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માનસિક તણાવ અને આયવેુદ 

 બાગ્મે જ એલો કોઇ વલયરો શળે , જેણે ોતાના વભગ્ર જીલન ભાાં ભાનવવક તણાલ નો અનબુલ 
ના કમો શોમ ! જો કે અળક્ય છે, આલો કોઇ વલયર વ્મક્તત ળોધલો.  
 નાણાકીમ ચ િંતા , કૌટુાંચફક વભસ્માઓ, કાભનુાં બાયણ વલગેયે જેલા કાયણો , પ્રાકૃવિક કાયણો જેલાકે 
યૂતો પ્રકાળ અને શલાનો અબાલ, ખોયાક ભાાં આલતા યાવામચણક તત્લો, કેપી દાથો નુાં વેલન (તમ્ફાકુ, 
 ા, કોપી, દારૂ અને અન્મ નળીરા દાથો) આ ફધા ભાનવવક તણાલ ઉત્ન્ન કયનાયા રયફો છે.  
 આયલેુદ અનવુાય ભન ના અવાંતરુન ની અલસ્થા એટરે ભાનવવક તણાલ , એવ ુવાભાન્મ બાા 
ભાાં કશી ળકામ. ભન જ્માયે ઉશ્કેયામેર ન શોમ ત્માયે તેને વાંતચુરત ભાનલાભાાં આલે છે. અને આજ ક્સ્થવત 
ભાાં તે વ્મક્તત ની કામય કયલાની ળક્તત ભશિભ સ્તયે શોમ છે. ભન ના ત્રણ ગણુો છે : વત્લ , યજ અને 
તભ. આ ૈકી વત્લ એ જ્ઞાન અને શદુ્ધતા દળાયલે છે જ્માયે યજ એ રિમા અને જુસ્વા ન ુપ્રવતક છે અને 
તભ એ જડતા અને અજ્ઞાનતા ને દળાયલે છે. આથી યજ અને તભ ને ઘણા ગણુ નરશ , યાંત ુદો કશ ેછે. 
ભાનવવક વલકૃવિઓ અથલા અવાંતરુન ત્માયે જ વર્જયમ છે જ્માયે ભન ની અંદય વત્લ ગણુ નો ઘટાડો 
થામ છે. અને આોઆ યજ અને તભ નો લધાયો થામ છે. જ્માયે આ વત્લ ગણુ નો ઘટાડો થામ ત્માયે 
વ્મક્તત ની ભાનવવક ળક્તત , વનણયમ ળક્તત અને બેદબાલ ાયખલાની ળક્તત ણ ઓછી થામ છે. આલી 
ક્સ્થવતભાાં ધીયે-ધીયે ભન ય એક બાયણ લધત ુર્જમ છે , જે રાાંફા ગાે ભાનવવક તણાલ ભાાં રયણભે 
છે,અને જે તે વ્મક્તત ચ િંતા, વનયાળા, બમ અને ભાનવવક અળક્તત અનબુલે છે.  
hurry, worry and curry આજના ભનષુ્મ ના જીલન ના ામારૂ ઘટકો ફન્મા છે ,આ જેટ યગુભાાં 
જીલતા,અને ઘડીમા ના કાાંટે જીલન ગરુ્જયતા રોકોને ડગરે અને ગરે આલા ભનવવક તણાલ ઉત્ન્ન 
કયનાયા કાયણો નો વાભનો કયલો ડ ેછે. આ રયક્સ્થવત ફાહ્ય કાયણો કે ઘણીલાય જે તે વ્મક્તત એ 
ોતેજ ઉબી કયેર શોમ છે , ત્માયે કેટરાક રોકો આ તણાલ થી ત્રાવ ાભતા નથી અને તણાલ ની 
અલસ્થાનો ફહ ુવાયી યીતે વાભનો કયી ળકે છે. જ્માયે અમકુ રોકો તણાલ થી અને તણાલ ના તણાલ થી 
ઉદ્વગે કે વનયાળા ના ઉંડા દરયમાભાાં ગયકાલ થઇ ર્જમ છે. આ વાભનો કયલાની કે શાયી જલાની વવૃિ એ 
જે તે ભાણવ ની અંદય યશરેા વત્લ ગણુ ય વનબયય છે. જો વત્લ પ્રધાન ભાણવ શોમ તો આ રયક્સ્થવતને 
વભજી ને વાભનો કયળે અને ળાાંવત લૂયક અને વશનળીરતા થી રયક્સ્થવત ને શોં ી લળે. યાંત ુયજ 
અને તભ ન ુઆવધક્ય એ વનયાા , અવધયાઇ , બમ , ચ િંતા તયપ જલા પે્રયે છે , અને અંતે તે નકાયાત્મક 
લરણ લાો ફને છે.  
ટૂાંક ભાાં, દયેક વ્મક્તત એ તણાલ થી ફ લા વત્લ ગણુ લધાયલાનો પ્રમત્ન કયલો અને યજ અને તભ ને 
ઘટાડલાની કોળી કયલી.  આ ળબ્દો ફોરલા વશરેા અને કયલા અઘયા છે.  
યજ અને તભ એ ભાત્ર ભાનવવક કામો વાથે જ નરશ ણ કેટરાક ળારયરયક કામો જેલાકે ળયીય ની 
રિમાઓ, વનદ્રા વલગેયે વાથે ણ જોડામેર છે. અને આ ભાત્ર ખયાફ જ છે એવ ુણ નથી. જો યજ અને 
તભ વાંતચુરત અલસ્થાભાાં શોમ તો તણાલ ની ક્સ્થવત ઉત્ન્ન થતી નથી.  
જો વત્લ ગણુ લધ ુશળે તો યજ અને તભ ણ શકાયાત્ભક અને ય નાત્ભક કામય ભાાં ભદદરૂ થામ છે. 
અને આ ક્સ્થવત ભાાં તે ળયીય અને ભન ના સ્લાસ્્મ ભાટે ણ જલાફદાય છે.  
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બાયતીમ વાંસ્કૃવત ના પ્રા ીન ગ્રાંથ શ્રીભદ બગલત ગીતા ભાાં ઇશ્વય ના મખુે કહ્ય ુછે – વભત્લાં મોગભ 
ઉચ્મતે. એટરે કે વાંતરુન કયવ ુએ મોગ છે. આ યીતે વત્લ , યજ અને તભ ન ુવાંતરુન થી ળાયીરયક અને 
ભાનવવક સ્લાસ્્મ ભેલી ળકામ છે. જો આભાાં અવાંતરુન થામ તો જરૂય થી યોગ થામ કે યોગ થલાન ુ
કાયણ ઉદ્ભલે છે.  
આગ કહ્ય ુતેભ વત્લ લધાયવ ુજોઇએ તો પ્રશ્ન ઉદ્ભલે કે કઇ યીતે ? એ ભાટે આણી જ યોજ ફયોજ ની 
જીલનળૈરી અને વ્મલશાય ભાાં સધુાયા કયલાની જરૂય છે. જેભકે, 

