
રાજયોગના અભ્યાસના િવિવધ 
લક્ષ તેમજ તેની િવિધના ક્રિમક સોપાનો 

 

 

 

પ્ર�િપતા બ્રહ્મા�ુમાર� ઈ�ર�ય િવ�િવદ્યાલય 

નડ�આદ 
 

બ્ર. �ુ. પ્ર�લચદં્ર 



લક્ષ:   શાિંતની ગહન અ��ુિૂત કરવી તેમજ સમગ્ર િવ�મા ં
શાિંત�ુ ંપ્રસારણ કર�ુ ં

૧. આત્મ �ચ�તન કર�, આ�ત્મક સ્�િૃતમા ં �સ્થત થઈ, આત્માના સ્વધમર્ શાિંતમા ં
�સ્થત થઈ પ્રધાડ શાિંતની અ��ુિૂત કરવી.  

૨. પરમ શાિંતના ધામમા ં �સ્થત થઈ નીરવ શાિંતનો 
અ�ભુવ કરવો. 

૩. પરમધામમા ં શાિંતના સાગર િશવબાબાની સન્�ખુ 
ઉપ�સ્થત થઈ તેમના સાિનધ્યમા ં ગહન શાિંતની 
અ��ુિૂત કરવી.   

૪. મ�બુન પાડંવ ભવનને ઇમ� કર�, શાિંતસ્તભં સન્�ખુ ઉપ�સ્થત થઈ, ત્યાના ં
શાિંતના વાઇબ્રેશન ક�ચ કર�  પ્રઘાડ શાિંતની અ��ુિૂત કરવી    

૫. �તે �ત�રક્ષમા ંબીજ �પ અવસ્થામા ં�સ્થત રહ� સમગ્ર િવ�ને શાિંત પ્રદાન 
કર� શાિંતની અ��ુિૂત કરવી  

 

લક્ષ:  પિવત્રતા ની પરાકાષ્ઠાની ગહન અ��ુિૂત કરવી તેમજ 
સમગ્ર િવ�મા ંપિવત્રતા ફ�લાવવી  

૧. આત્મદશર્ન કર� દ�હભાનથી �કુ્ત થઈ, પિવત્રતાના સ્વધમર્મા ં �સ્થત થઈ, 
પિવત્રતાની અ��ુિૂત કરવી.     

૨. બીજ�પ અવસ્થામા ં �સ્થત થઈ, પરમ્ધમમા ં પ્રવેશી, પિવત્રતાના સાગર 
િશવબાબા ની સન્�ખુ ઉપ�સ્થત થઈ તેમના સાિનધ્યમા ં ગહન પ્રિવત્રતાની 
અ��ુિૂત કરવી.  

૩. સત�ગુના આદ�ના સ�ંણૂર્ પ્રિવત્ર જન્મને ઇમ� કર� 
તેની સ્�િૃતમા ંઉચ્ચકક્ષાની પિવત્રતાની અ��ુિૂત કરવી.  

૪. દ્વાપર�ગુના આપણા ં��ૂય સ્વ�પને ઇમ� કર� ભક્તો 
દ્વારા આપણી પિવત્રતાની થતી મ�હમા તેમજ ગાયન 
સાભંળ� પિવત્રતાની અ��ુિૂત કરવી.  



૫. પિવત્રતાથી સપં� થઈ સમગ્ર િવ�મા ં પિવત્રતાના વાઇબ્રશેન ફ�લાવતા 
પિવત્રતાની અ��ુિૂતમા ં�સ્થર રહ�� ુ.ં  

લક્ષ: સવર્ શ�ક્તઓથી ભર�રુ થઈ માસ્ટર સવર્શ�ક્તવાન 
અવસ્થાની અ��ુિૂત કરવી  

૧. આત્મ �ચતન કર� દ�હભાનથી સ�ંણૂર્પણે �કુ્ત થઈ જ્ઞાનસ્વ�પ તેમજ 
શ�ક્તસ્વ�પમા ં�સ્થત થઈ શ�ક્ત સપં�તાની અ��ુિૂત કરવી.  

૨. નોલેજ ઈઝ પાવર, જ્ઞાન એજ પાવર છે તેને ધ્યાનમા ંરાખી જ્ઞાનસ્વ�પ સો 
શ�ક્તસ્વ�પની અ��ુિૂત કરવી  

૩. બીજ�પ અવસ્થામા ં�સ્થત થઇ પરમધામ તરફ પ્રયાણ કર� �ત�રક્ષ યાત્રાનો 
આનદં �ટૂતા પરમધામમા ંપ્રવેશ કરવો.  

