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अथातो धर्म- जिज्ञासा-४ 

 (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- ४ 

 (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  
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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: १५ ऑक्टोबर २०२२  

 

©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 ४ 

- अथर्मरे्द 

 (ज िंदू तत्त्र्ज्ञान र् 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. 



8 

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 

चौदा 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, र्नजस्र्नी, रे्धार्ी, 

र् ाभारतातील सारर्ौजिकािंचे ज्ञान प्रदान 

करणाऱ्या, अध्यात्र् आजण गृ स्थाश्रर् यािंना 

एकाच गाडीची चके्र बनर्णाऱ्या, जर्श्वातील 

र स्ये उलगडून देणाऱ्या, र्ाझ्या र्ातेला र् 

गुरुला  ा सिंशोधन प्रबिंध सर्जपमत. 

 

तुझी पुत्री आजण जशष्या,  

कुर्ारी शजिलीला.. 

🌷🌷💐💐🐦🙏 



11 

  

कुमािी शविलीला वलवित 

अथातो धमिविज्ञासाचे 

पविले तीन भाग (ऋग्िेद, 

यिुिेद, सामिेद) आपण 

त्या त्या मुिपृष्ठािि वललक 

करून िाचू शकता. 

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
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dharmjidnyasa_3_nikita_patil.pdf
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उपोद्घात  

अथर्वर्ेद असा एकमेर् र्ेद 

आह,े ज्याची निनमवती उत्तर र्ैनदक 

काळात झाली आह,े ज्याच े

एकही आरण्यक िसिू एकच 

ब्राह्मण्य आह,े जो गद्य पद्य 

स्र्रूपात आह े आनि इतका 

लोकनिय आह े की मघुल 

काळामध्य ेअथर्व र्ेदाच ेफारसी 

भाषाांतर अब्दलु कानदर बदायिुी 

यािे सरुू केल ेआनि इब्रानहम सरनहांदीिे पिूव केल.े 

अथर्वर्ेद हा असा एकच र्ेद आह ेकी ज्याच ेभाषाांतर 

फारसी मध्य ेझाल ेआह.े 

असे अिेकदा आताही म्हटले जात ेकी अथर्वर्ेदामध्य े

भतू- िेत, र्शीकरि, जादटूोिा, तांत्र- मांत्र आदींच ेनर्र्ेचि केल े

आह.े 
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मात्र ह ेअसत्य आह.े  

अथर्वर्ेदामध्य ेअत्यांत रसाळ पद्धतीि े नर्ज्ञाि, राजिीती, 

भगूोल, धमवशास्त्र र् अथवशास्त्र साांनगतलेले आह.े 

लोकतांत्राचा उगमही अथर्वर्ेदाच्या श्लोकाांिा मािल ेजात.े 

अथर्व र्देाांमध्ये अस े र्िवि आह े की यदु्ध आधी 

मनस्तष्कामध्ये लढले जात,े िांतर ते भमूीर्र लढले जात.े 

 यातिूच आपल्याला कळत ेकी चािक्याि ेचािक्य िीनत 

या र्ेदाच्या आधारार्रच नलनहली असेल. 

याखेरीज आपल्याला अथर्वर्ेदाच्या अिेक मांत्राांमध्ये 

नर्ज्ञाि िाप्त होत.े 

 ब्रह्मगर्ी आनि ब्राह्मि सकू्ाांमध्ये समाजात ब्राह्मिाांच े

असलेल ेउच्च स्थाि, त्याांच ेकायव, कतुवत्र्, योग्यता आनि गररमा 

याांच ेमहत्र् नर्शद केलेल ेआह.े 

भरु्िपनत सकू्, महदब््रम्ह सकू्, नर्द्यतु ् सकू्, 

िारीसखुिसनूत सकू्ाच े मांत्र या मांत्राांमधिू जीर्िाच े नर्ज्ञाि 

झळकते. 
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यानशर्ाय ज्येष्ठ ब्रह्म सकू्ामध्ये सिाति धमव, सिाति शक्ी, 

सिाति परुुष आदींच ेनर्र्ेचि दखेील आह.े 

म्हििू ह ेसर्व र्ाचि ेअत्यांत आर्श्यक आह.े 

 

📿📿🚩🚩🛕🛕! 
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अथातो धर्म- जिज्ञासा- ४ 

अथर्मरे्द 

ज िंदू तत्त्वज्ञान व अध्यात्र् 

 (सिंशोधनपर प्रबिंध) 
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🕉️🛕🚩🚩📿 

अथर्वरे्द 

 

अथिडिेद िा उत्तर िैहदक काळामध्ये हनमाडण झालेला आि.े 

ह्या िेदाला ‘अथिडिदे’ म्िणिाि, कारण या अथिडिेदामध्ये 

अथिड ऋह िंच ेअहधक मिंत्र आढळिाि. याखेरीज यामध्ये अिंहगरस 

ऋह िंचिेी मिंत्र या िदेामध्ये आढळिाि. म्िणनू या िेदाला 

‘अथिडहगिंरस’ असेिी म्िटले जािे. अथिड म्िणज े अहिचार, 

अथिडिेद म्िणजे अहिचारािंच ेज्ञान. अथिडिेदाचे २० अध्याय, 

२० कािंर्, िर ७३१ सकू्त असनू ६००० पके्षा अहधक मिंत्र आििे. 

अथिडिेदाला ब्रम्ििेद म्िटले जािे. कारण अथिडिेदािील ९६७ 

मिंत्र ब्रम्िाद्वारे रचलेले आििे. अथिडिेदाला सििेद, महििेद, 

िृिंगािरी िदे, िगृिुेद ि क्षत्रिेद असेिी म्िटले जािे. िा असा 

एकमेि िेद आि,े ज्याचा एकिी आरण्यक नसनू एकच ब्राम्िण्य 

आि.े अथिडिेदाचे ज्ञान सिडप्रथम परमेश्वराने मि ी अिंहगरािंना हदले, 

िेच ज्ञान अिंगीरािंनी ब्रम्िापढेु व्यक्त केले. िगूोल, खगोल, 
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िनस्पिी हिद्या, जर्ीबटुी, पनुजडन्माचा उल्लेख, लोकििंत्र, 

आयिुेदाच ेमित्ि, गिंिीर रोगािंचा उपचार ि हचहकत्सा, ििू-प्रेि, 

िशीकरण, आहदच ेहनिारण, कीटककृमींचा नाश, अथडशास्त्ािंच े

हसद्ािंि, शासकीय- राजकीय, राजनीिीच ेगहु्य ज्ञान, राष्ट्रिा ा 

अथिा राष्ट्रिमूीची महिमा, कृमीपासनू रोगािंच े हििचेन, मतृ्य,ू 

व्याधी, िकूिं प ि आपत्ती दरू करण्याच े मिंत्र, मोक्ष, प्रजजनाचे 

हिज्ञान आहदचे हनरूपण दखेील आि.े 

हपप्पलाद, पैपल, दान्ि, प्रदान्ि, स्नाि, सौल, ब्रम्िदाबल, 

शौनक, दिेदशडि आहण चरणहिद्या ह्या अथिडिेदाच्या नििं शाखा 

आििे. 

ििडमानामध्ये शौनक आहण हपप्पलाद या शाखा अहधकिर 

प्रमाणाि प्राप्त िोिाि. अथिडिेद िा गद्य पद्यरूपािील िेद आि.े 

मुिंर्कोपहन दामध्ये असे म्िटले आि े अथिडिेदाहि यी, 

“अथिेद: हशक्षा कल्प आहद!” याचा अथड असा आि े की 

‘अथिडिेद’ या िेदािंमध्ये सामाहजक हशक्षण ि सषृ्टीच ेआहद ज्ञान 

आि.े याखेरीज अथिडिेदामध्ये अनेक हचहकत्सा पद्िीचा 

उल्लेख आि.े अथिडिेदािंमध्ये गिृस्थाश्रमाची किडव्ये, पिी-पत्नी 
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ि पतु्रािंची किडव्ये, हििािाच ेहनयम, मान-मयाडदाचे उत्तम हििेचन 

आि.े अथिडिेदामध्ये शािंिी- पषु्टी ि अहिचाररक या दोन्िी 

प्रकारच ेअनषु्ठान िहणडि आि.े याहशिाय दिेिा, िपस्िी, ऋ ी 

ब्राम्िण, धमाडचारी ि दिेराशी अहिचार करण्याच े मिंत्रिी 

अथिडिेदामध्ये आढळिाि. अथिडिेदािील सिाडि मोठे सकू्त ८९ 

मिंत्राचे आि.े िा िेद गद्यपद्यरूपाि आि.े 
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ब्राम्हण सूक्त अथर्ा जातरे्द सूक्त 

ि े सकू्तदखेील ब्राम्िणािंच े स्थान, गररमा, योग्यिा आहण 

किडव्याच े अत्यिंि अत्यचु्च िणडन करणारे आि.े ि े सकू्त 

अथिडिेदाच्या १९ व्या कािंर्ािील हिसरे सकू्त असनू या सकु्ताच े

ऋ ी अथिड आहण अिंगीरा आििे. या सकू्ताच ेदिेिा अग्नी आहण 

ब्राम्िण आि.े या सकू्ताच ेछिंद हत्रषु्टप आहण िरूरक हत्रषु्टप आििे. 

या सकू्ताच्या दोन्िी ज्या दिेिा आििे मी त्यािील प्रथम दिेिेच े

अहग्नदिेाच े स्पष्टीकरण सरुक्षा सकू्ताि हलहिले आि.े हद्विीय 

दिेिेचे -ब्राम्िण दिेिेचेिी स्पष्टीकरण यािधुान सकू्ताि हलहिले 

आि.े म्िणनू त्याहि यी मी स्पष्टीकरण या सकू्ताि करि नािी. 

 

 ि ेसकु्त पढुील प्रमाणे:- 

 या सकू्ताि चार मिंत्र आििे. 

 

खदर्स्पृखथव्या: पयवन्तररिार ्र्नस्पखतभ्यो अध्योषधीभ्य:| 

यत्र-तत्र खर्भूतो जातरे्दास्तत स्तुतो जुषर्ाणो न एखह|| 
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यस्ते अप्सु र्खहर्ा यो र्नेषु य औषधीषु पशुष्र्पस्र्अन्त:| 

अग्ने सर्ाांस्तन्र्इ: सिं रभस्र् ताखभनव एखह द्रखर्णो अजस्त्र:|| 

 

यस्ते देरे्षु र्खहर्ा स्र्गो या ते तनू: खपतषृ्र्ाखर्रे्श | 

 

पुखियाव ते र्नुष्येषु पप्रथेग्ने तया रखयर्स्र्ासु दे 

धेखह || 

 

शु्रत्कणावय कर्ये रे्दयाय र्ाचोखभर्ावकैरुप याखर् राखतर् ्| 

यतो भयर्भयिं तन्नो अस्तर् देर्ानार् ्यज हेडो अग्ने|| 

 

यािील प्रथम मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ि ेसिडज्ञ आहण 

िेदाचे जन्मिः ज्ञान प्राप्त करणाऱ्या ि ेब्राम्िण दिेिे ! आपली 

मििी, कीिी, स्थान, गररमा आहण योग्यिा इिकी मिान आि ेकी 

आपण ज्ञान, हिज्ञान, धमड, नीिी, ित्त्िज्ञान आहण प्रज्ञारूपाने पथृ्िी, 



21 

स्िगडलोक, अिंिररक्ष लोक आहण हिहिन्न धमडग्रिंथािंमध्ये हिद्यमान 

आिाि. आपण आमच्या अनकूुल िोऊन आम्िाला ज्ञान ि 

हिद्या प्रदान  करािी. 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ि ेसिडज्ञ अहग्नदिेा ! ि ेसिडज्ञ 

जाििेदा ! आपण पथृ्िी, द्यलुोक, अिंिररक्ष लोक िनस्पिी आहण 

औ धींमध्ये हिशे रूपाने हिद्यमान राििा, कृपया प्रसन्निापिूडक 

आमच्याशी अनकूुल िोऊन आमच्यािर कृपादृष्टी ठेिािी. 

यािील हद्विीय मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ि ेब्राम्िण दिेिे ! 

आपली मित्ता िणाडिी हििकीच थोर्ी आि.े यदु्ामध्ये 

रणनीिीच्या रूपािंमध्ये, शस्त्ािंमध्ये धनिुेद रूपाने, शास्त्ािंमध्ये 

धमडशास्त्रूपाने, िेदािंमध्ये यजिुेद रूपाने आहण क्षहत्रयािंमध्ये 

सोमकििंशी, िर पथृ्िीिर ब्राम्िण रूपाने आपण आपले ज्ञान, 

आपली प्रज्ञा, आहण आपली मेधा िास करिाि. आपण अशा 

असिंख्य रूपाने राष्ट्राच ेि लोकािंच ेकल्याण आहण उत्थान करि 

असिाि . 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि े अहग्न दिेा ! आपले स्थान 

जलामध्ये िर्िालनाच्या रूपाने, िनामध्ये दािानलाच्या रूपाने, 
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औ धींमध्ये फलपाक रूपाने पशआुहद सिड जीिािंमध्ये 

िैश्वानरूपाने, अिंिररक्षामध्ये हिद्यिुरूपाने हिद्यमान आिाि. या 

सिड स्िरूपािंनी आपण आम्िािंला अक्षय समदृ्िा प्रदान करिाि. 

 

यािील ििृीय मिंत्राचा अथड आि े की ि े ब्राम्िणदिेिे ! 

दिेिािंकरे् आपल्या िाणी आहण ऋहत्िजदे्वारे यज ु, मिंत्र, प्राथडना, 

स्ििने, हिधी आहण पहित्र सत्कमे प्र ेनू दणेारे, हपिरािंकरे् अन्न 

आहण हिधी प्रे नू दणेार िथा मनषु्ट्यािंना मकु्ती, मोक्ष मागड प्रशस्ि 

करणारे आपणच आिाि. िीच आपली महिमा आि.े या सिड 

रूपािंमध्ये आपण राष्ट्र कल्याण आहण जनत्थान कायडकररिा 

अनकूुल आिाि, आपणच आम्िािंला ज्ञान प्रदान करािे. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि ेअहग्न दिेा ! दिेिािंकरे् स्िािाद्वारे 

द्रव्य म्िणजे िहिष्ट्य आहण यज ु पोिोचिणारे, हपिरािंकरे् 

पिंचगव्य म्िणजे िोजन पोिोचिणारे, िसेच मनषु्ट्यािंमध्ये 

जठराग्नीरुपाने पाचकाच्या रुपािंमध्येिी आपली महिमा आि.े या 

सिड रुपािंमध्ये अनकूुल िोऊन आपण आम्िािंला सखु प्रदान करािे. 
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यािील चिथुड मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ि ेब्राम्िण दिेिे ! 

स्ििुी, यज ु आहण मिंत्रािंना रचण्यािंमध्ये ि िेदािंच े ज्ञान प्रसिृ 

करण्यामध्ये सक्षम, अहििंहद्रय ज्ञान म्िणजे पराहिद्यलेा जाणणारे 

सिडज्ञानी, सिाडिीष्ट  कायड करणाऱ्या, आपणा ब्राम्िणदिेिेची 

आम्िी ििंदना करि आिोि. ि े ब्राम्िण दिेिे ! आमच े

अज्ञानाहि यीच े िय दरू करािे. आपण दिेिािंच े ि राजाच्या 

प्रकोपाला दरू करािे. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि ेअहग्न दिेा ! श्रहुििंना म्िणजे िदेािंना 

हनमाडण करणारे, इिंहद्रया पलीकरे् असलेल्या क्षमिा आहण 

हसद्ींनी यकु्त, सिडज्ञ ि अहिष्ट फलदािा असणाऱ्या अग्नीदिेिेची 

ििंदना करि आिोि. ि ेअहग्नदिेिे !आम्िाला ज्याच ेिय िाटिे 

त्यापासनू हनिडयिा प्राप्त व्िािी ि अिय हमळािे. आपण 

आमच्याप्रहि दिेिािंचा रो  दरू करािा. या सकु्तामध्ये ब्राम्िण 

आहण अग्नीमध्ये असलेली साम्यिा, ब्राम्िणािंच े स्थान, 

ब्राम्िणािंची योग्यिा आहण किडव्य स्पष्ट केलेली आििे. याखेरीज 

अग्नी आहण ब्राम्िणािंची सिड व्यापकिा स्पष्ट केलेली आि.े 
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यातुधाननाशन / 

अजननदेवस्तवन /  

ब्राम् णशजिवणमन सूि  

 

ि ेसकू्त अथिडिेदाच्या प्रथम कािंर्ािील ७ िे सकू्त आि.े ह्या 

सकू्ताची ऋह  चािन आि.े ह्या सकू्ताची दिेिा ब्राम्िण, अहग्न, 

अग्नींद्र ि ेआििे. ह्या सकू्ताच ेछिंद अनषुु्टप आहण हत्रषु्टप आि.े या 

सकू्ताच ेएकूण साि मिंत्र आििे. 

ह्या सकू्ताच ेनाम पाििा, ‘यािधुाननाशन’ ‘यािधुान’ म्िणज े

अशा दषु्ट व्यक्ती, शक्ती, आत्मा अथिा कमड, जी धमडहिरोधी ि 

नीिीहिरोधी असिाि िथा दिेिा ि  ऋ ींची शत्र ूअसिाि. िी 

आजिी आपल्या आजबूाजलूा उपहस्थि आििे, त्यािंच्या 

नाशाकररिा ि ेसकू्त आि.े अहग्नदिे स्ििन म्िणजेच या सकू्तामध्ये 

अहग्नदिेाच्या सामथ्यड, शक्ती, िेज ि ज्िलिंिेिेची स्ििुी केलेली 

आि.े 
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‘ब्राम्िणशहक्तिणडन’ अथिा ब्राम्िण शहक्तस्ििन म्िणजे 

ब्राम्िणािंच्या शहक्त, सामथ्यड, योग्यिा ि समाजाि असणाऱ्या 

स्थानाचे िणडन ि स्ििन करणारे ि ेसकू्त. ब्राम्िणािंच्या स्ििाि 

हिशे ािंचिेी िणडन या सकू्ताि आढळिे. 

प्रथम दिेिा ब्राम्िण आि.े ब्राम्िण म्िणजे हिप्र िा 

धगधगत्या अहग्नप्रमाणे, असे मानले जािे. ब्राम्िण िा सिोच्च 

िणड असनू ब्राम्िण िा अन्य हिन्िी िणाांना पजूनीय असिो. कारण 

ब्राम्िण म्िणजे ईश्वर, ब्रम्ि, परब्रम्ि, आत्मा, परमात्मा, त्यािंना 

जाणणारा मेधािी आहण हिद्वान िोय. ब्राम्िणािंच्या जीिनाचा ि 

ििडनाचा मलूाधार िेद असिो, त्याकारणेच प्रत्येक शिु ि अशिु 

सिंस्कारामध्ये म्िणजे सोयरापासनू सिुकापयांिच,े 

नामकरणापासनू दिनापयांिच े सिड सिंस्काराच े हिधी ब्राम्िण 

परुोहििच करिो. याखेरीज ब्राम्िणाला समाजपरुु ाच े मखु 

अथिा मस्िक मानले जािे. ज्याप्रमाणे अहग्नला दिेिािंच े मखु 

मानले जािे. यािरुनच समजिे िणडव्यिस्था ि समाजव्यिस्थेि 

ब्राम्िणाचे हकिी मित्त्िाचे स्थान असिे िे! 
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म्िणजेच ब्राम्िण िा समाज परुु ािंची बधु्दी, िाणी, ज्ञान 

आहण प्राण असिो. 

 

समाजहिघािक ि धमडहिरोधी व्यक्ती, शक्ती आहण सत्ता, 

समदुाय समाजप्रबोधकािंच्या छद्म िे ािंमध्ये ब्राम्िणािंना प्रिार 

करिाििे, अनिंि काळापासनू. मात्र त्यािंना िचे कळि नािी की 

समाज परुु ाच ेबािू, उरु आहण चरण ि ेअिंग मित्त्िाच ेअसले िरी 

समाजपरूु ाला मस्िकच नसेल िर िो कसा हजहिि रािू शकिो? 

