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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “રાિધકાએ સિહત એવા જ ે�ીકૃ�ણ ભગવાન તેનું �યાન કરવું, અને તે �યાન કરતા મૂિત�
�દયને િવષે ન દેખાય તો પણ �યાન કરવું; પણ કાયર થઈને તે �યાનને મૂકી દેવું નિહ. એવી રીતના જ ેઆ�હવાળા છે
તેની ઉપર ભગવાનની મોટી કૃપા થાય છે અને એની ભિ�એ કરીને ભગવાન એને વશ થઈ �ય છે.”

2. ગઢડા �થમ ૬૩ ( para.7)

એમ વાતા� કરીને પછી વળી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે અિત �ઢ િન�ય હોય તેનું થોડાકમાં લ�ણ કહંુ તે
સાંભળો જ,ે જનેે પિરપ� િન�ય હોય અને તે પોતે અ�યંત �યાગી હોય તો પણ તે પાસે ગમે તેવી �વૃિ� માગ�ની િ�યા
કરાવીએ તો તે કર,ે પણ તેમાંથી પાછો હઠે નિહ અને કચવાઈને પણ કર ેનિહ, રા� થકો કર.ે અને બીજંુ એ લ�ણ જ,ે
ગમે તેવો પોતામાં કોઈક �વભાવ હોય અને તે કોિટ ઉપાય કર ેતોય પણ ટળે એવો ન હોય ને જો તે �વભાવને
મુકા�યાનો પરમે�રનો આ�હ દેખે, તો તે �વભાવને ત�કાળ મૂકે. અને �ીજંુ એ લ�ણ જ,ે પોતામાં કાંઈક અવગુણ
હોય તો પણ પરમે�રની કથા-કીત�ન તથા ભગવાનના સંત તે િવના ઘડીમા� રહેવાય નિહ અને પોતાનો અવગુણ લે ને
સંતનો અિત ગુણ �હણ કર ેઅને ભગવાનની કથા કીત�ન અને ભગવાનના સંતનો અિત મિહમા સમજ,ે એવું જનેે વત�તું
હોય તેને પિરપ� િન�ય �ણવો. એવા િન�યવાળાને કોઈક િદવસ કોઈક �ાર�ધયોગે કરીને કાંઈક વત�વામાં ફેર
પડી �ય તો પણ તેનું અક�યાણ ન થાય, અને એવો િન�ય ન હોય ને તે ગમે તેવો �યાગી હોય તો પણ તેના ક�યાણમાં
ફેર છે.”

3. સારંગપુર ૯ ( para.3)

પછી વળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ગુણની �વૃિ� થયાનો શો હેતુ છે?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ગુણની
�વૃિ�નું કારણ તો કમ� છે. તે જવેા પૂવ�કમ� હોય તેવા ગુણની �વૃિ� થાય છે. માટે જનેે રજોગુણ ને તમોગુણ વત�તા
હોય ને તે જો એકા� થઈને ભગવાનનું �યાન કરવા �ય તો થાય નિહ. માટે એવાને તો આ�િન�ાનું બળ રાખવું અને
ભગવાનના મિહમાનું બળ રાખવું ને એમ સમજવું જ,ે ‘હંુ તો આ�ા છંુ. તે માર ેિવષે માયાકૃત ઉપાિધ હોય નિહ ને હંુ
તો ગુણાતીત છંુ.’ અને ભગવાનનો મિહમા એમ િવચારવો જ,ે અ�મેલ મહાપાપી હતો ને દીકરાને યોગે નારાયણ એવું
નામ લીધું, તે સવ� પાપથી છૂટીને પરમપદને પા�યો. તો મને તો તે ભગવાન ��ય� મ�યા છે અને રાત િદવસ તે
ભગવાનનું હંુ નામ લઉં છંુ માટે હંુ તો કૃતાથ� થયો છંુ.’ એવી રીતે િવચારીને આનંદમાં રહેવું, પણ જનેે તમોગુણ ને
રજોગુણ વત�તા હોય તેને �યાન ધારણાને અથ� આ�હ કરવો નિહ અને જવેું બની આવે તેવું ભજન �મરણ કરવું ને દેહે
કરીને ભગવાનની તથા સંતની પિરચયા� ��ાએ સિહત કરવી ને પોત પોતાના ધમ�માં રહેવું ને પોતાને પૂરણકામ
માનવું.”

