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श्रीमद्भगवद्गीतायाां शरीरमनसोोः स्वास््यसम्पादनोपायाोः 

 
Dr. Chandrakala R Kondi 

 

प्रस्तावना 
चतुरशीततलक्षपररतमतेषु जन्मसु मानवजन्म अत्यन्तां श्रषे्ठतमतत जेगीयत ेलोके । ककमर्थतमतत 

चेत् मानवजन्म जीवात्मानां भवसागरात ् तारतयत्वा भगवतोः परमपदां प्रापयतत । तादशृां 

परमपदां तदा एव प्राप्यते यदा मानवोः आत्मज्ञानां प्राप्नोतत । ककन्तु तत्प्राप्ुां मानवेन 

नैरन्तयेण प्रयत्नोः करणीय एव । तर्ा तनरन्तरम् आत्मसाधनार्ं मानवस्य कृते स्वास््यां 

तनतान्तमपेक्षते । न केवलम् आत्मसाधनार्ं, अतप त ु लौकककां  ककमतप साधनीयां चदेतप 

स्वास््यम् अत्यावश्यकमेव । अस्वस्र्ोः मनुष्योः ककमतप कतुं न शक्नोतत । अत एव उच्यते 

आरोग्यमेव महती सम्पततोः (Health is wealth) इतत । तादशृम ्आरोग्यां केवलां शरीरसम्बद्धां 

न, अतप तु मनोःसम्बद्धमतप । पशुपक्ष्याकदषु मानतसकम् आरोग्यां नातस्त चेदतप न तर्ा 

लोकहातनोः, यर्ा मानवस्य मनसोः अस्वास््ये । यतोः जगतत वतथमानेषु 

चतुरशीततजीवजाततषु मानवोः तवतशष्यते इत्यस्य कारणां भवतत तस्य धमाथधमेष,ु 

कतथव्याकतथव्याकदष ु तववेकोः, बुतद्धमता इत्याकद । एतेषामभावे सोः पशुतुल्य एव भवतत । 

अतोः महाभारते उच्यते- 

 
आहारतनद्राभयमैर्ुनञ्च समानमेतत्पशुतभनथराणाम् । 
धमो तह तषेामतधको तववेकोः धमेण हीना पशुतभोः समानाोः ॥ 

 
इतत । अतोः धमाथनुसरणां मानवानाां महत्कतथव्यां भवतत । तच्च धमाथनुसरणां न केवलां तस्य 

शरीरां परन्तु मनसोः तस्र्ततमतप अवलम्बते । समाजजीवनां मानवस्य वैतशष्यमतोः 

वैयतिकजीवनेन सह सामातजकां  जीवनमतप अतवभाज्यमङ्गां मनुष्यस्य । अतोः सम्पूणथोः 

स्वस्र्ोः मानव एव एतद्द्वयमतप समानतया तोलतयतुां शक्नोतत । तस्मादवे कारणात् मानवस्य 

दतैहकस्वास््येन सह मानतसकां  स्वास््यमतप जीवन ेमहत्पात्रमावहतत । शरीरेण स्वस्र्ोऽतप 

मानवोः यकद मनसा अस्वस्र्ोः भवतत तदा सोः समाजस्य हातनमेव साधयतत केनातप मागेण । 

अतोः मनोःस्वास््यां प्रयत्नेनातप रतक्षतव्यमेव । यस्य मनसोः आरोग्यां नातस्त सोऽतप अस्वस्र् 

इत्येव पररगण्यते लोके । शरीरमनसोोः आरोग्यमतप परस्परां सम्बद्धमेव । शरीरस्य 

अस्वास््ये मनोऽतप अस्वस्र्ां भवतत । मनसोः अस्वास््ये शरीरस्योपरर तस्य प्रभावो जायते । 

अत एव ‘प्रसन्नात्मेतन्द्रयमनाोः स्वस्र् इत्यतभधीयते’ इत्युच्यते । अतोः स्वास््यसम्पादनार्ं 

शरीरमनसोोः द्वयोरतप आरोग्यमस्मातभोः सांरक्षणीयां भवतत । तादशृस्वास््यसम्पादनार्ं को 

मागथोः इत्यषे तवचारोः श्रीमद्भगवद्गीतायाां भगवता अत्यन्तां स्पष्टतया तनर्दथष्टो वतथते । 
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‘स्वस्र्शरीरे स्वस्र्ां मनोः’ इत्युक्तत्यनुसारां शरीरस्य स्वास््यां 

