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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧૮ ( para.2)

પછી પરમહંસ તથા સ�સંગીને તેડા�યા ને ઘણીવાર સુધી તો પોતે િવચારી ર�ા અને પછી બો�યા જ,ે “એક વાત કહંુ તે
સાંભળો.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મારા મનમાં તો એમ થાય છે જ ેવાત ન કહંુ, પણ તમે અમારા છો
માટે �ણીએ છીએ જ ેકહીએ જ. અને આ વાત છે તેને સમ�ને તે જ �માણે વત� તે જ મુ� થાય છે, અને તે િવના તો
ચાર વેદ, ષ�શા�, અઢાર પુરાણ અને ભારતાિદક ઇિતહાસ; તેને ભણવે કરીને તથા તેના અથ�ને �ણવે કરીને અથવા
તેને �વણે કરીને પણ મુ� થાય નિહ. તે વાત કહીએ તે સાંભળો જ,ે ‘બહાર તો ગમે તેટલી ઉપાિધ હોય પણ તેનો જો
મનમાં સંક�પ ન હોય, તો તેનો અમાર ેખરખરો નિહ, અને અંતરમાં જો રંચ જટેલો પદાથ�નો ઘાટ થાય, તો તેનો �યાગ
કરીએ �યાર ેિનરાંત થાય;’ એવો અમારો �વભાવ છે. માટે અમે �દયમાં િવચાર કય� જ,ે ‘ભગવાનના ભ�ના �દયમાં
િવ�ેપ થાય છે તેનું કારણ તે શું છે ?’ પછી મન, બુિ�, િચ�, અહંકાર સામું જોયું �યાં તો એ અંતઃકરણ પણ ઉ�ગેનું
કારણ નથી. અંતઃકરણમાં તો ભગવાનના �વ�પના િન�યનું બળ અથવા આ��ાનનું બળ તેને યોગે કરીને
અંતઃકરણને ગાફલતા રહે છે જ,ે ‘ભગવાન મ�યા છે તે હવે કાંઈ કરવું ર�ું નથી.’ એવું ગાફલપણું રહે છે એટલો જ
અંતઃકરણનો વાંક છે. અને ઝાઝો વાંક તો પંચ �ાનઇિ��યોનો છે. તેની િવગિત કહીએ છીએ જ,ે એ �વ જ ેનાના
�કારના ભોજન જમે છે તે ભોજન- ભોજન ��યે જુદા-જુદા �વાદ છે અને જુદા-જુદા ગુણ છે. તે ભોજનને �ાર ેજમે છે
�યાર ેતે ગુણ અંતઃકરણમાં તથા શરીરમાં �વત� છે. અને જો લીલાગર ભાંગ પીવે અને તે �ભુનો ભ� હોય તોય પણ
લીલાગર ભાંગને કેફે કરીને વત�માનની ખબર રહે નિહ અને �ભુના ભજનની પણ ખબર રહે નિહ, તેમ અનંત �કારના
જ ેઆહાર તેના ગુણ પણ લીલાગર ભાંગની પેઠે જ અનંત �કારના છે, તેનો ગણતા પણ પાર આવે નિહ. તેમજ એ �વ
�ો��ાર ેઅનંત �કારના શ�દને સાંભળે છે, તે શ�દના પણ અનંત �કારના ગુણ જુદા-જુદા છે. તે જવેો શ�દ સાંભળે
છે તેવો જ અંતઃકરણમાં ગુણ �વત� છે; જમે કોઈક હ�યારો �વ હોય અથવા કોઈક પુ�ષ �યિભચારી હોય અથવા
કોઈક �ી �યિભચાિરણી હોય અથવા લોક અને વેદની મયા�દાને લોપીને વત�તો એવો કોઈક �� �વ હોય તેમની જે
વાત સાંભળવી તે તો જવેી લીલાગર ભાંગ પીવે અથવા દા� પીવે એવી છે; માટે તે વાતના સાંભળનારાના અંતઃકરણને
