
 



પ્રસ્તાવના:             
            અિનિ�તતા, અ�રુક્ષા, વ� ુ પડતી અકસ્માતો તેમજ રોગોની 

સભંાવના વચ્ચે �વતો આજનો માનવી અનેક પ્રકારના ડર (phobia) થી 

પીડાઈ રહ્યો છે. આમા ંપણ વ્ય�ક્તને સૌથી મોટો જો કોઈ ભય હોય તો તે છે 

�તૃ્�નુો ભય. આ ભય�ુ ં �ળૂ કારણ છે ક� 

આપણે મોટા ભાગે એ�ુ ં માનીએ છ�એ ક� 

�તૃ્�નુી સાથે જ મારો તેમજ મારા �વનનો 

�ત આવી જશે. આ માન્યતાના �ળૂમા ં

આપણી અજ્ઞાનતાથી િવશેષ કઈ નથી. 

આપણે એટલી હદ� ભૌિતકવાદ� બની ગયા 

છ�એ ક� આપણે આપણી સ્વયનંી ઓળખને જ �લૂી ગયા છ�એ અને એટલે જ 

આપણે આવા ભ્રમ ક� ગેરસમજના ભોગ બન્યા છ�એ.  

            આપણે હમેંશા આપણા શર�ર માટ� મા�ંુ શર�ર શબ્દ પ્રયોગ કર�એ 

છ�એ. પરં� ુઆ મા� ંશર�ર કહ�નાર �ુ ંકોણ?  �ુ ંઆ પ્ર�નો સ્પષ્ટ અને સચોટ 

ઉ�ર આપણી પાસે છે?  કદાચ શ્રીમ�્ ભગવત ગીતા ક� અન્ય ધમર્ �સુ્તકો 

વાચં્યા હોય તો કોઈ કહ�શે ક� �ુ ંએટલે શર�રથી �ભ� ચૈતન્ય શ�ક્ત આત્મા 

અને તે કદાચ એમ પણ  કહ�શે ક� આ આત્મા અજર, અમર, અિવનાશી છે, 

શા�ત તેમજ સનાતન છે. પરં� ુ �ુ ંઆટલી સમજ �તૃ્�નુા ડરને �ુર કરવા 

પયાર્પ્ત છે? સમગ્ર �તૃ્�નુી ઘટનાને સમજવા આત્મા િવષેના જ્ઞાનની અથાર્ત 

આધ્યા�ત્મક જ્ઞાનની સ�ંણૂર્ સમજ હોવી જ�ર� છે.  � વ્ય�ક્તને આધ્યા�ત્મક 

જ્ઞાનની સમાજ છે તે વ્ય�ક્ત આધ્યા�ત્મક ર�તે ��તૃ છે અને તેનો આધ્યા�ત્મક 

િવવેક �લેુલો હોય છે.  આવી વ્ય�ક્તને �તૃ્�નુો કોઈ જ ભય હોઈ ન શક�.  

�તૃ્�નુી સકંલ્પના ક� િવભાવનાને સ્પષ્ટ ર�તે સમજવા માટ� આપણે અધ્યાત્મ 

િવજ્ઞાનના એક મહત્વ�ણૂર્ ભાગ સમાન આત્મજ્ઞાનની ગહનતામા ંજ�ુ ંપડશે. 

આત્માના અ�સ્તત્વ િવષે, તેની શા�તતા ક� સનાતનતા િવષે, તેની ક�ટલીક 

લાક્ષ�ણકતાઓ િવષે ધમર્ગ્રથંોમા ંઘ�ુ ંબ�ુ ં લખવામા ંઆવ્�ુ ંછે  પરં� ુ તેના 



વૈજ્ઞાિનક અ�ભગમ તેમજ વૈજ્ઞાિનક પ્રમાણના અભાવને કારણે  આપણે આ 

બધી વાતોનો સહજ સ્વીકાર કર� શકતા નથી તેમજ  સમ� શકતા નથી.   

            પરં� ુ છેલ્લા ક�ટલાક દશકા દરમ્યાન િવ�ની ક�ટલીક અ�ગ્રમ 

�િુનવિસટ�ઓમા ં મનોિવજ્ઞાન (Psychology), પરામનોિવજ્ઞાન 

(Parapsychology), પારભૌિતક િવજ્ઞાન (Metaphysics) તેમજ 

મનો�ચ�કત્સા િવજ્ઞાન (Psychiatry) કે્ષતે્ર થયેલા સશંોધનોએ આત્મજ્ઞાનની 

ગહ�રાઈઓને વ� ુ સ્પષ્ટ કર�લી છે.  આ ઉપરાતં થીઓસોફ�કલ સોસાયટ�, 

બ્રહ્મા�ુમાર�ની ભ�ગની સસં્થા રાજયોગ એ��કુ�શન એન્ડ ર�સચર્ ફાઉન્ડ�શન, 

અમેર�કા �સ્થત મેટા સાયન્સ  ફાઉન્ડ�શન �વી ક�ટલીક સસં્થાઓએ કર�લા 

સશંોધનોએ અધ્યાત્મ િવજ્ઞાન (Spiritual Science)ના રહસ્યોને �બુ જ 

વૈજ્ઞાિનક ર�તે સ્પષ્ટ કયાર્ છે.  અત્યાર �ધુી ભૌિતકવાદ�  પા�ાત્ય સસં્�ૃિતમા ં

એમ માનવામા ં  આવ�ુ ં હ� ુ ં ક� “ Birth is an accident and death is 
certain” અથાર્� ્જન્મ એ અકસ્માત છે અને �તૃ્� ુિનિ�ત છે  પરં� ુ િવજ્ઞાન 

કે્ષતે્ર થયેલા આ સશંોધનએ તેઓને એ માનવા મજ�રૂ કયાર્ છે ક� જન્મ પછ� 

�મ  �તૃ્� ુિનિ�ત છે તેજ ર�તે �તૃ્� ુપછ� જન્મ પણ િનિ�ત છે. 

