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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. કાિરયાણી ૮ ( para.3)

�યાર ેકોઈને એમ આશંકા થાય જ,ે “ભગવાન િનગુ�ણ�પે તો અિતસૂ�મ કરતા પણ સૂ�મ છે, અને સગુણ�પે તો
અિત�થૂળ કરતા પણ �થૂળ છે, �યાર ેએ બેય �પનું ધરના�ં જ ેભગવાનનું મૂળ �વ�પ તે કેવું છે ?” તો તેનો ઉ�ર એ
છે જ,ે “�કટ �માણ મનુ�યાકાર ેદેખાય છે એ જ ભગવાનનું સદાય મૂળ �વ�પ છે, અને િનગુ�ણપણું ને સગુણપણું એ
તો એ મૂિત�નું કોઈક અલૌિકક ઐ�ય� છે. જમે �ીકૃ�ણ ભગવાન �ા�ણના પુ�ને લેવા સા� અજુ�ન સિહત રથે બેસીને
ચા�યા તે લોકાલોક પવ�તને ઉ�લંઘીને માયાનું તમ આ�યું તેને સુદશ�ન ચ�ે કરીને કાપીને તેથી પર જ ે���ોિત તેને
િવષે ર�ા જ ેભૂમાપુ�ષ; તેની પાસેથી �ા�ણના પુ�ને લઈ આ�યા; �યાર ેતે રથ ને ઘોડા તે માિયક હતા ને �થૂળભાવે
યુ� હતા પણ તે �ીકૃ�ણ ભગવાનને યોગે કરીને અિતસૂ�મ અને ચૈત�ય�પે થઈને ભગવાનના િનગુ�ણ ��ધામને
પા�યા. એવી રીતે જ ે�થૂળ પદાથ�ને સૂ�મપણાને પમાડી દેવું એ �ીકૃ�ણ ભગવાનની મૂિત�ને િવષે િનગુ�ણપણું છે. અને
એ જ �ીકૃ�ણ ભગવાન તેણે પોતાની માતા જ ેયશોદા� તેને પોતાના મુખને િવષે અ�ાવરણ◌ ેયુ� સમ� ��ાંડ
દેખા�યું અને વળી અજુ�નને પોતાની મૂિત�ને િવષે િવ��પ દેખા�યું અને અજુ�ન િવના જ ેબી� હતા તે તો સાડા�ણ
હાથની ભગવાનની મૂિત�ને દેખતા હતા. અને �ાર ેભગવાને વામનાવતાર ધય� �યાર ે�થમ તો વામન�પે દશ�ન
આ�યું, અને �ણ પગલા ધરતી બિળ પાસે �ીકૃ�ણાપ�ણ કરા�યા પછી એવું પોતાના �વ�પને વધાયુ�, જ ેસાત
પાતાળનું તો એક પગલું કયુ� અને આકાશમાં તો પોતાનું શરીર બધેય માઈ ર�ું અને બીજંુ પગલું ઊંચું મે�યું તેણે સાત
�વગ�ને વ�ધીને અંડકટાહ ફો�યું. એવું જ ેભગવાનનું મોટંુ �વ�પ થયું તેને બિળ રા�એ દીઠંુ અને બિળ િવના જ ેબી�
હતા તેણે તો જવેું વામન �વ�પ ભગવાને ધારણ કયુ� હતું તેવું ને તેવું દીઠંુ. એવી રીતે જ ેભગવાનને િવષે અિતશય
મોટાઈ થકી જ ેમોટાઈ દેખાય, એ ભગવાનની મૂિત�ને િવષે સગુણપણું �ણવું. જમે આકાશ છે તે શીતકાળે તથા
ઉ�ણકાળે વાદળાંએ રિહત હોય અને �ાર ેવષા�ઋતુ આવે �યાર ેઅસં�ય વાદળાંની ઘટાએ કરીને ભરાઈ �ય છે, તે
કાળે કરીને આકાશમાં વાદળાં ઊપજ ેછે ને પાછા લીન થઈ �ય છે, તેમ ભગવાન પોતાની ઈ�છાએ કરીને પોતામાંથી
િનગુ�ણ અને સગુણ �પ જ ેઐ�ય� તેને �કટ કરીને પાછંુ પોતાને િવષે લીન કર ેછે. અને એવા જ ેભગવાન તે મનુ�ય
જવેા જણાતા હોય પણ તેના મિહમાનો પાર કોઈ પામતો નથી. અને જ ેભ� એવી રીતે ભગવાનની મૂિત�માં
િનગુ�ણપણું ને સગુણપણું સમજ ેતે ભ�ને કાળ, કમ� અને માયા તે બંધન કરવાને સમથ� થતા નથી અને તેને આઠે
પહોર અંતરમાં આ�ય� ર�ા કર ેછે.”

