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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૭૩ ( para.6)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િનવા�સિનક થયાનું કારણ તે આવી વાત સાંભળવી તે છે કે વૈરા�ય છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વૈરા�ય તો એકલો ટકી શકે નિહ, અંતે જતા નાશ થઈ �ય છે. અને �ાર ેઆ�િન�ા
હોય અને ભગવાનની મૂિત�નું યથાથ� �ાન હોય, પછી એમ િવચાર ેજ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ, સિ�ચદાનંદ�પ છંુ અને િપંડ
��ાંડ તો માિયક છે ને નાશવંત છે માટે હંુ �ાં ? ને એ િપંડ-��ાંડ �ાં ? અને મારા ઈ�દેવ જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે
તો અનંત કોિટ ��ાંડના આધાર જ ેઅ�ર; તે થકી પણ પર છે. તે ભગવાનનો માર ે�ઢ આશરો થયો છે’ એવા
િવચારમાંથી જ ેવૈરા�ય ઉદય થાય તે વૈરા�ય �ાને યુ� કહેવાય ને એ વૈરા�યનો કોઈ કાળે નાશ થાય નિહ. જમે અિ��
બળતો હોય તેને માથે જળ પડે તો ઓલાઈ �ય અને વડવાનળ અિ�� સમુ�ને િવષે છે તે જળનો ઓલા�યો ઓલાતો
નથી; તેમ જ ે�ાને યુ� વૈરા�ય છે તે તો વડવાનળ અિ�� તથા િવજળીનો અિ�� તેવો છે, તે કોઈ કાળે ઓલાય નિહ
અને તે િવના બી� વૈરા�યનો તો િવ�ાસ આવે નિહ. અને અમારો જ ેવૈરા�ય તે તો જવેો વીજળીનો અિ�� તથા
વડવાનળ અિ�� તે સરખો છે. તે અમારા �વભાવને તો જ ેઅિતશય અમાર ેભેળા ર�ા હશે તે �ણે છે અને જ ેછેટે રહે
છે તેને અમારો �વભાવ ���ામાં આવતો નથી અને આ મુકંુદ ��ચારી છે તે ભોળા જવેા જણાય છે તો પણ અમારા
�વભાવને યથાથ� �ણે છે જ,ે ‘મહારાજ તો આકાશ જવેા િનલ�પ છે અને એમને કોઈ પોતાનું પણ નથી અને પારકંુ પણ
નથી.’ અને એવી રીતે જો અમારા �વભાવને �ણે છે તો જવેા ઈ�રમાં ગુણ હોય તેવા ગુણ ��ચારીમાં વત� છે અને
અંતયા�મી સૌમાં ર�ા છે તે બાઈ-ભાઈને મનમાં એમ સમ�વે છે જ,ે ‘��ચારીમાં કોઈ વાતની ખો� નથી.’ તે એવા
�ડા ગુણ આ�યાનું કારણ એ છે જ,ે મોટાપુ�ષને િવષે જ ેિનદ�ષબુિ� રાખે છે તે પોતે સવ� દોષ થકી રિહત થાય છે
અને જ ેમોટાપુ�ષને િવષે દોષ પરઠે છે તે દોષના પરઠનારાની બુિ� �� થઈ �ય છે અને કામાિદક જ ેશ�ુ તે સવ�
તેના હૈયામાં આવીને િનવાસ કર ેછે. પછી એ સ�પુ�ષને િવષે દોષબુિ�નો પરઠનારો જ ેપુ�ષ તેના હૈયામાં ભૂંડા ભૂંડા
ઘાટ પણ પી�યા કર ેછે; અને એ સ�સંગ કર ેછે તોય પણ દુઃિખયો મટે નિહ. અને જ ેબુિ�માન છે તે તો અમાર ેસમીપે
રહીને અમારી સવ� �કૃિતને �ણે છે જ,ે ‘જટેલા સંસારમાં મોહ ઉપ�વવાનાં પદાથ�, ધન, �ી, અલંકારાિદક તથા
ખાનપાનાિદક છે; તે કોઈમાં મહારાજને હેત નથી અને મહારાજ તો સવ� થકી ઉદાસી છે અને કોઈકને દયા કરીને પાસે
બેસવા દે છે કે �ાનવાતા� કર ેછે, તે તો કેવળ તેના �વના ક�યાણને અથ� દયા કરીને કર ેછે.’ અને જ ેમૂખ� હોય તે તો
પાસે રહે તે પણ અમારા �વભાવને એમ ન �ણે અને છેટે રહે તે પણ એમ ન �ણે.

