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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. પંચાળા ૪ ( para.4)

અને એ ભગવાન મનુ�યના દેહને ધારણ કર ેછે, �યાર ેમનુ�યના જવેી જ િ�યા કર ેછે. તે �ાર ેસ�યયુગ હોય �યારે
મનુ�યને લાખ વષ�ની આવરદા હોય, �યાર ેએ ભગવાન પણ લાખ વષ� જ દેહ રાખે; અને તે સ�યયુગના માણસ
મનોવાંિછત ભોગને ભોગવે, �યાર ેભગવાન પણ તેમ જ ભોગને ભોગવે પણ અિધકપણે ન વત�. અને �ેતાયુગમાં દેહ
ધારણ કર ે�યાર ેમાણસને દસ હ�ર વષ�ની આવરદા હોય, �યાર ેભગવાન પણ તેટલા વષ� દેહ રાખે. અને �ાપર યુગમાં
હ�ર વષ�ની આવરદા હોય ને દસ હ�ર હાથીનું બળ માણસમાં હોય છે, �યાર ેભગવાનનું પણ એટલું બળ ને એટલી
આવરદા હોય છે. અને કિળમાં દેહ ધારણ કર ે�યાર ેકિળ �માણે આયુ�ય ને બળ તેનું ભગવાન ધારણ કર ેછે. અને જમે
બાળક ગભ�માં આવે ને તે ગભ� વૃિ�ને પામે પછી જ�મે છે ને બાળ, યૌવન, વૃ� અવ�થા થાય છે ને મૃ�યુને પામે છે; તેમ
જ ભગવાન પણ એવી જ મનુ�યની ચે�ા કર ેછે. અને જમે મનુ�યમાં કામ, �ોધ, લોભ, �વાદ, માન, �નેહ, મદ, મ�સર,
ઇ�યા�, �ષે, રાગ, મોહ, સુખ, દુઃખ, ભય, િનભ�ય, શૂરતા, કાયરતા, ભૂખ, તરસ, આશા, તૃ�ણા, િન�ા, પ�પાત, પારકંુ,
પોતાનું, �યાગ, વૈરા�ય ઇ�યાિદક �વભાવ છે; તેમ તેવા જ એ સવ� �વભાવ મનુ�યદેહને ભગવાન ધાર ે�યાર ેતેમાં
જણાય છે. તે એ મનુ�ય �વ�પ પણ ભગવાનનું સવ� શા�માં વણ�ન કયુ� છે અને મૂળ જ ેિદ�ય�પ છે તેનું પણ વણ�ન
કયુ� છે. તે એ બેય �પનું જણેે યથાથ� �વણ-મનન કરીને દઢ િન�ય કય� હોય, તેને તો કોઈ રીતે સંશય થાય નિહ; અને
જનેે આવી રીતની સમજણમાં કસર હોય તેને ભગવાનમાં સંશય થાય છે. અને એ જ િદ�ય�પ એવા ભગવાન
મનુ�યના દેહનું ધારણ કર ેછે, �યાર ેમનુ�યના જવેા �વભાવે યુ� વત�તા હોય; પણ જ ેબુિ�વાન હોય તેને એમ જણાય
ખ�ં જ,ે ‘એમાં કામ છે તે બી� મનુ�યના જવેો નથી તથા �ોધ, લોભ, �વાદ, માન ઇ�યાિદક મનુ�યના �વભાવ તે એ
ભગવાનમાં છે, પણ બી� માણસ જવેા તો નથી; એમાં કાંઇક િદ�યભાવ છે, તે બુિ�વાનના ���ામાં આવે છે; તેણે
કરીને ભગવાનપણાનો િન�ય કર ેછે. જમે શંકરાચાય� શૃંગારરસની વાતા� ���ાને અથ� રા�ના દેહમાં �વેશ કય�
હતો, �યાર ેતે રા�ના જવેા જ સવ� શૃંગારાિદક ભાવ ને દેહની ચે�ા તે હતી, પણ તે રા�ની રાણી બુિ�વાળી હતી.
તેણે એમ ���ું જ,ે ‘મારા ધણીમાં આવો ચમ�કાર નહોતો, માટે આ દેહને િવષે કોઈક બીજ ે�વે �વેશ કય� છે.’ તેમ
મનુ�ય�પ એવા જ ેતે ભગવાન, તેને િવષે િદ�યભાવ જણાય છે; તેણે કરીને ભગવાનપણાનો િન�ય થાય છે. �યાર ેતમે
કહેશો જ,ે ‘કાંઇક િદ�યભાવ ���ામાં આ�યો, તેણે કરીને મનુ�યને ભગવાનપણાનો િન�ય થયો, �યાર ેઘણો
િદ�યભાવ જણાવે તો તો બહુ માણસને િન�ય થાય.’ તો એનું તો એમ છે જ,ે આ સૂય� છે તેને સવ� શા�માં ક�ા છે જ,ે
‘એ નારાયણ છે,’ ને તે એ સૂય� સવ� મનુ�યને �િ�ગોચર પણ છે ને િન�ય એનું દશ�ન મનુ�યમા� કર ેછે, તો પણ એને
દશ�ને કરીને મનુ�યને પોતાના ક�યાણનો િન�ય નથી થતો જ,ે ‘મા�ં ક�યાણ થયું;’ અને મનુ�યપણે ર�ા જે
રામકૃ�ણાિદક અવતાર તથા નારદ-શુકાિદક સંત તેના દશ�ન કરીને મનુ�યને એમ િન�ય થાય છે જ,ે ‘મા�ં ક�યાણ
િન�ય થયું.’ ને હંુ કૃતાથ� થયો છંુ અને તે ભગવાન ને સંત, તેમાં તો કાંઇ �કાશ છે નિહ, દીવો કરીએ �યાર ેતેના દશ�ન
થાય છે, તો પણ એવો ક�યાણનો િન�ય થાય છે. તથા અિ�� છે તે પણ સા�ાત્ ભગવાન છે; કાં જ ેભગવાને ક�ું છે

2. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.8)

પછી �ી�મહારાજ મુ�ાનંદ �વામીને પૂછતા હવા જ,ે “ભગવાનને યથાથ� ���ા હોય ને ભગવાન તો કાંઈ ચમ�કાર
ન દેખાડતા હોય ને બી� જ ેજં� મં�વાળા હોય તે તો પરચો દેખાડતા હોય, તેને દેખીને ભગવાનનો ભ� હોય તેનું
મન ભગવાનમાંથી કાંઈ ડગે કે ન ડગે ?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! જનેે ભગવાનનો યથાથ�
િન�ય હોય તેને તો ભગવાન િવના બીજ ે�ાંઈ �તીિત આવે જ નિહ અને જો બીજ ેઠેકાણે �તીિત આવી તો તેને
ભગવાનનો િન�ય જ નથી. એ તો ગુણબુિ�વાળો હિરભ� કહેવાય, પણ યથાથ� ભગવાનનો ભ� ન કહેવાય.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ જ એનો ઉ�ર છે.”

3. વરતાલ ૧૩ ( para.2)

તે સમયમાં ગામ ભાદરણના પાટીદાર ભગુભાઇ �ી�મહારાજ પાસે આ�યા હતા. તેણે પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ! આ
સમાિધ તે કેમ થતી હશે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�વોના ક�યાણને અથ� આ ભરતખંડમાં ભગવાન
અવતાર ધર ેછે. તે ભગવાન �ાર ેરા��પે હોય �યાર ેતો ઓગણચાળીશ લ�ણે યુ� હોય અને દ�, કિપલ જવેા
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સાધુ�પે હોય �યાર ેતો �ીશ લ�ણે યુ� હોય. તે ભગવાનની મૂિત� દેખવામાં તો મનુ�ય સરખી જ આવતી હોય, પણ
એ અિતશય અલૌિકક મૂિત� છે. જમે પૃ�વીને િવષે સવ� પથરા છે તેમ ચમકપાણ પણ પથરો છે, પણ ચમકપાણમાં
સહજ ેએવો ચમ�કાર ર�ો છે જ,ે ‘ચમકના પવ�તને સમીપે વહાણ �ય �યાર ેતેના ખીલા ચમકના પાણા પાસે તણાઈ
�ય છે. તેમ ભગવાનની જ ેમૂિત� રા��પે છે ને સાધુ�પે છે, તે મૂિત�નું �ાર ેજ ે�વ ��ાએ કરીને દશ�ન કર ેછે તેના
ઇિ��યો ભગવાન સામાં તણાઈ �ય છે, �યાર ેસમાિધ થાય છે. જમે �ીકૃ�ણ ભગવાનનું દશ�ન કરીને ગોકુળવાસી
સવ�ને સમાિધ થઈ હતી અને ભગવાને તે સમાિધમાં પોતાનું ધામ દેખા�યું હતું. તેવી રીતે જ ેજ ેસમયમાં ભગવાનના
અવતાર હોય તે તે સમયમાં ભગવાનની મૂિત�ને િવષે એવો ચમ�કાર જ�ર હોય, તે જ ે��ાએ યુ� ભગવાનનાં દશ�ન
કર ેતેની ઇિ��યો સવ� ભગવાન સામા તણાઈ �ય અને ત�કાળ સમાિધ થાય. અને કોઈક સમયમાં ભગવાનને ઘણાક
�વને પોતાને સ�મુખ કરવા હોય �યાર ેતો અભ� �વ હોય અથવા પશુ હોય તેને પણ ભગવાનને જોઈને સમાિધ
થઈ �ય છે, તો ભગવાનના ભ�ને થાય એમાં શું આ�ય� છે ?”

4. વરતાલ ૧૩ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “�� છે તે તો સવ�� �યાપક છે એમ સવ� કહે છે; તે જ ે�યાપક હોય તેને મૂિત�માન
કેમ કહેવાય અને જ ેમૂિત�માન હોય તેને �યાપક કેમ કહેવાય ? એ �� છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�� તો
એકદેશી છે પણ સવ�દેશી નથી ને તે �� તે �ીકૃ�ણ ભગવાન છે તે એકદેશી થકા સવ�દેશી છે. જમે કોઈક પુ�ષે
સૂય�ની ઉપાસના કરી હોય પછી સૂય� તેને પોતાના સરખી �િ� આપે, �યાર ેતે પુ�ષ �ાં સુધી સૂય�ની �િ� પહોચંતી
હોય �યાં સુધી દેખે. અને વળી જમે િસ�દશાવાળો પુ�ષ હોય તે હ�રો ને લાખો ગાઉ ઉપર કોઈક વાત કરતો હોય
તેને જમે પાસે વાતા� કર ેને સાંભળે તેમ સાંભળે, તેમ જ લાખો ગાઉ ઉપર કાંઈક વ�તુ પડી હોય તેને મનુ�યના જવેડા
હાથ હોય તેણે કરીને પણ ઉપાડે; તેમ �ીકૃ�ણ ભગવાન એક ઠેકાણે ર�ા થકા પોતાની ઈ�છાએ કરીને �ાં દશ�ન દેવા
હોય �યાં દશ�ન આપે છે અને એક�પ થકા અનંત�પે ભાસે છે. અને િસ� હોય તેમાં પણ દૂર�વણ, દૂરદશ�ન�પ
ચમ�કાર હોય, તો પરમે�રમાં હોય તેમાં શું આ�ય� છે ? અને ભગવાનને �ંથમાં �યાપક ક�ા છે, તે તો મૂિત�માન છે તે
જ પોતાની સામથ�એ કરીને એક ઠેકાણે ર�ા થકા સવ�ને દશ�ન આપે છે, એમ �યાપક ક�ા છે; પણ આકાશની પેઠે
અ�પ થકા �યાપક નથી. ભગવાન તો સદા મૂિત�માન જ છે. તે મૂિત�માન ભગવાન અ�રધામમાં ર�ા થકા જ અનંત
કોિટ ��ાંડમાં ભાસે છે.”