जरी एखाद े अिंग नसले अथिा हिकलािंग असले िरी मनषु्ट्य 

मस्िक अथिा आपल्या बहुद्मते्तच्या जोरािर आपला हिकास 

अथिा प्रगिी करू शकिो. याउलट अल्प बधु्दी असलेल्या 

व्यक्ती धर्धाकट असनूिी अहनयिंहत्रि ििडन करिो. याखेरीज 

त्याच्या ििडनाि बदल घर्िनू आणणिंिी अिघर् ठरिे. म्िणजचे 

महिच े, बहुध्दच ेजीिनामध्ये, िर समाजामध्ये ब्राम्िणाच ेस्थान 

मित्त्िाचे असिे. 
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माझ्या या मिािर कािी लोक म्िणिील ब्राम्िणाला 

मित्त्िाचे स्थान दणेे म्िणजे जाहिव्यिस्थेला बढािा दणेे. मात्र 

जाहिव्यिस्था ि िणडव्यिस्था याचा अथड खरिं त्यािंना कळलेला 

नसिो. जाहिव्यिस्था म्िणजे कमाडनसुार ि प्रािंि नसुार, 

मनषु्ट्याच्या ( गणुधमड नरुुप) कायाडच ेपर्लेले हििाग. िणडव्यिस्था 

म्िणजे आजन्म स्िीकारलेल्या कमाडनरुुप मनषु्ट्याच े ठरिलेले 

स्थान िोय. उदा. कोणीिी क्षहत्रय श्रिुीच्या ज्ञानाकारणे श्रोहत्रय 

म्िणजे ब्राम्िण िोऊ शकिो ि कोणीिी ब्राम्िण आपल्या 

पराक्रमाकारणे क्षहत्रय िोऊ शकिो  

जाहिव्यिस्थेच ेउदा. पाििा, ब्राम्िणािंमध्ये सारस्िि, गौर्, 

अहग्निोत्री ि दशेस्थ, हद्विेदी ि त्यागी अशा मखु्य जािी आििे. 

गौर् प्रािंिािील (बिंगालच्या) ब्राम्िण म्िणजे गौर् ब्राम्िण, 

अहग्निोत्राचा प्रसार- अिंगीकार करणारे म्िणजे अहग्निोत्री, 

सरस्ििीचा आहशिाडद असणारे प्रहििाकलासिंफन्न ब्राम्िण 

म्िणजे सारस्िि, दशेस्थ म्िणज ेदशेामध्ये सिडत्र सिंचार करणारे, 

दानी प्रितृ्तीच े ि सिंन्यस्ि प्रितृ्तीच ेब्राम्िण म्िणजे त्यागी, िेदी, 
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हत्रिेदी आहण चििुेदी म्िणज ेएक, दोन, िीन अथिा चार िेदािंच े

पणूड अध्ययन केलेले ब्राम्िण. 

यािरुनच कळिे की जाहि िी प्रािंि, गणु, गणुधमड ि 

कमाडिरुनिी जाणली जािे. 

 

हद्विीय दिेिा अहग्न आि.े मी दिेिेहि यी सिंपणूड स्पष्टीकरण 

सरुक्षा सकू्तामध्ये हलहिले आि.े त्याकारणे मी या सकू्ताि 

अहग्नदिेाहि यी स्पष्टीकरण हलहिि नािी. 

ििृीय दिेिा आि,े िी अहग्निंद्र. कदाहचि अहग्नला इिंद्र ि 

दिेराजाच्या स्थानािर ठेिनू ह्या दिेिेची सिंकल्पना केली असेल. 

याखेरीज इिंद्र ि अहग्नला एकाकार िसेच एकरुप माननू 

सामिेदाििी इन्द्राग्नी सकू्त रुपाने त्यािंची प्राथडना केलेली आढळिे. 

इिंद्र ि अग्नी एकरुप मानले जािाि. याखेरीज िे एकमेकािंच.े 

सिाय्यक आहण हमत्र मानले जािाि. या सकू्तामध्ये अहग्न िा 

इिंद्राचा इिंद्र म्िणनू दिेिा असािा. 
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ि ेसकू्त पढुीलप्रमाणे आि:े- 

 

 

स्तुर्ानर्ग्न आ र्ह यातुधानिं खकर्ीखदनर् ्| 

त्र्िं खह देर् र्खन्दतो हन्ता दस्योर्वभूखर्थ || 

 

आजस्य पररे्खिञजातरे्दस्तनर्खशन ्| 

आग्नेय तौलस्य प्राशान यातुधानान ्खर् लापय || 

 

खर्लपन्तु यातुधाना अखत्त्रणो खकर्ीखदन: | 

अथेदर्ग्ने नो हखर्ररन्द्रश्च प्रखत हयवतर् ्|| 

 

अखग्न: पूणव आ रभतािं पे्रन्द्रो नुदतु र्ाहुर्ान ्| 

ब्रर्ीतु सर्ो यातुर्ानयर्स्र्ीलेय || 

 

पश्यार् ते र्ीयां जातरे्द: प्र तो बू्रखह यातुधानान ्नृचि: | 
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त्र्या सरे् पररतप्ता: पुरस्तात त आ यन्तु प्ररु्र्ाणा उपेदर्|्| 

 

आ रभस्र् जातरे्दोस्र्ाकाथावय जखिषे | 

इतो नो अग्ने भूत्र्ा यातुधानान ्खर् लापय || 

 

त्र्र्ग्ने यातुधाननुपर्ध्दािं इहा र्ह | 

अथैषाखर्न्द्रो र्जे्रणाखप शीषावखण र्शृ्चतु || 

 

यािील प्रथम मिंत्राचा असा आशय आि ेकी ब्राम्िण िा 

स्ििःच्या प्राणािंचा धोका पत्करून त्या व्यक्तींमध्ये धमडप्रसाराच े

कायड करिो, ज्या व्यक्ती सदाचाराचा त्याग करुन कदाचारामध्ये 

जीिन व्यिीि करिाि. त्यािंच्याि पररििडन आहण सधुारणा 

घर्िनू आणण्याच े कायड ब्राम्िण करिो आहण त्या सिाांना 

समाजाच्या मखु्य प्रिािाि आणण्याच ेकायडिी करिो. 

या मिंत्राि अशी प्राथडना केली आि ेकी ि ेसत्य,धमड, ज्ञान 

आहण नीिीद्वारे लोकािंना उन्निी पिंथािर घेऊन जाणाऱ्या 
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ब्राम्िणा! ि ूसमाजाि स्ितु्य कायड करणारा आिसे. आजपयांि ि े

सिड दस्य,ु चोर, कुकमी आहण दरुाचारी, अन्यगणािंना हपढीच े

आिंदण दिे िोिे आहण दसुऱ्यािंना लटुि िोिे. ि ेसिड दस्य ुआहण 

अधमी इिरािंना पीर्ा दऊेन ि त्यािंची सिंपत्ती अन्यायाने हिरािनू 

त्यािंचा िोग घेि िोिे. मात्र ि ेब्राम्िण दिेिा! ि ेज्ञानी पिंहर्िा! ि ू

आपल्या ज्ञानाद्वारे ि िेजाद्वारे यािंच ेजीिन पररििडन ि मनपररििडन 

केले आिसे. म्िणनू ि ूसिंपणूड समाजासाठी ििंदनीय आिसे. कारण 

ज्या दस्युिंच े पररििडन िोि नािी, ि ू त्यािंचा नाश करिोस राष्ट्र 

कल्याणासाठी. 

 

म्िणजेच राष्ट्रािंमध्ये ब्राम्िण ि े अग्नी आहण दिेिेसमान 

असिाि, जे समाजािील दषु्ट लोकािंच्या मनोितृ्तीच े पररििडन 

घर्िनू आणनू त्यािंना समाजाचा प्रिािाि आणिाि अथिा राष्ट्र 

कल्यानासाठी त्यािंचा नाश करिाि. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा,  ि े अहग्न दिेा! आम्िी आपली 

ििंदना ि स्ििुी करि आिोि. आपणास नमस्कार असो. दषु्ट कमड 

करणाऱ्या ि अधमाडि रि असणाऱ्या शत्रूिंमध्ये आपण पररििडन 
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घर्िािे अथिा नश्यन करािे. आमच्याद्वारे ििंहदि आहण स्ितु्य 

असणारे ि ेअग्नीदिे आमच्या शत्रूिंच्या दषु्ट मनोितृ्ती, कमड, अधमड 

ि दबुुडद्ीच ेहनिारण करािे. 

त्यािील हद्विीय मिंत्राचा अथड आि े की ि े परमहेष्ठ उच्च 

स्थानािर असणाऱ्या प्रकृिी ि जीिाच्यािी िर उठून 

परमात्म्यािंमध्ये हस्थि िोणाऱ्या, जन्मजाि िेदाच े ज्ञान ग्रिण, 

ज्ञानाचा प्रकाश प्राप्त करणाऱ्या, आपल्या शरीर, मन, िासना, 

इच्छा ि मित्त्िकािंक्षािंना िशीििू करणाऱ्या ज्ञानप्रकाशाद्वारे 

उन्निीचे (राष्ट्राच्या) कारण ठरणाऱ्या ि ेब्राम्िणा!( म्िणजे ि ेसिड 

िहणडलेले गणुधमड ब्राम्िणाच ेअसिाि, असे सािंहगिले आि)े ि े

परमहेष्ठ ब्राम्िणा! ि ूस्ििःच्या िोजनाि माखन, िपू, िेल आहण 

दिी अशा मेद िाढिणाऱ्या पदाथाडचा िोलनू उपयोग कर. 

( म्िणजे कमी उपयोग कर) िसे िोजन सिंिहुलि असािे. अनेक 

प्रहथने ि जीिनसत्िािंनी यकु्त ि पररहमि म्िणजे शरीराला उपयोग 

असणाऱा, प्रमाणाि असणारा आिारच िझेु स्िास्थ उत्तम राखेल. 

कारण िलुा धमडप्रसार, समाजसधुार, राष्ट्रकल्याण ि दषु्ट नाशाच े

कायड करायच ेआि.े ि ूिझु्या सिंयि प्रििृीने दृष्ट लोकािंना परास्ि 
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करािेस, त्यािंना हिचार प्रितृ्त करािेस, जेणेकरून दषु्ट लोकािंच्या 

ितृ्तीमध्ये पररििडन व्िािे अथिा राष्ट्राच ेकल्याण व्िािे. 

 

म्िणजेच ब्राम्िण िा धगधगत्या अग्नीप्रमाणे असला, िरी 

त्याने यज्ञ कुिं र्ामध्ये असणाऱ्या पहित्र अग्नीप्रमाणे मयाडदा सिंपन्न 

आहण सिंयि असािे. त्याने आपल्या िासना ि कामनािंिर हिजय 

हमळिािा ि सिंिहुलि आिार घ्यािा 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, उच्च स्थानािर आसीन, ज्ञानाचे 

पुिंज, जठराहग्नच्या रुपाने शरीराच े सिंिलुन राखणारे अहग्नदिे! 

आमच्याद्वारे सिुणडमात्रािनू िोलनू आिुिी म्िणजचे 

माखनाप्रमाणे मधरु असणारी  आिुिी ग्रिण करािी. आमच्या 

समपडणािर ि िक्तीिर प्रसन्न िोऊन आपण दषु्ट -दरुाचारी 

शक्तींना, व्यक्तींना हिलापप्रितृ्ती करािे म्िणजे त्यािंचा हिनाश 

करािे. 

ििृीय मिंत्राचा अथड आि ेकी ब्राम्िणािंचा धमडप्रसार म्िणजेच 

धमड, सत्य, नीिी आहण अध्यात्माचा प्रसार असा व्िािा की 

त्याच्या प्रिाि दषु्ट व्यक्ती, आसरूी शक्ती, समाजहिघािक लोक 
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आहण अन्य शत्र ूिसेच राक्षस ि हपशाच्चिर पर्ािा, दषु्ट्प्रिाि 

अथिा सपु्रिाि!  ि ेयािधुान म्िणजे राष्ट्रहिरोधक लोक आहण 

दषु्ट दस्य,ु जे प्रजेला ि सज्जनािंना त्रस्ि करि असिाि, प्रहिक्षण 

अपरािंच ेअहिि हचिंिणारे ि सदा अस्िस्थ असिाि, स्ििःच्या 

आसरुी आनिंदासाठी अपरािंच्या सखु, अहधकार,समदृ्िा, 

मनशािंिी, सन्मानाच ेिक्षण करणारे असिाि. त्यािंनी पश्चािाप, 

िय अथिा स्िनाशाकारणे शोक करािा ि हिलाप करािा. 

एकिर त्यािंना आपल्या िीन कमाडच ेक्रमशः स्मरण व्िािे ि त्यािंच े

मिपररििडन व्िािे अथिा त्यािंच्या सिंिार व्िािा. याखेरीज या 

पररििडन ि सधुारण्याच्या कायाडि सामान्य जनिेची असे किडव्य 

आि े की त्यािंनी आपल्या परीने या कायाडि आिुिी द्यािी. 

आपल्या परीने या कायाडि खारीचा िाटा उचलािा, म्िणनूच 

आम्िी ब्राम्िण दिेिेला अशी प्राथडना करिो आिोि की अद्य 

पररहस्थिीमध्ये ि ेज्ञान प्रसारक ब्राम्िणा ! पिंहर्िा ! आपण आहण 

शासक राजा -राज्यकिाड एकहत्रि िोऊन आमच्या या िाट्याला 

प्रेमपिूडक स्िीकारािे म्िणजे आम्िी आपल्या कायाडि जो सििाग 
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हदला आि,े त्याचा आदर करािा. कारण आमच्या 

सििागाकारणेच राष्ट्राच्या उत्थानास िाििार लागिो. 

म्िणजेच जनिेच्या सियोगाकारणेच राजा आहण ब्राम्िणाचे 

कायड अहधक सलुि िोिे. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि े अग्नीदिेा! सज्जनािंना ि 

ब्रम्िज्ञानींना पीर्ा दणेारा, स्ििःचा स्िाथड करून इिरािंच ेप्राण ि 

धमड हिपदिे लाटणाऱ्या समाज आहण साधकािंच्या शत्रूिंना आपला 

हिलास पािून रुदन करू द्यािा. ि ेअहग्न दिेा ! आपण इिंद्रासहिि 

आमच ेिहिष्ट्य ग्रिण करािे. आम्िाला सत्कमाडच्या हदशेने प्रेररि 

करािे. 

यािील चिथुड मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ि ेज्ञान प्रसाराद्वारे 

उन्निी पथािर राष्ट्राला घेऊन जाणाऱ्या ब्राम्िणा ! ि ूआपले 

कायड उत्तमरीिीने ि सरुहक्षिपणे कर. िझु्याच स्किं धािर म्िणजे 

बािुिंिर आहण मस्िकािर राष्ट्रशक्ती, राष्ट्राच े उत्थान, राष्ट्राच े

कल्याण आहण राष्ट्र हशक्षणाच ेदाहयत्ि आि.े म्िणनूच ि ूबिुमान ्

म्िणजे शहक्तशाली ि ज्ञानदायी असािेस आहण राजाला 

राष्ट्रकल्याण ि राष्ट्रोत्थानासाठी प्रेररि करािेस. याखेरीज राजान े
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ब्राम्िणािंना पणूडिा समथडन द्याि.े ि ेकायड इिके उत्तम व्िािे की 

प्रजा,ि सज्जन ब्राम्िण ि हिद्वाजनािंना पीर्ा दणेारे दषु्टजन 

प्रिाहिि िोऊन ब्राम्िणािंपढेु ि राजापढेु त्यािंनी असे म्िणि 

समपडण करािे की मी आपल्या शरणाथी असनू मला माझे 

अपराध मान्य आििे. मला दिंहर्ि करािे,की जणेेकरून मी 

असन्मागाडपासनू सदिै पराितृ्त व्िािे.  

म्िणजे राष्ट्र ि राजशक्तीचा मळूस्ििंि ब्राम्िणव्िािे. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि ेअहग्न दिेा !  असरु हिनाशाच े

कायड आरिंि करािे. बलशाली इिंद्राला म्िणजे आत्म्याला प्रेरणा 

द्यािी. िया उियिंिाच्या प्रिािाकारणे आसरुी शक्तींनी 

साधकािंपढेु समपडण करािे. 

यािील पिंचम मिंत्राचा असा अथड आि ेकी राजा ब्राम्िणाला 

प्राथडना करिो आि ेकी ि ेजन्मजाि िेदाचे ज्ञान प्राप्त केलेल्या ि 

आजन्म त्याच्या प्रसार करणाऱ्या ब्राम्िणा ! दषु्टजनािंच े

मिपररििडन करणाऱ्या ज्ञानी पिंहर्िा !  मनषु्ट्यासाठी मागडदशडनाच े

कायड करणाऱ्या हिप्रा ! आम्िी िझुा पराक्रम, सामथ्यड, बदु्ी, 

शक्ती, प्रज्ञा, ज्ञान ि सिंयम पाििो आिोि. िझु्या या सिड गणुािंना 
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प्रणाम असो. या प्रजापीर्क,  सज्जन ब्राम्िणपीर्कािंच्या प्रहि 

असलेला आमचा सिंदशे कहथि कर. माझा सिंदशे असा आि ेकी 

यािधुानम म्िणजे दषु्टत्ि त्यागनू सज्जनाच ेजीिन जगािे, यािच 

राष्ट्राच ेआहण िमु्िा सिाांच ेकल्याण आि.े ि ेब्राम्िणा ! िझुी 

शक्ती यािच आि ेकी त्या दषु्टासमोरिी स्ििःच ेप्राण, धमड, नीिी 

ि सामथ्याडच ेि ूरक्षण करू शकिोस. ि ेब्राम्िणा ! िझु्या िेजाने, 

ज्ञानाने, उपदशेाने  प्रिाहिि िोऊन ि े सिड दषु्टगण सिंिाप ि 

पश्चािापाच्या अनिुि घेि स्ििःच आमच्या समोर येिील, 

स्ििःचे लपण्याचे स्थान सोरू्न.  िे आपल्या पश्चािापाला अथिा 

दषु्टिेला िाि दिे आमच्याजिळ येिील. िे समपडण करिील 

अथिा यदु् करिील म्िणजेच यदु्, धमड, नीिी, सत्य, ित्त्िज्ञान, 

हिज्ञान ि दिूत्ि आहण आहद कमाडमध्ये ब्राम्िणाची शक्ती ि 

योग्यिा असीम असि.े 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा,  ि ेज्ञानस्िरूपा अग्नीदिेा ! आम्िी 

िमुच्या प्रकाशरुपी पराक्रम पािि आिोि, त्याच े स्ििन करि 

आिोि. आपण पथभ्रष्टािंच ेमागडदशडक आिाि, आपण आपल्या 

सत्प्रिािाने आसरुी व्यक्ती ि शक्तींना सन्मागाडला प्रेररि करािे.  
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आपण आज्ञा दऊेन आसरुी शक्तींना प्रायहश्चि करण्याकररिा 

प्रितृ्त करािे. 

यािील  ष्ठम मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ि ेजन्मजाि िेदािंच े

ज्ञान प्राप्त असणाऱ्या ि ज्ञानाचा -सत्याचा प्रसार करणाऱ्या 

ब्राम्िणा ! ि ूआपल्या कायाडि सखुपिूडक आरिंि कर. राष्ट्राच े

उत्थान ि सखु आहण प्रगिीसाठी, आमच्या मिान कायाडसाठी 

िझुा सिंिि झाला आि.े राजाचे किडव्य असिे – पररपालन, 

प्रजापालन. प्रजापत्याची दोन मखु्य कायड असिाि, १. 

बाह्यशत्रचूा नाश  २. दजुडनाच ेमिपररििडन करणे, त्यािंना ज्ञान ि 

दिंर् दणेे.  यािील प्रथम कायड क्षहत्रय, हद्विीय कायड ब्राम्िण करिो. 

राजा ब्राम्िणाला प्राथडना करिो की ि ेज्ञानप्रसार, उन्निी कायड, 

धमडकायड आहण राष्ट्रकल्याणकररिा सदिै अग्रसर रािणाऱ्या 

ब्राम्िणा !  ि ूआमचा सिंदशे िािक ि ज्ञान िािक िोऊन यािधुान 

अथिा दजुडनािंना हिचार प्रितृ्त कर, त्यािंना पश्चािाप अथिा 

स्िनाशािंच्या ियाने हिलाप करण्यासाठी प्रितृ्त कर, त्याच े

कल्याण अथिा नश्यन कर. 
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म्िणजे राष्ट्रोत्थान आहण जनकल्याण्याच्या कायाडि 

ब्राम्िणािंचा सियोग सिाडहधक असिो. 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ि ेजाििेदा ! ि ेअहग्न दिेा ! 

