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1. �વત�ંતા અન ેલાઇસ�સ 
 
લોકો �ાચીન અને બબ�ર રા�યમાથંી એક સ�ંકાર� અન ે��ુ�શાળ� સમાજ બ�યા છે. �ખુ-�િુવધાઓ અને 
સગવડતાઓ લગભગ �વગ�ય છે અને માણસ તમેા ંઓછામા ંઓછો સયંમ રા�યા કર� છે. િવષયાસ�ત આનદંમા ં
અિનયિં�ત અન ેઅિતશય ભોગિવલાસ �ય��તના �ય��ત�વના િવ�પે�ુ ંકારણ બન ેછે અન ે�ુ: ખ અને �ુeryખ 
તરફ દોર� �ય છે. 
 
�વત�ંતા આવ�યકપણે ��ુ�શાળ� આ�મ-સયંમ અન ેિશ�ત પર બાધંવામા ંઆવ ેછે. શા�ો�ત �થંો વ� ુ
સાર� ર�તે �વવાની અન ે�વ-િવકાસની સ�ંણૂ� તકનીક�ુ ંસ�ંણૂ� િવ�્ .◌ાન �દાન કર� છે. 
 
 
2. યો�ય સપંક�ની કળા 
 
સામા�ય ફ�રયાદ એ છે ક�, િવ� �ુ�ટ અને અ�ણૂ�તા, િવ�પેો અન ેિનરાશાથી ભર��ુ ંછે, અન ેકોઈ �ય��ત 
આ�ય�ચ�કત રહ� છે ક� શાિંત અને શાિંત તેમની વ�ચ ેક�વી ર�ત ેમળ� શક�. ધાિમ�ક પાઠય��ુતકો �વનિનવા�હના 
અ�કુ િનયમો �ચૂવ ેછે � આપણી આસપાસની of����સની �ુિનયા સાથ ેસપંક�ની ર�તોન ેિનધા��રત કર� છે, 
�થી આપ�ુ ંવ� ુ�મુળેભ�ુ� અ��ત�વ રહ�. 
 
�યાર� આપણે શા� �ારા �ચૂ�યા �જુબ, િવ� સાથ ે"સાચો સપંક�  �થાિપત કરવાની કળા" સમ�એ છ�એ, �યાર� 
આપણે આપણી �ય��તલ�ી �ય��ત�વને િશ�તબ� અન ે�ધુાર� શક�એ છ�એ. િવ�ની �ુ�ટતાઓ, તેથી મોટ� 
સમ�યાઓ અને અવરોધો નથી, પરં� ુતેની સામ ેપડકારોનો સામનો કરવામા ંમાણસની �ુશળતાનો અભાવ એ 
વા�તિવક સમ�યા છે. 
 
 
3. માણસની હ��રટ�જ 
 
�વત�ંતા એ ��ુુષ�વનો �બૂ જ સાર છે. જો ક� િવ�ની ભાવનાઓ આપણન ેઆનદંની ખોટ� ઝગમગાટ આપે છે. 
માસંના આ ક callલનો �િતકાર કરવો, આપણી ઇ���યોનો સવા�િધક વપરાશ કરતો આ�મણ એ માણસનો 
લહાવો અન ેમ�હમા છે. માણસ �વભાવથી આવ�યક�પ ે�દ�ય છે, પરં� ુ�વનના પડકારોનો સામનો કરતી 
વખતે, આપણે કઈ �દશામા ંફ�રવ�ુ ંજોઈએ ત ે�ણતા નથી. 
 

શા�ો, સાચા હોકાય�ંની �મ, હમેંશા ંયો�ય �દશા �ચૂવ ેછે. સફળતા�ુ ંરહ�ય એમા ંરહ��ુ ંછે) ભદેભાવ અને 
�કુાદાની ફ�ક�ટ� (��ુ�) નો ઉપયોગ કરવો અન ેલાગણીઓના વધતા ભરતીથી ગભરા�ુ ંનહ�. અને બી) પોતાના 
�વનને ઉ�ચ આદશ�મા ંસમિપ�ત કર�ુ.ં 
 
 
Iving. �વનનો આનદં 
 
આપણી આ � firm મા�યતા એ છે ક� આપણે આપણી ઇ���યો �ારા � આનદં અ�ભુવીએ છ�એ ત ેિવ�ની 
વ��ઓુમા ંરહ� છે. જો આનદં ઇ���ય-objects����સમા ં�તગ�ત હોય, તો પછ� ��યકે ���ટ તનેા સપંક�મા ં
આવતા બધાન ેસમાન આનદં આપવો જોઈએ. �વાભાિવક છે ક�, આ સ�યથી �ૂર છે. દાખલા તર�ક�, િસગાર�ટ 
એકને આનદં અને સતંોષથી ભર� છે, �યાર� તે ચીડથી બીજો પાગલ કર� છે. 
 
એક સાવચેતીભયા� િવ�લષેણ પર આપણે શોધી કા .◌ીએ છ�એ ક� માણસની �શુી એ સ�ંણૂ�પણે �ય��તલ�ી 
ઘટના છે, કારણ ક� તનેા મનની ��થિત અને તનેા �ારા અ�ભુવાયલેા આનદં અથવા �ુ: ખ વ�ચનેો એક �પ�ટ 
અને �પ�ટ સબંધં લાગે છે. �યાર� મન ઉ�ક�રાય છે, �ુ sorrowખનો અ�ભુવ થાય છે અન ે�યાર� ત ેશાતં હોય છે 
�યાર� આનદં થાય છે. �ખુ, તેથી, કોઈના મનની શાિંતથી માપવામા ંઆવ ેછે. 
 
 
 

The. ડ�અુલ પાથ 
 
�વનમા ંબ ેઅલગ અને અલગ પથ છે, એટલ ેક�, �ખુદ (િ�યાસ) નો માગ� અન ેસારા (�યેસ) નો માગ�. માણસ 
તેના �વનની ��યેક �ણે આમાનંા કોઈ એક માગ� પર લઈ જવાની પસદંગીનો સામનો કર� છે. 
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�ખુદ માગ� � માણસના આ�મસતંોષને �રૂો કર� છે ત ેતા�કા�લક �ખુ આપ ેછે, પરં� ુઆખર� િનરાશા અને �ુ: 
ખ લાવ ેછે. 
 
સારાના માગ�ને શ�આતમા ંિધ�ારવામા ંઆવ ેછે પરં�,ુ પછ�થી ત ેવ� ુ�શુી અન ેપ�ર�ણૂ�તાની ભાવના તરફ 
દોર� �ય છે. 
 
 
6. અ��ત�વનીસપં 
 
�વનનીએ સતત અ�ભુવોની �ણેી તર�ક� �યા�યાિયત કરવામા ંઆવ ેછે. અ�ભુવોના મા�ટરના િવ�લષેણમા ં
�ણવા મ��ુ ંછે ક� દર�ક અ�ભુવ �ણ પ�રબળો રચ ેછે - અ�ભુવી (િવષય), અ�ભુવી (object���ટ) અને 
અ�ભુવી ���યા. 
 
વ� ુિવ�લેષણ પર તઓેએ જો�ુ ંક� અ�ભુવી ચાર �ુદા �ુદા �ય��ત�વથી બનલેો છે - શાર��રક, 
ભાવના�મક, બૌ��ક અને આ�યા��મક. 
 
ચાર એકમમાથંી ��યકેની અલગ અલગ રચના કરવામા ંઆવ ેછે અન ેતનેા પોતાના ��ૂયો અને માગંણીઓ 
છે. ધાિમ�ક �થંો આ બધા ચાર �ય��ત�વને �વ�થ અન ે��ુ�શાળ� �વન માટ� એક�કરણમા ંલાવવા 
માગ�દિશ�કા �રૂ� પાડ� છે. 
 
 
7. �ય��ત�વ�ુ ં�નુવ�સન 
અમારા અ�ભુવો મન અને ��ુ�ની રચના અન ે�ણુવ�ાના તફાવતન ેઆભાર� છે. 
 
મન એ બધી ભાવનાઓ અને ભાવનાઓ�ુ ંક��� છે. ��ુ� એ ભદેભાવકારક ફ�ક�ટ�, સમજદાર અને 
િનણા�યક ફ�ક�ટ� છે. 
 
ધમ� માણસના વા�તિવક �વભાવની �દર એક અર�સો ધરાવ ેછે અન ેતને ે'તનેી ભાવનાઓન ેિશખવા માટ�ના 
માગ�' અન ે'તેના િવચારોને �ધુારણા' �દાન કર� છે, �નાથી ત ેવ� ુગિતશીલ અન ે�શુ�શુાલ �વન �વવા 
માટ� સ�મ બને છે. 
 
 
M. મન અને મન 
 
નદ� એ પાણીનો �વાહ છે તમે મનને 'િવચારોના �વાહ' તર�ક� �યા�યાિયત કરવામાં આ��ું છે. નદ�ના કાઠંા                
તેના �વાહને માગ�દશ�ન આપે છે અને �દશામાન કર� છે અને �યાર� કાઠંો મ�મ હોતી નથી, �યાર� પાણી અમોક                  
ચાલે છે. પણ, �યાર� માણસની ��ુ� મ�મ અને િનધા��રત નથી, �યાર� મન તનેી ઇ�છા �જુબ કાય� કર� છે, અને                   
માણસ તનેા વાતાવરણ અને સજંોગોની અ�પ�ટતા �ારા અહ� અન ે�યા ંફ�ક� દ� છે. 
 
બધા 'િસ��ઓના ��ુુષો' પાછળ 'સફળતા�ું રહ�ય' કોઈ પણ ઉ� ભાવનાઓ અથવા લાગણીઓને ગેરમાગ�             
દોયા� િવના તેમની બધી ��િૃ�ઓમા ંતેમની ��ુ�ન ેલા� ુકરવાની ફ�ક�ટ�મા ંરહ��ુ ંછે. 
 
9. પરફ��શન ધ પાથ ઓફ 
 
�ણુવ�ા અન ેઅમ�ેરકામા ંમન અને ��ુ� રચના અમારા સહજ અન ેજ�મ�ત �િૃ�ઓ અથવા વલણને, � 
'vasanas' કહ�વામા ંઆવ ેછે તેના પર આધાર રાખે છે. 

 
આપણે આપણી 5 ઇ���યો �ારા બા� િવ�માથંી ઉ�જેના �ા�ત કર�એ છ�એ, ત ેઆપણા મન અને ��ુ� �ારા 
���યા કર�એ છ�એ અન ેઅમારા 5 ��યા અવયવો �ારા �િતસાદ આપીએ છ�એ. િવ�ન ેઆપણો �િતસાદ 
આપણા 'વાસણો' પર િનભ�ર છે. 
 
