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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. લોયા ૧૫ ( para.7)

અને વેદાંત જ ેઉપિનષદ્ તથા યોગ તથા સાં�ય; એ �ણ શા� સનાતન છે, તે એ �ીકૃ�ણ પરમા�ાનું જ વણ�ન કર ેછે.
તે એ �ણ શા�ના મત તમને અમે પૃથક્-પૃથ�પણે કરીને કહીએ તે સાંભળો. તેમાં જ ેસાં�યવાળા છે તે તો ચોિવશ
ત�વને કહીને તેથી પર પંચિવશમાં પરમા�ાને કહે છે, પણ �વ-ઈ�રને પૃથ�પણે નથી કહેતા. તેનો એ અિભ�ાય છે
જ,ે ત�વ છે તે �વ િવનાના હોય નિહ; માટે ત�વ ભેળો તદા�કપણે ર�ો જ ે�વ તેને ત�વ�પ જ કહે છે, પણ ત�વ
થકી પૃથક્ નથી કહેતા. અને જમે �વને ચોિવશ ત�વ�પ માને છે તેમ ��ાંડાિભમાની જ ેઈ�ર, તેને પણ ચોિવશ
ત�વ�પ માને છે. એવી રીતે �વ-ઈ�ર એ બેયને ત�વ�પ માનીને ત�વ ભેળે જ એને ગણે છે, પણ ત�વથી નોખા
નથી ગણતા. અને એ પંચિવશમા પરમા�ાને કહે છે; એ સાં�યનો મત છે. પણ એમ ન સમજવું જ ે�વ નથી, કાં જ,ે
સાં�યવાળે ષ�સંપિ� �વણ, મનન, િનિદ�યાસાિદક સાધન ક�ા છે, તે �વને જ કરવાના ક�ા છે, પછી તે સાધને
કરીને િવચારને પામે ને તે િવચાર ેકરીને ત�વ થકી પોતે નોખો પડે ને પોતાને ���પ માને ને પરમા�ાને ભજ,ે એવી
રીતે સાં�યમત છે, તે મો�ધમ�માં શુક� ��યે નારદ�એ ક�ું જ-ે “�ज धम�मधम� च उभे स�ानृते �ज । उभे स�ानृते
��ा येन �जिस त�ज।।” એનો અથ� એમ છે જ,ે �ાર ેમુમુ�ુ આ�િવચાર કરવા બેસે �યાર ેતેને આડા જ ેધમ��પ
અથવા અધમ��પ, સ�ય�પ, અસ�ય�પ જ ેજ ેસંક�પ આવે તેનો �યાગ કરી અને જ ેિવચાર ેકરીને એને તજ ેછે તે
િવચારનો પણ �યાગ કરીને ���પે રહેવું, પણ દેહે કરીને ધમ��પ િનયમનો �યાગ કરવો ક�ો નથી; એ �ોકનો એ
અથ� છે. અને યોગવાળા છે તે ચોિવશ ત�વને પૃથક્ ગણે છે અને �વ-ઈ�રને પંચિવશમા કહે છે ને પરમા�ાને
છિવશમા કહે છે. અને િવવેકે કરીને પંચિવશમાને ત�વ થકી પૃથક્ સમ�ને તેને િવષે પોતાપણાની �ઢતા માનીને,
ચોિવશ ત�વની જ ેવૃિ�યો તેનો િપંડીભાવ કરીને બળા�કાર ેછિવશમાને િવષે રાખે, પણ િવષય સ�મુખ જવા દે નિહ.
