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ઘાટ-સંક�પ
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "ઘાટ-સંક�પ" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “જનેા હૈયામાં ભગવાનની ભિ� હોય તેને એવી વૃિ� રહે જ,ે ‘ભગવાન તથા
સંત તે મને જ ેજ ેવચન કહેશે તેમ જ માર ેકરવું છે;’ એમ તેના હૈયામાં િહંમ�ય રહે. અને ‘આટલું વચન મારાથી મનાશે
અને આટલું નિહ મનાય’, એવું વચન તો ભૂ�યે પણ ન કહે. અને વળી ભગવાનની મૂિત�ને હૈયામાં ધારવી તેમાં
શૂરવીરપણું રહે; અને મૂિત� ધારતા ધારતા જો ન ધરાય તો પણ કાયર ન થાય અને િન�ય નવીન ��ા રાખે. અને મૂિત�
ધારતા �ાર ેભૂંડા ઘાટ-સંક�પ થાય અને તે હઠા�યા હઠે નિહ, તો ભગવાનનો મોટો મિહમા સમ�ને પોતાને પૂણ�કામ
માનીને તે સંક�પને ખોટા કરતો રહે અને ભગવાનના �વ�પને હૈયામાં ધારતો રહે. તે ધારતા ધારતા દશ વષ� થાય
અથવા વીશ વષ� થાય અથવા પચીશ વષ� થાય અથવા સો વષ� થાય તો પણ કાયર થઈને ભગવાનના �વ�પને ધારવું
તે મૂકી દે નિહ; કેમ જ,ે �ીકૃ�ણ ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘अनेकज�संिस��तो याित परां गितम्।’ તે માટે એમ ને
એમ ભગવાનને ધારતો રહે. એવું જનેે વત�તું હોય તેને એકાંિતક ભ� કહીએ.”

2. 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.”

3. ગઢડા �થમ ૩૨ ( para.4)
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પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે તો ��-ઉ�ર કરો.” પછી દીનાનાથ ભ�ે તથા ��ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે
“કોઈ સમે તો ભગવાનના ભ�ના �દયમાં આનંદથી ભગવાનનું ભજન - �મરણ થાય છે ને ભગવાનની મૂિત�નું
િચંતવન થાય છે અને કોઈ સમે તો અંતર ડોળાઈ �ય છે ને ભજન - �મરણનું સુખ આવતું નથી તેનું શું કારણ છે ?”
�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એને ભગવાનની મૂિત� ધાયા�ની યુિ� આવડતી નથી.” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ
પૂ�ું જ,ે “કેવી રીતે યુિ� �ણવી ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “યુિ� તો એમ છે જ,ે અંતઃકરણને િવષે ગુણનો
�વેશ થાય છે તે �ાર ેસ�વગુણ વત�તો હોય �યાર ેઅંતઃકરણ િનમ�ળ વત� ને ભગવાનની મૂિત�નું ભજન �મરણ સુખે
થાય, અને �ાર ેરજોગુણ વત� �યાર ેઅંતઃકરણ ડોળાઈ �ય, ને ઘાટ-સંક�પ ઘણા થાય ને ભજન - �મરણ સુખે થાય
નિહ, અને �ાર ેતમોગુણ વત� �યાર ેતો અંતઃકરણ શૂ�ય વત�, માટે ભજનના કરનારાને ગુણ ઓળખવા. અને જ ેસમે
સ�વગુણ વત�તો હોય તે સમે ભગવાનની મૂિત�નું �યાન કરવું, અને તમોગુણ �ાર ેવત� �યાર ેકશો ઘાટ થાય નિહ ને
શૂ�ય સરખું વત� તેમાં પણ ભગવાનનું �યાન ન કરવું, અને �ાર ેરજોગુણ વત�તો હોય �યાર ેઘાટ-સંક�પ ઘણા થાય,
માટે તે સમે ભગવાનનું �યાન કરવું નિહ. અને તે સમે તો એમ �ણવું જ,ે ‘હંુ તો સંક�પ થકી જુદો છંુ ને સંક�પનો
�ણનારો છંુ ને તે માર ેિવષે અંતયા�મી�પે પુ�ષો�મ ભગવાન સદાકાળ િવરાજ ેછે.’ અને �ાર ેરજોગુણનો વેગ મટી
�ય �યાર ેભગવાનની મૂિત�નું �યાન કરવું અને રજોગુણ વત�તો હોય �યાર ેસંક�પ ઘણા થાય, તે સંક�પને જોઈને મુંઝાવું
નિહ; કેમ જ,ે અંતઃકરણ તો જવેું નાનું છોક�ં તથા વાન�ં તથા કૂત�ં તથા બાળકનો રમાડનાર તેવું૨ છે, અને એ
અંતઃકરણનો એવો �વભાવ છે તે િવના �યોજન ચાળા કયા� કર,ે માટે જનેે ભગવાનનું �યાન કરવું તેને અંતઃકરણના
ઘાટને જોઈને કચવાઈ જવું નિહ ને અંતઃકરણના ઘાટને માનવા પણ નિહ ને પોતાને અને અંતઃકરણને જુદંુ માનવું અને
પોતાના આ�ાને જુદો માનીને ભગવાનનું ભજન કરવું.”

