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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૪૪ ( para.4)

પછી ગામ વસોના િવ� વાલા �ુવ તેણે �� પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ! દેહ અને દેહના સંબંધીને િવષે અહંમમ�વપણાના
ઘાટ થાય છે તે કેમ ટળે?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો એ �વને િવપરીત ભાવના થઈ છે જ,ે ‘પોતાને
દેહથી પૃથક્ જ ે�વા�ા તે �પે નથી માનતો ને દેહ�પે માને છે.’ અને એ �વા�ાને િવષે દેહ તો કેવી રીતે વળ�યો
છે ? તો જમે કોઈક પુ�ષ હોય તેણે દર�ને ઘેર જઈને ડગલો િસવાડીને પહેય�, �યાર ેતે એમ માને જ,ે ‘દર� તે મારો
બાપ છે ને દરજણ તે મારી મા છે,’ એમ જ ેમાને તે મૂખ� કહેવાય. તેમ આ �વને આ દેહ�પ જ ેડગલો તે �ારકે તો
�ા�ણ ને �ા�ણી થકી ઉ�પ� થાય છે અને �ારકે તો નીચ �િતમાંથી ઉ�પ� થાય છે તથા ચોરાશી લાખ �િત
થકી દેહ ઉ�પ� થાય છે. તે દેહને િવષે પોતાપણું માને અને તે દેહના માબાપને પોતાનાં માબાપ માને તે મૂખ� કહેવાય
અને તેને પશુ જવેો �ણવો. અને ચોરાશી લાખ �તમાં જ ેપોતાની મા, બોન, દીકરીઓ અને �ીઓ છે તે પિત�તાનો
ધમ� એકે પાળતી નથી, માટે જ ેએવા સગપણને સાચું માને છે તેને અહંમમ�વના ઘાટ કેમ ટળશે ? અને આવી રીતની
સમજણ િવના જ�મભૂિમની જ ેદેશવાસના તે ટળવી ઘણી કઠણ છે. અને �ાં સુધી દેહને પોતાનું �પ માને છે �યાં
સુધી એની સવ� સમજણ વૃથા છે અને �ાં સુધી વણ�નું કે આ�મનું માન લઈને ફર ેછે �યાં સુધી એને િવષે સાધુપણું
આવતું નથી, માટે દેહ ને દેહના સંબંધીને િવષે અહંમમ�વનો �યાગ કરીને અને પોતાના આ�ાને ���પ માનીને
અને સવ� વાસનાનો �યાગ કરીને �વધમ�માં ર�ો થકો જ ેભગવાનને ભજ ેછે તે સાધુ કહેવાય છે. અને જનેે એવું
સાધુપણું આ�યું તેને ને પુ�ષો�મ ભગવાનને કાંઈ છેટંુ રહેતું નથી અને બીજંુ સવ� થાય પણ એવી સાધુતા આવવી તો
ઘણી કઠણ છે અને એવો સાધુ તો હંુ છંુ જ,ે ‘માર ેવણા��મનું લેશમા� માન નથી.’ એવી રીતે �ી�મહારાજ બો�યા તે
તો પોતાના ભ�ને િશ�ાને અથ� છે એમ �ણવું અને પોતે તો સા�ાત્ પુ�ષો�મનારાયણ છે.

2. ગઢડા �થમ ૬૯ ( para.2)

પછી �ીવાસુદેવનારાયણની સં�યા આરતી થઈ રહી તે પછી નારાયણ ધૂ�ય કરીને પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ધમ�
તે કેનું નામ છે ? એનો શા�ની રીતે કરીને ઉ�ર કરો અને જ ેિહંસક રા� હતા તે પણ શરણે આ�યો હોય તેને મારતા
નિહ અને મારવા પણ દેતા નિહ, માટે શરણે આ�યો જ ે�વ તેને માયા�નું જમે પાપ છે, તેમ બી�ને માયા�નું પાપ છે કે
નથી ?” પછી એનો ઉ�ર જમે જનેે ભા�યો તેમ તેણે કરવા માં�યો, પણ �ી�મહારાજ ેઆશંકા કરી એટલે કોઈથી
ઉ�ર થયો નિહ. પછી મુિન સવ� બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! અમે એ જ તમને �� પૂછીએ છીએ જ,ે ય�ાિદકને િવષે
પશુિહંસા સિહત ધમ� ક�ો છે. અને અિહંસા�પ પણ ધમ� ક�ો છે માટે એ જમે યથાથ� હોય તેમ કહો.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “િહંસાયુ� જ ેધમ� છે તે તો ધમ�, અથ� અને કામ પર છે, તે પણ િહંસાના સંકોચને અથ� ક�ો
છે. અને અિહંસામય જ ેધમ� છે તે મો�પરાયણ છે અને એ સાધુનો ધમ� છે. અને િહંસામય જ ેધમ� છે તે તો રાગ�ા� છે,
પણ ��યાણને અથ� નથી અને જ ેઅિહંસા�પ ધમ� છે તે તો કેવળ ક�યાણને અથ� છે, માટે ગૃહ�થ અથવા �યાગી એ
સવ�ને અિહંસા�પ જ ેધમ� તે જ ક�યાણને અથ� ક�ો છે. જમે રા� ઉપિરચરવસુ રા�માં હતા તો પણ અિહંસા ધમ�ને
િવષે ર�ા હતા, તે માટે સાધુને તો મન, કમ�, વચને કરીને કોઈનું ભૂંડંુ વાંચવું નિહ અને કોઈ વાતનો અહંકાર પણ
રાખવો નિહ અને સવ�ના દાસાનુદાસ થઈને રહેવું. અને �ોધે યુ� જ ે�કૃિત તે તો દુ�નો ધમ� છે અને શાંત �વભાવે
વત�વું તે જ સાધુનો ધમ� છે. અને કોઈ કહેશે જ,ે ‘હ�રો માણસને િનયમમાં વતા�વવાં હોય તેને કેમ સાધુતા �હણ કય�
ચાલે ?’ તો એનો ઉ�ર એ છે જ,ે રા� યુિધિ�રનું હ�રો ગાઉમાં રા� હતું તો પણ સાધુતા રાખી હતી અને ડારા
દેનારા તો ભીમસેન જવેા હ�રો હોય, તેય વારીએ તોય પણ તે કયા� િવનાનું રહેવાય નિહ; માટે તીખા
�વભાવવાળાની તો કાંઈ ખોટ નથી, એવા તો ઘણાય હોય પણ સાધુ થવું એજ ઘણું દુલ�ભ છે.”

3. ગઢડા મ�ય ૭ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય તેના મનમાં તો એમ હોય જ,ે
ભગવાનના ભજનમાં અંતરાય કર ેએવો એકે �વભાવ રાખવો નથી. તોય પણ અયો�ય �વભાવ રહી �ય; તેનું શું
કારણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે વૈરા�યની દુબ�ળતા હોય તેને ટા�યાની ��ા હોય તોય �વભાવ ટળે
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નિહ. જમે દિર�ી હોય તે ઘણા સારાં સારાં ભોજન ને સારાં સારાં વ�ને ઇ�છે પણ તે �ાંથી મળે ? તેમ વૈરા�યહીન
હોય તેના �દયમાં ઇ�છા તો હોય પણ સાધુતાના ગુણ આવવા ઘણા દુલ�ભ છે.”

(કુલ: 4)


