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સમપાણ 

 
 

આ પુસ્તક મારા વપતાજીને સમવપાત છે, 

એસ. દલબીર વસિંહ (1લી ફેબ્રુઆરી, 1943 થી 30મી ઓગસ્ટ, 1996), 

ર્જઓે મદદનીશ પોલીસ કવમશનર (વદલ્હી પોલીસ) હતા. 
 

તમારી ભાિના, તમારો પ્રભાિ, તમારિં  પાત્ર અને તમારી શાિંત છતાિં મર્જબૂત 

હાર્જરી મને આર્જ ેપણ માગાદશાન આપે છે. 
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પ્રસ્તાિના 
 
  

     દરકે મનુષ્ય િા ે અપ્રયોગી પનપષ્િય ઊર્જા હોય છે ર્જ ેભૌપતક શરીર અને મન દ્વારા ચાલ ે

છે. શ્રી પરકી પ િંઘનુિં જીર્ન આ ઊર્જાના  િંદભામાિં  મગ્ર પર્શ્વ માટે એક મહાન પ્રેરણા છે. 

તેમની પ પિઓ વ્યપિગત પર્કા  અને મહાન ધ્યયેોને િપરિૂણા કરર્ા માટે આિંતપરક કોર 

ઊર્જાને  પિય કરર્ા, ઉિયોગ કરર્ા અન ેતનેો ઉિયોગ કરર્ા માટેનુિં પ્રમાણિત્ર છે. તેણ ે50 

રાજ્યોમાિં 50 મેરથેોન દોડર્ાની  ાથ ે પહમાલયમાિં 5 અલગ-અલગ  ફર કરીને માઉન્ટ 

એર્રસે્ટની ટોચ િર  ફળતાિૂર્ાક ચઢાણ કયુિં છે. આ વ્યપિગત પર્કા ની  માનતા એ 

વ્યર્ ાપયક પર્શ્વમાિં નોિંિિાત્ર પર્કા  છે. તઓે તેમના વ્યર્ ાયોના પર્કા ને વ્યપિગત 

પર્કા   ાથ ેર્જોડર્ામાિં  િમ છે અને માનર્તાની  ેર્ા તરીકે, આ અ ાિારણ િુસ્તક લખ્યુિં 

છે ર્જ ેનાણાિંના શે્રષ્ઠ  િંભપર્ત ઉિયોગની તિા  કર ે છે.  મગ્ર પર્શ્વમાિં, િૈ ા એ માલ, 

ઉત્િાદનો અને  ેર્ાઓનુિં પર્પનમય કેર્ી રીતે થાય છે. િૈ ો એ કાચી બળર્ાન શપિ િણ છે 

ર્જ ેવ્યપિના મન/મગર્જ દ્વારા ચાલે છે, ર્જનેાથી જીર્નના તમામ અનુભર્ો શક્ય બને છે. 

તબીબી ડૉક્ટર તરીકેની મારી કારપકદીમાિં, હુિં  અ િંખ્ય વ્યપિઓને મળ્યો છુિં  ર્જઓે મન અન ે

શરીર ર્ચ્ચે શે્રષ્ઠ  િંતલુન લાર્ર્ામાિં  િમ નથી. એન્ર્જલ પર્િંગ, એલએલ ી પ્રોગ્રામ 

માનર્તાના ઉત્થાન માટે ર્િુ મન/શરીર ર્જોડાણની  ુપર્િા માટે ધ્યાન,  િંર્ાદ, પ્રસ્તુપતઓ 

ર્ગેર ેર્જરે્ી  ેર્ાઓ પ્રદાન કર ેછે. આ િુસ્તક સ્ર્-પનિુણતા, વ્યપિગત િપરર્તાન અન ેમાનર્ 

ઉત્થાન ર્જરે્ા શપિશાળી ગુણોનુિં પ્રમાણિત્ર છે. માનર્તા અ િંખ્ય રીતે િીડાય છે જ્યાિં 

નાણાકીય  મસ્યાઓ/ મસ્યાઓ  ામાન્ય રીતે આ દુઃખનો એક ભાગ હોય છે. આ 

િુસ્તકમાિં રરૂ્જ કરાયેલ પર્ટામીન Mનો ખ્યાલ ખરખેર નોિંિિાત્ર છે. ર્જો ર્જન ામાન્ય દ્વારા 

 િંકપલત કરર્ામાિં આરે્, તો ત ે િંભપર્તિણે માનર્  માર્જને અિંદરથી િપરર્પતાત કરી શકે છે. 

શ્રી પ િંઘ દ્વારા રરૂ્જ કરાયેલ દરકે પર્ચારમાિં અિાર શપિ છે. પર્ટામીન M ન ેકેન્િમાિં રાખીન ે

પ્રસ્તુત પર્ભાર્નાઓ/પર્ચારોના દૈપનક ઉિયોગ દ્વારા આ શપિની ર્જગૃપત શક્ય છે. હુિં  શ્રી 

પરકી પ િંઘને અને ખા  કરીને, તમામ ર્ાચકોને તમામ િા ાઓમાિં ર્જબરદસ્ત પ્રગપત માટે 

મારી શુભચે્છાઓ વ્યિ કરુિં  છુિં . જીર્ન      ચેતના કૃિાલુ, એમ.ડી 
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સ્િીકૃવતઓ 

 

     મારી દુપનયા ઘણી  ારી છે મુખ્યત્ર્ ેએર્ા લોકોનો આભાર કે ર્જમેણે મને માગાદશાન 

આિર્ા માટે િોતાનો પકિંમતી  મય અને પ્રયત્નો આપ્યા છે. તેઓએ તેમના  મય, જ્ઞાન, 

પ્રેમ, સ્નેહની ભટે મારી  ાથ ેર્હેંચી છે અને મને અન્ય લોકો  ાથ ેિણ આરુ્િં કરર્ા પ્રેપરત કયાા 

છે. મારી  મગ્ર કારપકદી દરપમયાન મને ઘણા માગાદશાકોનો આશીર્ાાદ મળ્યો છે અને તેઓ 

મારા પર્ચારોને ઉછાળર્ા અને અસ્િષ્ટ અપભપ્રાયો મેળર્ર્ા માટેનુિં  ાઉપન્ડિંગ બોડા  છે. આર્જ ે

હુિં  જ્યાિં છુિં  ત્યાિં  ુિી િહોિંચર્ામાિં મને મદદ કરનાર દરકેના નામ આિર્ાનુિં વ્યર્હારીક રીત ે

અશક્ય છે, િરિંતુ મારા મગર્જમાિં થોડા નામો ઉભરી આરે્ છે. 

મારા કૉલેર્જ (પપ્ર-પબઝને ) પદર્ ો દરપમયાન, મારા પ્રથમ અને એકમાત્ર બો  મનબીર 

(માઇક) પ િંઘ ર્જ ેમારા જીર્નમાિં એક મોટો પ્રભાર્ છે. માઇકે મન ે ખત મહેનતનુિં મૂલ્ય 

શીખવ્યુિં અને તેણ ેમન ેમાગાદશાન આપ્યુિં અને ગે ોપલન વ્યર્ ાય પર્શે હુિં  ર્જ ેર્જણુિં છુિં  ત ેબિુિં 

મને વ્યર્હારીક રીતે શીખવ્યુિં.   

     1992 માિં જ્યાર ેમેં મારુિં  ગે ોપલન  પર્ા  સ્ટેશન લીઝ િર લીિુિં ત્યાર ેતેની  ાથ ેએક ગેરરે્જ 

(J’s ટાયર) ર્જોડાયેલુિં હતુિં ર્જ ેએક મહેનતુ યુર્ક, Joe Soltow દ્વારા ચલાર્ર્ામાિં આરે્ છે. ર્જૉ 

એક  ુખદ િરિંતુ શાિંત  ાથી હતો ર્જણે ેદરરોર્જ, આખો પદર્  કામ િર પર્તાવ્યો હતો. ત ે

 મયે, હુિં  લાખો કમાર્ર્ાનુિં  િનુિં ર્જોતો માત્ર તારાઓની આિંખોર્ાળો ઉદ્યોગ ાહપ ક હતો. 

એકમાત્ર  મસ્યા એ હતી કે મારી કાયા નીપત આળ ુ હતી અને કોઈક રીતે, મેં પર્ચાયુિં કે હુિં  

ખરખેર  ખત અને લાિંબા  મય  ુિી કામ કયાા પર્ના િૈ ા કમાર્ર્ા માટે મારા મગર્જનો 

ઉિયોગ કરી શકુિં  છુિં . ર્જોએ તેની પિયાઓ અને શબ્દો  ાથ ેમોડેલ કયુિં કે  ખત મહેનત અને 

 ાતત્ય હિંમેશા  ારા ઇરાદા અન ેપ્રપતભાને હરાર્ી દેશે, ખા  કરીને ર્જો પ્રપતભા  ખત 

મહેનત ન કર.ે ર્જૉના વ્યર્ ાયનુિં પનરીિણ કરર્ામાિં મેં ર્જ ે મય પર્તાવ્યો ત ેકિંટાળાર્જનક 

અને િુનરાર્પતાત ગ્રન્ટ ર્કાના મૂલ્ય માટે મારી આિંખો ખોલી અને આર્જ  ુિી કદાચ મેં અત્યાર 

 ુિી કરલેુિં શે્રષ્ઠ રોકાણ છે.  

 

     ર્જમે ર્જમે  મય આગળ ર્િતો ગયો, મને એકાઉન્ટન્ટની ર્જરૂર િડી અને શાહ એન્ડ 

એ ોપ એટ્ ના  ીિીએ શ્રી કૌપશક શાહને ફોન કયો. મેં તેને કહ્યુિં કે હુિં  ગે  સ્ટેશન િર 

ખુલ્લાથી બિંિ  ુિી કામ કરુિં  છુિં , તેથી હુિં   ામાન્ય કામકાર્જના કલાકો દરપમયાન તેની 
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ઑપફ માિં તનેે મળર્ા અ મથા હતો. તે મારો પહ ાબ કરર્ા માટે ગે  સ્ટેશન િર નીચ ે

આર્શ ેઅને મારા ગ્રાહકોને  ેર્ા આિતી ર્ચ્ચે મારી  ાથ ેર્ાત કરશ.ે કેટલા એકાઉન્ટન્ટ્  

તેમના પકિંમતી બીલિાત્ર  મયને નીચે આર્ીને કોઈ યુર્ાન  ાથ ેમળર્ા અને તેમને મફતમાિં 

માગાદશાન આિર્ા માટે  િંમત થશ?ે હુિં  િૈ ા (પર્ટાપમન M) અને રોકાણ પર્શે ર્જ ેકિંઈ ર્જણુિં 

છુિં  ત ેબિુિં મેં શ્રી શાહ િા ેથી શીખ્યુિં છે. તેણ,ે ર્ષોથી, મારી  ાથ ેતેનો  મય, જ્ઞાન,  િંિકો 

અને  ૌથી ર્િુ, પર્પર્િ બાબતોમાિં જીર્ન પ્રત્યેની તેમની નૈપતકતા અને મિંતવ્યો શેર કયાા છે. 

ત ેમાટે, હુિં  તેમનો  દાકાળ આભારી રહીશ. 

     

 હુિં  મારા િુસ્તક કોચનો િણ પનષ્ઠાિૂર્ાક આભાર વ્યિ કરર્ા માિંગુ છુિં  ર્જઓે અિંગત કારણો ર 

અનામી રહેર્ા ઈચ્છે છે. ટેક્નોલોજી અને અન્ય દરકે બાબતમાિં તમારી મદદ અને માગાદશાન 

પર્ના, આ િુસ્તક આર્જ ેર્જ ેછે ત ેન હોત.   

 

      ૌથી ર્િુ, હુિં  મારા જીર્ન ાથી અને મારી િત્ની મનજીત કૌરનો આભાર માનુિં છુિં . તેણીના 

અમૂલ્ય  મથાન પર્ના, આ િુસ્તક એક િાઇિ સ્ર્પ્ન િણ રહી શક્યુિં હોત. મારા જીર્નમાિં 

તમને મળર્ા બદલ હુિં  ખૂબ ર્જ આભારી છુિં  અને તમે મારા અને બાળકો માટે ર્જ ેઅદ્ભતુ 

ર્સ્તુઓ કરો છો તેના માટે તમારો આભાર માનર્ા માટે આ પ્ર િંગ લરે્ા માિંગ ુછુિં . હુિં  તને પ્રેમ 

કરુિં  છુ. 

 

-- પરકી પ િંઘ 
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પ્રસ્તાર્ના 

 

     સ્ર્ાગત છે! અમ ેનાણાકીય પર્કા  અને વ્યપિગત પર્કા ની અ ાિારણ યાત્રા શરૂ 

કરર્ાના છીએ. આખુિં પર્શ્વ િૈ ાની આ િા  ફર ેછે અને લેખક જીર્નમાિં િડઘો િાડતા 

પર્પર્િ પર્ચારો રરૂ્જ કરર્ાનો ઇરાદો િરાર્ ેછે, ર્જ ેઊર્જાના ઉિયોગ અને  ુખાકારીની એકિંદર 

પસ્થપત  ાથ ેનોિંિિાત્ર પ પિઓ તરફ દોરી ર્જય છે. આ િુસ્તકમાિં ર્જ ેપર્ચારોની ચચાા કરર્ામાિં 

આર્ી છે ત ેબિા એકબીર્જ  ાથ ેર્જોડાયેલા, એકબીર્જ  ાથ ેર્જોડાયલેા અને એકબીર્જ  ાથે 

ર્જોડાયલેા છે. તેથી, ર્ાચકોને આ િુસ્તકનુિં વ્યર્પસ્થત ર્ાિંચન (એટલે કે, શરૂઆતથી અિંત 

 ુિી) લેર્ા અથર્ા કોઈિણ  મય ેિુસ્તક ર્ાિંચર્ાનુિં શરૂ કરર્ા અને મુિિણ ેઆ િા  

કૂદર્ાનુિં આમિંત્રણ આિર્ામાિં આરે્ છે. પર્ટામીન M અને મુખ્ય ઉર્જા અિંગેના પર્ચારો અન ે

પર્ભાર્નાઓના આિંતર િંબિંિ િર ભાર મૂકર્ામાિં આરે્ છે.  

 
 

 

ત્યાિં માત્ર એક ર્જ ઊર્જા છે ર્જ ેઅસિંખ્ય સ્િરૂપો લ ેછે. નાણાકીય 

શવિ એ વ્યવિની પ્રાથવમક ઊર્જા છે ર્જ ેઅિંદરથી ર્જગે છે. 

 

-- વરકી વસિંઘ 
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 વ્યવિગત પ્રવતવબિંબ # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 મારા નાણાકીય 

જીિન વિશે શુિં સત્ય છે 

ર્જ ેફિ હુિં  ર્જ ર્જણુિં છુિં ? 

બેસિા માટે શાિંત ર્જગ્યા શોધો. 

ની ેનો પ્રશ્ન િાિં ો. 

તમારી આિંખો બિંધ કરો અને પ્રશ્નની કલ્પના કરો. 

તમારા મન અને હૃદયમાિં શલદોને પકડી રાખો. 

તમારી આિંખો બિંધ કરીને તમે શુિં વિ ારી રહ્યા છો અને અનુભિો છો તેના પર ધ્યાન 

આપો. 

$ $ $ $ $ 
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 વ્યવિગત પ્રવતવબિંબ # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

બેસિા માટે શાિંત ર્જગ્યા શોધો. 

ની ેનો પ્રશ્ન િાિં ો. 

તમારી આિંખો બિંધ કરો અને પ્રશ્નની કલ્પના કરો. 

તમારા મન અને હૃદયમાિં શલદોને પકડી રાખો. 

તમારી આિંખો બિંધ કરીને તમે શુિં વિ ારી રહ્યા છો અને અનુભિો છો તેના પર ધ્યાન આપો. 

 

મારી સર્જાનાત્મક 

ઉર્જાનો સ્ત્રોત શુિં છે? 

 

$ $ $ $ $ 
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વ્યવિગત પ્રવતવબિંબ # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

બેસિા માટે શાિંત ર્જગ્યા શોધો. 

ની નેો પ્રશ્ન િાિં ો. 

તમારી આિંખો બિંધ કરો અને પ્રશ્નની કલ્પના કરો. 

તમારા મન અને હૃદયમાિં શલદોને પકડી રાખો. 

તમારી આિંખો બિંધ કરીને તમ ેશુિં વિ ારી રહ્યા છો અન ેઅનુભિો છો તેના પર ધ્યાન આપો. 

 

મારા પૈસાનો ઉપયોગ 

ક્ાિં અન ેકેિી રીતે 

થાય છે? 

 

$ $ $ $ $ 
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વિચારો માનવિક ઊર્જા છે; તે ચલણ છે જે તમે ઇચ્છો તે 

આકર્ાિા માટે હોય છે. તમને ન જોઈતા વિચારો પર તે ચલણ 

ખચાિાન ું બુંધ કરિાન ું શીખો. 
 

િેઇન ડાયર 
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મનની સ્થિવત જે માણિન ેઆિા કામ કરિા િક્ષમ બનાિે છે... 

તે ધાવમિક ઉપાિક અિિા પ્રેમી જેિી જ છે; રોજજિંદા પ્રયત્નો 
કેટલાક ઇરાદાપિૂાકના ઇરાદા અિિા પ્રોગ્રામિી આિતા નિી, 

પરુંત   િીધા હૃદયિી આિ ેછે. 

 

આલ્બટા  આઈન્સથટાઈન 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

િુંપવિ એ જીિનનો િુંપણૂા અન ભિ કરિાની ક્ષમતા છે. 

 

હનેરી ડેવિડ િોરો 
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પ્રકરણ 1  

 

િપરચય  
 
 

ર્જની શરૂ થિા દો! 

 
પબન-િનર્ાન લોકો તેમના િૈ ા ખચ ેછે અને ર્જ ેબચે છે તે બચાર્ ેછે. શ્રીમિંત લોકો તેમના િૈ ા બચારે્ 

છે અને ર્જ ેબચે છે તે ખચા કર ેછે. એક ગરીબી પફલ ૂફી છે, અને બીજી  િંિપત્ત પફલ ૂફી છે, અન ેમાત્ર 

એક ર્જ તમને મદદ કરશ.ે1 
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વિટામીન એમ - કોર એનર્જી - 12 ડાયમને્શન - 

અને સેન્ટરલ વથમવેટક કન્સેપ્ટ 
 

જીર્ન ઊર્જાની હાર્જરીને કારણે અપસ્તત્ર્ િરાર્ ેછે ર્જ ેજીર્નના તમામ િા ાઓમાિં ર્જોમ અન ે

પ્રગપતને ઉતે્તજીત કર ે છે. લેખક આિણી ભવ્ય િૃ્ર્ી િર જીવ્યા છે ત ે મય દરપમયાન, 

જીર્નના પર્પર્િ અનભુર્ો દ્વારા પર્પર્િ વ્યપિઓ  ાથનેી પિયાપ્રપતપિયાઓ થઈ છે. આ 

પર્પર્િતા માટે ખૂબ પ્રશિં ા છે કારણ કે વ્યપિઓની િૃષ્ઠભૂપમ, ઇરાદા, ધ્યેયો અને ઇચ્છાઓ 

અલગ અલગ હોય છે. લોકો, લગભગ  ાર્ાપત્રક રીતે, નીચેની બાબતો ઇચ્છે છે: નાણાિંની 

ર્િેલી માત્રા, ઉત્તમ સ્ર્ાસ્્ય,  ારા  િંબિંિો અને સ્ર્- ુિારણાના અમુક પ્રકાર. ર્જો કે 

મોટાભાગના લોકો બહુપર્િ પદશામાિં આગળ ર્િર્ા માિંગ ે છે (ર્જમે કે શારીપરક સ્ર્ાસ્્ય, 

આપથાક પસ્થપત ર્ગેર)ે, મોટાભાગના લોકો આ અદ્ભુત લક્ષ્યોને કેર્ી રીતે પ્રાપ્ત કરર્ા ત ે

ર્જણતા નથી. અફ ો ની ર્ાત એ છે કે, પસ્થર િેટનામાિં ફરર્ાને કારણે ઘણા લોકો પ્રગપત 

કરર્ાનો પ્રયા  કરતા અટકી ર્જય છે. આ  ામાન્ય રીતે  િંકેપન્િત ર્તુાળો છે ર્જ ેવ્યપિઓન ે

જીર્નમાિં આગળ ર્િતા અટકાર્ે છે તેર્ી પિયાઓના ચિીય અન ેિુનરાર્પતાત સ્ર્ભાર્ને 

કારણે ર્જ ે પસ્થરતામાિંથી ર્ૃપિને પ્રોત્ ાહન આિતી નથી. આ િુસ્તક લખર્ાનો એક મુખ્ય 

ઉદે્દશ્ય વ્યપિગત અનભુર્ો અને કેટલાક  િંશોિનો િર આિાપરત મૂલ્યો, માન્યતાઓ અન ે

પર્ચારોને શેર કરર્ાનો છે, ર્જ ે અ ાિારણ આિંતપરક પ્રપિયાઓને ર્જગૃત કરર્ામાિં 

 િંભપર્તિણ ે ુપર્િા આિ ેછે ર્જ ેનોિંિિાત્ર પ્રગપત તરફ દોરી ર્જય છે. પ્રગપત કરર્ા માટે, અમુક 

 મય,ે ર્ાસ્તપર્ક વ્યપિગત પ્રપતપબિંબ માટે િાછળ હટર્ુિં ર્જરૂરી છે. કેટલાક માને છે કે ઉચ્ચ 

પ પિ મેળર્ર્ા અને એક પ્રોર્જકે્ટ/પ્રર્ૃપત્તમાિંથી બીર્જ પ્રોર્જકે્ટમાિં બાઉન્  થર્ા માટે 

મોટાભાગે વ્યપિએ ખબૂ ર્જ "ચાર્જા અિ" થર્ુિં ર્જોઈએ. વ્યપિગત ઉર્જા ક્યાિં મૂકર્ી અને તેનો 

 ૌથી ર્િુ ફાયદાકારક ઉિયોગ કેર્ી રીત ે કરર્ો ત ે  મર્જદારીિરૂ્ાક િ િંદ કરર્ા માટે, 

વ્યપિગત પ્રપતપબિંબની ર્જરૂર છે. આર્ા માઇન્ડફુલ પચિંતન દરપમયાન, વ્યપિ સ્િષ્ટતા અન ે

શાણિણ મેળર્ ે છે કે ર્તામાન  િંર્જોગોમાિં કઈ "લડાઈ" િ િંદ કરર્ી. િપરણામે,  ૌથી 

મહત્ર્િૂણા પિયાઓમાિંની એક એ છે કે વ્યપિની  ામાન્ય પ્રર્ૃપત્તઓમાિંથી ર્ારિંર્ાર 

"અનપ્લગ" કરરુ્િં અને પ્રપતપબિંબ માટે એક િગલુિં િાછુિં  લરે્ુિં (મહત્તમ  મય લતેી 

પ્રર્ૃપત્તઓમાિંથી).   
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     પનઃશિંકિણ,ે લેખક િૈ ા પર્શે હકારાત્મક રીતે રુ્જસ્ ાદાર છે. િ ૈા કમાર્ર્ા એ ઉત્તમ 

આયોર્જન, બર્જરના ર્તામાન પ્રર્ાહો  ાથ ેિડઘો અને વ્યપિગત ઊર્જા ભર ર્જગૃપતનુિં  ચૂક 

છે. આથી, ઝનૂની રીતે િૈ ાનો િીછો કરતા પર્. મનથી પર્ચારીન ે પિયાના િગલાઓ ર્જ ે

મહત્તમ વ્યપિગત લાભ અને પ્રગપતમાિં િપરણમ ે છે ત ેર્ચ્ચે સ્િષ્ટિણે તફાર્ત કરર્ો ત ે

આિંતપરક રીત ેફાયદાકારક છે. ધ્યેયો કેર્ી રીતે હાિં લ કરર્ા તનેા િર ધ્યાન કેપન્િત કરરુ્િં ત્યાર ે

થાય છે જ્યાર ે કોઈ વ્યપિ િાછળ ર્જય છે અને િોતાની ર્જત અને ર્તામાન જીર્નના 

 િંર્જોગોનો બહેતર િપરપ્રેક્ષ્ય મેળર્ ેછે. આ સ્ર્ાભાપર્ક રીત ેપચિંતા, તણાર્ અને પબલ્ટ-અિ 

ટેન્શન ઘટાડે છે. િુનરાર્પતાત આયોપર્જત ડાયર્ઝાનને કારણે િુનઃ િંતુપલત અ રને કારણે 

પર્પર્િ પ્રર્ૃપત્તઓમાિં ડાયર્ઝાન ફાયદાકારક છે. લેખકના જીર્નમાિં, આ લાિંબા અિંતર દોડીન ે

અને મનમાિં અન્ય પર્ચારો પ્રર્ેશ્યા પર્ના દોડર્ાની  ુિંદરતામાિં  િંિૂણા રીતે લીન થઈને કરર્ામાિં 

આરે્ છે. ઇરાદાિૂર્ાક િર્ાતોમાિં ર્જર્ાથી (માઉન્ટ એર્રસે્ટને પશખર િર ચઢર્ા  પહત), એક 

આિંતપરક જીર્ન ટકાર્ી રાખર્ાનો મોડ પ્રજ્ર્પલત કર ેછે ર્જણે ેિુષ્કળ પ્રાથપમક (મુખ્ય) ઊર્જા 

 પિય કરી હતી. આ ઇરાદાિૂર્ાકની કાયાર્ાહી, ઘણી ર્ખત, એ હકીકતની ર્િુ ર્જગૃપત 

લાર્ર્ા માટે કરર્ામાિં આર્ી હતી કે આિણે એક પર્શેષાપિકૃત પર્શ્વમાિં રહીએ છીએ, જ્યાિં 

પશકારી અને કઠોર ર્ાતાર્રણ ર્જરે્ા તાત્કાપલક ર્જોખમોનો પનયપમતિણ ેઅનુભર્ થતો નથી. 

આિણે  ામાન્ય રીતે ખોરાકની અછત પર્શે પચિંતા કરર્ાની ર્જરૂર નથી અને 911 િણ 

થોડીર્ારમાિં અમારી િા ે આરે્ છે, મોટાભાગની કટોકટીની કાળજી લેતા.  ામાપર્જક 

પ્રણાલીઓ દ્વારા િૂરી િાડર્ામાિં આર્તી  ુરિાને કારણે આર્ી ઘણી  ગર્ડોને  ામાન્ય રીત ે

સ્ર્ીકારર્ામાિં આરે્ છે. આ પ સ્ટમો  ુરિા િરૂી િાડે છે જ્યાર ેઆિણામાિંના મોટાભાગના 

લોકો આ પર્શેષાપિકારોને ગ્રાન્ટેડ લે છે. લેખકે  િંરપિત બબલમાિંથી બહાર નીકળર્ાનો 

પ્રયા  કયો છે ર્જમેાિં મોટાભાગની માનર્તા રહે છે. આ રિણાત્મક િરિોટામાિં જીવ્યા િછી, 

લેખકે  િંરપિત બબલની અિંદર ન હોય તેર્ા  િંર્જોગો/િયાાર્રણનો  ામનો કરર્ા માટે, પ્રત્યિ 

અને ઇરાદાિૂર્ાક, તેમાિંથી બહાર નીકળર્ા માટે ઇરાદાિૂર્ાક િોતાન ેિડકાર આપ્યો છે. લખેકે 

પર્પર્િ અને અમુક  મયે અનન્ય ર્ાતાર્રણમાિં દોડીને ડરને દૂર કરર્ાનો, પચિંતાને િાર 

કરર્ાનો અને  ર્ાાઇર્લ/પ્રાથપમક ર્ૃપત્ત તરફ િાછા ફરર્ાનો પ્રયા  કયો છે. અપસ્તત્ર્ 

ટકાર્ી રાખર્ાની ર્ૃપત્તનુિં  પિયકરણ એડર ેનાપલન ર્જરે્ા પર્પર્િ પ્રકારના આિંતપરક હોમોન્ ન ે

મુિ કર ેછે ર્જ ેર્િુ  પિય આિંતપરક ઊર્જાને, અમુક  મય,ે તમામ ર્ાસ્તપર્કતા  ાથ ેએકતાના 

ગહન અનભુર્ તરફ દોરી ર્જય છે. જ્યાર ેઆ ર્પૃત્તઓ  પિય બન ેછે, ત્યાર ેવ્યપિ ભગર્ાનન ે
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યાદ કર ેછે, વ્યપિ સ્ર્ાસ્્ય પર્શે પર્ચાર ેછે, અને િીડા અને ર્ેદનાનો અનભુર્ િણ થાય છે 

જ્યાિં િીડા/ર્ેદનાથી આગળ ર્િર્ુિં એ વ્યપિની તાત્કાપલક પ્રાથપમકતા બની ર્જય છે. એક 

અન્ય લોકો પર્શે િણ પર્ચાર ેછે ર્જમે કે ર્જઓે માઉન્ટ એર્રસે્ટની ટોચ િર િહોિંચર્ા ર્જરે્ી 

મહાન ઊિં ચાઈ હાિં લ કરર્ા માટે  માન મુ ાફરી કરી રહ્યા છે. અન્ય લોકો  ાથ ે હાનભુૂપત 

અને િરસ્િર ર્જોડાણની કુદરતી  પિયતા છે ર્જ ેજ્યાર ેઆર્ી પ પિઓ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યાર ે

માનર્ ર્જપતની એકતા પ્રત્યિ રીતે દશાાર્ ેછે. 

     

પૈસા શુિં છે? 
 

િરસ્િર ર્જોડાણની આ અનભુૂપત િૈ ાને  માિંતર રીતે લાગ ુિડે છે. નાણાિં અન્ય તમામ 

સ્ર્રૂિોમાિં ઊર્જા અને શપિના પર્પર્િ સ્ર્રૂિોની આિંતર-િપરર્તાનિમતાને  રળ 

બનાર્ીને િરસ્િર ર્જોડાણનુિં  ત્ય લાર્ ેછે.  માર્જ પર્પર્િ લક્ષ્યો હાિં લ કરર્ા અને જીર્નના 

તમામ િતે્રોમાિં ઇચ્છાઓને િૂણા કરર્ા માટે નાણાિંની અિંદર રહેલી ઊર્જા (શપિ)નો ઉિયોગ 

કર ેછે. હકીકતમાિં, આિુપનક  માર્જનુિં અપસ્તત્ર્, અને  િંસ્કૃપત અને તકનીકીના પર્કા નુિં સ્તર 

િૈ ા પર્ના અકલ્પ્ય હશ.ે ત્યાર ેઆિણે િૂછીએ છીએ કે િૈ ા એટલે શુિં? અથાશાસ્ત્રીઓ અન ે

 ામાપર્જક ર્ૈજ્ઞાપનકોના મતે, નીચેના તમામ િા ાઓ િૈ ાના છે: 

 

a) િૈ ા એ ર્સ્તુઓ અન ેઉત્િાદનોના પર્પનમયનુિં માધ્યમ છે 

b) િૈ ા એ મૂલ્યનો ભિંડાર છે 

c) િૈ ા એ ખાતાનુિં એકમ છે 

d) િૈ ા એ  ામાપર્જક પ્રપતષ્ઠા અન ેપ્રપતષ્ઠાનો સ્ત્રોત છે 

e) િૈ ા શારીપરક અન ેમાનપ ક  ુરિા િૂરી િાડે છે 

f) એકિંદર માનર્ સ્ર્ાસ્્ય,  લામતી અન ે ુખાકારી માટે નાણાિં એક મુખ્ય અ ર કરનાર િપરબળ છે 

g) િૈ ા લશ્કરી તાકાતનો આિાર છે 

h) નાણાિં ર્જહેર પ્રભાર્ અન ેરાર્જકીય શપિનો િાયો અને િાયો િૂરો િાડે છે 

i) િૈ ા એ આપથાક મહત્ર્ અને  ામાપર્જક શપિનુિં ર્િતુિં પ્રતીક છે 
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     િૈ ાના આ િા ાઓને ર્જોતાિં, પર્પર્િ રીતે િૈ ાની  મર્જ અને  મર્જ આદર અને આદર 

 ાથ ેથર્ી ર્જોઈએ. િૈ ાને માત્ર ઇચ્છાના ઉદે્દશ્ય તરીકે ર્જોર્ુિં એ અહિંકારની માિંગન ે િંતોષર્ા 

અને અહિંકાર-કેપન્િત ર્ૃપત્તના  િંતોષ માટે વ્યપિની શપિન ે મૂકે છે. િૈ ા માટે 

આદર/ ન્માન પર્. કોઈના આનિંદ માટે તેની માપલકીની લાગણી ર્ચ્ચે નોિંિિાત્ર તફાર્ત છે. 

કૃતજ્ઞતા આદરથી ઉત્િન્ન થાય છે જ્યાર ેઅહિંકાર-કેપન્િત હેતઓુ િોતાને અને  માર્જને મોટા 

પ્રમાણમાિં પનયિંત્રણ, માપલકી અને કદાચ નુક ાન િહોિંચાડર્ાનો પ્રયા  કર ેછે. િૈ ા અને તનેી 

 િંભપર્તતાને ર્જોર્ામાિં આ બિુિં િપરપ્રેક્ષ્યની બાબત છે. જ્યાર ેકોઈ વ્યપિ િૈ ાને િોતાની 

માતા તરીકે રુ્જએ છે, ર્જમેણે તેના બાળક માટે પ્રદાન કયુિં છે અને જીર્નમાિં ઘણા મહત્ર્િૂણા 

અનુભર્ો શક્ય બનાવ્યા છે, ત્યાર ેત ેિૈ ાની પ્રકૃપત અને તનેી ર્ાસ્તપર્ક શપિની િપષ્ટમાિં 

નોિંિિાત્ર િપરર્તાન લાર્ ેછે. 

 

કોર એનર્જી દરકે વ્યવિમાિં સમાન હોય છે 
     

દરકે મનુષ્યનો ર્જન્મ અમુક ઈશ્વર ેઆિેલી (અથર્ા પ્રાકૃપતક) પર્શેષતાઓ  ાથ ેથાય છે ર્જ ે

ર્ૈપર્ધ્ય ભર હોય છે, ર્જમે કે શારીપરક લાિપણકતાઓ, ર્જપત, ર્િંશીયતા, શરીરનુિં કદ ર્ગેર.ે 

આર્ા તફાર્તો હોર્ા છતાિં, દરકે વ્યપિનુિં મળૂ ર્જો  માન ન હોય તો મૂળભૂત રીતે  માન 

હોય છે. આ કોર કાચી (અપભન્ન) ઊર્જા છે, ર્જ ે િંસ્કૃપતઓ, રાષ્ટર ીયતાઓ, દેશો અને માનર્ 

ર્જપતઓ ર્ચ્ચેના અન્ય તફાર્તોમાિં ર્હે છે. દરકે વ્યપિ િા ે આ કોર (આિંતપરક/પ્રાથપમક) 

ઉર્જાનો ઉિયોગ કરર્ાની િમતા હોય છે ર્જ ેઈચ્છાઓની િપરિૂણાતા તરફ દોરી ર્જય છે જ્યાર ે

ર્િુ પ્રગપતનો િાયો બનાર્તા હોય છે અને તનેાથી િણ ર્િુ િપરિૂણાતાનો અનભુર્ થાય છે. 

પ્રગપત માટેની આર્ી ઇચ્છાઓ ભૌપતક ર્જગતમાિં ઉિલબ્િ અદ્ભુત અનુભર્ો  ાથ ેજીર્ર્ાની 

 ારી પસ્થપત િદેા કરી શકે છે. દરકે વ્યપિનો ર્જન્મર્જત પર્શેષાપિકાર છે કે ત ેવ્યપિના ઉચ્ચ 

સ્તરની પ્રકૃપત અથર્ા વ્યપિગત િપષ્ટએ ર્િ ુ  ારી પસ્થપતને વ્યાખ્યાપયત કર ે છે જ્યાિં 

વ્યપિગત મેમરીમાિં  િંગ્રપહત જીર્નના અનભુર્ો ર્તામાનમાિં અદ્ભુત ભપર્ષ્યના પર્કા  માટે 

એક ર્જબરદસ્ત માગાદશાક તરીકે  ેર્ા આિ ેછે.  

     દરકે વ્યપિની ઈચ્છાઓ, જીર્ન  િંર્જોગો, િૃષ્ઠભૂપમ, આનુર્િંપશકતા, ઉછેર, કન્ડીશનીિંગ 

ર્ગેર ેપનઃશિંકિણ ેર્ૈપર્ધ્ય ભર છે. તેથી, દરકે વ્યપિની મુખ્ય ઉર્જા વ્યપિગત ઇચ્છાઓમાિં 

પ્રપતપબિંપબત થાય છે, ર્જ ેવ્યપિના જીર્નના તમામ િતે્રોમાિં પ્રર્ૃપત્ત કરર્ા તરફ દોરી ર્જય છે. 
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દરકે વ્યપિની અિંદર મુખ્ય ઉર્જા અપસ્તત્ર્માિં છે ત ેહકીકતન ેર્જોતાિં, લખેક આદરિૂર્ાક 

ર્ાચકોન ે પર્નિંતી કર ેછે કે ત ેઆ મુખ્ય ઊર્જાન ેઓળખે અને તેન ેિોતાને અથર્ા અન્યન ે

નુક ાન િહોિંચાડ્યા પર્ના ઇચ્છાઓ અને ધ્યેયોની િપરિૂણાતા તરફ લઈ ર્જય. આ મુખ્ય ઉર્જા 

શુિ અને અભદે છે ર્જ ેજીર્નના તમામ અનભુર્ો માટે આિાર િૂરો િાડતા બહુપર્િ સ્ર્રૂિો 

લે છે. કોર એનર્જીનુિં અપસ્તત્ર્ અને તેના કારણ ેજીર્િંત બનેલી તમામ પમકેપનઝમ્  આિણા 

આિંતપરક ઊર્જા ભર કોર તરીકે અપસ્તત્ર્માિં રહેલી કાચી શપિના ગૌરર્નો િુરાર્ો છે. ઉર્જાન ે

ર્હન કરર્ામાિં િયાાપ્ત કૌશલ્યોનો અભાર્ "ઊર્જાનો પલકેર્જ" તરફ દોરી ર્જય છે જ્યાિં  માન 

ઊર્જાના િુનર્જીર્નમાિં અર્રોિ આરે્ છે. આ "પલકેર્જ"  ામાન્ય રીતે િીમે િીમે અન ે

આનિંદદાયક પબલ્ડ-અિને બદલે "અનભુર્ના ઝડિી પહટ" ન ેઅનુ રર્ાને કારણે થાય છે, 

િપરણામ ે કુદરતી/ઓગેપનક વ્યપિગત િપરર્તાન થાય છે. ઉર્જાનો આર્ો િમશઃ  િંચય 

વ્યપિની  તત આનિંદની  ાચી શોિ શરૂ કરર્ા અને ટકાર્ી રાખર્ાની મક્કમતા ર્િાર ેછે. 

આનિંદની કાયમી પસ્થપતની શોિ એ માન્યતા  ાથ ેશક્ય છે કે બિા લોકો  માન અનિંત 

શપિના અપભવ્યપિઓ છે. આ શપિ (ઊર્જા) દરકે વ્યપિની અિંદર, દરકે વ્યપિ તરીકે, 

ઘણી બિી રીતે અન ે પર્પર્િ પડગ્રીમાિં અપસ્તત્ર્ િરાર્ ે છે. આર્ી સ્ર્ીકૃપત એકાત્મક 

ઊર્જા ભર ચેતનાની િપષ્ટ  ાથ ેપર્પર્િતા માટે આદર તરફ દોરી ર્જય છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

ર્જમે દરકે વ્યવિમાિં અનન્ય વફિંગરવપ્રન્ટ્સ અને વ્યવિત્િ હોય છે, 

તેમ મુખ્ય ઊર્જા પોતાને મહાન વિવિધતા સાથે વ્યિ કર ેછે. મખુ્ય 

ઊર્જાની અિંતગાત એકતાને ઓળખિાથી વિવિધતાને આદર સાથે 

મુિ અને ઊર્જાસભર જીિન જીિિા તરફ દોરી ર્જય છે.. 

 

-- વરકી વસિંઘ 
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આકૃવત 1: 12 પવરમાણો અને વિટાવમન એમ - કોર એનર્જી ડાયાગ્રામ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
તમારી પાસે મખુ્ય ઊર્જા છે. તમે મુખ્ય ઊર્જા છો. આ ઉર્જા તમારા અવસ્તત્િના હબ તરીકે અવસ્તત્િમાિં છે જ્ાિં 

બધી શવિઓ સિંયોવર્જત થાય છે. ઉપરોિ 12-બારુ્જની આકૃવત વ્યવિના જીિનના 12 પવરમાણોનુિં 

પ્રવતવનવધત્િ કર ે છે ર્જ ેજ્ઞાન, ઇચ્છા અન ે વિયામાિં અવસ્તત્િમાિં રહેલી શવિઓનુિં સિંયોર્જન થાય ત્યાર ેએક 

સિંકવલત કાયા સુધી પહોિં શે. આ ઉર્જા વ્યવિની કા ી મુખ્ય ઉર્જાનાિં પાસાિં છે ર્જ ેપવરિતાન કરી શકે છે અન ે

અસાધારણ સફળતાનાિં દ્વાર ખોલી શકે છે. વ્યવિના જીિનના 12 પવરમાણો છે:  
 
પવરમાણ # 1: જીિનના તબક્કા પર આધાવરત આરોગ્ય અને એકિંદર વફટનેસ 

પવરમાણ # 2: માનવસક શવિનો વિકાસ અને ઉન્નતીકરણ 

પવરમાણ # 3: ભાિનાત્મક સિંતુલન અને એકીકરણ 

પવરમાણ # 4: સામાવર્જક સિંતુલન અને સિંબિંધોનો વિકાસ 

પવરમાણ # 5: વ્યવિત્િ અને પાત્ર વિકાસ 

પવરમાણ # 6: પાવરિાવરક સિંિાવદતા અને પે્રમના ફલૂ 

પવરમાણ # 7: ઘવનષ્ઠ સિંબિંધો 

પવરમાણ # 8: નાણાકીય આરોગ્ય અને િૃવિ 

પવરમાણ # 9: કારવકદી-વ્યિસાય વિકાસ 

પવરમાણ # 10: જીિન વિકાસ અને ઉન્નતીકરણની ગુણિત્તા 

પવરમાણ # 11: મનોરિંર્જન જીિન વિકાસ અને ઉન્નતીકરણ 

પવરમાણ # 12: આધ્યાવત્મક - ધાવમાક જીિન વિકાસ અને ઉન્નવત 

ઈચ્છામાિં ઊર્જા 

 
 
 

મનમાિં ઊર્જા 

 
 
 

વિટાવમન એમ 

વિયામાિં ઊર્જા 

 
 
 

વિટાવમન એમ 

વિટાવમન એમ 

 કોર 

એનર્જી 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 
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કેન્િીય થીમ 
 

આ િુસ્તકની કેપન્િય થીમ નીચે ર્જણારે્લ છે: 

 

“માનર્ મન અને શરીર કદાચ અપસ્તત્ર્માિં રહેલી  ૌથી રહસ્યમય ઘટના છે અને ત ેમોટા 

પ્રમાણમાિં કોર/કાચી ઉર્જાનો ઉિયોગ કર ે છે. આ ઉર્જા વ્યપિન ેિુનર્જીપર્ત, િપરર્તાન, 

 િંરિણ અને  માનતાની પસ્થપતમાિં ર્જગતૃ કરી શકે છે. વ્યપિની મુખ્ય ઉર્જાનો શે્રષ્ઠ  િંભપર્ત 

ઉિયોગ આિંતપરક/બાહ્ય  િંઘષો, પર્િેિો અને અ િંતુલનનાિં પર્ ર્જાન તરફ દોરી ર્જય છે. 

એકર્ાર વ્યપિના જીર્નના તમામ 12 િપરમાણોના  તત  િંતુલનને કારણે આિંતપરક પર્િેિ 

પર્ના મૂળ ઉર્જા ર્હેર્ા લાગે છે, વ્યપિગત શે્રષ્ઠતાનો િાયો પર્કપ ત થાય છે. આર્ા મર્જબતૂ 

િાયા  ાથ,ે મનોર્ૈજ્ઞાપનક દ્વાર અમયાાદ શક્યતાઓમાિં ખુલે છે ર્જ ેગપતશીલ, ઊર્જા ભર અને 

ગપતશીલ જીર્ન તરફ દોરી ર્જય છે.”  – પરકી પ િંઘ 

 

     અમ ેવ્યપિગત ઉર્જાનો મપહમા, પર્ટામીન M તરીકે િૈ ાની શપિને ઉઘાડી િાડર્ાની 

અ ાિારણ  ફર શરૂ કરર્ા ર્જઈ રહ્યા છીએ અને  ાથ ેમળીને ઊર્જા ભર જીર્ન કેર્ી રીત ે

જીર્રુ્િં તનેી શોિ કરીશુિં. જીર્નના તમામ 12 િપરમાણો (આકૃપત 1) માિં  ાચા  િંતુલનનો 

િાયો મર્જબૂત થઈ ર્જય ત ેિછી દરકે વ્યપિ માટે વ્યપિગત શે્રષ્ઠતાની પસ્થપત એ એક 

ર્ાસ્તપર્ક  િંભાર્ના છે. માનર્ ર્ેદના અ િંખ્ય રીતે અપસ્તત્ર્માિં છે ર્જનેે ઘણી હદ  ુિી દૂર 

કરી શકાય છે, ર્જો માનર્તા પર્ટાપમન એમની શપિને  મર્જ ેઅને તનેા જીર્નમાિં તેનો શે્રષ્ઠ 

ઉિયોગ કર.ે પર્ટાપમન તરીકે નાણાનો શે્રષ્ઠ ઉિયોગ માનર્ીની ઘણી  મસ્યાઓને નાબદૂ 

કરી શકે છે. વ્યપિગત શે્રષ્ઠતાની પ્રકૃપતને સ્િષ્ટ કરર્ા અને  તત, અપર્રત આનિંદની 

પસ્થપતમાિં પર્કપ ત થર્ાની  િંભાર્ના અને  િંભપર્તતાની તિા  કરર્ા માટે આ િુસ્તકની 

કેપન્િય થીમ (ઉિર બતાવ્યા પ્રમાણ)ે અન્ર્ેષણ કરીને અમારી યાત્રા શરૂ થાય છે. 

 

     આિણુિં આિંતપરક પર્શ્વ એ પર્ચારો, લાગણીઓ, યાદો, ઇચ્છાઓ અને મુખ્ય ઊર્જાનુિં 

 િંયોર્જન છે ર્જ ેએક ાથે કાયા કર ેછે, બાહ્ય ર્તાનને વ્યિ કર ેછે. ત્યાિં એક પર્શાળ ઊર્જા 

માળખુિં અપસ્તત્ર્માિં છે, ર્જ ેવ્યપિના શરીર અને મનના  િંિૂણા કાયા માટે ર્જર્ાબદાર છે. આ 

ઉર્જાનુિં માળખુિં વ્યપિની ઉર્જા (મુખ્ય ઉર્જા) માિંથી નીકળે છે ર્જ ેઆધ્યાપત્મક િપરમાણમાિંથી 
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ઉદ્દભર્ી શકે છે. કોઈ વ્યપિ આધ્યાપત્મક િપરમાણ (એટલે કે, ભગર્ાન, ભાર્ના, આત્મા, 

ર્ગેર)ે માિં માને છે કે નહીિં, કોઈ િણ મુખ્ય ઊર્જાના અપસ્તત્ર્ને નકારી શકે નહીિં ર્જ ે મગ્ર 

માનર્તા માટે એક  ામાન્ય િાયા તરીકે અપસ્તત્ર્માિં છે. માનર્ મન, એક  ામાન્ય ઘટના 

િણ છે, અત્યિંત  ૂક્ષ્મ અને વ્યપિલિી રીત ે રહસ્યમય છે. મનના સ્ર્ભાર્ની તિા  એ 

બહુપર્િ શૈિપણક શાખાઓની લાિંબી પ્રર્ૃપત્ત છે ( િંશોિનના દૃપષ્ટકોણથી) અને ત ે ર્જ 

ચકા ણી વ્યપિગત રીતે (વ્યપિગત રીત)ે થઈ શકે છે ર્જ ેમનની ર્જપટલતા અને ગહનતાની 

અનુભૂપત તરફ દોરી ર્જય છે. મનની રહસ્યમય પ્રકૃપત તનેી  ૂક્ષ્મતાને કારણે છે. મનની  ૂક્ષ્મ 

પ્રકૃપત અને તનેી આિંતપરક પ્રપિયાઓ વ્યપિગત પ્રપતપબિંબ દ્વારા ઓળખાય છે. ઉદાહરણ 

તરીકે, "પર્ચાર" શબ્દ વ્યપિની આિંતપરક ર્ાસ્તપર્કતામાિં કાયા કરતી પ્રર્પૃત્ત/પ્રપિયાનો 

 િંદભા આિ ે છે. આ આિંતપરક પ્રર્ૃપત્તમાિં બહુપર્િ ન્યુરોલોજીકલ અને ન્યુરોકેપમકલ 

પ્રપિયાઓનો  માર્ેશ થાય છે ર્જ ેમનના અપસ્તત્ર્ અને કાયાિમતાન ે રળ બનાર્ ેછે. 

 

ઉર્જા શોધિી 

 

     ર્જમે ર્જમે વ્યપિ િોતાની પર્ચાર રણીને  મર્જર્ાનુિં શરૂ કર ેછે, ત્યાિં ઊર્જાના અપસ્તત્ર્ની 

 ીિી શોિ થાય છે જ્યાિં લાગણીઓ, યાદો અને ઇચ્છાઓ  ાથ ેઆિંતર િંબિંિની પસ્થપતમાિં 

પર્ચાર પ્રપિયાઓ અપસ્તત્ર્માિં છે. આર્ા આિંતર િંબિંિો પર્પર્િ અને ર્ૈપર્ધ્ય ભર 

મનોર્ૈજ્ઞાપનક પસ્થપતઓ િેદા કર ે છે. પર્ચારોના ઘણા કારક િપરબળો છે ર્જ ે વ્યપિની 

માનપ ક પ્રણાલીમાિં ઊર્જાને ખ ેડે છે. તેથી, હોપમયોસ્ટેપ   (એટલે કે,  િંતુલન) ની 

પર્ભાર્ના મન અને શરીરના સ્ર્સ્થ કાયા માટે એકદમ મૂળભૂત છે. માનર્ શરીરમાિં અપગયાર 

શારીપરક પ્રણાલીઓ છે ર્જ ે ારા એકિંદર આરોગ્યને ર્જળર્ર્ા માટે એકબીર્જ  ાથ ે ુમેળમાિં 

રહેર્ી ર્જોઈએ. તેર્ી ર્જ રીતે, મન (એટલે કે, પર્ચારો, લાગણીઓ, યાદો, ઇચ્છાઓ અને ઊર્જા) 

 ર્ોચ્ચ સ્તરની  ુખાકારી બનાર્ર્ા માટે તમામ શારીપરક પ્રણાલીઓ  ાથ ેશે્રષ્ઠ  ુમેળમાિં 

રહેર્ુિં ર્જોઈએ. મન/શરીરમાિં માત્ર એક ર્જ ઊર્જા ર્હે છે કારણ કે ત ેદરકે વ્યપિના જીર્નમાિં 

12 િપરમાણ (આકૃપત 1) ની અિંદર ર્હે છે. શરીર અને મનના કાયા ર્ચ્ચે અપસ્તત્ર્માિં રહેલા 

 િંઘષાને કારણે આ ઊર્જા  ામાન્ય રીતે  િંિણૂા  ુમેળમાિં હોતી નથી. ર્જો કોઈ વ્યપિના 

જીર્નના માત્ર એક પદર્ ની તિા  કર ેછે, તો  ામાન્ય રીતે વ્યપિગત ઊર્જામાિં નોિંિિાત્ર 

ફેરફાર અને ર્ળાિંક આર્ ેછે, ર્જ ેપર્પર્િ રીતે અ િંતુલન બનાર્ ેછે. શરીરના શારીપરક કાયા 
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અને માનપ ક કાયા ર્ચ્ચેના  િંઘષાને કારણે બાયોકેપમકલ અ િંતુલનનો અનભુર્ 

આિંદોલન/પર્િેિ તરીકે થાય છે. "આિંદોલન" શબ્દ એ હકીકતનો ઉલ્લેખ કર ે છે કે કિંઈક 

અથર્ા કોઈ  ૂક્ષ્મ િદાથા ઉશ્કેરાઈ રહ્યો છે. વ્યપિના મનની આિંતપરક રચનાની શોિ, 

ર્જોરદાર રીતે, વ્યપિને ર્જપટલ માનપ ક ઘટનાના આ  ૂક્ષ્મ છતાિં અત્યિંત ર્ાસ્તપર્ક અપસ્તત્ર્ 

િર આર્ર્ા દે છે. મન, આમ, એક એર્ો િદાથા છે ર્જ ેપ્રકૃપતમાિં ભૌપતક નથી, અત્યિંત  ૂક્ષ્મ છે, 

અને અિાર શપિ િરાર્ ે છે. અ િંતુપલત રીતે ર્હેતી આિંતપરક શપિને કારણે જીર્નમાિં 

પર્પર્િ પ્રકારના પર્િિેો આિંતપરક અન/ેઅથર્ા બાહ્ય રીતે ઉત્િન્ન થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, 

જ્યાર ેકોઈ મુશ્કેલીમાિં મૂકેલી યાદશપિન ેયાદ કર ેછે, ત્યાર ેયાદશપિની કપથત ગુણાત્મક 

પ્રકૃપતના આિાર ેખલલે અનુભર્ાય છે. ર્જો વ્યપિની આિંતપરક શપિને  િંતપુલત રાખર્ા િર 

ધ્યાન આિર્ામાિં આરે્ તો, વ્યપિ આર્ા પર્િિેોને ઉકેલી શકે છે અને કદાચ ઓગાળી િણ 

શકે છે. જ્યાર ે તમામ અિંગત પર્િેિ, તકરાર, આિંદોલનો ર્ગેર ે ઘટે છે ત્યાર ે આિંતપરક 

ઊર્જા ભર કાયાને ર્િારી શકાય છે. આિંતપરક પર્િેિની પસ્થપતઓ પર્િેિ  ાથ ે િંકળાયેલી 

ઘટનાઓ (અનભુર્ો) ના  િંગ્રહમાિં મેમરીની  િંડોર્ણીના  ૂચક છે. મેમરીનો ઉિયોગ કાિં તો 

ખલેલ ર્િારી શકે છે અથર્ા અિંદરથી પર્િેિ ઘટાડી શકે છે. આને ર્િુ તિા ર્ા માટે, ચાલો 

માની લઈએ કે મન એ ભૌપતક મગર્જ/શરીર  ાથ ેર્જોડાયેલ અમુક પ્રકારનો  ૂક્ષ્મ િદાથા છે, 

ર્જ ેમુખ્ય ઉર્જા દ્વારા જીર્િંત છે. મનની અિંદરની ખલેલ (અત્યિંત  હેર્જથી ગિંભીર  ુિીની) આ 

 ૂક્ષ્મ િદાથા િર અવ્યર્પસ્થત થર્ાની  િંભપર્ત પસ્થપતનુિં  ચૂક છે. ર્જો મનને ખલેલ િહોિંચાડી 

શકાય છે, તો ત ેિોતે ર્જ મનની પસ્થરતા,  િંર્ાપદતા અને એકીકરણની પસ્થપતમાિં િહોિંચર્ાની 

પ્રબળ  િંભાર્નાનુિં  ૂચક છે. આર્ી પસ્થપતમાિં, કુદરતી અને ઊર્જા ભર મૌન િપરણામ આિ ે

છે, આિંતપરક ઊર્જાનો પ્રર્ાહ બનાર્ ેછે ર્જ ેજીર્નના 12 િપરમાણોને પસ્થરતા અને ર્ૃપિ પ્રદાન 

કર ે છે.  ામાન્ય રીત ે  ુષુપ્ત અર્સ્થામાિં અપસ્તત્ર્માિં રહેલી ર્જન્મર્જત બપુિ ર્જગૃત થર્ાન ે

કારણે મનમાિં ભૌપતક શરીરમાિં મોટા પ્રમાણમાિં  િંતુલન ઉત્િન્ન કરર્ાની ર્જન્મર્જત િમતા 

હોય છે. અમારી  ફરની શરૂઆતમાિં ર્જ, લખેક ર્ાચકોને એર્ી  િંભાર્નાઓ માટે ખલુ્લા 

રહેર્ા પ્રોત્ ાપહત કર ેછે કે એકબીર્જ  ાથ ેર્જોડાયલે  િંર્ાપદતા અને ઊર્જા ભર પસ્થરતાની 

આર્ી પસ્થપત શક્ય છે. લેખક દલીલ કર ેછે કે જીર્િંત અને અપસ્તત્ર્ની આર્ી પસ્થપત તમામ 

આિંતપરક શપિઓના િયાાપ્ત આિંતરલોકી િંગ ર્જોડાણો  ાથ ેચોક્ક િણ ેશક્ય છે. 
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માનિતાની અિંદરની પ્રગવત 

 

      માનર્તાની આિંતપરક પ્રગપત ત્યાર ેથાય છે જ્યાર ેશપિઓનો ઉિયોગ પર્નાશક ધ્યાન 

કેપન્િત કરર્ાને બદલે રચનાત્મક  ાથ ેકરર્ામાિં આરે્ છે. રચનાત્મક અને પર્નાશક ફોક  

ર્ચ્ચેનો તફાર્ત મનની અિંદર સ્િષ્ટ થાય છે જ્યાર ે ધ્યાન ર્ાસ્તપર્ક આિંતપરક પ્રગપત િર 

મૂકર્ામાિં આરે્ છે, ર્જમેાિં બાહ્ય પર્શ્વની અિંદરના ફાયદાકારક પર્કા  િર અ ર િડે છે. 

માનર્તાએ ર્ૈજ્ઞાપનક અને તકનીકી રીતે પ્રગપત કરી છે. તેમ છતાિં, માનર્  િંસ્કૃપતમાિં હજી 

િણ ઘણા આપદમ અને આપદર્ા ી િા ાઓ અપસ્તત્ર્માિં છે ર્જ ેમાનર્તાને નુક ાન િહોિંચાડે 

છે. આ નુક ાન આિંતપરક  િંઘષા/પર્રોિાભા ને કારણે છે ર્જ ેબાહ્ય  િંઘષો/પર્રોિાભા  

તરીકે પ્રગટ થાય છે. ર્જમે ર્જમે બાહ્ય  િંઘષા/પર્રોિાભા  ર્િે છે તેમ તમે આિંતપરક પસ્થરતાન ે

અનુરૂિ નુક ાન થાય છે. આિંતપરક (આિંતપરક/વ્યપિગત) પ્રગપત ત્યાર ેશક્ય છે જ્યાર ે

વ્યપિના જીર્નના તમામ 12 િપરમાણો (િા ાઓ) ઊર્જા ભર  િંર્ાપદતામાિં આરે્. ર્તામાન 

માનર્  માર્જમાિં બાહ્ય પ્રગપતની તુલનામાિં આિંતપરક પ્રગપત નોિંિિાત્ર રીતે મયાાપદત છે. માનર્ 

ર્ૃપત્ત, એકિંદર પ્રગપતના  િંદભામાિં, એર્ુિં મહત્ર્ િરાર્ ેછે કે  હર્જ ઇચ્છાઓનુિં યોગ્ય એકીકરણ 

મુખ્ય ઊર્જાના ઉિયોગ તરફ દોરી ર્જય છે, ર્જ ે િંઘષા/પર્રોિાભા /પર્િેિના પર્ ર્જાન તરફ 

દોરી ર્જય છે, ર્જ ેએકિંદર આરોગ્ય અને  ુખાકારીમાિં નોિંિિાત્ર ર્ૃપિ તરફ દોરી ર્જય છે. 

વ્યપિના મગર્જમાિં ઉર્જા પ્રર્ાહની પર્કૃપત આરોગ્ય અને ઉત્િાદકતામાિં ઘટાડો કર ેછે. ઉર્જા 

પ્રર્ાહની  મસ્યાઓને મૂળમાિં ઓગાળી શકર્ી જ્યાર ેપર્ટાપમન M અને  િંબિંપિત ઉર્જાઓન ે

ઊર્જા પ્રર્ાહની  મસ્યાઓને માત્ર ઉિરછલ્લી રીતે પનયિંપત્રત કરર્ાનો પ્રયા  કરર્ાને બદલ ે

વ્યપિના જીર્નને મર્જબૂત કરર્ા માટે  ાચર્ર્ામાિં આરે્ છે. માનર્ મન મોટી માત્રામાિં ઉર્જા 

ર્ાિર ેછે ત ેઅનુભપૂત ર્િ ુપર્કા  માટે વ્યપિની શપિન ેર્જગતૃ કરર્ાની પ્રપિયામાિં િાયાનુિં 

માળખુિં િૂરુિં  િાડે છે. 

 

 

આ િુસ્તક નાણાિંની શપિ અને વ્યપિગત પર્કા  પર્શેના પર્પર્િ પર્ચારોની તિા  કરર્ા 

માટે એક  હયોગી પ્રર્ા  તરીકે બનાર્ાયલે છે અને લખેકની પનષ્ઠાર્ાન આશા છે કે ર્ાચકો 

ધ્યાનમાિં રાખશ ેકે પ્રસ્તુત તમામ પર્ચારો વ્યપિગત પ્રપતપબિંબ, ર્િુ  િંશોિન, ર્િુ  િંર્ાદ/ 

તિા , અને વ્યપિના જીર્નના તમામ 12 િપરમાણોને જીર્િંત બનાર્ર્ા માટે. લેખક દલીલ 

કર ેછે કે માત્ર  િંમપત અથર્ા અ િંમપત અથર્ા તેની પભન્નતા કિંઈક અિંશે  ુિરપફપ યલ હોઈ 
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શકે છે. આ રીતે લેખક ર્ાચકોને કોર એનર્જી અને પર્ટામીન Mની પર્ભાર્નાના  િંદભામાિં 

પર્ચારોના ર્ગીકરણને તિા ર્ામાિં  ત્ય હાર્જર છે કે કેમ ત ેર્જતે ર્જોર્ાનુિં કહી રહ્યા છે.  ત્ય 

પ્રત્યેની વ્યપિની પ્રત્યિ  મર્જ ઘણી ર્િાર ે છે અને પર્ચારોની િરોિ સ્ર્ીકૃપત અથર્ા 

અસ્ર્ીકાર કરતાિં ઘણી મોટી શપિ િરાર્ ેછે. લેખક ર્ાચકોને પર્નિંતી કર ેછે કે તેઓ િુસ્તકનો 

 િંિૂણા અને િીમેથી અભ્યા  કર,ે ર્જથેી વ્યપિગત  ત્યો ર્જગે અને કુદરતી રીતે પ્રગટ થાય. 

આ પ્રકાશન માટે  મય, પ્રપતપબિંબ અને એપપ્લકેશનની ર્જરૂર છે. ર્જો 

પચિંતનશીલ/પચિંતનશીલ ર્લણ અિનાર્ર્ામાિં આરે્ તો િુસ્તક દ્વારા આિેલ કોઈ િણ તબકે્ક 

આિંતરદૃપષ્ટની ઝલક ર્ાચકોને આશીર્ાાદ આિી શકે છે. 

 

વ્યવિગત પવરિતાનની ગવત 
 

 લેખક એ િણ ઓળખે છે કે િપરર્તાન એ જીર્નમાિં એકમાત્ર પસ્થરતા છે. ગ્રીક પફલ ફૂ 

હેરાપક્લટ ે કહ્યુિં, "કોઈ િણ માણ  એક ર્જ નદીમાિં બે ર્ાર િગ મૂકતો નથી, કારણ કે ત ેએક 

ર્જ નદી નથી અને તે એક ર્જ માણ  નથી. િપરર્તાન પ ર્ાય કશુિં ર્જ કાયમી નથી.” આ 

હકીકતને ઓળખી કાઢર્ાની છે ર્જથેી વ્યપિગત  ત્યો આત્મ-પ્રકાશ અને િુનઃ એકીકરણની 

યાત્રા શરૂ કરર્ા ર્જગતૃ થઈ શકે. જીર્નના  િંર્જોગો બદલાય છે, િપરપસ્થપતઓ બદલાય છે 

અને મનની પસ્થપત બદલાય છે. વ્યપિગત િપરર્તાન વ્યપિની િોતાની ગપતએ થાય છે. 

કેટલાક ફેરફારો અનિેપિત રીતે થાય છે, અને અન્ય અિેપિત રીતે થાય છે. તેમના પ્રત્યનેો 

વ્યપિનો પ્રપતભાર્  િંકપલત ઊર્જા ભર મન અથર્ા મૂિંઝર્ણ દ્વારા હોઈ શકે છે. ઉદાહરણ 

તરીકે, હકીકત એ છે કે વ્યપિનુિં શરીર આખર ેર્ૃિ ર્જનીનો અને અન્ય િપરબળોને લીિે ર્ૃિ 

થઈ ર્જય છે તેનો  ામનો  િંયમ, મક્કમતા, સ્ર્ીકૃપત અને  િંતુપલત મુખ્ય ઊર્જા  ાથ ેકરી 

શકાય છે. આિણ ેબિા અમુક અિંશ ેઅથર્ા બીર્જ અિંશ ેઆિણી મતૃ્યુદરથી ર્ાકેફ છીએ. 

આમ, લેખક એ પર્ચારને પ્રોત્ ાહન આિી રહ્યા છે કે જ્યાર ેમુખ્ય ઉર્જા  પિય બન ેઅને તનેો 

લાભદાયી ઉિયોગ થાય ત્યાર ે જીર્નની કોઈિણ અર્સ્થા/તબક્કામાિં વ્યપિનુિં ર્જોમ 

નોિંિિાત્ર રીતે ર્િારી શકાય છે. આને ધ્યાનમાિં રાખીને, આિણ ેઓળખી શકીએ છીએ કે 

 િંઘષા એ વ્યપિના બાહ્ય અન ેઆિંતપરક ર્ાતાર્રણમાિં થતા ફેરફારોનુિં િપરણામ છે.  િંઘષા, 

લેખકના દૃપષ્ટકોણથી, કોર એનર્જી ફે્રગમેન્ટેશનનુિં િપરણામ છે ર્જ ેનાણાકીય અપસ્થરતા  પહત 

અ િંખ્ય રીતે પ્રગટ થાય છે. કૃિા કરીને ધ્યાનમાિં રાખો કે આ િુસ્તકમાિં કરર્ામાિં આરે્લ દરકે 
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પનર્ેદન અપિકૃત અથામાિં બનાર્ર્ામાિં આવ્યુિં નથી, ત ેઊર્જા ભર નાણાકીય પર્કા ના 

 િંદભામાિં શે્રષ્ઠતાની પ્રકૃપત પર્શે િરસ્િર  િંશોિન માટે બનાર્ર્ામાિં આવ્યુિં છે. આટલુિં 

િારસ્િપરક  િંશોિન કરર્ા માટે, મખુ્ય ઉર્જા, 12 િપરમાણો અને પર્ટાપમન Mની પ્રકૃપત 

અિંગેની િાયાની  મર્જણ ર્જરૂરી છે. આથી, મર્જબતૂ િાયાનુિં પનમાાણ વ્યર્પસ્થત રીતે થાય છે 

જ્યાર ેઆિણે આિણી િોતાની આિંતપરક શપિના ભવ્ય અને ભવ્ય સ્ર્ભાર્ની તિા  

કરર્ાનુિં શરૂ કરીએ છીએ. જ્યાર ેઆિણે  િંશોિનાત્મક  િંર્ાદની પસ્થપતમાિં હોઈએ જ્યાિં 

િૂર્ાગ્રહ પર્ના અને ખલુ્લા મન  ાથ ે પર્ચારો ર્હેંચર્ામાિં આરે્ ત્યાર ે વ્યપિગત શપિના 

ર્ાસ્તપર્ક  પિયકરણને શે્રષ્ઠ  ુપર્િા આિી શકાય છે. લખેક દલીલ કર ે છે કે આ િુસ્તક 

 િંશોિનાત્મક  િંર્ાદોના િાયા તરીકે કામ કરશ ેર્જ ેભપર્ષ્યમાિં પર્પર્િ  ેપટિંગ્ માિં હાથ 

િરર્ામાિં આર્ી શકે છે.  

 

     આ િુસ્તકનુિં કેન્િપબિંદુ ખબૂ ર્જ વ્યર્હારુ અને લાગુ િડતી રીતે િોતાની અિંદર રહેલી મુખ્ય 

ઊર્જાના મપહમાને ધ્યાનમાિં લેર્ાનુિં છે. િપરર્તાનની પ્રપિયા શરૂ કરર્ા માટે, ર્ેડફાઇ ર્જતી 

ઊર્જાની માન્યતા મૂળભૂત અને િાયાની છે. આ માન્યતા વ્યપિને આિંતપરક અને બાહ્ય 

 િંર્જોગોમાિં ફેરફાર કરર્ાની મિંરૂ્જરી આિે છે ર્જ ેવ્યપિની ઊર્જાન ેનુક ાન િહોિંચાડે છે.  ારા 

ઉિયોગ, િુનરુત્થાન,  િંરિણ,  માનીકરણ અને ટર ાન્ મ્યટેુશનની ર્ાસ્તપર્ક પ્રપિયાઓ આ 

િુસ્તકમાિં બહુપર્િ રીત ેર્ણાર્ર્ામાિં આર્ી છે. ર્જમે કેટરપિલર િતિંપગયામાિં રૂિાિંતપરત થાય 

છે, તેમ લેખકની હૃદયિૂર્ાકની ઇચ્છા છે કે ર્ાચકો વ્યપિગત િપરર્તાનની યાત્રામાિં ર્જોડાય, 

ર્જ ેર્જબરદસ્ત સ્ર્તિંત્રતા, ઊર્જાના પર્સ્તરણ અને પર્ટાપમન એમની ર્ૃપિ તરફ દોરી ર્જય.  

 

 

વિટાવમન એમ શુિં છે? 

 

     માનર્  ભ્યતામાિં વ્યપિગત િમતાઓ, ર્જન્મર્જત લાિપણકતાઓ, કૌટુિં પબક અન ે

 ામાપર્જક-આપથાક પસ્થપત ર્ગેરનેા  િંદભામાિં નોિંિિાત્ર પભન્નતા છે. તેમ છતાિં, સ્ર્ીકૃપત, 

સ્ર્ીકૃપત અને કાચા અને શપિશાળી ઊર્જાનો  ચેત ઉિયોગ માનર્તાના ઉત્થાન તરફ દોરી 

શકે છે, અિંદરથી. વ્યપિની આિંતપરક ઉર્જાનુિં  પિયકરણ, પર્સ્તરણ અને શે્રષ્ઠ શક્ય ઉિયોગ 

પર્ટાપમન M ઉત્િન્ન કર ેછે. પર્ટાપમન M નો અથા શુિં છે? "M" તેના કાચા અને શપિશાળી 
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સ્ર્રૂિમાિં િૈ ા માટે ર્િરાય છે. "પર્ટાપમન" શબ્દ વ્યપિગત અને નાણાકીય પર્કા  માટે 

નાણાિંની શપિ આિતી પર્શેષતા દશાાર્ે છે. નાણાિં કમાર્ર્ા, નાણાિં બચાર્ર્ા અન ે

વ્યપિગત ર્ૃપિ દ્વારા મુખ્ય ઊર્જા  પિય થર્ાને કારણે પર્ટાપમન M શપિ આિંતપરક અન ે

મનોર્ૈજ્ઞાપનક રીતે ઉત્િન્ન અને  િંગ્રપહત થાય છે. આ  પિય ઊર્જા આિંતપરક રીતે અન ે

ગપતશીલ રીતે અકબિંિ રહે છે કારણ કે ત ેર્િુ ર્િે છે જ્યાર ેનાણાિંની બચત કરર્ામાિં આરે્ છે 

અને તેનો ઉિયોગ વ્યપિના જીર્નના તમામ 12 િપરમાણોને એક ાથે જીર્િંત બનાર્ર્ા માટે 

શે્રષ્ઠ  િંભપર્ત રીતે કરર્ામાિં આરે્ છે. આ ગપતશીલ ર્ૃપિ અને ઊર્જાનો આિંતપરક  િંગ્રહ, 

નાણાિંના  િંચય અને શે્રષ્ઠ ઉિયોગને કારણે, પર્ટાપમન M છે. માનર્  િંસ્કૃપતના તમામ 

સ્તરોમાિં પર્ટાપમન Mના પર્નાશને કારણે માનર્તા  િંઘષા કર ે છે, િીડાય છે અને િોતાન ે

અનિંત દુઃખ િહોિંચાડે છે. પર્ટાપમન M (બાહ્ય અને મનોર્ૈજ્ઞાપનક રીતે) ની આિંતપરક ઊર્જા 

 માિંતર ર્જનરશેનનુિં પર્સ્તરણ, જીર્નના બહુપર્િ િપરમાણોમાિં પ્રગપત તરફ દોરી ર્જય છે. 

