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 हिनार्ूल्य हितिणासाठी उपलब्ध 

 आपले िाचून झाल्यािि आपण िं ेफ़ॉििडम करू शकता. 

 िं े ई प स्तक िेबसाईटिि ठेिण्याप िी ककिा िाचनाव्यहतरिक्त कोणतािंी िापि किण्याप िी ई-

साहिंत्य प्रहतष्ठानची पििानगी घेण ेआिश्यक आिं.े 

 या प स्तकातील लेखनाच े सिम िंक्क लेखकाकड े स िहित असून प स्तकाच े ककिा त्यातील अंशाचे 

प नर् मद्रण ककिा रुपांति किण्यासाठी लेखकाची पििानगी घेण े आिश्यक आिं.े तसे न केल्यास 

कायदशेीि काििाई िंोऊ शकत.े 
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प्रकाशकाचे शब्द 

िं ेएक अरू्ल्य प स्तक आिं.े श्री ित्नाकि र्िंाजन यांनी आय ष्यभिाच्या अभ्यासातनू आहण गेले िर्मभि 

अथक रे्िंनत करून ियाच्या ७८व्या िर्ी िं े प स्तक हलहिंल ंआिं.े कािंी िंजाि पानांची रटपणं काढून 

त्यातून िं े३०० पानी प स्तक त्यांनी हलहिंल ंआिं.े आहण तिीिंी नम्रपणे त्यांनी त्यािि लेखक अशी र् द्रा न 

लािता परिचयकताम अशी ओळख ददली आिं.े िं ेप स्तक त्यांनी िाचकांना हिनार्लू्य द्यायची अट टाकली 

आिं.े तत्त्िज्ञान िाचणािे खूप असतात. पण जगणािे फ़ािच कर्ी. ित्नाकि र्िंाजन यांच्या “इद ंन र्र्” 

िृत्तीचे रू्ळ त्यांच्यात खोलिि रुजलेल्या तत्त्िज्ञानात आिं.े िं ेकर्मयोगी भाितीय तत्त्िज्ञान िंीच या दशेाची 

आहण या दशेातल्या लोकांची शक्ती आिं.े अगदी िंडक ळी ददसणािी भाितीय रं्डळी क ठल्यािंी स पिरॅ्नला 

र्ागे टाकतील अशी शक्तीर्ान आिंते. जेव्िंा त्यांच्यािि “तशी” िेळ येते तेव्िंा त्यांच्यातील ती शक्ती प्रकट 

िंोत.े असे भाितीय असल्याचा आम्िंाला अहभर्ान आिं.े गिम आिं.े घर्ेंडिंी आिं.े  
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पण ... 

पण िंी आर्ची रू्ळं आिंते तिी काय? आम्िंी भले िेद, उपहनर्द,ं श्र ती, स्रृ्ती, प िाण,ॆ आकदच्या 

गर्जा सांगतो, हर्िितो. पण कधी िाचतो का? त्यात काय आिं ेिं ेतिी आपल्याला र्ाहिंत असतं का? ज्या 

काळी य िोपातल्या लोकांना लेखी भार्ा नव्िंती, कपडिेंी घालता येत नव्िंत े आहण अन्न हशजिायची 

र्ाहिंती नव्िंती, तेव्िंा आम्िंी, आर्चे पूिमज, असे भािी भािी ग्रंथ हलिंायचो. पण आता त्यांचा अभ्यास 

य िोपीय लोक कितात. त्यांच्या िाचनालयांत ती प स्तकं असतात. त्यांच्या हिद्यापीठांत ती असतात. आहण 

आम्िंाला धड त्यांची नांिंिंी र्ाहिंती नसतात. िं े हिदािक सत्य आिं.े िेद, प िाणं, श्र ती, स्रृ्ती, यांत ज े

हलहिंलंय त ेचूक की बिोबि आहण योग्य की अयोग्य िंा िेगळा हिर्य आिंचे. पण आम्िंाला हनदान त े

र्ाहिंत तिी िंि.ं भाितित्न डॉ बाबासािंबे आंबेडकिांनी र्न स्रृ्तीचं दिंन केलं. पण त्या आधी िाचून त्यात 

काय च कीचं आिं ेत ेजाणून घेतल.ं आपल्याला ति एक र्न स्रृ्ती सोडली ति इति स्रृ्तींची नांिं स द्धा 

र्ाहिंती नािंीत. आहण म्िंणे गिम आिं.े  कसला? आपल्या अज्ञानाचा?  
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श्री ित्नाकि र्िंाजन यांचं िं ेप स्तक म्िंणज ेया र्िंान ग्रंथांची न सती तोंड ओळख आिं.े फ़क्त स रुिात. 

प्राथहर्क शाळा. पण िं ेप स्तक आपल्या या लाखों िाचकांपैकी हनदान शंभि िाचकांची हजज्ञासा आहण 

उत्स कता जागी करून त्यांना िंी प स्तकं रू्ळातून िाचायची पे्रिणा दईेल अशी आशा आिं.े तसं झालं तिच 

श्री र्िंाजन यांची ७८व्या िर्ामची रे्िंनत साथमकी लागली असे म्िंणता येईल. श्री हिजय पांढिे यांची 

भािाथम ज्ञानेश्विी प्रसारित केली तेव्िंा आम्िंाला जो भिघोस प्रहतसाद हर्ळाला तसाच या प स्तकालािंी 

हर्ळािा िंीच अपेिा. िाचकांना प ढील अभ्यासासाठी र्ागमदशमन किायला श्री र्िंाजन आिंतेच. आम्िंीिंी 

आपल्या पिीने या खहजन्याची िाट दाखिण्याचा प्रयत्न करू.  

आपणिंी आपल्या पिीने आम्िंाला या कायामत र्दत किाल िंी अपेिा ठेिू ना? 
 

आपल ेनम्र 

टीर् ई साहिंत्य 
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“If a good system of agriculture, unrivaled manufacturing skill, a capacity to 

produce whatever can contribute to either convenience or luxury, schools 

established in every village for teaching reading, writing, and arithmetic, the general 

practice of hospitality and charity amongst each other, and above all, a treatment of 

the female sex full of confidence, respect, and delicacy, are among the signs which 

denote a civilized people – then the Hindus are not inferior to the nations of Europe, 

and if civilization is to become an article of trade between England and India, I am 

convinced that England will gain by the import cargo.”  

― Thomas Munro  (Governer, East India Company, 1814)  
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धर्म गं्रथ 
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हिश्चनांचे बायबल, र् सलर्ानांच ेक िाण तसा हिंदूचंा एकच असा ग्रंथ नािंी. 

आपल्या धर्ामत अनेक ग्रंथ आिंते. िं ेग्रंथ िंजािो िर्ाांपूिीचे आिंते. त्या ग्रंथांची न सती यादी िाचली 

तिी छाती दडपून जाईल! 

आपल्या धर्मग्रंथांचा आपल्याला थोडक्यात परिचय व्िंािा म्िंणून िंा छोटासा प्रयत्न. िंा प्रयत्न 

सिमसर्ािेशक नािंी. कािंी र्िंत्िाच्या ग्रंथांहिर्यीचीच र्ाहिंती येथे ददली आिं.े  

पूजा किताना ग रुजी आपणास “श्र ती, स्रृ्ती, प िाणोक्त” असे म्िंणायला सांगतात ि आपण तस े

म्िंणतोिंी पण त्याचा अथम काय या हिर्यी र्ात्र अनहभज्ञ असतो. 
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श्र ती - 

प्रथर् आपण श्र ती म्िंणज ेकाय ते सर्जून घेऊया, कािण श्र ती या सिामत प्राचीन आिंते. श्र तींचा 

हनहश्चत काळ सांगणे कठीण आिं.े त्याबाबत र्तभेद आढळतात. तिी तो काळ साधािणपणे ४००० त े

५००० िर्ाांप िीचा असािा असे िाटते.   

श्र ती या शब्दाचा अथम ‘ऐकलेले’ म्िंणज ेदिेांनी जे सांहगतले ते  ऐकले ि त्याप्रर्ाणे पाठ केले. कािण 

त्या काळी हलिंायची साधन ेनव्िंती. तेव्िंा ऐकून  पाठ करून ठेिणे एिढेच शक्य िंोत.े दिेांनी सांहगतल े

म्िंणज ेक णा प रुर्ाने – व्यक्तीन ेसांहगतले असे िंोत नािंी, म्िंणून त ेअपौरुर्ेय.  
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श्र तींचे चाि भाग पडतात  

१) िेद  

२) ब्रािंर्ण े(ग्रथं)  

३) आिण्यके 

४) उपहनर्द े
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िदे ४ आिंते – 

१) ऋग्िदे,   

२) यज िेद - दोन भाग श क्ल यज िदे ि कृष्ण यज िदे 

३) सार्िेद   

४) अथिमिदे. 
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५)ब्राह्मण ेआहण आिण्यके –िेदात जे सांहगतले आिं े त्याची चचाम ब्राह्मणे या ग्रंथात केली आिं.े 

यातील कािंी चचाम जंगलात-अिण्यात झाल्या म्िंणून त्या ज्या ग्रंथात आिंते त्यांना आिण्यके म्िंणतात. 

ब्राह्मणग्रंथांचे परिहशष्टात्र्क भाग म्िंणज ेआिण्यके िंोत असािंी उल्लेख आढळतो. यात प्रार् ख्याने यज्ञ कस े

किािेत याची चचाम आिं.े 

१) ऐतिेय ब्राह्मण  

२) कौर्ीतकी ब्राह्मण  

३) तहैत्तिीय ब्राह्मण  

४) शतपथ ब्रािंर्ण  

५) ताडं्य ब्राह्मण  

६) गोपथ ब्राह्मण  
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६) उपहनर्द े– 

िेदांर्धील ज्ञानाहिर्यीची चचाम ज्यात आिं े त्यांना उपहनर्द ेअसे म्िंणतात. अशी उपहनर्द ेअनेक 

आिंते त्यातली कािंी र्िंत्िाची अशी आिंते.  

१) ईशािास्योपहनर्द ्    २) केनोपहनर्द ्

३) प्रश्नोपहनर्द ्     ४) र्ांड क्योपहनर्द ् 

५) बिृंदािण्यकोपहनर्द ्    ६) कठोपहनर्द ्

७) र् ंडकोपहनर्द ्     ८) छांदोग्योपहनर्द ् 

९) तहैत्तिीयोपहनर्द ्    १०) ऐतिेयोपहनर्द ्   
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७) स्र्हृत –  

स्रृ्ती म्िंणज ेदिेांनी जे सांहगतले ि त्यातील ज े‘आठिले’ त.े 

स्रृ्तींर्ध्य े अहत्रस्र्तृी, आपस्तबंस्र्तृी, आहंगिसस्र्तृी, र्न स्र्तृी, याज्ञिल्क्यस्र्तृी, पािाशिस्र्तृी 

इत्यादी ग्रंथ येतात. 

 

८) र्ड्दशमन–े १) िशैहेर्कदशमन २) न्यायदशमन ३) योगदशमन ४) साखं्यदशमन  

 ५) पूिमर्ीर्ासंा दशमन ६) उत्तिर्ीर्ासंा दशमन 

दशमन म्िंणज ेआत्र्दशमन ककिा आत्र्सािात्काि िंोय. 
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९) यज्ञ –िेद आहण ब्राह्मण ग्रंथयासिाांचायज्ञिंाचर् ख्य हिर्यआिं.े 

 

१०) प िाण ेि उपप िाण-े प िाणें िंी १८ असून उप-प िाण ेपण  – १८ च आिंते.  

प िाणें -१) ब्रह्म, २) पद्म, ३) हिष्ण,ू ४) िाय , ५) भागित, ६) नािदीय, ७) र्ाकां डये, ८) अहि, ९) 

भहिष्य, १०) ब्रह्मििैतम, ११) ििािं, १२) हलग, १३) स्कंद, १४) िार्न, १५) क र्म, १६) र्त्स्य, १७) 

गरुड ि १८) ब्रह्मांड.  

कािंी प िाणांतून िायूप िाणाऐिजी हशिप िाण आहण भागितप िाणाऐिजी दिेी-भागित िंी नाि े

आढळतात.  
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उप-प िाण े –१) आद्य (सनत्क र्ािप्रोक्त), २) नािहसिं, ३) स्कांद (क र्ािप्रोक्त), ४) हशिधर्म, ५) 

द िामससोक्त, ६) नािदीय, ७) काहपल, ८) िार्न, ९) उशनसरेित, १०) ब्रह्मांड, ११) िारुण, १२) 

काहलका, १३) र्ािंशे्वि, १४) साबं, १५) सौि, १६) पिाशिोक्त, १७) र्ािीच, १८) भागमि.  

कािंींच्या र्ते या खेिीजिंी कािंी उपप िाणे आिंते.  
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११) उपिदे –  

उपिेद चाि आिंते  

१) आय िेद  

२) धन िदे  

३) गांधिमिदे  

४) अथमशात्र 
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१२)िदेागं ेसिंा आिंते.  

१) हशिा   २) कल्प   

३) व्याकिण   ४) हनरुक्त     

५) छंद    ६)ज्योहतर्   
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१३) इहतिंास / काव्य –  

१) िाहल्र्की िार्ायण   

२) योगिाहसष्ठ 

३) र्िंाभाित    

४) कृष्णचरित्र (िंरििशं/भागित) 
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कोणतेिंी हलहिंण्याच ेसाधन नसताना िंजािो िर्े ऋर्ींनी / ब्राह्मणांनी िं ेग्रंथ हपढ्ांनहपढ्ा पाठ 

करून जतन करून ठेिले िंा एक चर्त्कािच म्िंणािा लागेल. िं ेग्रंथ जसेच्या तस ेहर्ळाल ेयाचे र् ख्य कािण 

िं ेज्ञान अििबद्ध, छंदबद्ध, अथमबद्ध  आहण रं्त्रबद्ध स्िरुपात हनर्ामण केले गेले. त्यार् ळे त्यात फेिबदल किणे 

फािस ेशक्य नव्िंत.े दिंा ग्रंथ ज्यांच ेपाठ असत त्यांना दशग्रंथी ब्राह्मण असे म्िंणत असत. 

िेद म्िंणताना ते हिहशष्ट छंदार्ध्येच म्िंणािे लागतात. असे प्रर् ख छंद म्िंणज े गायत्री, उहष्नक, 

अन ष्ट प, बृिंती, पंहक्त, हत्रष्ट प, जगती, प्रगाथा िं ेआिंते. यात गायत्री िंा सार्ान्यपणे २४ अििांचा सिामत 

लिंान छंद असून प्रगाथा िंा सिामत र्ोठा म्िंणज े८० अििांचा छंद आिं.े  

जेव्िंा हलहिंण्याची सोय झाली तेव्िंा िं ेग्रंथ हनिहनिाळ्या पाठ केलेल्या र्ाहिंतीच्या आधािे तयाि 

किण्यात आल.े  
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िंी र्ाहिंती एकत्र कित असताना त्यातली कोणती र्ाहिंती घ्यायची, कोणती नािंी याचा हिचाि 

करून अहधकृत र्ाहिंती जर्ा केली ि हनिहनिाळे ग्रंथ तयाि किण्यात आले. हिशेर् उल्लेखनीय गोष्ट म्िंणज े

या कार्ी आपल्याकडील हिद्वानांबिोबिच  अनेक पाश्च्यात्य हिद्वानांनीिंी ह्याला फाि र्ोलाचा िंातभाि 

लािला.  

िं ेसगळे साहिंत्य र् ळात संस्कृतर्ध्य ेअसल्यार् ळे त्याच ेअन िाद, भार्ांति, रुपांति, लेख, हिश्वकोश, 

इंटिनेट यांच्या र्दतीन ेर्ाहिंती करून घ्यािी लागली. यातली सिम र्ाहिंतीची रटपणे कािंी िंजाि पानांची 

झाली. रू्ळ पाने ति कािंी लि असािीत. यातली फािच थोडी र्ाहिंती आपणापयांत पोचहित आिं.े ती 

िाचून िं े साहिंत्य र् ळातून िाचण्याची ि अहधक र्ाहिंती हर्ळहिण्याची पे्रिणा आपणास हर्ळो िंी 

सददच्छा. र्ाहिंतीसाठी ज्यातून उतािे घेतल ेआिंते त्यांचा उल्लेख त्या त्या रठकाणी केला आिं.े 
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श्र ती  
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र्ंत्रप ष्पाजंली  

 ओर् यजे्ञन यज्ञर्यजन्त दिेास्ताहन धर्ामहण प्रथर्ान्यासन ् तेिं नाकं र्हिंर्ानः सचंत 

यत्र पूिे साध्याः संहत दिेाः ।। १।।  

(ऋग्िेद) 

 

ओर् िाजाहधिाजाय प्रसह्य साहिंने। नर्ो ियं िैश्रिणाय क र्मिं।े स रे् कार्ान् 

कार्कार्ाय र्हं्य कार्ेश्विो िैश्रिणो ददात । क बेिाय िैश्रिणाय र्िंािाजाय नर्ः।।२।। 

(ततै्तिीय अिण्यक)  
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ओर् स्िहस्त। साम्राज्य ंभौज्य ं स्िािाज्यं िैिाज्यं पािर्ेष्टय ं िाज्य ंर्िंािाज्यर्ाहधपत्य ं

सर्न्त पयामयी स्यात् सािमभौर्ः सािामय र्ं आन्तादापिाधामत् पृहथवै्य सर् द्रपयमन्ताया 

एकिाहळहत ।।३।।  

(ऐतिेय ब्राह्मण)  

 

ओर् तदप्येर्ः श्लोकोsहभगीतो र्रूतः परििेष्टािो र्रुतस्यािसन ् गृिं े अहिितस्य 

कार्प्रेर्विशे्वदिेा सभासद इहत।।४।  

(ऐतिेय ब्राह्मण)   
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अथम – आम्िंी सिम शहक्तर्ान ि सिमव्यापक पिरे्श्विाची नर्नपूिमक प्राथमना कितो की, िं ेपिरे्श्विा, त ू

भक्ताचे हृदय जाणणािा आिंसे. ति आम्िंी र्नार्ध्ये धिलेली इच्छा सफल व्िंोिो ि आर्चे कल्याण व्िंोिो.  

आर्चे चहुकड ेसाम्राज्य पसरून त्यार्ध्ये सिम उपभोगाचे पदाथम उत्पन्न िंोिोत. त्या साम्राज्यार्ध्य े

प्रजातंत्राने चालणािी िाज्यपद्धती असो. तेथ ेसिम जगतापेिा सिम बाजूनी उत्तर् व्यिस्था असो. सिमलोक 

पिर्ात्र्हनष्ठ  िंोऊन र् क्तीस खाचे अहधकािी बनोत. आम्िंाला त्या साम्राज्यात हिशेर् अहधकाि असोत.  

आर्च्या साम्राज्यात प ष्कळ अहधकािी असािेत ि िं े सिम हर्ळून िंोणािे िाज्य चाििंी बाजूनी 

सर् द्रापयांत व्यापणाऱ्या पृथ्िीिि पसिलेले असो.  

आर्चा जो अशा साम्राज्याचा सािमभौर् िाजा िंोईल तो दीघामय   िंोऊन िं ेआर्चे साम्राज्य या 

सृष्टीच्या अंतापयांत पिाधमकालाच्या सर्ाप्तीपयांत एकसािख ेनांदत िािंो.   
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ऋग्िदे 

ऋग्िेद िंा िेद सिाांत प्राचीन आिं.े यातील बहुतेक सकेू्त िंी अफगाहणस्तान त े पंजाब या प्रदशेांत 

म्िंणज े हसध ूनदीच्या दोन्िंी तीिांििील प्रदशेांत िचली गेली असािीत. भािताच्या िायव्य प्रदशेापासून 

ददल्लीपयांतचा प्रदशे िंा सप्तहसध प्रदशे म्िंणून गणला गेला आिं.े  

ऋग्िेदाच्या िचनेचा काळ पाच िंजाि िर्े पूिीचा असािा. िंा काळ म्िंणज ेिैददक आयाांचा भाितात 

प्रिेश झाल्यानंतिचा असािा. यातली सूके्त हनिहनिाळ्या ऋहर्क लांर्ध्य ेिंशपिंपिेने िहचली जात िंोती. 

ऋग्िेदाची दिंा र्ण्डले असून एकूण १,०२७ सूके्त असून १०,६०८ ऋचा आिंते. 

पद = ओळ    
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ऋचा = पद्यात्र्क रं्त्र. िं ेपद्य म्िंणज ेछंदोबद्ध िाक्यिचना. िेदोत्ति साहिंत्यात अशा िचनेसश्लोक 

असे म्िंणतात. 

स क्त = एकाच हिर्याििील ऋचांचा सरू्िं. 

र्ण्डल = प्रकिण (भाग)  

त्यातली कािंी हनिडक सूके्त नर् ना म्िंणून प ढे ददली आिंते. त्यािरून दकती िेगिेगळे हिर्य यात 

िंाताळलेत याची कल्पना येते. यातल्या कािंी स क्तांची ओळखिंी करून ददली आिं.े 

ऋग्िेदातील पहिंल्या ऋचेचा प्रािंभ ‘अ’ या अििान ेझाललेा आिं.े कल्पना यािी म्िंणून ती ऋचा ि 

हतचा अथम र् द्दार् प ढे दते आिं.े 
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अहिसकू्त -  

llॐ ll अहिर्ीळे प िोहिंत ंयज्ञस्य  दिेर्हृत्िजर् ् I  िंोतािं ित्नधातर्र् ्l 

यज्ञाच्या प्रािंभी ऋहत्िज म्िंणून ज्याची स्थापना केली आिं ेअशा दिेांना बोलािून आणणाऱ्या, सदिै 

प्रज्िहलत असणाऱ्या आहण ऐश्वयमसंपन्न अशा अिीचे र्ी स्तिन कितो. 

जगाला पािन किणाऱ्या अिे, त ूसिमशे्रष्ठ आिंसे. त ला आम्िंी धृतान ेअहभर्ेक कितो. आर्चे िंहिभामग 

त ूदिेांप्रत न.े कािण तू प्रज्िहलत झालास की त ला कोठेिंी प्रहतबंध नािंी.  

त ला आम्िंी धृत आहण िपा अपमण किीत आिंोत. त्यान ेतू संत ष्ट िंो.  

(पशूच्या र्ध्य शिीिातून अत्यंत पातळ कातडीचा पाप द्रा काढून तो अिीला अपमण कितात. या पाप द्र्याला िपा अस े

म्िंणतात. र्ेदय क्त प्राण्याची िपा उत्तर् प्रकािची असते. त्यार् ळे यज्ञात बळी द्याियाचा पशू प ष्ट असेल याची काळजी यज्ञकते 

घेत असत.) 
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अहि तयाि किण्याची कृती–  

अहि दोन काष्ठ े (रं्थनयहष्ट - लाकड)े एकर्ेकािि घासून तयाि केला जात असे. िं े कार् र्ोठे 

हजकीिीच ेअसे.  

अिीचे अहस्तत्ि हिहिध िस्तूंर्ध्ये आिं.े प्रत्येक स्थळाप्रर्ाणे या अिीच ेस्िरूपिंी हभन्न असून त्याला 

त्यार् ळे हिहिध नाि ेदखेील प्राप्त झाली आिंते. 

अिीचे स्थान    प्राप्त झालेल ेनाि 

१) उदकगभम     अपांनपात्  

२) िृिगभम     दािाहि  

३) स्थािि ि जंगर्ांच्या उदिी   जठिाहि    

४) पिमतार्ध्ये असणािा    अपिाहि 
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उदकार्ध्य ेअसलेला अहि पाणी प्रकाशर्ान कितो. 

िृिांर्ध्य ेअसणािा अहि लाकडाच्या घर्मणाने गोचि िंोतो. 

स्थािि आहण जंगर्ांच्या उदिात असलेला अहि अन्निस पचहिण्याची दिया कितो. 

पिमतार्ध्य ेिास किणािा अहि प्रजाहिंत किणािा आिं.े  

चत्िारि शंृगा: त्रयो अस्य पादा द्व ेशीर्े सप्त िंस्तासो अस्य 

हत्रधा बद्धो िृर्भो िोििीहत र्िंो दिेो र्त्याां आहििेश  

(चाि हशगे म्िंणज ेचाि ददशा, तीन पाय म्िंणज ेतीन िेद, दोन र्स्तके म्िंणज ेददिस-िात्र, सात िंात 

म्िंणज ेसप्त दकिण, हत्रध:बद्ध म्िंणज ेपृथ्िी, अंतरिि आहण द्यू.) 
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िडिानल नािाचा अहि सागिाच्या उदिात िािंतो. या अिीची ज्िाला अरृ्तर्यी आिं.े या अिीला 

चाि हशगे, तीन पाय दोन र्स्तके आहण सात िंात असून तो र्त्तिृर्भाप्रर्ाणे आपल्या डिकाळ्यांनी 

रृ्त्य लोक व्यापून टाकतो.  

इंद्राने द धाचा, सूयामन े दह्याचा आहण अिीने त पाचा शोध लािला. त्यार् ळेच अिीला धृतधािांनी 

आनंद िंोतो. अत्यंत श द्ध, प्रसन्न नद्यांप्रर्ाण ेशोहभिंत, िायूप्रर्ाणे दतृागार्ी, संकेताप्रर्ाणे धाि घेणाऱ्या 

स िंास्यिदना य ितीप्रर्ाणे हििािंाच्या िेळी सालंकृत िधूप्रर्ाणे पतीकड ेधाि घेणाऱ्या, बृिंदाकाि धृतधािा 

अहिकड े झेपािताना पािंताना आनंदाने र्न तृप्त िंोते. स्ित:च्या तेजान े सिम हिश्व भरून टाकणािा 

िडिानल प्राणीर्ात्रांना पे्रिणा दऊेन अन्न पचहिणािा िैश्वानि, जलार्ध्य े प्रदर्वशत िंोणािा हिद्य तािी, 

र्ानिी उदिात प्रदीप्त िंोणािा जठिािी, संग्रार्सर्यी उफाळणािा शौयामिी, याला धृतान ेसंतृप्त केल्यािि 

त्या र्ध ि िसाचा िाटा आम्िंास प्रदान किण्यास सर्थम िंोतो.    



  धर्मग्रथं 

  www.esahity.com  

अहिहिश्वदेिेसूक्त – 

 

हिश्वदिे – अहि, उर्ा, अहश्वनीक र्ाि, बृिंस्पती, सहितृ, 

हर्त्रािरूण, भग, िस , रुद्र, आददत्य िगैिे एकत्र िािंणाऱ्या, यज्ञाची 

इच्छा किणाऱ्या, दिेतांना सार्गायन करून आिािंन कितो.  
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िदैदक ऋत -पिंपिा  

िैददक र्ास        आध हनक नाि  

१)  र्ध   चैत्र 

२) र्ाधि   िैशाख  

३) श ि   ज्येष्ठ  

४)  श हच  आर्ाढ  

५) नर्   श्रािण  

६)  नभस्य  भाद्रपद  

७) द्वर्  आहश्वन  
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८) ऊजम  कार्वतक  

९)  सिं   र्ागमशीर्म  

१०) सिंस्य   पौर्  

११) तप   र्ाघ 

१२)  तपस्य   फाल्ग न  

 र्लर्ास   अहधक र्ास 
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ऋत  नार्  (सिंा ऋतूंची नांि,े त्यांच ेर्हिंने आहण त्यांची नित्र)े  

   ऋतू र्हिंन े   नित्रे     

१) िसंत  चैत्र    हचत्रा     

  िैशाख    हिशाखा    

२) ग्रीष्र्  ज्येष्ठ    ज्येष्ठा    

  आर्ाढ    पूिामर्ाढा    

३) िर्ाम  श्रािण    श्रिण    

  भाद्रपद    पूिामभाद्रपदा    
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४) शिद ् अहश्वन    अहश्वनी    

  कार्वतक    कृहत्तका    

५) िंरंे्त  र्ागमशीर्म   रृ्गशीर्म    

  पौर्    प ष्य     

६) हशहशि  र्ाघ    र्घा    

  फाल्ग न    उत्तिाफाल्ग नी  

  

  



  धर्मग्रथं 

  www.esahity.com  

हिश्वदेिेसूक्त – 

िं े संपूणम सूक्त शाहन्तपाठ म्िंणून प्रहसद्ध आिं.े या सतू्रात दिंा ऋचा असून त्यांचा हिहनयोग 

हनिहनिाळ्या कािणांसाठी किण्यात येतो. हिशेर्त: या ऋचा आशीिामद रं्त्र म्िंणूनिंी म्िंणण्यात येतात. 

१) िंशिृद्धी  

२) स्नेह्प्प्राप्ती  

३) सिमकल्याण  

४) और्धातून स्िास्थ्य संपादन  

५) संपत्तीलाभ ि ििण  
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६) कल्याण प्राप्ती  

   स्िहस्त न इन्द्रो िृद्धश्रिाः स्िहस्त न: पूर्ा हिश्विेदाः 

   स्िहस्त नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेहर्ः स्िहस्त नो बृिंस्पहतदमधात   

७) संििणाथम  

८) भलेपण उपभोगाहशिामद  

   भद्र ंकणेहभः शृण यार् दिेा पश्येर्ािहभयमजत्राः 

   हस्थिैिंगैस्त ष्ट िांसस्तनूहभव्यमशेर् दिेहिंतं यदाय ः   

९) शताय ष्य प्राप्ती  

१०) दिेी अददतीचा रं्गल आशीिामद  
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ब्रह्मणस्पती सूक्त -  

ॐ गणाना ंत्िा गणपहत िंिार्िं ेकहिनार् पर्श्रिस्तर्र््  

ज्येष्ठिाजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आ न: शृणिन्नूहतहभ: सीदसादनर्् 

गणांचा स्िार्ी, ज्ञानिान लोकांर्ध्ये शे्रष्ठ, आहण ज्येष्ठिाज ब्रह्मणस्पते, आम्िंी केलेल्या स्तिनांनी त ू

प्रसन्न िंोऊन आर्च्या र्दतीसाठी आर्च्या यज्ञात स्थानापन्न िंो.   

(येथे गणपती म्िंणज ेगणांचा स्िार्ी असा अथम आिं.े श्री गणेश दिेता ऋग्िेदकाली नव्िंती) 

पृथ्िीला जागृत किणािी, र्न ष्यांना कार्ाला प्रिृत्त किणािी, तरुण प्रशंसनीय स्िगमकन्या उर्ा 

आर्च्या यज्ञस्थानी अितीणम िंोत आिं.े सूयामच्या बिोबि संचाि किणािे द्र तगार्ी सूयमदकिण पृथ्िी आहण 

अंतरििात पसिल े आिंते. हिहिध िंगांच्या उल्केप्रर्ाणे अंतरििात भ्रर्ण किणािा, अंतिीिाच े ििण 

किणािा तेजस्िी सूयम पूिम-आकाशात प्रकाशर्ान िंोत आिं.े  
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या बालस यामला ऋहत्िज स्तोत्र ेगाऊन दशददशात हिंडण्यास प्रिृत्त कितात. ग्रीष्र्, िर्ाम आहण िंरंे्त 

या ऋत र्ध्ये सूयमदकिण प्रिेशतात तेंव्िंा त ेअहधक तेजस्िी िंोतात. प्रिाहिंत नदीजल सर् द्रात नेण्यास प्रिृत्त 

किणाऱ्या द्यािापृथ्िी अिंोिात्र धािण कितात.  

या र्ातांनी दकिणांची िस्त्र े हिणलेल्या िस्त्रांनी नतमनपटू आहण आनंददत हस्त्रयांनी सेहिलेला सूयम 

आर्ची स्तोस्त्र ेस्िीकाितो. अहिसहिंत यज्ञस्थानी उपहस्थत झालेल्या हर्त्रािरुणांनो आम्िंाला आधाि आहण 

स्थैयम प्रदान किणाऱ्या स यामला आर्चे नर्स्काि प्रदान किा.  
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कालचि – सूयामर् ळे िंोणािे एक चि म्िंणज ेएक िर्म आहण तीन ऋतू उन्िंाळा, पािसाळा आहण 

हिंिाळा आहण त्याचे सात अश्व म्िंणज ेसात िाि. 

ईश्विाच ेअग णत्ि – ईश्वि ददसत नािंी तिी त्यान ेिं ेददसणािे हिश्व तयाि केले आिं.े 

 

जीि-पिर्ात्र्ा – जीि आहण पिर्ात्र्ा िं ेदोन पिी एकाच िृिाच्या आश्रयाने िािंतात. त्यांच्या 

पैकी  एक फळांचा र्ध ि िस सेिन कितो आहण द सिा कािंीिंी न किता याची कृती पािंात बसतो. 
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१) न रृ्र्ा श्रान्तं यदिहन्त दिेा: 

व्यथम कष्ट किणाऱ्यांच ेदिे ििण किीत नािंी. 

२) सत्या दिेेष्िाहशर्ो जगार् 

खिे कार् किणाऱ्यांना दिेांचे आशीिामद हर्ळतात. 

३) न ऋते श्रान्तस्य सख्याय दिेा: 

शिीि कष्टहिल्याहिना दिेाचे सख्यत्ि प्राप्त िंोत नािंी. 
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हिर्सकू्त – भक्तििक हर्त्रािरुणांनो शिीिार्ध्ये अजकाि िोगाने ग्रासणाऱ्या हिर्ापासून आर्चे 

ििण िंोिो आहण ििगती सपम आर्च्या पािलांचा आिाज न ऐकोत.  

ग डघे आहण घोटे यार्धील सांध्यांना त्रास दणेाऱ्या िंदन नार्क िनस्पती हिर्ाचा, तेजस्िी अिी 

नाश किो. 

शाल्र्ली िृि, नद्या आहण और्धी यार्ध्ये असलेल्या हिर्ांचा हिश्वदिे परििंाि किोत. 

पिमतातून हनर्ामण िंोणाऱ्या, सखल प्रदशेाकडे िािंत जाणाऱ्या हिश्वाला तृप्त किणाऱ्या, उदक सरृ्द्ध 

नद्या हशपद आहण हशहर्द िोगांपासून आम्िंास दिू ठेिोत. 

