
આત્માની પિવત્રતાની પરાકાષ્ઠાનો અ�ભુવ 

                                                 બ્રહ્મા�ુમાર પ્ર�લ્લચદં્ર શાહ

          પિવત્રતા એ આત્માનો 

સવ��મ �તરંગ �ણુ છે. આત્માના 

અન્ય સ્વધમ� �વા ક� શાિંત, પે્રમ, �ખુ, 

આનદં, સત્ય, શ�ક્ત ઇત્યા�દનો ઉદ્ભવ 

પણ પિવત્રતાના આધાર� જ થાય છે. 

દ�વાત્માઓ સ�ંણૂર્ પિવત્ર હતા, એટલે  

એમની �દર આ સવર્ �ણુો તેમજ 

સકારાત્મક ભાવનાઓ સ્વાભાિવક ર�તે 

જોવા મળે છે. વતર્માન ��ુુષો�મ સગંમ �ગુમા ં

પિવત્રતાના સાગર પરમિપતા િશવ પરમાત્માએ 

આપેલા જ્ઞાન તેમજ રાજયોગના િશક્ષણથી આપણે 

�યાર� આત્મઅ�ભમાની બનીએ છ�એ ત્યાર� તેના 

સાિનધ્યમા ં પિવત્રતાની પરાકાષ્ઠાનો અ�ભુવ 

સરળતાથી કર� શક�એ છ�એ. આવો આ અ��ુિૂત માટ� 

યોગાભ્યાસ કર�એ.   

યોગની િવધી :             

          આરામદાયક �સ્થતીમા ં બેસીને ધીર� ધીર� 

�ડા �ાસ લો અને છોડો. �યાર� �ાસ �દર લો ત્યાર� 

પેટ બહાર આવે અને �ાસ છોડો ત્યાર� પેટ �દર �ય. 

�ાસોચ્છવાસ પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરો. �ાસ લેતી વખતે 

તેમજ �ાસ છોડતી વખતે નાિસકાની �દર તેમજ 

બહાર પ્રવા�હત થતી હવાના સ્પશર્નો અ�ભુવ 

નાસીકાની �દરની �દવાલ પર કરો..... આશા રા�ુ ં�ં 

ક� આપ આ અ�ભુવ કર� રહયા છો.... હવે તમાર� 

�સન�ક્રયા પરની એકાગ્રતામા ંવધારો કરો અને �દર 

આવતા �ાસની ઠંડક તેમજ બહાર જતા �ાસની 

ગરમાહટનો અ�ભુવ કરો.... આશા રા�ુ ં �ં ક� આ 

અ��ુિૂત પણ તમને થઇ રહ� છે..... તમા�ંુ મન હવે 

�બલ�ુલ એકાગ્ર, �સ્થર અને શાતં થઈ ગ�ુ ં છે. હવે 

�સન�ક્રયા પરથી તમા�ંુ ધ્યાન હટાવી, 

��ુૃ�ટના મધ્યભાગમા,ં મગજની 

વચ્ચોવચ્ચ ક��ન્દ્રત કરો..... આ જગ્યાએ  

સ્વયમં�ુ ંસ્�ળૂ શર�રની સાથે સાથે, એક 

અિત ��ૂમ, ચમકતા િસતારાના �પમા ં

દશર્ન કરો અને સકંલ્પ કરો....   

આત્મઅ�ભમાની બનીને 
પિવત્રતાનો અ�ભુવ:  

          પાચં જડ તત્વોના બનેલા આ સ્�ળુ 

શર�રથી ભી� �ું એક ચૈતન્યશ�કત આત્મા �ં... 

