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अथातो धर्म- जिज्ञासा 

 (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 

 (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 : दोन एजप्रल २०२२ (गढुीपाडवा शके १९४४) 

 

©esahity Pratishthan®2022 

 
 
 

o हिनामलू्य हििरणासाठी उपलब्ध.  

o आपले िाचनू झाल्यािर आपण ि ेफ़ॉरिर्ड करू शकिा.  

O ि े ई पसु्िक िेबसाईटिर ठेिण्यापिुी हकिं िा िाचनाव्यहिररक्त कोणिािी 

िापर करण्यापिुी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परिानगी घेणे आिश्यक 

आि.े   
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अथातो धर्म- जिज्ञासा 

 (ज िंदू तत्त्वज्ञान व अध्यात्र्) 

-हनहकिा राजेश पाटील  
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पररचय : नाव:-जनजकता रािेश पाटील.  

वािंगणीत वास्तव्य. 

“कुर्ारी शजिलीला” या नावान ेकजवता लेख कथािंचे लेखन. 

वाड्र्यीन पररचय-  

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. 

४. डोंजबवलीतील आजण बदलापरुात काव्य सिंरे्लनात सजिय सहिाग. 

५. अनेक जनबिंध, वकृत्व स्पधेत प्रथर् िर्ािंक. 

६. सिंस्कृत िाषेतील ‘अर्तृ गौरव' परुस्कार. 

७. अजस्र्ता या हस्तजलजखत सािंवत्सररकात ‘नाट्याचायम कृष्णािी 

प्रिाकर खाजडलकर' या लेखाचे लेखन. 
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८. र्ानव जवद्या जविागात ‘वाचन सिंस्कृती'- जडजिटल आजण 

इलेक्रॉजनक ग्रिंथालयाचे र्हत्त्व’ या जवषयािंवर सिंशोधन. 

९. ‘फार फार वषाांपवूी' व ‘सिंघषम’, ' सीर्ान्त' या तीन पसु्तकािंवर 

केलीली सर्ीक्षा. 

त्यातील ‘सिंघषम' या सर्ीक्षाला परुस्कार प्राप्त. 

१० ‘र्नोिन' या र्ाजसकात ‘र्ानजसक आरोग्याचा र्लूर्िंत्र' या 

जवषयावर लेख. 

११. जचत्रकलेत गोल्ड र्ेडल. 

१२. इ साजहत्यावर एक रहस्य कथासिंग्रह, दोन कादिंबऱ्या (िौपदी वर 

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

ग्रिंथ, एक जवज्ञान लेखर्ाला, अशी एकूण दहा पसु्तके प्रकाजशत झाली. 

 १२. ‘अथातो धर्म जिज्ञासा' या जहिंद ू तत्त्वज्ञान आजण अध्यात्र् या 

जवषयावर प्रबिंध. 

वाचन:- र्ी आिपयांत जवजवध प्रकारची पसु्तके वाचली आहते. 

त्यातील सगळ्यात िास्त र्हािारताची पसु्तकिं  आहते. 

जशक्षण:- एसवाय बीए. 

फोन निंबर:- ८६८९९५४८०६ 👸 👰 👸  
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अपवणपखत्रका 

र्ाझ्या पे्रर्ळ, स्ने लता, र्नजस्वनी, रे्धावी, 

र् ाभारतील सारर्ौजिकािंचे ज्ञान प्रदान 

करणाऱ्या, अध्यात्र् आजण गृ स्थाश्रर् यािंना 

एकाच गाडीची चके्र बनजवणाऱ्या, जवश्वातील 

र स्ये उलगडून देणाऱ्या, र्ाझ्या र्ातेला व 

गुरुला  ा सिंशोधन प्रबिंध सर्जपमत. 

तुझी पुत्री आणि णिष्या, कुमारी िणिलीला 

🌷🌷💐💐🐦🙏 
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उपोद्घात  

भारतीय ह िंद ू

तत्वज्ञान फक्त आध्याहत्िक 

दृष््टया नव् ,े तर वैज्ञाहनक 

दृष््टया, भौगोहिक दृष््टया, 

सािंस्कृहतकदृष््टया 

सािाहिक दृष््टया, िानहसक 

दृष््टया आहि वैहिक 

दृष््टया ी ि ान, सववश्रेष्ठ 

आहि सखोि आ .े 

ि र्षी भारद्वाि आहि त्यािंची कन्या:- रात्री ने आपल्या 

एका सकू्तातनू ग्र िाहवर्षयी सािंहगतिे , याहिवाय वाययूानाच ेी 

हनिावि केिे  ोत,े तर ि र्षी किाद यािंनी अि ुव गतीच ेहनयि 

प्रहतपाहदि े ोत.े 
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 नाट्य व सिंवाद सिंरचनेच े िळू ी सरिा पिी सकू्त, 

अगस्तपत्नी िोपािदु्रचे ेसकू्त व परुुरवा- उवविी सकू्त अिा सकू्तािंत 

आढळते. 

िैन धिावच्या स्यादवादाचे ी िळू नासदीय सकू्तात 

आढळते, तर सािाहिक सिंस्थचेा उगि परुूर्ष सकू्तात आढळत.े 

 

तत्वज्ञानात ि त्त्वपिूव िानिा िािारा किवहसध्दािंत 

हविवरा ह्या आत्रेयी ऋहर्षकेन ेिािंडिा, तर सापवराज्ञी ऋहर्षकेने 

सयुवििंडळाहवर्षयी प्रहतपादन केि ेआ  ेकी सयूावभोवती हवहभन्न 

प्रकारच ेग्र  पररक्रिा करतात, पथृ्वीिोकसदु्धा. हिवाय सयूव  ा 

अिंतररक्षाचा कें द्रह िंद ूआ .े 

याहिवाय ऋग्वेदापासनू आयवुेद हनिावि करिारे आचायव 

सशु्रतु यािंनी त्या काळी ३०० प्रकारच्या िल्यहक्रया, त्यािंची 

हवहभन्न प्रकारची १२५  ून अहधक यिंते्र िोधिी  ोती. त्यािंनाच 

कृहत्रि अवयवािंचा िनक िानि ेिाते. 
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िी ज्यावळेी वेद- उपवेद  ाताळि,े उपहनर्षदािंचा अभ्यास 

केिा, भगवद्गीतेचा पठि केि ेआहि परुािे वाचिी, त्यावेळी  ी 

ि ान रत्न ेिाझ्या  ाती गवसिी. 

त्याचवेळी िाझ्या िक्षात आिे,   ेतत्वज्ञान िगासिोर 

आिे पाह ि,े कारि हकत्येक िोक या ज्ञानापासनू विंहचत आ ते. 

ििा सववप्रथि   ेतत्त्वज्ञान िािंडण्याची सिंधी हिळािी ती 

सिंिोधनािाफव त, पि ती कायविाळा रद्द झािी, िात्र िाझे सिंिोधन 

ना ी. 

ह िंद ूतत्वज्ञान   ेखरोखरच ि ान आ  ेआहि   े हवहवध 

हविहवद्याियािंत हिकवििं िातिं, िात्र   ेघराघरािंत ी हिकवि े

गेि ेपाह िे. 

ऋग्वेदचा एक भाग पिूव झािा आ ,े आता यिवुेदासाठी 

हिह ण्याचा िानस आ .े. 

🌷🌷🌷🌷🌷 
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अथातो धमम- णिज्ञासा 

ण िंदू तत्त्वज्ञान व अध्यात्म 

 (सिंिोधनपर प्रबिंध) 
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मी शीर्डकाि िेदािंिील आद्यिचन- प्रथमिचन:- 

‘अथािो धमडहजज्ञासा' या िेदिचनाचा प्रयोग केला आि.े 

कारण धमाडच ेि अध्यात्माच ेमलूक ‘हजज्ञासा’ िचे आि.े 

इिकेच नव्ि े िर, ज्ञानदखेील हजज्ञासेद्वारेच प्राप्त िोिे. 

मनषु्याने हजज्ञासेकारणेच ज्ञानाच्या हिहिन्न स्त्रोिािंच े

प्रशोधन केले आि,े परुाश्मयगुापासनू िे आिापयंि मनषु्याने 

हिहिन्न जीिनोपयोगी िस्िूिंचा शोधिी त्याच हजज्ञासेपोटी 

लािला आि.े 

 म्िणनू धमाडचा उदयिी हजज्ञासेिनूच झाला, याहशिाय 

ित्त्िज्ञानाचा जन्मिी हजज्ञासेिनूच झाला िोिा. 

 या कारणािंमळेुच मी माझ्या प्रबिंधाला ‘अथािो 

धमडहजज्ञासा’ ि ेशीर्डक हदले आि.े 

 माझ्या प्रबिंधाच्या हिर्याबद्दल सािंगायच े झाले िर, 

माझ्या सिंशोधन-प्रबिंधाचा हिर्य ‘हििंद ू ित्त्िज्ञान आहण 
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अध्यात्म’ िा आि.े िा हिर्य हनिर्ण्याच ेकारण की हििंद ू

ित्त्िज्ञान साक्षाि अध्यात्ममयी आि.े हििंद ू ित्त्िज्ञानािील 

ईश्वर, ब्रम्ि, मोक्ष,परमात्मा, आत्मा इत्यादी आध्याहत्मक 

ज्ञानाच े मलूक असणाऱ्या हिहिन्न सिंकल्पना मनषु्याला 

धमडपालनाकररिा प्रितृ्त करि असिाि. 

 याखेरीज हििंद ू धमाडचा मळू पायाच िा मोक्ष आि.े 

आहण मोक्ष िी सिंकल्पना-परुुर्ाथड अध्यात्मािनूच जन्मली 

आि.े 

 म्िणनू मी िा हिर्य प्रबिंध-सिंशोधनाकररिा हनिर्ला 

आि.े 
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• सिंिोधनाची गरि 

 खरिं पाििा, अध्यात्म िा सिंशोधनाचा हिर्य नव्ि,े िर 

अनिुिाचा हिर्य आि.े मात्र या ििंत्रज्ञानाच्या यगुाि 

अध्यात्माकररिा सिंशोधनाच े स्थान प्राप्त िोणे िीच फार 

मोठी बाब आि.े 

 िस ेम्िणजे अध्यात्मािर सिंशोधन िोणे गरजेचचे आि े

आहण हििंद ू ित्िज्ञानािरिी. कारण आजकाल सहुशहक्षि 

लोकिी या मिान ित्िज्ञानाकरे् दलुडक्ष करि आििे, या 

मिान ित्त्िज्ञानाची उपेक्षा करि आििे, हिज्ञानाची कास 

धरि असिाना ि े हिसरि आििे की ित्त्िज्ञान ि हिज्ञान 

एकमेकािंच्या िािाि िाि घेऊन चालणारे दोन मानिजािीचे 

आधारस्ििंि आििे आहण धमड िा त्या उियिंिाच ेमलूित्ि-

उगमित्त्ि आि.े 
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 याखेरीज हििंद ू मलुा-मलुींना आपल्या धमाडच्या 

ित्त्िज्ञानाि रुची िाढहिण्याकररिा आहण हििंद ूित्त्िज्ञानाचा 

अभ्यास- हचिंिन िाढिण्याकररिा ि े सिंशोधन आिश्यक 

आि.े 

 स्ि-धमडजागिृी, सनािन धमड- सिंस्कृिी आहण 

परिंपराच्या उन्निी ि जागिृीकररिा अशी सिंशोधने,हचिंिने 

आहण प्रशोधने िोणे आिश्यक आि.े 
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• प्रस्तृत सिंिोधनाचे म त्त्व 

  या सिंशोधनाच े मित्त्ि हजिके िणडन करािे, हििके 

थोरे् आि.े िरीिी सिंशोधनानरुूप मित्ि सािंगणे आिश्यक 

य ठरिेच. 

१) मला-स्िि:ला हििंद ूित्त्िज्ञानािील हिहिध मित्त्िपणूड 

सिंकल्पनाच े पणूडिः ज्ञान प्राप्त िोईल, िे या 

सिंशोधनाद्वारेच. 

२) अध्यामािील हिहिध सिंकल्पना, कारके आहण 

अनिुिूींच ेसिंज्ञान प्राप्त िोईल. 

३)  हििंद ूित्त्िज्ञानािील यथाथड सिांना पटेल. 

४)  सहुशहक्षि लोकािंना या मिान ित्त्िज्ञानाच े मित्त्ि 

पटेल. 

५) हकशोरियीन मलुािंची- मलुींची रुची आपल्या धमाडच्या 

ित्त्िज्ञानाि अहधक िाढेल. 

 ६) स्िधमड जागिृीचा मागड प्रशस्ि िोईल. 
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• प्रस्तृत सिंिोधनाची उणिषे्ट 

सिंशोधन ि े हिहिन्न हिर्यािंिर केले जािे. प्रत्येक 

हिर्याहनगहर्ि असणाऱ्या सिंशोधनामागे कािी ना कािी 

उहद्दष्ट ेअसिािच. त्याच प्रमाणे माझ्यािी सिंशोधनामाग े

कािी उहद्दष्ट ेआििे. 

 िी उहद्दष्ट ेपढुीलप्रमाणे:- 

१) हििंद ूित्त्िज्ञानािील हिहिध प्रमखु सिंकल्पनाच े

ज्ञान प्राप्त करण.े 

२)  अध्यात्मसिंबिंहधि सिंकल्पना, कारके, अनिुिूी 

आहण सिंज्ञानाचा अभ्यास करणे. 

३)  सनािन धमाडच-े त्याच्या ित्त्िज्ञानाच े मित्त्ि 

जाणणे. 

४)  हििंद ूित्त्िज्ञानािील ज्ञान प्रसिृ करणे. 

५) स्ि-धमडजागिृीचा प्रयास करणे.  
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• सिंिोधनाची गृण तके 

 

  सिंशोधन कायड सरुू करण्यापिूी सिंशोधनासिंबिंधकािी 

िकड -हििकड , हिधाने, बाब गिृीि धरून सिंशोधने केली 

जािाि. त्यालाच सिंशोधनाची गिृीिके म्िणिाि. 

सिंशोधकाने िी गिृीिके त्याच्या पिूडज्ञानानरुूप अथिा 

हिशे्लर्ण, िाचन, पिूडश्रिण, स्मरण, मानहसक 

आकृहिबिंधानसुार गहृिि धरलेली हिधाने अथिा िकड  

असिाि. गिृीिके िी सिंशोधनाची मळेु असनू 

त्यािंच्यामळेु सिंशोधनाला निा आधार ि हिचार प्राप्त 

िोिो. गहृििकािंमळेु सिंशोधनािोििी एक उत्तम सािंदहिडक 

आकृिीबिंध प्राप्त िोिो. 
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• प्रस्तृत सिंिोधनाचे णसध्दािंत 

 

हििंद ू ित्त्िज्ञानाि आहण अध्यात्माि गहृििके नसिाि, 

हसद्ािंि ि सिंकल्पना असिाि. 

 त्याकारणे माझ्या पिूडभ्यासानसुार असलेल्या 

सिंकल्पना:- 

१)  हििंद ूित्त्िज्ञानाि मोक्ष या परुुर्ाथाडला सिोपरी मित्त्ि 

आि.े 

२)  अध्यात्माििी मोक्ष-मकु्ती िचे जीहििध्येय मानले 

आि.े 

३)  हििंद ूित्त्िज्ञानाि उपहनर्दामध्ये ‘अििं ब्रह्महस’ ‘त्िम ्

ब्रह्माहस’, ‘सिडम ्खहल्िदिं ब्रह्माहस' िी ब्रह्मसतेू्र आििे, 

जे मनषु्याच्या आहण आत्म्याच्या खऱ्या स्िरूपाचे 

ज्ञान दिेाि. 
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४)  हििंद ूित्त्िज्ञानाि प्रस्थानत्रयी म्िणजे ज्ञानाकरे् घेऊन 

जाणारे िीन मागड- िेद, उपहनर्द ेआहण िगिद्गीिा ि े

िोय. 

५)  अध्यात्माि ईश्वर, गरुु, सद्गरुु यािंना मधूडन्य स्थान 

असि.े 

६)  आहण याहशिाय अध्यात्माि- हििंद ूित्त्िज्ञानाि ‘एक 

सि’् लाच परम- उत्पत्ती हबिंद ूमानले गेले आि.े 
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• पररचय ण िंदू तत्त्वज्ञानाचा: सिंणिप्तात 

 

 सिडप्रथम आपण ‘हिन्द’ुया शब्दाची व्यतु्पत्ती पािूया. 

‘हिन्द’ु िा शब्द हसकिं दर अथिा यिन लोकािंच्या शब्दािंद्वारे 

अथिा त्यािंच्या ग्रिंथािील ‘हृदशु’ ि ‘हिदशु’ या 

उपशब्दािंकारणे हनमाडण झालेला नािी िर ‘हिन्द’ु या 

शब्दाची उत्पत्ती ‘इन्द’ु अथिा ‘हसन्ध’ु या शब्दापासनू 

झाली आि.े 

 ‘इन्द’ु या शब्दाचा अथड चिंद्र, सोम, अमिृ ,अथिा कपूडर 

असा िोिो. याचाच अथड ‘हिन्द’ु म्िणजे चिंद्रििंशी, ईश्वर िक्त 

आयड असा अथड घेण्यास कािीच िरकि नािी. 

 आहण अमिृाचा यथाथडिी जोर्ल्यास ‘हिन्द’ु या 

शब्दाचा अथड चिंद्रासारखे प्रकाहशि आहण अमिृाप्रमाणे 

अजरामर कीिी पसरहिणारे, असािी िोऊ शकिो. 
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 याखेरीज ‘हसन्ध’ु या शब्दाचा अथड सिडहिहदि 

आिचे:- समदु्र, सागर. म्िणजेच ‘हििंद’ु या शब्दाचा अथड 

‘हिशालिद्यी असािी िोिो. 

 ऋग्िेदािील बिृस्पिी आगमािील िेहदनी 

कोशामध्येिी िसाच उल्लेख आढळिो. 

ॐ कार मूलमिंत्राढ्य: पुनिमन्म दृढािय: 

गोभिो भारतगुरु: ण न्दुण िंसनदूषक:। 

ण िंसया दूषयते णचत्तिं तेन ण न्दुररतीररत:। 

ण न्दूण न्दूश्च: || 

अथड :- ओिंकार िा ज्याचा मलूमिंत्र आि,े पनुजडन्मािर 

ज्याची दृढ श्रद्ा आि,े जो गोिक्त असनू िारिामध्ये ज्याचा 

जन्म झाला आि,े जो हििंसेला दरु्णे दिे असनू धमाडच े

हनिडिन करिो िो हििंदचू असिो.” 
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याहशिाय हििंदसु्थान शब्दाचा उल्लेख ऋग्िेदाच्या 

बिृस्पत्यागमाि आढळिो. 

 

“ ण मालयिं समारभ्य यावद् इन्दुसरोवरिं । 

तिं देवणनणममतिं देििं ण न्दुस्थानिं प्रचिते ।।  

 

अथाडि हिमालयापासनू इन्द ु सरोिरापयंि दिेािंनी 

स्थापन केलेला दशे म्िणजे हिन्दसु्थान िोय. िसेच 

मेरूिन्त्राििी (शैिग्रन्थ) म्िटले आि ेकी ण निं च दूष्यत्येव 

ण न्दुररत्युच्यते णप्रये । 

 

अथाडि ज्याने अज्ञानिारूपी हिनिेचा त्याग केला आि,े 

िो हििंद ूिोय. याचबरोबर शब्दकल्पदु्रमाििी असेच म्िटले 

आि े.  ीनिं दूषयणत इणत ण न्दुुः । 
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पाररजाि िरणामध्येिी हिन्द ु ची पररिार्ा अशीच 

सािंहगिली आि.े.... 

“ ण नणस्त तपसा पापािं दैण कािं दुष्टिं | 

  ेणतणभ: ितु्रवगिं स ण न्दुणभमणधयते || 

 

अथाडि जो आपल्या िपाने शत्रुिंचा, दषु्टािंचा आहण 

पापािंचा नाश करिो, िोच हिन्द ूआि.े 

 

आिा आपण हििंद ू ित्त्िज्ञानािीलच ‘ित्त्िज्ञान’ या 

शब्दाची व्यपुत्ती पािूया. 

 िेदािंमध्ये ित्त्िज्ञानाला दशडन, परा हिद्या, आन्िीक्षीकी 

अशा सिंज्ञा िापरलेल्या आििे. आन्िीक्षीकी अथिा दशडन 

म्िणजे हिश्वाकरे् अिींहद्रय सत्तेकरे् पािण्याचा दृहष्टकोन. 