2. લોયા ૨ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વળી જનેે �� પૂછવો હોય તે પૂછો.” �યાર ે��ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જ ેકારણ
હોય તે તો કાય�થી મોટંુ જોઈએ, �યાર ેવડનું બીજ તે તો નાનું છે ને તે થકી મોટો વડ કેમ થાય છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કારણ હોય તે તો નાનું હોય ને સૂ�મ હોય તો પણ મોટા કાય�ની ઉ�પિ� કરવાને સમથ� છે,
એ જ કારણમાં મોટાઈ છે. જમે મૂળ �કૃિતના કાય� એવા જ ેઅનંત �ધાન તેનો મોટો િવ�તાર છે, પણ કારણ�પ જે
મૂળ �કૃિત તે તો �ીને આકાર ેછે તથા પૃ�વીનું કારણ જ ેગંધ તે સૂ�મ છે અને તેનું કાય� જ ેપૃ�વી તે મોટી છે. એમ જ
આકાશ આિદક બી� ચાર ભૂત તેનો મોટો િવ�તાર છે અને તેના કારણ જ ેશ�દાિદક તે સૂ�મ છે. અને જ ેકારણ હોય
તે નાનું હોય તો પણ તે મોટા કાય�ને ઉ�પ� કરવા સમથ� થાય એવી એમાં કળા રહી છે. જમે અિ��દેવ છે તે તો મનુ�ય
જવેો મૂિત�માન છે અને માણસ જવેડો છે, અને તેનું કાય� જ ેઅિ��ની �વાળાઓ તે તો અિત મોટી છે; તથા જમે
વ�ણની મૂિત� તે તો મનુ�ય જવેડી છે અને તેનું કાય��પ જ ેજળ તે તો અિત ઝાઝંુ છે; અને જમે સૂય�ની મૂિત� તો મનુ�ય
જવેી રથમાં બેઠી છે અને તેનું કાય� જ ે�કાશ તે તો આખા ��ાંડમાં �યાપી ર�ો છે; તેમ સવ�ના કારણ એવા જે
�ીપુ�ષો�મનારાયણ �ીકૃ�ણ તે તો મનુ�ય જવેડા છે તો પણ અનંતકોિટ ��ાંડના કારણ છે. અને જ ેમૂખ� હોય તે તો
એમ સમજ ેજ,ે ‘જનેું કાય� આવડંુ મોટંુ છે તો તેનું કારણ તો કેવડંુ મોટંુ હશે?’ એ તો મૂખ�ની સમજણ છે. અને સવ�ના
કારણ�પ એવા ભગવાન તે મનુ�ય જવેા છે, તો પણ પોતાના અંગમાંથી યોગકળાએ કરીને અનંતકોિટ ��ાંડને
ઉ�પ� કરવાને સમથ� છે ને પાછા પોતાને િવષે લય કરવાને સમથ� છે. જમે અિ��, વ�ણ, સૂય� તે પોતાના કાય��પે મોટા
જણાય છે ને વળી કાય�ને પોતામાં લીન કરીને એક પોતે જ રહે છે; તેમ ભગવાનના એક એક રોમમાં અનંતકોિટ ��ાંડ
અણુની પેઠે ર�ાં છે; તે અ�ાવરણ ને ચૌદ લોક સૂધાં ર�ાં છે. એવી રીતે કારણમાં અલૌિકકપણું છે ને મોટાઈપણું છે.
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તેને સમજુ હોય તે �ણે જ,ે ‘ભગવાન મનુ�ય જવેા જણાય છે તોપણ એ ભગવાન સવ�ના કારણ છે અને સવ�ના કતા� છે
ને સમથ� છે.” એમ કહીને �ી�મહારાજ શયન કરવા પધાયા�.

3. લોયા ૧૨ ( para.3)

