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ધમર્ની સં કલ્પીા્અીેનીારી અરીર�ર્ી

એંીઆગસ� ું ી જ્ અ્ીમપરપી રમપસીેનીારી અરીા અ્ીેનીમપરપ ્નીા�ની્છબ અ્ીમ અ્ી માેુસી

�ંી ‘રમઅીેનીારી અરમપસીમપ્છીાછ?’ીએમ્ની ી ચપર રણની�ુ્ �ીએીપ્ી પ્�નીીરછ.ીલરસ�ીુેની

ારી અરી ર�ર્ ્પસી લપરપઅ્રમપસી મ અ્ી નપ લુસી �ંી  પસરી ંી પ્ી રછી એી ીછ છી ્છ એી �ંી ‘રમઅી ેની

ારી અરી ા અ્ી ેની મપરપ મપસી �ંી એમ્ની ચઅર્પમપસી   છી ાછ?’ -ી ‘Do you live in His/Her 

Consciousness?’ 

ંછ ીધમરી �ંીર�ર્ ીી ષરઅીમપનરરપીીછ નીએીાતરસરી લનંીી ચપરીાઅી ીએમ્પી તત અ્ી

સલ�રરછી ્ ન.ી એી ી ચપર્છી  સ�સધી �ગઅ મપસી  અ્ી મપમ�ી ‘Religion’ �બરી પરછરરી ાઅ,ી એ પી

લી�મ્પીધમ�ી પ અીાઅી ્પીા�રુપરનઓીBelieverીરપીી �પ�ીુરર� �ંીઓળખપરીાઅ.ીી‘Religion’ી

�બર્પી� મળમપસી ‘આરર’-� મચંીનઅપમ્ી�બરી‘religio’ �ંી‘religionis’ીા અ્ીગનંી�બરી ‘ધરપ્ીલરી

નઅ�ુસ’ી ા રી ધરપ રછી elego �બરી રી�નછી ાઅ.ી આી  સં �રછી ‘Religion’્ની લપ�પતરી  સં કલ્પમપસી

 ચ પરપી ાઅ.ી રર� ુપરી એી �બરી  �ર્પી ા�સરત મપસી ી �પ ી ી ા અ્ી એ્ની  પ અી  સં ંનરી

આરપધ્પ,ીાચર્ પી �ંીપપ ર્ પી  ની પવરપઓ્નીર પીઆચપરી ચપર્પી ી ીધી્ષઅધછ્ની�ીુ્રછ�્રી

લદીરીમપમ�ીપરછરરીાઅ.ીમ�ષુરીમપમ�ીSupreme Being ીા પર��ીલરમપતમપી �ંી �રી� �ૃષમ્પી  ંી

ાઅીરઅ નીએમ્પીપતરઅીઆરરી �ંી મ રૂપ ીધરપ  છી્છ એીા અ્ીએમ્પસીઆર�� અ્ીા� ુર�ુસી્છ એી

એી ી ચપરી પમપનરરતીમ�ષુરી મસીલરસલરપી �ંી ી�સણીરપીા રપ ્પસી  લવમ્નીર�ણગનીરર� �ંી

પસ�રુી પરીાઅ.ીતરપસ્ પ સીીધમર�પાછમપસીઆીી ષરઅીંી� પલુસીાઅી �ંીસ રસી �ર�ીમપ્ રીર્પીંકરપણી

મપમ�ી ી �અષી લરગસ�રી  મસી પગમી  બી એી ી ચપરી પસ�રુી ંર�ી ીરછી રઅ ની એ્છી ાસ નંપરી

ંર પમપસીઆ અી ા  પીએ્પી ી ષઅી �સં પ�ુ� સં પી  અ  પમપસીઆ અી �ંી એ્પી  તરપ તર્પી લર�સણ્છી

આગીીરખપરીએીએંીાલરપધીગણપરછીા અ્ીએ પીાલરપધનીમપમ�ીધમર્ પી્નીરી્રમછ નીી લપરરી

વર ીપરી ંર્પરી ા પર��ી લપલન અ્ી ંરપરની  ર્ની  મી ્ રં્ની રપર્પ્ની ા અ્ી એ�ુસી ેદપ મ રં ી

ા��ુનન્ીંર્પર અ્ીમપમ�ી ણુર�પનન્નીાલપરપી રુસંપર્ની મીસ ગર્ પી�ખુછલૂછગ્ની્છગ પ ી

ીછ પ્નીમપનરરપીપચંનરી  ,ીએ્પીનનધઅીી �પ�ીુમપ્ ીમ્મપસીએ�ુસી સ મણરી ��ઢ�ંરણી  ીગલુસ.ીીીીીીી 
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આીપંપર્પીધમર્નીમપનરરપી�પ�રઅી ીએીલરમી તર્નીીછરંીાઅીા અ્ીએ્પી સ નંપરમપસી

મ�ષુર�ુસીંકરપણીી્પીરીાઅીએ પીી ચપર અ્ીન અ્ીલછરપ્પીંકરપણી પ અી�નરી �ીમ�ષુરછ�ુસીલણી

ંકરપણી પરીરઅ નીરઅઓીલણીઆીમપનરરપ્છીસ નંપરીંર�ીએીબચા્નરીાઅીએ ની મ્ણ અ્ીન અ્ી

ધમરપચપર્નીપ� �ીર�ુસીમ સં પણી લુસ.ીએી પ અીલછરપ્નીમપનરરપ ની ંૂ�ીએ નીંછ ીમપનરરપી તરી

ીછ ી� �ંી્પીીરઅ ની ંૂ�ીી ચપરીધરપ ્પર્નીગણ્પી તર્પી છી�ીરપી્પ�સરંીીરર� �ંીંર પ્ની

લરસલરપીસ પીલરી  ીએી પ અીએીધમર્ પીા�રુપરનઓમપસીંટરરપ્છીા અ્ીાનરીમપનરરપીધરપ ્પરી

પતરઅી્ેરર્પીૂપ ્છીપપ�ુૂપર ી રછ.ીલપરણપમઅીએંીરરેી �થ ની લર ની્પ�સરંછ અ્ીા અ્ીાનરી

ધમર્ પી ા�રુપરનઓ અ્ી અ્સર્પા મરી ંર પી મપમ�ી  ીપર્પી ્પમઅી લદુછ્ની પ� �ીર્છીઆેરી નઅ પમપસી

આવરછી ા અ્ી �ન ી રરેી એમ્ની મપગરી  મનઅનપી રર� �ંી ગણ્પી ંર� અ્ી એમ્પી પતરઅ્ની ી ં�ુણપ અ્ીી

ન અ્ીરન પર્પી્છર�ી �ંી અ પીદપરપીએમ્પીConversionી- ધમરલપર રર્ ્નીપ� �ીર�ુસીમ સં પણી લુસ.ી 

મપ્ ી   ્્ની ��ુધપી �પી�ુરખની ા સ પમપસી  �રી ા અ્ી મ�ષુરી  પ અ્ પી એ્પી  સ�સધછી

ી ષરંીા અ્ીરત સ�સધની મરાચર્ પી  પીપવરપંપસં છ્ની પ અીાચપરી ચપર્પીી ીધી્ષઅધછીી ષરંી

ધપીમ�ં ીગણપરનીમપનરરપ�ુસીમ�ષુર્પીમ્મપસીઆરછલણી રપસ,ી�પહપચપરીા અ્ીપવરપંપસં છીસ પૂપી ંી

ર�રઅી   ્મપસી �ંન સ પ અ્ી આ ની રરી ાઅ.ી એ્પી લપરણપમઅી  પસર મપસી  ી  પધ્ી ાઅી રઅ્ પી  લરીી

exclusive concentration,ીા પર��ીા્નરીએંપગરપી રની્છ પમપસીઆ અીાઅ.ીઆમી પધ્્ની

લનછ્ણમપસી ા્પરપ અી  પધરી �પાુી લરી રી�ી રરી ાઅી ા અ્ી �પહરપમપસી ામ પરઅની ધમરી ી એ્પી

�ર રતત  નીી �ખુી બીી્ષપપણી�્ની્રપસીએ્છીમપતીર�ીી �ંીએ�ુસીમમનીમપતી ચ પ ીરી�ીાઅ.ી

આી�સ ીરમપસીમપ્ ી  ્્પીા લરુરીા અ્ીપગીરી પ અી સં ંનરી પસરી ંી  ્ીા અ્ીધપીમ�ં ી

પ� �ીરઓ્છીી સ�સધી ચાઅરી બી્રપસીએંીરરેીધમર�ુસીપપચન્ીલરસલરપ્પીએંીા �અષીરર� �ં્ની

ા રી�્ીી્ર રં ીકલચપપરંીા અ્ી��ુધપીરપસીતંીપ� �ીરમપસીિલપસરરી બી્� ુસી્છ પમપસીઆવલુસ,ી ્છી

