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सादर करत आह े

 

 

 

अथातो धर्म- जिज्ञासा-३ 

 (जहिंद ूतत्त्वज्ञान व अध्यात्र्)  

 

 

 

 

जनजकता रािेश पाटील 
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एका विद्यावथिनीने जलहीलेलिं ह ेपसु्तक. 

तमु्हाला जवनार्लू्य वाचायला दणे्याचा एकच हते ू आह,े तो म्हणिे 

तरु्चा अजिप्राय िाणनू घेणिं. या जवचारािंच्या िडणघडणीत सिुाण 

वाचकािंच्या सचूनािंचा आिारपवुमक सर्ावेश करणिं.  

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

पद्धतीन ेआपला अजिप्राय नक्की पोहोचवा. 

 

 

 

 

 

जनजकता रािेश पाटील 

पत्ता : १०९, वािंगणी हाईटस,् बदलापरू नेरळ हायवे, पनूर् हॉटेलिवळ, 

वास्तकुार नगर, वािंगणी (पवूम), जि. ठाणे. 421503 

फो. न. : ८६८९९५४८०६ 

e-mail shaktileelanikita@gmail.com  
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अथातो धर्म- जिज्ञासा- ३ 

 (ह िंद ूतत्त्वज्ञान व अध्यात्र्) 

जनकिता रािेश पाटील 

पत्ता : १०९, वािंगणी  ाईटस,् बदलापूर नेरळ  ायव,े पूनर्  ॉटेलिवळ, वास्तुिार 

नगर, वािंगणी (पूवम), जि. ठाणे. 421503 

फो. न. : ८६८९९५४८०६ 

e-mail shaktileelanikita@gmail.com 

 

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखखकेकडे सुरखित 

असून पुस्तकाचे खकिं र्ा त्यातील अिंशाचे पुनरु्वद्रण र्ा नाट्य, 

खचत्रपट खकिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखखकेची लेखी 

परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे. तसे न केल्यास कायदेशीर 

कारर्ाई (दिंड र् तुरुिं गर्ास) होऊ शकते.  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with 

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

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

recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for 

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

work is recognised even without registration. Infringement of 

copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages 

and accounts  



5 

प्रकाशक  :ई साहित्य प्रहिष्ठान  

www. esahity.com 

esahity@gmail.com 

Whatsapp- 9987737237 

eternity,  

eleventh floor,  

eastern express highway,  

Thane. 400604 

 

प्रकाशन : १३ िलुै २०२२ (गरुुपौजणमर्ा शके १९४४) 

 

©esahity Pratishthan®2022 

 
 
 

o हिनामलू्य हििरणासाठी उपलब्ध.  

o आपले िाचनू झाल्यािर आपण ि ेफ़ॉरिर्ड करू शकिा.  

O ि े ई पसु्िक िेबसाईटिर ठेिण्यापिुी हकिं िा िाचनाव्यहिररक्त कोणिािी 

िापर करण्यापिुी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परिानगी घेणे आिश्यक 

आि.े   
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अथातो धर्मजिज्ञासा भाग ३  

-सार्वेद 

 (ज िंदू 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 परिचय-  

१. चिंजिका अशा 

र्ाजसकात श्लोक लेखन. 

२. जटळक नगर 

सािंस्कृजतक र्होत्सवात ‘िौपदीचे स्वगत’या एकपात्री प्रयोगाचे 

सादरीकरण. (वेशिषूा, प्रयोग लेखन, फासमलेखन यािंचा र्ेळ ) 

३. जवद्याजवकास सिंस्थेच्या वाजषमकात (सािंवत्सररकात) रौप्य 

र्होत्सवाजनजर्त्त ‘िौपदीचे आत्र्कथन हा लजलत लेख, ‘र्नाचे प्रदषुण’ 

ही कजवता व ‘बायको नावाचिं अिीब रसायन’ ही जवनोदी कथा 

प्रकाजशत. 
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४. डोंजबवलीतील आजण बदलापरुात काव्य सिंरे्लनात सजिय 

सहिाग. 

६. अनेक जनबिंध, वकृत्व स्पधेत प्रथर् िर्ािंक. 

७. सिंस्कृत िाषेतील ‘अर्तृ गौरव’ परुस्कार, 

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 वषाांपवूी’ व ‘सिंघषम’ ,’ सीर्ान्त’ या तीन 

पसु्तकािंवर केलेली सर्ीक्षा. त्यातील सिंघषम’ या सर्ीक्षाला परुस्कार 

प्राप्त. 

११. र्नोिन’  या र्ाजसकात र्ानजसक आरोग्याचा र्लूर्िंत्र या 

जवषयावर लेख. सिृन या वाजषमकात कजवता आजण लेख प्रकाजशत. 

१२. जचत्रकलेत गोल्ड र्ेडल. 

१३. ई साजहत्यावर एक रहस्य कथासिंग्रह, दोन कादिंबऱ्या (िौपदी वर 

आधाररत), अदु्भत कथासिंग्रह, जवडिंबन काव्य सिंग्रह, चार आध्याजत्र्क 

ग्रिंथ, एक जवज्ञान लेखर्ाला, ‘अधातो धर्म जिज्ञासा ' जहिंद ूतत्वज्ञान व 
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अध्यात्र्’या जवषयावर आधाररत दोन िाग प्रकाजशत, अशी एकूण 

बारा पसु्तके प्रकाजशत झाली. 

 १५. अथातो धर्म जिज्ञासा’  या जहिंद ू तत्त्वज्ञान आजण अध्यात्र् 

जवषयावर प्रबिंध.  

१६. र्हाराष्र तत्त्वज्ञान पररषदचे्या सिंकल्पना सादरीकरण स्पधेत जितीय 

िर्ािंक.  

वाचन:- र्ी आिपयांत जवजवध प्रकारची पसु्तके वाचली आहते. 

त्यातील सगळ्यात िास्त र्हािारताची पसु्तकिं  आहते.  

जशक्षण:- एसवाय बीए, 

र्ाझिं ह े प्रबिंध रुपी पसु्तक आवडल्यास 

shaktileelanikita@gmail.com या ईर्ेलवर अजिप्राय दणे्यासाठी 

सिंपकम  साध ू शकता. र्ाझी इतरही पसु्तके डाऊनलोड करून तमु्ही 

वाचण्याचा र्नर्रुाद आनिंद घेऊ शकता. 

फोन निंबर:- ८६८९९५४८०६👸 👰 👸  
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अपवणपखत्रका 

र्ाझ्या पे्रर्ळ, स्ने लता, र्नजस्वनी, रे्धावी, 

र् ाभारतातील सारर्ौजिकािंचे ज्ञान प्रदान 

करणाऱ्या, अध्यात्र् आजण गृ स्थाश्रर् यािंना 

एकाच गाडीची चके्र बनवणाऱ्या, जवश्वातील 

र स्ये उलगडून देणाऱ्या, र्ाझ्या र्ातेला व 

गुरुला  ा सिंशोधन प्रबिंध सर्जपमत. 

 

तुझी पुत्री आजण जशष्या,  

कुर्ारी शजिलीला.. 

🌷🌷💐💐🐦🙏 
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उपोद्घात  

सामवेद हा संगीताचा वेद, 

फक्त संगीताचाच नव्ह,े तर धमम, 

नीती, अध्यात्म, ववज्ञान, यज्ञ, 

कममकांड, पोषकता व जीवनदर्मन 

आवदचं े वववेचन करणारा हा वेद 

आह.े 

ह्या वेदामध्येसधु्दा ववसष्ठ 

मैत्रावारूवण, प्रयोग भागमव, नारद, 

वाषामवगर या महान ऋवषंनीच 

नव्ह,े तर गोधा, सापमराज्ञी, वर्खंवडनी- काश्यपी, वसकता वनवावरी 

आवद ववदषुी ऋवषकांनीही मंत्र व सकू्त रचल ेआहते. 

यात काहीच रं्का नाही, हा वेद अन्य वतन्ही वेदांच ेसार 

आह.े ऋग्वेद, यजवुदे व अथवमवेदाच ेऋचा, मंत्र आवण यजषु 

सामवेदामध्य े आढळतात. याखेरीज जीवनाच्या सोळा 

संस्कारांमधील अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणाऱ्या 
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वववाहससं्कारामध्ये पावणग्रहण करताना  म्हटल्या जाणाऱ्या 

आवण सयूाम या ऋवषकेन ेरचलेल्या ऋग्वेदातील वववाह सकू्ताच्या 

एक – दोन ऋचाही या वेदात आढळतात. या सकू्ताचा मी 

‘अथातो धममवजज्ञासा' या पसु्तकाच्या प्रथम भागात उल्लेख 

केला नव्हता, मात्र सोळा संस्कारांच्या भागात ह्या सकू्ताचा 

वनवित उल्लेख करेन. 

माझ्या आताच्या ततृीय भागाववषयी बोलायच ेझाल्यास, 

हा सामवेद असल्याकारणान,े संगीत- गीताचा वेद 

असल्याकारणान ेमी यथारुप, यथाबदु्धी प्रत्येक सकू्त, मंत्राच ेराग, 

रावगणी व रागचक्राच ेवववेचन करण्याचा प्रयत्न केला आह.े 

यापढुील भाग अथवमवेदाववषयी वलवहण्याचा मानस आह!े 

 अथवमवेदाला तंत्र, मंत्र अथवा जादटूोणा आवदचंा 

वववेचक म्हटल ेजाते, ते सत्य नसनू अथवमवेद धमम- अध्यात्म, 

नीवतमत्ता, राज्यकारभार, तत्वज्ञान- ववज्ञान, व्याधी वचवकत्सा व 

उपचार, भगूोल- खगोलर्ास्त्र अर्ा सवम ववषयांनी कसा पररपणूम 

आह,े हाच माझा प्रयास राहील! 

🌷🌷🌷🌷🌷  
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अथातो धर्म- जिज्ञासा- ३ 

सार्वेद 

ज िंदू तत्त्वज्ञान व अध्यात्र् 

 (सिंशोधनपर प्रबिंध) 
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🕉️🛕🚩🚩📿 

सार्रे्द 

सामिेद या शब्दाचा अर्ड असा आि े की ज्या िेदामध्ये 

मिंत्ािंच ेगायन करण्याची पद्धिी समाहिि आि,े असा सामिेद. िा 

िेद गीि सिंगीि प्रधान असनू या िेदािील मिंत्ािंच ेगायन म्िणज े

साम-गान िोय. सामिेदाचा हिस्िार अन्य हिन्िी िेदािंपेक्षा लिान 

असला िरी, िा िेद अन्य हिन्िी िेदािंच ेसार आि.े कारण सामिदे 

यामध्ये एकूण १८७५ मिंत् आििे. मात् त्यापैकी १५०४ मिंत् 

ऋग्िेदािील आििे, िर यजिुदेािील ि अर्िडिेदािील मिंत् १७ 

असनू साममिंत् एकूण ९९ आििे. सामिेद सिंहििेच े दोन भाग 

आििे- आहचडक ि गान. आहचडक भागाचे िीन भाग पर्िाि- 

पिूडआहचडक, मिानाम्न, उत्तराहचडक. सामगानाच ेप्रस्िाि, उद्गीर्, 

प्रिीिार, उद्गि/ उपद्रि आहण हनिाडण ि ेपाच भाग आििे. 

उद्गीर् म्िणजे साक्षाि ओमकार प्रणि असल्याच े छािंदोग्य 

उपहनषदाि म्िटले आि.े 
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सामिेदाची आग्नेय, ऐ िंद्र, पािमान आहण आरण्य अशी 

एकूण चार पिे आििे. सामिेदाच्या एकूणच सिस्त्र शाखा 

असल्याचे म्िटले जािे. त्यािील िीन आचायाांच्या शाखा अत्यिंि 

मित्त्िाच्या आििे – कौमरु्ी/ कौमरुर्ी, राणायनीय ि जैहमनीय. 

सामिेद िा हिन्िी िेदािंच ेसार आि ेम्िणनूच भगिद्गीिेि कृष्ण 

अजुडनाला कहर्ि करिो की “रे्दानार् ् सार्रे्दोखस्र् !!” 

म्िणजेच मी चारिी िेदािंमध्ये सामिेद आि.े याखेरीज 

मिाभारिाच्या अनशुासन पिाडमध्ये सामिेदाची मििी कहर्ि 

केली आि,े “सार्रे्दश्च रे्दानार् ्यजुषािं शतरूद्रीयर् ्||” 

याहशिाय अहग्नपरुाणामध्ये असे म्िटले आि े की 

सामिेदाच्या मिंत्ािंचा जप केल्यास रोग व्याधींपासनू मकु्तिा िोिे 

ि इच्छापिूीिी िोिे. म्िणनूच म्िटले जािे, गेयनामध्ये शक्ती 

असि.े  

याखेरीज छािंदोग्य उपहनषदािंमध्ये सामिेदाला उद्गीर्ािंचा रस 

म्िटले जािे. अर्िडिेदाच्या चौदाव्या कािंर्ामध्ये, ऐिरेय 

ब्राह्मण्यािील आठव्या अध्यायाच्या सत्ताहिसाव्या श्लोकामध्ये ि 

बिृदारण्यकोपहनषदाच्या सिाव्या कािंर्ामध्ये चौथ्या 
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अध्यायाच्या सत्ताहिसाव्या श्लोकामध्ये ऋग्िेदािील ऋचािंना ि 

सामिेदाच्या मिंत्ािंना पिी ि पत्नीच्या रूपाि दशडहिले आि,े 

“ सार्हर्खस्र् ऋक् त्र्र् ्!!” 

या श्लोकाचा अर्ड असा आि े की ि े हप्रये,पत्नी ! मी जर 

सामिेदािील मिंत् आि,े िर ि ूऋग्िेदािील ऋचा आिसे. 

याहशिाय छािंदोग्य उपहनषदािंमध्ये असेिी म्िटले आि ेकी 

इयरे्र् पृथ्र्ी ऋक् इयरे्र्गावखनन सार् 

तदेतदेतस्यार्ृच्यध्यूढ् सार्|| 

याचा अर्ड असा आि ेकी पथृ्िी िी ऋक् म्िणजे ऋचा आि े

आहण अग्नी िा साम आि.े म्िणनू ऋकमध्ये प्रहिहष्ठि असणाऱ्या 

सामाचे गायन केले जािे. 

