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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૩૮ ( para.4)

પછી મોટા આ�ાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “દેહ, ઇિ��યો તથા અંતઃકરણ તથા દેવતા; તેથી જુદો
જ ે�વા�ા તેનું �પ કેવી રીતે છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “થોડાકમાં એનો ઉ�ર કરીએ છીએ જ,ે “દેહ ને
ઇિ��યાિદકના �વ�પનો જ ેવ�ા તે સવ�ના �વ�પને જુદંુ-જુદંુ કરીને �ોતાને સમ�વે છે. તે જ ેસમ�વનારો વ�ા તે
દેહાિદક સવ�ના �માણનો કરનારો છે ને �ણનારો છે ને એ સવ�થી જુદો છે એને જ �વ કહીએ. અને જ ે�ોતા છે તે
દેહાિદકનાં �પને જુદા જુદા સમજ ેછે ને એનું �માણ કર ેછે ને એને �ણે છે ને એ સવ�થી જુદો છે એને જ �વ કહીએ.
એવી રીતે �વના �વ�પને સમજવાની રીત છે.” એવી રીતે વાતા� કરી.

2. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.8)

પછી નાના આ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાન અને ભગવાનના સંત તે કોઈકને તો િનધડક થઈને જમે કહેવું ઘટે
તેમ કહે છે અને તેની કોરનો એમ ભરોસો આવે છે જ,ે “આનું માન કરીશું અથવા િતર�કાર કરીશું તો પણ કોઈ રીતે એ
પાછો નિહ પડે, એવો જ ેભરોસો તે ભગવાન ને ભગવાનના સંતને કેમ આવે ?” એક તો એ �� છે. અને બીજો �� એ
છે જ,ે “જ ેસંતને પાસે રહેતા હોઈએ તેને જવેું આપણા ઉપર હેત હોય તેવું સમ� સંતને કેમ રહે ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જવેો િશવાનંદ �વામીના ��નો ઉ�ર કય� છે તેવો સ�સંગનો જનેે �ઢ પ� હોય તો તેને કહેતા-સાંભળતા
ભગવાન ને ભગવાનના સંતને સંશય થાય નિહ અને એનો કોઈ રીતે કુિવ�ાસ આવે નિહ જ,ે ‘આને કહેશું તો આ
સ�સંગમાંથી જતો રહેશે.’ તેની કોરનો તો �ઢ િવ�ાસ જ હોય જ,ે ‘એનો સ�સંગ તો અચળ છે માટે એને કહેશું તેની
કાંઈ િફકર નથી’ અને બી� ��નો ઉ�ર એ છે જ,ે જનેે પાસે પોતે �થમ રહેતો હોય અને તેની સાથે પોતાને ન બ�યું,
�યાર ેબી� પાસે જઈને રહે, તો પણ જનેી પાસે �થમ ર�ો હોય તેનું જો કોઈક ઘસાતું બોલે તો ખમી શકે નિહ. �યારે
સવ� સંતને એમ સમ�ય જ,ે ‘આ તો કૃત�ની નથી જનેે પાસે ચાર અ�ર ભ��ો છે તેનો ગુણ મૂકતો નથી; માટે બહુ
�ડો સાધુ છે.’ એમ �ણીને સવ� સંતને હેત રહે. અને જનેી પાસે �થમ ર�ો હોય તેને મૂકીને બી� પાસે �ય �યારે
�થમ જનેી પાસે ર�ો હોય તેની િનંદા કર,ે �યાર ેસવ� સંતને એમ જણાય જ,ે ‘આ કૃત�ની પુ�ષ છે, તે �ાર ેઆપણી
સાથે નિહ બને �યાર ેઆપણી પણ િનંદા કરશે.’ પછી તે ઉપર કોઈને હેત રહે નિહ.”

3. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.26)

એવી રીતે સવ� મુિનના ��ોના ઉ�ર કરીને પછી �ી�મહારાજ સવ�ને પૂછતા હવા જ,ે “કામ, �ોધ અને લોભ એ �ણ
નરકના �ાર છે, એમાંથી જનેે જ ેઅિતશય ��યામાં આ�યા હોય તે સવ� કહો.” પછી જનેે જ ેવાતની અિતશય �ઢતા
હતી તે તેવી રીતે બો�યા. તે મુિનના વચન સાંભળીને �ી�મહારાજ અિતશય રા� થયા અને આ�ાનંદ �વામી તથા
યોગાનંદ �વામી તથા ભગવદાનંદ �વામી તથા િશવાનંદ �વામી; એ ચાર જણાને રા� થઈને �દયને િવષે ચરણારિવંદ
દીધા અને એમ બો�યા જ,ે “જમે મહાનુભાવાનંદ �વામી આિદક જ ેમોટેરા છે તે ભેળા આ ચાર પણ છે; માટે એમનું
કોઈને અપમાન કરવા દેશો મા.” એમ મુ�ાનંદ �વામી આિદક જ ેમોટેરા સાધુ તેમને ભલામણ કરીને �ી�મહારાજ
‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેજમવા પધાયા�.

4. 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.”

5. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.12)

પછી આ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “મનમાં તો એમ િન�ય છે જ,ે દેહ પય��ત પરમે�રના ગમતામાં જ રહેવું છે; તો
પણ એમ �ણીએ છીએ જ,ે પરમે�રને ને સંતને કેમ કરીએ તો આપણો િવ�ાસ આવે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “િવ�ાસ તો પરમે�રને ને સંતને �યાર ેઆવે �ાર ેઅિતશય માંદો થાય ને તે મંદવાડમાં ચાકરી પણ સારી પેઠે ન
થઈ હોય તો પણ કોઈનો અવગુણ ન લે ને પોતે મૂંઝાય પણ નિહ; તથા વાંક િવના પણ પરમે�ર ને સંત તે પોતાનું
અિતશય અપમાન કર ેતો પણ કોઈનો અવગુણ ન લે; �યાર ેએનો પરમે�રને ને સંતને િવ�ાસ આવે. અને �ીજો �કાર
એ છે જ,ે જટેલા સ�સંગમાં િનયમ છે તેમાંથી જો લેશમા� ફેર પડે તો અિતશય દુઃખાઈ �ય ને તેનું ત�કાળ �ાયિ�ત
કર.ે અને જો મનમાં ખોટો ઘાટ થાય તો બી�ને દેહે કરીને વત�માનમાં ફેર પડે તેટલો જ દુઃખાય ને �ાસ પામે. �યારે
એનો પરમે�રને ને સંતને પિરપૂણ� િવ�ાસ આવે જ,ે ‘આ કોઈ કાળે સ�સંગમાંથી ડગશે નિહ.”

6. ગઢડા અં�ય ૨૪ ( para.5)

અને વળી જ ેહિરભ�ને િવષે જ ેઅંગ હોય તેમાં એક અંગ સરસ હોય તે કહીએ છીએ જ,ે “દાદાખાચરને િવ�ાસનું
અંગ, અને રાજબાઈને �યાગનું અંગ, અને �વુબાઈને ��ાનું અંગ. અને લાડુબાઈને અમારી �સ�તા કરવી એ અંગ,
અને િન�યાનંદ �વામીને અમારી �સ�તા કરવી એ અંગ અને ��ાનંદ �વામીને સ�સંગની મયા�દાનો કોઈ રીતે ભંગ ન
થાય એવો આ�હ એ અંગ, અને મુ�ાનંદ �વામીને અમારી �સ�તા કરવી, તથા અમારો િવ�ાસ એ અંગ. અને
સોમલા ખાચરને સદા એકર’ેણીપણું એ અંગ અને ચૈત�યાનંદ�વામીને એમ જ,ે ‘કોઈ રીતે મહારાજ �સ� થાય એમ
આપણી વતે વતા�ય તો ઠીક,’ એ અંગ. અને �વયં�કાશાનંદ �વામીને િન�ય તથા માહા��ય એ અંગ, અને ઠાકોર
ઝીણાભાઈને એમ જ,ે ‘ભગવાન િવના બી� પદાથ�માં રખે મા�ં અંગ બંધાઈ �ય નિહ !’ એવું અંગ, અને મોટા
આ�ાનંદ �વામીને અમારા વચનનું ઉ�લંઘન થાય નિહ એવું અંગ.” એવી રીતે ઘણાક મોટેરા પરમહંસ તથા હિરભ�
તેના અંગ ક�ા.”