�� કરી નાખે છે અને ભગવાનનું ભજન, �મરણ તથા વત�માન તેની િવ�મૃિત કરાવી નાખે છે. તેમજ �વચાના �પશ�
પણ અનંત �કારના છે અને તેના ગુણ પણ જુદા-જુદા અનંત �કારના છે, તેમાં પાપી �વનો જ ે�પશ� તે જ ભાંગ-
દા�ના જવેો છે; માટે તે �પશ�નો કરનારો હિરભ� હોય તેની પણ શુધબુધને ભુલાડી દે છે. તેમ જ �પ પણ અનંત
�કારના છે અને તેના ગુણ પણ અનંત �કારના જુદા-જુદા છે; તે કોઈક �� �વ હોય ને જો તેનું દશ�ન થયું હોય તો
જમે લીલાગર ભાંગ તથા દા� પીધે ભૂંડંુ થાય છે તેમ જ તે પાપીના દશ�નના કરનારાનું પણ ભૂંડંુ જ થાય અને બુિ� ��
થઈ �ય છે. તેમ જ ગંધ પણ અનંત �કારના છે અને તેના ગુણ પણ અનંત �કારના છે; તે જો પાપી �વના હાથનું
પુ�પ અથવા ચંદન તેની જો સુગંધી લે તો જમે લીલાગર પીધે બુિ� �� થાય છે તેમ જ બુિ� �� થાય છે. એવી રીતે
જમે ભૂંડાને યોગે કરીને �વની બુિ� �� થાય છે તેમ જ પરમે�ર અથવા પરમે�રના સંત તેને યોગે કરીને �વની
બુિ� સારી થાય છે. અને �વની બુિ� �� હોય તો પણ ભગવાન અને સંતના શ�દને સાંભળવે કરીને ઉ�મ થાય છે;
તેમ જ એમને �પશ� કરીને પણ મિત ઉ�મ થાય છે અને વત�માનની આ�યે કરીને મોટા સંતનો �પશ� ન થાય તો તેના
ચરણની રજ લઈને માથે ચડાવે તેણે કરીને પિવ� થાય; અને તેમ જ મોટા સંતને દશ�ને કરીને પણ પિવ� થાય, પણ
વત�માન રાખીને દશ�ન કરવા; તેમ જ તે મોટાની �સાદી છે તેને જમવે કરીને પણ પિવ� થાય છે, તેમાં પણ વણા��મની
મયા�દા પરમે�ર ેબાંધી રાખી છે તે મયા�દાને રાખીને �સાદી લેવી; અને જનેે ન ખપે તેને સાકરની �સાદી કરાવીને
�સાદી લેવી. તેમ જ તે મોટાપુ�ષને ચઢ�ું એવું જ ેપુ�પ, ચંદન તેની સુગંધી લીધે પણ બુિ� િનમ�ળ થાય છે. તે માટે એ
પંચિવષયને સમ�ા િવના જ ેભોગવશે અને સાર-અસારનો િવભાગ નિહ કર ેઅને તે નારદ, સનકાિદક જવેો હશે તેની
પણ બુિ� �� થઈ �શે. તો જ ેદેહાિભમાની હોય અને તેની બુિ� �� થાય તેમાં શું કહેવું ? તે સા� એ પંચ
ઇિ��યોને યો�ય-અયો�ય િવચાયા� િવના જ ેમોકળી મેલશે તેનું અંતઃકરણ �� થઈ �શે અને પંચ ઇિ��યો �ાર ે�વ જે
આહાર કર ેછે તે આહાર જો શુ� કરશે તો અંતઃકરણ શુ� થાશે. અને અંતઃકરણ શુ� થાશે તો અખંડ ભગવાનની
�મૃિત રહેશે, અને જો પંચઇિ��યોના આહારમાંથી એક ઇિ��યનો આહાર મિલન થાય છે તો અંતઃકરણ પણ મિલન
થઈ �ય છે. માટે ભગવાનના ભ�ને ભગવાનના ભજનને િવષે જ ેકોઈ િવ�ેપ થઈ આવે છે તેનું કારણ તો પંચ
ઇિ��યોના િવષય જ છે, પણ અંતઃકરણ નથી.

