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जनजकता रािेश पाटील
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एका विद्यावथिनीने जलहीलेलिं हे पस्ु तक.
तम्ु हाला जवनार्ल्ू य वाचायला देण्याचा एकच हेतू आहे, तो म्हणिे
तर्ु चा अजिप्राय िाणनू घेण.िं या जवचारािंच्या िडणघडणीत सिु ाण
वाचकािंच्या सचू नािंचा आिारपवु मक सर्ावेश करणिं.
वाट पहातो आहोत. फ़ोन, whatsapp, email साधे पत्र कोणत्याही
पद्धतीने आपला अजिप्राय नक्की पोहोचवा.

जनजकता रािेश पाटील
पत्ता : १०९, वागिं णी हाईटस,् बदलापरू नेरळ हायवे, पनू र् हॉटेलिवळ,
वास्तक
ु ार नगर, वािंगणी (पवू म), जि. ठाणे. 421503
फो. न. : ८६८९९५४८०६
e-mail shaktileelanikita@gmail.com
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अथातो धर्म- जिज्ञासा- २
(ह

द
िं ू तत्त्वज्ञान व अध्यात्र्)

जनकिता रािेश पाटील
पत्ता : १०९, वािंगणी ाईटस्, बदलापूर नेरळ ायवे, पूनर् ॉटेलिवळ, वास्तुिार
नगर, वािंगणी (पूव)म , जि. ठाणे. 421503
फो. न. : ८६८९९५४८०६
e-mail shaktileelanikita@gmail.com

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखखके कडे सुरखित
असून पुस्तकाचे खकिंर्ा त्यातील अिंशाचे पुनर्वुद्रण र्ा नाट्य,
खचत्रपट खकिंर्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखखके ची लेखी
परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यास कायदेशीर
कारर्ाई (दडिं र् तुरुिंगर्ास) होऊ शकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with
Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in
India is available for any literary, dramatic, musical, sound
recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for
registration of such works. Although an author’s copyright in a
work is recognised even without registration. Infringement of
copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages
and accounts
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प्रकाशक ई साहित्य प्रहिष्ठान :
www. esahity.com
esahity@gmail.com
Whatsapp- 9987737237
eternity,
eleventh floor,
eastern express highway,
Thane. 400604
प्रकाशन : १२ र्े २०२२ (र्ोजहनी एकादशी शके १९४४)
©esahity Pratishthan®2022

o हिनामल्ू य हििरणासाठी उपलब्ध.
o आपले िाचनू झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिर्ड करू शकिा.
O िे ई पस्ु िक िेबसाईटिर ठे िण्यापिु ी हकिंिा िाचनाव्यहिररक्त कोणिािी
िापर करण्यापिु ी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परिानगी घेणे आिश्यक
आिे.
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अथातो धर्म- जिज्ञासा- २

यजर्वु ेद
(ज दिं ू तत्त्वज्ञान व अध्यात्र्)
-हनहकिा राजेश पाटील
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पररचय : नाव:-जनजकता रािेश पाटील.

वािंगणीत वास्तव्य.
“कुर्ारी शजिलीला”
या नावाने कजवता लेख
कथािंचे लेखन.
िाड्मयीन परिचय१.
चिंजिका
अशा
र्ाजसकात श्लोक लेखन.
२.
जटळक
नगर
सास्िं कृजतक र्होत्सवात ‘िौपदीचे स्वगत’या एकपात्री प्रयोगाचे
सादरीकरण. (वेशिषू ा, प्रयोग लेखन, फासमलेखन यािंचा र्ेळ )
३. जवद्याजवकास सस्िं थेच्या वाजषमकात (सािंवत्सररकात) रौप्य
र्होत्सवाजनजर्त्त ‘िौपदीचे आत्र्कथन हा लजलत लेख, ‘र्नाचे
प्रदषु ण’ ही कजवता व ‘बायको नावाचिं अिीब रसायन’ ही जवनोदी
कथा प्रकाजशत.
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४. डोंजबवलीतील आजण बदलापरु ात काव्य सिंर्ेलनात सजिय
सहिाग.
६. अनेक जनबिंध, वकृत्व स्पधेत प्रथर् िर्ािंक.
७. सिंस्कृत िाषेतील ‘अर्तृ गौरव’ परु स्कार,
८. अजस्र्ता या हस्तजलजखत सािंवत्सररकात नाट्याचायम कृष्णािी
प्रिाकर खाजडलकर या लेखाचे लेखन,
९. र्ानव जवद्या जविागात वाचन सिंस्कृती’ जडजिटल आजण
इलेक्रॉजनक ग्रिंथालयाचे र्हत्त्व या जवषयािंवर सिंशोधन.
१०. ‘फार फार वषाांपवू ी’ व ‘सिंघषम’ ,’ सीर्ान्त’ या तीन
पस्ु तकािंवर के लेली सर्ीक्षा. त्यातील सिंघषम’ या सर्ीक्षाला परु स्कार
प्राप्त.
११. र्नोिन’ या र्ाजसकात र्ानजसक आरोग्याचा र्ल
ू र्िंत्र या
जवषयावर लेख. सिृ न या वाजषमकात कजवता आजण लेख प्रकाजशत.
१२. जचत्रकलेत गोल्ड र्ेडल.
१३. ई साजहत्यावर एक रहस्य कथासग्रिं ह, दोन कादबिं ऱ्या (िौपदी वर
आधाररत), अद्भुत कथासिंग्रह, जवडींबन काव्य सिंग्रह, चार आध्याजत्र्क
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ग्रथिं , एक जवज्ञान लेखर्ाला, अशी एकूण अकरा पस्ु तके प्रकाजशत
झाली.
१५. अथातो धर्म जिज्ञासा’ या जहदिं ू तत्त्वज्ञान आजण अध्यात्र्
जवषयावर प्रबिंध.
१६. र्हाराष्र तत्त्वज्ञान पररषदेच्या सिंकल्पना सादरीकरण स्पधेत जितीय
िर्ाक
िं .
वाचन:- र्ी आिपयांत जवजवध प्रकारची पस्ु तके वाचली आहेत.
त्यातील सगळ्यात िास्त र्हािारताची पस्ु तकिं आहेत.
जशक्षण:- एसवाय बीए,
फोन निंबर:- ८६८९९५४८०६👸 👰 👸
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अपवणपखत्रका
र्ाझ्या प्रेर्ळ, स्ने लता, र्नजस्वनी, र्ेधावी,
र् ाभारतील सारर्ौजिकािंचे ज्ञान प्रदान
करणाऱ्या, अध्यात्र् आजण गृ स्थाश्रर् यािंना
एकाच गाडीची चक्रे बनजवणाऱ्या जवश्वातील
र स्ये उलगडून देणाऱ्या, र्ाझ्या र्ातेला व
गुरुला ा सश
िं ोधन प्रबिंध सर्जपमत.
तुझी पुत्री आजण जशष्या,

कुर्ारी शजिलीला..

🌷🌷💐💐🐦🙏
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उपोद्घात
यजर्वु ेद.
र्वेदर्वाड़मयातला दसु रा र्वेद.
हा अत्यंत महत्र्वाचा र्वेद
मानला जातो, कारण या
र्वेदाने मळ
ू यज्ञ सस्ं कृतीला
अधिक समद्ध
के ले,
ृ
धर्वधिन्न
प्रकारच्या
परंपराचं ी धनधमिती के ली
आहे.
तसं पाहता, ऋग्र्वेदाच्या प्रथम मडं लाच्या प्रथम सक्त
ू ामध्ये
स्पष्टपणे धलधहले आहे की

“ अधग्ननामीळे परु ोधहतं यज्ञस्य देर्वमधृ त्र्वजम् |”
म्हणजे ऋग्र्वेदकाळातच यज्ञ संस्कृतीचा उदय झाला होता,
अगदी प्रारंिीच्या काळातच.
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म्हणजेच आपली धहदं ू र्वैधदक िारतीय संस्कृती
यज्ञव्यर्वस्थेच्या पायार्वर आिाररत आहे.
िमािचे अधग्नहोत्र असो,कमािचा यज्ञ असो,स्त्री शक्तीचा,
चडं ी याग असो,सक
ं ल्पाची ज्र्वाला असो, शस्त्राची शलाका असो
र्वा क्ातं ीची मशाल असो,या अशा धर्वधिन्न रूपामं ध्ये यज्ञच
सामार्वलेला आहे.
धर्वज्ञान, तत्र्वज्ञान, अध्यात्म, िौधतकशास्त्र, शरीर शास्त्र
आधण मानधसक दृष्ट्या यज्ञव्यर्वस्था अत्यंत महत्त्र्वाची आहे.
र्वैज्ञाधनक दृष्ट्या,िौधतक दृष्टीने र्व शरीरशास्त्रीय दृष्टीने
पाधहल्यास यज्ञ के ल्यास शरीरातील सर्वि स्थानाचं ी शध्ु दी
होते,कीटक, जीर्वजंतू र्व धर्वषाणू नष्ट होतात. आजबू ाजचू े
र्वातार्वरण शद्ध
ु होते.
आध्याधत्मक दृष्टीनेही यज्ञाचे महत्त्र्व कथन करार्वे तेर्वढे
थोडेच आहे. यज्ञामळ
ु े र्वातार्वरणच नव्हे तर मन,आत्मा,धर्वचार र्व
िार्वना, प्रेरणा, र्वतिन शद्ध
ु र्व पधर्वत्र होते.
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तात्र्वज्ञाधनक दृष्टीने पाहता,यज्ञ हा शब्द यज् या उियनेपदी
िातपु ासनू धनमािण झाला आहे, ज्याचा अथि असा आहे की ' होत्र
करणे,आहुती देणे.'
आधण यज् या शब्दाचा धर्वग्रह के ल्यास य या शब्दाचा अथि
आहे ' जो' र्व ज् या मळ
ू िातचु ा अथि ' त्याग करणे आधण अपिण
करणे असा होतो.
याचाच अथि यज्ञव्यर्वस्था ही मळ
ु ातच त्याग, समपिण,
शध्ु दता, िमि, सत्य, ओज, ज्ज्र्वाजल्य र्व दृढ संकल्प या पधर्वत्र
मल्ू यार्वं र आिाररत आहे.
ऋग्र्वेदाप्रमाणे यजर्वु ेदाचे अनेक यजषु हे ऋधषकानं ी धलधहले
आहेत. जसं की धत्रधशरा, गायत्री, काश्यपी, धशखंधडनी,शश्वती,
रोमेशा इत्यादी

🌷🌷🌷🌷🌷
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अथातो धर्म- जिज्ञासा- २
यिुर्वेद
ज दिं ू तत्त्र्वज्ञान र्व अध्यात्र्
(सश
िं ोधनपर प्रबिंध)
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यजिु ेद िे हिदिं ू धमाडचे मित्त्िपणू ड िेद िाड़मय आिे. या
िेदामध्ये यज्ञहिधीचे सिंपणू ड ज्ञान हदले आिे. यजिु ेदामध्ये
ऋग्िेदाचे ६६३ मिंत्र प्राप्त िोिाि. मात्र िरीिी यजिु ेदाचे
हिहशष्ट स्िरूप लक्षणीयररत्या ओळखले जािे. कारण िा
गद्यात्मक ग्रथिं आिे. यज्ञाकररिा बोलल्या जाणाऱ्या
यजिु ेदीय गद्यात्मक मिंत्रािंना ‘यजसु ’ असे म्िटले जािे.
यजिु ेदाचे पद्यात्मक मिंत्र ऋग्िेदाि आहण यजिु ेदामध्ये
आढळिाि. १९७५ कहण्र्का, १९८८ ऋचा, ४० अध्याय,
१९७५ मत्रिं आिेि. यामध्ये स्िििंत्र पद्यात्मक मिंत्र फारच
अत्यल्प आिेि.
यजिु ेद ह्या शब्दाची यजसु +िेद या शब्दापासनू
व्यत्ु पत्ती झाली आिे. ‘यज’ चा अथड समपडण, कमड, सेिा,
िपडण, ििन, श्राद्ध, योग, इहिं ियहनग्रि, ििन असा िोिो.
त्याकारणे यजिु ेद म्िणजे कमड िेद अथिा यज्ञिेद.
15

अहग्निोत्र, अश्वमेध, राजसयू , अहग्नचयन-मिाहग्नचयन,
सोमयज्ञ आहण िाजपेय अशा अनेक यज्ञाचे हििरण
आढळिे.
यजिु ेदाच्या दोन शाखा आिेि. कृष्ण यजिु ेद-ब्रह्म
सप्रिं दाय आहण शक्ु ल यजिु ेद-आहदत्य सप्रिं दाय.
िैहिरीय, मैत्रायणी, आपस्िम्ब, िाजसनेय, कठ आहण
कहपष्ठल कठ ह्या कृष्ण यजिु ेदाच्या पद्य सहिं ििा, िर
मध्यहदन, सहिं ििा ि काव्य सिंहििा ह्या दोन्िी सिंहििा शक्ु ल
यजिु ेदाच्या आिेि.
आग्नेयी, काठक, कहपष्ठल, मैत्रायणी, िैहिरीय आहण
िाजसनेयी ह्या यजिु ेदाच्या प्रमख
ु शाखा आिेि.

