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શર�ર અને આત્મા વચ્ચેનો ભેદ :  

        વાસ્તવમા ં‘�ુ ંકોણ � ં?’ આ પ્ર� સદ�ઓથી �છુાતો આવ્યો છે કારણક� 

આપણે આપણી �તને યથાથર્ �પમા ંઓળખતા નથી.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-સામાન્ય ર�તે કોઈને �છૂવામા ંઆવે ક� તમે કોણ છો ? તો તે તે�ુ ંનામ, તેના 

િપતા�ુ ંનામ, તેની પોસ્ટ-પો�ઝશન, તે�ુ ંસરના�ુ,ં વગરે� બતાવશે. તો �ુ ંઆ તેનો 

વાસ્તિવક પ�રચય છે ? ક� વાસ્તિવકતા કાઈંક અલગ છે ? �મક� આપણે રો�જ�દા 

�વનમા ંવારંવાર ‘�ુ’ં અને ‘મા�ંુ’, આ બ ેશબ્દોનો પ્રયોગ કરતા ંહોઈએ છ�એ. તો 

�ુ ંકોણ ? અને મા�ંુ એટલે કો�ુ ં? દાખલા તર�ક�, મા�ંુ મા� ુ�ુઃખે છે , આ મારા 

સબંધંી છે, આ માર� �ખો છે, વગેર�. તો પછ� ‘�ુ’ં ક� ‘મા�ંુ’ કહ�નાર કોણ ? આ 

પ્ર�નો સાચો જવાબ એ છે ક� આ ‘�ુ’ં ક� ‘મા�ંુ’ કહ�નાર ચેતના શર�રમા ં�સ્થત હોવા 

છતા ંશર�રથી અલગ ચૈતન્ય શ�ક્ત આત્મા છે. અગર શર�રમાથંી ચેતના નીકળ� 

�ય તો આપણ ેશર�રને �તૃદ�હ કહ�એ છ�એ. �મ મકાન અને મકાન મા�લક, રથ 

અને રિથ, મોટર અને તેનો ડ્રાયવર, મ�ંદર અને �િૂત�, છ�પ અને મોતી, કો�ડ�ુ ં



અને �યોત, ડબ્બી અને હ�રો, એ બનેંમા ં�ટલી �ભ�તા છે, એટલી જ �ભ�તા જડ 

શર�ર અને તેને મા�લક આત્મા વચ્ચ ે છે,શર�ર પાચં જડ તત્વો�ુ ંબને�ુ ંછે તેમજ 

નાશવતં છે, જયાર� શર�રનો મા�લક એ ચૈતન્ય આત્મા છે. � અિવનાશી છે.  

      .િવ�ના િવિવધ ધમ�એ તેમજ અનેક તત્વ�ચ�તકોએજડશર�રમા ં�સ્થત ચૈતન્ય 
શ�ક્તનો સ્વીકાર કય� છે. �હન્�ુ ધમર્મા ંચતૈન્ય સ�ાને આત્મા તર�ક�, ઇસ્લામ 
ધમર્મા ં�હ તર�ક�, �ખ્રસ્તી ધમર્મા ંસૉલ (Soul) Soul તર�ક� ઉલ્લખે છે. છેલ્લા ંક�ટલાકં 
દશકામા ંિવ�ની િવખ્યાત �િુનવિસ�ટ�ઓમા ંપારભૌિતક િવજ્ઞાન (Metaphysics) 
તેમજ પરામનોિવજ્ઞાન (Parapsycology) ક્ષેતે્ર થયેલા સશંોધનોએ પણ જડ અને 
નાશવતં શર�રમા ં�સ્થતચતેનાનોસ્વીકાર કય� છે, �ને તેઓ પારભૌિતક ચેતના 
(Metaphysical  Consciousness) કહ� છે. 

 સવર્ ધમ�ના પયગબંરોએ, તત્ત્વ�ચ�તકોએ, પરમનોિવજ્ઞાનીઓએ અને 
પારભૌિતક િવજ્ઞાનીઓએ ન ક�વળ શર�રથી �ભ� એવી ચેતનાનો સ્વીકાર કય� છે, 
પરં� ુ આ ચેતના શા�ત, સનાતન, િનત્ય, અજર, અમર, અનેઅિવનાશી છે, 
તેનોપણ સ્વીકાર કય� છે. આત્મા�ુ ં અ�સ્તત્વ અના�દસમયથી છે જ અને 
અનતંકાળ �ધુી જળવાઈ રહ�શે એ સત્યને પણ સ્પષ્ટ સમથર્ન આપ્�ુ ંછે.  

: શ્રીમ�્ ભગવદ્ગીતા દ્વારા સમથર્ન: 

આત્માનો સ્વીકાર�હન્�ુધમર્ની સવર્ શા� િશરોમ�ણ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામા ંપણ કરવામા ં
આવ્યો છે. ગીતામાસં્પષ્ટપણે જણાવ્�ુ ં છે ક�, પાચંતત્ત્વના બનેલા જડ નાશવતં 
શર�રથી �ભ� એક ચેતના (આત્મા) શર�રમા ં કાયર્રત છે અને તે ર�ળૂ નહ� 
પણ��ૂમ તત્ત્વ છે. તે અજર, અમર, અિવનાશી, િનત્ય, શા�ત અને સનાતન છે, 
એ િવશેના ક�ટલાકં �લોકો ગીતામા ંઆ પ્રમાણ ેવણર્વ્યા છે. 

नजायत�ेप्रयतवेाकदा�चन्नायभंतू्वाभ�वतावानभयूः। 

अजो�नत्यःशाश्वतोऽयपंरुाणोनहन्यतहेन्यमानेशर�रे॥ 

                                                    (अध्याय -२, श्लोक -२०)
     અથાર્� ્આત્માને નથી જન્મ ક� નથી �તૃ્�.ુ આ આત્મા પહ�લા ંન હતો અને 
ભિવષ્યમા ંતે ન�હ હોય એ�ુયેં નથી. તેથી તે જન્મ અને �તૃ્� ુર�હત છે, િનત્ય છે, 
શા�ત છે અને �રુાતન છે. શર�ર હણાવાથી તે હણાતો નથી. 



वासां�स जीणार्�न यथा �वहाय नवा�न गहृणा�तनरोऽपरा�ण । 

तथा शर�रा�ण �वहाय जीणार् न्यन्या�न सयंा�तनवा�नदेह� ॥  

                                                    (अध्याय -२, श्लोक -२२) 

 અથાર્� ્ મ�ષુ્ય �મ �ણર્ થઇ ગયેલા ં વ�ોને ત્ય�ને બી� નવા ં વ�ો 
ધારણ કર� છે તેમ આત્માઓ �ણર્ થઇ ગયેલા ં શર�રો ત્ય� દઈને બી�ં નવા 
શર�રો ધારણ કર� છે. 

ननै ं�छन्दिन्त शस्त्रा�ण ननै ंदह�त पावकः । 

न चैन ंक्लेदयन्त्यापो न शोषय�त मारूतः ॥ 

(अध्याय -२, श्लोक २३) 

 અથાર્� ્આત્માને શ�ો છેદ� શકતા નથી, અ�ગ્નબાળ� શકતો નથી, પાણી 
ભ�જવી શક�ુ ંનથી અને પવન �કૂવી શકતો નથી.  

जातस्य �ह ध्रुवो मतृ्यधु्रुर्व ंजन्म मतृस्य च । 

तस्मादप�रहाय�ऽथ� न त्व ंशो�चतमुहर्�स ॥ 

(अध्याय -२, श्लोक -२७) 

 અથાર્� ્ જન્મેલા�ુ ં મરણ િનિ�ત છે અને મર�લાનંો જન્મ પણ િનિ�ત છે, 
તેથીટાળ� ના શકાય એવાિવષયમા ંશોક કરવો એ તારા માટ� યોગ્ય નથી. ગીતાના 
ઉપરોક્ત �લોકોથી સ્પષ્ટથાય છે ક� આ નાશવતં શર�રથી �ભ� આપણ ે એક 
શા�ત અને સનાતન આત્મા છ�એ. જન્મ અને �તૃ્� ુએ તો શર�ર �પી વ�ને 
બદલવાની પ્ર�ક્રયા માત્રછે.  

: િવજ્ઞાન દ્વારા સમથર્ન:           : 

     આજથી ક�ટલાકં દશકાપહ�લા ં િવજ્ઞાન આત્માના અ�સ્તત્વનો સ્વીકાર કર� ુ ંન 
હ� ુ,ં પણ છેલ્લા ં ક�ટલાકં દશકાઓમા ં િવ�ની િવખ્યાત �િુનવિસ�ટ�ઓમા ં
મનોિવજ્ઞાન (Psycology), પારભૌિતક િવજ્ઞાન (Metaphysics), પરામનોિવજ્ઞાન 
(Parapsycology) અને મનો�ચ�કત્સાિવજ્ઞાન (Psychiatrics) ના ક્ષેતે્ર થયેલા 
સશંોધનોએ એ વાતનો સ્પષ્ટપણે સ્વીકાર કય� છે ક�, મ�ષુ્ય એ ફક્ત હાડમાસં�ુ ં
બનેલ નાશવતં જડ �તૂ�ં નથી, પરં� ુતેનામા ંપારભૌિતક ચેતના પણ કાયર્રત 



છે અને તે ચેતના વડ� જ શર�ર�ુ ંઅ�સ્તત્વ છે. ‘�ુ’ં અને‘મા�ંુ’ બોલનાર એ જ 
ચૈતન્ય શ�ક્ત આત્મા છે. 

 

મ�ષુ્ય= પાચં જડ ત�વો�ુ ંબને�ુ ંનાશવતં શર�ર + પારભૌિતક ચેતના  

 તેઓએ એ વાતનો પણ સ્વીકાર કય� છે ક�, આ પારભૌિતક ચેતના શા�ત 
છે. શર�રછોડ�ા બાદ પણ આ ચેતના પોતા�ુ ં અ�સ્તત્વ �ળવી રાખે છે. આ 
ઉપરાતં તેઓએ સ્પષ્ટપણે સ્વીકા�ુર્ છે ક� આ ચેતના શર�ર છોડ�ા બાદ ન ફક્ત 
પોતા�ુ ંઅ�સ્તત્વ �ળવી રાખે છે, પરં� ુતે પોતા�ુ ંવ્ય�ક્તત્વ પણ �ળવી રાખે છે 
તેમજ પોતાની સ્�િૃત, સસં્કાર, સ્વભાવ, આદત, દ�ષ્ટ, �િૃ�, 
વગેર�નેપણ�ળવીરાખીને�નુ�ન્મમા ંઆવે છે. 

 િવ�ના વૈજ્ઞાિનકો આ �દશામા ંસશંોધન માટ� ક�મ પે્રરાયા તે પણ �ણવા 
��ુ ં છે, િવ�મા ં સદ�ઓથી એવી ક�ટલીક અસામાન્ય ઘટનાઓ ઘટતી આવી છે 
અને આ� પણ ઘટ� રહ� છે, �ની સમજ આપવામા ંઆજ�ુ ંભૌિતક િવજ્ઞાન અને 
તેના િસદ્ધાતંો િનષ્ફળ ગયા છે. આથી ઘટનાઓને વૈજ્ઞાિનક �રુાવાના અભાવે 
આપણે ચમત્કારમા ંખપાવી દ�તા આવ્યા છ�એ. 

