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શરીર પંચકોશાત્મક છે એ િવચારણા આપણને સહુ
ઉપિનષદોમાં થાન ધરાવતાં તૈિત્તરીય ઉપિનષદમાં
માણે દશાર્વવામાં આ યા છે : અન્નમય કોશ,

થમ વખત

ાચીનતમ

ાપ્ત થાય છે . ત્યાં પાંચ કોશ આ

ાણમય કોશ, મનોમય કોશ, િવજ્ઞાનમય

કોશ અને આનંદમય કોશ.
ાણ એ શું છે અને તેના િવશે કયા

કારની કાળજી લેવાથી બાળકોના સમગ્ર જીવન પર

સુંદર હકારાત્મક અસર છોડી શકાય છે એ ાણમય કોશના જ્ઞાનથી સમજી શકાય છે .
પંચકોશ અંતગર્ત િaતીય કોશ ાણમય કોશ છે તે દશાર્વતો તૈિત્તરીય ઉપિનષદનો મૂળપાઠ
આ માણે છે :
त मा वा एत माद नरसमयाद य: अ तर आ मा प्राणमय:। तेनैष पूण:र् । स वा एष

पु षिवध एव। त य पु षिवधताम वयं पु षिवध। त य प्राण एव िशर:। यानो दिक्षण:

पक्ष:। अपान: उ तर: पक्ष:। आकाश आ मा। पिृ थवी पु छं प्रित ठा। तद येष: लोको भवित।
प्राणं

दे वा

अनु

प्राणि त।

मनु या:

पशव च

ये।

प्राणो

िह

भूतानामाय:ु ।

त मा सवार्युषमु यते। सवर्मेव त आयुयिर् त ये प्राणं ब्र मोपासते। प्राणो िह भूतानामाय:ु ।

त मा सवार्यष
ु मु यत इित। त यैष एव शारीर आ मा य: पव
ू र् य।
શબ્દાથર્:

वा- અથવા, त मा - તેથી, अ नरसमयात ्- અન્નરસમયથી, प्राणमय:-

ાણમય, अ तर-

અંતર, आ मा- આત્મા, अ य:- અન્ય, �ભન્ન, અલગ, (છે ), एत मा - આથી, तेन- તેનાથી,
एष:- આ, पण
ू :र् - પૂણર્ (છે ). वा- અથવા, स- તે, एष- આ, पु षिवध- પુરુષ સમાન, પુરુષ જેવા

આકારનો, एव- જ (છે ). त य- તેની, पु षिवधताम ्- પુરુષ-સમાનતાનો अ वयं-અન્વય (જ)
पु षिवध- પુરુષાકાર (છે ). प्राण-

ાણ, एव- જ, त य- તેનું िशर:- મ તક (છે ). यान:-

યાન, दिक्षण:-દક્ષણ, જમણો, पक्ष:- પક્ષ, પડખું (છે ), अपान:- અપાન, उ तर:- ઉત્તર,

पक्ष:- પક્ષ, પડખું (છે ), आकाश:- આકાશ, आ मा- આત્મા (છે ), पिृ थवी- પૃથ્વી, पु छं પુચ્છ, प्रित ठा- ત ા (છે ), त - તો, अिप- પણ, एष:- આ, लोक:-
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ये- જે, दे वा:- દેવો, मनु या:- મનુ યો, (અને) पशव:- પશુઓ, प्राणं अन-ु ાણનું અનુસરણ

કરે ને જ, प्राणि त- વતર્ન કરે છે , प्राणो- ાણ, िह- જ, भत
ू ानाम- ાણીઓનુ,ં आय:ु - આયુ ય
છે , त मात ्- તેથી જ, (તેન)ે सवार्युषम ्- બધાનું આયુ ય, उ यते- કહે વામાં આવે છે , इितએમ સમજીને, ये- જે, प्राणम ्-

