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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “શા�માં �ાં �ાં અ�યા�વાતા� આવે છે તે કોઈને સમ�તી નથી અને �મી જવાય
છે. માટે એ અ�યા�વાતા� જમે છે તેમ યથાથ�પણે અમે કહીએ છીએ, તે સવ� સાંભળો જ,ે �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ એ
�ણ દેહને િવષે એકા�પણે જ ેવત�વું તે એ �વનું અ�વયપણું છે અને એ �ણ દેહથી પૃથ�પણે સ�ામા� જ ેકહેવો તે
�વનું �યિતરકેપણું છે. તથા િવરાટ, સૂ�ા�ા અને અ�યાકૃત એ �ણ શરીર ેસિહત જ ેઈ�રને કહેવા તે ઈ�રનું
અ�વયપણું છે; અને એ �ણ શરીરથી પૃથક્ ને સ�ામા�પણે કહેવા તે ઈ�રનું �યિતરકેપણું છે. તથા માયા અને
માયાના કાય� જ ેઅનંતકોિટ ��ાંડ તેને િવષે �યાપકપણે જ ેઅ�ર��ને કહેવા તે એનું અ�વયપણું છે; અને એ સવ�થી
�યિતરકે સિ�ચદાનંદપણે જ ેઅ�ર��ને કહેવા તે એનું �યિતરકેપણું છે. તથા અ�ર��, ઈ�ર, �વ, માયા અને
માયાના કાય� જ ે��ાંડ એમને િવષે જ ે�ીકૃ�ણભગવાનને અંતયા�મીપણે કહેવા અને િનયંતાપણે કહેવા, તે એ
ભગવાનનું અ�વયપણું છે; અને એ સવ�થી પૃથ�પણે કરીને પોતાના ગોલોકધામને િવષે જ ે���ોિત તેને િવષે ર�ા
છે એમ જ ેકહેવું તે એ ભગવાનનું �યિતરકેપણું છે. અને એ પુ�ષો�મ ભગવાન, અ�ર��, માયા, ઈ�ર અને �વ એ
જ ેપાંચ ભેદ તે અનાિદ છે.”

2. ગઢડા �થમ ૩૩ ( para.2)

તે સમે મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનને �સ� કરવાના સાધન અનંત �કારના શા�માં ક�ા છે, પણ તે
મ�યે એવું એક સાધન કયું બળવાન છે જ ેસમ� સાધન કય� જવેા ભગવાન �સ� થાય તેવા એક સાધને કરીને ભગવાન
રા� થાય ? તે એવો એક ઉપાય કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક જ સાધને કરીને ભગવાન રા� થાય તે
કહીએ તે સાંભળો જ,ે ભગવાનનો જ ે�ઢ આશરો એ જ એક સવ� સાધનમાં મોટંુ સાધન છે, તેણે કરીને ભગવાન રા�
થાય છે. અને તે આશરો અિત �ઢ જોઈએ, જનેે િવષે કાંઈ પોલ રહે નિહ. તે આશરામાં �ણ ભેદ છે. એક મૂઢપણે કરીને
ભગવાનનો આ�ય થાય છે તે અિત મૂઢ હોય તેને ��ા જવેો હોય તે આ�યમાં ડોલાવે તોય પણ ડોલે નિહ. અને
બીજો �કાર એ છે જ,ે ભગવાનમાં જ ે�ીિત તેણે કરીને ભગવાનનો �ઢ આશરો થાય છે. તે જનેે �ઢ �ીિત હોય તે
પરમે�રને મૂકીને બી� પદાથ�માં જોરાવરીએ �ીિત કર ેતોય પણ થતી નથી; એવી રીતે �ઢ �ીિતએ કરીને ભગવાનનો
�ઢ આશરો કહેવાય છે. �ીજો �કાર એ છે જ,ે જનેે બુિ� િવશાળ હોય તે ભગવાનનું સગુણ-િનગુ�ણપણું તથા અ�વય-
�યિતરકેપણું તેને સમજતો હોય અને ભગવાનની માયા થકી જ ેજ ેસગ� થયો છે તેને સમજતો હોય અને ભગવાનના જે
પૃ�વીને િવષે અવતાર થાય છે, તેની રીતને સમજતો હોય. અને જગતની ઉ�પિ� કાળે ભગવાન જ ે�કાર ેઅ�ર�પે
વત� છે, તથા પુ�ષ �કૃિત�પે વત� છે તથા િવરાટ પુ�ષ�પે વત� છે તથા ��ાિદક ��પિત �પે વત� છે તથા �વના
ક�યાણને અથ� નારદ સનકાિદક �પે વત� છે, એ સવ� રીતને સમ� �ણે અને પુ�ષો�મ ભગવાનને સવ�થી પર ને
િનિવ�કાર સમજતો હોય; એવી રીતે જનેી �િ� પહોચંતી હોય તેને બુિ�એ કરીને ભગવાનનો �ઢ આશરો છે, તે
બી�નો ટા�યો ટળે નિહ, ને પોતાનો પણ ટા�યો ટળે નિહ અને ભગવાન મનુ�ય દેહને �હણ કરીને સમથ�પણે અથવા
અસમથ�પણે વત�તા હોય તો તેને દેખીને તેની બુિ�ને િવષે �ાંિત થાય નિહ.”

