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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૨૦ ( para.2)

પછી �વામી �ીસહ�નંદ� મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, સવ�ને એક �� પૂછીએ છીએ.” �યાર ેસવ� હિરભ�ે હાથ
જોડીને ક�ું જ,ે “પૂછો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અ�ાનીમાં અિતશય અ�ાની તે કોણ છે?” પછી તો સવ�
િવચારી ર�ા, પણ ઉ�ર કરી શ�ા નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે જ ઉ�ર કરીએ.” �યાર ેસવ�એ
રા� થઈને ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! તમથી જ યથાથ� ઉ�ર થશે, માટે કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ દેહમાં
રહેનારો જ ે�વ છે તે �પને જુવે છે અને કુ�પને જુવે છે તથા બાળ, યૌવન અને વૃ�પણાને જુવે છે, એવા અનંત
પદાથ�ને જુવે છે, પણ જોનારો પોતે પોતાને જોતો નથી અને કેવળ બા��િ�એ કરીને પદાથ�ને જોયા કર ેછે પણ પોતે
પોતાને નથી જોતો તે જ અ�ાનીમાં અિતશય અ�ાની છે. અને જમે ને�ે કરીને અનંત �કારના �પના �વાદને લે છે
તેમ જ �ો�, �વક્, રસના, ��ાણ ઈ�યાિદક સવ� ઇિ��યોએ કરીને િવષયસુખને ભોગવે છે ને �ણે છે; પણ પોતે પોતાના
સુખને ભોગવતો નથી ને પોતે પોતાના �પને �ણતો નથી, એ જ સવ� અ�ાનીમાં અિતશય અ�ાની છે અને એ જ
ઘેલામાં અિતશય ઘેલો છે અને એ જ મૂખ�માં અિતશય મૂખ� છે અને એ જ સવ� નીચમાં અિતશય નીચ છે.”

2. ગઢડા �થમ ૪૯ ( para.3)

પછી ��ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એવી રીતે ભગવાનમાં વૃિ� રા�યાનું શું સાધન છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “એનું સાધન તો અંત��િ� છે તે અંત��િ� શું ? તો જવેા પોતાને ��ય� ભગવાન મ�યા છે તેની મૂિત� સામું જોઈ રહેવું
એ અંત��િ� છે; અને તે મૂિત� િવના ષ�ચ� દેખાય અથવા ગોલોક, વૈકંુઠાિદક ભગવાનનાં ધામ દેખાય તો પણ તે
અંત��િ� નિહ. માટે ભગવાનની મૂિત�ને અંતરમાં ધારીને તે સામું જોઈ રહેવું અથવા બહાર ભગવાનની મૂિત� સામું જોઈ
રહેવું તેનું નામ અંત��િ� છે અને તે મૂિત� િવના બીજ ે�ાં �ાં વૃિ� રહે તે સવ� બા��િ� છે.” પછી વળી �ી�મહારાજ
પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “હવે તો બે બે જણ થઈને સામસામા ��-ઉ�ર કરો,” પછી ઘણીવાર સુધી પરમહંસે પર�પર
��-ઉ�ર કયા�, તેને સાંભળતા થકા �ી�મહારાજ તેમની બુિ�ની પરી�ા કરતા હવા.