૪. પરમધામમા ં શ�ક્તસાગર િશવબાબા સન્�ખુ 
ઉપ�સ્થત થઈ તેમના માથંી નીકળતા શ�ક્તના પ્રખર 
પ્રક્મ્પનોને ગ્રહણ કર� શ�ક્તઓથી ભર�રૂ થ�ુ.ં 

૫.  િવિવધ શ�ક્તઓની સ્�િૃતમા ં �સ્થત થઈ (��લ�ગ 
પાવર, કંટ્રો�લ�ગ પાવર,સહનશ�ક્ત, સમાવાની શ�ક્ત 
વગેર�) અસખં્ય �જુધાર� િશવશ�ક્ત સ્વ�પમા ં �સ્થત 
થઈ શ�ક્તસપં�તાની અ��ુિૂત કરવી.   

૬.  શાિંતવનને ઇમ� કર� પ્રકાશસ્થભં સમક્ષ ઉપ�સ્થત થઈ શ�ક્તઓની અ��ુિૂત 
કરવી   

૭.  સમગ્ર િવ�મા ંસકારાત્મક શ�ક્તઓ�ુ ંસચંારણ કર� િવ��ુ ંસશ�ક્તકરણ કરતા ં
કરતા ંમાસ્ટર સવર્શ�ક્તમાનની અ��ુિૂત કરવી.        

લક્ષ:  સ્વયનંા ૮૪ જન્મોના ઓલરાઉન્ડ પાટર્ને ઇમ� કર�, 
સ્વદશર્નચક્રધાર� તમેજ િત્રકાલદશ� અવસ્થાની અ��ુતૂી કરવી  

૧. આત્મ�ચ�તન આત્મદશર્ન કર�, દ�હભાનથી સ�ંણૂર્પણે �કુ્ત થઈ, બીજ�પ 
અવસ્થામા ં�સ્થત થ�ુ.ં 



૨. સ્�ળૂ તેમજ ��ૂમ દ�હનો ત્યાગ કર�, જગમગાતા-ચમકતા િસતારા �પે �ત�રક્ષ 
યાત્રાનો આનદં �ટૂતા પરમધામ તરફ પ્રયાણ કર�ુ.ં 

૩. પરમધામમા ં પ્રવેશ કર� જ્ઞાનસાગર મહા�યોિત 
િશવબાબા સન્�ખુ ઉપ�સ્થત થઈ િત્રકાલદશ�પણાની 
અ��ુતૂી કરવી. 

૪. ચમકતા િસતારા �પે પરમધામ છોડ� સાકારલોકમા ં
અવત�રત થઈ પોતાના પ્રથમ જન્મના દ�વતા સ્વ�પેને 
ઇમ� કરો.  

૫. સત�ગુના  જન્મોના  વશં, વણર્, �ુળ, �દનચયાર્, 
કળાઓ,  વ્ય�ક્તગત અવસ્થા, રાજક�ય આિથ�ક સામા�જક 
વ્યવસ્થા વગેર�ને ઇમ� કર�, તે�ુ ં માનસ દશર્ન કર� 
ઉચ્ચતમ પિવત્રતા, શાિંત, �ખુ, આનદં, સ��ૃધ્ધની ગહન અ��ુિૂત કરવી. 

૬. ઉપર પ્રમાણે તે્રતા�ગુના રામરા�યના જનમોને ઈમા� કરો 

૭. તેજ પ્રમાણ ેદ્વાપર�ગુના રજો�ણુી જન્મોને, કર�લી ભ�ક્તના સધંભર્મા,ં  ઇમ� 
કરો  

૮. કળ�ગુમા ંથયેલી આપણી પડતીના કારણના સધંભર્મા ંકળ�ગુના જનમોને 
ઇમ� કરો  

૯. �તે સગંમ �ગુના અલૌ�કક �દ્વજ જન્મના બાબા સાથેના આપણા ંવતર્માન 
પાટર્ને ઇમ� કર� ચઢતી કલાનો અ�ભુવ કરો  

૧૦. સગંમ�ગુના તીવ્ર ��ુુષાથર્ના �તે પ્રાપ્ત થયેલી સ�ંણૂર્ કમાર્તીત અવસ્થાની 
અ��ુિૂત સાથે આપણી ઓ�ર�જનલ બીજ�પ અવસ્થામા ંપરમધામમા ં�સ્થત થઈ 
��ુક્તની અ��ુિૂત કરવી.      