असे अनेक श्लोक छािंदोग्य उपहनषदामध्ये आििे, 

जसे की, 

१) द्यौरेका ऋकाखदत्य: सार्|| 

म्िणजेच द्यौ म्िणजे स्िगड िी ऋक् आि,े िर 

आहदत्य िा साम. 
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२) अन्तररिरे्र्गव ऋक् र्ायु: सारे्त्याखद पूर्वर्त|्| 

याचाच अर्ड अिंिरीक्ष िी ऋक्, िर िाय ूिा साम आि.े 

३) अथाध्यात्र्िं र्ागेर्कर्प्ावण: सार्:|| 

म्िणजे अध्यात्मामध्ये िाणी िी ऋक् आि े िर, 

प्राण िा साम आि.े 

४) श्रोत्ररे्र्ङर्वन: सार्:|| 

याचा अर्ड असा आि ेकी श्रोत् म्िणजे िेदज्ञान, हिद्वत्ता, 

बहुद्धमत्ता अर्िा मेधा िी ऋक् आि ेि मन ि ेसाम आि.े 

याखेरीज ऋक्, साम ि यजषु मधील परस्पर सिंबिंध 

दशडिण्यासाठी एक श्लोक छािंदोग्य उपहनषदाि ि 

शािंकरभाष्याि आढळिो, 

“ उक्थसाहचयावद्वा स्तोत्र सार् ऋक् शस्त्ररु्क्थादन्यर् ्| 

यजु:स्र्ाहास्र्धापडाखद सर्वरे्र् र्ानयजुस्तत्स: ||” 

याचा अर्ड असा आि े की उक्र् या यज्ञाचे सािचयड 

करणारे स्िोत् ि ेसाम आि,े उक्र् या यज्ञाच ेसिंरक्षक ि िारक 

शस्त्र ि ेऋक् आि.े िहिष्य ि आिुिी ग्रिण करणारी स्िािा, 
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स्िधा ि ेसिड कािी, इिकेच नव्ि,े िर या यज्ञाची िाणी िी 

यजषु ्आि.े 

ज्याप्रमाणे ऋग्िेदािील मिंत् अर्िा श्लोकािंना ऋचा म्िटले 

जािे, यजिुेदािील मिंत्ािंना अर्िा श्लोकािंना यजुष ्म्िटले जािे, 

त्याचप्रकारे सामिेदािील मिंत्ािंना अर्िा श्लोकािंना सामाहन 

अर्िा साममिंत् असे म्िटले जाि.े 

ऋग्िेदाििी याच सामाहन अर्िा साममिंत्ाचा उल्लेख अर्िा 

िणडन २१ िेळा आढळिे. ऋग्िेदाच्या पाचव्या मिंर्ळािील ४४ 

व्या सकू्तािील चौदाव्या ऋचिे, पहिल्या मिंर्लाच्या ६२ व्या 

सकू्तािील दसुऱ्या ऋचिे, दसुऱ्या मिंर्लाच्या २३ सकू्तािील 

सिराव्या ऋचिे ि निव्या मिंर्लािील ९७ व्या सकू्तािील 22व्या 

ऋचमेध्ये सामाहन अर्िा साममिंत्ािंहिषयी उल्लेख आढळिो. 

याखेरीज असेिी म्िटले जािे, समग्र स्िर, िाल, लय छिंद, 

गिी, स्िरहचहकत्सा, राग, राहगनी, नतृ्यमदु्रा, न्यास ि भाि 

आदींचा जनक सामिेदच आि.े 

सामिेदामध्ये कर्न केलेली सामिेदाच्या गायनाच्या 

पद्धिीमध्ये आधहुनक हििंदसु्र्ानी ि कनाडटकी सिंगीिाप्रमाणे 
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सप्तसरुािंचा क्रम आढळिो, मात् सपु्तािस्र्ेि. याचाच अर्ड, 

आधहुनक हििंदसु्र्ानी ि कनाडटकी सिंगीिाचा उगम सामिेदाि 

आढळिो. 

जसे :- 

१) षडज ्:- सा 

२) ऋषभ :- रे 

३) गािंधार :- गा 

४) र्ध्यर् :- र् 

५) पिंचर् :- प 

६) धैर्त :- ध 

७) खनषाद :-  खन. 

 

📿📿📿  
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अजननसूक्त 

 

अहग्नसकू्त ि े सामिेदािील आहचडक सिंहििेिील पिूाडहचडक 

भागािील आग्नेय पिाडिील आि.े अहग्न सकू्त ि ेआग्नेय पिाडिील 

बाराव्या खिंर्ािील आि.े या सकू्तामध्ये एकूण आठ साममिंत् 

आििे. या सकू्ताची अहग्न असनू छिंद उहष्णक् आि.े या सकू्ताच े

ऋहषका ि ऋहष- ऋहषका हिश्वमना िैयश्व, सौभरर काण्ि ि प्रयोग 

भागडि आििे.  

मजजिळ याचे सामगान कसे कराि े याबाबिची प्रि 

उपलब्ध नािी, िरीिी मी यर्ाबदु्धी त्याच ेस्पष्टीकरण करेन. 

याखेरीज याखेरीज या सकू्ताचा राग ८० भव्य अशी बिुिािंशी 

िेद अर्िा श्री असािा कारण ि ेराग कािीशे जहटल आििे. 

या सकू्ताच ेरागचक्र अहग्नचक्र आि.े अहग्नचक्रामध्ये भैरि, 

िेद, श्री, हदपक असे सिा राग असिाि. 

या सकू्ताची राहगनी भैरिी असािी. कारण भैरिीचे िजे या 

सकू्ताि झळकिे. या सकू्ताच ेगायन अहधक सलुभ रीिीने करिा 
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येि.े कारण या सकू्ताच्या प्रर्म साि चरणािंमध्ये अर्िा 

साममिंत्ािंमध्ये यमक आि,े म्िणजेच शेिटच्या अक्षरािंच्या 

उच्चारणामध्ये अर्िा ध्िनीमध्ये साम्य आि.े याहशिाय ि ेसकू्त 

अल्पाक्षरी आि.े त्याकारणे या सकू्ताची गेयिा सिजसलुभ िोिे. 

या सकू्ताची लय यमकामळेु हस्र्र आहण ओघििी झालेली आि.े 

ह्या सकू्तामध्ये अहग्नच्या सामथ्याडची स्ििुी केली आि.े 

अहग्नदिेाला दिेिािंच ेमखु अर्िा मस्िक म्िटले आि.े कारण 

अहग्नमळेु हिश्वामध्ये, ब्रम्िािंर्ामध्ये जीिन, सजृन, गहि, ऊजाड, 

शक्ती आहण िेजाचा हिस्िार िोिो. 

ि ेसकू्त पढुीलप्रमाणे :- 

र्प् र्िंखहष्ठाय गायत ऋताने बृहते शुक्रशोखचषे| 

उपस्तुतसो अननये|| 

 

र्प् सो अनने तर्ोखतखभ: सुर्ीराखभ: स्तरखत र्ाजकर्वखभ:| 

यस्य सख्यर्ाखर्ध|| 

 

तिं रू्धवया स्र्णवरिं देर्ासो देर्र्रखतिं दधखन्र्रे| 

देर्त्रा हव्यरू्खहषे|| 
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र्ा नो हृणीथा अखतथीं र्सुरखनन: पुरूर्प्शस्त एर्:| 

य: सुहोता स्र्ध्र्र:|| 

 

भद्रो नो अखननराहुतो भद्रा राखत: सभुग भद्रो अध्र्र:| 

भद्राषुर्प्शस्तय:|| 

 

यखजष्ठिं त्र्ा र्र्रृ्हे देर्िं देर्त्रा होतारर्र्यवर्|् 

अस्य यज्ञस्य सुक्रतुर्|्| 

 

तदनने दु्यम्नर्ा भर यत्सासाहा सदने किं  खचदखत्रणर्|् 

र्न्यु जनस्य दूढ्यर्|्| 

 

यद्वा उ खर्श्यखत खशत: सुर्प्ीतो र्नुषो खर्शे| 

खर्शे्वदखनन: र्प्खतरिािंखस सेधखत|| 
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यािील प्रर्म साममिंत्ाचा असा अर्ड आि े की ि े

स्िोिागणिो म्िणजे स्िहुि- स्ििनकारिो ! आपण सिाांनी श्रेष्ठ 

स्िोत्ािंद्वारे अहग्नदिे आहण स्िािादिेीच ेस्ििन करािे. कारण ि े

उभयिंिा मिान सत्य आििे, धमड- नीिीच ेपालक आििे, यज्ञाच े

जनक आििे, प्रज्िहलि िेजाने यकु्त आििे. 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ि े साधकिो! ि े योगीजनिो 

आहण हसध्दगणिो! आपण सिड आपल्या श्रेष्ठ िाणी, साधना, कमड, 

धमड, आचरण ि हिचारािंद्वारे परमप्रकृिी ि परमात्म्याची स्ििुी 

करािी, स्ििन करािे, कारण ि ेउभयिंिाच सत्य, धमड, नीिी, यज्ञ, 

कमड ि िेज आििे. ि ेउभयिंिाच सषृ्टीच ेपालनकिाड आििे. 

दसुऱ्या साममिंत्ाचा असा अर्ड आि े की ि े अहग्नदिेा ि 

स्िािादिेी ! आपण ज्यािंच ेहमत्, सखा, बिंध,ु भ्रािा िोऊन सिाय्य 

करिाि, िे स्िोिागण आपणािंपासनू सिडशे्रष्ठ अपत्य, कन्या ि पतु्, 

अन्न, बल, शक्ती, ऊजाड, िेज ि मेधा प्राप्त करिाि ि िे समदृ्ध 

िोिाि. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि ेपरमात्मा ि परमप्रकृिी ! आपण 

सिाांचे मािा हपिा असलाि, िरी आपण भक्तािंच,े साधकािंच,े 
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हसध्दगणािंच ेि योगीजनािंच ेहमत्, सखा बिंध ुआहण भ्रािा आिाि, 

िारिंिार सिायिा करणारे आिाि. सिड भक्त, साधक, हसद्ध गण 

आहण योगीजन िमुच्याचकारणे उत्तम ि हदव्य अनभुिूी, ऊजाड, 

शक्ती, िेज, धैयड आहण सिंयम प्राप्त करिाि. त्यािंची साधना ि भक्ती 

सकुर िोि असिे. 

हिसऱ्या साममिंत्ाचा असा अर्ड आि ेकी ि ेस्िोिागणिो! 

स्िगाडिील प्रत्येक दिेिेकरे् िहिष्य, आिुिी, धन, धान्य, बली ि 

सहमधा आपल्या पत्नी स्िािदे्वारे पोचहिणाऱ् या ि परुोहिि, 

अध्िडय,ू िोिारािंना आपल्या हद्विीय पत्नी दहक्षणेद्वारे धनधान्य 

असे मलू्य प्रदान करणाऱ् या अहग्नदिेाची स्ििुी करा. याजकगण 

म्िणजे यजमान- िोत्ी ि परुोहिि- िोिार या अहग्नदिेाचे स्ििन 

करिाि ि अहग्नदिेािंद्वारे दिेिािंना ििनीय द्रव्य प्रदान करिाि. 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ि े साधकिो, योगीजनिो! 

हसध्दगणिो! प्रत्येक साधकाला अनभुि, अनभुिूी, िेज, प्रज्ञा, 

हस्र्िप्रज्ञिा आहद सिड कािी कुिं र्हलनीद्वारे प्रदान करणाऱ्या 

आहण गरुुजन, योगीजनािंना श्री गायत्ी दिेीद्वारे मधेा प्रदान 

करणाऱ्या परमप्रकृिी आहण परमात्म्याची स्ििुी करा. याखेरीज 
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सामान्य भक्तिी ि त्यािंच ेगरुूिी या उभय मिान ित्िािंच ेस्ििन 

करिाि आहण परमात्मा ि परमप्रकृिीला प्रमे, भक्ती, समपडण, धमड, 

सत्य, िन, मन आहण आत्मा अहपडि करिाि, म्िणजे या 

साममिंत्ामध्ये समपडणाला अत्यहधक मित्त्ि हदले आि.े 

यािील चौथ्या साममिंत्ाचा असा अर्ड आि ेकी आमच्या 

िोत्कुिं र्ामध्ये, यज्ञकुिं र्ामध्ये, दीपकािंमध्ये समईमध्य,े 

दीपदिंर्ामध्ये आहण हिस्ििािंमध्ये अहिर्ीरूपाने येणाऱ्या 

अहग्नदिे ि स्िािादिेीला कृपया यज्ञ, मिंत्, िहिष्य, यजषु, सहमधा 

ि यजमान- िोिारािंपासनू दरू नेऊ नका. अहग्न ि स्िािादिेी 

दिेिािंकरे् भक्त अर्िा याजकाच ेिहिष्य पोिचहिणारे, धनदािा 

ि अनेक हिदषुी- हिद्वानािंद्वारे स्ितु्य ि पजूनीय आििे. या 

साममिंत्ामध्ये हििंदूिंना आपल्या धमड, सिंस्कृिीपासनू हिन्मखु न 

िोण्याच ेआिािन ि सहूचििी केले आि.े  

अध्यात्मदृष्टीने पाििा, आम्िािं साधकािंच्या िनामध्ये, 

मनामध्ये, कृिींमध्ये, हिचारािंमध्ये ि साधनेमध्ये अहिर्ीरूपाने 

येऊन िास करणाऱ् या परमप्रकृिी आहण हिश्व, ब्रम्िािंर्, मानि, 

पश,ु पक्षी ि दिेिािंपासनूिी हिभक्त करणे शक्य नािी, कारण 
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सिडजण त्याचचे अिंश आििे. ि े परमप्रकृिी आहण परमात्मा 

आपल्या सिाांच ेसमपडण ि भक्ती ग्रिण करणारे परमानिंददािा ि 

अनेक हसध्द, योगीजनािंद्वारे स्ितु्य ि पजूनीय आििे. 

