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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. લોયા ૧૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “પૂવ� આચાય� થઈ ગયા છે તેને પૃથક્ પૃથક્ �િચ છે. તેમાં શંકર �વામીને
અ�તૈ �ાનાંશ �ધાન જણાય છે. તથા રામાનજુનો એમ મત છે જ,ે ‘�વ, માયા અને પુ�ષો�મ એ �ણે િન�ય છે ને
પુ�ષો�મ છે, તે �વ, માયાના િનયંતા છે ને સવ�ના કારણ છે ને પોતાના અ�રધામને િવષે સદા િદ�ય આકાર થકા
િવરાજમાન છે ને સવ� જ ેઅવતાર તે તેના છે. એવા જ ેપુ�ષો�મનારાયણ તેની ઉપાસના �વને કરવી.’ એવી રીતે
રામાનજુની સમજણ જણાય છે. તથા વ�લભાચાય�ને કેવળ ભિ� ઉપર િન�ા બહુ જણાય છે. અને એ સવ� આચાય�
પોતાના �ંથોમાં �સંગે કરીને બી� વાતા�ઓ લખી છે, પણ ગમે તેવી રીતે કરીને અંતે પોતાની �િચ ઉપર �ય. એમ
તેમના �ંથોને િવષે તેમનાં વચન છે તેણે કરીને તેમનો અિભ�ાય યથાથ� ���ામાં આવે છે. તેમ અમારી વાતા�
સાંભળીને તમને સવ�ને અમારી કેવી �િચ જણાય છે ? અને જમે સોય કેડે દોરો ચા�યો �ય છે ને વળી જમે માળાના
મણકાને િવષે દોરો સોસંરો છે, તેમ અમારી જ ેસવ� વાતા� તેમાં શો અિભ�ાય િનરંતર સોસંરો ચા�યો આવે છે ? તે જનેે
જમે જણાતો હોય તે તેમ કહો.” �યાર ેસવ� મોટેરા પરમહંસે જનેે જમે જણાયું તેણે તેમ ક�ું. પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�યો અમે અમારો અિભ�ાય તથા �િચ તે કહીએ. એક તો અમને એ ગમે છે જ,ે ઋષભદેવ ભગવાન વાસુદેવ
સંગાથે એકા�તાને પા�યા હતા, તો પણ �ાર ેિસિ�ઓ આવીને �ા� થઈઓ �યાર ેપોતે ભગવાન હતા, તો પણ
બી� �યાગીની િશ�ાને અથ� તે િસિ�ઓને �હણ ન કરતા હવા. તે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે ‘યોગી િસ� થયો
હોય ને પોતાનું મન વશ થયું હોય તો પણ તે મનનો િવ�ાસ ન કરવો.’ �યાં �ોક છે :- “न कुया��िह�िच��ं मनिस
�नव��थते । यि��ंभा��रा�ीण� च�� तप ऐ�रम् ।। िन�ं ददाित काम� िछ�ं तमनु येऽरयः। योिगनः कृतमै��
प�ुजा�येव पंु�ली ।।” એવી રીતે જ ેમનનો િવ�ાસ ન કર ેતેવો �યાગી અમને ગમે છે. તથા અમારા મનમાં �ેત�ીપ
તથા બદિરકા�મ જવેા ગમે છે, તેવા બી� લોક ગમતા નથી. અને એમ મનમાં રહે છે જ,ે �ેત�ીપને િવષે તથા
બદિરકા�મને િવષે જઈને િનર�પણે ર�ા થકા તપ કરીએ તે બહુ સા� લાગે, પણ બી� લોકોમાં અનેક �કારના
વૈભવ ભોગવવા તે નથી ગમતા. તથા ભગવાનના જ ેઘણાક અવતાર થયા છે તેને એમ �ણીએ છીએ જ,ે એ સવ�
અવતાર નારાયણના છે, તો પણ તે અવતારમાં ઋષભદેવ� બહુ ગમે તથા તેથી ઉતરતા કિપલ� તથા દ�ા�ેય એ બે
સરખા જણાય છે અને એ ���ે અવતાર કરતા કોિટ ઘણું �ીકૃ�ણને િવષે અમાર ેહેત છે. અને એમ �ણીએ છીએ જ,ે
‘બી� સવ� અવતાર કરતા આ અવતાર બહુ મોટો થયો ને બહુ સમથ� છે અને એમાં અવતાર-અવતારી એવો ભેદ નથી
જણાતો.’ અને બી� જ ેમ��ય-ક�છાિદક ભગવાનના અવતાર છે, પણ તેમાં અમારી અિત �િચ નથી. અને આવી રીતે
તો અમાર ેઉપાસના છે જ,ે સવ�થી પર એક મોટો તજેનો સમૂહ છે, તે તજેનો સમૂહ અધો-ઊ�વ� તથા ચાર ેકોર ે�માણે
રિહત છે ને અનંત છે અને તે તજેના સમૂહના મ�ય ભાગને િવષે એક મોટંુ િસંહાસન છે ને તેની ઉપર િદ�ય મૂિત� એવા
જ ે�ીનારાયણ પુ�ષો�મ ભગવાન તે િવરાજમાન છે ને તે િસંહાસનને ચાર ેકોર ેઅનંતકોિટ મુ� બેઠા થકા તે
નારાયણના દશ�ન કર ેછે. એવા જ ેમુ�ે સિહત �ીનારાયણ તેને અમે િનરંતર દેખીએ છીએ. અને તે ભગવાનને િવષે
તજેનું અિતશયપણું છે, તેણે કરીને �ાર ેએ સભા સિહત તે ભગવાનનાં દશ�ન નથી થતા �યાર ેઅમને અિતશય ક�
થાય છે અને તે તજેનો સમૂહ તો િનરંતર દેખાય છે, તો પણ એને િવષે �િચ નથી અને ભગવાનની મૂિત�ના દશ�ને કરીને
જ અિતસુખ થાય છે; અમાર ેએવી રીતે ઉપાસના છે. અને એ ભગવાનને િવષે ભિ� તો જવેી ગોપીઓને હતી તેવી
ગમે છે. તે સા� અમે સૌ માણસને જોતા રહીએ છીએ જ,ે કોઈક કામી �ી હોય તેને પુ�ષને િવષે જવેું હેત હોય તથા
કામી પુ�ષને �ીને િવષે જવેું હેત હોય તેને દેખીને એમ થાય જ,ે ‘એવું હેત આપણે ભગવાનમાં હોય તો ઠીક’ તથા
કોઈકને પુ�માં, ધનમાં બહુ હેત જણાય તેને દેખીને એમ થાય જ,ે ‘એવું હેત આપણે ભગવાનમાં હોય તો ઠીક.’ તથા
કોઈક ગાતો હોય તો તેને સાંભળીને તેને પાસે કોઈ માણસને મોકલીએ અથવા અમે પંડે એની પાસે જઈએ ને �ણીએ
જ,ે ‘એ બહુ ઠીક કર ેછે.’

