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पसु्तकपररचयः 

एतत्पुस्तकं संस्कृतविज्ञासुभ्यः िरदानरूपं। एतवस्मन ् पसु्तके संस्कृतस्य सिशसाधारणाः शबदाः उपयुक्ाः सवतत। 

पुराणप्रेमीपाठकेभ्यः अवप एतद्पुस्तकं महत सहायकं। एतत् परठत्िा पाठकाः पुराणान् मूलसंस्कृतभाषायां परठतु ं

अहशवतत, ककंवचत् वहतयनुिादं आवित्य। 

भाषा व्याकरणेन न अवपत ुअभ्यासेन वशवितुं अर्ह्शते। बहिः िनाः व्याकरण ेसंलग्ाः वललष्ाः च भिततः परुाणाना ं

मूलसंस्कृतरसात ्िंवचताः भिवतत। अनने सह चेत ्एकं साधारण ंअनुिादपुस्तकं, एकं संस्कृतात् वहतदीप्रवत शबदकोशः 

एका शबदरूपािली एका च धातुरूपािली सहयुज्यतते, तर्हश एतत्पुस्तकं एकं उच्चकोरिकं संस्कृतवशिकः भवितु ं

अहशवत। 

एतत्पुस्तकं शरीरविज्ञानदशशनस्य मूलपुस्तकं, येन् वहतदीभाषायां ‘शरीरविज्ञान दशशन- एक आधवुनक कुण्डवलनी ततं्र 

(एक योगी की प्रमेकथा)’ इत्येतत् पुस्तकं विरवचतं।  

एतत्पुस्तकं शरीरे प्रवतिणं प्रचवलतानां आश्चयशिनकघिनानां संबतधे। एतत् पुस्तकं वपण्डब्रह्मातडयोः ऐलयस्य 

िैज्ञावनकवसवित्िाय। एतद्पुस्तकं शरीरस्य िणशन ंवचककत्साविज्ञानानुसारं करोवत अवप च तत ्विज्ञानं अध्यात्ममूल ं

इत्येतत् अवप प्रदशशयवत। एतत् पुस्तकं अद्वतैस्य अनासके्ः च मलूभण्डाररूपं। एतत् पसु्तकं अतीि रुवचकरं। पाठकाः 

एतत् पसु्तकं परठत्िा अिश्यमेि लाभावतिताः भविष्यवतत।  

एतत्पसु्तकसबंतध े अतयाः सिाशः ज्ञानोक्यः ‘demystifyingkundalini.com’  इत्यतेत ् सचूनािालस्थान े िर्णशताः 

सवतत। 
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पुस्तक प्रेमी इस ललंक पर वललक करके पुस्तक के बारे में अच्छी तरह से िान सकत ेहैं, तथा साथ में इस पसु्तक के 
वनःशुल्क संस्कृत-संस्करण को भी डाऊनलोड कर सकते हैं। 

©2019 प्रेमयोगी िज्रः। सिाशवधकाराः सुरविताः। 

िधैावनका लघिुाताश 

एतद्पुस्तकं तांवत्रकसंपन्नं। एतत्पुस्तकं ककंवचदवप िनमानसधारणां न अिहलेयवत। एतवस्मन ् पुस्तके सिाशः 

ज्ञानोक्यः गूढ़विचारणोपराततं एि पाठकानां वशिणाथ ंवलविताः। ततः अवप केवचदवप हावनकरे पाठकाः स्ियमेि 

उत्तरदावयनः। धतयिादम्। 
  

https://demystifyingkundalini.com/%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A5%81/
https://demystifyingkundalini.com/%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A5%81/
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   समपशण ं

एतत्पुस्तकं प्रथमतः तंत्राकदगरुुवशिाय समर्पशतं। वद्वतीयतः एतत् प्रेमयोगीिज्रस्य पूज्यवपतामहाय वशिािताररूपाय 

समर्पशतं। वत्रतीयतः एतत ्पुस्तकं भारतमाते्र समर्पशतं। अतंतः एतत् पसु्तकं भारतीयसेनायै समर्पशतं। 
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लेिनकला एका िषे्ठतमासु कलासु गणनीया कला अवस्त यतोवह एषा मवस्तष्कं विचारान ् िा अनासवक्म ् विना 

अवभव्यक्म् करोवत येन अद्वतै ंअनुभूयते स्िरूपे आत्मशावततः च लभ्यते। यथा शुि ंिलं सिशत्र एि शुविकरोवत तथैि 

देहस्थः लघुतमस्िततत्रदेहरूपः देहपुरुषनाम्ना विख्यातः सिीिपुरुषः अवप िीिविकासेन सिशतै्रि आनतदं िधशयवत येन 

देहपुरुषः आनतदस्िरूपः  एि वसध्यवत। देहसमािः पणूशयुवक्यकु्कमशठतया अद्वतैस्िरूपणे ितशते। अनेन वसध्यवत यत ्

िास्तविकमानिविकासः देहपुरुषित् अनासवक्सह युवक्यकु्सिशवहतकारीकमशवभः िायते नातयथा यतोवह आसलत्या 

सह लिोपाये कृत े अवप सिशवहतकाररता न संभिवत। िेदसाररूपब्रह्मज्ञानं अनासलत्या एि उद्भिवत यत् 

शरीरविज्ञानदशशनविचारणेन एि सिशसुगमतया उत्पयते। अतः वसध्यवत यत् देहपुरुषाः िेदज्ञपरुुषाः तथा देहसमािः 

एकः सिशिनमुक्समािः अतः पणूशः।  

स्िसत्ताप्रवत आकषशण ं सिीिवनिीिोभयप्रकारिगतोः स्िभािः। वनिीिाः घिनायाः उपराततमेि स्िसत्तारिणाथं 

प्रयततत े तद्घिनासतकेतकमनबुविविचारायततःकरणाभािात्। उदाहरणतः यथा गदाप्रहारे वशला। परं सिीिः 

प्रागनुभिस्मरणेन ििणने िा पठनेन िा बुविविश्लेषणसंभूतानुमानेन िा घिनाकारकं तत्पररणामं च मनवस ध्यात्िा 

ततः बुद्ध्या वनवश्चत्य स्िसत्तां रिवत। अवप च गदायुिानवभज्ञपुरुषः गदाप्रहारपूिं एि अपसरवत परं गदायोिा गदां 

प्रवतकतुं अवप समथशः गदया िा हस्तेन िा पादेन िा अतः तत्रैि वतष्ठन ् केिलं आपातकाले एि अपसरवत। 

वनिीिवशला विज्ञानाधारैः,अत्यवधकसिीकतया पूिशवनर्दशष्ःै सामातयसाधारणैः च भौवतकवनयमैः आत्मानं रिवत परं 

सिीिगदायोिा स्िमवस्तष्कवनर्दशष्ने अनेकप्रकारतः स्िदेहसतचालनेन अवतररक्सुरिां आप्नोवत। देहपुरुषः अवप 

पूणशतः सिीिित् एि स्िमवस्तष्ककियाशीलतां प्रदशशयवत परं सः तद्वत् एतया न वनबध्यते येन सः 

अद्वतैपणूाशनासक्ापररितशनशीलिीिनमुक्पुरुषस्िरूपः एि वसध्यवत स्थलूपुरुषसदशृिीिनचयाशपररप्रेक्ष्येण।  अतः 

देहपुरुषः पुरुषोत्तमरूपः एि अवस्त।   

अद्वतैभािसंपन्नपुरुषः देहपरुुषिदेि ईश्वरवनर्दशष्ावन मानिसेिारूपसिशकमाशवण स्िकतशव्यपूत्यशथं एि करोवत नैि 

सुिप्राप्त्यथं तदद्वतैवसिवनर्िशकल्पात्मानतदत्िात्।  पुरुषशबदः अत्र मनुष्ययोतकः। देहपुरुषित् कियाशीले  भूते अवप  

अद्वतैं केिलं वचदाकाशात्मस्िरूपात् एि संभिं संकल्पानां वचदाकाशातशस्िरूपत्िात्  । देहपुरुषः  पुरुषः च पूणशतः 

एकरूपौ स्तः एकमात्रधारणावभन्नतया यत ् देहपुरुषः अनासक्धारणासंपन्नः अतः पूणशचेतनरूपः परं पुरुषः 

आसक्धारणासंपन्नः अतः पूणशचतेनताविस्मृताल्पचेतनात्मस्िरूपः।  

देहदेशे सिोत्कृष्कमशविभािनं वियते। सिशदेहपुरुषाः समूहषेु एि ितशतत े नैि एकाककनः। कवश्चद्पुरुषसमूहः 

संपूणशदेहदेशे अन्नं िाहयवत सिशदेहपुरुषभोिनाथं। कवश्चत्समूहः देहदेशकृषकैः उत्पाकदतान्नस्य अपाच्यातश ं

पशुपालकेभ्यः प्रयच्छवत येषां अश्वािधेतिाकदसमस्तपाल्यपशिः समस्तदेहदेशाथ ंदगु्धं, िस्त्राकद अनेकिस्तूवन तथा 

मनोरतिनयातायातायनेकसुविधाः प्रापयवतत। अनेन सह वनमशलीकरणविभागः अवप सहयुज्यते।  कवश्चत ् देहदेशः 

विकवसतः, कवश्चत् विकासशीलः। स्िनाशपूिं मातृदशेः स्िसदशृपुत्रदेशान् वनमाशवत। मातृदेशानसुारं एि कवश्चत् देशः 

मूढ़शासकः, कवश्चत् तीव्रबुविशासकः। देहदेशे अवप अवधकाररणां वशिकाणा ंिा एका दीघशपरंपरा वियते। तत्र सिे 

उच्चाः स्िोचे्चभ्यः वशिवतत। सिोच्चवशिकाः अवतसुरवितसिशसुविधासंपन्निातानुकूवलतनगयां वनिसवतत। कदावचत् 
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समािावहतकरोच्चादेशं तदनसुरणकताशरः नैिावप पालयवतत। केचनपुरुषाः देहदेशसीमासु  वतष्ठततः 

अिैधप्रिेशािरोधनाथ ं सकतिकरज्जुवभत्त्याकदसीमाबतधकान् स्थापयततः भिवतत। एकसमूहस्य कायं 

अिैधप्रविष्बार्ह्शतू्रणां व्यापादनं भिवत। मुख्यद्वारेण िैधप्रविष्वमत्रपुरुषेभ्यः देशीयसीमाप्रातत े

मुख्यरािमागशवनकषा देशसेिािसरं प्रदीयत े यवद्ववनमय े ते देहदेशस्य अवतररक्सतसाधनैः िीिनयापनसह 

देहसमािसंरिणं अवप लभतते। केचन िनाः कृषकाः ये संपणूशदेशाथं विविधान्नावन उपिनयवतत। केचन वियार्थशनः 

आधारभूतवशिाप्राप्त्युपराततं वचककत्सावशिायां उपालधं लबध्िा रोवगणः वचककत्सयवतत। एकसंगठनं वशवल्पिनानां 

वियते यत् मागशग्रामनगराकदसंरचनावनमाशणं तत्िवतपूर्त ंच कुिशन् भिवत।  

ईश्वरेच्छाित्  देहपरुुषेच्छा अवप मानिस्य सिोत्तमलाभाथं कमशपूणाश अवस्त येन वसध्यवत यत् देहपुरुषाः ईश्वररूपाः 

एि। िास्तिेन सिे देहदेशविभागाः तदे्दशितमना एि वनर्मशताः सवतत एकविभागाभािादवप  देहदेशासंभिात् अतः 

संसाधनिृविकाले पूिशवनर्मशतविभागाः एि प्रचुरतया आपूयशतत े सुदकृढ़कियतते च। केचन विभागा: अवतकियाशीला: 

अतः तत्पुरुषा: अत्यवधकवनष्ठया अनासलकं् आचरवतत तथा लघुवििामकाल े अवप स्िवचदद्वतैस्िरूप ं ध्यायवतत 

यत्संवचतशलत्या ते कमशिातात्मभ्रमातधकारे न वनपतवतत फलतः करठनिमात ् कदावप न वनितशतत े

कायशवनिाशहकवचत्तिृवत्तवभः आत्मपोषणात् परं आसक्ाज्ञानीपुरुषः शीघ्रमेि स्िकतशव्यं िहावत तवत्चत्तिृवत्तवभः 

तदात्ममोषणात्।  

देहदेशे सदैि नििाताः उत्पयमानाः भिवतत ये प्रवतिणवियमाणपरुुषान ् प्रवतस्थापयवतत। त े

वप्रयाः,कोमलाः,सुतदरदशशनाः परं कायाशकुशलाः। संपूणशदशेः पणूशतत्परतया सुरिया च तत्पालनपोषण ं  विदधावत। 

बाल्यकाले त े साधारणवशिकैः पररिारिनैः च िादनवपबनचलनहसनिीढ़नपठनलेिनाकदसरलवियाः वशिवतत। 

तवत्कवित्िाधशलये विवशष्प्रवशिकिनाः तान् विवशष्पुस्तकैः िरिलवियाः प्रवशियवतत तद्वशंानुसारमेि येन सिे 

युिािातबालकाः स्िप्रकृवतस्िभािानुसारमेि कायशभारं गृह्णवतत अथाशत् एकविशेषसमूहयुिाः तत्समूहविवशष्कायशमेि 

कुिशवतत यस्मात् उत्कृष्कायशदिता िायते। देहपुरुषाः अनेकविधिीड़ा: अवप प्रदशशयवतत यषेु एका पुरुषयुिाभ्यासित ्

शतु्रप्रवतरूपमारणरूपा अवस्त।  

चेत् देहसमािे एतद्िरिल े अवप देहपुरुषाः पणूशरूपणे अनासक्ाः वतष्ठवतत तर्हश परुुषाः अवप 

अपेिाकृतसाधारणस्थलूसमािे ककमथं न? वमथ्यावचत्तोदरः आत्मा एि िीिनाम्ना ख्यातः। स्िवचते्त आसलत्या 

तद्िीिेन स्िमूलात्मस्िरूपः एि विस्मृतः वचत्तस्य आत्ममोषकस्िभािात्। सूक्ष्मपुरुषात्मा ईश्वरः वचदाकाशः िा 

वचत् िा वचद्घनः िा परमपिुः कदावप स्िात्मस्फुरणरूपवचतं्त न अतिभित्, वचत्तास्िादनस्य ततः आसके्ः त ु  प्रश्नः 

एि न उद्भिवत। यथा अनहङ्काररूपात्मप्रकाशेन अहङ्काररूपात्मातधकारः विलुप्यत े तथैि 

वचत्तप्रत्यनासवक्भािात् आवचरकालात् संवचतासवक्भािः तत्कायशबतधनसह विनश्यवत अथाशत ् पुरुषणे 

सूक्ष्मपुरुषस्िरूपा िीिनमुवक्ः प्राप्यते अवप च सूक्ष्मपरुुषभािनेन अनासवक्ः स्ियमेि उदेवत। एतदेि 

शरीरविज्ञानदशशनसारं। 'वचत्' इत्येषः शबदः वचदाकाशस्य शिुचेतनायाः िा पयाशयिाची परं 'वचतं्त' इत्येषः शबदः 

मनसः अशुिचेतनायाः िा पयाशयिाची। वचदाकाशस्य अंशत्िात् 'वचतं्त' शबदः प्रकरितः। 
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यथा संस्कृतप्रचारेण संस्कृतज्ञप्रसन्नता तद्संस्कृतज्ञानप्रावतः च तथैि सवच्चदानतदप्रचारेण अथाशत ् मानित्या 

सवच्चदानतदेश्वरप्रसन्नता तद्स्िरूपप्रावतः च  । यथा शास्त्रीयाचारविचारैः मनवस शुि ेएि शास्त्रावण आनतदकरावण 

प्रतीयतते अतः पररशील्यतत े तथैि शरीरविज्ञानदशशनेन ककंवचवन्नमशलीभूतात्मा एि स्िसंपूणशशोधनाथ ं

अध्यात्मशास्त्रावभमुिः भिवत यदेि एतद्दशशनस्य मुख्योदे्दष्यं।  

देहपुरुषाः फलचे्छाहीना: अनासक्ाः च सदैि िीिपोषणे तोषणे च तल्लीनाः एककमशयोगीसाधुित्। देहपुरुषेष ु

वमथ्याभावसतानां वचदाकाशिण्डसंकल्पाना ंवनतातताभािः आकाशिण्डनासंभिात् ययवप त ेिड़ा: न सवतत पूणशतः  

संकल्पशीलदेहपरुुषसादशृ्यात ्  चेतनतािधशकस्िभािाच्च येन त े परमचेतनवचदाकाशरूपाः एि वसध्यवतत 

िड़संकल्पकृताल्पचेतनपूणशचेतनवत्ररूपाणामेि अवस्तत्िात् तथा  उपरयुक्ानुसारं यवत्कवतचत्सिेषां 

स्िभािप्रचारकत्िात्। अवप च गूढ़वचततनात ्समस्तपदाथाशः दहेपुरुषित् एि आचरततः प्रतीयतते अतः वसध्यवत यत ्

सोदरस्थसमस्तसृवष्ः वचदाकाशस्िरूपा अथाशत ्यवत्कवित्सिं अद्वतैं।  

चलनभ्रमणव्यायामिीड़ाकदतीव्रमनोसंिेदनिनककियाः अनासवक्म् उत्पादयवतत तत्प्रवत ध्यानाभािात् यदेि 

तीव्रकियया व्यथशसंिेदनालाभत्िात्। प्रेम्णा अनासवक्ः उदीयते सुरिाभािनया। एिमेि आदेशो अवप अनासलकं् 

िनयवत परं नैि आनतदावतरेकं परमवहतभािनाभािात्। सीवमतमकदराप्रयोगादवप आत्मानतदं  ययवप िवणकं 

अनुभूयते गूढ़वचततनस्तंभनवसिानासलत्या। एतादशृाद्वतैानुभिः वमथ्या, िवणकः, सापेिः अनासलत्यवतरेकाकारकः  

च यतोवह रसायनाकदवचत्तबाधकबलाभािे अत्युते्तवितवचत्तप्रवत तीव्रासवक्ः दढृात्मबतधनं िनयवत 

अनासलत्यभ्यासाभािात्। अतः पूणाशद्वतैं केिलं तयूनतमसापेिाभ्यासादेि संभिं। अवप च बहुवभः मनसः 

उते्तिनािसादवनरोधनाथाशपेविताभ्यासाभािात् बारम्बारं बार्ह्कारकाः उपयुज्यतते य े देहहावनकराः, पापकराः 

अल्पप्रभािाः च। एतदभ्यासः शरीरविज्ञानदशशनने अवतसुगमः। बालकाः ईश्वरसदशृाः केिल ं अनासलत्या। संगीतः 

अवप अनासवक्िनकः मनसा अव्यिहाररकस्िर्गशककल्पनासह घवनष्ठसंबतधात्।  

कलाध्ययनपररिमवियािाहनाकदपररचालनहास्यविनोदरीवतप्रथाकथासत्संगकमशकाण्डज्योवतषमूर्तशपूिासंदभशशील

त्िाव्यिहाररककल्पनालोकाकदसमस्तकियाभािाः पूणाशनासवक्कराः अतः उभयलोकिेयस्कराः चेत ्

अध्यात्मशास्त्रीयविवधना अथिा शरीरविज्ञानदशशनने अनषु्ठीयेम अतयथा अल्पानासवक्कराः अतः इहलोकिेयस्कराः 

एि। िास्तिेन संपूणशपृथ्िी  एि  अनासवक्करी तत्सिशघिनानां िमबित्िात ् धैयशत्िात् च ज्ञानीित ् नैि 

आकवस्मकत्िात् अतयाततररिीयवपण्डित ् अज्ञानीित् च अतः पृथ्िी महास्थूलपरुुषः ियं यस्य देहपुरुषाः। ईश्वरेण 

स्िमायया स्िात्मनः वमथ्याप्रवतवबम्बमध्ये वमथ्यास्फुरणाः िवनताः वमथ्यासौतदयशप्रदानाथं। एतवद्ववचत्ररचना 

िीिनाम्ना विख्याता। स्फुरणासवक्ः एि िीिबतधनकारणं। बतधनम ् कथ्यते यतोवह वचदाकाशात्मा 

मवस्तष्कस्फुरणरज्जुवभः कारािासी अपराधीित् पशुित् िा। देहपुरुषित् अतयित ् िा अद्वतैाभ्यासेन एि 

िगद्ब्रम्होभयवसविः नातयथा।  

संकल्पनाशात् न संकल्पाभािः अवपतु अनेन संकल्पाः अज्ञानकलारूवपणः अत्यल्पचेतनसूक्ष्मरूपान् गृह्णवतत य े

उपयुक्काले पनुः स्थूलायतते। संकल्पनाशः केिलं तत्प्रवत अनासलत्या एि िायते येन संकल्पाः स्िवचदाकाशाधारे 

वमथ्यास्फुरणरूपाः प्रतीयतते। एिमेि संकल्पाः ितशमानाः अवप नष्ाः एि आत्मविकाराभािात्।  याित ्तरङ्गम ्न 
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ध्यायमानेन केिलं सागरः एि विवचतत्यते तािदेि मुक्ािस्था अिवतष्ठते। वचदाकाशविस्मरणात् तदोर्मशप्रवत 

गम्भीरध्यानात ् एि वचत्तोर्मशप्रवत आसवक्ः येन पूिाशवधकात्मविस्मरणं यने पूिाशवधकासवक्ः। एिमेि आसवक्ः 

आत्मविस्मरण ं च परस्परं िधशयततः भिवतत। वचत्तप्रवत गम्भीरध्यानं न अिावतछतम ् परं तद्कोलाहलमध्य े

तदाधारवचदाकाशविस्मरणं एि अिावतछतम्। िास्तिेन वचत्तिृवत्तवभः एि वचदाकाशानुमानं ततः तद्ध्यान ं संभिं 

परस्पराधाराधेयसंबतधात्। देहपुरुषित ्सिशयथाप्रकिमानिीयकमशसह एतत्संबतधस्मरणात ्एि देहपरुुषाद्वतैस्िरूपः 

प्राप्यते। िास्तिेन देहपुरुषमननसंभिेन आसवक्रवहतमानिीयाचरणेन अथाशत् िेदोकदताचरणेन अथाशत ्

मानितापरकाचरणेन एि ज्ञानवशिा प्रज्जिलवत। एतेषु प्रथमविवधः व्यिहाररकतमा शीघ्रतमेण च फलप्रदा 

भौवतकिाकदवभः उत्पथगावमवभः च अनुकृता चेत्। अनने वसध्यवत यत ्शरीरविज्ञानदशशन ंसािशभौवमकं। यत्कमाशवण 

शरीरविज्ञानदशशनाज्ञावनवभः बतधनकरावण तावन तद्ज्ञावनवभः मुवक्करावण।  

वचत्तिृवत्तभािाभािाः देहपुरुषेषु अवप प्रवतिणं बोभूयमानाः भिवतत परं त ेसदैि तैः अप्रभाविताः अतः समरूपाः 

वतष्ठवतत अनासलत्या परं परुुषाः तैः प्रभाविताः स्िात्मरूपं त्यिवतत आसलत्या यदेि परमदिुकारणं। अयतनकाल े

महदोयोगपतयः अवप मुलकं् न लभतते तद्कमाशचरणस्य आसवक्पूणाशनुवचतविवधना परं परमोयोगीदेहपुरुषाः 

अनासवक्पूणशयुवक्यकु्विवधना एि मानिीयकमाशवण कुिशवतत अतः अय शरीरविज्ञानदशशनाध्ययनं अनुकरणम् च 

अत्यािश्यकं। यतोवह ियं सृवष्विस्तारम् देहपरुुषेच्छाम् परूवयतुमेि संलग्ा: अथाशत् तलत्कंकरा: अतः यथा 

आज्ञाकारीसेिकः स्िावमनं प्रवतिण ंमनवस आधाय एि सिशथा आचरवत तथैि अस्मावभः अवप स्िपूिशिदेहपुरुषिदेि। 

िास्तिेन सिशपुरुषाः तयूनावधकरूपेण देहपरुुषमेि अनुकुिंवत यतोवह देिप्रकृतय: असुरप्रकृतयः चावप अनासलत्या एि 

ककंवचद्स्थावयनं आनतदं प्रातुं अहशवतत नातयथा। ययवप अवधकांशतः देिोपयुक्ाः अनासवक्प्रावतविधयः अवहतसकाः 

परं अदेिोप्युक्ाः वहतसकाः भिवतत। अदेिाः मातसमकदरासंभोगाकदपिमकारैः,अतयानेकहावनकरव्यसनैः 

षड्दोषाियणात ् च अनासलकं् लभतत े ययवप िैकदकशाक्ाः अपिादाः परं देिाः 

िीड़ाभ्रमणव्यिसायकलावियाज्ञानविज्ञानसत्कमाशयनेकावहतसकमानिीयगुणकमशवभः, प्रमेसत्संगदशशन- -

धमाशकददैिीयभािैः मानवसकषड्दोषवनिारणात ् च अनासवक्ितयदीघशस्थानतद ं लभतते। ययवप असुरपशुप्रकृतयः 

अत्यततानतद ं लबधुं अहशवतत परं शाश्वतानतद ं केिलं देिप्रकृतयः एि प्रातुं स्मथाशः वहतसाकदिवनतात्मग्लातयभािात्। 

एतत्तथ्यं अिगम्य कालाततरे शाक्प्रकृतयः अवप देिानेि अनुकुिशवतत प्रारंभादेि ककंवचदवप अनासवक्प्रभािात्।   

अवधकांशपुरुषाः सिशप्रथमतः  स्थलूसंसारं ज्ञानेवतियैः कमेवतियैः च आसलत्या गृह्णवतत। ततः तेषु िमणे ललाततेष ु

अतः वचत्तिृवत्तहीनेषु ते आसवक्संतानात्मातधकारे वनमज्जवतत अतः ककंवचत् वििमवतत। वििमोपराततं तदे्दहषे ु

ककंवचद्स्फ़ूतशमानेषु तेषु पनुः संकल्पाः प्रस्फ़ुरवतत येष ुआसवक्ििकात् सतकाशः तत्प्रवत अनासलकं् अनषु्ठावत येन पुनः 

पूिशित् ककंवचदात्मािलोकं भौवतकविकाससह प्राप्नुिवतत येन मोवहताः पुनः आसलकं् अनुष्ठावतत तीव्रविकासाथं ययवप 

तवत्िकासः अशुभः अपणूशः च यत्साधं पुनः आत्मानालोकः ततः पनुः पूिशित ्बतधनचिः। अनने त े ककंवचदालोकात् 

ककंवचदनालोकमध्ये एि दोलायमानाः वतष्ठवतत परमालोकात ् िविताः युिस्तरेण अनासलत्याचरणाभािात्  । 

िास्तिेन ते ककंवचदात्मालोकादेि संतुष्ाः अनासवक्व्यिहारं मध्ये एि त्यिततः सवतत ककंवचदालोकादेि 

लौकककव्यिहारवसवित्िात्  यदिे मायामोहः आत्मानं हत्िा देहपोषणरूपः इवत।  
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हास्यविनोदैः आनतदमवप अनासवक्िनकमेि तद्प्रवतसत्यत्िबुद्ध्यभािात्। िास्तिेन अद्वतैदवृष्कोणसह ककंवचदवप  

प्रयते्न कृत े तयनूावधकरूपेण परं पूणशवनष्ठया गणुित्तया च पिशतारोहणिाहनाश्वनौकाचालनयिुाकदसाहवसककमशवभः 

तथा कलावियापठनलेिनिीड़ाकदकमशवभः आत्मबतधनविदारकानासवक्ः उदीयते। एतवद्भन्नैः द्वतैदवृष्परकपुरुषैः 

वचत्तिृत्तयः आसवक्सह एि अनुभूयतत े येन केिलं िवणकानतदम् आत्महननप्रवतकारेण। संसारे असुतदरता केिल ं

अनासवक्प्रदानाथशमेि वनर्मशता। कमाशचरणस्य आसवक्मयविवधः  संिामकरोगित ् संपणूशसमािे वितनोवत 

यद्समूलनाशः एतद्दशशनेन एि संभिः।  

यथा परुुषसमािाः अनेकविधाः अनेकस्तराः च तथिै देहपरुुषसमािाः अवप। यथा परुुषसमािेष ु

पररिारः,ग्रामः,देशः पृथ्िी चाकद समािाः तथैि देहपुरुषसमािेष्िवप ययवप वभन्ननामवभः। देहपुरुषमकु्ये 

अनासवक्ः न अवनिायाश यतोवह तेन कदावप आसवक्ः एि न कृता व्यक्ाव्यक्संकल्पाभािात् अतः सः सदामुक्ः। 

यतोवह पुरुषः देहपरुुषित् संकल्पाभािेन् कमाशवण कतु ं न अहशवत संकल्पकमशणोः अतयोतयावितत्िात् अतः तेन  

संकल्पप्रवत अनासवक्ः एि एकमात्रमुवक्करोपायः। कथनाततरेण यथा पुरुषेष ुकमशसु प्रिृते्तषु तत्संकल्पाः प्रस्फुरवतत 

तथैि देहपरुुषेष्िवप परं अनासलत्या संकल्पाभािसंकल्पानासवक्मध्ये अवभन्नतया परं केिलं पुरुषः एि 

व्यक्ाव्यक्संकल्पासलत्या आत्मप्रकाशं िहावत। यतोवह व्यक्ाव्यक्संकल्पानासवक्ः व्यक्ाव्यक्संकल्पाभािरूपः एि 

अतः वसध्यवत यत ्अनासक्पुरुषः देहपरुुषरूपः एि।  

यथा सूक्ष्मपशिः स्ििवमकविकासेन देहपुरुषं अरचयत ्यः स्ििर्धशतिंशस्य कमशविभािनेन देहसमािं अरचयत ्तथैि 

स्थलूपशिः स्थूलपुरुषं यः ततः स्िसमािं। यथा सूक्ष्मपशिः इवतियतयूनाः अतः देहसमािवनमाशणािमाः तथैि 

स्थलूपशिः अवप स्थलूसमािवनमाशणािमाः इवतियतयूनत्िात्। आश्चय ंयत् देहसमािे सिशपुरुषाः पशिः चावप  मकु्ाः 

परं स्थलूसमािे केिलं विरलतमपुरुषाः एि,पशिः त ु असभंिमुक्यः। यतोवह देहपुरुषात्मनः देहपश्वात्मनः च 

वचदाकाशत्िं संकल्पविना एि स्ितः वसि ं परं स्थलूपरुुषात्मवचदाकाशत्िाय तत्संकल्पानासवक्ः अत्यािश्यकी 

स्थलूपशुवभः यत् असंभिं अत्यल्पबुवित्िात्। देहपशिः तु देहवहताथं केिलं इवतियतयनूाः एि भिवतत कदावप न 

आत्मतयूनाः तर्हश अयतनस्य वनम्निणेीकमशकराः ककमथं आत्मतयूनाः भिवतत। यतोवह स्थलूपुरुषसदशृचेतनः एि 

देहपुरुषित् योिनाबिरूपेण चेतनाविकासाथं कमाशवण कतुं अहशवत कदावप नैि िड़: अतः देहपरुुषाः वचदाकाशरूपाः 

एि वसध्यवतत संकल्पाभािात्।  

वनयमबित्िेन अवप अनासवक्ः उदीयते वनयमाततगशतकमशवण आसवक्िनकस्िाथशधारणाभािात्। एिमेि 

ज्योवतषवनर्दशष्कमशसंबतधे लोकवहताथशकमशसंबतधे चावप अिगततवं्य। वचदाकाशलेिावचत्तिृवत्तः अवचदाकाशरूपा 

अतधकारा िा न िा भवितुमहशवत आकाशपररितशनासंभिात् परं वचत्तिृवत्तशूतयातधकारः अवचदाकाशः 

वचदाकाशरूपतां प्रातुमहशवत आकाशातधकारवमथ्यात्िात्। अतः देहपरुुषित ् अद्वतैस्िरूपप्राप्त्यथ ं

वचत्तिृवत्तरवहतात्मस्िच्छीकरणमेि एकमात्रोपायः यदेि तद्ध्यानसंभिानासलत्या संभिं।  

यथा देहदेशसीमा देहपरुुषतयूना, संसाधनतयूना दगुशमा च तथैि स्थलूदेशसीमावप। यथा स्थूलदशेसीमावनकषा तयूनाः 

धनिनबलाः तथा दशेीयमध्यभागेषु प्रचुरमात्रायां तथैि देहदेशसंबतधे अवप सत्यं। देहपुरुषैः कमशविभािनं पुरुषिदेि 

अनुष्ठीयत े कमोत्कृष्ताथं संकल्पाप्लििातरिोगणुवनिारणाथ ं च रिोगणुस्य आत्ममोषकस्िभािात् 
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कायोत्कृष्तातयूनत्िाच्च। अनासवक्धारणासह एि संकल्पाः मवुक्कराः ययवप प्रारम्भे अनने भौवतकपतन ं दशृ्यत े

अनासलत्यनभ्यसनात् परं ककंवचदभ्यस्ते तीव्रोन्नवतः दशृ्यत े अध्यात्मप्रगवतसह ययवप एतत्काले रिोगणुेन 

व्यिधानसंभािना अतः अवतसतकशता ितशनीया। ज्ञानरवहतसंकल्पाः बतधनसहमहादिुकाररणः यतोवह 

वचत्तवनयतत्रकज्ञानिृत्त्यभािात् संकल्पाः अवनयवतत्रतरूपणे प्रस्फुरवतत येन अनािश्यकभौवतकविकासः 

अनेकपापकमशसह उत्कषशवत यस्मात् तत्प्रभाविताः स्िवहताज्ञावननः अज्ञानमवहमां गायवतत।  

शङ्कालुवभः अनेकदा वितण्यते यत ्देहपरुुषकमशकारवयतारः िैिरसायनाकदतदे्दहोत्पन्नाः अनकेोते्तिकपदाथाशः एि 

प्रेरकरूपाः आदेशकादेशरूपाः िा सवतत, तत्र परुुषदेहपरुुषयोः कथ ंसमानता। त ेएतत्तथ्य ंज्ञातुं अहशवतत यत ्परुुषाः 

त्िवप कस्यवचदेि प्रेरणया आदशेेन िा एि कमाशवण प्रारभतते। शबदः अवप उते्तिकिायुः एि यः िोतनृ् कमश कतु ं

प्रेरयवत। एिमेि दषृ्यमवप उत्प्रेरकप्रकाशः तथा मनोसंकल्पाः अवप उते्तिकवियुतरूपाः एि। यथा दैवहकसमस्याः 

देहपुरुषान ् स्िापकतु ं आिश्यककियाकलापाथं प्रेरयवतत तथैि स्थूलसमािसमस्याः स्थलूपरुुषान्। यथा देहपरुुषाः 

समस्याभ्यः न विििवतत तथैि िीितमुक्पुरुषाः अवप। देहपरुुषान् अद्वतैयुक्कियाशीलता सिाशवधकं रोचत ेआत्मित् 

या नििातेषु देहदेशेषु सिाशवधकं दशृ्यत ेअतः नििातपुरुषाः शरीरविज्ञानदार्शशनकस्य परमगरुिः।  

ईश्वरसत्ताप्रमाणे सिशव्यावपनाशहीनवचदाकाशविना सिशत्रदषृ्चेतनाविकासः शाश्वतरूपणे संभवितुं न अहशवत 

चेतनानाशसंभावितसृवष्नाशसंभािनात्। यथा सज्जनः िगवत सज्जनता ं कुरिलः च कुरिलताम ् उन्नयवत तथैि 

देहपुरुषवचदाकाश: सिशत्र सदैि च वनिस्फ़ुरणारूपिीििगती। देहपरुुषसंचलनित ् पुरुषसंचलनाथ ं अवप 

बिवचदाकाशात्मनः आिश्यकता नावस्त ययवप स्फ़ुरणमयानासक्वचदाकाशात्मसत्ता अत्यािश्यकं।  

आनतदकरस्िास्थ्यकरम ् मध्यमिेगवचत्तिृवत्तसमूह ं देहपुरुषरूवपवचदाकाशप्रवत ग्रामलसंहीप्रवत तवत्शशुसमूहित् 

धािनात् न ििशयमे येन अद्वतै ं उपिायेत ् प्रवतिणमातृस्मरणात ् ययवप 

अवनयवतत्रतोते्तिनाप्रदास्िास्थ्यकरवचत्तिृवत्तसमूह ंघिाकाशित् वमथ्या एि मतिन् सयः मलूवचदाकाशे विलयेम।  

अल्पबुियः वमथ्या एि मतिवतत यत् आत्मज्ञानािस्थायां कमाशवण न कियतते यतोवह दहेपुरुषाः अवप सदैि 

आत्मज्ञानपूणाशः तदावप त े पणूशवनष्ठया कमशठतमाः सवतत। िास्तिेन रिोगुणने केिल ं पुरुषः एि बध्यत े यतोवह सः 

आत्मस्फ़ुरणिातात्मबतधनवनिारणाथ ंज्ञानिृवत्तसह सावत्िककमाशवण एि सोढंु शक्नोवत परं देहपुरुषः आत्मस्फ़ुरणा: न 

अनुभिवत अतः अवततीव्ररिोमयैः ज्ञानिृवत्तरवहतकमशवभः अवप न प्रभाव्यते।  अज्ञानािृतपरुुषः एि कताश भिवत 

द्वतैात यतोवह कमशवण कियमाणे तदज्ञानभूतावचदाकाशात्मआनतदकरस्िास्थ्यकरम् मध्यमिेगवचत्तिृवत्तसमूहं 

देहपुरुषरूपीवचदाकाशप्रवत ग्रामलसंहीप्रवत तवद्शशुसमूहित् धािनात् न ििशयेम येन अद्वतैं उपिायेत ्

प्रवतिणमातृस्मरणात ् ययवप अवनयवतत्रतोते्तिनाप्रदास्िास्थ्यकरवचत्तिृवत्तसमूह ं घिाकाशित् वमथ्या एि मतिन 

सयः मूलवचदाकाश े विलयेम। अल्पबुियः वमथ्या एि मतिवतत यत ्आत्मज्ञानािस्थायां कमाशवण न कियतत ेयतोवह 

देहपुरुषाः अवप सदैि आत्मज्ञानपूणाशः तदावप त ेपूणशवनष्ठया कमशठतमाः सवतत। िास्तिेन रिोगणुेन केिल ंपरुुषः एि 

बध्यते यतोवह सः आत्मस्फ़ुरणिातात्मबतधनवनिरणाथ ं ज्ञानिृवत्तसह सावत्िककमाशवण एि सोढंु शक्नोवत परं 

देहपुरुषः आत्मस्फ़ुरणा: न अनुभिवत अतः अवततीव्ररिोमयैः ज्ञानिृवत्तरवहतकमशवभः अवप न प्रभाव्यते । 