3. ગઢડા �થમ ૪૬ ( para.2)

તે સમે ભ� માહે�ર નામે વેદાંતી �ા�ણ હતો તેણે �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “સમાિધને િવષે સવ� લીન થાય છે
�યાર ેઆકાશ કેવી રીતે લીન થાય છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આકાશનું �પ અમે �ડે �કાર ેકરીએ તે તમે
સવ� સાવધાન થઈને સાંભળો જ,ે આકાશ તે અવકાશને કહીએ અને જ ેજ ેપદાથ� રહે છે. તે અવકાશમાં જ રહે છે અને
તે પદાથ�માં પણ આકાશ �યાપીને રહે છે અને એવું કોઈ પદાથ� નથી જ,ે જનેે િવષે આકાશ ન હોય, કેમ જ ેપૃ�વીની
એક રજ અિત ઝીણી હોય તેને િવષે પણ આકાશ છે અને તે એક રજના કોટાનકોિટ કટકા કરીએ તો પણ તેને િવષે
આકાશ છે, માટે આકાશની �િ�એ �ાર ેજોઈએ �યાર ેપૃ�વી આિદક ચાર ભૂત દેખાતા નથી એકલો આકાશ જ
દેખાય છે. તે આકાશ સવ�નો આધાર છે અને �થૂળ, સૂ�મ અને કારણ; એ જ ે�ણ શરીર તે આકાશને િવષે છે; અને આ
��ાંડ છે તે પણ આકાશને િવષે ર�ું છે. અને ��ાંડનું કારણ જ ે�કૃિત ને પુ�ષ તે પણ આકાશને િવષે છે. એવો જે
આકાશ તે �કૃિતપુ�ષ અને તેનું કાય� િપંડ-��ાંડ એ સવ�ને માંહી પણ ર�ો છે ને સવ�નો આધાર થઈને બહાર પણ
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ર�ો છે. એવો જ ેએ આકાશ તે તો સુષુિ�ને િવષે અથવા સમાિધને િવષે લીન થતો નથી. અને કોઈ કહેશે જ,ે
‘આકાશાિદક પંચભૂત તો તમોગુણથી ઉપ�ા છે, તે આકાશ પુ�ષ અને �કૃિતનો આધાર કેમ કહેવાય ? ને સવ�માં
�યાપક કેમ કહેવાય ?’ તો એનો ઉ�ર એ છે જ,ે �કૃિતમાં જો અવકાશ�પ આકાશ ન હોય તો જમે વૃ�માંથી ફળ-
પુ�પાિદક બહાર નીસર ેછે અને જમે ગાયના પેટમાંથી વાછ�ં બહાર નીસર ેછે તેમ �કૃિતમાંથી મહ��વ નીસર ેછે તે
કેમ નીસર ે? માટે �કૃિતને િવષે આકાશ ર�ો છે અને મહ��વમાંથી અહંકાર નીસર ેછે માટે મહ��વમાં આકાશ ર�ો
છે અને અહંકારમાંથી �ણ ગુણ નીસર ેછે માટે અહંકારને િવષે આકાશ ર�ો છે અને તમોગુણમાંથી આકાશ આિદક
પંચભૂત નીસર ેછે માટે તમોગુણને િવષે પણ આકાશ ર�ો છે અને તમોગુણમાંથી જ ેઆકાશ નીસર ેછે તે આકાશ તો
તમોગુણનું કાય� છે અને િવકારવાન છે અને સવ�નો આધાર જ ેઆકાશ છે તે િનિવ�કારી છે, ને અનાિદ છે અને એવો
સવા�ધાર જ ેઆકાશ છે તે આકાશને �� કહીએ, િચદાકાશ કહીએ અને એ આકાશને િવષે પુ�ષ ને �કૃિત તે સંકોચ
અવ�થાને અને િવકાસ અવ�થાને પામે છે. કેવી રીતે? તો �ાર ેપુ�ષ �કૃિત સામું જુએ છે �યાર ેજમે �ી-પુ�ષ થકી