4. લોયા ૮ ( para.4)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂછયો જ,ે “�વને નાના �કારના �યસન પડે છે, કોઈકને ભાં�યનું, અફીણનું, દા�નું,
ગા�ંનું ઈ�યાિદક અનેક �કારના પડે છે તે �યસન િ�યમાણ છે કે �ાર�ધે કરીને છે ?” �યાર ેતેનો ઉ�ર પણ પોતે જ
કય� જ,ે “એ �યસન તો કયા� થાય છે, પણ �ાર�ધે કરીને નથી. માટે જો એ �યસનને ટા�યાનો ��ા સિહત આ�હ કરે
ને શૂરવીરપણું હોય તો તે ટળી �ય, પણ ��ા ન હોય ને ફોશી હોય તેથી એ �વભાવ ટળે નિહ.”

5. લોયા ૧૦ ( para.11)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�ાર ેમાયા સુખદાયી છે �યાર ેપરમે�રનો ભ� હોય, તે ભગવાનની મૂિત�ને
�દયમાં ધારીને ભજન કરવા બેસે છે �યાર ેએને અંતઃકરણ�પ માયા તે સંક�પ-િવક�પ�પે કરીને કેમ દુઃખ આપે છે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનનું માહા��ય સારી પેઠે સમ�ને અિતશય �ઢ ભગવાનનો આ�ય હોય,
તેને તો અંતઃકરણ �પ માયા છે તે દુઃખ દેતી નથી; અને જનેે એવા આ�યમાં ફેર હોય તેને દુઃખ દે છે. જમે કાચો
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સ�સંગી હોય તો તેને કુસંગી હોય તે ડગાવવાનો આ�હ કર,ે પણ જ ેપાકો સ�સંગી હોય તો તેને ડગા�યાની કોઈ લાલચ
રાખે નિહ અને તેને સાંભળતા કોઈ સ�સંગનું ઘસાતું બોલી શકે નિહ. તેમ જનેે એવો પિરપ� પરમે�રનો આશરો
થયો છે, તેને ડગા�યાની લાલચ અંતઃકરણ�પ માયા રાખે નિહ અને સામી તેની ભિ�માં પુિ� કરવા લાગે; અને જનેા
�વને િવષે એવા આશરામાં કાંઈ કા�યપ હોય, તેને એ માયા ડગાવે છે ને દુઃખ દે છે. અને �ાર ેએનો એ �વ એવી
રીતે ભગવાનનો પિરપ� આ�ય કરશે �યાર ેએને ડગા�યાને અથ� ને પીડવાને અથ� માયા સમથ� નિહ થાય. માટે એનો
ઉ�ર એ જ છે જ,ે “જનેે ભગવાનનો એવો પિરપ� િન�ય છે તેને કોઈ રીતે માયા દુઃખ દેવાને અથ� સમથ� થતી જ
નથી.”

6. લોયા ૧૫ ( para.7)

