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િચદાકાશ
(વચનામૃત ૧ થી ૨૬૨ માં "િચદાકાશ" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૨૧ ( para.3)

અને એવો જ ેએકાંિતક ભ� તે દેહનો �યાગ કરીને સવ� માયાના ભાવથી મુ� થઈને, અિચ�માગ� કરીને ભગવાનના
અ�રધામને પામે છે. તે અ�રના બે �વ�પ છે, એક તો િનરાકાર એકરસ ચૈત�ય છે તેને િચદાકાશ કહીએ, ��મહોલ
કહીએ. અને એ અ�ર બીજ ે�પે કરીને પુ�ષો�મનારાયણની સેવામાં રહે છે. અને એ અ�રધામને પા�યો જ ેભ� તે
પણ અ�રના સાધ�ય�પણાને પામે છે અને ભગવાનની અખંડ સેવામાં રહે છે અને એ અ�રધામને િવષે �ીકૃ�ણ
પુ�ષો�મનારાયણ તે સદા િવરાજમાન છે અને એ અ�રધામને િવષે અ�રના સાધ�ય�પણાને પા�યા એવા અનંત
કોિટ મુ� ર�ા છે. તે સવ� પુ�ષો�મના દાસ ભાવે વત� છે અને પુ�ષો�મનારાયણ તે સવ�ના �વામી છે ને અનંત કોિટ
��ાંડના રા�િધરાજ છે માટે આપણા સ�સંગી સવ�ને તો એમજ િન�ય કરવો જ,ે ‘આપણે પણ એ અ�ર�પ જે
મુ� તેમની પંિ�માં ભળવું છે અને અ�રધામમાં જઈને અખંડ ભગવાનની સેવામાં હજુર રહેવું છે, પણ નાશવંત ને
તુ�છ એવું જ ેમાિયક સુખ તેને ઈ�છવું નથી, ને એમાં કોઈ ઠેકાણે લોભાવું નથી.’ એવો �ઢ િન�ય રાખીને િનરંતર
ભગવાનની એકાંિતક ભિ� કરવી અને ભગવાનનું અિતશય માહા��ય યથાથ� સમ�ને ભગવાન િવના બી� જ ે�ી
ધનાિદક સવ� પદાથ� તેની જ ેવાસના તેને દેહ છતે જ ટાળી નાખવી અને જો ભગવાન િવના બી� પદાથ�ની વાસના
રહી ગઈ હોય ને તેનો દેહ પડે ને તેને ભગવાનના ધામમાં �તે જો માગ�માં િસિ�ઓ દેખાય તો તે ભગવાનને મૂકીને તે
િસિ�ઓમાં લોભાઈ �ય તો તેને મોટંુ િવ�ન થાય, માટે સવ� પદાથ�ની વાસના ટાળીને ભગવાનને ભજવા.”

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
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 વૃ�માંથી 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
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�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. વરતાલ ૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિનમંડળ સમ�ત ��યે �� પૂ�ો જ,ે “રાજસી, તામસી ને સાિ�વકી; એ �ણ �કારનું જ ેમાિયક
સુખ તે જમે �ણ અવ�થાને િવષે જણાય છે, તેમ િનગુ�ણ એવું જ ેભગવાન સંબંધી સુખ તે કેમ જણાય છે ?” પછી એ
��નો ઉ�ર મુિનમંડળ સમ�ત મળીને કરવા માંડયો, પણ એનું સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“પૃ�વી આિદક ચાર ભૂત િવના એકલો જ આકાશ હોય અને જટેલા આકાશને િવષે તારા છે તેટલા ચં�મા હોય ને તેનો
જવેો �કાશ થાય, તેવો િચદાકાશનો �કાશ છે. અને તે િચદાકાશને મ�યે સદાય ભગવાનની મૂિત� િવરાજમાન છે. તે
મૂિત�ને િવષે �ાર ેસમાિધ થાય �યાર ેએક �ણમા� ભગવાનના �વ�પમાં િ�થિત થઇ હોય, તે ભજનના કરનારાને
એમ જણાય જ,ે ‘હ�રો વષ� પય��ત મ� સમાિધને િવષે સુખ ભોગ�યું.’ એવી રીતે ભગવાનના �વ�પ સંબંધી જ ેિનગુ�ણ
સુખ તે જણાય છે. અને જ ેમાિયક સુખ છે તે બહુકાળ ભોગ�યું હોય તો પણ અંતે �ણ જવેું જણાય છે. માટે
ભગવાનના �વ�પ સંબંધી જ ેિનગુ�ણ સુખ છે તે અખંડ અિવનાશી છે, ને જ ેમાિયક સુખ છે તે નાશવંત છે.”

(કુલ: 12)


