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સખુાકાયીનો ખ્માર અને પ્રક્રિમા: વાભાજજક વલજ્ઞાનોની ભવૂભકા 

પ્રસ્તાવના 

ભાનલ જીલનભાાં સખુ અને દુ:ખ કે આનાંદ અને ીડાની દ્વ ાંદ્વાત્ભક ક્રયસ્થથવત આક્રદ અનાક્રદ કાથી ચારી 
આલે છે.દયેક ભાણવ ોતાના જીલનભાાં સખુદ ક્રયસ્થથવત રાલલા અને દુખોને ટાલા ઇચ્છે છે.આવધ,વ્માવધ અને 
ઉાવધ ભાાંથી છૂટકાયો અને આનાંદ,ઉલ્રાવ તથા સખુની પ્રાપ્તત એ ભનષુ્મનુાં ધ્મેમ શોમ છે.ક્રશિંદુ ધભમ ળાસ્ત્રોભાાં 
ભામાના ફાંધન ભાાંથી મસુ્તત અને બ્રહ્મની પ્રાપ્તતની લાત કયલાભાાં આલી છે.જ્ઞાન,કભમ કે બસ્તતના ભાધ્મભથી ભોક્ષ 
પ્રાપ્તતની આકાાંક્ષા એ આખયે તો ભાનલની સખુાકાયી ભેલાની ઝાંખના અને ભથાભણ જ છે તભે કશી એ તો 
અવતશ્મોસ્તત નક્રશ ગણામ.કાયણ કે ભનષુ્મના ભતે ભામાભાાં દુખ અને બ્રહ્મભાાં સખુાકાયી યશરેી છે.આથી સખુ કે 
આનાંદની આકાાંક્ષા અને તેના ભાટેના પ્રમાવો એ ભનષુ્મ થલબાલ છે તેભ કશી ળકામ. 

વાભાજજક વલજ્ઞાનોભાાં ભનષુ્મની સખુાકાયીનુાં અરગ અરગ યીતે અથમઘટન કયલાભાાં આવ્યુાં 
છે.દળમનળાસ્ત્ર,વભાજળાસ્ત્ર,અથમળાસ્ત્ર,યા०મળાસ્ત્ર,ભનોવલજ્ઞાન લગેયે વલવલધ દ્રષ્ષ્ટકોણથી સખુાકાયીના ખ્માર અન ે
પ્રક્રિમાને વભજાલે છે.પ્રથતતુ વાંળોધન રેખભાાં વાભાજીક વલજ્ઞાનોભાાં સખુાકાયીનો ખ્માર,ભનષુ્મના જીલનભાાં 
સખુાકાયીની ક્રયસ્થથવતનુાં વર્જન,વાંયક્ષણ અને વાંલધમનભાાં વાભાજીક વલજ્ઞાનોની ભવૂભકા  અંગે છણાલટ કયલાભાાં 
આલી છે. 

સખુાકારીનો અથથ અને વ્યાખ્યા: 

ય.ુએવ.ક્રડતવનયી પ્રભાણે૧, 

 “સખુાકાયી એટરે આયાભદામક,તાંદુયથત અથલા ખળુ શોલાની સ્થથવત” 

(Well-being: The state of being comfortable, healthy, or happy) 

વામકોરોજી ક્રડતવનયી અનવુાય૩, 

“સખુાકાયી એ આનાંદ,પ્રવન્નતા અને વાંતષુ્ટ શોલાની સ્થથવત,વાંતાના નીચા થતય, વાભાન્મ યીતે શકાયાત્ભક ળાયીક્રયક 
અને ફોધાત્ભક થલાથ્મ અને લરણ અથલા જીલનની વાયી ગણુલત્તા છે.” 

