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સારાાંશ: 

 વૈદિક સાદિત્યએ ભારતીય િાશશનિક 
સાદિત્યન ાં ઉિગમસ્થાિ છે. વૈદિક સાદિત્યિા 
અંત ભાગમાાં અવતા ઉપનિષિોિે વેિાાંત 
કિવેાય છે. વેિાાંતોમાાં જીવ, જગત તથા 
જગિીશ્વરિા સ્વર પિી મીમાાંસા કરવમાાં આવી  
છે. વેિાાંતમાાં િેિિા અકળ રિસ્યોિી નવચારણા 
કરવામાાં આવી છે. ઉપનિષિોમાાં  જણાવ્યા 
પ્રમાણે જીવિા શરીરિા  સ્થલૂ, સકૂ્ષમ અિ ે
કારણ એવા ત્રણ પ્રકાર પડવામાાં આવ્યા છે. 
સ ક્ષમ શરીર એક જ િોવાાં છતાાં ત્રણ આવરણો 
જેવ ાં કામ કરે છે, તેથી ક લ પાાંચ આવરણ થાય 
છે. તલવારિી મ્યાિ સમાિ િોવાથી આ 
આવરણ કિવેાય છે. જેમ મ્યાિમાાં  રિવેાથી 
તલવાર જોવાતી િથી,તેમ શરીરનિનમિત 
પાંચકોશિી અંિર આત્મા ભાસીત થતો િથી. 
અન્નમય, પ્રાણમય, મિોમય, નવજ્ઞાિમય અિ ે
આિાંિમય વગેરે પાંચકોશો છે.જે અન્નરસથી બિ ે
છે, અન્નરસથી વદૃ્ધિ પામે છે અિે અન્નરૂપ 
પથૃ્વીમાાં લલિ થઈ જાય છે તે અન્નમય કોશ છે. 
તે જ સ્થળૂ શરીર છે.પ્રાણ,અપાિ, વ્યાિ, ઉિાિ 
અિે સમાિ વગેરે પાાંચ વાય િો અિે વાણી 
વગેરે પાાંચ કમેન્દ્રિયોથી  પ્રાણમયયકોશ બિ ે
છે.મિ અિે પાાંચ  જ્ઞાિેન્દ્રિયો મળીિે 

મિોમયકોશ બિે છે. બ દ્ધિ અિે પાાંચ 
જ્ઞાિેન્દ્રિયો મળીિે નવજ્ઞાિમયકોશ બિે છે.ત ે
મિથી અનિક સકૂ્ષમ છે. કારણ શરીરિે 
આિાંિમય કોશ કિવેાય છે. શ ક્ષ્મ અિે સ્થલૂ 
શરીરિો િતે   િોવાિે કારણ ે તેિે કારણ શરીર 
કિવેાય છે. તે સ ખિી પ્રચ રતાિા કારણે  
આિાંિમય કોશ કિવેાય છે. આ અનવદ્યાજિીત 
છે અિે સ ષ પ્તાવસ્થામાાં પણ આપણ ેએમાાં જ 
સ્સ્થનત રિીયે છીએ. આ બ દ્ધિથી વિારે સ ક્ષમ 
તથા તેમાાં અંતવ્યાપ્ત આત્મા િોય છે. 

 આિાંિમય કોશ પર બીજ ાં આવરણ 
બ દ્ધિન ાં િોય છે. તેિી સાથે તિાકાર થવાથી 
આપણિે આત્મજ્ઞાિ થાય છે. આિા પર મિન ાં 
આવરણ પડવાથી સ ખ-દ ુઃખ વગેરેિો અન ભવ 
થાય છે. એિા પર પ્રાણમયકોશિા આવરણથી 
ભખૂ, તરસ વગેરેિો અન ભવ થાય છે. 
અન્નમયકોશ એિા પર અંનતમ આવરણ છે. 
એિા પરથી આપણે  પોતાિે સ્ત્રી, પ ર ષ, 

સ્થલૂ,પાતળાાં, બ્રાહ્મણ, શિૂ વગેરે સમજવા 
લાગીએ છીએ. આત્મજ્ઞાિ માટે આ બિા 
તટૃીપણૂશ અન ભવો થાય છે. જેમ જમીિ પરથી 
પાાંિડાાં દૂર કરવાથી ઘાસ િેખાય છે, તેમ કોશોન ાં 
આવરણ  દૂર થવાથી આત્મિશશિ થાય છે. જેમ 
કટક, ફૂડલ, ઘર વગેરે આપણાથી લભન્ન િોય છે. 
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તેમ માર ાં શરીર, પ્રાણ, બ દ્ધિ વગેરે આત્માથી 
લભન્ન છે. આ રૂપમાાં ભાસીત થતા પાંચકોશ વગેરે 
પણ આપણાથી લભન્ન છે. જેમ જાણવાિી વસ્ત   
અિે જાણિાર લભન્ન િોય છે, જેમ ઘડો અિ ે
ઘડાિે જોિાર બાંિે લભન્ન િોય છે.  તેમ શરીર, 

