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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા મ�ય ૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ને�કમળની સાને કરીને સૌને છાના રાખીને બો�યા જ,ે “મોટેરા મોટેરા પરમહંસ હો તે આગળ
આવો, વાત કરવી છે.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનને ભજતા હોય તેને મોટી પદવી પા�યાના
બે ઉપાય છે અને પ�યાના બે ઉપાય છે; તે કહીએ છીએ જ,ે એક તો રિસકમાગ� કરીને ભગવાનની ભિ� કરવી અને
બીજો આ��ાન, એ બે મો�પ પા�યાના પણ માગ� છે અને પ�યાના પણ છે. તેમાં રિસક માગ� તો હ�રો ને લાખો
પડી ગયા છે અને ભગવાનને તો કોઈક પા�યો હશે. અને મોટા આચાય� થયા તેમણે પણ રિસક માગ� કરીને ભિ�
કરાવી છે, પણ તેમાં બગાડ ઘણાને થયો છે અને સા� તો કોઈકનું થયું છે. કાં જ,ે રિસકપણે કરીને �ાર ેભગવાનનું
વણ�ન કર ે�યાર ેભગવાન ભેળું રાિધકા� તથા લ�મી� તથા તેની સખીઓ; તેનું પણ વણ�ન આવે અને �ાર ે�ીઓનું
વણ�ન આવે �યાર ેતો તેના અગોઅંગનું વણ�ન થાય, �યાર ેવણ�નના કરનારાનું મન િનિવ�કાર કેમ રહે ? અને ઇિ��યોનો
તો એ જ �વભાવ છે જ,ે સારો િવષય હોય તે ઉપર જ �ીિત હોય. અને રાિધકા�, લ�મી� તેના જવેું તો િ�લોકીમાં
કોઈ �ીનું �પ હોય નિહ અને એના જવેી કોઈની બોલી પણ મીઠી ન હોય અને એના દેહનો સુગંધ પણ અિતશય
હોય; માટે એવા �પને દેખીને અથવા સાંભળીને કયે �કાર ેમોહ ન થાય ? એ તો થાય જ. અને લેશમા� જો મન
િવકાર પામે તો તે ક�યાણના માગ�માંથી પ�યો. માટે રિસકની રીતે જ ેભગવાનને ભજ ેતેને એ મોટંુ િવ�ન છે. અને
���ાનમાં તો આવી રીતે અવળું સમ�ય છે જ,ે ‘જ ે�� છે તે જ �કૃિતપુ�ષ�પે થાય છે અને પછી તે જ ��
��ા, િવ�ણુ, િશવ�પે થાય છે ને પછી તે જ �� �થાવર-જંગમ�પે થાય છે અને તે �થાવર-જંગમ�પ જ ેઆકાર તેને
િવષે ર�ા જ ે�વ તે �પે પણ �� થાય છે.’ એવી રીતે ���ાનને અવળું સમ�ને પછી સમજનારો પોતાના �વને
પણ ભગવાન �ણે છે, �યાર ેએમ સમજનારાને ઉપાસનાનો ભંગ થયો. માટે એ પણ ભગવાનના માગ� થકી પ�યો.
એવી રીતે ���ાનમાં પણ ઉપાસનાનું ખંડન થાય, એ મોટંુ િવ�ન છે. કાં જ,ે સમ� સમ�ને સવ�ના કારણ અને
સવ�ના �વામી એવા જ ેભગવાન તેનું જ ખંડન થયું, માટે એમ સમજનારો પણ ક�યાણના માગ� થકી પ�યો �ણવો.
અને એ બે માગ� છે, તે ક�યાણના છે અને એ બેમાં િવ�ન પણ અિત મોટા છે. માટે જ ે��યાણને ઈ�છતો હોય તેને કેમ
કરવું ? એ �� છે, તેનો ઉ�ર કરો.” પછી સવ� પરમહંસ િવચારી ર�ા પણ કોઈથી ઉ�ર ન થયો.

2. ગઢડા મ�ય ૩ ( para.7)

હવે જ ે���ાનનો માગ� છે, તેમાં તો એમ સમજવું જ,ે ‘જ ે�� છે, તે તો િનિવ�કાર છે ને િનરંશ છે. માટે એ િવકારને
પામે નિહ ને એના અંશ પણ થાય નિહ.’ અને એ ��ને જ ેસવ��પે કહે છે, તેનું તો એમ છે જ,ે ‘એ �� જ ેતે
�કૃિતપુ�ષ આિદક સવ�ના કારણ છે ને આધાર છે ને સવ�ને િવષે અંતયા�મી શિ�એ કરીને �યાપક છે. માટે જ ેકારણ
ને આધાર ને �યાપક હોય, તે કાય� થકી પૃથક્ હોય નિહ; એમ સમજણને લઈને એ ��ને શા� જ ેતે સવ��પ કહે છે,’
પણ એ �� જ િવકાર પામીને ચરાચર �વ�પે થઈ ગયા એમ ન સમજવું. અને એ �� થકી પર�� જે
પુ�ષો�મનારાયણ તે નોખા છે ને એ ��ના પણ કારણ છે ને આધાર છે ને �ેરક છે, એમ સમ�ને પોતાના
�વા�ાને એ �� સંગાથે એકતા કરીને પર��ની �વામી-સેવકભાવે ઉપાસના કરવી. એવી રીતે સમજ ે�યારે
���ાન છે તે પણ પરમપદને પા�યાનો િનિવ��ન માગ� છે.”