પર્ટાપમન M ના ખ્યાલને સ્િષ્ટ રીતે  મર્જર્ા માટે, યોગ્ય િપરપ્રકે્ષ્ય મેળર્ર્ા માટે "પર્ટાપમન" 

શબ્દની તિા  કરર્ી ર્જરૂરી છે. "પર્ટાપમન" શબ્દની શબ્દકોશની વ્યાખ્યા નીચે મરુ્જબ છે: 

 

" ામાન્ય ચયાિચય માટે ઓછી માત્રામાિં આર્શ્યક કાબાપનક િદાથોના રૂ્જથમાિંથી કોઈિણ કુદરતી 

ખાદ્યિદાથોમાિં થોડી માત્રામાિં ર્જોર્ા મળે છે અથર્ા ક્યારકે કૃપત્રમ રીતે ઉત્િન્ન થાય છે: પર્ટાપમન્ ની ઉણિ 

ચોક્ક  પર્કૃપતઓ િેદા કર ેછે."2 

 

"પર્ટાપમન" શબ્દ  ામાન્ય રીતે ખપનર્જ અથર્ા અન્ય કોઈ િદાથાની થોડી માત્રાનો ઉલ્લખે 

કર ેછે ર્જ ેશરીરમાિં પર્પર્િ બાયોકેપમકલ પ્રપતપિયાઓને  રળ બનાર્ર્ા અને  પિય કરર્ાની 

િમતા િરાર્ ેછે. (આકૃપત 13 રુ્જઓ - િપરપશષ્ટમાિં) આ વ્યપિના જીર્ન માટે ર્જર્ાબદાર 

શારીપરક પ્રપતપિયાઓ છે અને પર્ટાપમન્ ની હાર્જરી વ્યપિના સ્ર્ાસ્્ય અને એકિંદર 

 ુખાકારીમાિં ર્િારો કરી શકે છે. પર્ટાપમન્   ામાન્ય રીતે તેમની શપિને કારણે ઓછી 

માત્રામાિં ઉિયોગમાિં લરે્ાય છે. પર્ટાપમન એ મુખ્ય ખોરાક નથી અને મોટા ર્જ્થામાિં તનેો 

ર્િરાશ થતો નથી. ર્જમે પર્ટાપમન ની ગોળી શરીરની અિંદર ( ામાન્ય રીતે) અને મગર્જ (ખા  

કરીને) ની અિંદર શારીપરક પ્રપતપિયાઓને મદદ કરર્ા માટે મોટી  િંભાર્ના િરાર્ ેછે, તેર્ી ર્જ 

રીતે, પર્ટાપમન M એ વ્યપિના જીર્નમાિં િ ૈાની માપલકી છે. તો, શા માટે મની પર્ટાપમન 

M છે અને ત ેપર્ટાપમન M કેર્ી રીતે બન ેછે? િૈ ો એ કાચી શપિ, કાચી ઉર્જા છે, ર્જ ેકોઈ ન ે
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કોઈ રીતે કમાઈ કે મેળર્ી છે. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યાર ેકોઈ વ્યપિ િા ે $100નુિં પબલ હોય, 

ત્યાર ેએર્ો અથા થાય છે કે $100 "મારુિં  છે. "એર્ો અથા છે કે "આ મારુિં  $100 છે." $100 

રાખર્ુિં/કબર્જરે્ુિં એ કાચી  િંભપર્ત શપિ છે, ર્જ ે મનોર્ૈજ્ઞાપનક રીતે અપસ્તત્ર્માિં છે. ત ે

 િંભપર્ત શપિ મનમાિં ર્જ છે. ઉત્િાદન ખરીદર્ા માટે $100 માિંથી $10 નો ઉિયોગ અથર્ા 

અમુક અનુભર્ $100 ની અિંદર  િંભપર્તિણ ેછુિાયેલ છે. $100ની અિંદર  િંભપર્તતા છે, ર્જ ે

$100 ની અિંદર છુિાયેલા પર્પર્િ અનભુર્ોની પર્શાળ શે્રણી િૂરી િાડે છે. વ્યપિના માનપ ક 

 ેટઅિ, માનપ કતા, ઇચ્છાઓ, લાગણીઓ અને વ્યપિના મનમાિં રહેલા અન્ય  ર્ોચ્ચ 

પર્ચારોના આિાર ે$100માિંથી પર્પર્િ  િંભપર્ત અનુભર્ો મેળર્ી શકાય છે. ચોક્ક િણ,ે અન ે

અનુભર્િૂર્ાક, કોઈિણ રકમના ઉિયોગના  િંદભામાિં બહુપર્િ િપરબળો હાર્જર છે. પર્ટામીન 

(એટલે કે, મહત્તમ ઊર્જા ભર  પિયકરણ પ્રદાન કર ેતેર્ા ર્જ્થામાિં), ભૌપતક શરીર, મન અને 

વ્યપિના જીર્નના દરકે િપરમાણન ેશપિ આિે છે. $100 નો શે્રષ્ઠ ઉિયોગ પર્ટાપમન તરીકે 

$100 નો ઉિયોગ કરીને વ્યપિના જીર્નના દરકે િપરમાણને ર્િાર ેછે. ર્જ ેવ્યપિઓ અમુક 

ઇચ્છાઓના આિાર ેઆરે્ગર્જન્ય અથર્ા અતાપકાક રીતે કાયા કર ેછે, તેઓ ઇપચ્છત ર્સ્તુ માટે 

ઝડિથી $100 ખચી શકે છે અને થોડા  મય િછી િસ્તાર્ાની લાગણી અનભુર્ી શકે છે. 

અફ ો ની આ આિંતપરક ભાર્ના વ્યપિગત છે અને વ્યપિની મુખ્ય ઉર્જા અિોગપત  ાથ ે

 ીિી રીતે ર્જોડાયલેી છે. મુખ્ય ઉર્જા એ િોતાની ર્જતનો  ાર છે અને જ્યાર ેકોઈને ખ્યાલ 

આરે્ છે કે િૈ ા ખોટી રીતે ખચાર્ામાિં આવ્યા છે અથર્ા ત ેર્િુ  ારી રીતે ખચાર્ામાિં આવ્યા 

છે ત્યાર ેત ેખલેલ િહોિંચે છે. ર્જમે ર્જમે કોઈને ખ્યાલ આરે્ છે કે િૈ ા અયોગ્ય રીતે ખચાર્ામાિં 

આવ્યા હતા, અથર્ા એર્ી ર્સ્તુઓ ખરીદર્ા માટે કે ર્જનેી ખરખેર ર્જરૂર ન હતી, અથર્ા 

ફિ એક ચોક્ક  ઉતે્તર્જક અનુભર્ મેળર્ર્ા માટે ર્જ ેતદ્દન અલ્િજીર્ી હોય, ત્યાર ેવ્યપિ એક 

જ્ઞાનાત્મક/ભાર્નાત્મક પ્રપિયામાિં આગળ ર્િર્ાનુિં શરૂ કર ેછે ર્જનેા િપરણામે ખચા કરર્ા 

અિંગે િસ્તાર્ો થાય છે. િૈ ા અયોગ્ય રીતે. આથી િૈ ાની શપિન ે ૌથી ર્િુ ફાયદાકારક 

રીતે ઓળખર્ા અને તનેો ઉિયોગ કરર્ાની આર્શ્યકતાના  િંદભામાિં પર્ટાપમન Mનો ખ્યાલ 

ખૂબ ર્જ બળર્ાન છે. િૈ ાનો અયોગ્ય રીતે ઉિયોગ કરર્ાથી એક ર્ખતની મુખ્ય શપિન ે

નુક ાન થાય છે, ર્જ ેવ્યપિના જીર્નના 12 િપરમાણોમાિં ફરી ર્ળતી અ ર બનાર્ ેછે, ર્જ ે

પસ્થરતા અને/અથર્ા રીગે્રશન તરફ દોરી ર્જય છે. 
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નીચનેી આકૃપત 2 પર્ટાપમન Mની પર્ભાર્નાના  િંદભામાિં ચાર્ીરૂિ ર્જોડાયેલ પર્ચારોનુિં ર્ણાન 

કર ેછે. 

આિંકડો 2 

પૈસા મેળિિાના માધ્યમ 

 

             

   
 
 

આકૃપત 2 (ઉિર) િ ૈા મેળર્ર્ાની પર્પર્િ રીતો ર્ચ્ચનેો તફાર્ત અને તફાર્ત દશાાર્ ેછે: 
 
િૈ ા કમાયા: કામ દ્વારા મેળર્ેલ નાણાિં જ્યાિં વ્યપિગત ઊર્જાનો ઉિયોગ કરર્ામાિં આર્ે છે. મગર્જમાિં પર્ટાપમન 

એમનો  કારાત્મક  િંગ્રહ છે. 

ગેરકાયદે ર રીતે મેળર્ેલ નાણાિં: ચોરી અથર્ા અન્ય ગેરકાયદે ર પ્રર્પૃત્ત દ્વારા મળેર્ર્ામાિં આર્ેલ નાણાિં 

િૈ ા જીત્યા: િૈ ા રુ્જગારમાિં જીત્યા 

િૈ ા મળ્યા: િૈ ા ર્જ ેમળી આવ્યા છે, અન્ય કોઈિણ રીતે પ્રાપ્ત થયા નથી 

ર્ાર ામાિં મળેલુિં નાણુિં: ર્ાર ામાિં મળેલા િૈ ા 

આ પભન્નતાઓ વ્યપિ િર બહુપર્િ રીતે અ ર કર ેછે, ર્જમે કે નીચે બતાર્ેલ છે: 

વિટાવિન એિ

પૈસા 
કિાયા

ગેરકાયદેસર 
રીતે િેળિેલ

નાણાાં

પૈસા જીત્યાપૈસા િળ્યા

પૈસા િારસાિાાં
િળેલા
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આિંકડો 3: પૈસાની અસર  
 

 

નાણાિંનો સ્ત્રોત: નાણાિં મેળર્ર્ામાિં આવ્યા હતા તેનો ઉલ્લેખ કર ેછે (આકૃપત 2) 

મન િર અ ર: પર્પર્િ ભાર્નાત્મક અન ેજ્ઞાનાત્મક તબક્કાઓનો ઉલ્લેખ કર ેછે 

શરીર િર અ ર: શારીપરક ફેરફારોનો ઉલ્લેખ કર ેછે 

 ામાપર્જક અ ર:  ામાન્ય રીતે  માર્જન ેલાભ અથર્ા નુક ાનનો ઉલ્લેખ કર ેછે 

વ્યપિના જીર્નના 12 િેત્રો િર અ ર: 12 િેત્રોના  િંબિંિમાિં િૈ ાની શપિનો ઉલ્લેખ કર ેછે (આકૃપત 1) 

 

 

મુખ્ય ઉર્જા અને કમાયલેા નાણાિં ર્ચ્ચેનુિં ર્જોડાણ નીચે દશાારે્લ છે: 
 

આિંકડો 4: કોર એનર્જી અને પૈસા કમાયા 
 

 

મન પર અસર શરીર પર અસર

સામાજિક અસર વ્યક્તિના જીવનના 12 કે્ષત્રો પ્રભાવવિ

નાણાાંનો સ્ત્રોિ

સકારાત્મક ભાવનાત્મક ક્થિવિઓ કોર એનિી પૈસા માટે કામ કરવા માટે વપરાય છે

વવટાવમન એમ િરીકે ધાત ુસાંગ્રહિિ નાણાાં બેંક ખાિામાાં ભૌવિક રીિે સાંગ્રહિિ નાણાાં

કોર એનિી અને પૈસા
કમાયા

વિટાવમન એમ ર્જ ેરીતે વ્યવિના મગર્જમાિં સિંગ્રવહત થાય છે તનેા પર પૈસાના 
સ્ત્રોતની અસાધારણ અસર પડ ેછે. ફાયદાકારક સિંગ્રહ મુખ્ય ઉર્જા િૃવિ તરફ 
દોરી ર્જય છે. હાવનકારક સિંગ્રહ વિટાવમન એમ નથી. શુિં તમે તફાિત ર્જોઈ 

શકો છો? 
 

- વરકી વસિંઘ 
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     આ િૃષ્ઠભૂપમ  ાથ,ે હરે્ અમ ે$100 ની શપિને ર્િુ ઊિં ડાણમાિં ચકા ી શકીએ છીએ. ર્જો 

કોઈ વ્યપિ, ઉદાહરણ તરીકે, લૉન કાિીન ે $100 કમાય છે, તો $100 કમાર્ર્ા માટે ત ે

પ્રર્ૃપત્તમાિં ચોક્ક  માત્રામાિં ઊર્જા મૂકર્ામાિં આર્ ેછે. જ્યાર ેિૈ ા કમાય છે, ત્યાર ેિૈ ાની ચોરી 

કરર્ા અથર્ા ર્ાર ામાિં િૈ ા મેળર્ર્ાના પર્રોિમાિં $100 કમાર્ર્ાની  ારી લાગણી 

(માનપ ક રીતે) હોય છે. ચોક્ક   મયગાળા માટે આ ચોક્ક િણ ેઉતે્તર્જક પસ્થપત હોઈ શકે 

છે, તેમ છતાિં કમાયેલા નાણાિં  ાથેનો તફાર્ત મનોર્ૈજ્ઞાપનક રીતે નોિંિિાત્ર છે. રુ્જગારના 

પકસ્ ામાિં, ત ેઅનભુર્ તેના આનિંદ, ભાગી ર્જર્ા, જીતર્ા અને િૈ ા ગુમાર્ર્ાના  િંદભામાિં 

પર્પશષ્ટતા િરાર્ ેછે. $100 ત ેકેર્ી રીતે મેળવ્યુિં હતુિં ત ેધ્યાનમાિં લીિા પર્ના  માન  િંભાર્ના 

િરાર્ ેછે, તેમ છતાિં િૈ ા કેર્ી રીતે મેળર્ર્ામાિં આવ્યા હતા તેના કારણે મનોર્ૈજ્ઞાપનક અન ે

શારીપરક પ્રપિયાઓ તદ્દન અલગ રીતે પ્રભાપર્ત થાય છે. વ્યપિ િા  ેર્જ ેરીતે િૈ ા આરે્ છે 

તેના પ્રભાર્શાળી અ રો હોય છે. $100 માિં કામ કરર્ાના પકસ્ ામાિં, કામ કરર્ાની પિયામાિં 

ચોક્ક  માત્રામાિં ઊર્જા મૂકર્ામાિં આરે્ છે. આ ઊર્જા આિંતપરક  પિય શપિ છે ર્જનેો ઉિયોગ 

િૈ ા કમાર્ર્ામાિં થાય છે. માત્ર $90 મેળર્ર્ા અને  િંમત થયા હોય તેર્ા  િંિૂણા $100 ન 

મેળર્ર્ાની માનપ ક અ ર  રળતાથી ર્જણી શકાય છે. આથી, િૈ ા કમાર્ર્ાથી 

 કારાત્મક લાગણીઓ ઉત્િન્ન થઈ શકે છે, એર્ુિં માનીને કે િૈ ાની યોગ્ય રકમ તે કમાતી 

વ્યપિને આિર્ામાિં આરે્ છે. જ્યાર ેકોઈ વ્યપિ નોકરી (એટલે કે ઘા  કાિર્ાની) મેળર્ ેછે 

ત્યારથી ચાર અઠર્ાપડયા િછી નોકરીના અિંત  ુિી ભાર્નાત્મક ફેરફારો થતા ર્જોઈ શકે છે. 

ર્જો 4 અઠર્ાપડયાના અિંતે $100 મેળર્ર્ાના હોય, તો નોકરી કરર્ા  િંદભે લાગણીઓ, 

પિયાઓ અને  મર્જશપિમાિં ઊર્જા હોય છે. ર્જોબ કરર્ા માટેની કોઈિણ પ્રર્ૃપત્ત શરૂ થાય 

ત ેિહેલાિં કામ કેર્ી રીતે કરરુ્િં તેની  મર્જ હાર્જર હોર્ી ર્જરૂરી છે. િછી, પ્રર્ૃપત્ત (નોકરી) 

એમ્પ્લોયરના  િંતોષ માટે થર્ી ર્જોઈએ. માત્ર ત્યાર ેર્જ વ્યપિ  િંિૂણા $100 મેળર્ ેછે. ર્જલદી 

ર્જ કોઈ વ્યપિ િા ે $100 હોય છે, મનમાિં એર્ી લાગણી થાય છે કે "આ  ર  છે...આ  ારુિં  

લાગે છે..." આથી, તે  મય ેએક ઊર્જા ભર પ્રપિયા છે. આિણે આ ઊર્જા ભર પ્રપિયાની 

પ્રકૃપત પર્શે સ્િષ્ટ હોર્ુિં ર્જોઈએ. ત ે એક ન્યુરો- ાયકોલોપર્જકલ પ્રપિયા છે ર્જ ે માનપ ક 

(મનોર્ૈજ્ઞાપનક) ભાર્નાના અપસ્તત્ર્ને કારણે  પિય બને છે કે $100 મારુિં  છે. $100 "મારુિં " 

હોર્ાનો આ અહે ા  $100ના કબર્જમાિં હોર્ાને કારણે થાય છે, ર્જ ે કાચી શપિ છે. 

ર્ાસ્તર્માિં 4 અઠર્ાપડયા  ુિી ઘા  કાિર્ાનુિં કામ કરર્ામાિં ર્જ ેશપિ/ઊર્જા ખચાર્ામાિં આર્ી 

હતી ત ેભૌપતક, બૌપિક અને પ્રપિયાગત હતી. કમાયેલા નાણાિં એ $100 ની  ાિંપ્રદાપયક 
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નોટના રૂિમાિં ઊર્જાનુિં પર્પનમય છે. તેથી, $100 કમાર્ર્ા માટે ગમ ેતટેલી ઉર્જા અને પ્રયત્નો 

મૂકર્ામાિં આવ્યા હતા, બર્જર મૂલ્ય અને એમ્પ્લોયર  ાથ ેકરાયેલા કરારોના  િંદભામાિં, આર્ો 

પ્રયા  કરનાર વ્યપિ િા ે ઊર્જા િાછી આર્ી છે. આમાિં લાગણીઓની પસ્થપત પ્રમાણમાિં 

 ારી છે, િપરણામ ે ામાન્ય રીતે $100 કેર્ી રીતે ખચાર્ા ર્જોઈએ ત ેપર્શે ર્િારાના પર્ચારો 

આરે્ છે.  િંમત દર, ર્િ ુકામ કરર્ાની ઈચ્છા, નર્ી કૌશલ્યો શીખર્ાની પ્રેરણા, ર્િારાની 

 ેર્ાઓ ર્ગેર ે પર્શે ર્િારાના પર્ચારો િણ અપસ્તત્ર્માિં હોઈ શકે છે.  ાથેની શપિની 

ર્ૃપિને કારણે $100 કમાયા િછી આર્ા ઘણા ર્િારાના પર્ચારો માનપ ક રીતે ઉદ્ભર્ ેછે. 

કોઈના બેંક ખાતામાિં અથર્ા ઘરની અિંદર $100નો  િંગ્રહ. આ બાહ્ય  િંગ્રહ પર્ટાપમન M ના 

આિંતપરક (માનપ ક)  િંગ્રહને પ્રોત્ ાહન આિ ેછે અને  ુપર્િા આિે છે.   

     િપરણામે, પ્રપિયા લિી માનપ કતામાિં (એટલે કે, એક માનપ કતા કે ર્જ ેતેની  ુિંદરતા અન ે

શે્રષ્ઠતા માટે પ્રર્પૃત્ત કરર્ામાિં ધ્યાન રાખે છે), ર્જ ેવ્યપિ $100 કમાર્ર્ા માટે પ્રર્ૃપત્ત કર ેછે ત ે

તેને યોગ્ય રીતે,  િંિૂણા રીતે કરર્ા માટે પ્રર્ૃપત્તમાિં  િંિૂણા રીતે  માઈ ર્જય છે, અને શક્ય તેટલુિં 

અદ્ભુત. આર્ી અદ્ભુત માનપ કતામાિં, $100 કમાર્ર્ાના ધ્યેયન ે ચોક્ક િણ ે ધ્યાનમાિં 

રાખર્ામાિં આરે્ છે જ્યાર ેઇરાદાિૂર્ાક ધ્યેય િર ર્િુ ધ્યાન કેપન્િત કરર્ા માટે વ્યપિની ઊર્જાન ે

સ્થાનાિંતપરત ન કરર્ી, એર્ી રીતે કે ધ્યેયની પ પિ તરફ કરર્ામાિં આર્તી પિયાઓ યોગ્ય રીત ે

કરર્ામાિં આરે્ અને  ામાન્યતા  ાથ ેનહીિં. . આથી, પ્રપિયા લિી માનપ કતામાિં, તનેી  ુિંદરતા 

અને શે્રષ્ઠતા માટે કરર્ામાિં આરે્લી પિયા આિંતપરક  િંઘષો અને અ િંતુલન પર્શે ર્િુ  ારી રીત ે

વ્યપિગત  મર્જણ તરફ દોરી ર્જય છે ર્જ ેનાણાકીય શપિના બગાડ અન ે દુરુિયોગને 

અર્રોિે છે. વ્યપિ એ ઓળખર્ાનુિં શરૂ કર ેછે કે નાણાકીય શપિના યોગ્ય ઉિયોગથી 

આિંતપરક પર્િેિ નોિંિિાત્ર રીતે ઘટાડી શકાય છે, ર્જ ેઆિંતપરક રીતે ર્જોડાયલેા  િંતલુનની 

કુદરતી રચના તરફ દોરી ર્જય છે.   

કોર એનર્જીનો મવહમા 

     કોર એનર્જી (આકૃપત 1) એ વ્યપિની મૂળ શપિ છે, વ્યપિની જીર્નશપિ કે ર્જ ે

વ્યપિના િોતાના અપસ્તત્ર્માિં કાચા સ્ર્રૂિમાિં અપસ્તત્ર્ િરાર્ ેછે અને જીર્નની તમામ 

પ્રર્ૃપત્તઓ માટે ર્જર્ાબદાર છે. આ ઉર્જા શરીરની અિંદરની તમામ બાયોકેપમકલ પ્રપતપિયાઓ 

અને દરકે વ્યપિના 24-કલાકના ચિમાિં તમામ પ્રર્ૃપત્તઓની  ુપર્િા આિતી તમામ માનપ ક 

પ્રપિયાઓ તરીકે અપસ્તત્ર્માિં છે અને પ્રગટ થાય છે. ઊર્જા  પિય થયા પર્ના, જીર્નની કોઈ 
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શક્યતા નથી. તેથી, મખુ્ય ઉર્જા એ વ્યપિનુિં જીર્ન બળ છે ર્જ ેજીર્નના તમામ અનભુર્ો 

માટે ર્જર્ાબદાર છે. ઊર્જા ભવ્ય છે કારણ કે ત ેજીર્નમાિં ર્િુ અનભુર્ો તરફ આગળ ર્િર્ાના 

ર્િારાના રસ્તાઓ પ્રદાન કર ેછે. 

મનમાિં ઊર્જા 

     માનપ ક ઉર્જા (મનની ઉર્જા – આકૃપત 1) એક ગપતશીલ બળ છે ર્જ ેતમામ માનપ ક 

પ્રપિયાઓના અપસ્તત્ર્ માટે ર્જર્ાબદાર છે. મનની અિંદર ગપતશીલ શપિ તરીકે મુખ્ય 

ઊર્જાના અપભવ્યપિમાિં આનિંદના પ િાિંત,  ર્જાનાત્મકતા, વ્યપિત્ર્નો પર્કા  અને વ્યાિક 

અથામાિં માનર્  િંસ્કૃપતની રચના િર આિાપરત ર્ૃપત્ત, ગપત, પ્ર ન્નતા મેળર્ર્ાની પ્રપિયાઓનો 

 મારે્શ થાય છે. માનપ ક ઊર્જામાિં બૌપિક શપિ, પચિંતનશીલ અને પ્રપતપબિંપબત શપિ, 

અમૂતા અને ઉદે્દશ્ય તકા  માટેની િમતા/િમતા અને ભાર્નાત્મક શપિનો  મારે્શ થાય છે. 

આમાિં મુખ્ય ઉર્જાનો ઉિયોગ કરીને પર્ચારો અને પર્ભાર્નાઓને હસ્તગત કરર્ાની, 

પર્ક ાર્ર્ાની અને એકબીર્જ  ાથ ેર્જોડર્ાની િમતાનો િણ  મારે્શ થાય છે. મનની અિંદર 

રહેલી ઊર્જા અત્યિંત પકિંમતી છે અને ત ે ૂક્ષ્મ છતાિં તદ્દન ર્ાસ્તપર્ક રીતે અપસ્તત્ર્ િરાર્ ેછે. 

માનપ ક ઊર્જાના  ૂક્ષ્મ સ્ર્ભાર્ની શપિન ેઓળખર્ાથી વ્યપિ તેની  ાથ ેખૂબ આદર 

અને આદર  ાથ ેવ્યર્હાર કરી શકે છે. આમ ન કરર્ાથી પર્ટાપમન M િર નોિંિિાત્ર િપરણામો 

આરે્ છે. 

ઈચ્છામાિં ઊર્જા 

આિણે  ૌ ઈચ્છા અનભુર્ીએ છીએ, તનેી બહુપર્િ અપભવ્યપિ  ાથે, મુખ્ય ઉર્જાનો 

ઉિયોગ કરીને. ઈચ્છાને નીચેની રીતે કલ્િના કરી શકાય છે: 

ઇચ્છા એ વ્યપિ, ર્સ્તુ અથર્ા િપરણામ માટે ઝિંખના અથર્ા આશા રાખર્ાની લાગણી છે.  માન અથા "તૃષ્ણા" ર્જરે્ા 

શબ્દો દ્વારા વ્યિ કરર્ામાિં આર્ે છે. જ્યાર ેકોઈ વ્યપિ કોઈ ર્સ્તુ અથર્ા કોઈની ઈચ્છા રાખે છે, ત્યાર ેતેની ઝિંખનાની 

ભાર્ના આનિંદ અથર્ા ર્સ્તુ અથર્ા વ્યપિના પર્ચારથી ઉત્તેપર્જત થાય છે, અને તેઓ તેમના લક્ષ્યન ેપ્રાપ્ત કરર્ા માટે 

િગલાિં લેર્ા માિંગે છે. ઇચ્છાના પ્રેરક િા ાની લાિંબા  મયથી પફલ ૂફો દ્વારા નોિંિ લરે્ામાિં આર્ી છે (ઉદાહરણ તરીકે, 

માનર્ ઇચ્છા એ તમામ માનર્ પિયાઓની મળૂભૂત પ્રેરણા છે) તેમર્જ ર્ૈજ્ઞાપનકો દ્વારા નોિંિર્ામાિં આર્ી છે. 3  

ઇચ્છાની અિંદર રહેલી ઉર્જા એ વ્યપિની મૂળ/મૂળ ઊર્જા છે ર્જ ેઇચ્છાનો અનુભર્ બનાર્ે છે. 

ઈચ્છાઓ અને ત ેિછીની ઈચ્છાઓ િૂરી કરર્ા માટે લેર્ામાિં આર્તી પિયાઓ દ્વારા ઘણી 

શપિનો ઉિયોગ થાય છે.   
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વિયામાિં ઊર્જા 

     ઈચ્છાઓ/ઈચ્છાઓ/ર્જરૂપરયાતો/ર્ગરે ે િપરિૂણા કરર્ા માટે લેર્ામાિં આરે્લ િગલાિં, 

મુખ્ય ઉર્જાનો ર્ૈપર્ધ્ય ભર રીતે ઉિયોગ કરો. દરકે પિયા (માનપ ક/શારીપરક) મન-શરીર 

 િંકુલને પ્રભાપર્ત કર ેછે અને  િંતોષના સ્તરના આિાર ેપર્પર્િ ઈચ્છાઓ િેદા કર ેછે. પિયામાિં 

ઉર્જા એ  િંતુલન, આનિંદ,  ુખ, દુઃખ/િીડા ઘટાડર્ા ર્ગેરનેી શોિમાિં વ્યપિના જીર્નના 

તમામ 12 િપરમાણોમાિં પર્પર્િ ધ્યયેો તરફ ગપતશીલ રીતે આગળ ર્િતી ઊર્જાનો  િંદભા આિ ે

છે. 

12 પવરમાણ – કોર એનર્જી – વિટામીન એમ 

     જીર્નના ઘણા િા ાઓમાિં ઘણી બિી ઊથલિાથલ (ઉતાર-ચઢાર્) અને ર્િઘટ (ઉચ્ચ 

અને નીચી) હોર્ા છતાિં, એકબીર્જ  ાથ ેર્જોડાયેલ ઊર્જાની શપિ વ્યપિના જીર્નના તમામ 

12 િપરમાણોને જીર્િંત અને એકીકૃત કર ેછે (આકૃપત 1 રુ્જઓ). (કૃિા કરીને 12 િપરમાણો, 

મુખ્ય ઊર્જા અને પર્ટાપમન M ર્ચ્ચનેા પર્ગતર્ાર ર્જોડાણ માટે િપરપશષ્ટમાિં આકૃપત 14 થી 

25 રુ્જઓ.) 

     પર્ટાપમન Mની પર્ભાર્નાને ર્િુ સ્િષ્ટ કરી શકાય છે (12 િપરમાણોના  િંદભામાિં) કારણ 

કે આિણે  મર્જર્ાનુિં શરૂ કરીએ છીએ કે પ્રપિયા-લિી માનપ કતામાિં નાણાિં કમાર્ર્ાનુિં મૂળ 

શપિ ર્ૃપિ  ાથ ેર્જોડાણમાિં આિંતપરક પ્રપતકાર પર્ના થઈ શકે છે. પર્ટાપમન M ના પર્સ્તરણ 

અને િુનર્જીર્નને ર્િુ  ારી રીતે  મર્જર્ા માટે, પસ્થરતા અને પ્રગપત ર્ચ્ચેનો તફાર્ત સ્િષ્ટ 

બનર્ો ર્જોઈએ. આટલી સ્િષ્ટતા દ્વારા ર્જ જીર્નના કોઈિણ િા ામાિં  ાચી પ્રગપત શક્ય બને 

છે, જ્યાિં વ્યપિગત ઉર્જા  મજી-પર્ચારીને અને ઇરાદાિૂર્ાક આિંતપરક/બાહ્ય પ્રગપત તરફ 

દોરી ર્જતી પદશામાિં મકૂર્ામાિં આરે્ છે. પનઃશિંકિણ,ે દરકે વ્યપિના જીર્નમાિં ઉતાર-ચઢાર્ 

આરે્ છે અને એર્ા  મયે હોય છે જ્યાર ેપર્પર્િ ધ્યેયો ઘણા રુ્જદા રુ્જદા કારણોને લીિ ેપ િ 

થતા નથી. કોઈિણ ધ્યેયની પ પિ તરફની પિયાઓ કરતી ર્ખતે મનની યોગ્ય ફે્રમમાિં ન 

હોર્ાને કારણે  ફળતાનો અભાર્ થઈ શકે છે. તેમ છતાિં, તનેો અથા એ નથી કે વ્યપિ ફિ 

હાર માની લ ેછે અને પનરાશ થઈ ર્જય છે, ભાર્નાત્મક રીતે ર્જર્જાપરત અને હતાશ થઈ ર્જય 

છે, અને અિંદર રહેલી પનપષ્િય શપિને ગુમારે્ છે. જીર્નના  િંર્જોગોને લીિ ેઆત્મ ન્માન, 

સ્ર્-છબી અને સ્ર્-મૂલ્યને ક્યારયે નુક ાન ન થર્ુિં ર્જોઈએ. આ નુક ાન અપનર્ાયાિણ ે
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વ્યપિની મુખ્ય ઊર્જાન ેનુક ાન છે, જ્યાિં નકારાત્મક અને મયાાપદત લાગણીઓ આ શપિન ે

ડર ેઇન કર ે છે અને  િંભપર્ત રૂિ ે પસ્થર અથર્ા વ્યપિને લકર્ો િણ કર ે છે. મનોર્ૈજ્ઞાપનક 

રુટ્ માિં ફ ાઈ ર્જર્ાથી અર્રોિો  ર્જાય છે ર્જ ેહતાશા અને પનરાશામાિં ર્િારો કર ેછે, ર્જનેા 

કારણે કાયાની મયાાપદત અર્સ્થાઓમાિં ર્િુ ગૂિંચર્ણો અને શોષણ થાય છે. આર્ા શોષણથી 

આત્મ ન્માન, સ્ર્-મલૂ્ય,  કારાત્મક સ્ર્-છબી અને જીર્નમાિં  કારાત્મક િપષ્ટનુિં અિોગપત 

થાય છે. જ્યાર ેિણ આિંચકો આરે્ છે, ત્યાર ેવ્યપિએ યાદ રાખર્ાની ર્જરૂર છે કે કોઈિણ 

આિંચકો માત્ર અસ્થાયી છે અને ત ે મનોર્ૈજ્ઞાપનક અર્રોિ ઉભો કરર્ો ર્જોઈએ નહીિં ર્જ ે

આગળની પ્રગપતને અટકાર્ ેછે..  

 

     જ્યાર ેિણ કોઈ િણ પદશામાિં  તત પ્રયત્નો કર ે છે, ત્યાર ેસ્ર્ાભાપર્ક રીતે ર્જ કેટલીક 

આિંચકો આરે્ છે. આ આિંચકોનો અથા એ નથી કે વ્યપિએ હાર માની લેર્ી અથર્ા માનપ ક 

રીતે થાકી ર્જર્ુિં અથર્ા પનરાશ થર્ુિં. ર્િુ વ્યપિગત પર્કા  તરફ િપરર્તાન ચોક્ક િણે શક્ય 

છે અને આિંતપરક રીતે હકારાત્મક ર્ળાિંક લેર્ા માટે ઊર્જાની ર્જરૂર છે. આર્ા ર્ળાિંક પર્પર્િ 

મનોર્ૈજ્ઞાપનક રુટ્ માિંથી એકને બહાર કાઢે છે, ર્જ ેિીરર્જ ર્જરે્ા ગુણો  ાથ ેર્િુ પ્રગપત તરફ 

દોરી ર્જય છે, જ્યાિં  તત યોગ્ય પ્રયત્નો આિંતપરક (માનપ ક) ખાિંચોમાિંથી પ્રગપતને  રળ 

બનાર્ ેછે. આર્ી પ્રગપતથી વ્યપિના મનમાિં ઊર્જા ર્િુ પર્કા  થાય છે, ર્જ ેપર્ટાપમન Mના 

ર્િુ  િંચય તરફ દોરી ર્જય છે.. 

 

એકના કમ્ફટા  ઝોનથી આગળ િધિુિં 

 

     પર્ટાપમન M ની ર્ાસ્તપર્ક ર્ૃપિ વ્યપિના કમ્ફટા  ઝોનની માન્યતા અને ર્િુ પર્કા  માટે 

ત ેઝોનમાિંથી બહાર ર્જર્ાના પનણાય િર આિાપરત છે. વ્યપિના કમ્ફટા  ઝોનની ઓળખ 

(વ્યપિના જીર્નના કોઈિણ િા ામાિં અને ખા  કરીને, નાણાકીય િા ા) પ્રગપતની પર્પર્િ 

શક્યતાઓ શરૂ કર ે છે અને આગલા સ્તર િર ર્જય છે. ર્જો કોઈ વ્યપિ ર્િુ પ્રગપતની 

 િંભાર્નાને ઓળખ્યા પર્ના આરામના િેત્રમાિં રહે છે, તો પસ્થરતા અપનર્ાયાિણ ેચાલ ુરહે છે. 

વ્યપિની ર્તામાન કામગીરીની બહારની ઉત્િાિંપત આિંતપરક તાણ અથર્ા પ્રપતકાર િેદા કયાા 

પર્ના કાળજીિૂર્ાક, િીમે િીમે અને િીમે િીમે વ્યપિના કમ્ફટા  ઝોનમાિં આગળ ર્િીને ર્િુ 

પ્રમાણમાિં થઈ શકે છે. આર્ી પ્રગપત ત્યાર ેથાય છે જ્યાર ેઆર્ા તાણ અને પ્રપતકારને કારણે 
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વ્યપિની શપિઓને ફાટતી અટકાર્ર્ા િર ધ્યાન રાખર્ામાિં આર્ ે છે. જ્યાર ેઆિંતપરક 

તાણ/પ્રપતરોિ ન્યૂનતમ સ્તર ેહોય ત્યાર ેકોઈિણ કમ્ફટા  ઝોનમાિંથી આગળ ર્િર્ાની િમતા 

ર્િે છે. જ્યાર ેકોઈ વ્યપિ નર્ી પદશામાિં આગળ ર્િર્ાનો પ્રયા  કરી રહ્યો હોય અથર્ા 

 િના અને ધ્યયેોની િપરિૂણાતા તરફ તનેી ર્તામાન પદશાને ર્િારર્ાનો પ્રયા  કરી રહ્યો હોય 

ત્યાર ે કોઈના કમ્ફટા  ઝોનમાિંથી બહાર ર્જર્ામાિં અપનપિતતાઓ અને અણિાયાા  િંર્જોગો 

આર્ી શકે છે. વ્યપિની પનયપમત િેટનાથી અલગ હોય તેર્ી પિયાઓ કરર્ાનો પ્રયા  

 ામાન્ય રીતે ઘણી વ્યપિઓની માનપ કતામાિં હોતો નથી અને આર્ી મયાાપદત 

માનપ કતાને લીિ ેવ્યપિ રૂ્જની, કપન્ડશન્ડ િેટનાથી અટકી ર્જય છે, ર્જ ેમાનપ ક પસ્થરતા 

તરફ દોરી ર્જય છે. તેથી, ર્િુ નાણાકીય અને વ્યપિગત પર્કા  માટે િગલાિં લેર્ા માટે મુખ્ય 

ઊર્જા  પિયકરણ આર્શ્યક છે. એર્ા  મય ેહોય છે જ્યાર ેવ્યપિએ એક િગલુિં િાછુિં  લેર્ુિં િડે 

છે અને કાળજીિૂર્ાક (તેમર્જ ઉત્ ાહિૂર્ાક) વ્યપિના ર્તામાન જીર્નના  િંર્જોગોનુિં મૂલ્યાિંકન 

કરરુ્િં િડે છે ર્જથેી વ્યપિ ઉચ્ચ તબક્કાઓ  ુિી િહોિંચર્ા માટે કુદરતી પ્રગપતમાિં જીર્ર્ાનુિં 

શરૂ કર.ે ઊર્જા ભર મૂલ્યાિંકન એ વ્યપિની શપિઓને એકત્ર કરર્ાની એક ધ્યાન અન ે

પ્રપતપબિંબીત પ્રપિયા છે, ર્જ ેસ્ર્સ્થતા અને ખલુ્લા મન  ાથ,ે વ્યપિગત ઊર્જાને ર્િાર ેછે, ર્જ ે

બદલામાિં પર્ટાપમન એમને ર્િારી શકે છે. ર્જો વ્યપિની માનપ કતા  તત આગળ ર્િર્ાની 

હોય તો સ્તર, તો માનપ ક અને શારીપરક ઉર્જા અકબિંિ રહેશ ેર્જ ેતમામ યોગ્ય િગલાિં લેર્ા 

માટે િૂરતુિં બળ પ્રદાન કરશે. આમ કરર્ાથી, કાચી (મખુ્ય) ઊર્જા િોતે ર્જ ર્િુ ન ેર્િુ પર્સ્તરર્ા 

લાગે છે. આ પર્સ્તરણની શરૂઆત વ્યપિની આિંતપરક બકબક િર ધ્યાન રાખીને અન ે

નીચનેા પ્રશ્નો િૂછીને થાય છે: 

 
1) મારી ર્જતને  ુિારર્ા માટે માર ેશુિં કરર્ાની ર્જરૂર છે? 

2) મારા માટે આપથાક રીતે "ઉિર ર્જર્ાનો" શુિં અથા થાય છે? 

3) હુિં  મારી ર્તામાન નોકરી ર્િુ કાયાિમતા  ાથે અને નકારાત્મક પર્ચારો અને  િંકુપચત લાગણીઓ પર્ના 

કેર્ી રીતે કરી શકુિં? 

4) મારી આિંતપરક શપિ ર્િારર્ા માટે માર ેકયા િગલાિં લેર્ાની ર્જરૂર છે? 

5) હુિં  મારી બિી પિયાપ્રપતપિયાઓ (એટલે કે, પમત્રો, કુટુિંબીર્જનો,  હકાયાકરો ર્ગેર ે ાથે) કેર્ી રીતે ર્િુ 

કાળજી અન ેઆદરિૂણા બનાર્ી શકુિં? 

6) ર્જો હુિં  વ્યર્ ાપયક ર્ાતાર્રણમાિં હોઉિં  તો હુિં  મારા ગ્રાહકોને ર્િુ  ારી રીતે કેર્ી રીતે  ેર્ા આિી શકુિં? 

7) હુિં  મારા રોપર્જિંદા  મયિત્રકમાિં સ્ર્- ુિારણા પ્રર્ૃપત્તઓને કેર્ી રીતે  ામેલ કરી શકુિં? 
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8) િૈ ા પ્રત્યેનો મારો દૃપષ્ટકોણ બદલર્ા અન ેતેને પર્ટાપમન M તરીકે  મર્જર્ા માટે માર ેશુિં કરર્ાની ર્જરૂર 

છે? 

9) હુિં  વ્યપિગત પર્કા  તરફ મારી માનપ કતા કેર્ી રીતે બદલી શકુિં  જ્યાિં િૈ ા એકઠા કરર્ા માટે િીછો 

કરર્ાન ેબદલે િૈ ાનુિં  િંચય આ માનપ કતાને અનુ ર ેછે? 

     િયાાપ્ત વ્યપિગત પર્કા  પર્ના તનેા િોતાના ખાતર િૈ ા એકઠા કરર્ા એ એક 

 મસ્યારૂિ ર્ળગાડ બની શકે છે અને વ્યપિના જીર્નના ઘણા િેત્રોને નુક ાન િહોિંચાડી 

શકે છે. પર્ટાપમન M તરીકે નાણાિંનો ઉિયોગ વ્યપિગત, કૌટુિં પબક અને  ામાપર્જક લાભો 

માટે મોટી ર્જર્ાબદારી  ાથ ેઉિયોગ કર ેછે. આર્ો  ચતે ઉિયોગ કુદરતી રીતે કાચી ઉર્જાને 

 પિય કર ેછે અને તનેે  કારાત્મક ઊર્જામાિં િપરર્પતાત કર ેછે. િપરર્તાન એ ફિ "વ્યપિગત 

પસ્થપત" ના  િુરપફપ યલ ફેરફારની બાબત નથી. અસ્િષ્ટ  કારાત્મક ઇરાદા િરાર્તી 

વ્યપિઓ દ્વારા શક્ય તેટલા શે્રષ્ઠ રીતે નાણાિંનો ઉિયોગ કરર્ાને કારણે ત ે મૂળમાિં 

િપરર્તાનશીલ છે.  કારાત્મક ઇરાદાઓ  કારાત્મકતા  ાથ ેઅપસ્તત્ર્માિં રહેલી ઊર્જાની ર્િુ 

અનુભૂપત તરફ દોરી ર્જય છે, જ્યાિં આર્ી અનુભૂપતમાિં િપરર્તાનકારી શપિ હોય છે. 

 કારાત્મકતાનો પર્સ્તરણ વ્યપિની અિંદરથી ફાટી નીકળે છે અને  િંભપર્તિણ ેપર્શ્વવ્યાિી 

સ્તર ેિહોિંચી શકે છે.  

 

પ્રગવત અને વિટાવમન એમનો ઉપયોગ 

 

     ર્િુ પર્કા  માટે ચોક્ક  માિદિં ડો મૂકીન ે પર્ટાપમન એમના  િંગ્રહ અને શે્રષ્ઠ ઉિયોગ 

તરફની પ્રગપત વ્યપિના જીર્નમાિં ર્ાસ્તપર્કતા બની શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, નર્ા ર્ષાનો 

પદર્  એ ચોક્ક  પદર્  હોઈ શકે છે જ્યાર ેકોઈ વ્યપિ િાછલા ર્ષાનુિં મૂલ્યાિંકન કર ેછે અન ે

ચોક્ક  બેન્ચમાકા   ાથ ેઆગામી ર્ષા માટેની યોર્જનાઓ બનાર્ે છે. આ માિદિં ડો  ેટ કરર્ા 

માટે વ્યપિગત પ્રપતપબિંબ, િયાાપ્ત આયોર્જન, પનિાાપરત લક્ષ્યોને હાિં લ કરર્ાના મહત્ર્ન ે

ઓળખર્ા અને પ્રગપત અને/અથર્ા રીગે્ર ની  ાથ ેવ્યપિની પસ્થપતનુિં પ્રમાપણક મૂલ્યાિંકન 

ર્જરૂરી છે. લક્ષ્યોની પ પિમાિં વ્યપિના  િંતોષના સ્તરનુિં િણ મૂલ્યાિંકન કરર્ામાિં આરે્ છે 

કારણ કે વ્યપિ લક્ષ્યોના આગલા  ટેની કલ્િના કર ેછે. ધ્યેયોની ર્િ ુમોટી અનભુૂપત તરફ 

તાત્કાપલક ભપર્ષ્યમાિં લેર્ાના િગલાિં પર્શે કલ્િના કરર્ી અને પર્ચારર્ુિં એ આિંતપરક પ્રગપતનુિં 

એક િા ુિં છે. આર્ી પ્રગપત ત્યાર ે થાય છે જ્યાર ે ર્તામાનમાિં હોય અને ભતૂકાળને ર્િ ુ

શાણિણ મેળર્ર્ા માટે માગાદશાક તરીકે ઉિયોગ કર ે છે, ર્જ ે ઉજ્જર્ળ ભપર્ષ્યની 
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શક્યતાઓને ધ્યાનમાિં રાખીને અને ત ેભપર્ષ્ય તરફ  પિય િગલાિં લેર્ા તરફ દોરી ર્જય છે. 

ભૌપતક પર્શ્વના  િંદભામાિં પ્રગપતને ફિ  િંખ્યાના  િંદભામાિં માિી શકાય છે જ્યાિં  િંપચત 

નાણાિંની રકમ પ પિનુિં નોિંિિાત્ર  ૂચક અથર્ા બેરોમીટર બની ર્જય છે. નાણાિંની ર્ૃપિ, 

અિંગત  િંબિંિો,  િં ાિનો, રોકાણો, બેંક બેલેન્  ર્ગેરનેા  િંદભામાિં નાણાકીય પ્રગપત 

 રળતાથી ચકા ી શકાય છે, જ્યાિં વ્યપિ  ફળતા અને પ પિની આિંતપરક લાગણી અનભુર્ ે

છે.. 

 

     વ્યપિની  િંિપત્તની ર્તામાન પસ્થપત અને એકિંદર  િંિપત્ત, ચોખ્ખી  િંિપત્ત, નેટર્થા ર્ગેરનેી 

પ્રગપતના સ્તર અિંગે  ાર્ચેતીિૂર્ાક સ્ર્-િૂછિરછ કરર્ાથી ર્જર્ાબદારીઓમાિં ઘટાડો થાય છે, 

 િંબિંિોની ગુણર્ત્તામાિં  ુિારો થાય છે અને નર્ી શક્યતાઓ ખુલ ે છે. આર્ી સ્ર્-તિા  

ર્તામાનમાિં ર્િુ વ્યપિગત પર્કા  માટે ર્જબરદસ્ત મૂલ્ય ઉમેર ે છે અને ભપર્ષ્યને લગતી 

પશિણાત્મક ગુણર્ત્તા િરાર્ે છે. પ્રગપતના ઘણા િા ાઓ અને િપરમાણો છે, ર્જમે કે: 

 

1) વ્યપિની શૈિપણક ર્ૃપિ ચાલુ રાખર્ાથી ર્િુ ઊર્જા ભર પ્રર્ાહ  ાથે ર્િુ જ્ઞાનાત્મક અને   

ભાર્નાત્મક િમતાઓનો પર્કા  થાય છે. 

 

2) ર્જમે ર્જમે વ્યપિ આગળ ર્િે તેમ તેમ લેર્ાના આગળના િગલાઓની ર્િુ  મર્જણ કેળર્ર્ી. 

 

3) કેટલીક ર્તામાન પ્રર્ૃપત્તઓ બિંિ કરર્ી અન ેકિંઈક નર્ુિં કરર્ુિં/શરૂ કરર્ુિં. 

  

4) નર્ા પ્રોર્જકે્ટ્  શરૂ કરર્ા, નર્ા અનુભર્ો અર્જમાર્ર્ા અન ેઆિંતપરક પર્ચારો/લાગણીઓની 

ર્તામાન પસ્થપત પર્શ ેર્જગૃપત ર્િારર્ાનો પ્રયા  કરર્ો. 

 

5) ર્િેલી શુિ પસ્થપતનો પર્કા  જ્યાિં લાગણીઓ આખર ેઆનિંદની પસ્થપતમાિં િપરર્પતાત થઈ શકે 

છે. 

 

6) વ્યપિના આિંતપરક થમોમીટરને રી ેટ કરર્ુિં, દૈપનક લક્ષ્યો નક્કી કરર્ા અન ેનાના  ુ િંગત િગલાિં 

લેર્ા... 

 

7) લાિંબા  મય  ુિી રીગ્રેશનની નકારાત્મક ભાર્નાત્મક પસ્થપતમાિં પ્રર્ેશ્યા પર્ના અને હાર માન્યા 

પર્ના, પ્રગપત માટે  ુ િંગતતા એકદમ આર્શ્યક છે. 
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8) પ્રગપત એ  તત િપરર્તાન હોઈ શકે છે જ્યાિં વ્યપિ ફિ એક ર્જ પદશામાિં આગળ ર્િતુિં નથી, િરિંત ુ

પર્પર્િ વ્યર્ ાયોના  િંશોિન અન ેઅમલીકરણમાિં ઇરાદાિૂર્ાક અન ેહેતુિૂર્ાક પ્રયા  કર ેછે. આમાિં ચોક્ક  

િિંિાઓન ેરોકર્ા અન ેકિંઈક  િંિૂણાિણે અલગ કરર્ાનો પ્રયા  કરર્ામાિં આર્ે છે ર્જ ેકોઈએ િહેલાિં કયુિં નથી. 

આ પ્રકારનુિં સ્થળાિંતર  ાર્િાનીિૂર્ાક, ધ્યાનિૂર્ાક અન ે મર્જદારીિૂર્ાક કરર્ાની ર્જરૂર છે ર્જથેી વ્યપિ 

િોતાને નુક ાન ન િહોિંચાડે. આર્ા સ્થળાિંતરની નર્ીનતા એક ાથે આિંતપરક  ુિારણા  ાથે આનિંદની ર્િુ 

પસ્થપતઓનો અનુભર્ કરર્ાની  િંભાર્ના બનાર્ે છે. 

 

9) જ્યાર ેવ્યપિ આિંતપરક પર્કા ની  કારાત્મક ઊર્જા ભર ગુણર્ત્તાને ઉત્ પર્જાત કરર્ાનુિં શરૂ કર ેછે ત્યાર ે

તેના િપરર્ાર  ાથે  ુિારલે ર્ાતચીત થાય છે. 

 

10)  હકાયાકરો, પનરીિકો, પમત્રો અને  માર્જ  ાથેના  ુિરલેા  િંબિંિો,  ામાન્ય રીતે, અન્યના  ારા ગુણો 

અન ેશપિઓની સ્ર્ીકૃપતને લીિે વ્યપિની પિયાપ્રપતપિયાઓ ર્િુ આદરણીય બન ે છે. અન્યની શપિ 

િાછળ રહેલી ઉર્જા િર ધ્યાન રાખર્ામાિં આર્ે છે અને આ પિયાપ્રપતપિયાના િેત્રમાિં આર્તા તમામ લોકો 

 ાથે  ારી ગુણર્ત્તાની પિયાપ્રપતપિયાને પ્રોત્ ાહન આિે છે. 

 

11) પ્રગપતની પસ્થપતમાિં, બાહ્ય પર્શ્વ  ાથેની પિયાપ્રપતપિયાઓની ગુણર્ત્તા,  ામાન્ય રીતે, જ્યાિં વ્યપિ 

િોતાના રુ્જસ્ ા,  િના અને ધ્યેયોને ચાલુ રાખે છે અથર્ા તેનો િીછો કર ેછે ત્યાિં  ુિારો થાય છે. આર્ી 

પ્રગપતશીલ માનપ કતામાિં, નર્ી પિયાઓ એર્ી રીતે થાય છે કે જ્યાિં વ્યપિ પર્શ્વના  િંબિંિમાિં વ્યપિની 

મહેનતુ ઓળખ પર્શ ેખૂબ ર્જ આત્મપર્શ્વા  અને સ્િષ્ટ હોય છે. 

 

     લેખકના જીર્નમાિં એક અિંતગાત પ િાિંત તરીકે પ્રગપત કેન્િસ્થાન ેરહી છે ર્જનેી આ િા  

મોટા ધ્યેયો પ િ કરર્ામાિં આવ્યા હતા, ર્જમે કે માઉન્ટ એર્રસે્ટની ટોચ િર િહોિંચર્ા માટે, 

ઘણા ર્ષોની તાલીમ અને પ્રપતબિતાની ર્જરૂર િડે છે. આ ધ્યયેની િપરિૂણાતામાિં મખુ્ય 

(પ્રાથપમક) ઊર્જાનુિં સ્થાન અને  પિયકરણ આર્શ્યક હતુિં. આર્ી પ પિ પ્રગપતમાિં  હર્જ 

મૂલ્યની સ્િષ્ટ કલ્િના  ાથ ેશરૂ થાય છે ર્જ ેમહાન પશખરો તરફ દોરી ર્જય છે. આર્ા ટોચના 

રાજ્યોની ઈચ્છા અન ે ઉચ્ચ ધ્યેયો હાિં લ કરર્ા માટે અિંપતમ ધ્યેયના શે્રષ્ઠ  િંભપર્ત 

પર્ઝ્યુલાઇઝેશનની ર્જરૂર છે. એક ઉચ્ચ ધ્યેયનુિં આિંતપરક મહત્ર્ તેમર્જ પ્રગપતના મપહમાન ે

વ્યપિના જીર્નના દરકે િા ાઓમાિં આિંતપરક બનાર્રુ્િં ર્જોઈએ, ર્જ ેઅનુભર્ોને ખીલર્ા માટે 

િરર્ાનગી આિ ેછે. આ અનભુર્ો  ારી ગણુર્ત્તાર્ાળા પર્ચારો અને લાગણીઓના ફૂલ અન ે

પર્સ્તરણને પ્રેપરત કર ેછે અને ટકાર્ી રાખે છે. લેખક ર્ાસ્તપર્કતાને મહત્ર્ આિે છે અન ે



 

56 
 

જીર્ન તરીકે ઓળખાતા અ ાિારણ અનુભર્માિં  ીિી રીતે શોિાયેલ  ત્યોને પ્ર ાપરત 

કરર્ા માટે રરૂ્જ કરલેા પર્ચારોને વ્યિ કર ેછે. ર્ાસ્તપર્કતા પર્ના, આ અ ાિારણ  ત્યો અન ે

પર્ચારોનુિં િયાાપ્ત પ્ર ારણ માનર્તાને પસ્થર અર્સ્થામાિંથી પ્રગપતના ર્જગૃપત તરફ ઉન્નત કરી 

શકતુિં નથી. લેખક ર્ાચકોને તેમની અ પલયત શોિર્ા માટે પ્રોત્ ાપહત કર ેછે, અને આમ 

કરર્ાથી, આિંતપરક રીતે ઉત્તેપર્જત કરો, ઘણી પ્રપિયાઓ ર્જ ે ાચી પ્રગપત શરૂ કરશ ેર્જ ે

િુનરાર્પતાત ચિને પસ્થરતાનુિં કારણ બને છે. કોઈ િણ  ાચી પ્રગપત થાય ત ેિહેલા પસ્થરતા 

અને પ્રગપત ર્ચ્ચનેો ભદે મનમાિં સ્િષ્ટ હોર્ો ર્જોઈએ. આ ભદે ત્યાર ેર્િુ  મર્જય છે જ્યાર ે

વ્યપિ િનુરાર્પતાત ચિની અિંદર ફ ાઈને ઓળખે છે જ્યાિં વ્યપિ આગળ પ્રગપત કરી રહી 

નથી. પસ્થરતા, લેખકના િપરપ્રકે્ષ્યમાિં, ફિ ત ેર્જ ર્જગ્યાએ અટર્ાઇ રહી છે. સ્થપગતતા પર્શે 

પર્ચારર્ાનો બીર્જો રસ્તો એ ર્જ પ્રર્ૃપત્તઓનુિં િુનરાર્તાન છે જ્યાિં પ્રગપત થઈ રહી નથી, અને 

ત ેએર્ુિં છે કે એક ર્જ પ્રર્ૃપત્તઓનુિં િુનરાર્તાન થાય છે અને પર્પર્િ િપરણામોની અિેિા રાખ ે

છે. સ્થપગતતા એ છે જ્યાિં વ્યપિ માનપ ક રીતે અન/ેઅથર્ા અન્યથા બોક્ માિંથી બહાર 

નીકળી શકતો નથી, ર્જમે કે વ્યપિ આિંતપરક અને બાહ્ય રીતે અટર્ાઇ ર્જય છે. જ્ઞાનાત્મક 

િમતાઓ અને શપિઓને ધ્યાનમાિં લેતા, પ્રપતબિંપિત િેટનાને કારણ ે પસ્થરતા થાય છે ર્જ ે

 મય ર્જતાિં ચાલુ રહે છે. આ દાખલાઓ વ્યપિના ઉછેર અને કપન્ડશપનિંગને કારણે ઉદભર્ ે

છે, જ્યાિં આર્ી િુનરાર્પતાત િટેનાના બળને કારણે વ્યપિની િટેનાની પ્રકૃપતને  મર્જર્ાની 

િમતા ઓછી રહે છે. િુનરાર્પતાત િેટનાને ઓળખર્ા માટે પહિંમતની ર્જરૂર છે, અને ત ે

પહિંમતથી, પર્પર્િ પ્રકારના ફેરફારોનો પ્રયા  કરો ર્જ ેખા  કરીને હાપનકારક િટેના અથર્ા 

પસ્થર િેટનાને  ફળ કરી શકે. પનઃશિંકિણ ે પહિંમતના ઘણા િા ાઓ છે. પર્પર્િ પ્રકારની 

પ્રર્ૃપત્તઓ, ઘટનાઓ, િપરપસ્થપતઓ ર્ગેરનેો અનુભર્ કરર્ાની પહિંમતને  પિય થર્ા માટે 

ઊર્જાની ર્જરૂર િડે છે. પહિંમતની અિંદરની ઉર્જા એ છે જ્યાિં પહિંમતની લાગણી અને તેની િાછળ 

રહેલી બૌપિક શપિ વ્યપિના લક્ષ્યો તરફ એર્ી પદશામાિં આગળ ર્િે છે કે ઊર્જા અખિંડ 

અને અખિંપડત રહે છે. તેથી,  તત ધ્યેય તરફ ર્હેતી ઊર્જાનુિં કોઈ ર્ળાિંક નથી.  

 

બાહ્ય/આિંતવરક સ્િતિંત્રતા અને વિટાવમન એમ 

 

     મુખ્ય ઉર્જાનુિં િુનર્જાન્મ જીર્નના તમામ િા ાઓમાિં બાહ્ય અને આિંતપરક સ્ર્તિંત્રતા તરફ 

દોરી ર્જય છે જ્યાિં પર્ટાપમન M ર્િુ નાણાકીય શપિના સ્ર્રૂિમાિં ર્િે છે અને માનપ ક 
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શપિના ઊર્જા ભર પર્કા   ાથ ેતેનો  િંબિંિ છે. 

 

 ામાન્ય રીતે િૈ ાને લગતો બહેતર િપરપ્રકે્ષ્ય મેળર્ર્ાના  િંદભામાિં, કૃિા કરીને નીચનેી 

બાબતોની નોિંિ લો: 

 

1) છેલ્લાિં 2000 ર્ષોમાિં નાણાિં ઘણા પર્પર્િ સ્ર્રૂિોમાિં પર્પર્િ ફેરફારોમાિંથી િ ાર થયા છે. 

2) િ ૈા એ કાચી ઉર્જાનુિં પ્રતીકાત્મક પ્રપતપનપિત્ર્ છે ર્જ ેમાનર્ીય પ્રર્પૃત્તમાિંથી ઉત્િન્ન થાય છે. 

3) ભૂતકાળમાિં નાણાિંએ આિંતપરક મૂલ્યના ઘણાિં પર્પર્િ સ્ર્રૂિો લીિા છે ર્જમે કે પ્રાણીઓ, તમાકુ, ગ્રીન્ , 

પર્પર્િ િાતુઓ, ફર ર્ગેર.ે 

4)  ુશોપભત રીતે મૂલ્યર્ાન ર્સ્તુઓ ર્જમે કે પકિંમતી િાતુઓનો ઉિયોગ મૂલ્યની પ્રતીકાત્મક રરૂ્જઆત કરર્ા 

માટે કરર્ામાિં આવ્યો હતો ર્જ ેઆ ર્સ્તુઓ માટે આિંતપરક છે. પકિંમતી િાતુઓમાિંથી બનાર્ર્ામાિં આર્ેલા 

પ ક્કાઓના  િંદભામાિં મૂલ્યના માનકીકરણે આ કાચી ઊર્જાને િપરમાણિાત્ર અને મૂતા રીતે રરૂ્જ કરર્ાનો માગા 

બનાવ્યો. 

5) ર્જમે ર્જમે માનર્  િંસ્કૃપતનો પર્કા  થતો ગયો તેમ, િૈ ાની  ાિંકેપતક પ્રકૃપતએ ભૌપતક ર્સ્તુઓના પર્કલ્િ 

તરીકે  રે્ા આિી, ર્જ ેઆગળના  માર્જશાસ્ત્રીય પર્કા ના નોિંિિાત્ર તબક્કાને પચપિત કર ેછે. આ પ્રકારનુિં 

માનકીકરણ મનની અિંદર નાણાિંની  ાિંકેપતક રરૂ્જઆતની મનોર્ૈજ્ઞાપનક છાિનુિં  ર્જાન કર ેછે અને તેથી, તેની 

 ાથ ે િંકળાયેલ ભાર્નાત્મક અને બૌપિક પ્રપિયાઓ  ાિંકેપતક નાણાિંના  િંદભામાિં નોિંિિાત્ર રીતે સ્ફપટકીકૃત 

બની હતી જ્યાિં આ સ્ફપટકીકરણ મનને ર્િેલી  ુરિા શોિર્ાના  ાિન તરીકે  રે્ા આિે છે. 

6) માનર્ ઇપતહા માિં, પર્પર્િ ર્જરી કરતી  િંસ્થાઓ ટરસ્ટના આિાર ેબનાર્ર્ામાિં આર્ી હતી જ્યાિં  િંિપત્તન ે

પ્રમાપણત કરી શકાય છે અન ેમાલ અને ઉત્િાદનોના પર્પનમય દ્વારા  િંિપત્તનો પ્રર્ાહ થયો છે. 19મી  દી 

દરપમયાન, હર્જરો બેંકોએ બનૅ્કનોટ બહાર િાડી હતી ર્જ ેહાલની ભૌપતક  િંિપત્તઓને પ્રપતપબિંપબત કરતી 

હતી. નાણાિંનો ઉિયોગ અન ે િંગ્રહ (બચત) ભપર્ષ્યના ઇરાદા (ચોક્ક  અનુભર્ો રાખર્ા) અને માલ અન ે

ઉત્િાદનોની ખરીદી િમતાને દશાાર્ર્ા માટે આગળ ર્ધ્યા. પ્રોપમ રી નોટનો ખ્યાલ િણ પર્ક ાર્ર્ામાિં 

આવ્યો હતો ર્જ ેભપર્ષ્યમાિં ચૂકર્ણી કરર્ાનો ઈરાદો દશાાર્ે છે. ર્િેારની પ્રપિયામાિં આ એક શપિશાળી 

ઉતે્તર્જના બની.  રકારોએ બોન્ડ ર્જરી કરર્ાનુિં શરૂ કયુિં જ્યાિં આ બોન્ડ્  ર્જરી કરર્ા એ આિુપનક રાષ્ટર -

રાજ્યોના ઉદય માટે િાયારૂિ છે..  

     અમુક અિંશ,ે વ્યપિગત અને નાણાકીય પ્રગપતની આર્શ્યકતાની તિા  કયાા િછી, ત ે

સ્ર્ીકારરુ્િં અન ે સ્ર્ીકારરુ્િં ર્જરૂરી છે કે આખુિં પર્શ્વ નાણાકીય  રુિા અને  ફળતા માટે 

અપર્રતિણ ેઆગળ ર્િી રહ્યુિં છે. ત ેખરખેર આિયાર્જનક છે જ્યાર ેકોઈ વ્યપિ પર્ચાર ેછે કે 

કેટલો  મય અને શપિ નાણાકીય પ પિની શોિ અન ેર્ૃપિન ેચલાર્ ેછે. પનઃશિંકિણ,ે િૈ ા 
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એ જીર્નની  ૌથી મોટી શપિઓમાિંની એક છે ર્જ ેફિ અપસ્તત્ર્થી લઈને અ ાિારણ 

ભોગપર્લા   ુિીના પર્પર્િ વ્યપિગત અનભુર્ો પ્રદાન કરી શકે છે. માત્ર અપસ્તત્ર્માિંથી 

બહાર નીકળર્ા અને નાણાકીય શપિ ર્િારર્ા માટે, આિંતપરક અને બાહ્ય સ્ર્તિંત્રતાના 

િપરણામે મુખ્ય ઊર્જાનુિં િુનર્જીર્ન ર્જરૂરી છે. સ્ર્તિંત્રતા, એક અથામાિં, મયાાદાઓ અને  િના 

અને ધ્યેયોને િપરિૂણા કરર્ાની િમતાથી બિંિાયેલા ન હોર્ાનો અથા છે. આિંતપરક અને બાહ્ય 

સ્ર્તિંત્રતા લાર્ર્ાનો પ્રયા  કરતી ર્ખતે, મુખ્ય મૂલ્યો, માન્યતાઓ અને પર્ચાર પ્રપિયાઓ 

હાર્જર હોર્ી ર્જોઈએ, ર્જમે કે: 

 

1) મયાાદાઓ, બિંિનો અને સ્ર્તિંત્રતા ર્ચ્ચેના તફાર્તને  મર્જર્ા માટે બૌપિક શપિને ર્જગૃત 

કરર્ી... 

 

2) વ્યપિના મન અને શરીર ર્ચ્ચે  િંર્ાપદતા જ્યાિં બિંને શાિંપતમાિં હોય… 

 

3) ઇચ્છાઓ, વ્યપિગત િમતાઓ અન ે પિયાપ્રપતપિયાની શક્યતાઓના િેત્ર ર્ચ્ચેના  િંબિંિની 

તિા  અન ેમાન્યતા, આ બિુિં પર્ટાપમન એમના  િંચય તરફ દોરી ર્જય છે. 

 

4) એ પર્ચારની સ્ર્ીકૃપત કે પર્ટાપમન એમ ઉત્િન્ન કરર્ુિં એ એક ઊર્જા ભર ઘટના છે... 

 

5) આિંતપરક/બાહ્ય અ િંતલુન અન ેતકરારને કારણે પર્ટાપમન M ના પર્ ર્જાનને અટકાર્ર્ુિં. 

 

6) માન્યતા કે પર્ટાપમન M એ માનપ ક ઉર્જા (માનપ ક શપિ) તરીકે અપસ્તત્ર્માિં છે કારણ કે 

કોઈિણ પર્ટાપમનનો ઉિયોગ કરર્ામાિં આર્ે છે તે રીતે નાણાિંનો ઉિયોગ કરતી ર્ખતે મોટી 

માત્રામાિં નાણાિં બચાર્ર્ાને કારણે. આ પર્ટાપમન M નો શ્રેષ્ઠ રીતે ઉિયોગ કરર્ાથી મહત્તમ આિંતપરક 

આનિંદ તરફ દોરી ર્જય છે જ્યાિં વ્યપિના જીર્નના 12 િેત્રોમાિં અ િંતુલન અટકાર્ર્ામાિં આર્ે છે. 

 

7) મનમાિં ઘણી બિી ઈચ્છાઓ હોય છે અન ેઆ ઈચ્છાઓ િૂરી કરર્ાની સ્ર્તિંત્રતા િૈ ાના  િંચયથી 

મળે છે. વ્યપિગત પર્કા  પર્ના માત્ર િૈ ા િાછળ િિંિો કરર્ો એ વ્યપિગત  મસ્યાઓનો ઉકેલ 

નથી અન ેખરખેર અપર્શ્વ નીય આનિંદનો દરર્ાર્જો ખોલી શકતો નથી એર્ી માન્યતા. પર્ટામીન M 

ના રૂિમાિં િૈ ા એ ફિ એક  િમકતાા છે, કારણ કે તે ગુિંદર છે ર્જ ેદરકે ર્સ્તુને એક ાથે રાખશે 

જ્યાિં  ુિી વ્યપિની આિંતપરક ઊર્જા  િંયોપર્જત હોય. 
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8) એ હકીકતની  ાચી સ્ર્ીકૃપત કે િોતાની અિંદરની મુખ્ય ઊર્જાને નુક ાન િહોિંચાડર્ાથી બાહ્ય અને 

આિંતપરક રીત ે પર્ટામીન Mની ખોટ થાય છે... આ નુકશાન ધ્યાનના અભાર્માિં િપરણમે છે 

ભાર્નાત્મક પસ્થરતામાિં ઘટાડો થાય છે અન ેજીર્નના તમામ િેત્રોને ઉર્જા આિર્ા માટે ર્જરૂરી 

બળર્ાન ઊર્જામાિં એકિંદર ેઘટાડો થાય છે. . 

 

9) પર્ટામીન M ની  ાચી શપિ હાર્જર છે જ્યાર ેવ્યપિ સ્ર્તિંત્રતાની પસ્થપતમાિં આર્ે છે અન ેતે 

સ્ર્તિંત્રતા ર્જ અિંદરથી ર્િુ શાિંપત અન ેશાિંપત ઉત્િન્ન કર ેછે. આિંતપરક પનપિિંતતા એ  મુિ ર્જરે્ી છે, 

જ્યાિં  મુિને ર્જોઈને તેની ઊિં ડાઈનો અિંદાર્જ િણ ન લગાર્ી શકાય. જ્યાર ે પર્ટામીન M અન ે

સ્ર્તિંત્રતાનો એક ાથે ઉિયોગ કરર્ામાિં આર્ે ત્યાર ે મુિની શાિંપતનો અનુભર્ થાય છે. 

 

 

10) પર્ટામીન M  ાથે ભૌપતક પર્શ્વના પર્સ્તૃત અનુભર્ો શક્ય છે જ્યાિં સ્ર્તિંત્રતાનુિં અપસ્તત્ર્ 

વ્યપિગત ઊર્જાના પર્સ્તરણની ર્જમે અનુભર્ી રીતે અનુભર્ાય છે. આ પ્રકારની પર્સ્તરણ 

વ્યપિગત ર્ૃપિ/શ્રેષ્ઠતાને નાણાકીય ઊર્જાના  િંગ્રહ  ાથે ર્જોડે છે જ્યાિં પર્ટાપમન M  ુપર્િા આિે 

છે અન ેર્િુ પર્સ્તરણને પ્રોત્ ાહન આિે છે. ર્જમે ર્જમે વ્યપિની નાણાકીય અન ેબેંક બેલેન્  ર્િે છે, 

તેમ તેમ વ્યપિગત ઊર્જા ભર શ્રેષ્ઠતામાિં અનુરૂિ ર્િારો થાય છે..   

 

     આ 10 મુખ્ય મુદ્દાઓને ધ્યાનમાિં રાખીને, સ્ર્-પર્કા  િર ધ્યાન કેપન્િત કયાા પર્ના 

નાણાકીય ર્ૃપિ ર્િારર્ાનો પ્રયા  કરર્ાની ભૂલ ટાળી શકાય છે. ફિ વ્યપિના બેંક 

બેલેન્ માિં ર્િુ ર્િારો અને વ્યપિગત શે્રષ્ઠતા તરીકે  મર્જર્ુિં એ એક ગિંભીર મનોર્ૈજ્ઞાપનક 

ભૂલ છે ર્જ ેઆખર ેઆિંતપરક મુખ્ય શપિઓને નુક ાન િહોિંચાડે છે. પ્રગપતનુિં હૃદય અને 

આત્મા અનરુૂિ નાણાકીય ર્ૃપિ  ાથ ેવ્યપિગત ર્ૃપિમાિં અપસ્તત્ર્ િરાર્ ેછે ર્જ ેવ્યપિના 

શરીર, મન અને આત્મામાિં હકારાત્મક ઊર્જાના પ્રર્ાહને ર્િાર ેછે.. 

 

     આિંતપરક સ્ર્તિંત્રતા વ્યપિના પર્ચારો, લાગણીઓ અને તમામ પિયાઓ માટે  િંિૂણા 

ર્જર્ાબદારી િારણ કરર્ાની ર્જન્મર્જત અને પર્કા શીલ િમતા  ાથ ે અપનર્ાયાિણે 

ર્જોડાયલેી છે. આ ર્જર્ાબદારી ત્યાર ેર્જગૃત થાય છે જ્યાર ેવ્યપિ િોતાના જીર્નના દરકે 

િા ાઓ પ્રત્યે પનષ્િિ દૃપષ્ટકોણના આિાર ે  ભાન અને અનુકૂલનશીલ પનણાયો લે છે. 

આિંતપરક સ્ર્તિંત્રતા જીર્નમાિં ખૂબ ર્જ દુલાભ છે અને ફિ ત ેવ્યપિઓ દ્વારા ર્જ શોિી શકાય 

છે ર્જઓે તમામ  િંર્જોગો અને િપરપસ્થપતઓમાિં મુખ્ય ઊર્જાના પ્રર્ાહ માટે ર્જર્ાબદારી 
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સ્ર્ીકાર ેછે. પર્ટાપમન M ની શપિ એર્ી છે કે  હર્જ, ભાર્નાત્મક અને બૌપિક ર્જરૂપરયાતો 

મુખ્ય મૂલ્યોના  િંદભામાિં િૂરી થાય છે ર્જ ેવ્યપિના પ્રભાર્ના િેત્રમાિં અ ર કર ેછે. જ્યાર ેઆ 

ર્જરૂપરયાતો િયાાપ્ત રીત ેિૂરી થાય છે, ત્યાર ેતેઓ આિંતપરક સ્ર્તિંત્રતાના અર્રોિક તરીકે કામ 

કરર્ાનુિં બિંિ કર ેછે કારણ કે મુખ્ય ઊર્જા બાહ્ય રીતે િૈ ા તરીકે અને આિંતપરક રીતે માનપ ક 

શપિના રૂિમાિં પર્ટાપમન M તરીકે પ્રગટ થાય છે.  મગ્ર પનણાય લેર્ાની પ્રપિયા 

બુપિમત્તાથી ઉર્જાર્ાન બને છે, ર્જથેી વ્યપિગત, િાપરર્ાપરક,  ામાપર્જક અને આધ્યાપત્મક 

ર્જરે્ી ર્જર્ાબદારીના બહુપર્િ સ્ર્રૂિો કુદરતી રીતે આત્મ ાત થાય છે. 