 પરં�િુવજ્ઞાનના માટ� આ િવ�મા ં કોઈ ચમત્કાર સભંવી જ ન શક�. એ તો 
આપણી અજ્ઞાનતા છે ક� આવી ઘટતી ઘટનાઓના વૈજ્ઞાિનક �રુાવા આપણ ેઆપી 
શકતા નથી. આ સદંભર્મા ં આવી ઘટનાઓના રહસ્યોને શોધી કાઢવા ભૌિતક 
િવજ્ઞાનથી ઉપર ઊઠ� પારભૌિતક િવજ્ઞાનમા ં તેમજ મનોિવજ્ઞાનથી ઉપર ઊઠ� 
પરામનોિવજ્ઞાનના ક્ષેત્રમા ં વૈજ્ઞાિનકોએ સશંોધન આદયાર્ અને આજના આ 
વૈજ્ઞાિનકોએ શર�રમા ં �સ્થત પારભૌિતક ચેતના િવષે ઘણી બધી સ્પષ્ટ વાતો 
િવ�ની સમક્ષ �કૂ� દ�ધી. આ�િુનક િવજ્ઞાન દ્વારા થઇ રહ�લા ક�ટલાકં પ્રાયોગો, 
સશંોધનો અને તારણોની િવગતો નીચ ેપ્રમાણ ેછે. 

 મનોિવજ્ઞાનની ક�ટલીક ટ�કનીકો દ્વારા, �મા ં સમંોહન િવદ્યા (�હપ્નો�ટક 
ર�ગ્રશન)ઉલ્લખેનીય છે, તેમજ અન્ય િવ��ુ ંસાધનો દ્વારા ક�ટલીક વ્ય�ક્તઓને 
પ્રગાઢ િન�દ્રામા ંલઇ જઇ તેમના પાછળના જન્મોની સ્�િૃતઓને વૈજ્ઞાનીકોએ યાદ 
કરાવી તે�ુ ં વણર્ન કરાવ્�ુ ં છે. આવા અનેક પ્રયોગો અમે�રકાની ઘણી બધી 
�િુનવિસ�ટ�ઓમા ં થઇ રહ્યા છે. �મા‘ં�ન ઇવાન્સ’ નામનીમ�હલાનો �કસ્સો 
ઉલ્લખેનીય  છે. ‘આરનેલ બોક્ષહામ’ નામના �હપ્નોથેર�પીસટ� �નઇવાન્સ પર 
�હપ્નો�ટકર�ગ્રશેનના પ્રયોગો કર� તેના પાછલા ૬ જન્મોની સ્�િૃતઓ તા� કરાવી 



હતી. બોક્ષહામ દ્વારા આવા લગભગ ૪૦૦ �ટલા �હપ્નો�ટઝમના સફળ પ્રયોગો 
કરવામા ં આવ્યા છે, �મા ં ઇવાન્સેનો �કસ્સો મહ�વનો ગણાય છે. આવા 
અભ્યાસથી મળેલ મા�હતી પણ આત્માના અ�સ્તત્વ તેમજ તેના અમરત્વ�ુ ં
સમથર્ન કર�  છે. આ અભ્યાસ �નુા�ન્મના સમથર્નની સાથે સાથે મ�ષુ્યાત્મા 
મ�ષુ્યયોિનમા ંજ જન્મ લ ેછે એ  હક�કત�ુ ંપણ સમથર્ન કર� છે. સાથે એ વાત 
પણ પ્રિતપા�દત થાય છે ક� મ�ષુ્ય આત્મામા ંતેના અનેકો જન્મોમા ંભજવાતા પાટર્ 
કાયમી �પે ન�ધાયેલ છે. એના કારણે જ �તૂકાળના જન્મો �હપ્નો�ટક 
�રગ્રશનતથાભિવષ્યના જન્મો �હપ્નો�ટક પ્રોગ્રસેન દ્વારા �ણી શકાય છે. 
પરામનોિવજ્ઞાિનકોએ �તૃ આત્માઓ સાથે િવિવધ સ્�ળૂ તેમજ �વતં માધ્યમો 
દ્વારા સપંકર્ કર� વાતાર્લાપ કર� તેમના િવષે અનેક મા�હતી પ્રાપ્ત કર�લી છે. તેના 
અલાવા ડૉકટર� �તૃ �હ�ર કર�લ ક�ટલીકવ્ય�ક્તઓ સ�વન થયાના અનેક દાખલા 
બનેલા છે.આવા �કસ્સામા ં�તૃ્� ુપામેલા અને સ�વન થયાના વચગાળાના સમય 
દરમ્યાનનો તેમન અ�ભુવો “ઓઉટઑફ બૉડ� એક્સિપ�રયન્સ” ના નામે તેઓએ 
વણર્વ્યા છે. વૈજ્ઞાિનકોનો આ અભ્યાસ તેમજ �તૃ આત્માઓના ંશર�રમા ં�નુઃપ્રવેશ 
બાદ કર�લા ં વણર્નો શર�રમા ં રહ�લી, પરં�શુર�રથી �ભ� અને શર�ર�ુ ં સચંાલન 
કરતી ��ુમ ચતેના શ�ક્તના અ�સ્તત્વની ��ુષ્ટ કર� છે. 

 િવ�મા ંઘણા બધા એવા �કસ્સાઓ પણ બનેલા છે, �મા ં�તૃ્� ુન�હ પામેલ, 
પરં� ુ�તૃ્�નુી �બલ�ુલ ન�ક પહ�ચેલી ક�ટલીક વ્ય�ક્તઓએ બભેાન અવસ્થામા ં
િવિશષ્ટ પ્રકારના અ�ભુવો કર�લા છે અને ભાનમા ંઆવતા ંતે�ુ ંવણર્ન કાર��ુ ં છે, 
�““િનયર-ડ�થએક્સિપ�રયન્સ”” તર�ક� ઓળખાય છે. આવા �કસ્સાઓ પણ 
આત્માના શર�રથી અલગ અ�સ્તત્વની��ુષ્ટકર� છે. 

 િવ�મા ંઘણાબધા એવા�કસ્સાઓપણ બનતા આવ્યા છે, �મા ંક�ટલીક ��તૃ 
વ્ય�ક્તઓને િવશેષ કર�ને બાળકોને પોતાના પાછલા જન્મોની સ્�િૃત આવતી હોય 
અથવા �વૂર્ �વનની ક�ટલીક ઘટનાઓની યાદ સ્�િૃતપટ પર તા� થઇ જતી 
હોય. આ �કસ્સાઓ “નેચરલ ર�ક્લકે્શન ઑફ પાસ્ટ બથર્” તર�ક� ઓળખાય છે. 
આવા �કસ્સાઓનો ઝીણવટ�વૂર્કનો અભ્યાસ આપણા દ�શમા ંતેમજ િવદ�શમા ંઘણા ં
બધા પરામનોવીજ્ઞાિનકો દ્વારા થયેલ છે. આનાથી પણ એ વાતને સમથર્ન મળે છે 
ક�, જન્મપહ�લા ં �વન હ�ુ ં અને �તૃ્� ુ પછ� પણ �વન છે અથાર્� ્ આત્માનો 
�નુ�ન્મ (Rebirth) િનિ�ત છે. આને આપણે િવ� નાટકનો �નુ�ન્મનો િસદ્ધાતં 
કહ��ુ.ં 



આત્મા�ુસં્વ�પ: 

િવજ્ઞાન એ િવષે કહ� છે ક�પારભૌિતક ચેતના ન તો 
કોઈ ભૌિતક તત્વ છે, ન તો કોઈ ભૌિતક શ�ક્ત છે. 
એટલે તેને કોઈ પ�રમાણ(Dimension) ન હોઈ શક�. 
આ પારભૌિતક ચેતના�ુ ં સ્વતતં્ર અ�સ્તત્વ છે પણ 
પ�રમાણ અથાર્� ્લબંાઈ, પહોળાઈ ક� �ચાઈ નથી, 
એટલે તેનો આકાર �બન્�ુથી અિત�રક્તકાઈં 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. એટલ ેશર�રમા ં�સ્થત આ પારભૌિતક ચેતના�ુ ંસ્વ�પ સ્વય ંપ્રકાિશત 
�બન્�ુ (Luminious Point of Light) સમાન છે. 

 આત્મા જડ તત્ત્વોથી પર� હોઈ તેને સ્�ળૂ ચમર્ચ� ુ દ્વારા જોઈ ન શકાય. 
ગોળ�ુ ંગળપણ, મરચાનંી િતખાશ, મીઠાની ખારાશ, �લોની �ગુધં, ર��ડયો, ટ�વી 
અથવા મોબઈલના તરંગો �મ જોઈ સકતા નથી પણ અ�ભુવી શકાય છે, તેમ 
આત્માને પણ જોઈ શકાતોનથી પણ અ�ભુવી શકાય છે. તે સ્વય ંએક પ્રકાશ�બ��ુ 
છે, �દવ્ય િસતારા સમાન છે, જયોિત�બ�ન્�ુ સ્વ�પ છે. આગળ આપણ ે જો�ુ ં ક� 
આત્મા ન તો કોઈ ભૌિતક પદાથર્ છે ન તો કોઈ ભૌિતક શ�ક્ત છે. પરં� ુતે એક 
પારભૌિતક ��ુમ તત્ત્વ છે, એટલે તે�ુ ંસ્વ�પ પણ ��ુમાિત��ુમ  �બન્�ુ છે. 

ઉપિનષદ તેમજ ગીતા �વા ંશા�ોમા ંપણ આત્માના સ્વ�પને અ� ુતથા પરમા�થુી 
પણ ��ુમ �બ��ુ તર�ક� સ્વીકારવામા ં આવ્�ુ ં છે. ગીતામા ં આત્મા�ુ ં સ્વ�પ 
�યોિતમર્ય પ્રકાશ �બન્�ુ છે તેઓ ઉલ્લખે છે. 

 આ ઉપરાતં િવ�ના મહાન ધમર્સ્થાપકોને, ઋિષ�નુીઓને, આત્મસાધકોને 
આત્માના � સાક્ષાત્કાર થયેલા છે, તે પણ �યોિતમર્ય પ્રકાશ�બન્�ુના �પમા ં જ 
થયેલા છે.  

 આ બાબતથી સ્પષ્ટ થાય છે ક� 
આત્મા�ુ ં સ્વ�પ અિત��ુમ જયોિત�બ�ન્�ુ 
સમાન છે. 

આત્મા�ુ ંશર�રમાસં્થાન:- 



પાચં જડ તત્ત્વોના બનેલા આ િવશાળ શર�રમા ં��ુમ ચૈતાન્ય શ�ક્ત આત્મા �ા ં
બેસીને શર�ર�ુ ંસચંાલન કરતો હશે?” તે એક મહત્ત્વનો પ્ર� છે. આજ�ુ ંિવજ્ઞાન, 
શા�ો તેમજ સાધકો એ વાતને સ્પષ્ટ સમથર્ન આપે છે ક� શર�રમા ંઆત્મા�ુ ંસ્થાન 
��ુૃ�ટની પાછળ મગજ (Brain) ના ક�ન્દ્ર �બન્�ુના સ્થાને આવે�ુ ં છે. આપણ ેસૌ 
�ણીએ છ�એ ક� આપના શર�રમા ંઉત્સગર્તતં્ર, પાચનતતં્ર, �િધરા�ભસરણતતં્ર �વી 
અનેક પ્રણાલીઓ કાયર્રત છે.આ ઉપરાતં આપણા ં શર�રમા ં િનરંતર અનેકાનેક 
સ્વૈ�ચ્છક અને અસ્વૈ�ચ્છક �ક્રયાઓ ચાલ્યા કર� છે.આ બધા�ુ ં િનયતં્રણ અને 
િનયમન શર�રની �ખુ્ય બે પ્રણાલીઓ દ્વારાથાય છે. 

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

 ૨. �તઃ�ાવી ગ્રથંીઓની પ્રણાલી (Endocrine  System )   
        ક��ન્દ્રય તિંત્રકા પ્રણાલી�ુ ં િનયમન મગજ દ્વારા થાય છે અને મગજ�ુ ં
આખર� િનયતં્રણ મગજના ક�ન્દ્ર સ્થાને આવેલા થેલેમસ અને હાઈપોથેલેમસ 
દ્વારાથાય છે. 

