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उपसंहारः
एतावता वैशिे षकदशनोरीा परमाणु-शरीर-पाक-मन-शिसाान िववे
्  तेषां
िसाानां वैािनकसमतानां िसाानां वाऽिप अयनं कृ तम।् अधुना ेकोऽिप
िसाः कथं वैािनकपथिधगि इित िनते।

वैशिे षकदशन परमाणुिसा वैािनकरीा िवमशः
थमाऽाये वैशिे षकिवानयोः परमाणुिसाः ातः। उभयोः मतयोः कु िचत ्
भेदः यते। ताकका आलोिचतं वैशिे षक परमाणुः सवतो सू इित ितभाित। तथ ैव
िवानपे तादेव पदाथादाधुिनक एटम इ
्
पदाथ  अेषणं कृ तं िविः।
उभय पयामेत ् ायते यत ् अयं सूपदाथ ः न के नािप ः। वैशिे षके
तक नान ुमान ेन च अ साधनं ियते य च न कािप हािनः। तथ ैव वैािनकै ः अिप िविभानां
परीणानां पिरणामेन एटम ् इ अिमन ुमीयते। एटम-्पदाथऽिप न ु ं शते
के नािप मामेन। एवमेव तद अवयवाः अिप िविभपरीणानां पिरणामेन अन ुमीयते
वैािनकै ः।
वैशिे षकानां यथा सृििया तथ ैव िवानमीकरोित। अनपरमाणूनां संयोगेन
सृिः जाता इित वैशिे षकवत ् िवानमिप अनएटम-्पदाथानां संयोगेन अ जगतः
उिः जातः इित मते। कायाणां िनमाणऽे िप समाना िया उभय।
यतोिह एते सवऽिप िसााः उभय समानं ये तथािप परमाणुः जगतः
अावयवः अथात ् अवयवरिहतः अिवभाेित वैशिे षकाः। िवान मतेऽिप पूव
समानमतमासीत।् परं कालारे एटम ् इ अवयवानां िसिः जाता। प ुनः तेषामवयवानां
वैशिे षके न सह तुलनां कु मते ायते
्
यत वै
् शिे षकपरमाणुः इतोऽिप सूतमिमित।
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यिद वैशिे षकानां परमाणूनां वैािनकरीा िवेषणं कु मः चेत त
् एकः ोकः
तः येन च परमाणोः पिरमाणं ातुं शते। जालागत े भानौ यू ं यते रजः।
त षतमो भागः परमाणुः कीततः॥
अनया रीा तु परमाणोः पिरमाणं ायः

10

-7

x 1/6

इित पिरगयते। यिद अ

तुलना एटम ् इ पिरमाणेन ियते चेत ् ायते यत ् वैशिे षकपरमाणुु एटम ् अपेया
ूलमेव भिवतुमहित।
अतः एटम ्एव परमाणुः इित कथन े कन संशयो जायते परु अे ियादयु
उभय समानाः ये। एवं शोधेनानने ातं यत ् वैशिे षकानां परमाणुः एव आधुिनक

एटम ् इ बीजिसाः आसीिदित। अतः वैािनकाः वैशिे षक अमं ु िसां न
िवयि। अतः अयं परमाणुिसाः वैािनकपथमिधगित इित िनते।

वैशिे षकदशन शरीरिसा वैािनकरीा िवमशः
शोधा

ितीयाऽाये

वैशिे षकदशन

शरीरिववेचनसिवषयानामवलोके न ेनदे ं ं जायते यत ् शरीरोििवकासिनपणे
जीविवानशरीरिवानयोः के चन िसााः साः वते।
अ अवधेयिमदं यत ् वैशिे षकानां शरीरं पाथव-जलीय-वायवीय-तैजस ेित चतुधा।
तेिप पाथव ैव योिनजमयोिनजं च। अेषामयोिनजमेव। िवान े तु न ताशाः
शरीरभेदाः वते। लोके िवमानशरीराणामेव िवान े िववेचनं ियते। अतात ् तािन
शरीरािण पाथवशरीराणीित तः अवगुं शते।
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वैशिे षकदशनिमव
िवभाजनमि।

