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     आध्यात्मिक ज्ञान व संज्ञान!           

 

 

 

 

त्नत्कता राजेश पाटील 
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एका विद्यावथिनीने त्लहीलेलं ह ेपसु्तक. 

तमु्हाला त्वनािलू्य वाचायला दणे्याचा एकच हते ू आह,े तो म्हणजे 

तिुचा अत्िप्राय जाणनू घेणं. या त्वचारांच्या जडणघडणीत सजुाण 

वाचकांच्या सचूनांचा आिारपवुवक सिावेश करणं.  

वाट पहातो आहोत. फ़ोन, whatsapp, email साधे पत्र कोणमयाही 

पद्धतीन ेआपला अत्िप्राय नक्की पोहोचवा. 

 

 

 

 

 

त्नत्कता राजेश पाटील 

पत्ता : १०९, वांगणी हाईटस,् बदलापरू नेरळ हायवे, पनूि हॉटेलजवळ, 

वास्तकुार नगर, वांगणी (पवूव), त्ज. ठाणे. 421503 

फो. न. : ८६८९९५४८०६ 

e-mail shaktileelanikita@gmail.com  
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आध्यात्मिक ज्ञान व संज्ञान! 

त्नककता राजेश पाटील 

पत्ता : १०९, वांगणी हाईटस,् बदलापूर नेरळ हायव,े पूनि हॉटेलजवळ, वास्तुकार 

नगर, वांगणी (पूवव), त्ज. ठाणे. 421503 

फो. न. : ८६८९९५४८०६ 

e-mail shaktileelanikita@gmail.com 

 

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखखकेकडे सुरखित 

असून पुस्तकाचे खकिं र्ा त्यातील अिंशाचे पुनरु्वद्रण र्ा नाट्य, 

खचत्रपट खकिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखखकेची लेखी 

परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे. तसे न केल्यास कायदेशीर 

कारर्ाई (दिंड र् तुरुिं गर्ास) होऊ शकते.  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with 

Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in 

India is available for any literary, dramatic, musical, sound 

recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for 

registration of such works. Although an author’s copyright in a 

work is recognised even without registration. Infringement of 

copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages 

and accounts  
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प्रकाशक  :ई साहित्य प्रहिष्ठान  

www. esahity.com 

esahity@gmail.com 

eternity, G1102,  

eleventh floor,  

eastern express highway,  

Thane. 400604 

 

प्रकाशन : २१ जानेवारी २०२२ (पौष संकष्ट चतरु्थी शके १९४३) 

 

©esahity Pratishthan®2022 

 
 
 

o हिनामलू्य हििरणासाठी उपलब्ध.  

o आपले िाचनू झाल्यािर आपण ि ेफ़ॉरिर्ड करू शकिा.  

O ि े ई पसु्िक िेबसाईटिर ठेिण्यापिुी हकिं िा िाचनाव्यहिररक्त कोणिािी 

िापर करण्यापिुी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परिानगी घेणे आिश्यक 

आि.े   
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आध्यात्मिक ज्ञान व संज्ञान! 

 

-हनहकिा राजेश पाटील  
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पररचय 

नाव:-त्नत्कता राजेश पाटील.  

वांगणीत वास्तव्य. 

“कुिारी शत्िलीला” या नावाने 

कत्वता लेख कर्थांचे लेखन. 

कर्थालेखन काव्यवाचन अशा स्पधाांत 

सत्िय सहिाग. 

वाङियीन पररचय:-१) संस्कृत 

चंत्िका अशा िात्सकात श्लोक 

लेखन. 

२)त्वद्यात्वकास संस्र्थेच्या 

वात्षवकात( सांवमसररकात) 

रौप्य िहोमसवात्नत्ित्त “िौपदीचे आमिकर्थन” हा लत्लत लेख व 

“िनाच ेप्रदषूण” ही कत्वता व “बायको नावाचं अजब रसायन” 

ही त्वनोदी कर्था प्रकात्शत. 
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३) त्टळकनगर सांस्कृत्तक िहोमसवात्नत्ित्त “िौपदीचे स्वगत” ह्या 

एकपात्री प्रयोगाचे वेशिषूा-प्रयोगलेखन- फासवलेखन व सादरीकरणाचा 

एकत्त्रत िेळ. 

४) बदलापरूच्या कत्वसंिेलनात कत्वरुपात काव्यवाचन. 

५) अत्स्िता या हस्तत्लत्खत सांवमसररकात “नाट्याचायव कृष्णाजी 

प्रिाकर खात्डलकर” या लेखाचे लेखन. 

६)िानवत्वद्या त्विागात “वाचनसंस्कृती : त्डत्जटल आत्ण इलेक्रॉत्नक 

ग्रंर्थालयाचे िहत्त्व” या त्वषयावर संशोधन. 

७) त्नबंध स्पधाांिध्ये प्रर्थि ििांक. 

वाचन:- िी आजपयांत त्वत्वध प्रकारची पसु्तके वाचली आहते.मयातील 

सगळ्यात जास्त िहािारताची पसु्तकं आहते. 

त्शक्षण:- एसवाय बीए. 

फोन नंबर:- ८६८९९५४८०६ 👸 👰 👸  
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अपवणपखत्रका 

माझ्या गुरू आणि माता असिाऱ्या, अत्यंत 

सरल भाषेत ज्ञान देिाऱ्या माझ्यावर णनतांत 

पे्रम करिाऱ्या माझ्या आईला व गुरूला ही 

शणिवचने समणपित! 

 

तुझी पुत्री आणि णशष्या, कुमारी शणिलीला 

🌷🌷💐💐🐦🙏 
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प्रस्तावना 

हा ग्रंथ माझ्या अनभुवजन्य व शक्तिस्फुरित 

आध्याक्तममक ज्ञान तसेच संज्ञानावि आधारित आह.े 

ह्या ग्रंथात माझ्या अनभुकू्ततनरुुप आक्ति गरुुकृपेने 

प्राप्त झालेले ज्ञान मी मांडले आह.े 

या सवव अनभुकू्तत मी २०१५- २०१६ िोजी क्तलहून 

ठेवल्या आहते. (तेव्हा मी बािा वर्ाांची होती.)  

मी आपल्या अनभुवातनू येिाऱे ज्ञानाच े

संकल्पना, संज्ञा, संज्ञान आक्ति प्रमययकाि या सवव 

रूपांत क्तवशे्लक्तर्त केले आह.े 

ह े ज्ञान गरुू  जननीमाईदं्वािे मला स्फुरित झाले 

आह.ेमयाकाििे या ज्ञानाच ेश्रेय जननीमाईनंाच आह.े 

🌷🌷🌷🌷🌷 
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     आध्याणत्मक ज्ञान व सजं्ञान 

        कुमारी शणिलीला 

                          ध्यान 
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‘ध्ये’ ‘ध्या’ या परस्मैपदी हकिं िा आत्मनेपदी धािपूासनू 

ध्यान ह्या शब्दाची व्यतु्पत्ती झाली आि.े ध्य-ेध्या 

म्िणजे लक्ष कें हिि करणे आहण ध्यान म्िणजे एकाग्र 

हचत्ताने हचिंिन करणे. मनािील हिचारािंिर, परमेश्वरािर 

अथिा ित्सम प्रहिकािंिर लक्ष हकिं िा हचत्त कें हिि करणे. 

याहशिाय ध्यानाचा अथड आत्म्याचा िा परमात्म्याचा 

शोध घेणे असािी िोिो. िी पररभाषा सामान्य असली 

िरी ध्यानाचा येथे अथड हचत्त,मन,आत्मा एका लक्ष्यािर 

कें हिि हकिं िा एकाग्र करणिं असा घेऊ शकिो. 
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सखिय र् खनखरिय ध्यान 

सखिय ध्यान  

सहिय ध्यानाला सगणु ध्यान म्िणिाि. याि हिकार ि 

हिचार हियाशील असिाि. परिंि ुहनयहमि ध्यानानिंिर 

हनहरिय ध्यानािस्था प्राप्त िोिे. ध्यान म्िणजे एकाच 

िस्ििुर आपलिं हचत्त,नेत्रदृष्टी एकिें हिि करणे. सहिय 

ध्यानाला बैठकीचे स्िरूप, स्थान, भौहिक हिचार ि 

इच्छाकरे् दलुडक्ष, दिे पार कराियास िो काळ, 

एकािंिाची गरज, नामस्मरण कुशासनाच/ेमगृासनाच े

बिंधन, हनश्चलिा, शरीर हस्थर ठेिणे, परमेशलक्ष्य, 

मध्यमलक्ष्य, बसण्यापिूी मोिलोभत्याग, दुुःख 

हिस्मरण, भक्ती, सिंकल्प, श्रध्दा, फलाशात्याग,सिंयम, 

मौन, एकाग्रिा,अनासक्ती, योगाभ्यास करुनच बसणे, 
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शािंहि, हनसिंदिेिा, सािधानिा(मनाबद्दल), भमू्यासन, 

हिषयरहिििा, हनयहमििा,मानिी अनैहच्छक हिचार 

असले िरी त्यािर हनयिंत्रण िी बिंधने पाळािीच 

लागिाि. 

भगिद्गीिेि िचे सािंहगिलिंय :- 

शुचौ दैशे प्रणतष्ठाष्य णस्िरमानसात्मान:| 

नात्यणरितम ् नाणतनीचम ् च कृष्िाणिन 

कुशोत्तरम|्| 

ततै्रकाग्रम ्मन: कृत्वा णचते्तणरियणिय:| 

उपणवश्यासने युञ्िाद्योगमात्मणवशुध्दये|| 

 

सगणुाि जो हनगुडण पाििो,िो आपोआप या 

बिंधनापलीकरे् जािो. 
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सणिये णनणष्िय योगाभ्यासपूवि अवतरणत| 

य: सैव पूिियोगी भवणत|| ( शणिलीला ) 

 

कृष्येपूवि बंधना: ध्याने बंधना: तिा| 

पुष्पकचालकरीव दैनंणदनी व्यसनी भवता || 

(ऋग्वेद) 

 

ध्यान ि े आपल्या दनैिंहदन जीिनाचा भाग बनला 

पाहिजे. त्यासाठी बिंधनाची चौकट बसिािी लागिे. 

सरुिािीला दरुकरच िाटेल,पण निंिर सिय िोईल. 

बिंधन पाििा जोखर् िाटेल. 

सिय िोिा िोकर् िाटेल| 

बिंधने लाििा बेर्ी िाटेल, 
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सिय िोिा नेिमीची गोर्ी िाटेल, 

बिंधने ििीि का| 

न घर्ािा स्िैराचार, अत्याचार, 

घर्ािा मानििेचा साचार|| 

 

आधी अिघर् निंिर सिय िोईल. िसेच ध्यानाची बिंधन े

पाळिाना कठीण िाटेल, पण निंिर सिजशक्य िोईल. 

सहिय ध्यान केल्याहशिाय हनहरिय ध्यान करु नये. 

कारण आपण सगणु आिोि. सगणुाहशिाय 

आपल्याला हनगुडणाची प्रचीिी िोणार नािी. म्िणनू, 

आरंभे गुिी गुिम ्वैणत्त न णनगुििम|्| 
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ि े सारे िेदािंि िापरलेले सभुाहषि आि.े याचा अथड 

सगणु मनरुय सगणुालाच सरुुिािीला जाण ू शकिो, 

हनगुडणाला नािी. 

 

सगुण ध्यानाचे फायदे:- 

अभ्यासाि एकाग्रिा लाभि.े 

कायाडि ित्परिा लाभिे. 

एकिें िी दृष्टी ठेिण्याची सिय लागिे. 

 

तु्रटी :- 

परम सत्याची ओढ लागणार नािी. 

सहिय ध्यानाि प्रकाशसिंिमण िोिाना र्ोळे न हमटिा 

हनहरिय ध्यान िोऊ शकि नािी. 
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ध्यानानभुिाभ्यासापिूी सहिय ध्यान करु नये. 

कारण त्या अिेत्त अनभुिामळेु ध्यासी घाबरु शकिो. 

दृहष्टकोन मयाडहदि राििो. 

सहिय ध्यान ि ेपरब्रम्िाकरे् जायचे साधन असिे. 

सहिय ध्यानाचे प्रकार 

त्राटक,णववरध्यान, प्रणतमा ध्यान,मूणतिकाध्यान 
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त्राटक 

खरिं पाििा त्रोटक या खऱ्या शब्दाचा अथड त्रय  

(ऊकार,मकार,अकार ) मात्रा असलेल्या ओमकाराचे 

ध्यान. ओमकार ध्यानाहशिाय जोत्पोटक, नेत्रोप्टक, 

हबिंदोप्टक ह्या िीन प्रकारालािी त्राटक म्िणिाि. 

त्राटक हिद्याथी दशेि उत्तम असिे. हिद्यार्थयाांनी त्राटक 

केलेले चािंगले. त्यामळेु एकाग्रिा, ध्यान करणे, भक्ती, 

श्रध्दा, सिंयम या गोष्टी अिंगिळणी पर्िाि. त्राटक दिा-

पिंधरा हमहनटे करािी. त्राटकामध्ये नेत्रहचत्त ज्योिी, 

हपिहबिंदिुर दृष्टी िें हिि झाली असिे. त्राटकामध्ये 

ओमकार ध्यान ि ेयगु्मध्यान मानले जािे. 

ओमकारध्यान:  युग्मध्यान: 

परब्रम्हरुप: णनगुिि: िष्टा सगुि:| 
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त्राटकाचे प्रकार 

नेत्रध्यान, 

ज्योतीध्यान,  

ओमकार ध्यान,  

णबंदू ध्यान. 
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नेत्रध्यान:- 

नेत्रध्यान म्िणजे आपल्या गरुु िा दिेिेची र्ोळयािंची 

प्रहिमा कागदािर रेखाटून त्यािर दृष्टी एकिें हिि करणे. 

याची प्रहिमा अथिा हचत्र पिेूकरे् असािे. त्यािर दृष्टी 

हस्थर करािी.  
 

खर्धी:- 

आपल्या गरुु 

अथिा दिेिेच्या सतू्रािंच े हचत्र रेखाटन दिेस्थानािर 

स्थापािे. मगृासन जहमनीिर घालािे. नेत्रािंच्या 

मध्यभागी कुिं कू लािनू चमलेीची फुले िािािी. हखरीचा 

नैिेद्य दाखिािा. 
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सद्गरुू ि गरुुच े स्मरण करािे. नेत्रािंिर दृष्टी लािािी. 

गरुुनाम स्मरणाि िल्लीन व्िािे. मगृासन नसल्यास 

कोणिेिी स्िच्छ िस्त्र िापरािे.  

ि ेध्यान गरुुच्या नेत्रािंि नेत्र घालनू करु शकिो. (श्री गरुिे 

नम:)  

य: मोक्षमागिदशिक: तम ्नमो नम:| 

स्वरुपणसध्द करोणत तम ्नमो नमः| 

प्रगणतमागोत्तम भवणत यस्य कारिे तम ्नमो नमः|| 

पृथ्वीसोमबृहस्पतीवायुमेघवरुि णशवरुिौरचे 

त्वम गुरुदेव| 

तमसो मा ज्योणतगिमय त्वमेव || 

मा देही भौणतका: देही परमानंद | 

कुरुष्व मेध्यात्मछरद || 

प्रिमणरत त्वाम ्सवाित गुरुदेव| 

मा नमणस्त उणरछष्टखादका: कोव:||   
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ज्योतीध्यान 

 

ज्योिीध्यान म्िणजे हदव्याच्या ज्योिीिर अथिा 

समईच्या ज्योिीिर दृष्टी एकिें हिि करणे. िेजोरुपािर 

ध्यान लाििा आपलेिी नेत्र िेजस्िी िोिील. 

हनगुडणाच्या प्रकाशरुपाची प्रहचिी पटिे. 