 તેજ પ્રમાણ ે �તઃ�ાવીગ્રથંીઓની પ્રણાલી �મા ં પીચ્�ટુર�, થાઈરોઈડ, 
અડ્ર�નલ, થાયમસ, પીિનયલ, વગેર ગ્રથંીઓ આવેલી છે, તે�ુ ંસચંાલન �ક�ગ ગ્રિંથ 
માનતીપીચ્�ટુર� ગ્રિંથ દ્વારા થાય છે. 

 હવે મહત્ત્વ�ણૂર્ બાબત એ છે ક�, આ પીચ્�ટુર� ગ્રિંથ, થેલેમસ, 
હાઈપોથેલમેસ, �વા શર�રના આખર� િનયતં્રણના �ગો એક જ સ્થાન  પર 
આવેલા છે અને તે સ્થાન  બ ે��ુૃ�ટની પાછળ મગજના ક�ન્દ્ર સ્થાને છે. એટલ ે
તબીબી િવજ્ઞાનની દ�ષ્ટએ પણ શર�રના આખર� િનયતં્રણ�ુ ં ક�ન્દ્ર બે ��ુૃ�ટની 
પાછળ મગજના ક�ન્દ્ર �બન્�ુ પર આવે�ુ ંછે. એટલ ે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 વચ્ચકેપાળ  ઉપર 
ચાલં્લો અથવા િતલક કરવાની પ્રથા ચાલતી આવી છે, એ �બન્�ુ �પ આત્મા�ુ ં
પ્રિતક 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�ુ ંસથાન બ ે��ુૃ�ટની વચ્ચ ેછે. 



 રા� �મ �ચા િસ�હાસને જ �બરાજમાન થાય છે, તે જ પ્રમાણે શર�રનો 
રા� આત્મા હોઈ, તે શર�રના �ચામા ં�ચા સ્થાને, મ�સ્તષ્કના ક�ન્દ્ર �બન્�ુ પર 
�બરા� છે. 

 તપસ્વીઓ સતત દ�હભાવનાથી �કુ્ત રહ� આ�ત્મક સ્�િૃતમા ં �સ્થત રહ� છે. 
તેઓના શર�રના અન્ય કોઈ ભાગ કરતા કપાળ�ુ ં તેજ સિવશેષ હોય છે. તેજ 
પ્રમાણે પિવત્ર પ્રકાશ�ુ ં વ� ુર્ળ; �ને સમાન્ય ર�તે દ�વાત્માઓ, ધમાર્ત્માઓ, 
મહત્માઓના, મ�સ્તષ્કની પાછળ દશાર્વવાય છે; એ પણ એ વાતને િસદ્ધ કર� છે ક� 
પ્રકાશમય આત્મા�ુ ંસ્થાન મ�સ્તષ્કના ક�ન્દ્ર સ્થાને  છે. 

આત્માની શ�ક્તઓ :-  

આત્માનીશ�ક્તઓ (૧) મન(૨) ��ુદ્ધ 
અને (૩)સસં્કાર છે. આ�િુનક િવજ્ઞાન 
આત્માનો ઉલ્લેખ   પારભૌિતક ચેતના 
તર�ક� કર�છે. તે જ પ્રમાણ ેશા�ોમા ં  પણ 
આત્માનો સ્વીકાર જડ તત્વોથી �ભ�, 
ચેતન તત્વ તર�ક� કરવામા ં આવ્યો છે, 
કારણક� આત્માની  એવી અનેક શ�ક્તઓ છે, � જડ તત્વ પાસે �બલ�ુલ નથી. આ 
શ�ક્તઓના આધાર� જ જડ અને ચેતના વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ થાય છે. તેમજ મન, ��ુદ્ધ 
અને સસં્કારની સકંલ્પના તેમજ પ�રભાષા પણ સ્પષ્ટ થાય છે. 

મન:આત્માની મહત્વ �ણૂર્ શ�ક્ત સકંલ્પ શ�ક્ત છે. તેની સાથે કલ્પના શ�ક્ત, 
ઈચ્છાશ�ક્ત જ્રવી અન્ય શ�ક્તઓ પણ સલંગ્ન છે. આત્માની આ શ�ક્તઓ  જ 
માનવી�ુ ંમન છે.મન િવષે અનેક િવચારધારાઓ ચાલતી આવી છે. એક સમય 
મન મગજનો એક ભાગ છે તેમ માનવામા ંઆવ�ુ ંહ� ુ.ં ત્યારબાદ મન તેમગજનો 
એક ભાગ નહ� પરં� ુમગજથી ભી� ��ુમ તત્વ છે એમ માનવામા ંઆવ્�ુ.ં પરં� ુ
આ�િુનક સશંોધનો બાદ હવે એ વાત સ્પષ્ટ થઇ ગઈ છે ક� મન એ સ્�ળૂ અથવા 
��ુમ તત્વ નથી, પરં� ુશર�રમા ં�સ્થત ચૈતન્ય આત્માની એક શ�ક્ત છે, �ના દ્વારા 
આત્મા િવચાર ,કલ્પના, તેમજ ઈચ્છા કર� શક� છે અથાર્� ્આત્માની િવચાર શ�ક્ત 
,કલ્પના શ�ક્ત અને ઈચ્છા શ�ક્ત તે જ તે�ુ ં મન છે. આત્માની મન�પી આ 
શ�ક્તઓને ઓળખવાની જ�ર છે. ક�ટલાક મન�ુ ં દમન કરવાનો પ્રયાસ કર� છે. 
ક�ટલાક તેને અમન અથાર્ત િનઃસકંલ્પ બનાવવાનો પ્રયાસ કર� છે. પરં� ુ આ 



પ્રયાસ આત્માની આ મહત્વ�ણૂર્ શ�ક્તને �ંુ�ઠત કરવા બરાબર છે. જ�રતછે મનને 
અમન ન�હ પરં� ુ�મુન બનાવવાની. 

��ુદ્ધ : ચૈતન્ય આત્માની ઉપરોક્ત શ�ક્તઓ ઉપરાતં અનેક અન્ય શ�ક્તઓ છે, 

�મક� વસ્� ુક� વ્ય�ક્તને પારખવાની શ�ક્ત, સમજવાની શ�ક્ત ,િવશ્લેષણ  કરવાની 

શ�ક્ત, ન્યાયતોળવાની શ�ક્ત, િનણર્ય કરવાની શ�ક્ત, વગેર�. આત્માનીઆ 

શ�ક્તઓ જ વાસ્તવમા ં તેની ��ુદ્ધ છે અથાર્� ્��ુદ્ધ પણ કોઈ સ્�ળૂ અથવા ��ુમ 

તત્વ નથી, પરં� ુઆત્મા � એક ચેતન તત્વ  છે તેની ઉપરોક્ત શ�ક્તઓ છે. મન 

દ્વારા સારા �ભુ િવચારો કર� ��ુદ્ધને �દવ્ય બનાવી શકાય છે અને ��ુદ્ધને �દવ્ય 

બનાવવાથી િવવેક શ�ક્ત ��તૃ થાય છે. મનમા ંઉત્પ� થયેલા િવચારોને આધાર� 

��ુદ્ધ પારખે છે અને �થૃ્થકરણ કર� િનણર્ય કર� છે અને ત્યારબાદ આત્મા, શર�ર 

તેમજ તેની ઇ�ન્દ્રયો દ્વારા કમર્ કર� છે. 

સસં્કાર:ચેતનાની ત્રી� મહત્ત્વની શ�ક્ત આત્માના મન, ��ુદ્ધ, તેમજ શર�રની 
ઇ�ન્દ્રયો દ્વારા થયેલી પ્ર�િૃ�ઓ અને કમ��ુ ંસ્વય ંપર�ુ ંપ્રક્ષેપણ (Resolution) અને 
તેનો સચંય (Conservation) છે. આત્મા મન દ્વારા � કાઈં િવચાર� છે ક� ઈચ્છા કર� 
છે; ��ુદ્ધ દ્વારા � કાઇં પરખે છે, સમ� છે ને િનણર્ય કર� છે ; અને ત્યારબાદ તેના 
શર�રની પાચં કમ��ન્દ્રયો અને પાચં જ્ઞાને�ન્દ્રયો દ્વારા � કાઈં કમર્ કર� છે તેની છાપ  
આત્મા પર પડ� છે અને આ પડ�લી છાપ �યોિતમર્ય �બન્�ુ સ્વ�પ આત્મામા ં
સગં્ર�હત થાયછે. આ સગં્ર�હત થયેલી છાપ આત્માના વ્ય�ક્તત્વ�ુ ં ક� સસં્કારો�ુ ં
સ�ન કર� છે.શ�ુઆતમા ંઆ છાપ સ્�િૃતના �પમા ંહોઈ છે. પરં� ુમન, ��ુદ્ધ અને 
શર�ર દ્વારા ચેતના અનેકાએક પ્રકારની પ્ર�િૃ��ુ ં�નુરાવતર્ન કાયર્ કર� તો તે છાપ 
�ડ� થઈ �ય છે અને સસં્કાર�ુ ંસ્વ�પ લે છે. જો આ �નુરાવતર્ન સમયાતંર�ચા� ુ
રહ� તો સસં્કાર સ્વભાવમા ંબદલાઈ �ય અને આગળ જતા ંતે આદત બની �ય 
છે. �ૂઠ, ચોર�, વ્યાસન, ઝગડા, વગેર�. વારંવાર કરવાથી સસં્કાર બની �ય છે. 
તેવી ર�તે સેવા, દયા, પરોપકાર, સત્યના કમ� વારંવાર કરવાથી સસં્કાર બને છે. 

 વ્ય�ક્તત્વ બે પ્રકારના છે (૧) �ળૂ�તૂ વ્ય�ક્તત્વ અને (૨) ઉપલબ્ધ 
વ્ય�ક્તત્વ  

આત્મા�ુ ં�ળૂ�તૂ વ્ય�ક્તત્વ(InnatePersonality):- 



• ��ૃષ્ટ �પી રંગમચં પર ઊતર� શર�ર �પી વ�ને ધારણ કર� આત્મા પોતાનો 
પાટર્ ભજવવા�ુ ંપ્રથમ જયાર� શ�ુ કર� છે તે સમયે તેની સ્લેટ કોર� હોય છે. 
તે સમયે આત્મામાથંી તેના �ળૂ�તૂ આ�દ તથા અના�દ સસં્કાર પ્રત્યક્ષ થતા ં
હોય છે. આત્માના આ �ળૂ�તૂ  સસં્કારો છે -પિવત્રતા, �ખુ, શાિંત, આનદં, 
પે્રમ, શ�ક્ત,અને જ્ઞાનઅથાર્� ્આત્મા �ળૂ�તૂસ્વ�પે પિવત્રસ્વ�પ, �ખુસ્વ�પ, 
શાતંસ્વ�પ, આનદંસ્વ�પ, પે્રમસ્વ�પ,શ�ક્તસ્વ�પ અને જ્ઞાનસ્વ�પ છે. આને 
આત્માના �ળૂ�તૂ �ણુધમ�(Innate Qualities) પણ કહ�વાય છે. 
 

• આ�ુ ં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ એ છે ક� આપણને બાધાને પિવત્રતાગમે છે. આપણ ે
�ખુ, શાિંત, આનદં,પે્રમ, શ�ક્ત અને જ્ઞાન ઈચ્છ�એ છ�એ. સબંધંો અને પે્રમના 
આદાન પ્રદાન વગર�ુ ં�વન આપણે કલ્પી શક�એ તેમ નથી. કોઈને પણ 
અશક્ત રહ��ુ ંગમ�ુ ંનથી. 

