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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. લોયા ૪ ( para.2)

પછી અખંડાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “અનંતકોિટ ��ાંડ છે, તે ��ાંડને િવષે જવેી આ
��ાંડમાં વત�માન કાળે ભગવાનની મૂિત� છે, તેવી ને તેવી જ દેખાય છે કે નથી દેખાતી ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “ભગવાન પોતે પોતાના અ�રધામને િવષે સદા િવરાજમાન છે અને મૂળ માયામાંથી ઉપ�ા જ ેઅનંતકોિટ
�ધાનપુ�ષ તે થકી અનંતકોિટ ��ાંડ ઉપજ ેછે. પછી તે ભગવાન પોતાના અ�રધામમાં એક ઠેકાણે ર�ા થકા
પોતાની ઈ�છાએ કરીને તે અનંતકોિટ ��ાંડને િવષે પોતાના ભ�ને અથ� અનંત�પે દેખાય છે.”

2. લોયા ૪ ( para.3)

પછી વળી અખંડાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�ીકૃ�ણનારાયણ તો સદા મનુ�યાકૃિત છે ને તે ભગવાનનું �વ�પ
સવ�કાળે સ�ય છે; અને તે જ ભગવાન �ારકે મ��ય, ક�છ, વરાહ, નૃિસંહાિદક અનંત�પે કરીને ભાસે છે તે કેમ સમજવું
? અને વળી ��ાંડ ��ાંડ ��યે ક�યાણની રીિત તથા ભગવાનની મૂિત� તે એકસરખી છે કે જુદી જુદી છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનની મૂિત� તો સદા એકસરખી છે, તો પણ ભગવાન પોતાની મૂિત�ને �ાં જવેી
દેખાડી જોઇએ �યાં તેવી પોતાની ઇ�છાએ કરીને દેખાડે છે અને �ાં જટેલો �કાશ કરવો ઘટે �યાં તેટલો �કાશ કરે
છે. અને પોતે તો સદા િ�ભજુ છે તો પણ પોતાની ઈ�છાએ કરીને �ાંઈ ચાર ભજુ, �ાંઈ અ�ભજુ, �ાંઈ અનંત ભજુને
દેખાડે છે, તથા મ��ય-ક�છાિદક�પે કરીને ભાસે છે. એવી રીતે �ાં જવેું ઘટે �યાં તેવું �પ �કાશે છે અને પોતે તો સદા
એક�પે જ િવરાજમાન રહે છે. અને વળી એક ઠેકાણે ર�ા થકા અનંતકોિટ ��ાંડને િવષે અંતયા�મી�પે �યાપીને રહે
છે. જમે �યાસ� એક હતા તેણે શુક�ને સાદ કય� �યાર ે�થાવર-જંગમ સવ� �વમાં રહીને સાદ કય� અને શુક�એ
હંુકારો દીધો �યાર ેપણ �થાવર-જંગમ સવ� સૃિ�માં રહીને હંુકારો દીધો. એવી રીતે શુક� જવેા મોટા િસ� હોય તે પણ
જ ેસવ� જગતમાં �યાપવાને સમથ� થાય છે. તે તો ભગવાનના ભજનના �તાપે કરીને એવી યોગકળાને પા�યા છે. તો
પોતે ભગવાન પુ�ષો�મ તે તો યોગે�ર છે ને સવ� યોગકળાના િનિધ છે, તે એક ઠેકાણે ર�ા થકા અનંતકોિટ ��ાંડમાં
પોતાની ઈ�છાએ કરીને �ાં જમે ઘટે �યાં તેમ ભાસે તેમાં શું કહેવું ? અને એ ભગવાનમાં એમ હોય તેનું શું આ�ય� છે
? કેમ જ,ે કોઈક ગોિડયો હોય તે તુ�છ માયાને �ણે છે તેમાં પણ લોકોને કેવું આ�ય� થાય છે ! ને તેની યથાથ� ખબર
પડતી નથી તો ભગવાનમાં તો સવ� યોગકળાઓ રહી છે, તે મહા આ�ય��પ છે. તેને �વ કેમ �ણી શકે ? માટે
ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે ‘આટલા ભગવાનની માયાને તયા� છે’ અને વળી એમ ક�ું જ,ે ‘કોઈ ભગવાનની માયાના બળને
પાર પા�યા નથી.’ તેણે કરીને એમ �ણવું જ,ે એ ભગવાનની યોગકળામાં ��ાિદક જવેાને કુતક�  થાય તો એ
ભગવાનની માયાના બળના પારને ન પા�યા કહેવાય. તે કુતક�  તે શું? તો જ,ે ‘એ ભગવાન તે કેમ એમ કરતા હશે ?’
અને ભગવાનને એમ સમજ ેજ,ે ‘એ તો સમથ� છે તે જમે કરતા હશે તે ઠીક કરતા હશે.’ એવી રીતે ભગવાનને િનદ�ષ
સમજ ેતો માયાને તયા� કહેવાય અને ક�યાણની રીિત તો એકસરખી છે; પણ ભજનારા જ ેપુ�ષ તેને િવષે ઉ�મ, મ�યમ
અને કિન�; એ �ણ �કારના ભેદ છે ને તેમની૨ ��ા અનંત �કારની છે, તેને યોગે કરીને ક�યાણના માગ�માં પણ
અનંત ભેદ થયા છે અને વ�તુગતે તો ક�યાણનો માગ� એક છે અને ભગવાનનું �વ�પ પણ એક જ છે અને તે ભગવાન
અિતસમથ� છે ને તે જવેો થવાને કાજ ેઅ�ર પય��ત કોઈ સમથ� થતો નથી, એ િસ�ાંત છે.”

