
 

~ 181 ~ 

International Journal of Sanskrit Research 2017; 3(1): 181-185  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN: 2394-7519 

IJSR 2017; 3(1): 181-185 

© 2017 IJSR 

www.anantaajournal.com 

Received: 12-01-2017 

Accepted: 15-02-2017 

 

डॉ. हरीश कुमार वमाा 

राजकीय आचाया संस्कृत 

महाववद्यालय, कोटकावसम, 

अलवर, राजस्थान, भारत 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Corresponding Author: 

डॉ. हरीश कुमार वमाा 

राजकीय आचाया संस्कृत 

महाववद्यालय, कोटकावसम, 

अलवर, राजस्थान, भारत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ससं्कृतवाङ्मय ेमनोवजै्ञावनकं वचन्तनम ्

 

डॉ. हरीश कुमार वमाा 
 

साराशं 

वर्तमानकाले मनोववज्ञानमेकमवर्महत्त्वपूर्त ववज्ञानमस्ति । इदं मनोववज्ञानं 'Psychology' वा 

इतु्यच्यरे्।'Psychology’ इवर् शब्दस्य वु्यत्पत्त्यनुसारेर् मनोववज्ञानं दशतनशास्त्रस्य शाखाऽऽसीर््, 

वकनु्त वर्तमानकाले मनोववज्ञानस्य र्ात्परं्य प्रावर्नां व्यवहाराध्यर्यनवमवर् स्वीविर्यरे् । संसृ्कर्वाङ्मरे्य 

स्वर्न्त्ररूपेर् मनोववज्ञानग्रन्ााः  न लभ्यने्त, र्थावप आत्मववज्ञानप्रवर्पादकग्रने्षु बहुधा 

मनोववज्ञानसूत्रावर् प्राप्यने्त । वेदेषु उपवनषतु्स रामार्यर्-महाभारर्-र्योगसूत्र-धमतशास्त्र-

दशतनशास्त्र-ज्योवर्षशास्त्रावदग्रने्षु मनसाः  प्रकृवर्ाः  कार्यातवर् च ववचाररर्ावन सस्तन्त। एरे् ग्रन्ााः  न 

केवलं धमातध्यात्मप्रवर्पादनपरााः  अवपरु् मानवव्यवहारस्य सवे पक्ााः  अत्र प्रकावशर्ााः  सस्तन्त । 
मनोववज्ञानजगवर् श्रीमद्भगवद्गीर्ार्यााः  श्रीकृष्णस्य च अर्ीव आदरोऽस्ति। भगवान् श्रीकृष्णाः  ववश्वस्य 

प्रथमाः  मनविवकत्सकाः  मन्यरे् । गीर्ार्यां मानवसकासनु्तलनं वनराशामवसादञ्च प्राप्तवर्ाः  अजुतनस्य 

मनोवैज्ञावनकसमाधानं कृर्मस्ति । संसृ्कर्वाङ्मरे्य बहुषु स्थलेषु मनोवैज्ञावनकसमाधानरूपेर् नर-

नारार्यर्संवादाः , गुरु-वशष्यसंवादाः , पवर्-पत्नीसंवादाः  इत्यादर्याः  उपलभ्यने्त। पञ्चर्न्त्रस्य 

वहर्ोपदेशस्य च कथााः  प्राच्यमनोववज्ञानस्य सूक्ष्मर्ााः  दशतर्यस्तन्त । संसृ्कर्सुभावषर्सावहते्य रु् 

प्राचीनमनोववज्ञानांशााः  सरसरीत्या प्रवर्पावदर्ााः  सस्तन्त। सावहत्यशास्त्रस्य औवचत्यवसद्धान्ताः  

रसवसद्धान्ति मनोववज्ञानस्य वदग्दशतनं कारर्यवर्। कवेवु्यतत्पविज्ञाने मनोववज्ञानमवप 

आवश्यकमस्ति, ववना मनोववज्ञानज्ञानेन काऽवप काव्यरचना असम्भवा, अर्ाः  

ववशालसंसृ्कर्सावहतं्य मनोववज्ञानसूत्रार्ां भाण्डारमस्ति। सावहत्यशासे्त्र स्थावर्यभावानां र्यविरूपरं् 

कृर्मस्ति र्विशुद्धमनोवैज्ञावनकाधारेर् वववहर्मस्ति।  

सकारात्मकर्ाप्राप्त्यथं वनविर्रूपेर् मन उपरर अवधानमावश्यकं भववर् र्यर्ो वह र्यथा मनवस 
ववचार्यतरे् र्थैव साः  ववचारकाः  जनाः  जार्यरे्। वचिप्रसिर्ार्यााः  उपार्याः  वनवदतष्टोऽस्ति सुस्तखजनैाः  सह 