3. સારંગપુર ૨ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ ેતેની િવ�તાર ેકરીને વાતા� કરવા માંડી જ,ે “વચને કરીને તો કોઈ �વ �ાણીમા�ને દુઃખવવા નિહ.
અને પરમે�ર સાથે અથવા મોટા સંત સાથે �� ઉ�ર કરતા હોઈએ અને તેમાં પર�પર વાદિવવાદ થતો હોય અને
તેમાં પોતે �તીએ એમ જણાય, તો પણ જ ેમોટાથી નાનો હોય તેને મોટાને સમીપે નમી દેવું; અને આપણા કરતા
મોટા સંત હોય તે સભામાં �� ઉ�ર ેકરીને ભોઠંા પડે એમ કરવું નિહ. મોટા સંત આગળ અને પરમે�ર આગળ તો
જ�ર હારી જવું. અને પરમે�ર તથા મોટા સંત તે પોતાને કોઈ વચન યો�ય કહે અથવા અયો�ય કહે, �યાર ેતે વચનને
ત�કાળ �નેહે સિહત માનવું. તેમાં યો�ય વચન હોય તેમાં તો આશંકા થાય નિહ, પણ કોઈ અયો�ય વચન ક�ું હોય
અને તેમાં આશંકા થાય એવું હોય તો પણ તે સમાને િવષે ના પાડવી નિહ, એ તો હા જ પાડવી. અને એમ કહેવું જ,ે ‘હે
મહારાજ! જમે તમે કહેશો તેમ હંુ કરીશ.’ અને તે વચન પોતાને મનાય નિહ એવું હોય તો પરમે�ર તથા મોટા સંત
તેની મર� હોય તો તેમને હાથ જોડીને ભિ�એ સિહત એમ કહેવું જ,ે ‘હે મહારાજ ! તમે જ ેવચન ક�ું તે તો ઠીક છે,
પણ આટલી મને તેમાં આશંકા થાય છે.’ એ �કારનું દીન થઈને વચન કહેવું, અને જો પરમે�રની મર� ન હોય તો
તેમને સમીપે રહેતા હોય જ ેમોટા સંત તથા હિરભ� તેમને આગળ કહેવું જ,ે ‘આવી રીતે પરમે�ર ેવચન ક�ું છે, તે તો
મને મા�યામાં આવતું નથી.’ પછી તેનું મોટા સંત સમાધાન કર ેતથા પરમે�ર આગળ કહીને એ વચનનું સમાધાન
કરાવે, પણ પરમે�ર ેવચન અયો�ય કે યો�ય ક�ું હોય તે સમે ના પાડવી નિહ. એવી રીતની યુિ�એ મોટાના વચનને
પાછંુ ઠેલવું, પણ ક�ું ને ત�કાળ ના પાડવી નિહ. એવી રીતે તો વચનને ગુણે કરીને વત�વું. પછી તે ભ�ને ઉપર
પરમે�ર તથા મોટા સંત તેને �નેહ થાય છે અને તે ભ�ને પણ ભગવાનને િવષે �ઢ �નેહ થાય છે. હવે દેહને ગુણે કેમ
વત�વું ? તો પોતાના દેહમાં જો કાંઈ ઉ�મ�પણું જણાય તો ભજનમાં બેસવે કરીને અથવા ચાં�ાયણ �તે કરીને દેહને
િનબ�ળ કરી નાખવું, પછી તેને દેખીને તેના દેહની મોટા સંત અથવા પરમે�ર ખબર રખાવે તો ભલે, પણ પોતાને �ણે
દેહનું જતન કરવું નિહ તથા દેહે કરીને ભગવાનની તથા ભગવાનના ભ�ની ટેલ ચાકરી કરવી. એવી રીતે �ાર ેએ
દેહને ગુણે કરી વત� �યાર ેતેને દેખીને તેની ઉપર પરમે�ર ને મોટા સંત તેને �નેહ થાય છે. અને એ ભ�ને પણ
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ભગવાનને િવષે �ીિત થાય છે. હવે મનને ગુણે જમે વત�વું તેની રીત કહીએ છીએ જ,ે પરમે�રના �ાર ેદશ�ન કરવા
�યાર ેમને સિહત �િ�ને એકા� રાખીને કરવા અને પરમે�રના દશ�ન કરતો હોય ને �યાં કોઈ મનુ�ય આ�યું અથવા
�ાન આ�યું કે બીજંુ કોઈ પશુ પ�ી આ�યું, �યાર ેપરમે�રના દશ�નમાંથી વૃિ� તોડીને આડી અવળી, ઊંચી નીચી �િ�
કરીને તેના પણ ભેળા દશ�ન કરતો �ય પછી એવી ફાટેલ �િ�વાળાને પરમે�ર કે મોટા સંત દેખીને રા� થતા નથી.
અને એ દશ�ન કર ેછે તે કેવા કર ેછે ? તો જમે અ�ય મનુ�ય કર ેછે તેમ તે પણ કર ેછે. અને એવી લૌિકક �િ�વાળો તો
જમે િખલખોડી બોલે છે તે ભેળે પૂંછડંુ ઊંચું કર ેછે તેવો �ણવો. શા સા� જ,ે પરમે�ર ભેળે બી� દશ�ન કર ેછે, અને
એવા લૌિકક દશ�ન �ાર ેએ કરવા માંડે �યાર ેજવેો �થમ સારો હોય તેવો રહે નિહ અને તે િદવસે િદવસે ઊતરતો �ય,
તે માટે પરમે�રના દશ�ન કરતા કરતા આડી અવળી �િ� કરવી નિહ. પરમે�રના દશ�ન તો �થમ પહેલે નવીન થયા
હોય ને તે સમયને િવષે જવેું અંતરમાં અલૌિકકપણું હોય, તેવું ને તેવું મનમાં અલૌિકકપણું રહેતું �ય. ને એક �િ�એ
કરીને મૂિત�ને જોતે જવું અને �િ� પલટીને અંતરમાં તેવી ને તેવી તે મૂિત�ને ઉતારવી. જમે ધમ�પુરમાં કુશળકંુવરબાઈ
હતા, તે અમારા દશ�ન કરતા જતાં હતા અને �િ� પલટાવીને મૂિત�ને અંતરમાં ઉતારતાં; તેમ દશ�ન તો મને યુ� �િ�ને
એકા� રાખીને કરવા, પણ જમે બી� દશ�ન કર ેછે તેમ ન કરવા. અને જો પરમે�રના દશ�ન ભેળે બી� દશ�ન
મનુ�યના કે કૂતરા િબલાડાના કર ેછે તો તેને �ાર ે�વ�� થાય �યાર ેપરમે�ર પણ દેખાય અને તે અ�ય પદાથ� પણ ભેળે
દેખાય. તે માટે પરમે�રના દશ�ન તો એક�િ�એ કરવા, પણ ચપળ �િ�એ ન કરવા. અને પરમે�રના દશ�ન �િ�ને
િનયમમાં રાખીને કર ેછે, તેને એ દશ�ન નવીનનાં નવીન રહે છે, અને પરમે�ર ેજ ેજ ેવચન ક�ા હોય તે પણ તેને
નવીનનાં નવીન રહે છે. અને લૌિકક બા��િ�એ કરીને દશ�ન કયા� હોય તેને પરમે�રના દશ�ન તથા વચન એ સવ�
જૂનાં થઈ �ય છે. તે રોજ દશ�ન કયા� કર,ે પણ એવાને તો જમે ન થયા હોય તેવા ને તેવા રહે છે, તે �ાર ેભજનમાં બેસે
�યાર ેતેનું મન િ�થર રહે નિહ. બહુધારાએ યુ� થાય અને પરમે�રને ધાર ે�યાર ેતે ભેળે બી� દશ�ન જ ેજ ેકયા� છે તે
પણ વગર ધાયા� આવીને હૈયામાં �ફુર ેછે. તે માટે દશ�ન તો એક પરમે�રના જ કરવા અને એમ જ ેદશ�ન કર ેછે, તેનું
મન ભજન-�મરણ કરતે એક પરમે�રમાં જ રહે છે પણ તેની બહુધારા નથી રહેતી, એક રહે છે. અને જ ેચપળ �િ�એ
દશ�ન કર ેછે તેને હંુ �ણું છંુ અને જનેા �િ� ને મન િનયમમાં હોય એવા જ ેમોટા સંત તે પણ �ણે જ,ે ‘આ તો લૌિકક
દશ�ન કર ેછે.’ પછી તે લૌિકક દશ�નનો કરનારો આ સમાગમમાંથી િદવસે િદવસે ઉતરતો �ય છે. અને જમે કોઈક
કામી પુ�ષ હોય તેની �પવંતી �ીમાં એક મને કરીને �િ� �ોવાણી હોય તે સમે વચમાં કોઈક પશુ પ�ી આવે, �ય કે
બોલે પણ તેની તેને ખબર રહે નિહ. એવી રીતે એકા� �િ�એ કરીને પરમે�રમાં જોડાવું પણ લૌિકક દશ�ન ન કરવા.”