 

  



  धर्मग्रथं 

  www.esahity.com  

प्रात:स्र्िणसकू्त – 

िंा यज्ञरूपी िथ तयाि झाला आिं.े या िथाला चाि घोड,े तीन चाबूक आहण सात लगार् आिंते. या 

िथाला दिंा द्वािे असून या यज्ञात ददलेल्या आहुतींनी या िथाला िेग प्राप्त िंोिो. िं ेइंद्रा भक्ताकडे येताना त ू

आठ, दिंा, िीस, तीस, चाळीस, पन्नास साठ, सत्ति ऐंशी, नव्िद ककिा शंभि अश्व जोडून आर्च्या प्राथमनेला 

साथ दणे्यासाठी आहण सोर्िस प्राशनासाठी त्ििेने ये. 

 

दिेतासकू्त – स्त्री िंी प रुर्ाची पत्नी आहण जन्र्दात्री पण असत.े प रुर् हतच्या रठकाणी िास कितो. 
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सहितसृकू्त – ददैीप्यर्ान सहिता उदयास आला की प्रत्येक प्राणीर्ात्राला पे्रिणा हर्ळते. सहित ृदिेाचे 

दकिणरूपी िंात दिूपयांत जाऊन स्पशम कितात. त्यांच्यार् ळे जल श द्ध िंोऊन ते प्रिाहिंत िंोत े आहण 

अंतरििात िाय ूसंचाि करू लागतो. िंाच सहितृदिे र्ािळला म्िंणज ेिात्र पसरू लागते. प्रिाशांचा प्रिास 

आहण िीिांची िीिता कािंी काळ हििार् पाितात. र्न ष्ये आपल्या हनत्याच्या कायामतून हनिृमत्त िंोतात. 

पितू िंाच सहितृदिे िात्रीला र्ागे सारून जगकल्याणासाठी प न्िंा उददत िंोतो. उर्ा ज्या िेळी सहितृदिेान े

ददलेल ेतेज धािण कित ेआहण र्न ष्यर्ात्रांचे कायमचि सूयामच्या भ्रर्णाप्रर्ाणे चालत.े तृर्ातम रृ्गांना आहण 

पर्क्ष्यांना अंतरिि-जल प्राप्त करून दऊेन सहितृदिे जीिसखा िंोतो. सूयामस्त झाला की पिी आपापल्या 

घिट्यात पित जातात. 
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अहश्वनीक र्ािसकू्त – िीिाप्रर्ाणे शूि, य ितीप्रर्ाणे सौदयमसंपन्न, दांपत्याप्रर्ाणे सिंकािी, िथाच्या 

ध िेप्रर्ाणे एकरूप, दोन आंस, दोन त ंब े , दोन चिे एक कायमरूप असणाऱ्या अहश्वनीक र्ािांनो योद्धध्याच्या 

किचाप्रर्ाणे किच बनून िाधमक्य आहण संकटे यापासून आर्चे ििण किा.  

दोन ओठांनी एकच र्ध ि भार्ा बोलली जाते, दोन नेत्रांना एकाच दषृ्टी, दोन नाहसकाप टांतून एकच 

श्वसन त्याप्रर्ाण ेत म्िंी दोन असूनिंी एकच कृपा किणािे शक्तीदाते आहण धनदाते आिंात.    
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दिेतासकू्त – गायत्री रं्त्र  

या सूक्तात स प्रहसद्ध गायत्री रं्त्र आिं.े 

ॐ भ:ू भूि: स ि: l तत्सहित िमिेण्यं l भगो देिस्य धीर्हिं l 

हधयो यो न: प्रचोदयात् ll 

पृथ्िी, अंतरिि आहण स्िगम यांच्या पलीकड ेअसल्यार् ळे तत ्या शब्दाने दाखहिता येतो असा पाप 

दग्ध किणािा जो सूयम आर्च्या ब द्धीला पे्रिणा दिेो. 

या सूक्तात अनेक दिेतांच्या प्राथमना आिंते. 

िाय,ू इंद्रिाय,ू हर्त्रािरून, अहश्वनीक र्ाि, इंद्र, हिश्वेदिे, सिस्िती, द्यािापृथ्िी.  
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कृहर्सकू्त – या सूक्तात िेत्रपती-शेतर्ालक दिेता, शून नांगि, श नासीि – नांगिाचा फाळ, सीता – 

नांगािलेल ेशेत यांचे िणमन आहण स्तिन आिं.े या सूक्ताचा उपयोग शेत नांगिताना, बी पेिताना अगि पाणी 

दतेाना कितात.  

गभमस्त्राहिणी उपहनर्द – 

या रं्त्राचा उपयोग प्रसूतीकाली अडलेल्या प्रसिेच्या स लभ प्रसूतीसाठी कितात. र्न ष्य, गाय, अश्व 

आहण िंिीण यांच्या बाबतीत िंा प्रयोग केला जातो. 

यथा िातो यथा िनं l यथा सर् द्र एजहत l 

एिा त्िं दशर्ास्य सिंा िेहिं जिाय णा ll 

िायूच्या योगाने िन आहण सागि ज्याप्रर्ाणे स्पंद पाितात त्याप्रर्ाणे दशर्ास उदिात िाहिंलेला 

आहण उल्बात ग ंडाळलेला गभम बािंिे पडतो. 
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दश र्ासाञ्छशयान: क र्ािो अहध र्ातरि l 

हनिैत  जीिो अितो जीिो जीिन्त्या  अहध ll 

र्ातेच्या उदिात दिंा र्ासांपयांत िाहिंलेला जीहितय क्त हशश , त्याला कोणत्यािंी तऱ्िंचेी जखर् न 

िंोता, हजिंत र्ातेच्या उदिातून हजिंत बािंिे येिो.   
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गोसूक्त – 

िं े स क्त गोसूक्त म्िंणून प्रहसद्ध आिं.े गायीचा गौिि किणािे, गायींची िृहद्ध किणािे, दधूद भते 

िाढहिणािे, आिोग्य पसिहिणािे िं े सूक्त आिं.े िोज संध्याकाळी गायी घिी आल्यािि गोठ्यात त्यांना 

संिहित किाि.े एका कोपऱ्यात हिशेर्त: नैऋत्य कोपऱ्यात अिी प्रज्िहलत करून, धूप, ग ग्ग ल अगि चंदन 

जाळाि.े अथामत िंा अिी गायींच्या शेणीच्या साह्याने तयाि किािा. गाईचे द ध काढण्यापूिी गाईकडे तोंड 

करून या सूक्ताचा पाठ किािा. गाईंची धाि काढण्यापूिी खालील ऋचा म्िंणािी. धाि कोणीिंी काढली 

तिी चालेल पण िंी ऋचा गाईच्या जिळ जाऊन म्िंणािी. गाईला स्पशम करून नर्स्काि किािा आहण र्ग 

धाि काढािी. 
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आ गािो अग्र्न्न त भद्रर्तं्रन ्त्सीदन्त  गोष्ठ ेिणयन्त्िस्र् ेl 

प्रजािती: प रुरुपा इिं स्य रिन्द्राय  पूिीरुर्सो द िंाना: ll 

गायी आर्च्या घिात येऊन सिमत्र रं्गलत्ि हनर्ामण किोत. आर्च्या गोठ्यात येताच त्या गाई प्रसन्न 

िंोिोत. या गोठ्यात हनिहनिाळ्या िणामच्या गाई ित्सय क्त िंोऊन उर्:कालाच्या िेळी द ध दिेोत. 
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य द्धसकू्त – य द्धासाठी हनघालले्या िाजाला स्फूती आहण आशीिामद दणे्यासाठी या सूक्ताचा िापि केला 

जात अस.े या रं्त्राच्या साह्यान ेप्रत्येक आय ध जलाने प्रोिण करून सूयमतेजाच्या स्पशामने िाजाला प्रदान 

किीत असत. िाज्याहभर्ेकाच्या िेळी िाजाला िंी सिम य द्धाय ध े त्या त्या रं्त्राच्या घोर्ात प्रदान करून 

त्याला शोभायर्ान केले जात असे. िंीआय धे प ढील प्रर्ाणे – 

हचलखत, धन ष्य, धन ष्याची दोिी (प्रत्यंच्या), बाणभाता, सािथी ि लगार्, अश्व, िथ, बाण, चाबूक, 

िंस्तघ्न (धन ष्याच्या दोिीचा आघात र्नगटािि िंोऊ नये म्िंणून र्नगटािि चर्मिेहष्टत आहण पर्क्ष्यांच्या 

हपसांनी स शोहभत केलेला र्हणबंध बांधतात. त्याला िंस्तघ्न असे म्िंणतात) 
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प्रहसद्ध र्तृ्य जंय र्ंत्र = 

त्र्यम्बकं यजार्िं ेस गहन्ध  प हष्टिधमनर् ्l 

उिामरूकहर्ि बधंनाऽऽन्र्तृ्योर् िीय र्ार्तृात ll 

कीर्वतिंत आहण शहक्तर्ान त्र्यंबकाचे आम्िंी यजन कितो. फल तोडणाऱ्या र्ाळ्याच्या िूितेन ेप्राण 

हिंिािून घेणाऱ्या रृ्त्यूपासून र् क्त करून आम्िंास तो अरृ्तत्ि प्रदान किो.  
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या रं्त्राचा प्रयोग खालील कािणांसाठी केला जातो.  

१) अहतशय आजािी असलेल्या व्यक्तीला दीघामय ष्य लाभाि ेम्िंणून  

२) आसन्नर्िण असलेल्या र्ाणसाला बिे िाटािे म्िंणून ककिा त्याच ेिंाल कायर्चे संपािेत आहण 

त्याला लिकि शांतपणे रृ्त्यू यािा म्िंणूनिंी याच रं्त्राचा प्रयोग कितात. रं्त्राने हसद्ध केलेले जल हपण्यास 

दतेात. 

३) गाय, िंिण, अश्व आहण िंत्ती यांना अकाली रृ्त्यू न यािा म्िंणून या रं्त्राच्या १०० पाठांनी 

अहभर्ेक करून ते पाणी या प्राण्यांस प्याियास दतेात. 

४) अपरृ्त्यू टाळण्यासाठी, रृ्त्यूची भीती कर्ी किण्यासाठी अगि नािंीशी किण्यासाठी िोज गायत्री 

जपानंति या रं्त्राच्या १०० आिृत्या िोज किाव्यात. एकूण र् दत शंभि ददिस. प्रािंभ सोर्िािी अगि हशि 

िात्रीस किािा.  
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अपसकू्त – (जल) 

श ंनो दिेीिहभष्ट्य आपो भितं  पीतय ेl 

श ंयोिहभ: स्त्रिन्त  न: ll 

ददव्य ग णांचा सर्ािेश असलेले िं ेपाणी हपण्यायोग्य झालेल ेआिं.े आर्चा यज्ञ कल्याणर्य करून ग प्त 

िोगांना उत्पन्न न िंोऊ दतेा प्रकट िोगांना शांत कि. असत्िा ह्या स ंदि पाण्याचा आकाशातून िर्ामि व्िंोिो.  

प्राणीर्ात्रांचा आधाि, िोगहनिािक, आिोग्यदायक जगाला स ख प्रदान किणाऱ्या पाण्यार्ध्य ेऔर्धी 

आहण अिी असतो.  

िं ेऔर्धी ग णसंपन्न उदका! र्ला प्रदीघम आय ष्य प्रदान कि. िं ेउदका, र्ाझ्याकडून हिंसा, द ष्कर्म, 

हर्थ्या भार्ण िगैिे प्रकािचे जे पाप घडल ेअसेल त्या पापापासून आर्चे ििण कि.  
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अतं्यहेष्टसकू्त – या पांच स क्तांर्ध्ये अंत्यसंस्कािाच्या िेळी म्िंणण्यात येणािे कािंी रं्त्र ददल ेआिंते. 

यर्-अंत्येहष्टसूक्त, स्र्शानसूक्त, अंत्येहष्टसूक्त इत्यादी. 

अिसकू्त – 

अि म्िंणज ेफास.े द्य तार्ध्य ेयाचा उपयोग केला जातो. या फाशांर् ळे काय काय िंोत ेयाचा हिस्ताि 

या सूक्तांत आिं.े एका पट खेळणाऱ्या द्य तासक्त र्ाणसाचे िं ेउदगाि आिंते.  

“या नादार् ळे र्ाझ्या स शील आहण ग णिती पत्नीलास द्धा र्ी घिातून घालिून ददल.े”  

“अपयश आल ेतिी प न्िंा तो हिजयाच्या आशेने प्राणपणाने खेळतच िािंतो.”  
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“द्य तकािाची पत्नी नेिंर्ी हचतातिू आहण संतप्त िािंत.े त्याचा प त्र उनाड बनतो. आपले घिदाि 

हिसितो आहण हर्त्रांच्या घिी िािंतो.” 

द्यूतासक्तास सूयामन ेकेलेला िेदोक्त उपदशे खालील प्रर्ाणे आिं.े 

“िं ेद्य तासक्त प रुर्ा, द्य त सोडून तू कृहर्कर्म कि. या कृर्ी कर्ामच्या योग ेत ला पश धन आहण अन रूप 

पत्नीचा लाभ िंोईल.” 

िशै्वानि अहिसतू्र -  न चािता पदाथम भिण किणािा, ज्िाला सरृ्द्ध आिं.े तो िने भिण कितो. 

पृथ्िीििील लता आहण िृि ि धाधम बालकाप्रर्ाणे भिण कितो. पृथ्िीििील तृण त्याला अहतशय आिडते. 

अिी जंगलात ज्यािेळी प्रदीप्त िंोतो तेंव्िंा तो िनस्पतींच्या साह्यान ेअहधक प ष्ट बनतो. 
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यज्ञगौिि -   

यातली एक ऋचा आपल्या परिचयाची आिं.े यज्ञ म्िंणजे धर्ामचे अहधष्ठान. त्याची पूजा केली जात 

असत.े   – 

यज्ञने यज्ञर्जयन्त दिेाऽऽस्तानी धर्ामहण प्रथर्ान्यासन ्l 

त ेिं नाकं र्हिंर्ान: सचन्त यत्र पूि ेसाध्या: सहन्त दिेा: ll 

दिेांनी संपन्न केलेल्या यज्ञार्ध्ये ज्या हििाट प रुर्ाचे पूजन केल ेत्यापासून ग णधर्ामचा धािण-कताम-

धर्म उत्पन्न झाला. ज्या स्िगामर्ध्ये दिेगण हनिास कितात त्या शे्रष्ठ स्िगमलोकार्ध्ये थोि लोकांना स्थान प्राप्त 

िंोत.े 
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पृथ्िीपासून ऊध्िम गतीन ेजाणािे पाणी (पाण्याची िाफ) आहण पज्यमन्यरुपाने पृथ्िीिि येणािे पाणी 

सािखेच आिं.े कािण ऊध्िमगती जल आकाशाची शोभा िाढितो आहण पजमन्य पृथ्िीला टिटिी आणतो. िि 

जाणािी पाण्याची िाफ श द्ध असत.े त्याचप्रर्ाणे रे्घातून पृथ्िीिि येणािे पाणी पृथ्िीला स्पशम किण्यापूिी 

अत्यंत श द्ध असते. त्यार्ध्ये अन्य िाय ूिगैिे हर्सळलेले नसतात. संस्कृतर्ध्य े ‘आप्’ या शब्दाने दशमहिले 

जाणािे जे पाणी ते तूच आिंसे. या पाण्यापासून हिहिध प्रकािच ेजल तयाि िंोत.े  

‘अद्भ्य: पहृथ्ि:’ या आप संज्ञेस पात्र असलेल्या पाण्यापासून पृहथ्ि हनर्ामण िंोत.े   
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और्धीसकू्त – या सूत्रात एकूण १०७ और्धी िनस्पतींचा उल्लेख केला आिं.े याच ेपाच प्रकाि िर्वणले 

आिंते. झाडाचे रू्ळ, साल, पान, फळ, फ ल िं ेत ेपाच प्रकाि. हपपळ, पळस, अश्वािती, सोर्िती, ऊगमिंती, 

उदोजस या िृिांचा उल्लेख आिं.े या और्धी िनस्पतींर् ळे शिीिातील सिम िोगांचे र् ळापासून उच्चाटन 

िंोत.े 

पजमन्यसकू्त – जलिृष्टी किणाऱ्या, उदाि अंत:किणाच्या, गजमना किणाऱ्या आहण आपल्या जलान े

िनस्पतीर्ध्ये और्धीरूपी गभामची स्थापना किणाऱ्या, स्ित:चा र्िंाकाय धक्का दऊेन जगाला भयभीत 

किणाऱ्या, िृिांना उन्र्ळून टाकणाऱ्या, द जमनसंिंािक, प्राण्यांना संतोर् दणेाऱ्या आहण हनजमन प्रदशेािि 

आिर्ण किणाऱ्या पजमन्यदिेा, त ूअंतरििातून पृथ्िीिि अितीणम िंोतोस त्यािेळी िाय ूिाहू लागतो, िीज 

चर्कू लागत,े और्धी िाढू लागतात. रे्घ आपल्या पखाली पृथ्िीिि ओतून र्ोकळ्या कितात आहण पृथ्िी 

नूतन रूप धािण करून प्रसन्न िंोत.े   
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हभिसूकू्त - भ केल्याला अन्न न दतेा जो स्ित:च ते भिण कितो तो आपद्ग्रस्त िंोतो. हनधमन आहण 

भ केल्या र्ाणसाला अन्न न दणेािा हनधमन िंोय. अहतथीला अन्नदान किणाऱ्या दात्याचे शत्रू त्याचे हर्त्र 

बनतात. सेिकाला अन्निंहचत किणाऱ्या कृपणाचा त्याचे हर्त्र आहण आप्तस द्धा त्याग कितात. धनसंपत्ती 

एकाच व्यक्तीजिळ कधीिंी िािंत नािंी. एकाच र्ातेच्या उदिी जन्र् घेतलेल ेभाऊ, ककिा दोन िंात कधीच 

सािख ेनसतात. कोणी दानशील ति कोणी कृपण िंोतो. पिंत  लिंान धहनकान ेदान किणे सोडू नय.े  

िाहत्रसकू्त – या सूक्ताला सृष्टी हनर्ामण किणाऱ्या र्ायेचे गौििसूक्त म्िंणण्यात येते. िात्री या शब्दाचा 

अथम र्ाया असािंी केला जातो. रं्द पािलांनी येणाऱ्या िात्रीन ेसिमत्र अंध:काि पसिायला स रुिात केली 

आिं.े ती नित्ररूपी अलंकािांनी नटली आिं.े स्िगामतील दिेता आहण पृथ्िीििील पाणी यांच्यािि या 

िात्रीन ेआपले साम्राज्य पसिहिले आिं.े पिंत  कािंी काळाने िंा अंध:काि नािंीसा िंोणाि आिं.े  
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अंध:कािाच े िाज्य लयाला जाऊ लागताच बहिंण र्ानलेल्या उर्ेने पूिमहिहतजािि प्रकाशरूपी 

अलंकाि धािण करून पदापमण केले.  

अंध:काि पसरू लागताच पिी ज्याप्रर्ाणे िृिाचा आश्रय कितात त्याप्रर्ाणे आम्िंी झोपेचा आश्रय 

करून आनंददत िंोतो. िात्र येताच सिम गाि हन:स्तब्ध झाल.े पिी, र्न ष्ये आहण पश  आपल्या कायामपासून 

हनिृत्त िंोऊन स्तब्ध झाल.े िं े हनशादिेी कोल्िं,े लांडगे, चोि आर्च्याकड े न येिोत असे कि. आहण तू 

आर्च्यासाठी कल्याणर्यी  िंो.  
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यर्क्ष्र्घ्नसकू्त – (ियिोग हनिािण) 

अज्ञात ियिोगान ेग्रासलेल्या रूग्णा र्ी यज्ञान ष्ठानाच्या साह्यान ेत ला र् क्त कितो. त्या योग ेत झ्या 

प्राणांचे ििण िंोईल.     

 

आसन्नर्िणसूक्त - 

या सूक्तांच्या पठणाने आसन्नर्िण असलेल्या र्ाणसाला स खान ेर्िण येते. त्याचे क्लेश स सह्य िंोतात. 
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सजं्ञानसकू्त – या सूक्तातील प्राथमना सर्भाि ितमनाच ेएक उत्तर् गर्क आिं.े िाष्ट्ांतील एकरूपता 

साधणे आहण ती रटकिणे या दोन र्िंत्िाच्या दियांना पूिीच्या द्रष्ट्या ऋर्ींनी स द्धा र्ोठा र्ान ददला आिं.े  

िं े लोकांनो, त म्िंी एक हिचािान,े सर्ान तत्ि बोलणािे, सािख्या र्नाचे आहण ज्याप्रर्ाणे 

एकब द्धीिाल ेदिेगण सर्ान िंहि ग्रिंण कितात त्याप्रर्ाणे त म्िंी सर्ान ब द्धीिंत िंोऊन धन ग्रिंण किणािे 

व्िंा. 

िं ेलोकांनो, त र्ची स्तोत्र ेएकच अथम प्रकट किणािी असािीत, त ंम्िंी एकर्ेकांच्या साह्यान ेएकत्र 

याि,े त र्ची र्ने एकत्र यािीत आहण एकाच हिचािान ेत म्िंी यज्ञ संपन्न किािा. 

िं ेलोकांनो, आर्ची प्राथमना एक असू द.े आर्ची हृदय ेएकर्ेकांशी हर्ळोत, आर्ची र्ने आहण हिचाि 

एकच असोत आहण आम्िंी सिम प्रकािे एकहत्रत संघरटत िंोिो.  
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अहश्वनीक र्ािसकू्त – या स क्तांची िचना िहसष्ठ ऋर्ींची आिं.े अहश्वनीक र्ाि िंी आिोग्यदायक 

प्रात:स्र्िणीय दिेता आिं.े 

सौिसूक्ताच्या अखेिीस केलेली सूयामची प्राथमना – 

सहिता पश्चात्तात सहिता प िस्तात ्l 

सहितोत्तािात्तात ्सहिताधिात्तात ्ll 

सहिता न: स ित  सिमताहत l 

सहिता नो िासाता ंदीघमर्ाय ः ll 

सहिता आर्च्या र्ागे, प ढे, िि आहण खाली अशा चाििंी बाजू धनसंपन्न करून आम्िंास दीघामय ष्य 

प्रदान किो. 
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प्रस्थान सकू्त : र्ाणसाचा प्रिास स खकि व्िंािा म्िंणून – 

स्िहस्त पन्थार्न  चिेर् स यामचन्द्रर्साहिि l 

प नदमदताघ्नता जानता स ंगर्रे्हिं ll 

सूयम आहण चंद्र कोणत्यािंी अडचणीहशिाय भ्रर्ण कितात त्याचप्रर्ाणे आम्िंा लोकांना स द्धा 

दीघमकाळ किाव्या लागणाऱ्या प्रिासात आर्च्यािि पे्रर् किणािे नातेिाईक आहण हर्त्र लाभून आर्चा 

प्रिास स खकािक व्िंोिो. 
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उर्ासकू्त – िंीकालहस्थती असली तिी हतला दिेता स्िरूप र्ानले आिं.े 

श िोदयाबिोबि ब्राह्म र् हूतामला प्रािंभ िंोतो. त्यानंति उर्ा, प्रभा ककिा प्रभात, अरुणोदय आहण 

सूयोदय. ब्राह्मर् हूतम साधािण पिंाटे ३ त े५ (५ घटका) त्यानंति उर्ा (दीड घटका) ३६ हर्हनटे नंति प्रभा 

ककिा प्रभात २४ हर्हनटे नन्ति अरुण सिंा हर्हनटे ि शेिटी सूयोदय. 

िं ेउदाि तेजहस्िनी िथात बसून तू आर्चेकड ेये. ती आलेली ददसताच प्रिासी र्ागमस्थ िंोतात. पिी 

आकाशात उडू लागतात. र्न ष्य कायामस उद्य क्त िंोतो, प्राणीर्ात्र भर्क्ष्यशोधाथम बािंिे पडतात.  
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सयूमसकू्त – िोगोघ्नोपाहनर्द ् म्िंणून िं े पन्नासािे सूयमसकू्त प्रहसद्ध आिं.े सिमदशी  सूयोदय िंोताच 

नित्रेलोप पाितात. सूयम सिम लोकांना प्रकाहशत कितो. त्याच्यार् ळे ददिसिात्र िंोतात. उददत िंोणाऱ्या 

सूयामच े उंच रठकाणाहून दशमन घेतले असता हृद्रोग आहण शिीि हनस्तेज किणािा पंड िोग नाश पाितो. 

िृिांच्या रठकाणी िंरिद्रता हनर्ामण िंोत.े खालील ऋचा िोगनाशक प्रर् ख रं्त्र आिंते. 

उद्यन्नद्य हर्त्रर्िं आिोिंन्न त्तिा ंददिर् ्l 

हृद्रोग ंर्र् सयूम िंरिर्ाण ंच नाशय ll 

श केर्  र्ी िंरिर्ाण ंिोपणाकास  दध्र्हस l 

अथो िंरिद्रिरे्  र्ी िंरिर्ाण ंहन दध्र्हस ll  
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ऋग्िेदांचा काळ लिात घेऊन ऋग्िेद िाचल ेपाहिंजते. चाि ते पाच िंजाि िर्ाांप िीचे त ेजीिन 

आहण त्या संदभामतल ेत्याकाळच्या लोकांचे हिचाि सर्जनू घेतले पाहिंजेत. 

सार्ाहजक जीिन आशािादी ि ऐहिंक िैभिाची आकािंा बाळगून हस्थिाित िंोत,े असा िंा काळ 

िंोय. जीिनाच े तत्त्िज्ञान ऐहिंक जीिनाला प्राधान्य दणेािे िंोत.े ऐहिंक जीिनाबद्दल उद्वगे, 

िहनिृहत्तर्ागामबद्दल पूज्यभाि, ऋग्िेदकालीन सर्ाजात नसला, तिी भाितातील िेदपूिमसंस्कृतीतील 

सर्ाजात तो िंोता, असे ददसते. 

संदभम :स.कृ. दिेधि  
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यज िेद –  

यज िेद िं ेद सिे िेद. अध्िय म, िंोता, उदग्ाता ि ब्रह्मा या चाि प्रर् ख ऋहत्िजांपैकी अध्िय म नािाचा 

ऋहत्िज यज्ञतंत्रासाठी ज्या िेदातील रं्त्रांचा उपयोगात कितो, त्या िेदास यज िेद म्िंणतात. यासाठीच 

यज िेदास अध्िय मिेद अशीिंी संज्ञा आिं.े यज्ञप्रदिया आहण यज्ञान ष्ठानातील िर् लिात घेऊनच या िेदाचे 

संकलन केल ेअसल्याने या िेदाच्या संहिंतांना ‘याहज्ञकी संहिंता’ असेिंी म्िंणतात. 

 यज िेदाचे ‘कृष्ण यज िेद’आहण ‘श क्ल यज िेद’असे दोन भेद आिंते.  

 ‘कृष्ण’ आहण ‘श क्ल’ अशा यज िेदाच्या हिभागणीसाठी प िाणात प ढीलप्रर्ाणे आख्याहयका आढळते : 

यज ःसंहिंतेचा पहिंला पाठक िैशंपायन िंोता. त्याच्या ब्रह्मिंत्येच्या पातकाच ेहनिसन किण्यासाठी त्याच्या 

हशष्यांनी व्रताचिण किण्यास स रुिात केली.  
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या प्रसंगी ‘िं े द बळे हशष्य कसल े व्रताचिण कितील, र्ीच आपणासाठी व्रताचिण कितो’, अस े

िैशंपायनाचे एक हशष्य याज्ञिल्क्य म्िंणाले. िं ेऐकून िैशंपायनांनी, आपल्या हशष्यांचा अिर्ान किणाऱ्या 

याज्ञिल्क्यास, ‘र्ाझ्याकडून हशकलेले िेद पित द’े असे सांहगतले. याज्ञिल्क्यांनीिंी ग रूच्या सांगण्याप्रर्ाणे 

हशकलेली यज ःसंहिंता तत्काळ ओकून टादकली. त े ओकलेले िेद, ऋर्ींनी हतहत्तरिपर्क्ष्यांचे रूप घेऊन 

स्िीकािले. हतहत्तिींनी स्िीकािलेल्या यज िेदास ‘तैहत्तिीय’ अशी संज्ञा हर्ळाली.  

धर्ामहधकािी, हत्र. ना. (हिश्वकोश) 

 

(ििील कथेच ेपटणािे हििेचन हिद्यािाचस्पती शंकि िास दिे अभ्यंकि यांच्या ‘भाितीय आचायम’ या 

ग्रंथात प ढील प्रर्ाणे ददले आिं े
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“याज्ञिल्क्याला िाईट िाटल.े तो उत्तिला “र्ी ति केिळ आपल्या हिर्यी असलेल्या भक्तीपोटीच अस े

बोललो िंोतो.  पण आता आपण र्ला हशकिलेली सिम हिद्या आपल्याला पित कितो.”  

असे म्िंणून सिम हिद्या ग रूला पित करून – म्िंणज ेत्या हिद्येचा अन्यत्र क ठेिंी उपयोग िंोणाि नािंी 

असे अहभिचन दऊेन - याज्ञिल्क्य आश्रर्ातून हनघून गेला. अन्य हशष्यांनी व्रताचिण करून ग रूला 

ब्रह्मिंत्येचा पापातून र् क्त केले.  

याज्ञिल्क्याने सूयमनािायणाची तपश्चयाम केली आहण सूयम प्रसन्न िंोऊन प्रकट झाल्यािि याज्ञिल्क्य 

म्िंणाला; “र्ाझ्या ग रुजींना अज्ञात असलेल्या यज िेदाचा बोध आहण उपदशे र्ला किा.” 

प्रसन्न झालेल्या सूयामन े िैशंपायनाला अज्ञात असलेल्या ‘आयातयार्’ नार्क यज :श्र तींचा उपदशे 

याज्ञिल्क्याला केला. त्यालाच िाजी म्िंणतात. “िाहजन” म्िंणज ेसूयम िंोय. सूयामप्रर्ाण ेतेजस्िी असलेला 
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उपदशे याज्ञिल्क्याने आपल्या हशष्यांना हशकहिला. तोच श क्ल यज िेद या नािान ेप्रख्यात झाला आहण 

िैश्यंपायनाचा कृष्ण यज िेद म्िंणून ज्ञात झाला.) 

 

सद्धग ण धािण किण्यासाठी द ग ांणांना त्यागाि ेलागते. म्िंणून ऋर्ी म्िंणतात “द्वरे् आहण क टीलतेचा 

आर्च्याकडून त्याग घडो.” िं ेईश्विा आर्च्या पापांना जाळून टाक.” “ आर्ची र्ानहसक; शािीरिक आहण 

िाहचक पापे ईश्वि नष्ट किो.” “दिेद्रोिंी, अश भ, कृपण, अशा जनांपासून आम्िंी सदिै दिू असाि”े 

“दिेगणांनी आम्िंाला पाप आहण क कर्म यापासून िाचिाि.े द ग मण नष्ट िंोऊ दते आहण सद्धग ण िाढू दते. 

व्यििंािात गोड बोलण्यान े हर्त्र जोडले जातात आहण सद्भाििंी प्रस्थाहपत िंोतो. र्ाणसाला र्ध ि िचन 

बोलण्यासाठीच ईश्विान ेपाठिल ेआिं ेअसे िंा िेद म्िंणतो.  
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पिर्ात्म्यान ेआपली िाणी र्ध ि किािी आहण त्या िाणीला ईश्वि भक्तीचा स्पशम असािा िंचे ऋर्ींचे 

र्ागणे आिं.े आपण आहतथ्यशील असािे, सत् चारित्र्य संपन्न असाि,े ज्ञानी व्िंाि,े र्नात सद्भाि  हनर्ामण 

व्िंािा, र्न प्रसन्न असािे, हृदयात आहस्तकता असािी, द सऱ्याच्या धनाची लालसा अंत:किणात हनर्ामण 

िंोऊ नय,े सत्करे् प्राप्त व्िंािीत, हनष्ठने ेयज्ञ करून त्याच ेफळ भोगाि,े हनभमयता यािी, अज्ञान आहण क र्ती 

नष्ट व्िंािी, ऐश्वयामसाठी जागतृी लाभािी, स ब द्धी हर्ळािी, इंद्राने आपल्याला पहित्र किािे, हनखळ यश 

प्राप्त व्िंाि,े दान किण्याची पे्रिणा आपल्याला लाभािी, व्रताच ेपालन हनत्य किाि,े आपण श्रद्धािान असािे 

असे सदाचािाला धािण किणािे अनेक सद्धग ण ऋर्ी ईश्विाकड ेर्ागतात.” 

                               हिद्यािाचस्पती शंकि िास दिे अभ्यंकि  
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‘पाणी’ या शब्दाला संस्कृत र्ध्ये अप्, जल, नीि, उदक असे सात िेगिेगळे शब्द आिंते. आपण 

र्िाठीत िं ेशब्द पाण्याचे पयामयी शब्द म्िंणून िापितो. पण यज िेदात (िं ेिेद ३ ते ४ िंजाि िर्ाांपूिी िचल े

गेले आिंते) या शब्दांचे िेगिेगळे अथम ददल ेआिंते. 

१) आप – म्िंणज ेरे्घातून स टल्यापासून पृथ्िीिि पडायच्या १५० िंात उंचीिि असणािे पाणी असे 

म्िंणतात. या पाण्यात कोणतेिंी िाय,ू िाि हर्सळलेल ेनसतात. ते पाणी श द्ध असते. 

२) जल – ज = जन्र् घेण,े ल = पालन पोर्ण किणे, जगिणे. िं ेपाणी झाडे आहण र्ानि यांच्या 

पोर्णाला र्दत कितात. 

३) नीि – द सऱ्या पदाथाांत एकरूप िंोऊन त्या पदाथामचे ग ण िाढहिणािे अगि कर्ी किणािे पाणी 

असे म्िंणतात. उदािंिणाथम द धातील पाणी, फ़ळांच्या िसातील पाणी.  
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४) उदक – एखाद्या िस्तूला स्पशम करून त्या िस्तूचे तेज िाढिणािे पाणी. या तेजोर्य पाण्याने दिे, 

हपति अगि प ण्य-प रुर् यांना अघ्यमपाद्य स्नान अपमण कितात. हशपडले जाणािे ककिा पाण्याच्या 

पातळीपासून उंच नेल ेजाणािे पाणी.    

५) िारि – दोर् दिू किणािे पाणी. रं्त्रिलेले पाणी. 

६) तोय – केिळ तिंान नािंीशी किणािे पाणी. प्यायचे पाणी. 