2. સારંગપુર ૧૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો અમે �� કરીએ છીએ જ,ે ‘બે �કારના ભગવાનના ભ� છે, તેમાં એકને તો
ભગવાનને િવષે અ�યંત �ીિત છે અને ભગવાનના દશ�ન િવના �ણમા� પણ રહેવાતું નથી અને તેનો �ેમ બાહેર પણ
ઘણો દીઠામાં આવે છે; અને બીજો જ ેભગવાનનો ભ� છે તેને તો આ�િન�ા પણ છે અને વૈરા�ય પણ પિરપૂણ� છે
અને ભગવાનને િવષે �ીિત પણ છે, તો પણ તેનો �ેમ �થમ ક�ો જ ેભ� તેના જવેો જણાતો નથી, અને �થમ ક�ો
તેને તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય એ બેય નથી, તો પણ એની ભિ� અિતશય શોભે છે. અને આ�િન�ા ને વૈરા�યે યુ�
છે તો પણ તેની ભિ� તો �થમ ક�ો જ ેભ� તેના જવેી શોભતી નથી. એ બે �કારના ભ�માં કેની ભિ� �ે� છે ને
કેની ભિ� કિન� છે ? એ �� છે. “ પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “આ�િન�ા અને વૈરા�ય નથી તો પણ
જનેે ભગવાનમાં અિતશય �ેમ છે તે જ સરસ છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે વૈરા�ય ને આ�િન�ા નથી,
તેને �ે� કહો છો તે શી સમજણે કહો છો ? કેમ જ,ે એ તો દેહાિભમાની છે, માટે �ાર ેએના દેહને સુખ થાય એવા
પંચિવષયનો યોગ થશે �યાર ેએને િવષયમાં �ીિત થઈ જશે. પછી ભગવાનને િવષે એવી �ીિત નિહ રહે. તેને તમે �ે�
કેમ કહો છો ?” પછી �વયં�કાશાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “જનેે િવષયમાં �ીિત થઈ �ય એને અમે �ેમી કહેતા નથી.
અમે તો ગોપીઓ જવેા ભ� હોય તેને �ેમી કહીએ છીએ.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગોપીઓ કાંઈ ભોિળયો
નહોતી, એ તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય યુ� હોય તેની સમજણને ઉ�લંઘી �ય એવી તો ડાિહયો હતી. જમે કોઈક
રાજનીિતનો �ણનારો હોય ને તે બોલે તેના જવેું તો ગોપીઓને બો�યામાં ડહાપણ હતું; અને ભગવાનને પણ જમે
યથાથ�પણે ���ા જોઈએ તેમ �ણતી હતી. અને સવ� યાદવમાં અિતશય ડા�ા ને ભગવાનના ચોવિટયા એવા જે
ઉ�વ�, તે ગોપીઓની સમજણ જોઈને ગ��કંઠ થઈ ગયા. અને તે ઉ�વ� એમ બો�યા જ,ે “ગોપીઓ પાસે મને
�ાન કહેવા મોક�યો, તે તો ભગવાને મારી ઉપર અિતશય અનુ�હ કય�.” અને પોતે ગોપીઓને ઉપદેશ કરવા ગયા
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હતા પણ ગોપીઓના વચન સાંભળીને પોતે સામો ઉપદેશ �હણ કય�. અને તમે કહેશો જ,ે ‘ગોપીઓ તો એવી
બુિ�માન નહોતી’, તો એમાં તો મુ�ધા, મ�યા અને �ૌઢા એ �ણ �કારના ભેદ હતા. તેમાં મુ�ધાનું એવું લ�ણ છે જ,ે
એક તો ભગવાન ઉપર ધોખો ઘણો કર ેઅને એમ બોલે જ,ે ‘અમે તમાર ેઅથ� કરી કરીને મરી ગયા તો પણ તમે નજરમાં
લાવતા નથી;’ અને એમ કરતા જો વધુ છેડે તો ભગવાન સાથે રીસ કર ેઅને તોછડાં તોછડાં વચન બોલે જ,ે ‘�ણીએ
હમણાં િવમુખ થઈ જશે.’ એવી �તના જનેા શા�ને િવષે વચન હોય તે ગોપીને મુ�ધા �ણવી. અને જ ેમ�યા હોય તે