 

णदपम ्कवूि: दणहत्वा णवश्र्वम ्धनलयणत | 

पश्यध्वम ्तेिो िोत्येका तमो नाशेणत | 

भगवत्समीपे वणसत भगवरतम ्| 

नणह तु णिपमैव् प्रत्येक: प्रिमणत|| 
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खर्धी 

हदव्याच्या/पणिीच्या/ समईच्या ज्योिीिर ध्यान लािनू 

दृष्टी ज्योहिि िें हिि करािी. हपिळे/ नाररिंगी आसन 

घालािे. िे जहमनीिर घालािे. हदव्याला कुिं कू लािनू 

प्रणाम करािा. 

ियमहाभूते त्वत िायत: | 

तेिाणग्न िेयेकमेकौसह िायत: || 

त्वम तेिाणस ददाणस उष्िताणप | 

साणत्वक रुपम ्तव दृष््टवा भाते  

साणववकता तेिोणप || 

त्वाम ्दृष््टवा चकु्षणि तेिोरुप | 

णिपम ्त्वम ्तेिोकरर अछायारुप ब्रम्हेकरुपम ्|| 

णिपम ्णदपकाकारम ्तेिाकारम ्नमोस्तुते || 
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ओर्कार ध्यान 

‘ॐ’ या प्रहिमेिर अथिा नेत्र हमटून आज्ञा चिािील 

अक्षरािर ‘ओम’ या मलूाक्षरािर लक्ष कें हिि करण े

म्िणजे ओमकार ध्यान. 

 

खर्धी :- 

‘ॐ' चे हचत्र रेखाटािे. िे दिेस्थानािर लािािे. पािंढरे 

सिुी िस्त्र घालनू जहमनीिर बसािे. प्रथम हनगुडण 

परब्रम्िाच े पजून ि प्रहिष्ठापन करािे. ‘ॐ' च्या चिंि 

हबिंदचु्या जागी कुिं कू लािािे. चाफ्याची फुले अपूडन 

पजून करािे. ‘ॐ’ िर दृष्टी िें हिि करून  

आज्ञाचिाकरे् दृष्टी िळिािी. 
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ॐ बीिम ्ॐ सतम|् 

ॐ णनगुििम ्ॐ ब्रम्हरुपम ्|| 

ॐ ऋतम ्ॐ महत्तम ्| 

ॐ क्लीम ्ॐ ऐमं ्|| 

आणदती स्वरुपा: ओमकारस्ि:  

णवरला: िानणरत || (ऋग्वेद) 
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ख िंदुध्यान  

 हबिंदधू्यानामध्ये ध्यानाि हदसणाऱ्या अथिा कागदािर 

रेखाटलेल्या हबिंदूिंिर कें हिि केले जािे. 

हपि अथिा नील हबिंद ु कागदािर स्थापनू उत्तरेकरे् 

हकिं िा पिेूकरे् टािंगािे. हनळे-हिरिे लोकरीचे आसन 

घालािे. िे जहमनीिर असािे. गलुबक्षीच े फुले िािून 

हबिंदपुजून करािे. त्याला प्रणाम करािा. गरुु ि सद्गरुूच े

स्मरण करणे. हबिंदिुर आपल्या नेत्रािंिनू येणाऱ्या 

कोनािंचा एक हमलनहबिंद ु आला पाहिजे. म्िणजे दृष्टी 

एकाग्र िोिे.  
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खर्र्रध्यान 

हििर म्िणजे अिंिराळािील असे ििुडळ की ज्याच्या 

मध्यभागी प्रकाश बाजलूा (भोििी) हफरणारे रज:कण 

िोय. ध्यानािील हििर असे असिे की मध्यभागी  हबिंद ु

त्याभोििी हफकट रिंगछटेपासनू िे गर्द छटेपयांि गोल 

मिंर्ले. ििेी ध्यान हिद्याथीदशेि करु शकिो. 

कृरण हबिंदभुोििीची मिंर्ले आठ िे दिा असािी. याचे 

हचत्र छापील हमळिे. परिंि ु रेखाटन उत्तम. मोठ्या 

कागदािर किं पासच ेटोक मध्यभागी ठेिनू पेहन्सल ४िे५ 

सेमी लािंब गोल हफरिािी. निंिर २िे३ सेमी लािंब 

गोलाकार मिंर्ले हगरिािीि. काळया हकिं िा हनळया 

हकिं िा काळया-हनळया गर्द छटेपयांि मिंर्ले काढािीि. 

श्वेि हििरध्यानाला फक्त दहक्षण भारिाि स्थान आि.े 
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शे्वि हििर ि ेपािंढऱ्या रिंगाच्या गर्िेपासनू हफकटिेपयांि 

अशा रिंगछटा काढाव्याि. 

नूनम ्पश्यत कृष्िणबरदेव | 

णववरोणप दृष्टवा नेत्रौ प्रकाशणववरो || 

अणप णववरध्याने णचत्रणववर:  

पश्यतावश्य| 

एकांतवासे ऋष्य: पश्यणरत आज्ञा 

णववरेिुपणवश्य || 

यत ्णववरध्यान महादुष्करम ्बुबुलणबंदु 

णस्िराणप बुबले प्रचलताम ्| 

गुरुजे्ञणवन कुरुत मा णववरध्यान: || 

 

हिपश्यनेि श्वेि हििरध्यानाचा उपयोग िोिो. परिंि ु िे 

चैहत्रक ध्यान नव्ि.े ब्रम्िरिंधािील शे्वि प्रकाशाच ेध्यान 
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िोय. हिपश्यना म्िणजे आपण जे पाििो त्या पलीकरे् 

पािणे. 

उदा. ब्रह्म (परब्रह्म) हिला हनगुडण/ हनहरिय साधना 

म्िणिाि. 

दहक्षण भारिाि ि मिारारराििी िी प्रचहलि आि.े 

हिपश्यना िी स्ियिंपणूड पद्धिी आि.े हिपश्यनेच्या 

प्रचारा/ प्रसारासाठी हिहिध कायडिम िोि. त्या 

कायडिमाि श्वास रोखनू त्याकरे् लक्ष ठेिायला सािंगि. 

ि ेसहिय ध्यान आि.े हिपश्यनेि याचा समािेश नािी. 

हिपश्यनेि ब्रम्िरिंधाच े ध्यान,आत्म्याचे ध्यान, 

कुिं र्हलनीच े ध्यान यािंचा समािेश िोिो. हिपश्यनेची 

जननी ऋषीजाया लोपामिुा िोिी. 
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हििर ध्यानाचे प्रकार 

शे्वतणववर ध्यान, 

 कृष्ि/नील णववरध्यान 
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शे्वतखर्र्रध्यान  

ि े शे्विहििरध्यान हिपश्यना या साधना प्रकारािनू 

जन्मले आि.े ि े आद्य सहिय हििर ध्यान आि.े ि े

उपहनषद,् अरुण्यके, ब्राह्मणे यापिूीच पिूड िैहदक 

काळाि (िेदािंच्या काळाि) अहस्ित्िाि आले आि.े 

अगस्िी ऋषींची पत्नी लोपामिुा अगस्िी सप्तश्री यािंनी 

हशि आहण आहदशक्तीची हिपश्यना आराधना केली 

िोिी.  

  



34 

खर्धी:- 

शे्विहििरध्यान ि े पािंढऱ्या रिंगाच्या गर्द े पासनू िे 

हफकटिेपयांि अशा आठ िे दिा मिंर्ले काढून हभिंिीिर 

लटकिािे. एक शे्वि गलुाब ििािे. भगिे िस्त्र 

मगृासनािर ठेिािे. साखर भािाचा नैिेद्य दाखिािा. 

आहदशक्ती, गरुु, लोपामिुा याच ेस्मरण करािे. मगृासन 

नसल्यास भगिी िस्त्र अिंथरली िरी चालेल ि े

उच्चासनािर करािे. 
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कृरण/नील खर्र्रध्यान 

ि े कृरण/ नील हििरध्यान आि.े ि े पलुस्यी या ऋषी 

जायेने हनमाडण केले िोिे. ि े उत्तर िैहदक काळाि 

अहस्ित्िाि आले आि.े  

णचत्र णववरी णवद्याथ्यि: कुयाित ्| 

आज्ञाणववरी णसध्दा: कुयाित || 

नीलणववरी साधका: च | 

नेत्रणववरी ध्यासा: कुरुत || 

 

हचत्रहििरी म्िणजे हचत्र रेखाटन ध्यान (हििराचे) करणे. 

आज्ञाहििरी म्िणजे आज्ञाचिाच े र्ोळे हमटून 

एकािंििासाि मगृचमाडिर बसनू ध्यान करणे. नेत्रहििरी 

म्िणजे नते्रािनू येणाऱ्या हििरािंच ेध्यान करणे. 
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खर्धी:- 

कृरण/नील हििरध्यान ि ेकाळया हकिं िा हनळया हकिं िा 

काळया-हनळया या गोलाकार रिंगछटािंची मिंर्ले काढून 

हभिंिीिर लटकिनू करििं. त्याला लाल गलुाब, जािंभळी 

सदाफुले ििािीि. त्याला प्रणाम करून हशऱ्याचा 

नैिेद्य दाखिािा. पलुस्यी, हििरीदिेी, गरुु यािंच ेस्मरण 

करािे. गलुाबी िस्त्र आसन असािे, (चटईिर). 

श्वेिहििरािर दृष्टी लािािी. 
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प्रखतर्ाध्यान 

प्रहिमा म्िणजे एखाद्या दिेिेच े गरुुच े हचत्र. ि े ध्यान 

आयड आहण िर्प्पासिंस्कृिी निंिर उदयास आले आि.े 

कारण आयड सिंस्कृिीनिंिर िािंबे, सोने, चािंदी, लोखिंर्, 

हशसे अशा मिुािर परृ्थिी, सोम, िरूण, इिंि, उषा, 

हिद्यलु्लिा, सररिा, मरुिा, भमूी, समिु दिे अशा 

हनसगाडिील शक्ती यािंच ेहचत्र िर्प्पा सिंस्कृिीि रेखाटले 

जाऊ लागल.े निंिर मनरुयाने िािंबे, सोने, चािंदी, मािी, 

दगर्,कास्य यािंनी परुाित्िीय प्रहिमा भारयामळेु मतू्याड 

ियार कराियास सरुुिाि केली िोिी. 

िर्प्पा सिंस्कृिीिील एका साधकाने बनिलेली मिुा. 
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हलपीचा अथड:- दिे प्रहिमेच े ध्यान केल्यामळेु शक्ती, 

िेज, आनिंद हमळिो. या साधकाने पररपणूड हििेचन न 

केल्याने ि िी भाषा (हलपी) अनाकलनीय 

असल्याकारणे लोकािंनी प्रहिमािंच ेध्यान केले नािी.  

 

मनुिा: सगुिा: ध्यानैतवेव सगुिा: | 

मूणति रयुता खंणिभवत मूत्याि: प्रणतमोत्तमा: || 

प्रणतमाणधका प्रणभवत मुत्यािल्प: | 

सवािगा: देवस्य समप्रमािे प्रणतमायाम || 

सवािगा: णकरता असमणमते मूत्यि | 

प्रणतमाध्यान शे्रष्ठ सणिय ध्यानोपलब्धा 

णनयणमता || 

णस्िर ध्यान प्रणतमये कुरुत ||  
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प्रहिमा ध्यान एकािंगी अथिा अनकेािंगी अस ू शकिो. 

प्रहिमा ध्यान नेत्रािंगी, िक्षािंगी मेरूिं गी, चरणािंगी, मखुािंगी, 

भालािंगी अस ूशकिो. 

नेत्रािंगी म्िणजे प्रहिमेच्या र्ोळयािंच ेध्यान करणे. 

मेरिािंगी म्िणजे प्रहिमेच्या नाकाच्या कें िाच े ध्यान 

करणे. 

चरणािंगी म्िणजे प्रहिमेच्या पायािंच ेध्यान करणे. 

िक्षािंगी म्िणजे प्रहिमेच्या िक्षािंिरच्या हचन्िाच ेध्यान 

करणे. 

नाभ्यािंगी म्िणजे प्रहिमेच्या नाभीच ेध्यान करणे.  

अपिाद:- हिरण.ू (त्याच्या नाभीि कमळाच े उगम 

असल्यामळेु नाभी पाििा येणार नािी) 

मखुािंगी म्िणजे प्रहिमेच्या मखुािंच,े हजभेच ेध्यान करणे. 
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भालािंगी म्िणजे प्रहिमेच्या आज्ञा चिाच ेध्यान करणे. 

खर्धी:- 

प्रहिमा ध्यानाि कुशासनािर जािंभळे िस्त्र घालािे. त्या 

त्या दिेानरुूप फुले िािून प्रहिष्ठापना करािी. ज्या 

दिेिेची प्रहिमा आि ेत्या दिेिेच,े गरुुच ेस्मरण करािे. 

प्रहिमेिर दृष्टी लािािी. 
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रू्खतवकाध्यान 

महूिडका म्िणजे एखाद्या दिेिेच,े मनरुयाच ेहशल्प. मानि 

आहण जेव्िापासनू िािंबे, सोन-ेचािंदी, दगर्, मािी 

यापासनू मतु्याड बनिायला सरुुिाि केली. िेव्िापासनू 

महूिडका ध्यान करण्यास सरुुिाि झाली. िेव्िा 

दिेिािंच्या, निग्रिािंच्या, हस्त्रयािंच्या, अप्सरािंच्या मतू्याड 

िोत्या. या मतु्याड सुिंदर िोत्या. (त्या काळी) मिूी 

ध्यानाचदेखेील प्रहिमाध्यानासारखे प्रकार िोििं.  

महूिडकाध्यानाच ेप्रकार मेरिाहबिंदगुी, नेत्रािंगी, आत्मा मिंगी, 

िकृ्षािंगी, चरणािंगी आििे. 

पाषािम ्णनणमित: मूणतिकार: | 

प्रहारा: कृत्वा मूणति साकार: || 

ऋते सणहत्वा न लभते प्रभुत्व: | 

ऋते पररणक्षत्वा न ज्ञाणततवते सवव: || 
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पाषािेणप वसणत देव: | 

मूते कारस्य: मनणस अणप वसणत देव: 

मूणतिकायतो महवव |! 

मेरुिहबिंदगुी म्िणजे महस्िरकािर(महूिडच्या)ध्यान करणे. 

नेत्रािंगी म्िणजे महूिडच्या नेत्रािंिर ध्यान करणे. 

आत्मा मिंगी म्िणज ेमहूिडच्या आत्मस्थानािर ध्यान करणे. 
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खनखरिय ध्यान 

ज्यािेळी आपल्यासमोर कोणिेिी प्रहिक, प्रहिमा, महूिड 

हकिं िा आत्मध्यानाकररिा कोणिािी हिचार,साधन 

नसिे. त्यािेळी स्ििुःिर, स्ििुःच्या आत्म्यािर, 

परमात्म्यािर हकिं िा नासदीयािर (जे नािी आि,ेजे सि ्

नािी हकिं िा असि ् नािी, यािर लक्ष कें हिि करणे ि े

हनहरिय ध्यान िोय  
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नासखतय ध्यान:- 

  ऋग्िेदाच्या सिाव्या मिंर्लामध्ये सिाव्या हकिं िा 

सािव्या ऋचिे नासदीय सकू्ताचा उल्लेख येिो. 

त्यािंच्यामध्ये मलूित्िाच्या नासदीय म्िणजे अहस्ि-च-

नाहस्ि-च , जे सि ्आहण असि ्दोन्िी आि ेआहण ज े

सि ्आहण असि ्दोन्िी नािी असे हिश्वाच ेमलूित्ि, 

उगमस्थान हकिं बिुना प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये प्रस्थाहपि 

असिे. यािर ध्यान लािणे म्िणजे त्या मलूित्िाचा 

प्रशोध हकिं िा मलूित्िाच े हचिंिन करणे याला आपण 

नासहिय ध्यान म्िण ूशकिो. 