16

ऋजिका सापमराज्ञी
िे ऋग्िेदािील दशम मिंर्लािील िर यजिु ेदािील
मैत्रायणी सिंहििेि सामिेदामध्ये रागायनीय शाखेि ि
अथिडिेदामध्ये देिदशडन शाखेमध्ये या ऋहिके चे सक्त
ू
आढळिे. िे सक्त
ू ऋग्िेद िेदामध्ये सयू डसक्त
ू ( ि अथिडिेद
मध्ये) यजिु ेदामध्ये अग्नीसक्त
ू ि सामिेदामध्ये आत्मसक्त
ू
म्िणनू जाणले जािे. त्याचप्रमाणे चारिी िेदाप्रमाणे ऋहिका
सापडराज्ञी, मात्र ऋग्िेदाप्रमाणे सयू ड िी देििा अथिडिेदाप्रमाणे
आहदत्य िी देििा, सामिेदाप्रमाणे आत्मा िी देििा, िर
यजिु ेदाप्रमाणे अग्नी िी देििा आिे.
या सक्त
ू ामध्ये िीन मत्रिं आिेि. या सक्त
ू ाि िीन ऋचा
असल्या िरी या ऋचामिं ध्ये गिन आशय आिे. या सक्त
ू ाची
ऋहिका सापडराज्ञी आिे हजला ‘िाक्’ असे म्िटले जािे.
सापडराज्ञी िी सयू ड देिाची पत्रु ी आहण सयू डमर्िं ल ि
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अििं ररक्षाची मध्यमा आिे. िी ऋहिका अनेक मिंत्राची िष्टी
बहु द्धमिी मानली जािे.
याखेरीज अशी िी कथा साहिं गिली जािे, सापडराज्ञीला
हदव्यदृष्टी िोिी म्िणनू हिने सपिं णू ड अििं ररक्षाचे हनरीक्षण
करून िे सक्त
ू हलहिले. िे सक्त
ु आध्याहत्मक दृष्ट्या, िैहदक
दृष्ट्या, ित्त्िज्ञानाच्या दृष्टया, हिज्ञान दृष्ट्या, खगोल शास्त्रीय
दृष्ट्या, आहत्मक दृष्टीने अत्यििं मित्त्िाचे मानले जािे.
म्िणनू च चारिी िेदािंमध्ये या सक्त
ू ाचा उल्लेख आढळिो. िे
सक्त
ू अहग्नचे स्ििन करून आिुिी देिाना, यज्ञ करिाना,
प्रभाि िदिं ना करिाना, अध्यडदान करिाना, सयु ड स्ििु ी
करिाना आहण आत्महचििं न करिाना पठण के ले जािे.
ऋग्िेदाच्या हिसऱ्या मिंर्ला नसु ार सापडराज्ञी िी िाक्
असनू अज्ञानिारी, अग्नीला प्रज्िहलि करणारी, ऋहि
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जमदग्नीपासनू ज्ञान प्राप्त करणारी असनू इििं ाहद देििािंना
अििं :स्फुररि ज्ञान आहण क्षयारहिि अमिृ शब्द देि असिे.
सापडराज्ञी खरे िर या ऋहिके ची िेद उपाधी िोिी, मात्र
िास्िहिक नाि ‘सयू डपत्रु ी िाक्’ असे असण्याची शक्यिा
आिे.
‘सापडराज्ञी' या शब्दाचा अथड सपडणशील, सािडहत्रक
आहण दीप्त- प्रदीप्त सयू ाडप्रमाणे िेजस्िी असणारी, ब्रह्मार्िं ाचे
ज्ञान प्राप्त करणारी, स्ििःच्या त्या प्राप्त झालेल्या ज्ञानाचा
आपल्या आचरणाद्वारे उपदेश आहण बोध देणारी हिदिु ी
(बहु द्धमिी) िोय. याहशिाय ‘सापडराज्ञी’ या शब्दाचा
अपभ्रिंश सािड राज्ञी' असािी िोिो. सािड राज्ञी म्िणजे
सयू ाडची पत्रु ी, या नात्याने सिाांची राज्ञी (देििािंची) असे असू
शकिे.िाक् म्िणजे िाणी िे िर सिडहिहदि आिे. मात्र येथे
देििाणी अथिा ऋिीिाणी असा अथड न घेिा आपण सयू ड
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लोकाची) अििं ररक्षाची िाणी असािी अथड घेऊ शकिो. त्या
कारणाने या शब्दाची अशी व्यत्ु पत्ती आिे.
ह्या सक्त
ू ाच्या ऋचा पढु ीलप्रमाणे:आय गौ पृजिरक्रर्ीदसन्र्ातरिं पुर:|
जपतरिं च प्रयत्न््र्व:||
अन्तश्चरजत रोचना्य प्राणादपानती|
व्यख्यन्र्ज िो जदर्वर्|् |
जरिंध्दार् जर्व रािजत र्वाक्पतिंगाय धीयते|
प्रजत र्व्तोर द्युजि:||
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१) यािील पहिल्या ऋचेचा अथड पाहिल्यास
िा ििृ भाप्रमाणे िेगिान असलेल्या हठपका
पिू ेकर्े आलेला आिे, त्याची मािा धररत्री आिे
आहण त्याचा हपिा स्िगड आिे. प्रथमिः सयू ड िी
देििा म्िणनू या ऋचेचा अथड असा आिे की सयू ड
शहक्तमान ि िेगिान असनू िो पिू ेला उहदि िोिो.
त्याची मािा पथ्ृ िी त्याला पररक्रमा करि त्याला
आशीिाडद देि असिे, िर सयू ड स्िगाडमध्ये सिंचार
करि असिो, कारण स्िगड त्याला हपत्याप्रमाणे
आश्रय देिो.
अहग्न िी देििा म्िणनू पाहिल्यास अग्नी िा
सिडशहक्तमान असनू ज्िलनशील आिे आहण त्याला
पिू ाडहभमख
ु च प्रज्िहलि के ले जािे. धरिी िी त्याची मािा
आिे कारण पथ्ृ िीच्या गभाडि अनिंि स्िर (अग्नीचे) दर्लेले
असिाि. याहशिाय स्िगड म्िणजे द्यल
ु ोक (प्रकाशाचा लोक)
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िा त्याचा हपिा आिे. अहग्नहदव्य स्ियिं प्रकाशमान आिे
म्िणनू त्याचा हपिा द्यल
ु ोक आिे.
आत्मा िी देििा म्िणनू पाहिल्यास आत्मा िा सिड
स्िरानिं ी- राग राहगण्यानिं ी यक्त
ु असनू िेगिान आिे. पण्ु यात्मा
िा पिू ेकर्ून प्रिेशिो. त्याची मािा िी प्रकृिी आिे. कारण
आत्मा िा परुु ि असल्याकारणाने त्याचा जन्म प्रकृिीपोटी
झालेला आिे. याहशिाय स्िगड म्िणजे उच्चलोक िा
आत्म्याचा जन्मदािा आिे.
आध्याहत्मक दृष्टीने पाहिल्यास मिान परमात्मा िा
सिडश्रेष्ठ आहण सिडशहक्तमान असनू त्याचे सष्टृ ीच्या सजृ ना
पासनू सष्टृ ीच्या हिनाशापयांि अहस्ित्ि असिे. त्याची मािा
परम प्रकृिी िी आहदशक्ती आहण सजृ नाच्या मख्ु य स्त्रोि
आिे. त्याचा हपिा म्िणजे अन्य कािी नसनू शन्ू य आिे. िा
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परमात्मा जन्मापासनू मत्ृ यपू यांि प्रत्येक जीिाच्या जीिनाि
हिहभन्न बोध, ज्ञान, प्रकाश, सख
ु , आनिंद आहण सिंिोि
प्रदान करि असिो.
२) दसु ऱ्या ऋचेचा अथड पाहिल्यास
ज्याक्षणी िो हठपका श्वास घेिो, त्याक्षणी जणू
धररत्रीला पनु जीिन प्राप्त िोिे, सस्ु पष्ट गोल
असलेली पथ्ृ िी हठपक्याभोििी पररक्रमा करिे. िो
हठपकाच अििं ररक्षाचा कें िहबिंदू असनू सिडत्र प्रकाश
देि असिो, हिहभन्न रिंगानी, जीिानी भरलेला
असा िो पथ्ृ िीलोक आिे.
िी ऋहिका अशी पहिलीच हजने सयू ड अथाडि
त्या हठपक्याची मानहिकीकरण के ले आिे.
याहशिाय हिने असे प्रहिपादन के ले आिे की सयू ड
ि पथ्ृ िीचा आकार गोल आिे. सयू ड श्वास घेिो
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म्िणजेच प्रकाश प्रदान करिो याहशिाय िोच
अििं ररक्षाचा कें िहबिंदू आिे. त्याच्याभोििी पथ्ृ िी
पररभ्रमण करि असनू या पथ्ृ िीिर हिहभन्न जीि
िास करि असिाि.
प्रथमिः सयू ड िी देििा म्िणनू सयू ड ज्याक्षणी
श्वास घेिो म्िणजेच उष्णिा ि प्रकाशहकरणािंचे
आदान-प्रदान करिो, त्याक्षणी पथ्ृ िीला निजीिन
प्राप्त िोिे. िी मािा असल्याकारणाने हिला
आपल्या हशशनु े श्वास घेिल्या कारणे पनु जीिन
प्राप्त िोिे. मनाि कुठलीिी कापट्य नसलेली पथ्ृ िी
सयू ाडभोििी पररक्रमा करून त्याला प्रत्येक हदशेने
आहशि देि असिे. सयू ड िा अििं ररक्षाचा कें िहबदिं ू
असनू सिडत्र प्रकाश देि असिो. हिहभन्न जीिानिं ी
पथ्ृ िी भरलेली असिे.
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अग्नी म्िणनू िी देििा पाििा सयू ड िािी
अग्नीचाच गोळा असिो. अहग्नने श्वास घेिाच
आपल्या ज्िालािंनी भिू लािर पहित्र ऊजाड प्रसिू
के ल्यास पथ्ृ िीला त्याचा अहभमान िाटिो.
अग्नीभोििी पथ्ृ िीिरचे जीि, पिी-पत्नी,
यजोमान- यजोमिी, बालक- बाहलका आहण
कुमाररका िी आशीिाडदाकररिा पररक्रमा करिाि.
अग्नी िा पिंचमिाभिू ािंचा मध्यहबिंदू असनू प्रकाश
देि असनू पथ्ृ िीिरचे जीि स्िभािािंनी, आकारािंनी,
रिंगानी भरलेले असिाि.
आत्मा म्िणनू िी देििा पाहिल्यास आत्म्याने
श्वास घेिाच म्िणजेच देिाि प्रिेश करिाच
प्रकृिीला जणू पनु जीिन -पनु श्च सरू हमळिो. प्रकृिी
िी त्याच्याभोििालीच असिे. आत्मा म्िणजे
परुु ि िा जगिाचा कें िहबदिं ू असनू प्रकृिी
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त्यािीपेक्षा सिोच्च स्थानी असिे. आत्मा सिडत्र
प्रकृिीि ज्ञानाचा प्रकाश प्रस्ििु करि असिो.
आत्मा हनराकार, हनहिडकार असनू िी प्रकृिी हिहिध
स्िभािािंनी, ित्त्िािंनी, आकारािंनी, हिचारािंनी,
देिािंनी आहण जीिािंनी भरलेले असिे.
अध्यात्म दृष्टीने परमात्म्याने प्रथमिः सजृ न
के ल्यास परम प्रकृिीला त्यािंच्या कायाडबद्दल
अत्याहधक आनिंद िोिो ि अहभमानिी िाटिो.
कुठल्यािी प्रकारचा हिकार नसलेली पथ्ृ िी परम
प्रकृिी परमात्म्याच्या भोििी असिे ि त्याच्याििी
समाहिि असिे. त्या कारणाने िे उभयििं ा या
ब्रह्मार्िं ाचे कें िहबदिं ू आिेि. परमात्मा परम
प्रकृिीच्या आशीिाडदाने सिडत्र ज्ञान, परमानदिं प्रसिृ
करि असिो. याहशिाय परमप्रकृिीचे कायड
हिहभन्न लीलानी सपिं क्त
ृ असिे.
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३) यािील अहिं िम म्िणजे हिसऱ्या ऋचेचा
असा अथड आिे की िे गीि अथिा उत्तम सक्त
ू
सिडश्रेष्ठ सि् िाक् म्िणजे सापडराज्ञीला िी स्ियिंच
अपडण करिे आिे. िी सापडराज्ञी (सि् िाणी) आहण
िो हठपका (जो िेजस्िी आिे) िीस हदनािंपयांि (दर
सौरमासी) ज्ञानप्रकाश देि रािािे. िेच ज्ञान ि
प्रकाश त्या हदनािंमधील शोक ि दःु खाचे खर्िं ण
करिाि.
ह्या ऋचेचा व्यिहस्थि ि सक्ष्ु म अभ्यास के ल्यास
असे हदसनू येिे की सापडराज्ञी ऋहिके ने प्रथमिः सौर
मासाच्िं या सौर कालगणनेच्या चक्राहिियाचे ज्ञान कथन
के ले िोिे. चाििं मासामध्ये चििं ाच्या कलेप्रमाणे १५ हदन
सौर मासामध्ये सयू ाडच्या रश्मी (हकरणाप्रिं माणे) ३० हदन
असिाि. चििं ाचा उदय -अस्ि पौहणडमा- अमािस्येला
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िोि असिो. त्याचप्रमाणे सयू ाडचा अखिंर् प्रिास िीस
पयांि चालचू असिो, असे हिने प्रहिपादन के ले आिे.
प्रथमिः सयू ड िी देििा म्िणनू पाहिल्यास, िे सक्त
ू
अििं ररक्षाच्या अथिा सयू ड लोकाच्या िाणीला समहपडि
के लेले आिे. िी अििं ररक्ष िाणी आहण सयू ड देि
आपल्याच मासाच्या िीस हदनापयांि अहिरिपणे ज्ञान ि
प्रकाश देि राििे. िे ज्ञान ि प्रकाश, अज्ञान आहण
अधिं काराला नष्ट करिाि.
अहग्न म्िणनू िी देििा पाहिल्यास, िे सक्त
ू हिच्या
िेजस्िी िाणीला अथिा यजसु ् मत्रिं ाच्िं या जननीला अहपडि
आिे. िी यजसु मत्रिं िाक् ि अहग्नदेि सौरमासाच्िं या िीस
हदनापिं यांि ऊजाड, शक्ती, सामथ्यड आहण प्रखर िाणी प्रदान
करि असिाि. कारण यज्ञाच्या स्िभिं ज्याला यपू असे
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म्िटले जािे. िा यज्ञाच्या स्ििंभ िीस-िीस हदिसािंच्या
अििं राने उभारला जािो. असे शि यपू उभारले िर शिमेध
यज्ञ पणू ड िोिो. असेच सिस्त्र यपू उभारले िर
देिसिस्त्रयाग पणू ड िोिो. अशाच अधडयपू अथिा एक यपू
उभारला िर दर हदनीचे अहग्निोत्र हनयहमि चालू राििे.
अहग्नचे िेज ि उजाड िे दष्टु , अपहित्र शक्तींना, हिचारािंना,
कृिींना नष्ट करणारे असिे िा पापक्षालन करणारे असिे.
आत्मा िी देििा म्िणनू पाििाना, िे सक्त
ू
आत्मिाणीला आहण सप्तसरू ािंच्या राज्ञीला- देिी
गानरिेला अहपडि के ले आिे. िी आत्मिाणी ि आत्मा
आपल्या मनाच्या १५ कलािंच्या द्वय भागािंमध्ये म्िणजे
३२ नार््यािंमध्ये हिचारािंच्या प्रिासाचा िेग, उत्तम िळण,
सरू , ज्ञानमागड ि मोक्षेच्छा प्रदान करि असिे. िे उत्तम िेग
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ि सरू मनाची हिकारधीनिा दरू करिे ि नार््यािंचा
जागिृ ीस सिाय्य करिे.
खरिं पाििा, मनाच्या ज्याप्रमाणे ३२ नार््या असिाि.
उदा. पथृ ा, कल्याणी, सयू डमख
ु ी, चििं ाकली, िहस्िनी
त्याप्रमाणेच ३२ कला म्िणजे रश्मी असिाि. मी या रश्मी
हदन म्िणनू गहृ िि धरले आिेि, अन्यथा सयू ड िा सिस्त्र रश्मी
आिेच. ह्यािील २ कला ग्रिणाच्या असल्याकारणे त्या
हदनानिं ा मासाबािेरील हिहशष्ट हदन म्िणनू गहृ िि
धरिाि.उदा. सिड मासाचिं े हदन पणू ड करणारे ग्रिण (हिशेि)
त्यानिंिर अध्यात्मदृष्टीने पाहिल्यास परमात्मा िे स्ििु ीपर
सक्त
ू परमिाणी असणाऱ्या सि् िाक् अथाडि परमप्रकृिीला
अपडण करिो आिे. परमात्मा असे स्ियम् जीिािंना सािंगि
आिे की मी आहण देिी सि् िाणी परमप्रकृिी िम्ु िा
सिाांच्या मन भािना आहण हिचारािंि रािून िीस मिु ूिाांपयांि
(पहित्र) िम्ु िा सिाांना शाश्वि ज्ञान देण्याच्या प्रयास करू,
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जोपयांि िम्ु िी सिडजण या शरीराच्या आश्रयाि रािून
मोक्षाकररिा जागिृ िोि नािीि. िम्ु िी िे लक्षाि ठे िा, िे
शाश्वि ज्ञान शोक ि दःु खाचे हनिारण करणारे असिे.
मी येथे एक स्पष्टीकरण देि आिे िे मिु ूिड ३०
या प्रकारे आिेि:- ब्रह्म, रुि, आहि, हमत्र, माि-ृ
हपि,ृ िस,ु िाराि, हिश्वेदिे ा, हिहध, सिमख
ु ी,
परू
ु िूि, िाहिनी, नक्तििकरा,िरूण, अयडमा, भग,
हगरीश, अजपाद, अहिबध्ु न्य, पष्ु य, आहश्वनी,यम,
अहग्न, हिधाि,ृ आहदिी, अमिृ अथिा जीि,
हिष्ण,ू समिु म िे सिड मिु ूिड िेदामिं ध्ये उल्लेहखि
आिे.
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र्ेधा सूक्त
मेधा सक्त
ू िे शक्ु ल यजिु ेदािील असनू िे काव्य सिंहििेि
आढळिे. िे सक्त
ू काव्य सिंहििेिील अध्याय ३२ व्या िील
असनू ह्या सक्त
ू ाच्या ऋचा ४ आिेि. या सक्त
ू ािील ऋचा
अध्याय ३२ मध्ये १२ िे १६ िे मत्रिं आिेि. िे मेधा सक्त
ू
अत्यििं मित्िपणू ड असनू ियाचे पठण देिी सप्तशिी, देिी
मािात्म्य, शारदा िदिं ना, काहिडकेय स्िोत्र, प्रज्ञा हििधडन
स्िोत्रासि के ले जािे.
िे सक्त
ू िेगळ्या रूपाि मात्र िीन हिस्ििृ ऋचािंमध्ये
कृष्ण यजिु ेदािनू उत्पन्न झालेल्या मिानारायण
उपहनिदामध्येिी आढळिे.
याखेरीज शक्ु ल यजिु ेदािील िे मेधा सक्त
ू -त्यािील
हिसरा मिंत्र अथिा ऋचा बालकाचे हिद्याग्रिण, जािकमड,
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आयष्ु य-करण आहण मेधाजननासाठी- या सिड जाि
कमाडसाठी-सिंस्कारासाठी पठण के ले जािे, िेिी हिहधिि.
‘मेधा’ या शब्दाचा असा अथड िोिो की धारणा शक्ती,
प्रज्ञा, बहु ध्द, ज्ञान, हिश्लेििा िी सिड श्रेष्ठ ‘मेधा’ शक्ती ज्या
हिदिु ी/हिद्वानाला प्राप्त िोिे, त्याला मेधाहिनी अथिा
मेधािी म्िटले जािे.
मेधा प्राप्त करण्यासाठी ब्राह्मण अथिा क्षहत्रयाच्या
मागडदशडनाखाली यज्ञ करािा अथिा प्रायहदन यज्ञ म्िणजे
अहग्निोत्र करणे ि त्या िोत्राि आिुिी देिाना मेधा सक्त
ू ाची
िीन रुपे- शक्ु ल यजिु ेदीय, मिानारायणीय ि िैिरीय िी
मेधासक्त
ू े पठण करािीि.
मेधा िध्ृ दीकररिा बहु ध्दमधील मन्दिारुपी, अल्प
स्मरणशक्ती रुपी, िारिंिार हिस्मरणरुपी या दोिाच्या
ा़
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हनिारणाकररिा, पहित्रिा प्राप्त करण्याकररिा, ज्ञान हिश्लेिण
क्षमिा ग्रिण करण्यासाठी ि धारणा शक्तीची उजाड
िाढिण्याकररिा मेधा सक्त
ू ाचे पठण के ले जािे. मेधा
सक्त
ू ामध्ये मेधा प्राप्त करण्यासाठी देिी मेधा, स्िािा, धात्री,
इििं , िरुण, अहग्न आहद देििािंचे आिािन ि प्राथडना के लेली
आिे. ह्या सक्त
ू ाची देििा मेधा असनू ऋहिका ब्राम्िणी
अथिा क्षत्राणी असेल. मेधा सक्त
ू ामध्ये असािी उल्लेख
आिे की मेधा सिडप्रथम ब्राह्मण अथिा क्षहत्रयािंनी ग्रिण
करािी, त्यानिंिर त्यािंनीच समाजास प्रदान करािी.
ह्या सक्त
ू ाच्या ऋचा पढु ीलप्रमाणे:सदस्पजतर्दिुतर्् जप्रयजर्न्र्य काम्यर्|्
सजनिं र्ेधार्याजसिर्् ्र्वा ा||
यािं र्ेधािं देर्वगणा: जपतरश्चोपासते|
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तया र्ार्द्य र्ेधयजनन र्ेधाजर्वनर्् कुरु ्र्वा ा||
र्ेधािं र्े र्वरुणो ददातु र्ेधार्जनन: प्रिापजत:|
र्ेधाजर्न्रश्च र्वायुश्च र्ेधािं धाता ददातु र्े्र्वा ा||
इयिं े ब्रम् च क्षरर्् चोिे जियर्िुतार्|्
र्जय देर्वता दधतु जियर्ुत्तर्ार्् त्यै ते ्र्वा ा ||
या सक्त
ू ाचा असा अथड आिे:१) पहिली ऋचा पाहिल्यास यज्ञगिृ ाचा
पालनकिाड, अहचन्त्य शक्तीने सपिं न्न असलेला,
इििं ाचा हमत्र ि बधिं ु असणाऱ्या अहग्न देिाकर्े मी
धन ऐश्वयाडने समद्ध
ृ असलेली, अनेक गणु ािंनी
पररपणू ड असलेली, धारणा शक्तीची स्िाहमनी
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असलेली मेधा मागि आिे. त्याकररिा िी सिडश्रेष्ठ
आिुिी मी प्रदान करि आिे.
अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास, सष्टृ ीची पालनकिाड,
अहचन्त्यनीय, अनाकलनीय शक्तीची स्िाहमनी, हिलक्षण
असणाऱ्या परमात्म्याची परमप्रकृिी असणाऱ्या देििा
मेधेकर्े- जी हस्त्रयािंमध्ये ि देिीमध्ये श्रेष्ठ आिे. हिच्याकर्े
मी प्राप्त करण्यायोग्य, सेिनाकररिा योग्य असलेले ज्ञान,
बहु ध्द, हििेक, मेधा आहण पराहिद्या मागि आिे. मला
ध्यान धारणेकररिा उत्तम शक्ती द्यािी. म्िणनू च मी
स्ििःच्या मनाचे िहिष्य समहपडि करि आिे.
२) दसु री ऋचा पाहिल्यास, िे मेधािीमेधाहिनी असलेले स्िािादेिी ि अहग्नदेि! आपण
मला अशी मेधा, प्रज्ञा, ज्ञान, धारणाशक्ती आहण
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उत्तम बहु ध्द प्रदान करुन मेधाहिनी-मेधािी सिड
साधक लोकािंना करािे, ज्या मेधेचे ग्रिण ि काम
देििा, मािदृ िे िा आहण हपिगृ ण करि आिेि.
त्याकररिाच मी आपणा उभयिंिािंना श्रेष्ठ आिुिी
देि आिे.
अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास, िे मेधेची जननीजनक परमप्रकृिी ि परमात्मा आपण उभयििं ानिं ी योग्य
साधक ि हिद्वान-हिदिु ीला अशी मेधा, प्रज्ञा, ज्ञान,
धारणाशक्ती आहण पराहिद्या प्रदान करािी, ज्या मेधेकारणे
मोक्ष ि सायज्ु य मक्त
ु ी प्राप्त िोिे. या मेधेचे सेिन देििा,
मािदृ िे िा ि हपिऋ
ृ ण करिाि. याचाच अथड त्यािंचा ि मेधे
चा आहशिाडद साधकािंना आिे.
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३) हिसरी ऋचा पाहिल्यास, या ऋचेचा
असा अथड आिे की िरुणदेि ि त्याची पत्नी पिडली
अथिा िारुहणका! मला ित्त्िज्ञान समजण्याकररिा
सक्षम असणारी मेधा प्रदान करािी, िसेच अहग्न ि
त्याची पत्नी स्िािा आहण दहक्षणा, प्रजापहि ि
त्याची पत्नी िीरगिी अथिा प्रसहू ि, आपणिी
मेधा प्रदान करािी. िे हिधािा आहण िे हिधात्री!
िे इििं िसेच शहच, िे िायु आहण स्िास्थी, शीिली,
आपण मला मेधा प्रदान करािी. मेधा प्राप्त
करण्यासाठी आपण सिड देििािंना माझी िी सिडश्रेष्ठ
आिुिी अहपडि आिे.
अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास, हिकारािंचे हनयिंत्रक आहण
हनयिंहत्रका! मला पराहिद्येचे ज्ञान समजण्याकररिा सक्षम
असणारी मेधा म्िणजे उत्तम बहु ध्द प्रदान करािी. िसेच
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परमात्मा आहण परमप्रकृिी, हिरण्यगभड आहण हिरण्यमया
अथिा देिी श्री, परमहिधािा िसेच परमहिधात्री,
आहदशक्ती ि आहदपरुु ि िसेच योगमाया ि योगपरुु ि! मला
म्िणजे अनिंि साधकािंना मेधा प्रदान करािी. आपण सिाांना
साधकािंच्या समपडणाची आिुिी हदली आिे.
४) चौथी ऋचा पाहिल्यास, या ऋचेचा
असा अथड आिे की ब्राह्मण आहण क्षहत्रय या दोन्िी
उभयिंिा मित्िपणू ड सामाहजक श्रेष्ठिर घटकािंनी
प्रज्ञा, लक्ष्मी, मेधा, ज्ञान, पराहिद्या आहण हसध्दी
ग्रिण करुन उपभोग घ्यािा आहण त्यानिंिर
समाजाला प्रदान करािी, िी सिंपत्ती, िे िैभि िसेच
प्रज्ञा, मेधा, ज्ञान ि पराहिद्या, त्यानिंिर िे लक्ष्मी
देिी ि देिगण! मला उत्तम हिद्या, लक्ष्मी, मेधा,
ज्ञान, हसद्धी आहण धन प्रदान करािे. मी
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लक्ष्मीकररिा िी आिुिी अपडण करि आिे. (एक
सिडश्रेष्ठ आिुिी)
अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास, परमात्मा अथिा
साधकाने ब्रम्िरिंध (सिस्त्रार चक्र) आहण मेरूदर्िं ाद्वारे
(आज्ञाचक्र) परमप्रकृिी अथिा योहगनीकर्ून प्रज्ञा, उत्तगिंु
या, मेधा, ज्ञान, पराहिद्या ि लक्ष्मीरुपी धैयड-सयिं म ग्रिण
करुन अगिं ी बाणिािे आहण िेच िेज अन्य चक्रे ि
शरीराकर्े प्रसिृ करािे. त्यानििं र आहदमायेने साधकानिं ा
लक्ष्मीप्रमाणे ज्ञान िैभि ि प्रहिसाधन प्रदान करािे. मी
म्िणजे साधक लक्ष्मी अथाडि आहदमायेला समपडणाचे
िहिष्य प्रदान करि आिे.
ह्या सक्त
ू ाच्या चारिी ऋचा पठण करणे अत्यिंि
उपयक्त
ु आिे. हिशेििः हिद्याथी, गरुु कुलाचे हशष्य,
जीहिका करणारे अथिा हिहशष्ट ध्येय असणारे , साधक
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इिके च नव्िे िर योगी या सिाांनी ह्या सक्त
ू ाची साधना
करािी, त्याकारणे त्यािंना हिद्या, ित्िज्ञान, जीिनदशडन,
परमात्मा िसेच ईश्वराला समजनू घेण्याकररिा िारिंिार
मेधेचा उपयोग िोिो. िे मेधा सक्त
ू हिहिध स्िरूपाि
ग्रिंथािंमध्ये आढळि असले, िरी त्यािील ऋचािंचा अथड ि
आशय कािी अश
िं ी समान आिे.
अजनू एक िैहशष्ट्य आिे या सक्ताचे
ू ् , िे िैहशष्ट्य िेच
आिे की धािा, धात्री, स्िािा, िरुण, चिडली,िाय,ु
स्िास्थी-प्रजापहि अशा अनेक देििाचिं े स्ििन के ले
आिे.
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राष्ट्रोत्थान प्राथमना
िी राष्र उत्थानाकररिा के लेली प्राथडना आिे. िी
प्राथडना िाचिा िरिर िाटेल की िी िणडव्यिस्थेिील
ज्येष्ठ ि श्रेष्ठ घटकािंना (फक्त) मित्त्ि देणारी आिे. मात्र िे
अधडसत्य आिे राष्रोत्थान प्राथडनेि समाजाच्या प्रत्येक
सामाहजक घटकाच्या हििाकररिा हनमाडण के लेली आिे.
इिके च नव्िे िर हनसगाडिील प्रत्येक पशपु क्षीच्या
कल्याणाची ि सख
ु ाची प्राथडना करणारे आिे.
मिाभारिािील दष्ु यििं आहण शकिंु िला यािंच्या पत्रु ाच्या
भरिाच्या नािािरून आपल्या राष्राचे म्िणजे देशाचे
नाि भारि ििड अथिा भारि राष्र असे नाि पर्ले अशी
आख्याहयका आिे. िी सक
िं ल्पना ऋग्िैहदक काळापासनू
हिद्यमान िोिी. उदािरण िागाम्भणृ ी देिी िाक् अथाडि
िागाम्भणृ ी देिी म्िणिे आिे,
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अ िं राष्ट्री सिंगर्नी र्वसूनार् जचजकतुिी प्रथर्ा
यजज्ञयानार्|्