वमत्रर्ा, दुाः स्तखप्रावर्षु दर्या, पुण्यात्मनाः  प्रवर् हषतभावना अपुण्यशीलान् च प्रवर् उपेक्ाभावनार्ाः  

वचिप्रसिर्ा लभ्यरे्। मनोववज्ञानान्तगतरे् उत्साहाः , परोपकाराः , दर्या, अिोधाः , वप्रर्यवचनं, सन्तोषाः , 

सुखदुाः खसमभावाः  इत्यादर्याः  बहवाः  पक्ााः  समार्यास्तन्त ।  

वनष्कषतर्ाः  वकंु् शक्यरे् र्यर्् संसृ्कर्वाङ्मरे्य वनबद्धााः  प्राचीनमनोववज्ञानवसद्धान्तााः  वर्तमानकाले 

इर्ोऽवप अत्यावश्यकााः  प्रासविकाि सस्तन्त। वैवश्वक 'कोरोना' महामार्यात ाः  अनन्तरं वृस्तदं्ध गर्ानां 

मानवसकव्याधीनां वनवारर्ार्य एरे् वसद्धान्तााः  सूत्रावर् च आचरर्ीर्यावन अनुपालनीर्यावन च सस्तन्त। 

मानवजवनर्ानां सवातसां ववश्वव्यापकसमस्यानां समाधानसूत्रावर् संसृ्कर्वाङ्मरे्य अने्वष्ंु र्योग्यावन। 

इदं वाङ्मरं्य र्ादृशानां ऋवषमुनीनां परम्परार्यााः  वाहकमस्ति रे्य िान्तदवशतनाः  आसन् । सकलाः  

संसाराः  कु्ुम्बववदवर् सने्दशदार्यकं वाङ्मर्यवमदं ववश्वकल्यार्कारर सवतजनवहर्कारकञ्चास्ति। 
 

कूट शब्द: अत्यावश्यकााः  प्रासविकाि, वाङ्मर्यवमदं ववश्वकल्यार्कारर 
 

izLrkouk  

वर्तमानकाले मनोववज्ञानमेकमवर्महत्त्वपूर्त ववज्ञानमस्ति । इदं मनोववज्ञानं 'Psychology' 

वा इतु्यच्यरे्। 'Psychology' इवर् शब्दः  'Psyche', 'Logos' चेवर् द्वयोः  ग्रीकशब्दयोः  योगेन  
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वनष्पन्नोऽवस्त । ‘Psyche’ इत्यस्याथाः - 'आत्मनः', 'Logos' 

इत्यस्य च - 'अध्ययनवमवत' । एवं 'Psychology’ इवत 

शब्दस्य व्युत्पत्त्यनुसारेण मनोववज्ञानं दशानशास्त्रस्य 

शाखाऽऽसीत्, ककन्तु वतामानकाले मनोववज्ञानस्य तात्पयं 

प्रावणनां व्यवहाराध्ययनवमवत स्वीकियते । 'Psychology' 

