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પ્રસ્તાવના :-  
              વતર્માન િવજ્ઞાન અને ટ�કનોલો�ના �ગુમા ં ભૌિતક �ખુોની 
અ�ભ��ૃધ્ધ અનેક ગણી થઇ છે. બાહ્ય ર�તે જોતા ંવ્ય�ક્ત�ુ ં�વન ધોરણ પણ 
ઉ�ુ ંગ�ુ ંછે પરં� ુ�ત�રક ર�તે માનવ પોતાના નૈિતક �લુ્યોને �મુાવી રહ્યો 
છે. તેથી આ� સમગ્ર િવ�મા ંભ્રષ્ટાચાર, �ુરાચાર, પાપાચાર પણ વધી રહ્યો 
છે. આના પ�રણામ સ્વ�પે વ્ય�ક્ત �ુઃખ, અશાિંત, માનિસક તણાવ, હતાશા, 
િનરાશા, ભય, �ચ�તાથી ગ્રસ્ત થઇ રહ્યો છે.  આજ�ુ ં િવ� આતકંવાદ, 
ત્રાસવાદથી ભયભીત  છે. ચાર� તરફ �દુ્ધના વાદળો છવાયેલા ંજોઈ શકાય છે. 
�ુદરતી આપદાઓ�ુ ંપ્રમાણ પણ ઉ�રો�ર વધ�ુ ંજઇ ર�ુ ંછે. પયાર્વરણની 
સમસ્યાઓ પણ વધતી જઇ  રહ� છે.  પિ�મના દ�શોમા ંપણ ભૌિતક સ��ૃધ્ધ  
ચરમ સીમાઓ પોહંચી હોવા છતા ંત્યાનંા લોકો સતત માનિસક તણાવ તેમજ 
વ્યગ્રતા અ�ભુવે છે. આથી તન-મનના ં�ખુ, શાિંત અને શ�ક્તની પ્રા�પ્ત માટ� 
તેઓ ભારતના યોગ િશક્ષણ તરફ વળ્યા ંછે.  

                     ભારતીય સસં્�ૃિતએ સમગ્ર િવ�ને જો કોઈ સૌથી મોટ� િવરાસત 
આપી હોય તો તે છે યોગ�ુ ંિવજ્ઞાન. આ યોગિવદ્યા 
એટલી સચોટ તેમજ ગ્રહન છે ક� મ�ષુ્ય પોતાના 
�વનને સવર્ ર�તે સમ્પ� તેમજ �દવ્ય બનાવી શક� 
છે.  ભારતના વડાપ્રધાન માનનીય નર�ન્દ્ર મોદ�એ 
સ�ંકુ્ત રાષ્ટ્ર સઘંમા ં  (�.ુએન.ઓ.)  ઠરાવ પસાર 
કરાવીને સમગ્ર િવ�મા ં૨૧ મી �ુનને યોગ �દવસ 
તર�ક� ઉજવવા�ુ ંન�� કરાવ્�ુ ંછે. આ બાબત પણ દશાર્વે છે ક� “યોગ અને 
ધ્યાન (Meditation)” �ુ ંસ્થાન �વનમા ંક�ટ�ુ ંઆવશ્યક છે. પરં� ુ આ િવદ્યાને 
યથાર્થ ર�તે આપણે સમજયા ંછ�એ ખરા? શકંા એટલે ઉત્પ� થાય છે ક� આપણા  
દ�શમા ંક� િવદ�શમા ં�યા ંજયા ંયોગ િશ�બરો�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે, ત્યા ં
તેની શ�આત યોગાસન,  પ્રાણાયામ  તેમજ �દુ્રાઓની તા�લમથી થાય છે 
અને સમાપ્તી પણ તેનાથી જ થાય છે.  યોગની તા�લમ આપતી સસં્થાઓ ક� 
યોગક�ન્દ્રો પણ મહ્દ �શે યોગના નામે યોગાસન અને પ્રાણાયમ, અને ક�ટલીક 
યોગીક �ક્રયાઓ�ુ ંજ પ્રિશક્ષણ  આપે છે  એનાથી િવશેષ આગળ વધતા નથી.  
આ� આપણે આ િવદ્યાને યોગાસન, પ્રાણાયામ, �દુ્રાઓ, યોગીક �ક્રયાઓ, કઈ 



�શે આહાર િનયતં્રણ તેમજ ક�ટલીક સ્તભંન �ક્રયાથી સીિમત કર� દ�ધી છે.  
બેશક, આ બધી  �ક્રયાઓ આપણા શર�રની �સુ્તતા તેમજ સ્વસ્થતા માટ� �બુ 
જ ઉપયોગી છે.  પરં� ુતેને યોગ કહ�વો ક�ટ�ુ ંયોગ્ય છે? 

યોગનો વાસ્તિવક અથર્ અને પ�રભાષાઓ  
                 યોગનો ખરો તેમજ વાસ્તિવક અથર્ જોવા જઈએ તો યોગ શબ્દ 
સસં્�ૃતના ‘यजु ् ’ ઘા� ુપરથી ઉતર� આવ્યો છે.  यजु ् શબ્દનો અથર્ થાય છે 
જોડા�ુ,ં િમલન કર�ુ ં અથવા મગ્ન થ�ુ.ં  યોગનો િવપર�ત શબ્દ છે િવયોગ.  
િવયોગ એટલે �ટા પડ�ુ.ં  આ સદંભ� પણ યોગનો અથર્ થાય છે જોડા�ુ,ં 
સબંધંમા ંઆવ�ુ.ં  �યોિતષ શા�મા ંપણ િવષયોગ, અમીયોગ, ચાડંાલયોગ, 
�વા શબ્દોનો પ્રયોગ બે ગ્રહોના એકબી� સાથેના સબંધંના સદંભર્મા ંકરવામા ં
આવે છે. તો આપણી આ યોગિવદ્યામા ંકો�ુ ંકોની સાથે િમલન થાય છે?  આ 
િમલન છે આપણી ચેતના�ુ ંપરમચેતના સાથે�ુ ં િમલન.  આપણા ભારતીય 
શા�ો  �વા ંક�  વેદો, ઉપિનષદો, ગીતા વગેરમા ંયોગની અનેક પ�રભાષાઓ 
આપવામા ંઆવી છે.  આ પ�રભાષાઓના અધ્યયનથી પણ એ વાત સ્પષ્ટ 
થઈ જશે ક�  યોગ એ કોઈ શાર��રક �ક્રયા માત્ર નથી પરં� ુ તે �ખુ્ય �પે 
માનિસક  તેમજ બૌ�દ્ધક �ક્રયા છે. આવો, આપણે  ક�ટલીક પ�રભાષાઓ પર 
�ૃ�ષ્ટપા� ્કર�એ.  
 
    યોગ શા�ના િપતામહ  મહિષ�  પાતાજંલી 

પોતાના ‘योगसुत्र’ નામના ગ્રથંમા ં યોગની 
પ�રભાષા આપતા કહ� છે- ‘योगः �च� व�ृ� 
�नरोधः।’ અથા�્ર્ મનની ચચંળ �િૃ�ઓ�ુ ં
િનયમન કર�ુ ંતે યોગ છે.  