याहशिाय ज्ञान अपररििडनशील असिे, नष्ट िोणारे नसिे, 

अशा अक्षय ि अनिंि ज्ञानाला िेदािंनी ‘पराहिद्या’ असे 

सिंबोधले आि.े 
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 याखेरीज ित्िज्ञान म्िणजे िि ्+ ज्ञान:- त्या पदाथाडच्या 

साराच ेज्ञान िी व्यपुत्तीिी आढळिे. 

 हिन्द ु ित्त्िज्ञानाहिर्यी सािंगायच े झाले िर, हििंद ू

ित्त्िज्ञानाि िगिद ्गीिा, चार िेद ि उपिेद, एकशेिेरािून 

अहधक उपहनर्द,े अठरा परुाणे, र्र््दशडने, 

शक्तीसतेू्र,ब्रह्मसतेू्र, ब्राह्मण्ये,आरण्यके इत्यादी अनेक अनिंि 

मागडदशडक मिाग्रिंथ आििे. जे साक्षाि ित्त्िज्ञान, अध्यात्म, 

हिज्ञान, अथडकारण ि समाजकारणाकररिा ज्ञान िािंर्ार 

आििे. 

 ि ेसिड मिाग्रिंथ मनषु्याच्या जीिनाचा उद्गम असणाऱ्या 

धमाडच-े ईश्वराच-े आत्म्याचे परम ज्ञानस्त्रोि आििे आहण 

हचे र्हाग्रिंथ जहन्द ुतत्वज्ञानाच ेर्लूकही आहते.  
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• अध्यात्माचा पररचय (सिंणिप्तात) 

 अध्यात्म कुठल्यािी प्रकारच ेशास्त्र नािी. अध्यात्म िा 

कोणत्यािी प्रकारचा हिर्य नािी, कारण अध्यात्म ि ेसिड 

शास्त्रािंपलीकर्च ेआि.े अध्यात्मामध्ये कुठल्यािी प्रकारचा 

हिर्य- हिकार नव्ििे. 

 िरीिी हििंद ूित्त्िज्ञानाि अथाडिच िेदािंमध्ये सत्ताशास्त्र 

अथिा सद्वस्िमूीमािंसा नामे जे हिश्वोत्पत्तीच ेरिस्य सािंहगिले 

आि,े िेच अध्यात्मशास्त्राशीच हनगहर्ि आि.े 

 याहशिाय ित्िज्ञानाच्या शाखािंपैकी एक शाखा 

सत्ताशास्त्र अथिा सद्वस्िमूीमािंसा िीदखेील मानली जािे. या 

शास्त्राचा सिंबिंधिी अध्यात्माशी हनकटिेने आि.े 

 अध्यात्म म्िणजे अहध+आत्म- आत्म्याचे -अिीहन्द्रय 

सषृ्टीच े ज्ञान म्िणजे आत्मस्िरूपाच े ज्ञान, आपल्या मळू 

स्िरूपाचे ज्ञान िोय. 



29 

 िगिद्गीिेि असे म्िटले आि,े ‘स्ििािो अध्यात्म 

उच्यिे'. या श्लोकाचा अथड असा आि े की मनषु्याच्या 

स्ित्िाचा िाि जाणनू घेणे म्िणजेच अध्यात्म िोय. 

 िाच अथड कृष्णालािी अहिप्रेि असािा. 

 याहशिाय असेिी म्िटले जािे की अध्यात्म कुठलेिी 

पारलौहकक ित्िज्ञान नव्ि,े िर स्ि-स्िरूपाचे/ स्ििःच्या 

मळू स्िरूपाच ेज्ञान प्राप्त करण्याचा मागड आि.े 
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ण िंदू तत्त्वज्ञानाचे मूलक- वेदािंतील 

तत्त्वज्ञानातील अध्यात्म 

 हििंद ू ित्त्िज्ञानाच े मलूक आििे िे-अपौरुर्ेय िेद-

िेदािंना अपौरुरे्य म्िटले जािे, कारण ईश्वरी सत्तेने ि ेचारी 

िेद ऋर्ींकरे् सोपािले. याहशिाय असेिी मानले जािे की 

ध्यानामध्ये ऋर्ींना िेद स्फुरले िोिे. 

 खरिं पाििा, िेद िा शब्द हिद ्(जाणणे, ज्ञान प्राप्त करणे) 

या उियनेपदी धािपूासनू हनमाडण झाला आि.े 

 िेदािंमध्ये अनेक ऋहर्का ि ऋर्ींचे हिचार सामािलेले 

आििे. िेद एकूण चार आििे-ऋग्िेद,यजिुेद, सामिेद ि 

अथिडिेद. िसेच या िेदािंपासनू चार उपिेद हनमाडण झाले- िे 

म्िणजे ऋग्िेदापासनू आचायड सशु्रिुहनहमडि आयिुेद, 

यजिुेदापासनू धनिुेद, सामिेदापासनू गिंधिड िेद, 

अथिेदापासनू हशल्पिेद अथिा यािहुिद्या कोश. 
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 प्रत्येक िेदाचे चार िाग मानले जािाि, िे 

खालीलप्रमाणे:- 

१) सिंहििा:- इिंद्र, उर्ा,अहग्न, स्िािा, रश्मी अशा 

हनसगड दिेिािंची स्िने. 

२)  ब्राम्िणे:- यज्ञहिधीच ेििे,ू फल, इष्टिा यािंच ेज्ञान, 

इत्याहद. 

३)  आरण्यके:- यज्ञाचे प्रयोजन, मानहसक स्िरािर-

आहत्मक स्िरािर यज्ञ कसा करािा, याचा हिधी. 

४)  उपहनर्द:े- िेदािंचा अिंहिम िाग, िेदान्ि. 

 ि े झाले िेदनािंचे सिंज्ञान- आिा आपण िेदािंिील 

अध्यात्म- ज्ञानाच्या मागाडकरे् िळूया. 
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ऋग्वेद 

• ऋग्िेद ि े हििंद ू धमाडच,े सिंस्कृि- दिेिाणीचे, 

दिेिािंच,े मानिािंच े आहण सषृ्टीच े आद्य िार््मय 

आि.े ि ेहिश्वाच ेप्राचीनिम िार््मय आि.े ऋग्िेद 

िी िैहदक िार््मयाची आद्य रचना मानली जािे. 

ऋग्िेदाि १०,०२८ सकेू्त असनू १० मिंर्ले आहण 

१०,६०० िून मिंत्र आििे. ऋग्िेदाच्या रचहयिा 

असलेल्या ऋहर्कािंपैकी आहदिी, िागाम्िणृी, 

शची, सरमा, श्रध्दा कामायनी आहण हिश्विरा 

इत्यादी प्रमखु ऋहर्का आििे आहण ऋहर्िंपैकी 

िारद्वाज, हिश्वाहमत्र,अहत्र, प्रजापिी, िामदिे, हत्रि 

इत्यादी प्रमखु ऋहर् आििे. 

ऋग्िेदाच्या मिंत्र-श्लोकाला ऋचा म्िटले जािे. 

‘ऋचा’ िा शब्द ‘ऋक्’ ह्या धािपूासनू हनमाडण 

झाला आि.े ‘ऋक्’ चा असा अथड आि ेकी 
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 ऋच्यन्ते स्तूयन्ते देवा अनया इणत ऋक्:- ज्या 

श्लोक मिंत्राकारणे दिेिािंची स्ििुी िोिे, असे 

हत्रकालाबाहधि सत्य मिंत्र म्िणजे ऋक् िोय. 

ऋग्िेदािील ‘ऋचलेा’ ‘ऋक्’ ला ब्राम्िण्ये 

ग्रिंथामध्ये ब्रम्ि, िाक् अमिृ अथिा प्राण असेिी 

म्िटले आि.े 

ऋग्िेदाच्या २१ शाखा आििे. त्यािील सिा 

शाखा मखु्यिम आििे.  

 शाकल, िाष्कल, आश्वलायनी, शािंखायनी, 

 माण्रू्कायनी ि मैत्रायनी. 

ऋग्िेदािील आपण कािी सकू्तािंच े हििेचन पािू, जे 

अध्यात्माशी सखोल ररिीने हनगहर्ि आििे. 
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• नासदीय सूि 

सिडप्रथम हिश्वोत्पत्तीचे रिस्य- नासदीय सकू्त जाणनू 

घेऊया. ि ेसकू्त ऋग्िेदािील सिाडि लिान सकू्त आि,े जे फक्त 

साि ऋचािंच ेआि.े मात्र िेदािंच ेिैहशष््टय असे आि ेकी एका 

ऋचिेच अनिंि आशय सामािलेला आि.े 

 असे म्िटले जािे की, ि े सकू्त प्रजापिीने स्ियिं रचले 

आि.े या सकू्ताि सषृ्टीची पिूाडहस्थिी हनहमडिी, सषृ्टीच े

आधारित्त्ि ि स्िरुप याहिर्यी चचाड केली आि.े ि ेसकू्त मी 

येथे हलिीि आि:े- 

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रिो नो व्योमा 

परो यत|् 

णकमावरीव: कु  कस्य िममनम्भ: णकमासीद्ग नम ्

गम्भीरम|्| 
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न मृत्युरासीदमृतम ् न तण म न रात्र्या अ न 

आसीत्प्रकेत|् 

आनीदवातम ् स्वधया तदेकम ् तस्माध्दान्यन्न पर: 

णकञ्चनास|| 

 

तम आसीत्तमसा गृ ळमगे्र प्रकेतम ् सणललम ्

सवामइदम|् 

तुच्छयेनाभ्वणपण त 

यदासीत्तपसस्तन्मण नािायतैकम|्| 

 

कामस्तदगे्र समवतमताणध मनसो रेत: प्रथमम ्

यदासीत|् 

सतो बन्धुमणस्त णनरणवन्दन् णव प्रतीष्या कवयो 

मनीषा|| 
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णतरश्चीनो णवततो रणममरेषामध: णस्वदासीदुपरर 

णस्वदासीत|् 

रेतोधा आसन्मण मान आसन्तत्सस्वधा अवस्ता-

त्प्रयणत परस्तात|्| 

 

को अध्दा वेद क इ  प्र वोचत्कुत आिाता कुत इयिं 

णवसणृष्ट| 

अवाग्देवा अस्य णवसिमनेनाथा को वेद यत ्

आबभूव|| 

 

इयिं णवसणृष्टयत आबभूव यणद वा दधे यणद वा न| 

यो अस्याध्यि: परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यणद वा 

न वेद|| 
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 ि ेसकू्त ऋग्िेदाच्या दिाव्या मिंर्लािील १२९ िे सकू्त 

आि.े ह्या सकू्ताचा असा अथड आि ेकी या हिश्वाची उत्पत्ती 

िोण्यापिूी कोणाचेिी अहस्ित्ि अथिा अनहस्ित्त्ि िोिे, 

याचाच अथड या जगिाचा आरिंि शनू्यापासनू झाला आि.े 

त्याकाळी िाय,ू आकाश, आहद मिाित्िे नव्ििी, 

त्यापलीकरे् कािीच नव्ििे. चारी हदशािंना व्यापणारा फक्त 

गिंिीर-गिन अिंधकाराचा समदु्र िोिा. त्याक्षणी अमरत्ि-

मतृ्य,ु रात्र-हदिस असे िेद द्विंद्विेी नव्ििी. त्यािेळी फक्त 

एकच स्िधेचा श्वास िोिा, जो आिेगपणूड आहण िायहूिन 

िोिा. सिडप्रथम अिंधकार, निंिर िसेच कृष्णिणी हचन्िहििीन 

जल िोिे, जे शनू्याने आच्छाहदि आहण ज्ञानाच्या शक्तीने 

व्याप्त िोिे. (जायि)् आरिंिीस स्िधेची एक इच्छा पथृ्िीिर 

अििरली,िेच आहदम बीज असनू ‘सि’् च े बन्ध ु आि.े 

ऋहर्िरिी िचे म्िणिाि, ज्यािंनी बदु्ीच्या सािाय्याने मनाचे 

प्रशोधन केले आि-े िो परमउत्पहत्तहबिंद ु आि,े 
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त्याच्याप्रमाणे अन्य कुठल्यािी ित्त्िाचा उगम िोऊ शकिच 

नािी. आहण त्याच ऋर्ींनी असे त्या हकरणाला हिस्ििृििू 

केले आि े की त्या हकरणाच्या हिस्िाराला अशाप्रकारे 

जाणले आि,े िर काय आि,े खाली काय आि!े सिडश्रेष्ठ 

शक्तीने स्िधेने निजाि शक्तींची हनहमडिी केली. म्िणनूच 

खाली शक्ती, हिच्यािर आिेग आि.े परिंि ुिरीिी कोण ि े

जाणि आि ेआहण म्िणिो आि ेकी ि ेसिड कुठून उत्पन्न 

झाले? सषृ्टी कशी हनमाडण झाली? दिेिा िर साक्षाि 

सषृ्टीच्या हनहमडिीनिंिर प्रकट झालेले आििे, िर कोण ि े

जाणि असेल की िास्ििाि कोण कसे उत्पन्न झाले? 

साऱ् या सषृ्टीची उत्पत्ती कशापासनू झाली? सहृष्टकिाड ईश्वर, 

त्याने या सषृ्टीला हनमाडण केले असो िा नसो, सहृष्टकिाड ईश्वर, 

जो उच्चिम स्िगाडिनू सिांच े हनरीक्षण-परीक्षण करि 

असिो, िो कदाहचि जाणि असेल अथिा नसेलिी. 
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 यािरून िचे जाणििे, स्िधा,जल, िमस,् स्फुरण 

करणारे ित्त्ि, िेजोशलाका यािंना सहृष्टच े बीज मानले 

जाण्याच्या सिंकल्पना श्रिुी ि सकू्तािंमध्ये आढळिे. 

 मात्र नासदीय सकू्तामध्ये स्िधेची इच्छा यालाच सषृ्टीच े

आहदम बीज मानले गेले आि.े नासदीय सकू्तामध्ये 

सािंहगिल्याप्रमाणे, सषृ्टीच ेआधारित्त्ि शनू्य ि ेअसािे 

 नासदीय सकू्त ि े िेदािंच्या ‘एकसि’् चा उत्पहत्तहबिंद ु

आहण उपहनर्दािंिील ब्रम्िहिदे्यचा आधार आि.े 

 इिंहद्रयगोचर हिश्वाच्या पलीकरे् असे एकमेि 

अमिृित्त्ि आि,े ि े अमिृित्त्ि जाणचेच िेद ि 

िेदािंिशास्त्राच ेध्येय आि,े असे मानले जािे. 

  



40 

• वागाम्भृिी सूि 

 

 अजनू एका सकू्ताि हिश्वोत्पत्तीच ेरिस्य सािंहगिले आि,े 

िे म्िणजे िागाम्िणृीय सकू्त. 

 ि ेसकू्त नासदीय सकू्ताइिकेच मित्त्िाच ेसकू्त आि.े ि े

सकू्त ऋग्िेदाच्या दिाव्या मिंर्लािील १२५ िे सकू्त आि.े 

या सकू्ताचा छिंद हत्रषु्टप असनू दिेिा आत्मा अथिा परमात्मा 

आि.े अम्िणृ ऋर्ींची कन्या ि िाणीची दिेिा िाक् 

(िाणी) िी या सकू्ताची ऋहर्का आि.े ब्रम्िसाक्षात्काराने 

िाक् िी दिेिा (ऋहर्का) स्ििःच रचलेल्या सकू्ताद्वारे 

स्ििःच स्ििःची हिश्वात्मक अनिुिूी अहिव्यक्त करि े

आि.े िी स्ििःच कशी या हिश्वाला व्यापनू राहिली आि,े 

ििेी स्पष्ट करिे आि.े या सकू्तामध्ये िाणी िीच 

सहृष्टहनहमडिीच ेकारण असल्याच ेसािंहगिले जािे. 
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 िे सकू्त पढुीलप्रमाणे:- 

अहिं रुदे्रखिर्सुखिश्चराम्यहर्ाखदत्यैरूत खर्श्वदेरै्:| 

अहिं खर्त्रार्रुणोिा खििम्यवहखर्न्द्द्राखनन 

अहर्खश्वनोिा|| 

 

अहिं सोर्र्ाहनसिं खििम्यवहर् ् त्र्ष्टारर्ृतर् ् पूषणर् ्

िगर्|् 

अहिं दधाखर् द्रखर्णर् ् हखर्ष्यते सुप्राव्ये यजर्ानाय 

सुन्द्र्ते|| 

 

अहिं राष्री सिंगर्नी र्सूनार् ् खचखकतुषी प्रथर्ा 

यखियानार्|् 

तार् ् या देर्ा व्यदधु: पुरुत्रा िूररस्थात्रार् ्

िूयावरे्शयन्द्तीर्|्| 
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र्या सो अन्द्नर्खि यो खर्पश्यखत य: प्राखणखत य ई िं 

शृणोत्युक्तर्|् 

अर्न्द्तर्ो र्ाम्  त उपखियखन्द्त शु्रखध शु्रत श्रखददर्र् ्ते 

र्दाखर्|| 

 

अहरे्र् स्र्यखर्दिं र्दाखर् जुष्टिं देरे्खिरूत र्ानुषेखि:| 

यर् ्कारे् तर् ्तरु्ग्रर् ्कृणोखर् तर् ्ब्रम्हाणर् ्तर्ृखषर् ्

तर् ्सुरे्धार्|्| 

 

अहर् रूद्राय धनुरा तनोखर् ब्रम्हाखिषे शररे् हन्द्तर्ा उ| 

अहर् ् जनाय सर्दर् ् कृणोम्यहर् ् द्यार्ापृखथर्ी 

आखर्रे्श|| 
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अहर् ् सुषे खपतरर्स्य रू्धवन्द्स र्र् ् योखनरप्सस्र्न्द्त: 

सरु्दे्र| 

ततो खर्खतषे्ठ िुर्नानु खर्श्वोतारू्दयार् ्

र्ष्र्णोपस्पृशाखर्|| 

अहरे्र् र्ात इर् प्रर्ाम्यारिर्ाणा िुर्नाखन खर्श्वा| 

परो खदर्ा परे ना पृखथव्यैतार्ती र्खहर्ा सर् ्ििूर्|| 

 

 या सकू्ताचा अथड:- ब्रह्मस्िरूपा असलेली मीच रुद्र, 

िस,ु आहदत्य आहण हिशे्वदिेािंच्या रुपािंमध्ये हिचरण करिे 

अथाडिच त्यािंच्याच रुपाने िासमान िोि राििे. मीच 

आपल्या ब्रह्मरूपानेच हमत्र आहण िरुणाला धारण करिे. 