2. લોયા ૧૪ ( para.3)

અને અમાર ેસુવાણ તો એવા સાથે થાય છે જ,ે જમેાં કામ, �ોધ, લોભ, �વાદ, �નેહ, માન, ઈ�યા�, દંભ, કપટ ઈ�યાિદક
દોષ ન હોય ને ધમ�શા�માં ક�ું છે એવી રીતે ધમ� પાળતો હોય ને ભગવાનની ભિ�એ યુ� હોય, તે સાથે જ અમારે
બેઠા-ઊ�યાની સુવાણ થાય છે; અને એવો ન હોય ને તે અમાર ેભેગો રહેતો હોય તો પણ તેની સાથે સુવાણ થાય નિહ,
તેની તો ઉપે�ા રહે છે. અને મોર ેતો અમાર ેકામી ઉપર બહુ અભાવ રહેતો અને હવે તો �ોધ, માન ને ઈ�યા� એ �ણ
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જમેાં હોય તે ઉપર બહુ અભાવ રહે છે. કાં જ,ે કામી હોય તે તો ગૃહ�થની પેઠે િનમા�ની થઈને સ�સંગમાં પ�યો રહે છે
અને જમેાં �ોધ, માન, ઈ�યા� હોય છે તે તો સ�સંગમાંથી જ�ર પાછા પડી જતા દેખાય છે. માટે એ �ણ ઉપર બહુ ખેદ
રહે છે. તે માન તે શું ? તો જ ેમાની હોય તેને પોતાથી મોટો હોય તેની આગળ પણ �ત�ધપણું રહે, પણ તેની આગળ
હલકો થઈને તેની સેવામાં વતા�ય નિહ. અને એ સવ� જ ેઅમારો અિભ�ાય તે થોડાકમાં �યો કહીએ જ,ે જવેી રીતે શંકર
�વામીએ અ�તૈ��નું �િતપાદન કયુ� છે, તેને િવષે તો અમાર ે�િચ નથી તથા રામાનજુ �વામીએ જવેી રીતે �ર-અ�ર
થકી પર જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેનું િન�પણ કયુ� છે તે પુ�ષો�મ ભગવાન િવષે તો અમાર ેઉપાસના છે તથા
ગોપીઓના જવેી તો એ પુ�ષો�મ ભગવાનને િવષે અમાર ેભિ� છે તથા શુક�ના જવેો તથા જડભરતના જવેો તો
અમાર ેવૈરા�ય છે ને આ�િન�ા છે. એવી રીતે અમારો અિભ�ાય તથા �િચ છે, તે અમારી વાતા�એ કરીને તથા અમે
મા�યા જ ેઅમારા સં�દાયના �ંથ તેણે કરીને જો પૂવા�પર િવચારીને જુવે, તો જ ેબુિ�માન હોય તેના ���ામાં આવે
છે.” એવી રીતે પોતાના ભ�જનની િશ�ાને અથ� �ી�મહારાજ ેવાતા� કરી ને પોતે તો સા�ાત્ પુ�ષો�મનારાયણ છે.