(Well-being is “a state of happiness, being pleased and content, low degrees of anguish, generally positive 
physical and cognitive health and attitude, or good quality of life.”) 
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ઉયોતત અથમ યથી કશી ળકામ કે વાભાન્મ યીતે સખુાકાયી એટરે ભનષુ્મની 
આવથિક,વાભાજજક,ળાયીયીક,ભાનવવક લગેયે પ્રકાયની શકાયાત્ભક અને અનુૂ ૂ ક્રયસ્થથવત કે ેમભાાં યશીને વ્મસ્તત 
ોતાનુાં જીલન તાંદુયથત,સખુી,ળાાંત,વમધૃ્ધ અને ગણુલત્તા લાળાં જીલી ળકે અને ઇચ્છીત વલકાવ કયી ળકે.ફીજા 
ળબ્દોભાાં કશી એ તો સખુાકાયી એટરે વ્મસ્તતની ળાયીક્રયક, ભાનવવક, વાભાજજક, આવથિક લગેયે ફાફતોભાાં સખુદ 
અને વાંતોકાયક સ્થથવત.અત્રે ઉલ્રેખ કયલો ઘટે કે વ્મસ્તત જીલનના ળાયીક્રયક, ભાનવવક, આવથિક, વાભાજજક લગેયે 
ાવાાંઓ યથય વાંકામેરા છે. દયેક ાવાાંઓ લચ્ચે વશવાંફાંધ જોલા ભે છે. કોઈ એક ફાફતનો અબાલ કે 
ઉણ વ્મસ્તતની વભગ્ર સખુાકાયીભાાં અલયોધ ઉબો કયી ળકે છે.  

ભારતીય દર્થનર્ાસ્ત્ર અને સખુાકારી : 

मन एवं मनुष्याणां कारण ंबंधमोऺयो 

બાયતીમ દળમન પ્રભાણે સખુ અને દુખ એ ભનનુાં કાયણ છે.આનાંદ અને ીડા કે ફાંધન અને મસુ્તત ભનષુ્મના 
ભન ય અધાયીત છે.આથી જ બાયતીમ દાળમવનક ગ્રાંથોભાાં ભન ય વાંમભ કેલાની લાત કયલાભાાં આલી છે. 
બાયતીમ દળમનભાાં ફાહ્ય બૌવતક સખુો કયતાાં આંતક્રયક સખુ લધ ુભશત્લનુાં અને ળાશ્વત આનાંદ આનારુાં છે તેભ 
ભાનલાભાાં આવ્યુાં છે.વાંવાયરૂી બલવાગયને ાય કયલા ભન યનુાં વનમાંત્રણ ખફૂ જ જરૂયી છે તેભ થલીકાયલાભાાં 
આવ્યુાં છે.ધભમળાસ્ત્રો કશ ે છે કે ભન યના વનમાંત્રણ દ્વાયા તભાયાભાાં યશરેી આંતક્રયક અાય સષુતુત ળસ્તતઓ 
વલકવાલી, તેભાાં યશરેા ળાશ્વત અને  અખટૂ આનાંદની પ્રાપ્તત કયો.મોગ એ આ ભાટેનુાં ઉત્તભ ભાધ્મભ છે.વાાંવાક્રયક 
જીલન ભોશ ભામાથી બયેલુાં શોલાથી દુખ આનારુાં છે.બ્રહ્મ વચચદાનાંદ છે.આથી જ આક્રદ ળાંકયાચામે કહ્ુાં શત ુાં કે બ્રહ્મ 
વત્મ છે અને જગત વભ્મા છે.જો કે સખુ અને દુખ એ આત્ભરક્ષી ખ્માર છે અને તે સખુ કે દુખ પ્રત્મે ભનષુ્મના 
શકાયાત્ભક કે નકાયાત્ભક અચબગભ ય વનબમય છે.  

