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ઽીવળણીઅ 

                                                        ફૌમૉવ�ીઊટ ુષઞ ૉદી ડૉફૂ઼ફ વઘૉ ઝૉ ગૉ  
બ્દૉ ઑગ ઼રલૉ �ષફરીઅ ઽદીસ-ુફળીસ ધઊફૉ ઈ"રઽ"લી ગળષી ઙલી ઽદી. �ષફફ્ 

ઇઅદ ઈથષીફૂ 'થ્રીઅ દૉકઑ ઑગ ઝ રી઼ફી મીશગફૉ બ્દીફૂ ઼ીરૉ ુઘવુઘવીડ 
ઽ઼દૃઅ +લૃઅ. ડૉફૂ઼ફ ુષજીળૉ  ઝૉ ગૉ  મીશગફૂ બી ૉ઼ ગઅ ઊ ઞ ફધૂ ઝદીઅ દૉફી �ષફરીઅ ઈફઅન 

ઝૉ, �઼.દી ઝૉ /લીળૉ  બ્દીફૂ બી ૉ઼ ચ1અ-મપૃઅ ઽ્ષી ઝદીઅ બ્દૉ �ષફધૂ ઽદીસ-ુફળીસ 
ધઊફૉ દૉફ્ ઇઅદ ઈથષી દોલીળ ધલી ઝૉ. ડૉફૂ઼ફ ઈ"રઽ"લીફ્ ુષજીળ બણદ્ રૄગૉ ઝૉ 
ઇફૉ �ષફરીઅ ઈફઅનફૂ સ્પ ગળષી દોલીળ ધીલ ઝૉ. 

                                        ઈ ળૂદૉ મીશગ ગઅ ઊ બથ ફ ગળદીઅ ઇ6લફૉ ગઅ ઊગ ઈબૉ 

ઝૉ. �ષફનૂ'ી ઈબૉ ઝૉ. �ષફ સી રીડૉ  ઝૉ, �ષફરીઅ ઘળૉઘળ સૃઅ ગળષીફૃઅ ઝૉ દૉફૂ ઼રઞ 
મીશગ ઈબૉ ઝૉ. બ્દીફૂ બી ૉ઼ ગઅ ઊ ઞ ફ ઽ્ષી ઝદીઅ ઈફઅનૂ ળઽૂ સગીલ ઝૉ, ઈફઅન ઑ ઞ 

રીથ઼ફ્ 7ષયીષ ઝૉ. ઈફઅન �ષફફ્ બલી9લષીજૂ સ:ન ઝૉ – ઈષૃઅ ;<=ીફ ઈબથફૉ 

મીશગ બી ૉ઼ધૂ રશૉ ઝૉ. ચ1અ-મપૃઅ રૉશષષીરીઅ ઈફઅન ફધૂ બળઅ દૃ ઼ષ97ષફ્ "લીઙ 
ગળષીરીઅ ઈફઅન ઝૉ, ઈષૃઅ =ીફ ઈબથફૉ મીશગ ઈબૉ ઝૉ. 

                         રફ, મૃુ>, ડૉષ્ ઇફૉ �ગૅુદ – ઈ જીળ રશૂફૉ 7ષયીષ મફૉ ઝૉ. 

સળૂળફૂ ઇસૃુ> રફફૂ રઞમૄદીઊ ઘવી઼ ગળૉ  ઝૉ. રઞમૄદ રફ ગ્ફૉ ગઽૉષીલ ? 
અ઼ચહAફૂ ઼ીરૉ વણષીફૃઅ બ અ઼ન ગળૉ , મBગૉ  ઼ીરૉ જીવૂફૉ ઞ ૉ ષપૃ અ઼ચહ9ષીશ્ ળ7દ્ બ અ઼ન 

