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ॐ सह नाववत ु । सह नौ भुन ु  । सह वीय करवावह ै । 

तेजि वनावधीतम त ु मा िवि षावह ै ॥ ॐ शाि तः 

शाि तः शाि तः ॥  

बहतेक उपिनषदांतून असे िदसून येते क  उपिनषद हणजे 

ान ा ीसाठी कोणा साधकाने आप या गु ला वा कोणी 

अिधकारी पु षाला मागदशनाथ िवचारले या ो र पी 

संवाद. जो अिधकारी असतो तो परमे राचे 'शाि दक' ान 

(शा ) ात तर पारंगत असतोच पण तो ' 'िधि तही 

असतोच. आिण िश य, साधकही बराच काळ तप केलेला 

असतो. बर्याच उपिनषदांतून िश य कोण आिण मागदशक 

ऋिष कोण ाचा उ लेख आढळत नाही. ा उपिनषदांतही 

तावना हा भाग नसून सरळ िवषयाला हात घातलेला 

आढळतो. ा उपिनषदात यान-धारणा, ाणायाम इ यािद 

अ यासाने ॐ कार पी नाद ाला ध न ान ाि  (मो ) 

कशी सा य क न घेता येईल ाचे मागदशन िदलेले आहे. 

हणून 'अमृत'नाद हे नांव पडले असावे.  

शा ा यधी य मेधावी अ य य च पुनः पुनः । 

 परम ं  िव ाय उ काव ा यथो सृजेत ्॥ १ ॥ 

ा उपिनषदांत आलेले िववेचन कोणासाठी ? कारण वभाव 

वैिश ् य व कृित माणे येक मनु यासाठी मो  
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िमळिव याचे अनेक माग उपल ध आहेत. यापैली य नो यास 

क  शकणार्या कृती या साधकासाठी हे उपिनषद आहे 

असे िदसते. पिह या मं ात 'शा ा यासाचे' वणन आले आहे. 

कुणासाठी ? मेधावी, हणजे याला संसाराचे िम य व पटलेले 

आहे पण अजून ान ा ी हायची आहे असा बुि मान. 

[संसार िम या नाही. संसार - य िव  - हे परमे राचे शरीर 

आहे. (पहा - िव णुसह नाम यांतील पिहले नाम 'िव ं' ाची 

या या). पण ा शरीराचा 'शरीरी' ाची ान ा ी हणजे 

मो . मग ा 'शरीरी'चे शरीर हणजेच सवकाही समजणे हेच 

संसाराचे िम य व]. कैव य उपिनषदात देव हणतात 

' यागेन एके अमृत वं आनशुः'. हणजे ढ वैरा य अंगी 

बाण यािशवाय ान ाि  अश य. मग याला ान ाि साठी 

'वैरा य' ाचे मह व समजले तो खरा मेधावी. या यासाठी 

शा ांचे अ ययन येथे सुचिव यांत आले आहे. कसा करायचा 

हा अ यास ? अ य य च पुनः पुनः - सतत वारंवार - पात जली 

हणतात तसे 'स तु दीघकाल नैरंतय स कारसेिवतो'. पण 

इतका आटािपटा कर याचे कारण काय ? कारण एकतर 

आपले उवरीत आयु य िकती आहे हे मािहत नसते, आिण 

उपल ध असले या वेळेतील बराच काळ आळस व माद ांत 

यतीत होतो. हणुन 'यथा उ कावत'् - जीवनाला इथे णभर 

िदसणार्या िवजेची उपमा देऊन हे जीवन - हणजे आप याला 
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उपल ध असलेला समय - फारच अ प व मयादीत आहे, असे 

िव ान हणतात. तान ्उ सृ जेत् - तान ्श दाने इथे आळस व 

माद सुचिवलेला आहे. कारण अ ययनांतील ही महान ्िव ने 

आहेत. आधीच णभंगुर हटले या जीवनांत यां यासाठी 

जेवढे थान तेवढीचा साधनेत ती, हणून आळस, माद 

यांचे सव वी उ चाटन करीत अ ययनांत रत हावे. चला आता 

शा ांचा अ यास केला, यात तो (परमे र) गुणातीत आहे, 

याला नाम- प नाही, तो अवणनीय आहे इ. इ. कळले. आता 

पुढे काय ?  

ओ ं काररथमा  िव णु ंकृ वाथ सारिथम ्।  

 लोकपदा वेषी ाराधनत परः ॥ २ ॥  

िव णु (अथवा आपले आरा य दैवत) ाला आप या साधनेचा 

सारथी बनवून लोक पी परमपदाचा शोध घेत हणचे 

याचे िचंतन करीत अथवा देवािधदेव भगवान ा या 

उपासनेत सदा सवदा ति लन होऊन असावे. इथे हे नमूद 

करणे आव यक आहे क , जरी िव णु, ,  अशी नांवे ा 

मं ात आली असली तरी उपा य देव एक अनंत आिण 

गुणरिहत (िनगुण) परमे रच िनदिशत केलेला आहे. 

