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        િવજ્ઞાને આપેલા સમથર્ન બાદ હવે આપણે 
સ્પષ્ટ પણે સમ� લે�ુ ંજોઈએ ક� મ�ષુ્ય 
�પમા ં આપ�ુ ં અ�સ્તત્વ િત્રસ્તર�ય છે 
અથાર્ત ત્રણ સ્તરમા ંવહ�ચાયે�ુ ંછે. 

1. પાચં જડ તત્ત્વો�ુ ંબને�ુ ંઆપ�ુ ં
સાકાર સ્�ળૂ શર�ર (Physical 
Body) 

2. તેની સાથે સલંગ્ન પ્રકાશ 
(Aura)થી  અથવા કો�સ્મક એન��થી સ��ત 
��ૂમ શર�ર (Subtle or Astral Body)  

3. સલંગ્ન એવા સ્�ળૂ તેમજ ��ૂમ શર�રના 
મ�સ્તષ્કના ક�ન્દ્ર �બ��ુ પર �બરાજમાન, બનેં 
શર�રની સચંાલક, પારભૌિતક ચેતના 
(Metaphysical Consciousness), �ને 
આપણે આત્મા(Soul) કહ�એ છ�એ.   

શર�ર િવજ્ઞાન કે્ષતે્ર થયેલા સશંોધનોએ આપણને 
આપણા ંસ્�ળૂ  શર�ર િવષે સ�ંણૂર્ મા�હતી આપી છે. 
આપણે આપણા ં સ્�ળૂ શર�રને અ�ભુવીએ છ�એ, 
તેનો સતત ઉપયોગ પણ કર�એ છ�એ તેમજ આપણે 
તેનાથી �ણૂર્ ર�તે સભાન પણ  છ�એ. પરં� ુઆપણે 
આપણા ં��ૂમ શર�ર િવષે ક�ટ�ુ ં�ણીએ છ�એ? તેને 
ક�ટ�ુ ંઅ�ભુવીએ છ�એ? �ુ ંતેના અ�સ્તત્વથી આપણે 
સભાન છ�એ? તેના િવષે થો�ુ ંઘ�ુ ં�ાકં સાભંળ્�ુ ંક� 
વાચં્� ુ હશે પરં� ુ �ુ ં આપણે આપણા ં રો�જ�દા 
�વનમા ંતેનો ઉપયોગ ક� પ્રયોગ કર�એ છ�એ? તેજ 
પ્રમાણે આત્મા િવષે પણ આપણે ઘ�ુ ંબ� ુસાભંળ્�ુ ં
ક� વાચં્� ુ છે. િવ�ના મોટા ભાગના ધમ�એ તેમજ 
આંિશક રીતે િવ�ાને પણ  આ�ાના અિસ્તત્વનો 
સ્વીકાર કય� છે અને સ્પ�  પણે જણાવ્યું  છે  કે 
વ્યિ�ના મન,  બુિધ્ધ અને વ્યિ�ત્વને મહદ અંશે 
તેની આ�ા સાથે સંબંધ છે.  પરંતુ પારભૌિતક ચેતના 
અથાર્ત આત્મા િવશે  પણ આપણે ક�ટ�ુ ં �ણીએ 
છ�એ? ક�ટ�ુ ંઅ�ભુવીએ છ�એ? 

           ��ૂમ શર�રના અ�સ્તત્વ તેમજ  �વનમા ં
તેના ં મહત્ત્વ િવષે હવે કોઈજ બે મત નથી. 
પરામનોિવજ્ઞાન, પારભૌિતક િવજ્ઞાન, આધ્યા�ત્મક 
િવજ્ઞાન તેમજ તબીબી િવજ્ઞાન કે્ષતે્ર થએલા 

