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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૫૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કોઈ �� પૂછો, �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “કોઈક તો સ�સંગમાં રહીને
િદવસ િદવસ ��યે વૃિ�ને પામતો �ય છે અને કોઈક તો સ�સંગમાં રહીને િદવસ િદવસ ��યે ઘટતો �ય છે તેનું શું
કારણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મોટા જ ેસાધુ તેનો જ ેઅવગુણ લે છે તે ઘટતો �ય છે અને તે સાધુનો જે
ગુણ લે છે તેનું અંગ વૃિ� પામતું �ય છે ને તેને ભગવાનને િવષે ભિ� પણ વૃિ� પામે છે. માટે તે સાધુનો અવગુણ ન
લેવો ને ગુણ જ લેવો. અને અવગુણ તો �યાર ેલેવો �ાર ેપરમે�રની બાંધેલ જ ેપંચવત�માનની મયા�દા તેમાંથી કોઈક
વત�માનનો તે સાધુ ભંગ કર ે�યાર ેતેનો અવગુણ લેવો, પણ કોઈ વત�માનમાં તો ફેર ન હોય ને તેની �વાભાિવક �કૃિત
ઠીક ન જણાતી હોય તેને જોઈને તે સાધુમાં બી� ઘણાક ગુણ હોય તેનો �યાગ કરીને જો એકલા અવગુણને જ �હણ
કર ેતો તેના �ાન, વૈરા�યાિદક જ ેશુભ ગુણ તે ઘટી �ય છે. માટે વત�માનમાં ફેર હોય તો જ અવગુણ લેવો પણ અમથો
ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેવો નિહ. અને જો અવગુણ લે નિહ, તો તેને શુભ ગુણની િદવસ િદવસ ��યે વૃિ� થતી
�ય છે.”

2. 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.”

3. લોયા ૬ ( para.14)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “જણેે કરીને ભગવાન રા� થતા હોય તો પણ તે કરવું નિહ અને જણેે કરીને
ભગવાન કુરા� થાય તો પણ તે કરવું એવું તે શું છે ?” પછી એનો ઉ�ર પણ પોતે કય� જ,ે “અમે કોઈક વચન કહીએ ને
તેમાં જો અધમ� જવેું હોય તો તેને િવષે િચરકારી થવું કહેતાં તેમાં ઘણીક વાર લગાડવી, પણ તુરત માનવું નિહ. જમે
�ીકૃ�ણભગવાને અજુ�નને ક�ું જ,ે ‘અ��થામાનું માથું કાપી નાખો.’ પછી તે વચન અજુ�ને ન મા�યું, તેમ એવી રીતનું જે
વચન તેમાં અમે રા� થતા હોઈએ તોપણ ન માનવું તથા પંચવત�માન સંબંધી જ ેિનયમ ક�ા છે તેમાંથી જણેે કરીને
ભંગ થતો હોય એવું જ ેવચન તે ન માનવું અને એ બે વચન ના માનીએ ને ભગવાન કચવાતા હોય તો સારી પેઠે
કચવાવવા, પણ તેમાં રા� ન કરવા.”

(કુલ: 3)
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