લક્ષ:   ��ૂમ વતનમા ંઅવ્યક્ત બાપદાદા સન્�ખુ ફર�સ્તા સ્વ�પે 
ઉપ�સ્થત થઈ બાપદાદાના એક એક �ણુ તમેજ કતર્વ્યની 
મ�હમા કર� તેની અિસમ �ૃપાથી અ�ભ�તૂ થયાની અ��ુિૂત 
કરવી  



૧. દ�હભાનથી �કુ્ત થઈ આ�ત્મક સ્�િૃતમા ં �સ્થત થઈ સ્વયનંી સત-�ચ�-
આનદંસ્વ�પ આવસ્થાનો તેમજ સ્વયનંી શા�તનો અ�ભુવ કરવો  

૨. સ્વયનંા સ�ંણૂર્ ડબલ લાઇટ આકર� ફર�સ્તા સ્વ�પને  પોતાની સન્�ખુ લાઇટના 
કાબર્મા ંપ્રો�કટ કરો અને તે�ુ ં�ક્લયર માનસ દશર્નન કરો.  

૩. આ ફર�સ્તા સ્વ�પે �ત�રક્ષમા ં ઉડાન ભર� 
�ત�રક્ષ યાત્રાનો આનદં �ટૂતા ��ૂમ વતન તરફ 
પ્રયાણ કરો  

૪. ��ૂમ વતનમા ં પ્રવેશતાની સાથ એક �ુદંર 
સ્થાનને ઇમ� કરો �યા ંઅવ્યક્ત  બાપદાદ તમને 
આવકાર� રહ્યા હોય.    

૫. અવ્યક્ત  બાપદાદાની સન્�ખુ ઉપ�સ્થત થઈ તેમની સ્નેહભર� પાવર�લ દ્ર�ષ્ટ 
લઈ ભર�રૂ થયાની �દવ્ય અ��ુિૂત કરવી.    

૬. બાબાના એક એક �ણુની  (જ્ઞાનસગર, પે્રમસાગર, શાિંતસાગર, શ�ક્તસાગર 
વગેર) મ�હમાકાર� પોતાને તે તે �ણુોથી સપ� બનાવી તે તે �ણુોની  ગહન 
અ��ુિૂત કરવી.     

૭. બાપદાદાએ  મારા પ્રત્યે કર�લા  એક એક કતર્વ્યને  તેમજ  કર�લા ઉપકારને 
(પિતત માથંી પાવન, બધંન માથંી ��ુક્ત, કોડ��લુ્યથી હ�રા�લુ્ય વગેર�) સ્�િૃતમા ં
લાવી આભાર પ્રદિશ�ત કરતા ંબાબાની મ�હમા કરવી.      

૮. બાપદાદાની ર� લઈ, ભર�રૂ થયેલી અવસ્થામા ં��ૂમ વતન છોડ�, ફર�સ્તા 
સ્વ�પે �ત�રક્ષમા ં�સ્થત થઈ  સમગ્ર સાકર લોકને સકાશ આપવાની મસંાસેવા 
કરવી.        

લક્ષ:  �વાલા�ખુી અવસ્થામા ં �સ્થત થઈ, જન્મ જન્માતંરના 
િવકમ�ને ભસ્મ કર�, ડબલ લાઇટ કમાર્તીત અવસ્થાની અ��ુિૂત 
કરવી. 

૧. આત્મ�ચ�તન-આત્મદશર્નનો અભ્યાસ કર�, સ્�ળૂ તેમજ ��ૂમ શર�રના ભાનથી  
સ�ંણૂર્પણે �કુ્ત થઈ, સ્વયનંા  �બ��ુ�પ-બીજ�પમા ં�સ્થત થઈ, શ�ક્તના સ્વધમર્ 
ઇમ� કર� શ�ક્ત સપં�તાનો અ�ભુવ કરવો.    



૨. સ�ંણૂર્ બીજ�પ અવસ્થામા ંપરમધામ તરફ પ્રયાણ કર�, �ત�રક્ષ યાત્રાનો 
આનદં �ટૂતા, પરમધામમા ંપ્રવેશ કરવો.  

૩. �યા ંચાર�તરફ અનતં �ધુી સોનેર� લાલ પ્રકાશ ફ�લાયેલો છે, �યા ંક�ુજં સાકાર 
નથી કોઈજ આકાર નથી  તેવા પરમધામમા ં મહાજયોિત, �દવ્ય�યોિત, શ�ક્ત 
સાગર િશવબાબાને ઇમ� કર�, તેમની સન્�ખુ બીજ�પમા ંઉપ�સ્થત થઇ, બાબામા ં
તન્મય થઈ, મગન અવસ્થાનો અ�ભુવ કરવો      

૪. શ�ક્તસાગર બાબામાથંી  અનેક શ�ક્તઓના પ્રખર પ્રકંપનો ચાર� તરફ અનતં 
�ધુી ફ�લાઈ રહ્યા છે તેમના ક�ટલાકં પ્રકંપનો  �જુ �બ��ુ આત્મામા ંસમાઈ રહ્યા છે 
તેવા માનસ દશર્ન સાથે શ�ક્ત સપં�તાનો અ�ભુવ કરવો.   