 
આત્મા�ુ ંઉપલબ્ધ વ્ય�ક્તત્વ   (Aquired Personality):- 
• આત્મા પર સ્�િૃત, સસં્કાર, સ્વભાવ, આદતના �પમા ં સમયાતંર� અને 

જન્માતંર� પડ�લી અને સગં્ર�હત થયેલી આ છાપો જ તે�ુ ંવ્ય�ક્તત્વ છે, �ના 
આધાર� વ્ય�ક્તની દ્ર�ષ્ટ, �િૃ�, અ�ભગમ અને વલણો ઊભા થાય છે. આને 
મનોિવજ્ઞાન ઉપલબ્ધ વ્ય�ક્તત્વ કહ� છે .આત્માએ છેલ્લા ંક�ટલાક જન્મોથી દ�હ 
અ�ભમાન વશ િવષય-િવકારોના પ્રભાવમા ં કમ� કયાર્ હોવાથી તેના પર 
િવ�લુ પ્રમાણમા ંનકારાત્મક છાપો પડ�લી છે અને સગં્ર�હત થયેલી છે એટલ ે
આ� વ્ય�ક્ત�ુ ં વ્ય�ક્તત્વ ૮૦ ટકા �ટ�ુ ં નકારાત્મક થઇ ગયે�ુ ં છે. 
મનોિવજ્ઞાન પણ આ વાતને સમથર્ન આપે છે.  

• આત્માજયાર� દ�હ અ�ભમાન (Body Consciousness) થી �કુ્ત થઈ આ�ત્મક 
સ્�િૃત (Soul Consciousness) �સ્થત રહ� કમર્ કર� છે, ત્યાર� તેનામાથંી સહજ 
�પે પોતાના સ્વધમ� પ્રત્યક્ષ થતા હોય  છે, પરં� ુ આત્મા જયાર� દ�હ 
અ�ભમાનમા ંઆવે છે, ત્યાર� તે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને અહકંાર �વા 
િવકારોના પ્રભાવમા ંઆવી �ય છે અને િવકામ� કર� બેસે છે, �ને કારણ ે
આત્માના ઉપલબ્ધ વ્ય�ક્તત્વ�ુ ં સ�ન થાય છે અને તેની ચેતનામા ં
નકારાત્મક વલણ વ્યાપી �ય છે. આના કારણે આત્માના �ળૂ�તૂ સસં્કારો યા 
સ્વધમ� દબાઈ �ય છે.  



• કામ વાસનાના પ્રભાવમા ં આત્મા પોતાની પ્રિવત્રતા �મુાવે છે. ક્રોધ-�પી 
�તૂના પ્રભાવમા ંઆત્માની શાિંત હણાઈ �ય છે. લોભના પ્રભાવમા ંવ્ય�ક્ત 
પોતા�ુ ંસ�ંલુન �મુાવે છે, � કારણે તેનો આનદં અને �ખુ છ�નવાઈ �ય 
છે. મોહવશ વ્ય�ક્ત લગાવમા ં આવી �દુ્ધ પે્રમથી વ�ંચત થઈ �યછે અને 
પક્ષપાતી બને છે. અહકંારવશ વ્ય�ક્ત પોતાની શ�ક્તઓ અને સ�ંલુન �મુાવે 
છે.  

• જ્ઞાનપ્રકાશ દ્વારા તેમજ સહજ રાજયોગના અભ્યાસ દ્વારા આત્મા �યાર� 
પોતાની સ્વસ્�િૃત અને સ્વ�પમા ં �નુ:�સ્થત થાય છે ત્યાર� તે િવકારોના 
પ્રભાવથી �કુ્ત થઇ પોતાના �ળૂ�તૂ સ્વધામ�મા ં �સ્થત થઇ �ય છે અને 
�નુઃપિવત્રતા, નીરવ શાિંત, િન�નદં, પરમ�ખુ, િનમર્ળપે્રમ તેમજ આ�ત્મક 
શ�ક્તઓ અને �ણુ�નો સહજ આ�ત્મક અ�ભુવ કર� છે. 

 
આત્મા � ુિનલ�પ છે? 

 

• આત્માના સસં્કાર અથાર્ત વ્ય�ક્તત્વની ચચાર્ દરમ્યાન આપણ ેજો�ુ ંક� આત્મા 
મન, ��ુધ્ધ અને શર�ર દ્વારા � પ્ર�િૃ�ઓ કર� છે તેની છાપ સ્વય ંઆત્મા પર 
પડ� છે અને સગં્ર�હત થાય છે.આ સગં્ર�હત છાપ જો �ધુ્ધ અને સકારાત્મક 
હોય તો વ્ય�ક્તના િવચાર, વાણી તથા વતર્ન �ભુ હોય છે અને સગં્ર�હત છાપ 
જો અ�ધુ્ધ અને નકારાત્મક હોય તો િવચાર, વાણી, વતર્ન પણ અ�ભુ અને 
નકારાત્મક હોય છે. આ બાબતથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે ક� �ભુ અ�ભુનો 
લેપ-ક્ષેપ આત્માને જ લાગ ેછે, � સસં્કારના �પમા ંઆત્મા આગળના જન્મમા ં
પોતાની સાથે લઈ �ય છે.આનો અથર્ એમ થયો ક� આત્મા િનલ�પ નથી.  

• આત્મા જો િનલ�પ હોય તો આપણે આત્માની અવસ્થા પ્રમાણેના િવશેષણો 
આત્માને ન લગાવ્યા હોત. ધમર્ સ્થાપકો તેમજ ધમર્પરાયણ આત્માને આપણ ે
‘ધમાર્ત્મા’ કહ�એ છ�એ. મહાન તેમજ સતંો માટ� આપણે ‘મહાત્મા’શબ્દ 
પ્રયોગ કર�એ છ�એ. દ�વી �ણુોથી સપં� આત્માઓ માટ� ‘દ�વાત્મા’ શબ્દ 
વાપર�એ છ�એ. �ુષ્ટ વ્ય�ક્ત માટ� �ુષ્ટાત્મા’ શબ્દ પ્રયોગ કર�એ છ�એ. પાપી 
વ્ય�ક્તને આપણ ેપાપાત્મા’ કહ�એ છ�એ. આ બાબત પણ  એજ િસધ્ધ કર� છે 
ક� આત્મા િનલ�પ નથી.  



આત્મા�ુ ં�ળૂ િનવાસસ્થાન :-  
આત્મા�ુ ં�ળૂ િનવાસ સ્થાન  પાચં સ્�ળૂ તત્વોની બનેલી સાકાર� �ુિનયાથી પાર 
અથાર્ત �યૂર્,ચદં્ર,તારાગણ,તેમજ આકાશ 
તત્વથી પણ પાર �સ્થત છઠ્ઠા બ્રહ્મ 
મહતત્વની બનેલી િનરકાર� �ુિનયા છે, 
�યા ં આત્મા  પોતાની �બ��ુ �પ િનરકાર� 
�સ્થિતમા ં િનવાસ કર� છે. શા�મા ં  આ 
�ુિનયાનો પરમધામ ,શાિંતધામ 
,િનવાર્ણધામ ય ��ુક્તધામ તર�ક� ઉલ્લેખ 
કરવામા ંઆવે છે. આત્મા પોતાના એ �ળૂ 
વતન પરમધામમાથંી આ સાકાર� 
�ુિનયામા ં અથાર્ત ��ૃષ્ટના રંગમચં પર 
શર�ર-�પી વ�ને ધારણ કર� પાટર્ 
ભજવવા માટ� આવે છે. આપણ ેએમ પણ 
કહ�એ છ�એ,“યે �ુિનયા તો �સુા�ફરખાના 
હ�,એક �દન આના ઔર એક �દન �ના 
હ�.”આ સત્યથી એ વાત સ્પષ્ટ થઈ �ય છે 
ક�,આત્મા �ાથંી આવે છે?પણ આની 
િવસ્�તૃ સમજ માટ� આપણે બ્રહમાડંની 
�ગૂોળનોઅભ્યાસ કરવો પડશે.  

બ્રહ્માડંની �ગૂોળ-ત્રણ લોક:- 

આપણા ંશા�ોમા ંબ્રહ્માડં િવષે � ઉલ્લખે કરવામા ંઆવ્યા છે તે અ�સુાર, ક�ટલાક 
તત્ત્વ �ચ�તકોની િવચારધારા અ�સુાર અને આ�િુનક  િવજ્ઞાનના ક�ટલાકં 
સશંોધનોના આધાર� હવે એ વાત સ્પષ્ટ થઇ ગઈ છે ક� બ્રહ્માડં ત્રણ લોક�ુ ંબને�ુ ંછે 

૧.સાકાર મ�ષુ્યલોક(Corporeal World) :- 

 પ્ર�ૃિતના પાચં જડ તત્ત્વોઃ આકાશ, �થૃ્વી,જળ, વા�,ુ અને અ�ગ્ન�ુ ં �યા ં
અ�સ્તત્વ છે તે �ુિનયા એ સાકાર મ�ષુ્યલોક છે, �મા ંસમગ્ર �તર�ક્ષ(Space) નો 
તેમજ તેમા ં આવેલા �યૂર્મડંળના ગ્રહો, ઉપગ્રહો, તારામડંળો, આકાશ ગગંાઓ, 
વગેર�નો સમાવેશ થાય છે. �થૃ્વી � �યૂર્મડંળનો એક ગ્રહ છે, તે આ સાકાર 



મ�ષુ્ય લોકમા ં અત્યતં મહત્ત્વ�ુ ં સથાન ધરાવે છે કારણક� મ�ષુ્ય આત્માઓ 
સાકાર શર�ર ધારણ કર� આ �થૃ્વી ગ્રહ પર પોતાનો પાટર્ ભજવે છે. 

 િવજ્ઞાનના મત અ�સુાર આ લોક ત્રણ તત્વનો બનેલો છે : ભૌિતક પદાથર્ 
(Physical Matter), ભૌિતક શ�ક્ત (Physical Energy) અને આકાશ (Space 
aakash)  ભૌિતક પદાથર્ના િવજ્ઞાને ત્રણ સ્વ�પો બતાવ્યા છે– ઘન, પ્રવાહ�અને 
વા�.ુ વાસ્તવમા ંઉપરોક્ત પાચં તત્ત્વમા�ં ુ ં�થૃ્વી તત્વ ઘન પદાથ��ુ ંપ્રતીક છે, 
તેમજ અ�ગ્ન તત્વ ભૌિતક શ�ક્તઓ�ુ ંપ્રતીક છે, કારણ ક� ભૌિતક શ�ક્તઓનો �ળૂ 
�ોત અ�ગ્ન છે. આકાશ તત્વને િવજ્ઞાને આકાશના �પમા ંજ વણર્વ્�ુ ંછે. એટલે 
િવજ્ઞાને પણ પાચં તત્વોને  તેમજ તેનાથી બનેલી �ુિનયાને સમથર્ન આપ્�ુ ંછે. 

૨. ��ુમલોક (SubtleSubtle WorldWorld) :- 

• સાકર� �ુિનયાથી પાર અથાર્� ્પ્ર�ૃિ�ના પાચં તત્ત્વોથી પણ પાર એક આકાર� 
�ુિનયાથી પાર અથાર્� ્��ુમલોક અ�સ્તત્વ ધરાવે છે. આ �ુિનયા�યૂર્, ચદં્ર 
અને તરાગણથી પણ પારની �ુિનયા છે. આ સ્થાનમા ંમ�ષુ્યાત્મા પોતા�ુ ં
��ુમ શર�ર (Astral  Body) ધારણ કર� િનવાસ કર� છેતેમજ અનેક િવધ 
પ્ર�િૃ�ઓ પણ કર�  છે.  