ાણની, ब्र म-

सवर्म ्- બધા જ, आय:ु - આયુ ય, यि त-

તરીકે , उपासते- ઉપાસના કરે છે , તે,

ાપ્તકરે છે , प्राणो-

ાણ, िह- જ, भत
ू ानाम-

ાણીઓનુ,ં आयु:- આયુ ય છે , त मात ्- તેથી, सवार्युषम ्- બધાનું આયુ ય, उ यत-

કહે વામાં આવે છે , त य- તેનો, एष- આ, एव- જ, शारीर- શરીરમાં રહે નાર, आ मा- અંતરાત્મા
છે , य:- જે, पव
ू र् य- પહે લાનો (અથાર્ત્ પૂવર્ કોશ, અન્નમય કોશનો પણ અંતરાત્મા) છે .
પાિરભાષક શબ્દોનું િવવરણ:
1. ાણમય
મોિનયર િવિલયમ્સ અનુસાર ાણમય શબ્દનો અથર્ ાણ અથવા ાણવાયુ થાય છે .
प्रा* ण--मय [L=139621]- consisting of vigorous air or breath
(http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/mwquery/)
2. અંતરાત્મા

મોિનયર િવિલયમ્સ અંતરાત્મા શબ્દ. अन ्- aાસ લેવો કે अत ्- હલવું કે િવ ફોટ થવો,
ઘાતુમાંથી િન પન્ન થયેલો દશાર્વે છે :
अ तर- અંતર, आ मा- આત્મા
आ म/अन ् - (variously derived fr. अन ् , to breathe ; अत ् , to move ; वा , to blow ;
cf. म/अन ्) the breath RV. the soul , principle of life and sensation RV. AV. &c
[p= 135,1] [L=23457] the individual soul , self , abstract individual
अ तर्--आ म/अन ् - the soul [p= 43,2] [L=8063] the internal feelings , the heart or
mind MaitrS. &c
(http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/monier/webtc5/index.php)
3. પુરુષિવધ
આ શબ્દ પુરુષાકાર અથર્ આપે છે એમ દશાર્વયું છે :
प षिवध- પુરુષ સમાન, પુરુષ જેવા આકારનો
મોિનયર િવિલયમ્સ પણ આ જ અથર્ દશાર્વે છે ,
प/उ ष--िवध man-like , having a human form
(http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/monier/webtc5/index.php)
4. પુરુષ શબ્દનો અથર્ આ મુજબ આપવામાં આ યો છે :
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पु ष: Purusha ; spirit. The first form of Vishnu. Mahat is also called Purusha from
its abiding within the body. (Sanskrit-English Dictionary, V.S.Apte, New Bharatiya
book Corporation, Delhi, 2000, p.464 )
5. યાન એ પંચ ાણ અંતગર્ત એક ાણ છે , તેનો અથર્:
यान:- યાન, य ्-आन - one of the five vital airs (that which circulates or is
diffused through the body ; personified as a son of उदान and father of अपा*न
(http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/monier/webtc5/index.php)
6. અપાન પણ યાનની સમાન પંચ ાણ અંતગર્ત એક ાણ છે , અપાન શબ્દનો અથર્:
अपान:- અપાન, અપાન- One of the ten winds which brahmanas believe to be
lodged in the body; this one resides in the region of navel, ane forces out the
solid and liquid secretions.
( A Classical Dictionary of India, John Garrett, D. K. Printworlds Adition, New
Delhi, 1999, P. 35)
अपा* न/अ (opposed to प्रा*ण/अ) , that of the five vital airs which goes
downwards and out at the anus.
(http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/monier/webtc5/index.php)
ભાષાંતર:
અથવા તેથી અન્નરસમયથી

ાણમય અંતર-આત્મા, અન્ય, �ભન્ન કે અલગ છે . આથી,

તેનાથી આ પૂણર્ છે . અથવા તે આ પુરુષ સમાન અથાર્ત્ પુરુષ જેવા આકારનો જ છે . તેની
પુરુષ-સમાનતાનો અન્વય જ પુરુષાકાર છે . ાણ જ તેનું મ તક છે , યાન દક્ષણ પક્ષ છે ,
અપાન ઉત્તર પક્ષ છે , આકાશ તેનો આત્મા છે , પૃથ્વી પુચ્છ અને ત ા અથાર્ત્ આધાર
છે . તો પણ આ

