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            આપણા શા�ો, િવ�ની �રુાતન સસં્�ૃિતઓ  
તેમજ  આજના જમાનાના શેક્સિપયર �વા સા�હત્યકાર 
તેમજ તત્વજ્ઞાનીના મત અ�સુાર  સમગ્ર 
િવ� એક બેહદ�ુ ં નાટક છે. �મા ં �યૂર્ 
મડંળનો આ �થૃ્વી ગ્રહ રંગમચં છે.  આ  
બેહદના નાટકમા ં આપણ ે સવર્ મ�ષુ્ય 
આત્માઓ એક્ટર છ�એ તેમજ  સવર્ 
ધમર્ની આત્માઓનો પરમિપતા પરમાત્મા  
ડાયર�ક્ટર છે. પ્રત્યેક આત્મા પોત-પોતાનો 
િનિ�ત થયેલો પાટર્ ભજવી રહ્યા છે. આ 
નાટક �તગર્ત અનેકાનેક ક્ષેત્રમા ંિવિવધ 
પ્ર�િૃ�ઓ ચાલ્યા કર� છે, અનેક  ઘટનાઓ 
ઘટતી રહ� છે તેમજ અનેક પ�રવતર્નો 
પણ થતા ંરહ� છે . �બૂજ �ચુા�ુ �પે ચાલતી આ બધી 
જ પ્ર�િૃ�ઓ તેમજ પ�રવતર્નો પરના િનયતં્રણ માટ� 
તેમજ તેના વ્યવ�સ્થત  સચંાલન માટ� ક�ટલાક  ચો�સ 
િસદ્ધાતંો  હોવા અત્યતં આવશ્યક છે. આ િવ�નાટક કોઈ 
અકસ્માત ક� �ધા�ુધં ન હોઈ શક�. ��ુુષ, પ્ર�ૃિત અને 
પરમાત્મા વચ્ચે ખલેાઈ રહ��ુ ંઆ નાટક અનેક શા�ત 
િસધ્ધાતંો પર ચાલી ર�ુ ં છે.  આ િસધ્ધાતંોમાનંો એક 
મહત્વ �ણૂર્ િસધ્ધાતં છે ‘િવ� નાટકના ચક્ર�ય 
પ�રવતર્નનો િસધ્ધાતં’ (Law of cyclic 
transformation of world Drama) �ને આજ�ુ ં
આ�િુનક િવજ્ઞાન પણ સમથર્ન આપે છે.   

             આ િસધ્ધાતં �જુબ આ અના�દ અિવનાશી 
િવ� નાટકમા ંઘટતી બધીજ ઘટનાઓ તેમજ પ�રવતર્નો 
ચક્ર�ય (Cyclic) છે.  આ િવ� નાટક એક ચકના 
સ્વ�પમા ંઅના�દ સમયથી ચાલ�ુ ંઆવ્�ુ ંછે અને અનતં 
કાળ �ધુી ચાલ�ુ ંરહ�શે. એમા ંથતા ંબધાજ પ�રવતર્નો 
એક �રધમ ના �પમા ંચાલ્યા કર� છે. સમય પોતે પણ 
એક ચક્રના �પમા ંચાલ્યા કર� છે. એટલે આપણ ે ત્યા ં
સમય માટ� કાળચક્ર શબ્દનો પ્રયાગ કરવામા ંઆવે છે. 
ભૌિતક િવજ્ઞાનની દ્ર�ષ્ટએ કોઈ પણ પદાથર્ની સાપેક્ષ 
ગિત �રુ�ખ હોઇ  શક� પરં� ુબધાજ પદાથ�ની િનરપેક્ષ 
ગિત તો ભ્રમણ (Rotation) ક� પ�રભ્રમણ 
(Revolution)ની જ હોય છે. િવજ્ઞાન કહ� છે ક� આ િવ�મા ં
કોઈ પણ પ�રવતર્નશીલ પ્ર�ક્રયા અના�દ સમયથી 

ચાલતી આવતી હોય અને તેને અનતંકાળ �ધુી 
ચાલવા�ુ ંહોય તો આ પ�રવતર્ન ચક્ર�ય હો�ુ ંજ�ર� છે. 

નહ� તો તે અનતં �ધુી ચાલી ના શક�. 

  િવ�ના પ્રખર તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ તેમજ 
વૈજ્ઞાિનકોએ િવ� �ગેના તેમના અભ્યાસ 
તેમજ દશર્ન બાદ સ્પષ્ટપણ ેદશાર્વ્�ુ ંછે ક� 
આ િવ�મા ં� કોઈ ઘટનાઓ ઘટ� રહ� છે, 
� કાઈં ચાલી ર�ુ ંછે, બની ર�ુ ંછે અથવા 
� કોઈ ભૌિતક તેમજ આિધભૌિતક 
પ્ર�ક્રયાઓ ચાલી રહ� છે તે બધી જ ચક્ર�ય 
છે અને દર�કને પોતાનો આગવો 
આવતર્નકાળ છે. ક�ટલાકં તત્ત્વ�ચ�તકોએ 
એમ પણ વાત કર� છે ક�, આ િવ�મા ંબ�ુ ં