૫. �જુ આત્મામા ંસમાઈ રહ�લા શ�ક્તના પ્રખર પ્રકંપનો ધીર� ધીર� પ્રચડં અ�ગ્નની 
�વાલાઓમા ં પ�રવિત�ત થઈ રહયા છે અને તે �યૂર્સમાન તેજોમય  અ�ગ્ન 
�વાળાઓમા ંમારા  અનેક જન્મોના િવકમ� ભસ્મ થઈ રહયા છે તેવી અ��ુિૂત 
સાથે હલકાપણાનો અ�ભુવ કરવો.   

૬. આ �વાળાસ્વ�પ �સ્થિતમા ં �સ્થત રહ�, પરમધામ છોડ� સાકાર લોકમા ં
�ત�રક્ષમા ં �સ્થત થઈ, �થૃ્વીના ગોળાધર્ને ઇમ� કર�, સ્વયમંાથંી પ્રગટ�લી 
યોગ�પી અ�ગ્ન �વાળાઓમા ંસમગ્ર િવ�ના ંજડ તેમજ ચેતન તત્વોમા ંવ્યાપેલી 
અ��ુધ્ધઓ તેમજ મ�લનતાઓ ભસ્મ થઈ રહ� છે તે અ��ુિૂતમા ં�સ્થત થઈ જ�ુ.ં        

૭. �તે સવર્ કમર્બધંનોથી �કુ્ત, ડબલ લાઇટ કમાર્તીત અવસ્થાનો અ�ભુવ 
કરવો.   

લક્ષ:  ��ૃષ્ટ�પી  કલ્પ�કૃ્ષને ઇમ� કર�, તેના �ળૂમા ંતપસ્વી 
સ્વ�પે �સ્થત થઈને સમગ્ર �કૃ્ષના એક એક 
ભાગ�ુ ંસશ�ક્તકરણ કરતા,ં સમગ્ર િવ�ની 
આધાર�તૂર્ ઉધ્ધાર�તૂર્ આત્મા હોવાનો 
અહ�સાસ કરવો.     

૧.  દ�હભાનનો ત્યાગ કર�, આ�ત્મક સ્�િૃતમા ં �સ્થત 
થઈ, આત્માની શા�તતાનો અ�ભુવ કર� તેમજ 



સ્વયનંા ઓલ રાઉન્ડ પાટર્ને ઇમ� કર�, બેહદમા ંચાલ્યા જઈ સ્વયનંા વૈિ�કરણ 
નો અ�ભુવ કરવો      

૨.  સમગ્ર ��ૃષ્ટ �પી કલ્પ�કૃ્ષને તેની �ણૂર્ િવકસીત અવસ્થામા,ં તેની ��ૂમ 
િવગતો સ�હત ઇમ� કરો.    

૩.  પોતાની �તને કલ્પ�કૃ્ષ ના �ળૂમા ં(ફા�ડ�શન.મા)ં તપસ્વી સ્વ�પે ઇમ� 
કર� સમગ્ર કલ્પ�કૃ્ષ મારા ઉપર આધા�રત છે તેનો અહ�સાસ કરો. કલ્પ�કૃ્ષના �ળૂ 
મારા મસ્તકની ઉપર ચાર� બા�ુ િવટરાયેલા છે તે�ુ ંમાનસ દશર્ન કરો       

૪.  સમગ્ર કલ્પ�કૃ્ષ ની વતર્માન તમોપ્રધાન જ�ર��તૂ અવસ્થાને ઇમ� કરો 
અને િવ�ની વતર્માન પ�ર�સ્થતી આ કલ્પ�કૃ્ષમા ંપ્રત્યક્ષ થતી �ુઓ.   

૫.  આ કલ્પ�કૃ્ષને નવપલ્લિવત કરવા માટ� સ્વયનંી આત્મ�યોિત માથંી નીકળતા 
પિવત્રતાના સફ�દ ચમકતા પ્રકાશ�ુ ં સચંારણ થડ તેમજ ડાળડાળ�ઓ મારફતે 
�િતમ પ�ા પ�ા �ધુી થઈ ર�ુ ંછે તેનો અહ�સાસ કરો િવ�ની એક એક આત્મા�ુ ં
��ુધ્ધકરણ થઈ ર�ુ ંછે તેવો દ્રઢ સકંલ્પ કરો.          