                 આ સશંોધનો દ્વારા ચેતના િવજ્ઞાન (Science of 
consciousness)ના, પરમાત્માની સત્ય સકંલ્પના (True Concept of 
God) િવષેના તેમજ િવ� નાટકના �ળૂ�તૂ િસધ્ધાતંો િવષેના � રહસ્યો સ્પષ્ટ 

થયેલા છે તેની સમજ ક�ળવવાથી કોઈપણ વ્ય�ક્ત �તૃ્�નુા ભયથી �કુ્ત થઈ 

શક� છે.  આવો આ રહસ્યોના �ખુ્ય �બ��ુઓ પર �ૃ�ષ્ટપાત કર�એ.  

 
આત્મદશર્ન:  
 પાચં જડ તત્વોના બનેલા આ ભૌિતક શર�રથી �ભ� �ુ ં એક અિત��ૂમ, 

પ્રકાશ �બ��ુ સ્વ�પ, ચૈતન્ય શ�ક્ત આત્મા �.ં મા�ંુ અ�સ્તત્વ તેમજ વ્ય�ક્તત્વ 

�જુ �બ��ુ�પ આત્મામા ંસમાયે�ુ ંછે.  



 આ શર�રમા ં �ુ ં આત્મા મગજના ક�ન્દ્ર�બ��ુ પર થેલેમસ, હાઇપોથેલેમસ 

તેમજ િપચ્�ટુર� ગ્રિંથની બા�ુમા ં �બરાજમાન થઈ સમગ્ર શર�ર�ુ ંસચંાલન 

ક�ંુ �.ં �ખો દ્વારા જોનાર�, કાનો દ્વારા સાભંળનાર�, �ખુ દ્વારા બોલનાર� 

�ુ ં��દ્રઓથી �ભ� ચૈતન્ય શ�ક્ત  આત્મા � ં

 �ુ ં આત્મા અજર, અમર, અિવનાશી �;ં શા�ત �;ં સનાતન �;ં અના�દ 

સમયથી મા� ંઅ�સ્તત્વ છે અને તે અનતં �ધુી જળવાઈ રહ�શે.  

 મન, ��ુદ્ધ અને મા�ંુ  વ્ય�ક્તત્વ �જુ આત્માની ત્રણ �ખુ્ય �ક્રયાત્મક               

શ�ક્તઓ અથવા ��ૂમ ઈન્દ્રીયો 

છે.  

 શર�ર �ણર્ થયે અથવા અન્ય 

કારણસર �બનઉપયોગી બને 

ત્યાર� �ુ ંઆત્મા તે શર�ર છોડ� 

દ� � ં � ઘટના માટ� �તૃ્� ુ

શબ્દ પ્રયોગ કરવામા ંઆવે છે. 

આ �તૃ્� ુમા�ંુ નહ� પરં� ુમારા 

શર�ર�ુ ંથાય છે.  

 શર�ર છોડયા બાદ �ુ ં

િનિ�ત�પે, િનધાર્�રત સમયે  

માતાના ગભર્મા ં િવકાસ પામી 

રહ�લા ં �ણૃમા ં પ્રવેશ ક�ંુ � ં

અને િનધાર્�રત સમયે �ણૂર્ 

િવકસીત બાળકના �પમા ંમાતાના ગભર્માથંી બહાર આ�ુ ં � ં�ના માટ� 

જન્મ શબ્દ પ્રયોગ  કરવામા ંઆવે છે.  આ મારા નવા શર�રમા ં નવા 

�વનની શ�આત છે.  

 �ુ ંઆત્મા શર�ર છોડયા પછ� પણ મારા  વ્ય�ક્તત્વના િવિવધ પાસા �વા ં

ક� સસં્કાર, સ્વભાવ, આદત, અ�ભગમ, �િૃ�, વગેર�ને �ળવી રા�ુ ં�,ં � મારા 



બી� નવા જન્મમા ંપણ મારા િવચાર, વાણી તેમજ વતર્ન દ્વારા  પ્રત્યક્ષ 

થતા રહ� છે.  

 આ ��ૃષ્ટ નાટકના ચક્રમા ં �ુ ં આત્મા અનેક  જન્મો લ� �.ં સત�ગુ 

તે્રતા�ગુના શ�આતના  જન્મોમા ં �ુ ં સતોપ્રધાન હો� �.ં  મધ્યમા ં

દ્વાપર�ગુના ક�ટલાકં જન્મો �ુ ંરજો�ણુમા ંપસાર ક�ંુ � ંઅને ચક્રના �િતમ 

કળ�ગુના જન્મોમા ં�ુ ંતમો�ણુી બ�ુ ં�.ં ��ૃષ્ટનાટકના કલ્પ�પી એક ચક્રમા ં

એક મ�ષુ્ય આત્મા ઓછામા ંઓછા એક થી માડં�ને વ�મુા ંવ� ુ84 જન્મો 

લે છે.  