લં છી આ�ીુ્ંી ી ચપર્પી ધપીમ�ં ી ા અ્ી Secular ી ા પર��ી ધમરી્રલઅસી   ્્પી ી ૂપ્્્પસી

ી ચપરમપસીલં�છ.ીા અ્ી�ન ીરરેી  ્મપસીધમર્ પી� મકર્ની પ છ પ ી� મકરૂપ ્પી�દુપસ્ છીહપ ી

 રછીા અ્ીએીીાઅ મ�ીમ�ષુર્નીાી્રસીતરી ચાપઓીા અ્ીમીતત પંપસસપઓ્નીલપર મીર�� ુસીસઅતી�્ની

ર�ુસ.ીઆી �સ ીરમપસી ી ી ૂપ્ંીા અ્ી ી  મ્ંપર�ી લપર�ળછ્ની  પવરરપી મપમ�ી ા ંપ�ી લઅરપી  રપસી

  ્્નીગીરીારપ્ંરપીા અ્ી  ર્ પ�ીરરેીેસમપ ી્ પ્ની��રપ અ્ીા�નુસન અ્ીેનીમપરપ એી
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‘Truth’ીા પર��ી   તરીા અ્ી ી ‘Abyss’ીા પર��ીખનણીી ચચઅીલ સરગનીંર�ીનઅ પ્છી મરીઆવરછી

ીછ પ�ુસી ી ધપ્ીંલુ�ીાઅ.ી 

ૂપરર્ની સસ��ીરમપસીધમર્ ની સં કલ્પીંપસ ંી ાુર�ીાઅ.ીાી�ીએમીંી� પલુસીાઅી �ં:ી धारणात ्

धमर्   इत  आह् धममधाररतत प्ा:.ીધમર નીીમ�ષુર�ુસીધપરણીલછષણીા અ્ીી ંપ ી રછીીછ પ નીએી

ધમરીંી� પરછીાઅ.ીમ�ષુરીપ��ીરમપસીએ્નીગીરી ીધી�ુ્ �ી્નમીા શરીપપરરીંર�ીાઅ.ીલરસ�ીુએંી

ાછંીમપમ�મપસ નીએ્પી લર�ીલંમપસ નીપસરપમરી  અ્ીપગમી પરીાઅ,ીરઅ નીએ્પીા�સરત �ુસીંપરણી

મપમ�ીાઅ,ી �ંીએીાછંીમપમ��ુસી્ી�નાુ સીિલીાઅ,ી �ંીએ્પસીપપગમગીમપમ�ીમપમ�મપસી ીર�પણીલઅરપી લુસીરઅીી

મપમ�્છીસ ં�રી ણુીાઅ,ી �ંીમપમ�ીઆલછઆલીાછંી�્નીગ ,ીીએમીંી�ી�ંપ� ુસી્ ન.ી પસર મપસી

ાછં�ુસીપપગમગીમપમ�મપસી  પરઅનપી�ન્ીા અ્ીમપમ�ી ચચઅ્ નીી�રરપવરપ્પસીલપરણપમઅી રપસીમપમ�્પી

િલપસરર�ુસીીલપરણપમીાઅ.ીીઆમીએીાછંી મી �ં ળીમપમ�્નીઊલ્ી્ નીરઅમીમ�ષુરી �ં ળીપ��ીર�ુસી

  ્ી ્ ન.ી પ��ીરી એ્પી પપગમગ�ુસી �ં ળી મપધરમી ાઅ.ી એ્ની  પસરી ંી ઓળખી રછી એ્પી

�રી �્પીરીઆતમપમપસીરી�નનીાઅ.ીઆીઆતમપીી ંપ ીવમીરરીમરપ્ીલછરપ્પીપૂપ અ્ીન અ્ીપ��ીર અ્ી

લછરપ્પીવીમંીઆી ૂપર �ુસીમપધરમી�્પ અીાઅ.ીએી લવમમપસીપ��ીર્પી પરપ રણમપસી ીમપ્ નરી

રચ્પી  ીએમપસી ીમપ્ ી સસ��ીરીા અ્ી  રરપ્પી ી્મપરણ�ુસી રીસરીરી� ુસીાઅ,ીમ�ષુર્પી ી ચપરછી

ા અ્ીઆર���ુસ,ીએ્પીધમર�ુસીરીસરીરી� ુસીાઅ.ી 

મ�ષુર્પી ી ંપ વમી રરીમરપ્ીધનમઅી ધનમઅીએ્નીઆતમ ૂપ્રપ્નીાંૂ� ��દી  રપસીએ�ુસી

લછરપ્પી �ંન  રરીઆતમપી પ અીા� ુસધપ્ી પરીાઅ.ીએીા� ુસધપ્ીतसर रोइन ंप�रपशरयित ध रा्ી
એી  અરછ�કરી પમપણઅ્ની લછરપ્પી  પીરી  ંની � �ૃષમ્પી ા�સરત ્પી  ામી �ધુની લી�ચ પ્ની

�રરપરતપ�ુસી ી્ીમરી � અ્ી ાઅ.ી પપચન્ી નીષઓ અ્ી આી  લવમી દપરપી લછરપ્પી   ્્પી ા અ્ી  ી

� �ૃષમમપસીએમણઅીલછરપ�ુસીા�સરત ીધપરણીંલુ�ીાઅીએ્નીગીરી ીધ્પીરીસર્ન,ીલછરપ્પીા અ્ી� �ૃષમ્પી

ૂપી ્નીપર�પ્નીર પીએ્પી�ીરમીન્ર્ની ીઝપસખની બીએીધમર્ નીરચ્પ્છી� મળીઆધપરીાઅ.ી 

આીલપરપ્પી ર�ર્ ્પીઆધપર�ી મ�ષુર્પી મપગરર�ર્ ી મપમ�ી ્િર�ી ્નીરી્રમછ્ની રચ્પ્પસી

 સર �ૂી નીષઓી મ�ષુરછ્પી ાીધંપર-ંસપ અૂર અ્ી ા અ્ી પતરઅં ી પર��ી ા અ્ી લગુ્ની લપર�સ ીર અ્ી

ા�નુસન અ્ીએમ્નીઆ શરંરપમપસીંૂ�રપીીછ પ્ની�પ�રઅી ી �અષી સ અર્�નનીીરપ.ીરઅ ની � અ્ી

મપમ�ીએંી મપ્ીધપરપધછરણ્નીપસ પલ્પ્છીઆગીી્પીીરખપરછીરઅ્પસીલપરણપમઅીા અં્ ીસ� �ીરઓ્ની

રચ્પી બીએી�પ�રીગનરપ્પીस्त स्त ेमरमर्णरत् रं्रसं् �णतत नरा्્પીાંૂગમી પ અીમઅળી
ધરપ અીાઅ.ીઆીી ી ધીસ� �ીરઓ્પીી ીધી ધપ્છમપસીએં પ�રપીર�ખપરની્ નીા અ્ી�પસં ી�પસં ીરછી

લપરસલપરંીી રછધીલણી�� ૃષમગછચરી પરીાઅ.ીલરસ�ીુએીસ� �ીરંપરછ્નીસીરી્પીીલણીી �અષરપીીરન.ી
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આમીએમણઅી�ધપીમ�ષુરછ અ્ીએંી્ીઢપળમપસીઢપળ પ અ્ી�રનઅીએમ્પસી સ ૂપ અ્ીા�િુલી સ ધમરી

ાલ્પ  પી મપમ�ી ા ંપ�ી રપખની મપ્ ી સ ૂપ ્ની આગ ની � મઝ્ની પરનીરી ંરપ ની ીરન,ી  ી

પ��ીર્પીી ી ધરપમપસીએંરપ્પી લવમી પ અી સ મણરીમઅળીધરપ અીાઅ.ીઆી લવમ અ્ીન અ્ી  ્મપસી

ી�ી નરપી્ીઆ નીરરીા અ્ી�ીરમીન્ર નીચલરુી્ી બી્ પરીએીી�� ુરીનીષઓએીशहररा 

अस््णिन समत्र् पमाण, સ� �ીરીએી ીુરી પ અીમઅળીધરપ રની ીછરીરછી્ીએ્નીપમપણીરર� �ંી

ગણ્પીંર પ્નીૂનપમણીંર�ીીરન.ીાી�ીસ પમનીી  અં પ્સર�ીધમ�્નીા અં્ રપ અ્ીા�નુસન અ્ી મનપી

મ�ષુરછીાઅીએમનપીધમ�ીીછરીએીબચા પીરછ રીાઅીએમીં�ુસીી� ુસીએ્છીી્ર��ીંર છીઆ શરંીાઅ. 