2. ગઢડા �થમ ૧૮ ( para.4)
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અને જો કોઈ અમારો વાદ લેશો તો તેનું તો જ�ર ભૂંડંુ થાશે; કાં જ,ે અમારા �દયમાં તો નરનારાયણ �ગટ િવરાજ ેછે
અને હંુ તો અનાિદ મુ�૧ જ છંુ, પણ કોઈને ઉપદેશે કરીને મુ� નથી થયો. અને મન, બુિ�, િચ� અને અહંકાર તેમને
તો હંુ પકડી લઉં છંુ; જમે િસંહ બકરાને પકડે છે તેની પેઠે એ અંતઃકરણને હંુ પકડંુ છંુ અને બી�ને તો એ અંતઃકરણ
દે�યામાં પણ આવતા નથી. માટે અમારો વાદ લઈને �ણે જ ેઉપાિધમાં રહીને શુ�પણે રહીશું, તે તો નારદ-
સનકાિદક જવેો હોય તેથી પણ રહેવાય નિહ તો બી�ની શી વાતા� કહેવી ? અને અનંત મુ� થઈ ગયા ને અનંત થશે,
તેમાં ઉપાિધમાં૨ રહીને િનલ�પ રહે એવો કોઈ થયો નથી ને થશે પણ નિહ અને હમણાં પણ કોઈયે નથી અને કોિટ
ક�પ સુધી સાધન કરીને પણ એવો થવાને કોઈ સમથ� નથી. માટે અમે ક�ું છે તે �માણે રહેશો તો �ડંુ થશે. અને અમે
જ ેકોઈને હેતે કરીને બોલાવીએ છીએ તે તો તેના �વના �ડા સા� બોલાવીએ છીએ અથવા કોઈને હેતે કરીને સામું
જોઈએ છીએ અથવા કોઈ સારાં ભોજન કરાવે છે તેને જમીએ છીએ અથવા કોઈ ઢોિલયો િબછાવી દે છે તે ઉપર
બેસીએ છીએ અથવા કોઈ વ�-આભૂષણ તથા પુ�પના હાર ઈ�યાિદક જ ેજ ેપદાથ� લાવે છે તેને અંગીકાર કરીએ
છીએ, તે તો તેના �વના �ડા વા�તે કરીએ છીએ, પણ અમારા સુખને વા�તે કરતા નથી; અને જો અમારા સુખને
વા�તે કરતા હોઈએ તો અમને �ીરામાનંદ �વામીના સમ છે. માટે એવું િવચારીને કોઈ અમારો વાદ કરશો મા, અને
પંચ ઇિ��યોના આહાર છે તેને અિતશય શુ�પણે કરીને રાખજો, એ વચન અમા�ં જ�રા-જ�ર માન�ો. અને આ
વાત તો સવ�ને સમ�ય એવી સુગમ છે માટે સવ�ના સમ�ામાં તુરત આવી �શે, તે સા� સ�સંગમાં અિતશય
�વતા�વ�ો, તેમાં અમારો ઘણો રા�પો છે.” એમ વાતા� કરીને ‘જય સિ�ચદાનંદ’ કહીને �ી�મહારાજ પોતાના
ઉતારામાં પધારતા હવા.