 �ુ ંઆત્મા બીજ�પ �,ં મા�ંુ બીજ 

મ�ષુ્ય�ુ ંબીજ છે એટલે મારા 

બધા ંજ જન્મો મ�ષુ્યના �પમા ં

જ હોય છે.  પ�,ુ પક્ષી ક� અન્ય 

યોિનમા ં જ્ન્મ લેવાનો પ્ર� જ 

ઉપ�સ્થત થતો નથી.  આ 

િસદ્ધાતં પરામનોિવજ્ઞાનમા ં

થયેલા અનેક  પ્રયોગો  દ્વારા 

સા�બત થયેલો છે 

 મારા સવર્ જન્મો કમર્ના 

િસદ્ધાતંને આિધન છે. મારા 

કમ��ુ ંપ�રણામ �ખુ ક� �ુઃખના 

�પમા ંમાર� મ�ષુ્યના �પમા ંજ 

ભોગવવા�ુ ં છે. સ�ંણૂર્ �ખુનો 

અ�ભુવ �ુ ં મારા સતો�ણુી 

જન્મો દરમ્યાન ક�ંુ � ંઅને મારા તમો�ણુી  જન્મો દરમ્યાન મહ્દ �શે �ુ ં

�ુઃખનો અ�ભુવ ક�ંુ �.ં 



 �ધૃ્ધા અવસ્થાએ આપ�ુ ં�વન પ્રમાણમા ં િન�ષ્ક્રય, તેમજ નીરસ બની 

�ય છે. િવષેશ કાઇં કરવાની ક્ષમતા આપણામા ંરહ�તી નથી. તેવે સમયે  

�તૃ્� ુઆપણા માટ� આશીવાર્દ સમાન છે. �તૃ્� ુઆપણને એક ન�ુ ં�વન 

આપે છે ક� � ઉમગં, ઉત્સાહ તથા તાજગીથી પ�ર�ણૂર્ હોય છે.  
             �વનની સાથર્કતા તેમજ �વન સધં્યાને �ધુારવા માટ� �ટ�ુ ં
મહત્વ આત્મદશર્ન�ુ ં છે તેટ�ુ ંજ મહત્વ પરમાત્મદશર્ન�ુ ંછે. આવો આપણે 
પરમાત્મા દશર્નની સકંલ્પનાને સ્પષ્ટ �પે સમ�એ અને તેની સાથે સબંધં 
જોડ�એ અને �તૃ્�નુા ભયથી �કુ્ત બનીએ॰ 

પરમાત્મદશર્ન:  

          િવ�મા ંસદ�ઓથી ચચાર્તો જો કોઈ સૌથી વધાર� િવવાદાસ્પદ 
િવષય હોય તો તે છે પરમાત્માનો સત્ય પ�રચય છે. આ� પણ પરમાત્મા 
િવષે અનેકાનેક માન્યતાઓ, ધારણાઓ, િવચારધારાઓ, આસ્થાઓ પ્રવત� છે. 
તેમા ંપણ ક�ટ�લક તો ધ્યાન દોર� તેવી સાવજ િવરોધાભાસી છે.   

નાસ્તીક્વાદ-આસ્તીક્વાદ: આ� િવ�મા ં એવી અનેક વ્ય�ક્તઓ છે � 
પરમાત્માના અ�સ્તત્વનો જ સ્વીકારકરતી નથી.  બી� બા�ુ િવ�મા ંઆ� 
મોટાભાગે એવી વ્ય�ક્તઓ છે, �ને ઈ�રના અ�સ્તત્વમા ંશ્રદ્ધા છે. ભલે પછ� 
તેમને ઈ�રનો સત્ય પ�રચય ન પણ હોય. 

એકસ્વરવાદ-અનેક��રવાદ : ક�ટલાક એ�ુ ંસ્પષ્ટ પણે માને છે ક� જગતિનયતંા 
ઈ�ર એક જ હોઈ શક�, અનેક નહ�.  ક�ટલાક એવા પણ છે � ‘ઈ�ર અનેક 
હોઈ શક�’ એ�ુ ંમાને છે.  
અદ્વતૈવાદ-દ્વતૈવાદ : ક�ટલાક આત્મા એજ પરમાત્મા છે એ�ુ ંમાને છે. �યાર� 
ક�ટલાક એ�ુ ં માને છે ક� પરમાત્મા�ુ ં પોતા�ુ ં સ્વતતં્ર અ�સ્તત્વ છે તેથી 
�વાત્મા અને પરમાત્મા અલગ છે.  
અવતારવાદ-બીનઅવતારવાદ: ક�ટલાક એ�ુ ંમાને છે ક� પરમાત્મા અનેક 
અવતાર લે છે �યાર� ક�ટલાક પરમાત્મા અવતાર લે છે, તે�ુ ંસ્વીકાર કરતા 
જ  નથી. 



                  આ ઉપરાતં ક�ટલાક માને છે ક� પરમાત્મા સવર્વ્યાપી છે 
અને કણ-કણમા ં વ્યાપ્ત છે, જયાર� અન્ય એ�ુ ંમાને છે ક� પરમાત્મા કણ-
કણમા ંવ્યાપ્ત નથી પરં� ુપરમધામના િનવાસી છે॰ કોઈ પરમાત્માને નામ 
�પવાળા માને છે, તો કોઈ પરમાત્માને નામ �પથી ન્યારા માને છે. ક�ટલાકં 
સ્વયનેં પરમાત્માનો દાસ માને છે તો કોઈ સ્વયનેં “િશવોહ� ્(�ું િશવ �ં)” 
અથવા ‘અહ� ્બ્રહ્મા�સ્મ’ (�ું બ્રહ્મ �ં) કહ� પોતાને જ ભગવાન માને છે અને 
પોતાની ��ૂ કરાવે છે.  સાર �પમા ંજોઈએ તો આ� િવ�મા ંપરમાત્મા િવષે 
સ�ણુ સાકરથી લઇ િન�ુર્ણ િનરાકાર �ધુીની િવચારધારાઓ પ્રવત� છે.  
               ભલે ઈ�ર િવષે અનેકાઅનેક માન્યતાઓ પ્રવત� હોય, પરં� ુ
એક વાત િનિ�ત �પે સ્વીકારવી જ રહ� ક� �મ દ�શના સચંાલન માટ� પ્ર�ખુ 
અથવા વડાપ્રધાન હોવા જ�ર� છે. તેજ પ્રમાણે  આ જગત � એક બેહદ�ુ ં
નાટક છે, � અના�દ સમયથી સચોટ િસધ્ધાતંો પર �ચુા�ુ �પે ચાલ્યા કર� છે 
તેનો િનયામક હોવો અિનવાયર્ છે. એટલે જગતનો િનયતંા છે જ.  તેમા ંસશંય 
રાખવો યોગ્ય નથી. સવાલ ફક્ત તેને ઓળખવાનો અને તેનો સત્ય પ�રચય 
પ્રાપ્ત કરવાનો છે. તો આવો િવ�ના મહાન ધમ�ના સ્થાપકો પરમાત્મા િવષે 
�ુ ંકહ� છે  
 