ોક છે ,

જે દેવો મનુ યો અને પશુઓ છે તે ાણનું અનુસરણ કરીને જ વતર્ન કરે છે . કારણ કે

ાણ જ

ાણીઓનું આયુ ય છે .તેથી જ તેને બધાનું આયુ ય કહે વામાં આવે છે , એમ સમજીને જે
ાણની,

તરીકે ઉપાસના કરે છે , તે બધા જ આયુ ય ાપ્ત કરે છે . ાણ જ ાણીઓનું

આયુ ય છે . તેથી, તેને બધાનું આયુ ય કહે વામાં આવે છે . તેનો એટલે કે અન્નમય કોશનો
પણ, આ જ શરીરમાં રહે નાર અંતરાત્મા છે , જે પહે લાનો, અથાર્ત્ પૂવર્ કોશ એવા અન્નમય
કોશનો પણ અંતરાત્મા છે .
ચરક સંિહતા સૂ

થાન (11/4) માં ક ું છે કે , ‘प्राणानुपालनात ् िह धमार्युरवा नोतीित।

અથાર્ત્ ાણના અનુપાલન aારા જ ધમાર્યુ ાપ્ત થાય છે .
પંચ ાણ જ્યારે અકુ પત અથાર્ત્ યોગ્ય પિરિ થતમાં હોય ત્યારે તે શરીરની દરે ક
ચે ાઓના

વતર્ક છે એટલે કે શરીરના તમામ હલન-ચલન

ાણના કારણે જ શક્ય બને

છે , તે જ મનનું િનયમન કરે છે અને મનની ગતના ણેતા છે , બધી જ ઇંિદ્રયોને ગતશીલ
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કરનાર અને તેના િવષયમાં

વૃત્ત કરનાર છે , શરીરિ થત તમામ ધાતુઓને યવિ થત

કરનાર, શરીરનું સંધાન કરનાર અને વાણીનું વતર્ન કરનાર છે , પશર્ અને શબ્દના મૂળમાં
વાયુ છે , શ્રવણ અને પશર્નું મૂળ છે અને હષર્ અને ઉત્સાહનું મૂળ કારણ છે , અિગ્નને દીપ્ત
રાખનાર અને શરીર થ દોષોને દૂર કરનાર છે , બહાર કાઢવાના મલને બહાર કરનાર છે ,
ગભર્માં નવા શરીરના આકારનું િનમાર્ણ કરનાર છે , શરીરમાં જીવન છે એ આ

ાણના

આવાગમનથી જ જણાય છે . (च. सू. थान 12-8)
શરીરના જીવનના ત્યયરૂપ ાણના શરીરમાં દસ થાન છે ,
दशैवायतना याहु: प्राणा येषु प्रिति ठता:।

शंखौ ममर्त्रयं क ठो रक्तं शुक्रोजसी गद
ु म ्॥ (च. स.ू थान 29-3)
બે શંખ, હૃદય, િશર, બ તી, કણ્ઠ, રક્ત, શુક્ર, ઓજ અને ગુદા, એ દસ થાનોમાં ાણ રહે છે .
તૈિત્તરીય ઉપિનષદની યાખ્યાનું અથર્ઘટન:
અન્નમય કોશ િવશે આપણે આગળ જોયું કે તે આત્મા નથી અને પુરુષાકાર કોશ છે એ તો
સહુથી બહારનું આવરણ છે , આત્મા તો અંદર રહે લો છે , આ જ્ઞાન થયા પછી, સહુ

થમ

સૂ મ આવરણ ધ્યાન પર આવે છે કે તો અન્નમયથી અંદર આવેલ, ાણમય કોશ છે . શું તે
આત્મા હોઇ શકે કે જે સમગ્ર શરીર અને તેના અંગોના તમામ કાયોર્નો વતર્ક છે ? તૈિત્તરીય
ઉપિનષદ કહે છે કે , બધા જ

ાણીઓ અને દેવોના કાયોર્ આ

ાણમય કોશના કારણે જ

શક્ય બને છે . પંચ ાણ અને આકાશ જે સજીવોના આધાર રૂપ છે તેનો આધાર પૃથ્વી છે .
બધા જ

ાણીઓના જીવન તેનાથી જ સંભિવત બને છે .

