
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शरीरविज्ञानदशशनं 
 पिण्डब्रह्मान्डय ोः  ऐक्यस्य वैज्ञापिकपिद्धित्वाय 
 पे्रमय गी वज्रोः   



 

 

पुस्तकपररचयः  

एतद्िुस्तकं िंसृ्कतपिज्ञािुभ्योः  वरदािरूिं। एतद्धिि् िुस्तके िंसृ्कतस्य िवविाधारणाोः  शब्ाोः  उियुक्ाोः  िद्धि। िुराणपे्रमीिाठकेभ्योः  

अपि एतद्िुस्तकं महत िहायकं। एतत् िपठत्वा िाठकाोः  िुराणाि् मूलिंसृ्कतभाषायां िपठतंु अहवद्धि, पकंपित् पहन्द्यिुवादं आपित्य। 

भाषा व्याकरणेि ि अपितु अभ्यािेि पशपितंु अर्ह्वते। बहवोः  ििाोः  व्याकरणे िंलग्ाोः  द्धिष्ाोः  ि भविोः  िुराणािां मूलिंसृ्कतरिात् 

वंपिताोः  भवद्धि। अिेि िह िेत् एकं िाधारणं अिुवादिुस्तकं, एकं िंसृ्कतात् पहन्दीप्रपत शब्क शोः  एका शब्रूिावली एका ि 

धातुरूिावली िहयुज्यिे, तपहव एततु्पस्तकं एकं उच्चक पिकं िंसृ्कतपशिकोः  भपवतंु अहवपत। 

एततु्पस्तकं शरीरपवज्ञािदशविस्य मूलिुस्तकं, येि् पहन्दीभाषायां ‘शरीरपवज्ञाि दशवि- एक आधुपिक कुण्डपलिी तंत्र (एक य गी की 

पे्रमकथा)’ इते्यतत् िुस्तकं पवरपितं।  

एततु्पस्तकं शरीरे प्रपतिणं प्रिपलतािां आश्चयवििकघििािां िंबने्ध। एतत् िुस्तकं पिण्डब्रह्मान्डय ोः  ऐक्यस्य वैज्ञापिकपिद्धित्वाय। 

एतद्िुस्तकं शरीरस्य वणविं पिपकत्सापवज्ञािािुिारं कर पत अपि ि तत् पवज्ञािं अध्यात्ममूलं इते्यतत् अपि प्रदशवयपत। एतत् िुस्तकं 

अदै्वतस्य अिािके्ोः  ि मूलभण्डाररूिं। एतत् िुस्तकं अतीव रुपिकरं। िाठकाोः  एतत् िुस्तकं िपठत्वा अवश्यमेव लाभाद्धिताोः  

भपवष्यद्धि।  

एततु्पस्तकिंबने्ध अन्ाोः  िवावोः  ज्ञाि क्योः  ‘demystifyingkundalini.com’  इते्यतत् िूििािालस्थािे वपणवताोः  िद्धि। 

  िुस्तक पे्रमी इि पलंक िर द्धिक करके िुस्तक के बारे में अच्छी तरह िे िाि िकते हैं, तथा िाथ में इि िुस्तक के पिोः शुल्क 

िंसृ्कत-िंस्करण क  भी डाऊिल ड कर िकते हैं। 

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/


 

 

©2019 पे्रमय गी वज्रोः । िवावपधकाराोः  िुरपिताोः । 

िैधावनका लघुिार्ाश 

एतद्िुस्तकं तांपत्रकिंिनं्न। एततु्पस्तकं पकंपिदपि ििमाििधारणां ि अवहेलयपत। एतद्धिि् िुस्तके िवावोः  ज्ञाि क्योः  

गूढ़पविारण िरािं एव िाठकािां पशिणाथं पलद्धिताोः । ततोः  अपि केपिदपि हापिकरे िाठकाोः  स्वयमेव उत्तरदापयिोः । 

धन्वादम्। 



 

 

      समपशणं 

एततु्पस्तकं प्रथमतोः  तंत्रापदगुरुपशवाय िमपिवतं। पद्वतीयतोः  एतत् पे्रमय गीवज्रस्य िूज्यपितामहाय पशवावताररूिाय िमपिवतं। पत्रतीयतोः  

एतत् िुस्तकं भारतमाते्र िमपिवतं। अंततोः  एतत् िुस्तकं भारतीयिेिायै िमपिवतं।  



 

 

लेििकला एका िेष्ठतमािु कलािु गणिीया कला अद्धस्त यत पह एषा मद्धस्तषं्क पविाराि् वा अिािद्धक्म् पविा अपभव्यक्म् कर पत 

येि अदै्वतं अिुभूयते स्वरूिे आत्मशाद्धिोः  ि लभ्यते। यथा शुिं िलं िववत्र एव शुद्धिकर पत तथैव देहस्थोः  लघुतमस्वतन्त्रदेहरूिोः  

देहिुरुषिाम्ना पवख्यातोः  ििीविुरुषोः  अपि िीवपवकािेि िववतै्रव आिनं्द वधवयपत येि देहिुरुषोः  आिन्दस्वरूिोः   एव पिध्यपत। 

देहिमािोः  िूणवयुद्धक्युक्कमवठतया अदै्वतस्वरूिेण वतवते। अिेि पिध्यपत यत् वास्तपवकमािवपवकािोः  देहिुरुषवत् अिािद्धक्िह 

युद्धक्युक्िववपहतकारीकमवपभोः  िायते िान्था यत पह आिक्त्या िह लि िाये कृते अपि िववपहतकाररता ि िंभवपत। 

वेदिाररूिब्रह्मज्ञािं अिािक्त्या एव उद्भवपत यत् शरीरपवज्ञािदशविपविारणेि एव िवविुगमतया उत्पयते। अतोः  पिध्यपत यत् देहिुरुषाोः  

वेदज्ञिुरुषाोः  तथा देहिमािोः  एकोः  िववििमुक्िमािोः  अतोः  िूणवोः ।  

स्वित्ताप्रपत आकषवणं ििीवपििीव भयप्रकारिगत ोः  स्वभावोः । पििीवाोः  घििायाोः  उिरािमेव स्वित्तारिणाथं प्रयतिे 

तद्घििािने्कतकमिबुद्धिपविारायिोः करणाभावात्। उदाहरणतोः  यथा गदाप्रहारे पशला। िरं ििीवोः  प्रागिुभविरणेि िवणेि वा 

िठिेि वा बुद्धिपवशे्लषणिंभूतािुमािेि वा घििाकारकं तत्पररणामं ि मिपि ध्यात्वा ततोः  बुद्ध्या पिपश्चत्य स्वित्तां रिपत। अपि ि 

गदायुिािपभज्ञिुरुषोः  गदाप्रहारिूवं एव अििरपत िरं गदाय िा गदां प्रपतकतंु अपि िमथवोः  गदया वा हसे्ति वा िादेि वा अतोः  ततै्रव 

पतष्ठि् केवलं आिातकाले एव अििरपत। पििीवपशला पवज्ञािाधारैोः ,अत्यपधकििीकतया िूववपिपदव षै्ोः  िामान्िाधारणैोः  ि भौपतकपियमैोः  

आत्मािं रिपत िरं ििीवगदाय िा स्वमद्धस्तष्कपिपदवषे्ि अिेकप्रकारतोः  स्वदेहिन्चालिेि अपतररक्िुरिां आप्न पत। देहिुरुषोः  अपि 

िूणवतोः  ििीववत् एव स्वमद्धस्तष्कपियाशीलतां प्रदशवयपत िरं िोः  तद्वत् एतया ि पिबध्यते येि िोः  

अदै्वतिूणाविािक्ािररवतविशीलिीविमुक्िुरुषस्वरूिोः  एव पिध्यपत स्थूलिुरुषिदृशिीविियाविररपे्रके्ष्यण।  अतोः  देहिुरुषोः  

िुरुष त्तमरूिोः  एव अद्धस्त।   

अदै्वतभाविंिन्निुरुषोः  देहिुरुषवदेव ईश्वरपिपदवष्ापि मािविेवारूििववकमावपण स्वकतवव्यिूत्यवथं एव कर पत िैव िुिप्राप्त्यथं 

तददै्वतपििपिपववकल्पात्मािन्दत्वात्।  िुरुषशब्ोः  अत्र मिुष्यय तकोः । देहिुरुषवत् पियाशीले  भूते अपि  अदै्वतं केवलं 

पिदाकाशात्मस्वरूिात् एव िंभवं िंकल्पािां पिदाकाशान्द्शस्वरूित्वात्  । देहिुरुषोः   िुरुषोः  ि िूणवतोः  एकरूिौ स्तोः  

एकमात्रधारणापभन्नतया यत् देहिुरुषोः  अिािक्धारणािंिन्नोः  अतोः  िूणविेतिरूिोः  िरं िुरुषोः  आिक्धारणािंिन्नोः  अतोः  

िूणविेतितापविृताल्पिेतिात्मस्वरूिोः ।  

देहदेशे िवोतृ्कष्कमवपवभाििं पवयते। िववदेहिुरुषाोः  िमूहेषु एव वतविे िैव एकापकिोः । कपश्चद्िुरुषिमूहोः  िंिूणवदेहदेशे अनं्न 

वाहयपत िववदेहिुरुषभ ििाथं। कपश्चत्समूहोः  देहदेशकृषकैोः  उत्पापदतान्नस्य अिाच्यान्द्शं िशुिालकेभ्योः  प्रयच्छपत येषां 

अश्वािधेिापदिमस्तिाल्यिशवोः  िमस्तदेहदेशाथं दुगं्ध, वस्त्रापद अिेकवसू्तपि तथा मि रन्द्िियातायातायिेकिुपवधाोः  प्राियद्धि। अिेि 

िह पिमवलीकरणपवभागोः  अपि िहयुज्यते।  कपश्चत् देहदेशोः  पवकपितोः , कपश्चत् पवकािशीलोः । स्विाशिूवं मातृदेशोः  स्विदृशिुत्रदेशाि् 

पिमावपत। मातृदेशािुिारं एव कपश्चत् देशोः  मूढ़शािकोः , कपश्चत् तीव्रबुद्धिशािकोः । देहदेशे अपि अपधकाररणां पशिकाणां वा एका 

दीघविरंिरा पवयते। तत्र िवे उच्चाोः  स्व चे्चभ्योः  पशिद्धि। िवोच्चपशिकाोः  अपतिुरपितिवविुपवधािंिन्नवातािुकूपलतिगयां पिविद्धि। 

कदापित् िमािापहतकर च्चादेशं तदिुिरणकतावरोः  िैवापि िालयद्धि। केिििुरुषाोः  देहदेशिीमािु  पतष्ठिोः  अवैधप्रवेशावर धिाथं 

िकन्टकरजु्जपभत्त्यापदिीमाबन्धकाि् स्थाियिोः  भवद्धि। एकिमूहस्य कायं अवैधप्रपवष्बार्ह्शतू्रणां व्यािादिं भवपत। मुख्यद्वारेण 

वैधप्रपवष्पमत्रिुरुषेभ्योः  देशीयिीमाप्रािे मुख्यरािमागवपिकषा देशिेवाविरं प्रदीयते यपद्वपिमये ते देहदेशस्य अपतररक्िन्साधिैोः  

िीवियािििह देहिमाििंरिणं अपि लभिे। केिि ििाोः  कृषकाोः  ये िंिूणवदेशाथं पवपवधान्नापि उििियद्धि। केिि पवयापथविोः  

आधारभूतपशिाप्रापु्त्यिरािं पिपकत्सापशिायां उिापधं लब्ध्वा र पगणोः  पिपकत्सयद्धि। एकिंगठिं पशद्धल्पििािां पवयते यत् 

मागवग्रामिगरापदिंरििापिमावणं तत्क्षपतिूपतं ि कुववि् भवपत।  

ईश्वरेच्छावत्  देहिुरुषेच्छा अपि मािवस्य िवोत्तमलाभाथं कमविूणाव अद्धस्त येि पिध्यपत यत् देहिुरुषाोः  ईश्वररूिाोः  एव। वास्तवेि िवे 

देहदेशपवभागाोः  तदे्दशिन्मिा एव पिपमवताोः  िद्धि एकपवभागाभावादपि  देहदेशािंभवात् अतोः  िंिाधिवृद्धिकाले िूववपिपमवतपवभागाोः  एव 

प्रिुरतया आिूयविे िुदृपढ़पियिे ि। केिि पवभागा: अपतपियाशीला: अतोः  ततु्परुषा: अत्यपधकपिष्ठया अिािद्धकं् आिरद्धि तथा 

लघुपविामकाले अपि स्वपिददै्वतस्वरूिं ध्यायद्धि यतं्सपितशक्त्या ते कमविातात्मभ्रमान्धकारे ि पिितद्धि फलतोः  कपठििमात् कदापि 

ि पिवतविे कायवपिवावहकपित्तवृपत्तपभोः  आत्मि षणात् िरं आिक्ाज्ञािीिुरुषोः  शीघ्रमेव स्वकतववं्य िहापत तद्धचित्तवृपत्तपभोः  

तदात्मम षणात्।  

देहदेशे िदैव िविाताोः  उत्पयमािाोः  भवद्धि ये प्रपतिणपियमाणिुरुषाि् प्रपतस्थाियद्धि। ते पप्रयाोः ,क मलाोः ,िुन्दरदशविाोः  िरं 

कायावकुशलाोः । िंिूणवदेशोः  िूणवतत्परतया िुरिया ि तत्पालिि षणं  पवदधापत। बाल्यकाले ते िाधारणपशिकैोः  िररवारििैोः  ि 

िादिपिबििलिहिििीढ़ििठिलेििापदिरलपवयाोः  पशिद्धि। तद्धत्कपित्वाधवके्य पवपशष्प्रपशिकििाोः  ताि् पवपशष्िुस्तकैोः  

िपिलपवयाोः  प्रपशियद्धि तदं्वशािुिारमेव येि िवे युवािातबालकाोः  स्वप्रकृपतस्वभावािुिारमेव कायवभारं गृह्णद्धि अथावत् 

एकपवशेषिमूहयुवाोः  तत्समूहपवपशष्कायवमेव कुववद्धि यिात् उतृ्कष्कायवदिता िायते। देहिुरुषाोः  अिेकपवधिीड़ा: अपि प्रदशवयद्धि 

येषु एका िुरुषयुिाभ्यािवत् शतु्रप्रपतरूिमारणरूिा अद्धस्त।  

िेत् देहिमािे एतद्िपिले अपि देहिुरुषाोः  िूणवरूिेण अिािक्ाोः  पतष्ठद्धि तपहव िुरुषाोः  अपि अिेिाकृतिाधारणस्थूलिमािे पकमथं 

ि? पमथ्यापित्त दरोः  आत्मा एव िीविाम्ना ख्यातोः । स्वपिते्त आिक्त्या तद्िीवेि स्वमूलात्मस्वरूिोः  एव पविृतोः  पित्तस्य 



 

 

आत्मम षकस्वभावात्। िूक्ष्मिुरुषात्मा ईश्वरोः  पिदाकाशोः  वा पित् वा पिद्घिोः  वा िरमििुोः  कदापि स्वात्मसु्फरणरूिपितं्त ि अिभवत्, 

पित्तास्वादिस्य ततोः  आिके्ोः  तु  प्रश्नोः  एव ि उद्भवपत। यथा अिहङ्काररूिात्मप्रकाशेि अहङ्काररूिात्मान्धकारोः  पवलुप्यते तथैव 

पित्तप्रत्यिािद्धक्भावात् आपिरकालात् िंपितािद्धक्भावोः  तत्कायवबन्धििह पविश्यपत अथावत् िुरुषेण िूक्ष्मिुरुषस्वरूिा िीविमुद्धक्ोः  

प्राप्यते अपि ि िूक्ष्मिुरुषभाविेि अिािद्धक्ोः  स्वयमेव उदेपत। एतदेव शरीरपवज्ञािदशवििारं। 'पित्' इते्यषोः  शब्ोः  पिदाकाशस्य 

शुििेतिायाोः  वा ियावयवािी िरं 'पितं्त' इते्यषोः  शब्ोः  मििोः  अशुििेतिायाोः  वा ियावयवािी। पिदाकाशस्य अंशत्वात् 'पितं्त' शब्ोः  

प्रकपितोः । 

यथा िंसृ्कतप्रिारेण िंसृ्कतज्ञप्रिन्नता तद्िंसृ्कतज्ञािप्राद्धतोः  ि तथैव िद्धच्चदािन्दप्रिारेण अथावत् मािवत्या िद्धच्चदािने्दश्वरप्रिन्नता 

तद्स्वरूिप्राद्धतोः  ि  । यथा शास्त्रीयािारपविारैोः  मिपि शुिे एव शास्त्रापण आिन्दकरापण प्रतीयिे अतोः  िररशील्यिे तथैव 

शरीरपवज्ञािदशविेि पकंपिपन्नमवलीभूतात्मा एव स्विंिूणवश धिाथं अध्यात्मशास्त्रापभमुिोः  भवपत यदेव एतद्दशविस्य मुख्य दे्दषं्य।  

देहिुरुषाोः  फलेच्छाहीिा: अिािक्ाोः  ि िदैव िीवि षणे त षणे ि तल्लीिाोः  एककमवय गीिाधुवत्। देहिुरुषेषु पमथ्याभापितािां 

पिदाकाशिण्डिंकल्पािां पितािाभावोः  आकाशिण्डिािंभवात् ययपि ते िड़ा: ि िद्धि िूणवतोः   िंकल्पशीलदेहिुरुषिादृश्यात् 

 िेतितावधवकस्वभावाच्च येि ते िरमिेतिपिदाकाशरूिाोः  एव पिध्यद्धि िड़िंकल्पकृताल्पिेतििूणविेतिपत्ररूिाणामेव अद्धस्तत्वात् 

तथा  उिरयुक्ािुिारं यद्धत्कद्धन्चत्सवेषां स्वभावप्रिारकत्वात्। अपि ि गूढ़पिििात् िमस्तिदाथाव ोः  देहिुरुषवत् एव आिरिोः  प्रतीयिे 

अतोः  पिध्यपत यत् ि दरस्थिमस्तिृपष्ोः  पिदाकाशस्वरूिा अथावत् यद्धत्कपित्सवं अदै्वतं।  

िलिभ्रमणव्यायामिीड़ापदतीव्रमि िंवेदिििकपियाोः  अिािद्धक्म् उत्पादयद्धि तत्प्रपत ध्यािाभावात् यदेव तीव्रपियया 

व्यथविंवेदिालाभत्वात्। पे्रम्णा अिािद्धक्ोः  उदीयते िुरिाभाविया। एवमेव आदेश  अपि अिािद्धकं् िियपत िरं िैव आिन्दापतरेकं 

िरमपहतभाविाभावात्। िीपमतमपदराप्रय गादपि आत्मािनं्द  ययपि िपणकं अिुभूयते गूढ़पिििसं्तभिपििािािक्त्या। 

एतादृशादै्वतािुभवोः  पमथ्या, िपणकोः , िािेिोः  अिािक्त्यपतरेकाकारकोः   ि यत पह रिायिापदपित्तबाधकबलाभावे अतु्यते्तपितपित्तप्रपत 

तीव्रािद्धक्ोः  दृढात्मबन्धिं िियपत अिािक्त्यभ्यािाभावात्। अतोः  िूणावदै्वतं केवलं नू्ितमिािेिाभ्यािादेव िंभवं। अपि ि बहुपभोः  मििोः  

उते्तििाविादपिर धिाथाविेपिताभ्यािाभावात् बारम्बारं बार्ह्कारकाोः  उियुज्यिे ये देहहापिकराोः , िािकराोः  अल्पप्रभावाोः  ि। 

एतदभ्यािोः  शरीरपवज्ञािदशविेि अपतिुगमोः । बालकाोः  ईश्वरिदृशाोः  केवलं अिािक्त्या। िंगीतोः  अपि अिािद्धक्ििकोः  मििा 

अव्यवहाररकस्वपगवककल्पिािह घपिष्ठिंबन्धात्।  

कलाध्ययििररिमपवयावाहिापदिररिालिहास्यपवि दरीपतप्रथाकथाितं्सगकमवकाण्डज्य पतषमूपतविूिािंदभवशीलत्वाव्यवहाररककल्प

िाल कापदिमस्तपियाभावाोः  िूणाविािद्धक्कराोः  अतोः  उभयल किेयस्कराोः  िेत् अध्यात्मशास्त्रीयपवपधिा अथवा शरीरपवज्ञािदशविेि 

अिुष्ठीयेम अन्था अल्पािािद्धक्कराोः  अतोः  इहल किेयस्कराोः  एव। वास्तवेि िंिूणविृथ्वी  एव  अिािद्धक्करी तत्सववघििािां 

िमबित्वात् धैयवत्वात् ि ज्ञािीवत् िैव आकद्धिकत्वात् अन्ािररिीयपिण्डवत् अज्ञािीवत् ि अतोः  िृथ्वी महास्थूलिुरुषोः  वयं यस्य 

देहिुरुषाोः । ईश्वरेण स्वमायया स्वात्मिोः  पमथ्याप्रपतपबम्बमधे्य पमथ्यासु्फरणाोः  िपिताोः  पमथ्यािौन्दयवप्रदािाथं। एतपद्वपित्ररििा िीविाम्ना 

पवख्याता। सु्फरणािद्धक्ोः  एव िीवबन्धिकारणं। बन्धिम् कथ्यते यत पह पिदाकाशात्मा मद्धस्तष्कसु्फरणरजु्जपभोः  कारावािी अिराधीवत् 

िशुवत् वा। देहिुरुषवत् अन्वत् वा अदै्वताभ्यािेि एव िगद्ब्रम्ह भयपिद्धिोः  िान्था।  

िंकल्पिाशात् ि िंकल्पाभावोः  अपितु अिेि िंकल्पाोः  अज्ञािकलारूपिणोः  अत्यल्पिेतििूक्ष्मरूिाि् गृह्णद्धि ये उियुक्काले िुिोः  

स्थूलायिे। िंकल्पिाशोः  केवलं तत्प्रपत अिािक्त्या एव िायते येि िंकल्पाोः  स्वपिदाकाशाधारे पमथ्यासु्फरणरूिाोः  प्रतीयिे। एवमेव 

िंकल्पाोः  वतवमािाोः  अपि िष्ाोः  एव आत्मपवकाराभावात्।  यावत् तरङ्गम् ि ध्यायमािेि केवलं िागरोः  एव पवपिन्त्यते तावदेव मुक्ावस्था 

अवपतष्ठते। पिदाकाशपविरणात् तद पमवप्रपत गम्भीरध्यािात् एव पित्त पमवप्रपत आिद्धक्ोः  येि िूवावपधकात्मपविरणं येि िूवावपधकािद्धक्ोः । 

एवमेव आिद्धक्ोः  आत्मपविरणं ि िरस्परं वधवयिोः  भवद्धि। पित्तप्रपत गम्भीरध्यािं ि अवाद्धन्द्ितम् िरं तद्क लाहलमधे्य 

तदाधारपिदाकाशपविरणं एव अवाद्धन्द्ितम्। वास्तवेि पित्तवृपत्तपभोः  एव पिदाकाशािुमािं ततोः  तद्ध्यािं िंभवं िरस्पराधाराधेयिंबन्धात्। 

देहिुरुषवत् िववयथाप्रकिमािवीयकमविह एततं्सबन्धिरणात् एव देहिुरुषादै्वतस्वरूिोः  प्राप्यते। वास्तवेि देहिुरुषमिििंभवेि 

आिद्धक्रपहतमािवीयािरणेि अथावत् वेद पदतािरणेि अथावत् मािवतािरकािरणेि एव ज्ञािपशिा प्रज्जवलपत। एतेषु प्रथमपवपधोः  

व्यवहाररकतमा शीघ्रतमेण ि फलप्रदा भौपतकवापदपभोः  उत्पथगापमपभोः  ि अिुकृता िेत्। अिेि पिध्यपत यत् शरीरपवज्ञािदशविं 

िाववभौपमकं। यत्कमावपण शरीरपवज्ञािदशविाज्ञापिपभोः  बन्धिकरापण तापि तद्ज्ञापिपभोः  मुद्धक्करापण।  

पित्तवृपत्तभावाभावाोः  देहिुरुषेषु अपि प्रपतिणं ब भूयमािाोः  भवद्धि िरं ते िदैव तैोः  अप्रभापवताोः  अतोः  िमरूिाोः  पतष्ठद्धि अिािक्त्या 

िरं िुरुषाोः  तैोः  प्रभापवताोः  स्वात्मरूिं त्यिद्धि आिक्त्या यदेव िरमदुिकारणं। अयतिकाले महद य गितयोः  अपि मुद्धकं् ि लभिे 

तद्कमाविरणस्य आिद्धक्िूणाविुपितपवपधिा िरं िरम य गीदेहिुरुषाोः  अिािद्धक्िूणवयुद्धक्युक्पवपधिा एव मािवीयकमावपण कुववद्धि 

अतोः  अय शरीरपवज्ञािदशविाध्ययिं अिुकरणम् ि अत्यावश्यकं। यत पह वयं िृपष्पवस्तारम् देहिुरुषेच्छाम् िूरपयतुमेव िंलग्ा: अथावत् 

तद्धतं्ककरा: अतोः  यथा आज्ञाकारीिेवकोः  स्वापमिं प्रपतिणं मिपि आधाय एव िववथा आिरपत तथैव अिापभोः  अपि 

स्विूवविदेहिुरुषवदेव। वास्तवेि िवविुरुषाोः  नू्िापधकरूिेण देहिुरुषमेव अिुकुवंपत यत पह देवप्रकृतय: अिुरप्रकृतयोः  िापि 

अिािक्त्या एव पकंपिद्स्थापयिं आिनं्द प्रातंु अहवद्धि िान्था। ययपि अपधकांशतोः  देव ियुक्ाोः  अिािद्धक्प्राद्धतपवधयोः  अपहन्सकाोः  िरं 



 

 

अदेव पु्यक्ाोः  पहन्सकाोः  भवद्धि। अदेवाोः  मान्समपदरािंभ गापदििमकारैोः ,अन्ािेकहापिकरव्यििैोः  षड्द षाियणात् ि अिािद्धकं् 

लभिे ययपि वैपदकशाक्ाोः  अिवादाोः  िरं देवाोः  िीड़ाभ्रमणव्यविायकलापवयाज्ञािपवज्ञािित्कमावयिेकापहन्सकमािवीयगुणकमवपभोः , 

पे्रमितं्सगदशवि- -धमावपददैवीयभावैोः  मािपिकषड्द षपिवारणात् ि अिािद्धक्िन्दीघवस्थािनं्द लभिे। ययपि अिुरिशुप्रकृतयोः  

अत्यिािनं्द लबंु् अहवद्धि िरं शाश्वतािनं्द केवलं देवप्रकृतयोः  एव प्रातंु िथावोः  पहन्सापदिपितात्मग्लान्भावात्। एतत्तथं्य अवगम्य 

कालािरे शाक्प्रकृतयोः  अपि देवािेव अिुकुववद्धि प्रारंभादेव पकंपिदपि अिािद्धक्प्रभावात्।   

अपधकांशिुरुषाोः  िववप्रथमतोः   स्थूलिंिारं ज्ञािेद्धियैोः  कमेद्धियैोः  ि आिक्त्या गृह्णद्धि। ततोः  तेषु िमेण िािेषु अतोः  पित्तवृपत्तहीिेषु 

ते आिद्धक्िंतािात्मान्धकारे पिमज्जद्धि अतोः  पकंपित् पविमद्धि। पविम िरािं तदे्दहेषु पकंपिद्स्फ़ूतवमािेषु तेषु िुिोः  िंकल्पाोः  प्रस्फ़ुरद्धि 

येषु आिद्धक्विकात् ितकावोः  तत्प्रपत अिािद्धकं् अिुष्ठापत येि िुिोः  िूवववत् पकंपिदात्मावल कं भौपतकपवकाििह प्रापु्नवद्धि येि 

म पहताोः  िुिोः  आिद्धकं् अिुष्ठाद्धि तीव्रपवकािाथं ययपि तद्धत्वकािोः  अशुभोः  अिूणवोः  ि यत्साधं िुिोः  आत्मािाल कोः  ततोः  िुिोः  िूवववत् 

बन्धिििोः । अिेि ते पकंपिदाल कात् पकंपिदिाल कमधे्य एव द लायमािाोः  पतष्ठद्धि िरमाल कात् वपिताोः  युिस्तरेण 

अिािक्त्यािरणाभावात्  । वास्तवेि ते पकंपिदात्माल कादेव िंतुष्ाोः  अिािद्धक्व्यवहारं मधे्य एव त्यििोः  िद्धि पकंपिदाल कादेव 

लौपककव्यवहारपिद्धित्वात्  यदेव मायाम होः  आत्मािं हत्वा देहि षणरूिोः  इपत।  

हास्यपवि दैोः  आिन्दमपि अिािद्धक्ििकमेव तद्प्रपतित्यत्वबुद्ध्यभावात्। वास्तवेि अदै्वतदृपष्क णिह पकंपिदपि  प्रयते्न कृते 

नू्िापधकरूिेण िरं िूणवपिष्ठया गुणवत्तया ि िववतार हणवाहिाश्विौकािालियुिापदिाहपिककमवपभोः  तथा 

कलापवयािठिलेिििीड़ापदकमवपभोः  आत्मबन्धिपवदारकािािद्धक्ोः  उदीयते। एतद्धद्भनै्नोः  दै्वतदृपष्िरकिुरुषैोः  पित्तवृत्तयोः  आिद्धक्िह एव 

अिुभूयिे येि केवलं िपणकािन्दम् आत्महििप्रपतकारेण। िंिारे अिुन्दरता केवलं अिािद्धक्प्रदािाथवमेव पिपमवता। कमाविरणस्य 

आिद्धक्मयपवपधोः   िंिामकर गवत् िंिूणविमािे पवति पत यद्िमूलिाशोः  एतद्दशविेि एव िंभवोः ।  

यथा िुरुषिमािाोः  अिेकपवधाोः  अिेकस्तराोः  ि तथैव देहिुरुषिमािाोः  अपि। यथा िुरुषिमािेषु िररवारोः ,ग्रामोः ,देशोः  िृथ्वी िापद 

िमािाोः  तथैव देहिुरुषिमािेष्वपि ययपि पभन्निामपभोः । देहिुरुषमुक्ये अिािद्धक्ोः  ि अपिवायाव यत पह तेि कदापि आिद्धक्ोः  एव ि 

कृता व्यक्ाव्यक्िंकल्पाभावात् अतोः  िोः  िदामुक्ोः । यत पह िुरुषोः  देहिुरुषवत् िंकल्पाभावेि् कमावपण कतंु ि अहवपत िंकल्पकमवण ोः  

अन् न्ापितत्वात् अतोः  तेि  िंकल्पप्रपत अिािद्धक्ोः  एव एकमात्रमुद्धक्कर िायोः । कथिािरेण यथा िुरुषेषु कमविु प्रवृते्तषु ततं्सकल्पाोः  

प्रसु्फरद्धि तथैव देहिुरुषेष्वपि िरं अिािक्त्या िंकल्पाभाविंकल्पािािद्धक्मधे्य अपभन्नतया िरं केवलं िुरुषोः  एव 

व्यक्ाव्यक्िंकल्पािक्त्या आत्मप्रकाशं िहापत। यत पह व्यक्ाव्यक्िंकल्पािािद्धक्ोः  व्यक्ाव्यक्िंकल्पाभावरूिोः  एव अतोः  

पिध्यपत यत् अिािक्िुरुषोः  देहिुरुषरूिोः  एव।  

यथा िूक्ष्मिशवोः  स्विपमकपवकािेि देहिुरुषं अरियत् योः  स्ववपधवतवंशस्य कमवपवभाििेि देहिमािं अरियत् तथैव स्थूलिशवोः  

स्थूलिुरुषं योः  ततोः  स्विमािं। यथा िूक्ष्मिशवोः  इद्धियनू्िाोः  अतोः  देहिमािपिमावणािमाोः  तथैव स्थूलिशवोः  अपि 

स्थूलिमािपिमावणािमाोः  इद्धियनू्ित्वात्। आश्चयं यत् देहिमािे िवविुरुषाोः  िशवोः  िापि  मुक्ाोः  िरं स्थूलिमािे केवलं 

पवरलतमिुरुषाोः  एव,िशवोः  तु अिंभवमुक्योः । यत पह देहिुरुषात्मिोः  देहिश्वात्मिोः  ि पिदाकाशतं्व िंकल्पपविा एव स्वतोः  पििं िरं 

स्थूलिुरुषात्मपिदाकाशत्वाय ततं्सकल्पािािद्धक्ोः  अत्यावश्यकी स्थूलिशुपभोः  यत् अिंभवं अत्यल्पबुद्धित्वात्। देहिशवोः  तु देहपहताथं 

केवलं इद्धियनू्िाोः  एव भवद्धि कदापि ि आत्मनू्िाोः  तपहव अयतिस्य पिम्निेणीकमवकराोः  पकमथं आत्मनू्िाोः  भवद्धि। यत पह 

स्थूलिुरुषिदृशिेतिोः  एव देहिुरुषवत् य ििाबिरूिेण िेतिापवकािाथं कमावपण कतंु अहवपत कदापि िैव िड़: अतोः  देहिुरुषाोः  

पिदाकाशरूिाोः  एव पिध्यद्धि िंकल्पाभावात्।  

पियमबिते्वि अपि अिािद्धक्ोः  उदीयते पियमािगवतकमवपण आिद्धक्ििकस्वाथवधारणाभावात्। एवमेव ज्य पतषपिपदवष्कमविंबने्ध 

ल कपहताथवकमविंबने्ध िापि अवगिवं्य। पिदाकाशलेिापित्तवृपत्तोः  अपिदाकाशरूिा अन्धकारा वा ि वा भपवतुमहवपत 

आकाशिररवतविािंभवात् िरं पित्तवृपत्तशून्ान्धकारोः  अपिदाकाशोः  पिदाकाशरूितां प्रातुमहवपत आकाशान्धकारपमथ्यात्वात्। अतोः  

देहिुरुषवत् अदै्वतस्वरूिप्राप्त्यथं पित्तवृपत्तरपहतात्मस्वच्छीकरणमेव एकमात्र िायोः  यदेव तद्ध्याििंभवािािक्त्या िंभवं।  

यथा देहदेशिीमा देहिुरुषनू्िा, िंिाधिनू्िा दुगवमा ि तथैव स्थूलदेशिीमापि। यथा स्थूलदेशिीमापिकषा नू्िाोः  धिििबलाोः  तथा 

देशीयमध्यभागेषु प्रिुरमात्रायां तथैव देहदेशिंबने्ध अपि ितं्य। देहिुरुषैोः  कमवपवभाििं िुरुषवदेव अिुष्ठीयते कमोतृ्कष्ताथं 

िंकल्पाप्लविातरि गुणपिवारणाथं ि रि गुणस्य आत्मम षकस्वभावात् कायोतृ्कष्तानू्ित्वाच्च। अिािद्धक्धारणािह एव िंकल्पाोः  

मुद्धक्कराोः  ययपि प्रारमे्भ अिेि भौपतकितिं दृश्यते अिािक्त्यिभ्यििात् िरं पकंपिदभ्यसे्त तीव्र न्नपतोः  दृश्यते अध्यात्मप्रगपतिह ययपि 

एतत्काले रि गुणेि व्यवधाििंभाविा अतोः  अपतितकव ता वतविीया। ज्ञािरपहतिंकल्पाोः  बन्धििहमहादुिकाररणोः  यत पह 

पित्तपियन्त्रकज्ञािवृत्त्यभावात् िंकल्पाोः  अपियद्धन्त्रतरूिेण प्रसु्फरद्धि येि अिावश्यकभौपतकपवकािोः  अिेकिािकमविह उत्कषवपत 

यिात् तत्प्रभापवताोः  स्वपहताज्ञापििोः  अज्ञािमपहमां गायद्धि।  

शङ्कालुपभोः  अिेकदा पवतण्ड्यते यत् देहिुरुषकमवकारपयतारोः  िैवरिायिापदतदे्दह त्पन्नाोः  अिेक ते्तिकिदाथाव ोः  एव पे्ररकरूिाोः  

आदेशकादेशरूिाोः  वा िद्धि, तत्र िुरुषदेहिुरुषय ोः  कथं िमािता। ते एतत्तथं्य ज्ञातंु अहवद्धि यत् िुरुषाोः  त्वपि कस्यपिदेव पे्ररणया 

आदेशेि वा एव कमावपण प्रारभिे। शब्ोः  अपि उते्तिकवायुोः  एव योः  ि तृि् कमव कतंु पे्ररयपत। एवमेव दृष्यमपि उते्प्ररकप्रकाशोः  तथा 

मि िंकल्पाोः  अपि उते्तिकपवद्युतरूिाोः  एव। यथा दैपहकिमस्याोः  देहिुरुषाि् स्वािकतंु आवश्यकपियाकलािाथं पे्ररयद्धि तथैव 



 

 

स्थूलिमाििमस्याोः  स्थूलिुरुषाि्। यथा देहिुरुषाोः  िमस्याभ्योः  ि पवद्रवद्धि तथैव िीवनु्मक्िुरुषाोः  अपि। देहिुरुषाि् 

अदै्वतयुक्पियाशीलता िवावपधकं र िते आत्मवत् या िविातेषु देहदेशेषु िवावपधकं दृश्यते अतोः  िविातिुरुषाोः  

शरीरपवज्ञािदापशविकस्य िरमगुरवोः ।  

ईश्वरित्ताप्रमाणे िववव्यापििाशहीिपिदाकाशपविा िववत्रदृष्िेतिापवकािोः  शाश्वतरूिेण िंभपवतंु ि अहवपत 

िेतिािाशिंभापवतिृपष्िाशिंभाविात्। यथा िज्जिोः  िगपत िज्जितां कुपिलोः  ि कुपिलताम् उन्नयपत तथैव देहिुरुषपिदाकाश: िववत्र 

िदैव ि पििस्फ़ुरणारूििीविगती। देहिुरुषिंिलिवत् िुरुषिंिलिाथं अपि बिपिदाकाशात्मिोः  आवश्यकता िाद्धस्त ययपि 

स्फ़ुरणमयािािक्पिदाकाशात्मित्ता अत्यावश्यकं।  

आिन्दकरस्वास्थ्यकरम् मध्यमवेगपित्तवृपत्तिमूहं देहिुरुषरूपिपिदाकाशप्रपत ग्रामपिंहीप्रपत तद्धचशशुिमूहवत् धाविात् ि विवयेम येि 

अदै्वतं उििायेत् प्रपतिणमातृिरणात् ययपि अपियद्धन्त्रत ते्तििाप्रदास्वास्थ्यकरपित्तवृपत्तिमूहं घिाकाशवत् पमथ्या एव मिि् ियोः  

मूलपिदाकाशे पवलयेम।  

अल्पबुियोः  पमथ्या एव मिद्धि यत् आत्मज्ञािावस्थायां कमावपण ि पियिे यत पह देहिुरुषाोः  अपि िदैव आत्मज्ञाििूणाव ोः  तदापि ते 

िूणवपिष्ठया कमवठतमाोः  िद्धि। वास्तवेि रि गुणेि केवलं िुरुषोः  एव बध्यते यत पह िोः  आत्मस्फ़ुरणिातात्मबन्धिपिवारणाथं ज्ञािवृपत्तिह 

िाद्धत्वककमावपण एव ि ढंु शक्न पत िरं देहिुरुषोः  आत्मस्फ़ुरणा: ि अिुभवपत अतोः  अपततीव्ररि मयैोः  ज्ञािवृपत्तरपहतकमवपभोः  अपि ि 

प्रभाव्यते।  अज्ञािावृतिुरुषोः  एव कताव भवपत दै्वतात यत पह कमवपण पियमाणे तदज्ञािभूतापिदाकाशात्मआिन्दकरस्वास्थ्यकरम् 

मध्यमवेगपित्तवृपत्तिमूहं देहिुरुषरूिीपिदाकाशप्रपत ग्रामपिंहीप्रपत तद्पशशुिमूहवत् धाविात् ि विवयेम येि अदै्वतं उििायेत् 

प्रपतिणमातृिरणात् ययपि अपियद्धन्त्रत ते्तििाप्रदास्वास्थ्यकरपित्तवृपत्तिमूहं घिाकाशवत् पमथ्या एव मिि ियोः  मूलपिदाकाशे 

पवलयेम। अल्पबुियोः  पमथ्या एव मिद्धि यत् आत्मज्ञािावस्थायां कमावपण ि पियिे यत पह देहिुरुषाोः  अपि िदैव आत्मज्ञाििूणाव ोः  

तदापि ते िूणवपिष्ठया कमवठतमाोः  िद्धि। वास्तवेि रि गुणेि केवलं िुरुषोः  एव बध्यते यत पह िोः  आत्मस्फ़ुरणिातात्मबन्धिपिवरणाथं 