७) सहलल – नदी नाल्याच्या रुपाने प्रिाहिंत िंोणािे पाणी.  िािंते पाणी. 

        स.कृ. दिेधि (यज िेद) 

र्ी झोपल्यािि र्ाझ े र्न नािंीस े झाल्यासािख े िाटल.े पिंत  र्ी जागा झालो तेंव्िंा र्ाझे र्न 

र्ाझ्यार्ध्येच असल्याच े र्ला जाणिल.े स्िप्नार्ध्ये र्ाझ ेजीिन संप ष्टात आल्यासािख े िाटल.े पिंत  र्ी 
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जागृतीत येताच र्ाझे आय ष्य र्ला प न्िंा प्राप्त झाले. र्ला प्राणशक्ती प्राप्त झाली, र्ला पािंता येऊ लागल,े 

ऐकता येऊ लागल,े ह्या सिम शक्ती र्ला प्राप्त झाल्या. अिी आर्च्या शिीिाचा पालनकताम आिं,े आर्च्यािि 

उपकाि किणािा आिं.े िं ेअिे, सिम हनद्य कर्ामपासून आर्चे ििण कि. 

िृिािोपण किताना ते रं्त्रपूिमक किाि.े अशा प्रकािे िृिािोपण केल्यास तो िृि दीघमजीिी आहण 

फलसरृ्द्ध िंोतो.त्या हनहर्त्तान ेया ऋचेचे पठण कितात. िंी ऋचा उच्चारून िृि लािण्यासाठी केलेल्या 

खळग्यात पाणी प्रोिण कितात. झाडाच्या र् ळांिि आहण अग्रािि दखेील याच रं्त्राने पाणी हशपडतात 

आहण िंा रं्त्र म्िंणत म्िंणतच िृिािोपण करून त्यास पाणी घालतात.  

“िं ेअध्ियूम, सिम प्राणीर्ात्रांना आिोग्य आहण तेज प्राप्त व्िंाि ेम्िंणून पृथ्िीिि खणलेल्या या खड्यात िं े

पाणी त ूओत आहण त्यार्ध्ये हनिोहगता प्रदान किणाऱ्या और्धीय क्त आहण फलसरृ्द्ध िंोणाऱ्या िनस्पतीची 

स्थापना कि.  
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“आर्च्या िाष्ट्ार्ध्ये सरृ्द्धी नांदण्यासाठी, िं े ब्रह्मदिेा, ग णिान लोकांची हनर्वर्ती कि. त्यार्ध्ये 

अध्ययनशील आहण ब्रह्मतजेसंपन्न ब्राह्मण, अचूक शिसंधान किणािा िहत्रय, शत्रूच्या सैन्याचा आहण 

िंजािो िथांचा ध व्िा किणािा र्िंािथी, िहत्रय, द भती गाय, भाििािंक िृर्भ, जलद धािणािा अश्व, 

सिमग णसंपन्न स्त्री, यांना उत्पन्न कि. त्याचप्रर्ाणे यजर्ानाला, जयिान, िथस्िार्ी, सभापंडीत, आहण तरुण 

प त्र लाभो. आर्च्या िाष्ट्ात िेळेिि पाऊस पडो, फलिृि फलसरृ्द्ध बनोत. शेते हिहिध हपकांनी सरृ्द्ध 

व्िंोिोत. िाष्ट्ातील प्रत्येकाला न प्राप्त झालेली िस्तू प्राप्त व्िंोिो आहण प्राप्त झालेल्या िस्तूचा त्याला 

उपभोग घेता येिो.         

“यजर्ानांचे कल्याण किणाऱ्या दिेतांनो, आम्िंाला कानांनी चांगले ऐकाियास हर्ळो. डोळ्यांनी 

चांगले पािंाियास हर्ळो, हनिोगी अियिय क्त िंोऊन त र्ची स्त ती किाियास हर्ळो आहण आम्िंाला 

दिेांनी ददलेल ेशंभि िर्ाांचे आय ष्य उपभोगता येिो.  
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“या अहखल हिश्वार्ध्य ेस्थािि आहण जंगर् अशा ज्या िस्तू आिंते त्या सिम िस्तू ईश्विान ेआपल्या 

सत्तेन ेव्यापून टाकल्या आिंते. सिम िस्तूंचा त्या िस्तूतील ज्याचा जो िाटा आिं ेतो त्याला दऊेन उिमरित 

भागाचा उत्तर् प्रकािे उपभोग घ.े अन्याच्या स्िाधीन असलेल्या धनाची त ूइच्छा धरू नकोस.  

“प्रत्येक र्न ष्याने आपल्या िाट्याला ज ेकर्म आल ेआिं ेतेच किाि ेआहण त ेकर्म किीत किीत शंभि 

िर्े जगण्याची इच्छा किािी. या प्रर्ाणे कर्म किीत िाहिंल्यास त्या कर्ामपासून हनर्ामण िंोणािी बंधने (पाप 

अगि प ण्य) र्ाणसाला बद्ध करू शकत नािंीत.  

“केिळ प्राणोपजीिी लोक ज्या रठकाणी िास्तव्य कितात त्या प्रदशेांना असूयम नािाचा प्रदशे अस े

संबोहधले जात.े िंा सिम लोक प्रगाढ अंध:कािान ेव्यापलेला आिं.े स्ित: ज्ञान संपादन न किणे िंा आत्र्घात 

आिं.े ज ेकोणी असे आत्र्घातकी असतील ते र्िणोत्ति या अंध:कािर्य प्रदशेात येऊन पोचतात.  
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“पिब्रह्म म्िंणून ज्याला संबोधतात ते पिब्रह्म अचल, अहद्वतीय र्नापेिा दखेील अहधक गहतर्ान, 

स यामच्यािंी पूिी अहस्तत्िात असणािे आहण अहिनाशी आिं.े या ब्रह्मरुपाला दिेस द्धा जाऊन पोिंोचत 

नािंीत, ते त्या ब्रह्माला जाणण्याच्या बाबतीत असर्थम आिंते. त ेअचल आिं ेअसे िाटल ेतिी सिम िेगिान 

िस्त ंना त ेर्ागे टाकते आहण प ढे धाित जाते या पिब्रह्माच्या आधािानेच िाय रूपी अत्यंत चेतन शक्ती, या 

जड पृथ्िीचे रू्ळस्थान (उत्पहत्तस्थान) असलेल्या उदकाला धािण कित.े  

“केिळ स्ित:च्या प ितीच म्िंणजे िैयहक्तक कर्ामची जे उपासना कितात त े अंध:कािाच्या र्ागामचा 

अिलंब कितात. आहण प्रगाढ अज्ञानर्य अंध:कािात प्रिेश कितात. आहण ज े स्ि कतमव्यापासून बाजूला 

जातात आहण केिळ आत्र्ज्ञानातच गढून गेलेले असतात ते त्यापेिा दखेील अत्यंत प्रगाढ अंध:कािात 

जाऊन पडतात.  
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“प्राणरूपी िायू अहिनाशी अथामत अर्ि आिं.े पिंत  िं ेशिीि र्ात्र अखेि भस्र्सात िंोणािे आिं.े 

कािण त ेनाहशिंत आिं.े ब्रह्माचे प्रहतक सर्जल्या जाणाऱ्या ॐची उपासना कि. सकंल्पात्र्क अिे, पूिी 

ब्रह्मचयम आहण गृिंस्थ  ह्या आश्रर्ात र्ी त झी उपासना केली त े तू लिात आण. त्याचप्रर्ाणे 

लिंानपणापासून आत्तापयांत त झ्यासाठी ज ेकर्म केल ेत्याचेिंी तू स्र्िण ठेि.  

 

हिद्यािाचस्पती शंकि िास दिे अभ्यंकि 
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सार्िदे 

सार्िेदातील बहुतेक सिम ऋचा ऋग्िेदातील आिंते. ऋचा म्िंणजे पद्यात्र्क रं्त्र. िं े पद्य म्िंणज े

छंदोबद्ध िाक्यिचना. नंतिच्या काळात यास श्लोक असेिंी म्िंणू लागल.े ऋचांचा सर् दाय म्िंणज ेसूक्त. सूके्त 

साधािण १०-१२ ऋचा असलेली असतात. 

सूक्त िचना िंी दिेांची दणेगी आिं ेअसािंी उल्लेख आढळतो. 

सार्िेदात र् ख्यत्िे अहि, इंद्र, सूयम, ईश्वि यांच्या प्राथमना आिंते. हशिाय सोर् म्िंणजेच सोर्िसा 

हिर्यी बिीच र्ाहिंती आिं.े  

िंा हतसऱ्या िर्ांकाचा िेद आिं.े यात साधािण १५०० ऋचा आिंते.  

याचे एक िैहशष्ट्य म्िंणज ेह्या ऋचा गाऊन म्िंटल्या जातात. यालाच सार्गायन म्िंणतात. 

यज्ञाच्यािेळी िं ेसार्गायन केले जात असे. 
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 सा िे ग र् प ध हन या सप्त स िांचा उगर् सार्िेदात आिं.े ती ऋचा अशी = 

य: सार्गाना ंप्रथर्: स िेणोर्मध्यर्: स्िि: I 

यो  हद्वतीय: स गान्धाि: तीतयृिस्त्िरृ्भ: (िे) स्र्तृ: II१II 

चत थम: र्ड्ज (सा) इत्याहु: पन्चर्ो धिैतो भिते ्I 

र्ष्ठो हनर्ादो हिज्ञये: सप्तर्: पचंर्: स्र्तृ: II२II 

 

१) र्ध्यर् – र्  

२) गान्धाि – ग  

३) ऋर्भ – िे  
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४) र्ड्ज – सा  

५) धैित – ध  

६) हनर्ाद – हन 

७) पंचर् – प  

 

यात “र् ग िे सा ध नी प” िंा िर् आिं.े प ढे तो िंल्लीच्या प्रर्ाणे    

“सा िे ग र् प ध हन” असा झाला असणाि. 

यज्ञाच्यािेळी िं ेसार्गायन केले जात असे.  
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अिी – 

ऋग्िेदातील पहिंली ऋचा अिीच्या प्राथमनेने स रु झालेली आिं.े सार्िेदाची स रुिात स द्धा 

अहिस क्तान ेझाली आिं.े अिीची प्राथमना. स्तिन (स्त ती) किण्यार्ागच ेएक र् ख्य कािण म्िंणज ेयज्ञक ं डात 

प्रथर् अिीच पेटिला जातो (प्रज्ज्िहलत केला जातो). अिीर् ळे दिेता तेथ ेयेतात. त्यांना येण्याचे आिािंन 

केले जाते अशी सर्जूत िंोती. 

आर्च्या अज्ञानरूपी अंधकािाचा त ूनाश कि. त झ ेरूप अत्यंत दीप्तीर्ान आिं.े िाय च्या हर्त्रात्िार् ळे 

प्रदीप्त िंोतोस. 

सोर् प्राशन किण्यासाठी त ला प न:प न्िंा आिािंन केले जात आिं.े दिेतांच्या या यज्ञार्ध्ये त ूत्ििेन ेये.   
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‘अहि’ ची नाि ेअशी ददली आिंते.  

१) स सहर्द्ध – सहर्धांच्या सिंाय्यान ेप्रज्ज्िहलत िंोणािा. 

२) तननूपात – दोन अिणींच्या (लाकूड) गभामत िािंणािा. काष्ठ घर्मण करून तयाि केलेला. 

३) निाशसं ्– दोन अिणींच्या साह्यान ेहनर्ामण झालेला. (काष्ठरं्थन)  

४) इलाहि ककिा इडाहि – अिीची यज्ञार्ध्ये स्त ती-स्तोत्र े गात असताना प्रदीप्त िंोणािा.     
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अिी हिर्यी सांहगतले आिं े–  

१) अन्नाची िृद्धी (िाढ) किणािा, सिम रठकाणचे दोर् नािंीस ेकिणािा (म्िंणूनच अिीला पािक 

असेिंी म्िंणतात),  

२) दीप्तीर्ान (तेजान ेतळपणािा),  

३) यज्ञार्ध्ये प्रगट िंोणािा, उंच जागी िाहून आर्चे ििण किणािा, र्िंान शक्ती दणेािा,      

४) धनधान किण्याची पे्रिणा दणेािा  

५) उत्तर् हनिासस्थान दणेािा 

६) हिहिध प्रकािे सेिा किणािा प त्र दणेािा  

७) आपल्या प्रचंड तेजान ेिािसांच ेबल, आहण िीयम यांचा नाश किणािा  

८) िाय च्या साह्याने कंहपत िंोणािा 

९) प्रत्येक िस्तूचे भस्र् किण्याचे सार्थ्यम असलेला  
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इंद्र - 

अिी नंति द सिी दिेता म्िंणजे इंद्र. इंद्राची स्त ती प ढीलप्रर्ाणे केली आिं.े 

पृथ्िी, स्िगम आहण सूयम हनर्ामण किणािा इंद्र. 

पृथ्िी, अंतिीि आहण स्िगम लोकात िािंणािा इंद्र िंा र्िंापिािर्ी असून तो पृथ्िीििील लोकांची 

संकटे दिू कितो. 

गाई आहण िृर्भ सर्ान जातीचे असल्याने आप्ताप्रर्ाणे आिंते. 

जो लोभी र्न ष्य द सऱ्यांना कािंीिंी न दतेा स्ित:च उपभोग घेतो त्यांना दिेता स्ित: कािंीिंी दते 

नािंीत ति त्यांचे िैभि स्ित: नािंीस ेकितात. 
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िं ेइंद्रा, काळा, तांबडा ककिा हिहचत्र िंग असलेल्या गाईंचे दधू र्ात्र चर्कदाि श भ्र ठेिण्याचे सार्थ्यम 

केिळ त झ ेआिं.े 

ददिस आहण िात्र या दोन अिस्थांची त ूहनर्वर्ती कितोस.  

इंद्रा, त ला जन्र् दणेािी अददती र्ाता. 

िंा इंद्र आम्िंी केलीली त्यािंी स्त ती श्रिण कितो आहण त्याची उपासना न किणाऱ्यास एखाद्या ि द्र 

िस्तूप्रर्ाणे बाजूस टाकून दतेो. 

िं ेइंद्रा, धनान ेउन्र्त्त झालेल्या पणींिि तू लत्ता प्रिंि कि. 

िं ेइंद्रा, प्रकाशासाठी त ूस यामला उत्पन्न केलेस.  
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सयूम - 

इंद्राप्रर्ानेच स यामचीिंी स्त ती सार्िेदात आिं.े ती अशी = 

िंा अिी ज्या िेळी स यमरुपाने स्िगमलोकात प्रकाहशत िंोतो त्यािेळी जीिनगती प्राप्त झालेल ेजीि या 

सूयमतेजाचा आश्रय करून त्याचे दशमन घेतात. 

िं ेसहितृ दिेा त ूया यज्ञ कर्ामच्या ददिशी आम्िंाला प त्र-पौत्रांचे ऐश्वयम प्रदान कि. 

गाईच्या द धापासून हनर्ामण िंोणाऱ्या धृतान ेअिी संपन्न िंोतो. 

अहश्वहनरूपी सात िथकन्या, िं े सूयाम, तू आपल्या िथास जोडतोस त्यार् ळे त झा िथ आपोआप 

गहतर्ान िंोतो. 
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सूयम – िंरित िणामचे सात अश्व जोडलेला िथ त ला िाहून नेतो. 

सदाचाि संपन्न हर्त्रािरुणांनो त म्िंी आर्ची हनिासस्थान ेआहण गाईचे गोठे सरृ्द्ध किा आहण र्ध ि 

िसांनी संपन्न अशी अने्न आम्िंाला प्रदान किा. 

आम्िंाला प ष्कळ काल पयांत सूयम दशमन घडले असे दीघामय ष्य प्रदान करून आर्चे कल्याण कि. 

आददत्य सूयम – सूयोदयानंति आर्च्या सिम कार्ना पूणम किोत. 
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सोर्िस - 

सोर्िसाच ेर्िंत्ि –  

तो कसा तयाि िंोत असे? – 

सोर्िल्ली क टून तयाि केलेला,  

गाईचे ताज ेद ध हर्सळलेला, 

दिंी आहण द ध हर्सळून संपन्न केलेला, 

तूप हर्सळलेला,   

हिहशष्ट तऱ्िंचेा स्िाद असलेला, 
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अहतशय रुहचि असलेला, 

पहित्र कलशार्ध्ये प्रस्थाहपत केलेला (ठेिलेला), 

पिमतार्ध्य ेउत्पन्न िंोणािा, 

हिंििट िंगाचा, 

थेंबाथेंबांनी एकहत्रत िंोणािा, 

दोन पार्ाणांच्या सिंाय्यान ेक टून तयाि केलेला, 

कर्मक शल अश्या िंाताच्या दिंािंी बोटांनी संस्कारित (तयाि) केलेला,  

ग्रािन (नार्क) दगडांच्या साह्यान ेिस काढताना नाद किणािा, 
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लोकिीच्या िस्त्रातून गाळलेला, 

र्ध ि स्िादय क्त, 

र्धूस्त्रािक नािाच्या सोर्पात्रार्ध्ये साठहिलेला, 

पिर् स्िाददष्ट.   
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सोर्िसान ेकाय साध्य िंोत?े 

सोर्िस यज्ञक ं डात टाकत असत (त्यालाच ‘िंहि’ दणेे असे म्िंणतात). त्यार् ळे इंद्र दिेता संत ष्ट िंोऊन 

यजर्ानाच े(जो यज्ञ कितो त्याचे) भले िंोत असे. त्याची र्ाहिंती इतित्र ददली आिं.े सोर्िस स्ित:िंी पीत 

असत. (त्यालाच प्राशन किणे असे म्िंणतात) त्यार् ळे काय िंोत असे ते प ढे ददल ेआिं े= 

आनंद हनर्ामण किणािा, आनंद िाढिणािा  

सिाांच्या इच्छा (कार्ना) पूणम किणािा  

सिामना आिडणािा, हर्त्राप्रर्ाणे आदिणीय  

सार्थ्यम दणेािा  
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स खकािक, स खिधमक 

संपत्ती प्राप्त करून दणेािा  

प्राणीर्ात्रांचे ििण किणािा  

ज्ञान प्राप्त करून दणेािा  

यज्ञ शत्रूंचा नाश किणािा  

भक्तांना श द्ध ब द्धी दणेािा  

नास्तीकांचा नाश किणािा 

र्ाणसाला दिेता पूजनाची स्फूती दणेािा  

सेनेला स्फूती दणेािा  
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अत्यंत पथ्यकि  

संसािी जीिांना तृप्त किणािा  

प त्र-संतती आहण यश दणेािा  

र्दकािक 

स खप्रद अन्न दणेािा  

या सोर्ाला द्रोणकलशार्ध्ये प्रस्थाहपत किण्यात येत आिं.े 

गाईच्यासाठी जे गित असते त्यार्ध्ये द ग्ध ज्याप्रर्ाणे भरून िाहिंलेल ेअसते त्याप्रर्ाणे सोर्ार्ध्य े

उत्तर् ब द्धी ग प्तरुपाने हस्थि असत.े 
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िं ेस्तोत्यांनो, ककहचत हपिळसि आहण आिक्त िणामच्या बलसंपन्न आहण स्िगामर्ध्ये दखेील गौिहिला 

गेलेल्या सोर्ाचे त म्िंी स्तिन किा. 

िं ेऋहत्िजांनो, ग्रािन दगडाच्या साह्यान ेउत्पन्न केलेल्या आहण लोकिीच्या िस्त्रािरून गाळलेल्या या 

सोर्ार्ध्ये त म्िंी र्ध ि असे गाईचे द ध हर्सळा. 

सागि िंी सोर्ाची जननी असून ऋहत्िज्यांच्या दिंा बोटांनी सोर्िस तयाि केला जातो. िंा सोर् 

स यामला झाकून टाकतो. 

दिे ज्याची सतत इच्छा कितात असा सोर्.  
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पिर्ान नार्क दिेतेच्या ऋर्ींनी सांहगतलेल्या या ऋचांचे अध्ययन किणाऱ्या भक्ताला िंा श द्ध असा 

सोर्िस नेिंर्ी प्राप्त िंोिो. 

पािसाचे पाणी पृथ्िीिि पडते आहण ते नदीच्या रुपाने सर् द्रात जाऊन सर् द्रात असलेल्या िडिानल 

नािाच्या अिीला तृप्त कित.े 

पिमतािि पडलेल्या या पाण्यार् ळे नद्या आहण नद्यांच ेतट हनर्ामण झाले आिंते. 
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अिी स्ित:बद्दल म्िंणतो – र्ी जन्र्त:च सिमज्ञ आिं.े तूप (धृत) िं ेर्ाझ ेनेत्र असून र्ाझ्या र् खार्ध्ये 

नेिंर्ी अरृ्त स्त्रित असत.े हिश्वाला जगण्यासाठी आिश्यक असणािा प्राण िं ेर्ाझ ेस्िरूप आिं.े  

र्ी तीन रुपानी प्रहसद्ध आिं.े र्ी अंतरििाचा स्िार्ी असून आददत्य िं ेर्ाझेच स्िरूप आिं.े िंव्य 

िािंक म्िंणून र्ाझ ेसाथम नाि असून र्ी सिमज्ञ आिं.े  

भद्र ंकणहेभ: श्र ण यार् दिेा पश्येर्ािहभयमजत्रा: l 

हस्थिैिंगसै्त ष्ट िासंस्तनहूभि् व्यशेर् दिेहिंतज ्यदाय : ll 

िं ेयज्ञािंम हिश्वेदिेांनो, आम्िंी केलेल्या स्त तीर् ळे त म्िंी आर्च्यािि प्रसन्न व्िंा आहण आर्च्या कानी 

केिळ चांगल्या स खर्य गोष्टीच येतील असे किा. तसेच आर्च्या नेत्रांना प्रत्येक िस्त र्धील चांगलेच ददसो. 

दिेांनी आम्िंास प्रदान केललेे आय ष्य अत्यंत स दढृ आहण हनिोगी शिीिान े आहण हनिोगी अियिांनी 

उपभोगण्याचा आशीिामद प्रदान किा.  



  धर्मग्रथं 

  www.esahity.com  

स्िहस्त न इन्द्रो िदृ्धश्रिा: स्िहस्त न: परू्ा हिश्विेदा: l 

स्िहस्त नस्तािो अरिष्टनहेर्: स्िहस्त नो बिृंस्पहतदमधात  ll 

िं ेहिश्वदिेांनो, र्ानिी आय ष्याची र्यामदा केिळ शतिर्ाांची आिं.े या र्यामदचे्या अखेिच्या अिस्थेत 

र्ाणसांना म्िंातािपण प्राप्त िंोत.े प त्र हपत्याप्रर्ाणे िंोतात. (प त्रांना प त्र झाल्यान ेते हपता या पदिीिि 

आरूढ िंोतात) आम्िंी सिम त र्ची  प्राथमना कितो की आर्चे आय ष्य र्ध्येच खंडीत िंोऊ दऊे नका. 
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सार्िेद ऋचा –  

तत्सहित िमिेण्य ंभगो दिेस्य धीर्हिं l 

हधयो यो न: प्रचोदयात ्ll 

प्रहसद्ध गायत्री रं्त्र ‘जो आर्च्या ब द्धीला पे्रिणा दतेो, त्या सहितृ दिेाच्या (सूयामच्या) पाप भर्वजत 

तेजाच ेआम्िंी ध्यान कितो.  

(िंी ऋचा रू्ळ ऋग्िेदातील आिं.े) 

 

  



  धर्मग्रथं 

  www.esahity.com  

उर्ा आहण िात्र या दोन्िंी भहगनी आिंते. पिंत  स्िरूप र्ात्र पिस्पि हििोधी आिं.े या दोघी एक 

र्ताच्या, एकाच र्ागामने गर्न किणाऱ्या पिंत  एकर्ेकींच्या पाठोपाठ जाणाऱ्या आहण एकर्ेकीला 

कोणतािंी अडथळा न हनर्ामण किणाऱ्या आिंते. एकर्ेकींसाठी त्या कधी िाट पािंात थांबत नािंीत. 

अहश्वनीक र्ािाचं्या तीन चाकांच्या, तीन दिेतांनी बसण्यास योग्य, ऐश्वयामन ेभिलेला, अत्यंत िेगान े

जाणाऱ्या अश्वांनी सज्ज केलेला, र्ध ि पदाथाांचे ििंन किणािा िथ यज्ञ स्थानी येिो. आहण आर्च्या 

परििािातील सिम र्न ष्ये आहण प्राणीर्ात्र यांचे परिििंन किो. 

       स.कृ. दिेधि (सार्िेद) 
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अथिमिदे 

चाििेदांपैकी एक. या िेदात हिहिध प्रकािच ेअहभचािरं्त्र (जािणर्ािणरं्त्र) आहण इति जादचूेर्ंत्र 

र्ोठ्या प्रर्ाणािि संगृिंीत केले आिंते.  

अथिमन् आहण अंहगिस ्असे जादचू्या रं्त्रांचे दोन िेगिेगळे प्रकाििंी आिंते. 

अथिमन म्िंणज े र्न ष्यजातीस उपकािक ठिणाऱ्या पहित्र जादचूेर्ंत्र. उदा.,अथिमिेदातील हिहिध 

िोगहनिािक रं्त्र. 

अंहगिस म्िंणजे शत्र त्िापोटी एखाद्याला त्रास दणे्यासाठी उपयोगी पडणािे अहभचािरं्त्र अथिा 

काळीजाद.ू  
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अथिमिेदांत यर् ना आहण िािणािती या नद्यांच ेउल्लेख येतात. बंगालर्धील दलदलीच्या प्रदशेात 

िाििणािा िाघ अथिमिेदात प्रथर्च ददसतो. आयम आहण दस्यू यांच्यार्धील भेदभाि तीव्रति झाल्याच े

आढळते. ब्राह्मणांचे र्िंत्त्ि िाढल्याचा प्रत्यय येतो. चात िमण्यम हस्थिािलेले ददसतात. ऋग्िेदातील अिी, इंद्र 

इ. दिेता येथेिंी ददसतात; पिंत  िािसांचा नाश किणे एिढेच त्यांच े र् ख्य कायम झालेल े ददसते. 

अथिमिेदातील कािंी भाग ऋग्िेदाइतकाच ज ना आिं.े 
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अथिमिेदातील हिहिध हिर्यस िमसाधािणपणे दिंा िगामत हिभागले जातात. िं ेिगम प ढीलप्रर्ाणे:  

(१) भरै्ज्यकर्,े  

(२) आय ष्यकर्,े  

(३) अहभचािकर् ेिा कृत्याप्रहतिंिणकर्,े  

(४) स्त्रीकर्,े  

(५) सारं्नस्यकर्,े  

(६) िाजकर्,े  

(७) ब्राह्मणर्ािंात्म्य,  

(८) पौहष्टककर्,े  

(९) शाहंतकर् ेआहण  

(१०) हिश्वोत्पती ि अध्यात्र्. 
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भरै्ज्यकर् े: हिहिध िोगांच्या हनरू्मलनासाठी िापिाियाचे रं्त्र यात आिंते. ज्िि, अहतसाि, रू्त्रिोध, 

नेत्रिोग, िातहपत्तकफादी दोर्, हृद्रोग, कािीळ, कोड, यर्क्ष्र्ा, जलोदि इ. िोगांसाठी िहचलेल्या या रं्त्रांत 

भाितीय आय िेदाची प्रािंभीची अिस्था ददसत.े जेष्ठीर्ध, दिूाम, अपार्ागम (आघाडा), हपपळी, िोहिंणी इ. 

िोगनाशक आहण आिोग्यकािक िनस्पतींच ेउल्लेख अथिमिेदात येतात. िोगनाशक िनस्पतींची स्त ती कािंी 

रं्त्रांत आिं.े िोग िंटहिण्यासाठी ताइतांचा िापििंी स चहिला आिं.े अहस्थभंगािि आहण जखर्ांिि कािंी 

रं्त्र आिंते.  

त्यात अरंुधती, लािा (लाख) आहण हसलाची यांचा उल्लेख येतो.  

जंत,ू िािस, गंधिम, अप्सिा िंी िोगांची कािणे म्िंणून दाखहिली जातात. जंतूंना र्ारून टाकण्यासाठी 

इंद्रासािख्या दिेतेला आिािंन केले जात.े  
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आय ष्यकर्:े  आय ष्यरं्त्र उपनयन, गोदान इ. गृह्यसंस्कािांच्या िेळी म्िंटल ेजातात. रृ्त्यूच्या १०० 

ककिा १०१ प्रकािांपासून सिंिण हर्ळण्यासाठी केलेल्या प्राथमना येथे आढळतात. या सिम रं्त्रांत अिीच े

र्िंत्त्ि प्रकर्ामन ेआढळते. अिी हजिंतपणाचे प्रतीक आिंचे. जीिन संििकता यांनािंी येथे स्थान आिं.े 

सोन्याचा ताईत, रे्खला, शंखर्णी यांच ेउल्लेखआिंते. 
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अहभचाि ककिा कृत्याप्रहतिंिणकर् े: शत्रू, िािस आहण कृत्या (चेटूक) यांचा प्रहतबंध किण्यासाठी िं े

रं्त्र आिंते. अहभचाि आहण यात हिद्या या रं्त्रांतून ददसते. या रं्त्रांच्या भार्ेतूनिंी हनष्ठ िपणा व्यक्त िंोतो. 

या रं्त्रांना ‘अंहगिस्’ असे म्िंटल ेजात.े या रं्त्रांतील कािंींचा संबंध इति िगाांतील हिर्यांशीिंी पोिंोचतो. 

उदा., िािसांहिरूद्ध असलेले रं्त्र. भैर्ज्यसूक्तांतिंी िािसांहिरूद्ध रं्त्रयोजना आिंचे. ‘यात धान’ (िािस), 

‘दकर्ीददन्’  (द ष्ट हपशाचांचा एक प्रकाि) यांच्याहिरुद्ध अिी आहण इंद्र यांना आिािंन केले आिं.े 

िािसांहिरुद्ध हशशाचा उपयोग सांहगतला आिं.े येथेिंी ताइतांचा उपयोग सांहगतला आिंचे. उदा., अश्वत्थ 

आहण खददि यांसािख्या िृिांच्या लाकडापासून तयाि केलेल ेताईत. िज्र नािाच्या आय धाचािंी िापि 

ददसतो. शत्रूला रू्त्राििोधाची व्याधी व्िंािी या दषृ्टीने त्याच्या रू्त्राशयािि परिणार् घडिून आणणािे रं्त्र 

ददसतात.   
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स्त्रीकर्:े या िगामतील रं्त्र र् ख्यतः स्त्रीजीिनाशी हनगहडत झालेले आिंते. स्त्रीचे हििािंपूिम आहण 

हििािंोत्ति जीिन िंा त्यांचा एक र्िंत्िाचा हिर्य आिं.े क र्ारिकेस ििप्राप्ती, निदांपत्यासाठी आशीिमचन,े 

गभमसंभि, गभमिती स्त्रीचे ि हतच्या गभामचे संििण, प त्रप्राप्ती, निजात बालकाचे संििण इत्यादींसाठी 

िचलेल ेरं्त्र लिणीय आिंते. अथिमिेदाच्या १४ व्या कांडातील हििािंर्ंत्र याच िगामतले िंोत. स्त्रीप रूर्ांच े

प्रणयरं्त्र िंािंी या िगामतील सूक्तांचा एक प्रधानभाग आिं.े या रं्त्रांस ‘िशीकिण रं्त्र’ असेिंी म्िंणतात. 

इहच्छत स्त्री अथिा प रूर् लाभािा म्िंणून प रूर्ाने अथिा स्त्रीने िापिाियाचे िं ेरं्त्र आिंते. पे्रर्ात स्पधाम 

किणाऱ्यांचा नाश किण्यासाठीिंी कािंी रं्त्र ददल ेआिंते. या रं्त्रांत ददसणािी असूया आहण चीड अत्यंत 

तीव्र आिं.े र्त्सिग्रस्तांच्या हृदयातील र्त्सि नािंीसा व्िंािा म्िंणूनिंी कािंी रं्त्र आिंते.  
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सारं्नस्यकर् े : क ट ंबात सलोखा नांदािा, व्यहक्तव्यक्तींर्धील कलिं नष्ट व्िंािे, सार्ाहजक प्रहतष्ठा 

हर्ळािी, सभाजय साधता यािाइ. िंतेूंसाठी िंी सूके्त आिंते. 

िाजकर् े : प्राचीन भाितात िाजाला प िोहिंताची नेर्णूक किणे आिश्यक असे. िाजप िोहिंतास 

िाजाला हिंतकािक असे रं्त्र ठाऊक असािे लागत. या िगामत येणािे रं्त्र अशा प्रकािचे आिंते : िाज्यहभर्के, 

िाजाची हनिड, िंद्दपाि केलेल्या िाजाच ेप नःस्थापन, शत्रूंिि िचमस्ि संपादन किणे, िाजाला य द्धात जय 

हर्ळिून दणेे, शत्र सेना संर्ोिंन, स्िीय सेनेच ेउत्सािंिधमन, शत्रूच्या बाणांपासून किाियाचे संििण असे 

अनेक हिर्य या रं्त्रांतून येतात. िेदकालीन िाजनीतीची कािंीकल्पना त्यांतून येते. 
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पोहष्टककर्:े सरृ्हद्धप्राप्ती आहणसंकटर् क्ती या िंतेनू े केलेली कािंी रं्त्रिचनाअथिमिेदात आढळत.े 

शेतकिी, पश पाल, व्यापािी यांसािख्या व्यािसाहयकानंा आपापल्या व्यिसायांत उत्कर्म हर्ळािा िं े यातील 

कािंी रं्त्रांच ेप्रयोजन. जर्ीन नांगिणे, बी पेिणे इ. कृहर्करे् कितानाम्िंणण्यासाठी, शेतातील उंदिांचा 

आहण दकड्यांचा नाश किण्यासाठी तसेच भिपूि पाऊसपडण्यासाठी केलेली रं्त्रिचना या दषृ्टीने उल्लेखनीय 

आिं.े  

गाईबैलांचे संििणव्िंाि,े त्यांची उपय क्तता िाढािी, व्यापाऱ्यांचा प्रिास स िहितपणे व्िंािा, 

द्य तकर्ामत जय हर्ळािा, अिीपासून िंोणािे धोके टळािेत, िास्तू स िहित ििंािी, गाईला िासिाबद्दल पे्रर् 

हनर्ामण व्िंाि ेइ. गोष्टी साधण्यासाठी असलेल ेरं्त्र आहण प्राथमनािंी याच िगामत र्ोडतात. 
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शाहंतकर्:े यािगामतील रं्त्रांर्ाग े द ःखनाश आहण पाप-परिर्ाजमन िंी पे्रिणा आिं.े द :खस्िपे्न, 

अपशक न, पापनित्रािि झालेला जन्र्, कपोत आहण घ बड यांसािख्या अश भ पर्क्ष्यांचे दशमन इत्यादीं र्धून 

िंोणािी द ःखे टळािीत म्िंणून शांहतकरे् सांहगतली आिंते. कळत-नकळत झालेल्या पापांसाठीिंी शांहतकरे् 

आिंते. उदा., कजमफेड (हिशेर्तः ज गािात झालेल्या कजामची फेड) न किणे, थोिल्या भािाच्या आधी हििािं 

किणे, धर्मकृत्यांत कािंी चूक िंोण ेइ. पापे. 