इत्यस्य भाषान्तरपयाायशब्दस्य मनोववज्ञानस्याथाः भववत – 

‘मनसः ववज्ञानम्’ अथाात् ‘मनसः तत्प्रकियाणाञ्च 

अध्ययनम्’। यतः एताः मानवसकप्रकियाः व्यवहाररूपेण 

प्रकटटताः भववन्त, अतः मनोववज्ञानस्याशयः व्यवहारस्य 

वैज्ञावनकमध्ययनवमवत । भारतीयमनोववज्ञानस्य 

आधारवशला वैकदकग्रन्थैः न्यस्ताऽऽसीत।् 

भारतीयमनोववज्ञानस्य आधुवनककालः 

कलकत्ताववश्वववद्यालयस्य दशानशास्त्रववभागे 1915 

विष्टाब्द े प्रारब्धः, यत्र प्रथमा मनोववज्ञानप्रयोगशाला 

स्थावपताऽभवत्।1 

संसृ्कर्वाङ्मयं ज्ञानववज्ञानयोः  अपूवतममूल्यञ्च वनधानमस्ति । 

अस्तिन् वाङ्मये ववविन्नशास्त्रः  मानवजीवनस्य समू्पर्तर्ायाः  

कृरे् पुरुषार्तचरु्ष्टयस्य प्रापु्त्यपायाः  प्रवर्पावदर्ाः  सस्ति । 

अत्र ववश्वकल्यार्ाय स्वर्न्त्ररूपेर् आनुषविकरूपेर् च 

बहूवन ज्ञानानुशासनावन वववेवचर्ावन सस्ति । संसृ्कर्वाङ्मये 

स्वर्न्त्ररूपेर् मनोववज्ञानग्रन्ाः  न लभ्यिे, र्र्ावप 

आत्मववज्ञानप्रवर्पादकग्रने्षु बहुधा मनोववज्ञानसूत्रावर् 

प्राप्यिे । वेदेषु उपवनषतु्स रामायर्-महािारर्-योगसूत्र-

धमतशास्त्-दशतनशास्त्-ज्योवर्षशास्त्ावदग्रने्षु मनसः  

प्रकृवर्ः  कायाावण च ववचाटरतावन सवन्त। एते ग्रन्थाः न 

केवल ं धमााध्यात्मप्रवतपादनपराः अवपतु मानवव्यवहारस्य 

सव े पक्ाः अत्र प्रकावशताः सवन्त । महाभारतववषये स्वय ं

महाभारतकारः वलखवत - 

 

धमे चाथे च काम ेच मोक्े च भरतषाभ । 

चकदहावस्त तदन्यत्र यने्नहावस्त न तत् क्ववचत् ॥2 

 

शुक्लयजुवेदस्य चतुस्त्स्त्रंशाध्यायस्य प्रारवभभकषण्मन्त्रेष ु

मनसः ववषये गभभीरतया ववचारो वववहतः। एते षण्मन्त्राः 

वशवसंकल्पसूक्तनाम्ना प्रवसद्ाः सवन्त। अत्र मनसः 

ववशेषतानां कियाकलापानाञ्च वणानेन सह तत ्

कल्याणसंकल्पेन पूरवयतुं प्राथाना कृता वताते । यथा- 
 

यस्मान्न ऋते ककञ्चन कमा कियते तन्मे मनः 

वशवसंकल्पमस्तु ।3 

 

अथवावेदस्य एकवस्मन् मन्त्र ेसूत्ररूपेण मनोववज्ञानस्य सवेषां 

ववषयाणामुल्लेखो लभ्यते। 4 तत्र ‘मनसे’ इत्यतः संवेदना 

पे्ररणा च गृहीते स्तः। 'चेतसे' इवत पदने चेतना-वचन्तन े

अवभपे्रते वताते। 'वधये' इत्यनेन ध्यानमवधान ं वा 

अवभपे्रतमवस्त । ‘आकूतय’ इत्यतः अनुभूतेः संवेगस्य च 

ग्रहणमवस्त। ‘वचत्तये’ इत्यनेन वचत्तधमाः स्मरणं तदभावरूपं 

ववस्मरणञ्च गृहीते स्तः । 'मत्यै' इवत पदने बुवद्ः अवभपे्रता 

वताते । ‘शु्रताय’ इत्यतः श्रवणस्य पठनस्य वशक्णस्य च 

ग्रहणमवस्त । 'चक्से' इवत पदने चक्ुः कायं - दशान ं

प्रत्यक्ीकरणं वा अवभपे्रतमवस्त ।5  

ब्राह्मणग्रन्थेष्ववप मनोववज्ञानस्य बहूवन सूत्रावण ववद्यन्ते, 

यवस्मन् शतपथब्राह्मण ं प्रमुखमवस्त । अवस्मन् ब्राह्मणे एका 

अवतमहत्त्वपूणाा वाताा कवथता वताते यत् कामः, संकल्पः, 

वववचककत्सा, श्रद्ा, अश्रद्ा, धृवतः, अधृवतः, ह्ीः, धीः भीश्च, 

एतावन सवाावण तत्त्वावन मनसः एव वववभन्नरूपावण सवन्त। 6 

उपवनषत्सावहत्ये तु मनोववज्ञानस्य बह्ववधकं वणानं वमलवत 

। कठोपवनषकद आत्मनः शरीरस्य बुद्ःे मनसः इवन्ियाणाञ्च 

रथरूपकमाध्यमेन अतीव सुन्दरं वणानं लभ्यत-े 

 

आत्मानं रवथनं वववद् शरीरं रथमेव तु । बुस्त्द् ंतु सारस्त्थं 

वववद् मनः प्रग्रहमेव च ॥  

इवन्ियावण हयानाहुर्वाषयांस्तेषु गोचरान्। 

आत्मेवन्ियमनोयुकं्त भोके्तत्याहुमानीवषणः ॥ 7 

 