ज्ञािवृपत्तिह िाद्धत्वककमावपण एव ि ढंु शक्न पत िरं देहिुरुषोः  आत्मस्फ़ुरणा: ि अिुभवपत अतोः  अपततीव्ररि मयैोः  ज्ञािवृपत्तरपहतकमवपभोः  

अपि ि प्रभाव्यते । अज्ञािावृतिुरुषोः  एव कताव भवपत दै्वतात्।  

यदैव मिपि व्यथविंकल्पोः  उत्पयेत तपहव एव तं अद्वयात्मदेहिुरुषभाविात् पशपथलायेम। यदैव मिपि अविादोः  अवते्रत तरे्ह्व आत्मािं 

देहिुरुषवत् अपद्वतीयशून्मेव भावयेम। शून्ता अत्र भावाभाव भयरापहत्याथे। ि तेषु भवोः  कुतोः  अभावोः । ि तेषु उििादोः  कुतोः  

अविादोः । ि तेषु हषवोः  कुतोः  पवषादोः । ि तेषु मिस्कता कुतोः  अमिस्कता। ि ते कतावरोः  कथम् अकतावरोः । देहिुरुषाोः  देहिमािपहताथवम् 

िमस्तावश्यकताोः  िक्ष्वादीद्धियैोः  अिुभविोः  ततू्पत्यवथं मिबुद्ध्यायिोः करणितुष्यिहय गेि िवविेष्ठय ििां पिमावय तदिुिारं 

िूणवपियापिष्ठाोः  भवद्धि। कतवव्यपिववहणे ते िुरुषेभ्योः  अत्यपधक कुशलाोः  यत पह तचशद्धक्ोः  तद्व्यथविंकल्परूिेण ि व्ययीभवपत यां 

आत्मािन्दहीिाोः  आत्माज्ञापििुरुषाोः  आिन्दाथं उिय ियद्धि। कतवव्यिूरकिंकल्पाि् ते केवलं ईश्वरस्य िृपष्पवकािेच्छाम् िूत्यवथवमेव 

धारयद्धि कदापि ि देहिगपहतरपहतस्वपहताथवम् स्वािन्दाथं वा िदािूणवत्वात् अतोः  ते महाितमाोः  प्रभुभक्ाोः  अपि।  

देहिुरुषाोः िुरुषकृतापि िववकमावपण कुववद्धि। ते वदद्धि, पलिद्धि, िठद्धि, िलद्धि, वधविे, िीड़द्धि, अभ्यिद्धि, िरद्धि, आपदशद्धि, 

अिुिािद्धि, िंभुिद्धि, युध्यद्धि, स्पधविे, द्धश्लष्यिे, पवद्धश्लष्यिे, अदद्धि, पिबद्धि, श्विद्धि, मल त्सिविं कुववद्धि, अिद्धि, रुग्णायिे, 

िज्जिे, मरद्धि, िुििावयिे, िररवतविे, िंगठिं पिमावद्धि, आत्महििं कुववद्धि, एकािे विद्धि, पवदु्रर्ह्द्धि, स्विद्धि य गं कुववद्धि ि। 

देहिुरुषाोः  िंगद षेण अपि प्रभाव्यिे। तद्िीविियाव िुरुषिदृशा एवाद्धस्त। एतत्सववकमावपण तैोः  स्वात्मस्वरूिात् स्खलिं पविा एव 

पियिे अथावत् तैोः  एतेषु कमावपण पियमाणेषु अपि ते िूणविद्धच्चदािन्दात्मस्वरूिे स्वदेहिैष्कम्याववस्थावत् एव अिररवतविोः  पतष्ठद्धि। 

वास्तवेि देहिुरुषाोः  िदैव कमवतत्पराोः  भूत्वा कमविहिरिंकल्पप्रत्यािद्धक्पिवारणप्रातात्मबलेि पििात्मस्वरूिे एव अचु्यतरूिाोः  

पतष्ठद्धि। प्रकारािरेण कपथते देहिुरुषाोः  अिापदकालात् िूणावत्मस्वरूिाोः  िरं िंकल्पाोः  आंपशकात्मरूिाोः  एव िद्धि अतोः  तेषु िूणवतोः  

भािमािेषु आंपशकात्मभाििरूिीिंकल्पािां ित्ता तथैव िाद्धस्त यथा िूयोदये दीिज्य तेोः  तथा िागरे िृथग्जलपबन्द ोः  अतोः  पिध्यपत यत् 

देहिुरुषाोः  िूणवभािमाििद्धच्चदािन्दघिात्मरूिाोः  एव िद्धि यत पह आिन्दहीिेषु भूतेषु ते अवश्यमेव िुरुषवत् 

िंकल्पिाधकस्वपियाकलािात् िंकल्पािनं्द अगृहपणश्यि् येि देहिगत् अत्यापधकाद्धस्थरोः  अभपवष्यत् देहिुरुषैोः  

िंकल्पािद्धक्िंभवाज्ञाििातस्वकमवत्यागात्।  िुिोः  कपथते, ययपि िुरुषवत् देहिुरुषे अपि देहपियन्त्रकाोः  बुद्धिमिापदप्रणाल्योः  पवयिे िरं 

ते ततू्पणवभाित्वात् तदांपशकभाििम् ििपयतंु ि अहवद्धि िेत् एतत् तपहव तदिािक्त्या पिष्प्रभापवण्योः  भवद्धि अथावत् देहिुरुषे 

िंकल्पहीिता पवयते। िुरुषस्य पित्प्रकाशहीित्वात् ईश्वरोः  तत्प्रपत दयापे्रररतोः  उियुवक्प्रणालीोः  स्विूणवपिद्प्रकाशिाहाये्यि 

तदांपशकावभाििाथं आपदशपत यदवलंब्य िोः  देहिुरुषवत् िूणवपित्प्रकाशात्मस्वरूिं आपु्नयात्। 

पिमने्त्रण पविा योः  िमार हं उिगच्छपत िोः  अिािद्धक्िन्ात्मािनं्द प्राप्न पत, एतदेव कारणं यत् महिापमवकािुष्ठािे पिमन्त्रणपविा एव 

उिस्थीयते। अपधकभ िि िरािं कमावपण पिसं्सकल्परूिेण एव िायिे मििोः  िामे्यण िामे्यण ि येि अिािद्धक्ोः  ि उत्पयते अतोः  

लघुभ ििाोः  एव िेयस्कराोः । यत पह आिद्धक्ोः  आत्मिेतितां व्यािारयत् अतोः  अिािद्धक्ोः  िुिोः  िूणावत्मिेतितां िारपयष्यपत अथावत् 

देहिुरुषात्मस्वरूिं प्रािपयष्यपत। एतदिािद्धक्ोः  देहिुरुषात् पशपितव्या। यत पह देहिुरुषाोः  िूणाविावृतात्मस्वरूिाोः  अतोः  तेषु 

आंपशकािावरणरूिीिंकल्पाोः  कथं पवयेयुोः  यत पह यथा एकमूपतवोः  एकिमािकाले िूणोद्घापिता आंपशक द्घापिता ि एकिाधं स्थातंु ि 

अहवपत। अपततीव्रगपतकमवपभोः  अपि देहिुरुषपिििाभावोः  अतोः  आिद्धक्ोः  येि आत्मिड़ता। नू्िगत्यापि िंकल्पनू्िता िंकल्पमन्दता वा 

येि िंकल्पािािद्धक्िातदेहिुरुषात्मज्ञािरूिीमुद्धक्फलं ि लभ्यते अतोः  आत्मिड़ता। अतोः  गपतििुलिम् आवश्यकं अथावत् अपत 

िववत्र वज्यवते। 



 

 

वास्तवेि िेत् प्रपतपदिं शयिकाले शरीरपवज्ञािदशविं पविायवते तपहव िूणवपदविे तपद्विारावष्यकता एव ि पवयते तथा आत्मािन्दमपि 

कमवप्रकारं कमवगपतं ि ि अिेिते। एतत्स्मरणीयं यत् कमव केवलं ित्कमावथे। िवविीवपशशवोः  आिन्दमयाोः  अतोः  पप्रयाोः  

अिािक्स्वभावात्।  

अदै्वतिाधिा पद्वस्तरयुक्ा। प्रथमस्तरे िवाविुभूतयोः  पिद्प्रकाशांशरूिाोः  यदेव प्रत्यिेण लघुपविारणया ि पििं। पद्वतीयस्तरे 

िवाविुभूत्यभावाोः  अपि पित्प्रकाशरूिाोः  पिदाकाशरूिाोः  वा यत्प्राद्धतोः  केवलं  दृढ़धारणया ितताभ्यििाच्च  यत पह प्रारमे्भ अभावावस्था 

प्रकाशहीिा अिुभूयते आत्मावरणत्वात् यत् िततात्मधारणया शिैोः  शिैोः  पवधूयते अतोः  अप्रत्यिप्रमाणापि यथा आतवििापि 

आियणीयापि पवश्वाििीविाथं  ययपि पकंपित्प्रकाशमािभूते आत्मा स्वयमेव प्रकाशिपथ अगे्रिरपत कुिंगव्यवधािम् अिपियते िेत्।  

देहिुरुषाोः  एतद भयस्तरादै्वतिम्पन्नाोः ।  

देहिुरुषवदिं िंकेतिरूिं एव अद्धस्त। ते पवपभन्नाकारप्रकारिंकेतैोः  िरस्परं वदद्धि। यथा एकपवषेशशब्ोः  एकपवशेषकमव कतंु 

पे्ररयपत तथैव िंकेतोः  अपि। अतोः  शब्िंकेतय ोः  मधे्य अपभन्नता अद्धस्त िमािप्रभावात्। उदाहरणतोः  उग्रदेहिुरुषैोः  त्रस्ताोः  

िामान्देहिुरुषाोः  ताि् मारपयतंु िैपिकदेहिुरुषाि् प्रपत िंकेतयद्धि। िंकेतैोः  एव िुधातवदेहिुरुषाोः  देहरािािं प्राथवयद्धि योः  

अपधकारीिुरुषाणां उपितशंिलया कृषकदेहिुरुषाि् अन्न त्पादिाथं आपदशपत। अत्र अन्नाथं मुख्यादेशोः  एव राज्ञा दीयते, ततं्सबद्धन्धन्ोः  

िववव्यवस्थाोः  पवपभन्नापधकारीिमूहेि स्वयमेव पिमीयिे, यत्प्रणाली स्थूलदेशे अपि िररदृश्यते। एतपद्वपितं्र यत् देहदेशरािा स्वकमावपण ि 

अिुभवपत िूणवत्वात् िरं िुरुषोः  तत्कमावपण अिुभवपत यत्प्रत्यािक्त्या एव िोः  पिबध्यते। एतत्प्रत्यिं यत् िुरुषोः  तदिुभविं पिवारपयतंु ि 

िमथवोः  िरं िोः  आिद्धकं् पिवारपयतंु तु िूणविमथवोः । ततोः  वाहकदेहिुरुषाोः  तदनं्न िववदेहिुरुषाथं िंिूणवदेहे वहद्धि।  

अधुिा तते्लििं कथ्यते। देहदेशिैपिकािां एकपवशेषिेणी एकपवशेषमपिं प्रयुज्य एकप्राथविाितं्र आिािृशतू्रिरर िातुयेण शे्लष्यपत 

यत् िपठत्वा मारणप्रपशपिता एकान्पवपशष्िैपिकिेणी ताि् िंलग्ित्र ग्रवापदिोः  मारयपत।   वाहकदेहिुरुषाोः  िैपिकदेहिुरुषाोः  ि 

िवावपधकभ्रमणशीलाोः  िद्धि ततं्सबद्धन्धतस्थूलिुरुषवत् तत्तीव्रकमवप्रकृत्यिुिारमेव। अत्र िरािं िुरुषोः , िमािोः  देशापदशब्ाोः  ि देहिंबने्ध 

वणविािुिारं वा एव। िैपिकिुरुषाोः  िंिूणवदेशं  बार्ह्शतु्रभ्योः  देशद्र पहभ्योः  ि रपितंु म कंु् ि िववतै्रव िततं ि पविरिोः  भवद्धि। तेषां 

अल्पापि अिावधािता िमग्रदेशं व्यािापदतंु िमथाव। अतोः  तेषां 

स्वस्थदेहितकेद्धियापततीव्रमिकुशाग्रबुद्ध्यायिेकिरस्परिहकारीकारणिापलतािरङ्गकायवप्रणाल्योः  अपतिपिलाोः  अन् न्ापिताोः  ि। 

िररष्कतृविुरुषाोः  पिमावतृिुरुषाोः  िापि दुघवििास्थािम् अिेककमवकरैोः  िह  शीघ्रतया धाविोः  उिगच्छद्धि। 

एतत् ि पवितववं्य यत् देहिुरुषैोः  उिर क्िववकमावपण पिदाकाशादै्वतेि अथावत् अिािद्धक्िह स्फ़ुरणयुक्पिदाकाशस्वरूितया एव 

पियिे। ईशिंपिपधोः  एव ईश्वरभद्धक्ोः । ब्रह्मिारूपं्य एव तत्परमिामीपं्य अथावत् िरमभद्धक्ोः  यत् देहिुरुषेण आियवते। ज्ञािमेव 

ब्रह्मिामीपं्य तथा ब्रह्मिारूप्यमेव िरमज्ञािं यदपि देहिुरुषस्वरूिं। ब्रह्मस्वरूिे िूणवतया पतष्ठि् िरमकमवठता एव िरमकमवय गरूिा 

यदपि देहिुरुषैोः  प्रदश्यवते। 

ययत् िूक्ष्मिुरुषोः  कर पत आिरपत वा यदवस्थाोः  ि िोः  धारयपत तत्तदेव स्थूलिुरुषोः  अपि,तपहव आत्मािं केवलं स्थूलिुरुषोः  एव पकमथं 

कताव भ क्ा ि मने्त। देहिुरुषाोः  िुरुषवदेव वधविे। तद्नविाताोः  तीव्रतमवेगेि वधविे। तदाहारावष्यकता अत्यापधका िरं  पविरीततया 

उदराकारोः  अपतलघुोः  अतएव ते बार्ह्िामापिककमावपण स्वपितरापदवय वृिवत् ि कुवविोः  केवलं अिवरतवेगेि स्वबृहदाहारं अल्पभागेषु 

पवभाज्य पदविे अिेकधा अश्निोः  पतष्ठद्धि। तेषां िुिोः -िुिोः  कमविेष्ा ययपि अप्रभापवरूिेण एव तत्क्रीड़ा उच्यते।  व्यस्किुरुषाोः  ताि् 

अत्यच्छपवपधिा िालयद्धि। ते िमस्तिुििुपवधािंिने्नषु अन्निलिूणोग्रवादीशतु्रमुक्ािोः िुरेषु बार्ह्िेशप्रदवातावरणात् दूरे 

महद्िैपिकिुरिया  िह ि िवविुरुषैोः  िूणवसे्नहभावेि लाल्यिे िाल्यिे ि। व्यस्कदेहिुरुषाोः  िामापिक त्तरदापयत्वकमवद्धिष्ाोः   तथा 

भ ििप्रपत ि तादृश तु्सकाोः  यत पह ते िापदतान्न िय गोः   स्वदेहिपतिूत्यवथं कमवशद्धक्प्राप्त्यथं िैव कुववद्धि स्वदेहस्य िूणववृद्धित्वात्। 

देहिुरुषि ढितयोः  िुरुषवदेव पवपभन्नान्द्गािां दौबवलं्य, भन्द्ििं शैपथल्यमापद ि िद्धि। िापदताने्नि तैोः  स्विमस्तिीविप्रणाल्योः  िाल्यिे 

यथा श्वििं, वदिं, लेििं, िलिं िठिं आपद ि।  

पे्रम्णा अिािद्धक्ोः  उदीयते  पे्रमीप्रपतपिरिरध्यािप्रभावात्। एवमेव पिद्राबाधिेि अपि अिािद्धक्ोः  उदीयते मद्धस्तष्कशैपथल्यात् 

िंकल्पािां गहिािेशणाभावात। एषा पवडम्बिा यत् तथाकपथताधुपिकििाोः  केवलं भौपतकपवकािमेव ियिे तथा ते आत्मपवकािं 

अवमन्ते तथाकपथतिेशापधक्यात् ययपि ते स्विापलतमिरपहतािावृतात्मरूियन्त्राणां प्राकृपतकघििािां ि अध्ययिं िररिालिं ि 

कुववद्धि िरं तदात्मपिििपविा एव अतोः  ते मििा पिबिीभूय एव आिरद्धि। देहिुरुषे िेतिब्रह्मभाविा िरमिुकरा िेतििुरुषिीविह 

तत्परमिादृश्यात् तद्धिि् ि प्रकृपतवत् ब्रह्मवत् वा मि Sभावात अतोः  तस्य शुिपिदाकाशत्वात्। देहिह देहिमािे ब्रह्मभाविायां 

कृतायां िीविहिवविीविमािेषु ततोः  िंिूणविृष्ौ स्वयमेव ब्रह्मभाविा उदेपत िववमधे्य िूणविादृश्यात्  “यद्धत्पणे्ड तचब्रम्हाने्ड” 

एतदुक्त्यिुिारं। यथा शरीरे ततं्सिूणविदाथाव ोः  घििाोः  ि िरस्परं िंबिाोः  तथैव िंिूणविृष्ौ अपि उिर क्मह क्त्यिुिारमेव। अतोः  

एकिीवतािेि अपि िंिूणविृपष्ोः  तप्यते यथा एकाङ्गतािेि एकिूक्ष्मिुरुषतािेि वा िंिूणवदेहोः । इच्छापविा िूणवपिष्ठया कमवणा अिािद्धक्ोः  

उदेपत। 

िेत् देहिुरुषस्य अदै्वतमयकमवठतापदिववगुणाोः  पवपिन्त्यिे तपहव स्वतोः  एव तदिुकरणम् िायते उभयिुरुषमध्यिूणविादृश्यात् यत पह 

प्रते्यकिीवोः  स्विदृशमेव अिुकर पत िमस्वभाव त्पन्नपमत्रतया। यदापि ि धोः  प्रभवेत् तदैव ि धहीििुरुषाि् िरेत्। यत्क्षणं एव कामोः  



 

 

उपत्तषे्ठत् तत्क्षणं एव तत्कामहीिाि् िरेत्। यदा ल भोः  प्रसु्फरणं आरभेत् तदा ल भहीििूक्ष्मिुरुषाोः  भाविीयाोः । यत्कालं म होः  

अिदुत्पीडिं आरभेत् तत्कालमेव म हरपहतदेहिुरुषाि् पवपिन्त्य आत्मतुपष्म् लभेम। यदविरे मदोः  गिवयेत् तदविरे 

स्विदृशिूक्ष्मिुरुषाणां मदरापहतं्य अिुभवेम। यथा तज्जीविं पिोः मार्त्स्वकं तथैव अिाकमपि भवेत्। यदा-कदा स्विीविे िैष्कमं्य प्रभवेत् 

तदैव वयं देहिुरुषाणां अपतकमवठतां ध्यात्वा पिपश्चियेम। मिपि द लायमािाविरे तस्य पिश्चलमिोः द्धस्थपतं भावयेम। कतवव्यचु्यतौ 

िंभापवते ततू्सक्ष्मिुरुषाणां प्रगाढ़कतवव्यपिष्ठां पवल कयि् कतवव्यपिष्ठाोः  भवेम। यदा अविादोः  प्रभवेत् तदैव तपद्नरविादिुरुषप्रपत धावेम। 

यदैव िद्धच्चदािन्दहीिता प्रतीयेत तदैव िूणविद्धच्चदािन्दकमवठदेहिुरुषं अिुवतेम। स्विीविे यदा-कदा अपि पकंपिदपि प्रपत आिद्धक्ोः  

उद्भूयेत् तदैव अिािक्महामािवदेहिुरुषगुरुणा पशिेम। यदा कपश्चत् िुरुषोः  िूक्ष्मिुरुषािरणपविरीतापि अमािवीयापि 

आिद्धक्युतापि वा कमावपण कर पत तदा िूक्ष्मिुरुषब्रह्म तं स्वपवरुिं मत्वा प्रपतकूलिुरुषस्यदुलवभिरणपमलिवत् पकंपिदपि ि िरपत 

यत्प्रभावतोः  युध्यपत िश्यपत ि। 

देहिुरुषाोः  िदैव िूणाविन्दरूिाोः  मिरपहताोः  ि अतोः  िदैव तिावरापहते्यण िूणविामन्द्िस्ययुक्िामूपहकतया पियाशीलाोः  अथावत् 

िीड़ारताोः । या िामञ्जस्ययुक्िामूपहकता िुरुषैोः  अिारपिद्सु्फरणापभोः  तत्प्रपत आिक्त्या िापि ि प्राप्यते िा देहिुरुषैोः  केवलं 

स्वपिदाकाशात्मशक्त्या आिद्धक्रपहतपित्स्फुरणापभोः  वा एव अथावत् मुक्ते्वि प्राप्यते। ततू्सक्ष्मल कस्य शािकापधकाररणां मधे्य अपि 

अपत िामञ्जसं्य पवयते। ते िंिूणवदेशस्य कल्याणाथं िवावि् िुरुषाि् आपदशद्धि। तदादेशं िवविुरुषाोः  िूणवरीत्या अिुिालयद्धि ययपि 

पकंपित् पिरथवकं िैवापि। स्थूलल के अपि एवमेव दृश्यते। 

िूक्ष्मिुरुषामिस्कता एव िवविेष्ठा अतोः  प्रातव्या। अमिस्कता अत्र अदै्वतमयाोः  मििोः  भावाोः  अभावाोः  ि अथावत् शाश्वतात्मभावरूिा 

एव अद्धस्त। आत्माभावरूिीमि िाशोः  अथावत् दै्वतेि मि Sभावोः  केवलं मि भावािुिारात्मावरणरूिी मि िंकुििरूिी एव अद्धस्त यदेव 

िुििवन्िरल कगामीिूक्ष्मशरीरिाम्ना,पलङ्गशरीरिाम्ना कारणशरीरिाम्ना िापि अपभधीयते योः  िवीिस्थूलदेहं उियुज्य स्वगुतभावं िुिोः  

स्थूलरूिेण उद्घाियपत। 

स्थूलिुरुषवत् िूक्ष्मिुरुषाभ्यििं स्वकमवपण दिताप्राप्त्यथवमेव। यदा अल्पबलविोः  तथा देहिमािहापिकरणाथं अल्पिमाोः  अिमाोः  

वा देहािमािबपहस्थाोः  उग्रवापदिोः  िूक्ष्मिुरुषाोः  देहदेशे प्रपवशद्धि तदा िैपिकदेहिुरुषाोः  तन्मारणाभ्यािं अथावत् युिाभ्यािं कुववद्धि येि 

तैोः  भपवषे्य महद्बलवािशत्रवोः  अंििा एव हन्िे। िूक्ष्मिुरुषोः  अत्र देहिुरुषियावयवािी शब्ोः  एव, तस्य अपतिूक्ष्मतया यन्त्रदृश्यत्वात् ि। 

एवमेव िूक्ष्मिमािोः  अपि देहिमािियावयवािी एव। 

वृपत्तरपहतात्मपि पित्तवृपत्तस्वरूिा स्वच्छिेतिता पिदाकाशरूिा एव अद्धस्त। एतत्स्वच्छशून्ता िूक्ष्मिमािभाविेि अंििा एव 

अिुभूयते यां प्रगापढ़तंु िुरुषोः  स्वयमेव अध्यात्मशास्त्रापण अिुगच्छपत येि शेषा आत्मनू्िता अपि िूयवते। अिेि आत्मािुभविाथं 

पित्तवृपत्तमहतं्त्व स्वतोः पििं। आत्म िरर पित्तवृते्तोः  आर िणं अथावत् ज्ञािय गोः  अपि ि पित्तप्रपत अिािद्धक्ोः  एकिमािफलप्रदम्। बौिािां 

मध्यमागवोः  अपि अिािद्धक्मागवस्य कमवय गस्य वा एकप्रकारािररूिोः । एवमेव िंभवतोः  िूववमपि उकं् यत् 

कलािीड़ातांपत्रकव्यििित्कमवहीििुरुषैोः  पित्तवृत्तयोः  केवलं आिक्त्या एव अिुभूयिे येि केवलं िपणकािनं्द िरं अितोः  

आत्ममान्द्यमेव।  

िूक्ष्मिुरुषिीड़ा िूणवतया स्थूलिुरुषिीड़ावत् एव अद्धस्त बार्ह्दृष्ट्या िरं तेषु िववभावेषु पवयमािेषु अपि पकंपिदपि षड्द षाोः  ि 

पवयिे अिािक्त्या अथावत् िा िीड़ा पिष्कामा, अि धा, पिलोभा, पिमोहा, पिमवदा, पिमवत्सरा िाद्धस्त। िवविुरुषैोः  िरस्परं िूणविामञ्जसे्यि 

तत्िीड़ायां मािवताथं हस्तिादपवन्ािं शरीरांगिंिालिं ि पियेते अिािक्त्यभ्यािात्। वास्तवेि तत्सववकमावपण िीड़ारूिापण एव िद्धि 

अिािक्त्या अतोः  तेषां आिन्दरूिाणां पिदाकाशात्मिां शाश्वतरूिेण िूणवभावात्।  

िूक्ष्मिुरुषशरीरे अपि िुरुषवत् पवपभन्नाङ्गापि पवयिे ये तन्मद्धस्तषे्कि पियन्द्यिे। तदभ्यिरे तदे्दहिमािे अपि बहवोः  

देहिुरुषािरिुरुषाोः  विद्धि यन्मधे्य पकंपिचशरणापथविोः  उग्रिद्धिपभोः  िलापयताोः  अपि आियिे ये पवपिमये 

अपग्कुण्डिंिालिापदप्रिण्डकमावपण कुववद्धि। एते िवे देहिुरुषािराोः  िुरुषाोः  अपि देहिुरुषवत् एव ईश्वरवााँपितायै मािवतायै 

िमस्याप्रदपषवतायाोः  आवष्यकतायाोः  अिुिारं एव अदै्वतेि िपिलाि् यन्त्रमयाि् उय गाि् िालयिोः  िदैव िरमतुष्ाोः  पतष्ठद्धि। 

देहिुरुषािरिुरुषाणां देहे एकान्ोः  िििमािोः  पवयते यस्य ििाोः  अपि देहिुरुषवदेव स्वापधष्ठातृदेहप्रीत्यथं अतोः  अित गत्वा 

मािवतापववृिये ििुमिापदज्ञािेद्धियैोः  अिुभूतािां िमस्यािां पिवारणरूिायाोः  आवश्यकतायाोः  िूत्यवथं मिबुद्धिपिपदवषं् 

हस्तिादापदकमेद्धियिालिं कुवविोः  अिािक्त्या अचु्यतात्मरूिाोः  पतष्ठिोः  िववकमावपण कुववद्धि। 

योः  पिदाकाशोः  िवोदरीकताव पवशालतमदेहोः , िोः  एव िवावधोः द्धस्थतोः  िरम दरीकृतदेहोः  अपि। िवविुरुषेषु स्थूलिुरुषोः  एव अिेकरूिोः , 

आिक्ोः , अिूणवोः  पिदाकाशांशरूिोः  ि। अन्ाोः  िवविुरुषाोः  तु अद्वयरूिाोः , अिािक्ाोः , िूणाव ोः  पिदाकाशरूिाोः  ि। िवेषु िुरुषेषु अपि 

पिकितमोः  देहिुरुषोः  एव िवविेष्ठोः  अद्धस्त उभयगुणय ोः  िमोत्कषावत् अथावत् देहिंरििायां स्थूलिुरुषिादृश्यात् आत्ममुक्ते्व ि 

अन्िवविुरुषिादृश्यात्। स्थूलतमोः  देहोः  पिपववकारोः  पिदाकाशात्मा। तदिरे ब्रह्माण्डरूपिणोः  अिंख्याोः  देहिुरुषाोः  भ्रमिोः पतष्ठद्धि। िुिोः  

अपि ब्रह्माण्डदेहे आकाशगंगािामाोः  अिन्द्ख्यदेहिुरुषाोः  िीवद्धि ये  यथापियमं स्वापधष्ठातारं िेविे। 

ययपि ल किरल क भयपििये देहिुरुषाोः  िदैव भाविीयाोः  िरं यदा कामि धापदमि द षप्रभवकाले अहंकारहीिात्मद्धस्थपतोः  

अत्यावश्यका तदा स्थूलिुरुषात् अन्िुरुषाोः  पवशेषतया देहिुरुषाोः  अवश्यमेव भाविीयाोः । अदै्वतं प्रकाशमयात्मिा िह एव िंभवं, 



 

 

कदापि ि अन्धकारात्मिा िह, पित्तवृत्तीिां प्रकाशस्वरूिात्, अतोः  तचिेतिप्रकाशोः  आत्मपि आर िणीयोः  िततं अदै्वताभ्यािात् 

देहिुरुषभाविात्। 

िौरमण्डलदेहे ग्रहापदतदे्दहिुरुषाोः  वतविे ये िदैव िूयवरूिीहृदयस्य मद्धस्तष्कस्य वा प्रदपिणां आज्ञािालिं वा कुववद्धि, स्वकमवत्यागात् 

बलवाििुरुषेण िूयवदेहेि िवविाशभयात् गुरुत्वाकषवणात् वा दूरे गते िापि िूयवरूिीपे्ररकादेशकाभावात् ततोः  

िीविालिरूिीित्कमवत्यागिातिाशभयात्। 

अधुिा िृथ्वीदेहोः  कथ्यते। ियोः  अस्याोः  रक्वापहन्ोः  योः  तदे्दहपववृध्यथं िमस्तापि ि षकतत्वापि आियद्धि तद तृ्सष्ाि् ि अिपशष्ाि् 

अिियद्धि देहिशूिय गाथं ये पििाथं िराथं ि िमस्तापि ि षकतत्वापि अथावत् अन्नापि िंशे्लषयद्धि। अस्याोः  गन्धापदिंदेशवाहकगुणाोः  

स्नायुतन्त्ररूिाोः , िवविीवाोः  देहिुरुषरूिाोः , िववतापदभूमयोः  अद्धस्थरूिाोः , मृदा आपमषरूिा वृिापदिह  िीवाणवोः  ि 

देहिुरुषािरवापितरािायपिक य गरूििाधारणिीविमतुल्याोः  िद्धि। वायुस्पन्दिम् अस्याोः  श्वािरूिं येि अस्याोः  देहिुरुषरूिाोः  

मिुष्याोः  श्विद्धि। िूयावपग्भ्यां देहिुरुषपियाकलािेभ्योः  ि तािग्रहणं अस्य स्वस्थदैपहकतािमािं एकिमािताया स्थाियपत येि अस्य 

देहिुरुषाोः  स्फ़ूपतवमािाोः  देहिमािकमावपण िूणवदितया कुववद्धि। अय पवपभन्नप्रदूषणैोः  िंिपमतोः  भूदेहोः  अिेककृपत्रमपवधीि् आियतां 

देहिुरुषाणां अत्यपधकया पियाशीलतया उत्तर त्तरम् वधवमािज्वरं प्रपत अगे्रिरपत येि शीघ्रमेव भूिीविं दूभरं भपवष्यपत िेत्  

िमुपित ििारं ि अिुष्ठीयेत। कदापित् उच्चदेहतािमािं अिामापिकािां देहशतू्रणां िाशाय आवश्यकं मूढैोः , आिािृपभोः  िििातीयैोः  ि 

शतु्रपभोः  िह तािप्रपतकाराथं आवश्यकिंिाधिाभावात् िरं पिरिरज्वरोः  हापिकरोः । अस्याोः  पिंहापदरिकिुरुषाोः  शे्वतरक्कणिामकैोः  

मिुष्यदेहिैपिकिुरुषैोः  तदबुवदक पशकािीवाणुिामकय ोः  शतु्रदेहिुरुषय ोः  मारणवत् िाििूणोत्पथगामीकमवहीिापियद्धन्त्रताि् िृथ्वीभाराि् 

िीवाि् हत्वा िृथ्वीदेहं रिद्धि। यथा स्थूलदेहस्य स्वासे्थ्य स्वतोः भूतं वैयकृतं वा वातपित्तकफ़िंतुलिं तचश धिं ि मूलकारणं तथैव 

िृथ्वीदेहे अपि अपग्वायुिलापदमूलतत्विंतुलिं एतपद्वकृपतपिपकत्सकाोः  ि िमाििुधारकाोः ।  

देहिुरुषिभायां कृषकाोः  िलाभावं वणवयद्धि यैोः  िह अन्देहिुरुषाोः  अपि िलाभाविंिातां शद्धक्हीिताम् 

िाििपिष्काििश्विििररवहिापदिववकायवप्रणालीषु ि बाधाोः  अवणवयि् याोः  िवविुरुषाोः  अिम दयि्।  तदा अध्यिेण आपदष्ाोः  

देहिलिंतुलिकरपवभागििाोः  यथाशद्धक्ोः  देहिलिंरिणाथं शीघ्रकररष्यमाणस्य स्वप्रयािस्य िंबने्ध िभां व्याश्वाियि। 

देहशािकापदष्ाोः  ियाववरणपवभागिुरुषाोः  अपि देहदेशे भूदेहिलप्रवेशिाथं भूमौ िमुद्रिलप्रवेशिाथवपिपमवतिररद्धस्थपतिदृशाोः  िररद्धस्थतयोः  

पिमावद्धि येि वृष्ट्युिरािं पिििििस्वास्थ्यपवभागपिपमवतेषु िापलकाकुणे्डषु ियावतिलं प्रवापहतं भवपत, अतोः  िवविुरुषाोः  िलापु्लताोः  

तुष्ाोः  ि भवद्धि। वास्तवेि देहिुरुषाोः  िदैव प्रिन्नाोः  अभावेष्वपि भावेष्वपि ि अिािक्त्या आत्मिद्धच्चदािन्दिीविशके्ोः  अिुण्णत्वात् 

अतएव ते केवलं िुिाथं एव कदापि आत्मिेतिापवकािरूिीमािवतापवरुिं ि आिरद्धि। एवमेव देहिुरुषाोः  अिाि् िीवियाििस्य 

कल्याणकरपवपधं पशियद्धि। कदापित् अपतवृष्ौ िलपवभागिुरुषाोः  िूणवदितया अपतररक्िलं देहिेत्रात् बपहोः  पिष्काियद्धि येि 

ततु्परुषाोः  रक्ष्यिे। एवमेव अिावृष्ौ अपि िदीिदिलं श धि िरािं यन्त्रापदपभोः  शक्त्या देहिेत्र िय गाथं िुिोः  आर र्ह्ते।  

शरीरपवज्ञािदशवििाधकाोः  अपधककायविमाोः  दिाोः  ि भवद्धि आत्मिेतिशके्ोः  पित्तवृपत्तरूिेण अपिगवमित्वात् पिरथवकपित्तवृपत्तपभोः  

वापि आत्मिेतिशके्ोः  ग्रहणत्वात्। यथा देहिमािस्य प्रते्यकपिया अवस्था ि ईश्वरेच्छया तथैव स्थूलिमािस्य अपि।  देहिुरुषाणां 

िरणवृपत्तोः  मािवीयकमवणां िुिोः -िुिोः  पियाियिाथं ययपि अिािक्त्या। कमवपवपधिरणेि एव देहिुरुषाोः  आवश्यकतािुिारं िुिोः -िुिोः  

पवपभन्नाि उत्पादाि िूवववत् उत्पादयद्धि पवपभन्नकमावपण कुववद्धि ि। एका िैपिकिेणी तीव्रिरणशद्धक्िंिन्ना अद्धस्त यस्य िैपिकाोः  

प्रागािािृशतू्रि् तन्मारणपवपधं ि िीविियविं िृत्वा देहदेशं िततं रिद्धि। 

देहदेशे शािििरम्परा अतु्यत्तमा। तत्र प्रते्यकपवभाग िरर एकोः  पवभागाध्यििुरुषिमूहोः  पवयते। वातािुकूपलतकिस्थाोः  

यातायातपवभागाध्यििुरुषाोः  ऊिाविापलताि् वाहकयन्त्राि् िालपयतंु पियद्धन्त्रकतंु ि यन्त्रिालकदेहिुरुषाि् आपदशद्धि। यन्त्रद षे 

अपभयिािुरुषाोः  शीघ्रतया एव तत्र उििरद्धि तद्द षाि ि पिराकुववद्धि। देहदेशे एतपद्वधकायवकताविमूहपिमावणं 

एकिुरुषेण उद्धच्छर ं िलािरणपिवारणाथवम् ल कतंत्राथवम् वा कमवपण गुरुत्वप्रदािाथवम् िैव। स्थािीयिितािहय गेि िोः  िमूहोः  एव 

यात्रामागावि् आवश्यकतायां ताियपत पवशेषतोः  यदा कपश्चत् देहदेशभागे अन्नवस्त्रापदिदाथाविां िुरुषाणां ि प्रिुरतया उिलब्ध्ध्यथं पे्रपषतं 

याििाितं्र तेि प्राप्यते पवशेषतोः  युिकाले, उग्रवादे, पवद्र हे ,यन्त्रायिोः िंरििापवकािकाले उय गभविापदबार्ह्िंरििापवकािकाले ि। 

देहदेशस्य िीपतपिमावतारोः  िीपतपियिारोः  ि देहिुरुषिमूहाोः  िृथक्-िृथक् वातािुकूपलतेषु, स्वचे्छषु पवपवधिंिाधििंिने्नषु ि प्रक षे्ठषु 

वातावरणीयिाररवाररकपवघ्नहीितया शान्त्या ि विद्धि। वास्तवेि देहिुरुषाोः  िदैव अद्वयपिदाकाशरूिाोः  अिािद्धक्प्रभावात् अतोः  

िरमशािाोः  आत्मिा, शाद्धिोः  उियुवके् केवलं देहमद्धस्तष्कय ोः । 

भूदेशस्य वाहकलौहशङ्िलावत् देहदेशे अपि यन्त्रशद्धक्िापलता एकपवशेषप्रकारा रक्वणाव द्रव्यशङ्िला पवयते यस्यां 

मन्दीभूतायां िंकीणविथायां ि तद िरर िररवापहताोः  देहदेशपिमावतारोः  तापि तत्त्वापि स्विापलतरूिेण बपहोः  पिगवच्छद्धि अपि ि बार्ह्ापि 

वसू्तपि वसु्तबहुलेभ्योः  िेते्रभ्योः  अिोः प्रपवशद्धि। आवश्यकतायां तचशङ्िलास्थाोः  िैपिकाोः  अपि बार्ह्िेत्राि् प्रपत कूदव द्धि लक्ष्यप्रापु्त्यिरािं 

ि अन्मागगोः  रािमागेषु प्रपवशद्धि। 

देहदेशे एकोः  िृथक् ऊिावपवभागोः  अपि पवयते यस्य शद्धक्गृहापण, पियामकयन्त्राोः  कमविाररणोः  ि िंिूणवदेशे पु्रिरतया व्याताोः । 

भूदेशात् ईन्धिं प्राप्य देहदेशस्य अिंख्याोः  अपग्कुण्डा: स्थूलदेशस्य तािपवद्युतयन्त्रिदृशया प्रणाल्या पियद्धन्त्रताोः  अहपिवशं प्रज्वलद्धि 



 

 

यदूष्मया देहदेशस्य िंिूणवपियाकलािोः  पिपववघ्नतया िलायमािोः । आवश्यकतापधका ऊिाव ऊिावभण्डारणयने्त्र एकीकृता 

भपवष्यप्रय गाथं। वास्तवेि देहिमािस्य िवावोः  पियाोः  स्वभण्डारीकृतया स्वच्छया ऊिवया एव पिष्पायिे, ि प्रत्यिया। स्थूलिमािे अपि 

भण्डारीकृता ऊिाव एव प्रमुितया उियुज्यते िरं िा क पििहस्रवषविूववपिपमवता अस्वच्छा ि। ते िीपमतमात्रायां स्वप्रयािेण अपि ऊिां 

उत्पादयद्धि या स्वच्छा अतोः  ियाववरणपहतकरा ययपि अभन्डारणीया अपतिीपमतमात्रायां भन्डारणीया वा। एवं प्रगत्यथं स्थूलिमािेि 

िूक्ष्मिमािात् पशपितव्या। 

िववदेहिुरुषाोः  स्वप्रपत िवावदेशाि् िूणवरीत्या िदैव तावत् िालयद्धि यावत् ते पवद्र पहणोः  ि भवद्धि अध्यिेण वा देहहापिकराोः  आदेशाोः  

ि दीयिे। कदापित् बुद्धिभ्रमात् तैोः  िवावपहतकरादेशाोः  अपि िाल्यिे। कृपषिशुिालिपवभागय ोः  प्रबन्धपिदेशकिमूहोः  अन्नाभावात् 

देहिुरुषेषु कृशेषु िातेषु देहदेशे वृद्धिपवकािर गयुिापदकालेषु  ि देहकृषकाि् प्रिुरान्न त्पादिाथं आपदशपत। अपि ि अन्िदाथावि् 