अज्ञानािृतपुरुषः एि कताश भिवत द्वतैात्।  
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यदैि मनवस व्यथशसंकल्पः उत्पयेत तर्हश एि तं अद्वयात्मदेहपुरुषभािनात् वशवथलायेम। यदैि मनवस अिसादः 

अिते्रत तर्ह्ेि आत्मानं देहपुरुषित् अवद्वतीयशूतयमेि भाियेम। शूतयता अत्र भािाभािोभयरावहत्याथे। न तेष ुभिः 

कुतः अभािः। न तेषु उपसादः कुतः अिसादः। न तेषु हषशः कुतः विषादः। न तेषु मनस्कता कुतः अमनस्कता। न त े

कताशरः कथम ् अकताशरः। देहपरुुषाः देहसमािवहताथशम् समस्तािश्यकताः चक्ष्िादीवतियैः अनुभिततः तत्पूत्यशथ ं

मनबुद्ध्यायततःकरणचतुष्यसहयोगेन सिशिषे्ठयोिनां वनमाशय तदनुसारं पणूशकियावनष्ठाः भिवतत। कतशव्यवनिशहणे त े

पुरुषेभ्यः अत्यवधक कुशलाः यतोवह तत्शवक्ः तद्व्यथशसंकल्परूपणे न व्ययीभिवत यां आत्मानतदहीनाः 

आत्माज्ञावनपुरुषाः आनतदाथं उपयोियवतत। कतशव्यपूरकसंकल्पान् त े केिलं ईश्वरस्य सृवष्विकासेच्छाम् पूत्यशथशमिे 

धारयवतत कदावप न देहिगवहतरवहतस्िवहताथशम् स्िानतदाथं िा सदापूणशत्िात् अतः त ेमहानतमाः प्रभुभक्ाः अवप।  

देहपुरुषाःपुरुषकृतावन सिशकमाशवण कुिशवतत। त े िदवतत, वलिवतत, पठवतत, चलवतत, िधशतते, िीड़वतत, अभ्यसवतत, 

स्मरवतत, आकदशवतत, अनुिानवतत, संभुिवतत, युध्यवतत, स्पधशतते, वश्लष्यतते, विवश्लष्यतते, अदवतत, वपबवतत, श्वसवतत, 

मलोत्सिशनं कुिशवतत, अिवतत, रुग्णायतत,े सज्जतते, मरवतत, पुनिाशयतत,े पररितशतत,े संगठनं वनमाशवतत, आत्महनन ं

कुिशवतत, एकातते िसवतत, वििरु्ह्वतत, स्िपवतत योगं कुिशवतत च। देहपुरुषाः संगदोषेण अवप प्रभाव्यतते। तद्िीिनचयाश 

पुरुषसदशृा एिावस्त। एतत्सिशकमाशवण तैः स्िात्मस्िरूपात ् स्िलन ं विना एि कियतत े अथाशत् तःै एतेष ु कमाशवण 

कियमाणेषु अवप ते पणूशसवच्चदानतदात्मस्िरूपे स्िदेहनैष्कम्याशिस्थाित् एि अपररितशततः वतष्ठवतत। िास्तिेन 

देहपुरुषाः सदैि कमशतत्पराः भूत्िा कमशसहचरसंकल्पप्रत्यासवक्वनिारणप्रातात्मबलेन वनिात्मस्िरूप े एि 

अच्युतरूपाः वतष्ठवतत। प्रकाराततरेण कवथत ेदेहपरुुषाः अनाकदकालात् पूणाशत्मस्िरूपाः परं संकल्पाः आंवशकात्मरूपाः 

एि सवतत अतः तेषु पूणशतः भासमानेषु आंवशकात्मभासनरूपीसंकल्पानां सत्ता तथैि नावस्त यथा सूयोदये दीपज्योतःे 

तथा सागरे पृथग्िलवबतदोः अतः वसध्यवत यत ् देहपरुुषाः पणूशभासमानसवच्चदानतदघनात्मरूपाः एि सवतत यतोवह 

आनतदहीनषेु भूतषेु ते अिश्यमेि पुरुषित ् संकल्पसाधकस्िकियाकलापात् संकल्पानतदं अगृहवणश्यन ्येन देहिगत ्

अत्यावधकावस्थरः अभविष्यत् देहपुरुषैः संकल्पासवक्संभिाज्ञानिातस्िकमशत्यागात्।  पुनः कवथते, ययवप पुरुषित ्

देहपुरुष े अवप देहवनयतत्रकाः बुविमनाकदप्रणाल्यः वियतत े परं त े तत्पूणशभासत्िात् तदांवशकभासनम् िनवयतु ं न 

अहशवतत चेत् एतत् तर्हश तदनासलत्या वनष्प्रभाविण्यः भिवतत अथाशत् देहपुरुष े संकल्पहीनता वियते। पुरुषस्य 

वचत्प्रकाशहीनत्िात् ईश्वरः तत्प्रवत दयाप्रेररतः उपयुशक्प्रणालीः स्िपूणशवचद्प्रकाशसाहाय्येन तदांवशकािभासनाथं 

आकदशवत यदिलंबय सः देहपरुुषित् पणूशवचत्प्रकाशात्मस्िरूपं आप्नुयात्। 

वनमतत्रणे विना यः समारोह ंउपगच्छवत सः अनासवक्ितयात्मानतदं प्राप्नोवत, एतदेि कारण ंयत् महिार्मशकानुष्ठान े

वनमतत्रणविना एि उपस्थीयते। अवधकभोिनोपरातत ं कमाशवण वनस्संकल्परूपणे एि िायतते मनसः िाम्येण 

ललाम्येण च यने अनासवक्ः न उत्पयते अतः लघुभोिनाः एि िेयस्कराः। यतोवह आसवक्ः आत्मचेतनता ं

व्यास्मारयत् अतः अनासवक्ः पुनः पणूाशत्मचेतनतां स्मारवयष्यवत अथाशत् देहपरुुषात्मस्िरूपं प्रापवयष्यवत। 

एतदनासवक्ः देहपुरुषात ् वशवितव्या। यतोवह देहपरुुषाः पूणाशनािृतात्मस्िरूपाः अतः तेष ु

आंवशकानािरणरूपीसंकल्पाः कथं वियेयुः यतोवह यथा एकमूर्तशः एकसमानकाल ेपणूोद्घारिता आंवशकोद्घारिता च 

एकसाधं स्थातु ं न अहशवत। अवततीव्रगवतकमशवभः अवप देहपरुुषवचततनाभािः अतः आसवक्ः यने आत्मिड़ता। 
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तयूनगत्यावप संकल्पतयनूता संकल्पमतदता िा येन संकल्पानासवक्िातदेहपुरुषात्मज्ञानरूपीमुवक्फल ंन लभ्यत ेअतः 

आत्मिड़ता। अतः गवतसततुलनम् आिश्यकं अथाशत् अवत सिशत्र िज्यशते। 

िास्तिेन चेत ् प्रवतकदनं शयनकाले शरीरविज्ञानदशशनं विचायशते तर्हश पणूशकदिसे तवद्वचारािष्यकता एि न वियत े

तथा आत्मानतदमवप कमशप्रकारं कमशगलतं च न अपेिते। एतत्स्मरणीयं यत् कमश केिलं सत्कमाशथे। सिशिीिवशशिः 

आनतदमयाः अतः वप्रयाः अनासक्स्िभािात्।  

अद्वतैसाधना वद्वस्तरयकु्ा। प्रथमस्तरे सिाशनुभूतयः वचद्प्रकाशांशरूपाः यदेि प्रत्यिणे लघवुिचारणया च वसि।ं 

वद्वतीयस्तरे सिाशनुभूत्यभािाः अवप वचत्प्रकाशरूपाः वचदाकाशरूपाः िा यत्प्रावतः केिलं  दढ़ृधारणया 

सतताभ्यसनाच्च  यतोवह प्रारम्भे अभािािस्था प्रकाशहीना अनुभूयते आत्मािरणत्िात् यत् सततात्मधारणया शनैः 

शनैः विधूयते अतः अप्रत्यिप्रमाणावन यथा आतिचनावन आियणीयावन विश्वासिीिनाथं  ययवप 

ककंवचत्प्रकाशमानभूते आत्मा स्ियमेि प्रकाशपवथ अग्रेसरवत कुसंगव्यिधानम् अपकियत े चेत्।  देहपरुुषाः 

एतदोभयस्तराद्वतैसम्पन्नाः।  

देहपुरुषिदनं संकेतनरूपं एि अवस्त। ते विवभन्नाकारप्रकारसंकेतैः परस्परं िदवतत। यथा एकविषेशशबदः 

एकविशेषकमश कतुं प्रेरयवत तथैि संकेतः अवप। अतः शबदसंकेतयोः मध्ये अवभन्नता अवस्त समानप्रभािात्। 

उदाहरणतः उग्रदेहपरुुषैः त्रस्ताः सामातयदेहपुरुषाः तान् मारवयतुं सैवनकदेहपुरुषान् प्रवत संकेतयवतत। संकेतैः एि 

िुधातशदेहपुरुषाः देहरािानं प्राथशयवतत यः अवधकारीपुरुषाणां उवचतशृंिलया कृषकदेहपरुुषान् अन्नोत्पादनाथ ं

आकदशवत। अत्र अन्नाथ ंमुख्यादशेः एि राज्ञा दीयते, तत्संबवतधतयः सिशव्यिस्थाः विवभन्नावधकारीसमूहने स्ियमेि 

वनमीयतते, यत्प्रणाली स्थलूदेश ेअवप पररदशृ्यते। एतवद्ववचतं्र यत् देहदेशरािा स्िकमाशवण न अनुभिवत पूणशत्िात् परं 

पुरुषः तत्कमाशवण अनुभिवत यत्प्रत्यासलत्या एि सः वनबध्यते। एतत्प्रत्यिं यत् पुरुषः तदनुभिनं वनिारवयतु ं न 

समथशः परं सः आसलकं् वनिारवयतुं त ुपूणशसमथशः। ततः िाहकदहेपुरुषाः तदन्न ंसिशदेहपुरुषाथ ंसंपूणशदेह ेिहवतत।  

अधुना तत्लेिनं कथ्यते। देहदेशसैवनकानां एकविशेषिेणी एकविशेषमलसं प्रयुज्य एकप्राथशनापतं्र आिाततशृतू्रपरर 

चातुयेण श्लेष्यवत यत् परठत्िा मारणप्रवशविता एकातयविवशष्सैवनकिेणी तान् संलग्पत्रोग्रिाकदनः मारयवत।   

िाहकदेहपुरुषाः सैवनकदेहपुरुषाः च सिाशवधकभ्रमणशीलाः सवतत तत्संबवतधतस्थलूपुरुषित ्

तत्तीव्रकमशप्रकृत्यनुसारमेि। अत्रोपराततं पुरुषः, समािः देशाकदशबदाः च देहसंबतधे िणशनानुसारं िा एि। 

सैवनकपुरुषाः संपूणशदेशं  बार्ह्शतु्रभ्यः दशेिोवहभ्यः च रवितु ं मोकंु् च सिशतै्रि सतत ं च विचरततः भिवतत। तेषा ं

अल्पावप असािधानता समग्रदेशं व्यापाकदतुं समथाश। अतः तेषा ं

स्िस्थदेहसतकेवतियावततीव्रमनकुशाग्रबुद्ध्यायनेकपरस्परसहकारीकारणचावलताततरङ्गकायशप्रणाल्यः अवतिरिलाः 

अतयोतयाविताः च। पररष्कतृशपरुुषाः वनमाशतृपरुुषाः चावप दघुशिनास्थानम ् अनेककमशकरैः सह  शीघ्रतया धािततः 

उपगच्छवतत। 

एतत् न विस्मतशव्यं यत् देहपुरुषैः उपरोक्सिशकमाशवण वचदाकाशाद्वतैेन अथाशत् अनासवक्सह 

स्फ़ुरणयकु्वचदाकाशस्िरूपतया एि कियतते। ईशसंवनवधः एि ईश्वरभवक्ः। ब्रह्मसारूप्यं एि तत्परमसामीप्यं अथाशत ्
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परमभवक्ः यत ् देहपरुुषणे आचयशते। ज्ञानमेि ब्रह्मसामीप्यं तथा ब्रह्मसारूप्यमेि परमज्ञान ंयदवप देहपरुुषस्िरूपं। 

ब्रह्मस्िरूपे पणूशतया वतष्ठन ्परमकमशठता एि परमकमशयोगरूपा यदवप देहपुरुषैः प्रदश्यशते। 

ययत् सूक्ष्मपुरुषः करोवत आचरवत िा यदिस्थाः च सः धारयवत तत्तदेि स्थलूपरुुषः अवप,तर्हश आत्मान ं केिल ं

स्थलूपुरुषः एि ककमथ ं कताश भोक्ा च मतयेत। देहपुरुषाः पुरुषिदेि िधशतते। तद्नििाताः तीव्रतमिेगने िधशतते। 

तदाहारािष्यकता अत्यावधका परं  विपरीततया उदराकारः अवतलघुः अतएि ते बार्ह्सामाविककमाशवण 

स्िवपतराकदियोिृिित् न कुिशततः केिलं अनिरतिेगेन स्िबृहदाहारं अल्पभागेषु विभाज्य कदिसे अनेकधा अश्नततः 

वतष्ठवतत। तेषां पनुः-पुनः कमशचेष्ा ययवप अप्रभाविरूपेण एि तत्िीड़ा उच्यते।  व्यस्कपुरुषाः तान् अत्यच्छविवधना 

पालयवतत। ते समस्तसुिसुविधासंपन्नेषु अन्निलपूणोग्रिादीशतु्रमुक्ाततःपरेुषु बार्ह्ललशेप्रदिातािरणात ् दरेू 

महद्सैवनकसुरिया  सह च सिशपुरुषैः पणूशस्नेहभािेन लाल्यतते पाल्यतते च। व्यस्कदेहपुरुषाः 

सामाविकोत्तरदावयत्िकमशवललष्ाः  तथा भोिनप्रवत न तादशृोत्सुकाः यतोवह ते िाकदतान्नोपयोगः  स्िदेहिवतपूत्यशथ ं

कमशशवक्प्राप्त्यथ ंचैि कुिशवतत स्िदेहस्य पूणशिृवित्िात्। देहपुरुषसोढितयः पुरुषिदेि विवभन्नातगानां दौबशल्य,ं भतिन ं

शैवथल्यमाकद च सवतत। िाकदतान्नेन तैः स्िसमस्तिीिनप्रणाल्यः चाल्यतते यथा श्वसनं, िदनं, लेिनं, चलन ं पठन ं

आकद च।  

प्रेम्णा अनासवक्ः उदीयते  प्रेमीप्रवतवनरततरध्यानप्रभािात्। एिमेि वनिाबाधनेन अवप अनासवक्ः उदीयत े

मवस्तष्कशैवथल्यात ् संकल्पाना ं गहनातिेशणाभािात। एषा विडम्बना यत् तथाकवथताधुवनकिनाः केिलं 

भौवतकविकासमेि ियतत े तथा त े आत्मविकासं अिमतयते तथाकवथतललेशावधलयात् ययवप त े

स्िचावलतमनरवहतानािृतात्मरूपयतत्राणां प्राकृवतकघिनाना ं च अध्ययन ं पररचालन ं च कुिशवतत परं 

तदात्मवचततनविना एि अतः त े मनसा वनबिीभूय एि आचरवतत। देहपुरुष े चेतनब्रह्मभािना परमसुकरा 

चेतनपुरुषिीिसह तत्परमसादशृ्यात् तवस्मन ्च प्रकृवतित ्ब्रह्मित् िा मनोSभािात अतः तस्य शुिवचदाकाशत्िात्। 

देहसह देहसमािे ब्रह्मभािनायां कृतायां िीिसहसिशिीिसमािेषु ततः संपूणशसषृ्ौ स्ियमेि ब्रह्मभािना उदेवत 

सिशमध्ये पूणशसादशृ्यात ्  “यवत्पण्डे तत्ब्रम्हातडे” एतदलुत्यनुसारं। यथा शरीरे तत्संपूणशपदाथाशः घिनाः च परस्परं 

संबिाः तथैि संपूणशसृष्ौ अवप उपरोक्महोलत्यनुसारमेि। अतः एकिीितापेन अवप संपणूशसृवष्ः तप्यते यथा 

एकाङ्गतापेन एकसूक्ष्मपुरुषतापेन िा संपूणशदेहः। इच्छाविना पूणशवनष्ठया कमशणा अनासवक्ः उदेवत। 

चेत् देहपरुुषस्य अद्वतैमयकमशठताकदसिशगुणाः विवचतत्यतते तर्हश स्ितः एि तदनुकरणम ् िायत े

उभयपुरुषमध्यपणूशसादशृ्यात् यतोवह प्रत्येकिीिः स्िसदशृमेि अनुकरोवत समस्िभािोत्पन्नवमत्रतया। यदावप िोधः 

प्रभिेत् तदैि िोधहीनपरुुषान ् स्मरेत्। यत्िणं एि कामः उवत्तष्ठते् तत्िणं एि तत्कामहीनान् स्मरेत्। यदा लोभः 

प्रस्फुरण ं आरभेत ् तदा लोभहीनसूक्ष्मपुरुषाः भािनीयाः। यत्कालं मोहः अस्मदतु्पीडन ं आरभेत ् तत्कालमेि 

मोहरवहतदेहपुरुषान ्विवचतत्य आत्मतुवष्म ्लभेम। यदिसरे मदः गिशयेत ्तदिसरे स्िसदशृसूक्ष्मपुरुषाणां मदरावहत्य ं

अनुभिेम। यथा तज्जीिनं वनःमात्स्यशकं तथैि अस्माकमवप भिेत्। यदा-कदा स्ििीिने नैष्कम्यं प्रभिेत् तदैि िय ं

देहपुरुषाणां अवतकमशठतां ध्यात्िा वनवश्चततयेम। मनवस दोलायमानािसरे तस्य वनश्चलमनःवस्थलत ं भाियेम। 

कतशव्यच्युतौ संभाविते तत्सूक्ष्मपुरुषाणां प्रगाढ़कतशव्यवनष्ठां विलोकयन् कतशव्यवनष्ठाः भिेम। यदा अिसादः प्रभिेत ्
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तदैि तकद्नरिसादपुरुषप्रवत धािेम। यदैि सवच्चदानतदहीनता प्रतीयेत तदैि पूणशसवच्चदानतदकमशठदेहपुरुष ंअनुितेम। 

स्ििीिने यदा-कदा अवप ककंवचदवप प्रवत आसवक्ः उद्भूयेत् तदैि अनासक्महामानिदेहपुरुषगुरुणा वशिेम। यदा 

कवश्चत् पुरुषः सूक्ष्मपरुुषाचरणविपरीतावन अमानिीयावन आसवक्युतावन िा कमाशवण करोवत तदा सूक्ष्मपुरुषब्रह्म त ं

स्िविरुि ंमत्िा प्रवतकूलपरुुषस्यदलुशभस्मरणवमलनित् ककंवचदवप न स्मरवत यत्प्रभाितः युध्यवत नश्यवत च। 

देहपुरुषाः सदैि पणूाशनतदरूपाः मनरवहताः च अतः सदिै तनािरावहत्येण पूणशसामतिस्ययुक्सामूवहकतया 

कियाशीलाः अथाशत ्िीड़ारताः। या सामञ्जस्ययुक्सामूवहकता पुरुषैः अपारवचद्स्फुरणावभः तत्प्रवत आसलत्या चावप 

न प्राप्यते सा देहपरुुषैः केिल ं स्िवचदाकाशात्मशलत्या आसवक्रवहतवचत्स्फुरणावभः िा एि अथाशत ् मुक्त्िेन 

प्राप्यते। तत्सूक्ष्मलोकस्य शासकावधकाररणां मध्ये अवप अवत सामञ्जस्यं वियते। ते संपूणशदेशस्य कल्याणाथ ंसिाशन ्

पुरुषान् आकदशवतत। तदादशें सिशपुरुषाः पूणशरीत्या अनुपालयवतत ययवप ककंवचत् वनरथशकं नैिावप। स्थूललोके अवप 

एिमेि दशृ्यते। 

सूक्ष्मपुरुषामनस्कता एि सिशिषे्ठा अतः प्रातव्या। अमनस्कता अत्र अद्वतैमयाः मनसः भािाः अभािाः च अथाशत ्

शाश्वतात्मभािरूपा एि अवस्त। आत्माभािरूपीमनोनाशः अथाशत् द्वतैने मनोSभािः केिलं 

मनोभािानुसारात्मािरणरूपी मनोसंकुचनरूपी एि अवस्त यदेि 

पुनिशतयपरलोकगामीसूक्ष्मशरीरनाम्ना,वलङ्गशरीरनाम्ना कारणशरीरनाम्ना चावप अवभधीयत े यः निीनस्थलूदेह ं

उपयुज्य स्िगुतभािं पनुः स्थलूरूपेण उद्घाियवत। 

स्थलूपुरुषित् सूक्ष्मपरुुषाभ्यसनं स्िकमशवण दिताप्राप्त्यथशमेि। यदा अल्पबलिततः तथा दहेसमािहावनकरणाथ ं

अल्पिमाः अिमाः िा देहासमािबवहस्थाः उग्रिाकदनः सूक्ष्मपुरुषाः देहदेशे प्रविशवतत तदा सैवनकदेहपुरुषाः 

ततमारणाभ्यासं अथाशत ्युिाभ्यासं कुिशवतत यने तैः भविष्ये महबलवलिानशत्रिः अंिसा एि हतयतते। सूक्ष्मपरुुषः अत्र 

देहपुरुषपयाशयिाची शबदः एि, तस्य अवतसूक्ष्मतया यतत्रदशृ्यत्िात् च। एिमेि सूक्ष्मसमािः अवप 

देहसमािपयाशयिाची एि। 

िृवत्तरवहतात्मवन वचत्तिृवत्तस्िरूपा स्िच्छचेतनता वचदाकाशरूपा एि अवस्त। एतत्स्िच्छशतूयता 

सूक्ष्मसमािभािनेन अंिसा एि अनुभूयते यां प्रगाकढ़तुं परुुषः स्ियमेि अध्यात्मशास्त्रावण अनुगच्छवत येन शेषा 

आत्मतयूनता अवप पूयशते। अनने आत्मानुभिनाथ ंवचत्तिृवत्तमहत्त्िं स्ितःवसि।ं आत्मोपरर वचत्तिृते्तः आरोपणं अथाशत ्

ज्ञानयोगः अवप च वचत्तप्रवत अनासवक्ः एकसमानफलप्रदम्। बौिानां मध्यमागशः अवप अनासवक्मागशस्य कमशयोगस्य 

िा एकप्रकाराततररूपः। एिमिे संभितः पूिशमवप उकं् यत ् कलािीड़ातांवत्रकव्यसनसत्कमशहीनपुरुषैः वचत्तिृत्तयः 

केिलं आसलत्या एि अनुभूयतते येन केिल ंिवणकानतद ंपरं अतततः आत्ममातयमेि।  

सूक्ष्मपुरुषिीड़ा पूणशतया स्थूलपरुुषिीड़ाित् एि अवस्त बार्ह्दषृ्या परं तेष ुसिशभािेषु वियमानेषु अवप ककंवचदवप 

षड्दोषाः न वियतत ेअनासलत्या अथाशत् सा िीड़ा वनष्कामा, अिोधा, वनलोभा, वनमोहा, वनमशदा, वनमशत्सरा चावस्त। 

सिशपुरुषैः परस्परं पूणशसामञ्जस्येन तत्िीड़ायां मानिताथं हस्तपादवितयासं शरीरांगसंचालनं च कियेत े

अनासलत्यभ्यासात्। िास्तिेन तत्सिशकमाशवण िीड़ारूपावण एि सवतत अनासलत्या अतः तेषां आनतदरूपाणा ं

वचदाकाशात्मनां शाश्वतरूपेण पूणशभािात्।  
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सूक्ष्मपुरुषशरीरे अवप परुुषित् विवभन्नाङ्गावन वियतते ये ततमवस्तष्केन वनयत्यतते। तदभ्यततरे तदे्दहसमािे अवप 

बहिः देहपुरुषाततरपरुुषाः िसवतत यतमध्य ेककंवचत्शरणार्थशनः उग्रपवतथवभः पलावयताः अवप आियतते य ेविवनमय े

अवग्कुण्डसंचालनाकदप्रचण्डकमाशवण कुिशवतत। एते सिे देहपुरुषाततराः पुरुषाः अवप देहपुरुषित ्एि ईश्वरिााँवछतायै 

मानितायै समस्याप्रदर्षशतायाः आिष्यकतायाः अनुसारं एि अद्वतैेन िरिलान् यतत्रमयान् उयोगान् चालयततः सदैि 

परमतषु्ाः वतष्ठवतत। देहपुरुषाततरपरुुषाणां देह े एकातयः िनसमािः वियते यस्य िनाः अवप देहपुरुषिदेि 

स्िावधष्ठातृदेहप्रीत्यथं अतः अतततोगत्िा मानितावििृिये चिुमनाकदज्ञानेवतियैः अनुभूतानां समस्यानां 

वनिारणरूपायाः आिश्यकतायाः पूत्यशथं मनबुविवनर्दशष् ं हस्तपादाकदकमेवतियचालन ं कुिशततः अनासलत्या 

अच्युतात्मरूपाः वतष्ठततः सिशकमाशवण कुिशवतत। 

यः वचदाकाशः सिोदरीकताश विशालतमदेहः, सः एि सिाशधःवस्थतः परमोदरीकृतदेहः अवप। सिशपुरुषेषु स्थूलपरुुषः 

एि अनेकरूपः, आसक्ः, अपणूशः वचदाकाशांशरूपः च। अतयाः सिशपुरुषाः तु अद्वयरूपाः, अनासक्ाः, पूणाशः 

वचदाकाशरूपाः च। सिेष ुपरुुषेषु अवप वनकितमः देहपरुुषः एि सिशिेष्ठः अवस्त उभयगणुयोः चमोत्कषाशत् अथाशत ्

देहसंरचनायां स्थूलपुरुषसादशृ्यात् आत्ममुक्त्िे च अतयसिशपुरुषसादशृ्यात्। स्थूलतमः देहः वनर्िशकारः 

वचदाकाशात्मा। तदततरे ब्रह्माण्डरूवपणः असंख्याः देहपुरुषाः भ्रमततःवतष्ठवतत। पुनः अवप ब्रह्माण्डदेह े

आकाशगगंानामाः असतख्यदेहपरुुषाः िीिवतत य े यथावनयमं स्िावधष्ठातारं सेितते। 

ययवप लोकपरलोकोभयवसिये देहपुरुषाः सदैि भािनीयाः परं यदा कामिोधाकदमनोदोषप्रभिकाले 

अहकंारहीनात्मवस्थवतः अत्यािश्यका तदा स्थलूपुरुषात् अतयपुरुषाः विशेषतया देहपुरुषाः अिश्यमेि भािनीयाः। 

अद्वतैं प्रकाशमयात्मना सह एि संभिं, कदावप न अतधकारात्मना सह, वचत्तिृत्तीनां प्रकाशस्िरूपात,् अतः 

तत्चेतनप्रकाशः आत्मवन आरोपणीयः सतत ंअद्वतैाभ्यासात् देहपुरुषभािनात्। 

सौरमण्डलदेह ेग्रहाकदतदे्दहपरुुषाः ितशतते ये सदैि सूयशरूपीहृदयस्य मवस्तष्कस्य िा प्रदविणां आज्ञापालनं िा कुिशवतत, 

स्िकमशत्यागात् बलिानपुरुषणे सूयशदेहने सिशनाशभयात् गरुुत्िाकषशणात् िा दरेू गत े चावप 

सूयशरूपीप्रेरकादेशकाभािात् ततः िीिपालनरूपीसत्कमशत्यागिातनाशभयात्। 

अधुना पृथ्िीदेहः कथ्यते। नयः अस्याः रक्िावहतयः यः तदे्दहवििृध्यथं समस्तावन पोषकतत्िावन आनयवतत 

तदोत्सृष्ान् च अपवशष्ान ्अपनयवतत देहपशूपयोगाथ ंये वनिाथं पराथ ंच समस्तावन पोषकतत्िावन अथाशत ्अन्नावन 

संश्लेषयवतत। अस्याः गतधाकदसंदशेिाहकगुणाः स्नायुततत्ररूपाः, सिशिीिाः देहपुरुषरूपाः, पिशताकदभूमयः अवस्थरूपाः, 

मृदा आवमषरूपा िृिाकदसह  िीिाणिः च देहपुरुषाततरिावसतरासायवनकोयोगरूपसाधारणिीिसमतुल्याः सवतत। 

िायुस्पतदनम् अस्याः श्वासरूपं येन अस्याः देहपुरुषरूपाः मनुष्याः श्वसवतत। सूयाशवग्भ्यां देहपुरुषकियाकलापेभ्यः च 

तापग्रहण ंअस्य स्िस्थदैवहकतापमानं एकसमानताया स्थापयवत येन अस्य देहपरुुषाः स्फ़ूर्तशमानाः देहसमािकमाशवण 

पूणशदितया कुिशवतत। अय विवभन्नप्रदषूणैः संिवमतः भूदेहः अनेककृवत्रमविधीन् आियतां देहपुरुषाणा ंअत्यवधकया 

कियाशीलतया उत्तरोत्तरम् िधशमानज्िरं प्रवत अग्रेसरवत येन शीघ्रमेि भूिीिनं दभूरं भविष्यवत चेत्  समुवचतोपचारं 

न अनषु्ठीयेत। कदावचत् उच्चदेहतापमानं असामाविकानां देहशतू्रणां नाशाय आिश्यकं मूढैः, आिाततृवभः िनिातीयैः 

च शतु्रवभः सह तापप्रवतकाराथ ंआिश्यकसंसाधनाभािात् परं वनरततरज्िरः हावनकरः। अस्याः लसंहाकदरिकपुरुषाः 
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शे्वतरक्कणनामकैः मनुष्यदेहसैवनकपुरुषैः तदबुशदकोवशकािीिाणुनामकयोः शतु्रदेहपुरुषयोः मारणित ्

पापपूणोत्पथगामीकमशहीनावनयवतत्रतान् पृथ्िीभारान् िीिान ् हत्िा पृथ्िीदेह ं रिवतत। यथा स्थलूदेहस्य स्िास्थ्ये 

स्ितःभूतं िैयकृत ं िा िातवपत्तकफ़संतुलनं तत्शोधनं च मूलकारण ं तथैि पृथ्िीदेह े अवप 

अवग्िायुिलाकदमूलतत्िसंतलुन ंएतवद्वकृवतवचककत्सकाः च समािसुधारकाः।  

देहपुरुषसभायां कृषकाः िलाभािं िणशयवतत यैः सह अतयदेहपुरुषाः अवप िलाभािसंिातां शवक्हीनताम ्

पाचनवनष्कासनश्वसनपररिहनाकदसिशकायशप्रणालीषु च बाधाः अिणशयन ् याः सिशपुरुषाः अतिमोदयन्।  तदा 

अध्यिणे आकदष्ाः देहिलसंतलुनकरविभागिनाः यथाशवक्ः देहिलसंरिणाथ ं शीघ्रकररष्यमाणस्य स्िप्रयासस्य 

संबतधे सभां व्याश्वासयन। देहशासकाकदष्ाः पयाशिरणविभागपुरुषाः अवप देहदेश े भूदेहिलप्रिेशनाथं भूमौ 

समुििलप्रिेशनाथशवनर्मशतपररवस्थवतसदशृाः पररवस्थतयः वनमाशवतत येन िृष्युपरातत ं

वसिनिनस्िास्थ्यविभागवनर्मशतेषु नावलकाकुण्डेषु पयाशतिलं प्रिावहतं भिवत, अतः सिशपुरुषाः िलाप्लुताः तुष्ाः च 

भिवतत। िास्तिेन देहपुरुषाः सदैि प्रसन्नाः अभािेष्िवप भािेष्िवप च अनासलत्या आत्मसवच्चदानतदिीिनशके्ः 

अिुण्णत्िात् अतएि ते केिल ं सुिाथं एि कदावप आत्मचेतनाविकासरूपीमानिताविरुि ं न आचरवतत। एिमेि 

देहपुरुषाः अस्मान् िीिनयापनस्य कल्याणकरविलधं वशियवतत। कदावचत् अवतिृष्ौ िलविभागपुरुषाः पूणशदितया 

अवतररक्िलं देहिेत्रात् बवहः वनष्कासयवतत येन तत्पुरुषाः रक्ष्यतते। एिमेि अनािृष्ौ अवप नदीनदिलं 

शोधनोपरातत ंयतत्राकदवभः शलत्या देहिेत्रोपयोगाथं पुनः आरोर्ह्ते।  

शरीरविज्ञानदशशनसाधकाः अवधककायशिमाः दिाः च भिवतत आत्मचेतनशके्ः वचत्तिृवत्तरूपेण अवनगशमनत्िात् 

वनरथशकवचत्तिृवत्तवभः िावप आत्मचेतनशके्ः ग्रहणत्िात्। यथा देहसमािस्य प्रत्येककिया अिस्था च ईश्वरेच्छया 

तथैि स्थलूसमािस्य अवप।  देहपुरुषाणा ंस्मरणिृवत्तः मानिीयकमशणां पुनः-पुनः कियातियनाथ ंययवप अनासलत्या। 

कमशविवधस्मरणेन एि देहपुरुषाः आिश्यकतानुसारं पुनः-पुनः विवभन्नान उत्पादान पूिशित् उत्पादयवतत 

विवभन्नकमाशवण कुिशवतत च। एका सैवनकिेणी तीव्रस्मरणशवक्संपन्ना अवस्त यस्य सैवनकाः प्रागािाततृशतू्रन ्

ततमारणविलधं च िीिनपयशतत ंस्मृत्िा देहदेशं सतत ंरिवतत। 

देहदेशे शासनपरम्परा अत्युत्तमा। तत्र प्रत्येकविभागोपरर एकः विभागाध्यिपुरुषसमूहः वियते। 

िातानुकूवलतकिस्थाः यातायातविभागाध्यिपुरुषाः ऊिाशचावलतान् िाहकयतत्रान ् चालवयतुं वनयवतत्रकतु ं च 

यतत्रचालकदेहपुरुषान ् आकदशवतत। यतत्रदोष े अवभयततापुरुषाः शीघ्रतया एि तत्र उपसरवतत तद्दोषान च 

वनराकुिशवतत। देहदेश े एतवद्वधकायशकताशसमूहवनमाशणं एकपुरुषेण उलच्रंिलाचरणवनिारणाथशम् लोकतंत्राथशम् िा 

कमशवण गरुुत्िप्रदानाथशम् चैि। स्थानीयिनतासहयोगेन सः समूहः एि यात्रामागाशन् आिश्यकतायां तानयवत 

विशेषतः यदा कवश्चत ्देहदेशभागे अन्निस्त्राकदपदाथाशनां परुुषाणां च प्रचुरतया उपलबध्यथ ंप्रवेषतं याचनापतं्र तने 

प्राप्यते विशेषतः युिकाल,े उग्रिादे, वििोह े ,यतत्रायततःसंरचनाविकासकाले 

उयोगभिनाकदबार्ह्संरचनाविकासकाले च। 
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देहदेशस्य नीवतवनमाशतारः नीवतवनयततारः च देहपरुुषसमूहाः पृथक्-पृथक् िातानुकूवलतेष,ु स्िच्छेष ु

विविधसंसाधनसंपन्नेषु च प्रकोष्ठषेु िातािरणीयपाररिाररकविघ्नहीनतया शातत्या च िसवतत। िास्तिेन देहपरुुषाः 

सदैि अद्वयवचदाकाशरूपाः अनासवक्प्रभािात् अतः परमशातताः आत्मना, शावततः उपयुशके् केिलं देहमवस्तष्कयोः। 

भूदेशस्य िाहकलौहशृङ्िलाित् देहदेश े अवप यतत्रशवक्चावलता एकविशेषप्रकारा रक्िणाश िव्यशृङ्िला वियत े

यस्यां मतदीभूतायां संकीणशपथायां च तदोपरर पररिावहताः दहेदेशवनमाशतारः तावन तत्त्िावन स्िचावलतरूपणे बवहः 

वनगशच्छवतत अवप च बार्ह्ावन िस्तूवन िस्तुबहुलभे्यः िेते्रभ्यः अततःप्रविशवतत। आिश्यकतायां तत्शृङ्िलास्थाः 

सैवनकाः अवप बार्ह्िेत्रान् प्रवत कूदशवतत लक्ष्यप्राप्त्युपरातत ंच अतयमागगः रािमागषेु प्रविशवतत। 

देहदेशे एकः पृथक् ऊिाशविभागः अवप वियते यस्य शवक्गृहावण, वनयामकयतत्राः कमशचाररणः च संपूणशदेश ेप्रुचरतया 

व्याताः। भूदेशात् ईतधन ं प्राप्य देहदेशस्य असंख्याः अवग्कुण्डा: स्थूलदेशस्य तापवियुतयतत्रसदशृया प्रणाल्या 

वनयवतत्रताः अहर्नशशं प्रज्िलवतत यदषू्मया देहदेशस्य संपणूशकियाकलापः वनर्िशघ्नतया चलायमानः। आिश्यकतावधका 

ऊिाश ऊिाशभण्डारणयतत्रे एकीकृता भविष्यप्रयोगाथं। िास्तिेन देहसमािस्य सिाशः कियाः स्िभण्डारीकृतया 

स्िच्छया ऊिशया एि वनष्पायतते, न प्रत्यिया। स्थूलसमािे अवप भण्डारीकृता ऊिाश एि प्रमिुतया उपयुज्यते परं 

सा कोरिसहस्रिषशपूिशवनर्मशता अस्िच्छा च। त ेसीवमतमात्रायां स्िप्रयासेण अवप ऊिां उत्पादयवतत या स्िच्छा अतः 

पयाशिरणवहतकरा ययवप अभतडारणीया अवतसीवमतमात्रायां भतडारणीया िा। एिं प्रगत्यथ ं स्थूलसमािेन 

सूक्ष्मसमािात् वशवितव्या। 

सिशदेहपुरुषाः स्िप्रवत सिाशदेशान् पूणशरीत्या सदैि ताित् पालयवतत याित् त े वििोवहणः न भिवतत अध्यिणे िा 

देहहावनकराः आदेशाः न दीयतते। कदावचत् बुविभ्रमात् तैः सिाशवहतकरादेशाः अवप पाल्यतते। 

कृवषपशुपालनविभागयोः प्रबतधवनदेशकसमूहः अन्नाभािात् देहपुरुषषेु कृशेष ु िातेष ु देहदेश े

