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पुराणेषु प्रतिसर्गतिन्तनम्
Dr. Diddigi Vamsi Krishna
साराांशः पुराणानाम् अध्ययनाय पुराणोक्तानामेव तेषाां लक्षणानाम् अध्ययनस्य आवश्यकता वततते। परन्तु
पुराणलक्षणानामपप मतभेदााः वततन्ते। लोकरूढ्ाां पुराणस्य पञ्चैव लक्षणानीपत वततते। भागवते तु
दशलक्षणापन कपितापन। लोके तु पञ्चैवेपत दृष्ट्या भागवतोक्तदशलक्षणापन उक्तपञ्चलक्षणेषु
अन्तभतवन्तीपत कृत्वा सगताः, प्रपतसगताः, वांशाः, मन्वन्तरम्, वांशानुचररतां चेपत पञ्चलक्षणानीपत दपशततापन।
सृपिपवषयमपिकृत्य बहूपन पाण्डित्यपूणातपन लेखनापन पुस्तकापन च उद्धृतापन। परां प्रपतसगतमपिकृत्य
अल्पसङ्ख्याकापन सम्बद्धप्रपतपादकापन दृश्यन्ते। अस्मादे व कारणात् एतेन लेखनमूलेन प्रपतसगतमपिकृत्य
पकपञ्चदवगाहनाय बोिनां यपततम्॥
तिशेषपदातन - प्रपतसगताः, लयाः, प्रलयाः, अन्तरप्रलयाः, प्रपतसञ्चराः, प्रपतसङ्ख्रमाः, प्रत्याहाराः, प्रसञ्जमाः,
उपसांहृपताः, अन्तराला, सम्प्लवाः, आभूतसम्प्लवाः, उदालुताः, पनरोिाः, सांस्िा, एकाणतवावस्िा, प्रपतसांयमाः,
सृपिाः, ब्रह्मा, ब्रह्म॥

भूतमका सगतश्च प्रपतसगत श्च वां शो मन्वन्तरापण च।
वां शानुचररतञ्चै व पुराणां पञ्चलक्षणम्॥i
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पुराणानाम् अध्ययनाय पुराणोक्तानाां तेषाां लक्षणानाम् अध्ययनस्य आवश्यकता वततते। परन्तु
पुराणलक्षणानामपप मतभेदााः वततन्ते। लोकरूढ्ा पुराणस्य पञ्चैव लक्षणानीपत वततते। भागवते तु
दशलक्षणापन कपितापन। लोके तु पञ्चैवेपत दृष्ट्या भागवतोक्तदशलक्षणापन उक्तपञ्चलक्षणेषु
अन्तभतवन्तीपत कृत्वा सगताः, प्रपतसगताः, वां शाः, मन्वन्तरम् , वां शानुचररतां चेपत पञ्चलक्षणानीपत
दपशततापन। वस्तुताः प्रपतसगत स्य पवषयचचातकारणेनात्र अयमेव पवषयाः प्रपतपापदतुमद्यताः।
प्रायशाः सवे ष्वपप पुराणेषु प्रपतसगतस्य पवश्लेषणां कृतां दृश्यत एव। पुराणेषु प्रपतसगातितबोिका
अनेकााः पयातयशब्ााः दृश्यन्ते । ते च- लयाः, प्रलयाः, अन्तरप्रलयाः, प्रपतसञ्चराः, प्रपतसङ्ख्रमाः,
प्रत्याहाराः, प्रसञ्जमाः, उपसांहृपताः, अन्तराला, सम्प्लवाः, आभूतसम्प्लवाः, उदालुताः, पनरोिाः, सांस्िा,
एकाणतवावस्िा, प्रपतसांयमश्चेपत।