यािील पाचव्या साममिंत्ाचा असा अर्ड आि ेकी िहििंकारणे 

सिंिषु्ट झालेल्या ि े स्िािादिेी आहण अहग्नदिेा! आपण 

आमच्याकररिा सदिै मिंगलकारक ठरािेि, कारण आपण 

उभयिंिाच े रूप दिन, आग्नेयास्त्र, िर्िानल, दािानल आहद 

स्िरूपािंमध्ये भयािि ि ज्िलनशील आि,े म्िणनू आपण 

आम्िािंला अग्नीपासनू सिंरक्षण िोण्याचा आहशष द्यािा. ि े

ऐश्वयडशाली दिेिािंनो! आम्िाला कल्याणकारी धन प्राप्त व्िािे, जे 

पणु्याईने, सत्य, धमड ि नीिीच्या मागाडने साध्य झालेले असेल, 

आपल्या ज्या-ज्या स्ििुी आििे, त्या-त्या गाऊन आमच ेशभु, 

इष्ट, मिंगलमय कल्याण िोिो. 

अध्यात्मदृष्टीने पाििािं, साधना, िप, जप, ध्यान, कमडकािंर्, 

यज्ञ आहदिंकारणे प्रसन्न झालेल्या प्रकृिी कुिं र्हलनी ि परमपरुुष 

आत्मा! िमु्िी उभयिंिा सदोहदि  आम्िाला हिशदु्ध स्िरूपाि 

हस्र्र ठेिािे. कारण ि ेमिामाये ि माया स्िरूपा, िमु्िी उभयिंिा 
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आमची हिकार, िासना, हिपदा, दहुिधा, सिंघषड, द:ुख आहद 

प्रकारे परीक्षा घेि असिा, अशा हिपदचे्या काळाि आम्िाला 

स्र्ैयड, धैयड, हििेक, मेधा, सिंयम ि हिचारीपणा आहद प्राप्त 

िोण्याचा आहशष द्यािा. ि ेपरम प्रकृिी ि परमपरुुषा! आम्िािंला 

कल्याणकारी, हिशदु्ध आनिंद आहण अनभुिूी प्राप्त व्िाव्याि, ज्या 

हिकार, िासना, दहुिधा ि कुहिचारािंनी महलन झालेल्या नसिील, 

आपली साधना करून आम्िाला आमच ेहनजधाम ि मोक्ष प्राप्त 

व्िािा.  

यािील सिाव्या साममिंत्ाचा असा अर्ड आि े की ि े

दिेाहधदिेा अहग्न ि दिेिािंची राज्ञी स्िािादिेी! आपण उभयिंिा 

श्रेष्ठ याहज्ञक आिाि. याहज्ञक म्िणजे याजकगण, परुोहिि, अध्िडय,ू 

यजमान ि िोिार सिडकािी. आपणच कमडयज्ञ, राजसयू यज्ञ, िोत्, 

जीिनयज्ञ, सिंघषड यज्ञ ि क्रािंहियज्ञाला उत्तम प्रकारे सफल ि सिंपन्न 

करणारे आिाि, आम्िी आपली स्ििुी करि आिोि. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि ेआहदशक्ती ि आहदपरुुषा! आपण 

उभयिंिा अत्यिंि शे्रष्ठ योगीसधु्दा आिाि, आपणच आमच्या हििंद ू
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जागिृी ि हििंद ूराष्र हनमाडणाच्या यज्ञाि सािाय्य करािे, आम्िीिी 

त्यािंची स्ििुी करि आिोि. 

यािील सािव्या साममिंत्ाचा असा अर्ड आि े की ि े

स्िािादिेी ि अहग्नदिेा! आपण आम्िाला असे प्रखर िेज, 

सामथ्यड, शहक्त, बदु्धी, हििके, आहण मेधा प्रदान करािी, 

जेणेकरून यज्ञामध्ये व्यत्यय आणणाऱ्या दषु्ट शक्तींना, व्यक्तींना 

हनयिंहत्ि करिा यािे. याखेरीजिी दबुुडध्दीयकु्त व्यक्तीच्या यज्ञाप्रहि 

असलेल्या क्रोध, हिरस्कारिी दरू करिा येईल िीच आमची 

प्रार्डना आि.े 

अध्यात्म दृष्टीने ि हििंदतु्ि दृष्टीने पाहिल्यास, ि ेपरमात्मा ि 

परमप्रकृिी! आम्िािं सिड साधकािंना असे प्रखर िेज, सामथ्यड, 

शक्ती, बदु्धी प्रदान करािी, जेणेकरून आमच्या साधनेि 

जगिकल्याण, हिश्वोध्दार ि हििंदतु्ि रक्षणाच्या कायडरुपी यज्ञामध्ये 

व्यत्यय आणणाऱ्या दषु्ट शक्तींना, अशा प्रितृ्ती असणाऱ्या 

व्यक्तींना- जे हििंदतु्ि हिरोधी ि अध्यात्म हिरोधी आििे, अशािंना 

हनयिंहत्ि करिा यािे ि त्यािंना पाठ पढहििा यािा. याखेरीज कािी 
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दबुुडध्दीयकु्त लोकािंचा हििंद ूधमड, हििंदतु्ि, अध्यात्म ि साधनेप्रहि 

असलेला हनष्कारण हिरस्कार ि क्रोध दरू करण्याच ेसामथ्यड िी द.े 

यािील आठव्या साममिंत्ाचा असा अर्ड आि े की ि े

अहग्नदिेा ि स्िािादिेी! आपण उभयिंिा यजमानािंच े रक्षक 

आिाि, जे िहिष्यान्नाकारणे प्रदीप्त-िेजस्िी  झालेले आििे. 

आपण उभयिंिा याजकािंिर प्रसन्न िोऊन याजकािंच्या समीप 

हनिास करिा ि प्रहिहष्ठि िोिा आहण सिड दृष्ट-दरुाचारी व्यक्ती ि 

आसरुी शक्तींचा हिनाश करिािाि. 

अध्यात्म दृष्टीने ि हििंदतु्ि दृष्टीने पाििा, ि े परमात्मा ि 

परमप्रकृिी! आपण उभयिंिा साधक, योगी, हसध्द आहण 

सजन्नािंच ेरक्षक आिाि, जे अध्यात्म ि हििंदतु्िाकारणे िेजस्िी ि 

प्रदीप्त झालेले आििे. आपण उभयिंिा आमच्यािर प्रसन्न व्िािेि, 

आमच्या समीप हनिास करािा आहण सिड दृष्ट-दरुाचारी व्यक्ती ि 

आसरुी शक्तींचा हिनाश करािा. िा शेिटचा मिंत् आि,े 

अहग्नसकू्ताि 
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आरण्यगान सेतुसार् 

 

िा सामिेदाचाच अिंश आि,े जो सेिसुामाच्या नािे प्रहसद्ध 

आि.े िा सेिसुाम नामक साममिंत्ाचा जो समिू आि,े ज्यामध्ये 

एकाच ऋचिेील अर्िा साममिंत्ािील चार चार पदािंना हिभक्त 

करुन त्यािील सिंगीि अनरुुप रागािंच्या अिंशािंना दाखहिले जािे. 

ह्या रागािंच े अिंश अिंकरुपामध्ये दशडहिले जािे. यािंनाच स्िोभ 

म्िणिाि. स्िोभ ि ेसिंगीि ि गायन हिधीच ेज्ञान दणेारे आििे. 

याखेरीज आधहुनक काळाच्या शास्त्रीय रागािंमध्ये एकच पद 

िारिंिार उच्चारण्याची पध्दिी आि,े त्या पध्दिीचा उगम 

सामिेदािनूच झाला आि.े 

या सिुसोमामध्ये पाच ऋचा हकमान आििे, परिंि ु त्यािील 

सिंगीि स्पष्टीकरण आधहुनक सिंगीिालािी लाजिेल. 

याहशिाय या सिुसोमाच े ि े िहैशष््टय आि े की स्िोभ या 

स्पष्टीकरणाच्या प्रकरणाि मोठ्या अक्षरािंिर छोटी अक्षरे िसचे 

सिंख्यािाचक अिंकगायनाहिधी हलहिले जािाि. ि े स्पष्टीकरण 
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अिंकगायनाहिषयी स्िराचा अिबोध करण्यासाठी असिे. 

अिंकाचा कािी अर्ड नसिो, िरीिी त्याचा उपयोग अर्डबोध 

करण्यासाठी केला जािो. याखेरीज या स्पष्टीकरणािंमध्ये एकाच 

ऋचचे्या चार पदािंच्या मध्ये अर्िा पदािंनिंिर दसुराच पाठ हदला 

जािो. िा सिंगीिहिधी केिळ अिंकगायन करुन समजि नािी िर 

त्याकररिा सामगायन करणाऱ्या गरुुिं चीिी आिश्यकिा असिे. 

ि ेसेिसुोम पढुीलप्रमाणे :- 

 

   २१      १ रर ३      २ १ 

 ाऊ ||३|| सेतु स्तर ||३|| दुस्त || रान ||३|| 

 

१ र ्२ र ्१+र ्२           २र 

दानेवादानर् ्||३||.           ाऊ ||३|| 

 २.           र १.      २.  १ र ्२ २ र ्   १ रर 

 अ र्जस्र्प्रथर्िाऋता २३ स्या ३४५ || ाऊ||३|| सेतु 

 २.         २ १ 
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 स्तर ||३|| दुस्त || रान ्||३|| 

 

१ र ्२ र.् १ र ्२.    १ र ्२ र ् १.      २ 

अक्रोधेन क्रोधिं ||२|| अक्रोधेन क्रोधिं || ||  ाऊ || 

 

२ र ् र ्र र ्  १           २  १११  २ र 

पूवम देवेभ्यो  अर्ृतस्यना २३ र्ा ३४५ ||  ाऊ || ३ || 

 

१ रर  २  २ १.               २ १ १ र ्२ र 

सेतु स्तर३ दुस्त || रान ्|| ३ || श्रध्याश्रध्दािं || ३ ||  

 

२ र ्       २ र ्  र ्र.्   र ्१.  २. १ १ १ 

 ाऊ || ३ ||  योर्ाददाजतस इदेवर्ा २३ वा ३४५ त ्|| 

 

२ र ्      १ र ्र    २        २ १ 
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 ाऊ || ३ || सेतु    स्तर || ३ || दुस्त || रान ्||३|| 

 

२ १ र ्र ्२.         २ र ्        २.       १ 

सत्येनानृिंत || ३ ||.     ाऊ || ३ ||  अ र्न्नर्दिंतर्ा 

          १११ 

 २३ इर्ी ३४५ || 

 

२          २ र ्१ र.्           २ र १ २ १ 

 ाऊ ३ वा || एषा    गजत: || ३ ||  एतद् र्तृ || ३ || 

 

१ २             १ र ् २.          र ्र ्       

स्वगमच्छ  || ३ ||  ज्योजतगमच्छ || ३ ||  सेतु  

 

 २ र ्र ्र   २ १.    १ १ १ १ 

स्तीत्वामचतुरा        २ ३ ४ ५ || 
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प्रस्ििु सेिसुामाचा असा अर्ड आि ेकी चार दसु्िर दऱ् यािंना 

पार करा. ह्या चार दऱ् या लोभ, क्रोध, अश्रध्दा, असत्य आििे. 

दानाने लोभाला परास्ि करा, अश्रध्दलेा श्रध्दनेे परास्ि करा, 

सत्याने असत्याला परास्ि करा. िाच एक मागड आि ेसन्मागड आि,े 

(जो) आि ेिोच अमिृत्ि आि.े स्िगाडला, परमोच्च लोकाला, 

हििंदतु्िाला ि मोक्षाला प्राप्त करा. ज्योिीला ि परमात्म्याला प्राप्त 

करा. या चारिी दऱ्यािंना पार करण्याचा आदशेािंच्या मध्ये मध्ये 

ऋचेच े चार पद हदले गेले आििे. यापढुील ऋचमेध्ये अर्िा 

साममिंत्ािंमध्ये साधक, योगी, हसद्ध अर्िा धमाडचारी म्िणिो, “मी 

ऋिापासनू सिाडि आधी उत्पन्न िोणारा आि.े मी दिेिािंच्या 

आधीिी िोिो, मीच अमिृ आि,े मीच परब्रम्ि आि,े जो मला 

भहक्त प्रदान करिो, िो एका अर्ाडने मला शक्ती प्रदान करि आि.े 

िो माझ्या श्रध्दा, शक्ती, भक्ती, हनष्ठा, समपडण ि हनहमडिीचे 

रक्षणाकररिा करि आि.े मी अन्न आि ेआहण मीच अन्नादाला 

भक्षण करणारा आि.े अन्नादाला म्िणजे अन्नग्रिण करणारा 

अन्न- भक्षण करणारा, मीच अन्नादाला ग्रिण करणारािी आि.े 
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िी ऋचा मलूिः अध्याहत्मक आि.े त्याकारणे मी येर्ेिी अध्यात्म 

दृष्टीने पाििा असे हलहिणार नािी. साधक ज्याक्षणी परमात्म्याशी 

एकरुप झाला, त्याक्षणीच असे शब्द उच्चारू लागिो. या ऋचेचा 

अर्ड समजनू घेण्यापिूी आपण ऋि, दिे, अन्न-अन्नाद या िीन 

ित्त्िािंना समजनू घ्यािे लागेल. क्रें दरहिि परब्रम्िालाच-

हिश्वहनयिंत्यालाच ऋि म्िटले जािे. आहण ऋिालाच सत्य 

अर्िा निृ मानले जािे. म्िणनू ऋि ि निृ िी परमनामे यगु्मानेच 

मखुी ग्रिण केली जािाि. जे असीम आि,े िचे परात्पर आि,े िेच 

ऋि आि.े कारण त्याला सीमा नािी, त्याला कें द्र नािी. ज्याला 

सीमा आििे, िो परुुष आि,े िो सत्य आि,े त्याच ेकें द्र ि ेमन 

आि.े ज्याला सीमा नािी, अशी परमप्रकृिी आि.े िीच ऋि आि.े 

या परात्पर ऋिापासनू सत्य या परुुषाची हनहमडिी झाली. त्या सत्य 

परुुषाच े आहण ऋि या प्रकृिीच े आपण अपत्य आिोि, 

अहिभाज्य घटक आिोि. म्िणनूच ईशोपहनषदामध्ये असे म्िटले 

आि,े ‘यो असार्सौ पुरुष: सोहर्खस्र् |’ साक्षाि प्रकृिीने अस े

म्िटले आि,े ‘ज्या परुुषाला आपण मानिा, िो परुुष मीच आि.े 

म्िणनू साधकाला अशी अनभुिूी घर्िािी की ऋिापासनू उत्पन्न 
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झाला आि,े िो सत्याच्या बीजापासनू ि स्ियम ् सत्यापासनू 

उत्पन्न झाला. दिेा मध्येिी प्राण आििे. परिंि ु सषृ्टीच्या 

प्रारिंभासमयी दिे प्राण नव्ििे, िर सपु्त अर्िा सषुपु्त प्राण िोिे. 

