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मवशेष दक्षता: हा लेख फक्त लेख ाच्या त ाावर आधाररत असुन  जगातील 

 ुठल्याही जाती,धमाावर मि ा/मिप्पणी  रण्याचा लेख ाची मनीषा नाही. सुज्ञा 

वाच ािंनी  ेवळ स्वतःच्या त ााने व मवचारशक्तीने याचे वाचन  रावे अशी 

आपणास मवनिंती. 

 

मोक्ष?जीवनाच्या असिंख्य (८४लक्ष महिंदू धमाानुसार )योनीतुन(रूपातून)  ायमची 

ममळालेली मुक्ती!जगातील प्रते्य  व्यक्तीचे ए च लक्ष्य आमण धे्यय.मुळात मोक्षाची 

व्याख्याच अशी आहे म  मनुष्याचा आत्मा हा अनिंतात मवलीन होणे. ोठे तर  यालाच 

स्वगा,न ा ,जन्नत,जहनु्नम,हेल अथवा हेवन मधे्य जाणे,असे सिंबोधले जाते.मनुष्य 

अनिंतात मवलीन होतो म्हणजे नेम े  ाय होते तर मनुष्यात असलेली आत्मारुपी 

शक्ती (म िं वा ऊजाा)  मविात मवरघळून जाते याचाच अथा मुक्त होते. 

 माझ्या मते मुळात आत्मारुपी शक्ती म्हणजे शरीरात असलेली जाणीव आहे जी सवा 

मजविंत प्राण्याच्या शरीरात प्रते्य  भागात आहे. व आपल्या मजविंतपणाचे लक्षण आहे. 

आत्मा जर नसेल तर शरीर मृत ठरते  ारण त्यात जाणीव नसते.मह जाणीव 

मनुष्याच्या शरीरात प्रते्य  भागात आहे.जसे हातापायाला  ाही िोचले तर ताबडतोब 

जाणीव होते व तेथे क्षणात लक्ष जाते,याच गोष्टी मदसण्याला,गिंधाला,ध्वनीला देखील 

लागू आहेत.याचाच अथा मह सिंवेदना शरीरातील प्रते्य  भाग व्यापून आहे. आत्म्याचे 

शरीरात असणे हे देखील हे देखील ठरावी   ालमयाादेपेक्षा ज्यास्त नसते.याला 

अपवाद फक्त तीव्र आत्मशक्ती असलेले तपस्वी,योगी जे त्यािंच्या इचे्छनुसार शरीराचा 

त्याग  रतात. 

महिंदू धमाानुसार पुनजान्म मह ए  सिं ल्पना आहे. यात मृत व्यक्तीचे त्याने मनुष्यरूपी 

योनीत  ेलेल्या  माानुसार त्याला इतर योनीत (अपवादात्मात स्थथत मनुष्य सोडून) 

इतर जन्म ममळतो.यावर लेख ािंनी अने  लेख मलमहले आहेत.परिं तु  ोणत्याही 

लेखात आत्म्याचे खरे रूप सािंमगतले नाही.यातच पुढे स्वगा,न ा  

,जन्नत,जहनु्नम,हेवन,हेल हे देखील सािंमगतले आहे व आपल्या  ल्पनेनुसार याचे वणान 

 ेले आहे. प्रते्य ाच्या मते  स्वगा,न ा  ,जन्नत,जहनु्नम,हेवन,हेल हे पृथ्वीच्या वरती व 

खाली आहेत पण नेम े  ोठे हे मात्र  ोणीच मलमहले नाही.दुर पृथ्वीच्या वरती व 

खालती आ ाशात  ोठेतरी आहे असेच वणान आहे. या लेखात लेख ाने आत्मा 

म्हणजे नेम े  ाय व मृतु्यनिंतर त्याचे नेम े  ाय होते याचा लेख ाच्या त ाानुसार 



सािंगण्याचा प्रयत्न  ेला आहे. तसेच आपले मवि  से मनमााण झाले,मविमनममातीपूवी 

 ाय होते,मनुष्य  सा मनमााण झाला व निंतर धमा  सा अस्स्तत्वात आला हे देखील 

मािंडण्याचा प्रयत्न  ेला आहे. 

मविाची मनममाती 
ए ा सवामान्य  सिं ल्पनेनुसार मवि हे १४.५ अब्ज वषाांपूवी अस्स्तत्वात आलें. मवि 

मनमााण होण्यापूवी अखिंड ब्रह्ािंड हे  ेवळ अिंधाराने व्यापले होते. या मविात तेंव्हा 

 ेवळ अगदी बारी  म्हणजे अमतसुक्ष्म  ािं हे  ृष्णपदाथाात (dark matter) 

स्वरूपात अस्स्तत्वात होते [१]. अस्स्तत्वात होते म्हणजे ते स्थथर नव्हते तर त्यािंना ए  

