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                   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 

આત્મજ્ઞાન અથવા આધ્યા�ત્મક જ્ઞાન સાથે સબંધં 

છે.  � વ્ય�ક્તને આ આધ્યા�ત્મક જ્ઞાન પ્રાપ્ત 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) મનો�ચ�કત્સા િવજ્ઞાન (Psychiatry) 

કે્ષતે્ર થયેલા સશંોધનોએ આત્મજ્ઞાનની ગહ�રાઈઓને 

સ્પષ્ટ �પે �લુ્લી 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 સશંોધનમા ંએ 

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 � 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.  

• પાચં જડ તત્વોના બનેલા આ 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 �બરાજમાન થઈ સમગ્ર શર�ર�ુ ં

સચંાલન ક�ંુ �.ં 

• �ુ ં આત્મા અજર, અમર, અિવનાશી �;ં 

શા�ત �;ં સનાતન �;ં અના�દ સમયથી 

મા� ં અ�સ્તત્વ છે અને તે અનતં �ધુી 

જળવાઈ રહ�શે.  



• 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 ં

�ણૂમા ં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. 

• મન, ��ુદ્ધ અને મા�ંુ  વ્ય�ક્તત્વ �જુ 

આત્માની ત્રણ �ખુ્ય �ક્રયાત્મક શ�ક્તઓ 

અથવા ��ૂમ ઈન્દ્રીયો છે.  

• આ ��ૃષ્ટ નાટકના ચક્રમા ં�ુ ંઆત્મા અનેક  

જન્મો લ� �.ં શ�આતના  જન્મોમા ં �ુ ં

સતોપ્રધાન હો� �.ં  મધ્યમા ંક�ટલાકં જન્મો 

�ુ ં રજો�ણુમા ં પસાર ક�ંુ � ં અને ચક્રના 

�િતમ 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�ંુ �.ં  

       

    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.  પ્ર�િપતા બ્રહ્મા�ુમાર�  

ઈ�ર�ય િવ� િવદ્યાલય  િવશેષ �પે આ પ્રકાર�ુ ં 

િશક્ષણ તેમજ તા�લમ આપે છે.  આ િવદ્યાલયના 

સપંકર્થી �ુ ંપણ મહ�્ �શે �તૃ્�નુા ભયથી �કુ્ત 

થયો �.ં 
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