ગળૉ  ઝૉ દૉફૃઅ રફ રઞમૄદ ગઽૉષીલ. મૃુ>ઑ વૂપૉવી ુફથ9લ્ફૉ ુષબળૂદ અ઼+ઙ્રીઅ બથ ઞ ૉ 

ષશઙૂ ળઽૉ  દૉફૃઅ રફ રઞમૄદ ગઽૉષીલ. ઼ભશદી-ુફDભશદીફૂ ુષબળૂદ ઇ઼ળ્ધૂ રૃEદ 
ળઽૂફૉ ઞ ૉ બ્દીફી ગીલ9ફૉ ષશઙૂ ળઽૉ  ઝૉ દૉફૃઅ રફ રઞમૄદ ઙથીલ. ઈ �ગીળફૂ રફફૂ 

રઞમૄદીઊ રીડૉ  રફફૉ સૃ> સળૂળફ્ ઼ીધ રશૉ ઑ ઇ"લઅદ ઇુફષીલ9 ઝૉ. રફ રઞમદૄ 
ઽસૉ બળઅદ ૃસળૂળ સૃ> ફFઽ ઽ્લ દ્ રફફૂ રઞમૄદીઊ ઘવી઼ ધીલ ઝૉ. ળ્ઙG7દ સળૂળ 
રફફૉ ઼ીધ ઈબષીરીઅ બીઝૃઅ બણૉ  ઝૉ. દૉધૂ મીશગફૃઅ સળૂળ સૃ> ઑડવૉ ગૉ ળ્ઙરEૃદ ઇફૉ 
દઅનૃળ7દ ઽ્ષૃઅ ઇુફષીલ9 ઝૉ. 

                           ઽીવળણીઅ રફફૉ રઞમૄદ ગળૉ  ઝૉ. રફ દૉફૂ ઼ઽHષ7ધીરીઅ ઞ ૉડવ્ 
઼રલ ળઽૉ  દૉડવૃઅ દૉ રઞમૄદ મફૉ ઝૉ. ઽીવળણીઅ મીશગફી રફફૉ દૉફૂ ઼ઽHષ7ધીરીઅ ુ7ધળ 
ળીઘૉ ઝૉ. રફફૂ ઼ઽHષ7ધી રીડૉ  રફફૉ ુફIલી9બીળીષ7ધીરીઅ ળીઘષૃઅ ઇુફષીલ9 ઝૉ. 
HGદીષ7ધીરીઅ મીશગફી રફરીઅ ઇફૉગ રફ્Iલીબીળ્ (mental interactions) 
જીવદી ઽ્લ ઝૉ. ઈ રફ્Iલીબીળ્રીઅ Iલીબીળ'રદી ઈષૉ ઑડવૉ ગૉ  મીશગ 
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ઈ"રુષKી઼બૄથ9 મફૉ, ઋ"ગૅM ળૂદૉ ઇ6લ ઼ીધૉફી અ઼મઅપ્ ષપીળૂ સગૉ , ુષગ઼ીષૂ 
સગૉ , અ઼મઅપ્રીઅ યીષ-�ૉર ડગીષૂ સગૉ  દૉ રીડૉ  રફફૉ ષપૃરીઅ ષપૃ ઼રલ 
ુફIલી9બીળીષ7ધીરીઅ ળીઘષૃઅ ઞNળૂ ઝૉ. 

                          ુફIલી9બીળીષ7ધી ઑડવૉ રફફૂ સીઅદ ઇષ7ધી, રફરીઅ જીવદી 
Iલીબીળ્ફી સરફફૂ ઇષ7ધી. મૂH સ:ન્રીઅ ગઽૂઑ દ્ 7ષOફળFઽદ રફફૂ ઙીત 
ુફQીફૂ ઇષ7ધી. ઞ ૉડવ્ ષપૃ ઼રલ મીશગ ઙીત ુફQીરીઅ ળઽૂ સગૉ  દૉડવ્ ઋ"ગૅM 
રફ્Iલીબીળ દૉ HGદીષ7ધીરીઅ ગળૂ સગૉ . ુફIલી9બીળ ઇષ7ધી ઑ રફફૂ ઼ઽHષ7ધી 
ઝૉ ઇફૉ ઽીવળણીઅ રફફૉ ઼ઽHષ7ધીરીઅ ુ7ધળ ગળૉ  ઝૉ. Rષુફ રફફૂ ઼ઽHષ7ધી ડગીષૉ 
ઝૉ ઈધૂ ઞ ઽીવળણીઅ મઅપ ધદીઅ મીશગ ળણૉ  ઝૉ. ઈઞ ૉ મપીઅ ઑર રીફૉ ઝૉ ગૉ  મીશગફૉ ઼ીSઅ  
ઙીષીફૃઅ, ઼ ીળ્ ઇષીઞ ઼ીઅયશષી રશદ્ મઅપ ધીલ ઝૉ દૉધૂ મીશગ ળણૉ ઝૉ, બળઅદ ૃઈ ષીદ 

