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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. કાિરયાણી ૧ ( para.6)

�યાર ેભજનાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! આ �ુિતમાં એમ કેમ ક�ું છે જ ે“यतो वाचो िनवत��े अ�ा� मनसा
सह । ?” �યાર ે�ી�મહારાજ �સ� થકા બો�યા જ,ે “એનું એમ છે જ,ે જમે પૃ�વી આકાશમાં રહી છે પણ આકાશના
ભાવને નથી પામતી અને જળ આકાશને િવષે ર�ું છે પણ આકાશના ભાવને નથી પામતું અને તજે આકાશને િવષે
ર�ું છે પણ આકાશના ભાવને નથી પામતું અને વાયુ આકાશને િવષે ર�ો છે પણ આકાશના ભાવને નથી પામતો,
એમ૬ મન વાણી ભગવાનને નથી પામતા.”

2. કાિરયાણી ૩ ( para.3)

�યાર ેભજનાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એવો િવચાર તે મને કરીને રાખે તો ઠીક કે શરીરને દમે તે ઠીક ?”
�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કેટલાક તો શરીરના દોષ છે તે ���ા જોઈએ અને કેટલાક તો મનના દોષ છે તે પણ
���ા જોઈએ. તેમાં શરીરના દોષ તે શું ? જ,ે િશ� ઇિ��ય વારંવાર ��ત થાય તથા તેમાં ચેળ થાય તથા ઠેકડો
ભરવો તથા ઘડી એકમાં સવ�ને જોઈ વળવું તથા ઘડી એકમાં ઘણાક �કારના ગંધ સૂંઘી લેવા તથા િવશ પચીશ ગાઉની
મજલ કરવી, તથા બળે કરીને કોઈકને મળીને તેના હાડકાં ભાંગી નાખવાં તથા �વ��માં વીય�પાત થાય; ઈ�યાિદક જે
દોષ છે તે સવ� દેહના દોષ છે, પણ મનના નથી. તે એ શરીરના જ ેદોષ તે અિતશય �ીણ થઈ �ય તોય પણ મનમાં જે
કામનો સંક�પ તથા ખાધાનો તથા પીધાનો તથા ચા�યાનો તથા �પશ�નો તથા ગંધનો તથા શ�દનો તથા �વાદનો જે
સંક�પ; તે ર�ા કર ેતે મનના દોષ �ણવા. એમ મનના ને શરીરના દોષ �ણીને શરીરના દોષને શરીરને દમવે કરીને
ટાળવા અને શરીર �ીણ થયા પછી જ ેમનના દોષ ર�ા, તેને િવચાર ેકરીને ટાળવા જ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ ને સંક�પ થકી
િભ� છંુ ને સુખ�પ છંુ.’ એવી રીતે શરીરનું દમન ને િવચાર, એ બે જનેે હોય તે મોટો સાધુ છે. અને જનેે એકલું દમન છે
ને િવચાર નથી તો તે ઠીક નિહ તથા જનેે એકલો િવચાર છે ને દમન નથી તે પણ ઠીક નિહ, માટે એ બે જનેે હોય તે �ે�
છે. અને શરીરનું દમન ને િવચાર એ બે વાનાં તો ગૃહ�થ સ�સંગીને પણ જ�ર રા�યાં જોઈએ, �યાર ે�યાગીને તો જ�ર
રા�યાં જ જોઈએ.”

3. કાિરયાણી ૪ ( para.2)

�યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “માહોમાંહી ��-ઉ�ર કરો.” �યાર ેગોપાળાનંદ �વામીએ ભજનાનંદ �વામીને પૂ�ું,
જ ે“આ દેહને િવષે �વનું �ણપણું કેટલું છે ને સા�ીનું �ણપણું કેટલું છે ?” પછી ભજનાનંદ �વામીએ ઉ�ર કરવા
માં�યો, પણ ઉ�ર થયો નિહ. �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “બુિ� છે તે આ દેહને િવષે નખિશખા પય��ત �યાપીને
રહી છે. તે બુિ� જ ેતે સવ� ઇિ��યોની િ�યાને એકકાળાવિછ� �ણે છે. તે બુિ�ને િવષે �વ �યાપીને ર�ો છે, તે
�વના �ણપણાને કહેવે કરીને બુિ�નું �ણપણું કહેવાયું. અને તે �વને િવષે સા�ી ર�ા છે, માટે સા�ીના
�ણપણાને કહેવે કરીને �વનું �ણપણું પણ કહેવાયું.”