'વાસણો' ની ��ુ�કરણ અને �ધુારણા કરવાથી, મન અન ે��ુ� યો�ય ર�ત ેમળે બેસ ેછે અન ેપ�ર�ણૂ� થાય છે 
અને િવ�મા ંકોઈપણ પડકારનો સામનો કરવા માટ� સ�જ સ�જ છે. 
 
 
10. એ�શન િમક�િનઝમ 
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માનવ ��યા પ�િત, અમારા ઇ�છાઓ, િવચારો અને અમાર� જ�મ�ત વલણને અને �િૃ�ઓ, શ�દ 'vasanas' 
�ારા કહ�વામા ંઆવ ેછે ��યાઓ પેદા પાછળ propelling બળ. 'વાસનાસ' એટલે �ગુધં. ��યેક �ય��ત પાસે તેના 
માટ� વાસણો, િવિશ�ટ અને િવ�ચ� હોય છે અને તે તેની �ય��ત�વને �યા�યાિયત કર� છે. 
 
મ��ુયની િવિશ�ટ પેટન� વાસણોની રચનામાં િવિવધતા અને તફાવતો �ારા સમ�વાયલે છે. �યાર� માણસ તનેા              
વાસણોમાથંી ��ુ�ત મળેવે છે, �યાર� તે માનિસક �દોલનને આગળ વધાર�ને દ�વી પદ �ા�ત કર� છે. માણસમાં                
યો�ય ��યા પસદં કરવામાં આ�મ-�ય�નોની પસદંગી અને ઉપયોગ કરવાની આ �મતા છે અને તથેી તે તનેા                
વાસણોથી �ટકારો મેળવી શક� છે. 
 
 
11. કમ�નો િનયમ 
 
આપણી ��યાઓ -> આપણા �ય��ત�વને વાસણો તર�ક� �ભાિવત કર� છે -> આ વાસણો ઇ�છાઓ અને ��યાઓને 
ઉદય આપ ેછે. આ ��યા વાસણો અન ેવાસણો તરફ દોર� �ય છે � ઇ�છાઓ અન ે��યાઓ તરફ દોર� �ય છે ત ે
કમ�ચ�ની રચના કર� છે. આપણી બધી ��યાઓ કમ� અથવા કારણ અન ેઅસરના કાયદા પછ� પ�રણામો ઉ�પ� 
કર� છે. કમ�ની કાયદો આપણી બધી વત�માન પ�ર��થિતઓ માટ� જવાબદાર છે, � આપણી પાછલી ��યાઓ �ારા 
િનધા��રત છે. 
 
કમ�નો િનયમ એનો અથ� એ નથી ક� આપણી પાસ ેપસદંગી નથી. આપણે આપણી હાલની પ�ર��થિતઓને 
બદલી ન શક�એ, પરં� ુઆપણી પાસ ેપ�ર��થિતઓન ે�િતસાદ આપવા�ુ ંપસદં કરવાની �મતા છે. 
 
�વનમા ં'�' મળે છે તે િનયિત છે અને 'તનેે' ક�વી ર�ત ેમળે છે, ત ે�વય ં�યાસ છે. આપણા �વય ં�ય�નો �ારા 
આપણે ભિવ�યમા ંફ�રફાર કર� શક�એ છ�એ. 
 
 
12. �લે ઓફ માઇ�ડ 
 
'મનને મા�ટર કરો અને તમે જગતને મા�ટર કરો'. આ શા�ત ��ૂયોમા ંસૌથી �ળૂ�તૂ એ �ણ શાખાઓ છે, નામ 
��ચય� (આ�મ-િનય�ંણ); અ�હ�સા (ન¬ન��રુ�) અને સ�યમ (સ�યવાદ), � અ��ુમે આપણી શાર��રક, માનિસક 
અને બૌ��ક �ય��ત�વના િનયમન માટ� �ચૂવવામા ંઆવ ેછે. 
 
 
13. �ળૂ�તૂ િસ�ાતંો 
 
�વનિનવા�હનાઆપણા �ય��ત�વમા ંફ�રબદલ કરવા સલાહ આપ ેછે - ��ચય� (આ�મ-િનય�ંણ), અ�હ�સા 
(ઈ� ન) અન ેસ�યમ (સ�યવાદ). 
 
��ચય� એટલ ેઆપણી બધી ઇ���ય આનદંની બાબતમા ંઆ�મ-િનય�ંણમા ં�વવાનો અથ� એ નથી ક� તેનો 
ઇનકાર કરવો જોઈએ નહ�.  

 
 
બી�ુ ં િશ�ત અ�હ�સા એટલ ે'ઇ� ન કરવી'. �વનમા ંઅ�ય લોકો સાથનેા આપણા સબંધંો ��ય ેઅ�હ�સા માનિસક 
વલણ છે. શાર��રક ર�તે કોઈ સ�ન �ર દ�ખાઈ શક� છે, પરં� ુત�ેુ ં�દય સાર� ર�ત ેથાય છે. 
 
�ી� િશ�ય સ�યમ, બૌ��ક િવમાનમા ં�વન�ુ ં��ૂય. સ�યમ ભોગવ ેછે ક� �ય��તએ પોતાની બૌ��ક મા�યતાઓ 
સાથ ે�ામા�ણકપણે �વ�ુ ંજોઈએ. આપણામાનંા દર�કમા ંઆદશ� છે, પરં� ુફ�ત થોડા જ લોકો તેમનામા ં�વ ેછે. 
 
 
14. સવંા�દતા અન ેપોઝની 
 
�વનની પ�ર��થિતઓ સાથ ે'�મેુળમા ં�વ�ુ'ં એ �વનની��ુ�શાળ� ર�ત છે અન ેિવવકે��ુ� અને સતત 
ઉપયોગથી તમેન ેમળવા માટ� સતત કામ કર� છે. 
 
વ��ઓુ અન ેઘટનાઓ ��યેના અમારા મયા��દત અહકંાર��ુત �ૃ��ટકોણથી rising◌ંચા થઈન ેઅને િવ�ની 
સ�ંણૂ�તા, સમ� માનવ�ત અને સાવ�િ�ક સમ�યાઓની િવશાળતા અન ેસ�ંણૂ�તા ��ય ેસતત ��િૃત લાવવા 
માટ� આપણા મનને િવ��તૃ કર�ને �મેુળ�ુ ં�વન �વી શકાય છે. 
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15. િવ�્ and◌ાન અન ેધમ� 
 
વ�્ૈ .◌ાિનકો સમાજને આશીવા�દ આપવા માટ� ��ૃિતની ��ુત શ��તઓ શોધવા�ુંચા�ુ રાખે છે. �યાર� ધાિમ�ક               
મા�ટસ� તે સ�ય �ું છે તે સમજવાનો �યાસ કર� છે ક� � ��ૃિતના તમામ કાયદાને બધંન કર� છે અથવા બી�                    
શ�દોમાં તેઓ સમજવા અને શોધવાનો �યાસ કર� ર�ા છે, ધારાશા�ી, બધા કાયદાઓ�ું િનય�ંક અને              
િનયમનકાર. 
 
 
16. ધમ� �ુ ંછે 
 
સા�ુ ંધમ� એ �ફલ�ફૂ� અને કમ�કાડં�ુ ંિમ�ણ છે. મા� કમ�કાડં, �ફલ�ફૂ�નો અભાવ એ મા� �ધ��ા છે, �યાર� 
િવિધવાદ� �થાઓ વગરનો એકદમ �ફલ�ફૂ� એ ગાડંપણ સમાન છે. બનં ેપાસા ંહાથમા ંહોવા જ જોઈએ. ત�વ�્ 
.◌ાન ધાિમ�ક િવિધની બા� �થાઓને મજ�તૂ બનાવ ેછે અન ેતમેન ેઅ��ુિૂત માટ� એક હ�� ુઅને લ�ય આપે છે. 
ધાિમ�ક િવિધનો અથ� ફ�ત સમારંભો�ુ ંશાર��રક �દશ�ન જ નથી, પરં� ુત ેઆપણા �ય��ત�વના માનિસક અને 
બૌ��ક �તર� લા� ુપડ�લા �યવહા�રક ધમ�ના તમામ �કારોન ે�વીકાર� છે. 
 
 
17. રા��ની શ��તઓ 
 
�યાર� સ�દુાય / દ�શના સ�યો એક��ૃત �ો�ામ સાથ ેમળ�ન ે�વ ેછે અન ેસમાન લ�યની �ા��ત માટ� ખતં અને 
િન�ઠા સાથ ે�ય�ન કર� છે, �યાર� કોઈ રા��ની રચના અન ેગૌરવ�ણૂ� િસ��ઓ �ુએ છે. 
 
ધાિમ�ક આ�્ .◌ાઓ અને િસ�ધાતંો�ુ ંવફાદાર પાલન કરવાથી �વ�થ સ�દુાયની �થાપના કરનારા લોકોમા ં
અખ�ંડતતાની યો�ય ભાવના િવકસે છે. આવા માણસોના સકં�લત અન ે��ેરત �ય�નોથી જ રા���ુ ંિનમા�ણ 
થઈ શક� છે. 
 
 
18. સ�ં�ૃિત એટલ ે�ુ?ં 
 
�યાર� લોકોનો સ�હૂ કોઈ ચો�સ ભૌગો�લક �ે�માં લાબંા સમય �ધુી �વે છે, �યાર� અ�કુ દાશ�િનક ��ૂયોનોઆદર                 
કરવો તે તેમની સ�ં�ૃિત કહ�વામાં આવે છે. આવી સ�ં�ૃિતની �ણુવ�ા અ�સુર�લા ��ૂયોના �કાર પર આધા�રત છે.                
સ�ં�ૃિતનો તફાવત લોકોના મનોરંજન �વનના ��ૂયો અને �ણુોમા ંરહ�લો છે. 
 

19. માણસ �ુ ંબનાવ ેછે? 
 
મ��ુયમા ંભાવના માટ�ની મહ�મ �મતા હોય છે અન ેતમેની લાગણીઓ સમ� ��ાડંન ે�વીકાર� શક� છે. પણ, 
માણસમા ંબૌ��ક ભદેભાવની ફ�ક�ટ� કોઈ મયા�દા �ણે છે; ત ે��ળૂ િવ�ના ��ેમા ંબા��પ ેભદેભાવ કર� શકશ ે
એટ�ુ ંજ નહ�, �યા ં�ધુી ક� તે પોતાનામા ંઆ�યા��મક �ળૂના અવશષેો �ધુી પહ�ચ ે�યા ં�ધુી તેના �ય��ત�વના 
�ય��તલ�ી �તરોમા ંપણ �યાન આપી શક�. 
 