• પારભૌિતક વૈજ્ઞાિનકો (Metaphysicists) તેમજ પરામનોવૈજ્ઞાિનકો (Para- 
psychologists) પણ ��ુમ શર�રના અ�સ્તત્વને તેમજ ��ુમ લોકના 
અ�સ્તત્વને સમથર્ન આપે છે. આજથી ક�ટલાકં સમય પહ�લા ંિવજ્ઞાન ત્રણ 
લોકના   અ�સ્તત્વને  સમથર્ન આપ�ુ ંન હ� ુ,ં કારણક� િવજ્ઞાન એમ માન�ુ ં
હ� ુ ંક� પાચં તત્ત્વોમા�ં ુ ંએક તત્વ  આકાશ સ્વય ંઅનતં �ધુી િવસ્તર��ુ ં
છે(Space is infinite). એટલે સાકાર લોક િસવાયના બી� કોઈ લોકના 
અ�સ્તત્વનો પ્ર� જ ઊઠતો નથી, પરં� ુક�ટલાકં આ�િુનક સશંોધનોનાઆધાર� 
હવે િવજ્ઞાન પણ એમ માન�ુ ંથ�ુ ંછે ક� આકાશ અનતં �ધુી િવસ્તર��ુ ંનથી, 
તેને પણ સીમા છે. (Space is finite) અને આ સીમા પારબી� �ુિનયા સભંવી 
શક� છે ક� �યા ંપાચં તત્વો�ુ ંઅ�સ્તત્વ ન હોય. એટલ ેઆજ�ુ ંિવજ્ઞાન પણ 
આવા ��ુમલોક િવષે િવચાર કર� ુ ંથઈ ગ�ુ ંછે. 

• ક�ટલાકં વૈજ્ઞાિનકોએ એક એવી િવચારધારા પ્રસ્�તુ કર� છે ક� આ પાચં 
તત્વોનીબનેલી સાકર� �ુિનયામા ં�મ ચાર પ�રમાણો (Dimensions) છે : ત્રણ 
�તર�ક્ષ (Space) પ�રમાણો અને એક સમય (Time) પ�રમાણ. તેજ ર�તે 
��ુમલોક ને પણ ચાર પર�માણો છે, પરં� ુત્યા ંપાચં તત્વો�ુ ંઅ�સ્તત્વ ન 
હોવાથી ત્યા ંએક �તર�ક્ષ પ�રમાણ (Space Dimension) છે ને ત્રણ સમયના 
પર�માણો (Time  Dimensions) છે. 



• ન્�ટુન્સ બ્લેક હૉલ �ગેના સશંોધનો બાદ વૈજ્ઞાિનકો એમ પણ માનતા થયા 
છે ક� આત્માને સાકાર લોકમાથંી ��ુમલોકમા ંજવા માટ�નો રસ્તો ન્�ટૂન્સ બ્લેક 
હૉલ હોઈ શક�. 

• આપણા ંશા�ોમા ંપણ ��ુમ લોકનો ઉલ્લેખ તેમજ તે�ુ ંવણર્ન કરવામાઆંવ્�ુ ં
છે. ઋિષ-�િુનઓ પોતાના સ્�ળૂ શર�રના ભાનને �લૂી ��ુમ શર�રધારણ કર� 
આવા ��ુમલોકમા ંઆવાગમન કરતા હતા.   

• ��ુમ લોકમા ંસકાર લોકની �મ સ્થાન તેમજ દશ્ય છે, પરં� ુતે સાકાર 
લોકની �મ પાચં તત્વોથી સ�ર્યેલ નથી પરં� ુસફ�દપ્રકાશ તત્વ થી 
સ�ર્યેલી �ુિનયા હોય છે. આ અવાજ િવનાની નીરવ �ુિનયા છે.   

૩. પરલોક(Incorporeal World):-  

 

• સફ�દ પ્રકાશના ��ુમ્લોકની પાર એક 
િવસ્તાર છે �ને પરલોક, બ્રહ્મતત્વ , 
િનરાકાર� �ુિનયા યા પરમધામ પણ 
કહ�વાય છે, �યા ં અનતં �ધુી સોનેર�લાલ 
પ્રકાશ ફ�લાયેલો છે, ��ુ ં વણર્ન શા�ોમા ં
છઠ્ઠા બ્રહ્મતત્વ તર�ક� કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. આ 
સ્થાનમા ં ક�ુ ં જ સાકાર નથી તેમજ ત્યા ં
કોઈ આકાર નથી. એકદમ શાિંત ફ�લાયેલી છે. અ�હ�યા આત્મા પોતાની સ�ંણૂર્ 
િનરાકાર� �બ��ુ �સ્થિતમા ં અથાર્� ્ બીજ�પ �સ્થિતમા ં િનવાસ કર� છે. સ્�ળૂ 
તેમજ ��ુમ શર�રના ભાનને સ�ંણૂર્પણે �લૂી �કુ�લી આત્મા જ તે સ્થાનમા ં
પ્રવેશ કર� શક� છે. 

• શા�ોમા ં આત્મા તેમજ પરમાત્મા�ુ ં �ળૂ િનવાસસ્થાન િનરાકાર� �ુિનયા છે 
તેમ સ્પષ્ટ બતાવવામા ંઆવ્�ુ ંછે. ગીતામા ંપરમાત્માના િનવાસ સ્થાન િવષે 
બતાવ્�ુ ંછે ક� 

 न तद्सभासयत ेसयू� शशांड्को न पावकः । 

यद् गत्वा  न �नवतर्न्त ेतद्धाम परम ंमम ॥ 

(अध्याय - १५, श्लो६) 



અથાર્� ્મારા તે પરમધામમા ં�યૂર્, ચદં્રક� અ�ગ્નનો પણ પ્રકાશ નથી. તે સ્વય ં
પ્રકાશમય છે. � આત્મા ત્યા ંપહ�ચે છે તેને તત્ત્કાળ સસંારમા ંપાછા આવ�ુ ં
પડ� ુ ંનથી.   

• આ િનરાકાર� �ુિનયાનો ઉલ્લેખ શા�ોમા ંતેની િવશેષતાઓના આધાર� �ુદા ં
�ુદા ંનામથી કરવામા ંઆવ્યો છે. �મક� 

પરમધામ: �ચામા�ં�ુ ંધામ છે, તેનાથી ઉપર ક�ુ ંજ નથી, � અનતં છે. 

શાિંતધામ: ત્યા ંનીરવ શાિંત છે, પરમશાિંત છે. ત્યા ંઆત્મા પોતાના 
િનવાસદરમ્યાન સ�ંણુર્પણ ેપ્ર�િૃ� િવહ�ન છે અને પરમ 
શાિંતમા ં�સ્થતહોયછે. 

��ુક્તધામ: ત્યા ંઆત્મા શર�રના સવર્ બધંનોથી અને કમર્ના બધંનોથી 
સ�ંણૂર્�પે �કુ્ત છે. 

િનવાર્ણધામ : વાણીથી પર આવે�ુ ંધામ છે.  

બ્રહ્મલોક  :         આત્મા અને પરમાત્મા�ુ ં�ળૂ િનવાસસ્થાનછે. 

અક્ષયધામ : �નો ક્ષય ન થાય તે�ુ ંધામ છે. 

અક્ષરધામ: ત્યા ંક�ુ ંજ સાકાર� નથી ક� ક�ુ ંજ આકાર� નથી, �થી કોઈનો 
પણ િવનાશ થતો નથી॰  

 આમ આત્મા�ુ ં�ળૂ િનવાસ સ્થાન સાકાર લોક અને ��ુમલોકથી પર� 
પરમધામમા ંઆવ્�ુ ંછે �યાથંી તે આ સાકાર લોકમા ં��ૃષ્ટ રંગમચં પર શર�ર�પી 
વ�ને ધારણ કર� પાટર્ ભજવવા માટ� આવે છે. 

 આત્રણે લોકોની સ્પષ્ટ સમજ યોગાભ્યાસ દ્વારા આત્માના પરમાત્મા સાથેના 
િમલન માટ� �બુજ ઉપયોગી થઇ પડશે. 

માનવ ચેતસના વ્ય�ક્તત્વની શ�આતની 
અવસ્થા: - 

િવ�ના નાટકના વૈિ�ક ચક્રની શ�આતમા ં આપણા 
પ્રારં�ભક જન્મોમા,ં �ને �વુણર્ �ગુ તર�ક� પણ 
ઓળખવામા ં આવે છે, આપણે સ�ંણૂર્પણે આત્મ              
અ�ભમાની હતા. આપણ ે શર�ર ભાનથી સ�ંણૂર્પણે �કુ્ત 



હતા આને કારણે આપણે કામ ,ક્રોધ ,લોભ, મોહ, અહકંાર �વા િવકારોના પ્રભાવથી 
સ�ંણૂર્પણે �કુ્ત હતા અને ઇષાર્, સ્વાથર્, દ્વષેભાવ, બદલાની ભાવના, અસ�હષ્�તુા 
વગેર� �વા �ુ�ુર્ણોથી પણ �કુ્ત હતા. આપણે સ�ંણૂર્ પણ ે સકારાત્મક તેમજ 
રચનાત્મક હતા. સકારાત્મક લાગણીઓ ,�વન  �લૂ્યો અને �દવ્ય�ણુોથી સપં� 
હતા.કોઈના દ્વારા કોઈ પાપ કરવામા ં આવ�ુ ં  ન હ� ુ ં . આથી દર�ક �ુ:ખ,દદર્ , 
અશાિંત ક� તણાવ-વ્યગ્રતાથી �કુ્ત હતા. લોકો �શુ�શુાલ અને સ�ંષુ્ટ હતા. બધા 
દ�વતાઓ કહ�વાતા હતા. મ�રુતા, પ્રામા�ણકતા, સચ્ચાઈ,  નમ્રતા, િનભર્યતા, સપં, 
આદર વગેર� �વા દ�વી �ણુોથી સ�દૃ્ધ.હોવાના કારણે. બધા જ દ�વતાઓ કહ�વાતા 
હતા.આપણ ે દર�ક પે્રમ, શાિંત, આનદં, િવ�ાસ, ધૈયર્ �વી સકારાત્મક લાગણીઓથી 
સપં� હતા.આશા, ઉત્સાહ, સહકાર,સ��ૃધ્ધથી ભર�રૂ હતા. માનવ વ્ય�ક્તત્વની આ 
�સ્થિત િવ� નાટકના ચક્રના લગભગ અડધા સમયગાળા માટ� અથાર્ત સત�ગુ-
તે્રતા�ગુ દરમ્યાન જળવાઈ રહ� છે. 

માનવ ચેતનાની વતર્માન �સ્થિત �ુ ંછે? :  

પરં� ુદ્વાપર�ગુ શ� થતા ંધીર� ધીર� આપણ ે આપણી 
આત્માની સ્�િૃત ને �લૂી દ�હના ભાનમા ંઆવી જઈએ 
છ�એ. દ�હ ભાનને કારણે આપણામા ંકામ ,ક્રોધ ,લોભ 
,મોહ, અહકંાર �વા િવકારોની ઉત્પિ� થાય છે તેમજ 
આસ�ક્ત, અહકંાર, ઈષ્યાર્, દ્વષે વગેર� �ુ�ુર્ણોથી ગ્રસ્ત બનીએ છ�એ. માનવ ચેતના 
આ �ુ�ુર્ણોના પ્રભાવ હ�ઠળ આવે છે, � ચેતનાને નકારાત્મક િવચારવા, નકારાત્મક 
િનણર્ય કરવા, નકારાત્મક કમર્ કરવા તરફ દોર� �ય છે. આને કારણ,ે ચેતના પર 
નકારાત્મક �ડજનર��ટવ ર�કોડર્ ઊભો થાય છે, � ચેતનાના ઉપલબ્ધ  વ્ય�ક્તત્વ વ� ુ
નકારાત્મકતા બનાવે છે.જન્માતંર� કળ�ગુના �ત �ધુીમા ં વ્ય�ક્તની પસર્ના�લટ� 
અધોગિતને  પામીને  લગભગ નકારાત્મક બની. �ય છે આ� િવ�ના અગ્રણી 
મનોવૈજ્ઞાિનકો અને પરામનોવૈજ્ઞાિનકો માનેં  છે ક� માનવ�ુ ં �ત�રક વ્ય�ક્તત્વ 
લગભગ 8૦% થી% 85% �ધુી નકારાત્મક થઈ ગ�ુ ં છે. આથી આપણા લગભગ 
 80%  િવચારો િવસાક્ત, નકારાત્મક અથવા વ્યથર્  છે. હાલમા,ં માનવ મનમા ંઉત્પ� 
થયેલા િવચારોની સખં્યા �દવસ દ�ઠ 40,000 ની આસપાસ છે. આ સદંભર્મા ં જ 
પસર્ના�લટ� ડ�વલપમેન્ટ, એ�લવે�ટ�ગ માનવ ચેતના, માનવ ચેતના�ુ ં િવભાજન, 
ક�ર�ક્ટર �બ�લ્ડ�ગ, વેલ્� ુ એ��કુ�શન, ભાવનાત્મક ઇન્ટ��લજન્સ �વા િવષયો પરની 
ચચાર્ આજકાલની જ��રયાત બની છે. 



