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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૫૮ ( para.5)

પછી મહાનુભાવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! સ�સંગમાં રહેતે થકે જટેલા અવગુણ હોય તે સવ� નાશ પામી
�ય અને િદનિદન ��યે ભગવાનની ભિ� વૃિ� પામતી �ય એનો શો ઉપાય છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“મોટાપુ�ષનો જમે જમે ગુણ �હણ કરતો �ય તેમ તેમ એની ભિ� વૃિ� પામતી �ય. અને અિતશય જ ેમોટા હોય
તેને જો અિતશય િન�કામી �ણે તો પોતે કૂતરા જવેો કામી હોય તે િન�કામી થાય; અને જો મોટાપુ�ષને િવષે
કામીપણાનો દોષ પરઠે તો ગમે તેવો િન�કામી હોય તો પણ અિતશય કામી થાય અને મોટાને િવષે �ોધી-લોભીપણું
પરઠે તો પોતે �ોધી લોભી થાય; અને જો મોટાપુ�ષને અિતશય િન�કામી, િનલ�ભી, િનઃ�વાદ◌ી, િનમા�ની, િનઃ�નેહી
સમજ ેતો પોતે પણ એ સવ� િવકારથી રિહત થઈ �ય અને પાકો હિરભ� થાય. તે પાકા હિરભ�નું શું લ�ણ છે ? તો
સારા જ ેશ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ પંચિવષય તેનો જમે દુઃખદાયક વ�તુનો સહેજ ેઅભાવ રહે છે તેમ જનેે
સહેજ ેઅભાવ રહે છે અને એક પરમે�રના �વ�પને િવષે અચળ િન�ા વત� છે તેને પાકો હિરભ� �ણવો. તે એવો
પાકો હિરભ� થયાનો તો એજ ઉપાય છે જ,ે પરમે�રના દાસનો ગુલામ થઈને રહે અને એમ �ણે જ,ે ‘એ સવ� ભ�
મોટા છે ને હંુ તો સવ�થી �યૂન છંુ. એમ �ણીને હિરભ�નો દાસાનુદાસ થઈ રહે અને એવી રીતે જ ેવત� તેના સવ�
િવકાર નાશ પામે અને તેને િદવસે િદવસે �ાન, વૈરા�ય, ભિ� આિદક જ ેશુભગુણ તે વૃિ� પામતા �ય છે.”

2. કાિરયાણી ૨ ( para.3)

પછી ભગવદાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એની શાિપત બુિ� છે તે કેમ સારી થાય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “એનું તો એમ છે જ,ે એક તો અમે આ માથે બાંધી ર�ા એ વ�ને ધોવું હોય અને એક તો મો� જવેું �ડંુ
વ�; તેને ધોવું હોય �યાર ેતે કાંઈ સરખે દાખડે ધોવાય નિહ; કાં જ,ે આ ઝીણું વ� ધોવું હોય �યાર ેતેમાં લગારકે સાબુ
દઈને ધોઈ નાંખીએ એટલે તરત ઊજળું થાય, અને �ાર ે�ડા વ�ને ધોવું હોય �યાર ેતેને બે ચાર િદવસ સુધી
પાણીમાં પલાળી મૂકે ને પછી અિ��એ કરીને બાફે ને પછી સાબુ દઈને ધૂવે �યાર ેઊજળું થાય; તેમ જનેી બુિ� શાિપત
હોય તે સવ� પાળે છે એટલું જ પાળે તો એ દોષ ટળે નિહ. અને બી� જમે િન�કામી રહે છે, િનઃ�વાદ◌ી રહે છે, િનલ�ભી
રહે છે, િનઃ�નેહી રહે છે, િનમા�ની રહે છે તેમ જ એને ન રહેવું; બી� િન�કામી રહેતા હોય તેથી એને િવશેષે િન�કામી
રહેવુ અને બી� િનલ�ભી રહેતા હોય તેથી એને િવશેષે િનલ�ભી રહેવું અને બી� િનઃ�વાદ◌ી રહેતા હોય તેથી એને
િવશેષે િનઃ�વાદ◌ી રહેવું અને બી� િનઃ�નેહી રહેતા હોય તેથી એને િવશેષે િનઃ�નેહી રહેવું અને બી� િનમા�ની રહેતા
હોય તેથી એને િવશેષે િનમા�ની રહેવું અને બી� સૂઈ રહે તે કેડે ઘડી મોડંુ એને સૂવું અને બી� માળા ફેરવે તેથી એ
િવશેષે માળા ફેરવે અને બી� ઊઠે તેથી ઘડી વહેલો ઊઠે; એમ સવ�થી િવશેષે પાળે તો એની બુિ� શાિપત ટળે, નિહ
તો ટળે નિહ.”

