
 



પ્રસ્તાવના :-  

 આપણા શા�ો, િવ�ની �રુાતન સસં્�ૃિતઓ, આજના જમાનાના 
શેક્સિપયર �વા સા�હત્યકાર તેમજ અન્ય મહાન તત્વજ્ઞાનીના મત અ�સુાર  
સમગ્ર િવ� એક બેહદ�ુ ંનાટક છે. �મા ં�યૂર્ મડંળનો આ �થૃ્વી ગ્રહ રંગમચં 
છે.  આ  બેહદના નાટકમા ંઆપણે 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 કે્ષત્રમા ંિ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 ન હોઇ શક� તેમજ ન તો તે �ધા�ુધં હોઈ 
શક�. આપણે �ણીએ છ�એ ક� એક પદાથર્ �યાર� ગિત કર� છે ત્યાર� તેની ગિત 
ચો�સપણે ન્�ટુનના િસધ્ધાતંને આધીન હોય છે. તે પોતાની ર�તે મનસ્વી 
ગિત કર� ન શક�.  તેજ ર�તે ��ુુષ-મ�ષુ્ય આત્માઓ (Man) , પ્ર�ૃિત-જડ��ૃષ્ટ 
(Matter)  અને પરમાત્મા (God) વચ્ચે ખેલાઈ રહ��ુ ંઆ નાટક અનેક શા�ત 
િસધ્ધાતંો પર ચાલી ર�ુ ંછે.  અને આ િસધ્ધાતંો આવશ્યક પણ છે,  

          આપણા ંશા�ોમા ંબ્રહ્માડં િવષે � ઉલ્લેખ કરવામા ંઆવ્યા છે તે 
અ�સુાર, ક�ટલાક તત્ત્વ�ચ�તકોની િવચારધારા અ�સુાર તેમજ આ�િુનક 
િવજ્ઞાનના ક�ટલાકં સશંોધનોના આધાર� હવે એ વાત સ્પષ્ટ થઇ ગઈ છે ક� 
સમગ્ર બ્રહ્માડં ત્રણ લોક�ુ ં બને�ુ ંછે.  

૧. સાકાર મ�ષુ્યલોક (Corporeal World) :- 

       પ્ર�ૃિતના પાચં જડ તત્ત્વોઃ આકાશ, �થૃ્વી, જળ, વા�,ુ અને 
અ�ગ્ન�ુ ં�યા ંઅ�સ્તત્વ છે તે �ુિનયા એ સાકાર મ�ષુ્યલોક છે, �મા ંસમગ્ર 
�તર�ક્ષ(Space) નો તેમજ તેમા ં આવેલા �યૂર્મડંળના ગ્રહો, ઉપગ્રહો, 
તારામડંળો, આકાશગગંાઓ, વગેર�નો સમાવેશ થાય છે. �થૃ્વી � 
�યૂર્મડંળનો એક ગ્રહ છે, તે આ સાકાર મ�ષુ્યલોકમા ં અત્યતં મહત્ત્વ�ુ ં
સથાન ધરાવે છે કારણક� મ�ષુ્ય આત્માઓ સાકાર શર�ર ધારણ કર� આ 
�થૃ્વી ગ્રહ પર પોતાનો પાટર્  ભજવે છે.  



૨. ��ુમલોક (Subtle World) :-  

             સાકર� �ુિનયાથી પાર 
અથાર્� ્ પ્ર�ૃિ�ના પાચં તત્ત્વોથી પણ 
પાર એક આકાર� �ુિનયા  અથાર્� ્
��ુમલોક અ�સ્તત્વ ધરાવે છે. આ 
�ુિનયા �યૂર્, ચદં્ર અને તરાગણથી પણ 
પારની �ુિનયા છે. આ સ્થાનમા ં
મ�ષુ્યાત્મા પોતા�ુ ં��ુમ શર�ર (Astral 
Body) ધારણ કર� િનવાસ કર� છે તેમજ 
અનેકિવધ પ્ર�િૃ�ઓ પણ કર� છે. 
પારભૌિતક વૈજ્ઞાિનકો (Metaphysicists) 
તેમજ પરામનોવૈજ્ઞાિનકો 
(Parapsychologists) પણ ��ુમ 
શર�રના અ�સ્તત્વને તેમજ ��ુમલોકના 
અ�સ્તત્વને સમથર્ન આપે છે.  
 
૩.  પરલોક (Incorporeal World):- 
            સફ�દ પ્રકાશના ��ુમ્લોકની પાર એક િવસ્તાર છે �ને પરલોક, 
બ્રહ્મતત્ત્વ, િનરાકાર� �ુિનયા યા પરમધામ પણ કહ�વાય છે, �યા ંઅનતં �ધુી 
સોનેર� લાલ પ્રકાશ ફ�લાયેલો છે, ��ુ ંવણર્ન શા�ોમા ંછઠ્ઠા બ્રહ્મ મહતત્ત્વ 
તર�ક� કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. આ સ્થાનમા ંક�ુ ંજ સાકાર નથી તેમજ ત્યા ંકોઈ 
આકાર નથી. એકદમ શાિંત ફ�લાયેલી છે. અ�હ�યા આત્મા પોતાની સ�ંણૂર્ 
િનરાકાર� �બ��ુ �સ્થિતમા ંઅથાર્� ્બીજ�પ �સ્થિતમા ંિનવાસ કર� છે. સ્�ળૂ તેમજ 
��ુમ શર�રના ભાનને સ�ંણૂર્પણે �લૂી �કુ�લી આત્મા જ તે સ્થાનમા ંપ્રવેશ 
કર� શક� છે. શા�ોમા ંઆત્મા તેમજ પરમાત્મા�ુ ં�ળૂિનવાસ સ્થાન િનરાકાર� 
�ુિનયા છે તેમ સ્પષ્ટ બતાવવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમજ તેનો ઉલ્લેખ શા�ોમા ં
તેની િવશેષતાઓના આધાર� �ુદા ં �ુદા ંનામથી કરવામા ંઆવ્યો છે. �મક� 
પરમધામ; શાિંતધામ; ��ુક્તધામ િનવાર્ણધામ; બ્રહ્મલોક; �ળૂવતન; 
અક્ષયધામ; અક્ષરધામ   
         ઉપરોક્ત ત્રણ લોકમા ં  આત્મા�ુ ં તેમજ પરમાત્મા�ુ ં �ળૂ િનવાસ 
સ્થાન, સાકાર લોક તેમજ ��ુમલોકથી પર�, પરમધામમા ંઆવ્�ુ ંછે �યાથંી  
આત્માઓ સાકાર લોકમા ં�થૃ્વી�પી રંગમચં પર શર�ર�પી વ�ને ધારણ કર� 