पहत्वा पवदेशेभ्योः  िायानं्न एव प्रिुरमात्रायां उच्चमूल्यमपि आयापततं पियते यदथं आयातशुल्कम् अपि नू्िीपियते। 

देहदेशस्य महाराज्ञोः  कायं केवलं पवशेषिररद्धस्थतीिां अिुभविमेव अद्धस्त यथा बार्ह्कमवफलिंबने्ध, देहदेशस्य आयातपियावतिंबने्ध, 

पवदेशिीपतिंबने्ध स्वितिपवकाििंबने्ध ि। महाराज्ञोः  पवकािं अिािक्त्या शुभकमवपभोः  ि िायते। एवमेव तस्य ितिं आिक्त्या 

अशुभकमवपभोः  ि िायते। तस्य कायं केवलं स्वप्रिािेवकापदपभोः  िहायतया पवदेशेभ्योः  िेवावसु्तप्रदािं पवपिमये ि तेभ्योः  स्वदेशाथं 

िेवावसु्तप्रािणम् एव अद्धस्त। पवदेशेभ्योः  आयापततापि िाधारणवसू्तपि देहदेशेि पवकास्यिे स्विररिालिाथं ि उियुज्यिे। देहदेशस्य 

आिररकापण कायावपण तु मद्धन्त्रपभोः  अपधकाररपभोः  ि स्वतोः  एव पियिे, महारािा तु केवलं तत्कमववेगं वपधवतुम् एव िमथवोः  पे्रम िदेशेि, 

स्वकमवपे्ररणया दणे्डि ि। देहदेशे केवलं महारािा एव बन्धिं आप्न पत देहदेशिररद्धस्थतीि् आत्मपि अिुभूय आिक्त्या। अने् िवे 

देहिुरुषाोः  िदामुक्ाोः । 

यदा पवशेषापधकारी देहिुरुषिमूहोः  देहिमािे अन्नबाहुलं्य िश्यपत तदा िोः  भण्डारीिुरुषेभ्योः  पे्रम्णा तदपतररक्ान्नभण्डारणाथं 

आपदशपत येि अपतवृष्ट्यिावृपष्र गापदपवकिािु िररद्धस्थपतषु कालं िुिेि यापे्यत। यदा देहिंिारे शीततुवोः  आगच्छपत तदैव कपश्चत् 

शािकदलोः  शीतग्राहीिुरुषिंदेशेि शीतं अिुभूय ऊिावपवभागं तत्समाधािहेतु आपदशपत येि िववदेहिुरुषाोः  तािकयने्त्रषु प्रज्जवापलतेषु 

रक्ष्यिे। 

देहिुरुषेषु िन्म मि भावोः  वा केवलं पिदाकाशसु्फरणरूिोः  एव, िैव कस्यपित् उत्पपत्तोः  अिािद्धक्प्रभावात्। एवमेव मििोः  अभावोः  

मृतु्योः  वा अपि केवलं आत्मसु्फरणशमिरूिोः  एव,िैव आत्माभावोः । िुरुषवत् प्रते्यकदेहिुरुषोः  अपि िववकायावपण कतंु िमथवोः  िरं 

एककमवपण एव पवशेषज्ञतां अिवपत कायवदिताथं। तैोः  पवशेषज्ञता आवश्यकतास्थाििमयािुिारं स्वयमेव प्राप्यते उच्चतरित्ताल भात् 

िुरुषवदेव। िुरुषवत् देहिुरुषस्य अपि प्रते्यकबार्ह्भावोः  तद्धचित्तवृपत्तरूिात्मभाविह एव पवयते िरं अिािद्धक्प्रभावात् िोः  

लेिािूणवस्फपिकपशलावत् अद्वयपिदाकाशस्वरूिोः  एव पतष्ठपत। िेत् देहिुरुषोः  अभावरूिोः  अभपवष्यत् तपहव तेि पकंपिदपि प्रवृपत्तोः  ि 

अभपवष्यत् मूपिव तिुरुषवत्। िेत् देहिुरुषे बििुरुषवत् प्रवृत्तौ भावोः  पिवृतौ ि अभावोः  अभपवष्यत् तपहव देहिमािे पियमबिा िुव्यवस्था 

ि अभपवष्यत् शब्प्रकारािरतोः  देहोः  एव ि िमभपवष्यत, भावािक्त्या। अिेि पिध्यपत यत् देहिुरुषिह िंिूणविृपष्ोः  शाश्वतभावरूिा 

पिदाकाशरूिा वा मुक्िुरुषवत्। उिर के् पभन्नरूिेण िरं िमािाथेण कपथते देहिुरुषोः  िदैव आत्मिूणवोः  िरं आत्मसु्फरणल भेि एव 

प्रवृत्तोः  ययपि आत्मसु्फरणरूिपित्तप्रपत अिािक्त्या अतोः  िुव्यवद्धस्थतरूिेण पियमबिते्वि ि प्रवृत्तोः  भवपत प्रवृपत्तहीिे  अपि 

िूणावत्मलाभत्वात्। एवमेव िुरुषोः  अपि िुराकाले आत्मिूणवोः  एव आिीत् योः  तद्वदेव  आत्मसु्फरणित्ताल भेि अप्रवतवत िरं 

एतत्स्फुरणािक्त्या िोः  आत्मस्वरूिम् व्यिारयत्, अतोः  सु्फरणल लुिोः  भूत्वा अव्यवद्धस्थतोः , अद्धस्थरोः , दुष्कमी कमवहीिोः  वा, 

पियममयावदाहीिोः , से्वच्छािारी अशािोः  ि। पिवृत्तौ अदै्वतं ि उिलभ्यते। वास्तवेि येि यावन्मात्रायां अिािद्धक्िह प्रवृपत्तोः  उिभुज्यते, 

तावन्मात्रायां एव तेि अदै्वतं अतोः  आत्मािुभविं लभ्यते। 

पवलिणोः  एषोः  देहिमािोः । कामिदृशपियायां अपि कामाभावोः , ि धे ि धाभावोः , ल भलीलायां ल भाभावोः , म हापभिये म हाभावोः , 

मदयुक्ािरणे मदरापहतं्य िमत्सराोः  िापि ते अमत्सराोः  एव पतष्ठद्धि। एतदुक्म् िरस्परपवरुिािरणं केवलं अिािद्धक्पििेि 

पिदाकाशादै्वतेि एव िंभवम्। कामपिववििे ते अिािक्त्या िुिं अपि काङ्क्षिे अतोः  िुिकामिूतवये ते पवपवधापि अन्नापि अश्निोः  

पवपवधापि कमावपण कुववद्धि। देहिैपिकाोः  उग्रवापदपभोः  कृतेि पवद्र हीकृतेि ि कमवपभोः  अिािद्धक्िह ि पधताोः  भविोः  तन्नाशाथं 

रि गुणस्वभावं स्वीपिय िमस्तदेहिुरुषिहय गेि शतू्रि् िराियद्धि। ल भम हपिववििे, देहरािकुमारीिह पववाहाथं बहवोः  देहिुरुषाोः  

प्रािादस्थैोः  राििैपिकैोः  िह युध्यिे येि तेषु िुरुषेषु अिेकाोः  हन्िे एकवीरं पहत्वा योः  एव तद्रािकुमारी िह पववहपत अपि ि 

िीविशेषाोः  बहवोः  रािकुमाराोः  तया रािकुमायाव िह मािपिकिंगिुिाभाविपितात् म हात् आचम्हत्यां कुववद्धि। अने् िरदेशे िीपवतंु 

अशक्ाोः  देहात् बपहोः  िलायिे यत्र पहंिकैोः  अिामापिकैोः  ि उनु्मक्तया अििैोः  िूक्ष्मिुरुषैोः  अंििा एव व्यािायिे। कदापित् 

केिपित् ितुरशतु्रणा कुपशपिताोः  देहिैपिकाोः  देहिुरुषिहय गेि मद न्मत्ताोः  देशभक्ाि् िैपष्ठकिुरुषाि् तावत् ताडयद्धि मारयद्धि ि 

यावत् देहदेशस्य महारािा ततं्सघषवस्थािे प्रिुरिंिाधिापि मध्यस्थं ि पे्रषपयत्वा िंघषवपवरामिंपधं ि कारयपत। कदापित् मत्सरतया 

कपश्चत् देहिुरुषिंगठिं िमािपहतकरापण कमावपण ि कुववत् अपि िंिूणवदेहाथावबद्धन्टतभ गाि् स्वयमेव भुञ्जत् स्वपवकमवकवंशं तीव्रवेगेि 

वधवयपत येि अिंख्यिुरुषाोः  कृषाोः , र पगणोः  मृताोः  ि िायिे। 

यथा स्थूलिमािे मपहला कायवदितायां सू्फतौ ि िुरुषात् नू्िा तथैव देहिमािे अपि। तत्र अपि िारीभ्योः  मुख्यतोः  प्रिििकायं एव 

पवपिपदव षं्। यदैव कद्धिद्धन्द्श्चत् देहभागे कायविमिुरुषनू्िता अिुभूयते तदैव तद्भागद्धस्त्रयोः  िंबद्धन्धतिुरुषैोः  उते्तिकैोः  िैवरिायिैोः  

िंभ ज्यिे। तदा उत्तमिुरपितेषु बहुभ गयुके्षु ि अिोः प्रक षे्ठषु िापलताोः  ताोः  मपहलाोः  िविाताि् िियद्धि। तेषु िविातेषु पकंपित् 

पशशवोः  स्त्रीपलङ्गाोः  पकंपित् ि िुद्धल्लङ्गाोः  ये िवे प्रपशिण िरािं देशकालािुिारं स्वपिपदवष्कमावपण कतंु आरभिे। एतत् तथं्य ि 



 

 

पविाररतवं्य यत् पित्तवृपत्तिहिैोः  उिर कै्ोः  व्यवहारैोः  िह पित्तवृपत्तिंभवाोः  िवावोः  मािवीयभाविाोः  प्रदशवयिोः  अपि देहिुरुषाोः  

स्वपित्तवृपत्तप्रपत अिािक्ाोः । आिद्धक्युक्ाोः  पित्तवृत्तयोः  तथैव आिक्त्याशकाोः  यथा मपिकापिष्काििाथं तन्मपिकायुक्दुग्धस्य 

उिलद्धब्ोः  आवश्यका। शरीरपवज्ञािदशविेि आिक्त्याशोः  करतलगतोः  िवावपधकिुगमोः  वा। 

देहिंिारे प्रपतपदिं िंघषवोः  िरं कदापित् भीषणिंग्रामोः  अपि िायते। देहदेशस्य बार्ह्िीमा िकन्टकधातुिा वेपष्ता यदा प्रपतकूलेि 

वातावरणेि प्रिन्ड ग्रवापदपभोः  वा कपश्चत्स्थािे भन्द्ज्यते तदा अिेक ग्रवापदिोः  अिोः िेते्र प्रपवशद्धि। गृहयुिकाले गृहाव्यवस्थाकाले ि ते 

आिमणाथं प्र त्सार्ह्िे। देहदेशे एकिैपिकिेणी ताि् भुशुन्द्यायसै्त्रोः  घ्नद्धि ततोः  तेषां पकंपित् शवाि् पद्वतीयिेणीिमिं प्रसु्तवद्धि 

पिरीिणाथं। ततोः  तचिेणीिैपिकाोः  तपद्वशेषिापतभ्योः  उग्रवापदभ्योः  पवशेषिंकेतयुक्ापि तदु्रपिप्रदिररवस्त्रापण उत्पादयद्धि यापि तैोः  िहषं 

िररधत्तापि। ततं्सकेतापि िररलक्ष्य तृतीयिेणीिैपिकाोः  ताि् अन्द्ििोः  दूरतोः  िैव व्यािादयद्धि। एषा पियािंरििा अपत पििुणताकरा 

यत पह अिेि पिदोषििािां हापिोः  पकंपिदपि चु्यपतिा पिवायवते ििीकतावृद्धित्वात् स्थूलदेशस्य गुतिरपियािंरििावत्। काश्तकाराोः  

तीव्रतया तत्र उिगम्य िीमाबन्धिं िूवववत् एव प्रपतष्ठाियद्धि तद्हापिं िूरयिोः । तिुभन्द्ििापदिररद्धस्थतौ वास्तपवकिुरातितिवोः  एव 

य ज्यिे िरं तिुिाशे िवीितिुोः  उियुज्यते ययपि अवास्तपवकोः  पकंपिद्गुणनू्िोः  ि िूणवगुणस्य ति ोः  अिुिलद्धब्त्वात्। स्थूलदेशे अपि 

ईदृशमेव दृशं्य दृश्यते यत्र िूणवगुणाोः  वस्तवोः  िुिोः -िुिोः  अंििा ि उिलभ्यिे। स्थूलिंग्रामवत् देहिंग्रामे अपि महद्ििहापिोः  िायते 

यतू्पतवये स्थूलिैपिकस्त्रीवत् िूक्ष्मिैपिकद्धस्त्रयोः  अपि उभयगुणिंिन्नाि् िुत्राि् तीव्रवेगेि िियद्धि। बाल्यकाले ते युिािमाोः  

बालिुलभिन्चलतया, क मलतया अिुभवहीितया ि। राष्र ीयिेिायां िवपियुके्भ्योः  िववयुवािातेभ्योः  िैपिकिुते्रभ्योः  िैन्प्रपशिणं 

व्यवस्थीयते। अिुभपवपभोः  वृििैपिकैोः  अपि पवकििररद्धस्थतीषु स्वय गदािं प्रदश्यवते। 

वास्तवेि देहदेशे कपश्चदपि िुरुषोः  िीपवकाहीिोः  ि पतष्ठपत यत पह तत्र िििंख्यािूरकेभ्योः  अकमवकिुरुषेभ्योः  अपि 

अिािीपवकाभत्तािामकाोः  िमस्तिीवियािििुपवधाोः  प्रदीयिे। तत्र कमाण्ड िामकाोः  अपतत्वररतप्रपतपियाशीलिैपिकाोः  अपि पवयिे ये 

नू्िदेहभाराोः  ययपि अपतिौष्ठवाोः । कदापित् उग्रािमणे िंिूणवदेहदेशे प्रज्वाल्यमािापग्िा शीतान्धकाराभ्यस्ताोः  शत्रवोः  हत त्सार्ह्िे। 

देहिैपिकाोः  िरमवीराोः  यत पह ते युिात् कदापि ि पिवतविे स्वदेहिाशे अपि मृत्य ोः  अभावात् यदेव अिािक्त्या िंभवं केवलं। देहिुरुषोः  

िरमभक्वत्सलोः  भक्त्यपधकाररणोः  स्थूलिुरुषस्य ि षकत्वात् अतोः  देहिुरुषि षणं िवविेष्ठि षणं य गप्राणायामाििकमवभ गापदपवपधपभोः । 

देहिुरुषपिििं िवविेष्ठपिििं अिािद्धक्हेतुत्वात्।  

िूवोक्ाोः  आिािारोः  शत्रवोः  देहदेशस्य औय पगकिेत्ररूिापण िििंख्यािघिापि अपतपियाशीलापि िमृििुक मलापि 

अिोः स्थािापि पिग्रहीतंु अिेकमागावि् पवध्वन्सिोः  िररणामतोः  तन्मागविेपवतािां िेत्रपिवापििां, तद ते्तपितिेत्रप्रपवष्ािां िैपिकािां 

स्थािीयिुरिाबलािां ि िायिलािूपतं अवर धयिोः , लघुमागेषु प्रिररत्य अिन्द्ख्याि् पिदोषाि् पवपभन्नदेहिुरुषाि् व्यािादयिोः  

फलस्वरूितोः  िंिूणवदेहदेशस्य मुख्यतोः  प्रभापवतिेत्रस्य िििीविं प्रभावयिोः , देशवापिभ्योः  पिपदवष्ाि् भ गाि् स्वयमेव उिभुञ्जिोः , 

स्वििती ं तीव्रतया वधवयिोः  ततोः  ताि् युिाथं प्रपशियिोः  अिंख्यभविापदिंरििाोः  ि उत्सादयिोः  अगे्रिरद्धि। 

पकंपिद्कुशाग्रबुद्धिशत्रवोः  देहदेशं ियोः  ि िाशपयत्वा पिरकालियविं लाभाद्धिताोः  पतष्ठद्धि ययपि शतु्रश भ्यात् स्वशतु्रिमािापभन्नात् 

आिरणात् केवलं देहदेशिायं एव अवियद्धि। अपतमूिावोः  िाििूणाव ोः  ि शत्रवोः  तु ब्रह्मासै्त्रोः  िरमाण्वसै्त्रोः  वा िववताि् पवदारयिोः , 

िलाशयाि् अन्नभण्डाराि् ि अवपशषै्ोः  िूरयिोः  यत्कपश्चदपि ि दृष्ाि् िंघपिताि् पिदोषाि् िापि ििाि् व्यािादयिोः  अगे्रिरद्धि येि 

िंिूणवदेशोः  शीघ्रतया एव िश्यपत। वास्तवेि ईदृक्शत्रवोः  अपतत्वररताोः , अपतपिष्ट्ठुराोः  इििापलकाोः (मायापविोः ) ि, अतोः  िैपिकैोः  

प्रपतकाराय ग्ाोः । एतादृगविरे उच्चतकिीका पवदेशीया िहायता याच्यते यदेव शतू्रिाशिाथं ििमा ययपि अपवलंबे प्रारद्धम्भककाले िैव 

िुफलप्रदा। 

कमवय पगिोः  देहिुरुषस्य िूणवस्वरूितायाोः  प्रातये अिेकाोः  पवधयोः  वपणवताोः  िद्धि अपि ि िववपवपधषु देहिुरुषवत् अिािद्धक्िूववकं 

आिरणं एव मूललकं्ष्य। तपहव शरीरपवज्ञािदशविरूिं िरमलघुमागं पहत्वा वयं पकमथं दीघवमागावि् अिुधावामोः  अथावत् ियोः  एव देहििवत् 

आिरणं ि आरभ्य पकमथं तापभोः  अन्ापभोः  िेशप्रदपवपधपभोः  आकृष्यामहे यचिामे्यि लक्ष्यरूिं मुख्यािरणम् एव अवमन्ते। 

देहिुरुषोः  एव ब्रह्मा अद्धस्त देहरूििंिूणविृषे्ोः  पिमावतृत्वात्। िोः  एकाकी एव िंिूणवदेहब्रह्मान्डम् 

ििववतमागविर वरिीव याििेत्रवििदीिमुद्रवायुरिलापदििभूतं िरूिापदिितन्मातं्र िकमेद्धियज्ञािेद्धियं उद्भावयपत। तद्ब्रम्हणोः  

मिपि अिेकरूिाकारयुक्ािां देहब्रह्मान्डािां िूक्ष्मरूिाोः  पवयिे यदिुिारमेव िोः  पित्रपवपित्रापण ब्रह्मान्डापि रियपत। िमस्तां 

िूक्ष्मिृपषं् िूक्ष्मिारायणोः  िरमादेशकदेहिुरुषोः  िालयपत, पववधवयपत रिपत ि। पवपिमये कृतज्ञतया िवे देहिुरुषाोः   पत्रदेवं प्रमुितया 

देहिारायणं िठरापग्िा िक्वान्नस्य िूक्ष्मरिरूियज्ञाहुपतपभोः  यििे। यदा कालेि एतद्ब्रह्मान्ड: कृशोः  िायते तदा देहमहेशोः  िंहारादेशकोः  

स्वरूद्रगणैोः  स्विुधापिवृत्त्यथं िमस्तब्रह्मान्डम् भिपत ततोः  तैोः  िह स्वयमपि पवलीयते। 

यथा ईश्वरोः  िदैव आत्मिा एकरूिोः  िरं देशकालािुिारं पित्रपवपित्रापण देवािां रूिापण गृह्णापत तथैव देहिुरुषोः  अपि एकेश्वररूिोः  

एव योः  देशकालािुिारं पवपभन्नापि आश्चयवमयापि रूिापण गृहीत्वा पवपभन्नापि कतवव्यापि िूणवपिष्ठया आिरपत।  

देहिुरुषाोः , िूक्ष्मदेवाोः  देहदेवाोः  ि िवे ियावयाोः  यत पह देहिुरुषाोः  देववत् एव कमवप्रधािाोः , अिािक्ाोः  अदै्वताोः  ि। अपि ि वेदेषु अपि 

िंिूणवशरीरे देवाोः  व्याताोः  कपथताोः  मुख्यतया धेिुशरीरे। िवविीवेभ्योः  िवविुपवधाप्रदातृत्वात् अपि देहिुरुषाोः  देवरूिाोः  एव पिध्यद्धि यथा 

श्विितन्त्रस्थाोः  देहिुरुषाोः  वायुदेवरूिाोः , देहिलपियामकदेहिुरुषाोः  वरुणदेवरूिाोः  िेत्रस्थिुरुषाोः  ि िूयवदेवरूिाोः ।  



 

 

पियाशीलतापे्रपमपभोः  िुरुषैोः  देहिुरुषाणां अदै्वतमया वा अिािद्धक्मया वा पिपलवततामया वा पियाशीलता अिुिरणीया िरं 

ज्ञािपे्रमीििैोः  देहिुरुषपिदाकाशता ध्यातव्या।  

स्थूलिुरुषवत् िदेहशािकाोः  िवे देहिुरुषाोः  अपि स्वित्तािुकूलमेव आिरद्धि अतोः  तैोः  िववदेहिुरुषित्तािुकूलं आिरणं स्वतोः  एव 

आियविे िववदेहिुरुषैोः  िरस्परापितया ित्तया। यत पह िवावोः  ित्ताोः  िरमित्तायाोः  आत्मिोः  अंशाोः  अपि ि ित्ताल भोः  आत्मप्रातौ एव 

िररिमाप्यते अतोः  पिध्यपत यत् आत्मा एव यद्धतं्कपित् िवेषां पे्ररकोः । आत्मलाभाथं स्थूलिुरुषाोः  स्वाथववशेि ि आिरि् आत्मप्रीत्यथं वा 

िववप्रीत्यथं वा आत्मदृष्ट्या वा एव आिरद्धि। यत पह देहिुरुषाोः  िदैव आत्मप्रीत्यथं एव आिरद्धि अतोः  पिध्यपत यत् देहिुरुषाोः  

आत्मरूिाोः । 

िमािबपहस्थिज्जिवत् िापलतिशुवत् वा बहवोः  देहिुरुषपमत्राोः  िूक्ष्मिुरुषाोः  अपि स्वित्तािूपतविह देहदेशपहतं अपि िाधयिोः  

देहदेशात् बपहोः  िुििूववकं पविरद्धि। अिामापिकाोः  दुिविाोः  िूक्ष्मिुरुषाोः  अपि केवलं स्वपहतमेव िाधयिोः  िरं देहदेशप्रपत हापिकराोः  

देहदेशबपहोः  पविरिोः  पतष्ठद्धि। ते दुिविाि्, कुि पषताि्, अपियपमताि्, अस्वच्छाि्-अश भिीयाि्, कुप्रबन्धाि अिव्यपयिोः  ि देहदेशाि् 

एव मुख्यतया प्रताडपयतंु शकु्नवद्धि तथैव यथा स्थूलशत्रवोः  िंिाधिहीिाि्, कुप्रबन्धाि्, अस्वच्छाि्-अश भिीयाि्, अपियपमताि्, 

अिव्यपयिोः  गृहयुिग्रस्ताि् ि स्थूलराष्र ाि्।  

शरीरपवज्ञािदशविािुिारं देहिुरुषोः  देवतािमतुल्योः  यत पह उभौ अिािक्ौ, अदै्वतौ महामािवरूिौ  ि। यथा देहिुरुषस्य 

बार्ह्रूिस्य ध्यािात् पकंपिदपि ि अिेपितलाभं अपितु तस्य अद्वयस्य अिािक्स्य ि आत्मरूिस्य ध्यािात् एव य गपिद्धिोः  तथैव 

देविुरुषस्य अपि। मूढ़ििाोः  देवािां आत्मस्वरूिं पविृत्य केवलं बार्ह्रूिं िुियिकणवधृतदेहं एव िूियिोः  अिापदकालात्  पवम पहताोः । 

बार्ह्रूिोः  केवलं प्राथपमकिूि ििाराथं एव यावत् देवात्मपि पितं्त ि द्धस्थरीभवेत्। पिसं्सदेहं बार्ह्रूिं अपि िूियेत् िरं आत्मरूिं कदापि 

ि त्यिेत्। पिसं्सदेहं उभयरूििूििम् पववपधवतलाभकरं िरं केवलमातं्र बार्ह्रूििूििं कालव्ययमेव। य गाििमधे्य लयबिश्वािवायुोः  

अपि अिािद्धकं् िियपत शरीरपवज्ञािदशविवत्। देहिुरुषप्रपतमा अपि देवप्रपतमािदृशा पदव्यमािवरूिधरा। 

शपवदािारेषु तद्दशवििपहतं शरीरपवज्ञािाध्ययिं, शरीरपवज्ञािदाशवपिकिापन्नधं्य, देहिुरुषवत् अिािद्धक्मयािरणम् 

देवरूिदेहिुरुषािुध्यािं ि मुख्याोः  िद्धि।  स्विापलतयन्त्राोः  अपि ब्रह्मरूिाोः  एव मिंु शक्यिे िरं अिेि लक्ष्यप्राद्धतकापठनं् तेषां 

देहिुरुषपविरीतात् पििीविदृशािरणात् अथावत् तेषु पित्ताभावात्, यत पह िवे स्विदृशं एव अिुकुववद्धि।  

देहदेशे वपणवतयुिे देहरिकाोः  अपि हस्तय ोः  अस्त्रापण शस्त्रापण ि प्रगृर्ह् अश्वहद्धस्तरथापदषु िीववाहिेषु स्विापलतयाद्धन्त्रकेषु वाहिेषु 

ि आरुर्ह् से्वभ्योः  िुरपितेभ्योः  भ गपवलाियुक्ािोः स्थािेभ्योः  पिोः िृत्य अिेकपवधमागावि् आियिोः  शत्र्वपधगृहीतिीमािेत्राि् प्रपत 

अगे्रिरद्धि। तैोः  िाधं अिेकपवधापि िायिेयवस्त्रास्त्रशस्त्रौषध्यापदवसू्तपि िािकवैयिापितिेवकापदिववपकङ्करिहायकाोः  िापि यथािूवावोः  

अिेकपवधवाहिेषु आर र्ह्मािाोः  िीयिे। गहिविमधे्य शतू्रि् दृष्ट्वा बहवोः  िैपिकाोः  लघुविमागावि् पविृज्य मुक्विाि् प्रपत धावद्धि तथा 

तत्र गुल्मवृितृणपशलाकन्दरािववतिर वरिदीतीरेषु देहिैपिकभयात् अदृश्यतागतशतू्रि् अद्धिष्य तैोः  िह अिेकयुद्धक्पभोः  युध्यद्धि। ते 

अन् नं् मुपष्गदापिदण्डग्राववृिापग्रिायन्द्भुशुन्डीिामापदपभोः  शस्त्रासै्त्रोः  यद्धतं्कपिदन् िलब्घातकवसु्तपभोः  ि घ्नद्धि। 

तद्प्रहारमाररतशत्रवोः  पिकिस्थदाहिंस्कारभूमौ िीयिे ततोः  लौपककरीत्या दर्ह्िे। ततू्सक्ष्मावशेषाोः  भूमौ पवलीयमािाोः  

देहदेशभूपमिुपष्कराोः  भवद्धि। युिे िीविशेषिैपिकाोः  पकंपित्कालं िंघषवमागं पविृत्य आिन्दप्रदैोः  अनै्ोः  मि हरमागगोः  पवहरिोः  

आिन्दिोः  ि अिोः िुराि् पवपिवतविे। िीमािुरिाबलाोः  ततै्रव पतष्ठद्धि प्रारम्भकापलक युिाथं केिीयिुरिाबलािां आवाहिाथं ि 

िुिरावष्यकतायां। यत्कमावपण िुरुषैोः  पिदाकाशांशापभोः  पित्तवृपत्तपभोः  पियिे तदेव देहिुरुषैोः  पिदाकाशेि। उभयििय ोः  एव 

िेतितावधवकापि कायावपण िमािापि िेतिकताविमाितया।  

कदापित् बहुिन्द्ख्यकाोः  शत्रवोः  िद्मवेषापदपभोः  िाििैपिकाि् वन्चिोः  अतोः  तत्प्रहारेभ्योः  शेषिीविाोः  तीव्रवेगेि िलायिोः  ततोः  

लघुमागेषु प्रिरिोः  रािमागेषु प्रपवशद्धि। तत्र प्रपवषे्षु शतु्रषु बहवोः  शतु्रपिरीिणापथवपभोः  अििैोः  िैपिकिमूहैोः  हन्िे िरं 

पकंपित्लघुिंख्यकाोः  अिोः िुरेषु प्रपवशद्धि यत्र प्रिण्डापभोः  िुरिाव्यवस्थापभोः  भिीभूयिे अन्था अिोः िुराोः  स्वयमेव तैोः  भिीभूयिे िेत् 

िुरिालाघवोः । वास्तवेि रािधािीिेत्रापण एव शतू्रणां मुख्यधे्ययाोः  भवद्धि यत्र िवविेष्ठा प्रपतरिाप्रणाली पवयते अपि ि यत्र प्रिण्डतमम् 

युिं युध्यते। वास्तवेि यदा देहदेशोः  िंिाधिाभावात् अशािोः  िािोः  ि िायते अथवा तद्धिि् केि ध्यािाकषवकगपतपवपधिा तदपधष्ठाता 

अिेकाग्रध्यािोः  भवपत तदा तत्प्रभावात् देहिैपिकाोः  अपि कायविमतानू्िाोः  भवद्धि येि िीमािेत्रपिकषा अििोः  शुभाविरािेषीशत्रवोः  

िद्मािमणं पवदधद्धि यत् अिेकधा अप्रपतकायं, पमत्रदेशिहायतयापि,कदापित्।  

बहवोः  िद्मय िािापतशत्रवोः  िैपिकापिव िररधािापि आभरणापि ि िररधाय ततोः  िुरपिताोः  भूत्वा पिरकालियविं देहदेशं शिैोः -शिैोः  

िाययिोः  पतष्ठद्धि। देहिुरुषाोः  तैोः  िह अप्रिन्नाोः  भूत्वापि स्वििम हवत् म पहताोः  ताि् स्वदेशात् ि पिष्काियद्धि।  देहदेशिंिाधिैोः  

िुिद्धज्जताोः  शतु्रिंतपतोः  देशात् बपहोः  पिष्क्रम्य अन्देश िरर आिमणाविरं पिरकालियविं प्रतीििे कदापित् ि िायिेयाभावात् 

शीघ्रमेव िश्यद्धि अपि। देहदेशस्य एतदवस्था दयिीया िराधीितािूणाव ि। देशद्र हीिुरुषाोः  अपि पवदेशीयािामापिकाि् िािीिुरुषाि् 

ि षयद्धि रिद्धि ि। देशपे्रमीिुरुषाोः  अपि पवदेशीयाि् िरं िामापिकाि् िुण्यात्मिुरुषाि् आियद्धि स्वदेशपहताथवमेव। िद्मशत्रवोः  

देहदेशिंिाधिैोः  िंतृताोः  स्विंख्यां तीव्रतया वधवयद्धि कदापित् ि बपहस्थेभ्योः  शतु्रभ्योः  अपि तापि िंिाधिापि पे्रषयद्धि। यदा 

एतत्प्रकारात् अिेककारणवशात् देहदेशिंिाधिापि ततोः  िज्जिदेहिुरुषाोः  िीयिे तदैव उत्पथगापमिां देहिुरुषाणां िंख्या पवसु्फिपत। 

  ते िूवोक्रीत्या देहदेशिाशिम् प्रारभद्धि येि अिेकाोः  िुरुषाोः  अपि हन्िे। एतदवस्थायां महत्क्राद्धिोः  गृहयुिं वा देशे प्रिरपत यद्धिि् 



 

 

िवविैपिकाोः  िूणवशक्त्या पिमवमिातपमत्रवेषधरैोः  शतु्रपभोः  िह युध्यद्धि ततोः  ताि् मारयद्धि पिष्काियद्धि ि। तत्प षकाोः  स्वदेशीयाोः  िुरुषाोः  

अपि मृतु्यदणे्डि दण्ड्यिे। पविरीततोः  देहदेशे अपतिीणे िाते शत्रवोः  िंिूणवदेशं उत्सादयद्धि येि िवदेशपिमावणमागवोः  प्रशस्तोः  भवपत।  

िुराकापलकािुभवात् िवदेशोः  िष्देशात् िेष्ठतरोः  एव पिमीयते। अिंख्ययन्त्रापण,उय गापि िुरापण ि पिमीयिे। िवमागाव ोः  िलकुल्याोः  

ि िन्िे। विप्रदेशाोः  िुिोः  पवकिद्धि। भूमयोः  उन्नीयिे। पवद्युतिंिारूिावपदिववपवभागाोः  अपि िुिोः  प्रपतष्ठाप्यिे। 

अिपशष्िररश धिपिष्काििप्रणाली िुिोः  पवकिपत। गृह य गप्रयुक्िलस्य श धिपिष्काििप्रणाली अपि िुिोः  पवकिपत ततोः  पववधवपत 

ि अथावत् देशप्रिारािुिारं प्रिरपत अपि। िविलाशयाोः  कूिाोः  ि िन्िे। िविशवोः  अन्देशेभ्योः  आिीयिे ततोः  स्विीविपिवावहाथं 

िाल्यिे। िवराष्र ाध्यिेण शाििाज्ञापििा राष्र िररिालिपवपधोः  प्रपतवेशीराष्र ाध्यिेभ्योः  पशक्ष्यते,अवल किमाते्रण पवपधिूववकं वा। कदापित् 

राज्ञोः  बुद्धिहीितया अिुभवहीितया वा िमग्रिूक्ष्मराष्र म् िाशं प्रपत अपि अग्रिरपत। िविेिा पवपवधिेणीपभोः  िह पिमीयते येषु 

पवपभन्निवयुवकाोः  उियुक्तािुिारं पियुज्यिे प्रपशक्ष्यिे ि। मन्त्रीगणिभािदिह पविारपवमशोिरािं एव िवपवदेशिीपतोः  पिधावयवते। 

प्रपतवेशीदेशैोः  िह मधुरिंबनं्ध पिमीयते। पवपभन्नपवभागेषु िवपियुक्योः  देशकालय ग्तािुिारं तीव्रतया प्रदीयिे। ििनू्ित्वात् 

िििंख्या तीव्रतया वधवते।  

ब्रह्मप्रातये मि वशीकरणाय ि बहवोः  उिायाोः  िरं कमवशीलििेभ्योः  देहििवत् अदै्वतािरणं एव िवविुलभं ययपि पविामकाले 

अन् िायाोः  अपि य ग्ाोः  यत पह ितुपदवगािमेण एव आत्मबन्धिशतु्रोः  मारणीयोः । िड़मित्वात् पकंपिदपि िाथवकापि कमावपण कतंु 

कपश्चदपि ि िमथवोः । िुरुषोः  ब्रह्मांशरूितया पित्तवृपत्तरूितया अल्पापि िाथवककमावपण एव कतंु शक्न पत। अिेि पिध्यपत यत् 

ब्रह्मस्वरूितया िूणविाथवककमावपण स्वतोः  एव पियिे अपि ि यत् िूणविाथवकतया कमवकताव देहिुरुषोः  ब्रह्मस्वरूिात्मा एव,ि तु 

िड़स्वरूिोः  िैव ि अल्पिेतिोः  पित्तस्वरूिोः ।  

कदापित् िरमाणुयुिशेषभूमौ अन्देशिहय गेि मुख्यतया प्रपतवेशीदेशिहय गेि िवदेशबीिोः  आर प्यते। िवविंरििाोः  िववप्रणाल्योः  

ि िूवववत् तदपधक न्नतरूिेण वा पिमीयिे ययपि िरमाणुपवपकरणात् देहिुरुषाणां िुरिाथं बहवोः  उिायाोः  प्रयुज्यिे। 

िवाििुभवीििबाहुल्यात् िवदेशोः  िुक मलोः  अद्धस्थरोः  ि भवपत। देहदेशस्य िुिपववकािाथं देहिुरुषाणां उत्पादकता कमवठता ि 

िमोत्कषेण प्रिरन्त्यौ ल कम पहन्ौ। एतद्ििव्यस्ततया देशोः  अिेकधा शत्र्वाद्युत्पथगापमपभोः  िरलतया एव ग्रपितोः  यदिाकतंु 

देशपवकािोः  पकंपित्कालियविं बापधतोः  अपि। कदापित् 

तद्व्यस्ततावातावरणतिावापदबार्ह्ािोः कारणािुरूिि षणव्यायामापदिीविियावभावात् प्रबलतां िाताोः  शत्रवोः  तदे्दशस्य कपश्चदंगं अङ्गापि 

वा दुष्प्रभावयद्धि। िीमािेत्रांगापि पवशेषतया दुष्प्रभाव्यिे।  

कदापित् शत्रवोः  िमुद्रमागेण आिम्य िदीोः  प्रवाहपवरुिं तीत्वाव दूपषतिलश धकयन्त्राि् दुष्प्रभावयद्धि येि िमस्तदेहदेशोः  

पवशाक्िलापु्लतोः  भवपत अपि ि िलपमपिताोः  लाभकरिदाथाव ोः  श धकयनै्त्रोः  ि िररषृ्कत्य िदीषु वहिोः  िमुदे्र प्रपवशिोः  िष्ाोः  भवद्धि।  

एवमेव कदापित् िीमाद्वारेषु भ्रष्ािरणेभ्योः  देहिैपिकेभ्योः  अदृष्ाोः  शत्रवोः  अिोः प्रपवशद्धि ततोः  िैपिकेभ्योः  अलपिताोः  अिरापिताोः  वा 

देहदेशपवधं्वििं प्रारभिे। कदापित् िमुद्रतिम् आिम्य िलयािबाधिात् देहदेशस्य आयातपियावतं दुष्प्रभावयद्धि। कदापित् 

ऊिावििकिदाथावयातद्वारैोः  अपिधािैोः  देशीयतिाविपितरिाचु्यपतभ्योः  अिोः प्रपवष्य िीमापिकषा द्धस्थताि् ऊिाविंयन्त्राि् पवदारयद्धि 

प्रत्यिेण धूिपवस्फ िकैोः  प्राणवायुर धिात् ि। कदापित् िीमापिकषा अपिधािेषु द्वारेषु द्धस्थताि् दूरिंिारयन्त्राि्  आिम्य तदे्दशं 

पवश्वसे्तभ्योः  अन्देशेभ्योः  पवशे्लषयद्धि येि प्रभापवतदेशस्य महदहापिोः  िायते िमािबपहद्धस्थपतत्वात्। कदापित् अपग्िलवायुिश्वापदपभोः  

भग्ोः  िीमारजु्जोः  बहुकालियविं ि िुिोः स्थाप्यते देशीयतिावात् येि शत्रवोः  िुगमतया अिोः प्रपवशद्धि।  

एतद्िमस्यािां र गाणां वा पिपकत्साथं कदापित् पवदेशेभ्योः  पिपकत्सकाोः  उिािीयिे। प्रारमे्भ देशपे्रमीदेहिुरुषैोः  तद्धचिपकत्सा 

अिकुयवते िरं लाभे दृषे् िंक िेि स्वीपियते अपि। पिपकत्सायां अिफलायां पवदेशीयांगप्रत्यार िणं अपि पवधीयते ययपि देहिुरुषैोः  

तदंगम् िूणवतया बपहद्धष्क्रयते। अपत पवर धे िाते ििांद लिशाद्धिकराोः  उिायाोः  औषपधरूिेण प्रयुज्यिे। अिेकधा स्व अपत 

दीिहीिदशायां देहदेशोः  पवदेपशिं स्वशाििाथं आमन्त्रते अपि ययपि शिैोः -शिैोः  िंपितात् ििपवद्र हात् तचशाििं अस्थायीरूिं एव 

भवपत।  एतद्धत्विारणीयं यत् िूक्ष्मिंिारे िवविुरुषाोः  मुक्ाोः  एव िद्धि मयावदािालित्वात् यत पह मयावदाहीितं्व एव बन्धिलिणं। 

देहदेशस्य अपधकांशकायावपण राज्ञोः  आदेशं पविा अथावत् केवलं तदुिद्धस्थत्या तद्भयात् वा एव िायिे। िवावपण कायावपण अपधकाररपभोः  एव 

पियिे। पवशेषपियाथं पवशेषतोः  पवदेशिीपतपियाकलािाथं एव रािादेशोः  अिेक्ष्यते। अिेि राज्ञोः  अपतमहतं्त्व दृश्यते।  

शरीरपवज्ञािदशविं तन्त्रदशविं इव एव उिद्धस्थतं। यथा य गिाधिायां िूणवते्व शीषे वा तन्त्रदशविं आियते िवविाधारणििवत् िम्यक् 