ાણ અથાર્ત્ વાયુ િવના જીવન

શક્ય નથી. આથી, તેને પણ સવાર્યુષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે . પરંતુ

ાણ જ આત્મા

નથી, આ પણ એક પુરુષાકાર કોશ છે . આ પુરુષાકાર ાણમયનો આત્મા પણ અન્ય છે , જે
અન્નમયનો છે એટલે કે આત્મા તો હજુ પણ અંદર છે .
ાણમય કોશનો અથર્
પંચ એટલે પાંચ અને કોશ શબ્દનો અથર્ આચ્છદન અથવા આવરણ થાય છે એ આપણે
જાણીએ છીએ. કોશ અથાર્ત્ ઢાંકવું કે આવરવુ.ં અન્નમય,

ાણમય, મનોમય, િવજ્ઞાનમય

અને આનંદમય એ પાંચ, પંચકોશ તરીકે વીકારાયા છે . આત્મા જેના વડે ઢંકાઇ ર ો છે એ
આ પાંચ આવરણો છે . અથાર્ત્ આ પાંચ વડે સજીવના શરીર અને મન તથા બુિa તૈયાર થાય
છે . આ પાંચ જ અિ તત્વ ટકાવી રાખે છે અને અંતે આમાં જ લય પામે છે . પણ, એટલા
મા થી જ તેને આત્મા માની લેવાય નહીં. એ તો આત્માને ઢાંકી દે છે . આત્મા િવશે િવચારવા
જતાં આપણને એ સહુ

થમ દેખાતા હોવાથી આપણે તેને જ આત્મા માની લેવાની ભૂલ

કરીએ છીએ. તો મનુ યે આ પાંચને અતક્રમીને આત્મા રૂપ અંતમ સત્ય સુધી પહોંચવાનું
છે . પણ, આત્મા રૂપી અંતમ સત્યને પામવા માટે ય આ આવ યક સાધનો છે .
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થૂળ શરીરની અંદર આવેલા થમ સૂ મ શરીરને ાણમય કોશ તરીકે ઓળખવામાં આવે
છે . ાણમય, મનોમય અને િવજ્ઞાનમય કોશ સૂ મ શરીર છે જ્યારે આનંદમય કોશ એ કારણ
શરીર છે . આ પાંચ કોશ ઉત્તરોત્તર સૂ મ છે એટલે કે સહુથી થૂળ અથાર્ત્ ભૌતક અન્નમય
કોશના આધારે અન્ય કોશ રહે લા છે . અન્નમય કોશ સવાયનાદરે ક કોશ આંતિરક છે . જેને
આપણે જોઇ અને પશીર્ શકતા નથી.
તમામ સજીવના જીવનનો આધાર ાણ છે . ાણ િવના જીવન શક્ય નથી. વળી, દરે ક કાયર્
પણ ાણના આધારે જ શક્ય બને છે . ાણ અથાર્ત્ વાયુના કારણે જ તમામ કાયોર્, શરીરના
દરે ક અંગોના કાયોર્ સંભિવત બને છે .

ાણ િવના કોઇ ગત કે અવાજનું

વતર્ન પણ થઇ

શકતું નથી. ઉપિનષદકહે છે મનુ ય તો ઠીક, દેવોના અને પશુઓના કાયોર્ પણ ાણ પર જ
આધાિરત છે .

ાણ સવેર્ સજીવોના આયુ યરૂપ છે , જેમ અન્ન છે . આથી,

ાણને સવાર્યુષ

કહે વામાં આવે છે .
જે ાણની

તરીકે ઉપાસના કરે છે તે

ત્ત્વને ાપ્ત કરે છે . આ કોશ અગાઉના અન્નમય

કોશની જેમ જ પુરુષાકાર કોશ છે . તે બા

કોશ નથી, પરંતુ આંતિરક કોશ છે . મનોમય

કોશના આવરણરૂપે આ કોશ રહે લો છે .
ાણમય કોશ િવષયક સામાન્ય સમજ અને કાયર્:
ાણમય કોશ અન્નમય કોશ કરતાં સૂ મ છે . એ અન્નમય કોશથી આવિરત છે . એટલે કે તે
અન્નમય કોશની અંદર રહે લો છે . એને આપણે શરે રની માફક જોઇ કે અડકી શકતાં નથી. પણ
અનુભવી શકીએ છીએ.
પંચ ાણ અને પાંચ કમેર્િન્દ્રયોનો સમૂહ ાણમય કોશ તરીકે વીકારાયો છે . ાણ શબ્દનો
અથર્ વાયુ થાય છે . પાંચ