याचा अथड- मीच राष्री म्िणजे राष्राची ईश्वरीस्िाहमनी असनू राष्रािील लोकािंना जोर्णारी आिे.
मीच यजमानािंना ि साधकािंना अहभष्ट असलेले िसधु न
प्राप्त करुन देणारी आिे. याहशिाय मीच हजज्ञासिंनु ा
साक्षाि कारण िाटणारे परब्रम्ििी आिे आहण मीच
यजमानािंना उत्तम फल देिे.
याखेरीज मी मागील भागाि हिदिं ू आहण हिदिं स्ु थान
या शब्दाची व्यत्ु पत्ती साहिं गिली आिे. िे अत्यििं
मित्िपणू ड शब्द अथाडि सक
िं ल्पना ऋग्िेदाि आढळिाि.
ऋग्िेदािील बिृ स्पिी आगमािील भेहदनी कोशामध्ये
असा श्लोक आढळिो.
ज र्ालय सर्ारभ्य यार्वद् इन्दुसरोंर्वर|
तिं देर्वजनजर्मतर्् देशिं ज िंदु्थान प्रचक्षते||
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याचा अथड हिमालयापासनू इदिं सू रोिरापयांि देििािंनी
स्थापन के लेला देश अथिा राष्र म्िणजे हिदिं स्ु थान.
हशिाचे प्रणयस्थान ि गौरीचे जन्मस्थान असणाऱ्या
हिमालयाला भारिाची हशखा मानली जािे ि इदिं ू
सरोिराला भारिाचे चरण अन्यथा भारिाचा हिस्िार
अगिं देश (पाहकस्िान) िगिं देश (बागिं लादेश) गाधिं ार
(अफगाहणस्िान) चीन, ब्रम्िदेश, ििडसदु श
े (िक
ु ड स्िान)
नेपोदेश (नेपाळ) कबोंज (कजाहकस्िान) श्रीलक
िं ा,
आयडनदेश (अज्ञाि) हसििं लहद्वप (अदिं मान- हनकोबार)
म्लेंच्छ देश (अरबस्िान) ि हसधिं दु श
े (हसधिं ) इत्यादी
देशापिं यांि िोिा. अथाडिच प्रगि आहण सहु िकहसि
झालेल्या आयाांनी त्याकाळी साम्राज्य हिस्िार के ला
िोिा, िरीिी ऋग्िेदीक काळापासनू आजच्या इहििास
यगु ापयांि प्राचीन मान्यिा प्रचहलि आिे की हिमालय िे
भारिििड हिदस्ू थानाचे मस्िक,हसिंधदु श
े िी भारिाची मान
(मध्ू नाड), उत्तर ि मध्यप्रदेश भारिाचे बािू िर मिाराष्र
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म्िणजे भारिाचे उदर, दहक्षणपथ िी भारिाची योनी
अथिा सजृ नस्थान, िर इदिं सु रोिर भारिाचे चरण आिेि.
येथे असे आढळून येिे की राष्र भारि अथिा हिदिं स्ू थान
िा शब्द पहु ल्लिंगी असला िरी त्याचे हस्त्रयीकरण के ले
गेले आिे. उदा. भारि-भारिी अथिा भारिमािा, राष्रराष्री.
त्याप्रमाणे मनष्ु याला समाजाची आिश्यकिा
पर्ली, त्याचप्रमाणे एकाच िश
िं ाच्या, धमड कमाडच्या
व्यक्तींचा देश हनमाडण करण्याची आिश्यकिािी हनमाडण
झाली. आहण त्यानििं र साम्राज्यहिस्िार, राजसयू यज्ञ,
हदहग्िजय, हदक्भ्रमण, यद्ध
ु अथिा सघिं िड ि द्वेि या
कारणानिं ी राष्रामिं ध्ये सघिं िड आरिंहभि झाला. म्िणनू उत्तर
िैहदक काळाि ि उपहनिद काळाि ‘िसधु ैि
कुटुम्बकम‘् िी सिंकल्पना जन्माला आली.
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ऋग्िेद काळाि शािंिी ि ऐक्य मित्त्िाचे िोिे म्िणनू
‘हिस
िं ा दिू यिे हिन्द:ु ' िी सिंकल्पना जन्मली. मात्र यजिु ेद
काळाि दस्यिंचु ी आक्रमणे िाढली, त्याकारणे ‘िेहिहभ
शत्रिु गड सो हिन्द:ु ’ िी सिंकल्पना जन्मली. शस्त्र ि यध्ु दाचे
मित्त्ि हिशद करणारी.
मात्र ‘राष्र’ या सिंकल्पनेचे िसे नािी. राष्र िी
पिू ीपासनू आिापयांि चालि आलेली अहिप्राचीन ि
अपररििडनीय सिंकल्पना आिे. धमाडप्रमाणे ि
त्याप्रमाणेिी! ऋि िी सिंकल्पना आपण पािूया, पण
स्िििंत्रपणे.
ित्पिू ी राष्रोत्थान प्राथडना हिियी आपण हििेचन
पािूया. िी राष्रोत्थान प्राथडना यजिु ेदािील २९ व्या
अध्यायािील २२ िा मत्रिं म्िणनू आढळिे. ह्या
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राष्रोत्थान प्राथडनेचे अजनू एक िैहशष्ट्य आिे की स्त्रीला
राष्राचा आधार मानले आिे, म्िणनू च हिला
सौभाग्यदाहयनी, हिजहयनी, अपराहजिा ि राष्राकररिा
‘प्राची (सकाळ) ठरिणारी म्िटले गेले आिे. (या
प्राथडनेि). याहशिाय दसु ऱ्या कोणत्या देशाच्या
उत्थानाच्या प्राथडनेि न आढळणारी हिशेििा म्िणजे
हनसगाडचे िधडन व्िािे आहण पश-ु पक्ष्यािंचे उत्तम सिंगोपन
व्िािे, याखेरीज पजडन्यमान सव्ु यिहस्थि रािो अशीिी
प्राथडना या राष्रोत्थान प्राथडनेि के ली गेली आिे.
एकूणच पाििा, िी प्राथडना देशािील मनष्ु यच नव्िे
िर प्राणी, पश,ु पक्षी, हनसगड ि पजडन्यमान यािंकररिािी
के ली गेली आिे.
िी प्राथडना ऋहिका आहदिीने अथिा कश्यपपत्रु ी
काश्यपीने हपिामि ब्रम्िाकर्े के ली आिे.
47