 

      આિંતપરક સ્ર્તિંત્રતા અને  િંિૂણા વ્યપિગત ર્જર્ાબદારી એકબીર્જ  ાથ ેર્જોડાયેલા હોય 

છે જ્યાિં ઇન્ટરકનેક્શનનુિં સ્તર અનુકૂલનશીલ પિયાઓ તરફ દોરી ર્જય છે. આ પિયાઓ 

માનપ ક અને શારીપરક છે, અને તેમની અનકૂુલનશીલ પ્રકૃપત પ્રાયોપગક સ્ર્તિંત્રતા તરીકે 

મુખ્ય ઊર્જાની િયાાપ્ત અપભવ્યપિને કારણે પ્રગટ થાય છે. સ્ર્તિંત્રતા એ અનુકૂલનશીલ 

પનણાય લેર્ાની પ્રાયોપગક પસ્થપત છે, કુદરતી મનોર્ૈજ્ઞાપનક ઉત્િાિંપતની પસ્થપત અને ઉર્જા 

 િંરિણની પસ્થપત છે ર્જ ેવ્યપિના જીર્નના 12 િપરમાણોમાિં  િંકપલત ચેતના અને આિમણ 

તરફ દોરી ર્જય છે. પફલો ોપફકલ દૃપષ્ટકોણથી, જ્યાર ે કોઈ પ્રપિયા અથર્ા ઑબ્ર્જકે્ટ 

ઓન્ટોલોજીકલ રીતે િોતાના િર "ટના ઇન" થાય છે ત્યાર ેઆિમણ થાય છે. જ્યાર ેિૈ ાની 

શપિ "િોતાની અિંદર ફેરર્ર્ાનુિં" શરૂ કર ેછે, ત્યાર ેત ેઆ શપિ અન ેએકાગ્રતાને પર્ભાર્જન 

પર્ના  ાચર્ર્ા તરફ દોરી ર્જય છે ર્જમે કે પર્ટાપમન એમના સ્ર્રૂિમાિં શુિ ઊર્જા િોતાની 

અિંદર પર્કપ ત થર્ાનુિં શરૂ કર ેછે. 

 

  

- અનુભિી સ્િતિંત્રતા એ આનિંદ િધારિાની વસ્થવત છે 
- - વરકી વસિંઘ 
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વનયિંત્રણ અને મુિ ઇચ્છાનુિં સ્થાન 

 

     વ્યપિની આિંતપરક સ્ર્તિંત્રતાનો અનભુર્ ત્યાર ે થાય છે જ્યાર ે વ્યપિ િા ે ત્યો, 

દૃપષ્ટકોણ અથર્ા અન્ય પર્ચારોને રાખર્ા અને ધ્યાનમાિં લેર્ાની સ્ર્તિંત્રતા હોય છે, જ્યાર ે

અન્યને યોગ્ય પર્ચારણા અને આદર આિે છે, તેમ છતાિં વ્યપિની સ્ર્તિંત્રતાની િપષ્ટ ઘડતી 

હોય છે. વ્યપિગત સ્ર્તિંત્રતા સ્ર્ાભાપર્ક રીતે સ્ર્તિંત્ર ઇચ્છાના અપસ્તત્ર્ અને પિયાના 

 િંભપર્ત અભ્યા િમો ર્ચ્ચે અપર્રત િ િંદગીમાિં હાર્જર ઊર્જા  ૂચર્ ેછે. 4 મિુિણે િ િંદ 

કરલેી પિયાઓ, પિયાઓમાિં મુખ્ય ઊર્જાના પ્રર્ાહની ર્જગૃપત  ાથ,ે સ્ર્તિંત્ર ઇચ્છા અને નૈપતક 

ર્જર્ાબદારી ર્ચ્ચેની કડીની વ્યર્હાપરક  મર્જણ તરફ દોરી ર્જય છે ર્જમે કે નાણાકીય 

શપિનો એકિંદર લાભ માટે ઉિયોગ થાય છે. સ્ર્તિંત્ર રીતે ઈચ્છા મરુ્જબની પિયાઓ 

 કારાત્મક હોય છે જ્યાર ે ત ેઆિંતપરક સ્ર્તિંત્રતાની ર્જગ્યામાિં રહીને કરર્ામાિં આરે્ છે. 

 મર્જર્ટ, પર્ચાર-પર્મશા અને પનષેિ ર્જરે્ી માનપ ક પસ્થપતઓ િૈ ા એકઠા કરર્ા અન ે

િૈ ાના કબર્જ દ્વારા મેળર્ેલી સ્ર્તિંત્રતાનો અનુભર્ કરર્ાના ઉદે્દશ્યર્ાળી ઊર્જા ભર 

પ્રપિયાઓને કારણે શક્ય છે. સ્ર્તિંત્ર ઇચ્છાની ર્િુ તિા  કરતી ર્ખતે, વ્યપિના પનયિંત્રણનુિં 

સ્થાન મહત્તમ  િંતુલન અને ઊર્જા ભર એકીકરણમાિં હોર્ુિં ર્જરૂરી છે, ર્જમે કે સ્ર્તિંત્ર ઇચ્છા 

વ્યપિના  ૌથી ર્િુ લાભ માટે કાયા કર ેછે. પનયિંત્રણ સ્થાન તરીકે કલ્િના કરર્ામાિં આરે્ છે: 

 

1) “પનયિંત્રણનુિં સ્થાન એ એર્ી પડગ્રી છે કે જ્યાિં લોકો માને છે કે તેઓ, બાહ્ય દળોના પર્રોિમાિં 

(તેમના પ્રભાર્ની બહાર), તેમના જીર્નની ઘટનાઓના િપરણામો િર પનયિંત્રણ િરાર્ે છે. આ ખ્યાલ 

રુ્જપલયન બી. રોટર દ્વારા 1954 માિં પર્ક ાર્ર્ામાિં આવ્યો હતો અને ત્યારથી તે વ્યપિત્ર્ 

મનોપર્જ્ઞાનનુિં એક િા ુિં બની ગયુિં છે. વ્યપિનુિં "લોક " (બહુર્ચન "લો ી", "સ્થળ" અથર્ા 

"સ્થાન" માટે લેપટન) આિંતપરક (એક માન્યતા કે વ્યપિ િોતાના જીર્નને પનયિંપત્રત કરી શકે છે) 

અથર્ા બાહ્ય (એર્ી માન્યતા કે જીર્ન બહારના િપરબળો દ્વારા પનયિંપત્રત થાય છે) તરીકે કલ્િના 

કરર્ામાિં આર્ે છે. વ્યપિ પ્રભાપર્ત કરી શકતી નથી, અથર્ા તે તક અથર્ા ભાગ્ય તેમના જીર્નને 

પનયિંપત્રત કર ેછે). 5 

 

2) પનયિંત્રણના મર્જબૂત આિંતપરક સ્થાન િરાર્તી વ્યપિઓ માને છે કે તેમના જીર્નની ઘટનાઓ 

મુખ્યત્ર્ે તેમની પિયાઓમાિંથી પ્રાપ્ત થાય છે: ઉદાહરણ તરીકે, િરીિાના િપરણામો પ્રાપ્ત કરતી 

ર્ખતે, પનયિંત્રણના આિંતપરક સ્થાન િરાર્તા લોકો િોતાની અને તેમની િમતાઓની પ્રશિં ા અથર્ા 
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દોષારોિણ કર ેછે. પનયિંત્રણના મર્જબૂત બાહ્ય સ્થાન િરાર્તા લોકો પશિક અથર્ા િરીિા ર્જરે્ા 

બાહ્ય િપરબળોની પ્રશિં ા અથર્ા દોષારોિણ કર ેછે.6  

     

પનયિંત્રણનુિં મર્જબતૂ આિંતપરક સ્થાન એ વ્યપિની સ્ર્તિંત્ર ઇચ્છાનુિં િપરણામ છે, ર્જ ે િંભર્તઃ 

તણાર્/તકલીફમાિં નોિંિિાત્ર ઘટાડો તરફ દોરી ર્જય છે. વ્યપિઓની સ્ર્ભાર્ગત 

લાિપણકતાઓ છે ર્જ ેતાણ, તાણ, પચિંતા, અપનપિતતા, ડર ર્ગેરને ેપ્રોત્ ાહન આિ ે છે. 

પનયિંત્રણ પ િાિંતનો લોક  વ્યપિઓને ત ેઓળખર્ા માટે પ્રોત્ ાપહત કર ેછે કે વ્યપિગત 

પિયાઓના િપરણામ િર પનયિંત્રણ આિંતપરક સ્થાનની હાર્જરીને ઓળખીને અને િછી પિયા 

પર્ક ાર્ર્ાથી શક્ય છે. ર્િુ પ્રગપત તરફના િગલાિં. મુખ્ય ઉર્જાનુિં ર્જગૃપત વ્યપિના આિંતપરક 

અને બાહ્ય પનયિંત્રણમાિં ર્િારો કર ેછે, તણાર્િણૂા ઘટનાઓની નકારાત્મક અ રોને ઘટાડે છે, 

કાયા-કેપન્િત  ામનો કરર્ાની ર્તાણૂકોમાિં ર્િારો કર ેછે, બહુિિીય  િં ાિનોની ઍક્ ે માિં 

ર્િારો કર ે છે (એટલે કે, કાયા  હાય, ભાર્નાત્મક  મથાન, માપહતી, ર્ગેર)ે,  ામાપર્જક 

 મથાનની તાણ-બફપરિંગ અ રને ર્િાર ે છે, ઘટનાઓ પ્રત્યનેી વ્યપિની િારણાન ે

 કારાત્મક પદશામાિં બદલે છે અને આત્મ ન્માન ર્િે છે. 

 

 

નાણાકીય િૃવિ અન ેવ્યવિગત શ્રેષ્ઠતા 

 

     નાણાકીય ર્ૃપિ ચોક્ક િણ ેવ્યપિગત શે્રષ્ઠતાનુિં મખુ્ય િા ુિં છે. (િપરપશષ્ટમાિં આકૃપત 21 

રુ્જઓ) આર્ી ર્ૃપિ માટે પ્રબળ માનપ કતાના પ્રોત્ ાહન અને સ્થાિનાની ર્જરૂર છે ર્જ ે

નાણાકીય ર્ૃપિને પ્રોત્ ાહન આિી શકે. ઉદ્યોગ ાહપ ક િપષ્ટકોણથી, ઉિભોિા-લિી 

માનપ કતા, િુરર્ઠા અને માિંગની પસ્થપતના આિાર ેઉત્િાદકતામાિં ર્િારો, અને આિંતપરક 

શપિનુિં વ્યર્પસ્થત ર્જગૃપત, આ બિુિં પર્શ્વ નીયતા અને  ુ િંગતતામાિં અનુરૂિ ર્િારા  ાથે 

પ્રદાન કરર્ામાિં આર્તી ઉત્િાદનો/ ેર્ાઓની ગુણર્ત્તામાિં  ુિારો તરફ દોરી ર્જય છે. 

માનપ ક શપિમાિં ર્િારો કરર્ાથી ઓિરશેનલ, પર્શ્લેષણાત્મક, પ્રણાલીગત અને ર્ૈચાપરક 

પર્ચાર રણીમાિં ર્િારો થાય છે. આિંતપરક અન ેબાહ્ય એકતાનુિં પનમાાણ (એટલે કે, વ્યપિગત 

ઉર્જા અને ઊર્જાની ર્ૃપિ તરીકે નાણાિંની ર્ૃપિની િારણા ર્ચ્ચ ે ઊર્જા ભર ર્જોડાણ), 

ઉદ્યોગ ાહપ ક અન ેઉિભોિાઓ માટે મૂલ્ય પનમાાણનુિં શે્રષ્ઠ સ્તરનુિં પનમાાણ કર ેછે. ર્જગતૃ 

ઉર્જા ર્ચ્ચેનુિં આ પ્રકારનુિં આિંતપરક અને બાહ્ય ર્જોડાણ  ર્જાનાત્મક અનુકૂલનિમતા, ટકાઉ 
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ઉત્િાદકતા,  ેર્ાઓ/ઉત્િાદનોની ઉન્નત ગુણર્ત્તા, ગ્રાહક અપભગમમાિં ર્િારો અન ે

પસ્થરતામાિં ર્િારો કર ેછે. આર્ા ઉન્નત ર્જોડાણથી સ્િિાાત્મક લાભો ર્િે છે અને પર્સ્તરણ 

અને નફાકારકતાને પ્રોત્ ાહન મળે છે.   

 

     કોઈિણ પર્કા  પ્રપિયા, આિંતપરક અને બાહ્ય, અનુકૂલનશીલ હોર્ી ર્જોઈએ ર્જથેી પ્રપિયા 

િોતે ર્જ ર્ાર્જબી,  મજી શકાય તેર્ુિં, અનુમાન કરી શકાય તેર્ુિં અને વ્યર્સ્થાપિત હોય, ખા  

કરીને િોતાને માટે. ત્યાિં મહત્તમ અને લઘુત્તમ વ્યૂહરચના છે જ્યાિં કોઈની આિંતપરક શપિ 

અથર્ા ર્તામાન નાણાકીય પસ્થપતને નુક ાન િહોિંચાડ્યા પર્ના  ાચા પર્કા  માટે િૂરક અન ે

િૂરક એકબીર્જ  ાથ ેર્જોડાયલેા છે. ઉત્કૃષ્ટતા માટે પ્રયત્નશીલ દરકે વ્યપિએ ગપતશીલ 

પ્રગપત તરફ દોરી ર્જતી તેની/તેણીની બુપિની કાયાિમતાની  ાચી શોિ શરૂ કરર્ાની ર્જરૂર 

છે. ઉત્કૃષ્ટતાના દરકે શોિકને અનુકૂલન અને મયાાપદત  ીમાઓથી આગળ ર્િર્ાની 

ર્જરૂપરયાતને ઓળખર્ાની ર્જરૂર છે. િપરણામોના પનમાાણન ે પુનપિત કરર્ા અને ર્ગે 

આિર્ા માટે પદશાઓમાિં ઊર્જાના  તત પ્રર્ાહની ર્જરૂર છે ર્જ ેકાળજીિૂર્ાક પર્ઝ્યુઅલાઈઝ 

અને આયોપર્જત છે.. 

     ર્િુ નાણાકીય ર્ૃપિની ઈચ્છા રાખતી વ્યપિઓએ ર્તામાન દૃષ્ટાિંતને ઓળખર્ાની ર્જરૂર 

છે ર્જમેાિં તેઓ કાયા કરી રહ્યા છે અને નર્ા દાખલાઓ શોિર્ાની ર્જરૂર છે ર્જ ેબર્જર મૂલ્ય િેદા 

કરર્ા તરફ ધ્યાન કેપન્િત કરી શકે છે. આર્શ્યક ગુણો ર્જમે કે અનુકૂલનિમતા અને ગ્રાહક 

અપભગમની આગેર્ાની હેઠળના દાખલાઓ, કોઈિણ ર્તામાન બર્જરના  િંદભામાિં 

ઉન્નતીકરણને પ્રોત્ ાહન આિ ેછે. ર્જપટલતા  ાથ ેકામ કરર્ા માટે વ્યર્ ાપયક પ્રપિયાઓની 

શે્રષ્ઠ રચના અને કાયાનુિં પનિાારણ િાયાનુિં છે. આ ર્જપટલતા ઉદ્યોગ ાહપ કને વ્યાિારી કાયોના 

મૂળ કારણોમાિં મોખર ેરહેર્ાની મિંરૂ્જરી આિે છે. વ્યર્ ાપયક કાયોનુિં  િંચાલન કરર્ા માટેના 

માળખાના પનમાાણ અને ર્િુ પર્કા  માટે  ારી પ િંિન  અનફોલ્ડમેન્ટમાિં રહેર્ા માટે 

વ્યપિગત ઊર્જાની ર્જરૂર િડે છે. એકર્ાર આ થઈ ર્જય, અનુકૂલનિમતા, ર્ૃપિની ઝડિ 

અને નફાકારકતામાિં  ુિારો થાય છે.  ામાપર્જક/વ્યર્ ાપયક માળખાિં અને કાયોની 

 ર્ાગ્રાહી િપષ્ટ િણ પર્ક ાર્ર્ાની ર્જરૂર છે ર્જથેી કરીને કોઈિણ વ્યર્ ાય તેની અિંદરના 

વ્યાિક  િંદભાને ધ્યાનમાિં રાખીને પર્કા  કરી શકે. આ વ્યર્ ાય માપલકો અને કમાચારીઓન ે

લાગુ િડે છે.   
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     નાણાકીય ર્ૃપિ અને વ્યપિગત શે્રષ્ઠતા  ીડીના િગપથયાિંની  માિંતર. એકર્ાર વ્યપિ 

એક  મય ેએક િિંપિ િર ચઢર્ાનુિં શરૂ કર ેછે, ત ેઅપનર્ાયાિણે વ્યપિગત શે્રષ્ઠતા તરફ અન ે

વ્યપિગત સ્ર્તિંત્રતા તરફ આગળની પિયા કર ેછે. આ  ામ્યતા એ હકીકતને ધ્યાનમાિં રાખીન ે

તદ્દન િયાાપ્ત છે કે  મયાિંતર ે િયાાપ્ત અને પસ્થર પર્કા  માટે નાણાકીય સ્ર્તિંત્રતા અન ે

વ્યપિગત શે્રષ્ઠતાની ર્કૈપલ્િક િિંપિઓ અપસ્તત્ર્માિં હોર્ી ર્જોઈએ અને િપમક રીતે ચઢર્ાની 

ર્જરૂર છે. કેટલાક એક  મય ે એક અથર્ા બે રન છોડર્ા માિંગ ે છે અને ત ે નુક ાન, 

મનોર્ૈજ્ઞાપનક અપસ્થરતા, નાણાકીય ર્જોખમ અને િયાાપ્ત ર્ૃપિની પબન-ટકાઉતા િેદા કરી 

શકે છે. એક  ીડીના એક િગપથયાિંથી બીર્જ િગપથયાિં િર ર્જર્ા માટે ખચાર્ામાિં આર્તી ઊર્જા 

વ્યપિની ગપત તમેર્જ રનના અિંતરના આિાર ે મય ર્જતાિં મુશ્કેલ બની શકે છે. ર્જો રન િૂરતા 

અિંતર  ાથ ે દૂર કરર્ામાિં આરે્ છે, તો વ્યપિના તાત્કાપલક ર્ાતાર્રણ િર િૂરતુિં ધ્યાન 

આિર્ામાિં આરે્ છે, અને ચઢર્ાની પ્રપિયા િણ  ીડીની પસ્થપત  ાથ ે ુમેળમાિં છે. તેથી, 

પન રણીની ટોચ તરફ આગળ ર્િર્ાની ર્િુ  િંભાર્ના છે. વ્યપિ િોતાના જીર્નના કોઈિણ 

તબકે્ક નાણાકીય સ્ર્તિંત્રતા અથર્ા વ્યપિગત પર્કા  તરફ િગલાિં ભરર્ાનુિં શરૂ કરી શકે 

છે. ચાર્ી એ છે કે જીર્નના કોઈિણ  મયે બિંનેમાિંથી એક  ાથ ેશરૂઆત કરર્ી. ર્જો વ્યપિ 

વ્યપિગત પર્કા થી શરૂઆત કર ેછે, તો િૈ ાનો િૂરતો ખચા થાય છે. વ્યપિગત પર્કા ના 

પ્રારિંપભક પબિંદુ  ાથ,ે િર્ાતારોહકને એ  ુપનપિત કરર્ા માટે ર્જગતૃ રહેર્ાની ર્જરૂર છે કે 

િગપથયાિં ખબૂ દૂર ન હોય કારણ કે ર્જો િગપથયાિં ર્ચ્ચે ખબૂ અિંતર હોય તો ચડરુ્િં ર્િુ મુશ્કેલ 

બનશે. તેર્ી ર્જ રીતે, ર્જો વ્યપિ વ્યપિગત પર્કા થી શરૂઆત કર ેછે, તો એક િગલુિંથી 

બીર્જ િગલા  ુિીનો ર્ાસ્તપર્ક પર્કા  વ્યર્પસ્થત, કાયાિમ અને વ્યપિગત પર્કા ની  ીડી 

િરથી િડ્યા પર્ના કરર્ામાિં આર્ર્ો ર્જોઈએ,  ાથ ે ાથ ેર્િેલા ર્જોખમ  ાથ ે ટોચ િર 

િહોિંચર્ા માટે આરે્ગર્જન્ય ઉતે્તર્જના અટકાર્ર્ા ર્જોઈએ. આ  ામ્યતા નાણાકીય પર્કા ના 

 િંદભામાિં એકદમ િયાાપ્ત છે કારણ કે ઘણી વ્યપિઓ િયાાપ્ત  ુરિા પર્ના અથર્ા વ્યપિગત 

પર્કા /નાણાકીય પર્કા  તરફ ચડતી પ્રપિયા િર િૂરતુિં ધ્યાન રાખ્યા પર્ના ખબૂ ર્જ ઝડિથી 

નાણાકીય ટોચ િર િહોિંચર્ા માિંગ ેછે..  

 

     ર્જો કોઈ વ્યપિ નાણાિંમાિં ર્જન્મેલા વ્યપિના પકસ્ ામાિં િહેલેથી ર્જ અકબિંિ નાણાકીય 

પર્કા   ાથ ેચઢર્ાનુિં શરૂ કર ેછે, તો િછીનો િમ વ્યપિગત પર્કા  હોર્ો ર્જોઈએ. િૈ ા 

અથર્ા  િંિપત્તમાિં ર્જન્મલેા કોઈ વ્યપિ િહેલાથી ર્જ નાણાકીય ર્ૃપિ કરી શકે છે અને તેઓ 



 

65 
 

ર્િુ આપથાક  મર્જદાર બની શકે છે. આર્ી વ્યપિ માટે આગળની દોડ વ્યપિગત પર્કા ની 

હોર્ી ર્જોઈએ જ્યાિં તઓે મનને શાિંત કરર્ાનો પ્રયા  કરી શકે અને તેમની આિંતપરક 

શપિઓની ર્િુ  મર્જ મેળર્ી શકે ર્જથેી કરીને અન્ય િિંિાઓ તેમને આગળ ર્િર્ામાિં અન ે

ર્િુ  ારી વ્યપિ બનર્ામાિં મદદ કરી શકે. કોઈ વ્યપિ ર્જ ેજીર્નમાિં શરૂઆત કરી રહી છે 

અને તેની િા  ેિૂરતી નાણાકીય પસ્થરતા, ર્ૃપિ અને વ્યપિગત શે્રષ્ઠતા નથી, તેના વ્યપિગત 

પર્કા  િર આિંતપરક રીતે કામ કરર્ાનુિં શરૂ કરર્ાની ર્જરૂર છે, ર્જમે કે કૉલેર્જમાિં ર્જર્ુિં અથર્ા 

ર્િુ પશિણ મેળર્રુ્િં, પર્પર્િ કૌશલ્યો શીખર્ી, અને આમ કરર્ાથી ત ેમેળર્ી શકે છે. તેમની 

અિંદર રહેલી પનપષ્િય શપિ અને ઊર્જાની ઊિં ડી  મર્જ. નાણાકીય ઉન્નપત તરફની ર્ૃપિ એર્ી 

વ્યપિઓમાિં થશ ેર્જમેણે અગાઉ કહ્યુિં તેમ વ્યપિગત પર્કા  િર ધ્યાન આપ્યુિં છે અને આ 

પર્કા   ીડી ચડર્ાની ર્જમે ર્જ ર્ૈકપલ્િક િગલાિં લઈને  ાકાર થાય છે. ભૌપતક શરીર અન ે

મનને એક ાથ ેર્જોડરુ્િં એ  ીડીની બે બારુ્જઓ ર્જરે્ુિં છે ર્જ ે માન લિંબાઈ,  માન ઊિં ચાઈ અન ે

િગપથયાિં દ્વારા  ારી રીતે ર્જોડાયલેા હોર્ા ર્જોઈએ. એક  ીડીની કલ્િના કરો જ્યાિં બે  હાયક 

હાથ હોય જ્યાિં રન ર્જોડાયલેા હોય, જ્યાિં નાણાકીય ર્ૃપિમાિં વ્યપિગત શે્રષ્ઠતા અન ે

વ્યપિગત ર્ૃપિ એક ાથે થઈ રહી હોય અથર્ા થઈ રહી હોય. તેથી આ આિંતપરક રીત ે

(એટલે કે, મન/શરીર/આત્મામાિં) ઊર્જાને ર્જોડર્ાનો અને પર્ટામીન Mન ે વ્યપિગત 

ઉત્કૃષ્ટતાના ભાગ રૂિે પર્સ્તરણ તરીકે નાણાિં એકઠા કરર્ાનો એક માગા છે. 

 

ઊર્જાસભર બવુિને ર્જગૃત કરિી 

 

     વ્યપિગત અને નાણાકીય રીતે પર્કા ની મોટી પસ્થપત પ્રાપ્ત કરર્ા માટે, ઇપચ્છત 

િપરણામોની પ્રાપપ્ત  પુનપિત કરર્ા માટે િયાાપ્ત વ્યર્ ાય/વ્યર્ ાપયક અને વ્યપિગત 

પર્કા  વ્યૂહરચનાઓ ર્જરૂરી છે. ટૂિંકા ગાળાના અને લાિંબા ગાળાના ધ્યેયો હાિં લ કરર્ા માટે 

 ભાન આયોર્જન પ્રપિયા માટે ઊર્જા ભર બપુિના ર્જગૃપતની ર્જરૂર છે ર્જ ેદરકે વ્યપિની 

અિંદર  િંભપર્તતા તરીકે અપસ્તત્ર્ િરાર્ ેછે/અપસ્તત્ર્ િરાર્ ેછે. ઊર્જા ભર વ્યૂહરચનાઓનુિં 

પર્સ્તરણ નફાકારક વ્યાિાર મોડલ્ ના પર્કા ને  ુરપિત કરી શકે છે, ર્જ ેજીત-જીતની 

િપરપસ્થપતઓની શોિમાિં વ્યપિગત બુપિના ઉિયોગ તરફ દોરી ર્જય છે. અ રકારક 

વ્યૂહરચનાઓનો પર્કા , પર્પર્િ ર્ાતાર્રણમાિં િયાાપ્ત પિયાપ્રપતપિયા માટે ર્જરૂરી 

અનુકૂલનશીલ પ્રપિયાઓને ધ્યાનમાિં રાખીને, ચોક્ક  વ્યર્ ાયને આિર્ામાિં આરે્લી પર્પર્િ 
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પર્સ્તૃત વ્યૂહરચનાઓના  િંકલન  ાથ,ે તમામને પનર્ારક અને રિણાત્મક રીતે ર્જોડર્ામાિં 

આરે્ છે ર્જથેી કોઈ કારણ પર્ના િપરણામો  ુપનપિત થાય. ઉચ્ચ ર્જોખમના પ્રયત્નોને કારણ ે

નુક ાન. કોઈિણ પ્રકારની વ્યર્ ાપયક વ્યૂહરચના (અથર્ા વ્યર્ ાપયક વ્યૂહરચના)માિંથી 

િયાાપ્ત િપરણામોની ખાતરી કરર્ા માટે વ્યપિના ર્તામાન જીર્નના  િંર્જોગોનુિં સ્િષ્ટ 

મૂલ્યાિંકન ર્જરૂરી છે, ર્જમે કે બુપિની અિંદરની શપિનો ઉિયોગ કરીને વ્યર્ ાય/વ્યર્ ાપયક 

િડકારોના અથાિૂણા ઉકેલોનુિં પનમાાણ થઈ શકે છે. બુપિમાિં રહેલી શપિને વ્યર્ ાય (અથર્ા 

વ્યર્ ાપયક) પર્કા  અને બૌપિક શપિ ર્ચ્ચેના ર્જોડાણને ઓળખીને ર્જગૃત કરી શકાય 

છે. વ્યપિની બપુિમત્તા અને કુદરતી/આપથાક પર્શ્વ ર્ચ્ચેના ર્જોડાણોની માન્યતા, 

ર્ૈચાપરક/મૂળભૂત અપભગમોને આખર ેકાયા યોર્જનાઓમાિં કાયારત કરર્ાની મિંરૂ્જરી આિ ેછે. 

બુપિની આર્ી ર્જગપૃત અને મર્જબતૂીકરણ વ્યાિક માનપ કતાની પસ્થપતમાિં િહોિંચીને 

વ્યપિના ર્તામાન વ્યર્ ાય અને/અથર્ા વ્યર્ ાયને પ્રણાલીગત રીતે મર્જબૂત બનાર્ ેછે. 

બુપિ ર્જગૃપત ત્યાર ેથઈ શકે છે જ્યાર ેવ્યપિ પર્પર્િ પ્રકારની બુપિ ર્જમે કે સ્િિાાત્મક બુપિ, 

મહત્ર્િૂણા બપુિ અન ેમાળખાકીય બપુિના મહત્ર્ને ઓળખે છે. સ્િિાાત્મક બુપિ ત્યાર ે

ર્જગૃત થાય છે જ્યાર ે વ્યપિ કોઈ ચોક્ક  વ્યર્ ાય અથર્ા ઉદ્યોગના  િંદભામાિં વ્યાિક 

િપરપ્રકે્ષ્ય મેળર્ર્ાની ર્જરૂપરયાતને સ્ર્ીકાર ેછે, અને આમ કરર્ાથી આગળની પ્રગપત તરફનો 

માગા સ્િષ્ટ બને છે. આર્ી સ્િષ્ટતા પર્પર્િ સ્િિાકોના  િંદભામાિં વ્યર્ ાયની એકિંદર રચનાની 

 મર્જણમાિંથી િપરણમ ેછે ર્જ ેહાર્જર હોઈ શકે છે. આ પ્રકારની બુપિને સ્િિાાત્મક બુપિ તરીકે 

ઓળખર્ામાિં આરે્ છે, ર્જમે કે તેનો ઉિયોગ કોઈ િણ વ્યપિ માટે નુક ાનકારક રીતે થતો 

નથી છતાિં તનેો ઉિયોગ માલ અને  ેર્ાઓની પડપલર્રીને ર્િુ ર્િારર્ા માટે કરર્ામાિં આરે્ 

છે. આ સ્િિાાત્મક બુપિ  ામાન્ય કાયા ર્ાતાર્રણમાિં પર્પર્િ વ્યર્ ાય  ેપટિંગ્ માિં કામ કરતા 

કમાચારીઓ માટે િણ લાગુ િડે છે. મહત્ર્િૂણા બુપિ એ બુપિની અિંદરની તાકાત અને ર્જોમનો 

ઉલ્લેખ કર ે છે ર્જ ેલાગુ િડતા વ્યપિગત ર્જોમ ઉત્િન્ન કર ે છે, ર્જમે કે એકિંદર સ્િિાાત્મક 

વ્યર્ ાય માળખુિં વ્યપિના કાયાિતે્રમાિં હોય. આ જીર્નશપિ શે્રષ્ઠ ગુણર્ત્તાની  ેર્ા અન ે

ઉત્િાદન પ્રદાન કરર્ા માટે  મુદાય/ગ્રાહકોને ઓફર કરર્ામાિં આર્તી  ેર્ાઓ અન ે

ઉત્િાદનોને ર્િાર ેછે. આર્ા ઇરાદામાિં મહત્ર્િૂણા ઊર્જા હોય છે અને જ્યાર ેત ેગ્રાહકોના 

 િંિકામાિં આરે્ છે ત્યાર ે તેની ઉદાહરણરૂિ અથર્ા પરબાઉપન્ડિંગ અ ર હોય છે. તેમની 

 ાથેની પિયાપ્રપતપિયાની ગુણર્ત્તા તમેર્જ ઓફર કરલેા ઉત્િાદનો/ ેર્ાઓની ગુણર્ત્તા 

એકિંદર ેર્જોમ અને ર્જોમ ર્િાર ેછે. માળખાકીય બુપિ એ જ્ઞાનાત્મક શપિ છે ર્જ ેકોઈિણ 
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વ્યપિની એકિંદર િપષ્ટમાિં મૂકર્ામાિં આરે્ છે ચોક્ક  ઉદ્યોગ અને અન્ય ઉદ્યોગો  ાથ ેતનેા 

આિંતરર્જોડાણો. વ્યપિની બપુિમાિં ર્જગતૃ/શુિ ઊર્જાની હાર્જરીન ે કારણે આર્ા 

આિંતર િંબિંિો ઉચ્ચ સ્તર ે ર્જોર્ામાિં આરે્ છે. બુપિમાિં રહેલી આ ઉર્જા શારીપરક અન ે

મનોર્ૈજ્ઞાપનક પર્કા  િર ધ્યાન આિર્ાને કારણે તેમર્જ આિંતપરક પબન-પર્રોિાભા ની 

પસ્થપતમાિં ર્જર્ાને કારણે ર્િુ ઊિં ચાઈએ િહોિંચે છે. (આિંતપરક પબન-પર્રોિાભા  એ એર્ી 

પસ્થપત છે જ્યાિં વ્યપિના પર્ચારો, લાગણીઓ, યાદો, ઇચ્છાઓ અને મુખ્ય ઉર્જા શે્રષ્ઠ 

 િંરખેણમાિં હોય છે.) વ્યપિના મન અને શરીરની અિંદર ઊર્જા ભર ર્જગૃપત અ િંખ્ય માનર્ 

 મસ્યાઓના ઘણા મળૂ કારણોને ઓળખર્ા તરફ દોરી ર્જય છે ર્જનેે હલ કરી શકાય છે. 

 ુ િંગત આપથાક પ્રણાલીઓ દ્વારા. ર્જરૂપરયાતો અને માિંગણીઓની પનપર્ાર્ાદ 

ર્ાસ્તપર્કતામાિં  મસ્યાઓના મૂળ કારણોને સ્િષ્ટતા અને  ાચી િપષ્ટથી  મજી શકાય છે. 

આ િપષ્ટકોણ કોઈ ચોક્ક  વ્યર્ ાય અથર્ા વ્યર્ ાપયક પ્રયત્નોના ઉત્િાિંપત અને પ્રગપતના 

 ારા  ૂચકો અને આગાહીકારોના પર્કા  માટે િરર્ાનગી આિ ે છે. ઊર્જા ભર બપુિ 

વ્યપિને ચોક્ક  વ્યર્ ાય/વ્યર્ ાયના માળખામાિં,  િંભપર્ત ર્લણો અને દૃશ્યોના 

પનમાાણના  િંદભામાિં ભપર્ષ્યમાિં પ્રોર્જકે્ટ કરર્ાની મિંરૂ્જરી આિે છે. આ ર્લણો અને દૃશ્યો 

આપથાક પ િાિંતોના  િંદભામાિં બહુપર્િ વ્યાિારી પ્રણાલીઓ અન ે માળખાઓની ઉન્નત 

આિંતરપલિંક્ડ  મર્જ  ાથ ે કલ્િના કરર્ામાિં આરે્ છે. આ િરસ્િર  િંલગ્ન  મર્જણ એ 

વ્યર્ ાયમાિં ર્ાસ્તપર્ક  ફળતાની ચાર્ી છે કારણ કે ત્યાિં િરસ્િર ર્જોડાણની મોટી અને ઊિં ડી 

િપષ્ટ છે. આિંતરર્જોડાણની માન્યતા અને તે આિંતપરક ર્જોડાણમાિં ઊર્જા ભર બુપિનો ઉિયોગ 

કોઈિણ ચોક્ક  વ્યર્ ાય અથર્ા વ્યર્ ાપયક પ્રયા ોના પર્કા માિં  ારા પનણાય લેર્ાની 

મિંરૂ્જરી આિ ેછે. આથી, ર્જમે ર્જમે પન રણીની  ામ્યતાની અગાઉ ચચાા કરર્ામાિં આર્ી હતી, 

ત્યાિં એક દોડથી બીજી તરફની પહલચાલ છે જ્યાિં કોઈ ચોક્ક  વ્યર્ ાય પર્ક ાર્ર્ામાિં આરે્ 

છે ત ેપર્શાળ માળખાને ધ્યાનમાિં રાખીને ઊર્જા ભર બુપિ ર્િુ અને ર્િુ પર્કપ ત થતી રહે 

છે. એકિંદર  ામાપર્જક પ્રણાલીઓ,  રકારી પ્રણાલીઓ, તેમર્જ અન્ય સ્િિાાત્મક વ્યાિારી 

માળખાિંનો  િંદભા ઉત્ ાહિૂર્ાક મનમાિં રાખર્ામાિં આરે્ છે, ર્જ ે વ્યપિના જીર્નના 12 

િપરમાણમાિં આગળ ર્િર્ાનો પ્રયા  કરતી ર્ખતે શે્રષ્ઠ પનણાય લેર્ા તરફ દોરી ર્જય છે..  

 

     ર્જમે ર્જમે ઊર્જા ભર બુપિનો પર્કા  થાય છે તેમ, પર્પર્િ  ૂચકાિંકો અને અનુમાનો 

ભપર્ષ્યની શક્યતાઓને અ ર કરી શકે છે, જ્યાિં કોઈની કિંિની (અથર્ા વ્યર્ ાય)નો 
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સ્િિાાત્મક લાભ કિંિનીના પર્કા  માટેના પર્પર્િ ર્જોખમોને શોિર્ા અને અટકાર્ર્ાની 

િમતામાિં પર્કપ ત થઈ શકે છે. કોઈની કિંિની (અથર્ા ત ેકિંિની કે ર્જનેા માટે કોઈ કામ કર ે

છે) ની શપિ અને નબળાઈઓને ઓળખર્ાની િમતા એ પ્રદશાન  ૂચકાિંકોનો  િંકેત છે. 

કાયાપ્રદશાન  ચૂકાિંકોનો ઉિયોગ પ્રર્ૃપત્તઓ/પિયાઓના પ્રકાર પર્શે સ્િષ્ટ  મર્જ મેળર્ર્ા 

માટે કરર્ામાિં આરે્ છે કે ર્જ ેવ્યપિ નાણાકીય અને વ્યપિગત રીતે ર્િુ પ્રગપત કરર્ાનુિં ચાલ ુ

રાખે છે. કોઈની કિંિની (અથર્ા કોઈની વ્યર્ ાપયક પ્રર્પૃત્ત) ની શપિઓ અન ે

નબળાઈઓની ઓળખ છે અન ે ત ે શપિઓન ે ર્િુ ઉન્નત કરર્ામાિં આરે્ છે જ્યાિં 

નબળાઈઓને ર્િુ પર્કા  માટેની તકો તરીકે માનર્ામાિં આરે્ છે. એનર્જપેટક ઇન્ટેપલર્જન્  

ર્જોખમ ટાળર્ાને િણ ઓળખે છે અને કોઈિણ  િંસ્થા/વ્યપિની પસ્થપતસ્થાિક બનર્ાની 

િમતા અથર્ા િમતાના  િંબિંિમાિં ર્િુ પર્કા  માટે આિંતપરક/બાહ્ય તકોને ઓળખે છે. 

પસ્થપતસ્થાિકતા એ વ્યપિગત પસ્થપતસ્થાિકતાનુિં બીરુ્જિં  મુખ્ય િા ુિં છે. પસ્થપતસ્થાિકતાનો 

ખ્યાલ એ અથામાિં ખબૂ ર્જ શપિશાળી છે કે ત ેતેની કાયાકલ્િ શપિ (ઊર્જા)માિં છે ર્જ ેવ્યપિન ે

કોઈિણ આિંચકોમાિંથી િાછા આર્ર્ા દે છે. આના  િંદભામાિં ઊર્જા ભર બુપિના ઉિયોગ 

દ્વારા અર્રોિોને દૂર કરી શકાય છે: a) વ્યર્ ાયની કામગીરી; b) કાયાાત્મક િા ાઓના 

 િંદભામાિં માપહતીનો પ્રર્ાહ; c) કમાચારીઓ અને અન્યના ર્તાનના િા ાઓ; ડી) 

સ્િિાાત્મકતા; અન ેe) દૈપનક પ્રર્પૃત્તઓનો એકિંદર પ્રર્ાહ. જ્યાર ેઊર્જા ભર બુપિ  પિય બન ે

છે ત્યાર ેઓિરશેનલ કાયાિમતા  િંભપર્તિણ ેનોિંિિાત્ર રીતે પર્સ્તૃત થઈ શકે છે.   
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લક્ષ્યો નક્કી કરિા અને પવરપૂણા કરિા 

  

     વ્યપિગત શે્રષ્ઠતા અને નાણાકીય સ્ર્તિંત્રતાની પસ્થપત પ્રાપ્ત/ટકાર્ર્ા માટે, લક્ષ્યો નક્કી 

કરર્ા અને પ િ કરર્ા માટે અથાિૂણા અને લાગુ પ્રપિયાઓ હોર્ી આર્શ્યક છે. ધ્યેયો એ 

અપનર્ાયાિણે અિૂણા ઇચ્છાઓ છે જ્યાિં વ્યપિ અનભુર્ની ઉચ્ચ અર્સ્થાઓ િર ચઢર્ાની 

આકાિંિાઓ િરાર્ ેછે. ધ્યેય એ મનની પસ્થપત છે જ્યાિં શારીપરક, માનપ ક, નાણાકીય અન ે

આધ્યાપત્મક રીતે પ્રગપત ઇપચ્છત છે, ર્જમે કે ત ેવ્યપિની ર્તામાન પસ્થપતથી ર્િુ  ારી અથર્ા 

ઉચ્ચ અનુભર્ની પસ્થપત છે. ધ્યેય નક્કી કરર્ા માટે 12 િપરમાણમાિં વ્યપિના ર્તામાન 

જીર્નના  િંર્જોગોની  મર્જ ર્જરૂરી છે (આકૃપત 1 રુ્જઓ), અને આ  મર્જણથી, ચોક્ક  ટૂિંકા 

ગાળાના અને લાિંબા ગાળાના લક્ષ્યો વ્યપિના મગર્જમાિં  ટે કરી શકાય છે. ધ્યેયોની એકતા 

માનપ ક રીતે ધ્યેય િણૂા કરર્ાની પ્રાયોપગક પસ્થપત તરફ  તત પ્રયત્નોને ર્જળર્ી રાખે છે, 

જ્યાિં વ્યપિ ઉચ્ચ અન ે ારી પસ્થપતમાિં આગળ ર્િી રહી છે. િોતાની અિંદર પનણાય લેર્ાની 

પ્રપિયા એર્ી રીતે સ્િષ્ટ હોર્ી ર્જોઈએ કે ર્જથેી ઈચ્છાઓનો આિંતપરક પર્રોિાભા  ઉકેલાઈ 

ર્જય. આર્ા પર્રોિાભા ોનુિં પનરાકરણ માનપ ક ઉર્જા ઉત્િન્ન કર ે છે જ્યાિં  િંિૂણા  ભાન 

પનણાય લેર્ાની પ્રપિયાને કારણે પનિાાપરત લક્ષ્યો િૂરા થાય છે. આમ, ર્િુ માનપ ક શપિનો 

ઉિયોગ કરીને િોતાના માટે ધ્યેયો  પિયિણે  ેટ કરર્ામાિં આરે્ છે. ધ્યેય એર્ી ર્સ્તુ ન હોઈ 

શકે ર્જ ે પિય ન હોય, ર્જમે કે ટીર્ી ર્જોર્ા અથર્ા અન્ય પનપષ્િય પ્રર્ૃપત્ત. કોઈિણ લાભદાયી 

ધ્યેય વ્યપિના જીર્નમાિં શે્રષ્ઠ પ્રર્ૃપત્ત િેદા કર ે છે અને આર્ી પ્રર્ૃપત્ત વ્યપિના  િના, 

યોર્જનાઓ, ઈચ્છાઓ ર્ગેરનેી િપરિૂણાતા તરફ અથાિૂણા િગલાિં ભરર્ા માટે ર્િુ અને ર્િુ 

ઊર્જા ર્જગૃત કર ેછે. વ્યપિની આિંતપરક શપિના  તત પર્કા ને કારણ ે પિયિણે ધ્યયેોન ે

 ફળતાિૂર્ાક અમલમાિં મૂકી શકાય છે. અને અનુભર્ની મોટી અર્સ્થાઓ અિનાર્ી.   

 

લક્ષ્યો, પ્રદશાન અને સ્િ-અસરકારકતા 

 

કોઈિણ ધ્યેય એ િપરિૂણાતા હાિં લ કરર્ાની કલ્િના, આયોર્જન અને પ્રપતબિતા િર 

આિાપરત ભપર્ષ્ય અથર્ા ઇપચ્છત િપરણામનો પર્ચાર છે.  મયમયાાદા નક્કી કરીન ે

િૂર્ાપનિાાપરત  મયની અિંદર કલ્િના કરલેા લક્ષ્યો  ુિી િહોિંચર્ાના પ્રયા ો કરર્ામાિં આરે્ છે. 

ધ્યેયની પર્ભાર્ના વ્યપિના હેતુ અથર્ા ઉદે્દશ્ય ર્જરે્ી ર્જ હોય છે જ્યાિં અિેપિત િપરણામ 

આિંતપરક અન ેબાહ્ય મલૂ્ય િરાર્ ેછે. ર્જો ધ્યેયો ર્િુ પર્પશષ્ટતા  ાથ ેમુશ્કેલ હોય, તો ધ્યેય 
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પ્રત્યેની પ્રપતબિતાના સ્તરના આિાર ેઉચ્ચ પ્રદશાનની શક્યતા છે,  ાથ ે ાથ ેઉત્િાદક 

િગલાિં ભરર્ામાિં વ્યપિની િમતા અને જ્ઞાનની માત્રા. નીચે પ્રમાણ ેધ્યયે અને કામગીરી ર્ચ્ચ ે

 િંબિંિ છે: 

 

a) વ્યપિનુિં ધ્યાન અને એકાગ્રતા લક્ષ્ય- િંબિંપિત પ્રર્ૃપત્તઓ તરફ કેપન્િત અન ેકેપન્િત છે 

b) કોઈિણ ધ્યેયની મુશ્કેલીના સ્તરનુિં માનપ ક રીતે મૂલ્યાિંકન કરર્ામાિં આર્ે છે અન ેલક્ષ્યની પ પિ 

તરફ વ્યપિની િમતાને પર્સ્તૃત કરર્ાની ઇચ્છાનુિં િણ ઉદે્દશ્યિૂર્ાક મૂલ્યાિંકન કરર્ામાિં આર્ે છે. 

c) આિંતપરક િઢતા વ્યપિની ઊર્જાની  ાિંિતા દ્વારા ર્િે છે. 

d) અમુક  મયે, લાિંબા  મય  ુિી પ્રયત્નોની ર્જરૂર િડે છે જ્યાિં એક પનિાાપરત ધ્યયે હાિં લ કરર્ાના 

પ્રયત્નોને રોકર્ા માટે સ્ર્-િરાર્જય પર્ચારોન ેતોડર્ુિં એકદમ આર્શ્યક બની ર્જય છે. 

e) ધ્યેયો પનપષ્િય ઊર્જાને ર્જગૃત કરી શકે છે જ્યાિં ધ્યેયોની પ પિ તરફ લેર્ામાિં આર્તી પિયાઓ 

ઉતે્તર્જનાની પસ્થપત તરફ દોરી શકે છે. 

f) વ્યપિ અપભગમો, વ્યૂહરચનાઓ અન ેિિપતઓનો િદાાફાશ કરર્ાની પ્રપિયા શરૂ કર ેછે ર્જ ેએક 

નર્ીન શોિ હોઈ શકે છે ર્જ ેઅિંદરથી ર્િુ બળ િેદા કર ેછે. 

 

     લક્ષ્ય પનિાારણ, પિયાઓનુિં પનયપમત પ્રદશાન અને વ્યપિગત ઊર્જાનો શે્રષ્ઠ ઉિયોગ 

ર્ચ્ચેનો  કારાત્મક  િંબિંિ ઘણા િપરબળો િર આિાપરત છે. પ્રથમ, ધ્યેયને મૂલ્યર્ાન ગણર્ુિં 

ર્જોઈએ અન ેત ેમનોર્જૈ્ઞાપનક મહત્ર્ િરાર્તુિં હોર્ુિં ર્જોઈએ ર્જ ેપ્રપતબિતાને પ્રોત્ ાહન આિ ે

છે. જ્યાર ેસ્િષ્ટતા, િડકાર, પ્રપતબિતા, પ્રપત ાદ અને કાયા ર્જપટલતા ર્જરે્ા ગુણો મુખ્ય ઉર્જા 

 પિયકરણમાિં િપરબળ હોય ત્યાર ેધ્યેય પનિાારણ થાય છે. 7 વ્યપિના રોર્જગાર  િંદભાના 

આિાર,ે  હભાગી લક્ષ્ય પનિાારણ આિંતપરક ઉર્જા પ્રર્ાહ અને વ્યપિની પ્રપતબિતાના 

આિાર ેપ્રદશાન ર્િારર્ામાિં મદદ કરી શકે છે. એમ્પ્લોયરનુિં પમશન. સ્ર્-અ રકારકતાનો ધ્યયે 

પ્રપતબિતા  ાથ ેિણ નોિંિિાત્ર  િંબિંિ છે.  ાયકોલોપર્જસ્ટ આલ્બટા  બિંદુરાના મતે, ર્જમેણે 

મૂળ રૂિ ેઆ ખ્યાલનો પ્રસ્તાર્ મૂક્યો હતો, તેના અનુ ાર સ્ર્-અ રકારકતા એ " િંભપર્ત 

િપરપસ્થપતઓ 8  ાથ ેવ્યર્હાર કરર્ા માટે ર્જરૂરી િગલાિંના અભ્યા િમોને કેટલી  ારી રીત ે

ચલાર્ી શકાય છે" તનેો વ્યપિગત પનણાય છે. વ્યપિની ર્જન્મર્જત કોર એનર્જી ર્િે છે તેમાિં 

મર્જબૂત પર્શ્વા  અન ે પ્રતીપત, અર્રોિોન ે દૂર કરર્ા માટે વ્યપિના પનિય/િઢતાના 

 િંદભામાિં  િંભપર્ત િમતાઓ અને જ્ઞાનાત્મક/ભાર્નાત્મક શપિઓનુિં ઉદઘાટન િણ ર્િે છે. 

વ્યપિની મુખ્ય ઉર્જાનો  ૌથી અ રકારક રીતે ઉિયોગ કરર્ામાિં દખલગીરી ઘટે છે.9 ર્િુમાિં, 
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વ્યપિઓ ચોક્ક  ધ્યયેો તરફ માિંગર્ામાિં આરે્લી પ્રગપત અિંગે અન્ય લોકો િા ેથી  ારો 

પ્રપત ાદ મેળર્ી શકે છે. લક્ષ્યો નક્કી કરર્ા અને િયાાપ્ત દૈપનક િગલાિં લેર્ા માટે સ્માટા  ઉદે્દશો 

(ચોક્ક , માિી શકાય તેર્ા, પ્રાપ્ત કરી શકાય તેર્ા,  િંબિંપિત અને  મય-બાઉન્ડેડ) સ્થાપિત 

કરર્ાની િણ  લાહ આિર્ામાિં આરે્ છે. એ નોિંિરુ્િં ર્જોઈએ કે SMART ફે્રમર્કા  તનેા 

માિદિં ડના ભાગ રૂિે ધ્યેયની મુશ્કેલીને બાકાત રાખર્ાને કારણે કિંઈક અિંશ ેમયાાપદત ગણી 

શકાય. “લોક અને લાથમના ધ્યેય-પનમાાણ પ િાિંતમાિં,  રરેાશ અગાઉના આિાર,ે મુશ્કેલીના 

90માિં ટકાની અિંદર લક્ષ્યો િ િંદ કરર્ાની ભલામણ કરર્ામાિં આરે્ છે. ર્જમેણે કાયા કયુિં છે 

તેમની કામગીરી.”10  

 

માઇન્ડસેટ વથયરી ઓફ એક્સશન ફેવસસ 

 

     લક્ષ્યો લાિંબા ગાળાના, મધ્યર્તી અથર્ા ટૂિંકા ગાળાના હોઈ શકે છે. પ્રાથપમક ભદે એ 

વ્યપિગત ઉર્જા ઉિયોગના  િંદભામાિં તેમને પ્રાપ્ત કરર્ા માટે ર્જરૂરી  મય છે. ધ્યેયો  ુિી 

િહોિંચર્ા માટે ર્જરૂરી  મયગાળો ધ્યેયોની પ્રકૃપત િર આિાપરત છે: ટૂિંકા ગાળાના પર્. 

મધ્યર્તી-ગાળાના પર્રુિ લાિંબા ગાળાના. કોઈિણ ધ્યેય  ુિી િહોિંચર્ામાિં  ફળ થર્ા માટે 

કોઈ વ્યપિ બહાર નીકળે ત ેિહેલાિં વ્યપિની માનપ કતા સ્િષ્ટ હોર્ી ર્જરૂરી છે. વ્યપિની 

ઇચ્છાઓના આિાર ેઇપચ્છત અિંપતમ પસ્થપત નક્કી કરર્ા માટે પ્રપતપબિંપબત પ્રપિયાની ર્જરૂર 

છે. િીટર ગોલપર્ટ્ઝરની માનપ કતાની પથયરી ઓફ એક્શન ફેપ   ર્જણારે્ છે કે કોઈિણ 

ધ્યેયની પ પિમાિં બે તબક્કા હોય છે.: 
 

પ્રથમ તબક્કા માટે, વ્યપિ માનપ ક રીતે માિદિં ડનો ઉલ્લેખ કરીન ેઅન ેતેને ર્જોર્ાની તેમની પ્રપતબિતાના 

આિાર ે કયો ધ્યેય નક્કી કરશ ે તે નક્કી કરીને માનપ ક રીતે તેમનુિં લક્ષ્ય િ િંદ કરશ.ે બીર્જો તબક્કો 

આયોર્જનનો તબક્કો છે, ર્જમેાિં તે વ્યપિ નક્કી કરશ ેકે કયા ર્તાણૂકોનો  મૂહ તેમના પનકાલ િર છે અન ે

તેમને તેમની ઇપચ્છત અિંપતમ પસ્થપત અથર્ા લક્ષ્ય  ુિી શ્રેષ્ઠ રીતે િહોિંચર્ા દેશ.ે. 11 
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પ્રોત્સાહક મુવિ 

 

     ધ્યેયની કેટલીક પર્શેષતાઓ તનેે લાિપણકતા આિર્ામાિં અન ેત ેલક્ષ્યને હાિં લ કરર્ા 

માટે વ્યપિના પ્રોત્ ાહનની ખાતરી કરર્ામાિં મદદ કર ે છે. ધ્યયે પનિાારણ અને પ પિની 

પ્રપિયા િર પ્રોત્ ાહક મૂલ્યની મોટી અ ર િડે છે અને તનેે આ રીત ેવ્યાખ્યાપયત કરર્ામાિં 

આરે્ છે: 

 

ઇન્ ેપન્ટર્  ેપલએન્  એ જ્ઞાનાત્મક પ્રપિયા છે ર્જ ે"ઇચ્છા" અથર્ા "ઇચ્છો" પર્શેષતા પ્રદાન કર ેછે, ર્જમેાિં પ્રેરક 

ઘટકનો  મારે્શ થાય છે, એક લાભદાયી ઉતે્તર્જના. િુરસ્કાર એ ઉતે્તર્જનાની આકષાક અન ેપ્રેરક પમલકત છે 

ર્જ ેભૂખ ર્તાણૂકને પ્રેપરત કર ેછે - ર્જને ેઅપભગમ ર્તાન તરીકે િણ ઓળખર્ામાિં આર્ે છે - અન ેઉિભોિા 

ર્તાન. પ્રોત્ ાહક ઉતે્તર્જનાની "ઇચ્છા" એ "િ િંદગી" થી અલગ છે આ અથામાિં કે િ િંદ એ આનિંદ છે ર્જ ે

લાભદાયી ઉતે્તર્જનાના  િંિાદન અથર્ા ર્િરાશથી તરત ર્જ પ્રાપ્ત થાય છે; પ્રોત્ ાહક ઉતે્તર્જનાની "ઇચ્છા" એ 

લાભદાયી ઉતે્તર્જનાની "પ્રેરક ચુિંબક" ગુણર્ત્તા પ્રદાન કર ેછે ર્જ ેતેને એક ઇચ્છનીય અન ેઆકષાક ધ્યેય બનાર્ે 

છે, તેને માત્ર  િંર્ેદનાત્મક અનુભર્માિંથી એર્ી ર્સ્તુમાિં રૂિાિંતપરત કર ેછે ર્જ ેધ્યાન આિર્ા માટે આદેશ આિે 

છે, અપભગમને પ્રેપરત કર ેછે અને તેને શોિર્ાનુિં કારણ બન ેછે.. 12  

 

પ્રોત્ ાહક મહત્ર્ના  િંદભામાિં, ધ્યયેોમાિં પર્પર્િ પર્શેષતાઓ હોય છે ર્જ ે વ્યપિગત 

મૂલ્યો/લાિપણકતાઓ  ાથ ેર્જોડાયલે વ્યપિઓન ેપ્રોત્ ાપહત કર ે છે, ર્જ ેલક્ષ્ય પ પિની 

આગાહી કર ેછે. આ લિણો  મારે્શ થાય છે: 

 

a) ધ્યેય િર મૂકર્ામાિં આર્ેલ મહત્ર્ અથર્ા મહત્ર્ તેના િર પનભાર છે: ધ્યયેની આકષાકતા, તીવ્રતા, 

 ુ િંગતતા, અગ્રતા અને પનશાની. મહત્ર્ ઉચ્ચ થી નીચુિં હોઈ શકે છે અન ેમુખ્ય ઉર્જા ગ્રેડેશનમાિં 

 પિય થાય છે. 13 

 

b) મુશ્કેલીના સ્તરની  મર્જ ર્જરૂરી છે જ્યાિં ધ્યેયો હાિં લ કરર્ાની  િંભાર્નાના  ામાન્ય અિંદાર્જો 

દ્વારા મુશ્કેલી નક્કી કરર્ામાિં આર્ ે છે. કોઈિણ ધ્યેયની મુશ્કેલીના સ્તરને વ્યપિગત ઊર્જાની 

ઉિલબ્િતા  ાથે કાળજીિૂર્ાક મૂલ્યાિંકન કરર્ાની ર્જરૂર છે. 14 

 

c) પર્પશષ્ટતા પનિાાપરત કરર્ામાિં આર્ે છે ર્જો ધ્યેય ગુણાત્મક હોય અન ેઅસ્િષ્ટ હોર્ાથી 

ચોક્ક  રીતે ર્જણાર્ર્ામાિં આર્.ે  ામાન્ય રીતે, ઉચ્ચ-સ્તરનુિં લક્ષ્ય નીચલા સ્તરના િેટાગોલ 

કરતાિં અસ્િષ્ટ હોય છે; ઉદાહરણ તરીકે,  ફળ કારપકદી મેળર્ર્ાની ઇચ્છા એ માસ્ટર પડગ્રી 
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મેળર્ર્ાની ઇચ્છા કરતાિં અસ્િષ્ટ છે. કોઈિણ ધ્યેયની પર્પશષ્ટતા િર ધ્યાનાત્મક પ્રપતપબિંબ 

ધ્યેયની પ્રકૃપત અિંગે સ્િષ્ટતા લારે્ છે. 15 

d) ટેમ્િોરલ રને્ર્જ  િંબિંપિત પર્ઝ્યુલાઇઝેશન આ રને્ર્જને પ્રોપક્ મલ (તાત્કાપલક) થી દૂરના 

(પર્લિંપબત)  ુિીની  મર્જ બનાર્ે છે અને તેની ઊર્જાનો ઉિયોગ કેર્ી રીતે થાય છે તેના િર 

 ીિી અ ર િડે છે. ર્જગરૂકતા  ામાન્ય રીતે દૂરના લક્ષ્યોને બદલે નજીકના લક્ષ્યો માટે 

ર્િાર ેહોય છે. વ્યપિના ઊિં ડુિં  પર્ઝ્યુલાઇઝેશન તમામ લક્ષ્યો ( મીિસ્થ અન ે દૂરના) ની 

પ પિ િર સ્િષ્ટતામાિં ર્િારો કર ેછે.16 

 

ધ્યેય પ્રાવપ્તના  ાર તબક્કા અને વિટાવમન એમ 

 

     લક્ષ્ય હાિં લ કરર્ા માટે કેટલા િટેાગોલ્  ર્જરૂરી છે અને એક ધ્યયે બીર્જ  ાથ ેકેર્ી રીત ે

ર્જોડાય છે તનેા આિાર ેધ્યેયની ર્જપટલતા નક્કી કરર્ામાિં આરે્ છે. પર્ટાપમન M  િંગ્રહના 

 િંદભામાિં યોગ્ય ર્જોડાણો બનાર્ર્ા માટે ધ્યાનની બુપિ મહત્ર્િૂણા છે. (ધ્યાનશીલ બપુિ એ 

કોઈિણ  િંખ્યાના ધ્યાન/પ્રપતપબિંપબત તકનીકો દ્વારા બૌપિક કાયામાિં ર્િારો થાય છે.) 

ધ્યેયની ર્જપટલતાની સ્િષ્ટ  મર્જ લાર્ર્ા માટે નાણાિંની ઉિલબ્િતા અને પર્ટાપમન એમની 

માત્રાને સ્િષ્ટિણે ઓળખર્ાની ર્જરૂર છે. ઉદાહરણ તરીકે, કૉલેર્જનુિં સ્નાતક થર્ુિં એ એક 

ર્જપટલ ધ્યેય ગણી શકાય કારણ કે તેમાિં ઘણા િેટા ધ્યેયો છે, ર્જમે કે  ારા ગે્રડ બનાર્ર્ા, અન ે

અથાિૂણા રોર્જગાર મેળર્ર્ા ર્જરે્ા અન્ય લક્ષ્યો  ાથ ેર્જોડાયેલા છે. 17 ર્જો મુખ્ય ઉર્જા યોગ્ય 

રીતે  પિય કરર્ામાિં આરે્ તો, ર્જપટલતાને પનરાશા, તણાર્, ઓછો આત્મપર્શ્વા  ર્ગેરનેે 

બદલે વ્યપિગત ર્ૃપિ  ાથ ેર્જોઈ શકાય છે.. 
 

ગોલપર્ટ્ઝર અને બ્ાિંડસ્ટેટર (1997) ધ્યેય પ્રાપ્ત કરર્ાના ચાર તબક્કાઓને વ્યાખ્યાપયત કર ે

છે: 

 

1) િૂર્ાપનિાારણ (" હકારી ઈચ્છાઓ અને ઈચ્છાઓ ર્ચ્ચે િ િંદગીઓ  ેટ કરર્ી") 

2) પ્રેપક્ટકલ ("ધ્યેય-પનદેપશત પિયાઓની શરૂઆતને પ્રોત્ ાહન આિર્ુિં") 

3) પિયાત્મક ("ધ્યેય-પનદેપશત પિયાઓને  ફળ અિંત  ુિી લાર્ર્ુિં") 

4) િોસ્ટ-એક્શનલ ("ર્જ ેઇપચ્છત હતુિં તેની  રખામણીમાિં શુિં પ્રાપ્ત થયુિં છે તેનુિં મૂલ્યાિંકન કરર્ુિં")18 
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ધ્યેય પ્રાપપ્તના ચાર િા ાઓ, પર્ટામીન M અને 12 િપરમાણો ર્ચ્ચેના ર્જોડાણન ે

ઓળખર્ાથી વ્યપિન ેમહત્તમ લાભ માટે નાણાિં અને  મયનો ઉિયોગ કરર્ાની મિંરૂ્જરી મળે 

છે. 

ધ્યેય-ગે્રવડયન્ટ પૂિાધારણા 

 

ધ્યેય  ેપટિંગ, ધ્યેય પ પિ અને પ્રેરણાની ર્િુ તિા માિં, ધ્યયે-ગે્રપડયન્ટ િૂર્ાિારણા 

ર્તાનર્ાદમાિંથી ક્લાપ ક તારણો દશાાર્ ેછે કે પ્રાણીઓ જ્યાર ેિુરસ્કારની નજીક ર્જય છે ત્યાર ે

તેઓ ર્િુ પ્રયત્નો કર ેછે. ર્તાનના ર્ૈજ્ઞાપનક પનયમો. હલ અનુ ાર: 

 

ધ્યેયની પ્રગપત એ ધ્યેયની પ પિ તરફ પ્રગપતનુિં માિ છે. પ્રગપતની િારણાઓ ઘણીર્ાર ધ્યેયને અનુ રર્ા 

માટે માનર્ પ્રેરણાને અ ર કર ેછે. હલએ ધ્યયે ગ્રેપડયન્ટ િૂર્ાિારણા પર્ક ાર્ી છે, ર્જ ેદશાારે્ છે કે ધ્યેય િૂણા 

કરર્ાની પ્રેરણા ધ્યેયની શરૂઆતની પસ્થપતથી ધ્યેય  માપપ્તની પસ્થપત  ુિી એકપર્િ રીતે ર્િે છે. ખોરાક 

િુરસ્કાર પ્રાપ્ત કરર્ા માટે ઉિં દરોની દોડનુિં અર્લોકન કરતી ર્ખતે હલએ ધ્યેય ગ્રેપડયન્ટ િૂર્ાિારણા પર્ક ાર્ી. 

ઉિંદરની ગપતનુિં મૂલ્યાિંકન કરર્ા માટે  ેન્  ાનો ઉિયોગ કરીન,ે હલએ અર્લોકન કયુિં કે ખાદ્ય િુરસ્કારનુિં 

 મીિસ્થ અિંતર ઘટર્ાથી ઉિંદરના પ્રયત્નોનુિં સ્તર ર્ધ્યુિં છે. ધ્યેય ગ્રેપડયન્ટ િૂર્ાિારણાનો ઉિયોગ ધ્યેયન ે

અનુ રતી ર્ખતે માનર્ ર્તાનની આગાહી કરર્ા માટે કરર્ામાિં આર્ે છે. 20, 21, 22 

 

પ્રોસ્િેક્ટ પથયરી િપરપ્રકે્ષ્ય 

 

પ્રોસ્િેક્ટ પથયરી િપરપ્રકે્ષ્ય 23 ભારિૂર્ાક ર્જણાર્ ેછે કે ધ્યેયને આગળ િિાર્ર્ાની પ્રેરણાન ે

 િંભપર્ત પ િાિંતના પ િાિંતોનો ઉિયોગ કરીને  મર્જર્ી શકાય છે ર્જ ેનીચેની બાબતો િર 

ભાર મૂકે છે: 

 

 િંદભા પબિંદુઓ 

 

ધ્યેયોને  િંદભા પબિંદુ તરીકે ર્ણાર્ી શકાય છે. ખા  કરીને, ધ્યેય એ  િંદભા પબિંદુ તરીકે કામ કર ેછે ર્જનેા દ્વારા 

વ્યપિઓ  ફળતા અન ે પનષ્ફળતા ર્ચ્ચે માનપ ક રીતે તફાર્ત કર ે છે. પ્રોસ્િેક્ટ પથયરી િપરભાષાનો 

ઉિયોગ કરીન,ે  ફળતાઓ લાભ  ાથે  િંકળાયેલી છે, અન ે પનષ્ફળતાઓ નકુ ાન  ાથે  િંકળાયેલી છે. 

ઉદાહરણ તરીકે, ર્જો કોઈ ધ્યેય 10 િાઉન્ડ ગુમાર્ર્ાનુિં નક્કી કરર્ામાિં આવ્યુિં હોય, તો 11 િાઉન્ડ ગુમાર્ર્ુિં 

એ  ફળતા છે િરિંતુ 9 િાઉન્ડ ગુમાર્ર્ી એ પનષ્ફળતા છે. 24  િંદભા પબિંદુઓ વ્યપિના ધ્યેય તરફ આગળ 

ર્િતી ર્ખતે કેટલી મુખ્ય ઉર્જાનો ઉિયોગ થઈ રહ્યો છે તેના િર ધ્યાન રાખર્ામાિં અત્યિંત ઉિયોગી છે. 
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પ્રેરણાને  પિય રાખર્ા માટે ર્જ ેર્લણ  ાથે  ફળતા અન ેપનષ્ફળતાઓ માિર્ામાિં આર્ે છે તે મહત્ર્િણૂા 

છે. 

નુકશાન અણગમો 

 

અપનપિતતા હેઠળના પનણાયોની ર્જમે ર્જ, ખોટનો અણગમો લક્ષ્યોને લાગુ િડે છે. ધ્યેયો  ાથે, નુક ાનથી 

અણગમો  ૂચરે્ છે કે કોઈના ધ્યેય કરતાિં ર્િુ ખરાબ પ્રદશાન કરર્ાથી થતી નકારાત્મક અ ર કોઈના લક્ષ્યન ે

ઓળિંગર્ા  ાથે  િંકળાયેલી  કારાત્મક અ ર કરતાિં ર્િી ર્જય છે. ઉદાહરણ તરીકે, 10 િાઉન્ડ ગુમાર્ર્ાનો 

ધ્યેય િરાર્તી વ્યપિનો પર્ચાર કરો. ર્જો તે માત્ર નર્ િાઉન્ડ ગુમાર્ીને તેનુિં લક્ષ્ય ચૂકી ર્જય, તો તેની 

નકારાત્મક લાગણીઓની તીવ્રતા તેની હકારાત્મક લાગણીઓની તીવ્રતા કરતાિં ર્િુ હશ ેર્જો તે 11 િાઉન્ડ 

ગુમાર્ીન ેતેના લક્ષ્યને ર્ટારે્. 25 નકારાત્મક અ ર (લાગણી) મુખ્ય ઉર્જા ઘટાડર્ાનુિં કારણ બને છે, એક 

મુશ્કેલીભયુિં આિંતપરક ર્ાતાર્રણ બનાર્ ેછે. કોઈિણ પ્રકારની પ્રગપત િર ધ્યાન રાખીન ેઅન ેપનિાાપરત લક્ષ્યો 

 ુિી િહોિંચર્ા માટે વ્યપિની શપિઓને ર્િુ  િંલગ્ન કરીન ે નુક ાનથી દૂર રહેર્ુિં શક્ય છે. પ્રભાર્ની 

િારણાના આિાર,ે આિંતપરક અ િંતુલન,  હેર્જથી ગિંભીર  ુિીના  ર્જાનને કારણે, નુક ાનથી અણગમો 

વ્યપિના જીર્નના તમામ 12 િપરમાણોને અ ર કરી શકે છે.. 

 

ઘટતી  િંર્ેદનશીલતા 

 

ધ્યેય પ્રાપપ્તમાિં પ્રગપત પ્રત્યે વ્યપિઓની  િંર્ેદનશીલતા ઘટતી ર્જય છે કારણ કે તઓે ધ્યેય  િંદભા પબિંદુથી દૂર 

ર્જય છે. તેથી, ર્જમે ર્જમે વ્યપિ તેના ધ્યેયને િણૂા કરર્ા માટે નજીક ર્જય છે, તેમ તેમ પ્રગપતનુિં માનર્ામાિં 

આર્તુિં મૂલ્ય ર્િે છે. ઉદાહરણ તરીકે, 10 માઇલ દોડર્ાનો ધ્યેય અન ે20 માઇલ ચલાર્ર્ાનો અલગ ધ્યેય 

ધ્યાનમાિં લો. ર્જો કોઈ વ્યપિ એક માઈલ ચાલે છે, તો આ પ્રગપતનુિં માનર્ામાિં આર્તુિં મૂલ્ય જ્યાર ે િંદભા પબિંદુ 

20 માઈલ હોય ત્યાર ે ધ્યેય  િંદભા પબિંદુ 10 માઈલ હોય ત્યાર ેર્િાર ેહોય છે. એક ધ્યેય  િંદભા પબિંદુ અન ે

પનયપમતિણે  િંદભા પબિંદુ િર ધ્યાનિૂર્ાક પ્રપતપબિંપબત કરર્ુિં. આર્ુિં પ્રપતપબિંબ વ્યપિની આિંતપરક શપિન ે

પસ્થર કર ેછે અન ેઘટતી  િંર્ેદનશીલતાને અટકાર્ી શકે છે.  

 

િેટાગોલ્  

 

ધ્યેય પ્રાપ્ત કરર્ા માટે મૂલ્યોના અપભગમનો ઉિયોગ કરીને,  મીિસ્થ ધ્યેયો  ફળ િપરણામોમાિં િપરણમે છે. 

જ્યાર ેધ્યેય  મીિસ્થ હોય, ત્યાર ેઘટતી  િંર્ેદનશીલતાને ર્જોતાિં ર્જો લક્ષ્ય દૂરનુિં હોય તો તેના કરતાિં પ્રગપતના 

દરકે િગલાનુિં મૂલ્ય ર્િાર ેહોય છે. દૂરના ધ્યેયને ર્િુ  મીિસ્થ ધ્યેયમાિં િપરર્પતાત કરર્ાની એક રીત િેટાગોલ 

 ેટ કરર્ી છે.  ફળ ધ્યેય પ્રાપપ્તન ેપ્રોત્ ાપહત કરર્ા માટે  બગોલ્   ેટ કરર્ુિં એ એક અ રકારક વ્યૂહરચના 

છે. 27 િેટા ધ્યેયો નક્કી કરર્ાની બુપિ સ્િષ્ટિણે ર્જોઈન ેર્જગૃત થાય છે કે પ્રપિયા લિી માનપ કતામાિં 

િેટાગોલ્  નક્કી કરર્ા અને મળર્ાનુિં િપરિૂણા અને આર્શ્યક છે.. 
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ધ્યેય સતત 
 
 

ધ્યેય પ્રાપપ્તમાિં િઢતાનો દાખલો િણ છે. િઢતાનુિં મહત્ર્ નીચે ર્ણાર્ેલ છે: 
 

ધ્યેય પ્રાપપ્તમાિં તણાર્ ત્યાર ેથાય છે જ્યાર ેવ્યપિની ર્તામાન પસ્થપત અન ેવ્યપિની ઇપચ્છત ધ્યેયની અિંપતમ 

પસ્થપત ર્ચ્ચે પર્ િંગતતા હોય છે. આ પર્ િંગતતાને બિંિ કરર્ા અન ેતેથી તણાર્ને દૂર કરર્ા માટે પ્રેરક બળ, 

િઢતા તરફ દોરી ર્જય છે. કેટલાક ખ્યાલો ગપતના  િંરિણ (ભૌપતકશાસ્ત્રના પ િાિંત) માટે િઢતા  માન છે. 