4. લોયા ૧ ( para.5)

અને તે પછી ભજનાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! કિન� વૈરા�ય ને મ�યમ વૈરા�ય ને ઉ�મ વૈરા�ય; એ
�ણ �કારના વૈરા�યનું શું �પ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કિન� વૈરા�યવાળો જ ેહોય તે તો ધમ�શા�માં
ક�ા જ ે�ીના �યાગ સંબંધી િનયમ તેમાં સારી પેઠે વત� �યાં સુધી તો એને ઠીક રહે, પણ જો કોઈ �ીના અંગને દેખી
�ય તો તે અંગમાં એનું િચ� ચોટંી �ય અને એનું ઠેકાણું ન રહે, તેને કિન� વૈરા�યવાળો કહીએ. અને જ ેમ�યમ
વૈરા�યવાળો હોય તે તો કદાિચત્ જો �ીને ઉઘાડી થકી દેખી �ય તોય પણ જમે પશુને ઉઘાડા દેખીને �ોભ થતો
નથી તેમ તેના મનમાં �ોભ ન થાય ને તે �ીના અંગમાં િચ� ચોટંી �ય નિહ, તેને મ�યમ વૈરા�યવાળો કહીએ. અને જે
ઉ�મ વૈરા�યવાળો હોય તેને તો જો કદાિચત્ એકાંતમાં �ીઆિદક પદાથ�નો યોગ થાય તો પણ એ ડગે નિહ, તેને
ઉ�મ વૈરા�યવાળો કહીએ.”

5. લોયા ૧ ( para.6)
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અને વળી ભજનાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “કિન�, મ�યમ અને ઉ�મ; એ �ણ �કાર ેજ ેભગવાનનું �ાન તેનું શું
�વ�પ છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કિન� �ાનવાળો તે તો �થમ ભગવાનનો �તાપ દેખીને િન�ય કરે
અને પછી તેવો �તાપ ન દેખાય ને ભગવાનનો કોઈક દુ� �વ �ોહ કરતા હોય તેનું કાંઈ ભૂંડંુ ન થાય �યાર ેતેને િન�ય
રહે નિહ, એને કિન� �ાનવાળો કહીએ. અને મ�યમ �ાનવાળો જ ેહોય તે તો �ાર ેભગવાનનાં શુભ-અશુભ એવા
મનુ�ય ચિર�ને દેખે �યાર ેતેમાં મોહ થાય ને િન�ય રહે નિહ, તેને મ�યમ �ાનવાળો કહીએ. અને ઉ�મ �ાનવાળાને
તો એમ વત� જ,ે ભગવાનને ગમે તેવી શુભ-અશુભ િ�યાને કરતા દેખીને પણ તેમાં મોહ થાય નિહ ને િન�ય �ય નિહ
તથા જણેે પોતાને િન�ય કરા�યો હોય ને તે જ વળી કહે જ,ે ‘એ ભગવાન નથી.’ �યાર ેતેને એમ �ણે જ,ે ‘એનું માથું
ફયુ� છે.’ એવો જ ેહોય તેને ઉ�મ �ાનવાળો કહીએ. અને તેમાં જ ેકિન� �ાનવાળો તે તો અનેક જ�મે કરીને િસ�
થાય અને મ�યમ �ાનવાળો બે-�ણ જ�મે કરીને િસ� થાય અને ઉ�મ �ાનવાળો તે જ જ�મે કરીને િસ� થાય.”
એવી રીતે વાતા� કરી.

6. ગઢડા મ�ય ૬૩ ( para.1)

સંવત્ ૧૮૮૧ના માગશર વિદ ૨ બીજને િદવસ �વામી �ીસહ�નંદ� મહારાજ �ીગઢડા મ�યે દાદાખાચરના
દરબારમાં પોતાના ઉતારાને િવષે િવરાજમાન હતા ને સવ� �ેત વ� ધારણ કયા� હતા ને પોતાના મુખારિવંદની આગળ
ભજનાનંદ �વામી �ીમદ્ ભાગવતનો પાઠ કરતા હતા ને પરમહંસ તથા દેશદેશના હિરભ�ની સભા ભરાઈને બેઠી
હતી.

(કુલ: 7)


