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નૈિમષાર��
(વચનામૃત ૧ થી ૨૬૨ માં "નૈિમષાર��" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)
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1. સારંગપુર ૭ ( para.2)

અને �ી�મહારાજ ે�ીમદ્ ભાગવત પુરાણના �થમ �કંધની કથા વંચાવવાનો આરંભ કરા�યો હતો �યાર ેતેમાં એમ
વાતા� આવી જ,ે ‘�ાં મનોમય ચ�ની ધારા કંુિઠત થાય �યાં નૈિમષાર�� �ે� �ણવું.’ એ વાતા�ને સાંભળીને મુ�ાનંદ
�વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! એ મનોમય ચ� તે શું છે ને એની ધારા તે શી સમજવી ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “મનોમય ચ� તે મનને �ણવું અને એની ધારા તે દસ ઇિ��યો છે એમ �ણવું અને તે ઇિ��યો�પ જ ેમનની
ધારા તે જ ેઠેકાણે ઘસાઈને બૂં�ી થઈ �ય તેને નૈિમષાર�� �ે� �ણવું. તે ઠેકાણે જપ, તપ, �ત, �યાન, પ�ૂ એ
આિદક જ ેસુકૃત તેનો જ ેઆરંભ કર ેતે િદન િદન ��યે વૃિ� પામે એવું જ ેનૈિમષાર�� �ે� તે જ ેઠેકાણે ભગવાનના
એકાંિતક સાધુ રહેતા હોય તે ઠેકાણે �ણવું. અને �ાર ેમનોમય ચ�ની ઇિ��યો �પ જ ેધારા તે બૂં�ી થઈ �ય �યારે
શ�દ, �પશ�, �પ, રસ અને ગંધ એ પંચિવષયને િવષે �ાંઈ �ીિત રહે નિહ અને �ાર ેકોઈ �પવાન �ી દેખાય
અથવા વ� અલંકારાિદક અિત સુંદર પદાથ� દેખાય �યાર ેમૂળગો તેના મનમાં અિતશય અભાવ આવે, પણ તેમાં
ઇિ��યોની વૃિ� જઈને ચોટે નિહ. જમે અિત તીખી અણીવાળું બાણ હોય, તે જ ેપદાથ�માં ચોટંાડે તે પદાથ�ને વીિંધને
માંહી �વેશ કરી �ય છે અને પાછંુ કાઢ�ું પણ નીસર ેનિહ; અને તેના તે બાણમાંથી ફળ કાઢી લીધું હોય ને પછી થોથું
ર�ું હોય તેનો ભીતંમાં ઘા કર ેતો �યાંથી ઉથડકીને પાછંુ પડે છે, પણ જમે ફળ સોતું ભીતંને િવષે ચોટંી �ય છે તેમ ચોટેં
નિહ, તેમ �ાર ેમનોમય ચ�ની ધારા જ,ે ઇિ��યો તે બૂં�ીયો થઈ �ય �યાર ેગમે તેવો �ે� િવષય હોય તેમાં પણ
ઇિ��યોની વૃિ� ચોટેં નિહ અને થોથાની પેઠે ઇિ��યોની વૃિ�યો પાછી હઠે, એવું વતા�ય �યાર ે�ણીએ જ ેમનોમય
ચ�ની ધારા કંુિઠત થઈ ગઈ. એવું સંતના સમાગમ�પી નૈિમષાર�� �ે� �ાં દેખાય �યાં ક�યાણને ઈ�છવું અને �યાં
અિત �ઢ મન કરીને રહેવું.”

(કુલ: 4)
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