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                                     બ્રહ્મા�ુમાર પ્ર�લચદં્ર શાહ નડ�આદ (મો ) 9825892710  

            ‘�ું કોણ �ં’ એ પ્ર� સદ�ઓથી �છુાતો આવ્યો 
છે. આનો ઉ�ર આપણા ઋિષ-�િુનઓ તેમજ 
િવિવધ ધમ�ના સ્થાપકોએ  ધમર્ગ્રથંોમા,ં શા�ોમા ં
તેમજ �રુાણોમા ંઆપવાનો પ્રયાસ જ�ર કય� છે. 
તેઓ�ુ ંસવર્ સામાન્ય ર�તે માન�ુ ંછે ક� આપણા ં
આ પાચં જડ તત્ત્વોના બનેલા નાશવતં શર�રથી 
�ભ�, આપણે સ્વય ં એક  અજર, અમર, 
અિવનાશી ચૈતન્ય શ�ક્ત છ�એ. �હન્�ુ ધમર્મા ંઆ 
ચૈતન્ય સ�ાનો  આત્મા તર�ક�, ઇસ્લામ ધમર્મા ં
�હ તર�ક�, �ખ્રસ્તી ધમર્મા ંસૉલ (Soul} તર�ક� ઉલ્લખે પણ 
કરવામા ંઆવ્યો છે. પર�ુ ંઆ �ગે કોઈ સચોટ તા�ક�ક ક� 
વૈજ્ઞાિનક સમથર્ન નહ� હોવાના કારણે આજના આ 
િવજ્ઞાનના �ગુમા ંઘણા બધા લોકો છે ક� � આનો સ્વીકાર 
કરવા તૈયાર નથી થતા.ં પરં� ુછેલ્લા ંક�ટલાકં દશકામા ં
િવ�ની િવખ્યાત �િુનવિસ�ટ�ઓમા ં પારભૌિતક િવજ્ઞાન 
(Meta Physics), પરામનોિવજ્ઞાન (Parapsycology) 
તેમજ ત�બબી િવજ્ઞાન (Medical Science) ક્ષેતે્ર થયેલા 
સશંોધનોએ પણ જડ અને નાશવતં શર�રમા ં �સ્થત 
ચેતનાનો સ્વીકાર કય� છે, �ને તેઓ પારભૌિતક ચેતના 
(Metaphysical Consciousness) કહ� છે. તેઓ હવે સ્પષ્ટ 
ર�તે સ્વીકાર� છે ક� આ પાર ભૌિતક ચેતના(આત્મા- Soul) 
અિવનાશી તેમજ અમર છે. માનવીના �તૃ્� ુપછ� પણ 
તે�ુ ંઅ�સ્તત્વ જળવાઈ રહ� છે અને �નુ�ન્મ લ ેછે. આ 
�ગે અમે�રકાની પ્રખ્યાત વ��િનયા �િુનવિસ�ટ�મા ં
થયેલા સશંોધનો ઉલ્લેખનીય છે. 

િવજ્ઞાનની �ૃ�ષ્ટએ આત્મા�ુ ંસ્વ�પ :- 

             િવજ્ઞાન આટલેથી અટ�ુ ં નથી પરં� ુ
આત્માના સ્વ�પ િવષે તેમજ શર�રમા ંઆત્મા કયા સ્થાને 
�સ્થત છે તે િવષે પણ સ્પષ્ટતા કર� છે. આત્માના સ્વ�પ 
િવષે િવજ્ઞાન કહ� છે ક� પારભૌિતક ચેતના ન તો કોઈ 
ભૌિતક તત્વ (Physical Matter) છે, ન તો કોઈ ભૌિતક 
શ�ક્ત(Physical Energy) છે. એટલે તેને કોઈ પ�રમાણ 
(Dimension) ન હોઈ શક�. અથાર્ત આ પારભૌિતક 
ચેતનાને કોઈ લબંાઈ, પહોળાઈ ક� �ચાઈ હોઇ ન શક�,.  
એટલે તેનો આકાર �બન્�ુથી અિત�રક્ત કાઈં જ ન હોઈ 
શક�. આ ઉપરાતં િવજ્ઞાન આ પારભૌિતક ચેતનાનો 
સ્વીકાર ��ુમ શ�ક્તના �ોતના �પમા ંકર� છે. િવજ્ઞાન એ 
પણ માને છે ક� શ�ક્તનો �ોત એ �બ��ુમા ંસમાયેલો છે. 