    મહિષ� વિશષ્ઠ�  પોતાના ‘योग व�शष्ठ’ નામક 
ગ્રથંમા ંયોગનો અથર્ આ પ્રમાણે બતાવ્યો છે.  
‘मनः प्रसमनोपायः योगः इ�त अ�बधीयत’े અથાર્� ્યોગ એ મનને 
પ્રસ� તેમજ પ્રશાતં કરવાની િવિધ છે.  

 કઠોપિનષદમા ંયોગનો અથર્ બતાવ્યો છે ક� ... 



 ‘ताम योगम ्इ�त मन्यते िस्थरांइिन्द्रया धारणाम’् અથાર્� ્યોગ એક 
એવી િવદ્યા છે ક� �ના દ્વારા સાધક પોતાની ઈ�ન્દ્રયોને �સ્થર કર� છે 
અને તેને પોતાના વશમા ંકર� લે છે.  
 

 યોગ િવશે શ્રીમ�્  ભગવ�્ ગીતામા ંપણ અનેક  
પ�રભાષાઓ આપવામા ંઆવી છે �વી ક� ... 
‘योगः कमर्सु कौशलम’् અથાર્� ્િનષ્કામ ભાવથી 
કમર્ કરવાની �ુશળતા જ યોગ છે.    
‘समत्वम ् योगः उच्चते’ અથાર્� ્ દર�ક પ્રત્યે 
તેમજ પ�ર�સ્થિતમા ં સમભાવ ધારણ કરવો તે 
યોગ છે.  
‘योगः भवती दःुख �नवारक’ અથાર્� ્યોગ �ુઃખ િનવારવાની સાધના 
છે.  

 હ�મચદં્રાચાયર્ના મત અ�સુાર “सवर् �चतंा प�रत्यागो �निश्चन्तो योग: 
उच्चत”े અથાર્ત સવર્ �ચ�તાઓને ત્ય� િવચાર ર�હત બન�ુ ંએ યોગ 
છે.  

 ‘योगस्तु दशर्नाय न त ुप्रदशर्नाय’ અથાર્� ્યોગ આત્મદશર્ન માટ� છે, 

પ્રદશર્ન માટ� નહ�. 

 ‘संयोगो योगो इत्यकु्तो जीवात्म परमात्मानोः’ અથાર્� ્�વાત્મા અને 

પરમાત્માના સયંોગને યોગ કહ�વામા ંઆવે છે.  
 ‘योगो मनसः समा�ध’ અથાર્� ્મનની સમાધી�પ અવસ્થા જ પરમ 

યોગ છે. 
    યોગની ઉપરોકત પ�રભાષાઓમા ં આપે જો�ુ ં હશે ક� એક પણ 
પ�રભાષામા ંશર�રનો કયાયં ઉલ્લેખ કરવામા ંઆવ્યો નથી.  વાસ્તવમા ંયોગ 
એ સ�ંણૂર્ સ્વસ્થ, �ખુમય, શાતં તેમજ �દવ્ય �વન ઘડતર માટ�નો મન અને 
��ુદ્ધથી કરવાનો અભ્યાસ ક� સાધના છે.  સાચા અથર્મા ં યોગ એ આપણી 
આત્માના પરમાત્મા સાથેના િમલનની,  તેની સાથે અનેક સબંધં જોડવાની, 
તેની સાથે વાતાર્લાપ કરવાની, સ્વય�ં ુ ં સશ�ક્તકરણ  તેમજ સપં�ીકરણ 



કરવાની િવિધ છે.  વ્ય�ક્તના સસં્કાર પ�રવતર્ન તેમજ ચ�રત્ર િનમાર્ણનો સચોટ 
ઉપાય આ યોગ િવદ્યામા ંસમાયેલો છે. 

સહજ રાજયોગનો  પ�રચય:-  

         વાસ્તવમા ં આપણો આ અિત પ્રાચીન યોગ સ્વય ં યોગે�ર  
પરમાત્માએ શીખવેલો છે, �નો ઉલ્લેખ રાજયોગ તર�ક�  કરવામા ંઆવ્યો છે.  
જ્ઞાન પર આધા�રત આ રાજયોગ એક સ�ંણૂર્  તેમજ સવા�ગી યોગ છે, �ના 
�ખુ્ય ચાર લક્ષ છે.  
(1) આત્મ�ચ�તન, આત્મદશર્ન દ્વારા આત્મા��ુિૂત કરવી.  
(2) પરમાત્મા સાથે અ�સુધંાન પ્રસ્થાિપત કર�  પરમાત્મા��ુિૂત કરવી. 
(3) ��ુુષ, પ્ર�ૃિત  તેમજ  પરમાત્મા દ્વારા ખેલાઈ રહ�લા આ િવ�નાટકની 

સ�ં ૂર્ણ સમજ ક�ળવી, િવ�દશર્ન દ્વારા િવ�ા��ુિૂત કરવી.  
(4) કાલચક્ર �પી આ િવ�નાટકના વતર્માન સમયના મહત્વને સમ�, 

સમયા��ુિૂત કરવી.  
 
     આગળ ઉપર આપણે જો�ુ ંક� યોગનો  અથર્ થાય છે જોડાણ, િમલન. 
�મ િવ�તુભારના ધન છેડા�ુ ંઋણ છેડા સાથે�ુ ંજોડાણ 
થતા ંિવ�તુ પ્રવાહ ઉત્પ� થાય છે. િપતા અને �તુ્ર�ુ ં
િમલન થતા સ્નેહ, પે્રમ અને સપંિ�ની પ્રા�પ્ત થાય છે.  
િવ�મા ંઆવા અનેક પ્રકારના  યોગો�ુ ંસ�ન હર હંમેશ 
થ� ુ ંજ રહ� છે ક� �ના દ્વારા આપણે કંઈક ને કંઈક પ્રા�પ્ત 
પણ અવશ્ય કર�એ છ�એ. પરં� ુમહત્વની બાબત એ 
છે ક� આ િવ�મા ં રચાતા અનેક યોગોમા ં સવર્શે્રષ્ઠ 
પ્રા�પ્ત કરાવવાવાળો યોગ કયો હોઈ શક� ? તેનો 
યથાથર્ ઉ�ર ‘આત્મા�ુ ંપરમાત્મા સાથે�ુ ંિમલન’ જ હોઈ શક�. આપણે સમ�એ 
છ�એ ક� જો સ્વયનંી ચેતના ક� આત્મા�ુ ંપરમશ�ક્ત, પરમચેતના, પરમાત્મા, 
ઈ�ર, અલ્લાહ, ક� ગોડ ફાધર સાથે અ�સુધંાન થઇ �ય તો સવર્શે્રષ્ઠ પ્રા�પ્ત 
થઇ શક�, 
આટલે આધ્યા�ત્મક જગતમા ંયોગનો અથર્ થાય છે આત્મા�ુ ંપરમાત્મા સાથે 
િમલન, જોડાણ અથવા સબંધં.  



         આ સબંધં ઉત્�ૃષ્ઠ, સવ��મ  પ્રા�પ્ત કરાવવા વાળો હોવાને કારણે તેને 
રાજયોગ કહ�વામા ંઆવે છે, � સવર્ યોગોનો રા� છે.  

