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મહાનુભાવાનંદ
(વચનામૃત ૧ થી ૨૬૨ માં "મહાનભુાવાનંદ" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)
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1. ગઢડા �થમ ૫૮ ( para.5)

પછી મહાનુભાવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! સ�સંગમાં રહેતે થકે જટેલા અવગુણ હોય તે સવ� નાશ પામી
�ય અને િદનિદન ��યે ભગવાનની ભિ� વૃિ� પામતી �ય એનો શો ઉપાય છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“મોટાપુ�ષનો જમે જમે ગુણ �હણ કરતો �ય તેમ તેમ એની ભિ� વૃિ� પામતી �ય. અને અિતશય જ ેમોટા હોય
તેને જો અિતશય િન�કામી �ણે તો પોતે કૂતરા જવેો કામી હોય તે િન�કામી થાય; અને જો મોટાપુ�ષને િવષે
કામીપણાનો દોષ પરઠે તો ગમે તેવો િન�કામી હોય તો પણ અિતશય કામી થાય અને મોટાને િવષે �ોધી-લોભીપણું
પરઠે તો પોતે �ોધી લોભી થાય; અને જો મોટાપુ�ષને અિતશય િન�કામી, િનલ�ભી, િનઃ�વાદી, િનમા�ની, િનઃ�નેહી
સમજ ેતો પોતે પણ એ સવ� િવકારથી રિહત થઈ �ય અને પાકો હિરભ� થાય. તે પાકા હિરભ�નું શું લ�ણ છે ? તો
સારા જ ેશ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ પંચિવષય તેનો જમે દુઃખદાયક વ�તુનો સહેજ ેઅભાવ રહે છે તેમ જનેે
સહેજ ેઅભાવ રહે છે અને એક પરમે�રના �વ�પને િવષે અચળ િન�ા વત� છે તેને પાકો હિરભ� �ણવો. તે એવો
પાકો હિરભ� થયાનો તો એજ ઉપાય છે જ,ે પરમે�રના દાસનો ગુલામ થઈને રહે અને એમ �ણે જ,ે ‘એ સવ� ભ�
મોટા છે ને હંુ તો સવ�થી �યૂન છંુ. એમ �ણીને હિરભ�નો દાસાનુદાસ થઈ રહે અને એવી રીતે જ ેવત� તેના સવ�
િવકાર નાશ પામે અને તેને િદવસે િદવસે �ાન, વૈરા�ય, ભિ� આિદક જ ેશુભગુણ તે વૃિ� પામતા �ય છે.”

2. 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�.

3. સારંગપુર ૧૮ ( para.5)

પછી મહાનુભાવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “રાજસી, તામસી ને સાિ�વકી એ જ ે�ણ ગુણના �વભાવ તે સાધન કરતા
થકા ટળે છે કે નથી ટળતા?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ સવ� �વભાવ ટા�યા ટળે છે.” પછી વળી
મહાનુભાવાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “દુવા�સાિદક મુ� થયા છે, તો પણ તે તામસી કેમ ર�ા છે ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “દુવા�સાિદકમાં જ ેતમોગુણ આિદક ગુણ વત� છે, તે તો પોતાને એ ગુણ રાખવા છે માટે ર�ા છે. અને તે એમ
�ણે છે જ,ે ‘કોઈક અવળો ચાલતો હોય તેને િશ�ા કયા� સા� આપણે તમોગુણ છે તે બહુ �ડો છે;’ એમ ગુણ �ણીને
રા�યો છે. અને �ાર ેપોતામાં જ ે�વભાવ વત�તો હોય ને તે ઉપર અભાવ આવે જ,ે ‘હંુ ભગવાનનો ભ� છંુ, તે મારે
આવો ભૂંડો �વભાવ જોઈએ નિહ.’ એવી રીતે દોષ�પ �ણીને જ ેજ ે�વભાવને તજવાને ઈ�છે તો ભગવાનને �તાપે
કરીને તે તે �વભાવની િનવૃિ� થઈ �ય છે.”

(કુલ: 4)
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