िी प्राथडना पढु ीलप्रमाणे:ॐ आ ब्रम् नर्् ब्राम् णो ब्रम् र्वचमसी
िायतार्ाराष्ट्रे
रािन्य: शूरइिव्योजतव्याधी र् ारथो िायतार््
रोनधी
धनुर्वोढानिंर्वानाशु: सजि: पुरजन्धयोिा जिष्ट्णू
रथेष्ठा: सभ्यो युर्वा्य यिर्ान्य र्वीरो िायतािं
जनकार्े-जनकार्े न: पिमन्यो र्विमतु फलर्वत्यो
नओिधय: पचत्तािं योगक्षेर्ो न: फलतार््
अथड:- िे ब्रम्िन!् या स्िराष्रामध्ये ब्राह्मण हद्वज
ब्रम्ििेजाने पररपणू ड व्िािेि. क्षहत्रय िे मिारथी आिेि,
अररदलािंचा म्िणजे शत्रदु लािंचा त्यािंनी हिनाश के लाच
पाहिजे. गोमािा दग्ु धमान व्िाव्याि म्िणजेच, मािा या
िीरमािा व्िाव्याि, त्यािंनी आपल्या सिंििीला उत्तम,
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उत्कृष्ट सिंस्कार देऊन सिंििीला धमडरक्षक ि राष्रसिंरक्षक
बनिले पाहिजे.
पढु ील ऋचेि असे म्िटले आिे की, पशु िे पष्टु झाले
पाहिजेि आहण अश्व िे िेगिान झाले पाहिजेि अन्यथा
यद्ध
ु ामध्ये रथाद्वारे ि अश्वािर आरुढ िोऊन यद्ध
ु करिा
येणार नािी.
यापढु ील ऋचेि स्त्री सक्षमीकरणाचे सत्रू च साहिं गिले
आिे. ‘हजला राष्राचा आधार मानले जािे िी स्त्री
सौभाग्यदाहयनी, हिजहयनी म्िणजेच अपराहजिा िसेच
िेजहस्िनी ठरािी!’ म्िणजेच िी अशी एकमेि राष्रोत्थान
प्राथडना आिे, ज्यामध्ये राष्राचा आधार’स्त्रीला’म्िटले
गेले आिे.
याहशिाय बलिान यौध्दािंनी सदैि नैहिक आचरण
करािे, यजमानािंचे पत्रु िीर ठरािेि. म्िणजे यजमानािंनी
यज्ञ करुन पण्ु य अहजडि करािे ि त्यािनू जन्मलेल्या
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पत्रु ािंनी धमाडचे रक्षण करािे. आमच्या इच्छे कररिा ि
कल्याणाकररिा पजडन्य ि ग्रीष्म ऋििंचु े उत्तम हनयमन
व्िािे.िा जनसगम फळा-फुलािंनी सदैि समद्ध
ृ असािा.
यािील अनेक िनस्पिी औिधी म्िणनू हसद्ध व्िाव्याि.
याखेरीज या प्राथडनेि योगक्षेमकरी स्िित्रिं िेची सिंकल्पना
िी मार्िं ली गेली आिे, “आमची-आमच्या राष्राची
स्िित्रिं िा िी योगक्षेमकारी ि शाश्वि असािी, या स्िित्रिं िेचा
योगक्षेम आमच्याकरिे उत्तम िाजहला जािा.”
अध्यात्मदृष्टीने पाहिल्यास, राष्र म्िणजे पणू ड हिश्व, पणू ड
ब्रम्िार्ाचिं ा हपन्र् असे मानल्यास िरकि नािी. हकिंबिुना
मन, िदय म्िणजे राष्र असेिी रुपक उहचि आिे.
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िे परमप्रकृिी, परमात्मा! ब्राह्मण म्िणजे हिश्वाचेशरीराचे ब्रम्िरिंध म्िणजे मिािारा, मस्िक, प्रज्ञा, बहु ध्द ि
ज्ञान िे िेजाचे ि शक्तीने पररपणू ड व्िािेि. क्षहत्रय म्िणजे
हिश्वाचे बािू, शरीराचे आज्ञाचक्र,अििं रीक्षाच्या िारका
सामथ्यडशाली व्िाव्याि. जेणेकरून कोणत्यािी हिपदेला
ििृ ीय नेत्राने परास्ि करिा येईल, म्िणजेच ज्ञान ि शक्तीने!
याच आज्ञाचक्राने िासना-हिकार, िर्ररपिंनु ा हिनाश करिा
येईल. गोमािा म्िणजे िदय-सोमचक्र- जे करुणेने दग्ु धमान
िर प्रहिभेने माििृ ान व्िािे. – सोमचक्रािनू
जगिकल्याणाकररिा प्रेरणा ठरणारे उत्तम हिचार उत्पन्न
व्िािेि. जगिािील सिड जीि आहण त्याचिं ी मने पष्टु ि सष्टु
व्िािेि.
याखेरीज जी सपिं णू ड ब्रम्िार्िं , हपर्िं , शरीराचा ि मनाचा
आधार आिे, िी आहदमाया, योहगनी, किंु र्हलनी िसेच
माहननी – िी िेजस्िी, अपराहजिा, सौभाग्यदाहयनी आिे.
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याहशिाय मनाच्या बलिान प्रित्तृ ींनी सत्प्रित्तृ ी
िोण्याचा प्रयत्न करािा. मनािनू उत्पन्न िोणारी मोक्षाची
इच्छा अहधक बलििी व्िािी, जेणेकरून साधकािंच्या िािनू
सत्कमे घर्ािीि, धमाडचे रक्षण व्िािे. साधकािंच्या
कल्याणाकररिा त्याच्या
ा़ हिकारािंचे हनयमन व्िािे. िसेच िी
सष्टृ ी धमड, सत्य, नीिी, शस्त्र, शास्त्र ि हििेकाने सिंपणू ड
असािी. याहशिाय या सष्टृ ीचे प्रत्येक अगिं साहत्त्िक ठरािे.
आहण सगळ्याि शेिटी, साधकानिं ी स्ििःचा योगक्षेम
िािािा इिके सामथ्यड त्यानिं ा प्राप्त व्िािे.
िे आिे राष्रोत्थान, मनोत्थान आहण हिश्वोत्थान
प्राथडना. मला िाटिे, िी प्राथडना पसायदानाप्रमाणे प्रत्येक
हिद्यालयाि, मिाहिद्यालयाि आहण हिश्वहिद्यालयाि
गायली गेली पाहिजे. कारण िा राष्रभक्तीचाच एक भाग
मख्ु य आिे.
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स्त्री- यिुस र्िंर अथर्वा पुरजन्ि यिुस र्िंर
िा अत्यििं पहित्र ि मिान मत्रिं आिे. नव्िे िर मिामत्रिं !
िा मत्रिं स्त्रीला उद्देशनू म्िटलेला आिे, ह्या मत्रिं ाि ऋहि स्त्रीला
स्िित्रिं पणे यज्ञ करण्याची आज्ञा देिािेि. ऋग्िेदाििी असा
उल्लेख आिे की या करिाना स्त्रीने ि कन्येने आपल्या
पिीसि-हपत्यासि सामाहयकरीिीने कािी मत्रिं म्िणािेि ि
कािी आिुिी प्रदान कराव्याि, मात्र त्यानिं ी (स्त्री ि कन्येने)
कािी मित्त्िाच्या आिुिी उदा. पणु ाडिुिी, घिृ ािुिी, सिािुिी
देि हिहशष्ट िेदमिंत्राचे उच्चारण करािे. याहशिाय कािी
हिहशष्ट मत्रिं आिेि की ज्याचे उच्चारण हस्त्रयािंनीच के ले
पाहिजे आहण कािी हिहशष्ट आिुिी चे िोत्रदान हस्त्रयािंनी ि
कन्यािंनी के ले पाहिजे.
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ऋग्िेदाच्या अध्यायाि आपण हिश्विरा, पािंचाली,
शची या अन्य हिदिु ींना यज्ञ करिाना पाहिले आिे,
त्यािल्या कािी हिदिु ींनी स्िििंत्रपणे िोत्रे के ली आिेि.
म्िणनू च प्रत्येक यज्ञाि पत्नीची, कन्येची अथिा ऋहिकापरु ोहिि स्त्रीची उपहस्थिी असणे आिश्यक आिे. मात्र
रजस्त्राि, व्याधी, प्रिास, स्नान, भोजन अथिा शयन अशा
मित्िपणू ड कायाडकारणे स्त्री यज्ञाि उपहस्थि नसल्यास यज्ञाि
हिची प्रहिमा अथिा सपत्नी यजमानासि आसनस्थ िोिे ि
यज्ञ पणू ड करिे. अपिाद िगळिा मिाभारिािील िुपदाच्या
पत्रु कामेष्टी यज्ञाचा, त्या यज्ञाि िौपदी ि धष्टृ द्यम्ु न अयोहनज
जन्मणे िे हिहधहलहखि िोिे. त्याकारणे िुपदाची पत्नी-राणी
पिृ िी मध्येच उठून अन्य कायाडकररिा गेली.
िा प्रसिंग सोर्िा, प्रत्येक यगु ाि स्त्रीची उपहस्थिी
(प्रत्यक्ष िा प्रिीकात्मक) मित्त्िपणू ड मानली आिे, प्रत्येक
धाहमडक कायाडि, श्राद्ध, हदपदान, हपिंर्दान, यज्ञ, जािकमड,
जन्म सिंस्कार, हििाि सिंस्कार इत्यादी.
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त्याकारणे स्त्री-यजसु इत्यादी मिंत्र हनमाडण/उत्पन्न झाले
असािेि.
स्त्री यजसु िा मिंत्र यजिु ेदाच्या १४ व्या अध्यायािील
दसु रा मिंत्र आिे. िा मिंत्र पढु ीलप्रमाणे:- (ह्या मिंत्राच्या िीन
ऋचा आिेि.)
कुलजयनी घृतर्वती पुरन्र्धी: ्योने सीद सदने
पृजथव्या:|
अजित्र्वा रुरा र्वसर्वो गुणाजन्र्वर्ा|
ब्रह्म
पीजप ी
सौिागायाजश्चनाध्दयमू
साद्यताजर् त्र्वा||
१) या मिंत्राचा असा अथड आिे की पहिली
ऋचा पाहिल्यास, िे यजोमिी स्त्री! िू कुलििी
आिेस. िू अन्नामध्ये, भोजनामध्ये, यज्ञामध्ये,
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िोत्रामध्ये आहण हििािामध्ये आिुिी,
स्िाद,िहिष्य, सिभोजन घटक, प्रहिज्ञा आहद
िेििंक
ू ररिा घिृ ाहद पौहष्टक पदाथाांचा िसेच िहिष्य
पदाथाांचा प्रयोग करणारी आिेस. िू िेजहस्िनी
असनू बहु ध्दमिी आिेस. िू उत्तम सत्कमे करणारी
आिेस, त्याकारणे िझु े जीिन या पथ्ृ िीिर सिंिोि
जनक िोईल.
अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास, िे आहदमाये! िे
आहदशक्ती! िचू जीिनाचा, जगिाचा, कमाडचा, साधनेचा
यज्ञ करणारी आिेस. िचू या जीिनामध्ये, साधनेमध्ये,
यज्ञामध्ये, ध्यानामध्ये आहण भक्तीमध्ये एकाच प्रकारची
अनभु िू ी, हिहभन्न प्रकारे देणारी आिेस, जेणेकरून
आम्िाला जीिनाचा, साधनेचा,भक्तीचा, ज्ञानाचा त्याच
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भहक्तचा हिहभन्न रीिीने बोध िोईल. िेज, बहु ध्द, उत्तमिा,
सत्कमे, सत्य आहण सिंिोि या सिड िझ्ु या भजु ा आिेि.
२) दसु ऱ्या ऋचेचा अथड पाििा, िे यजोमिी
स्त्री! िू इिकी गणु ििी, हिदिु ी, िेजहस्िनी,
किडव्यपरायणा आहण बहु ध्दमिी आिेस की रुि,
िसु अशा देििािी साक्षाि िझु ेच स्ििु ी करिाि.
अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास, िे आहदशक्ती! गणु ,
हिद्वत्ता, िेज, कमड, बहु ध्द आहद ित्िािंची िचू जननी आिेस,
म्िणनू च हत्रदेिाहद रुि, िसु इत्यादी देििािी िझु े पजू न
करिाि. याचाच अथड, या ऋचामिं ध्ये स्त्रीच्या सामथ्यड, िेज,
शक्ती, बहु ध्द, सद्गणु आहण हिद्वत्तेची पयाडयाने
आहदशक्तीच्या अनेक रुपाचिं ी अथिा भजु ाचिं ी स्ििु ी के ली
आिे. हकिंबिुना या सिड क्षमिाचिं ा महिमाच गायला आिे,
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असे म्िटल्यास िािगिं ठरणार नािी. म्िणनू च मी िा मिंत्र
हनिर्ला िोिा.
३) हिसरी ऋचा पाहिल्यास याचा अथड असा
आिे की, सौभाग्य प्राप्तीसाठी म्िणजेच उत्तम भाग्य
प्राप्त करण्यासाठी िू या िेदमत्रिं ािंच्या अमिृ ाचे
िारिंिार पान करािेस. िू ब्रम्िचयाडश्रमाि असिाना
हिहिध हिदिु ी ि हिद्वानाक
िं र्ून हिहभन्न ज्ञानहिद्या, शास्त्रे, शस्त्रे अहजडि करािेस आहण िू
उच्चहस्थिीिर प्रहिहष्ठि व्िािे.
या ऋचेमध्ये िेदमिंत्रािंना ‘अमिृ ’ म्िटले गेले आिे,
कारण त्याि ‘प्रणि ॐ’ आिे. िा अजरामर आिे.
याहशिाय ऋहिची, बहु ध्द आहण दैिी स्फुरणाच्या मिंथनािनू
िेदमिंत्र उत्पन्न झालेले आिेि.
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या ऋचेमध्ये ब्रम्िचयाडश्रम, हिद्याथ्याांच,िं शास्त्र अध्ययन
िसेच शस्त्रहिद्याच्या हशक्षणाचे मित्त्ि हिशद के ले आिे.
अध्यात्म दृष्टीने पाििा, साधकानिं ी उत्तम अनभु िू ी िसेच
परमानदिं प्राप्त करण्यासाठी साधना करािी, िेदमत्रिं ाचिं े
अनसु रण करािे. साधकानिं ी ब्रम्िचयड, गिृ स्थ, िानप्रस्थ ि
सन्िं यास अशा चारिी आश्रमािील किडव्याचे पालन करािे.
त्यानिं ी शस्त्र- शास्त्र, ज्ञान-हिद्या अहधकाहधक अहजडि
कराव्याि.
या श्लोकामध्ये, ऋचािंमध्ये स्त्रीच्या अहस्ित्त्िाचे मित्त्ि
प्रस्ििृ के ले आिे. याखेरीज या ऋचािंमध्ये, मिंत्रािंमध्ये स्त्री
सक्षमीकरण िसेच स्त्रीचे हिद्याग्रिण, शस्त्र हशक्षण िथा
यजोमानीयिेची आिश्यकिा देखील स्पष्ट के ली आिे. यहद
स्त्री सक्षम असेल िर समाजाचे रक्षण िोिे. यहद स्त्री हशहक्षि
असेल िर िी समाजाला घर्िू शकिे. यहद स्त्री यजोमिी
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असेल िर हिच्याद्वारे उच्चारल्या जाणाऱ्या िेदमिंत्रािंमळ
ु े
सिंपणू ड समाज िसेच कुटुिंबाचे िािािरण शद्ध
ु िसेच पहित्र
िोऊ शकिे. कारण स्त्रीच धात्री, धररत्री, समाजाला सिंस्कार
देणारी िसेच यजमानासि अथिा यजमानाहशिाय
स्िििंत्रपणे यज्ञ करणारी यजोमिीिी असिे
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गायरीर्िंर
गायत्रीमिंत्र िा कोणाला ज्ञाि नािी? िा मिंत्र सिाांनाच
ज्ञाि आिे. िा मिंत्र शाळािंमध्येिी हशकिला जािो, इिके च
नव्िे िर ध्यान, गरुु कुले अथिा हशहबरािंमध्येिी यािंचे
उच्चारण िोिे. याखेरीज हिद्याथ्याांनी िा मत्रिं म्िणािा,
जेणेकरून हिद्याथ्याांची एकाग्रिा आहण ज्ञान ग्रिणाची
क्षमिािी िाढेल, असे हशक्षक-हशहक्षका सागिं िाि.
याहशिाय सयू ाडला अध्यड देिाना, सयू डिदिं ना हकिंिा प्रभाि
िदिं ना करिाना, सरस्ििी पजू न करिाना, अध्ययन करिाना
िसेच यज्ञ ि िोत्राच्या समयीिी गायत्री मत्रिं ाचे उच्चारण ि
पठण के ले जािे. िा गायत्री मत्रिं एकूण २४ अशा हदव्य
अक्षरापिं ासनू हनमाडण झालेला आिे.
गायत्री मिंत्र िा यजिु ेदािील चार मल
ू ाक्षरे आहण
ऋग्िेदािील हिसऱ्या मर्िंलािील ३२ व्या मिंत्रािील १० व्या
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छिंदािील २० अक्षरािंपासनू हनमाडण झाला आिे. गायत्री मिंत्र
ॐ ॐ ॐ प्रणि, अनाशििंि, अनिंि, हनत्य, शाश्वि ि
आहदस्िराप्रमाणेच मिान ि पहित्र मानला जािो. गायत्री
मिंत्राचे स्फुट ि स्पष्ट उच्चारण सिप्राथडना, सरस्ििी ििंदन
आहण िोत्र-यज्ञािेळी िोिे. िर या मिंत्राचा मानहसक रुपाने
जप, सयू डििंदना, अध्यड, नामस्मरण इत्यादी मध्ये के ला जािो.
िा मत्रिं यजिु ेदािील हिसऱ्या अध्यायािील ३५
ऋचेमध्ये ि मिंत्रामध्ये २२ व्या अध्यायािील ९व्या
ऋचेमध्ये, ३० व्या अध्यायािील दसु ऱ्या ऋचेमध्ये आहण
१६ व्या अध्यायािील हिसऱ्या ऋचेमध्ये आढळिो.
याहशिाय सामिेदािील १४६२व्या ऋचेमध्येिी िा
जगप्रहसद्ध मिंत्र आढळिो.
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ह्या गायत्री मिंत्राची ऋहिका स्ियिं गायत्री देिी आिे. ह्या
गायत्री देििेला ‘सहििादेिी’ असेिी सिंबोधले जािे.
‘सहिि’ृ देिी अथिा गायत्री देििेचा सिंबिंध सयू ड, प्रकाश,
िेज, सयू ड मिंर्ल, िेजोमिंर्ल, अििं रीक्ष, शाश्वि ज्ञानाशी
जोर्ला जािो. याहशिाय िी गायत्री देििा ब्रम्िदेिाची प्रथम
पत्नी सध्ु दा मानली जािे. असे म्िटले जािे, ज्याक्षणी
गायत्री देििा अथिा सहििृ देििेचा ब्रम्िदेिाशी िादप्रहििाद झाला, त्याकारणे गायत्री देििेने क्रोधाने पहिच्या
गिृ ाचा त्याग के ला. ब्रम्िदेिाचे गिृ म्िणजे साक्षाि सष्टृ ी!
सष्टृ ीिनू गायत्री देििेने गमन के ले म्िणजे साक्षाि िेज, ज्ञान,
शाश्वि ज्ञान, प्रकाश आहण सयू डच हनघनू गेला. त्याकारणे
ब्रम्िदेिाने ज्ञान ि िेजाच्या िधडण्याकररिा यज्ञ करण्यास
प्रारिंभ के ला. मात्र पत्नी समिेि नसल्याकारणे यज्ञ करिा
येईना, म्िणनू च देििानिं ी ब्रम्िदेिाचा हद्विीय हििाि ज्ञानी ि
बहु ध्दमिी सगु ोप कन्या ‘शारदा’ अथिा ‘सरस्ििीशी’
सपिं न्न करिनू यज्ञास प्रारिंभ के ला. िे पािून गायत्री क्रुद्ध
63

