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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. લોયા ૧૩ ( para.3)

અને �યાર પછી િન�યાનંદ�વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! �ાં સુધી એ મુ�ોને ગુણનો સંબંધ છે �યાં સુધી તો
તેને દેશકાળાિદકે કરીને િવપય�યપણુ થાય અને નારાયણ છે તે તો ગુણમાં ર�ા થકા દેશકાળાિદકે કરીને પરાભવને ન
પામે, એ તો ઠીક; પણ �ાર ેએ સવ� મુ�ોને ગુણનો સંબંધ ન હોય ને િનગુ�ણપણે કરીને અ�રધામને િવષે ર�ા હોય
અને નારાયણ પણ �યાં તેવી જ રીતે ર�ા હોય, તે વાર ેએ સવ� ચૈત�યમય છે ને િનગુ�ણ છે ને ‘मम साध��मागताः’ એવી
રીતે નારાયણના સાધ�ય�પણાને પા�યા છે એવા જ ેમુ� અને નારાયણ તેને િવષે કેમ ભેદ સમજવો ?” �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે ચં�મા છે ને તારા છે, તેમાં ભેદ છે કે નિહ? જુવોને �કાશપણે કરીને સરખા નથી અને
િબંબમાં પણ ઘણો ભેદ છે અને સવ� ઔષિધનું પોષણ તે પણ ચં�મા વતે જ થાય, પણ બીજ ેતાર ેન થાય અને રાિ�નો
અંધકાર તે પણ ચં�માએ કરીને ટળે, પણ તારાએ કરીને ટળે નિહ; તેમ નારાયણ તથા મુ�ોમાં ભેદ છે. અને વળી જમે
રા� ને રા�ના ચાકર તે મનુ�ય �િતએ કરીને સરખા છે, પણ રા�નું સામ�ય�, ઐ�ય�, �પ, લાવ��તા તે સવ�પરી
છે. અને જ ેરા�વતે થાય તે ચાકર વતે થાય નિહ, સૂઝે એવડો મોટો હોય તો પણ ન થાય. તેમ પુ�ષો�મનારાયણ તે
સવ� કતા� છે, સવ�કારણ છે, સવ�િનયંતા છે, અિત �પવાન છે, અિત તજે�વી છે, અિત સમથ� છે, અને ‘कतु�मकतु�म्
अ�थाकतु�म्’ સમથ� છે; તે જો પોતાની ઈ�છામાં આવે તો એ અ�રધામને િવષે ર�ા જ ેમુ� તે સવ�ને પોતાના તજેને
િવષે લીન કરીને પોતે એક જ િવરાજમાન રહે, અને સૂઝે તો એ સવ� મુ� તેમણે સે�યા થકા તેમની ભિ�ને અંગીકાર
કર ેને એ સિહત િવરાજમાન રહે. અને જ ેઅ�રધામને િવષે પોતે ર�ા છે, તે અ�રને પણ લીન કરીને પોતે �વરાટ્ થકા
એકલા જ િવરાજમાન રહે; અને પોતાને મનમાં આવે તો એ અ�રધામ િવના પણ અનંતકોિટ મુ�ને પોતાને ઐ�ય�
કરીને ધારવાને સમથ� છે. જમે પૃથુ ભગવાને પૃ�વીને ક�ું જ,ે ‘મારા ધનુષથકી નીસયા� જ ેબાણ તેણે કરીને તને મારીને
મારા સામ�ય� કરીને આ સવ� જગતને ધારવાને હંુ સમથ� છંુ;’ તેમ એ નારાયણ પોતાને ઐ�ય� કરીને સવ�પરી વત� છે. તે
એને ને બી� અ�રાિદક મુ�ને સરખા કહે છે તે દુ� મતવાળા �ણવા ને તેને અિત પાપી �ણવા અને એનાં દશ�ન
પણ કરવા નિહ. અને એવી રીતની સમજણવાળાનાં દશ�ન કરીએ, તો પંચ મહાપાપ જવેું પાપ થાય. અને એ
નારાયણને લઈને તો જનેે િવષે મો�પ કહીએ તેને િવષે સંભવે. અને એને લઈને ��ા, િશવ, નારદ, સનકાિદક, એ