તો કોઈ િદવસ ભગવાન સામો �ોધ ન કર ેઅને તોછડંુ વચન પણ ન કહે; અને ડહાપણે કરીને યુિ� યુિ�એ પોતાનું
�વાથ�પણું બી�ને જણાવા દે નિહ અને પોતાનું કામ સાધે તે ભેળું ભગવાનનું ગમતું કર ેપણ એકલું ભગવાનનું ગમતું
કર ેનિહ, અને જો ભગવાનનું જ ગમતું કરવું પડે તો પણ કાંઈક પોતાનું ગમતું કરવાની યુિ� જ�ર રાખે. એવા જનેા
શા�ને િવષે વચન હોય તે ગોપીને મ�યા �ણવી. અને જ ે�ૌઢા હોય તે તો કેવળ ભગવાનના ગમતા �માણે જ ચાલે
અને કોઈ રીતે પોતાના �વાથ�ને અથ� યુિ� કર ેનિહ અને કેવળ ભગવાનને રા� કરવાને ઈ�છે અને જ ેરીતે ભગવાન
રા� થાય તે રીતે જ પોતે રા� રહે અને પોતાની બરોબરની જ ેબી� ગોપીઓ હોય તે ઉપર ઈ�યા�, �ોધ કર ેજ નિહ
અને માન મ�સર આિદક સવ� િવકારનો �યાગ કરીને ભગવાનની સેવામાં સાવધાન રહે અને જણેે કરીને ભગવાન
કુરા� થાય તેવું આચરણ તો મન, કમ�, વચને કરીને કોઈ કાળે કર ેનિહ. એવા જનેા શા�માં વચન હોય તે ગોપીને
�ૌઢા �ણવી. એવી રીતે મુ�ધા, મ�યા અને �ૌઢા; એવા ગોપીઓના ભેદ છે. માટે ગોપીઓની સમજણમાં તો
અિતશય િવવેક હતો. તે માટે એની �ીિત અણસમજણની કહેવાય નિહ. અને ગોપીઓ તો યથાથ� ભગવાનના
મિહમાને �ણતી હતી અને તે મિહમાને �તાપે કરીને આ�િન�ા ને વૈરા�ય સહેજ ેએનાં હૈયામાં વત�તા હતા. માટે એ
ગોપીઓને િવષે તો આ�િન�ા ને વૈરા�ય આિદક અનંત જ ેક�યાણકારી ગુણ તે ભગવાનના માહા��યને �તાપે કરીને
સવ� સંપૂણ� હતા. અને એવા ભ�ની રીત તો આમ છે જ,ે ‘શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ જ ેપંચિવષય તે ભગવાન
સંબંધી જ ઈ�છે, પણ બી� કોઈ સંબંધી ઈ�છે નિહ અને ભગવાનને િવષે એ પંચિવષયે કરીને જ ેઅિતશય હેત તે હેતે
કરીને વૈરા�ય ને આ�િન�ા નથી તો પણ ભગવાન િવના બીજો કોઈ જગતનો ઘાટ હૈયામાં થાય નિહ. અને જમે
વરસાદ ન વર�યો હોય �યાર ેનાના �કારના તૃણનાં જ ેબીજ તે પૃ�વી ઉપર કાંઈએ ભાસે નિહ અને �ાર ેવરસાદ
વરસે �યાર ેએટલાં તૃણ ઊગે જ ેપૃ�વી જ દેખાય નિહ, તેમ જ ેઆ�િન�ા ને વૈરા�યે કરીને રિહત છે તેને જો ભગવાન
િવના બી� કોઈ િવષયના ઘાટ જણાતા નથી, તોય પણ �ાર ેએને કુસંગનો યોગ થશે �યાર ેિવષયના ઘાટ થવા
લાગશે અને બુિ� �� થઈ જશે, ને પરમે�રની તો હૈયામાં �મૃિત પણ નિહ રહે ને અખંડ િવષયનું �યાન થશે. પછી એ
જ ેવૈરા�ય ને આ�િન�ા િવનાનો �ેમી તેને એમ ભાસશે જ,ે ‘માર ેભગવાનમાં લેશમા� �ીિત નથી,’ માટે આ�િન�ા
ને વૈરા�ય િવનાનો જ ે�ેમી ભ� જણાતો હોય તે તો અિતશય �યૂન છે. અને જનેે આ�િન�ા છે ને વૈરા�ય છે ને
ભગવાનમાં �ીિત પણ સાધારણ જવેી જ છે. તે તો એમ �ણે છે જ,ે ‘મારા �વા�ાને િવષે જ આ ભગવાનની મૂિત�
અખંડ િવરાજમાન છે.’ એમ �ણીને ઉપરથી તો ભગવાનની મૂિત�ના દશ�ન �પશા�િદકને િવષે આતુરતા જવેું નથી
જણાતું ને શાંતપણા જવેું જણાય છે. તો પણ એની �ીિતના મૂળ ઊંડાં છે. તે કોઈ કુસંગને યોગે કરીને પણ એની �ીિત
ઓછી થાય એવી નથી માટે એ ભ� �ે� છે ને એકાંિતક છે.”