અને હવે િનિવ�ક�પમાં કિન� ભ� કયો ? તો ભગવાનને સવ� શુભ-અશુભ િ�યા કરતા દેખે તો પણ એમ સમજ ેજ,ે સવ�
િ�યાને કર ેછે તો પણ અકતા� છે; કેમ જ,ે એ ભગવાન તો ���પ છે. તે �� કેવું છે ? તો આકાશની પેઠે સવ�ને િવષે
ર�ું છે ને સવ�ની િ�યાઓ તેને િવષે જ થાય છે.’ એવું જ ે��પણું તે ભગવાનને િવષે �ણે. જમે રાસપંચા�યાયીમાં
શુક� ��યે પરીિ�ત રા�એ �� પૂ�ો જ,ે ‘ધમ�ર�ક ભગવાનનો અવતાર, તેણે પરદારાનો સંગ કેમ કય� ? �યારે
તેનો ઉ�ર શુક�એ કય� જ,ે ‘�ીકૃ�ણ તો અિ��ની પેઠે તજે�વી છે, તે જ ેજ ેશુભ-અશુભ િ�યાને કર ેછે તે સવ� ભ�મ
થઈ �ય છે.’ એવી રીતે ભગવાનને િનલ�પ એવા ���પ �ણે, તેને કિન� િનિવ�ક�પ િન�યવાળો કહીએ. અને
�ેત�ીપને િવષે ર�ા જ ેષટ્ ઊિમ�એ રિહત એવા િનર�મુ�, તે જવેો પોતે થઈને વાસુદેવની ઉપાસના કર,ે તેને મ�યમ
િનિવ�ક�પ િન�યવાળો કહીએ. અને અ�ાવરણ◌ ેયુ� એવા જ ેકોિટ કોિટ ��ાંડ તે જ ેઅ�રને િવષે અણુની પેઠે
જણાય છે, એવું જ ેપુ�ષો�મનારાયણનું ધામ�પ અ�ર, તે �પ પોતે ર�ો થકો પુ�ષો�મની ઉપાસના કર,ે તેને ઉ�મ
િનિવ�ક�પ િન�યવાળો કહીએ.”

4. ગઢડા મ�ય ૩૧ ( para.2)

અને �ાગ� દવે પાસે �ીમદ્ ભાગવતમાં કિપલગીતાની કથા વંચાવતા હતા. પછી કથાની સમાિ� થઈ, �યારે
�ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “સવ� કારણના પણ કારણ ને અ�રાતીત ને પુ�ષો�મ એવા જ ેવાસુદેવ
ભગવાન તે મહાપુ�ષ�પે કરીને મહામાયાને િવષે વીય�ને ધર ેછે; તે પુ�ષ અ�રા�ક છે, મુ� છે; અને એને �� કહે
છે. અને એ પુ�ષે માયામાં વીય� ધયુ� �યાર ેતે માયા થકી �ધાનપુ�ષ �ારાએ વૈરાજપુ�ષ ઉ�પ� થયા, �યાર ેએ
વૈરાજપુ�ષ તે તે પુ�ષના પુ� કહેવાય. જમે આ જગતમાં કોઈક �ા�ણ, �િ�ય, વૈ�યાિદક જ ે�ાકૃત માણસ હોય ને
તેની �ીમાંથી તેનો દીકરો થાય તેમ એ વૈરાજપુ�ષ થાય છે. એવા જ ેવૈરાજપુ�ષ, તે આ �વ જવેા જ છે અને એની
િ�યા પણ આ �વના જવેી જ છે. ને તે વૈરાજપુ�ષની િ�પરાધ�કાળની આવરદા છે. અને આ જગતની ઉ�પિ�,
િ�થિત, �લય�પ એની �ણ અવ�થા છે; જમે �વની ��ત, �વ��, સુષુિ�; એ �ણ અવ�થા છે તેમ. અને એ
વૈરાજપુ�ષના િવરાટ્, સૂ�ા�ા, અ�યાકૃત; એ �ણ દેહ છે ને તે દેહ અ�ાવરણ◌ ેયુ� છે ને તે દેહ મહ��વાિદક જે
ચોિવશ ત�વ તે �ાર ેથયા છે. તે એ િવરાટને િવષે ઇિ��યો, અંતઃકરણ ને દેવતાએ �વેશ કય� ને એને ઉઠાડવા માં�યું ને
િવરાટનો �વ પણ માંહી હતો તો પણ એ િવરાટ ઉ�યું નિહ. અને �ાર ે�ે�� એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તે
પુ�ષ�પે કરીને એમાં આ�યા �યાર ેએ િવરાટ દેહ ઉ�યું ને એ વૈરાજપુ�ષ પોતાની િ�યાને િવષે સમથ� થયા. અને એ
જ જ ેભગવાન તે આ �વને �કા�યાને અથ� સુષુિ��પ માયા થકી પર ર�ા થકા એ �વને િવષે સા�ી�પે ર�ા છે,
તો પણ �વને દેહ અને ઇિ��યો ને િવષય તેનો સંગ ઘણો થયો છે. માટે સંગદોષે કરીને એ �વ દેહાિદક�પ થઈ ગયો
છે. તે એના સંગને મૂકીને એ �વ એમ સમજ ેજ,ે ‘મા�ં �વ�પ તો માયા થકી મુ� ને પર એવું જ ે��, તે છે.’ એવી
રીતે િનરંતર મનન કરતો સતો ��નો સંગ કર ેતો એ ��નો ગુણ એ �વને િવષે આવે. પણ એને આ વાતા� સાંભળી
હોય તો પણ િનરંતર �મૃિત રહેતી નથી, એ મોટો દોષ છે. એવી રીતે ઈ�ર જ ેવૈરાજપુ�ષ ને આ �વ એ સવ�ના
�કાશક તો પુ�ષ�પે કરીને પુ�ષો�મ એવા વાસુદેવ છે. અને એ વૈરાજપુ�ષ પણ �વની પેઠે બ� છે, તે િ�પરાધ�
સુધી પોતાની આવરદા ભોગવે છે �યાં સુધી બ� વત� છે અને એનો �લય થાય �યાર ેએને એ પુ�ષનો સંબંધ સા�ાત્
થાય છે. કેમ જ,ે એનો બાપ જ ેપુ�ષ તે સમથ� છે, તે એને એટલો �ળવે છે. અને વૈરાજપુ�ષને માયાનો સંબંધ ર�ો છે.
માટે �લયને અંતે પાછો માયામાંથી ઉપજ ેછે. અને આ �વ છે, તે જવેો પોતે બ� છે ને અસમથ� છે, તેવી રીતે જ એનો
જ ેબાપ હોય તે પણ બ� ને અસમથ� હોય. માટે એ બાપ તે દીકરાને શી સહાય કર?ે માટે એને સુષુિ��પ માયાનો
સંબંધ િનરંતર રહે છે, ટળતો નથી. એ તો �ાર ેપૂવ� ક�ો તેવી રીતે િનરંતર પોતાના �કાશક જ ે�� તેનો મનન �ારા
સંગ કર ે�યાર ેટળે.

