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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ સ�સંગને િવષે પોતાના આ�યંિતક ક�યાણને ઈ�છતો એવો જ ેભ�જન તેને
એકલી આ�િન�ાએ કરીને જ પોતાનું આ�યંિતક ક�યાણ�પ કાય� સરતું નથી તથા એકલી �ીિત જ ે�ેમે સિહત નવ
�કારની ભિ� કરવી તેણે કરીને પણ તે કાય� સરતું નથી તથા એકલો જ ેવૈરા�ય તેણે કરીને પણ તે કાય� સરતું નથી
તથા એકલો જ ે�વધમ� તેણે કરીને પણ તે કાય� સરતું નથી; તે માટે એ આ�િન�ા આિદક જ ેચાર ેગુણ તે િસ� કરવા.
શા માટે ? તો એ ચાર ેગુણને એકબી�ની અપે�ા છે. હવે એ ચાર ેગુણને એકબી�ની અપે�ા છે તે કહીએ તે સાંભળો
જ,ે આ�િન�ા તો હોય પણ જો �ીહિરને િવષે �ીિત ન હોય તો તે �ીિતએ કરીને થઈ જ ે�ીહિરની �સ�તા તેણે
કરીને જ પામવા યો�ય એવું મોટંુ ઐ�ય� જ,ે ‘માયાના ગુણે કરીને પરાભવ ન પમાય’ એવું મોટંુ સામ�ય� તેને એ ભ�
નથી પામતો; અને �ીહિરને િવષે �ીિત હોય પણ જો આ�િન�ા ન હોય તો દેહાિભમાનને યોગે કરીને તે �ીિતની
િસિ� થાતી નથી. અને �ીહિરને િવષે �ીિત અને આ�િન�ા એ બેય હોય પણ જો �ઢ વૈરા�ય ન હોય તો માિયક
પંચિવષયને િવષે આસિ�એ કરીને તે �ીિત અને આ�િન�ા તેની િસિ� થાતી નથી, અને વૈરા�ય તો હોય તો પણ
જો �ીિત અને આ�િન�ા ન હોય તો �ીહિરના �વ�પ સંબંધી જ ેપરમાનંદ તેની �ાિ� થાતી નથી. અને �વધમ� તો
હોય તો પણ જો �ીિત, આ�િન�ા અને વૈરા�ય એ �ણ ન હોય તો ભૂલ�ક, ભુવલ�ક અને ��ાના ભુવન પય��ત જે
�વગ�લોક તે થકી બહાર ગિત થાતી નથી, કહેતાં ��ાંડને ભેદીને માયાના તમ થકી પર એવું જ ે�ીહિરનું અ�રધામ
તેની �ાિ� થાતી નથી; અને આ�િન�ા, �ીિત અને વૈરા�ય એ �ણ હોય તો પણ જો �વધમ� ન હોય તો એ �ણેની
િસિ� થાતી નથી, એવી રીતે આ�િન�ા આિદક જ ેચાર ગુણ તેમને એક-બી�ની અપે�ા છે. તે માટે ભગવાનના
એકાંિતક ભ�નો સમાગમ કરીને જ ેભ�ને એ ચાર ેગુણ અિતશય �ઢપણે વત� છે તે ભ�ને સવ� સાધન સંપૂણ� થયા
અને એને જ એકાંિતક ભ� �ણવો. તે માટે જ ેભ�ને ચાર ેગુણમાંથી જ ેગુણની �યૂનતા હોય તો ભગવાનના
એકાંિતક ભ�ની સેવા સમાગમે કરીને તે �યૂનતાને ટાળવી.

2. ગઢડા �થમ ૬૫ ( para.2)

