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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૬૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “પુ�ષો�મ એવા જ ેભગવાન, તેનું શરીર આ�ા તથા અ�ર છે; એમ
�ુિતએ ક�ું છે. તે આ�ા અને અ�ર તે તો િવકાર ેરિહત છે ને તે આ�ા ને અ�રને િવષે કાંઈ હેય ઉપાિધ નથી. અને
જમે ભગવાન માયા થકી પર છે તેમ આ�ા ને અ�ર પણ માયા થકી પર છે, એવા જ ેઆ�ા ને અ�ર તે કેવી રીતે
ભગવાનનું શરીર કહેવાય છે? અને �વનું શરીર તો �વ થકી અ�યંત િવલ�ણ છે. ને િવકારવાન છે અને દેહી જ ે�વ
તે તો િનિવ�કારી છે, માટે દેહ અને દેહીને તો અ�યંત િવલ�ણપણું છે તેમ પુ�ષો�મને અને પુ�ષો�મના શરીર જે
આ�ા ને અ�ર; તેને િવષે અ�યંત િવલ�ણપણું જોઈએ, તે કહો કેમ િવલ�ણપણું છે ?” પછી સવ� મુિનએ જનેી જવેી
બુિ� તેણે તેવો ઉ�ર કય� પણ યથાથ� ઉ�ર કોઈથી થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો, અમે એનો ઉ�ર
કરીએ જ,ે આ�ા અને અ�ર એ બેને જ ેપુ�ષો�મ ભગવાનનું શરીરપણું તે તો �યા�યપણું, આધીનપણું અને
અસમથ�પણું તેણે કરીને છે. કેવી રીતે ? તો ભગવાન જ ેતે પોતાની અંતયા�મી શિ�એ કરીને આ�ા ને અ�ર તેને િવષે
�યાપક છે ને એ બેય તો �યા�ય છે, અને ભગવાન જ ેતે �વતં� છે ને આ�ા ને અ�ર તે તો ભગવાનને આધીન છે,
પરતં� છે અને ભગવાન જ ેતે અિતસમથ� છે, ને આ�ા ને અ�ર તે તો ભગવાનની આગળ અિત અસમથ� છે. એવી
રીતે ભગવાન જ ેતે એ બેયના શરીરી છે અને એ બેય જ ેતે ભગવાનનું શરીર છે. અને શરીરી એવા જ ેપુ�ષો�મ
ભગવાન, તે તો સદાય િદ�ય મૂિત�માન છે. અને એવા જ ેએ ભગવાન તે જ ેતે �યાપક ને ��ા એવા જ ેસવ� આ�ા અને
તે આ�ાને �યા�ય અને આ�ાને ��ય એવા જ ેદેહ; એ સવ�માં પોતાની અંતયા�મી શિ�એ કરીને આ�ાપણે ર�ા છે.
અને એવી રીતે સવ�ના આ�ા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે �ાર ે�પવાન એવું જ ે��ય તેના આ�ાપણે કરીને શા�ને
િવષે ક�ા હોય �યાર ેતે પુ�ષો�મને ��ય�પે કરીને �િતપાદન કયા� હોય; અને �ાર ેએ ��ાના આ�ાપણે કરીને
�િતપાદન કયા� હોય �યાર ેએ પુ�ષો�મને અ�પપણે કરીને શા�માં ક�ા હોય છે, અને વ�તુતાએ તો �પવાન જે
��ય અને અ�પ જ ેઆ�ા એ બેય થકી પુ�ષો�મ ભગવાન �યારા છે ને સદા મૂિત�માન છે ને �ાકૃત આકાર ેરિહત છે.
અને મૂિત�માન થકા પણ ��ા ને ��ય એ બેયના ��ા છે. અને એ આ�ા ને અ�ર એ સવ�ના �ેરક છે ને �વતં� છે ને
િનયંતા છે ને સકળ ઐ�ય� સંપ� છે, ને પર થકી પર એવું જ ેઅ�ર તે થકી પણ પર છે. એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે
�વના ક�યાણને અથ� કૃપાએ કરીને પૃ�વીને િવષે મનુ�ય જવેા જણાય છે, તેને જ ેઆવી રીતે સદા િદ�ય મૂિત�માન
�ણીને ઉપાસના-ભિ� કર ેછે, તે તો એ ભગવાનના સાધ�ય�પણાને પામે છે. અને અનંત ઐ�ય�ને પામે છે અને
��ભાવને પા�યો જ ેપોતાનો આ�ા, તેણે કરીને �ેમે સિહત િનરંતર પરમ આદર થકી પુ�ષો�મ ભગવાનની સેવાને
િવષે વત� છે. અને જ ેએ ભગવાનને િનરાકાર �ણીને �યાન-ઉપાસના કર ેછે તે તો �� સુષુિ�ને િવષે લીન થાય છે. તે
પાછો કોઈ િદવસ નીસરતો નથી અને ભગવાન થકી કોઈ ઐ�ય�ને પણ પામતો નથી. અને આ જ ેવાતા� તે અમે ��ય�
દેખીને કહી છે, માટે એમાં કાંઈ સંશય નથી અને આ વાતા� તો જનેે એ ભગવાનના �વ�પમાં સદા િદ�ય સાકારપણે
ઉપાસનાની �ઢ િન�ા થઈ હોય તે થકી જ પમાય છે પણ બી� થકી તો પમાતી જ નથી. માટે આ વાતા�ને અિત�ઢ
કરીને રાખ�ો.”