એકર્ાર ધ્યેય શરૂ થઈ ર્જય િછી, ધ્યેય િૂણા કરર્ાના પ્રયત્નો  તત રહે છે પ ર્ાય કે "મર્જબૂત બાહ્ય ઉતે્તર્જના 

દ્વારા અથર્ા ર્ૈકપલ્િક, ર્િુ બળર્ાન ધ્યેય-પનદેપશત ર્લણની ઉતે્તર્જના દ્વારા." 28 િઢતા એ એર્ી પસ્થપત છે 

જ્યાિં ઊર્જા ભર પ્રેરણા હાર્જર હોય છે. ધ્યેય પ્રાપપ્તમાિં તણાર્. આર્ી ઊર્જા ભર પસ્થપત શક્ય છે જ્યાર ેકોઈ 

વ્યપિ િોતાની ર્તામાન પસ્થપત અન ેવ્યપિની ઈચ્છા ધ્યેય (અિંપતમ પસ્થપત) ર્ચ્ચેની પર્ િંગતતા િર ધ્યાન 

આિીને તણાર્ િેદા કરર્ાને બદલે  હર્જ રીતે લાભદાયી હોય તેર્ી પસ્થરતાની પસ્થપતમાિં િહોિંચર્ા માટે 

ઈરાદાિૂર્ાક ઊર્જા મૂકે છે.. 

 

આ ખ્યાલોનો ઉિયોગ કરીને, Fox and Hoffman (2002) ધ્યેયની િઢતા માટે ચાર 

િિપતઓનો પ્રસ્તાર્ મૂકે છે.: 
 

 a) પ્રોપક્ મલ ક્લોઝર 

b) સ્િષ્ટતા િૂણાતા 

c) ગોલ ર્ેલેન્  

d) આિંતપરક ર  29 

 

પ્રોપક્ મલ ક્લોઝર 

 

પ્રોપક્ મલ ક્લોઝર એર્ુિં દશાાર્ે છે કે ર્જમે ર્જમે ધ્યેયની અિંપતમ પસ્થપત અન ેવ્યપિની ર્તામાન પસ્થપત ર્ચ્ચેનુિં 

અિંતર ઘટતુિં ર્જય છે તેમ તેમ લક્ષ્યની અિંપતમ પસ્થપત  ુિી િહોિંચર્ા માટેનુિં "આકષાક પ્રેરક બળ" ર્િે છે. ધ્યેય 

ર્િુ ઇચ્છનીય બન ેછે અન ેતેની િૂણાતા ર્િુ શક્ય બન ેછે. ર્િુમાિં, ર્જમે ર્જમે ધ્યેય અિંપતમ-પસ્થપતનુિં પનકટર્તી 

અિંતર નજીક આર્ ેછે, તેમ તેમ ધ્યેય અન ેતેની  ાથે  િંકળાયેલા ઉદે્દશ્યોને િૂણા કરર્ા માટેનુિં પ્રેરક બળ િણ 

ર્િે છે. 30 પનિાાપરત ધ્યેય ર્િુ ઇચ્છનીય બન ે છે તેમ, વ્યપિની આિંતપરક પ્રેરણા બળ કોર એનર્જી 

એક્ટીરે્શન દ્વારા ર્િુ પ્રેપરત થાય છે. ર્જરૂરી ર્સ્તુઓ/ઉત્િાદનો/ ેર્ાઓ/ર્ગરે ેખરીદર્ા માટે િણ અમુક 

અિંશે નાણાિંનો ઉિયોગ થાય છે. લક્ષ્ય હાિં લ કરર્ા માટે. પ્રોપક્ મલ ક્લોઝરના  િંદભામાિં નાણાિંનો શ્રેષ્ઠ 

ઉિયોગ પર્ટાપમન એમન ેમનોર્ૈજ્ઞાપનક રીતે ર્િાર ેછે અન ેમુખ્ય ઊર્જાના િુનર્જીર્નને પ્રોત્ ાહન આિે છે. 
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િૂણાતાની સ્િષ્ટતા 

 

િૂણાતાની સ્િષ્ટતા  ૂચરે્ છે કે ર્જમે ર્જમે ધ્યયે િણૂા કરર્ાનાિં િગલાિં સ્િષ્ટ થતા ર્જય છે તેમ તેમ ધ્યેય િૂરો 

કરર્ાની િઢતા ર્િે છે. જ્યાર ેધ્યેય િૂણા કરર્ાનો માગા સ્િષ્ટ હોય છે, ત્યાર ેધ્યેય ર્િુ શક્ય હોર્ાનુિં માનર્ામાિં 

આર્ે છે, અન ેત્યારબાદ, ધ્યેય િૂણા કરર્ાની પ્રેરણા ર્િે છે. 31 જ્યાર ેમનમાિં િૂણાતાની સ્િષ્ટતા ઊભી થાય 

છે ત્યાર ેવ્યપિની બુપિમાિં રહેલી ઊર્જા  પિય થાય છે. ઘણા લોકોના જીર્નમાિં સ્િષ્ટતા દુલાભ હોય છે અન ે

મુખ્ય ઉર્જાનો ર્િરાશ  િંતુપલત પ્રેરણા  ાથે ધ્યેય િૂણા થર્ાની શક્યતામાિં ર્િારો  ાથે ર્િુને ર્િુ 

 બપલપમટેડ થતો ર્જય છે.. 

 

ગોલ ર્ેલેન્  

 

ગોલ ર્ેલેન્  પમકેપનઝમ માટે, ફોક્  અન ેહોફમેન (2002) ર્ેલેન્ નુિં ર્ણાન "ધ્યેયની આકષાકતા અથર્ા 

ઇચ્છનીયતાની માત્રા" તરીકે કર ેછે. ધ્યેયો કે ર્જ ેખૂબ મૂલ્યર્ાન હોર્ાનુિં માનર્ામાિં આર્ે છે, ર્જ ેવ્યપિની 

ર્જરૂપરયાતોને િૂણા કર ેછે તે ઉચ્ચ  િંયોર્જકતા છે. ઉચ્ચ  કારાત્મક  િંયોર્જકતા િરાર્તા લક્ષ્યો  રળતાથી 

બદલી શકાતા નથી, એટલે કે તેઓ  રળતાથી બીર્જ ધ્યેય દ્વારા બદલી શકાતા નથી. કોઈ વ્યપિ કોઈ ધ્યેય 

િૂણા કરર્ા માટે  તત રહે તેર્ી શક્યતા ર્િુ હોય છે ર્જનેે અન્ય ધ્યેય માટે બદલી શકાતી નથી. 32 આકષાણ 

એ પ્રાયોપગક છે કારણ કે વ્યપિગત ઉર્જાનો ઉિયોગ આકષાકતાનો અનુભર્ બનાર્ર્ા માટે થાય છે. ઉચ્ચ 

 કારાત્મક  િંયોર્જકતાની રચના ઉર્જાનુિં સ્થાન ટકાર્ી રાખે છે ર્જ ેલક્ષ્યને િણૂા કરર્ામાિં ર્િુ િઢતા તરફ દોરી 

ર્જય છે. જ્યાર ેમનની આર્ી પસ્થપત હોય છે, ત્યાર ેઅન્ય પર્ચપલત પર્ચારો અથર્ા પર્ચારોન ે રળતાથી 

મનમાિંથી કાઢી નાખર્ામાિં આર્ે છે. 33 

 

આિંતપરક ર  

 

આિંતપરક પહતોની િિપત માટે, ફોક્  અન ેહોફમેન (2002) ભારિૂર્ાક ર્જણારે્ છે કે પ્રાથપમક ધ્યેયની શોિ 

દરપમયાન, વ્યપિ ધ્યેયને અનુ રર્ા  ાથે  િંકળાયેલ પ્રર્ૃપત્તઓ અથર્ા અનુભર્ોમાિં ર  કેળર્ી શકે છે. 

આથી, ર્જો પ્રાથપમક ધ્યેયમાિં ર  ઓછો થઈ ર્જય તો િણ, વ્યપિઓ ધ્યેય િૂણા કરર્ા માટે  તત પ્રેપરત થઈ 

શકે છે ર્જથેી તેઓ  િંકળાયેલ પ્રર્ૃપત્તઓ અને અનુભર્ોમાિં ર્જોડાઈ શકે ર્જ ેહકારાત્મક અ ર કર ેછે. 34 ધ્યેયન ે

લગતી પ્રર્ૃપત્તઓ/અનુભર્ોમાિં ર નો પર્કા  ધ્યેય તરફની  ફરને ર્િારી શકે છે ર્જમે કે કિંટાળાને, 

એકપર્િતા, કિંટાળાર્જનકતા, ર્ગેર ેર્જરે્ા અર્રોિો નોિંિિાત્ર રીતે ઘટે છે.. 
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SWOT વિશે્લષણ, વ્યૂહાત્મક વફટ અને બને્ માવકિં ગ 

 

અત્યાર  ુિી ચચાા કરાયેલા પર્ચારો ઉિરાિંત, વ્યપિ SWOT પર્શ્લેષણ કરી શકે છે ર્જ ેવ્યપિ 

અથર્ા  િંસ્થાને મર્જબૂતાઈ, નબળાઈઓ, તકો અને વ્યર્ ાપયક સ્િિાા અથર્ા પ્રોર્જકે્ટ 

પ્લાપનિંગ  િંબિંપિત િમકીઓ ઓળખર્ામાિં મદદ કરર્ા માટે ર્િરાતી વ્યૂહાત્મક આયોર્જન 

તકનીક છે. 35 SWOT િાર ેછે કે શપિ અને નબળાઈઓ ર્ારિંર્ાર આિંતપરક હોય છે જ્યાર ે

તકો અને િમકીઓ ર્િુ  ામાન્ય રીતે બાહ્ય હોય છે. 35 SWOT એ ટેકપનકના ચાર 

િપરમાણોનુિં ટૂિં કુિં  નામ છે: 

 

 1) શપિઓ: વ્યર્ ાય અથર્ા પ્રોર્જકે્ટની લાિપણકતાઓ ર્જ ેતેન ેઅન્ય લોકો િર ફાયદો આિે છે. 

2) નબળાઈઓ: લિણો કે ર્જ ેવ્યર્ ાય અથર્ા પ્રોર્જકે્ટને અન્યની તુલનામાિં ગેરલાભમાિં મૂકે છે. 

3) તકો: િયાાર્રણમાિં એર્ા તત્ર્ો કે ર્જનેો વ્યર્ ાય અથર્ા પ્રોર્જકે્ટ તેના ફાયદા માટે ઉિયોગ કરી 

શકે છે. 

4) િમકીઓ: ર્ાતાર્રણમાિં એર્ા તત્ર્ો ર્જ ેવ્યર્ ાય અથર્ા પ્રોર્જકે્ટ માટે મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે 

છે. 

 

વ્યપિ અથર્ા  િંસ્થાનુિં આિંતપરક ર્ાતાર્રણ બાહ્ય ર્ાતાર્રણ  ાથે મેળ ખાય છે ત ે પડગ્રી વ્યૂહાત્મક 

યોગ્યતાના ખ્યાલ દ્વારા વ્યિ કરર્ામાિં આર્ ેછે. SWOTs ની ઓળખ મહત્ર્િૂણા છે કારણ કે તેઓ ઉદે્દશ્ય 

હાિં લ કરર્ા માટેના આયોર્જનમાિં િછીના િગલાિંની ર્જણ કરી શકે છે. પ્રથમ, પનણાય લેનારાઓએ પર્ચારર્ુિં 

ર્જોઈએ કે SWOT ને ર્જોતાિં ઉદે્દશ્ય પ્રાપ્ય છે કે કેમ. ર્જો ઉદે્દશ્ય પ્રાપ્ય ન હોય, તો તેઓએ એક અલગ ઉદે્દશ 

િ િંદ કરર્ો ર્જોઈએ અન ેપ્રપિયાને િુનરાર્પતાત કરર્ી ર્જોઈએ. 36   

 

SWOT િૃ્ થકરણના  િંબિંિમાિં, વ્યૂહાત્મક યોગ્યતાનો પર્ચાર ધ્યેય પ પિ અન ેવ્યપિગત 

ઉર્જા અને નાણાિંના શે્રષ્ઠ ઉિયોગ  ાથ ેઘણો  િંબિંપિત છે..   

 

સ્ટરે ટેપર્જક પફટ એ પડગ્રીન ેવ્યિ કર ેછે કે ર્જમેાિં કોઈ વ્યપિ અથર્ા  િંસ્થા તેના  િં ાિનો અન ેિમતાઓને 

બાહ્ય ર્ાતાર્રણમાિં રહેલી તકો  ાથે મેચ કરી રહી છે. મેપચિંગ વ્યૂહરચના દ્વારા થાય છે અન ેતેથી ત ેમહત્ર્િણૂા 

છે કે કિંિની િા  ેવ્યૂહરચના ચલાર્ર્ા અને તેને  મથાન આિર્ા માટે ર્ાસ્તપર્ક  િં ાિનો અન ેિમતાઓ 

હોય. કિંિનીની ર્તામાન વ્યૂહાત્મક િપરપસ્થપત તેમર્જ M&A અન ે િંસ્થાકીય પર્ભાગોના પર્પનમય ર્જરે્ી તકોનુિં 

મૂલ્યાિંકન કરર્ા માટે વ્યૂહાત્મક પફટનો  પિયિણે ઉિયોગ કરી શકાય છે. વ્યૂહાત્મક યોગ્યતા એ િેઢીના 

 િં ાિન-આિાપરત દૃપષ્ટકોણ  ાથે  િંબિંપિત છે ર્જ ે ૂચરે્ છે કે નફાકારકતાની ચાર્ી માત્ર પસ્થપત અને 

ઉદ્યોગની િ િંદગી દ્વારા ર્જ નહીિં િરિંતુ આિંતપરક ફોક  દ્વારા છે ર્જ ેકિંિનીના  િં ાિનો અને િમતાઓના 
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િોટાફોપલયોની અનન્ય લાિપણકતાઓનો ઉિયોગ કરર્ાનો પ્રયા  કર ે છે.  િં ાિનો અન ેિમતાઓના 

અનોખા  િંયોર્જનન ેઅિંતે સ્િિાાત્મક લાભ તરીકે પર્ક ાર્ી શકાય છે ર્જનેાથી કિંિની નફો મેળર્ી શકે છે. ર્જો 

કે,  િં ાિનો અન ેિમતાઓ ર્ચ્ચે તફાર્ત કરર્ો મહત્ર્િૂણા છે. કિંિનીની માપલકીના ઉત્િાદન માટેના 

ઇનિુટ્   ાથે  િંબિંપિત  િં ાિનો, જ્યાર ેિમતાઓ કિંિની િા  ેરહેલી શીખર્ાની  િંચયનુિં ર્ણાન કર ેછે.37  

 

બેન્ચમાપકિંગ ધ્યેય પ પિ તરફ િૂરતી પ્રગપત કરર્ા માટે િણ ખબૂ   ુિંગત છે. રોબટા  કેમ્િ38 

એ બેન્ચમાપકિંગ માટે 12-તબક્કાનો અપભગમ પર્ક ાવ્યો. 
 

12-તબક્કાની િિપતનો  માર્ેશ થાય છે: 

 

 1) પર્ષય િ િંદ કરો 

2) પ્રપિયા વ્યાખ્યાપયત કરો 

3)  િંભપર્ત ભાગીદારોને ઓળખો 

4) માપહતી સ્ત્રોતો ઓળખો 

5) ડેટા એકપત્રત કરો અને બિા ભાગીદારોને િ િંદ કરો 

6) અિંતર નક્કી કરો 

7) પ્રપિયા તફાર્તો સ્થાપિત કરો 

8) લક્ષ્ય ભાપર્ કામગીરી 

9) ર્ાતચીત કરો 

10) ધ્યેય  માયોપર્જત કરો 

11) અમલ 

12)  મીિા કરો અને ફરીથી માિાિંપકત કરો 

 

બેન્ચમાકા  બનાર્ર્ા માટે બૌપિક ઊર્જાનો ઉિયોગ કરર્ામાિં આરે્ છે. માિદિં ડોને અનુ રર્ા 

માટે િીરર્જ, ધ્યાન કેપન્િત કૌશલ્ય, પ્રગપતશીલ માગા િર મન રાખર્ા, મુશ્કેલીઓને  મતા 

 ાથ ે િંભાળર્ાની અન ેપ્રપિયા-લિી માનપ કતાના ગૌરર્ને ઓળખર્ાની ર્જરૂર છે (રુ્જઓ 

પ્રકરણ 7). 
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શબ્દ પ્રપતપબિંબ 
 

લેખક નીચે આિેલા દરકે શબ્દને ર્ાિંચીને અને ધ્યેયોના  િંદભામાિં અથા િર  િંપિપ્તમાિં પચિંતન 

કરીને અત્યાર  ુિી રરૂ્જ કરલેા પર્ચારો િર પ્રપતપબિંપબત કરર્ા ર્ાચકોને ભલામણ કર ે છે. 

નીચનેી ગ્રીડ ધ્યેય  ેપટિંગ અને ધ્યેય પ પિ  િંબિંપિત મુખ્ય ખ્યાલો દશાારે્ છે: 
 
 

ગોલ સેવટિંગ/પ્લાવનિંગ સમયમયાાદા હેત/ુએઆઈએમ 

અપેવક્ષત પવરણામ આિંતવરક મૂલ્ય બાહ્ય મૂલ્ય 

ધ્યેય વનદેવશત ધ્યાન પ્રયત્નો િઢતા 

સ્માટા  સ્િ અસરકારકતા માઇન્ડસેટ 

મહત્િ મુશ્કેલીનુિં સ્તર વિવશષ્ટતા 

ટેમ્પોરલ રને્ર્જ પ્રોવક્સસમલ ગોલ દૂરના લક્ષ્યો 

ધ્યેય ર્જવટલતા ધ્યેય પ્રાવપ્ત વિષયક સુખાકારી 

સમય વ્યિસ્થાપન શક્તા તપાસો માઇલસ્ટોન્સને સમાયોવર્જત કરી 

રહ્યાિં છે 

ગોલ વડસ્પ્લેસમેન્ટ વ્યૂહાત્મક આયોર્જન SWOT ANALYSIS SWOT 

વિશ્લેષણ 

 

 

તકની ઓળખ સુષુપ્ત શવિને ર્જગતૃ કર ેછે 

 

 વ્યપિના જીર્નના 12 િપરમાણ (આકૃપત 1)માિંથી કોઈિણમાિં પ્રગપત કરર્ા માટે તકની 

ઓળખ ર્જરૂરી છે. નર્ી અને અર્જણી તકોની ઓળખ ત્યાર ેથાય છે જ્યાર ેભૂતકાળનુિં જ્ઞાન, 

ભૂતકાળના અનભુર્ો અને ર્તામાન પ્રપતપબિંબ વ્યપિની બુપિને શક્યતાઓને ઓળખર્ા દે 

છે. આ ઓળખ પ્રપિયા ઈચ્છા અને મનની અિંદર રહેલી શપિઓનો ઉિયોગ કર ે છે, ર્જ ે

પિયામાિં ઊર્જાનો શે્રષ્ઠ ઉિયોગ તરફ દોરી ર્જય છે (આકૃપત 1).  

 

     નર્ા વ્યર્ ાયો માટે શે્રષ્ઠ તકોની ઓળખ અને િ િંદગી એ ઉદ્યોગ ાહપ કતા 

અને/અથર્ા રોર્જગારમાિં  ફળતા  ુિી િહોિંચર્ાનો પ્રયા  કરતી કોઈિણ વ્યપિની  ૌથી 

મહત્ર્િૂણા િમતાઓમાિંની એક છે. પનપષ્િય શપિન ે ર્જગતૃ કરર્ા માટે ખલુ્લા અન ે

માપહતગાર મન  ાથ ે તકની ઓળખની ર્જરૂર છે. નીચેના મુદ્દાઓ તકની ઓળખના 

િા ાઓ છે ર્જ ેવ્યપિની આિંતપરક શપિને શે્રષ્ઠ  િંભપર્ત પદશામાિં રાખર્ાની શપિ િરાર્ ે

છે: 
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1) તકો શોિર્ા માટે વ્યપિગત ઉર્જા ર્જરૂરી છે. 

2) તકોનો  ર્જાનાત્મક પર્કા  શક્ય છે. 

3) તકોની ઓળખ માટે ર્જગૃત થર્ા માટે "ઈચ્છા અિંદરની ઉર્જા" ર્જરૂરી છે. 

4) ઉિભોિાને ધ્યાનમાિં રાખીને ઉદ્યોગ ાહપ કો વ્યર્ ાયની તકો ઓળખર્ાની પ્રપિયા શરૂ કરી 

શકે છે. ગ્રાહકોને મૂલ્યનુિં  ર્જાન અને મુપિ એર્ી માનપ કતા બનાર્ે છે જ્યાિં તકો બનાર્ર્ામાિં આર્ે 

છે અન ેમાત્ર મળતી નથી. 

5) પર્ર્ેકિૂણા તિા  અન ેબર્જરની ર્જરૂપરયાતો પ્રત્યે ર્િેલી  િંર્ેદનશીલતા ઉતાર્ળમાિં પનણાયો 

લીિા પર્ના, ર્જરૂરીયાત મુર્જબ  પિય રહેર્ાની મિંરૂ્જરી આિે છે. 

6)  િં ાિનોના  ર્ોત્તમ પર્તરણને ઓળખીને તકનો પર્કા  શક્ય બની શકે છે. 

7) "તકની ઓળખ" અને "તક પર્કા " ર્ચ્ચે નોિંિિાત્ર તફાર્ત છે અન ેઆ તફાર્ત િર પ્રપતપબિંબ 

પર્કા  માટે ર્િુ માગો પ્રદાન કરી શકે છે. 

8)  ફળ  ાહ ોનુિં પનમાાણ  ફળ  િંભાર્ના પર્કા  પ્રપિયાન ેઅનુ ર ેછે. આમાિં તકની ઓળખ, 

તેનુિં મૂલ્યાિંકન અને પર્સ્તરણનો  મારે્શ થાય છે. પર્કા  પ્રપિયા િુનરાર્પતાત અન ેિુનરાર્પતાત છે. 

મૂલ્યાિંકન હાથ િરર્ાથી પર્કા ના પર્પર્િ તબક્કામાિં ર્િુ સ્િષ્ટતાને પ્રોત્ ાહન મળે છે અને 

પ્રપતપબિંબીત બૌપિક િમતાઓનો ઉિયોગ 

9) એક ઉદ્યોગ ાહપ ક પર્કા ના પર્પર્િ તબક્કામાિં ઘણી ર્ખત મૂલ્યાિંકન કર ેતેર્ી શક્યતા છે; 

મૂલ્યાિંકન ર્િારાની તકોની માન્યતા અથર્ા પ્રારિંપભક િપષ્ટમાિં ગોઠર્ણો તરફ દોરી શકે છે 
 

કૃિા કરીને િપરપશષ્ટમાિં આકૃપત 26 રુ્જઓ: 

તકની ઓળખ અને પર્કા ની મખુ્ય પ્રપિયાને પ્રભાપર્ત કરતા મુખ્ય િપરબળો 

 

પનઃશિંકિણ,ે જીર્નમાિં પ્રગપત કરર્ાનો પ્રયા  કરતી ર્ખતે આિંતપરક અને બાહ્ય અર્રોિો 

હાર્જર હોય છે. જ્યાર ેઆિણે "અર્રોિ" શબ્દના અથાને ધ્યાનમાિં લઈએ છીએ, ત્યાર ેત ે

પ્રપતકૂળતા અથર્ા મુશ્કેલી હોર્ા છતાિં પ્રર્તામાન, પર્પર્િ  મસ્યાઓનો  ફળતાિૂર્ાક ઉકેલ 

લાર્ર્ા, પર્રોિી પર્ચાર અથર્ા લાગણીને આિંતપરક રીતે હરાર્ર્ા અને પસ્થરતાનુિં કારણ 

બનેલી ર્સ્તુને દૂર કરર્ા અને તેને અલગ રીતે  મર્જર્ાનો  િંદભા આિે છે. તેથી, જ્યાર ેકોઈ 

વ્યપિના જીર્નમાિં િડકારોનો  ામનો કરર્ો િડે છે, ત્યાર ેઘણી હકારાત્મક માનપ કતાઓ 

અર્રોિોને ઓળખર્ામાિં અને તનેે દૂર કરર્ામાિં મદદ કર ે છે. અર્રોિો એ વ્યપિના 

ઊર્જા ભર પ્રર્ાહને ઓળખર્ાની અને િોતાને ર્િુ ઉન્નત કરર્ાની તક છે કારણ કે અર્રોિ 

એ ર્િુ આિંતપરક અન ેબાહ્ય પર્કા  માટેની તક છે. કોઈિણ અર્રોિ અથર્ા િડકારનો  ીિો 
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 ામનો કરર્ાનો અથા એ છે કે તેના િર માથુિં ટેકર્ીને તનેો  ામનો કરર્ો એટલે ફપરયાદની 

પસ્થપતમાિં અટર્ાઈ ન ર્જર્ુિં અને અર્રોિ  ાથ ેઅટર્ાઈ ન ર્જર્ુિં, િરિંતુ તેને એર્ી ર્સ્તુ તરીકે 

ઓળખર્ુિં ર્જ ે વ્યપિને બૌપિક શપિને  પિય કરર્ા અને  ર્જાનાત્મક શોિર્ા માટે 

ઉત્ ાહિૂર્ાક િડકાર આિે છે. અર્રોિમાિંથી િ ાર થર્ાની રીતો. આ પ્રકારની  ર્જાનાત્મક 

 ર્જાનાત્મકતા માટે લાગણી અને પર્ચારની  કારાત્મક પસ્થપતની ર્જરૂર છે જ્યાર ેઅર્રોિ 

હરુ્જ િણ હાર્જર છે.  કારાત્મક લાગણી અને પર્ચારની પસ્થપતમાિં ર્જર્ા માટે ઉર્જા ર્જરૂરી છે, 

ખા  કરીને મુખ્ય ઉર્જા હાર્જર હોઈ શકે તરે્ા અર્રોિો છતાિં અકબિંિ રહેર્ા માટે. આથી 

ર્ાસ્તપર્કતાના િા ાઓ કે ર્જનેા દ્વારા વ્યપિ અર્રોિને ર્ાસ્તપર્કતા તરીકે રુ્જએ છે ત ેર્જોર્ા 

માટે ત ેશક્યતાઓના િેત્રમાિં પર્પર્િ શક્યતાઓને ર્ાસ્તપર્કતાથી ર્જોર્ાનુિં છે અને માત્ર 

કેટલીક કાલ્િપનક રીતે નહીિં િરિંત ુર્સ્તુઓને ર્જમે છે તેમ  મર્જર્ુિં ત ેિણ છે. બપુિની ઉર્જા ર્જ ે

મનની અિંદર  ૌથી ર્િુ  કારાત્મક અને  ર્જાનાત્મક રીતે અપસ્તત્ર્ િરાર્ ેછે જ્યાિં વ્યપિ 

મનને અત્યિંત ખુલ્લુિં રાખી શકે છે જ્યાિં અર્રોિો અથર્ા િડકારો હાર્જર હોય ત્યાર ેઊર્જા 

ખુલતી રહે છે. આિંતપરક શપિને નુક ાન િહોિંચાડ્યા પર્ના તનેા યોગ્ય માળખામાિં સ્િિાાને 

તેના યોગ્ય રીત ે  મર્જર્ાનો પ્રયા  કરર્ો એ છે કે સ્િિાાના બળનો ઉિયોગ કોઈના 

અિોગપતને બદલે તનેા ફાયદા માટે કરર્ો. હરીફાઈ એ ઉિભોિાઓને બહેતર પ્રકારનુિં 

ઉત્િાદન બહેતર ગુણર્ત્તાયિુ  ેર્ાનુિં ઉત્િાદન કરર્ાની અથર્ા પ્રદાન કરર્ાની તક છે 

અથર્ા ર્જો કોઈ કમાચારી હોય તો ત ે િંસ્થાને બહેતર પ્રકારનો કાયા અનુભર્ અથર્ા  ેર્ા 

પ્રદાન કરર્ાની તક છે ર્જ ેઅન્યને િાછળ િાડે છે. આ પ્રકારની સ્િિાાત્મક માનપ કતા 

ર્ાસ્તર્માિં વ્યપિના આિંતપરક પર્કા  અને વ્યપિના આિંતપરક પર્કા ના મપહમાનો 

ઉિયોગ કર ેછે અને ત ેબાહ્ય રીતે ધ્યાન કેપન્િત કરર્ાને બદલે આિંતપરક રીતે ધ્યાન કેપન્િત કર ે

છે ર્જ ેઅિંદરથી ર્જોર્ાનુિં અટકાર્ે છે. આિંતપરક પર્કા  િર ધ્યાન આપ્યા પર્ના બાહ્ય રીતે કેપન્િત 

માનપ કતા ઊર્જા ભર નુક ાન િહોિંચાડશે અથર્ા ત ે વ્યપિની ઊર્જા પ્રણાલીમાિં 

અ િંતુલનનુિં કારણ બનશે. ભાર્નાત્મક િા ાઓની ઓળખ કે ર્જ ેહાર્જર હોય છે અથર્ા 

લાગણીના પ્રર્ાહ કે ર્જ ેઅર્રોિો હોય ત્યાર ેહાર્જર હોય છે ત ેલાગણીઓ ર્જ ેઊર્જા ર્ાિર ેછે 

તેનુિં ધ્યાન રાખર્ાનુિં  ચૂક છે. લાગણીઓ અ ાિારણ ઉર્જાનો ઉિયોગ કર ેછે અન ેએકર્ાર 

તેઓ આ ઉર્જાનો રચનાત્મક અથર્ા પર્નાશક ઉિયોગ કર ેછે, િછી વ્યપિ કાિં તો પ્રગપત કર ે

છે અથર્ા િાછળ ર્જય છે અથર્ા પસ્થર રહે છે. ઉર્જા અને લાગણીઓના  કારાત્મક પ્રર્ાહન ે

ઓળખર્ુિં અથર્ા  કારાત્મક લાગણીઓમાિં ઊર્જાને ઇરાદાિૂર્ાક, ધ્યાનિૂર્ાક, િયાાપ્ત રીત ે
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અને  ર્જાનાત્મક રીતે મૂકર્ી એ વ્યપિગત શે્રષ્ઠતા અને વ્યપિગત પનિુણતાનુિં  ૂચક છે. 

અર્રોિોને તબક્કાર્ાર તોડર્ા માટે ખૂબ ર્જ વ્યર્પસ્થત અપભગમ અિનાર્ર્ા માટે 

પર્ક ાર્ર્ામાિં આર્ી રહેલા આ આિંતપરક ગુણો ઉિરાિંત, તેના પર્પર્િ ઘટકોને ઓળખર્ાથી 

ત ેતમામ કાયો કેર્ી રીતે કાયા કર ેછે તેની  ચેત અન ેસ્િષ્ટ  મર્જણને પ્રોત્ ાહન આિે છે. 

માઇન્ડફુલને  પ્રપશિણમાિં ર્િરાયેલ ટૂિં કુિં  નામ "STOP" છે: 

 

એ  = બિંિ 

ટી = એક િગલુિં િાછળ લો 

ઓ = અર્લોકન કરો 

િી = ધ્યાનિૂર્ાક આગળ ર્િો 

 

     When an obstacle is present in front of oneself, one must stop what one is 

doing and not act right away. The stopping of one’s activity allows for one to 

understand the big picture completely and carefully and then from that stage 

from that state to take a step back and trace back the series of events that may 

have led to an obstacle or however the obstacle may have come. From taking 

a step back the clear observation of the nature of the obstacle itself as well as 

where one is in one's life in one's progression as well as other corollary factors 

or connected factors to see them all together in the context of the goal that is 

trying to be the context of the goal one is trying to reach as well as in relation 

to the specific obstacle present, one is then able to stay in the state of clear 

observation. A state of clear observation eventually will lead to proceeding 

mindfully proceeding very carefully proceeding very much cautiously 

without creating further obstacles or further difficulty in trying to achieve a 

particular goal.  

 

  



 

86 
 

કમ્ફટા  ઝોનને ઓળખિુિં અને ખીલિુિં 

 

     વ્યપિએ િોતાના કમ્ફટા  ઝોનને ઓળખર્ાની અને તેની િોતાની મયાાદાઓન ે

સ્ર્ીકારર્ાની ર્જરૂર છે. આ ઝોન ત ેછે જ્યાિં વ્યપિ આરામદાયક, હળર્ાશ અનુભર્ ેછે અન ે

ચોક્ક  કાયો  ારી રીતે કરર્ા  િમ છે. કમ્ફટા  ઝોનમાિં હોર્ા છતાિં શારીપરક/માનપ ક 

આરામ અને  રળતા હોર્ા છતાિં, તેમાિંથી બહાર નીકળર્ા માટે િોતાને  તત િડકાર 

આિર્ો ર્જરૂરી છે. કમ્ફટા  ઝોનમાિંથી બહાર નીકળર્ા માટે ઊર્જાની ર્જરૂર િડે છે, ખા  કરીને 

આપથાક રીતે પ્રગપત કરર્ા માટે. પર્પર્િ કમ્ફટા  ઝોનમાિંથી બહાર ર્જર્ા માટે િોતાને િડકાયાા 

પર્ના  ર્જાનાત્મકતા અને ખુશી નોિંિિાત્ર રીતે પસ્થર થઈ શકે છે, ખા  કરીને નાણાકીય 

પર્કા ને લગતા. ઘણા લોકો કોઈ ચોક્ક  કામમાિં  િંતષુ્ટ હોય છે, નાણાકીય/ભાર્નાત્મક 

પસ્થરતા  ુિી િહોિંચે છે, અને અટર્ાઈ ગયેલા અનુભર્ ે છે. િપરિણૂાતા,  િંર્િાન અને ર્િુ 

પ્રગપત પ્રદાન કરતા આ િોરણો પર્ના આિંિળાિણ ેપદનચયાાઓનુિં િાલન કરરુ્િં એ િોરણ બની 

ર્જય છે. ર્જો  તત પ્રગપત માટે દરરોર્જ  ાર્ચતેીભયુિં િગલાિં લેર્ામાિં આર્ ેતો કમ્ફટા  ઝોનમાિંથી 

બહાર નીકળર્ુિં પચિંતા અને ગભરાટ પર્ના થઈ શકે છે. નર્ી તકો અને અનુભર્ો માટે િોતાન ે

ખોલર્ા માટે િહેલા આ તકોને ઓળખર્ાની ર્જરૂર છે અને િછીથી, તેમને અનુ રર્ા માટે 

 ીિા અને  પિય િગલાિં લેર્ા ર્જોઈએ. પનષ્ફળતાનો ડર,  ફળતાનો ડર, નર્ા અનુભર્ોનો 

ડર અને અન્ય લોકોની િારણાઓનો ડર ર્જરે્ા પર્પર્િ ડરને કારણે ઘણા લોકો કમ્ફટા  ઝોનમાિં 

અટર્ાયેલા રહે છે. નર્ા િડકારોનો  ામનો કરર્ો એ વ્યપિગત ઉર્જા ર્િારર્ાનો મુખ્ય 

માિદિં ડ છે, ર્જ ે િંભર્તઃ વ્યપિના જીર્નમાિં આર્તા નાણાિંની માત્રામાિં ર્િારો તરફ દોરી ર્જય 

છે. િૈ ા નર્ા અનભુર્ો માટે તકો પ્રદાન કર ેછે ર્જ ેવ્યપિના જીર્નને  મૃિ બનાર્ી શકે છે 

જ્યાિં  મય ર્જતાિં પર્ટાપમન Mની અ ર ર્િે છે. વ્યપિના જીર્નના તમામ િતે્રોમાિં ર્િુ ર્ૃપિ 

માટે િગલાિં લેર્ા માટે નકારાત્મક સ્ર્-ર્ાતાાન ેઓળખર્ુિં અને દૂર કરરુ્િં િણ આર્શ્યક છે. 

વ્યપિનો કમ્ફટા  ઝોન િોતે ર્જ વ્યપિની  િંિણૂા િમતા  ુિી િહોિંચર્ામાિં એક મોટો અર્રોિ 

છે.    

 

     વ્યપિએ િોતાના કમ્ફટા  ઝોનને ઓળખર્ાની અને તેમની મયાાદાઓને  ાચી રીત ે

સ્ર્ીકારર્ાની ર્જરૂર છે. આ ઝોનમાિં, વ્યપિ આરામદાયક, હળર્ાશ અનુભર્ ેછે અને ચોક્ક  

કાયો  ારી રીત ેકરર્ા  િમ હોય છે. કમ્ફટા  ઝોનમાિં હોર્ા છતાિં શારીપરક/માનપ ક આરામ 
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અને  રળતાની હાર્જરી હોર્ા છતાિં, તેમાિંથી બહાર નીકળર્ા માટે િોતાને  તત િડકાર 

આિર્ો ર્જરૂરી છે. કોઈના કમ્ફટા  ઝોનને સ્ટર ેચ કરર્ા માટે ઊર્જાની ર્જરૂર િડે છે, ખા  કરીન ે

આપથાક રીતે પ્રગપત કરર્ા માટે.  ર્જાનાત્મકતા અને ખુશીઓ િોતાને પર્પર્િ કમ્ફટા  

ઝોનમાિંથી બહાર ર્જર્ા માટે િડકાયાા પર્ના નોિંિિાત્ર રીતે પસ્થર થઈ શકે છે, ખા  કરીને 

નાણાકીય પર્કા   િંબિંપિત.   

 

     એ હકીકતને ધ્યાનમાિં રાખીને કે કોઈના કમ્ફટા  ઝોનમાિંથી બહાર નીકળર્ુિં ઘણા લોકો માટે 

મુશ્કેલ હોય છે, આિણા બિા માટે પ્રશ્ન એ છે કે કમ્ફટા  ઝોનમાિંથી બહાર નીકળર્ાની શક્યતા 

પર્શે. બ્લો પમિંગનો ખ્યાલ વ્યપિના જીર્નમાિં તાણ પર્ના અને  રળતા  ાથ ેનર્ા અન ે

આગળના પર્કા ને ખોલર્ાનો  િંદભા આિે છે. આ પ્રકારનો પર્કા  ર્િુ એક ચળર્ળ બનાર્ ે

છે જ્યાિં અમુક સ્તરની મુશ્કેલી અનભુર્ાય છે, તેમ છતાિં ત ેતાણ પર્ના,  રળતા  ાથ ેથાય છે, 

અને વ્યપિગત ઊર્જાનો ઉિયોગ કરર્ાનો  ાર છે. કોર એનર્જી િોતાને નર્જીર્ન અન ે

િુનર્જીપર્ત કરર્ાનુિં ચાલુ રાખે છે કારણ કે ત ેર્િુ પ્રગપત માટે કમ્ફટા  ઝોનમાિંથી બહાર 

નીકળીને નર્ા ઝોનમાિં પ્રર્ેશ કર ેછે. 

   

     બ્લો પમિંગ એ કાબાપનક રીતો (એટલ ે કે, વ્યર્પસ્થત, પર્ચારશીલ, કુદરતી અન ે

કાળજીિૂર્ાક આયોપર્જત રીતો) નો ઉિયોગ કરીને આગળ પ્રગપત કરર્ાનો ઉલ્લેખ કર ેછે ર્જ ે

કૃપત્રમ રીતે કરર્ામાિં આરે્ છે અથર્ા કિંઈક કે ર્જ ેમોટા પ્રમાણમાિં પબનર્જરૂરી તાણ  ાથે 

કરર્ામાિં આરે્ છે. શોટાકટ્  લઈને કરર્ામાિં આર્તી પિયાઓ આખર ે નુક ાન કર ે છે. 

મયાાપદત િતે્રોમાિંથી બહાર નીકળર્ુિં એ ફૂલ  ાથે તુલનાત્મક છે જ્યાિં ફૂલની પર્પર્િ  ુગિંિ એક 

ર્જગ્યાએથી બીજી ર્જગ્યાએ ર્જય છે અથર્ા જ્યાર ેતમારી અિંદર  ારી લાગણીઓ ખુલે છે. 

તેર્ી ર્જ રીતે, કમ્ફટા  ઝોનમાિંથી બહાર નીકળર્ુિં એ એક કુદરતી અને  ુિંદર આગળ ર્િર્ાની 

પહલચાલ છે, તેમ છતાિં કેટલાક કુદરતી િડકારો હશ.ે નોિંિ કરો કે કમ્ફટા  ઝોન એ એર્ી ર્જગ્યા 

છે જ્યાિં વ્યપિ આરામદાયક હોય છે, તે એર્ી ર્જગ્યા છે જ્યાિં વ્યપિએ પ્રર્પૃત્ત કરર્ા માટે 

પ્રયત્ન કરર્ાની ર્જરૂર નથી. કમ્ફટા  ઝોનમાિં રહેર્ાનુિં લગભગ એક સ્ર્ચાપલત િા ુિં છે. આ 

સ્ર્યિં િંચાપલત ઝોનમાિં મન અને શરીર આરામ કર ેછે, જ્યાિં શારીપરક અને માનપ ક રીત ે

બનતી પમકેપનઝમ્  આગળ ર્િર્ા માટે િડકાયાા પર્ના કાયા કર ેછે. િોતાની ર્જતને આગળ 

ર્િર્ા માટે િડકાર આિર્ો અને મુખ્ય ઉર્જાને િ િંદ કરલેી પદશામાિં ર્હન કરરુ્િં ર્જરૂરી છે. 
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ચોક્ક  િગલાઓ  ાથે ઊર્જાનુિં આ પ્રકારનુિં ચેનપલિંગ એ એક મોટી પ પિ છે ર્જ ેચોક્ક  હદ 

 ુિી તમામ 12 િપરમાણો (આકૃપત 1 રુ્જઓ) િર અ ર કર ેછે. જ્યાર ેકમ્ફટા  ઝોનમાિંથી બહાર 

ર્જર્ા માટે િગલાિં લેર્ામાિં આરે્ છે ત્યાર ેકોર એનર્જી કુદરતી રીતે શુિ અને ર્િુ ઉન્નત બન ે

છે. ર્જમે ર્જમે કોઈ કમ્ફટા  ઝોનમાિંથી િ ાર થાય છે, તેમ તેમ વ્યપિ િોતાની ઉર્જાને નબળી 

િડર્ાને બદલે તાજી અને જીર્િંત રહેર્ા દે છે. જ્યાર ેકોઈ આરામ િેત્રમાિં પસ્થર હોય અને 

ઊર્જાનો ગપતશીલ પ્રર્ાહ અટકી ર્જય ત્યાર ેમખુ્ય ઊર્જાનુિં નુક ાન થાય છે. ર્જમે ર્હેતી નદી 

ગપતશીલ રીતે બદલાય છે અને આગળ ર્િી રહી છે, તેમ મૂળ ઉર્જાનો ગપતશીલ પ્રર્ાહ 

પર્પર્િ કમ્ફટા  ઝોનમાિંથી િ ાર થર્ા માટે અને જીર્નના ઘણા િા ાઓમાિં ર્િુ અનુભર્ 

પ્રદાન કરર્ા માટે એક મહાન બળ િરાર્ ેછે. માન્યતા  ાથ,ે પ્રખ્યાત ગ્રીક પફલ ફૂ તરીકે, 

હેરાપક્લટ ે ર્જણાવ્યુિં હતુિં કે કોઈ એક ર્જ નદીમાિં બે ર્ાર િગ મૂકી શકતો નથી, ગપતશીલ 

ઊર્જાની "ર્હેતી નદી" એક ર્જગ્યાએથી બીજી ર્જગ્યાએ લઈ ર્જશ,ે વ્યપિના જીર્નને ર્િુન ે

ર્િુ આગળ ર્િારશ.ે અને ર્િુ પર્કા /પ પિઓ. કમ્ફટા  ઝોન એ એર્ી ર્જગ્યા છે જ્યાિં મન 

અને શરીર ચોક્ક  ઊર્જા ભર પસ્થપતમાિં હોય છે જ્યાિં પનપિિંતતા હોય છે અને આ ઉર્જા ઘટી 

રહી હોર્ાને કારણે આખર ે િંગ્રપહત ઊર્જાને પર્ખેરી નાખે છે. આ ઘટતી પ્રપિયા એટલા માટે 

થાય છે કારણ કે કમ્ફટા  ઝોનમાિં ઊર્જાનુિં કોઈ નર્ુિં િુનર્જાન્મ થતુિં નથી. છેર્ટે, શરીરને ત ેઝોનમાિં 

કોઈ નર્ી ઊર્જાની ર્જરૂર નથી. કમ્ફટા  ઝોનમાિં એર્ુિં કિંઈ નર્ુિં નથી કારણ કે વ્યપિ  િંતપૃ્ત 

 િંતુપષ્ટની પસ્થપતમાિં હોય છે. કમ્ફટા  ઝોનમાિં રહેર્ાથી આખર ેિુનર્જાન્મના અભાર્ અને  તત 

પસ્થરતાને લીિ ેઊર્જા પર્ખરાઈ અને િીણ થર્ા લાગે છે. કમ્ફટા  ઝોનમાિંથી આગળ ર્િર્ાના 

પ્રયા ો શરીર અને મનને  િંભર્તઃ આિંચકાર્ાળી ર્ાસ્તપર્કતામાિં મકેૂ છે ર્જ ેકોઈ વ્યપિ ર્જ ે

લક્ષ્યો હાિં લ કરર્ાનો પ્રયા  કરી રહ્યો છે તેના આિાર.ે વ્યપિ ઉર્જાનુિં તીવ્ર સ્તર ઉત્િન્ન અન ે

 પિય િણ કરી શકે છે, ખા  કરીને આત્યિંપતક િપરપસ્થપતઓમાિં જ્યાિં વ્યપિનુિં અપસ્તત્ર્ 

ર્જોખમમાિં હોય. (આ લખેકે માઉન્ટ એર્રસે્ટ િર ચડતી ર્ખતે તીવ્ર ઉર્જાનો અનુભર્ કયો છે 

અને  પિય તીવ્ર ઉર્જાની પ્રાયોપગક  મર્જણ િરાર્ ેછે.) અલબત્ત, દરકે વ્યપિની પ્રગપતમાિં 

 ામાન્ય રીતે અત્યિંત મુશ્કેલ લક્ષ્યો હોતા નથી, તેમ છતાિં તેમાિં મહાન ઊિં ચાઈ હાિં લ કરર્ાની 

પ્રબળ  િંભાર્ના હોય છે. જીર્ન જ્યાર ેકોર એનર્જી નોિંિિાત્ર રીતે  પિય થાય છે કારણ કે ત ે

આરામ ઝોનમાિંથી િ ાર થાય છે. લેખકના જીર્નમાિં, એર્ી ઘણી ર્ખત આર્ી છે જ્યાર ેતેણે 

ર્જણીર્જોઈને િોતાની ર્જતને આત્યિંપતક િપરપસ્થપતઓમાિં મૂક્યો છે જ્યાિં વ્યપિનુિં અપસ્તત્ર્ 

 િંભર્તઃ ર્જોખમમાિં હોર્ાને કારણે મુખ્ય ઊર્જા ખૂબ  પિય હતી. આર્ી આત્યિંપતક 
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િપરપસ્થપતઓમાિં, લેખકે પ્રાથપમક શપિનો અનુભર્ કયો જ્યાિં પર્પર્િ પ્રકારની ઊર્જા ર્જગતૃ 

થાય છે ર્જ ેવ્યપિના શરીરની અિંદરથી ઉત્િન્ન થાય છે. અલબત્ત, લેખક લોકોને આ રીત ે

આત્યિંપતક િપરપસ્થપતઓમાિં િોતાને મૂકર્ાની ભલામણ કરતા નથી, તેમ છતાિં લેખકે માઉન્ટ 

એર્રસે્ટ િર ચઢર્ા ર્જરે્ા પર્પર્િ પ્રયા ોમાિં આર્ી ઘટનાનો અનભુર્ કયો છે.  પિય તીવ્ર 

ઊર્જાની પ્રાયોપગક  મર્જ લેખકના અનભુર્ોમાિં અપસ્તત્ર્ િરાર્ે છે અને ત ેએ હકીકતનુિં  ચૂક 

છે કે દરકે માનર્ી આ શપિને, પર્પશષ્ટ રીતે, લાગુ િડે અને ઇપચ્છત તરીકે  પિય કરી શકે છે. 

આ શપિનો એક અિંશ િણ, ર્જો ત ે પિય થઈ ર્જય, તો ત ેતમામ 12 િપરમાણો (આકૃપત 1) 

ન ેજીર્િંત બનાર્ર્ા અને જીર્નને  િંિૂણા સ્િષ્ટતા અને ગપતશીલ પ્રગપત  ાથ ેપ્રદાન કરર્ા 

માટે પર્િલુ  િંભાર્ના િરાર્ ેછે ર્જ ેજીર્નભર ચાલુ રહે છે. 

 

     જીર્નમાિં આગળ ર્િર્ાની ઈચ્છા એર્ી કમ્ફટા  ઝોનમાિંથી બહાર નીકળર્ા માટે ર્જરૂરી છે 

જ્યાિં આર્ી ઈચ્છા નર્ા પર્ચારો િેદા કરી શકે. ર્જો કોઈ વ્યપિ મોટા ધ્યેય  ુિી િહોિંચર્ા 

માટે અમુક પ્રકારના મશુ્કેલ પ્રયા ો અથર્ા િેટા-ધ્યેયોમાિં િોતાની ર્જતને મૂકે છે, તો ત્યાિં 

ર્જબરદસ્ત મુખ્ય ઉર્જા શપિ ર્જગતૃ થર્ાની દરકે શક્યતા છે. ત ેર્જગૃપતમાિંથી, નર્ા પર્ચારો 

અને  ર્જાનાત્મકતા  ાથ ે ધ્યેય પ પિની વ્યાિક િપષ્ટ ઉત્િન્ન થાય છે. િપરણામ-કેપન્િત 

માનપ કતામાિંથી મનોર્ૈજ્ઞાપનક રીતે બહાર નીકળતી ર્ખતે આ માટે પ્રપિયા-લિી 

માનપ કતાના પર્કા ની ર્જરૂર છે..  

 

      િંર્જોગોમાિં જ્યાિં વ્યપિ અપસ્તત્ર્ના ર્જોખમો અથર્ા ચોક્ક  પ્રકારની પ્રપતકૂળતાથી 

ઘેરાયેલો હોય, ત્યાર ેશરીર અત્યિંત મુશ્કેલ િપરપસ્થપતઓમાિં પ્રપતભાર્ આિર્ા માટે નર્ીન 

અપભગમ  ાથ ેઆર્ીને પ્રપતભાર્ આિ ે છે. મનમાિં નર્ા પર્ચારો આરે્ છે અન ેઊર્જા ર્િુ 

ર્જગૃત થાય છે. ત્યાિં ચોક્ક િણ ેઉતાર-ચઢાર્ છે, ખા  કરીને જ્યાર ેકોઈ વ્યપિ િોતાના 

કમ્ફટા  ઝોનમાિંથી બહાર ર્જર્ાનો પ્રયા  કરી રહ્યો હોય. શરીર પર્પર્િ હોમોન્  છોડે છે અન ે

ત્યાિં ઘણી પર્પર્િ પ્રકારની પ્રપતપિયાઓ છે, ર્જમેાિં ઉલ્લા થી લઈન ેશારીપરક/ભાર્નાત્મક 

િીડા છે. ચાર્ી એ છે કે વ્યપિના કમ્ફટા  ઝોનમાિંથી બહાર નીકળર્ુિં અને તનેે  ુરપિત રીત ે

કરરુ્િં ર્જથેી વ્યપિ ઉત્ ાહ/ઉલ્લા  અને અન્ય ઘણા  ારા અનભુર્ો મેળર્ી શકે, ર્જ ેમોટા 

ધ્યેયોની પ પિમાિં આગળના સ્તર િર  તત પ્રગપત તરફ દોરી ર્જય છે. ત ેસ્િષ્ટિણે કહી 

શકાય કે કોઈના કમ્ફટા  ઝોનની બહારના અનુભર્ોમાિં  િંલગ્નતા માટે અમુક અિંશે અથર્ા 
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બીર્જ અિંશ ેમુખ્ય ઊર્જા  પિયકરણની ર્જરૂર છે. અસ્ર્સ્થતા, આત્મ-શિંકા અને આત્મ-

િરાર્જયના પર્ચારો મુખ્ય ઉર્જા  પિયકરણ દ્વારા દૂર થાય છે કારણ કે વ્યપિ પર્સ્તરણ અન ે

ર્ૃપિના િતે્રમાિં ર્જય છે. જ્યાર ેકોઈ વ્યપિ કમ્ફટા  ઝોનની બહાર ર્જર્ામાિં  ફળ થાય છે, ત્યાર ે

 ફળતાનો વ્યપિગત અનુભર્ છે ર્જ ેઉત્ ાહ, પ્રેરણા અને ઉત્ ાહને ર્િાર ેછે.   

 

કૃિા કરીન ેિપરપશષ્ટમાિં આકૃપત 27 રુ્જઓ - કોર એનર્જી અન ેઝોન ડાયાગ્રામ 

કૃિા કરીન ેિપરપશષ્ટમાિં આકૃપત 28 રુ્જઓ - પ્રર્ાહની પસ્થપત અન ેકમ્ફટા  ઝોનમાિંથી બહાર ર્જર્ુિં 

કૃિા કરીન ેિપરપશષ્ટમાિં આકૃપત 29 રુ્જઓ - ફ્લો સ્ટેટ ડાયાગ્રામ 

 

પ્રવતબિતા અને આિંતવરક/બાહ્ય પ્રવતકાર પર કાબ ુમેળિિો 

 

 

     પ્રપતબિતાથી ર્જ જીર્નમાિં પ્રગપત શક્ય છે. પ્રપતબિતા વ્યપિના ધ્યેયો અન ે

ઈચ્છાઓના આિાર ેપર્પર્િ માગો અને શક્યતાઓમાિંથી િ િંદગી કરર્ાની િરર્ાનગી આિ ે

છે. પ્રપતબિ માગા તરફ  તત રહેર્ા માટે િઢતા અને  તત િોતાની ઊર્જાને પ્રગપતશીલ 

પદશામાિં મૂકર્ાની ર્જરૂર છે. પ્રપતબિતા એ મનની પસ્થપત છે ર્જ ે કોઈિણ ધ્યેય  ુિી 

િહોિંચર્ાની વ્યપિની ઇચ્છાની તીવ્રતાને કારણ ેમર્જબૂતીકરણ  ુિી િહોિંચે છે. પ્રપતબિતાન ે

મર્જબૂત કરર્ા અને વ્યપિના મનને પ્રપિયા-લિી માનપ કતામાિં ફરીથી  ેટ કરર્ા માટે મુખ્ય 

ઊર્જા  પિય થાય છે (રુ્જઓ પ્રકરણ 7). જ્યાર ેવ્યપિ પ્રપતબિતા ર્જળર્ર્ાનો પ્રયા  કર ેછે 

ત્યાર ેઆિંતપરક પ્રપતકાર થાય છે.  મર્જર્ુિં કે મુખ્ય ઊર્જા આ પ્રપતકારને તોડી શકે છે તે 

 ાર્ચેતીિૂર્ાક ખેતી અને ઇરાદાિૂર્ાકની પિયા દ્વારા મુખ્ય ઊર્જાના ઉિયોગને કારણે શક્ય 

છે. ઇરાદાિૂર્ાકની પિયા વ્યપિની પનણાય લરે્ાની પ્રપિયાને તેના િ િંદ કરલેા લક્ષ્યો  ાથ ે

 ુ િંગત રીતે કાયા કરર્ાની મિંરૂ્જરી આિે છે. ઊર્જા કુદરતી રીતે વ્યપિના પનણાય લેર્ાના માગાને 

અનુ ર ેછે અને આખર ેઆિંતપરક પ્રપતકારન ેતોડે છે.   

 

     બાહ્ય પ્રપતકાર એ અર્રોિો અથર્ા મુશ્કેલીઓનો  િંદભા આિ ેછે ર્જનેો  ામનો કરર્ો િડે 

છે. આ ર્જ મુખ્ય ઉર્જા વ્યપિના  િંર્જોગોના આિાર ેઆ અર્રોિોન ેતોડર્ા માટે શરીર અન ે

મનને મર્જબતૂ બનાર્ ે છે. વ્યપિના જીર્નના  િંર્જોગોનો 360-પડગ્રી દૃપષ્ટકોણ રાખર્ાથી 

વ્યપિના  ર્ાિંગી પર્કા  માટે વ્યપિની ઉર્જાનુિં પદગ્દશાન થઈ શકે છે. તેથી, આિંતપરક અન ે
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બાહ્ય પ્રપતકાર કુદરતી રીતે શમી ર્જય છે, અન ેવ્યપિ પ્રપિયા લિી માનપ કતામાિં રહી શકે 

છે. 

 

ર્જોખમ અને પુરસ્કારને ધ્યાનપૂિાક સ્િીકારો 

 

ર્જોખમ અને િુરસ્કાર સ્ર્ાભાપર્ક રીતે જીર્નનો ભાગ છે. બિંનનેે માનપ ક રીતે સ્ર્ીકારર્ા 

માટે ચોક્ક  ર્જોખમો  ાથ ેથઈ શકે તેર્ા નુક ાનની સ્િષ્ટ િપષ્ટની ર્જરૂર છે અને એ િણ 

ઓળખર્ાની ર્જરૂર છે કે ચોક્ક  િુરસ્કારો િણ નુક ાનનુિં કારણ બની શકે છે. વ્યપિના 

જીર્નના 12 િપરમાણો (આકૃપત 1 રુ્જઓ) માિં નુક ાનને અટકાર્રુ્િં એ પર્પર્િ ર્જોખમોન ે

સ્ર્ીકારર્ા અને ચોક્ક  િુરસ્કારોનો અનભુર્ કરર્ા માટે કેપન્િય છે. ર્િુ નુક ાન થર્ાના 

ઊિં ચા ર્જોખમ  ાથ ેઆર્તા િુરસ્કારોની શોિને, ધ્યાનિૂર્ાક બારુ્જ િર રાખર્ાની ર્જરૂર છે. 

ધ્યાનિૂર્ાક આને બારુ્જ િર રાખ્યા પર્ના, વ્યપિ તેમના અનભુર્ની શપિને કારણે અમુક 

િુરસ્કારો તરફ આકપષાત થઈ શકે છે જ્યાિં લાભદાયી અનભુર્ મુખ્ય ઊર્જાને નોિંિિાત્ર નુક ાન 

િહોિંચાડી શકે છે. મુખ્ય ઊર્જાને નુક ાન ન િહોિંચાડર્ા અને ર્િુ પ્રગપત તરફ ધ્યાનિૂર્ાક 

( ાર્િાનીિૂર્ાક,  ાર્િાનીિૂર્ાક) પ્રર્ૃપત્તમાિં ર્જોડાર્ાથી પર્ટાપમન Mનો  િંગ્રહ અને નોિંિિાત્ર 

માનપ ક શાિંપત મળે છે. 

 

 

 

 

 

 

શ્રેષ્ઠતા માટે સિંતલુનનો પાયો 

 

     શે્રષ્ઠતા એ કાયા કરર્ાની એક અર્સ્થા છે ર્જનેુિં િપરણામ જ્યાર ેજીર્નના તમામ 12 

િપરમાણોનુિં  ાચુિં  િંતલુન થાય છે. તમામ 12 િપરમાણોમાિં વ્યપિના લાભ માટે મુખ્ય ઉર્જા 

કાયા કર ેછે કારણ કે ત ેકાયાાત્મક  ુ િંગતતાની પસ્થપતમાિં િહોિંચે છે. આર્ી પસ્થપતમાિં, દરકે 12 

િપરમાણ કાયાની એકબીર્જ  ાથ ેર્જોડાયેલી પસ્થપતમાિં િહોિંચે છે. આ પસ્થપતમાિં િહોિંચર્ામાિં 

 ૌથી મોટો અર્રોિ એ છે કે પર્રોિાભા ી/પર્રોિાભા ી ઈચ્છાઓ. તમામ 12 િપરમાણોમાિં 

વિટામીન M ના સિંગ્રહને અકબિંધ રાખતી િખતે વિટામીન M નો સ ેત 

ઉપયોગ, વબનર્જરૂરી ર્જોખમો ઘટાડ ેછે...  
 

-- વરકી વસિંઘ 
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િૈ ાનો શે્રષ્ઠ ઉિયોગ સ્ર્ાભાપર્ક રીતે ર્જ વ્યપિના જીર્નમાિં ઘણા  િંઘષો અન ે

પર્રોિાભા ોનો અિંત લાર્શ.ે િૈ ા, જ્યાર ેઆદરિૂર્ાક ઉિયોગમાિં લેર્ાય છે ત્યાર ેત ેએક 

મહાન િાયો બનાર્ ે છે ર્જનેા િર શે્રષ્ઠતાની પસ્થપત પર્ક  ે છે. જીર્નમાિં કોઈના રુ્જસ્ ાન ે

અનુ રર્ાથી ઉર્જા શુપિકરણ માટે િરર્ાનગી મળે છે ર્જથેી જીર્નની પર્પર્િતામાિં ર્િુ 

અનુભર્ો કોઈના િાયાને નુક ાન િહોિંચાડ્યા પર્ના થઈ શકે. વ્યપિના િાયાનુિં 

મર્જબૂતીકરણ એ વ્યપિની શે્રષ્ઠતાના પર્કા , ર્જળર્ણી અને ર્પૃિ માટેની ચાર્ી છે. 

પર્ટાપમન Mનો  િંગ્રહ (માનપ ક રીતે) જીર્નનો અનભુર્ એર્ી રીતે કરર્ાની શપિ આિે છે 

કે વ્યપિના િાયાને નકુ ાન ન થાય. માનર્  ભ્યતા મર્જબૂત મહેનતુ િાયો ન પર્ક ાર્ીન ે

અને િૈ ાનો આરે્શિરૂ્ાક ઉિયોગ કરીને વ્યપિની માનપ ક શપિને નુક ાન િહોિંચાડે છે..  
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પ્રકરણ 3 

 

પર્ટાપમન એમ અને 

સ્ટર ેન્થપનિંગ િ 

ભૌપતક શરીર 
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શારીવરક શરીરને સ્િસ્થ બનાિિુિં 

 

     સ્ર્સ્થ શરીર એ વ્યપિના જીર્નનો િાયો છે. તિંદુરસ્ત શરીર પર્ના, પ્રગપત લગભગ 

અશક્ય નહીિં તો મશુ્કેલ છે. ભૌપતક શરીરના સ્ર્ાસ્્ય અને પર્ટાપમન M ર્ચ્ચનેા ર્જોડાણન ે

એ ઓળખીન ે મજી શકાય છે કે શરીરને સ્ર્સ્થ રાખર્ા માટે ઘણી ર્જરૂપરયાતો છે. શારીપરક 

શરીરના શે્રષ્ઠ કાયા માટે યોગ્ય આહાર, યોગ્ય પ્રકારની ક રત અને હલનચલન ર્ગેર ેબિુિં ર્જ 

ર્જરૂરી છે.   

 

પર્ટામીન એમના ર્જોડાણમાિં સ્ર્સ્થ શરીરના ફાયદા નીચે મરુ્જબ છે: 
 

a) તિંદુરસ્ત શારીપરક શરીર વ્યપિને નોકરી અથર્ા વ્યર્ ાયમાિં કામ કરર્ા અને િૈ ા કમાર્ર્ાની 

મિંરૂ્જરી આિે છે. પર્ટાપમન એમ તરીકે કમાયેલા િૈ ા શારીપરક અને માનપ ક રીતે બચાર્ી શકાય 

છે. 

b) જીર્નના પર્પર્િ અનુભર્ો તિંદુરસ્ત શરીર દ્વારા શક્ય છે, ર્જમે કે પ્રર્ા ો, રર્જઓ ર્ગેર.ે ભૌપતક 

પર્શ્વના તમામ અનુભર્ો તિંદુરસ્ત શારીપરક શરીરન ેકારણે શક્ય છે. ગ્રેટર હેલ્થ વ્યપિની 

નાણાકીય બાબતોના એકિંદર  િંદભામાિં ઉન્નત અનુભર્ો પ્રદાન કર ેછે. 

c) વ્યપિના જીર્નનો હર્ાલો લેર્ો અને પર્ટાપમન M  િંગ્રહન ેલગતી િ િંદગીઓ પર્શ ે ારી 

લાગણી અનુભર્ર્ી, સ્ર્ાસ્્ય ર્િે તેમ ર્િુને ર્િુ શક્ય બન ેછે. 

ડી) ઉર્જા ર્િારર્ી અન ેર્િુ માર્ર્જતનો અનુભર્ કરર્ો એ મગર્જની અિંદર રહેલી પર્ટાપમન એમની 

શપિ  ાથે  ીિુિં ર્જ ર્જોડાય છે. 

e) સ્ર્સ્થ શરીર  ાથે િૈ ા,  મય અન ેશપિના શ્રેષ્ઠ ઉિયોગના  િંદભામાિં વ્યપિના કુટુિંબ અન ે

પમત્રો માટે એક  ારા રોલ મોડલ બનર્ાની  િંભાર્ના ર્િાર ેછે. 

 

િૈ ા પ્રત્યે ર્ાસ્તર્ર્ાદી અને  િંતુપલત દૃપષ્ટકોણ રાખર્ો એ શરીરને સ્ર્સ્થ બનાર્ર્ાની 

કુદરતી અને મહેનતુ રીત છે. ખોરાક, િીણા, ઇપન્િય આનિંદ, દુગુાણો, ર્ગેરમેાિં અપતશય 

આનિંદ, ભૌપતક શરીર કુદરતી  િંતુલનમાિંથી બહાર નીકળી ર્જય છે, િપરણામે િૈ ાના 

દુરુિયોગન ેકારણે થતા નુક ાનને  ુિારર્ા માટે ર્િુ િૈ ાનો ઉિયોગ થાય છે. આ એક દુષ્ટ 

ચિ બની ર્જય છે ર્જનેે  મજીને તોડી શકાય છે કે િૈ ાને ઉર્જા તરીકે માન આિરુ્િં ર્જોઈએ 

અને તેનો દુરુિયોગ/દુરુિયોગ  િંભર્તઃ દુષ્ટ ચિ િેદા કરશ.ે. 
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ભૌવતક શરીરની અિંદર ઊર્જા અને નાણાકીય િૃવિ 
 

     વ્યપિના ભૌપતક શરીરમાિં ઊર્જા હોય છે, અને ત ેવ્યપિની નાણાકીય ર્ૃપિ  ાથ ે ીિી 

રીતે ર્જોડાયેલ હોય છે. નીચે દશાાર્ેલ દરકે પર્ચારો આ ર્જોડાણની ચચાા કર ેછે: 

a) ભૌપતક શરીર એ િૈ ાનો ઉિયોગ કરીન ેઅને શક્ય તેટલી શ્રેષ્ઠ રીતે સ્ર્સ્થ શરીર પર્ક ાર્ીને 

વ્યપિના લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરર્ાનુિં એક  ાિન છે. 

b) તિંદુરસ્ત શરીર એ જીર્નમાિં ઉચ્ચ સ્તર ેિહોિંચર્ા માટે વ્યપિની ભાર્નાત્મક/માનપ ક પસ્થપતને 

 ુિારર્ાનુિં  ાિન છે. 

c) વ્યપિના શરીરની  િંભાળ રાખર્ાથી વ્યપિ જીર્નને પર્પર્િ રીતે અનુભર્ી શકે છે... 

d) તિંદુરસ્ત શરીર વ્યપિને પનયપમત ઊિં ઘના ચિ અન ેઅન્ય િેટના ર્જળર્ર્ાની મિંરૂ્જરી આિે છે ર્જ ે

માનપ ક રીતે પર્ટાપમન Mનુિં ર્િુ  િંચય થાય ત્યાર ેર્િુ  ારી રીતે કાયા કર ેછે. 

e) િૈ ા માટે કામ કરર્ાથી આત્મપર્શ્વા  ઉત્િન્ન થાય છે અન ેિોતાના કામમાિં ગર્ા થાય છે. 

કમાયેલા િૈ ા મનમાિં  કારાત્મક અ ર િેદા કર ેછે અન ેઆત્મ ન્માન અન ેસ્ર્-છબીમાિં ર્િારો 

કર ેછે. કામ કરર્ા માટે સ્ર્સ્થ શરીરની ર્જરૂર હોય છે અન ેઆર્ા શરીરની અિંદર ઊર્જા નાણાકીય 

ર્ૃપિને પ્રોત્ ાહન આિે છે 

 

શારીવરક સ્િાસ્્ય ઉન્નતીકરણ અને થ્રેશોલ્ડ િોવસિંગ 

શારીપરક સ્ર્ાસ્્ય ઉન્નપત ઘણી રીતે નીચે પ્રમાણ ેથ્રેશોલ્ડને િાર કરર્ા  ાથ ેર્જોડાયલેી છે: 

a) થ્રેશોલ્ડન ેિાર કરર્ુિં એ વ્યપિના કમ્ફટા  ઝોનમાિંથી બહાર ર્જર્ા ર્જરે્ુિં ર્જ છે ર્જમેાિં થ્રેશોલ્ડને િાર 

કરર્ાની ઇચ્છાની ર્જરૂર હોય છે. 

b) તિંદુરસ્ત શારીપરક શરીરના પર્કા  માટે  ારી ગુણર્ત્તાની ક રત/આિંદોલન,  ારો આહાર અને 

પસ્થર મનની ર્જરૂર છે. ર્જમે ર્જમે વ્યપિ શારીપરક પ્રર્ૃપત્તમાિં ર્િારો કર ેછે (તબીબી ભલામણો અને 

વ્યપિગત ઇચ્છાઓના આિાર)ે, શરીરમાિં પર્પર્િ ફેરફારો થાય છે જ્યાિં આ ફેરફારોને બળતણ 

આિર્ા માટે મુખ્ય ઊર્જાનો ઉિયોગ થાય છે. 

c) શારીપરક સ્ર્ાસ્્ય ર્િારર્ા માટે અમુક અિંશે અથર્ા બીજી રીતે િૈ ાની ર્જરૂર િડે છે. િૈ ાના 

દુરુિયોગ અન ેદુરુિયોગને રોકર્ાથી વ્યપિના શારીપરક સ્ર્ાસ્્યના પર્કા  માટે નાણાિંનો ઉિયોગ 

કરી શકાય છે. 

ડી) શરીર અને મન ર્ચ્ચે મોટો  િંબિંિ છે. શારીપરક સ્ર્ાસ્્યના  િંદભામાિં ચોક્ક  થ્રેશોલ્ડન ેિાર 

કરર્ાનો પનણાય લેર્ા માટે આર્ી  તત પ્રર્ૃપત્તમાિં માનપ ક શપિનો શ્રેષ્ઠ ઉિયોગ ર્જરૂરી છે. 
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e) થ્રેશોલ્ડને િાર કરર્ાથી આત્મપર્શ્વા  ર્િે છે, ખા  કરીન ેજ્યાર ેવ્યપિના િૈ ાનો ઉિયોગ એર્ી 

પ્રર્ૃપત્તમાિં થાય છે ર્જનેી એકિંદર આરોગ્ય િર  ારી હકારાત્મક અ રો હોય છે. 

f) શારીપરક સ્ર્ાસ્્ય  ુિારણા વ્યપિના જીર્નના તમામ 12 િપરમાણોને ર્િારાની ઊર્જા િૂરી િાડે 

છે જ્યાિં પર્ટાપમન M ર્િુ  િંપચત થાય છે અન ે વ્યપિના જીર્નના કોઈિણ િેત્રમાિં નુક ાન 

િહોિંચાડ્યા પર્ના કાળજીિૂર્ાક ખચાર્ામાિં આર્ે છે. 

 

પનણાાયક  િંતુલન: સ્ર્-અ રકારકતા પર્. લાલચ 
 

     જીર્ન દરકે ર્ળાિંક િર પનણાયોથી ભરલેુિં છે. ર્િુ પર્કા  માટે યોગ્ય પનણાયો લેર્ા માટે 

આિણે સ્ર્-અ રકારકતા પર્. લાલચની તિા  કરર્ી ર્જરૂરી છે. સ્ર્-અ રકારકતા એ 

મનોર્ૈજ્ઞાપનક ખ્યાલ છે કે વ્યપિ કેર્ી રીત ે પિયાના માગાને અન ુરી શકે છે અને પર્પર્િ 

િપરપસ્થપતઓનો  ામનો કરી શકે છે ર્જ ેિ િંદ કરલેા અભ્યા િમમાિંથી કોઈને પર્ચપલત કરી 

શકે છે. લાલચ એ એક મનોર્ૈજ્ઞાપનક પસ્થપત િણ છે ર્જ ેવ્યપિના િ િંદ કરલેા કાયામાિંથી 

પર્ચપલત કર ેછે અને ઘણી  મસ્યાઓનુિં કારણ બની શકે છે. ર્જ ેવ્યપિ પર્ટાપમન M ના 

પર્કા  િર ધ્યાન આિે છે ત ે સ્ર્-અ રકારક પસ્થપતમાિં રહી શકે છે અને લાલચ પર્ના 

ગપતશીલ પ્રગપત ચાલુ રાખી શકે છે. વ્યપિના જીર્નમાિં  િંતોષની અછતન ેકારણે લાલચ 

થાય છે, ખા  કરીને જ્યાર ેવ્યપિ િ િંદ કરલેા માગા િર આગળ ર્િર્ાનો પ્રયા  કરી રહ્યો 

હોય. સ્ર્-અ રકારકતા એ કોઈ ચોક્ક  ધ્યેય  ુિી િહોિંચર્ાની વ્યપિની વ્યપિગત 

િમતાની િારણા છે અને ત ેઆત્મ ન્માન, સ્ર્-મૂલ્ય અને આત્મપર્શ્વા માિં ર્િારો કર ેછે 

અને  કારાત્મક મુખ્ય સ્ર્-મૂલ્યાિંકનો તરફ દોરી ર્જય છે. કોર-સ્ર્-મૂલ્યાિંકન ર્િારર્ાથી 

પનયિંત્રણના સ્થાનમાિં ર્િારો થાય છે,  કારાત્મક કાયા િપરણામો,  ારી નોકરી  િંતોષ અન ે

 ુિારલે નોકરીની કામગીરી. એકિંદર અ ર એ પર્ટાપમન એમનુિં  િંચય છે, ર્જ ે વ્યપિના 

જીર્નના તમામ િેત્રો િર ઊર્જા ભર અ ર કર ેછે.. 
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પ્રકરણ 4 

 

વિટાવમન એમ 

અને 

મનને મર્જબૂત બનાિિુિં 
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મન શુિં છે? 
 

