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मन - आयुवदाची संक पना 
ीका त वाघ 

द घायु दवाळी, २००४  
 
 
सवच आजारांम ये मन हे मह वाचे आहे. दात दखुला. िजभेवर फोड आला, हात मोडला, पोट दखुले, छाती दखुल  क  

आपण या या अवयवाचा वचार करतो. मन हेह  एक इं य आहे. याचा आपण कधीच वचार कर त नाह . मनाचा 
आ ण शर र याधींचा जवळचा संबंध आहे हणून मना वषयी अंतमुख होऊन वचार करणे आव यक आहे. 
 

आयुवद, योग ह  आपल  हदंु थानी शा े आहेत. आ याि मक बैठक या वचारांमुळे यात मना वषयी उ म वचार 
सापडतो. अवाचीन शा ास अ याप मन आ ण मनो वकार यां या नेम या या या सापड या नाह त,  
 

आयुवद हणजे आयु याचा वेद. याने आयु याचे ान होते आ ण आयु य ा त होते तो आयुवद, त येत चांगल  राखणे 
आ ण आजारपण आ यास दरू करणे है या शा ाचे उ द ट आहे. 

 
या या आ ण थान 

मन हणजे अंतःकरण, सामा य भाषेत याला दयह  हणतात. एखाद  गो ट दयाला भडल  असे आपण जे हा 
हणतो ते हा ती खरे तर मनाला पटलेल  असते. मन या सं कृत धातूपासून मन हा श द बनतो. यामुळे ान होते, 

बु धी नमाण होते ते हणजे मन, 

 
मन दयात असते. पण हे दय शर थानात (डो यात) आहे. सवसाधारणपणे टाळू या वर कवट या आत जो मदचूा 
भाग आहे तेथे मनाचे थान आहे. याला अधोमुखी कमळाची (पु डर क) उपमा दल  आहे. उ वमूलम ्अधःशाखम ्असे 
माणसाचे वणन अ टांग दयात आहे. शर हे मनु य पी वृ ाचे मूळ आहे आ ण या या शाखा खाल  शर रभर 

पसरले या आहे. 
 

शर हे जर  वशेष थान असलेतर  सामा यतः सवच शर र हे मनाचे थान आहे. शर रात या येक अवयवात अगद  

सू म पेशीतह  मन असते. 

 
वै श टये 

मन हे एक य आहे. याला गुण आ ण काय असते ते य. यासाठ  मू त वाची आव यकता नाह . माणसाला एकच 

मन असते. अनेक मने एकाच य तीस असती तर काय झाले असते याचा वचार न केलेला बरा. मन सू म आहे. 

यामुळेच ते सू म पेशींपयत जाऊ शकते. परंतु ते अचेतन आहे. आ यामुळे मनाला चेतना मळते. मन हे एक 

उभया मक इं य आहे. ते ान घेते आ ण कम करते.  
  

एकच मन अनेक काय करते असे वाटते हे अलात च दशनासारखे आहे. जशी फुलबाजी गोलगोल फरवल  क  एकच गोल 

दसतो कंवा सायकलचे चाक फरताना काडया दसत नाह  कंवा वेगवेग या फोट चे मळून सनेमाचे चलत च  



नमाण होते तसेच हे आहे. सू म अस यामुळे मन दाखवता येत नाह . (अती य ) अनुमानाने याचे अि त व  

ठरवतात. एकाच वेळी िजथे मन असेल याचा भाव आ ण नसेल याचा अभाव हेच मनाचे ल ण. आपण  एखा या 
दशेला पाहात असलो तर  नजरेत येणा या सवच गो ट  आप याला कळतात असे नाह , कंवा ट ह कडे पाहात असताना 
जेवण नीट जात नाह  तसेच हे आहे. 
 

काय 

मन हे शर रावयवात, इं यांम ये, पेशींम ये राहते. मन नसेल तर इं यांचे काम नीट होत नाह . गा यात गोडी वाटत 

नाह , अ यासात ल  लागत नाह , सनेमात रमत नाह , जेवण आवडत नाह .  
 