अमृतवबन्दपूवनषकद मनुष्याणा ंबन्धनमोक्योः सुखदःुखयोश्च 

कारणं मन एव वनर्दाष्टम् - मन एव मनुष्याणां कारणं 

बन्धमोक्योः ।8 

रामायणस्य पात्रं हनुमान् बुवद्मान् वीरश्च ककन्तु यावत ्

जाभबवता सः स्वस्योड्डयनसामर्थ्यं न स्माटरतः तावत् सः 

अनेन सामर्थ्यने अपटरवचतः अवतष्ठत्। घटनैषा रोवगणा सह 

तुलनीयाऽवस्त यस्य स्वात्मववश्वासः नष्टः । अधुना तस्य 

स्वान्तर्नावहतक्मताः स्मारवयतुं तज्जीवनं पटरवतावयतुं च 

प्रसङ्गोऽयं एन.एन.ववगमहोदयेन 'हनुमान् कॉभ्लेक्स' इवत 

रूपेण नावमतः।9  

मनोववज्ञानजगवत श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्रीकृष्णस्य च अतीव 

आदरोऽवस्त। भगवान् श्रीकृष्णः ववश्वस्य प्रथमः 

मनवश्चककत्सकः मन्यते । गीतायां मानवसकासन्तलुन ं

वनराशामवसादञ्च प्राप्तवतः अजुानस्य मनोवैज्ञावनकसमाधान ं

कृतमवस्त । महाभारतस्य भीष्मपवावण उपलब्धायाः 

श्रीमद्भगवद्गीतायाः ववषये आचायाः रजनीश: 'ओशो' एवं 

ववचारयवत- 

"और दवुनया में अनेक-अनेक ग्रंथों में अद्भुत सत्य ह,ै लेककन 

गीता वववशष्ट ह,ै और उसका कुल कारण इतना ह ै कक वह 

धमाशास्त्र कम, मनश्शास्त्र, साइकोलाजी ज्यादा ह।ै उसमें 

कोरे स्टेटमेंट्स नहीं हैं कक ईश्वर ह ैऔर आत्मा ह।ै उसमें कोई 

दाशावनक वक्तव्य नहीं ह।ै कोई दाशावनक तका  नहीं ह।ै गीता 

मनुष्य जावत का पहला मनोववज्ञान ह;ै वह पहली 

साइकोलाजी ह।ै"10 

संस्कृतवाङ्मये बहुषु स्थलषेु मनोवैज्ञावनकसमाधानरूपेण 

नर-नारायणसंवादः, गुरु-वशष्यसंवादः, पवत-पत्नीसंवादः 

इत्यादयः उपलभ्यन्ते । पञ्चतन्त्रस्य वहतोपदशेस्य च कथाः 

प्राच्यमनोववज्ञानस्य सूक्ष्मताः दशायवन्त । 

संस्कृतसुभावषतसावहत्ये तु प्राचीनमनोववज्ञानांशाः 
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सरसरीत्या प्रवतपाकदताः सवन्त। सावहत्यशास्त्रस्य 