પાટર્  ભજવવા માટ� આવે છે. આ સધંભર્મા ંપરમ ધામ એ નાટક�ુ ંનેપથ્ય છે. 
પરમાત્માનો પણ આ િવ� નાટકમા ંિનયામકના �પમા ંચો�સ પાટર્  છે. 
 . આગળ ઉપર આપણે જો�ુ ંક� આ િવ�નાટક અનેક શા�ત િસધ્ધાતંો 
પર ચાલી ર�ુ ંછે અને આ િસધ્ધાતંો આવશ્યક પણ છે. �મ પોલીસ ખાતા 
માટ� પોલીસ મેન્�અુલ હોય છે, ન્યાય માટ� પીનલ કોડ� છે, રાષ્ટ્રના સચંાલન 
માટ� બધંારણના િનયમો હોય છે. તેવી જ ર�તે સમગ્ર િવ� નાટકના સચંાલન 
માટ� પણ ક�ટલાકં િસદ્ધાતંો જ�ર હોવા જ જોઇએ, �માનંા ક�ટલાક િસદ્ધાતંો નીચે 
પ્રમાણે છે.  

(૧) િવ� નાટકની શા�તતાનો િસદ્ધાતં (Law of Eternity) 

(૨) િવ� નાટકની ચ�ક્રયતાનો િસદ્ધાતં (Law of Cyclicity) 

(૩) િવ� નાટકના �ુબ� ૂ �નુરાવતર્નનો િસદ્ધાતં (Law of Identical 
Repeatation) 

(૪) િવ� નાટકની અવ્યવસ્થામા ં થતા વધારાનો િસદ્ધાતં (Law of 
Increasing Entrophy) 

(૫) �નુ�ન્મનો િસદ્ધાતં (Law of Rebirth) 

(૬) કમર્નો િસદ્ધાતં (Law of Karma) 

(૧) િવ� નાટકની શા�તતાનો િસદ્ધાતં :- 

        સવર્ પ્રથમ આપણે એ સમ��ુ ંક� આ બેહદ�ુ ંિવ� નાટક શા�ત 
અને સનાતન છે. અના�દ સમયથી આ �થૃ્વી રંગમચં પર ભજવા� ુ ંઆવ્�ુ ંછે 
અને અનતં �ધુી ભજવા� ુ ં રહ�શે. આને આપણે િવ� નાટકની શા�તતાનો 
િસદ્ધાતં કહ��ુ ં(Law of Eternity). આવો, આપણે આ િસદ્ધાતંને સમ�એ.      

• આ િવ� નાટકમા ંમ�ષુ્યાત્માઓ એકટસર્ છે અને પરમાત્મા ડાયર�ક્ટર 
છે. આપણે સૌ સ્વીકાર�એ છ�એ ક� આત્મા અને પરમાત્મા બનેં શા�ત 
અને સનાતાન છે અથાર્� ્અના�દ સમયથી તેમ�ુ ં અ�સ્તત્વ છે અને 
અનતં સમય �ધુી જળવાઈ રહ�વા�ુ ંછે. આત્મા કદ� જન્મ્યો નથી તેમજ 



નથી તે�ુ ં કદ� �તૃ્�.ુ  હવે માનીલો ક� આ િવ� નાટક શા�ત અને 
સનાતન નથી  અથાર્� ્તે�ુ ંકોઈ ચો�સ સમયે સ�ન થ�ુ ંછે તેમજ 
તેનો  કોઈ ચો�સ સમયે �ત છે.   તો પ્ર� એ ઉપ�સ્થત થાય છે ક� 
નાટકના સ�ન સમય પહ�લા ંતેમજ નાટકના �તના સમય બાદ આત્મા 
અને પરમાત્માના �ા ંહશે? અને �ુ ંકરતા ંહશે? અથાર્ત નાટકના પાટર્  
વગર આત્માઓના  તેમજ પરમાત્માના અ�સ્તત્વ�ુ ંકોઈ જ વ�ૂદ રહ�� ુ ં
નથી. આથી એ વાત સ્પષ્ટ થઇ �ય ક� આત્મા અને પરમાત્માની 
શા�તતા અને સનાતનતાની સાથર્કતા િવ� નાટકની શા�તતા અને 
સનાતનતામા ંસમાયેલી છે. એટલે �મ િવ�નાટકના એક્ટર આત્માઓ 
અને ડાયર�ક્ટર પરમાત્મા શા�ત છે, તે જ પ્રમાણે આ િવ� નાટક પણ 
શા�ત અને સનાતન છે અને આત્માઓ તેમજ પરમાત્માનો પાટર્  પણ 
શા�ત-સનાતન છે.  

• આજ�ુ ંિવજ્ઞાન પણ આ ��ૃષ્ટની શા�તતા અને સનાતનતાને સમથર્ન 
આપે છે. ભૌિતકશા�ના દ્રવ્યસચંયના િનયમ (Law of Conservation 
of Mass) થી તેમજ શ�ક્તસચંયના િનયમ (Law of Conservation of  
Energy) થી આ વાત સ્પષ્ટ થાય છે.  
દ્રવ્યસચંયનો િનયમ : “દ્રવ્યને ક� પદાથર્ને ઉત્પ� કર� શકાય ન�હ� 
તેમજ તેનો નાશ પણ કર� શકાય ન�હ, પરં� ુ તે�ુ ંએક સ્વ�પમાથંી 
બી� સ્વ�પમા ં�પાતંર થઇ શક� છે” અથાર્� ્બ્રહ્માડંમા ંદ્રવ્યોનો �ુલ જથ્થો 
અના�દ સમયથી અ�સ્તત્વ ધરાવે છે અને અનતં સમય �ધુી તે�ુ ં
અ�સ્તત્વ જળવાઈ રહ�શે.  બી� શબ્દોમા ંબ્રહ્માડંમાનંો દ્રવ્યોનો �ુલ જથ્થો 
અના�દ અિવનાશી છે. 
શ�ક્તસચંયનો િનયમ : “ભૌિતક શ�ક્તને ઉત્પ� કર� શકાય નહ� 
તેમજ તેનો નાશ પણ કર� શકાય નહ� પણ તે�ુ ંએક સ્વ�પમાથંી બી� 
સ્વ�પમા ં�પાતંર થઇ શક� છે “ અથાર્� ્બ્રહ્માડંમા ંભૌિતક શ�ક્તનો �ુલ 
જથ્થો અના�દ સમયથી અ�સ્તત્વ ધરાવે છે અને અનતંકાળ �ધુી તે� ુ
અ�સ્તત્વ જળવાઈ રહ�શે. બી� શબ્દોમા ંબ્રહ્માડંમાનંો શ�ક્તનો �ુલ જથ્થો 
અના�દ, અિવનાશી છે. 