3. લોયા ૧૭ ( para.6)

અને એ ભગવાનને ભજતા હોય એવા જ ેસંત તેનું પણ એ બહુ માહા��ય સમજ ેજ,ે ‘એવા મોટા જ ેભગવાન તેના
સા�ાત્ ઉપાસક એ સંત છે, માટે એ બહુ મોટા છે.’ જમે ઉ�વ પોતે કેવા મોટા હતા! પણ જો આવી રીતે ભગવાનનું
માહા��ય સમજતા હતા તો પોતાને કાંઈ ડહાપણનું માન ન ર�ું ને ગોપીઓના ચરણની રજને પામવાને ઈ��ા અને
વૃ�-વેલીનો અવતાર માં�યો; કેમ જ,ે એવા મોટા ભગવાન જનેા માગ�ને વેદની �ુિત ખોળે છે, તે ભગવાનને િવષે એ
ગોપીઓની �ીિત અિતશય ભાળી. તેમ એવા ભગવાનના સંત હોય તેને આગળ માન કેમ રહે ? અને તેને નમાય કેમ
નિહ ? તેની આગળ તો દાસાનુદાસ થઈને રહેવાય અને પાંચ પાંચ ખાસડાં માર ેતો પણ ખમે અને એમ સમજ ેજ,ે
‘મારા મોટા ભા�ય થયા જ ેએવા સંતનો હંુ િતર�કાર સહુ છંુ, નિહ તો �ાર�ધવશ થઈને બાયડી-છોકરાના િતર�કાર
સહેવા પડત તથા માબાપના તથા રા�ના િતર�કાર સહેવા પડત અને �ાર�ધવશ થઈને ડોડી ની ભા� ખાવી પડત
તથા મો�ય ખોદીને ખાવી પડત, તે કરતા આ સંતને સંગે રહીને હંુ િનઃ�વાદ◌ી વત�માન પાળું છંુ.’ તે મારા મોટા ભા�ય
છે અને �ાર�ધવશ થઈને જવેા-તેવા વ� તથા ચીથંરાં પહેરવા પડત, તે કરતા આ સંતને સંગે રહીને હંુ ગોદડી ઓઢંુ
છંુ, તે એ મારા મોટા ભા�ય છે.’ અને સંતની સભામાં �ય છે ને પોતાને માન જડતું નથી �યાર ેએ સંતનો અવગુણ લે છે,
�યાર ેએને સંતની મો�પ ���ામાં આવી નથી, નિહ તો અવગુણ લેત નિહ. જમે મુંબઈનો ગવન�ર સાહેબ ખુરસી
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નાંખીને બેઠો હોય ને તેની સભામાં કોઈ ગરીબ માણસ �ય ને તેને ખુરસી ન નાંખી દે ને આદર કોઈ ન કર,ે �યાર ેકાંઈ
એને તે ઈં�જે ઉપર ધોખો થાય છે ? ને કાંઈ તેને ગાળ દીધાનું મનમાં થાય છે ? લેશમા� પણ થતું નથી. શા માટે જ,ે એ
ઈં�જેની મોટાઈ �ણી છે જ,ે ‘એ તો મુલકનો પાદશાહ છે ને હંુ તો કંગાલ છંુ,’ એવું �ણીને ધોખો થાય નિહ; તેમ જો
સંતની મોટાઈ �ણી હોય તો તે સંત ગમે તેવો િતર�કાર કર ેતો પણ ધોખો થાય નિહ અને જટેલો લે એટલો પોતાનો
અવગુણ લે પણ સંતનો અવગુણ તો કોઈ રીતે લે જ નિહ. માટે જનેે ભગવાનનું ને સંતનું માહા��ય સમ�ણું છે તેનો
પાયો સ�સંગમાં અચળ છે અને જનેે માહા��ય નથી સમ�ણું તેનો િવ�ાસ નિહ.”