औवचत्यवसद्ान्तः रसवसद्ान्तश्च मनोववज्ञानस्य कदग्दशान ं

कारयवत। कवेव्युात्पवत्तज्ञाने मनोववज्ञानमवप आवश्यकमवस्त, 

ववना मनोववज्ञानज्ञानेन काऽवप काव्यरचना असभभवा, अतः 

ववशालसंस्कृतसावहत्यं मनोववज्ञानसूत्राणां भाण्डारमवस्त। 

सावहत्यशास्त्रे स्थावयभावानां यवन्नरूपणं कृतमवस्त 

तविशुद्मनोवैज्ञावनकाधारेण वववहतमवस्त। 

आधुवनकमनोववज्ञानं मूलप्रवृवत्तवभः सभबद्ान् यान ्

'मनःसंवेगाः' इवत वदवत, ते एव सावहत्यशास्त्रे 

'स्थावयभावा:' इवत नाम्ना उक्तास्सवन्त। संस्कृतसावहत्य े

मनसः सदसद्वृत्त्योमाध्ये युद्दशाकं कृष्णवमश्रववरवचत ं

'प्रबोधचन्िोदयनामकम्' अद्भुतमेकं नाटकं वमलवत, यवस्मन ्

वववेक-मवत-करुणा-क्मासदशृावन सत्पात्रावण ककञ्च 

अहकंार-महामोह-काम-लोभ-स्त्हसंा-दभभसदशृावन 

असत्पात्रावण सवन्त। 11 मनोववज्ञानववषयोऽत्र सरसशैल्या 

प्रबोवधतो वताते। 

भारतीयदशानपरभपरायामवप मनोववषये बहुववचारः 

कृतोऽवस्त, यवस्मन् योगदशानं प्रामुख्यं धत्ते । दशानवमद ं

योगस्य पटरभाषैव वचत्तवृत्तीनां वनरोधकरणं स्वीकरोवत 12 

तथा च अस्योपायान् ववस्ततृं वववेचयवत । वैशेवषकदशान े

सुख-दःुखादीनां प्रावप्तसाधनवमवन्ियं मनः उच्यते । 13 

वेदान्तदशाने मनः अन्तःकरणस्य संकल्पववकल्पात्मकवृवत्तः 

कवथतमवस्त ।14 सांख्यदशाने मनसः उत्पवत्तः अहकंारतत्त्वात ्

स्वीकृता वताते । 15  

ज्योवतष-वास्तु-शकुन-सामुकिकशास्त्रैः सहावप 

मनोववज्ञानस्य अन्तःसभबन्धः वतष्ठवत । यथोदाहरणं पश्याम: 

- ज्योवतषशास्त्रे मनसः कारकः चन्ि उक्तः तथा च 

चन्िोत्पवत्तः ववराट्पुरुषस्य मनसः अङ्गीकृता वताते। 16 

अपरत्र आधुवनकमनोवैज्ञावनकैः पूर्णामाकदवसे मनोरोगीणा ं

कृते मानवसकरोगाणां वृवद्ः स्वीकियते । एवं 

प्रातःकालीनसूयाककरणानां पूवामुवखभवनेषु प्रसारणत्वात ्

तत्रत्यवास्तव्याः सकारात्मकोजाया पटरपूणााः भववन्त । 

शकुनशास्त्रस्यैषा वातााऽवप मनोवैज्ञावनकैः अङ्गीकृता 

भवेद्यत् यात्राप्रस्थानसमय े वाद्ययन्त्राणां मधुरध्ववनः, 

मङ्गलगीतगानं, नकुलदशानं, प्रक्ावलतवस्त्रावण वहन् रजकः 

इत्यादीवन शुभशकुनावन तथा च गृहक्लेशः, गृहदाहः, 

मवहषाणां माजाारीणाञ्च युद्,ं सपाववलोकनम् इत्यादीवन 

अशुभशकुनावन िमेण पवथके सकारात्मकभावाना ं

नकारात्मकभावानाञ्च संचरणं कुवावन्त। 

सामुकिकशास्त्रमनोववज्ञानयोः अन्तःसभबन्धववषये मनुस्मृतेः 

श्लोकोऽयं िष्टव्यः - 
 

आकारैटरवङ्गतैगात्या चेष्टया भावषतेन च। 

नेत्रविववकारैश्च गृह्यतेऽन्तगातं मनः ॥17 

 

शुिकववरवचते मृच्छकटटकप्रकरणेऽवप नायकस्य चारुदत्तस्य 

वनरपराधताववषये न्यायालयावधकरवणक: एवमनुवमनोवत – 

अवधकरवणकः - अयमसौ चारुदत्तः । य एष: - 

घोणोन्नतं मुखमपाङ्गववशालनेत्रं नैतवद् 

भाजनमकारणदषूणानाम्। 

नागेषु गोषु तुरगेषु तथा नरेष ुन ह्याकृवतः सुसदशंृ ववजहावत 

वृत्तम् ॥18 

 