પ્રાણ, મિ વગેરે આત્માથી અલગ છે. ત્રણ 
શરીર, પાંચકોશ વગેરે અિે એમાાં અન ભવ 
થવાવળાાં રાગ-દ્વષે ,ભખૂ-તરસ વગેરે હ ાં િથી, 
આ બઘ ાં  અિાત્મ છે. આિાંિમય કોશિો આિાંિ 
શ િ આિાંિ િથી પરાંત   અનવદ્યાિી ઉપાનિમાાં આ 
નપ્રય મોિ ભાસીત થાય  છે. લૌદકક સ ખ 
વનૃિજરય છે, જ્યારે આત્મ સ ખ નિવ ૃશત છે.                                           

(અ) પષૃ્ઠભનૂમ: 

 વૈદિક સાદિત્યિા અંત ભાગમાાં આવતા 
ઉપનિષિોિ ે વેિાાંત કિવેાય છે. ઉપનિષિોમાાં 
જીવિિા તત્ત્વોિી જ્ઞાિપરક મીમાાંસા કરવામાાં 
આવી છે. માિવતિ અત્યાંત મલૂ્યવાિ તથા 
પ ર ષાથશ પ્રાપ્પ્તન ાં પરમ સાિિ છે. િેવોિે દ લશભ 
આ માિવિેિથી સ્વગશ અિ ેમોક્ષિા દ્વાર ખોલી 

શકાય છે. — ‘जन्तून ां नरजन्म दरु्लभ मतः।’—

वििेकचूड मणि-२ માિવ શરીરિો મદિમા તથા 
તેિા રિસ્યિે પામવા વૈદિક ઋનષઓથી માાંડીિે 
સાાંપ્રતકાલીિ વૈજ્ઞાનિકોએ ભારે જિમેત ઉઠાવી 
છે. પાંચમિાભતૂોથી નિનમિત આ માિવિેિમાાં 
મિ, બ દ્ધિ, લચિ અિ ેઅિાંકાર એ ચાર આંતદરક 
ઇન્દ્રિયો છે.  પાાંચ તરમાત્રાઓ (શબ્િ,  સ્પશશ, 
રૂપ, રસ અિ ેગાંિ) પાાંચ ઇન્દ્રિયો (કાિ, િાક, 

જીભ, આંખ અિે ચામડી) પાાંચ કમેન્દ્રિયો 
(વાણી, િાથ, પગ, જિિેન્દ્રિય અિે ગ િા) પાાંચ 
વાય  (પ્રાણ, અપાિ, વ્યાિ, ઉિાિ અિે સમાિ) 
સપ્તિાત   (રસ, રક્ત,  માાંસ, મેિ,  અસ્સ્થ, મજ્જજા 

અિે શ ક્ર) પાાંચ કોષ (અન્નમય, પ્રાણમય, 

મિોમય,  નવજ્ઞાિમય અિ ે આિાંિમય) સત્વ, 

રજસ અિે તમસ  એ ત્રણ ગ ણો તથા  
સાંવેિિાઓ તેમજ કામ ક્રોિાદિ આસ રી અિે 
પ્રેમ, િયા, કર ણા વગેરે િેવી ભાવથી ભરપ ર છે.  
કનપલ મ નિ તથા તેિા અન યાયીઓ ઉપરોક્ત 
વલણિત ૨૪ તત્વોથી ય ક્ત િેિિે  પ્રકૃનત તરીકે 
ઓળખાવ ે છે તથા આદિ શાંકરાચાયશ િેિિા 
સાંચાલિ બળ િે આત્મા (પ ર ષ) તરીકે 

ઓળખાવ ે છે. જેમકે—चचद नांद रूपः शििोहम 

शििोहम ् । જીવ, જગત તથા ઈશ્વરિા પરમ 
રિસ્યોિે ઉકેલવાિો પ્રયત્િ પ્રાચીિ લચિંતકો થી 
માાંડીિે આધ નિક વૈજ્ઞાનિકો માટે જજજ્ઞાસાિો 
નવષય રહ્યો છે.  િેિ અિ ે િેિીિા  રિસ્યોિ ે
પામવાિો પ્રયત્િ ઋનષઓ તથા વૈજ્ઞાનિકો માટે 
સાંશોિિિો નવષય રહ્યો છે.  પરાંત   બાંિેિી 
અલભવ્યસ્ક્તઓ અલગ-અલગ છે.  જગતિી 
ઉત્પનિ, સ્સ્થનત અિે લય અિાયાસે જ  પ્રાકૃનતક 
રીતે થાય છે.  અથવા ત્રણયે કલાિા  નિયામક 
સ્વયાં પરમાત્મા છે. આ નવષય પર બાંિેિા મતો 
લભન્ન-લભન્ન છે. વૈદિક નવજ્ઞાિ જીવસનૃ્દ્ટટિે સ્વેિજ 
(એક કોષીય સકૂ્ષ્મ જીવો) ઉિલભજ (સેવાળ, 

ફૂગ, છોડ, વકૃ્ષ વગેરે) અંડજ (કરોડરજ્જજ  
નવિાિા-િોિ વટીબ્રેટ  તથા માછલી, 
ઉભયજીવી, સરીસપૃ વગેરે વટીબ્રેટ)  જરાય જ- 
યોનિજ (ગભશમાાંથી ઉત્પન્ન થિારા) જીવો એમ 
ચાર ભાગમાાં નવભાજજત કરે છે. જ્યારે આધ નિક 
વૈજ્ઞાનિકો જીવોન ાં નવભાજિ પ્રથમ એક કોષીય 
ત્યારબાિ બહ કોષી  જીવોમાાં તથા વિસ્પનત, 