िृविविकासरोगयुिाकदकालेषु  च देहकृषकान् प्रचुरान्नोत्पादनाथं आकदशवत। अवप च अतयपदाथाशन् वहत्िा विदेशेभ्यः 

िायान्नं एि प्रचुरमात्रायां उच्चमूल्यमवप आयावततं कियत ेयदथं आयातशलु्कम् अवप तयनूीकियते। 

देहदेशस्य महाराज्ञः कायं केिलं विशेषपररवस्थतीनां अनभुिनमेि अवस्त यथा बार्ह्कमशफलसंबतधे, देहदेशस्य 

आयातवनयाशतसंबतध,े विदेशनीवतसंबतधे स्िपतनविकाससंबतधे च। महाराज्ञः विकासं अनासलत्या शुभकमशवभः च 

िायते। एिमेि तस्य पतनं आसलत्या अशुभकमशवभः च िायते। तस्य कायं केिलं स्िप्रिासेिकाकदवभः सहायतया 

विदेशेभ्यः सेिािस्तुप्रदानं विवनमये च तेभ्यः स्िदेशाथं सेिािस्तुप्रापणम् एि अवस्त। विदेशेभ्यः आयावततावन 

साधारणिस्तूवन देहदेशेन विकास्यतते स्िपररचालनाथं च उपयजु्यतते। देहदेशस्य आततररकावण कायाशवण तु मवतत्रवभः 

अवधकाररवभः च स्ितः एि कियतत,े महारािा त ुकेिल ंतत्कमशिेगं िर्धशतुम ्एि समथशः प्रेमोपदेशेन, स्िकमशप्रेरणया 

दण्डेन च। देहदेशे केिल ंमहारािा एि बतधनं आप्नोवत देहदेशपररवस्थतीन ्आत्मवन अनुभूय आसलत्या। अतय ेसिे 

देहपुरुषाः सदामुक्ाः। 

यदा विशेषावधकारी देहपुरुषसमूहः देहसमािे अन्नबाहुल्यं पश्यवत तदा सः भण्डारीपुरुषभे्यः प्रेम्णा 

तदवतररक्ान्नभण्डारणाथं आकदशवत येन अवतिृष्यनािृवष्रोगाकदविकिासु पररवस्थवतषु काल ं सुिेन याप्येत। यदा 
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देहसंसारे शीततुशः आगच्छवत तदैि कवश्चत ् शासकदलः शीतग्राहीपुरुषसंदेशने शीत ं अनुभूय ऊिाशविभाग ं

तत्समाधानहतेु आकदशवत येन सिशदेहपुरुषाः तापकयतते्रष ुप्रज्जिावलतेषु रक्ष्यतते। 

देहपुरुषेष ुितम मनोभािः िा केिलं वचदाकाशस्फुरणरूपः एि, नैि कस्यवचत ्उत्पवत्तः अनासवक्प्रभािात्। एिमेि 

मनसः अभािः मृत्युः िा अवप केिल ं आत्मस्फुरणशमनरूपः एि,नैि आत्माभािः। पुरुषित ् प्रत्येकदेहपुरुषः अवप 

सिशकायाशवण कतुं समथशः परं एककमशवण एि विशेषज्ञतां अिशवत कायशदिताथ।ं तैः विशेषज्ञता 

आिश्यकतास्थानसमयानुसारं स्ियमेि प्राप्यते उच्चतरसत्तालोभात् पुरुषिदेि। पुरुषित् देहपुरुषस्य अवप 

प्रत्येकबार्ह्भािः तवत्चत्तिृवत्तरूपात्मभािसह एि वियते परं अनासवक्प्रभािात् सः लिेापूणशस्फरिकवशलाित ्

अद्वयवचदाकाशस्िरूपः एि वतष्ठवत। चेत ् देहपुरुषः अभािरूपः अभविष्यत् तर्हश तेन ककंवचदवप प्रिृवत्तः न 

अभविष्यत् मूर्छशतपुरुषित्। चेत् देहपुरुष ेबिपरुुषित ्प्रिृत्तौ भािः वनिृतौ च अभािः अभविष्यत् तर्हश देहसमािे 

वनयमबिा सुव्यिस्था न अभविष्यत् शबदप्रकाराततरतः देहः एि न समभविष्यत, भािासलत्या। अनेन वसध्यवत यत ्

देहपुरुषसह संपूणशसृवष्ः शाश्वतभािरूपा वचदाकाशरूपा िा मुक्पुरुषित्। उपरोके् वभन्नरूपेण परं समानाथणे 

कवथते देहपरुुषः सदैि आत्मपणूशः परं आत्मस्फुरणलोभेन एि प्रिृत्तः ययवप आत्मस्फुरणरूपवचत्तप्रवत अनासलत्या 

अतः सुव्यिवस्थतरूपेण वनयमबित्िेन च प्रिृत्तः भिवत प्रिृवत्तहीने  अवप पणूाशत्मलाभत्िात्। एिमेि पुरुषः अवप 

पुराकाल े आत्मपणूशः एि आसीत् यः तद्वदेि  आत्मस्फुरणसत्तालोभेन अप्रितशत परं एतत्स्फुरणासलत्या सः 

आत्मस्िरूपम् व्यस्मारयत,् अतः स्फुरणलोलुपः भूत्िा अव्यिवस्थतः, अवस्थरः, दषु्कमी कमशहीनः िा, 

वनयममयाशदाहीनः, स्िेच्छाचारी अशाततः च। वनिृत्तौ अद्वतैं न उपलभ्यते। िास्तिेन यने याितमात्रायां अनासवक्सह 

प्रिृवत्तः उपभुज्यते, ताितमात्रायां एि तेन अद्वतैं अतः आत्मानुभिनं लभ्यते। 

विलिणः एषः देहसमािः। कामसदशृकियायां अवप कामाभािः, िोधे िोधाभािः, लोभलीलायां लोभाभािः, 

मोहावभनये मोहाभािः, मदयुक्ाचरण े मदरावहत्यं समत्सराः चावप त े अमत्सराः एि वतष्ठवतत। एतदकु्म ्

परस्परविरुिाचरणं केिलं अनासवक्वसिने वचदाकाशाद्वतैेन एि संभिम्। कामवनिशचने ते अनासलत्या सुिं अवप 

काङ्ितते अतः सुिकामपूतशये ते विविधावन अन्नावन अश्नततः विविधावन कमाशवण कुिशवतत। देहसैवनकाः उग्रिाकदवभः 

कृतेन वििोहीकृतेन च कमशवभः अनासवक्सह िोवधताः भिततः तन्नाशाथं रिोगुणस्िभािं स्िीकिय 

समस्तदेहपुरुषसहयोगने शतू्रन ् पराियवतत। लोभमोहवनिशचने, देहरािकुमारीसह वििाहाथ ं बहिः देहपरुुषाः 

प्रासादस्थैः रािसैवनकैः सह यधु्यतते यने तषेु पुरुषेषु अनेकाः हतयतते एकिीरं वहत्िा यः एि तिािकुमारी सह 

वििहवत अवप च िीिनशेषाः बहिः रािकुमाराः तया रािकुमायाश सह मानवसकसंगसुिाभाििवनतात् मोहात् 

आत्म्हत्यां कुिशवतत। अतये परदशेे िीवितु ंअशक्ाः देहात् बवहः पलायतत ेयत्र लहसंकैः असामाविकैः च उतमकु्तया 

अिततैः सूक्ष्मपुरुषैः अंिसा एि व्यापायतते। कदावचत् केनवचत ् चतुरशतु्रणा कुवशविताः देहसैवनकाः 

देहपुरुषसहयोगेन मदोतमत्ताः दशेभक्ान् नैवष्ठकपुरुषान् ताित ्ताडयवतत मारयवतत च याित् देहदेशस्य महारािा 

तत्संघषशस्थान े प्रचुरसंसाधनावन मध्यस्थ ं च प्रेषवयत्िा संघषशविरामसंलधं न कारयवत। कदावचत् मत्सरतया कवश्चत ्

देहपुरुषसंगठन ंसमािवहतकरावण कमाशवण न कुिशत् अवप संपणूशदेहाथाशबवतितभोगान् स्ियमेि भुञ्जत् स्िविकमशकिंशं 

तीव्रिेगेन िधशयवत येन असंख्यपरुुषाः कृषाः, रोवगणः मृताः च िायतते। 
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यथा स्थलूसमािे मवहला कायशदितायां स्फूतौ च पुरुषात् तयनूा तथैि देहसमािे अवप। तत्र अवप नारीभ्यः मखु्यतः 

प्रिननकायं एि विवनर्दशष्।ं यदैि कवस्मवतश्चत् देहभाग े कायशिमपुरुषतयूनता अनुभूयत े तदैि तद्भागवस्त्रयः 

संबवतधतपुरुषैः उते्तिकैः िैिरसायनैः संभोज्यतते। तदा उत्तमसुरवितेषु बहुभोगयुके्ष ुच अततःप्रकोष्ठषेु पावलताः ताः 

मवहलाः नििातान् िनयवतत। तेषु नििातेष ु ककंवचत् वशशिः स्त्रीवलङ्गाः ककंवचत् च पुवल्लङ्गाः य े सिे 

प्रवशिणोपराततं देशकालानुसारं स्िवनर्दशष्कमाशवण कतुं आरभतते। एतत् तथ्यं न विस्माररतवं्य यत ्वचत्तिृवत्तसहिैः 

उपरोकै्ः व्यिहारैः सह वचत्तिृवत्तसंभिाः सिाशः मानिीयभािनाः प्रदशशयततः अवप देहपरुुषाः स्िवचत्तिृवत्तप्रवत 

अनासक्ाः। आसवक्यकु्ाः वचत्तिृत्तयः तथैि आसलत्याशकाः यथा मविकावनष्कासनाथं ततमविकायुक्दगु्धस्य 

उपलवबधः आिश्यका। शरीरविज्ञानदशशनेन आसलत्याशः करतलगतः सिाशवधकसुगमः िा। 

देहसंसारे प्रवतकदनं संघषशः परं कदावचत् भीषणसंग्रामः अवप िायते। देहदेशस्य बार्ह्सीमा सकतिकधातुना िेवष्ता 

यदा प्रवतकूलने िातािरणने प्रचतडोग्रिाकदवभः िा कवश्चत्स्थाने भतज्यत ेतदा अनेकोग्रिाकदनः अततःिेते्र प्रविशवतत। 

गृहयुिकाले गृहाव्यिस्थाकाले च ते आिमणाथं प्रोत्सार्ह्तते। देहदेशे एकसैवनकिेणी तान ्भुशुतयायस्त्रैः घ्नवतत ततः 

तेषां ककंवचत् शिान् वद्वतीयिणेीसमिं प्रस्तुिवतत वनरीिणाथं। ततः तत्िेणीसैवनकाः तवद्वशेषिावतभ्यः उग्रिाकदभ्यः 

विशेषसंकेतयुक्ावन तिवुचप्रदपररिस्त्रावण उत्पादयवतत यावन तैः सहष ं पररधत्तावन। तत्संकेतावन पररलक्ष्य 

तृतीयिेणीसैवनकाः तान् अतिसः दरूतः चैि व्यापादयवतत। एषा कियासंरचना अवत वनपणुताकरा यतोवह अनेन 

वनदोषिनानां हावनः ककंवचदवप च्युवतना वनिायशत े सिीकतािृवित्िात् स्थलूदेशस्य गुतचरकियासंरचनाित्। 

काश्तकाराः तीव्रतया तत्र उपगम्य सीमाबतधनं पिूशित् एि प्रवतष्ठापयवतत तद्हालनं पूरयततः। 

तततुभतिनाकदपररवस्थतौ िास्तविकपुरातनतततिः एि योज्यतते परं तततनुाशे निीनतततुः उपयुज्यत े ययवप 

अिास्तविकः ककंवचद्गुणतयूनः च पूणशगणुस्य तततोः अनुपलवबधत्िात्। स्थलूदेश े अवप ईदशृमिे दशृ्य ं दशृ्यत े यत्र 

पूणशगणुाः िस्तिः पुनः-पुनः अिंसा न उपलभ्यतते। स्थलूसंग्रामित् देहसंग्रामे अवप महद्िनहावनः िायत ेयत्पूतशय े

स्थलूसैवनकस्त्रीित् सूक्ष्मसैवनकवस्त्रयः अवप उभयगुणसंपन्नान ् पतु्रान् तीव्रिेगेन िनयवतत। बाल्यकाले त े युिािमाः 

बालसुलभचतचलतया, कोमलतया अनुभिहीनतया च। राष्ट्रीयसेनायां निवनयुके्भ्यः सिशयुिािातेभ्यः सैवनकपुते्रभ्यः 

सैतयप्रवशिणं व्यिस्थीयते। अनभुविवभः िृिसैवनकैः अवप विकिपररवस्थतीष ुस्ियोगदान ंप्रदश्यशते। 

िास्तिेन देहदेशे कवश्चदवप परुुषः िीविकाहीनः न वतष्ठवत यतोवह तत्र िनसंख्यापूरकेभ्यः अकमशकपुरुषेभ्यः अवप 

अनािीविकाभत्तानामकाः समस्तिीिनयापनसुविधाः प्रदीयतते। तत्र कमाण्डोनामकाः 

अवतत्िररतप्रवतकियाशीलसैवनकाः अवप वियतते ये तयूनदहेभाराः ययवप अवतसौष्ठिाः। कदावचत् उग्रािमण े

संपूणशदेहदेश े प्रज्िाल्यमानावग्ना शीतातधकाराभ्यस्ताः शत्रिः हतोत्सार्ह्तते। देहसैवनकाः परमिीराः यतोवह त े

युिात् कदावप न वनितशतत े स्िदेहनाश े अवप मृत्योः अभािात् यदेि अनासलत्या संभिं केिलं। देहपुरुषः 

परमभक्ित्सलः भलत्यवधकाररणः स्थूलपुरुषस्य पोषकत्िात् अतः देहपुरुषपोषणं सिशिषे्ठपोषण ं

योगप्राणायामासनकमशभोगाकदविवधवभः। देहपुरुषवचततन ंसिशिषे्ठवचततन ंअनासवक्हतेुत्िात्।  

पूिोक्ाः आिाततारः शत्रिः देहदेशस्य औयोवगकिेत्ररूपावण िनसंख्यासघनावन अवतकियाशीलावन 

समृिसुकोमलावन अततःस्थानावन वनग्रहीतुं अनेकमागाशन ् विध्ितसततः पररणामतः ततमागशसेवितानां िेत्रवनिावसनां, 
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तदोते्तवितिेत्रप्रविष्ानां सैवनकानां स्थानीयसुरिाबलानां च िायिलापूर्तं अिरोधयततः, लघुमागेष ु प्रसररत्य 

असतख्यान ् वनदोषान ् विवभन्नदेहपुरुषान ् व्यापादयततः फलस्िरूपतः संपूणशदेहदेशस्य मुख्यतः प्रभावितिेत्रस्य 

िनिीिनं प्रभाियततः, देशिावसभ्यः वनर्दशष्ान् भोगान् स्ियमेि उपभुञ्जततः, स्िसतततीं तीव्रतया िधशयततः ततः 

तान् युिाथ ं प्रवशियततः असंख्यभिनाकदसंरचनाः च उत्सादयततः अग्रेसरवतत। ककंवचद्कुशाग्रबुविशत्रिः देहदेश ं

सयः न नाशवयत्िा वचरकालपयशततं लाभावतिताः वतष्ठवतत ययवप शतु्रशोभ्यात् स्िशतु्रसमािावभन्नात् आचरणात ्

केिलं देहदेशिायं एि अिनयवतत। अवतमूिाशः पापपूणाशः च शत्रिः तु ब्रह्मास्त्रैः परमाण्िस्त्रैः िा पिशतान् विदारयततः, 

िलाशयान ् अन्नभण्डारान ् च अिवशष्ःै पूरयततः यत्कवश्चदवप च दषृ्ान ् संघरितान ् वनदोषान् चावप िनान ्

व्यापादयततः अग्रेसरवतत येन संपूणशदेशः शीघ्रतया एि नश्यवत। िास्तिेन ईदलृशत्रिः अवतत्िररताः, अवतवनषु्ठराः 

इतििावलकाः(मायाविनः) च, अतः सैवनकैः प्रवतकारायोग्याः। एतादगृिसरे उच्चतकनीका विदेशीया सहायता 

याच्यते यदेि शतू्रनाशनाथ ंसिमा ययवप अविलंबे प्रारवम्भककाले चैि सुफलप्रदा। 

कमशयोवगनः देहपरुुषस्य पूणशस्िरूपतायाः प्रातये अनेकाः विधयः िर्णशताः सवतत अवप च सिशविवधषु देहपुरुषित ्

अनासवक्पूिशकं आचरण ं एि मूललक्ष्यं। तर्हश शरीरविज्ञानदशशनरूप ं परमलघुमाग ं वहत्िा ियं ककमथं दीघशमागाशन ्

अनुधािामः अथाशत् सयः एि दहेिनित् आचरणं न आरभ्य ककमथं तावभः अतयावभः ललेशप्रदविवधवभः आकृष्यामह े

यत्ललाम्येन लक्ष्यरूप ंमुख्याचरणम् एि अिमतयते। देहपुरुषः एि ब्रह्मा अवस्त देहरूपसंपणूशसषृ्ःे वनमाशतृत्िात्। सः 

एकाकी एि संपूणशदेहब्रह्मातडम् सपिशतमागशसरोिरिीिोयानिेत्रिननदीसमुििायुरनलाकदपिभूत ं

सरूपाकदपिततमातं्र सकमेवतियज्ञानेवतियं उद्भाियवत। तद्ब्रम्हणः मनवस अनेकरूपाकारयुक्ानां देहब्रह्मातडाना ं

सूक्ष्मरूपाः वियतत े यदनुसारमेि सः वचत्रविवचत्रावण ब्रह्मातडावन रचयवत। समस्तां सूक्ष्मसृलष् ं सूक्ष्मनारायणः 

परमादेशकदेहपुरुषः पालयवत, वििधशयवत रिवत च। विवनमये कृतज्ञतया सिे देहपरुुषाः  वत्रदेिं प्रमुितया 

देहनारायण ं िठरावग्ना पक्वान्नस्य सूक्ष्मरसरूपयज्ञाहुवतवभः यितते। यदा कालने एतद्ब्रह्मातड: कृशः िायत े तदा 

देहमहशेः संहारादेशकः स्िरूिगणैः स्ििधुावनिृत्त्यथं समस्तब्रह्मातडम् भिवत ततः तैः सह स्ियमवप विलीयते। 

यथा ईश्वरः सदैि आत्मना एकरूपः परं देशकालानुसारं वचत्रविवचत्रावण देिानां रूपावण गृह्णावत तथैि देहपुरुषः 

अवप एकेश्वररूपः एि यः दशेकालानुसारं विवभन्नावन आश्चयशमयावन रूपावण गृहीत्िा विवभन्नावन कतशव्यावन 

पूणशवनष्ठया आचरवत।  

देहपुरुषाः, सूक्ष्मदेिाः देहदेिाः च सिे पयाशयाः यतोवह देहपरुुषाः देिित् एि कमशप्रधानाः, अनासक्ाः अद्वतैाः च। 

अवप च िेदेषु अवप संपूणशशरीरे देिाः व्याताः कवथताः मुख्यतया धेनुशरीरे। सिशिीिेभ्यः सिशसुविधाप्रदातृत्िात् अवप 

देहपुरुषाः देिरूपाः एि वसध्यवतत यथा श्वसनततत्रस्थाः देहपुरुषाः िायुदेिरूपाः, देहिलवनयामकदेहपुरुषाः 

िरुणदेिरूपाः नेत्रस्थपुरुषाः च सूयशदेिरूपाः।  

कियाशीलताप्रेवमवभः पुरुषैः देहपुरुषाणां अद्वतैमया िा अनासवक्मया िा वनर्लशततामया िा कियाशीलता 

अनुसरणीया परं ज्ञानप्रेमीिनैः देहपुरुषवचदाकाशता ध्यातव्या।  

स्थलूपुरुषित ् सदेहशासकाः सिे देहपरुुषाः अवप स्िसत्तानकूुलमेि आचरवतत अतः तैः सिशदेहपुरुषसत्तानुकूलं 

आचरण ंस्ितः एि आचयशतत ेसिशदेहपुरुषैः परस्परावितया सत्तया। यतोवह सिाशः सत्ताः परमसत्तायाः आत्मनः अशंाः 
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अवप च सत्तालोभः आत्मप्रातौ एि पररसमाप्यते अतः वसध्यवत यत ् आत्मा एि यलत्कंवचत् सिेषां प्रेरकः। 

आत्मलाभाथ ं स्थलूपरुुषाः स्िाथशिशेन न आचरन ्आत्मप्रीत्यथं िा सिशप्रीत्यथं िा आत्मदषृ्या िा एि आचरवतत। 

यतोवह देहपुरुषाः सदैि आत्मप्रीत्यथं एि आचरवतत अतः वसध्यवत यत ्देहपुरुषाः आत्मरूपाः। 

समािबवहस्थसज्जनित् पावलतपशुित् िा बहिः देहपरुुषवमत्राः सूक्ष्मपुरुषाः अवप स्िसत्तापूर्तशसह देहदेशवहत ंअवप 

साधयततः देहदेशात ् बवहः सुिपूिशकं विचरवतत। असामाविकाः दिुशनाः सूक्ष्मपुरुषाः अवप केिलं स्िवहतमेि 

साधयततः परं देहदेशप्रवत हावनकराः देहदेशबवहः विचरततः वतष्ठवतत। ते दिुशनान्, कुपोवषतान,् अवनयवमतान्, 

अस्िच्छान-्अशोभनीयान,् कुप्रबतधान अपव्यवयनः च देहदेशान् एि मुख्यतया प्रताडवयतुं शकु्निवतत तथैि यथा 

स्थलूशत्रिः संसाधनहीनान्, कुप्रबतधान,् अस्िच्छान-्अशोभनीयान्, अवनयवमतान,् अपव्यवयनः गृहयुिग्रस्तान् च 

स्थलूराष्ट्रान्।  

शरीरविज्ञानदशशनानुसारं देहपरुुषः देितासमतुल्यः यतोवह उभौ अनासक्ौ, अद्वतैौ महामानिरूपौ  च। यथा 

देहपुरुषस्य बार्ह्रूपस्य ध्यानात् ककंवचदवप न अपेवितलाभं अवपत ु तस्य अद्वयस्य अनासक्स्य च आत्मरूपस्य 

ध्यानात् एि योगवसविः तथिै देिपुरुषस्य अवप। मूढ़िनाः देिानां आत्मस्िरूपं विस्मृत्य केिलं बार्ह्रूप ं

सुनयनकणशधृतदेह ं एि पूियततः अनाकदकालात्  विमोवहताः। बार्ह्रूपः केिलं प्राथवमकपूिोपचाराथं एि याित ्

देिात्मवन वचतं्त न वस्थरीभिेत्। वनस्संदेह ं बार्ह्रूपं अवप पूियेत् परं आत्मरूप ं कदावप न त्यिेत्। वनस्संदेह ं

उभयरूपपूिनम ् वििर्धशतलाभकरं परं केिलमातं्र बार्ह्रूपपिूनं कालव्ययमेि। योगासनमध्ये लयबिश्वासिायुः 

अवप अनासलकं् िनयवत शरीरविज्ञानदशशनित्। देहपरुुषप्रवतमा अवप देिप्रवतमासदशृा कदव्यमानिरूपधरा। 

शविदाचारेषु तद्दशशनसवहत ंशरीरविज्ञानाध्ययनं, शरीरविज्ञानदाशशवनकसावन्नध्यं, देहपुरुषित ्अनासवक्मयाचरणम ्

देिरूपदेहपुरुषानुध्यान ं च मखु्याः सवतत।  स्िचावलतयतत्राः अवप ब्रह्मरूपाः एि मततु ं शलयतते परं अनेन 

लक्ष्यप्रावतकारठतयं तेषा ं देहपुरुषविपरीतात् वनिीिसदशृाचरणात ् अथाशत ् तेष ु वचत्ताभािात्, यतोवह सिे स्िसदशृ ं

एि अनुकुिशवतत।  

देहदेशे िर्णशतयुि े देहरिकाः अवप हस्तयोः अस्त्रावण शस्त्रावण च प्रगृर्ह् अश्वहवस्तरथाकदषु िीििाहनेषु 

स्िचावलतयावतत्रकेषु िाहनेष ु च आरुर्ह् स्िेभ्यः सुरवितेभ्यः भोगविलासयुक्ाततःस्थानेभ्यः वनःसृत्य 

अनेकविधमागाशन ् आियततः श्िवधगृहीतसीमािेत्रान् प्रवत अग्रेसरवतत। तैः साधं अनेकविधावन 

िायपेयिस्त्रास्त्रशस्त्रौषध्याकदिस्तूवन पाचकिैयनावपतसेिकाकदसिशककङ्करसहायकाः चावप यथापूिाशः 

अनेकविधिाहनेषु आरोर्ह्मानाः नीयतते। गहनिनमध्य े शतू्रन् दषृ््िा बहिः सैवनकाः लघुिनमागाशन ् विसृज्य 

मुक्िनान ् प्रवत धािवतत तथा तत्र गलु्मिृितणृवशलाकतदरापिशतसरोिरनदीतीरेष ु देहसैवनकभयात् 

अदशृ्यतागतशत्रून ् अवतिष्य तैः सह अनेकयुवक्वभः युध्यवतत। ते अतयोतय ं

मुवष्गदावसदण्डग्राििृिावग्रसायतभुशुतडीनामाकदवभः शस्त्रास्त्रैः यलत्कंवचदतयोपलबधघातकिस्तुवभः च घ्नवतत। 

तद्प्रहारमाररतशत्रिः वनकिस्थदाहसंस्कारभूमौ नीयतते ततः लौकककरीत्या दर्ह्तते। तत्सूक्ष्मािशेषाः भूमौ 

विलीयमानाः देहदेशभूवमपुवष्कराः भिवतत। युि े िीिनशषेसैवनकाः ककंवचत्कालं संघषशमागं विस्मृत्य आनतदप्रदैः 

अतयैः मनोहरमागगः विहरततः आनतदततः च अततःपुरान ्विवनितशतते। सीमासुरिाबलाः तत्रैि वतष्ठवतत प्रारम्भकावलक 
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युिाथं केतिीयसुरिाबलानां आिाहनाथ ं च पुनरािष्यकतायां। यत्कमाशवण पुरुषैः वचदाकाशांशावभः वचत्तिृवत्तवभः 

कियतते तदेि देहपुरुषैः वचदाकाशेन। उभयपियोः एि चेतनतािधशकावन कायाशवण समानावन चेतनकताशसमानतया।  

कदावचत् बहुसतख्यकाः शत्रिः छद्मिेषाकदवभः िाततसैवनकान् ितचततः अतः तत्प्रहारेभ्यः शेषिीिनाः तीव्रिेगेन 

पलायततः ततः लघुमागेष ु प्रसरततः रािमागषे ु प्रविशवतत। तत्र प्रविष्षे ुशतु्रष ुबहिः शतु्रवनरीिणार्थशवभः अिततैः 

सैवनकसमूहःै हतयतते परं ककंवचत्लघुसंख्यकाः अततःपुरेष ुप्रविशवतत यत्र प्रचण्डावभः सुरिाव्यिस्थावभः भस्मीभूयतत े

अतयथा अततःपरुाः स्ियमेि तैः भस्मीभूयतते चेत ्सुरिालाघिः। िास्तिेन रािधानीिेत्रावण एि शतू्रणा ंमुख्यध्येयाः 

भिवतत यत्र सिशिेष्ठा प्रवतरिाप्रणाली वियते अवप च यत्र प्रचण्डतमम् युि ं युध्यते। िास्तिेन यदा देहदेशः 

संसाधनाभािात् अशाततः ललाततः च िायत े अथिा तवस्मन् केन ध्यानाकषशकगवतविवधना तदवधष्ठाता 

अनेकाग्रध्यानः भिवत तदा तत्प्रभािात् देहसैवनकाः अवप कायशिमतातयूनाः भिवतत येन सीमािेत्रवनकषा अिततः 

शुभािसरातिेषीशत्रिः छद्मािमणं विदधवतत यत ्अनेकधा अप्रवतकायं, वमत्रदेशसहायतयावप,कदावचत्।  

बहिः छद्मयोिािावतशत्रिः सैवनकावनि पररधानावन आभरणावन च पररधाय ततः सुरविताः भूत्िा वचरकालपयशतत ं

देहदेशं शनैः-शनैः िाययततः वतष्ठवतत। देहपरुुषाः तैः सह अप्रसन्नाः भूत्िावप स्ििनमोहित् मोवहताः तान् स्िदेशात ्

न वनष्कासयवतत।  देहदेशसंसाधनैः सुसवज्जताः शतु्रसंतवतः देशात् बवहः वनष्िम्य अतयदशेोपरर आिमणािसरं 

वचरकालपयशतत ं प्रतीितत े कदावचत् च िायपेयाभािात् शीघ्रमेि नश्यवतत अवप। देहदेशस्य एतदिस्था दयनीया 

पराधीनतापणूाश च। दशेिोहीपुरुषाः अवप विदेशीयासामाविकान् पापीपरुुषान ्पोषयवतत रिवतत च। देशप्रेमीपुरुषाः 

अवप विदेशीयान् परं सामाविकान् पुण्यात्मपुरुषान ् आियवतत स्िदेशवहताथशमेि। छद्मशत्रिः देहदेशसंसाधनैः 

संतृताः स्िसंख्यां तीव्रतया िधशयवतत कदावचत ् च बवहस्थेभ्यः शतु्रभ्यः अवप तावन संसाधनावन प्रषेयवतत। यदा 

एतत्प्रकारात् अनेककारणिशात ्देहदेशसंसाधनावन ततः सज्जनदेहपुरुषाः िीयतते तदैि उत्पथगावमनां देहपरुुषाणा ं

संख्या विस्फुिवत।   ते पूिोक्रीत्या देहदेशनाशनम ् प्रारभवतत येन अनेकाः परुुषाः अवप हतयतते। एतदिस्थायां 

महत्िावततः गृहयुि ंिा देश ेप्रसरवत यवस्मन ्सिशसैवनकाः पूणशशलत्या वनमशमिातवमत्रिेषधरैः शतु्रवभः सह युध्यवतत 

ततः तान् मारयवतत वनष्कासयवतत च। तत्पोषकाः स्िदेशीयाः पुरुषाः अवप मृत्युदण्डेन दण्यतते। विपरीततः देहदेश े

अवतिीण ेिाते शत्रिः संपणूशदेश ंउत्सादयवतत येन निदेशवनमाशणमागशः प्रशस्तः भिवत।  

पुराकावलकानुभिात् निदेशः नष्देशात ् िेष्ठतरः एि वनमीयते। असंख्ययतत्रावण,उयोगावन पुरावण च वनमीयतते। 

निमागाशः िलकुल्याः च ितयतते। िनप्रदेशाः पुनः विकसवतत। भूमयः उन्नीयतते। वियुतसंचारूिाशकदसिशविभागाः 

अवप पुनः प्रवतष्ठाप्यतते। अपवशष्पररशोधनवनष्कासनप्रणाली पुनः विकसवत। गृहोयोगप्रयुक्िलस्य 

शोधनवनष्कासनप्रणाली अवप पनुः विकसवत ततः वििधशवत च अथाशत ्देशप्रसारानुसारं प्रसरवत अवप। नििलाशयाः 

कूपाः च ितयतते। निपशिः अतयदशेेभ्यः आनीयतते ततः स्ििीिनवनिाशहाथं पाल्यतते। निराष्ट्राध्यिेण 

शासनाज्ञावनना राष्ट्रपररचालनविवधः प्रवतिेशीराष्ट्राध्यिेभ्यः वशक्ष्यते,अिलोकनमाते्रण विवधपूिशकं िा। कदावचत् 

राज्ञः बुविहीनतया अनुभिहीनतया िा समग्रसूक्ष्मराष्ट्रम् नाश ंप्रवत अवप अग्रसरवत। निसेना विविधिेणीवभः सह 

वनमीयते येष ु विवभन्ननियुिकाः उपयुक्तानुसारं वनयुज्यतत े प्रवशक्ष्यतते च। मतत्रीगणसभासदसह 
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विचारविमशोपराततं एि निविदेशनीवतः वनधाशयशते। प्रवतिेशीदेशैः सह मधुरसंबतधं वनमीयते। विवभन्नविभागेषु 

निवनयुक्यः दशेकालयोग्यतानसुारं तीव्रतया प्रदीयतते। िनतयनूत्िात् िनसंख्या तीव्रतया िधशते।  

ब्रह्मप्रातये मनोिशीकरणाय च बहिः उपायाः परं कमशशीलिनेभ्यः देहिनित् अद्वतैाचरण ंएि सिशसुलभं ययवप 

वििामकाले अतयोपायाः अवप योग्याः यतोवह चतुर्दशगािमेण एि आत्मबतधनशत्रुः मारणीयः। िड़मनत्िात ्

ककंवचदवप साथशकावन कमाशवण कतुं कवश्चदवप न समथशः। पुरुषः ब्रह्मांशरूपतया वचत्तिृवत्तरूपतया अल्पावन 

साथशककमाशवण एि कतुं शक्नोवत। अनेन वसध्यवत यत् ब्रह्मस्िरूपतया पूणशसाथशककमाशवण स्ितः एि कियतते अवप च 

यत् पणूशसाथशकतया कमशकताश देहपुरुषः ब्रह्मस्िरूपात्मा एि,न तु िड़स्िरूपः नैि च अल्पचेतनः वचत्तस्िरूपः।  

कदावचत् परमाणुयुिशेषभूमौ अतयदेशसहयोगेन मुख्यतया प्रवतिेशीदेशसहयोगेन निदेशबीिः आरोप्यते। 

सिशसंरचनाः सिशप्रणाल्यः च पूिशित् तदवधकोन्नतरूपेण िा वनमीयतते ययवप परमाणुविककरणात् देहपरुुषाणां 

सुरिाथं बहिः उपायाः प्रयुज्यतते। निाननुभिीिनबाहुल्यात् निदशेः सुकोमलः अवस्थरः च भिवत। देहदेशस्य 

पुनर्िशकासाथं देहपुरुषाणा ं उत्पादकता कमशठता च चमोत्कषेण प्रसरतत्यौ लोकमोवहतयौ। एतद्िनव्यस्ततया दशेः 

अनकेधा श्िायुत्पथगावमवभः सरलतया एि ग्रवसतः यदपाकतुं दशेविकासः ककंवचत्कालपयशतत ं बावधतः अवप। 

कदावचत् तद्व्यस्ततािातािरणतनािाकदबार्ह्ाततःकारणानुरूपपोषणव्यायामाकदिीिनचयाशभािात् प्रबलतां िाताः 

शत्रिः तदे्दशस्य कवश्चदगंं अङ्गावन िा दषु्प्रभाियवतत। सीमािेत्रांगावन विशेषतया दषु्प्रभाव्यतते।  

कदावचत् शत्रिः समुिमागेण आिम्य नदीः प्रिाहविरुि ं तीत्िाश दवूषतिलशोधकयतत्रान् दषु्प्रभाियवतत येन 

समस्तदेहदेशः विशाक्िलाप्लतुः भिवत अवप च िलवमविताः लाभकरपदाथाशः शोधकयतत्रैः न पररष्कृत्य नदीष ु

िहततः समिुे प्रविशततः नष्ाः भिवतत।  एिमेि कदावचत् सीमाद्वारेषु भ्रष्ाचरणभे्यः देहसैवनकेभ्यः अदषृ्ाः शत्रिः 

अततःप्रविशवतत ततः सैवनकेभ्यः अलविताः अपराविताः िा देहदेशविध्िंसनं प्रारभतते। कदावचत् समुितिम् आिम्य 

िलयानबाधनात् देहदेशस्य आयातवनयाशतं दषु्प्रभाियवतत। कदावचत् ऊिाशिनकपदाथाशयातद्वारैः अवपधानःै 

देशीयतनाििवनतरिाच्युवतभ्यः अततःप्रविष्य सीमावनकषा वस्थतान ् ऊिाशसंयतत्रान् विदारयवतत प्रत्यिेण 

धूिविस्फोिकैः प्राणिायुरोधनात् च। कदावचत् सीमावनकषा अवपधानेष ुद्वारेष ु वस्थतान ्दरूसंचारयतत्रान्  आिम्य 

तदे्दशं विश्वस्तेभ्यः अतयदशेेभ्यः विश्लेषयवतत येन प्रभावितदेशस्य महदहावनः िायते समािबवहवस्थवतत्िात्। 

कदावचत् अवग्िलिायुपश्वाकदवभः भग्ः सीमारज्जुः बहुकालपयशततं न पनुःस्थाप्यत े देशीयतनािात् येन शत्रिः 

सुगमतया अततःप्रविशवतत।  

एतद्समस्यानां रोगाणां िा वचककत्साथं कदावचत् विदेशेभ्यः वचककत्सकाः उपानीयतते। प्रारम्भे देशप्रेमीदेहपरुुषःै 

तवत्चककत्सा अपकुयशते परं लाभे दषृ् ेसंकोचेन स्िीकियते अवप। वचककत्सायां असफलायां विदेशीयांगप्रत्यारोपणं अवप 

विधीयते ययवप देहपरुुषैः तदंगम ् पूणशतया बवहवष्ियते। अवत विरोध े िात े िनांदोलनशावततकराः उपायाः 

औषवधरूपेण प्रयुज्यतते। अनेकधा स्ि अवत दीनहीनदशायां देहदेशः विदेवशनं स्िशासनाथं आमतत्रते अवप ययवप 

शनैः-शनैः संवचतात् िनवििोहात् तत्शासन ंअस्थायीरूप ंएि भिवत।  एतवत्िचारणीयं यत् सूक्ष्मसंसारे सिशपुरुषाः 

मुक्ाः एि सवतत मयाशदापालनत्िात् यतोवह मयाशदाहीनत्िं एि बतधनलिणं। देहदेशस्य अवधकांशकायाशवण राज्ञः 
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आदेश ं विना अथाशत् केिलं तदपुवस्थत्या तद्भयात ् िा एि िायतते। सिाशवण कायाशवण अवधकाररवभः एि कियतते। 

विशेषकियाथं विशेषतः विदेशनीवतकियाकलापाथं एि रािादेशः अपेक्ष्यते। अनेन राज्ञः अवतमहत्त्िं दशृ्यते।  

शरीरविज्ञानदशशन ं ततत्रदशशन ं इि एि उपवस्थतं। यथा योगसाधनायां पणूशत्िे शीष े िा ततत्रदशशन ं आियत े

सिशसाधारणिनित् सम्यक् िीवितुं तथैि शरीरविज्ञानदशशनं अवप आिवयतु ं अर्ह्शते। उत्पथगावमवभः सदैि 

