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યોગ��
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "યોગ��" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. સારંગપુર ૧૪ ( para.2)

પછી �વયં�કાશાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનના ભ� હોય તે ભગવાનનાં ધામ જ ેવૈકંુઠાિદક તેને પામીને
પાછા પડતા નથી, એમ ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે; અને જ ેપડતો હશે તે શે દોષે કરીને પાછો પડતો હશે?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કોણ ભગવાનના ધામને પામીને પાછો પ�યો છે ? એક તો બતાવો.” પછી �વયં�કાશાનંદ
�વામીએ ક�ું જ,ે “એક તો વૈકંુઠમાંથી જય િવજય ભગવાનના પાષ�દ પ�યા અને ગોલોકમાંથી રાિધકા� ને �ીદામા
પ�યા.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જય િવજય પ�યા એ તો ભગવાને પોતાના સંતનો મિહમા દેખાડવા સા�
પા�યા જ,ે ‘સનકાિદક જવેા સંતનો �ોહ કર ેતો વૈકંુઠાિદક જવેા ધામને પા�યો હોય તોય પણ પડી �ય છે;’ અને જય
િવજય તો પાછા �ીજ ેજ�મે ભગવાનના વૈકંુઠધામમાં પહો�ંયા; માટે એ કાંઈ પ�યા ન કહેવાય. એ તો ભગવાનની
ઈ�છાએ થયું, અને પ�યો તો તે કહેવાય જ;ે જનેે પાછો ભગવાનનો સંબંધ જ ન રહે. અને ગોલોકથી રાિધકા� પ�યા તે
પણ ભગવાનની જ ઈ�છા હતી અને પોતાને પણ મનુ�યદેહ ધરીને અનંત �વનો ઉ�ાર કરવો હતો. અને પોતાનાં
ક�યાણકારી જ ેચિર� તેને િવ�તારવાં હતા, માટે રાિધકા�ને કોઈ પ�યા કહે તો ભગવાન પણ તે ભેળે પ�યા કહેવાય,
તે સા� ભગવાનની ઈ�છાએ જ ેગોલોકથી પૃ�વીને િવષે આ�યા એ તે કાંઈ પ�યા ન કહેવાય. એ ઠેકાણે તો ભગવાનની
જ ઈ�છા �ણવી. તે ભગવાનની ઈ�છાએ તો અ�રધામમાંથી પણ દેહ ધર,ે અને જડ હોય તે ચૈત�ય થઈ �ય અને
ચૈત�ય હોય તે જડ થઈ �ય. કેમ જ,ે ભગવાન તો અિત સમથ� છે તે જમે કર ેતેમ થાય, પણ તે ભગવાનની ઈ�છા િવના
તો ભગવાનના ધામને પામીને કોઈ પડે જ નિહ. અને જ ેપડે છે તે તો આધુિનક અપ� ભ� હોય તે સાધનકાળમાંથી
જ પડે છે, તે તો યોગ�� કહેવાય; પણ વૈરા�ય, આ�િન�ા, ભગવાનની ભિ� અને ��ચયા�િદક જ ેધમ� તેણે કરીને
જ ેિસ� થાય તે તો જવેા �ેત�ીપને િવષે મુ� છે તે સરખા છે, તે તો કોઈ કાળે પડતા નથી.”

2. ગઢડા મ�ય ૨૫ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેસવ� પરમહંસને ક�ું જ,ે “સાંભળો, અમે એક �� પૂછીએ છીએ જ,ે એક તો ભગવાનનો ભ�
�યાગી છે ને દેહે કરીને તો સવ� વત�માન �ઢ રાખે છે. ને અંતરમાં તો િવષય ભોગવવાની વાસના અિતશય તીખી છે, તો
પણ દેહે કરીને તો �� થતો નથી, એવો તો �યાગી છે. અને બીજો ભ� છે તે તો ગૃહ�થા�મી છે ને તેને તો દેહે કરીને
ધન-�ીનો �સંગ છે ને અંતરમાં તો સવ� �કાર ેિનવા�સિનક છે. એ બેય જણા �ાર ેદેહ મૂકશે �યાર ેએ બેય શી ગિતને
પામશે ? એ બેય તે સરખી ગિતને પામશે? કે અિધક-�યૂન થશે ? એ બેયનો િવિ�એ કરીને જુદો જુદો ઉ�ર આપો.”
પછી ગોપાળાનંદ�વામી બો�યા જ,ે “એ �યાગી �ાર ેદેહ મૂકશે �યાર ેએને િવષય ભોગવવાની અંતરમાં તીખી વાસના
છે, માટે એને તો ભગવાન મૃ�યુલોકને િવષે અથવા દેવલોકને િવષે મોટો ગૃહ�થ કરશે અને અિતશય િવષયભોગ �ા�
થશે. તે જવેા ભગવદ્ ગીતામાં યોગ��ને ભોગ ક�ા છે, તેવા ભોગને દેવલોકમાં ભોગવશે. અને એ ગૃહ�થ હિરભ� છે,
તે તો દેહ મૂકશે �યાર ેિનવા�સિનક છે. માટે ભગવાનનું જ ે��પુર ધામ તેને પામશે ને ભગવાનનાં ચરણારિવંદમાં
િનવાસ કરીને રહેશે. અને �થમ ક�ો જ ે�યાગી તે તો િવષય ભોગવીને �ાર ેતૃ� થશે �યાર ેતે િવષય થકી વૈરા�યને
પામીને ને મનમાં પ�ાતાપ કરીને ભગવાનનું ભજન કરશે. પછી િનવા�સિનક થઈને ભગવાનના ધામમાં જશે.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ઠીક ક�ું; એનો ઉ�ર એ જ છે.”

3. વરતાલ ૧ ( para.6)

પછી દીનાનાથ ભ�ે �� પૂ�ો જ,ે “મનમાં સંક�પ-િવક�પ ટાળવાનો ઉપાય કર ેઅને જો મનને ન �તી શકે, તો તેની
શી ગિત થાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “કૌરવને ને પાંડવને યુ� કરવાનો �ારંભ થયો �યાર ેકૌરવ ને પાંડવે
િવચાયુ� જ,ે ‘આપણે એવે ઠેકાણે યુ� કરીએ જ,ે તે યુ�માં જ ેકોઈ મર ેતો પણ તેના �વનું �ડંુ થાય.’ એવું િવચારીને
કુ��ે�ને િવષે યુ� કયુ�. પછી ��યા તેનું પણ સા� થયું ને એ સં�ામમાં મરાયા તેને પણ દેવલોકની �ાિ� થઈ ને રા�
થકી પણ અિધક સુખને પા�યા. તેમ જ ેમન સાથે લડાઈ આદર ેઅને જો મનને �તે તો િનિવ�ક�પ િ�થિતને પામે ને
ભગવાનનો એકાંિતક ભ� થાય, અને જો મન આગળ હાર ેતો પણ યોગ�� થાય. તે પછી એક જ�મે અથવા બે જ�મે
અથવા ઘણે જ�મે પણ અં�યે �તો એ એકાંિતક ભ� થાય, પણ એણે દાખડો કય� તે છૂટી ન પડે. માટે બુિ�વાન
હોય તેને તો પોતાના ક�યાણને અથ� મન સાથે જ�ર વૈર બાંધવું. પછી એ મનને �તશે તો પણ સા� છે ને એ મનથી
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હારશે તો પણ યોગ�� થશે; તેમાં અં�યે �તાં સા� છે. તે માટે જ ેક�યાણને ઈ�છે તેને તો મન સાથે જ�ર વૈર
બાંધવું.”

(કુલ: 4)