प्रर्मतोः सम्पादनीयम् । शरीरां तु आहाराधीनम् । आहार 

एव जीवनस्य प्रर्माऽऽवश्यकता । ततद्वना जीतवतुां न शक्तयते 

। तनयतरूपेण आहारोः यकद न सेव्यते, तर्हथ दतैहकी 

मानतसकी च तस्र्ततोः तवपररवतथते । कोपाकदकां  जायते । 

आहारसम्पादनार्ं पशवोः अन्यपशून् घ्नतन्त, मानवोः 

चौयाथकदकमतप करोतत । अनेन स्पष्टां भवतत यत् आहारां तवना 

जीवनां नास्तीतत । तर्ातप इदमस्मातभोः सदा स्मतथव्यां यत् 

प्रातणनाां तवषयोः अन्योः मानवानाां तवषयोः अन्य एवेतत । 

प्रातणनाां कृत े जीवनम ् आहार एव, भभुुक्षायाां जातायाम् 

कर्तञ्चदाहारसम्पादन एव तेषाां मनोः प्रसरतत । न तत्र 

धमाथधमाथकदतवचारोः । तेषाां कृते उपवासादीनाां तनयमोऽतप न 

भवतत । ककन्तु मानवानाां तर्ा न । मानवजन्म 

योगतसतद्धद्वारा परमपुरुषार् ंमोक्षमुकिश्य प्रवतथते । अतप च 

तस्य सामातजकां  जीवनतमतत ककतञ्चद्भवतत यत् पशुसमूह ेन 

भवतत । अतोः वैयतिकां  सामातजकतमत्यभुयमतप स्वास््यां 

तेन साधतयतव्यां भवतत । अत एव तस्याहारतवहारेषु 

समतस्र्ततरावश्यकी । तदवे गीतायामुिम्- 

 

युिाहारतवहारस्य युिचेष्टस्य कमथस ु। 

युिस्वप्नावबोधस्य योगो भवतत दोुःखहा ॥ 1 

 

इतत । तत्रातप प्रर्मतोः तनयन्त्रणम् आहारस्यैव । यतोः स 

आहारोः न केवलां जीवयत्यस्मान्, ककन्तु स एवास्माकां  मनसोः 

तनयन्त्रकोऽतप भवतत, दतैहक-मानतसकस्वास््ययोोः 

तनणाथयकोः भवतत । वयां कदातचद्दरुाचाररणां दषृ््वा 

पृच्छामोः-‘ककां  खादतत भवान्’ इतत । भोजनार्थमुपतवष्टोैः 

अस्मातभोः दवेी अन्नपूणेश्वरी एवां प्रा्यथत-े 

 

अन्नपूण ेसदापूणे शङ्करप्राणवल्लभे ।  

ज्ञानवैराग्यतसद््यर् ंतभक्षान्दतेह च पावथतत ॥  

 

इतत । अत्र उदरपूरणार् ं तभक्षान्दहेीतत नोिां , प्रत्युत 

ज्ञानवैराग्यतसद््यर्थम् इत्यिुम् । तेन ज्ञानवैराग्याकदकमतप 

आहारेण यकद तसद््यतत तर्हथ अस्माकां  जीवने तस्य 

महत्त्वमततशतयतमेव । अत एव एवमुिम्-   

  

‘आहारशुद्धौ सत्त्वशुतद्धोः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृततोः’ 2 

 

इतत । अनेन ज्ञायते यत् अस्मातभोः स्वीकियमाण आहार 

एवास्मान् तनयन्त्रयतत इतत । तस्मात ् कीदशृ आहारोः 

सेवनीय इत्यतप लोकाय मागथदशथनां कृतमतस्त भगवता 

श्रीकृष्णेन गीतायाम् ।  

सत्त्वरजस्तमोगुणा अतस्मन ् लोके प्रभुत्वां साधयतन्त । 

तदनुगुणमेव लोकेऽतस्मन् जीवानाां प्रवृततजाथयते । मानवस्य 

स्वभावोः यर्ा एतैतिगणुैर्नथश्चीयते तर्ैव तस्य आहारसेवनां 

भवतत, तादशृाहार एव तस्य तप्रयां भवतत । 

ततद्गुणाधीनानाम् आहारोऽतप तद्वदवे भवतत । अतोः 

आहारोऽतप सातत्त्वक-राजस-तामसभेदने त्रैतव्यां भजते-

‘आहारस्त्वतप सवथस्य तत्रतवधो भवतत तप्रयोः’ । 3 तत्र,  

 

सातत्त्वकाहारोः- सत्त्वगुणानाां तप्रयोः, सत्त्वगणुवधथकश्च आहारोः 

कीदशृ इतत एवां प्रततपादयतत श्रीकृष्णोः- 

 

आयुोःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतततववद्धथनाोः । 

रस्याोः तिग्धाोः तस्र्रा हृद्या आहाराोः सातत्त्वकतप्रयाोः ॥ 4 

 

