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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ સ�સંગને િવષે પોતાના આ�યંિતક ક�યાણને ઈ�છતો એવો જ ેભ�જન તેને
એકલી આ�િન�ાએ કરીને જ પોતાનું આ�યંિતક ક�યાણ�પ કાય� સરતું નથી તથા એકલી �ીિત જ ે�ેમે સિહત નવ
�કારની ભિ� કરવી તેણે કરીને પણ તે કાય� સરતું નથી તથા એકલો જ ેવૈરા�ય તેણે કરીને પણ તે કાય� સરતું નથી
તથા એકલો જ ે�વધમ� તેણે કરીને પણ તે કાય� સરતું નથી; તે માટે એ આ�િન�ા આિદક જ ેચાર ેગુણ તે િસ� કરવા.
શા માટે ? તો એ ચાર ેગુણને એકબી�ની અપે�ા છે. હવે એ ચાર ેગુણને એકબી�ની અપે�ા છે તે કહીએ તે સાંભળો
જ,ે આ�િન�ા તો હોય પણ જો �ીહિરને િવષે �ીિત ન હોય તો તે �ીિતએ કરીને થઈ જ ે�ીહિરની �સ�તા તેણે
કરીને જ પામવા યો�ય એવું મોટંુ ઐ�ય� જ,ે ‘માયાના ગુણે કરીને પરાભવ ન પમાય’ એવું મોટંુ સામ�ય� તેને એ ભ�
નથી પામતો; અને �ીહિરને િવષે �ીિત હોય પણ જો આ�િન�ા ન હોય તો દેહાિભમાનને યોગે કરીને તે �ીિતની
િસિ� થાતી નથી. અને �ીહિરને િવષે �ીિત અને આ�િન�ા એ બેય હોય પણ જો �ઢ વૈરા�ય ન હોય તો માિયક
પંચિવષયને િવષે આસિ�એ કરીને તે �ીિત અને આ�િન�ા તેની િસિ� થાતી નથી, અને વૈરા�ય તો હોય તો પણ
જો �ીિત અને આ�િન�ા ન હોય તો �ીહિરના �વ�પ સંબંધી જ ેપરમાનંદ તેની �ાિ� થાતી નથી. અને �વધમ� તો
હોય તો પણ જો �ીિત, આ�િન�ા અને વૈરા�ય એ �ણ ન હોય તો ભૂલ�ક, ભુવલ�ક અને ��ાના ભુવન પય��ત જે
�વગ�લોક તે થકી બહાર ગિત થાતી નથી, કહેતાં ��ાંડને ભેદીને માયાના તમ થકી પર એવું જ ે�ીહિરનું અ�રધામ
તેની �ાિ� થાતી નથી; અને આ�િન�ા, �ીિત અને વૈરા�ય એ �ણ હોય તો પણ જો �વધમ� ન હોય તો એ �ણેની
િસિ� થાતી નથી, એવી રીતે આ�િન�ા આિદક જ ેચાર ગુણ તેમને એક-બી�ની અપે�ા છે. તે માટે ભગવાનના
એકાંિતક ભ�નો સમાગમ કરીને જ ેભ�ને એ ચાર ેગુણ અિતશય �ઢપણે વત� છે તે ભ�ને સવ� સાધન સંપૂણ� થયા
અને એને જ એકાંિતક ભ� �ણવો. તે માટે જ ેભ�ને ચાર ેગુણમાંથી જ ેગુણની �યૂનતા હોય તો ભગવાનના
એકાંિતક ભ�ની સેવા સમાગમે કરીને તે �યૂનતાને ટાળવી.

2. પંચાળા ૨ ( para.4)

