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અ�ાંગયોગ
(વચનામૃત ૧ થી ૨૬૨ માં "અ�ાંગયોગ" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)
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1. ગઢડા �થમ ૨૫ ( para.3)

અને �ાણે કરીને જ ેિચ�નો િનરોધ થાય છે તે તો અ�ાંગયોગ◌ ેકરીને થાય છે. તે અ�ાંગયોગ તો યમ, િનયમ, આસન,
�ાણાયામ, ��યાહાર, �યાન, ધારણા અને સમાિધ એ જ ેઆઠ અંગ તેણે યુ� છે. અને અ�ાંગયોગ તે સાધન�પ છે ને
એનું ફળ તે ભગવાનને િવષે િનિવ�ક�પ સમાિધ છે. તે �ાર ેએવી િનિવ�ક�પ સમાિધ થાય છે �યાર ે�ાણને િનરોધે કરીને
િચ�નો િનરોધ થાય છે. અને જો િચ� િનવા�સિનક થઈને ભગવાનને િવષે જોડાય છે તો તે િચ�ને િનરોધે કરીને
�ાણનો િનરોધ થાય છે. માટે જમે અ�ાંગ યોગ સાધવે કરીને િચ�નો િનરોધ થાય છે, તેમ ભગવાનના �વ�પને િવષે
જોડાવે કરીને િચ�નો િનરોધ થાય છે. માટે જ ેભ�ની િચ�વૃિ� ભગવાનના �વ�પને િવષે જોડાણી, તેને અ�ાંગયોગ
વગર સાધે સધાઈ ર�ો. માટે અમે ક�ા જ ેઆ�િન�ા અને ભગવાનના માહા��યનું �ાન એ બે સાધન તે �ઢપણે
રાખવા; અને વત�માન ધમ� છે તે તો ભગવાનની આ�ા છે, તે જ�ર રાખવા. જમે �ા�ણનો ધમ� છે જ,ે નાવું, ધોવું ને
પિવ�પણે રહેવું, તે કોઈ િદવસ શૂ�ના ઘરનું પાણી પીવે જ નિહ; તેમ સ�સંગી હોય તેને ભગવાનની આ�ામાં ફેર
પાડવો જ નિહ. કેમ જ,ે એ ભગવાનની આ�ા પાળે તો તેની ઉપર ભગવાન રા� થાય છે. અને ભગવાનનું
માહા��ય�ાન તથા વૈરા�યે સિહત આ��ાન એ બેની અિતશય �ઢતા રાખવી અને પોતાને િવષે પૂણ�કામપણું
સમજવું જ,ે ‘હવે માર ેકાંઈ �યૂનતા રહી નથી.’ એમ સમ�ને િનરંતર ભગવાનની ભિ� કરવી. અને તે સમજણને કેફે
કરીને છકી પણ જવું નિહ અને પોતાને િવષે અકૃતાથ�પણું પણ માનવું નિહ. અને જો અકૃતાથ�પણું માને તો એની ઉપર
જ ેએવી ભગવાનની કૃપા થઈ તે �ણીએ ખારાપાટમાં બીજ વા�યું તે ઉ�યું જ નિહ અને જો છકી જઈને જમે-તેમ
કરવા લાગે તો �ણીએ અિ��માં બીજ ના�યું તે બળી ગયું માટે અમે ક�ું તેમ જ ેસમજ ેતેને કોઈ �કારની �યૂનતા રહે
નિહ.” એમ કહીને �ી�મહારાજ પોતાના આસન ઉપર પધાયા�.

2. ગઢડા મ�ય ૫૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુિન ��યે �� પૂ�ો જ,ે “એકાદશ �કંધના બારમા અ�યાયમાં �ીકૃ�ણ ભગવાને ઉ�વ ��યે ક�ું
છે જ,ે ‘ અ�ાંગયોગ, સાં�ય, તપ, �યાગ, તીથ�, �ત, ય� અને દાનાિદક એણે કરીને હંુ તેવો વશ થતો નથી, જવેો
સ�સંગે કરીને વશ થઉં છંુ;’ એમ ભગવાને ક�ું છે. માટે સવ� સાધન કરતા સ�સંગ અિધક થયો. તે જનેે સવ� સાધન થકી
સ�સંગ અિધક જણાતો હોય તે પુ�ષના કેવા લ�ણ હોય ?” પછી જનેે જવેું સમ�યું તેવું તેણે ક�ું, પણ યથાથ� ઉ�ર
થયો નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનના સંતને િવષે જ આ�બુિ� છે. જમે કોઈક રા� હોય ને તે
વાંિઝયો હોય ને પછી તેને ઘડપણમાં દીકરો આવે, પછી તે છોકરો તેને ગાળો દે ને મૂછો તાણે તો પણ અભાવ આવે
નિહ અને કોઈકના છોકરાને માર ેતથા ગામમાં અનીિત કરી આવે તો પણ કોઈ રીતે તેનો અવગુણ આવે જ નિહ; શા
માટે જ,ે એ રા�ને પોતાના દીકરાને િવષે આ�બુિ� થઈ ગઈ છે; એવી જનેે ભગવાનના ભ�ને િવષે આ�બુિ�
થાય છે, તેણે જ સવ� સાધન થકી અિધક ક�યાણકારી સ�સંગને ���ો છે. એ વાતા� ભાગવતમાં કહી છે જ,ે
“य�ा�बु��ः कुणपे ि�धातुके �धीः कल�ािदषु भौम इ�धीः । य�ीथ�बु��ः सिलले न किह�िच�ने�िभ�ेषु स एव
गोखरः ।।” એ �ોકને િવષે એ વાતા� યથાથ� કહી છે.”

