
એવામાં આવતા નથી; કાં જ,ે એ પા� થયો નથી.” એમ વાતા� કરીને ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને �ી�મહારાજ
દાદાખાચરના દરબારમાં પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

2. ગઢડા �થમ ૪૬ ( para.2)

તે સમે ભ� માહે�ર નામે વેદાંતી �ા�ણ હતો તેણે �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “સમાિધને િવષે સવ� લીન થાય છે
�યાર ેઆકાશ કેવી રીતે લીન થાય છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આકાશનું �પ અમે �ડે �કાર ેકરીએ તે તમે
સવ� સાવધાન થઈને સાંભળો જ,ે આકાશ તે અવકાશને કહીએ અને જ ેજ ેપદાથ� રહે છે. તે અવકાશમાં જ રહે છે અને
તે પદાથ�માં પણ આકાશ �યાપીને રહે છે અને એવું કોઈ પદાથ� નથી જ,ે જનેે િવષે આકાશ ન હોય, કેમ જ ેપૃ�વીની
એક રજ અિત ઝીણી હોય તેને િવષે પણ આકાશ છે અને તે એક રજના કોટાનકોિટ કટકા કરીએ તો પણ તેને િવષે
આકાશ છે, માટે આકાશની �િ�એ �ાર ેજોઈએ �યાર ેપૃ�વી આિદક ચાર ભૂત દેખાતા નથી એકલો આકાશ જ
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દેખાય છે. તે આકાશ સવ�નો આધાર છે અને �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ; એ જ ે�ણ શરીર તે આકાશને િવષે છે; અને આ
��ાંડ છે તે પણ આકાશને િવષે ર�ું છે. અને ��ાંડનું કારણ જ ે�કૃિત ને પુ�ષ તે પણ આકાશને િવષે છે. એવો જે
આકાશ તે �કૃિતપુ�ષ અને તેનું કાય� િપંડ-��ાંડ એ સવ�ને માંહી પણ ર�ો છે ને સવ�નો આધાર થઈને બહાર પણ
ર�ો છે. એવો જ ેએ આકાશ તે તો સુષુિ�ને િવષે અથવા સમાિધને િવષે લીન થતો નથી. અને કોઈ કહેશે જ,ે
‘આકાશાિદક પંચભૂત તો તમોગુણથી ઉપ�ા છે, તે આકાશ પુ�ષ અને �કૃિતનો આધાર કેમ કહેવાય ? ને સવ�માં
�યાપક કેમ કહેવાય ?’ તો એનો ઉ�ર એ છે જ,ે �કૃિતમાં જો અવકાશ�પ આકાશ ન હોય તો જમે વ ૃ�મા◌ંથી ફળ-
પુ�પાિદક બહાર નીસર ેછે અને જમે ગાયના પેટમાંથી વાછ�ં બહાર નીસર ેછે તેમ �કૃિતમાંથી મહ��વ નીસર ેછે તે
કેમ નીસર ે? માટે �કૃિતને િવષે આકાશ ર�ો છે અને મહ��વમાંથી અહંકાર નીસર ેછે માટે મહ��વમાં આકાશ ર�ો
છે અને અહંકારમાંથી �ણ ગુણ નીસર ેછે માટે અહંકારને િવષે આકાશ ર�ો છે અને તમોગુણમાંથી આકાશ આિદક
પંચભૂત નીસર ેછે માટે તમોગુણને િવષે પણ આકાશ ર�ો છે અને તમોગુણમાંથી જ ેઆકાશ નીસર ેછે તે આકાશ તો
તમોગુણનું કાય� છે અને િવકારવાન છે અને સવ�નો આધાર જ ેઆકાશ છે તે િનિવ�કારી છે, ને અનાિદ છે અને એવો
સવા�ધાર જ ેઆકાશ છે તે આકાશને �� કહીએ, િચદાકાશ કહીએ અને એ આકાશને િવષે પુ�ષ ને �કૃિત તે સંકોચ