मदशाहीन गती होती.  ालािंतराने या अब्जामवधी  णािंना ए मदशेला सामुमह  गती 

ममळुन ए मदशेने ए  प्रवाह मनमााण झाला. असेच या मविात अने  मठ ाणी प्रवाह 

मनमााण होऊन ते इतरत्र मफरत होते. असेच ए ा क्षणी दोन मवरुद्ध मदशेने येणारे 

प्रचिंड प्रवाहाची ए मे ािंशी िक्कर होऊन ज्यास्त ता दवर प्रवाहाने  मी 

ता दीच्या प्रवाहाला  म ुवत (दाबून िा ले ) रून याचे रूपािंतर ए ा महाप्रचिंड 

भोवऱ्यात झाले ज्याला आपण ब्रह्ािंडीय भोवरा म्हणू. जसे नदी,महासागरात,हवेत 

भोवरे मनमााण होतात अगदी तसेच या  ृष्णपदाथाांच्या सोबत घडले असावे. 

भोवऱ्यािंचा ए  गुणधमा आहे म  ज्या ज्या वसू्त यात जातात अगदी त्याच प्रमाणात 

त्याच वातावरणात दूर  ोठेतरी ए ा छोट्याशा भागातून बाहेर फे ल्या जातात 

(जसे भोवऱ्यािंनी समुद्राचे पाणी  धीच  मी अथवा ज्यास्त होत नाही,हवा देखील 

 मी होत नाही परिं तु त्या भागात त्या वसू्तचा दाब  ाही  ाळासाठी  मी होतो.). 

ज्याक्षणी मविमनममाती(महामवस्फोि)झाली त्याच क्षणी प्र ाश आमण 

अव ाशाचीसुरुवात झाली.आतील  ृष्णपदाथा वेगाने भोवऱ्याबाहेर ए ामठ ाणी 

प्रवाहरूपाने (वायुस्वरूपात )अव ाशात फे ले गेले. आ ृती क्र.२ नुसार. 

 

 



 
 

सुरवातीला अव ाशाचे तापमान जवळपास १०३५  ेस्िन होते ते निंतर  मी होत 

गेले.असे होत असतािंनाच  ृष्णपदाथााचे जड वायुतुन (हैडर ोजन ते हेमलयम,नायिर ोजन 

वैगरे हलक्या वायूत  रूपािंतररत होत गेले. अब्जामवधी वषाानिंतर या मक्रयेत प्रथम 

वायूिंचे ढग बनले,जेथे ढगािंचे वसु्तमान ज्यास्ती त्याला घन भाररत व तुलनात्म   मी 

वसु्तमान असलेल्यािंना ऋण भाररत म्हिले गेले.घन आमण ऋण ढगािंचे आ षाण 

होऊन पुढे ग्रह,मनहारर ,मनहारर ा,आ ाशगिंगा मनमााण झाल्या. थोडक्यात हे 

आ ृती क्र. ३ नुसार दाखमवण्यात येईल. 

   

 

ए पेशीय जीवापासून ते मानवाच्या मनममाती पयांत 

मविमनममातीच्या वेळी ब्रह्ािंडीया वातावरण अमतशय तप्त व गुिंतागुतीचे होते. अन े 

प्र ारचे वायू,आमे्ल,वेगवेगळ्या पदाथींचे होणाऱ्याअनोन्यमक्रया (interaction) 

त्यातून मनमााण होणारे पदाथा,अने  छोिे घनसमूह ममळून मनमााण होणारे 

ग्रह,तारे,घषाणाने तयार होणाऱ्या वीजा,वादळिं  अशा अने  घिना घडत होत्या. 

अशातच दुर एखादया ग्रहावर सतत बदलणाऱ्या वातावरणाने (आम्ल,इतर मामहत 

नसलेले वायू आमण आणखीन  ाही) मुळे एखादी अमतसूक्ष्म रचना तयार झाली 



असावी व त्या अमतशय तप्त वातावरणातच त्यात ए  सिंवेदना(आत्मा/मजव) मनमााण 

झाली असावी आमण ए पेशीय मजव मनमााण झाला असावा. ोश(आवरण) नसलेला 

हा ए पेशीय जीव म्हणजे पुवाज (pro generator ) प्रोक्यारॉमिक्स (prokarytic) 

म्हणजे  ोश (आवरण) आमण  ें द्र  (nucleus )नसलेला उदा. मजवाणू (bacteria ) 

अममबा  युक्यारॉमिक्स म्हणजे  ोश (आवरण)आमण  ें द्र  (nucleus )असलेला 

असलेला उदा.अमदवासीसिंघ (protozoa)सुक्ष्म प्राणी,शेवाळ  इत्यादी.  

जर प्रोक्यारॉमिक्स (prokarytic) ला समजण्याचा प्रयत्न  ेला तर अममबा हे 

उदाहरण घेता येईल.अममबा  ए  मजवाणू असून तो  ोठेही िंमह सापडू श तो जसे 

पाण्यात,हवेत वगैरे.याला मनमित असा  ुठलाच आ ार नसतो तसेच याच्या पासुनच 

दुसऱ्या अमीबाची मनममाती (reproduction) होते. आ ृती क्र.४ व ५. 