अत्र भगवता सातत्त्वकाहारस्य चत्वारोंऽशा उिाोः । त ेच,  

 

रस्याोः- ये आहाराोः रसमयाोः भवतन्त अर्ाथत् शुष्काोः न 

भवतन्त, ते रस्याोः। तदानीमेव तनर्मथतोः (Fresh) इतत 

तात्पयथमस्य। तादशृाहारोः सत्त्वपूणथोः भवतत । अतप च तर्ा 

रसमया आहारा आस्वादयोग्या भवतन्त ।  

 

तिग्धाोः- अतधकजलयुिाोः भवेयुोः, येन सुलभतया जीणथताां 

प्राप्नुवतन्त । तेन शरीरस्य पीडा न जायते ।  

 

तस्र्राोः- स्वीकृता आहाराोः यर्ा अत्यन्तां शीघ्रां बुभुक्षाां न 

उत्पादयेयुोः तादशृाहाराोः । यतोः ते यकद ककतञ्चत्कालपयथन्तां न 

ततष्ठतन्त जठरे तदा शीघ्रां बुभुक्षा भवतत, तेन मनसोः 

चाञ्चल्यम् जायते ।  

 

हृद्याोः- अस्मातभोः स्वीकियमाणा आहाराोः अस्मातभोः इष््वा 

स्वीकर-णीयाोः। यकद अतनच्छया एव स्वीकियन्ते तर्हथ ते 

आहारा उतमां पररणामां न कुवथतन्त।  

एतादशृा आहाराोः आयुोः वधथयतन्त, तर्ैव अन्तोःसत्त्वम्, 

दहेबलम्, आरोग्यम्, सुखां च वधथयतन्त। तर्ैव प्रीततभावना 

अस्माकां  मनतस वद्धथते, येन सवेषु भूतेष्वतप प्रीततां दशथयामोः। 

तेन द्वषेाकद-नकारात्मकभावनाोः नश्यतन्त । सुखस्य 

मूलमेतदवे खलु ?  

 

राजसाहारोः- रजोगुतणतभोः इष्टा आहाराोः-  

 

क्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षतवदातहनोः । 

आहारा राजसस्येष्टा दोुःखशोकामयप्रदाोः ॥ 5 

 

अत्यन्तां कटु, अत्यन्तम् आम्लम्, अत्युष्णम्, तीक्ष्णम्, रूक्षम् 

(न मृद)ु, तवदाही आहारोः राजसानातमष्टोः । एत ेआहाराोः दहे े

दाहाकदजननेन पीडाजनका भवतन्त । भक्षणावसरे सुखां 

ददतत, तजह्वाया इच्छाां परूयतन्त । ककन्तु तदनन्तरां दोुःखां, 

शोकम्, रोगां च उत्पादयतन्त । चायम्, काफी, माांसाहारोः, 
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मरीतचकातधक्तयेन युि आहारोः इत्यादीतन राजसाहारा 

इत्युच्यन्ते ।  

 

तामसाहाराोः- तमोगुणवधथका आहाराोः एवमुिाोः भगवता- 

 

यातयामां गतरसां पूततपयुथतषतां च यत् ।  

उतच्छष्टमतप चामे्यां भोजनां तामसतप्रयम् ॥ 6 

 