नासहिय ध्यानाचा दसुरा प्रकार म्िणजे जे अहस्ित्िािच 

नािी हकिं िा जे सि ्हकिं िा असि ्नािी, त्याच्यािर ध्यान 

कें हिि करणे िोय. 



45 
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रे्रुखशखर ध्यान 

नाहसकेच्या अग्रािर लक्ष कें हिि करणे म्िणजे 

मेरुहशखर ध्यान िोय. यामळेु दोन्िी नेत्रािंची एकाचिेळी 

एकाग्रपणे पािण्याची क्षमिा िाढिे.. 

ब्रम्हरिंध ध्यान 

ि ेनेत्र हमटून केले जाणारे ध्यान आि.े ब्रम्िरिंधािर हचत्त 

कें हिि करणे म्िणजे ब्रम्िरिंध ध्यान िोय. या ध्यानाि 

ब्रम्सरिंधािील सत्रािी, परमात्मा यािर ध्यान कें हिि 

केले जािे. या ध्यानाि हिहिध नादािंचा, 

सगुिंधाचा,स्िादािंचा अनभुि येिो. 

तारेची रससररता| प्रणतभेची शब्दप्रसतृा| 

उद्यानातील सुंदर पुष्पलता|  

असती मणस्तष्के-उध्वे|| 
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णवणभरन मेिवानी पुष्पें| सुंगधात ही उत्तम हे| 

प्रत्येक सुगंध-णदव्य-महान-दपि-इतरे|  

नाणसकेपयंत येती|| 

सतरावा पुरुष व सतरावी प्रकृती| िाहली ऐसी 

सत्रावी| धरुणनया कलश हाती|स्वादांचे भािांर 

णवशुध्दे प्रवाहीत करीतसे|| 

ब्रम्हरंधे सहस्त्र दळांवरी शे्वतणबंदू| तो आत्मा 

उष्ितेचा बंधु| तो चैतरयाचा णसंधु| कैसे तो 

िािावा|| 

(शणिवचने)  
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परब्रह्म ध्यान 

ि े उच्च कोटीचे ध्यान मानले जािे,नासहिय 

ध्यानाइिकेच. परब्रह्म ध्यान ि े स्ििुःच्या,हिश्वाच्या, 

िझु्या (समोरच्या व्यक्तीच्या स्िगडलोक, नरकलोक, 

ित्सम अनेक लोकािंच्या, अनेक ब्रम्िार्ािंच्या, 

दिेिािंच्या, मानिाच्या, असरुािंच्या, यक्ष-गिंधिाांच्या 

एकमेि अहस्ित्िाचा म्िणजे परब्रम्िािंचा प्रशोध 

करण्याचा ििेनूे केले जािे. कधी कधी हनरकाम भािनेन े

दखेील परब्रम्ि ध्यान िोिे. 

परब्रह्म काय िािता| अतक्यािचा म्हििे ियाचा 

तकि  न येतो करता| अशाचे णचंतीता| बुध्दी होिे 

कंुठीत| साहणिकच आहे|| 
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याचे णचंतनाये| बुध्दीची तकािची णवचाराची क्षमता 

काई| उपयुि नाही| अंत: हयागत होऊनी णचंतावे|| 

हे ब्रम्हज्ञान िािण्यास कठीि| सांगण्यास कठीि| 

परब्रम्हाची िाि| स्वरुप िाितावाचून येत नाही|| 

(शणिवचने)  
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नभध्यान 

नभध्यानाला आपण सहिय ध्यान म्िण ूशकिो,असे ि े

हनहरिय ध्यान आि.े आपण ि े ध्यान नेत्र हमटून िा 

उघरे् ठेिनू या दोन्िी प्रकारे करु शकिो. आपण 

आकाशाकरे् बघनू नभध्यान करु शकिो. त्याक्षणी 

आपल्याला आकाशाि हफरणारे सकु्ष्म अण ू  आहण 

हबिंद ू हदसिाि. िे बव्ििंशी प्रिासी आत्मे,िेजमय हबिंद,ू 

सकु्ष्मदिेािील हिचार, परमात्म्याचे िेज:कण इत्यादी 

असिाि. याहशिाय कधी कधी अशी अनभुिूी येिे की 

समग्र नभ आपल्या नेत्राि सामाििे आि.े 

 

नेत्र हमटून केलेले ध्यान, नभध्यान ि े प्रमहस्िकािील 

नभािर कें िीि िोिे. या ध्यानामध्ये हिहभन्न प्रकारच्या 

प्रकाशाचा हदव्य अनभुि येिो. 
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नभ कैसे णनमिळ| नभ कैसे णनश्चळ| 

नभ कैसे णनभेद| न भेदता यावे|| 

 

णनभेळ म्हििे एकणच असिे| गगन म्हििे नेहमी 

णनश्चळ असते| न िोणळयां णदसिे|म्हिून न नासिे| 

म्हिून हे परब्रह्म|| (शणिवचने) 
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सहजार्स्था 

सिजािस्थेि िीन टप्पे असिाि. प्रथमािस्था, 

हििीयािस्था ि सिजािस्था 

सिजािस्था म्िणजे ज्या अिस्थेि मनरुय  कायड अथिा 

कमड करिो, त्याच ेत्याच े हिचार, मेंदचू ेकायड शरीराच े

कायड सिि चाल ू असिे. मात्र मानहसक स्िरािर 

त्याच्यािर दिेािीि सत्ता कायडरि असिे, िी अिस्था 

िोय.. ज्या अिस्थेि हिहिध कल्पना स्फुरिाि, हिचार 

ि प्रहिमािंचा अहिरकार िोिो. अबोध भािना प्रेरणा ि 

समिेच ेज्ञान िोिे. हिश्वािील अनिंि रिस्याची जाणीि 

िोिे.  

िरच्या स्िरािर दिेबदु्धीची जाणीि, मध्यम स्िरािर 

हिचार ि खोल स्िरािर ििंिी असिे. 
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योगी र् खर्रागी 

योगी म्िणजे िठयोग करुन अन्नत्याग करणे नव्ि ेिर 

असेल िे ग्रिण करणे, कुरकुर न करणे, ‘आहलया 

भोगासी असािे सादर'  कशी िागणकू असािी. 

हिकारािंिर हनयिंत्रण ठेिणे, इिंहियदमन करणे असा योगी 

असिो. 

हिरागी म्िणजे िैराग्यासारखा घरािनू पळून जाऊन 

सिंन्यास घेिलेला नव्ि,े िर मनािनू िैराग्य आलेला 

असा िोय. िरुीयािस्थेि पोचलेला, इिरािंची झळ न 

लागलेला, आिनू आनिंदी असलेला हिरागी असिो 
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इिंखद्रयदर्न 

इिंहियदमन  इिंहियािंच ेिाल करुन त्यािंना आिर घालणे 

नव्ि,ेिर इिंहियािंच्या हिरुद्ध मिाने, कोणिेिी, 

कुठलेिी,हमळालेले अन्न ग्रिण करणे, त्यािंच्या हिरुद्ध 

िागणे, मनािर ि इिंहियािंिर हनयिंत्रण ठेिणे. 

इिंहिय दमनाच ेहनयम पढुीलप्रमाणे:- 

१) हनयिंत्रण ठेिणे,नािीिर हिकारािंिर (दोन 

हिकारािंिर) हनयिंत्रण घालािे. 

२) अन्न त्याग करु नये नािीिर शरीरािील बळ 

नािीसे िोिे. 

३) जे अन्न हमळेल िे ग्रिण करािे. 
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४)  इिंहियभोगहिलासाची पिूडिा करु नये. कारण 

भोगनू समाधान हमळि नािी. 

५) इिंहियाहिरुध्द िागण्याचा प्रयत्न करािा. 

६)  भािनािंचा समिोल साधािा. 

ि ेहनयम पाळािेि पाहिजे, िा दिंर्क आि,े त्याहशिाय 

इिंहिय दमन िोि नािी. साधकािंसाठी, योग्यािंसाठी, 

सिंन्यासासाठी िा सोपा मागड आि.े िठयोग करुन शरीर 

कृश िोिे. 

याउलट परमेश्वराला प्राप्त करण्यासाठी चार योग आििे, 

िे सोपे आििे 

ध्यानयोग, भक्तीयोग, ज्ञानयोग, कमडकािंर्. 

ध्यानयोगाि रोज ध्यान करािे, सिर् हमळेल िेव्िा. 
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भक्तीयोगाि नामस्मरण,जप स्िोत्र िाचन, ििंदन अशा 

गोष्टी जरी श्रध्दनेे,भक्तीने केल्याि िरी फळास येिाि  

 ज्ञानयोगाि िेद, परुाण, उपहनषद,े गीिा, रामायण, 

मिाभारि अशा मळू सिंस्कृि ग्रिंथाच े पठण,अध्ययन 

करणे, असे असिे. 

कमडकािंर्ाि यज्ञयाग, सकू्तपठण असे असिे. 

इिंहिय दमन िी सिजसोपी गोष्ट नव्ि,े परिंि ु ज्या गोष्टी 

सिज आििे त्यािरी कराव्याि. 
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अष्टोदश शखि 

आखदशिी 

जी शहक्त आहदपासनू िे अिंिापयांि ि अिंिापासनू िे 

आहदपयांि आि ेिी आहदशहक्त िोय. 

कृत्या शखि 

जी शहक्त प्रत्येक यगुाि जन्म घेिे. सषृ्टािंच रक्षण ि दृष्टािंच 

नाश करिे, हिला कृत्या शहक्त म्िणिाि. 

अनाखद 

जी शहक्त कधीच नष्ट िोऊ शकि नािी,िी अनाहद शहक्त 

िोय. 

र्ायाशखि 

जी शहक्त मानिाला सदोहदि भ्रहमि करिे हिला माया 

शहक्त म्िणिाि. 
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अनिंत शखि 

ज्या शहक्तला अिंिच नसिो,िी अनिंि शहक्त िोय. 

रुद्रा शखि 

जी शहक्त रुिाच े(रौि) रुप धारण करिे हिला रुद शहक्त 

म्िणिाि. 

रिंगाखद शखि 

ज्या शहक्तने हनसगाडला हिहिध रिंग हदलेि ि हजच्याि 

फक्त सप्तरिंग आििे हिला रिंगाहद शहक्त म्िणिाि. 

धात्री शखि 

ज्या शहक्तला दाितृ्ि आि,े हिला धात्री शहक्त 

म्िणिाि. 

दीघाव शखि 

जी शहक्त मनरुयाच ेआयरुय दीघड करिे, िी दीघाड शहक्त 

िोय. 
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शुध्दा शखि 

जी शहक्त मनरुयाच ेदिेाच ेशधु्दत्ि करिे, हिला शधु्दा 

शहक्त म्िणिाि. 

िुधा शखि 

जी शहक्त मनरुय दिेाि क्षधुा हनमाडण करिे ि क्षधुा 

भागििे,िी क्षधुा शहक्त िोय. 

तृरणा शखि 

जी शहक्त मनरुय दिेाि िरृणा हनमाडण करिे िसेच 

हमटििे, हिला िरृणा शहक्त म्िणिाि. 

रु्द्रा शखि 

जी शहक्त मनरुयाला हिहिध िालचाली करण्याची ि 

िेगिेगळया मिुा करण्याच ेबळ दिेे, हिला मिुा शहक्त 

म्िणिाि. 
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प्रखतभा शखि 

जी शहक्त मनरुयाला प्रहिभा ि प्रज्ञा दिेे, हिला प्रहिभा 

शहक्त म्िणिाि. 

लिणा शखि 

जी शहक्त मनरुयाला हिहिध लक्षणे दिेे, हिला लक्षणा 

शहक्त म्िणिाि. 

खचत्रा शखि 

जी शहक्त हचत्रकलेची ििंद्य दिेिा आि,े हिला हचत्रा 

शहक्त म्िणिाि. 

खनद्रा शखि 

जी शहक्त मनरुयाला हनिचे्या आधीन जायला भाग 

पार्िे, हिला हनिा शहक्त म्िणिाि. 
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खर्श्व शखि 

जी शहक्त हिश्वाि भरुनिी उरुन आि,े िी हिश्व शहक्त 

िोय. 
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शखिपात:- 

गरुुकरू्न हशरयाला प्राप्त िोणारी एक हदव्य ि 

अलौहकक शक्ती, जी केिळ गरुुकृपािंहकि हशरयाला 

हमळिे ि हजच्यामळेु हशरयाचा/ साधकाचा सिाांगीण 

आध्याहत्मक हिकास िोिो. 

प्रथमि: व्िाल आपण सिड अननभुिू| अनभुि-अनभुहूि 

नािी जाणिि| परीक्षा असिाि अनसु्यिू| म्िणहून न 

िोिा हिचहलि साधना चाल ूठेिािी|| 

शहक्तपाि म्िणज े गरुुन े हशरयाकरे्,मािेने, दिेाने 

भक्ताकरे्, हसध्दान ेकृपापात्राकरे् शक्ती सिंिहमि करणे 

िोय.  दीक्षा म्िणजे कृपा करणे िोय. शहक्तपािदीक्षेचे 

पाच प्रकार पर्िाि  
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शखिपाताचे प्रकार 
 

स्पशि दीक्षा:- 

गरुु आपल्या हशरयाला कपाळािर अिंगठा दाबनू हकिं िा 

र्ोक्यािर िाि ठेिनू शहक्तपाि म्िणजेच आपली हदव्य 

शक्ती साधकाकरे् सिंिहमि करिाि.  

 

शब्ददीक्षा:- 

या दीक्षा प्रकाराि गरुु आपल्या हशरयाला मिंत्र दऊेन 

उपदशेिी करिाि. याहशिाय एखादिं नाम, श्लोक, मिद ्

िाक्य, ऋचा हकिं िा एखादा मिंत्र दऊेन त्याचा जप 

करायला सािंगिाि िा मनाि धारण करायला सािंगिाि, 

यालाच शब्ददीक्षा म्िणिाि. 
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दृणष्टदीक्षा:- 

गरुु आपल्या नेत्रािंिारे आपली शक्ती सिंिहमि करिाि 

हकिं िा गरुु साधकाच्या नेत्रािंिर िाि ठेिनू शक्ती सिंिहमि 

करुन दीक्षा दिेाि. 

दशिन दीक्षा:-  

गरुु आपल्या शरीराच्या िेजािारे आपली शक्ती 

सिंिहमि करिाि. या दीक्षा प्रकाराि गरुु आपल्या हकिं िा 

हशरयाच्या शरीराला स्पशड करून अथिा न स्पशड 

करिािी िेजाच ेहकिं िा शक्तीच ेसिंिमण करु शकिाि. 

गुप्त दीक्षा :-  

या दीक्षा प्रकाराि कधी कधी गरुु समोर नसिो हकिं िा 

साधक गरुु आज्ञानरुुप हकिं िा कोणत्यािी कायाडकररिा 

गरुु पासनू दरू गेलेला असिो. त्यािेळी प्रत्यक्षाि येऊन 
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शहक्तपाि करणिं शक्य नसििं म्िणनू गरुु गपु्त रुपाि 

जाऊन हशरयाला दशडन दऊेन शहक्तपाि करिाि, िीच 

गपु्त दीक्षा िोय. 

  



66 

कुिं डखलनी 

जी शक्ती मलुाधार चिाि कुिं र्लाकाराि िेटोळे करून 

मनरुयाच्या शरीराि िास करिे िी कुिं र्हलनी िोय. 

मनरुयाय हिकार आल्यानिंिर िी हनहिस्ि िोिे, परिंि ु

साधनेमळेु ि गरुुकृपेमळेु पनु्िा जागिृ िोिे. िी जागिृ 

झाल्यािर साििी चिे जागिृ िोिाि. 

