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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૬૩ ( para.3)

પછી પરમ ચૈત�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! જનેે ભગવાનનો પિરપ� િન�ય હોય તેને કેવી �તના ઘાટ
થાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે પિરપ� િન�ય હોય તેને તો મનમાં એમ રહે જ,ે ‘માર ેસવ� �ાિ� થઈ
રહી છે અને �ાં ��ય� ભગવાન ર�ા છે �યાં જ પરમધામ છે. અને આ સંત સવ� તે નારદ, સનકાિદક જવેા છે અને
સ�સંગી સવ� તે તો જવેા ઉ�વ, અ�ૂર, િવદુર, સુદામા અને વૃંદાવનના ગોપ તેવા છે અને જ ેબાઈઓ હિરભ� છે, તે
તો જવેી ગોપીઓ તથા �ૌપદી, કંુતા�, સીતા, �િ�મણી, લ�મી, પાવ�તી એવી છે અને હવે માર ેકાંઈ કરવું ર�ું નથી
અને ગોલોક, વૈકંુઠ, ��પુર તેને હંુ પામી ર�ો છંુ.’ એવી રીતના ઘાટ થાય અને પોતાના �દયમાં અિત આનંદ વત�,
એવી રીતે જનેા અંતરમાં વત�તું હોય તેને પિરપ� િન�ય �ણવો.”

2. સારંગપુર ૮ ( para.2)

પછી ચૈત�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ઈ�યા�નું શું �પ છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેા
�દયમાં માન હોય તે માન માંથી ઈ�યા� �વત� છે. અને �ોધ, મ�સર ને અસૂયા તે પણ માન માંથી �વત� છે. અને ઈ�યા�નું
એ �પ છે જ,ે ‘પોતાથી જ ેમોટા હોય તો પણ તેનું �ાર ેસ�માન થાય �યાર ેતેને દેખી શકે નિહ.’ એવો જનેો �વભાવ
હોય તેને એમ �ણવું જ,ે આના હૈયામાં ઈ�યા� છે અને યથાથ� ઈ�યા�વાળો જ ેહોય તે તો કોઈની મોટાઈને દેખી શકે
નિહ.”

3. કાિરયાણી ૧ ( para.5)

પછી ચૈત�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાન તો મન-વાણી થકી પર છે અને ગુણાતીત છે, તેને માિયક
એવા જ ેઇિ��યો-અંતઃકરણ તે કેમ પામે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ દેહ, ઇિ��યો ને અંતઃકરણ; તેને
�ણનારો જ ે�વ તે �ાર ેસુષુિ�માં લીન થાય છે �યાર ેએનાં ઇિ��યો અંતઃકરણ પણ સુષુિ�માં લીન થાય છે, �યાર ેતે
સમયમાં એ �વને ભગવાન �કાશે છે; અને �ાર ેસુષુિ�માંથી �વ��માં આવે છે, �યાર ેતે �વ�� સંબંધી જ ે�થાન,
ભોગ, િવષય અને �વ; એ સવ�ને ભગવાન �કાશે છે, અને ��તમાં પણ ભગવાન �કાશે છે. એવી રીતે �પપણે ને
અ�પપણે કરીને ર�ો જ ે�વ તેને ભગવાન �કાશે છે. અને �ધાનમાંથી મહ��વ થયું અને મહ��વમાંથી �ણ
�કારનો અહંકાર થયો ને તે અહંકારમાંથી ઇિ��યો, દેવતા, પંચભૂત, પંચમા�ા એ સવ� થયા, તેમને પણ જ ેભગવાને
�કા�યાં છે અને એ સવ� ત�વે મળીને ર�યો એવો જ ેિવરાટ, તેને પણ ભગવાન �કાશે છે. અને એ સવ� �ાર ેમાયામાં
લીન થાય છે �યાર ેતે માયાને પણ ભગવાન �કાશે છે. એવી રીતે �વ અને ઈ�ર એ બેય �ાર ે�પપણે થાય છે �યારે
જ ેભગવાન �કાશે છે. અને �ાર ેએ �વ ને ઈ�ર બેય નામ�પ રિહત થકા સુષુિ�માં ને �ધાનમાં રહે છે �યાર ેપણ
જ ેભગવાન �કાશે છે, અને જ ેકાળ તે એ માયાિદક ત�વને નામ �પપણાને પમાડે છે ને અ�પપણાને પમાડે છે એવો
જ ેકાળ, તે કાળને પણ જ ેભગવાન �કાશે છે, એવા જ ેભગવાન તે જ ેતે એ ઇિ��યો અંતઃકરણે કરીને કેમ ���ામાં
આવે ? એ તમારો �� કે નિહ?” �યાર ેસૌએ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એજ �� છે” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“એનો એમ ઉ�ર છે જ,ે એવા જ ેભગવાન તેને આ જગતની ઉ�પિ� અને િ�થિતનું કરવું છે તે કાંઈ પોતાના અથ� નથી,
કાં જ,ે �ીમદ્ ભાગવતમાં ક�ું છે જ ે- “बु�ी��यमनः �ाणान् जनानामसृज�भुः। मा�ाथ� च भवाथ� च �ा�नेऽक�नाय
च ।।” એ �ોકમાં એમ ક�ું છે જ,ે ‘સવ� જનનાં બુિ�, ઇિ��યો, મન અને �ાણ તેને ભગવાન જ ેતે સજૃતા હવા, તે
�વને િવષય ભોગને અથ� તથા જ�મને અથ� તથા લોકાંતરમાં જવાને અથ� તથા મો�ને અથ� સ�ૃાં છે.’ માટે આ
જગતની ઉ�પિ� કર ેછે તે પણ �વના ક�યાણને અથ� કર ેછે, અને િ�થિત કર ેછે તે પણ �વના ક�યાણને અથ� કર ેછે
અને �લય કર ેછે. તે પણ �વને અથ� કર ેછે; કાં જ,ે નાના �કારની સંસૃિતએ કરીને થા�ા જ ે�વ તેના િવ�ામને અથ�
�લય કર ેછે. એવી રીતે સવ� �કાર ે�વના િહતને અથ� �વ�યા� એવા જ ેભગવાન, તે જ ેતે �ાર ેકૃપા કરીને મનુ�ય
સરખા થાય છે �યાર ેજ ે�વ તે ભગવાનના સંતનો સમાગમ કર ેછે તે �વના ���ામાં કેમ ન આવે ? એ તો આવે જ.”
એમ �ી�મહારાજ ેક�ું.

