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માનલિક તાણ, લિંતા અને હતાશા જવેી તકીપોનું 
પ્રમાણ ફપામ વધી રહ્યું છે 

ભાનસવક અળાંસિ - િાણ, બાગ-દોડ લગેયે આજ ેળશેયી સ્ધાાત્ભક વભાજભાં લધિા જામ 
છે, જનેે રયણાભે દય લે , સલશ્વના દય ાંચ વ્મસતિભાંથી એક વ્મસતિ ભાનસવક 
િકરીપોભાં વડામ છે. ''સલશ્વભાં યોગોનું બાયણ નાભના સલશ્વ આયોગ્મ વંસ્થાના દસ્િાલેજ 
ભુજફ, જ ેયોગોને કાયણે ભાણવની કામાક્ષભિા અને ઉત્ાદકિા ઘટી જઇને અનેક ભાનલ 
કરાક લેડપામ છે  એલા યોગોની માદીભાં ભાનસવક યોગો અને વ્મવનોનું નાભ પ્રથભ ાંચ 
યોગ ૈકી જ શોમ છે.  અભેરયકા જલેા સલકસવિ દેળોભાં વભાજ ય બાયે ભોટા બાયણરૂ 
યોગોની માદીભાં ભાનસવક યોગોનું સ્થાન હ્રદમયોગ છી ફીજુ ંજ આલે છે!  

આજકાર, સચંિા (એન્કતઝાઇટી) અને શિાળા (રડપ્રેળન) આ ફે ભાનસવક ફીભાયી વૌથી  

લધુુુ વ્માક છે. એ છી ફાઇોરય રડવોડા ય , વીઝોફ્રેનીમા લગેયે િકરીપો આલે છે. 
ભાનસવક ફીભાયીને કાયણે ભાત્ર ભાણવની કામાક્ષભિા જ નશી , યંિુ આલયદા ણ ઘટે છે. 
રડપ્રેળનની ફીભાયીનું ગંબીય કોસ્લરકેળન એટરે- આઘાિ. મુલાન લમે અકા ભોિ 
સનજાલલાભાં રડપ્રેળનની ફીભાયી ખૂફ જ ભોટો પાો આે છે. ભાનસવક ફીભાયી થામ એ 
શેરાં અને કદી  ભાનસવક ફીભાયી થલાની ળકમિા ન શોમ એલા ઘણા રોકોને ણ 
ભાનસવક અળાંસિનો અનુબલ લાયંલાય  થમા કયે છે. ભાનસવક અળાંસિનું કાયણ બાગ-દોડ , 

િાણ, ગુસ્વો, એકરિા, ઇર્ષમાા લગેયે શોઇ ળકે છે. ભાનસવક ફીભાયી કયિાં અનેક ગણાં લધુ 
રોુેકોને વિાલિી આલી ભનની આ અળાંસિને ણ  ઊંડાણૂલાક વભજલાની અને 
એભાંથી ફશાય આલલાની જરૂરયમાિ છે.  

ભાનસવક યોગોનું ચોકકવ કાયણ શજી વુધી ળોધી ળકામંુ નથી. યંિુ એટરંુ િો શલે  સ્ષ્ટ 
થિંુ જામ છે કે ભાણવનું જનીસનક ફંધાયણ અને એનું માાલયણ આ ફંને રયફો ખૂફ  

અગત્મનો બાગ બજલે છે. એક વયખી રયસસ્થસિભાં યશેર ફે ભાણવભાંથી એક ભાનસવક 
યોગનો બોગ  ફને અને ફીજાને કંઇ ન થામ એલું ફને છે. એ જ યીિે એક જ વયખા 
જનીસનક ફંઘાયણ ધયાલનાય  ફે જોરડમાં ફાકભાંથી એકને ભાનસવક યોગ થામ અને 
ફીજાને કંઇ ન થામ એલું ણ ફને છે.  ટંૂકભાં, ભોટાબાગની ભાનસવક ફીભાયીઓ ભાટે 
જન્કભજાિ રયફો અને રયસસ્થસિ-જન્કમ રયફો  આ ફંને જાિના રયફો વાથે 
ભીને કાભ કયિાં શોમ છે. મુદ્ધ , ભંદી, ગયીફી, ફેકાયી, ગૃશકંકાળ લગેયે જલેા ભાનસવક 
ફીભાયી લધાયિાં રયફોની માદી ઓસ્ટરેરીમન વયકાયના  આયોગ્મ સલબાગે પ્રસવદ્ધ કયી 
છે જ ેઅશં આી છે.  
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ભાનસવક િકરીપ વાથે વંકામેરાં વાયા-ંનયવાં રયફો 