3. લોયા ૧૪ ( para.3)

અને અમાર ેસુવાણ તો એવા સાથે થાય છે જ,ે જમેાં કામ, �ોધ, લોભ, �વાદ, �નેહ, માન, ઈ�યા�, દંભ, કપટ ઈ�યાિદક
દોષ ન હોય ને ધમ�શા�માં ક�ું છે એવી રીતે ધમ� પાળતો હોય ને ભગવાનની ભિ�એ યુ� હોય, તે સાથે જ અમારે
બેઠા-ઊ�યાની સુવાણ થાય છે; અને એવો ન હોય ને તે અમાર ેભેગો રહેતો હોય તો પણ તેની સાથે સુવાણ થાય નિહ,
તેની તો ઉપે�ા રહે છે. અને મોર ેતો અમાર ેકામી ઉપર બહુ અભાવ રહેતો અને હવે તો �ોધ, માન ને ઈ�યા� એ �ણ
જમેાં હોય તે ઉપર બહુ અભાવ રહે છે. કાં જ,ે કામી હોય તે તો ગૃહ�થની પેઠે િનમા�ની થઈને સ�સંગમાં પ�યો રહે છે
અને જમેાં �ોધ, માન, ઈ�યા� હોય છે તે તો સ�સંગમાંથી જ�ર પાછા પડી જતા દેખાય છે. માટે એ �ણ ઉપર બહુ ખેદ
રહે છે. તે માન તે શું ? તો જ ેમાની હોય તેને પોતાથી મોટો હોય તેની આગળ પણ �ત�ધપણું રહે, પણ તેની આગળ
હલકો થઈને તેની સેવામાં વતા�ય નિહ. અને એ સવ� જ ેઅમારો અિભ�ાય તે થોડાકમાં �યો કહીએ જ,ે જવેી રીતે શંકર
�વામીએ અ�તૈ��નું �િતપાદન કયુ� છે, તેને િવષે તો અમાર ે�િચ નથી તથા રામાનજુ �વામીએ જવેી રીતે �ર-અ�ર
થકી પર જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેનું િન�પણ કયુ� છે તે પુ�ષો�મ ભગવાન િવષે તો અમાર ેઉપાસના છે તથા
ગોપીઓના જવેી તો એ પુ�ષો�મ ભગવાનને િવષે અમાર ેભિ� છે તથા શુક�ના જવેો તથા જડભરતના જવેો તો
અમાર ેવૈરા�ય છે ને આ�િન�ા છે. એવી રીતે અમારો અિભ�ાય તથા �િચ છે, તે અમારી વાતા�એ કરીને તથા અમે
મા�યા જ ેઅમારા સં�દાયના �ંથ તેણે કરીને જો પૂવા�પર િવચારીને જુવે, તો જ ેબુિ�માન હોય તેના ���ામાં આવે
છે.” એવી રીતે પોતાના ભ�જનની િશ�ાને અથ� �ી�મહારાજ ેવાતા� કરી ને પોતે તો સા�ાત્ પુ�ષો�મનારાયણ છે.