झाली, हिच्या क्रोधाकारणे हत्रभिु न जळू लागले. ित्क्षणी
कुमारी िोर्िी हत्रपरु सिंदु रीने हिचा क्रोध शािंि के ला आहण
देिी गायत्रीने ब्रम्िदेि आहण सरस्ििीसि यज्ञ सिंपन्न के ला.
िी कथा अत्यििं रोचक आहण बोधदायक आिे. मात्र
या कथेिनू एक हिशेि बाब मी नमदू करि आिे की हस्त्रयानिं ा
आपल्या पिीचा क्रोध आल्यास अथिा पिीशी िादप्रहििाद झाल्यास त्याकाळीिी हस्त्रयािंना पिीगिृ ाचा त्याग
करून मािगृ िृ ी अन्यथा अन्यत्र प्रयाण करण्याचा अहधकार
ि स्िाििंत्र्य िोिे. जसे की देिी लक्ष्मीला हिष्णनू े के लेली
उपेक्षा सिन झाली नािी म्िणनू हिने हिष्णू लोकािनू प्रस्थान
के ले िोिे. आपण घािलेल्या अटीचा भिंग झाल्याने अप्सरा
उिडशी ि मिानदी देिी गिंगेने आपल्या पिीचा थेट त्याग
के ला िोिा. इििं ाने शचीच्या सामथ्याडचा उपिास के ल्याने
हिने इििं लोकाचा त्याग के ला िोिा.
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िे सिड िगळिा मख्ु य हिियाकर्े िळू. गायत्री मिंत्राची
देििा परमप्रकृिी ि परमात्मा आिे. ह्या मिंत्राचा छिंद गायत्री
अनष्टु प असनू २४ अक्षरािंमध्ये २४ देििािंची शक्ती
सामािलेली आिे. याखेरीज या २४ अक्षरानिं ा २४ ऋहि,
२४ ऋहिका- गायत्री, आहदिी, िागाम्भणृ ी,शची, हिश्विरा,
सरमा, सापडराज्ञी, श्रध्दा कामायनी, रात्री, काश्यपी,शाश्विी,
हत्रहशरा, उिडशी, रोमेशा,सयू ाड, घोिा, इन्िमािर, अपाला,
जिु ु, दहक्षणा, हसकिा-हनिािरी, लोपामिु ा, गोधा आहण
इन्िाणी. २४ बीज ित्त्िे जसे की ॐ, क्लीं, िीं, श्री, िु,िं जिंु
आहद, २४ देििाश
िं ी जसे की सहििा, स्िािा, शची, स्िधा,
िोधी, मगिं ला ि काली आहद, २४ हसध्दींशी- जसे की
अहणमा, गररमा, लहघमा, महिमा आहद, २४ ित्त्िाश
िं ी- धमड,
सत्य, अस्िेय, साहत्त्िक क्रोध, धारण, समाधी, क्षमा, शाििं ी,
धहृ ि, मेधा, शहु चिा, सिंयम, बहु ध्द आहद, २४ रिंगाशी जोर्ले
जािे.
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याहशिाय गायत्री मिंत्राच्या या २४ अक्षरािंची रचना
िैज्ञाहनक रीिीने झाली आिे. कारण गायत्री मिंत्राच्या प्रत्येक
अक्षराने प्रहिक्षण ११०,००० पहित्र ि सकारात्मक स्पिंदने
हनमाडण िोिाि. त्या स्पिंदनाचा श्वासाद्वारे आपल्या शरीराि
सचिं ार िोिो ि त्याकारणे अनेक रोगाचिं ,े भयाचे, पीर्ेचे,
दःु खाचे, दहु िधेचे ि हचििं ेचे हनिारण िोिे. गायत्री मत्रिं ाच्या
जपामध्ये साधकािंच्या अििं िेदनेमध्ये असलेल्या प्रसप्तु
शक्तीिर आघाि िोिो ि त्या शक्ती जागिृ िोिाि. चेिनेचा
अननु िू प्रिाि शरीराच्या रोमारोमाििं िािू लागिो ि
त्याकारणेच आत्मज्ञान ि ब्रम्िज्ञान प्राप्त िोिे.
िा मिंत्र अन्य िेदमिंत्राप्रमाणेच सिडश्रेष्ठ मानला जािो.
कारण या मिंत्रामध्ये कोणत्यािी िस्िचू ी कामना के ली नािी.
याउलट या मिंत्रामध्ये बहु ध्द, मन, आत्मा, देि, भािना ि
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प्रेरणा या िासनारहिि, शद्ध
ु , हनमडल िसेच पहित्र
िोण्याकररिा प्राथडना के ली जािे, िीिी स्ििः कररिाच नव्िे
िर सिाडकररिा!
िा मिंत्र पढु ीलप्रमाणे:ॐ िुिमर्व ्र्व: तत्सजवतुवमरेण्यर्् िगोदेर्व्य
धीर्ज जधयो यो न: प्रचोदयात्
िा मिंत्र स्ियिं रुपाि आध्याहत्मक स्िरािरचा सिोच्च
असा मिंत्र आिे. त्याकारणे मी या मिंत्राच्या अथाडच्या
स्पष्टीकरणाि ‘अध्यात्म दृष्टीने पाििा' असे हलहिणार नािी.
या मत्रिं ाचा अथड पाििा, असे िाटिे की िी प्राथडना अथिा
मत्रिं अनेक साधक-साहधका करिािेि. या मत्रिं ाचा अथड असा
आिे की आम्िी सिड साधक-साहधका त्या मिान परमात्मा
ि परमप्रकृिीचे ध्यान करिो आिोि, जे जे उभयिंिा िैभि,
सपिं त्ती, कीिी, िेज, सामथ्यड ि शक्तीने यक्त
ु आिेि, ज्या
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उभयििं ािंनी भल
ू ोक, अििं ररक्ष, नरक, नागलोक ि यक्षलोक
या लोकािंना उत्पन्न के ले आिे, त्या सष्टृ ीकत्याड, पाप ि
दःु खाचे हनिारण करण्याचा, प्राणदायक, सख
ु स्िरुप,
सयू ाडप्रमाणे-सहििेप्रमाणे उज्िल िरण्यायोग्य (धारण
करण्यायोग्य अथिा सेिा करणाऱ्या योग्य) परमात्मा ि
परमप्रकृिीला आम्िी जप,िोम, नामस्मरण,यज्ञ, सिंन्यास ि
ध्यान, ज्ञान ि अहिथीसेिेमध्ये धारण करिो आिोि. िे
परमप्रकृिी ि परमात्मा! आमच्या बहु ध्द, मन, आत्मा, देि,
भािना ि प्रेरणािंना पहित्र कर आहण त्यािंना सन्मागाडला लाि.
त्यािंच्याकर्ून सत्कमड घर्ेल असे कर.
ह्या मिंत्राचे उच्चारण (मौनािस्थेि) ब्रम्ि मिु ूिाडिर
भािहनक रुपाने जप के ल्याने मनष्ु याला आपल्या समस्यािंचे
समाधान प्राप्त िोऊ लागिे अथाडिच िे समाधान मस्िकाि
उमटू लागिे. याहशिाय असेिी म्िटले जािे की गायत्री
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मिंत्राचा हनत्य जप के ल्यास त्िचेमध्ये अदभिू िेज येिे,
नेत्राची दृष्टीशक्ती िाढिे. क्रोधी व्यक्तीचा क्रोध साहत्िक
िोिो ि त्याचे मन/ हचत्त हस्थर राििे. याखेरीज गायत्री िी
हत्रपदा देििा मानली जािे. हिच्यापासनू ॐ िा प्रणि
आहदस्िर, क्लीं, िीं या बीजत्रयी उत्पन्न झालेल्या आिेि.
ॐ म्िणजे अनािि स्िर आहदशक्तीचे प्रहिक. क्लीं
मिाकालीचे प्रहिक, िीं म्िणजे सरस्ििीचे रुप.
म्िणजेच गायत्री देिी हत्रहिध िापापिं ासनू मक्त
ु ी देणारीिी
आिे.
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उजत्तष्ठत िागृत र्वराजन्नबोधत श्लोक/ र्िंर
िा मत्रिं श्लोक यजिु ेद आहण उपहनिदामिं ध्येिी
आढळिो. िा मत्रिं अथिा श्लोक मला अत्याहधक हप्रय
आिे. याहशिाय या काळाि आिश्यकिी आिे, हिशेििः
हिदिं सिंू ाठी. कारण हिदिं िू र आजकाल अन्याय ि अत्याचार
िाढि चाललेि. याहशिाय हिदिं ू धमाडिर सक
िं ट येि चालले
आिे. स्ििःचेच राम महिं दर बाधिं ण्यासाठी हिदिं निंू ा ििाडनिु िे
सिंघिड करािा लागला. मात्र िरीिी देिळािंची हिटिंबना, मिंहदरे
िोर्णे, स्िोत्र पाठ करण्यापासनू रोखणे असा आपल्या
देिाधमाडचा अपमान थािंबला नािी. म्िणनु च हिदिं नू ी जागिृ
व्िायचिं आिे ि िोपयांि थािंबायचे नािी जोपयांि आपला
हिदिं धू मड पणू डिः ि पनु श्च सरु हक्षि सन्मानजहनि, कीिीमिंहर्ि
ि उच्च स्थाहनि िोि नािी.
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याखेरीज िा मिंत्र ि श्लोक स्िामी हििेकानिंदािंनािी हप्रय
िोिा म्िणनू िे सदैि िाच श्लोक यिु कािंना सािंगि असि.
िा मत्रिं , श्लोक कृष्ण यजिु ेदामध्ये ि त्याच्यापासनू
उत्पन्न कठोपहनिदामध्ये आढळिो. िा श्लोक १४ व्या
अध्यायािील १४ िा मत्रिं असािा, कठोपहनिदािील
अथिा कृष्ण यजिु ेदािील. ह्या श्लोकाला अथिा मत्रिं ाला
‘मन जाग्रण’ ि ‘आत्मजाग्रण’ मत्रिं हकिंिा श्लोकिी मानले
जािे. जसे कृष्णाने अजडनु ाला यद्ध
ु ामध्ये त्याने शस्त्रे टाकली
असिा त्याला भगिदगीिा सािंगनू त्याला पनु रोत्थानाकररिा
प्रित्तृ के ले िोिे. त्याप्रमाणेच ह्या मिंत्र/ श्लोकाद्वारे हिदिं ू
यिु कािंना पनु रोत्थानाकररिा प्रित्तृ के ले जािे. खरिंिर िा मिंत्र/
श्लोक इिका हदव्य ि अदभिू आिे की म्िणिाक्षणी
जाणििे की आपल्याला अहधक िेज, सामथ्यड, बल, शक्ती
आहण ज्ञानाची प्राप्ती िोि आिे, आपली जागिृ ी िोि आिे.
71