िीपवतंु तथैव शरीरपवज्ञािदशविं अपि आिपयतंु अर्ह्वते। उत्पथगापमपभोः  िदैव आियणीयं िद्बुिेोः  प्राप्त्यथं। तदथं शरीरपवज्ञािदशविं 

उियुक्तरं।  य गतन्त्रदशविे उभये एकिाधं आपिते तीव्रतमेि फलप्रदे। ितन्द्िलेोः  रािय गस्य अष्िादाोः  अष्स्तररूिाोः  ि िद्धि यत पह 

ते एकिाधं एव अपभवधवते िीयते वा,ि िमशोः । आििप्राणायामिादाभ्यां िह यमपियमिादौ प्रत्याहारधारणािादौ ि स्वयमेव 

अपभवधविे। ध्याििादोः  अपि वधवते िरं कपश्चदपि भौपतकधे्ययप्रपत,येि प्रिण्डभौपतक िलद्धब्ोः  अपि लभ्या ययपि िरमलकं्ष्य िमापधम् 

पहत्वा यत पह एकरूिता केवलं िरमात्मािह िरमपे्रमीिह वा एव िंभवपत। अतोः  िववय गिादैोः  िह ईश्वरिाि्पिधं्य गुरुिापन्नधं्य ि 

प्रपतिणं आवश्यकं। यया शक्त्या  धायवते िा धारणा। यावती अपधका मिपि धारणा तावदपधकाोः  तद्धिि् िवीिाोः  िंकल्पाोः  भाविाोः  ि। 

अिेि एव तावदपधकोः  व्यद्धक्त्वपवकािोः । यावदपधकाोः  िुरातििंकल्पभाविाोः  िरणरूिाोः  तावदपधकाोः  तािां लयाोः । यावन्मात्रालयाोः  

तावन्मात्राधारणा। यावन्मात्रायां इद्धियपिग्रहणं प्रत्याहारोः  वा िवीििंकले्पषु भाविािु ि अिािक्त्या तावद्मात्रायां धारणा िुिोः  पववधवते। 

िवीििुरातििवविंकले्पषु भविािु ि पवलीिेषु पितं्त शून्प्रायोः  भवपत। अपधकांशिाधकाोः  एतदवस्थातोः  पवभेपत अतोः  इद्धियैोः  वन्द्च्यिे 

बपहमुविाोः  पियिे ि येि तेषां िंकल्पिंग्रहस्य िरम्परा िुिोः  प्रिरपत व्यक्ाव्यक्रूिेण। पकंपितु्सभगिाधकेषु ईश्वरगुरुिापन्नध्यात् एषा 



 

 

धारणा इद्धियैोः  ि पिसृ्सत्य िूणवतोः  ईश्वरगुरुमुिा भवपत अथावत् ध्यािे िररवतवते। एतत्स्वतोः िुलभध्यािकाले एव िापणिेोः  य गस्य 

िेष्ठतमिादोः  िमापधोः  आत्मािुभविं वा अिायािं एव लभ्यते। िववपप्रयवसु्तबपलदािस्य पििािोः  एतदेव अद्धस्त यत पह िववपप्रयवि्तु िवावोः  

व्यक्ाव्यक्ाोः  पित्तवृत्तयोः  एव िद्धि। अतोः  अस्य त्यागात् पित्तशून्ता अिायािमेव उद्भवपत। एतचज्ञातवं्य यत् त्यागोः  अिािक्त्या एव कतंु 

शक्यते। यद्वसु्तप्रपत वयं आिक्ोः  तत्त्यागोः  अिंभवोः , िेत् हठात् त्यज्यते तपहव मि र गस्य िंभाविा। अतोः  िववधमवमतािुिारं अिािद्धक्ोः  

एव म िमूलका।   

यथा स्थूलिमािस्य पकंपिदत्यल्पप्रारद्धम्भकपवकाि िरािं एव तद्रािा िीयते तथैव िूक्ष्मिमािस्य अपि। स्थूलदेशरािा स्थूलदेशात् 

प्राक् एव मरपत िरं देहदेशरािा देहदेशिह एव िश्यपत। स्वरािाितििह पकंपित् िाशोः  उभयदेशय ोः । िवविुरुषेषु केवलं देहदेशरािा 

एव बिोः  अहङ्कारात् ततोः  िािक्त्या। िश्य पकंपिचशतु्रणां अपतबुद्धिमत्ता येि ते देहदेशं शिैोः -शिैोः  िाययिोः  तस्यापतप्रबलरिािङ्द्धकं् ि 

उते्तियद्धि। यथा स्थूलदेशस्य अिामापिकाोः  ििाोः  स्विमािं वििोः  स्विायं गुतस्थािे स्वपहताथं एव ग ियद्धि तथैव अिामापिकाोः  

िूक्ष्मिुरुषाोः  अपि स्वभ ििं पवषप्रिारेण। शरीरपवज्ञािदाशवपिकोः  स्वतन्त्रपविारं िवविेषं्ठ प्रस्तौपत अन्पविारेभ्योः  अप्रभापवते्वि यत पह िोः  

अिािक्ोः  पतष्ठपत। यथा स्थूलदेशे िवे अपधकाररणोः  अध्यिाोः  ि रािादेशिालकाोः  तदिुगापमिोः  ि भूत्वा पिरहंकाराोः  िीवनु्मक्ाोः  

पतष्ठद्धि स्वाथावभावात् तथैव देहदेशे अपि िवावध्यिाोः  अपधकारीिुरुषाोः  ि िूणवमुक्ाोः  एव पतष्ठद्धि केवलमातं्र पित्तात्मरूिरािािं  पहत्वा। 

केवलं िोः  स्थूलिुरुषोः  एव बिोः  िमस्तिृष्ौ आिक्त्या दै्वतेि ि। तस्य आत्महािौ आिद्धक्मयाोः  कमवव्यवहाराोः  अथवा 

पित्तवृपत्तमात्रािुिारं य गापदिाधिािमूहाभावोः  अथवा देहिुरुषपिििाभावोः  एव कारणं। कमवठ य गीप्रकारििैोः  कमवपभन्निाधिािां 

दुष्प्रािणं अतोः  तेि स्विीविदेहिुरुषिीवििमकितापिििं एव ियावतं अपि ि िवविेषं्ठ। िृपष्स्थूलदेशदेहदेशात्मपियाकलािािां 

िमकिताध्यािेि आिन्दमयपिद्रा अपि लभ्यते रक्िािोः  ि पियन्द्यते एतद्ध्याििाततिावरापहते्यि, मि स्थैयेण, अिािक्त्या, 

पिरहंकारतया अदै्वतेि ि।  

उच्चिेतिाििाोः  देहिुरुषवत् एव अतु्रपििूववकं िवविीवािन्दवधवकापि कमावपण कुववद्धि िरं पिम्निेतिाोः  एतपद्विरीतापि। यथा दृश्यते 

यत् िीविपहताोः  िवविदाथाव ोः  पििस्वभाविदृशं एव आिरद्धि येि देहिुरुषस्य िेतिब्रह्मरूिता पिश्चयेि पिध्यपत 

तचे्चतितावधवकस्वभावात्।  गीतायाोः  उद्धक्ोः  यत् “स्वल्पमप्यस्य धमवस्य त्रायते महत  भयात्” इपत देहिुरुषवत् अदै्वतदृपष्क णिंबने्ध एव 

वणवयपत अथावत् दिमन्द्ििस्नािापदषु िाधारणपियािु अपि देहिुरुषवत् अदै्वततािािक्य ोः  कृतािु मुद्धक्ोः  लभ्यते।  

शत्र ोः  तदािमणं पकंपित्तीव्रिृपतिंिन्नाोः  वृिदेहिैपिकाोः  इपतहािकाररूिाोः  अिुभपविोः  शतु्रिररियिह िरद्धि यिात् ते तचशत्र ोः  

िुिरािमणकाले तद्युििीपतं प्रपतकारयुििीपतिह िमस्तदेहिैपिकाि् पशियद्धि। अिेि ते अिायािमेव पवियं लभिे। अिेकदा 

देहदेशोः  शतु्रदेशात् आिमणपशपथलाि् उदाराि् धापमवकििाि् आमन्द्य पमत्रवत् िेवते। ते शतु्रिीपतज्ञाोः  कृतज्ञतया आिामकशतु्रिाशाथं 

िहायाद्धि देहिैपिकिह युिाभ्यािात् िद्धिपलतप्रपषिणात ि। अिेि ययपि ते स्वमातृकुिुम्बद्र हिातेि ग्लापििा मृतप्रायाोः  एव। एते 

िवे उग्रवापदिोः  व्यवद्धस्थतदेशेि िैव अपितु िििातीयिमूहेि िंबद्धन्धताोः  भवद्धि,ययपि कदापित् व्यवद्धस्थतदेशेि 

आपितायिे,अन्देशाि् मुख्यतोः  प्रपतवेशीदेशाि् अविेतंु। एवमेव अिेकदा पमत्रदेशिहायतया कदापित् ि स्वतोः प्रातशतु्रभ्योः  

पशपथलेभ्योः  स्वदेश िरर प्रिििितं आिमणाविरं तथा नू्ितमहापििह िंिूणवदेहदेशे तद्प्रिाराविरं प्रदीयते िरं िवे 

पशपथलतागतिैपिकैोः  अिायािमेव व्यािायिे येि ते िुिोः  स्फ़ूपतवम् प्रपशिणं ि लब्ध्वा तचशतु्रिापतयुििीपतज्ञाोः  भवद्धि यतोः  भपवषे्य 

तन्महदािमणं अपि िरलतया एव प्रपतकुववद्धि। पकंपिदे्दहािुराोः  अपतितुराोः  भवद्धि। ते स्विरािये िंभापवते देहदेवािां ितमस्तकाोः  युिं 

पिवारयद्धि। ते तिोः  कतंु उद्युक्ाोः  देवािां पहतैपषतां वदिोः  िािणे्डि्, तिोः  िरद्धि यावत् देवशैपथले्यि प्रबलतराोः  ि िायिे। तदा ते 

िलात् देवाि् हिंु प्रारभिे यावत् देहेिोः  पमथ्याहंकृपतं िररत्यज्य देहिारायणं ि ियते। तदा िारायणिापन्नधे्यि प्रातशक्त्या स्फ़ूपतवम् 

लब्ध्वा अिुशापितोः  भवपत। अिेि िह स्वदेविेिां उतृ्कष्तया पियन्द्य अिुराि् पवियपत।  पवपशष्रािय ििां पविा अपि 

पिम्निुरिापधकाररपभोः  स्वयमेव शतु्रिह लघुिंघििं यदा कदा िायमािोः  भवपत िरं तेि तत्महािशतु्रप्रपतर धं ि प्राप्यते यत् 

य ििापिपमवतयुिेि, देहदेशस्य लघुभागे एव िूववस्य उिद्धस्थत्या।  

प्रबलशतु्रिह महायुिे काले अपधकांशदेशाोः  व्यािायिे पवदेशीयास्त्राभावात्। पकंपिदे्दशाोः  एव पवदेशीयास्त्रिुिद्धज्जताोः  ताि् िेतंु 

शकु्नवद्धि। पकंपिदे्दशाोः  स्वदृढ़तया उन्नत्या ि एव पविपयिोः  भवद्धि। देहिुरुषवत् स्वाभापवकता, पिपलवतता, अदै्वतता, कमवठता 

िीवपहतैपषतायाोः  ि अिेकाोः  मािवीयगुणाोः  िगतोः  िववधमेषु मपहमाद्धिताोः  िद्धि अतोः  शरीरपवज्ञािदशविं तन्त्रदशविं िाववभौपमकदशविं।  

देहदेशरिणाथं मुख्यतोः  पतस्रोः  प्रणाल्योः  वतविे। प्रथमप्रणाल्यां पिपववपशष्ाोः  अवर धकतत्त्वापि यथा िीमापभपत्तोः , शतु्रिंकेतकयन्त्राोः  

शतु्रमारकाोः  िाधारणिुरिाबलाोः  ि मुख्याोः  िद्धि स्थूलदेशस्य िुरपभपत्तद्वारिालवत्। पद्वतीयरिािङ्क्ौ िंिूणवदेशे पिपववपशष्ाोः  रिकाोः  

भ्रमिोः  पतष्ठद्धि ये आिमणस्थािे एकत्रीभूय एकदृष्ट्या तु्रपिरापहते्यि ि मदाप्लापवताि् पविलाि् शतू्रि् तपडते्वगेि् िूणवयद्धि, स्वदेशीयाि् 

पहत्वा अपतितकव तया। पिदोषरिणे स्थूलरिकैोः  तु्रपििंभाविा पवयते आत्मािूणवत्वात् ततोः  तद्िातािक्त्या, िििातेि मृतु्यभयात् ि 

यत्कारणतोः  ते अिेकवारं शतु्रपिग्रहणाथं एव अपधपियिे मारणं पहत्वा, येि तैोः  शत्रवोः  केवलं कारागारे एव पिपिप्यिे। न्ायालयेषु िीतेषु 

िम्यद्धक्विारणापभोः  िमुपितदण्डपवधािेि ि ते दण्ड्यिे। स्थूलदेशवत् एव देहदेशे अपि प्रथमरिािङ्क्ौ द्धस्थताोः  अधविैपिकबलाोः  

िीमािुरिाबलाोः  ि अल्पशद्धक्त्वात् िदैव िद्मरूिेण शतु्रिाशकापि पवषमयापि िायापि िेयापि ि प्रिारयिोः  पतष्ठद्धि। िमवधराोः  

िीमारिकाोः  शतू्रणां शस्त्रासे्त्रभ्योः  आत्मिोः  रिद्धि। ते दण्डायैोः  सृ्पष्िापलतैोः  तथा अिुवातैोः , कन्करैोः   तीव्रिलधारापदपभोः  ि 

आिेिणिापलतैोः  लघुशक्त्यस्त्रशसै्त्रोः  शतू्रि् िीमातोः  पिवारयद्धि। अिेि अिेकाोः  शत्रवोः  मरद्धि अिेकाोः  ि िलायिे। एतचिेणीशत्रवोः  



 

 

अपतवीराोः  यत पह ते िवावि् शतु्रप्रहाराि् स्व िरर ि ढ्वा एव स्वदेशीयाि् रिद्धि।  भूते अपि तीव्रास्त्राि् पवहाय, एतते्कवलं िूणावत्मबलात् 

एव िंभवं। आत्मशक्योः  स्थूलिुरुषाोः  अपि आत्मबपलदािं िमिवयद्धि ययपि िैव ििुिाि् अस्त्राि् पहत्वा, िूणावत्मत्वाभावात्। वास्तवेि 

वयं स्थूलिुरुषाोः  आत्मभ्रपमतदेहिुरुषोः  एव। एषोः  भ्रमोः  शरीरपवज्ञािदशविस्य अिवरतिापन्नध्यात् शिैोः -२ पवधूयते।  

तने्त्रषु पवपभन्नशद्धक्िीठाोः  देवीमातुोः  देहांगरूिाोः  कद्धल्पताोः , उदाहरणतोः  िैिादेवीस्थािं देवीियिरूिम्। यथा 

पकंपिपद्वशेषभूपमस्थािापि देवीमातुोः  पकंपिपद्वशेषअङ्गतुल्यापि उक्ापि तथैव तद्भूपमस्थािे वििोः  स्थूलिुरुषाोः  अपि पिरुक्त्या स्वयमेव 

तत्समरूिे देव्यङे्ग वििािां देहिुरुषाणां िमतुल्याोः  पिध्यद्धि। एवमेव यत पह िुरुषिूक्ािुिारं िंिूणविृपष्ोः  देहरूिा अतोः  

शरीरपवज्ञािदशविं अपि िृपष्वणवकवेदिुराणापि एव अिुगच्छपत। यथा िुराणेषु वपणवताोः  स्थूलिृपष्गतिदाथाव ोः  देवािुररूिाोः  मिुष्याकृतयोः  

कद्धल्पताोः  तथैव शरीरपवज्ञािदशविे अपि देहस्थाोः  प्राणीिदृशाोः  िदाथाव ोः  देहिुरुषिाम्ना मािवाकृतयोः । यथा वेदिुराणापि ििातिापि तथैव 

शरीरज्ञािदशविं अपि। यथा वेदिुराणापि प्रलयकाले िुतापि िरं िृपष्प्रारमे्भ ऋपषपभोः  प्रकपितापि तथैव शरीरपवज्ञािदशविं अपि केवलं 

पवज्ञािप्रभवकाले एव िागृतिेतिपवज्ञापिपभोः  िुिोः  िुिोः  प्रकपितम्। 

िीवेषु पित्तवृत्तयोः  पिदाकाशांशरूिाोः  याोः  तिारकिीवैोः  तद्िीविरिकाोः  अल्पय ििाोः  पिमावियद्धि। एवमेव देहिुरुषात्मा 

पिदाकाशोः  लघुिृपष्रिकाोः  देहरिकाोः  वा महय ििाोः  देहिुरुषैोः  पिमावियद्धि। िूणेि पिपमवताोः  य ििाोः  एव िववपहतकाररण्योः । 

अल्पपिपमवतय ििाोः  तु स्वाथवकाररण्योः  एव। शब्ािरतोः  अल्पिद्धच्चदािन्दिीवोः  अल्पिद्धच्चदािनं्द देहं पवस्तारयपत िरं 

अिीमिद्धच्चदािन्दोः  पिदाकाशोः  अिीमिद्धच्चदािनं्द िृपषं्  पवस्तारयपत। यथा देवाय िववगुणिंिन्नोः  िववतोः  स्वच्छोः   मािववदेहोः   

िररकल्प्प्यते तथैव देहिुरुषाय अपि कल्पिीयोः । यथा  देवदेहे आत्मा एव मुख्यतमोः  धे्ययोः  तथैव िूक्ष्मिुरुषदेहे अपि। स्थूलिुरुषस्य 

अपधकांशकायावपण देहिुरुषवत् अिुभवपविा स्वयमेव पियमाणापि िायिे यथा हृदयसु्फरणं, अन्निाििं आपद अिेकापि। शेषापण 

अल्पापि कमावपण यथा मििं, पिश्चयिं, ज्ञािेद्धियािुभविं (दशविं,िवणं,घ्राणं,स्पशविं रििं ि ििप्रकारािुभवाोः ) कमेद्धियािुभविं 

(हस्तिादापदििप्रकारकमेद्धियकृतापि) िैव केवलं स्थूलिुरुषेण अिुभूयिे। एतत् आश्चयं यत् स्थूलिुरुषोः  िगण्यमात्रकमवपभोः  एव बध्यते 

केवलं आिक्त्या। अतोः  पिध्यपत यत् देहिुरुषोः  कदापि बन्धिं ि लभते आत्मावरकात्मसु्फरणािंभवात्। एषा बन्धिहीिता स्थूलिुरुषाय 

आत्मसु्फरणहीितया ि लभ्या िुरा कृतया आिक्त्या िंपिताज्ञािावरणप्रभावात् अतोः  तेि केवलं स्वपित्तप्रपत अिािद्धक्ोः  एव एकमात्रोः  

म ि िायोः  अिािके्ोः  तद्िंपिताज्ञािप्रिालिप्रभावात्।  

यदा पवपशष्ाोः  प्रबल त्सापहिोः  िंगपठतशत्रवोः  प्रथम के् उभयरिाप्रणाल्यौ अपतिमिे तदा तेषु कारावापिताोः  शत्रवोः  

गुतिरिैपिकिेणीम् िीयिे ये तचशतु्रभ्योः  तद्धत्प्रयापण वसू्तपि तद्वसे्त्रषु अिेष्य पविीय ि तापि प्रिुरतया उत्पादयद्धि तथा िवपियुक्ाि् 

गुतिरिेिािापतिुरुषाि् प्रपशक्ष्य तैोः  अपि तथैव कारयद्धि। एतदथं पकंपिद्दीघवकालोः  अिेक्ष्यते येि बहुद्धिष्देहिमािाोः  उग्रशतु्रपभोः  

एततू्पववतया एव व्यािायिे प्रथम कै्ोः  उभयरिािङ्द्धक्िुरुषैोः  प्रबलप्रयािे पियमाणे अपि। कदापित् अत्यपधकतीक्ष्णबुद्धिशत्रवोः  

तीव्रतया स्विाशकगुतिरप्रणाल्या पियाशीलतारम्भात् िूवं एव     िंघषवमुक्प्रक षे्ठषु आत्मिोः  ग ियद्धि उदाहरणतोः  अपधकाररणां 

वातािुकूपलत-किे, अपतस्वि्ि त्पादििेते्र,  िववतियापददुगवमस्थािेषु अन्ािेकेषु स्थािेषु ि यत्र आवागमिं प्रपतकूलं। अने् स्वग ििे 

अिमथावोः  शत्रवोः  तद्िीपवतंु आवश्यकापि गुतवसू्तपि हसे्त गृहीत्वा इतस्ततोः  यद्धत्कपित् दृषं् व्यािादयिोः  भ्रमद्धि। देहिैपिकाोः  दूरात् 

एव ताि् हस्तगृहीतशतू्रि् दृष्ट्वा भुषुन्डायसै्त्रोः  पिकितया ि िड्गापदशसै्त्रोः  व्यािादयद्धि। पकंपिदे्दहिैपिकाोः  िौरापणककालीमातािदृशाोः  

ये शतू्रि् वाहििड्गिपहताि् िादद्धि।  

िुराणािां िवणं िुराणवािकस्य ि िापन्नधं्य िठिादपि िेयस्करं। पद्वतीयेि पवकले्पि इहल किरल कय ोः  उभय ोः  िरमपिद्धिोः । मम 

पितामहोः  बहुमुिीप्रपतभावाि् िुर पहतियां आपितोः  आिीत्। िदैव िरिीपवकां अिहाय स्विीपवकां एव स्वयकर त्। 

पित्यिैपमपत्तकापदवैपदकिंध्यापदषु कमविु िदैव अचु्यतोः  द्धस्थतवाि्।  िोः  स्वमातृिुरोः  िुराणिठिं दीघवस्वरेण तचिवणशद्धक्ह्रािात् 

आिरपत ि। पे्रमिूववकात् तत्सापन्नध्यात् अिािु अपि कमवकाण्डपवपहताोः  िुराणिपहताोः  देविूिििंस्काराोः  व्यवधवत येि 

िववमािवीयभावाोः  अपि स्वयमेव उदपतष्ठि। अिेि अिाकं भौपतकापि अध्ययिापि कमावपण ि ि बापधतापि अध्यात्मपियािु 

प्रत्यिव्यस्तताभावात्।  

एततृ्ततीयिेणीिुरिाव्यवस्था आवश्यकप्रबलिंघषवमधे्य िागररकदेहिुरुषहापिपिवारणेि िह उच्चमारकिमताप्राप्त्यथं एव। पकंपित् 

ितुरशत्रवोः  स्वहस्ताि् उत्थाप्य आत्मिमिवणम् अपि कुववद्धि स्विाशभयात् ययपि दूरे गते िुिोः  देहदेशिाशिम् आरभिे। 

पकंपिचशतु्रिातयोः  आत्मपभोः  आिपमतैोः  देहिुरुषैोः  आत्मपविाशाथं उियुज्यमािाोः  अिेकपवधिंवादप्रपियाोः  अवर धयद्धि यिात् 

िुरिाप्रणाली तत्कषे्ि अिपभज्ञाोः  पतष्ठद्धि तथा शत्रवोः  िमस्तदेशं अंििा एव व्यािादयद्धि तथैव यथा पहिलरशािकेि यहूदीगणाोः  

गुतयातिापशपवरेषु। िंिूणवदेहदेशिहय गेि पिपमवताोः  देशीयाोः  उिकरणापि िुरिाप्रणाल्योः  ि िवोत्तमाोः  भवद्धि यत पह आयापततेभ्योः  

पवदेशीयेभ्योः  उिकरणप्रणालीभ्योः  शत्रवोः  शीघ्रतया एव प्रपतर धकताम् प्रदशवयद्धि।  

देहिुरुषमद्धस्तषे्क मििपिश्चयापदज्ञािेद्धियिाोः  िादिगमिापदकमेद्धियिाोः  ि िवावोः  पियाोः  तदात्मापधपष्ठतािुभवाि् पविा स्वतोः  एव 

भूयिे यत पह िुरुष त्तमेि देहिुरुषैोः  आिद्धक्मयािरणं ि अिेपितं आिक्त्या तदात्मावरणिन्स्य आत्मसु्फरणल भिातस्य 

कतवव्यचु्यतेोः  िंभापवतात् िरमपप्रयमािवदेहािंभवत्वभयात्। अतोः  िोः  स्वयमेव देहिुरुषात्मारूिेण देहिुरुषाि् िूणवप्रवीणतया िालयपत।  



 

 

िैपिकिुरुषाोः  स्वशतू्रि् िेत्राभ्यां दृष्ट्वा, कणावभ्यां िुत्वा, िापिकया तद तृ्सष्गनं्ध गृहीत्वा, पिह्व्या तेषां उद्धच्छष्िायिलमधे्य तत्स्वादं 

अिुमीय, तविया ताि् पवसृ्पश्य ि मिबुद्धिपविारिूववकं स्वहसे्तषु िवावपण शस्त्रास्त्रापण गृहीत्वा ताि् मदाप्लापवताि् शतू्रि् अग्रिरद्धि 

मुिेि ि शतू्रत्साहिाशकशब्ाि् उद्गीयविोः  शङ्िध्वपिमपि प्रिारयद्धि। ते युि यमेि िातायाोः  तीव्रिुधायाोः  िूतवये पिरिरं अन्निले 

भििोः  अिपशष्ाि् ि उतृ्सििोः  युध्यिोः  भवद्धि। तत्र अिोः िुरेषु िपत्रयदेहिुरुषाोः  िवविुििाध्यात्, कमविेशाभावात् भ ििापधक्याच्च 

प्रिण्डताप्रातेि तद्िििांगिाहाये्यि देहदेशे िििंख्यावधविावश्यकतायाोः  पे्ररणया पिरिरं तीव्रवेगेि िंतती ं िियिोः  पतष्ठद्धि येषु 

अपधकान्द्शाोः  िेिायै प्रपशक्ष्यिे।  

कायविमाित्वात् िूणवरूिेण स्थूलिुरुषैोः  उियुक्ाि् िमतुल्याि् पित्तवृत्ती ं उियुज्य अपि देहिुरुषाोः  ताोः  ि अिुभवद्धि 

तदिावश्यकत्वात् स्वात्मिूणवत्वात् ि। वयम् स्थूलिुरुषाोः  एतद्धचित्तवृत्तीिां अिुभविं पिवारपयतंु ि अहावमोः  िरं देहिुरुषपिििपििेि 

अिािक्त्या अदै्वतं उििायते यदभ्यािवशात् स्वपिदाकाशात्मस्वरूिोः  पित्तवृपत्तरूिैोः  स्वपमथ्यासु्फरणैोः  िह िुिोः  अिुभूयते। यथा मुके्ि 

अिायािमेव देहिुरुषवत् आियवते तथैव देहिुरुषवत् आिरणेि अपि मुद्धक्ोः  प्राप्यते।  

िुराणािां आियणम् अपि य गतुलं्य एव। िुराणाि् वयं पिधविस्य, कमवठस्य, गृहद्धस्थिोः  अिुपवधायुक्स्य ि य गम् अपि कपथतंु 

शकु्नमोः । यथा य गोः  अष्ाङ्गोः  तथैव िुराणापि अपि अष्ान्द्गापि। य गे िंकल्पािां उत्पपत्तलयाोः  प्राणायामेि मुख्यतया िरं िुराणे 

िंसृ्कतश्ल कशक्त्या। इद्धियािापितािां िंकल्पािां उत्पपत्तोः  एव तेषां लयोः  उच्यते। िुस्वरिंसृ्कतशक्त्या िुराणकथापभोः  यथा 

अज्ञातकथािकाोः  िीविाोः  भवद्धि तथैव अिेकिूवविने्मभ्योः  िुतिंकल्पाोः  अपि लयाथं। अिेि धारणा पववधवते। य गे ध्याििमापधिादय ोः  

ईश्वरिापन्नध्याथं पवशेषिृथक्प्रयािोः  अिेक्ष्यते िरं िुराणेषु तत्प्रयािोः  िूववतया एव उियुक्ोः  ईश्वराधाररतकथापभोः ।  

देहिुरुषस्वयंवरस्पधाव पववाहोः  ि अपतश भिीयौ। िवदेशपवकािाथं पितृदेशे एका िववगुणिंिन्ना कन्ा 

अपतिुन्दरिुल ििमृगियिकृशकपिहािावल कमधुरपितविहद्धस्तिालिुवापितिररधािकीितिुशापिकास्वणववणववलपयतालकावलीरि

तवणोद्घापितान्द्गिुम्बिय तकरक्वणवपबन्द्दुिमूहपिद्धितमातृत्वगुणिंिन्नलज्जायुक्हािमुि द्घापितशे्वतविबाहूिुष्पिुवापितस्वपणवमक

लाबिकेशिूणवस्वस्थदेहहस्तस्वणवकिकिादस्वणविूिुरमधुरस्वमुििंगीतािुगामीलयबिितवकद लायमािपिपहतपशिरस्तिष डशशङ्गार

युक्ा अिंख्यकन्ामधे्य िरस्पर स्पधावयां िरीिकदलियि िरािं रािकन्ारूिेण उद्भवपत। या य पषत् आबाल्यकालात् 

िवोत्तमतुपष्िुपष्वधवकिररद्धस्थतयोः  लभपत िा एव िरीिायां पवियपत। प्रपतिलं अंगरिकदलिह अिेकाोः  िहियवोः  ताम् अिुगच्छद्धि। 

तस्यां पववाहावस्थायां िंिातायां रािा मि वापितात् गुणिंिन्नात् पिकिस्थात् एकान्देशात् अिेकाि् िववगुणिंिन्नाि् कुमाराि् 

तद्स्वयंवराथं आमन्त्रयपत। तेषां बुद्धिशौयावपदव गुणिरीिाथं तन्मागे बहुपवधबाधाोः  प्रयुक्ाोः  भवद्धि येि बहवोः  वीराोः  मागेषु एव वीरगपतं 

लभद्धि बहवोः  ि पवकलांगाोः  भूत्वा प्राय पितायां प्रपतस्पधावयां अंििा एव िराभूयिे। पकंपितु्कमाराोः  दुबवलाोः , िािाोः , िािाोः  

िुधािीपडताोः  ि भूत्वा शद्धक्ह्राितं्व अिुभवद्धि। अिेकाोः  िलतीणवपवयािपभज्ञाोः  िदीिले एव पिमज्जद्धि। कदापित् िघिविमधे्य 

उत्पथगापमपभोः  व्यािायिे। कदापित् िवावपधकधाविांकलभ्याय पवियाय ते िरस्परं कलहायिे युध्यद्धि ि। अिेकाोः  कुमाराोः  

मागवभ्रपमताोः  िुरिाबलैोः  हन्िे उग्रििीिने्दहात्।  

िुराणकथािु अपभप्रायोः  िर िोः । य गापदपवयािु एतत् िववपवपदतं यत् आत्मज्ञािं अकिात् एव उििायते पिवृत्तपिते्त,ि शिैोः  -शिैोः । 

िेत्  पितपिनु्धोः  आत्मा अकिात् प्रकपितोः  तपहव तद पमवोः  देवोः  पकमथं ि। एवमेव िवववसु्तभावािां अकिात्प्राकयपवषये मिवं्य। अिेि 

एतदपि पिषृ्कष्यते यत् कद्धल्पताख्यािापि केवलं आध्याद्धत्मकते्वि एव ित्यापि, िान्था।  

अित गत्वा रािप्रािादे अिेपितायां अल्पिंख्यायां एव बलबुद्धिधैयावपदगुणेषु िवोत्तमाोः  पववाहापथवकुमाराोः  उिगच्छद्धि यत्र िरीिायाोः  

अद्धिमिरणोः । तत्स्िधाविे िा रािकुमारी िवावि् पवियीरािकुमाराि् मन्द-मन्दिालेि आयािी हास्यावल केि िश्यिी उिगच्छपत। िा 

स्वियपितवरविस्थले एव वरमालां िररधाियपत। ततोः  अपत हषोल्लािेि तद द्वाह त्सवोः  िररिाल्यते यद्धिि् िववव्यञ्जिपवलािापदिह 

अन्ालौपककिुपवधाोः  पववाहागतैोः  अपतपथिुरुषैोः  स्थािीयिुरुषैोः  ि िज्जािंिने्नषु  ििल ल्लािेषु भविेषु यथाय गं् ययपि कैपश्चत् िलालिैोः  

अिीणवत्वय ग्मपि उिभुञ्जयिे। उद्वाह त्सवे शािे भूते उद्वाहदलोः  प्रस्थाप्यते। तद्दलोः  पिगवममागे द्धस्थते पितृदेहदेशेि पिपमवते पविामगृहे 

शान्त्या पकंपिपद्विामाथं पतष्ठपत। पकंपिद्धचदविेषु देहराििुत्रोः  तस्यां राििुयां अपत मि हरं बालेन्द्दुिदृशिुतं्र िियपत। 

तत्पालिि षणलारदुलारापदव्यस्ततया िंिगवििुिैोः  ि म पहतौ तौ िवराज्यपिमावणाथावपभयािं एव पविरिौ ततं्सकीणवपविामगृहे एव 

आत्मतोः  पत्रवंशिीपढियविं पतष्ठपत वस्त्राभूषण िकरणिशुवाहिििीपकङ्करापदरीपतदेयैोः  वधुििीयैोः  राििहायतया। वधुदेशस्य 

िीमािभागे वरदेशपिकषा एकोः  पििविोः  प्रकृपतिूणवोः  लघुप्रदेशोः  पवयते यत्र तद्युवराििररवाराथं एकापतिुन्दरं वातािुकूपलतभविं 

पिमीयते। तत्र कन्ापितृदेहदेशेि प्रदतै्तोः  भ गैोः  आिद्धन्दतोः  िोः  युगलिररवारोः  अिेकेषु वि िविेषु, िववतेषु, िागरतिेषु, िदीतीरेषु, 

आिमतीथावदीषु ि मि रमस्थािेषु अिि् िरस्परं हास्यपवि दापदवाद्धिलािैोः  लताद लािु द लयि्, िपवत्रिलेषु सु्तवि्, िुगद्धन्धतिुष्पापण 

अवघृणि्, िुष्पिीड़ा िीड़ि्, िववतेषु आरुर्ह्ि, पतयवक् तुषारिेते्रषु िंिरि्, पवपवधेषु पित्रपवपित्रपवमािेषु ि िुदूराकाशे उत्पति् तथा 

ज्य त्स्नािूणवरापत्रषु रािेि पवहरि् उिगच्छपत।  

अिेकाोः  धमावोः  प्रकृपतं तदिुकृपतं ि ि िूिपयत्वा प्रत्यिेण एव पिराकारिरमात्मािम् िूपितंु प्रयतिे येि अपवपदतेि अव्यक्ोः  एव 

िूपित  भवपत पिगुवणपिराकारिरमात्मिोः  अपिन्त्यत्वात्। अिेि अिेकपवधाोः  अधमावोः  प्रिापलताोः  िायिे। यदा आत्मिागर पमविा 



 

 

िववभाविदाथवरूिप्रकृपतिा मधुरिंबन्धोः  तदैव आत्मिा िह तादातं्म्य िंभवपत। प्रते्यकिणकं अवघृणि् व्यद्धक्ोः  कथं धपिकोः  भपवतंु 

अहवपत। एतत् पववेकबुद्ध्या पििािोः ,िैव कस्यपित् पवशेषधमवस्य अिुशन्सायै।  

तत्प्रािादे अिेकाोः  उद्वापहताोः  युगलपकश राोः  िुगद्धन्धताोः  िुष्पाच्छापदताोः  स्वणवशय्याोः  अवलम्ब्य मि वाि्पितैोः  िववगुणिंिनै्नोः  िंतपतभ्योः  

गभावधािं िंस्कारं पिय ियद्धि। अिेि तपन्निविप्रदेशे बालिुलभापि बहुिुरमयापण िंगीतमयापि वाक्यापि गुन्द्िायमािापि भवद्धि। 

राििुलभैोः  भ गपवलािैोः  प्रािादस्थैोः  िमस्तिायगोः  अधरसृ्पष्मुििर िाोः  अङ्कसृ्पष्िरपििदेहाोः  ि ते बालकाोः  अपत िुिेि कालेि 

पकश रावस्थायां िीयिे। ततोः  ते अपि वय वृििदृशाि् देशकालातीतािन्दमयाि्  गृहस्थधमावि् िूणवतत्परतया तन्मयतया ि पिववहद्धि। 

अिेि रािवंशोः  उत्तर त्तरवृद्धिं प्रापु्नवि् िंिूणवदेशं व्याप्न पत। तदा िवदेशिुशाििाथं एकोः  िवावपधक ियुक्ोः  रािा अपि िीयते। िोः  

बिात्मा देहदेशस्य प्रिण्डिालिाथं भौपतकप्रगतये पमथ्याहंकारस्य आवश्यकत्वात्। एतदथं िूववतोः  बिात्मािोः  िुरुषाोः  एव िरीक्ष्यिे येषु 

िवदेहदेशािुिारं य ग्तािंिन्नोः  एव राज्यापभषेकाविरे रािपििाििे उिवेश्यते। मुक्ाोः  िाधुिुरुषाोः  कदापि राििदं ि इच्छद्धि 

तद्िातबन्धिभयात् ययपि ते गुरुरूिेण राजे्ञ िन्मागं िुशाििं ि पशपितंु देहदेशराज्यभारं यदा-कदा से्वच्छया वहद्धि अपि 

अहंकारते्वि पिपलवतते्वि ि।  

यदा िुत्रदेशोः  पितृदेशप्रदतं्त िंिूणवम् ररक्स्थािं व्याप्न पत तदा िोः  भूमेोः ,िाधिािां िंिाधिािां ि पवस्तारं काङ्क्षते िरं मूलदेशोः  

िुत्रसे्नहवशादपि तिात् वतवमािात् गुरुतरं िहय गं प्रदातंु अिमथवोः  पििित्तािाशभयात्। तदा िवदेशे िंिीपडतैोः  ििैोः  महत् 

ििान्द लिम् प्रारभ्यते येि ि पदतोः  िवदेशरािा स्वमूलदेशराज्ञोः  िमिं स्विििीडाम् प्रस्तौपत। अिेि िुब्ोः  महारािा तं स्वदेशस्य 

िाश्ववभागे पवरलििस्थािे यथेि्िित्तापवस्ताराय स्वतन्त्रिीवियाििाय ि उियुक्भूपमं उिलाभयपत। तदा महारािा 

िििागरपिष्काििाथं स्वदेहदेशस्य िीमािेत्ररािमागवस्य िीमापिकषा आिररकं मुख्यद्वारं अपिधातंु आपदशपत। तद््दवारात् बपहोः  

िीमाियविं रािमागे बहुपवधाोः  िुरिाबलाोः  प्रिुरतया प्रय ज्यिे बार्ह्देशात् उत्पथगापमिां अवैधप्रवेशपिषेधिाथं। िुरिाबालािां 

प्रिण्डपियाशीलत्वात् िायापि, वस्त्रापण अन्ापि ि िीवियाििवसू्तपि प्रिुरतया अिेक्ष्यिे यदथं िंबद्धन्धतिेते्रभ्योः  आिूपतवकतृवमागाव ोः  

िूणवतया तन्िे तद्बाधाोः  अििायविे ि। तेषु िुगमीकृतेषु मागेषु अिेकपवधापि वाहिापि अिेकपवधैोः  वसु्तपभोः  िंभृताोः  प्रिुरतया िलापयतंु 

प्रारभिे। पवशालिििमूहस्य पिस्सारणाथं अपि महती कमवशद्धक्ोः  अिेक्ष्यते। िायापि िूववतोः  एव प्रिुरतया िंिाररतापि, राष्र रािधान्ां 

मुख्यालयात् कमवपे्ररकिंदेशाोः  अपि पवपभन्निदयुकै्ोः  अपधकाररपभोः  िमशोः  िुरोः -िुरोः  पे्रष्यिे अिे ि स्थािीयैोः  कमवकरैोः  प्राप्यिे। एते 

देहराष्र पवभाििे उभयदेशाभ्यां महद्िीड़ा: अिुभूयिे। उभयदेशय ोः  िंिाधिािां शके्ोः  ि गम्भीरिपतोः  िायते तथा द्वावेव मुख्यतोः  

िविातदेशोः  िीवििंकिे उत्पथगापमपभोः , दुघवििापभोः  अन्ानै्ोः  ि। अिंख्याोः  देहिुरुषाोः  उभयदेशमिाोः  केिपित् अपि ि आियीपियिे 

अतोः  एतपद्वभाििस्य पवकियात्रायां अिेकाोः  उभयििीििाोः  िश्यद्धि।  

िरमाणुस्फ ििैोः  अय वैज्ञापिकैोः  प्रय गैोः  अपि पिध्यपत यत् िववभूताोः  पिराकारस्य ऊमवयोः । वेदाोः  तपन्नराकारं िरमात्मािं मििे, पवज्ञािं 

