
 

 

 

 

એકાકી રહેવું 

– વામી સિ ચદાનંદ (દંતાલીવાળા)  

પહેલાં મ કોઈ થળે જણા યંુ છ ેકે વન ભલે વા તવીકતાથી ચંુ કે નીચંુ થઈ ય; પણ 

સમય જતાં અંતે તો વા તવીકતાને વીકારી લેતંુ હોય છ.ે  મા  સમયનો જ હોય છ.ે મ 

આહાર સંબધંે અનેક યોગો કરીને શરીર વધુ દુબળ તથા આહારની ની ીત વાનગીઓ માટ ે

લાચાર બનાવી દીધું હતંુ. બહુ સમય પછી યાલ આ યો કે આ બરાબર નથી. 



મ યોગો છોડીને શ ય તે જ ેકાંઈ પ થ તથા શા ોનુમોદીત હોય તે બધું જ ખાવા માં ું. 

મ યંુ કે તેથી વા ય વધુ સા ં રહે છ ેતથા રોગ તીકાર મતા પણ વધે છ.ે મસાલાનો યોગ 

પણ માપસરનો કરવા માં ો. હળદર, ં , રાઈ, મેથી, ધાણા,ં મરચાં વગેરે મસાલા,  

માપસરના હોય તો નુકસાન નહ ; પણ ફાયદો કરે છ.ે પ ીમની નકલ કરીને આપણે મસાલાઓ 

હાનીકારક માનવાની ભુલ કરીએ છીએ. પ ીમમાં આ મસાલા ા  જ નથી, એટલે પેઢી દર પેઢી 

તેઓ જ ેરીતનો આહાર લે છ,ે એમાં આ મસાલાઓ તેમને કદાચ અનુકુળ ન આવે; પણ આપણા 

માટ ેતો ઉપયોગી છ!ે 

આજ ેહંુ આહાર બાબતમાં તમામ શાકાહારી વ તુઓ ખા  છુ.ં મને તેથી લાભ જ થયો છ.ે 

આહાર સંબંધી કડક અને કઠોર નીયમો પાળનારા ભાઈઓને આટલું કહેવાનું કે, પોતાના શરીરન ે

અનુકુળ હોય તેવી યેક વ તુને લેતા રહેવાથી સંતુલીત આહાર મળી રહે છ.ે એક જ કારનો 

આહાર લેવાથી, ઈએ તેટલાં અને તેવાં ત વો મળતાં નથી. બીજુ,ં આંતરડાં એવી રીતનાં ટવેાઈ 

જવાથી આહારમાં જરાક ફેરફાર થાય કે તરત જ શરીર બગડ ેછ.ે 

મારે આ મ બનાવવો ન હતો, વનભર વીર ત રહીને ગામેગામ મણ કરીને વન પુ ં  

કરવંુ હતંુ. યા ામાંથી થયેલા મરડાએ અને તે પછી લોકોની તી ીયાએ, માથું ઢાંકવા જટેલી કુટીયા 

બનાવવા ઈ છા ગટાવી. પુ તકોનો મોહ તેમાં ઉમરેાયો એટલે કુટીયા બનાવવાની ઈ છા વધી. જ ે

સાધઓુને પોતાની કુટીયા અથવા આ મ નથી હોતો, તેઓ અંતે કોઈ ને કોઈ આ મમાં રહે છ.ે 

આવી રીતે બી ના આધીન થઈને રહેવાનુ,ં વમાની સાધઓુને ગમતંુ નથી. વળી, આવંુ રહેવંુ 

વનભરની ખાતરી વીનાનું અની ીત હોવાથી ચ તા, ભય પણ રહે છ.ે વતં  વીચારકોને તો 

આવંુ પરાધીન વન પોષાય જ નહ . આવી થીતીમાં વનની વા તવીકતાએ, જ ેમારે નહોતંુ 

કરવંુ, તે જ કરવા તરફ દોય . મને થયંુ કે એકાદ નાની કુટીયા બનાવી હોય તો લોકોની લાચારી 

ભોગવવી ન પડ.ે 



મા ં  યાન બે જ યાએ હતંુ. એક તો વંૃદાવન અને બીજુ ંનમદાકીનારે. વંૃદાવનમા ં ીકૃ ણનુ ં

આકષણ હતંુ, તો નમદાકીનારે નમદા નું આકષણ હતંુ. 

