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િ�યાશિ�
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "િ�યાશિ�" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)
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1. 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�.
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