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અિવ�ા
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "અિવ�ા" શ�દનો ઉ�લખે નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જગતનાં કારણ એવા જ ેપુ�ષ, �કૃિત, કાળ અને મહ��વાિદક ચોિવશ ત�વ એમના
�વ�પને �ાર ેએ �વ �ણે છે, �યાર ેપોતાને િવષે રહી જ ેઅિવ�ા અને તેના કાય� એવા જ ેચોિવશ ત�વ તેના બંધન
થકી મુકાય છે.”

2. વરતાલ ૬ ( para.2)

પછી ચીમનરાવ�એ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �વ �ાર ે�થમ �લયકાળે કારણ શરીર ેયુ� થકા માયાને િવષે
લીન હતા, પછી સૃિ�સમયને િવષે એ �વોને �થૂળ, સૂ�મ દેહની �ાિ� થઈ તથા દેવ, મનુ�ય, પશુ, પ�ી આિદક�પ
જ ેિવિચ�પણું થયું, તે કમ� કરીને થયું ? અથવા ભગવાનની ઈ�છાએ કરીને થયું ? અને જો કમ� કરીને થયું, એમ કહીએ
તો જનૈ મતની સ�યતા થાય, અને જો ભગવાનની ઈ�છાએ કરીને થયું, એમ કહીએ તો ભગવાનને િવષે િવષમપણું ને
િનદ� યપણું આવે; માટે એ જવેી રીતે હોય તેવી રીતે કૃપા કરીને કહો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ �� તમને
પૂછતા આવડયો નિહ. કેમજ,ે જ ેકારણ શરીર છે તેને િવષે �થૂળ, સૂ�મ એ જ ેબે દેહ, તે બીજવૃ��યાયે કરીને ર�ા છે,
માટે એને કારણ શરીર કહે છે. અને એ જ ેકારણ શરીર છે તે અિવ�ા�ક છે ને અનાિદ છે ને સંિચત કમ� યુ� છે. અને
જમે બીજને ફોતરાને િન�ય સંબંધ છે અને ભૂિમને ને ગંધને જમે િન�ય સંબંધ છે, તેમ �વને ને કારણ શરીરને િન�ય
સંબંધ છે અને જમે પૃ�વીને િવષે બીજ ર�ાં છે. તે વષા�કાળે જળના યોગને પામીને ઊગી નીસર ેછે, તેમ માયાને િવષે
કારણ શરીર ેયુ� થકા ર�ા એવા જ ે�વ, તે ઉ�પિ�કાળને િવષે ફળ�દાતા એવા જ ેપરમે�ર, તેની �િ�ને પામીને
પોતપોતાનાં કમ�ને અનુસાર ેનાના �કારના દેહને પામે છે. અને નાિ�તક એવા જ ેજનૈ છે તે તો કેવળ કમ�ને જ કતા� કહે
છે, પણ પરમે�રને કમ�ફળ�દાતા નથી કહેતા. તે નાિ�તકનો મત ખોટો છે. માટે એકલું કાળનું જ બળ કોઈ કહે તે પણ
�માણ નિહ, ને એકલું કમ�નું બળ કોઈ કહે તે પણ �માણ નિહ, ને એકલું પરમે�રની ઈ�છાનું બળ કોઈ કહે તે પણ
�માણ નિહ, એ તો જ ેસમે જનેું �ધાનપણું હોય તે સમે શા�માં તેનું જ �ધાનપણું ક�ું હોય, પણ સવ� ઠેકાણે એનું એ
લેવું નિહ. કેમ જ,ે �ાર ે�થમ આ િવ� ર�યું �યાર ે�થમનો જ ેસ�યયુગ, તેને િવષે સવ� મનુ�યના સંક�પ સ�ય થતા
અને સવ� �ા�ણ હતા અને મનમાં સંક�પ ધાર ે�યાર ેસંક�પમા�ે કરીને જ પુ�ની ઉ�પિ� થતી અને સૌને ઘેર ક�પવૃ�
