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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. સારંગપુર ૩ ( para.2)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! એક ભ� તો નાના �કારની પ�ૂ
સામ�ી લઈને ��ય� ભગવાનની પ�ૂ કર ેછે અને એક ભ� તો નાના �કારના માનિસક ઉપચાર ેકરીને ભગવાનની
માનસી પ�ૂ કર ેછે, એ બે ભ�માં �ે� તે કોણ છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો ભગવાનને િવષે �ેમે કરીને
અિત રોમાંિચત ગા� થઈને તથા ગ��કંઠ થઈને જો ભગવાનની ��ય� પ�ૂ કર ેછે અથવા એવી રીતે જ ભગવાનની
માનસી પ�ૂ કર ેછે તો એ બેય �ે� છે. અને �ેમે કરીને રોમાંિચત ગા� અને ગ��કંઠ થયા િવના કેવળ શુ�ક મને કરીને
��ય� ભગવાનની પ�ૂ કર ેછે તોય �યૂન છે, અને માનસી પ�ૂ કર ેછે તોય �યૂન છે.”

2. સારંગપુર ૩ ( para.3)

�યાર ેસોમલે ખાચર ેપૂ�ું જ,ે “એવી રીતે જ ે�ેમમ�� થઈને ��ય� ભગવાનની પ�ૂ કરતો હોય અથવા માનસી પ�ૂ
કરતો હોય, તે ભ� કયે લ�ણે કરીને ઓળખાય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનની પ�ૂ-સેવાને
િવષે તથા કથાવાતા�, કીત�નને િવષે અિતશય ��ા હોય તથા ભગવાનનું અિતશય માહા��ય સમજતો હોય ને એ બે
વાનાં િદવસે િદવસે નવા ને નવા જ રહેતાં હોય, પણ �ારયે ગૌણ ન પડે. જમે મુ�ાનંદ �વામીને અમે �થમ
લોજપુરમાં દીઠા હતા અને જવેી ��ા ને ભગવાનનું માહા��ય હતું, તેવું ને તેવું જ આજ િદવસ સુધી નવું ને નવું છે પણ
ગૌણ પ�યું નથી, એ બે લ�ણે કરીને તે ભ�ને ઓળખવો. અને એવી રીતે માહા��ય ને ��ા િવનાના સવ� યાદવ
�ીકૃ�ણ ભગવાન ભેળા જ રહેતા અને જમે બી� રા�ની સેવા ચાકરી કર ેતેમ સેવા ચાકરી કરતા તો પણ તેનું કોઈ
નામ �ણતું નથી અને તે ભ� પણ કહેવાયા નથી. અને ઉ�વ� જો �ીકૃ�ણ ભગવાનની ��ા માહા��યે સિહત સેવા
ચાકરી કરતા તો તે પરમ ભાગવત કહેવાયા અને તેની શા�માં તથા લોકમાં અિતશય �િસિ� છે.”

3. ગઢડા મ�ય ૧૬ ( para.9)

પછી અખંડાનંદ �વામીએ બીજો �� પૂ�ો જ,ે “તી� ��ાવાન પુ�ષના શા લ�ણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જનેે તી� ��ા હોય તેને �ાર ેભગવાનને દશ�ને આવવું હોય અથવા ભગવ�કથાવાતા� સાંભળવી હોય
તથા ભગવાનની માનસી પ�ૂ કરવી હોય ઈ�યાિદક જ ેજ ેભગવાન સંબંધી િ�યા તેને કયા� સા� �નાનાિદક જ ેપોતાની
દેહિ�યા તેને અિતશય ઉતાવળો થઈને કર.ે અને કાગળ લખીને અમે કોઈક વત�માન ફેર�યું હોય તો તેને કરવાને અથ�
પણ આકળો થઈ �ય. અને મોટો માણસ હોય તો પણ ભગવાનનાં દશ�ન સા� બાળકની પે�યે આકળાઈ કરવા માંડે.
એવા જનેા લ�ણ હોય તેને તી� ��ાવાન �ણવો. અને જ ેએવી ��ાવાળો હોય તે સવ� ઇિ��યોને પણ ત�કાળ વશ
કર ેછે. અને જનેે ભગવાનના માગ�માં મંદ ��ા હોય તેના ઇિ��યો િવષય સ�મુખ અિત તી�ણપણે યુ� હોય, તે ગમે
તેટલો સંતાડવા �ય પણ સૌને જણાઈ �ય જ,ે ‘આની ઇિ��યોના િવષય સ�મુખ તી�ણ વેગ છે.’ અને ઇિ��યોનું �પ
તો વાયુના વેગ જવેું છે, જમે વાયુ દેખાય નિહ પણ વૃ�ને હલાવે તેણે કરીને જણાય છે જ,ે વાયુ વાય છે. તેમ ઇિ��યોની
વૃિ�યો દેખાતી નથી પણ િવષય સ�મુખ દોડે તે સૌને જણાય છે અને જો કપટે કરીને ઢાંકવા �ય, તો કપટી �ણીને
તેનો સૌને અિતશય અવગુણ આવે છે. માટે જનેી ઇિ��યોમાં િવષય ભોગ�યાની તી�ણતા હોય તે કોઈ �કાર ેછાની
રહે નિહ.”

