भंत्राचे यशस्म
(आकाय, उकाय, भकाय)
(डॉ. व्शी. टी. इंगोरे)

शा

एक लरखित भंत्र म्शणजे भऱ
ु ाषय (

Symbol, Icon, alphabet) आशे .

त्मारा अकाय-उकाय-भकाय, ओंकाया आखण इतय अनेक प्रकाये वंफोधधरे जाते. हशंद ू
धालभिकदृष्ट्मा मारा अनन्म वाधायण भशत्ल आशे . मारा त्रत्रभत
ू ी म्शणजे ब्रम्शा, वलष्टणू,
भशे श्लया तवेच उभा म्शणजे दे ली ऩालिती म्शणन
ू ऩण वंफोधधरे जाते. ‘
शे च अंततभ वत्म आशे - शा हशंद ू प्रणारीचा एक भशत्लाचा उऩदे ळ आशे .

तत वत’ म्शणजे
लेदातीर श्रोक

मानेच वरु
ु शोतात. इतय ऩंथ, धभि जवे फौध्द, जैन मांच्मा धभि भंत्रात माचा उल्रेि शोतो.
लवि ऩंथाच्मा ध्लजालय तय शाच

भंत्र त्रफम्म्फत आशे .

आता आऩण मा भंत्राकडे लैसातनक दृष्टटीने माच्मा उच्चायाकडे फघम
ू ा.
वंस्कृतीतरा अत्मंत ऩवलत्र भंत्र आशे .

औभ (

) शा लवंधू

आम्शी जेव्शा मा भंत्रातल्मा यशस्माफद्दर काभ वरु
ु केरे

तेव्शाची गोष्टठ. भाझ्मा वलद्मार्थमाांना ‘ओभ’ चा उच्चायाचा कंऩन आरेि ( frequency spectrum
band) प्रत्मेक व्मक्तीभध्मे

लेगलेगऱा अवतो की काम माचा अभ्माव कयामचा शोता. त्मावाठी

त्माचा उच्चाय कवा कयामचा माचा अभ्माव वरु
ु केरा. कऱरे की लरखित ळब्दा प्रभाणे जवा- औभ,
ओभ, ओऊभ इत्मादी. उच्चायताना ळयीयात तयं ग (Note) न मेता कंऩन (Vibration) शोतात. अवे
आम्शारा अऩेक्षषत नव्शते.
कंठ

‘ओ‟ उच्चायतांना स्लय मंत्रात तंतू ऩेळीचा उऩमोग कयाला रागतो तेव्शा

ताणयहशत (रयल्माक्व)

नवतो अवे कऱरे. त्माच फयोफय तवे उच्चायतांना अन्न नलरकेत

तवेच कानाभधे कंऩने तनभािण शोतात ऩण तयं ग नवतात

. कंऩन म्शणजे अनेक तयं गाचे

एकत्रीकयण (combination) आखण तयं ग म्शणजे ळद्ध
ु नाद, वयू जवा फावयीतन
ू मेतो. ऩयं तु
‘शो’ उच्चायताना भात्र तयं ग तनभािण शोतात आखण ते कानेन्रीमारा ऐकू मेत नाशीत. आभच्मा
अनेक प्रमोगातन
ू कऱरे की औभ ळब्दाचा उच्चाय ऩद्धतीने ‘शो s s ओऊ s भं ss श’
तयं ग तनभािण शोतात.

‘शो’ उच्चायतांना स्लयमंत्रांलय ताण

अन्ननलरका आखण त्माच फयोफय गळ्मािारीर
HEAD) ळांत म्शणजे तयं ग
ळयीयात तयं ग

नवतो आखण

ळयीय ( TORSO)

केल्माने

पुफ्पुवा वोफत

तयं ग ऩालते तय

ळीय ( डोके,

वलयशीत अवते. तवेच ‘ओऊ’ उच्चायतांना भि
ु ावोफत (oral cavity)

वरु
ु शोतात. ‘भं’ उच्चायतांना नालवका आखण डोक्मात तयं ग

उच्छलाव अवतो. मा भंत्राचा उच्चाय कयतांना ळयीयातीर तयं ग

वरु
ु शोतात. ळेलटी ‘श’

िारीर ळयीयातन
ू डोक्माऩमांत

क्रभाक्रभाने तनभािण शोतात आखण ऩण
ू ि ळयीयाचा तयं ग आरेि लभऱतो. मा प्रमोगालरून अवे कऱरे
की प्रचलरत लरखित ळब्द ( spelling) आखण उच्चाय (pronunciation) मात ककं धचत पयक
िया ळब्ध “ शो s s ओ ऊ s भं s s s
आभच्मा प्रमोगाने

दलळित

केरे.