3. ગઢડા મ�ય ૬૬ ( para.6)

પછી ગોપાળાનંદ �વામીને �ી�મહારાજ પૂછતા હવા જ,ે “અ�ાંગ યોગ િસ� થાય છે અથવા આ�દશ�ન થાય છે, તે
તો ભગવાન ને ભગવાનના સંતની કૃપા થકી થાય છે. તે એ યોગ ને આ�દશ�ન િસ� થયાનું કારણ જ ેભગવાન ને
ભગવાનના સંત, તેને િવષે વૃિ� ગૌણ થઈ �ય છે અને અ�ાંગયોગ ને આ�દશ�ન એને િવષે વધુ લગની થાય છે, તેનું
શું કારણ હશે?” પછી ગોપાળાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “એને યોગા�યાસ કરતે થકે યોગ િસ� થાય છે, તેનું કાંઈક માન
આવે છે; તેણે કરીને ભગવાનની કોર ેકાંઈક વૃિ� ગૌણ થઈ �ય છે.”

4. અમદાવાદ ૧ ( para.3)

એટલી વાતા� કરી ર�ા �યાર ેમુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “એવું �યાન તે અ�ાંગયોગને માગ� કરીને �ાણાયામ કરતો
હોય તેને જ િસ� થાય છે કે બી�ને પણ થાય છે ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “�ાણાયામવાળાનો કાંઈ મેળ
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નથી, એ તો જો એવા �યાનનો અ�યાસ કર ેને તે પરમે�રનો એકાંિતક ભ� હોય તો તેને જ એ �યાન િસ� થાય છે;
પણ બી� �વ થકી તો એ માગ�ને િવષે ચલાતું જ નથી. માટે એ �યાનના જ ેઅિધકારી છે તેને તો ક�ું એવું જ ેએ
�યાન તે થકી બીજો ત�કાળ િસ� થયાનો ઉપાય નથી.”