4. લોયા ૧૦ ( para.5)
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�યાર ેચૈત�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “કાળ િવષમ હોય �યાર ેકેમ કરવું ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ેજે
�થળમાં કાળનું િવષમપણું હોય �યાર ેતે ઠેકાણેથી અ�ય �થળમાં ભાગી જવું, પણ િવષમ કાળમાં રહેવું નિહ. અને કાળ
સ�યુગ, �ેતા, �ાપર, કિળ�પે કરીને બહાર વત� છે ને પોતાના અંતરમાં પણ વત� છે. તે �ાર ેહૈયામાં કિળ વત�તો હોય
�યાર ેભગવાનની મૂિત� હૈયામાં ધારવી નિહ, બહાર ને�ને આગળ ધારવી.”

5. લોયા ૧૨ ( para.4)

�યાર ેચૈત�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એવી રીતે િન�યના ભેદ તે શાણે કરીને થયા છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાર ેમુમુ�ુ �થમ ગુ� પાસે આવે �યાર ેવ�ા જ ેગુ� તેને િવષે દેશ, કાળ, સંગ, દી�ા,
િ�યા, મં�, શા�ાિદકનું જ ેશુભ-અશુભપણું તથા પોતાની જ ે��ા તેનું જ ેમંદ-તી�ણપણું તેણે કરીને એવા ભેદ પડી
�ય છે. માટે સારા દેશાિદકને સેવવા તથા વ�ા પણ સુધો શાંત હોય ને તેમાં કોઈ દોષ ન હોય, તે સમે તે થકી �ાન
સાંભળવું.”

6. લોયા ૧૨ ( para.5)

�યાર ેવળી ચૈત�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “કદાિચત્ કોઈક યોગે કરીને કિન� િન�ય થયો હોય તેને પાછો વળી ઉ�કૃ�
િન�ય થાય કે નિહ ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો �ોતાને ઉ�કૃ� ��ા ઊપજ ેતથા �ડા દેશાિદક �ા� થાય
તથા ઉ�કૃ� �ાનવાળો વ�ા મળે તો સવ��કૃ� િન�ય થાય, નિહ તો જ�મા�તર ેકરીને ઉ�કૃ� િન�યને પામે.”