3. લોયા ૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સવ� પરમહંસ પર�પર �� ઉ�ર કરો”, �યાર ેઆ�ાનંદ �વામીએ અખંડાનંદ
�વામીને �� પૂ�ો જ,ે “વૈરા�ય, �ાન, ભિ� અને ધમ� એ ચારને ઊપ�ાનો હેતુ શો છે ?” પછી તેનો ઉ�ર
�ી�મહારાજ ેકય� જ,ે “વૈરા�ય તો એમ ઊપજ ેજ,ે જો કાળનું �વ�પ ���ામાં આવે. તે કાળનું �વ�પ તે શું ? તો
િન�ય �લયને �ણે, નૈિમિ�ક �લયને �ણે, �ાકૃત �લયને �ણે અને આ�યંિતક �લયને �ણે તથા ��ાિદક �તંબ
પય��ત સવ� �વના આયુષને �ણે અને એમ �ણીને િપંડ-��ાંડ સવ� પદાથ�ને કાળનું ભ� સમજ,ે �યાર ેવૈરા�ય
ઊપજ.ે અને �ાન તો એમ થાય જ,ે જો બૃહદાર��, છાંદો�ય, કઠવ�લી આિદક જ ેઉપિનષદ્ તથા ભગવદ્ ગીતા તથા
વાસુદેવમાહા��ય તથા �યાસસૂ� ઈ�યાિદક �ંથનું સ�ુ� થકી �વણ કર,ે તો �ાન ઊપજ.ે અને ધમ� તો એમ ઊપજ,ે જો
યા�વ���મૃિત, મનુ�મૃિત, પરાશર�મૃિત, શંખિલિખત �મૃિત ઈ�યાિદ �મૃિતનું �વણ કર,ે તો ધમ� ઊપજ ેને તેમાં
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િન�ા આવે. અને ભિ� એમ ઊપજ ેજ,ે ભગવાનની જ ેિવભૂિતયો છે તેને �ણે, તે કેમ �ણે ? તો ખંડ-ખંડ ��યે
ભગવાનની મૂિત�યો જ ેરહી છે તેનું �વણ કર ેતથા ભગવાનના ગોલોક, વૈકંુઠ, ��પુર, �ેતિ�પાિદક ધામ છે તેને
સાંભળે તથા જગતની ઉ�પિ�, િ�થિત, �લય �પ જ ેભગવાનની લીલા તેને માહા��યે સિહત સાંભળે તથા
રામકૃ�ણાિદક જ ેભગવાનના અવતાર, તેની જ ેકથાઓ તેને હેતે સિહત સાંભળે, તો ભગવાનને િવષે ભિ� ઊપજ.ે
અને એ ચારમાં જ ેધમ� છે તે તો કાચી બુિ� હોય ને �થમ જ કમ�કાંડ�પ જ ે�મૃિતયો તેનું �વણ કર ેતો ઊપજ,ે અને
�ાર ેધમ�ને િવષે �ઢતા થાય �યાર પછી ઉપાસનાના �ંથનું �વણ કર ે�યાર ેએને �ાન, ભિ�, વૈરા�ય; એ �ણેય
ઊપજ.ે એવી રીતે એ ચારને ઊપ�ાના હેતુ છે.”

