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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૩૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે તો ��-ઉ�ર કરો.” �યાર ે�ી�મહારાજ ��યે દીનાનાથ ભ�ે પૂ�ું જ,ે “હે
મહારાજ ! કોઈક સમે તો હ�રો ઘાટ થાય, પણ તેનો મનને િવષે ડંસ બેસે નિહ અને કોઈક સમે તો અ�પ ઘાટ થાય
તેનો પણ મનને િવષે ડંસ બેસે છે તેનું કારણ શું છે ? અને ભગવાનના ભ�ને એ મનના ઘાટની િનવૃિ� થયાનો ઉપાય
શો છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનું કારણ તો ગુણ છે. તે �ાર ેતમોગુણ �ધાન હોય ને તેમાં ઘાટ થાય
�યાર ેસુષુિ� સરખી અવ�થા રહેતી હોય, માટે તેમાં ઘાટનો ડંસ બેસે નિહ, અને �ાર ેસ�વગુણ વત�તો હોય �યારે
�કાશ જવેું વત� ને તે સમે જ ેજ ેઘાટ થાય તેને િવચાર ેકરીને ખોટા કરી નાંખે, માટે તે ઘાટનો પણ ડંસ બેસે નિહ અને
�ાર ેરજોગુણ વત� �યાર ેજ ેઘાટ થાય તેનો મનને િવષે ડંસ બેસે, માટે ડંસ બેસે છે ને નથી બેસતો તેનું કારણ તો
ગુણની વૃિ� છે. અને બુિ�વાન હોય તો આ વાતને િવચારીને જ ેસમે ઘાટ થાય તે સમે તે ઘાટ સામું જુવે તો પોતામાં
જ ેગુણ �ધાન વત�તો હોય તેને ઓળખે અને ઘડીઘડી-પળપળમાં સૂ�મ ઘાટ થાય છે તે તો કોઈના ઓળ�યામાં આવે
નિહ, અને તમારા જવેો કોઈક બુિ�વાન હોય તો આખા િદવસમાં બે-�ણ-ચાર �થૂળ ઘાટ થાય તે તેના ઓળ�યામાં
આવે અને જ ેગુણને �ધાનપણે પોતામાં ઘાટ થતા હોય તે સામી �િ� રાખે અને સ�સંગમાં જ ેભગવાનની વાતા� થાય
તેને ધાયા�-િવચાયા� કર ેતો આ સ�સંગનો �તાપ એવો છે જ,ે જ ેગુણના ઘાટ થતા હોય તે ઘાટની તેને િનવૃિ� થઈ �ય
છે અને િન��થાન૧ થઈને અખંડ પરમે�રના �વ�પનું િચંતવન થાય છે; અને સ�સંગ િવના તો બી� કોિટ સાધન કરે
પણ તેને ઘાટની તથા રજોગુણ આિદક ગુણની િનવૃિ� થાય નિહ. અને જો િન�કપટપણે કરીને સ�સંગ કર ેને
પરમે�રની વાતા�ને ધાર-ેિવચાર ેતો એ મિલન ઘાટનો નાશ થાય છે, માટે સ�સંગનો �તાપ તો અિતશય મોટો છે. અને
બી� સાધન છે તે કોઈ સ�સંગ તુ�ય થાય નિહ; કાં જ,ે કોઈ સાધને કરીને જ ેઘાટની િનવૃિ� નથી થતી તેની િનવૃિ�
સ�સંગમાં થાય છે, તે કારણપણા માટે જનેે રજોગુણ સંબંધી મિલન ઘાટ ટાળવા હોય તેને મન, કમ�, વચને
િન�કપટપણે સ�સંગ કરવો, તો સ�સંગના �તાપથી એ ઘાટની િનવૃિ� થઈ જશે.”

2. ગઢડા �થમ ૫૮ ( para.4)

પછી વળી આનંદાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “શો ઉપાય કર ેતો મોટા પુ�ષ રા� થાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�થમ તો મોટા સંત સાથે િન�કપટપણે વત� અને કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા, અહંકાર અને
ઈ�યા� એ સવ�નો �યાગ કર ેઅને સંતનો ગુલામ થઈને રહે ને અંતરમાં માન ટ�યેભાવે રહે પણ દેહે કરીને સવ�ને નમતો
રહે, તો એની ઉપર મોટા સંત રા� થાય છે.”

3. લોયા ૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� પરમહંસને �� પૂ�ો જ,ે “કેટલા સંક�પ કહેવાય �યાર ેિન�કપટ કહેવાય ને કેટલા સંક�પ ન
કહેવાય �યાર ેકપટી કહેવાય?” પછી પરમહંસ વતે એનો ઉ�ર ન થયો, �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પંચવત�માન
સંબંધી પોતામાં કા�યપ હોય ને તે પોતાથી િવચાર ેકરીને ટળતી ન હોય તો તે કા�યપ જમેાં ન હોય એવા જ ેસંત તેને
આગળ કહેવું અને કોઈક સંતનો અવગુણ પોતાને આ�યો હોય તો તે કહેવો તથા ભગવાનના િન�યમાં અિન�યનો
ઘાટ થયો હોય તે પણ કહેવો �યાર ેતે િન�કપટ કહેવાય અને એ માંહીલો સંક�પ થયો હોય ને તેને જ ેસંતની આગળ ન
કહે, તેને કપટી �ણવો.”