                   ઉપરોક્ત �દુ્દાના આધાર� સમ� શકાય તેમ છે ક� આ િવ� 
નાટક શા�ત, સનાતન, િનત્ય તેમજ અના�દ, અિવનાશી, અનતં છે. 

૨) િવ� નાટકની ચક્ર�યાતાનો િસદ્ધાતં :-  

 િવ� નાટક િવષે બીજો મહત્વનો િસધ્ધાતં છે ‘આ િવ� નાટક એક ચકના 
�પમા ંઅના�દ સમયથી ચાલ� ુ ંઆવ્�ુ ંછે અને અનતં �ધુી ચાલ� ુ ંરહ�શે. તેને 
આપણે િવ� નાટકની ચક્ર�યતાનો િસદ્ધાતં (Law of Cyclicity) પણ કહ� 
શક�એ. આ�િુનક િવજ્ઞાને પણ આ વાતનો સ્વીકાર કય� 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.  

• િવ�ના પ્રખર તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ તેમજ વૈજ્ઞાિનકોએ િવ� �ગેના તેમના 
અભ્યાસ તેમજ દશર્ન બાદ એ સ્પષ્ટપણે 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 થઇ 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 ઉલ્લેખનીય ચક્રો આ પ્રમાણે 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 બી��ુ ં ચક્ર, મરઘી માથંી ઈ�ંુ અને �ડામાથંી 
મરઘી�ુ ં ચક્ર.   આવા ં તો અનેકાનેક ચક્રો વણર્વી શકાય. ઉપરોક્ત 
ચક્રોના સદંભર્મા ં�દવસ પહ�લો ક� રાત; પહ��ુ ં�કૃ્ષ ક� બીજ; જન્મ પહ�લો 
ક� �તૃ્�.ુ આનો ઉ�ર કોઈની પાસે નથી કારણક� આ ચક્રો અના�દ સમયથી 
ચાલતા ંઆવ્યા ંછે અને અનતં સમય �ધુી ચાલતા રહ�શે. આ �ુિનયા 
પોતે જ કારણ અને તેનાથી ઉત્પ્પ� 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 આવતર્ન કાળવાળા અનેકાનેક 
ચક્રો ચાલ્યા કર� છે. 

• ગ�ણતશા�મા ં �િૂમિત શાખાની બે રાશીઓ-ર�ખાખડંો અને વ� ુર્ળોનો 
દાખલો લઇ ને િવચાર કર�એ તો સમ�શે ક� ર�ખાખડંને બે છેડા છે. જો 
એક છેડાને આ�દ ગણવામા ંઆવે તો બીજો છેડો �ત બને છે. અથાર્� ્
�નો આ�દ છે તેનો �ત છે. પરં� ુઆપણે દોર�લા વ� ુર્ળને જોઇએ તો 
આપણે નહ� કહ� શક�એ ક� તેની શર�ુઆત �ા ંછે અને �ત �ા ંછે ? 
અથાર્� ્ફક્ત ચક્રના �પમા ંફરતી પ્ર�ક્રયા જ અના�દ અનતં હોઈ શક�.  

• આ ઉપરાતં આ�િુનક િવજ્ઞાનના બે િસદ્ધાતંો“ ન્�ટુનનો ��ુત્વાકષર્ણનો 
િનયમ” (Newton’s Law of Gravitation) અને “આઇન્સ્ટાઇનનો 
સાપેક્ષવાદ” (Einstein Theory of Relativity) થી એ વાત હવે 
સા�બત થઇ �કુ� છે ક� આ િવ�મા ંક�ુ ંજ �સ્થર નથી. બ�ુ ંજ ગિતશીલ 
છે અને આ બધી જ ગિતશીલ પ્ર�ક્રયાઓ ચ�ક્રય (Cyclic) છે. ઉપરોક્ત 
બે િસદ્ધાતંોથી એ વાત પણ હવે સ્પષ્ટ થઇ �કુ� છે ક� સમય પોતે જ 
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 િનિ�ત 
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) છે અથાર્� ્�ુિનયામા ંબ�ુ ંજ ચ�ક્રય છે.   

• આયર્ સસં્�ૃિત અને બૌદ્ધધમ�ઓ પણ સ્પષ્ટપણે માને છે ક� સમય માત્ર 
ચક્રની �મ વ�ુર્ળાકાર� ગિત કર� છે (Time is Cyclic) અને આગળ 
વધે છે, પરં� ુએનો એ સમય ફર�થી પાછો આવે છે. આ િવ� નાટકમા ં
એના એ કાળખડંો�ુ ં�નુરાવતર્ન થાય છે. (History repeats itself).  



 
• ગીતામા ંપણ ક�ુ ંછે ક� 
मयाध्य�ेण प्रकृ�तः सूयत ेसचराचरम ्। 
हेतुनानेन कौन्तये जग�वर्प�रवतर्ते ॥              
(अध्याय -९, श्लोक - १०) 
 અથાર્� ્ હ� કૌન્તેય ! માર� દ�ખર�ખ નીચે 
જડ અને ચેતન પ્ર�ૃિત પ�રવતર્ન પામે છે. આ 
કારણે જ ��ૃષ્ટની ઉત્પિ� અને િવનાશ�ુ ં ચક્ર 
સદાકાળ ફયાર્ કર� છે.  

(૩) િવ� નાટકના �બુ� ૂ�નુરાવતર્નનો િસધ્ધાતં :- 

 િવ� નાટકનો ત્રીજો મહત્ત્વનો િસધ્ધાતં છે ‘િવ� નાટકના �ુબ� ૂ
�નુરાવતર્નનો. આ ચ�ક્રય િવ� નાટક�ુ ં�ુબ� ૂ�નુરાવતર્ન થયા કર� છે. �ને 
આપણે “િવ� નાટકના �ુબ� ૂ �નુરાવતર્નનો િસધ્ધાતં” (Law of Identical 
Repeatation) કહ� શક�એ.  