જ ાંત  ઓ તેમજ જ ાંત  ઓમાાં પણ વટીબ્રેટ અિે 
િોિવટીબ્રેટમાાં વગીકૃત કરે છે. પરાંત   જીવ કે 
ચેતિાિા નવકાસિી બાબતમાાં બાંિેમાાં ઘણી 
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સમાિતા જોવા મળે છે. વેિાાંતમાાં ચેતિા કે 
જીવિે પરમાત્માન ાં સ્વરૂપ માિવામાાં આવ્ય ાં 
છે— 

एको देिः सिलभूतेषु गूढः सिलव्य पी 
सिलभूत न्तर त्म । 

कम लध्यक्षः सिलभूत चिि सः स क्षी चेत  केिर्ो 
ननगुलिश्च॥ 

                                                           — 

श्िेत श्ितरोपननषत ्६-११ 

 અથાશત—્ બિા પ્રાણીઓમાાં રિલેો એક િેવ છે, 

તે સવશવ્યાપક છે, સવશ ભતૂોિો અંતર આત્મા છે.  
કમોિો અનિટઠાતા છે.  સવશ પ્રાણીઓમાાં વસલેો, 
સવશિો સાક્ષી, બિાિે ચેતિ આપિારો, શ િ અિે 
નિગ શણ છે.  ‘િેકાતશ’િા જણાવ્યા પ્રમાણે શરીર 
અિે ચેતિા વચ્ચે ખબૂ મોટ ાં અંતર છે, શરીર 
નવભાજીત છે, જ્યારે ચેતિા િાંમેશા અનવભાજજત 
છે. ચેતિાિી આ નવશેષતા વૈજ્ઞાનિકો માટે 
સાંશોિિિો નવષય છે.એવ ાં માિવામાાં આવે છે કે 
આપણી મસ્સ્તટકિી કોનશકાઓમાાં  લભન્ન-લભન્ન 
સાંિેશાઓિી આપ-લ ેથાય છે. વજૈ્ઞાનિકોિા માટે 
િવાઈિો નવષય એ છે કે નવલભન્ન કોનશકાઓમાાં 
નવભાજજત વ્યવસ્થા કેવી રીતે એકતા દ્વારા 
આપણા સમગ્ર અસ્સ્તત્વિી અન ભનૂત કરાવે છે.  
અિીં ચોક્કસપણ ેએ શસ્ક્ત તરફ ઈશારો થાય 
છે કે જે આ વ્યવસ્થાિી પ્રેરક અિે નિયામક છે.  
ઉપનિષિોમાાં જણાવ્યા પ્રમાણે ચેતિા યા 
પરમસિાિા પાાંચકોશ (આવરણ)  અિ ે સોળ 
કલઓ  બતાવવામાાં આવી છે. પરમસિા કે 
ચેતિા પાાંચકોશથી આચ્છાદિત છે, જેમ 
િાલળયેરન ાં ફળ છોતરાાં, કઠણકોચલ ાં અિે 
કોપરાથી સ્વાદિટટ જળ અિે બીજ રક્ષાયલેાાં 

િોય છે. તેમ ચતેિા કે જીવ અન્નમય, પ્રાણમય, 

મિોમય, નવજ્ઞાિમય અિે આિાંિમય પાાંચકોશ 
(આવરણો) વાળો છે.  તેવી જ રીતે આ 

પરમપ ર ષ કે ચેતિા ‘षोडि कर् ः’ અથાશત—્ 

સોળ કળાિો અથશ નવભાગો અથવા ઘટકો થાય 
છે. આ સોળ કળાઓ કે ઘટકો આ પ્રમાણ ે છે. 
પિલે ાં ઘટક પ્રાણ છે. આત્માિો એ પ્રથમ 
પ્રકટીકરણ છે.  ત્યાર બાિ પાંચમિાભતૂો અિ ે
એિા પછીિો આનવટકાર શ્રિા છે, ત્યાર પછી 
પાાંચ જ્ઞાિેન્દ્રિયો જેમાાં મિ, પૌર ષ,  તપ, વેિ, 

યજ્ઞો, લોકો અિે એિાાં િામો પ્રકટ થાય છે. 
જ્યારે આત્મજ્ઞાિ થાય છે ત્યારે બિી વસ્ત  ઓ 
પોતાિા મળૂ કારણમાાં સમાઈ જાય છે. 
પ્રશ્નોપનિષિમાાં જણાવ્યા પ્રમાણે— 

स प्र िमसजृत प्र ि च्छ्र द् ां खांि युज्योनतर प: 
पचृििीन्न्ि्रयां मनः। 

अन्नमन्न व्दीयँ तपो मन्् ः कमल र्ोक  र्ोकेषु 
च न म च ॥ 

                                                                                     

