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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૩૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેએક વેદાંતી �ા�ણ આ�યો હતો તેને �� પૂ�ો જ,ે “તમે એક ��નું �િતપાદન કરો છો ને તે
િવના જ ે�વ, ઈ�ર, માયા અને જગત તથા વેદ, શા�, પુરાણ તે સવ�ને િમ�યા કહો છો, એ વાત અમને સમ�તી
નથી તથા મા�યામાં આવતી નથી; માટે તમને પૂછીએ છીએ તેનો ઉ�ર કરો. તે વેદ, શા�, પુરાણ, �મૃિત અને
ઇિતહાસ તેની સા�યે કરીને કરો, પણ કોઈક કિ�પત �ંથને વચને કરીને કરશો તો અમે તેને નિહ માનીએ અને જો
�યાસ�ને વચને કરીને કરશો, તો અમારા મા�યામાં આવશે, કેમ જ ેઅમાર ે�યાસ�ના વચનમાં �ઢ �તીિત છે.” પછી
તે વેદાંતીએ ઘણીક �કારની યુિ�યો લાવીને ઉ�ર કરવા માં�યો પણ �ી�મહારાજ ેતેમાં આશંકા કરી, માટે તે ��નું
સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સાંભળો, એ ��નો ઉ�ર અમે કરીએે છીએ જ,ે એ તો પરમે�રને
ભ�ને થયા જ ેમુ� તેની િ�થિતના બે ભેદ છે. જમે મે� પવ�ત ઉપર ઊભા જ ેપુ�ષ, તે જ,ે તે મે� થકી ઓરાં જ ેસવ�
પવ�ત તથા સવ� વૃ� તથા તે પવ�ત-વૃ�નું આધાર જ ેપૃ�વીનું તળ તે સવ�ને પૃથક્-પૃથ�પણે દેખે છે; તેમ સિવક�પ
સમાિધવાળા જ ે�ાની મુ� તે જ ેતે �વ, ઈ�ર, માયા તથા એમનું આધાર જ ે�� એ સવ�ને પૃથક્-પૃથ�પણે દેખે છે.
અને વળી જમે લોકાલોક પવ�ત ઉપર ઊભા જ ેપુ�ષ, તે જ ેતે, તે લોકાલોક પવ�તથી ઓરા જ ેપવ�ત તથા વૃ� તે સવ�ને
એક પૃ�વી�પે જ દેખે છે પણ પૃથક્ પૃથ�પણે નથી દેખતા; તેમ િનિવ�ક�પ સમાિધવાળા જ ેમહામુ� તે જ ેતે �વ,
ઈ�ર અને માયા તેને એક ���પે કરીને જ દેખે છે પણ પૃથ�પણે નથી દેખતા, એવી રીતે બે �કારની િ�થિતવાળા
મુ� છે; તેની િ�થિતને યોગે કરીને એ સવ�નું સ�યપણું કહેવાય છે ને અસ�યપણું કહેવાય છે અને સિવક�પ
િ�થિતવાળાનાં વચન વેદ, શા�, પુરાણાિદકમાં આવે છે, તે એ સવ�ને સ�ય કહે છે; અને િનિવ�ક�પ િ�થિતવાળાનાં જે
વચન, તે એ સવ�ને અસ�ય કહે છે, પણ કાંઈ એ સવ� અસ�ય નથી, એ તો એને િનિવ�ક�પ િ�થિતને બળે કરીને દેખાતા
નથી, માટે અસ�ય કહે છે. અને વળી, જમે સૂય�ના રથમાં જ ેબેઠા હોય તેને રાત નથી પણ જ ેપૃ�વી ઉપર ર�ા છે તેને
રાિ�-િદવસ છે, તેમ િનિવ�ક�પ િ�થિતવાળાને મતે એ સવ� છે નિહ, પણ બી�ને મતે તો એ સવ� છે. અને આવી રીતે
��િન�પણ કર ેતો શા�ના વચનમાં પૂવા�પર બાધ ન આવે ને એમ ન કર ેતો પૂવા�પર બાધ આવે. તે બાધને તો
સમજતો ન હોય તથા એવી રીતની િ�થિતને પણ ન પા�યો હોય ને કેવળ શા�માંથી શીખીને વચનમા�ે કરીને એક
��પણાનું �િતપાદન કરતો હોય ને ગુ�, િશ�ય, �વ, ઈ�ર, માયા, જગત તથા વેદ, પુરાણ, શા� એ સવ�ને કિ�પત
કહેતો હોય, તે તો મહામૂખ� છે ને અંતે નારકી થાય છે.” એમ કહીને બો�યા જ,ે “આ અમે વાતા� કરી તેમાં તમને
આશંકા થતી હોય તો બોલો ?” �યાર ેતે વેદાંતી �ા�ણ બો�યો જ,ે “હે મહારાજ ! હે �ભો ! હે �વાિમન્! તમે તો
પરમે�ર છો અને જગતના ��યાણને અથ� �ગટ થયા છો, તે તમે જ ેઉ�ર કય� તે યથાથ� છે; એમાં આશંકાનો માગ
નથી.” એમ કહીને અિત �સ� થયો અને પોતાની જ ેઅણસમજણ તેનો �યાગ કરીને �ી�મહારાજનો આિ�ત થયો.