कोण याही व तु (पदाथ)ला नाम पाची उपाधी लागली क  

याला सीमा आली. कारण नाम- प असलेले जे कांही आहे ते 
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िकतीही िव तारीत असले तरी याला मना या क पने इतक  

प रसीमा आलीच. कारण हे मनाचे वैिश ् य व याचा वभाव 

आहे. परमे र क पना क  शकणार्या कुठ याही पदाथाहन 

िभ न आहे, आिण यथाथ पाने याला नाम- पाची उपाधी 

लावतांच येत नाही. पण परमे र मना याही पिलकडचा 

असला तरी याचे िचंतन नाम व प यांनी गुंिथत 

यि वा या मा यमांतूनच श य आहे. हणून िव णु,  

इ यािद नांवे. वै णव साधक, शैव पंथ, शा  उपासक वा 

अशापैक  एखा ा िविश  'पंथा' या भगवद् भ ांसाठी हा 

उपदेश नसून तो कोण याही धमात या मुमु ुसाठी आहे हे 

समजून घेणे मह वाचे.  

ताव थेन ग त य ंयाव थपिथ ि थतः । 

 था वा रथपित थान ंरथमु सृ य ग छित ॥ ३ ॥  

रथपिथ - ॐकार पी रथावर आ ढ असले या साधकाला 

साधनेची आव यकता सा य ( ान) ा ीपयतच. सव यापी 

आ मत वाचे ान झा यावर साधना ही टाकावी लागत नाही, 

ती आपोआपच गळूण पडते. कारण तो वतःच सा य बनतो. 

आळंदीहन पंढरपूरसाठी िनघाले या वारकरीसाठी पायी 

वास ही साधना. पंढरपुरी पोहोच यावर वास पी साधना 

गळणारच ना ? ा उपिनषदात जे सा य आ मत व, पर  
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इ यािदचे वणनावर जा त भर न देतां ते सा य कर यासाठी 

िकतीतरी कार करता येणार्या साधनांचेच वणन मु य व 

आढळते. िविवध उपासनांपैक  ाणायामा ारे होणार्या 

उपासनेचे िवशेष वाने वणन आढळते.  

मा ािलङ्गपद ं य वा श द य जनविजतम ्।  

 अ वरेण मकारेण पद ंसू म ंच ग छित ॥ ४ ॥  

ॐ हणजे णव, ांतील अ, उ वगैरे येक मा ेचे इतर 

िठकाणी िकतीतरी अथ ितपादीत केलेले आहेत. या येक 

अथ पी मा ेवर आरोपीत असले या संसा रक ( य) 

पदाथाचे िचंतन क न पुढे याचा याग करावा ( य वा) 

असे सुचिवले आहे. हणजेच िचंतन शेवटी ितथून हटवून 

याचे मूळ कारण अशा अ य ाचे िचंतन करणे होय. कारण 

परमत व 'अ' वगातील वर, 'क' (च, ट, प) वगातील य जने 

ाहन िकतीतरी पिलकडचे आहे हणून ' य जन विजतम्'. 

कांहीवेळ णवाचा सावकाश यानपूवक जप करीत असतां 

हळूहळू 'म' या नादांत साधकाला इतर संसा रक य लोप 

पाव याचे ययास येते. पुढे याचा ('म'चा) वाचक जो ई र 

याचेच यान कि त के यास साधकाचा अती सू म अव थेत 

वेश होतो - सू मं पदं ग छित.  

श दािदिवषया प च मन ैवाितच चलम ्। 
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 िच तयेदा मनो र मी याहारः स उ यत े॥ ५ ॥  

सूयाचे जसे िकरण त त ्आ याचे िकरण हणजे याने या  

असले या शरीरि थत ानि ये व मन. िकरणांवर सूयाची पूण 

स ा असते तशीच िकरणांनी कािशत केले या 

व तुमा ांवरही याची स ा असतेच. पण सूय कधी 

िकरणांम ये वा यांनी कािशत होणार्या व तुंम ये रमत 

नाही. मनािद इंि य ांची नैसिगक धांव या या इंि यां या 

िवषयाकडे असते. याला सं योग हणतात (पा.योगसू  

२.५४). पण िच ाला ांपासून अिल  राहणे हे य नसा य 

आहे. हणजे जीवा याला िवषय व िवषयसंग इथून िच  

काढून ते िच  वतःम ये ' व' या शोधांत लाऊन िचंतन 

करणे. असे िचंतन करतां करतां पुढे इंि यही बाहेर या 

िवषयांकडे न धांवता यां या िवषयांशी असं योग हायला 

लागतो आिण इंि यही िच ाम ये कि त हायला लागली क  

याहार घडतो. इंि यांचा आपाप या िवषयाशी संबंध सुटून, 

या िच ा या व पाचे अनुकरण करणे याला ' याहार' 

हणतात. यहारांत इंि ये िच ा या वाधीन होतात. पण हे 

साधणे महाकठीणच. ाने र माऊलीनी याहाराला 

'अधाडा' ( तुटले या कड्यावर चढणे) ची उपमा िदली आहे. 

( ाने री. ६.५६).  