3. લોયા ૧૫ ( para.7)

અને વેદાંત જ ેઉપિનષદ્ તથા યોગ તથા સાં�ય; એ �ણ શા� સનાતન છે, તે એ �ીકૃ�ણ પરમા�ાનું જ વણ�ન કર ેછે.
તે એ �ણ શા�ના મત તમને અમે પૃથક્-પૃથ�પણે કરીને કહીએ તે સાંભળો. તેમાં જ ેસાં�યવાળા છે તે તો ચોિવશ
ત�વને કહીને તેથી પર પંચિવશમાં પરમા�ાને કહે છે, પણ �વ-ઈ�રને પૃથ�પણે નથી કહેતા. તેનો એ અિભ�ાય છે
જ,ે ત�વ છે તે �વ િવનાના હોય નિહ; માટે ત�વ ભેળો તદા�કપણે ર�ો જ ે�વ તેને ત�વ�પ જ કહે છે, પણ ત�વ
થકી પૃથક્ નથી કહેતા. અને જમે �વને ચોિવશ ત�વ�પ માને છે તેમ ��ાંડાિભમાની જ ેઈ�ર, તેને પણ ચોિવશ
ત�વ�પ માને છે. એવી રીતે �વ-ઈ�ર એ બેયને ત�વ�પ માનીને ત�વ ભેળે જ એને ગણે છે, પણ ત�વથી નોખા
નથી ગણતા. અને એ પંચિવશમા પરમા�ાને કહે છે; એ સાં�યનો મત છે. પણ એમ ન સમજવું જ ે�વ નથી, કાં જ,ે
સાં�યવાળે ષ�સંપિ� �વણ, મનન, િનિદ�યાસાિદક સાધન ક�ા છે, તે �વને જ કરવાના ક�ા છે, પછી તે સાધને
કરીને િવચારને પામે ને તે િવચાર ેકરીને ત�વ થકી પોતે નોખો પડે ને પોતાને ���પ માને ને પરમા�ાને ભજ,ે એવી
રીતે સાં�યમત છે, તે મો�ધમ�માં શુક� ��યે નારદ�એ ક�ું જ-ે “�ज धम�मधम� च उभे स�ानृते �ज । उभे स�ानृते
��ा येन �जिस त�ज।।” એનો અથ� એમ છે જ,ે �ાર ેમુમુ�ુ આ�િવચાર કરવા બેસે �યાર ેતેને આડા જ ેધમ��પ
અથવા અધમ��પ, સ�ય�પ, અસ�ય�પ જ ેજ ેસંક�પ આવે તેનો �યાગ કરી અને જ ેિવચાર ેકરીને એને તજ ેછે તે
િવચારનો પણ �યાગ કરીને ���પે રહેવું, પણ દેહે કરીને ધમ��પ િનયમનો �યાગ કરવો ક�ો નથી; એ �ોકનો એ
અથ� છે. અને યોગવાળા છે તે ચોિવશ ત�વને પૃથક્ ગણે છે અને �વ-ઈ�રને પંચિવશમા કહે છે ને પરમા�ાને
છિવશમા કહે છે. અને િવવેકે કરીને પંચિવશમાને ત�વ થકી પૃથક્ સમ�ને તેને િવષે પોતાપણાની �ઢતા માનીને,
ચોિવશ ત�વની જ ેવૃિ�યો તેનો િપંડીભાવ કરીને બળા�કાર ેછિવશમાને િવષે રાખે, પણ િવષય સ�મુખ જવા દે નિહ.
અને એમ સમજ ેજ,ે ‘મારી વૃિ� ભગવાનને મૂકીને બીજ ેઠેકાણે જશે તો મને સંસૃિત થશે.’ માટે અિત આ�હ કરીને
ઇિ��યો-અંતઃકરણની જ ેવૃિ�ઓ, તેને ભગવાનને િવષે રાખે. અને જ ેસાં�યવાળો છે તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘મારે
ઇિ��યો-અંતઃકરણ જ નથી તો જશે �ાં ?’ માટે પોતાને ���પ માનીને િનભ�ય રહે છે. અને જ ેયોગવાળો છે તે તો
ડરતો જ રહે છે. જમે કોઈક પુ�ષના હાથમાં તેલનું માથા લગણ ભરલેું પા� હોય ને તે પુ�ષને પગિથયાંને ઉપર ઊંચું
ચઢવું હોય ને બે કોરથી ઉઘાડી તરવારવાળા પુ�ષ ડરાવવાને ઊભા ર�ા હોય ને તે તેલને ઢળવા દેવું ન હોય ને તે
પુ�ષ જવેો ભયને પામે, તેમ યોગવાળો િવષય થકી બીયને ભગવાનને િવષે વૃિ�ઓને રાખે છે; એ યોગનો મત છે. અને
વેદાંત જ ેઉપિનષદ્ તેનો મત એ છે જ,ે સવ�ના અિતશય મોટા કારણ એવા જ ેપુ�ષો�મનારાયણ �� તેનું જ �હણ
કરીને બી� સવ�ને િમ�યા માને છે. જમે આકાશની �િ�ને જ ેપા�યો હોય તે બી� ત�વને દેખે નિહ, તેમ એ ��ને જે
દેખતો હોય તે બી� કોઈને દેખે નિહ; એવી રીતે વેદાંતનો મત છે.”