5. વરતાલ ૧૬ ( para.2)

તે સભામાં વડોદરાના શા�ી બેઠા હતા. તેણે એમ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! તમે જો કોઈક મોટા માણસને ચમ�કાર
જણાવો તો તેમાંથી ઘણો સમાસ થાય.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મોટા માણસ સાથે અમાર ેઝાઝંુ બને નિહ.
શા માટે જ,ે એને રા�નો ને ધનનો મદ હોય અને અમાર ે�યાગનો ને ભિ�નો મદ હોય, માટે કોઈ કેને નમી દે એવું
કામ નથી. અને કોઈ મોટા માણસને જો સમાિધ કરાવીએ તો કાંઈક ગામ ગરાસ આપે, તેની અમારા �દયમાં લાલચ
નથી. કેમ જ,ે ગામ ગરાસ તો સુખને અથ� ઈ�છીએ, તે અમાર ેતો ને� મીચંીને ભગવાનની મૂિત�નું િચંતવન કરીએ, તેમાં
જવેું સુખ છે તેવું ચૌદ લોકના રા�ને િવષે પણ નથી. અને જો ભગવાનના ભજન જવેું રા�ને િવષે સુખ હોય તો
�વાયંભુવ મનુ આિદક જ ેમોટા મોટા રા�, તે સવ� રા� મૂકીને વનમાં તપ કરવા શા સા� �ય ? અને ભગવાનના
ભજન જવેું �ીને િવષે સુખ હોય તો િચ�કેતુ રા� કરોડ �ીઓને શા સા� મૂકે ? અને ભગવાનના ભજનના સુખ
આગળ તો ચૌદલોકનું જ ેસુખ, તે નરક જવેું ક�ું છે. માટે જ ેભગવાનને સુખે સુિખયો થયો હોય તેને તો ��ાંડને િવષે
જ ેિવષયનું સુખ છે તે નરક તુ�ય ભાસે છે. અને અમાર ેપણ ભગવાનના ભજનનું સુખ તે જ સુખ જણાય છે; બીજંુ સવ�
દુઃખ�પ જણાય છે. માટે પરમે�રનું ભજન �મરણ કરતા થકા જનેે સહજ ેસ�સંગ થાય તેને કરાવીએ છીએ, પણ કોઈ
વાતનો અંતરમાં આ�હ નથી. આ�હ તો કેવળ ભગવાનના ભજનનો અને ભગવાનના ભ�નો સ�સંગ રા�યાનો છે.
એ અમારા અંતરનો રહ�ય અિભ�ાય હતો, તે અમે તમારી આગળ ક�ો.”

6. અમદાવાદ ૧ ( para.2)