भारत ेमानवसकसमस्याना ंववृद्ः तत्पटरहारसमथाावन 

ससं्कृतवाङ्मयोक्तसमाधानावन 

अस्माकं पूवाजानां एतादशृी समृद्ा वैज्ञावनकज्ञानपरभपरा 

अवस्त तथावप वय ं पाश्चात्त्यसंस्कृतेः वधामानने 

अन्धानुकरणेन स्वमूलात् दरंू गच्छामः। भारतस्य 

जनसंख्यायां एकः बृहद्भागः यूनामवस्त। वववभन्नाना ं

शोधानुसन्धानामाधारेण तर्थ्यमेतत् स्पष्टतां यावत यद ्

भारतीययुववगे मनोववदलता, मनस्तापः, मनःस्नायुववकृवतः, 

दवुश्चन्ता, अवसादः, कुण्ठा, वनम्नात्मप्रत्ययः, उन्मादः, 

आत्महननप्रवृवत्तः, स्मृवतक्यः इत्यादयः मानवसक 

स्वास्र्थ्यसमस्याः वर्द्ाताः सवन्त। 'राविय-मानवसक-

स्वास्र्थ्य-सवेक्णम्, 2016’ इत्यनुसारं 

भारतीयजनसंख्यायामनुमानने 

पञ्चदशप्रवतशतात्मकजनसंख्यायाः कृत े

सकियमानवसकस्वास्र्थ्यहस्तक्ेपस्य/ सहायतायाः वा 

आवश्यकता वताते ।19 कोरोनामहामारीकाले 

मानवसकव्याधयः इतोऽवप वर्द्ाताः सवन्त। वनराशा, कुण्ठा 

इत्याकदषु अप्रत्यावशतरूपेण वृवद्रागता। अधुनाऽवप भारत े

मानवसकस्वास्र्थ्यं तादशंृ महत्त्वं न वबभर्ता यादशृमेतत ्

महत्त्वपूणामवस्त। अत्यवधकं ववचारणीयं तर्थ्यवमदमवस्त यत ्

मानवसकस्वास्र्थ्यसभबवन्धतसमस्यासु वातााकरणमवप 

नोवचतं मन्यते । इदमावश्यकमवस्त यत ्

मानवसकस्वास्र्थ्यमहत्ता अवगता भवेत् तथा च तस्योन्नत्यै 

प्रभाववनः उपायाः करणीयाः स्युः । मानवसकस्वास्र्थ्यस्य 

प्राप्त्यथं प्राचीनभारतीयमनोववज्ञानस्य अधोवलवखतोपायाः 

आचरणीयाः सवन्त – 

महर्षापतञ्जवलकृतयोगसूत्रे प्रणवः (ॐ) ईश्वरस्य वाचकः 

कवथतः।20 कठोपवनषकद नवचकेतसम् आत्मववद्यायाः उपदशंे 

ददद ् यमो वदवत यद ् ओम् वेदानां प्रवतपाद्यं ब्रह्म चावस्त 

तथा च तत्त्ववमद ंज्ञात्वा साधकः स्वाभीष्ट ंप्राप्तुं शक्नोवत ।21 

ओङ्कारध्वन्युच्चारणं मानवसकशास्त्न्तं वधायन ्

मानवसकस्वास्र्थ्यस्य उत्तमवस्थवतप्रदाने सहायकमवस्त । 

बहुवभः अनुसन्धानैः तर्थ्यवमद ं पुष्ट ं भववत यद ्

ओङ्कारध्वन्युच्चारणस्य वनयवमताभ्यासेन न केवल ं

शारीटरकव्यावधषु यथा – उच्चरक्तचापः, हृदयव्याधयः 

इत्याकदषु उपचारसाहाय्यं लभते अवपतु मानवसकरोगाणां 

यथा- दवुश्चन्ता, िोध:, वनराशा, कुण्ठा इत्यादीना ं

वनराकरणेऽवप लाभावधगमः जायते। ओङ्कारध्वन्युच्चारणं 

जीवने सकारात्मकोजाासंचरणस्य प्रभावकरं कारकमवस्त। 

अष्टाङ्गयोगेषु पटरगवणतावन यम-वनयम-प्राणायाम-

ध्यानादीन्यवप उन्नतमानवसकस्वास्र्थ्यस्य प्रावप्तसाधनावन 
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सवन्त। कैङ्ग-वयास्य तत्साहाय्यकतुाश्चानुसारं (2011) 