• આ�િુનક િવજ્ઞાન અ�સુાર આ અના�દ-અિવનાશી (Eternal) િવ� નાટક 
ચક્ર�ય તો હો�ુ ંજ જોઈએ છે, પરં� ુફક્ત તે�ુ ં ચક્ર�ય હો�ુ ંપયાર્પ્ત નથી, 
આ ચક્ર�ુ ં �ુબ� ૂ �નુરાવતર્ન પણ થ�ુ ં રહ�� ુ ં જોઈએ. જો તે�ુ ં �ુબ� ૂ
�નુરાવતર્ન ન થાય તો નાટક અનતં સમય �ધુી ચાલી ન શક� તેમજ તે 
અના�દ પણ ન હોઇ શક�. 

• કંપનશા�ના એક િસધ્ધાતં પ્રમાણે કોઈ પણ ચક્ર�ય પ્ર�ક્રયા�ુ ં અથવા 
પ્રણાલી�ુ ં એક ચક્ર બી� ચક્રથી, આવતર્નકાળની �ુ�ષ્ટએ અથવા 
કંપિવસ્તારની �ુ�ષ્ટએ, �ભ� હોય અથવા બદલા� ુ ં રહ�� ુ ં હોય તો તે 
પ્રણાલીનો સમયાતંર� િવસ્તાર (divergence) થાય છે અને �તે િવસ્ફોટ 
થઇ તેનો �ત આવે છે.  અથવા પ્રણાલી�ુ ંઅ�ભસરણ (Convergence) 
થાય છે અને �તે ધીમે ધીમે  મદં પડ� સ્થ�ગત થઇ �ય છે. એટલે જો 
કોઈ પણ ચક્ર�ય પ્રણાલીને અિવરતપણે અનતં �ધુી ચા� ુરાખવી  હોય 
તો દર�ક ચક્ર�ુ ં�ુબ� ૂ�નુરાવતર્ન થ�ુ ંઆવશ્યક છે. આ િસદ્ધાતં પ્રમાણે 



આ ગિતશીલ તેમજ પ�રવતર્નશીલ તેમજ શા�ત ��ૃષ્ટ નાટકના ચક્રને 
જો અનતં સમય �ધુી ચાલવા�ુ ંહોય તો તે ચ�ક્રય હોય એટ�ુ ં�રૂ� ુ ંનથી 
પણ તે�ુ ં�ુબ� ૂ�નુરાવતર્ન થ�ુ ંએ પણ એટ�ુ ંજ જ�ર� છે. ગીતામા ંપણ 
આ ��ૃષ્ટ અથાર્� ્િવ� નાટક�ુ ંસ�ન અને િવનાશ�ુ ંવારંવાર �નુરાવતર્ન 
થાય છે, એની વાત કહ� જ છે. 
 

      सवर्भूता�न कौन्तेय प्रकृ�त ंयािन्त मा�मकाम ्। 

       कल्प�ये पुनस्ता�न कल्पादौ �वसजृ्याम्यहम ्॥  (अध्याय ९, श्लोक - ७) 

 અથાર્� ્હ� કૌન્તેય ! કલ્પને �તે બધા ંપ્રાણી માર� પ્ર�ૃિતમા ંપે્રવેશે છે 
અથાર્� ્મારામા ંસમાઈ �ય છે. અને પછ�ના કલ્પનો આરંભ થતા ં�ું સૌ�ુ ં
માર� શ�ક્તથી ફર� સ�ન ક�ંુ �ં.   

     प्रकृ�त ंस्वामवष्टभ्य  �वसजृा�म पुनः पुनः । 

     भूतग्राम�ममं कृत्स्न्मवशं  प्रकृतेवर्शात ्॥        (अध्याय ९, श्लोक -८) 

અથાર્� ્સમસ્ત ��ૃષ્ટ માર� પ્ર�ૃિતને આધીન છે. માર� પ્ર�ૃિત વડ� આ ��ૃષ્ટ�ુ ં
વારંવાર સ�ન થાય છે અને મારા જ સકંલ્પથી �તે તેનો િવનાશ થાય છે.  

િવ� નાટકોનો આવતર્નકાળ ૫૦૦૦ વષર્ :-  

        ઉપરોક્ત ચચાર્થી એ વાત સમ�ઈ ગઈ હશે ક� આ ��ૃષ્ટ નાટક 
અના�દ અને અિવનાશી છે � એક ચક્રના �પમા ંચાલ્યા કર� છે અને સાથે સાથે 
આ ��ૃષ્ટ-ચક્ર�ુ ં �ુબ� ૂ
�નુરાવતર્ન થ� ુ ંરહ� છે. શ્રીમ�્ 
ભગવ�્ ગીતામા ં આ ��ૃષ્ટ 
નાટકના એક �ણૂર્ �હૃદ્ચક્ર 
(Mega Cycle) નો કલ્પ તર�ક� 
ઉલ્લેખ કરવામા ં આવ્યો છે. 
�નો સમય ફક્ત ૫૦૦૦ 
વષર્નો છે. િવજ્ઞાનની ભાષામા ં



આ કલ્પ�પી �હૃદ્ચક્ર નો આવતાર્નકાળ (Periodic Time) ૫૦૦૦ વષર્નો 
છે. શે્રષ્ઠમાથંી કિનષ્ઠ અને કિનષ્ઠમાથંી શે્રષ્ઠ, એમ પ�રવતર્ન પામતા ંઆ ��ૃષ્ટ-
ચક્રનો શ�આતનો અડધો ભાગ બ્રહ્માના �દવસ તેમજ બીજો અડધો ભાગ 
બ્રહ્માની રાિત્ર તર�ક� ઓળખાય છે. બ્રહ્માના �દવસના પણ બે ભાગ બતાવ્યા  
છે � ��ૃષ્ટચક્રની શ�આતના સત�ગુ અને તે્રતા�ગુ છે તેજ  પ્રમાણે બ્રહ્માની 
રાિત્રના પણ બે ભાગ બતાવ્યા � દ્વાપર�ગુ અને કળ�ગુ છે. આમ આ 
��ૃષ્ટચક્ર ચાર �ગુો�ુ ંચક્ર છે.    