4. પંચાળા ૭ ( para.2)

અને �ી�મહારાજ િન�યાનંદ �વામી પાસે �ીમદ્ ભાગવતના �થમ �કંધની કથા કરાવતા હતા, તેમાં ‘ज�ा�� यतः’
એ �ોક �થમ આ�યો, તેનો અથ� કય�; �યાર ે‘य� ि�सग� मृषा’ એવું જ ે�ોકનું પદ તેનો અથ� પોતે �ી�મહારાજ
કરવા લા�યા જ,ે “માયાના �ણ ગુણનો સગ� જ,ે પંચભૂત, ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને દેવતા; તે ભગવાનના �વ�પને િવષે
િ�કાળમાં છે જ નિહ.’ એમ સમજ ેતથા એ �ોકનું પદ જ,ે ‘धा�ा �ेन सदा िनर�कुहकम्’ કે’તાં ધામ જ ેપોતાનું
�વ�પ તેણે કરીને ટા�યું છે એ માયાના સગ��પ કપટ જણેે એવું ભગવાનનું પરમ સ�ય�વ�પ છે. તે આ�યંિતક
�લયને અંતે અ�રધામને િવષે જવેું ભગવાનનું �વ�પ અનંત ઐ�ય�-તજે ેયુ� છે, તેવું ને તેવું જ ��ય� મનુ�ય�પ
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ભગવાનને િવષે �ણવું; તેણે ત�વે કરીને ભગવાનને ���ા કહેવાય. અને એ જ ��ય� ભગવાનને મૂઢ �વ છે તે
માિયક �િ�એ કરીને જુએ છે, �યાર ેપોતા જવેા મનુ�ય દેખે છે અને જમે પોતે જ��યો હોય, બાળક થાય, યુવા થાય,
વૃ� થાય ને મરી �ય; તેમ જ ભગવાનને પણ �ણે છે. અને �ાર ેભગવાનના એકાંિતક સાધુના વચનને િવષે િવ�ાસ
લાવીને િન�કપટભાવે કરીને ભગવાનનાં ચરણકમળને ભજ ેછે, �યાર ેએની માિયક �િ� મટે છે; તે પછી એની એ જે
ભગવાનની મૂિત� તેને પરમ ચૈત�ય સત્-િચત્-આનંદમય �ણે છે તે પણ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે “स वेद धातुः पदवी ं
पर� दुर�वीय�� रथा�पाणेः । योऽमायया संततयानुवृ�ा भजेत त�ादसरोजग�म् ।।” અને એ ભગવાનને િવષે જે
બાળક-યુવાન-વૃ�પણું દેખાય છે તથા જ�મ-મરણપણું દેખાય છે, તે તો એની યોગમાયાએ કરીને દેખાય છે, પણ
વ�તુગ�યે તો ભગવાન જવેા છે તેવા ને તેવા જ છે. જમે નટિવ�ાવાળો હોય તે શ� બાંધીને આકાશમાં ઇ��ના શ�ુ જે
અસુરના યો�ા તે સાથે વઢવા �ય છે. પછી કટકા થઇને હેઠો પડે ને તે પછી તે કટકાને ભેગા કરીને તે નટની �ી બળી
મર.ે પછી થોડીક વાર ેતે નટ પાછો આકાશમાંથી હિથયાર બાંધીને જવેો હતો તેવો ને તેવો જ આવે ને રા� પાસે મોજ
માગે ને કહે જ,ે ‘મારી �ી લાવો.’ એવી રીતની જ ેનટની માયા તે પણ ક�યામાં કોઈને આવતી નથી, તો ભગવાનની
યોગમાયા ક�યામાં કેમ આવે ? અને જ ેનટની માયાને �ણતો હોય તે તો એમ �ણે જ,ે ‘એ નટ મય� પણ નથી ને
બ�યો પણ નથી, જવેો છે તેવો ને તેવો જ છે.’ તેમ ભગવાનના �વ�પને જ ેત�વે કરીને સમજતો હોય તે તો ભગવાનને
અખંડ અિવનાશી જવેા છે તેવા જ સમજ.ે જમે �ીકૃ�ણ ભગવાને દેહ મૂ�ો, �યાર ેએ ભગવાનની પ�ીઓ જે
�િ�મણી આિદક હતી, તે એ ભગવાનના દેહને લઇને બળી મરી; �યાર ેઅ�ાની હતા તેણે તો એમ ���ું જ,ે ‘હવે એ
નાશ થઇ ગયા.’ અને જ ે�ાની હતા તેણે તો એમ ���ું જ,ે ‘અહીથંી અંતધા�ન થઇને બીજ ેઠેકાણે જણાણા છે.’ એમ
ભગવાનને અખંડ સમજ.ે તે પોતે �ીકૃ�ણે ક�ું છે જ,ે “अवजान�� मां मूढा मानुषी ंतनुमाि�तम् । परं भावमजान�ो मम
भूतमहे�रम् ।।” માટે મૂખ� હોય તે જો ભગવાનને સાકાર સમજ,ે તો કેવળ મનુ�ય જવેા જ સમજ ેઅને જો િનરાકાર