तं ऊिां मिुते। अतोः  अय उभे िेते्र ित्यपवपिणवये िामकथिात् एव पभने्न,ि वास्तवेि।  

िवदेशे पवशेषज्ञाोः  ि पवयिे अिुभवाभावात् येि तैोः  ज्ञातपवयाभावात् िोः  देशोः  प्रकिि िरािं एव िष्ट्िंु अहवपत िेत् मूलदेशेि ि 

अवलंब्यते। अवलंपबते अपि कदापित् िविातदेशोः  िीपवतंु ि अहवपत। कदापित् िवदेशोः  स्वमूलदेशप्रपत शतु्रवत् आिरपत। िोः  

अस्वि्ि: पतष्ठपत तेि उत्पथगापमिां ि षणत्वात् यिात् तेि िह पमलि नु्मिोः  मातृदेशोः  तद्र गाणुििुिोः  अपि भूयते। एते पमलिाविरे 

मातृदेशस्य अल्पापि अिावधाितया तद्राष्र िीमायां िपतग्रसे्त ते उग्रवापदिोः  तदाभ्यिरे प्रपवशद्धि। ते आत्मघापतिोः  पहंिकाोः  िूक्ष्मिुरुषाोः  

तत्र महदुत्पाताि् कुववद्धि, अिागििागररकाि् घ्नद्धि,राष्र ीयिंिाधिापि िाशयद्धि तथा अिेकपवधिंरििाोः  मागावि् ि पवध्विद्धि।  

अय भारतवषे िीविपवधयोः  बहुलतया िरं िीविाभावोः , िंकल्पपवधयोः  अिेकाोः  िरं िंकल्पािां अभावोः , कमविु अिािद्धक्ोः  िरं 

कमावभावोः , आिरणपवपधिां बहुलता िदािाराथं िरं आिरणस्याभावोः , षड्द षाि् िेतंु अिंख्याोः  अध्यात्मपवधयोः  िरं षड्द षाणां अभावोः  

भौपतकतािुशाििाय ि अिेकाोः  िंप्रदायाोः  िरं भौपतकताभावोः । दृढ़ाध्यात्मिद्धिपभोः  अध्यात्मशास्त्रापण गीयिे िरं भौपतकता िूणवतोः  

त्याज्यते। िाश्चात्यदेशेषु भौपतकता गीयते िरं अध्यातं्म त्याज्यते। उभये प्रकारके िभ्यते अिूणे। िूणवता केवलं वैपदक के्ि 

ज्ञािकमविमुच्चयेि। िूणवता केवलं आध्याद्धत्मकताभौपतकतािमुच्चयेि। िूणवता केवलं तन्त्रय गिमुच्चयेि। िूणवता केवलं 

भारतीयतािाश्चात्यतािमुच्चयेि। िूणवता केवलं िलपधवत् व्यवहारेण। िूणवता केवलं देहिुरुषवत् व्यवहारेण। िूणवता केवलं 

िववभावाभावािुभविेि अिािक्त्या।   

वास्तवेि देहदेशं आिन्नाोः  ते उग्रिद्धििोः  अपततीव्राोः  अपतकमवठा: ि भवद्धि ययपि अिुपितकायेषु एव तैोः  औपितं्य अिुभूयते 

िरम्परया अधमाववृतधमेण वा। तैोः  ततं्सततीषु तदपिवतेि गुणिूत्रप्रिारेण एका िूरा िूक्ष्मिुरुषिापतोः  एव उत्पयते।  तिमावन्धस्य 

िन्मागवचु्यतिातेोः  मुख्यधारायां िुिरागमिं अत्यिदुष्करं। कदापित् प्रपतकूलिररवेषात् अवतारीिूक्ष्मिुरुषात् वा तद्िापतोः  िमूलेि 

पविष्ट्िंु अहवपत।  

अिेकदा मातृदेशेि अिेकपवधैोः  पे्रमप्रस्तावैोः  िंपधप्रस्तावैोः  िापि िोः  कुिुत्रदेशोः  ि िुधरपत। तत्प्रपत स्वम हात् तु तं िररत्यकंु् ि अहवपत 

िैव ि य द्धंु। अपधकांशतोः  िोः  कुदेहदेशोः  ततु्कस्वभावात् स्वयमेव िश्यपत अन्शतु्रपभोः  उत्सायते वा िरं कदापित् तनू्मिवता 

मातृदेशिाशका कदापिच्च उभयििहापिकरा। िुत्रदेशिन्मात् एव िेत् मात्रा अिवरतेि तद्धिि् िमुपितध्यािं प्रदीयते तथा 



 

 

तत्स्वावलंबिियविं तत्पालिि षणं िंरिणं ि िमुपितपवपधिा आिररते तपहव एव एतपद्वकििमस्यायाोः  िुरिा। एतत् अवश्यमेव पिशे्चतवं्य 

यत् िूक्ष्म ग्रवापदिोः  स्थूलिुरुषैोः  ि अिुकरणीयाोः  यत पह ते बन्धिहीिाोः  अतोः  दुष्कमवफलमुक्ाोः  िरं स्थूलिुरुषाोः  बिाोः  येि 

ततु्कफलभाििाोः ।  

स्थूलदेशे प्रथमे कायविमापण वसू्तपि पवकास्यिे ततोः  एव ततू्पणवपवकपितापि वसू्तपि िंिूणवदेशे पवस्तायविे। िूक्ष्मदेशे अपि ईदृशा एव 

व्यवस्था भूयते। अिेि वसू्तिां पवस्तार िरािं तदिमतया िंिाधिहािेोः  पिवारणं। एवमेव अिंख्याोः  देहदेशाोः  िायिे येषु देहिुरुषाणां 

िूणविमािाोः  ईश्वरलीलामयाोः  प्रभवद्धि। देहिमािोः  वास्तपवकोः  ब्रह्मिमािोः । स्थूलिमािे स्वपे्न अपि िववििमुद्धक्ोः  ि िंभवा िरं 

देहिमािे स्वभावादेव िदैव िवे मुक्ाोः  िशवोः  अपि। प्रपतपदिं पकंपिदपि शरीरपवज्ञािदशविाियेण देहिुरुषवत् अिािद्धक्ोः  पकंपिदपि 

प्रयािं पविा स्वयमेव उदेपत या पदविियविं पतष्ठपत। अदै्वतिाधिा तदैव िेष्ठा या स्वयमेव िायेत यत पह पविारकृतया पिरिरिाधिया 

लौपकककमावपण बाध्यिे अहंकारोः  ि उदीयते। अतोः  अन्थािरणात् अल्पापि देहिुरुषािरणं िेयस्करं।  

कुण्डपलिीय गे िेद्धियापण अतोः  आिद्धक्युक्ापि आत्मबन्धिकरापण ि कमावपण मेरुदण्डापधपष्ठतया िाया कृतापि मन्िे। 

वास्तवेि इद्धियापण मद्धस्तषे्कि मेरुदण्डमागेण एव िंिाल्यिे। एतद्धत्वज्ञािपििं यत् अिुभवहीितया स्वयंिातापि कमावपण मेरुदणे्डि 

िंिाल्यिे यथा ऊषे्ण िम्पके हस्तस्य प्रपतिरणं कबन्धस्य िलिं वा। आिक्त्या कृतापि कमावपण अपि स्वयंिातापि एव कतुवोः  

अभावस्वरूिात्। अिेि पिध्यपत यत् अिािक्त्या कृतापि कमावपण एव मद्धस्तष्ककृतापि कतुवोः  आत्मभावस्वरूिात्। एषा आत्माभ्यिरता 

मद्धस्तष्कता वा अिुभूयते अपि य गाभ्यािात् अिािक्त्या वा। एवमेव आत्मबार्ह्ता मेरुदण्डता वा अपि अिुभूयते भौपतकिीविाभ्यािात् 

आिक्त्या वा। अतोः  कुद्धण्डपलिीिागरणम् अिािक्त्या आिरणस्य प्रारम्भोः  अष्ान्द्गय गेि, स्वाध्यायेि, िर िकारेि अन्ािेकैोः  वा िाधिैोः  

पमपितैोः  वा। कुण्डपलिीशके्ोः  ऊध्ववगमिं अथावत् एतत्साधिापभोः  उत्तर त्तरपववधवत फलं। िहस्रारििे कुण्डपलिीशके्ोः  िराशक्त्या 

पमलिं अथावत् अिािके्ोः  िूणवतया पियाद्धितेि आत्मािुभविं। वयं मद्धस्तष्कस्थं अिुभूतं गहिपिििं इद्धियपिरिेिं िागृतकुण्डपलिीिह 

उिमातंु अहावमोः । एतचगहिपिििं पिन्त्यवसु्तभावप्रपत अिािक्त्या एव िंभवं यत् िुिोः  स्वाध्यायीिज्जिस्य िापन्नध्यात् एव िंभवं अन्था 

इद्धियाियणात् कुण्डपलन्ाोः  िुिोः  अध िरणं। एवमेव मद्धस्तष्कबारं्ह् अिुभूतं  िेद्धियं पिििं मेरुदण्डाधारे मूलाधारे द्धस्थतेि 

िुषुतकुण्डपलन्ाोः  उिमातंु शकु्नमोः । यावत् अिािद्धक्ोः  तावत् कुण्डपलन्ाोः  उच्चििेषु द्धस्थपतोः । मद्धस्तषे्क उिगते मद्धस्तष्कस्थस्य 

पिििस्य मात्रािुिारतोः  एव मद्धस्तष्कििेषु कुण्डपलन्ाोः  द्धस्थपतोः । पकंपिदिेपितकालं कुण्डपलन्ाोः  मद्धस्तषे्क द्धस्थते ित्वगुणोः  प्रसु्फरपत। 

तद्धिि् ित्वगुणे अपि अिािद्धक्प्रभावात् अित गत्वा कुण्डपलिी िवोच्चििे िहस्रारे प्रपवशपत यत्र महाशक्त्या िह ततु्पिपमवलिं 

अथावत् िीवब्रमै्हकं्य आत्मािुभविं वा। वास्तवेि यथा िपिवणी स्वान्द्गापि कुण्डलरूिेण िंक च्य कुण्डपलिी भवपत तथैव िववव्यापििी 

पिचशद्धक्ोः  पिदाकाशोः  वा अपि इद्धियैोः  आिक्त्या ि िंकुपिता पिते्लिािुन्द्िा वा भवपत या कुण्डपलिी कथ्यते। इद्धियपिग्रहेण 

अिािक्त्या ि एतद्पिते्लिाग्रद्धिोः  पवग्रन्थ्यते पित्तिालोः  वा पित्तििलता वा शाम्यपत अथावत् कुण्डपलिी कुण्डलरूिं पहत्वा िुिोः  

लंबाकारा दीघावकारा स्पष्ा भूत्वा तद्वास्तपवकरूिं पिदाकाशं उत्सरपत।  

देहदेशरािकुमारीस्वयंवरे िरापिताोः  िरदेशीयाोः  वीराोः  पिन्दािातात्मग्लापििा देहिमािात् बपहभूवत्वा पकंपिद्कालमेव िीवद्धि। 

देहिैपिकाोः  अपि बहूि िमािबपहकुमाराि् िीमािरािमागेषु पतष्ठतोः अितोः  स्वदेशप्रपतप्रत्यावतवतोः  ि शतू्रि् मत्वा घ्नद्धि। बहवोः  

पिमन्त्रकदेशात् बलेि पिष्कास्यिे िरं तद्स्वयंवरस्थायाोः  िवावन्द्गिुन्दररािकन्ायाोः  आसक्त्या िािरणिातेि मािपिकपवकारेण 

तन्मातृिमािे अन्द्धिि् वा िुिोः  प्रवेशे अिमथावोः  िमािबपहिेते्रषु िैपिकापदिुरिाभावात् पहंिकिशुलुण्ठकाद्युग्रिद्धिपभोः  व्यािायिे।  

उिर के्ि आिक्त्या तात्पयं िूणवपिष्ठया ध्यातवं्य यत पह एतदेव शरीरपवज्ञािदशविस्य िारपिष्कषवोः । देहिुरुषैोः  वास्तवेि आिद्धक्ोः  

अपि प्रदश्यवते िरं अिािक्त्या। एतदेव अध्यात्मकला। एतदेव “य गोः  कमविु कौशलं”। नू्ितमेि इद्धियिाहाये्यि या आिद्धक्ोः  प्रदश्यवते 

िा एव िरमा अिािद्धक्ोः  िरमािािद्धक्ििकत्वात्। अिेि इद्धियाभािेि मिपि प्रबलािद्धक्ोः  उदेपत। िीवियाििाथं एषा आिद्धक्ोः  

अवाि्पिता। अतोः  एतदािद्धकं् अिकतंु  वाद्धस्तवका अिािद्धक्ोः  प्रारभ्यते ित्सङै्गोः  य गाच्च। यत पह मािपिकपवषये एव आिद्धक्ोः  

िंभवपत िैव िेद्धियपवषये। िेद्धियपवषयेषु अिािद्धक्ोः  केवलं पमथ्यािारोः  आत्मवन्चिं ि। अपग्ोः  दहपत एव तद्धिि् िलं इव पिद्धिते 

अपि।  ययपि ईदृशा िेद्धियािािद्धक्ोः  भौपतकप्रगपतकरा आध्याद्धत्मकाविपतपिवारका ि िरं अपतमान्द्येि आध्याद्धत्मक न्नपतकरा।  

वास्तवेि पकंपिदपि इद्धियिहायतापविा इद्धियाभािपविा वा मािपिकेद्धियपविा वा अप्रत्यिेण इद्धियपविा वा  आिद्धक्ोः  ि िंभवा।  

एवमेव आिद्धक्पविा अिािद्धक्ोः  ि िंभवा तथैव यथा अन्धकारपविा प्रकाशोः  ि िंभवपत। ययपि प्रत्यिेण इद्धियिहायता पविाशकरा 

अज्ञािकारणात् अतोः  पिवायाव िरं मािपिकपवषयेभ्योः  अप्रत्यिेण िेद्धिया भौपतकिहायता अपिवायाव। अत्र अप्रत्यिेण तात्पयं 

अिहंकारतया कस्यपित् िज्जिपे्ररणात् आदेशात् वा, िगद्धचहताथं, मािवमयावदािालितया मध्यमागेण ि।  अपग्ोः  दहपत एव तद्धिि् िलं 

इव पिद्धिते अपि। अिेि एततू्सक्ष्मा िेद्धियािद्धक्ोः  आत्मज्ञािियविं तद िरािं िापि बाधते ययपि आत्मबन्धिपविा।  कदापित् 

पवधपमवणोः  एतां िेद्धियािािद्धकं् िािणं्ड आपित्य अत्यािरद्धि।  

स्थूलिैपिकिमूहवत् देहिैपिकाोः  अपि िद्धिल्य वू्यहं रियद्धि येि तैोः  प्रबलाोः  वृहदाकाराोः  ि शत्रवोः  अंििा एव िराभूयिे। 

देहिुरुषेषु हापदवकपमलिं अपि दृश्यते स्थूलिुरुषवत्। देहिैपिकाोः  हापदवकपमलिात् एव हसे्त हसं्त गृहीत्वा िङ्द्धक्बिरूिेण िरस्परं 

िीपवतंु िहायिोः  पवशालशतू्रि भाययद्धि। अिेि ते स्वपवशालित्तां दशवयिोः  वाग्बाणैोः  ि तद्गौरवं उद्गीयविोः  तदािािृशतू्रणां हृदयापि 

पवदारयद्धि ततोः  हत त्सापहतशतू्रि िाशयद्धि कदापित् िायद्धि अपि ि िद्धिल्य तथैव यथा िस्यिाशकवाराहं एकाकीिुरुषोः  भपितंु ि 

अहवि् बहूपभोः  िुरुषैोः  िद्धिलपत।  



 

 

  देहिुरुषोः  स्वतंत्रोः  भूत्वापि िरतंत्रोः  यथैव प्रत्यिेण अपि दृष्ोः । िोः  देहदेशपहताय एव िीवपत अथावत् श्वपिपत, िादपत, िलपत, कमव 

कर पत, युध्यपत अिे ि मरपत। एवमेव िुरुषोः  अपि िूणवतोः  िरतंत्रोः । वेदिुराणेषु अपि एतदेव वपणवतं यत् मिुष्योः  ििेि काष्ठिुपत्रकावत् 

िरमात्मिा िमपष्पिचशक्या वा िंिाल्यते। िुरुषेण आत्मस्वतन्त्रता अिुभूयते मायया ययपि िोः  िृपष्लाभाथं एव िराशक्त्या िाल्यते। 

तदा पकमथं अहङ्कारोः । एतज्ज्ञािं एव अहंकारिाशिाय ियावतं। यथा देहदेशे स्थूलदेशे ि िूणवतोः  िादृश्यता अद्धिि् शरीरपवज्ञािदशविे 

दपशवता अद्धस्त तथैव देहदेशे िृष्ौ ि िूणविादृश्यता पवयते। अिाकं बुद्धिोः  एतद्िादृश्यतां पवशे्लपषतंु अल्पिमथाव ययपि वैज्ञापिकाोः  

यनै्त्रोः  कायवरताोः  िद्धि। एतपद्ववेििा िुतेोः  ततू्सद्धक्िा अपि पििा यदिुिारं “यद्धत्पणे्ड तत् ब्रह्माने्ड”।  

कदापित् िमवधृतशत्रवोः  उदरे अिाच्याोः  देहिुरुषमेव िाशयद्धि तथैव यथा आपमषािराोः  पवषमयकीिाोः  भिकिुरुषमेव। 

अमायवशतु्रिंिपमते देहिैपिके उििारर धीभूते अन्देहिैपिकाोः  तं तथैव देहपहताथं िाशयद्धि यथा शतु्रपमपलतम् पवद्र हीिैपिकं 

स्थूलिैपिकाोः । देहशे्लषेि देहिशवोः  देहिमािात् बपहोः  भूत्वापि िरस्परं भ िििले पवभज्य अन् न्िहय गेि आत्मिोः  रिद्धि 

वू्यहरििया अतोः  शतु्रिमिं अिावृतदेहनू्िीकरणात्। एवंपवधेि बहवोः  पिकितािातेि िरस्परतीव्रिंवादेि िामूपहकतया कमवणा ि 

शतु्रिाशकापि प्रिण्डापि अस्त्रापण अपि पिमावद्धि यापि स्थूलिुरुषैोः  देहदेशरािपभोः  अपि स्वदेहदेशशतु्रभ्योः  स्वरिणाथं मुद्रापवपिमयैोः  

प्राप्यिे।  

स्थूलदृष्ट्या देहिुरुषाोः  मािवतािरकस्थूलिुरुषवत् एव आिरद्धि अतोः  मािवीयैोः  ििैोः  देहिुरुषबार्ह्रूिोः  स्वतोः  एव अिुकृतोः  भवपत 

िरं िूणवरूिेण देहिुरुषस्य शरीरस्य आत्मिोः  ि अिुकरणम् केवलं आत्मजै्ञोः  िीविमुकै्ोः  िुरुषैोः  एव दृश्यते। केवलं 

देहिुरुषात्मािुकरणेि अपि आत्मज्ञािं उििायते िरं भौपतकाविपतोः  बाधते। अतोः  एकिाधवमेव तदै्दपहकाध्याद्धत्मकं अिुकरणम् एव 

शीघ्रतमेि िववपवधफलप्रदं।  

अधुिा देहिुरुषेषु िहय गभाविा पिरूप्यते। एकपवशेषवंशिापतमयापि  देहिुरुषपमत्रापण देहदेशात् बपहोः   स्वतन्त्रापण पतष्ठद्धि। ते 

स्वतन्त्रतापे्रपमणोः  प्रकृपतपे्रपमणोः  ि अतोः  पकंपिदपि देशीयं िामापिकं ि आत्मबन्धकव्यवस्थां ि स्वीकुववद्धि कुिुमं्ब पहत्वा। ते 

स्ववंशिरम्परया पशपितां स्वणविदृशस्य एकदुलवभमूलिदाथवस्य पिमावणाय एकअद्भुतपवयां आियद्धि िरं तद्दीितया िमुपितेि 

ि षणावािाभावेि अत्यल्पा एव फलप्रदा।  एकदीघवकापलकेि शिथिते्रण तापि  देहिुरुषपमत्रापण देहिमािस्य वृद्धिपवकािाभ्यां 

अत्यावश्यकम् िगपत दुलवभं तत् िदाथं पिमावद्धि यपद्वपिमये ते देहिमािात् रािकीयिुपवधािुरिापिवाििह पवपभन्नापि िौपष्कापि 

िुिाच्यापि ि अन्नापि प्रापु्नवद्धि।  

प्रथमतोः  पवषयेषु महत्त्वबुद्धिोः  अथावत् मििा आिद्धक्ोः  अपि आवश्यका। अिेि पवषयेषु अविेतिस्थिमेताोः  िमस्ताोः  िंकल्पाोः  

आर पिताोः  भवद्धि। पवषयेभ्योः  स्वदेहेद्धियैोः  अगमत्वमपि केिपिदपि कारणेि अिेपितम्। अिेि तेषु आर पिताोः  िंकल्पाोः  पवषयािां 

पिििेि िह िुिोः  िुिोः  िागरद्धि िरस्परं अध्यस्त्वात् इद्धियैोः  अव्यवधािाच्च। िररिके्व एषोः  एव िश्चातािोः  उच्यते। अिेि प्राकं्सकल्पाोः  

भावाोः  िापि तथैव भिीभूयिे यथा प्राक्पािापि। एषोः  पििािोः  यत् िंकल्पाोः  भावाोः  ि प्रकपिताोः  इद्धियपिरिेिाोः  ि एव भिीभूयिे 

िैव अप्रकपिताोः  इद्धियिािेिाोः  ि। एतदेव कारणं येि िुराणेषु तथैव ि शरीरपवज्ञािदशविे अपि प्राकृतवसु्तघििािु मािवीयैोः  व्यवहारैोः  

िह मािवीयभावाोः  िंकल्पाोः  ि प्रिुरतया िंसृ्कतशक्त्या प्रदश्यविे। अिेि इद्धियपिरिेिाोः  िंकल्पाोः  भाविपहताोः  िुिोः  िुिोः  उििायिे 

पवलयिाथवमेव। एतपद्वपधिा लौपककिहायतया लक्ष्यप्राद्धतिंभाविा प्रबलतमा।  अिेि धारणा प्रिुरतया पववधवपत। एतनु्मद्धक्दे िुकाले 

वतवमािे अपि इद्धियापण अवमन् केवलं िंकल्पाियणात् िद्गुरुितं्सगप्रभावाच्च आत्मज्ञािं िंभवं। अिेि िंकले्पषु िीणेषु ततोः  पिते्त 

शून्प्राये अकृपत्रमिाधकोः  पवभीय लौपककपशिकैोः  इद्धियैोः  बार्ह्मुिोः  ि भूत्वा अकृपत्रमिद्गुरुणा अकृपत्रमतया आियिे।  

एतदकृपत्रमित्सङे्गि पे्रमिूववकेि प्रिण्डधारणा इद्धियैोः  ि ि यवते अपितु मद्धस्तषे्क एव ध्याििमापधिेत्रय ोः  अवत्रपत। पवषयेषु िंकले्पषु 

भूतेषु अपि इद्धियाहारोः  एव प्रय गात्मकोः  प्रत्याहारोः  प्राय पगका अिािद्धक्ोः  ि। पवषयेषु िंकले्पषु अभावेषु इद्धियाहारोः  अिािद्धक्ोः  ि 

िैव वास्तपवका िरं मूढ़ता एव।  

देहिुरुषोः  एतत् उिर कं् िवं िीविव्यवहारं कतंु िमथवोः  शुिात्मिा। िुरुषोः  शुिात्मिा एतादृशं कतंु ि अहवपत तत्लौपककिफलतायै  

आिद्धक्मयस्य व्यवहारस्य आवश्यकतया।  मािपिकपवषयेभ्योः  आिद्धक्ोः  पित्तवृपत्तलयकरा अथावत् य गकरा। आिद्धक्ोः  

इद्धियपवषयेभ्योः  कृता एव बन्धिकरा। एतदेव कारणात् िुराणकथाोः  मािपिकपवषयेभ्योः  एव आिद्धक्िििाथं। ताोः  कथाोः  कदापि इद्धियैोः  

ताोः  अिुकतंु ि पे्ररयद्धि। मािपिकायां आिक्ौ प्रिणे्ड भूते इद्धियापण अपिवायावपण। िुराणैोः  शपवदेि ि एतदािद्धक्ोः  िुरपितस्तरे 

िीयते िुिोः  िुिोः  आपिते ि ततै्रव  स्थाप्यते। अिेि इद्धियबाधाप्रशमिं प्राप्यते। एतन्मध्यस्तरािद्धक्ोः  अिवरता एव पित्तवृपत्तलयकरा।  

देहिुरुषोः  ईदृशं िवं कतंु अहवपत शुिात्मिा, स्वशुिात्मिा िीविव्यवहारािरणिंभवात् िरं िुरुषोः  स्वशुिात्मिा ि िरं 

स्वपिदाकाशात्मपववतवरूिीपित्तवृपत्तस्वरूिं अवलम्ब्य एव एतत्सवं कतंु अहवपत शुिात्मिा िीविव्यवहारािरणािंभवात्,  ययपि तेि 

पित्तप्रपत आिद्धक्ोः  तचशुिात्मस्वरूिं व्यिारयत।  अतोः  िुिोः  देहिुरुषवत् िूणवताप्राप्त्यथं अिािक्त्यिुकरणम् एव एकमात्र िायं यत् 

पित्तवृपत्तपभोः  एव िंभवं, अतोः  पिध्यपत यत् मुद्धक्ोः  प्रवृपत्तपििा एव, कदापि ि पिवृपत्तपििा।  

िादििमािोः  देहिमािोः  िापि अन् नं् िहय ियेते। एकपवशेषप्रकारिादििमाििुरुषैोः  तद्धन्मत्रिुरुषाोः  एकाकीपविरणरताोः  

पिवेश्यिे यद्िातपे्रमफलस्वरूितोः  ते स्वपमत्राथं भव्यभविं िृिद्धि पवपिमये ि तद्धन्मत्रापण िादििमािपिमावतृिररषृ्कतिदाथावि् 

िंशे्लषयद्धि। पिदाकाशस्य अपिदंशोः  केवलं िीविमूहैोः  एव अपभव्यद्धक्पियते आिद्धक्प्रभावात्।  िीवापतररकं् मि हीििंिूणविृष्ौ 

केवलं स्वाभापवकपिदाकाशोः  एव पवयते अतोः  पिध्यपत यत् देहिुरुषाोः  अपि िदैव पिदाकाशरूिाोः  एव मि Sभावात् मािवतािरकत्वात् 

ि यथा तकव पिद्धित्वात्।  केवलं तदे्दहिंबद्धन्धतिीवरूिापिदाकाशोः  एव तैोः  र गापददेहापहतकरकमावपण कारयपत यथा कुद्धत्सतराज्ञा 

कुप्रबन्धिात् तद्राज्यवापििोः  िीपडताोः  भवद्धि।  अथावत् देहिगचहापिोः  तपन्नयिृिीवप्रकपितापिदाकाशेिैव िायते।  अपि ि कं् यत् 



 

 

मिुष्यकृत्यजै्ञोः  देवाोः  िुष्यिे ये तदा िीवाि् ि षयद्धि।  वास्तवेि यज्ञप्रभावेण अपिदाकाशोः  अथावत् आिद्धक्िातपमथ्याभ्रमोः  पवद्रवपत 

िरपहतकाररतया येि तद्िातपवघ्नापि अपि शाम्यद्धि अथावत् िरमदेवरूिपिदाकाशोः  प्रभवपत।  अतोः  िृषे्ोः  वास्तपवककल्याणाथं 

िववमािवाोः  िररष्कतवव्याोः ।   

पिदाकाशस्य अिेकाोः  िृपष्भागपियन्त्रकाोः  कद्धल्पतांशाोः  एव अिेकदेवताोः  तथा एवमेव अपिदाकाशान्द्शाोः  एव िृपष्भागबाधकाोः  ये 

अिुराोः  िद्धि। पिदाकाशोः  देहिुरुषोः  वा एव िरमदेवता तथा अपिदाकाशोः  देहिुरुषशतु्रोः  वा एव िरमािुरोः  इते्यतत् अपि कपथतंु शक्यिे 

तेषु मि Sभावात्।  पिण्डब्रह्माण्डय ोः  ऐक्यात् पिध्यपत यत् िदैव िववत्र ि देवािुरिंग्रामोः  प्रवपतवतोः  पवयते।  यदा िुरुषात्मा 

अपिदाकाशरूिोः  भवपत तदा िोः  तेि पियन्द्यते यत्फलतोः  िोः  कुमागवगामी आत्महिा ि िायते यत पह तेि प्राणवायुोः  िम्यक् रीत्या ि 

गृर्ह्ते शरीरं ि िम्यक् रीत्या ि िाल्यते येि अिेकर गाोः  अपि उद्भवद्धि।  ऐतदै्विरीतं्य पमपितं ि िहितया अवगिवं्य।  वास्तवेि 

शरीरपवज्ञािदशवििामकज्ञािरूिौषधेोः  आवश्यकता केवलं मििे एव पवयते यत पह मपलिमिरूिापिदाकाशोः  एव िम्यक् 

प्राणवायुर धिेि देहकायावपण दुष्प्रभावयपत, देहिुरुषोः  अतोः  देहोः  तु स्वयमेव िदैव ि पिदाकाशस्वरूिोः  अतोः  मािवतािरकोः  

स्वास्थ्यिरकोः  वा।  िंिेिेण, िरमात्मा केवलं पवकािं एव कारयपत ततू्पणवपवकपितस्वरूित्वात्।  अविातौ तु केवलं िीवोः  एव कारणं।   

पकंकतवव्यपवषये अिीपमतज्ञािभन्डारोः  अय पवयते यस्य िूणवप्राद्धतोः  अिंभवा कष्प्रदा ि अतोः  देहिुरुषवत् 

िमस्यापिपदवष्ावश्यकतािुिारमेव ज्ञातवं्य आिररतवं्य ि, एतदेव शपवदिारं। देहिमािोः  एव िूणविमािोः  यत पह अद्धिि् िववििेभ्योः  

िमाििुपवधाोः  प्राियिे ययपि तद्ग्रहणं अग्रहणं वा तदेच्छावश्यकतािुिारमेव। ।  अत्र पिष्कमवकििाोः  अपि पििीपवकावेतिं आपु्नवद्धि।  

अिेि स्वस्थदेहिमािे िामापिककुरीतयोः  ि पवयिे।  

देहिुरुषैोः  भपवष्यय ििाोः  अपि पिमीयिे यथा दुपभविकालयाििाथं आवश्यकतापधक त्पापदतान्नभण्डारणम् भपवष्यिंभापवतयुिाथं 

युिाभ्यििं ि।  अिद्धच्चत्तवृत्त्यिुगतपिमवलता देहिुरुषात्मिरमपिमवलतांशरूिा, िवाविुभवप्रातशाियोः  तत्परमशानं्त्यशाोः  तथा 

आकाशािण्डत्वात् िवाविुभवाकाशाोः  तत्परमात्माकाशांशाोः । याोः  स्थूलिुरुषाोः  अिुभवद्धि तत्सववसु्फरणाोः  प्रथमतया देहिुरुषमद्धस्तषे्क 

एव उििायिे िरं देहिुरुषाोः  ताोः  ि अिुभवद्धि तदात्मिूणवत्वात्।  स्थूलिुरुषपिदाकाशात्मपि आिद्धक्िातावरणेि िडीभूते 

िवविेतिािुभवाोः  स्थूलाोः  प्रतीयिे तद्िडात्माकाशिूक्ष्मत्वात्।  स्थूलिुरुषोः  देहिुरुषवत् पित्तवृपत्तिन्ािुभवाि् पिवारपयतंु ि अहवपत 

प्राणकमवपित्तािुभवािां िहाद्धस्तत्वात् िरं पित्तप्रपत अिािद्धक्पििादै्वतात्मािुभविेि िमस्तािुभवाोः  आत्मिोः  अिृथक् प्रतीयिे अतोः  तद्वत् 

पिवाररतरूिाोः  एव मन्िे।  यथा पित्तवृत्तयोः  स्थूलिुरुषमद्धस्तषे्क प्रसु्फरद्धि तथैव देहिुरुषमद्धस्तषे्क अपि उभयमध्यिूणविादृश्यत्वात् िरं 

केवलं स्थूलिुरुषोः  एव तत्प्रपत आिक्त्या बध्यते।   

यथा मिपि िंिूणविेत्रकषवणरूिीधे्ययं िततं पवपिन्त्य अिुभवीकृषकोः  एकं-एकं भूपमिदं शिैोः -शिैोः  कृष्ट्वा िंिूणविेतं्र अिायािं एव 

कषवपत तथैव शपवदिाधकिुरुषोः  अपि िववकमावपण एकं-एकं कृत्वा देहिुरुषवत् आिरि् ततू्पणाविरणरूितदात्मस्वरूिं ि प्रपतिणं 

मिपि ध्यात्वा तत्स्वरूितां अञ्जिैव प्राप्न पत।  यथा कृषकबालकोः  स्वििलत्वात् एतदे्ध्ययपिििाभावात् पकंपिद्िदमात्रकषवण िरािमेव 

िलायते तथैव शपवदिाधिाहीिोः  अपि।  यत पह आत्मिोः  िवावपधकपिकषा वििोः  अतोः  िवावपधकपप्रयाोः  िीविमुके्श्वराोः  

अद्वयात्मदेहिुरुषाोः  अिेकिहस्रक पििंख्यायां िदैव िववत्र ि देहद्धस्थताोः  एव पतष्ठद्धि अतएव ते कदापि ि पविृयिे तथा ततं्सगपतोः  

िदैव उिलभ्यते, िेत् एतत्तथं्य अवगम्यते।  यथा स्थूलिुरुषस्य देहिुरुषस्य ि व्यवहारकमवणां मधे्य िूणविादृष्यता पवयते तथैव 

तद्धचित्तवृपत्तमधे्य अपि पिध्यपत पित्तवृपत्तपभोः  कमवव्यवहारपियन्त्रणत्वात् अथावत् पित्तकमवण ोः  िरस्परिंबन्धात् िरं केवलं स्थूलिुरुषोः  एव 

पित्तािक्त्या अपभभवपत।   

आिद्धक्ोः  दै्वतरूिा अतोः  बन्धिरूिा अद्धस्त या एव हृदयग्रद्धििाम्ना अपि अवगम्यते।  एतद्ग्रद्धिोः  एव प्राणवायंु अवर धयपत अतोः  तििं 

तत्फलतोः  ि र गं उत्पादयपत।  वास्तवेि कमववेगेि प्राणवेगोः  येि पित्तवृत्तयोः  प्रसु्फरद्धि कमाविुिारं देहपियन्त्रणावश्यकत्वात्।  यदा 

ज्ञािय गे आपिते पित्तवृत्त्याधाररूिपिदाकाशभाविेि पितं्त िश्यपत तदैव प्राणोः  अपि िष्प्रायोः  अपतिूक्ष्मोः  वा भवपत येि कमावपण कतंु ि 

शक्यिे।  अतोः  पिध्यपत यत् कमवठगृहस्थीिुरुषाय ज्ञािय गपभन्नोः  देहिुरुषािररतकमवय गोः  एव िरमिेयस्करोः ।  िरमाथीिुरुषेण 

पित्तवृत्त्यििुभविं ि िंभवं पित्तप्राणकमवणां िहाद्धस्तत्वात् अतोः  िोः  अदै्वतयुक्मािवीयकमविरकदेहिुरुषपिििेि पित्तप्रपत अिािक्ोः  

ततोः  मुक्ोः  िायते।   

याोः  कथाोः  िुराणेषु कद्धल्पतदेविीविियाविंबने्ध उद्धल्लद्धिताोः  िद्धि ताोः  देहिुरुषिंबने्ध अपि िररताथाव ोः ।  यथा पशवापददेवाोः  

मुक्रूिेण मिुष्यिदृशलीलां आिरद्धि तथैव देहिुरुषाोः  अपि, उदाहरणतोः  यथा िारदमुपिोः  िीविमुक्रूिेण वाताव ोः  िंिारयपत तथैव 

िंदेशवाहकदेहिुरुषोः  अपि।  अिापदकालिूवं देहिुरुषिाहाये्यि स्थूलदेहोः  पिपमवतोः  आिीत् िरं तदे्दहोः  शववत् व्यवाहरत तेि 

देहिुरुषात्मपे्ररणया तत्स्वििकिमकििीविियाविुकरणाशक्यत्वात्  अतोः  पिदाकाशमधे्य तन्नवदेहकमवफलापदिन्पित्तवृपत्तसु्फरणाोः  

पमथ्या एव प्रादुभववि् आकाशलेिाोः  इव। तत्स्फुरणामयपिदाकाशोः  केवलं िुरुषेण एव अिुभूयते ततोः  पकंपित्काल िरािं 

स्वदेहम हिातपित्तसु्फरणािक्त्या स्वशुिात्मस्वरूिं पविरपत अतोः  पित्तािद्धक्पविा अदै्वतयुक्िीविियाव देहिुरुषात् पशपितव्या।   

देहिुरुषमद्धस्तषे्क तदे्दहपियन्त्रकमिबुद्धिरूििंवेदाोः  तदे्दहिुरुषात्मिा पकंपिदपि प्रयािं पविा स्वयमेव उत्पायिे िंिाल्यिे ि अथावत् 

ईश्वरस्य िरमित्तास्वरूिपे्ररणया िवविदाथाव ोः  स्वित्तावृद्धिप्रपत अिायिं एव अग्रिरद्धि येि देहिुरुषापदिवविेतििड़िदाथगोः  िह 

देहिुरुषस्य अदै्वतात्मयुक्मािवीयािरणापदिववपियाोः  अपि पिमीयिे।  यथा स्थूलिुरुषोः  िेतिोः  तथैव देहिुरुषोः  अपि 

रूिपियािमाित्वात्, ययपि िूववतरोः  पवकृतिेतिोः  िरं देहिुरुषोः  शुििेतिोः ।  एतस्य कारणं एतदेव अद्धस्त यत् स्वदेहपियन्त्रकिंवेदाोः  

देहिुरुषेण आत्मसु्फरणरूिेण ि अिुभूयिे एतदिावश्यकत्वात्।  वास्तवेि प्रते्यकिीवोः  शरीरपवज्ञािदाशवपिकोः  अद्धस्त िवगोः  

देहिुरुषस्वरूिप्राद्धतप्रयािात्। िेत् पकंपिदिुभवोः  प्रताड़येत् तपहव मािविदृशकमवकतावरं िरं अिुभवरपहतदेहिुरुषं ध्यायेत्।  अिापभोः  

स्विववमि दैपहककायावपण देहिुरुषवत् स्वाभापवकतया स्वपिदाकाशात्मस्वरूिपविरणपविा अदै्वतात्मिा वा कतवव्यापण।   

कदापित् िुरुषवत् देहिुरुषमद्धस्तषे्क अपि मािवताह्रािकमि र गोः  उद्भूयते िंकेतकाणुद षात् येि पवकृतिंवेदिदेहिुरुषाोः  

अमािवत्या आिरद्धि। कदापित् देहिुरुषेषु रुगे्णषु िातेषु तद्धन्मत्रापण र गभयात् पकंपित्कालियविं देहदेशात् पवय ज्यिे अन्था र गेण 

हन्िे देहदेशिमथवकतद्धन्मत्रस्य अल्पशद्धक्त्वात् देहिमािे ि ततू्पणवपमलिाभावात्।  



 

 

अत्रतोः  देहिुरुषपिििं पिश्चयिं ि कथे्यते।  देहिुरुषेण िक्ष्वापदििज्ञािेद्धियैोः  िववबार्ह्िररद्धस्थतयोः  गृर्ह्िे ततोः  तत्पररद्धस्थत्यिुिारं 

तन्मद्धस्तषे्क िंवेदकाणवोः  पियाशीलाोः  िायिे यदेव मि कल्पिारूिाोः  येि बार्ह्िररस्थतयोः  अिुमीयिे।  अनं्न अिुभूय तन्मिोः  

बुद्धिपिणवयं अिेिते अतोः  मि रूितदन्निंवेदकाणूिां देहित्ताप्रपत प्रभावते्वि एव अन्नग्रहणं त्याग  वा पिश्चीयते यत पह मिोः  बार्ह्िगतोः  

िूक्ष्मािुभवात्मकरूिं।  अने्न देहपहतकरे तद्ग्रहणाथावदेशकाणवोः  बुद्धिोः  वा मिोः  आपदशपत यदिुिारं मिोः  िादौ मुिं ि तदन्नग्रहणाथं 

िालयपत, पविरीततोः  देहापहतकरपवषाक्ाने्न अिुभूते अग्रहणाथावदेशकाणुरूिीबुद्धिोः  तन्मिोः  तनु्मिपिधािाथं आपदशपत अपि ि िादाभ्यां 

