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અભયપદ
(વચનામૃત ૧ થી ૨૬૨ માં "અભયપદ" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૪૨ ( para.2)

અને તે સભાને િવષે કોઈક વેદાંતી �ા�ણો પણ આવીને બેઠા હતા તેને જોઈને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વેદાંત
શા�ને જ ેજ ેભણે છે તથા સાંભળે છે તે એમ કહે છે જ,ે ‘િવિધિનષેધ તો િમ�યા છે અને િવિધિનષેધે કરીને પમાય એવા
જ ે�વગ� ને નરક તે પણ િમ�યા છે, અને તેને પામનારો જ ેિશ�ય તે પણ િમ�યા છે અને ગુ� પણ િમ�યા છે; અને એક
�� જ સભર ભય� છે તે સ�ય છે.’ એવી રીતે જ ેકહે છે તે શું સમ�ને કહેતા હશે ? અને સવ� વેદાંતીના આચાય� જે
શંકરાચાય�, તેણે તો પોતાના િશ�યને દંડ-કમંડલું ધારણ કરા�યા અને એમ ક�ું જ,ે ‘ભગવદ્ ગીતા ને િવ�ણુસહ�
નામનો પાઠ કરવો તથા િવ�ણુનું પજૂન કરવું અને જનેે ઝાઝા ચોમાસાં થયા હોય તેનું થોડા ચોમાસાંવાળાએ વંદન
કરવું અને સારો પિવ� �ા�ણ હોય તેના ઘરની જ િભ�ા કરવી.’ એવી રીતે જ ેિવિધિનષેધનું �િતપાદન કયુ�, તે શું
એને યથાથ� �ાન નિહ હોય ? અને જ ેહમણાંના �ાની થયા તેમણે િવિધિનષેધને ખોટા કરી ના�યા, તે શું શંકરાચાય�
કરતા એ મોટા થયા ? માટે એ તો એમ જણાય છે જ,ે એ તો કેવળ મૂખા�ઈમાંથી બોલે છે અને િવિધિનષેધ શા�માં
ખોટા ક�ા છે તે તો એમ ક�ા છે, જમે કોઈ મોટંુ વહાણ હોય અને તે વહાણ મહાસમુ�ને િવષે એક વષ� સુધી ચા�યું
�ય છે તેને આગલો કાંઠો પણ દે�યામાં આવે નિહ અને પાછલો કાંઠો પણ દે�યામાં આવે નિહ અને તે બે કાંઠા ઉપર
જ ેમોટા મોટા પવ�ત તે પણ દે�યામાં આવે નિહ; તો ઝાડવાં તથા મનુ�ય તે તો �ાંથી દે�યામાં આવે ? અને �ાં દેખે
�યાં એકલું જળ જ દેખાય પણ જળ િવના બીજો કોઈ આકાર દે�યામાં આવે નિહ અને ઊંચું જુવે તો મોટી મોટી
સમુ�ની લહેયુ� ઉઠતી હોય. માટે ઊંચું પણ જળ જ જણાય, �યાર ેતે વહાણને િવષે બેઠા એવા જ ેપુ�ષ તે એમ કહે જ,ે
‘એકલું જળ જ છે બીજંુ કાંઈ નથી.’ એ ��ાંતનો િસ�ાંત એ છે જ,ે જનેે ���વ�પને િવષે િનિવ�ક�પ િ�થિત થઈ હોય
તે એમ બોલે જ,ે ‘એક �� જ છે અને તે િવના બીજંુ જ ે�વ, ઈ�ર અને માયા; એ આિદક સવ� તે િમ�યા છે.’ અને
તેના વચન શા�માં લખાણાં હોય તેને સાંભળીને પોતાને તો એવી િ�થિત ન થઈ હોય તો પણ િવિધિનષેધને ખોટા કહે
છે અને �ીની શુ�ૂષા કર ેને છોકરાની શુ�ૂષા કર ેઅને જટેલો સંસારનો �યવહાર હોય તે સવ�ને તો સાચો �ણીને
સાવધાન થઈને કર ેછે અને શા�ે �િતપાદન કયા� એવા જ ેિવિધિનષેધ તેને ખોટા કહે છે, એવા જ ેઆ જગતને િવષે
�ાનના કથનારા છે તેને તો મહાઅધમ �ણવા ને નાિ�તક �ણવા અને શંકરાચાય� તો �વના હૈયામાં નાિ�તકપણું
આવી �ય તેની બીકે કરીને ‘भज गोिव�ं भज गोिव�ं गोिव�ं भज मूढमते !’ એ આિદક ઘણાક િવ�ણુના �તો� કયા�
છે તથા િશવ� તથા ગણપિત તથા સૂય� એ આિદક જ ેઘણાક દેવતા તેના �તો� કયા� છે. જનેે સાંભળીને સવ� દેવતા
સ�ય ભાસે એવો આશય �ણીને શંકરાચાય� સવ� દેવતાના �તો� કયા� છે. અને આજના જ ે�ાની થયા તે તો સવ�ને
ખોટા કરી નાખે છે અને વળી એમ કહે છે જ,ે ‘�ાની તો ગમે તેવું પાપ કર ેતો પણ કાંઈ અડતું નથી.’ તે મૂખ�પણામાંથી
કહે છે અને જટેલા �યાગી પરમહંસ થયા તે સવ�ને િવષે જડભરત �ે� છે અને જટેલાં પુરાણમા� તથા વેદાંતના �ંથ તે
સવ�ને િવષે જડભરતની વાતા� લખાણી છે. એવા મોટા જ ેજડભરત તે પૂવ�જ�મમાં ઋષભદેવ ભગવાનના પુ� હતા અને
રા�નો �યાગ કરીને વનમાં ગયા હતા. તેને દયાએ કરીને પણ જો મૃગ સંગાથે �ીિત થઈ તો તેનો દોષ લા�યો ને
પોતાને મૃગનો જ�મ લેવો પ�યો અને મૃગના સરખા ચાર પગ ને ટંૂકી પૂછડી ને માથે નાની િશંગિડયો એવો આકાર
પોતાને �ા� થયો. અને પરમા�ા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન તેની સંગાથે �જની ગોપીઓએ કામબુિ�એ કરીને �ીિત કરી
તો પણ સવ� ભગવાનની માયાને તરી ગઈયો ને પોતે ગુણાતીત થઈને િનગુ�ણ એવું જ ેભગવાનનું અ�રધામ તેને
પાિમયો. તેનું કારણ એ છે જ,ે �ીકૃ�ણ ભગવાન પોતે સા�ાત્ પુ�ષો�મ ગુણાતીત િદ�યમૂિત� હતા, તો તે સંગાથે
ગોપીઓએ �ણે અ�ણે �ીિત કરી તો પણ તે ગોપીઓ ગુણાતીત થઈયો અને ભરત�એ દયાએ કરીને મૃગલામાં
�ીિત કરી તો પોતે મૃગલું થયા, માટે ગમે તેવા મોટા હોય તેનું પણ કુસંગે કરીને તો ભૂંડંુ જ થાય છે અને ગમે તેવો પાપી
�વ હોય ને તે જો સ�ય�વ�પ એવા જ ેભગવાન તેનો �સંગ કર ેતો પરમ પિવ� થઈને અભયપદને પામે. અને જો
�ીકૃ�ણ ભગવાન પોતે ગુણાતીત ન હોત તો એના ભ� જ ેગોપીઓ તે ગુણાતીતપણાને ન પામત અને જો ગુણાતીત
પદને પાિમયો તો �ીકૃ�ણ ભગવાન ગુણાતીત કૈવ�ય િદ�યમૂિત� જ છે અને વેદાંતી કહે છે જ,ે ‘સવ�� �� સભર ભય�
છે’ �યાર ેજમે ગોપીઓેએ �ીકૃ�ણ ભગવાનને િવષે �ીિત કરી તેમ જ સવ� �ીઓે પોતપોતાના ધણીને િવષે �ીિત કર ેછે
તથા સવ� પુ�ષ પોતાની �ીઓેને િવષે �ીિત કર ેછે તો પણ તેમને ગોપીઓેના જવેી �ાિ� થતી નથી. તેમને તો ઘોર
નરકની �ાિ� થાય છે, માટે જ ેિવિધિનષેધ છે તે સાચા છે પણ ખોટા નથી અને જ ેએ િવિધિનષેધને ખોટા કર ેછે તે તો
નારકી થાય છે.” એમ વાતા� કરીને �ી�મહારાજ ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેપધાયા�.