7. ગઢડા અં�ય ૧૧ ( para.5)

પછી વળી �ી�મહારાજ ેપરમહંસ ��યે �� પૂ�ો જ,ે “�નકી�ને રામચં��એ વનવાસ દીધો �યાર ે�નકી�એ
અિતશય િવલાપ કરવા માં�યો. �યાર ેલ�મણ� પણ અિતશય િદલગીર થયા. પછી સીતા� લ�મણ� ��યે બો�યા
જ,ે “હંુ મારા દુઃખ સા� નથી રોતી, હંુ તો રામચં��ના દુઃખ સા� રોઉં છંુ. શા માટે જ,ે રઘુનાથ� અિત કૃપાળુ છે. તે
લોકાપવાદ સા� મને વનમાં મૂકી, પણ હવે એમ િવચારતા હશે જ,ે ‘સીતાને મ� વગર વાંકે વનમાં મૂકી છે.’ એમ
�ણીને કૃપાળુ છે તે મનમાં બહુ દુઃખ પામતા હશે, માટે રામચં��ને કહે�ો જ,ે સીતાને તો કાંઈ દુઃખ નથી ને
વા�મીક ઋિષના આ�મમાં જઈને સુખે તમા�ં ભજન કરશે. માટે તમે સીતાને દુઃખે કરીને કાંઈ દુઃખ પામશો મા.” એમ
સીતા�એ લ�મણ� સંગાથે કહી મોક�યું, પણ કોઈ રીતે રામચં��નો અવગુણ લીધો નિહ. એવી રીતે જ ેભગવાન ને
ભગવાનના ભ�નો કોઈ રીતે અવગુણ લે નિહ અને વૈરા�ય ને ધમ� તે તો સામા�યપણે હોય; એક હિરભ� તો એવો છે
અને બીજો હિરભ� છે તેને તો વૈરા�ય અને ધમ� તો અિત આકરાં છે પણ સીતા�ના જવેી સમજણ નથી. એ બે
�કારના હિરભ� છે, તેમાં કયા સંઘાથે અિતશય �ીિત રાખીને સોબત કરવી ?” પછી ચૈત�યાનંદ�વામીએ ક�ું જ,ે
“ધમ� ને વૈરા�ય જો સામા�યપણે હોય તો પણ જનેી �નકી�ના જવેી સમજણ હોય તેનો જ અિતશય �ીિત કરીને
સમાગમ કરવો, પણ અિતશય વૈરા�ય અને ધમ�વાળો હોય ને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો અવગુણ લેતો હોય તો
તેનો સંગ કરવો નિહ.” પછી �ી�મહારાજ ેક�ું જ,ે “યથાથ� ઉ�ર થયો.”

8. ગઢડા અં�ય ૧૩ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કીત�ન રાખો, હવે ભગવદ્ વાતા� કરીએ.” એમ કહીને �ી�મહારાજ ેમુિનમંડળ ��યે
�� પૂ�ો જ,ે “�વનો દેહ છે તે તો પૂવ�કમ�ને આધીન છે, તેનો એક િનધા�ર રહેતો નથી. તે �ારકે સાજો રહે ને �ારકે
કમા�ધીનપણે કરીને માંદો થઈ �ય, ને �ારકે �વતં� વત�તો હોય ને �ારકે પરાધીન પણ થઈ �ય, અને ધાયુ� હોય તે
ઠેકાણે રહેવાય કે ન જ રહેવાય. અને �ારકે હિરભ�ના મંડળમાં રહેતા હોઈએ ને કમ� કે કાળને યોગે કરીને નોખા
પડી ગયા ને એકલા જ રહી જવાય, �યાર ેજ ેજ ેિનયમ રાખવાની �ઢતા હોય તેનો કાંઈ મેળ રહે નિહ અથવા ઈં�જે
જવેો કોઈક રા� હોય ને તેણે �ાંઈક પરવશ રા�યા અથવા પોતાના મન ને ઇિ��યો તે ઈં�જે જવેા જ છે તેણે જ
પરવશ રા�યા. �યાર ેજ ેસંતના મંડળમાં રહેવું ને સ�સંગની મયા�દા પાળવી તેનો કાંઈ મેળ રહે નિહ. અને શા�માં તો
એમ જ ક�ું છે જ,ે ‘ધમ�, �ાન, વૈરા�ય અને ભિ� એ ચાર સંપૂણ� હોય �યાર ેએકાંિતક ભ� કહેવાય ને એકાંિતકની જે
મુિ� છે તેને પામે’ અને કાળ-કમ�ને યોગે કરીને દેહની �યવ�થા તો એકની એક રહે એમ જણાતું નથી; માટે
ભગવાનના ભ�ને કેવી રીતે એકાંિતકપણું રહે છે ? એ �� છે.” પછી ગોપાળાનંદ �વામી, ચૈત�યાનંદ �વામી,
િન�યાનંદ �વામી, મુ�ાનંદ �વામી, ��ાનંદ �વામી, શુકમુિન ઈ�યાિદક મોટા મોટા સાધુ હતા તેમણે જવેું જનેે
જણાયું તેવો ઉ�ર કય�, પણ એ ��નું સમાધાન ન થયું.

9. ગઢડા અં�ય ૨૪ ( para.5)
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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�ા.”

(કુલ: 9)