याहार तथा यान ं ाणायामोऽथ धारणा ।  
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 तक ैव समािध  षडङ्गो योग उ यत े॥ ६ ॥ 

याहार, यान, ाणायाम, धारणा, तक, समािध ा सहा 

अंगांनी यु  साधनेला 'योग' हणतात. इथे आलेले 'तक' हे 

अंग पाता जलयोगम ये वेगळे गणलेले नाही. तसेच 

िव े या ा ीकडे वळणारा साधक अंतशु ीसाठी 

आव यक असणारे यम (अिहंसा, स य, अ तेय, चय व 

अप र ह), िनयम (शरीर व मनाचे शौच, संतोष, तप, 

वा याय-शा ा यास, ई राि यथ कम करणे), आसन 

िस यता ( थैय) ां या अनु ानानंतर इकडे वळतो हे बहधा 

गृहीत धरलेले असावे असे िदसते.  

यथा पवतधातूना ंद त ेधमना मलाः । 

 तथेि यकृता दोषा द त े ाणधारणात ्॥ ७ ॥ 

पवतधातु हणजे पृ वीतून ा  होणारे खिनज धातु पदाथ. 

यवहारीक उपयोगासाठी यावर अि नसं कार के याने मल-

दोषांचे भ म झाले हणजे उरते ते शु  धातु. तसेच 

ाणायाम पी तपाने इंि यांकडून के या गेले या दोषांचे 

भ म करावे. ाणायामाने इंि यकृत पापांची ती कशी होईल 

? इंि यांना साम य िमळते ाणामुळे. ाणशि  इंि यां या 

ारे भोग ा ीसाठी खच होत होत भोगांचा अितरेक हायला 

लागला क  पापे घडायला लागतात. कसे ? भोगांचा अितरेक 
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होऊन या भो य व तूचं ाि म ये कधी अडथळे िनमाण झाले 

तर काम- ोध बळावतात जे पापकृ ये करिवतात. 'अथ केन 

यु ोयं पापं चरित पु षः ?' भग. गीता ३.३५) ा ाला भ. 

गीतेत ीकृ णाने काम- ोधांना नुसते महाशनो, महापा मा 

एवढेच न हे तर 'वैरीणम्' हटले आहे. ाणायामाने ाणशि  

िनयंि त होते आिण रज-तम गुणांचा य होऊन स वगुणाची 

आपोआप वृ ी हायला लागते. ततः ीयते काशावरणम् - 

पा. योग. २-५२. मग स ववृ ी झा यावर रज-तमामुळे 

इंि यां ारे घडणारी पापकम आपोआप कमी होणारच ना ?  

ाणायामैदहे ोषा धारणािभ  िकि बषम ्। 

 याहारेण संसगान ् यानेनानी रा गुणान ्॥ ८॥ 

मागील दोन मं ात ाणायाम आिण याहाराचा उपाय 

सुचिवला आहे. ा मं ात परत ाणायाम व याहार ा 

अंगांचा पुनः उ चार क न धारणा व यान ा अंगाचा 

उपयोग करीत अन-्ई रीय हणजे आसुरी वृ चा य 

कर याचा उपदेश आहे. ाणायाम, याहारा या उ म 

अनु ानानेच धारणा, यान, समािध ा अंगांम ये सुलभतेने 

वेश होणे श य आहे हे पटिव यासाठ च बहधा पुनः उ लेख 

केला गेला असावा. ाणायामाने इंि ये पापकमापासून िनवृ  

करीत, याहाराने इंि यां या संसगापासून वृ ची शुि  
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करीत, धारणा ( हणजे िच ाला एका िविश  िठकाणी बांधून 

ठेवणे जे ा या पुढचे अंग ' यान' ाची ाथिमक अव था 

आहे) आिण याना ारे आसुरी गुणांचा नाश करावा. भ. 

गीते या सतरा या अ यायांत दैवी गुण २४ तर आसुरी गुण 

फ  सहाच सांिगतले आहेत. पण हे सहा अन-्ई री गुण 

जीवाला चौर्यांशी ल  योिनंतून भटकायला लावतात.  

िकि बष ंिह य ंनी वा िचरं चैव िच तयेत ्॥ ९ ॥ 

एवं दोषांचा य क न - िचरं - आप याला इ  असणार्या, 

आप या आवडणार्या पाचे िचंतन करावे. 

िचरं रेचकं चैव वायोराकषण ंतथा ।  

 ाणायाम यः ो ा रेचकपूरककु भकाः ॥ १० ॥ 

येथून पुढे ाणायामा या ि येचे वणन सु  होते. पूरक, 

रेचक व कंुभक अशा तीन ि या के या जातात या कृतीला 

ाणायाम असे हटले जाते. परूक हणजे नािसके ारे 

ासाबरोबर ाणवायूस आंत ओढून घेणे, रेचक हणजे 

दयांतील (छातीतील) ाणवाय ू आकाशात हणजे बाहेर 

फेकणे. कु भक हणजे पूरक रेचक रिहत अव थेत राहणे. हा 

दोन कारे होतो. पूरक के यावर ास रोखून धरणे हा झाला 

अंतःकंुभ आिण रेचक झा यावर परत ास आंत याय या 
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आधी थोडा वेळ थांबणे हा झाला बा  कंुभक. अशा कारे 