સવ�ને ભગવાન કહેવાય છે અને ઉ�વ�ને િવષે એ નારાયણને લઈને ઉ�વને ભગવાન કહેવાય અને હમણાં આ
મુ�ાનંદ �વામી જવેા સંતને િવષે એ નારાયણને લઈએ, તો એમને પણ ભગવાન જવેા કહેવાય; અને એ નારાયણને
લીધા િવના તો અ�રને પણ ભગવાન ન કહેવાય તો બી�ની શી વાતા� કહેવી ? અને “अप�रिमता �ुवा�नुभृतो यिद
सव�गता�िह� न शा�तेित िनयमो �ुव ! नेतरथा ।” એ વેદ�તુિતના ગ�નો પણ એ જ અથ� છે. અને જો એમ ન હોય તો
આ આપણ સવ� છીએ તે આ દેહ થકી નોખો જ ેઆ�ા તેને ���પ �ણીએ છીએ અને �ાન, વૈરા�યાિદક સાધને
યુ� છીએ તો પણ એ નારાયણને �સ� કરવાને અથ� રાત િદવસ ઉ�ગરા કરીએ છીએ, અને કીત�ન, નામ�મરણ તે
તાળીઓ વગાડી વગાડીને હાથની આંગળીયો ફાટી �ય એમ કરીએ છીએ તથા કથાવાતા� રાત-િદવસ કરીએ
કરાવીએ છીએ, તે જો એ નારાયણ સરખા થઈ જવાતું હોય તો એવડો દાખડો શું કરવા કરીએ ? માટે ‘એ નારાયણ
જવેા તો એક નારાયણ જ છે, પણ બીજો કોઈ એ જવેો થતો નથી.’ અને ‘एकमेवाि�तीयं ��’ એ �ુિતનો પણ એ જ
અથ� છે જ,ે એ નારાયણ જવેા તો એક નારાયણ જ છે. એમ સવ� શા�નો િસ�ાંત છે.” એવી રીતે ભ�જનની િશ�ાને
અથ� �ી�મહારાજ ેવાતા� કરી; ને પોતે તો સા�ાત્ પુ�ષો�મનારાયણ છે.

2. પંચાળા ૬ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે ઝાઝી વાર સુધી િવચાર કય� ને સવ� શા�માં નજર ફેરવીને જોયું �યાર ેએમ
જણાયું જ,ે ‘�ીકૃ�ણ જવેો અવતાર સવ� શિ�એ યુ� બીજો કોઈ નથી થયો.’ કેમ જ,ે બી� જ ેસવ� પોતાની અનંત
મૂિત�ઓ િભ� િભ�પણે રહી છે, તે સવ�નો ભાવ �ીકૃ�ણ ભગવાને પોતાને િવષે દેખા�યો. કેવી રીતે ? તો �થમ પોતે
દેવકી થકી જ��યા �યાર ેશંખ, ચ�, ગદા, પ� ધારીને ચતુભુ�જ�પે દશ�ન દીધું, તેણે કરીને લ�મપિત જ ેવૈકંુઠનાથ, તેનો
ભાવ પોતામાં જણા�યો. તથા માતા યશોદાને પોતાના મુખમાં િવ��પ દેખા�યું, તેણે કરીને સહ�શીષા�પણે કરીને
અિન��પણું પોતામાં જણા�યું. તથા અ�ૂરને યમુનાના ધરામાં દશ�ન દીધા, તેણે કરીને શેષશાયીપણું જણા�યું. તથા
અજુ�નને રણસં�ામમાં િવ��પ દેખા�યું જ,ે ‘प� मे पाथ� �पािण शतशोऽथ सह�शः ।’ એવી રીતે અનંત ��ાંડ
દેખાડીને પુ�ષો�મપણું જણા�યું. તથા પોતે �ીકૃ�ણે ક�ું જ,ે “य�ा�रमतीतोऽहम�रादिप चो�मः। अतोऽ�� लोके
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वेदे च �िथतः पु�षो�मः ।।” એવી રીતે પોતે પોતાનું પુ�ષો�મપણું જણા�યું. તથા ગોલોકવાસી જ ેરાિધકા સિહત
�ીકૃ�ણ તે તો પોતે જ હતા. અને �ા�ણના બાળકને લેવા ગયા �યાર ેઅજુ�નને પોતાનું ભૂમાપુ�ષ�પે દશ�ન કરા�યું.