 રાજયોગના ઉપરોક્ત અથર્ અ�સુાર તેનો સ્પષ્ટ પ�રચય આ પ્રમાણે 
આપી શકાય :  

• રાજયોગ એ મનની ચચંળ �િૃ�ઓ; અિનયિંત્રત ઇ�ન્દ્રયો;  િવષાક્ત 
તેમજ નકારાત્મક િવચારો પર િનયતં્રણ પ્રાપ્ત કર� મન અને ��ુદ્ધ�ુ ં
સ�ંલુન પ્રાપ્ત કરાવ� ુ ંએક મનો�ચ�કત્સા િવજ્ઞાન છે.  

• રાજયોગ એ સ્વયનેં ભૌિતક શર�રથી �ભ� આત્મા સમ� આત્મ�ચ�તન, 
આત્મદશર્ન દ્વારા આત્મા��ુતૂી કરવાની તેમજ સ્વયની આત્માનો  પરમ 
ચેતના સાથે  મન-��ુદ્ધ �પી તાર દ્વારા સબંધં જોડાવાની  સવર્શે્રષ્ઠ 
સાધના છે.  

• રાજયોગના  અભ્યાસના ફળ સ્વ�પે આપણને  �ખુ, શાિંત, પે્રમ, આનદં, 
પિવત્રતા, સ�્ �ણુ� અને શ�ક્તઓની પ્રા�પ્ત થાય છે.  

• રાજયોગ એ માનવ આત્મામા ંરહ�લા  કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર, 
ઈષાર્, દ્વષે, સ્વાથર્, �ણૃા  �વા મહાિવકારોને પરમાત્મા શ�ક્તથી દગ્ધ 
કર� તેના પર િવજય પ્રાપ્ત કરવાની િવિધ છે.  

• રાજયોગ એ સકારાત્મક અને રચનાત્મક િવચારો દ્વારા સકારાત્મક 
અ�ભગમ, સમજ, દ્ર�ષ્ટ તેમજ �િૃ� િવકિસત કરવા માટ�ની કળા  છે.  

• રાજયોગ એ સદાને માટ� �ખુી, સ�ંષુ્ટ, પ્રસ� અને પ્રાશાતં �વન 
�વવા માટ�ની શે્રષ્ઠ કળા છે. 

• રાજયોગ એ સ્વય�ંુ ંસશ�ક્તકરણ અને �દવ્યીકરણ કરવા માટ�ની ��ુઈ 
ચાવી છે,  

                 િવ� નાટકના ક�લ�ગુના �િતમ અને સત�ગુના આ�દ એવા 
સગંમ�ગુના વતર્માન સમયે પરમિપતા પરમાત્મા િશવ, બ્રહ્મા તન દ્વારા,   
સ્વયનંો પ�રચય તેમજ મ�ષુ્યાત્માને તેની પોતાની સાચી ઓળખ આપી આ 
સવ��મ રાજયોગની  િવદ્યા શીખવી રહ્યા છે. રાજયોગના અભ્યાસ દ્વારા 
મ�ષુ્યના સસં્કારો શે્રષ્ઠ અથવા �દવ્ય બને છે. રાજયોગ એ વતર્માન �વનના ં
કમ�મા ં શે્રષ્ઠતા બક્ષી, ઇ�ન્દ્રયો પર િવજય પ્રાપ્ત કરાવી કમ��ન્દ્રયોનો રા� 



બનાવે છે તથા િનકટ ભવીષ્યમા ંઆવનાર સત�ગુી, સતોપ્રધાન �ુિનયામા ં
દ�વી-દ�વતાપદની પ્રા�પ્ત કરાવે છે.  

 

રાજયોગ એક સવા�ગી યોગ :-  

(૧) જ્ઞાનયોગ :-  

 ઉપર વ�ણ�ત રાજયોગને જ્ઞાનયોગ પણ કહ� શકાય, કારણક� સમગ્ર 
રાજયોગ આધ્યા�ત્મક જ્ઞાનની  સમજ પર આધા�રત છે. આત્મજ્ઞાન વગર 
આત્મ�ચ�તન તેમજ આત્મા��ુિૂત સભંવ નથી. પરમાત્માના સત્ય પ�રચય 
વગર તેની સાથે�ુ ંયથાથર્ અ�સુધંાન સભંવ નથી. િવ� નાટક ના આ�દ-મધ્ય-
�તના જ્ઞાન વગર િવ�ા��ુિૂત સભંવ નથી. એટલે આધ્યા�ત્મક જ્ઞાન વગર 
રાજયોગના અભ્યાસમા ંિવશેષ અ��ુિૂત ન થઈ શક�. એટલે જ રાજયોગ એ 
જ્ઞાનયોગ પણ છે.   

(૨) ��ુદ્ધયોગ :- 

 રા�યયોગનો અભ્યાસ આત્માની  ��ુદ્ધ�પી ��ુમ શ�ક્તના માધ્યમ દ્વારા 
કરવાનો હોવાથી તેને ��ુદ્ધયોગ પણ કહ�વામા ંઆવે છે. આગળ ઉપર આપણે 
જો�ુ ંક� રાજયોગ એ કોઈ આસન, પ્રાણાયામ ક� શાર��રક �ગોથી કરવાની 
�ક્રયા માત્ર નથી, પરં� ુ મન અને ��ુદ્ધની એકાગ્રતા દ્વારા પરમાત્મા સાથે 
અ�સુધંાન સાધવાની સહજ િવિધ છે. માટ� તે �દુ્ધ�યોગ તર�ક� ઓળખાય છે. 
રાજયોગના અભ્યાસથી  ��ુદ્ધ િવવેક� અને �દવ્ય બને છે અને  �વનમા ં
સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે.  

(૩) ભ�ક્તયોગ :- 

 રાજયોગમા ંપરમાત્મા પ્રત્યેની સાચી લગની, પે્રમ, ગ�્ ગ�્ ભાવ અથવા 
શ્રદ્ધા�વૂર્કની ભ�ક્ત અને સમપર્ણભાવની જ આવશ્યકતા છે તેથી તેને 
ભ�ક્તયોગ પણ કહ�વામા ંઆવે છે. પરમાત્માની પે્રમ�ણૂર્ યાદ એ જ યથાથર્ 
ભ�ક્ત છે. મીરા ંઅને �રૂદાસનો �ૃષ્ણ પે્રમ, રાધા તેમજ ચૈતન્ય મહાપ્ર�નુી 
સમપર્ણમયતા એના ઉ�મ ઉદાહરણો છે. 



(૪) કમર્યોગ  

      રાજયોગનો અભ્યાસ કમર્ કરતા ંકરતા ંપરમાત્માને યાદ કરવાની િવિધ 
છે. ઘર �હૃસ્થમા ં રહ�, કમળ �ષુ્પ સમાન પિવત્ર �વન વ્યતીત કર�, 
પ્ર�િૃ�મા ં રહ�, ઈ�રની સ્�િૃતમા ં રહ� પોતાના �વનને કમ� દ્વારા શે્રષ્ઠ 
બનાવવાનો માગર્ છે. એટલે રાજયોગ એ સાચો કમર્યોગ પણ છે. કબીર સાહ�બ 
ઘર �હૃસ્થમા ં રહ�ને કમર્ કરતા ં કરતા ં  િનરાકાર રામની આરાધનામા ં
રચ્યાપચ્યા રહ�તા સાચા  કમર્યોગી હતા. 

