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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભ�ને પર�પર ઈ�યા� ન કરવી.” �યાર ેઆનંદાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “હે
મહારાજ ! ઈ�યા� તો રહે છે.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઈ�યા� કરવી તો નારદ�ના જવેી કરવી. જમે એક
સમયને િવષે નારદ� અને તુંબ� એ બે વૈકંુઠને િવષે લ�મીનારાયણનાં દશ�ન કરવા ગયા. તે લ�મીનારાયણ આગળ
તુંબ�એ ગાન કયુ�, તેણે કરીને લ�મી� તથા નારાયણ એ બેય �સ� થઈને તુંબ�ને પોતાનાં વ�, આભૂષણ આ�યાં.
�યાર ેનારદ�ને તુંબ� ઉપર ઈ�યા� આવી જ,ે ‘હંુ તુંબ�ના જવેી ગાનિવ�ા શીખું અને ભગવાનને �સ� ક�ં.’ પછી
નારદ� ગાનિવ�ા શીખતા હવા અને ભગવાન આગળ ગાતા હવા. �યાર ેભગવાને ક�ું જ,ે ‘તમને તુંબ�ના જવેું ગાતા
નથી આવડતું.’ પછી વળી િશવ ઉપર તપ કરીને િશવ થકી વર પામીને ગાનિવ�ા શીખીને ભગવાન આગળ ગાવતા
હવા, તો પણ ભગવાન એની ગાનિવ�ા ઉપર �સ� ન થયા. એવી રીતે સાત મ�વંતર સુધી ગાનિવ�ા શી�યા અને
ભગવાન આગળ ગાયા, તો પણ ભગવાન �સ� ન થયા. પછી તુંબ� પાસે ગાનિવ�ા શી�યા અને �ીકૃ�ણ ભગવાન
આગળ �ાિરકામાં ગાવતા હવા, �યાર ે�ીકૃ�ણ ભગવાન �સ� થયા અને પોતાનાં વ�, અલંકાર નારદ�ને આ�યાં,
�યાર ેનારદ�એ તુંબ� સાથે ઈ�યા� મેલી. માટે ઈ�યા� કરવી તો એવી કરવી જ,ે ‘જનેી ઉપર ઈ�યા� હોય તેના જવેા ગુણને
�હણ કરવા અને પોતાના અવગુણને �યાગ કરવા.’ અને તેવું ન થવાય અને જ ેઈ�યા�એ કરીને ભગવાનના ભ�નો
�ોહ થાય તેવી ઈ�યા�નો તો ભગવાનના ભ�ને સવ� �કાર ે�યાગ કરવો.”

2. ગઢડા �થમ ૫૮ ( para.3)

પછી આનંદાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “પૂવ�ના સં�કાર મિલન હોય તે કેમ ટળે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“અિતશય જ ેમોટાપુ�ષ હોય તેનો જ ેઉપર રા�પો થાય તેના ગમે તેવા મિલન સં�કાર હોય તો નાશ પામે અને
મોટાપુ�ષનો રા�પો થયો હોય તો રાંક હોય તે રા� થાય અને ગમે તેવા ભૂંડા �ાર�ધ હોય તો �ડા થાય અને ગમે
તેવું તેને માથે િવ�ન આવના�ં હોય તે નાશ થઈ �ય.”

3. ગઢડા �થમ ૫૮ ( para.4)

પછી વળી આનંદાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “શો ઉપાય કર ેતો મોટા પુ�ષ રા� થાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “�થમ તો મોટા સંત સાથે િન�કપટપણે વત� અને કામ, �ોધ, લોભ, મોહ, મદ, મ�સર, આશા, તૃ�ણા, અહંકાર અને
ઈ�યા� એ સવ�નો �યાગ કર ેઅને સંતનો ગુલામ થઈને રહે ને અંતરમાં માન ટ�યેભાવે રહે પણ દેહે કરીને સવ�ને નમતો
રહે, તો એની ઉપર મોટા સંત રા� થાય છે.”

4. ગઢડા મ�ય ૯ ( para.1)

સંવત્ ૧૮૭૮ના �ાવણ સુિદ ૧૪ ચૌદશને િદવસ �વામી �ીસહ�નંદ� મહારાજ �ીગઢડા મ�યે દાદાખાચરના
દરબારમાં �ીવાસુદેવનારાયણના મંિદર આગળ મશ�ના ચાકળા ઉપર િવરાજમાન હતા ને તે સમે આનંદાનંદ
�વામીએ પ�ૂ કરી હતી, તે રાતા િકનખાબનો સુરવાળ પહેય� હતો તથા રાતા િકનખાબની ડગલી પહેરી હતી તથા
મ�તક ઉપર સોનેરી ફરતા છેડાનો કસુંબી ર�ટો બાં�યો હતો તથા કમર ેજરકસી શેલું બાં�યું હતું તથા ગૂઢા આસમાની
રંગનો ર�ટો ખભા ઉપર ના�યો હતો અને હાથે રાખિડયો બાંધી હતી અને પોતાના મુખારિવંદની આગળ મુિન તથા
દેશદેશના હિરભ�ની સભા ભરાઇને બેઠી હતી.

(કુલ: 4)
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