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       સ�ન, અવનિત, િવસ�ન અને 
ફર� પા� નવસ�ન એ �ુદરતનો ક� આ 
િવ�નાટકનો એક �ળૂ�તૂ પાયાનો 
િસધ્ધાતં છે. બ� ુજ પ�રવતર્નશીલ છે. 
અને આ બધા પ�રવતર્નો ચક્ર�ય છે. આ 
પ�રવતર્નો શે્રષ્ઠથી કિનષ્ઠ, વ્યવસ્થામા ં
થી અવ્યવસ્થા તેમજ �તૂન થી �ણર્તા 
તરફ ગિતમાન હોય છે. અથાર્ત 
કોઈપણ �તૂન  વસ્�,ુ વ્ય�ક્ત ક� 
પ�ર�સ્થિત સમયના વહ�ણ સાથે 
યથાવત �તૂન  રહ�તી નથી. આ િસધ્ધાતંને 
આ�િુનક િવજ્ઞાન પણ સમથર્ન આપે છે. ભૌિતક 
િવજ્ઞાનનો થમ�ડાયનેિમક્સનો બીજો િસધ્ધાતં પણ 
અવ્યવસ્થામા ં થતા ં વધારા (Increasing Entropy) 
ની જ વાત કર� છે.  

         આ િસધ્ધાતંને જો આપણે આ ધરા પર 
��ુષ, પ્ર�ૃિત અને પરમાત્મા વચ્ચે ખેલાઈ રહ�લા 
આ �હૃદ નાટકના સદંભર્મા ંજોઈએ તો ત્યા ંપણ આ 
િવ�નાટકની શ�આત એક શે્રષ્ઠ �ગુ થાય છે �નો  
ઉલ્લેખ ઈતીહાસમા ંક� શા�ોમા ંસત�ગુ ક� ગોલ્ડન 
એજ તર�ક� કરવામા ં આવ્યો છે. પરં� ુ ત્યારબાદ 
સમયાતંર� આ સત�ગુ, તે્રતા�ગુ, દ્વાપર�ગુમા ં 
અને �તે કલ�ગુમા ંપર�વતર્ન પામે છે. સત�ગુનો 
સમય ક�ટલો શે્રષ્ઠ તેમજ સ�ધૃ્ધ હતો તે�ુ ં વણર્ન 
પણ આપણે ઘણા બધ ધમર્ગ્રથંોમા ં તેમજ િવ�ની 
�રૂાતન સસં્�ૃિતઓમા ં જોઈએ છ�એ. તે સમયે 
વ્ય�ક્ત ક�ટલો �લૂ્યિનષ્ઠ તેમજ �ણુ, શ�ક્ત તેમજ 
�દવ્યતા સપં� હતો. તેના ઉલ્લેખથી પણ આપણે 
પ�ર�ચત છ�એ. પરં� ુ �ુદરતના ઉપરોક્ત િસધ્ધાતં 
પ્રમાણે ધીર� ધીર� અવનિત થતા ં આ� આપણે 
ચો�સ પણે િવસ�નના આર� આવીને ઊભા છ�એ. 
��ૃષ્ટચક્રમા ંઆ સમયનો ઉલ્લેખ પણ મહાિવનાશ ક� 

કયામત ના સમય તર�ક� કરવામા ં
આવ્યો છે. અને ત્યા ં આ સમયના 
�ચન્હો�ુ ં � વણર્ન કરવામા ં આવ્�ુ ં છે 
તેનાથી પણ વ� ુ કિનષ્ઠ પ�ર�સ્થિત 
આ� આપણે જોઈ રહ્યા છ�એ તેમજ 
અ�ભુવી રહ્યા છ�એ. િવજ્ઞાનીઓ, 
ભિવષ્યવે�ાઓ, ઈિતહાસકારો, 
તત્વ�ચ�તકો, તેમજ ધમર્ �રંુધરો પણ 
આ સમયને એક મહાિવનાશ ક� 
િવસ�નના સમય તર�ક� જોઈ રહ્યા છે. 

નોસ્ટ્રાડ�મસ, પ્રો. હરાર, �ન �ડક્શન, બાબા વાગંા, 
એડગર ક�ઇસી �વા અનેક ભિવષ્યવે�ાઓએ   આ 
સમયને િવકરાલ મહાિવનાશના સમય તર�ક� 
વણર્વ્યો છે.  