(૧) માનસિક રોગો િામે રક્ષણ આપતાં પરરબલો  

(આલાં રયફો જીલનભાં જટેરાં ઉભેયામ એટરો પામદો)  

વ્યસતતગત પરરબલો : ( ૧) વયિા, (૨)ૂયિું ોણ અને વાયી િંદુયસ્િી, (૩) કુટંુફ 

વાથે આત્ભીમિા , (૪) વાયી ફુસદ્ધપ્રસિબા , (૫) પ્રશ્નો શર કયલાની ક્ષભિા , (૬) 
વાભાસજક કાફેસરમિ , (૭) ગભે િે રયસસ્થસિને શંચી લલાની ક્ષભિા , (૮) 
આળાલાદી અસબગભ, (૯) ભૂલ્મસનષ્ઠા અને (૧૦) આત્ભસલશ્વાવ અને સ્લ-ગૌયલ.  

   

કૌટંુસબક પરરબલો:  

( ૧) ભા-ફાની શૂપ અને ટેકો , (૨) કૌટુસફક ળાસિ અને વરાભિી, (૩) ફે બાઇ-ફશેન 

લચે ફે લાથી લધુ અંિય , (૪) નાનુ  કુટંુફ, (૫) કૌટંુસફક ભૂલ્મોનું ારન , (૬) 

જલાફદાયીની વભજણ  

  અન્ય પરરબલો : (૧) આસથાક વરાભિી , (૨) વાભાસજક વરાભિી, (૩) વભાજ વાથે 

વંકામેર શોલાની રાગણી , (૫) વાભાસજક જૂથોભાં શલું બલું , (૬) ભજફૂિ 
વાંસ્કૃસિક ઓખ અને એનું ગૌયલ, (૭) અરશંવાનું વભાજભાં પ્રસ્થાસિ ભૂલ્મ.  

   

(૨) માનસિક તકીફ માટે જળાબદાર જોખમી પરરબલો  

(આલાં રયફોથી ળકમ એટરા દૂય યશેલા પ્રમત્ન કયો)  

વ્યસતતગત પરરબલો  : ( ૧) જન્કભ વભમે ભગજને નુકવાન , (૨) ઓછા લજન વાથે કે  

અુયિા ભશીને જન્કભ, (૩) પ્રથભ લા દય્માન ખયાફ સ્લાસ્્મ , (૪) ઓછી ફુસદ્ધપ્રસિબા, 
(૫) અવરાભિી, (૬) રાંફી ભાંદગી, (૭) જાિ પ્રત્મે શીનિાની રાગણી, (૮) રાગણીના 
ફેકાફૂ આલેગ, (૯) ખયાફ સભજાજ  
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કૌટંુસબક પરરબલો  : (૧) લીવ લાથી નાની ભાિા , (૨) ભા અથલા  ફાનું ભોિ કે 
છુટાછેડા, (૩) નાનણભાં ફાની ગેયશાજયી , (૪) કૌટંુસફક સલખલાદ , (૫) કંુટંુફભાં 
રશંવા, વ્મવન અથલા ભાનસવક િકરીપ , (૫) ફાઉછેયભાં ફેદયકાયી , ભા-ફાની શંૂપનો 
અબાલ  

   

અન્ય પરરબલો  : ( ૧) એકરિા , (૨) વાભાસજક બેદબાલ , (૩) ગયીફી, (૪) ફેકાયી , 

(૫) ફેઘય , (૬) મુદ્ધ , (૭) કુદયિી આસિ , (૮)ગીચિા, (૯) ામાની  વલરિોનો 
અબાલ  

ભાનસવક યોગ અંગે ફીજી ખૂફ જ અગત્મની અને ફધાએ વભજલા જલેી ફાફિ એ છે કે 
આ યોગ  એ ફીજા કોઇણ ળાયીરયક યોગ જલેો શોમ છે. (૧)  ભાનસવક યોગ એ કંઇ 
ગબયાલા જલેી , ળયભાલા જલેી કે છુાલલા જલેી ફાફિ નથી. જભે કોઇ ભાણવને િાલ 
આલી ળકે એભ કોઇ ભાણવને  રડપ્રેળન ણ આલી ળકે. (૨) ભાનસવક યોગ કંઇ કાલ્સનક 
યોગ નથી  - અન્કમ યોગની  જભે જ એ વાચેવાચંુ અસસ્િત્લ ધયાલે છે. એનાં ણ જસૈલક , 