—प्रश्नोपननषि् ६।४ 

અથાશત—્ એ પ ર ષોએ (સગ ણ બ્રહ્મે) 
દિરણ્યગભશન ાં (પ્રાણાત્માન ાં)  સર્જિ કયાશ પછી એ 
દિરણ્યગભશમાાંથી શ્રિા પ્રગટ થઈ અિ ે એ 
શ્રિામાાંથી આકાશ ઉિભવ્ય ાં, આકાશમાાંથી વાય , 
વાય માાંથી અસ્નિ, અસ્નિમાાંથી જળ, જળમાાંથી 
પથૃ્વી અિે પથૃ્વીમાાંથી ઇન્દ્રિય અવયવો પ્રગટ 
થયાાં, ત્યાર પછી એણે મિિે પ્રગટ કય ું પછી 
અન્નમાાંથી વીયશ, તપ, વેિો, યજ્ઞો, સ્વગશ વગેરે 
લોકો અિે ત્યાર પછી એ લોકોિી જ િી-જ િી 
કક્ષાઓ પ્રમાણેિાાં ઓળખાણ સચૂક િામો પ્રકટ 
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કયાશ.  આ સોળ ઘટકોિે સોળ કળાઓ તરીકે 
ઉપનિષિો ઓળખાવે છે.  

૧. અન્નમય કોશ:-  

  ઉિલભજ—જમીિિે ભેિીિે બિાર 
આવિાર વિસ્પનતઓમાાં ઉપનિષિોિા જણાવ્યા 
પ્રમાણે અન્નમયકોષિી સાથ ેએક કલાિો નવકાસ 
થાય છે.  

अस्यैष  समन््टः स्िूर्िरररम ्अन्नविक रत्ि त ्
अन्नमयकोिः । 

स्िूर्भोग यतनत्ि च्छ्च स्िूर्िरररम ्ज ग्रददनत 
च व्यपददश्यते ॥ 

                                                                  —

सद नांदप्रणित िेद ांतस र – १०८ 

 

 અથાશત—્ આ (વૈશ્વાિર કે નવરાટ)િા 
આ સ્થલૂ શરીરરૂપ સમન્દ્ટટિે (નવશ્વિે) ત ે 
અન્નિો નવકાર િોવાિે લીિ ે (અિે કોષિી જેમ 
આત્માિે ઢાાંકત  ાં િોવાિે લીિે)   "અન્નમયકોશ" 
તથા  સ્થળૂ  ભાગોિો આિાર િોવાિે લીિે તેિ ે 
'સ્થલૂશરીર' તથા જાગ્રત કિવેાય છે. 
અન્નમયકોશ પથૃ્વી, જળ, વાય , તેજ તથા 
આકાશ પાંચમિાભતૂો થી બિેલો  િોય છે, માત્ર 
એક કલા (ઘટક)િો નવકાસ થવાિા કારણે એમાાં 
પાાંચ જ્ઞાિેન્દ્રિયો િોય છે.  પરાંત   તમોગ ણથી 
ઘેરાયેલો િોવાિા કારણે તેમાાં નવશેષ જાગનૃત 
જોવા મળતી િથી. આધ નિક નવજ્ઞાિ પણ 
વિસ્પનતઓમાાં જ્ઞાિેન્દ્રિયો િોવાિી વાત 
સ્વીકારે છે.  લજામણી, સરૂજમ ખી અિે 
માાંસાિારી વિસ્પનતઓમાાં તો જ્ઞાિેન્દ્રિયોન ાં 
નવકનસત સ્વરૂપ વિારે સ્પટટરૂપે જોવા મળે છે. 

સ્થલૂ શરીરોિી સમન્દ્ટટ  એજ 'અન્નમયકોશ' 

કિવેાય છે. કારણ કે તેમાાં માતા-નપતા દ્વારા 
ખાઈિે પચવેલા અન્નથી ઉત્પન્ન થાય છે. તેમજ 
પોષણ મેળવે છે. તે સ્થલૂ ભાગોિો આિાર 
િોવાથી ‘સ્થલૂ શરીર’ કિવેાય છે. જેમ  જાગ્રત 
અવસ્થામાાં પ્રાણી સ્થલૂ નવષયોિો અન ભવ કરે 
છે તેમ અિીં જીવ કરે છે, માટે ત ેજાગ્રત છે, 

શાંકરાચાયશ ઇન્દ્રિયો દ્વારા નવષયોિી પ્રાપ્પ્ત અિ ે
જાગ્રત અવસ્થા કિી છે. 

૨. પ્રાણમય કોશ :-   

  પાાંચ કમેન્દ્રિયો તથા પાાંચ વાય ઓિા 
નમલિથી પ્રાણમયકોષ બિ ે છે. પ્રાણમયકોશિ ે
દક્રયાશસ્ક્ત ય ક્ત માિવામાાં આવે છે. સ્વેિજ-
પરસેવા, ગાંિકી વગેરેમાાંથી ઉત્પન્ન થિારા જૂ, 