�ુલ�ભ થોડા ક� �ઓ સાવ�િ�ક �ેમ િવકિસત કર� છે અન ેતમેની ઉ�મ ��ુ�ના માગ�દશ�ન હ�ઠળ ��િૃ�મા ં
સતત �ય�ત રહ� છે તમેને મેન કહ�વામા ંઆવ ેછે અન ેતઓે એકલા માણસની �િત�ઠા, ગૌરવ અને ગૌરવનો 
દાવો કર� શક� છે. 
 
20. માણસમા ંસાર. 
 
માનવ �ય��ત�વનો ��ુય ભાગ ચતેના છે, � '�વન-ક���' છે �ની આસપાસ શર�ર, મન અન ે��ુ�ની બધી 
��િૃ�ઓ ફ�રવાય છે. તે ચ�ની ધર�ની �મ હમંશેા ંપ�રવત�નશીલ અન ે�થાવર રહ� છે, પરં� ુત ેબધા ફ�રફારો 
અને હલનચલન�ુ ંકારણ બને છે. �યાર� માણસ તનેી �દરના આ પ�રવત�નશીલ, �થાવર સભાન િસ�ાતંની 
ઓળખ કરવામા ંસફળ થાય છે, �યાર� ત ેહવ ેધારણાઓ, ભાવનાઓ અન ેિવચારોની બદલાતી ઘટનાનો ભોગ 
બનતો નથી, પરં� ુત ેબધાના સવ��ચ ભગવાન બની �ય છે. આવા માણસની બૌ��ક ��િૃ�ઓ, ભાવના�મક 
જોડાણો અન ેશા�રર�ક ��ૃણા �ુદરતી ર�ત ે�લની પાખંડ�ઓની �મ �કૂાઈ �ય છે અન ેપડ� �ય છે. 
 
 
21. દ�વ�વનો માગ�મનોવ�્ૈ .◌ાિનક હોવાના વ�્ૈ .◌ાિનક 
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માણસમાિંવ�લષેણથી �ણ િવચાર-પ�ર��થિતઓ �હ�ર થાય છે, �ના હ�ઠળ માનવ મન કાય� કર� છે. તઓે 
વદેાતંમા ંકહ�વામા ંઆવ ેછે, સ��વ-��ુ અને ઉમદા તર�ક�; રાજસ - ઉ�કટ અન ેઆ�ોિશત, અન ેતમસ, િન�તેજ 
અને િન���ય ��થિત. આ �ણ �કારના ંિવચારો ત ેસામ�ીની રચના કર� છે �ની સાથ ેમ��ુય�ુ ંમન અને ��ુ� 
બને છે. 
 
ધમ� આપણી ઇ�છાઓ અને િવચારોને િશ�ટ કરવામા ંમદદ કર� છે, �થી આખર� તનેો �ત આવ ેઅને માણસ 
ભગવાન બન.ે 
 
 
22. દ�વ�વ 
 
દ�વીયતાની ��થિત એ માણસનો �બૂ જ �વભાવ અને સાર છે; પરં� ુ તે િવચારોના સમાધાન હ�ઠળ આવર�                
લવેામાંઆવે છે. િવચારોમાં ફ�રફારને �ણ પ�િતઓ �ારા અસર થઈ શક� છે, એટલે ક�, િવચારોની મા�ા ઘટાડ�ન,ે                 
િવચારોની �ણુવ�ામા ં�ધુારો કર�ને અન ેિવચારોન ેઅલગ �દશા આપીન.ે 
 
�યાર� મન ��ુ થાય છે અને �યાર� આવા મન �યાનમા ંસમાઈ �ય છે, �યાર� િવચારોના �િતમ િનશાન મર� 
�ય છે, � �યાનન ેસ�ંણૂ� આનદંની ��થિતમા ંછોડ� દ� છે.  
 
23. વદેાતં�ળૂ�તૂ 
 
પચંનાકોષ િવવકે 
 
પચં  એટલે પાચં  કોષ  (આવરણ) નો અથ� covering◌ાકં�ુ.ં આપણે હાલમા ંશર�ર / મન સાથ ેજોડાયલેા છ�એ. 
અમે  આ કવ�ર��સ સાથ ેપોતાને ઓળખો. આપણી ખોટ� મા�યતાઓન ે�ૂર કરવા માટ�, આપણે પચં કોષોન ે
સમજવાની જ�ર છે. આ કોષો એ આ�મ-આ�માના િનદ�શક છે.  

પચં કોષોની �મ �ક ��ય િવવકે, ત��વ િવવકે, પચં મહા �તૂા િવવકેા છે. આ બધા �� �ધુી પહ�ચવાના છે. 
પચં કોશા િવવકેા �ુલ શર�ર / ��ૂમ / ક�ઝ�અુલ બોડ�ના છે. આ�માન ે�ણવાનો હ�� ુછે. 
 
પાચં કોષો છે: 

1. અ�મય કોષ (�ડ 
2. (મહ�વ�ણૂ� હવા આવરણ) 
3. શથે)મનોમય કોશા (મન / ��ુ� શથે) 
4. �ણમય કોષાિવ�શથે) 
5. nan◌ાનમય કોશ (�્ledge◌ાનઆનદંમય કોષા (આનદં શથે) 

 
અ�મય કોશ (�ડ શથે 
 
) �વ પર પડદો �કૂતો શાર��રક આવરણ છે. આપ�ુ ંશાર��રક શર�ર ખોરાકમાથંી જ�મ ેછે, ખોરાક �ારા ટકાવ ેછે 
અને પાછા ખોરાકમા ં�ય છે. આપ�ુ ંશર�ર સતત બદલા� ુ ંરહ� છે અન ેઅ�થાયી છે. આપ�ુ ંશર�ર ��ાડંની 
બાક�ની દર�ક વ�� ુતર�ક� પાચં ત�વો (અવકાશ, હવા, પાણી, અ��ન, ��ૃવી) થી બન�ેુ ંછે. �યાર� આપણે તલવાર 
ખર�દ�એ છ�એ, �યાર� તે આવરણમા ંઆવ ેછે. શર�ર પકે��જ�ગ ��ુ ંછે. શાર��રક બા� પકે�જ છે. શર�ર એ વા�તિવક 
�ય��ત નથી. "�ુ ં��ૂયા �"ં, "�ુ ં�ુ hurtખી �"ં �વા િવચારો �ડ આવરણ સાથ ેસકંળાયલેા છે. આ શર�રના �તર� 
છે. �યાર� કોઈ �ય��ત ભૌિતકવાદ� �ુ�યવી ચીજો સાથ ેસકંળાયલેો / સાથી બન ેછે, �યાર� સબંધંો (મારો ��ુ, 
પ�ની, cattle◌ોર, ઘર વગેર�) પોતાને ખોરાકના આવરણ સાથ ેજોડ� છે. સાચો �વ, ત ેશર�ર અથવા ખોરાકની 
આવરણ નથી. 
 
�ાણમય કોશ (વાઇટલ એર શથે) 
 
પચં - �ાણ, �વિવ�્ologists◌ાનીઓ �ારા વણ�વલે પાચં શાર��રક િસ�ટમોને અ��ુપ છે, વાઈટલ એર શથે�ું              
�િતિનિધ�વ કર� છે. આ ��િૃ�ઓ � શર�રને ટ�કો આપે છે તે હવાના પ�રણામે થાય છે � આપણે �ાસ લઈએ                   
છ�એ. પાચં �ાણ 
 
1. �ાણ છે - પસ��શન ઓફ ફ�િસટ�. પાચં ઇ���ય-અવયવો �ારા પદાથ�ની બા� �ુિનયાથી �ા�ત થયેલા 

પાચંગણા ઉ�જેનાન ેિનયિં�ત કર� છે. 
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2. અપના - ઉ�સ�નની ફ�ક�ટ�. શર�ર �ારા ફ�ક� દ�વાયલેી અથવા નકાર� કા All◌ેલી બધી ચીજો, �મ ક� બીજ, 
ગળફા, પરસવેો, પશેાબ, ચહ�રાઓ વગેર�… અપના સમાના અ�ભ�ય��ત છે 

3. - પાચન ફ�ક�ટ�. પટેમા ંમેળવલેા ખોરાકન ેપચાવ ેછે. 
 
4. �યાના - પ�ર�મણની ફ�ક�ટ�. શ��ત ક� �ના �ારા પાચન ખોરાક શર�રના િવિવધ અવયવોન ેલોહ�ના 

�વાહ �ારા યો�ય ર�ત ેપહ�ચાડવામા ંઆવ ેછે. 
 
5. ઉદના - િવચારની ફ�ક�ટ�. �વય-ંિશ�ણની �મતા - કોઈ �ય��તમા ંનવા િસ�ાતં અથવા િવચારની શ�તાની 

ક�પના કરવા અથવા તેની કદર કરવા માટ�, તનેા િવચારોન ેતમેના વત�માન �તર�થી વધારવાની �મતા. 
 
મનોમય કોશ 
 
મનોમય કોશ  બનેલો છે  મનસ  અથવા મનથી. મન (માનસ) પાચં સવંદેના�મક ઇ���યો સાથ ે મનોમય કોસા 
રચવા માટ� કહ�વામા ંઆવ ેછે. મનોમય કોસા, અથવા "મન-શીથ" એ અ�મય કોસા અન ે�ણમય કોશા કરતા ં
�ય��ત�વની ન�કના આશર� વ� ુકહ�વામા ંઆવ ેછે. ત ેમારા અન ેમારા માટ� િવિવધતા�ુ ંકારણ છે. મ��ુય�ુ ં
બધંન મનન ેલીધે થાય છે, અને ��ુ�ત પણ તેનાથી જ થાય છે. �ય��ત મનોમન કોષ સાથ ેપોતાન ેઓળખાવ ેછે 
અને પોતાન ે�ચ�તક તર�ક� ઓળખ ેછે અને િવચાર� છે ક� '�ુ ં��ુસ ે�,ં �ુ ંવાસનાવાળો �,ં �ુ ંલોભી �.ં' મનોમય કોષ 
માણસના વા�તિવક �વથી સ�ંણૂ�પણે અલગ છે. 
 