मीच इिंद्र ि अग्नी चा आधार आि.े मीच उिय अहश्वनी 

कुमारािंच े पोर्ण करिे. मीच शत्रनूाशक कामाहद दोर् 

हनिारक ि परमानिंददायी यज्ञगि सोम, चिंद्रमा, मन अथिा 

हशिाचे िरण-पोर्ण करिे. मीच त्िष्टा, परू्ा आहण िगाला 
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धारण करिे. जो यजमान यज्ञामध्ये सोमाहिर्णाद्वारे दिेिािंना 

िपृ्त करण्यासाठी स्ििस्िे िहिष्य धारण करून ििन  करिो, 

त्याला लोक-परलोक सखुकारी फल दणेारी मीच 

फलदाहयनी आि.े मीच राष्री म्िणजे सिंपणूड राष्राची, 

जगाची ईश्वरी आि.े मीच साधकािंना त्यािंच ेअहिष्ट िसधुन 

प्राप्त करून दणेारी आि.े हजज्ञासूिंना साक्षाि किडव्य िाटणारे 

परब्रम्ि ि े माझे आत्मन ् आि.े हजच्याकररिा यज्ञ केले 

जािाि, अशी सिडश्रेष्ठ दिेिा मीच आि.े सिंपणूड हिश्वाच्या 

रुपाने मी एकच असनू अनेक रूपािंनी हिराजमान आि.े सिड 

प्राण्यािंच्या शरीरामधील जीिनित्ि/ चैिन्यित्ि मीच आि.े 

हिन्न हिन्न दशे, काळ, िस्ि ूआहण व्यक्तींमध्ये जे जे घर्िे 

आि े िे सिड कािी माझ्याकारणे ि माझ्याकररिाच घर्िे 

आि.े या सिंपणूड हिश्वामध्ये जो कोणी जे-जे करि आि,े िे 

सिड कािी मीच आि.े जो कोणी हिहिन्न िोगािंचा उपिोग 



45 

घेि आि,े िो माझ्या-िोक्त्त्रीच्या शहक्तकारणेच उपिोग घेि 

आि.े  

जो कोणी ि ेहिश्व पािि आि,े जो कोणी श्वासोच््िास-

रुपाने व्यापार करिो,जो कोणी स्िर ऐकिो, िो िे सिड कािी 

माझ्यामळेुच करु शकिो. जो या प्रकारे त्यािंच्या अिंिरिंगाि 

िसलेल्या माझ्या स्िरूपाला जाणि नािी, िो अज्ञानी िीन-

दीन, क्षीण िोिो. ि ेबिुश्रिु हिद्वाना, मी िझु्यासाठीच ह्या 

ब्रम्िात्मक सद्वस्िचूा उपदशे करि आि,ेजो केिळ श्रदे्ने 

प्राप्त िोिो. मी स्ििःच अशा ब्रम्िात्मक सद्वस्िचू ेज्ञान दिे 

आि,े जे ज्ञान दिेिािंनी ि मनषु्यािंनी ग्रिण केले आि.े मी 

स्ििः ब्रम्िा आि.े मी ज्याचे रक्षण करू इहच्छिे, मी ज्याच्या 

इच्छा पणूड करू इहच्छिे, मी त्याला स्िेच्छेने सहृष्टकिाड 

ब्रह्माच े स्थान दईेन अथिा बिृस्पिीप्रमाणे सिडशे्रष्ठ ज्ञान 

आहण बदु्ी दईेन. ब्रम्िज्ञानींच्या द्वरे्ी ि हििंसारि असलेल्या 

अििंकारी हत्रपरुासरुाचा िध करण्यासाठी मीच सिंिारक 
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रुद्राच्या धनषु्याला प्रत्यिंचा चढहििे. मीच स्ििः हजज्ञासी 

स्िहुिकारकािंच्या शत्रुिंसि यदु् करून त्यािंना परास्ि करिे. 

मीच द्यलुोक आहण पथृ्िीमध्ये अिंियामी रुपाने समाहिि 

आि.े या हिश्वाच्या हशरोिागािर असलेल्या द्यलुोकाि 

हिराजमान असलेल्या आहदत्यरूप आहदहपत्याचा प्रसि 

मीच करिे. त्याकारणे ििंिूिंमध्ये िीव्र िेगाप्रमाणेच या सषृ्टीि 

कायड हदसि आि.े हदव्य कारणािंच्या जलाने व्याप्त समदु्र, जो 

ब्रह्मचिैन्यरुप असनू सिंपणूड प्राण्यािंच्या- पदाथांच्या उदय- 

हनिास ज्याच्यामध्ये िोि राििो, िेच माझे हनिासस्थान 

आि.े या कारणेच मी सिड ििूमात्रािंमध्ये सामािलेली असनू 

िया ििूमात्रािंचा अनिुि स्ििःच्या मायात्मक स्िशरीराने 

दृश्यकायाडला स्पशड करून घेिे. िाय ुज्याप्रमाणे स्ियिंप्रेरणेने 

प्रिाहिि िोिो, त्याप्रमाणे मी िागाम्िणृी (िाक् ऋहर्का) 

दसुऱ्याकारणे प्रेररि िा अहधहष्ठि नसनू स्ििः कारण रूप 

असनूिी सिड कायाडचा आरिंि मी स्ियिंच करिे. मी पथृ्िी ि 
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आकाशाच्यािी पलीकर्ची आि.े मी सिड हिकारािंच्या 

पलीकर्ची, असिंग, अहलप्त असलेले ब्रह्मचैिन्य आि.े या 

हिश्वाि माझी महिमा सषृ्टीच्या रूपाने बिरि आि ेि बिरि 

राहिल. 

 खरिं पाििा, ि ेप्रथमच असे सकू्त असािे की ज्याच्या 

मध्ये स्ियम ्ऋहर्का स्ििःच्या ब्रम्िात्मक स्िरूपाच ेिणडन 

करि आि.े 

 िरी ऋग्िेदािील स्त्री ऋहर्कािंद्वारे हलहखि अन्य सकेू्त 

असली, िरी ि ेहिहशष्ट ि अहद्विीय सकू्त आि.े हशिाय स्ियिं 

िाणी स्ििःची मििी कथन करीि आि,े यािून हिलक्षण 

आहण अदु्भि सकू्त अन्य कुठले अस ूशकेल. 

 याखेरीज ि े सकू्त पारायण आहण पठणाकररिािी 

मित्त्िपणूड मानले जािे. ि े सकू्त दगुाड सप्तशिी पाठ, दिेी 

मिात्म्य ि दिेी अथिडशीर्ाडसि पठण केले जािे. माकंरे्य 
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परुाणानसुार राजा सरुथ ि िैश्य समाधीने ि े सकु्त पठाण 

केल्यानिंिर साक्षाि दगुाड दिेीने त्यािंना दशडन हदले िोिे. 

 असेिी म्िटले जािे, िागाम्िणृी अथाडिच िाक् दिेिेने 

साक्षाि ब्रम्िसतेू्र स्फुररि केली िोिी. िागाम्िणृी या िाक् 

दिेिेसि गोधा,धरा, हिश्विरा, घोर्ा, इिंद्राणी अशा स्त्री-

ऋहर्कािी सकू्तकत्याड िोत्या, ज्यािंनी सिडपठणोपयकु्त ि 

अत्योष्कृष्ट सकेू्त रचली आििे. उदा अगस्िपत्नी लोपामदु्रचेे 

सकू्त, सयूाड ऋहर्केच े सकू्त इत्यादी. आपण िीिी सकेू्त 

पािुया. 
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• ण रण्यगभम सूि :- ऋषभ ऋचा 

 

 ि ेसकू्त ऋग्िेदाच्या दिाव्या मिंर्लािील १२१ िे सकू्त आि.े 

यािील ऋर्ि ऋचमेध्ये असे म्िटले आि े की मळू 

आधारिित्त्ि ्‘हिरण्यगिड’ आि,े जे अनाहद-अनिंि आि.े या 

ित्त्िाला जाणनू घेणे इिके सिज, सकुर नव्ि.े 

 

 ऋर्ि ऋचा िी हिरण्यगिड सकू्तामध्ये आढळिे. ि े सकू्त 

प्रजापिीसकू्त या नािानेिी हिख्याि आि.े ह्या सकू्ताचा ऋर्ी 

हिरण्यगिड प्राजपत्य िा असनू हत्रषु्टि छिंद, दिा ऋचा आहण 

दिेिा हिरण्यगिड आि.े हिरण्यगिड म्िणजे सहििा, स्िधा, 

प्रजापिी अथिा ब्रम्िा. 
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 याहशिाय हिरण्यगिड म्िणजे स्िणाडच ेबीज अथिा सिुणड, 

सयूाडप्रमाणे ज्ञानी, िेजस्िी ित्त्ि असािी अथड हिचाराि 

घेिला जाऊ शकिो. 

 

 हिरण्यगिाडचा उल्लेख असणारी ऋचा पढुीलप्रमाणे: 

- 

 ण रण्यगभम: समवतमतागे्र भूतस्य िात: पणतरेक 

आसीत| 

 स दाधार पृणथवीम ् द्यामुतेमाम ् कस्मै देवाय  णवषा 

णवधेम|| 

 

 या ऋचेचा असा अथड आि े की स्िणाडप्रमाणे िेजस्िी 

असलेली स्िधा अथिा परमात्मा सिडप्रथम प्रकट झाली/ 

झाला. िा परमात्माच सिड ििूमात्रािंचा स्िामी झाला. त्या 
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स्िधेनेच पथृ्िी ि आकाशाच ेरुप धारण केले, िर आम्िी 

त्यालाच िहि हदला पाहिजे. 

 िी ऋचा ि हिरण्यगिड सकू्तिी ऋग्िेदाच्या दिाव्या 

मिंर्लामध्येच आि.े हिरण्यगिड सकू्ताििी 

हिश्वोत्पत्तीहिर्यीच चचाड केली गेली आि.े 

 त्या सकू्ताचा आशय -सारािंश खालीलप्रमाणे:- 

 हिरण्यगिड िा ज्ञानमय असनू सषृ्टीच े मलूित्ि आि.े 

आकाश, पथृ्िी, जल ि जीिसषृ्टीला जन्म दणेारी 

पथृ्िीिरील सिडशे्रष्ठ दिेिा, अशीिी त्याची ख्यािी आि.े 

‘सहििा’ ि े त्याचेच उपनाम आि.े सयूडिी त्याचाच कृपेने 

प्रकाशमान िोिो. िो दिेिािंचा प्राण असनू यज्ञदिेाचा जनक 

ि सिड दिेिािंचा िररष्ठ आि.े 

 आिा आपण आणखी सकेू्त पािुया. 
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आणदती सूि 

 

 ऋग्िेदािील दिाव्या मिंर्लािील ७२ िे ि ेसकू्त आि.े या 

सकू्ताची ऋहर्का आहदिी- जी द्यौ आहण दक्षाची पतु्री आि े

आहण या सकू्ताची दिेिा परािाक् म्िणजेच स्ियिं आहदिीच 

आि.े 

 याहशिाय या सकू्ताला ‘बिृस्पिी सकू्त’ म्िणनूिी 

ओळखले जािे. त्याकारणे या सकू्ताच े पठण हिशेर्िः 

बिृस्पिीिारी अथाडि गरुुिारी केले जािे. हििािप्रसिंगी, 

जािककमीिी आहण िास्िपूजूनासमयीिी या सकू्तािील 

ऋचािंच ेपठण केले जािे. 

 

 दिेमािा आहदिी दिेीने या सकू्ताची अहिरचना 

बिृस्पिी ि अिंहगरस ऋहर्िंसि केली आि.े आहदिी दिेी 

ऋहर्कािंमध्येिी शे्रष्ठ गणली जािे. 
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 ह्या सकू्ताििी हिश्वोत्पत्तीचे रिस्य सािंहगिले आि.े 

याखेरीज दिेिािंची उत्पहत्त, सषृ्टीचा आरिंि आहण हिकासाचे 

िणडनिी या सकू्ताि आि.े 

ह्या सकू्ताच्या ऋचा पढुीलप्रमाणे:- 

 

लोकनार्न: पुत्रो िृहस्पखतरिंखगरस एर्िं र्ा 

िृहस्पखतऋषी| 

अथर्ा दिस्य दुखहता आखदतीऋखष|| 

 

नार्रुपखर्र्खणवतत्रे्नासत्सर्ानादृढब्रम्हण: 

सकाशात्र्न्द्नार्रुप-खर्खशष्टर् ्देर्ाखदकर्जायत|| 

 

एनार् ्खर्त्रीकतुव सिंर्ादकुर्वन|| 
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या ऋचािंचा अथड असा आि े की या सकू्ताची ऋहर्का 

आहदिी असनू हिच्यासि या सकू्ताच े अन्य रचनाकिाड 

बिृस्पहि ि अिंहगरस ऋर्ी आििे. 

 असि ् म्िणजे नामरुप रहिि उपादान कारण नाम-रुपाहद 

हिहशष्ट दिेिािंची उत्पहत्त झाली. अशाप्रकारे सत्य ि ेअप्रकट 

ित्त्िापासनू प्रकट झाले. 

आखदखतदयोरखदतीरन्द्तररिर्खदखतर्ाता सखपता सपुत्र:| 

 

खर्शे्व देर्ा अखदखत: पञ्चिंजना 

आखदखतजातर्खदखतजखनत्र्र्|्| 

 या ऋचािंचा अथड असा आि ेकी हमत्र,िरुण, हिश्वैदिे, 

रुद्र, इद्र, अयडमान, सयूड आहण अहग्न या सिांची मािा- 

आहदिी आि.े इिंद्र आहण आहदत्यािंना हिच्यापासनूच शक्ती 

प्राप्त िोिे. 
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 खरिं पाििा,या सकू्ताि आहदिीदिेीला ब्रम्िशहक्त 

परािाक् िर दक्ष अथाडि सयूाडला ब्रम्ि मानले आि.े िीच 

ब्रम्िशहक्त सषृ्टीच ेकारण आि.े 

 या सकू्ताि असे म्िटले आि,े दक्षाने स्िपतु्रीच्या- 

आहदिीच्या गिाडि पनुः जन्म घेिला. ज्याचे नाम सयूड- 

मािंर् आि.े त्याकारणे सयूाडला, इिंद्राला आहण अन्य 

दिेगणािंना, आहदत्य म्िटले जािे. 

 याहशिाय या सकू्ताि असेिी कथन केले आि े की 

उत्तानपाद िकृ्षापासनू िमूी उत्पन्न झाली, िमूीिनू हदशा 

उत्पन्न झाल्या. यापढुील मिंत्रानरुुप आहदिीने दिेगणािंना 

जन्म हदला. त्या दिेिािंपाठोपाठ अमिृबिंध ु म्िणजेच 

अमरदिे जन्मले. त्यानिंिर आहदिीने आपल्या पतु्रािंना स्िगड 

प्रदान केला आहण मािंर्ाला निा लोक प्रदान केला. 

याखेरीज या सकू्ताि सप्तहसिंध,ु सप्तहर्ड आहण हदव्य हदशािंचे 

िी िणडन आि.े  
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पुरुष सिू 

 ि े सकू्त जगप्रहसद्, जगिमान्य आि.े ि े सकू्त यज्ञ, 

मिंत्रपषु्पािंजली, हििािािील पाहणग्रिण, पजून-पठणाकररिा 

उपयकु्त मानले जािे. ि े सकू्त ऋग्िेदािील दिाव्या 

मिंर्लािील ९० िे सकू्त आि.े या सकू्ताि ‘परुुर्’ िा आलेला 

शब्द अन्य िेदािंमध्ये (यजिुेद ि अथिडिेद) आला आि.े 

‘परुुर्’ या शब्दाचा अथड परमात्मा, जीिात्मा, हिराटपरुुर्, 

यज्ञपरुुर् असा अथाडने आि.े 

 

 या सकू्ताच ेऋर्ी नारायण, िर दिेिा परुुर् आि.े या 

सकू्ताचा छिंद र्ोर्श हत्रषु्टप ्असनू ि ेसकू्त १८ ऋचािंच ेआि.े 

त्याकारणे मी ह्या सकू्ताच्या फक्त दोनच ऋचा हलहिि आि.े 

 स स्त्रिीषाम पुरुष: स स्त्राि: स स्त्रपात|् 

 स भूणमम ्णवश्वतोवतृ्वात्यणतष्ठििािंगुलम|्| 



57 

 

 पुरुष एवेदम ्सवमत्र यदू्भतम ्यच्च भव्यम|् 

 उतामृतत्वस्येिानो यद् ेननाणतरो णत|| 

 

 या ऋचािंचा अथड असा आि ेकी हिराटपरुुर्ाच ेअथिा 

यज्ञपरुुर्ाच े सिस्त्र नेत्र, सिस्त्र पाय आहण सिस्त्र मस्िके 

आििे. िा समस्ि िहूम, जगिाला व्याप्त करुनिी 

ब्रम्िार्ािंच्या दश अिंगलेु िर हस्थि आि.े ि े जगच 

हिराटपरुुर्ाच े असनू ििूकाळ, ििडमान आहण िहिष्यिी 

त्याि सामािलेले आि.े िो अमिृत्िाचा आहण अन्नाने 

हजहिि रािणाऱ्या प्राण्यािंचा शासक आि.े 

 याहशिाय याि असेिी म्िटले आि,े कमाडिर असलेले 

चािुडिण्यड हिराटपरुुर्ािनूच उत्पन्न झाले. ब्राह्मण 
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हिराटपरुुर्ाच्या मस्िकािनू, क्षहत्रय त्याच्या बािूिनू, िैश्य 

त्याच्या मािंर्ीिनू ि शदू्र त्याच्या चरणािंिनू उत्पन्न झाले. 

 चिंद्र हिराटपरुुर्ाच्या मनािनू, सयूड त्याच्या चक्षिुनू, 

चारी िेद त्याच्या बदु्ीिनू, अिंिररक्ष त्याच्या नािीिनू, 

द्यलुोक त्याच्या मस्िकािनू,िहूम त्याच्या चरणािंिनू आहण 

हदशा त्याच्या कणाडिनू हनमाडण झाले. 

 याखेरीज िा हिराटपरुुर् मिाहिष्णपुासनू उत्पन्न झाला 

असनू, त्याने सिड प्राणीमात्रािंना हनमाडण केले आि,े असे 

म्िटले आि.े 

 परुुर्सकू्त ि े पठन ि पारायणाकररिा उपयकु्त मानले 

जािे. 

 र्ोर्शोपचार पजूा करिाना, अध्यड दिेाना, 

मिाहग्नचयनामध्ये अहग्नचे आिािन करिाना आहण 

हिष्णयुाग ि मिंत्रपषु्पािंजली समयी या सकू्तािंिील ऋचािंच े

पठण केले जािे. 



59 

 

यजे्ञन यज्ञमयििंत देवास्ताणन धमामणि प्रथमान्यासन|् 

ते ी नाकिं  मण मान: सचिंत यत्र पूवम साध्या: सणन्त 

देवा|| 

या ऋचा परुुर्सकू्तािीलच िोय. 

 

 

 आिा अध्यात्मािील ज्ञान, श्रध्दा, हििेक, आत्मा, 

परमात्मा आहण ब्रम्िाहिर्यीची ऋग्िेदािील सकेू्त 

पािुया. 
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१) श्रद्धा सिू 

ि ेसकू्तिी जगमान्य आहण मिाप्रहसध्दिी आि.े कारण ि े

सकू्त प्रिािििंदना,सरस्ििी पजून,जािककमड आहण 

उपनयनासमयी हनत्य पठण केले जािे. 

 ह्या सकू्ताची ऋहर्का ि दिेिा श्रध्दा कामायनी असनू 

छन्द अनषुु्टप आि.े िी श्रद्ा कामायनी ऋहर्का पिंचमिंत्रद्रष्टी 

मानली आि.े 

 ह्या सकू्तामध्ये श्रध्दचेी मििी सािंहगिली आि.े ि ेसकू्त 

ऋग्िेदाच्या दिाव्या मिंर्लािील १५१ िे सकू्त आि.े 

 या सकू्तामध्ये अहग्न, इिंद,्हमत्र,िरुण,हिश्वैदिे आहण 

साध्यदिेिा अशा मिान दिेिा ि अन्य देििािंमधेिी िेद 

नािी. यज्ञकमड, कमडकािंर्, पजूा, पठण इत्यादी 

सिोपासनेकररिा श्रध्दचेी अत्यिंि आिश्यकिा असिे, असे 

सािंहगिले आि.े 
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 ऋहर्का श्रध्दा कामायनी या सकू्तामध्ये श्रध्दा या 

मिाित्त्िाच ेदिेी रुपाि आिािन करुन सािंगिे की मािे! ि ू

आमच्या िदयाि श्रध्दा उत्पन्न कर. 

 ि ेसकू्त पढुीलप्रमाणे:- 

 

श्रध्दायाणग्न: सजर्ध्यते श्रध्दया  ूयते  णव:| 

श्रध्दा भगस्य मूधमणन वचसा वेदयामणस|| 

 

णप्रयम ्श्रध्दे ददत: णप्रयम ्श्रध्दे णददासत:| 

णप्रयम ्भोिेषु यज्वस्वास्माकमुणदतम ्कृणध|| 

 

यथा देवा असुरेषु श्रध्दामुगे्रषु चणिरे| 

एविं भोिेषु यज्वस्वास्माकमुणदतम ्कृणध|| 
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श्रध्दािं देवा यिमाना वायुगोपा उपासते| 

श्रध्दािं  दयाकूत्या श्रध्दया णवन्दते वसु|| 

 

श्रध्दािं प्रात मवाम े श्रध्दािं मध्यणदनम ्परर| 

श्रध्दािं सूयमस्य णनमुणच श्रध्दे श्रध्दोपये  न:|| 

 

 या सकू्ताचा अथड असा आि ेकी श्रध्दनेेच अहग्निोत्राि 

अग्नी प्रदीप्त िोिो. श्रध्दनेेच अहग्नमध्ये िहिची आिुिी 

हदली जािे. मग म्िणजे धन, सिंपन्निा, हििािाच्या दिेिेच्या 

मस्िकािर आरुढ असलेल्या श्रध्दचेे आम्िी आिािन , 

स्ििाणीद्वारे- जी व्यहक्तव्यहक्तकरे् पोिोचि आि.े 

 ि े श्रध्द!े ि ू दात्याच े हप्रय कर! ि ू दाितृ्िाची इच्छा, 

हिचार, सिंकल्प करणाऱ् याचिेी कल्याण कर. ि ू आमचे 

िोगािंमध्ये, ऐश्वयाडमध्ये, यज्ञामध्ये कल्याण कर, अभ्यदुय 
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कर. ज्याप्रमाणे दिेिािंनी असरुसिंिाराकररिा स्िधेिर 

हिश्वास, श्रध्दा ठेिली िोिी, िसेच ि ेश्रध्द!े ि ूिोजन, यज्ञ 

आहद ऋहत्िजकमाडमध्ये आमचा उदय कर. दिेगण, यजमान 

आहण िायदुिेाच ेहदग्िपालिी श्रध्दचेीच उपासना करिाि. 

