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   लाईफ डीटॉ��स�फकेशन भाग 1

आपल मंानवी शरीर ह अे�तू, �नरतंर, आ�ण �वयचं�लत

असा सपुर कॉ��यटुर आह.े इतकं असनूही आपल शंरीर हे

नहेमीच आप�याकडनू �ल���त राहीलले आंह.े कारण हे

�वल�ण शरीर आप�याला �नसगा�कडनू मोफत �मळालं

आह.े

मानवी शरीर ह �ेवयचं�लत, ग�तमान चतै�याचा मलुभतू

��ोत आह.े पण शरीरात �नरतंर वाहणारा हा उज�चा �वाह

आपण आप�या शरीरासबंधंी�या चकु��या सवय�नी आ�ण

चकु��या समजतु�नी रोखनू धरतो �या�या मागा�त अनके

अडथळ �ेनमा�ण करतो. चकु��या आहार प�दतीन �ेयाला

गोदामासारख भंरतो आ�ण ��य� अ��य�पण आेपणच

या शरीराचा छळ करतो. यात म�ुयतः चकु�च आेचार

�वचार, चकु�च अं�, चकु�ची �सन प�दती, चकु�च संगंीत

आ�ण चकु�ची ��ी आ�ण मनात साठललेा नकारा�मक

कचरा या गो�ी यतेात. हा सव� साठललेा कचरा घऊेन

आपण जगत असतो. याचाच प�रणाम �हणजे

�नर�नरा�या �ाधी आप�याला जडल�ेया असतात.

आपली ��तथी एखा�ा खपू जा�त समान भरल�ेया

जहाजा�माण झेाललेी असत.े



2

आज एक�वसा�ा शतकात आपण पाहतो क� मानव

�न�म�त अनके मशीन आप�या सभोवती अगद� आप�या

हातात, �खषात वावरत आहते. जस �ंनर�नराळ गेजॅटेस्,

�माट� फोन, लपॅटॉप, कं��यटुर, पण या�ंयावर जा�त लोड

आला, डटेा जमा झाला तर लगचेच ह�ग होतात �क�वा बदं

पडतात. पण �नसगा�न जे शेरीर आप�याला �दलयं �याची

लोड सहन कर�याची �मता �चडं आह.े शरीरातील

घातक �� �हणजचे टॉ�सीन चा �चडं लोड आपल शंरीर

आज�या या घडीला सहन करतयं पण तरीही त सेरुळ�त

स�ु आह.े आपल शंरीर इत�या सहजा सहजी बदं पडत

नाही. मग �वचार करा जर तन व मनातील हा �वशारी

��ाचंा ताण, लोड जर का आपण न�ट केला तर आपलं

शरीर �कती तजे�वी आ�ण श��शाली बनले.  

शरीर ह पेचं महाभतूानंी बनल आंह.े जल, वाय,ू प�ृवी,

अ�नी व अवकाश ही पाच त�व आप�या शरीरात �नरतंर



3

काय�रत असतात. यालाच अनसु�न आप�या शरीरात

सात च� आहते. ही सात च� आप�या शरीराला दवैी

उजा� परुवतात. शरीर आ�मा आ�ण मन याचंा यो�य मळे

साधला जातो. पण जर का शरीर अनाव�यक घातक

��ानंी, वायनू,े घातक �वचारानंी आ�ण नरैा�या�या,

�शेा�या भावनने भेरलले अेसले तर ही च� �बघडतात

आ�ण आपल हं मेौ�यवान शरीर �न�तजे, आळशी,

खगंलले बंनत.ं

�डटॉ��स�फकेशन �हणज येा चकू��या आहार व �वचाराचंा

साठललेा कचरा शा��ो� प�दतीन �ेव�छ क�न एक नव

चतै�यान भेरलले जेीवन जग�यास �व�ृ करण.े

ही एक उजा�दायी साधना आह.े या साधन�ेार आेप�या

शरीरातील व मनातील कचरा बाहरे टाकला जातो.

- डॉ एम.आर नारायण राव.
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