3. લોયા ૫ ( para.9)

અને તે પછી વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “બા� ઇિ��યો શાણે કરીને �તાય ને અંતઃકરણ શાણે કરીને �તાય
?” પછી એનો ઉ�ર પણ પરમહંસને ન આવ�યો, �યાર ે�ી�મહારાજ ેકય� જ,ે “ધમ�શા�માં ક�ા છે જ ે�યાગીના
િનયમ તેને રાખે તથા આહારને િનયમમાં રાખે તથા ત�કૃ�છ� , ચાં�ાયણાિદક �ત કર ેતથા �ણી �ણીને ટાઢ, તડકો,
ભૂખ, તરસ તેનું સહન કર ેઅને ભગવાનના કથા, કીત�ન, વાતા� કર ેતથા ભજન-�મરણમાં બેસે તથા આસન �તે,
ઈ�યાિદક સાધને કરીને બા� ઇિ��યો �તાય છે. અને ભગવાનના માહા��યનો િવચાર ને ભગવાનનું �યાન તથા
આ�િન�ા એટલે કરીને અંતઃકરણ �તાય છે.”

4. લોયા ૮ ( para.3)

�યાર પછી �ી�મહારાજ નાના નાના પરમહંસને તેડાવીને પોતે �� શીખવવા લા�યા ને પોતે ઉ�ર કરવા લા�યા;
તેમાં �થમ તો પોતે એમ �� પૂ�ો જ,ે “કામ, �ોધ અને લોભાિદક શ�ુનો જ ેવેગ તેનું જ ેતી�પણું ને મંદપણું તે બાળ,
યૌવન અને વૃ�; તેણે કરીને છે, કેવી રીતે ? તો બાળપણામાં મંદ વેગ હોય અને યૌવન અવ�થામાં તી� વેગ હોય ને
વળી પાછંુ વૃ�પણામાં મંદપણું થાય. એમ કામાિદકનું તી�-મંદપણું છે તે તો જણાય છે; પણ િવચાર ેકરીને એનું
મંદપણું છે કે નિહ ?” �યાર ેતેનો ઉ�ર પોતે જ કય� જ,ે “િવચાર ેકરીને પણ કામાિદકનું મંદપણું છે. તે િવચાર કેમ કર ે?
તો બાળક અવ�થામાં મંદપણું છે ને યૌવન અવ�થામાં તી�પણું છે ને વૃ� અવ�થામાં પાછંુ મંદપણું છે તે તો આહાર◌ે
કરીને છે; જ ેબાળ અવ�થાને િવષે પણ આહાર થોડો છે માટે કામ પણ ઓછો છે ને વૃ� અવ�થામાં પણ આહાર
ઓછો હોય એટલે કામ પણ ઓછો હોય અને યૌવન અવ�થામાં આહારની વૃિ� હોય એટલે કામની પણ વૃિ� હોય.
તે માટે જો યૌવન અવ�થામાં આહાર ઓછો કર ેઅને દેહે કરીને શીત, ઉ�ણ, વરસાદ, ભૂખ; તેનું �ણી�ણીને સહન
કર.ે એવો જ ેિવચાર રાખે અને મોટા સાધુનો સમાગમ રાખે તો તેને યૌવન અવ�થામાં પણ કામ મંદ પડી �ય.”

5. લોયા ૮ ( para.7)

અને �યાર પછી વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “જનેી ઇિ��યો ચંચળ હોય તે ચંચળતાને ટા�યાના પૃથક્ પૃથક્ કયા
ઉપાય છે?” �યાર ેતેનો ઉ�ર પણ પોતે જ કય� જ,ે “ચ�ુ ઇિ��યની ચંચળતા ટા�યાનો એ ઉપાય છે જ,ે નાિસકા� �િ�
રાખે ને આડંુઅવળું જુવે નિહ, ભણવું હોય તો ભ��ા કર ેતથા ભજન-�મરણ કયા� કર.ે અને એમ કરતા �ી-આિદક
દેખાય �ય ને અયો�ય ઘાટ ન થયો હોય તો પણ ને�ને ઉઘાડા રાખીને મેષો�મેષે રિહત કરીને �ાં સુધી ને� સારી
પેઠે બળે ને આંસુ ચાલે �યાં સુધી ઘડી બે ઘડી પય��ત જોઈ રહે, �યાર ેતેની �િ� ચંચળ હોય તો પણ વશ થઈ �ય છે.
અને નાિસકા ઇિ��ય છે તે કોઈનું શરીર અથવા મુખ કે વ� તે ગંધાતું હોય તેનો ગંધ લે �યાર ેતે ન ગમે. �યાર ેતેનો એમ
િવચાર કર ેજ,ે ‘મારો દેહ પણ ઉપરથી સારો છે પણ માંિહ તો �િધર, માંસ, હાડકાં છે તથા પેટમાં મળ, મૂ�, આંતરડાં
છે.’ એમ િવચાર ેતો નાિસકાની ચંચળતા ટળે. અને કાનની ચંચળતા એમ ટળે જ,ે કોઈ રમજુ થતી હોય અથવા ભવાઈ
થતી હોય, તો તેને સાંભ�યામાં હેત થાય ને ભગવાનની કથા-કીત�ન સાંભ�યામાં િન�ા આવે, �યાર ેઊભા થવું ને િન�ા-
આળસને ટાળવી ને ભગવાનની કથા સાંભ�યામાં ��ા રાખવી ને હેત રાખવું, તો કાન �તાય. અને �વચા ઇિ��યને
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એમ �તે જ,ે �ણી-�ણીને ટાઢ, તડકો વરસાદ; તેને ખમવો ને ગોદડી હોય તે ઉશીકે મૂકી રાખવી ને સારી પેઠે ટાઢ
વાય �યાર ેઓઢવી તથા �ાં �યાં પડી રહેવું, એમ કરીને �વચાને બાળી નાખે; એમ કર ેતો �વચા ઇિ��યની ચંચળતા
ટળે. અને હાથની ચંચળતા એમ ટળે જ,ે �ાર ેહાથ નવરા હોય, �યાર ેહાથમાં માળા રાખીને �ાસો�છવાસે ભગવાનનું
નામ લઈને તે માળા ફેરવવી, પણ ઉતાવળી લહરકે માળા ન ફેરવવી. અને કેટલાક એમ કહે છે જ,ે ‘મને કરીને તો નામ
વધુ લેવાય,’ એ વાત ખોટી છે; જટેલાં �ભે લેવાય તેટલા જ મને કરીને લેવાય છે; એમ કર ેતો હાથની ચંચળતા ટળે.
અને પગ ચંચળ હોય તો આસનને �તવું૧; તો પગ �તાય. અને િશ� ચંચળ હોય તો જમે ઝીણી ખસ હોય કે રાતી
દાદર હોય, તેને ખજંોળીએ તો લોહી નીકળે �યાં સુધી ખરજ ટળે નિહ અને જો ન ખજંોળીએ તો તે એમ ને એમ બળી
�ય, તેમ િશ� ઇિ��યમાં ચળ આવે તો પણ તેને હાથે કરીને અડે જ નિહ. અને જો િશ�માં વાયુ ભરાતો હોય તો
આહાર થોડો કર ેને ઉપવાસ કયા� કર ેને દેહને બળહીન કરી નાખે તો િશ� �તાય. અને િજ�ા ઇિ��યને �તવી હોય
તો જ ેવ�તુ �ભને ગમતી હોય તે વ�તુ ન આપવી અને આહાર યુ� કરવો, તો િજ�ાની ચંચળતા ટળે. અને વાણી
ચંચળ હોય તો એમ ટળે જ,ે મુ�ાનંદ �વામી જવેા વાતા� કરતા હોય તથા કથા વાંચતા હોય, તે વચમાં પોતે ડહાપણ
કરીને બોલવું નિહ અને જો વચમાં બોલાઈ �ય તો પંચવીશ માળા ફેરવવી; તો વાણીની ચંચળતા ટળી �ય.”