ाणायाम करतांना िच  बा  िवषयांत गुंत ूनये ासाठी परत 

- िचरं - पद देऊन इ  देवते या मनोहारी पाचे यान 

करावे असे सुचिवले आहे. पुढील मं ात हे यान णव वा 

गाय ीमं  ावर ल  कि त करीत ाणायामा या ि येचे 

वणन आले आहे. पण एकदम अ य  िनगुण व पाचे यान 

करणे सोपे न हे हणून िचरं पद देऊन इ  देवता - हणजे 

िवशेषक न या देवतेसंबंधी आप याला ि य वाटणारे असे 

िवशेष गुण - जसे गणपतीची बुि म ा, हनुमंताची शि , 

िशवाचे तपसाम य इ. यांचे सगुण पी यान कर याचे 

सुचिवले आहे.  

स या ित ंस णवा ंगाय  िशरसा सह ।  

 ि ः पठेदायत ाणः ाणायामः स उ यत े॥ ११ ॥ 

या त सिहत गाय ी महामं ाचे अथवा णवाचे मं ाने पूरक, 

रेचक व कंुभक करतांना मानिसक आवतन करणे अशा 

कारे एका आवतनाला एक ाणायामाचे आवतन हटले 

जाते. या ित हणजे काय ? थोड यात हणायचे झाले तर 

आपण याला "लोक" हणतो (भूलोक, अंत र , वग लोक 

इ.) असे स  लोक हणजे सात या ित. भूः (पृ वीलोक वा 

मृ युलोक), भुवः (अंत र  - हा वग व पृ वी या म ये आहे), 
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वः वा सुवः ( वगलोक), महः (महालोक), जनः (जनलोक), 

तपः (तपलोक) व स यम् (स यलोक). "लोक" ही नंतर ा  

झालेली सं ा, पण या ित हे मूळ नामािभधान. या सात पैक  

जीवा याचा वास फ  पिह या तीन लोकातच होतो. 

जीवा यासाठी या पुढचे लोक फार दूरचे आहेत असे िव ान 

हणतात. यात या यात 'महः' पयतचे थोडे िव तृत वणन 

तै ीरीय उप (व ली १) म ये पहायला िमळतो.  

उि य वायुमाकाश ंशू य ंकृ वा िनरा मकम ्।  

 शू यभाव ेिनयु जीया ेचक येित ल णम ्॥ १२ ॥  

नाका ारे दयांतीला वायु आकाशांत हणजे बाहेर फेकणे हे 

ाणायाम ि यतील रेचक ल ण होय. रेचक करतांना िच  

िचंतन रिहत शू य-भावात लावावे. रेचक करतांना आंतून 

कांहीतरी बाहेर फेकणे ( याग करणे) ा ि येत इ ाचे सगुण 

यान यथावकाश िनगुणाकडे वळिवणे आव यक आहे. 

हणून इथे हणतात रेचकात िच  शू य भावात लावावे. आधी 

िचरं सांगून आता शू यभावे सांग याचे कारण काय ? हे मं  

जरी एका पाठोपाठ आले तरी एक ल ात यायला हवे क , 

उपिनषदे रचणे हणजे एखादे का य रच यासारखे न हे. 

अनुभव िस  झा यावर एकेका मं ाचे फुरण पावले या 

ऋष नी एका िवषयाशी सुसंगत असलेले मं  एके िठकाणी 



                ।। अमृतनाद उपिनषद ्।।              12 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

जोड यावर एक उपिनषद तयार होते. ते हां काही काळ िचरं 

पदाने ाणायाम के यावर आिण इंि यांची इतर िवषयांकडे 

धाव घे याची चंचल अशी अव था थोडीफार आटो यात 

आ यावर मग ा मं ात 'शू यभावे िनयु जीयात ् ' 

हट या माणे िच  शू य भावात लावणे श य होऊ शकेल. 

अथात ् ासाठी िकती काळ िचरं यान करावे हे येकाने 

आपाप या वभावानुसार वा वशि नुसार ठरवणे यो य 

होईल. कारण अशा िवषयात घाई अिजबात उपयोगी नाही, 

उलट कधी कधी घातकच. माग या मं ात तीन मानिसक 

आवतनांचा उ लेख आहे. पूरक अंतःकंुभक रेचक व बिहः 

कंुभक आिण हे सव करीत असतांना एका गाय ीचा जप 

हणजे एक आवतन झाले.  

व ेणो पलनालेन तोयमाकषये नरः ।  

 एवं वायु हीत यः पूरक येित ल णम ्॥ १३ ॥ 

परूकाची या या : या माणे कमळा या नालेने मनु य जसा 

हळू हळू पाणी िपतो (कमळा या नाळेचा ॉ सारखा उपयोग 

?) तद्वत हळू हळू नािसके ारे वायु हण करीत छातीत 

भरावा . इथे सावकाश सांग याचे ता पय ती  गतीने 

उ वास आत घेऊ नये एवढाच असे गृहीत आहे. कारण िकती 
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काळ पूरक, िकती काळ कंुभक व िकती काळ रेचक याचे 

माण पुढ येणारच आहे.  

