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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. સારંગપુર ૧૨ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “દેહની ને આ�ાની નોખી િવિ� સમ�ણી હોય તોય પણ તે િવિ�ને ભૂલીને
પાછો દેહાિભમાની કેમ થાય છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “દેહ આ�ાની િવિ� એકવાર ચોખી સમ�ણી
હોય તો પછી ભુલાય નિહ; અને એમ માને જ,ે ‘હંુ દેહ છંુ,’ તો પણ દેહ પોતાનું �પ મનાય જ નિહ,’ અને ભગવાનનો
િન�ય પણ જો એકવાર �ઢ થયો હોય તો પાછો ટાળે તો પણ ટળે નિહ. અને એમ જણાય છે જ,ે આ�બુિ� મટીને
દેહબુિ� આવી �ય છે; એ તો ખોટો ખોટો મનમાં �મ પડે છે, પણ દેહાિભમાન તો આવતું જ નથી. અને એવો જે
પિરપ� �ાની તેને તો આ�ાનું જ અિભમાન �ઢ રહે છે ને તે પોતાના આ�ાને ���પ માને છે અને તે ��ને િવષે
પર�� જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે અખંડ િવરાજમાન છે અને તે ભગવાનના �વ�પનો િન�ય પણ એને અખંડ ને
અખંડ રહે છે.”

2. ગઢડા મ�ય ૫૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “એકાદશ �કંધના બારમા અ�યાયમાં �ીકૃ�ણ ભગવાને ઉ�વ ��યે ક�ું
છે જ,ે ‘અ�ાંગયોગ, સાં�ય, તપ, �યાગ, તીથ�, �ત, ય� અને દાનાિદક એણે કરીને હંુ તેવો વશ થતો નથી, જવેો સ�સંગે
કરીને વશ થઉં છંુ;’ એમ ભગવાને ક�ું છે. માટે સવ� સાધન કરતા સ�સંગ અિધક થયો. તે જનેે સવ� સાધન થકી સ�સંગ
અિધક જણાતો હોય તે પુ�ષના કેવા લ�ણ હોય ?” પછી જનેે જવેું સમ�યું તેવું તેણે ક�ું, પણ યથાથ� ઉ�ર થયો
નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનના સંતને િવષે જ આ�બુિ� છે. જમે કોઈક રા� હોય ને તે
વાંિઝયો હોય ને પછી તેને ઘડપણમાં દીકરો આવે, પછી તે છોકરો તેને ગાળો દે ને મૂછો તાણે તો પણ અભાવ આવે
નિહ અને કોઈકના છોકરાને માર ેતથા ગામમાં અનીિત કરી આવે તો પણ કોઈ રીતે તેનો અવગુણ આવે જ નિહ; શા
માટે જ,ે એ રા�ને પોતાના દીકરાને િવષે આ�બુિ� થઈ ગઈ છે; એવી જનેે ભગવાનના ભ�ને િવષે આ�બુિ�
થાય છે, તેણે જ સવ� સાધન થકી અિધક ક�યાણકારી સ�સંગને ���ો છે. એ વાતા� ભાગવતમાં કહી છે જ,ે
“य�ा�बु��ः कुणपे ि�धातुके �धीः कल�ािदषु भौम इ�धीः । य�ीथ�बु��ः सिलले न किह�िच�ने�िभ�ेषु स एव
गोखरः ।।” એ �ોકને િવષે એ વાતા� યથાથ� કહી છે.”