6. ગઢડા મ�ય ૮ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ સંત ��યે બો�યા જ,ે “એકાદશીનું �ત કરવું તેની તો એમ િવગિત છે જ,ે પૂવ� ભગવાન દશ ઇિ��યો
અને અિગયારમું મન તેને અંતરસ�મુખ કરીને પોઢ�ા હતા. તે સમયમાં નાડીજંઘનો દીકરો જ ેમુરદાનવ તે યુ� કરવા
આ�યો. પછી ભગવાનના એકાદશ ઇિ��યોના તજેમાંથી એક ક�યા ઉ�પ� થઇ. �યાર ેમુરદાનવ ક�યા ��યે બો�યો જ,ે
‘તું મને વય�.’ પછી ક�યા બો�યા જ,ે ‘માર ેતો એવી �િત�ા છે જ,ે જ ેમને યુ�માં �તે તેને હંુ વ�ં.’ પછી મુરદાનવને
અને ક�યાને યુ�ધ થયું, �યાર ેક�યાએ મુરદાનવનું મ�તક ખડગે કરીને કાપી ના�યું. પછી ભગવાને �સ� થઇને તે
ક�યાને ક�ું જ,ે ‘તું વર મા�ય.’ �યાર ેતે ક�યાએ વર મા�યો જ,ે ‘મારા �તને િદવસ કોઈ અ� ન ખાય અને હંુ તમારા
એકાદશ ઇિ��યોના તજેમાંથી �કટ થઇ, માટે મા�ં નામ એકાદશી છે અને હંુ તપિ�વની છંુ, માટે મારા �તને િદવસ
મન આિદક જ ેઅિગયાર ઇિ��યો તેનો જ ેઆહાર તે કોઈ કર ેનિહ.’ એવું એકાદશીનું વચન સાંભળીને ભગવાને તે વર
આ�યો. એવી રીતે પુરાણની કથા છે.