આિણા મનની ચચાામાિં, વ્યપિએ સ્ર્ીકારરુ્િં ર્જ ર્જોઇએ કે જીર્નમાિં, કદાચ, િોતાના મનથી 

મોટુિં  કોઈ રહસ્ય નથી. “મન એ જ્ઞાનાત્મક િમતાઓનો  મૂહ છે ર્જ ેચેતના, િારણા, પર્ચાર, 

પનણાય અને યાદશપિને  િમ કર ે છે. ત ે દરકે મનુષ્યમાિં હાર્જર હોય છે. નીચે બતાર્લે 

આકૃપત 5, "મન" તરીકે ઓળખાતા ચાર િરસ્િર ર્જોડાયેલા િા ાઓ દશાાર્ ેછે અને ત ેિણ 

બતાર્ ેછે કે તનેા દરકે િા ાઓમાિં મુખ્ય ઉર્જા અપસ્તત્ર્માિં છે. 

 

આિંકડો 5 

 મન અને મુખ્ય ઉર્જાનાિં  ાર પાસાિં 

 

 
 
 
       

 

(1)

સભાન મન
(1)

સભાન મન
(2)

બદુ્ધિ
(2)

બદુ્ધિ

(3)

અધધજાગ્રિ મન
(3)

અધધજાગ્રિ મન
(4)

વ્યક્તિગિ અિાંકાર
(4)

વ્યક્તિગિ અિાંકાર

કોર એનિીકોર એનિી

નાણાકીય પ્રિૃવત્ત અિંગેના પગલાિં લેિા કે ન 

લેિાનો વનણાય બુવિ કર ેછે. 
 

સભાન મન વ્યવિ દ્વારા લેિામાિં આિતી 

તમામ સ્િૈવચ્છક વિયાઓને વનયિંવત્રત કર ેછે. 

આ પૈસા સિંબિંવધત યાદો અને 

ઇચ્છાઓનો ભિંડાર છે ર્જ ે સભાન 

ર્જગૃવતની બહાર છે. 

આ "હુિં " ની મનોિૈજ્ઞાવનક ભાિના છે ર્જ ે

પૈસા મેળિીને સિંતોષની માિંગ કર ેછે. આ 

અહિંકારની અિંદર ર્જડાયેલી ઇચ્છા છે. 
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મુખ્ય ઉર્જા વ્યપિના  ભાન મન, બુપિ, અિાર્જગ્રત મન અને અહિંકારને જીર્િંત બનાર્ ેછે, 

ર્જમે કે ઉિરની આકૃપતમાિં દશાાર્ર્ામાિં આવ્યુિં છે (આકૃપત 5). આને ર્િુ સ્િષ્ટતા  ાથે 

 મર્જર્ા માટે, અહીિં કેટલાક ઉદાહરણો છે ર્જ ેદશાાર્ ે છે કે કેર્ી રીતે આ મુખ્ય ઊર્જાનો 

ઉિયોગ મનના ચાર િા ાઓ દ્વારા થાય છે.: 

 
1)  ભાન મન તમામ સ્ર્ૈપચ્છક પિયાઓને પનયિંપત્રત કર ેછે. શરીરન ેખ ેડર્ા, સ્નાયુઓને  િંકુપચત 

કરર્ા, હાડકાિંને ખ ેડર્ા ર્ગેર ેમાટે ર્જરૂરી ઊર્જા, ન્યુરો ાયકોલોપર્જકલ એનર્જી, સ્નાયુબિ ઊર્જા 

અન ે ામાન્ય અથામાિં, તમામ શારીપરક ઊર્જા છે. આ ઉર્જાનો સ્ત્રોત આખર ે ૂયામાિંથી મળે છે.  ૂયાની 

ઊર્જા આિણે ર્જ ેખોરાક ખાઈએ છીએ તેમાિં પ્ર ાપરત થાય છે અન ેઆિણુિં શરીર ખોરાકન ે રળ 

અણુઓમાિં તોડે છે. આ િરમાણુઓમાિં ઊર્જા હોય છે ર્જ ેઆખર ેમુખ્ય ઊર્જામાિં િપરર્પતાત થાય છે 

(નાણાકીય ઉર્જા તરીકે પ્રગટ થાય છે), ર્જ ેઉર્જાનુિં એક શુિ સ્ર્રૂિ છે ર્જ ેર્િરાશમાિં લેર્ાયેલા 

ખોરાકમાિંથી  િંગ્રપહત થાય છે. 

 

2) નાણાકીય પ્રર્ૃપત્ત  પહત િગલાિં લેર્ા કે ન લેર્ાનો પનણાય બુપિ કર ેછે. માનર્ મગર્જની અિંદર 

પનણાય લેર્ાની િમતા ઊર્જાનો ઉિયોગ કર ેછે.  િંરપિત પર્ટાપમન એમ ઊર્જા ( િંરિણ તકનીકો 

અથર્ા કુદરતી ઉત્કષા દ્વારા) બુપિન ેમહાન શપિ આિે છે. મોટાભાગના લોકોમાિં એર્ા ઘણા 

પનણાયો પર્શ ેમૂિંઝર્ણ હોય છે ર્જ ેજીર્નમાિં લેર્ાના હોય છે. શુિ માનપ ક ઊર્જાથી ભરલેી બુપિએ 

બહુપર્િ પર્કલ્િો િર પર્ચારર્ાની, ગુણદોષની કલ્િના કરર્ાની અને પર્શાળ િપષ્ટ  ાથે પનણાય 

લેર્ાની િમતામાિં ર્િારો કયો છે. 

 

3) અિાર્જગ્રત મન એ યાદો અન ેઈચ્છાઓનો ભિંડાર છે ર્જ ેર્જન્મથી ર્જ એકઠા થાય છે. આનિંદના 

ભૂતકાળના અનુભર્ો  ભાન મન િર દબાણ લારે્ છે કે પર્પર્િ આનિંદના  િંદભામાિં  માન આનિંદનો 

ફરીથી અનુભર્ કરો. અિાર્જગ્રત મન િૃષ્ઠભૂપમમાિં કાયા કર ેછે અન ે ભાન ર્જગૃપતમાિં નથી. સ્ર્પ્નની 

અર્સ્થા દરપમયાન, અિાર્જગ્રત મનની  ામગ્રી બહાર આર્શે. સ્ર્પ્નની દુપનયા બનાર્ર્ા માટે 

ર્જરૂરી ઊર્જા ન્યુરો ાયકોલોપર્જકલ એનર્જી છે. ર્જો આ ઉર્જા શુિ સ્ર્રૂિમાિં (એટલે કે, મુખ્ય ઉર્જા 

ટર ાન્ મ્યુટેશન)  ાચર્ર્ામાિં આર્ે છે, તો આર્ા  િંરિણમાિં ર્િુ િડતુિં સ્ર્પ્ન ર્જોયા પર્ના આખર ેશાિંત 

ઊિં ઘની પસ્થપતમાિં લઈ ર્જર્ાની િમતા હોય છે. ડર ીમી િંગ વ્યપિની ઉર્જાનો િુષ્કળ પ્રમાણમાિં ઉિયોગ 

કર ેછે. ર્જો  િના ર્જોર્ામાિં ઘટાડો થાય છે, તો મનમાિં ઉન્નત શપિ હોર્ાને કારણે મનમાિં ર્િુ શાિંપત 

રહે છે. આ ઉર્જા મોટે ભાગે સ્ર્પ્ન અર્સ્થામાિં ખિંપડત અન ે પર્કૃત હોય છે.  િનાની દુપનયાની 

રચનામાિં ટુકડાઓની એકાગ્રતા થાય છે. સ્ર્પ્નની દુપનયાની રચનામાિં ઘણી બિી ઊર્જાનો ઉિયોગ 

થાય છે ર્જ ેઊિં ડા બેઠેલા  િંઘષો અને મૂિંઝર્ણોને કારણે ર્ેડફાઈ ર્જય છે ર્જ ેસ્ર્પ્નની દુપનયા બનાર્ર્ા 

માટે મુખ્ય ઊર્જાને તોડી નાખે છે. અદ્યતન ધ્યાન કરનારાઓ િા  ેસ્ર્પ્ન અર્સ્થાને " ાફ" કરર્ાની 

િમતા હોય છે, િપરણામે  િનાની ગુણર્ત્તા  કારાત્મક બન ેછે, અને અિંતે સ્ર્પ્ન ર્જોર્ાની માત્રા 

નોિંિિાત્ર રીતે "યોગ પનિા" તરીકે ઓળખાતી અર્સ્થામાિં ઘટી ર્જય છે. આ એક એર્ી પસ્થપત છે જ્યાિં 
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તમામ ઉર્જા પર્ભાર્જનની અ રો  માપ્ત થઈ ગઈ છે, અન ે સ્ર્પ્ન અર્સ્થાને ઊિં ડે િુનઃસ્થાપિત 

પસ્થપતમાિં રૂિાિંતપરત કરર્ામાિં આર્ી છે. રાપત્રના  મયે ઊિં ડી શાિંપતનુિં આ સ્તર (યોગ પનિા) પર્ટાપમન 

એમ  િંરિણ દ્વારા શક્ય છે. 

 

4) વ્યપિગત અહિંકાર એ "હુિં" ની મનોર્ૈજ્ઞાપનક ભાર્ના છે ર્જ ેિૈ ા  િંબિંપિત  િંતોષની ઇચ્છાઓની 

માિંગ કર ેછે. આ અહિંકારની અિંદર ર્જડાયલેી ઇચ્છા છે. આ “હુિં” વ્યપિની મનોર્ૈજ્ઞાપનક ઓળખ છે 

ર્જ ેઈચ્છાઓને  િંતોષર્ા માટે મહાન શપિનો ઉિયોગ કર ેછે. ઈચ્છા "હુિં"  ાથે ગાઢ રીતે  િંકળાયેલી 

છે અન ેઈચ્છાનુિં દબાણ રાહતની માિંગ કર ેછે જ્યાિં "હુિં" અન ે"ઈચ્છાનો આર્ેગ" અપનર્ાયાિણે એક 

છે. અહિંકાર ઇચ્છાઓને  િંતોષર્ા માટે બુપિ,  ભાન મન અન ેઅિાર્જગ્રત મન  ાથે કામ કર ેછે.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અહિંકાર એ જીિનનુિં વિભાર્જન કરનાર પવરબળ છે. ઈચ્છા અને અહિંકાર 

ગાઢ રીતે ર્જોડાયેલા છે. ધ્યાન વ્યવિન ેઈચ્છા અને અહિંકાર િચ્ ેનો 

તફાિત ર્જોિા દે છે અને આ તફાિત આિંતવરક સ્િતિંત્રતા તરફ દોરી ર્જય 

છે. આ સ્િતિંત્રતામાિં, વ્યવિના બાહ્ય અને આિંતવરક જીિનમાિં કવલ્પત 

િૃવિ માટે વ્યવિની બુવિ દ્વારા મુખ્ય ઊર્જાનો ઉપયોગ કરિામાિં આિ ે

છે. 

 

-- વરકી વસિંઘ 

જ્ાર ેકોઈ વ્યવિ જીિનમાિં આગળ િધિાનુિં નક્કી કર ેછે, ત્યાર ેઆ વનણાય 

મુખ્ય ઊર્જા અને વ્યવિના મનના  ાર પાસાઓ િચ્ ે અદ્ભુત ર્જોડાણ પેદા 

કર ેછે. જ્ાર ેઆ ઇન્ટરકનેક્સશન દ્વારા સભાન પગલાિં લેિામાિં આિ ેછે, ત્યાર ે

નાણાિંનો દુરપયોગ/દુરપયોગ અટકાિિાને કારણે વિટાવમન એમ શવિ 

માનવસક રીતે મર્જબૂત બન ેછે. 

 

-- વરકી વસિંઘ 
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પર્ચારો-લાગણીઓ-સ્મરણો-ઈચ્છાઓ અને િૈ ા 
 

     આકૃપત 6 (નીચે) પર્ચારો, લાગણીઓ, સ્મૃપત અને ઇચ્છાના એકબીર્જ  ાથ ેર્જોડાયલેા 

માળખામાિં ઊર્જાના પ્રર્ાહને દશાાર્ ેછે. આિણ ેઆિણા આિંતપરક પર્શ્વથી ર્ાકેફ છીએ ર્જ ે

પર્ચારો, લાગણીઓ, યાદો અને ઈચ્છાઓનુિં  િંયોર્જન છે. આ આિંતપરક પર્શ્વમાિં ર્હેતી ઉર્જા 

વ્યપિની મુખ્ય ઉર્જા છે. આ ઊર્જાનો  િંતુપલત પ્રર્ાહ બનાર્ર્ો એ વ્યપિગત પર્કા  અન ે

ર્ૃપિનુિં કેન્િ છે. વ્યપિના જીર્નના 12 િપરમાણમાિં પર્કા ની ઈચ્છા વ્યપિને પર્ચારો, 

લાગણીઓ, યાદો અન ેઈચ્છાઓના  િંયોર્જન  ાથ ે કારાત્મકતા અને  ુમેળ લાર્ર્ા માટે 

શે્રષ્ઠ શક્ય રીતે મુખ્ય ઊર્જાનો ઉિયોગ કરર્ાની મિંરૂ્જરી આિ ેછે.. 

 

 

આકૃવત 6 

વિ ારો-લાગણીઓ-સ્મરણો-ઈચ્છાઓ અન ેઉર્જા ડાયાગ્રામ 

 

                                    
 

 

વિચારો

લાગણીઓ

યાદો

ઈચ્છાઓ

કોર એનર્જી
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માઇન્ડ-પફપઝયોલોજી અને કોર એનર્જી 

 

વ્યપિના મન, ભૌપતક શરીરનુિં શરીરપર્જ્ઞાન અને વ્યપિની મુખ્ય ઊર્જા ર્ચ્ચે  ીિો  િંબિંિ 

છે. પર્ટામીન M અને મન-શરીર-ઊર્જા ર્જોડાણ ર્ચ્ચેનો આિંતર િંબિંિ નીચે મરુ્જબ છે: 

 

1) માનર્ મન, પનઃશિંકિણે, અપસ્તત્ર્માિં રહેલી  ૌથી રહસ્યમય પ્રપિયાઓમાિંની એક છે. તે બચત 

કરલેા િૈ ાની િપષ્ટના આિાર ેપર્ટાપમન M  િંગ્રપહત કરી શકે છે. પર્ટાપમન એમના આ માનપ ક 

 િંગ્રહની શરીરના કાયા િર  ીિી હકારાત્મક અ ર િડે છે. પર્ટાપમન M ની ખોટ, ખા  કરીન ે

નબળા પનણાયોને લીિે ઝડિી નુકશાન, વ્યપિના શરીરના શરીરપર્જ્ઞાનને અપસ્થર કરર્ાની િમતા 

િરાર્ ેછે. 

 

2) શરીરની તમામ 11 શારીપરક પ્રણાલીઓમાિં ઉર્જા ર્હે છે. આમાિં ઇપન્ટગ્યુમેન્ટરી પ સ્ટમ, 

હાડપિિંર્જર પ સ્ટમ, સ્નાયુ તિંત્ર, લપ કા તિંત્ર, શ્વ ન તિંત્ર, િાચન તિંત્ર, ચેતાતિંત્ર, અિંતઃસ્ત્રાર્ી પ્રણાલી, 

રિર્ાપહની તિંત્ર, િેશાબની વ્યર્સ્થા અને પ્રર્જનન પ્રણાલીનો  મારે્શ થાય છે. 63 શરીર અન ેમન 

 માન ઊર્જાનો ઉિયોગ કર ે છે અન ેઅભાર્ ઊર્જાનુિં યોગ્ય  િંકલન વ્યપિને અટકારે્ છે અને 

માનર્તાને ( ામાન્ય રીતે) કુલ  િંતુલનની પસ્થપતમાિં િહોિંચતા અટકાર્ે છે. પર્ટામીન M એ તમામ 

11 શારીપરક પ્રણાલીઓ  ાથે ર્જોડાયેલી એક  ૂક્ષ્મ છતાિં ખૂબ ર્જ ર્ાસ્તપર્ક શપિ છે ર્જ ેવ્યપિના 

મનમાિં અપસ્તત્ર્ િરાર્ ેછે. 

 

3) માનર્  ભ્યતામાિં  ાચી આિંતપરક અને બાહ્ય પ્રગપત કરર્ા માટે  િંતુલન અન ેમુખ્ય ઉર્જા ર્ૃપિની 

ર્જરૂપરયાત ર્જરૂરી છે.  ાચા મન-શરીર  િંતુલનમાિં આ  િંતુલનમાિં નાણાકીય એકીકરણનો  મારે્શ 

થર્ો ર્જોઈએ. આ એકીકરણ પર્ના  િંતુપલત પનર્ેદન અપસ્તત્ર્માિં નથી. 

 

4) જ્યાર ેજીર્નના પર્પર્િ  િંર્જોગોને કારણે થતા આિંતપરક અન ેબાહ્ય  િંઘષો/પર્રોિાભા ને કારણે 

વ્યપિની આિંતપરક શપિનો વ્યય થતો અટકે છે, ત્યાર ેવ્યપિની વ્યપિગત શપિનુિં  િંરિણ અન ે

િુનરુત્થાન કુદરતી રીત ેથાય છે. આ િુનરુત્થાન એ ઓળખીને થાય છે કે  િંઘષા/પર્રોિાભા થી 

શરીર અન ેમનને નુક ાન થઈ શકે છે. પર્ટાપમન M નો શ્રેષ્ઠ ઉિયોગ આર્ા નુક ાનને ઠીક કરર્ામાિં 

મદદ કરી શકે છે. 

 

5) એકર્ાર ઉર્જાનો બગાડ શોિી કાઢર્ામાિં આર્ે અન ે િછી તેન ે રોકી દેર્ામાિં આર્ે, િછી 

હોપમયોસ્ટેપટક  િંતુલન ર્િારતા ર્િુ પર્કા  માટે વ્યપિ કોઈિણ  મયે, તિંદુરસ્ત અન ેયોગ્ય રીતે 

ત ેઊર્જાનો ઉિયોગ કરી શકે છે. 
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6) ઉર્જાના ફાયદાકારક ઉિયોગ પર્રુિ નુક ાનકારક ઉિયોગ ર્ચ્ચેનો તફાર્ત સ્િષ્ટ હોર્ો ર્જોઈએ. 

આ સ્િષ્ટતા પર્ના, મુખ્ય ઊર્જા, ખા  કરીન ેનાણાકીય શપિને નુક ાન અપનર્ાયા છે. 

 

7) નકારાત્મક લાગણીઓ (એટલે કે, ગુસ્ ો, પચિંતા, તણાર્, ભય, ર્ગેર)ે શરીરમાિં અનુરૂિ શારીપરક 

ફેરફારો બનાર્ ેછે, ર્જ ેશરીરના શરીરપર્જ્ઞાનને અ ર કર ેછે. લાિંબા ગાળાના અથર્ા િોપનક રોગના 

ઘણા ઈટીઓલોપર્જકલ (કારણકારી) િા ાઓને વ્યપિના આિંતપરક ઊર્જા પ્રર્ાહની ગુણર્ત્તાના 

આિાર ેઅટકાર્ી શકાય છે. 

 

8)  કારાત્મક મુખ્ય ઉર્જાનુિં  પિયકરણ  િંભર્તઃ વ્યપિના જીર્નના તમામ 12 િપરમાણોમાિં થયેલા 

પર્પર્િ પ્રકારના નુક ાનના ઉિચારન ે રળ બનાર્ી શકે છે. 

 

9) ઊર્જાનો નોિંિિાત્ર બગાડ મનોર્ૈજ્ઞાપનક, માનપ ક, આિંતપરક અન ેબાહ્ય રીત ેથાય છે કારણ કે 

વ્યપિનુિં આિંતપરક પર્શ્વ મૂિંઝર્ણ,  િંઘષા, અપનપિતતા, અપનપિતતા ર્ગેરનેી પસ્થપતમાિં હોય છે. 

 

10) પર્ચારો અન ેલાગણીઓ એકબીર્જ  ાથે ર્જોડાયેલા છે અન ેપર્પર્િ પદશામાિં આગળ ર્િે છે. 

કોઈિણ પદશામાિં આગળ ર્િર્ાની શરૂઆતમાિં નુક ાનની ઓળખ હાપનકારક પ્રપિયાઓને 

આ િા  ફેરર્ર્ા અને મનન ેફાયદાકારક પ્રગપતના માગા તરફ મૂકર્ા માટે િરર્ાનગી આિે છે, ર્જ ે

શ્રેષ્ઠ િપરણામો તરફ દોરી ર્જય છે. 

 

11) પર્ચારો અન ેલાગણીઓમાિં પનિુણતા માટે વ્યપિની પસ્થપતની ર્જગૃપતની ર્જરૂર છે.  ાચી 

પનિુણતા િપર્ત્ર કાયાની પસ્થપતમાિં િહોિંચર્ા માટે ઊર્જા તરફ દોરી ર્જય છે. ઊર્જા, આર્ા કાયામાિં, એક 

િપર્ત્ર પસ્થપતમાિં િહોિંચે છે. "િપર્ત્ર" શબ્દનો ઉિયોગ કોઈના ઝોક અને માન્યતાઓના આિાર ે

િાપમાક અથામાિં અથર્ા પબન-િાપમાક અથામાિં થઈ શકે છે. લેખક દ્વારા જીર્નમાિં અ ાિારણ 

પર્કા નો ઉલ્લેખ કરર્ા માટે તેનો ઉિયોગ કરર્ામાિં આર્ે છે કારણ કે ઊર્જા િોત ેર્જ તમામ શારીપરક 

અન ેમાનપ ક પ્રપિયાઓનો િાયો છે ર્જ ેજીર્નમાિં પ્રર્ૃપત્તનુિં કારણ બન ેછે. 

 

12) જીર્ન માટે ઉર્જા ર્જરૂરી છે. જ્યાર ેઊર્જા  િંિૂણાિણે પર્ખેરાઈ ર્જય છે અન ે પબન-કાયાિમતા 

(ઊર્જાની શૂન્ય પસ્થપત) ની પસ્થપતમાિં િહોિંચ ે છે, ત્યાર ેતેન ેભૌપતક મૃત્યુ કહી શકાય. જીર્ન ઉર્જા 

(મુખ્ય ઉર્જા) અત્યિંત પકિંમતી છે કારણ કે ત ેશરીર અન ેમન દ્વારા ચાલતી રા ાયપણક પ્રપતપિયાઓના 

 મૂહ દ્વારા પ્રગટ થાય છે. 

 



 

105 
 

13) માનર્ શરીરને અત્યિંત ર્જપટલ રા ાયપણક પ્રપતપિયા તરીકે કલ્િના કરી શકાય છે. શરીરમાિં 

અકલ્િનીય  િંખ્યામાિં બાયોકેપમકલ પ્રપતપિયાઓ થતી હોય છે, ર્જ ેવ્યપિના જીર્નના અનુભર્ો 

માટે ર્જર્ાબદાર હોય છે. પર્પર્િ  િંદભોમાિં કબર્જો, ઉિયોગ, લાભ અન ે નાણાિંની ખોટ 

શારીપરક/માનપ ક ઊર્જાના બાયોકેપમકલ ટર ાન્ ફર/ઉિયોગ/નુક ાન/ર્ગેરને ે ીિી અ ર કર ે

છે. 

 

14) વ્યપિની શપિને  િંતુપલત રાખર્ાની અન ે  ારા  િંગ્રહની પસ્થપતમાિં રાખર્ાની િમતા 

ભપર્ષ્યની પચિંતાઓ અન/ેઅથર્ા ભૂતકાળના અફ ો માિં સ્થાનાિંતપરત થર્ાને બદલે જીર્નના 

ર્તામાન અનુભર્માિં રહેર્ાની ર્િુ  િંભાર્નાઓને પ્રોત્ ાહન આિે છે. 

 

મનને મર્જબૂત બનાર્ર્ુિં એ પર્ટાપમન એમના પર્કા  અને  િંરિણનો આર્શ્યક ભાગ છે. 

આકૃપત 7, 8 અને 9 પર્ટાપમન M, મનને મર્જબૂત કરર્ા અને મુખ્ય ઉર્જા ર્ચ્ચેનો  િંબિંિ દશાાર્ ે

છે. 

સમયની અમૂલ્યતા 

આિંકડો 7 

 ભૂતકાળ - ર્તામાન - ભપર્ષ્ય 

 

   
 

 

ભિૂકાળ

અપહરવિધનશીલ

ફતિ એકની થમવૃિમાાં 
િ અક્થિત્વ ધરાવે છે

વિધમાન

જીવનની વાથિવવક 
વાથિવવકિા

ભિૂકાળ અને ભવવષ્ય
એ મગિ/મનના કાયો

છે

ભવવષ્ય

જીવનમાાં બાકીનો
સમય મયાધહિિ છે

ભવવષ્ય માત્ર સાંભવવિ 
િાિર છે
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વ્યપિના જીર્નમાિં બાકી રહેલો  મય ખૂબ ર્જ પકિંમતી હોય છે કારણ કે એક ર્ખત  મય 

િ ાર થઈ ર્જય િછી તે િાછો આર્તો નથી. ઉિરની આકૃપત 7 કેલેન્ડર  મય અન ે

મનોર્ૈજ્ઞાપનક  મય દશાારે્ છે. કેલેન્ડર  મય એ 24-કલાકનુિં ચિ છે અને મનોર્ૈજ્ઞાપનક  મય 

એ ભૂતકાળ, ર્તામાન અને ભપર્ષ્ય છે ર્જ ેમનમાિં ઉત્િન્ન થાય છે. પર્ટાપમન M શપિના 

 િંબિંિમાિં  મય  િંબિંપિત અર્લોકનો નીચે મરુ્જબ છે: 

1) જીર્નમાિં બાકી રહેલો  મય દરકે િૈ ાને  િંકોચાઈ રહ્યો છે અને આ હકીકતને સ્િષ્ટિણે ર્જોર્ા 

માટે, તેન ેસ્ર્ીકારો અને તેનુિં  ન્માન કરો, ર્તામાનમાિં શક્ય તેટલા શ્રેષ્ઠ રીતે પર્ટાપમન M  િંગ્રહ અન ે

ઉિયોગની મિંરૂ્જરી આિો. 

 

2) દરરોર્જ લેર્ામાિં આર્તી દરકે પિયા પ્રગપત, રીગ્રે ન અથર્ા પસ્થરતાને પ્રોત્ ાહન આિી શકે છે. 

પર્ટાપમન એમનુિં  િંચય પ્રગપત દ્વારા થાય છે. પર્ટામીન M રીગ્રેશન િૈ ાના દુરુિયોગ અન ેદુરુિયોગ 

દ્વારા થાય છે. પર્ટામીન M ની પસ્થરતા વ્યપિના મગર્જમાિં ગપતશીલ ઉર્જાના પ્રર્ાહને રોકર્ાને 

કારણે થાય છે. 

 

3)  મયની અમૂલ્યતાને સ્િષ્ટિણે અન ે ધ્યાનિૂર્ાક ઓળખીને વ્યપિના જીર્નના તમામ 12 

િપરમાણો (આકૃપત 1)માિં મહત્તમ લાભ મેળર્ર્ા માટે પર્ટાપમન Mનો ઉિયોગ કરર્ાની મિંરૂ્જરી આિે 

છે. 

 

4) િૈ ા અન ે મય બિંને અત્યિંત કીમતી છે. કોઈિણ  મયે, માત્ર મયાાપદત રકમ હાર્જર છે.  મય અને 

નાણાિંની મયાાદા હોર્ાને કારણે, વ્યપિ મુખ્ય ઊર્જાનો ઉિયોગ કરીન ેવ્યપિગત પર્કા  િર ધ્યાન 

કેપન્િત કરર્ાની મિંરૂ્જરી આિે છે. વ્યપિ િા ે અમયાાપદત રકમ ન હોઈ શકે, અને તેથી, િૈ ાનો 

કબર્જો મયાાપદત છે. િપરણામે, વ્યપિ ધ્યાન, િાપમાક અન/ેઅથર્ા આધ્યાપત્મક પ્રર્ૃપત્તઓ શરૂ કરી 

શકે છે કારણ કે  િંિૂણા અનુભૂપત કે વ્યપિના જીર્નમાિં બાકીનો  મય દર  ેકન્ડમાિં  િંકોચાઈ રહ્યો 

છે અન ેકેટલો  મય બાકી છે તે અર્જણ છે. 

 

5) િૈ ો એ કાચી શપિની વ્યર્હાપરક િિપત છે અન ેતેનો  ીિો કબર્જો મેળર્ર્ાથી પર્ટાપમન M 

ર્િે છે. ર્જો કોઈન ેખ્યાલ આર્ ેકે  મય દર  ેકન્ડમાિં  િંકોચાઈ રહ્યો છે, તો પર્ટાપમન M િણ ર્ૃિ 

અન ેિુનરાર્પતાત કયાા પર્ના વ્યપિને  િંિૂણા જીર્ન જીર્ર્ાની અ ાિારણ પસ્થપતમાિં લઈ ર્જઈ શકે 

છે. હાપનકારક ચિ કે ર્જ ે મયનો ઉિયોગ કર ેછે અન ેઊર્જાને ડર ેઇન કર ેછે 

 

 



 

107 
 

સ્મૃપત, આિંતપરક ચેટપરિંગ, કેલેન્ડર  મય, અને ઇચ્છા 

 

આિંકડો 8 

સ્મૃપત, આિંતપરક ચેટપરિંગ, કેલેન્ડર  મય, અને ઇચ્છા 

 

 
 
 

ઉિર બતાર્લે આકૃપત 8, મનોર્જૈ્ઞાપનક  મય  ાથ ેઆિંતપરક અન ેબાહ્ય ર્ાસ્તપર્કતાના ચાર 

મુખ્ય ર્જોડાણ િા ાઓને દશાાર્ ેછે. યાદશપિ, ઈચ્છા, આિંતપરક બકબક અને કૅલેન્ડરનો 

 મય એ બિા મનોર્જૈ્ઞાપનક  મય  ાથ ેર્જોડાયલેા છે.  મયની અમૂલ્યતાની ર્જગૃપત 

(અગાઉ કહ્યુિં તેમ) પર્ટાપમન Mમાિં ર્િારો કર ેછે, મુખ્ય ઉર્જા ર્જગૃત કર ેછે અને વ્યપિના 

જીર્નમાિં શે્રષ્ઠ પનણાય લેર્ામાિં પ્રોત્ ાહન આિે છે. આિંતપરક બકબક એ વ્યપિની સ્ર્-ર્ાતાા 

છે ર્જ ેપર્ટાપમન એમનો ઉિયોગ કરર્ા માટે ર્જર્ાબદાર છે. દરકે વ્યપિ િા ે ભતૂકાળની 

ઘટનાઓ પર્શેની યાદો હોય છે ર્જ ેકાિં તો અથાિણૂા માગાદશાક તરીકે  ેર્ા આિી શકે છે અથર્ા 

ભૂતકાળમાિં ગુલામ બનાર્ી શકે છે..   

    

સાયકોલોજિકલ ટાઈમ 
એન્ડ કોર એનિી

મેમરી અને 
વવટાવમન એમ

કેલેન્ડર સમય
અને વવટાવમન

એમ

હડઝાયર અને
વવટાવમન એમ

આંિહરક બકબક

અને વવટાવમન એમ
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  મનોર્ૈજ્ઞાપનક  મય એ માનર્ મનની રચના છે જ્યાિં મન  ામાન્ય રીત ેભતૂકાળ અન ે

ભપર્ષ્ય ર્ચ્ચે કૂદકો મારતુિં હોય છે, ર્તામાનમાિં  િંિૂણા રીતે રહ્યા પર્ના. ઈચ્છા એ એક 

શપિશાળી શપિ છે ર્જ ેદરકે વ્યપિને પર્શ્વમાિં પિયાઓ કરર્ા પ્રેર ેછે. ઈચ્છા િોતાની ર્જતન ે

િૂણા કરર્ા માટે અિાર ઊર્જા ર્ાિર ેછે અને િોતાની ર્જતને  િંતોષર્ાના માગો શોિર્ા માટે 

બુપિનો ઉિયોગ કર ે છે. ઇચ્છાની અિંદર રહેલી ઉર્જાનો ભિંડાર કલ્િનાના પર્સ્તરણ, 

 ર્જાનાત્મકતામાિં ર્િારો, આત્મપર્શ્વા માિં  ુિારો અને ઉત્તમ આનિંદના આનિંદમાિં િપરર્પતાત 

થઈ શકે છે. િૈ ાની તીવ્ર ઈચ્છા િરાર્નાર વ્યપિ ભૌપતક ર્જગતમાિં પ્ર ન્નતા અને ઉન્નત 

અનુભર્ોની શોિ કર ેછે. િૈ ા એ મનની અિંદર  ૌથી શપિશાળી પ્રરેક શપિઓ િૈકી એક 

છે. નાણાિંના ઉિયોગ દ્વારા અનુભર્માિં ર્િારો ખરખેર આકષાક હોઈ શકે છે. મુખ્ય ઉર્જા, 

નાણાકીય શપિ અને માનપ ક શપિને ઘણા  ર્જાનાત્મક દળોમાિં ઉિયોગમાિં લેર્ાનુિં અન ે

મનિૂર્ાક રીડાયરકે્ટ કરરુ્િં શક્ય છે. વ્યપિ આ ઉર્જાનો ઉિયોગ બહુપર્િ રીતે કરી શકે છે ર્જ ે

વ્યપિને મયાાપદત મનોર્ૈજ્ઞાપનક કાયાથી જીર્નમાિં અ ાિારણ ઊિં ચાઈ  ુિી લઈ ર્જઈ શકે છે. 

જ્યાર ેપર્ટાપમન M  ાચર્ર્ામાિં આરે્ છે, 

વ્યપિ કુદરતી રીતે ર્તામાન િણમાિં ર્િુ રહેર્ાનુિં શરૂ કર ેછે અને મનોર્ૈજ્ઞાપનક  મયની 

યાતનાથી િીપડત થતુિં નથી. પર્ટાપમન Mના  િંરિણ અને ટર ાન્ મ્યટેુશન (એટલે કે, શુિ 

સ્ર્રૂિમાિં પર્ટાપમન Mના  િંગ્રહમાિં ર્િારો)ને કારણે અદભૂત આિંતપરક અને બાહ્ય  િંિપત્ત 

એકઠા થર્ાની  િંભાર્ના છે. ઉર્જાને હિંમેશા આઉટલેટ્ ની ર્જરૂર હોય છે અને ર્જો આ 

આઉટલેટ્  પર્ટાપમન એમ િાર્ર હોય તો વ્યપિ ખરખેર અ ાિારણ ઊિં ચાઈએ િહોિંચી 

શકે છે..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

જીિનમાિં સમય કરતાિં િધુ વકિંમતી કિંઈ નથી. એકિાર ત ેર્જતી 

રહે પછી ત ેક્ારયે પાછી આિતી નથી. વિટાવમન M 

સવિયકરણ વ્યવિન ેિતામાન ક્ષણમાિં ફેંકી દે છે. વિટાવમન 

M સાથ ેધ્યાનનુિં વમશ્રણ િતામાન ક્ષણમાિં વ્યવિને રાખે છે. 

કોર એનર્જી ટર ાન્સમ્યટેુશન એ સિંપૂણા સિંતલુનમાિં આનિંદી 

જીિન જીિે છે. 

 

-- વરકી વસિંઘ 
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િૈ ાનો ઉિયોગ, દુરુિયોગ અને દુરુિયોગ 
 

     વ્યપિ ર્જોઈ શકે છે કે પર્ટાપમન એમના  િંદભામાિં િૈ ાના ઉિયોગ, દુરુિયોગ અન ે

દુરુિયોગ ર્ચ્ચનેા તફાર્તો પર્શે સ્િષ્ટતા ર્જળર્ર્ા માટે માનપ ક શપિ ર્જરૂરી છે. 

પર્ટાપમન એમ એ એર્ી ઊર્જા છે ર્જનેો ઉિયોગ વ્યપિના લાભ અન ેર્િુ પર્કા  માટે થઈ 

શકે છે અને ત ેિણ હોઈ શકે છે. દુરુિયોગ અને દુરુિયોગ િણ. આ ત્રણ પભન્નતાને ર્જોતાિં, 

નાણાકીય શપિનો ઉિયોગ શક્ય છે, ગમ ેતટેલી હદ  ુિી, એર્ી રીતે કે ર્જ ેઆિંતપરક મૂળ 

ઊર્જાને ર્િુ પર્કા  અને  પિય કરી શકે. આિંતપરક મૂળ ઊર્જાનો ર્િુ પર્કા  અને  પિયકરણ 

એ નાણાિંનો શે્રષ્ઠ  િંભપર્ત ઉિયોગ છે. જ્યાર ેવ્યપિના જીર્નના 12 િપરમાણોના  િંબિંિમાિં 

અથર્ા તેના  િંદભામાિં વ્યપિની મુખ્ય ઊર્જાના પર્કા માિં નાણાિંનો ઉિયોગ કરર્ામાિં આર્ ે

છે, ત્યાર ેખચાર્ામાિં આર્ેલા દરકે ડોલર દ્વારા વ્યપિના જીર્નના 12 િપરમાણોમાિંથી દરકેને 

જીર્િંત બનાર્ર્ાની  િંભાર્ના હોય છે. દરકે ડૉલરનો  ચતે ઉિયોગ કોર એનર્જી 

એપક્ટર્ેશનમાિં ર્િારો કર ેછે અને પર્ટાપમન Mના ઉિયોગ માટે શે્રષ્ઠ શક્ય મનોર્ૈજ્ઞાપનક 

ર્ાતાર્રણ બનાર્ ે છે. પર્ટાપમન M એ મનોર્ૈજ્ઞાપનક ઉર્જાનુિં કેપન્િત સ્ર્રૂિ છે ર્જનેો 

કાળજીિૂર્ાક ઉિયોગ કરર્ો ર્જોઈએ જ્યાિં (આદશા રીતે) 12 માિંથી કોઈિણ િતે્રમાિં કોઈ 

જ્ાર ેવિટાવમન M સિં ય શરૂ થાય છે ત્યાર ેઆિંતવરક બકબક (એટલે 

કે, સ્િ-િાતાા) ઘટે છે. મુખ્ય ઊર્જામાિં વનપુણતા આિંતવરક બકબકની 

આિતાન ઘટાડ ેછે, પવરણામે ઊર્જા સિંરક્ષણ થાય છે. આ સિંરક્ષણ ઉર્જા 

સ્ફવટકીકરણને કારણ ેમનને મર્જબતૂ બનાિ ેછે જ્ાિં મનનો માત્ર એક 

સાધન તરીકે ઉપયોગ થાય છે અને સતત  ાલુ થતો નથી. તમ ેમન છો 

કે મનથી રુ્જદા છો? ર્જો તમે તમારા મનથી અલગ છો, તો તમ ેમાસ્ટર 

છો, અને મન તમારિં  સાધન છે. આ સાધનનો બવુિશાળી અને 

લાભદાયી ઉપયોગ ત્યાર ેશક્ છે જ્ાર ેપોતાની અિંદર ઊર્જા 

સ્ફવટકીકરણ કર.ે 
 

-- વરકી વસિંઘ 
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અ િંતુલન અથર્ા નુક ાન  ર્જાયુિં નથી. દુરુિયોગ અને દુરુિયોગ પર્રુિ નાણાિંના શે્રષ્ઠ 

 િંભપર્ત ઉિયોગ ર્ચ્ચે તફાર્ત કરર્ાની િમતા એ વ્યપિની બૌપિક શપિ અથર્ા 

બૌપિક ઊર્જા ભર શપિનો એક ભાગ છે. બૌપિક શપિ, તકા િંગત શપિ અને માઇન્ડફુલ 

િાર્ર વ્યપિને િીછેહઠ કરર્ાની મિંરૂ્જરી આિે છે અન ેજ્યાિં દુરુિયોગ અને દુરુિયોગ થઈ 

શકે છે ત્યાિં આરે્ગ િર કાયા કરર્ા માટે નહીિં..   

   

 જ્યાર ેઆિણે "દુરુિયોગ" શબ્દના અથાને ધ્યાનમાિં લઈએ છીએ, ત્યાર ેત ેચોક્ક  ધ્યયે 

અથર્ા ખોટા હેતુને પ્રાપ્ત કરર્ાનો પ્રયા  કરર્ાની ખોટી રીતનો  િંદભા આિ ે છે. ત ેએ 

હકીકતનો િણ ઉલ્લેખ કરી શકે છે કે ઊર્જાનો ખોટો ઉિયોગ અને નાણાિંનો અયોગ્ય ઉિયોગ 

છે. તેથી, દુરુિયોગ એ નાણાિંના શે્રષ્ઠ  િંભપર્ત ઉિયોગથી અલગ છે. દુરુિયોગમાિં તેમના માટે 

ઘણા િા ાઓ હોય છે ર્જમે કે િૈ ાનો ઉિયોગ અનુભર્ બનાર્ર્ા માટે અથર્ા એર્ી પ્રોડક્ટ 

ખરીદર્ા માટે કે ર્જનેી કોઈને ર્જરૂર નથી. પર્ટામીન M ન ેનુક ાન િહોિંચાડતી ર્સ્તુઓ 

ખરીદર્ાની ઈચ્છા થઈ શકે છે ત ેદુરુિયોગ છે. પર્ટાપમન M ના દુરુિયોગને માનપ ક રીત ે

અને અલબત્ત શારીપરક રીતે, િૈ ાના  િંદભામાિં, શે્રષ્ઠ યોગ્ય ઉિયોગને િુનઃસ્થાપિત કર ેછે. 

જ્યાર ેઆિણે દુરુિયોગ શબ્દને ધ્યાનમાિં લઈએ છીએ, ત્યાર ેત ેિૈ ાનો ઉિયોગ નુક ાન 

માટે, કોઈ બીર્જને ઈરાદાિૂર્ાકના નુક ાન માટે અથર્ા િોતાને માટે િણ કર ેછે. ભલે ક્યારકે 

ઈરાદો હાપનકારક ન હોય િણ નુક ાનમાિં િપરણમી શકે છે. િૈ ાના ઉિયોગ  ાથે 

અિમાનર્જનક િપરપસ્થપતઓ થાય છે જ્યાર ેિૈ ાનો ઉિયોગ અન્ય લોકો માટે, િોતાને, 

િોતાના િપરર્ારના  ભ્યો,  માર્જના  ભ્યો ર્ગેરનેે પર્નાશ માટે કરર્ામાિં આરે્ છે. ત ે

નુક ાન માટે િૈ ાનો પર્નાશક ઉિયોગ છે ર્જ ે ામાન્ય રીત ે ુખના ભ્રમણા  ાથ ેહોય છે 

અથર્ા તરત ર્જ ર્જોર્ા મળે છે. મર્જબતૂ લાગણીઓની અસ્થાયી રાહત. 

  

માનપ ક શપિનો ઉિયોગ, દુરુિયોગ અન ેદુરુિયોગ 
 

     િૈ ાની  માિંતર, માનપ ક શપિનો શે્રષ્ઠ ઉિયોગ, દુરુિયોગ અને દુરુિયોગ છે.  ામાન્ય 

રીતે, ર્જ ેલોકો તેમના જીર્નના કોઈિણ એક િા ાને દુરુિયોગ કર ેછે તેઓ અન્ય િા ાઓનો 

દુરુિયોગ કરશ.ે ર્જો કોઈ વ્યપિ િોતાના શરીર, િૈ ા,  િં ાિનો ર્ગેરનેો આદર ન કર,ે તો 

અન્યનો આદર કરર્ાની  િંભાર્ના િણ ઓછી થઈ ર્જય છે. િૈ ામાિં મોટી શપિ હોય છે 
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કારણ કે પર્ટામીન M એક  િમકતાા છે ર્જ ે વ્યપિની માનપ ક શપિ અને તનેો શે્રષ્ઠ 

ઉિયોગ કેર્ી રીતે કરર્ો તનેા િર  ીિો આિાર રાખે છે. માનપ ક શપિ, પર્ટામીન M  િંગ્રહ 

ર્ચ્ચેના ર્જોડાણન ેઓળખર્ુિં અને વ્યપિની માનપ ક શપિનો બગાડ ન કરર્ાનો શે્રષ્ઠ 

પનણાય લેર્ો એ વ્યપિના જીર્નના તમામ 12 િપરમાણમાિં એકિંદર પ્રગપત માટે ર્જરૂરી છે. 

(િપરપશષ્ટમાિં આકૃપત 15 રુ્જઓ). પનણાય લેર્ાની પ્રપિયા પર્ચાર રણી, ભાર્નાત્મક અનભુર્ો, 

યાદશપિમાિં અનભુર્ોના  િંગ્રહ અને ઇચ્છાને અ ર કર ેછે. પર્ચાર, લાગણી, સ્મપૃત અન ે

ઈચ્છાની ગુણર્ત્તા, માત્રા અને પદશા મનના માળખામાિં કોર એનર્જીનો ઉિયોગ કેર્ી રીત ે

થાય છે તેનાથી પ્રભાપર્ત થાય છે. આ ફે્રમર્કા  નીચે દશાાર્ર્ામાિં આવ્યુિં છે (આકૃપત 9): 

 

આિંકડો 9 

કોર એનર્જી, મેન્ટલ ફે્રમિકા  અન ેવિટાવમન એમ 

 

 
 

કૃિા કરીને નીચેના ઇન્ટરકનેક્શન્ ની નોિંિ લો: 

 

a) પર્ટામીન એમના  િંબિંિમાિં પર્ચારો અને લાગણીઓ એક ાથે કાયા કર ેછે. 

b) પર્ટામીન M ના દુરુિયોગ અન ેદુરુિયોગથી ભાર્નાત્મક સ્ર્-પનયમનને નુક ાન થાય છે. 

કોર એનિી

વવચારો

લાગણીઓ

યાિો

ઈચ્છાઓ

વવટાવમન
એમ

માનવસક 
શક્તિ
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c) જીર્નમાિં અનુભર્ની  તત માિંગનો પ્રપત ાદ આિર્ાની િમતા પર્ટાપમન Mના  િંગ્રહન ેર્િાર ેછે અને 

ભાર્નાત્મક પનયમનમાિં મદદ કર ેછે. 

ડી) મનની લર્ચીકતા પર્પર્િ  િંર્જોગોમાિં િડકારો માટે શ્રેષ્ઠ પ્રપતપિયાઓને મિંરૂ્જરી આિે છે. 

e) લાગણીઓ એ નર્ા  પ સ્ટમ  ાથે  િંકળાયેલ ર્જપૈર્ક અર્સ્થાઓ છે ર્જ ે વ્યપિની એકિંદર નાણાકીય 

પસ્થપત દ્વારા નોિંિિાત્ર રીતે પ્રભાપર્ત થાય છે. 

f) લાગણીઓ મૂડ, સ્ર્ભાર્, વ્યપિત્ર્, સ્ર્ભાર્,  ર્જાનાત્મકતા અન ેિૈ ાના શ્રેષ્ઠ ઉિયોગ, દુરુિયોગ અન ે

દુરુિયોગ િર આિાપરત પ્રરેણા  ાથે  િંકળાયેલી છે. 

 

 પર્ટાપમન M  િંગ્રહ, શે્રષ્ઠ ઉિયોગ, દુરુિયોગ અને/અથર્ા દુરુિયોગ િર આિાપરત 

લાગણીઓમાિં ઊર્જાનો પ્રર્ાહ નીચે દશાાર્લે લાગણીઓમાિં થાય છે.: 

 

સ્ર્ીકૃપત—સ્નેહ—મનોરિંર્જન—ગુસ્ ો—ગુસ્ ો—વ્યથા—પચિંતા—આકાિંિા—પચિંતા—ઉદા ીનતા—

ઉત્ ાહ—પર્સ્મય—કિંટાળો—આત્મપર્શ્વા —પતરસ્કાર— િંતોષ—પહિંમત—પર્જજ્ઞા ા—ઉદા ીનતા—

ઈચ્છા—પનરાશા—પનરાશા—પનરાશા—ગુસ્ ા િરમાનિંદ—ઉચાટ- હાનુભૂપત—ઉત્ ાહ—ઈષ્યાા—

ઉત્ ાહ—પર્શ્વા —ડર—હતાશા—પ્ર ન્નતા—કૃતજ્ઞતા—લોભ—દુઃખ—અિરાિ— ુખ—દ્વેષ—

આશા—ભયાનકતા—દુશ્મનાર્ટ—અિમાન—રુપચ—ઉત્ ાહ—ર્જોઈ પ્રેમ—ર્ા ના—નોસ્ટાલ્જીયા—

આિોશ—ગભરાટ—ઉત્ ાહ—દયા—આનિંદ—ગૌરર્—િોિ—િસ્તાર્ો—અસ્ર્ીકાર—િસ્તાર્ો—રોષ—

ઉદા ી—આત્મ—આત્મપર્શ્વા —આત્મ-દયા—શરમ—આઘાત— િંકોચ— ામાપર્જક ર્જોડાણ—દુઃખ —

દુઃખ—આિયા—પર્શ્વા —આિયા—પચિંતા 

 

 

નીચનેા ગુણોના પર્કા થી માનપ ક ઊર્જાનો પર્કા  થાય છે: 
 

શ્વા ની પ્રેપક્ટ નુિં માઇન્ડફુલને  

આરામનો પર્કા  

આિંતપરક પસ્થરતા 

આબેહૂબતા 

હાયિરએપક્ટપર્ટી ટાળો 

ધ્યાનની પશપથલતા ટાળર્ી 

શોપષત ધ્યાનની પ્રર્ાહ પસ્થપત ( ીક્ ઝેન્ટપમહાલી, 1988) 
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વ્યપિત્ર્ અને ઊર્જા ભર ર્જગૃપત 
 
 

     પર્ટાપમન M ના  િંગ્રહના  િંબિંિમાિં વ્યપિની વ્યપિગત ઓળખના પર્કા   ાથ ે

માનપ ક શપિ ખૂબ ર્જ ર્જોડાયેલી છે. વ્યપિના વ્યપિત્ર્ િર પ્રપતપબિંપબત કરર્ાની એક 

ઊર્જા ભર રીત છે ર્જ ેઓળખ પર્કા માિં ઊર્જા મૂકીને વ્યપિની ઓળખને ર્િારર્ા તરફ 

દોરી ર્જય છે. આત્મગૌરર્, સ્ર્-મૂલ્ય, અડગતા, આિંતપરક પર્રે્ચકમાિં ઘટાડો, નકારાત્મક 

મૂલ્યાિંકનમાિં ઘટાડો, અપતશય આત્મપર્શ્વા ની અ રમાિં ઘટાડો અન ેઅન્ય ઘણા  િંબિંપિત 

સ્ર્-પર્કા  ગુણો  ાથ ે"હુિં" ની ભાર્ના હકારાત્મક રીતે પર્કપ ત થાય છે.. 

 

સકારાત્મક ગુણો અને સમય વ્યિસ્થાપન 
                    

ર્જમે ર્જમે  કારાત્મક ગણુોનો પર્કા  થાય છે તેમ તેમ માનપ ક પશસ્ત િણ કુદરતી રીતે ર્િે 

છે. શે્રષ્ઠ ઉિયોગની ભદેભાર્યિુ શપિ પર્. િૈ ાનો દુરુિયોગ/દુરુિયોગ એ વ્યપિની 

આિંતપરક પશસ્તનો એક ભાગ છે ર્જનેો હેતુ વ્યપિના લક્ષ્યો અને ઉદે્દશ્યો  ુિી િહોિંચર્ાનો છે. 

સ્ર્-પશસ્ત એ િોતાન ે  ુિારર્ા અને વ્યપિગત અને/અથર્ા  િંસ્થાકીય લક્ષ્યો  ુિી 

િહોિંચર્ા માટે પર્ચાર, પિયા અને ર્ાણીની નર્ી ટેર્ો બનાર્ર્ા પર્શે છે. સ્ર્-પશસ્ત એ છે કે 

આિણુિં આત્મ-પનયિંત્રણ કેર્ી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે, અને ર્જ ે રીતે આિણી આશા ર્જળર્ી 

રાખર્ામાિં આરે્ છે. "આશા ઈચ્છાને અનુ ર ે છે. આિણી આશાઓની શપિ આિણી 

ઈચ્છાઓની ઉષ્માથી પ્રભાપર્ત થાય છે. ભપર્ષ્ય તરફની આિણી ઈચ્છાઓની હૂિંફ મોટાભાગ ે

ર્તામાનમાિંથી આિણી ઈચ્છાઓને દૂર કરર્ા િર આિાર રાખે છે. 39 

 

 
 

માનવસક ઊર્જા અત્યિંત વકિંમતી છે. તેને કેિી રીતે સિંગ્રવહત કરિુિં અને સમર્જદારીપૂિાક 

તેનો ઉપયોગ કેિી રીતે કરિો તે સમર્જિાથી નાણાકીય શવિમાિં િધારો થઈ શકે છે 

અને જીિનની વ્યાપક િવષ્ટ વિકસાિિા માટે પરિાનગી આપે છે. 

 

-- વરકી વસિંઘ 
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 મય વ્યર્સ્થાિન એ  ારી પશસ્તનુિં િપરણામ છે અને તેની કલ્િના નીચે મરુ્જબ છે: 
 
 મય વ્યર્સ્થાિન એ ચોક્ક  પ્રર્ૃપત્તઓ િર ખચાર્ામાિં આર્ેલા  મયનુિં આયોર્જન અન ે ભાન પનયિંત્રણ 

કરર્ાની પ્રપિયા છે, ખા  કરીને અ રકારકતા, કાયાિમતા અન ેઉત્િાદકતા ર્િારર્ા માટે. તેમાિં કામ, 

 ામાપર્જક જીર્ન, કુટુિંબ, શોખ, અિંગત રુપચઓ અને  મયની મયાાદા  ાથેની પ્રપતબિતાઓન ેલગતી 

વ્યપિની પર્પર્િ માિંગણીઓનુિં ર્જગપલિંગ કાયા  ામેલ છે.  મયનો અ રકારક રીતે ઉિયોગ કરર્ાથી 

વ્યપિને તેના િોતાના  મય અન ેયોગ્યતા મુર્જબ ખચા અથર્ા પ્રર્ૃપત્તઓનુિં  િંચાલન કરર્ાની "િ િંદગી" 

મળે છે.  મય વ્યર્સ્થાિનને ચોક્ક  કાયો, પ્રોર્જકે્ટ્  અન ેપનયત તારીખનુિં િાલન કરતા ધ્યેયો િૂણા કરતી 

ર્ખતે  મયનુિં  િંચાલન કરર્ા માટે ઉિયોગમાિં લેર્ાતી કુશળતા,  ાિનો અને તકનીકોની શ્રેણી દ્વારા 

 હાયતા મળી શકે છે. શરૂઆતમાિં,  મય વ્યર્સ્થાિન માત્ર વ્યર્ ાય અથર્ા કાયા પ્રર્ૃપત્તઓનો ઉલ્લેખ 

કર ે છે, િરિંતુ આખર,ે આ શબ્દ વ્યપિગત પ્રર્ૃપત્તઓનો િણ  મારે્શ કરર્ા માટે પર્સ્તૃત થયો.  મય 

વ્યર્સ્થાિન પ્રણાલી એ પ્રપિયાઓ,  ાિનો, તકનીકો અન ેિિપતઓનુિં રચાયેલ  િંયોર્જન છે.40 

 

પૈસા અને માનવસક વશસ્ત 

 

માનપ ક પશસ્ત વ્યપિના જીર્નના તમામ િા ાઓ માટે ર્જરૂરી છે, ખા  કરીને િૈ ા 

 િંબિંપિત. વ્યપિની ઇચ્છાઓ, હેતુઓ અને ધ્યયેોના આિાર ેઆ ફેકલ્ટીઓનો ઉિયોગ કરીન ે

માનપ ક િમતાઓને મર્જબૂત બનાર્ર્ામાિં આરે્ છે. ર્જ ેપશસ્તબિ અથર્ા પ્રપશપિત છે ત ે

મોટે ભાગ ેવ્યપિના મનનો િદાથા છે. મનને એક િદાથા તરીકે માનર્ાનો  ીિો અથા એ છે કે 

મન ભૌપતક કોઈિણ ર્સ્તુ ર્જટેલુિં ર્જ ર્ાસ્તપર્ક છે અને તનેે કમાણી, બચત અને નાણાિં ખચાર્ા 

બાબતે પશસ્તબિ કરી શકાય છે. જ્યાર ેિૈ ા વ્યપિના જીર્નની િપષ્ટ  ાથ ે િંરપેખત થાય 

છે ત્યાર ેવ્યપિગત ઊર્જાની કુદરતી ખેતી માનપ ક પશસ્ત તરફ દોરી ર્જય છે. વ્યપિના ધ્યયેો 

અને વ્યપિના અહિંકારની કામગીરીની આિંતરદૃપષ્ટ ખૂબ ર્જ પશસ્તબિ રીતે નાણાિંને ર્જોર્ા 

 ાથ ેર્જપટલ રીતે ર્જોડાયેલી છે. જીર્ન ર્જમે ર્જમે આગળ ર્િે છે તેમ તેમ િૈ ાનો આદર  ાથે 

ઉિયોગ કરર્ો ર્જોઈએ અને પ્રપિયા લિી માનપ કતાની અનભુૂપતને કારણે આિંતરદૃપષ્ટનો 

પર્કા  થાય છે. આ રોપર્જિંદા પશસ્તનુિં પનમાાણ કર ેછે (કુદરતી રીતે) કામ કરીને િૈ ા મેળર્ર્ા 

અને કોઈના કામમાિં ગર્ા લેર્ાને બદલે, તેમનામાિં સ્ર્ાભાપર્ક રીતે નુક ાન હોય તેર્ા ટૂિંકા કટ 

શોિર્ાનો પ્રયા  કરર્ાને બદલે. જ્યાર ેવ્યપિ િૈ ા કમાર્ર્ાના સ્ર્રૂિમાિં વ્યપિગત ઉર્જા 

કેળર્ર્ા િર ધ્યાન આિે છે ત્યાર ે ાચી પશસ્તનુિં િાલન થાય છે. 

 



 

115 
 

દેરુ્િં: 

  આિંતપરક શાિંપત અન ેબાહ્ય  ફળતાનો પર્નાશક 

 

" રરેાશ અમેપરકન િપરર્ારનુિં િેપડટ કાડા  દેરુ્િં $8,158 છે.  રરેાશ, કરરે્રા િૂર્ેની ઘરગ્થુ 

આર્ક લગભગ $4,920/મપહને બે ી રહી છે, આમાિંના મોટાભાગના બેલને્  દરકે પબપલિંગ 

ચિમાિં  િંિૂણા ચૂકર્ર્ામાિં આર્તા નથી. વ્યપિના જીર્નના તમામ 12 િપરમાણોનો પર્કા . 

ઉચ્ચ પ પિઓ મેળર્ર્ાથી આિંતપરક શાિંપત અને બાહ્ય  ફળતામાિં ર્િારો થઈ શકે છે. 

માનર્તાને િીપડત કરતી મુખ્ય નાણાકીય  મસ્યાઓમાિંની એક દેરુ્િં છે. દેરુ્િં વ્યપિગત 

ઊર્જાની  િંકુપચત પસ્થપત  ાથ ે ર્જડતા અન ે પસ્થરતાનુિં કારણ બને છે. નાણાકીય અન ે

ભાર્નાત્મક સ્ર્તિંત્રતા િણ દેરુ્િં દ્વારા અટકાર્ર્ામાિં આરે્ છે. દેર્ામાિં ડૂબેલા લોકો 

મનોર્ૈજ્ઞાપનક રીતે એર્ા િાિંર્જરામાિં ફ ાયલેા છે જ્યાિં દેર્ા અિંગે માનપ ક રીત ે તત દબાણ 

રહે છે. દેરુ્િં એ પર્ટામીન Mના મનમાિં  િંગ્રહની પર્રુિ છે. જીર્નમાિં આિંતપરક શાિંપતની ર્જરૂર 

છે, ફિ જીર્નના મપહમા અને ભવ્યતાને અનભુર્ર્ા માટે. દેરુ્િં આિંતપરક શાિંપતનો નાશ કર ે

છે અને બાહ્ય  ફળતા નીચે મરુ્જબ હતી: 

 

a) ઉચ્ચ દેર્ુિં નીચા િેપડટ સ્કોર બનાર્ી શકે છે ર્જ ેર્જરૂરી લોન િર નીચા દરો મેળર્ર્ાની િમતાને 

અ ર કર ેછે. લોન િર ર્િુ વ્યાર્જ ચૂકર્ર્ાથી ઉિલબ્િ રોકડ પ્રર્ાહને અ ર થાય છે. 

b) દેર્ુિં ચૂકર્ર્ાની પચિંતાઓ મનમાિં રહે છે અન ેમુખ્ય ઊર્જાને નકારાત્મક અ ર કર ેછે. 

c) ભય અન ેઅપનપિતતા ઋણ ર્જમા થાય છે કારણ કે તે દૈપનક પ્રર્ૃપત્તઓમાિં મનની િાછળ રહે છે. 

આના િપરણામે  મગ્ર પદર્  દરપમયાન વ્યપિગત ઉર્જા શક્ય તેટલી શ્રેષ્ઠ રીતે ર્હેતી નથી. 

ડી) સ્ટરે  હોમોન્ નુિં એપલર્ેટેડ લેર્લ શરીર અન ેમનના સ્ર્ાસ્્યને અ ર કર ેછે. 

e) જ્યાર ેર્િુ દેર્ુિં હોય ત્યાર ેઆર્ેગર્જન્ય અન ેઉચ્ચ ર્જોખમર્ાળા પનણાયો લેર્ાની શક્યતા ર્િુ હોય 

છે. 

f) વ્યપિના  રળ આનિંદનો અનુભર્ દેર્ાથી પ્રભાપર્ત થાય છે, ર્જ ે વ્ય નયુિ ર્તાણૂકોને 

અિનાર્ર્ાની ર્િુ  િંભાર્ના તરફ દોરી ર્જય છે. 
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િી પફલો ોફી: હમણાિં ખરીદો અને હમણાિં ચકૂર્ો 
 

"હરે્ ખરીદો અને હમણાિં ર્જ ચૂકર્ો" ની પફલ ૂફી એ કિંઈિણ ખૂબ અમૂતા કરતાિં ર્િુ જીર્નનો 

માગા છે. ત ેર્ાસ્તર્માિં એકદમ  રળ છે અને તેને નીચે મરુ્જબ કહી શકાય: 

 

1) દેર્ુિં એકઠા કયાા પર્ના માલ/ઉત્િાદનો ખરીદો અને ઉિલબ્િ નાણાિંનો ઉિયોગ કરીન ેચૂકર્ણી 

કરો. 

 

2) ર્જો આ  મયે ર્સ્તુઓ/ ેર્ાઓ/ર્ગેર ેખરીદર્ી અથર્ા ખરીદર્ી ર્જરૂરી ન હોય, તો આર્ા 

ખચામાિં  ામેલ ન થર્ા માટે વ્યપિની આિંતપરક શપિનો ઉિયોગ કરો. આથી, પર્ટાપમન એમ 

િોતાની અિંદર મર્જબૂત બન ે છે. કુદરતી રીત ેઅન ેઆનિંદિૂર્ાક પર્ટાપમન M ર્િારર્ા િર ધ્યાન 

રાખર્ાથી દેર્ુિં અટકારે્ છે. 

 

3) આર્ી ખરીદી કરર્ાના ત્ર્પરત અનુભર્ન ેકારણ ેવ્યપિના મન (એટલે કે પર્ચારો, લાગણીઓ, 

ર્ગેર)ે ર્સ્તુઓ/ ેર્ાઓ/પર્લા /ર્ગેર ે ખરીદર્ા તરફ આકપષાત થર્ાથી િપરપચત બનો. આ 

અનુભર્ પબનર્જરૂરી નાણાકીય ખચા િર આર્ી શકે છે, દેર્ુિં ર્િારી શકે છે, અને મન એક મુશ્કેલ 

રમત રમ ેછે જ્યાિં "હમણાિં ખરીદો, િછી ચૂકર્ો" પર્ચાર પ્રબળ છે. આ ખોટા પર્ચારથી ર્ાકેફ થર્ાથી 

અન ેઆિંતપરક રીતે તેને "હમણાિં ખરીદો, હમણાિં ચૂકર્ો" માિં ફેરર્ર્ાથી માનપ ક શાિંપત ર્િે છે અને 

વ્યપિના જીર્નના 12 િપરમાણોમાિં એકિંદર  િંતુલનને પ્રોત્ ાહન મળે છે. 

 

ખચા કરો - બચાર્ો - આિો: માનપ ક  િંતુલન માટે એક ફોમ્યુાલા 

 

     ર્જમે ર્જમે વ્યપિ કોર એનર્જી એન્હાન્ મને્ટ અને ફાઇનાપન્શયલ ગ્રોથના ઉિયોગમાિં 

આગળ ર્િે છે તેમ, એક વ્યર્હારુ  ૂત્ર એ "સ્િેન્ડ- ેર્-પગર્ ફોમ્યુાલા" છે. આ  ૂત્ર માનપ ક 

 િંતુલન બનાર્ ેછે અન ેવ્યપિના જીર્નના તમામ 12 િપરમાણમાિં અત્યિંત ફાયદાકારક રીત ે

નાણાિંનો શે્રષ્ઠ  િંભપર્ત ઉિયોગ કરર્ાની મિંરૂ્જરી આિ ેછે. એકર્ાર બચત ર્િી ર્જય િછી, 

વ્યપિ જીર્નના તમામ 12 િપરમાણોમાિં નર્ીનતા શક્ય બને છે ત ેહકીકતને કારણે નુક ાન 

પર્ના જીર્નમાિં ર્િુ નર્ીનતાનો અનુભર્ કરી શકે છે. માનર્ મન તાર્જ, જીર્િંત, ગપતશીલ 

અને ગપતશીલ રહેર્ા માટે નર્ીનતા શોિે છે. ઊર્જા ભર નર્ીનતા એ િોતાને અથર્ા અન્યન ે

નુક ાન િહોિંચાડ્યા પર્ના નર્ીનતાની શોિ અને અનુભર્ છે. ઉચ્ચ મગર્જના કાયો નર્લકથા 

પર્ચારોની િેઢીમાિં  ામેલ છે ર્જ ેનર્ા અનભુર્ો તરફ દોરી શકે છે. કુદરતી, કાબાપનક અન ે
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પ્રપિયા-લિી આનિંદનો અનુભર્ એ નર્ીનતાનો અનુભર્ કરર્ા માટે અપભન્ન છે જ્યાર ેટકાઉ 

 િંતોષ કુદરતી રીતે રહે છે.   

 

આિંતવરક સિંશોધન અને ઊર્જાસભર બુવિ 

 

     ઊર્જાના ર્િુ આિંતપરક  િંકલન તરફ પ્રગપત માટે આિંતપરક  િંશોિન ર્જરૂરી છે. કાલા ર્જિંગ, 

એક મહાન માન શાસ્ત્રી, નીચે મરુ્જબ ર્જણાવ્યુિં હતુિં: 

 

"તમારી િપષ્ટ ત્યાર ેર્જ સ્િષ્ટ થશ ેજ્યાર ેતમે તમારા િોતાના હૃદયમાિં ર્જોઈ શકશો. કોણ બહાર રુ્જએ છે 

 િના; ર્જ ેઅિંદર રુ્જએ છે તે ર્જગે છે.” - કાલા ર્જિંગ 

 

કાલા ર્જિંગ દ્વારા ઉલ્લપેખત ર્જગપૃતમાિં પસ્થપતસ્થાિકતા,  કારાત્મક જીર્ન, નાણાકીય 

 મસ્યાઓનુિં પનર્ારણ, હકારાત્મક લાગણીઓ,  ારુિં  શારીપરક સ્ર્ાસ્્ય,  િંતોષકારક 

 િંબિંિો, મનોર્ૈજ્ઞાપનક  ુગમતા અને આિંતપરક શાણિણના મુખ્ય ઘટકો છે. આિંતપરક 

 િંશોિન ફિ મુખ્ય ઊર્જા અને ત ેકેર્ી રીતે કાયા કર ેછે તેના પર્શે ર્િુને ર્િુ ર્જગૃત બની રહ્યુિં 

છે. આ ર્જગરૂકતા આિંતપરક પર્કા  અને  ાચી ર્જગૃપત તરફ દોરી ર્જય છે, ર્જ ેથ્રેશોલ્ડને િાર 

કરર્ા, અ લામતી ઘટાડર્ા, ભય ઘટાડર્ા, આત્મપર્શ્વા  ર્િારર્ા અને મુખ્ય ઊર્જાનુિં 

પર્ટામીન Mમાિં િપરર્તાન ( િંસ્કાપરતા) કરર્ાની મિંરૂ્જરી આિ ેછે. ભૌપતક પર્શ્વનો અનુભર્ 

કરર્ાની સ્ર્તિંત્રતા માત્ર નાણાકીય ર્ૃપિ  ાથે ર્જ શક્ય છે. તાકાત આ સ્ર્તિંત્રતાનુિં તોડફોડ 

દેરુ્િં, ઉતાર્ળે લીિેલા પનણાયો, િૈ ાનો આર્ેગર્જન્ય ખચા,  મસ્યા રુ્જગાર અને પર્પર્િ 

વ્ય નયિુ ર્તાણૂકો દ્વારા થાય છે.  ાચી સ્ર્તિંત્રતા એ છે કે િૈ ાની પર્ટાપમન M શપિન ે

ઓળખર્ી અન ે કોઈ િણ રીતે, કોઈના મન, શરીર અને ભાર્નાને નુક ાન િહોિંચાડતા 

ઉત્િાદનો અથર્ા અનભુર્ો ખરીદર્ા માટે િૈ ાનો દુરુિયોગ ન કરર્ો. એકર્ાર આ થઈ ર્જય, 

આિંતપરક સ્ર્તિંત્રતા અને મનનુિં પર્સ્તરણ કુદરતી રીતે થાય છે.  ફળતાના િપરબળોને જીર્િંત 

રાખર્ામાિં આરે્ છે, ર્જમે કે વ્યપિની િમતાઓને ર્જગૃત કરર્ી, પ્રરેણા ર્િારર્ી અને તકો 

લેર્ી. ઊર્જા ભર બુપિના ર્જગૃપતને કારણે આિંતપરક ઘષાણ અને પ્રપતકાર દૂર થાય છે ર્જ ે

નાણાિં, મુખ્ય ઊર્જા અન ેર્િુ પર્કા ની પર્સ્તતૃ િપષ્ટ પ્રદાન કર ેછે..   
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     ઊર્જા ભર બપુિ ઉચ્ચ-ગુણર્ત્તાની લાગણીઓને શરૂ કર ેછે, ટકાર્ી રાખે છે અને પર્સ્તર ે

છે, જીર્નના અનુભર્ોની શે્રષ્ઠ ગુણર્ત્તા પ્રદાન કર ેછે. આરુ્િં જીર્ન એર્ુિં છે કે જ્યાિં પર્ચારો, 

લાગણીઓ, યાદો, ઈચ્છાઓ અને મુખ્ય ઉર્જા બિા પર્ટાપમન એમને ર્જળર્ર્ા અને  ુરપિત 

કરર્ા માટે એક ાથ ેકાયા કર ે છે. આર્ા રિણમાિં, નાના આનિંદો આનિંદ/આનિંદની મોટી 

અર્સ્થાઓમાિં પર્સ્તર ેછે, નુક ાન પર્ના. આનાથી ઉર્જા ખેતીની  િંિૂણા  મર્જ અને તેનો 

ઉિયોગ થાય છે:  

 

a) લાભદાયી ધ્યેયો તરફ ઇરાદાિૂર્ાક અન ેમનથી ઊર્જાને ર્જોડર્ી એ વ્યપિની સ્ર્તિંત્ર ઇચ્છા અને 

પનણાય લેર્ાની પ્રપિયા દ્વારા કરર્ામાિં આર્ ેછે. 

 

b) મનોરિંર્જક ઉર્જાનો અથા જીર્નમાિં મહાન આનિંદ માટે વ્યપિની મૂળ ઉર્જાનો પનિુણતાિૂર્ાક 

ઉિયોગ કરર્ાનો છે. 

 

c) ઉર્જાથી  જ્જ કરર્ુિં એ શ્રેષ્ઠ  િંભપર્ત પર્કા  માટે ઊર્જાને 12 િપરમાણોમાિં મૂકર્ાનો  િંદભા આિે 

છે. 

 

d) ઊર્જાને  માન બનાર્ર્ાનો અથા  િંતુલન, પસ્થરતા, પર્ચારશીલતા અને િીરર્જ ર્જળર્ી રાખર્ાનો 

છે. 