(૫) સહજયોગ :-                                                                               

       રાજયોગ એ કોઈ હઠ�ક્રયા ક� અન્ય યૌ�ગક �ક્રયાઓની �મ �શુ્ક�લ નથી 
પરં� ુજ્ઞાનની સમજના આધાર� પરમાત્મા સાથે સહજ ર�તે પે્રમના સબંધંથી 
મન અને ��ુદ્ધથી  જોડવાની સહજ િવિધ છે.  

(૬) સનં્યાસયોગ :- 

   રાજયોગના અભ્યાસ દ્વારા, મ�ષુ્યના �વનમા ં�ુઃખ, અશાિંત ઉત્પ� 
કરનાર,  કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને અહંકાર �વા િવકારોથી આપણો સન્યાસ 
થાય છે.  અ�હયા ં ઈ�ર�ય જ્ઞાનના આધાર� આપણે પોતાના �વનના 
મહાશ�ઓુ એવા િવકારોનો સનં્યાસ કર�એ છ�એ સાસંા�રક  પ્ર�િૃ�ઓનો 
સનં્યાસ ક� કમર્નો સનં્યાસ નહ�. સસંારને �ુઃખમય બનાવનાર િવકારોનો ત્યાગ 
કર� આપણે આપણા ં�વનને યોગી અને પિવત્ર બનાવીએ છ�એ. એટલા માટ� 
રાજયોગને સનં્યાસયોગ પણ કહ�વામા ંઆવે છે.     

(૭) સમત્વયોગ :- 

   રાજયોગ દ્વારા મ�ષુ્ય �ખુ-�ુઃખ, રાગ-દ્વષે, જય-પરાજય, માન-
અપમાન, સ્�િુત-િન�દા, વગેર� દ્વદં્વ�કુ્ત પ�ર�સ્થિતઓમા ંપણ સમભાવ ધારણ 
કર� અિવનાશી �શુી-આનદંમા ંરહ� શક� છે તેમજ �ખુી, સફળ અને શે્રષ્ઠ �વન 
�વી શક� છે. રાજયોગની અભ્યાસી આત્મા િવ�ની સવર્ મ�ષુ્ય આત્માઓ 
પ્રિત, �પ, રંગ, નાત, �ત, ધમર્, ભાષા, �ચ-નીચ, વગેર�ના ભેદભાવથી પર 



થઇ, સમભાવની દ�ષ્ટ રાખી શક� છે. માટ� રાજયોગને સમત્વયોગ પણ કહ�વામા ં
આવે  છે.  

ગીતામા ંક�ુ ંછે 

    योगस्थः कुरु कमार्�ण सड़गं त्यक्त्वा धनंजय । 

    �सद्धय�सद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 

                                                    (अध्याय २, श्लोक -४८) 

 અથાર્� ્ હ� અ�ુ ર્ન ! યોગમા ં �સ્થર રહ�. આસ�ક્ત છોડ�, સફળતા ક� 
િનષ્ફળતામા ંસમાન ભાવ રાખી �ુ ંતારા ંકમર્ કર. મનનો આવો સમભાવ એ 
જ યોગ કહ�વાય છે. 

       िजतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समा�हतः । 

   शीतोष्णसुखदःुखेषु  तथा मानापमानयोः ॥ 

                                                  (अध्याय ६, श्लोक - ७) 

 અથાર્� ્�ણે પોતા�ુ ંમન �ત્�ુ ં છે તેને પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયા જ છે, 
કારણ ક� તે પરમ શાિંત પામ્યો છે. આવો મ�ષુ્ય ટાઢ તડકામા,ં �ખુ-�ુઃખમા ં
તેમ જ માન અપમાનમા ંએકસરખો અને �સ્થર રહ� છે.  

રાજયોગનો આધાર:-  

            તમે જ�ર સમ્મત થશો ક� કોઈ પણ સાથેના ઘિનષ્ઠ સબંધંનો તેમજ 
તેની �જગર� યાદનો આધાર છે.  

1. પ�રચય  2.  સબંધં  3.  સ્નેહ  4.  પ્રા�પ્ત   

            આપણે તેને જ યાદ કર� શક�એ છ�એ �નો આપણને પ�રચય છે. 
વગર પ�રચય યાદ સભંવ નથી. ફક્ત પ�રચય છે પરં� ુિવશેષ કોઈ સબંધં 
નથી તો પછ� તેની યાદ આપણને જવલ્લે જ આવે છે. પરં� ુપ�રચયની સાથે 
આપણે કોઈ લૌ�કક ક� અન્ય કોઈ સબંધંથી તેની  સાથે જોડાયેલા હોઈ�ુ ંતો 



તેની યાદ વ� ુઆવશે તેમજ સરળતાથી આવશે. બે વચ્ચેનો જો આપસી 
સબંધં  હા�દ�ક  સ્નેહ તેમજ ભાવના સપં� હશે તો તેની �જગર� યાદ વારંવાર 
સહજ ર�તે આવશે. અને જો પ�રચય, સબંધં, સ્નેહની સાથે સાથે તેની પાસેથી 
િનત્ય પ્રા�પ્ત થતી રહ�તી હશે તો તેની યાદ સતાવતી �જગર� યાદ હશે. મન 
તેનામા ંસહજ ખોવાઈ જશે.   

         માતા અને બાળકનો સબંધં, એક પે્રિમકાનો પોતાના પે્રમી સાથેનો 
સબંધં આના શે્રષ્ઠ ઉદાહરણો છે. �ુ ંએક બાળકને પોતાની માતાને યાદ કરવા 
ક�  કોઈ પે્રમીકાને પોતાના પે્રમીને યાદ કરવા માટ� કોઈ એકાતંમા ંબેસી, આસન 
ગ્રહણ કર�, પ્રાણાયમ કર�. મનને એકાગ્ર કરવાની કોઈ િવિધને અપનાવવાની 
જ�રત પડ� છે ખર�? ના � આ�ુ ંકાઇ કરવાની જ�ર પડતી નથી. કમર્ કરતા ં
કરતા ંપણ સહજ યાદ આવી �ય છે.  