ज्याप्रमाणे नासदीय सकू्ताि असे म्िटले आि,े   प्रर्म प्राण ऋषी- 

ऋहषका आििे, हद्विीय प्राण मािर ि हपिर आििे, ििृीय प्राण 

दिे आििे. “ऋखषभ्यों खपतरों जाता, खपतृभ्यो देर्दानर्ा:|” 

साधकाने स्ििःला दिेिापिूीच े कहर्ि करणे म्िणजेच ऋि 

असल्याच े कहर्ि करणे, ि े उहचिच आि.े आत्मा सषृ्टीच्या 

पिूडकालामध्ये िोिा, परिंि ुऋिाच्या स्िरूपाि त्यानिंिर सत्याच्या 

स्िरूपाि िो आत्मा प्रकटला. त्यानिंिर सषृ्टीरूपामध्ये अनिंि 

आत्मे हिस्िारले, त्यानिंिर दिेिा प्रकटल्या. म्िणनूच आत्मा 

अमिृ ि अजन्मा आि.े 

ऋि ि दिे या सिंकल्पना समजनू घेिल्यानिंिर अन्न ि 

अन्नाद यािंचा अर्ड समजनू घेऊया. अन्नादचा अर्ड असा आि े

की भोक्ता, अन्न अर्िा अन्य भोग, सखुसहुिधा ग्रिण करणारा. 

अन्न म्िणजे भोग्य पदार्ड, भोग, सखुसहुिधा. जो एकाचा भोक्ता 

असेल िर िो हनहििच दसुऱ्याच े अन्न असेल. उदा. मगृ ि े
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िणृभोक्ता असिे, मात् मगृेंद्राच ेअन्न असिे. मगृ ि ेिणृाच ेअन्नाद, 

िर मगृेंद्राच ेअन्न असिे. जगिामध्ये अशीच अन्न-अन्नादाची 

शृिंखला सरुू आि.े अन्नादाला म्िणजे अन्न ग्रिण करणाऱ्या 

व्यक्तीला अहग्न म्िटले जािे, कारण अन्न ग्रिण करण्याचे कायड 

जठराहग्न करिे. अन्नाला सोम म्िटले जािे कारण िे गहृण्िि 

असि.े अहग्नच ेकायड हिकास (हिस्िार) िर सोमाच ेकायड सिंकोच 

(आकुिं चन) असिे. हिकास चरम सीमेला असल्यास िो सिंकोचाि 

पररणि िोिो, िर सिंकोचिी परम सीमेला पोिोचल्यास 

हिकासामध्ये पररिहिडि िोिो, त्याचप्रकारे अहग्न सोममध्ये ि 

सोम अहग्नमध्ये पररिहिडि िोि असिो. म्िणनूच सोमाने अहग्नला 

म्िटले आि ेकी मी िझुाच आि ेि हमत्िेमध्ये मी िझु्या पेक्षा 

कहनष्ठ आि.े  “अखननजावगार तर्यिं सोर् आह- तर्ाहर्खस्र् 

सख्ये न्योका: || सोम स्ििःकरे् कहनष्ठ स्र्ान घेि आि.े कारण 

सोम ि ेभोग्य आि ेि सखु-सहुिधा, अन्नपदार्ड या सिाांचा िािक 

आि े ि भोग्य भोक्तापेक्षा कहनष्ठ असिे, िीच बाब नासदीय 

सकू्ताि सािंहगिली आि.े “स्र्धार्स्तात र्प्यात: परस्तात ् |”  

स्िधा म्िणजे भोक्ती. प्रयिापेक्षा मिान आि,े कारण प्रयहि ि े
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भोग्य आि.े सेिसुामाच्या या ऋचािंचा अर्ड  समजनू घेिल्यानिंिर 

आपण  सिेसुामािील आदशे समजनू घेऊया. कारण ि ेचारिी 

आदशे सािडभौम आििे. ि ेआदशे अनिंि आििे, शाश्वि आििे, 

सािडहत्क आििे, अहिनाशी आििे. हििंद ू धमाडच्या मखु्य 

पिंर्ािंमध्ये म्िणजे जनै, बौद्ध, शीख आहदिंमध्ये िचे आदशे 

सािडहत्कररत्या आढळिाि. त्यामध्यिेी लोभाला दानाने, 

क्रोधाला प्रेमाने, सिंदिेाला श्रध्दनेे, िसेच असत्याला सत्याने 

परास्ि करण्याचे आदशे हदले आििे. भारि िषाांमध्ये जन्मलेले 

िीनिी पिंर् शीख, जैन ि बौद्ध- जे अिैहदक मानले जािाि, 

त्यािंच्यामध्येिी िैहदक आदशे ि सिंकल्पना आढळिाि. जसे की 

सत्य, शौयड, अपररग्रि, अस्िेय, महुक्त, श्रद्धा इत्यादी. 
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इन्द्रसकू्त / बृहत्सार् 

 

ि े सकु्त इिंद्रदिेाच्या स्ििुी, कीिी, प्रार्डना आहण पजूनािर 

आधाररि आि.े या सकू्ताची ऋहषका हिश्वमना ियैश्व आि,े ि े

सकू्त सामिेदाच्या पिूाडहचडकामध्ये आढळिे. याहशिाय ि े सकू्त 

हद्विीय पिाडिील म्िणजेच ऐन्द्रपिाडिील चिरु्ड अध्यायािील 

अष्टाहििंश (२८) ि ि एकोनहत्िंश खण्र्ामध्ये (२९) आढळिे. ि े

सकू्त अत्यिंि मित्त्िाच े स्िहुिपर सकू्त आि.े यामध्ये हनऋिी, 

सोमदिे, ऋहत्िज म्िणजेच ऋहषगण, स्िोिा म्िणजे स्िहुि गायक, 

याजक-यजमान आहदिंची िी स्ििुी केली आि.े म्िणनूच या 

सकू्ताला हनऋहि सकू्त अर्िा सोमसकू्त असेिी सिंबोधिा येईल. 

या सकू्तामध्ये पाच ऋचा असनू याची दिेिा इिंद्र ि दहिका आि.े 

ह्या सकू्ताचा छिंद उहष्णक् असनू ह्या सकू्ताला बिृत्सामाचा दजाडिी 

हदला जािो. कारण याि इिंद्रस्ििुी आि.े या ऋचा पढुीलप्रमाणे :- 

एदु र्धोर्वखदन्तरिं खसिंचाध्र्यो अन्धस: | 

एर्ा खह र्ीरस्तर्ते सदार्धृ: | 
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एन्दुखर्वन्द्राय खसिंचत खपबाखत सोम्यिं र्धु | 

र्प् राधािंखस चोदयते र्खहत्र्ना || 

 

एतो खन्र्द्रिं स्तर्ार् सखाय: स्तोम्यिं नरर् ्| 

कृष्टीयों खर्श्वा अभ्यस्त्यके इत ्|| 

सखाय आ खशषार्हे ब्रम्हेंद्राय र्खिणे | 

स्तुष ऊ ष ुर्ो नृतर्ाय धृष्णरे् || 

 

पेत्थािं खह खनऋखतनािं र्िहस्त पररर्जृर् ्| 

अहरह: शुन्ध्यु: पररपदाखर्र् || 

 

ह्या साममिंत्ाचा राग बव्ििंशी मेघ असािा. या साममिंत्ाची 

राहगणी पिूी िी असािी. या साममिंत्ाच े चक्र िसचुक्र असािे 

अर्िा आहदत्यचक्र असािे. कारण आहदत्य चक्राि ि 
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िसचुक्राििी मेघ राग ि पजडन्य राग आढळिाि. यािील पहिले 

चार मिंत् सामिेदाच्या पिूाडहचडक सिंहििेिील ऐ िंद्र पिाडिील चिथ्या 

अध्यायािील अष्टाहििंश खिंर्ाि (२८व्या) आढळिाि, िर 

शेिटचा साममिंत् िा त्याचा ऐन्द्रपिाडिील चिरु्ड अध्यायािील 

एकोणहत्िंश खिंर्ाि (२९व्या) आढळिाि. ि े श्लोक िैयश्व 

ऋषींच्या अर्िा दिेिेच्या कन्येने अर्िा पत्नीने म्िणजेच 

हिश्वमनेने रचलेले आि.े 

यािील पहिल्या साममिंत्ाचा अर्ड असा आि े की मधरु 

सोमपानाने आनिंहदि िोणाऱ्या इिंद्रदिेािंना आपण िा हिहशष्ट रस 

अपडण करािा, ऋहत्िजगणिो! िा हिहशष्ट रस कदाहचि परुोर्श 

अर्िा सायान्न असािा. परुोर्श म्िणजे हिहभन्न हमष्टािंन्नािंच े

आहण रसािंच े हमश्रण, िर सायान्न म्िणजे दगु्धजन्य पदार्ाांच े

हमश्रण. ि े ऋहत्िजगणिो! आपण प्रदान केलेल्या मधरुरसाचा 

असा प्रभाि घरे्ल की इिंद्रदिे, जो पराक्रमी असनू सदोहदि 

िधृ्दीदायक, स्ििुीपात् आि,े िे अत्याहधक प्रसन्न िोिील. 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, परमानिंदाने पररपणूड असणाऱ्या 

परमात्मा ि परम प्रकृिीला आपण हिहशष्ट समपडण, प्रेम, भक्ती, 
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हनष्ठा, श्रद्धा ि मेधा अपडण करािी, साधकिो! जेणेकरून परमात्मा 

ि परम प्रकृिी उत्तम अनभुिूी ि उत्तम लोक प्रदान करिील. ि े

उभयिंिा स्ििुीपात् ि िधृ्दीदायक आििे. 

दसुऱ्या सामममिंत्ाचा अर्ड असा आि ेकी ि ेऋहत्िजगणिो! 

आपण िा सोमरस अपडण करािा, जेणेकरून इिंद्रदिे िा मधरु 

सोमरसपान करिील, त्या कारणाने त्याला प्रसन्निा प्राप्त िोईल, 

आपल्या सिाांच्या भक्तीकारणे, िे इिंद्रदिे सिड याजकािंना-

यजोगणािंना हिपलु धन प्रदान करिील, आपणा सिाांच्या 

जीिनािील हिपदा- कष्ट दरू करिील. 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ि े साधकिो! योगीजन, 

हसध्दगणिो ि सिंन्यासीिो! परमात्मा ि परमप्रकृिीला आपण 

भहक्तरस अपडण करािा, जणेेकरून ि े उभयिंिा आपणास 

अदू्भिरसाची अर्ाडि परमानिंदाची अनभुिूी दिेील. 

हिसरा साममिंत्ाचा अर्ड आि ेकी ि ेहमत्िो! शीघ्र यािे, आपण 

सिडजण हमळून एकहत्िपणे स्ितु्य असलेल्या शे्रष्ठ नायक 

इिंद्रदिेािंची प्रार्डना करूया, जो एकटाच सिड शत्ूिंना परास्ि 

करण्यासाठी सक्षम आि.े 
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आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ि ेहमत्गणिो! साधक, हसद्धयोगी 

ि हशष्यगणिो! आपण सिडजण हमळून एकहत्िपणे सदिै स्ितु्य- 

हत्कालाबाहधि स्ितु्य असलेल्या सिडशे्रष्ठ नयकारी असलेल्या 

परमात्मा- प्रकृिीची प्रार्डना करूया, जे एकटेच पयाडप्त असिाि, 

हिकार, दषु्टिा, अमिंगलिा, दजुडन, कुहिचार, िासनािंचा सिंिार 

करण्यासाठी! िचे हत्कालसत्य आि.े 

चौथ्या साममिंत्ाचा असा अर्ड आि ेकी ि ेहमत्िो! िज्रधारण 

करणाऱ्या इिंद्रदिेाची स्िोत्ािंच्या आधारे स्ििुी करि असिा, 

आपण सिडजण त्यािंच्या आशीिाडद, कृपा, आहशष आहण 

िरदानािंच े इच्छुक आिोि. शे्रष्ठिीर असणारे इिंद्रदिे- जे शत्ूिंना 

पराहजि करिाि. अशा इिंद्रदिेाच ेस्ििन आम्िी याकररिा करि 

आिोि, जेणेकरून िे सिाांचे कल्याणच करिील. 

या साममिंत्ािंमध्येिी हिश्व कल्याणाची ऋचा सामािलेली आि.े 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ि ेहिश्वजनिो! आम्िी सिड साधक, 

हसद्ध, योगी िर्ा सिंन्यासी, सषृ्टीला जन्म दणेाऱ्या, त्याच े

पररपालन करणाऱ्या परमात्मा- परम प्रकृिीच े स्ििन करि 

आिोि, आम्िी सिडजण या परमात्मा ि परमप्रकृिीच्या 
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आशीिाडदाची इच्छुक आिोि, आमच्या मनी इिकी आकािंक्षा 

आि े की आपण उभयिािंची कृपा लाभािी, सिडशे्रष्ठ िीरािंच,े 

स्िामी- स्िामींनी, ज ेषर्ररपुिंना पराहजि करिाि, त्या परमात्मा ि 

परमप्रकृिीची स्ििुी आम्िी याकररिा करि आिोि, जेणेकरून 

हिश्वाचे कल्याण व्िािे. 

