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િ�થત��
(વચનામૃત ૧ થી ૨૬૨ માં "િ�થત��" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)
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1. ગઢડા મ�ય ૧૭ ( para.4)

પછી દીનાનાથ ભ�ે પૂ�ું જ,ે “જનેે ભગવાનની મૂિત�નું �યાન કરવું હોય તેને ભગવાનનું �વ�પ ત�વે સિહત સમજવું કે
ત�વે રિહત સમજવું ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનના �વ�પને જ ેત�વે સિહત સમજ ેછે, તે પણ પાપી
છે અને જ ેત�વે રિહત ભગવાનના �વ�પને સમજ ેછે, તે પણ પાપી છે. ભગવાનના �વ�પમાં તો ભગવાનના ભ�
હોય તેને ત�વ છે કે નથી, એવું ચૂંથણું કરવું ગમે જ નિહ. ભ� હોય તે તો એમ �ણે જ,ે ‘ભગવાન તે ભગવાન, એને
િવષે ભાગ-�યાગ કયા�નો માગ નથી. એ ભગવાન તો અનંત ��ાંડના આ�ા છે.’ અને જનેે ભગવાનના �વ�પમાં
કોઈ રીતનું ઉ�થાન નથી તેને િનિવ�ક�પ િ�થિતવાળો �ણવો અને જનેે એવી એક મિત હોય તેને િ�થત�� �ણવો.
અને જ ેપુ�ષને ભગવાનને િવષે એવી �ઢ મિત છે, તેને ભગવાન સવ� પાપ થકી મૂકાવે છે. તે ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં
અજુ�ન ��યે ક�ું છે જ,ે

2. ગઢડા મ�ય ૧૭ ( para.8)

અને પુ�ષો�મ ભગવાન છે, તે સવ� �ે��ના �ે�� છે, તો પણ િનિવ�કાર છે અને માયા આિદક જ ેિવકારવાન પદાથ�
તેનો િવકાર પુ�ષો�મ ભગવાનને અડતો નથી અને જ ેઆ�િન� પુ�ષ છે, તેને પણ �થૂળ, સૂ�મ અને કારણના
િવકાર નથી અડતા, તો પુ�ષો�મ ભગવાનને ન અડે એમાં શું કહેવું ? ભગવાન તો િનિવ�કારી ને િનલ�પ જ છે. એવી
રીતે જ ેભગવાનના �વ�પને સમજ ેતે ભગવાનનો ભ� િ�થત�� �ણવો. જમે પોતાના આ�ાને િવષે જનેે િ�થિત
હોય તે પણ િ�થત�� કહેવાય છે, તેમ જનેે ભગવાનના �વ�પને િવષે કોઈ �તનો ઘાટ ન હોય અને જમે ભગવાનનું
સમથ�પણું હોય ને તેનું ગાન કર,ે તેમ જ અસમથ�પણું હોય તેનું પણ ગાન કર ેઅને જમે ભગવાનનું યો�ય ચિર� હોય તેનું
ગાન કર,ે તેમ જ જ ેઅયો�ય જવેું ચિર� જણાતું હોય તેનું પણ ગાન કર,ે પણ ભગવાનના ચિર� િવષે યો�ય-અયો�ય
એવો ઘાટ ઘડે નિહ, એવો જ ેભગવાનનો ભ� હોય તેને પુ�ષો�મના �વ�પને િવષે િ�થત�� �ણવો. અને જનેે
એવી પુ�ષો�મના �વ�પને િવષે �ઢ િન�ા થઈ તેને એથી ઉપરાંત બીજંુ કાંઈ સમજવાનું ર�ું નથી.”

(કુલ: 4)
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