कुिं र्हलनी म्िणजे जी गोल (कुिं र्ल आकाराि) िेटोळे 

घालिे िी िोय,कुिं र्हलनी एका नागीणप्रमाणे असिे. 

मानिामध्ये हिकार आल्यािर िी िेटोळे घालनू 

हनहिस्ि िोिे. िी योनीच्या (स्त्रीच्या) िर असिे. 

मानिाने साधनेला सरुुिाि केल्यानिंिर कुिं र्हलनी जागिृ 

िोिे ि एक-एक िेटोळे काढून टाकिे. मग शरीराि 

िळिळिे ि हफरि राििे. हिचा प्रिास मलुाधार 

चिािरुन चाल ूिोि िरच्या हदशेने जािो. मग अशा 
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िऱ्िनेे नकळि सिड चिे जागिृ िोिाि.एक एक चिे 

पार करि सिस्त्रारापयांि पोचिो ि िेथे हशि-शहक्तचे 

हमलन िोिे. साधकाला सायजु्य हस्थिी लाभिे. 

ध्यानयोगाने कुिं र्हलनीची जागिृी लिकर िोिे. िसेच 

भक्तीमागाडनेिी जागिृ िोिे. परिंि ु नामाच्या जोर्ीला 

भक्तीभाि, परम हनष्ठा ि सिंयमाची आिश्यकिा असिे. 

साधकाला साधनेच्या कालाि कृिीपर अनभुि येिाि 

अथिा िालचालीपर अनभुि िोिाि, त्यािंना हिया असे 

म्िणिाि. या हिया कुिं र्हलनी जागिृी निंिर िोऊ 

लागिाि. 

स्वयंची योगमाया| परमानंद णदधते साधकांसी 

अनुभवाया| तीच णनणिस्त झालीया कैसे|| 

करुनी व्यिीवरी माया| आियूणन णवकारांची 

छाया| 

असेलणच तो स्वयं साधक तर तयासी पररक्षाया| 
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तीच कंुिणलनी|| 

होता शणिपात | गुरुचा मस्तकावर रयासताणच 

वरदहस्त| परमेश्वराची कृपा असेल  

तरीची िागृत होईल कंुिणलनी||(शणिवचने)  
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   कुिं डखलनी लहरी (चार र्ागी) 

 

कुिं र्हलनी शक्ती जागिृ झाल्यािर िेगिेगळया शरीराि 

हिया िोिाि. शरीराि किं पने जाणििाि. िेगिेगळया 

स्पिंदने जाणििाि. यािंनाच शक्तीची लिरी म्िणिाि. या 

लिरी अनेक मागाडने िोिाि. िरच्या हदशेने ि खालच्या 

हदशेने म्िणजे (उध्िडमागी,अधोमागी) सरळ मागी ि 

उलट सलुट, कशािी िऱ्िनेे िािणाऱ्या लिरी असिाि. 

त्या हनहश्चिच आपल्याला सखुकारक ि आनिंददायी 

असिाि. 

  उध्विमागी,  

सपाटमागी,  

िें णदय , 

कणरछतमागि 



70 

 

उध्विमागी लहरी:- पाठीपासनू िे पषृ्ठभागापयांि सरळ 

िािणाऱ्या लिरी. मात्र या लिरी उध्िडमागाडने (िरच्या 

हदशेने) प्रिास करिाि.  

सपाटमागी लहरी:- पाश्वडभागापासनू िे पायापयांि 

अधोमागाडने (खालच्या हदशेने) या लिरी प्रिास 

करिाि.  

कें णिय मागी लहरी:- (िदय स्थान) ज्या लिरी 

िदयिें िापासनू ििुडळाकार हदशेने प्रिास करिाि. त्या 

लिरी िें हदय लिरी िोय. त्यामळेु पाठीिर दाब 

जाणििो. िो सखुािि िाटिो.  

कणश्चतमागी लहरी:-   (मागडहिन लिरी) ज्या लिरी 

कुठुन पण कशािी िाििाि , प्रिास करिाि. त्यािंना 

कहश्चिमागे लिरी म्िणिाि. या लिरी शरीराच्या 
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कुठल्यािी भागाि जाणििाि. त्यािंचा प्रिास उलटा- 

सलुटा असिो.  

मुलाधार चिाचे स्िान:-  हस्त्रयािंच ेमलुाधार चिाच े

स्थान योहनच्या िर असिे. मात्र शीषडस्थान (चिाच े

शेिटच ेदोन दल) ढुिंगणाि असिे. 
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सप्तचि 

आपल्या सकु्ष्म दिेाि िेगिेगळया स्थानाि सकु्ष्मररत्या 

िी चिे असिाि, जी गरुुकृपेने जागिृ िोऊन साधकािंना 

हिहिध प्रकारच्या अनभुहूि दिेाि.  

 

एकवार सप्तचिाचा प्रवास होतां पूिि| कंुिणलनी न 

होतां णनणिस्त| प्रवास चालू ठेवते|| 

 

सप्तचिातील अनुभवून| सहस्त्रातील परमज्ञान| 

मनी उतरवूनी घ्यावे|(शणिवचने) 
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रु्लाधार 

याला चार दल म्िणिाि. याचे िणड ‘ल’असिे. याच्या 

शेिटच्या पाकळया ढुिंगणािर असिाि. सिाडि 

पहिल्यािंदा मलुाधार चिाची जाग िी िोिे. ि े चि 

जागिृ झाल्यािर योनी ि आजबुाजचुा भाग रहक्षिे. 

याची दिेिा ब्रम्िचाररणी, माििंगी, कुमारी षोर्षी आि.े 

याची मात्रा ‘अ’कार आि.े 

 

मूळ आधार| अिाितच मूलाधार| चि हे असते 

प्रिम प्राकार| योनी अिवा णशश्नात असे हे िाि|| 

हे चि होतांणच िागृत| ज्ञान, प्रणतभा,प्रणतभाशिी, 

सििनशीलता,भिी व कमि शिीचे मूळ होते 

णनणमित|  
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म्हिोनीच मूलाधार हे नाम स्वयंणसद्ध ठररले 

सत्यािाति| याहूनीच चाले प्रवास पुढचा|| 

(शणिवचने) 
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स्र्ाखधष्ठान चि 

 

स्िाहधष्ठान चिाच ेस्थान बेंबीि असिे. त्यामळेु ि ेचि 

रक्तिाहिन्या बेंबीला जोर्िे. याला आठ दल असिाि. 

याचे िणाडक्षर ‘न’ आि.े मलुाधार चि जागिृ 

झाल्यानिंिर स्िाहधषठान चि जागिृ िोिे. ि े चि 

जागिृ झाल्यािर पोटाच ेि पचनसिंस्थेच े रक्षण करिे. 

याची दिेिा गायत्री ि ब्रह्मदिे आि.े याची मात्रा ‘ॐ’ 

आि.े 

 

स्वाणधष्ठानाचे स्िान| नाभी अिवा नाभीमध्यात 

िाि| िेिून होतो वैखरीचा,परेचा, ऐसा वािीचा 
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होतो िरम महान| िेिूणन नाळही िुळते 

िीवात्म्याशी|| 

 

नाभीतूनीच श्वासांचा िरम| तेिेणच िाि पचनाचे 

मागि| ओकंारही उमटतो नाभीरया िारातूनी अन ्

ओष्ठातूनी खिि| ध्वनी,वाचा, श्वसनाचे करी 

व्यवस्िापन|| (शणिवचने) 
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अनाहत चि 

ह्या चिाचे स्थान िदयाि असिे.  हिसऱ्यािंदा ि ेचि 

जागिृ िोिे.याला बारा दल असिाि. याचे िणाडक्षर ‘ि’ 

आि.े ि ेचि जागिृ झाल्यािर िदय,छािी ि मन यािंच े

रक्षण करिे. या चिाची दिेिा दगुाडदिेी ि हिरण ूदिे 

आि.े याची मात्रा ‘सोिम’ आि.े 

 

अनाहत म्हििे कधी न होई आहत|संपूिि 

चैतरयाचा स्त्रोत| णवष्िू-रमेचे स्िान अत्यंत णप्रय| 

ऐसे अनाहत ते|| 

 

नाद गंुिते हदयात,मनात,अनाहतात| णवणभरन नाद 

होई अनुभूणतत| कंुिणलनी िेव्हा अनाहतात 

प्रवेशत|| (शणिवचने) 
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र्खणपूर चि 

ह्या चिाचे स्थान उजव्या पायाच्या पाऊलािरुन 

थोर््या अिंिरािर असिे. याला सिा दल असिाि. याचे 

िणड ‘र’ आि.े  ि ेचि जागिृ झाल्यािर पायािंच ेरक्षण 

करि.े याची दिेिा घोरिारा उग्रगौरी, भैरिी आि.े 

 

मणिपूर चिाचे स्िान | पदारया घोट्यात िाि| 

अरय मारयतानुरुप ओटीपोटात मणिपूराचे दल 

महान| ऐसे वणििले आहे चि मणिपूर || 

 

मणिपूराचे तत्वावर दल| शिीचा णवमुि संचार| 

शिी प्रकटे साकार| मणिपूरात प्रवेशे कंुिणलनी|| 

(शणिवचने) 
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खर्शुद्ध चि 

ह्या चिाच े स्थान किं ठाि असिे. याला सोळा दल 

असिाि. याच े िणाडक्षर ‘ि’ आि.े चौर्थयािंदा ि े चि 

जागिृ िोिे. ि ेचि जागिृ झाल्यािर किं ठ (घसा) यािंच े

रक्षण करि.े याची दिेिा शलैपतु्री ि बगलामखुी आि.े 

याची मात्रा ‘म’कार आि.े 

णवशुध्दाचे स्िान कंठात| तेंत वािीची उदात्तता 

िाि|  

‘म’ काराचा नाद होतो महान| ‘ओ’मकारातील 

‘म’ शीषि होत असे|| 

प्रवेशता कोल्हाटीला णवशुध्दात| ििू कंठ लागतो 

फुटत| नाद मुखातूनी उमटत| स्फूरे शब्द- नाद 

सकळ|| (शणिवचने) 



80 

आज्ञाचि 

ह्या चिाचे स्थान हस्त्रया जेथे हटकली हकिं िा कुिं कू 

लाििाि िेथे असिे. याचे दोन दल असिाि. याच े

िणाडक्षर ‘ए’ असि.े या चिाच ेदोन दल नेत्रािंच्या भिुया 

असिाि. पाचव्यािंदा ि ेचि जागिृ िोिे. ि ेचि जागिृ 

झाल्यािर चेिऱ्याचे ि नेत्राचे रक्षण करिे. याची दिेिा 

साहित्री ि घमुाििी आि.े याची मात्रा ‘उ’ कार आि.े  

आज्ञाचि हा टप्पा शेवटचा| परमात्मा ही णमलन 

होण्याचा| प्रवास णनरंतरणच असे णकंतु अंत असे 

समग्र िाणिवांचा| ऐसे हे आज्ञाचि|| 

आज्ञाचिाचे स्िान | तृतीय नेत्रांत िाि| 

प्रवेशताणच तेंत कंुिणलनी| लाणगते ध्यान|  

णनणविकार णचत्त होते, णनरसते भान||(शणिवचने) 
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सहस्त्रार चि 

ह्या चिाच े स्थान ब्रम्िरिंधाि (टाळूि) असिे. याचे 

सिस्त्र (िजार) दल असिाि. याचे िणाडक्षर ‘स’ आि.े 

िेथे सत्रािी ि परमात्म्याचा अिंश असिो. सिाडि शेिटी 

ि ेचि जागिृ िोिे. ि ेचि जागिृ झाल्यािर ब्रम्िरिंधाच,े 

र्ोक्याचे ि प्रज्ञेच े रक्षण करिे.  याची मात्रा ‘ओिम’ 

आि.े 

 

सहस्त्राचे स्िान मणस्तष्कात| णकंबहुना दळे उंच 

इतुकी की पोहचे ब्रम्हरंधात| प्रत्येक पाकळी 

रहाऊन येते तेिें आरि| नांदते मस्तकें || 

(शणिवचने) 
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सहस्त्रारारया मध्यभागे वसत असे परमात्मा| 

परब्रह्म अंणतम सत्य,ऋत, णनत्य| ऐसे हे परमेश्वरतत्व 

मस्तकी असे णस्ित| सहस्त्रदलांची वलये 

ियापररते|| 

 

शरीर                             चिस्थान 

स्थलू                         आज्ञाचिाच ेएक दल 

सकु्ष्म                         अनाििाच्या दोन पाकळया 

कारण                        अनािि चि 

मिाकारण                    सिस्त्रार 
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आत्र्ा 

आत्मा म्िणजे चिैन्य. आत्मा िा ईश्वरी अिंश असिो. ि े

हनहिडकारी,हनराकारी,श्वाशि,हनमडलानिंदी पणूड ित्ि 

असिे. आत्मा असिानाच स्थलू दिेाला मित्त्ि असिे. 

आत्मा सगळीकरे् भ्रमण करिो. आत्मा िा 

जगण्यासाठी कारण बनिो,त्यास कारणदिे म्िणिाि. 

आत्म्याची िािने स्थलू दिे ि सकु्ष्मदिे िी 

आििे.आत्म्याच ेस्थान नीळहबिंदिु असिे. आत्मा मकु्त 

िोिो म्िणजे िेगिेगळया दिेािंि प्रिेश करुन मतृ्यपुयांि 

साथ दणे्याच,ेपरि सकु्ष्मदिेाचा पनुजडन्म करण्याच ेकाम 

हिधीहलहखिाप्रमाणे आत्मा करिो. एखाद्याच्या 

सकु्ष्मदिेाला ईश्वरापयांि नेण्याच ेकाम आत्म्याच ेअसिे. 

आत्मा परब्रम्िाि हिलीन झाला म्िणज े त्या दोघािंच े

अहस्ित्ि राििच नािी. सकु्ष्मदिे हिकारािंिनू ि 
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िासनािंिनू मकु्त िोिो. आत्मा म्िणजे चैिन्य 

असल्यामळेु प्रत्येकाच्या शरीराि आत्म्याचे प्रहिक 

म्िणनू कािी प्रकाश असिाि. िे िेजस्िी नसिाि. िे 

साधनेचे उत्प्रेरक असिाि. उत्प्रेरक िा शब्द िैज्ञाहनक 

आि.े उत्प्रेरक म्िणजे एखाद्या कायाडि भाग न घेिा, 

ज्याच्या उपहस्थिीि कायाडची पिूडिा िोिे, िो िोय. या 

प्रकाशािील एक प्रकाश साधनेच ेमित्त्ि पटिनू दिेाि. 

आत्मा म्िणजे आि+म+आ म्िणजे आि, म म्िणजे 

‘म’कार ि ‘अ’ कार ि ेित्त्ि आि.े 

 

आत्मा असे चंचळ|शाश्वतानांदे अचळ|णनणविकारी 

णनराकारी णनमिलानंदी असे ईश्वराचे बाळ|णनत्य 

पुरातन अनंत शाश्वत|| 
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आत्मा करी सवित्र भ्रमि|स्िूल अन ् सकु्ष्म त्याचे 

वाहन|अिरमाचे नीळणबंदुत स्िान| हा देहांत 

कारि|| 

आत्मा असे|म्हिून स्िूळास महवव असे|नाहीतर 

नासे|णगधािे त्याभोवती घेरत|| 

 

आत्मा िगण्यासाठी चैतरय|म्हिूनी देह कारि| 

चार देहांतील मुख्य िािावा|| 

 

आत्मा मुळातच चैतरय शाश्वत| णनत्य पुरातन 

अनंत| 

 

न त्यास णवकार खंत| त्यास िािती संत| तोणच 

ईश्वरांश मानावा|| (शणिवचने)  
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परर्ात्र्ा 

 

परमात्मा िा सकु्ष्म हकिं िा अिाढव्य नसिो. िो ििे िसे 

रुप धारण करिो. त्याला आकार नसिो. त्याने मात्र 

आपले स्िरुप लोकािंना समजािे म्िणनू  आकार 

घेिला. परमात्मा िा परमचैिन्य आि.े परमात्म्याचे 

स्थान िदयाचे स्थानी असिे. िो अहििेजस्िी असिो. 