4. સારંગપુર ૧૦ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગોલોક, વૈકંુઠ, �ેત�ીપ, ��પુર એ સવ� જ ેભગવાનનાં ધામ તેને બા��િ�એ કરીને
જોઈએ તો ઘણા છેટે છે અને આ��િ�એ કરીને જોઈએ તો એક અણુ જટેલું પણ છેટંુ નથી. માટે બા��િ�વાળાની
સમજણ છે તે િમ�યા છે અને આ��િ�વાળાની સમજણ છે તે સ�ય છે. અને જ ેસાધુ એમ સમજતો હોય જ,ે ‘મારા
ચૈત�યને િવષે ભગવાન સદાય િવરાજમાન છે, તે જમે દેહમાં �વ હોય તેમ મારા �વને િવષે ભગવાન ર�ા છે અને
મારો �વ છે તે તો શરીર છે અને ભગવાન તો મારા �વના શરીરી છે’ અને પોતાના �વા�ાને �થૂળ, સૂ�મ અને
કારણ એ �ણ શરીર થકી પૃથક્ માને અને તેને િવષે અખંડ ભગવાન િવરાજમાન છે એમ સમજ,ે તો તે સંત થકી
ભગવાન તથા ભગવાનનાં ધામ તે અણુમા� છેટે નથી. અને એવી રીતનો જ ેસંત હોય તે તો જવેો �ેત�ીપમાં મુ� છે
તે સરખો છે. અને એવા સંતનું દશ�ન થયું �યાર ેએમ �ણવું જ,ે ‘મને સા�ા�કાર ભગવાનનું દશ�ન થયું.’ ને એવી
સમજણવાળો જ ેસંત તે તો કૃતાથ� છે અને જનેે આવી સમજણ તો આવી શકે નિહ, ને જો તે સંતના સમાગમમાં પ�યો
રહે ને તે સંત િન�ય પાંચ ખાસડાં માર ેતો પણ તે અપમાનનું સહન કર ેને સંતનો સમાગમ મૂકી શકે નિહ, જમે
અફીણનો બંધાણી હોય તે તેને મૂકી શકતો નથી, તેમ એ પણ કોઈ રીતે સંતનો સમાગમ ત� શકે નિહ, તો જવેા �થમ
સંત ક�ા તે સરખો એને પણ �ણવો અને જવેી �ાિ� તે સંતને થાય છે તેવી જ જ ેસંત સમાગમમાં પ�યો રહે છે તેને
પણ થાય છે.”