आपण सिड शिु आहण पहित्र कायाडचा आरिंि आिाि, मलुाधार 

आिाि. आपण आम्िा याजक, परुोहिि, पजूक, िोत्री-िोिारािंच े

प्रहिहनधी िोऊन दषु्टजनािंचा नाश करािा अथिा त्यािंना पश्चािाप 

ि प्रायहचत्त प्रदान करािे. 

सप्तम मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ि ेज्ञान प्रसारका ब्राम्िणा ! 

ि ूपश्चािाप करणाऱ्या ि पढेु जीिनाि पािके न करणाऱ्या त्या 

सधुाररि दषु्टजनािंना आपल्या ज्ञान, िेज, सपु्रिाि आहण प्रजे्ञद्वारे 

समाजाच्या मखु्य प्रिािाि आणणारा आिसे. ि ेब्राम्िणा ! िझेु 

ज्ञान ि िेज अपिूड असले िरी कोणी यािधुान म्िणजे दजुडन 

आपल्या ििडनाि सधुारणा दाखिि नसले िर मी ि ि,ू आपण 

सिडजण त्या आसरुािंचा म्िणजे दृष्टािंचा सिंिार करु,  अत्यिंि कठीण 

शस्त्ािंनी. ( जी िज्राप्रमाणे ियिंकर आििे) हनश्चयाने या दृष्टािंच्या 

हशरच्छेद करूया, ज्याप्रमाणे िाईट अिंगाला हिलग केले जािे, 

पदाथाडच्या िाईट घटकाचे हिघटन केले जािे, त्याप्रमाणे 
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दजुडनािंमध्ये सधुारणा िोि नािी ित्समयी राजा ि ब्राम्िण त्या 

दृष्टाला दिंर् दऊेन त्याचा अिंि करिाि.  

म्िणजे ब्राम्िणच मनोहशक्षणाच ेकायड करुन दस्य,ु अनायड, 

यािधुान आहण दजुडनािंच ेमिपररििडन करून त्यािंना समाजाच्या 

मखु्य प्रिािाि आणिो. 

 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ि ेअहग्न दिेा ! ि े मागडदशडक 

जाििेदा ! आपण दरुाचारींना िधस्थळािर येण्याकररिा प्रितृ्त िा 

बाध्य करािे ि इिंद्रदिेाने िज्राने त्या दषु्टाच ेमस्िकोच्छेदन करािे. 

अशाप्रकारे या सकू्ताच्या प्रथम मिंत्रािंमध्ये दस्यचु्या 

दस्यतु्िाचा म्िणजे दषु्टािंच्या दस्यतु्िाचा नाशािंचा उल्लेख आि.े 

म्िणजेच सिंि ज्ञानेश्वरािंच्या ज्ञानेश्वरीिील पसायदानािील ‘दरुरिािंच े

हिहमर जािो!’ अशा  ओिीच्या उदयाच ेमळूिी या मिंत्राि सापर्िे. 

हद्विीय मिंत्रामध्ये ब्राम्िणाचा आिार ि उपयकु्त आिाराच ेिणडन 

आि ेयाहशिाय ज्ञानाचिेी.  ििृीय मिंत्रािंमध्ये जनिेने सियोग हदला 

पाहिजे असे सहूचि केले आि.े चिथुड ि पिंचम मिंत्रामध्ये 

ब्राम्िणािंच्या शक्तीच ेि योग्यिेच ेिणडन केले आि.े  ष्ठम मिंत्रामध्ये 
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ब्राम्िणािंच ेप्रजा रक्षण, राष्ट्र कल्याण ि राष्ट्रोत्स्थान कायाडमध्ये 

योगदान स्पष्ट केले आि.े सप्तम मिंत्रािंमध्ये दजुडनाला एक 

सधुारण्याचा अिसर द्यािा. मात्र त्याने अहधक प्रिाहर्ि केल्यास 

त्याच्या िध करािा, अशी प्रल्िाद नीिी ि द्रौपदी नीिीि 

आढळिे. 

  



42 

भुवनपजत सूि 

 

ि ेसकू्त अथडििेदाच्या हद्विीय कािंर्ािील हद्विीय सकू्त आि.े 

या सकू्ताची ऋह का ‘मािनृामा’ आि.े मािनृामा म्िणजे जी 

मािदृिेी आि े िी, अथिा हजला ‘मािर’ म्िणज े मािा अस े

सिंबोधले जािे, अशी स्त्ी. मािनृामा अथिा मािदृिेी िा शब्दच 

सिडव्यापी मािसृते्तला उद्दशेनू म्िटल्याच ेमानले जािे. कौहशक 

सतू्राच्या आधारािर सायण, यास्क आहद या आचायाांनी या 

ऋह केच े नाम ‘हत्रसिंध्या-महण’ अथिा ‘सदप्षु्ट्य’या ऋह कािंनी 

जोर्ले आि.े 

या सकू्ताची दिेिा गिंधिड ि अप्सरा समिू आि.े गिंधिड म्िणजे 

गिं, गिं म्िणजे िमूी हकरण, पानी ि इिंहद्रय बोध िोय िर धिड या 

अक्षरािंचा अथड धारक ि पो क. अप्सरा -अप ्सरस ्म्िणजे सषु्टी 

प्रारिंिाला उत्पन्न झालेले मलू हक्रयाशील ित्त्ि आि,े िचे 

ऋग्िेदाििी सािंहगिले आि.े ह्या सकू्ताच ेछिंद हत्रषु्टप, हिराट जगिी, 

हिराट गायत्री ि िरुरमनषुु्टप आििे. ह्या सकू्ताि ५ मिंत्र आििे. ह्या 

सकू्ताि अिंिररक्ष ि प्रकृिीची सिंचालनािर आधाररि मिंत्र आििे. 
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ि ेसकू्त पढुीलप्रमाणे:- 

खदव्यो गन्धर्ो भुर्नस्य यस्पखतरेक एर्िं नर्स्यो 

खर्क्ष्र्ीड्य:| 

तिं त्र्ा यौखत ब्रम्हणा खदव्य देर् अस्तु खदखर् ते सधस्थर् ्|| 

 

खदखर् स्पृिो यजत: सूयवत्र्गर्याता हरसो दैव्यस्य| 

र्ृडाद् गन्धर्ाव भुर्नस्य यस्पखतरेक एर्िं नर्स्य: सुशेर्ा:|| 

 

अनर्दयाखभ: सरु् जग्र् अखभरप्सरास्र्खभ गन्धर्व आसीत | 

सरु्द्र आसािं सदनिं र् आहुयवत:  सदय आ च परा चयखन्त|| 

 

अखिये खददयुन्निखत्रये या खर्श्वार्सुिं गन्धर्ां सचध्ये| 

ताभ्यो र्ो देर्ीनवर् इत ्कृणोखर्|| 

 

या: कलन्दास्तखभषीचयोिकार्ा र्नोरु्ह:| 

ताभ्यो गिंधर्वपत्नीभ्योप्सराभ्योकरिं नर्ः|| 
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यािील प्रथम मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ज े हदव्य गिंधिड 

पथृ्िी आहद लोकािंना धारण करणारे एकच पहि हकिं िा स्िामी 

आििे, िेच या जगिाि नमस्य म्िणजे नमस्कार करण्यास योग्य 

आििे. ि ेपरमात्मान ्, ि ेपरब्रम्िा! आपला हनिास द्यलुोकामध्ये 

आि.े आम्िी मिंत्रसाधना ि ििंत्रहिद्याच े साधक आपल्याला 

नमस्कार करिो आिोि िथा आपणािंशी आमची उपासनेकारणेच 

िेट घर्ि आि.े 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, जे हदव्य सज्जन, योगी, साधक, िक्त, 

हसध्द, िपस्िी -िपहस्िनी ब्रम्िािंर्ाच्या ि पथृ्िीच्या पणु्याईला, 

सत्त्िाला, धमाडला ि सत्याला धारणिी करिाि, िेच या जगिाि 

ििंदनायोग्य ि पजूनीय आििे. कारण त्यािंच्यामळेु हिश्व, धमड, 

नीिीमत्ता ि सत्त्ि हटकून आि.े 

याखेरीज ि ेपरमात्मा! ि ेपरब्रम्िा! िझुा हनिास चराचराि 

आिचे, याहशिाय दयलुोक ि अिंिररक्षाििी िझेु स्िििंत्र अहस्ित्त्ि 

आि.े 



45 

ि ेपरमप्रकृिी! जे साधक ििंत्रोक्त, शास्त्ोक्त, िेदोक्त, मिंत्रोक्त 

साधना करिाि, िी सिड साधना आपल्यापयांि पोिोचिे ि आपण 

त्यािंना म्िणजे साधकािंना िािंहछि लोक प्रदान करिाि. 

यािील दसुऱ्या मिंत्राचा अथड असा आि ेकी समस्ि लोकािंच े

एकमात्र अहधपहि गिंधिड, ज ेद्यलुोकामध्ये हिद्यमान आििे, जे 

दिैी आपदािंच े हनिारक िथा सयूाडच्या त्िचचे्या रुपाच ेआििे, 

िेच नमस्य म्िणजे सिाांद्वारे नमस्काराच्या योग्य िथा सशेुि 

म्िणजे सिाांद्वारे प्राथडना करण्यायोग्य आििे. सिाांचे फलदािे 

असलेले गिंधिड आम्िािंलािी सखु प्रदान करिाि. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, समस्ि लोकािंना ि पथृ्िीला धारण 

करणारे एकमात्र अहधपहि म्िणजे परमात्मा ि परमप्रकृिी, जे सिड 

लोकािंमध्ये हिद्यमान आििे, हत्रहिहिध िापािंच े हनिारक आहण 

सिाांच ेसरिंक्षक आििे, िेच पजूनीय ि ििंद्य आििे. सिड कमड, 

साधना, मिंत्र ि िपाच े फलदािा ि े परमात्मा ि परमप्रकृिी! 

आम्िालािंिी परमानिंद प्रदान करािा. 
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यािील हिसऱ्या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी प्रशिंसनीय रुप 

असलेल्या अप्सरािंकारणे त्यािंच ेपिी अथिा स्िामी गिंधिड पररपणूड 

आििे. ह्या अप्सरािंचा हनिास अिंिररक्ष आहण स्िगड असनू या 

अप्सरािंचा जन्म समदु्रािनू झाला आि.े आम्िािंला ि ेसािंगण्याि 

आले आि े की ह्या अप्सरा जेथनू प्रकट िोिाि, त्यािंच्यािच 

हिलीन िोऊन जािाि. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, स्ििुनीय असलेली, असे अनेक रुप 

धारण करणाऱ्या परमप्रकृिी अथाडिच आहदशक्तीकारणे हिचा 

सिचर असलेला आहद परुु  परमात्मा पररपणूड ि पजूनीय आि.े 

आहदशक्तीच्या अनेक अनिंि रुपािंचा हनिास अिंिररक्ष ि दयलुोक 

असनू या रुपािंचा जन्म आहदशक्ती या सि ित्िािनू झाला आि.े 

िी अनेक रुपे जेथनू प्रकट िोिाि, त्याच आहदित्त्िामध्ये हिलीन 

िोिाि. 

 

यािील चौथ्या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ि े दिेीिो! ि े

अप्सरागणिो! आपण मेघािंच्या हिद्यिुप्रमाणे अथिा नक्षत्रािंच्या 

लोकािंप्रमाणे सिंपणूड हिश्वाच ेपालन करणाऱ्या गिंधिड दिेािंशी सिंयकु्त 
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आिाि, त्यािंच्याशी जोर्लेल्या आिािच म्िणनू आम्िी 

आपणािंस नमन करि आिोि. 

िा मिंत्र िैज्ञाहनक आि.े हिजेच्या म्िणजे हिद्यिु आहण 

नक्षत्रािंच्या प्रिािाने त्यािंची हकरणे प्राण्यािंमध्ये प्राणरस -जीिनरस 

स्त्िि असिाि, िचे या ऋचिेनू सचुिायच ेआि े 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, चपला म्िणजे लक्ष्मी ि नक्षत्रे 

म्िणजे निग्रिािंच्या प्रिािाकारणेच धारक ित्िािंना गहि प्राप्त िोिे. 

अन्य शब्दािंमध्ये पाििा ज्या परमप्रकृिीकारणे धारकित्ि 

असलेल्या परमात्मा हक्रयाशील िोिो, हिला कोटी कोटी प्रणाम 

असो. 

 

यािील पाचव्या मिंत्राचा असा अथड आि े की ज्या 

प्रेरणादाहयनी आि,े ज्या ग्लानी ि व्याधी दरू करणारी आि,े ज्या 

नेत्रा रिंच ेपारणे फेर्णारी असनू नेत्रािंना दृष्टी ि शक्ती दिेे, ज्या मनाला 

सिंमोहिि करिाि, ज्या गिंधिड पत्नी रुपाि असनूिी अप्सरा आििे, 

त्यािंना नमस्कार असो. 
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िा मिंत्र अप्सरािंच्या साधना-आराधनेकररिा ि चौसष्ट कला 

आत्मसाि करण्याकररिा उपयकु्त आि.े 

िा दखेील मिंत्र हिज्ञानमय आि.े सयूाडची हकरणे अथिा 

प्रकाश हकरणे नेत्रािंना उत्तम चिेना ि दृष्टी दिेाि आहण मनासिी 

ििंरहगि करिाि. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, जी प्रेरणा, प्राणधारा, सयूड रश्मी, 

स्फूिी, िजे आहण शक्तींची स्िाहमनी आि,े हजच ेदशडन नेत्रािंच े

पारणे हफटििे ि नेत्रािंना शक्तीिी दिेे, जी मोहिनी ि सिंमोहिनी 

हिद्यािंची जननी आि,े जी प्राणधारा िोऊन नेत्राहद शरीराच्या सिड 

अियिािंना उत्तम पो ण ि िो ण प्रदान करिे, जी मनाच्या 

हिचारािंना िरिंहगि करु शकिे, त्या आहदशक्तीला -परमप्रकृिीला 

आम्िी नमन करिो आिोि. 

  



49 

र् दब्रम्  सूि  

 

ि ेसकू्त अथडििेदािील प्रथम कािंर्ाच े३४ िेळ सकू्त आि.े ि े

सकू्त परब्रम्िाच ेम्िणजेच ब्रम्िाच ेअहस्ित्ि, औह धींची मित्ता, 

द्यलुोक ि पथृ्िीची स्ििुी अिंिररक्षाच ेस्ििनािर आधाररि आि.े 

या सकू्ताचा ऋ ी ब्रम्िा असनू या सकू्ताची दिेिा पथृ्िी म्िणज े

द्यलुोक ि पथृ्िी लोक िसेच स्ियिं ब्रम्ि- परब्रम्ि आि.े या सकू्ताचे 

छिंद अनषुु्ठप आहण ककुम्मिी अनषुु्टप आि.े या सकु्ताच्या 

ऋ ीहि यी- ब्रम्िाहि यी दोन सिंिाव्यिा सािंहगिल्या जािाि. 

एक म्िणजे श्रेष्ठ - शे्रष्ठिम यज्ञािंच्या अध्िडय ू -िोिाराचे नाििी 

ब्रम्िच िोिे. हद्विीय म्िणजे हत्रदिेािंपैकी एक असलेला सहृष्ट किाड 

ब्रम्िा. मला िर िाटिे शे्रष्ठिम यज्ञाचा अध्िडय ूिोिार ब्रम्िा आहण 

सषृ्टीचा हनमाडिा- किाड ब्रम्िा एकच असािा. कारण असेिी म्िटले 

जािे की ब्रम्िाने अनेक यज्ञ केले िोिे, दिेिासि, गायत्री मािेसि 

आहण सरस्ििी दिेीसि. आहण ब्रम्िदिे, गायत्री मािा ि सरस्ििी 

दिेीलाच यज्ञदिेाचा जनक ि जननी म्िटले जािे म्िणनूच 

यज्ञकिाड ि सहृष्टकिाड ब्रम्िा एकच असेल. 
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ह्या सकू्तामध्ये एकूण चार ऋचा आििे, म्िणजेच अथिडमिंत्र 

आििे. 

ि ेसकू्त पढुीलप्रमाणे:- 

 

इदिं जनासो खर्दथ र्हद ब्रम्ह र्खदष्यखत | 

न. तत ्पृखथव्या नो खदखर् येन प्राणाखन्त र्ीरुध:|| 

 

अन्तररि आसािं स्थार् श्रान्तसदाखर्र् | 

आस्थानर्स्य भूतस्य खर्दुिद् रे्धसो न र्ा|| 

 

यद् रोदसी रेजर्ाने भूखर्श्च खनरतितर् ्| 

आद्रां तद्दय सर्वदा सरु्द्रस्येर् स्त्रोत्या:|| 

 

खर्श्वर्न्यार्भीर्ार तदन्यस्यार्खधखश्रतर् ्| 

खदरे् च खर्श्वरे्द से पृखथव्यै चाकरिं नर्:|| 
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यािील प्रथम मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ि े हजज्ञास ूिो! 

आपण या ज्ञानाचे शोधन करा, ज्या ज्ञानामध्ये ब्रम्िाच्या 

अहस्ित्िाची जाण असेल. िा ब्रम्ि फक्त द्यलुोक अथिा 

धरिीिरच हनिास करि नािी, िर सिडत्र ि ेब्रम्ि िास करिे. ह्या 

ब्रम्िाकरि-ेपरब्रम्िाकारणे औ धी ‘प्रारण’ प्राप्त करिाि. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि ेिक्तगणिो! ममुकु्षिूो! ज्ञानीजनिो! 

साधकिो! आपणिी त्या परब्रम्िाच,े परमप्रकृिी -परमात्म्याच े

ज्ञान प्राप्त करािे, ज्याला ब्रम्िहिद्या असे सिंबोधले जािे. ि ेपरब्रम्ि 

ि परमात्मा सिडत्र िास करणारा असनू, ह्याच परमप्रकृिीपासनू-

परमात्मापासनू आपण सिड प्राण, शक्ती, िेज, श्वास, धमड आहण 

नीिी प्राप्त करि असिो. 

 

यािील दसुऱ्या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ज्या औ धी 

परब्रम्िाकरू्न अथिा ब्रम्िाकरू्न ‘प्राण’ प्राप्त करिाि, त्या 

औ धींचा हनिास अिंिररक्षामध्ये आि.े यािी परब्रम्िाचे 

अहस्ित्ििी अिंिररक्षामध्येिी आि े ि आपल्या सिाांमध्येिी. 

ज्याप्रमाणे थकलेले मनषु्ट्य आपल्या गिृी येऊन हिश्राम करिाि, 
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त्याप्रमाणे त्याच मनषु्ट्याची सिेा करुन िया औ धी अिंिररक्षामध्ये 

हनिास करिाि. मात्र या अनिंि स्थानाला हिधािा, काळ, हनयिी 

आहण मन ु जाण ू शकि नािी. त्याकररिा ब्रम्िहिद्येची 

आिश्यकिा आि.े 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, आपले आत्मे (जे) परब्रमिृाकरू्न 

धमड, नीिी, प्राण, शक्ती, िेज आहण श्वास प्राप्त करिाि, त्यािंच ेमलू 

स्थान अिंिररक्ष आि.े मात्र या अिंिररक्षाला स्ियिं काळ ि हनयिी 

जाण ूशकि नािी. कारण या अनिंि हििरािंना जाणण्यासाठी हदव्य 

ज्ञान दृष्टीची आिश्यकिा असि.े 

 

यािील हिसऱ्या मिंत्राचा असा अथड आि े की ि े दयािा 

पहृथहि अथाडि ि े पथृ्िी आहण द्यलुोक! आपण उियिंिािंनी जे 

उत्पन्न केले आि,े ह्या िदूिेीने जे उत्पन्न केले आि,े िे सिड 

प्रत्येक हनत्य निीन राििे म्िणजेच त्याचीिी उत्पत्ती, हनयिंत्रण 

अथिा पो ण आहण नाश ह्या िीन गिीने चक्र सरुू राििे. 