૬. િવ�ના િવિવધ ધમ�ની આત્માઓને,  � કલ્પ�કૃ્ષની શાખા પ્રશાખાઓ �પે છે 
છે, િનમર્ળ  પે્રમ તેમજ પ્રખર શ�ક્તથી સપં� કરો અને તેમનો િવ�ાષ �યોિત �પ 
પરમાત્મામા ંતેમજ તેમના ધમર્ સ્થાપકમા ંવધે તેવી �ભુભાવના અ�ભવ્યક્ત કરો.   

લક્ષ:  પે્રમ સ્વ�પની �સ્થિતમા ં �સ્થત થઈ, અવ્યક્ત વતનમા ં
બાબા સન્�ખુ ઉપ�સ્થત થઈ, બાબા સાથેના પરમિપતા 
પરમિશક્ષક તેમજ પરમસત��ુુના સબંધંની અ��ુિૂત કરવી. 

૧.  પોતાના િત્રસ્તર�ય અ�સ્તત્વને ઇમ� કરો અથાર્ત તમારા સ્�ળૂ તેમજ તેની 
સાથે સલંગ્ન ��ૂમ શર�રને �ુવો તેમજ સલંગ્ન શર�રની ��ુૂ�ટ પર �બરાજમાન 
સ્વયમ�ુ ંપણ �યોિત�બ��ુ સ્વ�પે માનસ દશર્ન કરો.   

૩. આત્મ �ચતન કર� દ�હભાનથી સ�ંણૂર્પણે �કુ્ત થઈ જ્ઞાનસ્વ�પ તેમજ 
પે્રમસ્વ�પ �સ્થતમા ંથઈ પે્રમથી ભર�રૂ થયાની અ��ુિૂત કરવી. 

૪. પોતાના ��ૂમ શર�રને સ્�ળૂ શર�રથી ધીર� ધીર� અલગ થ�ુ ં�ુવો. સ્�ળૂ શર�ર 
ધરતી પર પાછળ �ટ� ગ�ુ ંછે અને પોતે ��ૂમ શર�રધાર� ડબલ લાઇટ ફર�સ્તાના 



�પમા ં�ત�રક્ષમા ંઉડાન ભર� રહયા છો તે અ��ુિૂત સાથે 
સાકર લોકને પાછળ છોડ� ��ૂમ વતનમા ંપ્રવેશ કરો.    

૫. ��ૂમ વતનમા ંએક �ુદંર રમણીય સ્થાનને ઇમ� કરો. 
ત્યા ંબાપદાદાને  સ�ંણૂર્ ફ�રસ્તા �પે ઇમ� કરો. બાપદાદા 
તમને જોઈને તમને આવકાર� છે. બાપદાદા સન્�ખુ 
ઉપ�સ્થત થઈ તેમની પે્રમસભર પાવર�લ દ્ર�ષ્ટ લેતા રહો      

૬. ત્યારબાદ બાબાની બાહોમા ંક� ગોદમા ંસમાઇ �ઓ અને પરમિપતા પ્યારા 
િશવબાબાના સ્નેહમા ંગરકાવ થઈ અિત�ન્દ્રય �ખુની અ��ુિૂત કરો.      

૭.  પરમિશક્ષક બની બાબા મને  � બહદ�ુ ંઅથાહ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે તેને યાદ 
કરો અને  જ્ઞાનથી  સપં� થયાનો અ�ભુવ કરો અને પરમિશક્ષક જ્ઞાનસાગર 
બાબા�ુ ંપે્રમથી અ�ભવાદન કરો.     

૮.   પરમ સદ��ુુના �પે બાબાએ મને � � પ્રકારના બધંનોથી �કુ્ત કય� છે 
તેને સ્�િૃતપટલ પર લાવો અને ��ુક્તનો અહ�સાસ કર� પરમ સદ��ુુ બાબાનો 
આભાર માનો  

લક્ષ:  સગંમ�ગુ પરના આપણા ચાર કમ્બાઇન્ડ �પોનો અ�ભુવ 
કરવો  ૨૨-૨-૧૯૮૪ અવ્યક્ત વાણી   

૧. શર�ર અને આત્મા: �ુ ં શે્રષ્ઠ આત્મા આ �િતમ �રુાણા, પરં� ુમને �બુજ 
�લૂ્યવાન બનાવનાર, શર�ર સાથે કમ્બાઇન્ડ સ્વ�પે � ં 