      હવે આજના આ વતર્માન સમય પર દ�ષ્ટપાત કરતા એ સહજ 
સમ�ય તેમ છે ક� પ્રવતર્માન સમય એ ��ૃષ્ટ નાટકનો કિનષ્ઠમા ંકિનષ્ઠ સમય 
છે. અથાર્ત કળ��ગુનો પણ �િતમ સમય છે. આ િવ� નાટકનો શે્રષ્ઠમા ંશે્રષ્ઠ 
સમય એ �ણૂર્ ��ુુષો�મ શ્રી�ૃષ્ણના કાયર્કાળને ગણાવી શકાય ક� � સમયે 
સોનાની દ્વા�રકા હતી. હવે શા�ો એમ કહ� છે ક� �ણૂર્ ��ુુષો�મ શ્રી�ૃષ્ણનો જન્મ 
આજથી ૫૦૦૦ વષર્ પહ�લા ંથયો હતો. એટલે આપણે એમ કહ� શક�એ ક� આ 
પ�રવતર્નશીલ ��ૃષ્ટ નાટક�ુ ં શે્રષ્ઠ સત�ગુ માથંી  કિનષ્ઠ કળ�ગુમા ં  � 
પ�રવતર્ન થાય છે તેને ૫૦૦૦ વષર્નો સમય લાગે છે.  

            �ખ્રસ્તી ધમર્મા ંપણ એમ માનવામા ંઆવે છે ક� ઈ��ુખ્રસ્તથી ૩૦૦૦ 
વષર્  પહ�લા િવ�મા ંપેર�ડાઈઝ – સ્વગર્ હ� ુ.ં અથાર્ત  સત�ગુ હતો. ઈ��ુખ્રસ્ત 
આજથી ૨૦૦૦ વષર્ પહ�લા થઈ ગયા તે આપણે �ણીએ છ�એ. અથાર્ત 
આજથી ૫૦૦૦ વષર્ પહ�લા સત�ગુ હતો. આજનો સમય કળ�ગુ નો �િતમ 
સમય છે તે આપણને દ�ખાઈ ર�ુ ંછે. એટલે આ સધંભર્મા ં પણ આ િવ� નાટક 
૫૦૦૦ વષર્�ુ ંથાય છે.      

              આજ�ુ ંઆ�િુનક િવજ્ઞાન પણ એમ માને છે ક� આ ��ૃષ્ટ ચક્રનો 
આવતર્નકાળ ૫૦૦૦ વષ�થી ઓછો ન હોઈ શક�. આગળ આપણે  ત્રણ 
લોકનીઆપણે ચચાર્ કર� ��ૂા છે. તેમા ંઆપણે જો�ુ ંક� સાકાર� લોકને સીમા 
છે અને એ સીમાને પાર બી� બે લોક છે.   આજ�ુ ં િવજ્ઞાન પણ હવે એ 
વાતનો સ્વીકાર કર� છે ક� �ત�રક્ષને સીમા છે. તેઓ એ  આ �ત�રક્ષના 
ગોળાધર્નો વ્યાસ કોઈ ચો�સ થીએર�ના આધાર� શોધી કાઢ�ો છે.. 
પોઈનક�ર(Poincare) અને �ડકાર(Dicar) નામના બે વૈજ્ઞાિનકોએ આ કે્ષત્રમા ં



કામ કર� �ત�રક્ષના  વ્યાસ અને ઈલેક્ટ્રોનના વ્યાસનો �ણુો�ર શોધી કાઢ�ો 
છે, � �ણુો�રને �ડકાર નબંર કહ�વામા ંઆવે છે. આ બે વૈજ્ઞાિનકો ઈલેક્ટ્રોનના 
વ્યાસને ઈલેક્ટ્રોન માઈક્રોસ્કોપ �વા ��ુમ િવ��ુ ંસાધનો દ્વારા માપી શ�ા 
છે, �ને કારણે �ડકાર નબંરનો ઉપયોગ કર� તેઓએ �ત�રક્ષના વ્યાસ�ુ ંમાપ 
તેમજ તેના પર�ઘ�ુ ંમાપ પ્રાપ્ત ક�ુ� છે. હવે િવજ્ઞાન કહ� છે ક�, જો આ ��ૃષ્ટ�પી 
નાટક�ુ ં�ુબ� ૂ�નુરાવતર્ન થ� ુ ંહોય તો કોઈપણ સ્થાનેથી ઉદ્ભવતા પ્રકાશના ં
�કરણને આખા �ત�રક્ષના પર�ઘના �તરને કાપીને પોતાના સ્થાને પરત 
આવવાનો સમય ઉપલબ્ધ હોવો જોઇએ. હવે �યૂર્ પ્રકાશના �કરણને 
�ત�રક્ષના પ�રઘ �ટ�ુ ં �તર પ્રકાશની ગિતથી (3,00,000 ક�.મી. પ્રિત 
સેકન્ડ) કાપવા�ુ ંહોય તો આશર� ૫,૦૦૦ વષર્ લાગે. એટલે એમ કહ� શકાય ક�  
�ુબ� ૂ�નુરાવતર્ન પામતા ��ૃષ્ટ�પી નાટકનો સમય પાચં હ�ર વષર્ કરતા ં
ઓછો ન હોઈ શક�.  

        વતર્માન સગંમ�ગુ પર િનરાકાર �યોિત�સ્વ�પ પરમાત્માએ 
પ્ર�િપતા બ્રહ્માના તન દ્વારા પાચં હ�ર વષર્ના આ ��ૃષ્ટ નાટકના આ�દ, 
મધ્ય અને �તનો ઈિતહાસ સમ�વ્યો છે. હવે જો આપણે ઈિતહાસ પર નજર 
નાખંીએ તો આ� આપણી પાસે આશર� ૨૫૦૦ વષર્નો પ્રામા�ણત ઈિતહાસ 
ઉપલબ્ધ છે. આ ૨૫૦૦ વષર્ના ઇિતહાસની �લુના પરમાત્માએ વણર્વેલા પાચં 
હ�ર વષર્ના ઇિતહાસની સાથે કરવામા ંઆવે તો, આ ૨૫૦૦ વષર્નો પ્રામા�ણત 
ઈિતહાસ ��ૃષ્ટ નાટકના દ્વાપર�ગુ તથા ક�લ�ગુના સમય સાથે �ુબ� ૂમળતો 
આવે છે. આ આધાર� એ િનિ�ત થાય છે ક� દ્વાપર�ગુ તથા ક�લ�ગુનો સમય 
૨૫૦૦ વષર્નો છે. હવે �યાર� ��ૃષ્ટ નાટકના ચાર�ય �ગુ સત�ગુ, તે્રતા�ગુ, 
દ્વાપર�ગુ અને ક�લ�ગુ સરખા છે ત્યાર�  આખા ��ૃષ્ટ ચક્રનો સમય ૫૦૦૦ 
વષર્થી વધાર� ન હોઈ શક�.  