नो वसे न च िन सेनैव गा ािण चालयेत ्।  

 एवं भावं िनयु जीयात ्कु भक येित ल णम ्॥ १४ ॥ 

आता कंुभकाची या या करतात - उ वासही नाही वा 

िनः ासही नाही हणजे पूरक रेचक रिहत पण शरीराची 

हालचाल न करतां (अगदी त ध) अशा ाणायामांतील या 

ि येला कंुभक ल ण हटले आहे. आ  शंकराचाया या 

"योगतारावली" मधे कंुभकाला िवशेष मह व िद याचे िदसते. 

अ धव प य पािण श द ंबिधरवत ् ृण ु।  

 का व प य व ैदेह ं शा त येित ल णम ्॥ १५ ॥ 

आंध याला याचा ( हणजे पाचा) अभाव व बिहर्याला 

श द वणाचा ( नाम ? ) अभाव अस यामुळे यांची च  ू व 

कण ही इंि ये वभावतःच शांत असतात. या माणेच प व 

श द (नाम) इथून िच  िनवृ ि  करीत, ओंडका कसा व थ 

पडलेला असतो या माणे, कोठ याही कार या तणावारिहत 

(stress free) शरीर त ध असावे. ता पय ी ारे वा 

वणा ारे ( िच  'कामांत' अस यामुळे) यय होणारी 

ाणशि  मनन करीत असले या णव व गाय ी 
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आवतनाकडे वळून िच  एका तेला बल ा  होते. उपिनषदे 

आधीच फार संि  असतात. यांतही माग या मं ात उ लेख 

केलेली गो  इथे परत आवजून सांिगतली जाते ाव न हे 

प  होते क  ु लक वाटणार्या ा सूचना अित मह वा या 

आहेत. ु लक वाट या तरी नेटाने व आठवण ठेवून ा 

सूचनांचे पालन के यास ाणायामाचे भाव (results) फार 

लवकर जाणवायला लागतात. िवशेषतः मनु यमा  जसा 

भूतकाळात या घडून गेले या गो चे मरणांत वा भिव यात 

अजून न घडले या गो या िचंतेत घालवतांना िदसतो, 

यात गित होते. हणजे चाल ू ण (here and now) जगणे 

ाचा अनुभव यायला लागतो.  

इथवर ाणायामा या ि येचे वणन झाले. येथून पुढे 

ाणायाम कसा करावा व याचे फळ याचे वण आहे.  

ापुढील चार मं ात पूवतयारीचे वणन :  

मनः सङ्क पकं या वा संि या मिन बुि मान ्। 

 धारिय वा तथाऽऽ मान ंधारणा प रक ितता ॥ १६ ॥ 

मनु याचे मन संक प, िवक प, क पना, ह का त, अशा 

कार या िवचारांनी सदा आंदोलीत असते. आंदोलीत असणारे 

ते मन, हणून ते कधी थीर नसते. पण बु ी ारे होणारे 
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िवचार हे सहसा िन या मक असतात (एखा ा िवषयासंबंधी 

'अमुक अमुक क  क  नको' हे न ठरवता िनणय पुढे ढलणे 

procrastination हा िनणयही बु ीच घेत असते). बुि मान 

मनु याने मन संक प पी आहे (असते) हे जाणून याला 

बु ीत लावावे. बु ीमधे देखील सतत िवचारधारा चालूच असते 

पण िवचार फ  एका िदशेने चाललेले असतात. बु ी या 

सा ाने मनाला एका िविश  िठकाणी ि थर करता येते. 

ाला 'धारणा' हणतात. धारणेचा काल वाढला क  याला 

' यान' हणतात. मन-बु ी परमे री स े या यानांत लावावी 

हा या मं ाचा सारांश आहे.  

आगम यािवरोधेन ऊहन ंतक उ यत े। 

 समं म येत य ल वा स समािधः क िततः ॥ १७ ॥ 

 हणजे सद्व तु. ही तर वणनातीत आहे. तरी पण याचा 

िनदश करणारे िकतीतरी शा ंथ आहेत. या 

शा ंथांतील िनदश वणने यांवर िवचार करणे (ऊहा) याला 

तक करणे हणतात. अशा कार या तका यित र  आणखी 

कोण याही िवषय-व त ूब ल िवचार - तक करणे हे पंचा या 

(पाच पाच - हणजे पंच महाभूते, पंच इंि ये व पंच िवषय ) 

े ांतील अस यामुळे ते िनकृ  मानले जाते. शा ानुकूल 
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तकाम ये िच  धारणा व यानान सू म होता होता याची 

प रणती समधीमधे होते.  

भूमौ दभासन ेर य ेसवदोषिवविजत े। 

 कृ वा मनोमय  र ा ंज वा व ैरथम डल े॥ १८ ॥ 

साधनेला बाधा होऊ शकणारे सव दोष विजत अशा र य 

थळी व छ व समतोल भूमीवर पिव  आसन घालून व 

यास िद बंध इ यािदन मन व शरीराभ वती एक र ाकवच 

बनवून ॐ काराचे (रथमंडल) यान करावे. यानासाठी 

उपयु  थळाचे वणन ाने र माऊल नी सहा या 

अ यायांतील १६३ ते १८१ ा ओ यांमधून फारच छान केले 

आहे.  