िो परमचिैन्य असल्यामळेु त्याचा अिंश असिो. 
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परमात्म्याचे स्थान िररि हठपक्याि असिे. 

हपिहबिंद+ुरक्तहपिहबिंद ु िा त्याचाच अिंश असिो. 

परमात्मा ििा िेिढा मोठा हकिं िा सकु्ष्म आकार धारण 

करु शकिो. परमात्मा म्िणजे ईश्वरी ित्त्ि िोय. 

प्रत्येकाच्या सिस्त्रार चिािील सिाडि िरच्या 

पाकळयािंिर आपले भरण-पोषण करणारी परुुष ि 

प्रकृिी यािंची सरहमसळ असणारी सत्रािी असिे. हिच्या 

बाजलूा एक रक्तहपिहबिंद ु असिो. त्यालाच षोर्स 

रक्तहपत्री म्िणिाि. िो परमात्म्याचा अिंश असिो. जेव्िा 

मनरुयाचा प्राण जािो,िेव्िा िा रक्तहपिहबिंद ु परि 

परमात्म्याि हिलीन िोिो. 

सत्रािीला सिरािा परुुष ि सिरािी प्रकृिी असेिी 

म्िणिाि. येथे सिरािा परुुष आहण प्रकृिी यािंची 

सरहमसळ म्िणजे ‘सत्रािी’ िोिे.  
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चार र्ाचा 

वैखरी/मुखवाचा/उध्विवाचा 

कंठमा/मध्यवाचा 

पश्यंती/ऋवाचा/हदयवाचा 

नाभीवाचा/साम/आणदवाचा  
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रै्खरी:-  

िैखरी म्िणजे मखुािारे बोलली जाणारी िाणी हकिं िा 

िाचा. िैखरी िी िाचा आपण जीभेिारे उच्चारिो 

म्िणनू िीला मखुिाचा असेिी म्िणिाि. िी िाणी 

आपली प्रथम िाणी आि े आहण िी सिड िाणींच्या 

स्थानािंमधील उध्िड हकिं िा िरच्या स्थानािरची आि े

म्िणनू िीला उध्िडिाचा असेिी म्िणिाि. या िाचिेारे 

आपण शब्दािंच ेशास्त्रोक्त पद्धिीने उच्चार करु शकिो. 

किं ठर्ा :- 

या िाणीच े स्थान किं ठामध्ये हकिं िा स्िरयिंत्रामध्ये 

असल्याकारणाने िीला किं ठमा म्िटले जािे. याहशिाय  

िी िाणी सिड िाणींच्या स्थाना मधोमध असल्याकारणे 
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या िाणीला मध्यिाचा दखेील म्िटले जािे. या 

िाणीिारे आिाज गेय िोऊ शकिो.  

पश्यिंती :- 

या िाणीच े स्थान िद्याि असल्यामळेु या िाणीला 

िदयिाचा असेिी म्िटले जािे. याहशिाय िदयामध्ये 

हकिं िा हचत्तामध्ये ऋिाचा िास असिो म्िणनू या 

िाणीला ऋििाचा अथिा ऋिाचा असिेी म्िटले 

जािे. या िाचिेारे आपण मनाशी सिंिाद साध ुशकिो ि 

मनाची साथ ऐकू शकिो.  

परार्ाचा:- 

 या िाचेिारे ओमकाराचा खजाडिील उच्चार 

झाल्यानिंिर अनिंि शक्तीचा अनभुि िोिो. म्िणनू या 

िाचेला परािाचा असेिी म्िटले जािे. याहशिाय या 
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िाचेचे स्थान नाभीि असल्याकारणे या िाचलेा 

नाभीिाचा असेिी म्िटले जािे. ओमकाराचा उच्चार 

केल्यानिंिर हकिं िा प्राणायाम केल्यानिंिर सिडप्रथम स्िर 

अथिा श्वास सिडप्रथम नाभीिारेच उद्गहमि िोिो.म्िणनू 

या िाचलेा आहदिाचा असे सिंबोधले जािे. याहशिाय 

िी िाचा स्िर िसेच शब्दािंची हनहमडिी करिे म्िणनू 

िीला सामिाचा असेिी म्िटले जािे. 
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नाडी:- इडा,खपिंगला र् सषुपृ्ती 

 

इडा :- 

िी नार्ी चिंिमखुी नार्ी आि.े इर्ा िी र्ाव्या 

नाकपरु्ीची नार्ी आि,े जी नाकपरु्ी चिंिाहभमखु 

असिे.  
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खपिंगला 

िी नार्ी सयूडमखुी नार्ी आि.े  िी नार्ी उजव्या 

नाकपरु्ची नार्ी आि,े जी सयूाडहभमखु आि.े  

सुषमृ्ना :- 

िी गिंहधनी नार्ी असिे. जी नाकािील रोमकािंच ेसिंिेदन 

सिंपे्रषण करिे. जी नाहसकेि प्रत्येक येणारा गिंध चािंगल्या 

प्रकारे जाणिे आहण त्याच े सिंिेदन करिे ि गिंध  

त्रासदायक असल्यास त्या गिंधाच े सगुिंधाि पररििीि 

करिे.   
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चार देह  

स्थूल देह 

जो नष्ट िोिो िो दिे, जर्दिे, आत्म्याचे िािन. ज्याला  

इजा करिा येिे. ज्याला सिड प्रकारच्या सिंिेदना आि,े 

भािना आि.े आत्म्याहशिाय जो, त्याच्याहशिाय 

आत्मा परीपणूड नसिो. आहण जो नष्ट िोिो िो स्थलू 

दिे.  

 

सकु्ष्र्देह  

मन,हिचार,आचार, िागणकु, कलागणु, स्िभाि, 

हिकार. या सिड घटकािंनी हनमाडण झालेला दिे म्िणजे 

सकु्ष्मदिे. सकु्ष्मदिेामळेु  मनरुयाच्या ििडनाि, कृिीमध्ये, 
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हिचारािंमध्ये,कमाांमध्ये भािना, ििे,ू उद्दशेािंचा अिंिभाडि 

िोिो. 

कारणदेह  

जो आपल्याला जगिण्यासाठी कारण िोिो,िो म्िणजे 

कारणदिे. आत्मा िा मनरुयाचा कारणदिे, िर परमात्मा 

िा मनरुयाििारािल्या दिेािंसाठी कारणदिे बनिो. 

 

र्हाकारणदेह 

सत्रािी ,जी गरज असिाना भरण-पोषण करिे. 

(साधकािंना) हिहिध स्िादािंनी क्षणाधाडि िपृ्त करिे,िो 

मिाकारणदिे िोय. सत्रािी आिनू शरीर शधु्दीकरण 

करिे.  
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आत्मा िा फक्त आपल्यासाठी प्राण असिो, जोपयांि 

शरीर असिे, िोपयांि आत्मा (शरीराि) असिो. िो 

फक्त चिैन्याने जगििो, म्िणनू कारणदिे त्याला 

म्िणिाि. िो फक्त चैिन्यानेच दिेाला जगििो. 

सत्रािी फक्त एकदाच स्िाद दऊेन िपृ्त करिो,मात्र 

हनयहमि िी दरिेळेला पालनपोषण करिे, म्िणनू िी 

(दिे) जगण्यासाठी मिान कारण बनिे म्िणनू हिला 

मिाकारण दिे म्िणिाि. 

दिेाच े प्रमाण म्िणजे आकार िोय. जेव्िा सकु्ष्म दिे 

अिपृ्त असिो, िेव्िा भटकिो. िो साध-ुसिंिाना हदसिो.  
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देहाचा र्णव 

दिेाचा िणड म्िणज ेत्याचा रिंग िोय. 

 स्थलू दिेाचा रिंग शे्वि असिो.  

सकु्ष्म दिेाचा कृरण अथाडि काळा रिंग असिो. 

 कारण दिेाचा (आत्म्याचा) रिंग हपि म्िणजे हपिळा 

असिो. 

 मिाकारण दिेाचा रिंग रक्त-नील असिो.  

स्थलू दिे सोरू्न इिर हिन्िी दिेािंच े िणड िेजस्िी 

असिाि. 

दिेाची अिस्था म्िणजे जाणीि िोय. जागिृ अिस्था 

म्िणजे आपण पणूडपणे जागे असणे म्िणजे स्थळ,दिे, 

इत्यादींची जाणीि येणे. स्िप्नािस्था म्िणजे मनािले 

हिचार काल्पहनक असिाि, सत्य हकिं िा िास्िि 
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नसिाि. म्िणजचे स्िप्न काल्पहनक असिे. सकु्ष्म 

दिेाची कल्पनेचीच अिस्था असिे. िरुीयािस्था 

म्िणजे शरीरापलीकरे् जाणे म्िणजेच कािीच आसक्ती 

न उरणे. िी िरुीयािस्था सिजोसिजीअिंिरी या 

अिस्थेि असिाना सदु्धा िोिे. सिजोसिज अिंिरी 

म्िणजे सिजपणे अिंिराि जाणे, बािरेून नैहमहत्तक चाल ू

असले िरीिी आि आत्म्याि हिलीन असणे. 
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देहाचे नार् 

दिेाचिं नाम म्िणज ेत्याचिं िैहशष््टय दशडिणारा शब्द िोय. 

िा शब्द अथडपणूड असिो ि शोभणारा असिो. म्िणज े

दिेिंम अथाडने शब्द शोभिो.  

 

खर्श्वनार् 

हिश्वनाम म्िणजे जो हिश्वाि सिडत्र आढळिो, मात्र 

अशाश्वि असिो. जो हिश्वाि परि-परि धारण केला 

जािो. त्या सकु्ष्मदिेाला ‘हिश्व’ ि ेनाम हदलिं आि.े 

  

प्राज्ञ 

‘प्राज्ञ’ नाम म्िणजे त्याि हिहिध गोष्टी, ििंत्रज्ञान, 

कल्पना, सचुल्या जािाि, त्या सकु्ष्मदिेाला ‘प्राज्ञ’ ि े

नाम हदलिं आि.े 
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तुयव 

 ‘ियुड’ नाम म्िणज ेज्याच्याजिळ पोचल्यािर आसक्ती 

नष्ट िोिे,खरे ज्ञान िोिे,शाश्वििा लक्षाि येिे, परमानिंद 

अनभुिास येिो, त्या आत्म्याला ‘ियुड’ ि े नाम हदलिं 

आि.े  
 

तुयि म्हििे आत्मा िाि| ियाकिे िाता खरे ज्ञान| 

आसिी िाई मरोन| शाश्ववतेचे भान| आपोआप 

येती|| (शणिवचने) 
 

तेजस 

‘िेजस’ म्िणजे ज्याच्याजिळ गेल्यािर आपणिी 

िेजोमय िोिो, त्या मिाकारण दिेाला ‘िेजस’ ि ेनाम 

हदलिं आि.े 

नपंुकाचे वीत प्रमाि|तेिस नामकरि|तेिावरोन 

होवान|ब्रम्ह प्राप्ती करणवती| (शणिवचने)  
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देहाचे स्थान 

दिेाच ेस्थान म्िणजे िो दिे कुठे असिो िे हठकाण.  

र्ात्रा 

मात्रा म्िणजे नाद िोय. आपले शरीर ‘ओम’ या 

मिानादापासनू बनले आि े ि आत्मा ‘सोिम’ या 

मिानादाचा बनला आि.े आत्म्याची मात्रा म्िणजे 

नाद,आत्म्यापयांि पोचल्यािर ‘सोििं’ येिो. अधडमात्रा 

म्िणजे ‘ओििं’ िा नाद िोय.िा सत्रािीिर पोचल्यािर 

येिो. 
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                    चारदेह 

शरीर      प्रर्ाण      र्णव      अर्स्था 

 स्थलू    अधाडिाि     शे्वि      जागिृ  

सकु्ष्म       िजडनी       कृरण         स्िप्न  

कारण      अिंगळु       हपि         िरुीय 

मिाकारण.  एक िीि  रक्त नील  अधडिरुीय 

 

मनरुय जन्म घेिो िेव्िा (जन्माला येिो िेव्िा त्याच े

प्रमाण अधाडिाि असिे) म्िणजे जन्मजाि बाळ. 

त्याची सिंपणूड िाढ झाली की त्या मनरुयाच े(स्थलू दिेाच े

प्रमाण सारे्िीन िाि असिे. 

स्थलू दिेाला जाळल्यानिंिर जी राख उरिे हिचे प्रमाणिी 

अधाडिाि असिे.  
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देहाची अर्स्था 

िागृती स्वप्नाली अधितुयाि याचे भातृिाया िाि| 

अकारा मकारा ओकंारा यांचे पुतण्या िाि|तुयि 

याची उपाधी| िाले कांतेवरुन नामकरि| 

प्रकृतीची महती वोळखावी|| 

 

देहारया चार अवस्िा आहेत. 

 िागृती, 

 स्वप्न, 

तुयि,  

अधितुरीय. 
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जागृत 

दिेाची अिस्था म्िणजे दिेाची जाणीि िोय. जागिृ 

अिस्था म्िणज े आपण पणुडपणे जागे असणे. 

स्थळ,काळ ि दिे इत्यादींची जाणीि असणे. 

िी अिस्था जन्मापासनू िे मतृ्यपूयांि असिे. िी दिेाची 

प्राथहमक अिस्था धरिीिरील प्रत्येक मनरुय प्राण्यािंच्या 

जीिनाि अहधक प्रमाणाि हदसनू येिे. जागिृ अिस्था 

म्िणजे केिळ जागिं असणिं नव्ि े हकिं िा हनिनेिंिरच्या 

जागिृीची अिस्था नव्ि.े कारण हनिचे्या अिस्थेििी 

आपला मेंद ूरक्तिाहिन्या, हिहिध ग्रिंर्थया, यिंत्रणा कायडरि 

असिाि. त्यामळेु हनिचे्या अिस्थेलािी आपण जागिृ 

अिस्था म्िण ू शकिो. त्यामळेु िी जागिृ अिस्था 

जन्मापासनू आमरण असिे. त्यामळेु िी जागिृ अिस्था 

सिडसामान्यािंची मानली जािे. 



105 

स्र्प्न 

स्िप्नािस्था म्िणजे मनािले हिचार काल्पहनक 

असिाि. सत्य हकिं िा िास्िहिक नसिाि म्िणजे स्िप्न 

ि े पणूड काल्पहनक असिे. सकु्ष्म दिेाची कल्पनेचीच 

अिस्था असिे. िी अिस्था आपण साधकािंची ि 

सिडसामान्यािंचीिी असिे. कारण साधकािंना हकिं िा 

भक्तािंना स्िप्नािनू दिेाकरू्न हकिं िा भािी घटनािंचा 

सिंकेि हकिं िा दृष्टािंि प्राप्त िोिो. सिडसामान्यािंची 

याकरीिा की सिडसामान्यािंचा अबोध भािना, प्रेरणा, 

हिचार स्िप्नािनूच व्यक्त िोिाि. स्िप्न िी अिस्था 

कधी कधी हनिचे्या आरिंभी िर कधी कधी प्रगाढ 

हनिनेिंिर प्राप्त िोिे. स्िप्न या अिस्थेिच सत्यिेचा भास 

िोिो कारण मनरुय आपल्याच अबोध भािना, प्रेरणा, 

कल्पना, हिचार मध्ये रममाण िोिो.त्यामळेुच स्िप्न ि े

त्याला सत्य िाटिे.   
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तुरीय 

िरुीयािस्था म्िणजे शरीराफलीकर्ची/ दिेापलीकर्ची 

अिस्था. ज्याि कािीच आसक्ती उरि नािी, त्याला 

िरुीयािस्था म्िणिाि. िी िरुीयािस्था सिजोसिज 

अिंिरी (बािरे नैहमहत्तक काये चाल ूअसली िरी) िोिे. 