4. ગઢડા મ�ય ૯ ( para.5)
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એ �ોકનો એ અથ� છે જ,ે ‘હે અજુ�ન ! સવ� ધમ�ને ત�ને તું એક મારા જ શરણને પા�ય, તો હંુ તને સવ� પાપ થકી
મુકાવીશ. તું કાંઈ શોક કરીશ મા.’ એ વચનને માનીને અજુ�ન જ ેતે લડાઈને િવષે અનંત દોષ થયા તો પણ લેશમા�
મનમાં ઝાંખા થયા નિહ અને ભગવાનના આ�યનું બળ રાખી ર�ા. અને યુિધિ�ર ેકાંઈ પાપ કયુ� નિહ તો પણ
શા�ના વચનનો િવ�ાસ હતો તેણે કરીને એમ ���ું જ,ે ‘મા�ં કોઈ કાળે ક�યાણ નિહ થાય.’ પછી સવ� ઋિષએ
સમ��યા તથા �યાસ�એ સમ��યા તથા �ીકૃ�ણભગવાને પોતે સમ��યા તોય પણ શોક મૂ�ો નિહ. પછી
�ીકૃ�ણભગવાને ભી�મ પાસે લઈ જઈને શા� સંબંધી કથા સંભળાવી �યાર ેકાંઈક િવ�ાસ આ�યો; તોય પણ અજુ�ન
જવેા િનઃસંશય થયા નિહ. માટે બુિ�માનને તો ભગવ��વ�પનું બળ અિતશય રા�યું જોઈએ. એ બળ જો લેશમા�
પણ હોય તો મોટા ભયથી ર�ા કર.ે તે પણ �ીકૃ�ણભગવાને ક�ું છે જ,ે

5. ગઢડા મ�ય ૧૧ ( para.9)

એ �ોકનો અથ� છે જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય તે ભગવાનની �સ�તાને અથ� જ ેજ ેકમ� કર ેછે, તે કમ�ને િવષે અકમ� જે
�ાન તેને જ ેદેખે છે અને િવમુખ હોય તે િનવૃિ�માગ� પકડીને અકમ�પણે રહેતો હોય તો પણ તેને કમ�માં બુ�યો છે, એમ
જ ેદેખે છે, તે દેખનારો સવ� મનુ�યને િવષે બુિ�માન છે ને તે �ાની છે તથા તે યુ� છે કહેતા મો�ને યો�ય છે અને
‘कृ�कम�कृत्’ કહેતા સવ� કમ�નો કરનારો છે’ માટે ભગવાનની આ�ાએ કરીને ભગવાનની �સ�તાને અથ�
ભગવાનના ભ� જ ેજ ેકમ� કર ેછે, તેનો કોઈ રીતે અવગુણ જો લે તો તેના �દયને િવષે કુટંુબે સિહત અધમ� આવીને
િનવાસ કર ેછે.”