સંતાનની ઉ�પિ� થાય છે તેમ પુ�ષ જ ેપિત ને �કૃિત�પ જ ે�ી તે થકી મહ��વાિદક સંતાન ઉ�પ� થાય છે. એવી
રીતે જ ેએ �કૃિત તે ચોિવશ ત�વ�પે ને િપંડ ��ાંડ�પે થાય છે, એ �કૃિતની િવકાસ-અવ�થા છે અને જટેલાં �કૃિતન
કાય� છે તેને િવષે પુ�ષ પોતાની શિ�એ કરીને �યાપકપણે રહે છે તે પુ�ષની િવકાસ અવ�થા છે અને �ાર ેકાળે
કરીને �કૃિતનું કાય� સવ� નાશ પામી �ય છે અને �કૃિત પણ પુ�ષના અંગમાં લીન જવેી રહે છે એ �કૃિતની સંકોચ-
અવ�થા છે. અને પુ�ષ પણ �કૃિતના કાય� સવ� નાશ પા�યા �યાર ેપોતાને �વ�પે ર�ો, એ પુ�ષની સંકોચ-અવ�થા
છે. જમે કાચબો છે તે �ાર ેિવકાસને પામે છે �યાર ેપોતાના અંગ સવ� બહાર કાઢે છે અને �ાર ેસંકોચને પામે છે �યારે
સવ� પોતાના અંગ તાણી લે છે ને �ંઢ મૂંઢ થઈ રહે છે, તેમ પુ�ષ-�કૃિતની સંકોચ-િવકાસ અવ�થા છે. અને એ �કૃિત ને
�કૃિતના કાય�ને િવષે અ�વય- �યિતરકેપણું પુ�ષનું જ છે, પણ સવ�નો આધાર એવો િચદાકાશ તેનું નથી. કેમ જ,ે જે
સવા�ધાર હોય તે કોણ થકી �યિતરકે હોય ? તે તો સદા સવ�માં ર�ો જ હોય. અને આ ��ાંડ છે તેને ચાર ેકોર
લોકાલોક પવ�ત છે તે ગઢની પેઠે ર�ો છે અને તે લોકાલોકની બહાર તે અલોક છે અને તે અલોકથી પર સ� આવરણ
છે અને તેથી પર એકલું અંધા�ં છે અને તે અંધારાથી પર �કાશ છે તે �કાશને િચદાકાશ કહીએ. તેમ જ ઊંચું પણ
��લોક સુધી કહેવાય અને તેની ઉપર સ� આવરણ છે અને તે આવરણને પાર અંધકાર છે અને અંધકારને પાર
�કાશ છે તે �કાશને િચદાકાશ કહીએ અને તેમ જ હેઠે પણ સ� પાતાળ સુધી કહેવાય ને તેથી હેઠાં સ� આવરણ છે
ને તેથી હેઠંુ અંધકાર છે તેથી હેઠો �કાશ છે. તે �કાશને િચદાકાશ કહીએ. એવી રીતે ��ાંડની ચાર ેપાસે િચદાકાશ છે
અને ��ાંડની માંહી પણ છે અને એવો જ ેએ સવા�ધાર આકાશ છે તેને આકાર ેજનેી �િ� વત�તી હોય તેને દહરિવ�ા
કહીએ અને અિ�િવ�ા આિદક ઘણીક �કારની ��િવ�ા કહી છે તે માંહેલી એ પણ એક ��િવ�ા છે, અને એ
િચદાકાશ છે તે અિત �કાશવાન છે અને તે િચદાકાશ અનાિદ છે ને તેની ઉ�પિ�-િવનાશ નથી અને જ ેઆકાશની
ઉ�પિ� અને િવનાશ ક�ો છે તે આકાશ તો તમોગુણનું કાય� છે અને અંધકાર�પ છે તેની લીનતા થાય છે પણ સવ�નો
આધાર એવો જ ેિચદાકાશ તેની તો લીનતા થતી નથી, એવી રીતે તમારા ��નો ઉ�ર કય�; હવે તેમાં કોઈને શંકા રહી
હોય તો પૂછો.” પછી તે વેદાંતી �ા�ણ તથા સવ� હિરજન બો�યા જ,ે “હવે કોઈને લેશમા� સંશય નથી.”

4. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.16)

પછી ભગવદાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! જવેી ભગવાનની બીક પાસે બેઠા હોઈયે ને રહે છે તેવી ને તેવી
બીક છેટે જઈએ તો પણ રહે; તે કેમ સમ�એ તો રહે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જવેી પાસે ભગવાનની
મયા�દા રહે છે તેવી છેટે �ય તો પણ રહે; જો ભગવાનનું પૂ�ં માહા��ય સમજ ેતો. તે માહા��ય એમ સમજવું જ,ે
‘અ�રાતીત એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેની ઈ�છાએ કરીને અનંત કોિટ ��ાંડની ઉ�પિ� થાય છે અને તે ��ાંડને
પોતાની શિ�એ કરીને ધરી ર�ા છે. અને તે ભગવાન �યિતરકે થકા સવ�માં અ�વયપણે ર�ા છે અને અ�વય થકા
પણ �યિતરકે છે. અને તે ભગવાન જવેા ��ય� �માણ છે તેવા ને તેવા અણુ અણુ ��યે અંતયા�મી�પે િવરાજમાન છે
અને તે ભગવાનના ડોલા�યા િવના એક તૃણ પણ ડોલવાને સમથ� નથી અને અનંત કોિટ ��ાંડને િવષે જ ેઉ�પિ�,
િ�થિત, �લય થાય છે અને તેને િવષે સુખ, દુઃખનો �વોને સંબંધ થાય છે, તે સવ� પુ�ષો�મ ભગવાનના હાથમાં છે,
જટેલું ભગવાન કર ેતેટલું જ થાય છે. એવા જ ેભગવાન તે �વોના ક�યાણને અથ� પૃ�વી ઉપર પધાર ેછે, �યાર ેપોતે ઘોડે
ચડીને ચાલે �યાર ેઘોડો ભગવાનને ઉપાડી ચાલે છે, પણ એ તો ઘોડાના આધાર છે. અને પૃ�વી ઉપર બેઠા હોય �યારે
એમ જણાય જ,ે પૃ�વી ભગવાનને ધરી રહી છે, પણ એ તો �થાવર જંગમ સિહત સમ� પૃ�વીને ધરી ર�ા છે. અને
�ાર ેરાિ� હોય �યાર ેચં�મા કે દીવો કે મશાલ તેને અજવાળે કરીને ભગવાનનું દશ�ન થાય; અને િદવસે સૂય�ને
અજવાળે કરીને દશ�ન થાય, પણ એ ભગવાન તો સૂય�, ચં�મા, અિ�� એ સવ�ને �કાશના દાતા છે. એવી અદ્ ભૂત
સામથ� છે, તો પણ �વોના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા થઈને મને દશ�ન આપે છે.’ એવી રીતે માહા��ય સમજ ેતો
જવેી પાસે ર�ે મયા�દા રહે છે, તેવી ને તેવી છેટે �ય તો પણ રહે.”

5. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.19)
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પછી નારાયણાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે ‘�થૂળ, સૂ�મ અને કારણ એ �ણ દેહને િવષે �વ અ�વયપણે કેમ છે ને
�યિતરકેપણે કેમ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ેદેહને િવષે સુખ દુઃખનો યોગ થાય છે �યાર ેતે સુખ
દુઃખને �વ પોતાને િવષે માને �યાર ેતે �વ અ�વયપણે છે અને �ાર ે�ણે દેહના સુખ દુઃખથી પોતાને �યારો સમજે
�યાર ેએ �વ �યિતરકે છે.”