पापाला सिंस्त्राि (िंजाि नते्रांचे) म्िंटले असून पापी र्न ष्य िािसान ेझपाटलेला असतो अशीिंी 

कल्पना ददसते. अथिमिेदाच्या चौथ्या कांडातील २३ ते २९ या रृ्गािसूक्तांचा अंतभामििंी याच िगामत किता 

येईल. त्यांत द ःखनाशासाठी अिी, इंद्र, िाय ूआहण सहिता, द्यािा-पृहथिी, र्रूत, भि आहण शिम, हर्त्र 

आहण िरूण या दिेतांच्या प्राथमना सांहगतलेल्या आिंते. 
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हिश्वोत्पत्ती आहण अध्यात्र् : िेद म्िंणून प्रहतष्ठा हर्ळािी म्िंणूनिंी िंी सूके्त अथिमिेदात अंतभूमत केली 

गेली असािीत. ऋग्िेदादी संहिंता आहण उपहनर्द ेयांतील तत्त्िहचतनाहून र्ात्र या सकू्तांतील तत्त्िहचतनाच े

स्िरूप थोड ेिेगळे आिं.े प्रायः अंहतर् सत्याचा पाठप िािा किण्याची खिी तळर्ळ त्यांत ददसून येत नािंी,  

अथिमिेदातील अहभचािरं्त्रांच्या प्राधान्यार् ळे त्यािेदास बिाच काळ प्रहतष्ठा नव्िंती.ऋग्िेद, यज िेद, 

सार्िेद यांचा उल्लेख ‘त्रयी’ अथिा ‘त्रयी हिद्या’ असा करून त्यांच्या नंति अथिमिेदाचा िेगळा उल्लेख 

केल्याची उदािंिणे आढळतात.  

कधीकधी ति त्याचा उल्लेखिंी टाळला गेल्याचे ददसते; पिंत  अथिमिेदातील हनिहनिाळे हिर्य 

पाहिंले, ति त्यांत र्ानिी संबंध आहण भािभािना यांचा िैहिध्यपूणम प्रत्यय येतो. िैददक काळातील 

आयाांच्या सिमसार्ान्य जीिनाचे प्रहतहबब त्यांत ददसत.े  
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लोकसर्ज ती आहण लोकाचाि यांचे दशमन येथ ेिंोत.ेअथिमिदेातून हर्ळणािी िंी र्ाहिंती र्ानिशास्त्र 

आहण दिेहिर्यक कल्पनांचा इहतिंास यांच्या अभ्यासाच्या दषृ्टीने र्िंत्िाची आिं,े असे अनेक हिद्वानांच ेर्त 

आिं.े गोपथ ब्राह्मणातील उल्लेखान साि सपमिेद, हपशाचिेद, अस ििेद, इहतिंासिदे आहण प िाणिेद िं े

अथिमिेदाचे पाच उपिेद र्ानले जातात. 

जोशी, लर्क्ष्र्णशास्त्री; क लकणी, अ. ि. (हिश्वकोश) 
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या िेदातील हिर्य –  

१) अध्यात्र्   २) ब्रह्मचयम  

३) गिृंस्थधर्म   ४) िानप्रस्थ  

५) सन्यास   ६) आय िमधमन  

७) भषै्यज (और्धी)  ८) िोगहनिािण  

९) कृहर्नाशन   १०) हिर्नाश  

११) अरिष्टनाश   १२) िाज्य-शासन  

१३) िाष्ट्सिंधमन   १४) सगं्रार्  
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१५) शत्र नाश   १६) र्हणधािण  

१७) पापनाश   १८) अन्न  

१९) सपंत्ती   २०) अहधदिैत  

२१) यज्ञ    २२) काल  

२३) पश -संपत्ती   २४) व्यापाि  
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हिद्य त ्– (िीज)  

केिळ प्रकाश हनर्ामण किणाऱ्या हिजेला (हिद्य त), 

कडकडाटासिं प्रकाश दणेाऱ्या हिजेला (स्तनहयत्न ),  

रे्घरूपी दगडािि आघात किणाऱ्या हिजेला (तहडत)् आर्चा नर्स्काि असो.  

पािर्ानर् ्(पहित्रीकिण) – 

दिेता र्ला पहित्र किोत. र्न ष्यकर्म आहण ब द्धी पहित्र किोत. अंतरििात  संचाि किणािा िाय ू

आहण गाळून तयाि केलेला सोर्, बललाभ, कर्मफललाभ आहण अहिंसक आचािासाठी र्ला पहित्र किोत. 

सहितृदिे सिाांना पे्रिणा दणेािा, या लोकी आहण पिलोकी स ख प्रदान किणािा असल्याने तो आम्िंास पािन 

किो. 
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अरिष्टियनर्् (अरिष्ट कर्ी किणे) – (कपोत – कब ति िंा पिी घ बडाप्रर्ाणेच अरिष्ट हनर्ामण किणािा 

आिं.े िं ेअरिष्ट नष्ट व्िंािे म्िंणून िंीप्राथमना आिं)े 

िं ेदिेतांनो, कब ति पाप दिेतेचा दतू असून आम्िंाला द :ख दते आिं.े त्याच ेहनिाकिण व्िंाि ेम्िंणून 

आम्िंी त झी पूजा कितो. आर्चे हद्वपाद आहण चत ष्पाद प्राणी स खी व्िंोिोत.  

यासाठी िं ेअिे, आर्च्या आहुती त ू स्िीकाि कि. त्या कब तिांच े पंखरूपी िंत्याि आर्ची िंत्या न 

किो. आम्िंाला ताप न दिेो. आर्च्या गाई आहण अन्य प रुर्ांना स ख लाभो. 
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दिेता – 

१) र्रुत ्– पिमताचं ेअहधपती. 

२) अिी – सिम लिंान-थोि िनस्पतींचा अहधपती. 

३) द्यौ आहण पथृ्िी – दाततृ्ििान लोकाचं ेअहधपती. 

४) िरूण – पाण्याचा अहधपती. 

५) हर्त्रािरुणौ – पजमन्यिृष्टीच ेअहधपती. 

६) सहिता – सिम हनर्ामण झालले्या िस्तूचंा अहधपती. 

७) सोर् – लतादी और्धींचा अहधपती. 

८) िाय  – अतंरििाचा अहधपती. 
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९) सयूम – नते्राचंा अहधपती. 

१०) चदं्र – नित्राचंा अहधपती. 

११) इंद्र – दिेाचंा अहधपती. 

१२) र्रुत-्हपता – पशूचंा अहधपती. 

१३) र्तृ्य ू– प्रजचेा अहधपती. 

१४) यर् – हपतिाचंा अहधपती 

१५) र्तृ – फाि लाबंच ेहपति. 

िं ेर्ाझे ििण किोत.   
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स खर् ्(स ख) – 

श ंनो िातो िात :l   श ंनो तपत  सयूम:l 

अिंाहन शं भित  न:l  श ंिात्री प्रहत धीयतर्l् 

शश र्ा नो व्यच्छत  ll 

िािंणािा िािा, तळपणािा सूयम, ददिस, िात्र आहण उर्ा आर्च्यासाठी कल्याणकािक िंोिो. 
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ब्रह्मचयम – संयर्ी जीिन. 

पश्यरे् शिद: शतर् ्l जीिरे् शिद: शतर् ्l 

ब द्धध्यरे् शिद: शतर् ्l िोिंरे् शिद: शतर् ्l 

परू्ेर् शिद: शतर् ्l भिूेर् शिद: शतर् ्l 

भयूरे् शिद: शतर् ् l भयूसी: शिद: शतात ्ll 

िं ेसूयाम –  

१) आम्िंी त झ ेशंभि िर्ेपयांत सतत दशमन घ्यािे. 

२) आम्िंी शंभि िर्े हजिंत िािंाि.े 

३) आर्ची ब द्धी शंभि िर्ेपयांत कायमिर् िािंो. 
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४) आम्िंी शंभि िर्े सतत िृद्धींगत िंोत िािंो. 

५) आम्िंी शंभि िर्ेपयांत प ष्ट िािंो. 

६) आम्िंी शंभि िर्ेपयांत प त्राददकांनी संपन्न िािंो. 

७) शंभि िर्े आम्िंी सिम प्रकािच्या िस्तूंनी संपन्न िािंो. 

८) आम्िंी शंभि िर्ेपयांत अखंड कीतीन ेर्िंान िंोत िािंो. 

( या सिम िचनांचा गोर्िािा असा आिं ेकीिं ेसूयाम, तू आम्िंाला न सत े शंभि िर्ाांचे आय ष्य प्रदान 

करू नकोस. त्याचा उपयोग नािंी. पण त्याचबिोबि र्ाझी सिम इंदद्रये, ब द्धी, आिोग्य, कीती, प त्रपौत्रादद  

िंश आहण पश्वादद परििाि सतत िृद्धींगत िंोत िािंील असे कि. तिच त्या शंभि िर्ाांच्या प्रदीघम आय ष्याचा 

उपयोग आिं.े)  

(अथिमिेद – स.कृ. दिेधि)    
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ब्राह्मण:े ब्रह्म म्िंणज े रं्त्र िा यज्ञ. रं्त्र ि यज्ञ यांसबंंधी हििेचन किणािे गद्य िाङ्मय म्िंणजे 

ब्राह्मणग्रंथ. 

ब्राह्मणग्रंथ िं ेर् ख्यतः यज्ञांचे हििेचन किणािे ग्रंथ आिंते. िेदांच्या रं्त्रसंहिंतांर्ध्ये हनिहनिाळ्या 

दिेतांना उद्दशूेन सांहगतलेल्या रं्त्रांचा हिहनयोग यज्ञकर्ाांत कसा किाियाचा िं ेब्राह्मणग्रंथांत सांहगतलेल े

असत.े िं ेसांगत असताना रं्त्राचंा अथम त्या त्या कर्ामला कसा ज ळणािा आिं ेिं ेदाखिून ददले आिं.े  

ब्राह्मणग्रंथांचा काळ इ. स. पू. २००० असल्याच ेअनेक संशोधकांनी हसद्ध केले आिं.े या काळात 

ऋग्िेदकालीन आयम संस्कृतीचे कें द्र प्राचीन भािताच्या र्ध्य दशेात आले िंोत ेअसे ददसत.े या रठकाणी 

असलेल्या क रू, पांचाल, उशीनि इ. अनेक िाज्यांच े उल्लेख ब्राह्मणग्रंथांत आढळतात. अश्वरे्घासािख्या 

यज्ञांच्या संदभमत अनेक िाज ेि प िोहिंत यांची नािे ब्राह्मणग्रंथांत आली आिंते. हिदिेंाचा िाजा जनक आहण 

याज्ञिल्क्य यांच्या संबंधीच्या अनेक कथा शतपथ ब्राह्मणात आल्या आिंते. ऐतिेय ब्राह्मणातील 
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िाज्याहभर्ेकाच्या िणमनात अनेक िाज्यांचा उल्लेख आिं.े गंगा, यर् ना, सिस्िती या नद्यांबिोबिच 

सदानीिा, काम्पील, परिचिा इ. नगिांचािंी हनदशे ब्राह्मणग्रंथात आिं.े यािरून या ग्रंथांची िचना र्ध्य 

दशेात झाली असािी, असे ददसून येते. 

ब्राह्मणाचं े हिर्य: ब्राह्मणग्रंथांत र् ख्य हिर्य यज्ञ िंा आिं.े िं ेयज्ञ कोणत?े दकती प्रकािच?े कोणी 

किाि?े केव्िंा किाि?े इ. अनेक हिर्यांची र्ाहिंती ब्राह्मणग्रंथांत आली आिं.े यज्ञांचे हिधान किणाऱ्या 

िाक्यांना हिहधिाक्ये म्िंणतात. कर्म किीत असताना कािंी गोष्टींचा हनर्ेध केलेला असतो. उदा. खोटे बोल ू

नये, र्ांसभिण करू नय.े अशा िाक्यांना हनर्ेधिाक्ये म्िंणतात. पण या िाक्यांबिोबि अथमिाद या नािान े

ओळखला जाणािा प ष्कळ र्ोठा भाग ब्राह्मणग्रंथांत आढळतो. अथमिाद म्िंणज ेहिधेय कर्ामची स्त ती ककिा 

हनहर्द्ध कर्ामची हनदा. या अथमिाद भागात कथा, आख्याने, शब्दांच्या व्य त्पत्ती इ. हिर्य येतात.  
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याहशिाय ब्राह्मणग्रंथांत सोर्याग, िाजसूय, अश्वरे्ध, सत्र े इ. अनेक प्रकािच े र्ोठे यज्ञ सांहगतल े

आिंते. या यज्ञांचे अन ष्ठान किण्यास अनेकांच ेसािंाय्य घ्यािे लागते. साधनसार्ग्री प ष्कळ लागते. त्यार् ळे 

अशा श्रौतयज्ञांची अन ष्ठाने आध हनक काळात क्वहचतच िंोतात.  

ब्राह्मणग्रंथांत अनेक कथा सांहगतल्या आिंते. त्यांतील कािंी कथा र्नोिंजक आिंते; ति कािंी कथांतनू 

प्राचीन काळचा इहतिंासिंी सर्जून येतो. यज्ञातील एखाद्या हिधीचे िणमन किताना कथा सांहगतलेली 

असत.े 

शतपथ ब्राह्मणात अहिरं्थाचे हिधान किताना प रुििस ि उिमशी यांचे आख्यान झाले आिं.े 

िाजसूयाच्या संदभामत आलेली ऐतिेय ब्राह्मणातील श नःशेपाची कथा प्रहसद्ध आिं.े  
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भाितीय तत्त्िज्ञानाचे रू्लाधाि ग्रंथ म्िंणज े उपहनर्द े िंोत. पण उपहनर्दांतील तत्िज्ञान 

ब्राह्मणग्रंथांतून हनर्ामण झालेल ेआिं.े यज्ञांचे हिधान सांगताना ‘य एिं िेद’(जो अशा प्रकािे ज्ञान करून 

घेतो) िं े िाक्य ब्राह्मणग्रंथांत िािंिाि आले आिं.े म्िंणजे प्रत्यि यज्ञ न किता अथामज्ञानपूिमक त्या त्या 

यज्ञहिर्यक भागाचे हचतन केल्यास योग्य असे फळ हर्ळिता येत.े उपहनर्दांतील अनेक हिचाि 

ब्राह्मणग्रंथांतील यज्ञांच्या पृष्ठभूर्ीिि र्ांडलेल ेआिं.े तत्िज्ञानाप्रर्ाणे र्ीर्ांसा, व्याकिण, ज्योहतर्, िैद्यक, 

गहणत, िसायन, शेती, िनस्पहतशास्त्र इ. अनेक शास्त्रांच्या प्राथहर्क स्िरूपाची र्ाहिंती ब्राह्मणग्रंथांिरून 

हर्ळू शकते. 

हनिहनिाळ्या िेदांची ब्राह्मणे: हनिहनिाळ्या िेदशाखांचे ब्राह्मणग्रंथ उपलब्ध असून त्यात यज्ञात भाग 

घेणाऱ्या ऋहत्िजांच्या कार्ाची र्ाहिंती सांहगतलेली आिं.े  
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ऋग्िेदातील रं्त्र म्िंणण्याच ेकार् ‘िंोता’ नािाच्या ऋहत्िजाकड ेअसते अथामत त्याने ते रं्त्र केव्िंा 

म्िंणािे यासंबंधीचे हिधान ऐतिेय आहण कौर्ीतकी या ऋग्िेदाच्या ब्राह्मणग्रंथांत केलेले आिं.े  

‘अध्ियूम’ िंा यज िेदातील रं्त्र म्िंणतो, ति‘उद्गाता’ िंा सार्िेदातील रं्त्रांिि सार्गान कितो. म्िंणून 

त्यांच्या कार्ांची र्ाहिंती त्या त्या ब्राह्मणग्रंथांत सांहगतलेली आिं.े अथिमिेदातील कािंी रं्त्र म्िंणून कार् 

किणाऱ्या ‘ब्रह्मा’ या ऋहत्िजाच्या कर्ामची र्ाहिंती गोपथब्राह्मणात आिं.े 
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१) ऐतिेय ब्राह्मण: िं ेब्राह्मण ऋग्िेदाचे असून र्िंीदास ऐतिेय िंा या ब्राह्मणाचा ऋर्ी सर्जला 

जातो. र् ख्यतः ‘िंोता’ या ऋहत्िजान ेयज्ञांत ऋग्िेदातील कोणती सूत्र े म्िंणािी याचे हिधान यात आिं.े 

याची भार्ा गद्य आिं.े अलंकािांनी य क्त आिं.े अनेक रठकाणी रं्त्राचा अथम कर्ामला कसा ज ळणाि आिं ेिंिेंी 

सांहगतल ेआिं.े यात अनेक कथा आलेल्या आिंते. 

२) कौर्ीतकी ब्राह्मण: िंिेंी ऋग्िेदाचे ब्राह्मण आिं.े यास शांखायन ब्राह्मण असेिंी म्िंणतात. 

कािंींच्या र्ते िं ेदोन ब्राह्मणग्रंथ िेगिेगळे असािे. यात ऐतिेयाप्रर्ाणेच सिम हिर्य आल ेआिंते. अहििंोत्र, 

प्रायहश्चत्ते यांसंबंधीची अहधक र्ाहिंती आिं.े 
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३) तहैत्तिीय ब्राह्मण : कृष्णय जिेदाच्या तैहत्तिीय शाखेचे िं े ब्राह्मण आिं.े त्यांत हिहिध यज्ञांचे 

हििेचन किणािा गद्य भाग आिं.े त्याचप्रर्ाणे यात कािंी रं्त्रिंी आलेले आिंते. अध्ियूम या नािाच्या 

ऋहत्िजान े यज्ञात किाियाच्या अनेक हिधींचे हििेचन यात असल्यान े याचा हिस्ताि र्ोठा आिं.े 

अग्न्याधान, गिार्यन, िाजपेय, सौत्रार्णी, सि, काठकचयन े इ. अनेक हिर्यांची र्ाहिंती यात 

सांहगतलेली आिं.े 

 

४) शतपथ ब्राह्मण:श क्लयज िेदाच्या र्ाध्यहन्दन ि काण्ि अशा दोन्िंी शाखांची ब्राह्मणे या एकाच 

नािान ेप्रहसद्ध आिंते. तथाहप त्यांत फािच थोडा फिक आिं.े या ब्राह्मणाचा ऋर्ी याज्ञिल्क्य आिं.े या 

र्ाध्यहन्दन शाखीय ब्राह्मणाची चौदा कांड े असून पहिंल्या नऊ कांडांत श क्लयज िेदाच्या िाजसनेयी 

संहिंततेील रं्त्रांचा यज्ञांच्या िर्ान े हिहनयोग सांहगतला आिं.े त्यांत दशमपूणमर्ास, चात र्ामस्य, सोर्याग, 
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चयन ेिगैिे यज्ञांचे तपहशलिाि हििेचन आिं.े हिधींच्या अन र्ंगान ेअनेक कथा या ब्राह्मणांत आल्या आिंते. 

दिंाव्या कांडात शांहडल्याने सांहगतलेल ेअहिििंस्य आिं.े अकिा ते चौदा या कांडांत उपनयन, ब्रह्मचरित्रते, 

हपतृरे्ध, प्रिग्यम असे अन्य हिर्य आिंते. चौदािे कांड आिण्यक म्िंणून प्रहसद्ध असून त्यांतील शेिटच्या सिंा 

अध्यायांना बृिंदािण्यकोपहनर्द असे म्िंणतात. 

 

५) ताडं्य ब्राह्मण: िं े सार्िेदाचे प्रहसद्ध ब्राह्मण आिं.े यार्ध्ये उद्गाता नािाच्या ऋहत्िजान े

िेगिेगळ्या यज्ञांत म्िंणाियाच्या सार्ांची र्ाहिंती ददली आिं.े सार्ांचे अनेक प्रकाि यात उल्लेहखले असून 

त्यांिि आधारित असे अनेक सोर्याग सांहगतलेल ेआिंते.  
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६) गोपथ ब्राह्मण: अथिमिेदाशी संबंहधत असे िं ेएकर्ेि ब्राह्मण आिं.े िं ेब्राह्मण बिेचस ेअिामचीन 

सर्जले जात.े ब्रह्मा या ऋहत्िजान ेकिाियाच्या कर्ामन हिधान यात आिं.े पूिम गोपथ ि उत्ति गोपथ असे 

याचे दोन भाग आिंते. यात श्रौतयज्ञाबिोबि उपनयनादी संस्काि, पाकयज्ञ, बहलिंिण यांसािख्या कािंी 

स्र्ातम कर्ाांचेिंी हििेचन आिं.े अंग, र्गध, क रू, पांचाल इ. दशेांची नािे यात आिंते. गोपथ या नािाचा 

कोणी एक ऋर्ी असािा असे र्ानले जाते. व्य त्पहत्तशास्त्र ि भार्ाशास्त्र या दषृ्टीने िं ेब्राह्मण र्िंत्त्िाचे आिं.े 

 

हभड,े हि. हि. (हिश्वकोश) 
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उपहनर्दें 

उपहनर्दें  शेकड्यांच्यािि आिंते. त्यातली कािंी प्रर् ख प ढे ददली आिंते. 

उपहनर्द याचा अथम जिळ बसण ेअसा आिं.े ग रूजिळ बसून हशष्य ज्ञान घेत आिं.े हशष्याच्या 

अंत:किणात ग रुहिर्यी हनतान्त आदि आहण ग रूला हशष्याहिर्यी हनिहतशय पे्रर् असे िं ेनात ेआिं.े 
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१) ईशािास्योपहनर्द ्– 

प्रत्येक उपहनर्दाच्या स रुिातीला प्राथमना ददलेली असत.े 

ॐ पूणमर्द: पूणाांहर्द ंपूणामत्पूणमर् दच्यत ेll 

पूणमस्य पूणमर्ादाय पूणमर्िेािहशष्यते ll 

ॐ शाहन्त: शाहन्त: शाहन्त: ll 
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‘ईश्वि पूणम आिं.े 

“ईशािास्यर् ्इदर् ्सिमर्”् 

ईश्विापासून उत्पन्न झालेल ेिं ेहिश्व पूणम आिं.े पूणामपासून पूणम उत्पन्न झाले, तिी शेिटी पूणमच हशल्लक 

िाहिंल ेआिं,े’ िंी ईशोपहनर्दाची प्राथमना आिं.े ग रु प्रसन्न झाला म्िंणज ेआपले संपूणम ज्ञान हशष्याला दतेो. 

ग रुच्या पूणम ज्ञानातनू संपूणम ज्ञान हशष्याकड ेहनघून गेलेले असत.े तिीिंी ग रुकड ेप न्िंा पूणम ज्ञान हशल्लकच 

असत.े 

ईश्वि अनंत आिं.े ईश्वि जसा पूणम आिं ेतसाच अनंतिंी आिं.े त्याच ेपूणमत्ि जसे व्यापक तस ेअनंतत्ििंी 

व्यापक. पूणमत्िाला सर्पमक दषृ्टांत नािंी तसा अनंतत्िालािंी नािंी. ज्या आभाळात सिम र्ािते त्याच्या 

आकािाला उपर्ा क णाची? ज्या सूयामच्या प्रकाशाने सािे प्रकाशते त्याला उपर्ा क णाच्या प्रकाशाची?  
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िं ेहिश्व दकती व्यापक आिं?े 

ज्याची गणतीिंी किणे अशक्य आिं.े सिम आय ष्य आपण संख्यांिि शून्ये हलिंीत बसलो तिी ज्यांच े

र्ोजर्ाप संपणाि नािंी, इतक्या सूयमर्ाला या हिश्वाच्या अिकाशात, आपापल्या गतींनी दफित आिंते. 

िं ेसािे हिश्व ईश्विर्य आिं ेअसे जाणल्यािि लोभ कशाचा धिायचा? इथे क णाचे आिंचे काय? धन 

क णाचे? घि क णाचे? कांता क णाची? प त्र क णाचा? िं ेसािे ईश्विाचेच आिं,े त्याच्यािि लोभ ठेिण्याचा 

आपल्याला अहधकाि नािंी. 
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२) केनोपहनर्द-् 

प्राथमना : र्ाझे शिीि, र्ाझी इंदद्रय ेआहण सार्थ्यम िंीसािी त्या ईश्विाला जाणून घेण्याइतकी सर्थम 

बनोत. ईश्विाची भेट व्िंािी यासाठी हझजण्याची प्रिृत्ती त्यांना व्िंोिो आहण कष्ट त्यांना घडोत. ज्या 

ईश्विाच ेिणमन सिम उपहनर्दात आिं,े त्याहिर्यीच े पे्रर् र्ाझ्या र्नांत हनिंति असो. र्ला ईश्विाचा द्वरे् 

कधी न िाटो. र्ाझ ेपे्रर् र्ाझी ओढ जो जाणतो त्या ईश्विाचिेंी र्ाझ्यािि सदासिमदा पे्रर् असो. तो ईश्वि 

र्ला कधी दिू न किो. र्ाझा हतिस्काि न किो. उपहनर्दांनी जो सदाचाि सांहगतला आिं,े सन्र्ागम म्िंणून 

सांहगतला आिं,े तसेच र्ाझ ेआचिण घडो. 

ईश्विाच े ज्ञान इति ज्ञानाप्रर्ाणे दतेा येत नािंी. ज्या ज्ञात गोष्टी आिंते आहण अज्ञातिंी, त्या 

साऱ्यांच्या पलीकडे ईश्वि आिं.े 
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ज्या र्नाने संकल्प करून ईश्वि जाणायचा असतो त्या र्नाचे चैतन्य ईश्वि आिं.े कान, िाणी, डोळे, 

र्न यांच ेचैतन्यिंी ईश्वि आिं.े 

पृथ्िीिि जे ज ेआिं ेत ेईश्विाच े स्िरूप आिं.े प्रत्येक हस्थि आहण चि िस्तूंर्ध्ये ईश्वि आिं.े आहण 

प्रत्येक हस्थि आहण चि िस्तू ईश्विात आिं ेयाची जाणीि िंोत.े 
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३) प्रश्नोपहनर्द ्– 

प्राथमना :  

 ॐ भद्र ंकणेहभः शृण यार् दिेा: पश्येर्ािहभयमजत्राःll 

 हस्थिैिंगैस्त ष्ट िांसस्तनूहभव्यमशेर् दिेहिंतं यदाय ः ll 

ॐ शाहन्त: शाहन्त: शाहन्त: ll 

िं ेदिे िंो, आर्च्या कानांत ईश्वि संकीतमनाची श भ िाक्येच पडोत. जीिनरुपी यज्ञाला प्रिृत्त झालेल्या 

आर्च्या नेत्रांसर्ोि ईश्विाचे स्र्िण घडहिणािी श भ दषृ्येच ददसोत. आर्चे शिीि आहण इंदद्रये िंी 

ईश्विासाठीच हझजोत  आहण ईश्विान ेआम्िंास ददलेल ेआय ष्य सत्कािणी लागो. 
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ज्ञान िं ेथोडक्यात हर्ळाल ेति त्याची ककर्त कर्ी िंोत.े ते कष्टाने लाभले ति तेच अंगी अहधक बाणते 

िं ेहपपलाद र् नींना र्ािंीत िंोत.े त्यार् ळे त्या र् नींनी त्याचं्या हशष्यांना तपश्चयाम आहण ब्रह्मचयम यासिं एक 

िर्मपयांत आपल्या प्रश्नांचे आपणच हचतन किण्याची आज्ञा केली. एक िर्ामच्या हचतनानेिंी त्यांना आपल्या 

प्रश्नांची उत्तिे हर्ळाली नािंीत. तेंव्िंा त ेप न्िंा हपपलाद र् नींकड ेआल.े     

हशष्यांनी हिचािलेल ेप्रश्न आहण त्यांची उत्तिे – 

१) ग रुजी, सृष्टीर्ध्ये प्रजेची उत्पत्ती कशी झाली? 

उत्ति : ईश्विाच्या र्नात आले की आपण आता अनेकहिध व्िंाि.े म्िंणून त्याने हनष्िीय ि दियािान 

असे जीितत्त्ि उत्पन्न केले. त्याने प्रथर् स यामला जन्र् ददला आहण र्ग चंद्राला जन्र् ददला आहण त्यानंति 
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पृथ्िी हनर्ामण केली. सूयम, चंद्राने पृथ्िीला गती ददली. या गतीतून अयन ि र्हिंन ेआहण ददिस ि िात्र िंी 

उत्पन्न झाली. 

सूयम िंचे पृथ्िीििील जीितत्ि आिं.े सूयामचे दकिण हजथे हजथ ेजातात हतथ े ते जीितत्ि हनर्ामण 

कितात. सूयम आहण चंद्र यांच्यार् ळे िनस्पतींची उत्पत्ती िंोत.े िनस्पतीरूपी अन्नाच्या रं्थनातनू जीि बीज 

म्िंणज ेिेत उत्पन्न िंोते आहण त्यातूनच प्रजा हनर्ामण िंोत.े 

२) दिेंार्ध्ये शे्रष्ठ काय? 

उत्ति : दिेंार्ध्ये प्राण शे्रठ. प्राणार् ळे िाणी बोलते, डोळे पािंतात, कान ऐकतात,  

३) प्राण कशापासून उत्पन्न िंोतो?(पंचप्राण) 
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प्राण िंा ईश्विापासून उत्पन्न िंोतो. प्राण शिीिात प्रिेश कितो, शिीि धािण कितो. प्राण शिीिात 

पाच हिभागात िािंतो. शिीिाच्या ििच्या भागात िािंणाऱ्या हिभागास प्राण असेच म्िंणतात. तो कान, 

डोळे इत्याददना शक्ती दणे्याचे कार् कितो. शिीिाच्या खालच्या हिभागात िािंणाऱ्या प्राणाला अपान अस े

म्िंणतात. शिीिाच्या स्िच्छतेिि हनयंत्रण कितो. उदिातल्या हिभागाला सर्ान असे म्िंणतात. िंा हिभाग 

अन्नापासून उत्पन्न झालेल्या पोर्क शक्तींची शिीिात सर्ान िाटणी कितो. आपल्या हृदयापासून एकशे एक 

नाड्या हनघतात. त्यांच्या शेिटी बिंात्ति कोटी, बिंात्ति लि, दिंा िंजाि दोनशे इतक्या उप-नाड्या िंोतात. 

या हिभागाला व्यान असे म्िंणतात. या एकशे एक नाड्यांर्ध्ये स र् म्ना नािाची एक र् ख्य नाडी आिं.े 

हतच्यािि सत्ता चालहिणाऱ्या हिभागाला उदान असे म्िंणतात. िंचे र्न ष्याचे पंचप्राण िंोत. अंतकाळ 

जिळ असता प्राण इंदद्रयांच्या शक्ती र्नात लोपहितो आहण उदान सत्ताहिभागात हस्थत िंोऊन तेथून दिें 

सोडून जातो. िंा र् खातून जातो. 
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४) ग रुजी, शिीिार्ध्य ेझोपते कोण? जागते कोण? स्िपे्न कोण पािंाते? हनद्ररे्ध्ये स ख कोणाला 

िंोत?े 

उत्ति : इंदद्रयांच्या सिम शक्ती हनद्रचे्या प्रसंगी र्नार्ध्ये लोप पाितात. इंदद्रये या िेळी झोपलेली 

असतात. त्यार् ळे यािेळी ऐकू येत नािंी, ददसत नािंी, िास येत नािंी, रुची लागत नािंी, स्पशम कळत 

नािंी,  बोलता येत नािंी, दतेा येत नािंी, घेता येत नािंी, चालता येत नािंी. यािेळी सिम ज्ञानेंदद्रय ेआहण 

कर्ेंदद्रय ेझोपलेली असतात.  

प्राण र्ात्र या िेळी आहण सदाचा जागा असतो. शिीि धािणेचे आपले कायम तो नेिंर्ी किीत असतो. 

असा कािंी िेळ असतो की जेंव्िंा इंदद्रये झोपलेली असतात, पण र्न झोपलेले नसत.े  
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अशा िेळी र्नात आत्र्ा स्िप्नांचा अन भि घेत असतो. िासनांच्या बळान साि र्न पाहिंलेले - न 

पाहिंलेले, ऐकलेल े– न ऐकलेले, अन भिलेले – न अन भिलेले प्रसंग उभे कित ेआहण आत्र्ा त्याचा अन भि 

घेतो.  

नंति कािंी िेळान ेआत्र्ािंी झोपी जातो. प्राण अशा िेळी जागाच असतो. हनद्रचे्या िेळी आत्र्ा 

ईश्विाकड ेगेलेला असतो. 

५) ग रुदिेा, आय ष्यभि हनष्ठनेे ॐकािाचा जप केल्याने काय फळ हर्ळत?े 

उत्ति : ॐकाि िंा पिरे्श्वििाचक शब्द आिं.े त्याचा जप केल्यान,े त्याचा ध्यास घेतल्यान ेर्न ष्य 

ईश्विाच ेदशमन पाितो. ॐ या अििाच्या अ उ ि र् अशा तीन र्ात्रा आिंते. अ िं ेअिि शिीिाचे िाचक 

आिं.े उ िं ेअिि र्नाचे िाचक आिं.े र् िं ेअिि आत्म्याचे िाचक आिं.े ॐ ह्या रं्त्राचा जप अउर् असा 



  धर्मग्रथं 

  www.esahity.com  

शांतपणे किाियास िंिा. असे केल्याने ऐहिंक संपत्तीबिोबि र्न श द्ध िंोऊन शेिटी आत्म्याचा उद्धाि िंोतो 

आहण ईश्विाच ेदशमन िंोत.े  

 

६) ईश्वि कोठे िािंतो? 