૪) િવ� નાટકની અવ્યવસ્થામા ંથતા વધારાનો િસધ્ધાતં: 

        િવ� નાટકના આગાઉ દશાર્વેલ િસધ્ધાતંો અ�સુાર આપણે જો�ુ ં
ક� િવ�મા ંબ�ુજં પ�રવતર્નશીલ છે તેમજ બધાજ પ�રવતર્નો ચ�ક્રય છે. તેમા ં
થતા ંપ�રવતર્નો શે્રષ્ઠથી કિનષ્ઠ તરફ, વ્યવસ્થામાથંી અવ્યવસ્થા તરફ; અને 



�તૂનમાથંી �ણર્તા તરફ ગિતમાન હોય છે.  અથાર્� ્આ િવ� નાટકના ચક્રમા ં
કોઈ પણ �તૂન પદાથર્, પ્રાણી ક� પ�ર�સ્થિત સમયના વહ�ણ સાથે યથાવ� ્
�તૂન રહ�તી નથી. િવ� નાટકના �હૃ�્ ચક્રનો આ�દ સમય શે્રષ્ઠ અથાર્� ્સ� ્
�ગુી છે તો �તનો ક�લ�ગુી સમય કિનષ્ઠ છે. મ�ષુ્યના �વન ચક્રમા ંપણ 
બાલ્યાવસ્થાથી શ�ુ થયેલી ગિત �તની �દૃ્ધાવસ્થા તરફની છે. કોઈ પણ ન�ુ ં
મકાન બી� ક્ષણે ન�ુ ંરહ�� ુ ંનથી, સમયાતંર� સતત �ણર્ થ� ુ ં�ય છે. આ 
િસધ્ધાતં અ�સુાર ��ૃષ્ટ નાટકમા ંપાટર્  ભજવનાર દર�ક આત્માની આધ્યા�ત્મક 
ઊ�ર્ આ�દ સમયે સતોપ્રધાન હોય છે. પરં� ુસમયાતંર� અને જન્માનં્તાર� તે 
રાજોપ્રધાન અને ચક્રના �તે તમોપ્રધાન બને છે.  

       આ િસધ્ધાતંને આ�િુનક િવજ્ઞાન પણ સમથર્ન આપે છે. ભૌિતક 
િવજ્ઞાનમા ં થેમ�ડાયનાિમક્સનો બીજો િસધ્ધાતં (Second Law of 
Thermodynamics) પણ અવ્યવસ્થામા ં થતા ં વધારા (Increasing 
Entrophy) ની જ વાત કર� છે. થેમ�ડાયનાિમક્સના પ્રથમ િસધ્ધાતં અ�સુાર 
ઊ�ર્�ુ ં સ્વ�ુપ બદલી શકાય છે, પરં� ુતે�ુ ંસ�ન ક� તેને નષ્ટ કર� શકાય 
નહ� (Law of Conservation of Energy).  થેમ�ડાયનાિમક્સના �દ્વતીય 
િસધ્ધાતં અ�સુાર જયાર� ઉપલબ્ધ્ધ ઊ�ર્ એક સ્વ�ુપમાથંી બી� સ્વ�ુપમા ં
બદલાય છે ત્યાર� ઉપલબ્ધ્ધ ઊ�ર્�ુ ંસ�ંણૂર્ પર�વતર્ન થ� ુ ંનથી. તેનો થોડ� 
માત્રામા ં વ્યય થાય છે. આ પ�રવિત�ત ઊ�ર્ની માત્રામા ં થતા ઘટાડાને 



એન્ટ્રોપી-અવ્યવસ્થા કહ�વાય છે � હમેશા ં વધતી �ય છે.  આમ શે્રષ્ઠથી 
કિનષ્ઠ અથવા પાવાનમાથંી પિતત અવસ્થામા ંપહ�ચેલા ંવતર્માન ��ૃષ્ટચક્રને 
�નુઃ ચા� ુરાખવા માટ� તથા તેના પ�રવતર્ન માટ� આ ચક્રને ઊ�ર્થી ફર� 
સપં� કર�ુ ંજ�ર� બની �ય છે. પરં� ુઆ  ત્યાર� જ શ� બને છે જયાર� 
ઊ�ર્ના પરમ�ોત, સવર્શ�ક્તમાન, પરમિપતા પરમાત્મા પોતાની �દવ્યઊ�ર્ 
દ્વારા પ્રવતર્માન તમોપ્રધાન ક�લ�ગુી �ુિનયા�ુ ંપ�રવતર્ન કરવા કાયાર્�ન્વત 
થાય છે. સત�ગુ તેમજ કળ�ગુ વચ્ચેનો આજનો  આ સગંમ�ગુનો વતર્માન 
સમય પરમાત્માના અવતરણ તેમજ તેને કાયાર્�ન્વત થવાનો સમય છે. 
િનરાકાર �યોિતસ્વ�પ પરમાત્મા િશવ પ્ર�િપતા બ્રહ્માના માધ્યમ દ્વારા િવ��ુ ં
દ�વ્યીકરણ કર� �વુણર્�ગુની સ્થાપના કર� રહ્યા છે. .  

 
૫) �નુ�ન્મનો િસધ્ધાતં :  

              

              છે. આ �તૃ્� ુ મા�ંુ નહ� પરં� ુ મારા શર�ર�ુ ં થાય છે. શર�ર 

છોડયા બાદ  આ િસધ્ધાતં અ�સુાર �મ � જન્મ્યો છે તે�ુ ં�તૃ્� ુિનિ�ત છે 

તેમ � �તૃ્� ુપામ્યો છે તેનો  જન્મ પણ િનિ�ત છે. શર�ર �ણર્ થયે અથવા 

અન્ય કારણસર �બનઉપયોગી બને ત્યાર� �ું આત્મા તે શર�ર છોડ� દ� �ં � 

ઘટના માટ� �તૃ્� ુશબ્દ પ્રયોગ કરવામા ંઆવે �ું આત્મા િ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.  