પ્રમા�ણત સશંોધનોએ એ વાતને સ્પષ્ટ કર� દ�ધી છે 
ક� સ્�ળૂ  શર�રની સાથે આપણે વૈિ�ક 
ઉ�ર્થી સ��ત, સ્વય ં પ્રકાશમય, ��ૂમ 
શર�ર પણ ધરાવીએ છ�એ. ��ૂમ શર�ર 
(Astral Body) એ સ્�ળૂ શર�ર  (Physical 
Body) અને આત્મા (Soul) વચ્ચે 
અ�સુધંાન પ્રસ્થાિપત કર� ુ ં મધ્યવત� 
શર�ર છે.  ક્લી�રયન ફોટોગ્રાફ� તેમજ 
સ્પી�રટ ફોટોગ્રાફ� દ્વારા તેના ફોટા પણ 

પાડ�  શકાય છે. આપણા ઋિષ �િુનઓએ ધ્યાન, 
યોગ, તપ�યાર્, સાધના દ્વારા તેમના ��ૂમ શર�રને 
પ્રગટ કર� (Astral Emergence) અથવા તે�ુ ં
પ્રકે્ષપણ કર� (Astral Projection) તેના માધ્યમ દ્વારા 
અનેક િસ�ધ્ધઓ મેળવી છે તેમજ સત્કાય� કયાર્ છે.  

            ��ૂમ શર�રની ક્ષમતા સ્�ળૂ શર�ર કરતા ં
અનેક ઘણી વધાર� હોય છે કારણક� તેને સમય, સ્થળ 
ક� વાતાવરણ �વા બધંનો નડતા ંનથી. તે �ખના 
પલકારામા ંઅત્યતં �ૂરના સ્થળે પહ�ચી જ� ુ ંહોય છે. 
��ૂમ શર�રધાર� આત્મા બ્રહ્માડંમા ં �ાયં પણ 
આવાગમન કર� શક� છે અને ત્યાનંી મા�હતી ગ્રહણ 
કર� લે� ુ ંહોય છે. અસભંવ લાગે તે�ુ ંકામ પણ કર� 
લે� ુ ં હોય છે. ‘ર�મડં �ડૂ�’ તેમજ ‘િસલ્વન’ �લુ્ડન 
�વા અમે�રકન પરામનોવૈજ્ઞાિનકોએ �તૃ્� ુપછ�ના 
�વન િવશે તેમજ �તૃ્� ુઅત્યતં ન�ક હોય તે વખતે 
થતા અ�ભુવો (Near Death Experiences) િવશે 
અનેક સશંોધનો કયાર્ છે. મરણ પામવા �વી 
�સ્થિતએ પહ�ચી ગયા પછ� ક� �તૃ �હ�ર કરાયા 
પછ�, ક�ટલાક  �વી  ગયેલા દદ�ઓએ તેમના ��ૂમ 
શર�ર િવશેના અનેક અ�ભુવો ર�ૂ કયાર્ છે. ઘણા 
બધા �કસ્સાઓમા ં પોતાના સ્�ળૂ શર�ર પર થતા ં
ઓપર�શનને પોતાના ��ૂમ શર�ર ના માધ્યમ દ્વારા 
જોવાના અ�ભુવો (Out of Body Experiences)  
ઘણા બધાનંા છે. સન્�ખુ ન હોય તેવી �ૂરની વસ્�,ુ 
પ�ર�સ્થિત ક� ઘટનાને સ્પષ્ટ જોઈ શકવાની ક્ષમતા 
(Clairvoyance) �ને આપણે સજંય-દ્ર�ષ્ટ કહ� 
શક�એ,તેમા ંપણ ��ૂમ શર�ર �ુ ંઆગ�ુ ંમહત્ત્વ છે. 
ર�મડં �ડૂ� કહ� છે ક� સામાન્ય દશામા ં સ્�ળૂ શર�ર 
અને ��ૂમ શર�ર એકબી�ં સાથે જોડાયેલા ંજ રહ� 