7. ગઢડા મ�ય ૮ ( para.3)

અને વળી ધમ�શા�માં પણ એમ ��ું છે જ,ે ‘એકાદશીનું �ત કરવું તે િદવસ કામ, �ોધ, લોભાિદક સંબંધી ભૂંડા ઘાટ
મનમાં થવા દેવા નિહ અને દેહે કરીને કાંઇ ભૂંડંુ આચરણ કરવું નિહ.’ એમ શા�માં વચન છે. અને તે શા� �માણે જ
અમે પણ કહીએ છીએ જ,ે એકાદશીને િદવસ ઢોરલાંઘણ કરવી નિહ અને એકાદશ ઇિ��યોના આહારનો �યાગ કરે
�યાર ેતે એકાદશી સાચી ને તે િવના તો ઢોરલાંઘણ કહેવાય. અને જમે �ાણને અ�નો આહાર છે, તેમ જ �ો�ને
શ�દનો આહાર છે અને �વચાને �પશ�નો આહાર છે ને ને�ને �પનો આહાર છે ને િજ�ાને રસનો આહાર છે ને
નાિસકાને ગંધનો આહાર છે ને મનને સંક�પ િવક�પનો આહાર છે. એવી રીતે અિગયાર ેઇિ��યોના જુદા-જુદા આહાર
છે. તે સવ� આહારનો �યાગ કર ેતેનું નામ એકાદશી �ત કહેવાય, પણ અિગયાર ેઇિ��યો કુમાગ� દોડે અને પોતપોતાના
અ�ને ખાય તે એકાદશીનું �ત શા� �માણે ન કહેવાય. માટે એકાદશીનું �ત કરવું �યાર ેતો અિગયાર ેઇિ��યોને
આહાર કરવા દેવા નિહ. એવું �ત પંદર િદવસમાં એક વાર આવે તે ખબડદાર થઇને કરવું, તો તેને ઉપર ભગવાન
�સ� થાય છે; પણ તે િવના જ ેઢોરલાંઘણ તેણે કરીને ભગવાન �સ� થતા નથી. અને �ેત�ીપમાં જ ેિનર�મુ�
કહેવાય છે, તે તો સદાય એ �ત રાખે છે, �ારયે પણ એ �તનો ભંગ થવા દેતા નથી; માટે િનર� કહેવાય છે. અને
આપણે પણ ઇ�છા તો એમ રાખવી જ,ે ‘જવેા �ેત�ીપમાં િનર�મુ� છે તેવું જ થવું છે.’ પણ એ વાતમાં િહંમત હારવી
નિહ. એવી રીતે જ ેિહંમત રાખીને જવેું મોર ેક�ું તેવું એકાદશી �ત કર ેઅને ભગવાનની કથા કીત�નાિદકને કર ેને
સાંભળે ને રાિ�એ �ગરણ કર,ે તો તે �ત સાચું છે અને શા�માં એનું જ નામ એકાદશી કહી છે.” એટલી વાત કરીને
�ી�મહારાજ મૌન ર�ા ને સંતે કીત�ન ગાવવા માં�યા.

8. ગઢડા મ�ય ૧૬ ( para.3)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ બીજો �� પૂ�ો જ,ે “પંચિવષય �તાય તે વૈરા�યે કરીને �તાય છે કે કોઈ બીજો ઉપાય છે
?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “વૈરા�ય હોય અથવા ન હોય, પણ જો પરમે�ર ેક�ા એવા જ ેિનયમ; તેને િવષે
ખબડદાર રહે તો પંચિવષય �તાય છે. અને જો શ�દ થકી વૈરા�યે કરીને વૃિ� પાછી વાળે તો ઘણો �યાસ કર ેતો પણ
શ�દ સંભળાય ખરો અને કાનને બીડી લે તો સહેજ ેશ�દ સંભળાય નિહ. તેમ જ અયો�ય પદાથ�ને �વચાએ કરીને અડે
નિહ તો સહેજ ે�પશ� �તાય. તેમ જ અયો�ય વ�તુ હોય, તેને ને�ે કરીને જુવે નિહ તો સહેજ ે�પ �તાય. તેમ જ જ ેજે
�વાદુ ભોજન હોય તેને મેળાવી પાણી નાંખીને જમે તથા યુ� આહાર કર ેએટલે સહેજ ેજ રસના �તાય. તેમ જ
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અયો�ય ગંધ હોય �યાં નાકને બીડી લે તો સહેજ ેગંધ �તાય. એવી રીતે િનયમે કરીને પંચિવષય �તાય છે. અને જો
િનયમમાં ન રહે તો ગમે તેવો વૈરા�યવાન હોય તથા �ાની હોય પણ તેનો ઠા રહે નિહ. માટે િવષય ��યાનું કારણ તો
પરમે�રના બાંધેલા જ ેિનયમ તે જ છે. તેમાં પણ મંદ વૈરા�યવાળાને તો િનયમમાં રહેવું એ જ ઉગયા�નો ઉપાય છે; જમે
માંદો હોય તે કરી પાળીને ઔષધ ખાય તો જ િનરોગી થાય.”

