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<text><body> 

<p> ત્રણ-ચાર દિવસ પછી શ્રી િેસાઈ (નિવતૃ ઉપન્યાયાધીશ) એ ભગવાિિે પછુયુું કે 
રમણગીતામાું કહ્યા મજુબ પ્રાણ કે જીવિપ્રવાહિે સષુમુ્ણાિામીમાું કેવી રીતે લઈ જવો, જેથી 
આપણે ચચજજમ ગ્રુંનથનુું ભેિિ કરી શકીએ? 

</p> 

<p> ભગવાિ : "હુું કોણ છું?" એવા અન્વેષણથી. યોગીનુું લક્ષ્ય કુુંમચલિી જગામીિે સષુમુ્ણા સઘુી 
ઉપર લઈ જવાનુું છે. જ્ઞાિીનુું એ લક્ષ્ય િ પણ હોય. છતાું બુંિે કુુંમચલિીિે ઊપર લઈ જઈિે 
ચચજજમગ્રુંનથભેિ સાઘે છે. કુુંમચલિી આત્માનુું કે આત્મા શક્તતનુું િામ છે. આપણે પોતાિી 
જાતિે શરીરમાું જ મયાાદિત માિીએ છીએ, તેથી એ શરીરિી અંિર છે, એમ કહીએ છીએ. 
વસ્તતુઃ એ અંિર-બહાર બધે છે, કારણ કે એ બીજુ ું કા ુંઈ િદહ પણ આત્મા કે આત્મશક્તત છે. 

</p> 

<p> િેસાઈ : િામી-મુંથિ શી રીતે થાય, જેથી કુુંમચલિી ઉપર સષુમુ્ણા સઘુી જઈ શકે? </p> 

<p> ભગવાિ : જો કે યોગીિે આ માટે પોતાિી પદ્ઘનતઓ જેવીકે, શ્વાસનિરોઘ, પ્રાણાયામ, મદુ્રાઓ 
વગેરે હોઈ શકે. પરુંત ુજ્ઞાિીિી  પદ્ધનત કેવળ આત્માનુુંસ ુંધાિ છે. આ પદ્ધનતથી જ્યારે મિિો 
આત્મામાું લય થાય છે, એિી શક્તત કે કુુંમચલિી આપમેમે ઊર્ધવાગાનમિી થાય છે. 

</p> 

<p> બીજે દિવસે આવેલા એક મલુાકાતીએ પ્રશ્ર્િ કયાા કે ગાયત્રીમાું પ્રયોજેલો "ધીમદહ" શબ્િિો શો 
અથા િથી સમજી શકયો. 

</p> 

<p> ભગવાિ : એિો અક્ષરાથા "અમે ઘ્યાિ કરીએ છીએ", એવો થાય છે. પણ ખરો અથા "અહું" િ ે
આત્મામાું પ્રનતષ્ઠિત કરવાિો છે. 

</p> 

<p> મલુાકાતી : હુ ું "તત"્ કે આત્માિો ખ્ચાલ બાુંઘી શકતો િથી. પછી મારે "અહમ"્ િે "તત"્ માું 
શી રીતે પ્રનતષ્ઠિત કરવો? 

</p> 

<p> ભગવાિે ગીતાિો શ્લોક કહ્યો ત્યાર પછી હ્વષીકેશાિુંિે માુંડકૂ્ય ઉપનિષિમાુંિો આદિ અિે અંત 
શબ્િોવાળો શ્લોક શોઘી કાઢયો. એિ ેસમજાવતાું ભગવાિે કહ્ુું : "જે આદિમાું અિે અંતમાું 
િથી, પણ મર્ધયમાું છે એ સત્ય હોઈ શકે િહી, આદિ અિે અંતમાું પણ હોય એ સત્ય છે." 

</p> 

<p> મો. શ્રી નિવાસ રાવે ભગવાિિે પછૂ્ુું - આપણે પોતાિી અંિર "હુું કોણ છું?" એમ શોઘીએ 
છીએ, એ શુું છે? 

</p> 

<p> ભગવાિ : એ અહુંકાર છે. ફકત એ જ એક છે જે નવચાર પણ કરે છે. આત્માિે નવચાર િથી. જે 
શોઘ કરે છે તે અહુંકાર છે અિે જે ‘હુું’ નવશે શોઘ કરાય છે, એ પણ અહુંકાર છે શોઘિા 
પદરણામે અહુંકાર િઠિ થાય છે, અિે ફકત આત્મા અક્સ્તત્વ ઘરાવતો જણાય છે.  

</p> 

<p> મેં ભગવાિિે પછુયુું : આજે સવારે હ્વષીકેશાિુંિે શ્લોક કહ્યો કે જયાું જયાું મિ જાય, ત્યાું ત્યાું 
સમાનઘ છે. એવુું શી રીતે બિી શકે? અમારુું મિ તો ગમે તેિી પાછળ જાય છે. એ સમાનઘ 
હોઈ શકે? 

</p> 

<p> ભગવાિે વઘમુાું ઉમેયુા કે પવલકુન્રિુા પદરસરમાું જે મુંદિર હશે એ દટપિુા હુમલાથી િઠટ થઈ 
ગયુું હોય એમ લાગે છે. વતામાિ મુંદિર પચાસ વષા પહલેાું બુંઘાયુું હત ુું પવલકુન્ર ુ અિ ે
મુંદિરિી ઉત્તર તરફિી િીવાલ વચ્ચે એમણે જુિી તોપિા અવશેષો જોયા હતા. એમ લાગે છે 
કે દટપ ુસલુતાિે પવલકુન્ર ુપાસે તોપ મકુીિે દકલ્લાજેવી મુંદિરિી ઉત્તરિી દિવાલ પર હુમલો 
કયો હશે, જેિી નિશાિી હજી પણ ત્યાું જોવા મળે છે. એવુું જણાય છે કે ભગવાિે આપેલી 

</p> 



માદહતી સરકારિે પહોંચામવામાું આવી હતી અિે તોપિે પ્રાચીિ અવશેષ તરીકે લઈ જવામાું 
આવી હતી. 