4. ગઢડા મ�ય ૧૩ ( para.7)

અને એ અ�રાતીત જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન છે તે જ સવ� અવતારનું કારણ છે; અને સવ� અવતાર પુ�ષો�મમાંથી �ગટ
થાય છે અને પાછા પુ�ષો�મને િવષે લીન થાય છે. તે �ાર ેભગવાન મૂિત� ધરીને પાછા અંતધા�ન થાય છે, �યાર ેતે જે
ભગવાનની મૂિત� તે �ારકે તો મનુ�યની પેઠે આ પૃ�વીને િવષે પડી રહે છે. તે જમે �ીકૃ�ણની મૂિત�ને ખોળામાં લઈને
�િ�મણી� બળી મૂવા તથા ઋષભદેવનો દેહ હતો તે દાવાનળને િવષે બળી ગયો, એમ પણ થાય; અને �ારકે તો
હાડમાંસ સિહત િદ�યભાવ પામીને કાંઈ રહે નિહ, અંતધા�ન થઈ �ય. અને �ાર ે�કટ થાય �યાર ેપણ �ારકે તો �ી
થકી જ�મ ધર ેને �ારકે તો પોતાની ઈ�છામાં આવે �યાં થકી �કટ થઈ આવે છે, એમ એ ભગવાનના જ�મ ને દેહ
મૂ�ાની રીિત તો અલૌિકક છે. અને �ાર ેએવું ભગવાનનું �વ�પ છે, તેને �ઢ કરીને સમજશો �યાર ેતમને કોઈ
�કારનું િવ�ન ક�યાણના માગ�ને િવષે નિહ થાય; ને એ ભગવાનના �વ�પની �ઢતા િવના તો ગમે તેટલો �યાગ રાખો
ને ગમે તેટલા ઉપવાસ કરો પણ કોઈ રીતે ખામી ભાંગશે નિહ. અને તમે એમ કહેશો જ,ે ‘અમને તો એ �વ�પની તમે
જમે કહો છો તેમ �ઢતા છે, તો પણ �ાણઇિ��યો કેમ લીન નથી થતા?” તો એ તો પરમે�રની ઈ�છાએ એમ ર�ું છે,
એમ સમજવું. પણ તેને કાંઈ કરવું ર�ું નથી, એ તો કૃતાથ� છે અને એ તો સવ� સાધનના અંતને પા�યો છે. અને જો
ભગવાનના �વ�પની આવી રીતે �ઢતા હોય ને કદાિચત્ જો િનમા�ન, િનલ�ભ, િન�કામ, િનઃ�વાદ અને િનઃ�નેહ, એમાં
કાંઈક થોડી ઘણી કા�યપ રહી �ય તો તેની કાંઈ િચંતા નથી. પણ ભગવાનના �વ�પમાં જો કોઈ રીતની સમ�ામાં
કસર રહી તો કોઈ રીતે વાંધો ભાંગશે નિહ. માટે દેહ છતે જ ે�કાર ેઆવું રહ�ય સમ�ય તેવો ઉપાય કરવો.