  અર્નીએંી �કરીાઅ, एेोऽआं बआहसराम,ીએંીાઅીએીલરમીરતત ી ીાી�ી��ુિલીલપપલુસીાઅ.ી

એી ��ુિલરપ અ્ી ન અ્ી एें रत ् स्पा् बआहधा ् यित, એંી ્ી  તરી ી ી ધી  સં કલ્પઓી દપરપી

ાંૂવરકરી  પરી ાઅ.ીઆમી નીષઓી દપરપી એંી ્પીી લણી ા અં્ ી  તરછી ા  પી  તરછ્ની ી ી ધી

અેણનઓ,ી variousી categoriesી ofી truthી પસ�રુી  બી ાઅ.ી આી ી ષરમપસી એંી �નાુ સી �સુલષમી

ી્ર�સણીરામીી લુસીાઅ,ીनायसत महइनररसर मतं न ्णिन्,ીએ છીંછ ી�ીુ્ી્ ની ્છીમરીંૂ�ી્ી

ીછર.ીાી�ીધમર્ નીલપ�પતરી સં કલ્પી�ુ્ �ીમપ�ુસીમ સરવરીએી્ીલરમી તરીાઅીએ પીઆગીી પ અી

ી ંૂ�ીમસરવરછ અ્ી પમ પમઅી�ું  પમપસી્ નીઆવરપ.ીઆી�ીુ્ઓીએમનપીર �રીીરપી �ંીરઅઓી્છ ી

��પીીરપી �ંીએમ્પીમસરવરછી નીમરીી�સરીા નમ અ્ીલપમ પ્છીપરત્ીંર�ીાઅીરઅીરરીમરપ્ીએ્પી

મપ્ મપસીઝનનપરની તર્ની �ં ળીાપરપી �ંીપીરં�અ�,ીા પર��ીીreflectionીમપતીાઅ;ીએમ અ્ી તર્છી

રરજ્છીઆલની�ંપરી્પી.ીએ�ુસી� મકરીએીી તરીપતરઅીઆરછીણીમપમ�્પીલગી રપસીપસ�રુીંર�ીાઅીએી

ીં�ંરમપસીરી� ુસીાઅ.ીએ પીંછ ીએંીલગી રઅીઆલણનીરપતપ અ્ીામંપ ન અ્ીલરમીધપમઅીલી�ચરપ્છી

ભમીએમણઅી અવરછી્ીછરછ.ીરઅઓીરણરપીીરપી �ંીએમ�ુસીમ સરવરી પ�ુસીા શરીી� ુસીલરસ�ીુરઅઓીએી

લણીરણરપીીરપી �ંી તરીએ્પ નીલરીાઅીા અ્ીએીએમ્પી �ંી�નરીંછ ્પીમસરવરમપસી મપ ી્� ુસી

્ ની �ંીએમપસીએ�ુસી મર� મ�ુસીા અ્ીર પ રી ી  રણી �ુસી્ ન.ી સ�રુતી તરીરછીીમપ્ ીા સ પએી

ાી્ રચ્નરી રી�ી ાઅ.ી એ પી ી ચપર અ્ી ા�નુસન અ્ી લપ�પતરી પેનછ છે�મપસી એ છી ી્ષંષરી રપર પરછી

ીરછીા નમી નમપરનરીીછ પ ની નમપ�દીી�સરીમપમ�ી  ર પીાથઅરીરી�ીાઅ.ીએી પ અીFiniteીા અ્ી

Infiniteી ચચઅી્ી મર�ી�ંપરીએ�ુસી�રરીલઅરપી પરીાઅ,ીરઅ નીએી�સ્ અ� ુસીીમન્ી  ર પીા સૂ  ીાઅી

એીમપનરરપીપસ પીલરી બ.ી

ીલરસ�ીુ ાી�્પી મ્નષનઓઓ અ્ીઆી ીમન્ી ા સૂ  ી ્ ની એ ની પરનીરી  બ.ી મ�ષુર્નીી

 નમપ�દી ીસરનમપસી ા નમ્છી ી ચપરી આવરછી ા અ્ી રઅ્ અી એી ા નમ અ્ી રણ પ્ની �ંી લપમ પ્ની

ાૂનર પીરગનીએ્છી સં �રીએીાઅી �ંીમ�ષુર�ુસીા�સરત ીએ્ની લપમ�ી લરીર�ખપરપીવર�કરત ી મર� ુસી
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 નીમરી્ ન,ીએ્નીૂનરરીંછ ીા��ષમીરતત ,ીsomethingીmoreીરી� ુસીાઅ.ી �મુપસીરઅઓીએી્છ ી

��પીીરપી �ંીઆીા��ષમીરછીા નમી �ંી�પ�રીરપીૂગ પ્્છી��ીાઅ,ી ્પી�રપરંીર�પણ અ્ી

ન અ્ીાી�ીમ�ષુર્છીવીમંી ી ંપ ી�િી રછીાઅ.ી ી ંપ ્પીઆી લવમમપસીઆી�રપરંીરતત ્ની

 ૂપ્રપી �ંળ પરપસીએ્ની પ અીા� ુસધપ્ી પરીાઅીા અ્ી નમપ્નીૂનરર્પી �ંીલપરપ્પીા નમ્ની

ા  પીએમીંીછી �ંીૂગ પ્્નીઝપસખની પરીાઅ.ીઆલણઅી અ્ીજપ્ીંી�એીા�એીએ�ુસી� મળીરઅીઆીાઅ.ી

લરસ�ીુએી પ અીરઅઓીએીલણી્છ ી��પીીરપી �ંીઆીજપ્ીએી �ં ળી તર�ુસી �ંીએ્પીંછ ીી �અષી

લપ પસ� ુસીReflection,ીાપરપી �ંીપીરં�અ�ીમપતીાઅ,ીએ્પીી ષઅ�ુસીએંીમસરવરીાઅ.ીઆી�સ ીરમપસીંછ ી

એંી તર્નીા પર��ીમસરવર્નીપસ પલ્પીંરપરીલા�ીनतइत नतइत, ી ‘આી્પી’,ી ‘આી્પી’ીએમીંી�ી

એમ્ની રપતપી  નમપઓ અ્ી ાીરવમન અ્ી ા નમ અ્ી લપમ પ્ની પર�પમપસી ાી રરીઆગળી  ધરની રી�ી

એ છી લવમીાલ્પવરછ.ીઆી લવમમપસીએમ્ની પમઅી નમપઓ અ્ીઓળસગન અ્ીા નમ્પસી પસપતંપર્છ,ી

 નમપ�દી  ્ અ્ીા નમી  પ અી ્છં પ્છીા  પીા નમમપસી એ અ્ીઓગપળ�ી ર� પ્છ,ી મછસ્છી �ંીી

ી્ પરણ્છીી ંકલીપસ�રુી રછીા અ્ીા અ્ંીનીષ�ીુ્ઓીા અ્ીઆચપર�ીએીપર�પમપસી ળરપ.ીઆલણપી

બીરીપ મપસી ૂકરી મનરપસી એી ્ી વમપ� ુપરી ેની ��ષણમપસી  મપ ી ગ .ી લરસ�ીુ આતમપ્પી પૂપ અી

આરસૂપરઅની� �ૃષમ્છી ી ંપ વમીઆીર��અીામંરછી્ નીા અ્ીામંપ ની�ંપરીએમીલણી્ ન.ી

એ�ુસીાગનમીન્રીાઅ,ી નમપ�દી  ્્પી િલપસરરી દપરપી પરવરી  ્્છીપપ�ુૂપર .ીેનીારી અરી

ા અ્ીેનીમપરપ ીએીન્રીપીર્પીમપ્ રીર્પી્ પસ પ્્ની મીમંપીરમરપરીંર�ીએ્નીપપનરર્નીી

પર�પમપસીઆગળી ધનીરહપીાઅ.ી

આમીૂપરરમપસીધમર્ પીી ષરઅીએ્પીી ીધી ધપ્છ�ુસીંછ ીપ્છીપીરપ્છીંરપરીી ્પીાસર�તી

ા� ુરણી ંર પ્પી ા અ્ી ધપીમ�ં ી ી દપસરછ્પસી  તર્ની ખપરર�ી ંર પ્પી પરત્મપસી ી ધમર છીી  રછી

ીછ પ્નીમપનરરપ અ્ી�રનઅી પસર ર�રીીાંૂગમીાલ્પ  પમપસીઆવરછીા અ્ીધમર્પસીઆધરપ�તમંી

 �ુુષપ રમપસી િલપસરર્ની મીમંપીરમરપરી બ.ીાી�ીમ�ષુર અ્ીઆરર્્ીરપી િુી �ંી�પાીદપરપીપપરરી

