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બ�
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "બ�" શ�દનો ઉ�લખે નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. સારંગપુર ૫ ( para.3)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�વ અ�વયપણે કેમ છે ને �યિતરકેપણે કેમ છે ? અને ઈ�ર
અ�વયપણે કેમ છે ને �યિતરકેપણે કેમ છે ? અને અ�ર�� અ�વયપણે કેમ છે ને �યિતરકેપણે કેમ છે ? અને
પુ�ષો�મ ભગવાનને અ�વયપણે કેમ �ણવા ને �યિતરકેપણે કેમ �ણવા?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ�મ
મરણનું ભો�ા એવું જ ે�વનું �વ�પ તે અ�વય �ણવું; અને અછે�, અભે�, અિવનાશી એવું જ ે�વનું �વ�પ તે
�યિતરકે �ણવું અને િવરાટ, સૂ�ા�ા અને અ�યાકૃત એ �ણ શરીરમાં એકરસપણે વત�, એ ઈ�રનું અ�વય �વ�પ
�ણવું; અને િપંડ ��ાંડથી પર સિ�ચદાનંદપણે કરીને જ ેિન�પણ કયુ� છે તે ઈ�રનું �યિતરકે �વ�પ �ણવું. અને
�કૃિતપુ�ષ તથા સૂય� ચં�ાિદક સવ� દેવતા તેનું જ ે�ેરક તે અ�રનું અ�વય �વ�પ �ણવું; અને જ ે�વ�પને િવષે પુ�ષ
�કૃિત આ�ે કાંઈ ઉપાિધ રહેતી નથી, એક પુ�ષો�મ ભગવાન જ રહે છે, એ અ�રનું �યિતરકે �વ�પ છે, અને બ�
�વ તથા મુ� �વ એ બેના �દયમાં સા�ી�પ થકા ર�ા છે અને બ�પણું ને મુ�પણું જનેે અડતું નથી, તેમ જ
ઈ�રના ને અ�રના �દયમાં સા�ી�પે ર�ા છે અને તે તે ઉપાિધ થકી રિહત છે. એ પુ�ષો�મનું અ�વય �વ�પ છે;
અને �વ, ઈ�ર ને અ�ર તે થકી પર જ ેઅ�રાતીત �વ�પ એ પુ�ષો�મનું �યિતરકે �વ�પ �ણવું, એવી રીતે
અ�વય �યિતરકેપણું છે.”

2. ગઢડા મ�ય ૩૧ ( para.2)

અને �ાગ� દવે પાસે �ીમદ્ ભાગવતમાં કિપલગીતાની કથા વંચાવતા હતા. પછી કથાની સમાિ� થઈ, �યારે
�ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “સવ� કારણના પણ કારણ ને અ�રાતીત ને પુ�ષો�મ એવા જ ેવાસુદેવ
ભગવાન તે મહાપુ�ષ�પે કરીને મહામાયાને િવષે વીય�ને ધર ેછે; તે પુ�ષ અ�રા�ક છે, મુ� છે; અને એને �� કહે
છે. અને એ પુ�ષે માયામાં વીય� ધયુ� �યાર ેતે માયા થકી �ધાનપુ�ષ �ારાએ વૈરાજપુ�ષ ઉ�પ� થયા, �યાર ેએ
વૈરાજપુ�ષ તે તે પુ�ષના પુ� કહેવાય. જમે આ જગતમાં કોઈક �ા�ણ, �િ�ય, વૈ�યાિદક જ ે�ાકૃત માણસ હોય ને
તેની �ીમાંથી તેનો દીકરો થાય તેમ એ વૈરાજપુ�ષ થાય છે. એવા જ ેવૈરાજપુ�ષ, તે આ �વ જવેા જ છે અને એની
િ�યા પણ આ �વના જવેી જ છે. ને તે વૈરાજપુ�ષની િ�પરાધ�કાળની આવરદા છે. અને આ જગતની ઉ�પિ�,
િ�થિત, �લય�પ એની �ણ અવ�થા છે; જમે �વની ��ત, �વ��, સુષુિ�; એ �ણ અવ�થા છે તેમ. અને એ
વૈરાજપુ�ષના િવરાટ્, સૂ�ા�ા, અ�યાકૃત; એ �ણ દેહ છે ને તે દેહ અ�ાવરણે યુ� છે ને તે દેહ મહ��વાિદક જે
ચોિવશ ત�વ તે �ાર ેથયા છે. તે એ િવરાટને િવષે ઇિ��યો, અંતઃકરણ ને દેવતાએ �વેશ કય� ને એને ઉઠાડવા માં�યું ને
િવરાટનો �વ પણ માંહી હતો તો પણ એ િવરાટ ઉ�યું નિહ. અને �ાર ે�ે�� એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તે
પુ�ષ�પે કરીને એમાં આ�યા �યાર ેએ િવરાટ દેહ ઉ�યું ને એ વૈરાજપુ�ષ પોતાની િ�યાને િવષે સમથ� થયા. અને એ
જ જ ેભગવાન તે આ �વને �કા�યાને અથ� સુષુિ��પ માયા થકી પર ર�ા થકા એ �વને િવષે સા�ી�પે ર�ા છે,
તો પણ �વને દેહ અને ઇિ��યો ને િવષય તેનો સંગ ઘણો થયો છે. માટે સંગદોષે કરીને એ �વ દેહાિદક�પ થઈ ગયો
છે. તે એના સંગને મૂકીને એ �વ એમ સમજ ેજ,ે ‘મા�ં �વ�પ તો માયા થકી મુ� ને પર એવું જ ે��, તે છે.’ એવી
રીતે િનરંતર મનન કરતો સતો ��નો સંગ કર ેતો એ ��નો ગુણ એ �વને િવષે આવે. પણ એને આ વાતા� સાંભળી
હોય તો પણ િનરંતર �મૃિત રહેતી નથી, એ મોટો દોષ છે. એવી રીતે ઈ�ર જ ેવૈરાજપુ�ષ ને આ �વ એ સવ�ના
�કાશક તો પુ�ષ�પે કરીને પુ�ષો�મ એવા વાસુદેવ છે. અને એ વૈરાજપુ�ષ પણ �વની પેઠે બ� છે, તે િ�પરાધ�
સુધી પોતાની આવરદા ભોગવે છે �યાં સુધી બ� વત� છે અને એનો �લય થાય �યાર ેએને એ પુ�ષનો સંબંધ સા�ાત્
થાય છે. કેમ જ,ે એનો બાપ જ ેપુ�ષ તે સમથ� છે, તે એને એટલો �ળવે છે. અને વૈરાજપુ�ષને માયાનો સંબંધ ર�ો છે.
માટે �લયને અંતે પાછો માયામાંથી ઉપજ ેછે. અને આ �વ છે, તે જવેો પોતે બ� છે ને અસમથ� છે, તેવી રીતે જ એનો
જ ેબાપ હોય તે પણ બ� ને અસમથ� હોય. માટે એ બાપ તે દીકરાને શી સહાય કર?ે માટે એને સુષુિ��પ માયાનો
સંબંધ િનરંતર રહે છે, ટળતો નથી. એ તો �ાર ેપૂવ� ક�ો તેવી રીતે િનરંતર પોતાના �કાશક જ ે�� તેનો મનન �ારા
સંગ કર ે�યાર ેટળે.

(કુલ: 6)
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