           િવજ્ઞાની ચેપલ સ્પષ્ટ પણે માને છે ક� 
ભલે િવજ્ઞાન દ્વારા િવ�મા ં િવકાસ થયો હોય અને 
લોકોની ભૌિતક �િુવધાઓમા ંપણ ��ૃધ્ધ થઈ હોય 
પરં� ુસલામતીના બહાના હ�ઠળ, અસ્વસ્થ ગળાકાપ 
સ્પધાર્ને કારણે ત�મજ રાજકારણીઓની સ�ા 
લો�પુતના કારણે � િવનાશક-ઘાતક શ�-સરં�મ 
તૈયાર કરવામા ંઆવ્યો છે તેણે િવ�ની પ�ર�સ્થિતને 
અત્યતં સ્ફોટક બનાવી દ�ધી છે. ન્�કુ્લીઅર, 
બાયોલો�ક તેમજ ક�િમકલ શ�ો, મીસાઇલ્સ તેમજ 
સ્ટારવોસર્ કે્ષતે્ર એટલી હદ� િવકાસ થયો છે ક� બે 
િવ��ધુ્ધ બાદ હવે જો ત્રી�ુ િવ��ધુ્ધ થશે તો તે 
�િતમ હશે. કોઈ આતકં� સગંઠન, કોઈ �ુષ્ટ 
તાનાશાહ, ક� કોઈ િવજ્ઞાની દ્વારા ઈરાદા �વૂર્ક ક� 
અકસ્માતે આ શ�નો ઉપયોગ થાય તો માનવ 
િનિમ�ત પ્રલયને કોઈ રોક� શક� તેમ નથી. ૧૯૪૫મા ં
�પાન પર ફ�કાયેલ અ�બુોમ્બ દ્વારા � િવનાશ 
વેરાયો ત્યારબાદ િવજ્ઞાનીઓના એક સગંઠને   �મૂ્સ 
ડ� ક્લોક-એક સાકં�િતક ઘ�ડયાળ બનાવવાનો િવચાર 



આવ્યો. � �થૃ્વીનો િવનાશ ક�ટલો ન�ક છે તેનો 
સમય દશાર્વે છે. તે �મૂ્સ ડ� ક્લોક પણ હવે 
મહાિવનાશની આ �િતમ ઘડ�ઓ છે તેમ દશાર્વી 
ર�ુ ંછે. 

       પરં� ુભયભીત ક� િનરાશ થવાની જ�ર નથી. 
��ૃષ્ટચક્રના િસધ્ધાતં અ�સુાર િવસ�ન પછ��ુ ં
નવસ�ન પણ િનિ�ત છે. પરં� ુઆ નવસ�ન ક�વી 
ર�તે સભંવ છે તે માટ� આપણે , આપણી મહાન 
િવરાસત સમાન, આદ્યા�ત્મક જ્ઞાન તેમજ યોગ 
િવજ્ઞાનની સાચી સમજ ક�ળવવી પડશે. આ 
સમજથી તેમજ તેના અભ્યાસથી ન િસફર્ આપણે  
સલામત રહ��ુ ં પણ આપણે િવ�ના નવસ�નના 
પણ  ભાગીદાર બની�ુ.ં  