 રનીરણંપર��ુસી �ં ળીhypothetical value ા પર��ીંપમી મર� ુસી� મકરીસ નંપરપલુસીા અ્ીી જપ્મપસી

ંછ ીી દપસર્નીપસ પલ્પીમપમ�ીએ્પી તર્નીચંપ ણનીંર પ્ની્છગ પ ીાઅીરઅમીઆીરણંપર�્પી

 તર્નીચંપ ણનીમપમ�ીરમસ ીંચઅર્્નીા અ્ીપતરસીવર ીપરમપસીએ�ુસીા��ુનન્ીંર પ્ન,ીમ્્ી

ા અ્ી ી્પરધરપ ્ીદપરપીએમ્નીં છમ�ી ંર પ્ની ી્છગ પ ીંર પમપસીઆ ન.ીઆીં છમ� અ્ી રપણઅીીી

ચંપવરપીલા�ીએ્પી તર્નીખપરર�ી રપસીએી �ં ળીંછ ીસછરીદપરપીાલપરઅનનીમપપીરનીમપતી્પીી

રી�રપસી  પસરી ંી જપ્્ની ંસપએી �ું પ ી રરી ાઅ.ી આી  લવમી �સીધરપરી મપ્ અ્ી ીરનપસ્ નની

આલ પ્પીઆ�ીુ્ંી  ્્પીપ રરમપ્ીાંૂગમી પ અીા અ્ીૂપરરનરીર�ર્ ્પી��ુકર્પીાંૂગમી

 પ અી સ મણરીમઅળીધરપ અીાઅ. 
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આી્ી સર રૂમપસી ેનીારી અર�ી �પાીા અ્ી િુ્છી પધ્પ્પીaid, ા પર��ી  ીપરંીરર� �ં્પસી

� મકર્છી સ નંપરીંર�,ીલરસ�ીુએી પ અીએીસલષમીંલુ�ી �ંીએમ�ુસી સ પ્ીમ�ષુર્પી રરમપસી ી ી્પીરી

�ર�પરાીપગમીંર� અ્ી �ંી�ર ુરિીા પર��ી્ગત િુ અ્ીર �રીંર� અ્ી  ્�ુસી� મતીએમ અ્ી ીસરંી

� મં �ીર� પી મર� ુસી નીમરીાઅ.ીર�ુલરપસરીએમણઅીઆીી ષરમપસીએંી�નાુ સીનપસંણંીી ધપ્ીંલુ�ીાઅી �ંી

મપરછી રછગીએી ંછ ીગસ ી �ંી ગસ છ્છી ્પીી લણી�પ�ર્છી રછગી ાઅી રઅ નીએ અ્ી ંછ ી  મ રી્ધપરપરરી

ી ીધી ધપ્છ્નીમરપરરપમપસી� મં �ી�ંપરી્પી.ીએી્ી�� ૃષમએીેનીમપરપ એીએમ્પી લર�� અ્ી ંછ ી

ધમર�ુસી �ંી પેનછ છે��ુસી િલીઆલ પમપસીઆ અી ્પીીએ છી સલષમીઆર��ીલણીઆરરછ.ીઆી�� ૃષમં�અ�ુીી

આલણપી લી્ષરીા અ્ીગનરપી પ અીમઅળીધરપ અીાઅ,ી ્પીજપ્્નીએી્ીગસ છીદપરપીपरा स्दाીરર� �ંી

્પી,ીલરસ�ીુએ નીી ીપ્નીપપનરર અ્ી લંપરંીએ ન अपरा स्दा રર� �ંીગણ્પીંર પમપસીઆ નીાઅ. 

આમી લપ�પતરી Institutionalized Religionsમપસી એ્પી ી દપસર્ની ર પ ��ી સ ન��ીરી �ંી

મપનરરપ્છી ી ી ી ચપરીપસ�રુી રછીાઅીએ છી ી ચપરીૂપરર્નીધમરી ષરંી ી ૂપ ્પમપસી  ર પી

ાપસ�રુીગણપરછીાઅ.ીમપનરરપીએી �ં ળી ી દપસર્નીમપ્ી ંીસ ન��ીર્છી ી્ર��ીંર�ીાઅી ્ની પ અી

  ્મપસીાી્ પરરલણઅીા�પુરરી  પ્નીાલઅસપી સં ંનરી રની્ ન.ીએી�સ ીરમપસીમપનરરપીા અ્ી

  ્ી ચચઅી�રરીરી�ી્ પ્નીા અ્ીલપરણપમઅી  ્ીમપમ�ીધમર�ુસી� મકરી લનંી�પ�રીીછ પ્ની

ા અ્ીવર ીપરમપસીરપસં ૂંરપીઆ ની્ પ્ની સૂ પ ્પીલઅરપી પરીાઅ.ીઆી�સ ીરમપસીધમર્ પી�રપરંી

� મકર્છી  રસરરી હપ ી  બી રરી ાઅ.ી  રપર�ી ધમર્ની ૂપરરનરી ી ી ૂપ ્પમપસી ધમર્ અી આધરપ�તમંી

લપરમપણીપપરરી લુસીીછ પ નીએ્પીી દપસરછ્પી  ્ી પ અ્ પીા��ુસધ્છીી ચપરીાતરસરીમીતત ્ની

�પ�રીગણપ .ીધમપરચરણ્નીઆી સં કલ્પમપસી  ્્પસીરીસર્નીા પર��ીએ્પી તર્ની�છધીા અ્ી

એી  તર અ્ી   ્મપસી ા�પુરરી ંર�ી આી   ્્પી  રમછરમી અેરી  પધ પ્ની પર�પ્ની પ� �ીરી

ાંૂપઅરીાઅ.ીી �ં ળીઆી�સ ીરમપસી્ીધમરી �ંીાધરપતમ અ્ીએ�ુસી પસરી ંી� મકરીપપરરી પરીાઅ.ી 

આી લપરપઅ્ ર અ્ી ા�નુસન અ્ી પપચન્ી ૂપરર્પી નીષ�ીુ્ઓીઆી � �ૃષમી ા અ્ી એ્ની �રરી

મ�ષુરીરર� �ંીઆલણછીપપ�ુૂપર ી રછીએ્પીરીસર્ની�છધમપસીવરસરીરહપીએીએમ અ્ીમપમ�ીમપ્ી ંી

વરપરપમી્પીીલરસ�ીુઆતમપ્છી �ુુષપ ર,ીPursuit of the Soulીીરછી �ુસીન્રીી� ુસીલરમી તર્ની

પપનરરી �ંી પસપતંપર.ીઆમીૂપરરમપસીઆરપ અીા્પરપ અીધમરીા અ્ીાધરપતમ�ુસી મનંરણી લુસીએણઅીી

ેનીારી અર્પીઆી� �ૃષમ્પી જ્ ળીૂપી ્પસીલગુપ રરં ીીર�ર્ ્ની મીમંપી મર�ીલપં�.ીીી

આી મીમંપી ૂપરર્નીઆધરપ�તમંી  સસ��ીર્પી � મળી પઅરણપસછરીએ પી  અર,ી  લી્ષરીા અ્ી

ગનરપમપસી ી �રી ર�રઅી પસ�રુી  બી ાઅ.ી આી �પાછ્ની ી ી�ષમી �મનનમપસી ંી�એી રછી આી � �ૃષમ્છી

આી ૂપર ીલરમી તરી �ંીલરમપતમપમપસ ની રછીા  પીએમીંીછી �ંીલરમપતમપીસ રસી� �ૃષમિલી�નરપ.ી

रोऽेामरत, એમણઅી સં કલીંર�ીા અ્ીर तपसतत्ा   म ्र्रमर्् त,् એમણઅીરલીદપરપી��ુી ધી
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� �ૃષમ�ુસીિલીધપરણીંલુ�ીા અ્ીએીિલછમપસ નીપતરઅં ્પીह त्ृ त,  રરમપસી ઢુીર�રઅીપ અ�ીંર�ીા અ્ીએ્ની

રમપમીગીરી ીધ�ુસી સચપન્ીંરરપીરહપ.ીઆીગીરી ીધીાઅ મ�ીબ�છલી્ષર્ની‘ई्ा्ासर्म ं र्व, 
આી  રી �્પીઆ પ ીમપમ�ીાઅ’ એી �કરીપમપણઅીઆી� �ૃષમ અ્ીાી�ીલરમપતમપ્પી મણરીઆી ૂપર ી