તથા �ેત�ીપવાસી વાસુદેવ, તેણે તો પોતે જ એ અવતાર ધય� હતો. તથા નરનારાયણ તો સમ� ભારતને િવષે તથા
ભાગવતમાં એ �ીકૃ�ણને જ ક�ા છે. તે માટે એ �ીકૃ�ણના અવતારને િવષે તો િભ� િભ�પણે રહી જ ેએ જ
ભગવાનની મૂિત�ઓે તથા શિ�ઓ, ઐ�ય� તે સમ� છે, માટે એ અવતાર તે બહુ મોટો થયો છે. અને બી� મૂિત�ને
િવષે થોડંુ ઐ�ય� છે ને એને િવષે સંપૂણ� ઐ�ય� છે; માટે કૃ�ણાવતાર જવેો કોઈ અવતાર નથી અને એ અવતાર
સવ�પરી વત� છે. અને બી� અવતાર ેકરીને થોડી શિ� જણાવી છે, ને આ અવતાર ેકરીને સંપૂણ� ઐ�ય�-શિ�ઓ
જણાવી; માટે આ અવતાર સવ��કષ�પણે વત� છે. એવી રીતે જનેી ��ય� �ીકૃ�ણના �વ�પમાં અચળ મિત હોય ને એ
મિત કોઈ િદવસ �યિભચારને ન પામતી હોય, ને તેની વતે કોઈ કુસંગે કરીને કદાિચત્ કાંઇક અવળું વતા�ઇ ગયું હોય તો
પણ તે ક�યાણના માગ�માંથી પડે નિહ; એનું ��યાણ જ થાય. માટે તમે સવ� પરમહંસ હિરભ� છો, તે પણ એવી રીતે
જો ઉપાસનાની �ઢતા ભગવાનને િવષે રાખશો તો કદાિચત્ કાંઈક અવળું વતા�ઇ જશે, તો પણ અંતે ક�યાણ થશે.”
એવી રીતની વાતા�ને સાંભળીને સવ� સાધુ તથા હિરભ� તે �ી�મહારાજને િવષે સવ�કારણપણું �ણીને ઉપાસનાની
�ઢતા કરતા હવા.

3. ગઢડા મ�ય ૯ ( para.2)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “કીત�ન બોલીએ.” પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “�યો, પરમે�રની વાતા� કરીએ.”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાનમાગ� તો એવો સમજવો જ,ે કોઈ રીતે ભગવાનના �વ�પનો �ોહ થાય નિહ. અને
કોઈક કાળે ભગવાનના વચનનો લોપ થતો હોય, તો તેની િચંતા નિહ; પણ ભગવાનના �વ�પનો �ોહ થવા દેવો નિહ.
અને જો ભગવાનનું વચન કાંઇક લોપાયું હોય તો તે ભગવાનની �ાથ�ના કરીને પણ છૂટકો થાય, પણ ભગવાનના
�વ�પનો �ોહ કય� હોય, તો તેનો કોઈ રીતે છૂટકો થાય નિહ. માટે જ ેસમજુ હોય તેને ભગવાનના વચનમાં તો જટેલું
પોતાની સામથ� �માણે રહેવાય તેટલું અવ�ય રહેવું, પણ ભગવાનની મૂિત�નું બળ અિતશય રાખવું જ,ે ‘ સવ�પરી ને
સદા િદ�ય સાકારમૂિત� અને સવ� અવતારનું અવતારી એવું જ ેભગવાનનું �વ�પ છે, તે જ મને �ા� થયું છે.’ અને જે
એમ �ણતો હોય ને તેથી જો કદાિચત્ સ�સંગથી બાહેર નીસરી જવાણું, તોય પણ તેને ભગવાનની મૂિત�માંથી હેત
ટળતું નથી. અને તે હમણાં તો સ�સંગથી બાહેર છે, પણ દેહ મૂકીને તો અંતે ભગવાનનું જ ેઅ�રધામ તેને િવષે
ભગવાનને સમીપે જશે. અને હમણે સ�સંગમાં રહેતો હશે અને શા�ના વચનમાં પણ રહેતો હશે અને તેને જો
ભગવ��વ�પની િન�ા પાકી નિહ હોય, તો તે �ાર ેદેહ મૂકશે �યાર ેકાં તો ��ાના લોકમાં જશે ને કાં તો કોઈક
બી� દેવતાના લોકમાં જશે પણ તે પુ�ષો�મ ભગવાનના ધામને િવષે નિહ �ય. તે માટે પોતાને સા�ાત્ મ�યું જે
ભગવાનનું �વ�પ તેને સદા િદ�ય સાકારમૂિત� ને સવ� અવતારનું કારણ અવતારી એવું �ણવું. અને જો એમ ન �ણે ને