અને એમ સમજ ેજ,ે ‘મારી વૃિ� ભગવાનને મૂકીને બીજ ેઠેકાણે જશે તો મને સંસૃિત થશે.’ માટે અિત આ�હ કરીને
ઇિ��યો-અંતઃકરણની જ ેવૃિ�ઓ, તેને ભગવાનને િવષે રાખે. અને જ ેસાં�યવાળો છે તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘મારે
ઇિ��યો-અંતઃકરણ જ નથી તો જશે �ાં ?’ માટે પોતાને ���પ માનીને િનભ�ય રહે છે. અને જ ેયોગવાળો છે તે તો
ડરતો જ રહે છે. જમે કોઈક પુ�ષના હાથમાં તેલનું માથા લગણ ભરલેું પા� હોય ને તે પુ�ષને પગિથયાંને ઉપર ઊંચું
ચઢવું હોય ને બે કોરથી ઉઘાડી તરવારવાળા પુ�ષ ડરાવવાને ઊભા ર�ા હોય ને તે તેલને ઢળવા દેવું ન હોય ને તે
પુ�ષ જવેો ભયને પામે, તેમ યોગવાળો િવષય થકી બીયને ભગવાનને િવષે વૃિ�ઓને રાખે છે; એ યોગનો મત છે. અને
વેદાંત જ ેઉપિનષદ્ તેનો મત એ છે જ,ે સવ�ના અિતશય મોટા કારણ એવા જ ેપુ�ષો�મનારાયણ �� તેનું જ �હણ
કરીને બી� સવ�ને િમ�યા માને છે. જમે આકાશની �િ�ને જ ેપા�યો હોય તે બી� ત�વને દેખે નિહ, તેમ એ ��ને જે
દેખતો હોય તે બી� કોઈને દેખે નિહ; એવી રીતે વેદાંતનો મત છે.”

2. પંચાળા ૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મો�ધમ�નું પુ�તક મંગાવો તો સાં�યના અ�યાયની તથા યોગના અ�યાયની કથા
કરાવીએ.” એ વચનને સાંભળીને પુ�તક મંગા�યું. પછી િન�યાનંદ �વામીએ કથા કરવાનો આરંભ કય�. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “યોગવાળા છે તે પંચિવશમાં �વ-ઈ�રને કહે છે અને છિવશમા પરમા�ાને કહે છે. અને
સાં�યવાળા છે તે ચોિવશ ત�વને અવાંતર �વ-ઈ�રને કહીને પંચિવશમાં પરમા�ાને કહે છે. તેમાં જ ેયોગવાળા છે
તેનો એમ મત છે જ,ે સૂઝે એવો આ�ા-અના�ાનો િવચાર કરો, સાધન કરો, પણ ��ય� ભગવાનના આ�ય િવના
મો� ન થાય. અને સાં�યવાળાનો એમ મત છે જ,ે સવ� દેવ-મનુ�યાિદકની જ ેગિતયો તેને �ણીને અને િવષયને િવષે
વૈરા�યને પામીને �ણ દેહ થકી પર એવો જ ેઆ�ા તેને �ણે �યાર ેમુ� થાય. અને એ બે �કારના જ ેમત છે તેને
પોતપોતાના મતમાં જ ેદૂષણ છે તેના િનવારણને અથ� યુિ�નું �હણ કરવું. તેમાં યોગમતમાં દૂષણ છે જ,ે �વને
પંચિવશમો ક�ો તથા ઈ�રને પંચિવશમાં ક�ા; અને �વનો ચોિવશ ત�વનો દેહ ક�ો ને ઈ�રનો પણ ચોિવશ
ત�વનો દેહ ક�ો. માટે એ બેયને િવષે તુ�યભાવ આવી �ય જ,ે �થૂળ ને િવરાટ તે તુ�ય છે, તથા સૂ�મ ને સૂ�ા�ા તે
તુ�ય છે, અને કારણ ને અ�યાકૃત તે તુ�ય છે; તથા ��ત ને િ�થિત અવ�થા તે તુ�ય છે, તથા �વ�� ને ઉ�પિ� અવ�થા