સમજ ેતો બી� આકારને જમે માિયક �ણે, તેમ ભગવાનના આકારને પણ માિયક �ણે અને અ�પ એવું ભગવાનનું
�વ�પ ક�પે; માટે એ બે �કાર ેમૂખ�ને તો અવળું પડે છે. અને જો ભગવાનને આકાર ન હોય તો �ાર ેઆ�યંિતક �લય
હતો �યાર ે�ુિતએ એમ ક�ું જ,ે ‘स ऐ�त’ કહેતા તે ભગવાન જ ે‘તે જોતા હવા.’ �યાર ેજો જોયું તો એ ભગવાનનું ને�,
�ો�ાિદક અવયવે સિહત સાકાર એવું િદ�ય �વ�પ જ હતું. અને વળી એમ પણ ક�ું છે જ,ે ‘पु�षेणा�भूतेन
वीय�माध� वीय�वान्’ એવી રીતે પુ�ષ�પે થઇને એ પુ�ષો�મ તેણે માયાને િવષે વીય�ને ધારણ કયુ�, �યાર ેએ ભગવાન
�થમ જ સાકાર હતા. અને એ જ ેપુ�ષો�મનારાયણ તે કોઈ કાય�ને અથ� પુ�ષ�પે થાય છે �યાર ેએ પુ�ષ છે તે
પુ�ષો�મના �કાશમાં લીન થઇ �ય છે ને પુ�ષો�મ જ રહે છે. તેમ જ માયા�પે થાય છે, �યાર ેમાયા પણ
પુ�ષો�મના તજેમાં લીન થઇ �ય છે ને તે �પે ભગવાન જ રહે છે. અને પછી એ ભગવાન મહ��વ�પે થાય છે ને તેમ
જ મહ��વમાંથી થયા જ ેબી� ત�વ તે �પે થાય છે અને પછી તે ત�વનું કાય� જ ેિવરાટ તે �પે થાય છે તથા તે
િવરાટપુ�ષથી થયા જ ે��ાિદક તે �પે થાય છે તથા નારદ સનકાિદક �પે થાય છે. એવી રીતે અનેક �કારના કાય�ને
અથ� જનેે જનેે િવષે એ પુ�ષો�મ ભગવાનનો �વેશ થાય છે, તેને તેને પોતાના �કાશે કરીને લીન કરી નાંખીને પોતે જ
તે �પે કરીને સવ��કષ�ણપણે િવરાજમાન થકા રહે છે અને જનેે િવષે પોતે િવરાજમાન રહે છે; તેના �કાશને પોતે
ઢાંકીને પોતાનો �કાશ �કટ કર ેછે. જમે અિ�� લોઢાને િવષે આવે છે, �યાર ેલોઢાનો જ ેશીતળ ગુણ ને કાળો વણ� તેને
ટાળીને પોતે પોતાના ગુણને �કાશ કર ેછે; તથા જમે સૂય� ઉદય થાય છે, �યાર ેતેના �કાશમાં સવ� તારા ચં�માિદકનાં
તજે લીન થઇ �ય છે ને એક સૂય�નો જ �કાશ રહે છે; તેમ એ ભગવાન જનેે જનેે િવષે આવે છે, �યાર ેતેના તજેનો
પરાભવ કરીને પોતાના �કાશને અિધકપણે જણાવે છે. અને જ ેકાય�ને અથ� પોતે જમેાં �વેશ કય� હતો તે કાય� કરી
ર�ા કેડે તેમાંથી પોતે નોખા નીસરી �ય છે, �યાર ેતો તે પંડે જવેો હોય તેવો રહે છે. અને તેમાં જ ેઅિધક દૈવત જણાતું
હતું તે તો પુ�ષો�મ ભગવાનનું હતું; એમ �ણવું.”

5. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.13)

પછી ભગવદાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જ ેભ�જનના મનને િવષે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નું અખંડ માહા��ય
હોય તે બી�ને કેમ જણાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેા મનને િવષે ભગવાનનું ને ભગવાનના ભ�નું
અખંડ માહા��ય હોય તે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ની િન�કપટ- ભાવે �ીિતએ કરીને સેવા કર ેને દેહે કરીને સવ�
સંતને પગે લાગે; અને કોઈક સંત માંદા હોય તો તેનું માથું દાબે, પગ દાબે ને ખાધા-પીધાની ખબર રાખે; અને પોતાની
પાસે પોતાને મનગમતી વહાલી વ�તુ આવે તો તે સંતને આપીને પછી પોતાના કામમાં વાપર.ે એવી રીતે મન-કમ�-વચને
કરીને જ ેવત� તેના અંતરમાં ભગવાનનું ને સંતનું માહા��ય અખંડ છે એમ �ણવું.”

(કુલ: 7)