 
મ�ષુ્ય આત્મા મ�ષુ્ય યોિનમા ંજ જન્મ 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  િવ�મા ંઘણા બધા એવા �કસ્સાઓ 

પણ બનતા આવ્યા છે ક�  �મા ંક�ટલીક 

વ્ય�ક્તઓને, િવશેષ કર�ને બાળકોને, 

પોતાના પાછલા જન્મોની સ્�િૃત 

આવતી હોય અથવા �વૂર્ �વનની 

ક�ટલીક ઘટનાઓની યાદ સ્�િૃતપટ 

પર તા� થઇ જતી હોય. આ �કસ્સાઓ 

“નેચરલ ર�કલેક્શન ઑફ પાસ્ટ બથર્” 

તર�ક� ઓળખાય છે. આવા 

�કસ્સાઓનો ઝીણવટ�વૂર્કનો અભ્યાસ 

આપણા દ�શમા ંતેમજ િવદ�શમા ંઘણા ં

બધા પરમનોિવજ્ઞાિનકો દ્વારા થયેલ 

છે. આનાથી પણ એ વાતને  સમથર્ન 

મળે છે ક�, જન્મ પહ�લા ં�વન હ� ુ ંઅને �તૃ્� ુપછ� પણ �વન છે અથાર્� ્

આત્માનો �નુ�ન્મ યા “ર�બથર્” િનિ�ત છે. આ ઉપરાતં બધાજ �કસ્સામા ં



બધ્ધાનો   આગલો જન્મ મ�ષુ્યના �પે જ હતો. આ  એ પણ િસધ્ધ કર� છે ક� 

��ુષુ્ય પોતાનો �નુ�ન્મ મ�ષુ્યના �પમા ંજ લે છે.  
                મનોિવજ્ઞાનની ક�ટલીક ટ�કનીકો દ્વારા, �મા ંસમંોહન િવદ્યા 
(�હપ્નો�ટક ર�ગ્રશન) ઉલ્લેખનીય છે, તેમજ અન્ય િવ��ુ ં સાધનો દ્વારા 
ક�ટલીક વ્ય�ક્તઓને પ્રગાઢ િન�દ્રામા ં લઇ જઇ તેમના પાછળના જન્મોની 
સ્�િૃતઓને વૈજ્ઞાનીકોએ યાદ કરાવી તે�ુ ં વણર્ન કરાવ્�ુ ં છે. આવા અનેક 
પ્રયોગો અમે�રકાની ઘણી બધી �િુનવિસ�ટ�ઓમા ંથઇ રહ્યા છે. �મા ં “�ન 
ઇવાન્સ’ નામની મ�હલાનો �કસ્સો ઉલ્લેખનીય છે. “આરનેલ બોક્ષહામ” 
નામના �હપ્નોથેર�પીસટ� �ન ઇવાન્સ પર �હપ્નો�ટક ર�ગે્રશનના પ્રયોગો કર� 
તેના પાછલા ૬ જન્મોની સ્�િૃતઓ તા� કરાવી હતી. બોક્ષહામ દ્વારા આવા 
લગભગ ૪૦૦ �ટલા �હપ્નો�ટઝમના સફળ પ્રયોગો કરવામા ંઆવ્યા છે, �મા ં
ઇવાન્સનો �કસ્સો મહ�વનો ગણાય છે. તેણે પોતાના ં છ એ છ જન્મો 
મ�ષુ્યના �પમા ં જ વણર્વ્યા છે. આવા અભ્યાસથી મળેલ મા�હતી પણ 
આત્માના અ�સ્તત્વ તેમજ તેના અમરત્વ�ુ ંસમથર્ન કર�  છે. આ અભ્યાસ 
�નુા�ન્મના સમથર્નની સાથે સાથે મ�ષુ્યાત્મા મ�ષુ્યયોિનમા ંજ જન્મ લે છે 
એ  હક�કત�ુ ંપણ સમથર્ન કર� છે. સાથે એ વાત પણ પ્રિતપા�દત થાય છે 
ક� મ�ષુ્ય આત્મામા ંતેને ભજવેલો  અનેક જન્મોનો પાટર્  કાયમી �પે ન�ધાયેલો 
છે. એના કારણે જ �તૂકાળના જન્મો �હપ્નો�ટક �રગે્રશન તથા ભિવષ્યના 
જન્મો �હપ્નો�ટક પ્રોગે્રસન દ્વારા �ણી શકાય છે.  

        �નુ�ન્મના િસધ્ધાતં�ુ ંસમથર્ન ગીતમા ંપણ સ્પષ્ટ �પે કરવામા ં
આવ્�ુ ંછે  

  जातस्य �ह ध्रवुो मतृ्युध्रुर्वं जन्म मतृस्य च । 

  तस्मादप�रहाय�ऽथ� न त्वं शो�चतुमहर्�स ॥       (अध्याय -२, श्लोक -२७) 

 “અથાર્� ્જન્મેલા�ુ ંમરણ િનિ�ત છે અને મર�લાનંો જન્મ પણ િનિ�ત 
છે, તેથી ટાળ� ના શકાય એવા િવષયમા ંશોક કરવો એ તારા માટ� યોગ્ય 
નથી.”  



 ગીતાના ઉપરોક્ત �લોકોથી સ્પષ્ટ થાય છે ક� આ નાશવતં શર�રથી 
�ભ� આપણે એક શા�ત અને સનાતન આત્મા છ�એ. જન્મ અને �તૃ્� ુએ તો 
શર�ર �પી વ�ને બદલવાની પ્ર�ક્રયા માત્ર 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.  

     

(૬) કમર્ નો િસધ્ધાતં :  

     કમર્નો િસધ્ધાતં િવ�નાટકનો અત્યતં 
મહત્વ�ણૂર્ તેમજ સમજવા યોગ્ય િસધ્ધાતં છે, 
કારણક� આ િસદ્ધાતંને સમજવાથી વ્ય�ક્તના િવચાર, 
વાણી અને વતર્નમા ંસહજ પ�રવતર્ન આવી શક� છે 
અને તે િવકમ�થી અથાર્� ્પાપકમ�થી બચી શક� છે. 

     આ િસદ્ધાતં િવશે સતં �લુસીદાસે લખ્�ુ ંછે ક�,  

“कमर् प्रधान �वश्व र�च राखा, जो जस करइ सो तस फल चाखा” 
 અથાર્� ્સમગ્ર િવ�ની રચના કમર્ પ્રધાન છે. � ��ુ ંકમર્ કરશે 
તે તે�ુ ંફળ ચાખશે . 

       આ િવ�-�પી રંગમચં પર �યારથી મ�ષુ્ય આત્મા શર�ર-�પી 
વ�ને ધારણ કર� પાટર્  ભજવવા માટ� આવે છે ત્યારથી જ તેની દર�ક પ્ર�િૃ� 
કમર્ બની �ય છે, �મક� ઊઠ�ુ,ં બેસ�ુ,ં ખા�ુ,ં પી�ુ,ં િવચાર�ુ,ં ઈત્યા�દ. 



