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પ્રસ્તાલના (INTRODUCTION) : 

 લતતભાન વભમભાાં ઝડથી રયલર્તતત થતી રયસ્સ્થસ્તઓ વાથે અનુકૂર થલુાં ડકાય રૂ છે . જેના કાયણે વ્મસ્તત વતત  ભનોબાયનો 

અનુબલ કયે છે . ભનોબાયના કાયણે વ્મસ્તતની ળાયીરયક , આલેસ્ગક , ફોધાત્ભક અને લાતતસ્નક પ્રસ્તરિમાઓ ઉય ખયાફ અવય થામ છે . જેના 

રયણાભે વ્મસ્તત શતાળા , વાંઘત અથલા દફાણનો બોગ ફને છે . ભનોબાય વાથે વ્મસ્તત વાયી યીતે વભામોજન વાધતુ ન શોમ તો 

ભનોલૈજ્ઞાસ્નકપ્રશ્નો કે ઉન્ભાદ જેલા ભનોયોગોનો બોગ ફને છે . ભધુપ્રભેશ, હ્ર્દમ વાંફાંધી યોગો , અલ્વય કે ભગજનો શુભરો જેલા ભનોળાયીરયક 

યોગોનો બોગ ફને છે . ભનોબાય વાભે વુખરૂ જીલન વાય કયલુાં શળે તો ભાનસ્વક સ્લાસ્્મ જાલલાના પ્રમાવો કયલા પયસ્જમાત ફનળે . 

ભાનસ્વક યીતે સ્લસ્થ જીલન જીલલા ભાટે વ્મસ્તતએ ોતાની જીલન ળૈરીભાાં રયલતતન કયલુાં ડળે . જીલનળૈરીભાાં રયલતતન ભાટે વ્મસ્તતએ મોગ્મ 

આશાય-સ્લશાય, વભમનુાં વ્મલસ્થાન, વાંગીત, વ્મામભ, ધ્માન તથા મોગનો ઉમોગ યોજ-ફયોજના જીલનભાાં અનાલલુાં ડળે.  

 અત્રે આણે ભનોબાયને શલુાં કયલા ભાટે સ્લશ્મના ધ્માન ધ્ધસ્ત સ્લળે લાત કયીળુાં . વૌપ્રથભ આણે ભનોબાયનો અથત, ભનોબાયના 

ઉદ્દદ્દગભ સ્થાનો તથા ત્માય ફાદ સ્લશ્મના ધ્માનથી થતાાં પામદાની ચચાત કયીળુાં.  
 

ભનોબાયનો અથત : ( MEANING OF STRESS) :  

 ભનોબાય ભાટે ઉમોગભાાં રેલાતો અાંગ્રેજી ળબ્દ  “STRESS” ળુધ્ધ સ્લજ્ઞાનનો ળબ્દ છે . ભનોસ્લજ્ઞાનભાાં વ્મસ્તતની ળાયીરયક-ભાનસ્વક, 

આાંતરયક-ફાહ્ય સ્સ્થસ્તને ફદરલા ભાટે જલાફદાય ફાહ્ય ઉદ્દીકો , ઘટનાઓને રયણાભે ઉબી થતી ભાનસ્વક સ્સ્થસ્તને ભનોબાય તયીકે 

ઓખલાભાાં આલે છે . જૈસ્લક અને તફીફી સ્લજ્ઞાનનાાં વાંદબતભાાં ભનોબાયએ એક બૌસ્તક , ભનોલૈજ્ઞાસ્નક , આલેસ્ગક રયફ છે જે ળાયીરયક 

અથલા ભાનસ્વક તનાલના રયણાભે ઉદ્દદ્દબલે છે . ભનોલૈજ્ઞાસ્નકોના ભતે ભનોબાયએ એલી ફાહ્ય કે આાંતરયક રયસ્સ્થસ્ત છે જેને કાયણે તાણ અને 

થાક ઉત્ન્ન થામ છે.  

ભનોબાયની વ્માખ્માઓ (DEFINATION OF STRESS):  

(1) “ભનોબાય એટરે શતાળા , વાંઘત કે દફાણની એલી ડકાયરૂ રયસ્સ્થસ્ત જે વ્મસ્તતની ળાયીરયક કે ભાનસ્વક ળસ્તત ય 

બાયરૂ ફને છે “. 