અને �ી�મહારાજ કથા કરાવતા હતા તે સમે મોટા મોટા પરમહંસને પોતાની સમીપે બોલા�યા, પછી કથાનો અ�યાય
પૂરો થયો �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે જટેલા મોટા મોટા સાધુ છો તે પર�પર �� ઉ�ર કરો, કેમ જ,ે ��-
ઉ�ર કરો �યાર ેજનેે જવેી બુિ� હોય તે ���ામાં આવે.” પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ પરમાનંદ �વામીને ��
પૂ�ો જ,ે “આકાશની ઉ�પિ� અને લય તે કયે �કાર ેછે ?” �યાર ેપરમાનંદ �વામી એ ��નો ઉ�ર કરવા લા�યા પણ
થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે બાળક હોય ને તે �ાર ે�થમ માતાના ઉદરમાં હોય �યાર ેતથા જ�મ
સમયમાં તેને �દયાિદક જ ેઇિ��યોના િછ� તે સૂ�મ હોય ને પછી જમે જમે તે બાળક વૃિ�ને પામતો �ય તેમ તેમ તે
િછ�ની વૃિ� થતી �ય, ને તેમાં આકાશ પણ ઉ�પ� થતો જણાય અને �ાર ેએ વૃ� અવ�થાને પામે �યાર ેએનાં
ઇિ��યોના િછ� તે સંકોચને પામતા �ય અને તેમાં આકાશ પણ લય થતો જણાય, તેમ �ાર ેિવરાટ દેહ ઊપજ ે�યારે
તેને અવાંતર �દયાિદક િછ�માં આકાશ ઉ�પ� થતો જણાય અને �ાર ેએ િવરાટ દેહનો લય થાય �યાર ેઆકાશ લય
પા�યો જણાય, એમ આકાશની ઉ�પિ� અને લય છે. પણ જ ેઆકાશ સવ�નો આધાર છે તે તો જમે �કૃિતપુ�ષ િન�ય
છે તેમ િન�ય છે, એની ઉ�પિ� ને લય તે કહેવાય નિહ. અને વળી સમાિધએ કરીને પણ આકાશની ઉ�પિ� ને લય છે,
તેની રીતને તો જ ેસમાિધવાળા છે તે �ણે છે.

3. ગઢડા �થમ ૬૫ ( para.3)

પછી પરમાનંદ �વામીએ �વયં�કાશાનંદ �વામીને �� પૂ�ો જ,ે “સુષુ�ણા નાડી તે દેહને માંિહલી કોર ેકેમ રહી છે
અને દેહથી બહાર કેમ રહી છે ?” �યાર ેએ ��નો ઉ�ર �વયં�કાશાનંદ �વામીએ કરવા માં�યો પણ થયો નિહ, પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ ��ાંડમાં જટેલું કારખાનું છે, તેટલું જ આ િપંડમાં પણ છે. તે િપંડમાં અ�પ છે ને
��ાંડમાં મહત્ છે. અને જવેો આ િપંડનો આકાર છે તેવો જ ��ાંડનો આકાર છે અને જમે ��ાંડમાં નદીઓ છે તેમ
િપંડમાં નાડીઓ છે અને જમે ��ાંડમાં સમુ� છે તેમ િપંડમાં કુિ�ને િવષે જળ છે, અને જમે �યાં ચં�, સૂય� છે તેમ
િપંડમાં ઈડા, િપંગલા નાડીને િવષે ચં�-સૂય� છે ઈ�યાિદક સામ�ી જમે ��ાંડમાં છે તેમ િપંડમાં છે. અને આ િપંડમાં જે
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ઇિ��યોની નાડીઓ છે તેની ��ાંડ સાથે એકતા છે. તે િજ�ાના અંતને પામે �યાર ેવ�ણદેવને પમાય છે અને વાક્
ઇિ��યના અંતને પામે �યાર ેઅિ��દેવને પામે છે, અને �વચાના અંતને પામે �યાર ેવાયુદેવને પામે છે, અને િશ�ના
અંતને પામે �યાર ે��પિતને પામે છે અને હાથના અંતને પામે �યાર ેઈ��ને પામે છે, અને તેમજ �દયને િવષે રહી જે
સુષુ�ણા નાડી તેનું અંત જ ે��રં� તેને �ાર ેપામે �યાર ેિશશુમાર ચ�ને િવષે રહી જ ેવૈ�ાનર નામે અિ�� અિભમાની
દેવતા તેને પામે છે. �યાર ે��રં�થી લઈને �કૃિતપુ�ષ સુધી એક તજેનો માગ� સળંગ ર�ો છે તેને દેખે છે. તે તજેના
માગ�ને સુષુ�ણા કહીએ. એવી રીતે સુષુ�ણા નાડી િપંડમાં ને ��ાંડમાં રહી છે.”

