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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૫૪ ( para.3)

પછી શુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “ગમે તેવો આપ�કાળ પડે ને પોતાના ધમ�માંથી ન ખસે તે કયે લ�ણે કરીને ઓળખાય ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે પરમે�રના વચનની ખટક રહે અને નાનું-મોટંુ વચન લોપી શકે નિહ એવી
રીતનો જનેો �વભાવ હોય તેને ગમે તેવો આપ�કાળ આવે તો પણ એ ધમ� થકી પડે જ નિહ, માટે જનેે વચનમાં �ઢતા
છે તેનો જ ધમ� �ઢ રહે અને તેનો જ સ�સંગ પણ �ઢ રહે.

2. ગઢડા �થમ ૭૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે જટેલો વૈરા�ય હોય અને જનેે જટેલી સમજણ હોય તે તો �ાર ેકોઈક િવષય
ભોગની �ાિ� થાય અથવા �ાર ેકોઈક આપ�કાળ આવી પડે �યાર ેકળાય, પણ તે િવના કળાય નિહ. અને ઝાઝી
સંપત્ કે આપત્ આવે એની વાત શી કહેવી? પણ આ દાદાખાચરને થોડંુ જ આપ�કાળ જવેું આ�યું હતું, તેમાં પણ જનેું
અંતઃકરણ જવેું હશે તેવું સૌને જણાણું હશે.” પછી મુ�ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભ�નો પ� તો હૈયામાં
રહે છે ખરો તે પણ સમ�ને રહે છે જ,ે જો સ�સંગનું ઉ�કૃ�પણું હોય તો ઘણા �વોને સમાસ થાય અને �ાર ેકાંઈ
સ�સંગનું અપમાન જવેું હોય �યાર ેકોઈ �વને સમાસ થાય નિહ, એટલા માટે હષ�-શોક જવેું થઈ આવે છે.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આપણે તો �ીકૃ�ણનારાયણના દાસ છીએ તે �ીકૃ�ણનારાયણને જમે ગમે તેમ રા� રહેવું.
અને એ �ીકૃ�ણભગવાનની ઈ�છા હશે તો સ�સંગની વૃિ� થશે ને જો એમને ઘટાડવો હશે તો ઘટી જશે અને એ
ભગવાન આપણને હાથીએ બેસાર ેતો હાથીએ બેસીને રા� રહેવું અને ગધેડે બેસાર ેતો ગધેડે બેસીને પણ રા� રહેવું.
અને એ ભગવાનના ચરણારિવંદ િવના બીજ ે�ાંય �ીિત રાખવી નિહ અને એ ભગવાનની ઈ�છાએ કરીને જવેી રીતે
સ�સંગની વૃિ� થતી �ય તેવી રીતે રા� રહેવું, પછી એ ભગવાનની ઈ�છા હોય તો બધું જગત સ�સંગી થાઓ અથવા
એની ઈ�છાએ કરીને સવ� સ�સંગી મટી �ઓ, પણ કોઈ રીતે હષ�-શોક મનમાં ધારવો નિહ, એ ભગવાનનું કયુ� સવ�
થાય છે. માટે સૂકંુ પાંદડંુ જમે વાયુને આધાર ેફર ેછે તેમ એ ભગવાનને આધીન રહીને આનંદમાં, એ પરમે�રનું ભજન
કરવું અને કોઈ �તનો મનમાં ઉ�ગે આવવા દેવો નિહ.”