એટલે શર�રમા ં �સ્થત આ પારભૌિતક ચેતના�ુ ં સ્વ�પ 
સ્વય ં પ્રકાિશત �બન્�ુ (Luminious Point of 
Light), ચમકતા �દવ્ય િસતારા સમાન છે. 
ઉપિનષદ તેમજ ગીતા �વા ં શા�ોમા ં પણ 
આત્માના સ્વ�પને પરમા�થુી પણ ��ૂમ 
�યોિતમર્ય પ્રકાશ �બ��ુના �પે સ્વીકારવામા ં
આવ્�ુ ં છે. છે. આ ઉપરાતં િવ�ના મહાન 
ધમર્સ્થાપકોને, ઋિષ�િુનઓને, આત્મસાધકોને 
સાધના દરમ્યાન આત્માના � સાક્ષાત્કાર થયેલા 

છે તે પણ �યોિતમર્ય પ્રકાશ�બન્�ુના �પમા ંજ થયેલા છે.  

િવજ્ઞાનની દ્ર�ષ્ટએ આત્મા�ુ ંશર�રમા ંસ્થાન:- 
              “પાચં જડતત્ત્વોના બનેલા આ િવશાળ 
શર�રમા ં��ૂમ ચૈતન્યશ�ક્ત આત્મા �ા ંબેસીને શર�ર�ુ ં
સચંાલન કરતો હશે?” તે એક મહત્વનો પ્ર� છે. આવો,  
આજ�ુ ંઆ�િુનક ત�બબી િવજ્ઞાન (medical Science) 
આ િવષે �ુ ં કહ� છે તે �ણીએ. આપણા શર�રમા ં
પાચનતતં્ર, �િધરા�ભસરણ તતં્ર, ઉત્સગર્તતં્ર તતં્ર, �સન 
તતં્ર  �વી અનેક પ્રણાલીઓ િનરંતર કાયર્રત છે. આ 
ઉપરાતં આપણા શર�રમા ં િનરંતર અનેકાનેક સ્વૈ�ચ્છક 
અને અસ્વૈ�ચ્છક �ક્રયાઓ પણ ચાલ્યા કર� છે. આ બધા�ુ ં
િનયતં્રણ અને િનયમન શર�રની �ખુ્ય બ ે પ્રણાલીઓ 
દ્વારા થાય છે. 

 ૧. ક�ન્દ્રીય તિંત્રકા પ્રણાલી (Central Nervous 
System) 

 ૨. �તઃ�ાવી ગ્રિંથઓની પ્રણાલી (Endocrine 
System) 

     ક��ન્દ્રય તિંત્રકા પ્રણાલી�ુ ંિનયમન મગજ દ્વારા 
થાય છે અને મગજ�ુ ંઆખર� િનયતં્રણ મગજના ક�ન્દ્ર 
સ્થાને આવેલા થેલેમસ અને હાઈપોથેલમેસ દ્વારા થાય 
છે. તેજ પ્રમાણે �તઃ�ાવી ગ્રિંથઓની પ્રણાલી, �મા ં
િપચ્�ટુર�, િપિનયલ, થાઈરોઈડ, એડ્ર�નલ, થાયમસ, 
ગોનાડ વગેર ગ્રિંથઓ આવેલી છે, તે�ુ ંઆખર� સચંાલન 
�ક�ગ ગ્રિંથ મનાતી િપચ્�ટુર� તેમજ િપિનયલ ગ્રિંથ દ્વારા 
થાય છે. હવે મહત્વ�ણૂર્ બાબત એ છે ક�, આ િપચ્�ટુર� 
ગ્રિંથ, થેલેમસ, હાઈપોથેલમેસ તેમજ પીિનયલ બોડ�  
�વા શર�રના આખર� િનયતં્રણના �ગો એક જ સ્થાન 
પર આવેલા છે અને તે સ્થાન બે ��ુૃ�ટની પાછળ 