पूवेद्युोः तनर्मथताोः, शुष्काोः, दगुथन्धयिुाोः, उतच्छष्टम्, 

भक्षणायोग्या आहाराोः तामसाोः । पूवेद्युोः तनर्मथतेष ुआहारेषु 

रोगकारकाोः कीटाणवोः उत्पद्यन्ते । सूयथ-ककरणाोः यदा न 

सतन्त तदा तेषाां प्रभावो वधथते । अतोः तादशृाहारसेवनां नाम 

रोगाणामाह्वानमेव । गतरसेषु दहेारोग्यां वधथतयतुमावश्यका 

अांशाोः न भवतन्त । तादशृानाां भक्षणेन तात्कातलकरूपेण 

उदरां पूयथते, ककन्तु आहारसेवनस्य प्रयोजनां ककमतप न 

भवतत, तवपरीतपररणामश्च जायत े त े शीघ्रां जीणथताां न 

यान्तीतत हतेोोः। तामसानाां तप्रया एते आहाराोः तादशृान्येव 

फलातन ददतत । दषु्कायेषु प्रवतथयतन्त, येन लोके 

नकारात्मकभावनाोः प्रसृता भवेयुोः ।  

समुतचताम् आहारपद्धततां योऽनुसरतत सोः सुखी भवतत । 

भगवदिेुोः सार एवां विुां  शक्तयोः- 

उतमोः आहारोः सातत्त्वक इत्युच्यते । आहारस्य उतमत्वां 

बहुधा तनणीयते । अस्माकां  दहेतस्र्तेरनुसारम् आहारोः यकद 

स्वीकियते स उतमोः । सवेषाां दहेतस्र्ततोः समाना न भवतत । 

वात-तपत-कफानाां तस्र्ततोः दहेतस्र्ततां तनयन्त्रयतत । अतोः 

ततत्प्रकृतयोः स्वयोग्यानेवाहारान् स्वीकुयुथोः । स स आहार 

एव तेषाां कृते उतमोः ।  

आहारस्य तनमाथतारोः, तनमाथणावसरे तेषाां मनस्सु उकदता 

भावनाोः, मनसोः तस्र्ततोः इत्यादयो तवचारा अतप 

आहारस्योतमत्त्वाकदकां  तनतश्चन्वतन्त । दषु्टभावनया तनर्मथत 

आहारोः रुतचकरोः कदातचत ्भवेत्, ककन्तु नोतमोः । यतोः सा 

भावना तत्र स्वप्रभावां जनयतत ।  

सन्मागेण आर्जथत आहार उतमोः भवतत । चौयणे अन्यषेाां 

हननाकदकां  कृत्वा वा सम्पाकदत आहारोः सवथर्ा न 

स्वीकरणीयोः । तादशृमेव मनोः तनमाथतन्त ते आहाराोः ।  

भक्षणसमयेऽतप सुखजनकाोः, भक्षणानन्तरमतप सुखदायकाोः, 

प्रीत्याकद-सकारात्मकभावोद्बोधकाोः, आरोग्यदायका 

आहाराोः स्वीकरणीयाोः ।  

इदानीन्तनकदनेषु तामसाहाराोः सवथत्रातप 

स्वप्रभावमुत्पादयन्तोः सतन्त । बहुकदनेभ्योः प्रागेव तनमाथय 

तद्यर्ा न नश्येतर्ा रासायतनकैोः सांरतक्षतानाम्, मागाथणाां 

पाश्वे तनमाथय यानानाां कल्मषैोः, धूतलतभश्च 

पूररतानामाहाराणाां तवियणां कुवथतन्त जनाोः । यात्राकदष ु

व्यापृताोः अनन्यगततकतया तानेवाहारान् खादतन्त, येन 

रोगाणामाह्वानां स्वयमेव कियते । 

जन्मकदनाद्याचरणव्याजेन उतच्छष्टाकदकां  बहु तप्रयां भवदतस्त 

लोकानाम् । एतत्सवथमतप तामसस्वभावजनकां  भवतत । 

एतादशृाहारसेवनमेव इदानीन्तनकाले जगतत व्यापृतायाोः 

काम-िोध-दौष्य-नैच्याकदनकारात्मकताया मूलकारणम् ।  

श्रीरामकृष्णपरमहांसानामाश्रम ेतेषाां बहवोः तशष्याोः तोैः सहवै 

वसतन्त स्म । तत्र तेषामाहारिमोः परमहांसैोः तनयतन्त्रत 

आसीत् । यर्ेच्छां भोजनां तषेाां कृते न दीयते स्म । एततु तैोः 

ततच्छष्याणाम् आ्यातत्मकसाधनस्याङ्गत्वेनैव कियते स्म । 

भिैोः समर्पथतां तमष्टान्नाकदकां  परमहांसाोः तशष्येभ्योः न ददतत, 

ककन्तु सवथमतप नरेन्द्राय एकस्मै एव ददतत । 

बहुवारमेतद्दषृ्टवता केनतचत् तशष्येण अस्य कारणां पृष्टम् । 

तदा तैरुिां  यत् अन्येषाां तशष्याणाां हृकद ज्ञानां दीप इव 

ज्वलतत, ककन्तु नरेन्द्रस्य हृकद ज्ञानसूयथ एव प्रज्वलतत । 

यतत्कमतप खाकदतां चदेतप सोः तद ् भस्मसात् करोतत । तेन 

