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�વસ�ા-તદાિ�ત
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "�વસ�ા-તદાિ�ત" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. લોયા ૭ ( para.3)

�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�ે કરીને પરો�પણે ભગવાનને ���ા, તેણે કરીને જમે ક�યાણ નથી તેમ જ
રામકૃ�ણાિદક ભગવાનના અવતાર હતા �યાર ેતેમને સવ� મનુ�યે ��ય� દીઠા હતા; તો તેણે કરીને પણ શું ક�યાણ થયું
છે ?” �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જણેે ભગવાનને ��ય� દીઠા હોય તેનું તો જ�મા�તર ેક�યાણ થાય છે.” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જણેે શા�ે કરીને ભગવાનને ���ા તેણે કરીને પણ જ�મા�તર ેક�યાણ થાય છે, કાં જ,ે જનેે
શા�ે કરીને ���ા છે તેને જ ને�ે કરીને દેખે છે અને જનેે ને�ે કરીને દેખે છે તેને જ શા�ે કરીને �ણે છે; માટે બેયનું
બીજબળ બરોબર થાય છે ને બેયનું જ�મા�તર ેક�યાણ પણ બરોબર છે. કેમ જ,ે �વણે કરીને ભગવાનને સાંભ�યા
તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે સાંભ�યા જ કહેવાય. અને �વચાએ કરીને �પશ� કય� તેમાં શું �ાન નથી? પણ તેને તે
�પશ� કય� જ કહેવાય. અને ને�ે કરીને જોયા તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે જોયા જ કહેવાય. અને નાિસકાએ કરીને
સૂ�યા તેમાં શું �ાન નથી ? પણ તેને તે સૂ�યા જ કહેવાય. અને િજ�ાએ કરીને વણ�ન કયા� તેમાં શું �ાન નથી ? પણ
તેને તે વણ�ન કયા� જ કહેવાય. એવી રીતે બા� ઇિ��યોએ કરીને �ાન છે તથા અંતઃકરણે કરીને જ ે�ાન છે અને
અંતઃકરણ-ઇિ��યો પર જ ે�વસ�ા-તદાિ�ત જ ેઅનુભવ �ાન છે, તેમાંથી તમે કયા �ાનને કહો છો ? અને જે
ભગવાન છે તેણે તો આ જગતની ઉ�પિ�ને અથ� અિન�� એવું �વ�પ ધાયુ� છે, જનેે િવષે �થાવર-જંગમ�પ જ ેિવ�,
તે સાવકાશે કરીને ર�ું છે અને સંકષ�ણ�પે કરીને જગતનો સંહાર કર ેછે અને ��ુ���પે કરીને જગતની િ�થિત કર ેછે
તથા મ��ય-ક�છાિદક અવતારનું ધારણ કર ેછે. એવી રીતે �ાં જવેું કાય� �યાં તેવા કાય�ની િસિ�ને અથ� તેવા �પનું
�હણ કર ેછે. તેમાં કોઈ કાય� તો એવું છે જ,ે જમેાં અંતઃકરણ-ઇિ��યો નથી પૂગતાં, કેવળ અનુભવ�ાને કરીને જ
જણાય છે, �યાર ેતેવા કાય�ની િસિ�ને અથ� ભગવાન પણ તેવા �વ�પનું ધારણ કર ેછે. અને કોઈ કાય� એવું છે જ,ે
ઇિ��યો-અંતઃકરણે કરીને ���ામાં આવે છે �યાર ેતે કાય�ની િસિ�ને અથ� ભગવાન પણ તેવા જ થાય છે; માટે તમે
કયા ભગવાનના �વ�પને �ાને કરીને ક�યાણ થાય એમ પૂછો છો ?” �યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “જે
ભગવાનના �વ�પને િવષે ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને અનુભવ; એ �ણે પૂગે એવા ભગવાનના �વ�પને �ાને કરીને
મો� થાય; એમ કહીએ છીએ.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એવા જ ેભગવાન તે તો �ીકૃ�ણ છે. તે તો પોતે
પોતાને એમ કહે છે જ,ે ‘य�ा�रमतीतोऽहम�रादिप चो�मः । अतोऽ�� लोके वेदे च �िथतः पु�षो�मः।।’