5. ગઢડા અં�ય ૨૬ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજને આ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “આ સ�સંગમાં જ ેવત�માનનો �બંધ છે તેમાં �ાં સુધી
રહેતો હોય �યાં સુધી તો જવેો તેવો હોય તેને પણ પંચિવષયે કરીને બંધન થાય નિહ; પણ કોઈક દેશકાળને યોગે કરીને
સ�સંગથી બહાર નીસરી જવાય તો પણ જનેે પંચિવષય બંધન ન કરી શકે, તે પુ�ષ કેવો હોય ? તેના લ�ણ કહો. �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેી બુિ�માં ધમા�શ િવશેષપણે વત�તો હોય, ને આિ�તકપણું હોય જ,ે “આ લોકમાં જે
સા�-નરસું કમ� કર ેછે, તેનું જ ેસા�-નરસું ફળ તેને જ�ર પરલોકમાં ભોગવે છે,’ એવી �ઢ મિત જનેે હોય તથા લાજ
હોય જ,ે ‘ભૂંડંુ કરીશું તો આ લોકમાં માણસ આગળ શું મુખ દેખાડીશું ?” એવો જ ેહોય, તે ગમે �યાં �ય તો પણ એને
કોઈ પદાથ� તથા �ીઆિદક તે બંધન કરી શકે નિહ. જમે મયારામ ભ� છે તથા મૂળ� ��ચારી છે તથા િન�કુળાનંદ
�વામી છે, એવી �તના જ ેહોય તેને �ી-ધનાિદક પદાથ�નો યોગ થાય, તો પણ એ ડગે નિહ. અને એવો હોય ને તેને
જો એક આ�િન�ાપણું હોય જ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ, �� છંુ, તે માર ેિવષે શુભ-અશુભ િ�યા લાગતી નથી, હંુ તો અસંગ
છંુ,’ એવું અંગ હોય; તથા બીજંુ એમ હોય જ,ે ‘ભગવાનનો મિહમા બહુ સમજ ેને તે મિહમાની બહુ વાતા� કર ેજ,ે કાંઈક
ધમ� િવ�� વતા�ઈ જશે તેનો શો ભાર છે ? ભગવાનનો મિહમા બહુ મોટો છે.’ એ બે રીતના જ ેહોય તેમાં એ બે રીતના
જ ેદોષ તે ધમ� પાળવામાં મોટા અંતરાય�પ છે. માટે આવી રીતે સમજ ેતો સા� જ,ે ‘આ�િન�ા પણ યથાથ� હોય
તથા ભગવાનનું માહા��ય પણ સારી પેઠે સમજ ેઅને િન�કામપણું, િનલ�ભપણું, િનઃ�વાદપણું, િનઃ�નેહપણું,
િનમા�નપણું એ આિદક જ ેધમ� તેને ભગવાનની �સ�તાને અથ� સમ�ને �ઢપણે પાળે અને એમ સમજ ેજ,ે ‘હંુ એ ધમ�ને
પાળીશ તો મારી ઉપર ભગવાન બહુ રા� થશે ને જો મને કોઈ રીતે ધમ�માંથી કાંઈક ભંગ પડશે તો ભગવાનનો મારી
ઉપર બહુ કુરા�પો થશે.’ એવી રીતે જનેા અંતરમાં �ઢ �ંથી હોય તે ભ� જ ેતે ધમ�માંથી કોઈ િદવસ પડે જ નિહ.
અને એવો જ ેહોય તેને કોઈ માિયક પદાથ� બંધન કરી શકે નિહ. અને આવી રીતની સમજણવાળો ન હોય ને બીજો
ગમે તેવો �ાનવાળો હોય કે ભિ�વાન હોય, તેને પણ ધમ�માંથી કાંઈક ભંગ થઈ �ય ખરો તથા માિયક પદાથ� બંધન
કર ેખ�ં, એ િસ�ાંત વાતા� છે.”

6. ગઢડા અં�ય ૨૭ ( para.6)

અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “ભગવાનનો િન�ય તે કેને કહીએ ? તો જમે આ સંસારમાં �થમ
બાળકપણામાંથી માબાપ, વણ�, આ�મ, નાત, �ત, પશુ, મનુ�ય, જળ, અિ��, પૃ�વી, વાયુ, આકાશ ઈ�યાિદક જ ેજે
પદાથ�નો િન�ય થયો છે, તે શા�ે કરીને થયો છે. અને શા� ન સાંભ�યા હોય તો લોકમાં જ ેશ�દ તે શા�થી જ
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�વ�યા� છે, તેણે કરીને તેનો િન�ય કય� છે. તેમ શા�ે ક�ા જ ેિન�કામ, િનલ�ભ, િનમા�ન, િનઃ�વાદ, િનઃ�નેહ
ઈ�યાિદક સંતના લ�ણ તેને સાંભળીને એવા લ�ણ �ાં દેખાય એવા જ ેસંત તેને ને ભગવાનને સા�ાત્ સંબંધ હોય;
માટે એવા સંતના વચને કરીને ભગવાનનો િન�ય કરવો ને તેના વચનમાં �ઢ િવ�ાસ કરવો તેને િન�ય કહીએ.”

(કુલ: 8)