                                                                                                      

 
 

 

या ए पेशीय जिंतू पासूनच पुढे अने  पेशीय (बहुपेशीय)  जिंतुिंची मनममाती झाली 

 ारण ए पेशी पासुन अमनयिंमत्रत आ ाराने  ुठल्याच मक्रया साध्य होत नव्हत्या 

जसे अन्न स्वास घेणे वगैरे. या ररता अने  पेशी ए  होऊन मवमवध भागात त्यािंच्या 

 ायाानुरूप वािले गेले. जसे स्वशन,अन्न घेणेइत्यादी. अने  पेशीय (बहुपेशीय) जिंतुत 

मुख्य भाग म्हणजे  ें द्र  असते जे शरीराच्या सवा प्रमक्रया मनयिंमत्रत  रते. 

उदाहरणाथा चयापचय,शरीराची वाढ ई. आ ृती क्र .६ मधे्य अने पेशी(बहुपेशीय) 

जिंतूची रचना दाखमवली आहे. 



 
 ें द्र ाला मनमित असे मामहत नसल्याने मवमवध आमण मवमचत्र आ ाराचे बहुपेशीय 

प्राणी तयार झाले असावे.निंतर  ें द्र ाची रचना आजच्या मेंदूत होऊन आजचा 

मनुष्यप्राणी तयार झाला असावा. 

 
मेंदू म्हणजे  ाय तर अने  पेशी िंनी ममळून बनलेला  ाहीतरी मनमित योजना 

असलेला पेशी समुह. मनमित योजना त्यात  ोठून आल्या असाव्यात? 

तर पमहल्या योजनेत आलेल्या अडचणी िंना समजुन दुसऱ्या अमध  चािंगल्या योजना 

तयार  रणारा पेशी समुह.अडचणी  शा समजणार तर मेंदूत असलेल्या अने  

पेशी िंमधील  ाही पेशीत अडचणी  साठवुन  ठेऊन अमध  सोयीस्कर योजना तयार 

 रणारापेशी समुह.याच समूहाला आता बुद्धी सिंबोधण्यात येते. या नुसारच पुढे 

अने  रासायमन ,जैमव   इतर द्रव्य ममळून पुढे हाडिं,सािंधा,स्नायु ,मािंसपेशी,रक्त 

वगैरे भाग मनमााण होउन सोयीनुसार त्यात पाहण्या,बोलण्या,ऐ ण्या नुसार के्षप  

(सेन्ससा) बनले असावे. अशा रीतीने आमदमानवापासून ते आजच्या मनुष्यापयांतचा 

प्रवास झाला असावा आमण याला  रोडो वषााचा  ाळ लोिला असावा. 

 

 
असेच  ोठेतरी एखाद्या ग्रहावर घडले असावे जेथे बहुदा पमहले मजवसृष्टी मनमााण 

झाली. मवमचत्र आ ाराचा प्राणी अशाच गो िंधळाच्या वातावरणात मनमााण झाल्याने 



त्याने मनसगााची सवा शक्ती आत्मसात  ेली असावी जसे पजान्यासाठी,अमिमनमााण 

होण्यासाठी लागणारे वातावरण, स्वतःचा आ ार  मी ज्यास्त  रण्यासाठी,अदृश्य 

होण्याचे ज्ञान वगैरे या त्याला मनसगाातच ममळाल्या असाव्या व याच  ालािंतराने 

मसद्धी म्हणून गणल्या गेल्या असाव्यात. अशातच त्याने ए ा ग्रहावरून दुसऱ्या 

ग्रहावर मफरायचे  मागा  ेवळ मजज्ञासेमुळे शोधले असावे.  दामचत मनसगााच्या 

साह्याने,मवमचत्र आ ारात म िं वा  से तरी.     

धमााची मनममाती ते मोक्ष 
मनुष्य(आमदमानव) जेव्हा या भूतलावर आला तेंव्हा फक्त मश ार  रू जगणे आमण 

रात्री मवश्ािंती घेणे हाच त्याचा क्रम होता. ालािंतराने तो समुहात राहू लागला. अमध  

सुधाररत झाल्यावर त्याने मश ार सोडुन  िं द,फळ खाणे सुरु  ेले. अशातच 

योगायोगाने वरती मलहल्याप्रमाणे पूवी मनमााण झालेले मानव पृथ्वीवर आले असावे. 