पुराणलक्षणेष्वन्यतमाः प्रपतसगताः(प्रलयाः) उक्तप्रकारे ण उक्तेषु पुराणेषु वपणतताः दृश्यते। यिाब्रह्मपुराणे (२३१-२३३ अध्यायााः), पवष्णुपुराणे (६.३-४ अध्यायााः), वायुपुराणे (१००.११८-२४३
श्लोकााः), भागवते (१२.४.४-३९ श्लोकााः), माकतिे ये (५६.३-४६ श्लोकााः), कौमे उत्तरािे (४५.५६१ श्लोकााः), गारुडे (२१५.१,६ अध्यायााः), ब्रह्मािपुराणस्य उपसांहारस्य सङ्गतौ च
(तृतीयाध्यायाः) एवां प्रपतसगतलक्षणस्य पवषयबोिनां द्रिुां शक्यते।
यिा वषततौ पृपिव्ाां अज्ञातापन बीजापन लतादू वातपदरूपैाः स्वयां उद्भवण्डन्त तिैव वततमानसृिेाः
पूवतसृिौ उत्पन्ााः जीवााः तेषाां शेषसांस्कारै ाः पुनाः सजतनसमये अनेके पदािाताः तां शेषसां स्कारां
अनुभपवतुां पुनजीवरूपेण उद्भवण्डन्त।
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याः जीवाः उत्पद्यते स तु नाश्य एव। तच्चरे भ्रमत्येव च। भगवताः
पनयमानुसारां सृिेरनन्तरां प्रलयावस्िामपप अनुभपवतव्मेव।
एवमेव वततमानसृिेाः प्रलयस्य कालपवषयोऽपप पुराणेषु पवशेषेण
आिुपनकपवज्ञानातीतां समाित्ताः दृश्यते।

अहङ्कार-पञ्चतन्मात्रापण च) स्वयमज्ञात्वैव प्रकृतौ लीयन्ते ।
तस्मात्कारणादयां प्राकृपतकाः प्रलयाः।
पिपरािे त्वपतरान्ते ब्रह्मणाः परमेपिनाः।
तदा प्राकृतयाः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वै ॥
एष प्राकृपतको राजन् ! प्रलयो यत्र लीयते।
अिकोशस्तु सङ्घातो पवघात उपसापदते॥vii
महदाद्यां पवशेषान्तां यदा सांयापत सांक्षयम् ।
प्राकृताः प्रपतसगोऽयां प्रोच्यते कालपचन्तकैाः॥
प्रयापत प्राकृते चैव ब्रह्मािे प्रकृतौ लयम्॥viii

प्रलयभेदाः पुराणेषूक्तरीत्या प्रलयाः चतुपवत िाः। ते च१. नैपमपत्तकप्रलयाः
२. प्राकृपतकप्रलयाः
३. पनत्यप्रलयाः
४. आत्यण्डन्तकप्रलयाः
नैपमपत्तकाः प्राकृपतकस्तिैवात्यण्डन्तको पिज।
पनत्यश्च सवत भूतानाां प्रलयोऽयां चतुपवत िाः॥ii
पनत्यो नैपमपत्तकश्चैव तिा प्राकृपतको लयाः।
आत्यण्डन्तकश्च कपिताः कालस्य गपतरीदृशी॥iii
१. नैतमतिकप्रलयः ब्रह्मणाः पदनस्यान्ते जायमानाः याः प्रलयो वा प्रपतसगताः नैपमपत्तक
इत्युच्यते।
सकल्पो यत्र मनवश्चतुदतश पवशाम्पते।
तदन्ते प्रलयस्तावत् ब्राह्मी रापत्ररुदाहृता॥iv
पनद्रासक्तो ब्रह्मा समस्तां पवश्वां तस्योदर एव सांहृत्य
स्वकारणस्वरूपे शेषशापयपन नारायणे लीयत इपत कापनचन
पुराणापन पाठयण्डन्त। ब्रह्मण इमां शयनां पनपमत्तीकृत्य
जायमानप्रलयो वा प्रपतसगताः व्ासभगवता नैपमपत्तक
