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ભગવદાનંદ
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "ભગવદાનંદ" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)
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1. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.16)

પછી ભગવદાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! જવેી ભગવાનની બીક પાસે બેઠા હોઈયે ને રહે છે તેવી ને તેવી
બીક છેટે જઈએ તો પણ રહે; તે કેમ સમ�એ તો રહે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જવેી પાસે ભગવાનની
મયા�દા રહે છે તેવી છેટે �ય તો પણ રહે; જો ભગવાનનું પૂ�ં માહા��ય સમજ ેતો. તે માહા��ય એમ સમજવું જ,ે
‘અ�રાતીત એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેની ઈ�છાએ કરીને અનંત કોિટ ��ાંડની ઉ�પિ� થાય છે અને તે ��ાંડને
પોતાની શિ�એ કરીને ધરી ર�ા છે. અને તે ભગવાન �યિતરકે થકા સવ�માં અ�વયપણે ર�ા છે અને અ�વય થકા
પણ �યિતરકે છે. અને તે ભગવાન જવેા ��ય� �માણ છે તેવા ને તેવા અણુ અણુ ��યે અંતયા�મી�પે િવરાજમાન છે
અને તે ભગવાનના ડોલા�યા િવના એક તૃણ પણ ડોલવાને સમથ� નથી અને અનંત કોિટ ��ાંડને િવષે જ ેઉ�પિ�,
િ�થિત, �લય થાય છે અને તેને િવષે સુખ, દુઃખનો �વોને સંબંધ થાય છે, તે સવ� પુ�ષો�મ ભગવાનના હાથમાં છે,
જટેલું ભગવાન કર ેતેટલું જ થાય છે. એવા જ ેભગવાન તે �વોના ક�યાણને અથ� પૃ�વી ઉપર પધાર ેછે, �યાર ેપોતે ઘોડે
ચડીને ચાલે �યાર ેઘોડો ભગવાનને ઉપાડી ચાલે છે, પણ એ તો ઘોડાના આધાર છે. અને પૃ�વી ઉપર બેઠા હોય �યારે
એમ જણાય જ,ે પૃ�વી ભગવાનને ધરી રહી છે, પણ એ તો �થાવર જંગમ સિહત સમ� પૃ�વીને ધરી ર�ા છે. અને
�ાર ેરાિ� હોય �યાર ેચં�મા કે દીવો કે મશાલ તેને અજવાળે કરીને ભગવાનનું દશ�ન થાય; અને િદવસે સૂય�ને
અજવાળે કરીને દશ�ન થાય, પણ એ ભગવાન તો સૂય�, ચં�મા, અિ�� એ સવ�ને �કાશના દાતા છે. એવી અદ્ ભૂત
સામથ� છે, તો પણ �વોના ક�યાણને અથ� મનુ�ય જવેા થઈને મને દશ�ન આપે છે.’ એવી રીતે માહા��ય સમજ ેતો
જવેી પાસે ર�ે મયા�દા રહે છે, તેવી ને તેવી છેટે �ય તો પણ રહે.”

2. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.17)

પછી વળી ભગવદાનંદ �વામીએ બીજો �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનના કયા� િવના કાંઈ થતું નથી, સવ� ભગવાનનું જ કયુ�
થાય છે, �યાર ેભગવાનને અથવા ભગવાનના ભ�ને કાંઈક �ાર ેભૂંડો દેશ કાળ આવે છે �યાર ેતે દુઃખને કેમ ભગવાન
ટાળતા નથી અને તેને ટા�યાના મનસૂબા કેમ કર ેછે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ તો �ાર ેભગવાન મનુ�ય
દેહ ધારણ કર ેછે �યાર ેભગવાનની એવી રીિત જ છે જ,ે ‘મનુ�યની પેઠે સવ� �યવહાર કર,ે પણ અલૌિકક સામથ�ને
�ગટ કર ેનિહ.’ એવી રીતે સવ� શા�માં ભગવાનનાં ચિર� ક�ા છે. તેથી �ાર ેભગવાન કાંઈક નવા ચિર� કર ે�યારે
સંશય કર�ો, પણ �ાં સુધી પૂવ� અવતાર થયા છે, તેના જવેા ચિર� કર ે�યાં સુધી તો સંશય કરવો નિહ.”

3. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.26)

એવી રીતે સવ� મુિનના ��ોના ઉ�ર કરીને પછી �ી�મહારાજ સવ�ને પૂછતા હવા જ,ે “કામ, �ોધ અને લોભ એ �ણ
નરકના �ાર છે, એમાંથી જનેે જ ેઅિતશય ��યામાં આ�યા હોય તે સવ� કહો.” પછી જનેે જ ેવાતની અિતશય �ઢતા
હતી તે તેવી રીતે બો�યા. તે મુિનના વચન સાંભળીને �ી�મહારાજ અિતશય રા� થયા અને આ�ાનંદ �વામી તથા
યોગાનંદ �વામી તથા ભગવદાનંદ �વામી તથા િશવાનંદ �વામી; એ ચાર જણાને રા� થઈને �દયને િવષે ચરણારિવંદ
દીધા અને એમ બો�યા જ,ે “જમે મહાનુભાવાનંદ �વામી આિદક જ ેમોટેરા છે તે ભેળા આ ચાર પણ છે; માટે એમનું
કોઈને અપમાન કરવા દેશો મા.” એમ મુ�ાનંદ �વામી આિદક જ ેમોટેરા સાધુ તેમને ભલામણ કરીને �ી�મહારાજ
‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને પોતાને ઉતાર ેજમવા પધાયા�.

4. કાિરયાણી ૨ ( para.2)

અને �ી�મહારાજની આ�ાએ કરીને નાના નાના પરમહંસ આગળ આવીને ��ઉ�ર કરતા હતા. પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�યો અમે એક �� પૂછીએ”. �યાર ેસવ� બો�યા જ,ે “પૂછો મહારાજ”, પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “એકની બુિ� તો એવી છે જ,ે જ ેદહાડાથી સ�સંગ કય� હોય તે દહાડાથી ભગવાનનો તથા સંતનો અવગુણ
આવે ખરો, પણ રહે નિહ, ટળી �ય. પણ એમ ને એમ ગુણ-અવગુણ આ�યા કર,ે પણ સ�સંગ મૂકીને કોઈ િદવસ �ય
નિહ. શા માટે જ,ે એને બુિ� છે, તે એમ �ણે જ,ે ‘આવા સંત ��ાંડમાં �ાંય નથી અને આ મહારાજ િવના બીજો
કોઈ ભગવાન નથી,’ એમ સમ�ણું હોય માટે સ�સંગમાં અડગપણે રહે છે. અને એકની તો એવી બુિ� છે જ,ે સંતનો
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અથવા ભગવાનનો કોઈ િદવસ અવગુણ જ આવતો નથી. અને બુિ� તો એ બેયની સરખી છે અને ભગવાનનો િન�ય
પણ બેયનો સરખો છે, પણ એકને અવગુણ આ�યા કર ેછે ને એકને નથી આવતો, તે જનેે અવગુણ આવે છે તેની
બુિ�માં શો દોષ છે ? એ �� નાના િશવાનંદ �વામીને પૂછીએ છીએ”. પછી િશવાનંદ �વામીએ એનો ઉ�ર કરવા
માં�યો પણ ઉ�ર થયો નિહ. પછી ભગવદાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “એની બુિ� શાિપત છે”. પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “એ ઠીક કહે છે એનો ઉ�ર એ જ છે, જ ેકોઈ જગતમાં કહેતા નથી જ,ે ‘એને તો કોઈકનો ફટકાર લા�યો
છે.’ એમ મોટા સંતને દુખ�યા હોય અથવા કોઈ ગરીબને દુખ�યા હોય અથવા મા બાપની ચાકરી ન કરી હોય, તે માટે
એમણે શાપ દીધો હોય, તેણે કરીને એની બુિ� એવી છે.”

5. કાિરયાણી ૨ ( para.3)