यािील पाचव्या साममिंत्ाचा असा अर्ड आि ेकी ि ेिज्रधारी 

इिंद्रदिेा! आपण हिघ्नकारक ित्त्ि, शक्ती, व्यक्ती, मलू्यािंना दरू 

करण्याचा अर्िा नष्ट करण्याचा मागाडहिषयी जाणिािाि, 

त्याहिषयी आपणास पणूडपणे ज्ञान आि.े आपल्या पहित्िा, 

शदु्धिा ि शक्तीच्या सामथ्याडने आपत्ती, रोग, दषु्प्रभाि ि 

अधमाडच्या प्रभािास नष्ट करण्यास अर्िा दरू करण्यास 

ज्याप्रमाणे मनषु्यिी सक्षम ठरिो, त्याप्रमाणे ि े दिेा! ििूी 

हििकाच समक्ष, समर्ड आिसे! 

या साममिंत्ामध्ये मनषु्याच्या नैहिक बळ, शक्ती, अध्याहत्मक 

सामथ्यड ि शदु्धिेचा हििका आदर केला आि,े हजिका दिेिािंच्या 

शक्तीचा केला जािो. 
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आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा असे हलहिण्याची आिश्यकिाच 

नािी. कारण िा साममिंत् पणूडि: आध्याहत्मकच आि.े 

 

ि ेसकू्त अर्िा बिृत्साम अत्यिंि मिान आि.े कारण ि ेइिंद्रस्ििुी 

सकू्त फक्त आध्याहत्मक बिृत्स्ििुीपरच नव्ि,े िर िैज्ञाहनक दृष््टया, 

मनषु्यहिि, मनषु्याच्या नैहिक, मानहसक, आध्याहत्मक दृष््टया 

सामथ्याडच्या बदु्धीच्या दृष््टया, जीिनोत्र्ानाच्या ि जनोत्र्ानाच्या 

दृष््टया मित्त्िपणूडिी आि.े ि ेिैज्ञाहनक याकररिा कारण स्िरािंच,े 

जीिनाच,े मनाच े ि हिश्वाच े हिज्ञान हिहिि आि.े मनषु्याने 

सिाांच्या ि ित्पिूी स्ििःच्या हििाकररिा कायड करािे, असा 

आशय या ऋचािंिनू साममिंत्ामधनू हचहत्ि िोिो. ि ेबिृत्सामाच्या 

योग्यिेचचे सकू्त आि.े  
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सोर् सकू्त / सार्सोर्  

 

ह्या सकू्तास सोमसकू्ती अर्िा सामसोम असिेी म्िटले जािे. 

असे सोमसकू्तीपर अर्िा सोमप्रार्डना सोमिािनपर साममिंत् 

अनेक आििे, मात् िचे साममिंत् मला मित्िाच ेिाटले. कारण 

यामध्ये फक्त सोमाचीच नव्ि,े िर सयूड, अन्न, िेज, रश्मी, प्रकृिी 

ि यज्ञाची स्ििुी ि आिािन केले आि.े ह्या सोमसामामध्ये फक्त 

िीनच साममिंत् आििे. या सकू्ताची ऋहषका ि ऋहष ऋहजश्वा 

भारद्वाज आहण िाषाडहगर आििे. ह्या सकू्ताचा छिंद अनषुु्टप आि.े 

ह्या सकू्ताची दिेिा पािमान सोम आि.े ह्या सकू्ताचा राग बव्ििंशी 

दीपक अर्िा हकरिाणी असािा. ह्या सकू्ताची राहगणी भैरिी 

असािी. या सकू्ताच ेचक्र ब्रम्ि अर्िा िेद असािे कारण या दोन्िी 

चक्रामध्ये हकरिाणी ि दीपक राग आढळिो.  

ि ेसकू्त सामिेदाच्या उत्तराहचडक भागाि निम अध्यायािील 

अष्टम खिंर्ाि आढळिे. ह्या सकू्तामध्ये फक्त िीन सोममिंत् अर्िा 

ऋचा आििे. ह्या ऋचा अर्िा सोममिंत् निम अध्यायािील 

अष्टम खिंर्ािील १२३८, १२३९, १२४० व्या आििे. या 
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साममिंत्ाना मी सकू्तरुपाने सोमसकू्ताच्या रुपाि पररभाहषि केलेले 

असले, िरी ि े साममिंत् सामिदे, उत्तराहचडक आहण पिूाडहचडक 

भागािील सोम अर्ाडिच पािमान पिाडपासनूिी परृ्क नव्ििे. खरिं 

पाििा, कुठलािी िेदमिंत् अन्य िेदमिंत्ापासनू परृ्क नव्िचे. कारण 

ऋग्िेदािील कािी ऋचा यजिुेदामध्ये यजषुरुपाने आढळिाि, िर 

कािी यजषु सामिेदािील साममिंत्रुपाने आढळिाि,िर कािी 

साममिंत् अर्िडिेदामध्ये अर्िडमिंत्रुपाने आढळिील. 

ि ेसकू्त पढुीलप्रमाणे :- 

अभी नो र्ाजसतर्िं रखयर्षव शतस्पृहर् ्| 

इन्दो सहस्त्रभणवसिं तुखर्दु्यम्निं खर्भासहर् ्|| 
 

र्यिं ते अस्य िाधसो िसोििसो पुरुस्पृह: | 

खन नेखदष्ठतर्ा इष: स्यार् सुम्न ते अखधग्रो || 
 

परर स्य स्र्ानो अिरखदन्दुरव्ये र्दच्युत: | 

धारा य ऊर्ध्िो अध्र्रे भ्राजा न याखत गव्ययु: || 

यािील पहिल्या साममिंत्ाचा असा अर्ड आि ेकी ि ेिेजस्िी 

सोमदिेिे! सिडप्रर्म सोमचा अर्ड पाहिला पाहिजे. सोमचा अर्ड 
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मुिंजिान पिडिािरुन आलेली हदव्य िनस्पिी. मौजिि-्हजचा रस 

यज्ञ, पान, आहदकररिा उपयकु्त केला जािो. चिंद्रमा, सौम्यिेची 

दिेिा, याहशिाय ऋग्िेदामध्ये स्ििुी बध्द असलेली, सयूाडप्रमाणे 

प्रकाशमान, िेगिान, जेिा ि योध्दा दिेिा. याखेरीज सोमदिेिलेा 

स्त्रीदिेिािी मानले जािे, म्िणनूच हिला सौम्या, क्षीरी, हद्वजहप्रया, 

यशशे्रष्ठा, यज्ञान्िा, िायदुिेिा आहद नामािंनी सिंबोहधि केले जािे. 

िर अशा सोमदिेिे! आपण आम्िाला असे श्रेष्ठ ऐश्वयड प्रदान 

करा, ज े सिजनािंद्वारे स्ितु्य, सिस्त्रजनािंच े पालन-पोषण 

करण्यासाठी समर्ड, िेजस्िी ि यशिधडक असेल. अर्ाडिच िी 

प्रार्डना फक्त धनऐश्वयाडसाठी नव्ि ेिर गणु, शक्ती, सामथ्यड आहण 

नीिीमत्तारुपी ऐश्वयाडसाठीिी आि.े 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि े िेजःपुिंज आहदशक्ती! आपण 

आम्िािंला असे शे्रष्ठ सद्गणु, िेज, सामथ्यड आहण अनभुिूी प्रदान 

करा, ज े शि साधकािंद्वारे स्ितु्य, सिस्त्र योग्यािंच-ेहसध्दािंच्या 

आदशेाच ेअनसुरण करण्यासाठी समर्ड आहण धमडिधडक असेल. 

आपण आम्िािंला हििंद ूधमडपालन ि हििंद ूधमडिहृध्दकररिा परूक 

असलेले गणु, िेज, सामथ्यड ि नीिीमत्ता प्रदान करािी. 
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यािील दसुऱ्या साममिंत्ाचा असा अर्ड आि े की ि े उत्तम 

आश्रयदायक सोमदिेिे! सिाांद्वारे प्रशिंहसि ि िािंहछि, सिाांकररिा 

पोषक असलेली आपली ित्त्िे, मलू्य, कृपाप्रसाद ि हिभिूी 

आम्िी प्राप्त करु इहच्छि आिोि. 

आपल्या कृपापात् असलेले ि सिाांना आशीिाडद िर्ा कृपा 

प्रदान करणाऱ्या भक्त, साधक, योगी ि हसद्ध जणािंच्या साहनध्याच े

इच्छुक आिोि, ि े सोमदिेिे! आपण सयूाडच्या रश्मी अर्ाडि 

हकरणािंसि हनिास करिाि. िमुच्याद्वारे प्रदत्त पोषक पदार्ाडद्वारे 

आमच ेपोषण ि सखुिधडन िोिो.  

अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास, ि ेउत्तम दिेदायक परमप्रकृिी! 

सिाांद्वारे स्ितु्य ि इहच्छि, सिाांकररिा आनिंददायक असलेली 

अध्याहत्मक अनभुिूी, परमानिंद हसद्धलोक ि हसद्धीच े आम्िी 

इच्छुक आिोि. आपल्या कृपापात् असलेल्या साधजुनािंच्या 

सििासाच ेआम्िी इच्छुक आिोि. सयूड आहण रश्मीच्या मािा 

असणाऱ्या आहदिीस्िरूपा आहदशक्ती! आपणाद्वारे आम्िा 

सिाांच ेपोषण, स्िरक्षण ि जनन व्िािे. ि ेमािे! िझु्याद्वारे प्रदत्त 
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असणाऱ्या पोषकपदार्ाडद्वारे आमच े पोषण िोिो. याखेरीज 

आम्िाला सौख्य, समदृ्धिा प्रदान करािी. 

या सोममिंते्मध्ये अन्नाला िसेच पोषक पदार्ाडला हिशेष 

मित्त्ि हदले आि.े 

यािील हिसऱ्या साममिंत्ाचा असा अर्ड आि ेकी सयूाडच्या 

सिस्त्र रश्मींची कामना करणाऱ्या ि त्यािंना धारण करणारी 

स्िाभाहिक, सािहजक िेजाने यकु्त असणारी शे्रष्ठ दिेिा सोमधारा, 

िहि, िहिष्य, ििी ग्रिाच्या (िहि ग्रिण करणारा) रूपािंमध्ये 

यज्ञाकररिा यज्ञिेदीिर आगमन करिे. अध्िर, परुोहिि, याजक ि 

यजमानािंना आनिंहदि ि रहक्षि करण्यासाठी प्राकृहिक रीिीने 

सोमाचे आगमन िोिे. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, अनिंि िेजाने पररपणूड असणारी ि 

सिाांना िेजोशक्ती प्रदान करणारी, सयूाडच्या सिस्त्र रश्मींना उत्पन्न 

करणारी आहदशक्ती-परमप्रकृिी धारा (नदी), िहि (त्याग) 

समदृ्धिा िहिष्या (योध्दाशक्ती) िहिग्रिाच्या म्िणजे स्त्रीच्या 

रुपामध्ये या पथृ्िीिर अििरिे, िे सिाांना जीिन, शक्ती, िेज, 

सामथ्यड प्रदान करण्यासाठी.  
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सोर्र्प्ाथवनासूक्त  

 

ह्या साममिंत्ामध्येिी सोमाची स्ििुी ि प्रार्डना आि,े िरीिी या 

सकू्तामध्येिी इिंद्रदिे, िसिीिरी (यज्ञाची हिभिूी -दिेिा) याजक, 

िररिाभ, िेज आहण यज्ञाची स्ििुी केली आि.े याखेरीज ि े

सोमस्ििुीपर साममिंत् असले, िरी यामध्ये मला निूनिा ि 

हिहभन्निा जाणिली म्िणनूच मी ह्या दखेील सोमसकू्ताचा 

उल्लेख केला आि.े ह्यािील साममिंत् सामिेदाच्या उत्तराहचडक 

सिंहििेिील अष्टम अध्यायाच्या चिरु्ड खिंर्ामध्ये आढळिाि. ह्या 

साममिंत्ाच्या ऋहषका हसकिा हनिािरी आि.े ह्या साममिंत्ाची 

दिेिा पिमान सोम असनू जगहि छिंद आि.े 

या साममिंत्ाचा राग श्री ि राहगणी भैरिी अर्िा चारुकेहशका 

असािी. या साममिंत्ाच े चक्र िनचक्र असािे. कारण या 

चक्रामध्यचे चारुकेहशका राग ि राहगणीिी आढळिे. या 

साममिंत्ाच ेगायन सलुभररिीने करिा येणे कािीसे जहटल आि.े 

कारण ि े साममिंत् फक्त िीन असले, िरी िे अल्पाक्षरी नव्ििे. 

यािील फक्त साममिंत्ाच्या दोन ऋचािंमध्ये यमक आि,े याखेरीज 
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ि े साममिंत् चिरु्ड खिंर्ािील ११५२, ११५३, ११५४ िे 

आढळिाि. ह्या दखेील साममिंत्ाचा उपयोग यज्ञामध्ये आिुिी 

हदली दिेासमयी केला जािो. प्रत्येक सोमस्ििुीपर सोममिंत्ाचा 

प्रयोग िा सामयागामध्ये अर्िा िाजसनये यज्ञामध्येिी केला 

जािो. 

ि ेसकू्त पढुीलप्रमाणे :- 

र्प्ो अयासीखदन्दुररन्द्रस्य खनष्कृतिं सखा सख्युनव र्प् खर्नाखत 

सखगिंरर्|् 

र्यव इर् युर्खतखभ: सर्पवखत सोर्: कलशे शतयार्ना पथा|| 

 

र्प् र्ो खधयो र्न्द्रयुर्ो खर्पन्युर्: स्युर्: सिंर्रणेष्णक्ररु्: || 

हररिं खक्रडन्तर्भ्यनुषत स्तुतोखभ धेनर्: पयसेदखशशु्रयु:|| 

 

आ न: सोर् सिंयतिं खपप्पप्पयुषीखर्षखर्न्दो पर्स्र् पर्र्ान 

उखर्वणा| 

या नो दोहते खत्ररहन्नसशु्चषी िुर्द्वाजर्न्र्धुर्त्सरु्ीयवर्|्| 
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यािील प्रर्म साममिंत्ाचा असा अर्ड आि े की अनेक 

प्रकारािंनी शधु्द झालेला सोमरस इिंद्रदिेाच्या उदरामध्ये प्रहिष्ट 

िोिो, म्िणजेच सोम िा रसरुपाने इिंद्राहद दिेिा, ऋहषगणािंच्या 

उदराि प्रहिष्ट िोिो. मधरु हमत्रुपाने सोमरस आपल्या हमत्ाच्या 

म्िणजेच इिंद्रदिेाच्या उदराि प्रिेशिो, त्याकारणे इिंद्राला पीर्ा 

िोि नािी. (सिज अनभुि िोिो) ज्याप्रमाणे परुुष आपल्या सखी, 

प्रेयसीसि हिचरण करि असिो,. त्याप्रमाणे सोम, िहिष्य, 

रससायान्न, िसिीिरी म्िणजे यज्ञाची दिेिा, हिभिूी ि यज्ञाच्या 

कहल्पिाच्या रुपाने अशा अनिंि रुपािंनी अहभषिु म्िणजे हिभाहजि. 