इत्युपपदिाः।

प्राकृपतकप्रलयकाले पवश्वण्डस्मन् अपतभीकरां
सांहारदृश्यां
उत्पद्यते । प्रलयस्य प्रिमाविौ वषतशतां लोके वृ ष्ट्यभावे न
अन्स्य अनुपलब्ध्ध्या च बुभुक्षाक्षोभया जनााः परस्परां खादन्ताः
सन् जनानाां जीवनलीलायााः समाण्डप्तजातयते। पितीयाविौ वषतशतां
सूयतस्य
प्रचिपकरणानाां
तापेन
ज्वालया
च
स्िावरजङ्गमात्मकपमदां
सवं
जगत्
भस्मीभपवष्यपत।
तदनन्तरायाम् तृतीयाविौ वषतशतां प्रचिपवनैाः आकाशाः
मृन्मयो भपवष्यपत। तद्द्वारा पवपविवणैरुल्बणो मेघाः गजतनैाः सह
मुसलगात्रां वषतिाराम् वषतपयष्यपत। एवम् उत्पपत्तकाले
अनुलोमरमेण यत् तत्त्वां येन तत्त्वेन सञ्जाताः भवपत तदे व
पवलोमरमेण प्रलयकाले पवलीयते। यिा- पृपिवी जले, जलां
तेजपस, तेजाः वायौ, वायुराकाशे , आकाशोऽहङ्कारे , अहङ्कारो
महपत पवलीय तत्पदािताः प्रकृतौ प्रलीयते। प्रकृपताः तत्प्रे रकाः
पुरुषश्च गुणातीते परमात्मपन पवलीयेते।
प्रकृपतयात मयायाता व्क्ताव्क्तस्वरूपपणी।
पुरुषश्चाप्युभावे तौ लीयते परमात्मपन॥ix
आद्यन्तरपहताः परमात्मा सवत स्यापप कारणो भवपत। तस्मात् तस्य
लयैव न पवद्यते। परन्तु प्रकृपतपुरुषयोाः सत्त्वापदशक्तयाः
कालप्रभावे ण क्षीणास्सन् स्वकारणे परमात्मपन लीना
भपवष्यण्डन्त। एवमेव प्राकृपतकप्रलयकाले केवलां परमात्मतत्त्वां
शेषरूपेण भपवष्यपत।

एष नैपमपत्तकाः प्रोक्ताः प्रलयो यत्र पवश्वसृक्।
शेतेऽनन्तासने पवश्वमात्मसात्कृत्य चात्मभूाः॥v
एष नैपमपत्तको नाम मैत्रेय प्रपतसञ्चराः।
पनपमत्तां तत्र यच्छे ते ब्रह्मरूपिरो हरराः॥vi
नैपमपत्तकस्तु प्रलयाः पुनपित पविो पवभक्ताः। प्रिम आां पशकोऽपराः
पूणतप्रलय
इपत।
एकस्य
मन्वन्तरस्य
समाप्तौ
भगवपदच्छानुसारे ण वा तस्यैव मन्वन्तरस्य मध्ये जायमानाः याः
प्रलयाः वततते स एव आां पशकप्रलयाः। परन्तु ब्रह्मणाः पदनस्य अन्त्ये
पूणतप्रलये सञ्जाते सम्पूणात पृपिवी जलमग्ना भूत्वा भूाः, भुवाः, स्व
इत्यूर्ध्तव्ाहृपतत्रयम् पवण्डच्छद्यते। एतस्मात् व्ाहृपतत्रयादप्यूर्ध्ाताः
महजतनस्तपस्सत्यलोकााः स्वस्िान एव पनव्ातकुलस्िाना भवण्डन्त।
महलोकवापसनो महषतयाः पसद्धाश्च तण्डस्मन्ेव लोके तपमाचरय्य
तदू र्ध्तस्िान् जनापदलोकान् गत्वा ध्यानपरायणा भवण्डन्त। ब्रह्मणाः
जागृदवस्िायाां तस्य प्राणशण्डक्तप्रे रणया ब्रह्मािचरम् पनरन्तरां
भ्रमत्येव। परन्तु ब्रह्मणाः पनद्रावस्िायाां यिा सुषुप्त्यवस्िास्िााः