હવે પસર્ના�લટ� ડ�વલપમેન્ટ, એ�લવેશન અથવા માનવ ચેતનાના િવભાજનનો અથર્ 
એ છે ક� ક�વી ર�તે માનવ ચેતનાના અધ acquired િપત હસ્તગત વ્ય�ક્તત્વને �ળૂ 
એ�લવેટ�ડ વ્ય�ક્તત્વમા ંપ�રવતર્ન કર�ુ ં. અગાઉ ચચાર્ કર��ુ ં આપ�ુ ં વ્ય�ક્તત્વ 
�ળૂ�તૂ ર�તે આપ�ુ ં અધર્��તૃ મન છે. આથી આપણે કોઈ પણ વૈજ્ઞાિનક 
અ�ભગમ અથવા માનવ વ્ય�ક્તત્વમા ંપ�રવતર્ન લાવવાની તકનીક િવશે કંઈપણ 
ચચાર્ કરતા પહ�લા, આપણ ેમાનવ ચેતનાના િવિવધ સ્તરને સમજ�ુ ંજોઈએ, �ને 
મનોિવજ્ઞાનમા ંમનના પ્રકારો તર�ક� ઓળખવામા ંઆવે છે.   

આત્માના સ્�િૃત સ્તરો અથવા મનના પ્રકાર: 

આત્મા પોતાના મનની અને ��ુધ્ધની શ�ક્તઓ દ્વારા તેમજ શર�રની ઇ�ન્દ્રયો 
અને �ગ ઉપાગંો દ્વારા � પ્ર�િૃ�ઓ ક� કમ� કર� છે તે�ુ ં પે્રકે્ષપણ આત્મા 
ઉપર થાય છે. �નો સ્�િૃતના �પમા ંઆત્માના સ્�િૃત સ્તરો પર સગં્રહ થાય 
છે. આ સગં્રહાલયોના ચાર સ્તરો છે. �ને મનોિવજ્ઞાનની ભાષામા ં 

૧:   ��તૃ મન (conscious Mind) 

૨:   અધર્ ��તૃ મન (Sub conscious Mind) 

૩:   ��ુપુ્ત મન (Unconscious Mind) 

૪:   પરમ ��તૃ મન (SupraconsciousMind) 

૧: ��તૃ મન – (conscious mind):-- 

         આ મનનો એ ભાગ છે � આપણે �ગતા 
હોયે ત્યાર� સ�ંણૂર્ ર�તે સ�ક્રય હોય છે. તેમજ તેની 
ગિત-િવિધથી આપણે સભાન હોઈએ છ�એ. ��તૃ 
મનના  મનોવ્યાપારો ક� પ્ર�િૃ�ઓને આપણે 
સરળતાથી �ણી શક�એ છ�એ.  

*��તૃ મન તકર્સગંત ,િવશ્લેષણાત્મક,  િનણાર્યક અને ક્ષ�ણક સ્�િૃત 
ધરાવ� ુ ંઆત્મા�ુ ંસ્�િૃત સ્તર છે.  

*��તૃ મન એ આપના સમગ્ર મનનો ૧૦ ટકા જ ભાગ છે. 



૨:  અધર્ ��તૃ મન (Sub Conscious 
Mind):--  

*આત્મા�ુ ંઆ સ્�િૃત સ્તર �બૂ મહત્વ� ુસ્તર છે. 
અધર્ ��તૃ મન એ આપણી ચેતનાની ર�કોડર્ 
અથવા ડ�ટા બેન્ક છે. આપણા ં �વનના તમામ 
અ�ભુવો આ સ્તરમા ંસગં્ર�હત છે.  

*અધર્ ��તૃ મનને મોટરગાડ� સાથે સરખાવી 
શકાય �યાર� ��તૃ મન ડ્રાઈવર સમાન છે. પાવર ઓટોમોબાઇલ કારમા ં
છે. પરં� ુિનયતં્રણ ડ્રાઈવર પાસે હોય છે. 

*અધર્ ��તૃ મન રચનાત્મક, ભાવનાત્મક, �રુક્ષાલક્ષી તેમજ િશ�ક્ષત હોય 
છે. તે આપણી �વનભરની સ્�િૃતઓને તેમજ અ�ભુવોને ર�કોડર્ના �પમા ં
સગં્ર�હત કર� રાખવાની �રૂ� ક્ષમતા ધરાવે છે.  

*અધર્ ��તૃ મન તકર્ સગંત ક� િવશ્લેષણાત્મક નથી. તેને કારણે તે ઈન�ટુ 
મા�હતીનો ફક્ત સ્વીકાર જ કર� શક� છે.પરં� ુતેને પારખવા માટ� અસમથર્ છે.  

*આપ�ુ ંઅધર્ ��તૃ મન �દવસ અને રાત સતત કાયર્રત રહ� છે. આપણી 
સ્વૈ�ચ્છક તેમજ અસ્વૈચ્છક �ક્રયાઓની સતત સભંાળ રાખે છે. અને તેને 
િનયિંત્રત કર� છે.  

*આપણે �યાર� �ઘમા ંહોઈએ, �રલેક્ષ થઈ આરામથી શાતં મને બેઠા હોઈએ  
ક� િવશેષ યોગાભ્યાસ કરતા ં હોઈએ  ત્યાર� અધર્ ��તૃ મન સપાટ� ઉપર 
આવે છે. આ સમયે ��તૃ મન દ્વારા તેની સાથે સરળતાથી જોડાઈ શક�એ 
છ�એ તેમજ તેને પ્રભાિવત કર� શક�એ છ�એ 

*આપ�ુ ંઅધર્��તૃ મન આપણા ંસમગ્ર મનનો ૪૦ ટકા ભાગ છે.  

 

૩: ��ુપુ્ત મન (Unconscious Mind):--  

આત્મા�ુ ં આ સ્�િૃત સ્તર ગહન ��ુ ં છે. આ સ્તરમા ં
આપણા ં આ જન્મની ક�ટલીક સ્�િૃતઓ તેમજ પાછલા 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.jungleboffin.com/images/artoriginals/mel/nature8x6.jpg&imgrefurl=http://www.signedoriginals.co.uk/surrealism/mel.php&h=300&w=327&sz=21&hl=en&start=26&tbnid=3N75Sw40orGKEM:&tbnh=108&tbnw=118&prev=/images?q%3Dsubconscious%2Bmind%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DN


બધા જનમોની સ્�િૃતઓ તેમજ અ�ભુવો તેના પર ��કત છે તેમજ સગં્ર�હત 
છે. મનના આ ભાગમા ં સગં્ર�હત સ્�િૃતઓને સામાન્ય પ�ર�સ્થિતમા ં ક� કોઈ 
સમાન્ય �હપ્નો�ટઝમની ��ુક્તઓ દ્વારા ��તૃ મનમા ંલાવી શકાતી  નથી. 
પરં� ુ પ્રોગે્રસીવ �હપ્નો�ટઝમ �રગે્રશન �વી િવશેષ મનોવૈજ્ઞાિનક પધ્ધિત 
દ્વારા આ સ્તર પર ��કત થયેલી સ્�િૃતઓ તા� કરાવી શકાય છે. આ સ્તર 
પર ��કત સ્�િૃતઓ �ગ્રતમનને તેમજ અધર્�ગ્રત મનને પ્રભાિવત જ�ર 
કર� છે. ચેતનાનો આ ભાગ આશર� ૪૯ ટકા છે.  

સમાન્ય ર�તે અધર્�ગ્રતમન તેમજ ��ુપુ્ત મન િનરંતર�ગ્રત મનને 
પ્રભાિવત કર� છે આના કારણે આપણા ંબધાજ કમ� તેનાથી પ્રભાિવત થાય 
છે. દાખલા તર�ક� તમે રોજ સવાર� ૬ વાગે ઉઠો છો,પરં� ુએક �દવસ સવાર� 
૩ વાગે ઉઠવાની જ�ર પડ� છે અને તે રાતે તમે એલારામ પણ �કૂ�ને �ઈૂ 
�વ છો,પરં� ુસવાર� ઉઠો છો,ત્યાર� ખબર પડ� છે ઘ�ુ ંમો�ુ થઈ ગ�ુ ં હ� ુ.ં 
એલારામ વાગ્�ુ ં તો હ� ુ,ંપરં� ુ તેને બધં કર�ને તમે �ઈૂ ગયા હતા. 
વાસ્તવમા ંઅધર્�ગ્રત મનને ૬ વડ� ઉઠવાની આદત હતી એટલે ઇચ્છવા 
છતા ં�ગ્રત મને ઇચ્છા�ુ ંપાલન ક�ુ� નહ�. તેવીજ ર�તે તમે એ�ુ ંન�� કરો 
ક� આજથી �ુ ંક્રોધ નહ� ક�ંુ એક બે �દવસ બરાબર ચાલશે પરં� ુના ઇચ્છવા 
છતા તમને એક નાની બાબતમા ં�સુ્સો આવી �ય છે. આ એટલા માટ� થ�ુ ં
ક�,અધર્��તૃ મનના �હસ્સામા ં ક્રોધના સસં્કાર ભરાયેલા છે. વાસ્તવમા ં
અધર્��તૃ અને ��ુપુ્ત મનમા ં લાખો અ�ભુવો, સ્�િૃતઓ, સસં્કારો અને 
માન્યતાઓ વગેર� આ જન્મના ક� પાછલા જન્મના સમાયેલા છે. � �ગ્રત 
મનને પ્રભાિવત કરતા ંરહ� છે. 

૪: પરમ �ગ્રત મન (Supra Conscious 
mind):-  

આ ચેતના�ુ ં સૌથી �ડામા ં ��ુ ં સ્તર છે, � અિત 
��ુધ્ધમાન છે. આ ભાગ ફક્ત એક ટકા �ટલો છે. 
પરં� ુ તેમા ંઅપરંપાર શ�ક્ત સમાયેલી છે. આ મન 
�વનમા ંઆ�યર્ કારક પ�રણામો લાવી શક� છે. આ 



એક ફ�રસ્તાની �મ કમાલ કર� શક� છે. પરં� ુઆ ફ�રશ્તો �ઈૂ ગયેલો છે. જો 
આપણે આપના �વનમા ં શે્રષ્ઠ પ�રવતર્ન લાવવા માગંતા હોઇએ તો તેને 
�ગ્રત કર�ુ ંપડ�. આ સ્તરના �ડાણ �ધુી પહ�ચી આપણે � પણ પ્રકાર�ુ ં
�ચ�તન કર�એ તે પ્રમાણે પ્રા�પ્ત થાય છે. �યાર� આપણે શર�રના ભાનથી 
તેમજ આસપાસના વાતાવરણથી �ણુર્ �પથી અ�લપ્ત થઈ જઈએ,ત્યાર� 
ચેતનાનો આ ભાગ �ગ્રત થઈ �ય છે. જો આપણે આપણા �પુ્રાકો�ન્સયસ 
માઇન્ડ ને �ગ્રત કરવા માગંતા હોઈએ તો,ધ્યાન અને રાજયોગના સચોટ 
અભ્યાસ દ્વારા કર� શક�એ છ�એ. આપણા બધાજ અતી�ન્દ્રય �ખુના તેમજ 
અલૌ�કક આધ્યા�ત્મક અ�ભુવ માટ� આ મન જવાબદાર છે.  