 

e) એનર્જીનો અિંત પર્ટાપમન M તરીકે ઊર્જા બચાર્ર્ાનો ઉલ્લેખ કર ેછે 
 

પીક સ્ટેટ્સ અને યુફોવરયા 

   ઉર્જાનો ઉિયોગ કરીને, વ્યપિ એર્ી ટોચની પસ્થપતઓનો અનભુર્ કર ેછે ર્જ ે ામાન્ય રીતે 

ખૂબ ર્જ ઉત્ ાપહત હોય છે અને ઘણી ર્ખત ર્ારિંર્ાર માિંગર્ામાિં આરે્ છે. ટોચના રાજ્યો અન ે

 તત આનિંદ ર્ચ્ચનેા  િંબિંિને લગતી ઘણી શક્યતાઓ છે. આિણે આ શક્યતાઓની તિા  

કરીએ ત ેિહેલાિં, આનિંદની ર્િુ  મર્જણ, ઉત્ ાહ અને આનિંદ ર્ચ્ચનેા  િંભપર્ત  િંબિંિોની 

તિા  કરર્ા માટે રાજ્યને  ેટ કરશ.ે યુફોપરયા પર્શેની મુખ્ય પર્ભાર્નાઓ નીચે મરુ્જબ છે: 

1) યુફોપરયા એ આનિંદ અથર્ા ઉતે્તર્જના અન ે ુખાકારી અન ેઆનિંદની તીવ્ર લાગણીઓનો અનુભર્ 

(અથર્ા અ ર) છે. અમુક કુદરતી િુરસ્કારો અને  ામાપર્જક પ્રર્ૃપત્તઓ, ર્જમે કે એરોપબક ક રત, 

હાસ્ય,  િંગીત  ાિંભળર્ુિં અથર્ા બનાર્ર્ુિં અને નૃત્ય, ઉત્ ાહની પસ્થપતને પ્રેપરત કરી શકે છે. યુફોપરયા 

એ અમુક ન્યુરોલોજીકલ અથર્ા ન્યુરો ાયપકયાપટરક પડ ઓડાર, ર્જમે કે ઘેલછાનુિં લિણ િણ છે. 
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ભાર્નાપ્રિાન પ્રેમ અને માનર્ ર્જતીય પ્રપતભાર્ ચિના ઘટકો િણ ઉત્ ાહના ઇન્ડક્શન  ાથે 

 િંકળાયેલા છે. અમુક દર્ાઓ, ર્જમેાિંથી ઘણી વ્ય નકારક છે, ત ેઉત્ ાહનુિં કારણ બની શકે છે, ર્જ ે

ઓછામાિં ઓછા આિંપશક રીતે તેમના મનોરિંર્જનના ઉિયોગને પ્રેપરત કર ેછે. 41 

 

2) હેડોપનક હોટસ્િોટ્  - એટલે કે, મગર્જના આનિંદ કેન્િો - કાયાાત્મક રીતે ર્જોડાયેલા છે. એક 

હોટસ્િોટના  પિયકરણથી અન્યની ભરતી થાય છે. એક હોટસ્િોટના પનષેિના િપરણામે બીર્જ 

હોટસ્િોટન ે પિય કરર્ાની અ રો મિંદ િડી ર્જય છે. તથેી, િુરસ્કાર પ્રણાલીની અિંદર દરકે હેડોપનક 

હોટસ્િોટનુિં એક  ાથે  પિયકરણ તીવ્ર આનિંદની લાગણી િેદા કરર્ા માટે ર્જરૂરી હોર્ાનુિં માનર્ામાિં 

આર્ ેછે. 42 જ્યાર ેહેડોપનક હોટસ્િોટ્   પિય થાય છે ત્યાર ેમુખ્ય ઊર્જા  પિયકરણ અને ઉિયોગ 

ઉચ્ચ સ્તર ેહોઈ શકે છે. 

 

3) વ્યાયામ-પ્રેપરત યુફોપરયા -  તત શારીપરક વ્યાયામ, ખા  કરીને એરોપબક ક રત, ઉત્ ાહની 

પસ્થપતને પ્રેપરત કરી શકે છે; ઉદાહરણ તરીકે, અિંતરની દોડ ઘણીર્ાર "દોડર્ીરની ઊિં ચી"  ાથે 

 િંકળાયેલી હોય છે, ર્જ ે ક રત-પ્રેપરત ઉત્ ાહની ઉચ્ચારણ પસ્થપત છે. વ્યાયામ ન્યુપક્લય  

એ ેમ્બન્ માિં ડોિામાઇન પ ગ્નપલિંગને અ ર કરર્ા માટે ર્જણીતુિં છે, િપરણામે ત્રણ ચોક્ક  

ન્યુરોકેપમકલ્ ના ર્િેલા ર્જરૈ્ િંશ્લેષણ દ્વારા ઉત્ ાહ ઉત્િન્ન કર ે છે: આનિંદામાઇડ 

(એન્ડોકેનાબીનોઇડ), β-એન્ડોપફાન (એક એન્ડોર્જને  ઓિીઓઇડ), અન ેફેનેપથલામાઇન (એક ટરે  

એમાઇન અન ેએમ્ફેટામાઇન). 43 

 

4) મ્યુપઝક-ઇન્ડક્ટેડ યુફોપરયા - મ્યુપઝક િર ડાન્ , મ્યુપઝક-મેપકિંગ અને ઇમોશનલી ઉતે્તર્જક  િંગીત 

 ાિંભળર્ાના િપરણામે યુફોપરયા થઈ શકે છે. ન્યુરોઇમેપર્જિંગ અભ્યા ોએ દશાાવ્યુિં છે કે િુરસ્કાર 

પ્રણાલી  િંગીત-પ્રેપરત આનિંદની મધ્યસ્થી કરર્ામાિં કેપન્િય ભૂપમકા ભર્જર્ ે છે. આનિંદદાયક 

ભાર્નાત્મક રીતે ઉતે્તપર્જત કરતુિં  િંગીત ડોિાપમનેપર્જાક િાથર્ેઝમાિં ડોિામાઇન ન્યુરોટર ાન્ પમશનને 

મર્જબૂત રીતે ર્િાર ેછે ર્જ ેસ્ટર ાઇટમ (એટલે કે, મે ોપલપમ્બક િાથર્ે અને પનગ્રોપસ્ટરયાટલ િાથર્ે) તરફ 

પ્રિેપિત થાય છે. લગભગ 5% ર્સ્તી "મ્યુપઝકલ એન્હેડોપનયા" તરીકે ઓળખાતી ઘટનાનો અનુભર્ 

કર ેછે, ર્જમેાિં વ્યપિઓ  િંગીતના ફકરાઓમાિં અપભવ્યિ કરાયેલ ઇપચ્છત લાગણીને  મર્જર્ાની 

િમતા હોર્ા છતાિં ભાર્નાત્મક રીતે ઉતે્તપર્જત કરતુિં  િંગીત  ાિંભળીને આનિંદ અનુભર્તા નથી. 44 

 

5) કોપ્યુલેશન-પ્રેપરત યુફોપરયા - કેટલાક લોકોમાિં કોપ્યુલેશનના પર્પર્િ તબક્કાઓને યુફોપરયા પ્રરેક 

તરીકે િણ ર્ણાર્ી શકાય છે. પર્પર્િ પર્શ્લેષકોએ કાિં તો  માગમની  મગ્ર પિયા, ઉગ્ર ઉતે્તર્જનાનો 

અપતરકે તરફ દોરી ર્જતી િણો અથર્ા ઉગ્ર ઉતે્તર્જનાનો અપતરકેને માનર્ આનિંદ અથર્ા આનિંદની 

િરાકાષ્ઠા તરીકે ર્ણાવ્યુિં છે. 45 
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6) ડરગ-પ્રેપરત યુફોપરયા - એ યુફોપરયન્ટ એ એક પ્રકારની  ાયકોએપક્ટર્ દર્ા છે ર્જ ેયુફોપરયાન ેપ્રેપરત કર ેછે. 

મોટાભાગની યુફોપરયન્ટ્  વ્ય નકારક દર્ાઓ છે, કારણ કે તેમના મર્જબૂત ગુણિમો અન ેમગર્જની િુરસ્કાર 

પ્રણાલીને  પિય કરર્ાની િમતા છે. 46  

 

     શુિં આનિંદ અને ઉત્ ાહ ર્ચ્ચે કોઈ  િંબિંિ છે? શુિં તેઓ કોઈ રીતે અલગ અને  િંબિંપિત છે? 

આ પ્રશ્નોના વ્યપિગત રૂિે ર્જર્ાબ આિર્ાની ર્જરૂર છે જ્યાિં લેખક પર્ટામીન M શપિનો 

એર્ી રીતે ઉિયોગ કરર્ાની ભલામણ કર ે છે કે ર્જથેી નુક ાન ન થાય, ર્જમે કે ડરગ-પ્રેપરત 

ઉત્ ાહના પકસ્ ામાિં. િૈ ાનો કબર્જો એ કાચી શપિ છે અને તેનો ઉિયોગ ઉત્ ાહિૂણા 

અનુભર્ો બનાર્ર્ા માટે થઈ શકે છે. એર્ી શક્યતા છે કે આનિંદ એ ઉત્ ાહથી તદ્દન અલગ 

છે.  

 

હાપન પર્ના નર્ીનતાની મનોર્ૈજ્ઞાપનક ર્જરૂપરયાત 
 

     નર્ીનતા શોિર્ી (અથર્ા  િંરે્દનાની શોિ) એ એક વ્યપિત્ર્ લિણ છે ર્જ ે તીવ્ર 

ભાર્નાત્મક  િંરે્દનાઓ  ાથ ેનર્ા અનુભર્ોને અનુ રર્ાની ર્પૃત્તનો  િંદભા આિ ેછે. ત ેએક 

બહુિિીય ર્તાણૂકીય રચના છે ર્જમેાિં રોમાિંચ-શોિ, નર્ીનતા િ િંદગી, ર્જોખમ લેર્ુિં, નુક ાન 

ટાળરુ્િં અને િુરસ્કારની અર્લિંબનનો  મારે્શ થાય છે. 69 

 

     દરકે માનર્ી તનેી માનપ ક ર્જરૂપરયાતને કારણે િોતાના જીર્નના તમામ 12 

િપરમાણોમાિં નર્ીનતા શોિે છે. માનર્ મન તાર્જ, જીર્િંત, ગપતશીલ અને ગપતશીલ રહેર્ા 

માટે નર્ીનતા શોિ ે છે. ઊર્જા ભર નર્ીનતા એ િોતાની ર્જતને અથર્ા અન્યને નુક ાન 

િહોિંચાડ્યા પર્ના નર્ીનતાની શોિ અને અનુભર્ છે, જ્યાિં ઊર્જાનો ઉત્ ાહિૂર્ાક નુક ાન 

પર્ના ર્િુ આનિંદ માટે ઉિયોગ કરર્ામાિં આરે્ છે. ઉચ્ચ મગર્જના કાયો નર્લકથા પર્ચારોની 

િેઢીમાિં  ામલે છે ર્જ ેનર્ા અનુભર્ો તરફ દોરી શકે છે. મનને તારુ્જિં , સ્ર્સ્થ અને ર્જોરશોરથી 

જીર્િંત રાખર્ુિં ઇરાદાિરૂ્ાક નુક ાન પર્ના નર્ીનતાનો અનભુર્ કરીને શક્ય છે. આર્ી પસ્થપત 

પ્રાપ્ત કરર્ા માટે, અગાઉ કહ્યુિં તેમ, નુક ાન અને લાભ ર્ચ્ચેના તફાર્ત પર્શે સ્િષ્ટ હોર્ુિં 

ર્જોઈએ. એકર્ાર આ તફાર્ત સ્િષ્ટ થઈ ર્જય અને વ્યપિ આ સ્િષ્ટતા  ાથ ેપિયાઓ કર,ે 

િછી વ્યપિ કોઈ નુક ાન પર્ના નર્લકથા અનુભર્ોમાિં જીર્ર્ાની પસ્થપતમાિં પર્કપ ત થાય 

છે. 
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પ્રાથપમક ઊર્જા અને આત્મા શુિં છે?   
 

     પ્રાથપમક ઉર્જા એ વ્યપિની મુખ્ય/મૂળ ઉર્જા છે, ર્જમે કે અગાઉ ચચાા કરી હતી. શબ્દ 

"પ્રાથપમક" કિંઈક આપદમ, રૂ્જના અન ેર્જન્મર્જતને દશાાર્ ેછે. ત ેકાચી ઉર્જા છે ર્જ ેદરકે વ્યપિ 

ર્હન કર ેછે ર્જ ેમોટે ભાગે પનપષ્િય હોય છે અન ેતેને ઘણી રુ્જદી રુ્જદી રીતે ર્હન કરી શકાય છે. 

ર્જો આ ઉર્જાનો ઉિયોગ કરર્ામાિં ન આરે્ તો, ત ેફિ નબળી િડી શકે છે અને ખોર્ાઈ શકે 

છે. આ ઉર્જાનો દુરુિયોગ વ્યપિના શરીર/મન  ાથ ે દુવ્યાર્હાર કરીને િણ થાય છે. આ 

દુરુિયોગને રોકર્ુિં ત્યાર ેથાય છે જ્યાર ેવ્યપિને ખ્યાલ આરે્ છે કે પ્રાથપમક ઊર્જા એ આિાર 

છે ર્જનેા િર બિી શપિઓ બનાર્ર્ામાિં આર્ી છે અને જીર્નમાિં તમામ પ્રયા ો શક્ય છે. 

રમતગમત, નાણાકીય પર્કા , િરોિકાર, શૈિપણક પર્કા ,  િંબિંિ પર્કા , ર્ગેર ેર્જરે્ા અન્ય 

પ્રયા ોમાિં પ્રાથપમક ઉર્જાનુિં ચેનપલિંગ, વ્યપિના "જીર્નમાિં કૉપલિંગ" ન ેર્જગૃત કરર્ા દે છે ર્જ ે

વ્યપિગત શે્રષ્ઠતા તરફ દોરી ર્જય છે..  

 

     "આત્મા" શબ્દનો ઉિયોગ લેખક દ્વારા વ્યપિના મૂળ અપસ્તત્ર્નો ઉલ્લેખ કરર્ા માટે 

થાય છે. વ્યપિની માન્યતાઓ, િાપમાક િરિંિરાઓ અને/અથર્ા અન્ય પર્ચારોના આિાર,ે 

આત્માના પર્ચારો તદ્દન ર્ૈપર્ધ્ય ભર હોય છે, અને ત ેદરકે વ્યપિ િર પનભાર છે કે તે તેના 

પર્શે તેના/તેણીના પનષ્કષા િર આરે્. લેખક "આત્મા" શબ્દને વ્યપિના  ૌથી આિંતપરક સ્ર્ 

તરીકે રરૂ્જ કરી રહ્યા છે જ્યાિં પ્રાથપમક ઊર્જા તનેી કાચી  િંભાર્ના  ાથે રહે છે. જ્યાર ેવ્યપિ 

વ્યપિગત પર્કા  િર  તત ધ્યાન રાખે છે, પર્પર્િ પદર્ ોમાિં ભૌપતક શબ્દનો અનભુર્ કર ે

છે અને પર્ટાપમન M શપિનો કુશળતાિૂર્ાક ઉિયોગ કર ેછે ત્યાર ેતેમાિં ટેિ કરરુ્િં શક્ય છે. 

જ્યાર ેઆ શપિને ર્જગૃત કરર્ામાિં અને 12 િપરમાણમાિં આગળની પ્રગપત માટે તનેો ઉિયોગ 

કરર્ાના આનિંદને કારણ ેમુખ્ય/કાચી શપિ ઓછામાિં ઓછા આિંતપરક પ્રપતકારનો માગા 

અિનાર્ ેત્યાર ેકોઈના કૉપલિંગ અથર્ા આનિંદને અનુ રર્ુિં શક્ય છે. 

 

આત્મા એ જીિનમાિં એક મહાન રહસ્ય છે. વ્યવિગત ઉર્જાનો ઉપયોગ અન ેસિંિધાન એ 

વ્યવિના અવસ્તત્િના સિંભવિત આધ્યાવત્મક પવરમાણમાિં એક મહાન દ્વાર છે. 
 

-- વરકી વસિંઘ 
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 ાયકોલોપર્જકલ ફે્રગમેન્ટેશન પર્. ઊર્જા ભર એકીકરણ 
 

મનોર્ૈજ્ઞાપનક પર્ભાર્જન એ જીર્નની એર્ી પસ્થપતનો ઉલ્લખે કર ેછે કે જ્યાિં વ્યપિ  િંિૂણા 

નથી અને  ુમેળભયાા જીર્ન જીર્તા નથી ત ેતમામ 12 િપરમાણોમાિં  ુિંદર છે. વ્યપિઓ 

એકીકૃત જીર્ન જીર્તા ન હોર્ાને કારણે આ પસ્થપત ઉદ્ભર્ ેછે જ્યાિં વ્યપિના મુખ્ય ઉર્જા 

પ્રર્ાહ  ાથ ે િંરપેખત ન હોય તેર્ા ર્લણ, િપષ્ટકોણ અને ર્તાણૂકીય પ્રપતભાર્ોના પમશ્રણન ે

કારણે વ્યપિનો આનિંદ છુિાયલેો રહે છે.  િંરખેણની પસ્થપતને કારણ ેઊર્જા ભર  િંકલન 

િપરણામો આ  િંરખેણ દ્વારા શક્ય તેટલી શે્રષ્ઠ રીતે વ્યપિની ઊર્જાનો ઉિયોગ શરૂ કરર્ા 

તરફ દોરી ર્જય છે. ર્જમે ર્જમે આ પ્રપિયા શરૂ થાય છે તેમ, વ્યપિ શારીપરક અને 

મનોર્ૈજ્ઞાપનક પ્રણાલીઓ દ્વારા ર્હેતી ર્િુ ઊર્જા અનુભર્ર્ા લાગે છે. ઊર્જા ભર 

એકીકરણની પસ્થપત િોતાની અિંદર રહેલા ઊર્જાના ભિંડારની ર્જગપૃત તરફ દોરી ર્જય છે અન ે

આને આત્માની ઊર્જા કહી શકાય. જ્યાર ેકોઈ આ ર્જળાશયમાિં પ્રર્ેશ કર ેછે ત્યાર ેઅ ાિારણ 

પર્કા  અને પ પિઓ શક્ય છે. લેખકના જીર્નમાિં, ઉદાહરણ તરીકે, માઉન્ટ એર્રસે્ટની 

ટોચ િર િહોિંચર્ુિં અન ે 50 રાજ્યોમાિં 50 મેરથેોન િૂણા કરર્ી એ આ મહાન ર્જળાશયન ે

ખોલર્ાનુિં એક ઉદાહરણ છે ... વ્યર્પસ્થત રીતે, કાળજીિૂર્ાક, મનથી અને ઉત્ ાહિૂર્ાક. 

આર્ા  ાતત્યિૂણા અનલોપકિંગ ઊર્જા ભર એકીકરણમાિં િપરણમ ેછે. એકીકરણની આ પસ્થપત 

વ્યપિની નાણાકીય અને આધ્યાપત્મક શપિનુિં  ાચુિં  િંરખેણ છે, ર્જ ેજીર્નના કોઈિણ 

તબક્કા અથર્ા પસ્થપતમાિં આનિંદની શોિ તરફ દોરી ર્જય છે. 

 

     કેપન્િત એકાગ્રતા,  તત ર્જગરૂકતા અને  તત પ્રયત્નો આ બિુિં નાણાકીય અન ે

આધ્યાપત્મક શપિ ર્ચ્ચેના ર્જોડાણના  િંદભામાિં નીચેના તરફ દોરી ર્જય છે.: 

 

1) કોઈ અ િંતુલન બનાવ્યા પર્ના િ િંદ કરલેી પ્રર્ૃપત્તઓમાિં લીન રહી શકે છે... 

2) ર્જગૃપતની પસ્થપત જ્યાિં નુક ાન અટકાર્ર્ામાિં આર્ે છે... 

3) રોપર્જિંદા જીર્નમાિં તમામ માનપ ક અન ેભાર્નાત્મક ઊર્જાનો સ્ર્સ્થ પ્રર્ાહ... 

4) 12-િપરમાણોમાિં ર્જ ે ારુિં  ચાલી રહ્યુિં છે તેના માટે પ્રશિં ા અન ેકૃતજ્ઞતા... 

5) પચિંતા, પચિંતા, તાણ, ભય અન ેઅ ુરિા નોિંિિાત્ર રીતે ઘટે છે... 

6) ર્જો ઇપચ્છત હોય તો ધ્યાન, િાપમાક અન ેઆધ્યાપત્મક પ્રથાઓને ખૂબ ર્િારી શકાય છે 

7) સ્ર્-અ રકારકતા ર્િે છે, અન ેહાપનકારક લાલચ ઓછી થાય છે, ર્જો  િંિૂણાિણે નાબૂદ ન થાય. 
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 મનોર્ૈજ્ઞાપનક અને નાણાકીય મુખ્ય કારણો 

ફે્રગમેન્ટેશન 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

કોર એનર્જી ફે્રગમેન્ટેશનના ઓછામાિં ઓછા 14 મુખ્ય કારણો છે. આ પર્સ્તારોની પર્ગતર્ાર 

તિા  કરતા િહેલા, પર્ભાર્જનનો અથા સ્િષ્ટ રીતે  મર્જર્ાની ર્જરૂર છે. ફે્રગમેન્ટેશન એ 

હકીકતનો ઉલ્લેખ કર ેછે કે જ્યાર ેપર્પર્િ ખિંપડત ટુકડાઓ એકબીર્જ  ાથ ે િંઘષા કર ેછે ત્યાર ે

મોટાભાગના લોકોના જીર્ન માનપ ક રીતે પર્ભાપર્જત થાય છે. આકૃપત 10 માિં દશાાવ્યા 

મરુ્જબ મનોર્ૈજ્ઞાપનક પર્ભાર્જનના ઓછામાિં ઓછા 14 મુખ્ય કારણો છે. નીચે ર્ણાર્ેલ દરકે 

કારણનુિં ર્ણાન છે અને ત ેકેર્ી રીતે મૂળ ઉર્જાન ેખિંપડત કર ેછે.: 

 

1) અ િંતુષ્ટ નાણાકીય ઇચ્છા 

ઇચ્છા, વ્યાખ્યા દ્વારા,  િંતોષ અથર્ા િપરિૂણાતાનો અભાર્ છે. જ્યાર ેનાણાકીય ઈચ્છા અિૂરી રહે 

છે અથર્ા તે ર્જ ેરીતે  િંતુષ્ટ થર્ા ઈચ્છે છે તે રીતે  િંતુષ્ટ ન થાય, ત્યાર ેહતાશા ઉત્િન્ન થાય છે, િપરણામે 

ભાર્નાત્મક ઉર્જા ફાટી ર્જય છે. ભાર્નાત્મક ઉર્જા િોતાની અિંદરની ઇચ્છાઓના ફુર્ારા ર્જરે્ા પ્રર્ાહ 

 ાથે ર્જપટલ રીતે ર્જોડાયેલી છે. ભાર્નાત્મક ઊર્જા એ વ્યપિની મુખ્ય ઊર્જાનુિં એક િા ુિં છે. ર્જો અિૂરી 

ઇચ્છાની  તત હાર્જરીન ેકારણે ભાર્નાત્મક હતાશા હોય, તો આ હતાશાઓ ઊર્જાને ખિંપડત કર ેછે. 

ભાર્નાત્મક  િંતોષના અભાર્ િર ર્િુ ધ્યાન કેપન્િત કરર્ાને કારણે ખિંપડત ઊર્જા ર્િુ પર્ભાપર્જત થાય 

છે. 

  

- ફે્રગમેન્ટેશન એ મનની મુખ્ય સમસ્યા છે. વિ ારો, લાગણીઓ, યાદો અને 

ઈચ્છાઓના વિવિધ ટુકડાઓ આિંતવરક રીતે વિરોધાભાસી હોય તેિા પરસ્પર 

સિંબિંવધત અને એકબીર્જ સાથે ર્જોડાયેલા ટુકડાઓ તરીકે અવસ્તત્િ ધરાિ ેછે. 

આ વિરોધાભાસ મુખ્ય ઊર્જાને અલગ પાડે છે. 

-  

- - વરકી વસિંઘ 
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2) નાણાકીય  ફળતા આકષાર્ામાિં મુશ્કેલી 

પર્ચારો અન ેલાગણીઓ વ્યપિના જીર્નમાિં ર્જ ેખૂટે છે તેના િર કેપન્િત રહેર્ાન ે કારણે ઘણી 

વ્યપિઓને નાણાકીય  ફળતા મેળર્ર્ામાિં મુશ્કેલી િડે છે. આ ઊિં ડો આિંતપરક અ િંતોષ તેમર્જ 

નીચા આત્મ ન્માનની ભાર્નાનુિં કારણ બની શકે છે. આ નકારાત્મક ભાર્નાત્મક પસ્થપતઓ ઊર્જાને 

ર્િુ ખિંપડત કરી શકે છે અન ેમોટા પ્રમાણમાિં સ્ર્-ટીકા અન ેઅન્ય આિંતપરક  મસ્યાઓનુિં કારણ બની 

શકે છે. 

 

3) હાયિર-ફોકસ્ડ લોભ 

કેટલાક લોકોમાિં િૈ ાની ઈચ્છા ર્ારિંર્ાર અથર્ા અચાનક ર્િી ર્જય છે. આને અપત-કેપન્િત લોભ 

તરીકે ગણી શકાય. આ પર્પર્િ કારણો ર થઈ શકે છે,  ામાન્ય રીતે નુક ાન િુનઃપ્રાપ્ત કરર્ાના 

ઝડિી પ્રયા ો અથર્ા ર્િુ ર્જોખમોનો ઉિયોગ કરીને ઝડિથી નાણાિં મેળર્ર્ાના પ્રયા ને કારણે. 

ર્િુ  ામાન્ય અથામાિં, હાયિર-કેપન્િત લોભ એ મગર્જ/પદમાગની અિંદર એક પ્રકારની અપતશય 

ઉતે્તર્જના છે ર્જ ેમુખ્ય ઊર્જાને ખિંપડત કરર્ા માટેનુિં કારણ બન ેછે, ર્જ ેઊિં ડા પફક્ ેશન તરફ દોરી ર્જય 

છે અન ે િંભર્તઃ ર્િુ ર્જોખમોમાિં  ામેલ થાય છે. 

 

4) નાણાકીય  ફળતા પર્શ ેઅિૂણા કલ્િનાઓ 

કાલ્િપનક એ અ િંખ્ય વ્યપિઓના મનમાિં " મૃિ જીર્ન"ની ઇચ્છાનો એક મોટો ભાગ છે. 

વ્યપિગત મૂળ ઉર્જા  પિયકરણના પ િાિંતો અન ેપ્રગપત તરફ િગલાિં લેર્ાના આિાર ેનાણાકીય 

કલ્િનાઓને નાણાકીય ર્ાસ્તપર્કતાઓમાિં રૂિાિંતપરત કરર્ાની ર્જરૂર છે. જ્યાર ેકલ્િનાઓ િૂણા 

થતી નથી અથર્ા આિંપશક રીતે િપરિૂણા થતી નથી, ત્યાર ેઆ મુખ્ય ઉર્જાનુિં પર્ભાર્જન બનાર્ ેછે, ર્જ ે

ઘણી ર્ખત િયાાપ્ત િાયાની તૈયારી પર્ના,  િંિૂણા  િંતુષ્ટ પસ્થપતમાિં િહોિંચર્ાનો ર્િુ પ્રયા  કર ેછે. 

 

5) વ્યપિની નાણાકીય પસ્થપત પર્શ ેનકારાત્મક િારણાઓ 

સ્ર્-છબી, સ્ર્-મૂલ્ય અને આત્મગૌરર્ એ બિા  િંબિંપિત છે અન ેવ્યપિની નાણાકીય બાબતોની 

િારણામાિં  માયેલ છે. જ્યાર ેનકારાત્મક સ્ર્-િપષ્ટ હોય છે, ત્યાર ે "િોતાની  ાથે ઠીક નથી" ની 

આિંતપરક ભાર્ના થાય છે, ર્જ ેવ્યપિની ઓળખની રચનામાિં ખલેલ િહોિંચાડે છે ર્જ ેઊર્જાના પર્ભાર્જન 

તરફ દોરી ર્જય છે. 
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6) પનમ્ન આત્મ ન્માન 

સ્ર્- ન્માન એ વ્યપિની આત્મ-િપષ્ટનુિં ભાર્નાત્મક મૂલ્યાિંકન છે. આત્મ ન્માનનુિં નીચુિં સ્તર એકિંદર 

ઊર્જામાિં ઘટાડો તરફ દોરી શકે છે. ઊર્જામાિં ઘટાડો થર્ાથી આત્મ ન્માન ઓછુિં  થઈ શકે છે અન ે

ઊર્જા સ્તરને નુક ાન થઈ શકે છે. એકિંદર ઊર્જામાિં ઘટાડો પર્ટાપમન M ઊર્જા સ્તરોને અ ર કરી શકે 

છે અન ેનાણાકીય  િંબિંિી તિંદુરસ્ત (લાભકારી) પિયાઓને મિંરૂ્જરી આિતુિં નથી. આત્મગૌરર્ એ 

શૈિપણક પ પિઓ, લગ્નજીર્નમાિં  િંતોષ અન ેજીર્નમાિં અન્ય ઘણા ધ્યેયોની પ પિ  ાથે  િંબિંપિત 

છે. નીચા આત્મ ન્માનની ઉર્જા પર્ભાર્જનની અ રો પર્ટાપમન M યોગ્ય રીતે ર્હેતી નથી તરફ દોરી 

શકે છે. જ્યાર ેઉર્જાનુિં પર્ભાર્જન અટકે છે, ત્યાર ેસ્ર્-મૂલ્ય, સ્ર્ાપભમાન અન ેસ્ર્-અખિંપડતતાનો મહાન 

 િંયોગ થાય છે. 

 

7) હોપમયોસ્ટેપટક અ િંતુલન 

વ્યપિના શારીપરક અન ેમાનપ ક સ્ર્ાસ્્યમાિં અ િંતુલન મુખ્ય ઊર્જાને નોિંિિાત્ર રીતે પર્નાશનુિં 

કારણ બની શકે છે. હોપમયોસ્ટેપ   એ એકિંદર શારીપરક અને ન્યુરો ાયકોલોપર્જકલ  િંતુલનની 

પસ્થપતનો ઉલ્લેખ કર ેછે ર્જને ેશરીર/મન  તત ર્જળર્ી રાખર્ાનો પ્રયા  કર ેછે. 

 

8) વ્યપિના આધ્યાપત્મક માગામાિં  મસ્યાઓ 

કોઈના િાપમાક/આધ્યાપત્મક માગામાિં મુશ્કેલીઓ પનરાશાનુિં કારણ બની શકે છે અન ે પર્ટાપમન 

એમન ેખલેલ િહોિંચાડે છે. વ્યપિના આધ્યાપત્મક માગામાિં આ પર્િેિો સ્ર્-લાપદત દમન અથર્ા 

ગિંભીર ભોગપર્લા  તરફ દોરી શકે છે. દમન અન ેભોગપર્લા  ર્ચ્ચેની લોલક અ ર એ િાપમાક 

અથર્ા આધ્યાપત્મક માગા િરના ઘણા લોકો માટે મૂળભૂત  મસ્યા છે. ભોગપર્લા  અન ેદમન દ્વારા 

પર્ટામીન M ને આગળ-િાછળ ખેંચર્ાથી તેના ટુકડા થાય છે અન ે ત ે વ્યપિના િ િંદ કરલેા 

િાપમાક/આધ્યાપત્મક માગાથી દૂર િડી શકે છે. 

 

9)  િંતૃપપ્તના પબિંદુ  ુિી નાણાિંના ઉિયોગમાિં નર્ીનતાની શોિ 

નર્ીનતા  િંતૃપપ્ત ઉતે્તર્જનાના  માન પ્રકાર(ઓ)ના િુનરાર્તાનની ભાર્નાને કારણે થાય છે. 

િુનરાર્તાનની  મસ્યા ગિંભીર છે કારણ કે નર્ીનતાની ર્િુ િડતી શોિ  િંતૃપપ્ત તરફ દોરી ર્જય છે. 

 િંતૃપપ્ત એ એર્ી પસ્થપત છે જ્યાિં ઉતે્તર્જના માટેની ર્િુ ઇચ્છા હાર્જર નથી અથર્ા ભૌપતક પર્શ્વમાિં 

નર્લકથા અનુભર્ોની પર્શાળ શ્રેણીનો અનુભર્ કરર્ા છતાિં ર્િુ િડતો કિંટાળો છે. જ્યાર ેઆર્ુિં થાય 

છે ત્યાર ે ફે્રગમેન્ટેશન અ ર મર્જબૂત બન ે છે અન ે પર્ટાપમન M  િંચયની ઇચ્છાને નુક ાન 

િહોિંચાડર્ાની  િંભાર્ના િરાર્ે છે. 
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10) નોિંિિાત્ર અન્ય  ાથે  મસ્યાઓ 

 િંબિંિોમાિં તકરાર વ્યપિના ઊર્જા માળખામાિં નોિંિિાત્ર પર્િેિ લાર્ી શકે છે. ર્િતા  િંઘષો અન ે

ગેર મર્જન ેકારણે  િંબિંિો ઝેરી બની શકે છે. આત્મીયતામાિં ખલેલ તિંદુરસ્ત ર્જોડાણની આિંતપરક 

દોરીઓન ેતોડી શકે છે ર્જ ેલાગણીઓના પ્રર્ાહ અન ેએકિંદર આરોગ્યને અ ર કર ેછે. જ્યાર ેિણ 

વ્યપિ અન્ય વ્યપિ  ાથે ઘપનષ્ઠ  િંબિંિ દાખલ કરર્ાનુિં િ િંદ કર ેછે, ત્યાર ેવ્યપિ  ાથે "ઊર્જા 

કોડા" બનાર્ર્ામાિં આર્ે છે. આ એનર્જી કોડા  એ િાટાન ા ર્ચ્ચેનુિં એનર્જી કનેક્શન છે અન ેઆ 

કનેક્શનમાિં ખલેલ કોર એનર્જીને ફે્રગમેન્ટ કર ેછે. જ્યાર ેઆનિંદના અનુભર્ની રચના દરપમયાન 

ઊર્જા  પિય અન ેર્જોડાયેલ હોય ત્યાર ેઅન્ય વ્યપિ  ાથેના ઘપનષ્ઠ ર્જોડાણમાિં ઊિં ડાણ હોય છે. 

ઘપનષ્ઠ ઉર્જા ર્હેંચર્ાથી શરીર અન ેમન િર ઊિં ડી અ ર િડે છે. ઘપનષ્ઠ  િંિકા  િરાર્તી વ્યપિના 

મનમાિં પર્પર્િ છાિ રચાય છે કારણ કે ત્યાિં શપિઓનુિં પર્પનમય થાય છે. આત્મીયતામાિં 

અ િંતુલનન ેકારણે થતી ફે્રગમેન્ટેશન અ રન ેશારીપરક અન ેભાર્નાત્મક રીતે  ાફ કરર્ાની ર્જરૂર 

છે. આત્મીયતા  ાથે પર્ટાપમન M શપિનુિં  િંયોર્જન એ ઊર્જા અ િંતુલનને  ાફ કરર્ાનો માગા છે. 

ર્જો એક બહુપર્િ  િંબિંિોમાિં  ામેલ છે, તો ઊર્જા ટર ાન્ ફર ર્િુ ર્જપટલ બની શકે છે. ફરીથી, 

પર્ટામીન M નો  ચેત ઉિયોગ પર્િેિને દૂર કરર્ા માટે અત્યિંત ફાયદાકારક છે. િાટાનરના સ્િિંદન 

અન ેવ્યપિના કિંિનના આિાર ેઊર્જા નકારાત્મક અથર્ા  કારાત્મક હોઈ શકે છે. કોઈના 

જીર્ન ાથીના પર્ચારો, લાગણીઓ, ર્ણઉકેલાયેલી લાગણીઓ અન ેઅન્ય પર્િેિો વ્યપિના 

મનોર્ૈજ્ઞાપનક જીર્ન  ાથે  િંકળાયેલા બની શકે છે. ર્જો આ ગૂિંચર્ણની અિંદર નકારાત્મકતા હોય, 

તો તે મનોર્ૈજ્ઞાપનક ઊર્જાના ર્િુ પર્ઘટનનુિં કારણ બની શકે છે. મુખ્ય ઉર્જા કુદરતી રીતે િુનર્જીપર્ત 

થર્ાન ેબદલે, તે અપતશય ઉતે્તપર્જત થાય છે અને ર્િુ નુક ાન કરી શકે છે. િપરણામે, ર્જો પર્ટામીન 

M નાશ િામે છે ત્યાિં દારૂ, ગેરકાયદે ર દર્ાઓ, રુ્જગાર અન/ેઅથર્ા અન્ય વ્ય નકારક 

ર્તાણૂકોનો ર્િુ િડતો ઉિયોગ કરર્ામાિં આર્ે તો વ્યપિના નોિંિિાત્ર અન્ય  ાથેની  મસ્યાઓ 

ર્િુ ખરાબ થઈ શકે છે. 

 

11) ભૂતકાળના નાણાકીય અનુભર્ો પર્શ ેનકારાત્મક યાદો 

ર્જો ભૂતકાળના નાણાકીય અનુભર્ો પર્શ ેનકારાત્મક યાદો હોય, તો તે યાદો મુખ્ય ઊર્જાને ર્િુ 

ખિંપડત કરી શકે છે. આ ત્યાર ેથાય છે જ્યાર ેકોઈ વ્યપિ પર્પર્િ પ્રર્ૃપત્તઓમાિં કોરને 

ર્જોડર્ાનો/ પિય કરર્ાનો પ્રયા  કરી રહ્યો હોય, ત્યાર ેનકારાત્મક યાદો વ્યપિના પ્રયત્નોને 

દૂપષત કરી શકે છે. આ દૂષણ ફે્રગમેન્ટેશનનુિં એક િા ુિં છે. 

 

12) દારૂ, તમાકુ, અન્ય ડર ગ્  અન ેરુ્જગાર (ATOD અને G) 

આલ્કોહોલ, તમાકુ અને અન્ય દર્ાઓ (દા.ત., હેરોઈન, કોકેઈન, ર્ગેર)ે અન/ેઅથર્ા રુ્જગાર ર્જરે્ા 

િદાથોનો ઉિયોગ મુખ્ય ઊર્જાના કુદરતી પ્રર્ાહને ર્િુ ખિંપડત કરશ.ે આ િદાથો, અમુક  મયે, 
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બળર્ાન ઇચ્છાઓને અસ્થાયી રૂિે  િંતોષી શકે છે અને આખર ેમગર્જમાિં િુરસ્કાર  પકાટરીની ર્િુ 

િડતી ઉતે્તર્જનાને કારણે મુખ્ય ઊર્જાના અિોગપત તરફ દોરી ર્જય છે. આલ્કોહોલ, ગેરકાયદે ર 

દર્ાઓ અન ેરુ્જગારનો ઉિયોગ (પર્ટાપમન M  ાથે  િંબિંપિત) હકારાત્મક ઊર્જાને ર્િુ ઘટાડશે અન ે

 િંભર્તઃ ચેતનાના નીચલા સ્તરના દરર્ાર્જ ખોલશે. ખા  કરીન ેજ્યાર ેમગર્જ હાયિર-પસ્ટમ્યુલેટેડ 

હોય ત્યાર ેઆર્ુિં થાય છે. મુખ્ય ઊર્જાની ગુણર્ત્તા આલ્કોહોલ અને/અથર્ા અન્ય ગેરકાયદે ર 

િદાથોના હાપનકારક પમશ્રણથી પ્રદૂપષત થઈ શકે છે. 

13) માનપ ક સ્ર્ાસ્્ય  મસ્યાઓ 

પડપ્રેશન, પચિંતા, બાયિોલર પડ ઓડાર, ર્ગેરનેી  મસ્યાઓ તમામ કુદરતી મૂળ ઊર્જાને ખિંપડત કરી 

શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, િોપનક પડપ્રેશન પર્ટાપમન Mની શપિને અ ર કરી શકે છે, અને આના 

કારણે મુખ્ય ઊર્જા ખિંપડત થાય છે. માનપ ક સ્ર્ાસ્્ય  મસ્યાઓ,  ામાન્ય રીતે, ઇચ્છાને અ ર 

કરી શકે છે, નાણાકીય ઊિં ચાઈ  ુિી િહોિંચર્ામાિં મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે અને એકિંદર વ્યપિગત 

પર્કા  કરી શકે છે. 

 

14) નકારાત્મક અથર્ા િીડાદાયક લાગણીઓ 

નકારાત્મક લાગણીઓ અથર્ા ર્તામાન/ભૂતકાળની િીડાદાયક લાગણીઓ મુખ્ય ઊર્જાને ખિંપડત 

કરશ.ે નકારાત્મક લાગણીઓ મોટી માત્રામાિં ઉર્જાનો ઉિયોગ કર ેછે ર્જ ેજીર્નની  ામાન્ય 

પ્રર્ૃપત્તઓ માટે ઉિલબ્િ હોર્ી ર્જોઈએ, ર્જમેાિં પર્ટાપમન M ની ઉત્િપત્તનો  મારે્શ થાય છે. અહીિં 

નકારાત્મક લાગણીઓ અન ેમાનપ ક ગુણોની યાદી છે ર્જ ેમુખ્ય ઊર્જાને  રળતાથી પર્ભાજીત કરી 

શકે છે અન ેતેને ર્િુ અિોગપત કરી શકે છે. 

 

અિમાનર્જનક – પનયિંત્રણ – આિમક – કાયર – લોભી – િોપિત – પનણાાયક – દુઃખી – નારાર્જ – િૂર – દ્વેષ – 

પર્રોિી – િરાપર્જત – પનરાશાહીન – બેચને – ભ્રપમત – અજ્ઞાન – ઘમિંડી માિંગણી – અિીર – શરમ – આપશ્રત 

– પનરાશ – ઉદા  – કડર્ો – ભયાર્હ – ઉદા ીન કિંટાળો – પનરાિાર – ર્જડ – તૂટેલા – પર્નાશક – અ ુરપિત 

– િમકાર્નાર – અલગ – અ િંર્ેદનશીલ – અસ્તવ્યસ્ત – પડસ્કનેક્ટેડ – બેર્જર્ાબદાર ઠિંડક – પનરાશ – પચડાઈ 

ગયેલુિં – કમાપન્ડિંગ – અણગમો – અલગ – સ્િિાાત્મક પ્રબળતાિણૂા – સ્િિાાત્મક – ન્યાયાિીશ – અપભમાની – 

અહિંકારયુિ પનણાય – પનિંદા – અહિંકારી – આળ ુ – પર્રોિાભા ી – ઈષ્યાાયુિ – એકલર્ાયા – મૂિંઝર્ણમાિં 

– અવ્યર્પસ્થત – હારી ગયલેુિં – રૂપઢચુસ્ત – ડરી ગયેલુિં – િાગલ – પનયિંપત્રત – હતાશ – ચાલાકીિરૂ્ાક – 

ચાલાકીયુિ – હાસ્યાસ્િદ – અપપ્રય – અપપ્રય મૂડી – પનદા ય – અપર્શ્વા ુ – નપૈતક – ઉદા ી – પનરથાક 

નકારાત્મક – ઉદા ી – ર્રે – ગુપ્ત – દુષ્ટ – ભ્રપમત – સ્ર્ િીપડત ગભરાટની પનિંદા કરર્ી - સ્ર્-િરાર્જય - પહિં ક 

- િરેાનોઇડ - સ્ર્-પર્નાશક -  મર્જદાર પનપષ્િય - સ્ર્-દ્વષેિૂણા િરફેક્શપનસ્ટ - સ્ર્-ભોપગત - દયાળુ - સ્ર્-

દયા - ગરીબ - સ્ર્-તોડફોડ કરનાર - સ્ર્ત્ર્માન - સ્ર્ાથી - વ્યસ્ત - શરમર્જનક - પ્રોિાપસ્ટન શટ ડાઉન – 

 ર્જ – શરમાળ –  ર્જ – માફ કરશો – િોિ – ત્રસ્ત – પ્રપતપિયાશીલ – બહાર નીકળર્ુિં – એકાિંપતક – હઠીલા 

– અસ્ર્ીકાયા – શે્રષ્ઠ – દબાયેલુિં – િોિાર્શે – નારાર્જ ડરિોક – રાજીનામુિં – બપેફકર – ર્જર્ાબદાર – િમાર્જનક 
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આિંકડો 10 

કોર એનર્જી ફે્રગમેન્ટેશનના મુખ્ય કારણો 
 

         
      
 

 

 

 

 
 

 

અસાંતષુ્ટ નાણાકીય 
ઇચ્છા નાણાકીય સફળિા આકર્ધવામાાં 

મશુ્કેલી

પૈસા વવશે અધરૂી 
કલ્પનાઓ

વ્યક્તિની નાણાકીય 
ક્થિવિની નકારાત્મક 

ધારણાઓ

નીચુાં આત્મસન્માન

નવીન સાંતપૃ્તિ

નોંધપાત્ર અન્ય સાિે 
સમથયાઓ

ભિૂકાળના 
નાણાકીય 
અનભુવોની 

નકારાત્મક યાિો

કોઈપણ પ્રકારની નકારાત્મક 
અિવા પીડાિાયક લાગણીઓ

કોર 

એનર્જીનુિં 

સમગ્ર રાજ્ 

ઊર્જાનુિં વિભાર્જન 

હાયપર-કેવન્િત લોભ 

ઊર્જાનુિં વિભાર્જન 

માનવસક સ્િાસ્્ય 

સમસ્યાઓ 

એકના આધ્યાવત્મક 

માગામાિં સમસ્યાઓ 

એટીઓડી 

અને જી 

હોવમયોસ્ટેવટક 

અસિંતુલન 

કોર એનર્જીનુિં "સિંપૂણા રાજ્" વ્યવિના જીિનમાિં 

અદભૂત શક્તાઓ ખોલિાની લગભગ અમયાાવદત 

ક્ષમતા ધરાિ ેછે. જ્ાર ેકોર/વપ્રમલ એનર્જી હિે 

ખિંવડત થતી નથી, ત્યાર ેતે પવિત્ર ઊર્જા બની ર્જય 

છે. 

 

-- વરકી વસિંઘ 
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આધ્યાપત્મક શપિ અને નાણાકીય શપિ ર્ચ્ચેનો  િંબિંિ 
 

     વ્યપિની આધ્યાપત્મક શપિનો ઉિયોગ કરીને નાણાકીય પર્િુલતાની માનપ કતા 

પર્ક ાર્ી શકાય છે. આ પર્કા  પ્રપિયાની મૂળભૂત બાબત એ છે કે લોભને કોઈની પનણાય 

લેર્ાની પ્રપિયાથી આગળ નીકળી ર્જર્ાની મિંરૂ્જરી આિતી નથી. માનપ ક/ભાર્નાત્મક રીત ે

અછતને બદલે પર્િલુતા િર ધ્યાન કેપન્િત કરર્ા  ાથ ે વ્યપિના જીર્નમાિં િ ૈા આર્તાિં 

રોપર્જિંદા િગલાિં લેર્ાથી, વ્યપિની મુખ્ય ઊર્જાન ે પર્િુલતા  ાથે  િંરપેખત કરર્ા માટે 

િરર્ાનગી આિ ે છે. આ માટે મયાાપદત માન્યતાઓને દૂર કરર્ી, ધ્યેય િૂણા થર્ાનુિં 

પર્ઝ્યુલાઇઝેશન અને પર્િુલતા  ાથ ેિડઘો િાડર્ા માટે વ્યપિની લાગણીઓની આરૃ્પત્તન ે

ફરીથી  ેટ કરર્ાની ર્જરૂર છે. આિંતપરક પ્રપતકારની પસ્થપતમાિંથી બહાર નીકળર્ુિં (એટલે કે, 

ચુસ્ત, તાણ, હતાશ, પચડાઈ ગયેલુિં, ભયાર્હ, ર્ગેર)ે અને વ્યપિની આધ્યાપત્મક શપિ  ાથે 

ફરીથી ર્જોડાણ કરર્ાથી સ્ર્સ્થતા, આરામ,  િંર્ાપદતા, આનિંદ ર્ગેરનેી કુદરતી પસ્થપત આર્ ે

છે. િાપમાક/આધ્યાપત્મક/ધ્યાન પ્રથાઓ કરર્ાથી, આર્ી પ્રથાઓની એક મોટી અ ર એ છે 

કે જીર્ન ર્જગતૃ આધ્યાપત્મક શપિ  ાથ ેખીલે છે ર્જ ેનાણાકીય પર્િુલતા  ાથ ેિડઘો િાડે 

છે. આ િડઘોમાિં, વ્યપિના જીર્નમાિં ર્ાસ્તપર્કતા બનર્ા માટે નાણાકીય પર્િુલતા માટે 

યોગ્ય િગલાિં લેર્ામાિં આરે્ છે. પર્િુલતા  ાથે િોતાને  િંરપેખત કરર્ા માટે થોડા વ્યર્હારુ 

િગલાિં નીચે દશાાવ્યા છે: 

 

1) િૈ ા પર્શેના કોઈિણ નકારાત્મક પર્ચારો/લાગણીઓ િર ધ્યાન આિો અને તેને 

ધ્યાન/પર્ઝ્યુલાઇઝેશન પ્રેપક્ટ  દ્વારા મનથી છોડો. 

2) પસ્થર શ્વા  લો અન ેએકિંદર નાણાકીય િપરપસ્થપતનો સ્િષ્ટ/ર્ાસ્તપર્ક દૃપષ્ટકોણ મેળર્ો. 

3) પર્ચારોન ેઆની  ાથે  િંરપેખત કરો: "તમારી િા  ેર્જ ેનથી તેનાથી દુઃખી થર્ાને બદલે તમારી િા ે ર્જ ેછે 

તેની કદર કરર્ી એ  ુખ છે." આ િુન: ગોઠર્ણી  ાથે, આધ્યાપત્મક રીતે  ુ િંગત રહીને ર્િુ પ્રગપત તરફ 

દૈપનક િગલાિં લો. 

4) િૈ ાન ે આધ્યાપત્મક શપિ તરીકે ગણો. તમારા મનમાિંથી એ માન્યતા કાઢી નાખો કે િૈ ા અન ે

આધ્યાપત્મકતા ભળતા નથી. 

5) િૈ ાની ઈચ્છા અન ેનકારાત્મક દૃપષ્ટકોણથી ઉદ્ભર્તા વ્યપિ આધ્યાપત્મક નથી તે પર્ચારને છોડી દો. 

6) ઓળખો કે િૈ ા ઉત્ ાહિૂર્ાક અન ેઇરાદાિૂર્ાક બનાર્ર્ામાિં આવ્યા છે અને આિણા દ્વારા ઉિયોગમાિં 

લેર્ાય છે અન ેતે આધ્યાપત્મક ર્જગૃપત  ાથે  ારી રીતે ભળે છે. 
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7) વ્યપિની આધ્યાપત્મક શપિ (આત્મા) અનિંતિણે પર્િુલ પ્રમાણમાિં હોય છે ર્જો િોતાને આધ્યાપત્મક 

વ્યપિ તરીકે ગણર્ામાિં આર્ે. ર્જો તમારી ર્જતન ેઆધ્યાપત્મક વ્યપિ તરીકે ઓળખર્ાની હોય, તો આર્ી 

ઓળખમાિં સ્ર્ાભાપર્ક રીતે ર્જ પર્િુલતા છે. વ્યપિના આધ્યાપત્મક ગુણો, ર્જમે કે પ્રેમ, શાિંપત, િપરિૂણાતા, 

આનિંદ,  ત્ય, પચિંતન, ઉદારતા, ર્ગેર,ે આધ્યાપત્મક પર્િુલતાનો  િંકેત છે. જ્યાર ેવ્યપિ આ ગુણોને િકડી 

રાખે છે અન ેતેન ેનાણાકીય પર્િુલતા  ાથે ર્જોડે છે, ત્યાર ેપ્રપતધ્ર્પનની પસ્થપત ઉત્િન્ન થાય છે ર્જ ેવ્યપિને 

પ્રપિયા-લિી માનપ કતામાિં ફેરર્ે છે. 

8) નાણાિં ઊર્જાનુિં એક સ્ર્રૂિ હોર્ાના  િંદભામાિં તટસ્થ છે. િૈ ા િાછળની ઉર્જા મહત્ર્ની છે અન ેજ્યાર ે

વ્યપિ િા  ેિૈ ા હોય ત્યાર ેઆ ઉર્જા વ્યપિની મુખ્ય ઉર્જા હોય છે. 

9) ઓળખો કે આધ્યાપત્મક અને નાણાકીય ર્ૃપિ બિંન ેવ્યાિક છે. અનુભૂપત પર્સ્તરણ  ાથે િડઘો િેદા કરર્ા 

માટે વ્યપિની માનપ ક/શારીપરક શપિઓના શ્રેષ્ઠ ઉિયોગ તરફ દોરી ર્જય છે 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- જીિનની વિસ્તૃત અિસ્થા એ 
વિટાવમન એમ શવિનો પ્રિાહ 
છે, ર્જ ેવ્યવિના જીિનનો દરકે 
કલાક છે. જ્ાર ેવિટાવમન 
એમની શવિ ઓછી થાય છે 
ત્યાર ેકરારબિ જીિનનો સીધો 

અનુભિ થાય છે. 
-  

- - વરકી વસિંઘ 
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પ્રકરણ 6 

 

ઊર્જાની ભવ્યતા 
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ઓપ્યલુન્સ અને વિટાવિન એિ 

 

     પ્રગવત એ વ્યસ્તતનો વ્યસ્તતગત વિકાિ છે, જ્યારે વ્યસ્તત ઊર્જાના ગૌરિને થિીકારીન ે

ઉર્જા માટે મળૂભતૂ અિિા મ ખ્ય આદર ધરાિે છે ત્યારે શક્ય છે. કોઈની શસ્તત માટે કોઈપણ 

પ્રકારનો અિિા કોઈપણ પ્રકારનો અનાદર ઊર્જાનો નાશ કરશે અને આ મળૂભતૂ મ ખ્ય 

શસ્તતના ગૌરિ અને િમદૃ્ધિમાું અિરોધ કરશે જે આપણે બધા ધરાિીએ છીએ. વ્યસ્તતની 
શસ્તતની િૈભિ અને મહહમાને િમજિાની ક્ષમતા િધ  વિકિે છે અને જ્યારે વ્યસ્તત આ 

શસ્તતના મહહમાને િાચા અિામાું થિીકારે છે ત્યારે ત ેિધ ેછે. જેમ વ્યસ્તત મોટી માત્રામાું પૈિા 
રાખિાની િફળતાને થિીકારે છે, તેિી જ રીતે વ્યસ્તત વિટાવમન એમના મહહમાને થિીકારી 
શકે છે કારણ કે પૈિા ઊર્જાના થિરૂપમાું એકઠા િાય છે, જેનો ઉપયોગ વ્યસ્તતના જીિનના 
તમામ 12 પહરમાણોન ેજીિુંત બનાિિા માટે ર્જણીજોઈને કરિામાું આિ ે છે (આકૃવત 1 

જ ઓ). વિટામીન M નો અનાદર ત્યારે િાય છે જ્યારે કોઈ વ્યસ્તત તેનો ઉપયોગ ન કિાન 

માટે કરે છે અને જ્યારે કોઈ વ્યસ્તત પોતાના હહત માટે પૈિાનો પીછો કરે છે ત્યારે તમામ 12 

પહરમાણોમાું મહાન િુંિાહદતા અને પ્રગવત િર્જાય છે. જો મ ખ્ય ઉર્જા િુંિધાન પર ધ્યાન 

આપિામાું ન આિ ેતો તેના પોતાના ખાતર પીછો કરિામાું આિતા પૈિાના ન કિાનકારક 

પહરણામો આિી શકે છે. એિી વ્યસ્તતઓના અિુંખ્ય ઉદાહરણો છે કે જેમણે પોતાના થિાિા 
માટે પૈિાનો પીછો કરીને અને પછી તેનો દ ર પયોગ/દ ર પયોગ કરીન ે તમેના અંગત 

જીિનને ભારે ન કિાન પહોંચાડ્ ું છે. જ્યારે વ્યસ્તત બાહ્ય િુંપવિ અને આંતહરક િુંપવિની 
િમદૃ્ધિ જ એ છે, ત્યારે જીિન આનુંદદાયક અન ભિોન ું વિમ્ફની બની ર્જય છે. આિા 
આનુંદદાયક અિથિાઓમાું, શબ્દ "મેસ્નનહફિન્સિ" વિટામીન Mના િુંદભામાું નોંધપાત્ર અિા 
ધરાિ ે છે, કારણ કે ભવ્યતા એ ખબૂ જ િારા અન ભિની બહાર છે. ત ે પ્રહિયા લક્ષી 
માનવિકતા દ્વારા મહાન વિદ્ધિઓના મહહમાનો ઉલ્લેખ કરે છે. ભવ્યતામાું ઐશ્વયા છે અને ત ે

વિટાવમન એમના િુંરક્ષણ અને શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ દ્વારા 12 પહરમાણોમાું િમદૃ્ધિની ઓળખ પણ 



 

136 
 

છે. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે માઉન્સટ એિરેથટન ેપ્રિમ િખત પોતાની આંખોિી જોિામાું આિ ે

છે, ત્યારે ત ેભવ્યતાનો અન ભિ છે, વિશ્વના િૌિી ઊંચા પિાતના અકલ્પનીય દૃષ્ષ્ટએ મનન ે

ફુંકાિી દે તેિા અન ભિ છે. તેના વિશ ેિાુંચિા, તેના વિશેની મિૂી જોિા, તેના વિશેના 
વિહડયો જોિા અિિા તેના વિશેના ચચત્રો જોિાિી અન ભિ ઘણો અલગ છે. ભવ્ય ઉર્જાનો 
ખરો આનુંદ ત્યારે િાય છે જ્યારે વ્યસ્તત પ્રત્યક્ષ અન ભિી અન ેમહનેત   િુંપકામાું હોય. 

ઉદાહરણ તરીકે, માઉન્સટ એિરેથટની પ્રત્યક્ષ ધારણા તેની અન્સય કોઈપણ પરોક્ષ ધારણાની 
ત લનામાું િુંપણૂાપણે અલગ બાબત છે.. 

 

     જ્યારે કોઈ વ્યસ્તત અનેકવિધ અન ભિોમાું અસ્થતત્િમાું રહલેી ભવ્ય ઉર્જાનો મહહમા 
અન ભિે છે, ત્યારે પોતાની અંદરની શસ્તત મનોિૈજ્ઞાવનક રીતે (એટલે કે, કોઈના પ્રત્યક્ષ 

અન ભિમાું) પ્રગટ િાય છે તનેા માટે ખબૂ પ્રશુંિા િાિે િમદૃ્ધિની સ્થિવતમાું પહરણમે છે. 

વિટાવમન M આંતહરક રીતે િમદૃ્ધિની સ્થિવતમાું પહોંચી શકે છે કારણ કે વ્યસ્તત પૈિાના 
ઉપયોગ દ્વારા પરૂા પાડિામાું આિેલ અન ભિની િાચી પ્રશુંિા કરિાન ું શરૂ કરે છે. પૈિાના 
ઉપયોગની કોઈપણ રકમ દ્વારા પરૂા પાડિામાું આિેલ કોઈપણ અન ભિને એક ભવ્ય 

અન ભિ ગણી શકાય જ્યારે કોઈ વ્યસ્તત નીચે આપલેા િત્ય દ્વારા વિટાવમન એમને િીધો 
ટેપ કરે છે: પિૈાની શસ્તત માનવિક, ભાિનાત્મક, બૌદ્ધિક અને આધ્યાજત્મક રીતે વ્યસ્તતના 
ન્સય રોહફચિયોલોજીમાું વિટાવમન એમ તરીકે િુંગ્રહહત િાય છે. , મગજ/શરીર) અન ે

ન્સય રોિાયકોલોજજકલ (એટલે કે, મગજ/મન) વિથટમ. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે કોઈ વ્યસ્તત 

કહરયાણાની ખરીદી કરે છે, ત્યારે તનેે ખરીદિાનો અન ભિ ભવ્ય હોઈ શકે છે જ્યારે દરેક 

ડૉલરનો ઉપયોગ 12 પહરમાણોને ઉત્િાહહત કરિા માટે કરિામાું આિે છે, કારણ કે ખોરાકની 
અંદર ઊર્જાનો ઉપયોગ વ્યસ્તતની વિથટમમાું મ ખ્ય ઊર્જામાું રૂપાુંતહરત િાય છે. આ અન ભવૂત 

વિટાવમન એમના શ્રેષ્ઠ િુંરક્ષણ, ઉપયોગ અને પ નર ત્િાનન ે કારણે િામાન્સય નાણાકીય 

વ્યિહારોમાું વિટાવમન એમની શસ્તતનો અન ભિ કરિાની મુંજૂરી આપ ે છે. િમદૃ્ધિ અન ે
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પૈિાને લગતા મ ખ્ય મ દ્દાઓ નીચ ેમ જબ છે.: 

 

1) વિટામીન Mનો િમાુંતર વિકાિ છે, પૈિા બચાિિા અને 12 પહરમાણોમાું પોતાન ેઉત્િાન આપવ ું. 
 

2) જ્યારે કોઈ વ્યસ્તત િૈભિી જીિનમાું પ્રિેશ કરે છે, ત્યારે તે આિી વ્યસ્તતની આિપાિના અન્સય 

લોકોન ેઅત્યુંત હકારાત્મક અને ઉત્િાનકારી રીત ેઅિર કરે છે. 

 

3) જ્યારે મન, શરીર અને આત્મા પ્રહિયા-લક્ષી માનવિકતા દ્વારા એકરૂપતામાું હોય ત્યારે ઊર્જાિભર 

ઉત્િાન િમિૃ હોય છે. 

 

4) ઐશ્વયા શબ્દ વિશાળતા, િૌંદયાની દ્રષ્ષ્ટ, કળાન ું કાયા, કુંઈક કે જે ઘણ ું પ્રચુંડ છે, કુંઈક આટલ ું 
ઘેરાયેલ ું છે, તે ઊર્જા અને વિટાવમન M એ વિશાળતામાું સ ુંદર રીતે જોડાય છે. 

 

5) િાચી સ ુંદરતા ભાિનાત્મક રીતે, બૌદ્ધિક રીત,ે િુંબુંધિી, િગેરે તમામ ભવ્ય અિથિાઓમાું પ્રગટ 

િાય છે જે ગવતશીલ રીતે એક અન ભિિી બીર્જ અન ભિમાું ર્જય છે. જો વિટાવમન એમ હોય તો જ 

આ શક્ય છે. 

 

6) વિટામીન M પાિર અિુંખ્ય દરિાર્જ ખોલ ે છે જે જ્યારે વ્યસ્તત પોતાની આંતહરક 

ઊર્જાના મહહમાને ઓળખ ેછે ત્યારે ભવ્ય અન ભિો પ્રદાન કરી શકે છે. નાણાકીય શસ્તત ખોલિાના 
દરિાર્જ વ્યસ્તતની આંતહરક/મ ખ્ય ઊર્જાની પ્રશુંિાને કારણ ેપ્રગટ િાય છે. 

 

7) લાભ અને િધ  વિકાિ માટે વિટાવમન Mના ઉપયોગ વિશે વ્યસ્તતની ઉચ્ચતમ િમજણના 
વિકાિન ે કારણે નાણાુંનો શ્રેષ્ઠ િુંભવિત ઉપયોગ િાય છે. ન કિાન, હાવન, અધોગવત, અિિા 
હાવનકારક આફ્ટરઇફેતટ ધરાિતા િધ  અિાપણૂા આનુંદ પાછળ દોડિા માટે પૈિાનો ઉપયોગ 

કરિાિી આ થપષ્ટપણે અલગ છે. વ્યસ્તતગત ઊર્જાિભર વદૃ્ધિ અને એકીકરણ પર ધ્યાન રાખિાની 
ક્ષમતા આ ભેદને પોતાની અંદર થપષ્ટ અને જીિુંત રાખ ેછે. 

 

8) દરરોજ વિટાવમન M વિકાિ પર ધ્યાન રાખિાિી વિશાળ શક્યતાઓ ખ લે છે, જે વ્યસ્તતના 
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મગજમાું મયાાહદત કન્સડીશનીંગને પાર કરે છે. અન ભિો કે જે વ્યસ્તતના અન ભિના ક્ષેત્રમાું ધ્યાનમાું 
લેિામાું આવ્યા  ન હતા, તે િમયિર સ લભ બની શકે છે. 

 

9) ઐશ્વયા અને આનુંદ િચ્ચ ેઊર્જાિભર જોડાણ છે. આનુંદમાું રહલેી ઉર્જા વ્યસ્તતના થિથિ જ થિો, 
ઈચ્છાઓ અને ગવતશીલતાને િાચી રીતે ખીલિા માટે પરિાનગી આપે છે   

 

     માનિ િુંઘર્ાની જેલ 

 

જ્યારે માનિતા માનિ િુંઘર્ાની જેલમાુંિી બહાર આિિાની જરૂહરયાતને ઓળખે છે ત્યારે 

િાચી િમદૃ્ધિ શક્ય છે. પૈિા ચોક્કિપણે િુંઘર્ાન ું એક મ ખ્ય કારણ છે. માનિ િુંઘર્ાની જેલ, 

આકૃવત 11 (નીચ)ે માું બતાવ્યા પ્રમાણ,ે પ્રકૃવતમાું ગોળાકાર છે અન ેઆ િુંઘર્ોન ું પ્રિારણ 

વિટાવમન એમના િુંગ્રહ અને િપરાશમાું િમથયાઓને કારણે િાય છે, વ્યસ્તતગતિી િૈવશ્વક 

સ ધી. એકિાર વ્યસ્તતગત રૂપાુંતરણ શરૂ િઈ ર્જય, ત્યારે માનિતા કદાચ આ િુંઘર્ોમાુંિી 
બહાર નીકળિાનો માગા શોધી શકે છે ત ેિમજીને કે વિટાવમન M શસ્તતનો બગાડ આંતહરક 

રીતે િુંઘવર્િત વ્યસ્તતઓ પેદા કરે છે, જે િૈવશ્વક િુંઘર્ા તરફ દોરી ર્જય છે, આકૃવત 11 માું 
બતાવ્યા પ્રમાણ.ે. 
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આંકડો 11 

 િાનિ સઘંર્ષની જેલ 

 

 

 
 

 

નાણાકીય અને આંતરિક શક્તતનુ ંઊર્જષસભિ જોડાણ 

 

 

જેમ કેટરવપલર મટેામોફોવિિમાુંિી પિાર િાય છે અને એક સ ુંદર બટરફ્લાય બની ર્જય 

છે, તેમ આકૃવત 12 માું બતાવ્યા પ્રમાણે, નાણાકીય અન ેઆંતહરક શસ્તતન ું ઊર્જાિભર 

િુંવમશ્રણ શ િ આનુંદમાું મેટામોફોવિિ બનાિી શકે છે, અને નીચે િમર્જવ્ય ું છે.: 

1) "પૈિાના ટ્રાન્સિમ્ય ટેશન દ્વારા ર્જગતૃ બ દ્ધિ" એ પૈિા રાખિાિી માનવિક શસ્તતની રચના અન ે

િુંગ્રહનો ઉલ્લેખ કરે છે. 

આંિહરક રીિે
વવરોધાભાસી

વ્યક્તિ

CONFLICTS 
WITH 

SIGNIFICANT 
OTHERS & 

FAMILY 
MEMBERS

કૌટુાં બબક 
િકરાર

જૂિ સાંઘર્ધ

(એક જૂિ વવ. 
અન્ય)

વૈવિક સાંઘર્ો
પેઢીથી પેઢી સધુી 
સઘંર્ોનુ ંપ્રસાિણ 
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2) "વ્યસ્તતની નાણાકીય િુંભાિનાની િુંપણૂા થિીકૃવતને કારણ ેભાિનાત્મક િુંિાહદતા" એ વિટાવમન 

એમનો િુંદભા આપે છે જે વ્યસ્તતની લાગણીઓ િાિે િતત જોડાય છે. 

 

3) "ગ્રાહકો િાિેનો િુંબુંધ એ વ્યસ્તતની ઉર્જાિાન િફળતાનો અરીિો છે" ગ્રાહકોને 
િામાન/િેિાઓની શ્રેષ્ઠ શક્ય અને િાથતવિક ઓફરનો િુંદભા આપે છે, જે નાણાકીય િફળતા અન ે

વિટાવમન એમ િુંચય તરફ દોરી ર્જય છે. 

 

4) "આંતહરક થિતુંત્રતા તરફ દોરી જતા આંતહરક અિરોધોન ું ક દરતી વનરાકરણ" એ વિટાવમન M 

નો ઉપયોગ કરીને તમામ 12 પહરમાણોને િુંત  ચલત કરીને શારીહરક/માનવિક ઉન્નવત માટે મ ખ્ય 

ઊર્જાનો ઉપયોગ કરિાનો ઉલ્લેખ કરે છે. 

 

5) "કોર એનજી ટ્રાન્સિમ્ય ટેશન દ્વારા િમયની અમલૂ્યતાની અન ભવૂત" એ 12 પહરમાણોમાું પોતાન ે

ઉત્િાન આપિા માટે િમય અને શસ્તતનો ઉપયોગ કરિાનો ઉલ્લેખ કરે છે જ્યાું વ્યસ્તતગત ઉત્િાન 

માટે પૈિાનો ઉપયોગ બળતણ તરીકે િાય છે. ટ્રાન્સિમ્ય ટેશન એ એક મયાાહદત અને બુંધાયેલ 

અિથિામાુંિી ઊર્જા અને નાણાુંની વિથતરીત અિથિામાું રૂપાુંતરનો િુંદભા આપે છે. 

 

6) "ઉર્જાના ક દરતી િુંરક્ષણ િાિે નાણાકીય ઇચ્છાના ફલ" એ અિુંતોર્ની ભાિનાત્મક િેદના વિના 
ઇચ્છાના વિકાિનો િુંદભા આપે છે. આિી સ્થિવત ઉર્જાન ું િુંરક્ષણ કરે છે, મ ખ્ય ઉર્જા િહિય કરે છે 

અન ેગવતશીલ પ્રગવતમાું જીિુંત બનાિે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

નાણાકીય ઇચ્છાને સરિય િાખિા િાટે વિટાવિન એિનુ ંસિંક્ષણ જરૂિી છે. વિટાિીન 

M શક્તતનો દુરુપયોગ/દુરુપયોગ િચનાત્િક ઈચ્છાઓનો નાશ કિી શકે છે અને 

વિનાશક ઈચ્છાઓ પેદા કિી શકે છે. જ્યાિે વિનાશક ઈચ્છાઓ િચનાત્િક ઈચ્છાઓિા ં
પરિિવતિત થાય છે ત્યાિે િાનિીય દુુઃખનો િોટા ભાગનો અંત આિી શકે છે. 

 

-- રિકી વસિંઘ 
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આંકડો 12 

 વિટાવિન એિ અને િેટાિોર્ફોસીસ 

શદુ્ધ આનદંિા ં
 

 
      

      

અન ભિી તકા અને વ્યસ્તતગત ઉર્જા 
 

 

     િાચી ભવ્યતા પ્રાયોચગક છે. વ્યસ્તતની બૌદ્ધિક શસ્તતનો ઉચ્ચતમ થતર સ ધી ઉપયોગ 

કરિાની ઉન્નત ક્ષમતા િાિ,ે વ્યસ્તતગત ઊર્જાનો મહહમા અન ભિપિૂાક અન ભિાય છે. 

પ્રાયોચગક તકા  એ િમથયાઓન ું વનરાકરણ, અિરોધોને દૂર કરિા અને િધ  પ્રગવત કરિા 

શિુ આનાંિની ક્થિવિ 
જે િરેક વ્યક્તિની

અંિર રિ ેછે

(સાંપણૂધ પે્રમ)

શિુ આનાંિની ક્થિવિ 
જે િરેક વ્યક્તિની

અંિર રિ ેછે

(સાંપણૂધ પે્રમ)

(1)

પૈસાના 
ટ્રાન્સમ્યટેુશન 

દ્વારા જાગિૃ બદુ્ધિ

(1)

પૈસાના 
ટ્રાન્સમ્યટેુશન 

દ્વારા જાગિૃ બદુ્ધિ
(2)

વ્યક્તિની નાણાકીય 
સાંભાવનાની સાંપણૂધ 
થવીકૃવિને કારણે 

ભાવનાત્મક 
સાંવાહિિા

(2)

વ્યક્તિની નાણાકીય 
સાંભાવનાની સાંપણૂધ 
થવીકૃવિને કારણે 

ભાવનાત્મક 
સાંવાહિિા

(3)

ઉપભોતિા સાિેનો 
સાંબાંધ એ વ્યક્તિની 
મિનેત ુસફળિાનો

અરીસો છે

(3)

ઉપભોતિા સાિેનો 
સાંબાંધ એ વ્યક્તિની 
મિનેત ુસફળિાનો

અરીસો છે
(4)

આંિહરક અવરોધોને 
કુિરિી રીિે દૂર
કરવાિી આંિહરક
થવિાંત્રિા િરફ
િોરી જાય છે

(4)

આંિહરક અવરોધોને 
કુિરિી રીિે દૂર
કરવાિી આંિહરક
થવિાંત્રિા િરફ
િોરી જાય છે

(5)

કોર એનિી 
ટ્રાન્સમ્યટેુશન દ્વારા

સમયની 
અમલૂ્યિાની 
અનભુવૂિ

(5)

કોર એનિી 
ટ્રાન્સમ્યટેુશન દ્વારા

સમયની 
અમલૂ્યિાની 
અનભુવૂિ

(6)

ઊજાધના કુિરિી
સાંરક્ષણ સાિે 

નાણાકીય ઇચ્છાનુાં 
ફૂલ

(6)

ઊજાધના કુિરિી
સાંરક્ષણ સાિે 

નાણાકીય ઇચ્છાનુાં 
ફૂલ
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માટે તકાિુંગતતાનો ઉપયોગ કરિા માટે તકાનો ઉપયોગ કરિાની વ્યસ્તતની વિચારિાની 
ક્ષમતાનો િુંદભા આપ ેછે. ઘણા કારણ-અિર િુંબુંધોને કાળજીપિૂાક, ઉત્િાહી અન ેભવ્ય રીત ે

િમજિાની જરૂર છે જેિી વ્યસ્તતની બૌદ્ધિક શસ્તત માટે આદર િડપિી િધ.ે વ્યસ્તતની 
બૌદ્ધિક/જ્ઞાનાત્મક/ચચિંતન શસ્તતમાું આ િધારો એ જીિનની એક ભવ્ય સ્થિવત છે જ્યાું આિા 
ઘાતાુંકીય વદૃ્ધિ માટે વિટાવમન Mનો ઉપયોગ બળતણ તરીકે િાય છે. પ્રાયોચગક તકા  દ્વારા 
વ્યસ્તતની બ દ્ધિની આટલી વદૃ્ધિ િાિ,ે વ્યસ્તતના જીિનના 12 પહરમાણો જીિુંત બને છે અને 
ત ેભવ્યતાની સ્થિવતમાું કાયા કરિાન ું શરૂ કરે છે જ્યાું વ્યસ્તતના જીિનનો દરેક હદિિ ભવ્ય 

હોય છે. આિી સ્થિવતમાું પહોંચિા માટે, પ્રાયોચગક તકા  અને વ્યસ્તતગત ઊર્જા િચ્ચનેા 
જોડાણને નીચ ેપ્રમાણ ેિમજી શકાય છે: 

 

1) પ્રાયોચગક તકાની શરૂઆત પ્રત્યક્ષ જીિનના અન ભિોિી િાય છે જે િાથતવિક દ વનયાની 
િમથયાઓ અને પહરસ્થિવતઓ િાિે જોડાયેલા હોય છે. પ્રત્યક્ષ વશક્ષણની સ વિધા એ વ્યસ્તતના 
અન ભિોને પ્રવતચબિંચબત રીતે તપાિીને અને આિા પ્રવતચબિંબિી આંતહરક રીતે શાણપણ પ્રાપ્ત 

કરીને િાય છે. 