<p> રાત્રિ </p> 

<p> 11મીિી રાતે િશાાવાયેલી ભગવાિિી દફલ્મ જે લોકો જોઈ શકયા િ હતા એમિે માટે આજે 
સાુંજે 6-30 વાગ્યે ફરીથી ભોજિગહૃમાું િેખામવામાું આવી. અમારા ત્યાું જતાું પહલેાું ભગવાિે 
કહ્ુું કે યોગાિુંિ અિે િોયે િામિી અમેદરકિ મદહલાિા ગરુુ શતુલે એમિી દફલ્મ લીઘી હતી, 
જેિે હોલીવમુમાું ગ્રાન્ટ મફે જોઈિે આશ્રમિે લખ્યુું હશે. 

</p> 

<p> 16-12-45 </p> 

<p> આજિા  “સન્મે ટાઈમ્સ” નસલોિિા વી. એફ. ગણુરત્િિો લેખ “ઈિ સાયલન્ટ એમોરેશિ ઑફ 
શ્રી મહનષિ” પ્રગટ થયો છે. મેં એિા પર િજર ફેરવી. ભગવાિે કહ્ુું કે મૉ.સૈયિે એ વાુંચ્યો છે, 
અિે એમિે એ િીરસ લાગ્યો છે. ત્યારે મેં કહ્ુું કે એિે મેં હસ્તપ્રતિા રૂપમાું ગઈ વખતિી 
જયુંનત પ્રસુંગે અગાઉ વાુંચ્યો હતો. એમાું ભગવાિિા ઉપિેશો સુંકે્ષપમાું આપયાું છે, પણ 
આપણા માટે કુંઈ િવુું િથી. 

</p> 

<p> 19-12-45 </p> 

<p> એક મદહલાએ બીજી મદહલાિો પદરચય આપતાું ભગવાિિે કહ્ુું : “સબુ્બ ુઆવયાું છે.” પહલેાું 
તો તેઓ એિે ઓળખી શકયા િહીં, પણ પદરચય આપતાું જ બોલ્યા : “એ સબુ્બકુુિી છે કે?” 
અિે એમિે નતરુચ્યલુીિા ચેલ્લમ ભટ્ટારિાું િાિાું બહિે તરીકે ઓળખ્યાું. ભગવાિ એમિી 
સાથે બચપણમાું રમ્યાું હતાું. એમણે કહ્ુું, આમિાું કાકી મિે પોતાિાું ઘેર લઈ જતાું અિે વહાલ 
કરતાું. મેં પછુ્ુું : “તેઓ હાલમાું કયાું છે?” ભગવાિિે કહ્ુું : તેઓ ઘણા વખત પહલેાું ગજુરી 
ગયાું. એમિા પનતએ ફરીવાર લગ્િ કયાાં હતાું અિ ેકેટલાુંક સુંતાિ થયાું હતાું.” 

</p> 

<p> મૉ. સૈયિ વદૃ્ઘ થયા છે. અિે કેટલીક ચબમારીઓિ ેલીઘે પવાતિી પ્રિચક્ષણા એમિે માટે મશુ્કેલ 
બિી છે, છતાું ભગવાિ એિાું ગણુગાિ કરે છે તેથી મદહિા પહલેાું તેઓ પોતાિાું પત્િી સાથે 
ભગવાિિી પરવાિગી લઈ પ્રિચક્ષણા નિનવિઘ્િે કરી આવયા હતા. આજે તેઓએ ફરીથી એ માટે 
ભગવાિિી પરવાિગી લીઘી ભગવાિ કહ ે છે કે બે વાર પ્રિચક્ષણા કરિારિે પવાત વઘ ુ
પ્રિચક્ષણા માટે આકષે છે. મિે એ સાચુું લાગે છે અિે હવે મૉ. સૈયિ પણ એ અનભુવી રહ્યાું છે. 

</p> 

<p> મારા બે પતુ્રો, એમિી પત્િી અિે બાળકો તેમજ બીજાું િસ સુંબુંઘીઓ આજે રાત્રે આવયાું ત્યારે 
ભગવાિે એમિા કુશળ સમાચાર પછુ્ાું, અિે રહવેા વગેરેિી સગવમ નવષે પછૂ્ ૂું. ભગવાિ 
િરેક આવિારિી સનુવધાિો ખ્યાલ રાખે છે. કોઈ એમિા ચરણો સાથે પે્રમથી કેમ િ બુંધાય? 

</p> 

<p> અપરાહણ </p> 

<p> શ્રી. શમાા મોનતયાિે લીઘે ફતત ત્રણ ફૂટ દૂર બેિેલા મિે ઓળખી શક્યા િહી. મેં શલ્ય 
ચચદકત્સાિી સલાહ આપી, ત્યારે એમણે કહ્ુું કે બીજાું ઔષધોથી અત્યાર સઘુી રોકી શક્યા છે 
અિે ભનવઠયમાું પણ એિે રોકી શકાશે તો તેઓ ઑપરેશિ કરાવશે િહીં. ત્યારે મેં એમિે કહ્ુું 
કે એ બઘુું તો બાકીિી જજિંિગી પર નિભાર કરે છે. ત્યાર પછી જ્યોનતષ અિે કુુંમલીિી વાત 
ચાલતાું મેં ભગવાિિો એ નવશે અચભપ્રાય પછુ્ો. ભગવાિે કહ્ુું : “એ સાચુું છે જો માણસ 