5. ગઢડા મ�ય ૪૨ ( para.2)

પછી ભગવદાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! ભગવાનના એક એક રોમને િવષે
અનંતકોિટ ��ાંડ ર�ાં છે, તે કેવી રીતે ર�ાં છે ? અને ��ાંડમાં કયે કયે ઠેકાણે ભગવાનના અવતાર થાય છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પુ�ષો�મ ભગવાનનું જ ેઅ�રધામ તેના બે ભેદ છે : એક સગુણપણું ને બીજંુ િનગુ�ણપણું.
અને પુ�ષો�મનારાયણ છે તેને તો સગુણ ન કહેવાય ને િનગુ�ણ પણ ન કહેવાય. અને સગુણ-િનગુ�ણ ભેદ તો અ�રને
િવષે છે. તે અ�ર િનગુ�ણપણે તો અણુ થકી પણ અિત સૂ�મ �વ�પે છે અને સગુણ �વ�પે તો જટેલું મોટંુ પદાથ�
કહેવાય તે થકી પણ અિતશય મોટંુ છે. તે અ�રના એક એક રોમને િવષે અણુની પેઠે અનંતકોિટ ��ાંડ ર�ાં છે, તે
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કાંઈ ��ાંડ અ�રને િવષે નાના થઈ જતાં નથી, એ તો અ�ાવરણ◌ ેસહવત�માન હોય, પણ અ�રની અિતશય મો�પ
છે, તે આગળ ��ાંડ અિતશય નાના દેખાય છે. જમે િગરનાર પવ�ત છે, તે મે� આગળ અિતશય નાનો દેખાય અને
લોકાલોક પવ�તની આગળ મે� પવ�ત અિતશય નાનો દેખાય છે; તેમ ��ાંડ તો આવડાં ને આવડાં હોય પણ અ�રની
અિતશય મો�પ છે, તેની આગળ અિત નાના દેખાય છે, માટે અણુ સરખા કહેવાય છે. અને અ�ર�� તો જમે સૂય�નું
મંડળ છે તેમ છે. તે સૂય� �ાર ેમાથે આવે �યાર ેસૂય�ને યોગે કરીને દશે િદશાઓ ક�પાય છે, તેમ અ�રધામ છે. અને તે
અ�રને ઉપર, હેઠે ને ચાર ેપડખે સવ� િદશામાં ��ાંડની કોિટઓ છે. અને ભગવાન જ ેપુ�ષો�મ તે તો અ�રધામને
િવષે સદાય િવરાજમાન રહે છે ને તે સ�યસંક�પ છે. અને અ�રધામને િવષે ર�ા થકા જ જ ે��ાંડમાં જ ેજ ે�પ
�કા�યાં જોઈએ તેવા તેવા �પને �કાશ કર ેછે. જમે �ીકૃ�ણ ભગવાને રાસ�ીડા કરી �યાર ેપોતે એક હતા તે જટેલી
ગોપાંગનાઓ હતી તેટલા �પે થયા; તેમ પુ�ષો�મ ભગવાન ��ાંડ-��ાંડ ��યે �ાં જવેું �પ �કા�યું જોઈએ, �યાં
તેવા �પને અ�રધામમાં ર�ા થકા �કાશે છે અને પોતે તો સદાય અ�રધામમાં રહે છે. અને �ાં એ પુ�ષો�મની
મૂિત� છે �યાં જ અ�રધામનું મ�ય છે.”

(કુલ: 5)