 

2) પ્રશ્નો પછૂિા, તપાિ કરિી, પ્રયોગ કરિો, જજજ્ઞાિા િધારિી, િર્જનાત્મકતા િધારિી, અિા 
ઘડિો અન ેઆિી બધી માનવિક પ્રવવૃિઓમાું વ્યસ્તતગત શસ્તતનો કેિી રીત ેઉપયોગ િાય છે તે 

અન ભિિાિી અન ભિી તકા  ક્ષમતાઓ િધે છે. 

 

3) ઘટનાઓ/અન ભિો/જ્ઞાન પર આધાહરત માહહતીન ું પ્રવતચબિંબ, વિિેચનાત્મક પથૃ્િકરણ અને 
િુંશ્લેર્ણ વ્યસ્તતની બૌદ્ધિક ક્ષમતાઓન ેિધ  મ ખ્ય ઊર્જાનો ઉપયોગ કરિા અને વ્યસ્તતની તકા  
ક્ષમતા િધારિાની મુંજૂરી આપે છે. 

 

4) આંતહરક થપષ્ટતા મેળિિાનો પ્રયાિ ત્યારે િાય છે જ્યારે વ્યસ્તત બૌદ્ધિક શસ્તત, ભાિનાત્મક 

શસ્તતન ે 12 પહરમાણોના િુંદભામાું એકુંદર અન ભિ િાિ ે જોડ ે છે. તકા  ક્ષમતાનો િતત અને 
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પ્રવતચબિંચબત ઉપયોગ કરિાિી આંતહરક (વ્યસ્તતગત) શસ્તતઓને બૌદ્ધિક ક્ષમતાઓ િધારિા માટે 

પરિાનગી આપે છે, જે બદલામાું, તમામ 12 પહરમાણોમાું મહિમ લાભ માટે નાણાું મેળિિા, 
બચત કરિા અને ઉપયોગ કરીને વિટાવમન Mના િુંચયની શક્યતામાું િધારો કરે છે. 

 

5) નાણાુંના ઉપયોગ દ્વારા ઉપલબ્ધ અન ભિોની માત્રા અને ગ ણિિા નક્કી કરિા માટે આિા 
અન ભિ મેળિિા માટે વિટાવમન Mનો કેટલો ઉપયોગ કરિો જોઈએ તે અંગે િતત ચચિંતન અને 
તકાની જરૂર છે. 

 

6) એનજહેટક ફય િન ત્યારે િાય છે જ્યારે વિટાવમન M ની કોઈપણ માત્રાનો બગાડ ન કરિાનો 
પ્રાયોચગક વનણાય લેિામાું આિે છે. આ આનુંદની સ્થિવત છે, િુંક ચચત મયાાદા નિી 

 

પફોમાન્સિ અને વપ્રમલ એનજી 
 

     પ્રદશાન ઉન્નતીકરણ એ પ્રાિવમક (મ ખ્ય) ઊર્જા િહિયકરણ, વદૃ્ધિ અને શ દ્ધિકરણ િાિ ે

જહટલ રીતે જોડાયલે ું છે. ધ્યેયો હાુંિલ કરિા, આનુંદ અને ઐશ્વયાની િધ  અિથિાઓનો 
અન ભિ કરિા અને વિટાવમન M એકઠા કરિા માટે કાયાક્ષમતા િધારિામાું નીચેના 
વિચારો કેન્સદ્રીય છે.: 

 

1) માનવિક કૌશલ્ય, માનવિક કઠોરતા, ફોકિ, આત્મવિશ્વાિ, વનશ્ચય અને વ્યસ્તતની શસ્તતઓ પર 

વનયુંત્રણની સ્થિવતમાું રહવે  ું એ ત્યારે િાય છે જ્યારે કોઈ ધ્યેય ધ્યાનમાું રાખિામાું આિે અને પૈિાનો 
ઉપયોગ વિટાવમન M તરીકે િાિધાનીપિૂાક કરિામાું આિે. 

 

2) કરિા માટે આંતહરક દબાણ ઘટે છે અને ક દરતી આનુંદ િધે છે. આના પહરણામે પ્રાકૃવતક રીત ે

પ્રાિવમક ઊર્જા પ્રગટ િાય છે. 

 

3) જીિનના તમામ પાિાઓમાું માનિ શ્રેષ્ઠતાની ધાર છે. આ ધારને ઓળખિાિી વ્યસ્તત ઊંચા 
લક્ષ્યન ેપ્રાપ્ત કરી શકે છે અને આ હકનારીનો મહહમા અને િૈભિ અન ભિે છે. 
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4) િકારાત્મક થિ-િાતાા કાયાક્ષમતામાું િધારો કરે છે અને વ્યસ્તત આગળ પ્રગવત કરિાનો પ્રયાિ 

કરે ત્યારે આશાિાદી દૃષ્ષ્ટકોણ રાખિા દે છે. 

 

5) કાયાક્ષમતામાું િધારો િાય છે કારણ કે વિટાવમન M મનોિૈજ્ઞાવનક રીતે િધ  િુંચચત િાય છે, જે 

તમામ 12 પહરમાણોમાું અિર કરે છે. પફોમાન્સિ એન્સહાન્સિમેન્સટ પ્રગટ િાય તે પહલેાું પરફોમાન્સિ 

િધારિાની ઈચ્છા હાજર હોિી જોઈએ. ઇચ્છાની અંદરની ઊર્જા (આકૃવત 1 જ ઓ) ઇચ્છાના 
ગવતશીલ થિભાિની ઓળખ િાિે ર્જગતૃ િાય છે. 

 

6) નૈવતક જીિન જીિિાિી ર્જગ્રત િયેલી ભવ્ય ઊર્જાની અન ભવૂતને કારણે વ્યસ્તતગત વિકાિમાું 
નૈવતક પગલાું ભરિાની હહિંમત વિકિે છે. 

 

7) ધ્યેય વિદ્ધિ તરફ આગળ િધિામાું આંતહરક િમદૃ્ધિનો અન ભિ િાય છે ત્યારે દરરોજ અને િતત 

યોનય પગલાું લેિાની તાકીદ વિકિે છે. 

 

8) વનધાાહરત ધ્યેયોની વિદ્ધિ અંગ ેમજબતૂ માન્સયતાઓ વિકવિત િાય છે. 

 

9) વ્યસ્તતન ું મન હકારાત્મક િતાન અને િલણને લેબલ કરે છે કારણ કે વ્યસ્તત વિિ્ લાઇિેશન 

તકનીકોનો ઉપયોગ કરિાન ું ચાલ  રાખ ેછે. 

 

10) માનવિક તાલીમ એ વિટાવમન એમના વિકાિ અને િુંગ્રહનો એક અચભન્ન ભાગ બની ર્જય છે. 

આનાિી ઉચ્ચ કાયાક્ષમતા અને પ્રિાહની સ્થિવત િાય છે. 

 

11) શ્રેષ્ઠતાના રાજ્યો િાિે ઓળખિાિી શ્રેષ્ઠ પ્રદશાન િાય છે. 

 

12) ઉિેજના (ઉિેજના) વ્યિથિાપન, ધ્યાન વદૃ્ધિ, પ્રેરણા અને િાથતવિક ધ્યેયો નક્કી કરિા એ 

બધાું જ િૈભિી સ્થિવત તરીકે અન ભિાય છે. નાણાનો ઉપયોગ આ રાજ્યોને અન ભિિા અન ે

િધારિા માટે િાય છે. 
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13) વ્યસ્તત થિ-વનપ ણતા પર ધ્યાન કેષ્ન્સદ્રત કરીન ે ઉચ્ચ ધોરણો વિકિાિિા, થિાવપત કરિા અન ે

ર્જળિિાન ું શરૂ કરે છે. 

 

14) પ્રેરણા કેળિાય છે અને ઉત્કૃષ્ટતા માટે પ્રયાિ કરિાિી બાધ્યતા પણૂાતાિાદમાું ફિાયા વિના પહરણમે 

છે. 

 

15) વ્યસ્તત પહરણામને બદલ ેપ્રહિયા પર ધ્યાન કેષ્ન્સદ્રત કરે છે અને આનાિી વ્યસ્તતની ધ્યેય તરફની િફરન ે

િૈભિી તરીકેનો અન ભિ િાય છે. અલબિ, કોઈપણ ધ્યેયની વિદ્ધિ િુંતોર્કારક હોય છે અને અન્સય ધ્યેયો 
માટેની નિી ઈચ્છા તરફ દોરી ર્જય છે. આિી, જીિનમાું સ્થિરતાને બદલ ેગવતશીલ પ્રિાહ ચાલ  રહ ેછે. 

 

16) ઇરાદાપિૂાકની પ્રેષ્તટિ ક શળતાના વિકાિ તરફ દોરી ર્જય છે અને પ્રહિયા લક્ષી માનવિકતામાું આનુંદ 

શોધ ેછે. કેષ્ન્સદ્રત ધ્યાન, અન કૂલનક્ષમતા અને સ ધારેલ પ્રદશાનમાું વદૃ્ધિ ક દરતી રીતે િાય છે. 

 

17) ધ્યેયો વિિ કરિા માટે વ્યસ્તતની પ્રેષ્તટિની "કેિી રીત"ે એ મકૂિામાું આિેલા િમય અિિા પ્રયત્નો 
કરતાું િધ  નોંધપાત્ર છે. ઊર્જાિભર માનવિકતા કોઈપણ પ્રેષ્તટિન ે"કેિી રીતે" પ્રિાહની સ્થિવતમાું પહોંચિા 
માટે પરિાનગી આપે છે, જ્યાું ઇરાદાપિૂાકની પ્રેષ્તટિમાું વિતાિેલો િમય ક દરતી રીત ે"િમયની યોનય 

માત્રા" છે. 

 

18) વ્યસ્તત ઓળખે છે કે વ્યસ્તતના જીિનમાું શક્યતાઓના ક્ષેત્રના આધારે પોતાની િુંભવિતતા કેિી રીત ે

બનાિિી. 
 

19) વ્યસ્તતની િફળતાની માનવિક રજૂઆતો વ્યસ્તતના મગજમાું િખત િાયર િઈ ર્જય છે. આ રજૂઆતોને 

િાકાર કરિા માટે તમામ યોનય પગલાું લઈન ેઊર્જાનો ઉપયોગ કરિામાું આિે છે. 

 

20) વ્યસ્તત પ્રવતિાદન ું મહત્િ િમજે છે અન ેઆગળની પ્રગવતમાું ભલૂો સ ધારે છે. પ્રેષ્તટિ િધ  શ િ કરે છે 

અને િધ  િારી માનવિક રજૂઆતો પેદા કરે છે જે વ્યિસ્થિત સ ધારણા તરફ દોરી ર્જય છે. 

 



 

146 
 

21) અંદરિી ક દરતી પ્રેરણા ફાટી નીકળે છે કારણ કે ઐશ્વયાનો અન ભિ િાય છે અને િધ  પ્રગવત 

માટે વ્યસ્તતન ેઆરામ િોનમાુંિી બહાર કાઢિામાું આિે છે. 

 

     ઉચ્ચ ગ ણિિાની કામગીરી માટે પ્રવતબિતાની જરૂર છે "ભલે કુંઈપણ." પોતાની અંદર 

પ્રવતબિતા ત્યારે ઉદ્ભિે છે જ્યારે મહત્િપણૂા ઉદે્દશ્ય ધરાિતી હદશાઓ તરફ આગળ 

િધિાના ઈરાદાઓમાું ઊર્જા હોય છે. િફળતા માટે પ્રવતબિતા આિશ્યક છે અને વ્યસ્તતગત 

ઉર્જા િમપાણ દ્વારા િધ  શ િ િઈ શકે છે ત ેઅન ભવૂત, હિયા હાિ ધરિામાું આિ ેછે તેની શ્રેષ્ઠ 

ક્ષમતા માટે પ્રવતબિ રહિેાની પ્રરેણા પરૂી પાડે છે. એક િામાન્સય પ્રશ્ન છે, "તમ ેતનેે કેટલ ું 
ખરાબ રીતે ઇચ્છો છો?" આ પ્રશ્નનો જિાબ વ્યસ્તતની અંદરની ઈચ્છા અને ઈચ્છાઓને પણૂા 
કરિા માટે કેટલી શસ્તત આપિા તૈયાર છે તેમાુંિી આિ ેછે. જ્યારે વનણાય લેિામાું આિે છે 

કે છોડવ ું એ કોઈ વિકલ્પ નિી, ત્યારે આિા તીવ્ર વનણાયિી આંતહરક ઊર્જાના થતરમાું 
નોંધપાત્ર િધારો િાય છે, જ્યારે ધ્યેય પણૂા કરિા તરફ આગળ િધવ ું અત્યુંત કેષ્ન્સદ્રત બન ે

છે. માનવિક અને શારીહરક ચપળતા, જ્ઞાન િગેરે જેિા ગ ણો ધ્યેય વિદ્ધિ માટે િુંપણૂા રીત ે

પ્રવતબિ િિા માટે જરૂરી છે. પ્રવતબિતા માઇન્સડફુલનિે અને વ્યસ્તતની િતામાન સ્થિવતની 
થિીકૃવત અન ેથિીકૃવત િાિે આગળ િધિાન ું નક્કી કરિા િાિ ેપણ િુંબુંવધત છે. થિીકૃવતનો 
અિા સ્થિરતા નિી. તનેાિી વિપહરત, થિીકૃવત એ વ્યસ્તતની િતામાન સ્થિવતની થપષ્ટ િમજ 

િાિે નિી દ્રષ્ષ્ટનો વિકાિ સચૂિ ેછે. વ્યસ્તત પોતાના આંતહરક અન ભિોિી િાકેફ િાય છે 

અને આ અન ભિો િાિ ે હિયાપ્રવતહિયાની પ્રહિયા શરૂ કરે છે જે પ્રવતબિતા અને પ્રાિવમક 

ઉર્જા િહિયકરણને મજબતૂ બનાિ ે છે. પ્રવતબિતા, પ્રાિવમક ઉર્જા અને વિટાવમન M 

િુંબુંવધત મ ખ્ય મ દ્દાઓ નીચે મ જબ છે: 

 

1) પ્રવતબિતાની તીવ્રતા વ્યસ્તતન ેલક્ષ્યો, મલૂ્યો, નૈવતકતા, નૈવતકતા અને પૈિાના શ્રેષ્ઠ ઉપયોગિી 
નજીક અિિા િધ  દૂર લઈ જઈ શકે છે. 
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2) યોનય હદશામાું હિયાઓ કરિી, ખાિ કરીને જ્યારે વ્યસ્તતન ેઆ હિયાઓ કરિાન ું મન ન િત ું હોય, તો તે 

વ્યસ્તતના મ ખ્ય ઉર્જા પ્રિાહને લાગણીઓમાું ફરીિી િેટ કરિા અને વ્યસ્તતના િુંકલ્પને મજબતૂ કરિાની 
મુંજૂરી આપે છે. 

 

3) પ્રવતબિતામાું પ્રેરક પાિાઓ હોય છે જ્યાું ઉિેજનાને કારણ ેમાત્ર ઉચ્ચ લાગણીઓના વિથફોટન ેબદલે 
પ્રેરણા ટકાિી રહ ેછે. 

 

4) વિટાવમન M થટોરેજને કારણ ેયોનય હિયા, યોનય વિચાર, યોનય લાગણી, શ્રષે્ઠ વિિ્ લાઇિેશન અને 
આંતહરક સ રક્ષા દ્વારા શ્રેષ્ઠ પ્રદશાન પહરણામો. 
 

5) પ્રવતબિતા દ્વારા દૈવનક ધોરણે વ્યિસ્થિત પગલાું લેિાિી અવિચચલત મનનો વિકાિ િાય છે. 

 

6) લાગણીઓમાું નોંધપાત્ર ઊર્જા હોય છે, અને તે ઘણી રીતે િધઘટ કરી શકે છે જે વ્યસ્તતની પ્રવતબિતાને 
નષ્ટ કરી શકે છે. વિચારો-લાગણીઓ-યાદો-અને-ઈચ્છાઓના એકીકરણ દ્વારા લાગણીઓ િુંત  ચલત રહ ેછે 

ત્યારે પ્રવતબિતાની શસ્તત િધે છે. 

 

7) પ નરાિવતિત હિયાઓ કરિામાું પ્રવતકાર ઘટતો હોિાિી પ્રહિયા-લક્ષી માનવિકતામાું કાયાપ્રદશાન કાયો 
િરળ બને છે. ઘણા ધ્યેયોને પ નરાિવતિત હિયાઓની જરૂર હોય છે અને કુંટાળાને િરળતાિી ખાતરી કરી 
શકાય છે. આ રાજ્યોમાુંિી બહાર નીકળિા માટે ધ્યેયો વિિ કરિાની મક્કમતા ગ માવ્યા વિના મ શ્કેલીઓ 

અને પડકારોન ેિહન કરિાની તાકાતની જરૂર છે. 

 

     જેમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, કાયાક્ષમતા અને પ્રાિવમક ઉર્જા એકિાિે ગ ૂુંચિણભરી 
રીતે જોડાયેલા છે, એકબીર્જના પરૂક છે, અને જ્યારે િતત પ્રયાિ કરિામાું આિે ત્યારે 

વ્યસ્તતને થિ-વનપ ણતાની સ્થિવતમાું પહોંચિા દે છે. કૌશલ્ય વિકાિ એ ઉન્નત કાયાક્ષમતાન ું 
એક મહત્િપણૂા પાસ ું છે અને આ વિકાિ માટે ઉર્જા જરૂરી છે. કૌશલ્ય વિકાિમાું ઉર્જા મકૂિાના 
મહત્િની માન્સયતા વ્યસ્તતને નિી કૌશલ્યો શીખિામાું અને પ્રગવતશીલ દૃષ્ષ્ટકોણ 
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વિકિાિિામાું અિરકારક રીતે િમયનો ઉપયોગ કરિાની મુંજૂરી આપ ે છે. આંતહરક 

િમથયાઓ જેમ કે મ ૂુંિિણ, પ્રવતબિતાનો અભાિ, િાક, ધ્યયેોને કુંઈપણ પહરપણૂા ન 

કરિાના ચબિંદ  પર થિાનાુંતહરત કરવ ું, િગેરે, આ બધ ું નીચ ું આત્મિન્સમાન અને ઊર્જાના 
વિક્ષેપન ું વનમાાણ કરી શકે છે. આમ, ઇરાદાપિૂાક, િભાન, આયોજજત અને ઇરાદાપિૂાકની 
પ્રેષ્તટિ માટે પરૂતો િમય ફાળિિો મહત્િપણૂા છે. લેખકના જીિનમાું, તમામ 50 રાજ્યોમાું 
મેરેિોન દોડવ ું એ િતત પ્રયત્નો અને ધ્યેય વિદ્ધિ િાિેના આનુંદના અન ભિ િાિ ે

ઇરાદાપિૂાકની પ્રેષ્તટિન ું જીિુંત ઉદાહરણ છે. ધ્યેયની ઊંચાઈના આધારે વ્યસ્તતના િમય, 

શસ્તત અને અન્સય ઘણા અન ભિોન ું બચલદાન જરૂરી હોઈ શકે છે. ધ્યયે જેટલ ું ઊંચ ું હશે, િમય 

અને શસ્તતન ું બચલદાન િધારે છે. ઉર્જાન ું બચલદાન એ ઉર્જાન ું શ દ્ધિકરણ છે કારણ કે વ્યસ્તત 

ઊંચા લક્ષ્યો હાુંિલ કરિા તરફ આગળ િધે છે. વ્યસ્તતની શ્રેષ્ઠતાના વ્યસ્તતગત ધોરણો 
નક્કી કરિાની ઇચ્છા િફળતાન ું થતર નક્કી કરે છે. વ્યસ્તતની દૈવનક સ્થિવતન ું ધ્યાન 

રાખિાિી પિુંદ કરેલા માગા પર યોનય વનણાયો લેિામાું આિ ેછે. િતત (દૈવનક) પિુંદ કરેલા 
ધ્યેય પ્રત્ય ેયોનય વનણાયો લેિા અને અમલમાું મકૂિાિી ઉચ્ચ થતરની પ્રવતબિતાનો વિકાિ 

િાય છે, જે બદલામાું, િધ  િારા વનણાય લિેા તરફ દોરી ર્જય છે, િગેરે. ત ેહકારાત્મક 

પ્રવતિાદ લપૂ બની ર્જય છે, અને વ્યસ્તત શ્રેષ્ઠ બનિાન ું શરૂ કરે છે. ધ્યેયો િામાન્સયિી લઈન ે

ઉચ્ચ સ ધીના હોઈ શકે છે. પિુંદ કરેલા ધ્યેયોની પ્રકૃવત અને તમેની મ શ્કેલીના થતરન ે

ધ્યાનમાું લીધા વિના, વિટાવમન Mનો ઉપયોગ વિટાવમન M શસ્તતનો કોઈ પણ પ્રકારનો 
ઉપયોગ કયાા વિના િુંપણૂા લાભ માટે હોિો જોઈએ કે જે પિુંદ કરેલા લક્ષ્યોિી વિચચલત 

િાય. અિાધારણ િત્યોને િમજિા અને ભૌવતક જગતમાું પરૂા પાડિામાું આિેલ વિવિધ 

અન ભિો મેળિિા માટે પૈિા એક બળતણ બની ર્જય છે.  
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     લક્ષ્યો નક્કી કરિામાું મલૂ્યો પણ મહત્િપણૂા છે. કોઈના મલૂ્યો અન િાર પગલાું લેિાન ું 
વ્યસ્તતના િતાન/હિયાઓમાું પ્રવતચબિંચબત િાય છે. જો મલૂ્યો કોઈની હિયાઓમાું પ્રવતચબિંચબત 

િતા નિી, તો ત ેફતત મનમાું સ પરહફવિયલ રીતે અસ્થતત્િ ધરાિે છે અને િધ  શસ્તત 

ધરાિત ું નિી. મલૂ્યોની િાચી તાકાત વ્યસ્તતની હિયાઓમાું તેમના અચભવ્યસ્તતિી ઉદ્ભિે છે. 

આ હિયાઓ બળિાન નૈવતક ઉર્જા િાિ ેતમામ 12 પહરમાણોને અિર કરે છે (આકૃવત 1 જ ઓ). 

વ્યસ્તતના મલૂ્યો, જે વ્યસ્તતની હિયાઓના સ્ત્રોત તરીકે અસ્થતત્િમાું છે, ત ેઅન્સય લોકો દ્વારા 
ક દરતી રીતે શોધાય છે અને પ્રશુંિા કરિામાું આિ ેછે. 

 

     વ્યસ્તતગત મલૂ્યો ઉપરાુંત, માગાદશાકો અને અન્સય લોકો િાિે િાતચીત િધ  પ્રગવત માટે 

જરૂરી છે કારણ કે િધ  વિકાિ માટે અન્સય લોકો તરફિી માગાદશાન અને પ્રમાચણક પ્રવતિાદ 

જરૂરી છે. ઉપરાુંત, આિા માગાદશાન દ્વારા, પોતાની ર્જતને િકારાત્મક માનવિકતામાું 
રાખિાના િભાન પ્રયાિો કરિાિી લાગણીઓને િારી ગ ણિિાની ઊર્જાનો ઉપયોગ 

કરિાની મુંજૂરી મળશે. હતાશા, ગ થિો, વનરાશા, િગેરે જેિી લાગણીઓને િાિીદારો અન ે

માગાદશાકો િાિેના િારા િુંબુંધો દ્વારા બદલી શકાય છે. વ્યસ્તત િરળતાિી નકારાત્મક અન ે

ઉર્જા દૂર કરતી લાગણીઓમાું ડૂબી શકે છે અને પોતાના ધ્યેયોની દૃષ્ષ્ટ ગ માિી શકે છે. આ 

ડાયિિાનન ું વનિારણ ત્યારે શક્ય છે જ્યારે વ્યસ્તત આિી નકારાત્મક પ્રહિયાની શરૂઆત 

શોધી કાઢે છે અને તેને ઇરાદાપિૂાક મનની િકારાત્મક ફે્રમમાું િાળે છે. આિી વનપ ણતા ત્યારે 

આિ ેછે જ્યારે કોઈ વ્યસ્તતના જીિનની દરેક ઘટનામાું વિટાવમન M શસ્તતનો િતત અન ે

મનિી ઉપયોગ કરિામાું આિ ે છે. આ િત્યને િમજિા માટે, વ્યસ્તતએ દરરોજ તનેો 
અભ્યાિ કરીને તનેો અન ભિ કરિો જોઈએ. વિટાવમન એમના શ્રેષ્ઠ ઉપયોગના િુંદભામાું 
િતત પ્રેષ્તટિ હુંમેશા આરામદાયક હોતી નિી. 12 પહરમાણમાું વ્યસ્તતના એકુંદર જીિનના 
િુંજોગોના આધારે વિટાવમન એમ પાિર અત્યુંત વ્યસ્તતગત છે, અને આ શસ્તતનો 
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કાળજીપિૂાક ઉપયોગ કરિો હુંમેશા આરામદાયક નિી અને ચોક્કિપણે કોઈપણ ત્િહરત 

પહરપણૂા નિી. અને બધી ઇચ્છાઓ. કાયાક્ષમતાને ઉિેજજત કરિા માટે વિટાવમન તરીકે 

ઉપયોગમાું લેિાતા પિૈા એ પૈિાનો એક શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ છે જે વ્યસ્તતના જીિનમાું ઊર્જાના 
પ્રિાહની આંતહરક અન ભવૂતને ર્જગતૃ કરે છે. 

 

     અિાધારણ મ શ્કેલીઓ િચ્ચે માઉન્સટ એિરેથટની ટોચ પર પહોંચિા જેિા ઉંચા ધ્યયેો 
હાુંિલ કરિામાું િતત પ્રગવત કરિા માટે થિતુંત્ર ઇચ્છાશસ્તતનો ઉપયોગ કરનાર લેખક 

દ્વારા થિતુંત્ર ઇચ્છાના મહત્િ પર પણ ભાર મકૂિામાું આવ્યો છે. આ પ્રયાિ દરવમયાન લેખક 

દ્વારા પ્રાિવમક ઉર્જા િહિયકરણનો અન ભિ કરિામાું આવ્યો હતો અને ત ેએ હકીકતન ું સચૂક 

છે કે દરેક વ્યસ્તત પાિ ેતેની પ્રાિવમક ઊર્જા વનષ્ષ્િય થિરૂપમાું હોય છે. પિુંદ કરેલા ધ્યયેો 
સ ધી પહોંચિા માટે દૈવનક પ્રિાઓનો ઉપયોગ કરિો એ એક પિુંદગી છે અને ત ેવ્યસ્તતની 
ઇચ્છામાું ઉપલબ્ધ કાચી ઉર્જામાુંિી આિ ેછે જે પિુંદ કરિા માટે મફત છે. થિતુંત્ર ઇચ્છા 
અને વનણાયાત્મક પ્રહિયાઓ લક્ષ્યો સ ધી પહોંચિાના પ્રયાિમાું િતા ફેરફારોના આધારે 

ફરીિી ધ્યાન કેષ્ન્સદ્રત કરિાની મુંજૂરી આપે છે. પ ન: ધ્યાન કેષ્ન્સદ્રત કરિા માટે આિગેજન્સય 

રીતે કાયા ન કરિા અને િધ  જોખમો ન લિેા માટે ધીરજની જરૂર છે, મ શ્કેલીઓને બહ વિધ 

દ્રષ્ષ્ટકોણિી જોઈન,ે અને આગળના પગલાઓ વિશે શ્રેષ્ઠ વનણાયો લેિા માટે ઊર્જાિભર 

બ દ્ધિની જરૂર છે. ધ્યયેો સ ધી પહોંચિામાું મ શ્કેલીના થતરને િાથતવિક રીતે જોિાની ક્ષમતા 
અને પછી તેને િતત પ્રવતબિતા એ ઊર્જાિભર બ દ્ધિનો એક ભાગ છે. વિટામીન M શસ્તતનો 
ઉપયોગ અને હાવન વિના આનુંહદત સ્થિવતનો અન ભિ ક દરતી રીત ેઆિી પ્રવતબિતામાું 
પહરણમે છે. જેમ જેમ કાયામાું મ શ્કેલી િધ ે છે તેમ, વ્યસ્તત મ ખ્ય ઉર્જાનો િધ  પ્રમાણમાું 
ઉપયોગ કરે છે, જે પ્રવતબિતાને અિર કરે છે. ધ્યેય વિદ્ધિમાું મ શ્કેલીનો પ્રવતચબિંચબત 

દૃષ્ષ્ટકોણ વ્યસ્તતને એક પગલ ું પાછળ લઈ જિા અને કોઈના આગળના પગલાઓન ું 
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પ નઃમલૂ્યાુંકન કરિા અિિા લક્ષ્યોન ેિુંશોવધત કરિાની મુંજૂરી આપ ે છે. આ બધ ું એક 

વ્યસ્તતગત પ્રિાિ છે અને તેને િતત ચચિંતનની જરૂર છે. 

 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રાથવિક ઉર્જષ સરિયકિણ શક્ય છે જ્યાિે લક્ષ્ય વસદ્ધદ્ધ તિર્ફ એકલ-રદિાગનુ ં
ધ્યાન કેન્દ્ન્િત હોય. ધ્યેયિા ંજેટલી િોટી મશુ્કેલી, તેટલુ ંિોટંુ વ્યક્તતનુ ંધ્યાન 

અને પ્રાથવિક ઊર્જષનુ ંસરિયકિણ. પ્રાથવિક ઉર્જષ, એકિાિ સરિય થઈ ર્જય, 

પનુુઃજીવિત થાય છે અને પનુુઃજીવિત થાય છે, જેિ કે િન્દ્ટટ-વિલલયન ડૉલિ 

બેંક એકાઉન્ટ જે િધ ુઅને િધ ુવ્યાજ એકઠા કિે છે. વિટાિીન M એ રિર્ફાઇન્ડ 

કોિ એનજી છે જે વ્યક્તતના જીિનને પ્રકાવશત કિી શકે છે, બેંક ખાતાિા ંકેટલા 
પસૈા છે તે ધ્યાનિા ંલીધા િગિ. જેિ જેિ વિટાવિન એિ િધે છે, પસૈા િધે 

છે...જેિ પસૈા િધે છે, વિટાવિન તિીકે તેનો ઉપયોગ જીિનિા ંપ્રકાશનુ ંકાિણ 

બને છે. 

 

                                     -- રિકી વસિંઘ 
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પ્રકરણ 7  

 

પરિણાિ-કેન્દ્ન્િત વિ. પ્રરિયા લક્ષી 
િાનવસકતા 

 

"એક જ ઇમાનદારી, િમાન તીવ્રતા અન ેહાિમાું ધન ષ્ય અન ેતીર હોય તેિી જ ર્જગવૃત િાિ ેતમામ પ્રવવૃિઓ 

અન ેપહરસ્થિવતઓનો િુંપકા  કરિો જોઈએ." 

 

-કેનેિ ક શનર, િન એરો, િન લાઈફ 70 
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ઉર્જષ વિઘટન વિ. ઉર્જષ એકીકિણ: એક પસદંગી 
 

     િતામાનમાું એકરૂપ િિા માટે, વ્યસ્તતએ ઓછામાું ઓછા િુંચક્ષપ્તમાું, ઇચ્ચ્છત ધ્યયે 

પ્રત્યેના માનવિક જોડાણને છોડી દેવ ું જોઈએ, જે આિા િુંપાતમાું આંતહરક શસ્તતનો ઉપયોગ 

કરિાની મુંજૂરી આપે છે. િતામાનમાું િુંપણૂા રીતે રહિેા માટે, િતામાનમાું વ્યસ્તતની શસ્તતન ે

ઘટાડીને તનેા વિચારોને ભવિષ્યના પહરણામ તરફ િાળી શકાતા નિી. ધ્યેય સ ધી પહોંચિા 
માટેન ું આંતહરક દબાણ ઘટત ું ર્જય છે અને જ્યારે પ્રહિયા-લક્ષી માનવિકતામાું િમાઈ 

જિાની કળામાું વનપ ણતા પ્રાપ્ત િાય છે ત્યારે ત ેિુંપણૂાપણે ઓગળી ર્જય છે. પિૂા-વનધાાહરત 

ધ્યેય પરિી ધ્યાન હટાિવ ું અને પિૂા-વનધાાહરત ધ્યયે હાુંિલ કરિાની પ્રહિયાને એક ધ્યેય 

તરીકે બનાિવ ું, પહરણામે તમામ આંતહરક તણાિ, દબાણ, ચચિંતા, ચચિંતા, આંતહરક ઘર્ાણ, 

આંતહરક િુંઘર્ા િગેરે ઘટી ર્જય છે અને િુંપણૂાપણે વિખરેાઈ ર્જય છે. જ્યારે વ્યસ્તતન ું ધ્યયે 

હિયાઓમાું આંતહરક શસ્તતને થિાન આપિાન ું હોય છે, ત્યારે વ્યસ્તત ભવિષ્ય-લક્ષી ધ્યેય પર 

એકાગ્રતા દ્વારા માનવિક શસ્તતનો વ્યય કરિાન ેબદલ ેપ્રદશાન કરી રહ્યો છે, ત્યારે મહાન 

જોમ ર્જગ ેછે, પ્રગવતની અદ્ભુત છલાુંગો બનાિે છે. પિૂા-વનધાાહરત ધ્યેય તરફની વ્યસ્તતની 
મ િાફરીના ગૌરિને ધ્યાનમાું રાખીન,ે આનુંદમાું વિલુંબ ન કરિાન ેકારણે આંતહરક આનુંદ 

ફટે છે અન ે સ્થિરપણે વ્યસ્તતની આંતહરક જનયામાું રહ ેછે. આનુંદમાું વિલુંબ ન કરિો એ 

પ્રહિયા લક્ષી માનવિકતામાું થિાભાવિક રૂપે હાજર છે અને વિટાવમન એમના િુંગ્રહ અને શ્રેષ્ઠ 

ઉપયોગ માટે વનણાાયક છે. વનવશ્ચત લક્ષ્યો તરફના વ્યસ્તતના અચભગમમાું આિા 
પહરિતાનશીલ પહરિતાન લાિિામાું મહાન સકૂ્ષ્મતા અસ્થતત્િમાું છે જે વ્યસ્તતના િલણ 

અને અચભગમને પહરિવતિત કરે છે. જીિનની તમામ હિયાઓના પ્રદશાનના િુંદભામાું. 
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     જ્યારે વ્યસ્તત પોતાની પ્રવવૃિ પ્રત્ય ેિતત ર્જગવૃતની સ્થિવતમાું રહ ેછે, ત્યારે સ્થિરતા અન ે

િુંિાહદતાની મહાન લાગણીઓ ક દરતી રીત ેરહ ેછે. આ લાગણીઓની હાજરી ઊર્જા િહિયતા 
પેદા કરે છે અન ેએકબીર્જ િાિ ેજોડાયેલા ઊર્જાિભર પ્રિાહને કારણે િધ  વદૃ્ધિ અને વિકાિ 

માટે પરિાનગી આપ ે છે. જ્યારે વ્યસ્તત ખરેખર પ્રહિયા-લક્ષી માનવિકતામાું િતામાન-

કેષ્ન્સદ્રત પ્રવવૃિ તરફ આિે છે ત્યારે વ્યસ્તતની થિ-િાતાા અને આંતહરક બકબકમાું નોંધપાત્ર 

ઘટાડો િાય છે. ધીમ ું 
ડાઉન ઓફ માઈન્સડ િાથતિમાું તેને િતામાન પ્રવવૃિ અને પિૂા વનધાાહરત ધ્યયેો વિશનેા 
વિચારો િચ્ચે વિભાજજત કરિાને બદલે પ્રવવૃિમાું જ ઊર્જા રાખીન ેતેને િધ  શસ્તત આપે છે. 

પ્રહિયા-લક્ષી માનવિકતામાું વ્યસ્તતની માનવિક શસ્તતઓ પર ધ્યાન કેષ્ન્સદ્રત કરિાિી વ્યસ્તત 

હદિિભર ઘણી બધી પ્રવવૃિઓને ખબૂ જ આનુંદ, િુંતોર્, િહજ ઊર્જાિભર િુંકલન અને 
હાવનકારક પ્રવતહિયાન ે દૂર કરિાની મુંજૂરી આપે છે. િામાન્સય રીતે, વ્યસ્તતન ું મન એિી 
પ્રવવૃિઓની લાુંબી સચૂચન ું િુંચાલન કરિાનો પ્રયાિ કરે છે જે ભવિષ્યમાું કરિાની જરૂર છે, 

જે તણાિના વિકાિ તરફ દોરી ર્જય છે. પ્રહિયા-લક્ષી માનવિકતામાું, પહરણામો પ્રત્યેના 
મનના િળગાડને અથિાયી રૂપે બાજ  પર રાખિામાું આિ ેછે. પહરણામ-કેષ્ન્સદ્રત માનવિકતા 
આનુંદમાું વિલુંબ કરે છે અને ઊર્જાનો ચબનજરૂરી ડ્રેનેજ બનાિ ેછે જે િતામાનમાું વ્યસ્તતની 
શ્રેષ્ઠ ક્ષમતા મ જબ પ્રવવૃિ કરિા માટે જરૂરી છે. જ્યારે વ્યસ્તત ખરેખર પ્રહિયા-લક્ષી 
માનવિકતામાું હોય છે, ત્યારે દરેક હિયા આંતર-માનવિક પ્રવતકાર વિના િાય છે, જે ઊર્જાના 
એક મહાન પ્રિાહનો ઉલ્લખે કરે છે જ્યાું હતાશા અને અધીરાઈમાું ઘટાડો અને િુંભવિત 

વિનાશ હોય છે. તેમ છતાું, વ્યસ્તતએ પ્રહિયા-લક્ષી માનવિકતાનો િાથતવિક દૃષ્ષ્ટકોણ 

રાખિાની ક્ષમતા વિશ ેર્જગતૃ રહિેાની જરૂર છે જેિી કરીને કોઈ અપ્રાપ્ય અપેક્ષાઓ ઊભી 
ન કરે. પ્રહિયા લક્ષી માનવિકતાના મહહમાને ઓળખવ ું એ અન ભવૂતની શરૂઆત છે કે વ્યસ્તત 
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િતામાનમાું રહી શકે છે અને ભતૂકાળ અને ભવિષ્ય િચ્ચે આગળ-પાછળ પલટી મારિાિી 
પોતાના મનન ેખલેલ કે વિચચલત િિાિી બચાિી શકે છે..  

 

     િતામાનમાું રહિેાની ઈચ્છા અત્યારે જે િઈ રહ્ ું છે તેમાું ઊર્જા મકૂિાની માનવિકતા 
બનાિ ેછે. િતામાનમાું જે હિયાઓ કરિામાું આિ ેછે ત ેએટલા માટે કરિામાું આિ ેછે કારણ 

કે વ્યસ્તત તેને િતામાનમાું ઊર્જાિભર વિિર્જન વિના કરિા માુંગે છે. શારીહરક અને 
મનોિૈજ્ઞાવનક રૂપે હાજર તમામ શસ્તતઓ જે હિયા કરિામાું આિી રહી છે તેમાું મકૂિામાું 
આિ ેછે જેિી કરીને ધ્યેયની વિદ્ધિ તરફની ગવત અધીરાઈ, હતાશા અને બેચનેી વિના િાય, 

એ થપષ્ટ અન ભવૂત િાિે કે જીિન ફતત િતામાનમાું જ િાય છે.. 

 

     જેમ જેમ વ્યસ્તત અત્યાર સ ધી ચચાા કરેલા વિચારોિી િધ  િાકેફ િાય છે તેમ, પ્રહિયા-
લક્ષી માનવિકતાનો વિકાિ અને પહરણામ-કેષ્ન્સદ્રત માનવિકતાિી દૂર જઈન ે આંતહરક 

પ્રવતકાર વિના શક્ય તટેલી િુંપણૂા અને અદ્ભુત રીતે પ્રવવૃિ કરિા તરફ દોરી ર્જય છે.. 

 

     કેનેિ ક શનરે તેમના પ થતક, “એક એરો, િન લાઈફ” માું જણાવ્ય ું છે: “વ્યસ્તતએ તમામ 

પ્રવવૃિઓ અને પહરસ્થિવતઓનો િમાન પ્રામાચણકતા, િમાન તીવ્રતા અને િમાન ર્જગવૃત 

િાિ ેિુંપકા  કરિો જોઈએ જે હાિમાું ધન ર્ અને તીર હોય છે.”47 આિી એકાગ્રતા, વ્યસ્તત 

ઊર્જાના વિઘટનન ેઅટકાિ ેછે જે પહરણામો-કેષ્ન્સદ્રત માનવિકતામાું િાય છે. િતામાન પર 

કન્સિચિિંગ પ્રહિયા-લક્ષી માનવિકતામાું િાય છે, જ્યાું વ્યસ્તતએ, ઓછામાું ઓછા િુંચક્ષપ્તમાું, 
ઇચ્ચ્છત ધ્યેય પ્રત્યનેા માનવિક જોડાણન ેછોડી દેવ ું જોઈએ, જેમ કે અગાઉ જણાવ્ય ું હત ું. 
આિા કન્સિર્જન્સિમાું આંતહરક શસ્તતનો ઉપયોગ એ ઓળખીને શક્ય બને છે કે મ ખ્ય ઉર્જા 
િહિયકરણ ખરેખર હાજર રહિેામાું અને દરેક પ્રવવૃિન ેશક્ય તેટલી યોનય રીતે અને િુંપણૂા 
રીતે કરિા માટે િૌિી િધ  શક્ય છે..  
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પ્રહિયા લક્ષી માનવિકતા અને વિટાવમન M શસ્તત િચ્ચનેા જોડાણો નીચ ેદશાાિેલ છે: 

 

1) કોઈના વિચારોન ે પહરણામો-કેષ્ન્સદ્રત વિચારોના પ્રિાહમાું િાળિાની મુંજૂરી ન આપીન ે

િતામાનમાું િુંપણૂા રીતે રહો. વિટામીન M ઘટે છે જ્યારે પહરણામ પર ધ્યાન કેષ્ન્સદ્રત કરિા માટે 

િતામાનમાું જરૂરી ઊર્જાને કારણ ેપહરણામ કેષ્ન્સદ્રત માનવિકતા િાય છે. 

 

2) ધ્યેય સ ધી પહોંચિા માટેના આંતહરક દબાણની ર્જગવૃત પહરણામ-કેષ્ન્સદ્રત માનવિકતામાું ઊર્જાના 
વિિર્જનન ેરોકિા તરફ દોરી ર્જય છે. ઊર્જાના આ વિિર્જનન ેરોકવ ું એ એક કળા છે. 

 

3) આંતહરક તણાિ, દબાણ, ચચિંતા, અથિથિતા, આંતહરક ઘર્ાણ, આંતહરક િુંઘર્ા, િગેરે બધ ું 
પહરણામ-કેષ્ન્સદ્રત માનવિકતા દ્વારા પ્રદવશિત િાય છે તે િમજવ ું, વ્યસ્તતના મનને ઇરાદાપિૂાક અન ે

િભાનપણે પ્રહિયા-લક્ષી દ્રષ્ષ્ટ તરફ લઈ જિા અને પગલાું લેિાની મુંજૂરી આપે છે. તે દ્રષ્ષ્ટ દ્વારા. 
આમ કરિાિી આનુંદમાું વિલુંબ િતો નિી અને તે વ્યસ્તતના મનની િધ  વનપ ણતા તરફ દોરી ર્જય 

છે. આનાિી વિટાવમન એમનો િુંગ્રહ િાય છે. 

 

4) ધ્યેય તરફની મ િાફરી દરવમયાન િતામાનમાું રહિેાના આંતહરક આનુંદને કારણ ેજોમ ર્જગ ેછે. 

મનને કોઈની મ િાફરીના મહહમામાું રાખિાિી વ્યસ્તતના િલણ, અચભગમ અને પ્રિાિની 
પ્રશુંિામાું પહરિતાનશીલ પહરિતાન આિે છે. વનવશ્ચત ધ્યેયો તરફના વ્યસ્તતના અચભગમમાું આિા 
પહરિતાનશીલ પહરિતાન લાિિામાું મહાન સકૂ્ષ્મતા અસ્થતત્િમાું છે. 

 

5) નકારાત્મક થિ-િાતાા અન ેચબનજરૂરી આંતહરક બકબક ઘટે છે કારણ કે વ્યસ્તત િતામાન-કેષ્ન્સદ્રત 

અચભગમ દ્વારા િતામાનમાું િહિયપણે વ્યથત રહ ેછે. 

 

6) વ્યસ્તતન ું મન િાથતિમાું ધીમો પડી ર્જય છે અને તેને વિભાજજત કરિાને બદલ ેઊર્જાને અકબુંધ 

રાખીને પોતાને શસ્તત આપ ેછે, જેમ કે પહરણામો-કેષ્ન્સદ્રત અચભગમમાું િાય છે. આ વિભાજન ધ્યેય 

તરફની વ્યસ્તતની િતામાન પ્રવવૃિ અને ધ્યેય પર જ િધ  પડતા ધ્યાન િચ્ચે છે. 
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7) જીિનમાું વ્યસ્તતની આદતોન ું સ વનવશ્ચત કરવ ું અને મ ખ્ય ઉર્જા જોડાણને જોવ ું, નાની આદતોમાું 
પણ, િતામાનમાું રહિેાની ક્ષમતાને િધારે છે. 

 

8) િતામાન િતાન પેટનાને ઓળખો અને તેમને નાના ધ્યેયોિી શરૂ કરીને પ્રહિયા-લક્ષી અચભગમમાું 
બદલો. નાના ધ્યેયો િાિેના આ અચભગમમાું વનપ ણતા આત્મવિશ્વાિ અને િમજણ કેળિશે કે મોટા 
લક્ષ્યો િાિ ેિમાન અચભગમનો ઉપયોગ કેિી રીતે કરિો. 

 

9) તમારા શેડ્લૂને િળગી રહો, નાની રીતે પણ. આનાિી વ્યસ્તતન ેિમય અને શસ્તતનો િિાશે્રષ્ઠ 

રીતે ઉપયોગ કરિાની મુંજૂરી મળશ,ે તે અન ભવૂત િાિ ેકે િમય અમલૂ્ય છે અન ેએકિાર ગયો પછી 
પાછો આિતો નિી. આ વિટાવમન એમના ઉપયોગ અન ેિુંગ્રહને પ્રોત્િાહન આપે છે. 

 

10) એક વ્યસ્તત અિિા ઘણા લોકોન ેઓળખો જે જિાબદારી િધારી શકે. આનાિી દૈવનક ધોરણે 

યોનય પગલાું લેિા પર િધ  ધ્યાન કેષ્ન્સદ્રત કરિાની મુંજૂરી મળે છે. 

 

11) અિાથતવિક અને કાલ્પવનક લક્ષી લક્ષ્યો નક્કી કરિાને બદલ ેશ ું શક્ય છે તેના પર ધ્યાન કેષ્ન્સદ્રત 

કરો. 
 

12) વ્યસ્તતના િાતાિરણની નજીકિી તપાિ કરો અન ેિફળતા માટે તેને ફરીિી હડિાઇન કરો. 
 

13) દરેક કાયાહદિિના અંતે, વિદ્ધિઓ લખો. 
 

14) દરરોજ શ ું કરવ ું જોઈએ તેની પ્રાિવમકતાઓ ધ્યાનિી િેટ કરો. 
 

15) કાયા પર ધ્યાન કેષ્ન્સદ્રત કરિામાું અને પ્રહિયા-લક્ષી માનવિકતા દ્વારા તેન ેિુંત  ચલત રાખિા માટે 

હાજર ઊર્જાને ઓળખો. 
 

16) તમામ અધરૂા કાયોને પ્રહિયા-લક્ષી અચભગમ દ્વારા લખી અને પણૂા કરિાની જરૂર છે જેિી આ 

કાયો અંગ ેતણાિ િધે જેિી માનવિક તણાિ એકઠો ન િાય. 
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પ્રથત ત વિચારોના અમલીકરણના ભાગ રૂપ ેપ્રહિયા લક્ષી માનવિકતા પકડે છે, વિટાવમન 

એમના િુંરક્ષણ અને શ્રેષ્ઠ ઉપયોગન ેકારણે આનુંદી જીિન શક્ય બને છે..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઊર્જષનો િચનાત્િક ઉપયોગ સિાાંગી પ્રગવત તિર્ફ દોિી ર્જય છે, જ્યાિે 

ઊર્જષનો વિનાશક ઉપયોગ સાિાન્ય જીિનને અસાધાિણ િન્દ્ટટથી 
સિજિાની ક્ષિતાને નટટ કિે છે. 

 

- રિકી વસિંઘ 
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પ્રકિણ 8 

એક નિી શરૂઆત 
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અમે પૈિાની શસ્તતમાું એક અિાધારણ પ્રિાિ કયો છે અન ેઆશા છે કે વ્યસ્તતના જીિનના તમામ 

પાિાઓ પર પૈિાની અિરને િમજીએ છીએ. વિટાવમન તરીકે પૈિાની વિભાિના, જો ખરેખર 

આંતહરક રીતે બનાિિામાું આિ,ે તો િુંભિતઃ િુંત  લનના પાયા પર આનુંદિી ભરપરૂ જીિન 

પહરણમી શકે છે. માનિ મન, ઘણી રીતે, િનિનાટી-શોધિાની પ્રવવૃિઓ માટે વ્યિની છે જેમાું 
િધ  રકમની જરૂર પડે છે. જો લેખકની આશા મ જબ વિટાવમન Mનો વિચાર િાચી રીતે િમજિામાું 
આિે, તો પૈિાની તદ્દન નિી દ્રષ્ષ્ટના ઉત્િાુંવતને કારણે દરેક િાચકન ું જીિન ખરેખર બદલાઈ શકે 

છે. 

     જો કે અમ ેઆ પ થતકના અંતમાું આવ્યા છીએ, અમે ખરેખર પ્રથત  ત વિચારોને લાગ  કરિાની 
શરૂઆતમાું જ છીએ. માત્ર િુંમત કે અિુંમત િિાને બદલે વિચારોના ઉપયોગ અન ેતેમના િત્યને 
પ્રત્યક્ષ જોિામાું િાચી શસ્તત અસ્થતત્િ ધરાિે છે. નાણાની શ્રેષ્ઠ બચત અન ેઉપયોગ કેિી રીતે 
કરિો તેનો ઉપયોગ અન ેપ્રયોગો વ્યસ્તતના મનમાું િધ  વનપ ણતામાું પહરણમી શકે છે. નાણાકીય 

વિકાિના િુંદભામાું થિ-વનપ ણતા માનિ િુંથકૃવતના તમામ પાિાઓમાું વનણાાયક છે અન ેરોજજિંદા 
ધોરણે લેિામાું આિતા વનણાયો અંગે તેની મ ખ્ય અિરો છે. 

     જીિનનો અિા અને હતે   હોય તે માટે ટૂુંકા ગાળાના, લાુંબા ગાળાના અને અંવતમ ધ્યેયો 
વિકિાિિા જોઈએ. લેખકે પ્રહિયા-લક્ષી માનવિકતાની શસ્તતને રજૂ કરિાનો પ્રયાિ કયો છે જે 

ઈચ્છાઓના પહરણામો તરફ ધ્યાન કેષ્ન્સદ્રત કરીને ઊર્જાનો વિિર્જન કયાા વિના શક્ય તેટલી ઉત્િાહી 
અને સ્થિર હિયાઓ કરીને િતામાનની સ ુંદરતામાું રહિેાની મુંજૂરી આપે છે. અલબિ, ધ્યેયોને 
ધ્યાનમાું રાખવ ું જરૂરી છે, તેમ છતાું, એકિાર લક્ષ્યો વનધાાહરત કયાા પછી, તે લક્ષ્યો સ ધી 
પહોંચિાની પ્રહિયામાું ધ્યાન કેષ્ન્સદ્રત કરિા માટે ભાિનાત્મક સ્થિરતા અને એકીકરણ શક્ય અને 
ઇચ્છનીય છે. જો િાચકો આ વિચારોન ેિાચા અિામાું થિીકારે અન ેતેને રોજજિંદા જીિનમાું લાગ  
કરિાનો પ્રયાિ કરે તો આ પ થતકનો હતે   વિિ િશે. (કૃપા કરીને તમારા નિરાશમાું ચચિંતનશીલ 

આકૃવતઓ જ ઓ, કારણ કે તે િાચકોન ેઆ પ થતકમાું પ્રથત  ત વિચારોન ેપ્રવતચબિંચબત કરિાની, ચચાા 
કરિાની અન ેલાગ  કરિાની તક આપશ.ે) 
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     ઘણી િાર, માનિ િુંઘર્ો નાણાકીય િમથયાઓને કારણે િાય છે, જેમાુંિી ઘણી નબળી 
વનણાયશસ્તત, પૈિાના આિેગજન્સય ઉપયોગ અને ચબનજરૂરી જોખમ લેિાન ું પહરણામ છે. 

જ્યારે માનિતા િમજે છે કે પૈિા એ ઉર્જા છે અને મનોિજૈ્ઞાવનક રીતે મનમાું વિટાવમન તરીકે 

િુંગ્રહહત િાય છે, ત્યારે માનિ િભ્યતામાું અિાધારણ ઉર્જા ર્જગી શકે છે. એકિાર આ િાય, 

અમે િમગ્ર માનિ ર્જવત તરીકે, નિી શરૂઆત માટે તૈયાર છીએ.  
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લચિંતનશીલ આકૃવતઓ 

સ્િ-પ્રવતલબિંબ િાટે 

અને ચચાષ 
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ડાયાગ્રાિ # 1 

નાણાકીય અને આંતરિક સ્િતતં્રતા 
 

નીચેની આકૃવત નાણાકીય થિતુંત્રતા અને આંતહરક થિતુંત્રતા િુંબુંવધત મ ખ્ય ઉર્જા અન ે

વિટાવમન Mનો ઉપયોગ દશાાિે છે. એક જનયાએ શાુંવતિી બેિો, અને તમારી ર્જતને નીચેનો 
પ્રશ્ન પછૂો અને પછી અન્સય લોકો િાિ ેચચાા કરો: વ્યસ્તતની મ ખ્ય ઉર્જા અને વિટાવમન Mના 
િુંદભામાું તમામ બોતિ િચ્ચે શ ું આંતરિુંબુંધ છે? 

 
 

 
 

 
 

તિાિા સદંભષ િાટે: 

 

િાઇિોઇકોનોવિક વથયિીિા,ં તકની રકિંિત અથિા િૈકલ્ટપક ખચષ એ અન્ય વિકટપોિાંથી સભંવિત લાભની ખોટ છે જ્યાિે અન્ય 

પિ એક ચોક્કસ વિકટપ પસદં કિિાિા ંઆિે છે. સિળ શબ્દોિા,ં તકની રકિંિત એ લાભની ખોટ છે જે જો આપેલ પસદંગી 
કિિાિા ંન આિી હોત તો તેનો આનદં િાણી શકાયો હોત. 67 

 

  

બિારની દુવનયામાાં સફળિા

-------------

આંિહરક વવિમાાં સફળિા

િકોને થવીકારવી

ક્ષમિાઓની વદૃ્ધિ પે્રરણામાાં ઊજાધનુાં થિાન

કોર એનિી અને

વવટાવમન એમ
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ડાયાગ્રાિ # 2 

ભય અને અસિુક્ષા િચ્ચેનો સબંધં 
 

નીચેની આકૃવત ભય અને અસ રક્ષાના િુંબુંધમાું મ ખ્ય ઉર્જા અને વિટાવમન Mનો ઉપયોગ 

દશાાિે છે. એક જનયાએ શાુંવતિી બેિો, અને તમારી ર્જતને નીચનેો પ્રશ્ન પછૂો અને પછી 
અન્સય લોકો િાિ ેચચાા કરો: વ્યસ્તતની મ ખ્ય ઉર્જા અને વિટાવમન Mના િુંદભામાું તમામ 

બોતિ િચ્ચે શ ું આંતરિુંબુંધ છે? 

 

 
 

 

તિાિા સદંભષ િાટે: 

 
ભય એ કવથત ભય અથિા ધિકી દ્વાિા પે્રરિત લાગણી છે, જે શાિીરિક રે્ફિર્ફાિોનુ ંકાિણ બને છે અને છેિટે િતષણકૂીય રે્ફિર્ફાિો, 
જેિ કે કવથત આઘાતજનક ઘટનાઓથી ભાગી જવુ,ં છુપાિવુ ંઅથિા થીજી જવુ.ં િનટુયિા ંભય િતષિાનિા ંબનતી ચોક્કસ 

ઉતે્તજનાના પ્રવતભાિિા,ં અથિા પોતાને િાટે જોખિ તિીકે િાનિાિા ંઆિતા ભવિટયના જોખિની અપેક્ષા અથિા અપેક્ષાિા ં
થઈ શકે છે. ભયનો પ્રવતભાિ ભયની ધાિણાથી ઉદ્ભિે છે જે ખતિા સાથે મકુાબલો કિે છે અથિા તેનાથી બચી ર્જય છે (જેને 

લડાઈ-અથિા-ફ્લાઇટ પ્રવતભાિ તિીકે પણ ઓળખિાિા ંઆિે છે), જે ભય (ભયાનક અને આતકં)ના આત્યવંતક રકસ્સાિા ંક્સ્થિ 

પ્રવતભાિ હોઈ શકે છે. અથિા લકિો.64 ભાિનાત્િક સિુક્ષા એ વ્યક્તતની ભાિનાત્િક ક્સ્થવતની ક્સ્થિતાનુ ંિાપ છે. ભાિનાત્િક 

અસલાિતી અથિા ર્ફતત અસિુક્ષા એ સાિાન્ય અસ્િસ્થતા અથિા ગભિાટની લાગણી છે જે પોતાને કોઈ િીતે નબળા અથિા  
હલકી ગણુિત્તાિાળા હોિાનુ ંસિજિાથી અથિા નબળાઈ અથિા અક્સ્થિતાની ભાિનાથી ઉતે્તજજત થઈ શકે છે જે વ્યક્તતની 
સ્િ-છબી અથિા અહંકાિને ધિકી આપે છે..65 

ડર દ્વારા ઉપયોગમાાં લેવાિી ઉજાધને 
ટ્રાન્સમ્યટુ કરો

વવટામીન M વધવાિી લડાઈ-ફ્લાઇટ-
ફ્રીઝ હરથપોન્સ ઘટે છે

લાગણીઓ ગવિમાાં ઊજાધનો ઉપયોગ કરે 
છે

નાણાકીય ક્થિરિા અને ભાવનાત્મક 
ક્થિરિા એકબીજા સાિે િોડાયેલા છે

કોર એનિી અને

વવટાવમન એમ



 

168 
 

ડાયાગ્રાિ # 3 

નાણાકીય સ રક્ષા અન ેમનની શાુંવત 

 

નીચેની આકૃવત નાણાકીય સ રક્ષા અને માનવિક શાુંવતના િુંબુંધમાું મ ખ્ય ઉર્જા અને વિટાવમન 

Mનો ઉપયોગ દશાાિે છે. એક જનયાએ શાુંવતિી બેિો, અને તમારી ર્જતને નીચનેો પ્રશ્ન પછૂો 
અને પછી અન્સય લોકો િાિે ચચાા કરો: વ્યસ્તતની મ ખ્ય ઉર્જા અને વિટાવમન Mના િુંદભામાું 
તમામ બોતિ િચ્ચે શ ું આંતરિુંબુંધ છે? 

 

 

 
 

 
તિાિા સદંભષ િાટે: 

 

આંતરિક શાવંત (અથિા િનની શાવંત) એ િાનવસક અથિા આધ્યાજત્િક શાવંતની ઇિાદાપિૂષકની ક્સ્થવતનો ઉટલેખ કિે છે, જેિ કે 

કોઈ અન્ય હોિાનો ઢોંગ કિિાથી ઉદ્ભિતા બોજ આંતરિક શાવંતને ખલેલ પહોંચાડી શકે છે. ઘણા લોકો "શાવંત પિ" હોિાને સ્િસ્થ 

(હોવિયોસ્ટેસીસ) અને તાણ અથિા બેચેન થિાથી વિપિીત િાને છે અને તે એિી ક્સ્થવત તિીકે ગણિાિા ંઆિે છે જ્યા ંઆપણુ ં
િન હકાિાત્િક પરિણાિ સાથે શે્રટઠ સ્તિે કાયષ કિે છે. િનની શાવંત આિ સાિાન્ય િીતે આનદં, સખુ અને સતંોર્ સાથે સકંળાયેલી 
છે.66 

 

આંિહરક શાાંવિ નાણાકીય સરુક્ષા

વધ ુપ્રગવિ િોખમ વવ. પરુથકાર

કોર એનિી અને

વવટાવમન એમ
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ડાયાગ્રાિ # 4 

નાણાકીય થિતુંત્રતા અને ભૌવતક વિશ્વ 

 

નીચેની આકૃવત નાણાકીય થિતુંત્રતા અને ભૌવતક વિશ્વના િુંબુંધમાું મ ખ્ય ઉર્જા અન ે

વિટાવમન Mનો ઉપયોગ દશાાિે છે. એક જનયાએ શાુંવતિી બેિો, અને તમારી ર્જતને નીચેનો 
પ્રશ્ન પછૂો અને પછી અન્સય લોકો િાિ ેચચાા કરો: વ્યસ્તતની મ ખ્ય ઉર્જા અને વિટાવમન Mના 
િુંદભામાું તમામ બોતિ િચ્ચે શ ું આંતરિુંબુંધ છે? 

 

 

 
 

 

તિાિા સદંભષ િાટે: 

 
નાણાકીય સ્િતતં્રતા એ િોજગાિ અથિા અન્ય પિ વનભષિ કયાષ વિના વ્યક્તતના જીિનના બાકીના ખચાષઓ ચકૂિિા િાટે પિૂતી 
આિક ધિાિતી ક્સ્થવત છે. નોકિી કયાષ વિના િેળિેલી આિકને સાિાન્ય િીતે વનન્દ્ટિય આિક તિીકે ઓળખિાિા ંઆિે છે. 

નાણાકીય સ્િતતં્રતા હાસંલ કિિા િાટે ઘણી વ્યહૂિચનાઓ છે, જેિા ંદિેકના પોતાના ર્ફાયદા અને ખાિીઓ છે. નાણાકીય 

સ્િતતં્રતા હાસંલ કિિા ઈચ્છતા કોઈ વ્યક્તત નાણાકીય યોજના અને બજેટ િાખિા િાટે િદદરૂપ થઈ શકે છે જેથી તેઓ તેિની 
િતષિાન આિક અને ખચાષઓ વિશે સ્પટટ દૃન્દ્ટટકોણ ધિાિે છે અને તેિના નાણાકીય લક્ષ્યો તિર્ફ આગળ િધિા િાટે યોગ્ય 

વ્યહૂિચનાઓને ઓળખી અને પસદં કિી શકે છે. નાણાકીય યોજના વ્યક્તતની નાણાકીય બાબતોના દિેક પાસાને સબંોધે છે. 74 

નાણાાંનો શે્રષ્ઠ ઉપયોગ ભવ્ય અનભુવો

િેવુાં મતુિ જીવન વવટાવમન એમનો નાશ

કોર એનિી અને

વવટાવમન એમ
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ડાયાગ્રાિ # 5 

િફળતાના પહરબળો: ક્ષમતા - પ્રેરણા - તક 
 

નીચેની આકૃવત િફળતાના પહરબળોન ેલગતી મ ખ્ય ઉર્જા અને વિટાવમન Mનો ઉપયોગ 

િમર્જિે છે. એક જનયાએ શાુંવતિી બેિો, અને તમારી ર્જતને નીચનેો પ્રશ્ન પછૂો અને પછી 
અન્સય લોકો િાિ ેચચાા કરો: વ્યસ્તતની મ ખ્ય ઉર્જા અને વિટાવમન Mના િુંદભામાું તમામ 

બોતિ િચ્ચે શ ું આંતરિુંબુંધ છે? 

 

 

 
 

 
તિાિા સદંભષ િાટે: 

 
પે્રિણા એ રિયાઓ, ઇચ્છા અને લક્ષ્યોનુ ંકાિણ છે. પે્રિણા શબ્દ હતે ુઅથિા સતંોર્ની જરૂિ હોય તેિી જરૂરિયાત પિથી ઉતિી 
આવ્યો છે. આ જરૂરિયાતો, ઈચ્છાઓ અથિા ઈચ્છાઓ સસં્કૃવત, સિાજ, જીિનશૈલી અથિા કદાચ સાિાન્ય િીતે જન્િર્જતના 
પ્રભાિ દ્વાિા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. વ્યક્તતની પે્રિણા બહાિની શક્તતઓ (બાહ્ય પે્રિણા) અથિા પોતાના દ્વાિા (આંતરિક પે્રિણા) દ્વાિા 
પે્રરિત થઈ શકે છે. આગળ િધિા િાટે પે્રિણાને સૌથી િહત્િપણૂષ કાિણોિાનં ુ ંએક િાનિાિા ંઆિે છે. પે્રિણા સભાન અને બેભાન 

બનેં પરિબળોની રિયાપ્રવતરિયાિાથંી પરિણિે છે. સતત અને ઇિાદાપિૂષકની પે્રન્દ્તટસને િજૂંિી આપિા િાટે વનપણુતા પ્રાપ્ત 

કિિી એ ઉચ્ચ સ્તિની વસદ્ધદ્ધઓ િાટે કેન્દ્ન્િય છે, દા.ત., ભિ િિત, દિા અથિા સગંીતિા.ં પે્રિણા સ્િૈલ્ચ્છક પ્રવવૃત્તના િૈકલ્ટપક 

સ્િરૂપોની પસદંગીને વનયવંત્રત કિે છે. 73 

વ્યક્તિની ક્ષમિાઓ પ્રત્યે જાગવૃિ પે્રરણાને પ્રોત્સાિન આપિા પહરબળો

િકની ઓળખ ઊજાધસભર બદુ્ધિ

કોર એનિી અને

વવટાવમન એમ
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ડાયાગ્રાિ # 6 

િોજજિંદા જીિનના અનભુિોની નિીનતાિા ંિહવે ુ ં
 

નીચેની આકૃવત રોજજિંદા જીિનના અન ભિોની નિીનતાના િુંબુંધમાું મ ખ્ય ઉર્જા અન ે

વિટાવમન Mના ઉપયોગને દશાાિે છે. એક જનયાએ શાુંવતિી બેિો, અને તમારી ર્જતન ે

નીચેનો પ્રશ્ન પછૂો અને પછી અન્સય લોકો િાિે ચચાા કરો: વ્યસ્તતની મ ખ્ય ઉર્જા અન ેવિટાવમન 

Mના િુંદભામાું તમામ બોતિ િચ્ચે શ ું આંતરિુંબુંધ છે? 

 

 

 
 

 
 
 
તિાિા સદંભષ િાટે: 

 

નિીનતાને સાિાન્ય િીતે "નિા સયંોજનો હાથ ધિિા" તિીકે વ્યાખ્યાવયત કિિાિા ં આિે છે જેિા ં "નિા િાલસાિાનની 
િજૂઆત, ... ઉત્પાદનની નિી પદ્ધવતઓ, ... નિા બર્જિો ખોલિા, ... પિુિઠાના નિા સ્ત્રોતો પિ વિજયનો સિાિેશ થાય છે. .. 

અને કોઈપણ ઉદ્યોગની નિી સસં્થાનુ ંસચંાલન."72 

શારીહરક થવાથ્ય સધુારણા િૈવનક જીવનમાાં ગવિશીલ પ્રવાિ

આંિહરક વદૃ્ધિ સાિે પનુરાવવિિિ હરિયયાઓ 12 ડાયમેન્શનલ બેલેન્સ

કોર એનિી અને

વવટાવમન એમ
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ડાયાગ્રાિ # 7 

સાિાન્યિા ંઅસાધાિણ શોધવુ ં
 

નીચેની આકૃવત દૈવનક અન ભિોની અિાધારણ દ્રષ્ષ્ટ િાિ ે િુંબુંવધત મ ખ્ય ઉર્જા અન ે

વિટાવમન એમના ઉપયોગને દશાાિે છે. એક જનયાએ શાુંવતિી બિેો, અને તમારી ર્જતને 
નીચેનો પ્રશ્ન પછૂો અને પછી અન્સય લોકો િાિ ેચચાા કરો: વ્યસ્તતની મ ખ્ય ઉર્જા અન ેવિટાવમન 

Mના િુંદભામાું તમામ બોતિ િચ્ચે શ ું આંતરિુંબુંધ છે? 

 

 
 
તિાિા સદંભષ િાટે: 

 

લોકો સતત બદલાતા ગવતશીલ િાતાિિણિા ંિહ ેછે. આપણુ ંઆંતરિક િાતાિિણ પણ ગવતશીલ છે અને તે જૈવિક અને િાનવસક પ્રરિયાઓ 

દ્વાિા િગીકૃત થયેલ છે જે સતત પ્રિાહિા ંહોય છે. બાહ્ય અને આંતરિક બનેં િાતાિિણિા ંઆ રે્ફિર્ફાિો વિના, પથૃ્િી પિ જીિન અક્સ્તત્િિા ંન 

હોત. આ બધા રે્ફિર્ફાિો જે પરિિાણ સાથે થાય છે તેને "સિય" કહિેાિાં આિે છે. તેના ચોક્કસ સ્િભાિ પિ ધ્યાન આપ્યા વિના, "સિય" ને 

ઘરડયાળ દ્વાિા િજૂ કિી શકાય છે અને તે એક ઉપયોગી કટપના છે જે આપણા બાહ્ય િાતાિિણિા ંભૌવતક ઘટનાઓ િાટે સાિી સિજૂતી પિૂી 
પાડે છે. અન્ય સજીિોની જેિ, િાનિીઓએ ટકી િહિેા અને બાહ્ય િાતાિિણને સિાયોજજત કિિા િાટે "સિય" સાથે સબંધં બાંધિા સક્ષિ 

હોિા જોઈએ. આ ધાિે છે કે "સિય" વિશેની િારહતી અલભવ્યતત અને િાનિાિા ંઆિે છે. કોઈ ર્જણીતી િાનિ સિેંદનાત્િક પ્રણાલી "સિય" 

ને સિવપિત ન હોિાથી, વ્યક્તતલક્ષી ટેમ્પોિલ અનભુિો આ અભાિને િળતિ આપે તેિી શક્યતા છે. ખાસ કિીને, આ વ્યક્તતલક્ષી અનભુિો 
આંતરિક ઘરડયાળો અથિા િેિિી પ્રરિયાઓ દ્વાિા પ્રવતલબિંલબત ઘટનાઓિા ંઆંતરિક રે્ફિર્ફાિો પિ આધારિત હોઈ શકે છે. આ રે્ફિર્ફાિો એકવિધ 

િીતે "સિય" સાથે સકંળાયેલા છે અને આ િીતે તેના િાગષ વિશે ઉપયોગી િારહતી પ્રદાન કિી શકે છે. િનોિૈજ્ઞાવનક સિય એ વ્યક્તતલક્ષી 
લાગણી છે જે અસ્થાયી અનભુિો સાથે સબંવંધત છે.71 

રોજિિંિા જીવનમાાં સમદૃ્ધિ કૃિજ્ઞિાનુાં વલણ

ભિૂકાળના અફસોસ અને ભવવષ્યની
બચિંિાઓ વવના વિધમાનમાાં રિવે ુાં

મિત્તમ અનભુવ માટે ન્યનૂિમ નાણાાંનો 
ઉપયોગ

કોર એનિી અને

વવટાવમન એમ
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ડાયાગ્રાિ # 8 

આત્િવનિીક્ષણનુ ંિહત્િ 

 

નીચેની આકૃવત આત્મવનરીક્ષણના િુંબુંધમાું મ ખ્ય ઉર્જા અને વિટાવમન Mનો ઉપયોગ દશાાિ ે

છે. એક જનયાએ શાુંવતિી બેિો, અને તમારી ર્જતને નીચેનો પ્રશ્ન પછૂો અને પછી અન્સય લોકો 
િાિ ેચચાા કરો: વ્યસ્તતની મ ખ્ય ઉર્જા અને વિટાવમન Mના િુંદભામાું તમામ બોતિ િચ્ચે શ ું 
આંતરિુંબુંધ છે? 

 

 
 

 
 
 
તિાિા સદંભષ િાટે: 

 

આત્િવનિીક્ષણ એ વ્યક્તતના સભાન વિચાિો અને લાગણીઓની પિીક્ષા છે. િનોવિજ્ઞાનિા,ં આત્િવનિીક્ષણની પ્રરિયા વ્યક્તતની 
િાનવસક ક્સ્થવતના અિલોકન પિ આધાિ િાખે છે, જ્યાિે આધ્યાજત્િક સદંભષિા ંતે વ્યક્તતના આત્િાની પિીક્ષાનો સદંભષ આપી 
શકે છે. આત્િવનિીક્ષણ િાનિ સ્િ-પ્રવતલબિંબ અને સ્િ-શોધ સાથે ગાઢ િીતે સકંળાયેલુ ંછે અને બાહ્ય અિલોકન સાથે વિિોધાભાસી 
છે. 75 

 

સભાન વવચારો અને લાગણીઓ
કોઈના નાણાકીય જીવન પર પ્રમાબણક 

નિર નાખવી

વ્યક્તિની ઊજાધ સાંભવવિિાની શોધ આત્મવનરીક્ષણ માટે અવરોધો

કોર એનિી અને

વવટાવમન એમ



 

174 
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પરિવશટટ 

 

 

 

 

 

 

 



 

176 
 

આંકડો 13 

વિટાિીન અને વિટાિીન એિ િચ્ચેની સિખાિણી 
 

 

                                   
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  

વવટાવમન

કાબધવનક પિાિધ

નાની માત્રામાાં

સામાન્ય 
મેટાબોબલઝમ

કુિરિી ખોરાક

વવટાવમન એમ

પૈસા

િરેક ડૉલરની 
આંિહરક શક્તિ

કોર એનિી 
એક્તટવેશન

ઉજાધ ઉપયોગ દ્વારા
મેળવવામાાં આવે

છે
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આંકડો 14 - પરિિાણ # 1 

 આિોગ્ય / એકંદિ રર્ફટનેસ અને કોિ એનજી - વિટાવિન એિ 

   

 
કૅપ્શન 

 
12 પરિિાણ: દિેક બલેુટ પોઈન્ટ મજુબ તિાિ પરિિાણો હકાિાત્િક િીતે પ્રભાવિત થાય છે. 