િનરાકાર �ણે ને બી� અવતાર જવેા �ણે તો એનો �ોહ કય� કહેવાય. અને જમે અજુ�ન હતા તેને તો ભગવ��વ�પનું
બળ હતું અને યુિધિ�ર રા�ને તો શા�ના વચનનું બળ હતું. પછી �ાર ેભારતી લડાઈ થઇ �યાર ે�ીકૃ�ણભગવાને
અજુ�નને ક�ું જ ે-

4. ગઢડા મ�ય ૩૯ ( para.4)

એવી રીતે વાતા� કરીને પાછા દાદાખાચરના દરબારમાં પધારીને સં�યા આરતી, નારાયણ ધૂ�ય, �તુિત કરીને પછી સવ�
સાધુ તથા હિરભ�ની સભા થઈ. પછી �ી�મહારાજ ેમોટેરા મોટેરા પરમહંસને પૂ�ું જ,ે “અમે પંચમ�કંધ તથા
દશમ�કંધનું અિતશય �િતપાદન કયુ� છે. માટે એ બે �ંથનું જ ેરહ�ય તે જમે તમને સમ�ામાં આ�યું હોય તે કહો”
�યાર ેમોટેરા સવ� પરમહંસે પોતપોતાની સમજણ �માણે જમે જણાયું તેમ કહી દેખા�યું. પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�યો, હવે અમે એ બે �ંથનું રહ�ય કહીએ જ,ે રહ�ય તે શું? તો ગમે એવો શા�ી હોય, પુરાણી હોય, અિતશય
બુિ�વાળો હોય તે પણ સાંભળીને તે વાતા�ને િન�ય સ�ય માને ને હા પાડે, પણ તેને કોઈ રીતે સંશય ન રહે જ,ે ‘એ
વાતા� એમ નિહ હોય.’ એવી રીતે જ ેકહી દેખાડવું તેનું નામ રહ�ય કહેવાય. અને એ બે �ંથમાં દશમ�કંધનું તો એ
રહ�ય છે જ,ે ઉપિનષદ્-વેદાંત ને �ુિત�મૃિત તેમાં જનેે �� ક�ા છે, �ોિતઃ�વ�પ ક�ા છે, �ાન�પ ક�ા છે, ત�વ
ક�ા છે, સૂ�મ ક�ા છે અને િનરંજન, �ે��, સવ�કારણ, પર�� પુ�ષો�મ, વાસુદેવ, િવ�ણુ, નારાયણ, િનગુ�ણ એવે
એવે નામે કરીને જનેે પરો�પણે ક�ા છે તે, તે આ ��ય� વસુદેવના પુ� �ીકૃ�ણવાસુદેવ છે. એવી રીતે �ાં �ાં
�તુિત ભાગ છે, �યાં �યાં એવા એવા �તુિતના શ�દને લઈને ��ય� �ીકૃ�ણભગવાનને જ ક�ા છે, પણ
�ીકૃ�ણભગવાનથી અિધક કાંઈ નથી ક�ું; તથા સવ� જગતની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લયના કતા� તે પણ �ીકૃ�ણભગવાન
જ છે, એમ ક�ું છે. અને પંચમ�કંધને િવષે તો એ �ીકૃ�ણભગવાનનું માહા��ય ક�ું છે. તથા એ �ીકૃ�ણભગવાન જ ેતે
આ જગતની િ�થિતને અથ� ને પોતાના ભ�જનને સુખ આપવાને અથ� અનેક �કારની મૂિત�ઓને ધારીને ખંડ ખંડ
��યે ર�ા છે, એમ ક�ું છે. અને પોતે બાંધી એવી જ ેમયા�દાઓ તેને િવષે જ ેરહે તે અિતશય મો�પને પામે ને જ ેન રહે
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તે મોટો હોય તો પણ પોતાની િ�થિત થકી પડી �ય અને જ ેસાધારણ �વ હોય ને તે મયા�દાને લોપે તો તેને અધોગિત
થાય છે, એમ ક�ું છે. અને એ જ જ ે�ીકૃ�ણવાસુદેવ તેણે વસુદેવ-દેવકીને ��ય� ચતુભુ�જ�પે અદ્ ભૂત બાળક થકા
દશ�ન દીધું, એ અનાિદ વાસુદેવ�પ છે. અને એ �ીકૃ�ણભગવાન ધમ�, અથ�, કામને િવષે વ�યા� છે; તે ધમ�, અથ�, કામ
સા� જ ેજ ેભગવાને ચિર� કયા� તેનું જ ેગાન કર ેઅથવા �વણ કર ેતે સવ� �વ સવ� પાપ થકી મુકાઈને પરમપદને પામે
છે. અને એ વાસુદેવ ભગવાનનાં જ�મ, કમ� ને મૂિત� એ સવ� િદ�ય�વ�પ છે. અને એ જ ેવાસુદેવ �ીકૃ�ણ તે જ સવ�પરી