તે તુ�ય છે, તથા સુષુિ� ને �લય અવ�થા તે તુ�ય છે; અને િવ�, તજૈસ અને �ા� ને િવ�ણુ, ��ા અને િશવ તે તુ�ય
છે. એમ સમ�ને છિવશમાને ભજ ેછે. એવી રીતે �વ-ઈ�રને િવષે જ ેતુ�યભાવ�પ દોષ છે તેને ટાળવાને અથ� કોઈક
મોટા પાસેથી યુિ� શીખવી જ,ે ‘ઈ�રના દેહમાં જ ેપંચભૂત ર�ાં છે તેની મહાભૂત એવી સં�ા છે, ને તે ભૂત સવ�
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�વના દેહોને ધારી ર�ાં છે; અને �વના દેહમાં જ ેપંચભૂત છે તે અ�પ છે ને બી�ને ધારવાને સમથ� નથી. અને �વ
છે તે અ�પ� છે; ને ઈ�ર છે તે સવ�� છે.’ એવી રીતે યુિ� શીખીને �વ- ઈ�રને િવષે સમપણું ન સમજવું. અને જો
એવી યુિ� ન શી�યો હોય ને કોઈ �િતવાદી �� પૂછે, તો તેનો ઉ�ર કરવો કઠણ પડે ને સમજણ ચૂંથાઈ �ય. અને
કોઈક �� કર ેતે તો �વ-ઈ�રને િવષે સમપણું રહેવા દે નિહ, માટે �વ ઈ�રને િવષે સમપણું ન આવે એવી રીતની
યુિ� શીખવી અને એવી રીતના જ ેવચન તેને સાંભળવા. અને સાં�યવાળાને એ દૂષણ છે જ,ે ચોિવશ ત�વ ક�ા છે ને
પંચિવશમાં પરમા�ા ક�ા છે; ને તે ચોિવશ ત�વને િમ�યા ક�ા છે ને પરમા�ાને સ�ય ક�ા છે; �યાર ેતે પરમા�ાને
પામે છે કોણ ? કેમ જ,ે પામનારા �વને ત�વથી િભ� ક�ો નથી. માટે એ જ ેદૂષણ છે તેને ટાળવાને અથ� મોટા થકી
એમ યુિ� શીખવી જ,ે ‘એ ચોિવશ ત�વ ક�ા તે �વ િવના હોય નિહ; માટે એ ત�વ ભેળા જ �વ-ઈ�રને ક�ા છે.
તે �વ ઈ�ર એ ત�વથકી પૃથક્ છે ને પરમા�ાને પામે છે. એવી રીતની યુિ� શીખવી. અને આ યુિ� ન શીખી હોય
ને કોઈ �િતપ�ી �� પૂછે તો સંશય થાય જ,ે ‘ત�વ તો િમ�યા છે, �યાર ેતે પરમા�ાને પા�યાને અથ� ��ચયા�િદક ધમ�
ક�ા છે તથા �વણ, મનન, િનિદ�યાસાિદક સાધન ક�ા છે તે શાને અથ� ક�ા છે ?’ માટે ત�વના તદા�કપણાને
પા�યા જ ે�વ-ઈ�ર તેને ત�વ�પે કરીને ક�ા છે, પણ એ ત�વ થકી અિત િવલ�ણ છે, તે પરમા�ાને પામે છે.
ઈ�યાિદક જ ેયુિ�ઓ તેને મોટા સંત થકી સાં�યવાળાને શીખવી. અને યોગવાળા જ ેછે તે, ‘��ય�મૂિત� એવા જે
મ��ય, ક�છ, વરાહ, નૃિસંહ, વામન, રામકૃ�ણાિદક ભગવાનના અવતાર તેને �યાને કરીને મો� થાય,’ એવી યુિ�નું
�હણ કર ેછે. અને જ ેસાં�યવાળા છે તે જ ેતે, ‘यतो वाचो िनवत��े अ�ा� मनसा सह’, ઈ�યાિદક �ુિતશા�ે કરીને ક�ું
જ ેભગવાનનું �વ�પ તેને અનુભવે કરીને યથાથ� �ણે �યાર ેમો� થાય; એવી યુિ�નું �હણ કર ેછે. અને એ બેય મત
છે તે સારા છે અને મોટાએ મા�યા છે અને એ બેયનું યથાથ� જો આચરણ જ ેકર ેતો તે પરમગિતને પામે છે. અને એ બે
મત છે તેમાં સાધન સરખા ક�ા છે, પણ ઉપાસનાની જ ેરીત તે સરખી નથી, ઘણી પૃથક્ છે.”