आधुिनकिवानऽे िप

िवान े

अलैिकशरीराणीित

नाा

योिनजशरीरािण
अिभधीये।

शरीराणां

योिनजाऽयोिनजेित

लैिकशरीराणीित
उभयाऽिप

िधा

अयोिनजशरीरािण
योिनजशरीरोिः

शुशोिणतसंयोगेन जायते। य च तदभावः तत शरीरमयोिनजिम
्
ुते।
पाथवे मन ुािदनां शरीरं योिनजमयोिनजं च। वैशिे षके वनतीनां शरीराीकारे
अिप न तेषां गभीरचचा त िवते। िवान े वनतयोऽिप योिनजाः अयोिनजा (लैिकाः
अलैिका)।
यथा वैशिे षकानां योिनजशरीर जरायुज-अडजेित िधा वगकरणमि तथ ैव
िवानमिप योिनजशरीरं जरायुजम-्अडजिमित अीकरोित। प ुनः अयोिनजशरीरं यथा
वैशिे षकमते शुशोिणतसंयोगं िवना उते तथ ैव िवानमतमिप। तेष ु वैशिे षकाः देवतानां
ुजूनां शरीरािण अयोिनजानीित मे। िवान े तु देवतानां िवषये न िकमिप माणं
लते परु िवानम ‘् अमीबा’ इादीनां ुजूनां शरीरमयोिनजिमित माणयित।
जरायुजेष ु गभ िशशोः शरीरं मााभ ुभोजन पिरपाके न िवकसते। ततः
पूण शरीरोिः। इयं वैशिे षकियाऽिप िवानसतमेव।
वैशिे षकदशन े शरीरोेः यः शरीरिसाः दशतः िवानमिप तथमेव
अिधगित। िवान े च एते सव िसााः िवशदीकृ ताः। तात ् इदं वुं शते यत ्
वैशिे षकदशन अयं िसाः वैािनकमेव।

वैशिे षकदशन पाकिसा वैािनकरीा िवमशः
तृतीयाऽाये पाकिसा अयनने ायते यत ् वैशिे षकदशनिवानयोः
पाकिसाः ायः समानं वतते। वैशिे षक पाकियायै तेजसः अपेाऽवयं वतते।
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तथ ैव रसायनशाेऽिप काचन ऊजायाः अपेा वतते एव। सा च ऊजा रसायनशाे
‘Energy’

इित पदेनािभधीयते।

वैशिे षकदशन पाकियायां पदाथ कािनचन पिरवतनािन जाये। तां
ियायां पदाथष ु तेजसंयोगेन परमावं िवभागः तदनरं प ुनः पिरवतनान ुकू लं
नूतनपदाथाय णुकािदमेण परमाणूनां संयोगः जायते। इयमेव िया िवानऽे िप
िनिपता। रासायिनकियास ु पदाथानाम ् एटम ् इ िवघटनं जायते ततः प ुनेषां
नूतनपदाथान ुकू लं संयोगोऽिप जायते।
वैशिे षकदशन पाकिसाे पाक पिरणामेन पदाथष ु परसगशानां
ग ुणानां पिरवतनं जायते। िवान मतान ुसारमिप रासायिनकियाणां पिरणामेन पदाथष ु
पािदग ुणानां पिरवतनं यते। एवमेव कु िचत ् पाकियया सूण  पदाथ  ैव
पिरवतनमीकु वि वैशिे षकाः। वैािनका अिप समानपिरवतनं मे। तोदाहरणेन
ध दधौ पिरवतनं ीकृ तः अिन बे
्
।
एतिहाय आधुिनकिवान े अेऽिप ियाः जाये रासायिनकपिरवतनषे ु। ते च
िवृततया िनिपताः रसायनशाे। परं सवास ु रसायिनकियास ु जायमानािन पिरणामािन
अ न दशतािन। रसायनशाे जायमानास ु ियास ु वैशिे षकदशन पाकिया
अतमा।
अात ् अयनाायते यत ् वैशिे षकदशन पाकिसाः वैािनकरीाऽिप
िसते इित न लेशोऽिप सेहः।
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वैशिे षकदशन मनिा वैािनकरीा िवमशः
चतुथ अाये वैशिे षकरीा िवानरीा च मनसः िसा िवमशः कृ तः।
वैशिे षकाचायाणां मतान ुसारेण मनः िकििदियं येनािन बावूनां ानं जायते।
स ुखःखािदवेदनानां ानायािप मन एव हेत ुः। यतोिह वैशिे षके ानािधकरणमाा इित
ीियते परु मनसा से आेव ानम ुते। अत एव मृतशरीरेष ु आमनसोः
संयोगाभावाानाभावः। बावूनां ािदष ु तु चुरािदिभः इियैः सह मनसः
संयोगः, त च आना संयोगेन पदाथ ानं जायते। ृािदिप आमनसोः संयोग
एव कारणम।् ायवैशिे षकयोः सवषां ानमािन मनंयोगेन जायते।
िवानं ानः पं िचाीकरोित परु वैशिे षको मनसोऽीकारः
सविवधया कु रोित। िवानमतेऽिप वूनां ीकरणाय मनसः अिमीियते। त
पं िचैशिे षकोमनसः

