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स्वप्न ! झोपेत कुठल्याही प्राण्यासोबत सामान्यतः घडणाऱ्या गोष्टी. असे का होत े? हे आजतागयात ववचारी 
मनषु्याला ननट  समजले नाही. या वर  प्रचंड लेखन आज सववत्र उपलब्ध आहे. अनेक लेखकांचे अनेक 
मत ेआहेत परंत ू ननश्चचत असे उत्तर अजून ममळालेले नाही.माणसाची नसैर्गवक प्रवतृ्ती हह दोन प्रकारे 
सांगता येत.ेपहहली म्हणजे आतली(Introvert) आणण दसुरी बाहेरची(Extrovert).आतली म्हणजे जेंव्हा मनषु्य 
मनातनु अतंरंगात झाकण्याचा प्रयत्न करतो तेंव्हा तो करीत असलेला ववचार म्हणजे मनातला ववचार. 
बाहेरची म्हणजे बाह्यजगात वावरतांना करीत असललेा ववचार.मन आणण मेंद ूयांची नेहमीचजागतृावस्थेत  
आत्म्यात(शरीरात) ननणवय घेण्याबद्दल चढाओढ (सघंर्व) सरुु असत.े झोपेत असतांना दोघांनाही डावलनु 
त्यांना ववश्ांती देण्याकररता आत्माच हे सवव करीत असावा व त्याचे पररणाम ननहित अवस्थेतील मेंदवूर 
सपु्तपणे  होत असावे  ज ेआपल्याला झोपेत जाणवत असावे. 
मळुात आत्मा म्हणज ेकाय? आणण तो शरीरात कुठे असतो? या ववर्यी पहहले जाणून घेऊ या. कुठल्याही 
प्राण्याचे श्जवतं असण्याचे लक्षण म्हणजे त्याच्या शरीरातील आत्मा अन्यथा नसल्यास तो मतृ असतो. 
आत्म्याचा वास शरीरात नेमका कोठे असतो ? अनेक तकव ववतकव  या बाबत केलेले आहेत. काहींच्या मत ेतो 
हृदयात असतो,काहींच्या नसुार तो मस्तकात  असतो तर काहींच्या मत ेतो सपंणूव ववचवात आहे. माझ्या 
मत ेआत्मा हह एक जाणीव आहे जी मनषु्याच्या शरीरात प्रत्यक भागात आहे. जसे हातापायाला काही 
टोचले तर ताबडतोब जाणीव होते व तथेे क्षणात लक्ष जाते,याच गोष्टी हदसण्याला,गधंाला,ध्वनीला देखील 
लाग ूआहेत.याचाच अथव हह सवेंदना शरीरातील प्रत्येक भाग व्यापनू आहे. हे झाले या जाणणवेचे बाहेरील 
रूप जी जागतपेणी प्राण्याला बाहेरच्या गोष्टींबद्धल अनभुव देत.े याच जाणणवेच ेआतले रूप म्हणज ेस्वप्न 
असावे कारण हे रूप अगदी गाढ झोपेतदेखील प्राण्यांना श्जवतं ठेवत ेआणण जर हह जाणीव शरीरात नसली 
तर प्राणी मतृ ठरतो. 
थोडा मन आणण बदु्धीचा ववचार केला तर प्राण्याच्या ननणवय  घेण्याच्या बाबतील दोन प्रवाह ननमावण 
होतात.पहहला बदु्धीचा जो व्यावहाररक असतो तर दसुरा मनाचा जो काहीसा भावननक असतो. नेमके याच 
प्रवाहाचे ममलन म्हणजे ननणवय हा होय. या दोघात नेहमी एकमेकांववरुद्ध सघंर्व सरुु असतो व यात जो 
ज्यास्त वरचढ ठरतो तसा  प्राणी ननणवय घेतो. 
पषु्कळदा असेही ववचारण्यात येत े कक मन आणण आत्मा हे एकच आहे का ?याचे उत्तर नाही हे 
आहे.कारण आत्मा हा ननरंतर ऊजेचा स्तोत्र आहे व तो सतत शरीराला ऊजाव देत राहतो. जेव्हा हह ऊजाव 