�હન્�ુધમર્ :-  

 સનાતન �હન્�ુ ધમર્માં વૈ�દક સમયથી 
િનરાકાર, �યોિત�બ�ન્�ુ સ્વ�પ િશવની �યોિતલ�ગના 
�પમા ં��ૂ થતી આવી છે કારણ ક� �યોતીબ�ન્�ુ 
સ્વ�પમા ંિશવની ��ૂ-અચર્ના કરવી એ અસભંવ છે, 
એટલે ��ૂ-અચર્નાની �િુવધા માટ� �યોિત લ�ગની 
સ્થાપના કર� એની ��ૂ-અચર્ના કરવામા ંઆવે છે.. 
પ્રાચીન સમયથી ભારતમા ંતેમજ િવ�ના અન્ય દ�શોમા ંઠ�ર-ઠ�ર પ્રચ�લત િશવ 
મ�ંદરો આવેલા છે � િનરાકાર �યોિત�બ��ુ િશવ પરમાત્માની યાદગાર છે. આ 
િશવ મ�ંદરોમા ં અમરનાથ,  સોમનાથ, િવ�નાથ, ક�દારનાથ, પ�પુિતનાથ 
વૈદ્યનાથ, ત્રબંક��ર, મહાકાલે�ર, નાગે�ર વગેર� ઉલ્લેખનીય છે. �મા ંકોઈ 



દ�હધાર�ની �િુત� નહ� પરં� ુ �લ�ગ ની સ્થાપના કર� છે અને તે� ુજ �જૂન 
અચર્ન કરવામા ંઆવે છે.  

         ભારતમા ં િશવ પરમાત્માને બ્રહ્મા, િવષ્� ુઅને શકંર એમ િત્રદ�વોના 
રચિયતાના �પમા ં તેમજ તે ત્રણે દ�વોના આરાધ્યના �પમા ં સ્વીકારવામા ં
આવ્યા છે. શ્રી રામ, શ્રી�ૃષ્ણ �વા દ�હધાર� મહાન દ�વાત્માઓના પણ તે 
આરાધ્ય રહ્યા છે. શ્રી રામ આટ�ુ ંશે્રષ્ઠ તેમજ આદશર્ �વન ક�મ �વી શ�ા?ં  
કારણ ક�  શ્રી રામે પોતાના શે્રષ્ઠ ચ�રત્રના િનમાર્ણ અથ� તેમજ તેના જતન 
માટ� તેમના આરાધ્ય પરમાત્મા િશવ�ુ ંહમ�શા પે્રમ �વૂર્ક મનન-�ચ�તન ક�ુ� છે. 
સીતા સ્વયવંર વખતે પણ િશવ ધ�ષુ ઉપાડવાની તેમજ તેને તોડવાની 
ક્ષમતા તેમણે પરમાત્મા િશવની �ૃપાથી જ પ્રાપ્ત કર�લી. લકંા િવજયમા ંપડ�લી 
�શુ્ક�લીના સમયે પણ શ્રી રામે સ�દુ્રતટ પર િશવલ�ગની સ્થાપના કર� 
�યોિતસ્વ�પ િશવ પરમાત્માની આરાધના કર� હતી અને પરમાત્મા િશવે 
તેમના કાયર્ને સહજ બનાવ્�ુ ં હ� ુ,ં � આ� પણ રામે�રમમા ં રામે�ર 
�યોિતલ�ગ સ્વ�પે ��ૂય છે. રામે�ર અથાર્ત � રામના પણ ઈ�ર છે. તેજ 
પ્રમાણે શ્રી �ૃષ્ણે પણ મહાકાલે�રમા ંપરમાત્મા િશવાની આરાધના કર� હતી. 
શ્રી �ૃષ્ણ ને �દુશર્ન ચક્રની પ્રા�પ્ત પણ ભગવાન િશવ પાસેથી થઈ હતી.  
આપણા દ�શમા ં અનેક સ્થળોએ �ૃષ્ણે�ર, ગોપે�ર મહાદ�વના મ�ંદરો પણ 
આવેલા છે. �ૃષ્ણે�ર અથાર્ત � �ૃષ્ણના પણ ઈ�ર છે તે �ૃષ્ણે�ર.   

         સવર્ શા� િશરોમણી શ્રીમદ ભગવત 
ગીતામા ંપણ પરમાત્મા પોતાનો પ�રચય આપતા 
કહ� છે ક� “ �ું િનરાકાર �ં, ૐ કાર સ્વ�પ �ં, સવર્ 
�યોિત સ્વ�પ આત્માઓનો પરમિપતા મહાજયોિત 
સ્વ�પ �ં. �ંુ અજન્મા, અકતાર્, અભોક્તા, અવ્યક્ત, 
અવ્યય, તેમજ  અકાય �ં. ગીતાના  આ શ્લોકો થી 
ઉપરોક્ત વાતને સમથર્ન મળે છે.      

नाहं प्रकाश: सवर्स्य योगमायासमावृंत: | 

मूढ़ाडयं ना�भजानाती लौको मामजमव्ययम ||  ---------अध्याय -७ श्लोक-२५  



            અથાર્ત માર� યોગમાયાથી ઢંકાયેલો �ું બધાને દ�ખતો નથી. �ખૂર્ 
અને અ�ધુજનો �ણતા નથી ક� �ું અજન્મા અને અિવનાશી �.  