आियणीयं सद्बुिःे प्राप्त्यथं। तदथं शरीरविज्ञानदशशनं उपयकु्तरं।  योगततत्रदशशने उभय ेएकसाधं आवित ेतीव्रतमेन 

फलप्रदे। पततिलेः राियोगस्य अष्पादाः अष्स्तररूपाः न सवतत यतोवह ते एकसाध ंएि अवभिधशते िीयत ेिा,न 

िमशः। आसनप्राणायामपादाभ्यां सह यमवनयमपादौ प्रत्याहारधारणापादौ च स्ियमेि अवभिधशतते। ध्यानपादः 

अवप िधशत े परं कवश्चदवप भौवतकध्येयप्रवत,येन प्रचण्डभौवतकोपलवबधः अवप लभ्या ययवप परमलक्ष्य ं समावधम ्

वहत्िा यतोवह एकरूपता केिल ंपरमात्मासह परमप्रेमीसह िा एि संभिवत। अतः सिशयोगपादैः सह ईश्वरसावन्नध्य ं

गुरुसावन्नध्य ंच प्रवतिण ंआिश्यकं। यया शलत्या  धायशत ेसा धारणा। यािती अवधका मनवस धारणा तािदवधकाः 

तवस्मन् निीनाः संकल्पाः भािनाः च। अनेन एि तािदवधकः व्यवक्त्िविकासः। यािदवधकाः पुरातनसंकल्पभािनाः 

स्मरणरूपाः तािदवधकाः तासां लयाः। याितमात्रालयाः ताितमात्राधारणा। याितमात्रायां इवतियवनग्रहण ंप्रत्याहारः 

िा निीनसंकल्पेषु भािनासु च अनासलत्या तािद्मात्रायां धारणा पुनः वििधशते। निीनपुरातनसिशसंकल्पेषु भिनासु 

च विलीनेषु वचतं्त शूतयप्रायः भिवत। अवधकांशसाधकाः एतदिस्थातः विभेवत अतः इवतियःै ितच्यतत े बवहमुशिाः 

कियतते च येन तेषां संकल्पसंग्रहस्य परम्परा पुनः प्रसरवत व्यक्ाव्यक्रूपेण। ककंवचत्सुभगसाधकेषु 

ईश्वरगरुुसावन्नध्यात ् एषा धारणा इवतियैः न वनस्सृत्य पूणशतः ईश्वरगुरुमुिा भिवत अथाशत् ध्यान े पररितशते। 

एतत्स्ितःसुलभध्यानकाल े एि पावणनःे योगस्य िषे्ठतमपादः समावधः आत्मानुभिन ं िा अनायासं एि लभ्यते। 

सिशवप्रयिस्तुबवलदानस्य वसिाततः एतदेि अवस्त यतोवह सिशवप्रयिस्तु सिाशः व्यक्ाव्यक्ाः वचत्तिृत्तयः एि सवतत। 

अतः अस्य त्यागात ् वचत्तशूतयता अनायासमेि उद्भिवत। एतत्ज्ञातव्यं यत ् त्यागः अनासलत्या एि कतुं शलयते। 

यद्वस्तुप्रवत िय ंआसक्ः तत्त्यागः असंभिः, चेत् हठात ् त्यज्यत ेतर्हश मनोरोगस्य संभािना। अतः सिशधमशमतानुसारं 

अनासवक्ः एि मोिमूलका।   

यथा स्थूलसमािस्य ककंवचदत्यल्पप्रारवम्भकविकासोपराततं एि तिािा चीयते तथैि सूक्ष्मसमािस्य अवप। 

स्थलूदेशरािा स्थलूदेशात् प्राक् एि मरवत परं देहदेशरािा देहदेशसह एि नश्यवत। स्िरािापतनसह ककंवचत् नाशः 

उभयदेशयोः। सिशपुरुषेषु केिलं देहदेशरािा एि बिः अहङ्कारात् ततः चासलत्या। पश्य ककंवचत्शतु्रणा ं

अवतबुविमत्ता येन ते देहदेश ं शनैः-शनैः िाययततः तस्यावतप्रबलरिापलङ्कं् न उते्तियवतत। यथा स्थलूदेशस्य 

असामाविकाः िनाः स्िसमािं ििततः स्ििायं गुतस्थाने स्िवहताथं एि गोपयवतत तथैि असामाविकाः 

सूक्ष्मपुरुषाः अवप स्िभोिन ं विषप्रसारेण। शरीरविज्ञानदाशशवनकः स्िततत्रविचारं सिशिेष्ठ ं प्रस्तौवत अतयविचारेभ्यः 

अप्रभावित्िेन यतोवह सः अनासक्ः वतष्ठवत। यथा स्थलूदेश े सिे अवधकाररणः अध्यिाः च रािादेशपालकाः 

तदनुगावमनः च भूत्िा वनरहकंाराः िीितमुक्ाः वतष्ठवतत स्िाथाशभािात् तथैि देहदेशे अवप सिाशध्यिाः 

अवधकारीपुरुषाः च पणूशमुक्ाः एि वतष्ठवतत केिलमातं्र वचत्तात्मरूपरािानं  वहत्िा। केिलं सः स्थलूपरुुषः एि बिः 

समस्तसृष्ौ आसलत्या द्वतैने च। तस्य आत्महानौ आसवक्मयाः कमशव्यिहाराः अथिा वचत्तिृवत्तमात्रानुसारं 
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योगाकदसाधनासमूहाभािः अथिा देहपुरुषवचततनाभािः एि कारणं। कमशठोयोगीप्रकारिनःै कमशवभन्नसाधनाना ं

दषु्प्रापणं अतः तने स्ििीिनदेहपुरुषिीिनसमकितावचततनं एि पयाशतं अवप च सिशिेष्ठ।ं 

सृवष्स्थलूदेशदेहदशेात्मकियाकलापानां समकिताध्यानेन आनतदमयवनिा अवप लभ्यत े रक्चापः च वनयत्यत े

एतद्ध्यानिाततनािरावहत्येन, मनोस्थैयेण, अनासलत्या, वनरहकंारतया अद्वतैेन च।  

उच्चचेतनािनाः देहपुरुषित ् एि अत्रुरिपूिशकं सिशिीिानतदिधशकावन कमाशवण कुिशवतत परं वनम्नचेतनाः 

एतवद्वपरीतावन। यथा दशृ्यते यत् िीिसवहताः सिशपदाथाशः वनिस्िभािसदशृं एि आचरवतत येन देहपरुुषस्य 

चेतनब्रह्मरूपता वनश्चयेन वसध्यवत तच्चेतनतािधशकस्िभािात्।  गीतायाः उवक्ः यत् “स्िल्पमप्यस्य धमशस्य त्रायते 

महतो भयात्” इवत देहपुरुषित् अद्वतैदवृष्कोणसंबतधे एि िणशयवत अथाशत् दततमतिनस्नानाकदषु साधारणकियासु 

अवप देहपरुुषित ्अद्वतैतानासक्योः कृतासु मुवक्ः लभ्यते।  

शत्रोः तदािमण ं ककंवचत्तीव्रस्मृवतसंपन्नाः िृिदेहसैवनकाः इवतहासकाररूपाः अनुभविनः शतु्रपररचयसह स्मरवतत 

यस्मात् ते तत्शत्रोः पुनरािमणकाले तयुिनीलतं प्रवतकारयिुनीवतसह समस्तदेहसैवनकान् वशियवतत। अनने त े

अनायासमेि विियं लभतते। अनेकदा देहदेशः शतु्रदेशात ् आिमणवशवथलान् उदारान ् धार्मशकिनान् आमत्य 

वमत्रित् सेिते। ते शतु्रनीवतज्ञाः कृतज्ञतया आिामकशतु्रनाशाथं सहायावतत देहसैवनकसह युिाभ्यासात् 

सवम्मवलतप्रवषिणात च। अनेन ययवप ते स्िमातृकुिुम्बिोहिातेन ग्लावनना मृतप्रायाः एि। एते सिे उग्रिाकदनः 

व्यिवस्थतदेशेन नैि अवपत ु िनिातीयसमूहने संबवतधताः भिवतत,ययवप कदावचत् व्यिवस्थतदेशेन 

आवितायतत,ेअतयदशेान् मखु्यतः प्रवतिेशीदेशान ् अिनतेुं। एिमेि अनेकदा वमत्रदेशसहायतया कदावचत् च 

स्ितःप्रातशतु्रभ्यः वशवथलेभ्यः स्िदेशोपरर प्रपिसम्मत ं आिमणािसरं तथा तयनूतमहावनसह संपूणशदेहदेश े

तद्प्रसारािसरं प्रदीयते परं सिे वशवथलतागतसैवनकैः अनायासमेि व्यापायतते येन ते पुनः स्फ़ूर्तशम् प्रवशिणं च 

लबध्िा तत्शतु्रिावतयुिनीवतज्ञाः भिवतत यतः भविष्ये ततमहदािमणं अवप सरलतया एि प्रवतकुिशवतत। 

ककंवचदे्दहासुराः अवतचतुराः भिवतत। ते स्िपरािये संभाविते दहेदेिानां नतमस्तकाः युि ंवनिारयवतत। ते तपः कतुं 

उयुक्ाः देिानां वहतैवषतां िदततः पािण्डेन,् तपः चरवतत याित् देिशैवथल्यने प्रबलतराः न िायतते। तदा त ेछलात ्

देिान् हततु ं प्रारभतत े याित ् देहतेिः वमथ्याहकृंलतं पररत्यज्य देहनारायण ं न ियते। तदा नारायणसावन्नध्यने 

प्रातशलत्या स्फ़ूर्तशम् लबध्िा अनुशावसतः भिवत। अनेन सह स्िदेिसेनां उत्कृष्तया वनयत्य असुरान ् विियवत।  

विवशष्राियोिनां विना अवप वनम्नसुरिावधकाररवभः स्ियमेि शतु्रसह लघुसंघिन ंयदा कदा िायमानः भिवत परं 

तेन तत्महानशत्रुप्रवतरोध ंन प्राप्यते यत ्योिनावनर्मशतयुिने, देहदेशस्य लघुभागे एि पूिशस्य उपवस्थत्या।  

प्रबलशतु्रसह महायुि े काले अवधकांशदेशाः व्यापायतते विदेशीयास्त्राभािात्। ककंवचदे्दशाः एि 

विदेशीयास्त्रसुसवज्जताः तान ्िेतुं शकु्निवतत। ककंवचदे्दशाः स्िदढ़ृतया उन्नत्या च एि वििवयनः भिवतत। देहपुरुषित ्

स्िाभाविकता, वनर्लशतता, अद्वतैता, कमशठता िीिवहतैवषतायाः च अनेकाः मानिीयगणुाः िगतः सिशधमेष ु

मवहमावतिताः सवतत अतः शरीरविज्ञानदशशनं ततत्रदशशन ंसािशभौवमकदशशनं।  

देहदेशरिणाथं मखु्यतः वतस्रः प्रणाल्यः ितशतते। प्रथमप्रणाल्यां वनर्िशवशष्ाः अिरोधकतत्त्िावन यथा सीमावभवत्तः, 

शतु्रसंकेतकयतत्राः शतु्रमारकाः साधारणसुरिाबलाः च मुख्याः सवतत स्थलूदेशस्य पुरवभवत्तद्वारपालित्। 
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वद्वतीयरिापङ्क्ौ संपणूशदेश े वनर्िशवशष्ाः रिकाः भ्रमततः वतष्ठवतत ये आिमणस्थान े एकत्रीभूय एकदषृ्या 

तु्ररिरावहत्येन च मदाप्लावितान् विचलान् शतू्रन् तवडत्िेगने् चूणशयवतत, स्िदेशीयान् वहत्िा अवतसतकशतया। 

वनदोषरिण े स्थूलरिकैः तु्ररिसंभािना वियते आत्मापूणशत्िात् ततः तद्िातासलत्या, पिपातेन मृत्युभयात् च 

यत्कारणतः ते अनेकिारं शतु्रवनग्रहणाथं एि अवधकियतत े मारणं वहत्िा, येन तैः शत्रिः केिलं कारागारे एि 

वनविप्यतते। तयायालयेष ुनीतेष ुसम्यकक्वचारणावभः समुवचतदण्डविधानेन च ते दण्यतते। स्थलूदेशित ्एि देहदेश े

अवप प्रथमरिापङ्क्ौ वस्थताः अधशसैवनकबलाः सीमासुरिाबलाः च अल्पशवक्त्िात् सदैि छद्मरूपेण शतु्रनाशकावन 

विषमयावन िायावन पेयावन च प्रसारयततः वतष्ठवतत। चमशधराः सीमारिकाः शतू्रणां शस्त्रास्त्रेभ्यः आत्मनः रिवतत। त े

दण्डायैः स्पषृ्चावलतैः तथा अिुिातैः, कतकरैः  तीव्रिलधाराकदवभः च आिेपणचावलतैः लघुशलत्यस्त्रशस्त्रैः शतू्रन ्

सीमातः वनिारयवतत। अनेन अनेकाः शत्रिः मरवतत अनेकाः च पलायतते। एतत्िणेीशत्रिः अवतिीराः यतोवह ते 

सिाशन् शतु्रप्रहारान ्स्िोपरर सोढ्िा एि स्िदशेीयान् रिवतत।  भूते अवप तीव्रास्त्रान् विहाय, एतत्केिलं पणूाशत्मबलात ्

एि संभिं। आत्मशक्यः स्थलूपुरुषाः अवप आत्मबवलदान ं समपशयवतत ययवप नैि सम्मुिान् अस्त्रान ् वहत्िा, 

पूणाशत्मत्िाभािात्। िास्तिेन ियं स्थलूपुरुषाः आत्मभ्रवमतदेहपुरुषः एि। एषः भ्रमः शरीरविज्ञानदशशनस्य 

अनिरतसावन्नध्यात ्शनःै-२ विधूयते।  

ततते्रषु विवभन्नशवक्पीठाः देिीमातुः देहांगरूपाः कवल्पताः, उदाहरणतः नैनादेिीस्थानं देिीनयनरूपम्। यथा 

ककंवचवद्वशेषभूवमस्थानावन देिीमातुः ककंवचवद्वशेषअङ्गतलु्यावन उक्ावन तथैि तद्भूवमस्थाने िसततः स्थलूपुरुषाः 

अवप वनरुलत्या स्ियमेि तत्समरूपे दवे्यङ्ग े िसतताना ं देहपुरुषाणां समतलु्याः वसध्यवतत। एिमेि यतोवह 

पुरुषसूक्ानुसारं संपणूशसृवष्ः दहेरूपा अतः शरीरविज्ञानदशशन ं अवप सृवष्िणशकिेदपरुाणावन एि अनगुच्छवत। यथा 

पुराणेषु िर्णशताः स्थूलसृवष्गतपदाथाशः देिासुररूपाः मनुष्याकृतयः कवल्पताः तथैि शरीरविज्ञानदशशने अवप देहस्थाः 

प्राणीसदशृाः पदाथाशः देहपुरुषनाम्ना मानिाकृतयः। यथा िेदपरुाणावन सनातनावन तथैि शरीरज्ञानदशशन ंअवप। यथा 

िेदपुराणावन प्रलयकाले सुतावन परं सृवष्प्रारम्भे ऋवषवभः प्रकरितावन तथैि शरीरविज्ञानदशशनं अवप केिल ं

विज्ञानप्रभिकाले एि िागृतचतेनविज्ञावनवभः पुनः पुनः प्रकरितम्। 

िीिेषु वचत्तिृत्तयः वचदाकाशांशरूपाः याः तिारकिीिैः तद्िीिनरिकाः अल्पयोिनाः वनमाशपयवतत। एिमेि 

देहपुरुषात्मा वचदाकाशः लघसृुवष्रिकाः देहरिकाः िा महयोिनाः देहपुरुषःै वनमाशपयवतत। पणूेन वनर्मशताः 

योिनाः एि सिशवहतकाररण्यः। अल्पवनर्मशतयोिनाः तु स्िाथशकाररण्यः एि। शबदाततरतः अल्पसवच्चदानतदिीिः 

अल्पसवच्चदानतद ंदेह ं विस्तारयवत परं असीमसवच्चदानतदः वचदाकाशः असीमसवच्चदानतदं सृलष् ं  विस्तारयवत। यथा 

देिाय सिशगुणसंपन्नः सिशतः स्िच्छः  मानििदेहः  पररकल्प्यते तथैि देहपरुुषाय अवप कल्पनीयः। यथा  देिदेह े

आत्मा एि मुख्यतमः ध्येयः तथैि सूक्ष्मपुरुषदेह े अवप। स्थलूपुरुषस्य अवधकांशकायाशवण देहपुरुषित् अनुभिविना 

स्ियमेि कियमाणावन िायतते यथा हृदयस्फुरणं, अन्नपाचनं आकद अनेकावन। शेषावण अल्पावन कमाशवण यथा मननं, 

वनश्चयन,ं ज्ञानेवतियानुभिन ं (दशशन,ंििणं,घ्राणं,स्पशशन ं रसन ं च पिप्रकारानुभिाः) कमेवतियानुभिनं 

(हस्तपादाकदपिप्रकारकमेवतियकृतावन) चैि केिलं स्थलूपरुुषेण अनुभूयतते। एतत ् आश्चयं यत् स्थलूपुरुषः 

नगण्यमात्रकमशवभः एि बध्यते केिल ं आसलत्या। अतः वसध्यवत यत ् देहपुरुषः कदावप बतधन ं न लभते 
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आत्मािरकात्मस्फुरणासंभिात्। एषा बतधनहीनता स्थलूपरुुषाय आत्मस्फुरणहीनतया न लभ्या परुा कृतया 

आसलत्या संवचताज्ञानािरणप्रभािात् अतः तेन केिल ंस्िवचत्तप्रवत अनासवक्ः एि एकमात्रः मोिोपायः अनासके्ः 

तद्संवचताज्ञानप्रिालनप्रभािात्।  

यदा विवशष्ाः प्रबलोत्सावहनः संगरठतशत्रिः प्रथमोके् उभयरिाप्रणाल्यौ अवतिमतते तदा तषेु कारािावसताः शत्रिः 

गुतचरसैवनकिणेीम् नीयतत े ये तत्शतु्रभ्यः तवत्प्रयावण िस्तूवन तद्वस्त्रषेु अतिेष्य विचीय च तावन प्रचुरतया 

उत्पादयवतत तथा निवनयुक्ान ्गुतचरसेनािावतपुरुषान् प्रवशक्ष्य तैः अवप तथैि कारयवतत। एतदथं ककंवचद्दीघशकालः 

अपेक्ष्यत े येन बहुवललष्देहसमािाः उग्रशतु्रवभः एतत्पूिशतया एि व्यापायतत े प्रथमोकै्ः उभयरिापवङ्क्पुरुषैः 

प्रबलप्रयासे कियमाणे अवप। कदावचत् अत्यवधकतीक्ष्णबुविशत्रिः तीव्रतया स्िनाशकगुतचरप्रणाल्या 

कियाशीलतारम्भात् पूिं एि     संघषशमुक्प्रकोष्ठषेु आत्मनः गोपयवतत उदाहरणतः अवधकाररणां िातानुकूवलत-कि,े 

अवतस्िच्छोत्पादनिेते्र,  पिशतनयाकददगुशमस्थानेष ुअतयानेकेषु स्थानेष ुच यत्र आिागमनं प्रवतकूलं। अतये स्िगोपन े

असमथाशः शत्रिः तद्िीवितुं आिश्यकावन गुतिस्तूवन हस्त ेगृहीत्िा इतस्ततः यवत्कवित् दषृ् ंव्यापादयततः भ्रमवतत। 

देहसैवनकाः दरूात ् एि तान ् हस्तगृहीतशतू्रन ् दषृ््िा भुषुतडायस्त्रैः वनकितया च िड्गाकदशस्त्रैः व्यापादयवतत। 

ककंवचदे्दहसैवनकाः पौरावणककालीमातासदशृाः ये शतू्रन् िाहनिड्गसवहतान् िादवतत।  

पुराणानां ििण ंपुराणिाचकस्य च सावन्नध्य ंपठनादवप िेयस्करं। वद्वतीयेन विकल्पेन इहलोकपरलोकयोः उभयोः 

परमवसविः। मम वपतामहः बहुमुिीप्रवतभािान् पुरोवहतचयां आवितः आसीत्। सदैि परिीविकां अपहाय 

स्ििीविकां एि स्ियकरोत्। वनत्यनैवमवत्तकाकदिैकदकसंध्याकदषु कमशसु सदैि अच्युतः वस्थतिान्।  सः स्िमातृपुरः 

पुराणपठनं दीघशस्िरेण तत्ििणशवक्ह्रासात् आचरवत स्म। प्रेमपूिशकात् तत्सावन्नध्यात् अस्मासु अवप 

कमशकाण्डविवहताः पुराणसवहताः देिपूिनसंस्काराः व्यिधशत यने सिशमानिीयभािाः अवप स्ियमेि उदवतष्ठन। अनेन 

अस्माकं भौवतकावन अध्ययनावन कमाशवण च न बावधतावन अध्यात्मकियासु प्रत्यिव्यस्तताभािात्।  

एततृ्ततीयिेणीसुरिाव्यिस्था आिश्यकप्रबलसंघषशमध्ये नागररकदेहपरुुषहावनवनिारणेन सह 

उच्चमारकिमताप्राप्त्यथ ं एि। ककंवचत् चतुरशत्रिः स्िहस्तान ् उत्थाप्य आत्मसमपशणम् अवप कुिशवतत स्िनाशभयात ्

ययवप दरेू गत े पुनः देहदेशनाशनम् आरभतते। ककंवचत्शतु्रिातयः आत्मवभः आिवमतैः देहपरुुषैः आत्मविनाशाथं 

उपयुज्यमानाः अनेकविधसंिादप्रकियाः अिरोधयवतत यस्मात ् सुरिाप्रणाली तत्कष्ने अनवभज्ञाः वतष्ठवतत तथा 

शत्रिः समस्तदेशं अंिसा एि व्यापादयवतत तथैि यथा वहिलरशासकेन यूददीगणाः गुतयातनावशविरेषु। 

संपूणशदेहदेशसहयोगेन वनर्मशताः देशीयाः उपकरणावन सुरिाप्रणाल्यः च सिोत्तमाः भिवतत यतोवह आयावततेभ्यः 

विदेशीयेभ्यः उपकरणप्रणालीभ्यः शत्रिः शीघ्रतया एि प्रवतरोधकताम् प्रदशशयवतत।  

देहपुरुषमवस्तष्के मननवनश्चयाकदज्ञानेवतियिाः िादनगमनाकदकमेवतियिाः च सिाशः कियाः तदात्मावधवष्ठतानुभिान् 

विना स्ितः एि भूयतते यतोवह पुरुषोत्तमेन देहपुरुषैः आसवक्मयाचरणं न अपेवित ंआसलत्या तदात्मािरणितयस्य 

आत्मस्फुरणलोभिातस्य कतशव्यच्युतेः संभावितात् परमवप्रयमानिदेहासंभित्िभयात्। अतः सः स्ियमेि 

देहपुरुषात्मारूपेण देहपरुुषान् पूणशप्रिीणतया चालयवत।  
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सैवनकपुरुषाः स्िशतू्रन ् नेत्राभ्यां दषृ््िा, कणाशभ्यां िुत्िा, नावसकया तदोत्सृष्गतध ं गहृीत्िा, विह्व्व्या तेषां 

उवच्छष्िायिलमध्ये तत्स्िादं अनुमीय, तिचया तान ् विस्पृश्य च मनबुविविचारपूिशकं स्िहस्तेष ु सिाशवण 

शस्त्रास्त्रावण गृहीत्िा तान् मदाप्लावितान् शतू्रन ् अग्रसरवतत मुिेन च शतू्रत्साहनाशकशबदान् उद्गीयशततः 

शङ्िध्िवनमवप प्रसारयवतत। त े युिोयमेन िातायाः तीव्रिुधायाः पूतशय े वनरततरं अन्निल े भिततः अपवशष्ान ् च 

उत्सृिततः युध्यततः भिवतत। तत्र अततःपरेुष ु िवत्रयदेहपुरुषाः सिशसुिसाध्यात्, कमशललेशाभािात् भोिनावधलयाच्च 

प्रचण्डताप्रातेन तद्िननांगसाहाय्येन देहदेशे िनसंख्यािधशनािश्यकतायाः प्रेरणया वनरततरं तीव्रिेगने संततीं 

िनयततः वतष्ठवतत येष ुअवधकातशाः सेनायै प्रवशक्ष्यतते।  

कायशसमानत्िात् पूणशरूपेण स्थलूपुरुषैः उपयुक्ान् समतुल्यान् वचत्तिृत्तीं उपयुज्य अवप देहपुरुषाः ताः न अनुभिवतत 

तदनािश्यकत्िात् स्िात्मपूणशत्िात् च। ियम् स्थूलपरुुषाः एतवत्चत्तिृत्तीनां अनुभिन ं वनिारवयतुं न अहाशमः परं 

देहपुरुषवचततनवसिने अनासलत्या अद्वतैं उपिायत े यदभ्यासिशात् स्िवचदाकाशात्मस्िरूपः वचत्तिृवत्तरूपैः 

स्िवमथ्यास्फुरणैः सह पनुः अनभूुयते। यथा मकेु्न अनायासमेि देहपरुुषित ्आचयशत ेतथैि देहपुरुषित ्आचरणेन 

अवप मुवक्ः प्राप्यते।  

पुराणानां आियणम ्अवप योगतुल्य ंएि। परुाणान ्ियं वनधशनस्य, कमशठस्य, गृहवस्थनः असुविधायुक्स्य च योगम ्

अवप कवथतु ं शकु्नमः। यथा योगः अष्ाङ्गः तथैि पुराणावन अवप अष्ातगावन। योग े संकल्पानां उत्पवत्तलयाः 

प्राणायामेन मुख्यतया परं परुाणे संस्कृतश्लोकशलत्या। इवतियानावितानां संकल्पाना ंउत्पवत्तः एि तेषां लयः उच्यत।े 

सुस्िरसंस्कृतशलत्या पुराणकथावभः यथा अज्ञातकथानकाः िीितताः भिवतत तथैि अनेकपूिशितमेभ्यः सुतसंकल्पाः 

अवप लयाथं। अनेन धारणा वििधशते। योग े ध्यानसमावधपादयोः ईश्वरसावन्नध्याथ ं विशेषपृथलप्रयासः अपेक्ष्यत ेपरं 

पुराणेष ुतत्प्रयासः पूिशतया एि उपयुक्ः ईश्वराधाररतकथावभः।  

देहपुरुषस्ियंिरस्पधाश वििाहः च अवतशोभनीयौ। निदशेविकासाथं वपतृदेशे एका सिशगुणसंपन्ना कतया 

अवतसुतदरसुलोचनमृगनयनकृशकरिहासािलोकमधुरवचतिनहवस्तचालसुिावसतपररधानकीितततुशारिकास्िणशिणशि

लवयतालकािलीरितिणोद्घारितातगचुम्बनयोतकरक्िणशवबतदसुमूहवचवतहतमातृत्िगुणसंपन्नलज्जायुक्हासमुिोद्घा

रितश्वेतििबाूदपुष्पसुिावसतस्िर्णशमकलाबिकेशपूणशस्िस्थदेहहस्तस्िणशकिकपादस्िणशनूपुरमधरुस्िमुिसंगीतानगुा

मीलयबिनतशकदोलायमानवपवहतवशिरस्तनषोडशशृङ्गारयकु्ा असंख्यकतयामध्ये परस्पर स्पधाशयां 

परीिकदलचयनोपराततं रािकतयारूपेण उद्भिवत। या योवषत ्आबाल्यकालात् सिोत्तमतुवष्पवुष्िधशकपररवस्थतयः 

लभवत सा एि परीिायां विियवत। प्रवतपल ं अगंरिकदलसह अनेकाः सहचयशः ताम् अनगुच्छवतत। तस्यां 

वििाहािस्थायां संिातायां रािा मनोिावछतात् गणुसंपन्नात ् वनकिस्थात् एकातयदशेात् अनेकान् सिशगुणसंपन्नान ्

कुमारान् तद्स्ियंिराथं आमतत्रयवत। तेषां बुविशौयाशर्दशगुणपरीिाथं ततमाग े बहुविधबाधाः प्रयुक्ाः भिवतत येन 

बहिः िीराः मागेष ु एि िीरगलतं लभवतत बहिः च विकलांगाः भूत्िा प्रायोवितायां प्रवतस्पधाशयां अंिसा एि 

पराभूयतते। ककंवचत्कुमाराः दबुशलाः, िातताः, ललातताः िधुापीवडताः च भूत्िा शवक्ह्रासत्िं अनुभिवतत। अनेकाः 

िलतीणशवियानवभज्ञाः नदीिल े एि वनमज्जवतत। कदावचत् सघनिनमध्ये उत्पथगावमवभः व्यापायतते। कदावचत् 
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सिाशवधकधािनांकलभ्याय विियाय ते परस्परं कलहायतत ेयुध्यवतत च। अनेकाः कुमाराः मागशभ्रवमताः सुरिाबलःै 

हतयतते उग्रपतथीसतदेहात्।  

पुराणकथासु अवभप्रायः परोिः। योगाकदवियासु एतत् सिशविकदतं यत् आत्मज्ञानं अकस्मात् एि उपिायत े

वनिृत्तवचते्त,न शनैः -शनैः। चेत्  वचतवसतधुः आत्मा अकस्मात् प्रकरितः तर्हश तदोर्मशः देिः ककमथ ं न। एिमेि 

सिशिस्तुभािानां अकस्मात्प्राकयविषये मततव्यं। अनेन एतदवप वनष्कृष्यत े यत ् कवल्पताख्यानावन केिल ं

आध्यावत्मकत्िेन एि सत्यावन, नातयथा।  

अतततोगत्िा रािप्रासादे अपवेितायां अल्पसंख्यायां एि बलबुविधैयाशकदगुणेषु सिोत्तमाः वििाहार्थशकुमाराः 

उपगच्छवतत यत्र परीिायाः अवततमचरणः। तत्स्पधाशतत ेसा रािकुमारी सिाशन् विियीरािकुमारान् मतद-मतदचालेन 

आयातती हास्यािलोकेन पश्यतती उपगच्छवत। सा स्िचयवनतिरििस्थले एि िरमालां पररधापयवत। ततः अवत 

हषोल्लासेन तदोद्वाहोत्सिः पररपाल्यत े यवस्मन ् सिशव्यञ्जनविलासाकदसह अतयालौकककसुविधाः वििाहागतैः 

अवतवथपुरुषैः स्थानीयपुरुषैः च सज्जासंपन्नेषु  चपलोल्लासेषु भिनेषु यथायोग्यं ययवप कैवश्चत् सलालसैः 

अिीणशत्ियोग्यमवप उपभुञ्जयतते। उद्वाहोत्सिे शातते भूते उद्वाहदलः प्रस्थाप्यते। तद्दलः वनगशममागे वस्थत े

वपतृदेहदेशेन वनर्मशते वििामगृह ेशातत्या ककंवचवद्विामाथं वतष्ठवत। ककंवचवत्दिसेषु देहरािपुत्रः तस्यां रािपु्यां अवत 

मनोहरं बालेतदसुदशृपुतं्र िनयवत। तत्पालनपोषणलारदलुाराकदव्यस्ततया संसगशिसुिैः च मोवहतौ तौ 

निराज्यवनमाशणाथाशवभयानं एि विस्मरततौ तत्संकीणशवििामगृह े एि आत्मतः वत्रिंशपीकढपयशतत ं वतष्ठवत 

िस्त्राभूषणोपकरणपशुिाहनसिीककङ्कराकदरीवतदेयैः िधुपिीयैः रािसहायतया। िधुदशेस्य सीमाततभाग े

िरदेशवनकषा एकः वनिशनः प्रकृवतपूणशः लघपु्रदेशः वियते यत्र तयुिरािपररिाराथं एकावतसुतदरं िातानुकूवलतभिन ं

वनमीयते। तत्र कतयावपतृदेहदशेेन प्रदतै्तः भोगैः आनवतदतः सः यगुलपररिारः अनेकेष ु िनोपिनेषु, पिशतेषु, 

सागरतिेष,ु नदीतीरेष,ु आिमतीथाशदीषु च मनोरमस्थानषेु अिन ् परस्परं हास्यविनोदाकदिावग्िलासैः लतादोलासु 

दोलयन,् पवित्रिलेषु स्तुिन,् सुगवतधतपुष्पावण अिघृणन,् पुष्पिीड़ा िीड़न,् पिशतेषु आरुर्ह्न, वतयशक् तुषारिेत्रेष ु

संसरन्, विविधेषु वचत्रविवचत्रविमानेषु च सुदरूाकाश ेउत्पतन ्तथा ज्योत्स्नापूणशरावत्रषु रासेन विहरन् उपगच्छवत।  

अनेकाः धमाशः प्रकृलतं तदनुकृलत ंच न पूिवयत्िा प्रत्यिेण एि वनराकारपरमात्मानम् पूवितु ंप्रयततते यने अविकदतेन 

अव्यक्ः एि पूवितो भिवत वनगुशणवनराकारपरमात्मनः अवचतत्यत्िात्। अनेन अनेकविधाः अधमाशः प्रचावलताः 

िायतते। यदा आत्मसागरोर्मशना सिशभािपदाथशरूपप्रकृवतना मधुरसंबतधः तदैि आत्मना सह तादात्म्यं संभिवत। 

प्रत्येकपणकं अिघणृन ्व्यवक्ः कथं धवनकः भवितुं अहशवत। एतत् वििेकबुद्ध्या वसिाततः,नैि कस्यवचत् विशेषधमशस्य 

अनुशतसायै।  

तत्प्रासादे अनेकाः उद्वावहताः युगलककशोराः सुगवतधताः पषु्पाच्छाकदताः स्िणशशय्याः अिलम्बय मनोिावतछतैः 

सिशगुणसंपन्नैः संतवतभ्यः गभाशधानं संस्कारं वनयोियवतत। अनेन तवन्निशनप्रदेश े बालसुलभावन बहुसुरमयावण 

संगीतमयावन िालयावन गुतिायमानावन भिवतत। रािसुलभैः भोगविलासैः प्रासादस्थैः समस्तनायगः 

अधरस्पृष्मुिसरोिाः अङ्कस्पषृ्सरवसिदेहाः च त ेबालकाः अवत सुिेन कालेन ककशोरािस्थायां नीयतते। ततः त े

अवप ियोिृिसदशृान् देशकालातीतानतदमयान ्  गृहस्थधमाशन् पूणशतत्परतया ततमयतया च वनिशहवतत। अनने 
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राििंशः उत्तरोत्तरिृलि ं प्राप्नुिन् संपूणशदशें व्याप्नोवत। तदा निदेशसुशासनाथं एकः सिाशवधकोपयुक्ः रािा अवप 

चीयते। सः बिात्मा देहदेशस्य प्रचण्डचालनाथं भौवतकप्रगतये वमथ्याहकंारस्य आिश्यकत्िात्। एतदथं पूिशतः 

बिात्मानः पुरुषाः एि परीक्ष्यतते येषु निदेहदेशानुसारं योग्यतासंपन्नः एि राज्यावभषेकािसरे रािवसतहासने 

उपिेश्यते। मकु्ाः साधुपरुुषाः कदावप रािपद ं न इच्छवतत तद्िातबतधनभयात ् ययवप ते गरुुरूपणे राज्ञ े सतमाग ं

सुशासनं च वशवितु ंदेहदेशराज्यभारं यदा-कदा स्िेच्छया िहवतत अवप अहकंारत्िेन वनर्लशतत्िेन च।  

यदा पुत्रदेशः वपतृदेशप्रदतं्त संपणूशम् ररक्स्थानं व्याप्नोवत तदा सः भूमेः,साधनानां संसाधनानां च विस्तारं काङ्िते 

परं मूलदेशः पुत्रस्नेहिशादवप तस्मात् ितशमानात् गरुुतरं सहयोगं प्रदातुं असमथशः वनिसत्तानाशभयात्। तदा निदेश े

संपीवडतैः िनःै महत ् िनातदोलनम ् प्रारभ्यत े येन चोकदतः निदेशरािा स्िमूलदेशराज्ञः समिं स्ििनपीडाम् 

प्रस्तौवत। अनने िुबधः महारािा तं स्िदेशस्य पाश्वशभागे विरलिनस्थाने यथेच्छसत्ताविस्ताराय 

स्िततत्रिीिनयापनाय च उपयुक्भूलमं उपलाभयवत। तदा महारािा िनसागरवनष्कासनाथं स्िदेहदेशस्य 

सीमािते्ररािमागशस्य सीमावनकषा आततररकं मखु्यद्वारं अवपधातुं आकदशवत। तद्द्वारात ्बवहः सीमापयशततं रािमाग े

बहुविधाः सुरिाबलाः प्रचुरतया प्रयोज्यतते बार्ह्देशात् उत्पथगावमनां अिैधप्रिेशवनषधेनाथं। सुरिाबालाना ं

प्रचण्डकियाशीलत्िात् िायावन, िस्त्रावण अतयावन च िीिनयापनिस्तूवन प्रचुरतया अपेक्ष्यतते यदथ ं

संबवतधतिेत्रेभ्यः आपूर्तशकतृशमागाशः पणूशतया ततयतते तबलवाधाः अपसायशतते च। तेष ु सुगमीकृतषेु मागेष ुअनेकविधावन 

िाहनावन अनेकविधैः िस्तुवभः संभृताः प्रचुरतया पलावयतुं प्रारभतते। विशालिनसमूहस्य वनस्सारणाथं अवप महती 

कमशशवक्ः अपेक्ष्यते। िायावन पूिशतः एि प्रचुरतया संसाररतावन, राष्ट्ररािधातयां मखु्यालयात ्कमशप्रेरकसंदेशाः अवप 

विवभन्नपदयुकै्ः अवधकाररवभः िमशः पुरः-पुरः प्रेष्यतते अतत ेच स्थानीयैः कमशकरैः प्राप्यतते। एते देहराष्ट्रविभािने 

उभयदेशाभ्यां महद्पीड़ा: अनभूुयतते। उभयदेशयोः संसाधनानां शके्ः च गम्भीरिवतः िायते तथा द्वािेि मुख्यतः 

नििातदेशः िीिनसंकिे उत्पथगावमवभः, दघुशिनावभः अतयातयैः च। असंख्याः देहपरुुषाः उभयदेशमनाः केनवचत ्

अवप न आियीकियतते अतः एतवद्वभािनस्य विकियात्रायां अनेकाः उभयपिीिनाः नश्यवतत।  

परमाणुस्फोिनैः अय िैज्ञावनकैः प्रयोगैः अवप वसध्यवत यत् सिशभूताः वनराकारस्य ऊमशयः। िेदाः तवन्नराकारं 