છે, એવી રીતે એ બે �ંથનું રહ�ય છે. અને જ ેશુક� જવેા ��િ�થિતને પા�યા હોય તેને પણ એ �ીકૃ�ણ પર��ની
ઉપાસના-ભિ� કરવી ને દશમમાં ક�ા છે જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાનનાં ચિર� તે શુક� જવેાને પણ ગાવવા ને સાંભળવા,
તે શુક�એ જ ક�ું છે જ,ે “प�रिनि�तोऽिप नैगु�� उ�म�ोकलीलया । गृहीतचेता राजष� आ�ानं यदधीतवान् ।।” અને
એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તેના આકારને િવષે �ઢ �તીિત રાખવી. અને જો ભગવાનના આકારને િવષે �ઢ �તીિત
હશે ને કદાિચત્ એ �વ કાંઈક પાપ કરશે, તો પણ એનો ઉ�ાર થશે; કેમ જ,ે પાપ કર ેતેનું તો �ાયિ�ત ક�ું છે. પણ
ભગવાનને જ ેિનરાકાર સમજ ેએ તો પંચ મહાપાપ કરતા પણ અિત મોટંુ પાપ છે, એ પાપનું કોઈ �ાયિ�ત નથી. અને
ભગવાનને સાકાર �ણીને િન�ા રાખી હોય ને કદાિચત્ તેથી કાંઈક પાપ થઈ ગયું હોય તો એનો શો ભાર છે ? એ પાપ
તો ભગવાનને �તાપે કરીને સવ� બળી જશે ને એનો �વ ભગવાનને પામશે. માટે ભગવાનના આકારને િવષે �ઢ
�તીિત રાખીને એની �ઢ ઉપાસના કરવી, એમ અમે તમને સવ�ને કહીએ છીએ. તે આ વાતા�ને સવ� �ઢ કરીને
રાખ�ો.” એવી રીતે �ી�મહારાજ સવ�ને િશ�ાનાં વચન કહીને ભોજન કરવા સા� પધાયા�.

5. ગઢડા અં�ય ૩૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “અમે સાં�યાિદક શા�ના િવચાર ેકરીને એમ િન�ય કય� છે જ,ે માયાના કાય�માંથી
ઉ�પ� થયા જ ેઆકાર મા� તે સવ� િમ�યા છે. કેમ જ,ે એ સવ� આકાર કાળે કરીને નાશ પામે છે. અને ભગવાનના
અ�રધામને િવષે જ ેભગવાનનો આકાર છે તથા તે ભગવાનના પાષ�દ જ ેમુ� તેમના જ ેઆકાર છે, તે સવ� સ�ય છે ને
િદ�ય છે ને અિતશય �કાશે યુ� છે. અને તે ભગવાનનો ને તે મુ�નો જ ેઆકાર તે પુ�ષના જવેો િ�ભજુ છે અને
સિ�ચદાનંદ�પ છે. અને તે અ�રધામને િવષે ર�ા જ ેએ ભગવાન, તે જ ેતે, તે મુ� પુ�ષ તેમણે િદ�ય એવા જ ેનાના
�કારના ઉપચાર, તેણે કરીને સે�યા થકા ને તે મુ� પુ�ષને પરમ આનંદને ઉપ�વતા થકા સદા િવરાજમાન છે. અને
એવા સવ�પરી જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે જ દયાએ કરીને �વોના ક�યાણને અથ� આ પૃ�વીને િવષે �કટ થયા થકા
સવ� જનના નયનગોચર વત� છે. ને તમારા ઈ�દેવ છે, ને તમારી સેવાને અંગીકાર કર ેછે. અને એવા જ ેએ ��ય�
પુ�ષો�મ ભગવાન તેના �વ�પમાં ને અ�રધામને િવષે ર�ા જ ેભગવાન; તેના �વ�પમાં કાંઈ પણ ભેદ નથી, એ બે
એક જ છે. અને એવા જ ેઆ ��ય� પુ�ષો�મ ભગવાન તે અ�રાિદક સવ�ના િનયંતા છે, ઈ�રના પણ ઈ�ર છે, ને
સવ� કારણના પણ કારણ છે, ને સવ�પરી વત� છે, ને સવ� અવતારના અવતારી છે, ને તમાર ેસવ�ને એકાંિતકભાવે કરીને
ઉપાસના કરવા યો�ય છે. અને આ ભગવાનના જ ેપૂવ� ઘણાક અવતાર થયા છે, તે પણ નમ�કાર કરવા યો�ય છે ને
પજૂવા યો�ય છે.”

(કુલ: 7)