शरीरातनू ननघनु जात ेतवे्हा प्राणी मरतो.म्हणजेच प्राण्याचा देह केवळ सांगाडा आहे. त्यातील ऊजाव गेली 
कक सारे सपंत े व केवळ सांगाडाच मशल्लक राहतो. ऊजेचे काम फक्त ननसगावतनू सवेंदना घेणे/देणे 
आहे.उदाहरणाथव स्पशव,बघणे,ऐकणे वगरेै.हह जाणीव तो मेंदलूा करून देतो. मन मात्र झालेल्या जाणणवलेल्या  
मेंद ू पासनू ननमावण झालेल्या रसायनानसुार प्रनतसाद देत.े जसा सखुद स्पशावचा आनदं ,हाताला चटका 
लागल्यास हात मागे  घेणे, सगुधंाने उल्हमसत होणे,दरु रवगधंाला नाक बदं करणे वगरेै . 
वर नमदू केल्या प्रमाणे आतील देह हा सतत मेंदशुी सवंाद करीत असतो आणण त्यानसुार मनाचे कायव 
चालत.े जसे समजा तमुच्या पायात काटा रुतला.याची सववप्रथम तमु्हाला जाणीव होईल व तमु्ही  होणाऱ्या 
वेदनेकड े लक्ष द्याल. जर तो काटा असेल तर तो तमु्ही काढुन टाकाल व तो पायात तटुला नाही हे 
समजल्यावर त्याकड े दलुवक्ष कराल.काट्याऐवजी जर तो णखळा असेल तर तमु्ही ताबडतोब धनवुावतचे े
इंजेक्शन घ्याल. या सबंधं प्रकियेत मनाचा सतत मेंदशुी सवंाद सरुु असतो. 
मन हे चचंल आहे तर त ेका ? असा देखील प्रचन उद्भभवतो.कारण तचे  मनाचा अववरत मेंदशुी सवंाद सरुु 
असतो व तो केवळ शांत झोपेतच बदं होतो.आकृतीत दाखववल्याप्रमाणे मेंद ूहा मखु्यतःतीन भाग आहेत. 
त े म्हणज े अग्रमश्स्तष्क, मध्यमश्स्तष्क व पचचमश्स्तष्क (फोरबे्रन, ममडब्रेन व हाइंड ब्रेन). मानवाच्या 
अग्रमश्स्तष्काच ेआकारमान इतर प्राण्यांच्या तलुनेने मोठे असत.े अग्रमश्स्तष्कामध्ये प्रमश्स्तष्क (सेरेब्रम), 
चेतक (थलॅॅमस) आणण अधचचेतक (हायपोथलॅॅमस) यांचा समावेश केला जातो. पचचमश्स्तष्कामध्ये 
अनमुश्स्तष्क (सेरेबेलम) आणण मश्स्तष्क स्तभं (बे्रन स्टेम) यांचा समावेश केला जातो. मश्स्तष्क स्तभं हा 
अनमुश्स्तष्क सेत ू (पोन्स) आणण मश्स्तष्क पचु्छ (लबंमज्जा; मेडुला ऑब्लााँगेटा) यांनी बनलेला असतो. 
प्रमश्स्तष्क, मश्स्तष्क स्तभं, अनमुश्स्तष्क आणण मेरुरज्जू यांवर तीन मश्स्तष्कावरणे असतात; सवाांत 
बाहेरील कठीण आवरण- दृढ आवरण ककंवा दृढताननका, मधले आवरण- जाल आवरण ककंवा जालताननका 
आणण सवाांत आतील व नाजुक आवरण- मदृ ुआवरण ककंवा मदृतुाननका. जाल आवरण आणण मदृ ूआवरण 
यांच्या दरम्यान प्रमश्स्तष्कमेरुिव (सेरेब्रोस्पायनल फ्लइुड) असतो. मेंदचू्या वेगवेगळ्या भागांच्या दरम्यान 
पोकळ्या म्हणजे मश्स्तष्कननलये असतात.मश्स्तष्कननलयांमध्ये प्रमश्स्तष्कमरेुिव असतो.आकृतीत १अ मेंदचू े
बाहेरील भाग व त्यांचे कायव दाणखवले आहे.    
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शांत झोपेतच मनषु्याच्या भीती,राग,आचचयव,आनदं,दःुख या भावना उद्यपीत होतात व मनषु्याच्या वतृ्ती 
नसुार त्याचे प्रनतबबबं स्वप्नाच्या रूपात हदसत.े भावना व्यक्त करण्याचे दोन प्रकार आहेत.एकतर बाहेरील 
जगात आणण दसुरे आतल्याआत मनात दडपनु ठेवणे.जेव्हा मनषु्य झोपेत असतो तवे्हा ह्या भावना 
उद्यपीत होतात व त्याच प्रनतबबबंात मनषु्य प्रवेश (स्वप्नात) करतो. असेही होऊ शकत े कक आनदं हह 
भावना पसेै हदसनू ककंवा इतर अनेक रूपात जी मनषु्याला आतनू आनदंी करेल आकृती१ब,भीती हह एखादा 
हहसं्त्र प्राणी आकृती१क हदसणे ककंवा इतर अनेक दःुखद प्रसगं,आचचयव हह एखादी अनोळखी गोष्ट हदसनु 
वगरेै. 
यात एक प्रचन पडतो कक मन आणण शरीर हे तर थकुन झोपले  असत ेतर स्वप्न पडतात कशी?सवाांना 
माहहती आहे कक आत्मा कधीच थकत नाही,झोपत नाही ककंवा कंटाळत नाही. हलका असल्यामळेु अशा 
वेळेस तो स्वतःचे शरीर सोडतो व बाह्य जगात प्रवेश करतो परंत ुमहत्वाचं म्हणजे त्याचे शरीरावर  (मेंद ु
शी) ननयतं्रण असत.ेमाणुस एखादे वेळी अचानक दचकुन झोपेतनु जागा होतो त्यावेळेस बाहेरील आत्म्यास 
शरीरात येण्यास लागणार वेळ असतो कारण या वेळेस तो शरीरापासनू दरु गेला असतो. काही वेळाने तो 
शरीरात परत येतो व मनषु्य सामान्य होतो. जर परत आला नाही तर मनषु्य मतृ ठरतो. तर अचया ह्या 
गोष्टीला ववज्ञानात काही मसद्ध करता येत नाही तर केवळ अध्यात्मच ह्या गोष्टी सांग ूशकत.े आकृती ि. 
२ मध्ये अध्यात्मीक  शरीर दाखवले आहे. 

 

                                                    आकृती ि. २:अध्यात्मीक शरीर 

अत्यतं कमी शब्दात स्वप्न आणण आत्मा यांचा समधं सांर्गतल ंआहे. वाचकांना जर आवडले तर कळवा. 
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