िी एक प्रकारची आत्महिलीन हस्थिी िोय. 

िरुीया िी आत्म्याची अिस्था मानली जािे. कारण 

िेदािंमध्ये आत्म्याला ियुड असिं सिंबोधलिं आि.े िरुीया 

िी अिस्था जागिृ, स्िप्न, सषुपृ्ती या हिन्िी अिस्थािंच्या 

पलीकर्ची मानली जािे. कारण िरुीया िी अिस्था 

सिोच्च आि.े आत्म्याचिं स्िरुपाच ज्ञान प्राप्त झालिं की 

िरुीया अिस्थेची प्राप्त िोिे. िरुीया अिस्थेकारणे 

समाधी ि मिासमाधीचा अनभुि िोिो. 
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तुयाि म्हििे देहात णवदेही िाि| देहातीत गमन| 

आसिीस देई मरि| सदा आत्म्यात णवलीन| ही 

अवस्िा प्राप्त करावी || (शणिवचने) 
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अधवतुरीय/सषुपृ्ती 

या अिस्थेला अधडिरुीया असेिी सिंबोधले जािे. सषुपृ्ती 

म्िणजे प्रगाढ अिस्था,हनिचेी,समाधीची िा 

ग्लानीसारखी अिस्था. िी अिस्था साधक, योगीची 

मानली जािे. कधी कधी सामान्य मनरुयालािी िी 

अिस्था अनभुिायला हमळिे. उदा. िीव्रिर हनिचेी 

हकिं िा ग्लािंि अिस्था. सषुपृ्ती िी अिस्था अधडिरुीय 

म्िटली जािे कारण या अिस्थेि िरुीया अिस्थेचा 

अिंशिुः अनभुि िोिो.  

 

अधि िागृती अधि तुयाि|दोंही पुढे होती भांिावया| 

पुढे अधिवट व्हावाया| उभया होती|| 
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नपंुसकासी संग करोन|िेषभाव ना सरोन| दोंही 

णमळोन|िागृती णवरोन|अधितुयाि उरती|| 

देह       नार्        स्थान       र्ात्रा 

स्थलू      हिश्व        नेत्र        ‘अ’ कार 

सकु्ष्म     प्राज्ञ        िदय        ‘म’ कार 

कारण    ियुड      िदयाखाली  अधडमात्रा 

मिाकारण िेजस    सिस्त्रार  अधडमात्रा 
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पिंचकोश र् आत्र्ा 

आत्म्याभोििी असणारे पाच कोश म्िणजे 

अन्नमय,प्राणकोश, हिकार कोश, हिश्वकोश. 

आत्म्याभोििी या पाच कोशािंच े आिरण असिे, 

साधनाकालाि ि ेकोश आत्म्यापयांि हिरोध करिाि.  

अन्नकोश:- या कोशाि अन्न ियार करणाऱ्या पेशी, 

रक्ताि अन्न हमसळणाऱ्या पेशी, हिहिध ग्रिंथी, 

अननपेशी असिाि. याचा रिंग हपिळा असिो. 

इिंखद्रय कोश:- या कोशाि हिहिध इिंहिये,िारे्, श्वसन 

सिंस्था,पचनस़स्था िगैरे असिाि. याचा रिंग हिरिा 

असिो. 

प्राण कोश :- या कोशाि प्राणिाय ु घेणाऱ्या पेशी, 

श्वसन सिंस्था ि िदय असिे. याचा रिंग घनहनळा असिो. 
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खर्कार कोश :- या कोशाि हिकार, भािना असिाि. 

याचा रिंग लाल असिो. 

खर्श्व कोश :-  हिश्वाि प्रामखु्याने इिलोक ि परलोक 

ि स्िगडलोक आि.े निंिर िपस्िी ि मिािपस्िी लोक 

असिो. याचा रिंग पािंढरा असिो. 

आत्मा िा चैिन्य, शाश्वि ि अहिनाशी ित्ि आि.े 

आत्मा मकु्त असिो, बिंधनाि नसिो. आत्मा कधीिी 

जन्मि नािी ि मरि नािी. िो फक्त दिे बदलिो. आत्मा 

कुठूनिी कुठेिी भ्रमण करु शकिो. आत्म्याचा रिंग 

िेजस्िी हपिळा (अहग्नसारखा) असिो. 

आत्म्याभोििी िी पाच कोश (आिरणे) असिाि. 
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अर्काश भ्रर्ण 

 

अिकाश भ्रमण म्िणजे आत्मा, सकु्ष्मदिे, िेजसच्या 

सािाय्याने साधक हिश्वािील हिहभन्न स्थळािंना 

सिजपणे भ्रभण करु शकिो. इिकेच नव्ि ेिर ब्रम्िािंर्, 

अिकाश, सयुड माला इत्यादी दलुडभ स्थानाििी भ्रभण 

करु शकिो. अिकाश भ्रमण िी अनभुहूि सिड प्रथम 

ईश्वर इच्छेने िोिे. त्यानिंिर साधक स्िेच्छेने अिकाश 

भ्रमण करु शकिो. साधकाच्या आत्म्याची सतेू्र गरुु 

त्याच्या िािी सोपििो. 

अवकाश समय आत्मा यत्क्षिी करे भ्रमि| 

तत्समयी करे शे्वत णबंदू मस्तकी तयारया उष्मा तिा 

ऊिेचे संयोिन|शरीरात करे प्रािीिीवन रसाचे 
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वहन| सवे कायि शरीराची करे सुव्यवणस्ित| 

|(शणिवचने) 

उध्र्वकर्वण र्ागव 

उध्िडकमडण मागड म्िणजे जथेे हसिंदरु भरिाि त्याच्या थोर्िं 

खाली असििं. अिकाशभ्रमणािेळी आत्मा उध्िडमागाडने 

जािो. िेव्िा िो उध्िडमागड िापिो, िेथे ि टाळूि उरणिा 

हनमाडण िोिे. त्यामळेु जेव्िा िो मागड जागिृ िोिो, िेव्िा 

िेथे हपिळा िेजस्िी प्रकाश हदसिो. त्याचिेळी आत्मा 

अिकाश भ्रमण करिो. एरव्िी िो सपु्त असिो. आत्मा 
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बािरे भ्रमणासाठी गेल्यािर िी नाळ उध्िडिमणमागड 

खेचनू घिेो. जेव्िा आत्मा परि येिो िेव्िा िी नाळ 

बािरे उध्िडिमणमागड काढिो. एरव्िी िो मागड जागिृ 

नसिो. केिळ अिकाशभ्रमणािेळी िो जागिृ िोिो. 

योगी लोक उध्िडिमणमागाडने आत्मा सोर्िाि. आत्मा 

बािरे पर्ल्यािर िी नाळ आपोआप आि खेचली 

जािे. 

हदयनाळ:-   

 

िा मागड मध्याला जोर्लेला असिो हृदयापासनू नाळ 

जोर्लेली असिे. िी ििंिसूारखी असिे म्िणज े

प्रकाशाचा किर्सा सारखी असिे. त्या नाळेिनू 

साधक आत्मा बािरे सोर्िो ि अिकाशभ्रमण करिो. 

िा मागड जागिृ झाल्यािर पहिल्यािंदा त्याला त्याि 
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ब्रम्िािंर् हदसििं. िा मागड जागिृ झाल्यािर िेथे उरणिा 

हनमाडण िोिे, श्वास बिंद पर्िो. टाळूिर उरणिा हनमाडण 

िोिे. अिकाशभ्रमणाला आत्मा बािरे गेल्यानिंिर िी 

नाळ आि खेचनू घेिो.  
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सहस्त्रार:-  

 सिस्त्रार चिाच्या मागाडने साधक आत्मा बािरे 

सोर्िो. सिस्त्रार चि र्ोक्याच्या पषृ्ठभागािर असिे. 

म्िणजेच टाळूिर असिे. योगी लोक उध्िडिमणमागाडने 

हकिं िा सिस्त्रार मागाडने आत्मा सोर्िाि. मात्र या मागाडि 

उध्िडिमणमागाडचा सिभाग नसिो. िा मागड जागिृ 

झाल्यािर टाळूिर उरणिा हनमाडण िोिे.  
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अस्फुट प्रकाश होतो प्रसतृ| सूक्ष्म तेि:कि होतात 

स्फुणटत| सकारात्मक उिाि होते णनणमित| सहस्त्रारे 

उध्विगामी|| (शणिवचने) 
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सर्ाधी 

ज्या अिस्थेमध्ये दिेभान िरपिे,शाश्विानिंद प्राप्त िोिो, 

श्वास ि िदयाच े स्पिंदने (ठोके) जाणिि नािी, त्या 

परमानिंदी अिस्थेला समाधी म्िणिाि. (ध्यानािस्थेय 

एका हठकाणी हनमडल ि शाश्वि आनिंदामध्ये हस्थर बसणे 

म्िणजेच समाधी िोय.) 

 

यत्क्षिी कंुिणलनी अनाहते वा णवशुध्दे 

प्रवेशली|यणद ईश्वरकृपा अपुल्याकिे वणळली| 

तत्समयी आरंणभक होते समाधीची अवस्िा|| 

(शणिवचने) 
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आद्य सर्ाधी 

आद्य समाधी म्िणजे प्रथमिुःच समाधीची उच्च 

अिस्था प्राप्त िोणे.आद्य समाधीला उच्च अिस्थेिील 

समाधी मानली जािे कारण या अिस्थेि चैिन्य आहण 

परमात्म्याची अनभुहूि िोिे. िी उच्चािस्था असिे,जी 

समाधी निंिर लाभिे. याि सिड चिेना नष्टाििे, नसुिा 

हनमडलानिंद, शाश्विानिंद असिो.  

उच्च सर्ाधी 

उच्च समाधी िी आद्य समाधीइिकीच सिोच्च 

स्िरािरची असिे. उच्च समाधीमध्ये अिकाश भ्रमण 

घर्ण्याची दाट सिंभाव्यिा असिे. या समाधीमध्ये ईश्वर 

दशडन, हििर दशडन, हिहभन्न समिु मिंथनीय रत्नािंच ेदशडन 
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घरू् शकिे. या उच्च समाधीमध्ये साधकाला परमानिंद 

प्राप्त िोिो.  

 

परमसमाधी म्हििे उरचकोटीची समाधी| णिसी 

नसे कोितीही उपाधी|परमानंद, परमज्ञान, 

परमतेचा अनुभव होई अशी ती महासमाधी| 

(शणिवचने) 

सखर्कल्प सर्ाधी 

या समाधीमध्ये साधकाला दिेाची जाणीि असिे. 

साधकाने हिहशष्ट ििेनूे समाधीमध्ये प्रशोध केलेला 

अस ू शकिो. या समाधीमध्ये दखेील ईश्वर दशडन, 

अिकाश दशडन, ब्रम्िािंर् दशडन घरू् शकिे. ईश्वर दशडन 

हकिं िा ब्रम्िािंर् दशडन ि ेसाधकाच्या योग्यिेनसुार अनभुि 
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येऊ शकिाि. या जाणीिेच्या समाधीमध्ये व्यक्तीला 

बािय िस्िूिंच ेज्ञान, आिंिररक क्षमिािंच ेज्ञान, हिश्वािील 

हिहभन्न रिस्यािंच ेज्ञान साधकाला िोऊ शकिे. ईश्वराचे 

ज्ञान हकिं िा हिश्वािील हिहभन्न रिस्यािंच े ज्ञान ि े ज्ञान 

दखेील साधकाला त्याच्या योग्यिेनसुार प्राप्त िोिे. 

 

सणवकल्प समाधी असते णवचार,स्िल,काल, 

अवकाश,अंतरंगासंबधीत| सणवकल्पने 

शाश्वतानंदाहूनी प्रश्न अणधक| तरीही त्या प्रश्नांरया 

शोधात आनंद णमळेिे|| (शणिवचने) 
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अखर्कल्प सर्ाधी 

या समाधीमध्ये साधकाला िनामनाची अथाडिच 

जाणीि नसिे ,िी नेणीिेची अनभुहूि असिे. या 

समाधीमध्ये साधकाला हिहशष्ट ििेहूिषयी हिचार 

हकिं िा प्रशोध करण्याची इच्छा नष्ट िोिे.या समाधीि 

ईश्वर दशडन, अिकाश दशडन, ब्रम्िािंर् दशडन,हििर दशडन 

असे अनभुि येि नािी. याउलट या समाधीमध्ये 

परब्रम्ि, आत्म्याच,े परमात्म्याच े दशडन घर्िे हकिं िा 

साधकाला कशाचिेी दशडन घर्ि नािी. हकिं बिुना 

हनमडल जलाचे, आकाशाचे,अहग्नचिेी दशडन घरू् 

शकिे. या समाधीमध्ये नेणीिेििी साधकाला 

आत्मज्ञान प्राप्त िोिे. 

 

 



123 

 

अणवकल्प समाधीत असते एक अंतहीन, 

अमयािणदत, अनंत ऐसे आत्मा-परमात्मा स्िान| 

ईश्वराशी एकरूप होण्याचे परमानंद| 

 

 

 आत्मा-परमात्माशी एकात्म होता अनुभव होतो 

उत्कट महान| असे णववेचन शिे स्पष्ट केले|| 

(शणिवचने) 
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चार रु्िी 

सलोकिा, समीपिा, सरुपिा ि सायजु्य. 

प्रिमा ती सलोकता| दुसरी ती समीपता| णतसरी ती 

सरुपता| चविी ती महान िािावी| 

सायुज्यता||(शणिवचने) 

 

सलोकता 

सलोकिा िी मकु्ती प्राथहमक स्िरुपाची असिे. िरीिी 

िी मकु्ती साधकाला अनेक िपानिंिर,अनिंि भक्तीनिंिर 

प्राप्त िोिे. सलोकिा म्िणजे साधक ज्या दिेिेची, ज्या 

गरुुची, ज्या सिंिािंची अथिा ज्या योग्याची मनोमन 

धारणा करिो. त्याची उपासना, भक्ती करिो, त्या 

दिेिेचा, त्या गरुुचा, त्या सिंिािंचा, त्या योग्याचा लोक 
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प्राप्त िोणे िोय. उदा. दिेी दगेुचा हदव्यलोक, 

हदव्यलोक,अहग्नचा अहग्नलोक, ऋिचा सत्यलोक, 

सिंिािंचा गरुुचा हकिं िा योग्याचा लोक- िपस्िी लोक, 

हसध्द लोक,योगी लोक इत्यादी.  

 

समीपता 

समीपिा िी मकु्ती िी उच्च स्िरािरील मानली जािे. 

आपण दिेी-दिेिािंच्या हचत्रपटािंमध्ये असे पाििो की 

एखादी दिेी हकिं िा दिेिा एखाद्या भक्ताजिळ हिच्या 

मळू स्िरुपाि रािि असिे, मागडदशडन करि असिे. 

अशाच प्रकारे या मकु्तीमध्ये घरू् शकिे. म्िणजेच या 

मकु्तीमध्ये स्ियिं आपली आराध्य दिेिा, आपला गरुु, 

आपलिं आराध्य सिंि हकिं िा योगी आपल्या सदिै  समीप 

येऊन राििाि. यालाच समीपिा मकु्ती म्िणिाि.  
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सरुपता 

सरुपिा िी सिोच्च प्रकाराची मकु्ती मानली जािे. 