4. ગઢડા મ�ય ૧૬ ( para.4)

પછી અખંડાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “માંદાને તો કરીનો િનયમ હોય જ,ે આટલા િદવસ જ કરી રાખવી, તેમ ક�યાણના
સાધનનો પણ કોઈ િનયમ છે કે નથી ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ��ા મંદ હોય તેને તો ઘણેક જ�મે કરીને
સાધનની સમાિ� થાય છે. તે ભગવદ્ ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘अनेकज� संिस��तो याित परां गितम् ।’ એ �ોકમાં એમ
ક�ું છે જ,ે ‘અનેક જ�મે કરીને સંિસ� થયો જ ેયોગી તે જ ેતે પરમપદને પામે છે,’ એ મંદ ��ાવાળાનો પ� છે. અને
જનેે બળવાન ��ા હોય તે તો ત�કાળ િસ� થાય છે, તે પણ ગીતામાં ક�ું છે,

5. ગઢડા મ�ય ૧૬ ( para.9)

પછી અખંડાનંદ �વામીએ બીજો �� પૂ�ો જ,ે “તી� ��ાવાન પુ�ષના શા લ�ણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જનેે તી� ��ા હોય તેને �ાર ેભગવાનને દશ�ને આવવું હોય અથવા ભગવ�કથાવાતા� સાંભળવી હોય
તથા ભગવાનની માનસી પ�ૂ કરવી હોય ઈ�યાિદક જ ેજ ેભગવાન સંબંધી િ�યા તેને કયા� સા� �નાનાિદક જ ેપોતાની
દેહિ�યા તેને અિતશય ઉતાવળો થઈને કર.ે અને કાગળ લખીને અમે કોઈક વત�માન ફેર�યું હોય તો તેને કરવાને અથ�
પણ આકળો થઈ �ય. અને મોટો માણસ હોય તો પણ ભગવાનનાં દશ�ન સા� બાળકની પે�યે આકળાઈ કરવા માંડે.
એવા જનેા લ�ણ હોય તેને તી� ��ાવાન �ણવો. અને જ ેએવી ��ાવાળો હોય તે સવ� ઇિ��યોને પણ ત�કાળ વશ
કર ેછે. અને જનેે ભગવાનના માગ�માં મંદ ��ા હોય તેના ઇિ��યો િવષય સ�મુખ અિત તી�ણપણે યુ� હોય, તે ગમે
તેટલો સંતાડવા �ય પણ સૌને જણાઈ �ય જ,ે ‘આની ઇિ��યોના િવષય સ�મુખ તી�ણ વેગ છે.’ અને ઇિ��યોનું �પ
તો વાયુના વેગ જવેું છે, જમે વાયુ દેખાય નિહ પણ વૃ�ને હલાવે તેણે કરીને જણાય છે જ,ે વાયુ વાય છે. તેમ ઇિ��યોની
વૃિ�યો દેખાતી નથી પણ િવષય સ�મુખ દોડે તે સૌને જણાય છે અને જો કપટે કરીને ઢાંકવા �ય, તો કપટી �ણીને
તેનો સૌને અિતશય અવગુણ આવે છે. માટે જનેી ઇિ��યોમાં િવષય ભોગ�યાની તી�ણતા હોય તે કોઈ �કાર ેછાની
રહે નિહ.”