4. સારંગપુર ૧૨ ( para.4)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “પોતાના આ�ાનો િવચાર કેમ કરવો ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“�ાર ેઅંતઃકરણ સામું ��ા એવો જ ે�વા�ા તે જોઈ રહે �યાર ેબાહેર જ ે�થૂળ શરીર અને તે સંબંધી જ ેિવષય તે
સવ� વીસરી �ય છે, અને અંતઃકરણ ને ��ા એ બેના વચમાં જ ેિવચાર ઠર ેછે તે િવચાર ેકરીને મન, બુિ�, િચ�,
અહંકાર એ સવ�ના �પને �ણવાં. પછી િવચારની �િ�એ એ અંતઃકરણના ઘાટ સામું જોતા જોતા �ાર ેઘાટ બંધ થઈ
�ય �યાર ેભગવાનની મૂિત�નું �યાન કરવું અને �ાં સુધી ઘાટ સંક�પનું બળ હોય �યાં સુધી તો સંક�પ સામું જોઈ રહેવું,
પણ �યાન ન કરવું. અને જ ેબાહેર �થૂળ દેહને િવષે પંચ �ાનઇિ��યો છે, તે �ાર ેપોત પોતાના િવષય સામી �ય છે
�યાર ેિવચારને બે �કાર ેકરવો. એક તો જ ેિવષયને આકાર ેઇિ��યો થયા હોય તે િવષયને આકાર ેિવચાર કરવો, અને
બીજો તે ઇિ��યોના ગોલકને િવષે જ ેજોનારો ��ા છે તે ��ાને આકાર ેિવચાર કરવો. પછી િવષયને આકાર ેને ��ાને
આકાર ેએ બે �કાર ેજ ેિવચાર છે તે એક થઈ �ય છે; પછી તે િવષયમાંથી વૃિ� અિતશય તૂટી �ય છે અને એમ
િવચાયા� િવના જો બળા�કાર ેકરીને િવષયમાંથી વૃિ�ને તોડે તો તે વૃિ�ને િવષયમાંથી �ીિત મટે નિહ અને �ારે
િવચારીને વૃિ�ને પાછી વાળે �યાર ેતે વૃિ� પાછી િવષયમાં જોડાય જ નિહ, માટે �ાં સુધી ઇિ��યોની વૃિ�ને િવષય
સ�મુખ �ીિત હોય �યાં સુધી ભગવાનનું �યાન કરવું નિહ ને �ાર ેઇિ��યોની વૃિ� િ�થર થાય �યાર ેભગવાનનું �યાન
કરવું. અને �ાર ેબાહેર �થૂળ દેહમાં ��ા વત�તો હોય �યાર ેચો�ખો િવભાગ કરી રાખવો જ,ે �ાર ે�થૂળ દેહમાં વત�વું
�યાર ેસૂ�મ દેહના ઘાટ સામું તો જોવું જ નિહ અને �ાર ેઅંતઃકરણ સ�મુખ જોવું �યાર ે�થૂળ દેહને િવસારી દેવું. અને
��ા ને ��યને મ�યે જ ેિવચાર છે તે િવચાર ેકરીને એમ સમજવું જ,ે ‘��ા ને ��ય તે અિતશય જુદા છે.’ એમ સમ�ને
દેહના ભાવ તે દેહને િવષે હોમવાં અને ��ા જ ેચૈત�ય તેના ભાવ તે ચૈત�યને િવષે હોમવાં. અને બાળ, યૌવન, વૃ�,
�થૂળ, કૃશ, �વવું, મરવું એ સવ� દેહના ભાવ છે, તે આ�ાને િવષે માનવા જ નિહ; અને અછે�, અભે�, અજર, અમર,
�ાન�પ, સુખ�પ, સ�ા�પ એ જ ેસવ� આ�ાના ભાવ છે, તે કોઈ કાળે દેહને િવષે સમજવા જ નિહ. એ ગુણ તો
આ�ાને િવષે સમજવા. એવો જ ેિવચાર તે �ાં સુધી ઘાટ-સંક�પનું બળ હોય �યાં સુધી મૂકવો નિહ. જમે રા� હોય તે
�ાં સુધી શ�ુનું બળ હોય �યાં સુધી રાજગાદીએ બેસીને સુખ ભોગવે નિહ અને �ાર ેશ�ુમા�નો નાશ થઈ �ય
�યાર ેપોતાના રા�ના જ ેવૈભવ છે તેને ભોગવે છે, તેમ જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને �ાં સુધી મન ને ઇિ��યો�પી
શ�ુ પીડતા હોય �યાં સુધી પૂવ� ક�ો એવો જ ેિવચાર તે �ઢપણે રાખવો અને �ાર ેમન ઇિ��યોના ઘાટ સવ� શમી �ય
�યાર ેપરમે�રના �વ�પનું �યાન કરવું.”

(કુલ: 5)