वतःच वतःचे नयं ण करणे ( व न ह धृ त) हे मनाचे वै श यपूण काय आहे. शर रा या अ य कोण याह  इं यात 

हा वशेष नाह . अ न ट गो ट ंपासून वतःच; नयमन करणे हे केवळ मनच क  शकते. मन हे सव शर र यापी 
अस यामुळे सव शर राचा न ह मनामुळे होत असतो.  
 

यो यागो यता ठरवण,े संगती लावणे, अंदाज बांधणे, यास घेणे, गुणदोषांचा वचार करणे, सुख, दःुख इ याद  सव गो ट  

मना या काय ेत येतात. बु धी ( ा, मेधा, धी) हा एक मनाचा अ व कार आहे.  
 

मरण ( मतृी) हे ह  मनाचेच काय आहे. आठवण हो याची एकदंर आठ कारणे आहेत. एखा या वाईट गो ट ंमुळे दःुख 

होते. या गो ट या आठवणीमुळे आपण त यापासून परावृ  होतो.  
 

ह  सव काय हणज ेमन हा शर र पी रथाचा सारथी आहे. सारथी घो यानाह  सांभाळतो तसाच मालकालाह  सांभाळतो. 
कण हा सरस यो धा असूनह  केवळ ीकृ ण सारथी अस यामुळे अजुन वजयी होऊ शकला ह  महाभारतातील कथा 
स धच आहे. इं यांकडून मनाला बा य गो ट ंचे न वक प (जसे आहे तसे) ान होते. मन या या गुणदोषांचे 

ववेचन करते. यानंतर बु धीचा न चय होतो आ ण यानंतरच आपण बु धपूवक बोलतो कंवा काय करतो. 
 

गुणदोष 

रज आ ण तम हे मनाचे दोष आहेत. या दोह चे संतुलन हणजे स वःस व हा मनाचा गुण आहे. स व हे नमळ, न वकार 
असते. याने ान आ ण सुखाची इ छा नमाण होते. आधु नक शा ा माण े(राजस) आ ण (तामस) अशा दोन कारचे 

युरो ा समीटरस असतात. यांचा समभाव हणजे स व. रज हणज ेसकारा मक वृ ी, गती, चल व. यामुळे ेरणा 
मळते. इ छा, कामना, आस ती, कमफलाची अपे ा  उ प न होते. हेच रज दोष व प झाले हणजे मनाची चंचलता, 
चतंा काळजी, भीती, लोभ, वाथ पणा, मान, इषा, म सर असे भाव उ प न होतात. तम हणज ेनकारा मक वृ ी. 
तमामुळे मनाला आवरण येते. आळशीपणा, झोप, अ ान, मोह, माद ( यथ चे टा) हे उ प न होतात. तमाचे दोष व प 

हणजे दःुख, दै य, वषाद, मद इ याद  होय. रज आ ण तम या दोघांचा अनुबंध असतो. ते कधीच एकेकटे काय कर त 

नाह त. स वामुळे जागतृाव था असते. तमामुळे झोप येते. रजामुळे च कर येते. असो. व न ह  देखील मनाची एक 

अव था आहे. परंतु तो वचार येथे अ तुत आहे.  
 

वभाव आ ण याधी 
स व, रज आ ण तम यां या कमीजा त माणामुळे असं य कृती नमाण होतात. कृती हणजे वभाव. य ती 
तत या कृती असे आपण पाहतोच. या मानस कृती आहेत. शर राची मूलभूत त वे हणजे दोष. या दोषां याह  

अशाच कृती असतात. यांचेह  वभाव वशेष असतात. 
  

शर रातील भावपदाथाची वषमता हणजे याधी. यामुळे दःुख नमाण होते. दःुख हणज ेवेदना जशी शर रास असते 
तसेच मनासह  असते. पांढरे कोड हा शर राचा याधी असला तर  यात मनास दःुख जा त असते. यात पु हा  



य ती य तीनुसार सहनशीलता बदलते. माणसाम ये रोगाची दोन थाने असतात. शर र आ ण मन. या माण ेरोगह  

शार र आ ण मानस असे असतात. यांचा एकमेकांशी संबंध असतो. शार राचा मानस आ ण मानसाचा शर र असे 
रोगांम ये बदल होत असतात.  
 