ાણ એટલે કે ,

ાણ-જે હૃદયમાં રહે લો છે , અપાન- જે ઉપ થમાં

રહે લો છે , યાન- જે સમગ્ર શરીરમાં યાપેલો છે , સમાન- જે જઠરમાં રહે લો છે અને ઉદાન- જે
કંઠમાં રહે લો છે . આ પાંચનો સમૂહ ‘ ાણ’ એવા એક સામાન્ય નામથી ઓળખાય છે . આ
પાંચ ાણ આપણા શરીરમાં જે િવિવધ કાયોર્ કરે છે એમાં જો અવરોધ આવે અથવા એ
પોતાનું કાયર્ કરવામાં પૂરતા સક્ષમ ન રહે એટલે કે ઢીલા પડે તો શરીરના બધા જ કાયોર્ની
ગતમાં મંદત્વ આવે છે . મા

સજીવ શરીર જ નહીં, સમગ્ર િવaના સંચાલક બળ તરીકે

વાયુને વીકારવામાં અ યો છે , सवर्ं वायुमयं जगत ्। અથાર્ત્ સમગ્ર િવa વાયુથી યવહાિરત
છે .
આ ાણ અથવા વાયુનું િનયમન ાણાયામ વડે કરવાનું કહે વામાં આ યું છે . જેથી ાણના
તમામ કયોર્માં િનયમતતા જળવાય અને તે aારા શરીરના તમામ અંગો-ઉપાંગોનું વા થ્ય
અને કાયર્ક્ષમતા જળવાઇ રહે .
પંચ કમેર્િન્દ્રયમાં હાથ, પગ, મુખ, ગુદા અને ઉપ થ આ પાંચનો સમાવેશ થાય છે . આ પાંચે
કમેર્િન્દ્રયોના કાયોર્ આ પંચ ાણ aારા જ શક્ય બને છે . અને આ પાંચ કમેર્િન્દ્રયો સજીવના
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શરીરના કાયોર્ કરનારી ઇિન્દ્રયો છે . ાણ આ ઇિન્દ્રયોને કાયર્ કરવાનું બળ દાન કરે છે અને
ાણ અથાર્ત્ વાયુ િવના આ ઇિન્દ્રયોનાં કાયર્ શક્ય નથી.
આ પાંચ ાણ અને પંચ ઇિન્દ્રયો મળીને ાણમય કોશ બને છે . પંચ ાણ અને પંચેિન્દ્રય
સાથેના તાદાત્મ્યના કારણે આપણે ‘હં ુ ચાલું છું’, ‘હં ુ બોલું છું, ‘હં ુ ભૂખ્યો છું’, ઇત્યાિદ વાક્યયોગો aારા અકતાર્ અને િનત્યતૃપ્ત આત્મા પર કતૃર્ત્વ વગેરેનો અધ્યારોપ કરીએ છીએ જે
આપણને આત્માના જ્ઞાનથી વંચત રાખે છે .
છતાં પણ, અન્નમય કોશ રૂપ શરીરની આવ યકતા છે એ જ રીતે

ાણમય કોશ પણ

આત્મજ્ઞાનની ાિપ્ત માટે અગત્યનું પિરબળ છે . ાણમય કોશ જ શરીરના સવર્ કાયોર્ અને
ગતિવિધ શક્ય બનાવે છે . પંચ

ાણના યોગ્ય િનયમન અને પંચ ઇિન્દ્રયો પર યોગ્ય

અંકુશ aારા યિક્તના યિક્તત્વનો યોગ્ય િવકાસ થાય છે .
ાણમય કોશના િવકાસ માટે શું કરવું ?
પંચકોશ જ મનુ યના શરીર, મન અને બુિa સાથે જોડાયેલા છે . મા એટલું જ નહીં, પરંતુ
આત્મા આ આવરણોથી આવિરત થયેલો કે રક્ષાયેલો છે . આથી, તે પંચકોશનો િવકાસ
અગત્યનો અને આવ યક છે . આ પંચકોશનો િવકાસ કરવા માટે કે વા યત્નો કરવા જોઈએ
તે મુaો િવચાર માંગી લે છે .
ાણમય કોશના િવકાસ માટે
જોઇએ.