ज्याप्रमाणे सरोिरािंिनू हनघणारे जलस्त्ोि अक्षय रुपाने बािरे 

पर्िाि. ििेी जलस्त्ोि अक्षय असिाि. कारण िे  जलस्त्ोि 
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ओढा, नाला, कुिं िजल, बाष्ट्प, पजडन्य ि हिम अशी रुपे धारण 

करिाि. 

ह्या मिंत्रामध्ये पनुचडक्राची प्रहक्रया आि,े जी शाश्वि असनूिी 

पररििडनशीलिेचे प्रिीक आि.े कारण हििंद ूिैहदक ित्िज्ञानाचा 

मखु्य गािाच आि.े पररििडन म्िणजे िारिंिार िोणारे बदल, 

पनुचडक्र. जीिाच ेअनेक जन्म असिाि आहण मतृ्यिूी. ि े ित्त्ि 

आपल्याला अनेकत्िामध्ये एकत्ि हशकििे. कारण जीिाचे 

अनेक जन्म असले, िरी त्याचा आत्मा एकच असिो. अनेक िस्त्े 

असली, िरी धारण करणारे शरीर एकच असिे. अनेक किं कणे 

असली, िरी त्यािंना धारण करणारा िाि एकच असिो. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि ेपरमात्मा ि परमप्रकृिी! आपण 

उियिंिािंनी जे जीि, िनस्पिी, गिंधिड, यक्ष, हकन्नर, अप्सरा, दिेिा, 

हपिर, मनषु्ट्य, पश ुआहद उत्पन्न केले आि,े त्यािंच ेपनुचडक्र कायम 

चाल ूराििे, त्यािंच्या हिन्िी गिी कायम सरुू राििाि, ज्याप्रमाणे 

पिंचमिाििूािंच्या िीनिी गिी अक्षयरुपाि चाल ूराििाि. 
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यािील चौथ्या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ि ेअिंिररक्ष या 

जगिाचे आिरण रुप आि.े धरिीच्या आश्रयाला रािणारे ि ेहिश्व 

आकाशाकरे् िहृष्टकररिा प्राथडना करि आि.े या आकाशाला, या 

द्यलुोकाला आहण हिहिध रत्नािंना धारण करणाऱ्या िसुिंधरेला, 

िैिि सिंपन्न पथृ्िीला आम्िी नमन करि आिोि. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि ेब्रम्िािंर् या जगिाच ेआिरण आि.े 

पथृ्िी या मिाििूाच्या आश्रयाने रािणारे ि े हिश्व आकाश या 

मिाििूाकरे् कृपािषृ्टीची याचना करि आि.े या आकाशाला, या 

ब्रम्िािंर्ाला, अिंिररक्ष आहण पथृ्िीला आमचा प्रणाम असो. 
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स्वस्त्ययन सूि  

 

ि ेसकू्त फक्त चिंद्रमा ि इिंद्राणीच्या स्ििुीिरच आधाररि नािी, 

िर शत्रूिंचा पराजय, स्ििःचा ि स्ििःच्या राजाचा हिजय, शत्रूिंचा 

नाश िसेच धनाच ेिधडन ि सिंरक्षण याकररिा असलेल्या प्राथडना 

यिंत्रािंिर िी आधाररि आि.े या सकू्ताच ेऋह  अथिड असनू या 

सकू्ताची दिेिा चिंद्रमा आहण इिंद्राणी आि.े चिंद्रमा िा 

पररििडनशील आहण गिीशील मानलेला असनू िो सिंपत्ती आहण 

हिजयाचे प्रिीक आि.े दिेी इिंद्राणी अथिा शची िी सदु्ा हिजय, 

पराक्रम, सिंपत्ती ि सौिाग्य प्रदान करणारी दिेिा आि.े ह्या 

सकू्तामध्ये चार मिंत्र आििे. याखेरीज या सकू्ताच े छिंद अनषुु्टप 

आहण पथ्या पिंहक्त आि.े मात्र या सकू्ताच े हिशे  मित्त्ि आि,े 

कारण ि े सकू्त स्िहस्ििाचन, हििािानिंिरचा गिृप्रिशे आहण 

पणु्याििाचन या हिधींमध्ये म्िटले जािे. ि ेसकू्त प्रथम कािंर्ािील 

२७ िेळ सकू्त आि.े 
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ि ेसकू्त पढुीलप्रमाणे:- 

 अरू्: पारे पृदाक्यखस्त्रषप्ता खनजवरायर्:| 

तासा जरायुखभर्व यर्क्ष्याइर्ाखप व्ययार्स्यघायो 

पररपखन्थन:|| 

 

खर्षूच्येतु कृतन्ती खपनाकखर्र् खर्िती| 

खर्ष्र्क् पुनभुवर्ा र्नोसर्ृध्दा: अघायर्:|| 

 

न र्हर्: सर्शकन नाभवका अखभ दाधृषु:| 

चेणोरद्रा इर्ाखभतोसर्ृध्दा अघार्य:|| 

 

पे्रतिं पादौ प्रस्फुरतिं र्हतिं घृणतो ग्रहान|् 

इन्द्राण्येतु प्रथर्ाजीतारु्खषता पुर:|| 

 

या चारिी ऋचािंमध्ये एक एक मिंत्र समाहिि आि.े जो शत्रूिंचा 

नाश करिो आहण आपल्याला हिजय दिेो. ह्या हिन्िी सकू्तािील 
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मिंत्राचा उपयोग िािंहत्रक-मािंहत्रक करिाि, िे सि ्कायाडसाठी असो 

िा दषु्ट्कायाडसाठी. 

 

यािील प्रथम मिंत्राचा असा अथड आि ेकी जराय ु म्िणजे 

एकमेकािंना सिंलग्न असलेल्या चक्रव्यिू पार करुन बािरे पर्लेली 

िी हत्रसप्त म्िणजे ३७ अक्षौहिणी गहिशील सेना सहपडणीप्रमाणे 

शक्तीशाली ि प्रचिंर् हिशाल आि.े त्यािंनी हनमाडण केलेला जराय ु

म्िणजे चक्रव्यिूाने आम्िी पापीजनािंच ेनेत्र िा दृष्टी हिरािनू घ्यािी. 

 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, मलूाधार चक्राला िेदनू, (सिंकटे पार 

केलेल्या) जरायजु झालेल्या, स्िाहधष्ठान चक्राकरे् प्रस्थान 

करणारी िी शक्तीधार आि,े िी हचत्कला आि,े िी कुिं र्हलनी आि,े 

हजची अहग्नप्रमाणे िीन मखेु असनू सप्त हजव्िा आििे. िी जागिृ 

झाल्यानिंिर आपल्या हिचार ि मनािोििी असे सरुहक्षि किच 

हनमाडण िोि,े की कुठलेिी दषु्ट हिचार  िे किच िेद ूशकि नािी. 
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यािील दसुऱ्या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ररपुिंचा हिनाश 

करण्यामध्ये सक्षम असणाऱ्या हपनाक म्िणजेच हशिधनुपु्रमाणे 

शस्त्ािंना धारण करणारी ि ररपुिंचा सिंिार करणारी आमची सेना 

चिहुदडशािंनी पढेु व्िािी. हजच्या पनुः प्रकाहशि ि प्रज्िहलि 

झाल्याकारणे ि हजच्या िेजाकारणे, पनुः एकहत्रि झालेल्या ररप ु

सेनेची िदये ियकिं हपि व्िािी आहण हिच ेशासक परास्ि िोऊन 

हनधडन व्िािेि. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, आसरुी शक्ती ि हिपदािंचा नाश 

करण्याऱ्यामध्ये सक्षम असणाऱ्या कुिं र्लािंना धारण करणारी ि 

कुहिचारािंचा सिंिार करणारी, प्राणधारा असलेली हचत्शक्ती 

कुिं र्हलनी पढुच्या चक्राकरे् िळािी. हजच्या िेजाकारणे आसरुी 

शक्तींना िय िाटािे आहण आपल्यािर (साधकािंिर) प्रिार करु 

पािणारे मािंहत्रक -िािंहत्रक, अहििहचिंिक ि अशिु व्यक्ती परास्ि 

िोिोि. 

 

यािील पाचव्या मिंत्राचा असा अथड आि े की बिृि शत्र ू

म्िणजे आपल्यापेक्षा अहधक सशक्त ि अहधक सशक्त असलेले 
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शत्र ू आम्िाला हजिंकू नये आहण आमच्यापेक्षा कमी सशक्त 

असलेले अथिा आमच्याप्रमाणे समबल असणारे शत्र ू

आमच्यासमोर क्षणाधाडि परास्िच व्िािेि, ज्याप्रमाणे िेळूच े

अिंकुर एकटे िथा हनबडल असिाि, त्याचप्रमाणे पापी मनषु्ट्य 

धनहििीन ि सामथ्यडहििीन िोिोि. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, आमच्यािर (साधकािंिर) प्रिार 

करणारे मात्र आमच्यापेक्षा अहधक साधना असणारे मािंहत्रक -

िािंहत्रकािंनी केलेले प्रयोग हिफल ठरािेि आहण आमच्यापके्षा 

कमी अथिा समसाधना असणारे िािंहत्रक -मािंहत्रक आमच्या 

िेजापढेु परास्ि व्िािेि, ज्याप्रमाणे पापािंचा अिंकुर हनबडल िोिो, 

त्याचप्रमाणे ि ेअशिु हचिंिक हनबडल व्िािेि. 

 

यािील चौथ्या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी, ि ेआमच्या 

पदकमलिो! िमु्िी उियिंिा दु्रिगिीने म्िणजेच अहििेगाने गमन 

करुन पढेु व्िािे िथा िा रहछि फळ दणेाऱ्या मनषु्ट्याच्या घरापयांि 

आम्िािंला पोिोचिा, आम्िािंला उत्तम मागडदशडन करािे. 

कोणाद्वारेिी हिहजि न झालेली, न लटुलेली अहिमानी इिंद्राणी 
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म्िणजे सौिाग्यलक्षणी लक्ष्मी -धनसिंपदा, हिजय ि 

पराक्रमलक्षणी सेना आम्िािं सिाांच्या पढेु पढेु आमच े सिंरक्षण 

करि चालािे. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि े आमच्या पदकमलिो! िमु्िी 

उियिंिा आम्िािंला धमोहचि आहण समयोहचि आचरण 

करणाऱ्या मागाडिर चालण्यासाठी प्रितृ्त करािे. आम्िािंला सज्जन 

ि धमाडच्या रक्षणासाठी साधना करण्यासाठी प्रितृ्त करािे, 

कोणालािी हिहजि न झालेली अपराहजिा असलेली इिंद्राणी 

म्िणजे कुिं र्हलनी पढुच्याच चक्राकरे् अगे्रसर व्िािी. 
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शर्म प्राप्ती सूि (सुखप्राप्ती सूि) 

 

शमड म्िणजे (शमडन) सखु, समदृ्िा, हिजय, प्रिाप. ि ेसकू्त 

सखु, समदृ्िा, हिजय आहण शौयड प्राप्त करण्यासाठी म्िटले जाि.े 

ि ेसकू्त अथडििेदािील प्रथम कािंर्ािील २६ िे सकू्त आि.े ह्या 

सकू्ताच ेऋह  ब्रम्िा म्िणजे सहृष्टकिाड ि यज्ञकिाड ब्रम्िा असनू या 

सकू्ताच्या दिेिा इिंद्र, इिंद्राणी शची,िग, सहििा म्िणजेच गायत्री, 

सयूड, मरुदगण अशा सिा दिेिा आििे. ह्या सकू्ताच ेछिंद गायत्री, 

एकािसाना हत्रपदा साम्नी हत्रषु्टप, एकािसाना पाहिचिृ गायत्री 

आििे.  

ह्या सकू्ताच्या ज्या दिेिा आििे, त्यािंच्याहि यी अहधक 

स्पष्टीकरण दऊे इहच्छिे. या सकू्तामध्ये इिंद्रदिेाला राजा हकिं िा 

सेनानायकाच्या रुपाि पाहिले आि,े िर इिंद्राणीला राजाची शक्ती, 

चेिना म्िणजेच सम्राज्ञी अथिा सैन्य शक्तीच्या स्िरुपाि पाहिले 

आि.े इिंद्राणीला 'शची’ असेिी म्िटले जािे. ‘शची’ चा अथड 

हनघन्टु सिंहििेमध्ये िाणी, कमाडची उजाड आहण प्रज्ञा असा हदला 

आि.े अध्यात्म दृष्टीने पाििा, शची िी जीिात्माची िाणी, हिचार 
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ि कमाडची शक्ती आि,े िर इिंद्र िा जीिाच ेहिचार, िाणी आहण 

कमड आि.े म्िणजे इिंद्र जीिात्मा असनू शची िी त्याची जीिन -

चेिना आि.े 

दसुरी दिेिा आि ेिग. आपण परमेश्वराला ‘िगिान’म्िणिो. 

कारण परमेश्वराच्या मस्िकािर ि गणुािंमध्ये िग ि दिेिा 

हिराजमान असिे. िग म्िणजे धन, समदृ्िा यािंचे प्रिीक, 

हकिं बिुना िग ि े एक हिशे ण सधु्दा आि,े जे राजा, ब्राम्िण, 

सहििा, िरुण, इिंहद्र ि अहग्नकररिा िी सिंबोहधि केले जािे. िग 

िा आहदत्य गण आि.े याखेरीज िगाला सौिाग्य दायकिी म्िटले 

जाि.े कारण िग या शब्दापासनूच िाग्य िा शब्द हनमाडण झाला 

आि.े अध्यात्म दृष्टीने पाििा,िग िा परमानिंद ि हचि ्आनिंदाच े

स्िरुप आि.े 

त्यानिंिर हिसरी दिेिा िी सहििा. ि ेसयूाडचचे स्त्ीरुप मानले 

जाि.े सहििा म्िणजे ्सहिि,ृ गायत्री, जी ब्रम्िदिेाची प्रथम पत्नी  

आि ेआहण आद्य दिेिा, हजचा मिंत्र ओमकार -प्रणि आहण 

परब्रम्िाच े व्यक्त रुप आि.े गायत्री दिेिा आहण गायत्री मिंत्र 

सनािन हििंद ूधमड आहण सिंस्कृिीचा मलूाधार आि.े सयूड आहण 
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सहिि ृ दिेी/गायत्री दिेी साक्षाि िेज, ज्ञान, प्रकाश, मेधा, 

पराक्रमाची दिेिा मानल्या जािाि. 

मरुदगण म्िणजे मरुिाच ेिायदुिे. मरुि म्िणजे िाय.ु िाय ु

दिे ि ेपिंचमिाििूािील एक मित्त्िाचे मिाित्ि आि.े िायमुळेुच 

आपण श्वास घेऊ शकिो म्िणनूच िायदुिेाला प्राणदिे म्िटले 

जाि.े ह्या िायचु ेगण म्िणजे अन्य कोणी नसनू अन्य िाय ुआििे, 

जे िािािरणाि असिाि. म्िणजेच ऋह िंना इिक्या शिक -

सिस्त्ाकािंपिूीच ज्ञाि िोिे की िािािरणाि प्राणिाय,ु कबडिाय ु

असे अनेक िाय ुआििे. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, मन िायपुेक्षा िेगिान असिे, 

म्िणनूच मनाच्या १५ नार्या म्िणजेच मरुदगण आििे. 
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ि ेसकू्त पढुीलप्रमाणे:- 

आरे इ सावस्र्दस्तु  ेजतदेवासो असत ्| 

आरे अश्र्ा यर्स्यथ || 

 

सखासावस्र्भ्यर्स्तु राजत: सखेन्द्रो भग: सजवता 

जित्रराधा: || 

 

यूयिं न प्रवतो नपन्द्र्रुत: सूयमत्विस: | 

 शर्म यच्छाय सप्रथा: || 

 

सुषूदत र्डृत ्र्ृडया नस्तनूभ्यो र्यस्तोकेभ्यस्कृजध || 

 

यािील प्रथम मिंत्राचा असा अथड पाििा, ि ेदिेिािो ! ररपुिंद्वारे 

आमची मिंहदरे, ििन, प्रसाद, कोठार, शस्त्ागार ि गोपरुािंिर 

आक्रमण करण्याथड फेकली गेलेली ि असे्त्, शसे्त् ि अहिमिंहत्रि 

पा ाण आम्िािंला, आमच्या मिंहदरािंना, ििनािंना, प्रासादािंना, 
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कोठारािंना, शस्त्ागार ि गोपरुािंना क्षहि न पोिोचिािेि. आहण 

आमच्या सिंरक्षणाकररिा िमु्िी सिाांनी ररपुिंिर फेकलेली अ्से्त् ि 

पा ाण (अहिमिंहत्रि) आम्िािंला न क्षहि पोिोचिािेि. 

म्िणजेच सहृष्टकत्याडला ज्ञाि िोिे, की आपल्या म्िणजेच 

हििंदचू्या मिंहदरािर, प्रासादािर, कोठारािंिर आहण गिृािंिर शस्त् ि 

पा ाणािंच ेप्रिार िोणार आििे, िहिष्ट्याि. 

अन्य हिचारधारा असलेल्या व्यक्ती आपल्यािर, आपल्या 

धमाडिर आहण सिंस्कृिीिर आक्रमण करणार आििे. ि ेिहिष्ट्य 

सहृष्टकत्याडला आहण ऋह िंना ज्ञाि िोिे, िेदकाळाि.  

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि ेअनिंि शिु शक्तीिो! आसरुी शक्ती, 

मािंहत्रक -िािंहत्रक,  र्ररप ुि आमच ेहमत्रगणािंिर,सज्जनािंिर केले 

गेलेले प्रिार व्यथड ठरोि ि आपणा सिाांचा अशिु शक्तीिर 

केलेला प्रिार आम्िािंला क्षहि न पोिोचिािेि. 

 

यािील दसुऱ्या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी दान दणेाऱ्या ि 

ऐश्वयडसिंपन्न असलेल्या सहििा दिेी िथा हिहचत्र धनाने म्िणजेच 

हिहिन्न प्रकारच्या धनाने, सिंपत्तीने यकु्त इिंद्रदिे िथा िगदिे 
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आमचे हमत्र िोिोि,सखा िोिोि आहण त्यािंनी आम्िािंस ऐश्वयड, 

धनसिंपत्ती आहण नाना प्रकारची सखेु प्रदान करािीि. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, अनिंि सखुाच े प्रहिदान करणारे 

परमात्मा, परमप्रकृिी, हचत्शक्ती, कुिं र्हलनी, िाणी, चिेना शक्ती, 

कमडशक्ती, आमच्या कमड, साधना, यज्ञ ि जीिनामध्ये सखा 

िोऊन आम्िािंला िरुन न्याि.े  

 

यािील हिसऱ्या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी स्ििःची सरुक्षा 

करणारे ि आमच ेसरिंक्षण करणारे, कधीिी स्ियिं अध:पहिि ि 

िोणारे ि आम्िािंलािी कधीिी अध:पहिि न िोऊ दणेारे, 

सयूाडसारखे िेजस्िी असणारे मरुिगणिो ! आपण सिाांनी 

आम्िािंस सखु प्रदान करािे. 

 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, स्ििःची सरुक्षा करुन आमच्या 

कमाडच ेसरिंक्षण करणारे, स्ििःला अिंध:पहिि न िोऊ दिेा, आमच े

उत्थान करणाऱ्या हििेकी मनाच्या नार््या अथिा कलािो ! 

आम्िािंला सदिै सत्कमड करण्यास प्रितृ्त करािे. 
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यािील चौथ्या मिंत्राचा असा अथड आि े की, इिंद्र-इिंद्राणी, 

शची, गायत्री, सहििा, िग, सयूड, मरुिगण ि अहग्न आहद दिेिािंनी 

आम्िािंला स्ििःच्या िदयाि आश्रय द्यािा आहण आम्िािंला 

िह डि करािे. त्यािंनी आमच्या शरीरािंना आरोग्य प्रदान करािे िथा 

आमच्या कन्या-पतु्रािंना आनिंहदि ि प्रसन्न ठेिािे. 