प कं वि तकं वािप भ ासनमथािप वा ।  

प ासन, वि तकासन, भ ासन वा इतर कोण याही सुलभ 

आसनावर आ ढ होऊन उ र िदशेला त ड क न बसावे.  

नािसकापुटमङ्गु या िपधायैकेन मा तम ्। 

 आकृ य धारयेदि न ंश दमेवािभिच तयेत ्॥ २० ॥ 

बंद क न डा या नाकपुडीने वायु ( ास) आंत हणजे छातीत 

भरावा. दो ही नाकपुड्या बोटांनी बंद क न ाणवायु छातीत 
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भरले या ( हणजेच अंतः कंुभक) अव थेत, ॐ कारा या 

काश पाचे (तेजाचे) यान करावे.  

ओिम येका रं  ओिम येत न रेचयेत ्। 

 िद यम ेण बहधा कुयादामलमु य े॥ २१ ॥ 

ॐ हणजे श दांिकत केलेला णव हेच  होय. अशा 

एका री ाचे यान करीत रेचक ( हणजेच सावकाशपणे 

िनः ास) ि या करावी. मागील मं ा माणेच, पूरक कंुभक 

रेचक व कंुभक करतांना ॐ काराने णवाचे ( ाचे) यान 

करीत आप या शि नुसार ाणायाम करावा आिण 

यथावकाश िच ातील माद आिद मळ ीण करावेत.  

मनु यमा ा या मनात सतत या गो ब ल मरण असते 

(उदा - संसा रक, िवषय भोग ाि , स ा, धनसंपदा, भगवंत 

इ.) तस याच कारचे िवचार बहधा अंतकाळी देखील 

असतात. हणून भगवान भग. गीता ८.१३ म ये हणतात, " 

ॐ ा एका र ाचा उ चार करीत माझे (िनगुण पर ाचे) 

मरण ठेऊन जो देह सोडून जातो यालाच उ म गित िमळते 

". सारांश सरूदासांचे (का आिण कोणा संताचे) पद " इतना तो 

करना वामी, जब ाण तनसे िनकले..." ा भजनात वणन 

के या माणे मुि  साध यासाठी सतत भगवंत ाि , मुि  
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ब ल िवचार इ. मरणात ठेवीत जीवन यतीत करणे म ा  

आहे.  

प ाद् यायीत पूव मशो म िवदब्ुधः । 

 थूलाित थूलसू म ंच नाभे वमुप मः ॥ २२॥ 

मागील दोन मं ात कथन केले या िविधनुसार दयांत 

णवाचे यान करीत पूरक कंुभक रेचक कंुभक अशा एका 

ाणायामाची थूलाची मा ा वाढवावी ( थूल याचे ता पय 

हणजे सु वातीला जर एका िमिनटात दहा ाणायाम होत 

असतील तर साधारण दोन ते तीन आठवड्यांत ते िमिनटाला 

८ ते ६ वर नेणे, दोन ते तीन मिह यात ३ ते ४ वर नेणे असे - हे 

माण फ  उदाहरणादाखल िदलेले आहेत. साधकांनी 

त ां या मागदशनाखाली अथवा वतः या कुवती माणे ही 

मा ा वाढवावी. ाणायाम ि येत एका ासांत ऐंशी णव 

मं ांचा जप हणजे अती- थूल मा ा हटली जाते.  

ितयगू वमधो ि  ंिवहाय च महामितः । 

 ि थर थायी िविन क पः सदा योग ंसम यसेत ्॥ २३ ॥ 

ाणायामांत ित ीत बु ीमान साधकाने आपली ी वर 

(जमीनीला समांतर अशी मू यांतून समोर रेघ काढ यास 

या रेषेला साधारणपण ३० अंश 30 degrees वर या बाजूला 
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िकंवा खाली, साधारण नाका या शड्यावर येईल अशी, थीर 

क न तसेच आंत रक हणजेच मानिसक ि थती थीर 

करीत यानयोगाचा अ यास करावा.  

तालमा ािविन क पो धारणायोजन ंतथा । 

 ादशमा ो योग त ुकालतो िनयमः मृतः ॥ २४ ॥ 

कारे िनयमब तेने यान योगा यास करीत रािह यास 

काही काळाने िनि तपणे याची िचती येते. िनयमा माणे 

हणजे ठरािवक वेळेला, ठरािवक मा ेत आिण ठरािवक 

माणात इ. मा ा (एका ाणायामासाठी लागणारा अवकाश) 

आिण माण ( ाणायामाची आवतने) ही सु ा िनयमब  आिण 

आपाप या बळाची मयादा ल ांत घेऊनच करणे िनतांत 

आव यक आहे. िचतीदेखील अनेकांना अनेक कारे 

अनुभवाला येते. कोणाला शरीर वा यांत गती जाणवते 

(शि , जोम, कुवत, बराच वेळ न थकता बरीच कामे करायची 

शि ), तर कुणाला मृती-बुि  पे (चांग या कार मरण, 

यो य वेळी यो य गो ची आठवण होणे, चटकन आकलन 

होणे इ. ) िचती येते. कोणाला ोध, उतावीळपणा यांत कांही 

माणांत संयम आ याचे जाणवते.  