છે. પરં� ુ�ાર�ક કોઈ આક�સ્મક  િવશેષ સજંોગોમા ં
તે સ્�ળૂ શર�રથી ��ંુ પડ� જ� ુ ંહોય છે અને આત્મા 
તેને �યા ંપણ લઈ જ�ુ ંહોય ત્યા ંલઈ જઈ શક� છે. 
પરં� ુ યોગ સાધના દ્વારા આપણે પોતાની ઇચ્છા 
અ�સુાર, ઇચ્છ�એ તેટલા સમય માટ� આપણા ��ૂમ 
શર�રને સ્�ળૂ શર�ર થી અલગ કર� તેના માધ્યમ 
દ્વારા અનેક કાય� તેમજ પ્રયોગો કર� શક�એ છ�એ. 
સ્�ળૂ શર�રના ભાનને �લૂી જઇને ફક્ત ��ૂમ 
શર�રના માધ્યમ દ્વારા કાયર્ કરતી આત્માઓનો  
ઉલ્લેખ  ઘણા બધા ંધમર્ શા�ોમા ંફ�રસ્તા (Angel)  
તર�ક� કરવામા ં આવ્યો છે. આત્માના પરમાત્મા 
સાથેના િમલન માટ� પણ ��ૂમ શર�ર�ુ ં માધ્યમ 
�બૂજ મહત્વ�ુ ંછે.   

          આપે બ્રહમ�ુમાર� િવ�િવદ્યાલય�ુ ં  નામ 
તો સાભંળ્�ુ ં હશે. આ િવ�િવદ્યાલયમા ં પણ  � 
રાજયોગ મે�ડટ�શન શીખવવામા ંઆવે છે તેમા ંપણ 
��ૂમ શર�ર�ુ ંતેમજ ��ૂમ લોક�ુ ં(Subtle World or 
Astral Plane)�ુ ં અત્યતં મહત્વ છે. ��ૂમ લોક એ 
પરમધામ (Soul World or Incorporeal World) અને 
સાકાર� �ુિનયા (Corporeal World) વચ્ચેનો 
મધ્યવત� લોક છે. બ્રહ્માણ્ડ અથાર્ત સ�ંણૂર્ જગત 
(Universe)ને  ત્રણ ગોળાધર્ (Sphere)ના �પમા ંપણ 
જોઈ શકાય. સૌથી �દરનો ગોળાધર્ એ સાકાર� 
�ુિનયા, મધ્યવત� ગોળાધર્ એ આકાર� �ુિનયા અને 
સૌથી બહારનો ગોળાધર્ એ િનરાકાર� �ુિનયા.  ��ૂમ 
લોકમા ં આત્માના પરમાત્મા સાથેના આકાર� 
સ્વ�પના િમલન માટ� આકાર� ��ૂમ શર�ર એકમાત્ર 
માધ્યમ છે. આત્મસાક્ષાત્કાર  કર�લી વ્ય�ક્ત માટ� આ 
અભ્યાસ �બૂ સરળ બની �ય છે. 

          નવેમ્બર, 1973 મા ં �ુ ં �યાર� સૌપ્રથમ 
વખત બ્રહ્મા�ુમાર� િવ�િવદ્યાલયના સપંકર્મા ંઆવ્યો 
ત્યાર� મને �ણવા મળ્�ુ ં  ક� �દવ્યદ્ર�ષ્ટ�ુ ં વરદાન 
પ્રાપ્ત કર�લ ક�ટલીક બ્રહ્મા�ુમાર� બહ�નો ધ્યાનસ્થ 
થઈ પોતાના ��ૂમ શર�રના માધ્યમ દ્વારા ��ૂમ 
વતન (Astral Plane)મા ંજઇ પરમાત્મા સાથે િમલન 
કર� વાતાર્લાપ કર� છે અને ત્યાથંી પરમાત્માનો સદં�શ 
પણ લઈ આવે છે. આ સાભંળ�ને મને �બૂજ આ�યર્ 
થ�ુ ંહ� ુ ંઅને વ� ુ�ણવા  અને �ત અ�ભુવ કરવા 
�જજ્ઞાશા ઉત્પ� થઈ હતી. ત્યારબાદ િવ�િવદ્યાલયના 
સપંકર્મા ં રહ� મ� પોતે આધ્યા�ત્મક જ્ઞાન પર 
આધા�રત રાજયોગનો અભ્યાસ કય�. �ને કારણે 