પરમાત્મા પોતાના સ્વ�પ િવષે કહ� છે  
ज्या�तषाम�प तज़्ज्यो�त स्तमस: परमुच्यते  
�ानं �ेयं �ानगम्यं हय�द सवर्स्य �विष्टतम || 

પરમાત્મા આત્મા�પી �યોિતઓનો મહાજયોિત સ્વ�પ છે, � અજ્ઞાન 
�ધકારથી પર�  છે. તે જ્ઞાનસ્વ�પ �ણવા યોગ્ય અને જ્ઞાનથી જ પ્રાપ્ત 
કરવા યોગ્ય છે. તે બધાના હ્રદયમા ં�બરાજમાન છે. 

यो मामजमना�द च वे�� लोकमहेश्वरम  
असम्मूढ स मत्येषुर् सवर् पापै: प्रमुच्यते ||----------अध्याय १० श्लोक ३  

� મને અજન્મા, અના�દ અને લોકોના મહાન ઈ�રના �પમા ં�ણે છે એવો 
મોહ ર�હત જ્ઞાની��ુુષ બધા પાપોથી �કુ્ત થઈ �ય છે.  

माया तत�मदं सवर् जगद्व्यक्तमू�त र्ना  

मत्स्था�न सवर् भूता�न न चाहं तषे्वविस्थत: |-------अध्याय ९ श्लोक ४  

આ સ�ંણૂર્ જગત �જુ પરમાત્માના અવ્યક્ત સ્વ�પથી �ણકાર છે. �તૂમાત્ર 
મારામા ં�સ્થત છે, પરં� ુ�ુ ંતેમનામા ં�સ્થત નથી. 

�ખ્રસ્તી ધમર્:-  

        ઈ� ુ�ખ્રસ્ત પરમાત્મા િવષે કહ� છે : God is 
there –ઈ�ર છે ; God is one ---પરમાત્મા એકજ 
છે ;  God is light—પરમાત્મા પ્રકાશ સ્વ�પ છે ; 
God is beyond death & birth-પરમાત્મા 
જન્મ-મરણ ર�હત છે ; God is supreme father 
of all souls-પરમાત્મા સવર્ મ�ષુ્ય આત્માનો 
પારલૌ�કક પરમિપતા છે ; God is the liberator 
of all – પરમાત્મા સવર્ના ��ુક્તદાતા છે ; God 
dwells in seventh sky – પરમાત્મા આકાશની પેલે પાર સાતમા 



આસમાનમા ં િનવાસ કર� છે ; પરમાત્માના પ્રિતક �પે ચચર્મા ં મોમબ�ી 
જલાવાની પ્રથા ચાલી આવી છે. 

ઈસ્લામ ધમર્ :-  

        ઇસ્લામ ધમર્ના સ્થાપક મહંમદ પૈગમ્બર 
સાહ�બ અલ્લાહનો પ�રચય આપતા કહ� છે : અલ્લાહ 
છે અને અલ્લાહ એક જ છે ; અલ્લાહ �રૂ છે - અથાર્� ્
�યોિતસ્વ�પ – પ્રકાશ સ્વ�પ છે ; લા ઇલાહ 
ઈલ્લલ્લા�ુ અથાર્� ્અલ્લાહથી અલગ કોઈ ભગવાન 
નથી ; અલ્લાહ હો અકબર - અથાર્� ્ અલ્લાહ જ 
સવર્થી શે્રષ્ઠ છે, અલ્લાહથી મોટો બીજો કોઈ જ નથી ; અલ્લાહ સવર્ના તાલા 
છે અથાર્� ્બધાનંા િપતા છે, મા�લક છે. ઇસ્લામ ધમર્મા ંિનરાકાર �યોિતસ્વ�પ 
અલ્લાહને ‘સગેં અસ્વદ’ તથા ‘�રૂ� ઇલાહ�’ ના �પે યાદ કરવામા ંઆવે છે. 
તેઓ અલ્લાહને રહ�માન (દયાના સાગર), રહ�મ (ક�ણામય), અસ્સલામ 
(અ�લપ્ત), અલ્�લુીન (શાિંતદાતા), અલ જબ્બાર (સવર્ શ�ક્તવાન), વગેર� �પે 
મ�હમા કર� છે. ��ુસ્લમ ભાઈઓ પણ મ�ામા ંહજ કરવા �ય છે ત્યાર� એક 
��ષુ્ઠાકાર પથ્થર, �ને ‘સગં-એ-અસ્વદ’ અથવા કાબાનો પિવત્ર પથ્થર 
કહ�વામા ંઆવે છે તેને શ્રદ્ધા અપર્ણ કર� છે. આ પથ્થરનો આકાર િશવ�લ�ગના 
આકાર �વો જ છે. 

શીખ ધમર્ :-  
          શીખ ધમર્ના સ્થાપક ��ુ નાનક, શીખોના 
ધમર્ગ્રથં ��ુગ્રથં સાહ�બમાં પરમાત્મા િવષે કહ� છે ક�  

इक्क – ओंकार – सतनाम – करता पूरख – �नम�ह – 
�नव�र – अकाल मूतर् – अजू�न – सभम – गुरु प्रसाद 
– आ�द सच – जुगाड़ सच – है भी सच  

અથાર્ત ઈ�ર એક છે - ઓમ્કાર સ્વ�પ િનરાકાર છે - સત્ય નામવાળા છે – 
��ૃષ્ટના કતાર્ છે – િનભર્ય - િનવ�ર છે – અકાલ�તૂર્ અથાર્ત �તૃ્�ુજંય છે – 
અ�ૂિન અથાર્ત શર�ર ર�હત છે – આ�દથી સત્ય સ્વ�પ – અના�દમા ંસત્ય 
સ્વ�પ – અત્યાર� પણ સત્ય સ્વ�પ છે -----  



          આ પ્રમાણે પરમ �યોિતસ્વ�પ, િનરાકાર, ઓમ્કાર, દ�હ ર�હત 
પરમાત્માની શીખ લોકો પ્રાથર્ના કર� છે. 