ईश्विच आत्म्याच्या रुपाने आपल्या दिेंात असतो.  
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४) र्ांड क्योपहनर्द ्– 

(याची प्राथमना ि प्रश्नोपहनर्दाची प्राथमना एकच आिं)े 

िं ेसिम हिश्व ॐकािर्य आिं.े भूत, भहिष्य आहण ितमर्ान यात जे आिं ेत ेआहण या हत्रकालाच्या 

पलीकड ेजे आिं ेतेिंी  ॐकािर्यच आिं.े  ॐकाि म्िंणजेच ईश्वि िंोय.   

आत्र्ा चाि रूपे धािण कितो. 

 १) जागृतािस्था  

 २) स्िप्नहस्थती 

 ३) स र् प्तािस्था  

 ४) ईश्विात हिलीन िंोण,े एकरूप िंोण.े   
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५) बिृंदािण्यकोपहनर्द-् 

(याची ि ईशािास्योपहनर्दाची प्राथमना एकच आिं)े 

असतो र्ा सद्गर्य l  

तर्सो र्ा ज्योहतगमर्यl 

र्ृत्योर्ामऽर्ृतं गर्य ll   

“रू्तम आहण अरू्तम  अशी पिरे्श्विाची दोन रूपे आिंते. ज्ञानाचा आिंभ रू्तामपासून िंोत असला तिी 

त्याचा शेिट अरू्तामच्या ज्ञानात व्िंाियास िंिा. जे ज्ञात तेथून अज्ञाताकड ेजाियास िंि.े ॐकािपूिमक 

आिंहभलेल्या ज्ञानाचा शेिट ॐकािाच े स्िरूप जाणण्यात व्िंाियास िंिा. ज्ञानाला र्यामदा नािंी. त्याचा 
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अर्यामद असा हिस्ताि िंोऊन अर्यामद असा पिरे्श्वि त्याच्या किेत याियास िंिा.  म्िंणजचे असत्यातून 

सत्याच,े अंधािातून प्रकाशाचे, रृ्त्यूतून अरृ्ताचे ज्ञान व्िंाियास िंि.े” 

“अर्यामदाचे ज्ञान शब्दात हर्ळत नािंी. दकतीिंी िणमन करून पिरे्श्वि काय असे हिचािल ेतिी ‘िंा 

नािंी, िंा नािंी. (नेहत नेहत) िंचे त्याचे उत्ति आिं.े त्याचे ज्ञान झाल्याचे र् ख्य लिण म्िंणज ेआपणास 

कािंीिंी सर्जलेले नािंी िंचे सर्जणे िंोय.” 

 

याच उपहनर्दात याज्ञिल्क्य आहण रै्त्रेयी यांचा संिाद आिं.े त्याचप्रर्ाणे गागीचािंी उल्लेख आिं.े 

या दोनिंी हस्त्रया र्िंापंहडता िंोत्या. त्यार् ळे प िाणकाळातिंी हस्त्रयांना र्ान िंोता िंचे हसद्ध िंोत.े 
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तिेंतेीस दिे या प्रर्ाणे :- 

आठ िस ू– अिी, पृथ्िी, िाय , अंतरिि, आददत्य, द्यौ, चंद्रर्ा आहण नित्रे. 

अकिा रुद्र – दिंा इंदद्रये ि आत्र्ा. (रुद्र = दिें सोडताना िडहितात म्िंणून)  

बािा आददत्य – बािा र्हिंन े 

प्रजापती आहण इंद्र. 
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६) कठोपहनर्द ्– 

प्राथमना :  

ॐ सिं नािित  ll सिं नौ भ नक्त  ll सिं िीयां कििाििं ैll  

तेजहस्िनािधीतर्स्त र्ा हिहद्वर्ाििंlैl 

ॐ शाहन्त: शाहन्त: शाहन्त: ll  

आम्िंी दोघांनी एकत्र िािंाि,े एकत्र सेिन किािे, एकत्र पिािर् किािा, आर्चा अभ्यास आम्िंास 

तेजस्िी किणािा असािा. आर्च्याकडून एकर्ेकांचा द्वरे् न घडािा.  

ईश्वि आम्िंा दोघा ग रुहशष्याचे एकत्रच संकटापासून ििण किो. अज्ञानाचा नाश करून ज्ञानाची लूट 

किण्याचा जो पिािर् आम्िंी किणाि आिंोत, त्यात आम्िंा दोघांचा सिंकािच असो. आर्चे अध्ययन िं े
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तेजाळ असो; अहिद्येचा अंधािाचा नाश किणािे असो. आर्च्यार्ध्य े हिद्वरे्ाची, गैिसर्जाची भािना न 

पसिो. 

 

ईश्विािि श्रद्धा ठेऊन द सऱ्या कोणत्यािंी फळाच्या आशेहशिाय कर्म केले 

तिच ईश्विाचा लाभ िंोईल. ईश्विासाठी तीथमयात्रा किणािे लोक उगाच 

भ्रर्त असतात.त्यांना लोकव्यििंािाच े ज्ञान, स ंदि दशृ्यांनी डोळ्यांचे 

सर्ाधान असल्या लौदकक गोष्टीच यात्रांनी साध्य िंोतात; ईश्वि नािंी.  
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आत्र्ा गेल्यािि दिेंाचे पे्रत िंोत.े “दिें प्राणिायूने जगतो, अन्नाने जगतो” या 

म्िंणण्याला र्यामददत अथम आिं.े पे्रताभोिती प्राणिायू आहण पक्वाने्न यांच्या िाशी 

उभ्या केल्या तिी पे्रताला चेतना येणाि नािंी. प्राणिायू हतथेच असला तिी दिेंाच े

पे्रत िंोत.े रृ्त्यूचे कािण प्राणिायूचा अभाि िं ेनव्िं ेति आत्म्याचा अभाि िं ेआिं.े 
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७) र् ंडकोपहनर्द-् 

(याची आहण प्रश्नोपहनर्दाची प्राथमना एकच आिं.े) 

ऋर्ी अंहगिस आहण हशष्य शौनक यांची िंीकथा. शौनक “ग रुदिे, जी एकाच हिद्या हशकली असता 

सिम ज्ञानाची प्राप्ती िंोत ेती हिद्या र्ला सांगा.” 

ऋर्ी अंहगिस “हिद्येच ेदोन प्रकाि आिंते. एक अपिा म्िंणजे कहनष्ठ हिद्या आहण द सिी पिा म्िंणज े

शे्रष्ठ हिद्या. िेदिेदांगांचे अध्ययन घडून फलाशेने कर्म किाियास प्रिृत्त किणािी ती अपिा हिद्या  िंोय. 

िेदान्ताचे अध्ययन करून हनष्कार् कर्ामच्या योगाने ईश्विाच ेज्ञान घेण्या इतकी तत्त्िदशी बनहिणािी ती 

पिा हिद्या िंोय. ब हद्धर्ान लोक पिा हिद्येच्या सािंाय्यान ेईश्विदशमन पाितात. 
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श द्ध अंत:किण िंीच ईश्विाला पािंण्याची एक जागा आिं.े इति 

कशानेिंी ईश्वि ददसू शकत नािंी. चंद्राच्या प्रकाशात ज्याप्रर्ाणे सूयम 

ददसू शकणाि नािंी, त्याप्रर्ाण ेइति कसल्यािंी प्रकाशाने ईश्वि ददसू 

शकणाि नािंी. कािण त ेसािे प्रकाश ईश्विान ेहनर्वर्लेल ेअसतात.  

सत्यर्ेि जयहत नानृतर्् l 

हिश्वात नेिंर्ी सत्याचाच जय िंोतो. असत्याचा कधीिंी िंोत नािंी.  
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८) छांदोग्योपहनर्द ्– 

(याची प्राथमना आहण केनोपहनर्दाची प्राथमना एकाच आिं.े) 

ॐकाि िं ेईश्वि स्िरूप आिं.े कोणत्यािंी कार्ाचा आिंभ ईश्वि-स्र्िणपूिमककिािा.  

र्नार्ध्य े जेंव्िंा सत्प्रिृत्ती आहण द ष्प्रिृत्ती यांचे य द्ध स रु िंोत े तेंव्िंा सत्प्रिृत्तीचा द ष्प्रिृत्तीिि 

ॐकािान ेहिजय िंोतो. क हिचाि पाठलाग कितात तेंव्िंा स हिचाि  ॐकािाहशिाय क णाच्यािंी आश्रयाला 

जाऊ शकत नािंीत.  

ॐम्िंणजेच सरृ्द्धी िंोय.  

ॐम्िंणजे तीनिंी िेदांचे कर्म िंोय.  

ॐकािान ेआिंभ करूनच कर्म किाि.े  
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ॐकािाच ेर्िंत्ि जाणणािे आहण न जाणणािे दोघेिंी कर्मच किीत असतात. पण त्या कर्ामकर्ामत 

अंति असते. ॐकािपूिमक कर्म किणािे ते कर्म ईश्विाला अपमण किीत असतात आहण फलांच्या बंधनातनू 

र् क्त िंोतात. न सत ेकर्म किणािे कर्ामच्या बंधनात सापडतात. या दोघांतील फिक िंा हिद्या अहिद्या, ज्ञान 

अज्ञान यातील फिक िंोय.    

ज्ञानाची ककर्त कळल्याहशिाय ज्ञानाची ओढ लागत नसते. ज्ञान िं ेआपल ेआपण हर्ळिायचे असल े

तिी प त्राच्या र्नात ज्ञानाची ओढ उत्पन्न किणे िं े हपत्याचे कतमव्य आिं.े त्याचप्रर्ाणे िंी ओढ ि हजज्ञासा 

पटल्यािि त्याला ज्ञानाची ददशा दाखहिणे िं ेग रुचे कतमव्य आिं.े 
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९) तहैत्तिीयोपहनर्द ्– 

प्राथमना : सूयम आहण िरूण आर्चे कल्याण किोत. इंद्र आहण ग रु आर्चे कल्याण किोत. िेगाने भ िन 

व्यापणािा हिष्णू आर्चे कल्याण किो. ईश्वि आर्चे कल्याण किो. िाय ूआर्चे कल्याण किो. 

दिेंांतगमत ईश्वि म्िंणज ेआत्र्ा िंाच दिेंाचा अहधपती िंोय. र्न, िाणी, नेत्र इत्यादींचा स्िार्ी तोच 

असतो. तो शांत, रृ्त्यूिहिंत आहण सूर्क्ष्र् असतो. या आत्म्याचे नेिंर्ी स्र्िण ठेिल ेपाहिंज.े  

सत्यं िद l धर्ां चि ll 

खिे बोल, धर्ामने िाग. 
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र्ातृदिेो भि l  

हपतृदिेो भि l  

आचायमदिेो भि l  

अहतहथदिेो भि ll 

आईला दिे र्ान. िहडलांना दिे र्ान. ग रूला दिे र्ान. 

अहतथीला दिे र्ान.  
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अनं्न न हनद्यात् l  

अनं्न न परिचिीत ll  

अनं्न बहु क िीत ll 

 

तू कधीिंी अन्नाची हनदा करून नकोस. अन्नाचा त्याग न किण्याच े

व्रतच धि. 

अन्नाची िृद्धी किण्याच ेव्रत घे.  
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१०) ऐतिेयोपहनर्द ्– 

प्राथमना :िं े ईश्विा, र्ला दशमन द.े र्ाझ्या र्नात जे बोलाि े असे िाटेल तेच बोलण्याची र्ाझ्या 

िाणीला शक्ती द.े िाणीने जे रं्गल बोल बोलणे उहचत तेच बोलण्याचे र्ाझ्या र्नात येऊ द.े  र्ाझे र्न 

आहण िाचा हर्ळून सिम ज्ञान र्ाझ्याकड ेआणतील आहण एकदा आल्यािि ते र्ी हिसिणाि नािंी असे कि.  

र्ी जे अध्ययन किीन त्याच ेअिंोिात्र हचतन करून र्ाझ ेआचिण, हिचाि ि उच्चाि र्ी र्ाझ्यासािख े

किीन असे कि. र्ी हनत्य सिळ बोलेन, सत्य बोलेन असे कि. ईश्विा, र्ाझे आहण र्ाझ्या ग रुचे संििण कि. 

 

       आनंद साधले (उपहनर्दें भाग १ ि २) 
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स्र्ृती 
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अहत्रस्र्तृी – 
जी स्त्री बलपूिमक िंिण केललेी असेल ककिा हतच्या इच्छेहिरुद्ध हतच्याशी अहतप्रसंग केला असेल ति 

अशा स्त्रीचा त्याग करू नये. अशी स्त्री द हर्त िंोत नािंी. अशी स्त्री िजस्िला झाली ककिा हतन ेप्रजापत्य व्रत 

केले ति ती आपोआप श द्ध िंोत.े  

या स्रृ्तीच ेफळ  

“हिद्याधी लभते हिद्यां धनकार्ो धनानी च  

आय ष्कार्स्ततथैिाय ः  श्रीकार्ो र्िंती श्रीयार्”  

असे सांहगतल ेआिं.े या स्रृ्तीचा पाठ किण्यान ेहिद्याथ्यामला हिद्या, धनाची इच्छा किणाऱ्याला धन, 

दीघामय ष्याची इच्छा किणाऱ्याला दीघामय ष्य आहण सौंदयामची इच्छा किणाऱ्याला सौंदयामची प्राप्ती िंोईल.  
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र्न स्र्तृी 

काळ : इ.स. द सिे शतक  -  भृग प्रोक्त – 

र्न स्रृ्तीचे बािा अध्याय आिंते. 

अध्याय १ : हिश्वाची उत्पत्ती, हििाट प रुर्ाची उत्पत्ती, स्थािि जंगर्ाची हनर्वर्ती, चात िमण्याची 

उत्पत्ती, करे् आहण ब्राह्मणांचे िचमस्ि, आचाि र्हिंर्ा इत्यादी यात येतात. 

अध्याय २ : धर्ामची व्याख्या, धर्ामची प्रर्ाणे, िेद प्रार्ाण्य, संस्कािांच ेर्िंत्ि, हस्त्रयांचे संस्काि, 

ब्रह्मचयामची व्रते इत्यादी.  

अध्याय ३ : गृिंस्थाश्रर्, सिणम ि असिणम स्त्री-प रुर् हििािं, गृिंस्थधर्म इत्यादी. 
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अध्याय ४ : जीिनउपाय. 

अध्याय ५ : भर्क्ष्याभर्क्ष्य, स्त्रीधर्म, पाहतव्रत्य इत्यादी. 

अध्याय ६ : िानप्रस्थाश्रर्, संन्यासधर्म, अहतथीपूजा, र्ोिसाधना इत्यादी. 

अध्याय ७ : िाजधर्म. 

अध्याय ८: न्यायसंस्था – सािीधर्म, ऋणहिचाि, ठेि – अपिाध ि हनयर्, व्यापाि-उद्योग, 

सीर्ेसंबंधीच ेिाद, कठोिभार्ा ि त्याििील दडं, द सऱ्याला शािीरिक इजा किणे, चोिी अस ेअसंख्य प्रश्न 

यात येतात.      

अध्याय ९ : िािसा िंक्क, ज गाि, सर्ाजकंटकांपासून धोका ि त्यांचा बंदोबस्त इत्यादी. 
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अध्याय १० : चािी िणाांचे आहण संकि जातीच ेहिििण,  जातींच ेउपजीहिकेचे व्यिसाय, आपद्धर्म, 

धनाजमनाच ेर्ागम इत्यादी. 

अध्याय ११ : दानधर्म, पाप आहण त्याचे प्रायहश्चत्त इत्यादी. 

अध्याय १२ : श भाश भ कायामचे तत्िज्ञान, िेदप्रशंसा, र्ोिोपाय हिचाि, धर्ाांची प्रर्ाण ेइत्यादी. 

र्न स्रृ्तीतील धर्मशात्र िं ेअध्याहत्र्क तत्त्िज्ञानािि आधािलेल ेआिं.े सिम सत ्आहण असत हिश्व 

आत्म्यात सार्ािलेल ेआिं.े र्न ष्याच्या जीिनाची धर्म, अथम आहण कार् िंी तीन र् ख्य उदद्दष्ट ेआिंते. ऐहिंक 

दषृ्ट्या सरृ्द्ध जीिनाच्या हनर्वर्तीकड े पाठ दफििून िैिाग्याच्या दीिेला र्िंत्ि दतेा कार्ा नय े अस े

र्न स्रृ्ती सांगत.े 
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चात िमण्यमव्यिस्था – ब्राह्मण, िहत्रय, िैश्य आहण श द्र. 

आश्रर्व्यिस्था आहण चात िमण्यमव्यिस्था िंी सार्ाहजक जीिनाची र् ख्य िचना अशा हनर्विकाि प्रज्ञेनेच 

नीट िीतीन े स्पष्ट िंोऊ शकते, असा र्न चा हसध्दांत आिं.े त्यान े असे म्िंटले आिं,े की ज्ञानी, सज्जन, 

िागद्वरे्ापासून हनत्यर् क्त अशांच्या ह्रदयाला पटलेला असा धर्म या र्ानिधर्मशास्त्रात सांहगतलेला आिं.े 

आर्वथक लाभ आहण बाह्येंदद्रयांचे स ख यांपासून ज ेअहलप्त असतात त्यांनाच धर्मज्ञान प्राप्त िंोऊ शकते. 

र्न ष्याच्या जीिनाची धर्म, अथम आहण कार् िंी तीन र् ख्य उदद्दष्ट े आिंते. यांचा सर्तोल ज्या 

आचािपध्दतीन े साधेल तीच आचािपध्दती लोकयात्रेस, सार्ाहजक जीिन व्यिहस्थत िीतीन े चालू 

िािंण्यास, म्िंणज ेसर्ाजधािणेस कािणीभूतिंोत.े 
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र्न स्रृ्तीतील सर्ाजिचना म्िंणज ेचात िमण्यमव्यिस्थािंोय. भाितीय सर्ाजिचनेचा ताहत्िक आकाि 

ब्राह्मण, िहत्रय, िैश्य आहण श द्र याउच्च-नीच िणमव्यिस्थेत प्रत्ययास येतो.  

लाकडाचा िंत्ती, भ सा भिलेल्या चार्ड्याचा रृ्ग ि अहशहित ब्राह्मण िं े केिळ नार्धािी िंोत. 

धनाच्या लोभाने जगणािा कतमव्यच्य त ब्राह्मण िंा आहण शूद्र यांच्यात फिक नािंी. ककबहुना कतमव्यच्य तीन े

सगळेच िणम स्िस्थानापासून भ्रष्ट िंोतात. असे र्नून े हनिून सांहगतले आिं.े केिळ जगण्याप ितेच धन 

ब्राम्िंणान े हर्ळिाि.े इंदद्रयांच्या स खाकिता नव्िं.े िहत्रयांने इंदद्रयांिि जय हर्ळिून इति दशे हजकायला 

हनघािे. इंदद्रयांिि हिजय न हर्ळिलेला िहत्रय िंा सिमच गर्ािून बसतो. अशा तऱ्िंचे ेिणमव्यिस्थेचे हचत्र 

र्ानिधर्मशास्त्रार्ध्ये हनदशमनास येते. 
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 र्न प्रणीत िाज्यशास्त्र – प्रजापालनाचा धर्म िंा र् ख्य िाजधर्म आिं.े प्रजांच्या पिंपिागत 

धर्मव्यिस्थेची स ििा िंी िाजाची जबाबदािी िंोय. सर्ाजहनयंत्रण आहण सर्ाजाचे हनयर्न किण्याची 

दर्नशक्ती म्िंणज ेदडंसंस्था िंीिाजान ेनीट िापिली तिच त्याच ेिाज्य चालत.े  

सगळे आश्रर्धर्म, िणमधर्म, दशेजाहतधर्म, क लधर्म, िाजधर्म या सगळ्यांची कसोटी सािमहत्रक धर्म 

िंोय. ह्या सािमहत्रक धर्ामची दिंा लिणे र्ानिधर्मशास्त्रात सांहगतलेली आिंते ती अशी : 

1. संतोर् 

2. िर्ा म्िंणज ेद सऱ्यान ेअपकाि केला असताना आपण उलट त्याला अपकाि न किणे  

3. दर् : र्नाला ि इंदद्रयाला चहलत किण्याच्या परिहस्थतीर्ध्ये र्नाचा हनग्रिं  

4. अस्तेय - पिधनाचा अपिंाि न किणे  

5. शौच म्िंणज ेदिेंाचीस्िच्छता  
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6. इंदद्रयहनग्रिं  

7. ज्ञान 

8. हिहिध हिद्यांचा अभ्यास 

9. सत्य 

10. अिोध.  

िं ेदिंाहर्ळून धर्ामचे लिण िंोय. 

भाितात हिंद ूसर्ाजात सर्ाजस धािणेच ेि धर्मस धािणेचे आंदोलनस रू िंोऊन १५० हून अहधक िर् े

झाली. र्न स्रृ्तीतील ककिा एकंदिीत हिंद धर्मशास्त्रातील हिहधहनर्ेध ककिा धर्महनयर् िं े सर्ाज 

स धािणेच्या आहण धर्मस धािणेच्या हििोधी असल्यार् ळे रूदढहनष्ठ जनता ि सर्ाजस धािक ह्यांच्यात संघर्म 

स रू झाला.  

प्रथर् सर्ाजस धािणेस अन कूल असलेली धर्मशास्त्रातील िचने हुडकून काढून सर्ाजस धािक 

स्ितःच्या स धािणेच्या कायमिर्ाचे सर्थमन करू लागले. पिंत  रूढीहनष्ठांची धर्मशास्त्रहिर्यक बाजू खूप 
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बळकट असल्यार् ळे सर्ाजस धािणेची चळिळ जेव्िंा दढृरू्ल िंोऊ लागली आहण पसरू लागली तेव्िंा 

र्न स्रृ्ती ि धर्मशास्त्र ह्यांच्याहिरूध्द जाणािा जिंाल सर्ाजस धािकाचंा िगम प ढे आला.  

अस्पृश्यता हनिािणाच्या संदभामत अस्पृश्य सर्ाजातनू स धािक नेतृत्ि िि आल.े उदा. डॉ.बाबासािंबे 

आंबेडकि ह्यांनी प्रतीकात्र्क कृती म्िंणून र्न स्रृ्ती जाळण्याचा कायमिर् अनेकदा पाि पाडला. 

र्न स्रृ्तीर्ध्ये स्त्री-प रूर्हनयर्न, हस्त्रयांचे पाितंत्र्य आहण जाहतबध्द हिर्र्सर्ाजिचना ह्यांचे जोिदाि 

सर्थमन आिं.े ब्राह्मण जात सिमशे्रष्ठ ि अस्पृश्य जर्ात िंी सिामत कहनष्ठ, बहिंष्कायम आहण सिमसार्ान्य 

उच्चिणीयांच्या ककिा सिणाांच्या िसहतस्थानांपासून दिू, अलग िािंण्यास पात्र िंोय असे र्न स्रृ्तीर्ध्य े

सांहगतल ेआिं.े म्िंणून र्न स्रृ्तीच्या आहण पिंपिागत धर्मशास्त्राच्या हिरूध्द आजचे हिंद सर्ाजस धािक 

िािंिाि हलहिंतात ि प्रचाि कितात. 

जोशी, लर्क्ष्र्णशास्त्री. (हिश्वकोश)  
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र्ड्दशमन े 

 

 

एकत्िात अनेकतेची अहभव्यक्ती आहण अनेकतेत एकतेच ेदशमन िं ेर्ड्दशमनाचे लिणीय िैहशष्ठ्य आिं.े    
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योगदशमन – 

योग िंी अशी जीिनशैली आिं ेकी जी त म्िंाला संपूणम शािीरिक, नैहतक, र्ानहसक आहण अध्याहत्र्क 

आिोग्य दतेे. योग म्िंणज ेकेिळ िंातापायांची आसन ेनव्िंते. ती एक संपूणम जीिनपद्धती आिं.े 

अष्टांगयोग – यर्, हनयर्, आसन, प्राणायार्, प्रत्यािंाि, धािणा, ध्यान आहण सर्ाधी िंा अष्टागं 

योगर्ागम िंोय.  

ऋर्ी पतंजलींनी त्यांच्या अष्टांग योग साधनेत या सिम गोष्टींचा साकल्यान े हिचाि करून एक 

तत्िप्रणालीच आपल्याप ढे ठेिली आिं.े आपण योग म्िंणजे आसन ेि प्राणायार् एिढेच गृिंीत धितो. योग 

म्िंणज ेव्यायार्ाचा जणू एक प्रकाि आिं ेअसे आपण सर्जतो ते च कीच ेआिं.े 
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ऋर्ी पतंजलींनी अष्टांगयोग सांहगतला आिं.े ती आठ अंगे या प्रर्ाणे.  

१) यर् – सर्ाजात पाळाियाचे हनयर्. ते पाच आिंते. अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोिी न किणे), 

ब्रह्मचयम आहण अपरिग्रिं (अनािश्यक िस्तूंचा संग्रिं किणे). 

२) हनयर् – व्यहक्तगत स्िास्थ्यासाठी पाळाियाचे हनयर्. शौच (श हचता), संतोर्, तप, स्िाध्याय 

आहण ईश्वि प्रहणधान (सिम सर्थम शक्तींप ढे लीन िंोण)े. 

३) आसन – शिीिाची हिहशष्ठ हस्थती.  

४) प्राणायार् – लयबद्ध हनयतं्रण केलेला श्वासोश्वास. 

५) प्रत्यािंाि – र्नाला र् क्त किणे. 
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६) धािणा – हचत्त एकाग्र किणे. 

७) ध्यान – एकाच हिर्याचे सतत हचतन किणे. 

८) सर्ाधी – पिर्ात्म्याशी एकरूपता.  
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पिूमर्ीर्ासंा दशमन – 

र्ीर्ांसा म्िंणज ेसखोल हजज्ञासा िंोय. िेदहििंीत कर्ामचा अन्ियाथम लािण्यासाठी ज्या सैधाहन्तक 

चचाम झाल्या त्यांना र्ीर्ांसा असे नाि प्राप्त झाले. त्यार् ळे पूिमर्ीर्ांसा िंीन सती कर्मर्ीर्ांसा नसनू तत्त्ि 

प्रणाली बनली. 

पूिमर्ीर्ांसेचा प्रर् ख उद्दशे धर्ामची व्याख्या सांगणे आहण िेदाने प्रहतपाददत केलेल्या कर्ामचा अथम 

आहण त्यान साि आचाि सांगणे िंाच आिं.े तात्पयम, शास्त्रांहिर्यी हनष्ठा हनर्ामण करून अधर्ामची हनिृत्ती 

आहण धर्ामची प्रिृत्ती किणे िंचे पूणमर्ीर्ांसा दशमनाचे उदद्दष्ट आिं.े 
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उत्तिर्ीर्ासंा दशमन – 

भाितीय आहस्तक र्ट्दशमनापैकी एक प्रर् ख दशमन. अंहतर् भाग उपहनर्दाचा आिं.े या उपहनर्दरूपी 

भागाला उत्तिर्ीर्ांसा आिं ेअसे म्िंणतात. र्िंर्ी िेदव्यासान ेउत्तिर्ीर्ांसेची िचना केली आिं.े यालाच 

ब्रह्मसूत्र े म्िंणतात. पिब्रह्माची हजज्ञासा आहण लिण िंचे उत्तिर्ीर्ांसेच े प्रर् ख सूत्र िंोय. पूिमर्ीर्ांसेत  

कर्मकांड आिं ेति उत्तिर्ीर्ांसेत उपासना आहण ज्ञानकांड आिं.े यालाच िेदान्त दशमन असेिंी म्िंटले आिं.े  

पूिमर्ीर्ांसेचा प्रािंभ ‘अथातो धर्महजज्ञासा’ असा आिं,े  

ति उत्तिर्ीर्ांसेचा ‘अथातो ब्रह्महजज्ञासा’ आिं.े  

पूिमर्ीर्ांसेत धर्ामसाठी असलेली आिश्यक करे् (कर्मकाडं) आिंते. ति उत्तिर्ीर्ांसेत श द्ध उपासना ि 

पिब्रह्माचे हिरूपण आिं.े आत्र्ोन्नतीसाठी दोन्िंी आिश्यक आिंते.   
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यज्ञ   

िेदांर्ध्ये यज्ञाला फाि र्िंत्ि आिं.े 

यज्ञात अपमण केलेला िंहि जलाची उत्पत्ती कितो, जल िनस्पतींना आहण िनस्पती अिीला उत्पन्न 

कितात. म्िंणून अिीला जलाचा नात ूअसे संबोधण्यात येत.े तो अिी, हर्त्र, िरुण आहण जलासाठी यज्ञ 

संपन्न किो. 

यज्ञ का किायच े – दिेांची स्त ती करून, त्यांना यज्ञात त्यांच्या आिडत्या गोष्टींची आहुती दऊेन, 

प्रसन्न करून घेऊन त्यांच्याकडून प ढील गोष्टी साध्य किायच्या. 

धन, ऐश्वयम, अन्न, सिम उपभोग्य िस्तू, तेज, सौभाग्य, दीघामय ष्य, गोधन, हनिासस्थानाच ेसंििण, 

प त्र-पौत्रादद संपत्ती, संकटांचा नाश, शत्रूंचा नाश, पापे नष्ट किणे, सिम तऱ्िंचे्या िोगांना दिू ठेिणे,  
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ऋहत्िज : यजर्ानासाठी यज्ञाचे पौिोहिंत्य किणाऱ्या ब्राह्मणास ऋहत्िज म्िंणतात. 

‘िंोता’ : िंा ऋग्िेदाचा ऋहत्िज. ‘िंोत्या’चे कार् म्िंणज ेऋचा म्िंणून दिेतांना आिािंन किणे, 

‘अध्ियूम’ : िंा यज िेदाचा ऋहत्िज. यज्ञातील बहुतेक दियांची ि हिशेर्तः आहुती टाकण्याची 

जबाबदािी अध्ियूमििअसत.े 

‘उदग्ाता’ : िंा सार्िेदाचा ऋहत्िज. उदग्ात्याचे कार् म्िंणज ेसार्गायन करून दिेतांची स्त ती 

किणे 

‘ब्रह्मा’ िंा अथिमिेदाचा ऋहत्िजिंोय. ब्रह्मा िंा प्रर् ख ऋहत्िज असल्यार् ळे त्याला चाििंी िेदांचे ज्ञान 

अपेहित असत.े ब्रह्माचे कार् सिम ऋहत्िजांच्या कार्ािि नजि ठेिून अन ष्ठानात कािंी चूक िािंणाि नािंी िं े

पािंणे असे असत.े 

सोर्यज्ञ म्िंणज ेसोर् िनस्पतीच्या िसाची आहुती ज्यात इंद्रादी दिेांनाहर्ळतेअसा यज्ञ िंोय  
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अिी : यज्ञ दोन प्रकािच ेअसतात. श्रौत ि गृह्य. यज्ञार्ध्ये अिीचे स्थान अत्यंत र्िंत्त्िाचे असत.े अिी 

तयाि किण्यासाठी अहिरं्थन केले जाई. शर्ी िा हपपळयांच्या लाकडापासून अिणी तयाि कितात.  

खालची ि ििची अशा दोन फळ्या तयाि करून त्यांना र्धोर्ध खाचा पाडतात. ििच्या फळीस 

उत्तिािणी ि खालच्या फळीस अधिािणी म्िंणतात. ििच्या फळीच्या खाचेखाली घ सळण्याचा दांडू दाबून 

धरून खालच्या फळीच्या खाचीत दाबायचा ि दोिीन ेघ सळाियाचा; या घर्मणाने अिी हनर्ामण िंोतो. िंा 

अिी प्रज्िहलत किण्यासाठी िापिल्या जाणाऱ्या पळस िगैिे यज्ञिृिांच्या बािीक फांद्यांच्या त कड्यांना 

सहर्धा म्िंणत. 

दिेता, रं्त्रिद्रव्यत्याग : यज्ञार्ध्येअिी, इंद्र, िरुण, हर्त्र, अयमर्ा, सहिता इ. दिेतांना उद्दशूेन 

िंहिद्रमव्यांचा रं्त्रपूिमक त्याग केला जातो. म्िंणूनच द्रव्य, दिेता ि द्रव्यत्याग िं ेयज्ञाचे तीन प्रर् ख घटक िंोत. 

यज्ञातील सिम करे् सरं्त्रकच किाियाची असतात. त्याचिेळी यजर्ान दिेतेला उद्दशूेन (‘न र्र्’) ‘िं ेर्ाझ े
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नािंी’ असे म्िंणून िंहिद्रमव्याििील आपले स्ित्ि सोडतो. स्ित्ि सोडून दणे्याच्या यादियेला त्याग असे म्िंटल े

जात.े 

म्िंणूनच याग म्िंणज े दिेतेला उद्दशूेन केलेला द्रव्यत्याग, अशी व्याख्या किण्यात आली आिं.े 

दिेतेसाठी ज्याचा त्याग केला जात आिं,े त्या द्रव्याचा अिीर्ध्य ेप्रत्यि प्रिेप (टाकण)े म्िंणज ेिंोर् िंोय. 

त्या त्यागास ‘याग’ म्िंणतात. 

िंहिद्रमव्य:े यज्ञांर्ध्ये हिहिधप्रकािच्या द्रव्यांची आहुती ददली जात.े अिीर्ध्ये द्रव्य अपमण किणे म्िंणज े

आहुती दणेे िंोय. सातचू्या िा तांदळाच्या िाटलेल्या हपठात कढत पाणी घालून तयाि केलेला गोळा 

खापिाच्या त कड्यािि ठेिून भाजला असता ‘प िोडाश’ नािाच ेिंहिद्रमव्य बनत.े तांदळू, सात ूिगैिे हशजिून 

तयाि केलेला भात म्िंणजे ‘चरू’ िंोय. ‘आज्य’ म्िंणजे तूप िंोय. 



  धर्मग्रथं 

  www.esahity.com  

पश यागार्ध्ये पशू र्ारून त्याच्या अियिांची आहुती ददली जात.े िंा पशू बांधण्यासाठी िोिलेल्या 

खांबाला ‘यूप’ असे म्िंणतात. यज्ञातील िंी हिंसा तत्त्ितः हिंसा नसून अहिंसाच िंोय,  असे र्न  इ. स्रृ्हतकाि 

र्ानतात. 