પછી ભગવદાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એની શાિપત બુિ� છે તે કેમ સારી થાય ?” �યાર ે�ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “એનું તો એમ છે જ,ે એક તો અમે આ માથે બાંધી ર�ા એ વ�ને ધોવું હોય અને એક તો મો� જવેું �ડંુ
વ�; તેને ધોવું હોય �યાર ેતે કાંઈ સરખે દાખડે ધોવાય નિહ; કાં જ,ે આ ઝીણું વ� ધોવું હોય �યાર ેતેમાં લગારકે સાબુ
દઈને ધોઈ નાંખીએ એટલે તરત ઊજળું થાય, અને �ાર ે�ડા વ�ને ધોવું હોય �યાર ેતેને બે ચાર િદવસ સુધી
પાણીમાં પલાળી મૂકે ને પછી અિ��એ કરીને બાફે ને પછી સાબુ દઈને ધૂવે �યાર ેઊજળું થાય; તેમ જનેી બુિ� શાિપત
હોય તે સવ� પાળે છે એટલું જ પાળે તો એ દોષ ટળે નિહ. અને બી� જમે િન�કામી રહે છે, િનઃ�વાદી રહે છે, િનલ�ભી
રહે છે, િનઃ�નેહી રહે છે, િનમા�ની રહે છે તેમ જ એને ન રહેવું; બી� િન�કામી રહેતા હોય તેથી એને િવશેષે િન�કામી
રહેવુ અને બી� િનલ�ભી રહેતા હોય તેથી એને િવશેષે િનલ�ભી રહેવું અને બી� િનઃ�વાદી રહેતા હોય તેથી એને
િવશેષે િનઃ�વાદી રહેવું અને બી� િનઃ�નેહી રહેતા હોય તેથી એને િવશેષે િનઃ�નેહી રહેવું અને બી� િનમા�ની રહેતા
હોય તેથી એને િવશેષે િનમા�ની રહેવું અને બી� સૂઈ રહે તે કેડે ઘડી મોડંુ એને સૂવું અને બી� માળા ફેરવે તેથી એ
િવશેષે માળા ફેરવે અને બી� ઊઠે તેથી ઘડી વહેલો ઊઠે; એમ સવ�થી િવશેષે પાળે તો એની બુિ� શાિપત ટળે, નિહ
તો ટળે નિહ.”

6. લોયા ૧ ( para.11)

પછી ભગવદાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હિરજનનો અવગુણ આ�યો હોય તેને ટા�યાનો કોઈ ઉપાય છે કે નથી ?”
�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઉપાય તો છે પણ અિત કઠણ છે, તે અિતશય ��ાવાળો હોય તેથી થાય છે. �ારે
કોઈ સંતનો અવગુણ આવે �યાર ેએમ િવચાર કર ેજ,ે ‘મ� અિત મોટંુ પાપ કયુ�, જ ેમાટે ���વ�પ એવા જ ેભગવાનના
ભ� તેનો અવગુણ લીધો.’ એવા િવચારમાંથી અિતશય દાઝ હૈયામાં થાય, તે દાઝને માર ેઅ� જમે તો તેના �વાદુ-
કુ�વાદુપણાની ખબર પડે નિહ તથા રાિ�ને િવષે િન�ા પણ આવે નિહ. અને �ાં સુધી સંતનો અવગુણ હૈયામાંથી ટળે
નિહ �યાં સુધી જમે જળ િવનાનું માછલું તરફડે તેમ અિત �યાકુળ થાય. અને �ાર ેએ સંતનો હૈયામાં અિતશય ગુણ
આવે ને તે સંત કોઈ વાતે દુઃખાણા હોય તો તેને અિત દીન થઈને �સ� કર.ે એવી �તનો જનેા �દયમાં િવચાર રહેતો
હોય, તો તેને સંતનો અવગુણ આ�યો હોય, તે પણ ટળી �ય ને સ�સંગમાંથી પણ િવમુખ ન થાય; પણ એ િવના
બીજો કોઈ એનો ઉપાય નથી ક�ો, એ જ એક ઉપાય છે.”

7. લોયા ૩ ( para.2)