4. ગઢડા મ�ય ૧૯ ( para.3)

િલખાિવતં �વામી �ીસહ�નંદ� મહારાજના, સવ� પરમહંસ તથા સવ� સ�સંગી બાઈ-ભાઈ નારાયણ વાંચ�ો. બીજંુ,
અમારી આ�ા એમ છે જ,ે �ીકૃ�ણનારાયણ એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન, તેના જ ેઅવતાર તે ધમ�ના �થાપનને અથ�
તથા ��ચય�, અિહંસાિદક ધમ�, આ�િન�ા, વૈરા�ય અને માહા��યે સિહત ભિ�; એ ચાર ગુણે સંપ� એવા જે
પોતાના એકાંિતક ભ� તેને દશ�ન દેવાને અથ� ને તેમની ર�ા કરવાને અથ� તથા અધમ�નો ઉ�છેદ કરવાને અથ�
દેવમનુ�યાિદકને િવષે થાય છે. તે અવતારને િવષે પિત�તાના જવેી અન�યપણે િન�ા રાખવી. જમે સીતા�ને
�ીરામચં�ને િવષે િનદ�ષપણે િન�ા હતી, તેમ િન�ા રાખવી. અને એવા જ ેભગવાન તેની હેતે કરીને માનસી પ�ૂ
કરવી તથા દેહે કરીને નવ �કાર ેભિ� કરવી. અને જો એ �ીકૃ�ણનારાયણના અવતાર પૃ�વીને િવષે �કટ ન હોય તો
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તેની જ ે�િતમા તેની પ�ૂ મને કરીને તથા દેહે કરીને ચંદન, પુ�પ, તુલસી આિદક સામ�ી વતે કરવી, પણ ભગવાન
િવના બી� દેવની ઉપાસના ન કરવી. અને જો બી� દેવની ઉપાસના કરીએ તો તેમાં મોટો દોષ લાગે છે ને
પિત�તાપણું �ય છે ને વે�યાના જવેી ભિ� થાય છે. માટે ભગવાનને િવષે સીતા ને �િ�મણીના જવેી ભિ� કરવી.
અને તે ભગવાનનું જ �યાન કરવું અને તે િવના બી� કોઈ દેવનું �યાન ન કરવું. બીજંુ, જ ેસાધુ િસ�ગિતને પા�યા હોય
ને સમાિધિન� હોય તેનું પણ �યાન ન કરવું. અને સવ�ને પોતપોતાના વણા��મ ધમ�ને િવષે �ઢપણે વત�વું. બીજંુ, આ જે
અમારી આ�ા છે તેને જ ેપુ�ષ �ઢપણે પાળશે તેને �ીકૃ�ણનારાયણને િવષે નારદના જવેી �ઢ ભિ� થશે અને આ
અમારી આ�ાને જ ે�ી માનશે તેને �ીકૃ�ણનારાયણને િવષે લ�મી� તથા રાિધકા� આિદક જ ેગોપીઓ, તેના જવેી
ભિ� થશે. અને આ અમારા વચનને જ ેનિહ માને તેની ભિ� વે�યાના જવેી થશે. સંવત્ ૧૮૭૮ના માગશર વિદ ૧૪
ને િદવસ લ�યો છે.” એવી રીતે કાગળ લખીને દેશદેશના સ�સંગી ��યે મોકલા�યો.

5. વરતાલ ૫ ( para.5)