જ કંપન અથવા �દોલનની �સ્થિતમા ંછે (Everything 
in the world is vibrating or oscillating). કંપન અથવા 
�દોલન એ ચક્ર�ય પ્ર�ક્રયા છે. આમા ં ક�ટલાકં 
ઉલ્લખેનીય ચક્રો  છે : �દવસ અને રાિત્ર�ુ ંચક્ર, �નો 
આવતર્ન કાળ ૨૪ કલાકનો છે; ૩૬૫ �દવસ�ુ ંઋ�ઓુ�ુ ં
ચક્ર (િશયાળો-ઉનાળો-ચોમા�ુ)ં; જન્મ-�તૃ્� ુ અને 
�નુ�ન્મ�ુ ંચક્ર; બીજમાથંી �કૃ્ષ અને �કૃ્ષમાથંી બીજ�ુ ં
અને  મરઘી માથંી ��ુ અને �ડા માથંી મરઘી�ુ ં  ચક્ર 
તેમજ સત�ગુ, તે્રતા�ગુ, દ્વાપર�ગુ, ક�ળ�ગુ�ુ ં ચક્ર.  
આવા ં તો અનેકાનેક ચક્રો વણર્વી શકાય. ઉપરોક્ત 
ચક્રોના સદંભર્મા ં �દવસ પહ�લો ક� રાત; પહ��ુ ં �કૃ્ષ ક� 
બીજ; પહ�લો જન્મ ક� પહ�� ુ�તૃ્�.ુ આનો ઉ�ર કોઈની 
પાસે નથી કારણક� આ ચક્રો અના�દ કાળથી ચાલતા ં
આવ્યા ંછે અને અનતં સમય �ધુી ચાલતા રહ�શે. આ 
�ુિનયા પોતે જ કારણ અને તેનાથી ઉત્પ� થતી અસર�ુ ં
એક ચક્ર છે. � ચક્ર�ુ ંઅનતં વખત �નુરાવતર્ન થઇ 
��ૂુ ં છે, તેમજ અનતં વખત �નુરાવતર્ન થ�ુ ં રહ�શે 
અથાર્� ્આ ��ૃષ્ટ �પી નાટક પોતે જ એક �હૃ�્ આવતર્ન 
કાળવા�ં ચક્ર છે �ના �તગર્ત નાના નાના આવતર્ન 
કાળવાળા  અનેકાનેક ચક્રો ચાલ્યા કર� છે અને તે�ુ ં
�નુરાવતર્ન થ�ુ ંરહ� છે.  

           ગ�ણતશા�મા ં�િૂમિત શાખાની બે રાશીઓ  
ર�ખાખડં અને વ�ુર્ળનો દાખલો લઇને િવચાર કર�એ તો 
સમ�શે ક� ર�ખાખડંને બ ેછેડા છે. જો એક છેડાને આ�દ 



ગણવામા ંઆવે તો બીજો છેડો �ત બને છે.  અથાર્� ્
�નો આ�દ છે તેનો �ત છે. પરં� ુ આપણ ે દોર�લા 
વ�ુર્ળને જોઇએ તો આપણ ેનહ� કહ� શક�એ ક� તેની 
શ�ુઆત �ા ં છે અને �ત �ા ં છે ? અથાર્� ્ચક્રના 
�પમા ંફરતી પ્ર�ક્રયા  અના�દ અનતં જ હોઈ શક�.  

         આ ઉપરાતં આ�િુનક િવજ્ઞાનના બ ે િસદ્ધાતંો“ 
ન્�ટુનનો ��ુત્વાકષર્ણનો િનયમ” (Newton’s Law of 
Gravitation) અને “આઇન્સ્ટાઇનનો સાપેક્ષવાદ” 
(Einstein Theory of Relativity) થી એ વાત હવે 
સા�બત થઇ �કૂ� છે ક� આ િવ�મા ંક�ુ ંજ �સ્થર નથી. 
બ�ુ ં જ ગિતશીલ છે અને આ બધી જ ગિતશીલ 
પ્ર�ક્રયાઓ ચ�ક્રય (Cyclic) છે. એક સમય એવો હતો ક�, 
ક�ટલાકં �ચ�તકો સમયને ર�ખીય માનતા હતા, પરં� ુ
ઉપરોક્ત િસધ્ધાતંોના આધાર� હવે એ વાત   સ્પષ્ટ થઇ 
�કૂ� છે ક� સમય પોતે ર�ખીય નથી પરં� ુ ચક્ર�ય છે 
(Time is not linear but it is Cyclic).   િવ�મા ંચાલતી 
બધીજ ભૌિતક તેમજ આિધભૌિતક �ક્રયાઓ સમયાધીન 
છે. જો સમય પોતે જ ચક્ર�ય હોય તો દર�ક �ક્રયા પણ 
ચ�ક્રય જ હોવી જોઇએ.             