आपल्या मनाचे, आत्माचे, हििेकाचे, बध्ु दीचे ि मेधेचे
जागरण िोि आिे. मला िाटिे, आपण िा श्लोक िारिंिार
म्िटल्यास अथिा स्ििःला दसु ऱ्याला उद्देशनू म्िटल्यास
आपले महस्िष्क जागिृ िोिे. िा माझा स्ििःचा असा सिंदु र,
अदभिू ि हदव्य अनभु ि आिे याखेरीज िैज्ञाहनक ि
सिंशोधकािंचे असे मि आिे की िा मिंत्र म्िटल्यास मेंदिू ील
पेशी, स्मरणे ि स्पिंदनाचा धक्का बसिो ि त्या जागिृ
िोिाि.
िो श्लोक पढु ीलप्रमाणे:उजत्तष्ठत िाग्रत प्राप्य र्वराजन्नबोधत|
क्षरु स्य धारा जनजशता दुरत्यया दुगमर्पथ्तकर्वयो
र्वदजन्त||
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याचा अथड असा आिे की िे मनष्ु यिो! उठा, जागिृ व्िा,
िोपयांि (आहण) थािंबू नका, जोपयांि िम्ु िाला धमड, सत्य,
नीिी, आत्मा, परमात्मा ि सिंपणू ड हिश्वाचे ज्ञान िोि नािी ि
िम्ु िी सिडजण धमड, सत्य, नीिी, आत्मसिंयम ि धैयाडचे
पालन-आचरण करि नािी. िम्ु िी याकररिाच श्रेष्ठ ि ज्ञानी,
हिदिु ी ि हिद्वानािंकर्ून ज्ञान प्राप्त करा. मात्र िा धमड ज्ञानआत्मज्ञानाचा मागड ि त्याच्या आचरणाचा मागडिी गिन,
कठीण, हिपदा ि दहु िधािंनी भरलेला आिे. म्िणनू च
हत्रकालदशी ज्ञानीजण म्िणिाि, धमड ि सत्य ह्या ज्ञानाच्या
मागाडने चालणे अत्यिंि कठीण आिे. त्यासाठी
िलिारीप्रमाणे धारदार इच्छा शक्ती ि िीक्ष्ण उजेची
आिश्यकिा आिे, जी हिपदािंना छाटू शकिे.
अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास, िे साधक िो-साहधकािो!
उठा, जागिृ व्िा, िोपयांि थािंबू नका जोपयांि िम्ु िाला
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आत्मस्िरूपाचे ज्ञान िोि नािी ि सायज्ु यमक्त
ु ी प्राप्त िोि
नािी. मात्र साधना, आध्याहत्मक यात्रेचा, भक्तीचा अथिा
जहदिं ू धर्मरक्षणासाठी ईश्वर लीनिेचा मागड अत्यिंि गिन,
कठीण, हिपदा ि दहु िधािंनी, सिंघिाांनी भरलेला असिो.
म्िणनू च ऋहिका ि ऋहि म्िणिाि, ह्या अध्यात्माच्या
मागाडने चालणे अत्यिंि कठीण असिे. त्यासाठी
िलिारीप्रमाणे धारदार इच्छा शक्ती, मानहसक ऊजाड,
सदस् दहििेक बध्ु दी ि धैयाडची आिश्यकिा आिे, जी
दहु िधा, सिंघिड, हिकार आहण हिपदािंना छाटू शकिे.
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िोिन र्िंर
‘अन्न

िे पणू ड ब्रह्म| जाहणजे यज्ञकमड|' िी आपली
भारिीय हिदिं ू सस्िं कृिी आिे. अन्नाला साक्षाि ब्रम्िाची
उपमा हदली आिे. अन्न अथिा भोजन पोटाि गेल्याहशिाय
आपल्याला ित्त्िज्ञान, धमड, सत्य, नैहिकिा, कायडकारणभाि
ि जीिनमल्ू ये मनष्ु याला पचि नािी. भोजन जर प्राप्त झाले
नािी आपली कुठलीिी क्षधु ा अपणू ड राहिली िर मनष्ु य
पशपु ेक्षािी नीच िोिो. या िािाएिढ्या पोटासाठी थेट
मारामारी िी िोिे, कािी कािी िेळा हिसिं ािी घर्िे. म्िणनू च
अन्न िी मानिाची मल
ू भिू गरज मानली जािे. जरी उपिास
ठे िायचा हिचार के ला िर आपल्या उदराची ददिंु भु ी िाजनू
नकारिी देिेच.
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भोजन मिंत्र भोजन करण्यापिू ी म्िणणे आिश्यक आिे,
जेणेकरून आपल्या मनाि भोजनाप्रहि सदैि कृिज्ञिा,
सन्मान, मान, भक्ती, श्रध्दा ि हदव्यिा हनमाडण व्िािी.
भारिीय सनािनी हिदिं ू सिंस्कृिीि अनेक भोजन मिंत्र आिेि.
जसे की ‘िदनी किळ घेिा नाम घ्या श्री िरीचे, सिज ििन
िोिे नाम घेिा मख
ु ाने' िा भोजन मिंत्र, िर हिदिं ीमध्ये िे
भगिान! ‘यि भोजन सभी को प्राप्त िो एििं सभी देििाओ िं
को समहपडि भी िो’असािी भोजन मिंत्र आिे. मात्र िीन मख्ु य
मिंत्र िे भोजन मिंत्र मानले जािाि. यजिु ेद, भगिदगीिा ि
कठोपहनिदामध्ये िे भोजन मिंत्र आढळिाि.
िा भोजन मिंत्र यजिु ेदािील ११ व्या अध्यायािील ८३
िा श्लोक आिे. ह्या मिंत्रालािी आध्याहत्मक पाश्वडभमू ी आिे.
याची कुणालािी कल्पना नसेल. अन्नाला देििा म्िणनू
मानले जािे. याखेरीज आपली भारिीय हिदिं ू िैहदक सस्िं कृिी
इिकी मिान आिे की जठराहग्नलािी अहग्न नारायणाचे
76

रुपच म्िटले जािे. याि कािी शिंका नािी, की अन्नाभाि ि
हनिाभािाकारणे शरीरािील हपत्त ि कृष्ण हपत्ताचे प्रमाण
अहधक िोिे हकिंिा घटिे. िे हपत्त/ कृष्ण हपत्त िे शरीरािील
अहग्नित्त्िाची िव्ये आिेि. ज्याप्रमाणे िाि िे िायिु त्त्िाचे
िव्य, कफ िे आपित्त्िाचे िव्य असिे, त्याचप्रमाणे कृष्ण
हपत्त ि हपत्त िी अहग्नित्त्िाची िव्ये असिाि. यहद या चारिी
िव्यामध्ये सिंिल
ु न राहिले नािी, िर शरीराचा समिोल
ढासळिो ि मनष्ु य आजारी पर्िो.
िा भोजन मत्रिं पढु ीलप्रमाणे:अन्नपतेन्न्य नो दे यनर्ीर्व्यिं शुजष्ट्र्ण:|
प्रपिं दातारन्तररिऊिमन्नो धेज जिपदे चतुष्ट्पदे||
ॐ शाजन्त: शाजन्त: शाजन्त:||

या श्लोकाचा असा आिे की िे परममािे! परमप्रकृिी
आहण परमात्मा! परमहपत्या! िे हिहिध प्रकारच्या अन्न
पदाथाांची धात्री ि दात्या! आपण कृपया आम्िा सिाांना
77

नहिन प्रकारची पक्िान्ने अथिा भोजन पदाथड प्रदान करािी.
रोगरहिि असलेले ि पहु ष्टकारक असलेले अन्न आम्िाला
देऊन ओज, िेज, सामथ्यड,बल, शक्ती ि आरोग्य प्रदान
करािे! िे अन्नदात्री ि मिंगलकिी! िेिी कायड करािेस की
हद्वपाद ि चिष्ु पाद प्राणीमात्रािंनािी उत्तम भोजनाची प्राप्ती
करािी ि सिाांनािी सख
ु -शािंिी प्रदान करािी.
अध्यात्म दृष्टीने पाििा, िे परममािा असलेली
आहदशक्ती आहण परमहपत्या असलेला परमात्मा! िे हिहिध
प्रकारच्या हिद्या शक्तीच्या धात्री ि दात्या! कृपया आपण
आम्िािं साधकािंना (हिहिध प्रकारचे ज्ञान, बध्ु दी ि मेधा)
प्रदान करािे. आम्िािं सिाांना असे ज्ञान, बध्ु दी, मेधा, हिद्या,
उत्तम अनभु िू ी प्रदान करािे, ज्यामध्ये हिकार, क्लेश, दःु ख,
पीर्ा नसेल ि जे साधकािंच्या उन्निी अथिा आध्याहत्मक,
सामाहजक, मानहसक ि नैहिक प्रगिीला पष्टु ीदायक ठरािेि.
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याखेरीज आम्िािं साधकािंना ओज, िेज, सामथ्यड, बल, शक्ती
ि अनभु िू ी प्रदान करािे. याखेरीज िे परमप्रकृिी ि
परमात्मा! त्या सिडमानिेिर प्राण्यािंनािी ज्ञान प्रदान कर, जे
ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी उत्सक
ु आिेि ि सिाांना मनशक्ती
प्रदान करािी ि सख
ु िी. म्िणजेच आपला हिदिं ू धमड, हिदिं ू
सिंस्कृिी खपू मिान आिे की जेथे (इिर पाहश्चमात्य
सिंस्कृिीि) टीव्िी शोमध्ये अन्न फे कून देिाना दाखहििाि
िसेच अन्न िर्ु ििाना दाखििाि इिके च नव्िे िर जेिण
कचऱ्याच्या र्ब्याि फे किानािी दाखहििाि. र्स्ट
करण्याची िस्िू म्िणजे जेिण! पाश्चात्य सिजपणे प्लेट
फे कून देिाि, अन्न जहमनीिर टाकिाि ि त्यािर चालनू िी
जािाि, िे पाश्चात्य शोमध्ये, हपक्चसड ि हसरीयलमध्येिी
सिज दाखहिले जािे. म्िणजे भोजन जे आपल्याला शक्ती,
उजाड देणारे असिे, िरीिी त्याची उपेक्षा करािी, िेच त्या
शोमध्ये दाखहिले जािे.
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मात्र आपला हिदिं ू धमड ि सिंस्कृिी इिकी मिान आिे की
धमड व्यक्तीलाच नव्िे िर पशिंनु ा, पक्ष्यािंना, प्राण्यािंनािी,
हनसगाडला ि भोजनालािी देििा समान/परमेश्वरासमान
मानले जािे.
म्िणनू च आपल्या धमाडला ि सस्िं कृिीला िच्ु छ लेखू
नका.
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तन्र्े र्न: जशर्वसिंकल्पर््तु श्लोक/यिुस
िा श्लोक अप्रत्यक्ष सद्वस्िमू ीमासिं ा, अहिहियिं सत्ता,
मनाचे आििं ररक हिश्व ि आत्मा- परमात्माहिियी खपू कािी
सागिं नू जाणारा आिे. िया श्लोकाला ‘यजसु ’ असेिी म्िटले
जािे. कारण िािी श्लोक यजिु ेदाि आढळिो. यजिु ेदामध्ये
याकररिा दोन यजसु मत्रिं आढळिाि, िसेच या श्लोकाची
पहिली ऋचा ऋग्िेदाििी आढळिे. यािील दोन्िी यजिु ाचिं े
िेगिेगळ्या प्रकाराने अथाडचे स्पष्टीकरण िेगळे िेगळे मी
के ले आिे. त्याकारणे मी आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा असेिी
हलहिण्याची आिश्यकिा नािी. कारण िे यजिु िी स्ियिं
आध्याहत्मक आिेि.
यािील प्रथम ि हद्विीय श्लोक शक्ु ल यजिु ेदामध्ये ि
त्याच्या ३४ व्या अध्यायामध्ये प्रारिंभीच उल्लेख आिे.
म्िणजेच पाचव्या अथिा सिाव्या यजिु ामध्ये िे दोन्िी
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श्लोक आढळिाि. ह्यािील प्रथम मिंत्राचा आशय जाणनू
आपण इिके धन्य िोऊ की आपल्या धमाडची सिंस्कृिी,
िार््मय हकिी मिान ि िैज्ञाहनक पायािंिर रचलेली आिे
म्िणजेच या प्रथम मिंत्रामध्ये अथिा यजिु ामध्ये मनाचे
मानसशास्त्रीय हनकि िसेच कमडयागािंचा निू न हसध्दािंि
अलिंकृिरीत्या प्रगट के ले आिेि. याहशिाय हिदिं ू धमाडचे मळ
ू
असलेल्या यज्ञव्यिस्थेचा परु स्कार करि मनाला यज्ञाची
उपमा हदली आिे.
येन कर्ामण्यपसो र्नीजिणोयज्ञो कृण्र्वजन्त जर्वदधेिु धीरा:|
प्रिानार्् तन्र्े र्न: जशर्वसिंकल्पर््तु||