મગજના ક�ન્દ્ર સ્થાને છે. એટલે િવજ્ઞાન સ્પષ્ટ પણ ે
સ્વીકાર� છે ક� શર�રના સમગ્ર સચંાલન�ુ ંકોઈ આખર� 
સ્થાન હોય તો તે માનવ મગજ�ુ ં ક�ન્દ્ર છે.  આવો, હવે 
આપણે મગજના ક�ન્દ્ર સ્થાને આવેલા તેમજ એક બી� 
સાથે જોડાયેલા આ ચાર મહત્વ�ણૂર્ �ગોના કાયર્ને 
સમ�એ �થી આત્માના શર�રમા ં સ્થાન િવષે વ� ુ
સ્પષ્ટતા થશે. 

          થેલેમસ�ુ ં કામ સે�રબ્રલ કોરટ�ક્સ સાથે 
તાલમેલ કર� આખા શર�ર માથંી આવતા સવેંદનોને 
એકઠા કરવા�ુ,ંતે�ુ ં સકંલન કરવા�ુ ં તેમજ તેને 
મગજના િવિવધ સવેંદન ક�ન્દ્રો �ધુી પહ�ચાડવા�ુ ં છે. 
આ દરમ્યાન મગજમા ં િવચાર, કલ્પના, તકર્ , પરખ, 
િવશ્લેષણ, તારણ, સમજ, િનણર્ય કરવો �વા માનિસક 
કાય� ચાલતા રહ� છે. આ બધા ં િસગ્નલોને શર�રના 
સ્ના�ઓુ �ધુી પહ�ચાડવા�ુ ં કામ પણ થેલેમસના 
િનયતં્રણમા ંહોય છે. આમ થેલેમસની આસપાસ કરોડો 
ચતેાઓ �મેૂ છે અને તેને કારણે Corona Radiata રચાય 
છે. આ ર�તે મગજના સવર્ કય� ઉપર થેલેમસ�ુ ંિનયતં્રણ 
રહ� છે. બી�ુ ંમહત્વ� ુથેલમેસ�ુ ંજો કોઈ કાયર્ હોય તો 
તે છે િવચારો માથંી ભાવ તેમજ ભાવનાઓ (Emotions) 
ક�ળવવા�ુ.ં. ઉત્પ� થયેલી ભાવનાઓ યાદમા ં�પાતં�રત 
થાય છે � છેલ્લે મનો�ચત્રણમા ંપ�રણમે છે. આ ઉપરાતં 
તે ��તૃ અવસ્થામા ં તમારા શર�રને સ્વસ્થ તેમજ 
સતકર્ રાખવા�ુ ંપણ કાયર્ કર� છે.  

           હાઇપોથેલેમસ�ુ ં�ખુ્ય કાયર્ શર�રને સ્વસ્થ 
રાખવા�ુ ં તેમજ શર�રમા ં સ�ંલુન �ળવવા�ુ ં છે. તે 
�ત:�ાવી ગ્રિંથઓની પ્રણાલી તેમજ ક��ન્દ્રય તતં્રીકા 
પ્રણાલી વચ્ચે તાલમેલ �ળવવા�ુ ંકામ કર� છે. શર�ર�ુ ં 
તાપમાન, �ખૂ, વજન, બ્લડપે્રસર, �ઘ, શર�રમા�ુ ં
પ્રવાહ� વગેર� િનયતં્રણમા ં રાખવા�ુ ં કામ પણ કર�છે. 
આપણામા ંઉત્પ� થતી ભાવનાઓને પણ તે િનયિંત્રત 
કર� છે.    