मनाि सिंकल्प असल्यानिंिर सिडजण श्रध्दलेाच शरण 

जािाि. श्रध्दकेारणे धन प्राप्त िोिे. 

 आम्िी प्रािःकाळी श्रध्दचेे आिािन करिो, मध्यान्िी 

श्रध्दचेीच उपासना करिो आहण सयूाडस्िासमयीिी श्रध्दचेीच 

प्राथडना करिो. ि ेश्रध्द!े या मानि जीिनाि आहण हिश्वाि 

आम्िाला श्रध्दामय कर. 

 अध्यात्मामध्ये अथिा जीिनामध्ये पजूा-अचडना, 

पणु्यकमे अथिा ज्ञान ग्रिण करिाना, जीिनािील कुठलेिी 

कायड करिाना श्रध्दा, हिश्वास, हििेक, बहुद्मत्ता आहण 

कुशलिा, हिचार क्षमिा िी ििीच. श्रध्दा हकिं बिुना हिश्वास 

िो िर ििाच. िो हिश्वास स्ििःिर, स्ििःच्या बहुद्मत्ता-
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क्षमिेिर असो अथिा परमेश्वरािर असो. हिश्वास-श्रध्दा 

जीिनाि असणे आिश्यक आि.े 

 गरुु अथिा परमेश्वरािर श्रध्दा, हिश्वास िा ििाच, 

अन्यथा आत्मरुपाचा साक्षात्कार कसा िोईल? 

आत्मस्िरुपाचे दशडन ि ज्ञान कसे घरे्ल? श्रध्दा 

असिे(जीिनाि) आिश्यक आि,े िचे या सकू्ताि म्िटले 

आि.े 
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• सरमा सूि 

 ि े सकू्त सिंिादपर सकू्ताच्या गणनेि आि.े सरमा दिेशनुी 

आहण पहण (िस्कर,असरु) यािंच्यामधील ि े सिंिाद सकू्त 

आि.े ि ेसकू्त ऋग्िेदािील दिाव्या मिंर्लािील १०८ िेळ 

सकू्त आि.े या सकू्ताचा छिंद हत्रषु्टप ्असनू स्िर  धैिि आि.े 

 या सकू्ताची ऋहर्का सरमा दिेशनुी असनू दिेिािी िीच 

स्ियिं आि.े 

 या सकू्तािंमध्ये सरमा आहण पहणिंचा सिंिाद आि.े पहणिंनी 

इिंद्रदिेाच्या गो-िरृ्िाच े िरण केले आहण बिृस्पहिच्या 

सचुनेनसुार सरमा या हिदरु्ीला दहूिका करुन इिंद्राने हिला 

पहणिंकरे् धार्ले. 

 पहणिंना असरु अथिा िस्करदखेील म्िटले जािे. मनषु्याची 

हिकारिश इिंहद्रये (मानिाच े स्ििःच े मन) िी पहणिंप्रमाणे 

आपल्या आत्माला हिन्मखु िोऊन स्िाथाडमध्ये रममाण 
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िोिाि, याचाच अथड गो-िरृ्िाच ेिरण (मन:शािंिीच ेिरण) 

िोिे. ज्याक्षणी बिृस्पिी जे ज्ञानाच ेअहधष्ठािे असनू, िे ि े

िथ्य समजनू घेिाि, त्याक्षणी दिेशनुी सरमा मनषु्याला 

दिेोन्मखु करण्याकररिा सािाय्यक ठरिे. 

 

णकमच्छन्ती सरमा पे्रदमानदूरे  यध्वा िगुरर: पराचै:| 

कास्मेण णत: का पररतक्मम्यासीत्कत्थम ् रसाया अिंतर: 

पयािंणस|| 

 

इन्द्रस्य दूतीररणिता चराणम म  इच्छन्ती पियो: 

णनधीन्व| 

अणतमकदो णभयसा तन्न आवत्तथा रसाया अतरिं 

पयािंणस|| 

 



67 

कीदृणिन्द्र: सरसे वा दिीकामयस्येदम ् दूतीरसर: 

पराकात|् 

आ च गच्छाणन्मत्रमेना दधामाया गवािं गोपणतनो 

भवणत|| 

 

ना िं तिं वेद दभ्यिं दभत्स यस्येदिं दूतीरसरिं पराकात|् 

न तिं गृ णन्त स्त्रवतो गभीरा,  ता इन्दे्रन पिय: भायध्वे|| 

 

इमािं गाव: सरमे या ऐच्छ: पारर णदवो अन्तोन्सुभगे 

पतन्ती| 

कस्त एना अव सिृादु्यध्वयुतास्माकमायुधा सणन्त 

णतग्मा|| 

 

असेन्या व:पियो वचािंस्यणनिव्यास्तन्व: सन्तु पापी:| 

अधृमटो व एतवा अस्तु पन्था बृ स्पणतव उभया न 

मूलात|्| 
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अयिं णनधी: सरमे आणद्रबुध्नो 

गोणभरशे्वणभवसुणभरन्यृमट:| 

रिणन्त तिं पियो ये सुगोपा, रेकु पदमलकमािगन्ध|| 

 

एिं  गमन्नृिय: सोमणिता,अयास्यो अणगिंरसो नवग्वा:| 

एतभूवम णव भिना गोना, मथैतद्वच: पियो वमणन्नत|्| 

 

एवा च त्विं सरमे आिगन्थ प्रबाणधता स सा देव्यैन| 

स्वसार त्वा कृिवै मा पुनगाम अप ते गवािं सुभगे 

भिाम|| 

 

ना िं वेद भ्रातृत्व नो स्वसतृ्वणमन्द्रो णवदुरणगिंरस च घोरा:| 

गोकामा मे अच्छदयन्यदायमपात इत पियो वरीय :|| 
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दूरणमत पियोवरीव उद्गावो यन्तु णमनती ऋम तेन। 

बृ स्पणतयाम अणविंदणन्नगूल् ा: सोमो ग्रावाि ऋषयश्व 

णवप्रा:|| 

 

 या ऋचािंचा अनकु्रमाने असा अथड आि:े- 

िी ऋचा हनयकु्त स्िरुपाची आि.े या ऋचेमध्ये असे 

दाखहिले आि े की सरमा गजडणाऱ्या मेघािंिनू उिरुन 

अिंिररक्षरुपी सरोिर नदी पार करि आि.े अध्यात्म दृष्टीने 

पाहिल्यास एका दिेािनू (हिहशष्ट आकाराच्या) दसुऱ्या 

शरीराि प्रहिष्ट िोणाऱ्या चेिनाशक्तीचे िणडन ि ेआि.े 

 

१) या ऋचेचा असा अथड आि ेकी ि ेसरमे! मी कालात्पर 

ि े जाणनू इहच्छिो की ि ू या अशा दरू-दगुडम मागाडिर 

कशाकररिा आली आिसे? िा मागड अज्ञानीपासनू 
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अपररहचि असला िरी कोणी ज्ञानीजण या मागाडस पार करु 

शकिो. म्िणनू ि े हिदरु्ी दिेी! माझ्याकररिा काय आज्ञा 

आि?े मी िलुा िी अिंिररक्ष नदी पार करण्यासाठी सािाय्य 

करु का? 

 

२) या ऋचेचा असा अथड आि,े सरमा पहणिंना ि ेसािंगि 

आि ेकी ि ेपहणिंनो! मी िमुच्याकरे् असलेल्या गोहनधीची 

इच्छा करि- त्या इच्छेच्याच प्रेरणेने हिचरण करि आलेली 

आि.े मला िमुच्या अत्याक्रमणाच ेिय नािी. कारण इिंद्र 

माझे सदोहदि रक्षण करीि आि े आहण मी माझ्या 

सिंकल्पानेच या अिंिररक्षरुप नदीला पार केले आि.े 

त्याकारणे दिेीदिेिािंचा गोहनधी परि करािा, हिर्योन्मखु 

िोऊ नका, िचे मी सािंगि आि.े 
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 अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास स्िधेची परमात्म्याची दिूी-

साक्षाि चेिना इिंहद्रयाकरू्न प्रितृ्तीरुप मिाहनधी परि मागि 

आि.े हिला इिंहद्रयािंच्या मायेच े िय नािी. म्िणनू हिने 

सिंकल्पानेच दिेािंच्या आिरणाला पार केले आि.े 

 

३) या ऋचिे पहण सरमेला म्िणिाििे की ि ेसरमे! ि ूज्या 

इिंद्राची दिूी िोऊन आमच्याकरे् आली आिसे, िो इिंद्र 

हदसायला कसा आि,े त्याची दृहष्ट शक्ती कशी आिे, 

ज्याच्याकररिा ि ू या दगुडम स्थानािर आली आिसे, 

ज्याक्षणी इिंद्रदिे इथे येऊन आमच्या गोहनधीिर स्िाहमत्ि 

प्रस्थाहपि करण्याचा प्रयास करेल, त्याक्षणी आम्िी त्याला 

आमच्या मधरु िार्णाने हमत्र बनिनू घेऊ. 

 

 अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास स्िधेची परमात्म्याची शक्ती 

न ओळखलेल्या इिंहद्रयािंना असे िाटिे की आपण 
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परमात्मालािी मायेच्या-मोिाच्या बिंधनाि अर्कि ूशकिो. 

मात्र ि ेसत्य नव्ि.े 

 

४) सरमा पहणिंना या िीर्ण शब्दािंि सािंगि आि ेकी मी 

त्या प्रिाराला जाणि नािी,जो प्रिार इिंद्र आपल्या दम्िक 

प्रिार शस्त्राने िमु्िािं सिांिर प्रिार करेल, ज्याची मी दिूी 

िोऊन स्िगाडिनू या साक्षाि अिंिररक्षरुपी सरोिराला पार 

करून येथपयंि आले आि,े कारण इिंद्राला कुणीिी गपु्त करि 

नािी, त्याला कुणीिी बिंधनाि बािंध ू शकि नािी, त्याला 

कुणीिी आघाि पोिोचि ू शकि नािी, कारण इिंद्रच 

आपल्या शत्रूिंना आघाि पोिोचिि असिो. म्िणनू ि े

पहणिंनो! सािधान! कारण इिंद्राद्वारे मतृ्य ू प्राप्त झाल्यानिंिर 

िमुची शिे पथृ्िीिर पर्िील.” 
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 ह्या ऋचेला आध्याहत्मक दृष्टीने पाहिल्यास ि ेजाणििे 

की चिेना शक्ती इिंहद्रयािंना सािध करि आि.े कारण 

परमात्मा श्रेष्ठ, सिडशहक्तमान आि.े स्िधेच्या सिडबलसिंपन्न 

प्रिारािंपासनू स्ियिं इिंहद्रये िी िाच ू शकि नािी. िी इिंहद्रये 

हिर्ययकु्त आििे. कारण िशी परमात्माचीच इच्छा आि.े 

याहशिाय इिंहद्रयािंनी हिर्यत्याग करािा अशीिी त्याचीच 

इच्छा आि.े जर स्िधेची आज्ञा इिंहद्रयािंनी पालन नािी केले, 

िर त्यािंच ेदाहयत्ि िीच स्िधा नष्ट करेल. 

 

५) या ऋचिे पहण सरमेची स्ििुी इिंद्राला आव्िान दिेाििे 

की ि ेसिुगे! ि ेसौिाग्य शालीनी, ऐश्वयड िहधडनी सरमे! ह्या 

गायी-चिुडबाजिूोििी (ज्यािंच्या) कठोर पिारा आि,े 

ज्यािंची ि ू इच्छा करि द्यलुोकािंिनू अिंिररक्षरुपी नदीला 

पार करून येथे आली आिसे. मात्र िझुा स्िामी इिंद्र यदु् 

न करिा या गोपहनधीला आपल्या आधीन करु शकिो 
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का? याहशिाय आमची आयधुेिी िीक्ष्ण आििे, ि े ि ू

त्याला कथन कर. 

 

 अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास इिंहद्रयािंना िाटिे, त्यािंचा मोि, 

माया अहधक शहक्तशाली आि,े ज्याचे आिरण परमात्मा 

िी दरू करु शकणार नािी. याबाबिीि िे गहिडि असले िरी, 

त्यािंना िाटिे की चिेना शक्ती त्यािंना हनष्प्राण करु शकिे, 

म्िणनू िे हिची स्ििुी करु लागिाि. 

 

६) या ऋचमेध्ये सरमा पहणिंना चिेािणी दिे आि ेकी ि े

पहणिंनो! िमुच ेशब्द सेनाबलहिरहिि फक्त पोकळ कथने 

आििे. िमु्िी सिडजण शस्त्रसज्ज असनूिी इर्रूहिि, 

बाणरहिि, शस्त्र हिरहिि आिाि. िमुच े शरीर पापमय 

आििे, चौयडकमाडकारणे. िमुच्या मागडिी सरलिं असणार 

नािी जरी िमु्िी पलायनाचा हिचार केलाि िरी. िाक् 
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शक्तीच ेस्िामी असलेले बिृस्पिी िमुच्यािर मळुीच दया 

करणार नािीि. 

 

 अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास इिंहद्रयािंचा मोि, माया, हिकार 

िी असे्त्र पोकळ शब्दािंप्रमाणे परमात्मा कररिा बोथट आििे. 

इहद्रयािंनी मनषु्याच े शरीर पापमय केले आि.े त्याकारणे 

इिंहद्रयािंना परमात्माशी सिंघर्ड केल्यािाचनू अन्य मागड नािी 

आहण जर इिंहद्रये परमात्म्याला शरण नािी गेली, िरी 

परमात्मा त्यािंची माया नष्ट करेल. 

 

७) या ऋचमेध्ये पहण अििंकाराने सरमेला सािंगि आि ेकी 

आम्िी दिेिािंकरू्न पळिनू आणलेल्या गाई,मेघ, रत्न,अश्व 

िसेच रत्नािंनी िरलेला हनधी पिडिामध्ये गपु्त स्थानी ि 

कठीण गिंिव्यामध्ये आितृ्त केलेला आि.े मात्र या हनधीचे 
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सिंरक्षण गोरक्षा प्रमाणे बलदिंर् असलेले ि े धष्ट-पषु्ट रक्षक 

करि आििे. त्याकारणे इिंद्रालािी येथे येणे शक्त्य नािी 

 ि ूव्यथड या स्थानी आली आि.े सिूगे! ि ूआमच्यासि 

दिेिािंच ेसामजस्य साधण्याचा हनरथडक प्रयत्न करु नकोस. 

 

 अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास इिंहद्रयािंना असे िाटिे की 

त्यािंची मोिमाया नष्ट करण्यासाठी ि मिासखु- परमानिंद 

रूपी हनधी ज्याि प्रितृ्तीिी समाहिष्ट आि,े िा हनधी ग्रिण 

करण्यासाठी परमात्म्याला र्र्हिकार, िासना, कामना 

अशा रक्षकािंशी सिंघर्ड करािा लागेल. मात्र िे त्याला शक्त्य 

नािी. याहशिाय परमात्म्याला िो हनधी शोधणेिी अशक्त्य 

आि.े कारण िो हनधी हचत्तामध्ये खोल दर्ला आि.े मात्र 

त्या हचत्ताि जाण्याकररिा काम,क्रोध, मिंद,मत्सर, सखुदःुखे, 

िैर्म्य अशा िाि-िािनािंच्या रक्षकािंना पार करािे लागिे. 
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८) या ऋचिे सरमा पहणिंना पनुः चिेािणी दिे आि.े 

पहणिंच्या िचनािंचा ‘िमन’ असेिी म्िणि आि.े िी असे 

म्िणिे आि ेकी ि ेपहणिंनो! और्धीरस पान केल्यासारख े

शक्तीशाली ि िमुच्या कृत्याकारणे उहद्वग्न झालेले 

अयास्य, अिंहगरस आहद ऋर्ी, पथृ्िीच्या नऊ गहिदिेिा, 

हदक्त्पाल, गहि प्रेरक िाय ूिसेच अनिंि दिेिा येथेच येिील 

ि गोग्रिण करुन िमुच्या शरीराचे हििाजन करिील. 

त्याक्षणी िमु्िाला ि ेमान्य करािे लागेल की िमुच ेिचन 

ि ेिचन नसनू िमन (केिळ) िोिे. 

 

 अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास चिेना शक्ती हिर्ययकु्त 

इिंहद्रयािंना असे सािंगि आि ेकी या शरीराि इिंहद्रयािंच्या मोि, 

मायेचे आिरण नष्ट करण्यासाठी फक्त चेिना शक्तीच नव्ि े

िर और्धीरस ग्रिण केलेले प्राण, अपान, व्यानाहद, 

पिंचप्राण, शरीराच्या नऊ गहि, शरीराच्या प्रत्येक अियिािंची 

रक्षण करणारी दिेिा (दिेी किचानसुार) शरारािील पहित्र 
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ि सगुिंहधि िाय ु िसेच हिन्िी नार्यािंची शक्तीिी िमुच्या 

मायेच-ेमोिाच हििाजन करेल. त्याक्षणी िमु्िी आपला 

हिर्य िहमि कराल. 

 

९) या ऋचिे पहण सरमेला हिनिंिी करिाििे की “ि े

सिुगे! ि ेऐश्वयडशील सरमा दिेशनुी! िलुा हिशेर् प्रकारचे 

सामथ्यड प्राप्त आि.े याहशिाय ि ूदिेसबिंधी असनू त्यािंच्या 

बलाच े अनसुरण करि प्रेरीि िोऊन येथे आली आिसे. 

म्िणनू आम्िी िलुा आपली िहगनी मानि आिोि. िचू 

आमच ेरक्षण कर. आम्िी िलुा ििे िर आमच्या हनधीचा 

मिािाग दऊे. ि ू कृपया दिेिािंकरे् परि जाऊ नकोस, ि े

सधुनििी! आमची िहगनी िोऊन आमच ेरक्षण कर.” 

 

 अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास इिंहद्रये एकिर ियिीि झाली 

आििे, परमात्म्याच्या कल्पनेने अथिा िे साम, दाम, दिंर्, 
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िेद या नीिीचा प्रयोग करिाििे, िेिी चेिनाशक्तीिर! िे 

चिेना शक्तीला हिनिंिी करुन हिला िहगनी मानि असे 

म्िणिाििे की परमात्म्याच्या बलाने प्रेरीि असलेली ि 

सामथ्यडशाली असलेली चिेना शक्ती! ि ूदिेिािंच्या शक्तीने 

या शरीराि आली आिसे, याहशिाय िझुा थेट परमात्म्याशी 

सिंबिंध आि.े म्िणनू आम्िी िलुा इिंहद्रयािंची िहगनी-सारहयत्री 

अथिा हचत्तेश्वरी मानि आिोि. याखेरीज िलुा 

मिासखुहनधीचा मोठा िागिी दऊे. ि ूआमच ेरक्षण कर. 

या ऋचमेध्ये इिंद्रीयािंना असे िाटिे की, आपण दहूिकेला-

चिेनाशक्तीला प्रलोिन दाखिनू हिला आपल्या पक्षाि 

करिनू घेऊ शकिो. 

 

१०) या ऋचिे सरमा पहणिंच्या प्रस्िािाला नाकारि आि,े 

कारण िी कु्रद् झाली आि.े िी कु्रद् िोऊन म्िणि आि ेकी 

“ि ेपहणिंनो! मी िमुच्या भ्राििुािाला जाणि नािी अथिा 
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मानििी नािी. इिंद्र, अिंहगरसाहद हिद्वान ऋहर् आहण त्यािंच े

घोर सैहनक िमुचाच िध करिील, िमुच्यािर आक्रमण 

करुन. कारण त्यािंना गोहनधी इहच्छि आि,े मात्र ि ेिहगनीचे 

नािे मला इहच्छि िा मान्य नव्ि.े कारण मी गोहनधीच्याच 

इच्छेनेच येथे आले आि.े म्िणनू या गोहनधीचा त्याग करून 

या स्थानािरुन िमु्िी सिडजण ित्काळ हनघनू जा. मी िमुच े

रक्षण िोण्याचा, िाच उपाय सािंग ूशकिे.” 