3. ગઢડા મ�ય ૬૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, ભગવાનની વાતા� કરીએ.” �યાર ેતાલ પખાજ લઈને સંત કીત�ન ગાવતા હતા
તે છાના ર�ા અને સવ� હાથ જોડીને સાંભળવા બેઠા. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�વના ક�યાણને અથ�
ભગવાનના રામકૃ�ણાિદક જ ેઅવતાર થાય છે, તેને તો માયાનું કાય� એવું જ ેઆ જગત તેમાં કોઈ ઠેકાણે મોહ થતો
નથી અને પોતાના અલૌિકક �તાપે કરીને િનઃશંક વત� છે. અને પોતાના ભ�જનની ભિ�ને અંગીકાર કરવાને અથ�
પંચિવષયને પણ સારી પેઠે ભોગવે છે. તેને જોઈને આ સંસારને િવષે જ ેઅખતરડા�ા મનુ�ય છે તે પરમે�રને િવષે દોષ
પરઠે છે અને એમ �ણે જ,ે ‘ આ તો પરમે�ર કહેવાય છે, તો પણ એને આપણા કરતા પણ વધુ સંસારને િવષે
આસિ� છે.’ એમ �ણીને ભગવાનને પણ પોતા જવેા મનુ�ય �ણે છે, પણ ભગવાનનો જ ેઅલૌિકક મિહમા તેને
�ણતા નથી; એ જ ભગવાનની માયા છે. અને ��િ�થિતને પા�યા એવા જ ેઆ�દશ� સાધુ તેને પણ આ સંસારને
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િવષે કોઈ પદાથ� દેખીને મોહ થતો નથી, તો ��થી પર પર�� એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન, તેને માયા ને માયાના કાય�
થકી િનલ�પ રહેવાય એમાં તે શું કહેવું ? એ તો રહેવાય જ. અને આ�િન�ાવાળા જ ેસંત, તેને આ�િન�ા ને તી�
વૈરા�ય એ બેય હોય તેણે કરીને કોઈ રીતનું બંધન તો ન થાય, પણ જો તેને ભગવાનને િવષે ભિ� ન હોય તો જમે બહુ
�કારના ભોજન ને બહુ �કારના �યજંન કયા� હોય ને તેમાં જો એક લવણ ન હોય તો તે સવ� નકારાં થઈ �ય છે, તેમ
ભગવાનની ભિ� િવના એકલું જ ે���ાન છે તથા વૈરા�ય છે, તે તો નકા�ં જ છે ને સદા અક�યાણકારી જ છે. એમ
�ણીને શુકદેવ� ���વ�પ થયા હતા તો પણ �ીમદ્ ભાગવતને ભણતા હવા અને �ીકૃ�ણભગવાનને િવષે �ઢ
ભિ�ને કરતા હવા. માટે આ�િન�ાવાળાને જો ભગવાનને િવષે ભિ� ન હોય તો એ એને મોટંુ દૂષણ છે. અને જનેે
ભગવાનને િવષે ભિ� હોય તેને પણ જો આ�િન�ા ને વૈરા�ય ન હોય, તો જવેી ભગવાનને િવષે �ીિત હોય તેવી
બી� પદાથ�ને િવષે પણ �ીિત થઈ �ય. માટે એ ભિ�માગ�વાળાને પણ મોટંુ દૂષણ છે. અને જ ેઆવો પિરપ�
ભગવાનનો ભ� હોય તેણે તો ભગવાનનો યથાથ� મિહમા ���ો છે; માટે તેને તો પરમે�ર િવના બીજંુ સવ� તુ�છ
જણાણું છે, તે સા� કોઈ પદાથ�માં તે મોહ પામતો નથી. માટે આ�િન�ા, વૈરા�ય ને ભગવાનને િવષે ભિ�; એ �ણેય
ભેળા હોય �યાર ેકોઈ �તની ખોટ ન કહેવાય. અને એવો જ ેહોય તે તો ભગવાનનો �ાની ભ� કહેવાય, એકાંિતક
ભ� કહેવાય, અન�ય ભ� કહેવાય.”

(કુલ: 6)