થમ હંુ વંૃદાવન ગયો. થોડા દીવસ ર ો તથા આ મ માટ ેયો ય થળ વગેરેની તપાસ 

કરવા લા યો. 1955માં હંુ આ જ વંૃદાવનમાં રહીને લઘુકૌમુદી ભ યો હતો. આજ ેતેર વષ વીતી 

ગયાં હતા!ં તેર વષમાં વંૃદાવન ઘ ં બદલાઈ ગયંુ હતંુ. પરમહંસ આ મ પણ બદલાઈ ગયો હતો. 

મ યંુ કે, પહેલાં કરતાં વંૃદાવનમાં ગુંડાગીરી વધી છ.ે યા ાળુઓ તો આવી ને ય, એટલે તેમને 

વા તવીકતાનો યાલ ન આવે. પણ આ તીથ  ગુંડાગીરીથી પણ ખદબદતાં હોય છ.ે ઘણા મઠો તથા 

આ મો હોવાથી સાધુઓની પાર પરીક ઈષાવૃ ી પણ ખરી. થોડા જ દીવસમાં મ ન ી કયુ કે 

અહ  આ મ કરવા જવેો નથી. હંુ ગજુરાત પાછો ફરવાની તૈયારીમાં હતો, તેવામાં એક 

શૃંગારરસવાળા મહા મા મળી ગયા. તેઓ વંૃદાવનમાં કોઈ વ તાને લેવા આ યા હતા. તે વ તા તો 

મળી ન શ યા. ફીરો બાદ (યુ.પી.)માં એક ભ ય કાય મ ચાલતો હતો, યાં વ તાઓની જ ર 

હતી. મારે અને તેમને પરીચય ન હોવા છતા;ં ‘ખાલી જવંુ, તેના કરતાં ચાલોન,ે આ સાધુન ેજ લઈ 

. કીતનબીતન તો કરશ!ે’ તેમ સમ ને મન ે ફીરો બાદ આવવા તેમણે આમં ણ આ યંુ. 

વંૃદાવન સંબંધી કાય પતી જવાથી હંુ નવરો જ હતો. મ ફીરો બાદ જવાની હા પાડી. અમ ેસાથ ે

જ કારમાં રવાના થયા. ફીરો બાદ કાચની બંગડીઓની ફે ટરીઓનું ઔ ોગીક નગર છ.ે અહ નો 

– ખાસ કરીને વૈ ય સમાજ – સ ાહો વગેરેમાં સારો રસ લઈને વચનો ગોઠવતો ર ો છ.ે પેલા 

સંત એક-બે મહીનાથી કથા કરતા હતા, તેમનો ભાવ પણ સારો હતો. મા  તેમની શૃંગારવૃ ીથી 

કેટલાક વૃ ોને અણગમો હતો.  

અમે ફીરો બાદ પહ યા. બી  જ દીવસથી સવારના સમયે ાથના પછી, મા ં  વચન 

શ  થયંુ. એક બી  મહા મા પણ હતા. જમેને ‘મહંત ’ કહીને લોકો બોલાવતા. મારો પરીચય ન 

હોવાથી મારી સાથે બ ે મહા મા જુનીયર જવેો યવહાર કરે તે વાભાવીક હતંુ. વચનોની 

પરીપાટી એવી હોય છ ે કે જુનીયરોનાં વચનો થમ થાય, સીનીયરોનાં પાછળ થાય. સવ થમ 



મા ં  વચન થયંુ. થોડો જ સમય આ યો હોવા છતાં; લોકો પર સારી અસર પડી. પલેા મારી 

પાછળ બોલનારા મહંત એ તેની ન ધ લીધી. બી  અને ી  દીવસે  મારા તરફ આકષાવા 

લાગી. મહંત  ઉપર દબાણ કરીન ેમારો સમય વધારા યો. નું પરીવતન મહંત ન ેન ગ યંુ. 