૨. �ુ ંઅને મારા બાબા: સદા માસ્ટર સવર્ શ�ક્તમાન, સદા િવજયી, સદા સવર્ના 
િવઘ્ન-િવનાશક અવસ્થાનો અ�ભુવ કરાવો।  સદા શે્રષ્ઠ ભાવના, કામના, વાણી, 
દ્ર�ષ્ટ, કમર્, દ્વારા િવ�કલ્યાણ ની અ��ુિૂત કરવી        

૩. બ્રાહ્મણ સો ફ�રશ્તા: િવ�ની  આગળ સાક્ષાત્કાર �તૂર્ વનાવશે � વ્યક્તભાવના 
બોલચાલ, સ્વભાવ-સસં્કાર �ુ ંપર�વતર્ન થઈ જશે   

૪.  લ�મી-નારાયણ કમ્બાઇન્ડ સ્વ�પ: આ સ્વ�પ સ્પષ્ટ �પમા ંજોઈ,  સ�ંણૂર્ અને 
સપં� બની દર�ક કમર્મા ંિસ�ધ્ધ  નો અ�ભુવ કરવ� 

 



લક્ષ: િવ�નાટકના આપણા ંઓલરા�ડ પાટર્  દરમ્યાનના આપણા ં
પાચં સ્વ�પની અ��ુિૂત અ��ુિૂત કરવી.  

૧. દ�હભાનથી �કુ્ત થઈ આ�ત્મક સ્�િૃતમા ં�સ્થત થઈ, સ્વયનંી સત-�ચ�-આનદં 
સ્વ�પ આવસ્થાનો તેમજ સ્વયનંી શા�તનો અ�ભુવ કર�, ઓલરાઉન્ડ 
પાટર્ધાર�ની અ��ુિૂત કરવી.   

૨. સ્�ળૂ તેમજ ��ૂમ દ�હનો ત્યાગ કર�, બીજ�પ અવસ્થામા ં �સ્થત થઈ, 
જગમગાતા-ચમકતા િસતારા �પે �ત�રક્ષ યાત્રાનો આનદં �ટૂતા, પરમધામ 
તરફ પ્રયાણ કર�, પરમધામમા ં�સ્થત થ�ુ.ં  

૩. પરમધામમા,ં અના�દ સમયની,  પોતાની બીજ સ્વ�પની, િનરાકાર� અવસ્થાની  
તેમજ પરમશાિંતની અ��ુિૂત કરો.    

૪.  ત્યારબાદ દ્વાપર�ગુને ઇમ� કર� પોતાના ��ૂય સ્વ�પને પ્રત્યક્ષ  કર� 
ભ�ક્તધામમા ંિવ� નાટકના મધ્ય સામયની પોતાની અલકંાર� અવસ્થાની 
તેમજ ભક્તોના પે્રમની ગહન અ��ુતૂી  . કરવી  

૫ ત્યારબાદ સગંમ�ગુના િવ� નાટકના �ત સમયના પોતાના બ્રાહ્મણ 
સ્વ�પના પાટર્ ને ઇમ� કરો અને પોતાની  િનરહકંાર� અવસ્થાની અને 
માસ્ટર સવર્ શ�ક્તવાનની અ��ુિૂત કરવી . 

૬ ��ૂમલોકને ઇમ� કર� ત્યા ંપોતાના આકાર� ફર�સ્તા સ્વ�પને ઇમ� કર� 
સમયની અનતંતાની અ��ુિૂત કરવી અને પરમાનદંનો અ�ભુવ કરવો  

૭ �તે ફર�થી એક વાર સમગ્ર િવ�નાટક ના આ�દથી �ત �ધુીના પાચં 
સ્વ�પના પાટર્  ને સાર �પમા ંઇમ� કરો.  

લક્ષ:  ઇન્દ્ર�ત તેમજ  પ્ર�ૃિત�ત અવસ્થાની અ��ુિૂત 

૧.   પોતાની િત્રસ્તર�ય અવસ્થાને ઇમ� કરો અથાર્ત તમારા સ્�ળૂ તેમજ 
તેની સાથે સલંગ્ન ��ૂમ શર�રને �ુઓ  .સલંગ્ન શર�રની ��ુૃટ�  પર 
�બરાજમાન  સ્વયમ�ુ ંપણ �યોિત�બ��ુ સ્વ�પ�ુ ંમાનસ દશર્ન કરો  .  



૨.   દ�હથી �ભ� �ુ ં�યોિત�બ��ુ આત્મા સ્�ળૂ તેમજ ��ૂમ શર�રનો મા�લક 
� ંઅને િનયામક છે તેની અ��ુિૂત કરો. 