મચ્છર, માાંકડ આદિ યોનિઓમાાં અન્નમયકોશિી 
સાથે પ્રાણમયકોશ અિ ેઉદિજ  યોિીથી અલગ 
એકિા બિલ ે બ ે કલાઓિો  નવકાસ થાય છે. 
અધ્યાત્મ નવજ્ઞાિમાાં સ્વેિજ યોનિમાાં એકકોષીય 
જીવોિી  સાથે બહ કોષીય જીવોિે પણ મ કવામાાં 
આવ્યા છે. બીજા અથશમાાં કિી શકાય કે  જેમન ાં 
પ્રજિિ પોતાિા નવભાજિથી થાય છે, તઓે 
ઠાંડી-ગરમી વગેરે સ્વશત્ર ઓિો જે રીતે સામિો 
કરે છે. તિેાથી સ્પટટ થાય છે કે તેમિી 
અંિરિા િાલભકીય પિાથોમાાં જ્ઞાિેન્દ્રિયોિો 
નવકાસ વિારે થાય છે. વેિોિા નવવેચિથી 
સ્પટટ કિી શકાય કે ઋનષઓિા મતાન સાર 
સ્વેિજ યોિીિો અથશ માત્ર એક કોનશય સજીવો 
જ િથી, પરાંત   એવા સકૂ્ષ્મ પરજીવીઓ  છે, જે 
પોતાન ાં ભોજિ બીજા પ્રાણીઓિા શરીર માાંથી 
મેળવે છે. આ શ્રેણીિા જીવોિી કમેન્દ્રિયો 
ઉપરાાંત તાંનત્રકાઓિાાં ગ ચ્છકોિો પણ  નવકાસ 
થયેલો િોય છે. જે કમેન્દ્રિયોિા આિેશાન સાર 
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ભોજિ તથા ગનત જેવા જટીલ કાયોિે નિયાંનત્રત 
કરે છે. 

૩. મિોમય કોશ:-  

  ઉપનિષિોમાાં જણાવ્યા પ્રમાણ ે
જ્ઞાિેન્દ્રિયો તથા મિ મળીિે મિોમય કોશ બિ ે
છે, આ કોષ ઇચ્છાશસ્ક્ત વાળો િોય છે, પ્રાણમય 
કોષ તથા મિોમય કોષિા નમલિથી સકૂ્ષ્મ 
શરીર બિે છે. અંડજ યોનિમાાં અન્નમયકોષ તથા 
પ્રાણમયકોષો, મિોમયકોષ તથા  ત્રણ 
કળાઓિો  નવકાસ થયેલો િોય છે.  
મિોમિકોષ  ઋનવેિ, યજ વેિ, સામવેિ, 

અથવશવેિ તથા આિેશિો બિલેો િોય છે.  
મિોમયકોશમાાં મિ, ભાવ-સાંવેિિાઓિો 
સમાવેશ થાય છે. અિીં પ્રેમ, ધણૃા, લાલચ, 

દિિંસા, મૈથ િ વગેરે મિત્વિા ભાવો િોય છે. 
આધ નિક શરીર નવજ્ઞાિિી િન્દ્ટટએ પક્ષીઓ, 

શરીસપૃ જીવો અિે માછલીઓમાાં મગજિો ઘણો 
નવકાસ થયેલો િોય છે. પોત પોતાિી પદરસ્સ્થનત 
અન સાર વતશિ કરવા માટે તેમિામાાં 
સેરીબેલમ, સેરીબ્રહ્મ અિ ેબ્રઈેિસ્િેમિો  નવકાસ 
થઈ ચકૂ્યો િોય છે.  આ યોનિઓમાાં  ચેતિાિો 
નવકાસ તેમિા મિોભાવોિે પ્રગટ કરવાિી 
ક્ષમતા પ્રિાિ કરે છે. 

૪. નવજ્ઞાિમય કોશ:-     

  જ્ઞાિેન્દ્રિયો અિે બ દ્ધિ મળીિે 
નવજ્ઞાિમયકોશ બિ ે છે. આ કોશ જ્ઞાિ અિ ે 
શસ્ક્તવાળો  િોય છે.  બ દ્ધિ અિે મિથી ઉપદિત 
ચૈતરય " હ ાં કતાશ છાં, હ ાં ભોક્તા છાં, િ ેદ ુઃખી છાં, હ ાં 
સ ખી છાં." એમ અલભમાિ િારણ કરે છે.  
પ્રાણમય, મિોમય અિે નવજ્ઞાિમય કોશોિા 
સમ િાયોિે ‘લલિંગ શરીર’ કિવેાય છે.  જરાય જ 

યોનિ એટલે કે સસ્તિ પ્રાણીઓ ચેતિાિી 
િન્દ્ટટએ સૌથી નવકનસત િોય છે. એમાાં પણ બ ે
વગો જોવા મળે છે.  પ્રથમ વગશમાાં એવાાં 
સસ્તિ પ્રાણીઓ જેમિામાાં અન્નમય કોશ, 

પ્રાણમય કોશ તથા મિોમય કોષિો અિ ે
નવજ્ઞાિમય કોશિી સાથ ેચાર કલાઓિો નવકાસ 
થયેલો િોય છે. શ્રિા, સત્ય, યોગ અિે મિ: એ 
નવજ્ઞાિમય કોશિા અવ્યવો છે.  તેમિો સાંબાંિ 
સકૂ્ષ્મ કે લલિંગશરીરિી  સાથે છે.  નવજ્ઞાિમય 
કોષવાળા જવોમાાં સ્મનૃતિી સાથે નવવેક શસ્ક્તિો 
નવકાસ થયેલો િોય છે. વ્િલે, ડોન્દ્લ્ફિ, 

