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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. સારંગપુર ૬ ( para.2)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “એક એક અવ�થાને િવષે બી� બે બે અવ�થાઓ કેમ રહી છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ �વા�ા જ ેતે જનેે િવષે રહીને િવષયભોગને ભોગવે છે તેને અવ�થા કહીએ. તે
અવ�થા ��ત, �વ�� અને સુષુિ� એ �ણ �કારની છે. જ ે��ત અવ�થા છે તે વૈરાજપુ�ષની જ ેિ�થિત અવ�થા તેનું
કાય� છે ને સ�વગુણા�ક છે ને ને� �થાનકને િવષે રહી છે. એવી જ ે��ત અવ�થા તેને િવષે િવ�ાિભમાની નામે જે
આ �વા�ા તે જ ેતે �થૂળદેહના અિભમાને સિહત થકો દસ ઇિ��યો ને ચાર અંતઃકરણે કરીને િવવેકે સિહત
યથાથ�પણે પોતાનાં પૂવ�કમ�ને અનુસાર ેબા� શ�દાિદક પંચિવષયના ભોગને ભોગવે છે, તેને સ�વગુણ �ધાન એવી
��ત અવ�થા કહીએ. અને એ ��તને િવષે જો એ �વા�ા �ાંિતએ કરીને અયથાથ�પણે બા� િવષય ભોગને
ભોગવે છે, તો તેને ��તને િવષે �વ�� કહીએ. અને એ �વા�ા જ ેતે ��તને િવષે શોક તથા �માિદકે કરીને િવવેકે
રિહત થકો જો બા� િવષય ભોગને ભોગવે છે, તો તેને ��તને િવષે સુષુિ� કહીએ. અને જ ે�વ�� અવ�થા છે તે
િહર��ગભ�ની જ ેઉ�પિ� અવ�થા તેનું કાય� છે ને રજોગુણા�ક છે ને કંઠ �થાનકને િવષે રહી છે એવી જ ે�વ��
અવ�થા તેને િવષે તજૈસાિભમાની નામે જ ે�વા�ા તે સૂ�મદેહના અિભમાને સિહત ર�ો થકો ઇિ��યો અંતઃકરણે
કરીને પૂવ�કમ�ને અનુસાર ેસુખ દુઃખ�પ વાસનામય ભોગને ભોગવે છે, તેને રજોગુણ�ધાન �વ�� અવ�થા કહીએ. અને
�વ��ને િવષે એ �વા�ા જ ેતે �ાર ે��તની પેઠે જ િવવેકે કરીને �ણતો થકો વાસનામય ભોગને ભોગવે છે, �યારે
તેને �વ��ને િવષે ��ત અવ�થા કહીએ. અને એ �વ��ને િવષે જણાણા જ ેવાસનામય ભોગ તેમને એ �વા�ા જ ેતે
ભોગવતો થકો પણ જો જડપણે કરીને ન �ણે તો તેને �વ��ને િવષે સુષુિ� કહીએ. અને જ ેસુષુિ� અવ�થા છે તે
ઈ�રની જ ે�લય અવ�થા તેનું કાય� છે ને તમોગુણા�ક છે ને �દય �થાનકને િવષે રહી છે. એવી જ ેસુષુિ� અવ�થા તે
�ાર ેએ �વને આવે છે �યાર ેઇિ��યો અંતઃકરણની જ ેવૃિ�ઓ તથા િવષયભોગની વાસના તથા �ાતાપણું ને
કતા�પણું એ સવ� કારણ દેહને િવષે લીન થઈ �ય છે. અને તે કારણ દેહનો અિભમાની જ ે�ા� નામે �વા�ા, તેનું
�ધાનપુ�ષ�પ સગુણ��ના સુખલેશને િવષે અિતશય લીનપણું થઈ �ય છે તેને તમોગુણ�ધાન સુષુિ� અવ�થા
કહીએ અને એ સુષુિ�ને િવષે કમ� સં�કાર ેકરીને કતા�વૃિ�નું જ ેઉ�પ� થવું તેને સુષુિ�ને િવષે �વ�� કહીએ અને ��ત
ને �વ��ને િવષે જ ેપીડા તેના તાપ થકી વળી તે સુષુિ�ના સુખને િવષે �વેશ કરતી જ ેકતા�વૃિ� તેના �િતલોમપણાનું
જ ે�ાન તેને સુષુિ�ને િવષે ��ત કહીએ. એવી રીતે એક એક અવ�થાને િવષે બી� બે બે અવ�થાઓ રહી છે અને
એ જ ેઅવ�થાના ભેદ તેનું જ ે�ાન તે �વા�ાને જ ેવતે થાય છે અને વળી તે તે અવ�થાને િવષે એ �વને કમા�નુસારે
જ ેફળના પમાડનારા છે તેને તુય� પદ કહે છે, અંતયા�મી કહે છે, ��ા કહે છે. �� કહે છે, પર�� કહે છે.”