૧. ખોયાક  
આયલેુદભાાં ખોયાક ન ુખફૂ ભશત્લ છે. અન્નાં લૈ પ્રાણા: .. એટરે કે આશાય એજ પ્રાણ છે. તે ળયીય અને 
ભન ફાંને ભાટે જરૂયી છે. તેથી તણાલ ઘટાડલા ભાટે વત્લ ગણુ લધાયનાયા આશાય ન ુજ વેલન કયવ ુ
જોઇએ. જેભકે તાર્જ પો , કા ા ળાકબાજી , પણગાલેર કઠો , સકૂા ભેલા , ગામનુાં દૂધ અને તેની 
ફનાલટો, ભધ આ શ્રેષ્ઠ દ્રવ્મો છે. અત્માય ના જભાના ભાાં દુકાનો ભાાં ભતા ફ્રોઝન ફુડ અને ટીન ફુડ ભાાં 
આ ગણુો શોતા નથી, તેના ફદરે તાર્જ અને ઋત ુઅનવુાય ના દ્રવ્મો ન ુવેલન કયવ ુજોઇએ.  
 ા, કોપી , ઠાંડાીણા , ભેંદા ની ફનાલટો ,  ોકરેટ , વપેદ ખાાંડ , ખફૂ તેરા ખોયાક , અવતળમ તીખા – 
તભતભતા અને ગયભ ભવારા લાો ખોયાક , ભાાંવ – અને અન્મ ચફન ળાકાશાયી ખોયાક , લાવી ખોયાક , 
કૃત્રીભ યાંગ યવામણો યતુત ખોયાક ફની ળકે તો ન રેલા.આ લસ્તઓુ યજ અને તભ ને લધાયનાયી છે.  
૨ શ્વાવોચ્છલાવ 

ભનનો શ્વાવોચ્છલાવની રિમા વાથે ખફૂ નજીકનો વાંફાંધ છે. જ્માયે ભાણવ ફે ેન શોમ , ત્માયે ટુાંકા અને 
છીછયા શ્વાવ રે છે , યાંત ુજ્માયે એકદભ યીરેક્ષ અને ખળુ શોમ છે ત્માયે ઉંડા શ્વાવ રેતો શોમ છે. જ્માયે 
તભે તણાલભા શો , ત્માયે તભાયા શ્વાવની રિમા ય ધ્માન કેંદ્રીત કયો અને તેને ધીભી કયલાનો પ્રમત્ન 
કયો. શરેા એકદભ આયાભ ની ક્સ્થવતભાાં આલીને અને છી ેટની ભાાંવેળીની ભદદથી એકદભ ઉંડા 
શ્વાવ રો. જ્માયે તભે શ્વાવ રો ત્માયે ેટ ફુરવ ુજોઇએ અને શ્વાવ છોડો ત્માયે વાંકો ાવુાં જોઇએ. આ 
લાતન ુખાવ ધ્માન યાખવ.ુ આ રિમા તભને તયતજ શલાફુર અને યીરેક્ષ થલાભા ભદદ કયળે. આ 
રિમા આણા યોજફયોજ ના વ્મસ્ત જીલનભા થોડી ભીનીટો ભાટે થોડા થોડા વભમાાંતયે યીરેક્ષ થલા 
અનાલલાની ખફૂ  જરુય છે. 
૩ વ્મામાભ 