3. સારંગપુર ૯ ( para.5)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “�થાન તે કેને કહીએ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ચાર વણ� અને ચાર
આ�મ તેને જ ેપોત પોતાનો ધમ� તેને �થાન �ણવું અને તમે �યાગી છો, તે તમારાથી જો �યાગનો પ� મૂકીને ગૃહ�થને
માગ� ચલાય તો તે �થાનકથકી �� થવાણું એમ �ણવું. માટે ગમે તેવો આપ�કાળ પડે અથવા અમે આ�ા કરીએ તો
પણ તમાર ેપોતાના ધમ�માંથી ચળવું નિહ. અને જમે ગૃહ�થ વ� તથા અલંકાર ેકરીને અમારી પ�ૂ કરવાને ઈ�છે તેમ
તમાર ેઈ�છવું નિહ, તમાર ેતો પ�, પુ�પ, ફળ અને જળે કરીને પ�ૂ કરવી ને એવી પ�ૂએ કરીને જ આનંદ માણવો,
પણ પોતાના ધમ�થી ચલાયમાન થઈને પરમે�રની પ�ૂ કરવી એ ઠીક નિહ. માટે સવ�ને પોતાના ધમ�માં ર�ાં થકા
જટેલી પ�ૂ થાય તેટલી કરવી, એ અમારી આ�ા છે તેને �ઢ કરીને સવ� રાખ�ો.”

4. લોયા ૬ ( para.3)

પછી વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “ધમ� સંબંધી સાધનમાં એવું કયું સાધન છે જ,ે એક રા�યે કરીને સવ� ધમ� રહે ?
અને ભગવાન સંબંધી જ ેભજન, �મરણ, કીત�ન, વાતા�; એ આિદક સાધન છે તેમાં એવું એક સાધન કયું છે જ,ે
આપ�કાળ હોય ને સવ� �ય ને જો એક રહે તો સવ� રહે ?” પછી તેનો ઉ�ર પણ પોતે કય� જ,ે “ધમ� સંબંધી સાધનમાં
તો એક િન�કામપણું હોય તો સવ� સાધન આવે અને ભગવાન સંબંધી તો એ સાધન છે જ,ે િન�ય રહે તો સવ� આવે.”

5. ગઢડા મ�ય ૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “કીત�ન ગાવવા રહેવા �ો, હવે તો પરમે�રની વાતા� કરીએ.” પછી પરમહંસે ક�ું જ,ે
“સા� મહારાજ !” પછી �ી�મહારાજ ે�� કય� જ,ે “શા�માં ક�ા એવા ધમ� પાળતો હોય ને ભગવાનની ભિ� પણ
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કરતો હોય ને તેને એવો આપ�કાળ આવે જ,ે ભિ� રાખવા �ય તો ધમ� �ય ને ધમ� રાખવા �ય તો ભિ� �ય,
�યાર ેકેને રાખવો ને કેનો �યાગ કરવો ?” પછી ��ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “જો ભગવાન ભિ� રા�યે રા� હોય તો
ભિ� રાખવી અને જો ધમ� રા�યે રા� હોય તો ધમ� રાખવો.”

6. ગઢડા મ�ય ૪ ( para.3)

�યાર ે�ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “જનેે �કટ ભગવાન મ�યા હોય તેને તો જમે ભગવાન રા� હોય તેમ જ કરવું એ ઠીક છે,
પણ �ાર ેભગવાનનું પરો�પણું હોય �યાર ેકેમ કરવું ?” પછી મુ�ાનંદ �વામી એનો ઉ�ર કરવા લા�યા પણ થયો
નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ેભગવાન પરો� હોય ને આપ�કાળ પડે ને કોઈ ન રહે �યાર ેતો ભગવાનનું
એક અખંડ િચંતવન કરવું, તો એ ભગવાનના માગ� થકી પડે નિહ.”