લચમ્પારજી, ઉરાાંગ-ઉટાાંગ વાિર જેવા 
પ્રાણીઓમાાં બ દ્ધિિો નવકાસ થયેલો િોય છે. 
િાથીિી યાિશસ્ક્ત તથા સમજશસ્ક્ત ખબૂ જ 
સારી િોય છે. સસ્તિ પ્રાણીઓિા માથાાં 
આકારમાાં મોટા તથા જદટલ િોય છે, તેન ાં 
સેરીબ્રમ મોટા અિ ે કેટલાક વલયોવાળા 
કોટશકસથી  ઢાંકાયેલ ાં િોય છે. મધ્ય મગજ યાિી 
સેરીબેલમએ વિારાિા સેરટરન ાં કામ કરે છે. 
અભ્યાસ દ્વારા એિામાાં બ દ્ધિિો નવકાસ થઈ શકે 
છે, જેમકે િાથી, વાઘ, નસિંિ કે વાિરિે તાલીમ 
આપીિે તેિે સકશસ વગેરેમાાં પ્રિનશિત કરી શકાય 
છે.  

૫. આિાંદમય કોશ:-  

  વેિાાંતમાાં જણાવ્યા પ્રમાણે સમન્દ્ટટ 
અજ્ઞાિિે 'કારણ શરીર' કિ ે છે. કારણ કે ત ે
સમગ્ર સનૃ્દ્ટટન ાં કારણ છે. તેિે જ આિાંિમય કોશ 
કિ ેછે.  કારણ કે ત ેઆિાંિમય ચૈતરયિો કોષ- 
ઢાાંકિાર બિે છે. તેિે સ ષ પ્પ્ત  પણ કિવેાય છે, 

કેમ કે સનૃ્દ્ટટ પ્રલયકાળમાાં તેમાાં લીિ થઈ જાય 
છે તેથી તેિ ે ' સ્થલૂ સકૂ્ષ્મ પ્રપાંચ લય સ્થાિ' 

પણ કિ ે છે. આ સમન્દ્ટટ  અજ્ઞાિથી ઉપદિત 
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ચૈતરયિે ઈશ્વર કિવેાય છે. સવશસત્વ, 

સવશનિયરતતૃ્વ, સવેશ્વરત્વ વગેરે ગ ણોથી ય ક્ત 
આ ઈશ્વર જ છે. તે જગતન ાં કારણ છે. સમન્દ્ટટ 
અજ્ઞાિ ઉત્કૃટટ ઈશ્વરિી ઉપાનિ િોવાથી તેિે 
સત્વગ ણ પ્રિાિ માિવામાાં આવે છે. વ્યન્દ્ટટ  
અજ્ઞાિથી ઉપદિત ચૈતરયિે 'પ્રાજ્ઞ' કિ ે છે, તેિ ે
જ ઈશ્વરિી જેમ આિાંિમય કોષ, કારણશરીર, 

સ ષ પ્પ્ત તથા સ્થલૂસકૂ્ષ્મપ્રપાંચ લયસ્થાિ કિ ેછે. 
પ્રાજ્ઞમાાં અલ્પસત્વ, અિીશ્વરત્વ વગેરે ગ ણો િોય 
છે, ત્યારબાિ તમોગ ણ પ્રિાિ નવક્ષેપ શસ્ક્તથી 
ય ક્ત અજ્ઞાિથી ઉપદિત  ચતૈરયથી તરમાત્રાઓ 
ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાાંથી જ પાંચમિાભતૂોિી 
ઉત્પનિ થાય છે. આ સકૂ્ષ્મ તરમાત્ત્રાઓમાાંથી બ ે
પ્રકારિી સનૃ્દ્ટટ ઉત્પન્ન થાય છે. (૧) સકૂ્ષ્મ કે 
લલિંગશરીર  અિે (૨)  સ્થલૂભતૂ શરીર. લલિંગ 
શરીરમાાં પાાંચ જ્ઞાિેન્દ્રિયો, બ દ્ધિ, પાાંચ કમેન્દ્રિયો, 
તથા પાાંચવાય  ઉત્પન્ન થાય છે. અિીં 
આકાશમાાંથી કાિ, વાય થી ત્વચા, અસ્નિથી 
આંખ, પાણીથી જીભ તથા પથૃ્વીથી િાકિી 
ઉત્પનિ થાય છે. બ દ્ધિ અંતુઃકરણિી નિશ્ચયાજત્મકા 
વનૃિ છે, તથા મિ અંતુઃકરણિી 
સાંકલ્પનવકલ્પાત્મક વનૃિ છે. લચિિો  સમાવેલ 
બ દ્ધિમાાં અિે અિાંકારિો સમાવેશ મિમાાં થાય 
છે. જ્ઞાિેન્દ્રિયો, બ દ્ધિ તથા મિ પ્રકાશત્મક છે. તે 
બીજી વસ્ત  ઓિે પ્રકાનશત કરે છે. જ્ઞાિેન્દ્રિયો 
અિે બ દ્ધિ મળીિે નવજ્ઞાિમય કોશ બિ ે છે. 
જ્ઞાિેન્દ્રિયો અિે મિ મળીિે મિોમય કોશ બિ ે
છે. પાાંચ કમેન્દ્રિયો તથા વાય ઓ  મળીિે 
પ્રાણમયકોષ બિે છે. આ ત્રણેય કોશોિા 
સમ િાયથી લલિંગશરીર બિે છે. લલિંગશરીરિી 
સમન્દ્ટટથી ઢાંકાયેલા ચતૈરયિે 'સતૂ્રાત્મા' 
દિરણ્યગભશ કે પ્રાણ કિ ે છે. અિે લલિંગશરીરિી 