તે સભામાં �ી�મહારાજ અંતર સામી �િ� કરીને િવરાજમાન હતા. પછી ને�કમળને ઉઘાડીને સવ� સામું જોયું. પછી
એમ બો�યા જ,ે “અમાર ેએક �યાનનાં અંગની વાતા� કરવી છે, તે વાતા� મો�ધમ�ને િવષે પણ કહી છે. અને જ ેમોટા
મોટા એ �યાને કરીને િસ�દશાને પા�યા છે તે પણ અમે ઘણાક દીઠા છે ને અમારા પણ અનુભવમાં એમ વત� છે જ,ે
અનંત �કારના �યાન છે, પણ જ ેઆ વાત કહેવી છે તેની બરોબર બીજંુ કોઈ �યાન થાય નિહ, જમે કોઈ ચમ�કાર◌ી
મં� હોય અથવા ચમ�કાર◌ી ઔષિધ હોય, તેમાં �વાભાિવક જ ચમ�કાર ર�ો છે, તેમ જ ેઆ �યાન અમાર ેકહેવું છે તે
�યાનમાં પણ એવો �વાભાિવક જ ચમ�કાર છે જ,ે ત�કાળ િસ�દશાને પામી �ય. હવે તે વાતા� કરીએ છીએ, એ જે
�યાનનો કરનારો છે તેને જમણા ને�માં સૂય�નું �યાન કરવું ને ડાબા ને�માં ચં�નું �યાન કરવું. એવી રીતે �યાન કરતા
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કરતા સૂય� ને ચં�મા જવેા આકાશમાં છે તેવા ને તેવા જ ને�માં દેખાવા માંડે, �યાર ેજમણું ને� છે તે તપવા માંડે ને ડાબું
ને� છે તે ઠરવા માંડે, �યાર ેસૂય�ની ધારણા ડાબા ને�માં કરવી ને ચં�ની ધારણા જમણા ને�માં કરવી. એવી રીતે
ધારણા કરીને પછી સૂય�ને ને ચં�ને અંત��િ� કરીને �દયાકાશમાં જોયા કરવા અને જોનારો જ ેપોતાનો �વ તેના �પને
પણ દેખવું અને દેખનારો જ ે�વા�ા તેને િવષે પરમા�ાનું �યાન કરવું. પછી તેનું જ ેવાસનાિલંગ દેહ છે, તે જમે ર�ટનો
ફાળકો ફર ેતેમ આકાશને િવષે ફરતું જણાય. પછી એવી રીતે �યાન કરતા થકા ભગવાનનું જ ેિવ��પ છે તેનું દશ�ન
તેને થાય છે, ને તે �પને િવષે ચૌદે લોકની રચના છે તે દેખાઈ આવે છે. અને તે �વ�પ અિતશય મોટંુ પણ નથી
દેખાતું. જમે વટપ�શાયી ભગવાન એક વડના પ�માં નાના બાળક થઈને પોઢ�ા હતા અને તે જ ભગવાનના ઉદરને
િવષે માક� ડેય ઋિષએ સમ� ��ાંડ દીઠંુ. એવી રીતે ભગવાનનું �યાન કરતા થકા જટેલાં કાંઈ શા�માં પદાથ� ક�ા છે,