ય�દૂ� ધમર્ :-  

 ય�દૂ� ધમર્ના લોકો ભગવાનને ‘યેહોવા’ અથવા ‘�હોવા’ ના �પે અથાર્� ્
પ્રકાશ સ્વ�પે યાદ કર� છે. ય�ુદ�ઓના ‘તોરા’ ગ્રથં અ�સુાર પયગબંર 
મોસેસ(�સુો) ને િસનાઈ પવર્ત પર પરમાત્માનો �યોિતસ્વ�પે સાક્ષાત્કાર થયા 
પછ� ઈ�ઈલ જનતાને તેમણે દશ આદ�શો (Ten Commandments)ના �પમા ં
� સદં�શ આપ્યો તેમા ંપરમાત્મા િવષે આ પ્રમાણે જણાવ્�ુ ંછે.  

 �ું તારો ઈ�ર ‘યેહોવા’ યા ‘�હોવા’ �ં, મારો પ્રકાશ જ તાર� સદા રક્ષા 
કર� છે. પ્રકાશ સ્વ�પ એવા, મારા િસવાય બી� કોઈ દ�વતા પર � ુ ં િવ�ાસ 
કર�શ ન�હ�. આકાશમા,ં �થૃ્વીમા ંક� પાણીમા ંકોઈપણ �પે ભગવાનની �િુત� 
બનાવી તેની આરાધના કર�શ ન�હ�. ��ૂ કર�શ ન�હ�. તારો પરમે�ર �ું જ 
યેહોવા �ં, એટલે મને આપવા યોગ્ય સન્માન બી�ને ન આપી શકાય, કારણ 
ક� મારા સમાન કોઈ નથી. �ું જ સવ��મ �ં. �ું જ સવર્શ�ક્તમાન �ં. મારા 
નામનો કોઈ અ��ુચત કામ માટ� ઉપયોગ કર�શ ન�હ�.  

બૌદ્ધ ધમર્ :-  

 �પાનમા ં બૌદ્ધ ધમર્નો એક પથં છે, �ના 
અ�યુાયીઓ એક ��ષુ્ઠાકાર પથ્થર પર પોતા�ુ ંધ્યાન 
ક��ન્દ્રત કર� પરમાત્માની આરાધના કર� છે, �ને તેઓ 
તેમની ભાષામા ં“ �ચન કૌન સેક� ” (શાિંતદાતા) કહ� છે.  

પારસી ધમર્ :-  

 આ ધમર્મા ંપણ અ�ગ્નના પ્રકાશ(આતસ)ને ઈ�ર�ુ ં સ્વ�ુપ માનવામા ં
આવે છે. એટલે જ પારસીઓના ધમર્ સથાન અ�ગયાર�મા ંઅને મોટા ભાગના 
ઘરોમા ંપણ સદા માટ� અ�ગ્ન પ્ર�વ�લત રાખવામા ંઆવે છે.  

ઉપરોક્ત િવગતોથી સ્પષ્ટ થાય છે ક� સવર્ ધમર્ની આત્માઓના િપતા એક જ 
પ્રકાશ સ્વ�પ પરમે�ર છે.  



સ્વય ંપરમાત્માએ આપેલો સ્વયનંો પ�રચય :-  

            ��ુુષ, પ્ર�ૃિત અને પરમાત્મા વચ્ચે ખેલાઈ રહ��ુ ંઆ િવ�નાટક 
એક ચક્ર(Cycle)ના  �પમા ંઅના�દ સમયથી ચાલ� ુ ંઆવ્�ુ ં છે અને અનતં 

�ધુી ચાલ� ુ ં રહ�શે. આ ચક્ર સત�ગુ-Golden Age, તે્રતા�ગુ-Silver Age, 
દ્વાપર�ગુ-Coper Age અને કળ��ગુ-Iron Age  એમ ચાર �ગુો�ુ ંબને�ુ ંછે.  
આ આખા ચક્ર દરમ્યાન આ નાટક પોતાની શે્રષ્ઠ અવસ્થામાથંી કિનષ્ઠ 
અવસ્થામા ં પર�વતર્ન પામે છે. પરં� ુ કિનષ્ઠ કળ��ગુના �ત પછ� શે્રષ્ઠ 
સત�ગુની સ્થાપના થાય છે આ બે �ગુો વચ્ચેનો સિંધકાળ એ કલ્યાણકાર� 
સગંમ �ગુ છે. આ અિત ધમર્ગ્લાિનના  સમયે પરમાત્મા, ગીતામા ં પોતેજ 
આપેલા વચન અ�સુાર, બ્રહ્માના તનમા ંઅવતરણ કર� પોતેજ પોતાનો  સત્ય 
પ�રચય આપે છે. વતર્માન સમય પણ સગંમ�ગુનો જ ચાલી રહ્યો છે.  અને 
આ સમયે  સ્વય ં �યોિત�બ��ુ પરમાત્મા િશવ િવ�નાટકના પોતાના પાટર્  
અ�સુાર બ્રહ્માના તનમા ંઅવતરણ કર� ��ૂા છે અને આત્મા, પરમાત્મા અને 
સમગ્ર િવ� નાટક�ુ ંસ્પષ્ટ સત્ય જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. અહ�યા ંપરમાત્મા પોતેજ 
પોતાનો � સ્પષ્ટ સત્ય પ�રચય આપી રહ્યા છે તેની �લુના બી� 
િવચારધારાઓ સાથે ના થઈ શક�. બ્રહ્માના તનમા ંવતર્માન સમયે અવત�રત 
થઈ  પરમાત્મા પોતાનો પ�રચય આપતા કહ� છે ક�.....     