यतत्कमतप खाकदतुां सोः शक्नोतत । वातोः ककयद्वा वेगेन वातत 

चेदतप सूयथस्य तेजोः तनवारतयतुां न शक्नोतत । ककन्तु दीपां 

तनवाथपयत्येव । अत इयां व्यवस्र्ा इतत । अनेन स्पष्टां भवतत 

यत् आहारस्य पात्रम् अस्माकां  जीवने ककयत् महदस्तीतत।  

अनेन ज्ञायत े यत् मानवैोः राजसतामसाहारान् त्यक्तत्वा 

सातत्त्वकाहार एव सेवनीयोः तस्य 

समग्रस्वास््यसम्पादनार्थतमतत । इदानीं समग्रे जगतत 

कोरोनाव्यातधोः सवथत्र व्यापृता । तस्य यद्यतप अनकेातन 

कारणातन भवेयुरेव, तर्ातप प्राधान्यां तामसाहारस्यैव इत्यत्र 

न कातप सांशीततोः । यतोः राजसाहारोः रोगां जनयतत, 

तामसाहारश्च तत्प्रसारयतत । अतोः सवोऽतप जनोः 

आहारस्यैतद्रहस्यां तवज्ञाय यकद तदवेानुसरतत तदा सम्पणूो 

लोकोः स्वास््येन जीतवतुां शक्तयते ।  

इदानीं मनसोः स्वास््यसांरक्षणार्ं भगवता ककमुितमतत 

पश्यामोः । सामान्यतया मानवोः अहां स्वस्र् इत्येव भावयतत 

। ‘अहां मनसा अस्वस्र्ोः’ इतत योः कोऽतप अङ्गीकतुं न तसद्धोः 

। ककन्तु आत्मज्ञातननोः तवहाय लौकककाोः सवेऽतप मनसा 

अस्वस्र्ा एवेत्येव विव्यां भवतत । यतोः ये आत्मतन न मग्ाोः 

ते अज्ञात्वैव भवरूपमहासागरे पततताोः । तैरनुतियमाणाोः 

लौकककसुखोपभोगानुकूलाोः उपायाोः अन्ते तेषाम् 

आत्महानये एव कल्पते । ककन्तु योः ज्ञानी भवतत तस्य न 

तादशृी तस्र्ततोः । सोः अत्यन्तां सन्तोषेण जीवतत । वस्तुतोः 

सवेऽतप सन्तोषतमच्छतन्त, ककन्तु तल्लाभोपायां न जानतन्त । 

कोरटसङ््याकां  धनाकदकां  प्राप्यातप केचन आत्महननाकदषु 

प्रवृताोः भवन्तीत्यनेन मानतसकां  स्वास््यां ककयत्सूक्ष्मां 

भवतीतत वयम् अवगन्तुां शकु्नमोः । अत एव परमकारुतणकेन 

भगवता श्रीकृष्णेन मनोःस्वास््यसांरक्षणोपाया अतप सतवस्तरां 

प्रततपाकदताोः ।  

तत्र प्रर्मतोः मानवस्य मनसोः अस्वास््यां कर्ां भवतत, तेन 

तवतनपातोः कर्ां सम्भवतीतत एवां तनरूपयतत श्रीकृष्णोः- 

 

्यायतो तवषयान् पुांसोः सङ्गस्तेषूपजायत े। 

सङ्गात ्सञ्जायते कामोः कामात्िोधोऽतभजायत े॥  

िोधाद्भवतत सांमोहोः सांमोहात् स्मृतततवभ्रमोः । 

स्मृततभ्रांशाद्बुतद्धनाशो बुतद्धनाशात् प्रणश्यतत ॥ 7 
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इतत । कर्म् एकोः दोषोः दोषशृङ्खलामेव तनमाथतीतत सम्यक् 

तनरूतपतमतस्त अत्र । एकोः तवषयोः यकद ्यायते तदा सोः 

अन्तमथनतस रूढमूलोः भवतत । तदनन्तरां तस्य 

तनष्कासनमशक्तयमेव । यकद तादशृतवषयाोः झरटत्येव 

त्यज्यन्ते तर्हथ ते तवस्मृततपर्ां गच्छतन्त, न तु पीडयतन्त । 

यकद सदा तदवे तचन्त्यते तदा तेन सह सङ्गोः भवतत । 

तदनन्तरां तत् अस्माकतमच्छातवषयोः भवतत । तद्यकद न 

प्राप्यते तदा िोधो जायते। िुद्धोः सम्मोतहतो भवतत । अर्ाथत् 

तत् प्राप्ुमतप न शक्नोतत, दरूीकतुथमतप न । तदा 

युिायुितववेकरतहतोः भवतत । अहां ककां  कुवथन्नतस्म इतत 

तचन्ततयतुां न शक्नोतत। अहां क इत्येव तवस्मरतत। तदा तस्य 

बुतद्धरतप नश्यतत। बुतद्धनाशात् उन्मतताकदकां  प्राप्नोतत । ततोः 

जीवननाशोः । एवां भवतत तवतनपातोः । यस्य मनोः स्वस्र्ां 

हवतत सोः कदातप अतस्मन ्मागे न गच्छतत । तर्हथ स्वास््यां 

रतक्षतुां ककां  करणीयम् ? तत्र अनेके मागाथोः दर्शथताोः भगवता । 

तेषु,  

 