આકાશના િસતારા સમાન એક સ્વયમં પ્રકાિશત, અિત 

��ૂમ જયોિત�બ�ંુ �ં... �ું આત્મા અના�દ �ં..॰ �ળુ�તૂ 

�પે �ું આત્મા પિવત્રસ્વ�પ, શાતં સ્વ�પ, પે્રમ સ્વ�પ, 

જ્ઞાનસ્વ�પ, આનદંસ્વ�પ, સત્યસ્વ�પ �ં... આ બધા 

સદ�ણુોમા ંપિવત્રતા, એ મારો સવ�ચ્ચ પાયાનો �ણુ 

છે... �ું પરમ પિવત્ર �ધુ્ધ આત્મા �ં.. પિવત્રતા તો 

મા�ંુ અસલી વ્ય�કતત્વ છે... માર� સાચી �ડુ�, સાચી 

ઓળખ છે... પિવત્રતા જ માર� સ�ંણુર્તા છે.. આથી જ 

તો માર� અને અન્યની પિવત્રતા મને આકષ� છે.... 

પિવત્રતા જ માર� સત્યતા છે... શાન છે... હવે �ું 

આત્મસ્વ�પમા ં �સ્થત થઇ ગયો �ં.. મારા અસલ 

પિવત્ર સ્વ�પમા ં �સ્થત થઇ ગયો �ં... પિવત્રતાની 

�દવ્ય અ��ુિૂત કર� રહ્યો �ં...  

પરમધામમા ંપિવત્રતાના સાગર િશવબાબાના 
સાિનધ્યમા ંપિવત્રતાનો અ�ભુવ:   

    �ું અિત ��ુમ, ચમકતી જયોિત�બ��ુ 

આત્મા �ં... મારા આ સ્�ળુ તેમજ ��ુમ શર�રને  

ધરતી પર પાછળ છોડ�, મારા �બ��ુ સ્વ�પમા ં �સ્થત 

થઇ, ઉપર તરફ પ્રયાણ ક�ં �ં... આ �થુ્વીથી ઉપર, 



આસમાનથી, આકાશગગંાઓથી પણ પાર, ��ુમલોકને 

પણ પાર કર� મારા અસલ ઘર પરમધામ તરફ જઇ 

રહયો �ં... આહા ! ક�ટલી આનદંદાયક યાત્રા છે આ 

!... હવે �ું આત્મા િનરાકાર� પરમધામમા ંપહ�ચી ગયો 

�ં... ચાર� તરફ સોનેર� લાલ પ્રકાશ છવાયેલો છે... 

અહ� સવર્ત્ર શા�ત શાિંત પથરાયેલી છે... કોઇ કમર્, 

અવાજ ક� સકંલ્પ �ધુ્ધા નથી ! બસ, માત્રને માત્ર 

િન�લ શાિંત, પરમ શાિંત અને �દવ્ય સોનેર� લાલ 

પ્રકાશ છે... ઉપર, નીચે, ચોતરફ અસીમ શાિંત... 

અદ�તૂ ! આ પરમધામમા ં મારા અિત પ્યારા 

પરમિપતા, પિવત્રતાના સાગર િશવબાબા �જુ 

આત્માની સન્�ખુ �બરાજમાન છે. સત્ય�.્.. િશવ�.્.. 

�ુદંર�.્.. હમને દ�ખા, હમને પાયા િશવભોલા 

ભગવાન..... �કતના મીઠા, �કતના પ્યારા િશવ ભોલા 

ભગવાન !... મહા�યોિત િશવબાબામાથંી પિવત્રતાના 

શ�ક્તશાર� તરંગો પ્રવા�હત થઇ રહયા છે. � �જુ 

આત્માને પણ સ્પશ� રહ્યા છે... આ પિવત્રતાના ધોધમા ં

�ું નાહ� રહ્યો �ં... �ંુ આત્મા પિવત્રતાથી ભર�રુ બની 

રહ્યો �ં... ઉચ્ચતમ પિવત્રતાનો અ�ભુવ મને થઇ રહ્યો 

છે... પિવત્રતાના સાગર િશવબાબાના સાિ�ધ્યમા ં �ંુ 

આત્મા પણ પિવત્રતાનો �ોત બની રહ્યો �ં... 