િવ�્ 
 
nan◌ાનમય કોશ િવ�્nan◌ાનમય િવ�્ana◌ાન, અથવા ��ુ�થી બનલેો છે, � િવ�ાશાખા, ભદે, િનધા�ર 
અથવા ઇ�છાશ��ત બનાવ ેછે. આ �્ knowledge◌ાન આવરણ, � ટાકંણાની શ��તના �િત�બ�બ �ારા 

અ�સુરવામા ંઆવ ેછે તે�ુ ં��ૃિતમા ંફ�રફાર છે. ત ેપોતાન ેિવ�્nan◌ાનમય કોષા સાથ ેઓળખે છે અને પોતાને 
�્ the◌ાના�મક તર�ક� ઓળખ ેછે અન ેિવચાર� છે ક� '�ુ ં��ુ�શાળ� �,ં �ુ ંબ�ુ ંજ ��ુ ં�,ં �ુ ંઆનદં ક�ંુ �.ં' 
 
આનદંમય કોશ 
 
આનદંમય કોસા (અથવા) આનદં વશીકરણ એ વાસણોથી બનલેા પાચં આવરણોમાનંો "�ત�રક" છે. આ 
આવરણ એ અ�્orance◌ાનતાની બનેલી છે �મા ંઆપણે આપણી deep◌ંઘની consciousness◌ંઘની અવ�થા 
દરિમયાન રહ�એ છ�એ. આપણા મતભદેોને �યાનમા ંલીધા િવના ત ેઆનદંકારક માનવામા ંઆવ ેછે; ��તૃ 
અવ�થા અથવા �વ�ન અવ�થામા ંતેમના �ારા અ�ભુવાયલેા �દોલનની સમા��તન ેકારણે આપણે બધા ં
સમાન અિવ�સનીય શાિંત અને આનદં અ�ભુવીએ છ�એ. Sleep◌ંડ� sleep◌ંઘમા ંકોઈ િમ� / શ� ુનથી, સફળતા 
/ િન�ફળતાથી આનદંનો અ�ભુવ થાય છે. એક deep◌ંડ� sleep◌ંઘમા ંભગવાનની સાથ ેછે � આવરણ �ારા આવ ે
છે. ફ�ત deep◌ંડા �યાનમા ંઆપણે �્ with◌ાન સાથ ેએકતા લાવીએ છ�એ. એક, � પોતાન ેઆનદંમય કોશાથી 
ઓળખે છે, તે અ�ભુવ ેછે ક� '�ુ ં�શુ �.ં'  
 
�ુલ શર�ર અ�મય કોશાનો સકંળાયેલ છે; ��ૂમ શર�ર (��ૂમ સર�રા ) �ાણ, મનોમય અન ેિવ�નનમય 
કોહસાસઅને ક�ઝ�અુલ ( કરણ સર�રા સાથ ેસકંળાયલે છે) શર�ર અ�દામાયા કોષ સાથ ેસકંળાય�ેુ ંછે. 
 
આ�મન આ પાચં આવરણોથી ઘરેાયેલા છે. સાચો આ�મ - આ�મન - આ કંઈ નથી. 
 
આ�મન એટલ ે�ુ?ં 
 
મ��ુયના િવ�લષેણ પર, �પીસે શોધી કા .◌્�ુ ંક� �ય��ત�વના પાચં �તરો મા� પદાથ� છે અન ેત ેબાબત �ત ેજડ 
અને અિવનયી છે. પદાથ�ની રચના હોવા છતા,ં �ય��ત તનેી આસપાસની �ુિનયાના ��ય ેસવંદેનશીલ અને 
સભાન છે. તે અ�સુર� છે, તેથી તેનામા ંપદાથ� િસવાય કંઈક બી�ુ ં છે, � તને ેભાવના અથવા સભાનતા આપે છે. 
આ ભાવના�મક અથવા સભાન િસ�ધાતં આ�મન અથવા ભગવાન છે. ત ે�ુબંકમા ં�ુબંક�વ ��ુ ંછે, � ત ેલોહના 
�ુકડા િસવાય કંઈક બી�ુ ં છે. 
 
આ�મા તે છે � સમજવાની ઇ���યને સમજવાની �મતા આપ ેછે, મન અ�ભુવ ેછે અન ેિવચારવાની ��ુ� આપ ે
છે. આથી શા�ોમા ંતનેે અ��ુમ ેશાર��રક, માનિસક અન ેબૌ��ક િવમાનો પરના અ�ભુવી, કમજોર અને 
િવચારક તર�ક� ઓળખવામા ંઆવ ેછે. તે વીજળ� સાથ ેસરખાવાય છે, � િવિવધ ઉપકરણો �ારા �ુદા �ુદા �કટ 
કર� છે. 
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તેથી,  આ�માન ે��ળૂ, ��ૂમ અને કારણ�તૂ પદાથ� િસવાય કંઇક બી�ુ ં તર�ક� �ચૂવવામા ંઆ��ુ ંછે  પાચં પદાથ�, 
��તૃ, �વ�ન અને sleep◌ંઘની states◌ંઘની ચતેનાની સા�ી અન ેઇ���યમા ંસમજવા માટ�, મનમા ંહળવા અને 
��ુ�મા ંિવચારક . 
 
�ુલ ��ે + �ુલ લાગણીઓ અ�ભુવાય છે + �ુલ િવચારો મનોરંજન કર�લા છે = એક �ય��ત () 
 
Perceived����સ�ુઓં.ઇ.ટ�.પિસ�િવયર + ફ�લર + �ચ�તક = અહકંાર (અથવા) �ય��ત�વ (પીએફટ�) 
 
બોડ� + માઇ�ડ + ઇ�ટ�લ�ે�� ુ= �ય��તના ઉપકરણો ( બીએમઆઈ) 
 
�ુલ શર�રમા ં���ટના પાચં �ગો અને ��યાના પાચં અવયવો શામલે છે. ત ેત ેમા�યમ છે ક� �ના �ારા �ય��ત 
objects����સની બા� �ુિનયા સાથ ેસપંક�  કર� છે અન ેતનેા આનદં અન ે�ુsખનો અ�ભુવ કર� છે. 
 
��ૂમ શર�ર માનિસક અને બૌ��ક આવરણોથી બન�ેુ ંછે, �મા ંઅ��ુમ ેમનની લાગણીઓ અન ેલાગણીઓ અને 
િવચારો અન ે��ુ�ના આદશ� હોય છે. આ બધા ફ�ત િવચારો છે. ��ૂમ શર�ર, તથેી જ સોનાના આ�ષૂણ, સોના 
અથવા કાદવના ંકાદવના ંપો�સથી બનેલા િવચારોની રચના કર� છે.  
 

માનસ, ��ુ�, Ahankara અને �ચ�જોક�, �યા ં� તમેન ેચાર અલગ દર�જો આપવામા ંઆવી છે તર�ક� ઓળખાય 
આ િવચારો કાયા��મક તફાવતો છે, 
 
આ ચાર મળ�નેઅમારા �ત�રક સાધનો,રચના  �ત: બા� સાધનો િવપર�તકરણ,�કૂ�  દાસ-Indriyas  એટલ ે
દસશર�રના અવયવો. ચાર એ જ �ળૂ�તૂ પદાથ� માટ�ના કાયા��મક નામો છે, એટલ ેક� િવચારો. 
 
માનસ 
 
એક અ�ભુવમા,ં ���ટના �ગો �ારા ઉ�જેનાની �થમ અસર િવચારમાં ખલલે પહ�ચાડ� છે અને �યાં બચેનેી               
અને અ�પ�ટતા છે. શકંા અથવાઆમન કહ�વામાંઆવે છે - િવચારની અ�પ�ટતાની��થિતનસેકંલ િવક�પ�મકમ            
મનહ 
 
��ુ� 
�થમ અસર પછ�, ખલલે મર� �ય છે અને િનણ�ય અન ેિનણ�યની શાિંત છે. 
 
િવચારના િનણ�યની આ ��થિતને ��ુ� કહ�વામા ંઆવ ેછે -  િન�કાયા��મકા ��ુ� . 
 
અહકંાર 
 
એક શકંા અને િનણ�ય ફ�ત એકબી� સાથ ેસબંિંધત હશ ેજો ત ેકોઈ એક �ય��તનો હોય. �યાર� તે બનેં �ય��તમા ં
રહ� છે, �યાર� તે �ણે છે ક� શકંા અને િનણ�ય 'તનેા' છે. 'શકંા' અન ે'�ુ ંન��' તમેના લાગણીઓ મા ં'પોતાપ�ુ ંસતત 
�યાલ પણ એક િવચાર છે અને તેના કાયા��મક નામ અહમ છે -  AhankartaAhankarah. 
 
 
િસ�ા 
��ૂમ શર�રનો ચોથો પા�ુ ંિસ�ા છે. િસ�ા એ મેમર�ના �વભાવના િવચાર-�વ�પો છે. 
 
સીડાકાસા 
િસદાકસા એ �બનશરતી ચતેના છે, � સવ��યાપી છે. 
 

વદે �હ��ુ ધમ�ના �ોત �થંો છે. વદે એટલ ે�્ means◌ાન�ુ ંશાર��રક. વદે સ�ંયામા ંચાર છે - igગ, ય�ુસ, 
સમા અન ેઅથવ�ન. 

 

દર�ક વદેન ેબ ે�યાપક વગ�મા ંવહ�ચવામા ંઆવ ેછે -અન ે�્ Kanda 

 

કમ�કાડંાનકાડં કમ�કાડં - ધાિમ�ક િવિધઓ અન ેબ�લદાનનો �યવહાર કર� છે � ઇ�છાઓ �ણૂ� કરવા માટ� થાય 
છે (આથ� અન ેકામ), માનિસક એક�કરણ અને આ�મ-��ુ�કરણ મળેવ ેછે. 

 

�્ana◌ાન કાડંા - �વ-�્ledge◌ાન અથવા વા�તિવકતાના �્ledge◌ાન સાથ ે�યવહાર કર� છે, �ને વદેાતં 
તર�ક� ઓળખાય છે. 
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વદેાતં એટલ ેવદેોનો �ત ભાગ. 
વદેાતં આ�મ�્ledge◌ાનનો �યવહાર કર� છે. કોઈની સાચી ��ૃિત�ુ ં�્ .◌ાન. 

 

વદેાતં મહાવા�ો અથવા મહાન ઘોષણાઓ �ારા �વયનંો �વભાવ �ગટ કર� છે. �યા ં4 �હ�રાતનો 
છે 

 

ઓ  ��ાન ં�� (સભાનતા �ા�ણ છે)  ઓ  ત�વમિસ (ત ે�� ુ
કલા) 

 

ઓ  અયામ આ�મા �� (આ �વય ં�ા�ણ છે)  ઓ  અહ�ં ્
��ા અ��મ (�ુ ં�ા�ણ �)ં 

 

આ mahavaakyas �નો અથ� એક �ારા unfolded �યવ��થત છે િશ�ય ન ે��ુુ. 
 