3. ગઢડા અં�ય ૭ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ સવ� હિરભ� ��યે બો�યા જ,ે”અમારા અંતરનો જ ેિસ�ાંત છે તે કહીએ છીએ જ,ે જનેે પોતાનું
ક�યાણ ઈ�છવું તેને તો ભગવાન ને ભગવાનના સાધુ એથી ઉપરાંત બીજંુ કાંઈ જગતમાં સુખદાયી નથી. માટે જમે
પોતાના શરીરને િવષે �વને આ�બુિ� વત� છે તેવી ભગવાન ને ભગવાનના સંતને િવષે આ�બુિ� રાખવી જોઈએ
અને ભગવાનના ભ�નો પ� �ઢ કરીને રા�યો જોઈએ. અને તે પ� રાખતા થકા આબ� વધો અથવા ઘટો, અથવા
માન થાઓ કે અપમાન થાઓ, અથવા દેહ �વો કે મરો, પણ કોઈ રીતે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો પ� મૂકવો
નિહ; ને એમનો અભાવ આવવા દેવો નિહ અને ભગવાનના ભ� જવેા દેહ ને દેહના સગાંસંબંધીને વહાલા રાખવા
નિહ. એવી રીતે જ ેહિરભ� વત� તેને અિત બળવાન એવા જ ેકામ, �ોધાિદક શ�ુ તે પણ પરાભવ કરી શકતા નથી.
અને જ ેભગવાનનું ��પુર ધામ છે તેને િવષે ભગવાન સદાય સાકાર મૂિત� િવરાજમાન છે અને ભગવાનના ભ� પણ
એ ભગવાનના ધામમાં મૂિત�માન થકા ભગવાનની સેવાને િવષે રહે છે. તે ભગવાનનો જનેે ��ય� �માણ �ઢ આશરો
હોય તેને મનમાં એવી બીક ન રાખવી જ,ે ‘હંુ રખે મરીને ભૂત �ેત થઉં કે રખે ઈ��લોકને જ પામું કે રખે ��લોકને જ
પામું.’ એવી આશંકા મનમાં રાખવી નિહ. કેમ જ,ે જ ેએવો ભગવાનનો ભ� હોય તે તો ભગવાનના ધામને જ પામે,
પણ વચમાં �ાંય તેને ભગવાન રહેવા દે નિહ. અને એ ભ�જન હોય તેને પણ પોતાનું જ ેમન છે તેને પરમે�રના
ચરણારિવંદને િવષે �ઢ કરીને રાખવું. જમે વ�ની પૃ�વી હોય તેમાં વ�ની ખીલી ચોડી હોય તે કોઈ રીતે ઊખડે નિહ,
તેમ ભગવાનનના ચરણારિવંદને િવષે પોતાના મનને �ઢ રાખવું. અને એવી રીતે જ ેભગવાનના ચરણારિવંદને િવષે
પોતાના મનને રાખે; તેને મરીને ભગવાનના ધામમાં જવું એમ નથી. એ તો છતે દેહે જ ભગવાનના ધામને પામી ર�ો
છે.” એમ વાતા� કરીને ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને સવ� સભાને ઊઠવાની આ�ા કરી.

4. ગઢડા અં�ય ૧૧ ( para.3)
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પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જવેી િનિવ�ક�પ સમાિધને િવષે ભગવાનના ભ�ને શાંિત રહે છે, તેવી એ સમાિધ
િવના પણ શાંિત રહે એવો શો ઉપાય છે ?” પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “જવેી પોતાના દેહને િવષે આ�બુિ� ને �ઢ
�ીિત રહે છે તેવી જ ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ને િવષે આ�બુિ� ને �ઢ �ીિત રહે, તો જવેી િનિવ�ક�પ
સમાિધમાં શાંિત રહે છે તેવી શાંિત એ સમાિધ િવના પણ સદાય ર�ા કર,ે એ જ એનો ઉ�ર છે.”

5. ગઢડા અં�ય ૧૧ ( para.4)

પછી �ી�મહારાજ ેવળી પરમહંસ ��યે �� પૂ�ો જ,ે “ગમે તેવા ભૂંડા દેશ, કાળાિદક �ા� થાય તો પણ કોઈ રીતે
ક�યાણના માગ�માંથી પાછો પડે જ નિહ, એવો જ ેહિરભ� હોય તેને કેવી �તની સમજણ હોય જ,ે જ ેસમજણે કરીને
એવી રીતની એને �ઢતા આવે છે જ,ે તેને િવષે કોઈ રીતનું િવ�ન લાગતું નથી ?” પછી મોટા મોટા સંત હતા તેમાં જવેું
જનેે ભા�યું તેવો તેણે ઉ�ર કય�, પણ �ી�મહારાજના ��નું સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“એનો ઉ�ર તો એમ છે જ,ે �વને જવેી દેહને િવષે આ�બુિ� છે તેવી ભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ને િવષે
આ�બુિ� હોય તો તેને કોઈ રીતનું િવ�ન લાગે નિહ. અને ગમે તેવા દેશ, કાળાિદક ભૂંડા આવે તેણે કરીને એ
ભગવાન અને ભગવાનના ભ� થકી િવમુખ થાય નિહ.”

(કુલ: 10)