૩.  પોતાના શર�રની પાચં કમ��ન્દ્રયને ઇમ� કરો અને તેના ઉપર તમા�ંુ 
સ�ંણૂર્ િનયતં્રણ છે, તેની અ�ભુવ કરો . 

૪.  ત્યારબાદ તમારા શર�રની પાચં જ્ઞાને�ન્દ્રય ને ઇમ� કરો  
શ્રવણે�ન્દ્રય-કાન, દશર્ન ઇ�ન્દ્રય-�ખ, સ્વાદ��ન્દ્રય-�ભ, સ્પશ��ન્દ્રય-
ચામડ�, ધ્રાણે�ન્દ્રય-નાક  ને પાચં ઘોડા ના �પમા ંઇમ� કરો. આની મન 
��ુધ્ધ �પી લગામ �જુ આત્મા પાસે છે તેનો અહ�સાસ કરો. 

૫.  પ્ર�ૃિતના પાચં તત્વ �થૃ્વી, જલ, વા�,ુ અ�ગ્નને ઇમ� કરો . દ્વાપર, 
કળ�ગુ દરમ્યાન પ્ર�ૃિતના કર�લા શોષણ માટ� ક્ષમા માગંી લો અને 
ત્યારબાદ પ્ર�ૃિતના દર�ક તત્વને પિવત્રતા,શીતળતા, અને શ�ક્તથી સપં� 
કરો, પ્ર�ૃિત�તની અ��ુિૂત કરો . 

લક્ષ:  િત્રકાલદશ�, ત્રીનેિત્ર, િત્રલો�કનાથ અવસ્થાની  ગહન 
અ��ુિૂત કરવી.  

૧  પોતાના િત્રસ્તર�ય અ�સ્તત્વને ઇમ� કરો અથાર્ત તમારા સ્�ળૂ તેમજ તેની 
સાથે સલંગ્ન ��ૂમ શર�રને �ુવો તેમજ સલંગ્ન શર�રની ��ુૂ�ટ પર �બરાજમાન 
સ્વયમ�ુ ંપણ �યોિત�બ��ુ સ્વ�પે માનસ દશર્ન કરો. 



૨  આત્મ�ચ�તન-આત્મદશર્ન કર�, દ�હભાનથી �કુ્ત થઈ સ્વસ્�િૃતમા,ં સ્વ�સ્થિતમા ં
�સ્થત થઈ �ઓ.  

૩ બાબાએ આપેલા ��ુુષ, પ્ર�ૃિત અને પરમાત્મા િવષેના જ્ઞાનને સાર �પમા ંઇમ� 
કરો અને જ્ઞાન�ુ ંત્રી�ુ ં નેત્ર પ્રાપ્ત કયાર્નો અહ�સાસ  કરો.અને િત્રનેત્રી હોવાનો 
અ�ભુવ કરો. 

૪ સમગ્ર ��ૃષ્ટચક્રના આ�દ મધ્ય �તને ઇમ� કરો અને ��ૃષ્ટચક્રના ત્રણે કાળના 
જ્ઞાતા હોવાનો અહ�સાસ કર� િત્રકાળદશ� હોવાનો અ�ભુવ કરો. 

૫ બાબાએ આપણને ત્રણ લોક�ુ ંસ�ંણૂર્ સ્પષ્ટ જ્ઞાન આપ્�ુ ંછે. સકાર�, આકાર� 
તેમજ  િનરાકાર� �ુિનયાની િવભાવનાઓની સ્પષ્ટ સમજ આપી છે. ત્રણ ેલોકમા ં
આવાગમનની સ�ંણૂર્ િવિધ બતાવી છે. આ િવિધને અપનાવી ત્રણે લોક�ુ ંચ�ર 
લગાવી િત્રલો�કનાથ હોવાનો અહ�સાસ કરવો.        

લક્ષ:  થયેલા મોટા ધરતીકંપથી પી�ડત �તૃ તેમજ  �િવત 
આત્માઓને શાિંત, શ�ક્ત, પે્રમ, સહા��ુિૂત પ્રદાન કર� તેમ�ુ ં
સશ�ક્તકરણ કર�ુ ં

૧ દ�હભાનથી �કુ્ત થઈ આ�ત્મક સ્�િૃતમા ં�સ્થત થઈ, પોતાની શાતં  સ્વ�પ 

તેમજ  માસ્ટર સવર્શ�ક્તમાન  આવસ્થાનો િવશેષ અ�ભુવ કરવો.   

૨.પોતાના  સ્�ળૂ તેમજ ��ૂમ શર�ર ને પાછળ છોડ�, પોતાની  બીજ�પ 
અવસ્થામા ં�સ્થત થઈ, �ત�રક્ષ યાત્રા કર�, પરમધામમા ંપ્રવેશ કરવો.  