અવ�થાને અને િવકાસ અવ�થાને પામે છે. કેવી રીતે? તો �ાર ેપુ�ષ �કૃિત સામું જુએ છે �યાર ેજમે �ી-પુ�ષ થકી
સંતાનની ઉ�પિ� થાય છે તેમ પુ�ષ જ ેપિત ને �કૃિત�પ જ ે�ી તે થકી મહ��વાિદક સંતાન ઉ�પ� થાય છે. એવી
રીતે જ ેએ �કૃિત તે ચોિવશ ત�વ�પે ને િપંડ ��ાંડ�પે થાય છે, એ �કૃિતની િવકાસ-અવ�થા છે અને જટેલાં �કૃિતન
કાય� છે તેને િવષે પુ�ષ પોતાની શિ�એ કરીને �યાપકપણે રહે છે તે પુ�ષની િવકાસ અવ�થા છે અને �ાર ેકાળે
કરીને �કૃિતનું કાય� સવ� નાશ પામી �ય છે અને �કૃિત પણ પુ�ષના અંગમાં લીન જવેી રહે છે એ �કૃિતની સંકોચ-
અવ�થા છે. અને પુ�ષ પણ �કૃિતના કાય� સવ� નાશ પા�યા �યાર ેપોતાને �વ�પે ર�ો, એ પુ�ષની સંકોચ-અવ�થા
છે. જમે કાચબો છે તે �ાર ેિવકાસને પામે છે �યાર ેપોતાના અંગ સવ� બહાર કાઢે છે અને �ાર ેસંકોચને પામે છે �યારે
સવ� પોતાના અંગ તાણી લે છે ને �ંઢ મૂંઢ થઈ રહે છે, તેમ પુ�ષ-�કૃિતની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે. અને એ �કૃિત ને
�કૃિતના કાય�ને િવષે અ�વય-�યિતરકેપણું પુ�ષનું જ છે, પણ સવ�નો આધાર એવો િચદાકાશ તેનું નથી. કેમ જ,ે જે
સવા�ધાર હોય તે કોણ થકી �યિતરકે હોય ? તે તો સદા સવ�માં ર�ો જ હોય. અને આ ��ાંડ છે તેને ચાર ેકોર
લોકાલોક પવ�ત છે તે ગઢની પેઠે ર�ો છે અને તે લોકાલોકની બહાર તે અલોક છે અને તે અલોકથી પર સ� આવરણ
છે અને તેથી પર એકલું અંધા�ં છે અને તે અંધારાથી પર �કાશ છે તે �કાશને િચદાકાશ કહીએ. તેમ જ ઊંચું પણ
��લોક સુધી કહેવાય અને તેની ઉપર સ� આવરણ છે અને તે આવરણને પાર અંધકાર છે અને અંધકારને પાર
�કાશ છે તે �કાશને િચદાકાશ કહીએ અને તેમ જ હેઠે પણ સ� પાતાળ સુધી કહેવાય ને તેથી હેઠાં સ� આવરણ છે
ને તેથી હેઠંુ અંધકાર છે તેથી હેઠો �કાશ છે. તે �કાશને િચદાકાશ કહીએ. એવી રીતે ��ાંડની ચાર ેપાસે િચદાકાશ છે
અને ��ાંડની માંહી પણ છે અને એવો જ ેએ સવા�ધાર આકાશ છે તેને આકાર ેજનેી �િ� વત�તી હોય તેને દહરિવ�ા
કહીએ અને અિ�િવ�ા આિદક ઘણીક �કારની ��િવ�ા કહી છે તે માંહેલી એ પણ એક ��િવ�ા છે, અને એ
િચદાકાશ છે તે અિત �કાશવાન છે અને તે િચદાકાશ અનાિદ છે ને તેની ઉ�પિ�-િવનાશ નથી અને જ ેઆકાશની
ઉ�પિ� અને િવનાશ ક�ો છે તે આકાશ તો તમોગુણનું કાય� છે અને અંધકાર�પ છે તેની લીનતા થાય છે પણ સવ�નો
આધાર એવો જ ેિચદાકાશ તેની તો લીનતા થતી નથી, એવી રીતે તમારા ��નો ઉ�ર કય�; હવે તેમાં કોઈને શંકા રહી
હોય તો પૂછો.” પછી તે વેદાંતી �ા�ણ તથા સવ� હિરજન બો�યા જ,ે “હવે કોઈને લેશમા� સંશય નથી.”