અને વેદાંત જ ેઉપિનષદ્ તથા યોગ તથા સાં�ય; એ �ણ શા� સનાતન છે, તે એ �ીકૃ�ણ પરમા�ાનું જ વણ�ન કર ેછે.
તે એ �ણ શા�ના મત તમને અમે પૃથક્-પૃથ�પણે કરીને કહીએ તે સાંભળો. તેમાં જ ેસાં�યવાળા છે તે તો ચોિવશ
ત�વને કહીને તેથી પર પંચિવશમાં પરમા�ાને કહે છે, પણ �વ-ઈ�રને પૃથ�પણે નથી કહેતા. તેનો એ અિભ�ાય છે
જ,ે ત�વ છે તે �વ િવનાના હોય નિહ; માટે ત�વ ભેળો તદા�કપણે ર�ો જ ે�વ તેને ત�વ�પ જ કહે છે, પણ ત�વ
થકી પૃથક્ નથી કહેતા. અને જમે �વને ચોિવશ ત�વ�પ માને છે તેમ ��ાંડાિભમાની જ ેઈ�ર, તેને પણ ચોિવશ
ત�વ�પ માને છે. એવી રીતે �વ-ઈ�ર એ બેયને ત�વ�પ માનીને ત�વ ભેળે જ એને ગણે છે, પણ ત�વથી નોખા
નથી ગણતા. અને એ પંચિવશમા પરમા�ાને કહે છે; એ સાં�યનો મત છે. પણ એમ ન સમજવું જ ે�વ નથી, કાં જ,ે
સાં�યવાળે ષ�સંપિ� �વણ, મનન, િનિદ�યાસાિદક સાધન ક�ા છે, તે �વને જ કરવાના ક�ા છે, પછી તે સાધને
કરીને િવચારને પામે ને તે િવચાર ેકરીને ત�વ થકી પોતે નોખો પડે ને પોતાને ���પ માને ને પરમા�ાને ભજ,ે એવી
રીતે સાં�યમત છે, તે મો�ધમ�માં શુક� ��યે નારદ�એ ક�ું જ-ે “�ज धम�मधम� च उभे स�ानृते �ज । उभे स�ानृते
��ा येन �जिस त�ज।।” એનો અથ� એમ છે જ,ે �ાર ેમુમુ�ુ આ�િવચાર કરવા બેસે �યાર ેતેને આડા જ ેધમ��પ
અથવા અધમ��પ, સ�ય�પ, અસ�ય�પ જ ેજ ેસંક�પ આવે તેનો �યાગ કરી અને જ ેિવચાર ેકરીને એને તજ ેછે તે
િવચારનો પણ �યાગ કરીને ���પે રહેવું, પણ દેહે કરીને ધમ��પ િનયમનો �યાગ કરવો ક�ો નથી; એ �ોકનો એ
અથ� છે. અને યોગવાળા છે તે ચોિવશ ત�વને પૃથક્ ગણે છે અને �વ-ઈ�રને પંચિવશમા કહે છે ને પરમા�ાને
છિવશમા કહે છે. અને િવવેકે કરીને પંચિવશમાને ત�વ થકી પૃથક્ સમ�ને તેને િવષે પોતાપણાની �ઢતા માનીને,
ચોિવશ ત�વની જ ેવૃિ�યો તેનો િપંડીભાવ કરીને બળા�કાર ેછિવશમાને િવષે રાખે, પણ િવષય સ�મુખ જવા દે નિહ.
અને એમ સમજ ેજ,ે ‘મારી વૃિ� ભગવાનને મૂકીને બીજ ેઠેકાણે જશે તો મને સંસૃિત થશે.’ માટે અિત આ�હ કરીને
ઇિ��યો-અંતઃકરણની જ ેવૃિ�ઓ, તેને ભગવાનને િવષે રાખે. અને જ ેસાં�યવાળો છે તે તો એમ સમજ ેજ,ે ‘મારે
ઇિ��યો-અંતઃકરણ જ નથી તો જશે �ાં ?’ માટે પોતાને ���પ માનીને િનભ�ય રહે છે. અને જ ેયોગવાળો છે તે તો
ડરતો જ રહે છે. જમે કોઈક પુ�ષના હાથમાં તેલનું માથા લગણ ભરલેું પા� હોય ને તે પુ�ષને પગિથયાંને ઉપર ઊંચું
ચઢવું હોય ને બે કોરથી ઉઘાડી તરવારવાળા પુ�ષ ડરાવવાને ઊભા ર�ા હોય ને તે તેલને ઢળવા દેવું ન હોય ને તે
પુ�ષ જવેો ભયને પામે, તેમ યોગવાળો િવષય થકી બીયને ભગવાનને િવષે વૃિ�ઓને રાખે છે; એ યોગનો મત છે. અને
વેદાંત જ ેઉપિનષદ્ તેનો મત એ છે જ,ે સવ�ના અિતશય મોટા કારણ એવા જ ેપુ�ષો�મનારાયણ �� તેનું જ �હણ
કરીને બી� સવ�ને િમ�યા માને છે. જમે આકાશની �િ�ને જ ેપા�યો હોય તે બી� ત�વને દેખે નિહ, તેમ એ ��ને જે
દેખતો હોય તે બી� કોઈને દેખે નિહ; એવી રીતે વેદાંતનો મત છે.”