7. વરતાલ ૧૦ ( para.2)

તે સમયમાં ગામ ભાદરણના પાટીદાર ભગુભાઇ આ�યા. તેણે �ી�મહારાજ ��યે �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �વનું
ક�યાણ કેમ થાય ?” પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “આ પૃ�વીને િવષે રા�ર�પ ને સાધુ�પ; એ બે �કાર ેભગવાનના
અવતાર થાય છે. તેમાં રા��પે �ાર ેપૃ�વી ઉપર �કટ થાય �યાર ેતો તે ઓગણચાળીશ લ�ણે યુ� હોય અને
�ાર ેસાધુ�પે પૃ�વી ઉપર �કટ થાય �યાર ેતો �ીશ �કારને લ�ણે યુ� હોય. અને જ ેરા��પે ભગવાન હોય તે તો
ચોસઠ �કારની કળાએ યુ� હોય તથા સામ, દામ, ભેદ, દંડ; એ ચાર �કારના જ ેઉપાય તેણે યુ� હોય તથા શૃંગાર
આિદક જ ેનવ રસ તેણે યુ� હોય. અને તે ભગવાન �ાર ેસાધુ�પે હોય �યાર ેતેમાં એ લ�ણ હોય નિહ. અને જે
રા��પે ભગવાન હોય તેને જો આપ�કાળ આ�યો હોય તો મૃગયા કરીને પણ �વે અને ચોર હોય તેને ગરદન પણ
માર ેઅને ઘરમાં �ીઓ પણ રાખે. અને સાધુ�પે ભગવાન હોય તે તો અિતશય અિહંસા પર વત�, તે લીલા તૃણને પણ
તોડે નિહ અને કા�ની તથા િચ�ામણની �ીનો પણ �પશ� કર ેનિહ. માટે સાધુ�પ જ ેભગવાનની મૂિત� અને રા��પ
જ ેભગવાનની મૂિત� એ બેની રીિત એક હોય નિહ. અને �ીમદ્ ભાગવતના �થમ �કંધને િવષે પૃ�વી ને ધમ�ના સંવાદે
કરીને રા��પ જ ે�ીકૃ�ણાિદક ભગવાનના અવતાર તેના ઓગણચાળીશ લ�ણ ક�ા છે. અને એકાદશ �કંધને િવષે
�ીકૃ�ણ ભગવાન ને ઉ�વના સંવાદે કરીને સાધુ�પ જ ેદ�ા�ેય, કિપલ આિદક ભગવાનના અવતાર તેના �ીશ લ�ણ
ક�ા છે. માટે જનેે પોતાનું ક�યાણ ઇ�છવું તેને તે તે લ�ણે કરી તે ભગવાનને ઓળખીને તે ભગવાનને શરણે થવું અને
તેનો �ઢ િવ�ાસ રાખવો, ને તેની આ�ામાં રહીને તેની ભિ� કરવી, એ જ ક�યાણનો ઉપાય છે. અને ભગવાન �ારે
પૃ�વીને િવષે ��ય� ન હોય �યાર ેતે ભગવાનને મળેલા જ ેસાધુ તેનો આ�ય કરવો, તો તે થકી પણ �વનું ક�યાણ
થાય છે. અને �ાર ેએવા સાધુ પણ ન હોય �યાર ેભગવાનની �િતમાને િવષે �ઢ �તીિત રાખવી ને �વધમ�માં રહીને
ભિ� કરવી. તે થકી પણ �વનું ક�યાણ થાય છે.”

8. ગઢડા અં�ય ૨૪ ( para.3)

પછી શુકમુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “આપણા સવ� સંત વત�માનમાં રહે છે, તથાિપ એમને િવષે એવું �ું લ�ણ છે જ;ે જણેે
કરીને એમ �ણીએ જ,ે એને આપ�કાળ પડશે તો પણ એ ધમ�માંથી નિહ ડગે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“ભગવાનનાં જ ેજ ેનાના-મોટા વચન તેની ઉપર િનરંતર જનેી �િ� રહે, પણ વચન બહાર પગ દેવો પડે તેમાં અિત
કઠણ પડે અને તે વચનથી આગળ પગ માંડીને અિધક પણ ન વત� અને ઓછો પણ ન વત�, તેને �ણીએ જ,ે એ
ધમ�માંથી આપ�કાળ◌ ેપણ નિહ પડે.”

