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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૬૨ ( para.9)

પછી િનિવ�કારાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િન�ય હોય તોય પણ �ડા ગુણ તો આવતા નથી અને માન ને ઈ�યા� તો
િદવસે-િદવસે વધતાં �ય છે, તેનું શું કારણ હશે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન પાસે એક અમૃત લાવીએ
અને િશંગિડયો વછનાગ લાવીએ અને દૂધપાક ને સાકર લાવીએ અને અફીણ લાવીએ, અને તે સવ�ને ભગવાનના
થાળમાં ધરીએ, તો પણ જનેો જવેો ગુણ હોય તેનો તેવો ને તેવો જ રહે પણ પલટાઈ �ય નિહ, તેમ જ ે�વ આસુરી
અને અિત કુપા� હોય તે ભગવાનને સમીપે આવે તોય પણ પોતાના �વભાવને મૂકે નિહ. પછી એ કોઈક ગરીબ
હિરભ�નો �ોહ કર ેતેણે કરીને એનું ભૂંડંુ થાય. શા માટે જ,ે ભગવાન સવ�માં અંતયા�મી�પે કરીને ર�ા છે; તે પોતાની
ઈ�છા આવે �યાં તેટલી સામથ� જણાવે છે. માટે તે ભ�ને અપમાને કરીને તે ભગવાનનું અપમાન થાય છે, �યાર ેતે
અપમાનના કરનારાનું અિતશય ભૂંડંુ થઈ �ય છે, જમે િહર��કિશપુ હતો તેણે િ�લોકીને પોતાને વશ કરી રાખી હતી
એવો બળવાન હતો પણ તેણે જો ��ાદ�નો �ોહ કય� તો ભગવાને �તંભમાંથી નૃિસંહ�પે �ગટ થઈને તે
િહર��કિશપુનો નાશ કરી ના�યો, એમ િવચારીને ભગવાનના ભ� હોય તેને અિતશય ગરીબપણું પકડવું પણ કોઈનું
અપમાન કરવું નિહ. કાં જ,ે ભગવાન તો ગરીબના અંતરને િવષે પણ િવરાજમાન ર�ા છે તે એ ગરીબના અપમાનના
કરતલનું ભૂંડંુ કરી નાખે છે. એવું �ણીને કોઈ અ�પ �વને પણ દુઃખવવો નિહ અને જો અહંકારને વશ થઈને જનેે તેને
દુઃખવતો ફર ેતો ગવ�ગજંન એવા જ ેભગવાન તે અંતયા�મી�પે સવ�માં �યાપક છે તે ખમી શકે નિહ. પછી ગમે તે �ારે
�કટ થઈને એ અિભમાની પુ�ષના અિભમાનને સારી પેઠે નાશ કર ેછે, તે માટે તે ભગવાનથી ડરીને જ ેસાધુ હોય તેને
લેશમા� અિભમાન રાખવું નિહ અને એક કીડી જવેા �વને પણ દુઃખવવો નિહ એજ િનમા�ની સાધુનો ધમ� છે.”

2. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.23)

પછી નાના િનિવ�કારાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનનો િન�ય છે તો પણ અસ�ાસના કેમ ટળતી નથી ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનનું માહા��ય યથાથ� ���ું નથી એટલે અસ�ાસના ટળતી નથી.”

3. સારંગપુર ૨ ( para.4)