મનની સમાન્યશ�ક્તઓ:-:  

��તૃ તેમજ અધર્��તૃ મનનીશ�ક્તઓમા ં સવેંદના અને હલનચલન એ 
સમાન્ય શ�ક્તઓ છે.  

�ગ્રત મનની શ�ક્તઓ:- 

૧. િવચારશ�ક્ત         ૨. તકર્શ�ક્ત         ૩. �થૃ�રણ શ�ક્ત  

૪. અ�મુાન શ�ક્ત     ૫. ઇચ્છા શ�ક્ત     ૬. તકને ઓળખવાની શ�ક્ત  

૭. ન્યાય કરવો        ૮. િનણર્ય કરવો     ૯. અમલ કરવાની શ�ક્ત  

અધર્-��તૃ મનની શ�ક્તઓ:- 

૧. ત્વ�રત પ્રિતભાવ  ૨. �ૂર સવેંદના.     ૩. �તર આત્માનો અવાજ  

૪. યાદ શ�ક્ત        ૫.લાગણીનો �ક   ૬. જ્ઞાન પ્રા�પ્તની શ�ક્ત  

૭. િવવેક શ�ક્ત      ૮.આયોજન શ�ક્ત  ૯. તકો ઊભી કરવાની શ�ક્ત  

૧૦.માનિસક ઘડ�યાળ ૧૧. માનિસક ક�લેન્ડર ૧૨. �તૃ્� ુપર આિધપત્ય  

ધરાવવાની શ�ક્ત ૧૩. ચેતા તતં્ર પર કા�૧ુ૪. રોગ પ્રિતકારક શ�ક્ત  

૧૫. �ઝ આવવી ૧૬. �ુબંક�ય શ�ક્ત       ૧૭. સ�ન શ�ક્ત      

૧૮.વેદના પર કા� ુમેળવવાની શ�ક્ત ૧૯. સમસ્યા�ુ ંસમાધાન  



લાવવાની શ�ક્ત ૨૦. સવા�ગી સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત કરવાની શ�ક્ત  

૨૧. બીમાર�ઓ ઉત્પ� કરવાની તથા બીમાર�થી ��ુક્ત મેળવવાની  શ�ક્ત  

��તૃ તેમજ અધર્ ��તૃ મન વચ્ચે�ુ ં�તર:- 

 

Conscious Mind – ��તૃ 
મન  

Sub-ConsciousMind – 
અધર્��તૃમન                                                                            
 

Bossમા�લક Servant –નોકર  
Use Logic –તકર્ કર� શક�  No Logic –તકર્ ન કર� શક�  
Analytical-�થૃ્થકરણ કર� શક�  Creative-સ�ન કર� શક�  
Execute-અમલ કર�  Planning-આયોજન કર�  
Think BeforeActing –Commaands 
–અમલ કરતા ંપહ�લા િવચાર�  

Works Faster on Negative-
નકારાત્મકતાનો અમલ કર�  

 

લાગણીઓ – લાગણીઓ બે પ્રકારની છે. સકારાત્મક તેમજ 
નકારાત્મક 

POSITIVE-હકારાત્મક  NEGATIVE-નકારાત્મક  
Love-પે્રમ  Fear-ડર  
Mercy-દયા-ક�ુણા  Anger-�સુ્સો  
Compassion-�ુફં  Hatred-�ણૃા,નફરત  
Simpathy-સહા��ુિૂત  Jealousy-ઈષ્યાર્  
Thankfullness-�ૃતજ્ઞતાની લાગણી  Sadism-ઉદાસીનવાદ  
Bliss-પ્રફ્��લ્લત  Worry- �ચ�તા  
Tolerance-સ�હષ્�તુા  Intolerance-અસ�હષ્�તુા  
Purity-પિવત્રતા  Impurity-અપિવત્રતા  
Trust-િવ�ાસ  Doubts-શકંા  



મનો�ચ�કત્સા િવજ્ઞાનની દ્ર�ષ્ટએ મનની અવસ્થાઓ : 

            માનવ શર�ર એ �િવક િવ�તુ (Bio Electricity) �ુ ંઉત્પાદક  છે. 
શર�રના દર�ક કોષોમા ંપ�રવતર્નશીલ �િવક િવ�તુ દબાણ (Bio Electrical 
Potetial) ઉત્પ� થાય છે. શર�રના �ગો�ુ ં હલનચલન, હ્રદય�ુ ં ધબક�ુ,ં 
મગજમા ં ચાલતી ક�ટલીક �ક્રયાઓ �વી અનેક શાર��રક તેમજ માનિસક 
�ક્રયાઓ માટ� આ બદલાતા રહ�તા �િવક િવ�તુ દબાણો �ખુ્યત્વે જવાબદાર 
છે. હ્રદયના એક ચો�સ સ્થાન પરથી ઉત્પ� થતા ં િવ�તુના લયબધ્ધ 
તરંગો આપણા ં હ્રદયને સતત તાલબધ્ધ ર�તે ધબક� ુ ં રાખે છે. �નો ગ્રાફ 
ECG મશીન દ્વારા મેળવી શકાય છે. આજ પ્રમાણે આપણા ંમગજના કોષોમા ં
પણ સતત તાલબધ્ધ ર�તે �િવક િવ�તુ તરંગો ઉત્પ� થયા કર� છે. �નો 
ગ્રાફ પણ EEG મશીન દ્વારા મેળવી શકાય છે.  

         મગજના કોષોમા ં ઉત્પ�થતા ં િવ�તુ તરંગોની પ્રિત સેકન્ડ કંપન 
સખં્યા �ને તરંગની આ�િૃ� પણ કહ�વામા આવે છે,અને માનવીના મનની 
િવિવધ અવસ્થાઓને સીધો સબંધં છે. દા.ત. વ્ય�ક્ત જો અિતશય 
તનાવ,આવેશ, ભય �વી િવ�ૃત મનોદશામા ંહોય ત્યાર� આ િવ�તુ તરંગોની 
પ્રિત સેકન્ડ કંપન સખં્યા (ફ�ક્વન્સી) સૌથી વધાર� હોય છે. અને �યાર� 
પ્રગાઢ િન�દ્રામા ં ક� ગહન ધ્યાનમગ્ન અવસ્થામા ં હોય ત્યાર� આ કંપનની 
સખં્યા એકદમ ઓછ� હોય છે. આ સબંધંના આધાર� જો EEG દ્વારા મગજના 
કોષોમા ંઉત્પ� થતા ંિવ�તુ તરંગોની પ્રિત સેકન્ડ કંપન સખં્યા �ણવા મળે 
તો વ્ય�ક્ત કઈ મનો�સ્થિતમા ંછે તે �ણી શકાય છે. નીચેના કોઠામા ંમનની 
િવિવધ અવસ્થાઓ, તે દરમ્યાન િવ�તુ તરંગોની પ્રિત સેકન્ડ કંપન સખં્યાની 
ર�ન્જ તેમજ મનો�ચ�કત્સા િવજ્ઞાને આપેલ તે તેમાની  અવસ્થાઓના નામ 
દશાર્વ્યા છે.   

મનની અવસ્થા                  સ્પદંન પ્રિત સેકન્ડ સ્પદંન પ્રિત સેકન્ડ 
પ્રગાઢ િન�દ્રા અથવા ગહન 

ધ્યાનમગ્ન અવસ્થા  

     ૧   થી   ૪          ડ�લ્ટા  

સમાન્ય િન�દ્રા અથવા 
ધ્યાન મગ્ન અવસ્થા  

     ૪   થી   ૭          થીટા  

અધર્��તૃ,અધર્િન�દ્રાઅવસ્થા       ૭   થી   ૧૪          આલ્ફા  



��તૃ અવસ્થા      ૧૪   થી   ૩૦          બીટા  
તનાવ,વ્યગ્રતાઅવસ્થા      ૩૦   થી  વ� ુ     બીટા પ્લસ  
            �યાર� આપણે બીટા અથવા બીટા પ્લસ અવસ્થામા ંહોઈએ છ�એ 
ત્યાર� �ખુ્યત્વે ��તૃ મન કાયર્રત હોય છે.અધર્ ��તૃ સપાટ� પર હો� ુ ં
નથી. નીચેના સ્તર� હોય છે એટલે ��ુપુ્ત ર�તે કામ કર� છે આ સમયે �ગ્રત 
મન દ્વારા કર�લા સકારાત્મક િવચારોની કોઈ િવશેષ અસર અધર્�ગ્રત મન 
પર થતી નથી.  

પરં� ુ આપણે �યાર� િશિથલીકરણ (Relaxation)ની કોઈ પ્ર��ુક્ત દ્વારા 
શા�રર�ક અને માનિસક ર�તે િશિથલ થઈએ છ�એ ત્યાર� આપણે આલ્ફા 
અવસ્થામા ંઆવીએ છ�એ. આ પ્રમાણે પ્રાપ્ત કર�લી આ આલ્ફા અવસ્થામા ં
આપ�ુ ં�ગ્રતમન સ�ંણૂર્ ર�તે �ગ્રત હોય છે,પરં� ુસાથે સાથે અધર્�ગ્રત 
મન પણ સપાટ� પર આવી વ� ુસ�ક્રય બને છે અને તે સમયે તેની સાથે 
સરળતાથી સપંકર્ કર� શક�એ છ�એ અને � સ્વ�ચૂનો અધર્�ગ્રત મનને 
આપીએ તેની સચોટ અસર એના ઉપર પણ થાય છે. મનોિવજ્ઞાનના મત 
અ�સુાર થીટા અને ડ�લ્ટા અવસ્થા એવી  છે ક� � િન�દ્રા અવસ્થામા ંજ પ્રાપ્ત 
થઈ શક� છે .તે સમય દરમ્યાન �ગ્રતમન કાયર્રત હો� ુ ં નથી પરં� ુ
અધર્�ગ્રતમન વ� ુ સ�ક્રય બને છે. આ અવસ્થામા ં ભલે અધર્�ગ્રત મન 
સ�ક્રય તેમજ વ� ુસવેંદનશીલ બન�ુ ંહોય પરં� ુ�ગ્રતમન િન�ષ્ક્રય હોવાથી 
અધર્�ગ્રતમનના પ�રવતર્નની સ્વ�ચૂનની તેમજ મનો�ચત્રણની 
પ્ર��ુક્તઓનો આપણે ઉપયોગ કર� શકતા નથી.  

ભારતીય સસં્�ૃિતની શે્રષ્ઠ િવરાસત સમાન યોગિવદ્યાના યથાથર્ અભ્યાસ દ્વારા 
આપણે �ણુર્ �પે �ગ્રત અવસ્થામા ંપણ થીટા તેમજ ડ�લ્ટા અવસ્થામા ંઆવી 
શક�એ છ�એ. પ્ર�િપતા બ્રહમા�ુમાર� ઈ�ર�ય િવ� િવદ્યાલયના �ખુ્ય 
પ્રશાિસકા દાદ� �નક�� પર વૈજ્ઞાિનકો દ્વારા ઓસ્ટ્ર��લયા તેમજ અમે�રકામા ં
કર�લા પ્રયોગો �ારા આ વાત િસધ્ધ થઈ �કૂ� છે. તેઓ �ણૂર્�પે �ગ્રત હતા 
અને વૈજ્ઞાિનકો સાથે વાતાર્લાપ કર� રહ્યા હતા તે અવસ્થામા ં તેમનો EEG 
સૌના આ�યર્ની વચ્ચે,ડ�લ્ટાનો હતો. તેથી તેઓને મોસ્ટ સ્ટ�બલ માઇન્ડ 
�મુન ઇન ધ વલ્ડર્ નો �રુસ્કાર એનાયત કરવામા ંઆવેલ છે.  