3. ગઢડા મ�ય ૧૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીમદ્ ભાગવતમાં સાકાર ��નું �િતપાદન છે, પણ જ ેવાંચનારા હોય તેને જો
પરમે�રની ભિ� ન હોય તો ભગવાનનું �વ�પ �ીમદ્ ભાગવતમાંથી પણ િનરાકાર સમ�ય છે અને િ�તીય �કંધમાં
�ાં આ�યનું �પ કયુ� છે, �યાં પણ ભગવાનનું �વ�પ ભિ�હીન હોય તેને િનરાકાર સમ�ય છે, પણ ભગવાનનું
�વ�પ િનરાકાર નથી. કાં જ,ે ભગવાન થકી જ સવ� �થાવર-જંગમ સૃિ� થાય છે, તે જો ભગવાન િનરાકાર હોય તો તે
થકી સાકાર સૃિ� કેમ થાય ? જમે આકાશ િનરાકાર છે, તો તે થકી જવેા પૃ�વી થકી ઘટાિદક આકાર થાય છે તેવા થતા
નથી, તેમ ��ાિદક જ ેસૃિ� તે સાકાર છે, તો તેના કરનારા જ ેપરમે�ર તે પણ સાકાર જ છે. અને ભાગવતમાં
‘અ�યા�, અિધભૂત અને અિધદેવ; એ �ણનો જ ેઆધાર છે, તે ભગવાનનું �વ�પ છે,’ એમ ક�ું છે. તેની વાત કરીએ
તે સાંભળો, અ�યા� જ ેિવરાટપુ�ષના ઇિ��યો અને અિધભૂત જ ેતેના પંચ મહાભૂત અને અિધદેવ જ ેિવરાટના
ઇિ��યોના દેવતા; એ સવ� િવરાટને િવષે આ�યા, તો પણ િવરાટ ઉભો ન થયો. પછી વાસુદેવ ભગવાને પુ�ષ�પે થઇને
�ાર ેિવરાટપુ�ષને િવષે �વેશ કય� �યાર ેિવરાટપુ�ષ ઊભા થયા. તે ભગવાન િવરાટપુ�ષના જ ેઅ�યા�, અિધભૂત
અને અિધદેવ; તેને િવષે તદા�કપણે કરીને વત� છે અને �વ�પે તો િવરાટ થકી �યારા છે. અને તેને જ આ�ય કરવા
યો�ય �વ�પ ક�ું છે. અને જમે અિ�� છે તે �કાશ�વ�પે તો અ�પ છે ને અિ�� પોતે તો મૂિત�માન છે, તે �ારે
અિ��ને અ�ણ� થયું હતું �યાર ેમૂિત�માન અિ�� �ીકૃ�ણ ભગવાન ને અજુ�ન પાસે આ�યો હતો. પછી �ાર ેઇ��નું
ખાંડવ વન બાળવા ગયો, �યાર ેતજે અિ�� �વાળા�પ થઇને સમ� વનમાં �યા�યો. તેમ જ પુ�ષો�મ ભગવાન છે તે
���પ જ ેપોતાની અંતયા�મી શિ� તેણે કરીને સવ�ને િવષે �યાપક છે, ને મૂિત�માન થકા સવ�થી જુદા છે. અને �� છે
તે તો પુ�ષો�મ ભગવાનની િકરણ છે અને પોતે ભગવાન તો સદા સાકાર મૂિત� જ છે. માટે જનેે ક�યાણને ઇ�છવું તેને
તો ભગવાનને મૂિત�માન સમ�ને તેનો આ�ય �ઢ રાખવો અને વાત પણ એવી રીતે કરવી જ,ે ‘કોઈને ભગવાનનો
આ�ય હોય તે ટળે નિહ.’ અને જમે �ીના ઉદરમાં ગભ� હોય પછી તેમાંથી પુ��પ ફળ ઉદય થાય છે, તેમ જનેે
ભગવાનના �વ�પનો િન�ય�પ ગભ� હોય તેને ભગવાનનું જ ેઅ�રધામ તે �પ ફળની �ાિ� થાય છે. માટે એવો
ઉપાય કરવો, જણેે કરીને એ ગભ�ને િવ�ન ન થાય. અને બી�ને પણ એવી વાત કરવી, જણેે કરીને ભગવાનના
િન�ય�પ ગભ�નો પાત ન થાય.