                “�ું સવર્ ધમર્ની મ�ષુ્ય 
આત્માઓનો પારલૌ�કક પરમિપતા પરમ 
આત્મા �ં. મ�ષુ્ય આત્માઓની �મ મા�ુ 
સ્વ�પ પણ અિત ��ૂમ �યોિત �બ��ુ સ્વ�પ છે. 
�ું હમેશા ં સવર્ મ�ષુ્ય આત્માઓ માટ� 
કલ્યાણકાર� હોવાના કારણે મા�ુ �ણુવાચક 
તેમજ કતર્વ્યવાચક  નામ િશવ છે. એટલે તમે 
મને સદાિશવ �પે તેમજ સત્યમ િશવમ 
�ુદંરમ �પે પણ યાદ કરો છો. �મ તમે 
મ�ષુ્ય આત્માઓ અનેક શર�ર�િપ વ�ને 
ધારણ કર� આ િવ�નાટકમા ંજન્મજન્માતંરનો 
પાટર્  ભજવો છો તે પ્રમાણેના પાટર્થી �ું 
અ�લપ્ત �. �ું, જન્મ મરણ ર�હત, અજન્મા �ં. 
એટલે અકતાર્ અને અભોક્તા પણ �ં. �ંુ, 
દ�હાિતત હોવાના કારણે, હમેશા ં માર� 
િનરાકાર� અવસ્થામા ં�સ્થત ર�ંુ �ં. એટલેજ માર� ��ૂ કોઈ દ�હધાર� સ્વ�પે 
નહ� પરં� ુ�યોિતલ�ગ સ્વ�પે થાય છે. મા�ુ િનવાસ સ્થાન આ પાચં તત્વોની 
બનેલી સાકાર� �ુિનયાથી પાર �ચામા ં��ુ ંપરમ ધામ છે. આ ધામમા ંપાચં 
તત્વો�ુ ંકોઈ જ અ�સ્તત્વ નથી. તે એક િનરાકાર� �ુિનયા છે. આ ��ૃષ્ટ �પી 
નાટકમા ંમા�ુ કતર્વ્ય ��ૃષ્ટ પ�રવતર્ન�ુ ંછે. ��ૃષ્ટ ચક્રના સગંમ �ગેુ બ્રહ્માના 
તનમા ંઅવત�રત થઈ જ્ઞાન યોગની િશક્ષા આપી, કળ��ગુી �ુિનયાના િવનાશ 
બાદ, �ું તમારા દ્વારા એક સત�ગુી નવી �ુિનયાની સ્થાપના ક�ંુ �ં.  એક 
કલ્પ�ુ ંબને�ુ ંઆ સમગ્ર ��ૃષ્ટચક્ર   એક �કૃ્ષ સમાન છે �નો ઉલ્લેખ  કલ્પ�કૃ્ષ 
તર�ક� કરવામા ંઆવ્યો છે.  �ું આ કલ્પ�કૃ્ષનો  બીજ �પ �ં.“ 

               વતર્માન સગંમ�ગુમા ં સવર્ ધમર્ની આત્માઓના િપતા સ્વય ં
પરમાત્મા િશવે પ્ર�િપતા બ્રહ્માના સાકાર માધ્યમ દ્વારા સ્વયનંો � પ�રચય 
આપ્યો છે, તેની સમજ દ્વારા આપણા ંસૌના પારલૌ�કક પરમિપતા પરમાત્મા 
િવષેની અનેક િવરોધાભાસી માન્યતાઓ, શ્રધ્ધાઓ, અને મતંવ્યોથી આપણે 
�કુ્ત થઈ શક��ુ.ં  



�તૃ્� ુિવષે િવશેષ આટ�ુ ંજ�ર �ણીએ: 
 પ્રત્યેક આત્મા �યાર� શર�ર છોડ� દ� છે ત્યાર�, ખાસ કર�ને કળ�ગુમા,ં તરત 

જ એ નવા શર�રને ધારણ કર� સકતો નથી તેને ક�ટલોક સમય શર�ર 
િવહોણી અવસ્થામા ં પસાર કરવો પડ� છે �ને �ગે્ર�મા ં period of 
assimilation કહ�વામા આવે છે. �તૃ્� ુ બાદ મોટાભાગે ૧૩ �દવસ �ધુી 
આત્મા પોતાના પ�રવાર તેમજ સબંધંીઓની આસપાસ રહ�તો હોય છે. આ 
સમય દરમ્યાન તે બોલીચાલી શકતો નથી, પણ એ સાભંળે છે, તેમજ જોઈ 
શક� છે. એટલે આ �દવસોમા ંઆપણે તેની િવશેષતાઓ તેમજ �ણુ િવશે 
તેમજ તેને કર�લા ઉ�મ કાય� િવષે િવચાર કરવો જોઈએ. શોક તો �બલ�ુલ 
ન કરવો જોઈએ. તેમજ રડ�ુ ંપણ ન જોઈએ. આ �દવસોમા ંતે આત્મા ને 
ધ્યાન અને પ્રાથર્ના દ્વારા શાિંત અને શ�ક્ત �ુ ંદાન કર�ુ ંજોઈએ. તેમજ 
તેની આગળની સદગિત માટ� કલ્યાણની ભાવના રાખવી જોઈએ. .  

 �તૃ્� ુઅથાર્ત આત્મા�ુ ંશર�રથી અલગ થ�ુ.ં �તૃ્� ુએટલે દ�હાતં, દ�હનો �ત. 
આત્માનો નહ�.  

 �તૃ્� ુએ શર�ર�પી વ� પ�રત્યાગની તેમજ નવ વ� પ�રધાની  પ્ર�ક્રયા 
માત્ર  છે.  