વ્મામાભ એ ભાત્ર ળાયીયીક સ્લાસ્્મ ભાટે જ નરશ , ણ ભનોયાંજન અને ભાનવવક આયાભ ભાટે ખફૂ જ 
રાબકાયક છે. વ્મામાભના રીધે ળયીયની અંદયના શોભોન્વભાાં ઘણા પેયપાય થામ છે , જે મડુને અવય 
કયતા ભગજના યવામણો ય ખફૂ વાયી અવય કયે છે. દયેકે ોતાની તાકાત અનવુાય વનમવભત ણે 
કવયત કયલી જોઇએ , અને ળક્ય શોમ તો લશરેી વલાયના વભમે કયલી જોઇએ. ભોટેબાગે ળયીયના 
તભાભ અંગોને કવયત ભે એલી કવયત કયલી જોઇએ જેલી કે એકદભ ઝડથી  ારવુ , સ્લીભીંગ , 
મોગાવન લગેયે ભનને શવફુુર કયી દેળે. 
૪ ધ્માન  
અમકુ વભમ ભાટે કોઇણ એક દાથય ય ભન કેંદ્રીત કયીને ભનને વલ ાયોભાાંથી ળાાંત યાખલા ભાટેની 
આ એક દ્ધવત છે. કોઇણ એક ચ ત્ર, અથલા ધ્લવન કે ભાંત્ર ય તભે ધ્માન કેંદ્રીત કયી ળકો છો. આણે 
જ્માયે ધ્માનભા ફેવીએ ત્માયે કભ જેલી મદુ્રાભા એટરે કે એકદભ આયાભદામક મદુ્રાભા ફેવવ ુજોઇએ. 
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તાજેતયના લોભા થમેરા વાંવોધન મજુફ ધ્માનથી શ્વાવ પ્રિીમા ધીભી ડ ેછે તેભજ 
યતત ા(બ્રડપ્રેળય) નોભયર થામ છે , સ્નાયઓુને આયાભ ભે છે , અને ચ િંતા તેભજ ભાનવવક તણાલ 
ઘટાડલાભા ઘણા અંળે પામદો થામ છે તેવ ુર્જણલા ભળ્ય ુછે.  
૫ આયલેુદ વાયલાય 

એક વપ્તાશભા ઓછાભા ઓછુ એક લખત આખા ળયીય ય આયલેુદ ઔવધયતુત તેરથી 
ભાચરળ(અભ્માંગ) કયવ ુળયીય અને ભન ભાટે ઘણ ુજ રાબદામક ર્જણલા ભળ્ય ુછે. ઘણા લોથી 
રોકપ્રીમ દ્ધવત વળયોધાયા જેભા અમકુ ઉં ાઇથી કા ય તેરની ધાયા કયલાભા આલે છે , તે તણાલ 
ઘટાડલાભા તેભજ ભગજના સ્નાયઓુને યીરેક્ષ કયલાભા ખફૂ ભદદ કયે છે. બ્રાહ્મી તેભજ ળાંખષુ્ી જેલી 
આયલેુદ ઔવધઓ ણ ભનને ળાાંત કયલા ઉમોગી છે. 
૬ અન્મ નસુ્ખાઓ 

એલી લસ્તઓુ કે કાયણો ની માદી કયો કે જે તભાયા જીલનભા તણાલ ભાટે કાયણભતૂ શોમ અને છી તેને 
તભાયા યોજજિંદા જીલનભાથી જો ળક્ય શોમ ત્માગ કયો અથલા દૂય કયલાનો પ્રમત્ન કયો. વાભાન્મ યીતે 
આણે આણી ભતુકાની લાતો અથલા માદો અને બવલષ્મની ચ િંતાભા આણા સુાંદય લતયભાન ને 
અલગણીએ છીએ. તેથી એવ ુન કયી આણે આણા લતયભાન ઉય ધ્માન કેંદ્રીત કયી નકાયાત્ભક 
વલ ાયોને વતરાાંજરી આીએ અને શકાયાત્ભક વલ ાયવયણીને અનવુયીએ તો ઘણા અંળે આણે ભાનવવક 
તણાલને આણા યોજીંદા જીલનભાથી દૂય કયલા વક્ષભ થઇ ળકીશ.ુ 
  અંતે આજથી જ ચ તા જેલી ચ િંતા ને દૂય ખદેડી આણા જીલનભા એક શકાયાત્ભક વલ ાયવયણી ને 
અનવુયલાનો વાંકલ્ રઇએ , અને ઉયોતત ફાફતો દ્વાયા ઇશ્વયે આેર અણભોર બેટ વભા સુાંદય 
જીલનને ભાણીએ અને વલે જના: સખુીનો બલાંત ુની ઉક્તત ને  યીતાથય કયલાનો પ્રમત્ન કયીએ. 
 

 