परमात्मानं मतितत,े विज्ञानं तं ऊिां मनतुे। अतः अय उभे िेते्र सत्यविवनणशये नामकथनात् एि वभन्ने,न िास्तिेन।  

निदेशे विशेषज्ञाः न वियतते अनुभिाभािात् येन तैः ज्ञातवियाभािात् सः देशः प्रकिनोपराततं एि नषु् ंअहशवत चेत ्

मूलदेशेन न अिलबंयते। अिलंवबते अवप कदावचत् नििातदशेः िीवितुं न अहशवत। कदावचत् निदेशः स्िमूलदशेप्रवत 

शतु्रित् आचरवत। सः अस्िच्छ: वतष्ठवत तेन उत्पथगावमनां पोषणत्िात् यस्मात ् तेन सह वमलनोतमुिः मातृदेशः 

तिोगाणुसम्मुिः अवप भूयते। एते वमलनािसरे मातृदेशस्य अल्पावप असािधानतया तिाष्ट्रसीमायां िवतग्रस्ते त े

उग्रिाकदनः तदाभ्यततरे प्रविशवतत। त े आत्मघावतनः लहसंकाः सूक्ष्मपुरुषाः तत्र महदतु्पातान् कुिशवतत, 

अनागसनागररकान् घ्नवतत,राष्ट्रीयसंसाधनावन नाशयवतत तथा अनेकविधसंरचनाः मागाशन ्च विध्िसवतत।  

अय भारतिष े िीिनविधयः बहुलतया परं िीिनाभािः, संकल्पविधयः अनेकाः परं संकल्पानां अभािः, कमशसु 

अनासवक्ः परं कमाशभािः, आचरणविवधनां बहुलता सदाचाराथं परं आचरणस्याभािः, षड्दोषान् िेतुं असंख्याः 

अध्यात्मविधयः परं षड्दोषाणां अभािः भौवतकतानुशासनाय च अनेकाः संप्रदायाः परं भौवतकताभािः। 
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दढ़ृाध्यात्मपवतथवभः अध्यात्मशास्त्रावण गीयतते परं भौवतकता पणूशतः त्याज्यते। पाश्चात्यदेशेषु भौवतकता गीयते परं 

अध्यात्मं त्याज्यते। उभये प्रकारके सभ्यत े अपणूे। पणूशता केिलं िैकदकोके्न ज्ञानकमशसमुच्चयेन। पूणशता केिल ं

आध्यावत्मकताभौवतकतासमुच्चयेन। पूणशता केिल ंततत्रयोगसमुच्चयेन। पूणशता केिल ंभारतीयतापाश्चात्यतासमुच्चयेन। 

पूणशता केिलं िलवधित् व्यिहारेण। पूणशता केिलं देहपुरुषित् व्यिहारेण। पूणशता केिलं सिशभािाभािानुभिनेन 

अनासलत्या।   

िास्तिेन देहदेशं आपन्नाः ते उग्रपवतथनः अवततीव्राः अवतकमशठा: च भिवतत ययवप अनुवचतकायेषु एि तैः औवचत्य ं

अनुभूयत ेपरम्परया अधमाशिृतधमेण िा। तैः तत्संततीष ुतदर्िशतेन गणुसूत्रप्रसारेण एका िूरा सूक्ष्मपुरुषिावतः एि 

उत्पयते।  तिमाशतधस्य सतमागशच्युतिातेः मुख्यधारायां पुनरागमन ं अत्यततदषु्करं। कदावचत् प्रवतकूलपररिेषात ्

अितारीसूक्ष्मपुरुषात ्िा तद्िावतः समूलेन विनषु् ंअहशवत।  

अनेकदा मातृदेशने अनेकविधैः प्रेमप्रस्तािैः संवधप्रस्तािैः चावप सः कुपुत्रदेशः न सुधरवत। तत्प्रवत स्िमोहात् तु त ं

पररत्यकंु् न अहशवत नैि च योद्धुं। अवधकांशतः सः कुदेहदेशः तत्कुस्िभािात् स्ियमेि नश्यवत अतयशतु्रवभः उत्सायते 

िा परं कदावचत ्ततमूिशता मातृदेशनाशका कदावचच्च उभयपिहावनकरा। पुत्रदेशितमात ्एि चेत् मात्रा अनिरतेन 

तवस्मन् समुवचतध्यानं प्रदीयते तथा तत्स्िािलंबनपयशततं तत्पालनपोषणं संरिणं च समुवचतविवधना आचररते तर्हश 

एि एतवद्वकिसमस्यायाः सुरिा। एतत् अिश्यमेि वनश्चेतवं्य यत् सूक्ष्मोग्रिाकदनः स्थलूपुरुषैः न अनुकरणीयाः 

यतोवह ते बतधनहीनाः अतः दषु्कमशफलमुक्ाः परं स्थलूपरुुषाः बिाः येन तत्कुफलभािनाः।  

स्थलूदेशे प्रथमे कायशिमावण िस्तूवन विकास्यतते ततः एि तत्पूणशविकवसतावन िस्तूवन संपूणशदेशे विस्तायशतते। 

सूक्ष्मदेशे अवप ईदशृा एि व्यिस्था भूयते। अनेन िस्तूनां विस्तारोपराततं तदिमतया संसाधनहानेः वनिारणं। 

एिमेि असंख्याः देहदेशाः िायतत ेयेष ुदेहपुरुषाणां पूणशसमािाः ईश्वरलीलामयाः प्रभिवतत। दहेसमािः िास्तविकः 

ब्रह्मसमािः। स्थूलसमािे स्िप्न े अवप सिशिनमुवक्ः न संभिा परं देहसमािे स्िभािादेि सदैि सिे मुक्ाः पशिः 

अवप। प्रवतकदनं ककंवचदवप शरीरविज्ञानदशशनाियणे देहपुरुषित् अनासवक्ः ककंवचदवप प्रयासं विना स्ियमेि उदेवत 

या कदिसपयशततं वतष्ठवत। अद्वतैसाधना तदैि िषे्ठा या स्ियमेि िायेत यतोवह विचारकृतया वनरततरसाधनया 

लौककककमाशवण बाध्यतते अहकंारः च उदीयते। अतः अतयथाचरणात् अल्पावप देहपुरुषाचरण ंिेयस्करं।  

कुण्डवलनीयोग े सेवतियावण अतः आसवक्युक्ावन आत्मबतधनकरावण च कमाशवण मेरुदण्डावधवष्ठतया नाया कृतावन 

मतयतते। िास्तिेन इवतियावण मवस्तष्केन मेरुदण्डमागेण एि संचाल्यतते। एतवत्िज्ञानवसि ं यत् अनुभिहीनतया 

स्ियंिातावन कमाशवण मरेुदण्डेन संचाल्यतत े यथा ऊष्णे सम्पके हस्तस्य प्रवतसरण ं कबतधस्य चलन ं िा। आसलत्या 

कृतावन कमाशवण अवप स्ियंिातावन एि कतुशः अभािस्िरूपात्। अनेन वसध्यवत यत ्अनासलत्या कृतावन कमाशवण एि 

मवस्तष्ककृतावन कतुशः आत्मभािस्िरूपात्। एषा आत्माभ्यततरता मवस्तष्कता िा अनुभूयते अवप योगाभ्यासात ्

अनासलत्या िा। एिमेि आत्मबार्ह्ता मेरुदण्डता िा अवप अनुभूयते भौवतकिीिनाभ्यासात् आसलत्या िा। अतः 

कुवण्डवलनीिागरणम् अनासलत्या आचरणस्य प्रारम्भः अष्ातगयोगेन, स्िाध्यायेन, परोपकारेन अतयानेकैः िा साधनैः 

वमवितैः िा। कुण्डवलनीशके्ः ऊध्िशगमनं अथाशत ्एतत्साधनावभः उत्तरोत्तरवििधशत फलं। सहस्रारचिे कुण्डवलनीशके्ः 

पराशलत्या वमलनं अथाशत ् अनासके्ः पूणशतया कियावतितेन आत्मानुभिनं। ियं मवस्तष्कस्थ ं अनुभूतं गहनवचततन ं
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इवतियवनरपेि ंिागतृकुण्डवलनीसह उपमातुं अहाशमः। एतत्गहनवचततनं वचतत्यिस्तुभािप्रवत अनासलत्या एि संभिं 

यत् पनुः स्िाध्यायीसज्जनस्य सावन्नध्यात् एि संभिं अतयथा इवतियाियणात ्कुण्डवलतयाः पनुः अधोसरणं। एिमेि 

मवस्तष्कबारं्ह् अनुभूतं  सेवतिय ं वचततनं मरेुदण्डाधारे मूलाधारे वस्थतेन सुषतुकुण्डवलतयाः उपमातुं शकु्नमः। याित ्

अनासवक्ः ताित् कुण्डवलतयाः उच्चचिेषु वस्थवतः। मवस्तष्के उपगते मवस्तष्कस्थस्य वचततनस्य मात्रानुसारतः एि 

मवस्तष्कचिेषु कुण्डवलतयाः वस्थवतः। ककंवचदपेवितकालं कुण्डवलतयाः मवस्तष्के वस्थत ेसत्िगणुः प्रस्फुरवत। तवस्मन ्

सत्िगुणे अवप अनासवक्प्रभािात् अतततोगत्िा कुण्डवलनी सिोच्चचिे सहस्रारे प्रविशवत यत्र महाशलत्या सह 

तत्पुनर्मशलनं अथाशत् िीिब्रम्हलैयं आत्मानुभिनं िा। िास्तिेन यथा सर्पशणी स्िातगावन कुण्डलरूपणे संकोच्य 

कुण्डवलनी भिवत तथैि सिशव्यावपनी वचत्शवक्ः वचदाकाशः िा अवप इवतियैः आसलत्या च संकुवचता वचत्लेिापुतिा 

िा भिवत या कुण्डवलनी कथ्यते। इवतियवनग्रहणे अनासलत्या च एतवद्चत्लेिाग्रवतथः विग्रतथ्यत े वचत्तिालः िा 

वचत्तचिलता िा शाम्यवत अथाशत् कुण्डवलनी कुण्डलरूप ं वहत्िा पुनः लंबाकारा दीघाशकारा स्पष्ा भूत्िा 

तद्वास्तविकरूपं वचदाकाशं उत्सरवत।  

देहदेशरािकुमारीस्ियंिरे पराविताः परदेशीयाः िीराः वनतदािातात्मग्लावनना दहेसमािात् बवहभूशत्िा 

ककंवचद्कालमेि िीिवतत। देहसैवनकाः अवप बूदन समािबवहकुमारान् सीमाततरािमागेषु वतष्ठतःअितः 

स्िदेशप्रवतप्रत्याितशतः च शतू्रन् मत्िा घ्नवतत। बहिः वनमतत्रकदेशात् बलने वनष्कास्यतते परं तद्स्ियंिरस्थायाः 

सिाशतगसुतदररािकतयायाः आसलत्या सास्मरणिातेन मानवसकविकारेण ततमातृसमािे अतयवस्मन् िा पुनः प्रिेश े

असमथाशः समािबवहिेते्रषु सैवनकाकदसुरिाभािात् लहसंकपशुलुण्ठकायुग्रपवतथवभः व्यापायतते।  

उपरोके्न आसलत्या तात्पयं पूणशवनष्ठया ध्यातव्यं यतोवह एतदेि शरीरविज्ञानदशशनस्य सारवनष्कषशः। देहपुरुषःै 

िास्तिेन आसवक्ः अवप प्रदश्यशते परं अनासलत्या। एतदेि अध्यात्मकला। एतदेि “योगः कमशसु कौशल”ं। तयूनतमने 

इवतियसाहाय्येन या आसवक्ः प्रदश्यशत े सा एि परमा अनासवक्ः परमानासवक्िनकत्िात्। अनेन इवतियाभासेन 

मनवस प्रबलासवक्ः उदेवत। िीिनयापनाथं एषा आसवक्ः अिावतछता। अतः एतदासलकं् अपकतुं  िावस्तिका 

अनासवक्ः प्रारभ्यत े सत्सङ्गैः योगाच्च। यतोवह मानवसकविषये एि आसवक्ः संभिवत नैि सेवतियविषय।े 

सेवतियविषयेषु अनासवक्ः केिलं वमथ्याचारः आत्मितचन ं च। अवग्ः दहवत एि तवस्मन ् िल ं इि वचवततते अवप।  

ययवप ईदशृा सेवतियानासवक्ः भौवतकप्रगवतकरा आध्यावत्मकािनवतवनिारका च परं अवतमातयेन 

आध्यावत्मकोन्नवतकरा।  िास्तिेन ककंवचदवप इवतियसहायताविना इवतियाभासविना िा मानवसकेवतियविना िा 

अप्रत्यिेण इवतियविना िा  आसवक्ः न संभिा।  एिमेि आसवक्विना अनासवक्ः न संभिा तथैि यथा 

अतधकारविना प्रकाशः न संभिवत। ययवप प्रत्यिेण इवतियसहायता विनाशकरा अज्ञानकारणात् अतः वनिायाश परं 

मानवसकविषयेभ्यः अप्रत्यिेण सेवतिया भौवतकसहायता अवनिायाश। अत्र अप्रत्यिेण तात्पय ंअनहकंारतया कस्यवचत ्

सज्जनप्रेरणात् आदशेात् िा, िगवत्हताथं, मानिमयाशदापालनतया मध्यमागणे च।  अवग्ः दहवत एि तवस्मन ्िल ंइि 

वचवततते अवप। अनने एतत्सूक्ष्मा सेवतियासवक्ः आत्मज्ञानपयशततं तदोपराततं चावप बाधते ययवप आत्मबतधनविना।  

कदावचत् विधर्मशणः एतां सेवतियानासलकं् पािण्डं आवित्य अत्याचरवतत।  
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स्थलूसैवनकसमूहित् देहसैवनकाः अवप सवम्मल्य वू्यह ं रचयवतत येन तैः प्रबलाः िृहदाकाराः च शत्रिः अंिसा एि 

पराभूयतते। देहपरुुषेषु हार्दशकवमलनं अवप दशृ्यते स्थलूपुरुषित।् देहसैवनकाः हार्दशकवमलनात् एि हस्ते हस्तं गृहीत्िा 

पवङ्क्बिरूपेण परस्परं िीवितुं सहायततः विशालशतू्रन भाययवतत। अनने त ेस्िविशालसत्तां दशशयततः िाग्बाणैः च 

तद्गौरिं उद्गीयशततः तदािाततृशतू्रणां हृदयावन विदारयवतत ततः हतोत्सावहतशतू्रन नाशयवतत कदावचत ् िायवतत 

अवप च सवम्मल्य तथैि यथा सस्यनाशकिाराह ंएकाकीपुरुषः भवितुं न अहशन ्बूदवभः पुरुषैः सवम्मलवत।  

  देहपरुुषः स्ितंत्रः भूत्िावप परतंत्रः यथैि प्रत्यिेण अवप दषृ्ः। सः देहदेशवहताय एि िीिवत अथाशत ् श्ववसवत, 

िादवत, चलवत, कमश करोवत, युध्यवत अतते च मरवत। एिमेि पुरुषः अवप पणूशतः परतंत्रः। िेदपुराणेषु अवप एतदेि 

िर्णशतं यत् मनुष्यः निेन काष्ठपुवत्रकाित् परमात्मना समवष्वचत्शक्या िा संचाल्यते। परुुषेण आत्मस्िततत्रता 

अनुभूयत े मायया ययवप सः सृवष्लाभाथं एि पराशलत्या चाल्यते। तदा ककमथ ं अहङ्कारः। एतज्ज्ञान ं एि 

अहकंारनाशनाय पयाशतं। यथा देहदेशे स्थूलदशेे च पणूशतः सादशृ्यता अवस्मन ्शरीरविज्ञानदशशने दर्शशता अवस्त तथैि 

देहदेशे सृष्ौ च पूणशसादशृ्यता वियते। अस्माकं बुविः एतद्सादशृ्यतां विश्लेवषतु ंअल्पसमथाश ययवप िैज्ञावनकाः यततै्रः 

कायशरताः सवतत। एतवद्विेचना िुतेः तत्सूवक्ना अवप वसिा यदनुसारं “यवत्पण्डे तत ्ब्रह्मातडे”।  

कदावचत् चमशधृतशत्रिः उदरे अपाच्याः देहपरुुषमेि नाशयवतत तथैि यथा आवमषाततराः विषमयकीिाः 

भिकपुरुषमेि। अमायशशतु्रसंिवमते देहसैवनके उपचाररोधीभूत ेअतयदेहसैवनकाः तं तथैि देहवहताथं नाशयवतत यथा 

शतु्रवमवलतम् वििोहीसैवनकं स्थूलसैवनकाः। देहश्लेषने देहपशिः देहसमािात् बवहः भूत्िावप परस्परं भोिनिल े

विभज्य अतयोतयसहयोगेन आत्मनः रिवतत वू्यहरचनया अतः शतु्रसमिं अनािृतदेहतयनूीकरणात्। एिंविधेन बहिः 

वनकितािातेन परस्परतीव्रसंिादेन सामूवहकतया कमशणा च शतु्रनाशकावन प्रचण्डावन अस्त्रावण अवप वनमाशवतत यावन 

स्थलूपुरुषःै देहदेशरािवभः अवप स्िदेहदेशशत्रभु्यः स्िरिणाथं मुिाविवनमयैः प्राप्यतते।  

स्थलूदषृ्या देहपुरुषाः मानितापरकस्थलूपरुुषित ्एि आचरवतत अतः मानिीयैः िनैः देहपरुुषबार्ह्रूपः स्ितः एि 

अनुकृतः भिवत परं पणूशरूपणे देहपुरुषस्य शरीरस्य आत्मनः च अनुकरणम ् केिलं आत्मज्ञैः िीिनमुकै्ः परुुषैः एि 

दशृ्यते। केिलं देहपुरुषात्मानकुरणेन अवप आत्मज्ञानं उपिायते परं भौवतकािनवतः बाधते। अतः एकसाधशमेि 

तदै्दवहकाध्यावत्मकं अनुकरणम ्एि शीघ्रतमेन सिशविधफलप्रदं।  

अधुना देहपरुुषेष ु सहयोगभािना वनरूप्यते। एकविशेषिंशिावतमयावन  देहपुरुषवमत्रावण देहदेशात ् बवहः  

स्िततत्रावण वतष्ठवतत। त ेस्िततत्रताप्रेवमणः प्रकृवतप्रेवमणः च अतः ककंवचदवप देशीयं सामाविकं च आत्मबतधकव्यिस्थां 

न स्िीकुिशवतत कुिुम्बं वहत्िा। त े स्ििंशपरम्परया वशवितां स्िणशसदशृस्य एकदलुशभमलूपदाथशस्य वनमाशणाय 

एकअद्भुतवियां आियवतत परं तद्दीनतया समुवचतेन पोषणािासाभािेन अत्यल्पा एि फलप्रदा।  एकदीघशकावलकेन 

शपथपते्रण तावन  देहपरुुषवमत्रावण देहसमािस्य िृविविकासाभ्यां अत्यािश्यकम् िगवत दलुशभं तत् पदाथं वनमाशवतत 

यवद्ववनमये ते देहसमािात् रािकीयसुविधासुरिावनिाससह विवभन्नावन पौवष्कावन सुपाच्यावन च अन्नावन 

प्राप्नुिवतत।  

प्रथमतः विषयेषु महत्त्िबुविः अथाशत ्मनसा आसवक्ः अवप आिश्यका। अनने विषयेष ुअिचेतनस्थसमतेाः समस्ताः 

संकल्पाः आरोवपताः भिवतत। विषयेभ्यः स्िदेहवेतियैः अगमत्िमवप केनवचदवप कारणेन अपेवितम्। अनने तेष ु
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आरोवपताः संकल्पाः विषयाना ं वचततनेन सह पुनः पुनः िागरवतत परस्परं अध्यस्त्िात् इवतियैः अव्यिधानाच्च। 

पररपके्व एषः एि पश्चातापः उच्यते। अनेन प्रालसंकल्पाः भािाः चावप तथैि भस्मीभूयतत ेयथा प्रालपापावन। एषः 

वसिाततः यत ्संकल्पाः भािाः च प्रकरिताः इवतियवनरपेिाः च एि भस्मीभूयतत ेनैि अप्रकरिताः इवतियसापेिाः च। 

एतदेि कारणं यने पुराणषे ु तथैि च शरीरविज्ञानदशशन े अवप प्राकृतिस्तुघिनासु मानिीयैः व्यिहारैः सह 

मानिीयभािाः संकल्पाः च प्रचुरतया संस्कृतशलत्या प्रदश्यशतते। अनेन इवतियवनरपेिाः संकल्पाः भािसवहताः पुनः 

पुनः उपिायतत े विलयनाथशमिे। एतवद्ववधना लौकककसहायतया लक्ष्यप्रावतसंभािना प्रबलतमा।  अनने धारणा 

प्रचुरतया वििधशवत। एततमुवक्दे सुकाले ितशमाने अवप इवतियावण अिमतय केिलं संकल्पाियणात् 

सद्गुरुसत्संगप्रभािाच्च आत्मज्ञानं संभिं। अनेन संकल्पेष ु िीणेषु ततः वचते्त शतूयप्राये अकृवत्रमसाधकः विभीय 

लौकककवशिकैः इवतियैः बार्ह्मुिः न भूत्िा अकृवत्रमसद्गुरुणा अकृवत्रमतया आियतते।  एतदकृवत्रमसत्सङ्गेन 

प्रेमपूिशकेन प्रचण्डधारणा इवतियैः न चोयशत ेअवपतु मवस्तष्के एि ध्यानसमावधिेत्रयोः अित्रवत। विषयेषु संकल्पेष ु

भूतेषु अवप इवतियाहारः एि प्रयोगात्मकः प्रत्याहारः प्रायोवगका अनासवक्ः च। विषयेषु संकल्पेषु अभािेष ु

इवतियाहारः अनासवक्ः च नैि िास्तविका परं मूढ़ता एि।  

देहपुरुषः एतत ् उपरोकं् सिं िीिनव्यिहारं कतुं समथशः शिुात्मना। पुरुषः शुिात्मना एतादशृं कतु ं न अहशवत 

तत्लौकककसफलतायै  आसवक्मयस्य व्यिहारस्य आिश्यकतया।  मानवसकविषयेभ्यः आसवक्ः वचत्तिृवत्तलयकरा 

अथाशत् योगकरा। आसवक्ः इवतियविषयेभ्यः कृता एि बतधनकरा। एतदेि कारणात् परुाणकथाः मानवसकविषयेभ्यः 

एि आसवक्िननाथं। ताः कथाः कदावप इवतियैः ताः अनुकतुं न प्रेरयवतत। मानवसकायां आसक्ौ प्रचण्डे भूत े

इवतियावण अवनिायाशवण। परुाणःै शविदेन च एतदासवक्ः सुरवितस्तरे नीयते पनुः पुनः आविते च तत्रैि  स्थाप्यते। 

अनेन इवतियबाधाप्रशमन ंप्राप्यते। एततमध्यस्तरासवक्ः अनिरता एि वचत्तिृवत्तलयकरा।  देहपुरुषः ईदशृ ंसिं कतु ं

अहशवत शुिात्मना, स्िशुिात्मना िीिनव्यिहाराचरणसंभिात् परं परुुषः स्िशुिात्मना न परं 

स्िवचदाकाशात्मविितशरूपीवचत्तिृवत्तस्िरूपं अिलम्बय एि एतत्सिं कतुं अहशवत शुिात्मना 

िीिनव्यिहाराचरणासंभिात्,  ययवप तेन वचत्तप्रवत आसवक्ः तत्शुिात्मस्िरूप ं व्यस्मारयत।  अतः पुनः 

देहपुरुषित् पूणशताप्राप्त्यथ ंअनासलत्यनुकरणम् एि एकमात्रोपायं यत् वचत्तिृवत्तवभः एि संभिं, अतः वसध्यवत यत ्

मुवक्ः प्रिृवत्तवसिा एि, कदावप न वनिृवत्तवसिा।  

पादपसमािः देहसमािः चावप अतयोतयं सहयोियेते। एकविशेषप्रकारपादपसमािपुरुषैः तवतमत्रपुरुषाः 

एकाकीविचरणरताः वनिेश्यतत ेयद्िातप्रेमफलस्िरूपतः त े स्िवमत्राथं भव्यभिनं सृिवतत विवनमये च तवतमत्रावण 

पादपसमािवनमाशतृपररष्कृतपदाथाशन् संश्लेषयवतत। वचदाकाशस्य अवचदंशः केिलं िीिसमूहःै एि अवभव्यवक्कियत े

आसवक्प्रभािात्।  िीिावतररकं् मनोहीनसंपूणशसृष्ौ केिल ं स्िाभाविकवचदाकाशः एि वियते अतः वसध्यवत यत ्

देहपुरुषाः अवप सदैि वचदाकाशरूपाः एि मनोSभािात् मानितापरकत्िात् च यथा तकश वसवित्िात्।  केिलं 

तदे्दहसंबवतधतिीिरूपावचदाकाशः एि तैः रोगाकददेहावहतकरकमाशवण कारयवत यथा कुवत्सतराज्ञा कुप्रबतधनात् 

तिाज्यिावसनः पीवडताः भिवतत।  अथाशत् देहिगत्हावनः तवन्नयततृिीिप्रकरितावचदाकाशेनैि िायते।  अवप चोकं् 

यत् मनुष्यकृत्यज्ञैः देिाः पुष्यतते ये तदा िीिान् पोषयवतत।  िास्तिेन यज्ञप्रभािेण अवचदाकाशः अथाशत ्
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आसवक्िातवमथ्याभ्रमः विििवत परवहतकाररतया यने तद्िातविघ्नावन अवप शाम्यवतत अथाशत् 

परमदेिरूपवचदाकाशः प्रभिवत।  अतः सृष्ःे िास्तविककल्याणाथं सिशमानिाः पररष्कतशव्याः।   

वचदाकाशस्य अनेकाः सृवष्भागवनयतत्रकाः कवल्पतांशाः एि अनेकदेिताः तथा एिमेि अवचदाकाशातशाः एि 

सृवष्भागबाधकाः ये असुराः सवतत। वचदाकाशः देहपुरुषः िा एि परमदेिता तथा अवचदाकाशः देहपरुुषशत्रुः िा एि 

परमासुरः इत्येतत् अवप कवथतु ंशलयतते तेषु मनोSभािात्।  वपण्डब्रह्माण्डयोः ऐलयात ्वसध्यवत यत ्सदैि सिशत्र च 

देिासुरसंग्रामः प्रिर्तशतः वियत।े  यदा पुरुषात्मा अवचदाकाशरूपः भिवत तदा सः तेन वनयत्यत े यत्फलतः सः 

कुमागशगामी आत्महतता च िायते यतोवह तेन प्राणिायुः सम्यक् रीत्या न गृर्ह्त ेशरीरं च सम्यक् रीत्या न चाल्यत े

येन अनेकरोगाः अवप उद्भिवतत।  ऐतद्वपैरीत्यं वमवितं च सहितया अिगततवं्य।  िास्तिेन 

शरीरविज्ञानदशशननामकज्ञानरूपौषधेः आिश्यकता केिल ंमनसे एि वियते यतोवह मवलनमनरूपावचदाकाशः एि 

सम्यक् प्राणिायुरोधनेन देहकायाशवण दषु्प्रभाियवत, देहपुरुषः अतः देहः तु स्ियमेि सदैि च वचदाकाशस्िरूपः अतः 

मानितापरकः स्िास्थ्यपरकः िा।  संिेपणे, परमात्मा केिल ं विकासं एि कारयवत तत्पूणशविकवसतस्िरूपत्िात्।  

अिनातौ त ुकेिल ंिीिः एि कारणं।   

ककंकतशव्यविषये असीवमतज्ञानभतडारः अय वियते यस्य पूणशप्रावतः असंभिा कष्प्रदा च अतः देहपरुुषित ्

समस्यावनर्दशष्ािश्यकतानुसारमेि ज्ञातव्यं आचररतव्यं च, एतदेि शविदसारं। देहसमािः एि पूणशसमािः यतोवह 

अवस्मन ् सिशिनेभ्यः समानसुविधाः प्रापयतत े ययवप तद्ग्रहणं अग्रहणं िा तदचे्छािश्यकतानुसारमेि। ।  अत्र 

वनष्कमशकिनाः अवप वनिीविकािेतनं आप्नुिवतत।  अनने स्िस्थदहेसमािे सामाविककुरीतयः न वियतते।  

देहपुरुषैः भविष्ययोिनाः अवप वनमीयतत े यथा दरु्भशिकालयापनाथ ं आिश्यकतावधकोत्पाकदतान्नभण्डारणम ्

भविष्यसंभावितयुिाथं युिाभ्यसनं च।  अस्मवच्चत्तिृत्त्यनुगतवनमशलता देहपरुुषात्मपरमवनमशलतांशरूपा, 

सिाशनुभिप्रातशाततयः तत्परमशातत्यंशाः तथा आकाशािण्डत्िात् सिाशनुभिाकाशाः तत्परमात्माकाशांशाः। याः 

स्थलूपुरुषाः अनुभिवतत तत्सिशस्फुरणाः प्रथमतया देहपुरुषमवस्तष्के एि उपिायतते परं देहपरुुषाः ताः न अनुभिवतत 

तदात्मपूणशत्िात्।  स्थलूपरुुषवचदाकाशात्मवन आसवक्िातािरणेन िडीभूत े सिशचेतनानुभिाः स्थलूाः प्रतीयतत े

तद्िडात्माकाशसूक्ष्मत्िात्।  स्थूलपुरुषः देहपरुुषित ् वचत्तिृवत्तितयानुभिान् वनिारवयतुं न अहशवत 

प्राणकमशवचत्तानुभिानां सहावस्तत्िात् परं वचत्तप्रवत अनासवक्वसिाद्वतैात्मानुभिनेन समस्तानुभिाः आत्मनः 

अपृथक् प्रतीयतत े अतः तद्वत ् वनिाररतरूपाः एि मतयतते।  यथा वचत्तिृत्तयः स्थूलपुरुषमवस्तष्के प्रस्फुरवतत तथैि 

देहपुरुषमवस्तष्के अवप उभयमध्यपूणशसादशृ्यत्िात् परं केिल ंस्थलूपुरुषः एि तत्प्रवत आसलत्या बध्यते।   

यथा मनवस संपूणशिेत्रकषशणरूपीध्येयं सततं विवचतत्य अनुभिीकृषकः एकं-एकं भूवमपदं शनैः-शनैः कृष््िा संपूणशिेत्र ं

अनायासं एि कषशवत तथैि शविदसाधकपुरुषः अवप सिशकमाशवण एकं-एकं कृत्िा देहपुरुषित ् आचरन ्

तत्पूणाशचरणरूपतदात्मस्िरूपं च प्रवतिण ं मनवस ध्यात्िा तत्स्िरूपतां अञ्जसैि प्राप्नोवत।  यथा कृषकबालकः 

स्िचिलत्िात् एतद्ध्येयवचततनाभािात् ककंवचद्पदमात्रकषशणोपराततमेि पलायत े तथैि शविदसाधनाहीनः अवप।  

यतोवह आत्मनः सिाशवधकवनकषा िसततः अतः सिाशवधकवप्रयाः िीिनमुके्श्वराः अद्वयात्मदेहपुरुषाः 

अनेकसहस्रकोरिसंख्यायां सदैि सिशत्र च देहवस्थताः एि वतष्ठवतत अतएि त ेकदावप न विस्मृयतते तथा तत्संगवतः 
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सदैि उपलभ्यत,े चेत् एतत्तथ्य ंअिगम्यते।  यथा स्थलूपरुुषस्य देहपुरुषस्य च व्यिहारकमशणां मध्ये पणूशसादषृ्यता 

वियते तथैि तवत्चत्तिृवत्तमध्ये अवप वसध्यवत वचत्तिृवत्तवभः कमशव्यिहारवनयतत्रणत्िात् अथाशत ् वचत्तकमशणोः 

परस्परसंबतधात् परं केिलं स्थलूपुरुषः एि वचत्तासलत्या अवभभिवत।   

आसवक्ः द्वतैरूपा अतः बतधनरूपा अवस्त या एि हृदयग्रवतथनाम्ना अवप अिगम्यते।  एतद्ग्रवतथः एि प्राणिायुं 

अिरोधयवत अतः तननं तत्फलतः च रोग ं उत्पादयवत।  िास्तिेन कमशिेगने प्राणिेगः येन वचत्तिृत्तयः प्रस्फुरवतत 

कमाशनुसारं देहवनयतत्रणािश्यकत्िात्।  यदा ज्ञानयोगे आवित े वचत्तिृत्त्याधाररूपवचदाकाशभािनेन वचतं्त नश्यवत 

तदैि प्राणः अवप नष्प्रायः अवतसूक्ष्मः िा भिवत येन कमाशवण कतुं न शलयतते।  अतः वसध्यवत यत ्

कमशठगृहस्थीपरुुषाय ज्ञानयोगवभन्नः देहपरुुषाचररतकमशयोगः एि परमिेयस्करः।  परमाथीपुरुषणे 

वचत्तिृत्त्यननुभिनं न संभिं वचत्तप्राणकमशणां सहावस्तत्िात् अतः सः अद्वतैयकु्मानिीयकमशपरकदेहपुरुषवचततनने 

वचत्तप्रवत अनासक्ः ततः मुक्ः िायते।   

याः कथाः पुराणषेु कवल्पतदेििीिनचयाशसंबतधे उवल्लविताः सवतत ताः देहपरुुषसंबतधे अवप चररताथाशः।  यथा 

वशिाकददेिाः मुक्रूपेण मनुष्यसदशृलीलां आचरवतत तथैि देहपुरुषाः अवप, उदाहरणतः यथा नारदमुवनः 

िीिनमुक्रूपेण िाताशः संचारयवत तथैि संदेशिाहकदेहपुरुषः अवप।  अनाकदकालपूिं देहपरुुषसाहाय्येन स्थलूदेहः 

वनर्मशतः आसीत ् परं तदे्दहः शिित ् व्यिाहरत तेन देहपुरुषात्मप्रेरणया 

तत्स्ििनकसमकििीिनचयाशनुकरणाशलयत्िात्  अतः वचदाकाशमध्ये तन्निदेहकमशफलाकदितयवचत्तिृवत्तस्फुरणाः 

वमथ्या एि प्रादभुशिन् आकाशलेिाः इि। तत्स्फुरणामयवचदाकाशः केिलं परुुषेण एि अनुभूयत े ततः 

ककंवचत्कालोपराततं स्िदेहमोहिातवचत्तस्फुरणासलत्या स्िशुिात्मस्िरूपं विस्मरवत अतः वचत्तासवक्विना 

अद्वतैयुक्िीिनचयाश देहपुरुषात ्वशवितव्या।   

देहपुरुषमवस्तष्के तदे्दहवनयतत्रकमनबुविरूपसंिेदाः तदे्दहपरुुषात्मना ककंवचदवप प्रयासं विना स्ियमेि उत्पायतत े

संचाल्यतते च अथाशत् ईश्वरस्य परमसत्तास्िरूपप्रेरणया सिशपदाथाशः स्िसत्तािृविप्रवत अनायसं एि अग्रसरवतत येन 

देहपुरुषाकदसिशचेतनिड़पदाथगः सह देहपुरुषस्य अद्वतैात्मयुक्मानिीयाचरणाकदसिशकियाः अवप वनमीयतते।  यथा 

स्थलूपुरुषः चेतनः तथैि देहपुरुषः अवप रूपकियासमानत्िात्, ययवप पूिशतरः विकृतचेतनः परं देहपुरुषः शुिचेतनः।  

एतस्य कारण ं एतदेि अवस्त यत ् स्िदेहवनयतत्रकसंिेदाः देहपरुुषणे आत्मस्फुरणरूपेण न अनुभूयतत े

एतदनािश्यकत्िात्।  िास्तिेन प्रत्येकिीिः शरीरविज्ञानदाशशवनकः अवस्त सिगः देहपरुुषस्िरूपप्रावतप्रयासात्। चेत ्

ककंवचदनुभिः प्रताड़येत् तर्हश मानिसदशृकमशकताशरं परं अनुभिरवहतदेहपुरुष ं ध्यायेत्।  अस्मावभः 

स्िसिशमनोदैवहककायाशवण देहपुरुषित् स्िाभाविकतया स्िवचदाकाशात्मस्िरूपविस्मरणविना अद्वतैात्मना िा 

कतशव्यावण।   

कदावचत् पुरुषित ् देहपुरुषमवस्तष्के अवप मानिताह्रासकमनोरोगः उद्भूयत े संकेतकाणुदोषात् येन 

विकृतसंिेदनदेहपुरुषाः अमानित्या आचरवतत। कदावचत ् देहपुरुषेष ु रुग्णेष ु िातषेु तवतमत्रावण रोगभयात् 

ककंवचत्कालपयशततं देहदेशात ् वियोज्यतते अतयथा रोगणे हतयतत ेदेहदेशसमथशकतवतमत्रस्य अल्पशवक्त्िात् देहसमािे 

च तत्पूणशवमलनाभािात्।  
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अत्रतः देहपरुुषवचततनं वनश्चयनं च कथ्येते।  देहपुरुषणे चक्ष्िाकदपिज्ञानेवतियैः सिशबार्ह्पररवस्थतयः गृर्ह्तते ततः 

तत्पररवस्थत्यनुसारं ततमवस्तष्के संिेदकाणिः कियाशीलाः िायतते यदेि मनोकल्पनारूपाः येन बार्ह्पररस्थतयः 

अनुमीयतते।  अन्नं अनुभूय ततमनः बुविवनणशयं अपेिते अतः मनोरूपतदन्नसंिेदकाणूनां देहसत्ताप्रवत प्रभाित्िेन एि 

अन्नग्रहणं त्यागो िा वनश्चीयते यतोवह मनः बार्ह्िगतः सूक्ष्मानुभिात्मकरूपं।  अन्न े देहवहतकरे 

तद्ग्रहणाथाशदेशकाणिः बुविः िा मनः आकदशवत यदनुसारं मनः पादौ मुिं च तदन्नग्रहणाथ ंचालयवत, विपरीततः 

देहावहतकरविषाक्ान्ने अनुभूत ेअग्रहणाथाशदेशकाणरुूपीबुविः ततमनः ततमुिवपधानाथ ंआकदशवत अवप च पादाभ्यां 

पलायनाथ ंसमुवचतकदशायां पादचालनेन। अनेन देहपरुुषभयमवप वसध्यवत परं अद्वतैेन।  अद्वतैेन कृत ं ककंवचदवप न 