5. ગઢડા મ�ય ૮ ( para.4)

પછી વળી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ે��ાએ �થમ સૃિ� કરી �યાર ેસવ� ��ને ક�ું જ,ે ‘તમો સવ� ય� કર�ો
ને તે ય�ે કરીને તમાર ેસવ� પુ�ષાથ�ની િસિ� થશે અને સૃિ�ની પણ વૃિ� થશે, માટે ય� તો જ�ર કર�ો.’ પછી
વેદમાં બહુ �કારના જ ેય� હતા તે સવ� ��ાએ િવિધ સિહત બતા�યા. તેમાં જ ે�વૃિ�માગ�વાળા હતા તેને તો
રાજસી, તામસી, એવા �વૃિ�માગ�ના ય� બતા�યા અને જ ેિનવૃિ�માગ�વાળા હતા, તેને તો સાિ�વકય� બતા�યા. તે
ય� �ીકૃ�ણ ભગવાને ભગવદ્ ગીતાને િવષે પણ ક�ા છે. માટે આપણે તો િનવૃિ�માગ�વાળા છીએ તે આપણે તો
સાિ�વક ય� કરવા, પણ જમેાં પશુ મરતાં હોય એવા જ ેરાજસી, તામસી ય�, તે આપણે કરવા નિહ. તે સાિ�વક
ય�ની રીત જ,ે દશ ઇિ��યો ને અિગયારમું મન; એ સવ� જ ેજ ેિવષયમાં ચોટે �યાંથી પાછા ખ�ચીને ��અિ��ને િવષે
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હોમવાં. એનું નામ યોગય� કહેવાય. અને એવી રીતે હોમતાં હોમતાં જમે ય� કરનારાને ભગવાન દશ�ન આપે છે, તેમ
જ એ યોગય�ના કરનારાના અંતરને િવષે પોતાનું �વ�પ જ ે�� તેને િવષે પર�� જ ે�ીપુ�ષો�મ તે �કટ થઇ
આવે છે; એ યોગય�નું ફળ છે. અને અંત��િ� કરીને જ ેભગવાનના ભ�ને વત�વું તે �ાનય� કહેવાય છે. હવે કોઈ
એમ પૂછે જ,ે ‘અંત��િ� તે શું ?’ તો તેનો ઉ�ર એ છે જ,ે બાહેર અથવા માંિહલી કોર;ે ભગવાનની મૂિત� સામી જ ેવૃિ�
કરવી, એ જ અંત��િ� છે. અને તે િવના તો અંત��િ� કરીને બેઠો છે પણ બા��િ� જ છે. માટે બાહેર ભગવાનનું દશ�ન
તથા પજૂન તથા ભગવાનનાં કથા, કીત�ન એ આિદક જ ેજ ેભગવાન સંબંધી િ�યાઓ હોય તે સવ� અંત��િ� છે અને એ
સવ� �ાનય� થાય છે. અને તે જ ભગવાનની મૂિત�ને અંતરમાં ધારીને તેનું પજૂન વંદનાિદક જ ેકરવું તે પણ અંત��િ� છે
ને �ાનય� છે. માટે સ�સંગીમા�ને તો એવો અખંડ �ાનય� થાય છે. અને સમાિધ તો કોઈકને થાય છે ને કોઈકને
નથી થતી, તે તો પરમે�રની ઇ�છાએ કરીને એમ ર�ું છે; અથવા કોઈક ઠેકાણે ભ�ની કચાઇ વતે કરીને એમ ર�ું છે.

(કુલ: 6)