2. ગઢડા �થમ ૪૦ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજને મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! સિવક�પ સમાિધ તે કેને કહીએ ને િનિવ�ક�પ
સમાિધ તે કેને કહીએ ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનના �વ�પમાં િ�થિત થઈ હોય તેને અશુભ
વાસના તો ન હોય ને શુભ વાસના રહી હોય જ,ે ‘હંુ નારદ, સનકાિદક ને શુક� તે જવેો થાઉં અથવા નરનારાયણના
આ�મમાં જઈને તે આ�મના મુિન ભેળો રહીને તપ ક�ં અથવા �ેત�ીપમાં જઈને તપ કરીને �ેતમુ� જવેો થાઉં;’
એવી રીતનો જનેે િવક�પ રહેતો હોય તેને સિવક�પ સમાિધવાળો કહીએ. અને જનેે એવી રીતનો િવક�પ ન હોય ને
અ�ર��ના સાધ�ય�પણાને પામીને કેવળ ભગવાનની મૂિત�ને િવષે જ િનમ�� રહેતો હોય તેને િનિવ�ક�પ સમાિધવાળો
કહીએ.”

3. લોયા ૧૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� કય� જ,ે “ભગવાનનો િન�ય બે �કારનો છે; એક સિવક�પ ને બીજો િનિવ�ક�પ. અને તે બેમાં
પણ ઉ�મ, મ�યમ અને કિન�; એ �ણ �કારના ભેદ છે. તે બે મળીને છ ભેદ થયા તેના લ�ણ પૃથક્ પૃથક્ કરીને
કહો.” પછી તેનો ઉ�ર પરમહંસ વતે થયો નિહ. �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ સિવક�પ િન�યમાં કિન� ભેદ તો
એ જ,ે ભગવાન જ ેતે અ�ય મનુ�યની બરોબર કામ, �ોધ, લોભ, �વાદ, માન એ આિદકને િવષે �વત� �યાં સુધી તો
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ભગવાનનો િન�ય રહે, પણ જો વધારો કર ેતો ન રહે. અને મ�યમ ભેદ તો એ જ,ે મનુ�ય થકી બમણા કામાિદકને િવષે
અિધક �વત� �યાં સુધી પણ િન�ય રહે. અને ઉ�મ ભેદ તો એ જ,ે ભગવાન ગમે તેવું નીચ �િતની પેઠે આચરણ કરે
તથા મ�, માંસ, પર�ી, �ોધ, િહંસા ઈ�યાિદક ગમે તેવું આચરણ કર ેતો પણ સંશય થાય નિહ; કેમ જ,ે એ ભ�
ભગવાનને એમ �ણે છે જ,ે ‘ભગવાન તો સવ�ના કતા� છે ને પરમે�ર છે ને સવ�ના ભો�ા છે. માટે જ ેજ ેિ�યા �વત� છે
તે અ�વયપણે િનયંતા�પે કરીને સવ�ને િવષે ર�ા જ ેભગવાન તે થકી જ �વત� છે, તો એ તો કાંઈક થોડીક એવી નીચ
જવેી િ�યા કરી તેણે કરીને એમને કાંઈ બાધ નથી; કેમ જ,ે એ તો સવ�કતા� છે.’ એવી રીતે ભગવાનને િવષે સવ��રપણું
�ણે, માટે એને ઉ�મ સિવક�પ િન�યવાળો ભગવ�ભ� કહીએ.