कृतं; अद्वतैेन अनुभूत,ं ककंवचदवप न अनुभूतं।  कमशबतधनात ् मुवक्ः अद्वतैाचरणादेि नातयथा।  मनोकल्पनाः 

तत्कल्पनािनकिस्तुद्वाराकररष्यमाणस्थलूप्रभािस्य सूक्ष्मावभव्यवक्रूपाः एि सवतत।  तत्सूक्ष्मावभव्यक्ौ सत्तािधशके 

तत्संबवतधतिस्तुग्रहणाथं वनश्चीयते अथाशत् बुविनामककमेवतियशासकमनादेशकसंिेदाः प्रसायशतते।  एतवद्वपरीत ं

सत्ताह्रासकिस्तुविचारभािविषयेषु मततव्यं।  कदावचत ् बुविभ्रमः अवप िायते यवस्मन् बार्ह्िस्तुना उद्भूतमनः 

संपूणशदेहसत्तािधशकं प्रतीयत े परं िास्तिेन तद्वस्त ु देहहावनकरं वसध्यवत यथा अन्निृतमत्स्यपाशः तथा अबुशदरोगस्य 

चतुरवििोहीपुरुषप्रदर्शशतवमथ्यादेहवहतकाररता येन त े देहसैवनकैः न हतयतते।  अनेन वसध्यवत यत ् देहपुरुषाः 

स्िचावलतयतत्रसदशृं आचरवतत ययवप ते चेतनाः।  यतोवह शास्त्रेषु अवप मुलत्यथ ंयतत्रसदशृाचरणं अपेवित ंचेतनत्िेन 

अतः देहपुरुषाचरण ंअनुकरणीयं।   

यथा आत्मस्फुरणाः स्थूलपुरुष ंिीवितुं प्रेरयवतत तथैि शुिात्मा देहपुरुषं।  अतः यथा आत्मस्फुरणा आत्मतलु्या तथैि 

स्थलूपुरुषः सूक्ष्मपरुुषसमतुल्यः एि। , भेदः केिल ं भ्रमादेि।  स्थलूपरुुषः आत्मस्फुरणाः वनिारवयतुं न अहशवत तैः 

वचत्तिृवत्तवभः देहवनयतत्रणत्िात् अतः अद्वतैसुलभानासवक्भािः एि पूणशत्िाय देहपुरुषसमानताप्रातये िा 

एकमात्रोपायः।  यथा स्थलूसमािः स्िवनयतत्रणाथ ं स्िसमािाध्यिं रािानं िा अपेिते तथैि देहसमािः अवप।  

आत्मस्फुरणलोभप्रेररतात्मा एि एतदभुयोः समाियोः अध्यिः अवस्त।   

यथा स्थलूसमािाध्यिः समािे उपयुज्यावन स्थलूपरुुषालवितावन यतत्रोपकरणाकदसमस्तिस्तवून तवत्ियाकलापाथं 

उपलवबधकरोवत तथैि दहेसमािाध्यिरूपीिीिात्मा अवप देहपरुुषालभ्यावन अन्निस्त्राकदसिशिस्तूवन 

देहपुरुषव्यिहारव्यापारचालनाथं उपलवबधकरोवत।  सिशसिीिानां केिलं देहपुरुषदेहवनयतत्रकः 

देहपुरुषदेहाततगशतसमािाध्यिरूपः देहपुरुषात्मा देहिीिात्मा िा एि पणूशमुक्परमात्मारूपः अवस्त, अतः भूताना ं

सिशिेष्ठः परुुषोत्तमः िा।   

यथा सृवष्विकासे लघतुमात्मस्फ़ुरणा विकासं प्रारभत ेतथैि िीिविकासे अवप।  एषा सूक्ष्मपुरुषस्य ऐश्वयशमयीमाया 

एि अवस्त या वनिात्मरूपशाश्ववत्चदाकाशाभ्यततरे असंख्यरूपाकारैः सह उत्पवत्तनाशिण्डनरवहतात्माकाशिण्डाः 

भ्रमसहायतया वमथ्यैि असंख्यिीिरूपेण उत्पादयवत, नाशयवत तथा तैः अद्वतैज्ञान े प्राते वनिात्मवन विलापयवत 

अवप।  आसवक्ः अद्वतै ं च सहिसतः, एिमेि अनासवक्ः अद्वतैं च। देहपुरुषानुिणशनने अस्माकं उदे्दश्यं केिल ं

आसवक्नाशं एि अवस्त, य 
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लत्कंवचदवप तत्स्िरूपम् भिेत ्परं एतत् परं सत्यं यत ्सः वचते्तन सह अवप अद्वतैरूपः एि अवस्त, केिलं यदाचरण ंएि 

िीिनमुलत्यथं पूणशसिमं। कामिोधाकदप्रचण्डभािनानां उद्भिकाले चेत ्अद्वयस्िरूपदेहपुरुषाः भाव्यतत ेतर्हश सयः 

शावततः लभ्यत ेतथा अनिरताभ्यासेन आत्माज्ञानप्राप्त्यथं उत्किेच्छा प्रादभुशिवत।   

देहदेशे सिशत्र परस्परयुवग्मतावन गुहामागशिालावन वियतते।  तद्गुहासु रक्िणशिव्य ंप्रवतिणं िवमकदेहपुरुषसमूहने 

बलपूिशकं प्रिार्ह्त े यवस्मन ् िाहकदेहपुरुषाः स्िििान् स्िपषृ्ठपेरिकाः च प्राणिायुना आपूयश प्रिहततः भिवतत।  

आरम्भे तावनतगुहाः शनःै-शनैः उत्तरोत्तरदरूतया उत्तरोत्तरसंकीणाशः भिवतत सुदरूिनिातीयकरठनविकासतयूनिेते्रषु 

वनमाशणकारठतयात् यत्र ते संगरठतचाल ं विहाय पवङ्क्बिरूपेण एि करठनतया चावलतुं स्मथाशः।  तत्र 

तद्गुहावभवत्तसह सासंघिनं अतः देहाघातं अपकतु ं ते आनीतिायुं गुहाबवहस्थापवणकेषु प्रवतष्ठापयवतत यत्स्थानात ्

औयोवगकैः साधारणस्थानीयपरुुषैः च स्िािश्यकतानुसारं गुहािालानीतातयसिशदैवनकोपयोगीिस्तुसह गृर्ह्ते तथा 

विवनमये स्िोत्पादान वनःश्वस्तिायुं च अिवशष्ःै सह प्रयच्छवतत य े गुहायां प्रिेष्यतत े ततः संपूणशदशे े प्रिहवतत।  

व्यथाशिवशष्ाः ककंवचद्शुिीकरणोपरातत ं देहदेशनदीवभः नीयमानाः देशीयसीमास्पृष् े बवहस्थसमुिे प्रविशवतत।  

तद्व्यथाशपवशष्पदाथभे्यः उपयोगीसिशिस्तूवन शोधकयतत्रैः पररष्करणोपराततं पनुरुपयोगाथं आहृयतते तथा 

पररिहनविभागं प्रवत प्रेष्यतत े संपूणशदेहदेशपे्रसारणाथं।  तद्गुहािलं प्रचण्डझतझािातवसििायुपूणे एकिलाशय े

प्रविशवत यत्र तद्िनाः देहदेशात् वनःश्वस्तिायुं उत्सृज्य शुिप्राणिायुं पुनः प्रचुरतया गृह्णवतत।  ततः तद्िलं पनुः 

समस्तदेशनवलकासु  सरवत कृवषिेते्रषु चावप धािवत नावलकाबवहः गत्िा उतमुक्रूपणे यत् कृषकिनाः 

स्िसस्यवसिनाथं उपयोियवतत।  समस्तोत्पाकदतिायावन िायपररष्करणोयोगेषु पररष्काररतावन लघुभारावण, 

लघ्िायतनावन सूक्ष्मावण च भिवतत येन तावन सरलतया एि िवमकिनैः साधारणासु उपयुशक्यातायातनवलकासु 

प्रिेष्यतते।  परं अत्यवधकान्नेषु उत्पाकदतेष ु मुिाविवनमयिीिकिनाः करठनिमेण तदान्न ं विवशष्ासु 

िाहकयतत्रमयनवलकासु प्रिेशयवतत याः तदा अवतभारसंयुताः प्रचुरीतधनं दाहयवतत।  उपयोगावतररक्िायावन 

भण्डारगृहषेु नीयतते यत्र हावनकरिातािरणात् सुरवितावन तावन दरु्भशिकालाथं, सस्यहीनताकालाथं 

सस्यतयूनताकालाथ ंच सवितावन भिवतत।  

 

अनेकैः ब्रह्मातडैः सत्ताप्रावतप्रयासः सृलष् ं वनमाशवत। अनेकाकाशगंगावभः सत्ताप्रयासः ब्रह्माण्डं वनमाशवत।  

अनेकसौरमण्डलैः सत्ताप्रयासः एकाकाशगङ्गां प्रकिीकरोवत।  सूयशसहानेकग्रहःै सौरमण्डल ं वनमीयते।  अनेकदशेैः 

सत्तालोभः विश्वं वनमाशवत।  अनेकराज्याना ं सवम्मवलतसत्ता एकदेश ं उत्पादयवत।  एिमेि अनेकिनपदैः राज्यं 

वनमीयते।  अनेकविकासिण्डाः सवम्मल्य एकिनपदं वनमाशवतत। एिंविध अनेकपंचा यतैः एकिण्डं, अनेकग्रामैः एकः 

पंचायतः, अनेकपररिारैः एकग्रामः तथा अनेकस्थलूपुरुषैः एकपररिारः वनमीयते। असंख्यसूक्ष्मपुरुषैः 

सत्ताप्रावतप्रयासः एकस्थूलपरुुषदेहरूपसूक्ष्मपुरुषसमािं देहदेश ंिा वनमाशवत।  एिमेि अनेकिृहदणुवभः सत्ताप्रयासः 

एकसूक्ष्मपुरुषदेह ं उत्पादयवत।  अनेकलघ्िणुवभः सत्ताशीलतया एकिृहदणुसत्ता वनमीयते।  परमाणुवभः 

सत्ताशीलत्िेन लघ्िणुः उत्पयते।  असंख्यमूलभूतकणाः परस्परं संवमलवतत ततः समवतितेन वनयवतत्रतेन च 

सामूवहककियाशीलतया एकं सुव्यिवस्थतसमािं विरचयवत यः परमाणनुाम्ना िगवद्वख्यातः भिवत।  
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परमसत्तास्िरूपवचदाकाशेन आत्मस्फुरणसंभिा वनिलीलामयीसत्ताशीलता असंख्यमूलभूतकणान् िनयवत।  एिमेि 

प्रत्येकसमािघिकेन् स्िसत्तािधशकप्रयासत्िेन स्िावधष्ठातृसमािसत्ता स्ितः एि िधशते।   

एतत्सृष्ौ एकसमािं वहत्िा अतयसिशसमािैः सत्ताप्रावतप्रयासः विकासप्रिृवत्तः िा समस्तिीिनव्यिहाराः िा 

स्िवचदाकाशात्मस्फुरणानुभिविना एि संभूयते अतः बतधनाभािः, अथाशत् केिल ं िीिनामकस्थूलपुरुषणे एि 

स्िसिशकमशभोगाः मानवसकाः शारीररकाः िा पणूशरूपणे अनुभूयतते,  स्थूलपुरुषप्रिृवत्तहतेु तदात्मस्फुरणािश्यकत्िात्।  

देहपुरुषः वचत्ताभािसह अवप पूणाशत्मरूपः, सदैि तवस्मन् आत्मािरकासलत्यभािात परं परुुषः व्यक्वचत्ताभािात् 

आत्माभािरूपः िायत,े  तवस्मन ्अनाकदकालात ्वििधशमानासलत्या, अतः अनासवक्समायोिनाथं वचत्तभािं अपेित,े 

अवप च वचत्ताभािात् तेन दहेपुरुषित् मानिीयकमाशवण न कियतते येन देहपुरुषः कुवपतः तं वचत्ताभािपुरुष ं

अनाकदबतधनात ् न विमोचयवत। यािद्प्रचण्डः वचत्तिृत्तयः, ताित्िेष्ठ ं फलं अनासवक्भािस्य,  यदेि वसिाततः 

देहपुरुषरूपीपुरुषोत्तमहतेुबवलदानभािनायाः।  अवप चोकं् यत् कवलयुगे परुुषोत्तमप्रावतः सरलतमा एतयुगे वचत्तस्य 

प्रचण्डत्िात् अतः अनासवक्भािधारणं एि पयाशतं।  एतदेि वसिाततः ग्रामीणिननागररकिनयोः मध्ये वमत्रतायाः 

गुरुसावन्नध्यस्य च।  एतदनुसारमेि अनासवक्मयमनोभािापेिया अनासवक्मयेवतियभािाः कायशिमतराः 

अशैवथल्यकरेवतियानुभिानां प्रचण्डतरस्िभािात्।  त्यागवसिाततमवप परोिरूपणे अनासवक्वसिाततानुगामी एि।  

देहपुरुषानुभिहीनतातलु्यानासलत्या नानाविधवचत्तिृत्तयः शीघ्रमेि विलीयमानाः उदीयमानाः च पनुः-पुनः िायतत े

येनावप अद्वतै ंततः आत्मानतद ंअनुभूयते।   

सिशपदाथाशः स्िानुकूलं एि आचरवतत।  यतोवह सवच्चदानतदः एि वचदाकाशस्य स्िभािः अवस्त अतः 

वचदाकाशतरंगरूपाः सिशपदाथाशः अवप सवच्चदानतदिृविविकासाथशमेि आचरवतत यत्फलस्िरूपतः सृवष्विकासः ततः 

अतत े मनुष्यिात्युद्भिः िायते।  मनुष्यप्रयासेन उत्तरोत्तरसृवष्िृविविकासः प्रचुरतया अनषु्ठीयते।  सिशपदाथाशना ं

चेतनमनुष्यवनमाशणप्रवत ततमुवक्प्रवत च प्रिृवत्तः प्रदशशयवत यत् सिशपदाथाशः वचदाकाशरूपः सवतत यदेि बहुवभरवप 

अनुभूतं।  िीितोषणेन तत्सह परमात्मा अवप तुष्यवत िीिब्रह्मावभन्नत्िात्।  सृष्ौ सिशपदाथाशः स्िभाित्िेन एि 

विकासोतमुविनः स्िमूलवचदाकाशप्राप्त्यथ ं वनरततरचलनत्िात्।  वनिीिपदाथशवनर्मशताः दहेपुरुषाः अवप एिमेि 

आचरन ् परं देहपुरुषवनर्मशतस्थलूपुरुषाः स्फुरणारवहतात्मस्िभाित्िेन आत्मस्फुरणासवक्रवहताद्वयात्मस्िभाित्िेन 

िा न व्यिाहरन् अथाशत ् देहपरुुषः िीिनमकु्व्यिहारस्य सीमापुरुषः अवस्त िगतः विकासशृङ्िलायां, ययवप 

ककंवचद्दढ़ृप्रयासपुरुषाः एतादशृमुक्व्यिहारं आचरततः एतत्शुभपरम्परां संपणूशिगवत विततिवतत।  

 

देहपुरुषेण अदनमवप स्थलूपरुुषसमकिमेि। असामाविकाः एकाककनः च देहदेशबार्ह्ाः दहेपुरुषाः साधुपरुुषित ्

स्ियमेि दरूस्थ ं अन्नस्रोत ं स्िपादाभ्यां उपगम्य मुिेन ् स्थलूान्नं, अपकं्व पाकानततरं िा भिवत।  ततः तदन्नं 

तदोदरातत्रेषु उत्प्रेरकसहायतया पाच्यते।  अन्ने उपलबधाः सूक्ष्मपोषकाः तदे्दहने अिशोष्यतते तथा अपाच्याः स्थूलाः 

देहहावनकरापवशष्ाः मलद्वारेण मुक्िातािरण े उत्सृज्यतते, यत्र देहसमािित् 

मलवनष्कासननावलकामलशोधनयतत्रसदशृाः यतत्रप्रणाल्यः न वियतते, अनािश्यकत्िात्।  सामाविकदेहपुरुषाः 

एकविशेषपाचकिेणीपुरुषसमूहने पावचतान्नस्य सूक्ष्मभागं स्िस्थाने एि िाहकदेहपुरुषैः विविधिाहनेषु आनीत ं
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अनायासमेि िलित् सुगमतया गृह्णवतत, येन बहुमूल्यकालापव्ययवनराकरण,ं अवप च तत्पाचनप्रणालीसह 

तत्संपूणशदेहः कमशवललष्ः न िायते यत्फलतः देहसमाििृविविकासाथं पयाशतािसरं शलकं् च लभ्येते।  स्थलूसमािे 

त्िवप एतादशृव्यिस्था दशृ्यते।   

चेत् देहपरुुषाः कियाशीलतामध्यामनस्कतया वसिां वचदाकाशस्िरूपता ं धृत्िा परुुषसमतलु्यकमाशवण कतुं अहशवतत 

तर्हश देहपुरुषसमतलु्यकमशकताशरः पुरुषाः कस्मात् न? चेत् पुरुषाः देहपुरुषसहसमस्तप्राकृवतकिस्तुित् मनोहीनतया 

आचररतु ंन सिमः तर्हश गृहस्थपुरुषाः कस्मात् ज्ञानं धमं च अतधानुकुिशततः विपरीततया अनकुुिशततः िा अमनस्काः 

भिवतत अनासवक्स्िभािं वहत्िा, यतोवह अनासक्ाततःकरणम् एि युगपत् मुवक्भकु्योः एकमात्रोपायः।  

देहपुरुषात्मवन अतधकारः लेशमात्रमवप न वियते,  तदनासवक्वसिात्मप्रकाशानािरणत्िात्।  देहपुरुषः श्वसनरूपणे 

प्राणिायुं स्िनासाभ्यां अनायासमेि तथा सदैि आिश्यकतानुसारमेि पूणशरूपणे गृह्णवतत 

अनासवक्वसिशाश्वतवचत्तत्िात् अथाशत ् वचदभािासंभिात्,  अवप च तेषु अनासके्ष ु अवनयवमतश्वसनाभािात्, 

यतोवह अवनयवमताः, स्तंवभताः अपूणाशः च श्वासाः आसके्ष ुएि प्रस्फुरवतत यने अनेकरोगाः अवप उद्भिवतत।   

कदावचत् िायुप्रदषूणात ् देहपरुुषाः शुििायुं न लभतते।  ककंवचत्प्रदषूण ं स्िाभाविकतया तथा ककंवचतमातं्र 

रािदशु्चररतने उपिायते।  कदावप देहदेशरािा देहदेशस्य िवणकलाभाथं धूिोयोगावन प्रचुरतया चालयवतत येन 

विषमयधूिितयाः ककश रोगहृदयाघातायनेकरोगाः देहपरुुषान् व्यापादयवतत अवप च एतिोगेषु महामारीरूपेषु िातेष ु

संपूणशदेहदेशः एि विनश्यवत। नाशसम्मुिदेशं अनुकुिशततः अतयदेशाः अवप प्रभाव्यतते अतते नश्यवतत च।  एिमेि 

िलप्रदषूणं अवप देहदेशस्य अवतकियाशीलतया विकृतोयोगानां च सहोत्पादेषु देहदेशनदीषु प्रिावहतेषु उद्भूयते येन 

असंख्यदेहपुरुषाः िलिवनतरोगैः वियतते तथा अवतभूतेष ु संपूणशदेहदेशः अवप विनश्यवत। ध्िवनप्रदषूणेन अवप 

देहदेशावधकाररणः अिसादग्रस्ताः येन ततमानवसककियाशीलता िीयत ेयत्फलतः तैः देहदेशसुसंचालकाः नीतयः न 

वनमीयतते, पररणामतः देहदेशािनवतः तथा नाशः अवप चेत् अवनयवतत्रतः।  देहदेशे भूवमप्रदषूण ं अवप िायत े

अवतकियाशीलतायां समुवचतवनष्कासनप्रणाल्याभािाच्च।  िास्तिेन यदा स्थूलदेशित् देहदेशे अवप कृवत्रमता 

आिीयत े देहदेशस्य बिात्मरािानः अवतकियाशीलतया, तदिै प्रदषूणसमस्या प्रस्फुरवत। यथा रािा तथा प्रिा 

लोकोलत्यनुसारमेि देहदेशप्रिा अवप प्रदषूणकारी िायते। एतदवतकियाशीलता शविदशास्त्रस्य समुवचतपररशीलन ं

विना एि िायते। अवप च समुवचतपररशीलनविना एि िीणकियाशीलता अवप उत्पयते मनोस्तंभनमोहात्। 

प्रवतिणिधशमानात्मािरणं केिलं प्रवतिणिागरूकतया देहपुरुषित् एि नश्यवत।  

देहपुरुषस्मरणप्रभािात देहदेशािश्यकताः पूरवयतु ंस्ितः एि प्रयासः िायते येन संपूणशदेहः स्िस्थः वतष्ठवत।  ययवप 

पुरुषोत्तमः देहपरुुषिदेि पुरुषाचरण ं तदात्मस्फुरणरावहत्येन अतः बतधनहीनतया विधातु ं समथशः आसीत् परं सः 

तदात्मस्फुरणया आत्मानतदिृविप्रयोगं अनुवष्ठतिान्, ययवप ककंवचत्प्रबुिपुरुषान् वहत्िा अवधकांशपुरुषालस्येन यः 

असफ़लप्रायः एि अभित्।  पुरुषोत्तमप्रयासः सफल ं करणीयं देहपरुुषाद्वयस्िरूपानुकरणात्।  यतोवह देहपुरुषः 

स्ििीिने कदावप वमथ्यारूपेण वचत्तप्रदर्शशतसवच्चदानतदोर्मशप्रवत आसक्ः न भिवत अतः 

स्िसंपूणशसवच्चदानतदघनात्मस्िरूपं न विस्मरवत।  वचत्तिृवत्तवनिारणप्रकिया देहस्य अततबाशर्ह्मानिीयकमशवनष्पादनं 

दषु्प्रभाियवत अतः िीिननाशसंभािना वचत्तप्राणकमशणां सहावस्तत्िात्, परं वचत्तिृत्तयः पूणाशत्मस्िरूपात ्
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वनष्कासयवत, ययवप देहपुरुषित् अद्वतैिवनतासलत्या तदनुभिनं पूणाशत्मस्िरूपे प्रिेशयवत।  अनेन योगाकदसाधनाना ं

समाधेः च अवतमहत्त्िपूणशता वसध्यवत।  संस्मरणाकदव्यथशमनोकल्पनाः अवप मुवक्कराः चेत् वििेकविचारवसिाद्वतैेन 

शविदवचततनेन िा अनुभिेयुः यदेि पौरावणककथानामवप वसिाततः।   

यदा उत्पथगावमवभः अवतकियाशीलैः परुुषैः स्थलूिगत् आिम्यते तदा स्थलूदेशे अवतकियाशीलैः पुरुषैः सैवनकैः च 

स्थलूदेशज्िरः उद्भूयते तदवतरिोगुणमयदषु्पुरुषवनयतत्रणाथ ंततः िगन्नाशवनिारणाथं।  अग्तयुते्तवितास्त्रशस्त्रैः अवप 

स्थलूदेशतापमान ंिधशते।  पूणशतः एिंविधेि देहिगवत अवप ज्िरः उद्भूयते, तस्य विकमशकसूक्ष्मशतु्रभ्यः स्िरिणाथ।ं 

यथा आसलत्या अवनयवमताः लघिः च श्वासाः प्रिार्ह्तत े तथैि वनयवमतैः दीघगः च श्वासैः अनासवक्ः उपिायत,े 

यदेि प्राणायामवसिाततः। सिशसांसाररकिीिाः अनासक्ाः ब्रह्मस्िरूपाः च मततव्याः, तदे्दहपरुुषसादशृ्यात्। ब्रह्मवनष्ठःै 

देहपुरुषैः िा अवप एिमेि दशृ्यते।  

देहसमािे आदेशोSवप बार्ह्रूपेणैि वियते, आदेशकतुशः आदेशस्िीकतुशः च आत्मस्िरूपच्युत्यभािात्। िास्तिेन िय ं

सदैि सिशत्र च देहपुरुषसदशृाः पणूाशत्मस्िरूपाः अतः आत्मस्फुरणावभः वचत्तिृवत्तवभः कीदशृः मोहः सागरस्य 

स्ितरङ्गमोहित,् अतः अवसिः, ययवप एतत्स्फुरणाः अत्यािश्यकाः स्िपूणाशत्मस्िरूपस्य पनुः स्मारकत्िात् चेत ्

देहपुरुषित ् अद्वयस्िरूपणे अनुभिेयुः। यथा आत्मस्िरूपवस्थवतत्िात ् संपूणाशसवक्ः विधूयते तथैि 

अद्वयात्मदेहपुरुषभािनालभ्यानासलत्या आत्मवस्थवतः प्राप्यत ेअतः देहपरुुषाः सदैि ध्यातव्याः।  

अनेकैः दशशनैः धमगः च अलौकककाः पुरुषाः कवल्पताः य े  देहमुक्रूपणे कमशठा: यथा वहतददुेिाः, बौिडाइिीस 

इस्लामकिवस्चअनऐतिल्सायाः।  परं एतत्तथ्यं शरीरविज्ञानदशशनेन एि प्रमावणतं यत ्अलौकककपुरुषाः िीिनमुक्ाः 

देहपुरुषित्।  

देहपुरुषैः ककंवचदन्नं शुष्करूपणे मुिेन गृर्ह्त ेपरं अवधकांशिायावन त ेिलीयवमिणरूपणे वपबवतत।  पुरुषिदेि िल ं

ते भोिनसह देहदेशाततगशतसिशिस्तुपररिहनाथ,ं  मलमूत्रवनष्कासनाथं,देहतापवनयतत्रणाथ,ंदेहाकारस्थैयाशथ ं

अतयानेककायाशथ ं च वपबवतत।  सिाशवधकवनकषा िसततः ततत्रज्ञाः देहपुरुषाः अनेकसहस्रकोरिसंख्यायां सदैि 

देहवस्थताः एि भिवतत तथा परुुषिीिनं प्रवतिण ंसंभाियवतत अतः परमवप्रयाः यत ्ज्ञात्िा परुुषाः तान कदावप न 

विस्मारयवतत।  िल ं वबन दहेपुरुषाः मृत्युं उपगच्छवतत। अवधकांशमलं स्िेदमूत्रित् िलवमवितरूपणे तथा 

ककंवचद्घुलनशीलं त े शुष्करूपणे अवप मलद्वारेण उत्सृिवतत।  बहिः देहपरुुषाः यथा िायपररिाहकाः,  सैवनकाः 

वशल्पकाराः च सिशत्र अिततः सिाशवण स्िविवशष्ावन कमाशवण आिश्यकतायुके्ष ु विवभन्नस्थानेष ु एि कुिशवतत।  

वििोहीपुरुषाः अवप अिनं आवित्य संपूणशदेहदेश ेवििोह ंप्रसारयवतत, एिमेि आिाततारः अवप।  

पुरुषांगित् देहपुरुषागंावन अवप समतुल्यरोगैः ग्रस्यतते।  उदाहरणतः सिोच्चावधकाररणां मवस्तष्के रोगग्रस्त े

देहदेशस्य कियाशीलता विकियते िीयत ेच।  देहपुरुषिठरे रोगग्रस्ते देहपुरुषाः विशेषतः उयवमनः अशक्ाः भिवतत 

येन संपूणशदेहदशेः संसाधनहीनः अतः अतयदशेैः मानमर्दशतः वतष्ठवत।  देहपरुुषदेह े अवप परुुषदेहित् सिांगावन 

प्रवतिणं विघयमानाः तथा भोिनतत्िैः आपूयशमाणाः भिवतत यत्प्रणालीदोषाः अवप उभयस्थानयोः समानरूपणे 

भूयतते ततः च वचककत्स्यतते।  देहपुरुषदेह े अवप देहरिकाः प्रवतिणं आिाततृन ् शतू्रन ् च मारयवतत यत्प्रणाल्यवप 

दोषसंभिा पुरुषित्।  
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एतदाश्चयं यत् समस्तकमशसु, गणुेषु रूपेषु च पणूशतः समानेष ुअवप पुरुषः एि स्िवचते्त अथाशत् स्िगणुरूपकमाशहकंारे 

वनमग्ः अनततवचतं्त अथाशत ् अनततगुणरूपकमशस्िरूपशुिात्मानं विहाय स्िमनोदैवहकेषु गुणरूपकमशनामकात्मांशेषु 

बिः भिवत परं देहपुरुषः परुुषसमतुल्येष ुएतेष ुआत्मांशेषु अनासक्ः वतष्ठन् अनततकोरिसूयशतुल्यभासमानं स्िात्मानं 

न िहावत।  

बौिदशशनानुसारं प्रवतिण ं मानवसकिागरूकता आिश्यका मुलत्यथं परं एषा अनुभिरूपदेहपुरुषस्मरणात ् एि 

सिशसुलभा व्यािहाररकतया।  एिमेि अद्वतैिेदाततवसिाततोSवप अप्रयोगात्मकः एि चेत ् देहपुरुषित ् स्ििीिने न 

आचयेत।  

  प्रत्येकपरुुषित् प्रत्येकदेहपुरुषः अवप सिशविधगुणकमशरूपग्रहण े समथशः परं 

देशकालािश्यकतावनधाशररतेकविवशष्गुणरूपकमशवण एि दिः भिवत कमशविभािनवसिोत्कृष्मानिताविकासाथं।  

दैवहककमशसह वचत्तिृवत्तरूपावण मानवसककमाशवण अवप स्ियमेि उद्भूयतते प्राणोपलवबधत्िात् अतः कमशसु कियमाणेष ु

वचत्तिृत्तयः रोद्धुं न शलयतत े परं तत्प्रवत अनासलत्या एि िवमकात्मशुविः उपिायते।  वचत्तिृत्तयः िास्तिेन 

देहवनयतत्रकात्मस्फुरणरूपाः एि सवतत अतः आिश्यकाः परं केिल ं अनासलत्या एि मवुक्कारकाः अतयथा 

बतधनकाररण्यः।  यदैि ियं कमशपरकदेहपुरुषस्य अनभुिहीनताम् स्मरामः तान ् आचरामः च तदैि 

तीव्रप्रकाशमयवचत्तिृत्तयः उद्भिवतत येन वसध्यवत यत् पणूशमनोनाशवसिा पूणाशनुभिहीनता भािाभािाकदगुणातीतता 

िा वचदाकाशरूपता एि अवस्त।  अनासलत्या आस्िाकदतिगत ् एि अनास्िाकदतिगिपू ं यदेि देहपुरुषोत्तमाय 

अपशणयोग्य ंअनास्िाकदतदेिप्रसादित्।   

स्थलूसृष्ौ वचदाकाशस्य वमथ्याभावसतिवमकविकासेन एकदेहपुरुषः उद्भिवत यः एि देहसृष्ःे मलूावधष्ठाता अथिा 

देहसृष्ःे ब्रह्मा कथ्यते।  स्िवपतृवचदाकाशविशालताप्रेरणया सः अनिरतिमेण विकसन् वििधशन् च 

अद्वतैज्ञानसंपन्निमप्रधानसंततीः िनयवत य े पुनः तत्समानरीत्या आचरवतत।  एिमेि उत्तरोत्तरिृद्ध्या एकः 

मुक्कमशठदेहपुरुषसमािः उद्भिवत यवस्मन् सिशपुरुषाः परस्परं िस्तुसेिासंप्रदानेन  सहयुज्यवतत।  एतदे्दहसृवष्ः 

ककंवचद्कालं वस्थत्िा ततः भौवतकविकासेन वचदाकाशप्रावतरूपं ज्ञानं न लबध्िा स्िविलय ंआरभवत वचदाकाशस्िरूप ं

च पुनः प्राप्नोवत।  ययवप पुरुषः अवप एिमिे आचरवत परं द्वतैने, विपरीततः देहपरुुषः 

अद्वतैज्ञानस्िरूपपणूशवचदाकाशात्मानं कदावप न विस्मृत्य केिलं द्वतैनािकं एि प्रदशशयवत यदेि वशिणीयम्।   

विवभन्नप्रकाराः संिेदनारूपाः मानिीयभोगाः यथा दशृ्याः, िव्याः, वचततनीयाः, स्पशशणीयाः लढेव्याः च एकसाधशमेि 

अनुभूतव्याः, किककुण्डलसुिणाशद्वतैसंबतधाकदतकश विचारसह तद्वदेि च रूपाकारवमथ्यात्िभािनासह।  अनेनावप 

अद्वयदेहपुरुषस्िरूपप्राप्त्यथं सहयोगः प्राप्यते।  वनस्सतदेहः एि देहपुरुषस्िरूपप्राप्त्यथशमेि तदंशरूपाः वचत्तिृत्तयः 

प्रदत्ताः सवतत ययवप तत्स्िरूप ेप्राते अवप यािदिवध अय ंदेहः वतष्ठवत तािदिवधः वचत्तिृत्तयः अवप प्रस्फुरवतत अतः 

चेत् बिाय वचत्तिृत्तयः देहपुरुषस्िरूपप्रावतसंभििीिनमुलत्यथं तर्हश मकु्ाय सिशिनोपदेशाथ ं

स्िात्मबतधनवनिारणाथं च यतोवह मुके्नावप वििेकविचारविना आसवक्पूिशकवचत्तिृत्त्याियणम ्पुनः बतधनकरं।  
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िास्तिेन शास्त्रेषु िर्णशतः वििेकः साधारणिनैः अप्रयोगात्मकः पठनरूपः िा एि अिगम्यते। ककंवचत्कुशाग्रबुवििनाः 

चेत् इम ंगढ़ूरूपणे अिगच्छवतत तर्हश त ेएतस्य व्यािहाररकविलधं न िानवतत।  देहपुरुषस्य शविदस्य च विचारः एि 

िास्तविकः, प्रायोवगकः शीघ्रफलदायी च वििेकः अवस्त।  

िास्तिेन देहपरुुषबार्ह्रूपः केिलं परुुषदेहसह तद्सादशृ्यतावसद्ध्यथशमेि िर्णशतः अवस्त।  अस्माकं मलूोदे्दष्यं त ु

केिलं देहपुरुषात्मस्िरूपप्रावतः एिावस्त।  यथा एक बालकः स्िसमकिबालकेन सह एि प्रगाढ़तमया वमत्रतया 

तदात्मस्िरूपं सहितया एि प्राप्नोवत तथैि शरीरविज्ञान दाशशवनकः अवप स्िसमतुल्यदेहपुरुषसह प्रगाढ़तमसंबतधेन 

देहपुरुषात्मस्िरूप ं अंिसैि लभवत।  देहपुरुषोपासकः स्ििीिनकाले देहपुरुषसायुज्यतां प्राप्नुिन् देहािसानकाल े

स्िवचत्तिृत्तीषु शाततासु देहपुरुषसारूप्यतां अथाशत् वचदाकाशरूपतां प्राप्नोवत।  चेत् कमाशवण देहपुरुषित ्

पूणशतत्परतया कियतते तर्हश प्राणकमशसह स्ितोस्फुररतवचत्रविवचत्रवचत्तिृवत्तप्रवत स्ितः एि अनासवक्ः उपेिा िा 

उद्भूयतते तावभः कायशबाधकत्िात् येन केिलमातं्र गुणित्तायुक्कमश अवप स्ियमेि अनासवक्मूलकं एि वसध्यवत।  

यथा मानिसमािे सिशमानिाः स्िसत्ताः िधशयततः परोिेण स्िसंपूणशसमािसत्तां अवप िधशयवतत तथैि 

देहपुरुषदेहस्थाः समस्ताणुपरिाणिः अवप स्िसत्ताः उत्थापयततः स्िसमािरूपीदेहपुरुषसत्तां उत्थापयवतत ये पुनः 

स्िसत्तािधशनेन देहपुरुषसमािरूपीस्थलूपरुुषदेहसत्ताम् िधशयवतत। यथा स्िसिशदेहपुरुषैः अन्न ेिाकदते पुरुषः अवप अन्न ं

िादवत तथैि स्िाणुवभः अन्न ेिाकदते देहपुरुषः अवप अन्न ंिादवत।  एिमेि यथा समस्तपुरुषैः अपवशष्ेष ुउत्सृष्षे ु

पुरुषसमािः अवप अपवशष्ान वनष्कासयवत तथैि सिशदेहपरुुषाणुवभः उत्सृष्षे ु देहपुरुषः तथा समस्तदेहपुरुषःै 

उत्सृष्षेु परुुषः अवप उत्सृिवत।  देहपुरुषदेहः प्रोिीननामकबृहदणून ्स्िदेहवनमाशणाथ ंउपयोिवत मुिेन ्िादवत िा।  

प्रोिीननामाणुः अमीनोअम्लनामकसूक्ष्माणून ् िादवत।  अमीनोअम्लाणःु 

काबशनहाईडरोिनौषिननत्रिननामकचतुष्प्रकारपरमाणनू् िादवत य े पनुः उत्तरोत्तरसूक्ष्मतायाः अनततपरम्परया 

अतततः वचदाकाशभिकमूलकणान् िादततः पुष्यवतत।  यथा स्थूलसमािे परुुषैः िायुिलाकदसाधारणतत्त्िेष ु

उपयुज्यमानेषु बार्ह्िातािरणात् ककंवचदवप प्रयासविना स्ितः एि तावन तयनूिातावन तत्िावन समािे प्रविशवतत 

तथैि देहपरुुषसमािे अवप, परं यथा स्थूलसमािे भोिनायतयसमस्तिरिलिस्तुनां आयातवनयाशतरूपीगत्यथ ं

समािवनयतत्रकः रािारूपीसमािाध्यिः िा वनयुज्यत ेतथैि दहेपुरुषसमािे अथाशत ्देहपरुुष ेअवप यः डीएनएनाम्ना 

अवभधीयते। पूणशतया हास्यविनोदाकदसिशसामाविकसंबतधव्यिहारवनिशहनस्य सिशिेष्ठोपायः व्यिहारकाल े

पूणशसवम्मलनं तथा कालाततरे तद्िातद्वतैस्यअद्वयदेहपुरुषभािनेन वनिारण ंएि अवस्त।  

अधुना सृवष्देहः कथ्यते।  संपूणशसृवष्देहः ब्रह्माण्डदेहान ् िादवत अथाशत ् असखं्यब्रह्मातडा: सृवष्देह ं वनमाशवतत।  

ब्रह्माण्डदेहः असतख्यान आकाशगङ्गादेहान िादवत।  आकाशगङ्गा असंख्यसौरमण्डलावन िादवत।  सौरमण्डल ंसूयं 

ग्रहान ् च िादवत।  सूयशः ग्रहाः च अनेकविधावन तत्त्ियौवगकवमिणावन िादवतत।  अनेकविधयौवगकवमिणावन 

अनेकविधतत्त्िावन िादवतत।  अनेकविधतत्त्िावन हाईडरोिननामकमूलतत्त्िं िादवतत।  हाईडरोिनतत्त्िं 

प्रोिोनाकदमूलकणान् िादवत।  सूक्ष्मतममूलकणः आकाशात् आकाशं िादवत।  अथाशत् मलूतमकणः स्फरिकलेिाित ्

आकाशवभत्त्यािृतः आकाशवबतदरुूपः आकाशतरङ्गरूपः िा एि अवस्त आकाशािण्डत्िात्।  आकाशः वचदाकाश ं
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िादवत।  िास्तिेन भोिकः भोज्यात अवभन्नः अथाशत ् यवत्कविद्सिं वचदाकाशः मूलभोज्यः िा एि।  एतद्ज्ञान ं

तथाकवथतवनिीििगवत स्ियंभुिं शाश्वतं च, तर्हश कस्मात् वनिीििगतप्रवत उपिेाभािना अयतने ? 