तीन कार 
मानसरोगांचे पु हा तीन कार पडतात 

१. केवळ मनाचे वकार - ोध, हष, भय, शोक, वषाद, इ याद .  

२. मनः शर रा धि ठत - डोकेदखुी, जुलाब होण,े उल या होणे, केस पांढरे होण,े मातेचे दधू आटणे इ याद . अनेक वकार 

यात येतात. यांनाच सायकोसोमॅ टक वकार हणतात. ह ल चे मधुमेह, लड ेशर, दयरोग हे सव यातच येतात. 

३. उभया धि ठत - हणजे वेड लागणे, फटस ्येण ेवगैरे. यात शर राची दु ट  आधी असते आ ण नंतर मनाची. शर राचा 
दोष नसता तर पोटात दे या या औषधांचा उपयोग झाला नसता. हणूनच उ मादासार या मनो वकारात शर र मह वाचे 

आहे.  
 

मनोरोगांची कारण े

बु धी, मनो न ह (धृ त) आ ण मृ त हे जे मनाचे आ व कार ते बघडल े हणज े याला ापराध अस े हणतात. 

यामुळे वषम या घडतात आ ण अनेक वध शार र, मानस याधी नमाण होतात. ापराधाची अनेक उदाहरणे 

ंथांम ये आहेत. यात अ या धक ी सेवन, नि दत-मै ी, पूजनीयांचा अपमान, वनय व सदाचाराचा याग, वेग 

नमाण करणे, मादक पदाथ सेवन तसेच साहस यापयत अनेक कारणे आहेत. आयुवद य व थवृ ात स य बोलणे, नखे 

व केस कापणे, थक याआधी यायाम थांबवण,े बघडले या वाहनातून वास न करणे अस ेअनेक वषय येतात. 

योगशा ातील यम नयमांचेच हे व ततृ व प आहे. अगद  भूत, पशा च, रा स इ याद ंमुळे होणारे याधीसु धा 
ापराधानेच होतात. तु ह  जर अयो य कम केल ेनाह  तर पशा च तर  तु हाला का ास देईल? ापराध हे 

शार ररोगांचेह  कारण आहे. अ ल प , डोकेदखुी, अपचन, लड ेशर, मधुमेह, दयरोग हेह  यामुळे होतात.  
 

मनोरोग च क सा 
वतःवर जय - मनावर नयं ण ठेवण,े अ हतकर गो ट ंपासून मनास परावृ  करणे ह च मनो वकारांची च क सा आहे. 

याचे उ रदा य व णावरच आहे. वै य हा केवळ मागदशक आहे. यो य वै यावर संपूण व वास ठेवून याचे 

स या माण े णाने वतःच हा माग अवलं बण ेआहे.  
 

ह च च क सा मनःशर रा धि ठत रोगानंाह  लाग ूहोते. हणूनच ह ल  जीवन णाल चे प रवतन दय रोग, थौ य, 

मधुमेह वगैरे सव वकारात आले आहे. 
 

यात वतःच वतःला ओळखणे (आ म व ान) हे मह वाचे आहे. आपण कोण आहोत, आप यासाठ  काय हताचे आहे 

आ ण काय वनाशकार  आहे, आपल  श ती कती आहे हे सव ओळखून जगले पा हजे. मन ि थर ठेवून हतकर ओळखून 

जगल ेपा हजे. मन ि थर ठेवून हतकर आचरणाम ये सात य राखले पा हज.े इं यांवर ताबा पा हज.े अ हतकर 

गो ट ंपासून मनाला परावृ  केल ेपा हज.े  
 

वामी सि चदानंद पासून ेरणा घेतलेल ेअमे रकन डॉ. डीन ऑ नश यांची दयरो यां या च क सेची प धती ह  अशीच 
योग आ ण आयुवदा या त वांवर आधा रत आहे. 

 

या स ृ ाचे आचार रसायन असेह  व प आहे. रसायनामुळे वयः थापन (वृ ध व येऊन न देणे) बु धवधन, बल ा ती, 
रोगहरण आ ण द घायु य ह  उ द टे साधतात. 