માર� ��ૂમ શર�ર િવષેની સકંલ્પના વ� ુસ્પષ્ટ  થઈ. 
આધ્યા�ત્મક જ્ઞાનની સમજ દ્વારા તેમજ રાજયોગ 
મે�ડટ�શનના અભ્યાસ દ્વારા �મ �મ ��ુધ્ધ �દવ્ય 
બનતી જશે તેમ તેમ સ્�ળૂ શર�ર ના ભાનને �લૂી 
આત્માની સ્�િૃત મા ં �સ્થત થ�ુ ં  સરળ બની જશે. 
આ�ત્મક સ્�િૃત (Soul Consciousness)મા ં �સ્થત 
થયેલા વ્ય�ક્ત માટ� પોતાના ��ૂમ શર�રને ઇમ� 
કર�ુ ં તેમજ તેનો ઉપયોગ ક� પ્રયોગ કરવો સરળ 
બની �ય છે.  

            આવો આપણે ��ૂમ શર�રને પ્રગટ 
કરવાના એક પ્રારં�ભક અભ્યાસનો પ્રયોગ કર�એ. 
કોઈપણ આરામદાયક �સ્થિતમા ં બેસો. �ડા �ડા  
તેમજ ધીમા �ાસ લો. આ �ક્રયા સાથે દ્રઢતા�વૂર્ક 
સકંલ્પ કરો ક� “ �ુ ંકોઈ પણ પ્રકારની �ચ�તા, તણાવ, 
વ્યગ્રતા ક� ભયથી સ�ંણૂર્પણે �કુ્ત �.ં �તર�ખુી 
બની �દરની �ુિનયામા ંપ્રવેશવા સ�ંણૂર્ ર�તે સક્ષમ 
તેમજ સજ્જ �.ં” હવે તમારા ધ્યાનને બે �ખો 
વચ્ચેના ક�ન્દ્ર�બ��ુ ��ુૂ�ટ પર ક��ન્દ્રત કરો. આ સ્થાન 
આખા શર�ર�ુ ંશ�ક્ત ક�ન્દ્ર છે �યા ંઆત્મા િનવાસ કર� 
છે અને ત્યાથંી સ્�ળૂ તેમજ ��ૂમ શર�રો�ુ ંસચંાલન 
કર� છે. મન:ચ� ુ�ારા તમારા િત્રસ્તર�ય અ�સ્તત્વને 
ઇમ� કરો. પાચં તત્ત્વોના બનેલા તમારા સ્�ળૂ 
શર�રને �ુઓ અને તેની સાથે સલંગ્ન સફ�દ પ્રકાશથી 
સ��ત તમારા ��ૂમ શર�રને પણ �ુઓ . સલંગ્ન 
એવા તમારા સ્�ળૂ  તેમજ ��ૂમ શર�રની ચાર� બા�ુ 
તેજોમય સફ�દ પ્રકાશનો ઓરા (Aura) ફ�લાયેલો છે 
તે�ુ ં માનસદશર્ન (visualization) કરો. હવે 
મ�ષ્તસ્કના ક�ન્દ્ર�બ��ુ પર  તમારા સ્વય�ં ુ ં�યોિત�બ��ુ 
ના �પમા ં દશર્ન કરો અને દ�હના ભાનથી �કુ્ત 
થઈને, આ�ત્મક સ્�િૃતમા ં�સ્થત થઈ �ઓ. ત્યારબાદ 
તમારા ��ૂમ શર�રને તમારા સ્�ળૂ શર�રથી અલગ 
કરવાનો પ્રયાસ કરો અને સ્�ળૂ શર�ર થી અલગ 
થઈ અવકાશમા ં ઊડતા તમારા ��ૂમ શર�રને �ુઓ 
. તમા�ંુ સ્�ળૂ  શર�ર પાછળ �ટ� ગ�ુ ં છે એવા 
અહ�સાસ સાથે  તમે �બ��ુ�પ આત્મા તમારા ��ૂમ 
શર�ર સાથે ફ�રસ્તાના �પમા ં�ત�રક્ષમા ંઉડ� �ઓ 
અને �ત�રક્ષ યાત્રાનો આનદં �ટૂો. તમે અતી�ન્દ્રય 
આનદંનો અ�ભુવ કરશો.                     
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