       �ુ ંઆટલી સહજ ર�તે  ઈ�રની �જગર� યાદ આપણે કર� શક�એ છ�એ?   
મોટાભાગના લોકો માટ� આનો પ્રામા�ણક ઉ�ર ના મા ંજ હશે. અનેક િવિધ 
િવધાનો અપનાવવા છતા ં તેની યાદ એટલી સરળ ર�તે ટકતી નથી. આ�ુ ં
�ળૂ કારણ એજ છે ક� આપણા ંમાટ� ઈ�ર એક આસ્થા અને શ્રધ્ધાનો િવષય 
બનીને રહ� ગયો છે. ઉપરોક્ત ચાર �દુ્દાઓના સદંભર્મા ં  પરમાત્મા િવષે 
આપણે િવચાર��ુ ંતો ખ્યાલ આવશે ક� �ુ ંઆપણને પરમાત્માનો સ્પષ્ટ પ�રચય 
છે. પરમાત્મા કોણ છે? ક�વા છે? �ા છે? મારો તેની સાથે �ુ ંસબંધં છે? િવ� 
નાટકમા ંતેનો પાટર્  �ુ ંછે? �ારં� છે? ક�વી ર�તે છે?  આ બધા પ્ર�ોના ંસ્પષ્ટ 
ઉ�ર આપની પાસે તેની યાદ માટ� હોવા જ�ર� છે.  તેની સાથે ચો�સ 
પે્રમસપં� સબંધં પણ બાધેંલો હોવો જોઈએ. અને આ જો હશે તો અનેક 
પ્રા�પ્તઓ પણ તેની પાસેથી  થતી રહ�શે. � પરમાત્માની યાદ ને વ� ુસહજ, 
�ગર� તેમજ િનરંતર બનાવી દ�શે. એટલે આત્માના પરમાત્મા સાથેના યથાથર્ 
િમલન માટ� આત્માનો અને પારમાત્માનો સત્ય પ�રચય  હોવો જ�ર� છે, સાથે 
સાથે આ બેહદના િવ� નાટકમા ં�વાત્માઓ અને પરમાત્મા નો પાટર્  �ુ ં છે 
તેની સમાજ પણ જ�ર� છે. એટલે આધ્યા�ત્મક જ્ઞાન એ રાજયોગનો �ખુ્ય  
આધાર છે.     

 



રાજયોગની િવિધ તેમજ  રાજયોગના ક્રિમક સોપાનો :- 

            રાજયોગની સાધનામા ંસાધક કોણ? સાધ્ય કોણ? સાધના કઇ? 
અને સાધન ક�ુ?ં તે સમ� લે�ુ ંપણ જ�ર� છે. 

સાધક :  

           શર�રમા ં�સ્થત આત્મા � એક ચૈતેન્ય શ�ક્ત તેમજ જયોિત�બ��ુ સ્વ�પ-
ચમકતા  િસતારા સમાન છે તે રાજયોગનો સાથક છે. 

સાધ્ય :  

            સવર્ધમર્ની આત્માઓના પારલૌ�કક િપતા પરમાત્મા જયોિત�બ��ુ િશવ 
�ની સાથે આપણે અ�સુધંાન પ્રસ્થાિપત કરવા�ુ ંછે.  

સાધન :  

         (૧ )    પાચં કમ��ન્દ્રયો તેમજ પાચં જ્ઞાને�ન્દ્રયોથી સમ્પ� સ્�ળૂ શર�ર (૨) 
આત્માની ��ુમ ઇ�ન્દ્રયો-મન અને ��ુદ્ધ (3) આધ્યા�ત્મક જ્ઞાન  

સાધના : 

         (૧) મન અને ��ુદ્ધને શાતં, �સ્થર તેમજ એકાગ્રતા કર�, આ�ત્મક સ્�િૃતમા ં
�સ્થત થઈ,  પરમાત્મા િપતા સાથે આપણે સ્નેહ સપં� સબંધં જોડવાનો છે.  
માતા, િપતા, બ�ં,ુ સખા, સાજન એવા કોઈ પણ સબંધંથી તેની સાથે જોડાઈ 
તેને  યાદ કર� શક�એ છ�એ.   

(૨) �ુન્યવી આકષર્ણો તેમજ દ�હ અને દ�હના સબંધંોથી અનાસક્ત અથાર્ત 
સવર્થી ન્યારા તથા પ્ર�નુા પ્યારા બનવા�ુ ંછે. 

(૩) ત્યાગ, તપસ્યા, �ત�ખૂર્તા અને પ્ર� ુપ્રીત સહ�ત ઈ�રને સમિપ�ત 

થવા�ુ ંછે.  

 

 



રાજયોગના આભ્યાસ માટ� નીચેના ક્રિમક સોપાનો  અપનાવી 
શકાય. .  

(૧) શાર��રક અને માનિસક િશિથલીકરણ : 

           રાજયોગના અભ્યાસ માટ�� ુ ંપહ��ુ ંપગિથ�ુ ં છે શાર��રક તેમજ 
માનિસક િશિથ�લકરણ. સૌ પ્રથમ શર�રના દર�ક �ગોને સ�ંણૂર્ િશિથલ કરવા 
તેમજ સવર્ પ્રકારના શાર��રક થાકથી �કુ્ત કરવા.ં દ�ઘર્ �સન, પ્રાણાયામ ક� 
અન્ય કોઈ િશિથલીકરણની �ક્રયાનો અભ્યાસ  કર�, તણાવ, વ્યગ્રતાથી �કુ્ત 
થઈ માનિસક ર�તે સ્વસ્થ થ�ુ.ં   

(૨) મનને  સકં�ણર્ કર�ુ ં :- 

   શાર��રક અને માનિસક ર�તે 
સ�ંણૂર્ િશિથલ થયા બાદ મનને સકં�ણર્ 
કર�ુ ં એટલે ક� મનને અન્ય વ્યથર્ 
િવચારોથી સમેટ� લે�ુ.ં આપ�ુ ંમન આ 
ભૌિતક જગતમા ં કોઈ ને કોઈ વ્ય�ક્ત, 
વસ્�,ુ પદાથર્ , પ�ર�સ્થિત, યા �તૂકાળ 
ક� ભિવષ્યના િવચારોમા ંલાગે�ુ ંજ હોય 
છે અથાર્� ્અનેક સારા-નરસા ંિવચારોમા ં
સતત વ્યસ્ત હોય છે. રાજયોગના અભ્યાસ માટ� મનને આ બધી બાબતોથી 
સમેટ� લે�ુ ં�બૂ જ�ર� છે.   

(૩) મનની  એકાગ્રતા : 

 મનને સમેટ� લીધા બાદ  તેને  �સ્થર તેમજ  એકાગ્ર કર�ુ ંજ�ર� છે. આ 
એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરવા માટ� કોઈ એકાતં સ્થળે બેસીને દ�ઘર્ �સન ક� 
પ્રાણાયામની �ક્રયાને અપનાવવી. શ�આતમા ં ધ્યાનને  �ાસની �ક્રયા પર 
ક��ન્દ્રત કર� એકાગ્રતાને પ્રાપ્ત કર� શકાય છે.  આમા ં સમગ્ર ધ્યાનને  
�ાસો�ાસની �ક્રયા પર ક��ન્દ્રત કર� સા�ક્ષભાવે �દર જતા ં�ાસને તેમજ બહાર 
િનકળતા ઉ�ાસને જોયા કરવાનો છે. સાથે સાથે �દર બહાર પ્રવા�હત થતા ં



�ાસના પ્રવાહની સવેંદનાનો તેમજ �દર જતા ં�ાસની ઠંડકનો અને બહાર 
નીકળતા ઉ�ાસની ગરમાહટનો અ�ભુવ નાિસકાની �દરની દ�વાલ પર 
કરવાનો છે.   � સમયે આ અ�ભુવ થાય એટલે સમ� લો ક� તમા�ંુ મન 
એકાગ્ર થઈ ��ૂુ ંછે.  