7. વરતાલ ૧૬ ( para.2)

તે સભામાં વડોદરાના શા�ી બેઠા હતા. તેણે એમ ક�ું જ,ે “હે મહારાજ ! તમે જો કોઈક મોટા માણસને ચમ�કાર
જણાવો તો તેમાંથી ઘણો સમાસ થાય.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મોટા માણસ સાથે અમાર ેઝાઝંુ બને નિહ.
શા માટે જ,ે એને રા�નો ને ધનનો મદ હોય અને અમાર ે�યાગનો ને ભિ�નો મદ હોય, માટે કોઈ કેને નમી દે એવું
કામ નથી. અને કોઈ મોટા માણસને જો સમાિધ કરાવીએ તો કાંઈક ગામ ગરાસ આપે, તેની અમારા �દયમાં લાલચ
નથી. કેમ જ,ે ગામ ગરાસ તો સુખને અથ� ઈ�છીએ, તે અમાર ેતો ને� મીચંીને ભગવાનની મૂિત�નું િચંતવન કરીએ, તેમાં
જવેું સુખ છે તેવું ચૌદ લોકના રા�ને િવષે પણ નથી. અને જો ભગવાનના ભજન જવેું રા�ને િવષે સુખ હોય તો
�વાયંભુવ મનુ આિદક જ ેમોટા મોટા રા�, તે સવ� રા� મૂકીને વનમાં તપ કરવા શા સા� �ય ? અને ભગવાનના
ભજન જવેું �ીને િવષે સુખ હોય તો િચ�કેતુ રા� કરોડ �ીઓને શા સા� મૂકે ? અને ભગવાનના ભજનના સુખ
આગળ તો ચૌદલોકનું જ ેસુખ, તે નરક જવેું ક�ું છે. માટે જ ેભગવાનને સુખે સુિખયો થયો હોય તેને તો ��ાંડને િવષે
જ ેિવષયનું સુખ છે તે નરક તુ�ય ભાસે છે. અને અમાર ેપણ ભગવાનના ભજનનું સુખ તે જ સુખ જણાય છે; બીજંુ સવ�
દુઃખ�પ જણાય છે. માટે પરમે�રનું ભજન �મરણ કરતા થકા જનેે સહજ ેસ�સંગ થાય તેને કરાવીએ છીએ, પણ કોઈ
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વાતનો અંતરમાં આ�હ નથી. આ�હ તો કેવળ ભગવાનના ભજનનો અને ભગવાનના ભ�નો સ�સંગ રા�યાનો છે.
એ અમારા અંતરનો રહ�ય અિભ�ાય હતો, તે અમે તમારી આગળ ક�ો.”

8. ગઢડા અં�ય ૨૪ ( para.5)

અને વળી જ ેહિરભ�ને િવષે જ ેઅંગ હોય તેમાં એક અંગ સરસ હોય તે કહીએ છીએ જ,ે “દાદાખાચરને િવ�ાસનું
અંગ, અને રાજબાઈને �યાગનું અંગ, અને �વુબાઈને ��ાનું અંગ. અને લાડુબાઈને અમારી �સ�તા કરવી એ અંગ,
અને િન�યાનંદ �વામીને અમારી �સ�તા કરવી એ અંગ અને ��ાનંદ �વામીને સ�સંગની મયા�દાનો કોઈ રીતે ભંગ ન
થાય એવો આ�હ એ અંગ, અને મુ�ાનંદ �વામીને અમારી �સ�તા કરવી, તથા અમારો િવ�ાસ એ અંગ. અને
સોમલા ખાચરને સદા એકર’ેણીપણું એ અંગ અને ચૈત�યાનંદ�વામીને એમ જ,ે ‘કોઈ રીતે મહારાજ �સ� થાય એમ
આપણી વતે વતા�ય તો ઠીક,’ એ અંગ. અને �વયં�કાશાનંદ �વામીને િન�ય તથા માહા��ય એ અંગ, અને ઠાકોર
ઝીણાભાઈને એમ જ,ે ‘ભગવાન િવના બી� પદાથ�માં રખે મા�ં અંગ બંધાઈ �ય નિહ !’ એવું અંગ, અને મોટા
આ�ાનંદ �વામીને અમારા વચનનું ઉ�લંઘન થાય નિહ એવું અંગ.” એવી રીતે ઘણાક મોટેરા પરમહંસ તથા હિરભ�
તેના અંગ ક�ા.”

(કુલ: 9)