अध्यात्म दृष्टीन े पाििा, परमात्मा, परमप्रकृिी, 

हचदानिंददाहयनी, कुिं र्हलनी, िाणी, चेिना शक्ती, आत्मा आहण 

कमडशक्ती आहदिंनी आम्िािंला सदिै मागडदशडन करािे आहण 

आम्िािंला प्रत्येक पथािर िह डि ठेिािे. त्यािंनी आमच्या मनाच्या 

नार््या ि शरीराच्या गहि हस्थर ठेिाव्याि िथा आमच्या हमत्रािंना 

ि सज्जनािंना सखु प्रदान करािे. 
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जवदु्यत सूि 

 

ि ेसकू्त स्त्ी, कन्या, अशहन म्िणजे उल्का, पजडन्यदिे, मेघ 

आहण हिद्यिु म्िणजेच हिजलेा समहपडि आि.े अशहनला 

पयाडयिाची शब्द हिद्यिु असािी आि.े ि ेसकू्त प्राथडना रुपाि आि.े 

ि ेसकू्त प्रथम कािंर्ािील १३ िे सकू्त आि.े ह्यािी सकू्ताची दिेिा 

हिद्यिु, पजडन्यदिे,अशहन, कन्या ि स्त्ी आि.े ह्या सकू्तामध्ये चार 

मिंत्र आििे. ह्या सकू्ताच ेछिंद अनषुु्ठप, चिषु्ट्पाद, हिराट जगिी, 

हत्रषु्टप परा बिृिडगिाड पिंहक्त आििे. या सकू्ताच ेऋह  िगृ ूआहण 

अिंहगरा आििे. या सकू्ताची दिेिा पाििा, हिद्यिु म्िणजे िीज, 

हजला ब्रम्िी म्िटले जािे. याखेरीज हिद्यलु्लिा, चपला, चिंचला, 

िहर्ि आहण सौदाहमनी िीदखेील हिशे ण आििे. 

स्त्ी ि कन्यादखेील कायाांमध्ये कुशल असल्यामळेु 

त्यािंनािी चपला, त्या दोघी (उियिंिा) लक्ष्मीस्िरुप 

असल्याकारणे आहण स्िाहिमानी असल्यामळेु चिंचला, िहर्ि 

आहण शक्तीस्िरुप असल्यामळेु सौदाहमनी असे सिंबोधले जािे. 

एकूणच हिद्यिुच े गणु स्त्ीमध्ये -कन्येमध्ये असिाि. चापल्य, 
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माितृ्ि, उजाड दणेे, एकदम कोसळणे आहण मेघािंच े(दषु्टािंच)े दमन 

करणे असे गणुधमड हिजेच ेअसिाि. 

पजडन्य दिे ज्याला हपिर अथिा हपत्याचीिी सिंज्ञा हदली 

जाि.े पजडन्य चक्राच ेसिंपणूड ज्ञान या सकू्ताि आढळिे ि पज्यडनाच े

मित्त्ििी. पजडन्यदिे िा पजडन्याचा दिे असनू िो इिंद्राच्या ि 

अहग्नच्या आधीन आि.े पजडन्यदिे िा हपिर ि पज्यडनाची दिेिा 

असनू इिंद्र िा िज्र ि हिद्यिु, हिजय ि पराक्रमाची दिेिा आि.े 

मेघ ि अशहनचे स्पष्टीकरण 

अशहन म्िणजे उल्का अथिा हिद्यिु, ज्याला हनसगाडचे 

िरदान ि प्रकृिीचा अहिशाप उियरुपाििी पाििा येईल. यहद 

हिद्यिु आि,े िरच आपला गिृाि, हिद्यिु उपकरणािंमध्ये हिद्यिेुचा 

ि उजेचा सिंचार िोिो. त्याकारणेच आपण उपकरणािंच्या 

माध्यमाने स्ििःच ेमनोरिंजन करु शकिो, िसे्त् धिु ूशकिो, प्रकाश 

प्राप्त करु शकिो आहण अन्न हशजि ूशकिो. यहद हिद्यिु आपल्या 

अिंगािर, िकृ्षािंिर अथिा कोणत्यािी उपकरणािंिर कोसळली िर 

हजहिि िानी, हनसगड िानी ि हित्त िानी िोऊ शकिे. त्याप्रमाणे 

उल्केकारणे अिंिरीक्षािील सिंिलुन ि िोल उत्तम राििो. हकिं ि ु
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उल्का कोसळण,े िा शिु सिंकेि असला िरी िी ज्या स्थानी 

कोसळि,े त्या स्थानी कृ ी फहलि िोऊ शकि नािी अथिा ििन 

बािंधिा येि नािी, म्िणनू हिची प्राथडना करुन धरिी मािेची रक्षण 

करण्याची आिश्यकिा आि.े 

मेघ िीसदु्ा एक दिेिा आि.े मेघािंच ूसिंििडक, ऐन्द्र, आििड 

ि अनाघाि ि े चार प्रकार आििे. मेघ िी इन्द्र ि पजडन्याच्या 

आधीन असिाि. मेघािंना इन्द्राच ेसैन्य िसेच पजडन्याच ेसेनापिी 

अथिा पतु्र म्िटले जािे. मेघ िीसदु्ा पजडन्य, अहग्न, पथृ्िी, िेज, 

जल आहण िायपु्रमाणे प्राकृहिक शक्ती असिे. 

 िेदकालापासनू हनसगाडिील घटकािंना दिेिा स्िरुपाि 

प्रस्थाहपि करुन त्यािंची पजून करण्याची परिंपरा चालि आलेली 

आि.े हनसगड म्िणजे प्रकृिी, सिंस्कृिी म्िणजे परुु  अथिा आत्मा. 

अशी आि ेआपली िैहदक सिंस्कृिी, जी हनसगाडिनूच म्िणजे 

प्रकृहििनूच हनमाडण झाली. 

ह्या सकू्तामध्ये चार मिंत्र आििे. 
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ि ेसकू्त पढुीलप्रमाणे:- 

नर्स्ते अस्तु जवदु्यते नर्स्ते स्तनजयत्नवे | 

नर्स्ते नर्स्तेश्र्ने येना दूढाशे अस्यजस || 

 

नर्स्ते प्रवतो नपाद् यतस्तप: सरू् जस | 

र्ृडया नूस्तनूभ्यो र्यस्तोकेभ्यकृजध || 

प्रवतो नपान्द्नर् ्एवास्तु तुभ्यिं नर्स्ते  ेतये तपुषे ि कृण्र्: | 

जवद्म ते धार् परर् गु ा यत ् सरु्रे  अन्द्तजनमज तजस नाजभ: || 

 

यािं त्वा देवा असिृन्द्त जवरविं इषुिं कृण्वाना असनाय धृष्णुर् ्

| 

सा नो रू्ड जवद्यथे गुणाना तस्यै ते नर्ो नर्ः || 

 

यािील पहिल्या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ि ेहिद्यिुदिेी! 

आमचा िलुा प्रणाम असो. गर्गर्ाट करणाऱ्या ि शब्द गजडना 

करणाऱ्या मेघ िथा अशहनला आमची प्राथडना पोिोचािी. 
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व्यापणाऱ्या मेघािंना (आकाश) आम्िी नमस्कार करि आिोि. ि े

हिद्यिु दिेी! ि ेिहर्िे! ि ेचपले! आपण इिंद्राप्रमाणे दषु्ट ि असरु 

लोकािंना िज्र फेकून त्यािंना दरू पािाळाि न्यािे. 

आध्याहमक दृष्टीने पाििा, ि ेिेज दिेिे! आम्िी िलुा प्रणाम 

करि आिोि. ि ैसत्रािी शि शि शि प्रणाम असो! अनिंि गजडना 

ि शब्द ध्िनीचा अनिुि दणेाऱ्या नादशक्ती आहण 

अिंिरकणाडििाांना आमची प्राथडना पोिोचािी. सिडत्र व्याप्त 

असणाऱ्या पिंचमिाििूािंच्या चरणी आमचा नमस्कार असो. ि े

सत्रािी! आपण आमच्या ब्रम्िरिंधामध्ये येऊ पािणाऱ्या आसरुी 

ि दषु्ट शक्ती, हिचारािंिर प्रिार करुन त्यािंना रोखािे. 

 

यािील दसुऱ्या मिंत्राचा असा अथड आि े की ि े दिेा! ि े

पजडन्या! िमु्िी समदु्रािील अथिा कोणत्यािी जलस्त्ोिािनू 

जलास स्ििःच्या आि ग्रिण करिा आहण असमय िे जल 

मेघािंद्वारे बरस ूदिे नािी. अहििषृ्टी, पजडन्यहिनिा अशा समस्या 

हनमाडण िोऊ दिे नािीि. 
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आम्िी िलुा प्रणाम करिो, कारण आपण आमच्या 

अिंिरिंगाि िप एकहत्रि करिाि, आपण आमच्या दिेािंना सखु 

प्रदान करािे आहण आमच्या कन्या-पतु्रािंना समदृ्िा प्रदान करािी. 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ि ेपरमेश्वरा! ि ेपरमप्रकृिी! िमु्िी 

उियिंिा आमच्या िना-मनािनू अनोपयकु्त, अयकु्त हिचार ि 

शक्ती, पािके ग्रिण करिा ि असमय िे सिड प्रदान करि 

नािी.आम्िी िमु्िाला नमस्कार करिो, कारण िमु्िी आमच्या 

अिंिरिंगाि िेज, िप, यज्ञ, साधना, प्रज्ञा ि बल एकहत्रि करिा. 

आपण आमच्या हप्रयजन सज्जनािंना सखु प्रदान करािे. 

 

यािील हिसऱ्या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ि ेउिंचािरुन न 

पर्णाऱ्या (असमय) पजडन्यदिेा! आम्िी िलुा नमस्कार करि 

आिोि. आपले आयधु िथा िेजस म्िणजे िेज अथिा 

िेजोदिेिेला आमचा प्रणाम असो. आपण ज्यािंच्या िदयरुपी 

गिुमेध्ये िास करिाि, त्याहि यी आम्िािंला ज्ञान आि.े आपण 

समदु्रामध्ये नाहि रुपाि हिद्यमान असिा. 
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या मिंत्रािरुन कळिे की िेदकालाच े हिज्ञान आजच्या 

हिज्ञानापेक्षा सिस्त्पटीने सिडश्रेष्ठ ि मिाप्रगि िोिे. पजडन्यचक्र 

आहण पजडन्याच ेकारण असलेले मेघ ज्यािंची उत्पत्ती समदु्रािील 

जलाकारणेच िोिे ि ेया दोन्िी मिंत्रािनू समजिे. 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ि े अध:पहिि न िोणाऱ्या ि 

आम्िािंलािी कधीिी अध: पहिि िोऊ न दणेाऱ्या आत्मा! 

अन्नरुप ि सोममयी मना! िमुच्या िेजाला आहण धैयड रुपी 

आयधुाला आमचा प्रणाम असो. ि ू सोममयी मनाच्या 

सकू्ष्माहिसकू्ष्म गिाडि नाहिप्रमाणे िास करिोस, ि े मना! ि ू

पिंचित्त्िमयी शरीराच्या सकू्ष्माहिसकू्ष्म िागाि िास करिोस. 

या मिंत्रामध्ये ब्रम्िहिद्यचे े अथिा मनाला -आत्माला 

जाणण्याच े अहस्ित्ि आि,े असेच जाणििे. उपहन दािंमध्ये 

आहण मिािारि -िगिदगीिेमध्ये ज्या ब्रम्िहिद्येचा उल्लेख 

मोठ्या प्रमाणाि आढळिो, त्या ब्रम्िहिद्येच ेअथिा आत्मज्ञानाच े

बीज, मळू िेदािंमध्ये आि.े खरिं िर सिड आगम, कोश, दशडन, 

रामायण, मिािारि, असिंख्य गीिा, िगिद्गीिा, गीिा आहद 

सिाांचा मलूाधार िेदच आि.े 
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यािील चौथ्या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ि ेअशहन! ि े

हिद्यिु! ररपुिंिर प्रिार करण्यासाठी इिंद्राहग्नसम समस्ि दिेिािंनी 

शक्तीशाली ि बलशाली िज्रबाणाच्या स्िरुपाि आपली योजना 

ि सिंरचना केली आि.े अिंिरीक्षाच्या गजडना करणाऱ्या ि े

अशहनदिेी! आम्िी िलुा प्रणाम करिो आिोि. ि ूआमच ेिय दरू 

करािेसे ि आम्िास ि ड प्रदान करािा. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि े िेजोदिेिे! परमप्रकृिी! िझुी 

सरिंचना पथृ्िीिरील सिड दषु्ट ि आसरुी शक्ती ि स्यिंदनािर प्रिार 

करण्यासाठी केली आि.े सिडत्र नाद करणारी ि े िेजोदिेिे! ि ू

आमच ेिय ि अज्ञान दरू करुन आम्िाला ज्ञान, उजाड ि बल प्रदान 

करािे. 
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नारी सुखप्रसूजत सूि 

 

ि ेसकू्त अत्यिंि िैज्ञाहनक स्िरुपाच ेआि.े जसा िेदमिंत्रामध्ये 

मानि, शकु्राण ू ि रज:कण अथिा गिडपेशी हििेचनाच्या 

प्रहक्रयचेा उल्लेख िोिो, िसेच या सकू्ताििी स्त्ीची प्रसहूि कशी 

करािी (हनदो िेने आहण हशशलुा िानी न पोिोचिा) याच े

हििेचन आढळिे. ि ेसकू्त प्राथडना स्िरुपाि आि.े ह्या सकू्तामध्ये 

स्त्ीचे गिाडशय, गिडमागड, जेरी म्िणजे स्त्ी रज:स्िला झाल्यामळेु 

गिाडशयामध्ये हनमाडण िोणारा रजोमिंचक अथिा थैली, योहन 

आहण नार्ी आहदचे िणडनिी आि.े ि ेसकू्त ऋह  अथिाडच ेअसनू 

ह्या सकू्ताची दिेिा प ूा, अयडमा, हदक्पाल, िे ा आििे. ह्या 

सकू्ताच े छिंद पिंहक्त, अनषुु्टप, चिषु्ट्पाद, उहष्ट्णिगिाड, कुकुम्मिी 

अनषुु्टप ि पथ्यापिंहक्त आि.े 

 

ि ेसकू्त प्रथम कािंर्ािील ११िे सकू्त आि.े िया सकू्ताि सिा 

मिंत्र आििे.  
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प ूा िी प्रथम दिेिा असनू १२ आहदत्य गणािंिील पाचिी 

दिेिा आि.े समस्ि प्रकारच्या धान्यािंमध्ये ह्या दिेिेच हनिास 

असिो. याखेरीज िी दिेिा गाईचीिी दिेिा असनू धान्य 

ििंर्ाराची सिंरहक्षका असिे. ह्या दिेिेचा िास उजव्या कानाच्या 

एका नार्ीमध्ये सधु्दा असिो. याहशिाय िी दिेिा िीथडयात्रेकरु, 

पश,ु पक्षी ि धनाच ेरक्षण करि असिे.  

िी दिेिा आपल्याला दहुष्ट्िचार ि कुकमाडपासनू, शत्र ू ि 

दघुडटनापासनू  दरू ठेििे. िी दिेिा स्त्ी ि परुु  रुपाििी जाणली 

जाि.े जसे की स्त्ी रुपाि प ूा, परुु  रुपाि प ूण.  

 

अयडमा िी हपिरािंची दिेिा असनू राहत्रचक्राची हनयिंिा आि.े  

याखेरीज १२ आहदत्यगणािंिील हिसरा गणिी दिेिा आि.े 

अयडमेला आयाांची मखु्य दिेिा अथिा आहदत्यगणिी म्िटले 

जािे. कारण ‘अयडमा’ या शब्दापासनूच आयड िा शब्द हनमाडण 

झाला आि.े ‘ 
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आयड या शब्दाचा अथड ईश्वर, एकसि ्करे् जाणाऱ्या पिंथाचा 

हदव्य यात्री, सत्यव्रिाचा पजूक अथिा परुोहिि, हदप्तीमान 

करणारा मिान योध्दा, िद्रपरुु , िद्र व्यक्ती. 

सिंपणूड जिंबदु्वीपािरील व्यक्ती म्िणजे आहशयाखिंर्ािील 

प्रत्येक व्यक्ती िारिि ाडचा नागररक असनू आयड आि.े 

धिूड जमडनी आहण स्िाथी यरुोहपयनािंनी स्ििःला आयड 

म्िणिनू घेि असा कुचक्रहिरहचि हसिंध्दाि प्रदान केला की यरुोप, 

उत्तर जमडनीिनू प्रगि ि हिज्ञानी ितृ्तीच ेआयडन िारिाि आले, 

त्यािंनी िर्प्पा सिंस्कृिीिर आक्रमण केले, जी िारिाची मळू 

सिंस्कृिी िोिी. त्यानिंिर त्यािंनी अत्यिंि हिकहसि आहण प्रगि 

सिंस्कृि िा ा हिकहसि केली ि िेदग्रिंथ हनमाडण केले. म्िणजे 

िेदरहचयिा आयाांनी िारिाची मळू सिंस्कृिी नष्ट केली. 

स्ििःची कुठलीिी सिंस्कृिी नसणाऱ्या ि स्ििःचा इहििास 

आहण गौरि नसणाऱ्या ‘अनायड’ यरुोहपयािंनी िारिामध्ये िेद, िेद 

आहण िहैदक  सिंस्कृिीच ेहनमाडिे आयाांहि यी एकूणच हििंद ूधमड 

आहण सनािनी सिंस्कृिी हि यी द्व े हनमाडण करण्याचा प्रयत्न 

केला ि कािी अिंशी िा प्रयत्न यशस्िी ठरलािी. आजच ेलेखक, 
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हशक्षक, हिद्याथी, हिद्यापीठाचे प्राचायड, हिचारििंि (अहिचारी) ि 

ित्त्ििीन ित्त्िहचिंिक ह्याच कुिं हठि मिीकृि, दृष्टहनहमडि हसद्ािंिाला 

सत्य माननू प्रचार -प्रसार करि आििे. ‘समोर िारिीय परुाित्त्ि 

शास्त्ाची िैहदक सिंस्कृिी िीदखेील िारिाची आद्य सिंस्कृिी आि’े 

अशी प्रामाण्ये असनूिी आहण िर्प्पा सिंस्कृिीच्या काळाििी 

हलिंगपजून आहण अहग्नपजूेची बीजे आढळि असनूिी. हलिंग 

म्िणजे प्रिीकपजून ि अहग्नपजूा (िोम) ि े िैहदक सिंस्कृिीच े

आद्यघटक आििे. 

मी यरुोहपयनािंच्या अशा दषु्ट्कमाडच ेकारण सािंगिे, सिड प्रथम 

जमडन लोक सिंस्कृि िा ेचा अभ्यास करि िोिे. त्यामळेु 

औत्सकु्य वाटून इिंग्रिािंनी ज्यािेळी सिंस्कृिचा अभ्यास केला, 

त्यािेळी त्यािंना असे आढळले की सिंस्कृिपासनूच फ्रें च, इिंग्रजी, 

स्पॅहनश, जमडन अशा परदशेी िा ा आहण मराठी, हििंदी, िेलग,ु 

कन्नर्, बिंगाली, मागधी अशा प्रादहेशक िा ा हनमाडण झाल्या 

आििे. त्यामळेु त्यािंना िय िाटले की जर सिंस्कृि िा ेच ेमित्त्ि 

सिड दशेािंि पसरले िर आपली इिंग्रजी िा ा िचु्छ रािील. म्िणनूच 
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त्या दषु्टबधु्दी लोकािंनी असा मढूिापणूड हसध्दािंि मािंर्ला की इिंग्रजी, 

फ्रें च, स्पॅहनश आहण जमडन या िा ािंपासनू सिंस्कृि हनमाडण झाली. 

दसुरे कारण असे िोिे, यरुोहपयनािंचा ििेचू धमडप्रसार आहण 

साम्राज्य हिस्िार िोिा. त्यामळेु ‘फोर्ा आहण राज्य करा’ िी 

त्यािंची राजनीिी िोिी.  म्िणनूच त्यािंनी या कायाडसाठी िारिीयािंना 

त्या रची मळू िा ा, धमड, सिंस्कृिी या राष्ट्रीयिापासनू दरू 

नेण्याकररिा आयड आक्रमण हसध्दािंि मािंर्ला. 