6. સારંગપુર ૫ ( para.3)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�વ અ�વયપણે કેમ છે ને �યિતરકેપણે કેમ છે ? અને ઈ�ર
અ�વયપણે કેમ છે ને �યિતરકેપણે કેમ છે ? અને અ�ર�� અ�વયપણે કેમ છે ને �યિતરકેપણે કેમ છે ? અને
પુ�ષો�મ ભગવાનને અ�વયપણે કેમ �ણવા ને �યિતરકેપણે કેમ �ણવા?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ�મ
મરણનું ભો�ા એવું જ ે�વનું �વ�પ તે અ�વય �ણવું; અને અછે�, અભે�, અિવનાશી એવું જ ે�વનું �વ�પ તે
�યિતરકે �ણવું અને િવરાટ, સૂ�ા�ા અને અ�યાકૃત એ �ણ શરીરમાં એકરસપણે વત�, એ ઈ�રનું અ�વય �વ�પ
�ણવું; અને િપંડ ��ાંડથી પર સિ�ચદાનંદપણે કરીને જ ેિન�પણ કયુ� છે તે ઈ�રનું �યિતરકે �વ�પ �ણવું. અને
�કૃિતપુ�ષ તથા સૂય� ચં�ાિદક સવ� દેવતા તેનું જ ે�ેરક તે અ�રનું અ�વય �વ�પ �ણવું; અને જ ે�વ�પને િવષે પુ�ષ
�કૃિત આ�ે કાંઈ ઉપાિધ રહેતી નથી, એક પુ�ષો�મ ભગવાન જ રહે છે, એ અ�રનું �યિતરકે �વ�પ છે, અને બ�
�વ તથા મુ� �વ એ બેના �દયમાં સા�ી�પ થકા ર�ા છે અને બ�પણું ને મુ�પણું જનેે અડતું નથી, તેમ જ
ઈ�રના ને અ�રના �દયમાં સા�ી�પે ર�ા છે અને તે તે ઉપાિધ થકી રિહત છે. એ પુ�ષો�મનું અ�વય �વ�પ છે;
અને �વ, ઈ�ર ને અ�ર તે થકી પર જ ેઅ�રાતીત �વ�પ એ પુ�ષો�મનું �યિતરકે �વ�પ �ણવું, એવી રીતે
અ�વય �યિતરકેપણું છે.”

7. ગઢડા મ�ય ૬૪ ( para.3)