इण्डियााः पनश्चेिा भवण्डन्त तिैव ब्रह्मािे सकलपरयााः पनरुद्धा
भवण्डन्त। तत्समये भूभुतवस्स्वररपत व्ाहृपतत्रयम् जलमग्नां भवपतपत
पुराणापन स्पिां बोियण्डन्त।
२. प्राकृतिकप्रलयः ब्रह्मणाः आयुषाः उत्तराितस्य समाप्तौ सप्तप्रकृतयाः (महत् -

लयाः प्राकृपतको ह्येष पुरुषव्क्तयोयतदा।
शक्तयाः सम्प्रलीयन्ते पववशााः कालपवद्रुतााः॥x
३. आत्यन्तन्तकप्रलयः नैपमपत्तकस्तु प्रलयाः कल्पस्यान्ते (ब्रह्मणाः पदनस्यान्ते ) सञ्जायते।
एवमेव प्राकृपतकप्रलयाः ब्रह्मणाः आयुषाः उत्तराितस्य अन्त्ये
सञ्जायते। परन्तु आत्यण्डन्तकप्रलयस्य कालो न पनपश्चताः। अयां तु
प्रलयाः उपयुतक्तप्रलयियस्य कालेऽपप सम्भपवतुां शक्यत एव।
एवमेव अस्य कालपनश्चयाभावात् अस्य सािनसामग्री यदा
अनुकूले भपवष्यताः तदा तत्काल एवायमात्यण्डन्तकाः प्रलयाः
सम्भवपत। वस्तुताः आत्यण्डन्तकप्रलयस्यािं कापनचन पुराणापन
आत्यण्डन्तकदु ाःखपनवृ पत्तररत्यपप
पाठयण्डन्त।
अस्यायां
लौपककनामान्तरमपप वततत एव। वे दे लोके च कमतपभाः
दु ाःखपनवृ पत्ताः पत्रिा सञ्जायते। आत्यण्डन्तकप्रलयो नाम
सवत ण्डस्मांस्िस्य अज्ञानस्य नाशाः। स एव मोक्ष इपत कथ्यन्ते बु िााः।
उक्तदु ाःखत्रैपवध्यमेवां
द्रिुां
शक्यते आध्याण्डत्मकम् ,
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आपिदै पवकम् , आपिभौपतकञ्चेपत। इदमात्तपववे की पवरागस्सन्
गुरूणाां उपदे शेन ज्ञानां सम्पाद्य आत्यण्डन्तकदु ाःखपनवृ पत्तरूपां
मोक्षां लप्स्स्यतेxi। आत्यण्डन्तकप्रलयसमये ज्ञानी तस्याहङ्कृपतां
ज्ञानरूपखड् गेन ण्डच्छद्य भगवत्तत्त्वां (मोक्षां) प्राप्नोपत।
४. तनत्यप्रलयः पुराणेषूक्तसृपिप्रलयचरमनुसृत्य तौ सृपिप्रलयौ पनत्यां सञ्जायेते।
उदाहरणाय यिा पितीयक्षणस्य उत्पत्ते ाः प्राक् प्रिमक्षणस्य
नाशाः जायते तिैव पनत्यप्रलयाः सम्भवत्येवेपत दाशतपनकानाां
सुमतम्। एवमेव साां साररकााः सवत पदािातश्च नदीप्रवाहवत्
दीपपशखावच्च प्रपतक्षणां पररवृ ताः सन्त्ये व। तिा पह
ब्रह्माणमारभ्य
स्तम्भपयत न्तां
सवे
पदािाताः
प्रापणनश्च
सवत कालसवातवस्िासु उद्भू य पररवृ ता भूत्वा नाशा भवण्डन्त इपत।
पनत्यदा सवत भूतानाां ब्रह्मादीनाां परन्तप।
उत्पपत्तप्रलयावे के सूक्ष्मज्ञााः सम्प्रचक्षते ॥xii
कालशण्डक्तरनन्ता। सा प्रपतक्षणां पररणम्य भ्रमत्येव। परन्तु सा
