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 (શ્રી પરુુષોત્તમજી પ્રણિત અવતારવાદાવલી અંતર્ગત – ભર્વત્પ્પ્રતતકૃતતપજૂનવાદ અને મતૂતિપજૂનવાદ) 

વાદ: प्रमाणतर्क क् साधनोपालंभ: ससद्धान्तासिरुद्धः पञ्चाियिोपपन्नः पक्षप्रसतपक्षपरिग्रहो “िादः” ||गोतम न्याय सतू्र - १|२|१), तत्िसनणकयफसल्ा 

स्थापनाप्रसतस्थापनािती ्था िादः (पत्रािलंबन सिििणम)् 

પચં અવયવો -   પ્રતતજ્ઞા, હતે,ુ ઉદાહરિ, ઉપનય, તનર્મન 

વાદ શૈલી: અતિકરિ નાાં અંર્ો - તવષય, સાંશય, પવૂગપક્ષ, ઉત્તપગક્ષ, સાંર્તત.  

‘सिषयो सिशयस्चैि पिूकपक्षस्तथोत्तिम ्| संगसतस्चेसत पञ्चाङ्गं शासे्त्रसध्िण ंस्मतृम’् || 

વાદ ગ્રથંો : 

 વ્યાસ શાકંર રામાનજુ માધ્વ વાલ્લભ 

વાદ બ્રહ્મસતુ્ર ઇષ્ટ તસદ્ધિ, બ્રહ્મ તસદ્ધિ, 

ન્યાય મકરાંદ, 

બ્રહ્મતવધ્યાભરિ, તત્પ્વ 

શદુ્ધિ, અદ્વતૈ તસદ્ધિ, અદ્વતૈ-

રત્પ્ન, વાદ નક્ષત્રમાળા, 
અદ્વતૈ-આમોદ, શત 

ભષૂિી 

તસદ્ધિત્રય, મહા 
પવૂોત્તરપક્ષ, 

તત્પ્વ-મકુતા 
કલાપ, ન્યાય 

તસિાન્તાાંજન, 

શત દૂષિી,  

દસ 

વાદપ્રકરિ, 

વાદાવલી, 
ન્યાયામતૃ, 

તકગ  તાાંડવ 

*પત્રાવલાંબન, ભક્તત હાંસ, ભક્તત હતે ુ

તનિગય, મકુ્તત તારતમ્ય તનરૂપિમ,  

सिद्वन्मण्डन, અવતાર વાદાવલી, બ્રહ્મવાદ, વાદ 

કથા, તવગ્રહવાદ, પ્રપાંચવાદ, પ્રપાંચ 

સાંસારભેદવાદ, આત્પ્મવાદ, 

અક્ષરપરુુષોત્તમ-દ્વતૈ-તનરાસવાદ 

વવતડંા  ખાંડનખાંડખાદ્ય    

*: પ્રકરિ વાદ ગ્રાંથ 

ઉપક્રમ/વવષય: सिकः सिाकन्तिो दिेो यो गरुुः प्रसतमासदष ु|| भर्कत्या भकै्ःसिशेषेण पजू्यस्तं ्ृष्णमाश्रये 

પિૂગ પરુુષોત્તમ શ્રીકૃષ્િ જ સવગરૂપ િારિ કરીને સવગ નામ રૂપ કમગમાાં અંતઃ પ્રતવષ્ટ થયા છે. સવગ અંતવગતી હોવા છતાાં 
ગરુુ/પ્રતતમા આદદ રૂપોમાાં ભક્તતભાવવશ ભતતો માટે તવશેષ પજૂનીય હોય જ છે. મતૂતિ-પજૂા શ્રેષ્ઠ છે. 

સશંય/પવૂવપક્ષ: स्थानतौल्यात,् सस्थतेः साम्याद,् अिज्ञासदष ुदोषतः, सनन्दनात ्च 

સશંય: મતૂતિ પજૂન દ્વારા ભર્વદ્ ભજન કરવુાં શુાં જઘન્ય, ઈતર-સમ અથવા શે્રષ્ઠ છે? 

પવૂવપક્ષ: મતૂતિ પજૂન જઘન્ય છે. જ્ઞાન જ શે્રષ્ઠ છે. જો तुष्यतु दरु्कन न्यायेन ઈતર-સમ પિ માનીએ તો પિ મતૂતિ માાં તવશેષ પજૂનીયત્પ્વ પ્રાપ્ત થતુાં નથી. 

હતે ુ શાસ્ત્ર ના ંવવધાનો 

સ્થાનતલુ્યતા ના ંકારણે અથવગ. પીપ. સાં. ૮|૯|૧૦, ભા. પરુા. ૧૧|૧૧|૪૨,  
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સવવ રૂપો મા ંસામ્ય-સ્સ્થવત ના ંકારણે બહૃ. ઉપ. ૩|૭|૩, અક્નન. પરુા. 