िलायिाथं िमुपितपदशायां िादिालिेि। अिेि देहिुरुषभयमपि पिध्यपत िरं अदै्वतेि।  अदै्वतेि कृतं पकंपिदपि ि कृतं; अदै्वतेि 

अिुभूतं, पकंपिदपि ि अिुभूतं।  कमवबन्धिात् मुद्धक्ोः  अदै्वतािरणादेव िान्था।  मि कल्पिाोः  

तत्कल्पिाििकवसु्तद्वाराकररष्यमाणस्थूलप्रभावस्य िूक्ष्मापभव्यद्धक्रूिाोः  एव िद्धि।  ततू्सक्ष्मापभव्यक्ौ ित्तावधवके 

ततं्सबद्धन्धतवसु्तग्रहणाथं पिश्चीयते अथावत् बुद्धििामककमेद्धियशािकमिादेशकिंवेदाोः  प्रिायविे।  एतपद्विरीतं 

ित्ताह्रािकवसु्तपविारभावपवषयेषु मिवं्य।  कदापित् बुद्धिभ्रमोः  अपि िायते यद्धिि् बार्ह्वसु्तिा उद्भूतमिोः  िंिूणवदेहित्तावधवकं 

प्रतीयते िरं वास्तवेि तद्वसु्त देहहापिकरं पिध्यपत यथा अन्नवृतमर्त्स्िाशोः  तथा अबुवदर गस्य 

ितुरपवद्र हीिुरुषप्रदपशवतपमथ्यादेहपहतकाररता येि ते देहिैपिकैोः  ि हन्िे।  अिेि पिध्यपत यत् देहिुरुषाोः  स्विापलतयन्त्रिदृशं 

आिरद्धि ययपि ते िेतिाोः ।  यत पह शासे्त्रषु अपि मुक्त्यथं यन्त्रिदृशािरणं अिेपितं िेतिते्वि अतोः  देहिुरुषािरणं अिुकरणीयं।   

यथा आत्मसु्फरणाोः  स्थूलिुरुषं िीपवतंु पे्ररयद्धि तथैव शुिात्मा देहिुरुषं।  अतोः  यथा आत्मसु्फरणा आत्मतुल्या तथैव स्थूलिुरुषोः  

िूक्ष्मिुरुषिमतुल्योः  एव। , भेदोः  केवलं भ्रमादेव।  स्थूलिुरुषोः  आत्मसु्फरणाोः  पिवारपयतंु ि अहवपत तैोः  पित्तवृपत्तपभोः  देहपियन्त्रणत्वात् अतोः  

अदै्वतिुलभािािद्धक्भावोः  एव िूणवत्वाय देहिुरुषिमािताप्रातये वा एकमात्र िायोः ।  यथा स्थूलिमािोः  स्वपियन्त्रणाथं स्विमािाध्यिं 

रािािं वा अिेिते तथैव देहिमािोः  अपि।  आत्मसु्फरणल भपे्रररतात्मा एव एतदुभय ोः  िमािय ोः  अध्यिोः  अद्धस्त।   

यथा स्थूलिमािाध्यिोः  िमािे उियुज्यापि स्थूलिुरुषालपितापि यन्त्र िकरणापदिमस्तवसू्तपि तद्धत्क्रयाकलािाथं उिलद्धब्कर पत 

तथैव देहिमािाध्यिरूिीिीवात्मा अपि देहिुरुषालभ्यापि अन्नवस्त्रापदिवववसू्तपि देहिुरुषव्यवहारव्यािारिालिाथं उिलद्धब्कर पत।  

िववििीवािां केवलं देहिुरुषदेहपियन्त्रकोः  देहिुरुषदेहािगवतिमािाध्यिरूिोः  देहिुरुषात्मा देहिीवात्मा वा एव 

िूणवमुक्िरमात्मारूिोः  अद्धस्त, अतोः  भूतािां िवविेष्ठोः  िुरुष त्तमोः  वा।   

यथा िृपष्पवकािे लघुतमात्मस्फ़ुरणा पवकािं प्रारभते तथैव िीवपवकािे अपि।  एषा िूक्ष्मिुरुषस्य ऐश्वयवमयीमाया एव अद्धस्त या 

पििात्मरूिशाश्वद्धचिदाकाशाभ्यिरे अिंख्यरूिाकारैोः  िह उत्पपत्तिाशिण्डिरपहतात्माकाशिण्डाोः  भ्रमिहायतया पमथै्यव 

अिंख्यिीवरूिेण उत्पादयपत, िाशयपत तथा तैोः  अदै्वतज्ञािे प्राते पििात्मपि पवलाियपत अपि।  आिद्धक्ोः  अदै्वतं ि िहवितोः , एवमेव 

अिािद्धक्ोः  अदै्वतं ि। देहिुरुषािुवणविेि अिाकं उदे्दशं्य केवलं आिद्धक्िाशं एव अद्धस्त, य 

द्धतं्कपिदपि तत्स्वरूिम् भवेत् िरं एतत् िरं ितं्य यत् िोः  पिते्ति िह अपि अदै्वतरूिोः  एव अद्धस्त, केवलं यदािरणं एव िीविमुक्त्यथं 

िूणवििमं। कामि धापदप्रिण्डभाविािां उद्भवकाले िेत् अद्वयस्वरूिदेहिुरुषाोः  भाव्यिे तपहव ियोः  शाद्धिोः  लभ्यते तथा 

अिवरताभ्यािेि आत्माज्ञािप्राप्त्यथं उत्किेच्छा प्रादुभववपत।   

देहदेशे िववत्र िरस्परयुद्धितापि गुहामागविालापि पवयिे।  तद्गुहािु रक्वणवद्रवं्य प्रपतिणं िपमकदेहिुरुषिमूहेि बलिूववकं 

प्रवार्ह्ते यद्धिि् वाहकदेहिुरुषाोः  स्वविाि् स्विृष्ठिेपिकाोः  ि प्राणवायुिा आिूयव प्रवहिोः  भवद्धि।  आरमे्भ तापितगुहाोः  शिैोः -शिैोः  

उत्तर त्तरदूरतया उत्तर त्तरिंकीणावोः  भवद्धि िुदूरिििातीयकपठिपवकािनू्ििेते्रषु पिमावणकापठन्ात् यत्र ते िंगपठतिालं पवहाय 

िङ्द्धक्बिरूिेण एव कपठितया िापलतंु िथावोः ।  तत्र तद्गुहापभपत्तिह िािंघििं अतोः  देहाघातं अिकतंु ते आिीतवायंु 

गुहाबपहस्थािपणकेषु प्रपतष्ठाियद्धि यत्स्थािात् औय पगकैोः  िाधारणस्थािीयिुरुषैोः  ि स्वावश्यकतािुिारं 

गुहािालािीतान्िववदैपिक िय गीवसु्तिह गृर्ह्ते तथा पवपिमये स्व त्पादाि पिोः श्वस्तवायंु ि अवपशषै्ोः  िह प्रयच्छद्धि ये गुहायां प्रवेष्यिे 

ततोः  िंिूणवदेशे प्रवहद्धि।  व्यथाववपशष्ाोः  पकंपिद्शुिीकरण िरािं देहदेशिदीपभोः  िीयमािाोः  देशीयिीमासृ्पषे् बपहस्थिमुदे्र प्रपवशद्धि।  

तद्व्यथाविपशष्िदाथेभ्योः  उिय गीिवववसू्तपि श धकयनै्त्रोः  िररष्करण िरािं िुिरुिय गाथं आहृयिे तथा िररवहिपवभागं प्रपत पे्रष्यिे 

िंिूणवदेहदेशेप्रिारणाथं।  तद्गुहािलं प्रिण्डझन्द्झावातपििवायुिूणे एकिलाशये प्रपवशपत यत्र तद्ििाोः  देहदेशात् पिोः श्वस्तवायंु 

उतृ्सज्य शुिप्राणवायंु िुिोः  प्रिुरतया गृह्णद्धि।  ततोः  तद्िलं िुिोः  िमस्तदेशिपलकािु  िरपत कृपषिेते्रषु िापि धावपत िापलकाबपहोः  गत्वा 

उनु्मक्रूिेण यत् कृषकििाोः  स्विस्यपिििाथं उिय ियद्धि।  िमस्त त्पापदतिायापि िायिररष्करण य गेषु िररष्काररतापि 

लघुभारापण, लघ्वायतिापि िूक्ष्मापण ि भवद्धि येि तापि िरलतया एव िपमकििैोः  िाधारणािु उियुवक्यातायातिपलकािु प्रवेष्यिे।  

िरं अत्यपधकाने्नषु उत्पापदतेषु मुद्रापवपिमयिीवकििाोः  कपठििमेण तदानं्न पवपशष्ािु वाहकयन्त्रमयिपलकािु प्रवेशयद्धि याोः  तदा 

अपतभारिंयुताोः  प्रिुरीन्धिं दाहयद्धि।  उिय गापतररक्िायापि भण्डारगृहेषु िीयिे यत्र हापिकरवातावरणात् िुरपितापि तापि 

दुपभविकालाथं, िस्यहीिताकालाथं िस्यनू्िताकालाथं ि िपितापि भवद्धि।  

 

अिेकैोः  ब्रह्मानै्डोः  ित्ताप्राद्धतप्रयािोः  िृपषं् पिमावपत। अिेकाकाशगंगापभोः  ित्ताप्रयािोः  ब्रह्माणं्ड पिमावपत।  अिेकिौरमण्डलैोः  ित्ताप्रयािोः  

एकाकाशगङ्गां प्रकिीकर पत।  िूयविहािेकग्रहैोः  िौरमण्डलं पिमीयते।  अिेकदेशैोः  ित्ताल भोः  पवशं्व पिमावपत।  अिेकराज्यािां 

िद्धिपलतित्ता एकदेशं उत्पादयपत।  एवमेव अिेकिििदैोः  राजं्य पिमीयते।  अिेकपवकाििण्डाोः  िद्धिल्य एकिििदं पिमावद्धि। 

एवंपवध अिेकिंिा यतैोः  एकिणं्ड, अिेकग्रामैोः  एकोः  िंिायतोः , अिेकिररवारैोः  एकग्रामोः  तथा अिेकस्थूलिुरुषैोः  एकिररवारोः  पिमीयते। 

अिंख्यिूक्ष्मिुरुषैोः  ित्ताप्राद्धतप्रयािोः  एकस्थूलिुरुषदेहरूििूक्ष्मिुरुषिमािं देहदेशं वा पिमावपत।  एवमेव अिेकवृहदणुपभोः  ित्ताप्रयािोः  

एकिूक्ष्मिुरुषदेहं उत्पादयपत।  अिेकलघ्वणुपभोः  ित्ताशीलतया एकवृहदणुित्ता पिमीयते।  िरमाणुपभोः  ित्ताशीलते्वि लघ्वणुोः  उत्पयते।  

अिंख्यमूलभूतकणाोः  िरस्परं िंपमलद्धि ततोः  िमद्धितेि पियद्धन्त्रतेि ि िामूपहकपियाशीलतया एकं िुव्यवद्धस्थतिमािं पवरियपत योः  

िरमाणुिाम्ना िगपद्वख्यातोः  भवपत।  िरमित्तास्वरूिपिदाकाशेि आत्मसु्फरणिंभवा पििलीलामयीित्ताशीलता अिंख्यमूलभूतकणाि् 

िियपत।  एवमेव प्रते्यकिमािघिकेि् स्वित्तावधवकप्रयािते्वि स्वापधष्ठातृिमािित्ता स्वतोः  एव वधवते।   



 

 

एततृ्सष्ौ एकिमािं पहत्वा अन्िवविमािैोः  ित्ताप्राद्धतप्रयािोः  पवकािप्रवृपत्तोः  वा िमस्तिीविव्यवहाराोः  वा 

स्वपिदाकाशात्मसु्फरणािुभवपविा एव िंभूयते अतोः  बन्धिाभावोः , अथावत् केवलं िीविामकस्थूलिुरुषेण एव स्विववकमवभ गाोः  

मािपिकाोः  शारीररकाोः  वा िूणवरूिेण अिुभूयिे,  स्थूलिुरुषप्रवृपत्तहेतु तदात्मसु्फरणावश्यकत्वात्।  देहिुरुषोः  पित्ताभाविह अपि 

िूणावत्मरूिोः , िदैव तद्धिि् आत्मावरकािक्त्यभावात िरं िुरुषोः  व्यक्पित्ताभावात् आत्माभावरूिोः  िायते,  तद्धिि् अिापदकालात् 

पववधवमािािक्त्या, अतोः  अिािद्धक्िमाय ििाथं पित्तभावं अिेिते, अपि ि पित्ताभावात् तेि देहिुरुषवत् मािवीयकमावपण ि पियिे 

येि देहिुरुषोः  कुपितोः  तं पित्ताभाविुरुषं अिापदबन्धिात् ि पवम ियपत। यावद्प्रिण्डोः  पित्तवृत्तयोः , तावचिेषं्ठ फलं अिािद्धक्भावस्य,  

यदेव पििािोः  देहिुरुषरूिीिुरुष त्तमहेतुबपलदािभाविायाोः ।  अपि ि कं् यत् कपलयुगे िुरुष त्तमप्राद्धतोः  िरलतमा एतद्युगे पित्तस्य 

प्रिण्डत्वात् अतोः  अिािद्धक्भावधारणं एव ियावतं।  एतदेव पििािोः  ग्रामीणिििागररकििय ोः  मधे्य पमत्रतायाोः  गुरुिापन्नध्यस्य ि।  

एतदिुिारमेव अिािद्धक्मयमि भावािेिया अिािद्धक्मयेद्धियभावाोः  कायविमतराोः  अशैपथल्यकरेद्धियािुभवािां प्रिण्डतरस्वभावात्।  

त्यागपििािमपि िर िरूिेण अिािद्धक्पििािािुगामी एव।  देहिुरुषािुभवहीितातुल्यािािक्त्या िािापवधपित्तवृत्तयोः  शीघ्रमेव 

पवलीयमािाोः  उदीयमािाोः  ि िुिोः -िुिोः  िायिे येिापि अदै्वतं ततोः  आत्मािनं्द अिुभूयते।   

िवविदाथाव ोः  स्वािुकूलं एव आिरद्धि।  यत पह िद्धच्चदािन्दोः  एव पिदाकाशस्य स्वभावोः  अद्धस्त अतोः  पिदाकाशतरंगरूिाोः  िवविदाथाव ोः  

अपि िद्धच्चदािन्दवृद्धिपवकािाथवमेव आिरद्धि यत्फलस्वरूितोः  िृपष्पवकािोः  ततोः  अिे मिुष्यिातु्यद्भवोः  िायते।  मिुष्यप्रयािेि 

उत्तर त्तरिृपष्वृद्धिपवकािोः  प्रिुरतया अिुष्ठीयते।  िवविदाथाविां िेतिमिुष्यपिमावणप्रपत तनु्मद्धक्प्रपत ि प्रवृपत्तोः  प्रदशवयपत यत् िवविदाथाव ोः  

पिदाकाशरूिोः  िद्धि यदेव बहुपभरपि अिुभूतं।  िीवत षणेि तत्सह िरमात्मा अपि तुष्यपत िीवब्रह्मापभन्नत्वात्।  िृष्ौ िवविदाथाव ोः  

स्वभावते्वि एव पवकाि नु्मद्धििोः  स्वमूलपिदाकाशप्राप्त्यथं पिरिरिलित्वात्।  पििीविदाथवपिपमवताोः  देहिुरुषाोः  अपि एवमेव आिरि् 

िरं देहिुरुषपिपमवतस्थूलिुरुषाोः  सु्फरणारपहतात्मस्वभावते्वि आत्मसु्फरणािद्धक्रपहताद्वयात्मस्वभावते्वि वा ि व्यवाहरि् अथावत् 

देहिुरुषोः  िीविमुक्व्यवहारस्य िीमािुरुषोः  अद्धस्त िगतोः  पवकािशङ्िलायां, ययपि पकंपिद्दृढ़प्रयाििुरुषाोः  एतादृशमुक्व्यवहारं 

आिरिोः  एतचशुभिरम्परां िंिूणविगपत पवतिद्धि।  
 

देहिुरुषेण अदिमपि स्थूलिुरुषिमकिमेव। अिामापिकाोः  एकापकिोः  ि देहदेशबार्ह्ाोः  देहिुरुषाोः  िाधुिुरुषवत् स्वयमेव दूरस्थं 

अन्नस्र तं स्विादाभ्यां उिगम्य मुिेि् स्थूलानं्न, अिकं्व िाकाििरं वा भिपत।  ततोः  तदनं्न तद दराने्त्रषु उते्प्ररकिहायतया िाच्यते।  अने्न 

उिलब्ाोः  िूक्ष्मि षकाोः  तदे्दहेि अवश ष्यिे तथा अिाच्याोः  स्थूलाोः  देहहापिकरािपशष्ाोः  मलद्वारेण मुक्वातावरणे उतृ्सज्यिे, यत्र 

देहिमािवत् मलपिष्कािििापलकामलश धियन्त्रिदृशाोः  यन्त्रप्रणाल्योः  ि पवयिे, अिावश्यकत्वात्।  िामापिकदेहिुरुषाोः  

एकपवशेषिािकिेणीिुरुषिमूहेि िापितान्नस्य िूक्ष्मभागं स्वस्थािे एव वाहकदेहिुरुषैोः  पवपवधवाहिेषु आिीतं अिायािमेव िलवत् 

िुगमतया गृह्णद्धि, येि बहुमूल्यकालािव्ययपिराकरणं, अपि ि तत्पाििप्रणालीिह ततं्सिूणवदेहोः  कमवद्धिष्ोः  ि िायते यत्फलतोः  

देहिमािवृद्धिपवकािाथं ियावताविरं शद्धकं् ि लभे्यते।  स्थूलिमािे त्वपि एतादृशव्यवस्था दृश्यते।   

िेत् देहिुरुषाोः  पियाशीलतामध्यामिस्कतया पििां पिदाकाशस्वरूितां धृत्वा िुरुषिमतुल्यकमावपण कतंु अहवद्धि तपहव 

देहिुरुषिमतुल्यकमवकतावरोः  िुरुषाोः  किात् ि? िेत् िुरुषाोः  देहिुरुषिहिमस्तप्राकृपतकवसु्तवत् मि हीितया आिररतंु ि ििमोः  तपहव 

गृहस्थिुरुषाोः  किात् ज्ञािं धमं ि अन्धािुकुवविोः  पविरीततया अिुकुवविोः  वा अमिस्काोः  भवद्धि अिािद्धक्स्वभावं पहत्वा, यत पह 

अिािक्ािोः करणम् एव युगित् मुद्धक्भुक्य ोः  एकमात्र िायोः ।  देहिुरुषात्मपि अन्धकारोः  लेशमात्रमपि ि पवयते,  

तदिािद्धक्पििात्मप्रकाशािावरणत्वात्।  देहिुरुषोः  श्वििरूिेण प्राणवायंु स्विािाभ्यां अिायािमेव तथा िदैव आवश्यकतािुिारमेव 

िूणवरूिेण गृह्णद्धि अिािद्धक्पििशाश्वतपित्तत्वात् अथावत् पिदभावािंभवात्,  अपि ि तेषु अिािके्षु अपियपमतश्वििाभावात्, यत पह 

अपियपमताोः , सं्तपभताोः  अिूणावोः  ि श्वािाोः  आिके्षु एव प्रसु्फरद्धि येि अिेकर गाोः  अपि उद्भवद्धि।   

कदापित् वायुप्रदूषणात् देहिुरुषाोः  शुिवायंु ि लभिे।  पकंपित्प्रदूषणं स्वाभापवकतया तथा पकंपिन्मातं्र रािदुश्चररतेि उििायते।  

कदापि देहदेशरािा देहदेशस्य िपणकलाभाथं धूि य गापि प्रिुरतया िालयद्धि येि पवषमयधूििन्ाोः  ककव र गहृदयाघातायिेकर गाोः  

देहिुरुषाि् व्यािादयद्धि अपि ि एतद्र गेषु महामारीरूिेषु िातेषु िंिूणवदेहदेशोः  एव पविश्यपत। िाशििुिदेशं अिुकुवविोः  अन्देशाोः  

अपि प्रभाव्यिे अिे िश्यद्धि ि।  एवमेव िलप्रदूषणं अपि देहदेशस्य अपतपियाशीलतया पवकृत य गािां ि िह त्पादेषु देहदेशिदीषु 

प्रवापहतेषु उद्भूयते येि अिंख्यदेहिुरुषाोः  िलिपितर गैोः  पियिे तथा अपतभूतेषु िंिूणवदेहदेशोः  अपि पविश्यपत। ध्वपिप्रदूषणेि अपि 

देहदेशापधकाररणोः  अविादग्रस्ताोः  येि तन्मािपिकपियाशीलता िीयते यत्फलतोः  तैोः  देहदेशिुिंिालकाोः  िीतयोः  ि पिमीयिे, 

िररणामतोः  देहदेशाविपतोः  तथा िाशोः  अपि िेत् अपियद्धन्त्रतोः ।  देहदेशे भूपमप्रदूषणं अपि िायते अपतपियाशीलतायां 

िमुपितपिष्काििप्रणाल्याभावाच्च।  वास्तवेि यदा स्थूलदेशवत् देहदेशे अपि कृपत्रमता आिीयते देहदेशस्य बिात्मरािािोः  

अपतपियाशीलतया, तदैव प्रदूषणिमस्या प्रसु्फरपत। यथा रािा तथा प्रिा ल क क्त्यिुिारमेव देहदेशप्रिा अपि प्रदूषणकारी िायते। 

एतदपतपियाशीलता शपवदशास्त्रस्य िमुपितिररशीलिं पविा एव िायते। अपि ि िमुपितिररशीलिपविा एव िीणपियाशीलता अपि 

उत्पयते मि सं्तभिम हात्। प्रपतिणवधवमािात्मावरणं केवलं प्रपतिणिागरूकतया देहिुरुषवत् एव िश्यपत।  

देहिुरुषिरणप्रभावात देहदेशावश्यकताोः  िूरपयतंु स्वतोः  एव प्रयािोः  िायते येि िंिूणवदेहोः  स्वस्थोः  पतष्ठपत।  ययपि िुरुष त्तमोः  

देहिुरुषवदेव िुरुषािरणं तदात्मसु्फरणरापहते्यि अतोः  बन्धिहीितया पवधातंु िमथवोः  आिीत् िरं िोः  तदात्मसु्फरणया 

आत्मािन्दवृद्धिप्रय गं अिुपष्ठतवाि्, ययपि पकंपित्प्रबुििुरुषाि् पहत्वा अपधकांशिुरुषालसे्यि योः  अिफ़लप्रायोः  एव अभवत्।  

िुरुष त्तमप्रयािोः  िफलं करणीयं देहिुरुषाद्वयस्वरूिािुकरणात्।  यत पह देहिुरुषोः  स्विीविे कदापि पमथ्यारूिेण 

पित्तप्रदपशवतिद्धच्चदािन्द पमवप्रपत आिक्ोः  ि भवपत अतोः  स्विंिूणविद्धच्चदािन्दघिात्मस्वरूिं ि पविरपत।  पित्तवृपत्तपिवारणप्रपिया 

देहस्य अिबावर्ह्मािवीयकमवपिष्पादिं दुष्प्रभावयपत अतोः  िीवििाशिंभाविा पित्तप्राणकमवणां िहाद्धस्तत्वात्, िरं पित्तवृत्तयोः  

िूणावत्मस्वरूिात् पिष्काियपत, ययपि देहिुरुषवत् अदै्वतिपितािक्त्या तदिुभविं िूणावत्मस्वरूिे प्रवेशयपत।  अिेि य गापदिाधिािां 



 

 

िमाधेोः  ि अपतमहत्त्विूणवता पिध्यपत।  िंिरणापदव्यथवमि कल्पिाोः  अपि मुद्धक्कराोः  िेत् पववेकपविारपििादै्वतेि शपवदपिििेि वा 

अिुभवेयुोः  यदेव िौरापणककथािामपि पििािोः ।   

यदा उत्पथगापमपभोः  अपतपियाशीलैोः  िुरुषैोः  स्थूलिगत् आिम्यते तदा स्थूलदेशे अपतपियाशीलैोः  िुरुषैोः  िैपिकैोः  ि स्थूलदेशज्वरोः  

उद्भूयते तदपतरि गुणमयदुष्िुरुषपियन्त्रणाथं ततोः  िगन्नाशपिवारणाथं।  अगु्न्यते्तपितास्त्रशसै्त्रोः  अपि स्थूलदेशतािमािं वधवते।  िूणवतोः  

एवंपवधेव देहिगपत अपि ज्वरोः  उद्भूयते, तस्य पवकमवकिूक्ष्मशतु्रभ्योः  स्वरिणाथं। यथा आिक्त्या अपियपमताोः  लघवोः  ि श्वािाोः  

प्रवार्ह्िे तथैव पियपमतैोः  दीघगोः  ि श्वािैोः  अिािद्धक्ोः  उििायते, यदेव प्राणायामपििािोः । िवविांिाररकिीवाोः  अिािक्ाोः  ब्रह्मस्वरूिाोः  

ि मिव्याोः , तदे्दहिुरुषिादृश्यात्। ब्रह्मपिषै्ठोः  देहिुरुषैोः  वा अपि एवमेव दृश्यते।  

देहिमािे आदेश Sपि बार्ह्रूिेणैव पवयते, आदेशकतुवोः  आदेशस्वीकतुवोः  ि आत्मस्वरूिचु्यत्यभावात्। वास्तवेि वयं िदैव िववत्र ि 

देहिुरुषिदृशाोः  िूणावत्मस्वरूिाोः  अतोः  आत्मसु्फरणापभोः  पित्तवृपत्तपभोः  कीदृशोः  म होः  िागरस्य स्वतरङ्गम हवत्, अतोः  अपििोः , ययपि 

एतत्स्फुरणाोः  अत्यावश्यकाोः  स्विूणावत्मस्वरूिस्य िुिोः  िारकत्वात् िेत् देहिुरुषवत् अद्वयस्वरूिेण अिुभवेयुोः । यथा 

आत्मस्वरूिद्धस्थपतत्वात् िंिूणाविद्धक्ोः  पवधूयते तथैव अद्वयात्मदेहिुरुषभाविालभ्यािािक्त्या आत्मद्धस्थपतोः  प्राप्यते अतोः  देहिुरुषाोः  िदैव 

ध्यातव्याोः ।  

अिेकैोः  दशविैोः  धमगोः  ि अलौपककाोः  िुरुषाोः  कद्धल्पताोः  ये  देहमुक्रूिेण कमवठा: यथा पहन्द्दुदेवाोः , बौिडाइिीि 

इस्लामपिद्धस्िअिऐन्द्िल्सायाोः ।  िरं एतत्तथं्य शरीरपवज्ञािदशविेि एव प्रमापणतं यत् अलौपककिुरुषाोः  िीविमुक्ाोः  देहिुरुषवत्।  

देहिुरुषैोः  पकंपिदनं्न शुष्करूिेण मुिेि गृर्ह्ते िरं अपधकांशिायापि ते िलीयपमिणरूिेण पिबद्धि।  िुरुषवदेव िलं ते भ िििह 

देहदेशािगवतिवववसु्तिररवहिाथं,  मलमूत्रपिष्काििाथं,देहतािपियन्त्रणाथं,देहाकारस्थैयावथं अन्ािेककायावथं ि पिबद्धि।  

िवावपधकपिकषा वििोः  तन्त्रज्ञाोः  देहिुरुषाोः  अिेकिहस्रक पििंख्यायां िदैव देहद्धस्थताोः  एव भवद्धि तथा िुरुषिीविं प्रपतिणं 

िंभावयद्धि अतोः  िरमपप्रयाोः  यत् ज्ञात्वा िुरुषाोः  ताि कदापि ि पविारयद्धि।  िलं पबि देहिुरुषाोः  मृतंु्य उिगच्छद्धि। अपधकांशमलं 

से्वदमूत्रवत् िलपमपितरूिेण तथा पकंपिद्घुलिशीलं ते शुष्करूिेण अपि मलद्वारेण उतृ्सिद्धि।  बहवोः  देहिुरुषाोः  यथा 

िायिररवाहकाोः ,  िैपिकाोः  पशल्पकाराोः  ि िववत्र अििोः  िवावपण स्वपवपशष्ापि कमावपण आवश्यकतायुके्षु पवपभन्नस्थािेषु एव कुववद्धि।  

पवद्र हीिुरुषाोः  अपि अििं आपित्य िंिूणवदेहदेशे पवद्र हं प्रिारयद्धि, एवमेव आिािारोः  अपि।  

िुरुषांगवत् देहिुरुषांगापि अपि िमतुल्यर गैोः  ग्रस्यिे।  उदाहरणतोः  िवोच्चापधकाररणां मद्धस्तषे्क र गग्रसे्त देहदेशस्य पियाशीलता 

पवपियते िीयते ि।  देहिुरुषिठरे र गग्रसे्त देहिुरुषाोः  पवशेषतोः  उयपमिोः  अशक्ाोः  भवद्धि येि िंिूणवदेहदेशोः  िंिाधिहीिोः  अतोः  

अन्देशैोः  मािमपदवतोः  पतष्ठपत।  देहिुरुषदेहे अपि िुरुषदेहवत् िवांगापि प्रपतिणं पवघयमािाोः  तथा भ ििततै्वोः  आिूयवमाणाोः  भवद्धि 

यत्प्रणालीद षाोः  अपि उभयस्थािय ोः  िमािरूिेण भूयिे ततोः  ि पिपकर्त्स्िे।  देहिुरुषदेहे अपि देहरिकाोः  प्रपतिणं आिािृि् शतू्रि् 

ि मारयद्धि यत्प्रणाल्यपि द षिंभवा िुरुषवत्।  

एतदाश्चयं यत् िमस्तकमविु, गुणेषु रूिेषु ि िूणवतोः  िमािेषु अपि िुरुषोः  एव स्वपिते्त अथावत् स्वगुणरूिकमावहंकारे पिमग्ोः  

अििपितं्त अथावत् अििगुणरूिकमवस्वरूिशुिात्मािं पवहाय स्वमि दैपहकेषु गुणरूिकमविामकात्मांशेषु बिोः  भवपत िरं देहिुरुषोः  

िुरुषिमतुले्यषु एतेषु आत्मांशेषु अिािक्ोः  पतष्ठि् अििक पििूयवतुल्यभािमािं स्वात्मािं ि िहापत।  

बौिदशविािुिारं प्रपतिणं मािपिकिागरूकता आवश्यका मुक्त्यथं िरं एषा अिुभवरूिदेहिुरुषिरणात् एव िवविुलभा 

व्यावहाररकतया।  एवमेव अदै्वतवेदािपििाि Sपि अप्रय गात्मकोः  एव िेत् देहिुरुषवत् स्विीविे ि आियेत।  

  प्रते्यकिुरुषवत् प्रते्यकदेहिुरुषोः  अपि िववपवधगुणकमवरूिग्रहणे िमथवोः  िरं देशकालावश्यकतापिधावररतेकपवपशष्गुणरूिकमवपण 

एव दिोः  भवपत कमवपवभाििपिि तृ्कष्मािवतापवकािाथं।  दैपहककमविह पित्तवृपत्तरूिापण मािपिककमावपण अपि स्वयमेव उद्भूयिे 

प्राण िलद्धब्त्वात् अतोः  कमविु पियमाणेषु पित्तवृत्तयोः  र द्धंु ि शक्यिे िरं तत्प्रपत अिािक्त्या एव िपमकात्मशुद्धिोः  उििायते।  

पित्तवृत्तयोः  वास्तवेि देहपियन्त्रकात्मसु्फरणरूिाोः  एव िद्धि अतोः  आवश्यकाोः  िरं केवलं अिािक्त्या एव मुद्धक्कारकाोः  अन्था 

बन्धिकाररण्योः ।  यदैव वयं कमविरकदेहिुरुषस्य अिुभवहीिताम् िरामोः  ताि् आिरामोः  ि तदैव तीव्रप्रकाशमयपित्तवृत्तयोः  उद्भवद्धि 

येि पिध्यपत यत् िूणवमि िाशपििा िूणाविुभवहीिता भावाभावापदगुणातीतता वा पिदाकाशरूिता एव अद्धस्त।  अिािक्त्या 

आस्वापदतिगत् एव अिास्वापदतिगदू्रिं यदेव देहिुरुष त्तमाय अिवणय गं् अिास्वापदतदेवप्रिादवत्।   

स्थूलिृष्ौ पिदाकाशस्य पमथ्याभापितिपमकपवकािेि एकदेहिुरुषोः  उद्भवपत योः  एव देहिृषे्ोः  मूलापधष्ठाता अथवा देहिृषे्ोः  ब्रह्मा 

कथ्यते।  स्वपितृपिदाकाशपवशालतापे्ररणया िोः  अिवरतिमेण पवकिि् पववधवि् ि अदै्वतज्ञाििंिन्निमप्रधाििंततीोः  िियपत ये िुिोः  

तत्समािरीत्या आिरद्धि।  एवमेव उत्तर त्तरवृद्ध्या एकोः  मुक्कमवठदेहिुरुषिमािोः  उद्भवपत यद्धिि् िवविुरुषाोः  िरस्परं 

वसु्तिेवािंप्रदािेि  िहयुज्यद्धि।  एतदे्दहिृपष्ोः  पकंपिद्कालं द्धस्थत्वा ततोः  भौपतकपवकािेि पिदाकाशप्राद्धतरूिं ज्ञािं ि लब्ध्वा स्वपवलयं 

आरभपत पिदाकाशस्वरूिं ि िुिोः  प्राप्न पत।  ययपि िुरुषोः  अपि एवमेव आिरपत िरं दै्वतेि, पविरीततोः  देहिुरुषोः  

अदै्वतज्ञािस्वरूििूणवपिदाकाशात्मािं कदापि ि पविृत्य केवलं दै्वतिािकं एव प्रदशवयपत यदेव पशिणीयम्।   

पवपभन्नप्रकाराोः  िंवेदिारूिाोः  मािवीयभ गाोः  यथा दृश्याोः , िव्याोः , पिििीयाोः , स्पशवणीयाोः  लेढव्याोः  ि एकिाधवमेव अिुभूतव्याोः , 

किककुण्डलिुवणावदै्वतिंबन्धापदतकव पविारिह तद्वदेव ि रूिाकारपमथ्यात्वभाविािह।  अिेिापि अद्वयदेहिुरुषस्वरूिप्राप्त्यथं 

िहय गोः  प्राप्यते।  पिस्सने्दहोः  एव देहिुरुषस्वरूिप्राप्त्यथवमेव तदंशरूिाोः  पित्तवृत्तयोः  प्रदत्ताोः  िद्धि ययपि तत्स्वरूिे प्राते अपि 

यावदवपध अयं देहोः  पतष्ठपत तावदवपधोः  पित्तवृत्तयोः  अपि प्रसु्फरद्धि अतोः  िेत् बिाय पित्तवृत्तयोः  

देहिुरुषस्वरूिप्राद्धतिंभविीविमुक्त्यथं तपहव मुक्ाय िवविि िदेशाथं स्वात्मबन्धिपिवारणाथं ि यत पह मुके्िापि पववेकपविारपविा 

आिद्धक्िूववकपित्तवृत्त्याियणम् िुिोः  बन्धिकरं।  

वास्तवेि शासे्त्रषु वपणवतोः  पववेकोः  िाधारणििैोः  अप्रय गात्मकोः  िठिरूिोः  वा एव अवगम्यते। पकंपितु्कशाग्रबुद्धिििाोः  िेत् इमं 

गूढ़रूिेण अवगच्छद्धि तपहव ते एतस्य व्यावहाररकपवपधं ि िािद्धि।  देहिुरुषस्य शपवदस्य ि पविारोः  एव वास्तपवकोः , प्राय पगकोः  



 

 

शीघ्रफलदायी ि पववेकोः  अद्धस्त।  

वास्तवेि देहिुरुषबार्ह्रूिोः  केवलं िुरुषदेहिह तद्िादृश्यतापिद्ध्यथवमेव वपणवतोः  अद्धस्त।  अिाकं मूल दे्दषं्य तु केवलं 

देहिुरुषात्मस्वरूिप्राद्धतोः  एवाद्धस्त।  यथा एक बालकोः  स्विमकिबालकेि िह एव प्रगाढ़तमया पमत्रतया तदात्मस्वरूिं िहितया एव 

प्राप्न पत तथैव शरीरपवज्ञाि दाशवपिकोः  अपि स्विमतुल्यदेहिुरुषिह प्रगाढ़तमिंबने्धि देहिुरुषात्मस्वरूिं अंििैव लभपत।  

देहिुरुष िािकोः  स्विीविकाले देहिुरुषिायुज्यतां प्रापु्नवि् देहाविािकाले स्वपित्तवृत्तीषु शािािु देहिुरुषिारूप्यतां अथावत् 

पिदाकाशरूितां प्राप्न पत।  िेत् कमावपण देहिुरुषवत् िूणवतत्परतया पियिे तपहव प्राणकमविह स्वत सु्फररतपित्रपवपित्रपित्तवृपत्तप्रपत 

स्वतोः  एव अिािद्धक्ोः  उिेिा वा उद्भूयिे तापभोः  कायवबाधकत्वात् येि केवलमातं्र गुणवत्तायुक्कमव अपि स्वयमेव अिािद्धक्मूलकं एव 

पिध्यपत।  

यथा मािविमािे िववमािवाोः  स्वित्ताोः  वधवयिोः  िर िेण स्विंिूणविमािित्तां अपि वधवयद्धि तथैव देहिुरुषदेहस्थाोः  

िमस्ताणुिरवाणवोः  अपि स्वित्ताोः  उत्थाियिोः  स्विमािरूिीदेहिुरुषित्तां उत्थाियद्धि ये िुिोः  स्वित्तावधविेि 

देहिुरुषिमािरूिीस्थूलिुरुषदेहित्ताम् वधवयद्धि। यथा स्विववदेहिुरुषैोः  अने्न िापदते िुरुषोः  अपि अनं्न िादपत तथैव स्वाणुपभोः  अने्न 

िापदते देहिुरुषोः  अपि अनं्न िादपत।  एवमेव यथा िमस्तिुरुषैोः  अिपशषे्षु उतृ्सषे्षु िुरुषिमािोः  अपि अिपशष्ाि पिष्काियपत तथैव 

िववदेहिुरुषाणुपभोः  उतृ्सषे्षु देहिुरुषोः  तथा िमस्तदेहिुरुषैोः  उतृ्सषे्षु िुरुषोः  अपि उतृ्सिपत।  देहिुरुषदेहोः  प्र िीििामकबृहदणूि् 

स्वदेहपिमावणाथं उिय िपत मुिेि् िादपत वा।  प्र िीििामाणुोः  अमीि अम्लिामकिूक्ष्माणूि् िादपत।  अमीि अम्लाणुोः  

काबविहाईडर ििौषििित्रिििामकितुष्प्रकारिरमाणूि् िादपत ये िुिोः  उत्तर त्तरिूक्ष्मतायाोः  अिििरम्परया अितोः  

पिदाकाशभिकमूलकणाि् िादिोः  िुष्यद्धि।  यथा स्थूलिमािे िुरुषैोः  वायुिलापदिाधारणतते्त्वषु उियुज्यमािेषु बार्ह्वातावरणात् 

पकंपिदपि प्रयािपविा स्वतोः  एव तापि नू्ििातापि तत्वापि िमािे प्रपवशद्धि तथैव देहिुरुषिमािे अपि, िरं यथा स्थूलिमािे 

भ ििायन्िमस्तिपिलवसु्तिां आयातपियावतरूिीगत्यथं िमािपियन्त्रकोः  रािारूिीिमािाध्यिोः  वा पियुज्यते तथैव देहिुरुषिमािे 

अथावत् देहिुरुषे अपि योः  डीएिएिाम्ना अपभधीयते। िूणवतया हास्यपवि दापदिवविामापिकिंबन्धव्यवहारपिववहिस्य िवविेष्ठ िायोः  

व्यवहारकाले िूणविद्धिलिं तथा कालािरे तद्िातदै्वतस्यअद्वयदेहिुरुषभाविेि पिवारणं एव अद्धस्त।  

अधुिा िृपष्देहोः  कथ्यते।  िंिूणविृपष्देहोः  ब्रह्माण्डदेहाि् िादपत अथावत् अिंख्यब्रह्मान्डा: िृपष्देहं पिमावद्धि।  ब्रह्माण्डदेहोः  अिन्द्ख्याि 

आकाशगङ्गादेहाि िादपत।  आकाशगङ्गा अिंख्यिौरमण्डलापि िादपत।  िौरमण्डलं िूयं ग्रहाि् ि िादपत।  िूयवोः  ग्रहाोः  ि 

अिेकपवधापि तत्त्वयौपगकपमिणापि िादद्धि।  अिेकपवधयौपगकपमिणापि अिेकपवधतत्त्वापि िादद्धि।  अिेकपवधतत्त्वापि 

हाईडर िििामकमूलततं्त्व िादद्धि।  हाईडर ििततं्त्व प्र ि िापदमूलकणाि् िादपत।  िूक्ष्मतममूलकणोः  आकाशात् आकाशं िादपत।  

अथावत् मूलतमकणोः  स्फपिकलेिावत् आकाशपभत्त्यावृतोः  आकाशपबन्द्दुरूिोः  आकाशतरङ्गरूिोः  वा एव अद्धस्त आकाशािण्डत्वात्।  

आकाशोः  पिदाकाशं िादपत।  वास्तवेि भ िकोः  भ ज्यात अपभन्नोः  अथावत् यद्धत्कपिद्िवं पिदाकाशोः  मूलभ ज्योः  वा एव।  एतद्ज्ञािं 

तथाकपथतपििीविगपत स्वयंभुवं शाश्वतं ि, तपहव किात् पििीविगतप्रपत उिेिाभाविा अयतिे ? 