�યાર ેિનિવ�કારાનંદ �વામીએ આશંકા કરી જ,ે “હે મહારાજ! અમાર ેતો દેશદેશમાં મનુ�ય આગળ વાતા� કરવી પડે તેણે
કરીને મનનું એકા�પણું રહેતું નથી.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મનુ�ય આગળ વાતા� કરવી તેની તો અમે આ�ા
આપી છે, પણ અહી ંમૂિત�ના દશ�ન મેલીને બી� દશ�ન કરવા એવી કયે િદવસે અમે આ�ા આપી છે ?” એમ કહીને
વળી વાતા� કરવા લા�યા જ,ે “�થમ �ાર ેમૂિત�ના દશ�ન થાય છે �યાર ેએને કેવું અલૌિકકપણું રહે છે ! તેવું ને તેવું
અલૌિકકપણું તો, તો રહે જો, મને સિહત �િ� પરમે�રમાં રાખે. એવી રીતે મનને ગુણે કરીને વત�, �યાર ેતે ભ�ની
ઉપર િન�ય ��યે ભગવાનને નવીન ને નવીન હેત રહે છે. અને તે ભ�ને પણ ભગવાનને િવષે િન�ય ��યે નવીન ને
નવીન હેત રહે છે. અને વળી ને� ને �ો�; એ બેને તો િવશેષે કરીને િનયમમાં રાખવા. તે શા સા� જ,ે �ાં �યાં
�ા�યવાતા� થતી હોય ને તેને �ો�ની વૃિ� �ાર ેતણાઈ જઈને સાંભળીએ, તો તે સવ� �ા�ય શ�દ ભજનમાં બેસે �યારે
સાંભરી આવે છે, અને ફાટેલ ને�ની વૃિ�એ કરીને જ ેજ ે�પ જોયું હોય, તે સવ� ભજન કરતા સાંભરી આવે છે. તે સા�
એ બે ઇિ��યોને તો અિતશય િનયમમાં રાખવા. અને ને�ની ને �ો�ની વૃિ� �ાર ેમૂિત�ના દશ�ન કરતા હોઈએ ને
મૂિત�ને મેલીને અ�યમાં તણાય તો તેને એમ ઉપદેશ દેવો જ,ે ‘હે મૂખ� ! તું ભગવાનની મૂિત� િવના અ�ય �પને જુવે છે કે
પરમે�રની વાતા� િવના અ�ય વાતા�ને સાંભળે છે તેમાં તને શું �ા� થશે ? અને હ� તને િસ�દશા તો આવી નથી જ,ે
જવેું િચંત�યું તેવું તને ત�કાળ મળે, શા સા� જ ેહ� તો તું સાધક છંુ માટે જ ેિવષયને તું િચંતવીશ તે િવષય મળશે નિહ,
અને ઠાલાં વલખાં કરીને પરમે�રને શા વા�તે મેલી દે છે ? અને કાંઈક જો તને અ�પ િવષય મળશે તો તેના પાપમાં
યમપુરીનો માર ખાતાં ખાતાં અંત નિહ આવે.’ એવી રીતે ને�ને અને �ો�ને ઉપદેશ દેવો. અને વળી એમ કહેવું જ,ે
‘�ાર ેતું ભગવાનની મૂિત�માં એકા� થઈશ તો તેમાંથી તું િસ�દશાને પામીશ પછી તું જ ેજ ે��ાંડમાં વાતા� થાય છે
તેને સહેજ ેસાંભળીશ અને ��ા, િવ�ણુ અને િશવના જવેા �પને ઈ�છીશ તો તેવા �પને પામીશ અને લ�મી કે
રાિધકા જવેો ભ� થવા ઈ�છીશ તો તેવો થઈશ અને ભગવાનનું ભજન કરતા કરતા િસ�દશાને દેહ છતે નિહ પા�ય
તો દેહ પ�યા પછી મુ� થઈશ �યાર ેિસ�દશા મળશે પણ િસ�દશા આ�યા િવના �પને જોઈ જોઈને મરી જઈશ
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તો પણ તે �પ મળશે નિહ અને �ા�ય શ�દને પણ સાંભળી સાંભળીને મરી જઈશ તો તેણે કરીને બુિ� તો અિતશય
�� થઈ જશે, પણ તેમાંથી કાંઈ �ાિ� નિહ થાય.’ એવી રીતે ને�ને અને �ો�ને ઉપદેશ દઈને એક ભગવાનની મૂિત�માં
જ રાખવા અને એવી૩ રીતે જ ેવત� તેને ભગવાનની મૂિત�માં િદવસે િદવસે અિધક �નેહ થાય છે અને તે ભ� ઉપર
પરમે�રને ને મોટા સાધુને �નેહ હોય તેથી પણ િદવસે િદવસે વધતો �ય છે.”

4. સારંગપુર ૩ ( para.4)