सरुपिा िी मकु्ती म्िणजे साधक ज्या दिेिेचिं, गरुुचिं 

हकिं िा सिंिाचिं, योग्याचिं ध्यान करिो, आराधना करिो, 

त्या दिेिेच,े गरुुच,े योग्याच,े सिंिािंच ेसाधकाला रुप प्राप्त 

िोिे.  

 

सलोकता म्हििे देवलोकात राहिे|समीपता 

म्हििे िवळ रहािे|सरुपता म्हििे तयासारखे 

णदसिे|पि सायुज्यता म्हििे ब्रह्ममयता|| 

सायुज्य मुिी 

सायजु्य मकु्ती िी सरुपिेपेक्षा उच्च स्िरािरची मकु्ती 

मानली जािे. िी मकु्ती प्राप्त झाली िर मोक्ष प्राप्त झाला 

असिं समजािे. सायजु्य मकु्ती म्िणजे साधक ज्या 
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दिेिेचा गरुूची, योगाची ि सिंिाची आराधना करिो. 

त्या दिेिेशी, गरुुशी, योग्याशी, सिंिाशी साधक  एकरूप 

िोणे िोय. 

 

सायुज्यता ही अनंत| णहस िािे संत| णह णमळणवतां 

णवकार न खंत|सायुज्य होिे म्हििे ब्रह्मात लीन|| 

 

सायुिता म्हििे ब्रह्मासारीखे होिे | 

ब्रह्मात लीन होिे| देहाची िािीव िािे|म्हििे 

देहात णवदेही`|| 

 

सायुज्यता म्हििे सांगिे कठीि| ते शब्दातीत 

िाि| ब्रह्म होवोन| अनुभवावे||[ शणिवचने } 
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सलोकिा, समीपिा, सरूपिा ि सायजु्य या चारी मकु्ती 

एखाद्या साधकाला, भक्ताला,  परमयोगीला  प्राप्त 

झाल्या िर िो कहपलाषष्ठीचा योग मानला जािो. अशी 

उदािरणिं या हिश्वाि आििे. जसे कृरण- अजुडन – 

पािंचाली, गागी – इिंिघोषा, हशि – निंदी अििार इ. 
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हठयोग:-  

िठयोग म्िणजे प्राणािर हनयिंत्रण प्राप्त करणे िोय. प्राण 

आहण िायलूा हनयिंहत्रि करण्याचा हियेला िठयोग 

म्िणिाि.  

गरुुकृपेने शक्ती जागिृ िोिा, िेगिेगळे आसन,े 

प्राणायाम,बिंध, मिुा िोऊ लागिाि. ध्यानामळेुिी 

साधकाला िेगिेगळया हिया िोऊ लागिाि. त्यामळेु 

शरीर शधु्दीकरण िोिे.   
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रु्द्रा 

 िठयोगािल्या हिहिध हिया ज्या, साधनकालाि 

अनभुियास हमळिाि ि ज्याने साधकाच ेशरीर सदुृढ 

आहण हनरोगी िोिे. या हिया केिळ शहक्तपाि 

झाल्यानिंिच िोिाि. 

शीतली रु्द्रा 

चार णस्िती:-  

ह िंकारर्यी खस्थती:-  या हस्थिीि िुिंकार बािरे पर्िाि. 

त्यािारे थिंर् ििा आि घेिली जािे. 

र्ातखेचरी खस्थती:-   या हस्थिीि िोंर्ािाटे ििा 

आि खेचली जािे ि शीिलिेचा आभास हनमाडण 

िोिो. 
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श्वास उच््र्ास खस्थती:- या हस्थिीि  अप्रत्यक्षपणे 

उच््िास ि श्वास यािारे थिंर् ििा आि घेिली जािे. 

खर्दु्यत खस्थती:-  या हस्थिीि शरीर किं प पािणे, अिंग 

थरथरणे, व्याब्रेशन जाणिण,े घाम फुटणे, या हिया थिंर् 

ििा आि घेिा घेिा िोणे. 

खेचरी रु्द्रा:   

या हस्थिीि जीभ मागे सरकली जाऊन मागेमागे 

खेचली जािे. यामळेु घसािर िाण येिो ि घसाच ेस्नाय ू

िाठ िोिाि. सामान्यिुः िी मिुा पहिल्यािंदा झाल्यामळेु 

जीभ दखुिे. मात्र िी मिुा िेगिान असिे. घसा थोर्ासा 

शरुक पर्िो. या मिुमेळेु जनुा त्रास दरू िोिो. जीभेच े

स्नाय ू बळकट ि लिहचक िोिाि. घसाच े स्नाय ू
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बळकट िोिाि. िी मिुा आपण करू शकि नािी.िी 

व्िािी लागिे.   

या मिुचे्या हियेि िेगिेगळया स्िादाची चि जीभेला 

जाणििे. (अमिृ रस-पान) उदा. हिहभन्न प्रकारच्या 

पदाथाांचे स्िाद जीभेिर रेंगाळिाि. 
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उध्र्वर्ागी खेचरी रु्द्रा:- जीभ िरच्या भागाला 

सरकिे ि िरच्या हदशेला प्रिािीि िोिे.  

अधोर्ागी खेचरी रु्द्रा:- जीभ खालच्या भागाला 

सरकिे ि अधो हदशेला प्रिािीि िोिे. 

 

खिपन रु्द्रा:-   

याि जीभ मागे ओढली जाऊन िी आजबूाजचू्या 

प्रदशेाला साफ करिे. म्िणनू हिला हक्षपन मिुा 

म्िणिाि. त्यामळेु जीिाण ू नष्ट िोिाि. या मिुपेासनू 

छान नाद ऐकू येिाि.  
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उच्छार्ी रु्द्रा:-  या मिुमेध्ये जीभ िरच्या ि 

खालच्या पषृ्ठभागािर आदळि असिे. म्िणनू या 

मिुलेा उच्छािी मिुा म्िणिाि. त्यापासनू 

ढोलकीसारखा नाद ियार िोिो ि िो आपल्याला 

आपोआप ऐकू येिो. 

शूलरु्द्रा:-  

 

 या मिुमेध्ये र्ोळयािंना टोचल्यासारखे िाटिे. 

र्ोळयािंच ेत्रास दरू व्िािा यासाठी सत्रािीने मारलेल्या 

पाण्यामळेु र्ोळे टोचल्यासारखे िाटिे. िी मिुा िोिाना 

सिंपणूड शरीर किं पन पाििे. िाि-पाय किं प पाििाि.  
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चर्व रु्द्रा:-   

या हियेि दाि एकमेकािंिर आपटले जािाि. अिंग 

थरथरिे ि सिंपणूड शरीर किं प पाििे.  

र्धव रु्द्रा:-  या मिुिे सिंपणूड शरीर किं प पाििे ि 

किं पने िाढि जािाि. दाि,पाठ िाि-पाय, सिड 

अियिािंमध्ये किं पने अहधक िीव्र गिीने जाणि ू

लागिाि.  

अिंतर-किं पन-रु्द्रा:- पहिल्यािंदा शरीर हस्थर असिे. 

निंिर आत्म्याचा छािीपासनू िे बेंबीपयांि लािंब-रुिं द 

आकार िोऊन िो र्ोल ू लागिो. त्यामळेु शरीर िल ू

लागिे. अिंग थरथरिे, पाठीि ि छािीि उरणिा 

जाणििे. 
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अिंगुष्ठ रु्द्रा:- या मिुिे अिंगठा िाठ िोिो ि त्याच्या 

िार्ािर िाण पर्िो. अिंगठा हिरपा झाल्यामळेु खपु 

िेदना िोिाि. िाि किं प पाि ूलागिो. 

उदर-अिंतर रु्द्रा:- या मिुिे पटापट श्वास आि-बािरे 

घेिले ि सोर्ले जािाि. त्यामळेु पोट आि-बािरे, िर-

खाली िोि.े िसेच या हियेमळेु सिंपणूड शरीर किं प पाििे. 

  



137 

प्राणायार् 

एक यौहगक हिया ज्यािारे श्वासाचे हनयमन केले जािे 

ि श्वासािर हनयिंत्रण ठेिले जािे िी हिया. ज्याच्यामळेु 

हचत्त हस्थर िोिे. या हिया शक्ती जागिृीनिंिर िोिाि. 
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कुिं भक खिया:- याि पहिल्यािंदा श्वास घेिला जािो ि 

निंिर िो अर्कला जािो ि दसुरा श्वास घेिला जािो. ि े 

दोन श्वास एकमेकािंि हमसळून जािाि ि एकदम सोर्ले 

जािाि. 

केर्ल कुिं भक:-  याि श्वसन हिया बिंद िोिे. श्वास 

आि हकिं िा बािरे टाकला जाि नािी िर, आि हकिं िा 

बािरे रोखला जािो. 

सहज कुिं भक:- परूक ि रेचक यािंच्यासि केलेले सिड 

प्रकारच ेकुिं भक ि ेसिज कुिं भक िोय. 

रेचक:- याि आिली ििा बािरे सोर्ली जािे. 

पूरक:-  बािरेील ििा आि घेिली जािे.  
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 िंध 

िठयोगािील हिहिध प्रकारचे आसने ज्यामध्ये हिहशष्ट 

भागाला आकुिं चन करुन श्वास रोखला जािो. बिंधामळेु 

साधकाचे शरीर सदुृढ ि बलिान बनिे. (या यौहगक 

हिया शहक्तपािानिंिर आपोआप िोिाि. 
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साधनाकाळातले योगबंध 

साधना काळािले योगबिंध म्िणज ेजे योगा आसनापैकी 

दरुकर असिाि, ज्यािंच े ज्ञान सामान्य मनरुयाला प्राप्त 

करणे दलुडभ असिे, जे शरीरास जखरू्न िोिाि िे िोय. 

योगबिंधाच ेमखु्य प्रकार पाच आििे. 

 

जालिंधर  िंध :- िा बिंध  सामान्यिुः दोन पायािंचा 

ि हशराचा बिंध असिो. िा बिंध िोिाना मानेिर एक पाय 

ि गळयािर एक पाय जखर्ला जािो.  

ह्या बिंधामळेु िाि,मेद हनिारण्यास मदि िोिे. या 

बिंधामळेु  िायशुधु्दीकरण, उत्तम रक्ताहभसरण, हिकार 

हनिारण (षट् हिकार) ि पाय लिहचक िोिाि. 
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र्ात-खनर्ारण योग िंध :- या योगबिंधाि 

िाि एकमेकािंि गुिंर्ाळले जािाि, त्यािंचा कोपरा 

पोटािर दाबला जािो.पाय िर िोऊन िािािंिर जखर्ले 

जािाि. िा बिंध सामान्यिुः िाि ि पायािंसिंबधीि 

असिो. 

ह्या बिंधामळेु िाि हनिारण, मलत्सोरण, िाय ु

शधु्दीकरण,मेदहनिारण िोिे. 

रू्ल  िंध :- 

मलूबिंध िा बिंध सामान्यिुः िािापायािंचा असिो. या 

योगबिंधाि िाि पायाि गुिंर्ाळले जािाि ि ढुिंगणािर 

शरीर िोलले जािे.  

ह्या बिंधामळेु िाि-पाय लिहचक िोिाि. िािाचे ि 

मेदाच ेहनिारण िोिे. 

 



142 

उडीया िंध 

उर्ीयाबिंध िा पायािंचा बिंद असिो. या योगब़धाि 

पद्मासन घािले जािे. शरीर आर्ििं िोऊन  पद्मासनािर 

शरीर िोलले जािे. 

या बिंधामळेु कफ हनिारण,हपत्तहनिारण, मोदहनिारण, 

िायशुध्दीकरण िोिे, शरीरिी लिहचक िोिे. 
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हस्तरु्द्रा 

 

िािािंची िालचाल ि हिहिध हिया हस्थिी,ज्यािंनी 

व्याधीिर माि करिा येिे ि मानहसक समिोल राखला 

जािो. 

 

िाप्य मुिा/यज्ञ मुिा 
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मधले बोट ि अिंगठा जोर्ल्यािर िी मिुा िोिे. याचा 

फायदा रक्तदाब सरुळीि िोिो. कमर, र्ोकेदखुी कमी 

िोिे. हकर्णीच ेहिकार दरू िोिाि. 

 

पूिि मुिा 

चार बोटे ि अिंगठा हमळून जी मिुा िोिे, िी पणूड मिुा 

िोय. गरु्घा ि पाय दखुणे ,घसा,कान,नाक यािंचा त्रास 

दरू िोिो. 

 

प्राि मुिा 

मधले बोट ि अिंगठा यािंची घट्ट मिुा म्िणजेच प्राण मिुा 

िोय. िदयासिंबधी,फुफुसासिंबिंधी आजार दरू िोिाि. 

ऑहक्सजनचा परुिठा िोिो. 
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अपान मुिा 

अनाहमका ि अिंगठा यािंची हमळून जी सैल मिुा िोिे. 

िी अपान मिुा िोय. पाठीच ेआजार, पािलािंचा त्रास 

दरू िोिो.  

 

पृथ्वी मुिा 

िजडनी ि अिंगठा यािंची घट्ट मिुा म्िणजेच परृ्थिी मिुा 

िोय. मानहसक हिकार दरू िोिाि, आरोग्य चािंगले िोिे. 

तेिस मुिा 

करिंगलुी ि अिंगठा यािंची घट्ट मिुा म्िणजेच िेजस मिुा 

िोय. पाश्वड भागाचा त्रास दरू िोिो. साधक िेजयकु्त 

िोिो. 

णचत्त मुिा 
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अनाहमका ि अिंगठा यािंची अहिघट्ट मिुा िी हचत्त मिुा 

िोय.मानहसक हचिंिा कमी िोिे. प्रज्ञा चािंगली िोिे. 

णचत्र मुिा 

मधले बोट ि अिंगठा यािंची घट्ट मिुा म्िणजेच हचत्र मिुा 

िोय. यामळेुच िाि ि बोटे लिहचक िोिाि ि सिज 

िळिाि. 
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कंुचला मुिा 

मधले बोट ि अिंगठा यािंची अहिसैल मिुा म्िणजे 

कुिं चला मिुा िोय. याने अक्षर िळणदार ि हचत्रकला 

चािंगली िोिे. 

णशस मुिा 

िजडनी ि अिंगठा यािंची अधडिट मिुा म्िणजे हशस मिुा 

िोय. रेखाटन चािंगले िोिे.  

णशल्प मुिा 

पणूड बोटािंची ि अिंगठयािंची घट्ट मिुा म्िणजे हशल्प िोय. 

हशल्पकला ि रिंगहिण्याची कला उत्कृष्ट िोिे. 

णचरमय मुिा 

किं रगलुी ि अिंगठा यािंची अहिघट्ट मिुा म्िणजे हचन्मय 

मिुा िोय. याने षर्हिकारािर िाबा येिो. 



148 

वंदन मुिा 

दोन्िी िाि जोरू्न जी मिुा िोिे िी म्िणजे ििंदन हिया 

िोय. याने नम्रिा येिे ि अििंकार कमी येिो. 

नमस्कार कृत्वा मुिाम अकियत ्नमन मुिा| 

आगेत: णवनयम ् मनस:| अहंकार अपानयेत 

मनसात:्| 

लक्ष्मी मुिा 

िािंदळु ओ िंजळीि भररल्यासारखी मिुलेा लक्ष्मी मिुा 

म्िणिाि. यामळेु लक्ष्मी हस्थर राििे. 

 

अभय मुिा 
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दिेिा, ऋषीमनुी,नपृिी ज्याप्रकारे आहशष दिेाना हकिं िा 

अभयदान दिेाना ज्या प्रकारची मिुा करिाि िी मिुा 

िोय. या मिुकेारणे ऊजाड िसेच िेज प्राप्त िोिे.  
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नाद 

साधनेि येणारे हिहिध प्रकारचे ध्िनी, ज्याने साधकाचे 

कणेंहिय िपृ्त िोिो ि त्यामळेु िो आनिंदाने र्ोलिो. 