Isિષઓએ મ��ુયની રચનાના સ�ંણૂ� અ�યાસ અન ેવ�્ૈ ;◌ાિનક િવ�લષેણ કયા� અન ેશો��ુ ંનચેર 
ઓફ � સ�ેફ (આ�મ અથવા ભગવાન) 
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24. �વન તમા�ંુ છે - �ક�ડલ ઇટ 
 

સાચો ધમ� કદ� ��ૃ� ુપામતો નથી; �હ��ુ ધમ� મર� ગયો નથી. �મ �મ કોઈ ઝાડ પાદંડા કા .◌ે છે, અને 
નવા પાદંડાઓ ઉગતા હોય છે, તવેી જ ર�ત ેશા�ોમા ંસાચો ધમ� રહ� છે. 

 

ધમ� મ�ંદરો અને અ�ય ઉપાસના, ધમ��થંોના મકાનોમા ંરહ�તો નથી, પરં� ુધમ� એ�વતં િવ�્ .◌ાન 

'' છે. 
 

જો આપણા �વનકાળની યોજનાની તાનાશાહ� ઘોષણા તર�ક� ધમ�ન ેજોવામા ંઆવ ેછે, �મા ંઆપણા 
રો�જ�દા અ��ત�વનો કોઈ સદંભ� નથી, અન ેઆપણી સમ�યાઓ હલ કર� શકતો નથી; માણસ ેઆવા ધમ�નો 
�યાગ કય� અન ેનવી સ�ં�ૃિત તરફ આગળ વ�યા. 

 

�વૂ�ના ધમ� માટ�, ધમ� �વનનો માગ� છે અને '�વનનો �ૃ��ટકોણ' નથી. 
 
 
25. વદેાતં - �વન અને આટ��લિવ�ગ 
 

Lફ�હ��ુ ધમ� એક પણ �બોધક અથવા મા�ટરની વા� ુિવરોધી ઘોષણા નથી, પરં� ુ'વધતી પરંપરા' છે. ત ે
તપાસકતા�ઓની પ ેgenerations◌ીઓ�ુ ંતારણ છે. 

 

ધમ�નો ઉપયોગ સમય સમય પર બદલાઈ શક� છે, પરં� ુ�ળૂ�તૂ સમાન છે. 
લૌ�કક પદાથ�ની વ� ુસાર� સમજ તેની સાથનેા સબંધંન ેવ� ુસાર� બનાવ ેછે. 
વદે�ુ ંઘોષણા કર� ુ ંિવ� અવા�તિવક છે, સ�ય ( �� ) એક મા� વા�તિવકતા છે). 

 

વદેાતં આપણન ેિવ��ુ ં�વ�થ �નુ re અથ�ઘટન �દાન કર� છે. 
 

ધમ� એ સ�ંણૂ� �વનિનવા�હ�ુ ંસ�ંણૂ� િવ�્ .◌ાન છે, �ના �ારા સમાજ શાિંત�ણૂ� અન ેસ�ંણૂ� ર�તે �વવા�ુ ં
શીખી શક� છે. 

 

ન તો િવ�્ .◌ાન અન ેન તો ધમ� પોતાના પર canભા રહ� શક� છે. બનં ેસમાજમા ં�શુહાલ લાવવા માગેં છે 
અને પોતા�ુ ંદ� િનક �વન �વવામા ંસેવા આપ ેછે. 

 

�વનને 'અ�ભુવોની સતત �ણેી' તર�ક� �યા�યાિયત કરવામા ંઆવ ેછે અન ેદર�ક અ�ભુવ '�વન�ુ ંએકમ' 
બને   છે. 

 

અ�ભુવ �યાર� અ�ભુવાય છે �યાર� તે બા� િવ�ના કોઈ ઉ�જેનાન ે�ા�ત કર� છે અન ેતનેો �િતસાદ 
આપે છે. 

 

એક અ�ભુવ તેથી�ણ કંપનીઓનો 

- અ�ભુવો (િવષય), 
- અ�ભુવી ()���ટ),) 
- અ�ભુવી (િવષય અન ેbetween���ટ વ�ચનેો સબંધંબનલેો છે. 

Isિષઓની �છૂપરછ�ુ ં��ે, 'અ�ભુવી' હ� ુ.ં 
 

Isિષઓએ માણસની �ત�રક �ય��ત�વનો િવકાસ કરવાનો અન ેતને ેિવ�ના વાતાવરણ અન ેઘટનાઓથી 
�વત�ં બનાવવાનો �યાસ કય�. લ�ય માણસમા ં'�વનધોરણ' વધારવા�ુ ંહ� ુ.ં 

 

Isિષઓએ શોધી કા .◌્�ુ ંક� અ�ભુવો આપણા �ય��ત�વના િવિવધ �તરોમાથંી આવ ેછે 

- શાર��રક 
- માનિસક 
- બૌ��ક અન ે
- આ�યા��મક �ય��ત�વ. 
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ધમ�નો �યવહા�રક દર�જો એ એક િસ�ાતં છે � આપણામાનંા 'ચાર' ન ેક�વી ર�ત ેતાલીમ આપી શક� છે અન ે
આપણા િન��ુત �વનના માગ� �ારા આનદંની સવાર� કર� શક� છે ત ે�ગેની આગાહ� કર� છે. 

 

માણસ તનેામા ંરહ�લા ��ૂમ��યોની પસદંગીમા,ં �rosઝરન ેબ�લદાન આપવા તયૈાર છે. 
ધમ�ની ��ે�ટસ �ારા, આપણી �ય��ત�વન ે'�ટા�ડડ� ઓફ લાઇફ'વધારવા માટ� અ��ુળૂ કર� શકાય છે 

�વન, અ�ભુવોની �ણેી તર�ક�, ��ુય�વ ે'માથા અન ે�દય' �ારા માણવામા ંઆવ ેછે. 
- વડા તક�સગંત અને બૌ��ક ફ�ક�ટ��ુઅંન ે
- �િતિનિધ�વ કર� છેહાટ�  �િૃ�ની ફ�ક�ટ��ુ ં�િતિનિધ�વ કર� છે. 

 
દર�ક માણસમા ંઆના �માણમા ંિવિવધતા �ય��તઓન ેઅલગ પાડ� છે. આ સમ� માનવતાન ેઆધાર� આ 
ર�તે િવભા�જત કર� શકાય છે: 
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1. �મનામા ં'�દય' 'માથા' ઉપર ���ુવ ધરાવ ેછે. 
2. �મનામા ં'હ�ડ' ���ુવ ધરાવ ેછે ત ે'�દય' ઉપર છે. 
3. �મનામા ં'હ�ડ' અન ે'હાટ� ' લગભગ સમાન દાવાઓ છે. 
4. �મનામા ંન તો 'વડા' અથવા '�દય' �રૂતો િવકાસ થયો છે. 

 
આ ચાર અલગ અલગ �કારની સેવા આપવા માટ�, toિષઓએ યોગની ચાર પરંપરાઓ �ચૂવી. શ�દ 
યોગાના િવિવધ અથ� છે. યોગનો એક અથ� એ છે ક� અહકંારન ેપરમ �વમા ંજોડાવવો. ત ેપ�િતઓ ક� � �વય ં
�વયનંી અ��ુિૂત તરફની �ગિતને �ો�સાહન આપ ેછે તને ેયોગ કહ�વામા ંઆવ ેછે. 

 

1. ભ��ત અથવા ભ��ત - ��ુય�વ ેભાવના�મક માટ� � ભગવાન માટ� તી� �મે માટ� સ�મ છે. 
 

2. �્ or◌ાન અથવા �્ knowledge◌ાન - ��ુય�વ ેબૌ��ક માટ� � કોઈપણ બાબતમા ંબૌ��ક સતંોષની શોધ 
કર� છે. 

 
3. કમ� અથવા િનless�વાથ�-કાય� - સ�ં�ુલત બૌ��ક-ભાવનાશીલ માટ� ક� � �દયનો માણસ છે, પરં� ુતનેી 

��ુ� �દય પર િનય�ંણ હોવાને કારણે કર� છે. 
 

4. હથ અથવા રહ�યમય માગ� - �વભાવથી કોણ ઉપરના �ણ વગ�મા ંસરળતાથી �વશે કર� શકતો નથી, 
 

તેમ છતા ં�યા ંચાર �ુદા �ુદા યોગ છે, �યા ંફ�ત બ ેપગલા ંછે. �થમ પગ�ુ ંમન તયૈાર કર� છે, બી�ુ ં 
પગ�ુ ંઆ�મ�્ -◌ાન �ા�ત કર� છે. 

 

મનની તયૈાર� કમ�યોગ �ારા કરવામા ંઆવ ેછે. �્ knowledge◌ાન મળેવ�ુ ં�્n◌ાનયોગ �ારા થાય છે. 
ભ��ત યોગ અન ેરા� યોગ કમ�યોગના અ�ભ� ભાગો છે અન ે�્ Y◌ાન યોગ 

 

ભ��ત લગભગ તમામ સેવા આપી શક� છે. (િવ�ના તમામ ધમ� આ પ�િત �ચૂવ ેછે). 
આ�યા��મક યોજનાના કોઈપણ માગ�માનંા કોઈપણ સાધકો તમેના મગજમા ંિન�ણુતા મળેવશ.ે 

 

મન ઉપર િન�ણુતા �ય��તના �ય��ત�વના વ�ુ અને તી� એક�કરણમાં સમા�ત થાય છે. મનમાં �ટ�ું              
એક��ૃત થાય છે, તટેલી જ ગિતશીલ �ય��તની ��ુ� બન ેછે. ��ુ દાસી અન ે��ુ� વ� ુકાય��મતા મળેવ ેછે. 

 
 
26. �ણૂ�તા�ુ ંલ�ય �ા�ત 

થયે�ુ ંઆપ�ુ ંસા�ુ ં�વભાવ એ અ��ત�વ-ચતેના-મયા�દાપ�ુ ં(સ�-્�ચત-આનદં) છે. 
 

આપણા અલગ અ��ત�વના િવ� અને આપણા અહકંાર��ુત િવચારો ફ�ત સ�ય પર આધાર�ત છે. ત ે
બધા ખોટા છે. બ�મુતી એક �ાિંત છે. 

 

આપણે આપણા ખરા �વભાવથી અ�ણ છ�એ. આ �ાિંત ક�વી ર�ત ેવધી? વા�તિવકતા િવશ ે�છૂપરછ 
કરનાર માટ� આ એક �ુદરતી �� છે. 

 

વદેાતં આપણી અ�્orance◌ાનતાને સમ�વવા માટ� માયા શ�દનો પ�રચય આપ ેછે. 
 

માયાને ��ની અક�પનીય શ��ત તર�ક� �યા�યાિયત કરવામા ંઆવી છે, � અ��નથી ગરમી �ટલી 
અિવભા�ય છે. માયા એટલ ે'� નથી ત'ે. 