9. 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.”
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10. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.6)

અને એવી રીતે �થમ ક�ું જ ેપોતાના �વા�ાનું �ાન તથા ભગવાનના માહા��યનું �ાન એ બે જનેે િસ� થયા હોય
ને તે જો ગમે તેવા પંચિવષય સંબંધી સુખમાં કદાિચત્ બંધાઈ ગયો હોય, તો પણ તેમાં બંધાઈ રહે નિહ, તેને તોડીને
નીકળે જ રહે છે. અને જ ેિવષયના સુખનો �યાગ કરીને વત�તો હોય ને તે ન બંધાય એમાં તે શું કહેવું ? માટે એ બે
�કારના �ાનને સાંભળીને એનો પોતાના મનમાં વેગ લગાડી દેવો. જમે કોઈક શૂરવીર ને આકરો માણસ હોય ને તેનો
કોઈક �િતપ�ી હોય, તેણે તેનો બાપ મારી નાં�યો હોય, તો તેની તેને બહુ દા�ય થાય ને તે દાઝય થતી હોય ને વળી
તેનો દીકરો મારી નાંખે ને વળી ભાઈને મારી નાંખે ને વળી બાયડીને લઈ �ય ને વળી માને લઈને મુસલમાનને આપે
ને વળી ગામગરાસ ઝંૂટી લે; એવી રીતે જમે જમે એનો પરાભવ કર ેતેમ તેમ એને બહુ મનમાં દા�ય થાય ને ��ત,
�વ��માં સવ�કાળે એને એ વાતનો જ આલોચ રહે. તેમ જનેે આ બે વાતનો િનરંતર આલોચ રહે �યાર ેએને એ �ાન
િસ� થાય અને એને ગમે તેવો આપ�કાળ પડે તો તેને િવષે એની સહાય કર.ે અને જમે િવશ�યકરણી ઔષિધ લાવીને
હનુમાન�એ રામચં�ને પીવાડી, �યાર ેજ ેદેહમાં શ�ય લા�યા હતા તે સવ� એની મેળે દેહથી બાહેર નીકળી ગયા. તેમ
જનેે આ બે વાત મનમાં લાગી ગઈ હોય, તેને ઇિ��યોને િવષયભોગની ઈ�છા રહી છે એ શ�ય છે તે સવ� નીકળી �ય.
કહેતાં િવષયભોગમાંથી એની ઇિ��યોની વૃિ� નીકળીને એક ભગવાનમાં વળગે. અને સ�સંગી પણ એને જ કહીએ;
કેમ જ,ે સ�ય�પ એવો જ ેપોતાનો આ�ા તથા સ�ય�પ એવા જ ેભગવાન તેનો જનેે આવી રીતે સંગ થયો, તેને
સ�સંગી કહીએ. અને આ બે �કાર ેજ ેવાતા� છે તેને દૈવી �વ સાંભળે �યાર ેતેના �દયમાં લાગીને રગરગમાં �વત� �ય
અને જ ેઆસુરી �વ હોય ને તે સાંભળે, �યાર ેતેને તો કાનથી બાહેર જ નીકળી �ય, પણ �દયમાં ઊતર ેનિહ. જમે
�ાન હોય ને તે ખીર ખાય, તે તેના પેટમાં રહે જ નિહ વમન થઈ �ય. ને ખીર જવેું કાંઈ ભોજન સરસ ન કહેવાય, તો
પણ તે �ાનના પેટમાં રહીને રગરગમાં �વત� નિહ, ને તે ખીરને માણસ ખાય �યાર ેતેને પેટમાં રહે ને રગરગમાં �વત� ને
બહુ સુખ થાય. તેમ �ાન જવેો જ ેઆસુરી �વ, તેના �દયમાં તો આ વાત પેસે જ નિહ ને માણસ જવેો જ ેદૈવી �વ,
તેના �દયમાં ઊતર ેને રગરગમાં �યાપી �ય.

(કુલ: 14)