2. સારંગપુર ૧૦ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગોલોક, વૈકંુઠ, �ેત�ીપ, ��પુર એ સવ� જ ેભગવાનનાં ધામ તેને બા��િ�એ કરીને
જોઈએ તો ઘણા છેટે છે અને આ��િ�એ કરીને જોઈએ તો એક અણુ જટેલું પણ છેટંુ નથી. માટે બા��િ�વાળાની
સમજણ છે તે િમ�યા છે અને આ��િ�વાળાની સમજણ છે તે સ�ય છે. અને જ ેસાધુ એમ સમજતો હોય જ,ે ‘મારા
ચૈત�યને િવષે ભગવાન સદાય િવરાજમાન છે, તે જમે દેહમાં �વ હોય તેમ મારા �વને િવષે ભગવાન ર�ા છે અને
મારો �વ છે તે તો શરીર છે અને ભગવાન તો મારા �વના શરીરી છે’ અને પોતાના �વા�ાને �થૂળ, સૂ�મ અને
કારણ એ �ણ શરીર થકી પૃથક્ માને અને તેને િવષે અખંડ ભગવાન િવરાજમાન છે એમ સમજ,ે તો તે સંત થકી
ભગવાન તથા ભગવાનનાં ધામ તે અણુમા� છેટે નથી. અને એવી રીતનો જ ેસંત હોય તે તો જવેો �ેત�ીપમાં મુ� છે
તે સરખો છે. અને એવા સંતનું દશ�ન થયું �યાર ેએમ �ણવું જ,ે ‘મને સા�ા�કાર ભગવાનનું દશ�ન થયું.’ ને એવી
સમજણવાળો જ ેસંત તે તો કૃતાથ� છે અને જનેે આવી સમજણ તો આવી શકે નિહ, ને જો તે સંતના સમાગમમાં પ�યો
રહે ને તે સંત િન�ય પાંચ ખાસડાં માર ેતો પણ તે અપમાનનું સહન કર ેને સંતનો સમાગમ મૂકી શકે નિહ, જમે
અફીણનો બંધાણી હોય તે તેને મૂકી શકતો નથી, તેમ એ પણ કોઈ રીતે સંતનો સમાગમ ત� શકે નિહ, તો જવેા �થમ
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સંત ક�ા તે સરખો એને પણ �ણવો અને જવેી �ાિ� તે સંતને થાય છે તેવી જ જ ેસંત સમાગમમાં પ�યો રહે છે તેને
પણ થાય છે.”

3. લોયા ૭ ( para.4)

‘अ�ः�िव�ः शा�ा जनानां सवा��ा’ ‘य�ा�रं शरीरं,’ एष सव� भूता�रा�ाऽपहतपा�ा िद�ो देव एको नारायणः’
‘य�ा�ा शरीरं य आ�ानम�रो यमयित स त आ�ा�या��मृतः,’ ‘य� पृिथवी शरीरं यः पृिथवीम�रो यमय�ेष स त
आ�ा�या��मृतः’ ઈ�યાિદક �ુિતયો છે તથા અ�મય �� ક�ો છે, મનોમય �� ક�ો છે, િવ�ાનમય �� ક�ો છે,
આનંદમય �� ક�ો છે, ઈ�યાિદક ઘણીક �કારની ��િવ�ા કહી છે. તેનું શું તા�પય� છે ? જ,ે ભગવાન સવ�ના કારણ
છે ને સવ�ના આધાર છે. માટે એ સવ�ને �� ક�ા છે પણ એ સવ� શરીર છે અને એ સવ�ના શરીરી, તે ભગવાન �ીકૃ�ણ
��ય� પુ�ષો�મ છે. તે ભગવાનને િવષે એ જડ-ચૈત�ય�પ જ ેબે �કૃિત તે સંકોચ-િવકાસ અવ�થાએ કરીને પોતાના
કાય� સિહત સુખે કરીને રહી છે અને એ સવ�ને િવષે ભગવાન જ ેતે અંતયા�મી�પે કારણપણે કરીને ર�ા છે અને તે જ
ભગવાન આ ��ય� �માણ છે. એવી રીતે મિહમાએ સિહત જ ેભગવાનને �ણે ને દેખે તેને પિરપૂણ� �ાન કહીએ.”

(કુલ: 4)