તેઓ નીયમીત રીતે મા ં  ખંડન કરવા લા યા. એક જ મંચ ઉપરથી, થમ વ તાનું, પાછળના 

વ તા ખંડન કરે, તે ઉ મ લ ણ તો ન જ કહેવાય. તેમની ખંડનવૃ ીથી તેઓ લોકોમાં વધ ુ

અળખામણા થવા લા યા. દસ-બાર દીવસ થયા હશે, લોકો મહંત  તરફથી મ ઢુ ં ફેરવી ચુ યા 

હતા. મને આ ગમતંુ નહી. પણ મહંત  પોતે જ સ ભાવની જ યાએ કુભાવ સરાવી ર ા હતા. 

 કે આટલા દીવસમાં તેમને યાલ આવી ગયો હતો કે, આ નવા સાધુ તરફ લોકો આકષાયા છ ે

તે સકારણ છ,ે ની કારણ નથી.  

– હવે એવંુ થયંુ કે લોકોએ મહંત નું વચન પહેલાં અને મા ં  વચન પાછળ ગોઠ યંુ, 

જથેી હંુ પુરતો સમય લઈ શકુ.ં અંતે મહંત એ બોલવાનું જ બંધ કરી દીધું. લોકો પણ એવંુ જ 

ચાહતા હતા. સાધ ુવ તાઓમાં પણ પધા તથા રાગ ષે ઓછાં નથી હોતાં! મારી મુ કેલી બી  

પણ હતી. મારો આહાર ત ન સાદો (મગની દાળ અને રોટલી) અને દ ીણાનું નામ નહ . લોકો 

મારા આ આચારથી પણ ભાવીત થતા. મહંત  તથા બી  મહા માઓન ેનવાં નવાં મી ા  

વગેરે ભાવે. જમાડનારને વયં કહે કે, આ વ તુ બનાવ . મારા આહારે લોકોને તુલના કરતા કરી 

દીધા. આ કારણે પણ લોકો મારા તરફ વળવા લા યા. હંુ ણતો હતો કે મારા આવવાથી થમના 

સાધુઓમાં ઓટ આવી રહી છ,ે પણ તેમાં હંુ શું ક ં? તેમના જવેો હંુ થઈ શકુ ંતેમ ન હતો. મારા 

પુ ય ગુ દેવે મને કહેલું કે, ‘એકલો રહેજ,ે ને ટોળામાં રહીશ તો અશા તી થશ,ે ખટપટો 

થશે.’ અહ  મને તેનો અનભુવ થવા લા યો.  

ધીરે ધીરે સાધઓુ વધવા લા યા. ષીકેશ-હર ારથી મોટા મોટા સંતો પધાયા. ખુબ 

ધામધુમથી કાય મ ચાલવા લા યો. રા  ે પણ વચનો થાય. હી દીમા ં બોલવાનો મને અ યાસ 

હતો, એટલે કામ ચાલતંુ. હ રો માણસોની સભા ભરાયેલી હોય. લોકોની ચી ીઓ ઉપર ચી ીઓ 



આવે : ‘ વામી સિ ચદાનંદકો સમય દ, હમ ઉનકો સુનન ેઆય હ.’ આયોજક ગભરાય, મને પણ 

ચ તા થાય. આ બી  મહા માઓને કેવંુ લાગતંુ હશ?ે સવારે તો એક હંુ અન ેએક ષીકેશના વૃ  

ાની મહા મા, બે જ વચન કરીએ. રા ે બી  વારાફરતી એક-બે જણા બોલે; પણ સૌથી છે ે 

મા ં  વચન હોય. મા ં  નામ બોલાતાં લોકો તાળીઓ વગાડ.ે પેલા મોટા મહા મા બહુ જ ભલા 

હતા. તે પોતે જ ણી કરીને, પોતાનાં વચન ટુકંાવી દે અને મારી પાસે માઈક ગોઠવી દે. તેમની 

મારા ઉપર મીઠી ી રહે, પણ મહંત  તથા બી  કેટલાકને મારા યે અણગમો રહે. લગભગ 

એક મહીના સુધી આ કાય મ ખબુ હોજલાલીથી ચા યો.  