जे व्यापार, धन,  समदृ्िा,  हशक्षण, िा ा स्ििःच्या 

हिकासाकररिा आपल्या िारिािर आहश्रि िोिे, िे आपल्याला 

परििंत्र करुन गेले, बौहध्दक आहण मानहसक दृष््टया. 

असो, हि यािंिर झाले!  

मी अयडमा या दिेिाहि यी स्पष्टीकरण पनुश्च करिे.  

िगिद्गीिेि कृष्ट्ण अजुडनास कहथि करिो की मी ऋह िंमध्ये िगृ,ू 

िर हपिरािंमध्ये अयडमा आि.े िी दिेिा दखेील स्त्ी -परुु रुपाि 

जाणली जािे. उदा. ज्योहि शास्त्ाि स्त्ी दिेिा अयडमा ि 

हपिरािंमध्ये परुु  दिेिा अयडमान िी दिेिा नेत्रदृष्टीचीिी प्रदाहयनी 

मानली जािे. 
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अध्यात्म दृष्टीने पाििा, अयडमा िी आयडत्त्िाची म्िणजे 

आत्माची दिेिा आि.े 

ििृीय दिेिा िी हदक्पाल आि.े हदक्पाल अथिा हदग्पाल िी 

दिेिा अष्टिी हदशािंची म्िणजे पिूड, पहश्चम, उत्तर, दहक्षण, आग्नेय, 

िायव्य, ईशान्य आहण नैऋत्य या हदशािंची मानली जािे.अष्ट 

हदशा असल्याकारणे हदक्पालदखेील आठ असिाि. त्यािील 

कुबेर दिे िा अत्यिंि मित्त्िाचा आहण जनस्ितु्य दिेिा आि.े कुबेर 

िा हिश्रिा ऋ ीचा पतु्र असनू त्यालािी दिेत्िाच ेस्थान प्राप्त आि.े  

याखेरीज कुबेर िा यक्षािंचा आहण धनिािंर्ारािंचा स्िामी मानला 

जािो. त्याला ‘लोकपाल’ असिेी म्िटले जािे. याहशिाय पिूेचा 

हदक्पाल इिंद्र, िर आग्नेयाचा स्िामी अग्नीदिे, िायव्येचा हदक्पाल 

मरुि, उत्तरेचा लोकपाल कुबेर, पहश्चमेचा दिे िरुण, ईशान्येचा 

स्िामी ईश, उध्िड हदशेचा अहधपहि ब्रम्िा आहण अधो हदशेचा 

िपूिी अनिंि आि.े 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ि े अष्टिसचु े प्रहिक आि े ि 

अष्टप्रिाराचेिी प्रिीक आि.े 
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चिथुड दिेिा आि े िी िे ा. िी कदाहचि नारीची प्रसिुी, 

गिाडधान, गिडधारणा, अिडकरक्षण, जेरीपिन ि सखुाची दिेिा िी 

िे  असािी अथिा अनिंि रूपािंची िा िे ािंची दिेिा असािी. जर 

आपण ‘ि ेा’ या शब्दाचा हिग्रि पािुया. ि: आहण ए ा म्िणजे 

रािु. ‘ि' िी स्िाहमनी =  रािुची स्िाहमनी असा िोिो. म्िणजे िी 

कदाहचि ग्रिणाची दिेिा असािी.  

या सकू्ताि ६ मिंत्र आििे. 
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ि ेसकू्त पढुीलप्रमाणे:- 

 

वषट् ते पूषन्द्नजस्र्न्द्सूतावायमर्ा  ोता कृणोतु वेधा: | 

जसस्त्रतािं नायमत प्रिाता जव पणमजण जन तािं सूतवा उ  || 

 

ितस्त्रो जदव: प्रररशाश्चतस्त्रो भूम्या उत | 

देवा गभं सरै्रयन ्तिं व्यूणमवन्द्तु सूतवे || 

 

सूषा व्यूणोंतु जव योजनिं  ापयार्जस | 

श्रथया सषूणे त्वर्व त्विं जबष्कले सिृ || 

 

नेव र्ािंसे पीवजस नेव र्ज्िस्वा त ्| 

अवैतु पृजनिं शेवलिं शुने िराय्वतावेव िरायु पद्यतार् ्|| 

 

जव ते जभनजद्म रे् निं जव योजनिं जव गवीजनके | 

जव र्ातरिं ि पुत्रिं ि जव कुर्ारिं िरत्युणाव िरायु पद्यतार् ्|| 

 

यथा वातो यथा र्नो पतजन्द्त पजिण: | 

एवा त्विं दशर्ास्य साकिं  िरायुणा पताव िरायु पद्यतार् ्|| 
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यािील पहिल्या मिंत्राचा अथड असा आि े की, ि े अहखल 

हिश्वाच्या पो का ि शे्रष्ठ जनािंच्या हितै्त ी प ूा दिेिा! ि ेआयाांची 

दिेिा! हपिरािंचा स्िामी अयडमा दिेिा! आम्िी िमु्िाला आिुिी -

िहि समहपडि करिो आिोि. आपण प्रसिुा स्त्ी आहण िैद्य -

पररचाररकािंची सिायिा करा. ह्या स्त्ीला, जी प्रसिुा आि,े हिला 

प्रसिुीसाठी धैयड प्रदान करा, ि े िैद्यिो!  पररचाररका हिला 

सािधानपिूडकिेने आपल्या अिंगािंना ियार करायला सािंगा, हिला 

स्ििःच ेअिंग सैल करायला सािंगा. 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा,ि ेअहखल हिश्वाच्या पो णकिाड 

ि सज्जनािंच्यािी हििै ी असलेल्या परमप्रकृिी आहण परमात्मा! 

आम्िी िमु्िाला समहपडि आिोि. आपण बधु्दी आहण मनाची 

सिायिा करा. (कारण बधु्दी हिचार ि ज्ञानाला जन्म दिेे, िर 

हिला सिाय्य मन करिे)  ि ेहसध्दिो! गरुुिो! िमु्िी बधु्दीला ज्ञान 

प्रसिुीसाठी सािाय्यिा करा, हिला असीम ि मनमकु्त िोऊ द्या. 

 



85 

यािील दसुऱ्या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी द्यलुोक आहण 

िमूीला चार हदशािंनी ि चार हदिनी म्िणजे अन्य चार हदशािंनी 

घेरले आि,े त्याप्रमाणे हदव्य पिंचमिाििूािंनी म्िणजे अग्नी, िेज, 

िाय,ु आप, आकाश आहण पथृ्िीने या गिाडला घेरले आि े

म्िणजेच धारण केले आि.े त्या मिाििूािंनीच या आिरणािनू 

गिाडला म्िणजे हशशलुा बािरे काढािे ि मकु्त कराि.े 

आध्याहत्मक दृष्टीन े पाििा, हपिंर् ि ब्रम्िािंर्ाला अनेक 

आत्म्यािंनी ि ित्िािंनी घेरले आि.े या जीिाला मकु्त करािे िीच 

प्राथडना परमात्माचरणी आि.े 

 

यािील हिसऱ्या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ि ेप्रसिशील 

मािा म्िणजेच प्रसिुा स्त्ी अथिा प्रसि सिाय्यक दिे! आपण 

गिाडला अथिा हशशलुा मकु्त करािे. आम्िी िैद्य ि पररचाररका 

ह्या प्रसिुा स्त्ीच्या गिडमागाडला फैलािि आिोि, हिने हिच्या 

अिंगाला कािीसे सैल कराि ेआहण गिाडला बािरे येऊ दणे्यास 

प्रेररि कराि.े 
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ह्या मिंत्रािनू अत्यिंि िैज्ञाहनक ि उपयकु्त हििरण प्राप्त िोिे, िे 

म्िणजे गिडमागड म्िणजेच योनीमागाडची ग्रीिा फैलािण्याची 

पध्दिी. हशश ु योनीमागाडच्या ग्रीिापके्षा मोठा असल्याकारणे 

त्याला बािरे काढण्यासाठी गिडमागाडला फैलािण े आिश्यक 

असि,े असे स्पष्टीकरण या मिंत्रािनू हमळिे. 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ि ेमेधे अथिा ि ेसरस्ििी दिेी! 

आपण हिचार, प्रहििा यािंना अनेक बिंधनािनू मकु्त करािे. आम्िी 

हसध्द ि गरुु, या साधक ि हशष्ट्यािंच्या बधु्दीमागाडला ि हिचार 

मागाडला उत्तुिंग करि आिोि. साधकािंनी आम्िािंस समहपडि व्िािे 

आहण निहिचार-निप्रहििािंना बािरे येऊ द्यािे. 

 

यािील चौथ्या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी गिडस्थ हशशलुा 

आिेहष्टि करणारी हपशिी म्िणजे ‘जेरी’ िी ‘जराय’ू प्रसिूा आहण 

हशशकुररिा मािंस, मज्जा आहण मेद आहदप्रमाणे उपयोगी नव्ि,े 

िर आि रािून अथिा हशशचु्या अिंगािर लपेटून रािून गिंिीर 

दषु्ट्पररणाम हनमाडण करणारी हसध्द िोिे. शैिाल म्िणजे 

शेिाळेप्रमाणे नरम आहण िानीकारक असणारी जेरी पणूडपणे बािरे 
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यािी आहण पशुिंचा आिार बनािी. ह्या जेरीपासनू कुणालािी 

िानी पोिोच ूनये. 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, बधु्दीला ि मनाला आच्छाहदि 

करणारी ि गिंज चढिणारी िी बिंधने ि आिरणे सिंपो कािंप्रमाणे 

उपयकु्त नसनू बधु्दी ि मनाचा हिकास िसचे साधकािंची प्रगिीला 

बाधक ठरणारी आििे. म्िणनू िी बिंधने िटली जाऊन त्या 

बिंधनािंनी अशिु शक्तींना बािंधले जािे. 

या मिंत्रािनूिी जेरी म्िणजे हशशलुा आिेहष्टि करणाऱ्या 

हपशिीचे िैज्ञाहनक िणडन आि,े ि ेसािंगायला नकोच. 

यािील पाचव्या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ि ेप्रसिूा! स्त्ी! 

मी िैद्य, िझु्या हनहिडघ्न प्रसिूी अथिा प्रसिाकररिा िझुा गिडमागड, 

योनी आहण नार््यािंना हिहशष्ट प्रकारने उघर्ि अथिा खोलि 

आि.े मािा ि बालकाला नाळेपासनू हििक्त करि आि.े त्यामळेु 

िी जेरी पणूडपणे बािरे येऊन पथृ्िीिर परे्ल म्िणजेच जहमनीिर 

परे्ल. 
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या मिंत्रािनू प्रसिूीहक्रयेच े सिंज्ञापन प्राप्त िोिे. हशश ु बािरे 

पर्ण्यासाठी नाळेला हििक्त करणे ि  हशश ुबािरे आल्यानिंिर 

त्याच्या अिंगािरची जरेी काढून टाकणे अशी प्रहक्रया  हदसनू येिे. 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ि े बधु्दीमिे! मी गरुु, िझु्यािनू 

उत्तम ि हनष्ट्कलिंक प्रहििा उत्पन्न व्िािी याकररिा मन, ि आहण 

नार््यािंना अनेक बिंधनािनू मकु्त करि आि.े बधु्दी ि प्रहििा यािंना 

स्िििंत्र स्थान दिे आि.े बधु्दीिरची ि मनािरची बिंधने िटिि 

आि.े त्यामळेु िी बिंधने हनरसनू जािील. 

 

यािील सिाव्या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ज्याप्रमाणे िाय ु

िेगपिूडक प्रिाहिि िोिो, पक्षी ज्या िेगाने आकाशाि उर्िाि 

याहशिाय मन ज्या िीव्र गिीने अनेक ि असिंख्य हि यािंमध्ये रि 

िोि,े त्याचप्रमाणे दिाव्या मासापयांि गिडस्थ हशशिुी जेरीसहिि 

गिाडिनू मकु्त िोऊन बािरे यािा.  

ज्याअथाडने ह्या मिंत्रामध्ये दिाव्या मासामध्ये प्रसिूी करण्याची 

बाब सािंहगिली गेली आि,े त्याअथी त्या काळाि उशीराच प्रसिूी 

करायची पध्दिी असले, जेणेकरून प्रसिूी हनहिडघ्न िोिो आहण 
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मािेला अहधक प्रसिपीर्ा िोऊ नये िसेच गिडस्थ असलले्या 

हशशचुी पणूड िाढ झालेली असािी. 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ज्याप्रमाणे िायचुा िेग ि प्रिाि 

सिंिहुलि असिो, पक्षाच्या दोन्िी पिंखािंचा िेग समान असिो, 

याहशिाय मनाचे समान रुप आहण िेगाने रममाण िोणे असिे 

(अनेक हि यािंमध्ये) त्याचप्रमाणे बधु्दीच्या दशम स्थानाि 

असलेल्या प्रहििा आहण हिचार बिंधिंनाना त्यागि/िोर्ि बािरे 

पर्ािेि. 
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सुरिा सूि  

 

ि ेसकू्त अथिडिेदािील हद्विीय कािंर्ािील सोळािे सकू्त आि.े 

ि ेसकू्त एका प्रकारे यज ुाप्रमाणे आि ेआहण प्राथेनेप्रमाणे दखेील. 

ि ेसकु्त यज्ञािंमध्ये आिुिी दणेाऱ्या मिंत्रामध्ये रचले गेले आि.े या 

शब्दाचा ऋ ी सषृ्टी किाड आहण यज्ञकिाड ब्रम्िा असनू या 

सकु्ताच्या दिेिा दयािा पहृथहि म्िणजे स्िगड ि पथृ्िी,अग्नी, 

हिश्विंिर, सयूड, प्राणअपान िाय ू आििे. या शब्दाच े छिंद एक 

पदासरुी हत्रषु्टप , एक पदासरुी उहष्ट्णक, हद्वपदासरुी गायत्री आििे. 

या सकू्तामध्ये पाच मिंत्र आििे. 

प्रथम दोन दिेिा दयािा पहृथिी म्िणजे स्िगड, आहण पथृ्िी, 

द्यलुोकिी िलूोक ियादखेील दिेिा आििे. कारण पहृथिीला 

आपण धरणीमािा म्िणिो आहण िदूिेी म्िणनूिी पजून करिो. 

याखेरीज द्यलुोक  म्िणजे स्िगाडची स्िाहमनी असलेली 

स्िगडलक्ष्मी अथाडि श्री या दिेिेच ेस्थान उच्च ि ििंदनीय आि.े 

िदूिेी आहण श्रीलक्ष्मी ह्या हिष्ट्णचु्या िायाड असल्याच े म्िटले 
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जाि.े िदूिेी म्िणजे धरिीच ेप्रहिक, िर श्रीलक्ष्मी म्िणजे स्िगाडच े

प्रहिक आि.े 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा िदूिेी ि ेशरीराच ेि स्थलूत्िाच े

प्रहिक, िर हिष्ट्ण ुि ेआत्मा ि श्रीलक्ष्मी ि ेमनाच ेप्रहिक आि ेि 

सकू्ष्मत्िाच.े 

हद्विीय दिेिा 

अहग्न िी दिेिा िारिीय िैहदक सिंस्कृिीि अत्यिंि मित्त्िाची 

दिेिा आि.े अहग्न ि ेफक्त पिंचमिाििूािील एक मिाित्त्ि नव्ि े

िर शरीरािील मलूििू ित्त्ि ि सिंपो किी आि.े अहग्न िा प्रत्येक 

ब्रम्िचारी, बालक, हद्वज आहण ब्राम्िणािंचा प्रथम गरुु असिो. 

अहग्नला ज्याप्रमाणे दिेत्िाचे स्थान प्राप्त आि,े त्याप्रमाणेच 

ऋह त्िाचा दजाडिी, िाय ुप्रमाणेच. आपण ऋग्िेदाच ेप्रथम सकू्त 

पाििा, िेिी अहग्नच ेसकू्त आि.े याचाच अथड िेदािंची ि िहैदक 

मिंत्राची प्रमखु दिेिा अहग्नच आि.े अहग्नला यज्ञदिे अथिा 

यज्ञपरुु  असे म्िणिाि. आपली सिंस्कृिी आहण धमड या 

व्यिस्थेसारख्या पहित्र व्यिस्थेिरच आधाररि आि.े याहशिाय 

अहग्नदिेाला ‘िैश्वानर’ ‘जाििदे’ ‘अहग्ननारायण’ आहण दिेमखु 
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असेिी सिंबोधले जािे. िैश्नानर म्िणजे हिश्वािील प्रत्येक चराचर 

िस्ि/ूव्यक्तींमध्ये आढळणारे ित्ि. उदा. समदु्राि िर्िानल, 

मनषु्ट्याच्या उदराि अहग्न, िेजािील अहग्न िसेच सयूाडिील अहग्न, 

हिस्िि, दीपदिंर्, दीपक, क्रोध -प्रहिशोधािील अहग्न, िसेच 

सयूाडिील अहग्न. जाििेद म्िणजे ज्याच्यापासनू िेद उत्पन्न झाले 

आििे, िी दिेिा. दिेमखु म्िणजे दिेिािंच े मखु बननू आिुिी 

ग्रिण करणारी दिेिा. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, अहग्न ि ेअसे ित्ि आि,े जे गरुुित्ि, 

सिडव्यापक असनू पो ण आहण हिघाि करणारे असिे, 

मनाप्रमाणे!  

ररपुवात्र्न: आत्र्य जर्त्र: || 

हिश्विंिर िी ििृीय दिेिा आि,े या शब्दाचा असा अथड आि े

की सिंपणूड हिश्वाच े िरणपो ण करणारा, हिश्विंिर या शब्दाला 

‘परमेश्वर’ िा उपशब्द दखेील आि.े ‘हिश्विंिर’ ि ेहिशे ण हिष्ट्ण,ु 

कृष्ट्ण, अहग्न आहण पथृ्िी या चारिी दिेिािंना उद्दशेनू सिंबोधले 

जाि,े याखेरीज इिंद्रालािी असे सिंबोधले जािे. ‘हिश्विंिर’ ि ेएका 

उपहन दाचेिी नाि आि.े 
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आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, हिश्विंिर या दिेिेच ेमित्त्ि खपू 

आि.े हिश्विंिर या अथाडने सिडपो क ि सिडजनक परमात्मा अथिा 

प्रकृिीकरे् पाििा येईल.  

 

ििृीय दिेिा िी सयूड दिेिा असनू मी हिच े स्पष्टीकरण 

शमडप्राप्ती सकू्तामध्ये केले आि,े त्याकारणे मी सयूड अथिा सहिि ृ

या दिेिेहि यी स्पष्टीकरण येथे (या) सकू्ताि दणेार नािी. 

 

चिथुड आहण पिंचम दिेिा प्राण आहण अपान आि.े प्राण ि 

अपान ि ेउियिंिा शरीरािील पाच मलूििू ि मखु्य िायुिंमधील 

दोन िाय ुआििे. प्राणिाय ु म्िणजे रक्ताि असलेला िाय,ु जो 

आपल्याला प्राण ि चिेना प्रदान करिो. िा प्राणिाय ु म्िणज े

ऑहक्सजन िोय. अपान िाय ु िा शरीरािील रसािंमध्ये असनू 

पायािंकरे् जाणारा असिो. ि े उियिंिा िाय ु आहण अन्य िाय ु

कुिं र्हलनीद्वारे हनयिंहत्रि ि प्रसिृ िोिाि. ि े उियिंिा िाय ु

अध्यात्मदृष््टया मित्त्िाच ेअसल्याकारणे त्यािंचा साधकािंिर प्रिाि 

पर्िोच. 
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ि ेपाचिी िाय ुपिंचमिाििूािंच ेप्रिीक आििे. 

 ष्ठम दिेिा िी आय ुआि.े आय ुिी आयषु्ट्यमान, आयुडमान, 

आरोग्य आहण आयुडिेदाची दिेिा असािी. आय ुिया दिेिेची 

सिंरक्षक दिेिा अयडमान िी दिेिा असािी. ज्याप्रमाणे ऋिाची 

सिंरक्षक दिेिा िरुण दिे आि.े ज्याप्रमाणे ऋि ि ेएक मित्त्िाचे 

ित्त्ि आि.े िी सषृ्टीच ेसिंचालन करिे ि धमाडस हनयिंहत्रि करिे, 

नीिीची व्यिस्था करिे, त्याप्रमाणे आय ुििेी मिाित्ि असािे, िे 

सषृ्टीिील पश,ु प्राणी, मनषु्ट्य, दिे, गिंधिड, यक्ष ि राक्षसािंना आय ु

ि आरोग्य प्रदान करणारे ित्ि असािे. 