પછી પુ�ષો�મ ભ�ે �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાન �વના ક�યાણને અથ� આ જગતને સજૃ ેછે, તે િવ� ન ર�યું હોય ને
માયાના ઉદરમાં �વ હોય તેનું ભગવાન ક�યાણ કર ેતો શું ન થાય ? જ ેઆટલો િવ� સજૃવાનો ભગવાન દાખડો કરે
છે ? એ �� છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન �ીકૃ�ણપુ�ષો�મ છે, તે તો રા�િધરાજ છે અને
અખંડમૂિત� છે અને પોતાનું અ�રધામ�પી જ ેતખત તેને િવષે સદા િવરાજમાન છે. અને તે અ�રધામને આિ�ત
અનંતકોિટ ��ાંડ ર�ા છે. તે જમે કોઈક મોટો ચ�વત� રા� હોય ને તેને અસં�ય ગામડાં હોય, તેમાંથી એક-બે ગામ
ઉ�ડ થયા હોય અથવા વ�યાં હોય પણ તે તો તે રા�ની ગણતીમાં પણ ન હોય; તેમ �ીકૃ�ણભગવાન તે અનંતકોિટ
��ાંડના પિત છે, તે ��ાંડોનો કાંઈ એક સામટો �લય થતો નથી અને તેમાંથી એકાદા ��ાંડનો �લય થાય તે તો
ભગવાનની ગણતીમાં પણ નથી. અને તે �ીકૃ�ણભગવાનનો દેવકી� થકી જ ેજ�મ તે તો કથન મા� છે અને એ
�ીકૃ�ણ તો સદા અજ�મા છે. અને તે �ીકૃ�ણભગવાનનું જ ેઅ�રધામ છે, તે �યિતરકેપણે તો �કૃિત પુ�ષ થકી પર છે
અને અ�વયપણે કરીને તો સવ� ઠેકાણે છે. જમે આકાશ છે તે અ�વયપણે કરીને તો સવ�� છે અને �યિતરકેપણે તો ચાર
ભૂત થકી પર છે, તેમ જ �ીકૃ�ણભગવાનનું અ�રધામ છે. અને તે ધામને િવષે ભગવાન અખંડ િવરાજમાન રહે છે. અને
તે ધામમાં ર�ા થકા અનંતકોિટ જ ે��ાંડ છે તેને િવષે �ાં જનેે જમે દશ�ન દેવું ઘટે �યાં તેને તેમ દશ�ન દે છે અને જે
સાથે બોલવું ઘટે તે સાથે બોલે છે અને જનેો �પશ� કરવો ઘટે તેનો �પશ� કર ેછે. જમે કોઈક િસ�પુ�ષ હોય તે એક
ઠેકાણે બેઠો થકો હ�રો ગાઉ દેખે ને હ�રો ગાઉની વાતા�ને સાંભળે, તેમ ભગવાન પોતાના અ�રધામમાં ર�ા થકા
અનંતકોિટ ��ાંડને િવષે �ાં જમે જણાવું ઘટે �યાં તેમ જણાય છે અને પોતે તો સદા પોતાના અ�રધામમાં જ છે.
અને એક ઠેકાણે ર�ા થકા જ ેઅનંત ઠેકાણે જણાય છે, તે તો પોતાની યોગકળા છે. જમે રાસમંડળને િવષે જટેલી
ગોપીઓ તેટલા જ પોતે થયા. માટે એક ઠેકાણે ર�ાં થકા જ ેઅનંત ઠેકાણે દેખાવું એ જ ભગવાનનું યોગકળાએ કરીને
�યાપકપણું છે; પણ આકાશની પેઠે અ�પપણે કરીને �યાપક નથી. અને જ ેભગવાનની યોગમાયાએ કરી પચાસ કરોડ
યોજન જ ેપૃ�વીનું મંડળ છે, તે �લય કાળને િવષે પરમાણુ�પ થઈ �ય છે અને તે પૃ�વી પાછી સૃિ�કાળને િવષે
પરમાણુમાંથી પચાસ કરોડ યોજન થાય છે. અને ચોમાસું આવે છે �યાર ેગાજ-વીજ ને મેઘની ઘટા થઈ આવે છે. એ
આિદક સવ� આ�ય� તે ભગવાનની યોગમાયાએ કરીને થાય છે.

8. વરતાલ ૭ ( para.3)

પછી શોભારામ શા�ીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાનનું અ�વયપણું કેમ છે અને �યિતરકેપણું કેમ છે?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અ�વય �યિતરકેની વાતા� તો એમ છે જ,ે ભગવાન અધા�ક માયાને િવષે અ�વય થયા
છે ને અધા�ક પોતાના ધામને િવષે �યિતરકે ર�ા છે, એમ નથી. એ તો ભગવાનનું �વ�પ જ એવું છે જ,ે માયામાં
અ�વય થયા થકા પણ �યિતરકે જ છે, પણ ભગવાનને એમ બીક નથી જ,ે ‘રખે હંુ માયામાં �ઉં ને અશુ� થઈ �ઉં !’
ભગવાન તો માયાને િવષે આવે �યાર ેમાયા પણ અ�રધામ�પ થઈ �ય છે અને ચોિવશ ત�વને િવષે આવે તો
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ચોિવશ ત�વ પણ ���પ થઇ �ય છે. તે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે ‘धा�ा �ेन सदा िनर�कुहकं स�ं परं धीमिह
।।’ ઇ�યાિદક અનંત વચને કરીને ભગવાનના �વ�પનું �િતપાદન કયુ� છે. અને જમે વૃ�નું બીજ હોય તેમાં પણ
આકાશ છે. પછી એ બીજમાંથી વૃ� થયું �યાર ેતે વૃ�નાં ડાળ, પાનડાં, ફૂલ, ફળ એ સવ�ને િવષે આકાશ અ�વય થયો,
પણ �ાર ેવૃ�ને કાપે �યાર ેવૃ� કપાય તે ભેળો આકાશ કપાય નિહ, અને વૃ�ને બાળે �યાર ેઆકાશ બળે નિહ. તેમ
ભગવાન પણ માયા ને માયાનું કાય� તેને િવષે અ�વય થયા થકા પણ આકાશની પેઠે �યિતરકે જ છે, એમ ભગવાનના
�વ�પનું અ�વય �યિતરકેપણું છે.”

(કુલ: 29)