િશવબાબા, આપ તો પિવત્રતાના �યૂર્ છો... �ંુ તમાર� 

સતંાન પિવત્રતાનો માસ્ટર �યૂર્ બની રહ્યો �ં... માર� 

ચાર� તરફ પિવત્રતાના શ�કતશાળ� પ્રકંપ� ફ�લાઇ 

રહ્યા છે...  

િવ� પર પિવત્રતાના પ્રકંપન ફ�લાવવા: 

    પિવત્રતાની ઉચ્ચતમ, શ�કત્શાળ� 

�સ્થતીમા ં�ંુ આત્મા હવે નીચે સાકાર �ુિનયામા ંપાછો 

ફર� રહ્યો �ં..॥ માર� �તને �થૃ્વીની સન્�ખુ આકાશમા ં

�સ્થત કર�, મારામા ંસમાયેલા  પિવત્રતાના તરંગો ચાર� 

તરફ ફ�લાવી રહ્યો �ં... િવ�ની દર�ક મ�ષુ્ય આત્મા, 

પાચેં ય તત્વ તમજ નાના-મોટા ચૈતન્ય પ્રાણી, �વ 

જ�ં ુ પણ આ પિવત્રતાના પ્રકંપ� પ્રાપ્ત કર� રહ્યા 

છે.... તેઓ પિવત્રતાથી સપં� થઇ રહ્યા છે... સમગ્ર 

વાતાવરણમાથંી દર�ક પ્રકારની અપિવત્રતા ખતમ થઇ 

રહ� છે... પિવત્રતાના આ �દવ્ય પ્રકાશથી આ િવ�ના 

બધાજ િવકાર અને પાપ ભસ્મ થઇ રહ્યા છે.. ચોતરફ 

બસ પિવત્રતા અને પિવત્રતા !... હવે મને િવ�ાસ છે 

ક� �ૂંક સમયમાજં િવ�મા ં સનાતન, સવ��મ 

પિવત્રતા�ુ ંસામ્રાજય સ્થાપન થઇ જશે. અને ફર�થી 

�થૃ્વી પર સ્વ�ણ�મ �ગુ આવશે....  

સ્વ�ણ�મ દ�વી િવ�ની પિવત્રતાનો 
અ�ભુવ:    

  આ િવ� નાટકમા ં મારા શા�ત રોલ 

અ�સુાર, �ું આત્મા પરમધામથી નીચે ઉતર�, સત�ગુી  

લ�મી-નારાયણની નવી �ુિનયામા ંદ�વી બાલક તર�ક� 

મારો પ્રથમ જન્મ ધારણ ક�ંુ �ં... અહ� �ંુ સ�ંણુર્ 

પિવત્રતા, �ખુ-શાિંતનો સહજ અ�ભુવ કર� રહ્યો �ં... 

સતંોપ્રધાન તત્વોથી િનમાર્ણ થયેલ મા�ં શર�ર 

�બલ�ુલ પિવત્ર, �ુદંર અને ત�ુંરસ્ત છે... ચાર� તરફ 

�ષુ્કળ પ્રમાણમા ંધન-સપંિ� અને �ખુ છે... �ું અહ� 

સ�ંણૂર્ િનિવ�કાર�, ૧૬ કળા સ�ંણૂર્ અને �દવ્ય �ણુોથી 

સપં� �ં… ઉચ્ચતમ કક્ષાની પિવત્રતાનો અ�ભુવ કર� 

રહ્યો �ં... મારા મ�સ્તષ્ક પર બેવડો તાજ છે.... .એક 

પિવત્રતાનો અને બીજો રત્નજ�ડત રા�ઇ તાજ.... ! 

પ્ર�ૃિતના પાચેંય તત્વ સતોપ્રધાન હોવાને કારણે દાસ 

બની માર� સેવામા ં હાજર છે... બધે જ પિવત્રતા... 

પિવત્રતા છવાયેલી છે.... આ સ્વ�ણ�મ સત�ગુી 

�ુિનયામા ં �ંુ આત્મા ૮ જન્મ �ધુી મારો પિવત્ર પાટર્ 

ભજ�ુ ં�ં…  

ઓમ શાિંત. 

 