शण्डक्ताः मानवबुद्धयेऽज्ञातसूक्ष्माः। तस्मात्सा सवै नातनुभूतव्ा।
योऽयां सन्दृश्यते पनत्यां लोके भूतक्षयण्डिह।
पनत्याः सङ्कीत्यतते नाम मुपनपभाः प्रपतसञ्चराः॥xiii
प्रपतपदनां ब्रह्मणाः पनद्रासमये सवत सृपिाः अज्ञाने पवलीय न कोऽपप
पवशेषभावां प्राप्नोतीपत पवष्णुपुराणां बोियपत। एनामेव प्रपरयाां
पनत्यप्रलय इपत वे दव्ासो भगवान् उपपदिवान्। एवमेव
पवष्णुपुराणेऽपप चतुपवत िप्रलयमपिकृत्य उल्ले खाः द्रिुां शक्यते ।
ब्राह्मो नैपमपत्तकस्तत्र शेतेऽयां जगतीपपताः।
प्रयापत प्राकृते चैव ब्रह्मािां प्रकृतौ लयम्॥
ज्ञानादात्यण्डन्तकाः प्रोक्तो योपगनाः परमात्मपन।
पनत्यस्सदै व भूतानाां यो पवनाशो पदवापनशम्॥xiv

वषतस्यापप पररमाणां वततते। तस्यायुरपप न क्षीयते। पण्डितााः
औपचाररकरूपेण मनोपवनोदाय पदनरापत्रवषातयुरापदपररमाणां
कल्पयण्डन्त।
पिपरािातण्डत्मकाः कालाः कपितो यो मया तव।
तदहस्तस्य मैत्रेय पवष्णोरीशस्य कथ्यते॥
नैवाहस्तस्य न पनशा पनत्यस्य परमात्मनाः।
उपचारस्तिाप्येषाः तस्येशस्य पिजोच्यते॥xv
॥ इपत शम् ॥
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उपसांहारः प्रायाः सवे ष्वपप पुराणेषु प्रलयस्य वणतनां वततत एव।
स्िूलावलोकनेन तत्र कपश्चत् व्त्यासो दृश्यते। तिा च प्राचीन
नैयापयकैरपप प्रलयाः पिपवि इत्यङ्गीकृताः। तौ- खिप्रलयाः
महाप्रलयश्चेपत। परां नवीनााः नैयापयकााः केवलखिप्रलयमेव
अङ्गीकुवत ण्डन्त। नवीनानाां मते तु भूमिले जनरपहतां स्िानां न
वततते।
एवञ्च
साङ्ख्यवापदनस्तु
प्रकृते
पिपविां
प्रलयमङ्गीकुवत ण्डन्त। तौ- स्वरूपप्रलयाः पवरूपप्रलयश्च। एतेषाां
मते तु प्रलयस्य कालाः न पनपदत िाः। परां प्रलयस्तु वततत एव।
साङ्ख्यााः भौपतकरूपेणैव सृपिप्रलयावङ्गीकुवत ण्डन्त। परन्तु
नास्त्ये तन्मते आध्याण्डत्मकाः प्रलयाः। दाशतपनकााः वै ज्ञापनकाश्च
प्रकृतौ पररणाममात्रेणैव प्रलयमङ्गीकुवत ण्डन्त। परन्तु पौरापणकााः
तेषाां योगदृिेबतलेन प्रलयकालां पनणीयन्ते । एवां रीत्या ब्रह्मािस्य
आयूरूपगम्भीरपवषयाः केवलपुराणेष्वेव लभ्यते न कुत्रापप
बोपितश्च।
एवां प्रकारे ण पवपविरूपप्रलयपचन्तनेन पवश्वस्य भावाभावाश्रयस्य
परमात्मनाः
ज्ञानस्य
उपलण्डिजातयते।
वस्तुताः
पनत्यपनरञ्जनरूपस्य परमात्मनाः न पदनम् , न रापत्राः, न च
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