હતા અને જટેલાં મનુ�ય હતા તે સવ� પરમે�રનું જ ભજન કરતા. અને �ાર ે�ેતાયુગ આ�યો �યાર ેમનુ�યના સંક�પ
સ�ય ર�ા નિહ, �ાર ેક�પવૃ� હેઠે �ય �યાર ેસ�ય સંક�પ થાય અને �ીનો �પશ� કર ે�યાર ેપુ�ની ઉ�પિ� થાય. અને
�ાર ે�ાપરયુગ આ�યો �યાર ે�ીનો અંગસંગ કર ે�યાર ેપુ�ની ઉ�પિ� થાય. અને એવી રીતે જ ેસ�યયુગ, �ેતાયુગની
રીત તે સવ� સ�યયુગ, �ેતાયુગમાં ન હોય, એ તો �થમ સ�યયુગ ને �થમ �ેતાયુગ હતા તેમાં હતી. એવી રીતે �ારે
શુભ કાળ બળવાનપણે �વત�, �યાર ે�વના અશુભ કમ�ના સામ�ય�ને �યૂન કરી નાખે છે. અને �ાર ેઅિતશય દુિભ��
વષ� આવે �યાર ેસવ� ��ને દુઃખ આવે અથવા ભાર ેલડાઈ થાય �યાર ેલ�ાવિધ માણસ એકકાળે મરાઈ �ય છે; �યારે
શું બધાયનું એક ભેળે શુભ કમ� ખૂટી ગયું ? એ તો અશુભ કાળની જ અિતશય સામથ� છે, તેણે �વના શુભ કમ�ના
બળને હઠાવી દીધું. માટે �ાર ેબળવાન કાળનો વેગ �વત� �યાર ેકમ�નો મેળ રહે નિહ, કમ�માં સુખ લ�યું હોય તે દુઃખ
થઈ �ય ને કમ�માં �વવું લ�યું હોય તે કાળે કરીને મરી �ય. એવી રીતે �ાર ેબળવાન કાળનો વેગ હોય �યાર ેકાળે
કરીને જ સવ� થાય છે, એમ શા�માં લ�યું હોય. અને �ાર ેઘણાક મનુ�ય ભગવાનના એકાંિતક ભ� થાય છે, �યારે
કિળયુગને િવષે પણ સ�યયુગ થાય છે. એ ઠેકાણે એકાંિતક ભ�ના જ ેભગવાનની ભિ� સંબંધી શુભ કમ� તેનું જોર
શા�માં ક�ું હોય, પણ કાળનું જોર ક�ું ન હોય. તે વાતા�ને ���ા િવના નાિ�તક મતવાળા છે તે કેવળ કમ�ને જ
સવ�કતા� કહે છે, પણ એમ નથી �ણતા જ,ે એ તો ભગવાનના એકાંિતક જ ેભ� તેના કમ�નું સામ�ય� ક�ું છે, પણ
િવમુખ �વના કમ�નું એવું સામ�ય� ક�ું નથી. અને �ાર ેભગવાન એવો સંક�પ ધારીને �કટ થાય છે જ,ે ‘આ દેહે
કરીને તો પા�-કુપા� જ ેજ ે�વને મારી મૂિત�નો યોગ થાય, તે સવ�નું ક�યાણ કરવું છે.’ �યાર ેકાળનું ને કમ�નું કાંઈ
સામ�ય� રહે નિહ, �યાર ેતો એકલું પરમે�રનું જ સામ�ય� રહે છે. તે �ાર ેભગવાને કૃ�ણાવતાર ધાય� �યાર ેમહાપાપણી
જ ેપૂતના, તેણે ભગવાનને ઝેર પાયું. તેને �ીકૃ�ણ ભગવાને પોતાની માતા જ ેયશોદા� તે બરોબર ગિત આપી. અને
બી� પણ મહાપાપી દૈ�ય હતા તે ભગવાનને મારવા આ�યા હતા, તેને પણ �ીકૃ�ણ ભગવાન પરમપદ આપતા હવા.
ને બી� પણ જ ેજ ેભાવે કરીને �ીકૃ�ણ ભગવાનના સંબંધને પા�યા તે સવ�નું ક�યાણ કયુ�. માટે એ ઠેકાણે તો
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પરમે�રનું જ બળ અિતશય ક�ું છે પણ કાળનું કે કમ�નું કાંઈ સામ�ય� નથી ક�ું. માટે જ ેઠેકાણે જવેું �કરણ તે ઠેકાણે
તેવું �ણવું.”