 

માયા િવ�મા ં�ણ અલગ શા�ત �ણુો તર�ક� �ગટ થાય છે. સ�વ (િન���યતા), રજસ (��િૃ�) અને તમસ 
(િન���યતા). �ણેય �ણુો હમેંશા ંઅ��ુપ ��થિતમા ંહોય છે. તમે�ુ ં�માણ એક �ય��તથી અલગ-અલગ હોય 
છે અન ેતે જ �ય��તમા ંતે સમય-સમય પર �ભ� હોય છે. 

 

�યાર� �� સ��વ �ારા �િત�બ��બત કર� છે �યાર� ત ેદ�વ િસ�ાતં છે - સ�ક (��ા), સ�ટ�નર (િવ��)ુ, 
િવનાશક (િશવ) 
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�યાર� �� રાજ અન ેતમસ �ારા �િત�બ��બત કર� છે, �યાર� ત ે�િત�બ�બ મદં હોય છે. આ 
અહકંાર-�વ છે (�ય��તગત ન�ર) 

 

તામસ �ણુવ�ા આપણામા ંબ ેઅલગ અલગ ર�ત ેકાય� કર� છે. ત ેમાનિસક �દોલન (િવકસપેા) અને 
સ�ય (અવરના) ના પડદા પદેા કર� છે. આ બનેં શ��તઓ એકબી� પર આધાર�ત છે. 

 

િવકસેપા અવરનાની રચના કર� છે અને અવરણે િવકસપેાની રચના કર� છે. 
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અમારામા ંતામાસની વીજળ� શ��ત �ણ િવિશ�ટ નકારા�મકતા ભજવ ેછે �મ ક� 1) ખબર નથી, 2) સમ� 
શકતા નથી, 3) અ�ભુવી નથી. 

 

આ �ણ નકારા�મક �યાલોને �ણ ��ુય વદેાિંતક �થાઓ �ારા �ૂર કરવામા ંઆવ ેછે 

- �વણ (�ાવણમ) 
- �િત�બ�બ (મનનમ) 
- �યાન (િન�દ�યાસનમ)�પાવવાની 

 
�ણ ��ુય �ુઘ�ટનામાં �થમ,શ��તનો જ�મ છે - આપણે હમંશેા બદલાતા પાછળના ભગવાન-િસ�ાતંને            
�ણતા નથી. અસાધારણ િવ�માં �વાહ. આ અવરના (વઇે�લ�ગ) ની �ોસસે�ટ રા�ય છે. આને મહાન              
મા�ટસ� પાસથેી "સાભંળ�ુ"ં �ારા અને મહાન શા� �ારા 

 

�ૂર કરવામા ંઆવ ેછે બી� તબ�ામા,ં �યાર� આપણે �થમ નકારા�મકતાન ે�ૂર કર� છે, પછ� ��ૂમ 
ઉદભવ ેછે - "�ુ ંસમ� શકતો નથી". સ�ય બૌ��ક િવ�લષેણ અન ેતક�  �ારા સમ�ય છે. આ મનનમ છે. 

 

�ી� તબ�ામા,ં કોઈએ �વનની પાછળની પ�રવત�નશીલ સ�યન ેબૌ��ક ર�ત ેસમ� લીધી છે, પરં� ુત ે
અ�ભુવ ેછે ક� તે "અ�ભુવી નથી". આ વદેાિંતક �યાનની ���યા �ારા �ૂર કરવામા ંઆવ ેછે - 
�ાવણમિનિધ�ાસનમ 

 

, મનાનમ, િન�દ�યાસનમનીવદેાતં �થા એક ���યા છે. 
 

�યાર� વી�લ�ગ કા removed◌ી નાખવામા ંઆવ ેછે, માનિસક �દોલન અટક� છે. �ટલા �દોલનો શાતં થાય 
છે, તેમ તમે છત વ� ુસરળતાથી બધં થઈ �ય છે. સમય જતા,ં અ�યાસ (��ે�ટસ) ની તી�તાના �માણમા,ં 
આપણી �દરના તમસ અને રાજ ઓછા થાય છે અન ેસ��વ �ા�ત થાય છે, � આપણન ેઆ�મ�્ledge◌ાન 
�ા�ત કરવામા ંમદદ કર� છે. 

 

આમ આપણામા�ં ુ ંઅ�્orance◌ાન આપણા સાચા �વભાવ પર પડદો નાખ ેછે. 
આ�યા��મક સાધના એ આ અવરણા અન ેિવકસપેન ે�ૂર કરવાની છે, �થી આપણે આપણા સાચા �વભાવની 
અ��ુિૂત કર� શક�એ. 

 
 
27. �પ યોગનો �પનો 
 
અથ�અથ� છે  � અ�ર � ત ેમાટ�નો� જ�મ અન ે��ૃ�નુા ચ�ન ેસમા�ત કર� છે અન ે અ�ર પા એનો અથ� એ છે ક� 
� બધી અ��ુ�ઓ અન ેઅવરોધોને �ૂર કર� છે અથવા તનેો નાશ કર� છે. �્ knowledge◌ાનના અવરોધોની 
�તોનો નાશ કર�ન,ે �પ ��ુ�તનો માગ� મોકળો કર� છે. તથેી, �પ ��ુ�ત માટ��ુ ંએક પરો� સાધન છે. 
 
�પનો અ�યાસ ક�મ કરવો ? અ�્orance◌ાનતા (અિવ�ા) આપણા ંખરા �વભાવ પર પડદો નાખ ેછે. �મ ક� 
વાદળો ક�વી ર�તે �યૂ�ને cover◌ાકં� દ� છે, આપ�ુ ં અ�્orance◌ાનતા �ારા જ�મલેા િવચારો (અવરના-વ�ેલ�ગ અન ે
િવકસેપ-�દોલન) આપણા ખરા �વભાવને આવર� છે. તમે છતા,ં વાદળો �યૂ�ન ેઆવર� લેતા દ�ખાય છે, વાદળો 
�યૂ�ને આવર� શકતા નથી. વાદળો �યૂ��કાશના કારણે જોવા મળે છે. �યૂ��કાશન ેલીધે આપણે વાદળો જોય ેછે. 
તેથી વાદળો �યૂ�ને cover◌ાકં� શકતા નથી. વાદળો �યૂ�ન ેગેરહાજર કર� શકતા નથી. ત ેજ ર�ત,ે આપણા િવચારો 
�વયમને cover◌ાકં� શકતા નથી, ક�મ ક� િવચારો પોત ે�વ �ારા �કાિશત થાય છે. 
 
આપ�ુ ંમાનિસક �દોલન અ�્orance◌ાનતા �ારા જ�મ�ેુ ંછે, અન ેઆપ�ુ ંસા�ુ ં�વય ં�ણવા�ુ ંરોક� છે. 
આ�મ�્ knowledge◌ાન થાય ત ેમાટ� મનને તૈયાર કરવા માટ�, �પ એ આપણા મગજમા ંિન�ણુતા સાધવાની 
સાધના છે. આપણા મગજમા ંિન�ણુતા - જપ એ સાધના એ છે 
 

ક� િવચારોની �ણુવ�ા વધારવી િવચારોની 

 

�દશા બદલો િવચારોની 

મા�ામા ંઘટાડો િવચારોની 
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આગાહ� વધારવી - કોઈપણ સમયે, ફ�ત એક જ િવચાર હોય છે. આગળનો િવચાર �ુ ંછે ત ેકોઈ�ુ ંઅ�મુાન છે. 
અમારા િવચારો અણધાર� છે. અમારા િવચારો એક િવચારોમા ંબી�મા ંવહ�તા હોય છે, �યાર� તમેની વ�ચ ેકોઈ 
જોડાણ ન હોય. 
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�પમા,ં એક મ�ંનો ઇરાદા�વૂ�ક �નુરાવત�ન કરવામા ંઆવ ેછે. એક મ�ં પણ િવચાર �વો અને �નુરાવિત�ત 
હોવાથી, આપણે �ણીએ છ�એ ક� �ુ ંિવચાર આવવાનો છે. તથેી આગળના િવચારની આગાહ� છે. �પામા,ં 
િવચારશીલતા, આગાહ� છે. 
 
�પમા ંકસરતની પસદંગી કરવી �બૂ જ મહ�વ�ણૂ� છે. જો આપણે માનિસક ર�ત ેકોઈ મ�ંનો �પ કરવા�ુ ંપસદં 
કર��ુ,ં તો આપણે જોઈ શક��ુ ંક� આપણા મનમા ં�ુ ંથાય છે કારણ ક� આપણે આગળ �ુ ંઆવવા�ુ ંછે ત ેબરાબર 
�ણીએ છ�એ. જો કોઈ બી�ુ ં પsપ અપ થાય છે, તો આપણે �ણીએ છ�એ ક� આ ત ેઅપ�ે�ત નથી અને અમે પસદં 
કર��ુ ંિવચાર પા� ંલાવીએ છ�એ. ���યામા ંઆપણે અિન�છનીય િવચારોન ેક�વી ર�ત ેકા dism◌ી નાખવા અને 
આપણે પસદં કર�લા એકને ક�વી ર�તે �ળવીએ ત ેશીખી�ુ.ં આ �પા�ુ ંએક મહ�વ�ુ ંપ�રણામ છે. આ માનિસક 
િશ�ત આપે છે અને આપણી પોતાની િવચારસરણી ���યાન ેસમજવા માટ� બનાવ ેછે. 
 
�પમા,ં અમે માનિસક ર�તે �પ કરવા માટ�ના મ�ંનો ઉપયોગ કર� ર�ા છ�એ. આ મ�ંો ભગવાન�ુ ંનામ છે � 
સ�ંણૂ�તાને ર�ૂ કર� છે અને શરણાગિતના વલણન ેપણ બોલાવ ેછે. મ�ંના �નુરાવત�ન �ારા અને શરણાગિતના 
વલણની �રેણા �ારા, આપણે ધીર� ધીર� ભગવાન અન ેત ેકાયમ માટ�નો આસ��ત મળેવીએ છ�એ. આ ���યા 
�ારા આપણે આપ�ુ ંસા�ુ ં�વભાવ શોધી શક�એ છ�એ � �ખુ છે અન ેત ેકાયમી છે. 
 
ઉદાહરણ તર�ક�, “ઓમ નમ Shiv િશવાય” મ�ંનો અથ� છે “ભગવાન સમ� �ુ ંઆ�મસમપ�ણ ક�ંુ �”ં. There are 
many such puranic mantras 
 

Om Namo Narayanaya 

Om Namah Sivaya 

 

Om Namo Bhagavate Vasudevaya 
Few Mantras from Vedanta 

 

Tat Tvamasi 
 

Aham Brahmasmi 
Ayam Atma Brahma 

 
The seeker who wants to be established in the knowledge of Self has to follow certain disciplines, 
practicing them regularly, till the mind is prepared to gain Self-knowledge. 
 