રરે,ીઆી� �ૃષમ અ્ીએમ્છીઆ પ ી�્પ  પ્નીપર�પમપસીરછર�ીરી�ીાઅ.ી

ગનરપ્નીममै् ाि्ो ् ्�ो ते  ् ्णभत् रनातन, એી �કરી�ુ્ �ીલરમપતમપ્છી��ી્ીઆી

નછંમપસીમ�ષુર્પીઆતમપીરર� �ંીપગમી રછીાઅ.ીાી�ીેનીારી અર�ીર�પરવલુસીાઅીરઅી�ુ્ �ી પસરી ંરપી

એીાઅી �ંી મીમપ્ ી  ીીલરમપતમપ્છી��ીાઅ,ીરઅમીએ�ુસી  ્ીા અ્ી ંની સ પરીલણીએ્છી્ી

��ીાઅ,ીએમ ુસી્ી્પી,ીી ીપ��ીરી પ અીઆી  ્્છી સ�સધીાઅીએીલણીએ્છી્ી��ીાઅ.ીરઅ ની

આધરપ�તમંી િુષપ રી રરીમરપ્ીપ રરમપ્ી  ્્નીમરપરરપઓ ની લરીઊઠ�ુસીૂનઅી્િર�ી ીછર,ી

લણી  ્ી �ખુી �ુસી �ંી સ પરી �ખુી �ુસીનઅ�ીલણી્િર�ી્ ન.ી પસર મપસી  ્ીરઅમી્ીએી

 ્ની પ અીાી્ પરરલણઅી સં ળપરઅ ુસીાઅીએીી �ીલણીએી તર્નીાંૂવર�કર�ુસી પધ્ીા અ્ીમપધરમી

� અ્ીએમપસી્ી� �ૃષમી  ્�ુસી પ ર�ીર�ુસીાઅીએીીં�ંરીેનીારી અરીીર�ર્્છી�ખુરીઆધપરીાઅ.ીી

ાઅ મ�ી ેની ારી અર્પી ર�ર્ મપસી આધરપ�તમંી  �ુુષપ રી લરસલરપગરી મપનરરપી �ુ્ �્ની

 મર�કરંી લનનબધીી મરરછી ી નીમરી્પીીરી�રપીએ અ્ી ી �વરપલની �ંી મૃષમગરીલપરમપણીપપરરી

 લુસ.ી પસર મપસીઆધરપ�તમંરપ્પીઆીલપરમપણ્નીા જપીએ્પસી મર�કરંીલપરમપણ અ્ીલણી નીમરી

ંર�ીર�ીાઅીા અ્ી નીમરીંલુ�ીલણીાઅ.ીઆમીઆધરપ�તમંરપ્પીલપરન�પંંીા અ્ીબીન�પંંીાંૂગમ્પી

 મન ર અ્ી  મૃષમગરી લપરમપણી પપરરી  રપસી ાી�્પી ર�ર્ �પાઅી  તર્પી  ચચરમી ી�ખરી પીરી

ાગ રી બીમપતીૂપરર અ્ી્ી્પી,ીલરસ�ીુ મસરી ી � અ્ીએ્પસી જ્ ળીૂપી ીરરેીરછર પ્ની

સમરપીપપરરીંર�ીાઅ.ીએી પ અીઆ�ીુ્ંીલગુીએ્પીપરપણ્નીમસ�્નઅીલી�ચઅીએ્ની મ રરમરપર�ી બી

ગ ીીછ પ્નીપરનીરી પરીાઅ.ી

આી લવમમપસીમપ્ રીર્પી જ્ ળીૂપી ીરરેીએંી્ પસ પ્્ની મીમંપીરચપ .ીએ�ુસી

ન્રીાઅી લરમી તરીા અ્ી લપી � ી  ્્પી મન રી દપરપ,ી લરમીરતત ્પી સર રૂમપસી બીનછં્પી

િલપસરરી દપરપ,ીપરનંપતમંીૂપષપમપસી સ ગરીા અ્ી  �થ ન્પી ીમન્ીદપરપી �થ નીલરી પરવરી  ્્ની

પસ પલ્પ.ી મપ્ ી   ્ી એ્ની આતમ ૂપ્રપ્ની  ચચરમી ા સ પએી લી�ચઅી ા અ્ી એ�ુસી

આધરપતમનંરણી  પર,ી ેની ારી અર�ી રછ નની લપરૂપષપી પમપણઅી એ�ુસી ી ચમતરનંરણી  પરી એી આી

પસ પ્્ની મ ર�રરીાઅ.ી

એી પ અીએંીએ નીપરનીરી સન ્ી બી �ંીમપ્   ્�ુસીી્મપરણીએ્છીી ્પ�ી પરી �ંીએી

ંરમપ ીરરી �ંી રુરી બીરરીએીમપમ�ી્પી,ીલરસ�ીુ મણરલણઅીપરનકનરી  પીમપમ�ી લુસીાઅી અ્ીએ્ની

ી્રીરીપરકરરપી �ંીઊણલી્પીીલણી મણરરપીા અ્ી �રરીાઅ,ી �ુતખી �ંીરપર્પી્પીીલણીઆ્સરીાઅ,ી
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ી નન્નંરણી �ંી � �તલીુ ્પીી લણી ામરત ી ાઅ.ી આી  તર્છી પપરસંૂંી ી્ર��ી રપજ ક�અી એ્ની

 ીધમરચપપરણનીમમતઅરની મસીલછરપ્ની સલીર્છીએંીૂપગીઆલ પ્છીપસરપ ી��ુછીરઅ્છીએણઅી ી

પીરૂપ ીઆરરછીરઅમપસી રછીાઅ.ીાી�ીમમતઅરનએીએંીનપસંણંીપ્ીપસ�રુીંર�ીીરછી �ંી “रतनाऽआं 

नामत्ासरां  ेमआं ततन हे रारम,्ી ્પ નીમ અ્ીામરત ીમળ પ�ુસી ્ી ીછરીરઅ્ અી ન અ્ી �ુ સી  ુસી ં�ુસ?”ી

એમણઅી �મુપસીએમીં�ુસી �ંી“�ુસીરમપર�ી ીધમરચપપરણની સ,ીરમઅીમ અ્ીએ્છીૂપગીઆલછી ્નીપપનરરી

મપમ�ી રમઅી  સલપપરરી ંર�નની  સલીર્ની મરપરરપઓી મપ નીઆી  ્મપસીઆતમપ્પી  પસપતંપરી રરેી

ાગ રી રપીાછ.”ીરપજ ક�અીઆી સર �ૂીએીમરન�્નીરામઆરીંર�ીીરની �ંીાી�ી ીંપસ ીાઅીએ�ુસી

આતમપી પ અીા� ુસધપ્ી પરીતરપર�ીએ અ્ીલછરપ�ુસી પસરી ંી� મકરીપપરરી પરીાઅ.ીઆીપસ પલ્પી

દપરપીએમણઅીએંીાંૂ્ ીર�ર્ ીપસ�રુીંલુ�ીી� ુસીરઅ્ નીલપરણીરીેનીારી અરીર�ર્ મપસી�ર�પરહી

  ્્પી સ� ુંનરીી ંપ ્નીઆ શરંરપ્પસીપીરલપર્મપસી બ,ી ્પીદપરપીમ�ષુર અ્ીમપતીૂ�ીરંી

પગીરી અ્ી ી ંપ ી ્પી,ી લરસ�ીુ   ર મપ અ�ંી ા અ્ી  મરછની �ર�પરહી ી ંપ ી ા અ્ી પગીર્છી

ૂપી લ પર�રં ીમસતીપપરરી રછ.ીી

મ�ષુર્છી  �ુુષપ રી એી પર�પમપસી  ળઅી તરપર�ી ્ી   ્મપસી સ સ રપીઆ અી ાઅી ા અ્ી રમપમી

 મસરપઓ્છી  પસરી ંી ા અ્ી  સરછષંપરંી  �ંની ��ી � અ્ી ાઅ.ી આ ની  લી્ષર્પી નીષઓએી

स्दांाास्दांा रसर त ोणरं रआી-ીી ીપીા અ્ીાી ીપ,ીલરમપતમપીા અ્ી� �ૃષમી ૂર્પીીજપ્્નીએંી

 પ અી  લપ ્પી ંર પ�ુસી  ષમી ગણલુસી ી� ુસ.ી એમણઅી अगनत  नर रहपपा रारत असमानી् -ી ા� ્ અ્ી

�ર�પરહી મૂ  ીરરેીરછર�ી્રપસી�લુ ી લરીરછર�ી્ પ્નીપપ ર્ પીંર�ીીરન.ી લરપસરી િુઓ્પસી

ર�સપસરી પ ચ્મપસી  તરી ા અ્ી ધમર્ પી ા��ુનન્્પીઆર��ી  પ અી तसरतरं प्ृ प्  र्ार स्�सर 