िमस्तिृपष्ोः  पिदाकाशलेिापवलािोः  बार्ह्तोः  ययपि केवलं पिदाकाशोः  अितोः  आत्मिा वा।  केवलं ििीविगत् एव 

पिदाकाशात्मलेिारूिं स्वपितं्त अिुभवपत यद्प्रपत आिक्त्या एव तत् स्वशुिपिदाकाशात्मस्वरूिं पविृत्य प्रपतिणिररवतविशीले दृषे् 

बार्ह्िगपत िररमुर्ह्ि् ियविपत तथा कदापित् दुद्धितोः  कदापित् ि िुद्धितोः  भूत्वा म हमायाबिोः  इपत कथ्यते।  अिाच्यवसू्तपि िववदेहैोः  

स्वदेहात बपहोः  उतृ्सियिे यथा उदाहरणतोः  िौरमण्डलदेहहापिकराोः  अिाच्याोः  वा धूमकेतवोः  शीघ्रमेव देहात् बपहोः  उतृ्सज्यिे।  

यथा िलपित्रिदिे िलपितं्र िश्यिोः  दशवकाोः  तद्दृश्यािां प्रगाढ़ािुभविाथं िदिप्रकाशं शमयद्धि तथैव िुरुषपिदाकाशात्मा स्व िरर 

आर पितस्य आत्मातरन्द्गरूिीपमथ्यािगतोः  प्रगाढ़ािुभविाथं स्वात्मप्रकाशं पविरपत येि िगदािद्धक्ोः  उद्भूयते येि िुिोः  

उत्तर त्तरात्मपविरणं ििवत्।  िुरुषेण कालािरे प्रयािे कृते आत्मा िुिोः  िृयते।  अतोः  िुरुषैोः  एतादृशेभ्योः  उिर के्भ्योः  

िीविमुक्िुरुषेभ्योः  अदै्वतािरणं पशपितवं्य मृतंु्यियाय।  यथा देहिुरुषस्था गुणिूत्ररूिीबुद्धि िुरुषस्य िवावन्द्गािां िववदेहिुरुषाणां ि 

कमविह पिवािस्थािं िूणवििीकतया पिपश्चि पत तथैव देहिुरुषािोः द्धस्थतािां अङ्गािां अङ्गपिमावतृघिकािां ि अपि, येि 

पवलिणस्थूलिुरुषोः  प्रादुभववपत।  

वयं ित्ता प्रातये िािापवधाि िगदािद्धक्ििकाि आत्महिृप्रयािाि अिापदकालात् आिरिोः  आि िरं अधुिा 

देहिुरुषवणवकशरीरपवज्ञािदशविरूिोः  आिद्धक्हिृप्रयािोः  अपतिुलभोः  शाश्वतित्ताथं पवज्ञािप्रिादात्।  शरीरपवज्ञािदशविं 

िववधमविमभावििधरवत् पिदाकाशप्रातये रपिताोः  िववमािवीयपवधीि अिुम दयपत यत पह देहिुरुषाोः  स्वयमपि मािवत्या 

पिदाकाशरूिाोः  एव िद्धि।  देहिुरुषोः  कदापि आत्मचु्यतोः  ि भूत्वा िदैव िमरूिोः  एव अद्धस्त िरं यदा तद्प्रपतरूिोः  स्थूलिुरुषोः  

पित्तवृपत्तरपहते पिदाकाशात्मप्रकाशमधे्य पित्तवृपत्तरूिां आत्मसु्फरणां आिक्त्या अिुभूय िमताचु्यतोः  पवषमोः  वा भवपत तदैव िोः  िुरुषोः  

उच्यते यद्धिि् आत्मप्रकाशोः  पवलुप्यते तथा आत्मपि घिान्धकारोः  आि्िायते िरं पित्तवृत्तयोः  प्रिन्डरूिेण भािमािाोः  प्रतीयिे केवलं 

आत्मान्धकारिािेितया िैव वास्तपवकतया।  एतदाश्चयं यत् िणिीविपित्तवृपत्तिां प्रिन्डतरभाििाथं दयिीयिुरुषोः  

शाश्वतािन्दरूिात्मप्रकाशतां िहापत।  

पकंपिचशत्रवोः  देहिुरुषवेषभूषाधृतोः  प्रत्यािमद्भ्योः  िैपिकेभ्योः  रक्ष्यिे।  पकंपिद्शत्रवोः  स्ववस्त्रगृहान्द्शापदपििापि िंिूणवदेशे प्रिारयद्धि 

िैपिकाि वद्धन्चतंु।  पकंपिद्शत्रवोः  शस्त्रास्त्रर धीकविाि धारयद्धि। पकंपिद्शत्रवोः  देहिुरुषगृहेषु प्रपवशद्धि िुरिाथं भ ििाथं ि िरं 

कालािरे स्वि शणािहायकदेहिुरुषगृहाय दाहापगं् अिवयिोः  यदैव भ ििाथं गृहात् पिस्सरद्धि तदैव देहिैपिकैोः  दृशे्टषु हन्िे, अपि ि 

तेषु िुिोः  गृहाभ्यिरे िलापयतेषु िंिूणवगृहमेव उत्सायिे तत्र तद्िििन्द्ख्यावृद्धिपिवारणाथं।  ततोः  िपतिूत्यवथं िभ्यिागररकैोः  िवदेहिुरुषैोः  

िह एव तद्गृहापण अपि तीव्रवेगेि उत्पायिे तदे्दशस्थैयावथं।  अिेि पिध्यपत यत् देहिैपिकेषु पहन्सकेषु भूतेषु अपि ते देहदेशेि ि 

हन्िे तद्पहन्सामध्यिपन्नपहतया देहदेशिेवाभाविया अतोः  तद्प्रपतदृढ़पवश्वािेि िरं देहदेशरीपतपभन्नाोः  देहशत्रवोः  िदैव शद्धिते्विापि 

हन्िे तैोः  िंभापवतेि पवश्वािघातेि।  अतोः  एतत्स्िषं् यत् देहििेषु पवश्वािापवश्वािभाविे अपि पवयेते।  पकंपिद्गृहीतशत्रवोः  कारागारे 

स्वपििेिणम् बाधिे स्वापिवतपवयया।  



 

 

िैपिकैोः  अपतकृते पकंपिदे्दशभक्ाोः  देहिुरुषाोः  पवद्र पहणोः  भूत्वा देहिैपिकैोः  िह देहिुरुषिागररकाि् अपि व्यािादयद्धि 

स्वलघुशद्धक्त्वात् िमुपितिैन्प्रपषिणाभावाच्च। पकंपिद्कारागारपिपितशत्रवोः  स्विाशं अिकुववद्धि पवशेषपवयया।  ते 

पवद्र हीदेहिुरुषाोः  अपि शतु्रवत् हन्िे तैोः  िमािपहतकरपियम ल्लन्द्घितया। तेषु माररतेषु देहशािकोः  अपतितकव ोः  भूत्वा स्विैपिकैोः  िह 

स्विववकमविाररणोः  कठ रतया पियन्त्रयपत येि पिदोषप्रिा िुिोः  दुिी ि भवेत्, भपवषे्य देहििान्द लिम् अिाकतंु ि।  पविरीततोः  

आन्द लिे िफ़ले भूते अरािकता उििायते येि उत्पथगापमिोः  िंिूणवदेहदेशं उत्सादयद्धि यद िरािं िवपििियुक्ाोः  

िविातदेहिुरुषाोः  ऊपिवतस्फ़ूपतवते्वि पवकाि नु्मद्धििोः  भूत्वा िवदेहदेशं शीघ्रतया एव िुिरुत्थाियद्धि।  

देहिुरुषवत् दै्वते अपि अदै्वतं एव अिािद्धक्ोः  उच्यते अथावत् दै्वतििकिररद्धस्थतीषु अपि ते अदै्वतरूिाोः  एव पतष्ठद्धि यदेव पशिणीयं।  

अदै्वतभावे अिािद्धक्ोः  ि िंभवा अिािक्ये आिक्त्यावश्यकतात्वात् तथा आिक्ये वैपशष्ट्यावश्यकतात्वात्, अतोः  आिद्धक्युक्ादै्वतम् 

अिािद्धक्युक्दै्वतं ि उभये  अदै्वततुल्यमेव ययपि उत्तरििोः  िेष्ठतरोः ।  एतदेव शरीरपवज्ञािदशविपििािस्य मूलवाकं्य।  िूणावदै्वतेि 

गृहस्थियाव ि िंभवा िुरुषेण अतोः  अिािद्धक्मयदै्वतं एव ज्ञािकमविमुच्चयोः  शपवदस्य तथा अस्य िराकाष्ठा एव देहिुरुषस्वरूिप्राद्धतोः  

िीविमुद्धक्ोः  वा िरमफलं वा।  “य गोः  कमविु कौशलं” एतद द्धक्ोः  देहिुरुशवत् अिािद्धक्कौशलाथे।  उत्सहाश्चयावपदभाविा:, 

कामापदशडद षाोः  यद्धतं्कपिदपि ि पिरस्थापयन्ोः  प्रिन्डभाविाोः  आत्मपवषमतां िियद्धि िरं देहिुरुषात्मिरणेि एताोः  एव आत्मिमतां 

उत्पादयद्धि तददै्वतप्रभावात्।  

देहिुरुषतं्व कदापि पित्तवृपत्तहीित्वम् िाद्धस्त यत पह देहिुरुषमद्धस्तषे्क प्रपतिणं तदे्दहपियन्त्रकाोः  अिेकाोः  अपभपियाोः  पित्तवृत्तयोः  वा 

उद्भूयमािाोः  भवद्धि, अतोः  देहिुरुषता अिािद्धक्रूिता िमात्मरूिता वा अदै्वतात्मरूिता वा एव।  

देहिुरुषे िंिामकर गाोः  अपि उद्भवद्धि।  िुरुषवत् ते अपि िमवणा,मुिेि िापिकया ि िीवाणुपवषाणुिंिमणं प्रापु्नवद्धि। पवषाणवोः  

तदे्दहिीविततै्वोः  स्विन्द्ख्यां वधवयिोः  िंिूणवदेहे ि प्रिरिोः  तदे्दहं स्वििपतपभोः  िूरयद्धि ये तत्सवांगाि् िाययद्धि।  अिे तदे्दहे पिद्रापण 

पिमीय िद्धन्द्क्बिरूिेण शिैोः -शिैोः  बपहोः  पिगवच्छद्धि अथवा तदे्दहस्फ ििेि एकिाधवमेव िमूहरूिेण िलायिे, अन्ाि् देहिुरुषाि् 

िंिमद्धि ि।  अपि ि अिेकदा िंिपमतदेहिुरुषैोः  अन्देहिुरुषेषु ितकेषु कृतेषु ते तािन्ाि् िुरुषाि् िंिपमतंु ि अहवद्धि, 

तत्सतकव िुरुषैोः  िथ्यिालिात्।  पकंपितू्सक्ष्मिीवाोः  र गाणुर गकराोः  देहिुरुषाभ्यिरे तदे्दहरिकप्रणापलपभोः  हन्िे शेषाोः  ि 

िीपवतदेहिुरुषाोः  पिपकत्सकदेहिुरुषैोः  पिपकर्त्स्िे िरं कदापित् पिपकत्साकमवतु्रपििा पकंपिद्र गीदेहिुरुषाोः  अपि पियिे।  

िंभापवतर गप्रपतकाराथं पिपकत्सकाोः  वैक्सीििामकरिायिमपि उिय ियद्धि।  कदापित् देहिुरुषािरंगपवकृपतिा तद्हस्तौ िादौ िापि 

पवकृतौ भूत्वा िोः  पवकलाङ्गोः  भवपत।  वास्तवेि उिर क्र गाि् देहिुरुषाोः  आत्मिा ि अिुभवद्धि अिुभूय वा आिक्ाोः  ि भवद्धि अतोः  

िूणावत्मस्वरूिात् अिपतताोः  ते शुिबुिस्वरूिाोः  एव पतष्ठद्धि।  

िुरुषपिवावििवत् पवषाणुिामकदुष्ा िरं पप्रयदशविा शतु्रिििापतोः  केवलं एकपवशेषप्रकाररुपिकरदेहिुरुषाि् एव आिमते अन्ाि् 

िेष्ठाि् अपि पहत्वा।  देहरािकुमाराोः  अपि अन्ाोः  पहत्वा केवलं एकपवशेषां िौन्दयावपदगुणिमूहिम्पन्नाम् पिितुल्यरािकुमारी ं एव 

पववहद्धि प्रबलािक्त्या अन्ाोः  पविातीयाोः  गुणशीषाव ोः  अपि पहत्वा।  एकोः  देहिमािोः  अन्देहिमािििाि् ि आियपत िेत् ते स्वाथवकराोः  

ि भवेयुोः  स्वििप्रत्यािक्त्या िरििप्रपतघृणया ि, ययपि केवलं मािवतापहताथवमेव। उिर कै्ोः  तथै्योः  पिध्यपत यत् िुरुषैोः  अपि आत्मिा 

अिािकै्ोः  अघृणैोः  ि पतष्ठद्धद्भोः  मािवतापहताथवम् स्विीविियावयां आिद्धक्ोः  घृणा िापि लीलया एव दशविीये देहिुरुषवत्।  वास्तवेि 

िुरुषैोः  अपि देहिुरुषवदेव आिद्धक्घृणापदिववभाविाोः  प्रदश्यविे िरं केवलं िुरुषाोः  एव एतापभोः  प्रभाव्यिे 

भाविािामकपित्तवृपत्तरूिात्मसु्फरणाप्रपत आिक्त्या।  अतोः  एतत् पिशे्चतवं्य यत् िुरुषस्य प्रते्यकपियाकलािोः  

तदे्दहपियन्त्रकमद्धस्तष्कापभपियापभोः  िह एव िंभवोः  याोः  एव आत्मसु्फरणां पमथ्यारूिेण प्रदशवयद्धि तथा यत्प्रपत आिद्धक्ोः  एव 

बन्धिकारणा, िैव आत्मसु्फरणारपहतबार्ह्कमविु आिद्धक्ोः  िंभवा।  पविरीततोः  देहिुरुषपियाकलािात् उत्पन्नोः  तन्मद्धस्तष्कगतोः  

तदे्दहपियन्त्रकोः  पवद्युत्स्िन्दोः  देहिुरुषात्मसु्फरणां ि िियपत अथवा िाते अपि देहिुरुषेण ि अिुभूयते,अतोः  तदािद्धक्िातबन्धिस्य 

क पि ि प्रश्नोः । ययपि िुरुषोः  आत्मसु्फरणाोः  पिवाररतुम ि िमथवोः  आत्मसु्फरणस्य गपतप्राणकमावपदििीवगुणािां ि िहाद्धस्तत्वात् िरं िोः  

तत्प्रपत पिरिेिोः  अिािक्ोः  वा तु स्थातंु एव अहवपत यदेव केवलं मुक्त्यथं ियावतं।  शास्त्रीय िायतोः  पिदाकाशात्मा ध्यातव्योः  येि 

पिदाकाशात्मसु्फरणाोः  पित्तवृत्तयोः  व पिष्प्रभापवण्योः  अिुभवेयुोः  येि िापि देहिुरुषादै्वतस्वरूिप्राद्धतोः ।  

िुरुषवदेव देहिुरुषािामपि एका पिपश्चतायुिीमा पवयते यदुल्लन्द्य ते पियिे।  यथा पवपभन्निेणीिुरुषाणां पवपभन्नायुिीमाोः  पवयिे 

तथैव पवपभन्निेणीदेहिुरुषािामपि।  िुरुषांगवत् देहिुरुषांगाोः  अपि कालेि िपतग्रस्ताोः  िायिे, ततोः  ते स्वाभापवकप्रपियया स्वतोः  एव 

िूयविे अपि ि तेषु अिूररतेषु ितेषु ते पवशेषज्ञपिपकत्सकैोः  पिपकर्त्स्िे।  र गेभ्योः , दुघवििाभ्योः  युिेभ्योः  ि अिन्द्ख्यदेहिुरुषाोः  िूणावयुषोः  

िुरा एव पविश्यद्धि।  ते बाल्ययौविवृिावस्थािह अन्ाोः  िवाववस्थाोः  िूणवतोः  िुरुषवदेव याियद्धि।  बाल्यावस्थायां अकमवकाोः  

बहुभ ििभिाोः  ि भूत्वा स्वशरीरापण उन्नयद्धि।  पकश रावस्थायां पववाहं आपित्य स्ववन्द्शं उन्नयद्धि।  युवावस्थायां वंशवधविात् पवरक्ाोः  

पवपभन्नपवयािु प्रपशपितेषु पवशेषज्ञतािेत्रकमविु िंलग्ाोः  देहिमािं उन्नयद्धि।  वृिावस्थायां िीणकमवशीलाोः  भविोः  अिे पियिे श्विाकैोः  

ि दर्ह्िे।  िुरुषैोः  एतपद्वपभन्नावस्थाोः  मन्त्र च्चारणयुकै्ोः  अिेकैोः  पवपधपवधािैोः  िह वधावप्यिे िरं देहिुरुषैोः  िैव यत पह देहिुरुषाोः  

िूणवमुक्ाोः , अतोः  िवाववस्थापभोः  अप्रभापवताोः  पतष्ठद्धि येि ते पवपधपवधािरूिाि् आत्मबन्धिपशपथपलकर िायाि् ि अिेििे िन्ािीवत्।  

एतदपि िंभवं यत् देहिुरुषाोः  िदैव पिदाकाशरूिाोः  एव पतष्ठद्धि। आवश्यकप्रवृपत्तमधे्य अपि िुिोः -िुिोः  पिदाकाशात्मिरणप्रभावात् येि 

ते प्रवृपत्तिन्ात्मावरणद षात् अप्रभापवताोः  पतष्ठद्धि अतोः  िववप्रवृत्तयोः  तैोः  पिदाकाशात्मसु्फरणरूिाोः  एव अिुभूयिे।  उिर क्कारणेि 

स्वदेहे िषे् अपि ते आत्मिा ि पियिे आत्मिेतिायाोः  शाश्वचिागृपतत्वात् िरं िुरुषाोः  पिदाकाशसु्फरणरूिपित्तप्रपत आिक्त्या 

पिदाकाशात्मिेतितां पविृत्य देहापिताोः  आत्मतरंगरूिाोः  एव पतष्ठद्धि, अतोः  आत्मापधपष्ठताोः  अिेकाोः  रूिाकाराोः  पित्तवृत्त्यवस्थाोः  अिुभूय 

अिे देहे मृते पियिे अपि।   

एके काले पिदाकाशोः  एव ित्तावािोः  पितं्त एव वा, ि भे एकिाधं, यत पह पिदाकाशसु्फरणस्य ित्यपिद्धिोः  पिदाकाशस्य अित्यपििौ 

एव पिपहता तथा एवमेव पिदाकाशस्य ित्यपिद्धिोः  पिदाकाशसु्फरणस्य अित्यपििौ एव िपन्नपहता। पित्तािािद्धक्ोः  एव पिददै्वतरूिता 



 

 

पित्ताित्तारूिता वा, अतोः  आिद्धक्रपहतपित्तत्वप्रातये अथावत् इहल किरल क भयपििये शरीरपवज्ञािदशविं आियणीयं। वयं िवे 

देहिुरुषाोः  एव िोः  ये शुिात्मस्वरूिं पविृत्य आत्मापधपष्ठतं पितं्त एव अिुभवामोः  केवलं िृपष्रूिीतदे्दहिुरुषेच्छािूत्यवथं। अतोः  शिैोः -शिैोः  

देहिुरुष त्तमांशग्रहणेि्, भौपतकतया अपि ि आध्याद्धत्मकतया तत्स्वरूिप्रपत िलायिोः  िोः , येि पिध्यपत यत् वयं िुरुष त्तमस्य 

िरमान्धभक्ाोः  अतोः  तत्परमपप्रयाोः ।  देहिुरुषभाविं अिाि् आश्वाियपत यत् पित्तवृपत्तबन्धिपविा अपि महत्कायावपण कतंु शक्यिे।  

बौिािुमतं िािीभाविम् अपि शपवदपिििमेव, यत पह अदै्वतं पविा िािीभाविं ि िंभवपत।  

देहिुरुषाोः  पवशेषतोः  ततै्सपिकाोः  पित्तपविा पित्तािद्धक्पविा वा मांिमपि िादद्धि।  देहिैपिकाोः  तु शतू्रि् अपि िादद्धि।  

औषधपिद्रापदकृतां नू्ितमपित्तवृत्त्यवस्थारूपिण्यां मपदरामपि देहिुरुषाोः  आस्वादयद्धि िरं तद्िाताव्यक्ािुभवपविा तदव्यक्प्रपत 

आिद्धक्पविा वा  व्यक्प्रपत अिािद्धक्प्रभावात्।  यथा िुरुषाोः  शिैोः -शिैोः  पवकििोः  अिेकक पिवषेषु स्वदेहस्य िूणवपवकपितं अवस्थां 

प्रापु्नवद्धि तथैव देहिुरुषाोः  अपि।  देहपियन्त्रकपित्तवृत्तीिां िाशोः  एव मृतु्योः  तथा तद्िुिरुद्भविं एव िुििवन्म।  यत पह देहिुरुषोः  

अिािद्धक्प्रभावेण पित्तवृपत्तरूिोः  एव ि भवपत अतोः  पित्तवृपत्तिाशे तन्नाशरूिमृतु्योः  कथं िंभवेत।  मृत्य ोः  अभावे कथं िुििवन्म।  

पविरीततया िुरुषोः स्वपित्तप्रपत आिक्त्या स्वशुिस्वरूिं पविृत्य पित्तरूिोः  एव भवपत अतोः  पित्तिाशे स्वमृतंु्य तथा ततु्पिभाववे 

स्विुििवन्म बारम्बारं अिुभवपत।  

िेत् देहिमािे देहिुरुषिििंख्या ि पियन्द्येत तपहव िरस्परििदेि पिवािस्थािभ ििप्राणवायुिलाभावेि िमस्तदेहिुरुषाोः  रुग्णा: 

भवेयुोः  मृयेयुोः  ि यत्फलतोः  देहिमाििाशेि िुरुषाद्धस्ततं्व ि िंभवेत ईश्वरेिां पवरुद्ध्य िरं एतन्न िंभवपत यत पह देहिमािे तु्रपिरपहताोः  

िििंख्यापियन्त्रणप्रणाल्योः  पवयिे येि ततं्सख्या तत्स्तरे एव स्थाप्यते यत्स्तरे अपधकतमोः  देहिुरुषपवकािोः  अतोः  देहपवकािोः  िंभवेत।  

 देहिुरुषिंगठिं िगपद्वख्यातं।  िववदेहिुरुषाणां िुिंगपठतकमवपभोः  एव िपिलदेहिमािोः  िंभवोः ।  िपमकिुरुषवत् बहुिन्द्ख्यकाोः  

िपमकदेहिुरुषाोः  यदा बलं प्रय ियद्धि तदैव देहिमािे वसु्तिेवायातायातं िुिाल्यते िैव अल्पिन्द्ख्यकैोः  देहिुरुषैोः  प्रयुक्बलेि।  एवमेव 

यदा अिेकादेशकदेहिुरुषपिपमवताोः  आदेशकिंगठिं उत्तर त्तरिदते्वि पकंपित्कमावथं आपदशपत तदैव आदेशोः  िुिाल्यते यत पह एकेि 

अल्पिंख्यकेि िंगठिेि वा प्रदत्तादेशस्य उल्लन्द्घििंभाविा अपधका पिम्नक पिकमविंभाविा वा। देहिमािे इच्छामृतु्योः  अपि पवयते, 

कदापि ि आत्महत्या मुक्ते्वि।  यदा पवरलतमाोः  देहिुरुषाोः  स्वदेहिुधारकप्रणालीोः  अपतिम्य अिन्द्गाोः  िीवाणुिन्द्िपमताोः  वा िायिे 

तदा िीपवतंु अिमथावोः  ते स्वदेहाि् से्वच्छया त्यिद्धि िन्ािीिां इच्छामृतु्यवत् देहिमािपहताथवम् ययपि वास्तवेि ते आत्मिा 

िन्ममृतु्यरपहता: िूणविद्धच्चदािन्दघिरूिाोः  एव पतष्ठद्धि।  कदापित् पवरलतमेषु आत्मबििुरुषेषु अपि ईदृशा एव प्रवृपत्तोः  दृश्यते िरं ते 

िगदािके्ोः  प्रभावात् स्वशुिात्मस्वरूिं पविृत्य िगत्प्रपत मुर्ह्मािाोः  िन्ममृतु्यिदृशाोः  अिेकाोः  िेशप्रदाोः  आत्मावस्थाोः  अिुभवद्धि।  

यथा प्रते्यकिीवाय स्विमतुल्यस्वभावपमतं्र एव र िते तथैव देहिुरुष त्तमाय अिािद्धक्िूणविुरुषोः  एव िवावपधकं र िते।  अिेि िोः  

स्विथािुगापमिे पमत्रिुरुषाय स्वास्थ्यकमवठतापदपििदैपहकगुणाि् तथा षडद षहीिता, िदात्मत षता, अिातशतु्रता िीविमुक्तापद ि 

पििात्मगुणाि् ि अिायािमेव उिलाभयपत।  देहिुरुषाोः  अपि िुरुषवदेव एकािं प्रशन्सिे।  देहिैपिकाोः  वाहििालकदेहिुरुषाोः  ि 

स्वििकिगरात् बपहोः  पिस्सरिोः  िंिूणवदेशं व्यापु्नवद्धि तथा तत्र अपधकमात्रायां उिलबे्ि अन्निलप्राणवाय्वापदप्रभावेण 

िुराकापलकििदवप्रभावात् पविृष्शके्ोः  िुिोः  िंियेि अपधकाोः  कायविमाोः  भवद्धि।  एवमेव युिे िूणे देहिैपिकाोः  अनै्ोः  एव मागगोः  

एकािमयैोः  मि रमैोः  पवहरिोः  िीमािेत्रात् देहदेशमधे्य पवपिवतविे।  एतत् ज्ञातवं्य यत ते ििदवमधे्य अपि आत्मिोः  ि स्खलपत अथावत् 

हापिोः  केवलं देहाय एव, आत्मिे ि।  अतोः  एषोः  िीविमन्त्रोः  वेद िपिषदवपणवतोः  देहिुरुषेभ्योः  पशपितव्योः  यदिुिारं िुरुषोः  स्वदेहपहताथं 

स्विमािपहताथवम् ि िूणवपिष्ठया आिरेत् िरं आत्मिा अपविलोः  पतषे्ठत।  स्थूलिुरुषाोः  अहंकारावेपशताोः  आत्मिोः  एव कतावभ क्ा मिद्धि 

िरं यदा ते स्वप्रपतरूिाि् पिरहंकाराि् देहिुरुषाि् िश्यद्धि तदा तेषां अहङ्कारोः  पवधूयते।  
 

देहिुरुषपवद्र होः  िगपद्वख्यातोः  िूणवतोः  िुरुषपवद्र हतुल्योः  पिम्नप्रकरणेि वण्यवते।  कदापित् देहिमािे दररद्रता प्रिरपत िमािाध्यिस्य 

िीवात्मिोः  आलसे्यि येि िवे देहिुरुषाोः  कुि पषताोः ,पवषाक्ाोः  िीणाोः  ि िायिे।  बहुकालियविं ते देहिमािपहताथवम् स्वदेहदेशदुदवशां 

अपिरीििोः  स्वपवपहतकमावपण तत्परतया आिरद्धि येि उत्तर त्तरिीणा: िायिे।  अिेकाोः  देहिुरुषाोः  अकालमृतु्यमुिािन्नाोः  

अपशिािािीपवकार गकुि षणदुघवििायािदकारणैोः  पिििंबद्धन्धिां पििबालािां ि मृत्य ोः  मूकदशवकाि् इव पतष्ठद्धि।  एतावपत िररद्धस्थतौ 

भूते अपि प्रबलशारीररकमािपिकतिावाि् िहिोः  ते स्वापधष्ठातुोः  देहिमािस्य पिपदवष्कतवव्यापि पिववहद्धि िरं ताि् प्रपत अत्यािारोः  तदैव 

िराकाष्ठां उल्लन्द्घयपत यदैव तत्समािाध्यिादेशेि वा तद्दीघविूत्रतया वा तददूरदपशवतया वा तेषां पकंपित्समूह: पिरिरं प्रताड्यमािाोः  

भवद्धि।  बहुकालियविं ते स्वमि देहप्रताडिाोः  िहिे िरं स्विहिशक्ौ उल्लद्धन्द्घतायां तदे्दहिुरुषिमूह: ि पधतोः  भूत्वा देहदेशिह 

तदध्यििीवात्माप्रपत पवद्र ही भवपत अतोः  देहिमाििाशाथं प्रयतं्न प्रारभते।  तपद्वद्र हीिमूहिुरुषाोः  िलेि देहिमाि िारकं अपभिीत्वा 

िमस्तदेहिुरुषाि् विद्धि तथा तैोः  स्विेवां कारयद्धि, अपि ि तेषां िवावपण िंिाधिापि स्वपहताथं उिय ियिोः  तीव्रतमेि वेगेि 

स्विितीोः  ि िियिोः  ताि् पवद्र हप्रवधविाथं िंिूणवदेहदेशे प्रिारयद्धि।  ते पकंपिदपि कायावपण ि कुववद्धि प्रिुरतया पिरिरतया ि 

िंतपतिििि षणव्यस्ततािातकायावदित्वात्। ।  स्थूलपवद्र पहणोः  तावत् तीव्रतया वाि्पितया स्विितीोः  ििपयतंु ि अहवद्धि अतोः  अन्ाि् 

िुरुषाि् अपि पवद्र हप्रिारणाथं पे्ररयद्धि येि ते अपि कायवदितां पविरद्धि।  एवमेव मूलाधाराोः  िमािपहतकरा: कमवठििाोः  

िेवािंिाधिाभावैोः  िीयिे पियिे ि।  बहवोः  पवद्र पहभ्योः  व्यािायिे। देहिैपिकाोः  िूववमेव देहिमािस्य कुव्यवस्थया िीणाोः , पवद्र पहपभोः  

िह िंग्रामे िािाोः  िािाोः  ि भूत्वा शीघ्रमेव िराभूयिे।  अिेकदा िैपिकािां महद्प्रयािेि िवे पवद्र पहणोः  देहिुरुषाोः  व्यािायिे तथा 

कदापित् औषपधरूिापण पवशेषापण रािास्त्रापण अिेक्ष्यिे। अिेकदा िुि षणव्यायामय गप्राणायामापदपभोः  देहिमाििुधारकपवपधपभोः  

पवद्र हीििाोः  िूणविुधारं प्रपत आश्वास्यिे तथा मुख्यधारायां पवपिवत्यविे।  उिर के्षु उिायेषु अकृतेषु अिफ़लेशु वा देहाध्यिेण िह 

देहिमािोः  शीघ्रमेव पविश्यपत ययपि तत्समाििह पवद्र हीििाोः  अपि िश्यद्धि।  िश्यत ताि् मूिावि् पवद्र हीदेहिुरुषाि् ये 

िपणकिुिाथं पिरकापलकं िुिकारकं स्वापधष्ठातारं देहिमािं पविाशयद्धि।  वास्तवेि देहिुरुषाोः  आत्मरूिेण ि तु ि पधताोः  पवद्र पहणोः  



 

 

ि भवद्धि तथा िैव मूिावोः  िद्धि अपितु केवलं बार्ह्रूिेणैव ि धमूिवतापवद्र पहतापदिमस्ताि् अपभव्यद्धक्भावाि् अपभियद्धि।  

आत्मरूिेण ते पिश्चलायां िरमािन्दायां अवस्थायां एव पतष्ठद्धि मि Sभावात् अतोः  आत्मचु्यत्यिंभवात्। वास्तवेि िुरुषवदेव तन्मद्धस्तषे्क 

तदे्दहपियन्त्रकाोः  अपभपियाोः  प्रपतिणं पियाशीलाोः  िरं ते तदिुभवप्रपत आिद्धक्रपहताोः  एव पतष्ठद्धि अतोः  तेषु मि Sभावोः  प्रकारािरतोः ।  

मिोः  कपश्चत् आत्मिृथिसु्त िाद्धस्त अपितु आत्मसु्फरणरूििगत्प्रपत आिक्त्या उत्पनं्न। दै्वतमेव मि भावरूिं तथा एतपद्विरीततोः  

अदै्वतमेव मि Sभावरूिं। िरमज्ञािं एतदेव अद्धस्त यत देहिुरुषाोः  पित्तािुभवहीिरूिाोः  वा अपिदाकाशरूिाोः  वा ि िद्धि यत पह ते 

अिरात्मिा वेदपिििगदात्मस्वरूिवत् पित्तवृत्त्यिुभवाधाररूिाोः  पिदाकाशािुभवरूिाोः  एव िद्धि िगद्वत् मि भावाभावात् िरं 

पित्तमयिुरुषिह िूणविादृश्यात् ते पित्तयुक्ाोः  अपि पिध्यद्धि ययपि पित्तािािक्रूिाोः  एव अिुमीयिे,  येि अपि स्थूलिुरुषिदृशा 

ििीवता तथा िगदात्मवत् ब्रह्मरूिता एतौ उभयगुणौ युद्धक्युक्ौ तेषु िमुपितौ पििौ।  िेत् ते पिदाकाशात्मरूिाोः  भवेयुोः  तपहव वयम् 

अपि ततं्सगप्रभावात् पित्तसु्फरणारपहताोः  पिदाकाशरूिाोः  भपवष्यामोः  येि अिािु िंकल्पाभावोः  यतोः  िगदभावोः  िीविाभावोः  वा अतोः  

देहिुरुषाोः  अदै्वतभाविया पित्तसु्फरणयुक्ाोः  पिदाकाशात्मरूिाोः  एव मिव्याोः ।  अिेि पिध्यपत यत् िवावि् मािवीयाि् भावयि् अपि 

अदै्वतपिष्ठा एव शरीरपवज्ञािदशविं।  अयतिे आिद्धक्र गोः  िंिामकर गवत् िववत्र िररव्यातोः  अतोः  अस्य पिमूवलिाथं प्रबलप्रयािोः  

अिेक्ष्यते।  अपवयमािवसु्तप्रपत अथावत् िगत्प्रपत पिष्ठा आिद्धक्ोः  उच्यते तथा पवयमािवसु्तप्रपत अथावत् देहिुरुषप्रपत पिष्ठा पे्रम उच्यते।  

िगत् अपवयमािं एव अद्धस्त अस्य देहिुरुषरूिपिदाकाशात्म िरर कद्धल्पतांशस्वरूित्वात् िहैव िुरुषेण ि पित्तवृपत्तप्रपत आिक्त्या िह।  
 

देहिुरुषस्य िििकमवपण वपणवते एकघििां िरापम।  बहुपवधैोः  हाि ल्लािैोः  धपििोः  देहदेशस्य रािकुमारस्य उद्वाहोः  पियमाणोः  

आिीत्।  वरवधुपमलिम् रािमागवमधे्य एव एके लघुपि ययपि िुन्दरे प्रािादे आय पितं आिीत्।  ताभ्यां पितृप्रदत्ताोः  िुपवधाोः  ियावताोः  

आिि् तत्र।  िुपवधािु िीणािु तद्युगलं स्वपकंपितु्पत्रिुत्रीिह पितृदेषेि पिपदव षं् एकं पििविं लघुिीमाप्रािं प्रपत प्रद्धस्थतं अभवत्।  

िुरिाकपमवणोः  िंिूणवदेहदेशे िररव्याताोः  भवद्धि िदैव अतोः  क Sपि भयोः  देहदेशे ि पवयते दुलवभघििाोः  पहत्वा। तपन्निविप्रदेशे 

पकंपितु्क्षधातुरोः  िोः  िररवारोः  अिंपभतोः  ययपि उल्लपितोः  आिीत् ििहीिं पिमवलं पवकाििंभवं स्थािं प्राप्य।  िपमकाभावेि कथं 

गृहपिमावणम्, कथं मागवपिमावणम्,कथं िस्यिेत्रपिमावणम् कथं ि कूिापदपिमावणम् िमभपवष्यत्।  तपहव एव अहं िश्यापम यत् तत्पररवारोः  

पितृदेशेि िूणवतोः  प्रपशपितोः  तेि पशपितया रिायिपवयया एकं पवपशषं् मृदाघ लकरिायिं पिमावपत येि िोः  िररवारोः  एकतया दृढ़तया ि 

िररिमि् तपन्निविप्रदेशे वाहिय ग्मागावपि, िलकूिापि गृहापण ि पिमावद्धि।  तत्प्रदेशे श्वािाथं ियावतवायुोः  अपि िािीत्।  

तद्युवराििररवारोः  विवृिर िणमपि िूणवया पिष्ठया पवदधापत फलतोः  ि प्रिुरतया प्राणवायंु उिभुङ्के्। ययपि पिमावणिदाथावपि 

पितृदेषात् एव आिूयविे तदापि िश्यत देहिुरुषाणां एकता, पवयाग्रहणं, कठ रिमतं्व प्रतु्यत्पन्नां ि मपतं। िवे गुणाोः  अद्भुताोः ।  

तपन्निविप्रदेशस्य िकन्टकिीमा अिरावष्र ीयरािमगावथं एकस्थािे पभन्ना अद्धस्त यत्रतोः  उग्रिद्धििोः  बहुधा अिोः प्रपवशद्धि पवशेषतोः  िेत् 

देहदेशोः  स्विीमापिकषा ताि् िहेत देहदेशस्य ि िुरिाप्रणाली पिबवला िायेत पकंपिदपिकारणैोः  यथा गृहयुिात्, दुपभविात्, कुप्रबन्धिात्, 

कतवव्यपवमुितया देशपे्रमहीितया ि।  तेषु उग्रिद्धिषु अिोः प्रपवषे्षु ते देहिैपिकैोः  हन्िे िरं अिेकाोः  देहदेशस्य 

पििविििििेत्रिीमायां देहिैपिकैोः  अलपिताोः  गुतरूिेण वििोः  लुन्द्ठिहत्यापदकुकमवपभोः  स्विीविं याियद्धि।  ितुरतया ते एकवारं 

िीपमतमात्रायामेव अिराधं कुववद्धि येि महते्सिा तते्क्षते्र ि प्रपवशेत्।  िीपमतिेिां ते िरलतया उल्लन्द्घयद्धि।  कदापित् 

स्व ियुक्कालेप्राते ते देहदेशपवरुिं उग्रतया आिमद्धि यदा िंिूणवदेशोः  उच्चितकव तायां अवस्थायां पतष्ठि् अत्यपधकपियाशीलोः  

एकप्रकारेण ज्वरयुक्ोः  िायते।  िुिन्साधििंिन्ना महते्सिा तीव्रय द्धृपभोः  िह िीपडतिेते्र तीव्रतया प्रपवशपत।  महतं्सग्रामोः  प्रारभते।  

घातकप्रहारैोः  अिेकाोः  िागररकाोः  अपि हन्िे अिेकाोः  िंरििाोः  िापि भिीभूयिे। एकिाधवमेव िववदेहिुरुषाणां अपतपियाशीलतया 

उत्पने्नि देहदेशज्वरेण उग्रिद्धििोः  िूववतोः  एव हत त्सापहताोः ।  पकंपिदपि पशपथलता देहदेशस्य स्विैपिकािां आवश्यकतािूपतवप्रपत 

उग्रिद्धििां पवियस्य कारणं यत्पररणामतोः  देहदेशे िुप्रबन्धीिुमागीदेवािां देहिुरुषाणां कुप्रबन्धीकुमागीपभोः  अिुरैोः  देहािुरैोः  अपधग्रहणं।  

पविरीततोः  शतु्रस्वि्ितापभयािे िफले भूते देहदेशोः  पिष्कन्टकोः  िायते येि तत्सीमािेत्रपिकषा िविािाज्यपिमावणाकाद्धन्द्िणोः  