िोऊन अनेक मागाडनी कलशामध्ये प्रहिष्ट िोिो. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, सोमाला ‘चिंद्रमा’ िी म्िटले जािे. 

मनाच ेप्रिीक चिंद्र आि.े त्याकारणे अनेक प्रकारािंनी शधु्द झालेले, 

अनेक सिंकटािंना -दहुिधािंना पार केलेले मन परमात्म्याच्या 

ज्ञािलोकािंमध्ये म्िणजे आत्म्याच े समीप पोिोचिे, 

मिाकारणासमीपिी पोिोचिे. मात् त्याक्षणी मन शधु्द 

असल्याकारणे आत्मा, मिाकारणदिे, सिंहचि ि बधु्दीला त्याच्या 
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प्रिेशाकारणे पीर्ा िोि नािी. त्याप्रमाणे बदु्धी अनेक मागाांनी 

मनषु्यास प्रगि ि हिकहसि करिे, त्याप्रमाणे मनिी िप साधना, 

जप, कमडकािंर्, पणु्यकमड, ज्ञानाजडन आहद मागाांनी शधु्द िोऊ 

शकिे ि आत्मा -परमात्मासमीप जाऊ शकिो. 

यािील दसुऱ्या साममिंत्ाचा असा अर्ड आि े की ि े

सोमदिेिे! आपले ध्यान करणारे, आनिंदपिूडक आपली स्ििुी 

करणाऱ्या अहभलाषनेे यज्ञ करणारे याजक/ यजोमिी,. यजमान 

ज्याक्षणी यज्ञस्र्लामध्ये म्िणजे यज्ञिेदीिर यज्ञ करिाना िरिंहगि 

िररिाभ (म्िणजे हिष्ण ू-लक्ष्मीला हप्रय असणाऱ्या िररि िेजाची 

आभा असणारा सोम) सोमरसाला सिंस्काररि करिाि, त्याक्षणी 

गोमािा आपले दगु्ध प्रदान करुन या सोमाची सेिा करिाि म्िणजे 

दगु्ध सोमरसामध्ये हमसळले जािे. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, परमप्रकृिी आपले ध्यान करणाऱे ि 

स्ििुी करणारे भक्त ि साधक ज्याक्षणी आपल्या मनाला ि 

भक्तीला सिंस्काररि करिाि, त्याक्षणी सत्प्रितृ्तीिी त्याि आपले 

योगदान प्रदान करिाि.  
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यािील हिसऱ्या साममिंत्ाचा असा अर्ड आि ेकी ि ेपहित् 

असणाऱ्या सामदिेिे! हदनािंच्या िीन प्रिरािंमध्ये म्िणजे 

सिनािंमध्ये प्रयकु्त, जे अन्न प्रशिंहसि, बलिधडक, मधरु, 

कामोते्तजक िर्ा उत्तम पतु् प्रदान करणारे म्िणजे प्रजननक्षमिा 

हिकहसि करणारे आि.े अशा आमच्या अन्नाला आपण 

आपल्या िरगािंनी शधु्द ि पोषक करािे. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि ेआहदशक्ती! शरीराच्या नऊ गहि 

ि मनाच्या बत्तीस नार््यािंमध्ये हस्र्ि, बलिधडक, शक्तीजनक ि 

प्रहिभोत्पाक असलेल्या चिेना शक्तीच्या लिरींना ि ू शधु्द 

करािेस.  याखेरीज िा साममिंत् िैज्ञाहनकिी आि.े कारण या मिंत्ाि 

प्रजननक्षमिेच्या हिकासाच्या उल्लेखिी आि.े याखेरीज उत्तम 

िैिाहिक जीिनासाठी कामात्तजेनेचीिी आिश्यकिा असिे ििेी 

या मिंत्ाि उल्लेख आि.े  
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पर्र्ानभूषण सूखक्त 

 

ििेी दखेील सकू्त सोमस्ििुीपर आि.े ि े सकू्त म्िणजेच ि े

साममिंत् मला मित्िपणूड िाटले, कारण ह्या साममिंत्ामध्ये फक्त 

सोमाचीच नव्ि ेिर सोमास सिाय्यभिू ठरणाऱ्या हमत्, िरुण, यज्ञ, 

इिंद्र अशा दिेिािंची ि ऋहत्िजगणािंची स्ििुी आि.े याखेरीज 

हसक्ता हनिािरीच्याच सकू्ताप्रमाणे यामध्ये सुिंदर उदािरण अर्िा 

रूपक दऊेन सोम, हमत्, िरूण, इिंद्र आदींची मििी कहर्ि केली 

आि.े ि े सकू्त साम िेदाच्या उत्तराहचडक सहििंिेिील अष्टम 

अध्यायाच्या पिंचम खिंर्ामध्ये आढळिे. या सकू्तामधेिी िीन मिंत् 

आििे. या सकू्ताची ऋहषका ि ऋषी हशखिंहर्नी- काश्यपी ि 

पिडि- नारद असनू या शब्दाची दिेिा पिमान सोम आि.े िया 

साममिंत्ाचा छिंद उहष्णक् असनू या साममिंत्ाचा राग दीपक ि 

राहगनी पिूी असािी. ह्या साममिंत्ाच ेचक्र िेद असाि.े कारण ि े

साममिंत् अत्यिंि पहित् आििे. या साममिंत्ाच ेगायन सलुभ रीिीन े

करिा येिे. कारण याच्या दोन्िी चरणािंमध्ये यमक नसले िरी एक 

मधरु गेयिा आि.े 
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ि ेसकू्त पढुीलप्रमाणे :- 

सखाय आ खन षीदत पुनानाय र्प्गायत | 

खशशुिं न यजै्ञ: पररभूषत खश्रये || 

 

सर्ी र्त्सिं न र्ातृखभ: सजृनता गयसाधनर् ्|| 

देव्याव्यिं इ र्दताखभ खद्वशर्सर् ्|| 

 

पुनाता दिसाधनिं यथा र्धावय र्ीतये | 

यथा खर्त्राय र्रुणाय शन्तनर् ्|| 

 

यािील पहिल्या साममिंत्ाचा असा अर्ड आि ेकी ि ेहमत्ािंनो! 

म्िणजे ऋहत्िजगणिो! यज्ञिेदीिर आसनस्र् िोऊन पहित् 

िोण्याऱ्या सोमदिेिेची स्ििुी करािी. हपत्याद्वारे पतु्ाला ि 

मािेद्वारे पतु्ीला अलिंकृि करण्याप्रमाणे सोमाला िहि, िहिष्य, 

दगु्ध, पायस या ि आहद पदार्ाडद्वारे यज्ञामध्ये हिभहूषि करािा. 

आध्याहत्मक दृष्टीन े पाििा, ि े साधक, हसध्दगणिो, 

योगीजनिो ि भक्तािंनो! समस्ि हिश्वाच्या कणामध्ये -कणामध्ये 

हस्र्ि असणाऱ्या परमप्रकृिी ि परमात्म्याची स्ििुी करा. 
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आपल्या मािा-हपिाद्वारे आपल्या पतु्ा-पतु्ींना अलिंकृि 

करण्याप्रमाणे आहदशक्ती ि परमात्म्याला अनेक स्ििुी ि सकू्तािंनी 

अलिंकृि करािे. 

 

यािील दसुऱ्या साममिंत्ाचा असा अर्ड आि े की ि े

ऋहत्िजगणिो! गिृाच्या ि हिश्वाच्या साधनाभिू हदव्य गणुािंच े

रक्षक, ज्ञानिधडक, आनिंदिधडक, दोन्िी प्रकारािंनी (हदव्य ि 

पाहर्डि) म्िणजे आध्याहत्मक ि आहधभौहिक िऱ्िनेे बलिधडक 

अशा सोमाला त्याप्रकारेच जलामध्ये हमहश्रि करा, ज्याप्रमाणे 

मािेसि पतु्-पतु्ी िास करिाि. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि े योगीजनिो! भक्तगणिो! 

हसध्दगणिो! साधगुणिो! आपण ह्या हिश्वामध्ये हदव्य गणुािंची 

रक्षक, आनिंददाहयनी ि बलप्रदाहयनी आहदशक्तीला, 

परमप्रकृिीला सिस्त्राचक्रािर ि ब्रम्िरिंधािर आिािन करा, 

हत्हिध ि निहिधा भक्तीने, हिच्याशी इिके एकरुप व्िा, हजिके 

पतु्-पतु्ी, हशष्य-हशष्या आपल्या मािे ि गरुुशी एकरुप असिाि. 
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यािील हिसऱ्या साममिंत्ाचा असा अर्ड आि े की ि े

ऋहत्िजगणिो! गिीशीलिा प्राप्त करण्यासाठी, दिेिािंना हदव्य 

ज्ञान प्रदान करण्यासाठी, अहधकाहधक त्यािंना सखुप्रदायक, 

बलदायक, आनिंदप्रदायक ि शक्तीदायक करण्यासाठी, त्यािंच्या 

बलिधृ्दीकररिा आहण हमत् िर्ा िरुण दिेिािंच्या 

सािचयाडकररिा सोमाचे सेिन ि शोधन करा. कारण हमत् ि िरुण 

सोमासिंबहधि दिेिा आि.े पिूी दिेिा बलिधृ्दीकररिा सोमाच े

शोधन ि सेिन करि असि. 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ि े योगीजनिो! दिेिािंच्या 

अिंशाला- मनषु्याला साधनेमध्ये ि जीिनामध्ये गिी प्राप्त 

करण्यासाठी, परमशक्तीच्याद्वारे हदिज्ञान प्रदान करण्यासाठी, 

मनषु्यािंना अहधकाहधक नैहिक, आध्याहत्मक, शक्तीिान ि 

प्रहिभािान करण्यासाठी, त्यािंच्या िपस्येि- बलामध्ये िदृ्धीकररिा 

ि साधक, हसद्ध, भक्तािंच्या कायाडला िािभार घालण्याकररिा, 

आपल्या धमड-सिंस्कृिीची - पिंर्ाची दीक्षा द्या, मनषु्याला. 
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अखनन स्तुती 

 

ि ेसकू्त अर्िा साममिंत् अत्यिंि सुिंदर ि मिदाशदायक  आि.े 

ि े सकु्त अहग्नस्ििुीपर आि.े या सकू्ताच े साममिंत् सामिेदाच्या 

हिहिध भागािंमध्ये आढळिाि. यािील प्रर्म ि हद्विीय साममिंत् 

सामिेदिेदाच्या पिूाडहचडक भागािील आग्नेय पिाडिील प्रर्म 

अध्यायािील प्रर्म ि पिंचम खिंर्ामध्ये आढळिाि आहण ििृीय 

ि चिरु्ड साममिंत् उत्तराहचडक भागािील पिंचदश अध्यायािंमध्ये 

हद्विीय खिंर्ामध्ये आढळिाि. या साममिंत्ाची दिेिा अग्नी असनू 

ऋषी-ऋहषका सहुदिी ि परुुन्मीळ आि.े प्रर्म, हद्विीय ि ििृीय 

साममिंत्ाचा छिंद गायत्ी आि.े हद्विीय साममिंत्ाचा बिृिी छिंद आि.े 

या साममिंत्ाच ेचक्र अहग्नचक्र असािे. या साममिंत्ाचा राग रुद्र ि 

राहगनी भैरिी असािी. कारण िी राहगनी ि िा राग 

अहग्नचक्रामध्ये आढळिाि. 

ह्या सकू्ताच्या म्िणजे सोममिंत्ाच्या चरणािंमध्ये कोठल्यािी 

प्रकारच े यमक नािी, िरीिी िदेािंच्या प्रत्येक सकू्तामध्ये गेयिा 

असिेच. 
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ि ेसकू्त पढुीलप्रमाणे :- 

त्र्िं नो अनने र्होखभ: पाखह खर्श्वस्र्ा अराते: | 

उत खद्वषो र्त्यवस्य || 

 

अखननर्ीखडष्र्ार्से गाथाखभ: शीरशोखचतर् ्| 

अखननिं राये पुरुर्ीळ शु्रतिं नरोखनन: सुदीतये छखर्व: || 

अज्छा न: शीरशोखयषिं खगरो यन्तु दशवतर्|् 

अज्छा यज्ञासो नर्सा पुरुर्सुिं पुरुर्प्शस्तरू्तये || 

 

अखनन सुनु सहसो जातरे्दसिं दानाय र्ायावणार् ्| 

खद्वता यो भूदर्ृतौ र्त्येष्र्ा होता र्न्द्रतर्ो खर्खश|| 

 

यािील प्रर्म साममिंत्ाचा असा अर्ड आि े की ि े अहग्न! 

हिश्वाचा, धमाडचा, नीहिमते्तचा, सज्जनािंचा, सत्याचा ि स्त्रीचा 

हिरस्कार- द्वषे करणाऱ्या व्यक्तीच्या िर्ा शत्ूिंचा आपण हिनाश 
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करािा. त्यािंच्यापासनू आपण आमच ेरक्षण करािे आहण आपण 

हिपदाजनक पररहस्र्िीमध्ये आम्िाला धैयडिान कराि.े 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ि ेपरमप्रकृिी ि परमात्मा! ह्या 

ब्रम्िािंर्ाचा, धमाडचा, सिंस्कृिीचा ि नीहिमत्ताचा, हस्त्रयािंचा 

पयाडयाने शक्तींचा ि परब्रम्िाचा जो अनादर करेल, त्यािंचा आपण 

हिनाश करािा. त्याच ेआचरण, शब्द, योजना ि कारस्र्ानापासनू 

आमचे रक्षण करािे ि आपण आम्िाला धैयड प्रदान करािे. 