કમ��ન્દ્રયો, જ્ઞાને�ન્દ્રયો ક� ��ુમે�ન્દ્રયો (મન તથા ��ુદ્ધ) દ્વારા  � પણ પ્ર�િૃ� 
આપણે કર�એ છ�એ તે આપણા ંકમર્ બની �ય છે. આ ��ૃષ્ટ પરની કોઈપણ 
વ્ય�ક્ત કમર્ િવના રહ� શકતી નથી. કોઈ વ્ય�ક્ત કદાચ પોતાની સવર્ ઇ�ન્દ્રયોને 
સમેટ�ને બેસી �ય અને કહ� છે ક� તે કોઈ જ કમર્ કર� રહ� નથી, તો તેની  
�લૂ છે, કારણક� �ખનો પલકારો થવો તે પણ એક કમર્ જ છે. �ાસોચ્છવાસને 
પણ કમર્ જ કહ�વાય. શર�ર છે તો કમર્ જ�ર છે.  

કમર્ના ત્રણ પ્રકાર :- 

 (૧) િવકમર્ યા �ુષ્કમર્,  (૨) અકમર્ યા સાધારણ કમર્  

 (૩) સત્કમર્ યા �કુમર્ 

 કમર્ની ગિત �બૂ જ ગહન છે, તો આ �હુ્ય બાબતને આપણે વતર્માન 
સમયને આધાર� સમજવાનો પ્રય્તન કર��ુ.ં  

(૧) િવકમર્ યા �ુષ્કમર્,   

              વતર્માન સમયે પ્રત્યેક વ્ય�ક્ત આત્માની િવસ્�િૃત ને કારણે 
પોતાને આત્મા સમજવાને બદલે દ�હ સમ� છે. પ�રણામે તે �વન દરમ્યાન  
દ�હ અ�ભમાન વશ, અનેક િવષય-િવકારો ( કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર, 
ઈષાર્, સ્વાથર્, રાગ, દ્વષે, ઇત્યા�દ) ના પ્રભાવમા ંઆવીને � કમર્ કર� છે તે કમર્ 
િવકમર્ બને છે.  આવા કમ�ના ફળ સ્વ�પે વ્ય�ક્ત  �ુઃખ, અશાિંત, રોગ, શોકની  
અ��ુિૂત કર� છે. બી� શબ્દોમા ં� કમર્ સ્વય ંમાટ�, અન્ય માટ�  તેમજ પ્ર�ૃિત 
માટ� �ુઃખદાયક ક� હાિનકારક હોય તેને �ુષ્કમર્ અથવા પાપકમર્ કહ�વાય છે.  

 

(૨) અકમર્ યા સાધારણ કમર્:      

               ઘણાબધા એવા પણ કમ� છે, �નાથી ન કોઈને �ુઃખ ક� હાિન 
પહ�ચે છે ક� ન તેમા ંકોઈ�ુ ં િવશેષ �હત સમાયે�ુ ંહોય છે, તેવા કમ� અકમર્ 
યા સાધારણ કમર્ કહ�વાય છે. બી� શબ્દોમા,ં � કમર્�ુ ં�ણુ્ય ક� પાપ�ુ ંખા� ુ ં



બન�ુ ંનથી તે કમર્ અકમર્ છે. ખા�ુ,ં પી�ુ,ં ��ૂ ુ,ં ઊઠ�ુ,ં બેસ�ુ,ં �ાસ લેવો, આ 
બધા પ્રા�ૃિતક કમ�ને અકમર્ કહ��ુ.ં 

(૩) સત્કમર્ યા �કુમર્:             

               � કમર્ દ્વારા સ્વય�ં ુ,ં િવ�ની અન્ય આત્માઓ�ુ,ં પ્ર�ૃિત ક� અન્ય 
�વ��ૃષ્ટ�ુ ંકોઈ પણ પ્રકાર� �હત થ� ુ ંહોય, કલ્યાણ થ� ુ ંહોય,રક્ષણ થ�ુ ંહોય 
તેવા કમ� સત્કમર્ કહ�વાય છે. બી� શબ્દોમા ં� વ્ય�ક્ત પરમિપતા પરમાત્મા 
પાસેથી સ્વયદંશર્ન, પરમાત્મદશર્ન, િવ�દશર્ન અને સમયદશર્ન�ુ ં િવવેક�ણૂર્ 
તેમજ સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર�ને યોગ�કુ્ત �સ્થિતમા ં(અથાર્� ્આ�ત્મક સ્�િૃતમા)ં 
�સ્થત થઈને નીિત પ્રમા�ણક્તા�વુર્ક � કમર્ કર� છે તે �કુમર્ બને છે. આ�ત્મક 
સ્�િૃતમા ં�સ્થત રહ�, સવર્ પ્રિત કલ્યાણના  ભાવથી, િનઃસ્વાથર્ ભાવે � કમર્ કર� 
છે તેને શે્રષ્ઠ કમર્ કહ�વાય છે.  

                    આ વાતને એક ઉદાહરણ દ્વારા 
સમ�એ. એક નાનકડા ગામમા ંએક �દૃ્ધ �કસાન 
પોતાની વાડ�મા ં�બા રોપી �જુરાન ચલાવે છે. 
દર વષ� ક�ર�ની ફસલ �બૂ �ુદંર આવે છે. આ 
ક�ર�ઓનો િનકાલ તે ત્રણ ર�તે કર� શક� છે.   ૧. 
ક�ર�ઓને સામાન્ય નફો લઇ બરાબર વજન તોલી 
તે વેચે છે. આ થ�ુ ંતે�ુ ંઅકમર્. આ કમર્�ુ ંપાપ ક� 
�ણુ્ય�ુ ં કોઈ ખા� ુ ંબન�ુ ંનથી. ૨. તેમાથંી ક�ટલીક પાક� ક�ર�ઓ તે ગર�બ 
બાળકોને િનસ્વાથર્ભાવે િન�લુ્ક આપે છે, તો આ થ�ુ ંતે�ુ ં�કુમર્ યા �ણુ્ય કમર્. 
૩. છેલ્લે બગડ�લી અને નકામી ક�ર�ઓ, સાર� ક�ર�ઓની  નીચે ગોઠવી વ� ુ
નફો લઇ વેચે તો તે થ�ુ ંતે�ુ ંિવકમર્ યા પાપ કમર્, � તેને ભોગ�ુ ંપડશે. 