अघोषम य जनम वरं च अतालुक ठो मनािसकं च यत ्

। 
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अरेफजातमुभयो मविजत ं यद रं न रत े कदािचत ् ॥२५ 

॥ 

णवाचे श दांिकत असलेले ॐ हे एक िद य अ र आहे. 'अ' 

वगातील वर तसच क, च, ट, त, प इ. वगातील यंजनेही 

जशी द त, ओ , टाळू, क ठ, नािसका यां या संयोगाने 

उ चारली जातात, या माणे यांतील कोठ याही अवयवािवना 

हा मं  उ चारला जातो. ाणायाम पाने ॐ काराचा अ यास 

करीत यांतून िनमाण झाले या नादावर मन लावावे 

(एका तेचा अ यास करावा).  

येनासौ प यत ेमाग ाण तेनािभ ग छित । 

 अत तम यसेि न य ंय मागगमनाय व ै॥ २६ ॥  

योगी पु ष या कशाचे- देश, काल, िवषय, ात-अ ात भूत 

भिव यांतील घटना, क पना, य, संक पक, इि छत असे 

कांही हणजे अ रशः कशाचेही - िचंतन करेल, ितथे ाण व 

मनासिहत वेश करतो, गमन करतो. ाण मना ारे होणारे 

असे िचंतन आप याला उ नती या िदशेन े वाकडे नेवो 

अशा हेतूने साधकाने सतत आिण िनयिमत अ यास करीत 

रहावा.  

द् ारं वायु ारं च मूध ारमथापरम ्। 
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 मो ारं िबल ंचैव सुिषरं म डल ंिवदु ः ॥ २७ ॥ 

वायू या वेशाचा माग दय आहे. या या योगाने सुषु ना 

नाडीचा जो माग ( देश) आहे यांत ाण वेश करतो. इथ ह 

ल ांत घेणे आव यक आहे क  ाण ही शि  आहे, आिण वायु 

हा या श चा वाहक आहे. आपण नािसके ारे वायु आंत 

घेतो पण य ांत पुढील सव काय घडते ते यायोग 

या याबरोबर वाहीत होणार्या ाणशि मुळ. सुषु नेचा 

माग मुलाधारापासून सु  होत वर रं ापयत (डो यावर 

कवटी या म यभागी - पहा ऐतरेय उप १.३.११ व १२) आहे. 

रं  हे मो ा ीचे ार हटले जाते, ालाच आनंदाचे 

थान हणतात , कारण परमे र इथूनच शरीरात वेश 

करतो. योगीजन ाला सूयम डळ पाने जाणतात. ा 

रं ाचा (िकंवा सूयम डळाचा) वेध क न पु ष जे हां ाण 

यागतो (सामा य माणसाचा ाण डोळे, नाक इ. इतर 

िछ ातून जातो असे हणतात), हणजेच जे हां रं ा ारे 

ाणो मण होऊन शारी रक मृ यु अव थेला ा  होतो ते हां 

याला ज म-मरण च ातून मु ची ा ी होते असे हणतात.  

आता परत कांही िनयमांचे वणन.  

भय ं ोधमथाल यम ्अित व नाितजागरम ्। 

 अ याहरमनाहरं िन य ंयोगी िववजयेत ्॥ २८ ॥ 
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योगात ि थत असले या साधकाने भय, ोध, अती िन ा, 

अती जागरण, अती आहार वा दीघ उपवास इ. टोकाला 

नेणार्या भूिमकांपासून वतःला सावध करीत कोण याच 

कार या अितशयो चा याग करावा. (भग. गीता 

६.१६,१७) 

अनेन िविधना स यङ् िन यम यसत े मात ्। 

 वयमु प त े ान ंि िभमासैन संशयः ॥ २९ ॥ 

इतःपर कथीत िवधीनुसार अ यास करीत जो साधक उ रो र 

गती करीत िनयमीत अ यास करतो याला तीन 

मिह यांतच उ फूत ानाची ाि  होते ांत मुळीच संशय 

नाही.  

चतुिभः प यत ेदेवा प चिभ तु यिव मः । 

 इ छया नोित कैव य ंष  ेमािस न संशयः ॥ ३० ॥ 

िनयमीत अ यासाने चार मिह यांतच देव-दशनाच साम य 

ा  होते, तर पांच मिह यांत देवगणां या सारखच शि  

साम य ा  होते. सहा मिह यांत तर सा ात ् मो ा ीचे 

साम य ा  होते. 
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िनरिनरा या तपसाम या या तरांतील साधकांचे हे अनुभव 

येथे िदलेले आहेत असे वाटते. कारण मागे २१ ते २३ मं ात 

िविदत केले या मानुसार अ यास प रप व होण ासच 

मुळांत िकती काळ लागेल हच सांगणे कठीण. कारण अशा 

कारची ढता ही िचकाटी, थैय, िनयिमतता यायोगे 

साधणार्या प रप वतेवर अवलंबून आहे. तीन ते सहा 

मिह यात या गतीचा इथे उ लेख आहे ते बहधा साधकाला 

ो साहीत कर यासाठी अस यास ा उपिनषदाची या 

काळात रचले गेले ते हां ते श य असेलही. पण स  काळांत 

जर एवढी शी  गती श य असती तर िकतीतरी आ म ान 

झालेले ानी पहायला िमळाले असते. पण तसे िदसत तर 

नाही.  