 �તૃ્� ુએ સત્ય, િનત્ય અને સવર્ત્ર છે અને અિનવાયર્ પણ છે.  
 � ખીલ્�ુ,ં તે અવશ્ય કરમાવા�ુ,ં ઉદય અને અસ્ત કાળની ગિતના બે પાસા 

છે.  
 વ્ય�ક્ત �તૃ્� ુપછ� પણ તેના �ણુો, િવશેષતાઓ તેમજ કર�લા શે્રષ્ઠ કમ� 

દ્વારા �વતં રહ� શક� છે. મહા ��ુુષો સદ�હ� નહ� પણ સદ�ણુો દ્વારા હ�ુ 
�વતં છે.  

 �તૃ્� ુએ જકંશન છે, �યા ંઆત્મા દ�હ�પી ગાડ� બદલે છે. એટલે તૈયાર રહો 
...ગમે તે ક્ષણે જવા�ુ ંથાય.  

 જનાર તો જતા ંરહ્યા, સદ�ણુ તેના સાભંર�, લાખ �ટૂાવો તોયે, મરનાર 
પાછા ના વળે. 

 મરનારને શીદ રડો  છો? રડનારા પણ નથી રહ�નારા . 
 કોના છો�ંુ કોના વાછ�ંુ, કોના માનેં બાપ ? �તે ��ુ ંએકલા, સાથે �ણુ્ય 

ને પાપ.  



 પૈસો પ્રાણ �ધુી –પત્ની પગિથયા �ધુી- સગા સ્મશાન �ધુીના જ સાથી 
હોય તો હ� આત્મા – જરા િવચાર કર ધમર્રાજના દરબારમા ં �જ�દગીનો 
�હસાબ કોણ આપશે?  

 �તૃ્�નુા ડર�ુ ંકારણ છે આત્મા��ુિૂત નો અભાવ.  
 �ુિનયાના રંગમચં ઉપર શર�ર�પી વેશ�ષૂા ધારણ કર� આત્મા એકટર ૮૪ 

િવિવધ જન્મને મરણની �િૂમકાનો અ�ભનય કર� છે.  
 �તૃ્�નુો મમર્ – મહત્વ ક�ટ�ુ ંનહ� પરં� ુક�� ુ ં�વ્યા તે�ુ ંછે.  
 ૮૪ કા ચક્ર લગાકર સબકો િનજ ઘર �ના હ�, હમ પાટર્  બાજને આયે થે 

�ફર પાટર્  બાજને આના હ�.  
  મ�ષુ્યના કમર્ અને સસં્કારોના પ�રણામે પ્રારબ્ધ પ�રવતર્ન થાય છે યોિન 

પ�રવતર્ન નહ�.  
                     ઉપરોકત જ્ઞાન �બન્�ુઓની પે્રકટ�કલ અ��ુિૂત આપણે 
સહજ રાજયોગના અભ્યાસ દ્વારા કર� શક�એ છ�એ. ચેતનાના આ જ્ઞાનની 
સમજ તેમજ રાજયોગ દ્વારા કર�લી  અ��ુિૂતથી આપણો આધ્યા�ત્મક િવવેક 
�લેુ છે. � આપણને �તૃ્�નુા ભયથી �કુત કર� છે. આવો રાજયોગનો સ�ંક્ષપ્ત 
પ�રચય મેળવીએ. 

રાજયોગ મેડ�ટ�શન �ુ ંછે?    

• શાર��રક તેમજ માનિસક િશિથલીકરણની કળા છે.  
• સકારાત્મક  અને રચનાત્મક �ચ�તન તેમજ મનો�ચત્રણ (Visualization) ની 

કળા છે �  વ્ય�ક્તના અ�ભગમને સકારાત્મક બનાવે છે. 
• મનની  �સ્થરતા, એકાગ્રતા અને શાિંત  માટ�નો મનોવૈજ્ઞાિનક અભ્યાસ છે..  
• આત્મા��ુિૂત, પરમાત્મા��ુિૂત અને િવ�ા��ુિૂત દ્વારા સ્વપ�રવતર્ન કરવા 

માટ�ની ઉ�મ ચાવી છે � આપણને �તૃ્�નુા ભાઈથી �કુ્ત કર� છે.   
મનની શ�ક્તઓ �વી ક� સહનશ�ક્ત; સમાવાની, પરખવાની, િનણર્ય 

કરવાની, સામનો કરવાની શ�ક્તઓનો 

 

 



• રાજયોગના અભ્યાસના મહત્વ�ણૂર્ સોપાનો: 
 

૧. માનિસક તેમજ શાર��રક િશિથ�લકરણ કર�ુ.ં  

૨. મનને વસ્�,ુ વ્ય�ક્ત, પ�ર�સ્થતીથી સમેટ� લે�ુ.ં 

૩. મનને �સ્થર તેમજ એકાગ્ર કર�ુ.ં 

૪. �તર�ખુી બન�ુ.ં  

૫. આત્મ�ચ�તન – આત્મદશર્ન કર� આત્મા��ુિૂત કરવી  

૬. આ�ત્મક સ્�િૃતમા ંઆત્મા પ�રવતર્નનો અ�ભુવ કરવો.  

૭. પરમાત્મા સાથે અ�સુધંાન પ્રસ્થાિપત કર�ુ ં 

૮. પરમાત્મા અ��ુિૂત કરવી.  

૯. સ્વય�ં ુ ંસશ�ક્તકરણ કર�ુ ંતેમજ �ણુ સપં� બન� ુ

             આ સવા�ગી રાજયોગના  િવશેષ  
અભ્યાસની પે્ર�ક્ટકલ તાલીમ માટ� આપ પ્ર�િપતા બ્રહ્મા�ુમાર�  ઈ�ર�ય િવ� 
િવદ્યાલયની �લુાકાત  લઈ શકો છો. આ િવદ્યાલયના સપંકર્થી ઘણા ંબધા 
લોકો મહ�્ �શે �તૃ્�નુા ભયથી �કુ્ત થયા છે 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