१. इतन्द्रयतनग्रहोः  

तजतेतन्द्रयत्वमवे मनसोः स्वस््यसाधने प्रर्मां सोपानम ् । 

अस्माकां  पञ्च ज्ञानेतन्द्रयातण, पञ्च कमेतन्द्रयातण 

मनोरूपमन्तररतन्द्रयां च, आहत्य एकादश इतन्द्रयातण 

अस्माकमुपरर प्रभुत्वां स्र्ापयतन्त । एतातन इतन्द्रयातण 

सदातप तवषयातभमुखातन सतन्त, अस्माकां  शतिमपहरतन्त । 

यर्ा बह्वीसु नतलकासु जलातन आगच्छतन्त तदा सवाथसु 

नतलकासु कृश एव जलप्रवाहोः भवतत । सवाथ अतप नतलकाोः 

बद््वा एकयैव नतलकया यकद जलां प्रवाहयामोः तर्हथ महता 

वेगेन तत्र जलां प्रवहतत । अस्माकतमतन्द्रयाण्यतप तर्ैव । 

दशसु इतन्द्रयेषु तवभिा भवतत अस्माकां  शतिोः । 

चक्षुररतन्द्रयां रूपां प्रतत, घ्राणेतन्द्रयां गन्धां प्रतत, रसनेतन्द्रयां रसां 

प्रतत, श्रवण-ेतन्द्रयां शब्दां प्रतत, त्वतगतन्द्रयां स्पशं प्रतत तनरन्तरां 

गच्छतत। वाक्-पातण-पाद-पायु-उपस्र्रूपातण 

कमेतन्द्रयाण्यप तनरन्तरां कियाशीलातन भवतन्त । तर्हथ एतेषाां 

तनयन्त्रणां कर्ां शक्तयम् ? मनोरूपेतन्द्रयस्य तनयन्त्रणेनवै । 

मनसोः प्रेरणयवै एतातन दश इतन्द्रयातण प्रवृततां प्राप्नुवतन्त । 

अतोः मन एव प्रर्मतया तनग्रहीतव्यम् । एवां इतन्द्रयतनग्रहस्य 

मनोतनग्रह े तात्पयथम् । मनोः अतनगहृ्य बाह्येतन्द्रयातण 

तनग्रहीतुां यकद प्रवताथमह,े तर्हथ तनश्चयेन वैफल्यमेव प्राप्नमुोः । 

तनराहाराोः भूत्वा ्यानार्थमुपतवशामोः, ककन्त ु मनोः 

आहारमेव तचन्तयतत । तर्ैव अन्यान्यतप इतन्द्रयातण 

तवषयतवमुखातन कतुं प्रयत्नां कुमथोः, ककन्तु मनसा तदवे 

स्मरामोः । एवां यकद कियते तर्हथ इतन्द्रयतनग्रहोः न भवतत । 

तवषयान् प्रतत बाह्येतन्द्रयातण यर्ा न गच्छतन्त तर्ाकरणम् 

इतन्द्रयतनग्रह इतत नोच्यत े। ककन्तु मनोः यकद न गच्छतत स 

एव तर्ोच्यते । इतन्द्रयार्थसांयोगोः तदा एव भवतत यदा 

इतन्द्रयातण मनसा सांयुिातन भवतन्त 8 । अस्मादशृोैः दतेहतभोः 

दहेसम्बद्धाोः कियाोः करणीया एव भवतन्त । आहारां तवना 

नैष दहेोः ततष्ठतत । अतोः आहारसेवनां न करणीयतमतत 

नास्त्येव तनयमोः । धमथसाधनस्य दहेस्य पोषणार्ं ततु 

करणीयमेव । ककन्तु भोजनम् एवमेव भवेत्, रसनायाोः कृते 

यद्रोचते तदवे भवेत्, षड्रसाोः मम मनसोः सन्तोषां साधयेयुोः 

इत्याकदरीत्या तचन्तनां यत् कियते तदा इतन्द्रयतनग्रहोः 

नास्त्येवेत्यर्थोः । यकद लवण-क्वाकदतभोः हीनमतप आहारां 

दहेस्य पोषणदषृ्या तनर्वथकारतया स्वीकुमथोः तदा रसनेतन्द्रयां 

तनगृहीतम् इतत विुां  शकु्नमोः । रसनेतन्द्रये तनगृहीते सतत 

अन्येतन्द्रयाणाां तनग्रहोः सुकर एव भवतत ।  

इतन्द्रयतनग्रहोः न सुकरोः । महानेव प्रयत्नस्तत्र आवश्यको 

भवतत । यतोः मनोः एकम,् इतन्द्रयातण बहूतन । बलशातलतभोः 

बहुतभोः सह एकेन युद्धकरणां कष्टमेव खलु? चञ्जलाोः बहवोः 

बालाोः इतस्ततोः सवथत्र धावतन्त चेत् मातोुः कृते तेषाां तनय-

न्त्रणां न सुलभम् । भगवतोः सतन्नधाने अजुथनोः अस्माकां  

समेषामतप प्रतततनतधभूथत्वा मनोतनग्रहतवषये भगवन्तां 

पृच्छतत- 

 