</p> 



કમાિા નસદ્ઘાુંતિે સ્વીકારતો હોય, તો એણે જ્યોનતષ અિે જન્મકુુંમલી પણ સ્વીકારવાું જોઈએ.” 
ત્યાર પછી શમાા, મૉ. સૈયિ, જી. સબુ્બા રાવ  અિે હુ ું જ્યોનતષિા નવજ્ઞાિ નવશે અિે આપણુું 
ભનવઠય જાણવાિો શો અથા છે વગેરે વાતો કરતા રહ્યા. ત્યારે શ્રી સબુ્બા રાવ બોલ્યા કે શાુંનત 
પજૂા વગેરે દ્વારા જન્મકુુંમળીમાું ભાખેલ ભનવઠયિે થોમેક અંશો બિલવાનુું શક્ય છે. શ્રી રાવ 
કહતેા ગયાું કે ભગવાિ જેવી નવભનુતિી પિરજ કે એમિી એક દ્રષ્ઠટ પણ આપણાું બઘાું 
પાપોિે બાળી િાુંખી શકે છે વગેરે. તે વખતે મેં કહ્ુું કે સત્સુંગિા સદ્ ગણુોિી પ્રસુંશા કરતા 
કેટલાક એવા લેખો મારા જાણવામાું પણ આવયા છે. મારે જાણવુું છે કે શુું આવા લેખોિે 
અનતશયોક્તત નવિાિા અિે સાચા માિવા જોઇએ? શ્રી રાવે કહ્ુું કે તે ખરેખર સાચા છે, પરુંત ુ
એમા શ્રદ્ધા હોવી જોઇએ. મે એમિે કહ્ુું કે જો એમજ હોય તો જેમણે સત્સુંગ નવશે લખણો 
લખ્યા છે તેઓએ પોતે કેમ સુંકેત િથી આપયો અિે શ્રી રાવ જેવા નવવેચકો િા આઘારે છોમ્ુું 
છે. આમ કેટલોક સમય અમે ઝઘમયા પણ તે િરમ્યાિ ભગવાિ િર વખતિી જેમ મૌિ રહ્યાું. 
પછીથી અમે પણ ચપૂ થઈ ગયાું. પહેંલા એકવાર મેં ભગવાિ સમક્ષ “દરયાચલટી ઈિ ફોટી 
વસીસ” િા પદરનશઠટમાું સત્સુંગ ઉપર પાુંચ પુંદકતઓ ઉપર સવાલ કરેલો ત્યારે એમણે એટલુું 
જ કહલે ુું – “મેં જેવાું હતાું  (સુંસ્કુતમાું) એવાું જ પદ્યિો અનવુાિ કયો છે. મિે પછુશો િહી.” 

<p> 31-1-46 સવાર </p> 

<p> મૉ. રાવે ભગવાિિા પગે તેલ માચલશ કરી રહ્યાિા અમઘો કલાક પછી ભગવાિિે કહ્ુું : "એમ 
લાગે છે કે એ માચલશ કરી રહ્યા છે. પણ હુું માણસિે જોવા માગુું છું, તો ત્યાું કોઈ િથી." 
લગભગ અચગયાર વાગે એક મલુાકાતીએ પછૂ્ુું : આજે સવારે ભગવાિિે મિે કહ્ુું હત ુું : 

"મનઠુય યથાથાિે જાણે િહીં, ત્યાું સઘુી એિે શાુંનત મળતી િથી.” એ યથાથા  શુું છે? 

</p> 

<p> ભગવાિ : જે સિા રહ ેએ યથાથા છે. એ શાુંનત છે. શાુંનત એનુું બીજુ ું િામ છે. </p> 

<p> મલુાકાતી : એ શાુંનત શી રીતે મળે? </p> 

<p> ભગવાિ : મેં કહ્ુું એમ જે છે એ શાુંનત છે. આપણે ફતત મૌિ રહવે ુું જરૂરી છે. શાુંનત આપણો 
સ્વભાવ છે. એમાું આપણે ખલેલ કરીએ છીએ, એ બુંઘ કરવી જોઈએ. શાુંનત આપણે િવેસરથી 
પેિા કરવાિી િથી. િાખલા તરીકે, ખુંમમાું અવકાશ છે, આપણે ઘણી બઘી વસ્તઓુ હટાવવી 
જોઈએ. એ રીતે, આપણે મિમાુંથી બઘો કચરો, બઘા નવચારો, દુર કરીએ તો શાુંનત પ્રગટ 
થશે. શાુંનતિો અવરોઘ દૂર થવો જોઈએ. શાુંનત યથાથા છે. 

</p> 

<p> 1-2-46 સવાર </p> 

<p> રેદમયોએ કોચીિિા મહારાજાિા મતૃ્યિુા સમાચાર આપયા. ભગવાિે કહ્ુું : “એમિી બીમારીિા 
સમાચાર એમણે વાુંચ્યા હતા. હવે તેઓ ગયા.” મેં કહ્ુું “એ વદૃ્ધ હતા.” ભગવાિે કહ્ુું, “હા. હવ ે
બીજો કોઈ વદૃ્ધ પરુુષ ગાિીએ આવશે. જે ગયા એ થોમા વષો પહલેાું ગાિીએ આવયા હતા. જો 
અપપમ ્ તુંબીરાન ્ જીવતા હોત. તો રાજા બન્યા હોત, ત્યાું ગાિીએ આવી શકે એવા ઘણા 
રાજકુમારો છે.” મેં કહ્ુું, “આ કોચીિિા રાજાઓ મખુ્યત્વે વદૃ્ધ જ િદહ પણ નવદ્વાિ અિે ધાનમિક 
પણ હોય છે.” ભગવાિે કહ્ુું, “હા.તેઓ સુંસ્કૃત જાણે છે. ત્રાવણકોરમાું હદરજિો માટે મુંદિરો 
ખલુ્લાું મકૂાયાું, ત્યારે કોચીિ એમાું અપવાિ હત ુું. એ િાનુું રાજ્ય છે. પદુુકોટા એિા કરતાું િાનુું 

</p> 



છે. દમન્મીગલુમાું એક દકલ્લો છે. એનુું મખુ્ય દ્વાર સરુચક્ષત રહતે ુું. અિે અમિે છોકરાુંઓિે અંિર 
િાખલ થવા િેતા િદહ. અમે એિી િીવાલિા છેમે પહોંચી એિી ઉપર ચમીિે દકલ્લામાું કુિી 
જતા અિે ઉમૈયાિ ચિટીશરોથી બચીિે િીકળી ગયો હતો, એ બાકોરામાુંથી બહાર િીકળી 
જતા. હવે અમિે એ યાિ આવતાું આશચ્યા થાય છે.” પછી ભગવાિે “રમણલીલા”માુંથી 
વધારે ભલુો શોધી. 