अध्याय शास्त्राि नाद म्िणजे पहित्र,शभुप्रद, सरेुल, 

सुिंदर ि कणडमधरु/कणडहप्रय िे अशभु भयानक,सरूहिन ि 

ककड श असे अनेक ध्िनी – त्या त्या ध्िनींचे स्त्रोि उदा. 

ढोलक,बासरी िीणा, सारिंगी ित्सम िाद्य े अथिा 

नैसहगडक घटक ढग, पाऊस पाणी, िादळिारा इत्यादी 



151 

याहशिाय परीिेशािील घटक. उदा. भािंर्ीकुिं र्ी, 

मोबाईल, हटव्िी, रेहर्ओ इत्यादी असे ध्िनीचे स्त्रोि 

अहस्ित्िाि नसिानािी त्या त्या िस्िचू े ध्िनी हकिं िा 

सिंगीि, कणडसिंगीि कणडििाडच्यािी आि ऐकू येिे 

त्यालाच नाद म्िणिाि. उदा. भक्तीगीि, िीणािादन, 

बासरीच े स्िर. रेहर्ओिले आिाज, आरोळया, 

शिंखाचा आिाज, िास्याचा आिाज, झऱ्याचा 

खळखळाट, िीजा कर्ार्ण्याचा आिाज, पािसाची 

रीपरीप, थेंब सािंर्ण्याचा आिाज, मोबाईल मधील 

हिहशष्ट ध्िनी, भािंर््याच े आिाज, अस्फुट सिंगीि 

इत्यादी नाद. ि ेनाद बाह्य पररिेशािनू ऐकू येि नािी िर 

िे अिंिरगािनू हकिं िा कणडििाडिनू (कानाच्या आिल्या 

भागािनू) ऐकू येि असिाि त्यामळेु ि े नाद 

आध्याहत्मक ि असाधारण ठरिाि. 
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नेत्र भेद :-  

 शहक्तपािाि िोणारी हिया ज्यामळेु साधकािंच्या दोन्िी 

र्ोळयािंच्या बािलु्या समान िोऊन दोन्िी र्ोळयािंनी 

एकच िस्ि ू हदसायला लागिे. िसेच यामळेु हदव्य ि 

दरूदृष्टी साधकाला लाभिे. 

 या हियेि साधकाच ेबबुळेु गोलगोल हफरु लागिाि. 

कधीकधी र्ोळे िर हस्थराििाि िर कधी खाली. 

ध्यानाि हमटलेले र्ोळे अशा िऱ्िनेे आि घसुिाि . 

र्ोळे पापण्याबािरे येिील असे िाटिे. र्ोळे खपु 

दखुिाि, र्ोळे खोल जािाि. दोन्िी र्ोळयािंची बबुळेु 

एकच झाल्या सारखी िाटिाि. 
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अर्ृत रस-पान (स्र्ाद) 

 

अमिृ रस म्िणज े

सत्रािीच्या 

कलशािील 

अमिृमय रस 

अथिा स्िाद िोय. 

ि े रस हकिं िा स्िाद 

अमिृासमान 

स्िाहदष्ट, 

रसाळ,रसना हप्रय, 

मधरु कटु,िरुट अशा हिहभन्न स्िादािंनी बनलेले ि सदिै 

निून िाटणारे असिाि. या स्िादािंच्या ििनाकररिा 
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सिंिािंनी अमिृाहचये गिंगा असा शब्द िापरला आि.े दिेी 

परुाणानसुार अमिृ रस-पानाचे दाहयत्ि दिेी िारेकरे् 

असिे. आहण आध्यात्मानसुार दिेी कुिं र्हलनी हकिं िा 

सत्रािी िीच्याकरे् ि ेदाहयत्ि असिे.त्यामळेु या दिेिा 

सिस्त्रारािनू थेट हजव्ििेर स्िादाची हकिं िा रसाची िषाड 

करि असिाि.ि े रस, स्िाद हिहभन्न प्रकारच े अस ू

शकिाि. उदा. नैहमहत्तक अन्नाचे स्िाद, कधीिी न 

चाखलेल्या खाद्य पदाथाांचे स्िाद , हचत्र-हिहचत्र िस्ि,ू 

खाद्याचे स्िाद िगैरे. 
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प्रलयर्य खस्थती 

 

प्रलयमय हस्थिी िी एक साधनेिील हिया आि.े िी 

हिया उच्चस्िरािरील साधकािंना अनभुियास हमळिे. 

िा अनभुि कािी कािी साधकािंना िी हिया 

भीिीदायक हकिं िा धोकादायक िाटििी. या हियेि 
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िेगळाच प्रकारचा अनभुि येिो. जमीनीला िादरे 

बसल्यासारखे जाणििे. धरिीच्या आिनू किं पने 

आल्यासारखे जाणििे, जण ूकािी भकूिं प झाला आि.े 

त्यानिंिर साधकाला असे िाटिे की त्याच्या िदयाचा 

स्फोट झालेला आि ेि त्याच ेिकुरे् िकुरे् झाले आि.े 

िदयाच्या िकुर््यापासनू भकूिं प लिरीप्रमाणे 

शक्तीलिरी प्रिािीि झाल्याचे जाणििे.  

त्या शक्तीलिरींचा अहधक उिके िोिो. त्यामळेु िदयाि 

आलेल्या ज्िालामखुी शक्ती लिरींचा ि जमीनीिनू 

आलेल्या लिरींचा साधकाच्या शरीराला एक सकु्ष्मसा 

िे एक मिि ् हिखिंहर्ि झालेले िदय पनु्िा जळुिाना 

हदसिे. त्यानिंिर पनु्िा ज्िालामखुी लिरी जाणि ू

शकिाि. 
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ख िंदू दशवन 

ध्यानाि गेल्यािर िेगिेगळया  रिंगािंच े प्रकाशीय हबिंद ू

हदसिाि. ि े हबिंद ू हठपक्यापासनू िे हटकली एिढ्या 

आकाराच ेदखेील हदसनू येिाि. हबिंदचूा अनेक समिू 

हदसिो. त्याला हबिंद ूबरसाि आपण म्िण ूशकिो. 

हपििहणडय, रक्तिहणडय, श्वेििहणडय, नीलिहणडय इत्यादी 

रिंगाच े हबिंद.ू साधकाला परीिेशािील िस्िुिंिर, 

व्यक्तींच्या शरीरािर हकिं िा ध्यानामध्ये हदसिाि. 

यालाच हबिंद ूदशडन असे म्िणिाि. 
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सपवदिंश. 
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ध्यानािील एक उच्चस्िरीय अनभुहूि. ध्यानाि एक 

दृष्टािंि,जो साधकाला िोिो. साधनेमधील प्रगिी िा 

दृष्टािंि दशडहििो.  

साधकाला असा अनभुि येऊ शकिो हकिं िा असिं 

जाणि ूशकिो की िो एखाद्या िमोमयी हकिं िा एखाद्या 

अिंधारमय गिुिे गेलेला आि े अथिा िो हदव्य दिेान े

नागलोकाि गेलेला आि,े असा नागलोकाि जेथे 

हिषधारा िािि आििे, िकृ्ष हिषारी आििे. याहशिाय 

हिहभन्न प्रकारचे नाग आहण सपाांच ेदशडन त्याला घर्िे. 

मात्र अकस्माि ित्क्षणी त्याला असे जाणि ूलागिे की 

त्याच्यासमोर एखादा काळा नाग आलेला आि ेि  त्या 

नागाने त्याला दिंश केलेला आि.े त्यामळेु त्याला 

हिषमयी हकिं िा अमिृमयी अनभुहूि िोऊ शकिे. 
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पररणशष्ट 

१) सिंज्ञान :- ज्ञान 

२) पररभाषा :- सिंज्ञा 

३) परमेश लक्ष्य :- सिोच्च लक्ष 

४) हििर :- हबिंदचू ेगोल मिंर्ल 

५) हिपश्यना :- ध्यानाचा प्रकार 

६) लोपामिुा :- अगस्िी ऋषींची पत्नी 

७) मिंर्ले:-गोल ििुडळ, (दसुरा अथड िेदािंमधील मिंर्ल) 

८) प्रशोध :- प्रहचििंन 

९) ब्रम्िरिंध :- टाळू 

१०) मैरुहशखर :- नाहसकाचे अग्र(टोक) 

११) कुिं र्हलनी लिरी :- कुिं र्हलनीिारे शरीराि 

प्रिािीि केलेल्या शक्ती लिरी. 

१२) पलुस्यी :- पलुस्य ऋषींची पत्नी 
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१३) िर्प्पा सिंस्कृिी :- हसिंध ूनदीच्या काठािर आयड 

पिूड काळाि िसलेली सिंस्कृिी. 

१४) चिड – चािले जाणे (दाि,जीभ) 

१५) पररिेश :- पररहस्थिी 

१६) भमू्यासन :- भमूीिरील आसन 

१७) दिेिेच ेसतू्र :- दिेिेच ेप्रभािी िाक्य हकिं िा मिंत्र 

१८) ऋचा :- िेदािंमधील गेय श्लोक 

१९) कुिं र्ल :- िेटोळी 

२०) सिंिेदन :- जाणीि 

२१) सिंपे्रषण :- प्रिािीि िोणे हकिं िा प्रदान करणे. 

२२) ग्लािंि :- ग्लानी आल्यासारखे. 
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हे पुस्तक कसे वाटले, हे shaktileelanikita@gmail. com  या माझ्या इमेल 

आयिीवर ररप्लाय देऊन कळवा.  

🌀🌀🌀🌀🌀 

वनवकता पाटील याांची ई सावित्यिर प्रकावित पुस्तके 

 

 

  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/navkalika_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhavbandh_panchak_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhavbandh_panchak2_nikita_patil.pdf
mailto:shaktileelanikita@gmail.com
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वनवकता पाटील याांची ई सावित्यिर प्रकावित पुस्तके 

  

पसु्तक 

वाचण्यासाठी 

कव्हरवर 

त्क्लक करा 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shaktikavane_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shaktivachane_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/prashnottare_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/suspicious_women_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ratnanchya_jk_nikita_patil.pdf
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ई सावित्य प्रवतष्ठानचे िे चौदािे िरं्ष.  

वनवकता पाटील याांचां ई सावित्यिरचां िे नििां पसु्तक.  

 

त्नत्कता राजेश पाटील ही िळूची डोंत्बवलीची असनू सद्यकालात त्तच े वास्तव्य 

काही वषाांपासनू वागंणीत आह.े कुटुिंबाि लखेनाचा िा साहित्याचा िारसा असा नािी. 

पण अगदी शालेय ियािच हिला लेखनाची ऊमी शािंि बस ू दईेना. ियाच्या िेराव्या 

िषाडपयांि हिने पणूड पसु्िक िोईल इिके हलहिले. निंिर मराठी साहित्याचा ररिसर अभ्यास 

करून आिा िी साहित्याच्या िेगिगेळया रसािंच्या हनहमडिीचा अनभुि घेि आि.े त्तने 

त्लत्हलेल्या यापवुीच्या  पसु्तकांचे कौतकु जाणकार वाचकांनी केले आह.े  

अनेक िरूण लेखक खपू छान हलिीि आििे. पण त्यािंची पसु्िकिं  प्रकाहशि करायला 

प्रकाशक धजािि नािीि. कारण त्यािंचे नाि प्रहसद्ध नसल्यामळेु त्यािंच्या 

पसु्िकहििीबद्दल प्रकाशक साशिंक असिाि. जर या लखेकािंची पसु्िके िाचकािंसमोर 

आली नािी िर त्यािंच े नािंि प्रत्सद्ध होणार कसे? या दषु्टचिाि सापरू्न अनेक िरूण 

लेखकािंच्या हपढ्या बरबाद झाल्या. पण आिा इिंटरनेटवर नवलेखकािंना िाचकािंपयांि 

नेण्याचे काम अनेक सिंस्था करि आििे.  

ई साहित्य प्रहिष्ठान त्यािील एक. ६ लाख िाचकािंपयांि या निीन लेखकािंना नेण्याच े

काम िी सिंस्था करिे. पणूड हिनामलू्य. लेखकािंनािी कोणिािी खचड नािी. ित्वष्य काळात 

लेखकािंना भरघोस मानधन दणे्यासाठी ई साहित्यचे प्रयत्न चाल ू आििे. निनिीन 

िाकदिान लखेक ई साहित्याकरे् िळि आििे. त्यािंना प्रहिसादिी हमळिो. कुणाला 

भरघोस स्ततुी िर कािींच्या िाट्याला टीकािी येिे. या टीकेला positively घॆऊन ि े

लेखक आपला कस िाढिि निेाि. सरुूची नाईक, प्रफ़ुल शेजि, भाग्यश्री पाटील, कोमल 

मानकर, सरुज गािारे्, अनपू साळगािकर, बाळासािबे हशिंपी, चिंदन हिचारे, सौरभ 
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िागळे, यशराज पारखी, चिंिशॆखर साििंि, सिंयम बागायिकर, ओिंकार झािंज,े पिंकज घारे, 

हिनायक पोिदार, चिंिकािंि हशिंद,े हनरिंजन कुलकणी, चारुलिा हिसपिुे, काहिडक िजारे, 

गणेश सानप, मनोज चापके, मिशे जाधि, मनोज हगरस,े मदृलुा पाटील, हनलेश दसेाई, 

सनिा पठाण, सिंजय बनसोरे्, सिंजय येरणे, शिंिन ू पाठक, श्रेहणक सररे्, शभुम रोकरे्, 

सधुाकर िळिरे्कर, हदप्ती काबारे्, भपूेश कुिं भार, सोनाली सामिंि, केिकी शिा, हिहनिा 

दशेपािंरे्, सौरभ कोरगािंिकर, हमहलिंद कुलकणी, शभुम पाटील, आहशष कले, सरुेंि 

पाथरकर, प्रीिी साििंि दळिी, हनहमष सोनार, उमा कोल्ि,े गणेश ढोल,े सहचन िोर्कर, 

मिशे पाठारे्, अहभजीि पैठणपगारे, काहिडक िजारे, हकरण दशमखेु, जगहदश खािंदिेाल,े 

माधरुी नाईक, हिशाल दळिी, गौरी कुलकणी, त्जतेश उबाळे, त्प्रति साळंुखे, कुिार 

सोनावण,े प्रत्तक उकल,े सजुाता त्सद्धा, गायत्री रोडे, िनोज कळिकर, काजल दळवी, 

सत्चन बोरसे, कात्तवकी िट, डॉ. त्प्रति दरवडे, अिोल गवळी, त्नत्कता पाटील, संजीवनी 

दशेपांडे, अंत्कता त्शंद,े काजल दळवी असे अनेक िरूण लेखक साित्यपणूड लेखन करि 

आििे.  

इटंरनेटवर िौशी िराठी लखेकािंची कमी कधीच नव्ििी. आिा िौसेच्या िरच्या 

पायरीिरच,े लखेनाकरे् गिंभीरपणे पिाणारे आहण आपल्या लेखनाला पलै ूपार्ण्याकरे् 

लक्ष दणेारे िरूण लेखक येि आििे. िी निीन लेखकािंची फ़ौज मराठी भाषेला निीन 

प्रकाशमान जगाि स्थान हमळिनू दिेील. त्यािंच्या साहित्याच्या प्रकाशाला उजाळा हमळो. 

िाचकािंना आनिंद हमळो. मराठीची भरभराट िोिो. जगािील सिोत्कृष्ट साहिहत्यक 

प्रसिणारी भाषा म्िणनू मराठीची ओळख जगाला िोिो.  

या सिाडि ई साहित्याचािी खारीचा िाटा असेल िा आनिंद.  

या यशाि ई लखेकािंचा हसिंिाचा िाटा असेल याचा अहभमान.  

बस्स. अजनू काय पाहिजे?  

 