सचेतनध्यानकरणेन बहवः सकारात्मकमानवसकपटरणामाः 

प्रा्यन्ते, येषु व्यवक्तगतप्रसन्नतायां वृवद्ः 

समायोवजतव्यवहारः उत्तमसांवेवगकवस्थरता च प्रामुख्येण 

सवन्त ।22 

वैकदकवाङ्मये परवर्ताधार्माकसावहत्ये च गायत्रीमन्त्रस्य 

वववशष्ट ंस्थानमवस्त। दवैनकसन्ध्योपासनायाम् अस्य मन्त्रस्य 

जपः ववधीयते। अस्य मन्त्रस्य िष्टा ऋवषः ववश्वावमत्रः वताते। 

अयम् ऋग्वेदस्य तृतीयमण्डले िाषवष्टतमसूक्तस्य दशमः 

मन्त्रोऽवस्त । अवस्मन् मन्त्र ेसववतृदवेः बुस्त्द् ंपे्ररवयतुं प्रार्थातो 

वताते। मन्त्रस्य अस्य मवहमा शास्त्रावतटरक्तम् 

आधुवनकमनोवैज्ञावनकप्रयोगैरवप प्रमावणतः । यथा - 

चन्िावती-तत्सहयोवगनाञ्च अनुसारं (2018) गायत्रीमन्त्रेण 

सह ध्यानाभ्यासने वहन्दवुृद्जनानां दवुश्चन्ता प्रभाववरूपेण 

न्यूनाऽभवत् । गायत्रीमन्त्रः जनाना ं

मनश्शारीटरकस्वास्र्थ्योपटर सकारात्मकप्रभावं जनयवत । 

अस्य वनयवमताभ्यासेन मानवसकशान्तेः एकाग्रतावृद्ःे 

मनश्शारीटरकववश्रामस्य च वस्थवतः प्रा्यते । वडवी-

तत्साहाय्यकृदनुसार (2020) गायत्रीमन्त्रोच्चारणेन 

‘इमोशनल-फ्रीडम-तकनीक' इत्यस्य च साहाय्येन 

हृदयरोवगणां जीवनगुणवत्तायाः उन्नवतः कतुं शक्या । 

अमेटरकादशेस्य तंवत्रकावैज्ञावनकः संस्कृतकोववदश्च जेभस-

हाटासेलवया: 2018 तमे वषे 'संस्कृत-प्रभाव:’ (Sanskrit 

Effect) इवत नामकं शोधकायं पूणामकरोत्। 

शोधपटरणामानुसारं वैकदकमन्त्राणां स्मृवतस्थकरणात ्

संज्ञानात्मकप्रकियावभः सभबन्धानां मवस्तष्कक्ेत्राणामाकारः 

वर्द्ातो जायत,े येन मवस्तष्कस्य स्मृवतक्मता वद्ाते। 

स्मृवतवृवद्ववस्मरणवनवारणावतटरकं्त संस्कृतध्वनीनामुच्चारणं 

वकु्तः श्रोतुः च उभयोः कृते अद्भुतानन्ददायकं भववत । 

वप्रयंकाशुक्लामहोदयायाः (2016) अनुसारं 

सकारात्मकमनोववज्ञानं मानवजीवनस्य सकारात्मकपक्ैः 

आनन्दाकदवभः सह सभबवन्धतं वताते। 

भारतीयप्राचीनवैकदकग्रन्थाः भगवद्गीतादयश्चावप 

सकारात्मकगुणान् यथा – परोपकारः, दया, बुवद्ः, ज्ञान,ं 

साहसः, मानवता, न्यायः इत्यादीन् प्राप्तु ं सहायकाः 

प्रभाववनश्च सवन्त।23 सकारात्मकमनोववज्ञाने ते सव े

मानवीयव्यवहाराः आयावन्त, येषामाचरणेन जनाः 

आनन्दानुभूस्त्तं सकारात्मकताञ्च लभन्ते। एतादशैृः आचरणैः 

जनः स्वयमेव मनोववकारैः अग्रस्तो भूत्वा 

मानवसकस्वास्र्थ्यस्य उन्नतदशायां वस्थरायते। 

सुशु्रतसंवहतानसुारमुभयोः शारीटरकमानवसकस्वास्र्थ्ययोः 

योगेन जनः स्वस्थ इत्यवभधीयते।24 मनसः प्रसन्नताया: यत्नः 

एतदथामवप करणीयः भववत यतो वह मनवस प्रसने्न एव 

जगकदद ं प्रसनं्न दशृ्यते – तन्मङ्गलं यत्र मनः प्रसन्नम्।25 

इतोऽवप - 

 

वचत्ते प्रसने्न भुवनं प्रसनं्न वचत्ते ववषण्णे भुवनं ववषण्णम् । 

अतोऽवभलाषो यकद ते सुख ेस्यात् वचत्तप्रसाद ेप्रथम ं

यतस्व ॥ 

 

सकारात्मकताप्राप्त्यथं वनवश्चतरूपेण मन उपटर 

अवधानमावश्यकं भववत यतो वह यथा मनवस ववचायात े

तथैव सः ववचारकः जनः जायते। प्रसङ्गेऽवस्मन ्

वनम्नवलवखतावन सुभावषतावन ध्यातव्यावन सवन्त –  

 यथा दवृष्टः तथा सृवष्टः । 

 यन्मनसा ध्यायवत तद ्वाचा वदवत यद ्वाचा वदवत तत् 

कमाणा करोवत यत्कमाणा तदवभसभपद्यते। 

 काममय एवायं पुरुष इवत, स यथा कामो भववत 

तत्ितुभाववत, यत्ितुभाववत तत्कमा कुरुते, यत्कमा कुरुते 

तदवभसभपद्यते ।26 

 यादशैृः संवनववशते यादशृांश्चोपसेवते।  

 यादवृगच्छेच्च भववतुं तादगृ्भववत पूरुषः ॥27 

 