िभते।

मनोिवानान ुसारेण

मनसः

कन

ग ुणः

चेतन
े ुते। तया चेतनया एव मनसः ादीिन कायािण चलि।
ायवैशिे षकदशनयोः च ैतयुप ुषः आमनसोः संयोगेन , ततः इाेषािदिभः
वृिजायते। िवानऽे िप समाना रीितः परु न आमनसोः संयोगेन। त चेतनायाः
िविभ ैः कारैः इादीिभः मन ुेष ु वृिजायते।
ायवैशिे षकयोिरव िवानऽे िप पदाथ  ीकरणाय पदाथ  बाेियैः संयोगः
तेषां च मनसा संयोगः अपेितमेव। अिप च मनः एकिन ् समये एकमेव पदाथ गृाित।
स ुखःखाः वेदनाः ोधादयः भावाः ृादयः सवऽिप मनस एव ियाः। भेदु
अयमेव यत ्दशन े आेतषे ां ानम ुते, िवान े मिं ानािधकरणम।् उभय
ानहेत ुः मन एव। िवान े यादीनां साहाेन शरीरायन ेन चेद ं ं भवित यत ्
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िविभनाडीिभः मिे ानम ुते। काित नााः
्
िवने सित तितानं न ैव
जायते।
ियाऽिप वैशिे षकाः वैािनका मानिसकिमेव ीकु वि। यतोिह
दशनिवानयोः काराः िभाः तथािप तेषाम ुेः कारणािन साािन।
एवं यिप दशनिवानयोः मनिषये िकिेदोः यते तथािप मानिसकियाः
समाना एव।

वैशिे षकदशन शिसा वैािनकरीा िवमशः
अिमे पमे अाये वैशिे षका वैािनकरीा च शिसाः िनिपतः।
शिसा िवषयेऽिप वैशिे षकदशनिवानयोः अिधकः भेदः न यते परु
किचिष िनपणावसरे वैशिे षकमतिमदं िवानात ् िकििते। अिन ् शोधबे
नःे उिहेत ुः, ोतुः कण पय ं त सरणं, सरणमाम िववेिचताः।
ताऽदौ नःे उििवषये पयामेत वै
् शिे षकदशनान ुसारेण िनः उाधारेण
संयोगज-िवभागज-शजेित िधा िवभः। अथात ् िनः वुयोः संयोगेन वा िवभागेन
वा उते। त िवानमतेऽिप नःे उिः वुनः घष णेन वा एके न अिन हारे
्
ण
वा एक अात पृ् थकीकरणेन वा जायते। िवान वुनः घष णेन हारेण वा उः
िनः वैशिे षक संयोगज एव। घष णे वा हारे वा वुनोः संयोगोऽपेित एव। किचत
वुनः अात पृ् थकीकरणेन जायमानः िनः तु िवभागज एवेित साादवगते। अतः
वैशिे षकदशन े िवान े च नःे उिकाराः ायः समानाः।
िनः वा शो वा के न मामेन सरतीिन िवषये
्
कन भेदो यते पये।
वैशिे षकाु शग ुणकमाकाशिमाः। तेषां मते शः आकाशे एव सरित। िवानमते तु
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िविभ ैः परीण ैः िनधािरतिमदं यत िनः
्
वायुना वा कठोरपदाथन (solid) तरलपदाथन वा
liquid) अिप सरित। एतेष ु नःे सरणाय वायुरेव उम : माम: वतते।

(

नःे सरणियायाः िवषये िचयामेत ् वैशिे षकाः वैािनका समाना
ियाऽीियते। उभाविप िनः तरैः ोिलात ोतुः
्
कण पय ं यातीित मेत।े
वैशिे षकाः ियािममां इमां वीिचतरायेन कदगोलकायेन वा िववृण ुवि। वैािनका
अिप िनः तरेन एव ोतुः कण पय ं गतीित मे। वैािनकाु ियािममां
िविभ ैः परीण ैः स ुतया िनपयि।
अयं तु लोकिनयमः यत ् पूवत निसाेष ु परवतिभः पिरारः ियते एव। एवं
वैशिे षकिसाोऽयं यतोिह वैािनकिचनात िचिते
्
परु त अयमथ ः नाि यत ्
मतिमदं सवथा िनराधारः। शिसा उभयोः मतयोः अयन ेन च ायते यत श
्
नःे वा उिसरणािद िवषयेष ु अेतं ु वैशिे षका एव त माग दशतव इव वैशिे षक
िसाोऽयं वैािनक धारां ाोतीित।
एतात ् अयनात ्ातं यत ् के चन िसााः पूण तया वैािनकं भवित। के षान
िसाानां यतोिह िवान ेन सह मतभेदः यते तथािप न पूण तया िवाः भवि।
ताककरीा िनिपताः ते िसााः आधुिनकिवान मूलभूतिसाेन यते। अतः
तेऽिप वैािनकमेव इित िसते अन ेन शोधेन।