 

 अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास चेिनाशक्ती इिंहद्रयािंच ेभ्राितृ्ि 

ि त्यािंच्या प्रहि स्ििःच ेिहगनीत्ि स्िीकारि नािी. िी एका 

उत्तम योहगनी ि दहूिकेप्रमाणे आपल्या हिचारािंिर दृढ राििे. 

मात्र मी त्यािंना त्यािंच्या रक्षणाचा उपाय सािंगिे, िो म्िणजे 

आपल्या हिकार-मायेच े आिरण दरू करुन प्रितृ्ती हनधी 

परमात्माकरे् सोपिण्याचा. कारण परमात्मा, शरीराच्या नऊ 

गिी आहण अनिंि प्राण इिंहद्रयािंिर आक्रमण करुन इिंहद्रयािंच्या 
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मायेचा-हिकारािंचा नाशिी करु शकिाि, िी चेिािणी िी 

दिे आि.े, पहणिंनो! (इिंहद्रयिो!) 

 

११) ऋचेि सरमा पहणिंना अिंहिम चेिािणी दिे आि ेकी 

िमु्िी सिड या स्थानािरुन अहिदरू-दरू हनघनू जा. जे सत्य ि 

हस्थर असे ऋि आि,े िे जाणनू घ्या. पहणनो! आहण 

ऋिाच्या हनयमानसुार िचे सत्य घर्णार आि े की िा 

गोहनधी ि सोम सदिै िमुच्या बिंधनाि रािणार नािी. मात्र 

याच बिंधनाला िेदनू या बधिंनाि दर्लेला सोम ि गायी 

शोधनू काढून बिृस्पहि, अहिन्द, आहदिासी, हिप्र आहण 

दिेिािंनी प्राप्त केले आि,े िचे समजनू जा. 

 

 अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास चिेना शक्ती हिकारािंना 

(इिंहद्रयािंिील) शरीरािनू हनघनू जायला सािंगि आि.े कारण 

इिंहद्रये ि हिकार ऋिाच्या हनयमािंना बदल ू शकि नािीि. 
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आहण िचे ऋि आि ेकी परमात्मा, त्यासि शरीराच्या नििं 

गहि, ज्ञानरुपी महस्िष्क, ब्रम्िरिंध त्या बिंधनािंना, मायेला-

हिकारािंना िेदनू मिासखुहनधी आहण प्रितृ्तहनधी प्राप्त 

करिील ि या प्रितृ्ती सत्यज्ञानाकारणे सत्प्रितृ्ती िोिील, 

मोक्षाप्रहि मागड मकु्त िोईल, असा हिश्वास व्यक्त केला आि.े 
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 सिंकल्पना 

 सरमा (देविुनी) 

 सरमा या शब्दाची व्यतु्पत्ती स ृया धािपुासनू झाली आि.े 

स ृ याचा अथड सजृनकिाड हकिं िा सजृनकिी िोय आहण 

दिेशनुी म्िणजे दिेिािंची गहि असणारी िोय. िसेच 

आकाशािील हिद्यिुिी. 

 याहशिाय चिंद्रमहण हिद्यालिंकाराने आपल्या हनरूक्त 

िाष्यामध्ये ‘सरमा’या शब्दाचा अथड दिेिाणी दिेिािंसि 

सदिै अिंिररक्षाि हनिास करणारी असा केलेला आि.े 

 जयदिे हिद्यालिंकाराने ऋग्िेद िाष्यामध्ये ‘सरमा’ या 

शब्दाचा अथड अशा प्रकारे सािंहगिला आि ेकी आहत्मक 

चिेना,हचत्तिहृत्त, हििेकबदु्ी म्िणजे सरमा. 

 ब्राह्मण परुाणामध्ये सरमेला कश्यप िसेच क्रोधाची कन्या 

मानले आि.े 
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 मिहर्ड दयानिंदनी ऋग्िेद िाष्यामध्ये हिद्या, धमड आहद 

बोधािंना उत्पन्न करणारी मािा असे िणडन केले आि.े 

  



85 

देविुनी  

 

 दिेशनुी म्िणजे दिेिािंच्या शनुी , श्वानािंसि असलेली 

(िरेप्रमखु) म्िणजेच ह्या सरमाने हिच्या या िरे श्वानािंसि 

असरुािंकरे्/पहणिंकरे् गमन केले आि.े 

याचाच अथड, त्याकाळीिी शत्रूिंकरे् जाण्याकररिा , 

त्याचा ठािहठकाणा शोधण्याकररिा एखाद्या 

दहूिका ,उपाध्याय अथिा अन्य िरेस्त्रीला िरेश्वानािंसि 

पाठिण्याची पद्ि िोिी. म्िणजे िरेश्वान िास काढिील ि 

त्यािंना प्रहशहक्षि ि हनयिंहत्रि करणारी िरेस्त्री-दहूिकािी 

त्यािंच्या मागोमाग शत्रूिंकरे् जाि असेल. 

 ‘शनु’ या शब्दाचा अथड ‘शिु’ असािी िोिो. दिेशनुी 

म्िणजे दिेिािंच्या लोकािंि हनिास करणारी आहण 

त्यािंच्याकररिा शिु असलेली िोय. 
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याहशिाय ‘शनुी’ या शब्दाचा अथड िाय ु, आनिंद,ि शनु्य 

असािी आि.े दिेशनुी म्िणजे दिेिािंचा प्राणिाय ूअसणारी , 

त्यािंच्याकररिा िायपु्रमाणे शीिल िासणारी , दिेिािंकररिा 

आनिंददायक िाटणारी , स्ियिं शनू्य असणारी अशी दहूिका , 

सहूचका िोय. 

असे म्िटले जािे की ‘शनी’ या शब्दाच्या सिंचािील 

शनुी िा शब्द आि.े एका अथाडने ‘शनुी’ या शब्दाचा अथड 

स्िामीशी एकहनष्ठ, प्रामाहणक असलेली याहशिाय पहि , 

असरुािंकररिा कु्रद्, क्षबु्ध, अत्यिंि न्यायहनग्रिी असलेली 

असािी िोिो. 

आहण ‘सरमा’ या शब्दाची व्यतु्पत्ती येथे सािंगाहिशी 

िाटिे ‘सरहम गच्छहि इहि सरमा’ जी दिैी, ईश्वरी, 

आध्याहत्मक, आहधिौहिक , अिंिसचूके आहण नैसहगडक 

सिंकेिािंच ेअनसुरण करि जीिनप्रिास करणारी िोय.  
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 पणि 

 पहण या शब्दाचा अथड असरु, िाहणक् असा अथड िोिो 

ि मेघसधू्दा. याहशिाय जयदिे हिद्यालिंकार ने पहणिंचा अथड 

‘इिंहद्रये’ प्राणासक्त,असा केला आि.े  

 आचायम यास्कानी ऋग्िेदामध्ये पहणिंचा अथड ‘व्यििार 

कुशल व्यापारी' असा केला आि.े 
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 िची पौलोमी सूि 

  

ि ेसकू्त ऋग्िेदािील दिाव्या मिंर्लािील १५९ िेळ सकू्त 

आि.े ि ेसकू्त ६ ऋचािंच ेअसनू ह्या सकू्ताची ऋहर्का शची 

पौलोमी असनू दिेिािी िीच आि.े 

 

 या सकू्तािंमध्ये शचीच ेसामथ्यड हदसनू येिे, जे कुटुिंबामध्ये 

ि रणािंगणामध्ये हसध्द िोिे. शची िी अहिमानी ि बलशाली 

दिेिा आि,े ि ेहदसनू येिे. 

 

 शची िी अहदिीची स्नषु्णा, इिंद्राची पत्नी, ऋहर् 

पलुोनची पतु्री, िरृ्ाकहप िसेच अन्य इिंद्राहणची सपत्नी, 

िसेच जयिंि, दिेसेना ि जयिंिीची मािा आि.े याहशिाय 

आहदिीप्रमाणे िी िैहदक ऋहर्कािंची अग्रगण्या आि.े 
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 याहशिाय मिािारिाची मिानाहयका याज्ञसेनी पािंचाली 

िीदखेील शचीचा अििार मानली जािे आहण पािंर्ि इिंद्राच े

अििार. 

 

 पािंचालीचिेी मिािारिाि जीिन-सिंघर्ाडमध्ये, िनािंमध्ये 

िसेच कुटुिंबामध्येिी त्याप्रमाणे सामथ्यड जाणििे. िी 

शचीप्रमाणे स्ििःची मित्ता ठराहिक िेळीच पटिनू दिेे. 

 

 त्याकारणे शची पौलोमी िी ऋहर्कािी मला 

िागाम्िणृी ऋहर्काप्रमाणेच आत्माहिमानी िाटिे, 

स्ििःच्या स्थानाची मित्ता राखनू आचरण करणारी. हिचाच 

अििार असणाऱ्या पािंचालीचेिी िसेच आचरण 

मिािारिाि हदसनू येिे, आत्मसन्मानाने िसेच स्िस्थानाचे 

रक्षण करण्याचे. 
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 ज्याप्रमाणे पािंचालीने आपल्या पहिव्रात्याच्या शहक्तने 

आपल्या अन्य सपत्नींना अप्रत्यक्षपणे परास्ि करुन 

मिािारिािील सत्यिामेच्या शब्दािंप्रमाणे आपल्या पिीची 

मने हजिंकून घेिली िोिी, त्याचप्रमाणे शचीने आपल्या 

सामथ्याडने आपल्या अन्य सपत्नींना परास्ि करुन आपल्या 

पिीच-ेइिंद्राच े मन हजिंकले िोिे. म्िणनू हिला ‘मिने्द्रीिी’ 

म्िटले जािे. 

 याहशिाय या सकू्ताि पतु्र ि कन्येला समान स्थान हदले 

आि.े श्री आपल्या दोन्िी पतु्रींना पतु्रापेक्षा सिडश्रेष्ठ स्थान 

िसेच मित्ता दणे्याचा सिंकल्प ग्रिण करि आि.े याचाच 

अथड िेदािंमध्ये पतु्रा पेक्षा पतु्रीला शे्रष्ठ स्थान हदले आि,े िसेच 

परुुर्ािंपेक्षा स्त्रीचा गौरि केला आि.े शची, पौलोमी, 

िागम्िणृी, श्रध्दा कामायनी अशा अनेक ऋहर्का आििे, 

ज्या ऋहर्का स्ििःच्या आत्मस्िरुपाचे ज्ञान दऊेन स्ििःची 

मििी कथन करिाििे. त्या ऋहर्कािंनी स्ििःची हकिी 
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सकू्तजगिाि, रणािंगणाि आहण कुटुिंबाििी अहधक िहधडि 

केली आि.े 

 

 लौहकक अथाडने पाहिल्यास ि े सकू्त शचीची 

आत्मस्ििुी करणारे अथिा हिच्या स्थानाच,े मििीच,े 

माितृ्ि, सामथ्यड िसेच हकिीच ेगणुगान करणारे आि,े असे 

िाटेल. असे िाटणे िी स्िािाहिक आि ेि उहचि िी. 

 

 मात्र अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास ि ेजाणिेल की जण ु

आहदशक्ती स्िधेच्याच सामथ्याडची प्रशिंसा करि आि!े या 

सकू्तािील ऋचािंप्रमाणे सिंदिड घेिल्यानसुार शची अथाडिच 

दिेी स्िधा ि े सािंगि आि े की सयुड, केि ु आहद हिच्याच 

इच्छेनसुार उगििाि. म्िणजेच सिंपणूड हिश्वचक्र चालिे. 

माझ्या इच्छेप्रमाणे उदात्त, प्रकाशमान. ि शोकरहिि घर्िे. 
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याचाच अथड िी हिश्वोत्पत्ती करणाऱ्या स्वध्वेची स्ििुीच/ 

प्रशिंसाच आि.े 

ि ेसकू्त पढुीलप्रमाणे:- 

उदसौ सूयो अगादुदयिं मामको भग:| 

अ िं तणद्वद्वला पणतमभ्यसाणि णवषासण :|| 

 

अ िं केतुर िं मुधाम मुग्रा णववाचनी| 

ममेदनु ितुिं पणत: से ानाया उपाचरेत|्| 

 

मम पुत्रा: ितु्र िोथो मे दुण ता णवराटा| 

उता मणस्म सिंिया पत्यौ मे श्लोक उत्तम:|| 

 

येनेंद्रो  णवषा कृत्वभवद् दु्यम्न्युत्तम:| 

इथिं तदणि देवा सपत्ना णकलाभुवम|्| 
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असपत्ना सपत्नघ्नी ियन्तणभभूवरी| 

आविृमन्यासािं वचो राधो अस्थेयसाणभव || 

 

समिैषणममा अ िं सपत्नीरणभभूवरी| 

यथा मस्य वीरस्य णवरािणन िनस्य च || 

 

१) पहिल्या ऋचचेा असा अथड आि े की सयूड उहदि 

झाला आि ेम्िणजे माझा िाग्योदय झाला आि.े मी शत्रूिंचा 

हिनाश करणारी असनू पहिच्या हिजयाची इच्छा करणारी 

असनू, मी आपल्या सपत्नींना परास्ि करुन माझ्या पिीला 

िश केले आि.े मी माझ्या पथािील बाधा ठरणाऱ्या 

असरुािंचा सिंिार केलेला आि.े 
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अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास आहदशक्ती स्िधेच्या कृपेने 

सयूड िसेच िाग्याचा उदय िोिो. हिच्याच इच्छेने ि ेहिश्वचक्र 

चालिे. काम, क्रोध, मद अशा अशा र्र्ररपुिंचा परािि 

करून िी परुुर्रुपी आत्म्याच्या इिंहद्रयािंिर हिजय इहच्छि 

आि.े िसेच हिने िासना, कुहिचारािंना परास्ि करून परुुर् 

रूपी आत्म्यािर स्िाहमत्ि प्रस्थाहपि केले आि.े 

 

२) या ऋचेचा असा अथड आि ेकी मी केि ूआि,े मी 

मधूडन्य आि,े मी ध्िजेप्रमाणे यश, िैिि, सन्मानाचे दशडन 

घर्िनू झळकणारी आि.े माझी िाणी मधरु ि उग्रिी आि.े 

मी िेजहस्िनी, असनू दिेिािंची शक्ती आि.े मी शत्रूिंना 

हजिंकणारी सिडशे्रष्ठ असनू माझ्या मिािंचा, शब्दािंचा, िसेच 

सिंकल्पनाच ेअनसुरण माझा पिी करिो. 
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अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास आहदशक्तीच 

िेजोमिंर्ल,आकाशमिंर्ळ ि ग्रिमिंर्ळिी आि.े हिच ेस्थान 

सिडश्रेष्ठ आि.े हिने यश, िैिि ि सन्मानाच ेसजृन केले िोि े

हिचिं िाणी आि ेि िेजिी. िी सिड दिेिािंच्या, मानिािंच्या ि 

असरुािंच्या शक्तीचा स्त्रोि आि.े िी हिकारािंना हजिंकणारी 

परम प्रकृिी असनू हिच्या आज्ञािंच ेपालन स्ियम ्परुुर् रुपी 

आत्मा करिो. 

 

३) या ऋचचेा असा अथड आि े की माझे पतु्र जयिंि 

आहण िसकु ि ेशत्रूिंच ेिनन ि हनदाडलन करण्याकररिा सक्षम 

आि,े माझी कन्या जयिंिी ि दिेसेना या उियिंिा हिराट, 

मिान आििे, िेज आहण बलाने पररपणूड,सिडश्रेष्ठ आििे, मी 

सिंजया (अपराहजिा) आि,े माझा पिी उत्तमोत्तम असनू 

अजरामर आि.े 
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अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास आहदशक्ती स्िधा असे 

म्िणिे आि ेकी हिच ेपतु्र म्िणजे मन आहण हििेक, शत्रचूे 

म्िणजेच हिकारािंच े मायेच े आिरण दरू करणारे आििे. 

जतच्या कन्या म्िणजे बदु्ी ि प्रहििा ह्या उियिंिा मिान 

असनू िेजिान आहण बलििी आििे. याहशिाय िी स्ियम ्

अपराहजिा परम प्रकृिी असनू परुुर्रुपी आत्मा उत्तमोत्तम ि 

अक्षय आि.े 

 

४) या ऋचचेा असा अथड आि े की दिेिािंनो! असे 

करािे की माझ्या पिीला ि मला िहि प्राप्त व्िािा, माझा 

पिी िेजाने परीपणूड व्िािा, त्याची शक्ती ि हकिी िाढािी, 

त्यािंचा ि माझा सदिै हिजय व्िािा आहण मला या बाबींची 

प्रसन्निा आि े की मला अनेक सपत्नी असनूिी मी 

असपत्नी झाले आि.े कारण मी माझ्या सपत्नींना परास्ि 

केले आि.े त्याकारणे मी शोकरहिि झाले आि.े 



97 

 

 अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास आहदशक्ती मनाच्या 

सत्प्रितृ्तींना असा आदशे दिे आि ेकी ि ेसत्प्रितृ्तींनो! असे 

करािे की आत्माला हकिं िा मला दषु्ट हिचार प्रितृ्तीची 

आिुिी प्राप्त व्िािी, आत्मा िेजयकु्त व्िािा, हिकारािंिर माि 

करण्याची त्याची शक्ती िाढािी, कुप्रितृ्तीशी-हिकारािंची 

असलेल्या यधु्दाि त्यािंचा ि माझा हिजय व्िािा. मला 

याचाच आनिंद आि ेकी या प्रकृिीि िासना आहण कुहिचार 

असनूिी मी िासनाहिन आि.े कारण मी िासनािंना पराहजि 

केले आि.े म्िणनू मी एक शनु्य आि,े शोकहिरहिि. 

 

५) ऋचेचा असा अथड आि ेकी मी असपत्ना आि.े मी 

सपत्नींना पराहजि केले आि.े मी अजािशत्र ूआि.े कारण 

मी शत्रूिंचा नाश केलेला आि.े मी जयिंिी आि.े माझा सदिै 

हिजय िोि असिो. मी अपहित्र हिचार ि अहस्थरिािंच्या 
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समळू नाश केलेला आि.े मी सपत्नींच्या नश्यमान 

शालीनिा ि शत्रूिंच्या नाममात्र सज्जनिेकररिा ग्रिणस्िरूप 

आि,े ज्यािंनी मला पिूी ग्रासण्याचा प्रयास केला िोिा. 

 

 अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास आहदशक्ती स्िधा िी 

िासनारहिि असनू िासनािंना परास्ि करणारी आि.े िी 

हिकाररहिि आि ेकारण हिने हिकारािंचा नाश केलेला आि.े 

आहदशक्ती िगििीला ‘जयिंिी’ असेिी म्िटले जािे. 