શાસ્ત્ર ની અવજ્ઞા નો પ્રસગં પ્રાપ્ત થવાના કારણે શ્વતેા. ઉપ. ૪|૧૯,  

મવૂતિ પજૂા અને મવૂતિ પજૂક ની વનિંદા શાસ્ત્ર મા ંવર્ણિત હોવાના કારણે (અલ્પ 

બદુ્ધિત્વ આદદ) 

ભા. પરુા. ૩|૩૯|૨૨, ભા. પરુા. ૧૦|૮૪|૧૩, ૧૧|૧૧|૪૨, 

શ્વતેા. ઉપ. ૪|૧૧, આચારમાિવ  

બ્રાહ્મણો ના ંસ્વાથવ/ધનોપાર્જન અથે અને બ્રહ્મ વનર્ુવણ/સવવ-વ્યાપી/વનધવમવક 

હોવા ના ંકારણે 

આયગ-સમાજ  

વસિાતં પક્ષ:  

सर्ज्ञासोिसध्ारित्िाद ्ज्ञानदोषाप्रसाधनात ्ते्रधा हरित्िान ्मतूतः श्री्ृष्णो भर्कत्येह सेव्यताम ्

હતે ુ શાસ્ત્ર ના ંવવધાનો 

બ્રહ્મ સવવ રૂપ અને સવાવન્તાર રૂપ હોવા છતા ંપોતે ઉિારક/ભસ્તત વવભાવક રૂપો ભતત્યથવ મતૂીત્વેન 

ધારણ કરે છે. “एनम ्उद्धरिष्यामम” સકંલ્પવત. દૃષ્ાતં. નવૃસિંહ રૂપ પ્રહલાદ અથે.  

૧,૩,૯, ૧૦,  ૧૧,૧૨,૧૪,૧૫,૧૭, 

બ્રહ્મ નુ ંસવવ રૂપો મા ંસામ્ય-સ્સ્થવત માત્ર બ્રહ્મવાદ જ શિુ-તયા બોધ કરાવે છે. 

માયાવાદ – માવયક આકાર (અત્યતં અપકષવ) 
દ્વતૈ-મત: બ્રહ્મ સમવાયી કારણ નથી તેવુ ંપ્રવતપાદન (અલ્પ અપકષવ) 
વવવશષ્ાદ્વતૈ – તત્વત: શરીર-શરીરી ભાવ (અત્યતં અલ્પ અપકષવ) 
બ્રહ્મવાદ – અર્ભન્ન વનવમત્ત-ઉપાદાન-કારણ વાદ, તાદાત્મ્ય વાદ દ્વારા સવવ શ્રવુત-અવવરોધેન સામ્યતા નો 
સ્વીકાર. 

 ૧૬, ૧૯, ૨૧ 

ભેદ-દ્રષ્ષ્ ના ંવનવારણ અથે અને બ્રહ્મ ના ંદેશ-કાલ-વસ્ત ુઅપરીછીન્ન હોવાના ંધમો ને જણાવવા અથે 

શાસ્ત્રમા ંભેદ-દ્રષ્ષ્ ની વનિંદા છે. “एकम ्एव अमितीयम”् – બ્રહ્મ ની સમાન કોઈ નથી. 

મવૂતિ નુ ંખદંડતપણાનુ ંવણવન મનષુયો ના ંસાધનો ની સીમાઓ ના ંકારણે અને ઉપાસના ના ંપ્રકારો ના ં
કારણે છે. ભસ્તતમાગવ, ઉપાસના માગવ અને જ્ઞાન-માગવ ના ંસ્વરૂપ લક્ષણ ના ંકારણે. 

२, ३, ४, ૬, ૭, ૮, 

જજજ્ઞાસ ુભતત સવવ ભતતો મા ંશે્રષઠ હોવાથી મવૂતિ પજૂન સવવ સલુભ છે. દૃષ્ાતં – કોઈ મહા-રોગગ્રસ્ત 

મા્ે સ્વાસ્્ય સપંાદક ઔષવધ મળે તેમ. સવવ-સલુભતા જણાવવા નો ઉદે્દશ્ય છે “प्रमतमासु अल्प-बुद्धीनाम”् 

દ્વારા. 

५,२३  

યજ્ઞ મા ંયજ્ઞ-રૂપ મવૂતિ , યોગ અને જ્ઞાન મા ંપણ માનસ-મવૂતિ ની આવશ્યકતા તો રહજે છે. વવરા્ પરુુષ 

નુ ંમતૂીત્વેન વણવન ऋक्-संमिता पुरुष-सूक्त મા ંમળેજ છે. મવૂતિ પજૂા સવવથા વૈદદક છે. 

બ્રહ્મવાદ મા ંમવૂતિ ના ંજડ-પણાનો આકે્ષપ તકવ-દોષ છે. વેદ મા ં“ऐतदात्म्यम ्इद ंसववम”् કહ્ુ ંછે. જડ મા ંमिद् 
અને  आनन्द વતરોદહત છે. પચં-અસ્નન વવદ્યા મા ંસ્પષ્ છે. ચમવ-ચક્ષ ુગમ્ય નથી. 