येथील मानवात राहून त्याने त्याला योग्य राहणे मश वले असावे,यातील स्ियािंशी 

ममलन होऊन नवी सुधाररत मपढी घडमवली असावी व मनघून गेले असावे.अमध  

प्रगल्भ झाल्यावर या निंतर त्यािंचा समाज बनला.या समाजाने  ाही मनयम मनमााण  

 ेले व या मनयमातुनच पुढे सिंसृ्कतीचा उगम झाला.त्यालाच आपण महिंदू सिंसृ्कती  

असे म्हणू  लागलो. या समाजालाच पुढे धमा हे नाव मदल्या गेले.तेव्हा सवा प्रथम महिंदू 

धमा तयार झाला.या धमााचा उगम आजपयिंत  ोणालाच समजली नाही म िं वा सािंगता 

येत नाही  ेवळ त ाानेच याचे योग्य उत्तर ममळने शक्य आहे.म्हणुनच हा अमतप्राचीन 

पहीला धमा  आहे.या धमााचे मनयम  ाही मनुष्यािंना मान्य नव्हते म्हणुन पाप आमण  

पुण्य या  ल्पनेची मनमीती झाली.जर समाजाच्या मनयमाच्या मवरुद्ध वागले तर पाप 

 ेले असे मानले गेले असावे आमण  जे धमााच्या मनयमानुसार  ाया   रीत रामहले ते 

पुण्यवान ठरले असावे. यातच मग समाजाला  ाही धा  असावा म्हणुन  ाल्पमन  

इिर (वर सािंमगतल्याप्रमाणे ) मनमााण   ेला असावा. त्यालाच आपण देव असे म्हणतो 

 ारण ते आ ाशातून आले होते व आ ाशातच अिंतधान पावले. त्यािंनी परत यावे 

म्हणुन येथील  लो ािंनी त्यािंची मचते्र रेखािली असावी,मोठमोठे स्मार े तयार  ेले 

असावे. या धमाातच ४ युगे सािंमगतलेली आहेत म्हणजे सत्ययुग,द्वापार,ते्रतायुग आमण 

 मलयुग.ज्यािंनी खूप पाप  ेले म्हणून मुक्ती ममळावी या साठी मोक्ष मह सिं ल्पना 

रूढ झाली असावी. मोक्ष ममळवण्यासाठी त्याने स्वतःच्या शरीराला नीरमनराळ्या 

प्र ारे वेदना,उपवास,जप,तप, यज्ञ हे प्र ार सुरु  ेले असावे. या मागचा उदे्दश 

एवढाच म  मनाला शािंती ममळावी आमण असे प्रते्य  धमाात आहे.त्यािंच्या पै ी  ाही 

परत आले असावे परिं तु मनुष्य अवतारात नैसमगा  अशी शक्ती घेऊनच.मह शक्ती 

त्यािंनी फक्त आणीबाणीच्या पररस्थथतीतच वापरली असावी. 

येथे आता मनाचा उले्लख आला आहे तर मन म्हणजे  ाय? मनसगातः माणसाला मेंदू 

व मेंदूला गो िंधळ  रणारे मन मनमााण असावे.मेंदू हा त्याच्या बुद्धी नुसार  ाम  रतो 



तर मन हे बाहेरील पररस्थथतीचा मवचार  रून मनाला  ळमवते. म्हणजेच जाणीव 

(आत्मा) हा दोन मवभागात वािल्या गेलेला आहे, ए  बुद्धी आमण दुसरा मन. बुद्धी 

म िं वा मन यापै ी  ोणाचा जरी मनणाय चु ला तर तो आत्म्याला के्लशदाय  ठरतो.            

 

 
आत्मा 

 

मुळात आत्मा म्हणजे  ाय? आमण तो शरीरात  ुठे असतो? या मवषयी पमहले  जाणून 

घेऊ या.  ुठल्याही प्राण्याचे जीविंत असण्याचे लक्षण म्हणजे त्याच्या शरीरातील 

आत्मा अन्यथा नसल्यास तो मृत असतो. आत्म्याचा वास शरीरात नेम ा  ोठे असतो 

? अने  त ा मवत ा   या बाबत  ेलेले आहेत.  ाही िंच्या मते तो हृदयात 

असतो, ाही िंच्या नुसार तो मस्त ात असतो तर  ाही िंच्या मते तो सिंपुणा मविात  

आहे. माझ्या मते आत्मा मह ए  जाणीव आहे जी मनुष्याच्या शरीरात प्रते्य   भागात 

आहे. जसे हातापायाला  ाही िोचले तर ताबडतोब  

जाणीव होते व तेथे क्षणात लक्ष जाते,याचाच अथा मह  सिंवेदना शरीरातील प्रते्य  भाग 

व्यापून आहे.  

दुसरे म्हणजे आत्मा मह  ए  जैमव  शक्ती आहे जी इतर शक्तीप्रमाणे  ोणालाही 

मदसत  नाही.या शक्तीला उजा (नैसमगा  ता द)व असे म्हणतात.आता ऊजेच्या 

मनयमाप्रमाणे ती बनवताही येत नाही म िं वा नष्टदेखील  रता येत नाही परिं तु तीला 

ए ा रूपातून दुसऱ्या रूपात आणता येते.तर मनात मवचार  येतो म   मृतू्यनिंतर मह  

शक्ती  शात बदलते. आत्मा मह  जैमव (सजीवािंची)शक्ती आहे व ती फक्त इतर 

सजीव जीवात जातािंना त्या सजीवाचे फक्त शारीरर  रूप बदललेले असते व मह 

शक्ती त्या शरीरात प्रवेश  रते.मुक्त रूपात या शक्तीला  ाहीच आ ार नसतो तर 

तो प्राप्त होतो जेव्हा तो ते रूप धारण  रतो. ुठल्याही सजीवाचे शरीर हे म्हणजे हा 

 ेवळ सािंगाडा आहे तसेच  आत्म्याने ने धारण  ेलेले ए  बाह्य आवरण आहे. 