<p> આગળ વઘતાું ભગવાિે “આત્મનવદ્યા” િી રચિા શી રીતે થઈ, એ નવષે કહ્ુું : “આત્મનવદ્યા” 
સૌથી સરળ છે. એમ કહવેા માગતા મરુૂગિારે ગીત રચતાું પલ્લવી અિે અનપુલ્લવી રચ્યાું 
અિે આગળ િ વઘી શકવાથી એમણે ચરણો રચવા મિે નવિુંતી કરી. કુંઈક જાણવા માટે 
નવદ્યા જરૂરી છે. જો વસ્ત ુહાથમાું રહલેા આમળા કરતાું પણ વઘારે સ્પઠટ હોય, તો સરળ કે 
કિણ આત્મનવદ્યાિી શી જરૂર છે? મરુુગિાર કહવેા માગતા હતા કે હાથમાું રહલેા આમળાિા 
પ્રનસદ્ઘ િાખલામાું સ્પશાથી જાણવાિી શક્તતવાળો હાથ, ફળ, જોઈ શકે એવી આંખ, ફળિે 
ઓળખિાર માણસ વગેરે જરૂરી િથી. િાખલા તરીકે ગાઢ નિદ્રા િરમ્યાિ આપણા નસવાય 
બીજા કશાનુું અક્સ્તત્વ િથી, જાગીિે આપણે સ્વીકારીએ છીએ કે ત્યારે આપણુું અક્સ્તત્વ હત ુું 
જાગીિે આપણે કહીએ છીએ : ‘હુું સખુ પવુાક સતૂો હતો અિે આપણામાુંથી કોઈપણ ત્યારે સતૂો 
અિે હાલ માું જાગતો એમ બે ‘હુું’ છે, એમ માિત ુું િથી. આમળા િે પ્રકાનશત કરવા અિેક 
સાઘિો જોઈએ, જે બઘાું આત્મા પર આઘાદરત કે આત્માથી પ્રગટ થયેલા છે; તો પછી એ 
આત્મા કેટલો સ્વુંયપ્રકાશ હોવો જોઈએ? આમ પહલેાું મેં ચરણનુું એક પદ્ય (કમી) રચ્યુું. પણ 
મરુુગિારિે ચારિી જરૂર હતી, તેથી મેં બીજાું ત્રણ રચ્યાું. છેવટે મિે યાિ આવયુું કે જેિા 
આઘારે આ ગીત રચાયુું છે, એ િુંિિાર િી કથામાું જેમ પોન્નામ્બમમિો ઉલ્લેખ છે, એમ આ 
ગીતમાું અન્નામલઈિો ઉલ્લેખ થવો જરૂરી છે. તેથી મેં પાુંચમી કમી પણ રચી. 

</p> 

<p> નશવિાસે તૈયાર કરી મોકલાવેલુું માચલશનુું તેલ ખલાસ થવા આવયુું હત ુું. આશ્રમિે તેલ 
બિાવવામાું મિિ કરવા માટે ભગવાિે તેલગુ ુ પસુ્તકનુું જે પાનુું ખોલ્યુું તેમાુંથી જ કપરૂ, 
તલુસીિાું પાિ વગેરે સામગ્રી શોઘી કાઢી ભગવાિે ખાસ િરકાર લઈિે નશવિાસિે એિી 
તેલિી શીશી પાછી મોકલાવા જણાવયુું અિે નશવિાસિે એમિી શીશી આપી િેવામાું આવી છે, 
એવુું જાણયાું પછી જ ભગવાિિે સુંતોષ થયો. 

</p> 

<p> બપોરે પછી ભગવાિ “અરૂણાચલ સ્થલપરુાણ” અિે “અરૂણાચલશતકમ”્ વાુંચતા હતા. એમાું 
અવવઈ દ્રારા પરીિી પતુ્રીઓિા લગ્િિી વાત ટુુંકમાું આપી છે. ભગવાિે એિી “નતરૂકોવલરુ 
સ્થલપરુાણ”માુંિી કથા સાથે તલુિા કરી, જે વધતે-ઓછે અંશે મળતી આવતી હતી. ભગવાિ ે
અમિે કહ્ુું કે પ્રનસદ્ધ િાિશે્વરી પરી મદુરા અિે નપરન્મલઈ આસપાસ રહતેા હતા અિે એમિી 
પ્રનસદ્ધદ્ધિી અિેખાઈથી ચેર, ચોલ અિે પાુંમય એ ત્રણ રાજાઓએ એમિે મારી િુંખાવયા હતા. 
જ્યારે આ બે પસુ્તકો પરીિે નસલાિિા રાજા ગણાવ ેછે. 

</p> 

<p> 29-3-46 અપરાહણ </p> 

<p> એક મલુાકાતીએ કેટલાક સવાલો તાનમલમાું લખીિે ભગવાિે આપયા. ભગવાિ કહ ે કે એિે 
જાણવુું છે કે મિિે નવષયાિુંિથી પાછું વાળી એિાથી ચદમયાતા નિજાિુંિ શી રીતે મગ્િ 

</p> 



બિાવવુું? 

<p> ભગવાિ : જે નવષયાિુંિ િથી એમાું મિિે નવલીિ કરવુું એ એક જ માગા છે. એમાું એકાગ્ર 
બિતાું નવષયોનુું આકષાણ આપ મેળે િઠટ થશે. 