(2) “ભનોબાયએ ઉદ્દીક ફનાલો પ્રત્મે પ્રાણીની સ્લસ્ળષ્ટ અને અસ્લસ્ળષ્ટ પ્રસ્તરિમાઓની બાત છે , જે વાંતુરન જોખભાલે છે 

અને ફોજો નાખે છે અથલા ઘટના કે ફનાલોને શોંચી લલાની ળસ્તતભાાં લધાયો કયે છે  -“.ાના નાં -58 , ા .ુ  .

ભનોસ્લજ્ઞાન -ધો -12  

(3) “તનાલ એટરે અનુબલામેર તીવ્ર કે રાાંફાગાાના ડકાયો વાથે વાંફાંસ્ધત નકાયાત્ભક આલેસ્ગક અનુબલો જે લાતતસ્નક અને 

ળાયીરયક રયલતતનો વાથે વાંકામેરા છે  “.– વાયાવન અને વાયાવન . 

 લતતભાન વભમભાાં ભનોબાયએ જીલનનો એક બાગ ફની ગમો છે . ભનોબાયની રયસ્સ્થસ્ત “રડો અથલા બાગી છુટો“ (FIGHT OR 

FLIGHT) ની પ્રસ્તરિમા જન્ભાલે છે . ભનોબાય ળયીયભાાં કાટીવોર તથા એડ્રીનરીન જેલા અાંત : સ્ત્રાલોભાાં લધાયો કયે છે . અલ્કારીનશલો 

ભનોબાય વ્મસ્તતને પ્રલૃત અને જાગૃત યાખે છે યાંતુ રાાંફાગાા વુધી ચારતો ભનોબાય વ્મસ્તતના સ્લાસ્્મને નુકવાન કયે છે . કોઇ ણ વ્મસ્તત 

ભનોબાય ઉત્ન્ન કયનાય રયસ્સ્થસ્તઓને સ્નમાંત્રણભાાં ન યાખી ળક.ે યાંતુ તેની વાભે આલાની પ્રસ્તરિમા ચોતકવ વાંદ કયી ળકે છે.  
 

ભનોબાયના ઉદ્દદ્દગભસ્થાનો( SOURCES OF STRESS)  : 

 તફીફી અભ્માવોથી વાસ્ફત થતુ જામ છે કે ઘણા ળાયીરયક યોગોના ભૂભાાં ભનોબાય કાયણરૂ શોમ છે. 20ભી વદી ચચતાની વદી શતી 

જ્માયે 21ભી વદી ભનોબાયની વદી છે. વ્મસ્તતભાાં કૌટુાંસ્ફક, વ્માલવાસ્મક, વાભાજીક, યાજકીમ,બૌગોસ્રક રયલતતનો કે ડકાયો વ્મસ્તતભાાં ભનોબાય 

ઉત્ન્ન કયે છે. 

 ભનોબાયના ઉદ્દદ્દગભસ્થાનો ભુખ્મત્લે નીચે ભુજફ છે.  

(1) આઘાતજન્મ ફનાલો : 

 આકસ્સ્ભક યીતે ઉત્ન્ન થતી આઘાતજન્મ રયસ્સ્થસ્ત કે ઘટના જેલી કે બમાંકય ભોટી આગ રાગલી , ધયતીકાં થલો , ૂય આલલુાં , 

લાલાઝોડુાં આલલુાં , કોઇ દશેળત બમાત ગુનાના વાક્ષી ફનલુાં કે મુધ્ધ , ત્રાવલાદ , અશયણ જેલી રયસ્સ્થસ્તભાાં ફાંદી ફનલુ . સ્લસ્બન્ન આલા 

ફનાલોની સ્નેધક અવય વ્મસ્તતભા  ભનોબાય રૂે પ્રગટ થામ છે. તેની આડ અવયો થોડો વભમ વાય થઇ ગમાછી ણ ચારુ યશે છે.  
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(2) જીલનની તાજેતયની ઘટનાઓ : 