4. ગઢડા �થમ ૬૫ ( para.4)

પછી વળી પરમાનંદ �વામીએ �વયં�કાશાનંદ �વામીને �� પૂ�ો જ,ે “�થમ ��ત અવ�થાનો લય છે કે �વ��નો
લય છે કે સુષુિ�નો લય છે?” �યાર ેએ ��નો ઉ�ર �વયં�કાશાનંદ �વામીને ન આવ�યો, �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “��ત અવ�થાને િવષે �નેહે કરીને ભગવાનની મૂિત�ને િવષે લ� થાય છે; �યાર ે�થમ ��ત અવ�થાનો લય થાય
છે, અને પછી �વ��નો ને સુષુિ�નો લય થાય છે. અને �ાર ેમને કરીને િચંતવન કરતે કરતે �વ��ને િવષે ભગવાનની
મૂિત�માં લ� થાય �યાર ે�થમ �વ��નો લય થાય, અને પછી ��તનો ને સુષુિ�નો લય થાય છે. અને �ાર ેભગવાનની
મૂિત�નું િચંતવન કરતે કરતે ઉપશમપણે કરીને લ� થાય છે �યાર ે�થમ સુષુિ�નો લય થાય છે અને પછી ��તનો ને
�વ��નો લય થાય છે,” એવી રીતે એ ��નો ઉ�ર કય�.

5. ગઢડા �થમ ૬૫ ( para.5)

પછી વળી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ પરમાનંદ �વામીને �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનને િવષે �ાનશિ�, િ�યાશિ�,
અને ઈ�છાશિ� છે તે કેમ સમજવી?” �યાર ે�ી�મહારાજ હસીને બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર તો તમને પણ નિહ
આવડતો હોય.” એમ કહીને પોતે ઉ�ર કરવા લા�યા જ,ે “આ �વ �ાર ેસ�વગુણ �ધાનપણે વત�તો હોય અને �યારે
જ ેકમ� કર ેતે કમ�નું ફળ તે ��ત અવ�થા છે અને આ �વ �ાર ેરજોગુણ �ધાનપણે વત� અને તે સમયમાં જ ેકમ� કરે
તે કમ�નું ફળ �વ�� અવ�થા છે. અને �ાર ેઆ �વ તમોગુણ �ધાનપણે વત�તો હોય અને તે સમયમાં જ ેકમ� કર ેતેનું
ફળ તે સુષુિ� અવ�થા છે. અને તે સુષુિ� અવ�થાને આ �વ પામે છે �યાર ેજવેી પાણાની િશલા હોય તે જવેો જડ થઈ
�ય છે અને એને કોઈ �કારનું �ાન રહેતું નથી જ,ે ‘હંુ પંિડત છંુ કે મૂખ� છંુ, કે આ કામ કયુ� છે કે આ કામ કરવું છે, કે
આ મારી �િત છે કે આવો મારો વણ� છે કે આવો મારો આ�મ છે, કે આ મા�ં નામ છે કે આ મા�ં �પ છે, કે હંુ દેવ છંુ,
કે મનુ�ય છંુ, કે બાળક છંુ, કે વૃ� છંુ, કે ધિમ�� છંુ, કે પાિપ� છંુ,’ ઈ�યાિદક �કારનું �ાન રહેતું નથી. અને એવી રીતનો
�ાર ેઆ �વ થઈ �ય છે �યાર ેજ ેભગવાન છે તે એને �ાનશિ�એ કરીને સુષુિ�માંથી જગાડીને એને એની સવ�
િ�યાનું �ાન આપે છે તેને �ાનશિ� કહીએ. અને એ �વ જ ેજ ેિ�યાને િવષે �વત� છે તે ભગવાનની જ ેિ�યાશિ�
તેનું અવલંબન કરીને �વત� છે તેને િ�યાશિ� કહીએ. અને એ �વ જ ેજ ેકોઈ પદાથ�ની ઈ�છાને �ા� થાય છે. તે
પરમે�રની ઈ�છા શિ�ને અવલંબને કરીને �ા� થાય છે તેને ઈ�છાશિ� કહીએ. અને એ �વને ��ત, �વ�� અને
સુષુિ�; એ �ણ અવ�થા ભોગવાય છે તે કેવળ કમ� કરીને જ નથી ભોગવાતી. એ તો એને કમ�ના ફળ�દાતા જ,ે
પરમે�ર તે એ �વને �ાર ેકમ�ફળને ભોગવાવે છે �યાર ેભોગવે છે. કેમ જ,ે આ �વ �ાર ે��ત અવ�થાના ફળને
ભોગવતો હોય ને �યાર ેએ ઈ�છે જ,ે માર ે�વ��માં જવું છે, તો એની વતે �વ��માં જવાય નિહ, શા માટે જ,ે ફળ�દાતા
જ ેપરમે�ર તે એની વૃિ�યોને રૃંધી રાખે છે. અને �વ��માંથી ��તમાં આવવાને ઈ�છે તો ��તમાં અવાય નિહ, અને
સુષુિ�માં પણ જવાય નિહ, અને સુષુિ�માંથી �વ��માં તથા ��તમાં અવાય નિહ. એ તો �ાર ેજ ેકમ�ના ફળના
ભોગવાવનારા પરમે�ર છે તે એને જ ેઅવ�થાના કમ�ફળને ભોગવાવે તેને જ ભોગવી શકે છે પણ એ �વ પોતાની
ઈ�છાએ કરીને અથવા કમ� કરીને કમ�ના ફળને ભોગવી શકતો નથી. એવી રીતે ભગવાનને િવષે �ાનશિ�,
િ�યાશિ� અને ઈ�છાશિ� તે રહી છે.” એમ �ી�મહારાજ ેકૃપા કરીને ઉ�ર કય�.