2. સારંગપુર ૬ ( para.3)

પછી વળી િન�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “પરા, પ�યંતી, મ�યમા અને વૈખરી; એ જ ેચાર વાણી તેને કેમ સમજવી
?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ વાતા� તો બહુ મોટી છે ને અિતશય સૂ�મ છે અને �ીમદ્ ભાગવતના એકાદશ
�કંધને િવષે �ીકૃ�ણભગવાને ઉ�વ� ��યે કહી છે. તેને સં�ેપે કરીને કહીએ તે સાંભળો જ,ે �થમ ઉ�પિ�કાળને િવષે
પુ�ષો�મ ભગવાન જ ેતે વૈરાજપુ�ષના મ�તકને િવષે ર�ું જ ેસહ� દળનું કમળ તેને િવષે �વેશ કરીને
અ�ર��ા�ક એવો જ ેનાદ તેને કરતા હવા પછી તે નાદ જ ેતે સુષુ�ણા માગ� કરીને તે િવરાટપુ�ષના નાિભકંદ ��યે
�યાપીને મહા�ાણે સિહત થકો �યાંથી ઊંચો વૃિ�ને પામતો હવો તેણે કરીને તે િવરાટ પુ�ષનું જ ેનાિભપ� તે
અધોમુખ હતું તે ઊ�વ�મુખ થતું હવું. એવી રીતે તે િવરાટપુ�ષના નાિભકંદને િવષે જ ેનાદ થયો તેને પરાવાણી કહીએ.
અને તે પરાવાણી જ ેતે વેદની ઉ�પિ�ને અથ� પોતે ભગવાને બીજ �પે કરીને �કાશી છે, ને તજેના �વાહ�પ છે, ને
અધ�મા�ા�પ છે. પછી તે પરાવાણી જ ેતે �યાં થકી તે િવરાટના �દયાકાશને પામીને પ�યંતી નામે થતી હવી ને �યાં
થકી કંઠદેશને પામીને મ�યમા નામે થતી હવી ને �યાંથી તે િવરાટના મુખને પામીને વૈખરી સં�ાને પામતી હવી અને
અકાર, ઉકાર ને મકાર; એ �ણ વણ��પે થઈને �ણવ�પે થતી હવી ને પછી બાવન અ�ર�પે થઈને ચાર વેદ�પે થતી
હવી, એવી રીતે િવરા�પુ�ષને િવષે પરા, પ�યંતી, મ�યમા અને વૈખરી; એ ચાર વાણી સમજવી.”