चञ्चलां तह मनोः कृष्ण प्रमातर् बलवद्दढृम ्। 

तस्याहां तनग्रहां मन्ये वायोररव सुदषु्करम ्॥ 9 

 

मनसोः चाञ्चल्यतवषये ककां  वा विव्यम् ? कर्ां तच्चाञ्चल्यां 

मनोः पीडयतीतत जानीम एव । वायुोः यर्ा गृहीतुां न शक्तयते, 

तर्ैव मनोः तनगृहीतुमशक्तयम्। कर्ां तस्य तनग्रहोः साधनीयोः? 

इतत सवेषाां मनस्सु वतथमानोः प्रश्नोः । तदा मनसोः 

चाञ्चल्याततशय-मङ्गीकुवथन ्अत्यन्तां सारल्येन तस्य मागथद्वयां 

दशथयतत-  

 

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ 10 

 

एतौ द्वावेव मागौ मनसोः तनग्रहस्य । अभ्यासो नाम 

पौनोःपुन्येन प्रवृततोः । तवषयां प्रतत गच्छत् मनोः पुनोःपुनोः 

प्रत्यावतथतयतुां महानेव पररश्रमोः भवतत । यद्यतप 

दीर्थकातलकी इयां प्रकिया तर्ातप तेन सह 

तनत्यातनत्यवस्तुतववेकेन वैराग्यां यकद आत्मसातत्ियते तर्हथ 

झरटतत मनोः तवषयेभ्यो तनवतथते । तदा मानवस्य मनोः शान्तां 

ततष्ठतीतत तत्र उतद्वग्तादयोः न भवतन्त । तदा 

युिायुितववेके स्वात्मानां प्रवत्यथ मनसोः स्वास््यां साधयतत 

मानवोः ।  

 

२. रागद्वषेाकदरातहत्यम् 

उपयुथिकदशा मनतस तनगृहीते बाह्येतन्द्रयाणाां तनग्रहोः सकुरोः 

भवतत । इतन्द्रयातण यर्ा अर्ं प्रतत न धावतन्त तर्ा 

ततन्नगृहीतव्यम् । यतोः इतन्द्रयार्थयोमथ्ये रागद्वषेौ सेतरुरव 

कायं कुरुतोः । एकां  तु तप्रयत्वात्, अन्यतु द्वषेात् । अतोः 

अस्माकां  शत्रू भवतोः तौ । भगवता उिम्- 
 

इतन्द्रयस्येतन्द्रयस्यार्े रागद्वषेौ व्यवतस्र्तौ । 

तयोनथ वशमागच्छेतौ ह्यस्य पररपतन्र्नौ ॥ 11 

 

रागद्वषेैोः तवयिुस्य मनोः स्वस्र्मेव भवतत । 
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३. कामिोधादीनां त्यागोः  

रागद्वषेादीनाां तनयन्त्रणे कामिोधादीनाां प्रसतिनथ भवतत । 

तर्ातप रागद्वषेादीनाां तनयन्त्रणेऽतप कदातचत् बाह्यर्टनाोः 

मानवस्य मनोः िुद्धां यर्ा भवेतर्ा कुवथतन्त । अतोः पृर्िया 

भगवान् श्रीकृष्णोः तस्य त्यागमतप वदतत गीतायाम-् 

 

तत्रतवधां नरकस्येदां द्वारां नाशनमात्मनोः । 

कामोः िोधोः तर्ा लोभोः तस्मादतेत्त्रयां त्यजेत् ॥ 12 

 

इतत । कामोः, िोधोः लोभोः-एतत्त्रयां नरकस्य 

अर्ाथतद्वतनपातस्य कारणम् । अत एतद्यकद त्यज्यते तर्हथ 

पूवोिा दोषशङृ्खला नैव जायते ।  

  

४. समदतृष्टोः  

लोके सवं सवेण समानां न भवतीत्येव वयां पश्यामोः । बहुषु 

तवषयेषु वैषम्यां तनसगथतयैव तसद्धां तवषामृतयोररव । तर्हथ 

कर्ां सवं समानरूपेण दषृ्टव्यतमतत सन्दहे उदतेत । गीताचायथोः 

भगवद्गीतायाम् अस्य सन्दहेस्योतररूपेण समदर्शथत्वां तत्रधा 

प्रततपादयतत- 

१. स्वेतरेषु मानवेषु स्वतभन्नेषु पश-ुपतक्ष-वृक्षाकदषु च 

आत्मवत् दशथनम् । 

२. स्वतस्मन्नेव वतथमानेषु सुखदोुःखाकदद्वन्द्वषेु समत्वम् । 

३. सवथत्रातप भगवतोः सातन्न्यां तवतचन्त्य समस्तजगतत 

समदर्शथत्वम ्। इततरीत्या ।  

 