 વ્મસ્તતના જીલનાભાાં ફનતી તાજેતયની ઘટનાઓ કે રયલતતનોની અવય ણ વ્મસ્તતભાાં ભનોબાય ઉત્ન્ન કયે છે . જીલનભાાં ફનતી 

દુ:ખદ ઘટનાઓ જેલી કે , રયલાયભાાં કોઇનુાં અચાનક ભૃત્મુ ,રગ્ન કે છુટાછેડા, લૈમસ્તતક ઘટાનાઓ જેલી કે યશેલાના સ્થોભાાં આલેરુાં રયલતતન , 

ખાન-ાનની યીતોભાાં આલેરુ રયલતતન કે વ્મસ્તતને થમેરી ઇજાઓ , વ્મસ્તતના કામતસ્થે ઉયી અસ્ધકાયી વાથેના પ્રશ્નો કે શડતાર તથા આર્તથક 

નાણાબીડ, ભાંદી, ફેકાયી અથલા નાણા ગુભાલલા જેલી ઘટનાઓથી વ્મસ્તતઓ જુદા-જુદા પ્રભાણભાાં ભનોબાય અનુબલ કયે છે.  

(3) યોચજદી ભુશ્કેરીઓ : 

 યોચજદા જીલનાભાાં આલતી ભુશ્કેરીઓ ણ વ્મસ્તતભાાં ભનોબાય જન્ભાલે છે . ઉદાશયણ તયીકે નોકયી કયતી ગૃશીણીઓ ઘયનુાં કાભ , 

અભ્માવ તથા ઓરપવની કાભગીયી કયલાની શોમ ત્માયે વભમ વાચલલાની ભુશ્કેરી .  દૂયના સ્થે નોકયી કયતી વ્મસ્તતને આલન -જાલનની 

અનુબાલાતી ભુશ્કેરીઓ . યીક્ષા આલા જતા સ્લદ્યાથીને ટ્રાપીકભાાં પવાલલાનુાં થામ કે લાશન ફગડે , યીક્ષાભાાં રખતી લખતે યીક્ષાખાંડનુાં 

લાતાલયણ લગેયે અણગભતી રયસ્સ્થસ્ત કે ભુશ્કેરીઓ વાભન્મ રાગે છે. યાંતુ તેનો પ્રભાણ લધી જામ તો ભનોબાય ઉત્ન્ન થામ છે.  

 આભ, ભનોબાય ઉદ્દદ્દગભસ્થાનોભાાં ભુખ્મત્લે ત્રણ ભુદ્દા છે  : આઘાતજન્મ ફનાલો ,જીલનની તાજેતયની ઘટાનઓ તથા યોચજદી 

ભુશ્કેરીઓ. ભનોબાય વાભે યક્ષણાત્ભક ગરા ભાટે આણે સ્લશ્મના ધ્માનની ચચાત કયીળુાં.  
 

સ્લશ્માના ધ્માન ળુાં છે ?(WHAT IS VIPASSANNA MEDITATION?):  

 “શ્મ“ એટરે જોલુાં, “સ્લશ્માના“ એટરે સ્લળે રૂે જોલુાં - એટરે અાંતયભુખી ફનીને અાંતય સ્નયીક્ષણ કયતાાં કયતાાં આાણા સ્લળેના 

મથાથત – ખયેખય વચ્ચાઇઓ ળુ છે તેને અનુબૂસ્ત ય ઉતાયલી. આના સ્લેની મથાથતવચ્ચાઇઓને જાણલાને કાયણે આણે અજ્ઞાનતા લળ વતત 

દુ:ખી – અળાાંત યશીએ છીએ.  

 ‘સ્લશ્માના’ એ ળીર , વભાધી અને પ્રજ્ઞાનો લૈજ્ઞાસ્નક અને વ્માલશારયક અભ્માવ છે . જેના અભ્માવ દ્દલાયા વ્મસ્તત આાંતયસ્નયીક્ષણ 

કયીને ોતાના આ ળયીય અને સ્ચત્તની મથાથત - લાસ્તસ્લક વચ્ચાઇઓને અનુબલ ય ઉતાયે છે ત્માયે આોઆ અશાંબાલ ,આવસ્તતઓભાાંથી 