</p> 

<p> મલુાકાતી : ક્યારે હુ ું એ આિુંિ અનભુવીશ? </p> 

<p> ભગવાિ : તમે િરરોજ નિદ્રામાું એ અનભુવો છો. ત્યાું નવષય િથી, છતાું પરમ આિુંિ છે. 
આપણે આિુંિ મેળવવાિો િથી. આપણે “તે” છીએ. આિુંિ આપણુું બીજુ ું િામ છે, આપણો 
સ્વભાવ છે. આપણે ફતત મિ જ્યારે જ્યારે નવષયો તરફ જાય, ત્યારે પાછું વાળી આત્મામાું 
ક્સ્થર કરવુું જોઈએ. 

</p> 

<p> ભગવાિ : આિુંિ મેળવવા માટે મરવુું જરૂરી િથી. મિોલય જ જરૂરી છે. મતુ્ય ુઆપણુું બીજુ ું 
િામ છે. કારણ કે િેહત્યાગ નસવાય મતુ્ય ુ શુું છે? અશરીર હોવુું આપણો સ્વભાવ છે. 
“યોગવાનસઠિ”માું આવતી ઈન્દ્ર અિે અહલ્યાિી કથા સ્પઠટ કરે છે. કે મિિો એક વસ્તમુાું 
લય, એિે બીજા બધાથી અપ્રભાનવત બિાવે છે. એક રાજાિી પત્િી અહલ્યા ઈન્ન િામિા 
લુંપટ માણસિા પે્રમમાું પમે છે, અિે વાત જાહરે કલુંકરૂપ બિતાું રાજાિે એિી જાણ થાય છે. 
રાજા અિેક રીતે ક્રુર સજાઓ કરે છે, પણ એ બુંિે પર એમિી કોઈ અસર જણાતી િથી. એનુું 
કારણ પછુતા, તેઓ કહ ેછે કે અમે બે એકબીજામાું લીિ થયેલાું છીએ, તેથી અમારા મિમાું 
બીજા કોઈ નવચારિે સ્થાિ િથી. લીિ બિેલા મિિી આવી શક્તત છે. 

</p> 

<p> બપોરે શ્રી બોઝે ભગવાિિે પૉલ િન્ટિિો પત્ર બતાવયો. જેમાું એ લખે છે કે પોતે અમેદરકા 
જઈ રહ્યા છે. ગયાું છ વષો િરમ્યાિ ભગવાિિાું િશાિિી ખબૂ ઈચ્છા હતી, પણ આશ્રમિા 
વલણિે કારણે એ શક્ય બન્યુું િથી. છતાું  હ્રિયિા ઊંમાણમાું ભગવાિિે તેઓ મળે છે, જ્યાું 
ભગવાિ હજુ છે. 

</p> 

<p> રાતે્ર મરુૂગિાર પ્રનસદ્ઘ તાનમલ પુંદમત રાઘવ આયુંગરનુું પસુ્તક લાવયા. એમાું પ્રમાણોથી 
સાચબત કયુાં છે કે તાનમલ સાદહત્યમાું પ્રનસદ્ઘ પરોપકારી પરી નપરાિમલઈ પાસે રહતેાું હતાું, 
નસલોિમાું િહીં, ભલે “નતરૂકોવલરુ પરુાણ” વગેરે ગ્રુંથો ગમે તે કહતેાું હોય. 

</p> 

<p> સવારે જે મલુાકાતીએ યોગ નવશે સવાલ કયો હતો. એણે એ સવાલ ફરીથી કયો. “સવારે 
ભગવાિે કહ્ુું એ બઘુું હુ ું સમજ્યો િથી. ઘ્યાિ િરમ્યાિ મિ ભટકવા લાગે ત્યારે મારે શુું કરવુું 
જોઈએ?” 

</p> 

<p> ભગવાિ : મિ ભટકવા માુંમે, ત્યારે એિે પાછું વાળીિે ઘ્યાિમાું જોમવુું જોઈએ. બીજો કોઈ 
માગા િથી. ભગવદ્ ગીતા (6.26) કહ ે છે કે જ્યારે જ્યારે અક્સ્થર મિ બહાર િીકળે, ત્યારે 
ત્યારે એનુું નિયુંત્રણ કરી આત્મામાું જોમાવુું જોઈએ. 

</p> 

<p> મલુાકાતી : તો પ્રાણાયામ િકામો છે? મારે એિો અભ્યાસ િ કરવો જોઈએ? </p> 

<p> ભગવાિ : પ્રાણાયામ પણ મિિરૂપ છે. મિિી એકાગ્રતા માટેિી નવનવઘ પદ્ઘનતઓમાુંિી એ 
એક છે, માટે એ હતેથુી એિો ઉપયોગ કરી શકાય પરુંત ુસાઘકે ત્યાું અટકી િ જવુું જોઈએ. 
પ્રાણાયામથી નિયુંનત્રત થયેલાું મિિે થતા કોઈપણ અનભુવથી સુંતઠુટ િ થઈ જતાું, એકાગ્ર 
બિેલાું મિિે, આત્મામાું નવલીિ િ થઈ જાય, ત્યાું સઘુી “હુું કોણ છું?” એ પ્રશ્નિા સમાઘાિિી 

</p> 



શોઘમાું જોમવુું જોઈએ. 
<p> મલુાકાતી : ઘ્યાિમાું ઈશ્ર્વરિાું રૂપો અિે મુંત્રોિો ઉપયોગ કરી શકાય? </p> 

<p> ભગવાિ : હા િક્કી એમ કરી શકાય. એ બઘાું મિિ કરી શકે, િહીં તો ઘમાગ્રુંથો એમિો 
ઉપિેશ શા માટે કરે? નવનવઘ પ્રકૃનતઓિે માફક આવે એવી નવનવઘ રીતો અજમાવવાિી સલાહ 
આપવામાું આવે છે. િરેકે સરળ લાગતી અિે પસુંિ પમતી રીત અપિાવવી જોઈએ.  