પછી વળી િન�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “એ કસર મટીને કિન� હોય તે આ જ�મને િવષે જ ઉ�મ ભ� થાય કે
ન થાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે ભગવાનની માનસી પ�ૂ કર ેતેમ જ જ ેઉ�મ હિરભ� હોય તેની પણ
ભગવાનની �સાદીએ કરીને ભગવાન ભેળી માનસી પ�ૂ કર,ે અને જમે ભગવાનને અથ� થાળ કર ેતેમ જ ઉ�મ જે
ભગવાનના ભ�, તેને અથ� પણ થાળ કરીને તેને જમાડે; અને જમે ભગવાનને અથ� પાંચ �િપયાનું ખરચ કર ેતેમ જ તે
મોટા સંતને અથ� પણ ખરચ કર.ે એવી રીતે ભગવાન ને ઉ�મ લ�ણવાળા જ ેસંત, તેની અિત �ેમે કરીને સરખી સેવા
જ ેકર ેતો તે કિન� ભ� હોય ને તે બે જ�મે તથા ચાર જ�મે તથા દસ જ�મે કે સો જ�મે કરીને ઉ�મ ભ� જવેો થનારો
હોય, તે આ ને આ જ�મે કરીને ઉ�મ ભ� થાય છે. એવું ભગવાન ને તે ભગવાનના ભ� તેની સરખી સેવા કયા�નું ફળ
છે.”

6. ગઢડા અં�ય ૧૫ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીને �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “આજ તો અમે અમારા રસોયા હિરભ�ની આગળ બહુ વાત કરી.”
�યાર ેમુ�ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! કેવી રીતે વાત કરી ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વાત તો એમ
કરી જ,ે ભગવાનનો ભ� હોય ને તે ભગવાનની માનસી પ�ૂ કરવા બેસે તથા ભગવાનનું �યાન કરવા બેસે તે સમે
એનો �વ �થમ જ ેજ ેભૂંડા દેશકાળાિદકને યોગે કરીને પંચિવષય થકી પરાભવ પા�યો હોય અથવા કામ, �ોધ,
લોભાિદકને યોગે કરીને પરાભવ પા�યો હોય, તે સવ�ની એને �મૃિત થઈ આવે છે. જમે કોઈ શૂરવીર પુ�ષ હોય ને
સં�ામમાં જઈને ઘાયે આ�યો હોય ને તે ઘાયલ થઈને પાછો ખાટલામાં આવીને સૂવે, પછી એને �ાં સુધી પાટો ગોઠે
નિહ �યાં સુધી ઘાની વેદના ટળે નિહ ને િન�ા પણ આવે નિહ; ને �ાર ેપાટો ગોઠે �યાર ેઘાની પીડા ટળી �ય ને િન�ા
પણ આવે. તેમ ભૂંડા દેશ, કાળ, સંગ અને િ�યા તેને યોગે કરીને �વને પંચિવષયના જ ેઘા લા�યા છે, તે �ાર ેનવધા
ભિ� માંિહલી જ ેભિ� કરતા થકા એ પંચિવષયની ઘાની પીડા ન રહે ને પંચિવષયનું �મરણ ન થાય એ જ એને પાટો
ગો�યો �ણવો અને એ જ એને ભજન- �મરણનું અંગ �ઢ �ણવું. પછી એ અંગમાં રહીને માનસી પ�ૂ કરવી, નામ
�મરણ કરવું, જ ેકરવું તે એ પોતાના અંગમાં રહીને કરવું, તો એને અિતશય સમાસ થાય. અને જો પોતાના અંગને
ઓળખે નિહ તો જમે ઘાયલને પાટો ગોઠે નિહ ને સુખ ન થાય, તેમ એને ભજન-�મરણમાં કોઈ રીતે સુખ ન થાય ને
પંચિવષયના જ ેઘા એને લા�યા હોય તેની પીડા ટળે નિહ. માટે એ નવધા ભિ�માંથી જ ેભિ� કરતે થકે પોતાનું મન
ભગવાનમાં ચોટેં અને ભગવાન િવના બીજો ઘાટ કર ેનિહ, �યાર ેતે હિરભ�ને એમ �ણવું જ,ે ‘મા�ં તો એ જ અંગ
છે.’ પછી તે �તની ભિ� એને �ધાન રાખવી, એ િસ�ાંત વાતા�છે.”