9. ગઢડા મ�ય ૧૬ ( para.10)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િવષય સ�મુખ ઇિ��યોની જ ેતી�ણતા તેને ટા�યાનો શો ઉપાય છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઇિ��યોની તી�ણતાને ટા�યાનો એ જ ઉપાય છે જ,ે પરમે�ર ે�યાગીના ને ગૃહ�થના જે
િનયમ બાં�યા છે, તેમાં સવ� ઇિ��યોને મરડીને રાખે તો સહેજ ેજ ઇિ��યોની તી�ણતા મટી �ય. અને �ો�, �વક્, ચ�ુ,
રસના અને ��ાણ; એ પાંચે ઇિ��યોને �ાર ેકુમાગ�માં ન જવા દે, �યાર ેઇિ��યોના આહાર શુ� થાય છે. તે કેડે
અંતઃકરણ પણ શુ� થાય છે. માટે વૈરા�યનું બળ હોય અથવા ન હોય તો પણ જો ઇિ��યોને વશ કરીને પરમે�રના
િનયમમાં રાખે, તો જમે તી� વૈરા�યે કરીને િવષય �તાય છે તે થકી પણ તે િનયમવાળાને િવશેષે િવષય �તાય છે.
માટે પરમે�રના બાંધેલા જ ેિનયમ છે તેને જ અિત �ઢ કરીને રાખવા.”

10. ગઢડા મ�ય ૩૩ ( para.4)

પછી હર� ઠ�ર ે�� પૂ�ો જ,ે “એ િન�કામી વત�માન શે ઉપાયે કરીને અિતશય �ઢ થાય ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “એનો એક �કારનો ઉપાય નથી, એના તો �ણ �કારના ઉપાય છે. જમે હાંકનારો, બળિધયા, પૈડાં, ધૂંસરી,
ઊં�ય, માંચડો એવા ઘણાક સામાને કરીને એક ગાડંુ કહેવાય છે, તેમ િન�કામી �ત �ઢ રાખવાની પણ ઘણીક સામ�ી
જોઈએ છીએ. તેમાં પણ �ણ ઉપાય છે, તે તો અિતશય મુ�ય છે. તેમાં એક તો મનને વશ કરવું જ,ે મનને િવષે અખંડ
એવું મનન કરવું જ,ે ‘હંુ આ�ા છંુ, દેહ નથી;’ ને ભગવાનની કથા �વણાિદક જ ેનવધા ભિ� તેને િવષે મનને અખંડ
જોડી મેલવું, પણ �ણમા� મનને નવ�ં રહેવા દેવું નિહ. જમે કોઈક પુ�ષને ભૂત વશ થયો હતો. તે �ાર ેકામ ન
બતાવે �યાર ેતેને ખાવા તૈયાર થાય; તેમ આ મન છે, તે પણ ભૂત જવેું છે. તે �ાર ેભગવદ્ ભિ�માં ન રાખે �યારે
અધમ�ના ઘાટ ઘડે, �યાર ેએ ભૂતની પેઠે �વને ખાવા તૈયાર થયું કહેવાય. માટે મનને અખંડ ભગવાનની કથા
કીત�નાિદકમાં જોડી રાખવું એટલે એ મન વશ થયું કહેવાય. અને બીજો ઉપાય એ છે જ,ે �ાણને િનયમમાં રાખવો. તે
જમે ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે ‘ આહાર િવહાર યુ� રાખવો પણ અિતશય ખાધાની લોલુપતા ન રાખવી.’ એવી
રીતે વત� �યાર ે�ાણ િનયમમાં થયો કહેવાય. અને �ાણ િનયમમાં ન કય� હોય તો ખાધાની બહુ મનમાં તૃ�ણા રહે, પછી
અનંત �કારના જ ેરસ તેને િવષે રસના ઇિ��ય છે તે દોડતી ફર ે�યાર ેબી� ઇિ��યો વશ કરી હોય તે પણ સવ� મોકળી
થઈ �ય. માટે આહારને િનયમમાં રાખીને �ાણને િનયમમાં કરવો. અને �ીજો ઉપાય એ છે જ,ે આ સ�સંગને િવષે જનેે
જનેે જ ેજ ેિનયમ ક�ા છે, તેમાં દેહને રાખીને દેહને િનયમમાં કરવો. એવી રીતે એ �ણ ઉપાયને જ ે�ઢ રાખે તેને
િન�કામી વત�માન અિતશય �ઢ થાય છે. અને એને િવષે એમ ન �ણવું જ,ે ‘એવી રીતે રાખવું ઘણું કઠણ છે.’ કેમ જ,ે
જ ેસાધુ જ હોય તેને તો એમ રાખવું કાંઈ કઠણ છે નિહ. અને સાધુ હોય તે તો કામ, �ોધ, લોભાિદક શ�ુનું બળ હોય
તો પણ ભગવાનને રા� કયા� સા� તેનો �યાગ કર,ે �યાર ેજ એ પાકો સાધુ કહેવાય. અને મનુ�ય દેહે કરીને ન થાય એવું
શું છે ? જ ેિન�યે અ�યાસ રાખીને કર ેતે થાય છે. જમે કૂવાના કાંઠા ઉપર મહાકઠણ પથરો હોય છે તેને િવષે િન�યે
પાણીને િસંચવું, તેણે કરીને નરમ દોરડી છે, તે પણ કાપા પાડે છે; તેમ જ ેસાધુ જ છે ને તે જ ે�વભાવને ટાળવાનો િન�ય
અ�યાસ રાખશે, તો તે �વભાવ �ાં લગી રહેશે ? એ તો િન�ય નાશ પામશે. માટે જનેે િન�કામ �ત રાખવું હોય તેને
ક�ા એવા જ ે�ણ ઉપાય તે �ઢ કરીને રાખવા.”