ઉર્જષ ર્જગતૃ કિો: ભૌવતક શિીિ અને િનના સબંધંિા ંમખુ્ય ઊર્જષના સરિયકિણિા ંવ્યસ્ત િહો 
ઊર્જષને પનુજીવિત કિો: િન-શિીિ જોડાણ પિ ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કિીને, ર્ફિીથી અને ર્ફિીથી, સરિય ઊર્જષને પનુજીવિત કિો 
ઊર્જષ બચાિો: શિીિ-િનની શક્તતઓ સાથે સબંવંધત સરિય અને પનુજીવિત ઊર્જષનો સગં્રહ 

ઊર્જષને સિાન બનાિો: શિીિની રહલચાલ અને િાનવસક પ્રવવૃત્તના સદંભષિા ંપ્રરિયા-લક્ષી િાનવસકતા દ્વાિા ઊર્જષ પ્રિાહને સતંલુલત કિો 
ટ્રાન્સમ્યટુ એનજી: શે્રટઠ સ્િાસ્થ્યની જરૂરિયાતને ઓળખીને વ્યક્તતના જીિનિા ંમળૂ ઊર્જષને સમદૃ્ધદ્ધિા ંપરિશદુ્ધદ્ધ 

વિટાવિન M સગં્રહ: પૈસાની બચત, િગજિા ંવિટાવિન Mનો સચંય તિર્ફ દોિી ર્જય છે 

વિટાવિન M નો શે્રટઠ ઉપયોગ: વ્યક્તતના જીિનના 12 પરિિાણિા ંિહત્તિ લાભ િેળિિા િાટે નાણાનંો ઉપયોગ કિિો, ખાસ કિીને સાિા 
એકંદિ આિોગ્ય િાટે તેનો ઉપયોગ 

વિટાવિન એિને િધાિવુ:ં િધનેુ િધ ુસમદૃ્ધ અનભુિો સાથે સગં્રહ અને નાણાંનો શે્રટઠ ઉપયોગ િધાિો 
સઘંર્ષ વિસર્જન: િન-શિીિ અસતંલુન અને સઘંર્ો મળૂ ઉર્જષ સરિયકિણને કાિણે ઓગળિા લાગે છે 

સતંલુન પનુુઃસ્થાપન: તિાિ 12 પરિિાણો સતંલુલત થિાનુ ંશરૂ કિે છે અને સપંણૂષ સતંલુનની ક્સ્થવતિા ંપહોંચે છે 

પ્રિાહની ક્સ્થવતઓ: િાનવસક અિસ્થાઓની શરૂઆત જેિા ંઅમકુ પ્રવવૃત્ત કિતી વ્યક્તત સરિય ધ્યાન, સપંણૂષ સડંોિણી અને પ્રવવૃત્તની 
પ્રરિયાિા ંઆનદંની લાગણીિા ંસપંણૂષપણે ડૂબી ર્જય છે. 

આિોગ્ય સધુાિણા: મખુ્ય ઉર્જષ અને વિટાવિન M શક્તતને કાિણે વ્યક્તતના શાિીરિક અને િાનવસક સ્િાસ્થ્યિા ંસધુાિો 
િનોિૈજ્ઞાવનક ઉન્નતીકિણ: વિચાિો, લાગણીઓ, યાદો, ઈચ્છાઓ, ઉર્જષ અને વિટાવિન M સગં્રહ અને ઉપયોગ િચ્ચે આંતિ-સબંધંિા ંસધુાિો 

કોર એનિી
અને 

વવટાવમન
એમ

કોર એનિી
અને 

વવટાવમન
એમ

શારીહરક 
અને 

માનવસક 
સખુાકારી
(આરોગ્ય)

શારીહરક 
અને 

માનવસક 
સખુાકારી
(આરોગ્ય)

• સઘંર્ષ વિસર્જન 

• બેલેન્સ રિસ્ટોિેશન 

• પ્રિાહ ક્સ્થવત 

• આિોગ્ય વદૃ્ધદ્ધ 

• િનોિૈજ્ઞાવનક 

ઉન્નતીકિણ 

 

 

• ઉર્જષ ર્જગતૃ કિો 
• ઊર્જષ પનુુઃજીવિત કિો 
• ઊર્જષ બચાિો 
• ઉર્જષ સિાન કિો 
• ટ્રાન્સમ્યટુ એનજી 
• વિટાવિન M સગં્રહ 

• વિટાવિન M નો શે્રટઠ ઉપયોગ 

• વિટાિીન M િધાિો 
 

 

પ્રવતલબિંલબત પ્રશ્નો 
 

મ ખ્ય ઉર્જા, વિટાવમન M, માનવિક શસ્તત, 12 પહરમાણો અને દરેક બ લેટ પોઈન્સટ િચ્ચ ેશ ું જોડાણ છે? તમારા જીિનમાું "થિાથથ્ય 

અને એકુંદર માિજત"ન ું શ ું મહત્િ છે? 
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આંકડો 15 - પરિિાણ # 2 

 િાનવસક શક્તત અને કોિ એનજી - વિટાવિન એિ 

   

 
 

કૅપ્શન 

 
12 પરિિાણ: દિેક બલુેટ પોઈન્ટ મજુબ તિાિ પરિિાણો હકાિાત્િક િીતે પ્રભાવિત થાય છે. 

ઉર્જષ ર્જગતૃ કિો: મખુ્ય ઊર્જષના સરિયકિણિા ંવ્યસ્ત િહો 
ઊર્જષને પનુજીવિત કિો: સરિય ઊર્જષને ર્ફિીથી અને ર્ફિીથી બનાિો 
ઊર્જષ બચાિો: સરિય અને પનુજીવિત ઊર્જષનો સગં્રહ 

ઊર્જષને સિાન બનાિો: પ્રરિયા-લક્ષી િાનવસકતા દ્વાિા ઊર્જષ પ્રિાહને સતંલુલત કિો 
ટ્રાન્સમ્યટુ એનજી: કોિ એનજીનુ ંરિર્ફાઇનિેન્ટ વ્યક્તતના જીિનિા ંસમદૃ્ધદ્ધિા ં
વિટાવિન M સગં્રહ: પૈસાની બચત, િગજિા ંવિટાવિન Mનો સચંય તિર્ફ દોિી ર્જય છે 

વિટાવિન M નો શે્રટઠ ઉપયોગ: વ્યક્તતના જીિનના 12 પરિિાણિા ંિહત્તિ લાભ િેળિિા િાટે નાણાનંો ઉપયોગ કિિો 
વિટાવિન એિને િધાિવુ:ં િધનેુ િધ ુસમદૃ્ધ અનભુિો સાથે સગં્રહ અને નાણાનંો શે્રટઠ ઉપયોગ િધાિો 
સઘંર્ષ વિસર્જન: સધુાિેલી િાનવસક શક્તતને કાિણે આંતરિક અને બાહ્ય સઘંર્ો ઘટે છે 

સતંલુન પનુુઃસ્થાપન: વ્યક્તતના જીિન પિ ઉન્નત બૌદ્ધદ્ધક લચિંતનને કાિણે 12-પરિિાણીય સતંલુન 

ફ્લો સ્ટેટ્સ: િાનવસક ક્સ્થવતઓની શરૂઆત જેિા ંબૌદ્ધદ્ધક પ્રવવૃત્ત કિતી વ્યક્તત સરિય ધ્યાન, સપંણૂષ સડંોિણી અને પ્રવવૃત્તની પ્રરિયાિા ંઆનદંની લાગણીિા ં
સપંણૂષપણે ડૂબી ર્જય છે. 

બૌદ્ધદ્ધક ઉર્જષ સિંધષન: તિાિ 12 પરિિાણોિા ંિધ ુસાિા વનણષયો િાટે ઉપયોગિા ંલેિાતી સરિય બૌદ્ધદ્ધક ઊર્જષના પરિણાિે મળૂ ઉર્જષ અને વિટાવિન M શક્તતને 

કાિણે વ્યક્તતની જ્ઞાનાત્િક શક્તતિા ંસધુાિો 
િનોિૈજ્ઞાવનક ઉન્નવત: બૌદ્ધદ્ધક શક્તતિા ંિધાિો થિાને કાિણે વિચાિો, લાગણીઓ, યાદો, ઈચ્છાઓ, ઉર્જષ અને વિટાવિન એિના સગં્રહ અને િપિાશ િચ્ચે 
આંતિ-સબંધંિા ંસધુાિો. 
 

કોર એનિી
અને

વવટાવમન એમ

કોર એનિી
અને

વવટાવમન એમ

માનવસક 
શક્તિ

માનવસક 
શક્તિ

• સઘંર્ષ વિસર્જન 

• સતંલુન 

પનુુઃસ્થાપના 
• પ્રિાહની ક્સ્થવત 

• બૌદ્ધદ્ધક ઊર્જષ વદૃ્ધદ્ધ 

• િનોિૈજ્ઞાવનક 

ઉન્નતીકિણ 

 

 

• ઉર્જષ ર્જગતૃ કિો 
• ઊર્જષ પનુુઃજીવિત કિો 
• ઊર્જષ બચાિો 
• ઉર્જષ સિાન કિો 
• ટ્રાન્સમ્યટુ એનજી 
• વિટાવિન M સગં્રહ 

• • વિટાવિન M નો શે્રટઠ 

ઉપયોગ 

• • વિટાિીન M િધાિો 
 

 

પ્રવતલબિંલબત પ્રશ્નો 
મખુ્ય ઉર્જષ, વિટાવિન M, િાનવસક શક્તત, 12 પરિિાણો અને દિેક બલેુટ પોઈન્ટ િચ્ચ ેશુ ંજોડાણ છે? તિાિા જીિનિા ં

"િાનવસક શક્તત" નુ ંશુ ંિહત્િ છે? 
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આંકડો 16 - પરિિાણ # 3 

 ભાિનાત્િક સતંલુન અને કોિ એનજી - વિટાવિન એિ 

   

 
 

કૅપ્શન 

 
12 પરિિાણ: દિેક બલુેટ પોઈન્ટ મજુબ તિાિ પરિિાણો હકાિાત્િક િીતે પ્રભાવિત થાય છે. 

ઉર્જષ ર્જગતૃ કિો: લાગણીઓની અંદિ મખુ્ય ઉર્જષના સરિયકિણિા ંવ્યસ્ત િહો 
ઊર્જષને પનુજીવિત કિો: લાગણીઓની અંદિ, ર્ફિીથી અને ર્ફિીથી, સરિય ઊર્જષને પનુજીવિત કિો 
ઊર્જષ બચાિો: સરિય અને પનુજીવિત ભાિનાત્િક ઊર્જષનો સગં્રહ 

ઉર્જષ સિાન બનાિો: પ્રરિયા લક્ષી િાનવસકતા દ્વાિા ભાિનાત્િક ઊર્જષ પ્રિાહને સતંલુલત કિો 
ટ્રાન્સમ્યટુ એનજી: કોિ એનજીનુ ંરિર્ફાઇનિેન્ટ વ્યક્તતના જીિનિા ંભવ્ય લાગણીઓિા ં
વિટાવિન M સગં્રહ: સતંલુલત લાગણીઓને કાિણે નાણાનંી બચત, િનિા ંવિટાવિન Mનો સચંય તિર્ફ દોિી ર્જય છે 

વિટાવિન M નો શે્રટઠ ઉપયોગ: વ્યક્તતના જીિનના 12 પરિિાણિા ંભાિનાત્િક પ્રણાલીિા ંિહત્તિ લાભ િેળિિા િાટે નાણાનંો ઉપયોગ કિિો 
વિટાવિન એિને િધાિવુ:ં િધનેુ િધ ુસમદૃ્ધ અનભુિો સાથે સગં્રહ અને નાણાનંો શે્રટઠ ઉપયોગ િધાિો 
સઘંર્ષ વિસર્જન: સતંલુલત અને સકંલલત લાગણીઓને કાિણે આંતરિક અને બાહ્ય સઘંર્ો ઘટે છે 

સતંલુન પનુુઃસ્થાપન: વ્યક્તતના જીિનિા ંઉન્નત સકંલલત લાગણીઓને કાિણે 12-પરિિાણીય સતંલુન 

ફ્લો સ્ટેટ્સ: િાનવસક ક્સ્થવતઓની શરૂઆત જેિા ંવ્યક્તત ભાિનાત્િક પ્રવવૃત્તને સરિય કિે છે અને સપંણૂષ િીતે ઉત્સારહત ધ્યાન સાથે ડૂબી ર્જય છે. પસદં કિેલી 
પ્રવવૃત્તિા ંિહાન આનદં થાય છે. 

ભાિનાત્િક ઉર્જષ ઉન્નતીકિણ: મખુ્ય ઉર્જષ અને વિટાવિન M શક્તતને કાિણે વ્યક્તતના ભાિનાત્િક સ્િાસ્થ્યિા ંસધુાિો. સરિય ભાિનાત્િક ઊર્જષનો ઉપયોગ 

તિાિ 12 પરિિાણોિા ંશદુ્ધ અનભુિો િાટે કિી શકાય છે. 

િનોિૈજ્ઞાવનક ઉન્નતીકિણ: વિચાિો, લાગણીઓ, યાદો, ઈચ્છાઓ, ઉર્જષ અને િચ્ચે આંતિ-સબંધંિા ંસધુાિો 
સતંલુન અને લાગણીઓના એકીકિણને કાિણે વિટાવિન M સગં્રહ અને િપિાશ  

કોર એનિી
અને 

વવટાવમન
એમ

કોર એનિી
અને 

વવટાવમન
એમ

ભાવનાત્મક 
સાંતલુન અને 
એકીકરણ

ભાવનાત્મક 
સાંતલુન અને 
એકીકરણ

• સઘંર્ષ વિસર્જન 

• સતંલુન 

પનુુઃસ્થાપના 
• પ્રિાહની ક્સ્થવત 

• ભાિનાત્િક ઉર્જષ 
ઉન્નતીકિણ 

• િનોિૈજ્ઞાવનક 

ઉન્નતીકિણ 

 

 

• ઉર્જષ ર્જગતૃ કિો 
• ઊર્જષને પનુજીવિત કિો 
• ઊર્જષ બચાિો 
• ઊર્જષ સિાન કિો 
• ટ્રાન્સમ્યટુ એનજી 
• વિટાવિન એિ સગં્રહ 

• વિટાવિન M નો શે્રટઠ ઉપયોગ 

• વિટાવિન એિ િધાિવુ ં

પ્રવતલબિંલબત પ્રશ્નો 
 

મખુ્ય ઉર્જષ, વિટાવિન M, િાનવસક શક્તત, 12 પરિિાણો અને દિેક બલેુટ પોઈન્ટ િચ્ચે શુ ંજોડાણ છે? તિાિા જીિનિા ં"ભાિનાત્િક 

સતંલુન" નુ ંશુ ંિહત્િ છે? 
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આંકડો 17 - પરિિાણ # 4 

 સાિાજજક સતંલુન/સબંધં અને મખુ્ય ઉર્જષ - વિટાવિન એિ 

   

 
 

કૅપ્શન 

12 પરિિાણ: દિેક બલુેટ પોઈન્ટ મજુબ તિાિ પરિિાણો હકાિાત્િક િીતે પ્રભાવિત થાય છે. 

ર્જગતૃ ઊર્જષ: સાિાજજક સબંધંોિા ંઉપયોગિા ંલેિાતી મખુ્ય ઊર્જષના સરિયકિણિા ંવ્યસ્ત િહો 
ઊર્જષને પનુજીવિત કિો: સાિાજજક જોડાણોિા,ં ર્ફિીથી અને ર્ફિીથી, સરિય ઊર્જષને પનુજીવિત કિો 
ઊર્જષ બચાિો: સરિય અને પનુજીવિત મખુ્ય ઊર્જષનો સગં્રહ, સાિાજજક વિકાસિા ંલાગ ુ

ઊર્જષને સિાન બનાિો: પ્રરિયા-લક્ષી િાનવસકતા દ્વાિા સાિાજજક સબંધંોિા ંઊર્જષના પ્રિાહને સતંલુલત કિો 
ટ્રાન્સમ્યટુ એનજી: વ્યક્તતના જીિનિા ંભવ્ય સબંધંોિા ંમળૂ ઉર્જષનુ ંશદુ્ધીકિણ 

વિટાવિન એિ સગં્રહ: સતંલુલત સબંધંોને કાિણે નાણાનંી બચત, િગજિા ંવિટાવિન એિ સચંય તિર્ફ દોિી ર્જય છે 

વિટાવિન M નો શે્રટઠ ઉપયોગ: વ્યક્તતના જીિનના 12 પરિિાણોિા ંવ્યક્તતના સાિાજજક સબંધંોિા ંિહત્તિ લાભ િેળિિા િાટે નાણાનંો ઉપયોગ કિિો 
વિટાવિન એિને િધાિવુ:ં િધનેુ િધ ુસમદૃ્ધ સાિાજજક સબંધંો સાથે સગં્રહ અને નાણાનંો શે્રટઠ ઉપયોગ િધાિો 
સઘંર્ષ વિસર્જન: સતંલુલત અને સકંલલત લાગણીઓને કાિણે આંતરિક અને બાહ્ય સઘંર્ો ઘટે છે 

સતંલુન પનુુઃસ્થાપન: વ્યક્તતના જીિનિા ંઉન્નત સકંલલત લાગણીઓને કાિણે 12-પરિિાણીય સતંલુન 

ફ્લો સ્ટેટ્સ: િાનવસક ક્સ્થવતઓની શરૂઆત જેિા ંવ્યક્તત ભાિનાત્િક પ્રવવૃત્તને સરિય કિે છે અને સપંણૂષ િીતે ઉત્સારહત ધ્યાન સાથે ડૂબી ર્જય છે. પસદં કિેલી 
પ્રવવૃત્તિા ંિહાન આનદં થાય છે. 

સાિાજજક સબંધંો ઉન્નતીકિણ: મખુ્ય ઊર્જષ અને વિટાવિન એિ શક્તતને કાિણે સાિાજજક સબંધંોિા ંસધુાિો. ઉન્નત સાિાજજક સબંધંો તિાિ 12 પરિિાણોિા ંશદુ્ધ 

અનભુિો િાટે ઉપયોગિા ંલેિાતી ઊર્જષને સરિય કિે છે 

િનોિૈજ્ઞાવનક ઉન્નતીકિણ: વિચાિો, લાગણીઓ, યાદો, ઈચ્છાઓ, ઉર્જષ અને િચ્ચે આંતિ-સબંધંિા ંસધુાિો 
સાિાજજક સબંધંોના સતંલુન અને એકીકિણને કાિણે વિટાવિન M સગં્રહ અને િપિાશ. 

 

 

કોર એનિી
અને 

વવટાવમન 
એમ

કોર એનિી
અને 

વવટાવમન 
એમ

સામાજિક 
સાંતલુન અને 

સાંબાંધોનો વવકાસ

સામાજિક 
સાંતલુન અને 

સાંબાંધોનો વવકાસ

• સઘંર્ષ વિસર્જન 

• સતંલુન પનુુઃસ્થાપના 
• પ્રિાહની ક્સ્થવત 

• સાિાજજક અને સબંધં 

ઉન્નતીકિણ 

• િનોિૈજ્ઞાવનક 

ઉન્નતીકિણ 

 

• ઉર્જષ ર્જગતૃ કિો 
• ઊર્જષને પનુજીવિત કિો 
• ઊર્જષ બચાિો 
• ઊર્જષ સિાન કિો 
• ટ્રાન્સમ્યટુ એનજી 
• વિટાવિન એિ સગં્રહ 

• વિટાવિન M નો શે્રટઠ ઉપયોગ 

• વિટાવિન એિ િધાિવુ ં
 

 

પ્રવતલબિંલબત પ્રશ્નો 
 

મખુ્ય ઉર્જષ, વિટાવિન M, િાનવસક શક્તત, 12 પરિિાણો અને દિેક બલેુટ પોઈન્ટ િચ્ચ ેશુ ંજોડાણ છે? તિાિા જીિનિા ં
"સાિાજજક સતંલુન" નુ ંશુ ંિહત્િ છે? 
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આંકડો 18 - પરિિાણ # 5 

 વ્યક્તતત્િ / પાત્ર વિકાસ અને મખુ્ય ઉર્જષ - વિટાવિન એિ 

    
 

કૅપ્શન 

 

12 પરિિાણ: દિેક બલેુટ પોઈન્ટ મજુબ તિાિ પરિિાણો હકાિાત્િક િીતે પ્રભાવિત થાય છે. 

ઉર્જષ ર્જગતૃ કિો: વ્યક્તતગત ઓળખ સકંલન િાટે મખુ્ય ઊર્જષના સરિયકિણિા ંવ્યસ્ત િહો 
ઉર્જષને પનુજીવિત કિો: ઉન્નત વ્યક્તતગત મટૂયો તિર્ફ ર્ફિીથી અને ર્ફિીથી સરિય ઊર્જષનુ ંપનુર્જન્િ કિો 
ઊર્જષ બચાિો: સરિય અને પનુજીવિત ઊર્જષનો સગં્રહ વ્યક્તતત્િ વદૃ્ધદ્ધ િાટે લાગ ુપડે છે 

ઊર્જષને સિાન બનાિો: પ્રરિયા-લક્ષી િાનવસકતા દ્વાિા વ્યક્તતત્િના લક્ષણોિા ંઊર્જષના પ્રિાહને સતંલુલત કિો 
ટ્રાન્સમ્યટુ એનજી: કોિ એનજીનુ ંરિર્ફાઇનિેન્ટ ભવ્ય ઓળખ ઉન્નતીકિણિાં 
વિટાવિન M સગં્રહ: વ્યક્તતત્િ એકીકિણને કાિણે નાણાનંી બચત, વિટાવિન M શક્તતના સચંય તિર્ફ દોિી ર્જય છે 

વિટાવિન M નો શે્રટઠ ઉપયોગ: વ્યક્તતના જીિનના 12 પરિિાણોિા ંશે્રટઠ સ્િભાિ સાથે પૈસાનો ઉપયોગ કિિો 
વિટાિીન એિને િધાિવુ:ં ચારિત્ર્યના વિકાસ સાથે સગં્રહ અને નાણાનંો શે્રટઠ ઉપયોગ િધાિિો. 
સઘંર્ષ વિસર્જન: ઉન્નત વ્યક્તતત્િને કાિણે આંતરિક અને બાહ્ય સઘંર્ો ઘટે છે 

સતંલુન પનુુઃસ્થાપન: ઉન્નત અને સકંલલત સ્િભાિને કાિણે 12-પરિિાણીય સતંલુન 

ફ્લો સ્ટેટ્સ: િાનવસક ક્સ્થવતઓની શરૂઆત જેિા ંવ્યક્તત પોતાના વ્યક્તતત્િિા ંિહાન સિંારદતા બનાિિા િાટે મખુ્ય ઊર્જષ સરિય કિે છે. 

વ્યક્તતત્િ ઉન્નતીકિણ: મખુ્ય ઉર્જષ અને વિટાિીન M શક્તતના શે્રટઠ ઉપયોગને કાિણે લક્ષણોનુ ંિધ ુઇન્ટિકનેતશન 

િનોિૈજ્ઞાવનક ઉન્નતીકિણ: વિચાિો, લાગણીઓ, યાદો, ઈચ્છાઓ, ઉર્જષ અને વિટાવિન એિના સગં્રહ અને િપિાશ િચ્ચેના આંતિ-સબંધંિા ં
સધુાિો, વ્યક્તતની સિગ્ર ઓળખની િચનાના સતંલુન અને એકીકિણને કાિણે.  

 

કોર એનિી
અને 

વવટાવમન
એમ

કોર એનિી
અને 

વવટાવમન
એમ

વ્યક્તિત્વ અને 
પાત્ર વવકાસ

વ્યક્તિત્વ અને 
પાત્ર વવકાસ

• સઘંર્ષ વિસર્જન 

• સતંલુન પનુુઃસ્થાપના 
• પ્રિાહની ક્સ્થવત 

• વ્યક્તતત્િ ઉન્નતીકિણ 

• િનોિૈજ્ઞાવનક 

ઉન્નતીકિણ 

• ઉર્જષ ર્જગતૃ કિો 
• ઊર્જષને પનુજીવિત કિો 
• ઊર્જષ બચાિો 
• ઊર્જષ સિાન કિો 
• ટ્રાન્સમ્યટુ એનજી 
• વિટાવિન એિ સગં્રહ 

• વિટાવિન M નો શે્રટઠ ઉપયોગ 

• વિટાવિન એિ િધાિવુ ં
 

 

પ્રવતલબિંલબત પ્રશ્નો 
 

મખુ્ય ઉર્જષ, વિટાવિન M, િાનવસક શક્તત, 12 પરિિાણો અને દિેક બલેુટ પોઈન્ટ િચ્ચે શુ ંજોડાણ છે? તિાિા િાટે 

"વ્યક્તતત્િ" શબ્દનો અથષ શુ ંછે? 



 

182 
 

આંકડો 19 - પરિિાણ # 6 

 કૌટંુલબક સિંારદતા / પે્રિ અને મખુ્ય ઉર્જષનુ ંફૂલ - વિટાવિન એિ 

   
કૅપ્શન 

 

12 પરિિાણ: દિેક બલેુટ પોઈન્ટ મજુબ તિાિ પરિિાણો હકાિાત્િક િીતે પ્રભાવિત થાય છે. 

ઉર્જષ ર્જગતૃ કિો: પોતાના પરિિાિિા ંસકાિાત્િક િીતે ઉપયોગિા ંલેિા િાટે મખુ્ય ઊર્જષના સરિયકિણિા ંવ્યસ્ત િહો 
ઊર્જષને પનુજીવિત કિો: પારિિારિક પ્રવવૃત્તઓિા,ં ર્ફિીથી અને ર્ફિીથી, સરિય ઊર્જષને પનુજીવિત કિો 
ઊર્જષ બચાિો: સરિય અને પનુજીવિત ઊર્જષનો સગં્રહ, જે વ્યક્તતના પારિિારિક િાતાિિણિા ંલાગ ુથાય છે 

ઉર્જષ સિાન બનાિો: પ્રરિયા લક્ષી િાનવસકતા દ્વાિા કૌટંુલબક સબંધંોિા ંઊર્જષના પ્રિાહને સતંલુલત કિો 
ટ્રાન્સમ્યટુ એનજી: મળૂ ઉર્જષનુ ંભવ્ય પારિિારિક સબંધંોિા ંશદુ્ધીકિણ 

વિટાવિન M સગં્રહ: સતંલુલત કૌટંુલબક સબંધંોને કાિણે નાણાનંી બચત, પરિિાિના દિેક સભ્યના િનિા ંવિટાવિન M સચંય તિર્ફ દોિી ર્જય છે. 

વિટાવિન M નો શે્રટઠ ઉપયોગ: વ્યક્તતના જીિનના 12 પરિિાણિા ંવ્યક્તતના પરિિાિિા ંિહત્તિ લાભ િેળિિા િાટે નાણાનંો ઉપયોગ કિિો 
વિટાવિન એિને િધાિવુ:ં િધનેુ િધ ુસમદૃ્ધ પારિિારિક સબંધંો સાથે સગં્રહ અને નાણાનંો શે્રટઠ ઉપયોગ િધાિો. 
સઘંર્ષ વિસર્જન: સતંલુલત અને સકંલલત પરિિાિોને કાિણે આંતરિક અને બાહ્ય સઘંર્ો ઘટે છે. 

સતંલુન પનુુઃસ્થાપન: પરિિાિોિા ંઉન્નત અને સકંલલત સબંધંોને કાિણે 12-પરિિાણીય સતંલુન 

ફ્લો સ્ટેટ્સ: િાનવસક ક્સ્થવતઓની શરૂઆત જેિા ંવ્યક્તત કુટંુબિા ંિહાન સિંારદતા બનાિિા િાટે મખુ્ય ઊર્જષ સરિય કિે છે. 

કૌટંુલબક સિંારદતા ઉન્નતીકિણ: મખુ્ય ઉર્જષ અને વિટાવિન M શક્તતને કાિણે સાિાજજક સબંધંોિા ંસધુાિો. ઉન્નત સાિાજજક સબંધંો તિાિ 12 

પરિિાણોિા ંશદુ્ધ અનભુિો િાટે ઉપયોગિા ંલેિાતી ઊર્જષને સરિય કિે છે 

િનોિૈજ્ઞાવનક ઉન્નતીકિણ: વિચાિો, લાગણીઓ, યાદો, ઈચ્છાઓ, ઉર્જષ અને વિટાિીન Mના સગં્રહ અને િપિાશ િચ્ચેના આંતિ-સબંધંિા ંસધુાિો, 
કૌટંુલબક સબંધંોના સતંલુન અને એકીકિણને કાિણે. 

 
 

કોર એનિી
અને 

વવટાવમન
એમ

કોર એનિી
અને 

વવટાવમન
એમ

કૌટુાં બબક 
સાંવાહિિા

અને પે્રમના 
ફૂલો

કૌટુાં બબક 
સાંવાહિિા

અને પે્રમના 
ફૂલો

• સઘંર્ષ વિસર્જન 

• સતંલુન પનુુઃસ્થાપના 
• પ્રિાહની ક્સ્થવત 

• કૌટંુલબક સિંારદતા 
વદૃ્ધદ્ધ 

• િનોિૈજ્ઞાવનક 

ઉન્નતીકિણ 

 
 

• ઉર્જષ ર્જગતૃ કિો 
• ઊર્જષને પનુજીવિત કિો 
• ઊર્જષ બચાિો 
• ઊર્જષ સિાન કિો 
• ટ્રાન્સમ્યટુ એનજી 
• વિટાવિન એિ સગં્રહ 

• વિટાવિન M નો શે્રટઠ ઉપયોગ 

• વિટાવિન એિ િધાિવુ ં
 
 

પ્રવતલબિંલબત પ્રશ્નો 
 

મખુ્ય ઉર્જષ, વિટાવિન M, િાનવસક શક્તત, 12 પરિિાણો અને દિેક બલેુટ પોઈન્ટ િચ્ચે શુ ંજોડાણ છે? તિાિા જીિનિા ં
"કુટંુબ સિંારદતા" શા િાટે િહત્િપણૂષ છે? 
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આંકડો 20 - પરિિાણ # 7 

 આત્િીયતા અને મખુ્ય ઉર્જષ - વિટાવિન એિ 

    
 

કૅપ્શન 

 

12 પરિિાણ: દિેક બલેુટ પોઈન્ટ મજુબ તિાિ પરિિાણો હકાિાત્િક િીતે પ્રભાવિત થાય છે. 

ઉર્જષ ર્જગતૃ કિો: આત્િીયતાિા ંમખુ્ય ઊર્જષના સરિયકિણિા ંવ્યસ્ત િહો 
ઊર્જષને પનુજીવિત કિો: ઘવનટઠ સબંધંો બાંધિા અને ટકાિી િાખિા િાટે, સરિય ઊર્જષને ર્ફિીથી અને ર્ફિીથી બનાિો 
ઊર્જષ બચાિો: આત્િીયતાિા ંસરિય અને પનુજીવિત મખુ્ય ઊર્જષનો સગં્રહ 

ઊર્જષને સિાન બનાિો: આત્િીયતા વિકસાિિા અને ર્જળિિાિા ંપ્રરિયા-લક્ષી િાનવસકતા દ્વાિા મખુ્ય ઊર્જષ પ્રિાહને સતંલુલત કિો 
ટ્રાન્સમ્યટુ એનજી: ઐશ્વયષથી ભિપિૂ આત્િીયતાિા ંમખુ્ય ઊર્જષનુ ંશદુ્ધીકિણ 

વિટાવિન M સગં્રહ: ઊર્જષસભિ આત્િીયતાના કાિણે નાણાંની બચત, િનિા ંવિટાવિન Mનુ ંસચંય તિર્ફ દોિી ર્જય છે 

વિટાવિન એિનો શે્રટઠ ઉપયોગ: વ્યક્તતના જીિનના 12 પરિિાણોિા ંઆત્િીયતાિા ંિહત્તિ લાભ િેળિિા િાટે નાણાનંો ઉપયોગ કિિો 
વિટાિીન M િધાિો: િધનેુ િધ ુસમદૃ્ધ ઘવનટઠ અનભુિો સાથે સગં્રહ અને નાણાંનો શે્રટઠ ઉપયોગ િધાિો 
સઘંર્ષ વિસર્જન: સતંલુન અને મખુ્ય ઊર્જષના એકીકિણને કાિણે ઘવનટઠ સબંધંોિા ંસઘંર્ો ઘટે છે 

સતંલુન પનુુઃસ્થાપના: વ્યક્તતના જીિનિા ંઉન્નત સકંલલત આત્િીયતાને કાિણે 12-પરિિાણીય સતંલુન 

ફ્લો સ્ટેટ્સ: િાનવસક ક્સ્થવતઓની શરૂઆત જેિા ંવ્યક્તત આત્િીયતાને િજબતૂ બનાિે છે અને ઉત્સારહત ધ્યાન સાથે સપંણૂષ િીતે ડૂબી ર્જય 

છે. આત્િીયતાના તિાિ પાસાઓિા ંિહાન આનદં આિે છે 

આત્િીયતા ઉન્નતીકિણ: મખુ્ય ઉર્જષ અને વિટાવિન M શક્તતને કાિણે વ્યક્તતના ઘવનટઠ જોડાણિા ંસધુાિો. સરિય ઊર્જષ તિાિ 12 

પરિિાણોિા ંશદુ્ધ અનભુિો તિર્ફ દોિી ર્જય છે 

િનોિૈજ્ઞાવનક ઉન્નતીકિણ: વિચાિો, લાગણીઓ, યાદો, ઈચ્છાઓ, ઉર્જષ અને િચ્ચે આંતિ-સબંધંિા ંસધુાિો 
સતંલુલત અને સકંલલત ઘવનટઠ સબંધંોને કાિણે વિટાવિન M સગં્રહ/ઉપયોગ 

કોર એનિી
અને 

વવટાવમન
એમ

કોર એનિી
અને 

વવટાવમન
એમ

આત્મીયિાઆત્મીયિા

• સઘંર્ષ વિસર્જન 

• સતંલુન પનુુઃસ્થાપના 
• પ્રિાહની ક્સ્થવત 

• આત્િીયતા 
ઉન્નતીકિણ 

• િનોિૈજ્ઞાવનક 

ઉન્નતીકિણ 

 
 

• ઉર્જષ ર્જગતૃ કિો 
• ઊર્જષને પનુજીવિત કિો 
• ઊર્જષ બચાિો 
• ઊર્જષ સિાન કિો 
• ટ્રાન્સમ્યટુ એનજી 
• વિટાવિન એિ સગં્રહ 

• વિટાવિન M નો શે્રટઠ ઉપયોગ 

• વિટાવિન એિ િધાિવુ ં
 

 

પ્રવતલબિંલબત પ્રશ્નો 
 

મખુ્ય ઉર્જષ, વિટાવિન M, િાનવસક શક્તત, 12 પરિિાણો અને દિેક બલેુટ પોઈન્ટ િચ્ચે શુ ંજોડાણ છે? તિાિા જીિનિા ં
"ઘવનટઠતા" નુ ંશુ ંિહત્િ છે? 



 

184 
 

આંકડો 21 - પરિિાણ # 8  

નાણાકીય આિોગ્ય / વદૃ્ધદ્ધ અને મખુ્ય ઊર્જષ - વિટાવિન એિ 

   

 
કૅપ્શન 

 
12 પરિિાણ: દિેક બલુેટ પોઈન્ટ મજુબ તિાિ પરિિાણો હકાિાત્િક િીતે પ્રભાવિત થાય છે 

ઉર્જષ ર્જગતૃ કિો: નાણા ંકિાઈને મખુ્ય ઊર્જષના સરિયકિણિા ંવ્યસ્ત િહો 
ઊર્જષને પનુજીવિત કિો: પ્રરિયા લક્ષી િાનવસકતા દ્વાિા કાયષિા ંસરિય ઊર્જષને ર્ફિીથી અને ર્ફિીથી બનાિો 
ઊર્જષ બચાિો: વિટાવિન એિ તિીકે સરિય અને પનુજીવિત ઊર્જષનો સગં્રહ 

ઉર્જષ સિાન કિો: પ્રરિયા લક્ષી િાનવસકતા અને વિટાવિન એિ સિાનીકિણ દ્વાિા ઊર્જષ પ્રિાહને સતંલુલત કિો 
ટ્રાસંમ્યટુ એનજી: વિટાવિન એિના શદુ્ધદ્ધકિણ દ્વાિા વ્યક્તતના જીિનિા ંમળૂ ઉર્જષને સમદૃ્ધદ્ધિા ંરે્ફિિવુ ં
વિટાવિન M સગં્રહ: પૈસાની બચત, િગજિા ંવિટાવિન Mનો સચંય તિર્ફ દોિી ર્જય છે 

વિટાવિન M નો શે્રટઠ ઉપયોગ: વ્યક્તતના જીિનના 12 પરિિાણિા ંિહત્તિ લાભ િેળિિા િાટે નાણાનંો ઉપયોગ કિિો 
વિટાવિન એિને િધાિવુ:ં િધનેુ િધ ુસમદૃ્ધ અનભુિો સાથે સગં્રહ અને નાણાનંો શે્રટઠ ઉપયોગ િધાિો 
સઘંર્ષ વિસર્જન: સધુાિેલી નાણાકીય ક્સ્થવતને કાિણે આંતરિક અને બાહ્ય સઘંર્ો ઘટે છે 

સતંલુન પનુુઃસ્થાપના: િગજિા ંવિટાવિન એિના િધ ુસગં્રહને કાિણે 12-પરિિાણીય સતંલુન 

પ્રિાહની ક્સ્થવતઓ: િાનવસક અિસ્થાઓની શરૂઆત જેિા ંબૌદ્ધદ્ધક પ્રવવૃત્ત કિતી વ્યક્તત વિટાિીન M ના સગં્રહને કાિણે પ્રવવૃત્તની પ્રરિયાિા ંઉત્સારહત ધ્યાન, 

સપંણૂષ સડંોિણી અને આનદંની લાગણીિા ંસપંણૂષપણે ડૂબી ર્જય છે. 

નાણાકીય ઉર્જષ ઉન્નતીકિણ: તિાિ 12 પરિિાણોિા ંિધ ુસાિા વનણષયો િાટે ઉપયોગિા ંલેિાતી સરિય ઊર્જષના પરિણાિે વ્યક્તતની મખુ્ય ઊર્જષ અને વિટાવિન 

M શક્તતિા ંિધાિો 
િનોિૈજ્ઞાવનક ઉન્નવત: વિટાિીન M શક્તતિા ંિધાિો થિાને કાિણે વિચાિો, લાગણીઓ, યાદો, ઈચ્છાઓ, ઉર્જષ અને વિટાવિન M સગં્રહ અને િપિાશ િચ્ચ ે

આંતિ-સબંધંિા ંસધુાિો થયો છે. 

કોર એનિી
અને 

વવટાવમન
એમ

કોર એનિી
અને 

વવટાવમન
એમ

થવથિ 
નાણાકીય

& વદૃ્ધિ

થવથિ 
નાણાકીય

& વદૃ્ધિ

• સઘંર્ષ વિસર્જન 

• સતંલુન પનુુઃસ્થાપના 
• પ્રિાહની ક્સ્થવત 

• નાણાકીય ઉર્જષ 
ઉન્નતીકિણ 

• િનોિૈજ્ઞાવનક 

ઉન્નતીકિણ 

 
 

• ઉર્જષ ર્જગતૃ કિો 
• ઊર્જષને પનુજીવિત કિો 
• ઊર્જષ બચાિો 
• ઊર્જષ સિાન કિો 
• ટ્રાન્સમ્યટુ એનજી 
• વિટાવિન એિ સગં્રહ 

• વિટાવિન M નો શે્રટઠ ઉપયોગ 

• વિટાવિન એિ િધાિવુ ં
 

 

પ્રવતલબિંલબત પ્રશ્નો 
 

મખુ્ય ઉર્જષ, વિટાવિન M, િાનવસક શક્તત, 12 પરિિાણો અને દિેક બલેુટ પોઈન્ટ િચ્ચ ેશુ ંજોડાણ છે? તિાિા જીિનિા ં
"પૈસા" નુ ંશુ ંિહત્િ છે? 
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આંકડો 22 - પરિિાણ # 9 

 કાિરકદી / વ્યિસાવયક વિકાસ અને મખુ્ય ઉર્જષ - વિટાવિન એિ 

   

 
 

કૅપ્શન 

 
12 પરિિાણ: દિેક બલુટે પોઈન્ટ મજુબ તિાિ પરિિાણો હકાિાત્િક િીત ેપ્રભાવિત થાય છે 

ર્જગતૃ ઊર્જષ: કાિરકદીના વિકાસ િાટે મખુ્ય ઊર્જષના સરિયકિણિા ંવ્યસ્ત િહો 
ઊર્જષને પનુજીવિત કિો: વ્યક્તતની કાિરકદી િધાિિા િાટે, સરિય ઊર્જષને ર્ફિીથી અને ર્ફિીથી બનાિો 
ઊર્જષ બચાિો: સરિય અને પનુજીવિત ઊર્જષનો સગં્રહ કાિરકદી સતંોર્િા ંપરિણિે છે 

ઊર્જષને સિાન બનાિો: પ્રવતકાિ વિના નોકિીિા ંકાિ કિિા િાટે પ્રરિયા-લક્ષી િાનવસકતા દ્વાિા ઊર્જષ પ્રિાહન ેસતંલુલત કિો 
ટ્રાસંમ્યટુ એનજી: વ્યક્તતના વ્યિસાવયક જીિનિા ંમળૂ ઉર્જષને સમદૃ્ધદ્ધિા ંસસં્કારિત કિવુ ં
વિટાવિન એિ સગં્રહ: નાણાનંી બચત, વિટાવિન એિના સચંય તિર્ફ દોિી ર્જય છે, કાિરકદી વદૃ્ધદ્ધ તિર્ફ દોિી ર્જય છે 

વિટાવિન M નો શે્રટઠ ઉપયોગ: વ્યક્તતના જીિનના 12 પરિિાણિા ંિહત્તિ લાભ િેળિિા િાટે નાણાનંો ઉપયોગ કિિો 
વિટાવિન એિને િધાિવુ:ં વ્યક્તતની કાિરકદીિા ંિધનેુ િધ ુસમદૃ્ધ અનભુિો સાથે સગં્રહ અને નાણાનંો શે્રટઠ ઉપયોગ િધાિો 
સઘંર્ષ વિસર્જન: વ્યક્તતની કાિરકદીિા ંપ્રગવતને કાિણે આંતરિક અને બાહ્ય સઘંર્ો ઘટે છે 

સતંલુન પનુુઃસ્થાપન: વ્યક્તતના વ્યિસાયિા ંઉન્નત અનભુિોને કાિણે 12-પરિિાણીય સતંલુન 

ફ્લો સ્ટેટ્સ: િાનવસક ક્સ્થવતઓની શરૂઆત જેિા ંબૌદ્ધદ્ધક પ્રવવૃત્ત કિતી વ્યક્તત પોતાની કાિરકદીની અંદિની પ્રવવૃત્તની પ્રરિયાિા ંઉત્સારહત ધ્યાન, સપંણૂષ સડંોિણી અને 

આનદંની લાગણીિા ંસપંણૂષ િીત ેડૂબી ર્જય છે. 

કાિરકદી ઉન્નતીકિણ: તિાિ 12 પરિિાણોિા ંિધ ુસાિા વનણષયો િાટે ઉપયોગિા ંલેિાતી સરિય ઊર્જષના પરિણાિે મખુ્ય ઊર્જષ અને વિટાવિન M શક્તતને કાિણે 

વ્યક્તતની કાિરકદીને પ્રોત્સાહન 

િનોિૈજ્ઞાવનક ઉન્નવત: બૌદ્ધદ્ધક શક્તતિા ંિધાિો થિાને કાિણે વિચાિો, લાગણીઓ, યાદો, ઈચ્છાઓ, ઉર્જષ અને વિટાવિન એિના સગં્રહ અને િપિાશ િચ્ચે આંતિ-

સબંધંિા ંસધુાિો. 

 

કોર એનિી
અને 

વવટાવમન 
એમ

કોર એનિી
અને 

વવટાવમન 
એમ

કારહકિી અને
વ્યવસાવયક 

વવકાસ

કારહકિી અને
વ્યવસાવયક 

વવકાસ

• સઘંર્ષ વિસર્જન 

• સતંલુન 

પનુુઃસ્થાપના 
• પ્રિાહની ક્સ્થવત 

• કાિરકદી વદૃ્ધદ્ધ 

• િનોિૈજ્ઞાવનક 

ઉન્નતીકિણ 

 

 

• ઉર્જષ ર્જગતૃ કિો 
• ઊર્જષને પનુજીવિત કિો 
• ઊર્જષ બચાિો 
• ઊર્જષ સિાન કિો 
• ટ્રાન્સમ્યટુ એનજી 
• વિટાવિન એિ સગં્રહ 

• વિટાવિન M નો શે્રટઠ ઉપયોગ 

• વિટાવિન એિ િધાિવુ ં
 

 

પ્રવતલબિંલબત પ્રશ્નો 
 

મખુ્ય ઉર્જષ, વિટાવિન M, િાનવસક શક્તત, 12 પરિિાણો અને દિેક બલેુટ પોઈન્ટ િચ્ચે શુ ંજોડાણ છે? તિાિા જીિનિા ં
"કાિરકદી વદૃ્ધદ્ધ" નુ ંશુ ંિહત્િ છે? 
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આંકડો 23 - પરિિાણ # 10 

 જીિનની ગણુિત્તા અને મખુ્ય ઉર્જષ - વિટાવિન એિ 

   

 
 

કૅપ્શન 

 
12 પરિિાણ: દિેક બલુટે પોઈન્ટ મજુબ તિાિ પરિિાણો હકાિાત્િક િીત ેપ્રભાવિત થાય છે 

ઉર્જષ ર્જગતૃ કિો: જીિનની ગણુિત્તાિા ંિધાિો કિતી મખુ્ય ઊર્જષના સરિયકિણિા ંવ્યસ્ત િહો 
ઊર્જષને પનુજીવિત કિો: જીિનના અનભુિોને િધાિિા િાટે સરિય ઊર્જષને પનુજીવિત કિો 
ઊર્જષ બચાિો: વિટાવિન એિ દ્વાિા જીિનની ગણુિત્તા િધાિિા િાટે સરિય અને પનુજીવિત ઊર્જષનો સગં્રહ 

ઊર્જષને સિાન બનાિો: જીિનની સર્ફિનો આનદં િાણિા િાટે, પ્રરિયા લક્ષી િાનવસકતા દ્વાિા ઊર્જષ પ્રિાહને સતંલુલત કિો 
ટ્રાન્સમ્યટુ એનજી: કોિ એનજીનુ ંરિર્ફાઇનિેન્ટ શક્ય શે્રટઠ ભવ્ય અનભુિોિા ં
વિટાવિન M સગં્રહ: પૈસાની બચત, જીિનની ગણુિત્તા સધુાિિા િાટે વિટાવિન Mના સચંય તિર્ફ દોિી ર્જય છે 

વિટાવિન M નો શે્રટઠ ઉપયોગ: વ્યક્તતના જીિનના 12 પરિિાણિા ંિહત્તિ લાભ િેળિિા િાટે નાણાનંો ઉપયોગ કિિો 
વિટાિીન M િધાિો: િધનેુ િધ ુસમદૃ્ધ અનભુિો સાથે સગં્રહ અને નાણાનંો શે્રટઠ ઉપયોગ િધાિો 
સઘંર્ષ વિસર્જન: અનભુિોની ગણુિત્તાિા ંસધુાિો થિાને કાિણે આંતરિક અને બાહ્ય સઘંર્ો ઘટે છે 

સતંલુન પનુુઃસ્થાપન: ઉન્નત ગણુાત્િક અનભુિોને કાિણે 12-પરિિાણીય સતંલુન 

ફ્લો સ્ટેટ્સ: િાનવસક ક્સ્થવતઓની શરૂઆત જેિા ંવિવિધ પ્રકાિની પ્રવવૃત્તઓ કિતી વ્યક્તત ઉત્સારહત ધ્યાન, સપંણૂષ સડંોિણી અને આનદંની લાગણીિા ંસપંણૂષપણે ડબૂી 
ર્જય છે. 

જીિનની ગણુિત્તા ઉન્નતીકિણ: તિાિ 12 પરિિાણોિા ંિધ ુસાિા વનણષયો િાટે ઉપયોગિા ંલેિાતી સરિય ઊર્જષને કાિણે મખુ્ય ઊર્જષ અને વિટાવિન M શક્તતને કાિણે 

દૈવનક અનભુિોિા ંસધુાિો 
િનોિૈજ્ઞાવનક ઉન્નતીકિણ: વિચાિો, લાગણીઓ, યાદો, ઈચ્છાઓ, ઉર્જષ અને વિટાવિન M સગં્રહ અને િપિાશ િચ્ચે સધુાિેલ આંતિ-સબંધં, િોજજિંદા જીિનિા ંઉચ્ચ 

ગણુિત્તાના અનભુિોને કાિણે 

 

કોર એનિી
અને 

વવટાવમન 
એમ

કોર એનિી
અને 

વવટાવમન 
એમ

જીવન ની 
ગણુવત્તા
જીવન ની 
ગણુવત્તા

• સઘંર્ષ વિસર્જન 

• સતંલુન પનુુઃસ્થાપના 
• પ્રિાહની ક્સ્થવત 

• જીિન વદૃ્ધદ્ધની 
ગણુિત્તા 

• િનોિૈજ્ઞાવનક 

ઉન્નતીકિણ 

 
 

• ઉર્જષ ર્જગતૃ કિો 
• ઊર્જષને પનુજીવિત કિો 
• ઊર્જષ બચાિો 
• ઊર્જષ સિાન કિો 
• ટ્રાન્સમ્યટુ એનજી 
• વિટાવિન એિ સગં્રહ 

• વિટાવિન M નો શે્રટઠ ઉપયોગ 

• વિટાવિન એિ િધાિવુ ં
 

 

પ્રવતલબિંલબત પ્રશ્નો 
 

મખુ્ય ઉર્જષ, વિટાવિન M, િાનવસક શક્તત, 12 પરિિાણો અને દિેક બલેુટ પોઈન્ટ િચ્ચે શુ ંજોડાણ છે? તિાિા િાટે 

"જીિનની ગણુિત્તા" નો અથષ શુ ંછે? 
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આંકડો 24 - પરિિાણ # 11 

િનોિંજન જીિન અને કોિ એનજી - વિટાવિન એિ 

   

 
 

કૅપ્શન 

 
12 પરિિાણ: દિેક બલુટે પોઈન્ટ મજુબ તિાિ પરિિાણો હકાિાત્િક િીત ેપ્રભાવિત થાય છે 

ઉર્જષ ર્જગતૃ કિો: બહતેિ િનોિંજક જીિન િાટે મખુ્ય ઊર્જષના સરિયકિણિા ંવ્યસ્ત િહો 
ઊર્જષને પનુજીવિત કિો: િનોિંજક પ્રવવૃત્તઓને સમદૃ્ધ બનાિિા િાટે સરિય ઊર્જષને પનુજીવિત કિો 
ઊર્જષ બચાિો: િનોિંજનના પ્રયાસોિા ંઉપયોગિા ંલેિા િાટે સરિય અને પનુજીવિત ઊર્જષનો સગં્રહ 

ઉર્જષ સિાન બનાિો: સપંણૂષ િનોિંજક પ્રવવૃત્તઓનો આનદં લેિા િાટે પ્રરિયા લક્ષી િાનવસકતા દ્વાિા ઊર્જષ પ્રિાહન ેસતંલુલત કિો 
ટ્રાન્સમ્યટુ એનજી: મખુ્ય ઉર્જષનુ ંભવ્ય િનોિંજનિા ંશદુ્ધીકિણ 

વિટાવિન M સગં્રહ: નાણાનંી બચત, િનોિંજન િાટે વિટાવિન Mના સચંય તિર્ફ દોિી ર્જય છે 

વિટાવિન M નો શે્રટઠ ઉપયોગ: વ્યક્તતના જીિનના 12 પરિિાણિા ંિહત્તિ લાભ િેળિિા િાટે નાણાનંો ઉપયોગ કિિો 
વિટાિીન M િધાિો: િનોિંજન પ્રવવૃત્તઓિા ંસધુાિો કિિા િાટે સગં્રહ અને નાણાનંો શે્રટઠ ઉપયોગ િધાિો 
સઘંર્ષ વિસર્જન: સધુાિેલ િનોિંજક પ્રવવૃત્તઓને કાિણે આંતરિક અને બાહ્ય સઘંર્ો ઘટે છે 

સતંલુન પનુુઃસ્થાપન: ઉન્નત િનોિંજનને કાિણે 12-પરિિાણીય સતંલુન 

ફ્લો સ્ટેટ્સ: િાનવસક ક્સ્થવતઓની શરૂઆત જેિા ંબૌદ્ધદ્ધક પ્રવવૃત્ત કિતી વ્યક્તત િનોિંજન પ્રવવૃત્તની પ્રરિયાિા ંઉત્સારહત ધ્યાન, સપંણૂષ સડંોિણી અને આનદંની લાગણીિા ં
સપંણૂષપણે ડબૂી ર્જય છે. 

િનોિંજક જીિન ઉન્નતીકિણ: તિાિ 12 પરિિાણોિા ંિધ ુસાિા વનણષયો િાટે ઉપયોગિા ંલેિાતી સરિય બૌદ્ધદ્ધક ઊર્જષના પરિણાિે મખુ્ય ઊર્જષ અને વિટાવિન M શક્તતને 

કાિણે િનોિંજનના ધધંાઓનો િધ ુઆનદં 

િનોિૈજ્ઞાવનક ઉન્નતીકિણ: િનોિંજનની ગણુિત્તાિા ંિધાિો થિાને કાિણે વિચાિો, લાગણીઓ, યાદો, ઈચ્છાઓ, ઉર્જષ અને વિટાવિન એિના સગં્રહ અને િપિાશ િચ્ચ ે

સધુાિેલ આંતિ-સબંધં 

 

કોર એનિી
અને 

વવટાવમન 
એમ

કોર એનિી
અને 

વવટાવમન 
એમ

મનોરાંિન જીવનમનોરાંિન જીવન

• સઘંર્ષ વિસર્જન 

• સતંલુન પનુુઃસ્થાપના 
• પ્રિાહની ક્સ્થવત 

• િનોિંજન જીિન 

ઉન્નતીકિણ 

• િનોિૈજ્ઞાવનક 

ઉન્નતીકિણ 

 
 

• ઉર્જષ ર્જગતૃ કિો 
• ઊર્જષને પનુજીવિત કિો 
• ઊર્જષ બચાિો 
• ઊર્જષ સિાન કિો 
• ટ્રાન્સમ્યટુ એનજી 
• વિટાવિન એિ સગં્રહ 

• વિટાવિન M નો શે્રટઠ ઉપયોગ 

• વિટાવિન એિ િધાિવુ ં
 

 

પ્રવતલબિંલબત પ્રશ્નો 
 

મખુ્ય ઉર્જષ, વિટાવિન M, િાનવસક શક્તત, 12 પરિિાણો અને દિેક બલેુટ પોઈન્ટ િચ્ચે શુ ંજોડાણ છે? શા િાટે 

"િનોિંજક જીિન" તિાિા િાટે િહત્િપણૂષ છે? 
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 આધ્યાજત્િક - ધાવિિક જીિન અને મખુ્ય ઉર્જષ - વિટાવિન એિ 

   

 
 

કૅપ્શન 

 
12 પરિિાણ: દિેક બલુટે પોઈન્ટ મજુબ તિાિ પરિિાણો હકાિાત્િક િીત ેપ્રભાવિત થાય છે 

ઉર્જષ ર્જગતૃ કિો: આધ્યાજત્િક/ધાવિિક પ્રથાઓ દ્વાિા મખુ્ય ઊર્જષના સરિયકિણિા ંવ્યસ્ત િહો 
ઊર્જષને પનુજીવિત કિો: આધ્યાજત્િક/ધાવિિક પદ્ધવતઓ દ્વાિા સરિય ઊર્જષને પનુજીવિત કિો 
ઊર્જષ બચાિો: આધ્યાજત્િક/ધાવિિક લચિંતન દ્વાિા સરિય અને પનુજીવિત ઊર્જષનો સગં્રહ 

ઊર્જષને સિાન બનાિો: આધ્યાજત્િક/ધાવિિક પ્રયાસોિા ંપ્રરિયા-લક્ષી િાનવસકતા દ્વાિા ઊર્જષ પ્રિાહન ેસતંલુલત કિો 
ટ્રાન્સમ્યટુ એનજી: વ્યક્તતના આધ્યાજત્િક/ધાવિિક જીિનિા ંમળૂ ઉર્જષને ઐશ્વયષિા ંસસં્કારિત કિવુ ં
વિટાવિન M સગં્રહ: પૈસાની બચત, આધ્યાજત્િકતા અને ધિષના સદંભષિા ંવિટાવિન Mના સચંય તિર્ફ દોિી ર્જય છે 

વિટાવિન એિનો શે્રટઠ ઉપયોગ: 12 પરિિાણોિા ંિહત્તિ આધ્યાજત્િક/ધાવિિક લાભો ઉત્પન્ન કિિા િાટે નાણાનંો ઉપયોગ 

વિટાવિન એિને િધાિવુ:ં િધનેુ િધ ુસમદૃ્ધ અનભુિો સાથે સગં્રહ અને નાણાનંો શે્રટઠ ઉપયોગ િધાિો 
સઘંર્ષ વિસર્જન: સધુાિેલ આધ્યાજત્િક/ધાવિિક શક્તતને કાિણે આંતરિક અને બાહ્ય સઘંર્ો ઘટે છે 

સતંલુન પનુુઃસ્થાપન: ઉન્નત આધ્યાજત્િક/ધાવિિક લચિંતનને કાિણે 12-પરિિાણીય સતંલુન 

પ્રિાહની ક્સ્થવતઓ: િાનવસક અિસ્થાઓની શરૂઆત જેિા ંઆધ્યાજત્િક/ધાવિિક પ્રવવૃત્ત કિતી વ્યક્તત પ્રવવૃત્તની પ્રરિયાિા ંઉત્સારહત ધ્યાન, સપંણૂષ સડંોિણી અને 

આનદંની લાગણીિા ંસપંણૂષ િીત ેડૂબી ર્જય છે. 

આધ્યાજત્િક/ધાવિિક ઉર્જષ સિંધષન: તિાિ 12 પરિિાણોિા ંિધ ુસાિા વનણષયો િાટે ઉપયોગિા ંલેિાતી સરિય ધાવિિક/આધ્યાજત્િક ઊર્જષના પરિણાિે મળૂ ઉર્જષ અને 

વિટાવિન M શક્તતને કાિણે વ્યક્તતની આધ્યાજત્િક શક્તતિા ંસધુાિો 
િનોિૈજ્ઞાવનક ઉન્નતીકિણ: આધ્યાજત્િક/ધાવિિક શક્તતિા ંિધાિો થિાને કાિણે વિચાિો, લાગણીઓ, યાદો, ઈચ્છાઓ, ઉર્જષ અને વિટાવિન એિના સગં્રહ અને િપિાશ 

િચ્ચ ેઆંતિ-સબંધંિા ંસધુાિો. 

 

કોર એનિી
અને 

વવટાવમન 
એમ

કોર એનિી
અને 

વવટાવમન 
એમ

આધ્યાજત્મક અને 
ધાવમિક જીવન

આધ્યાજત્મક અને 
ધાવમિક જીવન

• સઘંર્ષ વિસર્જન 

• સતંલુન પનુુઃસ્થાપના 
• પ્રિાહની ક્સ્થવત 

• આધ્યાજત્િક/ધાવિિક 

જીિન ઉન્નતીકિણ 

• િનોિૈજ્ઞાવનક 

ઉન્નતીકિણ 

 
 

• ઉર્જષ ર્જગતૃ કિો 
• ઊર્જષને પનુજીવિત કિો 
• ઊર્જષ બચાિો 
• ઊર્જષ સિાન કિો 
• ટ્રાન્સમ્યટુ એનજી 
• વિટાવિન એિ સગં્રહ 

• વિટાવિન M નો શે્રટઠ ઉપયોગ 

• વિટાવિન એિ િધાિવુ ં
 

 

પ્રવતલબિંલબત પ્રશ્નો 
 

મખુ્ય ઉર્જષ, વિટાવિન M, િાનવસક શક્તત, 12 પરિિાણો અને દિેક બલેુટ લબિંદુ િચ્ચે શુ ંજોડાણ છે? તિાિા જીિનિા ં
“આધ્યાજત્િકતા/ધિષ”નુ ંશુ ંિહત્િ છે? 
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આંકડો 26  

તકની મખુ્ય પ્રરિયાને પ્રભાવિત કિતા મખુ્ય પરિબળો િાન્યતા અને વિકાસ 

 
 

                
 

કૅપ્શન: 

• કોર એનજી: વ્યસ્તતની આંતહરક (પ્રાિવમક) શસ્તત 

• મ ખ્ય પ્રહિયા: ઇચ્છામાું ઊર્જા, મનમાું ઊર્જા અને હિયામાું ઊર્જાનો ઉલ્લેખ કરે છે 

• તકોનો વિકાિ: તકો બનાિિા માટે વ્યસ્તતગત શસ્તતનો ઉપયોગ કરિો 
• તકની ઓળખ: નિી શક્યતાઓ માટે કોઈન ું મન ખ લ્લ ું રાખવ ું 
• માહહતી અિમપ્રમાણતા: વ્યિહારોમાું વનણાયોના અભ્યાિનો ઉલ્લેખ કરે છે જ્યાું એક પક્ષ પાિે બીર્જ કરતા િધ  અિિા િધ  
િારી માહહતી હોય છે. આ અિમપ્રમાણતાને ઉકેલિાિી તકો અને બૌદ્ધિક શસ્તત િધે છે. 

• િામાજજક નેટિતિા: િામાજજક હિયાપ્રવતહિયાઓ અને વ્યસ્તતગત િુંબુંધોના નેટિકાનો ઉલ્લેખ કરે છે 

• ઉદ્યોગિાહવિક િતકાતા: નિા વ્યિિાય/રોજગારની શક્યતાઓ પર ધ્યાન રાખવ ું 
• વ્યસ્તતત્િ લક્ષણો (આશાિાદ/થિ-અિરકારકતા/િર્જનાત્મકતા): હકારાત્મક વ્યસ્તતગત લક્ષણો િારી ગ ણિિાની ઊર્જાને 

ર્જગતૃ કરિા અને તમામ આંતરવ્યસ્તતગત હિયાપ્રવતહિયાઓમાું ઉપયોગ કરિાની મુંજૂરી આપે છે. 

 
 
 
 
 

કોર એનિી અને
િકના વવકાસ અને 
માન્યિાની મખુ્ય 

પ્રહરિયયા

વ્યક્તિત્વની 
લાક્ષબણકિાઓ

ઉદ્યોગસાિવસક ચેિવણી

માહિિી 
અસમપ્રમાણિા

સામાજિક 
નેટવતસધ
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આંકડો 27  

કોિ એનજી અને ઝોન્સ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ગ્રોિ ઝોન લવનિંગ ઝોન

કમ્ફટધ  ઝોનની બિારના ધ્યેયો 
પર ઉત્સાહિિ ફોકસ

કમ્ફટધ  ઝોનમાાંિી એકને બિાર 
કાઢિી હરિયયાઓમાાં વધ ુશોર્ણ

કોર એનિી અને 
કમ્ફટધ  ઝોન
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આંકડો 28 

ફ્લો થટેટ અને કમ્ફટા િોનમાુંિી બહાર નીકળવ ું 48 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

મયાધિાઓ પાર કરીને 
વવટાવમન M નો 

વધારો

વ્યક્તિગિ વનયાંત્રણ 
દ્વારા વવટાવમન M નો 

વધારો

આંિહરક રીિે 
લાભિાયી િરીકે
પ્રવવૃત્તનો અનભુવ

સમયનો વ્યક્તિનો
વવર્યલક્ષી અનભુવ 
બિલાઈ જાય છે

વિધમાન ક્ષણ પર િીવ્ર 
એકાગ્રિા

હરિયયા અને જાગવૃિનુાં 
મજિ િંગ

ટ્રાન્સસેન્ડાંગ બલવમટેડ 
હરફ્લેક્તટવ સેલ્ફ
કોક્ન્શયસનેસ

પહરક્થિવિ અિવા 
પ્રવવૃત્ત પર વ્યક્તિગિ 

વનયાંત્રણ અિવા 
એિન્સીની ભાવના

કોિ એનજી 
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આંકડો 29  

ફ્લો સ્ટેટ્સ ડાયાગ્રાિ 49 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

કોર એનિી

કમ્ફટધ  ઝોન

પ્રવાિની
ક્થિવિ
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આંકડો 30 

પ્રવતબદ્ધતા ડાયાગ્રાિ 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

પ્રવિબિિા

લાગણીઓ

મલૂ્યો

િૈવનક પે્રક્તટસ

મિત્તમ પ્રિશધન

વાથિવવકિામાાં
રિો અને 

કાલ્પવનકમાાં નિીં

આનાંિિાયક 
અને પીડાિાયક 

અનભુવની 
થવીકવૃિ
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સદંભષ ખ્યાલ # 1 

પહરિતાનના તબક્કા 76 

 

આ રચના િતાણકૂીય પહરિતાનના ટેમ્પોરલ પહરમાણનો િુંદભા આપે છે. ટ્રાુંિવિયોરેહટકલ 

મોડેલમાું, પહરિતાન એ "પ્રહિયા છે જેમાું તબક્કાઓની શ્રણેીમાુંિી પ્રગવતનો િમાિેશ િાય 

છે ": 

 

પિૂા-ચચિંતન ("તૈયાર નિી") - "લોકો નજીકના ભવિષ્યમાું પગલાું લેિાનો ઇરાદો ધરાિતા 
નિી અને તઓે અર્જણ હોઈ શકે છે કે તેમન ું િતાન િમથયારૂપ છે." 

 

ચચિંતન ("તૈયાર િવ ું") - "લોકો ઓળખિા લાનયા છે કે તેમની િતાણકૂ િમથયારૂપ છે અને 
તેમની િતત હિયાઓના ગ ણદોર્ જોિાન ું શરૂ કરે છે." 

 

તૈયારી ("તૈયાર") - "લોકો તાત્કાચલક ભવિષ્યમાું પગલાું લેિાનો ઇરાદો ધરાિ ેછે અને િતાન 

પહરિતાન તરફ નાના પગલાું લેિાન ું શરૂ કરી શકે છે." 

 

હિયા - "લોકોએ તેમની િમથયાની િતાણકૂને િુંશોવધત કરિામાું અિિા નિી તુંદ રથત 

િતાણકૂો પ્રાપ્ત કરિામાું ચોક્કિ થપષ્ટ ફેરફારો કયાા છે." 

 

ર્જળિણી - "લોકો ઓછામાું ઓછા છ મહહના સ ધી હિયાન ેટકાિી રાખિામાું િક્ષમ છે અન ે

ફરીિી િિાિી બચિા માટે કામ કરી રહ્યા છે." 

 

િમાચ્પ્ત - "વ્યસ્તતઓને શનૂ્સય લાલચ હોય છે અને તમેને ખાતરી છે કે તેઓ િામનો કરિાના 
માગા તરીકે તેમની જૂની ચબનઆરોનયપ્રદ આદતમાું પાછા આિશે નહીં." 
 

પરિિતષનના તબક્કા અને વિટાવિન એિના સિંક્ષણ/શે્રટઠ ઉપયોગ િચ્ચે સબંધં છે. લેખક 

િાચકોને આ સબંધં પિ વિચાિ કિિા વિનતંી કિે છે. 
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િુંદભા ખ્યાલ # 2 

 પૈિાનો િેગ 77 

 

     નાણાુંનો િેગ (અિિા નાણાુંના પહરભ્રમણનો િગે) એ ચોક્કિ િમયગાળામાું 
માલિામાન અને િેિાઓ ખરીદિા માટે ચલણના િરેરાશ એકમનો કેટલી િખત ઉપયોગ 

િાય છે તેન ું માપ છે. આ વિભાિના આપેલ નાણાું પ રિઠાને આવિિક પ્રવવૃિના કદ િાિ ે

િુંબુંવધત છે અને મની એતિચેન્સજની િડપ ફુગાિાને વનધાાહરત કરતા ચલોમાુંન ું એક છે. 

નાણાુંના િેગન ું માપ િામાન્સય રીતે દેશના નાણાું પ રિઠા માટે ક લ રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદન (GNP) 

નો ગ ણોિર છે. જો પૈિાનો િેગ િધી રહ્યો છે, તો વ્યસ્તતઓ િચ્ચે વ્યિહારો િધ  િારુંિાર 

િાય છે. નાણાુંનો િેગ િમય જતાું બદલાય છે અને વિવિધ પહરબળોિી પ્રભાવિત િાય છે. 

 

     નાણાુંનો િેગ નાણાુંની માુંગ પર અન્સય પહરપ્રેક્ષ્ય પરૂો પાડે છે. નાણાનો ઉપયોગ કરીન ે

વ્યિહારોના નજીિા પ્રિાહને જોતાું, જો િૈકચ્લ્પક નાણાકીય અથકયામતો પર વ્યાજ દર 

ઊંચો હોય, તો લોકો તેમના વ્યિહારોના જથ્િાન ેિુંબુંવધત િધ  પૈિા રાખિા માુંગતા નિી-
તેઓ માલ અિિા અન્સય નાણાકીય અથકયામતો માટે તેને િડપિી વિવનમય કરિાનો 
પ્રયાિ કરે છે, અને પિૈા "તેમના ચખથિામાું વછદ્ર બાળી નાખ ેછે" કહિેાય છે અને િેગ િધારે 

છે. આ સ્થિવત ચોક્કિપણે નાણાુંની માુંગમાુંની એક છે. તેનાિી વિપરીત, ઓછી તક િાિ ે

ખચા િેગ ઓછો હોય છે અને નાણાુંની માુંગ િધ  હોય છે. મની માકેટ િમત લામાું, કેટલાક 

આવિિક ચલો (વ્યાજ દર, આિક અિિા ભાિ થતર) નાણાુંની માુંગ અને નાણાું પ રિઠાન ે

િમાન કરિા માટે િમાયોજજત િયા છે.. 

 

     િેગ અને નાણાની માુંગ િચ્ચેનો જથ્િાત્મક િુંબુંધ િગે = નામાુંહકત વ્યિહારો (જો કે 

વ્યાખ્યાવયત) દ્વારા વિભાજજત નામાુંહકત નાણાુંની માુંગ દ્વારા આપિામાું આિ ેછે. 

 

 પસૈાના િેગ અને િચ્ચે સબંધં છે 

વિટાિીન M. લેખક િાચકોને વિનતંી કિે છે કે તેઓ આ સબંધં પિ વિચાિ કિે. 
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નોંધો 
અને 
િુંદભા 
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લેખક વિશે 

 

 
 
શ્રી હરકી વિિંઘનો જન્સમ નિી હદલ્હી, ભારતમાું 28મી જ લાઈ, 1969ના રોજ ત્રણ બાળકો (એટલે કે બે બહનેો અન ેહરકી)માું 
િૌિી મોટા તરીકે િયો હતો. 1988 માું ય નાઇટેડ થટેટ્િમાું થિળાુંતહરત, હરકીએ 1992 માું તેનો પ્રિમ વ્યિિાય 

ખરીદ્યો અન ેતે િમયિી પાછળ ફરીને જોય ું નિી. તેની પાિ ે વિવિધ વ્યિિાવયક અન ભિો અન ેક શળતા છે, જે 

સ વિધા થટોિા, ગેિ થટેશન્સિ, 7-Elevens, તમાક  થટોિા, ટેતનોલોજી થટાટાઅપ્િ, રેથટોરન્સટ્િ, ડેલીિ અન ેઅન્સય ખાદ્ય 

િુંથિાઓ ચલાિ ેછે. વિદ્ધિઓમાું નીચેનાનો િમાિેશ િાય છે: 

 
 a) િફળ િીરીયલ ઉદ્યોગિાહવિક 

b) ડેલિેરના તમામ થપીડી ગેિ થટેશનના માચલક 

c) 50 રાજ્યોમાું 52 મેરેિોન પણૂા કરી 
d) અલ્ટ્રા-એન્સડ્ રન્સિ એથ્લેટ, 5K િી 135 માઇલ સ ધીના બહ વિધ અંતર દોડે છે 

e) માઉન્સટ મનિાલ  (8મ ું િિોચ્ચ ચબિંદ ) અન ેમાઉન્સટ એિરેથટ િહહત અનેક વશખરો પર ચડયા. 
f) માઉન્સટ એિરેથટ િર કરનાર બીર્જ ભારતીય અમેહરકન અન ેપ્રિમ અમેહરકન શીખ 

g) પ્રખર પરોપકારી, માનિ ઉત્િાનમાું રિ ધરાિનાર 

h) વિવિધ િેહટિંનિમાું પ્રેરક િતતા 
 

શ્રી વિિંઘ બ ેબાળકો િાિ ેપ્રેમાળ વપતા છે, તઓે તેમની પત્ની િાિેના લનન જીિન માટે િમવપિત છે અન ેતેમના 
માતા-વપતાની િુંભાળ રાખિામાું વનવશ્ચતપણે માન ેછે. તેની માતા તેની િાિ ેવિચ્લ્મિંનટન ડેલિેરમાું તેમના 
ઘરમાું રહ ેછે. 