 

यािील हद्विीय साममिंत्ाचा असा अर्ड आि े की ि े

स्िोिागणिो! हिस्ििृ ि हिक्राल ज्िाला असणाऱ्या अहग्नदिेाची 

आपण सिडजणािंनी स्ििुी करािी. ि ेउद्गािागणिो! ऋहषका सदुीिी 

ि परुूमीळ ऋषीद्वारे केल्या गेलेल्या स्ििुीद्वारे धन िर्ा श्रेष्ठ 

प्रकाशयकु्त आिास प्राप्तीकररिा अहग्नदिेािंची ि स्िािचेी स्ििुी 

करा. 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ि े साधकिो! ि े भक्तगणिो! 

योगीजनिो! अध्याहत्मक रचनाकारिो! आपण सिडव्यापी ि 

सिडजनक -सिडहिध्ििंसक परमात्मा ि परमप्रकृिीची स्ििुी करािी. 
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ि े हसध्दगणिो! ऋषीद्वारे रचलेले गेलेल्या अपौरुषेय 

िेदमिंत्ािंद्वारे परमानिंद प्राप्तीकररिा परमप्रकृिीची - परमात्म्याची 

प्रार्डना करा. 

 

यािील ििृीय  साममिंत्ाचा असा अर्ड आि े की आम्िी 

केलेल्या प्रार्डना िस्िूिंची योग्य प्रकारे प्रज्िहलि ज्िालािंनी पररपणूड 

आहण दशडनयोग्य शोकिीन अहग्न दिेाच्या ि स्िािचे्या समीप 

सिजिेने पोिोचाव्याि. आमच्या रक्षणासाठी, हिश् िाच्या 

कल्याणासाठी, धमडजागिृी ि धमडसिंस्र्ापनेसाठी ि  सज्जनािंच्या- 

हस्त्रयािंच्या सन्मानासाठी, धिृयकु्त िहिष्यािंनी-आिुिीने सिंपन्न 

केलेले यज्ञ प्रचरु सिंपदा ि रत्नािंनीयकु्त असलेल्या अहग्न ि 

स्िािलेा प्राप्त व्िािेि. 

 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ि े साधक, योगी, हसध्द ि 

भक्तािंद्वारे केलेल्या प्रार्डना, साधना, भक्ती ि कमडकािंर् शक्तीने 

पररपणूड ि सदुशडन असलेल्या शोकहिरहिि परमात्मा ि 

परमप्रकृिीकरे् पोिोचव्याि. सज्जनािंच्या रक्षणासाठी, दषु्टािंच्या 
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हनदाडलनासाठी, हस्त्रयािंच्या सन्मानासाठी समपडण ि भक्तीयकु्त 

मागाडने केलेली आमची साधना परममािा परमप्रकृिी ि परमहपिा 

परमात्म्याकरे् पोिोचािी. 

यािील चिरु्ड साममिंत्ाचा असा अर्ड आि े की जो अहग्न 

अमिृत्ि प्राप्त असलेल्या दिेिािंमध्ये समाहिि आि,े िो 

मनषु्यामध्येिी त्याचप्रकारे अमिृस्िरुपच आि.े अर्ाडिच दोन्िी 

स्र्ानी िो अमिृरुपच आि.े मनषु्याच्या यज्ञािंना, िोत्ािंना, यागािंना 

ि िोमािंना सफल करणारे आनिंददायक सिडज्ञ अहग्नदिेाला धन-

धान्य प्रदान करण्यासाठी, त्यािंना िहिष्य, िहि दणे्याकररिा 

आम्िी िझेु आिािन करि आिोि, पतु्ा सोमा! 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, िा परमात्मा ि परमप्रकृिी, जे 

अमिृत्िाच ेजनक-जननी आििे. जे दिेिािंमध्ये ि मनषु्यामध्येिी 

त्याचिं अमिृत्िाने ि मिृित्िाने समाहिि आििे. साधक ि 

भक्तािंच्या मिंत्पठणाला, कमडकािंर्ाला, भक्तीला ि प्रार्डनेला 

सफल करणारे परमानिंदरूप ि सिडज्ञ परमप्रकृिी ि परमात्मा पढेु 

समपडण करण्यासाठी, आम्िी आमच्या मनपतु्ाला- हिनयाला 

आिािन करि आिोि.  



65 

ऐन्द्र स्तुती  

 

िी स्ििुी इिंद्राच्याच सामथ्याडच ेि सोमाच्या पोषकिेच ेस्ििन 

करणारी असनू िी स्िहुि अर्िा ि े साममिंत् सामिेदाच्या 

उत्तराहचडक भागािील अष्टादश अध्यायािील ििृीय खिंर्ािंमध्ये 

आढळिाि. ि ेसाममिंत् एकूण िीन आििे या साममिंत्ाची ऋहषका 

हिश्वमना िैयेश्वा आििे. या साममिंत्ाची दिेिा इिंद्रदिे असनू या 

साममिंत्ाचा छिंद उहष्णक् आि.े या साममिंत्ाच ेचक्र िेद अर्िा 

आहदत्य असािे. याखेरीज या साममिंत्ाचा राग मेघ ि राहगनी िषाड 

असािी. कारण ि ेराग या चक्रािच आढळिाि या साममिंत्ािील 

प्रर्म ि ििृीय मिंत्ाच्या चरणािंमध्ये यमक आढळिे मात् हदिीय 

साम मिंत्ािंमध्ये िसे यमक नािी. मात् िरीिी यजगेुयिा आि.े 

ि ेसकू्त पढुीलप्रमाणे :- 

 

एदु र्धोर्वखदनारिं खसिंचाध्र्यो अन्धस: | 

एर्ा खह र्ीर स्तर्ते सदार्धृ: || 
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इन्द्र स्थातहवरीणािं न खकषे्ट पूव्यवस्तुखतर् ्| 

उदानिंश शर्सा न भन्दना || 

तिं र्ो र्ाजानािं पखतर्हर्खह श्रर्स्यर्: | 

अर्प्ायुखभयवजे्ञखभर्ावर्धेृण्यर् ्|| 

 

यािील प्रर्म साममिंत्ाचा असा अर्ड आि ेि ेयाजकिो! ि े

अध्ियुडिो! िा मधरु सखुदायक सोमरसाला इिंद्र दिेाच्या िपृ्तीच्या 

ििेनेू यज्ञिेदीिर प्रस्ििु करािा. यज्ञिेदीिर सोमरस हसिंहचि करा, 

िहिष्यािर. सामथ्यडिान शहक्तिधडक इिंद्रदिे स्ििुीयोग्य आििे, 

त्यािंची स्ििुी करा. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा ि े साधकिो! ि े योगीजनिो! िा 

सखुदायक भक्तीरस परमात्मा ि परमप्रकृिीच्या चरणािंिर त्यािंच्या 

सिंिषु्टीच्या ििेनेू िदयाच्या भमूीिर प्रस्ििु करािा. मनाच्या 

भमूीिर भक्तीरस हसिंहचि करािा. सामथ्यडशाली ि प्रेरणािधडक 

परमात्मा ि परमप्रकृिी स्ििुीयोग्य ि आराध्यसक्षम आििे. 
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यािील हद्विीय साममिंत्ाचा असा अर्ड आि ेकी ि ेअश्वपहि 

इिंद्रदिे! (िझु्या) अनेक ऋहषगण ि हिष्णदुिेाद्वारे प्रणीि स्ििुींना 

कोणािी सामान्य आपल्या सामथ्यड ि िेजहस्ििेने प्राप्त करु शकि 

नािी. कारण या स्ििुींपढेु सामान्याची  िेजहस्ििा नगण्य आि.े 

म्िणजेच िझु्यासमान कोणीच सामथ्यडशाली ि िेजस्िी नािी, 

इिंद्रदिेा! ि ेदिेा! 

 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि ेजगिपहि परमात्मा ि परमप्रकृिी! 

अनेक योगी, भक्त, साधक ि भक्तगण स्िोिागणािंकरू्न प्रणीि 

स्ििुींना, रचनािंना कोणीिी सामान्य ग्रिण करु शकि नािी. कारण 

त्याच्यािर इिक्या सिजासिजी योग्यािंची कृपा िोि नािी 

परमात्मा ि परमप्रकृिीपके्षा मिान िेजस्िी कोणीच नािी. 

यािील ििृीय साममिंत्ाचा असा अर्ड आि ेऐश्वयाडची कामना, 

इच्छा राखनू आम्िी ऋहषप्रणीि स्ििुीमध्ये िैभिशाली इिंद्रदिेािंच े

आिािन करि आिोि, जे इिंद्रदिे याजकािंच्या प्रमादरहिि 

यज्ञािंकारणे िधृ्दी ि सषृ्टीच्या पोषणाच्या अत्यचु्च स्िराला प्राप्त 

िोिाि, िचे सत्य आि.े 
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अध्यात्म दृष्टीने पाििा, परमानिंदाची कामना राखनू आम्िी 

साधक योगीजहनि साधनेमध्ये परमशक्तीचे ि परमात्म्याचे 

आिािन करिो आिोि, जे साधकािंच्या प्रमादरहिि 

सत्कमाडकारणे सषृ्टीच्या आध्याहत्मक सरिंचनेि अहधक भर 

घालिाि, ज्यािंच्याकररिा साधकािंची सत्कमेच नैिदे्य असिो.  
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सोर्स्तुती 

 

 ह्या सोममिंत्ाििी इिंद्राच्या पराक्रमाची ि सोमाच्या 

सामथ्याडची स्ििुी केलेली आि.े ि े साममिंत् सामिेदाच्या 

उत्त्तराहचडक भागािील अष्टादश अध्यायाच्या हद्विीय खिंर्ािंमध्ये 

आढळिाि. ि ेसाममिंत् एकूण चार आििे. या मिंत्ाची ऋहषका- 

ऋषी ऋहजश्वा भारद्वाज, िाषाडहगर ि िहसष्ठ मैत्ािारूहण आििे. 

या साममिंत्ाची दिेिा पिमान सोम असनू बािडि प्रगार् ि प्रगाढ, 

या मिंत्ाचा छन्द अनषुु्टप ्आि.े य साममिंत्ाच ेचक्रिी िेद अर्िा 

िस ु असािे. या साममिंत्ाचा राग भैरि ि राहगनी पिूी अर्िा 

भैरिी असािी. या साममिंत्ािील प्रर्म साममिंत्ािंमध्ये फक्त यमक 

आि,े िरी अन्य साममिंत्ाचा छन्द अनषुु्टप ् असल्यामळेु त्यािंना 

आपोआपच लय प्राप्त िोि.े 

इन्द्राय सोर् पातरे् र्तृ्रघ्ने परर खधच्यसे | 

नरे च दखिणार्ते र्ीराय सदनासदे || 

 

तिं सखाय पुरुरूच र्यिं यूयिं च सूरय: | 
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अध्यार्िं र्ाजगन्ध्यिं सनेय र्ाजयस्त्यर् ्|| 

 

परर त्र्िं हयवतिं हररिं बभु्रिं पुनखन्त र्ारेण | 

यो देर्ान ्खर्श्वा इत ्परर र्देन सह गच्छखत || 

 

र्घोन: स्र् र्तृ्रहायेषु चोदय ये ददाखत खर्प्या र्सु | 

त्र्िं र्प्णीती हयवश्व सुररखभखर्वधा तरेर् दुररता || 

 

यािील प्रर्म साममिंत्ाचा असा अर्ड आि ेकी ि ेसोमा! ितृ् 

अर्ाडि दरुाचारी, दषु्टािंच ेिनन करणारे, परुोहिि, अध्िडय,ू िोिार ि 

याजकािंना दहक्षणा दणेारे, लोकहििासाठी आपला अिंश प्रदान 

करणाऱ्या पराक्रमी इिंद्रदिेाच्या िपृ्तीसाठी िर्ा यज्ञस्र्ल ि 

रणभमूीमध्ये हस्र्ि असणाऱ्या याजकािंच्या ि िीराच्या अभीष्ट 

लाभासाठी िलुा या सपुात्ामध्ये हस्र्र केले जाि आि.े 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा असिंख्य असरुािंच्या म्िणजेच अनेक 

मनोहिकार, षर्ररप,ु कुहिचार, िासना ि रोग- व्याधींचा नाश 
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करणारे साधक, योहगजन, हसद्ध ि भक्तािंना परमानिंद दणेाऱ्या ि 

अििार धारण करून सज्जनाचे कल्याण करणाऱ्या ि 

धमडस्र्ापना करणाऱ्या परमात्मा - परमप्रकृिीच्या भक्तीसाठी 

िसेच साधना स्र्ळी ि आसनािर हस्र्ि असणाऱ्या साधक ि 

भक्ताला अभीष्टासाठी मनाला हस्र्र करािे लागि.े 

 

यािील दसुऱ्या साममिंत्ाचा असा अर्ड आि ेकी, ि ेहमत्िो! 

िमु्िी ि आम्िी आपण त्या पराक्रमी, पौहष्टक, शे्रष्ठ, सगुहन्धने यकु्त, 

शहक्तिधडक, बदु्धीिधडक, सामथ्यडिधडक ि ज्ञानिधडक सोमरसाला 

प्राप्त करुया. 

अध्यात्मदृष्टीने पाििािं, ि े साधकगणिो! हमत्जनिो! 