11. ગઢડા અં�ય ૩૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુ�ાનંદ �વામી આિદક સાધુને ક�ું જ,ે “िवषया िविनवत��े िनराहार� देिहनः। એ �ોકનો અથ�
કરો.” �યાર ેતેમણે રામાનજુભા�યે સિહત અથ� કય�. �યાર પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એનો તો અમે એમ િન�ય
કય� જ,ે યુવા અવ�થા જનેે હોય તેને આહાર �ીણ કરવો ને યુ�ાહાર-િવહારપણે રહેવું. ને આહાર �ીણ થાય; �યારે
દેહનું બળ �ીણ થાય અને �યાર ેજ ઇિ��યો �તાય, તે િવના ઇિ��યો �તાય નિહ ને એવો થકો પોતાના મનને
ભગવાનની નવ �કારની ભિ�ને િવષે �િચ સિહત રાખે ને ભિ�માં �ીિત રાખે, એ બે �કાર ેએ વત� તો એનો સ�સંગ
પાર પડે. અને એમ ન હોય તો એ �ાર ે�યાર ેજ�ર ઇિ��યોને વશ થઈને િવમુખ થાય. તે ગોવધ�ન જવેો સમાિધિન�
હોય તો પણ એનો એને ભય છે, તો બી�ની શી વાતા� ? અને આહાર િનયમમાં કરવો તે ઘણાક ઉપવાસ ઠામુકા કરવા
માંડે તેણે કરીને ન થાય, એમ તો ઝાઝી તૃ�ણા થાય ને મૂળગો આહાર વધે ને ઉપવાસનો ખાંગો ખાય �યાર ેબમણો
વાળે; માટે એ તો ધીર ેધીર ેઆહારને ઘટાડવા માંડે તો િનયમમાં આવે. જમે મેઘ ઝીણી ઝીણી બુંદે વષ� છે પણ બહુ
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પાણી થાય છે, તેમ ધીર ેધીર ેઆહારને િનયમમાં કરવો. ને એમ કર ે�યાર ેઇિ��યો િનયમમાં આવે ને ભિ�માં �ીિત
હોય તો એ પાર પડે, એ િનિ�ત વાતા� છે.”

(કુલ: 36)