6. સારંગપુર ૧૬ ( para.2)

પછી પરમાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ,ે ‘�ીનરનારાયણ ઋિષ જ ેતે બદિરકા�મમાં
ર�ા થકા આ ભરતખંડનાં સવ� મનુ�યના ક�યાણને અથ� અને સુખને અથ� તપને કર ેછે.’ �યાર ેસવ� મનુ�ય ક�યાણના
માગ�ને િવષે કેમ નથી �વત�તા ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો ઉ�ર તો તે �ીમદ્ ભાગવતના પંચમ �કંધને
િવષે જ છે જ,ે ‘એ ભગવાન તપ કર ેછે તે તો પોતાના ભ�ને અથ� કર ેછે, પણ અભ�ને અથ� નથી કરતા.’ કેવી રીતે ?
તો આ ભરતખંડને િવષે અિતશય દુલ�ભ એવો જ ેમનુ�ય દેહ તેને �ણીને જ ેજન ભગવાનના શરણને પામે છે ને
ભગવાનની ભિ� કર ેછે તે જનના અનુ�હને અથ� તપ�વીના જવેો છે વેષ જનેો એવા જ ે�ીનરનારાયણ ભગવાન તે
જ ેતે કૃપાએ કરીને મોટંુ તપ કર ેછે. અને પોતાને િવષે િનરંતર અિધકપણે વત�તા એવા જ ેધમ�, �ાન, વૈરા�ય, ઉપશમ,
ઐ�ય� એ આિદક ગુણ તેણે યુ� એવું જ ેતપ તેને કરતા થકા તે ભગવાન જ ેતે આ જગતનો રાિ��લય થાય �યાં સુધી
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બદિરકા�મને િવષે ર�ા છે; અને ભરતખંડને િવષે ર�ા જ ેતે પોતાના ભ�જન તેમના જ ેધમ� �ાનાિદક ગુણ તે જ ેતે
અિતશય અ�પ હોય તો પણ તે ભગવાનના ગુણે યુ� તપને �તાપે કરીને થોડાક કાળમાં જ અિતશય વૃિ�ને પામે છે.
અને તે પછી તે ભ�જનના �દયને િવષે ભગવાનની ઈ�છાએ કરીને જણાતું જ ેઅ�ર��મય એવું તજે તેને િવષે
સા�ાત્ એવા જ ે�ીકૃ�ણભગવાન તેનું દશ�ન થાય છે. એવી રીતે જ ેપોતાના ભ� છે તેમનું તે ભગવાનના તપે કરીને
િનિવ��ન ક�યાણ થાય છે, પણ જ ેભગવાનના ભ� નથી તેમનું ક�યાણ થતું નથી. એવી રીતે એ ��નો ઉ�ર છે.”

(કુલ: 7)