બાયતીમ દળમનોભાાં સખુાકાયીની ફાફતભાાં ચાલામક દળમન જગ પ્રવવધ્ધ છે. यावत जीवेत सुख ंजीवेत, ऋण ं
कृत्वा घतृं पऩवेत। भस्मीभूतस्य देहस्य ऩुनरागमनं कुतः ॥ અથામત ०માાં સધુી જીલો ત્માાં સધુી સખુથી જીલો,દેવુાં 
કયીને ણ ઘી ીઓ,અસ્નન વાંથકાયભાાં યાખ થઇ ગમેરા દેશનુાં નુ: આગભન ક્ાાંથી થામ ? ચાલામક ઋવનો સખુ 
અંગેનો પ્રથતતુ શ્રોક રોક જીબે ચડેરો છે અને અલાય નલાય તેને ચચામભાાં ટા ાંકલાભાાં આલે છે. ચાલામક ઋવના 
ભતે રોક-યરોક,થલગમ-નકમ ,રુ્જન્ભ,ા-ણુ્મ,આત્ભા-યભાત્ભા આ ફધાની ચચિંતા છોડીને આનાંદ અને ભોજ 
ભથતીથી જીલન જીલો.રોક અને યરોક ેમ કાંઇ છે તે ફધ ુઅક્રશ જ છે. 

 અથથર્ાસ્ત્ર અને સખુાકારી: 

અથમળાસ્ત્રીમ દ્રષ્ષ્ટકોણ પ્રભાણે ભાણવની તભાભ પ્રકાયની જરૂક્રયમાતો વાંતોાલી જોઇએ.જીલન જીલલા ભાટે 
કેટરીક જરૂયીમાતો એકદભ ામાની ગણામ છે ેમલી કે ોણયતુત આશાય,થલચ્છ ીલાનુાં 
ાણી,યશઠેાણ,આયોનમ,વળક્ષણ લગેયે. આલી મૂભતૂ જરૂયીમાતો દયેકની પયજજમાત વાંતોાલી જોઇએ. આલી 
મૂભતૂ જરૂયીમાતો  વાંતોામ  તો જ વ્મસ્તતનુાં ન્યનૂતભ જીલન ધોયણ જલાઇ યશ.ેરોકોની પ્રથભ પ્રાથવભક અન ે
ત્માયફાદ દ્વદ્વતીમ કક્ષાની જરૂયીમાતો વાંતોાલી જોઇએ. આવથિક વલકાવભાાં ભાનલ વલકાવ અચબપ્રતે છે.આવથિક 
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વલકાવની વાથોવાથ ભાનલ વલકાવ ણ થલો જોઇએ.ભનષુ્મોની જરૂયીમાતો વાંતોલા ભાટે દેળભાાં યૂતા પ્રભાણભાાં 
વલવલધ ૂુદયતી અને ભાનલીમ સ્ત્રોતો પ્રાતમ શોલા જોઇએ. દયેક ભાણવ અને તેનુાં ૂુાંટુાંફ ગણુલત્તા લાળાં જીલન 
જીલી ળકે તે ભાટે દયેક વ્મસ્તતને યૂતી યોજગાયી અને  આવથિક વરાભતી ભલી જોઇએ. આવથિક સખુાકાયી ભાટે 
દયેક વ્મસ્તતની ભાથા દીઠ આલક ઉંચી શોલી જોઇએ અને વભમાાંતયે તેભાાં ઉત્તયોત્તય લધાયો થલો જોઇએ.વભાજભાાં 
આવથિક અવભાનતાનુાં પ્રભાણ ઘટાડવુાં જોઇએ.દેળભાાં ૂુર ઘયેલુાં ઉત્ાદન અને વેલાઓનુાં પ્રાભાણ લધવુાં 
જોઇએ.વભાજભાાં યાષ્રીમ વાંવત્ત, ચીજ લથતઓુ અને વેલાઓનુાં ન્મામી વલતયણ થવુાં જોઇએ.દેળના આવથિક વપૃ્ધ્ધ 
અને વલકાવનો રાબ દયેક વ્મસ્તત અને લગમને ભલો જોઇએ.આવથિક વલકાવના પનો થલાદ છેલાડાના ભાનલીન ે
ચાખલા ભલો જોઇએ.આવથિક વલકાવ વલમગ્રાશી,વાંકચરત,વભતોર અને ટકાઉ શોલો જોઇએ. 