઼ીજૂ ફધૂ. ઽીવળણીઅફ્ Rષુફ મીશગફી રફફૉ ઼ઽHષ7ધીરીઅ વઊ Hલ ઝૉ, બળઅદ ૃ
ઽીવળણીઅ મઅપ ધદીઅ મીશગ ઼ઽHષ7ધીરીઅ ઞઊ સગદૃઅ ફધૂ દૉધૂ દૉ ળણૉ  ઝૉ. ઈધૂ 
ઽીવળણીઅ ઙીષી ઇ"લઅદ ઇુફષીલ9 ઝૉ. 

                                                ઽીવળણીઅ રફફૂ �ુદગીળગસુ�દ ષપીળૉ  ઝૉ. 
રફફૉ દૉ રઞમૄદ મફીષૉ ઝૉ. રફફૂ �ુદગીળસુEદ ષપૉ દ્ ગ્ઊ બથ બFળુ7ધુદ રફ બળ 
઼ષીળ ધઊ સગદૂ ફધૂ. �"લૉગ બFળુ7ધુદરીઅ રફ દૉફૂ 7ષ7ધદી Hશષૂ સગૉ  ઝૉ. 
�ુદગીળસુEદ પળીષદૃઅ રફ �વ્યફફૉ ઢૃગળીષૂ સગૉ  ઝૉ, મીશગ ન્ળષીઊ ઞદૃઅ ઇડગૉ  ઝૉ. દૉ 
બ્દીફી ુફથ9લ્ ગ્ઊફૂ ઇ઼ળરીઅ ઈIલી ષઙળ, 7ષ7ધ ુજUૉ ઇફૉ બૄથ9 ુષજીળ ગળૂફૉ 
વઊ સગૉ  ઝૉ. ઽીવળણીઅફી ઇયીષરીઅ રફ નૃમ9શ, ણળબ્ગ ઇફૉ ુષગીળૂ ધઊ Hલ ઝૉ. નૃમ9શ 
રફ ુષબળૂદ અ઼+ઙ્રીઅ સળથીઙુદ 7ષૂગીળૂફૉ ઙૃવીર ધઊ Hલ ઝૉ. ણળબ્ગ રફ �ષફફૉ 
ગ્ઊ ષૉઙ ઈબૂ સગદૃઅ ફધૂ ગૉ  ફધૂ દૉ �ષફફૉ Vજીઊ બળ વઊ ઞદૃઅ. ુષગીળ રફ �ષફરીઅ 
ુષગૅુદ ુફરી9થ ગળૉ  ઝૉ. બFળથીરૉ મીશગ ઙૃફીFઽદ �ષૅુUક ગળષી રીઅણૉ  ઝૉ. દૉ 
વચૃદીGઅુધફી ગીળથૉ 7ષબૂણફષૅુU બળબૂણફષૅુUફ્ ુસગીળ મફૂ Hલ ઝૉ. દૉધૂ ઽીવળણીઅ 
મીશગફી રફફી 7ષી7Wલ રીડૉ  ઇ"લઅદ ઇુફષીલ9 ઝૉ. 

                                 ઈઞૉ ઼Xલદી ઇફૉ અ઼ગ્જફી ગીળથૉ ઽીવળણીઅ ઘવી઼ ધલીઅ. 