हसध्दजनिो! भक्तगणिो! आपण त्या पराक्रमी, मनपोषक, श्रषे्ठ, 

पररपणूडत्िाने यकु्त, ज्ञानदायी ि कमड सिाध्यायी भक्ती रसाला प्राप्त 

केले पाहिजे ि सिाांमध्ये हिभाजन करून भक्तीचे बीज पेरािे. 
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या साममिंत्ामध्ये असे सािंहगिले आि ेसोमरस िा ज्ञान, शक्ती, 

सामथ्यड, बदु्धी, पोषकिा ि पराक्रम िाढिण्यासाठी ग्रिण केला 

जायचा म्िणनू सोमरसाचा अर्ड कोणत्यािी अपअर्ाडने घेऊ नय.े 

 

यािील हिसऱ्या साममिंत्ाचा असा अर्ड आि ेकी दिेिािंचा 

उल्िास, उत्साि, आल्िाद ि सामथ्यड िहधडि करणाऱ् या, सुिंदर, 

द:ुखनाशक, सिाांच े पोषण करणारा सोमरस शोधक म्िणजे 

याजक, िोत्ी, िोिार ि अध्िडयदू्वारे पहित्िा प्राप्त करिो, 

यज्ञिेदीिर हस्र्र िोि असिो ि ििनकुिं र्ामध्ये स्र्ाहपि केला 

जािो. 

 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, साधकािंच्या, भक्तािंचा, योग्यािंचा ि 

हमत्ािंचा उल्िास उत्सि ि भक्ती िर्ीि करणाऱ्या सुिंदर, 

द:ुखनाशक ि सिाांच े पोषण करणाऱ्या कुिं र्हलनीच े प्रशोधन, 

आत्मशक्ती, मेधा, प्रज्ञा ि सत्ािीद्वारे िी पहित्िा प्राप्त करि 

ब्रह्मरिंधापयांि मलुाधारापासनू प्रिाहिि िोिे ि निंिर हस्र्र िोिे. 
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यािील चौथ्या साममिंत्ाचा असा अर्ड आि े की ि े

िैभिशाली इिंद्रदिेा, िहिष्यान्न समहपडि करणाऱ्या याजकािंना दषु्ट- 

दरुाचारी व्यक्ती, शक्ती,हिचार ि स्पिंदनािंशी सिंघषड करण्यासाठी 

शक्ती ि प्रचोदना प्रदान करा. ज्याप्रमाणे आपणास पराशक्तीने 

ितृ्ासरुाचा िध करण्यासाठी प्ररेणा ि बल प्रदान केले िोिे. ि े

अश्वपिी! आपल्या प्रेरणेने ज्ञानीजन, दिेगण पािक ि 

असरुािंपासनू मकु्त व्िािेि. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि ेपरमात्मा! भक्ती समपडण करणाऱ्या 

साधकािंना दषु्ट ि अपहित् स्पिंदन ि अदृश्य शक्तीशी यदु्ध 

करण्यासाठी प्रेरणा ि शक्ती प्रदान करा. ज्याप्रमाणे आहदशक्तीने 

िलुा हिश्वहनहमडिीची स्फूिी प्रदान केली िोिी िसेच िमु्िािं 

उभयिंिािंच्या प्रेरणेने दषु्ट स्पिंदने नष्ट िोिोि. 
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इिंद्राखननस्तुती 

 

ि ेिैहशष््टयपणूड साममिंत् आििे कारण या साम मिंत्ाची दिेिा 

इिंद्राहग्न आि.े या साम मिंत्ामध्ये इिंद्र ि अग्नीला एकित्िारूपाने 

पाहिले आि,े त्यामध्ये एकरूपिा दशडिली आि.े ि े साम मिंत् 

सामिेदाच्या उत्तराहचक भागािील प्रर्म अध्यायाच्या हद्विीय 

खिंर्ामध्ये आढळिाि. या साम मिंत्ािंचा ऋषी हिश्वहमत् गाहयन 

आििे. ि ेसाममिंत् एकूण िीन आििे. या साम मिंत्ािंचा छिंद गायत्ी 

आि.े ज्या साम मिंत्ाचा छिंद गायत्ी असिो, त्या साम मिंत्ाच े

गायन अत्यिंि सलुभ रीिीने करिा येिे. या साम मिंत्ािंच े चक्र 

अग्नीचक्र असािे. या साम मिंत्ाची राहगनी भैरिी ि राग रुद्र आि.े 

या साम मिंत्ािंच्या चरणािंमध्ये यमक नािी. 

ि ेसकू्त अल्पाक्षरी आि.े 

इिंद्राखनन आ गतिं सतुिं गीखभवनभो र्रेण्यर् ्| 

अस्य पातिं खधयेखषता || 
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इिंद्राखनन जररतु: सचा यज्ञो खजगाखत चेतन: | 

अया पातखर्र्िं सुतर् ्|| 

 

इिंद्रर्खननर् ्कखर्च्छदा यज्ञस्य जूत्या र्णेृ | 

ता सोर्स्येह तृप्ततार् ्|| 

 

यािील प्रर्म साममिंत्ाचा असा अर्ड आि ेकी, ि ेइिंद्रदिेा! ि े

अहग्नदिेा! अर्ाडिच इिंद्राहग्नदिेा! आमच्या स्ििुींनी प्रभाहिि 

झालेला, आकाशापेक्षा उिंच अर्ाडि गगनचुिंबी मुिंजिान 

हशखरािरुन ि पिडिािरुन मौजििी िनस्पिी पासनू प्रकट 

झालेला मौजिान सोमरस सिडशे्रष्ठ आि.े िा सोमरस आम्िी 

िमु्िािंला समहपडि करि आि.े आपण आमची इच्छा पणूड करािी 

ि आमच्या भक्तीभािाला स्िीकारुन ह्या सोमाचे पान करािे. 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ि े परमात्मा ि ि े परमप्रकृिी! 

अर्ाडि ि े परात्पर परब्रम्िा! आमच्या भक्ती ि समपडण यकु्त, 

गायत्ीमािेच्या ि ब्रम्िदिेाच्या मस्िकािनू उत्पन्न झालेला िा 
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ज्ञानयकु्त कमडयोग, जो आम्िी आचरण करण्याचा प्रयास केलेला 

आि.े परमात्माचा जण ूमानसपतु् असणारा कमडयोग, ज्ञानयोग ि 

ध्यानयोगाप्रमाणेच सिड योगािंमध्ये सिडशे्रष्ठ आि.े आपण ह्या 

कमडयोगाचा स्िीकार करुन ह्याचे उत्तम फहलि आम्िाला प्रदान 

कराि.े 

 

यािील हद्विीय साममिंत्ाचा असा अर्ड आि ेकी ि ेइिंद्रदिेा! ि े

अहग्नदिेा! आपण स्ििुी, यज्ञ, पणूाडिुिी ि दानधमड करणाऱ्या 

याजक ि भक्तािंच े सािाय्यक व्िािे. स्ििुी ि आिुिीकारणे 

ज्याक्षणी आपल्या उभयिंिाच ेआगमन िोईल, त्याक्षणी आपण 

स्फूहिडदािा ि यज्ञाच े मखु्य साधन असणाऱ्या सोमरसाच े पान 

कराि.े 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि े परमात्मा ि परमप्रकृिी! आपण 

प्रत्येक साधक, भक्त, याजक, िोत्ी, परुोहिि, अध्िडय,ू योगी, 

हसध्दािंच े सािाय्यक ठरािे. भक्ती, स्ििुी, कमडकािंर्, कमडयोग, 

ध्यान, िपस्या, यज्ञ ि ज्ञानयोगाकारणे ज्याक्षणी आपले आगमन 

परमानिंदारुपाने आमच्या शधु्द आत्म्यामध्ये िोईल, त्याक्षणी 
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आपण उभयिंिािंनी आपल्या मानसपतु्ास म्िणज े आमच्या 

कमडयोगास, सत्कमाांस ग्रिण कराि,े स्िीकृि कराि.े 

 

यािील हिसऱ्या साममिंत्ाचा असा अर्ड आि ेकी यज्ञाच्या 

प्रेरणेन,े साधना, पणु्यकमड, भक्ती, ज्ञान ि ध्यानाच्या प्रेरणेने स्ििुी, 

यज्ञ, साधना, पणु्यकमड करणाऱ्या याजक, साधकािंसाठी योग्य 

फलदािा इिंद्र ि अहग्न आििे. आम्िी त्यािंचीच पजूा करिो 

आिोि. ह्या उभयिंिा दिेिा या यज्ञामध्ये सोमरसपानाने सिंिषु्ट 

िोिोि. 

 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, कमडकािंर्, साधना, यािहुिद्या, 

पणु्यकमड, ज्ञान, ध्यान करण्याच्या प्रेरणेने कमडकािंर्, साधना आहद 

करणाऱ्या साधक ि भक्तािंसाठी योग्य फलदािा परमात्मा ि 

परमप्रकृिीच आििे.आम्िी त्यािंचीच साधना करिो आिोि. ह्या 

उभयिंिािंनी या जीिनामध्ये, या हिश्वामध्ये, या ब्रम्िािंर्ामध्ये 

आगहमि िोऊन आम्िी अपडण केलेले सिडस्ि ग्रिण करुन आमचे 

कल्याण करािे. 
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ि ेअत्यिंि सुिंदर ि मिान आशयाच ेसाममिंत् आििे आहण ि े

साममिंत् हिशेषिी आििे. कारण अन्य साममिंत्ािंमध्ये अहग्नला 

इिंद्राच े सािाय्यक म्िटले गेले आि,े िर या साममिंत्ाि उभयिंिा 

दिेिािंना एकरुप एकच मानले आि.े 

🔥🔥🔥🔥🔥 
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 े पुस्तक कसे वाटले,  े 

 

shaktileelanikita@gmail. com 

 

या र्ाझ्या इरे्ल आयडीवर ररप्लाय देऊन कळवा. 

🌀🌀🌀🌀🌀 

  

mailto:shaktileelanikita@gmail.com
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वनवकता पाटील याांची ई सावित्यिि प्रकावित पुस्तके 

 

 

  

पसु्तक वाचण्यासाठी कव्हरवर 

जक्लक करा 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/navkalika_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhavbandh_panchak_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhavbandh_panchak2_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hindu_tattvadnyan_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dharmjidnyasa_2_nikita_patil.pdf
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वनवकता पाटील याांची ई सावित्यिि प्रकावित पुस्तके 

  

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

वनवकता पाटील याांचां ई सावित्यििचां िे तेिािां पुस्तक.  

 

जनजकता रािेश पाटील ही जवद्याजथमनी र्ळूची डोंजबवलीची असनू सद्यकालात जतचे 

वास्तव्य काही वषाांपासनू वािंगणीत आह.े कुटुिंबाि लेखनाचा िा साहित्याचा िारसा असा 

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

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

करून आिा िी साहित्याच्या िेगिगेळ्या रसािंच्या हनहमडिीचा अनभुि घेि आि.े जतने 

जलजहलेल्या यापवुीच्या पसु्तकािंचे कौतकु िाणकार वाचकािंनी केले आह.े  

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

प्रकाशक धजािि नािीि. कारण त्यािंचे नाि प्रहसद्ध नसल्यामळेु त्यािंच्या 

पसु्िकहिक्रीबद्दल प्रकाशक साशिंक असिाि. जर या लखेकािंची पसु्िके िाचकािंसमोर 

आली नािी िर त्यािंच े नािंि प्रजसद्ध होणार कसे? या दषु्टचक्राि सापरू्न अनेक िरूण 

लेखकािंच्या हपढ्या बरबाद झाल्या. पण आिा इिंटरनेटवर नवलेखकािंना िाचकािंपयांि 

नेण्याचे काम अनेक सिंस्र्ा करि आििे.  

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

काम िी सिंस्र्ा करिे. पणूड हिनामलू्य. लेखकािंनािी कोणिािी खचड नािी. िजवष्य काळात 

लेखकािंना भरघोस मानधन दणे्यासाठी ई साहित्यचे प्रयत्न चाल ू आििे. निनिीन 

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

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

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

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

पोिदार, चिंद्रकािंि हशिंद,े हनरिंजन कुलकणी, चारुलिा हिसपिु,े काहिडक िजारे, गणेश सानप, 

मनोज चापके, मिशे जाधि, मनोज हगरस,े मदृलुा पाटील, हनलेश दसेाई, सनिा पठाण, 

सिंजय बनसोरे्, सिंजय येरणे, शिंिन ूपाठक, श्रेहणक सररे्, शभुम रोकरे्, सधुाकर िळिरे्कर, 

हदप्ती काबारे्, भपूेश कुिं भार, सोनाली सामिंि, केिकी शिा, हिहनिा दशेपािंरे्, सौरभ 

कोरगािंिकर, हमहलिंद कुलकणी, शभुम पाटील, आहशष कले, सरुेंद्र पार्रकर, प्रीिी साििंि 

दळिी, हनहमष सोनार, उमा कोल्ि,े गणेश ढोल,े सहचन िोर्कर, मिशे पाठारे्, अहभजीि 

पैठणपगारे, काहिडक िजारे, हकरण दशमखेु, जगहदश खािंदिेाले, माधरुी नाईक, हिशाल 

दळिी, गौरी कुलकणी, जितेश उबाळे, जप्रतर् साळुिंखे, कुर्ार सोनावणे, प्रजतक उकल,े 

सिुाता जसद्धा, गायत्री रोडे, र्नोि कळर्कर, कािल दळवी, सजचन बोरसे, काजतमकी िट, 

डॉ. जप्रतर् दरवडे, अर्ोल गवळी, जनजकता पाटील, सिंिीवनी दशेपािंडे, अिंजकता जशिंद,े 

कािल दळवी, जदपिूा चव्हाण असे अनेक िरूण लेखक साित्यपणूड लखेन करि आििे.  

इिंटरनेटवर िौशी र्राठी लखेकािंची कमी कधीच नव्ििी. आिा िौसेच्या िरच्या 

पायरीिरच,े लखेनाकरे् गिंभीरपणे पिाणारे आहण आपल्या लेखनाला पलै ूपार्ण्याकरे् 

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

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

िाचकािंना आनिंद हमळो. मराठीची भरभराट िोिो. जगािील सिोत्कृष्ट साहिहत्यक 

प्रसिणारी भाषा म्िणनू मराठीची ओळख जगाला िोिो.  

या सिाडि ई साहित्याचािी खारीचा िाटा असले िा आनिंद.  

या यशाि ई लखेकािंचा हसिंिाचा िाटा असेल याचा अहभमान.  

बस्स. अजनू काय पाहिजे?  

 


