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અ�યા�
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "અ�યા�" 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. લોયા ૧૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ કૃપા કરીને બો�યા જ,ે “આ �વ છે તે અ�યા�, અિધભૂત અને અિધદેવપણે કરીને સવ� દેહમાં
નખ-િશખા પય��ત �યાપીને ર�ો છે અને દેવતા ને ઇિ��યો�પે કરીને �વનું ભો�ાપણું છે, પણ દેવતા-ઇિ��યોથી
પૃથ�પણે ભો�ા નથી.”

3. ગઢડા મ�ય ૧૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ીમદ્ ભાગવતમાં સાકાર ��નું �િતપાદન છે, પણ જ ેવાંચનારા હોય તેને જો
પરમે�રની ભિ� ન હોય તો ભગવાનનું �વ�પ �ીમદ્ ભાગવતમાંથી પણ િનરાકાર સમ�ય છે અને િ�તીય �કંધમાં
�ાં આ�યનું �પ કયુ� છે, �યાં પણ ભગવાનનું �વ�પ ભિ�હીન હોય તેને િનરાકાર સમ�ય છે, પણ ભગવાનનું
�વ�પ િનરાકાર નથી. કાં જ,ે ભગવાન થકી જ સવ� �થાવર-જંગમ સૃિ� થાય છે, તે જો ભગવાન િનરાકાર હોય તો તે
થકી સાકાર સૃિ� કેમ થાય ? જમે આકાશ િનરાકાર છે, તો તે થકી જવેા પૃ�વી થકી ઘટાિદક આકાર થાય છે તેવા થતા
નથી, તેમ ��ાિદક જ ેસૃિ� તે સાકાર છે, તો તેના કરનારા જ ેપરમે�ર તે પણ સાકાર જ છે. અને ભાગવતમાં ‘
અ�યા�, અિધભૂત અને અિધદેવ; એ �ણનો જ ેઆધાર છે, તે ભગવાનનું �વ�પ છે,’ એમ ક�ું છે. તેની વાત કરીએ
તે સાંભળો, અ�યા� જ ેિવરાટપુ�ષના ઇિ��યો અને અિધભૂત જ ેતેના પંચ મહાભૂત અને અિધદેવ જ ેિવરાટના
ઇિ��યોના દેવતા; એ સવ� િવરાટને િવષે આ�યા, તો પણ િવરાટ ઉભો ન થયો. પછી વાસુદેવ ભગવાને પુ�ષ�પે થઇને
�ાર ેિવરાટપુ�ષને િવષે �વેશ કય� �યાર ેિવરાટપુ�ષ ઊભા થયા. તે ભગવાન િવરાટપુ�ષના જ ેઅ�યા�, અિધભૂત
અને અિધદેવ; તેને િવષે તદા�કપણે કરીને વત� છે અને �વ�પે તો િવરાટ થકી �યારા છે. અને તેને જ આ�ય કરવા
યો�ય �વ�પ ક�ું છે. અને જમે અિ�� છે તે �કાશ�વ�પે તો અ�પ છે ને અિ�� પોતે તો મૂિત�માન છે, તે �ારે
અિ��ને અ�ણ� થયું હતું �યાર ેમૂિત�માન અિ�� �ીકૃ�ણ ભગવાન ને અજુ�ન પાસે આ�યો હતો. પછી �ાર ેઇ��નું
ખાંડવ વન બાળવા ગયો, �યાર ેતજે અિ�� �વાળા�પ થઇને સમ� વનમાં �યા�યો. તેમ જ પુ�ષો�મ ભગવાન છે તે
���પ જ ેપોતાની અંતયા�મી શિ� તેણે કરીને સવ�ને િવષે �યાપક છે, ને મૂિત�માન થકા સવ�થી જુદા છે. અને �� છે
તે તો પુ�ષો�મ ભગવાનની િકરણ છે અને પોતે ભગવાન તો સદા સાકાર મૂિત� જ છે. માટે જનેે ક�યાણને ઇ�છવું તેને
તો ભગવાનને મૂિત�માન સમ�ને તેનો આ�ય �ઢ રાખવો અને વાત પણ એવી રીતે કરવી જ,ે ‘કોઈને ભગવાનનો
આ�ય હોય તે ટળે નિહ.’ અને જમે �ીના ઉદરમાં ગભ� હોય પછી તેમાંથી પુ��પ ફળ ઉદય થાય છે, તેમ જનેે
ભગવાનના �વ�પનો િન�ય�પ ગભ� હોય તેને ભગવાનનું જ ેઅ�રધામ તે �પ ફળની �ાિ� થાય છે. માટે એવો
ઉપાય કરવો, જણેે કરીને એ ગભ�ને િવ�ન ન થાય. અને બી�ને પણ એવી વાત કરવી, જણેે કરીને ભગવાનના
િન�ય�પ ગભ�નો પાત ન થાય.

(કુલ: 6)
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