समस्तसृवष्ः वचदाकाशलेिाविलासः बार्ह्तः ययवप केिलं वचदाकाशः अतततः आत्मना िा।  केिलं सिीििगत् एि 

वचदाकाशात्मलेिारूपं स्िवचतं्त अनुभिवत यद्प्रवत आसलत्या एि तत् स्िशुिवचदाकाशात्मस्िरूपं विस्मृत्य 

प्रवतिणपररितशनशील े दषृ् े बार्ह्िगवत पररमुर्ह्न ् पयशिवत तथा कदावचत् दवुितः कदावचत् च सुवितः भूत्िा 

मोहमायाबिः इवत कथ्यते।  अपाच्यिस्तूवन सिशदेहःै स्िदेहात बवहः उत्सृियतते यथा उदाहरणतः 

सौरमण्डलदेहहावनकराः अपाच्याः िा धूमकेतिः शीघ्रमेि देहात् बवहः उत्सृज्यतते।  

यथा चलवचत्रसदन े चलवचतं्र पश्यततः दशशकाः तद्दशृ्यानां प्रगाढ़ानुभिनाथ ं सदनप्रकाशं शमयवतत तथैि 

पुरुषवचदाकाशात्मा स्िोपरर आरोवपतस्य आत्मातरतगरूपीवमथ्यािगतः प्रगाढ़ानुभिनाथं स्िात्मप्रकाशं विस्मरवत 

येन िगदासवक्ः उद्भूयत े येन पुनः उत्तरोत्तरात्मविस्मरण ं चिित्।  परुुषेण कालाततरे प्रयासे कृते आत्मा पुनः 

स्मृयते।  अतः पुरुषैः एतादशृभे्यः उपरोके्भ्यः िीिनमकु्परुुषेभ्यः अद्वतैाचरणं वशवितव्य ं मृत्युंियाय।  यथा 

देहपुरुषस्था गणुसूत्ररूपीबुवि परुुषस्य सिाशतगाना ं सिशदेहपुरुषाणां च कमशसह वनिासस्थान ं पणूशसिीकतया 

वनवश्चनोवत तथैि देहपरुुषाततःवस्थताना ं अङ्गानां अङ्गवनमाशतृघिकानां च अवप, येन विलिणस्थलूपरुुषः 

प्रादभुशिवत।  

ियं सत्ता प्रातये नानाविधान िगदासवक्िनकान आत्महततृप्रयासान अनाकदकालात् आचरततः आस्म परं अधुना 

देहपुरुषिणशकशरीरविज्ञानदशशनरूपः आसवक्हततृप्रयासः अवतसुलभः शाश्वतसत्ताथं विज्ञानप्रसादात्।  

शरीरविज्ञानदशशन ं सिशधमशसमभािपिधरित् वचदाकाशप्रातये रवचताः सिशमानिीयविधीन अनुमोदयवत यतोवह 

देहपुरुषाः स्ियमवप मानित्या वचदाकाशरूपाः एि सवतत।  दहेपुरुषः कदावप आत्मच्यतुः न भूत्िा सदैि समरूपः 

एि अवस्त परं यदा तद्प्रवतरूपः स्थलूपरुुषः वचत्तिृवत्तरवहते वचदाकाशात्मप्रकाशमध्ये वचत्तिृवत्तरूपां आत्मस्फुरणा ं

आसलत्या अनुभूय समताच्युतः विषमः िा भिवत तदैि सः पुरुषः उच्यत े यवस्मन ् आत्मप्रकाशः विलुप्यते तथा 

आत्मवन घनातधकारः आच्छायते परं वचत्तिृत्तयः प्रचतडरूपणे भासमानाः प्रतीयतत ेकेिल ंआत्मातधकारसापेितया 

नैि िास्तविकतया।  एतदाश्चयं यत् िणिीिनवचत्तिृवत्तनां प्रचतडतरभासनाथं दयनीयपुरुषः 

शाश्वतानतदरूपात्मप्रकाशतां िहावत।  

ककंवचत्शत्रिः देहपुरुषिेषभूषाधृतः प्रत्यािमद्भ्यः सैवनकेभ्यः रक्ष्यतते।  ककंवचद्शत्रिः स्ििस्त्रगृहातशाकदवचतहावन 

संपूणशदेशे प्रसारयवतत सैवनकान िवतचतुं।  ककंवचद्शत्रिः शस्त्रास्त्ररोधीकिचान धारयवतत। ककंवचद्शत्रिः 

देहपुरुषगृहषेु प्रविशवतत सुरिाथं भोिनाथं च परं कालाततरे स्िपोशणासहायकदेहपुरुषगृहाय दाहालग्ं अपशयततः 

यदैि भोिनाथं गृहात् वनस्सरवतत तदैि देहसैवनकैः दशृ्िेषु हतयतते, अवप च तेष ु पुनः गहृाभ्यततरे पलावयतेष ु

संपूणशगृहमेि उत्सायतते तत्र तद्िनसतख्यािृविवनिारणाथं।  ततः िवतपूत्यशथं सभ्यनागररकैः निदेहपुरुषैः सह एि 

तद्गृहावण अवप तीव्रिेगेन उत्पायतते तदे्दशस्थैयाशथं।  अनने वसध्यवत यत ् देहसैवनकेषु वहतसकेषु भूतेष ु अवप त े

देहदेशेन न हतयतत ेतवद्हतसामध्यसवन्नवहतया देहदेशसेिाभािनया अतः तद्प्रवतदढ़ृविश्वासेन परं देहदेशरीवतवभन्नाः 
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देहशत्रिः सदैि शवततत्िेनावप हतयतते तैः संभावितेन विश्वासघातेन।  अतः एतत्स्पष् ं यत ् देहिनेष ु

विश्वासाविश्वासभािने अवप वियेते।  ककंवचद्गृहीतशत्रिः कारागारे स्िवनिेपणम ्बाधतत ेस्िार्िशतवियया।  

सैवनकैः अवतकृते ककंवचदे्दशभक्ाः देहपुरुषाः वििोवहणः भूत्िा देहसैवनकैः सह देहपुरुषनागररकान् अवप व्यापादयवतत 

स्िलघुशवक्त्िात् समुवचतसैतयप्रवषिणाभािाच्च। ककंवचद्कारागारवनवितशत्रिः स्िनाश ंअपकुिशवतत विशेषवियया।  

ते वििोहीदेहपरुुषाः अवप शतु्रित् हतयतत ेतैः समािवहतकरवनयमोल्लतघनतया। तषेु माररतेष ुदहेशासकः अवतसतकश ः 

भूत्िा स्िसैवनकैः सह स्िसिशकमशचाररणः कठोरतया वनयतत्रयवत येन वनदोषप्रिा पुनः दिुी न भिेत्, भविष्ये 

देहिनातदोलनम ् अपाकतु ं च।  विपरीततः आतदोलन े सफ़ल े भूत े अरािकता उपिायत े येन उत्पथगावमनः 

संपूणशदेहदेश ंउत्सादयवतत यदोपरातत ंनिवचततनयकु्ाः नििातदेहपुरुषाः ऊर्िशतस्फ़ूर्तशत्िेन विकासोतमुविनः भूत्िा 

निदेहदेशं शीघ्रतया एि पुनरुत्थापयवतत।  

देहपुरुषित ्द्वतै ेअवप अद्वतै ंएि अनासवक्ः उच्यते अथाशत् द्वतैिनकपररवस्थतीष ुअवप त ेअद्वतैरूपाः एि वतष्ठवतत 

यदेि वशिणीयं।  अद्वतैभािे अनासवक्ः न संभिा अनासक्ये आसलत्यािश्यकतात्िात् तथा आसक्य े

िैवशष्यािश्यकतात्िात्, अतः आसवक्यकु्ाद्वतैम् अनासवक्युक्द्वतैं च उभये  अद्वतैतुल्यमेि ययवप उत्तरपिः 

िेष्ठतरः।  एतदेि शरीरविज्ञानदशशनवसिाततस्य मूलिालयं।  पणूाशद्वतैेन गृहस्थचयाश न संभिा पुरुषेण अतः 

अनासवक्मयद्वतै ं एि ज्ञानकमशसमुच्चयः शविदस्य तथा अस्य पराकाष्ठा एि देहपुरुषस्िरूपप्रावतः िीिनमुवक्ः िा 

परमफल ं िा।  “योगः कमशसु कौशल”ं एतदोवक्ः देहपुरुशित् अनासवक्कौशलाथे।  उत्सहाश्चयाशकदभािना:, 

कामाकदशडदोषाः यलत्कंवचदवप च वचरस्थावयतयः प्रचतडभािनाः आत्मविषमतां िनयवतत परं देहपुरुषात्मस्मरणने 

एताः एि आत्मसमतां उत्पादयवतत तदद्वतैप्रभािात्।  

देहपुरुषत्िं कदावप वचत्तिृवत्तहीनत्िम् नावस्त यतोवह देहपरुुषमवस्तष्के प्रवतिणं तदे्दहवनयतत्रकाः अनेकाः अवभकियाः 

वचत्तिृत्तयः िा उद्भूयमानाः भिवतत, अतः देहपरुुषता अनासवक्रूपता समात्मरूपता िा अद्वतैात्मरूपता िा एि।  

देहपुरुषे संिामकरोगाः अवप उद्भिवतत।  पुरुषित् ते अवप चमशणा,मुिेन नावसकया च िीिाणुविषाणुसंिमणं 

प्राप्नुिवतत। विषाणिः तदे्दहिीिनतत्िैः स्िसतख्यां िधशयततः संपूणशदेह ेच प्रसरततः तदे्दह ं स्िसततवतवभः पूरयवतत य े

तत्सिांगान् िाययवतत।  अतते तदे्दह े वछिावण वनमीय पवतक्बिरूपणे शनैः-शनैः बवहः वनगशच्छवतत अथिा 

तदे्दहस्फोिनेन एकसाधशमेि समूहरूपेण पलायतत,े अतयान ् देहपुरुषान् संिमवतत च।  अवप च अनेकदा 

संिवमतदेहपुरुषैः अतयदेहपुरुषषेु सतकेष ु कृतेष ु त े तानतयान् परुुषान ् संिवमतु ं न अहशवतत, तत्सतकशपुरुषैः 

पथ्यपालनात्।  ककंवचत्सूक्ष्मिीिाः रोगाणरुोगकराः देहपरुुषाभ्यततरे तदे्दहरिकप्रणावलवभः हतयतत े शेषाः च 

िीवितदेहपुरुषाः वचककत्सकदेहपुरुषैः वचककत्स्यतत े परं कदावचत् वचककत्साकमशतु्ररिना ककंवचिोगीदेहपुरुषाः अवप 

वियतते।  संभावितरोगप्रवतकाराथं वचककत्सकाः िैलसीननामकरसायनमवप उपयोियवतत।  कदावचत ्

देहपुरुषाततरंगविकृवतना तद्हस्तौ पादौ चावप विकृतौ भूत्िा सः विकलाङ्गः भिवत।  िास्तिेन उपरोक्रोगान ्

देहपुरुषाः आत्मना न अनुभिवतत अनुभूय िा आसक्ाः न भिवतत अतः पणूाशत्मस्िरूपात् अपवतताः त े

शुिबुिस्िरूपाः एि वतष्ठवतत।  
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पुरुषवनिाशचनित् विषाणुनामकदषु्ा परं वप्रयदशशना शतु्रिनिावतः केिलं एकविशेषप्रकाररुवचकरदेहपुरुषान् एि 

आिमते अतयान ् िषे्ठान् अवप वहत्िा।  देहरािकुमाराः अवप अतयाः वहत्िा केिलं एकविशेषा ं

सौतदयाशकदगुणसमूहसम्पन्नाम् वनितुल्यरािकुमारीं एि वििहवतत प्रबलासलत्या अतयाः वििातीयाः गणुशीषाशः अवप 

वहत्िा।  एकः देहसमािः अतयदेहसमाििनान् न आियवत चेत् त े स्िाथशकराः न भिेयःु स्ििनप्रत्यासलत्या 

परिनप्रवतघृणया च, ययवप केिलं मानितावहताथशमेि। उपरोकै्ः तथ्यैः वसध्यवत यत् परुुषैः अवप आत्मना अनासकै्ः 

अघृणैः च वतष्ठवद्भः मानितावहताथशम् स्ििीिनचयाशयां आसवक्ः घणृा चावप लीलया एि दशशनीये देहपुरुषित्।  

िास्तिेन परुुषैः अवप देहपुरुषिदेि आसवक्घृणाकदसिशभािनाः प्रदश्यशतत ेपरं केिल ंपरुुषाः एि एतावभः प्रभाव्यतत े

भािनानामकवचत्तिृवत्तरूपात्मस्फुरणाप्रवत आसलत्या।  अतः एतत ् वनश्चेतव्य ं यत ् पुरुषस्य प्रत्येककियाकलापः 

तदे्दहवनयतत्रकमवस्तष्कावभकियावभः सह एि संभिः याः एि आत्मस्फुरणां वमथ्यारूपणे प्रदशशयवतत तथा यत्प्रवत 

आसवक्ः एि बतधनकारणा, नैि आत्मस्फुरणारवहतबार्ह्कमशसु आसवक्ः संभिा।  विपरीततः दहेपुरुषकियाकलापात ्

उत्पन्नः ततमवस्तष्कगतः तदे्दहवनयतत्रकः वियुत्स्पतदः देहपुरुषात्मस्फुरणा ंन िनयवत अथिा िाते अवप देहपुरुषणे न 

अनुभूयत,ेअतः तदासवक्िातबतधनस्य कोवप न प्रश्नः। ययवप पुरुषः आत्मस्फुरणाः वनिाररतुम न समथशः 

आत्मस्फुरणस्य गवतप्राणकमाशकदसिीिगुणानां च सहावस्तत्िात् परं सः तत्प्रवत वनरपेिः अनासक्ः िा त ुस्थातु ंएि 

अहशवत यदेि केिलं मुलत्यथ ं पयाशतं।  शास्त्रीयोपायतः वचदाकाशात्मा ध्यातव्यः येन वचदाकाशात्मस्फुरणाः 

वचत्तिृत्तयः ि वनष्प्रभाविण्यः अनुभिेयुः येन चावप देहपुरुषाद्वतैस्िरूपप्रावतः।  

पुरुषिदेि देहपरुुषानामवप एका वनवश्चतायुसीमा वियते यदलु्लतघ्य त े वियतते।  यथा विवभन्निेणीपुरुषाणां 

विवभन्नायुसीमाः वियतते तथैि विवभन्निेणीदेहपुरुषानामवप।  पुरुषांगित ् देहपरुुषांगाः अवप कालेन िवतग्रस्ताः 

िायतते, ततः ते स्िाभाविकप्रकियया स्ितः एि पूयशतत े अवप च तेष ु अपूररतेषु ितेषु त े विशेषज्ञवचककत्सकैः 

वचककत्स्यतते।  रोगभे्यः, दघुशिनाभ्यः युिभे्यः च असतख्यदेहपुरुषाः पणूाशयुषः पुरा एि विनश्यवतत।  त े

बाल्ययौिनिृिािस्थासह अतयाः सिाशिस्थाः पूणशतः परुुषिदेि यापयवतत।  बाल्यािस्थायां अकमशकाः 

बहुभोिनभिाः च भूत्िा स्िशरीरावण उन्नयवतत।  ककशोरािस्थायां वििाह ं आवित्य स्िितशं उन्नयवतत।  

युिािस्थायां िंशिधशनात् विरक्ाः विवभन्नवियासु प्रवशवितेषु विशेषज्ञतािेत्रकमशसु संलग्ाः देहसमािं उन्नयवतत।  

िृिािस्थायां िीणकमशशीलाः भिततः अतते वियतत ेश्वपाकैः च दर्ह्तते।  परुुषैः एतवद्ववभन्नािस्थाः मतत्रोच्चारणयकैु्ः 

अनेकैः विवधविधानैः सह िधाशप्यतते परं देहपरुुषैः नैि यतोवह दहेपुरुषाः पणूशमुक्ाः, अतः सिाशिस्थावभः अप्रभाविताः 

वतष्ठवतत येन त े विवधविधानरूपान् आत्मबतधनवशवथवलकरोपायान् न अपिेतत े सतयासीित्।  एतदवप संभिं यत ्

देहपुरुषाः सदैि वचदाकाशरूपाः एि वतष्ठवतत। आिश्यकप्रिृवत्तमध्ये अवप पनुः-पुनः वचदाकाशात्मस्मरणप्रभािात ्

येन त े प्रिृवत्तितयात्मािरणदोषात् अप्रभाविताः वतष्ठवतत अतः सिशप्रिृत्तयः तःै वचदाकाशात्मस्फुरणरूपाः एि 

अनुभूयतते।  उपरोक्कारणेन स्िदेह ेनष् ेअवप त ेआत्मना न वियतते आत्मचेतनायाः शाश्वत्िागृवतत्िात् परं पुरुषाः 

वचदाकाशस्फुरणरूपवचत्तप्रवत आसलत्या वचदाकाशात्मचेतनतां विस्मृत्य देहाविताः आत्मतरंगरूपाः एि वतष्ठवतत, 

अतः आत्मावधवष्ठताः अनेकाः रूपाकाराः वचत्तिृत्त्यिस्थाः अनुभूय अतते देह ेमृत ेवियतत ेअवप।   
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एके काले वचदाकाशः एि सत्तािानः वचतं्त एि िा, नोभे एकसाधं, यतोवह वचदाकाशस्फुरणस्य सत्यवसविः 

वचदाकाशस्य असत्यवसिौ एि वनवहता तथा एिमेि वचदाकाशस्य सत्यवसविः वचदाकाशस्फुरणस्य असत्यवसिौ एि 

सवन्नवहता। वचत्तानासवक्ः एि वचदद्वतैरूपता वचत्तासत्तारूपता िा, अतः आसवक्रवहतवचत्तत्िप्रातये अथाशत ्

इहलोकपरलोकोभयवसिये शरीरविज्ञानदशशनं आियणीयं। िय ंसिे देहपरुुषाः एि स्मः य ेशिुात्मस्िरूपं विस्मृत्य 

आत्मावधवष्ठतं वचतं्त एि अनुभिामः केिलं सृवष्रूपीतदे्दहपरुुषेच्छापूत्यशथं। अतः शनैः-शनैः देहपुरुषोत्तमांशग्रहणेन,् 

भौवतकतया अवप च आध्यावत्मकतया तत्स्िरूपप्रवत पलायततः स्मः, येन वसध्यवत यत् िय ं परुुषोत्तमस्य 

परमातधभक्ाः अतः तत्परमवप्रयाः।  देहपुरुषभािन ं अस्मान् आश्वासयवत यत ् वचत्तिृवत्तबतधनविना अवप 

महत्कायाशवण कतुं शलयतते।  बौिानुमतं सािीभािनम् अवप शविदवचततनमेि, यतोवह अद्वतैं विना सािीभािनं न 

संभिवत।  

देहपुरुषाः विशेषतः तत्सैवनकाः वचत्तविना वचत्तासवक्विना िा मांसमवप िादवतत।  देहसैवनकाः तु शतू्रन् अवप 

िादवतत।  औषधवनिाकदकृतां तयूनतमवचत्तिृत्त्यिस्थारूवपण्यां मकदरामवप देहपुरुषाः आस्िादयवतत परं 

तद्िाताव्यक्ानुभिविना तदव्यक्प्रवत आसवक्विना िा  व्यक्प्रवत अनासवक्प्रभािात्।  यथा पुरुषाः शनैः-शनैः 

विकसततः अनेककोरििषेष ु स्िदेहस्य पणूशविकवसतं अिस्थां प्राप्नुिवतत तथैि देहपरुुषाः अवप।  

देहवनयतत्रकवचत्तिृत्तीनां नाशः एि मृत्युः तथा तद्पनुरुद्भिन ंएि पुनिशतम।  यतोवह देहपरुुषः अनासवक्प्रभािेण 

वचत्तिृवत्तरूपः एि न भिवत अतः वचत्तिृवत्तनाशे तन्नाशरूपमृत्युः कथं संभिेत।  मृत्योः अभािे कथं पुनिशतम।  

विपरीततया पुरुषःस्िवचत्तप्रवत आसलत्या स्िशुिस्िरूपं विस्मृत्य वचत्तरूपः एि भिवत अतः वचत्तनाशे स्िमृत्युं तथा 

तत्पुनभाशिे स्िपुनिशतम बारम्बारं अनुभिवत।  

चेत् देहसमािे देहपुरुषिनसंख्या न वनयत्येत तर्हश परस्परसम्मदेन वनिासस्थानभोिनप्राणिायुिलाभािेन 

समस्तदेहपुरुषाः रुग्णा: भिेयुः मृयेयुः च यत्फलतः देहसमािनाशेन पुरुषावस्तत्िं न संभिेत ईश्वरेछां विरुद्ध्य परं 

एतन्न संभिवत यतोवह देहसमािे तु्ररिरवहताः िनसंख्यावनयतत्रणप्रणाल्यः वियतते यने तत्संख्या तत्स्तरे एि स्थाप्यत े

यत्स्तरे अवधकतमः देहपुरुषविकासः अतः देहविकासः संभिेत।  

 देहपुरुषसंगठन ं िगवद्वख्यातं।  सिशदेहपुरुषाणां सुसंगरठतकमशवभः एि िरिलदेहसमािः संभिः।  िवमकपुरुषित ्

बहुसतख्यकाः िवमकदेहपुरुषाः यदा बल ं प्रयोियवतत तदिै देहसमािे िस्तुसेिायातायातं सुचाल्यत े नैि 

अल्पसतख्यकैः देहपुरुषैः प्रयुक्बलेन।  एिमेि यदा अनेकादेशकदेहपुरुषवनर्मशताः आदेशकसंगठन ं उत्तरोत्तरपदत्िेन 

ककंवचत्कमाशथं आकदशवत तदिै आदेशः सुपाल्यते यतोवह एकेन अल्पसंख्यकेन संगठनेन िा प्रदत्तादेशस्य 

उल्लतघनसंभािना अवधका वनम्नकोरिकमशसंभािना िा। देहसमािे इच्छामृत्युः अवप वियते, कदावप न आत्महत्या 

मुक्त्िेन।  यदा विरलतमाः देहपुरुषाः स्िदेहसुधारकप्रणालीः अवतिम्य अपतगाः िीिाणुसतिवमताः िा िायतत ेतदा 

िीवितुं असमथाशः त ेस्िदेहान ्स्िेच्छया त्यिवतत सतयासीनां इच्छामृत्युित् देहसमािवहताथशम् ययवप िास्तिेन त े

आत्मना ितममृत्यरुवहता: पूणशसवच्चदानतदघनरूपाः एि वतष्ठवतत।  कदावचत ्विरलतमेष ुआत्मबिपुरुषेष ुअवप ईदशृा 

एि प्रिृवत्तः दशृ्यत े परं त े िगदासके्ः प्रभािात ् स्िशुिात्मस्िरूपं विस्मृत्य िगत्प्रवत मुर्ह्मानाः ितममृत्युसदशृाः 

अनेकाः ललेशप्रदाः आत्मािस्थाः अनुभिवतत।  
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यथा प्रत्येकिीिाय स्िसमतुल्यस्िभािवमतं्र एि रोचते तथैि देहपुरुषोत्तमाय अनासवक्पणूशपुरुषः एि सिाशवधकं 

रोचते।  अनेन सः स्िपथानुगावमने वमत्रपुरुषाय स्िास्थ्यकमशठताकदवनिदैवहकगुणान् तथा षडदोषहीनता, 

सदात्मतोषता, अिातशत्रुता िीिनमुक्ताकद च वनिात्मगणुान ् च अनायासमेि उपलाभयवत।  देहपुरुषाः अवप 

पुरुषिदेि एकाततं प्रशतसतते।  देहसैवनकाः िाहनचालकदेहपुरुषाः च स्ििनकनगरात् बवहः वनस्सरततः संपूणशदशे ं

व्याप्नुिवतत तथा तत्र अवधकमात्रायां उपलबधेन अन्निलप्राणिाय्िाकदप्रभािेण परुाकावलकसम्मदशप्रभािात् 

विसृष्शके्ः पुनः संचयेन अवधकाः कायशिमाः भिवतत।  एिमेि युि ेपणू ेदेहसैवनकाः अतयैः एि मागगः एकाततमयैः 

मनोरमैः विहरततः सीमािेत्रात् देहदेशमध्ये विवनितशतते।  एतत् ज्ञातव्य ंयत ते सम्मदशमध्य ेअवप आत्मनः न स्िलवत 

अथाशत ् हावनः केिलं देहाय एि, आत्मने न।  अतः एषः िीिनमतत्रः िेदोपवनषदिर्णशतः देहपुरुषेभ्यः वशवितव्यः 

यदनुसारं पुरुषः स्िदेहवहताथं स्िसमािवहताथशम् च पूणशवनष्ठया आचरेत् परं आत्मना अविचलः वतष्ठते।  स्थलूपुरुषाः 

अहकंारािेवशताः आत्मनः एि कताशभोक्ा मतिवतत परं यदा त ेस्िप्रवतरूपान ्वनरहकंारान ्देहपुरुषान् पश्यवतत तदा 

तेषां अहङ्कारः विधूयते।  

 

देहपुरुषवििोहः िगवद्वख्यातः पणूशतः परुुषवििोहतुल्यः वनम्नप्रकरणेन िण्यशते।  कदावचत् देहसमािे दररिता प्रसरवत 

समािाध्यिस्य िीिात्मनः आलस्येन येन सिे देहपुरुषाः कुपोवषताः,विषाक्ाः िीणाः च िायतते।  बहुकालपयशततं त े

देहसमािवहताथशम् स्िदेहदेशददुशशां अवनरीिततः स्िविवहतकमाशवण तत्परतया आचरवतत येन उत्तरोत्तरिीणा: 

िायतते।  अनेकाः देहपरुुषाः अकालमृत्युमुिापन्नाः अवशिानािीविकारोगकुपोषणदघुशिनायापदकारणःै 

वनिसंबवतधनां वनिबालानां च मृत्योः मूकदशशकान् इि वतष्ठवतत।  एतािवत पररवस्थतौ भूत े अवप 

प्रबलशारीररकमानवसकतनािान् सहततः ते स्िावधष्ठातुः देहसमािस्य वनर्दशष्कतशव्यावन वनिशहवतत परं तान् प्रवत 

अत्याचारः तदैि पराकाष्ठां उल्लतघयवत यदैि तत्समािाध्यिादेशेन िा तद्दीघशसूत्रतया िा तददरूदर्शशतया िा तषेां 

ककंवचत्समूह: वनरततरं प्रतायमानाः भिवतत।  बहुकालपयशततं त े स्िमनोदेहप्रताडनाः सहतत े परं स्िसहनशक्ौ 

उल्लवतघतायां तदे्दहपुरुषसमूह: िोवधतः भूत्िा देहदेशसह तदध्यििीिात्माप्रवत वििोही भिवत अतः 

देहसमािनाशाथं प्रयतं्न प्रारभते।  तवद्विोहीसमूहपुरुषाः छलेन देहसमािोिारकं अवभनीत्िा समस्तदेहपुरुषान ्

ििवतत तथा तैः स्िसेिां कारयवतत, अवप च तेषां सिाशवण संसाधनावन स्िवहताथं उपयोियततः तीव्रतमेन िेगेन 

स्िसतततीः च िनयततः तान् वििोहप्रिधशनाथं संपूणशदेहदशेे प्रसारयवतत।  ते ककंवचदवप कायाशवण न कुिशवतत प्रचुरतया 

वनरततरतया च संतवतिननपोषणव्यस्ततािातकायाशदित्िात्। ।  स्थलूवििोवहणः ताित् तीव्रतया िावतछतया 

स्िसतततीः िनवयतु ं न अहशवतत अतः अतयान ् पुरुषान ् अवप वििोहप्रसारणाथं प्रेरयवतत येन त े अवप कायशदिता ं

विस्मरवतत।  एिमेि मूलाधाराः समािवहतकरा: कमशठिनाः सेिासंसाधनाभािैः िीयतत े वियतते च।  बहिः 

वििोवहभ्यः व्यापायतते। देहसैवनकाः पूिशमेि देहसमािस्य कुव्यिस्थया िीणाः, वििोवहवभः सह संग्रामे ललातताः 

िातताः च भूत्िा शीघ्रमेि पराभूयतते।  अनेकदा सैवनकानां महद्प्रयासेन सिे वििोवहणः देहपुरुषाः व्यापायतत ेतथा 

कदावचत् औषवधरूपावण विशेषावण रािास्त्रावण अपेक्ष्यतते। अनेकदा सुपोषणव्यायामयोगप्राणायामाकदवभः 

देहसमािसुधारकविवधवभः वििोहीिनाः पूणशसुधारं प्रवत आश्वास्यतते तथा मखु्यधारायां विवनित्यशतते।  उपरोके्षु 
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उपायेषु अकृतषेु असफ़लेश ु िा देहाध्यिणे सह देहसमािः शीघ्रमेि विनश्यवत ययवप तत्समािसह वििोहीिनाः 

अवप नश्यवतत।  पश्यत तान् मूिाशन् वििोहीदेहपुरुषान् ये िवणकसुिाथं वचरकावलकं सुिकारकं स्िावधष्ठातारं 

देहसमािं विनाशयवतत।  िास्तिेन देहपरुुषाः आत्मरूपणे न तु िोवधताः वििोवहणः च भिवतत तथा नैि मूिाशः 

सवतत अवपत ुकेिलं बार्ह्रूपणेिै िोधमूिशतावििोवहताकदसमस्तान् अवभव्यवक्भािान् अवभनयवतत।  आत्मरूपेण त े

वनश्चलायां परमानतदायां अिस्थायां एि वतष्ठवतत मनोSभािात् अतः आत्मच्युत्यसंभिात्। िास्तिेन पुरुषिदेि 

ततमवस्तष्के तदे्दहवनयतत्रकाः अवभकियाः प्रवतिणं कियाशीलाः परं त ेतदनुभिप्रवत आसवक्रवहताः एि वतष्ठवतत अतः 

तेषु मनोSभािः प्रकाराततरतः।  मनः कवश्चत ् आत्मपथृग्िस्त ु नावस्त अवपत ु आत्मस्फुरणरूपिगत्प्रवत आसलत्या 

उत्पन्नं। द्वतैमेि मनोभािरूपं तथा एतवद्वपरीततः अद्वतैमेि मनोSभािरूपं। परमज्ञानं एतदेि अवस्त यत देहपुरुषाः 

वचत्तानुभिहीनरूपाः िा अवचदाकाशरूपाः िा न सवतत यतोवह ते अततरात्मना िेदवसििगदात्मस्िरूपित ्

वचत्तिृत्त्यनुभिाधाररूपाः वचदाकाशानुभिरूपाः एि सवतत िगद्वत ् मनोभािाभािात् परं वचत्तमयपुरुषसह 

पूणशसादशृ्यात् ते वचत्तयुक्ाः अवप वसध्यवतत ययवप वचत्तानासक्रूपाः एि अनुमीयतते,  येन अवप स्थूलपुरुषसदशृा 

सिीिता तथा िगदात्मित् ब्रह्मरूपता एतौ उभयगणुौ युवक्युक्ौ तेष ुसमुवचतौ वसिौ।  चेत् त ेवचदाकाशात्मरूपाः 

भिेयुः तर्हश ियम् अवप तत्संगप्रभािात् वचत्तस्फुरणारवहताः वचदाकाशरूपाः भविष्यामः येन अस्मासु संकल्पाभािः 

यतः िगदभािः िीिनाभािः िा अतः देहपरुुषाः अद्वतैभािनया वचत्तस्फुरणयुक्ाः वचदाकाशात्मरूपाः एि 

मततव्याः।  अनेन वसध्यवत यत् सिाशन ् मानिीयान् भाियन ् अवप अद्वतैवनष्ठा एि शरीरविज्ञानदशशनं।  अयतन े

आसवक्रोगः संिामकरोगित् सिशत्र पररव्यातः अतः अस्य वनमूशलनाथ ंप्रबलप्रयासः अपेक्ष्यते।  अवियमानिस्तुप्रवत 

अथाशत ् िगत्प्रवत वनष्ठा आसवक्ः उच्यत े तथा वियमानिस्तपु्रवत अथाशत ् देहपरुुषप्रवत वनष्ठा प्रेम उच्यते।  िगत ्

अवियमानं एि अवस्त अस्य दहेपुरुषरूपवचदाकाशात्मोपरर कवल्पतांशस्िरूपत्िात् सहिै पुरुषेण च वचत्तिृवत्तप्रवत 

आसलत्या सह।  

 

देहपुरुषस्य िननकमशवण िर्णशत ेएकघिनां स्मरावम।  बहुविधैः हासोल्लासैः धवननः देहदेशस्य रािकुमारस्य उद्वाहः 

कियमाणः आसीत्।  िरिधुवमलनम ्रािमागशमध्य ेएि एके लघुवन ययवप सुतदरे प्रासादे आयोवितं आसीत्।  ताभ्यां 

वपतृप्रदत्ताः सुविधाः पयाशताः आसन ्तत्र।  सुविधासु िीणासु तयुगल ंस्िककंवचत्पुत्रपुत्रीसह वपतृदेषेन वनर्दशष् ंएकं 

वनिशनं लघुसीमाप्रातत ं प्रवत प्रवस्थत ं अभित्।  सुरिाकर्मशणः संपूणशदेहदेश े पररव्याताः भिवतत सदैि अतः कोSवप 

भयः देहदेश ेन वियत ेदलुशभघिनाः वहत्िा। तवन्निशनप्रदशेे ककंवचत्िुधातुरः सः पररिारः अचंवभतः ययवप उल्लवसतः 

आसीत् िनहीन ं वनमशल ं विकाससंभिं स्थानं प्राप्य।  िवमकाभािेन कथं गृहवनमाशणम्, कथं मागशवनमाशणम,्कथं 

सस्यिेत्रवनमाशणम् कथ ंच कूपाकदवनमाशणम् समभविष्यत्।  तर्हश एि अह ंपश्यावम यत ्तत्पररिारः वपतृदेशेन पूणशतः 

प्रवशवितः तने वशवितया रसायनवियया एकं विवशष् ंमृदाघोलकरसायनं वनमाशवत येन सः पररिारः एकतया दढ़ृतया 

च पररिमन ्तवन्निशनप्रदेशे िाहनयोग्यमागाशवन, िलकूपावन गृहावण च वनमाशवतत।  तत्प्रदशेे श्वासाथं पयाशतिायुः अवप 

नासीत्।  तयुिरािपररिारः िनिृिरोपणमवप पूणशया वनष्ठया विदधावत फलतः च प्रचुरतया प्राणिायुं उपभुङ्के्। 

ययवप वनमाशणपदाथाशवन वपतदृषेात् एि आपूयशतत े तदावप पश्यत देहपुरुषाणां एकता, वियाग्रहण,ं कठोरिमत्िं 
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प्रत्युत्पन्नां च मलतं। सिे गुणाः अद्भुताः।  तवन्निशनप्रदशेस्य सकतिकसीमा अततराशष्ट्रीयरािमगाशथं एकस्थाने वभन्ना 

अवस्त यत्रतः उग्रपवतथनः बहुधा अततःप्रविशवतत विशेषतः चेत् देहदेशः स्िसीमावनकषा तान् सहते देहदेशस्य च 

सुरिाप्रणाली वनबशला िायेत ककंवचदवपकारणैः यथा गृहयुिात्, दरु्भशिात्, कुप्रबतधनात्, कतशव्यविमिुतया 

देशप्रेमहीनतया च।  तेष ु उग्रपवतथष ु अततःप्रविष्षे ु त े देहसैवनकैः हतयतत े परं अनेकाः देहदेशस्य 

वनिशनसिनिेत्रसीमायां देहसैवनकैः अलविताः गुतरूपेण िसततः लुतठनहत्याकदकुकमशवभः स्ििीिनं यापयवतत।  

चतुरतया त ेएकिारं सीवमतमात्रायामेि अपराधं कुिशवतत येन महत्सेना तत्िेते्र न प्रविशेत्।  सीवमतसेनां ते सरलतया 

उल्लतघयवतत।  कदावचत ् स्िोपयुक्कालेप्रात े त े देहदेशविरुि ं उग्रतया आिमवतत यदा संपूणशदेशः उच्चसतकशतायां 

अिस्थायां वतष्ठन् अत्यवधककियाशीलः एकप्रकारेण ज्िरयुक्ः िायते।  सुसतसाधनसंपन्ना महत्सेना तीव्रयोद्धृवभः 

सह पीवडतिेत्रे तीव्रतया प्रविशवत।  महत्संग्रामः प्रारभते।  घातकप्रहारैः अनेकाः नागररकाः अवप हतयतते अनेकाः 

संरचनाः चावप भस्मीभूयतते। एकसाधशमेि सिशदेहपुरुषाणां अवतकियाशीलतया उत्पन्नेन देहदेशज्िरेण उग्रपवतथनः 

पूिशतः एि हतोत्सावहताः।  ककंवचदवप वशवथलता देहदेशस्य स्िसैवनकानां आिश्यकतापूर्तशप्रवत उग्रपवतथनां विियस्य 

कारणं यत्पररणामतः देहदेश े सुप्रबतधीसुमागीदेिानां देहपुरुषाणां कुप्रबतधीकुमागीवभः असुरैः देहासुरैः अवधग्रहणं।  

विपरीततः शतु्रस्िच्छतावभयाने सफले भूते देहदेशः वनष्कतिकः िायते येन तत्सीमािेत्रवनकषा 

निसािाज्यवनमाशणाकावतिणः रािपररिारिनाः वनभशयाः विकसवतत।  अवभयाने अधशसफल ेभूते छलेन मुष्ाः शत्रिः 