પછી િનિવ�કારાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! �વણ, મનન, િનિદ�યાસ અને સા�ા�કાર તે કેને કહેવાય
?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ો�ે કરીને વાતા� સાંભળવી તેને �વણ કહીએ અને જ ેવાતા� �વણ કરી હોય તે
વાતા�નો મને કરી િવચાર કરીને જટેલી વાતા� �યાગ કયા� યો�ય હોય તેટલીનો �યાગ કર ેઅને જટેલી વાતા� �હણ કયા�
યો�ય હોય તેટલીનું �હણ કર ેતેને મનન કહીએ અને જ ેવાતા� િન�ય કરીને મનને િવષે �હણ કરી હોય તેને રાત
િદવસ સંભારવાનો જ ેઅ�યાસ રાખવો તેને િનિદ�યાસ કહીએ અને તે વાતા� જવેી હોય તેવી ને તેવી જ િચંતવન કયા�
િવના પણ સવ� મૂિત�માનની પેઠે ઈદં સાંભરી આવે તેને સા�ા�કાર કહીએ અને જો એવી રીતે આ�ાના �વ�પનું
�વણાિદક કયુ� હોય તો આ��વ�પનો એવી રીતે સા�ા�કાર થાય અને જો ભગવાનનો એવી રીતે �વણ, મનન,
િનિદ�યાસ કય� હોય તો ભગવાનનો એવી રીતે સા�ા�કાર થાય છે, પણ મનન અને િનિદ�યાસ એ બે કયા� િવના કેવળ
�વણે કરીને સા�ા�કાર થતો નથી અને જો ભગવાનના �વ�પનું દશ�ન કરીને તેનું મનન અને િનિદ�યાસ તે ન કય�
હોય તો લાખ વષ� સુધી દશ�ન કર ેતો પણ તે �વ�પનો સા�ા�કાર ન થાય અને તે દશ�ન તો કેવળ �વણમા� સરખું
કહેવાય અને જણેે ભગવાનના અંગઅંગનું દશ�ન કરીને પછી તે અંગ અંગનું મનન ને િનિદ�યાસ તે કય� હશે તો તે અંગ
આજ સહેજ ેસાંભરી આવતું હશે અને જ ેઅંગનું દશ�ન મા� જ થયું હશે તો તે અંગને સંભારતો હશે તો પણ નિહ
સાંભરતું હોય. અને કેટલાક હિરભ� કહે છે જ,ે ‘અમે તો મહારાજની મૂિત�ને �યાનમાં બેસીને ઘણાય સંભારીએ છીએ
તો પણ એકે અંગ ધાયા�માં નથી આવતું તો સમ� મૂિત� તો �ાંથી આવે ?’ તેનું પણ એ જ કારણ છે જ,ે ભગવાનની
મૂિત�ના દશ�નમા� કર ેછે પણ મનન ને િનિદ�યાસ નથી કરતો માટે કેમ ધાયા�માં આવે? કાં જ,ે જ ેમાિયક પદાથ� છે તે
પણ કેવળ �િ�મા�ે દે�યું હોય ને કેવળ �વણ મા�ે સાંભ�યું હોય અને તેને જો મનમાં સંભારી ન રા�યું હોય તો તે
વીસરી �ય છે તો જ ેઅમાિયક ને િદ�ય એવું જ ેભગવાનનું �વ�પ તે તો મનન ને િનિદ�યાસ કયા� િવના �ાંથી
સાંભર ે? માટે ભગવાનનું દશ�ન કરીને તથા વાતા� સાંભળીને જો તેનું મનન ને િનિદ�યાસ િનરંતર કયા� કર ેતો તેનો
સા�ા�કાર થાય, નિહ તો આખી ઉંમર દશ�ન-�વણ કર ેતો પણ સા�ા�કાર થાય નિહ.”

5. સારંગપુર ૧૨ ( para.2)

પછી િનિવ�કારાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “સાધુને િવષે કયા ગુણ અખંડ રહે છે ને કયા ગુણ આવે �ય એવા છે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક તો આ�િન�ા અને બીજો �વધમ� અને �ીજો ભગવાનના �વ�પનો િન�ય એ
�ણ ગુણ તો અખંડ રહે છે અને બી� ગુણ તો આવે ખરા ને પાછા �ય પણ ખરા. માટે બી� ગુણ તો આ�યા ગયા
રહે છે અને એ �ણ ગુણ તો અખંડ રહે છે.”

6. સારંગપુર ૧૮ ( para.3)

પછી િનિવ�કારાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! કોઈક પુ�ષમાં �ોધાિદક ભૂંડા �વભાવ હોય તે ટળે કે ન ટળે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે વાિણયો હોય તે જટેલો વેપાર કર ેતેનું નામું માંડી રાખે છે; તેની પેઠે જ ેિદવસ
થકી સ�સંગ થયો છે તે િદવસથી જણેે નામું માંડી રા�યું હોય તેનો �વભાવ ટળે છે. અને તે એમ િવચાર ેજ,ે ‘�ાર ેમારે
સ�સંગ નહોતો �યાર ેમાર ેઆટલો મિલન �વભાવ હતો અને સ�સંગ કયા� પછી આટલો �વભાવ ઉ�મ થયો છે.’ અને
વષ�વષ� પોતાનો વધારો થતો હોય અથવા કાંઈ ફેર રહેતો હોય તે સવ�ને તપા�યા કર,ે પણ મૂખ� વાિણયો જમે નામું
માંડે નિહ તેની પેઠે ન કર.ે એવી રીતે જ ેસ�સંગ કરીને પોતાનો જો તપાસ કરતો રહે, તો તેના જ ેજ ે�વભાવ હોય તે
સવ� નાશ પામી �ય છે.”

(કુલ: 6)