  

ि ेसकू्त लघअुक्षरी आि.े ह्या सकू्ताि पाच ऋचा आििे. ि े

सकू्त पढुीलप्रमाणे:- 

 

प्राणापानौ र्ृत्येर्ाम पातिं स्वा ा || 

द्यावापृजथवी उपशु्रत्या र्ा पातिं स्वा ा || 

सूयम ििुषा र्ा पाज  स्वा ा || 
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अनने वैनानर जवशै्वर्ाम देवै: पाज  स्वा ा || 

जवश्वम्भर जवशे्वन र्ा भरसा पाज  स्वा ा || 

 

यािील प्रथम मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ि ेप्राण ि अपान! 

आपण उियिंिा मतृ्यपुासनू आमची सरुक्षा करा आहण आमची 

आिुिी स्िीकार करािी. मतृ्य ू ि े जीिनाच ेशाश्वि सत्य आि,े 

त्याकारणे जन्म घेणाऱ्या कुठल्यािी जीिाची यािनू मकु्तिािी नव्ि.े 

त्याकारणे या मिंत्राचा असा अथड घेिा येईल की ि ेप्राण अपान! 

आपण आमच ेअपमतृ्य ूआहण अपघािी मतृ्यपूासनू रक्षण करा. 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ि ेअहग्न आहण धररत्री ! आपण 

उियिंिा जीिन मतृ्यचू्या चक्रापासनू आमच ेरक्षण ि मकु्त करा 

आहण आमची िक्ती,  समपडण आहद स्िीकार करािे. 

िसिं पाििा, एका अथाडने िा मिंत्र मिामतृ्युिंजय या मिंत्राप्रमाणे 

अपमतृ्यरुक्षक मिंत्र आि.े (अपमतृ्यपूासनू रक्षण करणारा) 
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यािील दसुऱ्या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ि ेहदि म्िणजे 

स्िगड, द्यलुोक आहण पहृथिी म्िणजे पथृ्िी, िलूोक! ि े दयािा 

पहृथिी! आपण उियिंिा श्रिणाची शक्तीमध्ये उपश्रिुी प्रदान 

करािी, आमची सरुक्षा करािी आहण त्याकररिा असलेली िी 

आमची आिुिी ग्रिण करािी. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि ेप्रकृिी ि परुु ! ि ेअद्विै ि द्विैा! 

ि ेआत्मा ि परमात्मा! आपण उियिंिा आम्िािंला उपश्रिुी म्िणज े

दसुऱ्या अथाडने पाििा, िेदाध्ययन करण्याची प्रज्ञा प्रदान करािी. 

आमच्या प्रजे्ञच ेि सदहििेकबधु्दीच ेर क्षण कराि.े 

यािील हिसऱ्या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ि ेसयूडदिेा! 

आपण आम्िािंला नेत्र शक्ती अथिा दृष्टी शक्ती प्रदान करािी. नते्र 

शक्ती म्िणजे पािण्याची शक्ती प्रदान करािी.  आमची सरुक्षा 

करािी िसचे आम्िी प्रदान केलेली आिुिी ग्रिण करािी. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि ेिेज मिाििूा! आपण आमच्या 

नेत्रािंमध्ये, शरीरामध्ये, मनामध्ये अहधक िेज, शक्ती प्रस्थाहपि 

करािी ि आमचे र क्षण कराि.े 
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यािील चौथ्या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ि ेिैश्वानर अहग्न 

दिेा! आपण समस्ि दिेिािंसि आमची सरुक्षा करा आहण आमची 

िी आिुिी ग्रिण करा, कारण आपण अन्य दिेिािंच ेसिायक ि 

सरिंक्षक दिेिा आिाि. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि ेहिश्वामध्ये सिडत्र व्याप्त असणाऱ्या 

ि सिडत्र सिंचार करणाऱ्या आत्मा ि परमात्मा! िमु्िी समस्ि 

ित्त्िासि साधनेच ेसरिंक्षण आहण आमची साधना िसेच िक्ती 

स्िीकार करा.  

यािील पाचव्या मिंत्राचा असा अथड आि े की ि े समस्ि 

प्राहणमात्र, ििूमात्रािंच े पो ण करणारे हिश्विंिर! आपण आपली 

समस्ि पो णशक्तीच ेआमच ेपो ण िसेच सरिंक्षण करािे आहण 

आमची आिुिी स्िीकारािी. 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, ि े हिश्वाच े सिंपणूड जीिजगिाच े ि 

प्रजे्ञच े पो ण करणारी परमप्रकृिी! ि ू आपल्या पो णशक्तीने 

आमच्या िन, मन, हिचार, बधु्दी, प्रहििा आहण आत्माचे पो ण 

कर, िसेच आमच्या िक्ती स्िीकार कर.  
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कृष्णाया: पुत्र: अिुमन:  

 

िौहिक नव्ि,े आहत्मक ि लौहकक, नव्ि,े अलौहकक मिंत्र. 

िा मिंत्र अथिडिेदाच्या १३ व्या कािंर्ािील हिसऱ्या अध्यात्म 

सकू्तािील २६ िा मिंत्र म्िणजे शेिटचा मिंत्र आि.े िया मिंत्राचा 

ऋह  यज्ञकिाड ि सषृ्टी किाड ब्रम्िा असनू ह्या मिंत्राचा छिंद अनषुु्टप 

आि.े या मिंत्राची दिेिा िरुण पतु्र रोहिि, आहदत्य आहण 

अध्यात्म आि.े 

प्रथम दिेिा रोहिि िी आि.े रोहिि या शब्दाचा अथड पाििा, 

ब्रम्िरुप, सयूाडची प्रथम रश्मी, हिष्ट्ण ुअथिा राजििंस असा िोिो. 

ह्या अथाडने िी दिेिा ब्रम्िा, हिष्ट्ण ुया दोन्िी मिादिेिािंचा अििार 

असािी. रोहिि िी दिेिा िरुणाचे अपत्यिी मानली जािे. 

आहदत्य गण िरुण िी ऋिाची दिेिा म्िणजेच सषृ्टीच्या सिंचालन 

ित्त्िािंची सिंरक्षक दिेिा आि.े रोहिि िा िरुण पतु्र म्िणजेच 

िरुणाला सिाय्यक-सषृ्टीच्या सिंचालनाला सिाय्यक दिेिा 

असािी. 
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हद्विीय दिेिा आि े आहदत्य. आहदत्य म्िणजे दिेमािा 

अहदिीच्या गिाडिनू जन्मलेल्या दिेिा. हकिं बिुना सयूाडलािी 

आहदत्य म्िणिाि. हििंद ूिैहदक धमाडमध्ये ३३कोटी दिेिा आििे, 

त्या ३३ दिेिािंमधील १२ आहदत्यगण आििे. त्यािील प ूा ि 

अयडमा या आहदत्यगणािंच े हिस्ििृ स्पष्टीकरण मी नारीसखुप्राप्ती 

सकू्तामध्ये हदलेले आि,े िर अन्य आहदत्यािंची नािे अशी आििे 

– इिंद्र, हििस्िान, पजडन्य, त्िष्टा (हिश्वकमाड) िगाहदत्य, धािा, 

हमत्र, अिंशमुान, िरुण आहण िामन.  

 

ििृीय दिेिा आि े िी अध्यात्म. अध्यात्म िा मनषु्ट्याचा 

अिंि:करणाचा िाि आि.े कृष्ट्णाने गीिेि अजुडनाला म्िटले आि े

की स्ििाि म्िणजे अध्यात्म आि,े अशी अध्यात्माची व्याख्या 

केली आि.े अथिडिेदाच्या ९व्या, ११व्या, १३व्या कािंर्ामध्ये 

अध्यात्माला दिेिा म्िटले आि.े अध्यात्म िा िाि आि.े या 

िािािनूच स्ििािाची अनिुिूी आि,े स्ियिं बोध आि.े स्ियिं 

बोधाचा अिंहिम टोकाला आपल्या आत्मित्त्ि ि परमित्िाची 
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अनिुिूी जळुलेली असिे. आत्मबोधाची यात्रा म्िणजे अध्यात्म 

आि.े म्िणनूच अध्यात्म िी दिेिा आि.े 

 

कृष्णाया: पुत्रो अिुमनो रात्र्या वत्सोिायत | 

स   द्यार्ाजध रो जत रुन्द् ो रुरो : रोज त: || 

 

या मिंत्राचा िौहिक अथड असािी िोऊ शकिो की कृष्ट्णेचा 

म्िणजे द्रौपदीचा पतु्र अजुडन रात्री बाळाच्या रुपाने जन्मला. िो 

स्िगडलोकािनू धरिीिर चढि आि ेआहण त्याला हकिी, ख्यािी 

आहण उच्च िस्ि ूप्राप्त आििे. 

मात्र या मिंत्राचा खरा अथड असा आि ेकी कृष्ट्णिणी रात्रीचा 

पतु्र सयूड म्िणजेच अजुडन उगिि आि,े जो उहदि िोि असिाना 

आकाशािर चढि आि.े अरुण, उ ा, प्रिाि ि इिंद्रधनषु्ट्यािर िो 

आरोहिि िोि आि.े 
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अगोदर जर आपण असा िौहिक अथड घेिला, िर द्रौपदीचा 

पहि अजुडन आि,े िो हिचा पतु्र नव्ि.े म्िणनूच आपण या मिंत्राचा 

अथड िहैदक पद्िीने पािुया. 

 

िा िैहदक अथड घेिा, िा मिंत्र अत्यिंि िैज्ञाहनक स्िरुपाचा आि,े 

असे हदसनू येिे. या मिंत्रामध्ये सयूड उहदि िोण्याच ेहिज्ञान सािंहगिले 

आि.े याखेरीज ‘रात्रीच्या गिाडि उद्याचा उ ःकाल' या साथडक 

पिंक्तीचािी जन्म याच मिंत्रािनू झालेला असल्याच े कळून येिे. 

याहशिाय आपल्याला ििेी कळिे, एकाच शब्दाचे अनेक अथड 

असिाि आहण हिशे िः िैहदक अथड असिाि. जसे ‘कृष्ट्णा’ या 

शब्दाचे दोन अथड आििे, रात्री, पािंर्ि पत्नी आहण कृष्ट्णाची 

सखी श्यामलसुिंदरी द्रौपदी. ‘अजुडन’ या शब्दाचा िी पाच अथड 

िोिाि, सयूड, चिंद्रमा, पािंरु्पतु्र अजुडन, इन्द्र ि िेज आहद. 

त्याकारणेच िा मिंत्र हिहशष्ट, रोचक, ज्ञान प्रदायक आहण 

अहिि सुिंदर ठरिो. 
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सनातन, सनातनपुरुष, ज्येष्ठ, ब्रम् , पूणमत्व, 

साधना, साधक, राष्रीयत्व, आत्र्ा, पररे्श्वर, 

प्रकृती आजदिंिे स्पष्टीकरण करणारे र् त्त्वािे दश 

ब्रम् र्िंत्र  

 

ि ेदश मिंत्र म्िणजे सनािन िैहदक हििंद ूधमाडच्या अनेक मलू्ये, 

नीिीित्त्िे, मान्यिा, श्रध्दा आहण मलूित्त्िाच ेबीजे आििे, अस े

म्िटल्यास अहिशयोक्ती ठरणार नािी. ि ेदशमिंत्र अथडििेदािील 

१०व्या कािंर्ािील ८व्या सकू्तािील हनिर्क मिंत्र आििे. कारण 

या सकू्तामध्ये एकूण ४४ मिंत्र आििे. या सकू्ताचा ऋह  अजुडन 

नामक ब्राह्मण योध्दाचा पतु्र कुत्स अथिा चाक्ष ु नामक मनपुतु्र 

कुत्स आि.े ह्या सकू्ताची दिेिा अध्यात्म आि.े या सकू्तािील 

प्रत्येक मिंत्राचा मखु्य छिंद हत्रषु्टप असनू मी हनिर्लेल्या मिंत्राचा 

छिंद िरुरक बिृिी, अनषुु्टप, िरुरक हत्रषु्ठप असे आििे. ह्या सकू्ताच े

कािी हनिर्क मिंत्रिी शे्विाश्विरोपहन दामध्येिी आढळिाि. 
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या सकू्ताच ेनाि ‘ज्येष्ठब्रम्ि सकू्त’ आि.े ज्येष्ठ ब्रम्ि –‘ज्येष्ठ’ 

या शब्दाचा प्रचहलि अथड ‘ियाने ज्येष्ठ ' असा आि,े मात्र याचा 

येथे अथड असा आि ेकी ‘गणुािंमध्ये शे्रष्ठ’. ज्येष्ठ ब्रम्िाच्या हि यी 

हिचारििंिािंच्या दोन अिधारणा पािायला हमळिाि. एक मान्यिा 

अशी आि ेकी ज्येष्ठामध्ये सिाडि ज्येष्ठ ब्रम्ि असलेले ज्येष्ठ ब्रम्ि 

आि.े अन्य त्यािंच्यापासनू कहनष्ठ अशी ब्रम्ि े आििे. उदा. 

अपरब्रम्ि, परब्रम्ि, सबु्रम्ि, मिाब्रम्ि. दसुरी मान्यिा िेदािंिील 

अपरब्रम्ि ि परब्रम्ि सारखी आििे. ब्रम्ि ि े सिंबोधन अनेक 

स्थानी उपायकु्त केले जािे, “ब्रम्िहिद्या ब्रम्िकुमार, ब्राम्िण, 

ब्रम्िित्या, अयामात्मा ब्रम्ि, अििं, ब्रम्िाहस, ब्रम्िकमड (यज्ञ) 

ब्रम्िज्ञान (िेद) ब्रम्ििचडस, अपो िे ब्रम्ि इत्यादी. अपर ब्रम्ि ि े

िर सषृ्टीचा उद्भि, पालन ि सिंिरणकिाड आि.े मात्र जो 

परमव्योमामध्ये ज्याक्षणी सषृ्टी नसिािंिी अहस्ित्त्िाि िोिा, 

त्यालाच परम िा ज्यषे्ठ ब्रम्ि म्िटले जािे. (परब्रम्ि) 

ि ेहनिर्क मिंत्र पढुीलप्रमाणे:- 

दूरे पूणेन वसजत दूर अनेन  ीयते | 

र् द् यििं भुवनस्य र्ध्ये तस्रै् बजलिं राष्रभृतो भरजन्द्त ||१५|| 
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स स्त्रा ष्यिं जवयतावस्य पिौ  रे  िंसस्य पतत: स्वगमर् ्| 

स देवान्द्सवामनुरस्युपदध सपश्यन ्याजत भुवनाजन जवश्वा 

||१८|| 

सनातन रे्नर्ा ुरुतादय स्यात.् पुनणमव: | 

अ ोराते्र प्र िायेते अन्द्यो अन्द्यस्य रुपयो: ||२३|| 

 

शतिं  स स्त्रर्युतिं न्द्यबुमदर्सिंख्येयिं स्वर्जस्र्न ्जनजवष्टर् ्| 

तदस्य घ्नन्द्त्यजभपश्यत एव तस्र्ाद् देवो रोित एष एतत ्

||२४|| 

 

त्विं स्त्री त्विं पुर्ानजस त्विं कुर्ार उत वा कुर्ारी | 

त्विं िीणो दण्डेन वञ्िजस त्विं िातो भवजस जवश्वतोरु्ख: 

||२७|| 

 

पूणामत ्पुणमरु्दिजत पूणम पूणेन जसच्यते | 
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उतो तद्दय जवद्यार् ्यतस्तत ्पररजषच्यते ||२९|| 

एषा सनत्नी सनरे्व िातैषा पुराणी परर सवम बभूव | 

र् ी देव्युइवसो जवभाजत सैकेनैकेन जर्षता जव िषे्ट ||३०|| 

 

उत्तरेणेव गायत्रीर्र्ृतेजध जव िक्ररे् | 

साम्ना ये सार् सिंजवदुरिस्तद् ददृशे क्व ||४१|| 

 

पुण्डरीकिं  नवद्वारिं जत्रजभगुमणेजभरावतृ्तर् ्| 

तजस्र्न ्यद् यिर्ात्र्न्द्वत ्तद् वौ ब्रम् वनृ्द्दो जवदु: ||४३|| 

 

अकार्ो धीरो अर्ृत: स्वयिंभू रसेन तृप्तो न कृतश्चनोन: | 

तरे्व जवद्वान न जबभाय र्ृत्योरात्र्ान धीरर्िरिं युवानर् ्

||४४|| 

 

यािील प्रथम मिंत्र िा ज्येष्ठ ब्रम्िसकू्त म्िणजेच या सकू्तािील 

१५ िा मिंत्र आि.े या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी अपणूडत्ि आहण 
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पणूडत्ि या दोन्िीच्यािी पलीकरे् ि े पजूनीय परब्रम्ि म्िणजे 

पजूनीय परमात्मा ि परमप्रकृिी मिान हिश्व-ब्रम्िािंर्ाच्या 

मध्यामध्येिी हस्थि त्या हिराटासाठी राष्ट्र सेिक म्िणजे राष्ट्रिक्त 

आपले बहलदान दिेाि, आपली िक्ती ि समपडणिी प्रदान करिाि. 

 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, परमात्मा अथिा परमप्रकृिी 

मोक्षप्राप्तीकररिा, हिराट परुु ाकररिा िक्ती, समपडण, साधना, 

पिंचप्राण, निद्वारे, पिंचहेद्रये,  नऊ गहि ि हत्रगणु ि ेसिड मानहसक ि 

आहत्मक घटक पणूडत्िाला िजणारे िक्तच अपडण करिाि. 

 

यािील हद्विीय मिंत्र िा ज्येष्ठ ब्रम्िसकू्तािील १८ िा मिंत्र आि.े 

या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी सिस्त् हदनािंच्या प्रयासानिंिर या 

ििंसाच ेजीणड पिंख गळून पर्िाि, ित्क्षणीच िा ििंस मकु्त स्िरुपाि 

हस्थि िोिो. िो समस्ि दिेिािंना िदयामध्ये धारण करुन समस्ि 

धामािंच ेदशडन घेि नव्या पखािंनी उर्ि जािो. 

आध्याहत्मक दृष्टीन े पाििा, सिस्त् हदनािंच्या साधना ि 

िपस्येनिंिर हत्रगणुािंनी बध्द असलेल्या जीिात्माच ेआिागमन बिंध 
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म्िणजेच जन्म ि मतृ्यचूी चके्र िटुिाि. िो जीिात्मा मकु्ती 

अिस्था प्राप्त करिो. िो मकु्तात्मा समस्ि हदव्यिािंना िदयामध्ये 

धारण करुन, सिड धामािंच े म्िणजेच चक्रािंच े दशडन घेि 

परमधामाला म्िणजे सिस्त्ार चक्राला प्राप्त िोिो. 