या मत्रिं ाचा असा अथड आिे की मनाद्वारे यज्ञामध्ये
यज्ञाच्या हक्रयाहिधीच्या ज्ञानाच्या सािाय्याने कमडशील,
धैयडिान असलेले मनीिीजन (यजमान) कमाांना ग्रिण ि
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धारण करिाि, कृि करिाि. जी कमे हिचार, भािना ि
प्रेरणा शभु , इष्ट, अपिू ड ि नैहिक असिाि. जी कमे हिचार,
भािना ि प्रेरणा यज्ञकायाडप्रमाणे सक्षम ि सशक्त असिाि
आहण जी कमे मानिाच्या अििं रिंगामध्ये ि पण्ु याईमध्ये हस्थि
असिाि. अशी कमे, हिचार, भािना ि प्रेरणा माझ्या
मनाद्वारे घर्ािीि, िसेच माझे मन शािंि, शभु , धमडशील,
सत्यिान, कल्याणप्रद ि जनहििकारक हिचारािंचे व्िािे,िे
ईश्वरा! िीच माझी िझ्ु याकर्े प्राथडना आिे.
अध्यात्म दृष्टीने पाििा, मनाद्वारे यज्ञामध्ये म्िणजेच
कमडयोगामध्ये कमाडच्या िेििंच्ू या उहद्दष्टाहिियी ज्ञानाच्या
सािाय्याने कमड धैयडशील असलेले कमडयोगी कमाडना ग्रिण
ि धारण करिाि. जी कमे हिचार, भािना ि प्रेरणा
मानिाच्या अििं रिंगामध्ये अपिू ड असिाि.अपिू ड म्िणजे जे
श्रेष्ठ असनू भौहिक नािी, िे आहत्मक आिे. याखेरीज माझ्या
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आत्माने शभु , धमडशील सत्यिान, कल्याणदायक ि
जनहििकारकच हिचारािंचे सिंििन करािे, िे ईश्वरा। िीच
प्राथडना माझी िझ्ु याकर्े आिे.
यत्प्रज्ञानर्ुत चेतो धृजतश्च यज्िोजतरन्तर्ृतर्् प्रिासु|
यस्र्ान्न ऋते जकिंच न कर्म जक्रयते तन्र्े र्न:
जशर्वसक
िं ल्पर््तु||

या यजिु ाचा अथड असा आिे की जो मनष्ु यामध्ये प्रज्ञा
म्िणजे सखोल ग्रिणक्षमिा ि हनणडयात्मक सामथ्याडच्या,
ज्ञानाच्या, चेिना ि धैयड रुपामध्ये अिहस्थि आिे अथिा िी
प्रज्ञा गिनिा, हनणडय क्षमिा, सामथ्यड, चेिना, धैयड ि ज्ञानाचा
आधार आिे. मनष्ु याच्या अििं रिंगामध्ये अमिृ जे अजरामर
आिे. सत्ता ि ज्योहि रुपाने हिद्यमान रािि आिे ि ज्याच्या
अभािाकारणे कोणीिी कमड करु शकि नािी, िे माझे मन
84

शािंि, शभु ि कल्याण प्रद हिचारािंनी भरािे. प्रज्ञा ि मनाला
ज्योहिमडय म्िटले जािे. कारण इहिं ियािंद्वारे जे बाह्य ज्ञान प्राप्त
िोिे. त्या ज्ञानाचे परीक्षण प्रज्ञा ि मनाद्वारे के ली जािे, िेच
मन ि प्रज्ञा त्या ज्ञानाला प्रकाहशि करिे, ग्रिण करिे. िेच
मन ि प्रज्ञािी आिे, ज्याद्वारे कमेहिये कमड करण्यासाठी प्रेरीि
िोिाि. मानि शरीराची सहक्रयिेचे कारण मन ि प्रज्ञाच
असिे.
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सत्य जर्वधान यिुि
मी या हिभागाि दोन सत्य हिधान यजिु हलहिणार
आिे. सत्य हिधान यजिु म्िणजे जे सत्याची मििी कथन
करिाि, असे यजिु . िे दोन्िी यजिु अत्यिंि मिि ज्ञानाने ि
आशयाने पररपणू ड आिेि. याहशिाय या मत्रिं ाचा हिस्िार
लिान असला िरी पहिला मिंत्र फक्त ३ (िीन) शब्दािंचा ि ८
(आठ) अक्षराचा आिे, िर दसु रा मत्रिं ४ (चार) शब्दाचा ि
११ (अकरा) अक्षराचिं ा आिे. िरीिी या दोन्िी मत्रिं ाििं नू
अत्यििं मिान ित्त्िज्ञान हिशद िोिे. या दोन्िी मिंत्राचा प्रयोग
आिुिी देण्यासमयी के ला जािो ि सत्याची मििी कहथि
करण्यासाठीिी. िे उभय मत्रिं शक्ु ल यजिु ेदािील आिेि.
याहशिाय िे मत्रिं यजिु ेदािील सत्य हिधान यजिु म्िणनू
जाणले जािाि.
त्यािील प्रथम मिंत्र पढु ीलप्रमाणे:सत्येनो रजर्ता िूजर्:||
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या यजिु ाचा अथड असा आिे की सत्याने या भहू मचे
त्रायन के ले आिे. सत्याकारणेच, पण्ु याकारणे, धमाडकारणे,
नीिीकारणे, सज्जनाकारणे ि सदाचारी हस्त्रयािंकारणे िी
भहू म, पथ्ृ िी, िे राष्र, िे ब्रम्िार्िं , िे अििं ररक्ष ि िे अनििं लोक
हटकून आिे. त्याचिं े अहस्ित्ि अबाहधि राहिले आिे. ह्या
यजिु ाला हकिी मिान अथड आिे. आध्याहत्मक, देहशक,
ऐहिक, अिीहियिं , सािडहत्रक, नैहिक, आहधदैहिक,भौहिक
प्रकारचा अथड आिे या यजिु ाला.
िसे आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, सत्याकारणेच माझ्या
धमाडच,े माझ्या आत्म्याचे, माझ्या नीिीमत्ताचे, भािना ि
प्रेरणा, माझ्या मनाचे, माझ्या कमाडचे िसेच या ब्रम्िािंर्ाचेिी
त्रायन घर्ि आिे. माझ्या म्िणजेच साधकाच्या सत्य, धमड,
पण्ु य, नीिी, सदाचार ि परमात्म्याकारणे प्रत्येकाचे अहस्ित्ि
हटकून राहिले आिे.
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हद्विीय मिंत्र पढु ीलप्रमाणे:अ र्ा्नतृ ात सत्यर्ुपैजत||
या यजिु ाचा अथड असा आिे की यजिु एका प्रकारची
प्राथडना आिे की िे परमप्रकृिी ि आहदशक्ती िसेच िे
परमहपत्या! मी असत्याकर्ून सत्याकर्े चलािे. माझे मन,
आत्मा, नीिीित्िे, भािना, प्रेरणा, कमड िी असत्याकर्ून
सत्याकर्े प्रिाहिि व्िािीि म्िणजेच अशद्ध
ु ािनू शध्ु दाकर्े,
असत्याकर्ून सत्याकर्े, मिृ त्िाकर्ून अमत्ृ िाकर्े. िी एका
प्रकारे ‘िमसो मा ज्योहिगडमय’ चीच पिू डसक
िं ल्पना आिे.
ज्याप्रमाणे बिृ दारण्यकम् उपहनिदामध्ये ‘िमसो मा
ज्योहिगडमय’ िा पिमान मत्रिं आिे, त्याचप्रमाणे या
यजिु ाला मी ‘पिू ड पिमान मत्रिं ' उल्लेहखला आिे. िा मत्रिं

88

हकिंिा यजिु मल
ू िः च आध्याहत्मक आिे. त्याकारणे मी
आध्याहत्मक दृष्टीने असे हलहिणार नािी.
सत्यहिधान यजिु िे खरोखरच मिान मत्रिं आिेि.
एकाप्रमाणे पिमान मत्रिं िी आिेि. पिमान म्िणजे मिान,
ज्ञान पणू ड, आशयपणू ड मत्रिं िोय. फक्त िीन शब्द अथिा चार
शब्दामध्ये ि फक्त आठ अथिा अकरा अक्षरामिं ध्ये
असलेले मत्रिं . यामध्ये हिशाल असा आशय दर्लेला आिे.
म्िणजेच मिंत्र हकिीिी अक्षरािंनी अथिा शब्दािंनी हनमाडण
झालेला असो. त्याचे चरण लघिु त्तृ ामध्ये अथिा मिि
ित्तृ ामध्ये, त्या मिंत्राचा आशय सदैि हिहशष्ट ज्ञान ित्त्िािंनी
भरलेलाच असिो. एखादे नीिीित्ि, मल्ू य कथन के लेलेच
असिे. म्िणनू हिदिं च्िंू या मिािार््मयाि,मिाग्रिंथाि प्रत्येक
मिंत्र मिामत्रिं आिे.
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त्यागिार्व िोग र्िंर
िािी मत्रिं अथिा यजिु िी शक्ु ल यजिु ेदािील आिे. िा
मत्रिं िी अत्यििं सिंदु र,रसाळ, ओिस्वी ि हिशाल आशयाने
भिृ आिे. याखेरीज या यजिु ाचे मित्त्ि इिके मिान आिे
की या यजिु ाचािी प्रयोग ििन िसेच प्राथडनेसाठी के ला
जािो. िा यजिु इिका मिान आिे की यामध्ये भोगाचिं ा
त्याग करणे उहचि मानले नािी.कारण भोगाचिं ा, िर पयाडयाने
िपाचा त्याग म्िणजे किडव्यािंचा आहण दाहयत्िाचा त्याग
करणे िोय. म्िणनू भोग करािा मात्र त्यागभािाने, मात्र कसे?
भोग करिाना मोिाचा त्याग करािा. याखेरीज
सािडभौमत्िाची सिंकल्पनािी याि जाणििे. या मिंत्राि असे
म्िटले आिे, “िे हिश्व ईश्वराचे आिे.”
तेन त्यक्तेन िुजििंथा
र्ागध
ृ : जक ्य ज्र्वध्दनर्|् |
90