વ્મસ્તત ફશાય આલલા રાગે છે, અને વુખ-ળાાંસ્તનો અનુબલ કયલા રાગે છે. એટરુાં જ નસ્શ, વ્મસ્તતઆાંતયસ્નયીક્ષણભાાં જેભ-જેભ ઉંડી ઉતયતી જામ 

છે તેભ-તેભ ભનનાાં ઊંડાણભાાં ડટામેરા વાંસ્ચત થઇ ગમેરા ભનો-સ્લકાયો , જેલા કે કાભ , િોધ, રોબ, સ્ચડ-સ્ચડાટ, ઇર્ષમાત , શતાળા , સ્નયાળા , બમ , 

તણાલ, ભનોબાય સ્લગેયે ભાાંથી ભુકત થલાનો ઉામ પ્રત્મક્ષ જ્ઞાનાભીથામ છે. જેટરા-જેટરા સ્લકાયો, ગ્રાંસ્થઓ, કભત, વાંસ્કાયોનો ક્ષમ થઇ જામ છે , 

તેટરી-તેટરી વુખ-ળાાંતી પ્રાપ્ત થામ છે, ભનને સ્લકાય સ્લસ્શન ફનીને પ્રવન્નતાબમુત જીલન જીલલુાં તેની કા શસ્તગત થતી જામ છે.  

 બાયતભાાંથી રુપ્ત થઇ ગમેરી આ યભ-ભુસ્તતદામીની વાધના પ્રાચીન આધ્માસ્ત્ભક સ્લદ્યાને આજથી રગબગ 2600 લત ૂલત બગલાન 

ગૌતભ ફુધ્ધે પયીથી ળોધી કાઢી અને તેનો પ્રમોગ કયી સ્લમાં ૂણત ભુતત-ળુધ્ધ-ફુધ્ધ યભજ્ઞાનીફન્મા. ભનને સ્નભત કયી , વુખ-ળાાંસ્ત ફક્ષતી આ 

વાધના વાંૂણત ણે લૈજ્ઞાસ્નક ,સ્ફનવાાંપ્રદાસ્મક, વાલતજસ્નક શોલાથી દુનીમાની શયકોઇ વ્મસ્તત સ્ન:વાંકોચ કોઇ ણ જાતના નાત-જાતના કે 

વાંપ્રદામનાબેદબાલ સ્લના ળીખી ળકે છે.  
 

ઉવાંશાય(CONCLUSION)  :  

 સ્લશ્માનાધ્માનથી ભનભાાં યભ ળાાંસ્તનો અનુબલ થામ છે . વ્મસ્તતનુાં ભન જાગૃત અને વુુપ્ત અલસ્થાભાાં ણ વતત રિમાળીર યશે છે. 

વ્મસ્તતના સ્લચાયો ય સ્નમાંત્રણ કયી ળકામતો વ્મસ્તતની ઉ જાત ળસ્તતનો ફચાલ થામ છે. સ્લશ્માના ધ્માન સ્લચાયોને અટકાલલાની કે કેસ્ન્િત કયલાની 

પ્રરિમા છે. સ્લશ્મના ધ્માનનારયણાભે ળયીય અને ભન તનાલ યસ્શત થામ છે. ળાયીરયક-ભાનસ્વક વભસ્માઓભાાં ઘટાડો થામ છે. ધ્માનના રયણાભે 

ભગજભાાં આલ્પા તયાંગો ઉદ્દદ્દબલે છે , અાંત : સ્ત્રાલીગ્રાંથીઓભાાંથી ળયીયને પામદાકાયક યવસ્ત્રાલો ઝયલાનુાં પ્રભાણ લધે છે . રયણાભે વ્મસ્તત 

વાયાણાની રાગાણી અનુબલે છે.  

આભ, ભનોબાયને ઘટાડલા ભાટે સ્લશ્માના ધ્માન ધ્ધસ્ત એ ખૂફ જ ઉમોગી વાસ્ફત થામ છે . સ્લશ્માનાથી વ્મસ્તત સ્લ-સ્નયીક્ષણ 

કયીને ોતાના સ્લચાયો ય સ્નમાંત્રણ રાલીને ભનોબાયને દૂય કયી ળકે છે તથા શકાયત્ભક ળસ્તતનો અનુબલ કયે છે. 
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