4. ગઢડા મ�ય ૧૪ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનના �વ�પને િવષે જ ેસંત તદા�કપણાને પામે છે, તે સમાિધએ કરીને
પામે છે કે એનો કોઈ બીજો પણ ઉપાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જણેે ભગવાનનું �વ�પ જવેું કાલે અમે
ક�ું તેવું યથાથ� ���ું હોય ને તેમાં કોઈ �તનું ઉ�થાન ર�ું ન હોય; જમે આ લીબંડાનું વૃ� છે તે એકવાર �ણી લીધું
છે, પછી કોઈ રીતે મનમાં સંક�પ થતો નથી જ,ે ‘લીબંડો હશે કે નિહ હોય ?’ એવી રીતે ગમે તેનો સંગ થાય અને ગમે
તેવા શા� સાંભળે પણ કોઈ રીતે કરીને ભગવાનના �વ�પનો જ ેિન�ય કય� હોય તેમાંથી મન ડગમગે નિહ, એવો જે
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િન��થાનપણે ભગવાનનો િન�ય; એને અમે તદા�કપણું કહીએ છીએ. ને એવું જ ેએ તદા�કપણું તે ભગવાનના
એકાંિતક ભ�ના �સંગે કરીને થાય છે, પણ કેવળ સમાિધએ કરીને નથી થતું. અને એવું જ ેએ તદા�કપણું તેને જ
િનિવ�ક�પ સમાિધ કહીએ છીએ ને એવી �તની જનેે િનિવ�ક�પ સમાિધ થઈ હોય તે સંતનું �વ�પ પણ િનગુ�ણ ��
જ છે. અને એવા અડગ િન�યવાળા જ ેસંત તે િનવૃિ�માગ�ને િવષે વત� અથવા �વૃિ� માગ�ને િવષે વત� તો પણ એનું
િનગુ�ણ જ �વ�પ છે. જમે નારદ ને સનકાિદક એ સવ� િનવૃિ�માગ�ને િવષે �વ�યા� અને સ�ઋિષ તથા જનકાિદક
રા�, એ સવ� �વૃિ� માગ�ને િવષે �વ�યા� પણ એ સવ�ને ભગવાનના િન�યે કરીને િનગુ�ણ �ણવા. અને જે
િનવૃિ�માગ�ને િવષે �વ�યા� હોય ને જો ભગવાનનો િન�ય ન હોય તો તેને માિયક ગુણે કરીને સગુણ �ણવા. અને એમ
�ણવું જ,ે ‘આ અિતશય �યાગી જણાય છે, પણ એને ભગવાનનો િન�ય નથી; માટે એ અ�ાની છે, તે જ�ર નરકમાં
જશે.’ અને જનેે ભગવાનના �વ�પનો એવો િન�ય છે ને જો તેમાં કાંઈક થોડી ઘણી ખોટ રહી ગઈ હશે, તો પણ તે
ભૂંડી ગિતને નિહ પામે, તે તો અંતે �તો િનગુ�ણપણાને જ પામશે. અને જનેે ભગવાનના �વ�પનો તો એવો િન�ય
નથી ને તે સૂધો �યાગી રહેતો હોય ને કામ, �ોધ, લોભાિદકને ટા�યામાં સાવધાન વત�તો હોય તો પણ એના ટા�યા
કામાિદક નિહ ટળે અને તે અંતે ખરાબ થઈને નરકમાં જ જશે. અને આવું જ ેભગવાનના �વ�પનું �ાન તે જનેે થયું
હોય ને તેને થોડી બુિ� હોય તો પણ એને મોટી બુિ�વાળો �ણવો; અને આવું ભગવાનના �વ�પનું �ાન જનેે ન
હોય ને તેને જો ઝાઝી બુિ� હોય તો પણ તેને બુિ�હીન �ણવો.”