યથૉવૂ રીદી ઽીવળણીઅ ઙીષીરીઅ ઇ઼Xલદી ગૉ  અ઼ગ્જફ્ યીષ ઇફૃયષૉ ઝૉ. મીશગફૂ બી ૉ઼ 

ઽીવળણીઅ ઙીદૂ, મૂHફૉ બ્દૉ ગૉષૂ વીઙસૉ ? ઑર ુષજીળૂફૉ યથૉવૂ રીદી ઽીવળણીઅ ઙીદૂ 
ફધૂ. મૂHફૉ ઞ ૉષૃઅ વીઙષૃઅ ઽસૉ દૉષૃઅ વીઙસૉ, બ્દીફી મીશગફૉ દૉ ગૉ ષૃઅ વીઙૉ ઝૉ દૉફ્ ુષજીળ 
ફFઽ ગળષીફ્ ? રપૃળ 7ષળૉ  ઙષીદીઅ ઽીવળણીઅ ઋUર મીશગફી ુફરી9થ રીડૉ  ઇ"લીષYલગ 
ઝૉ. 
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                                     સ:નષૉપધૂ 7રળથસુEદ ષપૉ ઝૉ ઇફૉ ષ7દૃુફળૂ'થધૂ 
ુષજીળસુEદ ષપૉ ઝૉ. રીડૉ  ઞ ઼ૃદગૂ રી ફૉ જીળ રFઽફી ઑગીઅદષી઼ ગળષીફ્ ગZ્ ઝૉ. 
મીશગફી ઞ6રધૂ વઊફૉ દૉ જીળ રFઽફીફૃઅ ધીલ "લીઅ ઼ૃપૂ મીશગ ઇફૉ દૉફૂ રીદીઑ 
ઑગીઅદરીઅ ળઽૉષીફૃઅ ગZૃઅ ઝૉ. મીશગફી ગીફૉ ગ્ઊફ્લ સ:ન બણષ્ +ઊઑ ફFઽ. ગીળથગૉ  
મીશગફી ગીફૉ સ:ન અ઼યશીલ દ્ દૉ સ:નફૃઅ મીશગ 7રળથ ગળષી વીઙસૉ, બFળથીરૉ 
દૉફૂ ુફળૂ'થસુEદ ઘૂવસૉ ફFઽ ઇફૉ ુફળૂ'થફી ઇયીષરીઅ દૉફૂ ુષજીળસુEદ ગૃઅ Fઢદ 
ધઊ ઞસૉ. ફષHદ ુસસૃ બ્દીફૂ ઈઅઘ્ ઘ્વૉ ઝૉ ઇફૉ જીળૉલ મીઞૃફૃઅ ુફળૂ'થ ગળૉ  ઝૉ. 
સીઅદ કળણીરીઅ /લીઅ /લીઅ દૉફૂ ફઞળ ભળૉ  ઝૉ "લીઅ "લીઅ દૉ ષ7દૃુફળૂ'થ ગળૉ  ઝૉ ઇફૉ દૉફી 
બળ ુષજીળF[લી સN ધીલ ઝૉ. ઈધૂ કળણીફૂ Fનષીવ્ બળ રઽીબૃSહ્ફી ુજ\્ 
ળીઘષીફી ઽ્લ ઝૉ. રઽીબૃSહ્ફી ુજ\્ મીશગ ઞૃઑ ઇફૉ દૉફી બળ ુષજીળ ગળદીઅ-ગળદીઅ 
દૉફૂ ુઞ=ી઼ી Hઙૅદ ધીલ. સ:ન ગૉ  ઇષીઞ દૉફૂ ુષજીળF[લીરીઅ ઘવૉવ બઽ]જીણૉ  ઝૉ. સ:ન 
ગીફૉ બણદીઅ ઞ દૉ સ:નફૉ લીન ળીઘૉ ઝૉ. દૉ સ:નફૉ ભળૂધૂ ઼ીઅયશષી દૉ દ"બળ મફૉ ઝૉ. 
ઈર, દૉફૂ 7રળથસુEદ દ્ ુષગ ૉ઼ ઝૉ બથ ુષજીળસુEદફી ઇયીષૉ ! જીળ રFઽફી ઼ૃપૂ 
ફષHદ ુસસફૃૉ ષ7દૃુફળૂ'થ ઇફૉ દૉફી બળધૂ ુષજીળF[લીફૂ દીવૂર રશૉ "લીળમીન 
દૉફૂ મૃુ>સુEદ ઘૂવૉ ઝૉ. ઈઞૉ દ્ મીશગફી ઞ�રફૂ ઼ીધૉ ઞ ઇફૉગ ઼ઙી-

઼અમઅપૂક મીશગફૉ !ષી રીદી-બૃ$ફી ઘમળ ઇઅદળ બૄઝષી 'લ ઝૉ, મીશગફૉ 
)જગૉ ઝૉ, સ્ળ-મગ્ળ ગળૉ  ઝૉ – બ+ળથીરૉ મીશગફૂ મૃુ-ફ્ ુષગી઼ ધદ્ ફધૂ. 