તે સવ� એની �િ�માં આવે છે, �યાર ેએના �વા�ાને િવષે જ ેકાંઈક નાિ�તક ભાગ ર�ો હોય તે મટી �ય છે અને તેનો
�વ અિત બિળયો થાય છે, અને જ ેજ ેશા�માં ક�ું છે, તે સવ� સ�ય છે. એવી એને �ઢ �તીિત આવે છે અને
અિણમાિદક અ� િસિ�ઓ તે પણ એ �યાનના કરનારાને આવીને હાજર થાય છે અને �ાં લગણ સૂય�ની ને ચં�ની
િકરણ પહોચંતી હોય �યાં લગી તેની �િ� પહોચંે એવી અનંત િસિ�ઓ �કટે છે, પણ પરમે�રનો ભ� છે માટે કોઈ
િસિ�ઓને �હણ કરતો નથી, કેવળ પરમે�રનું જ �યાન કર ેછે, �યાર ેએ �યાનનો કરનારો નારદ, સનકાિદક,
શુક�ના સરખી િસ�દશાને પામે છે. માટે અનંત �કારના �યાન છે, પણ ત�કાળ િસ�દશાને પમાડે એવું તો એ જ
�યાન છે.”

7. ગઢડા અં�ય ૧૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીમદ્ ભાગવતમાં જવેું ભરત�નું આ�યાન ચમ�કાર◌ી છે, તેવી તો કોઈ કથા
ચમ�કાર◌ી નથી. કેમ જ,ે ભરત� તો ઋષભદેવ ભગવાનના પુ� હતા. ને ભગવાનને અથ� સમ� પૃ�વીનું રા� �યાગ
કરીને વનમાં ગયા હતા. અને �યાં ભગવાનનું ભજન કરતા થકા મૃગલીના બ�ચાને િવષે પોતાને હેત થયું, �યાર ેતે મૃગને
આકાર ેપોતાના મનની વૃિ� થઈ ગઈ. પછી એવા મોટા હતા તો પણ તે પાપે કરીને મૃગનો અવતાર આ�યો. માટે
અનંત �કારના પાપ છે પણ તે સવ� પાપ થકી ભગવાનના ભ�ને ભગવાન િવના બીજ ેઠેકાણે જ ેહેત કરવું તે અિત
મોટંુ પાપ છે. માટે જ ેસમજુ હોય ને તે જો એ ભરત�ની વાત િવચાર ેતો અંતરમાં અિત બીક લાગે જ,ે ‘રખે ભગવાન
િવના બીજ ેઠેકાણે હેત થઈ �ય !’ એવી રીતની અિતશય બીક લાગે. અને ભરત� �ાર ેમૃગના દેહનો �યાગ કરીને
�ા�ણને ઘેર અવતયા�, �યાર ેભગવાન િવના બીજ ેઠેકાણે હેત થઈ �ય તેની બીકે કરીને સંસારના �યવહારમાં િચ�
દીધું જ નિહ ને �ણીને ગાંડાની પેઠે વ�યા� અને જ ે�કાર ેભગવાનમાં અખંડ વૃિ� રહે તેમ જ રહેતા હવા.” એટલી વાત
કરીને �ી�મહારાજ ઠાકોર�ની આરતી થઈ �યાં પધાયા�.

