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યોગાનંદ
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "યોગાનદં" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)
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1. ગઢડા �થમ ૩૧ ( para.2)

તે સમે યોગાનંદ મુિનએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાનના ભ� બે હોય, તેમાં એક તો િનવૃિ� પકડીને બેસી
રહે ને કોઈને વચને કરીને દુઃખવે નિહ અને એક તો પરમે�ર અથવા પરમે�રના ભ� તેની અ�, વ�, પુ�પાિદકે
કરીને સેવા કયા� કર ેપણ વચને કરીને કોઈને દુઃખવાય ખ�ં; એવી રીતના બે ભ� તેમાં કયો �ે� છે ?” પછી
�ી�મહારાજ ેએનો ઉ�ર કય� નિહ અને મુ�ાનંદ �વામી તથા ��ાનંદ �વામીને તેડાવીને એ �� સંભળા�યો ને
પછી ક�ું જ,ે “એનો ઉ�ર તમે કરો.” �યાર ેએ બે જણે ઉ�ર કય� જ,ે “વચને કરીને કોઈને દુઃખવે છે પણ ભગવાન
અથવા સંતની સેવા કર ેછે તે �ે� છે અને િનવૃિ�ને િવષે રહે છે ને કોઈને દુઃખવતો નથી ને તેથી ભગવાનની તથા
સંતની કાંઈ સેવા થતી નથી તેને અસમથ� સરખો �ણવો અને જ ેટેલ ચાકરી કર ેતેને તો ભિ�વાળો કહીએ, તે
ભિ�વાળો �ે� છે.”

2. ગઢડા �થમ ૭૮ ( para.24)

પછી મોટા યોગાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનનો િન�ય પિરપૂણ� છે, તો પણ ભગવાનને િવષે ને ભગવાનની
કથાને િવષે હેત કેમ થતું નથી ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાનનું જવેું માહા��ય છે, તેવું એને સમ�ામાં
આ�યું નથી, અને જો યથાથ� ભગવાનનું માહા��ય સમ�ય તો ભગવાન િવના બી�માં હેત રાખે તો પણ રહે નિહ, ને
એક ભગવાન અને ભગવાનના સંત અને ભગવાનની કથા કીત�ન, તેને િવષે જ અચળ હેત થાય છે.”

3. 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�.

4. કાિરયાણી ૨ ( para.4)

પછી મોટા િશવાનંદ �વામીએ મોટા યોગાનંદ �વામીને �� પૂ�ો જ,ે “કમ� મૂિત�માન છે કે અમૂત� છે ?” �યાર ેમોટા
યોગાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “એનો ઉ�ર તો મને આવડે એમ જણાતું નથી”. �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે
“વ�તુતાએ કમ� તો અમૂત� છે અને કમ�માંથી થયું એવું જ ેશુભ અથવા અશુભ એવું ફળ તે તો મૂિત�માન છે. અને જ ેકમ�ને
મૂિત�માન કહે છે તે તો નાિ�તક કહે છે; કાં જ,ે કમ� જ ેિ�યા તે કાંઈ મૂિત�માન ન હોય.” એવી રીતે �ી�મહારાજ ેઘણીક
વાતા� કરી, તેમાંથી આતો િદશમા� લખી છે.

(કુલ: 5)
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