राििररवारििाोः  पिभवयाोः  पवकिद्धि।  अपभयािे अधविफले भूते िलेि मुष्ाोः  शत्रवोः  िवदेशपवकािे पवघ्नकराोः  येि िवदेहदेशोः  

तिावद्धिष्ोः  िूणवपवकािात् प्राक् एव पितृदेशात् िलायते, तत्सहापयतोः  िापि बहुधा िीपवतंु अिमथवोः ।  कदापित् अिपभज्ञस्य देहदेशस्य 

पििद षेण अपि िविातदेशोः  यथ पितकालिूवं एव िलापयतंु बाध्योः  ययपि तत्पश्चात् िोः  तं पे्रम्णा प्रिुरतया िहायते तपद्वकािाथं।  

ययपि िवे देहिुरुषाोः  युिपवयािह िववपवयािु पििुणाोः  िरं िववपवयाज्ञािेि िववपवयािां व्यावहाररकप्रय गोः  कदापि ि दृश्यते यदेव 

िुरुषिंबने्ध अपि तथं्य।  यत पह पित्तवृत्तयोः  एव िंकल्पकमवरूिाोः , अपि ि िुरुषािुभूताोः  पित्तवृत्तयोः  देहदेशस्य प्रबन्धकेषु देहिुरुषेषु 

ययपि तैोः  अििुभूयमािाोः  उदयद्धि, याोः  एव अिुभूयिे देहरूिाकारस्य अहंकाररणा िुरुषेण।  आश्चयं यत् िवावणां प्रबन्धकदेहिुरुषाणां 

पित्तवृत्तीोः  िुरुषोः  ि अिुभवपत अपितु केवलं तेषु पवपशष्ायाोः  अपतलघुिन्द्ख्यायाोः एव।  िुरुषोः  अपि देहिुरुषवत् पिदाकाशात्मस्वरूिोः  एव 

आिीत् िुराकाले कदापिदपि पिदाकाशपभन्नस्य अिंभवत्वात् िरं िोः  आिक्त्या पमथ्यायां बिोः ।  तद्भ्रपमतबुद्धििुरुषात् अहंकारपवया 

तत्सिपतपभोः  गृहीता ताभ्योः  तत्सिपतपभोः  ि।  एवमेव एतत्परंिरा गृहस्थधमावोः  शाश्वतीोः  अिायािा भौपतकतामुिा िीवबन्धका।  

अपधकांशप्रबन्धकाोः  स्वपियाकलािािां पित्तवृत्तीिां वा िुरुषेण अिुभविं ि अिेििे।  िुद्रिन्द्ख्यकप्रबन्धकाोः  एव िुरुषेण तद्धचित्तवृत्तीिां 

अिुभविं अिेििे देहदेशिगदे्दशिमाय ििाथं येि देहदेशोः  िगता िह आदािप्रदािेि िीपवतंु अहवपत।  एतदिुभविं आिक्त्या ि 

अिेक्ष्यते यत पह अिेि केवलं अल्पिन्द्ख्यकाोः  एव देहदेशाोः  उन्नीयिे बहुिंख्यकदेशािां बपलदािस्य पवपिमये।  एवमेव देहदेशे अपि 

उन्नयिं िपणकं अििुपलतं िैव आिक्त्या िेत्रवादस्य कमववादस्य ि िंभाविया।  यथा स्थूलदेशस्य रािा िििातरूपिणा आिक्त्या 

स्वदेशं िाशयपत तथैव िूक्ष्मदेशस्य रािा स्थूलिुरुषोः  अपि देहदेशं।  िेत् आिके्ि िुरुषेण िुप्रबन्धिं आयाििं अिुस्थीयेत् तपहव अपि 

तेि स्विहिस्य आत्मािन्दस्य बपलदािस्य पवपिमये एव।  आिक्त्या मािपिकं दैपहकं ि िंतुलिं अपि दुष्प्रभाव्यते।  

पदविकापलकेि अिवरतेि िमिामे्यि िािाोः  देहिुरुषाोः  रात्रौ आगतायां स्विंकल्पाोः  कमावपण ि मन्दयिोः  गहिपिद्रायां प्रपवशद्धि 

प्रभातकाले ि तद्धचित्तवृपत्तिागरेण िह िुिोः  िागरद्धि। पिद्रायां ते अज्ञािीिुरुषवत् अपिदाकाशरूिाोः  ि भवद्धि अपितु यथावत् िूणावोः  

पिदाकाशात्मरूिाोः  एव पतष्ठद्धि िागृतस्वप्नकापलकपित्तवृपत्तप्रपत अिािद्धक्िातस्वपिदाकाशापविरणात्।  वास्तवेि देहिुरुषवत्  



 

 

अिािक्त्या आिद्धक्ोः  आवश्यका िमापधपिद्ध्यथं।  

िवे िीवाोः  िदैव पवपभन्नमात्रापभोः  अिावृतपिदाकाशरूिाोः  एव िद्धि यद्धिि् अिावृतभागोः  पित्तवृत्त्यपधपष्ठतोः  पिदाकाशोः ।  िूणाविावणं 

केवलं पित्तवृपत्तप्रपत अिािक्त्या एव िंभवं। पितं्त कदापित् व्यक्रूिं अपिदाकाशिहपित्तवृपत्तरूिं वा कदापित् ि अव्यक्म् 

केवलापिदाकाशरूिं वा।  एतद्व्यक्ाव्यक् भयपित्तरूिप्रपत अिािद्धक्ोः  आवश्यका या देहिुरुषध्यािात् िुकरात् पिदपिददै्वतात् 

िंभवा।  

यथा कपश्चज्जिोः  अज्ञापतपभोः  ििैोः  अज्ञापतपभोः  स्थािैोः  ि ि पविाल्यते अपितु आत्मािनं्द लभते तापि प्रपत स्वाभापवकात् 

अिािद्धक्प्रभावात तथैव अिािद्धक्पिििुरुषोः  प्रते्यकप्रकारापभोः  पित्तवृपत्तपभोः  देहिुरुषवत्।  िररवेशिररवतविात् ियवििाच्च अपि 

आत्मशाद्धिलाभस्य एतदेव अिािद्धक्पििािोः ।  लघुिररपितििैोः  िरस्त्रीपभोः  वा एतदेव। 

  अिुभूतािन्दमपि अिािद्धक्पििािेिैव िंभवं।  वसु्ततोः  आत्मािनं्द एव वास्तपवकािनं्द यत् केवलमातं्र अिािक्त्या एव िंभवं।  

भयात् िाहपिककमेभ्योः  वा आिनं्द अपि अिािक्त्या एव। “िववताोः  दूरतोः  रम्यिे” एतदुद्धक्ोः  अपि अिािद्धक्िन्ािन्दमेव प्रदशवयपत।  

िठिेषु, लेििेषु, कथािु, दिकथािु, उिन्ािेषु, पकंवदिीषु अने्षु ि अपवश्वििीयेषु प्रकरणेषु आिन्द िलद्धब्ोः  अिािद्धक्िन्ा एव। 

अिािद्धक्ििकेषु अपि उिायेषु िंसृ्कतभाषायां िुराणकथाोः  िवावपधकाोः  िफलाोः  िद्धि िंसृ्कतस्य पित्तापग्प्रज्ज्वलिकरस्वभावात् 

िेद्धियिगतोः  पिदाकाशात्मस्वरूितायाोः  प्रदशविाथं, कथािां प्रत्यिेण अित्यत्वात् अिािद्धक्िििाथं अप्रत्यिेण ि ित्यत्वात् 

िठिपे्ररकर िकतायै।  िेत् वसु्तषु पित्तवृपत्तषु वा आिनं्द अभपवष्यत् तपहव मि रमवसु्त मि रमव्यद्धक्ोः  वा केिपिदपि कदापिदपि ि ि 

अर पिश्यत्। किैपश्चत् आिनं्द तन्मान्मि रमवसु्तिा केवलं तद्वसु्तिह उत्पापदतिरणेभ्योः  यत्प्रपत अिािद्धक्ोः  स्वाभापवका तद्वस्त ोः  

बारे्ह्द्धियेभ्योः  दूरत्वात्।  अतोः  पिध्यपत यत् आिनं्द वसु्तपभोः  पित्तवृपत्तपभोः  वा ि उत्पायमािं अपितु ताोः  प्रपत अिािक्त्या एव उत्पयते।  

पवरहेण यत् पे्रमािनं्द प्रवधवते तदपि अिािक्त्या एव िन्ते। एवमेव िरपहतकमवपण, िरापदष्कमवपण, कतवव्यकमवपण द्धिष्कमवपण िापि 

अिािद्धक्ोः  एव पवयते।  गीतिािकापदकलािु िठिलेििापदपवयािु ि आिनं्द अिािद्धक्मूलं एव अद्धस्त इदृशगपतपवपधषु स्वाथावभावात् 

मििोः  िूणवतोः  पवलयिात् ि।  पवज्ञािपवषयोः  अरुपिकरम् इव भापत तत्प्रपत ित्यत्वबुद्धित्वात् ततोः  आिद्धक्त्वात्, अतोः  एषोः  रुपिकरोः  

िायेत् वैपदकिौरापणकिुरुषिापन्नध्यात ऋपषगुरुज्ञािीिापन्नध्यात् वा येि तदिािद्धक्बुद्धिोः  अियािमेव पवज्ञािेि िद्धिलपत। वास्तवेि 

अिािद्धक्युक्ा पित्तवृपत्तोः  एव आिन्दकारणा, आिद्धक्युक्पित्तवृपत्तोः  तु आत्मािनं्द िाययपत एव।  पवपभन्नदेवैोः  मािुषवेशैोः  

पिदाकाशरूिैोः  पियमाणा: मािुषीपियाोः  कमवकान्डापदपवयािु अपि केवलं अिािद्धक्कौशलस्य पशिणाथवमेव।  

अिािद्धक्भावोः  अदै्वतभावोः  ि उभौ ज्ञािस्य िुत्रौ।  तद्ज्ञािं आध्याद्धत्मकं वा भौपतकं वा उभयं वा व्यथं, आडम्बरमातं्र मि देहपवलािं 

िैव िेत् तेि अिािद्धक्ोः , अदै्वतं एतत्सह ि िवे मािवीयगुणाोः  ि उियेयुोः ।  यथा आत्मज्ञािे प्राते अिािद्धक्ोः  स्वयमेव उत्पयते तथैव 

अिािक्ौ पििे आत्मा अपि स्वयमेव अिुभूयते येि पिध्यपत यत् शरीरपवज्ञािदशविं एव िमस्तल किधारणकमवठििताभ्योः  अपत 

िुलभं,िुकरं भौपतकाध्याद्धत्मक भयलाभकरं ि अथावत् उभयहस्तय ोः  म दकरूिं।  यथा िरमात्मा देहिुरुषशरीरं िूणवतया पििुणतया 

अदै्वतेि ि िीवयपत तथैव िोः  तत्समतुलं्य िुरुषशरीरं अपि िीवपयतंु िमथवोः  अतोः  

िरमात्मम षकिरमात्माकाशलेिारूिीमिबुद्ध्यायिोः करणिहिगत्प्रत्यिािद्धक्ोः   आिरणीया िरमात्मप्रातये प्रातात्मस्वरूिस्य 

िुरिायै ि।  

स्थूलिमािस्य पवपधपियमादेशवत् देहिुरुषाोः  अपि स्विमािे िदैव िवावपधक ियुक्ां मान्ां िमद्धस्थपतं पिमीय पतष्ठद्धि ययपि 

र ग नू्मलिाथं ते पकंपित्कालं पवषमद्धस्थपतमपि पिमावद्धि यथा आिातकाले स्थूलिमािान्द लिं िरं ते आत्मिा िुरुषवत् ि आन्द लयद्धि 

अिािद्धक्प्रभावात्।  वास्तवेि अिािद्धक्ोः  देहिुरुषभाविया अदै्वतेि एव िुगमा िैव िृथक्या।  

देहिुरुषमद्धस्तषे्क िवावोः  पिमावणय ििाोः  पिमावणिूववमेव पिपमवताोः  पतष्ठद्धि तथैव यथा ब्रह्मदेवस्य मिपि िृपष्पिमावणय ििाोः , अपि ि 

एतत्सवावोः  युद्धक्युक्य ििाोः  ते स्वििपतभ्योः  अपि पशियद्धि िरं ते ताोः  ि िरद्धि तथैव यथा िुरुषोः  ब्रह्मस्वरूिोः  यद्धिि् ि ब्रह्मणोः  

िमस्तशक्योः  िरं िोः  स्वरूिपविृतोः ।  यथा देहिुरुषिविातेि पििस्वरूिोः  पििशक्योः  ि ि पविृताोः  भवद्धि पित्तभ्रमनू्ित्वात् तथैव 

िाधुिुरुषेण िविातिुरुषेण िापि।  एतदाश्चयं यत् आत्मिृपतोः , आत्मपविृपतोः  पित्तभ्रमोः  ि देहिुरुषेण बार्ह्तोः  एव प्रदश्यविे, आत्मिा 

आिक्ात्मिा वा िैव िरं िुरुषेण आत्मिा आत्मािक्त्या वापि।  
 

उिर के्ि अल्पिृतात्मस्वरूिेण आत्मशद्धक्पभोः  ि एव देहिुरुषाोः  स्विववकतवव्यापण िररलक्ष्य व्यावहाररकतया तापि पियाद्धितापि 

कुववद्धि ययपि अदै्वतेि। िुरुषाोः  त्वपि एवमेव आिरद्धि,  ययपि दै्वतेि।   

देहिुरुषाोः  अिेकप्रकारापण प्रिुररूिापण उिलब्ापि अन्नापि िलापि ि भपवषे्य प्रय गाथं भन्डारगृहेषु िंगृह्णद्धि, 

पकंपित्सीपमतिीमायां उिलब्ध्ध्यिुिारं एव तापि उिय ियद्धि कदापि ि तेषां अिव्ययं ि कुववद्धि स्थूलदेशवत्।  कदापित् िूक्ष्मदेशैोः  

भन्डारणीयैोः  अपतप्लापवतापि भन्डारगृहापण िीपतपियामकस्य प्रशाििस्य द षात् अतु्यत्पादिात् ि भंियिे ततोः  ि भन्डारणािमापण, 

अपि ि उिलब्ान्नस्यापि िाशोः  बार्ह्वातावरणीयप्रक िेभ्योः ।  अिेि देहदेशोः  आिात्कालाथं अन्नभन्डारणं कतंु ि शक्न पत येि देहदेशोः  

प्रपतिणं अन्न त्पादिाथं बाध्योः  अन्था देहदेशस्य महद्हापिोः  ततु्परुषाणां िुधामृतु्यिा।  स्थूलदेशे अपि एवमेव दृश्यते। अपि ि 

पकंपिदुिभ गशेषापि अभन्डारणीयापि अन्नापि प्रपतपदिं देहदेशात् बपहोः  उतृ्सज्यिे यथा स्थूलदेशे दुगं्ध। िंभवतोः  स्थूलदेशस्य 

आधुपिकदुग्धिंग्रहणवत् देहदेशे अपि भपवषे्य एतद्व्यवस्था पवकिेत्।  

देहिुरुषा: स्वपमत्रदेहिुरुषाि् प्रपत कृतज्ञतां अपि प्रदशवयद्धि।  ते शतु्रिीपतितृविैपिकाि् िुिोः िंभापवतयुिाथं भपवषे्य कदापिदपि, 

िीविियविं िेविे रिद्धि ि।  स्थूलदेशोः  अपि एवमेव पवशेषज्ञािुभवीिििेवां उिय ियपत।  आश्चयं िायते यत् एतावन्महद्कमावपण 

देहिुरुषाोः  आिद्धकं् पविा कथं कुववद्धि। िेत् ते कुववद्धि तपहव स्थूलिुरुषाोः  अपि कतंु शकु्नवद्धि यत पह उभय ोः  िववकमावपण िमािापि 

अतोः  केवलं महदभ्यािमेव अिेक्ष्यिे।  

िेत् केवलं पित्तवृपत्तपभोः  एव आत्मािनं्द अभपवष्यत् तपहव तदािक्ोः  दुरािारी िापि एतत् अलपभष्यत्।  अतोः  वास्तवेि 

पित्तवृपत्तपिर धिं ि धे्ययं अपितु पित्तवृपत्तिह अदै्वतभाविं एव िरमधे्ययं यत् शपवदेि एव िंभवं।  िुरुषाय िीवििफलता 



 

 

एकापतकपठिा िरीिा यत पह पित्तवृत्तयोः  एकिाधं ग्रहणीयाोः  त्याज्याोः  ि यत् केवलं देहिुरुषवत् अिािक्त्या एव िंभवपत।  यथा 

गुरुत्विापलतस्य िदीिलस्य अध प्रवृपत्तर धिं गुरुत्वपवरुिार हणम् ि िलबन्धपभपत्तपवद्युयन्त्रापदपिपमवतबलं अिेिेते तथैव 

अज्ञाििापलतपित्तािद्धक्र धिं अपि वतवमािभपवष्यकापलकपित्तवृपत्तप्रपत आिद्धक्पिवारणाथं तथा िुराकापलकपित्तवृपत्तभ्योः  

आिद्धक्भावपिमूवलिाथं ज्ञािं अिेिते यत् शरीरपवज्ञािरूियने्त्रण िहितया एव िायते।  यथा पकंपिपद्वपधिा गुरुते्व िषे् तद्बलं ि 

अिेक्ष्यते तथैव िूणवतया अज्ञािे िषे् िमाधौ प्रातौ वा।  

पित्तवृत्तीोः  पकंपित् धावपयत्वा शरीरपवज्ञािदशविािुध्यािात् अिािद्धक्लाभोः  िायते येि आत्मा शुध्यपत।  यत पह िुरुषोः  देहिुरुषोः  ि 

बार्ह्रूिेण िूणौ िमतुल्यौ स्तोः  अतोः  आिररकरूिेणापि िमरूिौ एव पिध्यतोः , “यथािारं तथा पविारं” इते्यतद क्त्चय्िुिारं िरं केवलं 

एकमेव कद्धल्पतपभन्नतया यत् िुरुषोः  आिक्त्या दै्वतरूिोः  अतोः  आिन्दहीिोः  िरं देहिुरुषोः  अिािक्त्या अदै्वतरूिोः  अतोः  िरमािन्दरूिोः ।  

शरीरपवज्ञािदाशवपिकोः  प्रपतिणं अिि ििारेण भगवत्स्वरूिाि् देहिुरुषाि् िूियपत यत पह देहिुरुषाोः  तदे्दहे एव अवद्धस्थताोः ।  

िदीिदिरिागरापदिवगोः  िलस्र तिलैोः  स्नाियपत, िायािमिीयापभषेकशुि दकाद्युििाराि् िमिवयपत।  पवपवधिुगन्धयुक्वायुरूिैोः  

िािाधूिैोः  आघ्राियपत।  औषपधपभोः  पिपकत्सयपत।  अिेकप्रकारेषु वाहिेषु उिस्थाप्य भ्रामयपत अपि। िीविमुके्श्वररूिाि् ताि् एव 

पवपवधशब्रूिैोः  अिेकैोः  स्त तै्रोः  स्तौपत पवपवधध्वपिरूिैोः  ि अिेकैोः  वायैोः  हषवयपत।  गुरुवाणीिदृशाि् देहिुरुषैोः  उद्गीररताि् शब्ाि् 

शण पत ततोः  अिुकर पत ि।  अिेकप्रकारापभोः  िायिामग्रीपभोः  ताि् भ ियपत।  िेत्ररूिीदीिेि ताि् प्रकाशयपत।  

अिेकपवधमािवीयमि रञ्जिैोः ,  मािवीयिंकल्पकमवरूपिपभोः  ि दे्दष्यव्यायामैोः  य गभ गायििपवधैोः  ि िायैोः  ताि् रञ्जयपत।  एवमेव 

शरीरपवज्ञािदाशवपिकेि कृताोः  िववमािवीयाोः  व्यवहाराोः  ईश्वरिूिारूिाोः  एव िद्धि। 

आत्मा तं्व पगररिा मपतोः , िहिराोः  प्राणाोः  शरीरं गृहं।  

िूिा ते पवषय िभ ग रििा, पिद्रा िमापधोः  द्धस्थपतोः ।।  

िंिारोः  िदय ोः  प्रदपिणपवपधोः , स्त त्रापण िवौ पगरौ।  

यत्यत् कमव कर पम तत्तदद्धिलं शंभ  तवाराधिं।।  

एतत् उि रक्मनं्त्र वयं शरीरपवज्ञािदशविस्य िूक्ष्मरूिं अपि कपथतंु अहावमोः । एतदपि उिर क्शपवदिूिां वेदमूलां कथयपत। 

िुरुषस्य िवाविुभूतयोः  तत्कमवपियन्त्रकाोः  पित्तवृत्तयोः  एव िद्धि याोः  देहिुरुषस्य पित्तवृपत्तरूिाोः  एव िद्धि िूणवरूिेण 

उभयप्रकारदेहाभ्यां कृतािां कमवणां िमाित्वात्, अतोः  यथा िुरुषाोः  पित्तप्रपत अिािक्त्या आिद्धक्िातं पिदाकाशस्वरूिात्माच्छादिं ि 

अिुभवद्धि तथैव शरीरपवज्ञािदाशवपिकोः  अपि।  िूववकृतया आिक्त्या पविृतोः  आत्मा अपि तेि शपवदेि एव िुिोः  िृयते।  

कदापित् िुरुषस्य मि देह ते्तििा अविादिं वा अल्पप्राणमयस्य देहिुरुषस्य उते्तििाविादवत् उििायते 

ियावतप्राणवायुप्राप्त्यथवमेव या स्थूलिमाििह िूक्ष्मिमािाय अपि अपहतकारं, अतोः  प्राणायामेि पिवायं।  एतदाश्चयं यत् उिर के् 

उते्तििारूिे पित्तवृपत्तझि्झावाते वा पित्तशूने् वा अविादे वा अपि देहिुरुषोः  अचु्यतरूिोः  एव पतष्ठपत पित्तािािके्ोः  िूणवत्वात्।  िेत् 

पकंपिद्घ रिररद्धस्थत्या शपवदकोः  स्विूणे प्रयािे कृते अपि आत्मपवभ्रमं अिुभवपत तपहव तपद्वकििररद्धस्थतु्यिरािं स्वशािव्यवहारेण 

शपवदप्रदते्ति स्वमूलात्मरूिं शीघ्रमेव िुिोः  िरपत।  देहिुरुषिरणात् तेि िुिोः  िमतं्व उिभुज्यते।  

वास्तवेि कमवणा एव मुद्धक्ोः  उििायते यत पह कमविु पियमाणेषु एव पित्तवृत्तयोः  प्रसु्फरद्धि येि शपवदिाहाये्यि 

मुद्धक्करादै्वतप्रािकोः  अिािद्धक्करोः  अविरोः  लभ्यते।  अििस्वरूिदेहिुरुषस्य िीविियावपवषये अपधकेि उके्ि पकं यत पह ययत् 

िुरुषैोः  आिक्त्या अिुभूयते आियवते ि तत्सवं तदपधकं अपि ि तैोः  अिािद्धक्िूववकं अद्वयात्मिा वा अिुभूयते आियवते ि।  शपवदं वेदैोः  

िह पवश्वस्य िववधमवदशवििितं अद्धस्त यत पह िवगोः  लपिता मुद्धक्प्रािका अिािद्धक्ोः  अत्र केवलं शरीरस्थेभ्योः  देहिुरुषेभ्योः  एव 

प्रमुितया पशक्ष्यते,  कुत्रपिदपि शरीरात् बपहगवमिं पहत्वा।  एतत् ि मिवं्य यत् देहिुरुषेषु पित्तवृत्तयोः  ि उदयद्धि यत पह तैोः  

िुरुषकमविमतुल्यकमावपण तत्समतुल्यापभोः  पित्तवृपत्तपभोः  एव िंभवापि।  अतोः  पिध्यपत यत् िुरुषस्य मुद्धक्ोः  तेि देहिुरुषािरणिदृशेि 

आिरणेि अथावत् तेि मािवीयकमवपे्ररकपित्तवृपत्तप्रपत अिािक्त्या एव उििायते, िैव पित्ताभावेि, अमािवीयपिते्ति आिक्त्या ि। 

एतदेव िववशासै्त्रोः  अिुम पदतमपि।  शपवदस्य िारोः  एतदेव अद्धस्त यत् अिािद्धक्ोः  िगत् त्यक्त्वा ि प्राप्यते अपितु अिािक्स्वभावे 

अिुपष्ठते अपि यदा िुरुषोः  कदापित् पकंपिपद्ववेकचु्यत्या िगत्प्रभावात् आिद्धक्िह स्वपितं्त अिुभवपत तदैव िेत् िोः  पित्तािुभवरपहतस्य 

कमविरकदेहिुरुषस्य वणवकं शपवदं आियपत तपहव तेि मध्यमागवोः  स्वतोः  एव अिुिृयते, अथावत् तस्य अिुभवोः  आिद्धक्रापहतं्य स्वयमेव 

आप्न पत।  

शपवदं पकंपिदपि अध्यात्मशास्त्रस्य पवकलं्प िाद्धस्त अपितु अिुिूरकं एव अद्धस्त।  अिािद्धक्ोः  पित्तस्य िूणाविुभविह अल्पािुभविह 

वा।  अल्पािुभवेि िगत्कायावपण िहय ज्यिे तथा िूणाविुभवेि आत्मिागृपतोः  िायते। यत पह िगत्प्रिने्च अिुभूते अपि अिुभवरापहतं्य 

अदै्वतं वा पिदाकाशे द्धस्थत्या एव िंभवं अतोः  पिध्यपत यत् देहिुरुषाोः  पिदाकाशरूिाोः  एव यत पह ते देहिगद्प्रिने्च अिुभूते अपि 

अिुभवहीिाोः ।  िेत् देहिुरुषोः  िुरुषवत् अज्ञािात् अपिदाकाशात्मस्वरूिोः  अभपवष्यत् तपहव तद्वत् िद्धच्चदािन्दप्रातये अवश्यमेव 

देहिगत अिभपवष्यत् येि स्वदेहािद्धक्िातया कतवव्यचु्यत्या तेि देहिगत् ि िमभपवष्यत्।  देहिुरुषभाविेि व्यथविंकल्पस्य 

पिदाकाशे पवलयिं िायते िाथवकेि ि िंकले्पि िाथवकापि मािवीयापि कमावपण पियिे।  

शपवदस्य मूलभूतोः  िाधिापििािोः  एतदेव अद्धस्त यत् िुरुषोः  शपवदं िपणकया विया ि दृष्ट्या एव अवल कयि् भवेत् पिरिरतया, 

वतवमािाि् िंकल्पाि् अिवरुद्ध्य येि िंकल्पध्यािभंगात िंकले्पभ्योः , शपवदध्यािेि शपवदात् िापि उभाभ्यां एकिाधवमेव अिािद्धक्लाभोः  

प्राप्यते।  एतदेव अस्य िरमपििािोः , एतदेव अस्य िरमपििािोः ।  

देहिुरुषे अपि िमस्तप्रकाराोः  पत्रगुणभावाोः  पवयिे िुरुषिमतुल्याोः , उभाभ्यां कायवपिववहणे िूणविमकित्वात् िरं िोः  ताि् िृथक्या ि 

अिुभवि् आत्मलेिाि् इव अिुभवपत िेत् िोः  िुरुषवत् य गापदबन्धिपिवारकपियाणां कताव इव मने्त्, िरं िेत् िोः  

िूणवपिदाकाशात्मस्वरूिोः  इव मने्त् तेि अपि िोः  अिुभवकताव इव कथपयष्यते िवाविुभवािां पिदाकाशांशस्वरूित्वात्।  अिुभवहीिता 

अपिदाकाशता वा तद्धिि् लेशमात्रमपि ि पिध्यपत कमवनू्ितारपहतिृषे्ोः  िररिालिाथं शाश्वतपिन्मयतायाोः  आवश्यकत्वात् तथैव यथा 

अिदिुभूपतनू्िते्व अित्कमवनू्िता उििायते।  एकान्रहसं्य कथ्यते। अिापदकालात् देहिुरुषोः  पिदाकाशरूिोः  एव अद्धस्त अतोः  



 

 

तदात्मतरंगरूिाोः  पित्तवृत्तयोः  तेि अिापदकालपििात् आत्मद्धस्थतौ अभ्यािवशात् पकंपिदपि ि अिुभूयिे, अतोः  िोः  

िरमरि गुणप्रभवकाले अपि अचु्यतात्मरूिोः  एव अवपतष्ठपत, पविरीततोः  िुरुषोः  अिापदकालात् अपिदाकाशरूि:, अतोः  पिदािन्दाथं 

पिदाकाशांशरूिपितं्त आिक्त्या अिुभवि् अद्धस्त येि पिध्यपत यत् स्वपित्तस्य िूणावििुभविं ि िंभवं िरं अदै्वतेि आभापिकाििुभविं 

िंभवं यदेव मुक्त्यथं ियावतं। अदै्वतयुके्ि रि गुणेि एव मुद्धक्प्रािकस्य तीव्रित गुणस्य िृष्ठभूपमोः  पिमीयते।  

अदै्वतपिष्ठा एव िरमज्ञािपिष्ठा अतोः  मुक्ये िवविेष्ठिाधिा अद्धस्त, अपि ि अदै्वतप्रातेोः  िवोत्तमपवपधोः  देहिुरुषभाविं एव अद्धस्त 

यत पह केवलं एकमात्रया दै्वतकद्धल्पतपभन्नतया िुरुषोः  अदै्वतभावहीिोः  देहिुरुषरूिोः  एव अद्धस्त।  अिेि पिषृ्कश्यते यत् देहिुरुशिह 

पमत्रता कतवव्या येि तददै्वतस्वभावोः  अिािु प्रपवशेत यत पह ििातीयपमत्रता एव प्रगाढतमा िरमफलदा ि भवपत।  हास्यपवि दैोः , 

कथापभोः , िािकैोः  अन्ािेकैोः  ि कद्धल्पतिंिरणैोः  आत्मािन्दोः  ततोः  शाद्धिोः  तत्प्रपत अिािक्त्या एव उद्भूयते तत्प्रपत ित्यबुिेोः  अभावात्।  

िुरुष त्तमेि तद्धद्भन्नपविाराय तद्धद्भन्नस्वभावाय ि िुरुषाय िूणवता ि प्रदीयते तथैव यथा द्रव्यिंिने्नि व्यद्धक्िा तत्स्वरूिपविरीताय 

िेवकाय पवशेषं आत्मीयद्रवं्य।  

देहिुरुषाोः  आवश्यकतािूणेि प्राणवायुग्रहणेि स्वदैपहकापि िववकायावपण तिावरापहते्यि िूणवरीत्या कुववद्धि।  एवमेव पिििुरुषैोः  अपि 

पिदाकाशात्मभाविेि धारणाध्याििमापधत्वात् वा िूणवश्वािोः  स्वयमेव गृर्ह्ते येि तिावरापहतं्य अिुभूयते यत्फलतोः  तैोः  अपधककायविमता 

प्रदश्यवते।  अिेि पिध्यपत यत् देहिुरुषाोः  पिदाकाशरूिाोः ।  िविाताोः  िुरुषाोः  िवविेष्ठाोः  कमवय पगिोः  यत पह तदे्दहेषु मािवतािरकापि 

देहदेशपिमावणापदकायावपण  अिािक्त्या िरमवेगेि अिुष्ठीयमािापि भवद्धि देहिुरुषैोः ।  अिेि एव िविाताोः  िरमपप्रयाोः  प्रतीयिे।  

देहिुरुषाोः  स्वित्ताथं कदापि िामापिकापि कतवव्यापण ि त्यिद्धि अतोः  पिध्यपत यत् ते पिदाकाशरूिाोः  एव िद्धि यत पह िेत् ते 

अपिदाकाशरूिाोः  अभपवष्यि् तपहव आिन्दाथं िुरुषवत् स्वपित्तवृपत्तरूिाोः  पिदाकाशसु्फरणाोः  अवश्यमेव अिभपवष्यि् येि तैोः  

पित्तबन्धििाकतवव्यचु्यपतोः  अवश्यमेव अभपवष्यत्।  उदाहरणतोः  मृतु्यभयात् देहिैपिकिलायिं िमभपवष्यत् येि देहदेशं शत्रवोः  िणमाते्र 

एव अव्यािादपयष्यि्।  एवमेव िेत् ते अपिदाकाशरूिाोः  अभपवष्यि् तपहव िड़िुरुषवत् कमवप्रवृत्ताोः  ि अभपवष्यि्।  

वास्तवेि देहिुरुषस्य शरीरे अपि िुरुषदेहिमाितुल्योः  िंिूणविमािोः  पवयते यद्धिि् कमवपवभाििं िूणवतया तद्वदेव अिुष्ठीयते 

उदाहरणतोः  तत्र याििालकििाोः  स्विापलते िूक्ष्मयािे उिभ ज्यिामग्रीोः  स्थािपयत्वा िूक्ष्मरािमागेषु ताि् ियद्धि आियद्धि ि।  तत्र 

भण्डारगृहापण भन्डारकििाोः  िापि पवयिे।  तद्धिि् िलपवभागोः  िलाशयाोः  िापि पवयिे।  तद्धिि् ऊिावपवभागोः  तािपवद्युतगृहापण 

िापि पवयिे।  एवमेव िवावपण िामापिकरििापि तदपतिूक्ष्मदेशे पवयिे तथा िवावपण िामापिककायावपण तत्रस्थिुरुषैोः  अदै्वतेि 

अिािक्त्या ि पियिे।  अिेि पिध्यपत यत् एषा देहदेशिरंिरा अििा, अपि ि ि कपश्चदपि िुरुषोः  एतां उल्लद्धन्द्घतंु  िमथवोः  अतोः  

िलायिं पहत्वा देहिुरुषवत् आिरणीयं।  

स्वपिकिमृतु्यज्ञोः  िुरुषोः  अपि कमावपण ि िहापत, तिै िवावपधकावश्यकत्वात् म िस्य अतोः  पिध्यपत यत् मुद्धक्ोः  केवलं कमविा। 

स्वरिणाथं भ ििाथं ि प्रवृपत्तोः  देहिुरुषवदेव िरमिाधारणेषु िेतििीवेषु अपि पवयते ययपि ते पित्तसु्फरणाोः  आिक्त्या अिुभवद्धि 

अपि।  एतदेव ित्ताप्रपत प्रवृपत्तोः  मद्धस्तष्कहीिेषु घिििापदप्राकृतेषु िदाथेषु अपि तथैव दृश्यते येि पिध्यपत यत् देहिुरुषोः  अपि तद्वदेव 

ित्ताप्रपत प्रवृत्त्यथं पित्स्फुरणाोः  ि अिेििे अथावत् ते शुिपिदाकाशरूिाोः  एव िद्धि।  

िुरुषोः  किुिरणैोः  मि पवकाराि् आियपत िरं देहिुरुषिताव िवावि् पवगताि् िररद्धस्थतीोः  िृत्वा अपि कामि धभयापददै्वतकारकाि् 

पवकाराि् ि अिुभवद्धि।  वास्तवेि देहिुरुषदेहोः  अपतलघुोः  िरं िुरुषस्य िािोः करणोः  पवशालदेहोः  पित्तवृपत्तरूिोः  एव अथावत् 

देहिुरुषात्मांशोः  एव अतोः  बार्ह्रूिेण िुरुषे पवशालतरे दृषे् अपि देहिुरुषोः  एव पवशालतमदेहोः , यत पह आत्मदेहोः  एव वास्तपवकोः ,िैव 

स्थूलोः  बार्ह्देहोः ।  एतद द्धक्ोः  ि ित्या यत् िुरुषाोः  िपिलरूिाोः , िपिलकमवकराोः  िपिलस्वभावाोः  ि अतोः  बिाोः  यत पह देहविुरुषाोः  अपि 

पित्तवृपत्तपभोः  िह िूणवतोः  िुरुषिमतुल्यिपिलाोः , तत्समतुल्यकमवकराोः  तत्समतुल्यिपिलस्वभावाोः  ि िरं अिािक्त्या एव मुक्रूिाोः  

िद्धि।  

िेत् िववपवयािु तपद्वयािंबन्धीपित्तवृत्तयोः  एव पवयारूिाोः  वास्तपवकतया, तपहव िूणवपित्तय गी देहिुरुषोः  िववपवयािु िरमपवशारदोः ।  

यथा देहिुरुषाोः  आत्मिा पकंपिदपि ि वाि्ििोः  मािवीयकमावपण कुववद्धि तथैव िीविमुक्ाोः  अपि आत्मािन्दिूणवत्वात्, ययपि 

यथाशरीरेण वाद्धितं।  यथा कपश्चत् पे्ररकोः  िुहृदयोः  वा बार्ह्रूिेण अिुकृते एव आत्मरूिेण अपि अिेष्यते तथैव देहिुरुषोः  अपि।  

ययपि िवे िदाथाव ोः  पिदाकाशरूिाोः  िरं देहिुरुषं पहत्वा अन्िदाथाविां अिुकरणेि िूिया ि मािवताहापिोः  िंभवा पवशेषतोः  िेत् तेषां 

मिुष्यिदृशा िूणविेतिता ि भावयेत्, िवेषु पििीविदाथेषु िुरुषिदृषपवकपितमिबुिेोः  प्रवृते्तोः  ि अभावात्। वास्तवेि देवािां 

िड़प्रपतमापित्रापदषु देहिुरुषस्य िेतिमिुष्यस्य भाविा कतवव्या,  ि िड़िदाथाविां भाविा।  िेत् िृथ्वी िुरुषदेहिमाकारा पिमीयेत् तपहव 

िुरुषोः  तद्स्थाोः  देहिुरुषवत् ििुभ्यां ि द्रक्ष्यिे िरं यन्त्रिहायतया दृषे्षु िूणवतोः  तत्समतुल्याोः  एव पवपवधाकाराोः , आिररकबार्ह्ांगधारकाोः  

आिरकाोः  ि द्रक्ष्यिे।  वास्तवेि िडािु मूपतवप्रपतमािु अपि िेतिदेवताोः  प्रपतष्ठाप्यिे याोः  अिािक्िुरुषरूिाोः  देहिुरुषरूिाोः  वा, तपहव 

एव तदाराधिालाभोः ।  पवधपमवणोः  िूणविेतिब्रह्म पिरालंबेि िूिपयतंु प्रयतिे िरं तैोः  वास्तवेि िड़प्रकृपतोः  अव्यक्ोः  वा एव िूज्यमािा 

िायते अपिच्छया अपि यत पह िूणवब्रह्म ियोः  िूिपयतंु क Sपि िवविामान्ोः  गृहस्थोः  ि िमथवोः । यथा दै्वतदृपष्क णोः  बन्धिकरोः  िरं 

अदै्वतदृपष्क णोः  मुद्धक्करोः  तथैव शरीरपवज्ञािं बन्धिकरं िरं शरीरपवज्ञािदशविं मुद्धक्करं।  वैपदकिंसृ्कपतपमपितम् पवज्ञािमपि 

शरीरपवज्ञािदशवितुलं्य मुद्धक्करं एव।  िेत् एतचशपवदं कमविेशिातदै्वताििरं मिपि अवधायेत तपहव अतीवािनं्द उििायते।  एतत् 

कृपत्रमदशविं िाद्धस्त यत पह एतत् अिापदकालात् स्वयंपििं।  एतद्दशविे केवलं तत्तथ्यापि एव वपणवतापि यापि शरीरे स्वाभापवकतया 

पवयिे, िैव िीवात्मपिपमवतापि अतोः  एतत् दशविं िूणवतोः  वैज्ञापिकं प्राकृपतकं ि।  प्रवृपत्तपविा अदै्वतं पिष्फलं। देहिुरुषवत् प्रवृपत्तषु अदै्वतं 

एव श भिं फलप्रदम् ि।  एतदेव शरीरपवज्ञािदशविस्य िरममूलिारं।  

अतोः  िुरुषोः  िदैव देहिुरुषवत् अदै्वतेि िद्गृहस्थे एव पतष्ठि्, केवलं मािवीयपवपधपभोः  एव ईश्वरिूिावत् मािवताथं आिरि्,  

िमस्यापभोः  अपि पशिि् तद्वत् िैव पिदाकाशस्वरूिोः  शाश्वतिुिेि पतषे्ठत्, तद्वत् एव पिदाकाशात्मस्वरूिोः  शाश्वतिुिेि पतषे्ठत्।  

इपत िी।  



 

 

  



 

 

पे्रमयोगी िज्र के द्वारा वलखिर् अन्य पुस्तकें - 

1) शरीरपवज्ञाि दशवि- एक आधुपिक कुण्डपलिी तंत्र (एक य गी की पे्रमकथा) 

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

3) Kundalini demystified (what Premyogi vajra says) 

4) कुण्डपलिी रहस्य द्घापित- पे्रमय गी वज्र क्या कहता है 

5) कुण्डपलिी पवज्ञाि – एक आध्याद्धत्मक मि पवज्ञाि 

6) kundalini science- a spiritual psychology 
 
 
 

 