અને એમ સમજવું જ,ે એ ભગવાન જવેા તો ભગવાન જ છે; ને બી� જ ે�કૃિતપુ�ષાિદક છે તે તો એના ભ� છે અને
એનું �યાન કર ેછે, માટે એ ભગવાન �પ છે. જમે કોઈ મોટા સંત હોય ને તે ભગવાનનું �યાન કરતા હોય ને તેને
ભગવાન �પ �ણે છે, તેમ એ �કૃિતપુ�ષાિદક પણ ભગવાન�પ છે અને એ સવ�થી પર જ ેપુ�ષો�મ �ીકૃ�ણ તે જ
વાસુદેવ, સંકષ�ણ, ��ુ��, અિન���પે થાય છે તથા રામકૃ�ણાિદક અવતારનું �હણ કર ેછે, તે �યાન કરવા યો�ય છે.’
એમ સમજ ેતો એ યોગમાગ� તે અિતશય િનિવ��ન છે ને �ે� છે. અને સાં�યવાળા છે તેમાં એ દોષ છે જ,ે એ
સાં�યવાળા હોય તે એમ કહે છે જ,ે ‘અંતઃકરણે કરીને તથા ઇિ��યે કરીને જ ેજ ે�હણ કયા�માં આવે છે તે સવ� િમ�યા
છે અને અનુભવે કરીને જ ે�હણ કયા�માં આવે છે તે સ�ય છે.’ એવી રીતે આકારમા�ને િમ�યા કર ેછે તે ભેળે �વના
ક�યાણને અથ� �કટ થયા જ ેભગવાન તેના �પને પણ િમ�યા કર ેછે તથા અિન��, ��ુ��, સંકષ�ણ, એમના �પને
પણ િમ�યા કર ેછે અને િનગુ�ણ એવા જ ેવાસુદેવ તેનું જ �હણ કર ેછે; એવો એ મોટો દોષ છે. માટે એ સાં�યવાળા
એમ સમજ ેતો ઠીક જ,ે સાં�ય િવચારનું �હણ કરીને �કૃિતપુ�ષથી જ ેજ ેઊપ�ું તેને િમ�યા કરીને પોતાના આ�ાને
સવ�થી પૃથક્ શુ� ���પ માનીને તે પછી �વના ક�યાણને અથ� �કટ થયા જ ેભગવાન તેના �પને સ�ય �ણીને
તેનું �યાન કરવું.’ એવી રીતે એ બે �કારના જ ેિવચાર છે તે કોઈક અમારા જવેા મોટા પાસેથી શીખે �યાર ેઆવડે, નિહ
તો શા�ને ભણે-સાંભળે પણ આવડે નિહ. અને છે તો એમ જ,ે �થમ સાં�યિવચાર ેકરીને જ ે���પ થયો હોય તેને
અથ� યોગનો ઉપદેશ છે; તે ક�ું છે જ,ે “��भूतः �स�ा�ा न शोचित न कां�ित । समः सव�षु भूतेषु म���ं लभते पराम्
।।” તથા “आ�ारामा� मुनयो िन��था अ�ु��मे । कुव��हैतुकी ंभ��िम�ंभूतगुणो ह�रः।।” “प�रिनि�तोऽिप नैगु��
उ�म�ोकलीलया । गृहीतचेता राजष� आ�ानं यदधीतवान्।।” એવી રીતે સાં�યવાળાને યોગની અપે�ા છે. કાં જ,ે એ
સાં�યવાળો િવચાર ેકરીને પોતાના આ�ાથી �યિતિર� જ ેજ ેકાંઈ પંચ ઇિ��યો ને ચાર અંતઃકરણે કરીને ભોગવવામાં
આવે એવા િવષયભોગ છે, તેને અિતશય તુ�છ �ણે છે; માટે એ કોઈ પદાથ�ને િવષે આ�ય� પામે નિહ તથા બંધાય
નિહ. અને એની પાસે કોઈ આવીને એમ કહે જ,ે આ પદાથ� તો બહુ જ �ડંુ છે.’ �યાર ેતેને એમ િવચાર ેજ,ે ‘ગમે તેવું
સા� હશે પણ ઇિ��યો-અંતઃકરણે કરીને �હણ કયા�માં આવે એવું હશે ને ઇિ��યો-અંતઃકરણના �હણમાં જ ેઆવે તે
તો અસ�ય છે નાશવંત છે.’ એવી એ સાં�યવાળાને �ઢ સમજણ રહે છે અને પોતાના આ�ાને શુ� �ણે છે. એવો જે
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સાં�યવાળો તેને યોગમાગ� કરીને ભગવાનની જ ેઉપાસના, �યાન, ભિ� તે કરવા; અને એમ ન કર ેતો એને િવષે અિત
�યૂનતા કહેવાય છે. એવી રીતે સાં�યશા� તથા યોગશા� તેનો જ ેસનાતન િસ�ાંત છે, તે અમે યથાથ� િવચારીને ક�ો
છે. અને જ ેઆધુિનક યોગવાળા ને સાં�યવાળા છે તેમણે તો એ બેય માગ�ને બગાડી નાં�યા છે. જ ેયોગવાળા છે તે
આકારનું �થાપન કરવા �ય છે, �યાર ેબી� �વના આકાર તથા ��ા, િવ�ણુ, િશવના આકાર તથા
રામકૃ�ણઆિદક અવતારના આકાર તે સવ�ને તુ�યપણે �ણે છે. અને સાં�યવાળા છે તે આકારનું ખંડન કર ેછે તે ભેળે
તીથ�, �ત, �િતમા, યમ, િનયમ, ��ચયા�િદક ધમ�, ��ા, િવ�ણુ, િશવ તથા રામકૃ�ણાિદક અવતાર; એ સવ�નું ખંડન
કર ેછે. માટે આધુિનક જ ેસાં�યવાળા ને યોગવાળા તે બેય માગ�ને મૂકીને કુમાગ� ચા�યા છે તે નારકી થાય છે.”