ાણાયામ aારા aાસોચ્છવાસનું યોગ્ય િનયમન કરવું

ાણ અથાર્ત્ વાયુ જ પંચ કમેર્િન્દ્રયોનો િનયોજક છે . યોગ્ય

ાણવાયુ એટલે કે

ઓિક્સજન શરીરને મળતો રહે તે આવ યક છે , ત્યારે બાળકો માટે ની શાળાઓ

દૂષણ-

મુક્ત થાનોમાં હોય તે બહુ જરૂરી ગણી શકાય. શાળામાં આવ યક શારીિરક કસરતો અને
ાણાયામ શીખવવા જોઇએ અને યિક્તએ િનયમત રીતે તેને અનુસરવું જોઇએ.
ાણમય કોશનો અન્ય કોશ સાથેનો સંબધ
ં :
આ પંચકોશ પર પર સાથે જોડાયેલા છે એથાર્ત્ એક બીજા સાથે સંબંધ ધરાવે છે . ાણમય
કોશ એ અન્નમય કોશ, મનોમય કોશ, િવજ્ઞાનમય કોશ અને આનંદમય કોશ સાથે સંબંધ
ધરાવે છે . પુરુષાકાર અન્નમય કોશ એ

ાણમય કોશનું શરીર છે . અન્નમય કોશના આશ્રયે

ાણમય કોશ રહે લો છે . તો એ જ ાણમય કોશ મનોમય કોશના શરીર તરીકે કાયર્ કરે છે .
ાણમય કોશ અન્નમય કોશ કરતાં સૂ મ છે અને મનોમય કોશ

ાણમય કોશ કરતાં પણ

સૂ મ છે . મનોમય કોશ ાણમય કોશમાં વસે છે .
મહત્ત્વ: મોક્ષ માટે કે રોજ‐બરોજના જીવનમાં:
ાણમય કોશનું રોજ-બરોજના જીવનમાં મહત્ત્વ જોઇએ તો, અન્નમય કોશરૂપ શરીરમાં
ાણમય શરીર આવેલું છે . આ સૂ મ આવરણોમાં સહુથી બહારનું આવરણ છે . તેને જોઇ કે
પશીર્ શકાતુ નથી પણ અનુભવી શકાય છે . aાસોના આવાગમન aારા આ
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કોશનો બા

અનુભવ પણ આપણે કરી શકીએ છીએ.

યાન, અપાનાિદ પંચ ાણ aારા

આ કોશ બનેલો છે અને આ વાયુ અથવા ાણ જ શરીરની તમામ ગત-િવિધનું સંચાલન કરે
છે .
આપણા રોજબરોજના દરે ક કાયોર્નો આધાર આ ાણ કે વાયુ છે . ાણ િવના જીવન શક્ય
નથી અને કોઇ પણ કારનું હલન-ચલન પણ ાણ િવના અસંભિવત છે . તે મનનું િનયમન
કરે છે અને મનની ગતને યોગ્ય િદશા આપે છે . બધી જ ઇંિદ્રયોને ગતશીલ કરે છે અને તેના
િવષયમાં યોજે છે , વળી મનુ યના હષર્ અને ઉત્સાહનું મૂળ કારણ પણ આ
શરીરના જઠરાિગ્નને તે

દીપ્ત રાખે છે . શરીરમાં રહે લા તમામ

ાણ જ છે .

કારના મળ આ

ાણના

કારણે જ ઉત્સજર્ન પામે છે . ગભર્માં નવા શરીરના આકારનું તે િનમાર્ણ કરે છે , શરીરમાં
જીવન છે એ આ ાણના આવાગમનથી જ જણાય છે .
ાણમય કોશ જો પૂણર્ િવકસત હશે તો બાળક શાળામાં શૈક્ષિણક, સહ-અભ્યાસ અને
અભ્યાસેતર

વૃિત્તઓમાં રસ લઈ શકશે. કારણ કે જો

ાણ વ થ હશે એટલે કે અકુ પત

અવ થામાં હશે તો જ તે આગળ ક ા તે અનુસાર કાયોર્ કરશે. અન્યથા કુ પત

ાણ

યિક્તના હલન-ચલનમાં બાધા ઉત્પન્ન કરશે. શારીિરક પીડાનો અનુભવ કરાવશે. શરીરના
મળનું યોગ્ય ઉત્સજર્ન ન થતાં પાચન વગેરે િક્રયાઓ યોગ્ય રીતે થશે નહીં અને યિક્ત
થાકનો અનુભવ કરશે અથવા �બમાર પડશે.
કોશ સાથે છે . જો