લતમભાન લૈવશ્વકીકયણના જભાનાભાાં દયેક કે્ષતે્ર થધામ ખફૂ જ લધી છે. રોકો બાગ-દોડની જજિંદગી જીલી યહ્યા 
છે.બાયતભાાં રોકો ફેયોજગાયી અને આવથિક અવરાભતીની રાગણીથી ીડાઈ યહ્યા છે. આથી તેઓ ક્ાયેક ભાનવવક 
તણાલનો ણ બોગ ફને છે.આવથિક સખુાકાયીનો અબાલ વ્મસ્તતની ળાયીક્રયક અને ભાનવવક સખુાકાયીને અવય કયે 
છે.  

સમાજર્ાસ્ત્ર અને સખુાકારી: 

વભાજળાસ્ત્રીમ દ્રષ્ષ્ટકોણ પ્રાભાણે સખુાકાયી એટરે વાભાજીક વલકાવ.વાભાજીક ભાખાાં અને આંતય 
વાંફાંધોભાાં આલેલુાં ગણુાત્ભક અને શકાયાત્ભક ક્રયલતમન વ્મસ્તત અને વમદુામની સખુાકાયીભાાં લધાયો કયેછે.વ્માક 
અથમભાાં વાભાજીક સખુાકાયી એટરે વભાજભાાં વાં,વશકાય,વદબાલના,ળાાંવત, 

 વાંલાક્રદતા અને વભાનતાની શાજયી.વલકાવના કેન્દ્રભાાં વભાજ શોમ,વભાજની દયેક વ્મસ્તતને વલકાવની વભાન 
તક અને અલવય વયતાથી ઉરબ્ઘ શોમ અને વભાજભાાં બેદબાલોનો અબાલ શોમ તો તે વાભાજીક દ્રષ્ષ્ટએ 
સખુાકાયી જન્મ ક્રયસ્થથવત કશી ળકામ. 

વભાજળાસ્ત્રીમ ક્રયપે્રક્ષ્મભાાં સખુાકાયી એ વભાજ વાેક્ષ ખ્માર છે.વ્મસ્તત,ૂુટુાંફ અને વભાજ લગેયે ચબન્ન 
ખ્મારો નથી યાંત ુદયેક યથય એકાત્ભ યીત ેઆંતય વાંફાંધોથી લણામેરા ઘટકો છે.વ્મસ્તતની સખુાકાયીભાાં ૂુટુાંફ 
અને વભાજની સખુાકાયી ગચબિત યીતે વભામેરી છે. અક્રશ એ ફાફતનો ણ ઉલ્રેખ કયલો ઘટે કે  વ્મસ્તતનો ૂુટુાંફ 
અને વભાજ વાથે ગાઢ વાંફાંધ શોમ છે. વ્મસ્તતની સખુાકાયી ભાટે વાભાજજક મામલયણ ભશત્લની ભવૂભકા બજલે છે. 
વાભાજીક યાંયાઓ,ભાન્મતાઓ,મલૂ્મ પ્રથા લગેયે ફાફતો ભાનલીના જીલન અને સખુાકાયીને અવય કયે છે. ૂુટુાંફ 
અને વભાજ વાથેના વ્મસ્તતના હુ ાંપાા અને શકાયાત્ભક વાંફાંધો વ્મસ્તતની સખુાકાયીભાાં લધાયો કયે છે.પ્રાથવભક અને 
દ્વદ્વતીમ કક્ષાના જૂથોભાાં વ્મસ્તતનો પે્રભ અને આદયથી થલીકાય થલો જોઇએ.ૂુટુાંફ અને વભાજભાાં અથલીૂૃત અન ે
ઘણૃાાત્ર ફનનાય વ્મસ્તત સખુાકાયી અનબુલી ળકતો નથી. દયેક ભનષુ્મ પે્રભ,હૂાંપ અને વરાભતી ઝાંખતો શોમ છે 
અને તે ન ભે તો ભનોયોગનો બોગ ફને છે. 
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અશીં એ લાથતવલકતાનો થલીકાય કયલો યહ્યો કે બાયતીમ વભાજ લતમભાન વભમભાાં અનેક વાભાજીક 
વભથમાઓથી ગ્રથત છે.આથી વાચા અથમભાાં વાભાજીક સખુાકાયી બોગલી ળકતો નથી.બાયતીમ વભાજભાાં બાયોબાય 
અવભાનતા,બેદબાલ અને ઉચ્ચ-નીચના ખ્મારો વ્મલશાયભાાં દઢીભતૂ થઇ ગમા છે.ૈતકૃ ૂુટુાંફ વ્મલથથા,રૈચગિંક 
અવભાનતા, રૈચગિંક અને જાવતગત લૂમગ્રશો,સ્ત્રી ભણૃ શત્મા,વનયક્ષયતા,અંઘશ્રધા,વ્શભે ેમલા અનેક વાભાજીક દુણો 
વાભાજીક સખુાકાયીભાાં અલયોધક ફને છે.વભાજભાાં વાચા અથમભાાં સખુાકાયીની થથાના ભાટે પ્રલતમભાન વાભાજીક 
વભથમાઓને દૂય કયલી અવનલામમ છે.બાયતના વાભાજીક ભાખાભાાં જ્ઞાવતલાદ જોલા ભે છે.બાયતીમ વભાજ  
રાંફસવૂત્રમ અને ચક્ષવતજ વભસવૂત્રમ યીતે અનેક જ્ઞાવતઓભાાં લશેંચામેરો છે. તાંદુયથત વાભાજીક વલકાવ ભાટે બાયત 
ભાાંથી જ્ઞાવતપ્રથા દૂય થલી જોઇએ. 