</p> 

<p> પછી ભગવાિે મૈસરૂિા સ્વગાસ્થ મહારાજા નવષે વાત કરતાું કહ્ુું કે તેઓ આવયા અિે કોઈ 
પ્રશ્ન પછુ્ા નવિા શાુંનતથી થોમી વાર બેસીિે ચાલ્યા ગયા. એમણે ફકત પોતાિા રાજકાયા માટે 
આશીવાાિ માગ્યા હતા. એ રીતે રાજેન્દ્રપ્રસાિ પણ રહ્યાું ત્યાું સઘુી શાુંત જ બેસતાું ત્યારે કે. 
એસ. શેષચગદર ઐયરે કહ્ુું : “એ વખતે હુ ું હાજર હતો. બજાજ બઘી વાતો કરતાું. તેઓએ 
રાજેન્દ્રપ્રસાિ માટે કહ્ુું હત ુું “રાજેન્દ્ર પ્રસાિે લાભિાયક વયવસાય છોમીિે િેશસેવાનુું કામ 
અપિાવયુું છે. આવા માણસિે િમ જેવો દુ:ખિ રોગ શા માટે થવો જોઈએ?” ત્યારે ભગવાિ 
થોમીવાર મૌિ રહ્યા પછી કહ્ુું હત ુું : “આ શરીર પોતે એક રોગ છે. તેથી રોગિે રોગ કહવેાય.” 
વાત આગળ ચલાવતા ભગવાિે આગળ કહ્ ુ: “સત્યમનૂતિ આવયા ત્યારે એ પણ મૌિ રહતેા. 
પણ શ્રી નિવાસ શાજિએ કેટલાક પ્રશ્ર્િો પછૂ્ા હતા. મેં જ્યારે સામે પ્રશ્ર્િો પછૂ્ા તો તેઓ 
જવાબ આપી િ શક્યા. તેઓ પોતાિા જ માગાિે અનસુરવા ઈચ્છતા હતા. એમિે અન્તમુાખ 
બિાવવા માગતો હતો. જયારે તેઓ મિે બહાર ખેંચવા માગતા હતાું.” 

 

</p> 

<p> બપોર પછી રમણિાસે કહ્ુું : ભગવાિ સ્કન્િાશ્રમ રહતેાું હતા, ત્યારે એકવાર હુ ું એકલો એમિી 
સાથે હતો. આશ્રમિાું પગનથયાું પર બેિો હતો એ વખતે એક માણસ એિા પદરવાર સાથ ે
પ્રવેશદ્ઘાર પાસે આવીિે અટકીિે ઊભો રહ્યો એણે મિે એિી પાસે બોલાવયો અિે કહ્ુું કે 
સ્વામીિાું અમે િશાિ કરી શકીએ કે િહીં એવુું એમિે પછૂો. મિે આશ્ર્ચયા થયુું અિે મેં પછૂ્ુું : 
“તમે પરવાિગી શા માટે માગો છો?” એણે કહ્ુું : “અમે અસ્પશૃ્ય (હદરજિ) છીએ.” હુું ભગવાિ 
પાસે જવા માુંમયો, પણ મિે લાગ્યુું કે આ બાબત ભગવાિિે પછુવાથી એમિે અન્યાય થશે. 
તેથી મેં એિે કહ્ુું : “ભગવાિ માટે વણાિો કોઈ અથા િથી. તમે જરૂર અંિર આવી શકો છો.” 
બધાએ આવીિે ભગવાિિે સાઠટાુંગ પ્રણામ કયાા અિે મિે બરાબર યાિ છે કે એ હદરજિિા 
પદરવાર તરફ ભગવાિે િસ નમનિટ સધુી કૃપાદ્રષ્ઠટ કરી હતી, જે ધિવાિો અિે મોટા 
માણસોિે દુલાભ છે.  

</p> 

<p> મલુાકાતી : મારે ફતત એટલુું જાણવુું છે કે િહીં, અિે મારા અહીં આવવાથી મિે મિિ મળશે 
કે િહીં? 

</p> 

<p> ભગવાિ : પહલેાું તમારે સત્સુંગ શુું છે એ અવશ્ય જાણવુું જોઈએ. એિો અથા છે સત ્કે સત્ય 
સાથે સુંગ કે સુંબુંઘ થવો. જેણે સત ્િે અનભુવથી જાણયુું છે, એ પણ સત ્ કહવેાય છે. સત ્ 
સાથે અથવા સત ્ જાણિાર સાથે આવો નિત્યસુંબુંઘ સૌ માટે અનિવાયા રીતે જરૂરી છે. 
શુંકરાચાયા પોતાિા એક શ્લોકમાું કહ ે છે કે ત્રણે લોકોમાું સરુચક્ષત પણે જન્મમરણરૂપ 
ભવસાગર તરી જવા માટે સત્સુંગ જેવી બીજી એકેય િાવ િથી. 

</p> 

<p> 17-7-46 </p> 



<p> આજે સવારે ભગવાિ કાિમાુંડુિી કૉલેજિા આચાયા શ્રી પાુંમેિા પત્ર નવશે વાત કરતા હતા. 
એમાું એમણે સ્મરચણકામાું વણાવયો છે. પ્રસુંગ આ પ્રમાણે છે : નવિાયિી સાુંજે પાુંમ ે
નતરુવન્નામલઈિા  મોટા મુંદિરમાું િશાિ કરવા ગયા હતા. ગભાગહૃમાું અરુણાચલિા ચલિંગિે 
જોતાું એમિી સાથે આવેલો નમત્ર “અરુણાચલ અરુણાચલ” એમ બોલ્યો. પણ પાુંમેિે ચલિંગિી 
જગાએ અિે ચોતરફ ફતત ભગવાિિો ચેહરો જ િેખાયો.                          

</p> 

<p> 18 - 7 - 46 </p> 

<p> આજે સવારે એસ.પી.ટાયલ િામિા મલુાકાતી સવાલ કયો. </p> 

<p> એસ.પી.ટાયલ : હુ ું લગભગ વીસ વષોથી સાઘિા કરુું છું, પણ મિે કુંઈ પ્રગનત જણાતી િથી. 
મારે શુું કરવુું જોઈએ? 