જીળ રFઽફી મીન મીશગફી ગીફૉ બુષ\ સ:ન્, ષૉનરઅ\્, 
રઽીબૃSહળુજદ 7દ્\્, �ીધ9ફી, ઊKળફૃઅ ફીર ષઙૉળૉ  બણષીઅ +ઊઑ. 
7રળથસુEદ ષપીળષી રીડૉ  સ:નષૉપ ઇુફષીલ9 ઝૉ. 
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ુષજીળ્ફૃઅ ઈવૉઘફ ગળૉ  ઝૉ. દૉ ગઽૉ ઝૉ ગૉ  �ધર �઼ૃુદ ુબલળરીઅ સી રીડૉ  ગળષીફૂ ? દૉફી 
ચથીઅ મપીઅ ગીળથ્રીઅફૃઅ ઑગ ગીળથ ઑ ઝૉ ગૉ  �઼ૄદી દૉફી બુદધૂ નૄળ ળઽૉ  ઑ ઊ_ઝફૂલ ઝૉ. 
ઈબથફૉ ઑર ઝૉ ગૉ  ફષHદ ુસસૃફૉ ગીઅઊ ઘમળ બણદૂ ફધૂ. બળઅદૃ ગ્ઊ બૃSહ 
(મીશગફી ુબદી) બ્દીફૂ બ"ફૂ (મીશગફૂ રીદી) ફૉ મીશગધૂ નૄળ ગળૉ  ઑ મીશગ 
઼ઽફ ગળૂ સગદૃઅ ફધૂ. બુદ બ્દીફૂ બ"ફૂફૉ Hદૂલ ઼ૃઘ રીડૉ  દૉફી મીશગધૂ ઈચૂ 

વઊ Hલ ઝૉ. ઈધૂ ુબદી �"લૉ ષૉળયીષ ગૉ  ષોરફ7લફીઅ મૂઞ મીશગફી રફરીઅ ઇઽaલી 
ળ્બીલ ઝૉ. ુબદી-બૃ\/બૃ\ૂ ષ_જૉ યીષફીરલ અ઼મઅપ્ ડગષી +ઊઑ. દૉધૂ �ધર �઼ૃુદ 
ુબલળરીઅ ગળષીફૂ ગઽૂ ઝૉ. રીદી-મીશગફૉ ુબલળરીઅ અ઼બૄથ9 ઑગીઅદ રશૂ સગૉ  ઝૉ. 
બFળથીરૉ દૉઞ7ષૂ મૃુ> દૉરઞ દૂc 7રળથસુEદ પળીષદૃઅ મીશગ બFળષીળફૉ દૉરઞ 
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઼રીઞફૉ ળીMdફૉ રશૉ ઝૉ. ઈબથૉ ઼ઽૃ ઈબથી મીશગફી ઋઝૉળ રીડૉ  ઈ �ગીળફૂ ગીશ� 

ળીઘદી ધઊઑ ઇફૉ ઇ6લ ઼ૃપૂ ઈ ુષજીળ્ બઽ]જૉ દૉ ઇઅઙૉ દગૉનીળૂ ળીઘૂઑ દ્ ઈબથૉ 

ઈબથી મીશગ્ફૉ ધદી ઇ6લીલફૉ ઇડગીષૂ સગૂસૃઅ. મીશગફૂ મૃુ>ફૉ ગૃઅ Fઢદ ગળષીફ્ ગૉ  
દૉફી રફફૉ રીળૂ ફીઘષીફ્ ઈબથફૉ Eલ્ ઇુપગીળ ઝૉ ? 

 

 