4. લોયા ૧૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “મોટેરા મોટેરા પરમહંસ પર�પર ��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેગોપાળાનંદ �વામીએ ��ાનંદ
�વામીને �� પૂ�ો જ,ે “કેવો પુ�ષ હોય તેને દેશ, કાળ, િ�યા, સંગાિદકે કરીને પરાભવ ન થાય ને કેવો હોય તેને થાય
? અને સાંભ�યામાં તો એમ આવે છે જ,ે ‘��ાને પણ સર�વતીને દેખીને મોહ થયો ને િશવ�ને પણ મોિહનીને દશ�ને
કરીને મોહ થયો.’ માટે િવચારીને ઉ�ર કરો; કેમ જ ેએવા મોટાને પણ દેશકાળાિદકે કરીને પરાભવ થયો છે.” પછી
તેનો ઉ�ર ��ાનંદ�વામીએ કરવા માં�યો, પણ થયો નિહ. �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર એ છે જ,ે
નાડી �ાણ સંકેલાઈને િનિવ�ક�પ િ�થિતએ કરીને �ીનારાયણનાં ચરણારિવંદમાં ર�ો હોય, તો તુ�છ જવેો �વ હોય
તેને પણ દેશ, કાળ, સંગાિદકે કરીને પરાભવ ન થાય અને એવી રીતે ��ાિદક ર�ા હોય તો તેને પણ પરાભવ ન થાય.
અને એવી રીતે િ�થિત ન થઈ હોય ને દેહમાં વત�તા હોય તો બી� �વને પરાભવ થાય ને એવા મોટા જ ે��ાિદક તેને
પણ થાય. અને એમ ન હોય તો, “त�ृ�सृ�सृ�ेषु कोऽ�ख��तधीः पुमान् । ऋिषं नारायणमृते योिष��ेह मायया ।।”
એ �ોકનો અથ� ઠીક બેસે નિહ. માટે એને િવષે ર�ા થકા તો એક નારાયણઋિષને પરાભવ ન થાય અને બીજો તો ગમે
એવો મોટો હોય ને તે જો નારાયણના ચરણારિવંદને િવષે િનમ�� ન રહે, તો તેને પરાભવ થાય; અને જો િનમ�� રહે તો
ન થાય. એવી રીતે અમે અમારા અંતરમાં અચળ િસ�ાંત કરી રા�યો છે. અને તે ભાગવતમાં ક�ું છે જે
“एतदीशनमीश� �कृित�थोऽिप तद्गुणैः । न यु�ते सदा��थैय�था बु���दा�या ।।” તથા ભગવાને ક�ું છે જ,ે “दैवी
�ेषा गुणमयी मम माया दुर�या ।। मामेव ये �प��े मायामेतां तर�� ते ।।” એવી રીતે માયાએ કરીને િનલ�પપણું તે
એક નારાયણને જ છે અથવા તે નારાયણને િનિવ�ક�પપણે પા�યો હોય તેને પણ પરાભવ ન થાય અને સિવક�પપણે
જો નારાયણને પા�યો હોય તો તે ગમે તેવો મોટો હોય તેને પણ પરાભવ થાય.”

5. વરતાલ ૧ ( para.5)

એ �ોકનો એમ અથ� છે જ,ે ‘િવ�ના સગ�-િવસગા�િદક જ ેનવ લ�ણ, તેણે કરીને ���ામાં આવે એવું આ�ય�પ જે
�ીકૃ�ણ ભગવાનનું �વ�પ, તેને િવષે જ ેમુમુ�ુની અચળમિત થઈ; જમે આ આંબાનું વૃ� છે તે એક વાર �ઢ કરીને
���ું. પછી કામ �યાપે, �ોધ �યાપે, લોભ �યાપે તો પણ કોઈ રીતે આંબાને િવષે �ાંિત ન થાય જ,ે ‘આંબાનું વૃ� હશે
કે નિહ હોય?’ તેમ જનેે ��ય� �ીકૃ�ણ ભગવાનના �વ�પનો �ઢ િન�ય થયો ને તેમાં કોઈ �તનો કુતક�  ન થાય, તો
તે પુ�ષના �ાણ લીન ન થયા હોય તો પણ િનિવ�ક�પ સમાિધ છે ને �ાણ લીન થયા હોય તો પણ િનિવ�ક�પ સમાિધ છે.
અને જનેે એ ભગવાનના �વ�પમાં સંક�પ-િવક�પ રહેતા હોય જ,ે ‘��પુરને િવષે કેવું ભગવાનનું �વ�પ હશે ? અને
�ેત�ીપ ને વૈકંુઠને િવષે કેવું ભગવાનનું �વ�પ હશે? અને તે �વ�પનું �ાર ેદશ�ન થશે ?’ એવી �તના સંક�પ-
િવક�પ કયા� કર,ે પણ �કટ ભગવાન મ�યા તેને જ સવ�ના કારણ �ણીને તેણે કરીને જ પોતાને કૃતાથ� ન માને. અને
એવાને જો દૈવ ઈ�છાએ કરીને સમાિધ થાય તો પણ સંક�પ-િવક�પ મટે નિહ અને સમાિધમાં જ ેજ ેદેખાય તેથી નવું
નવું જોવાને ઇ�છે પણ મનના િવક�પ મટે નિહ, એવો હોય તેને સમાિધ છે તો પણ સિવક�પ છે ને સમાિધ ન હોય તોય
સિવક�પ છે. માટે એવો હોય તે ગુણાતીત એકાંિતક ભ� ન કહેવાય. અને જનેે ભગવાનના �વ�પનો �ઢ િન�ય હોય
ને તેને સમાિધ છે, અથવા નથી તો પણ તેને સદા િનિવ�ક�પ સમાિધ જ છે.”