निदेशविकासे विघ्नकराः येन निदेहदेशः तनािवललष्ः पणूशविकासात् प्राक् एि वपतृदेशात ् पलायते, तत्सहावयतः 

चावप बहुधा िीवितुं असमथशः।  कदावचत् अनवभज्ञस्य देहदेशस्य वनिदोषेण अवप नििातदशेः यथोवचतकालपूिं एि 

पलावयतुं बाध्यः ययवप तत्पश्चात् सः तं प्रेम्णा प्रचुरतया सहायते तवद्वकासाथं।  

ययवप सिे देहपरुुषाः युिवियासह सिशवियासु वनपुणाः परं सिशवियाज्ञानेन सिशवियानां व्यािहाररकप्रयोगः 

कदावप न दशृ्यते यदेि परुुषसंबतधे अवप तथ्यं।  यतोवह वचत्तिृत्तयः एि संकल्पकमशरूपाः, अवप च परुुषानुभूताः 

वचत्तिृत्तयः देहदेशस्य प्रबतधकेषु देहपुरुषषेु ययवप तैः अननुभयूमानाः उदयवतत, याः एि अनभूुयतते देहरूपाकारस्य 

अहकंाररणा पुरुषेण।  आश्चयं यत् सिाशणां प्रबतधकदेहपुरुषाणां वचत्तिृत्तीः पुरुषः न अनुभिवत अवपतु केिल ं तेष ु

विवशष्ायाः अवतलघुसतख्यायाःएि।  पुरुषः अवप देहपुरुषित् वचदाकाशात्मस्िरूपः एि आसीत् पुराकाल े

कदावचदवप वचदाकाशवभन्नस्य असंभित्िात् परं सः आसलत्या वमथ्यायां बिः।  तभ्रमिवमतबुविपुरुषात ्अहकंारविया 

तत्सततवतवभः गृहीता ताभ्यः तत्सततवतवभः च।  एिमेि एतत्परंपरा गृहस्थधमाशः शाश्वतीः अनायासा भौवतकतामुिा 

िीिबतधका।  अवधकांशप्रबतधकाः स्िकियाकलापानां वचत्तिृत्तीनां िा पुरुषेण अनभुिनं न अपेितते।  

िुिसतख्यकप्रबतधकाः एि पुरुषणे तवत्चत्तिृत्तीनां अनुभिन ंअपिेतत ेदेहदेशिगदे्दशसमायोिनाथं यने देहदेशः िगता 

सह आदानप्रदानेन िीवितुं अहशवत।  एतदनुभिन ं आसलत्या न अपेक्ष्यत े यतोवह अनेन केिल ं अल्पसतख्यकाः एि 

देहदेशाः उन्नीयतत ेबहुसंख्यकदशेानां बवलदानस्य विवनमये।  एिमेि देहदेशे अवप उन्नयन ंिवणकं असततुवलत ंचैि 

आसलत्या िेत्रिादस्य कमशिादस्य च संभािनया।  यथा स्थूलदशेस्य रािा पिपातरूवपणा आसलत्या स्िदशे ं

नाशयवत तथैि सूक्ष्मदेशस्य रािा स्थूलपरुुषः अवप देहदेशं।  चेत् आसके्न पुरुषणे सुप्रबतधन ंआयासिं अनुस्थीयेत ्
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तर्हश अवप तने स्िसहिस्य आत्मानतदस्य बवलदानस्य विवनमये एि।  आसलत्या मानवसकं दवैहकं च संतलुन ंअवप 

दषु्प्रभाव्यते।  

कदिसकावलकेन अनिरतेन िमललाम्येन िातताः देहपुरुषाः रात्रौ आगतायां स्िसंकल्पाः कमाशवण च मतदयततः 

गहनवनिायां प्रविशवतत प्रभातकाले च तवत्चत्तिृवत्तिागरेण सह पुनः िागरवतत। वनिायां त े अज्ञानीपरुुषित ्

अवचदाकाशरूपाः न भिवतत अवपत ु यथाित ् पणूाशः वचदाकाशात्मरूपाः एि वतष्ठवतत 

िागृतस्िप्नकावलकवचत्तिृवत्तप्रवत अनासवक्िातस्िवचदाकाशाविस्मरणात्।  िास्तिेन देहपरुुषित्  अनासलत्या 

आसवक्ः आिश्यका समावधवसद्ध्यथं।  

सिे िीिाः सदैि विवभन्नमात्रावभः अनािृतवचदाकाशरूपाः एि सवतत यवस्मन् अनािृतभागः वचत्तिृत्त्यवधवष्ठतः 

वचदाकाशः।  पूणाशनािण ं केिलं वचत्तिृवत्तप्रवत अनासलत्या एि संभिं। वचतं्त कदावचत् व्यक्रूपं 

अवचदाकाशसहवचत्तिृवत्तरूपं िा कदावचत् च अव्यक्म ्केिलावचदाकाशरूपं िा।  एतद्व्यक्ाव्यक्ोभयवचत्तरूपप्रवत 

अनासवक्ः आिश्यका या देहपरुुषध्यानात ्सुकरात् वचदवचदद्वतैात् संभिा।  

यथा कवश्चज्जनः अज्ञावतवभः िनैः अज्ञावतवभः स्थानैः च न विचाल्यत े अवपत ु आत्मानतदं लभत े तावन प्रवत 

स्िाभाविकात् अनासवक्प्रभािात तथैि अनासवक्वसिपुरुषः प्रत्येकप्रकारावभः वचत्तिृवत्तवभः देहपुरुषित्।  

पररिेशपररितशनात ् पयशिनाच्च अवप आत्मशावततलाभस्य एतदिे अनासवक्वसिाततः।  लघुपररवचतिनैः परस्त्रीवभः 

िा एतदेि। 

  अनुभूतानतदमवप अनासवक्वसिाततेनैि संभिं।  िस्तुतः आत्मानतदं एि िास्तविकानतदं यत ्केिलमातं्र अनासलत्या 

एि संभिं।  भयात् साहवसककमेभ्यः िा आनतदं अवप अनासलत्या एि। “पिशताः दरूतः रम्यतते” एतदवुक्ः अवप 

अनासवक्ितयानतदमेि प्रदशशयवत।  पठनेष,ु लेिनेष,ु कथासु, दततकथासु, उपतयासेषु, ककंिदततीषु अतयषेु च 

अविश्वसनीयेषु प्रकरणषेु आनतदोपलवबधः अनासवक्ितया एि। अनासवक्िनकेषु अवप उपायेषु संस्कृतभाषायां 

पुराणकथाः सिाशवधकाः सफलाः सवतत संस्कृतस्य वचत्तावग्प्रज्ज्िलनकरस्िभािात् सेवतियिगतः 

वचदाकाशात्मस्िरूपतायाः प्रदशशनाथ,ं कथानां प्रत्यिेण असत्यत्िात् अनासवक्िननाथ ं अप्रत्यिेण च सत्यत्िात ्

पठनप्रेरकरोचकतायै।  चेत् िस्तुषु वचत्तिृवत्तषु िा आनतद ं अभविष्यत् तर्हश मनोरमिस्तु मनोरमव्यवक्ः िा 

केनवचदवप कदावचदवप च न अरोवचश्यत्। कस्मैवश्चत् आनतद ं ततमातयमनोरमिस्तुना केिलं तद्वस्तुसह 

उत्पाकदतस्मरणेभ्यः यत्प्रवत अनासवक्ः स्िाभाविका तद्वस्तोः बारे्ह्वतियेभ्यः दरूत्िात्।  अतः वसध्यवत यत् आनतद ं

िस्तुवभः वचत्तिृवत्तवभः िा न उत्पायमानं अवपतु ताः प्रवत अनासलत्या एि उत्पयते।  विरहणे यत ्प्रेमानतद ंप्रिधशत े

तदवप अनासलत्या एि ितयते। एिमेि परवहतकमशवण, पराकदष्कमशवण, कतशव्यकमशवण वललष्कमशवण चावप अनासवक्ः 

एि वियते।  गीतनािकाकदकलासु पठनलेिनाकदवियासु च आनतदं अनासवक्मूलं एि अवस्त इदशृगवतविवधष ु

स्िाथाशभािात् मनसः पणूशतः विलयनात ्च।  विज्ञानविषयः अरुवचकरम ्इि भावत तत्प्रवत सत्यत्िबुवित्िात् ततः 

आसवक्त्िात्, अतः एषः रुवचकरः िायेत ् िैकदकपौरावणकपुरुषसावन्नध्यात ऋवषगुरुज्ञानीसावन्नध्यात् िा यने 

तदनासवक्बुविः अनयासमेि विज्ञानेन सवम्मलवत। िास्तिेन अनासवक्युक्ा वचत्तिृवत्तः एि आनतदकारणा, 
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आसवक्युक्वचत्तिृवत्तः तु आत्मानतदं िाययवत एि।  विवभन्नदेिैः मानुषिेशैः वचदाकाशरूपैः कियमाणा: 

मानुषीकियाः कमशकातडाकदवियासु अवप केिल ंअनासवक्कौशलस्य वशिणाथशमेि।  

अनासवक्भािः अद्वतैभािः च उभौ ज्ञानस्य पुत्रौ।  तद्ज्ञानं आध्यावत्मकं िा भौवतकं िा उभयं िा व्यथं, आडम्बरमातं्र 

मनोदेहविलासं चैि चेत् तेन अनासवक्ः, अद्वतैं एतत्सह च सिे मानिीयगुणाः न उपयेयुः।  यथा आत्मज्ञान ेप्रात े

अनासवक्ः स्ियमेि उत्पयत े तथैि अनासक्ौ वसि े आत्मा अवप स्ियमेि अनुभूयत े येन वसध्यवत यत ्

शरीरविज्ञानदशशन ं एि समस्तलोकसधारणकमशठिनताभ्यः अवत सुलभं,सुकरं भौवतकाध्यावत्मकोभयलाभकरं च 

अथाशत ्उभयहस्तयोः मोदकरूप।ं  यथा परमात्मा देहपुरुषशरीरं पणूशतया वनपुणतया अद्वतैेन च िीियवत तथैि सः 

तत्समतुल्य ं पुरुषशरीरं अवप िीिवयतुं समथशः अतः 

परमात्ममोषकपरमात्माकाशलेिारूपीमनबुद्ध्यायततःकरणसहिगत्प्रत्यनासवक्ः  आचरणीया परमात्मप्रातये 

प्रातात्मस्िरूपस्य सुरिाय ैच।  

स्थलूसमािस्य विवधवनयमादेशित् देहपुरुषाः अवप स्िसमािे सदैि सिाशवधकोपयुक्ां मातयां समवस्थलतं वनमीय 

वतष्ठवतत ययवप रोगोतमूलनाथ ंते ककंवचत्कालं विषमवस्थवतमवप वनमाशवतत यथा आपातकाले स्थूलसमािातदोलनं परं 

ते आत्मना पुरुषित ्न आतदोलयवतत अनासवक्प्रभािात्।  िास्तिेन अनासवक्ः देहपरुुषभािनया अद्वतैेन एि सुगमा 

नैि पृथक्या।  

देहपुरुषमवस्तष्के सिाशः वनमाशणयोिनाः वनमाशणपूिशमेि वनर्मशताः वतष्ठवतत तथैि यथा ब्रह्मदेिस्य मनवस 

सृवष्वनमाशणयोिनाः, अवप च एतत्सिाशः युवक्युक्योिनाः ते स्िसततवतभ्यः अवप वशियवतत परं त ेताः न स्मरवतत 

तथैि यथा परुुषः ब्रह्मस्िरूपः यवस्मन् च ब्रह्मणः समस्तशक्यः परं सः स्िरूपविस्मृतः।  यथा देहपरुुषनििातेन 

वनिस्िरूपः वनिशक्यः च न विस्मृताः भिवतत वचत्तभ्रमतयूनत्िात् तथैि साधुपुरुषेण नििातपुरुषेण चावप।  

एतदाश्चयं यत् आत्मस्मृवतः, आत्मविस्मृवतः वचत्तभ्रमः च देहपुरुषेण बार्ह्तः एि प्रदश्यशतते, आत्मना आसक्ात्मना िा 

नैि परं पुरुषेण आत्मना आत्मासलत्या िावप।  

 

उपरोके्न अल्पस्मृतात्मस्िरूपणे आत्मशवक्वभः च एि देहपुरुषाः स्िसिशकतशव्यावण पररलक्ष्य व्यािहाररकतया तावन 

कियावतितावन कुिशवतत ययवप अद्वतैेन। पुरुषाः त्िवप एिमेि आचरवतत,  ययवप द्वतैेन।   

देहपुरुषाः अनेकप्रकारावण प्रचुररूपावण उपलबधावन अन्नावन िलावन च भविष्ये प्रयोगाथ ंभतडारगृहषेु संगृह्णवतत, 

ककंवचत्सीवमतसीमायां उपलबध्यनुसारं एि तावन उपयोियवतत कदावप च तषेां अपव्यय ं न कुिशवतत स्थलूदेशित्।  

कदावचत् सूक्ष्मदेशैः भतडारणीयैः अवतप्लावितावन भतडारगृहावण नीवतवनयामकस्य प्रशासनस्य दोषात ्

अत्युत्पादनात् च भंियतते ततः च भतडारणािमावण, अवप च उपलबधान्नस्यावप नाशः बार्ह्िातािरणीयप्रकोपेभ्यः।  

अनेन देहदेशः आपात्कालाथं अन्नभतडारण ं कतु ं न शक्नोवत येन देहदेशः प्रवतिण ं अन्नोत्पादनाथ ं बाध्यः अतयथा 

देहदेशस्य महद्हावनः तत्पुरुषाणां िुधामृत्युना।  स्थलूदेश े अवप एिमेि दशृ्यते। अवप च ककंवचदपुभोगशेषावन 

अभतडारणीयावन अन्नावन प्रवतकदन ं देहदेशात ् बवहः उत्सृज्यतत े यथा स्थूलदेश े दगु्धं। संभितः स्थूलदशेस्य 

आधुवनकदगु्धसंग्रहणित ्देहदेश ेअवप भविष्ये एतद्व्यिस्था विकसेत्।  
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देहपुरुषा: स्िवमत्रदेहपुरुषान ्प्रवत कृतज्ञतां अवप प्रदशशयवतत।  त ेशतु्रनीवतस्मतृशसैवनकान ्पुनःसंभावितयुिाथं भविष्ये 

कदावचदवप, िीिनपयशततं सेितते रिवतत च।  स्थूलदेशः अवप एिमेि विशेषज्ञानुभिीिनसेिां उपयोियवत।  आश्चय ं

िायते यत् एताितमहद्कमाशवण देहपुरुषाः आसलकं् विना कथ ंकुिशवतत। चेत् ते कुिशवतत तर्हश स्थूलपरुुषाः अवप कतु ं

शकु्निवतत यतोवह उभयोः सिशकमाशवण समानावन अतः केिल ंमहदभ्यासमेि अपेक्ष्यतते।  

चेत् केिल ं वचत्तिृवत्तवभः एि आत्मानतद ं अभविष्यत् तर्हश तदासक्ः दरुाचारी चावप एतत ् अलवभष्यत्।  अतः 

िास्तिेन वचत्तिृवत्तवनरोधनं न ध्येयं अवपत ु वचत्तिृवत्तसह अद्वतैभािनं एि परमध्येयं यत् शविदेन एि संभिं।  

पुरुषाय िीिनसफलता एकावतकरठना परीिा यतोवह वचत्तिृत्तयः एकसाधं ग्रहणीयाः त्याज्याः च यत् केिल ं

देहपुरुषित ्अनासलत्या एि संभिवत।  यथा गुरुत्िचावलतस्य नदीिलस्य अधोप्रिृवत्तरोधन ंगरुुत्िविरुिारोहणम् च 

िलबतधवभवत्तवियुयतत्राकदवनर्मशतबलं अपेिेते तथैि अज्ञानचावलतवचत्तासवक्रोधनं अवप 

ितशमानभविष्यकावलकवचत्तिृवत्तप्रवत आसवक्वनिारणाथ ं तथा परुाकावलकवचत्तिृवत्तभ्यः आसवक्भािवनमूशलनाथ ं

ज्ञानं अपेिते यत् शरीरविज्ञानरूपयतत्रेण सहितया एि िायते।  यथा ककंवचवद्ववधना गुरुत्िे नष् ेतबलवलं न अपेक्ष्यत े

तथैि पणूशतया अज्ञान ेनष् ेसमाधौ प्रातौ िा।  

वचत्तिृत्तीः ककंवचत् धािवयत्िा शरीरविज्ञानदशशनानुध्यानात ् अनासवक्लाभः िायते यने आत्मा शुध्यवत।  यतोवह 

पुरुषः देहपरुुषः च बार्ह्रूपेण पूणौ समतलु्यौ स्तः अतः आततररकरूपेणावप समरूपौ एि वसध्यतः, “यथाचारं तथा 

विचारं” इत्येतदोलत्य्नुसारं परं केिलं एकमेि कवल्पतवभन्नतया यत ्परुुषः आसलत्या द्वतैरूपः अतः आनतदहीनः परं 

देहपुरुषः अनासलत्या अद्वतैरूपः अतः परमानतदरूपः।  

शरीरविज्ञानदाशशवनकः प्रवतिण ं अनततोपचारेण भगित्स्िरूपान् देहपुरुषान ् पूियवत यतोवह देहपुरुषाः तदे्दह े एि 

अिवस्थताः।  नदीनदसरसागराकदसिगः िलस्रोतिलैः स्नापयवत, पायाचमनीयावभषेकशुिोदकायुपचारान ्

समपशयवत।  विविधसुगतधयकु्िायुरूपैः नानाधूपःै आघ्रापयवत।  औषवधवभः वचककत्सयवत।  अनेकप्रकारेष ुिाहनेषु 

उपस्थाप्य भ्रामयवत अवप। िीिनमुके्श्वररूपान् तान् एि विविधशबदरूपैः अनेकैः स्तोतै्रः स्तौवत विविधध्िवनरूपैः 

च अनेकैः िायैः हषशयवत।  गरुुिाणीसदशृान् देहपरुुषैः उद्गीररतान् शबदान ् शृणोवत ततः अनुकरोवत च।  

अनेकप्रकारावभः िायसामग्रीवभः तान ्भोियवत।  नेत्ररूपीदीपेन तान ्प्रकाशयवत।  अनेकविधमानिीयमनोरञ्जनैः,  

मानिीयसंकल्पकमशरूवपवभः सोदे्दष्यव्यायामैः योगभोगायनततविधैः चोपायैः तान ् रञ्जयवत।  एिमेि 

शरीरविज्ञानदाशशवनकेन कृताः सिशमानिीयाः व्यिहाराः ईश्वरपूिारूपाः एि सवतत। 

आत्मा त्िं वगररिा मवतः, सहचराः प्राणाः शरीरं गृह।ं  

पूिा ते विषयोपभोग रचना, वनिा समावधः वस्थवतः।।  

संचारः पदयोः प्रदविणविवधः, स्तोत्रावण सिौ वगरौ।  

यत्यत् कमश करोवम तत्तदविलं शभंो तिाराधनं।।  

एतत् उपोरक्मतत्रं ियं शरीरविज्ञानदशशनस्य सूक्ष्मरूपं अवप कवथतुं अहाशमः। एतदवप उपरोक्शविदपूिां िेदमूलां 

कथयवत। 
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पुरुषस्य सिाशनुभूतयः तत्कमशवनयतत्रकाः वचत्तिृत्तयः एि सवतत याः देहपुरुषस्य वचत्तिृवत्तरूपाः एि सवतत पूणशरूपणे 

उभयप्रकारदेहाभ्यां कृतानां कमशणां समानत्िात्, अतः यथा पुरुषाः वचत्तप्रवत अनासलत्या आसवक्िात ं

वचदाकाशस्िरूपात्माच्छादनं न अनुभिवतत तथैि शरीरविज्ञानदाशशवनकः अवप।  पूिशकृतया आसलत्या विस्मृतः 

आत्मा अवप तेन शविदेन एि पनुः स्मृयते।  

कदावचत् पुरुषस्य मनोदेहोते्तिना अिसादनं िा अल्पप्राणमयस्य देहपुरुषस्य उते्तिनािसादित् उपिायते 

पयाशतप्राणिायुप्राप्त्यथशमेि या स्थूलसमािसह सूक्ष्मसमािाय अवप अवहतकारं, अतः प्राणायामेन वनिायं।  एतदाश्चय ं

यत् उपरोके् उते्तिनारूप ेवचत्तिृवत्तझतझािाते िा वचत्तशूतये िा अिसादे िा अवप देहपरुुषः अच्युतरूपः एि वतष्ठवत 

वचत्तानासके्ः पूणशत्िात्।  चेत् ककंवचद्घोरपररवस्थत्या शविदकः स्िपूणे प्रयासे कृते अवप आत्मविभ्रमं अनुभिवत तर्हश 

तवद्वकिपररवस्थत्युपराततं स्िशाततव्यिहारेण शविदप्रदते्तन स्िमूलात्मरूप ंशीघ्रमेि पुनः स्मरवत।  देहपुरुषस्मरणात ्

तेन पनुः समत्िं उपभुज्यते।  

िास्तिेन कमशणा एि मुवक्ः उपिायते यतोवह कमशसु कियमाणेष ुएि वचत्तिृत्तयः प्रस्फुरवतत येन शविदसाहाय्येन 

मुवक्कराद्वतैप्रापकः अनासवक्करः अिसरः लभ्यते।  अनततस्िरूपदेहपुरुषस्य िीिनचयाशविषये अवधकेन उके्न ककं 

यतोवह ययत् पुरुषैः आसलत्या अनुभूयते आचयशते च तत्सिं तदवधकं अवप च तःै अनासवक्पूिशकं अद्वयात्मना िा 

अनुभूयते आचयशते च।  शविदं िेदैः सह विश्वस्य सिशधमशदशशनसम्मतं अवस्त यतोवह सिगः लविता मुवक्प्रापका 

अनासवक्ः अत्र केिल ं शरीरस्थेभ्यः देहपुरुषेभ्यः एि प्रमुितया वशक्ष्यते,  कुत्रवचदवप शरीरात् बवहगशमन ं वहत्िा।  

एतत् न मततव्य ं यत ् देहपरुुषषेु वचत्तिृत्तयः न उदयवतत यतोवह तैः पुरुषकमशसमतुल्यकमाशवण तत्समतुल्यावभः 

वचत्तिृवत्तवभः एि संभिावन।  अतः वसध्यवत यत् पुरुषस्य मुवक्ः तेन देहपरुुषाचरणसदशृेन आचरणेन अथाशत् तेन 

मानिीयकमशप्रेरकवचत्तिृवत्तप्रवत अनासलत्या एि उपिायत,े नैि वचत्ताभािेन, अमानिीयवचते्तन आसलत्या च। 

एतदेि सिशशास्त्रैः अनुमोकदतमवप।  शविदस्य सारः एतदेि अवस्त यत ्अनासवक्ः िगत ्त्यलत्िा न प्राप्यत ेअवपत ु

अनासक्स्िभािे अनुवष्ठत े अवप यदा परुुषः कदावचत् ककंवचवद्विेकच्युत्या िगत्प्रभािात् आसवक्सह स्िवचतं्त 

अनुभिवत तदैि चेत् सः वचत्तानुभिरवहतस्य कमशपरकदेहपुरुषस्य िणशकं शविदं आियवत तर्हश तेन मध्यमागशः स्ितः 

एि अनुसृयत,े अथाशत् तस्य अनभुिः आसवक्रावहत्यं स्ियमेि आप्नोवत।  

शविदं ककंवचदवप अध्यात्मशास्त्रस्य विकल्पं नावस्त अवपतु अनपुूरकं एि अवस्त।  अनासवक्ः वचत्तस्य पूणाशनुभिसह 

अल्पानुभिसह िा।  अल्पानभुिेन िगत्कायाशवण सहयोज्यतते तथा पूणाशनुभिेन आत्मिागृवतः िायते। यतोवह 

िगत्प्रपतच े अनुभूते अवप अनभुिरावहत्यं अद्वतैं िा वचदाकाशे वस्थत्या एि संभिं अतः वसध्यवत यत ् देहपरुुषाः 

वचदाकाशरूपाः एि यतोवह त े देहिगद्प्रपतचे अनुभूत े अवप अनुभिहीनाः।  चेत् देहपुरुषः पुरुषित ् अज्ञानात ्

अवचदाकाशात्मस्िरूपः अभविष्यत् तर्हश तद्वत् सवच्चदानतदप्रातये अिश्यमेि देहिगत अतिभविष्यत् येन 

स्िदेहासवक्िातया कतशव्यच्युत्या तेन देहिगत ् न समभविष्यत्।  देहपरुुषभािनेन व्यथशसंकल्पस्य वचदाकाश े

विलयनं िायत ेसाथशकेन च संकल्पेन साथशकावन मानिीयावन कमाशवण कियतते।  
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शविदस्य मूलभतूः साधनावसिाततः एतदेि अवस्त यत् परुुषः शविदं िवणकया ििया च दषृ्या एि अिलोकयन् 

भिेत् वनरततरतया, ितशमानान् संकल्पान ् अनिरुद्ध्य येन संकल्पध्यानभगंात संकल्पेभ्यः, शविदध्यानेन शविदात ्

चावप उभाभ्यां एकसाधशमेि अनासवक्लाभः प्राप्यते।  एतदेि अस्य परमवसिाततः, एतदेि अस्य परमवसिाततः।  

देहपुरुषे अवप समस्तप्रकाराः वत्रगुणभािाः वियतते पुरुषसमतलु्याः, उभाभ्यां कायशवनिशहणे पूणशसमकित्िात् परं सः 

तान् पथृक्या न अनुभिन् आत्मलेिान् इि अनुभिवत चेत् सः पुरुषित् योगाकदबतधनवनिारककियाणां कताश इि 

मतयेत,् परं चेत ्सः पणूशवचदाकाशात्मस्िरूपः इि मतयते् तेन अवप सः अनुभिकताश इि कथवयष्यते सिाशनुभिाना ं

वचदाकाशांशस्िरूपत्िात्।  अनभुिहीनता अवचदाकाशता िा तवस्मन् लेशमात्रमवप न वसध्यवत कमशतयूनतारवहतसृष्ःे 

पररचालनाथ ं शाश्वतवचतमयतायाः आिश्यकत्िात् तथैि यथा अस्मदनुभूवततयनूत्िे अस्मत्कमशतयूनता उपिायते।  

एकातयरहस्य ंकथ्यते। अनाकदकालात् देहपुरुषः वचदाकाशरूपः एि अवस्त अतः तदात्मतरंगरूपाः वचत्तिृत्तयः तेन 

अनाकदकालवसिात् आत्मवस्थतौ अभ्यासिशात् ककंवचदवप न अनुभूयतते, अतः सः परमरिोगुणप्रभिकाल े अवप 

अच्युतात्मरूपः एि अिवतष्ठवत, विपरीततः परुुषः अनाकदकालात् अवचदाकाशरूप:, अतः वचदानतदाथ ं

वचदाकाशांशरूपवचतं्त आसलत्या अनुभिन् अवस्त यने वसध्यवत यत् स्िवचत्तस्य पणूाशननुभिनं न संभिं परं अद्वतैने 

आभावसकाननुभिनं संभिं यदेि मुलत्यथं पयाशतं। अद्वतैयकेु्न रिोगणुेन एि मुवक्प्रापकस्य तीव्रसतोगणुस्य 

पृष्ठभूवमः वनमीयते।  

अद्वतैवनष्ठा एि परमज्ञानवनष्ठा अतः मकु्ये सिशिषे्ठसाधना अवस्त, अवप च अद्वतैप्रातेः सिोत्तमविवधः देहपुरुषभािन ं

एि अवस्त यतोवह केिल ं एकमात्रया द्वतैकवल्पतवभन्नतया पुरुषः अद्वतैभािहीनः देहपरुुषरूपः एि अवस्त।  अनेन 

वनष्कृश्यते यत् देहपुरुशसह वमत्रता कतशव्या यने तदद्वतैस्िभािः अस्मासु प्रविशते यतोवह सिातीयवमत्रता एि 

प्रगाढतमा परमफलदा च भिवत।  हास्यविनोदैः, कथावभः, नािकैः अतयानेकैः च कवल्पतसंस्मरणैः आत्मानतदः ततः 

शावततः तत्प्रवत अनासलत्या एि उद्भूयते तत्प्रवत सत्यबुिःे अभािात्।  

पुरुषोत्तमेन तवद्भन्नविचाराय तवद्भन्नस्िभािाय च पुरुषाय पूणशता न प्रदीयते तथैि यथा िव्यसंपन्नेन व्यवक्ना 

तत्स्िरूपविपरीताय सेिकाय विशेषं आत्मीयिवं्य।  

देहपुरुषाः आिश्यकतापणूेन प्राणिायुग्रहणेन स्िदैवहकावन सिशकायाशवण तनािरावहत्येन पूणशरीत्या कुिशवतत।  एिमेि 

वसिपुरुषैः अवप वचदाकाशात्मभािनेन धारणाध्यानसमावधत्िात् िा पूणशश्वासः स्ियमेि गृर्ह्ते येन तनािरावहत्यं 

अनुभूयते यत्फलतः तैः अवधककायशिमता प्रदश्यशते।  अनेन वसध्यवत यत् देहपुरुषाः वचदाकाशरूपाः।  नििाताः 

पुरुषाः सिशिषे्ठाः कमशयोवगनः यतोवह तदे्दहषे ु मानितापरकावन देहदेशवनमाशणाकदकायाशवण  अनासलत्या परमिेगेन 

अनुष्ठीयमानावन भिवतत देहपरुुषैः।  अनेन एि नििाताः परमवप्रयाः प्रतीयतते।  

देहपुरुषाः स्िसत्ताथं कदावप सामाविकावन कतशव्यावण न त्यिवतत अतः वसध्यवत यत् त ेवचदाकाशरूपाः एि सवतत 

यतोवह चेत ् त े अवचदाकाशरूपाः अभविष्यन ् तर्हश आनतदाथं पुरुषित ् स्िवचत्तिृवत्तरूपाः वचदाकाशस्फुरणाः 

अिश्यमेि अतिभविष्यन् येन तैः वचत्तबतधनिाकतशव्यच्युवतः अिश्यमेि अभविष्यत्।  उदाहरणतः मृत्युभयात ्

देहसैवनकपलायनं समभविष्यत् येन देहदेश ंशत्रिः िणमाते्र एि अव्यापादवयष्यन्।  एिमेि चेत ्ते अवचदाकाशरूपाः 

अभविष्यन् तर्हश िड़पुरुषित् कमशप्रिृत्ताः न अभविष्यन्।  
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िास्तिेन देहपरुुषस्य शरीरे अवप परुुषदेहसमाितुल्यः संपणूशसमािः वियते यवस्मन ्कमशविभािनं पणूशतया तद्वदेि 

अनुष्ठीयत े उदाहरणतः तत्र यानचालकिनाः स्िचावलत े सूक्ष्मयाने उपभोज्यसामग्रीः स्थापवयत्िा सूक्ष्मरािमागेष ु

तान् नयवतत आनयवतत च।  तत्र भण्डारगृहावण भतडारकिनाः चावप वियतते।  तवस्मन ् िलविभागः िलाशयाः 

चावप वियतते।  तवस्मन् ऊिाशविभागः तापवियुतगृहावण चावप वियतते।  एिमेि सिाशवण सामाविकरचनावन 

तदवतसूक्ष्मदेशे वियतत े तथा सिाशवण सामाविककायाशवण तत्रस्थपुरुषैः अद्वतैेन अनासलत्या च कियतते।  अनेन 

वसध्यवत यत ्एषा देहदेशपरंपरा अनतता, अवप च न कवश्चदवप पुरुषः एतां उल्लवतघतु ं समथशः अतः पलायन ंवहत्िा 

देहपुरुषित ्आचरणीयं।  

स्िवनकिमृत्युज्ञः पुरुषः अवप कमाशवण न िहावत, तस्म ैसिाशवधकािश्यकत्िात् मोिस्य अतः वसध्यवत यत् मुवक्ः केिल ं

कमशिा। स्िरिणाथं भोिनाथ ं च प्रिृवत्तः देहपरुुषिदेि परमसाधारणेष ु चेतनिीिेषु अवप वियते ययवप त े

वचत्तस्फुरणाः आसलत्या अनुभिवतत अवप।  एतदेि सत्ताप्रवत प्रिृवत्तः मवस्तष्कहीनेषु घिपिाकदप्राकृतेषु पदाथेष ुअवप 

तथैि दशृ्यते येन वसध्यवत यत् देहपुरुषः अवप तद्वदेि सत्ताप्रवत प्रिृत्त्यथं वचत्स्फुरणाः न अपेितते अथाशत् त े

शुिवचदाकाशरूपाः एि सवतत।  

पुरुषः किुस्मरणैः मनोविकारान ् आियवत परं देहपरुुषस्मताश सिाशन ् विगतान ् पररवस्थतीः स्मृत्िा अवप 

कामिोधभयाकदद्वतैकारकान् विकारान् न अनुभिवतत।  िास्तिेन देहपुरुषदेहः अवतलघुः परं पुरुषस्य साततःकरणः 

विशालदेहः वचत्तिृवत्तरूपः एि अथाशत ्देहपरुुषात्मांशः एि अतः बार्ह्रूपेण परुुष ेविशालतरे दषृ् ेअवप देहपुरुषः एि 

विशालतमदेहः, यतोवह आत्मदेहः एि िास्तविकः,नैि स्थलूः बार्ह्देहः।  एतदोवक्ः न सत्या यत ् परुुषाः 

िरिलरूपाः, िरिलकमशकराः िरिलस्िभािाः च अतः बिाः यतोवह देहशपरुुषाः अवप वचत्तिृवत्तवभः सह पूणशतः 

पुरुषसमतलु्यिरिलाः, तत्समतुल्यकमशकराः तत्समतुल्यिरिलस्िभािाः च परं अनासलत्या एि मुक्रूपाः सवतत।  

चेत् सिशवियासु तवद्वयासंबतधीवचत्तिृत्तयः एि वियारूपाः िास्तविकतया, तर्हश पूणशवचत्तयोगी देहपुरुषः सिशवियासु 

परमविशारदः।  यथा देहपरुुषाः आत्मना ककंवचदवप न िातछततः मानिीयकमाशवण कुिशवतत तथैि िीिनमुक्ाः अवप 

आत्मानतदपणूशत्िात्, ययवप यथाशरीरेण िावछछतं।  यथा कवश्चत् प्रेरकः सुहृदयः िा बार्ह्रूपेण अनुकृते एि 

आत्मरूपेण अवप अतिेष्यते तथैि देहपरुुषः अवप।  ययवप सिे पदाथाशः वचदाकाशरूपाः परं देहपरुुषं वहत्िा 

अतयपदाथाशना ंअनुकरणेन पूिया च मानिताहावनः संभिा विशषेतः चेत ्तेषा ंमनुष्यसदशृा पणूशचेतनता न भाियेत्, 

सिेषु वनिीिपदाथेषु पुरुषसदषृविकवसतमनबुिःे प्रिृते्तः च अभािात्। िास्तिेन देिानां िड़प्रवतमावचत्राकदषु 

देहपुरुषस्य चेतनमनुष्यस्य भािना कतशव्या,  न िड़पदाथाशनां भािना।  चेत् पृथ्िी पुरुषदेहसमाकारा वनमीयेत् तर्हश 

पुरुषः तद्स्थाः देहपुरुषित् चिुभ्यां न िक्ष्यतत ेपरं यतत्रसहायतया दषृ्षेु पूणशतः तत्समतुल्याः एि विविधाकाराः, 

आततररकबार्ह्ांगधारकाः आचरकाः च िक्ष्यतते।  िास्तिेन िडासु मूर्तशप्रवतमासु अवप चेतनदेिताः प्रवतष्ठाप्यतत ेयाः 

अनासक्पुरुषरूपाः देहपरुुषरूपाः िा, तर्हश एि तदाराधनालाभः।  विधर्मशणः पूणशचतेनब्रह्म वनरालंबेन पूिवयतु ं

प्रयततत े परं तैः िास्तिेन िड़प्रकृवतः अव्यक्ः िा एि पूज्यमाना िायते अवनच्छया अवप यतोवह पूणशब्रह्म सयः 

पूिवयतुं कोSवप सिशसामातयः गहृस्थः न समथशः। यथा द्वतैदवृष्कोणः बतधनकरः परं अद्वतैदवृष्कोणः मुवक्करः तथिै 

शरीरविज्ञानं बतधनकरं परं शरीरविज्ञानदशशनं मुवक्करं।  िैकदकसंस्कृवतवमवितम् विज्ञानमवप 
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शरीरविज्ञानदशशनतुल्य ंमुवक्करं एि।  चेत ्एतत्शविदं कमशललेशिातद्वतैानततरं मनवस अिधायेत तर्हश अतीिानतद ं

उपिायते।  एतत ् कृवत्रमदशशन ं नावस्त यतोवह एतत् अनाकदकालात् स्ियंवसि।ं  एतद्दशशने केिलं तत्तथ्यावन एि 

िर्णशतावन यावन शरीरे स्िाभाविकतया वियतते, नैि िीिात्मवनर्मशतावन अतः एतत ्दशशनं पूणशतः िैज्ञावनकं प्राकृवतकं 

च।  प्रिृवत्तविना अद्वतै ंवनष्फलं। देहपरुुषित ्प्रिृवत्तषु अद्वतै ंएि शोभन ंफलप्रदम् च।  एतदेि शरीरविज्ञानदशशनस्य 

परममूलसारं।  

अतः परुुषः सदैि देहपुरुषित ्अद्वतैेन सद्गृहस्थे एि वतष्ठन्, केिलं मानिीयविवधवभः एि ईश्वरपूिाित् मानिताथ ं

आचरन,्  समस्यावभः अवप वशिन ्तद्वत ्चैि वचदाकाशस्िरूपः शाश्वतसुिेन वतष्ठते्, तद्वत ्एि वचदाकाशात्मस्िरूपः 

शाश्वतसुिेन वतष्ठते्।  

इवत िी। 
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प्रमेयोगी िज्र के द्वारा वलवित अतय पसु्तकें - 

1) शरीरविज्ञान दशशन- एक आधुवनक कुण्डवलनी तंत्र (एक योगी की प्रेमकथा) 

2) Love story of a Yogi (what Patanjali says) 

3) Kundalini demystified (what Premyogi vajra says) 

4) कुण्डवलनी रहस्योद्घारित- प्रेमयोगी िज्र लया कहता ह ै

5) कुण्डवलनी विज्ञान – एक आध्यावत्मक मनोविज्ञान 

6) kundalini science- a spiritual psychology 

7) The art of self publishing and website creation 

8) स्ियंप्रकाशन ि िैबसाईि वनमाशण की कला 

 