आत्म्याचा  प्रवास हा प्राण्याच्या जन्मापासून सुरु होतो तो त्याच्या मरणापयिंत राहतो. 

 ुठल्याच प्राण्याला त्याच्या मरणाचा वेळ, ालावधी सािंगता येत नाही व तसेच 

आत्म्याचा शरीरात प्रवेश देखील सािंगता येत नाही.थोडक्यात खाली दाखववल्या 

प्रमाणे सािंगता येईल. 
 



 
मनुष्याचा अिंत  होतो म्हणजे आत्मा शरीरापासून मुक्त होतो.याचाच अथा जी जैमव  

शक्ती आहे ती शरीरातुन मनघून जाते. ोठे तर अव ाशात मवलीन होते.हे जगात 

झालेल्या अने  प्रयोगाने मसद्ध झाले आहे.परिं तु ती मदसत  ोणालाच नाही. ाही 

लो  यावर मविास ठेवत नाहीत तर हेच लो  वाहणारी हवा  ा पाहू श त 

नाहीत,आग मदसते म्हणून ती आहे पण हेच लो  आगीच्या झळा  ा पाहू श त 

नाही याच झळा फक्त अिंगाला लागतात म्हणून त्या आहेत असे मानतात.  ारण हे 

लो  मवज्ञानवादी आहेत.जे डोळ्याने मदसते त्यावरच हे मवसावस ठेवतात. मुळात 

मवज्ञान हेच ज्ञानावर आधाररत आहे. सवाात पमहले ज्ञान निंतर मवज्ञानाचा उगम 

झाला.मनुष्याला मनसगातःप्राप्त झालेल्या के्षप ाच्या (सेन्ससा) च्या मयाादेपेक्षा हे पुढे 

 ाहीच समजू श त नाहीत. के्षप ािंच्या मयाादेपेक्षा  मी व मयाादेपली डे पाहू 

शक्ती अस्स्तत्वात आहेत याची जाणीवच यािंना होत नाही म्हणूनच हे असे के्षप  

 ृमत्रमरीत्या तयार  रतात व निंतर आपल्याला सािंगतात. या उलि अन े पशुपक्ष्यािंना 

मह जाणीव मनसगातः प्राप्त असते व ते प्रसिंगीदशामवतात देखील. ाही मनुष्यािंना अश्या 

शक्ती मनसगातःजाणवतात असे जगात अन े मठ ाणी मदसुन(समजून)आले आहे. 

शक्ती जाणवतात म्हणजेच यािंना या शक्ती शरीरमवहीन रूपात मदसतात.यालाच भुत 

असे सध्या भाषेत म्हिले जाते. यािंचे अस्स्तत्व मनमित शरीरमवहीन रूपात अनिंतात 

असते. फक्त मनुष्याला ती जाणीव मनसगातःहे प्राप्त झाली पामहजे.थोडक्यात असे 

म्हणायचे आहे म  मुळात न मदसणाऱ्या शक्तीचे अस्स्तत्व हा मवषय ज्ञान आमण 

मवज्ञानवादी लो ािंच्यावर अवलिंबून आहे. .ज्यािंना या शक्ती जाणवतात ते यावर 

मविास ठेवतात ज्यािंना नाही जाणवत ते मविास ठेवत नाहीत. हाच मनयम पुढे 

आस्स्त  आमण नास्स्त ,श्द्धा आमण अिंधश्द्धा लागू होतो. 

या लेखातच पाप आमण पुण्य हा मवषय मलहला आहे तसेच मोक्षाची  ल्पना सुद्धा 

मािंडली आहे. 

सिंत,माहात्म्यािंनीच पाप,पुण्य,मोक्ष या  ल्पना मािंडल्या ज्या सवा धमाात थोडयाफार 

फर ाने सारख्याच आहेत.जर मनुष्याला स्वगाात जागा मीळवायची असेल,मोक्ष 

समळवायचा असेल तर त्याने समाजात  से वागावे हे सािंमगतले. 'मचत्रगुप्त' जो 

प्रते्य  प्राणीमात्राचा लेखाजोखा ठेवतो मह  ल्पना देखील त्यािंचीच.ह्या सवा  ल्पना 

याच्यासाठीच म   ोणीच ह्या गोष्टी स्वतःच्या डोळ्याने पमहल्या नाही पण मविास मात्र 

ठेवला.म्हणुनच मनुष्य हा मृतू्यनिंतर स्वगा,मृतू्य म िं वा पाताळ ममळमवण्याच्या  मनीषेने 

पृथ्वीवर आपले  ाया   रीत असतो. 