મનોવવજ્ઞાન અને  સખુાકારી : 

અભ્માવને લધ ુ વલવળષ્ટ અને તરથળી ફનાલલાના શતેવુય ભનોવલજ્ઞાનને વલવલધ વલધા ળાખાઓભાાં 
વલબાજજત કયલાભાાં આવ્યુાં છે ેમભકે વલકાવરક્ષી ભનોવલજ્ઞાન,ચચક્રકત્વા ભનોવલજ્ઞાન, વ્મસ્તતત્લરક્ષી ભનોવલજ્ઞાન 
લગેયે. ભનોવલજ્ઞાનની આ દયેક ળાખા સખુાકાયીને ોતાની યીતે વભજાલલાનો પ્રમત્ન કયે છે. વલકાવરક્ષી 
ભનોવલજ્ઞાન કશ ે છે કે સખુાકાયીનો ફાણથી વધૃ્ધા અલથથા દયવભમાન વ્મસ્તતના વલકાવની બાતનુાં વલશ્રેણ 
કયીને  તાગ ભેલી ળકામ છે.એક્રયતવનના ભતે ફાણથી વધૃ્ધા અલથથા સધુી વ્મસ્તતનુાં જીલન આઠ 
તફક્કાઓભાાં વલકવ ેછે. જીલનની દયેક અલથથાભાાં સખુાકાયીનો અનબુલ થલો જોઇએ.ચચક્રકત્વા ભનોવલજ્ઞાન કશ ેછે 
કે સખુાકાયી એટરે ળાક્રયયીક અને ભાનવવક ચફભાયીનો અબાલ. વ્મસ્તતત્લરક્ષી ભનોવલજ્ઞાનભાાં ભેથરો, યોજવમ, 
ઓરાટમ  લગેયે ેમલા ભનોવલજ્ઞાનીઓ સખુાકાયી અંગે ોતાના દ્રષ્ષ્ટચફિંદુઓ યજૂ કયે છે. જાણીતા ભનોવલજ્ઞાની 
અબ્રાશભ ભેથરોએ સખુાકાયી અંગે થલ- આવલથકાયનો ખ્માર યજૂ કમો છે.ભેથરો એ ભખૂ,તયવ,ઉંઘ,જાતીમતા લગેયેને 
ામાની ભનોલૈજ્ઞાવનક જરૂયીમાતો ગણાલી અને તેને વાંતોલાની અવનલામમતા ય બાય મકૂ્ો. ામાની 
ભનોલૈજ્ઞાવનક જરૂયીમાતો વાંતોામ તો જ સખુાકાયીની ક્રદળાભાાં આગ લધી ળકામ. પ્રાથવભક જરૂયીમાતોની તૂમતા 
એ સખુાકાયીનુાં પ્રાયાંચબક ગલુાં છે. ભનોવલજ્ઞાનભાાં સખુાકાયીનો અભ્માવ કોઇ ચોક્કવ વનદળમ વાંદ કયીને સખુાકાયી 
અંગે ઉરબ્ધ કવોટીઓ દ્વાયા કયી ળકામ છે.  