</p> 

<p> ભગવાિ : તમારી સાઘિા નવષે જાણયાું પછી હુ ું કુંઈ કહી શકુું. </p> 

<p> ભગવાિ : જ્યારે પણ મિ બદહિમખુ બિે ત્યારે એિે પાછું વાળી આત્મામાું ક્સ્થર કરવા નસવાય 
સફળતાિો બીજો કોઈ માગા િથી. મુંત્રજપ કે ઘ્યાિ કે એકાગ્રતા એવુું કુંઈ કરવુું આવશ્યક 
િથી, કારણ કે એ બઘાું આપણુું સાચુું સ્વરૂપ છે. આત્મા નસવાયિી બઘી વસ્તઓુિા નવચારોિો 
ત્યાગ જ જરૂરી છે. આત્માિો નવચાર િહીં, પણ અિાત્માિા નવચારોિો ત્યાગ ઘ્યાિ છે. બાહ્ય 
પિાથોિા નવચારો ત્યાગી, તમે તમારા મિિે બદહમુાખ બિતાું અટકાવો અિે એિે આત્મા 
તરફ વાળી, એમાું ક્સ્થર કરો, તો કેવળ આત્મા બાકી રહશેે. 

</p> 

<p> ટાયલ : આ નવચારો અિે ઈચ્છાઓિાું ખેંચાણિે જીતવા મારે શુું કરવુું જોઈએ. નવચારો પર 
નિયુંત્રણ મેળવવા મારે મારા જીવિનુું શી રીતે નિયમિ કરવુું જોઈએ.? 

</p> 

<p> ભગવાિ : જેમ જેમ તમે આત્મામાું વઘારે ક્સ્થરતા કેળવશો, તેમ તેમ બીજા નવચારો આપમેળે 
છટી જશે. મિ ફતત નવચારોિો સમહૂ છે, અિે હુ ું-નવચાર એ બઘાનુું મળૂ છે. આ "હુું" કોણ છે. 
અિે ક્યાુંથી પ્રગટ થાય છે. એ તમે જુઓ ત્યારે બઘા નવચારો આત્મામાું લીિ થઈ જાય છે. 
જીવિમાું નિયનમતતા, જેમ કે નિનિત સમયે ઉિવુું, સ્િાિ કરવુું, સ ુંઘ્યા, મુંત્ર જપ વગેરે દ્ઘારા 
જીવિનુું નિયમિ એવા લોકો માટે છે, જેઓ આત્માનુુંસ ુંઘાિ તરફ આકષાાતા િથી અથવા એ 
કરી શકતા િથી. પરુંત ુ આ પદ્ધનત પ્રમાણે અભ્યાસ કરિાર માટે બઘા નિયમો અિ ે
અનશુાસિો અિાવશ્યક છે. 

</p> 

<p> સવારે શ્રી રુંગિાથ ઐયરે ભગવાિિે કહ્ુું કે ગઈકાલિો કાયાક્રમ પરૂો થયા પછી વરસાિનુું 
સરસ ઝાપટુું પમ્ુું હત ુું. ભગવાિે કહ્ુું : “મિે યાિ છે કે હુ ું અહીં આવયો ત્યારે 1-9-1896િી 
રાતે્ર એવુું જ બન્યુું હત ુું. એ પહલેાું લાુંબા સમયથી વરસાિ થયો િ હતો પણ એ રાતે ખબુ 
વરસાિ થયો હતો. ત્યારે હુ ું મોટા મુંદિરિા આગળિા મુંમપમાું હતો. એ દિવસે સવારે મેં 
કોપીિ નસવાયિાું બઘાું વિોિો ત્યાગ કયો હતો. વરસાિ અિે િુંમો પવિ અસહ્ય લાગવાથી હુ ું 
િજીકિા મકાિિી ઓસરીમાું ચાલ્યો ગયો હતો. મઘરાતે ગલી તરફનુું બારણુું ખોલી કોઈ 
બહાર આવયુું, એટલુું હુ ું મ ુંદિરમાું િોમી ગયો હતો. ત્યાર પછી પણ થોમા દિવસ વરસાિ ચાલુું 
રહ્યો હતો.” 

</p> 

<p> ભગવાિિા સવારિા ભ્રમણ પછી ખુંમમાું એમિા નવષેિા લેખો સન્મે ટાઈમ્સમાુંથી, ફ્રી </p> 



ઇષ્ન્મયામાુંથી અિે (ગજુરાતીમાું) મુુંબઈ સમાચારમાુંથી વાુંચવામાું આવયા. બપોરે પછી 
િાગ્મ્માએ પોતાનુું તેલગુું કાવય “રમણ સ્વણા ઉત્સવ વૈભવમ”્ વાુંચ્યુું જયન્તી દિવસે અપાણ 
કરાયેલી “સ્મરચણકા” ભગવાિે આજે વાુંચી. એિે રેશમિા કાપમથી બાુંઘવમાું આવી હતી અિ ે
પહલે ુું અિે છેલ્લુું પાિ સોિેરી બિાવવામાું આવયુું હત ુું. આવી આવી એક દમલક્ષ પ્રત ખુંમિી 
લાયિેરીિે આપવામાું આવી હતી. સવાાનઘકારીએ આવીિે એ પ્રત તેમજ શાિીનુું “લાઈફ ઓફ 
ભગવાિ” જોયાું અિે એ ભગવાિ નસવાય કાઈિે િ આપવાિી સચુિા કરી. 

<p> સાુંજે શ્રી િેસાઈએ ગુંગાબેિ પટેલિા મુુંબઈ સમાચારમાું પ્રનસદ્ઘ થયેલો ગજુરાતી લેખિો 
અંગે્રજી અનવુાિ વાુંચી સુંભળાવયો, જેમાું લક્ષ્મી ગાયિો ઉલ્લેખ હતો. 