(૪) �ત�ુર્ખી બન�ુ ં:- 

 એકાગ્રતાને િસધ્ધ કયાર્ બાદ ધ્યાનને �ાસ પરથી ઉઠાવી લઈ, �દર 
તરફ વાળ� મગજના ક�ન્દ્ર �બ��ુ પર �બરાજમાન સ્વયની �બ��ુ�પ આત્મા પર 
�રૂ� એકાગ્રતાથી �સ્થર કરવા�ુ ં છે.  એકાગ્ર થયેલા મનને �ત�રક ચેતના 
તરફ વાળવાની �ક્રયા એજ �ત�ુર્ખી બનવાની િવિધ છે.  

(૫) �તર-દશર્ન કર�ુ ં:- 

    �ત�ુર્ખી બનીને સ્વયનંી  આત્મા�ુ ંમાનસ દશર્ન કર� સ્વય�ં ુ ં�ચ�તન 
કરવા�ુ ંછે. “�ું સ્વય ંઆ શર�રને ચલાવનાર એક ચૈતન્ય શ�ક્ત આત્મા �ં...... 
મારા  સ્�ળૂ બાહ્ય શર�રથી �ું  �ભ� �ં..... અિત��ૂમ �યોિત�બ��ુ સ્વ�પ �ં......” 
આ પ્રકાર�  આત્મજ્ઞાનના િવિવધ પાસાના આધાર� િવસ્તારથી આત્મ�ચ�તન 
કરવા�ુ ંછે � આપણને દ�હ ભાન થી �કુ્ત કર� આત્માની સ્વસ્�િૃતમા ંતેમજ 
સ્વધમર્મા ં�સ્થત કર� દ�શે.  

          અ ર�તે પોતાની આ�ત્મક �સ્થિતમા ં �સ્થત થ�ુ ં તેમજ આ સાથે  
સ્વયમંા ંરહ�લી કમી-કમજોર�ઓ, નકારાત્મકતા, ખરાબ આદતો અને નેગટ�વ 
સસં્કારો�ુ ંઅન્વેષણ કર�, મહ��સુ કર� તેના સકારાત્મક પ�રવતર્ન માટ� િનધાર્ર 
કરવો.     

(૬) સ્વય�ં ુ ંસકારાત્મક પ�રવતર્ન કર�ુ ં:-  

     સ્વયનંા સકારાત્મક પ�રવતર્નનો િનધાર્ર કયાર્ બાદ એ પ�રવતર્ન માટ� 
સકારાત્મક સ્વ�ચૂનોનો, રચનાત્મક માનસ દશર્નનો તેમજ તેની સાથે �દયની  
ભાવનાઓને જોડાવાનો મનોવૈજ્ઞાિનક માગર્ અપનાવવો. આ િવિધ દ્વારા આપણે 
આપના અધર્ ��તૃ મનને પ્રભાિવત કર� તે�ુ ંસકારાત્મક પર�વતર્ન કરવા�ુ ં 
છે. ઈ�ર�ય જ્ઞાનને આધાર� આપણે આપણા ં સ્વધમર્મા ં �સ્થત થવા�ુ ં છે. 



આત્માના આ�દ અને અના�દ �ણુ�, �વા ક� �ખુ, શાિંત, આનદં, પે્રમ, શ�ક્ત, 
જ્ઞાન, વગેર�� ુ ંમનન �ચ�તન કર� તે�ુ ંસ્વ�પ બનવા માટ� પ્રયાસ કરવાનો છે.   

(૭) આત્મા��ુિૂત કરવી:-    

       આત્મસા� ્અથાર્� ્આત્માના 
સ્વ�પની, આત્માની શા�તતાની, 
આત્માના સ્વધમ�ની, આત્માની 
શ�ક્તઓની અ��ુિૂત કરવી. 
આત્માના આ�દ અને અના�દ �ણુ�, 
�વા ક� �ખુ, શાિંત, આનદં, પે્રમ, 
શ�ક્ત, જ્ઞાન, વગેર�� ુ ંમનન �ચ�તન 
કર� તે�ુ ંસ્વ�પ બનવા માટ� પ્રયાસ 
કરવાનો છે અને આપણા ં વ્યવહાર 
દ્વારા અન્યને પણ તેનો અ�ભુવ કરાવવાનો છે. . 

(૮) પરમાત્મા સાથે અ�સુધંાન કર� પરમાત્મા અ��ુિૂત  કરવી:- 

    દ�હભાન થી �કુ્ત થઈ, આત્માની સ્�િૃતમા ં �સ્થત થઈ આત્માના 
પરમિપતા પરમાત્મા િશવ,  � મહાજયોિત �બ��ુ સ્વ�પ છે પરમ ધામ િનવાસી 
છે તેની સાથે ��ુધ્ધથી અ�સુધંાન પ્રસ્થાિપત કર� પરમાત્મસાત કરવો.  
ગીતામા ં પણ ભગવાન કહ� છે ક� તારા મનને મારા �ચ�તનમા ં પરોવી દ� 
(મન્મનાભવ) તથા માર� ઉપાસના કર  (માધ્યા� ભવ). એમ કરવાથી �ુ ં
ન�� મને જ પામીશ, �ું તને આ વચન આ�ુ ંછે, કારણક� �ુ ંમને િપ્રય છે. 

 मन्मना भव मद् भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।  

 मामेवैष्य�स युक्त्वैवमात्मानं मत्परायण ॥ 

                       (अध्याय ९, श्लोक - ३४) 

 પરમાત્માના સ્પષ્ટ પ�રચયના  આધાર� પરમાત્મા � છે, �યા ંછે ત્યા ં
અને એ જ સ્વ�પે મન અને ��ુદ્ધથી યાદ કરવા અને તેમની સાથે િનરાકાર� 



�ુિનયામા,ં િનરાકાર� સ્વ�પે, �દય�વૂર્કની સાચી લગન, સમપર્ણમયતા અને  
સ્નેહથી  સ્વય�ં ુ ંજોડાણ કર�ુ,ં એજ રાજયોગ છે. 

 सवर्धमर्न्प�रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 

 अहं त्वां सवर्पापेभ्यो मो��यष्या�म मा शुचः ॥ 

                       (अध्याय १८, श्लोक - ६६) 

 બી� બધા ંબાહ્ય ધમ�ને છોડ�ને માત્ર માર� જ  શરણે આવ. �ું તને બધા ં
પાપોથી �કુ્ત કર�શ. અહ� ધમ�નો અથર્ વ્યથર્ કમર્કાડં, વ્યથર્ માન્યતાઓ, 
�ધશ્રધ્ધા અને ��ઢઓના સદંભર્મા ંછે.      

(૯) પરમાત્મા��ુિૂત તેમજ સ્વય�ંુ ંસશ�ક્તકરણ:-  

   પરમાત્મના  સાક્ષાત્કાર 
એટલે પરમાત્માના સવર્ �ણુ� 
અને શ�ક્તઓનો અ�ભુવ કરવો. 
પરમાત્મા, ઈ�ર, અલ્લાહ ક� 
ગોડ ફાધર એકજ છે � 
સવર્શ�ક્તઓ અને સવર્ �ણુ�ના 
ભડંાર છે. પરમાત્મા જ્ઞાનના 
સાગર, આનદંના સાગર, 
પિવત્રતાના સાગર, �ખુના 
સાગર છે. પરમાત્માના �ણુ� 
અને શ�ક્તઓને સ્વયમંા ંધારણ 
કરવી અને આ ર�તે સ્વય�ં ુ ં
પરમાત્મ શ�ક્તઓ અને �ણુોથી 
સશ�ક્તકરણ અને �દવ્યીકરણ 
કર�ુ ંએ જ સાચો રાજયોગ છે. 
આ અભ્યાસથી આત્મા િનમર્લ, 
પિવત્ર અને સતોપ્રધાન બનશે. 