पभणारसरातી्-  ંની �થ ની  રીપંપર્ની સલીર નીલપર મણરી�્છીએીૂપ ્પી પ અીૂ�ીરંીલરપ ર્ ની

ા જપી પરી્પી,ી प्ातितहं मा मर्व त् यरर्ી - પરરસ�ીુ ાઅરપરી ્પીી ા અ્ી णभररै न 

पमर तमरमી् - ૂ�ીરંી સલીર્પી લપ ્મપસી પમપરી અ પરી્પીીએ્ની ંપળ ીનઅ પ્પીઆર��્છી

લણી મપ અ�ીંર�ીીરછ.ીૂપરરનરીર�ર્ ્નીીધમર,ીા રીંપમીા અ્ીમછસ્પીલરસલરપીેરીા અ્ી  રી

 મન રપતમંીઆર�ર્ની  સં કલ્પમપસી ા રી ા અ્ી ંપમ્છી  ી  મપ અ�ી  રછી ાઅી રઅમપસી  લી્ષર્પી

નીષઓ્નીઆીલપરગપમની�� ૃષમીપીરધ ી્રી રનીર�ખપરીાઅ.ીી

આીલરસલરપમપસીસલષમલણઅીએીર�પર પલુસીાઅી �ંી્ગરીા અ્ીએમપસીલપસગરરપી  ્�ુસીલરમી તરી

આધરપ�તમંી રપી �ંી� ીાઅીા અ્ી્ગરીએી તર્છી્ીઆી ૂપર ીીછ પ અ્ીંપરણઅીર પીએ્ની�રરી

્ી મપલુસીીછ પ્પીંપરણઅીએ્પ નીાંૂ�ીાઅ.ીઆીી્ર��ી પ અીાી�ીઆધરપ�તમંીાદમર્નીપસ પલ્પી

 બી એી ર�ર્ ્પી સઅત્ની પગીર�ુસી ાતરસરી મીતત  મણરી  છલપ્ી ાઅ,ી  ણઅી મ�ષુર્ની   �ચચી
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ાૂનર પ્ની  મીર�્પી દપરી ખછનનીઆરરપ.ી લરસ�ીુઆીાધરપતમ પર�ી લપાળ ની લરન�પંંી ાંૂગમી

ાલ્પવરછીરઅ નીઆીપગીરીાધ ચચઅીામં�ીગ ીીરન,ીા  પીએમીંીછી �ંીામ પ ીગ ીીરન.ીી

 પસર મપસી� ીએીલરમીરતત ીીછરીા અ્ીએ્પ નીલરી �ંીંૂ�ીંછ ીરતત ી્ીીછરીરછીઆી

� �ૃષમીએી� મપસ નીપપ�ુ મરરીએ્છીઆી ૂપર ીીછ પ�ુસીેંનરી પરીાઅ.ીઆીી ષરઅીઆગળી ધન અ્ીેની

ારી અર�ીએીસલષમીંલુ�ી �ંીઆીઆી ૂપર ી� �ૃષમીમપતીીા�સરત મપસીઆ અીએમનપી મરરછી્ી નીમરી

રી�ી� �ંી્પી.ીાી�ીઆી� �ૃષમમપસીા મણરરપ્છીા અ્ીા મણરરપમપસ ની મણરરપીરરે્નીગીર્છી ી �અષી

ા�ુૂ  ી રછીરી�ીાઅીએીર�પર અીાઅી �ંીલરમી રપીીર��ંપળ્પીમપધરમીદપરપી્ગરીિલઅીલછરપ્છી ી

વીમંીઆી ૂપર ીંર�ીાઅીરઅ્ નીીંછ ીએંીા સ પએી મણરરપ્નીપરનીરી રની્ ન,ીલરસ�ીુએ્પીએી

ા મણરીસ િલ્નીૂનરરી મણરરપીમપમ�્છીઆ અગી મપરછીીછ પ્નીપરનીરીા શરી પરીાઅ.ીરઅ નીઆી

 લવમીંછ ીએંીર��અીામંરછી્ ન.ીએીએ્પી�રપરંીધ�પ અ્ીનનધઅી ણામ�અીચપ ીુરી�ીાઅ.ી

લપરણપમઅીાી�ી મરંપળ્નીા સ પ�ુસી રરમપ્મપસીા અ્ી રરમપ્�ુસીૂી ષરમપસીી્રસરરીિલપસરરી � ુસી

રી�ીાઅ.ી

 ી અીઆીાંૂગમીેનીારી નર્પસીર�ર્ મપસીમધરપની�ીલી�ચરછીર�ખપરીાઅ.ીઆીર�ર્ અીએંી

એ ની પરનીરી ંરપ ની ાઅી �ંીઆી� �ૃષમીએંીપગીર�નની ીસરની ાઅી  ીા સ પનરર્ની પપવરપી દપરપી

 મણરરપીરરેીઆગળી ધનીરી�ીાઅીા અ્ીઆી લવમી� �ૃષમ અ્ી પરવરી  ્્નીપસ પલ્પ્નીપર�પમપસી

રછર�ી્�અ.ીએી્ી� �ૃષમ  ્્નીામનીીાી્ પરરરપીાઅ.ી પસર મપસી� �ૃષમ્પીઆરસૂી પ અી્ીએ્ની

આી ી્રીરી એ્પી ા�સરત મપસી  ણપ ી ગ ી ીરન.ી એ્પી આરસૂમપસી ્ી એ્ની આી લપરણીર�ુસી

ાૂર ચ્ીરી� ુસીી� ુસ.ીઆ�ીુ્ંીલગુમપસીજપ્ી જપ્ીર પીવર ીપર્પીીી ંૂ�ીસરર�ીા અ્ીસઅતઅી ી

લપર રર્ ીઆવલુસી ાઅી રઅી મ્્નીમરપરરપ્નીપરનીરી ંરપ નીઆધરપતમનંરણ્નીઆ શરંરપ્છીા અ્ી

પરવરી  ્ીએ�ુસી�ીરમીન્રીીછ પ્છીાણ પરીઆલઅીાઅ.ી

આી �� ૃષમં�અ�ુ અ્ી ધમ�્ની  મનસપી દપરપી  મ ર્ ી પપરરી  પરી ાઅ.ી એી એંી ીં�ંરી ાઅી �ંી

 પસ પપરંી  ્્પી  તંષરી મપમ�ી લરમી  તરી �ંીઆતમપી રપી  �રી રરેી ળ પ્નીઆ શરંરપ્છી

ી �્પીનગૂગી�ધપીધમ�મપસી પ રીતંીસ નંપરી રછીાઅ.ીએ્પીનનધઅી �ર અ્ી સ પપરંી  ્મપસી

સ પ્ીપપરરી લુસ,ી ીવમ�તીાગસ પ્ી�્નીગલુસ.ી�ન ીરરેી �રી લરી ીઆતરસીરંીએંપગરપી

 બીરઅ્ પ સીઆંલપરણપમીરર� �ંી સ પરીા પરીીછ પ્ની �ંીએંીાી્ પરરીાી્ષમીરપીીમપરપીીછ પ્ની

મપનરરપ્છીલણીપપ�ુૂપર ી રછીા અ્ીમ�ષુર્પીમપ્ મપસી સ પરીા અ્ી �રી ચચઅી્ી મર�ી�ંપરી

એ નીખપ ીરી�નની ીછ પ્છી ી ચપરી��ઢી રછ.ીલપરણપમઅી સ પરી �ખુરપીધપીમ�ં રપ્છીલરપરરી�્ની

ગ .ીઆમીએંી રરેી ધમ�એી મ�ષુરી  મસી ી  �થ ની  લરી પ ુ્ પી રપ ર્ની સ પલ્પ�ુસી સ ર્ી

પસ�રુીંલુ�.ીરછી�ન ીરરેી પસ પપરંીા લરુર્છી ી ચપરી્ીીધમર્ પ સી વરપલી�ીપરી�ું પ ીગરછ.ી
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એમી રપસીએ નીઆ�સં પીલઅરપી બી �ંીમ�ષુરઅીધમ�્પીપૂપ અીપ ુ્ પીરપ ર�ુસી ીસ ર્ી અવલુસીી� ુસીરઅી

 ુસી �ં ળીસ ર્ી્ી�્નીરી� પ અ્ીી્મપરલ ુસીાઅ?ી્છીખર�ખરીએ�ુસીીછરીા અ્ી �થ નીા અ્ીસ ગર�ુસીીમન્ી