તે સમયને િવષે �ી�મહારાજને ભગવદાનંદ �વામી તથા િશવાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાન તથા સંત તેનો
જનેે માહા��ય�ાને સિહત િન�ય હોય તેના શા લ�ણ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનનો ને
સંતનો માહા��ય�ાને સિહત િન�ય હોય તેથી ભગવાનને અથ� ને સંતને અથ� શું ન થાય ? એને અથ� કુટંુબનો �યાગ
કર,ે લોકલાજનો �યાગ કર,ે રા�નો �યાગ કર,ે સુખનો �યાગ કર,ે ધનનો �યાગ કર,ે �ીનો �યાગ કર ેઅને �ી હોય તે
પુ�ષનો �યાગ કર.ે” એમ કહીને પછી આ સવ� હિરભ�ની વાતા�ઓ એકબી� કેડે કરી. ગામ ડડુસરવાળા રજપૂત
ગલ�ુ તથા ધમ�પુરવાળાં કુશળકંુવરબાઈ તથા પવ�તભાઈ તથા રાજબાઈ તથા �વુબાઈ તથા લાડુબાઈ તથા મોટા
રામબાઈ તથા દાદોખાચર તથા માંચોભ� તથા મૂળ���ચારી તથા ભજુવાળાં લાધીબાઈ ને માતા� તથા
મુ�ાનંદ �વામી તથા વાળાક દેશના આહીર પટેલ સામત તથા ગામ માનકૂવાના મૂળ� તથા કૃ�ણ� તથા વાળાક
દેશમાં ગુંદાળી ગામના બે કાઠી હિરભ� ઈ�યાિદક જ ેસ�સંગી; તેમણે ભગવાનને અથ� ને સંતને અથ� જ ેજ ેકયુ�; તેને
િવ�તારીને કહેતા હવા. અને વળી એમ પણ ક�ું જ,ે ‘જનેે ભગવાનનો િન�ય માહા��ય�ાને સિહત હોય તે
ભગવાનનાં વચનમાં ફેર પાડે નિહ, ને જમે કહે તેમ કર.ે” તે ઉપર પોતાની વાત કરી જ,ે “અમારો �વભાવ કેવો હતો?
તો, ‘ગોદોહનમા� એક �થાનકમાં રહેવાય, પણ વધુ રહેવાય નિહ.’ એવા �યાગી હતા અને વૈરા�ય અિતશય હતો ને
�ીરામાનંદ �વામી ઉપર હેત પણ અસાધારણ હતું તો પણ �વામીએ ભજુનગરથી કહી મોક�યું જ,ે ‘જો સ�સંગમાં
ર�ાનો ખપ હોય તો થાંભલાને બાથ લઈને પણ રહેવું પડશે.’ એમ મયારામ ભ�ે આવીને ક�ું; �યાર ેઅમે થાંભલાને
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બાથ લીધી, �યાર પછી તેમણે ક�ું જ,ે ‘મુ�ાનંદ �વામીની આ�ામાં રહો.’ પછી અમે �વામીના દશ�ન થયા મોર નવ
મિહના સુધી મુ�ાનંદ �વામીની આ�ામાં ર�ા. એવે લ�ણે કરીને જનેે સંતનો ને ભગવાનનો એવો િન�ય હોય તેને
�ણીએ.” અને પછી સુંદર� સુતાર અને ડોસા વાિણયા ની વાત કરી અને વળી, “જનેે ભગવાનનો ને સંતનો એવો
િન�ય હોય તેને તેની કોરનો કેફ વત�.” એમ કહીને રાણા રાજગરની વાતા� કરી અને ��ાદની વાતા� કરી જ,ે ��ાદ જે
તે નૃિસંહ� ��યે બો�યા જ,ે “હે મહારાજ ! હંુ આ તમારા િવકરાળ �પથી નથી બીતો ને તમે જ ેમારી ર�ા કરી તેને હંુ
ર�ા નથી માનતો; ને તમે �ાર ેમારા ઇિ��યો�પ શ�ુના ગણ થકી ર�ા કરશો �યાર ેહંુ ર�ા માનીશ.’ માટે જે
ભગવાનનો ભ� હોય તે દૈિહક ર�ા ભગવાન કર ેતેણે કરીને હષ� ન પામે ને ર�ા ન કર ેતેણે કરીને શોક ન કર ેઅને
અલમ�ત થકો ભગવાનને ભજ.ે અને ભગવાન અને સંત તેનું માહા��ય બહુ �ણે.” તે ઉપર ગામ કઠલાલની ડોસીની
વાત કરી. “અને આવી રીતનો જ ેહિરભ� હોય તેનો દેહ પગ ઘસીને પડે, વાઘ ખાઈ �ય, સપ� કરડે, શ� વાગે,
પાણીમાં બૂડી �ય; ઈ�યાિદક ગમે તેવી રીતે અપમૃ�યુએ કરીને દેહ પડે તો પણ એમ સમજ ેજ,ે ‘ભગવાનના ભ�ની
અવળી ગિત થાય જ નિહ. એ તો ભગવાનના ધામને જ પામે;’ અને ભગવાનથી િવમુખ હોય તેનો દેહ સૂધી સારી પેઠે
પડે અને ચંદનનાં લાકડામાં સં�કાર ેયુ� બળે તો પણ તે તો િન�ય યમપુરીમાં �ય.’ એ બેની િવિ� સારી પેઠે
સમજ.ે એ સવ� �કારની જનેા �દયમાં �ઢ ગાંઠ પડી �ય તેને ભગવાન ને સંતનો માહા��યે સિહત િન�ય છે એમ
�ણવું. અને એવા િન�યવાળો જ ેહોય, તે જ�ર ��મહોલમાં જ પુગે; પણ બીજ ે�ાંઈ કોઈ ધામમાં ઓરો રહે
નિહ.”