पुढील चार मं  गूढ आहेत. ांचे पटणारे प ीकरण सांपडले 

नाही, एवंच नुसता श दाथ िदला आहे. 

पािथवः प चमा त ुचतुमा त ुवा णः । 

 आ नेय त ुि मा ोऽसौ वाय य त ुि मा कः ॥ ३१ ॥ 

पृ वी त व धारण करतांना ॐ कार पी णवा या पांच ( ? ) 

मा ांचे, जल त व धारण करतांना चार मा ांचे, अि न त व 

धारण करतांना तीन मा ांचे, वायु त व धारण करतांना दोन 

मा ां या व पाचे यान करावे.  
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एकमा तथाकाशो धमा  ंत ुिच तयेत ्। 

 संिधं कृ वा त ुमनसा िच तयेदा मना मिन ॥ ३२ ॥ 

तद्नंतर आकाश त वाचे धारण समयी णवा या एका मा ेचे 

तसच ॐ कार पी णवाचे धारण समयी या या अ या मा ेच 

िचंतन करावे. शरीरांत मना या योग पंचमहाभूतांवर िवजय 

ा  करीत यांचे यान करावे. असे करतांना णवा या 

धारणे ार पंचमहाभूतांवर सव वी िवजय ा  होतो.  

ि ंश साधाङ्गुलः ाणो य  ाणैः िति तः । 

 एष ाण इित यातो बा ाण य गोचरः ॥ ३३॥ 

३०.५ अंगुळे लांबीचा (जवळ जवळ दोन फूट ) ाण ासा प 

यांत चांग या कार ित ीत आहे ितथे ाणवायूचा आ य 

असतो. (??). वा तिवक यालाच ाणाचे प समजले जाते. 

जो बा  ाण आहे या नाम व प असले या िवषयांना 

इंि यां या योगे जाणले जाते.  

अशीित  शत ंचैव सह ािण योदश । 

 ल ैको िविनः ास अहोरा माणतः ॥ ३४॥ 

ा बा  ाणाम ये ११३६८० इत या ास- ासांचे 

आवागमन २४ तासा या िदवसांत होते. ( २४ तासाचे ३६०० 
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सेकंद होतात, या सं येने भागाकार के यास साधारण 

३०.१६ हा आकडा येतो. मग ा मं ाचा आिण मागील 

मं ातील आकड्याचा संबंध वा योजन हा अ वेषणाचा िवषय 

आहे.  

ाण आ ो िद थाने अपान तु पुनगु दे । 

समानो नािभदेशे तु उदानः क ठमाि तः ॥ ३५ ॥ 

पंच ाणांची थाने : - मु य ाणाचे िनवास थान हणजे 

दय (  उप. ३.५ म ये हे थान च -ु ो - मुख - नािसका 

असे हटले आहे, तेहां या थानां या यित र  तो दय 

देशातही असतो ). गुदा थानी अपान, नाभी थानी ( हणजे 

शरीराचा म य) समान आिण क ठ देशांत उदान हटले आहे.  

यानः सवष ुचाङ्गेष ु या य ित ित सवदा ।  

 अथ वणा त ुप चाना ं ाणादीनामनु मात ्॥ ३६ ॥ 

यान वायु सव शरीरभर संच रत असतो. आता पुढे 

पंच ाणां या वणाचे (रंगांचे) वणन आहे. 

र वण  मिण यः ाणवायुः क िततः । 

मु य ाणाचा रंग म यासारखा लाल (maroon ?) भडक 

रंगाचा एक पावसाळी िकडा असतो या माण असतो.  
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समान त ु योम य ेगो ीरधवल भः । 

आपा डर उदान  यानो िचःसम भः ॥ ३८॥ 

नाभी े ी ि थत समान वायु गोदु धवत िकंवा पांढराशु  

फटीका माणे, उदान वायु धुरकट (grey ?) रंगाचा व यान 

वायु अि न या वाळे माणे काशमय असतो.  

य येद ंम डल ंिभ वा मा तो याित मूधिन । 

 य  त  ि ये ािप न स भूयोऽिभजायत े। 

 न स भूयोऽिभजायत इ युपिनषत ्॥ ३९ ॥  

े  यो याचा मृ युसमयी ाण सूयम डळांतून बाहेर पडतो 

आिण याची ज म-मरणा या आवतनांतून सुटका होऊन 

याला मुि ची ा ी होते.  

॥ इित कृ णयजुवदीय अमृतनादोपिनष समा ा ॥ 