ળાયીરયક અને માાલયણીમ કાયણો  છે અને એની ણ લૈજ્ઞાસનક વાયલાય છે. દુબાાગ્મે 
સલકસવિ દેળોભાં શજી આજ ેણ ગંબીય  ભાનસવક ફીભાયીથી ીડાિા દદીઓ ૈકી 
અડધાથી ણ ઓછા મોગ્મ વાયલાય રેલા ભાટે ડોકટયનો  વંકા  કયે છે. વાભાસજક 
રયફોથી ડયીને ભાનસવક ફીભાયી શોલા છિાં એ ન સ્લીકાયલાની  લૃસિ અથલા 
સ્લીકાયલા છિાં ભાનસવક િકરીપ ભાટે વાયલાય કયાલલાનો વંકોચ (ોિે વભાજભાં  

શાંવીાત્ર ઠયળે િો ? , વભાજભાં ોિાની ટીકા થળે િો ?, શલે છી કામભ રોકો ભને 
ભાનસવક દદી ભાનળે િો ?---- લગેયે જલેા બમને કાયણે) ભાનસવક યોગના દદી ભાટે 
નુકવાનકાયક જ  ફને છે. વભાજભાં વ્માક રોકજાગૃસિથી ભાત્ર ભાનસવક ફીભાયી અંગે 
બેદબાલનું લરણ ઘટી ળકે િો ણ ભોટો પામદો થામ. ભાનસવક ફીભાયીનો સ્લીકાય અન્કમ 
ફીભાયીની જભે જ કયલાભાં  આલે અને વાભાસજક શંૂપ ૂયી ાડલાભાં આલે િો કદાચ 
ભાનસવક ફીભાયીઓ જલ્દી કાફૂભાં આલે  અને વભાજભાં કુર ભાનસવક ફીભાયીનું પ્રભાણ 
ઘટી ળકે.  

સલશ્વભાં દય વોભાંથી ાંચ થી દળ વ્મસતિ રડપ્રેળનથી ીડામ છે. દય ૪૦ વેકન્કડે  એક 
આઘાિ થામ છે અને કુર આઘાિના સકસ્વાભાંથી ૬૦ ટકા સકસ્વા રડપ્રેળનનું રયણાભ 
શોમ છે. આળયે ૩૪ કયોડ રોકો આ દુસનમાભાં રડપ્રેળનથી ીડામ છે યંિુ આભાંથી ચોથા 
બાગનાને ણ રડપ્રેળનની વાયલાય ભિી નથી. રડપ્રેળનની ફીભાયી પેસભસર ડોકટય ણ 
વશેરાઇથી ઓખી  ળકે છે. અને િે છિાં આ ફીભાયી ની વાયલાય વભમવય ળરૂ થિી 
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નથી. જનેે રયણાભે દય લે  દવ રાખ રોકો આત્ભશત્મા કયે છે. જો વભમવય રડપ્રેળનની 
વાયલાય ળરૂ થઇ શોિ િો આભાંથી  ઘણા દદીઓની આત્ભશત્મા સનલાયી ળકાઇ શોિ. 
રડપ્રેળન દુય થલાથી કામાક્ષભિાભાં ણ  લધાયો થામ , જ ેવયલાે યાસષ્ટ્યમ ઉત્ાદકિાભાં 
લધાયો કયે છે.  

રડપ્રેળન જટેરી જ વ્માક ફીભાયી એન્કતઝાઇટી (વ્માકુરિા-સચંિા) ની જોલા ભે  છે. 
અસિળમ સચંિા અને સલચાયોને કાયણે કાભકાજ અને ઊંઘ ઉય સલરયિ અવય ડે છે. 
ઘણી લખિ  લધુ ડિી સચંિાને કાયણે વ્મસતિ વભૂશભાં બી ળકિો નથી અને એકરિા 
અનુબલે છે.  

જ ેયીિે લધુ સલચાયો અને સચંિા કમાા કયનાય વ્મસતિથી ળાંસિ દૂય જિી જામ છે એ  જ યીિે 
લધુ ડિી રાગણીઓના લશેણભાં િણામા કયિી વ્મસતિથી ણ ભાનસવક ળાંસિ દૂય જલા  

ભાંડે છે. રાગણીઓ અને ખાવ કયીને નકાયાત્ભક રાગણીઓનો અસિયેક ભાનસવક અને 
ળાયીરયક સ્લાસ્્મ ભાટે જોખભકાયક છે. લાયંલાય , નાની નાની ફાફિોભાં ગુસ્વે થઇ જલું ; 