4. વરતાલ ૧૬ ( para.2)

તે સભામાં વડોદરાના શા�ી બેઠા હતા. તેણે એમ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! તમે જો કોઈક મોટા માણસને ચમ�કાર
જણાવો તો તેમાંથી ઘણો સમાસ થાય.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મોટા માણસ સાથે અમાર ેઝાઝંુ બને નિહ.
શા માટે જ,ે એને રા�નો ને ધનનો મદ હોય અને અમાર ે�યાગનો ને ભિ�નો મદ હોય, માટે કોઈ કેને નમી દે એવું
કામ નથી. અને કોઈ મોટા માણસને જો સમાિધ કરાવીએ તો કાંઈક ગામ ગરાસ આપે, તેની અમારા �દયમાં લાલચ
નથી. કેમ જ,ે ગામ ગરાસ તો સુખને અથ� ઈ�છીએ, તે અમાર ેતો ને� મીચંીને ભગવાનની મૂિત�નું િચંતવન કરીએ, તેમાં
જવેું સુખ છે તેવું ચૌદ લોકના રા�ને િવષે પણ નથી. અને જો ભગવાનના ભજન જવેું રા�ને િવષે સુખ હોય તો
�વાયંભુવ મનુ આિદક જ ેમોટા મોટા રા�, તે સવ� રા� મૂકીને વનમાં તપ કરવા શા સા� �ય ? અને ભગવાનના
ભજન જવેું �ીને િવષે સુખ હોય તો િચ�કેતુ રા� કરોડ �ીઓને શા સા� મૂકે ? અને ભગવાનના ભજનના સુખ
આગળ તો ચૌદલોકનું જ ેસુખ, તે નરક જવેું ક�ું છે. માટે જ ેભગવાનને સુખે સુિખયો થયો હોય તેને તો ��ાંડને િવષે
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જ ેિવષયનું સુખ છે તે નરક તુ�ય ભાસે છે. અને અમાર ેપણ ભગવાનના ભજનનું સુખ તે જ સુખ જણાય છે; બીજંુ સવ�
દુઃખ�પ જણાય છે. માટે પરમે�રનું ભજન �મરણ કરતા થકા જનેે સહજ ેસ�સંગ થાય તેને કરાવીએ છીએ, પણ કોઈ
વાતનો અંતરમાં આ�હ નથી. આ�હ તો કેવળ ભગવાનના ભજનનો અને ભગવાનના ભ�નો સ�સંગ રા�યાનો છે.
એ અમારા અંતરનો રહ�ય અિભ�ાય હતો, તે અમે તમારી આગળ ક�ો.”