                  આપ�ુ ં આદ્યા�ત્મક જ્ઞાન સ્પષ્ટ 
પણે કહ� છે ક� પાચં જડ તત્વોના બનેલા આપણા 
આ નાશવતં શર�રથી �ભ� આપણે સ્વય ં એક 
અજર, અમર, અિવનાશી આત્માઓ છ�એ. મા�ુ 
સ્વ�પ અિત ��ૂમ �યોિત �બ��ુ સ્વ�પ છે. ��ૃષ્ટ 
રંગમચં પર મારો પાટર્  ભજવવા માટ� મા� શર�ર 
એક સાધન માત્ર ક� વ� માત્ર છે. સત�ગુ તેમજ 
તે્રતા�ગુ દરમ્યાન  માર� આ સ્�િૃત પા�� હતી. 
એને કારણે �ુ ં સ�ંણૂર્ પણે આત્મ અ�ભમાની હતો.  
દ�હ હોવા છતા ંદ�હભાનથી  �કુ્ત હતો. આને કારણે 
મા�ુ �વન િવકારોથી �કુ્ત તેમજ િવકમ�થી પણ 
�કુ્ત હ� ુ.ં તેથી કર�ને મા�ુ �વન �ખુ-શાિંત-
સ્��ૃધ્ધથી  તેમજ �દવ્ય�ણુો, �દવ્યશ�ક્તઓથી 
સપંા� હ� ુ.ં પરં� ુ સમયાતંર� તેમજ જન્માતંર� મે 
માર� આ�ત્મક સ્�િૃત �મુાવી અને દ્વાપર �ગુમા ં�ુ ં
દ�હભાનમા ંઆવી ગયો. આ દ�હભાનને કારણે અનેક 
િવષય િવકારોથી �ુ ં  ગ્રસ્ત થયો  અને તેના 
પ્રભાવને કારણે �ણે અ�ણે �ુ ં ઘણા િવકમ� કર� 
બેઠો. �મા ં સમયાતંર�-જન્માતંર� ઉ�રો�ર વધારો 
થવાને કારણે �ુ ં  અનેક િવકમ�ના બોજથી લદાઈ 
ગયો, અનેક વ્ય�ક્તઓ સાથેના કમર્ બધંનમા ંફસાઈ 
ગયો  અને પાવનમાથંી પતીત બની ગયો. આજ 
મારા  �ૂ:ખ, અશાિંત, રોગ, શોક, પીડા�ુ ં કારણ 
બન્�ુ.ં  અનેક સમસ્યાઓથી ભર�લી િવ�ની આજની 
� સ્ફોટક પ�ર�સ્થિત છે તેના �ળૂમા ં મ�ષુ્ય  

આત્માઓની  તમોપ્રધાનતા છે. આવા સમયે �ુ ં
ક�ટલો સલામત રહ�શ? માર� આગળની ગિત ક�વી 
હશે ? �ુ ંઆવનાર કષ્ટોના અ�ભુવથી ક�ટલો �ૂર ક� 
�કુ્ત રહ�શ? તેનો આધાર આપણી આત્માની 
અવસ્થા પર િનભર્ર હશે. એટલે આપણે આવી 
મહાિવનાશની સભંાવનાઓ વચ્ચે  �ુ ંકર�ુ ંજોઈએ?  

       એ વાત ભલે િનિ�ત હોય ક� મા� આ પાચં 
તત્વો�ુ ં બને�ુ ં શર�ર િવનાશમા ં નષ્ટ થશે. પરં� ુ
માર� આગળની ગિત ચા� ુ રહ�વાની છે તે પણ 
એટ�જુ િનિ�ત છે. એટલે હવે જો આપણે આપણી 
આત્માની સલામતી તેમજ સદગિત ઇચ્છતા હોઈએ,  
�ુ:ખ, અશાિંત, રોગ, શોકની અની�િૂતથી �કુ્ત 
રહ�વા ઇચ્છતા હોઈએ, આપણી આત્મા ને પાવન 
બનાવવા ઇચ્છતા હોઈએ તો આપણે દ�હભાનથી 
�કુ્ત થઈ, િવષય િવકારોના પ્રભાવથી �કુ્ત થઈ 
આત્મ�ચ�તન-આત્મદશર્ન કર� આત્માની સ્વસ્�િૃતમા ં
ક� સ્વ�સ્થિતમા ં �સ્થત થ�ુ ં પડશે. અને ભારતીય 
સસં્�ૃિતની િવરાસત સમાન રાજયોગના િનયિમત 
અભ્યાસ  દ્વારા આત્મા�ુ ંપરમાત્મા સાથે અ�સુધંાન 
પ્રસ્થાિપત કર� આત્માને જ્ઞાન, પિવત્રતા, શાિંત, 
�ખુ, આનદં, પે્રમ, શ�ક્તથી સપં� બનાવવી પડશે. 
અને યોગાભ્યાસ દ્વારા  આપણે આપણા િવકમ�નો 
િવનાશ કરવો પડશે. આ િવિધ દ્વારા આત્મા�ુ ં
એટલી હદ� સશ�ક્તકરણ થશે ક� મહાિવનાશના 
સમયે લોકો હાય હાય કરતા હશે અને આપણે 
નવસ�નની તૈયાર�ના ભાગ �પ વાહ વાહ કરતા ં
હોઈ�ુ ં અને સદગિતને પામી�ુ.ં �િતમ સમયની 
ધમર્રાજની સ�ઓથી પણ �કુ્ત રહ��ુ.ં તો આવો 
આપણે રાજયોગ િશખીએ અને તેનો અભ્યાસ 
કર�એ. .  

                                                                                    

                       ------- 00000 -----   

 

  