सवाात पमहले म्हणजे मह सवा  ताव्य भूतलावर असतािंनाच  ा  रावी लागतात तर 

भूतलावर असणाऱ्या ए ूण चौऱ्यािंशी लक्ष योनीतुन फक्त मनुष्य मह ए च योनी अशी 

आहे म  ज्याला मवचार  रण्याची शक्ती आहे.त्यालाच इतर योन्यािंच्या तुलनेत प्रगल्भ 

असा मेंदू आहे.त्याचा मेंदुत जन्मल्यावर  ाहीच मामहती साठवलेली नसते परिं तू जसा 

जसा मनुष्य वयाने वाढतो तशी तशी त्याच्या मेंदूची शक्ती ए ा ठरामव  वयापयिंत 

वाढते.या वेळी तो मवचार  रायला लागतो,चािंगले-वाईि या बद्धल त्याला जाण येते व 

तो आपले व तो त्यानुसार वागायला लागतो. 

आतापयिंत मलहीलेल्या नुसार ए  गोष्ट नक्की म  मृतू्यनिंतर आत्म्याला ए  तर 

उध्ववगामी(वरती.,स्वगा),अधोगामी(खाली,पाताळ) अथवा भुतालावरच  ुठल्याही 

ए ा जीवात प्रवेश  रावा लागेल. समजा मजविंतपणी(भुतलावरअसतािंना)मनुष्याने 

चािंगली  ामे  ेली असेल म वा  ाही ममळववण्या रीता मनियाने तपियाा,जप-

तप,दृढमविास,शुद्ध आचरण वैगरे  ेले असेल तर तो शुद्ध होऊन त्याला ए प्र ारचे 

तेज प्राप्त होते.हा तेजस्वी आत्माचतीव्र उध्वागमी दाबाने 

आ ृतीत(क्र.९)दाखववल्याप्रमाणे वर जागा व्यापतो. समजा मजविंतपणे मनुष्याने 

वाईि  ामे  ेले असतील,आपले इस्ित साधण्या रता त्याने मसद्धी 

,मिंत्र,तिंत्र,दुष्टशक्ती,अघोरीमवद्या यािंचा उपयोग  ेला असेल तर त्याचा आत्मा तेजस्वी 

असला तरी तो अधोगामी जातो. 

जममनीपासून जसे वर वर जावे तसे वातावरण मवरळ होत जाते. वातावरण हे अने  

वायुिंनी बनलेले असते. वायू मह देखील ए प्र ारची अने  प्र ारच्या वायूिंची तयार 

झालेली शक्तीच आहे. जममनीजवळ वायूचा दाब हा ज्यास्त असतो तर वर हा  मी 

 मी होत जातो आमण  मनुष्याने चािंगले,वाईि मह  ामे  सारखीच  ेली असतील तर 

तो येथेच भुतलावरच अने  योन्यािंतुन मफरत राहतो आ ृती १०. 

 



 
मनुष्याने चािंगले,वाईि मह  ामे  सारखीच  ेली असतील तर तो येथेच भुतलावरच 

अने  योन्यािंतुन मफरत राहतो. आ ृती क्र.९ मधे्य जागा दाखमवल्या आहेत.आपल्या 

 माा प्रमाणे आत्मा त्या त्या लो ात आपले थथान व्यापतो म्हणजे त्या त्या 

वातावरणातील  थरात ममसळून जातो. 

चचाा  

मुळातच मोक्ष ममळणे (ममळमवणे) म्हणजे नेम े  ाय?हा मवषय अध्यास्त्म  

मवषयाशी मनगमडत असुन लेख ाने  ेवळ त ा बुद्धीने याचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न  ेला 

आहे. त ा बुद्धी, ल्पनाशक्ती,मवचार  रणे वगैरे शक्ती या माणसाच्या मेंदुतच 

समामवष्ट आहेत व आपल्या  ुवती(शक्ती)नुसार त्या मनुष्याच्या लाभतात. अमणमा 

(सुक्ष्म रूप धारण  रणे),ममहमा(रूप धारण  रणे),लमघमा(लघु रूपात हवेपेक्षा 

वेगाने उडणे),गररमा(अमतशय जड शरीर बनवणे), प्रास्प्त ( ोठल्याही 

अडथळ्यामवना  ोठे जात येणे),प्र ाम्य(दुसऱ्याच्या मनातलिं ओळखणे)ईशत्व(इिर 

रुप धारण  रणे), वमशत्व( ोठल्याही व्यक्तीला दास बनवणे) या त्या ८ प्र ारच्या 

मसद्धी होत. या  ेवळ रामायणानुसार हनुमानालाच मनसगातः प्राप्त होत्या.बा ीच्या 

शक्ती या  ेवळ देवािंपासून माणसाला प्राप्त होतात  ारण देवािंजवळच या शक्ती 

मनसगातः असतात. 