રાજયોગના સ્તભંો :- 
    રાજયોગ�ુ ં�ખુ્ય લક્ષ છે મનના વ્યથર્ િવચારો, �ુષ્ટ �િૃ�ઓ અને 
ભાવો, નકારાત્મક અ�ભગમો અને વ્યવહાર�ુ ં  ��ુદ્ધકરણ કર�, સ્વય�ં ુ ં
સકારાત્મક પ�રવતર્ન કર�,  �ુઃખ, દદર્ , �ચ�તા, તનાવ, અશાિંત, િવઘ્નો વગેર�થી  
�કુ્ત થઈ  પિવત્રતા, �ખુ-શાિંત સપં� �વન �વ�ુ.ં આ લક્ષને િસધ્ધ કરવા  
રાજયોગના અભ્યાસ દરમ્યાન ક�ટલાકં િનયમો�ુ ં પાલન કર�ુ ં અત્યતં 
આવશ્યક છે. સયંમ અને િનયમ એ શે્રષ્ઠ �વનની શોભા છે  � નીચે �જુબ 
છે.        

(૧) બ્રહ્મચયર્  અથાર્� ્પિવત્ર �વન :- 

 આધ્યા�ત્મક �ૃ�ષ્ટએ  
બ્રહ્મચયર્ એટલે મન, વચન 
અને કમર્થી કામિવકાર સહ�ત 
અન્ય િવકારોથી  �ૂર રહ��ુ ં 
શ્રીમદ ભગવત ગીતામા ં 
સ્પષ્ટ પણે કહ�વા�ુ ંછે ક� કામ, 
ક્રોધ, લોભ, મોહ અને અહંકાર 
એ માનવ �તના મોટામા ં
મોટા �ુશ્મનો છે. તેમા ં પણ 
કામ ક્રોધ અને લોભને નકર્ના 
ધ્વાર કહ્યા છે. િવકારોથી ગ્રસ્ત 
વ્ય�ક્ત સ�ંણૂર્ દ�હભાનમા ંહોય 
છે. આવી વ્ય�ક્ત માટ� 
આત્મ�ચ�તન, આત્મદશર્ન કર� આત્મા��ુિૂત કરવી �બૂ જ �શુ્ક�લ છે. અને � 
વ્ય�ક્ત આ�ત્મક સ્�િૃતમા ં�સ્થત નથી થઈ શકતો  તેના માટ� પરમાત્મા સાથે 
અ�સુધંાન સ્થાિપત કર�ુ ંપણ �શુ્ક�લ છે. મન-�પી પાત્રમા ં િવકારો�ુ ંરમણ 
થ�ુ ંહોય તો ભલા મનમા ંપરમાત્માની સ્�િૃત ક�વી ર�તે રહ� શક�? રાજયોગ 
એ તો મનને પ્ર�મુા ંએકાગ્ર કરવાની િવિધ છે. એટલે મન અનેક કામનાઓ, 
વાસનાઓ, ઈચ્છાઓ, અપેક્ષાઓ, આકાકં્ષાઓથી �કુ્ત અને �દુ્ધ હો�ુ ંજોઇએ. 
�મ િસ�હણ�ુ ં �ૂધ સોનાના પાત્રમા ંજ ટક� શક� તે જ પ્રમાણે પરમાત્માના 
જ્ઞાનરત્નો, �ણુો અને શ�ક્તઓને ધારણ કરવા માટ� મન �દુ્ધ અને પિવત્ર હો�ુ ં
અત્યતં આવશ્યક છે. આ સસંારમા ં� વ્ય�ક્ત બ્રહ્મચયર્�ુ ંપાલન કર� છે, તેમના 



ચરણોમા ંસૌ�ુ ંમસ્તક નમે છે અને તેઓની ��ૂ પણ થતી જોવા મળે છે. 
રા�ઓ, રાજક�ય નેતાઓ અને ઉચ્ચ પદવીધાર� વ્ય�ક્તઓ પણ બ્રહ્મચયર્�ુ ં
પાલન કરનારાઓની આગળ મસ્તક નમાવે છે. �ુમાર�ઓની પણ પિવત્રતાને 
કારણે ��ૂ થાય છે. દ�વતાઓ શર�ર અને મનથી પિવત્ર હોય છે, તેથી તેમની 
જડ �િૂત�ઓની આ� પણ આરતી અને ��ૂ થાય છે.   

(૨) �દુ્ધ અ� :-  
 મ�ષુ્ય ��ુ ંભોજન કર� છે તેવો પ્રભાવ તેના મન પર અવશ્ય પડ�  છે.  
એટલે જ કહ�વા�ુ ં છે ક� “��ુ ં અ� તે�ુ ં મન” ; “�� ુ પાણી તેવી વાણી”  
રાજયોગની �ચી �સ્થિત માટ� તેમજ અ��ુિૂત માટ� ભોજનની સા�ત્વકતા અને 
મનની પિવત્રતા અત્યતં જ�ર� છે. ભોજન શાકાહાર�, સા�ંુ, તા�ુ,ં �દુ્ધ અને 
સ�ં�ુલત હો�ુ ંજોઇએ. તમો�ણુી, રજો�ણુી, માસંાહાર�, નશીલા તેમજ ઉ�ેજક 
પદાથ� ભોજનમા ં ન હોવા જોઇએ. ત�્ ઉપરાતં અ�ની પિવત્રતા તેમજ 
સા�ત્વકતા માટ� ભોજન બનાવનાર વ્ય�ક્તએ પરમાત્માની યાદમા ં ભોજન 
બનાવે�ુ ંહશે તો ઉ�મ રહ�શે. આ પ્રકાર� બનાવેલ ભોજન સ્વીકાર કરતા ંપહ�લા ં
પરમાત્માને ભાવ �વૂર્ક અપર્ણ કર�, તેનો આભાર માની,  પ્ર� ુપ્રસાદ સમ�ને 
ગ્રહણ કર��ુ ં તો માનિસક ��ુદ્ધની પ્રા�પ્ત થશે. રાજયોગી ખાવા માટ�  નથી 
�વતો પરં� ુ�વવા માટ� ખાય છે. દા�, તમા�ુ, બીડ�, �ટુકા, મ�દરા �વા 
વ્યસનો તેમજ �ંુગળ�, લસણ �વા ઉ�ેજક પદાથ�થી   રાજયોગીએ �ૂર રહ��ુ ં
જોઈએ.   

