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તદાકાર
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "તદાકાર" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)
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1. કાિરયાણી ૧ ( para.7)

�યાર ેિન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! �ુિત-�મૃિતમાં એમ ક�ું છે જ,ે ‘िनरंजनः परमं सा�मुपैित’ ।।
‘बहवो �ानतपसा पूता म�ावमागताः’।। �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો અમે અભ�ના મન-ઇિ��યોને ક�ું
છે, પણ ભ�ના મન-ઇિ��યો તો ભગવાનને સા�ા�કારપણે પામે છે, જમે આકાશને િવષે રહી છે જ ેપૃ�વી તે
�લયકાળને સમે આકાશ�પ થઈ �ય છે, અને જળ પણ આકાશ�પ થઈ �ય છે, અને તજે પણ આકાશ�પ થઈ
�ય છે અને વાયુ પણ આકાશ�પ થઈ �ય છે; એમ જ ેભગવાનના ભ� હોય તેના જ ેદેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને
�ાણ; તે સવ� ભગવાનને �ાને કરીને ભગવાનને આકાર ેથઈ �ય છે ને િદ�ય થઈ �ય છે. કાં જ,ે ભગવાન પોતે
િદ�યમૂિત� છે, તેના ઇિ��યો, અંતઃકરણ, દેહ તેને આકાર ેએ ભ�ના દેહ, ઇિ��યો, અંતઃકરણ થાય છે; માટે િદ�ય થઈ
�ય છે. �યાં ��ાંત છે; “જમે ભમરી ઈયળને ઝાલી લાવે છે ને તેને ચટકો લઈને ઉપર ગુ�ંરવ કર ેછે, તેણે કરીને તે
ઈયળ તેને તે દેહે કરીને તદાકાર થઈ �ય છે પણ કોઈ અંગ ઈયળનું રહેતું નથી. ભમરી જવેી જ ભમરી થઈ �ય છે,
તેમ ભગવાનનો ભ� પણ એ ને એ દેહે કરીને ભગવાનને આકાર ેથઈ �ય છે. અને આ જ ેઅમે વાતા� કહી તેનું હાદ�
એ છે જ,ે આ��ાને સિહત જ ેભિ�િન�ાવાળો છે તથા કેવળ ભિ�િન�ાવાળો છે તે બેયની એ ગિત કહી છે. પણ
કેવળ આ�િન�ાવાળો જ ેકૈવ�યાથ� તેના દેહ, ઇિ��યો અને અંતઃકરણ; તેનું ભગવાનની મૂિત�ને તદાકારપણું નથી
થતું; એ તો કેવળ ��સ�ાને પામે છે.” એમ વાતા� કરીને બો�યા જ,ે “હવે એટલી વાતા� રાખો અને સભા સવ� શૂ�ય
થઈ ગઈ છે, માટે કોઈક સારાં સારાં કીત�ન બોલો.” એમ કહીને પોતે �યાન કરવા માં�યા ને સંત કીત�ન ગાવા લા�યા.

2. લોયા ૧૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે કીત�ન રાખો, હવે તો અમે વાતા� કરીશું. અને અમે આ વાત કરીએ તેમાં જનેે
આશંકા ઉપજ ેતે પૂછ�ો.” એમ કહીને બો�યા જ,ે “ભગવાનનો િન�ય થવો તે સૌથી મહાકઠણ છે. તે િન�યની
વાતા� અિત અટપટી છે, માટે કહેતા બીક લાગે છે જ,ે ‘શું �ણીએ વાત કરીએ ને તેમાંથી કોઈને અવળું પડે ? ને તેણે
જ ેપોતાના અંગની �ઢતા કરી હોય તે અંગ આ વાતે કરીને �ૂટી �ય તો તે મૂળગેથી �ય.’ અને એ વાત કયા� િવના
પણ ચાલતું નથી. અને એ વાત જો સમજતા ન આવડે તો દૂષણ પણ ઘણા આવે. અને આ વાત સમજ ેનિહ �યાં લગણ
તેના િન�યમાં પણ કા�યપ ઘણી રહે છે. તે સા� વાત કરીએ છીએ જ,ે ભગવાને વરાહનો દેહ ધાય� તે ભૂંડનું �પ તે
અિત કુ�પ કહેવાય તથા મ��યાવતાર ધાય� �યાર ેમાછલા જવેું જ �પ હતું તથા ક�છાવતાર ધાય� �યાર ેબી� કાચબા
જવેું જ �પ હતું તથા નૃિસંહાવતાર ધાય� �યાર ેવાઘના જવેું ભયાનક �પ હતું તથા વામનાવતાર ધાય� �યાર ેતે
વામન�પના હાથપગ ટંૂકા ને કે�ય ધીગંી ને શરીર ધીગંુ એવા ટંૂકડા હતા તથા �યાસાવતાર ધાય� �યાર ેતે �યાસ કાળા
હતા ને શરીરમાં મુવાળા ઘણા હતા ને શરીર ગંધાતું હતું, ઈ�યાિદક જ ેભગવાને આકૃિતયો ધારણ કરી હતી �યાર ેતેને
તે કાળે જ ેજ ેમ�યા તેમણે તેવા તેવા �પનું �યાન કયુ� છે અને તે �યાને કરીને તે તે ભગવાનના �પને પા�યા છે. તેમાં જે
વરાહને મ�યા તે શું ધામને િવષે ભગવાનને વરાહ�પ જ દેખે છે ? અને મ��ય�ને મ�યા તે શું ધામને િવષે મ��ય�પ
જ દેખે છે ? અને કૂમ�ને મ�યા તે શું ધામને િવષે કૂમ��પ જ દેખે છે ? અને નૃિસંહને મ�યા તે શું ધામને િવષે નૃિસંહ�પ
જ દેખે છે ? અને હય�ીવને મ�યા તે શું ધામને િવષે ઘોડા�પ જ દેખે છે ? અને જણેે વરાહને પિતભાવે ભ�ા તે શું
ભૂંડણ થઈ ? ને સખાભાવે ભ�ા તે શું ભૂંડ થયો ? અને મ��યને પિતભાવે ભ�ા તે શું માછલી થઈ ? ને સખાભાવે
ભ�ા તે શું માછલો થયો ? અને કૂમ�ને પિતભાવે ભ�ા તે શું કાચબી થઈ? ને સખાભાવે ભ�ા તે શું કાચબો થયો ?
નૃિસંહને પિતભાવે ભ�ા તે શું િસંહણ થઈ? ને સખાભાવે ભ�ા તે શું િસંહ થયો ? અને હય�ીવને પિતભાવે ભ�ા
તે શું ઘોડી થઈ? ને સખાભાવે ભ�ા તે શું ઘોડો થયો? માટે જો ભગવાનનું મૂળ�પ વરાહાિદક જવેું જ હોય તો તો તે
તે અવતારના ભ�ોને તેના �યાને કરીને તદાકારપણું થાય. �યાર ેતો ક�ું તેમ જ થયું જોઈએ, પણ એ વાત એમ નથી.

(કુલ: 3)
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