વ્યન્દ્ટટથી ઉપદિત ચૈતરયિે 'તૈજસ' કિ ે છે. 
જાગ્રત અવસ્થાિી વાસિાઓ અિે સકૂ્ષ્મ સાંસ્કાર 
અિે ‘તૈજસમાાં’ રિછેે. આથી આ બાંિે સ્સ્થનતિ ે
‘સ્વપ્િ’ કિ ે છે. પ્રલયકાળે સ્થલૂશરીર  તેમાાં 
નવલીિ થઈ જાય છે. તેથી તેિે 'સ્થલૂ- શરીર 
લયસ્થાિ’  પણ કિ ેછે. સતૂ્રાત્મા અિે  તૈજસ એ 
સ્વપ્િાવસ્થામાાં  મિોવનૃિઓ દ્વારા સકૂ્ષ્મ 
નવષયોિો અન ભવ કરે છે.                  

સ્થલૂ ભતૂોિી ઉત્પનિ બાિ તે સ્થલૂ 
ભતૂોમાાં તેિા ગ ણો ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ કે 
આકાશમાાં શબ્િ, વાય માાં શબ્િ તથા સ્પશશ, 
અસ્નિમાાં શબ્િ, શબ્િ તથા  રૂપ તેમજ જળમાાં 
શબ્િ, સ્પશશ, રૂપ, અિે રસ અિે પથૃ્વીમાાં શબ્િ, 

સ્પશશ, રૂપ, રસ અિે ગાંિ ઉત્પિ થાય છે. આ 
સ્થલૂ ભતૂોથી સાત ઉપરિા લોક (ભ:ૂ, ભ વ, સ્વ:, 
મિ:, જિ:, તપ, અિે સત્ય) સાત િીચેિાાં લોક 
(અતલ, નવતલ, સ તલ, રસાતલ, તલાતલ, 

મિાતલ અિે પાતાલ) જરમે છે. આ ચૌિ લોક, 

લોકાલોક, પવશત, પથૃ્વી અિે સમ િો મળીિે જે 
બિે છે તેિ ે બ્રહ્માાંડ કિ ે છે.  સ્થલૂભતૂોમાાંથી 
સમગ્ર બ્રહ્માાંડ ઉપરાાંત તેમાાં રિતેા જરાય જ, 

અંડજ, ઉિલભજ  તથા સ્વેિજ  એ ચાર પ્રકારિા 
શરીર એટલે કે અન ક્રમે મન ટય, પશ  આિી, 
પક્ષી, સપશ વગેરે, વકૃ્ષો, વલેા, ઘાસ વગેરે તથા 
જૂ-માાંકડ આદિ ઉત્પિ થાય છે. સ્થલૂ શરીરિી 
મસન્દ્ટટથી  ઉપદિત ચૈતરયિે 'વૈશ્વાિર' કે 
'નવરાટ' કિ ે છે. તથા સ્થલૂ શરીરિી વ્યન્દ્ટટથી 
ઉપદિત ચૈતરયિે 'નવશ્વ' કિ ે છે. આ બાંિે સ્થલૂ 
શરીરોિી સમન્દ્ટટ અિ ેવ્યન્દ્ટટ  અન્નિો નવકાર છે 
તેથી તેિે 'અન્નમયકોશ'  પણ કિ ે છે. તે સ્થલૂ 
નવષયોિો અન ભવ કરે છે.  તેથી તેિ ે 'જાગ્રત' 

પણ કિ ેછે. વૈશ્વાિર અિે નવશ્વ બ દ્ધિ, મિ, લચત 
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અિે અિાંકાર દ્વારા સ્થલૂ નવષયોિો અન ભવ 
થાય છે. આ વેિાાંત સાંમત સનૃ્દ્ટટ પ્રદક્રયા છે.   

 

  જરાય જ યોનિિા  બીજા વગશમાાં 
મન ટયિો સમાવેશ થાય છે. તેિામાાં પાાંચ 
કલાઓિી સાથ-ેસાથ ે અન્નમય, પ્રાણમય, 