मैत्रीकरुणामुकदतोपेक्ाणां सुखदःुखपुण्यापुण्यववषयाणां 

भावनातवश्चत्तप्रसादनम्। 28 वचत्तप्रसन्नतायाः उपायः 

वनर्दाष्टोऽवस्त सुवखजनैः सह वमत्रता, दःुवखप्रावणषु दया, 

पुण्यात्मनः प्रवत हषाभावना अपुण्यशीलान् च प्रवत 

उपेक्ाभावनातः वचत्तप्रसन्नता लभ्यते। 

 “सद्यः परवनवृातये” इतीद ंकाव्यस्य परमं प्रयोजनं स्वीकताटर 

ववशाले संस्कृतसावहत्ये सवात्र सकारात्मकमनोववज्ञान ं

समावेवष्टतमवस्त। 29 एतदथामेव संस्कृतसावहत्य े

महाकववभासकृतम् ‘ऊरुभङ्गम्’ नाटकं ववहाय 

सुखान्तनाटकानामेव परभपरा ववराजते। यः एतादशेृभ्यः 

आनन्दप्रवाहकेभ्यः रूपकेभ्यः पराङ्मुखः वताते तस्योपटर 

आचायाधनञ्जयेन कटाक्ोऽवप वववहतः ।30 अत्र 

करुणरसास्वादोऽवप सुखदायकः अनुभूयते ।31 चतुर्वाधेषु 

नायकप्रकारेषु सवात्र धैयागुणः आवश्यकः पटरगवणतः ककञ्च 

धैयागुणोऽयम् उन्नतमानवसकस्वास्र्थ्यस्य कृते परमावश्यकः – 

 

“ववकारहतेौ सवत ववकियन्ते येषां न चेतांवस त एव 

धीराः ।“32 

 

श्रीमद्भगवद्गीतायां योगसूत्रे च एतादशृानां धैयााकदगुणाना ं

मनोवनग्रहस्य च उपायरूपेण अभ्यासवैराग्ये साधने वनर्दाष्ट े

स्तः ।33 धमास्य सवेषु लक्णेषु पटरगवणताः धैया-क्मा-

दमास्तेय-शौचेवन्ियवनग्रह-सत्यािोध-सदाचार-ववनयादयः 

सव े गुणाः सकारात्मकमनोववज्ञानस्य पोषकाः सवन्त। 

धमालक्णकथनवमद ं सकारात्मकमनोववज्ञानस्य शे्रष्ठवनदशान ं

स्यात्- 
 

शू्रयतां धमासवास्व ंशु्रत्वा चैवावधायाताम।् 

आत्मनः प्रवतकूलावन परेषां न समाचरेत् ॥34 
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सकारात्मकमनोववज्ञानान्तगाते उत्साहः, परोपकारः, दया, 

अिोधः, वप्रयवचनं, सन्तोषः, सुखदःुखसमभावः इत्यादयः 

बहवः पक्ाः समायावन्त । वनष्कषातः वकंु्त शक्यते यत ्

संस्कृतवाङ्मये वनबद्ाः प्राचीनमनोववज्ञानवसद्ान्ताः 

वतामानकाले इतोऽवप अत्यावश्यकाः प्रासवङ्गकाश्च सवन्त। 

वैवश्वक 'कोरोना' महामायााः अनन्तरं वृस्त्द् ं गताना ं

मानवसकव्याधीनां वनवारणाय एते वसद्ान्ताः सूत्रावण च 

आचरणीयावन अनुपालनीयावन च सवन्त। मानवजवनताना ं

सवाासां ववश्वव्यापकसमस्यानां समाधानसूत्रावण 

संस्कृतवाङ्मये अन्वेषु्ट ं योग्यावन। इद ं वाङ्मयं तादशृाना ं

ऋवषमुनीनां परभपरायाः वाहकमवस्त ये िान्तदर्शानः आसन ्

। सकलः ससंारः कुटुभबवकदवत सन्दशेदायकं वाङ्मयवमद ं

ववश्वकल्याणकाटर सवाजनवहतकारकञ्चावस्त।  
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