(प्राचीनकाळी जेव्िंा सिमच लोक र्ांस भिण किीत, त्याकाळी दिेालािंी र्ांस सर्पमण किणे िंी गोष्ट 

हनहर्द्ध नव्िंती. आपल्याजिळ जे असेल ि आपल्याला जे आिडते त ेइष्ट दिेतेला अपमण किणे, सर्पमण 

किणे िंीच यज्ञाची रू्ळ कल्पना आिं.े)  
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हिहशष्ट पद्धतीन े हिहधपूिमक सोर्िल्ली क टून काढलेला िस िंिेंी एक र्िंत्त्िाचे िंहिद्रमव्य िंोय. 

कोणत्या िनस्पतीला सोर्िल्ली म्िंटल ेजात िंोत,े  याचे हनहश्चत ज्ञान सध्या उपलब्ध नािंी. अध्ियूम चर्स 

नािाच्या पात्रातून सोर्िसाची आहुती दतेो. 

ऋहत्िजांना हुत शेर् भिणाचा म्िंणजेच आहुती दऊेन उिलेल्या द्रव्याच्या भिणाचा अहधकाि 

असतो. िंी िंहिद्रमव्ये दिेतांना पोिंोचहिण्याच ेकार् अिी किीत असल्यार् ळे अिीला हुतििं म्िंणतात. 

अिी दिेतांना यज्ञभूर्ीत बोलािून आणतो. त्याच्याद्वािा दिेता आहुतीचा स्िीकाि किण्यासाठी 

अहिक ं डाच्या जिळ उपहस्थत िंोतात;  म्िंणून अिीस दिेदतू म्िंणतात. अहिद्वािा दिेता उपहस्थत िंोतात 

अशी यजर्ानाची श्रद्धा असते. 
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यज्ञीयउपकिण े : यज्ञांर्ध्ये हिहिध प्रकािची उपकिणे िापिली जात.त्यांपैकी बहुतांश उपकिणे 

लाकडाची बनहिलीजात.र्ातीचीभाजलेलीखापिे, शूपम (सूप), िेदी र्ोजण्यासाठी शम्या नािाचा दांडा,  

कृष्णाहजन, यज्ञाच्या ििणासाठी स््य नािाच ेतलिािी सािख ेलाकडी आय ध, यज्ञीय पशू बांधण्यासाठी 

यूप (खांब), पशूचे अियि कापण्यासाठी स्िहधती नािाची स िी,  यजर्ानाला अंग खाजहिण्यासाठी 

लागणािे िंिणाच े हशग, अिीला िािा घालण्यासाठी लागणािे धहित्र नािाच े पंख,े सोर् क टण्यासाठी 

लागणािा अहधर्िणफलक, दिेतांसाठी सोर्िस ठेिण्याची ‘ग्रिं’पात्रे, ऋहत्िजांना सोर्िस हपण्यासाठी 

लागणािे चर्स नािाच े प्याल,े सोर् ठेिण्यासाठी िापिली जाणािी ‘िाजासंदी’ नािाची घडिंची इ. 

प्रकािची उपकिणे यज्ञार्ध्ये आिश्यक असत. 
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यज्ञाचेप्रकाि : हिहशष्ट फलाच्या इच्छेने दिेतेसाठी अिीर्ध्य ेसरं्त्रक आहुती अपमण किण्यासािख्या 

कािंी गोष्टी सिमच यज्ञांना सर्ान असल्या तिी कोणत्या फळाची इच्छा आिं,े  कोणत्या द्रव्याची आहुती 

ददली जात,े  यजर्ान कोणत्या शाखेचा आिं ेइ. कािणािंरून यज्ञांच्या अन ष्ठानात फिक पडतो. त्यार् ळे 

यज्ञांचे अनेक प्रकाि किण्यात आले आिंते. 

श्र तींनी (िेदांनी) सांहगतलेले ते श्रौत, ि स्रृ्तींनी सांहगतलेले ते स्र्ातम, असे यज्ञाचे दोन प्रकाि 

र्ानण्यात आले आिंते. पिंपिागत दषृ्टीने यज्ञसंस्थािंी रू्लतः श्रौत असल्यार् ळे श्रौतयज्ञ िंचे रू्ळचे यज्ञ 

िंोत. दिेतेला द्रव्य अपमण किणे िं ेयज्ञाचे लिण असल्यार् ळेच स्र्ातमयज्ञांना यज्ञ िं ेनाि प्राप्त झाल ेआिं.े 

श्रौतयज्ञांचे इष्टी, पश याग ि सोर्याग असे तीन प्रकाि आिंते. इष्टीर्ध्ये प िोडाश,  आज्य इ. िंहिद्रमव्ये 

असतात. पश यागात इष्टीतील द्रव्ये अहधक पशू आहण सोर्यागात इष्टी ि पश यागातील द्रव्ये,  अहधक 

सोर्िस अशी िंहिद्रमव्य ेअसतात. अहििंोत्र िंा हनत्य,  निीन धान्य तयाि झाल्याच्या हनहर्त्ताने केला 
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जाणािा आग्रयणेष्टी िंा नैहर्हत्तक, ति प त्र प्राप्त व्िंािा या इच्छेने केला जाणािा प त्रकार्ेष्टी िंा काम्ययज्ञ 

िंोय. 

व्यिसायांना चालना: हिहिध यज्ञांतून िेगिेगळ्या व्यिसायांशी संबद्ध असलेली कार् ेकिािी लागत 

आहण त्यार् ळे अनेक व्यिसायांच्या ि शास्त्रांच्या हिकासाला चालना हर्ळाली. अहिचयनापूिी जर्ीन 

नांगिािी लागत असल्यार् ळे कृहर्कर्ामशी संबंध येई. चात र्ामस्य यागात यजर्ानाला हिहशष्ट पद्धतीन े

केशकतमन किािे लागत असे. शहर्ता म्िंटला जाणािा र्ाणूस पशूला ब कलून र्ािण्याचे ि त्याचे अियि 

कापण्याचे कार् किीत असे. सोत्रार्णी नािाच्या यज्ञात आहुती दणे्यासाठी स िा तयाि केली जात असे. 

आहुतीसाठी प िोडाश, चरू िगैिे द्रव्येिंी तयाि किािी लागत. घडिंचा, र् सळ िगैिेंर् ळे स ताि 

कार्ाशी, नांगिाचा फाळ, स िी िगैिेंर् ळे लोिंािकार्ाशी; िस्त्रांर् ळे कोष्टीकार्ाशी; हिटा िगैिेंर् ळे क ं भाि ि 

गिंडीकार् याच्याशी; ति िंिणाच्या कातड्याच ेजोड ेिगैिें र् ळे चर्मकािाच्या कार्ाशी संबंध येत असे. 
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याखेिीज सोर् क टणे, हशिणकार्, पश पालन, दळण-कांडण, दोऱ्या िळणे, गित कापणे, लाकड े

तोडणे, खड्ड ेकिणे इ. प्रकािची अनेक कार् ेयज्ञांर्ध्ये किािी लागत. 

र्नोिंजन: बहुतेक सिम इंदद्रय े रिझहिण्याची साधन ेयज्ञसंस्थेत िंोती, असे ज्ञानकोशकािांनी म्िंटल े

आिं.े त्यार् ळे सार्ान्य लोकांनािंी यज्ञाचे आकर्मण िाटू शकत िंोत.े सोर्यागासािख्या र्ोठ्या यज्ञांत 

सार्गायन आिश्यक असते. सार्गायक म्िंणजे उदग्ाता. त्याच्या गाण्याचे आकर्मण सार्ान्य लोकांना 

हिशेर् असे. अश्वरे्धात पारिप्लिाख्याने असत.  

र्िंाव्रतात डोक्यािि पाण्याच्या घागिी घेतलेल्या दासींचे नृत्य असे. िाजपेय यज्ञात १७ िथांची 

शयमत असे आहण त्यािेळी १७ चौघड ेिाजिल ेजात. 

िेगिेगळ्या यज्ञांतून इतििंी िाद्ये िाजिली जात. िाजपेययज्ञात हिहशष्ट िथचिािि बसलेल्या ब्रह्

म्याला गिगि दफिहिल ेजाई. 

साळ ंख,े आ.िं. (हिश्वकोश) 
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प िाणे  
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प िाण ेि उपप िाण े: हिंदूचंे हिहशष्ट धार्वर्क ग्रंथ. या ग्रंथाचे 'र्िंाप िाणे' ि 'उपप िाणे' असे दोन 

प्रकाि आिंते.  

प िाणांची संख्या : त्यांची नाि ेबहुतेक सिम र्िंाप िाणांतून आढळतात. ती प ढीलप्रर्ाणे : ब्रह्म, पद्म, 

हिष्णू, िाय , भागित, नािदीय, र्ाकां डये, अहि, भहिष्य, ब्रह्मिैितम, ििािं, हलग, स्कंद, िार्न, क र्म, र्त्स्य, 

गरुड ि ब्रह्मांड. कािंी प िाणांतून िायूप िाणाऐिजी हशिप िाण आहण भागितप िाणाऐिजी दिेी-भागित िंी 

नािे आढळतात. भागिताला िैष्णि भागित असेिंी नाि आिं.े  

 

प िाण संज्ञेचा अथम : 'प िाण' या शब्दाचा िाच्याथम प्राचीन असा आिं.े  
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प िाणाचंी हनर्वर्ती ि हिकास : भागितान साि ब्रह्मदिेाने एकेका र् खाने एक-एक िेद हनर्ामण केला 

आहण नंति एकदर् चाििंी र् खांनी इहतिंास-प िाणांची हनर्वर्ती केली.  

(ईश्विाच्या िा यज्ञातील) उच्छीष्टापासून चाि िेद ि दिे यांच्यासिं प िाणांची हनर्वर्ती झाली, अस े

अथिम-िेदात म्िंटल ेआिं.े प िाणसंहिंतांच्या हनर्वर्तीच ेशे्रय व्यासानंा दणे्याची पिंपिा अत्यंत प्रहसद्ध आिं.े 

गोपथ ब्राह्मणात सपमिेद ,हपशाचिेद, अस ििेद, इहतिंासिेद ि प िाणिेद यांच्या हनर्वर्तीची चचाम आिं.े 

शतपथ ब्राह्मण ि आश्वलायनगृह्यसूत्रांत प िाणांचा सर्ािेश 'स्िाध्याया' त केलेला आिं.े  

व्यास िं ेएका व्यक्तीचे नाि नसून त ेपदाहधकाऱ्याच ेनाि आिं,े असेिंी कािंीजण र्ानतात.  
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बदलत्या काळान साि आहण स्थाहनक, सांप्रदाहयक ि धार्वर्क गिजेन साि प िाणांच्या स्िरूपात बदल 

िंोत गेले. त्यांचे स्िरूप िेदांप्रर्ाणे अपरिितमनीय िाहिंल ेनािंी. त्यांच्या संहिंतातंील कािंी भाग गाळले गेले, 

ति कािंी भाग त्यात नव्यान ेघ सडण्यात आले.  

 

प िाणाचंा काळ : प िाणसंहिंता कालान साि सदिै बदलत गेल्यार् ळे त्यांचा काळ हनहश्चतपणे सांगता 

येत नािंी. त्यांतील कािंी अंश िेदपूिमकाळापासून चालत आले आिंते, ति कािंी अंश इंग्रजांच्या 

अर्दानीतिंी घ सडलेले आिंते.  
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प िाणाचं ेहिर्य : कालिर्ान साि प िाणांचे हिर्य सदिै बदलत गेले आिंते. प िाणांच्या संहिंता तयाि 

िंोण्यापूिी लोकसाहिंत्याच्या स्िरूपातील प िाणात प्रार् ख्याने प्राचीन आख्याने िंोती. व्यासांनी आख्याने, 

उपाख्याने, गाथा ि कल्पश द्धी या हिर्यांच्या आधािे प िाणसंहिंता तयाि केल्या. आख्यान ि उपाख्यान िंी 

दोन्िंी कथानकेच असतात. स्ितः पाहिंलेल्या घटनेच े िणमन िं े आख्यान ि ऐकलले्या घटनेच े िणमन िं े

उपाख्यान असे एक र्त असून, द सऱ्या एका र्तान साि आख्यान िं ेआकािान ेर्ोठे आहण उपाख्यान छोटे 

असत.े ज्यांचा कताम कोण आिं,े िं ेर्ािंीत नािंी, अशी जी अनेक पिंपिागत ि लोकप्रहसद्ध पद्ये ि गीते िैददक 

िाङ्र्यात ि प िाणांत आढळतात, त्यांना गाथा म्िंणतात. त्यांत प्रहसद्ध िाजाचं्या पिािर्ांची आहण 

दानांची िणमने असतात.  

ब्रह्मा, हिष्णू िा हशि यांना हिश्वहनर्ामता र्ानणाऱ्या हिहिध कथा प िाणांत आिंते.  
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प िाणांनी प्रहतसगामचे िणमन किताना नैहर्हत्तक, प्राकृत, हनत्य ि आत्यहन्तक असा चाि प्रकािचा प्रलय 

सांहगतलेला आिं.े ब्रह्मदिेाचा ददिस संपला की नैहर्हत्तक, त्याचे आय ष्य संपले की प्राकृत, पदाथाांत 

प्रहतिणी िंोणािे परिितमन म्िंणजे हनत्य आहण अज्ञानाचा नाश झाल्याबिोबि आत्यहन्तक असे ते चाि प्रलय 

आिंते. 

 िंश ि िंश्यान चरित िं ेप िाणांचे दोन र्िंत्त्िाचे हिर्य िंोत. हिशेर्तः िहत्रयिंश ि त्या िंशातील 

िाजांच्या चरित्रांची िणमने, िं े या हिभागाचे िैहशष्ट्य िंोय. िंी िणमने म्िंणजे प्राचीन भािताच्या 

इहतिंासाची र्ांडणी किण्यासाठी खात्रीलायक नसला, तिी एक र्िंत्त्िाचा प िािा आिं.े र्त्स्य, िाय,ू 

ब्रह्मांड, हिष्णू, भागित, गरुड आहण भहिष्य या सात प िाणांतून िाजिंशाची र्ाहिंती आिं.े  

ितमर्ान हिंद ूधर्ामचे स्िरूप प्रार् ख्याने प िाणाहधहष्ठत असून, हिंद ूधर्ामला अंगभूत असलेल्या अंसख्य 

ताहत्त्िक ि व्याििंारिक संकल्पना प िाणांनी हिशद केल्या आिंते.  
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त्यांनी िैददक धर्ामतील यज्ञादींचे र्िंत्त्ि कर्ी करून हिंद ूधर्ामला एक नि ेिळण दणे्याचे कार् केल.े 

िैददक रं्त्रांच्या बिोबिीन ेपौिाहणक रं्त्र िापिले जाऊ लागल.े दिेपूजा, िाज्याहभर्ेक, रू्र्वतस्थापना इ. 

बाबतींत पौिाहणक पद्धत प ढे आली. प िाणांनी प ण्यप्राप्तीचे अनेक सोपे र्ागम दाखहिल.े त्यांनी हिहिध 

प्रकािची व्रते ि उपासना सांहगतल्या. उपिासांचे र्िंत्त्ि िाढिले.  

तीथमिेत्रांच्या र्हिंर्ा सांगणािी स्ितंत्र र्ािंात्म्य ेअनेक प िाणांतून आिंते. तीथमयात्रा ि तीथमस्नान 

यांचे र्िंत्त्ि िाढले. भहक्तचे र्ािंात्म्यिंी प िाणांनी िाढहिल.े भक्तीचे लौदककी, िैददकी ि आध्यहत्र्की; 

र्ानसी, िाहचकी ि काहयकी आहण साहत्त्िकी, िाजसी ि तार्सी इ. हिहिध प्रकाि किण्यात आले. जप, 

नार्स्र्िण, रू्र्वतपूजा, रं्ददिाची हनर्वर्ती इत्यादींना प िाणांकडून प्रोत्सािंन हर्ळाले. पूतमधर्म म्िंणजेच 

तलाि, हिहिंिी, धर्मशाळा, अन्नछत्रे इ.हनर्ामण करून पिोपकाि किणे, िं े प ण्यकािक असल्याच े त्यांनी 

सांहगतल.े दान-हिशेर्तः अन्नदान- िं ेअत्यंत प ण्यकािक र्ानून त्याच ेर्िंत्त्ि िाढिले.  



  धर्मग्रथं 

  www.esahity.com  

श्राध्दांची आहण त्या िेळच्या अन्नदानांची िणमने किण्यात आली. धर्म, अथम, कार् ि र्ोि या 

प रुर्ाथाांचे हििेचन केले. चाि िणम ि चाि आश्रर् यांच्या कतमव्यांची चचाम केली. हनष्कार् कर्मयोगाचेिंी 

र्िंत्त्ि सांहगतले. ईश्विी अितािांच ेिणमन िंा प िाणांचा एक र्िंत्त्िाचा हिर्य आिं.े हिष्णूचे दिंा अिताि 

प्रहसद्धच आिंते.  

प िाणांचे हिर्य धर्मशास्त्राप ितेिंी र्यामददत िाहिंल े नािंीत. नािद, गरुड, अहि ि हिष्णूधर्ोत्ति 

यांसािखी कािंी प िाणे ि उपप िाणे िंी हिश्वकोशात्र्क ि सिमस्पशी बनली आिंते. िाजधर्म, काव्यशास्त्र, 

छंदःशास्त्र, व्याकिण, आय िेद, पश िैद्यक, िृिाय िेद, धन िेद, धात शास्त्र, ित्नहिद्या, हशल्पशास्त्र, 

नृत्यसंगीतादी कला, िास्त शास्त्र, रू्र्वतशास्त्र, ज्योहतर्, गहणत, सार् दद्रकशास्त्र इ. हिर्यांची चचाम अनेक 

प िाणांनी केली आिं.े अन लेपनहिद्या (पायाला लेप लािल्यािि अध्याम ददिसात िंजािो योजन चाल ू

शकण्याची हिद्या), िशीकिणहिद्या, अंतधामनहिद्या, धन कर्ी पडू न दणेािी पहद्मनीहिद्या, 
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स्िेच्छारूपधारिणीहिद्या, पिकायाप्रिेश, त्रैलोक्यहिजयहिद्या इ.हिहिध हिद्यांची र्ाहिंती अनेक प िाणांतून 

आली आिं.े 

ब्रह्मांडिचना ि भूगोल िंािंी प िाणांचा एक र्िंत्त्िाचा हिर्य आिं.े ब्रह्मांडात १४ भ िने असून 

त्यांपैकी पृथ्िीच्या िि सिंा ि खाली सात भ िन ेआिंते, अशी कल्पना िंोती. खालच्या भ िनांना पाताळ 

म्िंणतात. त्याखेरिज स्िगम, निक, ब्रह्मलोक, हपतृलोक इत्यादींची िणमनेिंी आढळतात.  

तत्त्ितः प िाण आहण इहतिंास िं ेिाङ्र्यप्रकाि हभन्न ददसत असले, तिी त्यांतील भेद स्पष्ट नव्िंता. 

प्राचीन ग्रंथांतून अनेकदा इहतिंासप िाण म्िंणज ेपाचिा िेद इ. प्रकािे दोिंोंचा उल्लेख एकहत्रतपणे केलेला 

आिं.े 'इहतिंास म्िंणज ेप िािृत्त' (पूिी घडलेल)े आहण 'प िाण म्िंणजे प िािृत्त' या व्याख्यािंी दोन्िंींचे ऐक्य 

दाखितात. स्ितःला इहतिंास म्िंणिून घेणाऱ्या र्िंाभाितान े स्ितःला प िाण असेिंी म्िंटले आिं ेआहण 

प िाण असलेल्या िाय प िाणाने स्ितःला इहतिंास असेिंी म्िंटले आिं.े  
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त्यांखेिीज इति अनेक ग्रंथांशी प िाणांचा संबंध िंोता. र्िंाभाित, कािंी स्रृ्ती ि कािंी प िाणे यांनी 

श्लोकांच्या बाबतीत पिस्पिांची उसनिािी केल्याच ेआढळते. िार्ायण ि र्िंाभाित यांचा बिाचसा भाग 

प िाणांसािखा असून िंरििंश ति प िाणच र्ानल ेगेले आिं.े काहलदास, बाणभट्ट इत्यादींच्या काव्यग्रंथांचा ि 

प िाणांचा कल्पनांची दिेघेि किण्याच्या दषृ्टीने संबंध आलेला आिं.े 

प िाणाचं ेर्िंत्त्ि ि कायम : प िाण ेिंी िेदांप्रर्ाणेच अपौरुर्ेय ि अनादी आिंते, प िाणांची उत्पत्ती दिैी 

आिं;े िेदांपेिा प िाणे शे्रष्ठ आिंते; प िाण िंा िेदांचा आत्र्ाआिं;े श्र हतस्रृ्ती िं ेडोळे असले, ति प िाण िं ेह्रदय 

आिं;े प िाण ऐकणाऱ्या व्यक्तीची सिम पापे नष्ट िंोतात इ. प्रकािे प िाणांची स्त ती किण्यात आली आिं.े 

श िाचे र् ख असलेल्या व्यक्तीच्या स्िरूपात प िाणांचे र्ानिीकिण किण्यात आल े आिं े िंोत.े प िाण 

िाचणाऱ्या व्यक्तीला प िाहणक िा पौिाहणक म्िंटल ेजाई. प िाहणकाने रं्ददिात भक्तांप ढे प िाण िाचण्याची 

प्रथा भाितात शेकडो िर्ाांपासून चालू आिं.े 
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सध्याच्या रू्र्वतपूजक हिंद ूधर्ामचे स्िरूप प्रार् ख्याने प िाणांििच आधािलेल ेआिं.े याज्ञिल्क्यस्रृ्तीन े

प िाणांची १४ हिद्यांर्ध्ये, ति श िनीतीन े३२ हिद्यांर्ध्य ेगणना केली आिं.े भाितीय िाजांचा इहतिंास 

जाणून घेण्याच्या दषृ्टीने प िाणांतील िंशिणमने अत्यंत उपय क्त आिंते. बहुजनसर्ाजापयांत धर्ामचे ज्ञान 

पोिंोचहिण्याची र्ोठी कार्हगिी प िाणांनी पाि पाडली आिं.े त्यांनी भहक्तर्ागामचा प्रभाि िाढिला, स्त्री-

श द्रांनािंी र्ोिाचा र्ागम ख ला केला, बौद्धधर्ामकडे िळलेल्या लोकांना पित हिंद ूधर्ामत आणल,े जैनधर्ामचा 

प्रभाि कर्ी केला आहण तीथमयात्रा, दान, व्रत,े जप इत्यादींचे र्िंत्त्ि िाढिून हिंद ूधर्ामचे सध्याच ेस्िरूप 

हसद्ध केले, िंी त्यांची काय े ऐहतिंाहसक दषृ्ट्या र्िंत्त्िाची आिंते. त्यांच े स्िरूप पंथीय असूनिंी त्यांनी 

पंथद्वरे् न िाढिता सर्न्ियिादी दषृ्टी जोपासली िंिेंी एक िैहशष्ट्य िंोय. 
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अठिा प िाणांची र्िंत्त्िाची िैहशष्ट्य:े 

 

ब्रह्मप िाण : ब्रह्मदिेाने दिाला सांहगतल्यार् ळे ब्रह्मप िाण म्िंटल ेजाणािे िं ेप िाण प िाणांच्या यादीत 

पहिंले असल्यार् ळे त्याला 'आददप िाण' म्िंटल े जात.े त्यात सूयोपासना िर्वणलेली असल्यार् ळे त्याला 

सौिप िाण असेिंी म्िंणतात.  

पद्मप िाण : या प िाणात ब्रह्मदिेाने पद्मातून हिश्वहनर्वर्ती केल्याची कथा असल्यार् ळे त्याला पद्म िं े

नाि हर्ळाले असून त ेिैष्णिप िाणांत अत्यंत र्िंत्त्िाचे र्ानले जाते.  

काहलदासाच ेशांक ं तल िं ेनाटक या प िाणातील शाक ं तल उपाख्यानािि आधािलेल ेआिं,े असे र्ानल े

जात.े पद्मप िाण या नािाची दोन जैन प िाणेिंी आढळतात. 
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हिष्णपू िाण : हिष्णूभहक्तला प्राधान्य ददल्यार् ळे हिष्णूचे नाि प्राप्त झालेल े िं े प िाण 

भागितप िाणाखालोखाल र्िंत्त्िाचे असून िैष्णिदशमनांचा आधाि र्ानले जात.े िािसांचा पूिमज प लस्त्य 

याच्या ििदानार् ळे पिाशिाने िं ेप िाण िचल,े असे म्िंटले आिं.े  

िायूप िाण : िायूने सांहगतल्यार् ळे िाय प िाण म्िंटल ेजाते. यात हशिचरित्राचे हिस्तृत िणमन असून 

भौगोहलक िणमनांसाठीिंी िं ेप िाण प्रहसद्ध आिं.े 

भागितप िाण : भागितधर्ामचे हििेचन किणािे आहण सिमशे्रष्ठ र्ानले जाणािे िं े प िाण अत्यंत 

लोकहप्रय आिं.े ते व्यासांनी आपला प त्र श क याला सांहगतले, असे म्िंटल ेजात.े  
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नािदीयप िाण :नािदीय प िाण, नािदप िाण आहण बृिंन्नािदीयप िाण अशी सर्ान नािांची तीन 

प िाण ेआढळतात. यात नािदाने हिष्णूभक्तीचे िणमन केल,े म्िंणून िं ेनािदीय प िाण िंोय. यात अनेक हिर्य 

आलेल ेअसल्यार् ळे त्याच ेस्िरूप बिेचस ेहिश्वकोशात्र्क झाल ेआिं.े 

 

र्ाकां डयेप िाण : र्ाकां डये ऋर्ींनी सांहगतल्यार् ळे त्यांचे नाि प्राप्त झाल.े यात द्रौपदीचे पंचपहतत्ि, 

हतच्या अल्पियीन र् लांची िंत्या इ. प्रश्नांची चचाम असनू िंरिशं्चद्र ब्रह्यिाददनी र्दालसा, कृष्ण, र्ाकां डये 

इत्यादींच्या कथा आिंते. अहि,सूयम, दिेी इत्यादींची स्तोत्र ेअसून 'द गामसप्तशती' या नािाने हिख्यात असलेल े

दिेीर्ािंात्म्य १३ अध्यायांत िर्वणलेले आिं.े  
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अहिप िाण : अिीन ेिहसष्ठांना सांहगतल्यार् ळे अिीचे नाि प्राप्त झाले. या प िाणात पंचलिणे आढळत 

असली, तिी पिा ि अपिा हिद्यांच ेिणमनच र्िंत्त्िाचे आिं.े िार्ायण ि र्िंाभािताच ेसाि, ब द्धाितािासिं 

इति अिताि इ.हिर्यांबिोबिच छंद, व्याकिण, अलंकाि, योग, ज्योहतर् रं्ददिे, रू्ती, धर्म इत्यादींची शास्त्रे 

यात िर्वणलेली आिंते.  यात गीतासाि ि यर्गीता आलेली असून आय िेद, िृि आहण पशंूचे िैद्यक, 

ित्नपिीिा, धन र्विद्या, र्ोहिंनी ि इति कािंी इ. हिर्यांचे हििेचन आलेल ेआिंते. 

भहिष्यप िाण : भहिष्यकालीन घटनांची ि व्यहक्तची िणमने किण्याची भूहर्का घेतल्यार् ळे याला 

भहिष्यप िाण िं े नाि हर्ळाल े आिं.े यात इंग्रजी अर्दानीतील घटनांचीिंी िणमने आली आिंते. उदा, 

हव्िंक्टोरिया िाणीला यात हिकटािती म्िंटल ेआिं,े ति िहििािला संड ेम्िंणतात, असे सांहगतल ेआिं.े यात 

सूयोपासना हिशेर्त्िाने आली असून दकत्येक घटनांची ि िाजिंशांची िणमने ऐहतिंाहसक दषृ्टीने र्िंत्त्िाची 

आिंते. 
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ब्रह्मििैतमप िाण : कृष्णाने ब्रह्याचे हिििण केल्याचे िणमन यात असल्यार् ळे याला ब्रह्म, प्रकृती, गणेश 

ि कृष्णजन्र् अशा चाि खंडांत हिभागलेल्या या प िाणाचा कृष्णजन्र् खंड १३३ अध्यायांचा आिं.े यात 

गणेश िंा कृष्णाचा अिताि र्ानलेला असून उत्तान िासदिडा, अनेक र्ािंात्म्य ेइ. गोष्टी आढळतात.  

ििािंप िाण : ििािंाितािी हिष्णूने िं े प िाण पृथ्िीला सांहगतल े अशी सर्जूत आिं.े द्वादशीच्या 

व्रतासािखी अनेक िैष्णि व्रते यात असून िार्ान ज संप्रदायान ेयातून अनेक िैष्णि अनेक हिर्य स्िीकािले 

आिंते. यात र्थ िार्ािंात्म्य, नहचकेत्यान ेउपाख्यान इ. हिर्य प्रार् ख्याने आले आिंते.  

हलगप िाण : हशिाने अहिहलगात प्रिेश करून या प िाणाद्वािे र्ोिादींचे हििेचन केले, या 

सर्ज तीर् ळे याला हलगप िाण िं े नाि हर्ळाले आिं.े यात ब्रह्मांडरुपी हलगाची उत्पती, हलगपूजा, 

शैिव्रते,हशिाचे २८ अिताि, काशीचे िणमन ,तंत्रहिद्या इ.हिर्य प्रार् ख्याने आल ेअसून िंा हलगायतांचा एक 

प्रर् ख धर्मग्रंथ र्ानला जातो. 
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स्कंदप िाण : स्कंदाने सांहगतल्यार् ळे त्याचे नाि हर्ळाल.े याच्या सूतसंहिंतेत ब्रह्मगीता ि सूतगीता 

आिंते, ति िेिाखंडांत सत्यनािायणव्रताची कथा आिं.े  

िार्नप िाण : यात िार्नाितािाच ेिणमन हिशेर्त्िाने असून पहिंल्या श्लोकात िार्नालाच नर्स्काि 

केलेला आिं.े यात शैि, कालदर्न, पाश पत ि कापाहलक अशा चाि शैि संप्रदायाचे िणमन असून िैष्णि ि 

पाशूपत शैि या दोिंोंना सर्ान र्िंत्त्ि ददलेल ेआिं.े यात अस िांच्या कथा असून हशिपािमतीच ेहिस्तृत चरित्र 

आलेल ेआिं.े काहलदासाच ेक र्ािसंभि ि िार्नप िाण यांत ििेच साम्य आढळत.े 

कूर्मप िाण : हिष्णूने कूर्ामितािात इन्द्रद्य म्न िाजाला िं े प िाण सांहगतल,े अशी सर्जूत आिं.े िं े

शैिप िाण असल्यार् ळे हशि ि द गाम याचे र्ािंात्म्य िंचे याचे र् ख्य हिर्य आिंते. यात पाखंड र्ते ददलेली 

असून िार्र्ागीयांच्या यार्लयंत्र या ग्रंथाची र्ाहिंतीिंी ददलेली आिं.े याच प िाणात 'ईश्विगीता' ि 

'व्यासगीता' अशा दोन गीता आलेल्या आिंते.  
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र्त्स्यप िाण : हिष्णूने र्त्स्यरूपाने र्नूला सांहगतले. दहिण भाित, आंध्र प्रदशे, नाहसक िा नर्मदातीि 

या रठकाणी त े हलहिंल ेगेले असािे, अशी र्ते आढळतात. स्िल्पर्त्स्यप िाण या नािाने याचे एक संहिप्त 

स्िरूपिंी आढळते. यात हितृिंश, ऋहर्िंश, िाजिंश, िाजधर्म, हिंर्ालय, तीथ े इ. हिर्यांचे िणमन 

प्रार् ख्याने आलेले आिं.े 

 

गरुडप िाण : हिष्णूच्या सागंण्यािरून गरुडाने या प िाणाद्वािे िैष्णि तत्त्िांचे िणमन केले, म्िंणून 

याला गरुडाचे नाि प्राप्त झाले. याच्या पूिमखंडात व्याकिण, छंद साहिंत्य, िैद्यक इ. हिर्यांची र्ाहिंती 

असल्यार् ळे िं ेहिश्वकोशात्र्क बनल ेआिं.े याच्या उत्तिखंडाच्या 'पे्रतकल्पा' त औध्िमदहेिंिाची र्ाहिंती आिं.े 

एखाद्याच्या रृ्त्यूनंति दिंा ददिसपयांत घिी गरुडप िाणाचा पाठ किण्याची प्रथा आिं.े  
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ब्रह्मांडप िाण : ब्रह्मांडाची उत्पती आहण हिस्ताि यांच ेिणमन िंा याचा र् ख्य हिर्य असल्यार् ळे याला 

ब्रह्मांड िं ेनाि हर्ळाले आिं.े िं ेिायूने व्यासानंा सांहगतले असल्यार् ळे याला िायिीयब्रह्माडंप िाण असेिंी 

म्िंणतात. गोदाििीच्या उगर्ाचा प्रदशे िा सह्याद्री िं े याच े हनर्वर्हतस्थान असाि,े असे ददसत.े यात 

पिश िार् ि कातमिीयम यांचा संघर्म, लहलतादिेीच ेआख्यान, िहत्रयिाजिंशाच ेिणमन इ. हिर्य प्रर् ख आिंते. 

अध्यात्र्िार्ायण िंा ग्रंथ आहण लहलतासिंस्त्रनार्, सिस्ितीस्तोत्र, गणेशकिच इ. भाग या प िाणातून 

घेतलेल ेआिंते.  
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उपप िाण े: १८ र्िंाप िाणांहून िेगळी अशी जी प िाण ेआिंते, त्यांना उपप िाणे म्िंणतात. 

हनर्वर्ती : उपप िाणे व्यासांनी िचली, असे र्ानले जात नािंी. १८ प िाणे ऐकून र् नींनी तयाि केलेली 

संहिप्त प िाण ेम्िंणज ेउपप िाणे, असे कूर्मप िाणात म्िंटल ेआिं.े  

संख्या : र्िंाप िाणांप्रर्ाणे उपप िाणांचीिंी संख्या अठिा र्ानली जात.े कूर्म, पद्म ि दिेी भागित १८ 

उपप िाणांची नाि ेददली आिंते.  