  ર પીા સૂ  ીીછરીા અ્ીએીપર�પ્પીમપ્ ી �ુુષપ ર્ ની ેળરપીમપમ�ીંછ ીા ંપ�ી્ીીછર,ીરછી

ધમર�ુસીમ�ષુરીમપમ�ીંછ ી પસરી ંી� મકરીરી�� ુસી્ ન.ીી

લરસ�ીુએીઆ�સં પીાસ પ અ્ીાઅીંપરણ �ંીધમર્પસીા��ુનન્ીરરીમરપ્ીપતરસીરપીલરછસીર�રઅી

એ્પી પસરી ંી� મકર્નીપરનીરી રનીરી�ીાઅ.ીીધમરીી �ંીાધરપતમ્પીી ષરમપસીમીતત ્નીીં�ંરીએી

ાઅી �ંી મ�ષુરઅી   ્્પી ા લરુરી મપમ�ી ા અ્ી લછરપ્ની � મસઝ ણ્પસી �ીરમી  મપધપ્ી મપમ�ી

� �ૃષમ  ્મપસી લનબધી લચપરછીાલરપરરરીીછ પ્નીપરનીરી પ અીએ્છીઆેરીનઅ પ�ુસી�ુ્ પ ન�ી

ગણલુસીી� ુસ.ીઆમીઆતમપીા  પીલરમપતમપી �ંીૂગ પ્્ની સં કલ્પ્છીીઆી ષંપરીમ�ષુર્પીી્ ી

પરછ્્છ્ની મીર�્ પી પધ્ીરર� �ંી રછીા અ્ીએ�ુસી પધ્ગરી� મકરીએીઆી ષંપર�ુસીી્ીમરી�નલુસ,ી

લરસ�ીુ એી ી્ીમરઅી રચપરઅનછી  સ�સધી એ્ની સ પૂપી ંી ગીરમપસી ી્ષપરછ્્ી  સ�સધી �્ની ્રપસી એી

 સં કલ્પ્પી�રપરંી � મકર�ુસી પીરલપર્ી લુસ.ીએી પ અીઆી સકકલ્પ્નીગપરમપીએ્પસી�રપરંી

� મકરમપસીરી�નનીાઅીએીી ચપરી��ઢી રછ.ી

મ�ષુરીર�ખસરનીર�રઅી નમપ�દીી�સરીીીછ પીારપસીએ્પીમપ્ મપસીએ્નીસમરપ્ની લર મી

્ ીીા નમ્પી �ંી �ર્પી ી ચપર્નીસ્રણપી પરીાઅીએમપસીા નમી �ંી �ર્નીીસરન્છી્ી્પીી

લરસ�ીુએમપસ ની� �ૃષમ્ની ી ી�� ુરીઆી ૂપર ી રછીાઅીરઅ્ નીલપર મીર�્ છીા અ્ીએીલપર મીર�ી   અ્ી

રી��અીએ પીાૂર ચ્્છીલણી સં �રીરી�નછીાઅ.ીાન�રીએીમપમ�ીમ�ષુરઅી જ્ી  પ�ુસીરી�ીાઅ.ીી

લરસ�ીુમ�ષુર્પીમ્મપસીએ નીસમરપી્ ન.ીએ અ્ી  ્્ની મસરપઓ્પી �ંન્છીાણ પરી

ા શરીમળઅીાઅ,ીલરસ�ીુએ�ુસી� મળ� મતી લનબધી �ુસી્ ન.ીમ�ષુરીીપની ીજપ્ીા અ્ી��કરીધરપ અી

ાઅીરઅીઆીચઅર્પ્ની નમપ અ્ીલપરીંર�ીી અીલા��ુસીાગંરમીૂર પીમપમ�ીલરપરરરી્ ન.ીએીમપતી

એંી ્ પસ પ્્ની આ શરંરપી ા અ્ી ાી્ પરરરપ�ુસી પીરલપર્ી ંર�ી ાઅ,ી એ્પસી ૂપી �ુસી એંી

 જ્ ળીસ ર્ીપસ�રુીંર�ીાઅીલણીએીસ ર્ અ્ી પંપરીંર પ્નીસમરપીએ્નીલપ અી્ ન.ીી

� �ૃષમ્પસીઆરસ અૂી �ં ળી્ંીરતત �ુસીા�સરત ીી� ુસ.ીલા�ીપપણ્છીઆી ૂપર ી રછ.ીએી ખરઅીી

્ંમપસી�રી �્પીરી  ્્પીપપગમગ્પસીદપરી�કુરપીા અ્ીઆી્ગરમપસી  � �ૃષમ્છીઆી ૂપર ી રછ.ી

એી્ીર�રઅીપપણરતત મપસીમ્ �ુસીા રરણી લુસીએ્પસીનનધઅીાી�ીમપ્ી ંી  ્્છીઆી ૂપર ી

 રછી ા અ્ી મપ્ નરી  સસ��ીરી ા અ્ી   રરપ્છી ી ંપ ી  રછ.ીઆી ી ંપ ી ી અી એંી એ પી ર��અી

લી�ચરછીાઅી  રપર�ી ેનીારી અરી ્છી ી ‘ાીરમ્ ’ીરર� �ંી ી્ર��ી ંર�ીાઅી રઅીમ્ પરનરીરતત ્પસી

ા રરણીદપરપી �થ ની લરી તવપસીર્નીલરપંપષમપએીપરવરી  ્્પીઆી ૂપર ્પીદપરી�નુઅ.ીા અ્ી

ી �્ની રરમપ્ી�સ ીર�ુસીરમસ ીા નછં્ીંરરપસીએીદપરી�નુનીરહપ્નીપરનીરી બીરી�ીાઅ.ીી
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મપ્ી ંી   ્્પી ર��અી આી ાીરમ્ ્પસી ા રરણી મપમ�્ની ાૂનર પી એી � �ૃષમમપસી

ાીરમ્ ્પીલરછસીપૂપ �ુસીલપરણપમીાઅ.ીઆીપૂપ અ્ીનનધઅીપ રરમપ્ી  ્વમ્પસીા અં્ ી ધી

આગીછીઓગળ�ી રહપીાઅ,ી�પસં ી રછી મગી  ્ીાસરવરસરી બીરરીએી ીર�,ી ી  નીએમ્પસી

િલપસરરીદપરપીપરવરી  ્ીમપમ�ી્િર�ી લપરપ્ીીરમરપરી પર.ીઆીીં�ંરીસલષમલણઅીએીર�પર અીાઅી �ંી

આીલગુી પસર મપસીએંી સવપ સીરીંપળીાઅ,ી મપસી� �ૃષમ્પી જ્ ળીૂપી ીરરે્પસીપસ પ્્ની મીમંપી

રમરપરી બીરી�ીાઅ.ીએમ ુસી્ી્પી,ીએમી્ણપરીાઅી �ંીીએીપસ પ્્છીઆરસૂીલણી બી��ુછીાઅ.ીીી

ેની ારી અરીઆી ીં�ંર્છી ી્ર��ી ંરરપસી નખઅી ાઅ:ી “પ��ીરી મ�ષુરી   ની ા મણરી ીસરન્પી

ી્મપરણ ની સરછષીલપમનીાધ ચચઅીામં�અી્પી.ીરઅીપપણન્ની�નુ્પમપસીમ�ષુર્ની મીમ�ષુર ની

ચપંરપરનીી�અીએ નીીસરન્પીઆી ૂપર ીરરેીઆગળી ધનીરી�ીાઅ.ીરઅ� ુસી�પહીિલીરછીમ�ષુરી �ુસી

્ીી�અીલણીરઅીમ્ નીઊધ ર્ નીાીરમપ્ ીચઅર્પીધરપ રનીી�અ,ી ીાજપ્્નીરપ ી્પીીીછર.ી

પ��ીરીઆીાીરમ્ અ્ીપંમીંર�ીએ અ્ીા�િુલીી ંપ ીમપમ�ીમ�ષુર અ્ીાીરવમન અ્ીઆગળી ધ�અ.”ીી

ેનીમપરપ એીરલપ્્નીાનઓ અ્ી  અ�ન અ્ીનખઅનપીએંીનઅખમપસીપ��ીર્પીઆી્ પસ પ્�ુસી

 મ ર્ ીંલુ�ીાઅ.ીએીનઅખમપસીએમણઅીમપ્ ી  ્મપસીાન્પીપરપ્�ુસીગ�ર ીંર� અ્ીએીમરન�્ની

રામઆરીંર�ીાઅી �ંી‘ી અીાન અ્ીમપમ�ીમ�ષુર્પી રમીી ચપરછીા અ્ીઆર�� અ્ી પંપરીંર�ીએ પસી  અ્ી