प्र.मुस्िम व मििन धमाात मोक्ष हा शब्द आहे  ाय? 

ऊ.नाही  ारण दोन्ही धमाात मनुष्याला दफन  रतात.ए दा मनुष्य गेला म  तो परत 

जन्म घेत नाही हीच त्यािंची सिं ल्पना आहे. तो ए  तर जन्नत मधे्य अथवा जहनु्नम 

मधे्य जातो. त्यािंच्यात ' यामत  ा मदन' नुसार ए च इिर आहे व तो त्याच्या 

मनणायानुसार मनुष्याला जन्नत अथवा जहनु्नम मधे्य पाठमवतो.मििन धमाानुसार 

'judgement day ' हा शब्द प्रचमलत आहे. येथे हेवन अथवा हेल मधे्य मनुष्य जातो.   



प्र.महिंदू धमाानुसार पुनजान्म हा खरोखर होतो  ाय म   ेवळ ए  मनाची  ल्पना 

आहे? 

ऊ.आत्मा मह ए  जैमव  शक्ती आहे हे मसद्ध झाले आहे.शक्ती म्हणजेच ऊजाा व 

ऊजाा  धीच नष्ट हो नाही तर ती ए ा रूपातून दुसऱ्या रूपात जाते. उले्लखलेल्या 

८४ लक्ष योनीत ती नक्कीच प्रवेश  रीत असावी.म्हणजेच पुनजान्म हा नक्कीच आहे 

पण तो नक्की  ोणत्या योनीत हे सािंगणे  ठीण आहे.मह ए  मनाची  ल्पना  नाही. 

प्र.ब्रह्देवाची मनममाती  शी झाली?देव खरोखरच आहेत  ाय? 

ऊ. :ब्रम्ह म्हणजे मविाच्या उगमातुन ((महामवस्फिातून) सवाात पमहले बाहेर पडलेली 

शक्ती (आ ृती २) असावी ज्या शक्तीतून इतर अन े शक्ती  ालािंतराने मनमााण 

झाल्या. महामवस्फिानिंतर  ाही क्षण शािंतता होती निंतर प्रसारण होत गेले.या निंतर 

 ाही शक्ती िं  ेवळ आहे त्याच रूपात रामहल्या तर  ाही िंचे इतर शक्तीची ममलन 

होऊन ए  तर त्या नष्ट झाल्या असाव्या.म्हणुनच प्रथम मनमााण झालेल्या शक्तीला 

ब्रम्हा,शािंततेच्या वेळात मनमााण झालेल्यात्याच रूपात रामहलेल्य  शक्तीला मवषु्ण व 

ज्या शक्तीमुळे इतर  ाही शक्ती नष्ट झाल्या त्या शक्तीला महेश असे म्हिले असावे. 

प्र. प्र. सिंपुणा ब्रह्ािंड हे  ाय आहे?असे अने  ब्रह्ािंड आहेत  ाय? 

ऊ.ब्रह्ािंड हे  ृष्णपदाथाातुन अपघाताने (महामवस्फोिाने) मनमााण झालेली अमयााद  

पो ळी आहे मजचा मवस्तार क्षणोक्षणी सुरूच आहे.माझ्या मते अशा अमयााद 

 ृष्णपदार्थ्ाांच्या सीमेत अने  ब्रह्ािंड मनमााण होणे शक्य आहेत. आ ृती ११.   

 

 
प्र. देव म्हणजे  ोण?ते खरोखरच अस्स्तत्वात आहेत  ाय? 

उ. देव मह  ेवळ ए  सिं ल्पना नसुन मनुष्य जेंव्हा थोडा बहुत सुधारलेला समुहाने 

राहणार  होता तेव्हा  ाही अमतपुढारलेले प्राणी आ ाशातून पृथ्वीवर आले 

असावे.त्यािंनीच येथील लो ािंना  ाही सामामज  मनयम मश वले असावे व येथील 

स्ियािंशी समागम  रून पुढची मपढी सुसिं ृत घडमवली असावी. ते आ ाशातुन  

आले व आ ाशात मनघून गेले म्हणून येथील लो ािंनी त्यािंना देव अशी सिंज्ञा मदली 

असावी.(या बद्धल समवस्तर मामहती ‘देव छे! अिंतराळातील परग्रहवासी’ हे सुरेशचिंद्र 



नाड णी मलस्खत पुस्त ात ममळू  श ेल.) तसेच डॉ.मप.व्ही.वता  मलस्खत 'वास्तव 

रामायण' मधे्य देखील ‘देव’  हा ए  विंश सािंमगतला आहे.      

प्र.मोक्ष खरोखर अस्स्तत्वात आहे  ाय? 

उ. मोक्ष म्हणजे अमतशय मवरळ वायुत पुन्हा  धीही  पृथ्वीवर न येणे म्हणजेच मुक्ती 

ममळमवणेहा होय आमण मवरळ हवा मह  ेवळ अमतशय उिंच मठ ाणीच असते 

म्हणजेच मोक्ष हा असतो. 