8. ગઢડા મ�ય ૪૨ ( para.2)

પછી ભગવદાનંદ �વામીએ �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! ભગવાનના એક એક રોમને િવષે
અનંતકોિટ ��ાંડ ર�ાં છે, તે કેવી રીતે ર�ાં છે ? અને ��ાંડમાં કયે કયે ઠેકાણે ભગવાનના અવતાર થાય છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પુ�ષો�મ ભગવાનનું જ ેઅ�રધામ તેના બે ભેદ છે : એક સગુણપણું ને બીજંુ િનગુ�ણપણું.
અને પુ�ષો�મનારાયણ છે તેને તો સગુણ ન કહેવાય ને િનગુ�ણ પણ ન કહેવાય. અને સગુણ-િનગુ�ણ ભેદ તો અ�રને
િવષે છે. તે અ�ર િનગુ�ણપણે તો અણુ થકી પણ અિત સૂ�મ �વ�પે છે અને સગુણ �વ�પે તો જટેલું મોટંુ પદાથ�
કહેવાય તે થકી પણ અિતશય મોટંુ છે. તે અ�રના એક એક રોમને િવષે અણુની પેઠે અનંતકોિટ ��ાંડ ર�ાં છે, તે
કાંઈ ��ાંડ અ�રને િવષે નાના થઈ જતાં નથી, એ તો અ�ાવરણે સહવત�માન હોય, પણ અ�રની અિતશય મો�પ
છે, તે આગળ ��ાંડ અિતશય નાના દેખાય છે. જમે િગરનાર પવ�ત છે, તે મે� આગળ અિતશય નાનો દેખાય અને
લોકાલોક પવ�તની આગળ મે� પવ�ત અિતશય નાનો દેખાય છે; તેમ ��ાંડ તો આવડાં ને આવડાં હોય પણ અ�રની
અિતશય મો�પ છે, તેની આગળ અિત નાના દેખાય છે, માટે અણુ સરખા કહેવાય છે. અને અ�ર�� તો જમે સૂય�નું
મંડળ છે તેમ છે. તે સૂય� �ાર ેમાથે આવે �યાર ેસૂય�ને યોગે કરીને દશે િદશાઓ ક�પાય છે, તેમ અ�રધામ છે. અને તે
અ�રને ઉપર, હેઠે ને ચાર ેપડખે સવ� િદશામાં ��ાંડની કોિટઓ છે. અને ભગવાન જ ેપુ�ષો�મ તે તો અ�રધામને
િવષે સદાય િવરાજમાન રહે છે ને તે સ�યસંક�પ છે. અને અ�રધામને િવષે ર�ા થકા જ જ ે��ાંડમાં જ ેજ ે�પ
�કા�યાં જોઈએ તેવા તેવા �પને �કાશ કર ેછે. જમે �ીકૃ�ણ ભગવાને રાસ�ીડા કરી �યાર ેપોતે એક હતા તે જટેલી
ગોપાંગનાઓ હતી તેટલા �પે થયા; તેમ પુ�ષો�મ ભગવાન ��ાંડ-��ાંડ ��યે �ાં જવેું �પ �કા�યું જોઈએ, �યાં
તેવા �પને અ�રધામમાં ર�ા થકા �કાશે છે અને પોતે તો સદાય અ�રધામમાં રહે છે. અને �ાં એ પુ�ષો�મની
મૂિત� છે �યાં જ અ�રધામનું મ�ય છે.”

9. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.13)

પછી ભગવદાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “જ ેભ�જનના મનને િવષે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નું અખંડ માહા��ય
હોય તે બી�ને કેમ જણાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેા મનને િવષે ભગવાનનું ને ભગવાનના ભ�નું
અખંડ માહા��ય હોય તે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�ની િન�કપટ- ભાવે �ીિતએ કરીને સેવા કર ેને દેહે કરીને સવ�
સંતને પગે લાગે; અને કોઈક સંત માંદા હોય તો તેનું માથું દાબે, પગ દાબે ને ખાધા-પીધાની ખબર રાખે; અને પોતાની
પાસે પોતાને મનગમતી વહાલી વ�તુ આવે તો તે સંતને આપીને પછી પોતાના કામમાં વાપર.ે એવી રીતે મન-કમ�-વચને
કરીને જ ેવત� તેના અંતરમાં ભગવાનનું ને સંતનું માહા��ય અખંડ છે એમ �ણવું.”

(કુલ: 9)