ાણ અથવા વાયુનો સીધો સંબંધ મનોમય

ાણમય કોશ વ થ નહીં હોય તો યિક્ત મનોરોગી બનશે. શોક અને

દુ:ખનો અનુભવ કરશે. તે િવિવધ વૃિત્તઓથી િવમુખ બનશે અને તો તેનો સવાર્ંગી િવકાસ
શક્ય બનશે નહીં.
િવદ્યાથીર્ના સવાર્ંગી અને સમ્પૂણર્ િવકાસમાં રસ લેતા િશક્ષક માટે બાળકના

ાણમય

કોશનો યોગ્ય િવકાસ થાય તેની કાળજી લેવી જરૂરી છે . પંચ ાણ અને તેના કાયોર્ની
જાણકારીના આધારે જ તે બાળકના સવાર્ંગી િવકાસના આધાર સમાન

ાણમય કોશના

િવકાસ માટે તે યત્નો કરી શકશે. જો િશક્ષકને ાણમય કોશનું જ્ઞાન હશે તો જ તે બાળકના
અન્ય કૌશ યોનો િવકાસ કરતાં પૂવેર્ તેના

ાણમય કોશને સમૃa કરવા યોગ્ય પગલાં લઇ

શકશે.
કોશ‐ વભાવ સુધારણાના િવિવધ હે તઓ
ુ :
કોશ- વભાવ સુધારણાના અલગ અલગ હે તુઓ િવશે િવચારીએ તો આપણને તેમાં અનેક
તરીય િવકાસની સંભાવના જણાઇ આવે છે . જેમ કે

વ-સુધારણા, શારીિરક માનસક,

સામાિજક અને આધ્યાિત્મક િવકાસ પણ તેની સાથે સંકળાયેલા છે તે આપણે જોઇ-સમજી
શકીએ છીએ અને કોશની સુધારણા કરવાનો અથાર્ત્ તેમાં રહે લી ખામીઓ કે નબળાઇઓ
દૂર કરવાનો

યત્ન કરવામાં આવે તો ઉપયુર્ક્ત

વ-સુધારણા, શારીિરક, માનસક,

સામાિજક અને આધ્યાિત્મક િવકાસ જેવા દરે ક તરે તેનો લાભ ાપ્ત કરી શકીએ છીએ.
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ાણાયામ, શારીિરક કસરતો aારા સુધારણા કરવામાં આવે તો

િવદ્યાથીર્નો યોગ્ય િવકાસ થાય છે . વળી,

ાણમય કોશ મનના શરીર તરીકે કાયર્ કરતું

હોવાથી તે જેટલું વ થ હશે, ઉણપરિહત હશે તો બાળકનો માનસક િવકાસ પણ એટલો
સારી રીતે થશે. વ થ શરીર અને મન ધરાવતો એ બાળક વ થ સમાજના િનમાર્ણનું થમ
પગિથયું બનશે.
ભારતીય પરંપરામાં સહુથી આખરી ાપ્ત ય મોક્ષ છે . આથી, આધ્યાિત્મક િવકાસનો ઉ ેખ
પણ અહીં આવ યક છે .

ાણમય કોશના િવકાસ અને વા થ્ય માટે

યોગ્ય ગણવામાં આ યા છે . આ
અ ાંગ યોગ aારા સમાિધની

ાણાયામ સહુથી

ાણાયામ એ અ ાંગ યોગનું અગત્યનું અંગ છે અને

ાિપ્ત કરી માનસક શાંત અને આધ્યાિત્મક જ્ઞાનની

ાિપ્ત

કરવામાં આવે છે .
િવદ્યાથીર્‐િશક્ષક યવહાર:
ાણમય કોશનો યોગ્ય િવકાસ થાય તે માટે િશક્ષકને પોતાના કાયર્ના સંદભર્માં આવતા
િવિવધ િવચારો મુખ્યત્ત્વે બે િદશામાં હશે: 1. વગર્ખંડમાં કરવાની વૃિત્તઓ 2. િવદ્યાથીર્એ
ઘરે કરવાની વૃિત્તઓ
વગર્ખડ
ં માં કરવાની વૃિત્તઓ: િશક્ષક પોતે હવેથી કરવા જેવા કાયોર્ અને ન કરવા જેવા કાયોર્
િવશે િવચારશે અને કરવા જેવા કાયોર્ િવદ્યાથીર્ની કક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને અમલમાં મૂકશે.
જેમ કે ,

ાણમય કોશના િવકાસ માટે , શાળામાં સમૂહ કસરતોનું આયોજન થતું હોય છે .