1. Setting up an altar and quiet place - In Japa, we are trying to withdraw the mind from the world of 

outer objects and tune it to the mantra. It is necessary that the mind's attention is not distracted 
and its energies not dissipated by interacting with the world of objects and beings. Our mind is the 
one entity which is totally neglected. For practice of Japa, assign a room or corner in your home and 
setup an altar with picture of your ista devata. Having a separate place in the home for spiritual 
practices provides us the right atmosphere to be free from the distractions. 

 
2. Asana - Having setup the altar and created the necessary atmosphere of solitude, we have to sit on                  

a proper seat 'asana' for Japa. The atmosphere surrounding the seat of Japa, should be such that it                  
inspires the mind. 

 
3. Posture - On the seat of Japa, one should sit with the legs forming a firm base, the upper body erect                     

and upright without any tension anywhere. The posture should be such that one can sit comfortably                
for a while until the Japa practice is done. 

 
4. Invoking the Lord - After sitting comfortably see the beautiful form of the Lord. Invoke the Lord in 

your heart. Mentally pray and offer prostrations to the Lord, seeking His blessings for the strength to 
check the wanderings of the mind. 

 
5. Salutations to the teacher - After invoking the Lord, invoke the Guru, prostrate mentally to your 

Guru, and worship him with humility and love. It is taught in Viveka chudamani, that when the mind 
is tuned to the Guru's mind by doing service to the Guru and listening to whatever is being taught by 
him; the Truth indicated by the words of the teacher will be understood. 
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6. Invoking the seeker of Truth - After invoking the blessings of Guru, sit with an attitude of being a 

seeker of Truth. Generally, we identify ourselves with various roles that we are involved - a 
householder, an officer, a friend and so on. If we sit with all the other roles, then we will be 
meditation on these activities and not on the nature of the Truth. Hence it is essential that when we 
sit for Japa, we must sit with the attitude, "I am only a seeker of the Truth". We instruct the mind "I 
am having a meeting with my own Self. Now I am a seeker of Truth" 

 
7. Repetition of the Mantra - After prostrations to the Lord, and the Guru, mantra Japa is undertaken. 

This involves repeating the name of the Lord. Mantra is repeated with love and complete devotion. 
It is the nature of the mind to go away from the mantra to other thoughts or distractions. When you 
notice the mind has wandered away from the mantra, bring the mind back to repeating the mantra 

 
8. Use of Japa maala - It is not easy for beginners to know when the mind gets distracted and goes 

away to other thoughts. So a Japa maala is used. Japa maala contains 108 beads. Every time the 
mantra is repeated, one bead is moved. The physical movement of bead and mantra repetition 
goes together. When the mind gets distracted, the physical movement of the bead also stops and 
the sadhaka will be alerted. Sadhaka then can remember to repeat the mantra and continue. 

 
 
28. Gayatri Mantra 
 
Meaning of OM 

Gayatri Mantra is considered as one of the oldest available divine hymns. 
 

It is observed that by the repetition of this Mantra with the right understanding of its sacred 
meaning, the ordinary negative tendencies in a human mind can be erased. 

 

This Mantra is never chanted for the purpose of material gains, physical or otherwise. 
 

All Mantras have preceding deity and seer 
 

o Gayatri Mantra is dedicated to the Lord Savitr, an accepted representation of Lord Sun. 
Though there are some scholars who protest against this. The Sun gives all illumination to 
the world and any prayer for light should certainly be addressed to “the source of all light" 
in the material world — the Sun. In Geeta the Lord says, "The light that pervades, The Sun 
and the Moon are all my Light”. Thus Savitr, the Lord of Gayatri, is nothing other than, the 

 
light of Consciousness, the Infinite, and the Absolute. 

o The seer of Gayatri mantra is Saint Visvamitra. 
 
Name Significance of the Mantra 
 

o Gayatri Mantra is otherwise called as Savitri Mantra. In the ancient Vedic literature this Mantra 
was indicated familiarly as Savitri and this term has been given to Gayatri because it is dedicated 

 
to the deity called Savitri. 
 

o This Mantra is written out in Gayatri-metre (of Sanskrit grammar) and, therefore, by tradition, 
this mantra has come to be known as Gayatri. The Gayatri metre is generally constituted of 
three lines of eight syllables each. 

 
Word Meaning: 
o OM, Pranava 
 

Of all the Mantras the most powerful and the significant one is the single-syllable incantation 
called the Pranava - 'OM'.

 

18 
 



 

 

OM represents the Self, which is the Supreme non dual Reality. The Self is known in four states, 
namely, the waking-state, the dream-state, the deep sleep-state and the fourth

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
state, called the 'Turiya'. All these states are represented in the three sounds of OM. (ie A, U and M) 

and the silence that follows and surrounds the syllable. 
 

The entire history of the syllable is in the revelations of the Vedas and in the declarations of the 
Upanisads, and this history in the hands of the later philosophers developed into what came to 
be known as the Sphota—vada or philosophy of the word.

 

 

This Sphota has its symbol in the word OM. Thus, in the 'Maitrayana Upanishad', it has been 
said that there is one Brahman without words and a second, a word-Brahman, we are told 
that the word is the syllable OM. The sound of OM is also called Pranava, meaning that it is 
something that pervades life, or runs through Prana or breath.

 

 

Mandakya Upanishad first treats 'OM' in three states of waking, dream and sleep, but then 
passes on to the fourth (Turiya), The state of Perfect Bliss when the individual self recognizes 
its identity with the Supreme.

 

 

The syllable 'OM' symbolizes both the spheres: (a) the phenomenal, visible sphere of the 'Jagat', 
wherein the manifestations of time and space appear and perish, and (b) the

 

 
transcendental, timeless sphere of the imperishable being, which is beyond yet one within. 
o Bhur-Bhurvar Svah 
 

These are (i) Bhur Loka, the physical earth , which is associated with the gross body; (ii) 
Bhuvar Loka, the world next to the physical and closely connected with it but constituted of 
finer matter, which is associated with the subtle body; and (iii) Svarga Loka, the heavenly 
world, which is associated with the casual body.

 

 

Bhur-Bhuvar-Svar denoting the 'three worlds; are called Vyahrtis
 

 

Loka – is generally translated as 'world' but in its etymological meaning it signifies the 'field of                 
experience'. The Field of experiences in this context is related to how the mind/thoughts              
associate within the gross, subtle and causal bodies.

 

 

Of the entire possible fourteen Lokas, as traced by Rishis, the limited egocentric comes to play in three 
worlds of reincarnation and repeated deaths.

 

 

On chanting the Vyahrtis, the meditator can visualize the 'three worlds' as arising from,
 

 
existing in and disappearing into OM. 
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o OM Tat-Savitur Varenyam 
Bhargo Devasya Dhimahi 
Dhiyo Nah Pracodayat 

 

The first line above is only seven syllables, and for the Gayatri-metre 8 syllable requirement is explained 
as (a) Nyam made up of two (b) adding the Pranava, OM.

 

 

Savitur- Sun or Savitr - Savitr, the Lord of Gayatri, is nothing other than, the light of
 

 
Consciousness, the Infinite, the Absolute 
 
o The mantra means: “We meditate upon the auspicious godly light of the Lord Sun; may that 

heavenly light illumine our thought-flow in our intellect” 
o In our inner life the sun represents the light giver, the illuminator of all experiences, the Atman. 
o This Pure Consciousness in us, around which the matter envelopments function with mathematical 
 
precision, (just as the planets revolve around the Sun at their appointed speed and each along its 

appointed path) is being invoked to shine more and more in our intellect. 
o We appeal to this inner 'Sun-of-life' to illumine the intellect. The infinite light of wisdom, the 
Supreme Self is never contaminated in its eternal effulgence. It is ever the same. 
 
o Rephrased, the meaning is “May my intellect be steady without agitation; may it be clean without 

the dirt of passions, may the light of Consciousness come to shine forth a brilliant beam of its 
radiance through my intellect”. Thus, May my perception of the world be clearer, my discrimination 
subtler, and my judgments correct and quick, my comprehension of situations and beings be precise 
and wise. 
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When to Recite / mediate upon on Gayatri Mantra 
 

In Manusmriti, it reads “In the early dawn by doing this Iapa standing, one ends all sins committed 
during the night, and by doing the ]apa in the evening by sitting, one ends one's sins committed 
during the day”. – Sin is referred as mental agitations. 

 

Chanting this mantra was added to the daily worship Sandhya Vandan, ('Sandhya' means the 
blending point of day and night) which used to be a only a purification act. 

 

The morning prayers are done most profitably between 4.30 AM and 5 AM which is called the 
Brahma-Mahurta; and in the evening between 6 PM and 7 PM according to Manusrmuti 

 

As part of the SandhyaVandan ritual, water is held in hand and offered (Aryham) after each recital. 
 

As this water in the folded palm is offered, the devotee says: “This Sun is Brahman” (Asavadityo 
Brahma) and performs Atma-Pradaksina; turning round himself by his right. This signifies a 
suggestion that the devotee is 'going round' in reverence and devotion round the Lord Sun — the 
Brahman which is the Self in himself. 

 

This mantra can be chanted / repeated by anyone (including ladies) anytime, except at night. That is 
a rule. 

 
False Notions of Gayatri Mantra 

Over time Saktas gave the idea that Gayatri is the infinite goddess and made her a feminine deity. 
Attributed as Mother of Vedas and few believe chanting Gayatri mantra they have chanted Vedas 

 
Popular Beliefs 
 

o For anyone frightened in the dark Gayatri Mantra chanting is immediately advised to get over 
the nervousness of its fright. This belief proves that the very name of the Mantra is fully 
justified. The term Gayatri itself means (from Manusmriti) “That Mantra which protects him 

 
who chants it”. 

o Other believe by chanting this mantra 16 times, the bad omens are removed. 
 
Gayatri Diksa / Upanayanam 
 

o A Hindu boy is initiated into the Gayatri Mantra very early in his life. This is done under the 
family social ritual called the Upanayanam ceremony. The word Upanayanam means 'Bringing 
nearer' — bringing near a preceptor who initiates the boy by giving him the sacred Gayatri 
Mantra. 

 
o In the Vedic literature we find mention of the Gayatri Diksa - the term Diksa means a discipline 

which one must undergo in order that one may become fit for taking part in any Vedic ritual. 
 
Questions & Clarifications: 
 
Q: What is the 'recommended' or 'proper way' to chant OM? 
 