याहशिाय हिने हिचार आहण मनाला हिचहलि करणाऱ्या 

िािनािंचा समळू नाश केलेला आि.े आहदमाया िी 

िासनािंच्या नश्यमान िीव्रिा आहण हिकारािंच्या नाममात्र 

अहस्ित्िाकररिा ग्रिणस्िरूप आि,े ज्याने हिला मानि 

रुपाि असिाना ग्रासण्याचा प्रयास केला िोिा. 
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६) ऋचेचा असा अथड आि ेकी मी माझ्या सपत्नींना 

हजिंकून घेिले आि.े मी हिजहयनी आि.े मी माझ्या सत्तेचा 

आहण शक्तीचा हिस्िार केला आि.े म्िणनू िीर इिंद्रािर माझ े

प्रितु्ि आि.े माझी सत्ता माझ्या कुटुिंबीयािंिर आहण 

दिेिािंिर, स्िगाडिर आहण प्रजाजणािंिर चालिे. मी 

अनलु्लिंघनीय शासन करणारी आि.े िीर परुुर्ाची पत्नी 

िीरािंगणा आहण िीर पतु्राची मािा िोऊन स्िगाडच्या 

हसिंिासनािर हिराजमान झालेली आि.े माझ्या सामथ्यड, 

श्रम,योग्यिा, िाग्य आहण सत्तेकारणे मी प्राप्त केलेले ि ेस्थान 

अचल ि अढळ आि.े 

 

 अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास आहदशक्तीने हिपरीि 

मानहसकिेचा र्ाि खेळलेला आि.े हिने साधकािंना भ्रहमि 

करून त्यािंची परीक्षा घेण्यासाठी िासनािंना आहण हिचारािंना 

आपल्या पक्षाि केलेले आि.े अथाडि त्यािंच े मन हजिंकून 
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घेिले आि ेम्िणनू िी हिजहयनी आि.े हिने आपली सत्ता ि 

शक्ती हिश्वािर हिस्ििृ केलेली आि.े म्िणनू त्या 

परमप्रकृिीच ेप्रितु्ि परुुर्रुपी आत्म्यािर आि.े हिची सत्ता 

प्रकृिीच्या प्रत्येक घटकािर दिे, मनषु्य, प्राणी, िनस्पिी, 

गिंधिड,यक्ष, हकन्नर आहण िसेच मनाच्या प्रत्येक िािना, 

प्रेरणा, हिकार, इच्छा- िासनािंिर चालिे. हिच े साम्राज्य 

म्िणजे िचे हिश्वच आि.े आहण हिच्या शासनाच ेउल्लिंघन 

कोणीच करू शकि नािी. आहदशक्ती परुुर्रुपी आत्म्याची 

परमप्रकृिी, बदु्ी-प्रहििा ि मन-हििेकाची मािा िोऊन 

जगिाच्या हसिंिासनािर हिराजमान आि.े हिच्याि इिके 

सामथ्यड शक्ती, योग्यिा, सद्गणु आहण सत्ताप्रेरणा 

आि,ेम्िणनूच जगाच्या सिंचलनाच ेकायड िीच करिे. 

  

अशा प्रकारे या सकू्ताला आहदशक्तीने केलेले स्ि 

सामथ्यड आहण शक्तीची ‘आत्मस्ििुी’ म्िणनू मािंर्ले आि.े 
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असे माझे मि आि ेकी आध्याहत्मक दृष्टीने आहदमायेची 

सामथ्यड-स्ििुी आहण लौहकक अथाडने शचीने स्ििःत्याच 

शक्तीच े केलेले स्ििन असे ि े सकू्त हनिािंि आि.े 

त्याचप्रमाणे कािी हिद्वानािंच े असे मि आि े की 

आहदशक्तीरुपी शची दिेीच्या शक्तीचे स्ििन करणारे ि े

सकू्त- या सकू्ताला ‘शक्तीसकू्त’ असेिी सिंबोधले आि.े 

 या ‘शक्तीसकू्ता’ चा अथिा ‘शची पौलोमी' सकू्ताचा 

पठणाकररिा उपयोग केला जािो. दिेीििंदना, दिेीची स्ििुी, 

अहग्निोत्र करिाना ि े सकू्त हिशेर्िः पठण केले जािे. 

त्याकारणे ि ेसकू्त अत्यिंि लिान अथिा कमी ऋचािंच ेअसले 

िरी, अत्यिंि मित्िपणूड आि.े 
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 णवश्ववरा आते्रयी सूि 

  

 कािी हिद्वानािंची असे मि आि ेकी िैहदक काळापासनू 

स्त्री ऋहर्कािंनी फक्त दािंपत्यजीिन, दािंपत्य सखु, 

हििािासिंबिंहधि स्त्री अथिा स्त्रीच े जीिन अथिा 

त्यासिंबिंहधिच हलहिले आि.े 

 परिंि ुि ेअधडसत्य आि,े कारण िागाम्िणृी, आहदिी, 

शची, सरमा, श्रध्दा-कामायनी, हिश्विरा इत्याहद ऋहर्कािंनी 

हिश्वोत्पत्ती, सत्ताशास्त्र, आराधनाच े हसध्दािंि िसेच 

कमडहसध्दािंि या सकू्ताद्वारेच रचले आििे. 

 याहशिाय या स्त्री ऋहर्कािंनी असे सािंहगिले आि ेकी 

स्त्रीच्या सािचयाडहशिाय परुुर् जीिनाि, यदु्ाि, 

िानप्रस्थाि, सिंन्याश्रमाि आहण सिेि, गिृाि िसेच 

यज्ञाििी अपणूड मानला जािो. स्त्रीला उहचि मान, 
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सन्मान,आदर आहण सािचयड हदल्याहशिाय परुुर्ाला 

जीिनाि कधीच साफल्य लािणार नािी. 

 िैिाहिक जीिनाि, यधु्दाि, सिा-सहमिीि, स्िििंत्र 

जीिनाि, ब्रम्िचयड-सिंन्यासात स्त्री-परुुर्ाने कसे आचरण 

करािे ि ेिर या ऋहर्कािंनी सािंहगिले आि.े मात्र याहशिाय 

अध्यात्म जीिनािील कमडहसध्दािंि, ज्ञानहसध्दािंि दखेील 

मािंर्ले आििे. 

 

 असाच एक कमडहसध्दािंि हिश्विरा या ऋहर्केने रचला 

आि.े हिश्विरा ऋहर्का अहग्नदिेाची स्ििुी करुन यज्ञ करि 

असिाना हिद्वानािंचा सत्कार करि असिे. त्याक्षणी हिच्या 

मखुािनू उमटलेले अहग्नस्ििन िचे हिश्विरा आते्रयी सकू्त 

म्िणनू प्रचहलि आि.े 

 या सकू्ताची दिेिा अहग्न असनू या सकू्ताची ऋहर्का 

अहत्रकुळाि जन्मलेली हिश्विरा आि.े 
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 मी या ‘अहग्नस्ििनला’ ‘कमडहसध्दािंि’ म्िटले आि.े 

कारण हिश्विरा ऋहर्केने यज्ञ ि ेकमड करि असिाना म्िणजे 

आराधनारुपी दिेकमड-करिाना हनत्यकमड िसेच अहिथीचे 

स्िागि करण्याचे आद्यकमडिी केले आि.े त्याकारणे 

हिश्विरा कमडस्िरुपा आि.े 

 आहण अहग्नित्ि ि े पहित्रिा, पािकिा, जाज्िल्य, 

धैयड, क्रािंिी ि िेजाचे प्रिीक आि.े याखेरीज अहग्नमधनूच 

प्रत्येक दिेिेला ‘िहिष्य’ प्राप्त िोिे. अहग्निनू अथाडिच 

यज्ञािनू पहिव्रिा पािंचाली, कालीस्िरुपा रेणकुा िसेच 

धषृ्टद्यमु्न आहद यगुप्रििडकाचा जन्म झालेला आि.े 

 याहशिाय अहग्नदिेिा िी स्त्री आहण परुुर् उिय 

रुपािील आि.े स्त्री रुपाि स्िािा ि परुुर् रुपाि यज्ञदिे, 

अहग्न. म्िणनू मी अहग्नला ,आराधनेचा साधनेचा, पहित्र ि 

हनष्काम सिंकल्प असे म्िटले आि.े 
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 आहण िी ऋहर्का हिश्विरा यज्ञ करिाना िसेच 

हिद्विजनािंचा सत्कार करिाना सकू्त (उत्तम िचन) म्िणिे 

आि.े ‘यज्ञ’ ि ‘अहिथीसत्कार’ िी दोन्िी रुपके आििे. 

‘यज्ञ’- कमडयज्ञाचे द्योिक आि.े यज्ञ ि ेत्यागाचे, िहिष्याचे. 

बहलदान, क्रािंिीच े स्िरुप आि.े यज्ञाद्वारेच सिड दिेिा ना 

आिुिी ि िहिष्य प्राप्त िोिे म्िणजेच यज्ञाद्वारे अन्य दिेिािंना 

प्रसन्न करिा येिे. यज्ञ िसेदु्ा कमडस्िरुप असनू 

लािदायकिी आि.े अहिथी सत्कार म्िणजेच हिद्विजनािंचा 

हस्िकार याचाच अथड उत्तम इच्छािंचा, सहदच्छािंचा िसेच 

शिुत्िाचा स्िीकार िोय. 

 म्िणनूच ित्िज्ञानाि, हििंद ू िैहदक अन्िीहक्षकीमध्ये 

आहण अध्यात्मामध्ये कमडयोग, कमडहसध्दािंि, यज्ञ, सहदच्छा, 

शिुत्ि अहिथी अथिा हिद्विजनािंचा सत्कार िी कमे अत्यिंि 

मित्त्िाची, शिु आहण आिश्यक सदक्मे मानली जािाि. 

इिकेच नव्ि,े पाश्चात्य ित्त्िज्ञानामध्ये शिुत्ि ि िसेच 
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सहदच्छािंना मित्त्ि हदले आि.े याखेरीज िारिीय हििंद ूिैहदक 

सिंस्कृिी आहण हििंद ूित्िज्ञान िर यज्ञव्यिस्थेिरच आधाररि 

आि.े आहण आपली सिंस्कृिी स्ियम ् शिु असनू ग्रिण, 

अध्ययन, आचरण, प्रसरण आहण जीिनोदयीकरणाकररिा 

अत्यिंि इष्ट आि.े त्याकारणे स्ियम ्साध्यरूप ि साधनरूप 

आि.े 

 

 ऋहर्का हिश्विरा उर्:काळाच्या पिूी जागिृ िोऊन 

हनत्यकम ेआहजहिका म्िणजे उपहजिीका काये करण्याचा 

उपदशे दिेे आि.े कारण उर्:काली जागिृ झाल्यािर अहग्न 

आहण आहदत्याच्या कृपादृष्टीने मानिाच्या सहदच्छा पणूड 

िोिाि. 

हिश्विरा सकू्ताच्या ऋचा पढुीलप्रमाणे:- 
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सणमध्दो अणग्नणदणवम िािंणचरशे्रत प्रत्यिंिुषसमुणवमया 

णवभाणत| 

एणत प्राची णवश्ववरा नमोणभमदेवो इलाना  णवषा घृताची 

|| 

 

सणमध्यमानो अमृतास्य रािणस  णवष्कृण्वन्तिं सचसे 

स्वस्तये| 

णवश्विं स धते्त द्रणविम ्यणमन्वस्याणतथ्यमग्ने णन चधत्त 

इत ्पुर:|| 

 

अग्ने िधम म ते सौभागाय तव दु्यम्नान्युत्तमाणन सन्तु| 

सिं िास्पत्यम ् सुयममा कृिुष्व ितु्रयतामणभ णतष्ठा 

म ािंणस|| 
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सणमध्दस्य प्रम सोग्ने वन्दे तव णश्रयम|् 

वषृभो दु्यम्नवा अणस समधरेणध्दध्यसे|| 

 

सणमध्दो अग्न आ ुत देवान ्यणि स्वध्वर| 

त्विं ण   व्यावलाणस|| 

 

आ िु ोता दुवस्यताणग्निं प्रपत्यध्वरे| 

विृीध्विं  व्यवा नम|| 

 

१) या ऋचेचा असा अथड आि ेकी हिश्विरा ऋहर्का, 

अहत्र आहण अनसुया यािंची कन्या-हजला प्राची म्िणजे 

उर्:काल असेिी म्िटले जािे, अशी प्राची अथिा हिश्विरा 

आहदत्य आहण अहग्नचे आिािन करिाना असे म्िणिे 

आि,े ि ेअहग्नदिेा! ि ूअत्यिंि दयाळू आिसे. ि ूज्िालािंनी 
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प्रज्िहलि असनू ि ू अििंररक्ष आहण स्िगाडला प्रकाहशि 

करिोस. ि ू उर्:कालासमोर म्िणजे प्राची असलेल्या 

माझ्यासमोर यज्ञकुिं र्ाि प्रकट िो. कारण मी पिूाडहिमखु 

िोऊन द्यहुिमान असलेल्या अहग्नदिेाच ेिहि आहण घिृाद्वारे 

आिािन करिे आि.े 

 

अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास कमडस्िरूप असलेली 

हिश्वाला कमड करण्यासाठी कमाडच्या सिंकल्पाच,े त्याच्या 

पहित्र सकू्ताच ेआिािन करि आि.े हिला उर्:काल अथिा 

प्राची असे म्िटले आि.े कारण उत्तम आहण पहित्र कमाडिील 

जीिनाच्या आहण िाग्याचा उदय िोिो. 

िी अशी म्िणिे आि े की कमाडचा िा पहित्र सिंकल्प 

प्रज्िहलि अग्नी प्रमाणे पहित्र, िेजस्िी आहण उत्तम 

असािा. िो सिंकल्प असा असािा की त्या कमाडच्या 

सिंकल्पाने सिंपणूड जगिािल्या सिांना मागडदहशडि केले 
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पाहिजे. त्या सिंकल्पाची कीिी सिडदरू पोिोचली पाहिजे. 

कमडस्िरूपा िी कमड सिंकल्प ग्रिण करणारी असिे. याहशिाय 

उर्:कालाप्रमाणे कमडस्िरूपािी असनू पिूाडहिमखु असनू 

कमाडकररिा त्याग आहण दान िसेच अहिथीसत्कार 

करणारीिी असि.े (िहि ि घिृ यािंची रुपके) 

 

२) या ऋचेचा असा अथड आि ेकी ज्यािेळी िा अहग्न 

अहधक दीप्तीमान िोिो, त्यािेळी िहिष्य दणेारा व्यक्ती अमर 

प्रहििेचा स्िामी िोिो आहण सिड कला हिद्या त्यालाच 

शरण जािाि. िा पहित्र अहग्न त्याच व्यक्तीला शािंिी, 

समाधान, आनिंद, उल्िास आहण ममत्ि दिेो, जो िहिष्य 

(िारिंिार) दिेो. िा यजमान आहण यजोमिी-त्याची पत्नी 

कीिी, बदु्ी आहण प्रहििा इत्यादींनी श्रीमिंि िोिो. ि ेअहग्न 

दिेा! अशीच एक यजोमिी- मी यज्ञ करिा करिा आहण 
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आहिथ्य करिा करिा िे आहिथ्य िझु्यासमोर ि त्यानिंिर 

िझु्यािच प्राप्त केले आि.े 

 

अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास कमाडचा सिंकल्प अहधक 

प्रबळ आहण पहित्र झाला असिा व्यक्तीला कमड 

करण्यासाठी प्रेरणा, शक्ती, बदु्ी प्रहििा प्राप्त िोिे. त्याचे 

कमड श्रेष्ठ ि पहित्र असल्यास त्याला सिड प्रकारच्या हसद्ी 

प्राप्त िोिाि. कमाडचा सिंकल्प (पहित्र) त्याच व्यक्तीला 

कमाडमध्ये समाधान, आनिंद, शािंिी, उत्तम फल आहण 

उल्िास दिेो, जो कमाडचा कहििा सिंकल्प पणूड करण्यासाठी 

त्याग करिो. त्याच्या पहित्र शे्रष्ठ अशा पणु्यकमड,सत्कमांचा 

लाि फक्त त्याच व्यक्तीला नव्ि,े िर त्यािंच्या सिंपणूड 

कुटुिंबाला, हमत्रपररिाराला प्राप्त िोिो. त्या कमांची पणु्याई 

त्या व्यक्तीसि त्याच्या पररिाराच्यािी लेखाजोख्याि जमा 

िोिे. कारण असे म्िटले जािे की पिीच्या कमाडची फहलिे 
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पत्नीला, पतु्रािंनी कमाडची फळे हपत्याला, िर त्याच्या कमाडची 

फळे पतु्रािंना प्राप्त िोिाि. 

 

याहशिाय कमड स्िरूपा प्राची हिश्विरा- जी कमाड कररिा 

त्याग करिे आि.े िी म्िणिे आि े की कमड करिा करिा 

आहण दाने करिा करिा मी ि ेपाििे आि ेकी दान, त्याग 

आहण कमड ि े सिडकािी कमाडचा पहित्र सिंकल्पािच 

सामािलेले आि.े 

 िर या ऋचेि दान, त्याग आहण कमड सिंकल्पाि ऐक्त्य 

दाखहिले आि.े 

 

३) या ऋचेचा असा अथड आि ेकी ि ेअहग्न! ि ूआपल्या 

साधकािंना मिान सौिाग्य प्रदान कर. उत्तम धन, गिृस्थीने 

समिहुलि सखुदिे, सिडहिध शत्रूिंचा हिनाश कर. िझुा 
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प्रकाश आहण िेज सदिै उत्तम ि प्रज्िहलि रािो. ि ूदािंपत्य 

सिंबिंधाला दृढ ि सहुनयहमि कर ि आमच्याशी शत्रिूा करु 

पािणाऱ्याचे िेज नष्ट कर. माझे गिृस्िाहमत्ि दृढ राख ूद.े ि ू

शत्रचू्या कामना-िासनािंच े िरण कर आहण माझे माझ्या 

पिीस हनयिंहत्रि करण्याचा शिुाशीर् द.े 

 या ऋचेि एक हिशेर् आढळले आि,े की िे म्िणजे स्त्री 

त्यािंनी ‘गिृस्िाहमनी’ दाखहिले आि,े याहशिाय पिीसि 

सिंपणूड कुटुिंबाच े सिंचालन ि हनयिंत्रण करणारीिी स्त्री 

(गहृिणीच) आि.े 

 

अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास, कमडस्िरूपा कमडसिंकल्पाच े

आिािन करिे आि े की ि े कमाडच्या पहित्र सिंकल्पा! 

िझु्याकारणेंच लोकािंच्या कमाडची उत्तम फहलि िर स्ियिं 

त्यािंना सिुाग्य प्राप्त िोिे. कमडसिंकल्प उत्तम आहण पहित्र 

असल्यास कुणालािी उत्तम धन आहण गिृस्थीच ेसखु प्राप्त 
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िोिे, िसेच हत्रहिध िापािंच े ि दःुखाच े हनिारण िोिे. 

कमाडच्या सिंकल्पाच ेिेज, पाहित्र्य ि शधु्दिा िशीच रािणे 

आिश्यक आि.े त्याकारणे कमड आहण सिंकल्पाच ेनािे दृढ 

िोिे. आहण उत्तम कमांमध्ये व्यिधान ठरणाऱ्या दषु्ट आसरुी 

शक्तीच े हनदाडलन िोऊन त्यािंच्या दषु्टचे्छािी नष्ट िोिाि. 

मनषु्याच ेआपल्या इिंहद्रये, िािनािंिर उत्तम हनयिंत्रण राििे ि 

जीिन सखुकर िोिे. 

 

४) या ऋचेचा असा अथड आि ेकी ि ेअहग्न! ज्याक्षणी 

ि ूिझु्या प्रकाशाचा मिानिेने, िेजाच्या िैििाने प्रज्िहलि 

ि प्रकाहशि िोिोस. त्याक्षणी मी िझु्या सामथ्याडने उते्तहजि 

आहण अहधक शहक्तशाली िोऊन िझुे पजून करिे. ि ू

िैििशाली असनू सौंदयडिान आिसे. ि ू द्यहुिमान अशा 

िरृ्ि (नर योद्ा) आिसे आहण यजमान िसेच यजोमिीच्या 

यज्ञामध्ये, िीथडयाते्रमध्ये, सिंन्यासामध्ये सिकमी, 
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सियात्रेकरु आहण सिधमी म्िणनू सिाय्यििू ठरिो आिसे. 

याहशिाय िचू स्िगाडिील ज्िलिंि प्रकाशाने िळपणारा 

अहग्नदिे आिसे. िचू पहित्र सिंस्कारािंनी ििृ आिसे. 

 

अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास कमाडचा सिंकल्प जेव्िा 

अहधक पहित्रिेने, िेजाने आहण प्रबलिेने झळाळिो, िेव्िा 

कमड स्िरूपा- जी स्ियिं सिडशहक्तमान आि,े हिला कमाडच्या 

अहधक प्रबल झालेल्या सिंकल्पाकारणे कमड करण्यासाठी 

अहधक उते्तजना, शक्ती, प्रेरणा ि स्फूिी प्राप्त िोिे. त्याकारणे 

िी उत्तम अशी अहधकाहधक सत्कमड करिे. याखेरीच िी 

अनेक दिेिानािंिी प्रसन्न करिे. कमाडच्या सिंकल्पनाच ेिैिि, 

सौंदयड, िेज पहित्रिा आहण शदु्त्ि आगळेच असिे. 