यािील ििृीय मिंत्र अत्यिंि मित्त्िाचा आि.े कारण यामध्ये 

सनािन परुु ाचा उल्लेख आला आि.े आहण आपल्या 

धमाडचसेधु्दा नाम ‘सनािन’ आि े . सनािन म्िणजेच परिंपरेने ि 

ििंशानिुिंशे चालि आलेला, सदिै चालि रािणारा, शाश्वि, हनत्य, 

अनाहद ि अनिंि. ह्या सनािनाच ेआधार सनािनपरुु  म्िणजेच 

ज्येष्ठब्रम्ि आहण सनािन शक्ती म्िणजे ऋि आििे. िा मिंत्र या 

सकू्तािील २३ िा आि.े या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी (जो 

यज्ञाद्वारे िोजन ग्रिण करणाला ि प्रदान करणारा आि े ि जो 

सिोत्कृष्ट स्थानािंिर हस्थि आि,े जो हिहिन्न रुपाि सषृ्टीच ेहनमाडण, 

सिंचालन, पालन, व्यिस्थापन ि नश्यन करिो.) त्यालाच सनािन 

(परुु ) म्िणिाि. िो परुािन असनूिी निून आि,े ज्याप्रमाणे हदन-

रात्री अन्योन्याहश्रि रुपाने एकमकेािंिर हनिडर असनू सदिै उत्पन्न 

िोि असनूिी सनािन आििे. 
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िा मिंत्र स्ियिं आध्याहत्मक असनू याकररिा मी िेगळे 

स्पष्टीकरण दिे नािी. कारण सनािन परुु  म्िणजे परमात्मा असनू 

सनािन शक्ती म्िणज ेपरमप्रकृिी आि.े 

 

यािील चिथुड मिंत्र या  ज्येष्ठ ब्रम्िसकू्तािील २४िा मिंत्र आि.े 

या मिंत्राचा असा अथड आि े की ज्याप्रमाणे एक केश न  

हदसण्याइिका सकू्ष्म असिो, त्याप्रमाणे असलेली जर् आहण 

चेिन ित्त्िे (आत्मा आहण मन, हिचार, स्पिंदन आहद ) िी सिस्त्च 

नव्ि ेिर असिंख्य असिाि. िी सिड सत्ि े(ित्त्िे) ियामध्ये म्िणजे 

चिैन्य आद्यशक्ती अथिा ज्येष्ठ ब्रम्िामध्येच सिंमाहिि असिाि 

आहण िे सिड त्यािनू उत्पन्न िोिाि ि त्यािच लीन िोिाि. िा 

दिे म्िणजेच ज्येष्ठ ब्रम्िच सिाांमध्ये साक्षीरुपाने प्रकाहशि िोि 

राििो, हनिास करि राििो. 

िािी मिंत्र आध्याहत्मक असल्याकारणाने मी याचिेी 

स्पष्टीकरण दिे नािी. 
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यािील पिंचम मिंत्र िा ज्येष्ठ ब्रम्िसकू्तािील २७ िा मिंत्र आि.े 

िा मिंत्र शे्विोपदोपहन दामध्ये आढळिो. या मिंत्राचा असा अथड 

आि ेकी, ि ेसनािना! िचू स्त्ी आिसे, िचू परुु  आिसे, िचू 

यिुक आहण िचू यिुिी आिसे. िचू िधृ्द िोिोस आहण िचू िधृ्द 

िोऊन िािामध्ये काठी घेऊन चालिोस, अथाडिच िचू नाना 

रुपािंमध्ये प्रकट िोिोस. 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ि े सनािना! िचू आहदशक्ती 

आिसे, िचू परुु  आिसे, िचू परमप्रकृिी आिसे, िचू परमात्मा 

आिसे, िचू ऋिािरी आिसे, िचू बालहदत्य आिसे. िचू 

ज्येष्ठब्रम्ि आिसे. िचू ज्येष्ठब्रम्ि िोऊन िािाि न्यायाचा दिंर् 

धारण करिो आिसे, अथाडिच ि ूएकच असनू िझुी अनेक रुपे 

आििे. 

 

यािील  ष्ठम मिंत्र िा या सकू्तािील २९ िा मिंत्र आि.े ह्या 

मिंत्रासारखा असलेला अन्यिी मिंत्र ईश उपहन दामध्ये आढळिो. 

िो मिंत्र असा आि े– पणूाडि ्पणूडम ्इदम ्परूणात्पणूडमदुच्यिेु| पणूडस्य 

पणूडमादाय पणूडमेिापहशष्ट्यिे || ह्या मिंत्राचा उपयोग कायड पिूीिळेी 
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केला जािो. िा मिंत्र ब्रम्ि ि परब्रम्िाच्या सामथ्याडच ेिणडन करणारा 

आि.े 

 

आिा आपण ज्येष्ठ ब्रम्िसकू्तािील २९ व्या मिंत्राचा अथड 

पािुया. या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी पणूाडिनू पणूड उत्पन्न िोिे. 

पणूाडिनूच पणूाडचा नाश िोिो. आिा याचा बोध झाल्यानिंिर 

आपण ि ेजाण ूशकिो की पणूड ि ेकशािनू उत्पन्न िोिे ि नष्ट िोिे. 

( म्िणजेच पणूड िचे हत्रकाल-अबाहधि असिे.) 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, परब्रम्िाच्यािनूच (परमेश्वर) 

परब्रम्ि म्िणजे जगििी हनमाडण िोिे, परब्रम्िानेच परब्रम्िाच्या 

म्िणजेच जगिाचा नाश िोिो. ियाचा बोध फक्त ब्रम्िहिद ्िा 

ब्रम्िज्ञानींना िोिो. कारण िी ब्रम्िलीला बधु्दी, कल्पना, प्रहिमा 

ि हिचाराच्यािी पलीकर्ची आि.े 

 

यािील सप्तम मिंत्र अत्यिंि सुिंदर मात्र मित्त्िपणूड आि.े कारण 

या मिंत्रामध्ये सनािन शक्तीचा उल्लेख आि.े सनािन शक्ती, जी  
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सनािन धमाडच्या मलूाधार ि कुिं र्हलनी असनू जी परुािनी 

असनूिी निीन आि.े 

िा मिंत्र या सकू्तािील ३० िा मिंत्र आि.े या मिंत्राचा अथड 

पाहिल्यास िी सनािनी शक्ती म्िणजे सन्िनी (सनािन  िा शब्द 

सनि ्अथिा सि ्या शब्दापासनू उत्पन्न झाला आि.े सि ्म्िणजे 

उत्तम, श्रेष्ठ,सत्य, ब्रम्ि, िेद, हनत्य, हिद्वान,  दृढ ि शदु्) िर िी 

सनािनी शक्ती सनािन कालापासनू म्िणजे हचरकालापासनू 

हिद्यमान आि.े िी परुािन शक्तीच समस्ि ब्रम्िािंर्ामध्ये व्याप्त 

राहिलेली आि.े िी मिान दिेीच उ ेला आिामयी, िर रात्रीला 

अिंधकारमय करिे म्िणजेच िी सनािनी दिेी सषृ्टीच े सिंचालन 

करिे. हिच ेप्रत्येक प्राणी ि त्याच्या कमाडिर लक्ष असिे. एका 

अथाडने िी कमड फलदात्री आि.े 

 िािी मिंत्र अध्याहत्मक असल्याकारणे मी िेगळे स्पष्टीकरण 

हदलेले नािी. 

 

यािील अष्टम मिंत्र िा ज्येष्ठ ब्रम्िािील ४१िा मिंत्र आि.े या 

मिंत्राचा असा अथड आि े की जो साधक प्राणािंकरू्न उत्तरेमध्ये 
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हस्थि अमिृ प्रिािाला प्राप्त करि गायत्री मिाहिद्यािंमध्ये गहिशील 

राििो.( कारण गायत्री मिंत्र िाच हिद्या, पराहिद्या, अपराहिद्या ि 

मिाहिद्याच ेमलूित्िबीज आि.े जो साम म्िणजे आत्मित्त्िानेच 

िा साम म्िणजेच परमात्मात्िाला जाणिाि, िेच ि ेजाण ूशकिाि 

की अजन्मा ि अनिंि असलेल्या परमात्म्याचा प्रत्यक्ष साक्षात्कार 

करिा येईल.  

िािी मिंत्र अध्याहत्मक आि,े म्िणनू मी स्पष्टीकरण दिे नािी. 

 

यािील निम मिंत्र िा ज्येष्ठ ब्रम्िसकू्तािील ४३ िा मिंत्र आि.े 

या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ि ेनि द्वाराच ेम्िणजे निदलाच े

असलेले पुिंर्हलक ( पािंढऱ्या िणाडच े कमल ) िीन गणुािंनी 

म्िणजेच पणाडनी घेरलेले आि.े  त्याच्यामध्ये ज ेििंदनीय स्थान 

आि,े मध्यात्माच ेत्याला पिंहर्िच जाणिाि. 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, निद्वाराने पररपणूड असलेले 

म्िणजे नऊ गिी ि द्वारािंनी यकु्त असलेले शरीराच ेजीिनरूपी 

कमल हत्रगणुािंनी म्िणजेच सि,्  रज, िम ्यािंनी घेरलेले आि.े 
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त्याच्यामध्ये जे आत्म्याच े ििंदनीय स्थान आि,े त्याला 

ब्रम्िज्ञानीच जाणिाि. 

 यािील दशम मिंत्र िा ज्येष्ठ ब्रम्िसतू्रािील शेिटचा मिंत्र आि.े 

या मिंत्राचा असा अथड आि ेकी हनष्ट्काम, धैयडिान, अमर िसचे 

स्ियिंि ूब्रम्ि म्िणजेच आहदशक्ती, आहदित्त्ि अथिा ज्येष्ठब्रम्ि 

स्ििःच्याच रसाने िपृ्त राििो. िो कुठलािी स्थानाि, काळाि 

न्यनू िािाि नव्ि,े त्या धैयडिान, अमर ि हनत्य यिुान म्िणजेच 

अनाहदअनिंि आत्मा आहण परमात्माला जाणणारे हिद्वान कधीच 

मतृ्यचू ेिय बाळगि नािीि. 

 

िा मिंत्र अहिशय सुिंदर ि ज्ञानदायी आहण पररपणूड िसेच 

सनािन धमाडच े मलुाधार असणाऱ्या सिंकल्पना स्पष्ट करणारे 

आििे. प्रत्येकाने जाणनू घ्यािे, त्या मिंत्राच ेज्ञान घ्यािे असे मिंत्र 

आििे. 
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ब्रम् गवी  सूि (पािवे) 

 

ि ेसकू्त अथिडिेदाच्या बाराव्या कािंर्ािील पाचिे सकू्त आि.े 

या सतू्राच ेऋ ी अथिडचायड आििे. या सकू्ताची दिेिा ब्रम्िगिी 

आि.े ब्रम्िगिी म्िणजे ब्राम्िणािंची गाय. ब्राम्िणािंची गाय म्िणज े

साक्षाि कामधेन ुअसिे. कारण ब्राम्िणच गाईच ेउत्तम हचिंिा िािू 

शकिो ि हिला अनेक हसद्ींनी पररपणूड करू शकिो. याहशिाय 

िैहदक िारिाि म्िणजेच आयडििाडि गायीच्या सिंख्येिरून ि 

त्यािंच्या पालनािरून कुटुिंबाची प्रहिष्ठा ठरायची.  याखेरीज जे 

गोपाल उच्च कुलािील असायच,े  त्यािंना ‘सगुोप’ ‘ब्राम्िण’ 

म्िटले जायच.े 

 

दृष्टीने पाििा ब्राम्िणािंची कामधेन ु ि े त्याच्या िपशक्तीची 

आहण िाक् शक्तीच ेप्रिीक म्िटले जािे. 

 या सकू्ताि एकूण सिा मिंत्र आििे. या सकू्ताच ेछिंद प्राजापत्य 

अनषुु्टप, िरूरक साम्नी अनषुु्टप, चिषु्ट्पदा स्िराट, उहष्ट्णक 
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आसयूडनषु्टप, साम्नी पिंहक्त, साम्नी उहष्ट्णक ि े आििे. ि े सकू्त 

अल्पाक्षरी आििे. 

ि ेसकू्त पढुीलप्रमाणे आि:े- 

 

श्ररे्न तपसा सषृ्टा ब्रम् णा जवत्तते जश्रता || 

सत्येनावतृा जश्रया प्रावतृ्ता यशसा परीवतृा || 

स्वधया पररज ता श्रध्दया पयूमढा दीिया गुप्ता  

यजे्ञ प्रजतजष्ठता लोको जनधनर् ्|| 

ब्रम्  पदवायिं ब्राम् णोजधपजत: || 

तार्ाददानस्व ब्रम् र्वीं जिनतो ब्राम् ण िजत्रयस्य|| 

अप क्रार्ाजत सूनृता वीयम पुण्या लक्ष्र्ी: || 

 

यािील प्रथम मिंत्राचा असा अथड आि ेकी िपश्चयाड ि श्रमाने 

उत्पन्न िा अहजडि केली गेलेली ि सत्यामध्ये आश्रय घेणारी िी 

ब्रम्िगिी ब्राम्िणाद्वारे जाणली िा ओळखली जािे. 
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अध्यात्म दृष्टीने पाििा, िपश्चयाड, साधना, शदु् समपडण िाि 

ि सत्कमाडकारणे अहजडि केली जाणारी आहण सत्यामध्ये हनिास 

करणारी िी ब्रम्िहिद्या ब्रम्ि अथिा परब्रम्िाद्वारे उत्पन्न केली जािे 

ि हिख्याििी िोि.े 

 

यािील हद्विीय मिंत्राचा असा अथड आि े की िी सत्याने 

आच्छाहदि, श्री-सिंपदनेे पररपणूड आहण यशहस्ििेने चारिी बाजूिंनी 

अथिा हदशािंनी सिंपन्न रािणारी आि,े िी ब्रम्िगिी आि.े  

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा िी ब्रम्िहिद्या आिे, जी सत्याने 

आितृ्त ि पररपणूडिेने ििृ आि,े स्ियिं यशहस्िनी आि.े 

 

यािील ििृीय मिंत्राचा असा अथड आि े की िी ब्रम्िगिी 

आपल्या धारणा शक्तीने सरुहक्षि झालेली असनू, श्रध्दा िािनेने 

सिंपन्न ि दीक्षाव्रिाने सरिंहक्षि असनू यज्ञामध्ये प्रहिहष्ठि राििे. 

ब्राम्िणेिरािंनी म्िणजे क्षहत्रय, िैश्य अथिा शदू्रािंनी ह्या गिीच े

(गाईच)े िरण करण्याची इच्छा ठेिणे म्िणजे मतृ्यलूा आमिंत्रण 
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करण्याप्रमाणे आि.े कारण गोग्रिण िा धमड असनू गोिरण िा 

अधमड आि.े 

 

अध्यात्म दृष्टीने पाििा, िी ब्रम्िहिद्या परमप्रकृहिद्वारे सरुहक्षि 

साधनेने सिंपन्न ि व्रिाने पररपणूड असनू यज्ञ, दान, सत्कमड, पणु्य, 

साधना ि ध्यान अशा धमड -कमाांमध्ये प्रहिहष्ठि राििे. साधकेिर 

म्िणजे मािंहत्रक, यक्ष, हपशाच्च ि ब्रम्िराक्षसािंनी ह्या हिद्यचेा 

अपिार करण्याचा हिचार करणे म्िणजेच स्ििःचाच नाश करुन 

घेणे. 

 

यािील चिथुड मिंत्राचा असा अथड आि ेकी या ब्रम्िगिी द्वारे 

ब्रम्िपदाची प्राप्ती िोिे, म्िणनू या ब्रम्िगिीचा स्िामी अथिा 

अहधपिी ब्राम्िणच आि.े  

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ब्रम्िहिद्येद्वारे ब्रम्िपद म्िणजे 

सायजु्य मकु्ती, मोक्षाची प्राप्ती िोि,े म्िणनूच या ब्रम्िहिद्यचेा 

स्िामी ि जनक परब्रम्ि अथिा ज्येष्ठ ब्रम्िच आि.े 
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यािील पिंचम ि  ष्ठम मिंत्राचा असा अथड आि ेकी ब्रम्िगिी 

म्िणजे ब्रम्ि. ब्राम्िणािंच्या अथिा कुणाच्यािी गायींच्या 

अपिरणकिाड असलेल्या आहण ब्राम्िणािंना, हिद्वानािंना ि 

ब्रम्िज्ञानींना व्यथा, दःुख, पीर्ा दणेाऱ्या ब्राम्िणेिरािंची म्िणज े

क्षहत्रय, िैश्य ि शदू्राची लक्ष्मी, िीयड, पणु्य, हप्रयजण ि िाणी 

त्यािंचा त्याग करिाि. 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाििा, ब्रम्िहिद्या म्िणजे साधक ि 

ब्रम्िज्ञानींच्या हिद्या ि साधनेचा अपिार करु पािणाऱ्या आहण 

साधक, पजूक, िक्त, परुोहिि, यज्ञ करणाऱ्यािंना पीर्ा दणेाऱ्या, 

त्यािंच्यािर मिंत्रप्रयोग करणाऱ्या साधकेिर म्िणजे मािंहत्रक, यक्ष, 

हपशाच्च ि ब्रम्िराक्षसािंची हिद्या, शक्ती, मिंत्र सामथ्यड ि िाणी नष्ट 

िोि े

 

🔥🔥🔥🔥🔥 
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पररजशष्ट 

१) अजिचार:- अनषु्ठान,सहसिंबिंध  

२) कािंड:- अध्याय,सगम 

३) शोधन:- शोधणे वा प्राप्त करणे  

४) प्रारण:- थैली 

५) सिंपोषक:- पोषक  

६) परर्ेजष्ठ:- दवेतासर्ान र्नषु्य  

७) उपश्रतुी:- श्रवणाची सीर्ा 

८) ऋत:- जत्रकालाबाजधत सत्य  

९) आवागर्न:- आगर्न – गर्न  

१०) नश्यन:- नाश. 

११) ब्रम्हजवद:्- ब्रम्हजवद्येचे ज्ञाते 

१२) ब्राम्हणेतर:- ब्राम्हणाजशवाय इतर वणम 

१३) साधकेतर:- साधकािंजशवाय तािंजत्रक, र्ािंजत्रक  

१४) दस्य:ु- अनायम,असिंस्कृत  

१५) उत्थान:- प्रगती  

१६) पिंचगव्य:- दगु्ध,दही, घतृ, शेण, गोर्तू्र अस ेगायीपासनू प्राप्त 

होणारे पदाथम.  
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🌀🌀सिंदिम ग्रिंथािंची सचूी 🌀 

 

१)जहिंद ूतत्त्वज्ञान 

२) ऋग्वेद 

३) यिवेुद 

४) अथवमवेद 

५) ब्राम्हण परुाण  

६) ऐतरेय ब्राम्हण उपजनषद 

७) र्हािारत 

८) िौपदी 

९) िगवद्गीता 

१०) दवेी परुाण 

११) दवेी र्ाहात्म्य 

१२) शािंकरिाष्य 

१३) अथवमवेद प्रथर् काण्ड िाष्यासजहत 

१४) अथवमवेद सिंजहता ( जहिंदी):- श्रीरार् शर्ाम 

१५) जवजकपीजडया 

१६) जवजवध सिंकेतस्थळे  
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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 प्रकावशत 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/bhav_panchak_3_nikita_patil.pdf
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वनवकता पाटील याांची ई सावित्यिि प्रकावशत 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 िे पांधिािां 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 

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

करून आिा िी साहित्याच्या िेगिगेळ्या रसािंच्या हनहमडिीचा अनिुि 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 प्रहसद् 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 सिंस्था करि आििे.  

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

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

लेखकािंना िरघोस मानधन दणे्यासाठी ई साहित्यचे प्रयत्न चाल ू आििे. निनिीन 

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

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

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

मानकर, सरुज गािारे्, अनपू साळगािकर, बाळासािबे हशिंपी, चिंदन हिचारे, सौरि िा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, शिुम रोकरे्, सधुाकर िळिरे्कर, 

हदप्ती काबारे्, िपूेश कुिं िार, सोनाली सामिंि, केिकी शिा, हिहनिा दशेपािंरे्, सौरि 

कोरगािंिकर, हमहलिंद कुलकणी, शिुम पाटील, आहश  कले, सरुेंद्र पाथरकर, प्रीिी साििंि 

दळिी, हनहम  सोनार, उमा कोल्ि,े गणेश ढोल,े सहचन िोर्कर, मिशे पाठारे्, अहिजीि 

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 अस ेअनेक िरूण लेखक साित्यपणूड लखेन करि आििे.  

इिंटरनेटवर िौशी र्राठी लखेकािंची कमी कधीच नव्ििी. आिा िौसेच्या िरच्या 

पायरीिरच,े लखेनाकरे् गिंिीरपणे पिाणारे आहण आपल्या लेखनाला पलै ूपार्ण्याकरे् 

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

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

िाचकािंना आनिंद हमळो. मराठीची िरिराट िोिो. जगािील सिोत्कृष्ट साहिहत्यक 

प्रसिणारी िा ा म्िणनू मराठीची ओळख जगाला िोिो.  

या सिाडि ई साहित्याचािी खारीचा िाटा असले िा आनिंद.  

या यशाि ई लखेकािंचा हसिंिाचा िाटा असेल याचा अहिमान.  

बस्स. अजनू काय पाहिजे?  

 