રાજ્યર્ાસ્ત્ર અને સખુાકારી : 

સખુાકાયી અંગે યા०મળાસ્ત્રીમ અચબગભની લાત કયીએ તો કશી ળકામ કે કેટરાક યા०મળાસ્ત્રીઓ એવુાં ભાને 
છે કે યા०મનો ઉદબલ વ્મસ્તત અને વભાજના કલ્માણ અને સખુાકાયી ભાટે થમો છે.વલશ્વભાાં જ્ઞાન પ્રકાળ યગુ છી 
ેમ યાજકીમ વલચાયધાયાઓ જન્ભી તેભાાં ભાનલ કેષ્ન્દ્રત વભાજ વ્મલથથા ય બાય મકૂલાભાાં 
આવ્મો.રોકળાશી,ઉદાયભતલાદ,વ્મસ્તતલાદ ેમલી યાજકીમ વલચાયધાયાઓભાાં વ્મસ્તતનુાં ક્રશત,વ્મસ્તતની 
થલતાંત્રતા,વ્મસ્તતનુાં કલ્માણ,વ્મસ્તતનુાં ગૌયલ લગેયે ફાફતોને યા०મનુાં ધ્મેમ ભાનલાભાાં 
આવ્યુાં.સખુલાદ(Hedonism)વલચાયધાયા એ સખુ અને આનાંદને પ્રાથવભક અને શ્રેષ્ઠ મલૂ્મ ગણાવ્યુાં. સખુલાદ 
વલચાયધાયાના ભતે સખુ એ વ્મસ્તતના જીલનનુાં વૌથી ભશત્લનુાં આંતક્રયક શે્રમ છે. સખુ એ ભાનલ જીલનનુાં મખુ્મ 
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ધ્મેમ છે.દયેક વ્મસ્તતને ળક્ શોમ તેટરા પ્રભાણભાાં સખુ ભેલલાનો અવધકાય છે.ઉમોગીતાલાદી વલચાયધાયા એ 
ભશત્તભ રોકોનુાં ભશત્તભ શે્રમ વાધલા ય બાય મકૂ્ો.ઉમોગીતાલાદના પ્રણેતા એલા ચબ્રટીળ ચચિંતક અને સધુાયક 
ેમયેભી ફેંથાભે સખુ અને દુખને ભાનલીના ફે ભાચરકો ગણાવ્મા.ફેંથાભે કોઇ ણ 
વલચાય,આદળો,કામદા,ભાખાાં,કામો લગેયે વ્મસ્તતના સખુ અને આનાંદભાાં અચબવપૃ્ધ્ધ કયનાયા શોલા જોઇએ તેની 
બાયે ક્રશભામત કયી.તે ભાનતા શતા કે કોઇ ણ કામમ વારુાં કે ખયાફ છે તેનો ભાદાંડ આનાંદ અને ીડા છે.જો 
વ્મસ્તતના સખુ અને આનાંદભાાં વપૃ્ધ્ધ કયત ુાં શોમ તો તે વારુ કામમ અને ીડા આતુાં શોમ તો તે ખયાફ કામમ ગણામ. 