પૂવર્ ાથમક (1 થી 5)ના િવદ્યાથીર્ઓને િશક્ષક વગર્ખંડમાં ાણાયામની આવ યકતા સરળ
શબ્દોમાં સમજાવી શકે . જેમ કે , aાસની કસરત તમને શીખવું છું, જે કરવાથી તમનેભુખ
લાગશે, તમારામાં તાકાત આવશે, તમારી યાદશિક્ત વધશે તો પરીક્ષામાં તમે સારું લખી
શકશો, વગેરે.
િવદ્યાથીર્એ ઘરે કરવાની વૃિત્તઓ
બાળક સવારમાં પોતાના ઘેર આ કારની કસરત કરે તે માટે

ોત્સાહન આપી શકે . સવારમાં

ચાલવા માટે , દોડવા માટે અને એ રીતે શુa ઓિક્સજન સારી રીતે aાસમાં લઇશકે તે માટે
તેને

ેરણા આપી શકે .

ાથમક (6 થી 8) કક્ષાના િવદ્યાથીર્ઓને

ાણાયામ, આસનો,

સૂયર્નમ કાર સૂયર્નમ કાર વગેરેથી થતા લાભ સમજાવશે, તેના ચ ોઅને ચાટ્સર્ બતાવશે
જેથી બાળક યોગ્ય રીતે સમજી શકે . ત્યાર બાદ આસનો વગેરે કરતાં શીખવશે અને િનયમત
રીતે િવદ્યાથીર્ઓ તે કરે તેની કાળજી લેશ.ે ઘરે િવદ્યાથીર્ કસરત કરે , સવારમાં ચાલવા જાય તે
માટે

ોત્સાિહત કરી શકે .

માધ્યમક કક્ષા (9 થી 12)ના િવધાથીર્ઓને

ાણાયામ વગેરેથી થતા લાભ વૈજ્ઞાિનક

આધાર સાથે રજૂ કરશે, તેના પર કોઇ યોગ િશક્ષકનું યાખ્યાન ગોઠવી શકે , િવદ્યાથીર્ઓને તે
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ોજેક્ટ કરવા આપી વગર્ખંડમાં તેની

તુત કરાવી શકે કે વગર્ખંડમાં બે ગ્રૂપ

પાડી ચચાર્ ગોઠવી શકે .
સવારે ઘેર િવદ્યાથીર્ઓ જોગીંગ વગેરે કસરતો કરે તે માટે

ેરણા આપી શકે .

વગર્ખડ
ં માં આ બધું કરવા માટે જરૂરી સામગ્રી અને સહાય: વગર્ખંડમાં આ કારની વૃિત્તઓ
કરવા માટે િશક્ષક પાસે િવિવધ ચાટ્સર્, ચ ો, શક્ય હોય તો મિ ટમિડયા ોજેક્ટર હોવા
જોઈએ.
સહ અભ્યાસ

વૃિત્તઓ: િવિવધ કસરતો, રમતોત્સવો વગેરેની પધાર્ઓ ગોઠવી શકાય.

િનયમત રીતે યોગાસનો માટે િનિ ત સમય ફાળવી શકાય.
ઉપસંહાર:
આમ,

ાણમય કોશના િવકાસ aારા સુંદર અને વ થ યિક્ત અને તે aારા

વ થ

સમાજનું િનમાર્ણ શક્ય છે . આ કોશ અન્ય કોશ સાથે સંકળાયેલ છે . માટે દરે ક કોશનો
િવકાસ સુસંવાિદત રીતે થવો જરૂરી છે . યિક્તનો બા થી શરૂ કરીને સમ્પૂણર્ આંતિરક
િવકાસ એ પંચકોશ-િવકાસ છે .
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