8. ગઢડા અં�ય ૩૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� પરમહંસ આગળ એમ વાતા� કરી જ,ે “ધન, દોલત, �ી અને પુ� એ આિદક જ ેપદાથ� તેણે
કરીને જનેી બુિ�માં ફેર પડે નિહ અને એને અથ� કોઈને િવષે આ�થા આવે નિહ, એવા તો સ�સંગમાં થોડાક
ગણતરીના હિરભ� હોય, પણ ઝાઝા હોય નિહ.” એમ કહીને વળી બો�યા જ,ે “એવા તો આ મુ�ાનંદ �વામી તથા
ગોપાળાનંદ �વામી છે. તે એમને કોઈ બીજો ગમે તેવો હોય ને ચમ�કાર દેખાડે તો પણ તેનો કોઈ રીતે ભાર આવે જ
નિહ. અને કેવો હોય તેને કોઈનો ભાર ન આવે ? તો જ ેએમ સમજતો હોય જ,ે ‘આ દેહથી નોખો જ ેઆ�ા તે હંુ છંુ ને
તે હંુ �કાશમાન-સ�ા�પ છંુ ને તે મારા �વ�પને િવષે ��ય� ભગવાન અખંડ િવરાજમાન છે ને તે ભગવાનના આકાર
િવના બી� જ ે�ાકૃત આકારમા� તે અસ�ય છે ને અનંત દોષે યુ� છે. એવો વૈરા�ય હોય ને ભગવાનનું માહા��ય
યથાથ� �ણતો હોય તેને કોઈ �તનો બુિ�માં �મ થાય નિહ, પણ એ વાતા� અિત કઠણ છે. કેમ જ,ે એ એવા મોટા છે
તો પણ જો એમને માનનો બહુ યોગ થાય તથા �િપયા અને સોનામહોરના ઢગલા આગળ આવીને પડવા લાગે તથા
�પવાન એવી જ ે�ીઓ તેનો યોગ થાય, તો એ �યાગી છે તોય પણ એણે કરીને એમનું ઠેકાણું રહે નિહ. અને જો એવો
યોગ થાય તો આજ આપણા �યાગીમાં જ ેઅિત ઊતરતો હશે, તે જવેા પણ રહે કે ન રહે, એમાં પણ સંશય છે. કેમ જ,ે
એ પદાથ�નો તો યોગ જ એવો છે. જમે આ આપણ સવ� બેઠા છીએ, તે કેવા ડા�ા છીએ ! પણ જો દા�ના શીશાનું
પાન કયુ� હોય તો કાંઈ ઠા રહે નિહ; તેમ એ પદાથ�નો સંગ જ�ર લા�યા િવના રહે જ નિહ. માટે એ પદાથ�નો યોગ જો ન
થવા દે તો એ એથી બચે ને એનો યોગ થયા મોર એનો ભય રાખે જ,ે ‘રખે મને એનો યોગ થાય ! અને એ વાતા�
શા�માં �િસ� છે જ,ે ‘એનો સંગ તો એક ભગવાનને ન લાગે.’ તે ક�ું છે જ,ે ‘ऋिषं नारायणमृते’ તથા ‘येऽ�े �तः
प�र�तादिप िब�ित � । “

(કુલ: 13)