3. ગઢડા મ�ય ૩૧ ( para.2)
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અને �ાગ� દવે પાસે �ીમદ્ ભાગવતમાં કિપલગીતાની કથા વંચાવતા હતા. પછી કથાની સમાિ� થઈ, �યારે
�ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “સવ� કારણના પણ કારણ ને અ�રાતીત ને પુ�ષો�મ એવા જ ેવાસુદેવ
ભગવાન તે મહાપુ�ષ�પે કરીને મહામાયાને િવષે વીય�ને ધર ેછે; તે પુ�ષ અ�રા�ક છે, મુ� છે; અને એને �� કહે
છે. અને એ પુ�ષે માયામાં વીય� ધયુ� �યાર ેતે માયા થકી �ધાનપુ�ષ �ારાએ વૈરાજપુ�ષ ઉ�પ� થયા, �યાર ેએ
વૈરાજપુ�ષ તે તે પુ�ષના પુ� કહેવાય. જમે આ જગતમાં કોઈક �ા�ણ, �િ�ય, વૈ�યાિદક જ ે�ાકૃત માણસ હોય ને
તેની �ીમાંથી તેનો દીકરો થાય તેમ એ વૈરાજપુ�ષ થાય છે. એવા જ ેવૈરાજપુ�ષ, તે આ �વ જવેા જ છે અને એની
િ�યા પણ આ �વના જવેી જ છે. ને તે વૈરાજપુ�ષની િ�પરાધ�કાળની આવરદા છે. અને આ જગતની ઉ�પિ�,
િ�થિત, �લય�પ એની �ણ અવ�થા છે; જમે �વની ��ત, �વ��, સુષુિ�; એ �ણ અવ�થા છે તેમ. અને એ
વૈરાજપુ�ષના િવરાટ્, સૂ�ા�ા, અ�યાકૃત; એ �ણ દેહ છે ને તે દેહ અ�ાવરણે યુ� છે ને તે દેહ મહ��વાિદક જે
ચોિવશ ત�વ તે �ાર ેથયા છે. તે એ િવરાટને િવષે ઇિ��યો, અંતઃકરણ ને દેવતાએ �વેશ કય� ને એને ઉઠાડવા માં�યું ને
િવરાટનો �વ પણ માંહી હતો તો પણ એ િવરાટ ઉ�યું નિહ. અને �ાર ે�ે�� એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તે
પુ�ષ�પે કરીને એમાં આ�યા �યાર ેએ િવરાટ દેહ ઉ�યું ને એ વૈરાજપુ�ષ પોતાની િ�યાને િવષે સમથ� થયા. અને એ
જ જ ેભગવાન તે આ �વને �કા�યાને અથ� સુષુિ��પ માયા થકી પર ર�ા થકા એ �વને િવષે સા�ી�પે ર�ા છે,
તો પણ �વને દેહ અને ઇિ��યો ને િવષય તેનો સંગ ઘણો થયો છે. માટે સંગદોષે કરીને એ �વ દેહાિદક�પ થઈ ગયો
છે. તે એના સંગને મૂકીને એ �વ એમ સમજ ેજ,ે ‘મા�ં �વ�પ તો માયા થકી મુ� ને પર એવું જ ે��, તે છે.’ એવી
રીતે િનરંતર મનન કરતો સતો ��નો સંગ કર ેતો એ ��નો ગુણ એ �વને િવષે આવે. પણ એને આ વાતા� સાંભળી
હોય તો પણ િનરંતર �મૃિત રહેતી નથી, એ મોટો દોષ છે. એવી રીતે ઈ�ર જ ેવૈરાજપુ�ષ ને આ �વ એ સવ�ના
�કાશક તો પુ�ષ�પે કરીને પુ�ષો�મ એવા વાસુદેવ છે. અને એ વૈરાજપુ�ષ પણ �વની પેઠે બ� છે, તે િ�પરાધ�
સુધી પોતાની આવરદા ભોગવે છે �યાં સુધી બ� વત� છે અને એનો �લય થાય �યાર ેએને એ પુ�ષનો સંબંધ સા�ાત્
થાય છે. કેમ જ,ે એનો બાપ જ ેપુ�ષ તે સમથ� છે, તે એને એટલો �ળવે છે. અને વૈરાજપુ�ષને માયાનો સંબંધ ર�ો છે.
માટે �લયને અંતે પાછો માયામાંથી ઉપજ ેછે. અને આ �વ છે, તે જવેો પોતે બ� છે ને અસમથ� છે, તેવી રીતે જ એનો
જ ેબાપ હોય તે પણ બ� ને અસમથ� હોય. માટે એ બાપ તે દીકરાને શી સહાય કર?ે માટે એને સુષુિ��પ માયાનો
સંબંધ િનરંતર રહે છે, ટળતો નથી. એ તો �ાર ેપૂવ� ક�ો તેવી રીતે િનરંતર પોતાના �કાશક જ ે�� તેનો મનન �ારા
સંગ કર ે�યાર ેટળે.

4. ગઢડા મ�ય ૩૧ ( para.3)