5. ગઢડા મ�ય ૩૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કીત�ન રાખો, ��-ઉ�ર કરીએ તો આળસ મટે.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�થમ હંુ એક �� પૂછંુ છંુ જ,ે આ �વને િવષે માયાના કાય� એવા જ ેઇિ��યો-અંતઃકરણ આિદક ચોિવશ ત�વ તે
ર�ા છે, તે એ ત�વ જડ છે કે ચૈત�ય છે ?” પછી પરમહંસે ક�ું જ,ે “એ ત�વ ચૈત�ય તો ખરા.” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “�ાર ેએ ત�વ ચૈત�ય છે �યાર ેઆ શરીરને િવષે �વ છે, તે ભેળા ચોિવશ ત�વના પણ ચોિવશ �વ થયા.
�યાર ેઆ �વનું જ ેક�યાણ થશે તે પણ સવ�ને વહ�ચાતું ભાગે આવશે ને જ ેપાપ કરશે તે પણ સવ�ને વહ�ચાતું ભાગે
આવશે. �યાર ેસુખ-દુઃખનું જ ેભો�ાપણું, તે એક �વને િવષે જ નિહ કહેવાય અને સંિચત, �ાર�ધ ને િ�યમાણ એ
�ણ �કારના જ ેકમ� તે પણ એક �વને જ નિહ કહેવાય. અને નારદાિદક જ ેપૂવ� મુ� થયા છે, તેમનો એક
પોતપોતાનો �વ જ મુ� થયો છે, પણ તે ભેળા ચોિવશ ત�વના �વ તો મુ� થયા ક�ા નથી.” એવી રીતે આશંકા
કરીને ત�વને િનજ�વ કરી દેખા�યા. પછી તેમાં જ ેજ ેરીતે પરમહંસે ઉ�ર કયા� તેને તેને આશંકા કરીને ખોટા કરી
ના�યા. તે કોઈ રીતે પરમહંસથી ઉ�ર થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, એનો ઉ�ર અમે કરીએ જ,ે એ
ત�વ જ ેતે કાય�-કારણ ભેદે કરીને બે �કારના છે; તેમાં કારણ�પ જ ેત�વ છે, તે ચૈત�ય છે ને કાય��પ જ ેત�વ છે, તે જડ
છે. અને આ �વ છે તે પોતે િવશેષ સ�ાએ કરીને �દયને િવષે ર�ો છે ને પોતાની સામા�ય સ�ાએ કરીને દેહ,
ઇિ��યો, અંતઃકરણમાં તદા�કપણે મ�યો છે; તેણે કરીને એ દેહાિદક ચૈત�ય જવેા જણાય છે, પણ એ તો જડ જ છે.
અને �ાર ેએ �વ ભગવાનનો ભ� થઈને ભગવાનના ધામમાં �ય છે, �યાર ેજડ એવા જ ેત�વ તે પ�યા રહે છે. અને
એ ચોિવશ ત�વ છે, તે માયામાંથી થયા છે; માટે માયા�પ છે ને જડ છે. અને દેહ, ઇિ��યો ને અંતઃકરણ�પે જુદા જુદા
જણાય છે, તે તો જમે એક પૃ�વી છે તે જ �વચા, માંસ, મ�ા, અિ�થ ને �નાયુ એ પાંચ �પે થઈ છે ને કાચ�પે પણ
કરનારાની કીમંતે થઈ છે, તેમ એ માયા છે તે પરમે�રની ઈ�છાએ કરીને એ દેહાિદક �પ જુદે જુદે �કાર ેજણાય છે.”

(કુલ: 8)