कूर्मप िाणाच्या आधािे ददलेली यादी : आद्य (सनत्क र्ािप्रोक्त), नािहसिं, स्कादं (क र्ािप्रोक्त), 

हशिधर्म, द िामससोक्त, नािदीय, काहपल, िार्न, उशनसरेित, ब्रह्माडं, िारुण, काहलका, र्ािंशे्वि, साबं, 

सौि, पिाशिोक्त, र्ािीच, भागमि.  

कािंी िेळा एकच प िाण िेगिेगळ्या. याद्यांत िेगिेगळ्या नािांनी आलेल ेददसते. कािंी उपप िाणांची 

ि र्िंाप िाणांची नािे सर्ानच आिंते. इति कािंी उपप िाणांची नािे प ढीलप्रर्ाणे : हिष्णूधर्म, 
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हिष्णूधर्ोत्ति, नंदी, गणेशक, गारुड, प्रर्ासक, आखेटक, दिेी, बािंमस्पत्य, नंददकेश्विय ग्र्, एकपाद, 

रृ्त्यूंजय. कौर्म, र्ानि, िायिीय, बृिंदिैष्णि, आंहगिसक, बृिंद्वर्म, लीलािती, बृिंन्नाकहसिं, दिै पाद्म, 

आणू, भास्कि, शौि, लघ भागित, एकाग्र, बृिंन्नन्दीश्वि इत्यादी. 

काळ : सातव्या-आठव्या शतकांत उपप िाणांच्या हनर्वर्तीला प्रािंभ िंोऊन तेिाव्या शतकांपयांत िा 

त्यानंतििंी त ेकार् चालू िंोत.े 

हिर्य :सौिप िाणाच्या र्ते उपप िाणे िंी र्िंाप िाणांना प ििणी िजा असल्यार् ळे तीिंी 

प िाणांप्रर्ाणचे पंचलिण असतात. उपप िाणांचे हिर्य सार्ान्यतः र्िंाप िाणांशी हर्ळतेज ळत ेआिंते. 

साळ ंख,ेआ.िं. (हिश्वकोश) 
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उपिदे – 

आय िेद: ज्या शास्त्रात आय ष्याबद्दलचे ज्ञान आिं ेककिा ज्याशास्त्राच्या उपयोगाने आय ष्य प्राप्त करून 

घेता येत े त े शास्त्र म्िंणज े आय िेद. प्राथहर्क स्िरूपाचा आय िेद हलहखत स्िरूपात अथिमिेदात प्रथर् 

ददसतो.चिकसंहिंता, स श्र तसहंिंता ि काश्यपसंहिंता यांच्यार्ध्य ेत्याला शास्त्रीय स्िरूप प्राप्त झालेले ददसते. 

नंति िसतंत्राची त्यात र्िंत्त्िाची भि पडली. 

िंते,ू हलग ि और्ध म्िंणजे उपाय िं े आय िेदाचे तीन र् ख्यहिर्य. आिोग्याची म्िंणज े हिंतकि 

आय ष्याची ि िोगाची कािणे म्िंणज े िंते;ू आिोग्याची ि िोगाची लिणे िा हचन्िं े म्िंणज े हलग आहण 

आिोग्याची ि िोगनाश किण्याची साधन े म्िंणज े और्ध िा उपाय. हनिोगी ि हिंतकि आय ष्याच्या 

अध्ययनात ति सिम सृष्टीच ेअध्ययन अंतभूमत िंोत.े  
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कािण पांचभौहतक सृष्टीतून र्न ष्यशिीि उत्पन्न िंोत,े त्यातच िािंत ेि त्यातच र्ित;े त्याचा जन्र्, 

हस्थती ि र्िणरूप संसाि हिश्वाचाच भाग आिं;े िंते  हिर्यक हिचािात हजिंत र्ानि शिीि ि त ेशिीि 

ज्या सृष्टीचे कायम आिं ेत्या सृष्टीचा हिचािअंतभूमत िंोतो.  

कािण र्ानिी जीिनाची परिपोर्क ि िोगप्रहतकािक साधने ि प्रहतकूल कािणे सृष्टीतच असतात ि 

र्ानिी जीिनाच्या दिया प्रहतदिया त्यािि अिलंबून असतात. या संदभामतच करून घ्याियाचे हिंतकि ि 

िोगप्रहतकािक आय ष्य ि द बमल आहण िोगी आय ष्य यांचे हिज्ञान म्िंणजे आय िेद; इसिी सनापूिी िंा िेद 

हनर्ामण झाला. 

 

हिंतकि आय ष्य :जो शािीरिक ि र्ानहसक िोगांपासून र् क्त, हिशेर्तः तारुण्य हचिकालअसणािा, 

यश, बल, िीयम ि पिािर् यांनी य क्त असा, इंदद्रयांचे अथम, उपभोग संभाि ज्याला उपलब्ध िंोऊ शकतात, 
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ज्याची इंदद्रय ेहिर्यांचा उपभोग घेण्यास सर्थम आिंते, ज्याला अनेक हिर्यांचे प ष्कळ ज्ञान आिं,े जो एक 

र्िंान हिद्वान िा कलाकाि आिं,े सार्थ्यमशाली ि र्ोठे व्यहक्तत्त्ि ज्यास लाभले आिं ेि सर्ाजात तसा जो 

र्ानला जातो, ज्याला शे्रष्ठ दजामचे िैभि प्राप्त झालेल े आिं,े कोणतेिंी कायम किण्याच्या प्रािंभीच त्या 

कायामच्या हसद्धीची सार्ग्रीिंी ज्याला संपादन किता येते ि जो इच्छेप्रर्ाणे िागू शकतो त्याचे आय ष्य 

हिंतकि ि स खी िंोय. याच्या हिरुद्ध ज्या प्रर्ाणात ज्याची परिहस्थती असते त्या प्रर्ाणात त्याच ेआय ष्य 

द ःखी असत.े 

 

सिम प्राहणर्ात्रांचे हिंत किणािा, द सऱ्याचे न घेणािा, सत्य बोलणािा, र्नोजयी, किाियाच े त े

हिचािपूिमक किणािा, गादफल ककिा बेदफकीि न िािंणािा, धर्म, अथम, कार् यांचे संपादन ि सेिन िं े

पिस्पिांना अहििोधीपणाने किणािा, पूज्यांची पूजा किणािा, शांत स्िभािाचा, िृद्धांना र्ान दणेािा, पे्रर्, 
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िोध, र्त्सि, गिम, गौिि ि गती यांिि व्यिहस्थत हनयंत्रण किणािा, नेिंर्ी नाना प्रकािे दान किणािा, 

लोकांना नाना प्रकािची र्दत किणािा, तपाचिणान े ज्ञान संपादनाचा ि इंदद्रयजयाचा नेिंर्ी प्रयत्न 

किणािा, अध्यात्र् जाणणािा ि त्यात ित िंोणािा, स्रृ्ती ि ब द्धी चांगली असणािा, इिं ि पिलोक यांचा 

हिचाि किणािा, याचे आय ष्य हिंतकि िंोय. 

आय र्ामन: साधािणपणे र्ाणसाच े१०० िर्े िं ेआय र्ामन िंोय. शिीिाच्या अियिाच्या लांबी रंुदी, 

िंालचालीन े ददसणािे दशृ्य, गूढता, उन्नतता, अियििचना, शिीििाढीचा िर्, अंग लींचे प्रर्ाण, 

सािासाित्ि, प्रकृहतदोर् इ. अनेक गोष्टींिरून आय ष्याच्या दीघामदीघमत्िाचे प्रर्ाण आय िेदात सांहगतल ेआिं.े  

आय ष्य : शिीि, इंदद्रय,े र्न, आत्र्ा ह्यांचा संयोग म्िंणजे आय ष्य. ह्या संयोगार् ळे योग्य िेळी 

ज्ञानदिया चाल ूिािंत.े व्यिहस्थत चालणािी ज्ञानदिया आय ष्यलिण िंोय. आय िेदात आय ष्याला हिंतकि 

द्रव्ये ि अहिंतकि द्रव्ये सांहगतली आिंते. 
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आय िेदाचे प्रयोजन: आिोग्यसंपन्न व्यक्तीचे आिोग्य िाखणे ि िोगी व्यक्तीच्या िोगांचे हनरू्मलन किणे 

िं ेआय िेदाचे ध्येय आिं.े  

प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या शािीि, र्ानस इ. भािांच ेहभर्गाकडून पिीिण करून उत्तर्, र्ध्यर्, अल्प 

यांपैकी आपण ज्या आय ष्य गटात असू त्यापेिा दीघम आय ष्य लाभाि,े र्ानिाच ेजे शंभि िर्ाांच ेआय र्ामन 

ददसून येते त्यापेिािंी अहधक आय ष्य लाभाि,े याकरिता सतत प्रयत्न किणे र्ानिी कतमव्य िंोय. 

सिम िोग अहनष्ट आिंाि, हििंाि, आचाि केले ति त्यार् ळे उत्पन्न िंोत असतात.  

शिीि थकणाि नािंी इतके श्रर् र्ानिाने हनयहर्तपणे केलेच पाहिंजेत. ह्या श्रर्ांनाच 'व्यायार्' अस े

म्िंणतात. दििोज आय िेदोक्त पद्धतीन े िाढता व्यायार् घेतल्यान े शिीिाची र्ागणी िाढते. स्िस्थिृत्त 

ददनचयाम व्यायार्ाने शिीि हनदोर्, हनर्मल िंोऊन शिीिाच े धात ू म्िंणज े घटक उच्च प्रतीच े बनतात. 
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व्यायार्ान ेअिी प्रदीप्त िंोतो; शिीिातील अिी अनेक असतात; शिीिातील प्रत्येक घटक शिीिातून हनघून 

जाईपयांत सतत त्या त्या अिीन े पचत असतो. ह्या प नः प नः पचनान े तो अहधकाहधक हनर्मल िंोऊन 

ििििच्या दजामचा िंोत िािंतो. आिंािघटक शिीिघटक बनतात. उत्तर् प्रतीचे शिीिघटक बनहिण्यास 

योग्य अशा घटकांचाच आिंाि घेतला ति प ढचे कायम व्यिहस्थत िीतीन ेचालत.े और्ध ेआिंािाच्या कायामला 

र्दत कितात. और्धांनी शिीि हनदशे हनर्मल करून आिंािापासून उत्तिोत्ति उत्तर्ोत्तर् घटक बनािते 

म्िंणून ियःस्थापनकि अशा और्धांचे हनत्य सेिन किाि.े 
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अष्टागं आय िदे :  

(१) कायहचदकत्सा म्िंणज ेसाधािण िोगहचदकत्सा.  

(२) बालिोग आहण स्त्रीिोग यांची हचदकत्सा. जिी सिम सािख ेअसले तिी र् ले आहण हस्त्रयांर्ध्य े

प रुर्ांपेिा कािंी हभन्न हिकाि असतात.  

(३) शल्यहचदकत्सा. शल्य म्िंणजे शस्त्रोपकिणे. सिम हिकािांर्ध्ये और्धांचा उपयोग िंोत असला तिी 

कािंींर्ध्य ेयंत्र िा शस्त्र यांचा उपयोग िोग काढण्याकरिता किािा लागतो.  

(४) शालाक्यहचदकत्सा. शलाका म्िंणजे सळी. कािंींर्ध्य ेसळ्यांचा उपयोग किािा लागतो.  

(५) दषं्ट्हचदकत्सा. दषं्ट् म्िंणजे डसून इजा किणािे प्राणी. बाह्य जीिनसृष्टीतील प्राण्यांचे आिर्ण 

िंोऊनच त ेिंोतात. त्यात सपम, व्याघ्र इ. हिर्ािी हिंसक अशा प्राण्यांचा सर्ािेश िंोतो.  
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(६) ग्रिंहचदकत्सा. ग्रिं म्िंणजे पकडणािा. भोितालच्या सृष्टीतल्या िाताििणात संचाि किणाऱ्या 

सूर्क्ष्र् सूर्क्ष्र् जीिांचे (ग्रिंांचे, भूतांच,े जंतूंच)े आिर्ण िंोत असते. िं ेििचे ६ हचदकत्सा प्रकाि, झालेला िोग 

नािंीसा किण्याच्या दषृ्टीने उपय क्त आिंते.  

(७) िय:स्थापन म्िंणजे तारुण्य रटकहिणे.र्ानि ि त्याची संतती संपन्न ि बलिान ि दीघमजीिी 

िंोण्याच ेदषृ्टीने जिेची हचदकत्सा िय:स्थापनान ेकिाियाची असत.े त्याकरिता और्धे असतात ि त्याकरिता 

हिहशष्ट जीिनपद्धती स्िीकािािी लागते.  

(८) िाजीकिण. म्िंणजे श िधातू िाढिून िाजी म्िंणजे बलिान किण्याकरिता हचदकत्सा किाियाची 

असत.े अशी िंी आय िेदाची आठ अंगे आिंते. 

जोशी, िेणीर्ाधिशास्त्री (हिश्वकोश)  
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िदेागं े : िेदांना पूणम प्रर्ाण आहण पहित्र र्ानणाऱ्या िैददकांची अशी श्रद्धा िंोती, की िेदांतील 

हिहधहनर्ेधांच्या पालनानेच आपल्या भािी हपढ्ांच ेऐहिंक ि पािलौदकक कल्याण िंोईल. त्यार् ळे िेदांचे 

पठण हपढ्ान्हपढ्ा चालू ठेिून िैददक साहिंत्य हजिंत ठेिले गेले. त्याच कािणान ेिेदांचे बौहद्धक हचतन 

स रू झाल ेि त्या हचतनातनू िैददकांना बौहद्धक ज्ञानाचा पाया घालता आला. त्यातून िेदांगे हनर्ामण झाली.  

हशिा, कल्प, व्याकिण, हनरूक्त, छंद आहण ज्योहतर् अशी एकूण सिंा िेदांग ेआिंते. 

 

हशिा: िेदरं्त्रांचे उच्चािण श द्ध ि अचूक िंोण्याच्या दषृ्टीने ध्िहनशास्त्राचा अभ्यास करून िचण्यात 

आलेल्या शास्त्रांना `हशिा’ असे म्िंणतात.  
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कल्प : ह्या िेदांगास `कल्पसूत्र’े असेिंी म्िंणतात. कल्पसूत्रांर्ध्ये श्रोतसूत्रे, श ल्बसूत्रे, गृह्यसूत्र ेआहण 

धर्मसूत्र ेह्यांचा सर्ािेश िंोतो. संहिंता ि ब्राह्मणग्रंथ ह्यांतील यज्ञसंस्थेचे सांगोपांग स्िरूप व्यिहस्थत, एकत्र 

आहण हिर्यिािीन े उपलब्ध किण्यासाठी श्रौतसूत्रे हनर्ामण झाली. कािंी श्रौतसूत्रांना–उदा., बौधायन, 

र्ानि, आपस्तंब ि कात्यायन - `श ल्बसूत्र’ नािाचा अध्याय जोडलेला असतो. यज्ञक ं ड, यज्ञिेदी, यज्ञरं्डप 

तयाि किताना घ्याियाच्या र्ोजर्ापांचे गहणत श ल्बसूत्रांत सांहगतलेले असत.े भाितीय भूहर्तीच े

प्राथहर्क स्िरूप श ल्बसूत्रांत ददसत.े गृह्यसूत्रांत नार्किण, उपनयन, हििािं इ. सोळा संस्काि तसेच श्राद्ध े

ह्यांचे हिधी सांहगतले आिंते. आश्वलायन, शाखायन, बौधायन, आपस्तंब, पािस्कि, गोहभल, कौहशक इ. 

१७ गृह्यसूत्र ेआज उपलब्ध आिंते.  
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व्याकिण : िेदरं्त्रांतील शब्द अपभ्रष्ट िंोऊ नयेत, तसेच संधी िंोऊन शब्दात बदल िंोत असल्यार् ळे 

रू्ळ शब्द कसा आिं ेतो कळािा तसेच अथमिंी कळािा ह्यांसाठी िैददक रं्त्रांचा पदपाठ तयाि किण्यात 

आला. तो किताना व्याकिण अगोदिच तयाि िंोत.े पदपाठ तयाि झाल्यानंति संस्कृत भार्ेत बदल झालेल े

िंोत.े तेव्िंा सबंध हशष्ट संस्कृतच ेव्याकिण तयाि झाले. अनेक व्याकिणे झाली. त्यांत पाहणनीचे व्याकिण 

शे्रष्ठ ठिले. 

हनरुक्त : िेदांची भार्ा कालांतिान ेसर्जणे कठीण जाऊ लागल.े त्यार् ळे शब्दांची व्य त्पत्ती ि अथम 

सांगण्याचे शास्त्र हनर्ामण झाले. तेच हनरुक्त िंोय. िेदांतील शब्दांचे ि धातूंच ेसंग्रिं म्िंणज े `हनघंटू’ िा 

शब्दकोश. िैददक सर्ानाथमक ि अनेकाथमक पदांचा िा धातूंचा जो सिमप्राचीन उपलब्ध कोश आिं,े त्याला 

हनघंटू असे नाि आिं.े ह्या कोशािि यास्कान ेहलहिंलेल ेभाष्यिंी हनरुक्त ह्या नािान ेप्रहसद्ध आिं.े  
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छंद : छंद ह्या िेदांगाला `छंदोहिहचती’ अशीिंी संज्ञा आिं.े िेदांतील बिेच रं्त्र छंदोबद्ध असून छंद िं े

िेदरं्त्रांप्रर्ाणे िेदरं्त्रांनी किाियाच्या यज्ञकर्ामशीिंी हनगहडत आिंते. बाह्मणग्रंथांर्ध्ये छंदाच्या गूढ ि अद्

भूत सार्थ्यामची िणमने येतात. हपगल यांचा छंद: सूत्र िंा ग्रंथ ह्या िेदांगाचा प्रहतहनधी र्ानला जातो.  

ज्योहतर्: िेदकाली ज्योहतर् िं ेसिंाि ेिेदांग तयाि झाल ेिंोत.े सत्तािीस नित्र,े चंद्राच्या अिस्था, 

सूयामच े संिर्ण, ऋतूंची परिितमन ेह्या सिाांचे पद्धतशीि परिगणन यज्ञाच्या हनहर्त्तान े िैददक ऋर्ीला 

काळजीपूिमक किाि ेलागे. श्रौत ि गृह्य कर्ाांसाठी लागणािे पंचांग िैददक काळी अहस्तत्िात आल.े सत्तािीस 

नित्रांची आकाशातील र्ांडणी िंी प्रथर् िेदकाली िैददकांनी शोधली.  

जोशी, लर्क्ष्र्णशास्त्री, (िैददक संस्कृतीचा हिकास) 
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िार्ायण  

प्राचीन भािताच्या दोन िंजाि िर्ाांपूिी िचलेल्या पहिंल्या दोन र्िंाकाव्यांपैकी िाल्र्ीदक िार्ायण 

िं ेपहिंले आिं.े द सिे र्िंाकाव्य र्िंाभाित  िंोय. कर्ीतकर्ी दोन िंजाि िर्े भािताच्या िाष्ट्ीय, सांस्कृहतक 

िैभिाला या दोन र्िंाकाव्यानंी शोभा आणली आिं;े कािण हिहिध आकृहतबंध असलेल्या साहिंत्यसंपदचे्या 

हनर्वर्तीच े िंी दोन र्िंाकाव्ये रू्लस्त्रोत बनले आिंते. संस्कृतर्धील काव्याच्या अहभजात आकृहतबंधाचा 

पहिंला ि उत्कृष्ट नर् ना म्िंणजे िाल्र्ीदक िार्ायण िंोय. हिहिध प्रकािच्या अलंकािांच्या सूचकततेून 

अहभव्यक्ती, िं ेअहभजाततेच ेलिण आिं.े  

 िार्ायणाचे र् ख्य र्िंत्त्ि म्िंणजे ते उत्कृष्ट काव्य आिं;े र् ळात तो धर्मग्रंथ नव्िं.े धर्मग्रंथ म्िंणून 

िंळूिंळू बनला. भाितीय आहण हिशेर्तः संस्कृत काव्यिचनचेा पहिंला आदशम म्िंणून त्याला र्ान्यता 

हर्ळाली. िाल्र्ीकी र् नी िं ेआददकिी ठिले.  
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संस्कृतर्धील काहलदासाच्या िघ िंश या र्िंाकाव्याला, भिभूतीच्या उत्तििार्चरिताला, 

संस्कृतर्धील आहण अन्य भाितीय भार्ांर्धील हिहिध प्रकािच्या साहिंत्य प्रकािांना िार्ायण या 

आददकाव्यान ेहिर्य प ििला. पिंत  या हिर्यात िािंिाि अहधक भि पडत गेली. रू्ळच्या हिर्यात अनेक 

बदलिंी झाल.े संस्कृतर्ध्ये हिसांपेिा अहधक िार्ायणे झाली. अद्धभ त िार्ायण, आनंद िार्ायण, अध्यात्र् 

िार्ायण, इ. संस्कृत िार्ायणे िं ेिार्भक्तांचे आहण िैष्णि संप्रदायातील स्त्री प रुर्ांचे धार्वर्क ग्रंथ िंोत.  

िाल्र्ीदक िार्ायणाच्या प्रथर् िचनेर्ध्य ेिार् िंा पिािर्ी ि आदशम र्ाणूस म्िंणून िर्वणलेला आिं;े 

पिंत  तो कालांतिान े हिष्णूचा अिताि म्िंणून िाल्र्ीदकिार्ायणातील प्रहिप्त भागात नोंदलेला आढळतो. 

बाकीची संस्कृत िार्ायणे, प्रादहेशक लोकभार्ांतली िार्ायणे ि नाटकादी साहिंत्य यांच्यार्ध्य े िार् िंा 

बहुतेक रठकाणी हिष्णूच्या दशाितािांतील सातिा अिताि म्िंणूनच र्ानलेला आिं,े िं ेलिात घेऊन अनेक 

पहश्चर्ी संस्कृत हिद्वानानंी असा अहभप्राय व्यक्त केला आिं,े की जगातील आजपयांतच्या साहिंत्यार्ध्य े

र् ळात िहसकांना िंजहिणािे एक काव्य म्िंणून प्रहसद्ध झालेल ेकाव्य -िाल्र्ीदकिार्ायण- िं ेहबनतोड आिं.े 
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भाितासिं अनेक िाष्ट्ांतील जनतचे्या जीिनािि आहण हिचािांिि इतका खोल प्रभाि पाडणाऱ्या या 

साहिंत्यग्रंथासािखा कोणतािंी द सिा ग्रंथ जगात नसेल. 

 िाल्र्ीदकिार्ायणाचे बालकांड, अयोध्याकांड, अिण्यकांड, दकहष्कधाकांड, स ंदिकांड, य द्धकांड आहण 

उत्तिकांड असे सात भाग आिंते आहण श्लोक चोिीस सिंस्त्र आिंते.  

िार्ायणातील रू्ळ कथेत दोन हनिहनिाळे भाग एकत्र झालेल ेददसतात.  

या एकंदि कथानकाच्या र् ळाशी भािताच्या इहतिंासातील अहतप्राचीन काळी घडलेली 

संस्कृहतप्रसािाची िास्ति कथा आिं,े असे कािंी पहश्चर्ी हिद्वान र्ानत िंोत.े रू्ळच्या आयमपूिम भाितार्ध्य े

आयम संस्कृतीच ेव्यापक प्रर्ाणात आिर्ण िार्ायण सूहचत कित;े असे त्यांचे म्िंणणे िंोत.े 

रू्ळचे िाल्र्ीदकप्रणीत िार्ायण अयोध्याकांडापासून य द्धकांडापयांतच असाि,े असे स संघरटतपणा 

आहण हिहशष्ट स ंदि शैली यांिरून हनहश्चतपणे अन र्ाहनता येते. बालकांड ि उत्तिकांड िंी नंतिची भि िंोय. 



  धर्मग्रथं 

  www.esahity.com  

र्धल्या कांडांतील रठकरठकाणी पडलेले प्रिेप िंिेंी ध्यानात घ्यािे लागतात. या हिद्यर्ान उपलब्ध 

असलेल्या िार्ायणाचा सािाशं खालीलप्रर्ाणे. 

 जोशी, लर्क्ष्र्णशास्त्री (हिश्वकोश) 

(िार्ायण कथा आपल्या सगळ्यांच्याच परिचयाची आिं.े त्यार् ळे कािंी भागच प ढे दते आिं.े) 

नािदर् नी दिेलोकी गेल्यानंति िाल्र्ीकी तर्सा नदीच्या तीिी येतात. तेथ ेिौंच पर्क्ष्याच्या एका 

जोडीतील निाला एक पािधी बाण र्ाितो. त्या पर्क्ष्याची र्ादी आिोश करू लागते. तो ऐकून िाल्र्ीकींचे 

कहिहृदय शोकाक ल िंोत े ि अगदी सिंजस्फूतीन े एक श्लोक त्यांच्या तोंडून बािंिे पडतो. त्यानंति त े

आश्रर्ात येतात, तेव्िंा प्रत्यि ब्रह्मदिे त्यांच्याप ढे प्रकट िंोऊन त्यांना सांगतात, की तू िार्ाचे संपूणम चरित्र 

िणमन कि.  

त्यानंति िाल्र्ीकी र् नींनी िहचलेले िार्ायण सिाांनी श्रिण किाि,े असे सांहगतल ेजात.े 
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 त्यानंति िार्ाचा हििािं सीतेशी आहण लर्क्ष्र्णाचा हििािं जनकाचीच द सिी कन्या उर्वर्ला 

हिंच्याशी झाला. हिश्वाहर्त्रांच्या सांगण्यािरून जनकिाजाचा धाकटा भाऊ क शध्िज याच्या दोन कन्या 

र्ांडिी आहण श्र तकीती ह्या अन िरे् भित आहण शत्र घ्न ह्यांस ददल्या गेल्या. 

दशिथाच्या िाजर्िंालातील अयोध्येच्या िाजहसिंासनासबंंधी झालेली कािस्थान ेआहण ज्येष्ठ प त्राला 

- म्िंणज ेिार्ाला िनिासात पाठहिल्यार् ळे दशिथाचा अंत िंोण ेिंा रू्ळचा भाग.  

यातच प त्रहिििंार् ळे दशिथाचा रृ्त्यू ओढितो; िार्ाचा साित्र बंधू भित हसिंासनाबद्दल हििक्ती 

दशमहितो, पिंत  िार्ाचाच प्रहतहनधी म्िंणून िाज्याच्या प्रशासनाची जबाबदािी स्िीकाितो. िंा या 

पहिंल्याच भागातला अखेिचा अंश िंोय.  

द सिा भाग म्िंणज ेदडंकािण्यातील आहण एकंदि भािताच्या दहिणेतील िार्-लर्क्ष्र्णांची शौयमकथा. 

त्यात हिहिध हिहचत्र सार्थ्यामच े निभिक िािस, जटायूसािख े पिी, स ग्रीि-िाली-िंन र्ानासािख े शूि 
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िानि, जांब िानासािखी बळकट आहण दणकट अस्िले इ. अनेक शत्र हर्त्रांच्या अद्धभ त घटनांनी िंगलेला िंा 

द सिा भाग िंोय.                                            . 

तथाहप िार् सीतचे्या चारित्र्याहिर्यी शंका प्रदर्वशत कितो. सीता अहिददव्य कित.े सीता श द्ध 

असल्याची ग्िािंी प्रत्यि अिीकडून हर्ळाल्यानंति िार् हतचा स्िीकि कितो. प ष्पक हिर्ानातून िार् 

अयोध्येला पिततो. िार्ाला िाज्याहभर्ेक िंोतो. 

 प ढे सीतेला ददिस जातात. िार् हतला हतच्या डोिंाळ्यांसंबंधी हिचाितो, तवे्िंा तपोिनात, 

तपस्व्यांच्या पायांपाशी िािंाि,े अशी आपली तीव्र इच्छा असल्याचे सीता त्याला सांगत.े प ढे सीतचे्या 

श द्धीबद्दल लोकपिाद पसितो. पिगृिंी दीघमकालपयांत एखादी हििािंीत स्त्री िाहिंली, तिी हतला पतीने श द्ध 

र्नान ेपित घेतली िं ेचांगले उदािंिण नव्िं.े अशा उदािंिणार् ळे लोकिंी असे किायला लागतील, म्िंणून 

लोकांना उदािंिण घालून दणे्याकरिता सीतात्याग किण्याचा हनणमय िार् घेतो.  
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सीता श द्ध आिं,े ह्याबद्दल िार्ाच्या र्नात र्ात्र यहत्कहचतिंी संशय िाहिंलेला नसतो. तो लर्क्ष्र्णाला 

आज्ञा कितो, की ‘गंगेच्या पलीकड,े तर्सा नदीच्या काठी, िाल्र्ीदकर् नींचा आश्रर् आिं.े त्याच्या जिळ 

असलेल्या हनर्मन ष्य प्रदशेात तू सीतेला सोडून ये’. अत्यंत द ःखी र्नान े िार् िंी आज्ञा दतेो. सीतेन े

आपल्याला तपोिनात िािंण्याचे डोिंाळे लागल्याचे सांहगतले िंोत,े िंिेंी त्याला आठिते. त्याचे डोळे अशंू्रनी 

भरून येतात. ‘त झ्या इच्छेन साि िाजान ेत ला तपोिनात सोडण्यास र्ला सांहगतल ेआिं,े’ एिढेच लर्क्ष्र्ण 

सीतेला सांगतो. सीतेला फाि आनंद िंोतो.  

पिंत  िथात बसल्यानंति र्ात्र हतला अस्िस्थ िाटू लागते. अश भ हचन्िं ेजाणि ूलागतात. गंगेपलीकड े

गेल्यानंति लर्क्ष्र्णाला सत्य सांगणे भाग पडते. त्या सत्यकथनाच ेद ःख लर्क्ष्र्णालािंी झेपण्यासािख ेनसत.े त े

कर्म किण्यापेिा र्िण बिे, असेच त्याला िाटत असते; पण अखेि तो सिम कािंी सांगून टाकतो. पण 

िाल्र्ीदकर् नींच्या छायेखाली त ला येथे िािंता येईल िंिेंी तो हतला सांगतो.  
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सीता अत्यंत व्यहथत िंोत.े र्ाझा दिें हिधात्यान े केिळ द ःखासाठीच हनर्ामण केला असािा, अस े

उद्गाि हतच्या तोंडून हनघतात. आपल्या पतीचा िाजिशं नष्ट िंोऊ नये, एिढ्ासाठीच आपण प्राण दते 

नािंी, िं ेती लर्क्ष्र्णास सांगते. िार्ासाठी ती लर्क्ष्र्णाला असा हनिोप दते,े की लोकांकडून हनदा िंोणाि 

नािंी, अशाच प्रकािे आपल्या पतीन ेिागले पाहिंजे आहण पतीचे  हिंत र्ी प्राणांपेिा अहधक र्ोलाचे र्ानत.े 

लर्क्ष्र्ण गेल्यानंति सीतेला िडू अनािि िंोते. 

 लिकिच िाल्र्ीदकर् नींची आहण सीतचेी भेट िंोत.े ते हतला आश्रय दतेात. तेथेच प ढे हतला क श 

आहण लि िं ेदोन ज ळे प त्र िंोतात. आश्रर्ातच त ेिाढतात. िार्ाला अश्वरे्ध यज्ञ किण्याची इच्छा िंोत.े तो 

यज्ञ चालू असताना िाल्र्ीकी आपल्या हशष्यगणासिं तेथ े येतात. लिक शांना ते िार्ायण गाण्यास 

सांगतात. द सऱ्या ददिशी, प्रभातकाली, लिक श िार्ायण गाऊ लागतात. िार् ते  ऐकतो. त्या र् लांबद्दल 
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त्याला क तूिंल उत्पन्न िंोत.े िं ेआपलेच प त्र आिंते, िं ेिार्ाच्या नंति लिात येत.े त्यानंति िार् ‘सीतेची 

इच्छा असल्यास हतन ेआपल्या श द्धतेचा प्रत्यय दणे्यासाठी येथे याि’े, असा हनिोप िाल्र्ीकींकड ेदतेो.  

िाल्र्ीकी सीतसे घेऊन येतात. िार् जनसर् दायासर्ोि स्पष्ट कितो, की सीता श द्ध असल्याबद्दल 

त्याच्या स्ितःच्या र्नात आहजबात शंका नािंी.  

सीतेन े आपल्या श द्धतेचा प्रत्यय पूिीच ददलेला आिं;े पिंत  लोकापिादार् ळे सीतात्याग किािा 

लागला; तेव्िंा लोकसर् दायाप ढेच सीता श द्ध आिं,े िं े हसद्ध व्िंाि;े पण सीता आपली श द्धता हसद्ध 

किण्यासाठी असे म्िंणत,े की जि र्ी श द्ध असेन ति िं ेपृथ्िीर्ाते, तू र्ला पोटात घ्यािेस आहण तस ेघडून 

येते. सािा लोकसर् दाय त ेदशृ्य पाहून थक्क िंोतो. िार् द ःखी िंोतो.  
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लर्क्ष्र्णाने अगदी नाइलाजान ेका िंोईना, पण िंा हनयर्भगंच केलेला असतो. त्यार् ळे त्याला शासन 

किणे िार्ाला भाग असते. सज्जनांचा त्याग किणे आहण िध किणे ह्या दोन्िंी गोष्टी सािख्याच असे र्ाननू 

िार् लर्क्ष्र्णाला ठाि न र्ािता त्याचा त्याग कितो. लर्क्ष्र्ण सियूतीिी जातो. तेथ ेत्याचे हनिामण िंोत.े तो 

स्िगामत प्रिेश कितो. त्यानंति क शलिांना िाज्याहभर्ेक करून िार् सिम हनििाहनिि कितो. 