અને વળી એ િવરાટપુ�ષ પણ સંકષ�ણ, અિન��, ��ુ��ની ઉપાસના કર ેછે. તેમાં �લય�પ અવ�થાને િવષે
સંકષ�ણની ઉપાસના કર ેછે ને િ�થિત�પ અવ�થાને િવષે ��ુ��ની ઉપાસના કર ેછે. ને ઉ�પિ��પ અવ�થાને િવષે
અિન��ની ઉપાસના કર ેછે. અને તે સંકષ�ણાિદક �ણ જ ેતે વાસુદેવ ભગવાનનાં સગુણ �પ છે ને તેની ઉપાસનાને
બળે કરીને એ વૈરાજપુ�ષ જ ેતે ઉ�પિ�, િ�થિત ને �લય�પ િ�યાને િવષે સામ�ય�ને પામે છે. અને �ાં સુધી એ
�ણની ઉપાસના કર ેછે, �યાં સુધી એને ઉ�પિ�, િ�થિત, �લય�પ જ ેમાયાનો સંબંધ, તે ટળતો નથી અને �ાર ેએ
િનગુ�ણ એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તેની ઉપાસના કર ેછે, �યાર ેએ વૈરાજપુ�ષ માયાનો �યાગ કરીને ���પ થાય છે.
જમે આ �વ છે તે ��ાિદક દેવ�પ ભગવાનની ઉપાસના કર ેછે, �યાર ેધમ�, અથ�, કામ�પ ફળને પામે છે અને �ારે
ભગવાનના અવતાર જ ેરામકૃ�ણાિદક તેની ઉપાસના કર,ે �યાર ે���પ થાય ને એની મુિ� થાય; તેમ એ
િવરાટપુ�ષને પણ છે. અને એ વૈરાજપુ�ષ �ારાએ અવતાર થાય છે, એમ શા�માં ક�ું છે. તેતો એમ સમજવું જ,ે ‘એ
જ ેવાસુદેવનારાયણ તે પુ�ષ�પે કરીને વૈરાજપુ�ષને િવષે આવીને િવરાજમાન હોય �યાર ેઅવતાર ક�ા છે.’ માટે તે
અવતાર તો સવ� વાસુદેવ ભગવાનના જ છે. અને એ વાસુદેવ ભગવાન �ાર ે�િતલોમપણે એ વૈરાજપુ�ષ થકી નોખા
પડી �ય �યાર ેએ કેવળ વૈરાજપુ�ષથકી અવતાર સંભવે જ નિહ. માટે એ થકી અવતાર તો એને િવષે વાસુદેવ આ�યા
છે, તે સા� ક�ા છે. અને એને િવષે વાસુદેવ જ ે�ે�� તેણે �વેશ કય� નહોતો �યાર ેએ વૈરાજપુ�ષ પોતાની િ�યા
કરવી તેને િવષે પણ સમથ� નહોતા થયા. અને પૂવ� જ ેપુ�ષ ક�ા તે માયામાં ગભ� ધર ે�યાર ે�ધાનપુ�ષ �ારાએ એક
એવો જ ેવૈરાજપુ�ષ�પ દીકરો તે થાય અને એ જ માયામાંથી અનેક �ધાનપુ�ષ �ારાએ બી� પણ ઘણાક એવા
વૈરાજપુ�ષ�પ ��ાંડ થાય છે. અને તે પુ�ષ તો િનર� છે ને મુ� છે ને �� છે ને માયાના કારણ છે. તે માયાને િવષે
લોમપણે વત� છે, તો પણ એને માયાનો બાધ થતો નથી ને માયાને િવષે એને ભોગની ઈ�છા નથી; એ તો પોતે ��સુખે
સુિખયા છે ને પૂણ�કામ છે. અને જ ેવૈરાજપુ�ષ ઈ�ર છે, તે માયાના ભોગને ભોગવીને �લયકાળને િવષે માયાનો �યાગ
કર ેછે અને જ ે�વ છે, તે તો માયાના ભોગને ભોગવીને દુઃિખયો થકો માયામાં જ લીન થાય છે.”

5. ગઢડા મ�ય ૩૧ ( para.4)
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�યાર ેશુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “પુ�ષો�મ વાસુદેવ છે, તે પુ�ષ�પે કરીને અનેક ��ાંડની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લયના કતા�
છે. માટે પુ�ષ�પે કરીને જ બહુધા શા�માં પુ�ષો�મને ક�ા છે, �યાર ેપુ�ષમાં ને વાસુદેવમાં કેટલો ભેદ છે ?” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે આ �વને િવષે ને વૈરાજ પુ�ષ ઈ�રને િવષે ભેદ છે. અને વળી જમે ઈ�રને િવષે ને
પુ�ષને િવષે ભેદ છે, તેમ પુ�ષ ને પુ�ષો�મ એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તેને િવષે એવો ઘણો ભેદ છે. ને પુ�ષો�મ
વાસુદેવ તો સવ�ના �વામી છે. અને એવા અ�રા�ક પુ�ષ ���પ ઘણાક છે, તે જ ેતે વાસુદેવનાં ચરણારિવંદની
ઉપાસના કર ેછે ને �તુિત કર ેછે. એવી રીતે પુ�ષો�મ, પુ�ષ, ઈ�ર, �વ અને માયા એ પાંચ ભેદ અનાિદ છે. તે એવી
રીતે વાતા� અમે ઘણીકવાર કરી છે, પણ એનું મનન કરીને સારી પેઠે પોતાના અંતરમાં ઘે�ય બેસારતા નથી એટલે
શા�ના શ�દને સાંભળીને સમજણમાં ઠા રહેતો નથી ને ઠાવકી ઘે�ય બેસારી હોય તો એની સમજણ કોઈ િદવસ તે
શ�દને સાંભળવે કરીને ફર ેનિહ. માટે આ વાતા�ને સારી પેઠે િવચાર�ો ને લખ�ો.” એવી રીતે આ વાતા�
�ી�મહારાજ ેકરી છે, તે લખી છે.

(કુલ: 23)