7. ગઢડા અં�ય ૨૬ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજને આ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “આ સ�સંગમાં જ ેવત�માનનો �બંધ છે તેમાં �ાં સુધી
રહેતો હોય �યાં સુધી તો જવેો તેવો હોય તેને પણ પંચિવષયે કરીને બંધન થાય નિહ; પણ કોઈક દેશકાળને યોગે કરીને
સ�સંગથી બહાર નીસરી જવાય તો પણ જનેે પંચિવષય બંધન ન કરી શકે, તે પુ�ષ કેવો હોય ? તેના લ�ણ કહો. �યારે
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેી બુિ�માં ધમા�શ િવશેષપણે વત�તો હોય, ને આિ�તકપણું હોય જ,ે “આ લોકમાં જે
સા�-નરસું કમ� કર ેછે, તેનું જ ેસા�-નરસું ફળ તેને જ�ર પરલોકમાં ભોગવે છે,’ એવી �ઢ મિત જનેે હોય તથા લાજ
હોય જ,ે ‘ભૂંડંુ કરીશું તો આ લોકમાં માણસ આગળ શું મુખ દેખાડીશું ?” એવો જ ેહોય, તે ગમે �યાં �ય તો પણ એને
કોઈ પદાથ� તથા �ીઆિદક તે બંધન કરી શકે નિહ. જમે મયારામ ભ� છે તથા મૂળ� ��ચારી છે તથા િન�કુળાનંદ
�વામી છે, એવી �તના જ ેહોય તેને �ી-ધનાિદક પદાથ�નો યોગ થાય, તો પણ એ ડગે નિહ. અને એવો હોય ને તેને
જો એક આ�િન�ાપણું હોય જ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ, �� છંુ, તે માર ેિવષે શુભ-અશુભ િ�યા લાગતી નથી, હંુ તો અસંગ
છંુ,’ એવું અંગ હોય; તથા બીજંુ એમ હોય જ,ે ‘ભગવાનનો મિહમા બહુ સમજ ેને તે મિહમાની બહુ વાતા� કર ેજ,ે કાંઈક
ધમ� િવ�� વતા�ઈ જશે તેનો શો ભાર છે ? ભગવાનનો મિહમા બહુ મોટો છે.’ એ બે રીતના જ ેહોય તેમાં એ બે રીતના
જ ેદોષ તે ધમ� પાળવામાં મોટા અંતરાય�પ છે. માટે આવી રીતે સમજ ેતો સા� જ,ે ‘આ�િન�ા પણ યથાથ� હોય
તથા ભગવાનનું માહા��ય પણ સારી પેઠે સમજ ેઅને િન�કામપણું, િનલ�ભપણું, િનઃ�વાદપણું, િનઃ�નેહપણું,
િનમા�નપણું એ આિદક જ ેધમ� તેને ભગવાનની �સ�તાને અથ� સમ�ને �ઢપણે પાળે અને એમ સમજ ેજ,ે ‘હંુ એ ધમ�ને
પાળીશ તો મારી ઉપર ભગવાન બહુ રા� થશે ને જો મને કોઈ રીતે ધમ�માંથી કાંઈક ભંગ પડશે તો ભગવાનનો મારી
ઉપર બહુ કુરા�પો થશે.’ એવી રીતે જનેા અંતરમાં �ઢ �ંથી હોય તે ભ� જ ેતે ધમ�માંથી કોઈ િદવસ પડે જ નિહ.
અને એવો જ ેહોય તેને કોઈ માિયક પદાથ� બંધન કરી શકે નિહ. અને આવી રીતની સમજણવાળો ન હોય ને બીજો
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ગમે તેવો �ાનવાળો હોય કે ભિ�વાન હોય, તેને પણ ધમ�માંથી કાંઈક ભંગ થઈ �ય ખરો તથા માિયક પદાથ� બંધન
કર ેખ�ં, એ િસ�ાંત વાતા� છે.”

(કુલ: 7)


