
8/5/2019 રાજનીિત

localhost/save%5d/રાજનીિત.php 1/2

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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. 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
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
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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.”

2. ગઢડા મ�ય ૧૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક વાત કરીએ છીએ તે સવ� સાંભળો, અને આ જ ેવાતા� કહીશું તેમાં એક જ સાધન
ક�યાણને અથ� કહીશું, તે એકને િવષે સવ� સાધન આવી �ય એવું એક બળવાન ક�યાણનું સાધન છે. તે કહીએ છીએ
જ,ે દેહને િવષે જ ે�વ છે, તે એમ �ણે છે જ,ે ‘કામ-�ોધાિદક ભૂંડી �કૃિતઓ છે, તે મારા �વ સાથે જડાણી છે.’ એવી
રીતે કામાિદક જ ેજ ે�કૃિત જનેે િવષે મુ�ય હોય, તે �કૃિતને યોગે કરીને પોતાના �વને કામી, �ોધી, લોભી ઈ�યાિદક
કુલ�ણે યુ� માને છે. પણ �વને િવષે તો એ એકે કુલ�ણ છે નિહ. એ તો �વે મૂખા�ઈએ કરીને પોતાને િવષે માની
લીધા છે. માટે જનેે પરમપદ પામવા ઈ�છવું તેને કાંઈક પોતાને િવષે પુ�ષાતન રાખવું પણ છેક નાદાર થઈને બેસવું
નિહ; અને એમ િવચાર કરવો જ,ે ‘જમે આ દેહમાં ચાર અંતઃકરણ છે, દશ ઇિ��યો છે, પંચ �ાણ છે, તેમ હંુ �વા�ા છંુ
તે પણ આ દેહને િવષે છંુ, તે સવ� થકી અિધક છંુ ને એ સવ�નો િનયંતા છંુ.’ પણ એમ ન માનવું જ,ે ‘હંુ તો તુ�છ છંુ ને
અંતઃકરણ, ઇિ��યો તો બળવાન છે.’ જમે કોઈક રા� હોય ને તે બુિ�હીન હોય, પછી એના ઘરનાં મનુ�ય હોય, તે
પણ તેનું વચન માને નિહ. પછી એ વાતા�ની �ાર ેગામના મનુ�યને ખબર પડે �યાર ેગામમાં પણ કોઈ હુકમ માને નિહ.
પછી દેશના મનુ�ય એ વાત સાંભળે �યાર ેદેશના મનુ�ય પણ કોઈ એનો હુકમ માને નિહ. પછી તે રા� �લાિન પામીને
અસમથ� થઈને બેસી રહે અને કોઈ ઉપર હુકમ ચલાવે નિહ. તેમ રા�ને ઠેકાણે �વ છે અને ઘરનાં મનુ�યને ઠેકાણે
અંતઃકરણ છે ને ગામના ને દેશના મનુ�યને ઠેકાણે ઇિ��યો છે. તે �ાર ેએ �વ નાદાર થઈને બેસે ને પછી અંતઃકરણ
ઉપર હુકમ કરીને પરમે�ર સ�મુખ રાખવાને ઈ�છે �યાર ેઅંતઃકરણ એનું ક�ું કર ેનિહ અને ઇિ��યોને વશ રાખવા
ઈ�છે તો ઇિ��યો પણ એને વશ રહે નિહ. પછી એ �વ કાયાનગરને િવષે રા� છે તો પણ રાંકની પેઠે ઓિશયાળો થઈ
રહે છે. અને �ાર ેરા� નાદાર થાય �યાર ેતેના નગરને િવષે મનુ�ય હોય તે સાંઢ થઈને બેસે છે ને રા�નું લેશમા�
ચાલવા દે નિહ; તેમ આ �વના કાયાનગરને િવષે પણ જ ેકામાિદક રા� નથી તે રા� થઈને બેસે છે અને એ �વનું
લેશમા� ચાલવા દેતા નથી. માટે જનેે ક�યાણને ઈ�છવું તેને એવું નાદારપણું રાખવું નિહ ને જ ે�કાર ેપોતાનાં ઇિ��યો
ને અંતઃકરણ તે સવ� પોતાના હુકમમાં વત� એવો ઉપાય કરવો. જમે રા� હોય તે રાજનીિતના �ંથ ભણીને પોતાના
રા�માં પોતાનો હુકમ ચલાવે, પણ રયૈતનો દબા�યો દબાય નિહ. અને જો રાજનીિત ન �ણતો હોય તો તે વ�તી
હુકમ ન માને તેને મારવા જ માંડે, પછી પોતાનો દેશ હોય તે ઉ�ડ થઈ �ય અને કાં તો કોઈ હુકમ જ માને નિહ તેણે
કરીને પોતે દુઃિખયો થકો વત�; એવી રીતે રાજનીિત ���ા િવના બે વાતે બગાડ થાય છે, તેમ �વ પણ જો
રાજનીિતને ���ા િવના કાયાનગરમાં હુકમ કરવા �ય તો એમાંથી સુખ થાય નિહ.”

3. ગઢડા મ�ય ૧૨ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને પૂ�ું જ,ે “ક�યાણને ઈ�છે તેને કેમ રાજનીિત ભણવી ?” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ રાજનીિત એમ ભણવી જ,ે �થમ તો ભગવાનનું માહા��ય સારી પેઠે �ણવું. પછી
ભગવાનની મૂિત�નું �યાન કરીને મનને વશ કરવું ને ભગવાનની કથા સાંભળીને �ો�ને વશ કરવા, પણ �ા�યવાતા� હોય
તે સાંભળવા દેવી નિહ. તેમ જ �વચા તે ભગવાન ને ભગવાનના જન તેનો જ �પશ� કર;ે અને ને� તે પરમે�ર ને તેના
દાસ તેનું જ દશ�ન કર;ે અને રસના તે અખંડ ભગવદ્ ગુણને જ ગાય ને ભગવાનનો �સાદ હોય તેનો જ �વાદ લે; અને
નાિસકા તે ભગવાનનાં �સાદી જ ેપુ�પાિદક તેનો જ સુગંધ લે, પણ કુમાગ� કોઈ ઇિ��યને ચાલવા દે નિહ. એવી રીતે જે
વત� તેનો દેહ�પી નગરને િવષે હુકમ કોઈ ફેરવે નિહ. અને એવી રીતે પુ�ષ�ય�ે યુ� જ ેવત� ને નાદારપણાનો સારી
પેઠે �યાગ કર,ે એ જ ક�યાણને માગ� ચા�યો તેને �વભાવ ��યાનો અિતશય મોટો ઉપાય છે. અને એ પુ�ષ�ય��પ
જ ેઉપાય છે, તેને સાવધાન થઈને કર ેતો જટેલાં ક�યાણને અથ� સાધન છે, તે સવ� પુ�ષ�ય��પી સાધનને િવષે આવે
છે; માટે પુ�ષ�ય� છે તે જ ક�યાણને અથ� સવ� સાધન થકી મોટંુ સાધન છે.”

(કુલ: 7)