2. ગઢડા મ�ય ૩ ( para.3)
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પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર તો એ છે જ,ે જમે પોતાની માતા હોય અથવા બેન હોય તથા દીકરી હોય
તે ઘણી �પવાન હોય તો પણ તેને દેખીને મનને િવષે િવકાર થતો નથી, તેમ જ તેની સાથે બોલે છે, �પશ� કર ેછે તો
પણ મનને િવષે લેશમા� િવકાર થતો નથી; એવી રીતે ભગવાનના ભ� જ ેબાઈઓ હોય તેને િવષે મા, બેન ને દીકરી
તેની બુિ� રહે તો કોઈ રીતે િવકાર થાય નિહ અને રિસકમાગ� કરીને ભગવાનને ભ�ને અભયપદને પામે. અને �ારે
એમ ન સમજ ેઅને કોઈ મોટા ભગવાનનાં ભ� બાઈઓ હોય તેને દેખીને અવળું સમજ,ે �યાર ેએને મોટો દોષ લાગે.
અને જ ેઅ�ય �ીને દેખવે કરીને દોષ લા�યો હોય તે તો ભગવાનના ભ�ને દશ�ને કરીને ટળે છે. અને ભગવાનના
ભ�ને જોઈને જ ેદોષ લા�યો હોય, તેને ટા�યાનો ઉપાય શા�માં ક�ો જ નથી. તેમ જ ભગવાનનો ભ� જ ેપુ�ષ
હોય, તેને દેખીને જ ે�ી અવળું સમજ ેતેને પણ એ પાપ થકી કોઈ કાળે છુટાય નિહ. �યાં �ોક છે જ,ે