્નમીઆલ છીલરપરરરી્પીીરી�.ીએીી અીૂી ષર્પી્ મપ્ ી �ંીાીરમપ્ અ્ી્નમીઆલ�અ,ી ્પી

આગમ્�ુસીઆીપ��ીરીઆરછ્્ીંર�ીરી�ીાઅ’.ીએીાીરમપ્ ્નીનપસંણંરપીર�પર રપીરઅઓી �મુપસી

નખઅીાઅી �ંી‘મ�ષુરીરઅ્ નીા�ુદ અ્ીન અ્ીલ  ુનીાુરછીલં�છીીરછીએીા�ુદ અ્ી�રનઅીાીરમપ્ ્નીીઆી

્ ન્ીરીરીાીરમ્ ્ની  મણરી સમરપી ધરપ રની ી�અ’.ીા અ્ી ાઅ મ�ી રઅઓીનખઅ ીાઅી �ંી ‘ તવપસીર્પી

 લવમમપસીએીએંીી્ણપરરંી ં�ીીરની રપર�ીપ��ીરએીર ્ી્ ન્ીા અ્ીા્લઅં સરી  ્ીમપમ�્પી

ારપરીઆ અગ્છી ા�ુૂ  ી ંર�ી ા અ્ી ી ંૂ�ીરીરઓ્છીઆી ૂપર ી ંરરપસી ંરરપસી �રઅી એીઆી

ાીરમપ્ ્પીઆગમ્્ની મીમંપીરરેીઆગળી ધન.ીએી્છરપસીએમી્ણપરીાઅી �ંી ી અ ી ી્ પી

�પળંછી્નમીનઅ�અીરઅમ્પીદપરપીપ��ીરીઆીૂપી ીી્મપરણ�ુસીંપરરી સલ�ીંર�અ’.ીી

પપચન્ીધમ�્પીપૂપ અીસ પૂપી ંીર�રઅી �રી �ંીલરમપતમપી લરીઆતરસીરંીએંપગરપી રપસી

ધમપર� ુરણમપસી ા્પરપ અી   ્ી �ખુરપ્છી  સચપરી  રછી ા અ્ી મપરપ પરી ા અ્ી ��દી ર પી ા્ી

ર�ર્છ્ની સ પર�ુસી  ્ીા પરી ીછ પ્નીમપનરરપી દપરપીએ્ની ુૃ ષમી બ.ી  ્ી �ખુરપ્છીઆી

ી ચપરી ીલરમપતમપીલરમી તરી ીછ પ્પી ી ચપરી પ અી ંરપચીા સગરી્ણપર,ીલરસ�ીુએ્પીનનધઅી

ી ચપર�ુસી �ંન ી� �ૃષમીલર નીખ ન અ્ીૂગ પ્્નીપર�પમપસીગલુસીા અ્ી સ પર �ંૃન રપ�ુસીૂગ ત �ંૃન રપમપસી

િલપસરરી લુસ,ીરઅ નીએીાનરરછગત પીાધરપતમર�ર્ અ્ીી લંપરંી�નરછીએીએ�ુસીમીતત  મણરીપરપ્ી

ાઅ.ીાી�ીપ મી ‘ સ પરી ી્પીીલણીૂગ પ્’્પી� મત્ની ીપસ પલ્પી બ,ીલણીઆગળી્રપસીએી
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� મત્પીઆધપર�ી એ�ુસી ‘ૂગ પ્્ની ૂનરરી  સ પરી ા અ્ી  સ પર્ની ૂનરરી ૂગ પ્’ી એી � મતમપસી �ંી

‘ૂગ પ્મપસ ની પગમ�નપી  સ પરમપસી ૂગ પ્્છી ી  મણરીઆી ૂપર ’ી એી � મતમપસી િલપસરરી  લુસ.ીઆમીી

 પસ પપરંી   ્્ની આીધવરપીધ લપીધ્પસી  લચપર્છી ા અ્ી રઅમપસી લઅરપી  રની  મસરપઓ્પસી

 સરછષંપરંી ી્ પરણ્છી્ી્પી,ીલરસ�ીુ  ્્ની પ રંરપ્છીલસ ીલણીૂગ પ્મપસી  અ્ીલ પરી

 પરીાઅીએી�� ૃષમ્છીપપ�ુૂપર ી રછ.ીએી�� ૃષમ્છીપપ�ુૂપર ી રછી �ંી  ્્નીરમપમીગીરી ીધ્પસી

 સચપનંીૂગ પ્ીાઅીા અ્ીએીૂગ પ્ીએમપસીવીમંીઆી ૂપર ીલપમઅીાઅીરઅ નીએ્ની ી્રીરીલણી

 સ પરમપસીએમ્છી  મણરીઆી ૂપર ી  પરીએમપસી રી�નની ાઅ.ીઆમી સ પર્પી પીરપ �ી ી  મર�કરંીા અ્ી

 મૃષમગરી  ્્પીપરવરનંરણ્નીઆ શરંરપ્નીપસ પલ્પી બ.ીી

આી ર�ર્ ી દપરપી એંીએ ની ેદપ્ની પસ પલ્પી   ી �ંી   ્મપસી  પ�ુસી �ંી ખરપ�,ી બષમી �ંી

ાી્ષમીી ીંપસ ીાઅીરઅી  રી�રઅી પરપસીમપમ�ીાઅ,ીંપરણી �ંીએ્નીરમપમીગીરી ીધ્પી� મળમપસીસ રસી

ૂગ પ્ીરી�નપીાઅ.ીઆીેદપીાઅ મ�ીજપ્મપસીલપર ીર�રી રપસીએંીએ છીી �પ ી્નપરછી �ંી� �ૃષમ્પી

રમપમીી રછધનીર�ખપરપસીલપર�ળછીાઅ મ�ી  ્ અ્ીએ્પી જ્ ળીૂપી ીરરેીરછર�ીરહપીાઅ.ીઆમઅરી

પ��ીરીી રછધ્પીમપગ�ી સ પપરરપીરરેી ળઅીાઅીા અ્ીપતરઅં ી મસરપ્પી �ંની પ અી  ્ીએંીંરમી

 મણરી સ પપરરપ્ની સ પલ્પીરરેીગીરીંર�ીાઅ.ીઆીલપરપઅ્ રીએીએંી સરછીઆ�પ પરી્ ન.ીએી

 મણરરતી પસર ર�ર્ ીાઅ.ીાી�ીૂગ પ્ી ‘deusીexીmachina’,ીી ‘ં પ્ં્ની મસચી �ંન પીમપમ�ી

�પસં  નીાચપ્ંી પ અ�રની ીસરન’ી ્ ન.ીએી રછીઆરસૂ ની ્ી  ્્પસી � મતધપરી રહપી ાઅ,ી લરસ�ીુ

મ�ષુરી નપસ�પી  મરી �ધુની એ્પી ી ષઅી  ૂપ્ી ્ીછરછ.ી એી  ૂપ્રપ્છી  સચપરી  રપસી   ્મપસી

્ પસ પ્્છીઆરસૂી પરીાઅ.ીી

આમીઆ�ીુ્ંીલગુ્નીગીરી ીધીએંી ી્ણપરરંી ળપસં �ીઆ નીા અ્ી ીજપ્ી જપ્ીરઅમી્ી

 સસ��ીર-  રરપ્પી સઅતઅી ાપીરમી ી �દઓી  પ અી ી ંપ ્પસી ા અ્ંી ધી ી�ખરછી  રી ંરપરી ારપસી

આ�પી્રપ�પી  ચચઅીામ પ અ્ી ંછ ીાગપરી ર�રઅીા્પસ પીા અ્ી ીરપ�પી રરેીધ �ંનપરની મપ્ ી

રીર અ્ી� �ૃષમ  ્�ુસીરીસરીપગમીંરરપસીઆધરપ�તમંરપ્પીઆી� મર્ી

AllીearthીshallીbeીtheીSpirit’sીmanifestીhome.ી

ાંૂગમમપસીઆ�પ�ુસી પંરણી

ર�ખપલુસ.ી આી ાંૂગમ અ્ી નનધઅી મપ્ ી   ્મપસી એંી ી �પ ્છી  સચપરી  રછી ાઅી �ંી એ�ુસી ૂપી ી

 જ્ ળીાઅ,ીાઅ મ�ી �થ નીા અ્ી સ ગર�ુસી ીમન્ી �ં ળીસ ર્ી્પીીરી�રપી પસરી ંીીં�ંરી�્ની

રી��અ.ીઆીી �પ ીેનીારી અર્પી‘ પી તન’ી્પમઅીમીપંપવર્નીએંીલસ�કરમપસીાંૂવરકરી રછીાઅ:ીી

ાંખની �થ ની પ�અીપગમી �ીીઆતમપીલરમ�ુસ. 

ગછ ધર્ીર અી