A: While the chanting in a particular way does possess many advantages, as Vedantic students, our 
focus is on the meaning / symbolism of chanting OM. When Chanting OM, visualize the 3 states (Waking, 
 
Dream, and deep sleep state) OM represents. The silence that follows symbolizes the 'Turyia' – the 
fourth state. The reason we chant longer (and 3 times too) is to enable our mind/thoughts to focus on 
these states and symbolism. 
 
The same applies to chanting any other mantra. The metric rhythm in mantras is to enable us to chant 
these mantras with ease and keep the mind alert. 
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Q: Why does it say that Gayatri Mantra can be chanted at any time, but not at Night – and it is a rule? 
 
 

A: When the reason cannot be easily understood, it is prescribed as a Rule. During night mind is                 
more Tamasic in nature. During night mind is agitated and is not calm. As Gayatri Mantra is chanted                  
for the self-realization, night time is not appropriate. Like rivers flow into oceans without effort, our                
mind is also tuned during the 'Sandhya' periods of the day. Thus these times are prescribed for the                  
chanting 
 
Gayatri Mantra. 
 
 
 
Q: What does it mean “field of experience” with respect to Loka or Worlds? 
A: In the context of the Gayatri Mantra's first line – Bhur-Bhuvar-Svah, which represent the 3 lokas – 
(1) Bhur – the physical earth, which is associated with the gross body 
 
(2) Bhuvar, the world next to the physical and closely connected with it but constituted of finer matter, 
which associated with the subtle body 
(3) Svarga, the heavenly world which is associated with the Casual body. 
 
While chanting this line one brings attention to these concepts, there by visualizing, “I” am not these. 
The “field of experience” here refers to how the mind identifies itself within these. 
 
(Refer to Panchakosha Viveka, from Ch 23 'Fundamentals of Vedanta', regarding Gross, Subtle & Casual 
bodies) 
 
 
29. At War with Mind 
 
One of the common challenges a devotee performing Japa (for purifying of mind) or Meditation 
(contemplation for self-realization) is a wandering mind. Therefore, a thorough knowledge of the 
strategies of the mind and full control of ourselves by which we can hold the mind back to the point of 
concentration becomes absolutely essential, if we are to win ultimately in this subjective war (the 
Mahabharata with in us...the Pandavas and the Kauravas....the good against the evil...) against our own 
lower self. 
 
Following are some methods to bring back a wandering mind to focus on Japa or Meditation. 
 
Be aware of wandering mind when it happens and forcefully bring back the mind to Japa or Meditation. 
 
1. Use a clean environment to avoid distractions related to environment (Cleanliness is next to 

Godliness). 
 
2. By singing the Lord's glories with eyes open and focusing on the symbol of the Lord (Sincerity of 

purpose is the secret of the success in spiritual seeking). 
 
3. Start by changing the direction of the uncontrolled mind from limitless filed of materialistic path to                

spiritualistic path. Take the help of a Guru and meditate upon the Lord. It is a journey; continue to                   
increase the love and devotion for the Lord to ultimately win over the mind. 

 
4. Persuade the mind to realize the glories of meditation (like a loving mother intelligently controls her 

child in its mischief). 
 
5. Plead the mind to come back by repeating to you the blissful experiences of great masters, their 

experiences, which they had acquired through the process of meditation. 
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6. Persuade the mind to come back from wandering thoughts by promising a "free ride" into those 

thoughts after the meditation. 
 
7. If one is still having difficulty in bringing mind back to meditation, fasting is a good method to 

persuade the body and mind to behave properly. 
 
8. If mind still is agitated and wanders, identify with intellect and observe the mind in perfect 

detachment in the spirit of sympathetic criticism. 
 
Additionally, 
 

In preparing ourselves for meditation, we should acquire the ability to look within ourselves. 

 
Practice introspection at the end of each day. 
Develop a devotional attitude. 

 

A disease is not cured by a single pill, need to take in smaller portions over a period of time. 
Similarly, we need to make slow but steady renunciation of the false and develop the true. 

 

Mind cannot be in controlled just for a few minutes a day, but we need to watch the mind as we go 
about our daily routine all day. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
30. Secret of Action: Talk-1 
 

Action is inevitable. Action is a must, no one can avoid action. We stop action only upon being dead. 
 

All living things act. Action by plants and animals are more scripted, but only human beings have the 
ability to choose their actions. 

 

Man's actions are based on their Likes and dislikes (Raaga & Devesha). 
 

Most of man's actions are based on satisfying their ego. 
 

A common notion today is higher the standard of living, one has to do lesser work. (ie more 
materialistic wealth one can avoid work). 

 

Rishis defined the life as 'Continuous series of experiences'. An experience is constituted of three               
entities - The Experiencer (Subject), The Experienced (Object), The Experiencing (the relationship            
between the Subject and Object). 

 

The field of enquiry of the Rishis, was the 'Experiencer'. Rishis tried to develop the inner personality 
of man and make him independent of the environment and happenings in the world. Goal was to 
raise the 'Standard of life' in man. 

 

Rishis found that experiences emanate from different levels of our personality - Physical, Emotional, 
Intellectual personalities. Through the practice of Religion, our personalities can be tuned to raise 
the 'Standard of Life'. 
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Great Rsis, based on the quality of work, categorized people into 3 categories. 
(1) Laborer: One who is merely working to satisfy Ego. 
(2) Worker: While satisfying the Ego, one who is also striving to help the society. 

 
(3) Men of Achievement. One who acts not to satisfy Ego, or for society, but to with a sense 'Right 

thing to be done'. 
o  These are seekers of fulfilment. 
 

o These are rare and lift the entire society to a higher standard of life, higher dignity of 
morality and a great virtue of life. 

 
A person who is riddled with discontentment cannot act beautifully in the world. One needs to learn 
to be content with what they have. 

 

A successful person in any field does not waste time enjoying the materialistic pleasure of the world 
(such as movies, clubs etc). 

 

Prosperity, culture and progress are only possible if one is a 'human' at mind and intellect level. (In 
reference to Plant, Animal & Human people for earlier chapters). 

 

We are always complaining that we are out of time, and lack time to do anything. In reality we are 
living most of time enjoying in sensuous pleasures. 

 

Intellectually we have become so potbellied, that any amount of time doesn't seem to be enough. 
This brings disgruntlement and discontentment at heart. 
 

The secret of success is devotion and hard work, whether it is at social activities or for spiritual 
sadana. 

 

Men of Achievement, in any professions, always concentrate on the profession. 
To obtain maximum happiness and to become men of achievement we need an inspiring ideal goal. 
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Secret of Action: Talk –II 
 
 

Everyone has the same 24 hrs per day, yet men of achievement achieve more compared to rest,                 
because they act in the world outside with an intention or motive that lends enchantment to the                 
very work. 

 

The external stimulus is captured thru our sense organs (Eyes/Vision, Nose/Smell, Ears/Hearing, 
Skin/Touch, & Tongue/Taste). It is processed by our mind; judged by our intellect and we act using 
our organs of actions. The 'Judgment' of the mind is based on vasanas, the impressions of past 
experiences. 

 

Each individual acts differently to a given same situation differently, because the intellect (which is 
formed based on vasanas) differs. 

 

The efficiency of our work depends on the state of our mind and not on the duration of the time we 
work. 

 

The quality of action is improved by noble ideals (ideals that inspire one positively). (Ex: Spirit of 
freedom, spirit of reverence to country, spirit of sacrifice for society are a few noble ideals). 

 

The greater the ideal, the brighter is the action and the product. 
 

When an individual works in the outside world with an ideal goal or vision of life to inspire, they 
discover new dynamism in their activities. They there by raise the standard of action within 
themselves. 

 
 
Secret of Action Talk – III (Joy - The Reward of Achievement) 
 
 

When individuals bump into unfavorable situations (don't see success at what they are pursuing) 
they generally tend to blame the situation (such as this tool is not working, the current economic 
situation is bad, world is heading to a disaster). When analyzed, it is not because of the world, but 
because of our own false and wrong responses to the challenges from the world. 

 

“World” Success and failures are our own successes and failures, not of the world outside. 
 

We need to learn how to meet our challenges and respond. The responses depend on the ideals 
one has. 

 

Ideals are developed when we have proper goals set in life 

 

As we discover a goal and surrender ourselves to that goal in life, we discover a new unknown 
column of energy within ourselves. 

 

On discover of this new energy, and if we lose track of the goal, it either stagnates or dissipates 
into unnecessary channels and thus become unproductive. 

 

The leakage/dissipation of energy happens thru 3 channels. 
1. Memories of the past – (Ex - Our past failure could prevent us to act) 
2. Anxieties of the future – (Ex – We get worried about what if I don't succeed) 
3. Excitement in the present. – (Ex- We get over-anxious about the current situation) 
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Today machines have displaced human producing. We all just build our part to make the whole and 
in the process may lose the joy of creating. 

 

If we change our thinking attitude, and produce the best quality in any work we preform, the joy of 
having done the right thing can be felt. 

 

The action can be good only when the actor, the individual, has got a great purpose or goal. 
The real enjoyment is in the activity where your head and heart can come in. 
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You, Me and God 
 
 

God is not a person or individual who sits above the clouds and judges men, dispenses favors 
or punishments. He is the sole cause. 

 

That which is beyond the point at which the intellect is stalled is GOD. 
 

God is conceived as the Life Principle in everyone. 
 

GOD cannot be described. As per Bhagavad Gita, “Weapons cleave it not; fire burns it not; water 
wets it not; wind dries it not; cannot be cut, nor burnt nor wetted nor dried. It is not material; it is 
not matter.” 

 

The Idols in temples are to remind the devotees of the ideal, the Supreme. The human mind can 
conceive the formless supreme God though the idol worship. Idol is not God, but represents God. 

 

A pure mind is one which is calm, free from agitations. Agitations are caused by our likes and 
dislikes. 

 

In Bhagavad Gita, second chapter, Sloka 63, the 8 steps of downfall are described. 
(1) Man starts to think of an object. 
(2) Thinking leads to attachment of the object. 
(3) Attachment leads to desire to possess the object. 
(4) Unfulfilled desires lead to anger. 
(5) Anger causes total delusion. 
(6) The delusion state leads to loss of Memory. 
(7) Non-availability of memory leads to destruction of discrimination. 
(8) Finally, the man perishes. 

There are three great entrances to hell – Lust, Anger and Greed. 
 

Our shastras has laid down a clear procedure – the three fold practice – Sravana(attentive listening) 
Manana (contemplating on the ideas) and Nididhyasana (meditating upon those). 

 

Wealth is not a taboo for the seeker, but the constant craving for wealth is. 
“Best day to start is today! A better day will not come”. 
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