कमाडचा सिंकल्प िा िेजस्िी योध्दयाप्रमाणे आि.े कारण 

कमाडचा सिंकल्प आहण त्यासिंबिंहधि कमड सिंघर्ड, यदु्, दहुिधा, 

समस्या ि दःुखामध्येिी साथ दिेो. याखेरीज कमाडचा 
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सिंकल्प यजमान- यजोमिीच्या यज्ञ कमाडमध्ये म्िणजे 

त्यागामध्ये, िीथडयात्रेमध्ये म्िणजे अध्यात्माच्या साधनेच्या 

पहित्र प्रिासामध्ये आहण सिंन्यास (हिरक्तीमध्येिी) सिकमी, 

सहयात्रेकरु, आहण सिधमी म्िणनू सिाय्यििू ठरिो ि 

फलप्राप्तीििी. याहशिाय कमड सिंकल्प आहण त्यासिंबिंहधि 

कमड अत्यिंि िेजस्िी,सत्प्रेरीि, पहित्र, अहि उत्तम ि 

कल्याणकारी असल्यास िे स्िगाडििी स्ििःच्या िेजाने 

िळपिे. त्याकारणे िे पहित्र सिंस्कार ि कमांनीच हलप्त 

असि.े 

 

५)या ऋचेचा असा अथड आि ेकी ि ेअहग्न! ि ूमाझ्या 

आिािन आहण याजकमांनी प्रज्िहलि झाला आिसे. ि ू

माझ्या दिेिािंनी िी यज्ञाला सन्मान हदला आि.े कारण ि ू

िहिष्य ि अपडण िािक आिसे. याहशिाय ब्राम्िणािंच्या 

पजून कमाडि, याते्रकरुिं च्या याते्रि, सिंन्यासाच्या धमाडििी 
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यज्ञच सामािलेला आि.े याखेरीज पत्नीने पिीच्या 

प्राजपत्य अग्नीचे सिंरक्षण केले पाहिजे. प्रजापिी अहग्न 

म्िणजे कामनेचा, सजृनिेचा, िेजाचा, धैयाडचा, पहित्रिेचा 

मिान अहग्न, अहग्न ित्ि. त्याकारणेच िी उत्तम सिंिान, 

कीिी, पहित्रिा, उत्तम सिंस्कारािंची िसेच िेजाची अहधकारी 

िोिे. 

 या ऋचेि स्त्रीच्या शक्तीची मित्ता गेय केली आि.े 

 

अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास, स्त्री म्िणजेच शक्तीचे 

सामथ्यड याि दाखिले आि.े प्रकृिीहिना परुुर् अपणूड 

असिो , ि ेदाखिले आि.े अथिा चेिनाशहक्तहिना आत्मा 

अपणूड असिो िसेच िाकशहक्तहशिाय परब्रह्म. 

 

अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास या ऋचेचा असा अथड आि े

की कमडस्िरुपेच्या आिािन म्िणजेच दृढहनश्चय ि 
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त्यागकमाडकारणे-अनासक्तीकारणे कमडसिंकल्प अहधक 

प्रबळ झाला आि.े कमडस्िरुपेच्या समपडण ि 

बहलदानाकारणे हिच ेकमड ि त्याचा सिंकल्प अहधक िेजस्िी 

झाला आि.े म्िणनूच अध्यात्माि ‘कमड’ यज्ञाला अहधक 

मित्त्ि हदले आि.े कारण कमाडचा सिंकल्प पणु्यिािक 

असिो. याहशिाय ब्राम्िणािंच्या पजून कमाडि याते्रकरुिं च्या 

याते्रि (साधकािंच्या साधन प्रिासाि), हिरक्तीच्या 

हनमोिाििी उत्तम कमड आहण पहित्र सिंकल्प हनिीि आि.े 

याहशिाय पत्नीने पिीच्या अथाडि आहदशक्तीचे 

आहदपरुुर्ाच्या , प्रकृिीने परुुर्ाच्या, चेिना शक्तीने 

आत्माच्या िसेच िाक् ने परब्रम्िाच्या कमाडच्या सिंकल्पाचे 

रक्षण केले पाहिजे. िसेच सजृकिा , िेज , ओज , हकिी, 

धैयड, पहित्रिेचेिी. त्याकारणेच आहदशक्ती, प्रकृिी, चेिना 

शक्ती आहण िाग्शक्ती उत्तम सजृकिा , पहित्र हकिी िसेच 

द्यहुिमान िेजाच्या अहधकारीणी झाल्या आििे. 
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६)या ऋचेचा असा अथड आि ेकी ज्याक्षणी यात्रेकरु , 

यजमान-यजोमिी , सिंन्यासी-सन्यासीनी आपापल्या मागाडने 

जाि असिाि, िीथडयात्रा, यज्ञकमड. सिंन्यस्ि िोि असिाि. 

त्याक्षणी त्यािंनी अहग्नची सेिा केली पाहिजे. दिेिािंना नैिेद्य 

हदला पाहिजे, यथाशक्ती दान हदले पाहिजे, अपडण िािन 

(िहिष्य) दान केले पाहिजे. पत्नीने पिीच्या प्राजपत्य 

अग्नीच ेरक्षण केले पाहिजे. याहशिाय यज्ञाकररिा कोणिी 

िहिष्य प्रदान केली पाहिजे ि त्यािंचे पररणाम/फहलिे काय 

असिील यज्ञामध्ये कोणकोणत्या सामगु्रीचा प्रयोग केला 

पाहिज.े ज्याकारणे आमचा या कायड यज्ञाचा उद्दशे हसध्द ि 

सफल झाला पाहिजे या मलूििू प्रश्ािंची या ऋचािंमध्ये चचाड 

केली आि.े 

 

अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास अध्यात्म यात्रेचा यात्रेकरु 

(साधक) कमडयज्ञाचा यजमान-यजोमिी , हिरक्त असलेले 
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स्त्री-परुुर् आपापल्या मागाडने जाि असिाि, त्याक्षणी त्यािंनी 

अहग्नची म्िणजे कमड आहण कमडसिंकल्पाची सेिा केली 

पाहिज,े त्याचे जिन केले पाहिजे. आत्मा रुपी ईश्वराला 

सहुिचारािंचा नैिेद्य दाखिािा, यथाशक्ती दान केले पाहिजे. 

पत्नीने पिीच्या, आहदमायेने आहदमाहयनच्या , िाक् 

शक्तीने परब्रम्िाच्या सजृकिेच े, िेज , ओज , हकिी , धैयड 

ि पहित्रिेचिेी सिंरक्षण केले पाहिजे. म्िणनूच स्त्रीहशिाय 

परुुर् अपणूड असिो. 

 

याहशिाय कमड करण्याकररिा कोणिे त्याग करािे , 

कशाप्रकारे समपडण करािे, त्याची फहलिे िसेच कमाडच्या 

ििेूिंचा (ज्याकारणे कमडहसध्द िोईल) हिमशड केला आि.े 

कमडस्िरुपेची प्रिाि मानली जाणारी हिश्विरा ह्या 

आते्रयी (अहत्रऋर्ीच्या कन्येने) ऋहर्केने रचलेले ि े सकू्त 

‘अहग्नसकू्त’ ‘अनलसकू्त’ अथिा ‘याज्ञसकू्त’ म्िणनूिी 
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जाणले जािे. ि े सकू्त अहग्नची स्ििुी करणारे आि.े 

त्याकारणे यज्ञकमाडमध्ये, िोत्राि आहण आिुिी दिेाना ह्या 

सकू्ताचा प्रयोग केला जािो. ि े सकू्त अत्यिंि शिु असनू 

फलदायक ि प्रेरक आि.े 

 

हिश्विरेप्रमाणे अहत्रऋर्ी-दिेी अनसुयेूच्या अनयृ 

पतु्रींनी- अपाला, हिश्यिंिी आहद ऋहर्कािंनीिी मनषु्याच्या 

धमडपालनाकररिा प्रेरीि करणारी अनेक सकेू्त हलहिली 

आििे. 
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रात्री सूि 

 ि ेराहत्र सकू्त ऋग्िेदाच्या दिाव्या मिंर्लािील १२७ िे 

सकू्त आि.े या सकू्ता मध्ये आठ ऋचा आििे. या सकू्ताचा 

ऋर्ी िारद्वाज आहण त्याची पतु्री (पतु्रीच ेनाि काली अथिा 

रात्री आि)े असनू या सकू्ताची दिेिा रात्री आि,े छिंद गायत्री 

असनू ि ेसकू्त हनत्यपठणोपयोगी आि.े 

या सकू्ताि असे सािंहगिले आि े की रात्री दिेिा िी 

जगािील सिड जीिािंच्या शिु-अशिु कमाडची साक्षी असनू 

िदनरुूप फळ-फहलिे दणेारी आि.े िी दिेिा हत्रलोकाि 

व्याप्त आि ेआहण आपल्या ज्ञान यकु्त ज्योिीने जीिािंच्या 

अज्ञानाचा अिंधकार नष्ट करणारी आि.े याहशिाय 

साधकािंना, व्यक्तींना भ्रहमि करणारी िीच आि.े हिचिं 

करुणामयी अिंकािर (मािंर्ीिर) प्रत्येक जीि सखुपिूडक, 

शािंिीपिूडक हनहद्रस्ि िोिो. 
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ि ेसकू्त दिेी सप्तशिी, दिेी मिात्म्य,दिेी पजूनासमयी, 

दिेी सकू्त, श्रीसकू्त, िाक् सकू्त, ििंत्रोक्तम ्सकू्तासि पठण केले 

जािे. रात्री सकू्ताच े ििंत्रोक्त सकू्तिी दिेी सप्तशिी मध्ये 

आढळिे. रात्री सकू्ताच ेआराधन-पठण कािी साधक रात्रीिी 

करिाि. या सकू्ताकारणे हनद्राक्षय, हनद्रानाश, स्िप्नदोर् 

हनद्रमेध्ये मतू्र उत्सजडन इत्यादी दोर्ािंच ेहनिारण िोिे. ि ेअसे 

दोर् आििे, ज्या दोर्ाकारणे मानहसक व्याधी, शारीररक 

व्याधी उद्भि ूशकिाि. या सकू्ताच्या पठणाने अशा अनेक 

दोर्ािंच ेहनिारण िोिे. 

 

या सकू्ताची ऋहर्का रात्रीदिेी स्ियिं असनू िी ऋहर् 

िारद्वाजािंची एकुलिी एक कन्या आि.े िी कन्या ऋर्ी 

िारद्वाजािंची कन्या असल्याकारणाने ह्या रात्री दिेिेला 

‘िारद्वाजी’ असेिी म्िटले जािे. रात्री दिेी िीसदु्ा 

िागाम्िणृी, शची, पौलोमी, आहदिी, सरमा, श्रध्दा, 
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हिश्विरा या ऋहर्कािंप्रमाणे मिंत्रद्रष्टी अग्रगण्या ऋहर्का 

मानली जािे. 

ि े सकू्त अल्पाक्षरी असनू त्याि गिन आशय 

सामािलेला आि.े 

 

अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास रात्री िी दिेिा रात्री, 

अधिंकार, मनाचा कारक-चिंद्र, कमडफलदािा अथिा 

न्यायकारक-शहन, आकाश, इन्दशुकल आहण ग्रिणाची 

दिेिा आि.े रात्री म्िणजे सायिंकाळ, रात्री. अिंध:कार म्िणजे 

अज्ञानािनू ज्ञान, िमसो माजोहत्यगमडय-ि े बिृदारण्यक 

उपहनर्दािनू ,पचमान अियारोि मिंत्र-सोमयाज्ञ मिंत्र येथे 

ििंिोििंि लाग ूिोिे. 

त्यानिंिर मनाचा कारक-चिंद्राहिर्यी हििेचन पािूया. 

ज्योहिर्शास्त्राि आहण खगोलशास्त्रािय मनाचा कारक-चिंद्र 

िा ग्रि (खरे पाििा पथृ्िी िोििी पररक्रमा करणारा सोम) 
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मानला जािो. चिंद्राला सोम, सधुािंश,ु इिंद,ु नक्षते्रर्, हिश्व ू

(हिधािा) असेिी म्िटले जािे. सधुा आहण सोम म्िणजे 

अमिृ, नक्षते्रर् म्िणजे नक्षत्रािंची असलेला. 

शहन या शब्दाची व्यतु्पत्ती पाहिल्यास शनै: िा 

हक्रयापदाचीि ‘शहन’ या शब्दाचा उदय झाला आि.े शनै: 

या हक्रयापदाचा अथड िळूिळू चालणे. शहन या शब्दाचा 

अथड िळूिळू चालणारा ग्रि आि.े (पररक्रमा करणारा) 

ऋग्िेदाि अथिा िेदािंच्या शनीला सयुाडची पररक्रमा 

करण्यासाठी सारे्साि िर्े लागिाि म्िणनू शहन िा एका 

राशीि सारे्साि िर्े राििो. म्िणनू त्याला सारे्सािी 

म्िणिाि. िी सारे्सािी आपल्या सत्िाची, धैयाडची परीक्षा 

करण्यासाठी असि.े  
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आकाश म्िणजे व्योम, आिाळ, गगनमिंर्ल. व्योम 

चार अथड आकाश, उच्च हशखर अथिा गगनमिंर्ल इत्यादी 

िोय. 

 

 

इन्दशुकल म्िणजे चिंद्रकोर, अहस्थरिा आहण स्थैयाडच े

प्रहिक िोय. आहण ग्रिण म्िणजे हिकारािंच्या, कामनािंच्या 

सािाय्याने साधकािंना भ्रहमि करणे. 

म्िणजेच अज्ञानािनू उत्पन्न िोणाऱ्या ज्ञानाची, 

हिश्रािंिीची, मनाची, हिधानाची, अमिृ आहण नक्षत्रािंची, 

न्यायाची, गहिची आहण उच्चहशखराची, हस्थरिा- 

अहस्थरिेची दिेिा िी रात्री दिेिा आि.े 

या सकू्ताच्या ऋचा पढुीलप्रमाणे:- 
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ॐ रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यिणभ:| 

णवश्वा अणधक णश्रयोणधत|| 

 

ओवमपा अमत्यामणनवतो देव्युद्वत:| 

िोणतषा बाधते तम:्|| 

 

णनरु स्वसारमस्कृतोषम ्देव्यायती| 

अपेदु  ासते तम:्|| 

 

सा नो अद्य यस्या वयिं णन ते यामन्नणविामण | 

विेृ न वसणत वयिं:|| 

 

णन ग्रामासो अणवित ्णन पद्वन्तो णनपणिि :| 
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णन मयेनासणच्छदणधमन:|| 

 

यावया वकृ्मयम ्वकृम ्यवय स्तेनमूम्र्ये| 

अथा न: सुतरा भव|| 

 

उप मा पेणपित्तम: कृष्िम ्व्यिमणस्थत| 

उष ऋिेव यातय|| 

 

उप ते गा इवाकरम ्विृीष्व दुण तणदमव:| 

रात्री स्तोमम ्न णिग्युषे|| 

 

१)या ऋचेचा असा अथड आि ेकी प्रणिासि रात्रीदिेीचे 

आिािन केले जािे आि.े ि े रात्री दिेी! ि ू कालीदिेिेचे 

स्िरुप असनू अनेक दशेािंिर नक्षत्ररुपािंनी आपले कृपाछत्र 



129 

धारण करुन ि ू सिंपणूड हिश्वाकरे् पािि असिेस. ि ू सिड 

प्रकारच्या शोिा-सौदयड धारण करणारी आिसे. ि ू सिड 

जगिाला प्रकाहशि करिेस ि जीिािंच्या शिुाशिु कमांना 

धारण करून त्यािंच्या फहलिािंची व्यिस्था करणारी आिसे. 

ि ूप्रकाश ि रश्मीला धारण करिेस. 

 

अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास जी आहदशक्ती आि,े िीचे 

स्िरुप काली रात्री अथिा कालरात्री आि.े िीच मळू 

आहदम अधिंकार आि े आहण प्रकाशिी. त्याकारणे सिड 

लोकािंच्या उद्गमाच ेस्थान आहण अिंहिम गिंिव्य (मोक्ष स्थान) 

आि.े िी सिडव्यापी असनू िीच हिकारबिंधन, मायाबिंधन 

आहण हत्रहिध िापािंपासनू मकु्ती, मोक्षालािी हनयिंहत्रि करिे. 

आहदमाया रात्री िी मिित्िाच्या रुपाने सिड इिंहद्रयािंिर, 

प्रितृ्तीिर आहण आत्मािर-मनािर कृपाछत्र धारण करिे. 

हिची दृष्टी सिड जगिािर आि.े िी रात्रीदिेी प्रत्येक नश्यमान 
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िस्ि ूआहण सद्वस्िलूा प्रकाहशि करिे. ह्या रात्रीरुपा दिेीने 

हनमाडण केलेल्या जगिािील प्रत्येक जीिािंच्या शिुाशिु 

कमांच े आहण त्यािंच्या फहलिािंचिेी हनयमन िीच स्ियिं 

करिे. िी हिहिन्न सत्प्रितृ्तींना धारण करणारी आि.े 

 

२)या ऋचेचा असा अथड आि े की रात्रीदिेी शाश्वि 

आि,े अमर आि.े सषृ्टी आहण प्रलयानिंिरिी हिच ेअहस्ित्ि 

आि े , सिंपणूड हिश्वाला िी व्यापनू राहिली आि.े सिंपणूड 

हिश्वाला लपेटणारी लिािी िचू आि.े ि े दिेी! ि ू लिा- 

पल्लिींना , गगनचुिंबी िकृ्षािंनािी व्यापनू राहिली आिसे. ि े

ज्ञानमयी आपल्या ज्ञान शलाकेने अिंधकाराचा नाश करणारी 

आिसे. िचूिं हिशाल आकाशाला आहण पथृ्िीलािी 

व्यापले आिसे. िचू ग्रिणे हनमाडण करणारी असनू 

नक्षत्रािंच्या सािाय्याने या ग्रिणािंना नष्ट करणारे आिसे. 
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अस ेम्िणिाि थॅलेस आहण अॅनॅहक्त्झमीनस/मींर्र याने 

ग्रिणािंचा शोध लािला. मात्र त्याचपिूी हकत्येक िर्ांपिूी 

ऋहर्का रात्री/ काली आहण ऋर्ी िारद्वाज (हिच्या 

हपत्यानेच) या उियिािंनी नक्षत्र आहण ग्रिण ि ेअिंिररक्षाि 

अहस्ित्िाि असिाि आहण रात्रीचे मित्ि दिैी- दिेी 

अहिजाि असिे ि ेहसद् करून दाखिले. 

 

अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास िी आहदमाया शाश्वि असनू 

हिचे अहस्ित्ि सषृ्टीच ेसिंचालन, हनमाडण आहण हिनाशकारी 

हत्रकाल सत्य आि.े सिंपणूड हिश्वाला लपटलेली माया िचू 

आि.े ि ूिझु्या हदव्य िेजाने , सत्याच्या प्रकाशाने आमच्या 

मिूड आत्म्याच ेसिड अज्ञान दरू कर. िचू आत्मा, परमात्मा, 

ब्रह्म, परब्रह्म याि िास करिेस. हिकारािंच्या सािाय्याने 

साधकािंना भ्रहमि करणारी असनू िचू मोक्षाच्या सािाय्याने 
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मकु्तीच्या सािाय्याने त्याच ेरक्षण कुहिचारािंपासनू करणारी 

असिेस. 

 

 

३. या ऋचचेा असा अथड आि े की, ि े रात्री दिेी! ि ू

पराशहक्त आिसे. ि ूहचदश्क्ती स्िरूप आिसे. ि ूआपल्या 

िहगनीला- उर्ा अथाडिच प्राचीदिेीला पररग्रि करिेस. ि ू

प्रिाि िोण्याकररिा सािाय्यििू ठरिे आहण प्रिाि काली 

िझु्याकारणेच अिंधकार नष्ट िोिो. 

 

अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास आहदशक्ती! ि ू परा शक्ती 

िसेच हचिशक्ती आिसे. िचू आपल्या ब्रह्महिद्या स्िरूपी 

प्राची दिेीला पररग्रि करिेस. त्याकारणे ि ू ज्ञानाचा उदय 

(उर्:काल) करणारी असनू सिोच्च मकु्ती दणेाऱ्या ज्ञानाची 
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प्रिाि घरू् शकणारीिी आिसे. िचू आमच्या अज्ञानाचा, 

अहिदे्यचा अिंधकार नष्ट करिेस. 

 

४. या ऋचेचा असा अथड आि े की, ि े रात्री दिेी! 