       િપચ્�ટુર� ગ્રિંથ�ુ ં  �ખુ્ય કામ શર�રની અન્ય 
�ત:�ાવી ગ્રિંથઓને તેમજ તેમના માથંી થતા ં
હોરમોન્સના �ાવ ને િનયિંત્રત કરવા�ુ ં છે. આપણા ં
શર�રની અનેક �ક્રયાઓ�ુ ં િનયતં્રણ આ િવિવધ �ાવો 
દ્વારા થાય છે. એટલે સ્પષ્ટ થાય છે ક� �તે િનયતં્રણ 
િપચ્�ટુર� ગ્રિંથ પાસે છે.  

        પીિનયલ ગ્રિંથ માથંી મેલાટોિનન નામના 
હોમ�નનો �ાવ થાય છે � આખા �દવસ દરમ્યાનના 

આપણા ં�ઘના  સાયકલને િનયિંત્રત કર� છે. આપણા ં
િવચારો તેમજ ભાવનાઓને પણ પ્રભાિવત કર� છે.   

          ઉપરોક્ત ચચાર્થી િવજ્ઞાનની દ�ષ્ટએ પણ 
શર�રના આખર� િનયતં્રણ�ુ ં ક�ન્દ્ર બ ે ��ુૃ�ટની પાછળ 
મગજના ક�ન્દ્ર �બન્�ુ પર આવે�ુ ં છે. એટલે આત્મા � 
શર�ર-�પી મોટરનો ડ્રાયવર છે. િનયતં્રક છે તે જો આ 
સ્થાને બેસે તો જ શર�રનો ઉપયોગ કર� શક�, સચંાલન 
કર� શક�, એટલે આજ�ુ ંતબીબી િવજ્ઞાન પણ સ્વીકાર� છે 
ક� પારભૌિતક ચેતના�ુ ં સ્થાન શર�રમા ંમગજના ક�ન્દ્ર 
સ્થાને છે.  

 આ ઉપરાતં આપણી ભારતીય સસં્�ૃિતમા ં બ ે
��ુૃ�ટની વચ્ચ ે કપાળ ઉપર ચાલં્લો અથવા િતલક 
કરવાની પ્રથા ચાલતી આવી છે, એ �બન્�ુ �પ આત્મા�ુ ં
પ્રતીક છે. આપણે વ્ય�ક્તને જોઈએ તો તેને ��ુૃ�ટ �સ્થત 
આત્માની દ�ષ્ટથી જોઈએ, એ ભાવનાથી કપાળ પર 
ચાલં્લો કરવાની પ્રથા ચાલતી આવી છે. આ પ્રથા પણ 
એ હક�કત�ુ ંસમથર્ન કર� છે ક� આત્મા�ુ ંસ્થાન બે ��ુૃ�ટની 
વચ્ચ ેછે. ઋિષ�િુનઓને, આત્મસાધકોને સાધના દરમ્યાન 
આત્માના � સાક્ષાત્કાર થયેલા છે તે પણ �યોિતમર્ય 
પ્રકાશ�બન્�ુના �પમા ં��ુૃ�ટ વચ્ચે થયેલા છે. એટલે �યાર� 
પણ આપણ ેઆત્મ�ચ�તન, આત્મદશર્નનો અભ્યાસ કર�એ 
તો પ્રથમ આપ�ુ ંધ્યાન મગજના ક�ન્દ્ર સ્થાને ક��ન્દ્રત કર� 
આત્માના �યોિત સ્વ�પ�ુ ં મનો�ચત્રણ કર� 
આત્મ�ચ�તનની શ�આત કરવી જોઈએ. ભારતીય 
સસં્�ૃિતની િવરાસત સમાન રાજયોગના અભ્યાસની 
શ�આત પણ આ પ્રકાર� કર�લા આત્મ�ચ�તનથી જ થાય 
છે, આત્માની સ્�િૃતમા ં �સ્થત થયા બાદ �યોિત સ્વ�પ 
પરમાત્મા સાથે અ�સુધંાન સ્થાિપત કર� આપણ ે
પરમશા�ન્ત, પરમાનદંનો અ�ભુવ કર� શક�એ છ�એ.  
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