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�ેમાનંદ
(વચનામૃત ૧ થી ૨૬૨ માં "�ેમાનંદ" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા મ�ય ૨૧ ( para.1)

સંવત્ ૧૮૭૮ના ફાગણ સુિદ ૧૫ પૂનમને િદવસ �વામી �ીસહ�નંદ� મહારાજ �ીગઢડા મ�યે દાદાખાચરના
દરબારમાં �ીવાસુદેવનારાયણના મંિદર આગળ િવરાજમાન હતા અને �ેત ખેસ પહેય� હતો ને �ેત ચાદર ઓઢી હતી
તથા �ેત પાઘ મ�તક ઉપર બાંધી હતી અને �ી�મહારાજના મુખારિવંદની આગળ �ેમાનંદ �વામી આિદક સવ�
પરમહંસ િવ�ણુપદ બોલતા હતા.

2. ગઢડા મ�ય ૪૩ ( para.1)

સંવત્ ૧૮૮૦ના પોષ સુિદ ૪ ચોથને િદવસ �વામી �ીસહ�નંદ� મહારાજ �ીગઢડા મ�યે દાદાખાચરના દરબારમાં
અયો�યાવાસીને ઘેર ગાદીતિકયા ઉપર િવરાજમાન હતા અને સવ� �ેત વ� ધારણ કયા� હતા ને પોતાના મુખારિવંદની
આગળ મુિન તથા દેશદેશના હિરભ�ની સભા ભરાઈને બેઠી હતી અને �ેમાનંદ �વામી સરોદા લઈને કીત�ન ગાવતા
હતા.

3. ગઢડા મ�ય ૪૮ ( para.2)

અને સાધુ �ેમાનંદ �વામી ભગવાનના �યાનના અંગની ગરબીયો જ,ે ‘વંદુ સહ�નંદ રસ�પ અનુપમ સારને ર ેલોલ’
એ ગાવતા હતા. પછી �ાર ેગાઈ ર�ા �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “બહુ સારાં કીત�ન ગાયા; આ કીત�નને
સાંભળીને તો અમારા મનમાં એમ િવચાર થયો જ,ે ‘આવી રીતે એને ભગવાનની મૂિત�નું િચંતવન છે, માટે એ સાધુને તો
ઉઠીને સા�ાંગ દંડવત્ �ણામ કરીએ.’ અને જનેે આવી રીતે અંતઃકરણમાં ભગવાનનું િચંતવન થતું હોય ને એવી
વાસનાએ યુ� જો દેહ મૂકે તો તેને ફરીને ગભ�વાસમાં જવું પડે જ નિહ. અને એવી રીતે ભગવાનનું િચંતવન કરતા
�વતો હોય તો પણ એ પરમપદને પા�યો જ છે. અને જવેા �ેત�ીપમાં િનર�મુ� છે, તેવો જ એ પણ િનર�મુ� થઈ
ર�ો છે. અને દેહિ�યા તો યો�ય હોય એટલી સહેજ ેજ થાય છે. અને જનેે ભગવાનના �વ�પનું એવી રીતે િચંતવન
થાય છે, તે તો કૃતાથ� થયો છે ને તેને કાંઈ કરવું બાકી ર�ું નથી; અને જનેે ભગવાન િવના બી� પદાથ�નું િચંતવન કરતે
થકે દેહ પડશે, તેને કોિટ ક�પે દુઃખનો અંત આવતો નથી. માટે આવો અવસર આ�યો છે તેને પામીને ભગવાન િવના
બી� પદાથ�નું િચંતવન મૂકીને એક ભગવાનના �વ�પનું જ િચંતવન કરવું.

(કુલ: 3)
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