3. ગઢડા મ�ય ૧૭ ( para.7)

અને આ સંસારમાં પણ એવી રીત છે જ,ે જ ેથકી પોતાનો મોટો �વાથ� સરતો હોય તેનો બુિ�વાન હોય તે દોષ �હણ
કર ેનિહ. જમે �ી હોય તે પોતાના �વાથ� સા� પિતનો દોષ �હણ કરતી નથી તથા બી� પણ ગૃહ�થો હોય તે પોતાના
ભાઈ, ભ�ી�, દીકરા ઈ�યાિદક જ ેસંબંધી તેને િવષે જો પોતાનો અિતશય �વાથ� હોય તો દોષનું �હણ નથી કરતા;
તેમ ભગવાન થકી જણેે મોટો �વાથ� ���ો હોય જ,ે ‘ભગવાન તો પાપ થકી ને અ�ાન થકી મૂકાવીને પોતાના ભ�ને
અભયપદ આપે છે,’ એવો મોટો �વાથ� ���ો હોય તો કોઈ રીતે ભગવાનનો અવગુણ આવે જ નિહ. જમે શુક�એ
રાસપંચા�યાયીનું વણ�ન કયુ�, �યાર ેરા� પરીિ�તને સંશય થયો જ,ે ‘ભગવાને પર�ીનો સંગ કેમ કય� ?’ પણ શુક�ને
લેશમા� સંશય થયો નિહ. અને જ ેગોપીઓ સંગે ભગવાને િવહાર કય�, તે ગોપીઓને પણ સંશય ન થયો જ,ે ‘ભગવાન
હોય તો આમ કેમ કર ે?’ એવો કોઈ રીતે સંશય થયો નિહ. અને �ાર ેભગવાન કુ��ને ઘેર ગયા �યાર ેઉ�વ�ને
ભેળા તેડી ગયા હતા, તો પણ ઉ�વ�ને કોઈ રીતે સંશય થયો નિહ. અને �ાર ેઉ�વ�ને �જમાં મોક�યા, �યારે
ગોપીઓની વાણી સાંભળીને પણ કોઈ રીતે સંશય ન થયો અને સામું ગોપીઓનું માહા��ય અિતશય સમ�ા. માટે
જનેે ભગવાનનો અચળ આ�ય થયો હોય ને તે અિતશય શા�વે�ા હોય અથવા ભોળો જ હોય પણ તેની મિત �મે
નિહ. અને ભગવાનના જ ે�ઢ ભ� હોય તેનું જ ેમાહા��ય તે પણ ભગવાનનો ભ� હોય તે જ �ણે; પછી શા�વે�ા
હોય અથવા ભોળો હોય પણ જનેી ભગવાનને િવષે �ઢ મિત હોય તે જ ભગવાનના ભ�નું માહા��ય �ણે અને �ઢ
મિતવાળા ભ� હોય તેને ઓળખે પણ ખરા. અને તે િવના જ ેજગતના િવમુખ �વ હોય તે તો પંિડત હોય અથવા
મૂખ� હોય પણ ભગવાનને િવષે �ઢ મિત પણ કરી શકે નિહ અને �ઢ મિતવાળા ભ� હોય તેને પણ ઓળખે નિહ અને
હિરજનનું માહા��ય પણ �ણે નિહ. માટે ભગવાનનો ભ� હોય તે જ ભગવાનના ભ�ને ઓળખે અને માહા��ય પણ
તે જ �ણે. જમે ઉ�વ�એ ગોપીઓનું અિતશય માહા��ય ���ું, તેમ ગોપીઓએ પણ ઉ�વ�નું માહા��ય ���ું.

4. ગઢડા મ�ય ૪૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “��ય� ભગવાનની જ ેમૂિત� ને બી� જ ેમાિયક આકાર; એ બેયને િવષે તો ઘણો ફેર
છે. પણ જ ેઅ�ાની છે ને અિતશય મૂખ� છે, તે તો ભગવાન અને માિયક આકારને સરખા �ણે છે; કેમ જ,ે માિયક
આકારના જ ેજોનારા છે ને માિયક આકારના જ ેિચંતવન કરનારા છે, તે તો અનંતકોિટ ક�પ સુધી નરકચોરાશીને િવષે
ભમે છે. અને જ ેભગવાનના �વ�પના દશ�ન કરનારા છે ને ભગવાનના �વ�પના િચંતવન કરનારા છે, તે તો કાળ, કમ�
ને માયા એ સવ�ના બંધન થકી છૂટીને અભયપદને પામે છે ને ભગવાનના પાષ�દ થાય છે. માટે અમાર ેતો ભગવાનની
કથા-કીત�ન કે વાતા� કે ભગવાનનું �યાન એમાંથી કોઈ કાળે મનની તૃિ� થતી જ નથી ને તમાર ેપણ સવ�ને એવી રીતે
કરવું.”

(કુલ: 4)