(૩) સત્સગં :- 
      સત્સગં એટલે સત્ય જ્ઞાનનો સગં, એક સત્યિપતા પરમાત્માનો સગં, 
સસં્કાર� તેમા ંઆધ્યા�ત્મક વ્ય�ક્તઓનો સગં. આપણે ત્યા ંકહ�વા�ુ ંછે ક� “�વો 
સગં તેવો રંગ”  પાપાચાર�, ભ્રષ્ટાચાર�, �ુરાચાર�ઓના સગંથી  તેમજ તે 
પ્રકારની પ્ર�િૃ�ઓથી રાજયોગીએ �ૂર રહ��ુ ંજોઈએ રાજયોગી માટ� સત્યનો 
સગં અત્યતં આવશ્યક છે. સત્ય જ્ઞાનના સાગર એવા પરમાત્માના ઈ�ર�ય 
જ્ઞાનનો સગં આત્માને તેના જન્મો-જન્મના ખરાબ સસં્કાર, �રુ� આદતો, 
નકારાત્મક અ�ભગમ, �ુદ�ષ્ટ-�િૃ�થી �કુ્ત કર�, આત્માને �દવ્ય �ણુ� અને 
શ�ક્તઓથી સપં� બનાવે છે. આત્માના ��ુદ્ધકરણની આ િવિધમા ંમન અને 
��ુદ્ધને ઈ�ર�ય જ્ઞાન-રત્નોનો અને પરમાત્માની સ્�િૃતનો િનરંતર સગં જ�ર�છે. 



એના માટ� પ્રિત�દન પરમાત્માએ આપેલા સત્ય જ્ઞાન�ુ ં શ્રવણ, વાચંન, �ચ�તન, 
મનન  અિત આવશ્યક છે. આજ સાચો સત્સગં  કહ� શકાય  

૪) �દવ્ય �ણુ�ની ધારણા:-  
           ઈ�ર�ય જ્ઞાન અને �દવ્ય�ણુ�નો પરસ્પર ગાઢ સબંધં છે. જ્ઞાન 
એ બીજ છે અને �દવ્ય �ણુ એ ફળ છે. ઈ�ર�ય જ્ઞાનની સ્પષ્ટ સમજથી તેમજ 
ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેના શે્રષ્ઠ સત્સગંથી થયેલ સ્વયનંા પ�રવતર્ન દ્વારા 
મ�ષુ્યના �વનમાથંી િવકારોનો ત્યાગ આપો આપ થઇ �ય છે. સાથે સાથે 
�ત�ખુર્તા, ગભંીરતા, નમ્રતા, િનમાર્ણતા, સહનશીલતા, મ�રુતા, 
હિષ�ત�ખુતા, સરલતા, ધૈયર્તા, શીતલતા, સતંોષ, ત્યાગ, ક્ષમા, ઉદારતા, સ્નેહ 
અને દયા �વા �દવ્ય �ણુ�નો િવકાસ સહજ ર�તે થાય છે. આથી મ�ષુ્ય�ુ ં
�વન કમળ �ષુ્પ સમાન પિવત્ર અને �દવ્ય�ણુ�ની �વુાસથી �ગુિંધત બને 
છે. તેના વ્યવહારમા ંસરળતા, �સુવંા�દતા અને સ્નેહભાવ પ્રત્યક્ષ થાય છે. 
�લુાબ�ુ ં�ષુ્પ �મ કાટંાઓ વચ્ચે રહ�ને પણ �શુ્� ૂપ્રસરાવે છે, એમ રાજયોગી 
સસંારના કલહ અને કલેષ �પી કાટંાઓ વચ્ચે રહ�ને પણ �દવ્ય�ણુ�ની સૌરભ 
ચાર�કોર પ્રસરાવે છે. આ ર�તે તે સ્વપસદં, પ્ર�પુસદં અને લોકપસદં બની 
�વનને ધન્ય બનાવે છે.    

           
 
        
 
 
 
 
 
                                                                                                             
 



           
         આ ઉપરાતં રાજયોગના િનયિમત અભ્યાસથી  આપણા રોજબરોજના 
�વનમા ંઉપયોગી તેમજ જ�ુર� િવશેષ અષ્ટશ�ક્તઓ નો િવકાસ થાય છે. 
�વનના સવા�ગી િવકાસ માટ� તેમજ એક સફળ �વન માટ� આ આઠ શ�ક્તઓ 
�બુજ મહત્વની છે. 
આ અષ્ટશ�ક્તઓ છે. 
1. સહનશ�ક્ત 2. 
સમાવાની શ�ક્ત 3. 
પરખ શ�ક્ત 4. 
િનણર્ય શ�ક્ત 5. 
સામનો કરવાની 
શ�ક્ત 6. સહયોગ 
શ�ક્ત 7. સકં�ણર્ 
શ�ક્ત 8. સમેટવાની 
શ�ક્ત. �વનમા ં આ 
શ�ક્તઓનો યોગ્ય 
સમયે યોગ્ય ઉપયોગ 
કરવામા ં આવે તો 
�વન સરળ તેમજ 
�ખુ શાિંતથી સપં� 
બની જશે.     
          આ ઉપરાતં રાજયોગ દ્વારા આપણા ંજન્મ જન્માતંરના િવકમ� પણ 
ભસ્મ થાય છે. રાજયોગ એ યોગા�ગ્ન છે જ્ઞાના�ગ્ન છે. � અ�ગ્નથી આપણે  
આપણા ંબધા કમાર્ બધંનોથી પણ �કુ્ત બનીએ છ�એ. શ્રીમદ ભગવત ગીતમા ં
પણ સ્પષ્ટ પણે જણાવા� ુછે ક�  
       
यथैधां�स स�मद्धोऽिग्नभर्स्मसात्कुरुतऽेजुर्न | 
�ानािग्न: सवर्कमार्�ण भस्मसात्कुरुत ेतथा  
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રાજયોગ દ્વારા અષ્ટાશ�ક્તઓની પ્રા�પ્ત::-- 
 



અથાર્ત હ� અ�ુ ર્ન �મ એક લાકડાના �ુકડાને અ�ગ્નમા ંનાખવાથી ભસ્મી�તૂ 
થઈ �ય છે તેજ પ્રમાણે આ જ્ઞાન �પી અ�ગ્નમા ં તારા બધા કમ� પણ 
ભસ્મી�તૂ થઈ જશે.   
 
           આ ર�તે રાજયોગ સ્વય ં ઈ�ર� શીખવેલો સ�ંણૂર્ યોગ છે. આ� 
િવ�મા ં�બુ જ ઓછ� સસં્થાઓ છે ક� � આ પ્રકારના સ�ંણૂર્, સવા�ગી તેમજ 
સહજ રાજયોગ�ુ ં પ્રિશક્ષણ કરતી હોય. આ સસં્થાઓ  પૈક� પ્ર�િપતા 
બ્રહ્મા�ુમાર� ઈ�ર�ય િવ� િવદ્યાલયનો આ પ્રકારના યોગ પ્રિશક્ષણમા ં
ઉલ્લેખનીય ફાળો છે.  જો તમાર� �વનમા ંસા�ુ ં�ખુ અને શાિંત જોઈતા હોય,  
�વનને આન�ંદત તેમજ �ગુિંધત બનાવ�ુ ં હોય, �વનની સાચી �દશાને 
પામવી હોય, તમારા સબંધોની �શુ્� ુમાણવી હોય, તમારા તન અને મનને 
સ્વસ્થ રાખ�ુ ંહોય, તમાર� આત્મા��ુિૂત તેમજ  પરમાત્મા��ુિૂત કરવી હોય 
તો આ િવ� િવદ્યાલયની �લુાકાત લેવા �વી ખર�. 