6. ગઢડા મ�ય ૫૨ ( para.2)

અને પોતાની આગળ મુિનમંડળ ઝાંઝ-મૃદંગ લઈને કીત�ન ગાવતા હતા. તે �ાર ેકીત�ન ગાઈ ર�ા �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “�યો, હવે વાતા� કરીએ તે સાંભળો જ,ે આ સંસારને િવષે ગૃહ�થા�મી ને �યાગી એ બેના માગ� જુદા જુદા છે.
તે જ ેગૃહ�થને શોભા હોય તે �યાગીને દૂષણ�પ હોય અને જ ે�યાગીને શોભા હોય તે ગૃહ�થને દૂષણ�પ હોય; તેને
બુિ�માન હોય તે �ણે, પણ બીજો �ણી શકે નિહ. માટે તેની િવિ� કહીએ છીએ જ,ે જ ેગૃહ�થા�મી છે તેને ધન-
દોલત, હાથી-ઘોડા, ગાય-ભ�સ, મેડી-હવેલી, �ી-છોકરા, ભાર ેભાર ેવ�-આભૂષણ એ સવ� પદાથ� શોભા�પ છે; અને
એ જ જ ેસવ� પદાથ� તે જ ે�યાગી હોય તેને દોષ�પ છે. અને �યાગી છે તેને વનમાં રહેવું, વ� િવના ઉઘાડંુ એક
કૌપીનભર રહેવું, માથામાં ટોપી ઘાલવી, દાઢી-મૂછ મૂંડાવી નંખાવવી, ભગવા વ� રાખવા, અને કોઈ ગાળો દે ને કોઈ
ધૂળ નાખે તે અપમાનને સહન કરવું, એ જ �યાગીને પરમ શોભા�પ છે. અને એ �યાગીની જ ેશોભા તે જ ગૃહ�થને
પરમ દોષ�પ છે. માટે આ સંસારમાંથી જ ેનીસય� ને �યાગી થયો તેને તો એમ િવચારવું જ,ે ‘હંુ કયા આ�મમાં ર�ો છંુ
?’ એમ બુિ�માન હોય તેને િવચાર કરવો, પણ મૂખ�ની પેઠે િવચાયા� િવના કોઈ ચાળે ચડી જવું નિહ. અને જ ેસમજુ
હોય તેને કોઈક વઢીને કહે �યાર ેસામો ગુણ લે અને જ ેમૂખ� હોય તેને કોઈક િહતની વાત કહે �યાર ેતે મુંઝાઈ �ય. અને
મુકંુદ ��ચારી તથા રતન� એ બે મુંઝાતા નથી, તો એમની સાથે અમાર ેઘણું બને છે. અને વળી જ ે��ાએ સિહત
સેવા-ચાકરી કર ેતે અમને ગમે; અને ��ા િવના તો કોઈ જ�યાનું લાવે તો તે જ�યાનું ગમે નિહ અને વ� લાવે તો તે
વ� ઓઢવું ગમે નિહ અને પ�ૂ લાવે તો પ�ૂ ગમે નિહ અને ��ાએ કરીને કર ેતે અિતશય ગમે. અને ��ાએ કરીને
ભિ� કરતો હોય ને બીજો કોઈક તેમાં ભિ� કરવા આવે ને તેની ઉપર ઈ�યા� કર,ે તો તે અમને ન ગમે. માટે ��ાએ
સિહત ને ઈ�યા�એ રિહત જ ેભિ� કર ેતે અમને અિતશય ગમે છે.”

7. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.11)

પછી વળી િશવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ બુિ�માન તો બેય પુ�ષ છે. તેમાં એક તો જમે પરમે�ર કહે તેમ જ માની લે
એવો િવ�ાસી છે અને બીજો તો પરમે�રના વચન હોય તેમાં પણ માનવું ઘટે તેટલું જ માને, એ બેમાં �ો �ે� છે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “િવ�ાસી એ જ �ે� છે. તે રામકથામાં રામચં��એ ક�ું છે જ,ે ‘જ ેમાર ે�ઢ િવ�ાસે
રહે તેની જમે માતા બાળકની ર�ા કર ેછે તેમ હંુ ર�ા ક�ં છંુ.’ માટે િવ�ાસી એ જ �ે� છે.”

(કુલ: 8)