‘िव��ाहिमदं कु�मेकांशेन ��थतो जगत्’ ‘म�ः परतरं ना���ि�द�� धन�य ! । मिय सव�िमदं �ोतं सू�े मिणगणा
इव ।।’ ‘प� मे पाथ� ! �पािण शतशोऽथ सह�शः । नानािवधािन िद�ािन नानावणा�कृतीिन च।।’ ઈ�યાિદક વચને
કરીને પોતે પોતાને ઇિ��યો- અંતઃકરણ થકી અગોચર કહે છે, માટે ભગવાનને ત�વે કરીને સમજવા તે તો એમ છે જ,ે
ઇિ��યો, અંતઃકરણ તથા અનુભવ; એ �ણે કરીને યથાથ�પણે ��ય� ભગવાનને �ણે �યાર ેપૂરો �ાની કહેવાય અને એ
�ણ �કારમાંથી જો એકે ઓછો હોય તો તેને આ�યંિતક �ાન ન કહેવાય ને તેણે કરીને જ�મ-મૃ�યને પણ ન તર ેઅને
કોઈક સાધને કરીને ���વ�પને પા�યો હોય તે પણ જો ��ય� ભગવાનને એવી રીતે ન �ણે તો તે પણ પૂરો �ાની
ન કહેવાય. માટે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે “नै���म��ुतभावविज�तं न शोभते �ानमलं िनर�नम्” તથા ગીતામાં
ક�ું છે જ,ે “कम�णो �िप बो��ं बो��ं च िवकम�णः । अकम�ण� बो��ं गहना कम�णो गितः ।।” અકમ� જ ે�ાન તેને
િવષે પણ �ણવું ર�ું છે તે શું? તો જ ે���પ થયો તેને પણ પર�� પુ�ષો�મ તે �ણવા ર�ા છે અને જ ે���પ
થયો તેને જ પુ�ષો�મની ભિ�નો અિધકાર છે. તે ભિ� તે શું ? તો જમે �ેત�ીપવાસી જ ેિનર�મુ� છે તે ���પ
થકા ચંદન-પુ�પાિદક નાના �કારની પ�ૂસામ�ીએ કરીને પર�� જ ેવાસુદેવ તેને પજૂ ેછે, તેમ એ પણ ���પથકો
��ય� ભગવાનની ભિ� ચંદન-પુ�પ, �વણ-મનનાિદકે કરીને કર.ે તે ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ ે“��भूतः �स�ा�ा
न शोचित न कां�ित । समःसव�षु भूतेषु म���ं लभते पराम् ।।” માટે ���પ થઈને જ ેપર��ની ભિ� ન કર ેતો તે
પણ આ�યંિતક ક�યાણને ન પા�યો કહેવાય. અને “भूिमरापोऽनलो वायुः खं मनो बु��रेव च । अह�ार इतीयं मे िभ�ा
�कृितर�धा ।।” એ �યા�ય એવી જડ �કૃિત છે. અને “अपरेयिमत��ां �कृितं िव�� मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो !
ययेदं धाय�ते जगत् ।।” એ �યાપક એવી ચૈત�ય �કૃિત છે. અને જ ે��ય� ભગવાન છે, તે કેવા છે? તો એ અ� �કારની
જ ે�યા�ય �કૃિત અને તેને િવષે �યાપક એવી જ ૈચૈત�ય �કૃિત તે બેયના આધાર છે. જમે આકાશ છે તે પૃિથ�યાિદક
ચાર ત�વનો આધાર છે અને પૃ�વીની �ાર ેસંકોચ અવ�થા થાય છે તે ભેળો આકાશ પણ સંકોચને પામે છે ને પૃ�વીની
િવકાસ અવ�થા થાય છે તે ભેળી આકાશની પણ િવકાસ અવ�થા છે તથા જળ, તજે અને વાયુની સંકોચ-િવકાસ
અવ�થા ભેળી આકાશની પણ સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે અને પૃિથ�યાિદ ત�વની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા તે બેય
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આકાશને િવષે થાય છે, તેમ એ બે �કૃિતની સંકોચ-િવકાસ ભગવાનની પણ સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે ને એ બે
�કૃિતની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા તે ભગવાનને િવષે છે. એવા જ ેભગવાન તે સવ�ના આ�ા છે. �યાં �ુિતયો છે-
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