3. ગઢડા અં�ય ૧૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જણેે સંસારનો �યાગ કય� હોય એવા જ ેહિરભ� તેને બે કુલ�ણ છે, તે આ સ�સંગને
િવષે શોભવા દેતા નથી. તેમાં એક તો કામના અને બી� પોતાના કુટંુબીને િવષે �ીિત. અને એ બે કુલ�ણ જમેાં હોય
તે તો અમને પશુ જવેો જણાય છે. તેમાં પણ જનેે પોતાના સંબંધીમાં વધુ હેત હોય તેનો તો અમાર ેઅિતશય અવગુણ
આવે છે. માટે જણેે સંસાર �યાગ કય� હોય તેને તો લેશમા� પણ પોતાના સંબંધી સાથે હેત ન રા�યું જોઈએ. શા માટે,
જ ેપંચ મહાપાપ છે તે થકી પણ દેહના સંબંધીમાં હેત રાખવું તે વધુ પાપ છે. માટે જ ેભગવાનનો �યાગી ભ� હોય તેને
તો આ દેહ થકી ને દેહના સંબંધી થકી પોતાનો ચૈત�ય જુદો ���ો જોઈએ જ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ અને માર ેકોઈ સાથે
લેશમા� સંબંધ નથી.’ અને દેહના સંબંધી છે તે તો ચોરાશી લાખ �તની હાર ેગ��ા જોઈએ, અને તે સંબંધીને
સ�સંગી �ણીને તેનું માહા��ય સમજવા �ય તો એક તો સંબંધનું હેત જ હોય ને વળી તેનું હિરભ�પણાનું માહા��ય
સમજ,ે પછી ભગવાન અને ભગવાનના ભ�થી સંબંધીમાં વધુ હેત બંધાય �ય છે. માટે જમેાં �વાભાિવક હેત ર�ું જ
છે એવા જ ેપોતાના સંબંધી તેને હિરજન �ણીને જો તેમાં હેત કર,ે તો તેનો જ�મ ખરાબ થઈ �ય છે. અને વળી દેહનો
સંબંધી ન હોય પણ જ ેપોતાની સેવા-ચાકરી કરતો હોય તેમાં પણ �વાભાિવક હેત થઈ �ય છે. માટે જ ેસમજુ હોય
તેને પોતાની ચાકરી કરતો હોય ને તે હિરભ� હોય તો પણ તેને િવષે હેત ન રાખવું. જમે દૂધ ને સાકર હોય તેમાં સપ�
મોઢંુ ના�યું હોય, તો તે પણ ઝેર કહેવાય. તેમ જમેાં સેવાચાકરી�પ �વાથ� ભ�યો હોય ને તે હિરભ� હોય, તો પણ
તેમાં તે પોતાનો �વાથ� લઈને હેત ન રાખવું. શા માટે જ,ે પોતાના �વને એ થકી બંધન થાય છે અને જમે ભગવાનનું
િચંતવન થાય તેમ જ જમેાં પોતાનો �વાથ� હોય તેનું પણ િચંતવન થવા માંડે. એ જ એને ભગવાનના ભજનમાં િવ�ન
કહેવાય. જમે ભરત�ને મૃગલીનું બ�ચું તે જ અિવ�ા-માયા�પ થયું. એવી રીતે જ ેજ ેભગવાનના ભજનમાં
અંતરાય�પ થતા હોય તેનો ભગવાનના ભ�ને અિવ�ા�પ �ણીને અિતશય �યાગ કરવો. અને આ �કરણની જે
વાતા� તેને સંતમંડળ તથા સાં�યયોગી હિરભ� સમ�ત તેમને િન�ય ��યે કહેવી ને સાંભળવી. તેની િવગત જ,ે જનેા
મંડળમાં જ ેમોટેરો હોય તેને િન�ય ��યે આ વાત કરવી અને બી�ને સાંભળવી. અને જ ેમોટેરો હોય ને જ ેિદવસ વાત
ન કર,ે તો તેને તે િદવસ ઉપવાસ કરવો. અને જ ે�ોતા હોય ને તે ��ાએ કરીને આ ભગવાનની વાત સાંભળવા ન
આવે, તો તેણે પણ ઉપવાસ કરવો. અને આ વચનને અિતશય �ઢ કરીને રાખ�ો.”

(કુલ: 4)