સારાશંમા ંરાજયોગના અભ્યાસ દ્વારા �ણૂર્ �ગ્રત અવસ્થામા ં�ટલી �ચી 

અવસ્થા પ્રાપ્ત કર�એ (આલ્ફાને બદલે થીટા અથવા થીટા ને  બદલે ડ�લ્ટા) 

અને સ્વ�ચૂનો આપીએ એટ� ુપ�રવતર્ન તીવ્ર બને છે. એટલે રાજયોગનો 

અભ્યાસ એ અધર્�ગ્રતમનની  શ�ક્તઓનો  િવકાસ તેમજ તેના સકારાત્મક  

પ�રવતર્નનો  શે્રષ્ઠ માગર્ છે.  

આત્માના વ્ય�ક્તત્વ (સસં્કાર)ના સકારાત્મક િવકાસની 
મનોવૈજ્ઞાિનક પધ્ધિતના સોપાનો:-  
શાર��રક તેમજ માનિસક િશિથ�લકરણ (Relaxation):-- 

સૌ પ્રથમ કોઈપણ હળવી  િશિથ�લકરણની ર�તને અપનાવી અથવા રાજયોગનો 
અભ્યાસ કર� ઓછામા ંઓ� ંઆલ્ફા અવસ્થામા ંતમારા મનને  �સ્થર કરો.. નીચ ે
પ્રમાણેની એક સરળ પધ્ધિતને પણ તમે અપનાવી શકો છો.  

દ�ધર્ �સનદ્વારા િશિથલીકરણ : -  
 સવર્પ્રથમ આ �ક્રયા કયા િસધ્ધાતં પર કામ કર� છે તે સમ� લઈએ. મનને 
શાતં તેમજ �સ્થર કરવા મનના િવચારોની ગિતને તેમજ તેની ચચંળતા ને 
ઓછ� કરવી જ�ર� છે. આપણા સૌનો  અ�ભુવ છે ક� આપણા િવચારોની 
ગિતને તેમજ �ાસની ગિતને સીધો સબંધં છે. �યાર� આપણે આવેશ ક� 
આવેગમા ંઆવી જઈએ છ�એ ત્યાર� આપણા �ાસો�ાસની ગિત વધી �ય 
છે. તેનાથી િવપર�ત �યાર� આપણે િનિ��ત થઈ આરામથી બેઠા હોઈએ છ�એ 
ત્યાર� આપણા �ાસો�ાસની ગિત ધીમી પડ� �ય છે. આ િસધ્ધાતં આધાર� 
જો આપણે આપણા ં�ાસની ગિતને આપણા ંપ્રયાસથી ઓછ� કર� દઈએ તો 
તેની અસર આપણા ં િવચારોની ગિત તેમજ ચચંળતા પર પડશે અને મન 
શાતં થશે તેમજ �સ્થર થશે. �ડા �ડા �ાસ લેવાથી 
�ાસની ગિતમા ંઘટાડો થશે અને તેની અસર મનની 
�સ્થરતા પર પડશે. દ�ઘર્ �સન દ્વારા િશિથલીકરણની 
આ પધ્ધિતના અભ્યાસ માટ� સવર્ પ્રથમ નીચે 
દશાર્વેલ કોઇ પણ એક �સ્થિતને અપનાવો.  
�સ્થિતન-ં૧:- બ�ે પગની સાદ� પલાઠં� વાળ� 
જમીન પર પાથર�લા સ્વચ્છ આસન પર �ખુાસનમા ં



બેસો .મે�ુદંડ, ગદર્ન અને મા�ુ ં �બલ�ુલ સી�ુરંાખી ટટ્ટાર બેસ�ુ.ં મનને 
એકાગ્ર કરવા માટ� મહત્વની જ્ઞાન�દુ્રા અપનાવવા બ�ે હાથના કાડંા � ૂટંણ 
પર રહ� તે ર�તે હાથ રાખો. પહ�લી �ગળ� અને ��ઠૂાના છેડા અડકાડ�  
વ� ુર્ળબનાવ�ુ.ં બી� ત્રણ �ગર�ઓ �બલ�ુલ સીધી. રાખવી. �ખો 
અધર્�લુ્લી રાખો.  

�સ્થિતન-ં૨:-આરામદાયક �રુશીમા ં બેસો તથા તમાર� કરોડને સીધી અને 

ટટ્ટાર રાખો. બ�ે પગ અને �ુટંણ વચ્ચે થો�ુ ં �તર 

રાખો. તમાર� એડ�ને �દરની તરફ અને પ�ંને 

બહારની તરફ ઢળેલા રાખો. હાથને કોણી માથંી વાળ� 

હાથના પ�ંને એકબી� પર �કૂ� તમારા ખોળામા ં

રાખો. તમા�ંુ મા�ુ ંસી�ુ ંરાખો, �થી કરોડ અને ગરદન 

�રુ�ખ રહ�. તમા�ંુ �ખુ બધં રાખો.�ખો અધર્�લુ્લી 

રાખો 

�સ્થિત ન-ં૩:- 

 

બ�ે પગ સીધા રાખી, બ�ે પગ વચ્ચ ેથો�ુ ં�તર રાખી શવાસનમા ંચ�ા �ઇૂ 

�ઓ. બ�ે પગની પાની �દરની બા�ુએ રાખો અને પગના પ�ં બહારની તરફ 

ઢળેલા રાખો. બ�ે હાથ સીધા રાખો તેમજ ધડથી થોડા �ૂર રાખો. હથેળ� �લુ્લી, 

ચ�ી રાખો. તમા�ંુ �ખુ બધં રાખો તેમજ �ખો બધં રાખો.  

ઉપરની કોઇપણ એક �સ્થિતમા ં �સ્થત થયા બાદ બ�ે નાિસકાથી �ડા �ડા 
�ાસ લેવા�ુ ંશ�ંુ કરો. આપણી �ાસની સામાન્ય ગિત એક િમિનટમા ં૨૦ થી 



૨૨ �ાસની હોય છે, �ને ઘટાડ� એક િમિનટમા ં ૧૨ થી ૧૫ �ટલા �ાસ 
લેવાની કર� દો. આમ કરવાથી એક �ાસની �ક્રયા માટ� સાડા ચાર થી પાચં 
સેકન્ડ મળશે. આ સમય દરમ્યાન નીચે પ્રમાણે ચાર �ક્રયાઓ કરવી. બ�ે  
નાિસકા દ્વારા આશર� દોઢ સેકન્ડમા ંઅથવા ચાર કાઉન્ટ માટ� �ાસ �દર લો. 
�ાસને �દર લેવાની �ક્રયાને �રૂક �ક્રયા કહ�વામા ંઆવે છે. ત્યારબાદ અડધી 
ક� પોણી સેકન્ડ માટ� અથવા બે કાઉન્ટ માટ� �ાસને ફ�ફસામા ંરોક� રાખો. આ 
થઇ �ંુભક �ક્રયા. ત્યારબાદ આશર� બે સેકન્ડમા ંઅથવા પાચં કાઉન્ટમા ં�ાસને 
હળવેથી ધીર� ધીર� બ�ે નાિસકાથી બહાર કાઢો. આને ર�ચક �ક્રયા કહ�વાય છે. 
ત્યારબાદ �ાસ�ુ ં બી�ુ ં ન�ુ ં ચક્ર શ� કરતા પહ�લા ંઅડધીથી પોણી સેકન્ડ 
અથવા બે કાઉન્ટ માટ� થભંી �વ. આને કહ�વાયછે સ્તભંક અથવા બાહ્ય�ંુભક 
�ક્રયા.  
�ાસની આ આખી �ક્રયાને પેટથી કરવાની છે. આથી તેને ઉદર�ય �સન�ક્રયા 
પણ કહ�વામા ંઆવે છે. જયાર� તમે �ાસને �દર લો ત્યાર� પેટને હળવેથી 
બહાર આવવા દો અને જયાર� તમે �ાસને બહાર કાઢો છો ત્યાર� પેટને �દર 
તરફ જવાદો. �ાસની �રધમ સેટ થયા બાદ હવે તમા�ંુ સમગ્ર ધ્યાન �ાસ 
પર ક��ન્દ્રત કર� દો. સાક્ષી ભાવે, શાતં �ચ�ે, પે્રમ�વૂર્ક �દર જતા �ાસને 
તેમજ બહાર નીકળતા ઉચ્છવાસને  જોયા કરો. ધ્યાન �ાસ પર ક��ન્દ્રત રાખી 
�દર જતા �ાસના તેમજ બહાર નીકળતા ઉચ્છવાસના પ્રવાહના સ્પશર્નો 
તેમજ તેની સવેંદનાનો અ�ભુવ બ�ે નાિસકાની �દરની �દવાલ પર કરો. 
આ અ�ભુવ થાય તો સમજો ક� તમા�ંુ ધ્યાન ક��ન્દ્રત થ�ુ ંછે.  
હવે તમાર� �ાસ પરની એકાગ્રતામા ંવધારો કરશો તો બીજો એક અ�ભુવ 
થશે. � �ાસ તમે �દર લઇ રહ્યા છો તે પ્રમાણમા ંઠંડો છે અને � ઉ�ાવાસ 
તમે બહાર કાઢ� રહયા છો તે પ્રમાણમા ંગરમ છે. શાતં�ચ�ે હવે �દર જતા 
�ાસની ઠંડકનો તેમજ બહાર નીકળતા ં ઉચ્છવાસની ગરમાહટનો અ�ભુવ 
નાિસકાની �દરની �દવાલ પર કરવાનો પ્રયાસ કરો. આ અ�ભુવ થાય તો 
માની લો ક� તમા�ંુ મન શાતં થ�ુ ંછે, �સ્થર થ�ુ ંછે, એકાગ્ર થ�ુ ંછે. તમારા 
પગથી માથા �ધુીના બધાજ સ્ના�ઓુને ઢ�લા છોડ� દો અને િશિથલતાનો 
પણ અ�ભુવ કરો. આ તમારા મનની  આલ્ફા અવસ્થા હશે.  
 



સ્વ�ચૂનો (Autosuggestions} :--  
આ ર�તે િશિથલ થયા બાદ તમાર� શાતં�ચ�ે તમાર� �તને �બુજ ધીમી 
ગિતથી સ્વ�ચૂનો આપવાના છે. � સસં્કાર, આદત, અ�ભગમ ક� અન્ય કમી-
કમજોર�ને �ૂર કરવા માગતા હો તેમજ � �લૂ્ય, �ણુ, શ�ક્ત ક� અન્ય કોઈ 
િવશેષતા ધારણ કરવા માગતા હો તે �ગે જ�ર� સ્વ�ચૂનો ક્રમબધ્ધ ર�તે 
લખી તૈયાર કરો. આ સ્વ�ચૂનો તૈયાર કરવા માટ� તમે સારા પરામશર્કતાર્ 
(counselor)ની પણ મદદ લઈ શકો છો. સ્વ�ચૂનો તૈયાર કરતી વખતે 
નીચેની બાબતો ધ્યાનમા ંરાખવી જ�ુર� છે.  

તમારા સ્વ�ચૂનો �ૂંકા,સીધા-સરળ  હોવા જોઈએ ; તમારા સ્વ�ચૂનો �દ્વઅથ� 
ન હોવો જોઈએ;  સ્વ�ચૂનોમા ંકોઈપણ નકારાત્મક શબ્દોનો ઉપયોગ કરશો 
નહ�;  તમારા સ્વ�ચૂનોમા ંબને ત્યા ં�ધુી 'ના' શબ્દનો ઉપયોગ કરશો નહ� 
; તમારા સ્વ�ચૂનો ચા� ુ વતર્માન કાળમા ં  હોવા જોઈએ; બને ત્યા ં �ધુી 
તમારા સ્વ�ચૂનો મનો�ચત્રણ અથવા િવઝ�લુાઇઝ કર� શકાય તેવા  હોવા 
જોઈએ . 

આ ર�તે તમાર� તમારા અધર્��તૃ મન સાથે જોડાઈ �રૂા આત્મિવ�ાસ સાથે 
વાતાર્લાપ કર� તેને પ્રભાિવત કરવા�ુ ંછે.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