6. ગઢડા અં�ય ૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનનો ભ� હોય ને તે �ાન વૈરા�યે યુ� હોય ને િવચારને બળે કરીને પોતાને
બંધન કર ેએવી જ ેમાિયક પદાથ�માં �ીિત તેને ટાળી નાખી હોય, તો પણ એ ભ�ને �ાં સુધી િનિવ�ક�પ સમાિધ થાય
નિહ, �યાં સુધી બાિધતાનુવૃિ� રહી �ય છે. તેણે કરીને િવચારમાં એમ રહે છે જ,ે ‘રખે માર ેમા, બાપ, �ી, છોકરા,
��ય, કુટંુબ, દેહ, ગેહ એમને િવષે �ીિત રહી ગઈ હોય નિહ ?” એમ બીતો રહે છે. જમે કોઈક શૂરવીર પુ�ષ હોય તેણે
પોતાના સવ� શ�ુ મારી નાં�યા હોય તો પણ તે મરલે શ�ુ થકી પણ �ારકે બી �ય છે તથા �વ��માં તે શ�ુને દેખે
�યાર ેબી �ય છે. તેમ તે �ાની ભ�ને પણ જ ેજ ેપદાથ� અંતરમાંથી જૂઠંુ કરી નાં�યું છે ને તેમાંથી �ીિત તોડી નાખી છે
તો પણ બાિધતાનુવૃિ�એ કરીને અંતરમાં માિયક પદાથ�ના બંધન થકી બીક લાગે છે અથવા ધનકલ�ાિદક પદાથ�ની
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કોઈક સમે �મૃિત થઈ આવે છે �યાર ેમનમાં બી જવાય છે જ ે‘રખે મને બંધન કર ે!’ એવી રીતે જ ેપદાથ� અંતરમાંથી
અસ�ય કરી ના�યા તે પદાથ�ની �મૃિત થઈ આવે તેને બાિધતાનુવૃિ� કહીએ. તે બાિધતાનુવૃિ� �ાર ેિનિવ�ક�પ
સમાિધ થાય �યાર ેનાશ થાય છે ને એ પુ�ષને ખાધા પીધાની તથા િદવસ રાિ�ની તથા સુખ દુઃખની કશી ખબર
રહેતી નથી. અને �ાર ેએ િનિવ�ક�પ સમાિધમાંથી બારણે નીસર ેને સિવક�પ સમાિધમાં વત� �યાર ેતો બાિધતાનુવૃિ�
રહે ખરી. માટે તે હિરભ�ને તાવ આવે અથવા દેહ પડવાનો સમો થાય �યાર ેબાિધતાનુવૃિ�ને યોગે કરીને ભગવાન
િવના બી� પદાથ�ની પણ �ારકે �મૃિત થઈ આવે અને તે સમામાં જ ેબોલાય તે પણ બર�યા જવેું બોલાય અને ‘ઓય
બાપ, ઓય મા’ એવા વચન પણ બોલાય. �યાર ેજ ેઆ બાિધતાનુવૃિ�ના મમ�ને ન સમજતો હોય તેના �દયમાં તે
હિરભ�નો અવગુણ આવી �ય જ,ે ‘આ ભગવાનનો ભ� કહેવાતો હતો ને અંતકાળે આમ કેમ બરલે છે ?’ અને જે
અવગુણ લેવાય છે, તે બાિધતાનુવૃિ�નો મમ� ���ા િવના લેવાય છે. અને આ સંસારમાં કેટલાક પાપી મનુ�ય હોય ને
તે અંત સમે બોલતા ચાલતા ખબડદાર થકા દેહને મેલે છે અથવા કોઈક િસપાઈ ને રજપૂત હોય ને તેને શરીરમાં ઘા
વાગે એટલે ખબડદાર થકા ને બોલતા ચાલતા મરી �ય છે. માટે ભગવાનથી િવમુખ હોય ને તે ખબડદાર થકો દેહ મૂકે
તો પણ શું તેનું ક�યાણ થાય છે? તેનો તે નરકમાં જ િનવાસ થાય છે. અને ભગવાનનો ભ� હોય તે ભગવાનનું નામ-
�મરણ કરતો થકો દેહ મૂકે અથવા બાિધતાનુવૃિ�ને યોગે કરીને બેશુ� થઈને દેહ મૂકે તો પણ એ ભગવાનનો ભ�
ભગવાનનાં ચરણારિવંદને જ પામે છે.”

(કુલ: 11)