નાની અભથી લાિભાં યડી ડલું ; ઇર્ષમાા કયલી ; નાની અભથી બૂર ભાટે અયાધબાલ 
યશેલો.... લગેયે  અનેક ઉદાશયણો રાગણીનો અસિયેક દળાાલે છે. આ ફધાંથી ન િો 
વ્મસતિને, ન એની આવાવની  વ્મસતિઓને કે વભાજને કોઇ પામદો થામ છે. ઊરટંુ , 

વંફંધોભાં વંલાદને ફદરે સલવંલાદ  આલલા રાગે છે લાયંલાય ગુસ્વે થનાય વ્મસતિથી ફધાં 
સલભુખ થલા રાગે છે અને વ્મસતિ એકરિા અને લધુ ગુસ્વો કે સનયાળા અનુબલે છે.  

િભાકુ-દારૂ-ડર ગ્વ લગેયેનું ફંધાણ એ ણ એક ભાનસવક વભસ્મા છે , જનેે કાયણે આખા  

સલશ્વભાં લા(ાક અફજો ડોરયનું આસથાક , િેભજ ાયાલાય ળાયીરયક અને વાભાસજક નુકવાન 

થામ છે. દુસનમાના દેળોના કુર ઉત્ાદનના ૦.૫ થી ૨.૭ ટકા જટેરો રશસ્વો ભાત્ર  દારૂ-
વંફંસધિ પ્રશ્નો ાછ લેડપામ છે!  

ભાનસવક ફીભાય વ્મસતિને અન્કમ કોઇ ણ ળાયીરયક ફીભાયી કયિાં લધુ શંૂપ અને  વાભાસજક 
ટેકાની જરૂય શોમ છે અને દુબાાગ્મે આણા વભાજભાં આલા દદીઓને જ વૌથી ઓછી  શંૂપ 
ભે છે. ભાનસવક ફીભાય દદીને કુટંુફીજનો , સભત્રો, ડોતટય અને વભાજ િયપથી શંૂપ  અને 
ટેકો ભે િો એભની ફીભાયી ચોક્કવણે ઓછી થઇ ળકે. ભાનસવક ફીભાયી એ કંઇ ભનનો 
લશેભ નથી. એ ફીજી કોઇ ણ ફીભાયીની જભે અસસ્િત્લ ધયાલિી શકીકિ છે અને આ 
ફીભાયી જલેી શોમ એ  સ્લરૂભાં સ્લીકાયીને છી દદીને ભદદરૂ થલાનો પ્રમત્ન કયલો ખૂફ 
જરૂયી છે.  
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ભાનસવક ફીભાયી રદન-પ્રસિરદન લધી યશે છે એ વંદબાભાં આલી ફીભાયી લધે નશં એ  

ભાટેની િારીભ આલાની જરૂરયમાિ છે. આ ઉયાંિ ફીભાય દદીઓને વાયલાયની વુસલધા 
કોઇ ણ  પ્રકાયના બેદબાલ લગય ઉરબ્ધ ફને એ ણ ખૂફ જરૂયી છે. ભાનસવક 
વાયલાયની વુસલધાઓ ળશેય  અને ગાભડાઓભાં ગયીફ અને િલંગય ફધા ભાટે ામાની 
વુસલધા િયીકે ઉરબ્ધ ફને િો જ ભાનસવક  ફીભાયીના લધિા પ્રભાણને કાફૂભાં યાખી 
ળકાળે. ભાનસવક યોગના દદીઓને વભાજભાં જ  યાખીને , વાભાસજક શંૂપ અને વાલાસત્રક 
ઉરબ્ધ િફીફી વાયલાય િથા કૌટંુસફક વંબાની  ભદદથી નોભાર જીલન જીલિા કયલા 
એ આજના રદલવની ભાંગ છે.  

ભાનસવક યોગ કંઇ કાલ્સનક યોગ નથી  

જભે કોઇ ભાણવને િાલ આલી ળકે એભ કોઇ ભાણવને રડપ્રેળન ણ આલી ળકે.  

ભાનસવક યોગની વભમવય વાયલાય ન કયાલલાથી દદીને જ નુકવાન થામ છે.  

ભાનસવક દદીને લધુ શંૂપ અને ટેકાની જરૂય શોમ છે.  

ફધા ભાનસવક ફીભાયીની દલા કયલાથી ભગજ નફું નથી ડી જિું.  

વભમવય ભાનસવક યોગની દલા કયલાથી આઘાિ અટકાલી જીલ ફચાલી ળકામ.  

ડોકટયની વરાશ ભુજફ ટંુકા અથલા રાંફા ગાાની દલાઓ રેલી જરૂયી છે 

 