3. . �યા ંચાર� તરફ અનતં �ધુી સોનેર� લાલ પ્રકાશ ફ�લાયેલો છે, �યા ંક�ુજં 
સાકાર નથી કોઈજ આકાર નથી  તેવા પરમધામમા ં મહાજયોિત, �દવ્ય�યોિત, 
શ�ક્ત સાગર િશવબાબાને ઇમ� કર�, તેમની સન્�ખુ બીજ�પમા ંઉપ�સ્થત થ�ુ.ં      

૪. શ�ક્તસાગર બાબામાથંી  અનેક શ�ક્તઓના પ્રખર પ્રકંપનો ચાર� તરફ અનતં 
�ધુી ફ�લાઈ રહ્યા છે તેમના ક�ટલાકં પ્રકંપનો  �જુ �બ��ુ આત્મામા ંસમાઈ રહ્યા છે 
તેવા માનસ દશર્ન સાથે શ�ક્ત સપં�તાનો અ�ભુવ કરવો.   

૫. શાિંતના  સાગર બાબાના સાિનધ્યમા ં માસ્ટર શાિંતસાગરની  અ��ુિૂત કરવી.  



૬. બાબાથી સપં� થઈ સાકર લોકમા ંપ્રવેશી �થૃ્વી ગ્લોબ ઉપર �યા ંધરતીકંપ 
થયો છે તે િવસ્તાર ઉપર આકાશમા ં�સ્થત થ�ુ.ં  

૭. � આત્માઓએ ધરિતકમ્પમા ંશર�ર છોડ�ુ ંછે, � આત્માઓ ધરતીકંપમા ં

ઘવાએલા છે તેમજ બઘેર થયેલા છે તે સવર્ને વારાફરતી  શાિંત, શ�ક્ત તેમજ 

સહા��ુિૂત આપવી.  

લક્ષ:  ભયાનક તેમજ િવનાશક વાવાઝોડા ગ્રસ્ત  તેમજ અન્ય 
કોઈ �ુદરતી આપદા ગ્રસ્ત �તૃ તેમજ �િવત  આત્માઓને 
શાિંત, શ�ક્ત, પે્રમ, સહા��ુિૂત પ્રદાન કર� તેમ�ુ ંસશ�ક્તકરણ 
કર�ુ.ં 

 ઉપર �જુબના સાત સ્ટ�પ્સ પ્રમાણે અભ્યાસ કરવો. 

 

આ પ્રમાણે આપ નીચે દશાર્વેલ અન્ય લક્ષને લઈને આપ 
અ�ભુવ �કુ્ત તેમજ પ્રયોગ સમ્પ� યોગાભ્યાસ કર� શકો છો.  

લક્ષ:  સ્થાનીક સેવક�ન્દ્રના િવશેષ સેવાક�ય પ્રો�ક્ટની સહજ 
તેમજ સરળ સફળતા માટ� ડબલ લાઇટ ફ�રસ્તાપનની �સ્થિતમા ં
�સ્થત થઈ મનસા સેવા કરવી.      
લક્ષ:  ��ૂમ વતનમા ંબાપદાદા સાથે અવ્યક્ત િમલન મનાવી 
સાજન તેમજ િમત્રના સબંધંની ગહન અ��ુિૂત કરવી  
.લક્ષ:  સવર્મગંલમની ભાવનાના ભાગ�પે સમગ્ર સકાર� 
લોકના પાચં જડ તત્વો�ુ ં��ુધ્ધકરણ તેમજ સશ�ક્તકરણ કર�ુ ં  

લક્ષ:   મહાપ�રવતર્નના આ સગંમ�ગુમા ંસ્થાપના, પાલના 
અને િવનાશ માટ� િનિમ� માસ્ટર િત્ર�િૂત� સ્વ�પની અ��ુિૂત 
કરવી   

 



લક્ષ:  પે્રમ સ્વ�પની �સ્થિતમા ં�સ્થત થઈ, અવ્યક્ત વતનમા ં
પે્રમસાગર બાપદાદ સાથે િમલન માનવી પે્રમ સપં� બની, 
સમગ્ર િવ�ની આત્માઓ પ્રિત પે્રમ વષાર્ કરવી  

લક્ષ: સમગ્ર િવ�નાટકના ચક્ર દરમ્યાન મારો આ�દથી �તનો 
પાટર્  હોલીએસ્ટ, હાઈએસ્ટ અને �રચેસ્ટ છે તેની અ��ુિૂત 
કરવી. અવ્યક્ત વાણી  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