7. ગઢડા અં�ય ૨૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ કૃપા કરીને સવ� હિરજન ��યે બો�યા જ,ે “જ ેભગવાનનો ભ� હોય તે િન�યે ભગવાનની માનસી
પ�ૂ કર.ે તે માનસી પ�ૂ કરવાની એમ િવિ� છે જ,ે ઉનાળો, િશયાળો ને ચોમાસું એ �ણ ઋતુને િવષે નોખી નોખી
માનસી પ�ૂ કરવી. તેમાં ઉનાળાના ચાર મિહના સુધી તો એમ પ�ૂ કરવી જ,ે સા�, ટાઢંુ, સુગંધીમાન, પિવ� જળ
હોય તેણે કરીને ભગવાનને �થમ નવરાવવા. ને પછી ધોયેલો, ધોળો ખેસ સુંદર ઝીણો ને ઘાટો હોય તે પહેરવા
આપવો. અને પછી સુંદર આસન ઉપર િવરાજમાન એવા જ ેભગવાન તેના અંગ અંગ િવષે સુંદર મિળયાગર ચંદન
ઘસીને વાટકામાં ઉતારી રા�યું હોય તે ચચ�વું. તે �થમ તો લલાટને િવષે ચચ�ને લલાટને સારી પેઠે નીરખવું; તથા
હાથને િવષે ચચ�ને હાથને સારી પેઠે િનરખવા; તથા �દય, ઉદર, સાથળ, િપંડી એ આિદક જ ેઅંગ તેને િવષે તે ચંદનનું
લેપન કરી કરીને તે તે અંગને નીરખવાં; તથા ચરણારિવંદની ઉપર ને તળે સુંદર કંુકુમ ચોપડવું ને તે ચરણારિવંદને
નીરખવાં. પછી મોગરા, ચમેલી, ગુલાબ, ચંપો એ આિદક જ ેસુગંધીમાન પુ�પ તેના હાર તથા કંકણ, બાજુબંધ, ટોપી એ
આિદક જ ેઆભૂષણ તે તે પુ�પના પહેરાવવાં. અને મોગરાનાં પુ�પ જવેું ધોળું ને ઝીણું ને બહુ ભાર ેનિહ એવું વ�
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મ�તકને િવષે ધરાવવું તથા ધોળી, ઝીણી ને હલકી એવી જ ેસુંદર પછેડી તે ઓઢાડવી. પછી તે ભગવાનને મળવું, તે
એક વાર મળવું, બે વાર મળવું, જવેું પોતાને હેત ઊપજ ેતેમ મળવું; તથા ભગવાનનાં ચરણારિવંદ પોતાની છાતીમાં
લેવા તથા મ�તક ઉપર ધારવા. અને તે મળવે કરીને જ ેભગવાનના અંગનું ચંદન પોતાના અંગમાં વળગે તથા
ભગવાનનાં ચરણારિવંદને પોતાની છાતીમાં ને મ�તક ઉપર ધાયા� હોય તેણે કરીને જ ેકંુકુમ વળગે તથા પુ�પના હારનાં
િચ� ઈ�યાિદ જ ેજ ેપોતાના અંગમાં વળગે તેને ધારવું; કહેતા એમ �ણવું જ,ે ‘ભગવાનનું �સાદી ચંદન, કંુકુમ ને હાર તે
મારા અંગમાં અ�યાં છે.’

8. ગઢડા અં�ય ૨૩ ( para.4)

“અને ચોમાસાના ચાર મિહના સુધી એમ પ�ૂ કરવી જ,ે �ણીએ ભગવાન કોઈક ગામથી આ�યા તે ધોળા વ� સવ�
પલળી ગયા છે અથવા નદીએ પરમહંસે સિહત ના’વા પધાયા� હતા �યાંથી પલળીને આ�યા છે. પછી તે પલળેલાં જે
વ� તેને ઉતરાવીને સવ� કસુંબલ વ� પહેરવા આપવાં અને લલાટને િવષે પીળું જ ેકેસરચંદન તેનું લેપન કરવું. અને
ઉનાળો હોય �યાર ેચોગાન �યગામાં તથા ફૂલવાડીમાં ભગવાન િવરાજમાન છે એવી રીતે ભગવાનને ધારવા. અને
િશયાળો ને ચોમાસું હોય �યાર ેકોઈક સારી મેડીને ઉપર ભગવાન િવરાજમાન છે અથવા ઘરને માંહેલી કોર ેિવરાજમાન
છે એવી રીતે ભગવાનને ધારવા. અને ભગવાનને જમવા કઈ વ�તુ આપવી ? તો જ,ે ભ�, ભો�, લે�, ચો�ય પોતાના
મનમાં ખાવાને ગમતા હોય તેવા ભગવાનને અથ� િચંતવવાં અને તેવા ભગવાનને ન ભાવતાં હોય તો પણ પોતાને
ગમતા જ ભોજન ભગવાનને અથ� િચંતવવાં. અને બી� જ ેધૂપ, દીપ, આરતી એ આિદક ઉપચાર તે યથાયો�ય
ભગવાનને અપ�ણ કરવા. એવી રીતે �ણે ઋતુમાં િભ� િભ� પ�ૂ કર ેતો તે ભ�ને ભગવાનને િવષે હેતની વૃિ� થાય
છે, ને તેના �વને બહુ સમાસ થાય છે. માટે જણેે આ વાત સાંભળી છે તે રાખ�ો ને િન�યે આવી રીતે ભગવાનની
માનસી પ�ૂ કર�ો. ને આવી વાત અમે કોઈ િદવસ કરી નથી.”

(કુલ: 14)