3. વરતાલ ૧૮ ( para.3)

અને સવ� જ ેઆચાય� થયા છે, તેમાં �યાસ� મોટા આચાય� છે ને તે �યાસ� જવેા તો શંકરાચાય� ન કહેવાય,
રામાન�ુચાય� ન કહેવાય, મ�વાચાય� ન કહેવાય, િન�બાક�  ન કહેવાય, િવ�ણુ�વામી ન કહેવાય, વ�લભાચાય� ન
કહેવાય; કેમ જ,ે એ આચાય� જો �યાસ�ના વચનને અનુસર ેતો એ આચાય�ના વચનનું લોકમાં �માણ થાય, નિહ તો
ન થાય. અને �યાસ�ને તો બી� કોઈની અપે�ા નથી. કેમ જ,ે �યાસ� તો વેદના આચાય� છે, ને પોતે ભગવાન છે.
માટે આપણે તો �યાસ�ના વચનને જ અનુસરવું. અને તે જ ે�યાસ� તેણે �વના ��યાણને અથ� વેદનો૨ િવભાગ
કય� ને સ�ર પુરાણ કયા� ને મહાભારત કયુ�, તો પણ તે �યાસ�ના મનમાં એમ થયું જ,ે ‘�વના ક�યાણનો ઉપાય જમે
છે તેમ યથાથ� ન કહેવાયો.’ ને તેણે કરીને પોતાના મનમાં સંતોષ ન થયો. તે પછી સમ� વેદ, પુરાણ, ઇિતહાસ,
પંચરા�, યોગશા�, સાં�યશા� તેનું સાર એવું જ ે�ીમદ્ ભાગવત પુરાણ તેને �યાસ� કરતા હવા. તે ભાગવતને િવષે
સવ� અવતાર કરતા �ીકૃ�ણ ભગવાનને જ અિધકપણે ક�ા છે ને સવ� અવતારના ધરનારા જ ેછે તે જ �વયં �ીકૃ�ણ
ભગવાન છે. અને એ �ીકૃ�ણ ભગવાને ઉ�વ ��યે ગુણિવભાગના અ�યાયમાં ક�ું છે જ,ે ‘હંુ િનગુ�ણ છંુ ને મારા
સંબંધને જ ેપામે છે તે પણ િનગુ�ણ થાય છે.’ માટે કામભાવ, �ષેભાવ, ભયભાવ, સંબંધભાવ, �નેહભાવ; એમાંથી જ ેજે
ભાવે કરીને એ �ીકૃ�ણ ભગવાનને જ ે�વ આશયા� તે િનગુ�ણ થઈ ગયા. માટે એ �ીકૃ�ણ ભગવાન તે િનગુ�ણ છે. એવી
રીતે �યાસ�એ �ીકૃ�ણ ભગવાનને ક�ા છે. અને તે �યાસ�એ એમ િસ�ાંત કય� છે જ,ે ‘સવ� અવતારના ધરતલ જે
પરમે�ર, તે જ �વયં �ીકૃ�ણ ભગવાન છે ને બી� જ ેઅવતાર તે એના છે.’ અને જો એ �ીકૃ�ણ ભગવાનને િનગુ�ણ
નિહ કહે ને શુ� સ�વા�ક કહેશે, તો તેને ભાગવતના પૂવા�પર સંબંધની ખબર જ નથી ને તેને િવષે મોટો બાધ
આવશે; કેમ જ,ે ગોપીઓએ �ીકૃ�ણને ભગવાન ન ���ા ને કામભાવે કરીને એ જ �ીકૃ�ણ ભગવાનને ભ�ા, તેણે
કરીને તે ગોપીઓ િનગુ�ણ થઈ ગઈ, �યાર ેતે �ીકૃ�ણ ભગવાનને શુ� સ�વા�ક કેમ કહેવાય ? માટે �ીકૃ�ણ ભગવાન
તો િનગુ�ણ જ છે. તથા �ીકૃ�ણ ભગવાને પોતે અજુ�ન ��યે ક�ું છે જ,ે

(કુલ: 5)