या यजिु ाचा असा अथड आिे की या इिलोकामध्ये
असलेल्या सख
ु -सहु िधा, भोगोपभोग ि रत्ने, धन, सत्ता ि
हसिंिासन अथिा अहधकार ग्रिण करािेि. त्या सिाांचा भोग
करािा. मात्र या सिड भोगाचिं ा मोि धरु नये. या भोगाचिं ी
लालसा धरिा कामा नये. कारण िे हिश्व, ब्रम्िािंर्, अििं ररक्ष,
या हिश्वािील प्रत्येक िस्ि,ू रत्ने, धन, सत्ता, सख
ु ोपभोग ि
अहधकार िे परमेश्वराची हनहमडिी आिेि, सिाांची नव्िे. या
सिाांिर ईश्वराचा सािडभौहमक ि सािडहत्रक अहधकार आहण
छत्र आिे.
या यजिु ाच्या आशयपिू ीच्या यजिु ाप्रमाणेिी
आध्याहत्मकिी आिे. त्याकारणे मी आध्याहत्मक दृष्टीने
पाििा, असे हलहिणार नािी. मात्र मी िे स्पष्टीकरण हनहश्चिच
हलिीि आिे, या यजिु ािच सािडभौम एकछत्री हिदिं िी
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साम्राज्य िथा अखर्िं चक्रििी साम्राज्य सािडभौम एकछत्री
प्रशासनाची सिंकल्पना मािंर्लेली आिे. म्िणजेच फ्रेंच
सिंहिधान अथिा अमेररके च्या मानिी िक्कािंच्या जाहिरनामा
याि एकछत्री शासनाची सिंकल्पना सिडप्रथम आलेली नािी.
िी मल
ू िःच असलेली िैहदक सिंस्कृिीच्या चक्रििी सम्राट
या सिंकल्पनेिच सामािलेली आिे. म्िणजेच भारिीय हिदिं ू
सिंस्कृिीि सािडभौम एकछत्री शासन प्रशासनाची सिंकल्पना
मल
ू िःच िोिी.
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जर्वश्वबिंधुत्र्व यिुि
हिश्वबधिं िु ा िी सिंकल्पना सोहफस्टाच्या ित्त्िज्ञानाि
िसेच कॉस्मोपॉहलटन सक
िं ल्पनेि असल्याचे म्िटले जािे.
मात्र िी हिश्वबधिं िु ा सिडप्रथम ऋग्िेदाि आढळिे आहण
यजिु ेदाििी आढळिे. जसे की राष्री म्िणजे राष्राची मािा
-म्िणजे राष्राचे सिड प्रजाजन एकमेकाचिं े बधिं बु ाधिं ि
लागिाि, िर राष्रोत्थान प्राथडनेििी सिड बधिं बु ाधिं ि
प्रजाजनािंच,े पश,ु पक्ष्यािंचे हिि करण्यासाठी प्राथडना के ली
आिे. त्याप्रमाणे या यजिु ामध्येिी यज्ञदेिाला यजोमान असे
िचन देिो की िो या हिश्वािील प्रत्येक प्राणीमात्रालामनष्ु याला हमत्र िा बिंधु मानेल.
िा मिंत्र हकिंिा यजिु पढु ीलप्रमाणे:जर्र्यािं
र्ाचक्षिु ा सर्वामजण िूताजन
सर्ीक्षान्तार्|् |
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या यजिु ाचा असा अथड आिे की या जगिािील, या
हिश्वािील, या ब्रम्िािंर्ािील, या भिू लािरील, या
अििं रीक्षािील,स्िगाडिील, नरकािील ि अन्य लोकािील
देििा, मानि, यक्ष, गधिं िड, असरू , प्राणी, पश,ु पक्षी आहद
भिू मात्राक
िं र्े- या सिाांकर्े आपण हमत्र,बधिं ु अशा आप्तेष्ट
रुपाने, दृष्टीने पािािे, आम्िी यजमान-यजोमिी िे िचन देि
आिोि की आम्िी अशी दृष्टी हनहश्चिच जोपास.ू त्याकररिा
िे यज्ञदेििे स्िािा ि अहग्न! आपण कृपया आम्िाला शक्ती,
धैय,ड सयिं म, उहचिज्ञिा म्िणजेच हििेकिी प्रदान करािा,
जेणेकरून आम्िी हिश्वबधिं त्ु िाचा सिंकल्प करु शकू, िे
देििाििं ो!
म्िणजेच िा मिंत्र अथिा यजिु िी मिान ि सरु े खच नव्िे,
िर त्याचे हिश्वबिंधत्ु िाच्या सिंकल्पनेििी मिान योगदान
आिे. याहशिाय हलिंगपरु ाणाििी ‘आत्मिि् सिडभिू ेिु
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पश्यहि स: पहण्र्िा’ असेच म्िटले आिे, हलिंगपरु ाणाला
हशिपरु ाण असेिी सिंबोधले जािे. त्याच हलिंगपरु ाणाि िा
सिंदु र श्लोक आला आिे, ज्याचा अथड असा आिे की जो
व्यक्ती सिड भिु मात्रािंमध्ये आत्मिि् दृष्टीने बिंधत्ु ि दृष्टीने
पाििो म्िणजे सिाांमध्ये एकच ईश्वर पाििो, िीच व्यक्ती
खरी हिद्वान अथिा हिदिु ी िोय, पिंहर्ि अथिा पिंहर्िा िोय.
म्िणजेच या मिंत्राि आहण िरील यजिु ािंमध्ये समान बोध
हिहभन्न प्रकारे ि पद्धिीने कथन के लेले आिे. म्िणनू च िा
हिश्व सख्यत्िाचा यजिु मला अत्यिंि हप्रय िाटिो. याि फक्त
हिश्वबिंधत्ु ि कथन के लेले नािी, िर हिश्वाशी सख्य
करण्याची सक
िं ल्पना कथन के ली आिे.
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देशरक्षण र्व र्ातृसन्र्ान र्िंरयिुि
देशाचे अथिा राष्राचे सरिं क्षण करण्यासाठी देशरक्षण
यजिु ाचा प्रयोग के ला जािो. ह्या यजिु ाचािी प्रयोग
देशहििाथड के ल्या जाणाऱ्या अहग्निोत्राि के ला जािो,
अहग्निोत्री परिंपरा िी यज्ञसिंस्कृिी ि हिदिं ू िैहदक धमाडच्या
रक्षणासाठी हनमाडण झालेली आिे,म्िणनू च अहग्निोत्रामध्ये
राष्रहििाच्या यजिु ाचािी उपयोग के ला जािो. आपण
पिू ीच राष्रोत्थान प्राथडना िाचली िोिी. हिचे हििेचन िी
िाचले िोिे. मात्र िा मिंत्र यजिु ेदािील ३६ व्या
अध्यायािील २२ िा श्लोक अथिा यजिु आिे. िा
देशरक्षण मिंत्र मिान आिे. िा यजिु अथिा श्लोक
पढु ीलप्रमाणे:यतो यत: सर्ी से ततो नो अियिं कुरु||
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या यजिु ाचा अथड असा आिे की िे परमप्रकृिी आहण
िे परमात्मा! आम्िी सिडजण ज्या राष्राचे प्रजाजन आिेि.
त्या राष्रािंमध्ये देििािंचा िास आिे ि ज्या राष्राच्या
कणाकणािंमध्ये िम्ु िािं उभयिंिाचे अहस्ित्ि ि आहशि आिे,
त्या राष्रािंमध्ये आम्िा सिाांना भयमक्त
ु , सिंकट मक्त
ु ,
आक्रमण मक्त
ु , सख
ु ी, आनिंदी, कीिी मिंहर्ि ि भक्तीमयी
जीिन देिा. िम्ु िी आम्िी सिाांना अभयदान प्रदान करािे.
म्िणजेच या मिान ऋहिमनु ींनी हदव्य दृष्टीने
देशरक्षणासाठी ि धमड रक्षणाकररिा उपाय सिडप्रथम शोधले
िोिे. परिंिु त्या उपायाचिं े पालनिी व्िायला ििे िोिे. मात्र
धमड रक्षणाकररिा आज हिशेि उपाय असे िोि नािीि
म्िणजे अल्पश: िोिािेि.
दसु रा यजिु आिे िो मािृ सन्मानाचा. आपल्या हिदिं ू
सिंस्कृिीि ‘मािदृ िे ो भि:’असे म्िटले जािे. याहशिाय
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मािेला देिािून, परमात्म्यािून मिान मानले जािे म्िणनू च
िी सिंस्कृिी मािृ अथिा स्त्री-अधीन आिे. निरात्री,
कन्यापजू न, कन्यादान, कन्याहशक्षण ि ब्रम्ििाहदनी आहद
सािंस्कृहिक हक्रया-प्रहक्रयािंद्वारे स्त्री, कन्या, पत्नी, मािा अशा
प्रत्येक रुपाला पजू ले जािे, सन्मान हदला जािो. या
यजिु ाचा उल्लेख यजिु ेदामध्ये चौथ्या अध्यायािील दसु रा
श्लोक आिे. ह्या श्लोकामध्ये एक मािा आपल्या
अपत्यासाठी काय काय करिे िे थोर्क्याि कहथि के ले
आिे. िा यजिु मिंत्र पढु ीलप्रमाणे:जर्वश्विं ज ररप्रिं प्रर्व जन्त देर्वी:||
या यजिु ाचा असा अथड आिे की या हिश्वाि हदव्य मािा
आपल्या पत्रु ी-पत्रु ाच्या
ा़ समस्ि पापािंच,े दःु खाचे, क्लेशािंचे,
िेदनािंच,े दोिािंचे ि पािकािंचे क्षालन करिाि ि हनिारणिी
करिाि. िा यजिु हनहश्चिच आहदशक्तीला ि हिच्या अनिंि
रुपािंना समहपडि आिे.
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एक मािाच असिे, जी आपल्याला घर्हििे. त्याच्याहिच्या व्यक्तीमत्त्िािील गणु ािंचे सिंिधडन करि असिे. त्याचेहिचे दोि काढून टाकिे. हकिंबिुना आपल्या अपत्याचा
हििाकररिा झटि असिे म्िणनू च कोणिीिी मािा हदव्य
िेव्िाच ठरिे, ज्याक्षणी िी आपल्या अपत्याच्या
व्यक्तीमत्त्िािील दोि, त्रटु ी आहद काढून टाकण्याचा पणू ड
प्रयास करिे म्िणनू च भारिीय हिदिं ू िैहदक सिंस्कृिीमध्ये
अनश
ु ासन आहण दोि हनिारणाला अहधक मित्त्ि हदले गेले
आिे. या सिंस्कृिीमध्ये ‘मािदृ िै ोभि:' ‘जननीजन्मभहू मश्च
स्िगाडदहपगरीयसी’ असे श्लोक का म्िटले जािाि, िेच
िरील यजिु ाकारणे कळून येिे.
🔥🔥🔥🔥🔥
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पररजशष्ट
१)

कजण्डका :- काण्ड.

२)

सपमणशील :- आकाशापासनू धरतीपयांत.

३)

सिृ न :- जनजर्मती.

४)

पराजवद्या :- तत्वज्ञान, आन्वीजक्षकी.

५)

अजिष्ट :- इजच्ित असलेले, कल्याणप्रद.

६)

राष्रोत्थान :- राष्राची प्रगती

७)

परु िं ध्री :- स्त्री

८)

सताहुती :- सत् कररता (स्वतः) जदलेली आहुती.

९)

यिोर्ती :- यिर्ानाच
िं ी पत्नी जकिंवा यज्ञ करणारी.

१०) होत्रदान:- होत्रार्ध्ये आहुती देणे.
११) उजत्तष्ठत:- िागतृ होणे जकिंवा उठणे.
१२) वराजन्नबोधत :- ज्ञानी व्यिीकडून ज्ञान प्राप्त करणे.
१३) सिस्तर्ू ीर्ािंसा :- सत्ता शास्त्र, अध्यात्र्.
१४) र्नीषीिन :- इच्िा करणारे .
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१५) त्रायन :- रक्षण करणे.
१६) पवर्ान :- र्हान.
१७) यिषु :- यिवु ेदातील र्त्रिं , यज्ञ करताना बोलले िाणारे र्िंत्र.
१८) र्हाजग्नचयन :- एक प्रकारचा यज्ञ
१९) प्रसतृ :- प्रसार जकिंवा जवस्तार करणे.
२०) द्यल
ु ोक :- स्वगम लोक
२१) ऋत :- जत्रकालाबाजधत सत्य, सष्टृ ीचा जत्रकालाबाजधत जनयर्.
२२) प्रसप्तु :- लपलेले जकिंवा दडलेले, दडवलेले.
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🌀🌀सिंदिम ग्रिंथािंची सचू ी 🌀
१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)
८)
९)
१०)
११)
१२)
१३)
१४)
१५)
१६)

जहदिं ू तत्त्वज्ञान
ऋग्वदे
यिवु ेद
ब्राह्मण परु ाण
र्हािारत
िौपदी
तेिस्वी िौपदी – जव. वा. वतमक.
देवी परु ाण
देवी सप्तशती
देवी र्हात्म्य
प्रज्ञाजववधमन स्तोत्र
यिवु ेद सिंजहता
उपजनषदे- बहृ दारण्यकोपजनषद ईशवास्योपजनषद
जवजकपीजडया- जवजकसि
ू ी
जनत्योपासना
व्यासोजच्िष्ट
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े पु्तक कसे र्वाटले, े shaktileelanikita@gmail. com या र्ाझ्या इर्ेल
आयडीर्वर ररप्लाय देऊन कळर्वा.
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वनवकता पाटील याांची ई सावित्यिि प्रकावित पस्ु तके

पस्ु तक
वाचण्यासाठी
कव्हरवर
जक्लक करा
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ई सावित्य प्रवतष्ठानचे िे चौदािे िर्षं.
वनवकता पाटील याांचां ई सावित्यििचां िे बािािां पुस्तक.
जनजकता रािेश पाटील ही जवद्याजथमनी र्ळ
ू ची डोंजबवलीची असनू सद्यकालात जतचे
वास्तव्य काही वषाांपासनू वागिं णीत आहे. कुटुिंबाि लेखनाचा िा साहित्याचा िारसा असा
नािी. पण अगदी शालेय ियािच हिला लेखनाची ऊमी शाििं बसू देईना. ियाच्या िेराव्या
ििाडपयांि हिने पणू ड पस्ु िक िोईल इिके हलहिले. निंिर मराठी साहित्याचा ररिसर अभ्यास
करून आिा िी साहित्याच्या िेगिेगळ्या रसािंच्या हनहमडिीचा अनभु ि घेि आिे. जतने
जलजहलेल्या यापवु ीच्या पस्ु तकािंचे कौतक
ु िाणकार वाचकािंनी के ले आहे.
अनेक िरूण लेखक खपू छान हलिीि आिेि. पण त्याचिं ी पस्ु िकिं प्रकाहशि करायला
प्रकाशक धजािि नािीि. कारण त्यािंचे नाि प्रहसद्ध नसल्यामळ
ु े त्यािंच्या
पस्ु िकहिक्रीबद्दल प्रकाशक साशिंक असिाि. जर या लेखकािंची पस्ु िके िाचकािंसमोर
आली नािी िर त्याच
िं े नाििं प्रजसद्ध होणार कसे? या दष्टु चक्राि सापर्ून अनेक िरूण
लेखकािंच्या हपढ्या बरबाद झाल्या. पण आिा इटिं रनेटवर नवलेखकानिं ा िाचकािंपयांि
नेण्याचे काम अनेक सस्िं था करि आिेि.
ई साहित्य प्रहिष्ठान त्यािील एक. ६ लाख िाचकािंपयांि या निीन लेखकािंना नेण्याचे
काम िी सस्िं था करिे. पणू ड हिनामल्ू य. लेखकानिं ािी कोणिािी खचड नािी. िजवष्य काळात
लेखकािंना भरघोस मानधन देण्यासाठी ई साहित्यचे प्रयत्न चालू आिेि. निनिीन
िाकदिान लेखक ई साहित्याकर्े िळि आिेि. त्यानिं ा प्रहिसादिी हमळिो. कुणाला
भरघोस स्ततु ी िर कािींच्या िाट्याला टीकािी येिे. या टीके ला positively घॆऊन िे
लेखक आपला कस िाढिि नेिाि. सरू
ु ची नाईक, प्रफ़ुल शेजि, भाग्यश्री पाटील, कोमल
मानकर, सरु ज गािार्े, अनपू साळगािकर, बाळासािेब हशिंपी, चदिं न हिचारे , सौरभ
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िागळे , यशराज पारखी, चििं शॆखर सािििं , सयिं म बागायिकर, ओकिं ार झाजिं े, पक
िं ज घारे ,
हिनायक पोिदार, चिंिकािंि हशिंद,े हनरिंजन कुलकणी, चारुलिा हिसपिु े, काहिडक िजारे ,
गणेश सानप, मनोज चापके , मिेश जाधि, मनोज हगरसे, मृदल
ु ा पाटील, हनलेश देसाई,
सनिा पठाण, सिंजय बनसोर्े, सिंजय येरणे, शिंिनू पाठक, श्रेहणक सरर्े, शभु म रोकर्े,
सधु ाकर िळिर्ेकर, हदप्ती काबार्े, भपू ेश किंु भार, सोनाली सामिंि, के िकी शिा, हिहनिा
देशपािंर्े, सौरभ कोरगाििं कर, हमहलिंद कुलकणी, शभु म पाटील, आहशि कले, सरु ें ि
पाथरकर, प्रीिी साििंि दळिी, हनहमि सोनार, उमा कोल्िे, गणेश ढोले, सहचन िोर्कर,
मिेश पाठार्े, अहभजीि पैठणपगारे , काहिडक िजारे , हकरण दशमख
ु ,े जगहदश खािंदिे ाले,
माधरु ी नाईक, हिशाल दळिी, गौरी कुलकणी, जितेश उबाळे , जप्रतर् साळिंुखे, कुर्ार
सोनावणे, प्रजतक उकले, सिु ाता जसद्धा, गायत्री रोडे, र्नोि कळर्कर, कािल दळवी,
सजचन बोरसे, काजतमकी िट, डॉ. जप्रतर् दरवडे, अर्ोल गवळी, जनजकता पाटील, सिंिीवनी
देशपाडिं े, अजिं कता जशदिं ,े कािल दळवी, जदपिू ा चव्हाण असे अनेक िरूण लेखक
साित्यपणू ड लेखन करि आिेि.
इटिं रनेटवर िौशी र्राठी लेखकाचिं ी कमी कधीच नव्ििी. आिा िौसेच्या िरच्या
पायरीिरचे, लेखनाकर्े गिंभीरपणे पिाणारे आहण आपल्या लेखनाला पैलू पार्ण्याकर्े
लक्ष देणारे िरूण लेखक येि आिेि. िी निीन लेखकाचिं ी फ़ौि मराठी भािेला निीन
प्रकाशमान जगाि स्थान हमळिनू देिील. त्याच्िं या साहित्याच्या प्रकाशाला उजाळा हमळो.
िाचकािंना आनिंद हमळो. मराठीची भरभराट िोिो. जगािील सिोत्कृ ष्ट साहिहत्यक
प्रसिणारी भािा म्िणनू मराठीची ओळख जगाला िोिो.
या सिाडि ई साहित्याचािी खारीचा िाटा असेल िा आनदिं .
या यशाि ई लेखकािंचा हसिंिाचा िाटा असेल याचा अहभमान.
बस्स. अजनू काय पाहिजे?
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