છવેટમાં મહંત ના ભાવ બદલાયા. એક વાર અમે જમવા બેઠલેા. તેઓ મારી પાસે આ યા 

અન ેકહે કે, ‘તમારો એંઠવાડ મન ે સાદમાં આપો. સૌના ંદેખતા ંમારે ખાવો છ.ે મ તમારા યે 

બહુ ઈષા- ષે કયા છ.ે મને મા કર . મને મા કર .’ તેમના આવા વલણથી હંુ ગ ગદીત થઈ 

ગયો. મ ક ું કે, ‘તમે મોટા ભાઈ છો, હંુ તો તમારો નાનો ભાઈ છુ.ં બસ આપની તો અમી ી જ 

ઈએ.’ પણ તે મા યા નહ . તે તો મારો એંઠવાડ લેવા ત પર હતા. હંુ આપવા તૈયાર ન હતો. 

એવામાં મારા કોળીયામાંથી બટાકાનું એક પતીકું  છટ યંુ અને દુર જઈ પ ુ.ં મહંત એ ઝટ દઈને 

ઝપાટો લગા યો અને તેને પોતાના મોઢામાં મુકી દીધુ.ં મને લાની થઈ, પણ મહંત  બદલાઈ ગયા 

હતા. 

યારે સ તાનો જમાનો હતો. સૌની વીદાય થઈ. શેઠીયાઓ સૌ થમ સૌથી મોટી રકમ 

લઈને મારી પાસે વીદાય ભેટ આપવા આ યા. મ તેમને સમ વીને સૌ સાધુ-સંતોને થમ આપવા 

સમ યા. હંુ સૌની પાછળ વધશે તો લઈશ; નહ  તો ચાલશ.ે સાધુઓન ેયથાયો ય વીદાય અપાઈ; 

પણ ઘણાનો કચવાટ તેમના ચહેરા પર ઈ શકાતો હતો. કેટલાક કાંઈક પર પરમાં બડબડ કરતા 

હતા. છે ે મારી પાસે સૌથી મોટી રકમ લઈને આ યા. મ ક ુ ં કે, ‘મારી રકમ આ સાધ-ુસંતોમાં 

વહચી દો. હંુ તો મારા જ કામે વંૃદાવન આ યો હતો.’ શેઠીયાઓની ના–ના હોવા છતાં; મ મારી 

ભેટ વહચી દીધી. આ બધાનું પરીણામ એ આ યંુ કે સૌ મારા પ યે અ યંત આકષ ત થઈ ગયા. મ 



કાંઈ જ લીધું નથી, તેવંુ ણતાં જ લોકોનો ધસારો વ યો. સૌ પોતપોતાની શ તી માણે આ હ 

કરી કરીને મારી આગળ પૈસા મુકવા લા યા. મારા આ ય વ ચે મારી વીદાય ભેટ-કરતાં ણ 

ગણી રકમ મારી પાસે આવી. ગઈ.  

કોઈએ ઠીક જ ક ું છ ેકે : ‘માગે સો ભાગ,ે યાગે સો આગે.’ સૌ વીખરાયા. હંુ પણ 

વીદાય થયો; પણ યારથી મ ન ી કયુ કે યાં ઘણા વ તાઓ તથા સાધ-ુસંતો ભેગા થતા હોય, 

યાં જવંુ નહ . પર પરની ઈ યા અને ષેબુ ીથી દુર રહેવા ‘એકાકી રહેવંુ જ રી’ લાગે છ.ે 

આ નીયમથી મને ઘણો લાભ થયો.  

– વામી સિ ચદાનંદ  

(‘મારા અનુભવો’માંથી સાભાર, ા ી થાન : ‘ગુજર સાહી ય ભવન’, રતનપોળનાકા 

સામ,ે ગાંધીમાગ, અમદાવાદ-300001) 
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