           ફો�રયર નામનો એક મહાન ગ�ણતશા�ી થઇ 
ગયો, �ળૂ તો એ એક ખલાસી હતો. દ�રયામા ંઉછળતા ં
મો�ંમાથંી તેણે પે્રરણા લઇ એ િસધ્ધ ક�ુ� ક� �ુિનયામા ં
અસ્ત-વ્યસ્ત (Random) દ�ખાતી ક�ટલીક પ્રણાલીઓ 
તેમજ પ્ર�ક્રયાઓ �તે તો િવિવધ આવતર્નકાળ 
(Periodic Time) તેમજ કંપિવસ્તાર (Amplitude) 
ધરાવતી અનેક ચ�ક્રય પ્ર�ક્રયાઓ�ુ ં એક�કરણ 
(Conglomeration)  જ છે.  અથાર્� ્ �ુિનયામા ંઘટતા  
બધાજ �ળૂ�તૂ પ�રવતર્નો ચ�ક્રય છે. 
            આયર્ સસં્�ૃિત અને બૌદ્ધધમ�ઓ પણ 
સ્પષ્ટપણે માને છે ક� સમય માત્ર ચક્રની �મ વ�ુર્ળાકાર� 
ગિત કર� છે  અને આગળ વધે છે, પરં� ુએ નો એ સમય 
ફર�થી પાછો આવે છે. આ િવ� નાટકમા ંએ ના એ જ  
કાળખડંો�ુ ં �નુરાવતર્ન થાય છે. (History repeats by 
it self). ગીતામા ંપણ ક�ુ ંછે ક� 
मयाध्य�ेण प्रकृ�तः सयूत ेसचराचरम ्। 
हेतनुानेन कौन्तये जग�वर्प�रवतर्त े॥ 

                           (अध्याय -९, श्लोक - १०) 
 

 

             અથાર્� ્“હ� કૌન્તેય, માર� દ�ખર�ખ નીચ ેજડ અને 

ચેતન પ્ર�ૃિત પ�રવતર્ન પામે છે. આ કારણે જ ��ૃષ્ટની 

ઉત્પિ� અને િવનાશ�ુ ં ચક્ર સદાકાળ ફયાર્ કર� છે.”  

सवर्भतूा�न कौन्तये प्रकृ�त ंयािन्त मा�मकाम ्।  

कल्प�ये पनुस्ता�न कल्पादौ �वसजृ्याम्यहम ्॥ 

                                    (अध्याय ९, श्लोक - ७) 

  અથાર્� ્ હ� “કૌન્તેય, કલ્પને �તે બધા ં પ્રાણી 
માર� પ્ર�ૃિતમા ં પે્રવેશી સમાઈ �ય છે. અને પછ�ના 
કલ્પનો આરંભ થતા ં �ુ ં સૌ�ુ ં માર� શ�ક્તથી ફર�થી 
નવસ�ન ક�ંુ �.ં”  

            ગીતમા ં િવ� નાટકના એક �હૃદ ચક્રનો 
ઉલ્લખે કલ્પ તર�ક� કરવામા ંઆવ્યો છે. �ના બ ેભાગનો 
ઉલ્લખે બ્રહ્માના �દવસ અને બ્રહ્માની રાિત્ર તર�ક� અને 
તેના ચાર ભાગનો ઉલ્લખે સત�ગુ, તે્રતા�ગુ, દ્વાપર�ગુ 
અને ક�ળ�ગુ તર�ક� કરવામા ંઆવ્યો છે, આ �હૃદ ચક્ર   
અના�દ સમયથી ફર� ુ ંઆવ્�ુ ંછે અને અનતં �ધુી ફર� ુ ં
રહ�શે.  

           આધ્યાત્મ િવજ્ઞાન ક્ષેતે્ર સઘન ર�તે કાયર્રત 
બ્રહ્મા�ુમાર� િવ� િવદ્યાલય પણ, તેને કર�લા અધ્યયન 
તેમજ સશંોધનના આધાર�, સ્પષ્ટ પણે માને છે ક� આ 
િવ� નાટક અના�દ અિવનાશી છે. આ િવ�મા ં થતા ં
બધાજ પ�રવતર્નો ચક્ર�ય છે અને આ પ�રવતર્નો�ુ ં�બૂ� ૂ
�નુરાવતર્ન થાય છે. વતર્માન સમય આ ��ૃષ્ટચક્રનો 
ક�ળ�ગુના  �િતમ તેમજ સત�ગુના આ�દ વચ્ચનેા 
સગંમ�ગુનો છે.  આ સમયે  પરમાત્મા, તેણ ેજ આપેલા 
વચન અ�સુાર અવત�રત થઈ, �રુાણી કળ�ગુી 
�ુિનયા�ુ ં િવસ�ન કરાવી નવી સત�ગુી �ુિનયા�ુ ં
નવસ�ન જ્ઞાન તેમજ યોગની િશક્ષા દ્વારા કરાવી રહ્યા 
છે. િવ�ના ચ�ક્રય પ�રવતર્નના િનયમ અ�સુાર 
ન�કના ભિવષ્યમા ંઅમર �િૂમ ભારતમા ં સત�ગુનો 
સોનેર� �યૂ�દય થશે તે િનિ�ત છે.        

             ------- 000 -------  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