5. ગઢડા અં�ય ૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “જગતને નાશવંત દેખે છે અને દેહને મૂકીને ચૈત�ય જુદો થઈ �ય છે તેને પણ દેખે
છે, તો પણ આ �વને જગતનું �ધાનપણું �દયમાંથી મટતું નથી. અને પરમે�રને સવ� �કાર ેસુખના િસંધુ �ણે છે તો
પણ પરમે�રમાં �વનું િચ� ચોટંતું નથી, તેમ સ�સંગ પણ એના �દયમાં મુ�ય થતો નથી અને ધન, �ી આિદક જે
સાંસાિરક પદાથ� તેમાંથી �ીિત મટતી નથી. તેનું શું કારણ હશે?” પછી મુ�ાનંદ �વામીએ ક�ું જ,ે “�વના �દયમાં
વૈરા�ય નથી તેણે કરીને જગતનું �ધાનપણું મટતું નથી ને ભગવાનમાં �ીિત થતી નથી.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “વૈરા�યની �યૂનતા છે એ તો વાત સાચી; પણ અમને તો એમ ભાસે છે જ,ે જનેે સ�સંગ થતા થતા જવેું અંગ બંધાય
છે તેવું ને તેવું જ સદાય રહે છે, પણ તે િવના બીજંુ થતું નથી. અને સ�સંગે કરીને તે અંગની પુિ� તો થાય પણ અંગ તો
તેનું તે જ રહે છે. અને �ાર ેજનેે જ ેઅંગ બંધાય છે, �યાર ેઅંગ બંધાતા એનું િચ� િવ�ાંત જવેું થઈ �ય છે. જમે કામી
હોય તેનું િચ� કામે કરીને િવ�ાંત થાય ને જમે �ોધી હોય તેનું િચ� �ોધે કરીને િવ�ાંત થાય ને જમે લોભી હોય તેનું
િચ� લોભે કરીને િવ�ાંત થાય, તેમ એનું િચ� અંગ બંધાતા િવ�ાંત થઈ �ય છે. પછી તે િવ�ાંતમાં જવેું અંગ બંધાય
તેવું અંગ રહે છે. માટે જ ેસમજુ હોય તેને પોતાનું જ ેઅંગ હોય તેને ઓળખી રા�યું જોઈએ. તે �ાર ેકામ �ોધાિદકે
કરીને પોતાને િવ�ેપ થતો હોય, �યાર ેપોતાના અંગનો િવચાર કર ેતો તે કામાિદક �ીણ પડી �ય. જમે કોઈક ગૃહ�થ
હોય તેને પોતાની માતા, બોન અથવા દીકરી અિત �વ�પવાન હોય, તેને જોઈને જો ભૂંડો ઘાટ થઈ �ય તો પછી તેની
કેવી દાઝ થાય ? તેવી દાઝ �ાર ેસ�સંગ િવના બીજંુ પદાથ� �ધાન થાય �યાર ેથઈ જોઈએ. અને �ાર ેએવી દાઝ
અયો�ય પદાથ�ના સંક�પને દેખીને ન થાય તેના �દયમાં તો સ�સંગ પણ �ધાન ન રહે. અને સવ� સાધનના ફળ�પ તો
આ સ�સંગ છે. તે �ીકૃ�ણ ભગવાને ઉ�વ ��યે એકાદશ �કંધમાં ક�ું છે જ,ે ‘ અ�ાંગયોગ તથા સાં�યિવચાર તથા
શા�પઠન તથા તપ, �યાગ, યોગ, ય�, અને �તાિદકે કરીને હંુ તેવો વશ થતો નથી, જવેો સ�સંગે કરીને વશ થાઉં છંુ.’
માટે અમને તો એમ ભાસે છે જ,ે પૂવ� જ�મનો સં�કાર હશે તે પણ સ�પુ�ષને યોગે કરીને થયો હશે અને આજ પણ જનેે
સં�કાર થાય છે તે સ�પુ�ષને યોગે કરીને જ થાય છે. માટે એવા સ�પુ�ષનો સંગ �ા� થયો છે તો પણ જનેે જમે છે તેમ
સમ�તું નથી, તેને અિતશય મંદબુિ�વાળો �ણવો. શા માટે જ,ે જવેી �ેત�ીપમાં સભા છે ને જવેી ગોલોક,
વૈકંુઠલોકને િવષે સભા છે ને જવેી બદિરકા�મને િવષે સભા છે, તેથી પણ હંુ આ સ�સંગીની સભાને અિધક �ણું છંુ
અને સવ� હિરભ�ને અિતશય �કાશે યુ� દેખું છંુ. એમાં જો લગાર પણ િમ�યા કહેતા હોઈએ, તો આ સંત સભાના
સમ છે. તે સમ શા સા� ખાવા પડે છે ? જ,ે સવ�ને એવું અલૌિકકપણું સમ�તું નથી અને દેખવામાં પણ આવતું નથી, તે
સા� સમ ખાવા પડે છે. અને ��ાિદક ને પણ દુલ�ભ એવો જ ેઆ સ�સંગ તેમાં આવીને પરમે�ર િવના જનેે બી�
પદાથ�માં હેત રહે છે તેનું કારણ એ છે જ,ે ‘જવેી એ �વને પરો�ને િવષે �તીિત છે તેવી ��ય�ને િવષે �ઢપણે �તીિત
થતી નથી.’ તે �ુિતમાં ક�ું છે જ,ે’જવેી પરો� દેવને િવષે �વને �તીિત છે તેવી જો ��ય� ગુ��પ હિરને િવષે આવે,
તો જટેલા અથ� �ા� થવાના ક�ા છે તેટલા સવ� અથ� તેને �ા� થાય છે.’ અને �ાર ેઆવો સંત સમાગમ �ા� થયો
�યાર ેદેહ મૂકીને જનેે પામવા હતા તે તો દેહ છતાં જ મ�યા છે. માટે જનેે પરમપદ કહીએ, મો� કહીએ, તેને છતે દેહે જ
પા�યો છે. અને આ વાતા� જ ેકહી, તે જણાય છે તો �ડી જવેી, પણ એ તો અિતશય ઝીણી છે. તે જ ેએવી રીતે વત�તો
હોય તેને એમ સમ�ય જ,ે ‘એ વાતા� અિત ઝીણી છે.’ ને બી�ને તો સમ�ામાં પણ આવે નિહ, એવી અિતશય
ઝીણી વાતા� છે.” એમ વાતા� કરીને �ી�મહારાજ “જય સિ�ચદાનંદ” કહીને પોતાના ઉતારામાં પધાયા�.

(કુલ: 8)