र्िंाप्रस्थानासाठी हनघतो. सिम बंध,ू प्रजाजन, िानि, िािस ह्यांसिं िार् सिय ूनदीत प्रिेश कितो. सिमजण 

प्राणत्याग कितात. िार्ासोबत आलेल्या सिाांना उत्तर् गती प्राप्त िंोत.े 

         क लकणी, अ. ि. (हिश्वकोश) 
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योगिाहसष्ठ – 

दशिथ िाजान ेिार्ाला हनिहनिाळ्या धार्वर्क स्थळांची यात्रा किायला पाठिलेले असत.े िार् पित 

आल्यािि िाजाच्या लिात येते की िार् नेिंर्ी सािखा िागत नािंी. कसल्यातिी हिचािात गढून गेलेला 

ददसतो. एकाकी असतो, उदास असतो. एके ददिशी िाजाच्या दिबािात हिश्वाहर्त्र ऋर्ी येतात ि िाजाला 

सांगतात की त्यांना यज्ञात िािस फाि त्रास दते आिंते. तेंव्िंा त्या िािसांचा नाश किण्यासाठी िाजान े

िार्ाला त्यांच्या बिोबि पाठिाि.े 

पिंत  दशिथ िाजा त्याला तयाि िंोत नािंी कािण िार् अजून लिंानच असतो ि त्याला असल्या 

कार्ाचा अन भििंी नसतो. त्यार् ळे कदाहचत हिश्वाहर्त्र िागािून शाप दणे्यापूिीच तेथे उपहस्थत असलले े

िहशष्ठऋर्ी दशिथाला सांगतात की िार्ाला हिश्वाहर्त्र ऋर्ींबिोबि जाऊ दते. त्यािेळी िाजा दशिथ 

िार्ाची र्नहस्थती बिोबि नसल्याच ेसांगतात.  
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िं ेऐकून िहशष्ठऋर्ी िार्ाला बोलािून त्याला काय झाले त ेहिचाितात. िार् सांगतो की त्याला िं े

जग दकती कष्टप्रद आिं े याची जाणीि झाली असून जगण्यात कािंी सािस्य िाटत नािंी. िं े ऐकून 

िहशष्ठऋर्ी िाजा दशिथाच्या संर्तीन ेिार्ाला स्ित:बिोबि घेऊन जातात. त्यानंति ते स्ित: िार्ाला जो 

उपदशे कितात तेच योगिाहशष्ठ. 

“जो पयांत र्न ष्य अिंकंािी असतो आहण त्याने हिर्य हजकलेल ेनसतात तोपयांत त्याला शांती आहण 

पिर्ानंदाची प्राप्ती िंोत नािंी. शांती आहण आनंदाचा अन भि आत्र्ान भूतीनेच येत असतो.  

इंदद्रयांच्या भोगाने र्ाणसाची तृप्ती कधीिंी िंोत नािंी. जी िस्तू प्राप्त केल्या नंति आणखी कािंी प्राप्त 

किण्याच ेिािंत नािंी आहण द :ख, शोक आहण र्ोिं याचा लिलेशिंी उित नािंी असे र्ानिान ेप्राप्त करून 

घेतल ेपाहिंजे. त्यातच शांती आहण पिर्ानंद आिं.े  
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यर् (सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचयम, अस्तेय आहण अपरिग्रिं) आहण हनयर् (स हचता, संतोर्, तप, स्िाध्याय 

आहण ईश्विप्रहणधान) याचा अभ्यास करून आपले र्न श द्ध आहण हििेकी केल ेपाहिंजे.” 
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र्िंाभाित– 

(िंी कथािंी सिाांच्या परिचयाची आिं.े त्यार् ळे कािंी र्िंत्िाच्या घटनाच येथ ेघेतल्या आिंते.) 

र्िंाभािताची एकंदि १८ पि ेआिंते. पिम म्िंणज े हिभाग. िंरििंश िं े हखल(परिहशष्ट), १९ िे पिम. 

प्रत्येक पिामत अनेक उपपिे, उपपिे अध्यायांर्ध्ये आहण अध्यायश्लोकांर्ध्ये अशी िचना आिं.े क्वहचत कािंी 

अध्याय िं ेगद्यरूप आिंते. सार्ान्यतः सिम १८पिाांची शीर्मके लिात घेतली, ति ती सिम शीर्मके िर्ान े

हिकास पािणाऱ्या कथेचीहिर्यदशमक शीर्मके आिंते असे िाटते. (१) आददपिम, (२)सभापिम, (३) िनपिम, 

(४) हििाटपिम, (५) उद्योग पिम, (६) भीष्र् पिम, (७) द्रोणपिम, (८) कणम पिम, (९) शल्य पिम, (१०) सौहप्तक 

पिम, (११) स्त्री पिम, (१२)शातंी पिम, (१३) अन शासन पिम, (१४) आश्वर्हेधक पिम, (१५) आश्रर्िाहसक पिम, 

(१६)र्ौसल पिम, (१७) र्िंाप्रस्थाहनक पिम, (१८) स्िगामिोिंण पिम.  
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िंरििंश िं े पिम हखल म्िंणजे परिहशष्ट ककिा र्ागून जोडलेले एकोहणसािे पिम िंोय. प्रत्यि 

र्िंाभाितात कृष्णकथा नािंी. ती कथा हिस्तािान ेिंरििंशात सांहगतली आिं.े 

र्िंाभािताची िचना ककिा र्िंाभािताची हनिहनिाळ्या िेळी झालेली संस्किणे म्िंणजे व्यासांची 

िचना. 

र्िंाभािताच्या र् ख्य कथेची रूपिेर्ा अशी आिं े : आददपिम : पांडू ि धृतिाष्ट् यांचा जन्र् 

हनयोगहिहधन े अंबाहलका ि अंहबका ह्या हिहचत्रिीयामच्या पत्नींपासून झाला. धृतिाष्ट् िंा जन्र्ांध म्िंणून 

त्याला िाजपद हर्ळाले नािंी. पांडू िंा य द्धहिद्याहनप ण म्िंणून िंहस्तनापूिच्या िाजहसिंासनािि भीष्र्ांनी 

त्याची स्थापना केली. धृतिाष्ट्, पांडू ि हिद ि या हतघांचेिंी हशिण झाले ि हििािंिंी झाल.ेधृतिाष्ट्ान े

गांधािीला ििले. आपला पती अंध आिं,े असे सर्जताच हतन ेआपल्या नेत्रांिि कायर्ची पट्टी बांधली. क ं ती 

आहण र्ाद्री यांच्याशी पांडूचा हििािं झाला.  
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एकदा अिण्यात रृ्गया किीत असताना रृ्ग आहण रृ्गीच्या रुपाने एक र् हनदांपत्य कार्ोपभोग घेत 

िंोत.े पांडूचा बाण लागून र् नी र्िण पािला. र्िताना पांडूला त्या र् नीन ेशाप ददला की, तूिंी स्त्रीसंग 

किताच तत्काल र्िशील. त्यानंति पांडूने हिजनिास पत्किला. िनात असताना पांडूने क ं ती आहण र्ाद्री या 

दोन्िंी पत्नयांना हनयोगहिहधने अन्य प रूर्ांपासून प त्रप्राप्ती करून घ्यािी, अशी आज्ञा केली. क ं तीला एका 

ऋर्ीन ेप त्र प्राप्तीकिता रं्त्रहिद्या हशकिली िंोती. हतच्या योगान ेक ं तीन ेयर्, िाय  ि इंद्र यांचे रं्त्रांनी 

आिािंन करून त्यांच्यापासनू धर्म, भीर् ि अजमन िं ेप त्र प्राप्त करून घेतले; र्ाद्रीने आहश्वनीक र्ािांपासून 

नक ल ि सिंदिे िं ेदोन प त्र हर्ळहिल.े  

धृतिाष्ट्ाची पत्नी गांधािी याच स र्ािास गभमिती िंोती. आपल्या आधी क ं तीला प त्र झाल्याचे ऐकून 

हतच्या र्नाला धक्का बसला आहण हतचा गभम पतन पािला. धक्का बसण्याच ेकािण आपला प त्र िाज्याचा 

िािस िंोणाि नािंी; क ं तीचाच प त्र िािस िंोईल, िं ेलिात आल.े हतचा गभम लोखंडासािखा टणक र्ांसपेशी 

िंोता. व्यासांच्या सांगण्यािरून त्यािि थंड पाण्याचा हशपका र्ािला. त्याचे एकश ेएकभाग झाल.े त ेभाग 
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एकश ेएक घृतक ं भांर्ध्ये जपून ठेिल.े त्यांतून द योधन, द शाःसन इ. शतप त्र आहण एक कन्या अशी एकशे एक 

अपत्ये हनपजली.  

एके ददिशी र्ाद्रीशी िर्र्ाण झाला असताना पांडू पंचत्िाप्रत गेला; कािण त्याला तसा शाप 

िंोता.त्याच्याबिोबि र्ाद्रीने सिंगर्नकेल.े 

क ं ती पाच पांडिांसिं िाजधानीला म्िंणज ेिंहस्तनापूिला पितली.  

द योधन, शक नी, द ःशासन आहण कणम यांनी ग प्त खलबत करून क ं तीला प त्रांसिं दग्ध किण्याचा कट 

िचला. 

 कौििांनी िािणाित या स ंदिनगिीर्ध्य ेजत गृिं म्िंणजे लाखेचा र्िंाल तयाि किहिला. त्िरित 

ज्िालाग्रािंी अशा लाखेच्या ह्या र्िंालात क ं तीसिं पांडि िािंतील अशी योजना केली. द योधनाचा िंस्तक 
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प िोचन योग्य िेळी लािागिृंाला आग लािणाि िंोता. हिद िाच्या िंा सगळा कट लिात आला. धृतिाष्ट्ान े

क ं ती आहण पांडिांना सांहगतले िंोत,े की िािणाित िंी नगिी फाि स ंदि आिं.े ती पिंायला त म्िंी हतकड े

जा. या कटाचा स गािा हिद िाला लागला िंोता. त्याने आपल्या क शल कािाहगिाकडून त्या जत गृिंातनू ग प्त 

िीतीन े बािंिे पडण्याकिता एक भ याि खोदनू घेतल.े िािणािनात आल्यािि एके ददिशी क ं तीन े

ब्राह्मणभोजनाचा ि दानधर्ामचा कायमिर् केला. संत ष्ट अहतथी आहण प िोहचन िात्री झोपी गेले. त्या 

लािार्िंालात एका बाजूला आपल्या पाच प त्रांसिं एक हनपादी उतिली िंोती. िात्री भीर्ानचे 

लािागृिंाला आग लािली. पांडि लगेच उठून त्या भ यािातून क ं तीसिं ग प्तपणे स खरूपबािंिे पडले आहण 

िनात गेले. प िोचन ह्या आगीत जळून रे्ला. तसेच द सऱ्या ददिशी पाच प त्रांसिं एक स्त्री जळलेली पाहून 

कौििांना िाटल ेकी, पांडिांचा योग्य हनकाल आपण लािला. 
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िािस िं ेिात्री हिंडत असतात.  त्याप्रर्ाणे हिंहडब नार्क िािस ि त्याची भहगनी हिंडींबा यांना 

र्ाणसांची चाहूल लागली. हिंहडब िािसान े हिंहडबेला तीर्ाणसे हुडकून काढण्याकिता पाठिले. हतला 

पांडि ददसले. त्यातला भीर्सेन हतला फािआिडला. भीर्सेनािि ती आसक्त झाली. हिंहडबा पित गेली 

नािंी. हिंहडब िंा हतचा भाऊ तेथे आला ि खिळला. त्याचे आहण भीर्सेनाच ेय द्ध झाल ेि त्यात हिंहडब ठाि 

झाला. हिंहडबेने भीर्ाशी हििािं किण्याची अन ज्ञा क ं तीपाशी र्ाहगतली. दोघांचा हििािं झाला. हिंहडबलेा 

घटोत्कच नािाचा प त्र झाला. 

नािदर् नींच्या उपदशेाप्रर्ाणे पांडिांनी द्रौपदीबिोबि प्रपंच एकत्र न किता ददिस प्रत्येकाला िाटून 

घ्यािे; एकर्ेकांशी एकर्ेकांच्या एकांतिासात हििेप आणू नये; हििेप जो आहणल त्याने एक िर्म िनिास 

पत्किािा; असे ठिले. पिंत  एका र्िंत्त्िाच्या कािणास्ति अज मनाकडून हनयर्भंग झाला. अज मन िनिास 

पतकरून अनेक दशे हिंडला. या यात्रेत उल पी नािाची नागकन्या ि र्हणपूिची िाजकन्या हचत्रांगदा 

यांच्याशी हििािं करून त्यांच्यापाशी कािंी ददिस िाहिंला. या यात्रेत द्वािकेलािंी त्यान ेभेट ददली ि 
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िार्कृष्णांची भहगनी स भद्रा हिंच्या पे्रर्ात सापडून हतला पळिून नेले. याला कृष्णाची संर्ती िंोती; पण 

बलिार्ाची नव्िंती. बलिार्ानेिंी अखेि संर्ती ददली. दोघांचा हििािं झाला आहण अज मन स भद्रलेा घेऊन 

इंद्रप्रस्थास पितला. 

द्रौपदीला याज्ञसेनी, पांचाली ककिा कृष्णा अशा अनेक नािांनी संबोहधतात.         हतसिे अपत्य 

म्िंणज ेहशखंडी िंा िंोय. तो पहिंल्यांदा कन्येच्या रूपाने उत्पन्न झाला. पश्चात स्थूणाकणम यिाच्या कृपेन ेतो 

प रूर् बनला.द्रौपदीला पांडिांपासून पाच प त्र झाले. स भद्रलेा अहभर्न्यू झाला.  

स्त्री पिम : िाजा धृतिाष्ट् आहण गाधंािी िं े दोघे भयंकि द ःखाने खचले. पती ि प त्र गर्ािलेल्या 

सगळ्या िीि हस्त्रया आिोश किीत िंोत्या. संजय आहण हिद ि धृतिाष्ट्ाच ेसांत्िन किण्याचा प्रयत्न किीत 

िंोत.े त्याच स र्ािाला पांडि आहण कृष्ण िं ेधृतिाष्ट्ाच्या भेटीस आल.े पांडिांशी सदभ्ािनेन ेिागण्याचा 

उपदशे कृष्णाने धृतिाष्ट्ास केला. गांधािीच्या द ःखाला पािािाि नव्िंता; कािण सगळे प त्र र्ािले गेले िंोत.े 
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द्रौपदीनेिंी सगळे प त्र गर्ािल े िंोत.ेगांधािीजिळ श्रीकृष्ण गेला, तेव्िंा द ःखतप्त गांधािीन े त्याला शाप 

ददला, की या सिमसंिंािाच े रू्ळ त ूआिंसे. त झ्या यादिक लाचािंी असाच हनःपात िंोईल आहण तो त ला 

आपल्या डोळ्यांनी पिंािा लागेल.  

अन शासन पिम : अध्यात्र्शास्त्र, धर्मशास्त्र, श भाश भ कर्महिचाि, दिै प रूर् हिचाि, अनेकिणाांच े

आहण आश्रर्ांचे धर्म, गोििणाचे र्ािंात्म्य, तािकास ि िृत्तांत, श्राद्यहिधी अशा हिहिध संकीणम हिर्यांचे 

भीष्र्ांनी केलेले हििेचन या अन शासन पिामत आले आिं.े श्रोता ि पृच्छक आिंते य हधहष्ठि म्िंणजेच 

धर्मिाज. 

आश्रर्िाहसक पिम : करूिंशाचा प्रर् ख या नात्यान ेधृतिाष्ट्ाचा य हधहष्ठिांकडून सिम प्रकािे आदि केला 

जात िंोता. गांधािीचािंी िाज क लात र्ान िाखला जात िंोता. पंधिा िर्े िाजर्िंालात िाहिंल्यानंति 

धृतिाष्ट्ान े गांधािीसिं िानप्रस्थ स्िीकािला. धृतिाष्ट्-गांधािी िनात गेले. क ं ती, हिद ि आहण संजयिंी 
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त्यांच्यासिं िनात गेले. दोन िर्ाांनंति पांडिांना िाताम आली की, धृतिाष्ट्, गांधािी आहण क ं ती िं े

दािानलार्ध्ये भस्र्सात झाल.े संजय हिंर्ालयात हनघून गेला. 

 

र्ौसल पिम : क रूय द्ध झाल्यानंति ३६ िर्ाांनी पांडिांना प न्िंा धक्कादायक िाताम हर्ळाली की 

गांधािीच्या शापार् ळे यादि िंशासिं कृष्णाचा नाश झाला आिं.े ऋर्ीच्या शापार् ळे यादि र्द्य हपऊन 

बेिंोश झाल ेआहण सिाांनी आपापसांत य द्ध करून एकर्ेकांना ठाि र्ािल.े सिम यादिांचा हनःपात झाला. 

बलिार्ानेिंी आपला अिताि संपिला. कृष्ण िनात जाऊन सर्ाधी लािून बसला असताना एका व्याधान े

त्याच्यािि रृ्ग सर्जून बाण र्ािला; त्याच्या पायात तो गेला ि त्याची अितािसर्ाप्ती झाली. रूहक्र्णी, 

िंरे्िती, जांभिती इ. कािंी कृष्णपत्नयांनी अहिप्रिेश केला. सत्यभारे्न ेतपश्चयेसाठी िनाचा आश्रय घेतला. 

उिलेल्या परििािास घेऊन अज मन द्वािकेतून बािंिे पडला. पाठोपाठ सर् द्राला उधाण येऊन द्वािका 
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सर् द्राच्या पोटात गडप झाली. अज मन िाहिंलेल्या यादि हस्त्रयांसिं िंहस्तनाप िात येत असता िाटेत िन्य 

जनांनी अज मनािि िंल्ला केला; ल टालूट केली आहण यादि हस्त्रयांना पळिून नेल.े िाटेत व्यासांच्या आश्रर्ात 

अज मन आला तेव्िंाव्या सांनी सांहगतल ेकी, आता सिम संपले आिं;े पांडिांनी र्िंाप्रस्थान ठेिाि.े 

र्िंाप्रस्थाहनक पिम : व्यासांच्या हनिोपाप्रर्ाणे य हधहष्ठिांनी र्िंाप्रस्थानाचा संकल्प केला. 

अहभर्न्य प त्र परिहित याला िाज्याहभर्ेक केला. नंति िंहस्तनापूि सोडून उत्तिेस द्रौपदीसिं सिम पांडि 

र्िंाप्रस्थानास हनघाल.े हिंर्ालय पिमत पाि केल्यािि त्यांना िाळूचा सर् द्र लागला. रे्रू पिमताचे दशमन 

झाल.े शक्ती िीण झाली. प्रथर् द्रौपदी कोसळली आहण सपंली.  

िर्ान ेसगळे पडले आहण संपले. य हधहष्ठि तेिढे प ढे जाऊ शकले. िाटेत िथस्थ इंद्राने त्यांच ेस्िागत 

केले.  
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इंद्र य हधहष्ठिांस स्िगामत नेण्यासाठी आला िंोता. आपल ेबंध ूआहण पत्नी द्रौपदी ह्यांच्याहशिाय आपण 

स्िगामत येणाि नािंी, असे य हधहष्ठिानी सांहगतल.े ते सिम आधीच स्िगामत पोिंोचल्याचे इंद्राने त्यांना 

सांहगतल.े य हधहष्ठिांबिोबि एक क त्रा सािखा िंोता. त्याला स्िगामत घेण्याच े इंद्राने नाकािल,े तेव्िंा 

धर्मिाजांनी आपण स्ितःिंी त्या क त्र्यािाचून स्िगामत िाहू शकत नािंी, असे उत्ति ददल.े िं े उत्ति 

ददल्याबिोबि तो क त्रा जो प्रत्यि धर्मदिेच िंोता तो प्रकट झाला. धर्मदिेाने य हधहष्ठिांची प्रशंसा केली. नतंि 

स्िगामत जाण्यासाठी य हधहष्ठि इंद्राच्या िथातबसल.े 

स्िगामिोिंण पिम : स्िगामर्ध्ये य हधहष्ठिांना द योधन र्ानाने हसिंासनािि बसलेला ददसला. आपले बंध ू

र्ात्र त्यांना तेथे ददसले नािंीत; द्रौपदीिंी ददसली नािंी. त्यांना सखेदाश्चयम िाटले. जेथे िं ेसिम आिंते, तथेचे 

र्ला न्या, अस ेत ेम्िंणू लागल.े तेव्िंा एका दिेदतूाने त्यांना निकात नेल.े निकाच ेदशमन त्यांना असह्य झाल;े 

पण तेथेच त्यांना आपले बंधू, पत्नी ि आप्त भेटले. िं ेसिम निकात का? ह्यांनी पातक तिी कायकेले ? असे 
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प्रश्न य हधहष्ठिांना पडले. त्यांनी ह्या सिाांसिं निकातच ििंाियाचे ठिहिल.े अखेिीस धर्मदिेाने य हधहष्ठिांना 

सांहगतल,े की त ूजे पाहिंलेस, ती भगिानइंद्राची र्ाया िंोती. त झ्या पिोपकािब द्धीची कसोटी त्यातून 

पाहिंली गेली. त ूतीत उत्तीणम झालास. त झ ेबंध,ू द्रौपदी आदद सिम स्िगामतच आिंते. त्यानंति य हधहष्ठिाचा 

र्ानिी दिें नािंीसा िंोऊन तो पिर्ात्म्यात हिलीन झाला. 

जोशी, लर्क्ष्र्णशास्त्री (हिश्वकोश) 
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कृष्णचरित्र– 

(िं ेसिाांच्याच परिचयाच ेआिं.े त्यार् ळे त्यातल्या कािंी र्िंत्िाच्याच घटना येथे घेतल्या आिंते.) 

 

भागितात गोपी आहण कृष्ण यांच्या शंृगािाच े उत्तान िणमन आले आिं.े तसेच कृष्ण ि गोपींची 

िासिीडा खूप ख लिून सांहगतली आिं.े 

िंरििंशात िंा शंृगाि आहण िीडा सूचक रूपानेच तेिढी आली आिं.ेर्िंाभाित, िंरििंशि भागित 

यांर्ध्य ेकृष्ण िंा गोपींचा प्राणिल्लभ म्िंणून हनर्ददष्ट केललेा असला, तिी तेथ ेकोठेिंी िाधेचा हनदशे नािंी.  
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यद िंशाच्या िृहष्णक लात कृष्णाचा जन्र् झाला.  

दिेकाला चाि र् लगे ि सात र् ली झाल्या. दिेकाची कन्या दिेकी िंी िस दिेाची पत्नी आहण कृष्णाची 

र्ाता िंोय. र्थ िेच्या तीिािि ‘व्रज’ म्िंणज ेगोक ळ िंोत.े  

िस दिेाची सख्खी बिंीण ‘पृथा’ म्िंणज ेपहिंल्या तीन पांडिांची र्ाता क ं ती िंोय. क ं ती िंी क ं तभोज 

िाजाला दत्तक गेली िंोती.  

नंद आहण यशोदा यांचा प त्र म्िंणून कृष्ण गोक ळात ि नतंि गोक ळाची िस्ती उठल्यािि िृंदािनात 

िाढला. कृष्णाने द्वािकेत ि भोितालच्या प्रदशेात बलिार्ाच्या सािंाय्यान ेगणिाज्याची स्थापना केली. या 

गणिाज्याचा उल्लेख र्िंाभाितातील शांहतपिामत आिं.े कृष्णाने हिदभमिाजा हिंिण्यलोर्ा ककिा भीष्र्क या 

यादि िंशीय िाजाच्या रुहक्र्णीनार्क स ंदि कन्येशी िािस हििािंहिधीने हििािं केला.  
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भीष्र्काला ‘दाहिणात्येश्वि’  असे हिशेर्ण िंरििंशात लािलेले आिं.े तेथे म्िंटल े आिं,े की 

‘क ं डीननार्क नगिीत िाहून याने अगस्त्याच्या ददशेिि म्िंणजे दहिण ददशेिि आपली िाजसत्ता चालहिली.’ 

िािसहििािंहिधी िंा िहत्रयांस हिहिंत र्ानला आिं.े िािसहििािंहिधी म्िंणज ेकन्येला हतच्या र्ाता-

हपत्यांच्या संर्तीिाचून पळिून नेऊन हििािं किणे. बलिार्ासिं कृष्ण रुहक्र्णीला द्वािकेस घेऊन गेला ि 

तेथेच शास्त्रोक्त पाहणग्रिंण हिधीने कृष्णाने रुहक्र्णीला ििले.  

सत्यभार्ा, जांबिती, काहलदी, हर्त्रहिदा, सत्या, भद्रा ि लर्क्ष्र्णा यांच्याशी कृष्णाचे हििािं झाल.े 

त्यािंी पिािर्ाच्या योगानेच त्यान ेहर्ळहिल्या. कृष्णाच्या या अष्टनाहयका िंोत.  

पांडिांचा आहण कृष्णाचा रै्त्रीचा संबंध कृष्णाची भहगनी स भद्रा ि अज मन यांच्या हििािंाने दढृ 

झाला,  
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भाितीय य द्धात कृष्णाने द योधनाला आपली सेना ददली ि स्ितः अज मनाच ेसािथ्य केले. त्यािेळी 

अज मनाला तत्िज्ञानािि अहधहष्ठत असा कतमव्य पालनास उपय क्त नीहततत्त्िांचा उपदशे दऊेन य द्धाला 

प्रोत्साहिंत केले. कृष्णाने या य द्धात पांडिांना अनेक िेळा क रटल सल्लार्सलत दऊेन त्यांच्या हिजयास 

भिपूि िंात ददला. 

कृष्णाच्या अखेिच्या जीिनपिामत यादिांर्ध्ये आपसांत र्ािार्ाऱ्या िंोऊन यादिक लाचा संिंाि 

झाला. बलिार् कृष्णांना या सिम गोष्टींचा अत्यंत िीट आला. बलिार्ाने दिेंाच ेहिसजमन केले आहण  

कृष्णाने प्रभासिेत्राजिळील िनार्ध्ये योगसर्ाधी लािली. त्यात एका पािध्याचा बाण लागल्यािि 

त्यान ेदिें सोडून ददला. 
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यादिक लाचा पश संगोपन र् ख्य व्यिसाय; त्यांच्या कािंी शाखांर्ध्ये तो कृष्णापयांत चालू िंोता. 

त्यार् ळे कृष्णकथा िंी िैश्य ि शूद्र या भाितीय सर्ाजिचनतेील लोकांर्ध्य ेअत्यंत हप्रय झाली. शूद्रादी 

खालच्या िणाांना कृष्ण िंा आपल्यातीलच िाटू लागला.  

त्यार् ळे भहक्तर्ागम िंा चांडालाददकांपयांत म्िंणज े िंरिजनांपयांत िंरिप्राप्तीचा र्ागम ठिला. नृत्य ि 

िाद्यकलेत हनप ण असलेला िंा र् िलीधि गोपगोपींसिं िासिीडते िर्र्ाण िंोतो; गोपालनात हनप ण; 

पोिंणे, क स्ती इ. शािीरिक शक्तींच्या खेळांर्ध्ये तिबेज; उत्कृष्ट र्ल्ल असा कृष्ण सार्थ्यमशाली स संस्कृत 

जीिनपद्धतीचा आदशम ठितो. जिासंध, बाण इत्याददकांशी संग्रार्ांत हिजयी िंोणािा िीि म्िंणूनिंी शूिांना 

तो स्फूती दणेािा ठितो. पांडिांचा र् त्सद्दी सल्लागाि आहण भगिद्गीतेच्या तत्त्िज्ञानाचा र्िंान द्रष्टा म्िंणून 

कृष्णाचे ददव्य स्थान भाितीय संस्कृतीत अढळ बनले. िेदकालापासून आजपयांत झालेल्या जगातील धार्वर्क 
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हिभूतींर्ध्य,े धर्मसंस्थापकांर्ध्ये इतके िैहचत्र्यपूणम, सिाांगीण आहण सरृ्द्ध चरित्र जगाच्या िाङ्मयात 

कोणाचेिंी सापडत नािंी. 

पौिाहणक पिंपिेप्रर्ाणे कृष्ण िंा द्वापि य गाच्या अखेिीस म्िंणज े द्वापि आहण कली यांच्या 

संहधकाळात इ. स. पू. ३००० िर्ाांच्या पूिी झाला.  

भाितीय य द्धाच्या सर्यी कृष्णाचे िय १०० ककिा त्याहून थोड ेअहधक िंोत,े असे कािंींच े म्िंणणे 

आिं.े 
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श्रीर्द्भगिद्गीता - 

(दोन्िंी बाजूंची सैन्ये एकर्ेकांशी हभडली असता शस्त्रसंपात प्रिृत्त झाला असताना इतकी दीघमकाळ 

तत्त्िचचाम चाललेली हिसंगत िाटते.) 

हिश्वव्यापी हिनाशाच्या अपरििंायम परिणतीच्या दशमनान ेर्ानिी र्न गहलतधैयम बनताकार्ा नये; 

तटस्थ, अहलप्त, शांत, तत्त्िदशी प्रज्ञेच्या सार्थामन ेप्रपंचातर्ानिान ेरटकले पाहिंले, असा संदशेगीतादतेे.  

र्ानिी जीिनाचा अथम अनंत ि अगाधहिश्वाच्या म्िंणजे हिश्वरूपदशमनाच्या संदभामत लिात घेऊन 

गीतेन ेिंा संदशे ददला आिं.ेर्िंाभाित संग्रार्ाचा तो ध्िहनताथम आिं.े िास दिे कृष्ण िंा प रूर्ोत्तर्, प्रत्यि 

हिष्णूच भगिद्गीतेचा उपदषे्टा आिं.े रू्लतः र्िंाभाित िंा िास दिे भहक्तसंप्रदायातला ग्रंथ आिं;े पिंत  त्यात 

अज मनाला पाश पत अस्त्र दणेािा पश पती हशििंी र्धून र्धून प्रकट िंोतो; दिेीिंी एखाद्या िेळी झळकत.े  
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हिंद ू धर्ामतील सिम संप्रदायांना र्ान्य असा िंा ग्रंथ आिं.े र् ख्यतः िं े र्िंाकाव्य आिं.े या 

र्िंाकाव्यार्ध्य े धीिोदात्त प रूर् आहण र्िंनीय र्हिंला यांचे जीिन िं े कें द्रस्थानी आिं.े अदभ्ूत 

कथानकाचं्या स्िरूपात दडलेल्या अहतप्राचीन इहतिंास त्यांत सूहचत केला आिं.े िाजनीती, धर्मशास्त्र आहण 

तत्त्िज्ञान त्याचप्रर्ाणे तीथमकथांच्या संदभाांतील धार्वर्क कर्मकांड यांचािंी ऊिंापोिं यात केलेला आिं.े 

कर्ीत कर्ी दोन सिंस्त्रिर् ेर्ान्य झालेला िंा ग्रंथ आिं.े 

 

जोशी, लर्क्ष्र्णशास्त्री (हिश्वकोश) 
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कािंी नेिंर्ीच्या िापिातल्या र्िंत्िाच्या प्राचीन सजं्ञा (व्याख्या) – 

१) अंतरिि – ज्याच्या र्ध्यभागी नित्र ेअसतात त.े 

२) अंत्येष्टी – अंत्य म्िंणज े शेिटचा आहण इष्टी म्िंणज ेयज्ञ. या यज्ञात स्ित: यजर्ानच िंहिद्रमव्य 

असतो. यजर्ानाचा र् लगा िा आप्तबांधि यांच्याकडून  त्यालाच आहुती म्िंणून ददल ेजात.े 

३) अतींदद्रय – पिब्रह्माची अन भूती. 

४) अद्वतै – जीिात्र्ा ि पिर्ात्र्ा यात द्वतै नािंी, याच ेआत्र्ज्ञान. 

५) अध्यात्र्शास्त्र – पिब्रह्माचे आत्र्ज्ञान. 

६) अपरिग्रिं – संपत्तीचा िा भोग्य िस्तूंचा संचय (संग्रिं) न किणे. 
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७) अहिंसा – हिंसेच्या हिरुद्ध अथम. कृत (स्ित: केलेली), कारित (द सियाकडून किहिलेली) आहण 

अन र्ोददत (रू्क संर्ती असलेली) असे हिंसेच ेतीन प्रकाि आिंते. 

८) गाथा – ‘गीयते इहत गाथा’ जी गाहयली जाते ती. 

९) धर्म – ज्यार् ळे व्यक्ती ि सर्ाज यांची धािणा िंोत ेतो धर्म िंोय. 

१०) हनग मण – ग णिहिंत. िं ेअनादद अनंत असत.े पिर्ात्र्ा, पिब्रह्म िा चैतन्यतत्ि हनग मण आिं.े 

११) िाच्याथम –िाच्याथम म्िंणजे कोणतीिंी िस्तू ज्या नािाने ओळखली जात ेत ेनाि िंोय. ि लर्क्ष्याथम 

म्िंणज ेज्या नािािरून द सिा कािंी हिहशष्ट अथम लिात घ्याियाचा असतो तो िंोय. 
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सदंभम ग्रथं : (अहधक र्ाहिंतीसाठी िं ेग्रंथ जरूि िाचा. इतििंी साहिंत्य हिप ल प्रर्ाणात उपलब्ध 

आिं.े) 

१) उपहनर्दें भाग १ ि २ – आनंद साधल े

२) ऋग्िेद - स. कृ. दिेधि 

३) यज िेद - स. कृ. दिेधि 

४) सार्िेद - स. कृ. दिेधि 

५) अथिमिेद – स. कृ. दिेधि  

६) हिश्वकोश 

७) भाितीय आचायम – हिद्यािाचस्पती शंकि िास दिे अभ्यंकि 
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ई               

                                                                        ई        

               . इंटिनटे िं ेभहिष्याचे र्ाध्यर् आिं.े आपली संस्कृती, आपला िािसा आहण आपली 

भार्ा यांची ओळख येणाऱ्या हपढ्ांना व्िंायला िंिी ति ते सिम इंटिनेटिि ठेिायला िंिं. आपल्या भार्तेली 

प स्तकं इथे िंिी. तरुणांच्या र्ोबाईलिि त्यांना स्थान हर्ळायला िंिं. त्यांचा घिोघिी प्रसाि व्िंायला िंिा. 

त्यासाठी िंी सािी खटपट चालू आिं.े  

त्यात आपला सिंभाग िंिा आिं.े पैसे नकोत. िेळिंी नको. फ़क्त दोन गोष्टी किा.  

एक : आपण िाचलेल्या प स्तकांबद्दल प्रहतदिया द्या. या कायामबद्दल आपलं र्त कळिा. 

दोन: आपल्या ओळखीच्या दिंा र्िाठी सािि लोकांचे ई रे्ल पत्ते आम्िंाला कळिा. 

आर्चा पत्ता : esahity@gmail.com 

आपले नम्र 

ई साहिंत्य प्रहतष्ठान 