प्र. युग म्हणजे  ाय? असे म ती युग आहेत? ुठले देव  ोणत्या युगातले आहेत.? 

उ.ऋगे्वदात ब्रह्देवाचा ए  मदवस म्हणजे ए  युग सािंमगतले आहे. युग म्हणजे 

मनममाती,उत्कषााला पोहचणे व नष्ट  होणे मह प्रमक्रया. या प्रमक्रयेत ए ूण चार युग 

सािंमगतले आहेत.सत्ययुग,द्वापारयुग,ते्रतायुग आमण  लीयुग.या चारही युगािंना 

जोडणारा ए  सिंधी ाळ म्हणजे अमतशय छोिा  ाळ. (जसे मदवस सिंपुन 

रात्रीपयांतचा मधला  ाळ.) सवाात पमहले ब्रम्हदेवाची(शक्ती)मनममाती झाली त्यानेच 

मवषू्ण व महेश असे दोन देव(शक्ती)मनमााण  ेल्या व मवषू्णनेच दशावतार घेऊन 

आतापयांत मामहत असलेल्या युगात मवमवध रूपाने अवतार घेऊन सिंचार   ेला.   

प्र.पुवीचे ऋषी,मुनी,आचाया,तपस्वी हो  ोण होते?.आताचे मवद्यावाचस्पती 

(Ph.D.),मवद्यापारिंगत(मास्टसा),स्नात (बॅचलसा) यात  ाही साम्य आहे 

 ाय?असल्यास  ोणते? 

उ. पूवीच्या ऋषी,मुनी,आचाया,तपस्वी यािंनी आप,तेज,जल,अिी,वायु या पाच तत्वािंचा 

अभ्यास (तप)  रुन त्यािंना  ोठल्याही प्र ारे वापरणाच्या मवदे्यत प्रभुत्व (ज्ञान 

)ममळवले होते.ते तत्वज्ञानी होते. आताचे मवद्यावाचस्पती (Ph.D.),मवद्या पारिंगत 

(मास्टसा),स्नात  (बॅचलसा ) हे मवज्ञानाच्या( ोठल्याही)मवषयात ज्ञान ममळवून त्यात 

प्रभुत्व ममळमवतात. तसे पमहले तर दोघात  ाहीही फर  नाही. त्यािंनाही ए ािंत 

आवडत होता यािंनाही ए ािंत आवडतो,ते रागीि/शीघ्र ोपी (बहुतािंश) असायचे हे 

देखील असतात,तेही एखाद्या मवषयात प्रभुत्व ममळमवतात हे देखील तेच  रतात. 

फक्त फर  एवढाच म  त्यािंनी तत्वज्ञानात तर हे मवज्ञानात ( ोठल्याही) ज्ञान 

ममळमवतात. 

प्र. वाचण्यात आलेली अिे जसे पजान्याि ,अमिअि ,वायूअस्र 

,ब्रम्हाि,मत्रशुल,सुदशान चक्र,वज्राि आमण इतर अस्स्तत्वात आहेत  ाय? आमण ते 

 से ममळतात? 

उ. होय अस्स्तत्वात आहेत. लेखात सािंमगतल्या प्रमाणे जेंव्हा मविमनममाती झाली 

तेंव्हाच्या  वातावरणत या सवा मवध्विंस  शक्ती मनमााण झाल्या.जेंव्हा पमहला 

ए पेशीय मजव मनमााण झाला तेंव्हाच त्याच्या मेंदूत या शक्ती  ोरल्या (साठमवल्या) 

गेल्या.  ालािंतराने जेव्हा या ए पेशीय मजवापासुन मनुष्य मनमााण झाला तेंव्हा याच 

मनुष्याने त्याच्या सुप्त मेंदुतुन या   जागृत  ेल्या व त्यािंना मनयमबद्ध  रून प्राप्त 



 ेल्या. जसे ब्रम्हाि फक्त ब्रह्देवच मनमााण  रू श त होते  ारण ते पमहले 

मनमााण झाले.निंतर मनमााण होणारे मवषू्ण यािंनी सुदशानचक्र,महेशाने मत्रशूल वगैरे 

मनमााण  ेले असावे. 

प्र. मसद्धी आमण शक्ती यात फर  आहे  ाय? 

 उ. होय.मसद्धी या नैसमगा पणे त्या वातावरणातून जीवािंना प्राप्त होतात तर शक्ती 

ह्या त्या देवािंनी मनसगाातून ममळवल्या असतात व या त्या देवािंची तपियाा  रूनच  

ममळवाव्या लागतात.      

सुज्ञ वाच हो शक्य मततक्या साहमज  मनात उठणाऱ्या शिं ाना मी उत्तर देण्याचा 

प्रयत्न  ेला आहे.अजून  ाही शिं ा असल्यास लेख ाशी समक्ष भेिून शिं ेचे मनरसन 

 रावे. 