3. ગઢડા �થમ ૬૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે એક �� પૂછીએ છીએ,” �યાર ેમુિનએ ક�ું જ,ે “પૂછો.” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “ઓગણતેરા કાળમાં અમને એક મિહના સુધી �ાર ેિન�ા આવે �યાર ેએમ ભાસતું જ,ે અમે પુ�ષો�મ
પુરીને િવષે જઈને �ીજગ�ાથ�ની મૂિત�ને િવષે �વેશ કરીને ર�ા છીએ અને તે મૂિત� તો કા�ની જણાય પણ તેને ને�ે
કરીને અમે સવ�ને દેખતા અને પ�ૂરીનો ભિ�ભાવ તથા છળકપટ સવ� દેખતા. અને એવી રીતે આપણા સ�સંગમાં જે
સમાિધિન� પુ�ષ હોય તે પણ સમાિધએ કરીને બી�ના દેહમાં �વેશ કરીને સવ�ને દેખે છે અને સવ� શ�દને સાંભળે છે
અને શા�માં પણ એવા વચન છે જ,ે ‘શુક� વ ૃ�મા◌ં રહીને બો�યા હતા.’ માટે મોટા જ ેસ�પુ�ષ હોય અથવા જે
પરમે�ર હોય તે �ાં ઈ�છા આવે �યાં �વેશ કર ેછે, માટે તે પરમે�ર ેપોતાની આ�ાએ કરીને જ ેમૂિત� પજૂવા આપી
હોય, તે મૂિત� અ� �કારની કહી છે તેમાં પોતે સા�ાત્ �વેશ કરીને િવરાજમાન રહે છે. તે મૂિત�ને જ ેભગવાનનો ભ�
પજૂતો હોય �યાર ે‘જમે ��ય� ભગવાન િવરાજતા હોય અને તેની મયા�દા રાખે તેમ તે મૂિત�ની પણ રાખી જોઈએ, અને
તેમ જ સંતના �દયમાં ભગવાનની મૂિત� રહી છે તે સંતની પણ મયા�દા રાખી જોઈએ, તે તો એ ભ� લેશમા� રાખતો
નથી; અને મૂિત�ને તો િચ�ામણની અથવા પાષાણાિદકની �ણે છે અને સંતને બી� માણસ જવેા �ણે છે. અને
ભગવાને તો �ીમુખે એમ ક�ું છે જ,ે ‘મારી અ� �કારની જ ે�િતમા તથા જ ેસંત તેને િવષે હંુ અખંડ િનવાસ કરીને રહંુ
છંુ.’ અને એ ભ� તો ભગવાનની �િતમા આગળ તથા સંત આગળ ગમે તેટલા ફેલફતૂર કર ેછે, પણ લેશમા�
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ભગવાનનો ડર રાખતો નથી એને ભગવાનનો િન�ય છે કે નથી ? એ �� છે.” �યાર ેપરમહંસ બો�યા જ,ે “�ાર ેએ
ભગવાનને અંતયા�મી �ણીને મયા�દા નથી રાખતો તો એને ભગવાનનો િન�ય જ નથી.”

4. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.15)

પછી વેદાંતાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “જણેે �થમ કાંઈક ગોબ�ં વતા�ણું હોય, પછી તે શો ઉપાય કર ે�યાર ેતેની
ઉપર ભગવાન ને ભગવાનના સંત રા� થાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેપોતામાં ભૂંડો �વભાવ હોય તેને
દેખીને ભગવાન અને ભગવાનના સંત કુરા� થતા હોય, તે �વભાવ સાથે �ાર ેવૈર કરીએ �યાર ેજનેે જ ેસાથે વૈર હોય
તે તો સવ� જગત �ણે એવું હોય. તે સંતને પણ ખબર પડે પછી સંત તો તે �વભાવના વૈરી છે તે આપણા પ �મા◌ં
ભળીને અને આપણી ઉપર દયા કર ેઅને જ ે�કાર ેતે �વભાવને �તીએ એવો ઉપાય બતાવે. માટે જ ે�વભાવે પોતાને
ફજતે કય� હોય તે �વભાવ સાથે સૂધું �ઢ વૈર બાંધીને તેનું મૂળ ઊખડી �ય એવો ઉપાય કરવો. અને �ાર ેએવી રીતે
વત�એ �યાર ેભગવાન ને ભગવાનના સંત આપણા ઉપર પૂણ� દયા કર ેઅને �ાર ેહિરની ને હિરજનની જ ેઉપર દયા
થાય �યાર ેતેને હૈયામાં અિતશય સુખ વ�યા� કર ેઅને ક�યાણને માગ� ચા�યાની પણ સામથ� વધે અને પોતાના શ�ુ જે
કામ, �ોધ, લોભાિદક તેનું બળ ઘટી �ય છે. માટે જ ેપોતાના �દયને િવષે અિતશય શ�ુ પીડતો હોય તે સાથે
અિતશય વૈર કરીએ તો તેની પરમે�ર સહાય કર ેછે. માટે પોતાના શ�ુ જ ેકામાિદક તે સાથે જ�ર વૈર કરવું ઘટે છે.
અને પોતાના અંતઃશ�ુ સાથે વૈર કયા�માં ઘણો જ લાભ છે.”

5. સારંગપુર ૧૮ ( para.4)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “કુસંગ હોય �યાર ેતો ભૂંડો �વભાવ હોય જ, પણ સંતનો સમાગમ કરીને પછી
મિલન �વભાવ આવી �ય છે તેનું શું કારણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ેબાળ અવ�થા હોય �યારે
કામ, �ોધ, લોભાિદક શ�ુ હોય નિહ અને ભગવાનમાં �ીિત પણ િવશેષ હોય. પછી �ાર ેયુવા અવ�થા આવે �યારે
કામાિદક શ�ુનો વધારો થાય અને દેહાિભમાન પણ વધે. પછી તે જો જ ેસંતને િવષે કામાિદક શ�ુ ન હોય તથા
દેહાિભમાને રિહત હોય, એવા સંતનો સમાગમ રાખે તો યુવા અવ�થા�પી સમુ�ને તરી �ય છે; અને જો એમ ન કરે
તો કામાિદક શ�ુએ કરીને પરાભવ પામીને �� થઈ �ય છે. અને જનેી �ૌઢ અવ�થા હોય અને તે સ�સંગ કરતા થકા
બગડે છે, તેનું તો કારણ એ છે જ,ે મોટાપુ�ષ હોય તેને િવષે જ ેજ ે�તના દોષ પરઠે, તે તે �તના દોષ પોતાના હૈયામાં
આવીને િનવાસ કર ેછે. અને જો મોટાપુ�ષના ગુણનું �હણ કર ેઅને એમ �ણે જ,ે મોટાપુ�ષ જ ેજ ે�વભાવ રાખે છે
તે તો �વના ક�યાણને અથ� છે અને મોટાપુ�ષ તો િનદ�ષ છે, અને મને દોષ જણાણો તે તો મારી કુમિતએ કરીને
જણાણો છે;’ એમ િવચારીને સ�પુ�ષનો ગુણ �હણ કર ેઅને પોતાના અપરાધને �મા કરાવે, તો તે પુ�ષની મિલનતા
મટી �ય છે.”

(કુલ: 5)