5. ગઢડા અં�ય ૩૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજને શુકમુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! જનેા �દયમાં ભગવાનનો ને ભગવાનના ભ�નો �ઢ
આ�ય હોય, જ ેઆ�ય ગમે તેવો આપ�કાળ આવી પડે ને દેહને સુખ-દુઃખ, માન-અપમાન દેશકાળનું િવષમપણું
ઈ�યાિદકે કરીને �ય નિહ, તે કેમ જણાય જ,ે ‘એને એવો આ�ય છે ? અને તેના મનનો અિભ�ાય તથા દેહનો આચાર
તે કેવો હોય ? તે કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ેભ�ને એક ભગવાનને િવષે જ મો�પ હોય ને
ભગવાનથી બીજંુ કોઈ પદાથ� અિધક ન �ણતો હોય ને ભગવાન િવના બી� સવ�ને તુ�છ �ણતો હોય, તથા પોતાની
જ ે�કૃિત હોય તેને ભગવાન તથા સાધુ તે મરોડે ને �કૃિત �માણે ન ચાલવા દે ને �કૃિત હોય તેથી બી� રીતે વતા�વે,
�યાર ેજ ેમૂંઝાય નિહ ને �કૃિત મરોડે તેમાં કચવાઈ �ય નિહ ને પોતાની �કૃિત ગમે તેવી કઠણ હોય તેને મૂકીને જમે
ભગવાન તથા સાધુ તે કહે તેમ જ સરલપણે વત�. એવી બે �કાર ેજનેી સમજણ હોય તેને ગમે તેવો આપ�કાળ પડે તો
પણ ભગવાનનો આ�ય ન ટળે.”

6. ગઢડા અં�ય ૩૫ ( para.5)

અને વળી �ી�મહારાજ ેએમ વાતા� કરી જ,ે “સાધુના �ોહનું શા�માં સવ� કરતા અિધક પાપ ક�ું છે, તેનું શું કારણ છે
? તો એ સાધુના �દયને િવષે સા�ાત્ �ીકૃ�ણ ભગવાન ર�ા છે. માટે સાધુનો �ોહ કર ે�યાર ેભગવાનનો �ોહ થાય છે.
કેમ જ,ે સાધુનો �ોહ કર ે�યાર ેતેના �દયમાં ર�ા જ ેભગવાન તે દુઃખાય છે; �યાર ેએ ભગવાનના �ોહનું અિધક પાપ છે.
માટે સંતના �ોહનું સવ� કરતા અિધક પાપ ક�ું છે. અને કંસ, િશશુપાલ, પૂતના એ આિદક જ ેદૈ�ય; તેમણે ભગવાનનો
�ોહ કય� ને તેનું પણ ભ�ની પેઠે ભગવાને ક�યાણ કયુ� તેનો શો અિભ�ાય છે ? જ,ે એ દૈ�યે વૈરબુિ�એ કરીને પણ
ભગવાનનું િચંતવન કયુ� �યાર ેભગવાને એમ ���ું જ,ે ‘વૈરબુિ�એ કરીને પણ એ દૈ�યે મા�ં િચંતવન કયુ� ને મારા
સંબંધને પા�યા, માટે માર ેએનું ક�યાણ કરવું.’ એવી રીતે એને િવષે ભગવાનની દયાનું અિધકપણું �ણવું. અને વળી
એમ �ણવું જ,ે ‘એ વૈરબુિ�એ કરીને આશયા� તેનું પણ ભગવાને ક�યાણ કયુ�, તો જ ેભ� ભિ�એ કરીને એનો
આશરો લેશે ને ભગવાનને ભિ�એ કરીને રા� કરશે તેનું ભગવાન કેમ ક�યાણ નિહ કર ે? કરશે જ.’ એવી રીતે
ભગવાનની દયાનું અિધકપણું જણાવીને મનુ�યને ભગવાનની ભિ�માં �વતા�વવા, એવો અિભ�ાય શા�ના
કરનારાનો છે. પણ એમ નથી જ,ે ‘દૈ�યની પેઠે ભગવાનનું અણગમતું કરવું. માટે ભગવાનની ઉપર વૈરભાવ રાખીને જે
ભગવાનનો �ોહ કર ેને અણગમતું કર,ે તેને તો દૈ�ય જ �ણવા. અને એ પ� તો દૈ�યનો છે અને જમે ભગવાનનું ગમતું
હોય તે �માણે જ વત�વું, ને ભિ� કરવી, ને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ને રા� કરવા, એવો ભગવાનના ભ�નો
પ� છે.”

(કુલ: 10)