આથી કશી ળકામ કે વ્મસ્તતના જીલનભાાં સખુાકાયીની થથાના ભાટે યા०મ ભશત્લની ભવૂભકા બજલે 
છે.વયકાયે રોકોની ામાની જરૂયીમાતો યૂી ાડલા વતત પ્રમત્નળીર યશવે ુાં જોઇએ.વયકાયે રોકોની મૂભતૂ 
જરૂયીમાતોને પ્રાથવભકતા આલી જોઇએ.બાયતભાાં આઝાદીના આટરા લો છી ણ નાગક્રયકોની પ્રાથવભક 
જરૂયીમાતો વાંતોાઇ નથી તે ખફૂ જ ળયભજનક ફાફત છે.બાયતભાાં થલતાંત્રતા ફાદ શજુ ણ રોકોને યૂતો 
ૌષ્ષ્ટક આશાય ભતો નથી.આણાાં દેળભાાં કેટરામ રોકો ૂુોણથી ીડાઇ યહ્યા છે.રોકોને થલચ્છ ીલાનુાં ાણી 
કે થલચ્છ શલા ણ ભતી નથી.રોકોને આવથિક ચચિંતાને કાયણે યાતે્ર યૂતી ઉંઘ ણ આલતી નથી તે લાથતવલકતા 
છે.આથી વયકાયે આ ક્રદળાભાાં નક્કય ગરાાં રેલા જોઇએ.તો જ રોકોની સખુાકાયી વાંબલ ફની ળકે. 

અભ્યાસનુું તારણ: 

 વભાજનો દયેક ભનષુ્મ સખુાકાયી ઇચ્છે છે અને તેને પ્રાતત કયલા વતત પ્રમત્ન કયે છે.સખુાકાયી વ્માક 
ખ્માર શોલા છતાાં કશી ળકામ કે સખુાકાયી એટરે ભનષુ્મના જીલનભાાં દયેક પ્રકાયનો આનાંદ,પ્રવન્નતા અને વાંતો 
આનાયી સ્થથવત.સખુાકાયીને વલવલધ ળાસ્ત્રો વલવલધ યીતે વ્માખ્માવમત કયેછે.વ્મસ્તતને 
ળાક્રયયીક,ભાનવવક,બૌવતક,આવથિક,વાભાજીક એભ તભાભ કે્ષતે્ર સખુાકાયી પ્રાતત થલી જોઇએ.વાભાજીક વલજ્ઞાનોએ 
સખુાકાયી અંગે વલમ થલીૂૃત અને વ્મલશારૂ વવધ્ધાાંતો યજૂ કયલા જોઇએ. યા०મ એ વાધન છે અને વ્મસ્તતનો 
વલાાંગી વલકાવ અને સખુાકાયી એ વાધ્મ છે.આથી યા०મે વ્મસ્તતના કલ્માણ અને સખુાકાયી ભાટે વઘન પ્રમાવો 
કયલા જોઇએ.ખાવ કયીને વ્મસ્તતની મૂભતૂ જરૂયીમાતો તાત્કાચરક ઘોયણે યુી ાડલી જોઇએ. વ્મસ્તતની સખુાકાયી 
એ વભાજ વાેક્ષ છે.દયેક વ્મસ્તત એ ોતાની સખુાકાયી બોગલતી લખતે ફીજાની સખુાકાયીને ણ ધ્માનભાાં 
યાખલી જોઇએ. યા०મે એલા પ્રકાયની શકાયાત્ભક ક્રયસ્થથવતઓનુાં વનભામણ કયવુાં જોઇએ કે ેમભાાં યશીને વ્મસ્તત 
સખુાકાયીની વાચા અથમભાાં અનભુવૂત કયી ળકે.યા०મે વ્મસ્તતની સખુાકાયી ભાટે મોનમ નીવત અને કામમિભોનુાં ઘડતય 
કયી,પ્રફ યાજકીમ ઇચ્છા ળસ્તતથી તેનો કડક અભર કયાલલો જોઇએ. 
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