एतेषु तद्वतीयां यदतस्त ‘स्वतस्मन्नेव वतथमानेषु 

सुखदोुःखाकदद्वन्द्वषेु समत्वम्’ एतदवे मनसोः स्वस्र्तायाोः 

मूलम ् । सखुागमे आनन्दा-नुभवोः दोुःखागमे च मनसोः 

अधोःपातोः मानवस्य स्वभावोः। आनन्दां दोुःखां वा त्यिुां  सोः न 

शक्नोतत । मानवस्य जीवने केवलां सुखमेव न भवतत । 

लोकेऽतस्मन् प्रत्येकमतप सुखां दोुःखतमतश्रतमेव । अतोः सुखां 

यदीष्यते तर्हथ तेन सह दोुःखमतप अतनवायथतया स्वीकरणीयां 

भवतत । सुखां यकद नेष्यते तर्हथ दोुःखमतप नास्त्येव । जीवने 

सुखां भवतु दोुःखां वा सवथमतप भगवता दतम् इतत 

सम्पूणथमनसा यकद स्वीकियते तदा दोुःखां तां न बाधते । इदां 

भगवतोः राज्यम् । अत्र स एव प्रभुोः । तस्येच्छयैव अत्र सवं 

भवतत । एतत्सत्यां यकद वयम् आत्मसात्कुमथोः, तदा जीवनां 

भगवते समप्यथ सुखदोुःखोभया-तीततस्र्तौ मनसोः तनवृथततां 

प्राप्स्यामोः । एतस्य सवथस्यातप मूलां सुखदोुःखयोोः समदतृष्टरेव 

। एवमेव लाभालाभयोोः, जयापजययोोः, तसद््यतसद््योरतप 

समत्वां यकद अस्माकां  स्वभावोः भवतत तदा दोुःखेनातमतश्रतां 

सुखमस्मदधीनमेव।  

श्रीरामोः स्वस्य यौवराज्यातभषेकवातां श्रतुवान् । तदा तस्य 

मनतस सन्तोषो नानुभूतोः। यदा चतुदथशवषाथतण वनवासोः 

करणीय इतत श्रुतां तदा दोुःखमतप नाभवत् इतत 

वाल्मीककमहर्षथोः वर्णथतवान-्  

 

आहूतस्यातभषेकाय तवसृष्टस्य वनाय वा ।  

न मया लतक्षतस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारतवभ्रमोः ॥ 13 

 

एतादशृी समदतृष्टोः भगवता बहुधा प्रततपाकदता- 

 

सुखदोुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ॥ 14 

तसद््यतसद््योोः समो भूत्वा समत्वां योग उच्यत े॥ 15 

समदोुःखसुखोः स्वस्र्ोः समलोष्टाश्मकाञ्चनोः । 

तुल्यतप्रयातप्रयो धीरोः तुल्यतनन्दात्मसांस्तुततोः ॥ 16 

मानापमानयोस्तुल्योः तुल्यो तमत्राररपक्षयोोः । 17 

 

अतस्मन् जगतत सवथमतप भगवकदच्छया प्रवतथते इत्येततद्वज्ञाय 

वयां केवलां साक्षीरूपेण यकद जगकददां पश्यामोः तदा अतस्मन् 

जगतत वतथमानां ककमतप अस्माकां  मनसोः स्वास््यां न नाशयतत 

।  

इदानीं मानवोः बहुतवधरोगैोः युिोः भवतत । तत्र sugar, 

B.P. इत्यादयस्तु जाल इव व्यापृताोः रोगाोः । अनेन अन्यऽेतप 

रोगाोः प्रतवशतन्त । मनसोः शातन्तस्तु न भवत्येव तिशायाम् । 

एतस्य कारणां कामिोधादय एव । साक्षात् नरकानुभव एव 

भवतत तेभ्योः । कुत्र स्वास््यां रतक्षतुां शक्तयते ? अत एव 

मनसोः स्वास््यरक्षणे कामिोधादीनाां त्यागोः, इतन्द्रयतनग्रहोः, 

सुखदोुःखाकदषु समदतृष्टोः इत्याकदमागाथ एव अनुसतथव्याोः ।  

एवमेव मनोःस्वास््यस्य सम्पादनार्ं रक्षणार्ं च बहवो 

मागाथोः दर्शथताोः भगवता इतत शम्। 
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