૨૦,૨૧,૨૨ 

શાસ્ત્ર નાાં તવિાનો: 
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1. ब्रह्म दाशाः ब्रह्म दासाः ब्रह्म इमे स्तिा उत (अथिक. पैप. सं. ८|९|१०) 

2. सिद्यासिनयसंपन्ने ब्रह्मणे गसि हसस्तसन शुसन चैि श्वपा्े च पसण्डताः समदसशकनः (भग. गीता. ५|१८) 

3. सयूो अस्नः ब्राह्मणाः गािो िैष्णिः खं मरुदर््लं भःू आत्मा सिकभतूासन भद्र परू्ापदासन मे (भाग. पिुा. ११|११|४२) 

4. यः पसृथव्यां सतष्ठन ्यः पसृथिीम ्अन्तिः (बहृ. उप. ३|७|३) 

5. अप्स ुअ्नौ ह्रदये सयूत स्थसण्डल ेप्रसतमास ुच षट्स ुएतेष ुहिेः सम्यग् अचकनं मुसनसभः स्मतृम.् अ्नौ सियाितां देिो, सदसि देिो मनीसषणां, प्रसतमास ुअल्पबुसद्धनां, 

योसगनां ह्रदये हरिः, तस्य सिकगतत्िात् च स्थसण्डल ेभासितात्मनाम ्(अस्न पिुा.) 

6. अह ंसितषभुतेूष ुभतूात्मा अिसस्थतः सदा, तम ्अिज्ञाय मां मत्यकः ्ुरुते अचाक सिडम्बनम.्..(भाग. पिुा. ३|२९|२१-३४) 

7. यो मां सितष ुभतेूष ुसन्तम ्आत्मानम ्ईश्विं सहत्िा अचाां भर्ते मौढ्याद ्भस्मन्येि र्हुोसत सः (भाग. पिुा. ३|२९|२२) 

8. न तस्य प्रसतमासस्त (श्वेता. उप. ४|१९) 

9. अदो यद ्दारु प्लिते (ऋ््. सं. १०|१५५|३) 

10. ्ृस्त्न प्रज्ञाघन (बहृ. उप. ४|५|१३) 

11. न तस्य ईश े्श्चन तस्य नाम महद ्यशः (म. ना. उप. १|१०) 

12. सशलाबुसद्धः न ्ायाक...(स््न्द. पिुा.) 

13. महापरुुषम ्अभ्यचतद ्मतू्याक असभमतया आत्मनः (भाग. पिुा. ११|३|४८) 

14. मसल्लङ्गंमद्भक्र्न दशकन स्पशक अचकनम् (भाग. पिुा. ११|११|३४) 

15. गीतताण्डििासदत्र...( भाग. पिुा. ११|११|३६-४१) 

16. सा्ािव्याप्त्िात् च मन्त्रस्यासपसिधानतः श्री ्ृष्णं परू्येद ्भर्कत्या..(त. दी. सन. २|२२८-२२९) 

17. तं यथा यथा उपासते तथैि भिसत (मणु्ड. उप. ३|३) 

18. सिाकसण रूपासण सिसचत्य धीिो नामासन ्ृत्िा असभिदन ्यद ्आस्ते – (परुुषसूक्) 

19. तदेतत् त्रयं सद ्ए्म ्आत्मा आत्मो ए्ः सन ्एतत् त्रयम ्(बहृ. उप. १|६|१-३) 

20. परुुष एि इदं सिां यद ्भतंू यत् च भव्यम ्(परुुष सकू्) 

21. ऐतदात्म्यम ्इदं सिकम ्(छान्दो्य. उप. ६|८|७) 

22. नतु मां शर्कयसे दृषु्टम ्अनेनैि स्िचक्षुषा, सदव्यं ददासम ते चक्षुः (भग. गीता. ११|८) 

23. चतुसिकधा भर्न्ते माम ्... (भग. गीता. ७|१६) 

References: 

૧. શ્રી ભાર્વત પરુાિ વ્યાખ્યા - શ્રીસબુોતિનીજી – શ્રી વલ્લભાચાયગજી 

૨. તત્પ્વાથગ-દીપ-તનબાંિ - શ્રી વલ્લભાચાયગજી 

૩. બ્રહ્મસતૂ્ર-અણભુાષ્ય - શ્રી વલ્લભાચાયગજી 

૪. અવતાર-વાદાવલી – શ્રી પરુુષોત્તમજી 

Corrections: Please send to dhawalpatel1981@yahoo.com 

Granth Download: 

http://www.pushtimarg.net/pushti/ebooks/Avtar_Vadavali_3.pdf 

http://www.pushtisahitya.org/Avtarvadavali.shtml 

 

  

mailto:dhawalpatel1981@yahoo.com
http://www.pushtimarg.net/pushti/ebooks/Avtar_Vadavali_3.pdf
http://www.pushtisahitya.org/Avtarvadavali.shtml