મિોમય, નવજ્ઞાિમય કોષિી સાથે-સાથ ે
આિાંિમય કોષ પણ િોય છે. આિાંિમય કોષિો 
નવકાસ નપ્રય પ્રમોિ, આિાંિ અિે બ્રહ્મથી થાય 
છે, તેિો સાંબાંિ કારણ શરીર સાથે િોય છે. 
પાંચકોષો િોવાથી માણસોમાાં કમોિી સ્વતાંત્રતા 
િોય છે.  આધ નિક નવજ્ઞાિ પણ સ્સ્વકારે છે કે 
અરય પ્રાણીઓિી સરખામણીમાાં માણસન ાં મગજ 
સૌથી વિારે નવકનસત છે, પરાંત   તે મસ્તકિા 
એક મોટા ભાગિો ઉપયોગ કરી શકતો િથી.  
વૈજ્ઞાનિકોિા મતાન સાર માણસ પોતાિા 
મગજિા માત્ર સાત ટકા ભાગિો ઉપયોગ કરી 
શકે છે. સામારય સ્સ્થનતમાાં મસ્તકિા જે ભાગિો 
ઉપયોગ કરવામાાં આવતો િથી અિે તમેાાં 
વ્યસ્ક્તિી પણૂશતાિી અિાંત સાંભાવિા રિ ે છે. 
એજ આિાંિમય કોશ છે. ભૌનતક નવજ્ઞાિ 
માણસિા નવજ્ઞાિમય કોષ સ િી પિોંચી શક્ ાં 
છે, તે સ્મનૃત અિે તકશ શસ્ક્ત વિારવાિા 
રસાયણો શોિવામાાં પડ્ ાં છે, પરાંત   
સ ષ પ્તાવસ્થામાાં પડી રિલેા આિાંિમય કોષિે 
જાગતૃ કરવા તરફ એન ાં ધ્યાિ ગય ાં િથી, આથી 
જ કિી શકાય કે એિા માટે તેિી પાસે કોઇ 
ઉપાય િથી.  ઋનષઓિા અધ્યાત્મજ્ઞાિ મ જબ 
ચાર  પ ર ષાથોથી તથા નિયનમત જપ, તપ અિ ે
યોગસાિિાથી આિાંિમય કોષિે જાગતૃ કરી 
શકાય છે. માિવજીવિ છ થી આઠ ક્લાઓ  
સ િી જીવિ નવકાસ સાિી શકે છે. જે  લોકોિો 

નવકાસ પાાંચ થી આઠ કલાિી વચ્ચે િોય છે 
તેમિામાાં નવનશટટ નવભનૂતઓ િોય છે. 

(બ) ઉપસાંહાર:- 

વૈદિક સાદિત્ય, િશશિશાસ્ત્રો તથા નવનવિ 
પ રાણોમાાં સનૃ્દ્ટટ પ્રદક્રયા તથા જીવ સનૃ્દ્ટટ કે 
ચેતિાિા સ્વરૂપ અંગે લભન્ન-લભન્ન  મતમતાાંતરો 
જોવા મળે છે. પરાંત   સાાંખ્યિા ચોવીસ તત્વો 
જેિે પ્રકૃનત કિવેામાાં આવે છે.  તે નવશે 
નવનવિતામાાં પણ એકતા છે. પ્રાચીિ ઋનષઓએ 
લચિંતિ દ્વારા ચૈતરય કે જીવાત્માિા રિસ્યોિે 
પ્રગટ કરવાિો સ ભગ પ્રયત્િ કયો છે. આધ નિક 
નવજ્ઞાિ પણ જીવાત્મા અિે પરમાત્માિા 
રિસ્યોિે સ્વીકારીિે પોતાિા સાંશોિિિો નવષય 
બિાવ્યો છે. લૌદકક રૂપમાાં એક થી આઠ કલાઓ 
(ઘટકો)  સ િી ચેતિાિો નવકાસ થાય છે.  િવ 
થી સોળ કળાઓ સ િી જેમિો નવકાસ થયેલો 
િોય તેમિે અવતારી શ્રેણીમાાં ગણવામાાં આવ ે
છે. શાસ્ત્રોમાાં િસથી માાંડીિે ચોવીસ અવતારોિો 
ઉલ્લખે છે. િશાવતારમાાં શ્રીકૃટણિે  સોળ 
કળાથી ય ક્ત પ ર ષોિમ માિવામાાં  આવ્યા છે. 
તે્રતામાાં પરશ રામ અિે રામ, દ્વાપરમાાં વ્યાસ 
અિે કલલય ગમાાં બ િ તથા કન્દ્લ્ક અવતારિો 
સ્વીકાર કરવામાાં આવ ે છે. આ જીવિ કે 
ચૈતરયિા  તથ્યોિે સ્પટટ કરવાિો િતે   જીવોિી 
ચેતિા સાંબાંિી  વૈદિક જ્ઞાિ છે તેિ ેપ્રકટ કરી 
તેિે વૈજ્ઞાનિકતાિ ે  અલભવ્યક્ત કરવાિો છે. 
માણસે પોતાિા નવકાસ માટે સતત પ્રયત્િશીલ 
રિવે ાં જોઈએ. તપ તથા યોગિો અભ્યાસ 
મન ટયિે નવભનૂતવાિ તથા પ્રનતભાવાિ બિાવી 
શકે છે. ચેતિાિા  નવકાસ થકી માણસમાાંથી 
િેવત્વન ાં નિમાશણ કરી શકાય છે. પ્રાચીિકાળમાાં 
ઋનષઓએ તપ અિે સાિિાિા માગશથી 
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િાશશનિક તથ્યોિે પ્રકાનશત કરી માિવસનૃ્દ્ટટિે 
આત્મજ્ઞાિ કે તત્વિશશિિો પથ પ્રિનશિત કયો 
છે.  
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