आमच्यािर प्रसन्न िो, जेणेकरून िझु्या आगमनाकारणे 

आमच्या व्यथा, हचिंिाचा, िाण-िणािािंचा नाश िोईल 

आहण आम्िी सखुाने ि हनहश्चिपणे स्िगिृी हनद्राधीन िोऊ 

शकू! ि ूआम्िाला असा आहशर् द.े िझुी कृपादृष्टी अशीच 

रािु द,े आमच्यािर! ज्याप्रमाणे पक्षी िकृ्षािंिर बािंधलेल्या 

त्यािंच्या घरट्यामध्ये हनहश्चिपणे हनहद्रस्ि िोिाि, 

त्याचप्रमाणे आमची हनद्रािी हनहिडघ्न पार परू् द.े आमिृाला 

हनद्रा, स्िप्नदोर् आहण हनद्रा क्षय, हनद्रानाश ि े रोग न 

बाधोि. 
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अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास आहदशक्तीला आहदमाया, 

योगमाया असेिी म्िटले जािे. िीच नारायणाला, हशिाला, 

ब्रह्माला आहण समग्र सषृ्टीला योगहनद्रनेे आधीन करि 

असिे. िीच साधकािंना हिकारािंच्या योगहनद्रिे हनद्राधीन 

करून मायेला िशीििू करिे, िसेच िीच साधकािंच्या 

मनािील हिकारािंचा नाश करणारी आि.े याहशिाय 

सखुपिूडक, प्रसन्नपिूडक हनद्रा ज्याला परमानिंदाची नशा 

म्िणािी, िी परमानिंदाची अनिुिूी आहदमायाच दिेे. िी 

साधकािंिील प्रत्येक दोर् दरू करिे आहण त्याला पररपणूड 

बनिे. 

 

५. या ऋचेचा असा अथड आि े की, या करुणामयी 

रात्रीदिेीच्या मािंर्ीिर सिंपणूड ग्रामिासी, मनषु्य, नगरिासी, 

पायािंिर चालणारे, गो,अश्व, आहद पश ुपिंखािंनी उर्णारे पक्षी 

आहण पििंग इत्यादी कोणत्यािी प्रयोजनाहशिाय यात्रा 
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करणारे पहथक, गिृहिन मनषु्य, श्येन इत्यादी सखुपिूडक हनद्रा 

ग्रिण करिाि. 

अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास सिंपणूड मानिजािीसाठी, 

िनस्पिी, जीिजिंि,ू प्राणी-पक्षी, दिे, मनषु्य, राक्षस आहण 

गिंधिड, हकन्नरािंसाठी, इिकेच नव्ि े िर मित्िकािंक्षी श्येन 

पक्षीसाठीिी िझु्याच मािंर्ीचा, कृपेचा, आशीिाडदाचा, 

प्रेमाचा िात्सल्याचा आहण ममिेचा आश्रय आि.े 

 

६. या ऋचेचा असा अथड आि े की, रात्री दिेी! ि ू

हचिशक्ती, चिेना शक्ती आिसे. िचू आमची इच्छाशक्ती 

आिसे. कृपा करून रात्रीची हचत्कार करणाऱ्या ि आमच्या 

हनद्रा ििंग करणाऱ्या कोल्ियािंना, लािंर्गािंन्या आमच्यापासनू 

दरू कर. रात्री चोरी करणाऱ्या दस्युिंनािी दरू करून धन- 

धान्याच ेरक्षण कर. त्यानिंिर ि ूआमच ेसखुपिूडक िरण कर 



136 

आहण ि ूआमच्याकरिा मोक्ष दाहयनी, कल्याणकारी हसद् 

िो. 

 

आध्याहत्मक दृष्टीने पाहिल्यास आहदशक्ती! ि ू

हचिशक्ती, चिेनेची, इच्छािंची स्िाहमनी असनू सिंपणूड 

सषृ्टीची इच्छा शक्ती आिसे. ि ू कृपया िासनामय आहण 

पापमय कोल्ियािंना िसेच सिंभ्रमाच्या, अििंकाराच्या 

लािंर्ग्यािंना साधकािंपासनू दरू कर. कारण िे उियिंिा 

साधकािंच्या साधनेि बाधक ठरिाििे. साधनेिेळी हििषृ्णा, 

शोक, क्षय, मतृ्यचुे िय, काम आहण क्रोध असा िस्कर 

समदुाय- परमानिंद आहण प्रितृ्तहनधी चोरून पाििो, त्यािंचेिी 

िचू हनिारण कर. िचू आम्िा साधकािंना ििसागरािनू िरून 

ने, आम्िा साधकािंकररिा कृपा दायनी, मोक्षदाहयनी िसेच 

कल्याणकारी िो. 
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७. या ऋचेचा असा अथड आि ेकी, ि ेप्राची! ि ेरात्रीची, 

अिंध:कायाडची आहण िेजाची अहधष्ठात्री दिेी! ि ू ज्ञान-

अज्ञान, हस्थरिा-अहस्थरिा आहण प्रकाश-अध:कायाडची 

हनयिंत्रक-हनयामक आिसे. आिा आमच्या उत्थानाचा समय 

झाला आि.े त्याकाळच े िा कृष्णिणी अिंधकार ि ू

ऋणाप्रमाणे दरू कर ., ज्याप्रमाणे धन दऊेन ि ूिक्तािंच ेऋण 

फेर्िेस, त्याप्रमाणेच ि ूिा अिंधकार नािीसा कर, कारण ह्या 

अधिंकाराने आम्िाला िेढले आि.े 

अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास साधक आहदमायेला हिनिंिी 

करिाििे की या अज्ञान ि हिकाररुपी अिंधकाराि आम्िाला 

अधीन करू नकोस. िझु्या कृपेने िा आमच्या आध्याहत्मक 

प्रगिीचा समय आि.े त्याकारणे ि ू आम्िाला ज्ञान प्रदान 

करून आमच े िक्तीच े ऋण चकुि आहण प्राचीप्रमाणे ि ू

आम्िाला यज्ञ ि हकिी द.े ि ूिा अज्ञान अिंधकार दरू कर, 

ज्ञानहिद्या प्रदान करून! 
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८. या ऋचेचा असा अथड आि ेकी ि ेदिेी मािा रात्री! 

िचू काली आिसे, िचू आमच्याकररिा धेन ू आिसे, ि ू

स्िगाडची अहिव्यक्ती आिसे. िचू परमव्योम 

(आकाशस्िरुप) स्िगाडची, परमात्म्याची पतु्री आिसे आहण 

त्यािंची मािािी. मी िझु्या समीप येऊन िझुी स्ििुी करुन 

िलुा सिंपणूड हिश्वाच्या हििाच्या अनकूुल करून घेि आि.े 

िझु्या कृपेिच माझे साफल्य आि.े ि ू स्िोमाप्रमाणे 

(यज्ञाप्रमाणे) मी हदलेले िहिष्य स्िीकार करािेस, िीच 

हिनिंिी आि.े 

 

अध्यात्म दृष्टीने पाहिल्यास आहदशक्तीची हिहिन्न 

स्िरूपे आििे- काली, कामधेन,ु पािंचाली, स्िगड लक्ष्मी, 

शची, परमात्म्याच ेपतु्री- मािा, चिेना शक्ती, िाक् शक्ती, 

हचिशक्ती, रात्री दिेी. ि ेआहदशक्तीचे एक अहिव्यक्ती रूप 

स्िगड ि ेआि.े हिच ेदसुरे रूप परमव्योम, आकाश, िसेच 
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परमात्मािी आि.े िीच परमात्म्याच्या प्रसि करिे आहण िी 

स्ियम ् त्याच्या स्थानी जन्म घेिे. साधकाने आत्म्याच्या 

सािाय्याने हिचे सामीप्य प्राप्त करािे. हिच्या कृपेनेच- 

सामीप्यानेच साधक कामक्रोध आहद र्र्ररपुिंना पनु्िा हजिंकू 

शकिो. हिच्या कृपेने िक्ताचा सदिै हिजय िोि असिो. 

मात्र िी यज्ञाप्रमाणे आि.े हिला प्रसन्न करण्यासाठी आिुिी 

(बहलदान, त्याग) करािा लागिो. 

 

ि े सकू्तिी अदु्भि ि अहद्विीय आि.ेकारण या सकू्ताि 

स्ियिं ऋहर्का रात्री स्ििःच्या रात्रीरुपाच ेस्ििन करिे आि.े 

याहशिाय कालीदिेीला 'काल रात्री' असे सिंबोधले जािे. 

 

म्िणनूच दिेीपरुाण, दिेीमािात्म्य आहण दिेी सप्तशिी 

पठणासमयी िाक् सकू्त, दिेी सकू्त श्रीसकू्त, दिेी अथिडशीर्ड 

ि िन्त्रोक्त सकू्तािंसि ह्या सकू्ताचिेी पठण-पारायण मित्िपणूड 

मानले जािे.   
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पररणिष्ट 

 

१) अथातो धर्मजिज्ञासा :- धर्ामच ेर्ळू ह ेजिज्ञासा आह,े वेदातील 

आद्य वचन. 

२) र्ोक्ष :- जहिंद ूधर्ामतील चौथा परुुषाथम,. जत्रजवध तापािंपासनू 

आजण िन्र्-र्तृ्यचु्या फेऱ्यातनू र्िुी. 

३) सिंज्ञान :- पररचय, ज्ञान. 

४) कारके :- घटक. 

५) अहिं ब्रहर्ाजस :- र्ी ब्रह्म आह.े 

६) त्वर् ्ब्रह्माजस :- त ूब्रम्ह आहसे. 

७) सवमर् खजल्वदर् ब्रह्म :- ह ेसवम काही ब्रम्हच आह.े 

८) र्धूमन्य :- सवोच्च स्थान, र्कुुट र्णी. 

९) आयम :- िारतीय वैजदक लोक. 

१०) पराजवदया :- वैजदक तत्वज्ञान, अक्षय ज्ञान. 

११) ब्राम्हण्ये :- यज्ञाचे जववेचन करणारे वेद ग्रिंथ. 

१२) आरण्यके :- यज्ञाचे प्रयोिनाचे जववेचन करणारे वेद ग्रिंथ. 
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१३) सद्वस्तजूर्र्ािंसा :- सद्वस्तुिंचे र्ीर्ािंसा करणारे शास्त्र, ज्याला 

सत्ताशास्त्र जकिं वा तत्त्वज्ञान असेही म्हटले िाते. 

१४) सत्ताशास्त्र :- अत्तीजिय सत्तािंचा अभ्यास करणारे शास्त्र. 

१५) शजिसतेू्र :- दवेीची,शिीची र्हती जवषद करणारी सतेू्र. 

१६) ब्रम्हसतेू्र :- बहृद आजण तैतररय या उपजनजषधािंर्धे आढळणारी 

आजण ब्रम्हाजवषयी स्पष्टीितू करणारी सतेू्र. 

१७) अध्यात्र् :- आत्म्याचे अत्तीजििंय सषृ्टीचे आजण सत्तेचे शास्त्र. 

१८) अतीजििंय :- इिंजियािंच्या पलीकडचे. 

१९) पारलौजकक :- लौजककापलीकडचे. 

२०) स्विाव :- स्वत्वाचा िाव ज  किं वा स्वतःचे स्वरुप. 

२१) अपौरुषेय :- कोठल्याही एका व्यिीने न रचलेले. 

२२) यातजुवदया :- जवजिन्न जसध्दी. अजणर्ा, गरीर्ा, वशीकरण, 

िारण, उच्चाटन, स्तिंिन इत्यादी. 

२३) गिंधवम वेद :- नतृ्य गायनाचा उपवेद. 

२४) धनवेुद :- धनजुवमद्येचा उपवेद. 

२५) आयवेुद :- जचजकत्सा आजण उपचार यािंच्या सिंबिंधीत असलेला 

उपवेद. 
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२६) नासदीय :- ि ेअसद ्नाही, अस.े 

२७) प्रिापती :-ब्रम्हािंच ेपतु्र आजण सषृ्टीकताम. 

२८) अनजस्तत्त्व :- ज्याचे अजस्तत्व नाही, अस.े 

२९) िेदद्विंद े:- फरक आजण त्यासिंबिंजधत असलेल्या िोड्या, उदा. 

सत आजण असत, जदवस- रात्र इत्यादी. 

३०) स्वधा :- प्रिापतीचिं रुप जकिं वा ब्रम्हाचिं रुप. 

३१) सत :- िे कधीच नष्ट होणार नाही, अस.े 

३२) तर्स ्:- अधिंकार 

३३) तेिोशलाका :- प्रकाशाची जठणगी जकिं वा स्पिंदन. 

३४) स्फुरण करणारे तत्व :- स्व-जनजर्मत होणारे तत्त्व. 

३५) इिंजियगोचर :- इिंजियापलीकडे. 

३६) वागाम्िणुी :- अम्िणृ ऋषींची कन्या वाक् (वाणी) 

३७) ऋजत्विकर्े :- ऋजत्विा  िंच ेकर्म, यज्ञ, होत्या, सिंन्यास,. 

तीथमभ्रर्ण इत्यादी. 

३८) सरर्ा :- दवेतािंची सजूचका, दजूतका आजण दवेवाणी. 

३९) गोजनधी :- गाई. 
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४०) गजवमत :-  र्ानी अथव अहिंकारी 

४१) द्यलुोक :- स्वगम. 

४२) गिंतव्य :- स्थान. 

४३) आवतृ्त :- झाकलेले जकिं वा लपवनू ठेवलेलिं. 

४४) गोग्रहण :- गाई ग्रहण करणे, जकिं वा गाई आपल्या जनयिंत्रणात 

आणणे. 

४५) अयास्य:- एक र्हजषम. 

४६) अिंजगरस :- सप्त ऋषींर्धील एक ऋषी. 

४७) नऊ गजत :- शरीराच्या गती. 

४८) र्हासखुजनधी :- र्नाचा परर्ानिंद, जचदानिंद. 

४९) सारजयत्री :- प्राण परुवणारी जकिं वा चेतना प्रदान करणारी. 

५०) प्रवतृ्ती जनधी :- जवजिन्न प्रवतृ्ती. 

५१) अजवन्द:- घोर परािर्ी आजण ज्ञानी 

५२) जवप्र :- ज्ञाते ब्राह्मण. 

५३) ब्रम्हरिंध :- र्जस्तष्कावरचा िाग.(टाळू) 

५४) वाजणक् :- व्यापारी. 
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५५) पािंचाली :- पाच पािंडवािंची पत्नी, र्हािारताची र्हानाजयका. 

५६) शची पोलौर्ी :- पलुोर्ाची पतु्री शची आजण इिंिाची पट्टराज्ञी. 

५७) स्नषु्णा :- पतु्रवध.ू 

५८) वषृाकजप :- एका सिंदिामनसुार इिंिाचा जर्त्र, आजण दसुऱ्या 

सिंदिामनसुार इिंिाची पत्नी. 

५९) सपत्नी :- पतीची अन्य पत्नी. 

६०) अग्रगण्या :- र्खु्य, प्रर्खु. 

६१) अनचुरण :- र्ान्य करणे जकिं वा त्यानरुुप चालणे. 

६२) असपत्नी :- सपत्नी नसणारी. 

६३) नश्यर्ान :- नष्ट होणारे. 

६४) ग्रहणस्वरुप :- ग्रासणे जकिं वा एखाद्याला जगळिंकृत करण्याचा 

प्रयत्न करणे. 

६५) अिातशत्र ू:- ज्याचा शत्र ूउरलाच नाही जकिं वा िन्र्लाच नाही, 

असा. 

६६) आन्वीजक्षकी :- जवश्वाकडे अतींजिये सत्तेकडे पाहण्याचा 

दृजष्टकोन. 

६७) सवमजवध :- सवम प्रकारचे. 
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६८) वाक् शिी :- वाणीची शिी, जकिं वा वाणी दवेता. 

६९) आजदर्ाजयन :- र्ाया रचणारा आजदपरुुष. 

७०) वाक् सिू :- वागाम्िणृी सिू, दवेी सिू. 

७१) रश्र्ी :- सयूामची जकरणे 

७२) बहृदारण्यक उपजनषद;- दशर् र्जुिक, १०८ उपजनषदािंतील 

र्हत्त्वपणूम उपजनषद 

a. पररग्रजहत:- ग्रहण करणे जकिं वा उजित करणे 

b. जवतषृ्णा:- घणृा, अजतकार्ना 

७३) थेलेस :- ग्रीक तत्त्वज्ञ. 

७४) अॅनॅजक्झर्ीनस व अनजक्सर्ींडर:- दोन सहानयुायी तत्त्वज्ञ. 
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🌀🌀सिंदिम ग्रिंथािंची सचूी 🌀 

 

१) जहिंद ूतत्त्वज्ञान 

२)  ऋग्वेद 

३) ब्राह्मण परुाण 

४) र्हािारत 

५) सती िौपदी 

६) दवेी परुाण 

७) िौपदी खिंडकाव्य- नरेंि शर्ाम  

८) दवेी र्ाहात्म्य 

९) दवेी सप्तशती 

१०) िगवद्गीता 

११)  यज्ञसिेू 

१२)  शजिवचने :- कुर्ारी शजिलीला 

१३)  जवजकपीजडया आजण फेसबकु 

१४)  जटळकािंचे वेदािंवरील िाष्य 
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१५)  वैजदक ऋजषकािंओ िं के र्िंत्रो र्ें जनहीत गढू तत्वज्ञान :- डॉ. अचमना 

कुर्ारी दबेु. 

१६)  वेद एविं जनरुि:- सिंस्कृत पाठ्यपसु्तक. 

१७)  सायण िाष्य 

१८)  जनरुि िाष्य- चिंिर्णी जवद्यालिंकार 

१९)  ऋग्वेद िाष्य- ियदवे जवद्यालिंकार आजण र्हषी दयानिंद. 

२०)  आचायम यास्क 

२१)  पाररिात हरण 

२२)  शैवतिंत्र 

२३)  िारतीय तत्त्वज्ञान :- एस वाय बी ए अभ्यासिर् 

२४)  अनिंता :- रुपेंि कुर्ार. 

२५) ऋग्वेद र्ें अजत्र ऋषी :- डॉ अशोक आयम. 
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 े पुस्तक कसे वाटले,  े shaktileelanikita@gmail. com या माझ्या इमेल 

आयिीवर ररप्लाय देऊन कळवा.  

🌀🌀🌀🌀🌀 

वनवकता पाटील याांची ई सावित्यिर प्रकावित पुस्तके 

 

 

  

पसु्तक 

वाचण्यासाठी 

कव्हरवर 

जक्लक करा 

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

  

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

वनवकता पाटील याांचां ई सावित्यिरचां िे अकरािां 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 

िर्ाडपयंि 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 िाचकािंपयंि 

नेण्याचे काम अनेक सिंस्था करि आििे.  

ई साहित्य प्रहिष्ठान त्यािील एक. ६ लाख िाचकािंपयंि 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 
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िागळे, यशराज पारखी, चिंद्रशॆखर साििंि, सिंयम बागायिकर, ओिंकार झािंज,े पिंकज घारे, 

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

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

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

सधुाकर िळिरे्कर, हदप्ती काबारे्, िपूेश कुिं िार, सोनाली सामिंि, केिकी शिा, हिहनिा 

दशेपािंरे्, सौरि कोरगािंिकर, हमहलिंद कुलकणी, शिुम पाटील, आहशर् कल,े सरुेंद्र 

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

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

माधरुी नाईक, हिशाल दळिी, गौरी कुलकणी, जितेश उबाळे, जप्रतर् साळुिंखे, कुर्ार 

सोनावण,े प्रजतक उकल,े सिुाता जसद्धा, गायत्री रोडे, र्नोि कळर्कर, कािल दळवी, 

सजचन बोरसे, काजतमकी िट, डॉ. जप्रतर् दरवडे, अर्ोल गवळी, जनजकता पाटील, सिंिीवनी 

दशेपािंडे, अिंजकता जशिंद,े कािल दळवी, जदपिूा चव्हाण असे अनेक िरूण लेखक 

साित्यपणूड लखेन करि आििे.  

इिंटरनेटवर िौशी र्राठी लखेकािंची कमी कधीच नव्ििी. आिा िौसेच्या िरच्या 

पायरीिरच,े लखेनाकरे् गिंिीरपणे पिाणारे आहण आपल्या लेखनाला पलै ूपार्ण्याकरे् 

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

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

िाचकािंना आनिंद हमळो. मराठीची िरिराट िोिो. जगािील सिोत्कृष्ट साहिहत्यक 

प्रसिणारी िार्ा म्िणनू मराठीची ओळख जगाला िोिो.  

या सिाडि ई साहित्याचािी खारीचा िाटा असेल िा आनिंद.  

या यशाि ई लखेकािंचा हसिंिाचा िाटा असेल याचा अहिमान.  

बस्स. अजनू काय पाहिजे?  

 