6. ગઢડા મ�ય ૧૬ ( para.11)

પછી વળી અખંડાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જનેે મંદ ��ા હોય તેને ��ા વૃિ� કેમ પામે ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જો ભગવાનનું માહા��ય જણાય તો મંદ ��ા હોય તે પણ વૃિ�ને પામે. જમે પાણી પીવાનું વાસણ
મૃિ�કાનું હોય તેમાં સહેજ ેજ �ીિત થાય નિહ અને તે પા� જો સુવણ�નું હોય તો તેમાં સહેજ ેજ �ીિત થાય; તેમ
ભગવાનનું તથા ભગવાનની કથા કીત�નાિદકનું માહા��ય જણાય તો સહજ �વભાવે જ ભગવાનમાં તથા કથા
કીત�નાિદકમાં ��ા વૃિ� પામે છે. માટે જ ે�કાર ેભગવાનનું માહા��ય સમ�ય તે ઉપાય કરવો ને જો એ ઉપાય કર ેતો
��ા ન હોય તો પણ ��ા થાય છે અને જો મંદ ��ા હોય તો તે વૃિ�ને પામે છે.”

7. ગઢડા અં�ય ૧૮ ( para.4)

પછી અખંડાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ! આ �વને પૂવ�જ�મના જ ેકમ� તે કમ�નું જોર ભગવાનનો ભ� થાય
તો પણ �ાં સુધી રહે છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ �વને �ાર ેસ�પુ�ષનો સંગ થાય છે �યાર ેજમે જમે
સમાગમ કરતો �ય તેમ તેમ પૂવ�કમ� સંબંધી જ ેવાસના તે જૂની થતી �ય. પછી એને જ�મમરણ ભોગવાવે એવી તે
વાસના રહે નિહ. જમે �ણ વષ�ની તથા ચાર વષ�ની જ ેજૂની ડાંગર થઈ, પછી તે જ�યામાં તો આવે ખરી પણ વાવે તો
ઊગે નિહ, તેમ પૂવ�કમ�ની વાસના છે તે �ણ� થાય �યાર ેજ�મમરણને ભોગવાવે એવી રહે નિહ. �યાર ેકોઈક એમ પૂછશે
જ,ે ‘વાસના �ણ� થઈ કેમ જણાય ?’ �યાં ��ાંત-જમે કોઈક પુ�ષો ઢાલો, તરવારો લઈને સામસામા લડાઈ કરતા હોય,
તે �ાં સુધી સામસામા એમ ને એમ ઊભા રહે �યાં સુધી એ બેયનું બળ બરોબર જણાય અને �ાર ેએક જણાનો પગ
પાછો હ�યો �યાર ેએ હાય� કહેવાય. તેમ ભગવાનનો જ ેભ� હોય તેને ભગવાન સંબંધી ને િવષય સંબંધી જ ેસંક�પ તે
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�ાં સુધી તુ�યપણે વત�તા હોય �યાં સુધી એમ �ણવું જ,ે ‘વાસના બળવાન છે.’ અને �ાર ેભગવાન સંબંધી જે
સંક�પ તે િવષય સંબંધી સંક�પને હઠાવી દે �યાર ેએમ �ણવું જ,ે ‘વાસના �ણ� થઈ ગઈ છે.”

(કુલ: 7)