</p> 

<p> ભગવાિ : મેં ક્યારેય કહ્ુું િથી કે કીરઈપટ્ટી ગાય તરીકે જન્મ્યાું છે. </p> 

<p> મેં કહ્ુું : “મેં રાણીજીિે એવુું કહ્ુું. પણ તેઓ કહ ેછે કે ‘એવુું કહવેાય છે અિે ઘણાું પસુ્તકોમાું 
અિે નિબુંઘો માું લખાઈ ચકુ્ુું છે અિ ેભગવાિે તેિે િકાયુાં િથી. તો આપણે એિે સત્ય જ 
માિીએ.’  મેં કહ્ુું : “તેઓિો સવાલ એવી ઘારણા ઉપર છે કે એક વદૃ્ઘ િીએ બીજો જન્મ 
ગાયિા રૂપે લીઘો એવુું ભગવાિે કહ્ુું છે કે િદહ એિો જવાબ તેઓ ઈચ્છે છે.” એિા ઉપર 
ભગવાિે કહ્ુું કે એ સત્ય િથી કે મનઠુય તરીકેિો જન્મ આવશ્યકપણે શે્રઠિ છે. મનઠુય બિીિે 
જ મોક્ષ મળે, એ સાચુું િથી. પશ ુપણ મોક્ષ મેળવી શકે છે. 

</p> 

<p> વાત આગળ ચાલતાું ભગવાિે કહ્ુું કે લક્ષ્મી િાિી વાછરમી હતી ત્યારે પણ તેિો વયવહાર 
અસામાન્ય હતો. એ િરરોજ આવીિે પોતાનુું મસ્તક મારા પગે મકુતી. ગોશાળાિા ખાતમહુતૂા 
વખતે એ આિુંિમાું હતી અિે મિે તેમવા આવી હતી. એ રીતે ગહૃપ્રવેશ વેળાએ પણ એ મિ ે
લઈ ગઈ હતી. ઘણી રીતે અિે ઘણા પ્રસુંગોએ એ ખબૂ જ બદુ્ધદ્ઘપવૂાક વતાતી, તેથી એ 
અસાઘારણ ગાય હતી, એમ કોઈપણ અનમુાિ કરી શકે. 

</p> 

<p> રાત્રે ભોજિખુંમમાું શ્રીમતી તાલ્યારખાિિી સહાયતાથી શ્રી ફીરામજી િોરાબજીએ “િન્િિાર” 
દફલ્મ બતાવી. 

</p> 

<p> 3-9-46 અપહારણ </p> 

<p> િાગમ્માએ િરનસિંહ રાવનુું જ્યુંતીપ્રસુંગનુું પદ્ય વાુંચ્યુું. ભગવાિિા કહવેાથી મેં ‘સ્મરચણકા’ 
માુંથી કેટલાુંક લેખ વાુંચ્યા. રાત્રે મરાિી દફલ્મ “તકુારામ” ભગવાિિે બતાવવામાું આવી. 

</p> 

<p> ભગવાિ : આ પ્રશ્ન કોણ પછેુ છે? મિ કે તમે? </p> 

<p> મલુાકાતી : મિ. </p> 

<p> ભગવાિ : તમે જુઓ કે આ મિ શુું છે, તો એ નિિલ બિશે. </p> 

<p> મલુાકાતી : મિ શુું છે, એ શી રીતે જોવાય? </p> 

<p> ભગવાિ : તમે મિિે શુું માિો છો? </p> 

<p> મલુાકાતી : મારા ખ્યાલ પ્રમાણે મિ નવચાર છે. </p> 

<p> ભગવાિ : મિ નવચાર સમહૂ છે. પણ બઘા નવચારોનુું મળૂ હુ ું-નવચાર છે. તેથી જો તમે આ 
“હુું” કોણ છે, એ શોઘી કાઢો, તો મિ અદ્રશ્ય થશે. તમે એિે બહારિા પિાથોિો નવચાર કરશો, 
ત્યાું સધુી મિ રહશેે. જ્યારે તમે એિે બહારિા પિાથા તરફથી પાછું વાળી, એિે પોતાિા તરફ 

</p> 



કે “હુું” તરફ વાળશો, અથાાત ્અન્તમખુા બિાવશો તો એ િઠટ  થઈ જશે. 
<p> 25-10-46 </p> 

<p> ત્રણચાર દિવસથી શ્રી સબુ્બારાવ પોતાનુું તેલગુમુા ું લખેલુું “લાઈફ ઑફ ભગવાિ” ખુંમમાું 
વાુંચી સુંભળાવે છે.એમણે એમાું કેટલીક િવી નવગતો ઉમેરી છે. એક, ભગવાિ પવાત પર 
રહતેા હતા ત્યારે આવેલો િોચળયો સોિેરી રુંગિો હતો. િયિાએ પણ રાવિે કહ્ુું હત ુું કે સ્વયું 
અરુણાચલેશ્વર િોચળયા રૂપે ભગવાિિે જોવા આવયા હતા. બીજી, િયિા કહતેા કે જેમિો 
ગ્રુંનથભેિ થયો છે એવા ભગવાિ જેવા પરુૂષો પાસે કતૂરા ટકી શકતાું િથી, તેથી તેઓ 
કતૂરાઓિે હાુંકી કાઢતા. આ સુંબુંધમાું ભગવાિે કહ્ઃુ “હા,તેઓ બધાું કતૂરા ભગામી મકૂતા. પણ 
એમાું એક અપવાિ હતો. િીલા િામિી કતૂરી હુંમેશાું મારા ખોળામાું બેસતી. એ બીજાું કતૂરાિે 
પોતાિાું મા, બહિે, ભાઈઓિે પણ સ્કુંિાશ્રમિા પ્રવેશ દ્વારથી આગળ આવવા િેતી િહીં. 
િયિા કહતેા : “આ ભલૂથી કતૂરી તરીકે જન્મી છે.” રાવ ેિોંર્ધયુું છે કે િયિા કહતેા એ સાચુું 
પમત ુું. એમિા જીવિિી એક એવી ઘટિા એમણે આ સાચબત કરવા િોંધી છે. 

</p> 
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