आशे .

श” अवा अवाला, जवा शौभ-शलन भधीर „ शोउभ’ अवे

औभ (

) चा तयं ग आरेि शा प्रत्मेक व्मक्तीभध्मे एक

वलळेऴ आरेि
त्मा

(unique frequency spectrum) अवतो. जळा शातालयीर ये ऴा आखण त्मालरून

व्मम्क्तची

ओऱि

(

identity) कऱू ळकते.

ऩढ
ु ीर वलश्रेऴण कयताना अवे

आढऱरेकी प्रत्मेक व्मक्तीने उच्चायरेल्मा वलि ळब्दात पुफ्पुव आखण अन्ननरीकेत ‘श’
स्लयाचे

आंदोरन अलबप्रेत अवते. ‘श’ शा एक ळद्ध
ु स्लय म्शणजे तयं ग, आंदोरन (

Harmonic Motion SHM ) आशे . त्माभऱ
ु ेच
हदरेरे अवाले.

भंत्राभध्मे

‘श’ रा अनन्म वाधायण भशत्त्ल

ळायीरयक व्माधीभऱ
ु े वललळष्टट व्मक्तीच्मा ‘श’ आंदोरनाभध्मे पयक ऩडू ळकतो

आखण शे च लयीर वंळोधानाभागीर कायण.

औभ (

अवेशी प्रमोग शोत आशे त ज्माभध्मे एका व्मक्तीच्मा
भध्मे

Simple

) भंत्रालय अनेक प्रफंध लरहशल्मा गेरेत.
कंऩन आरेिा (frequency spectrum)

झारेल्मा फदरालरून त्माचे योग तनदान कयणे आखण

माच भंत्राच्मा उच्चायाने त्माचे

योग तनभर
ूि न कयणे लगैये. अजून ऩमिन्त तयी मारा ऩण
ू ि ळास्त्रीम भान्मता लभऱारेरी नाशी.
आता

ळब्दाच्मा तनलभिती फद्दर वलचाय करूमा. आम्शी वशा तनवगिलेडमा वंळोधकांनी २००६

भद्धे अश्भ मग
ु ातीर (Upper Paliolithic, 15000 BC) अतत प्राचीन भानली वंस्कृतीचा ळोध
रालरा शे वलिश्रुत आशे . मा स्थऱी आहदभानलाने तब्फर १३००० ते १५००० लऴे लवती केरी शे
प्रभाण वहशत लवद्ध झारे आशे . बायतात आहदभानलाचे शे च ऩहशरे लवतीस्थान म्शटरे तय
अततळमोक्ती शोणाय नाशी .

कायण शा २१ व्मा ळतकातीर अत्मंत भशत्लाचा ळोध म्शणून

बायतीम ऩयु ातत्ल वलबागाने ( Archaeological Survey of India)

म्शटरे आशे . मेथे आम्शी

अनेक धचत्रत्रत ( Rock paintings) ळैरगश
ृ (Rock Shelter) ळोधरीत. एका ळैरागश
ृ ात
काढरेरे आढऱरे.

ब्राम्शी लरऩीत कोयरेरे लळरारेि हदवरे.

स्लम्स्तकाचे धचन्श हदवरे.

त्मात वलाित भशत्लाचे म्शणजे ऩज
ु रेरे लरंग, तवेच दगडालय कोयरेरे अनेक स्त्रीचे जननेंहरम
आढऱरे.

लवंधू वंस्कृतीभध्मे स्त्रीरींगावायख्मा धचन्शारा ‘भ’ वंफोधील्मा जाते. ते धचन्श भस्म (भीना) वायिे
हदवते.

लयीर धचन्शालरून कऱते की

स्त्रीरींगारा तत्कारीन वभाजात दे लते वभान ‘भा’ वंफोधधल्मा

जामचे. आजशी स्त्रीरींग ऩज
ू ा केरी जाते आखण तळी अनेक दे लारमे आशे त.
म्शणजे वलि चर जीलांभध्मे उत्ऩत्तीचे भऱ
ू अलमल.

स्त्री जननेंहरम

त्माभऱ
ु े त्मा अलमलारा अनन्म

वाधायण भशत्ल हदल्मा गेरे अवाले. मात प्राभख्
ु माने अवा उल्रेि कयालावा लाटतो की , त्मा
जन्भ दे णायीरा जगबयात ‘भ:XXX ’ नेच वंफोधतात.
भातय ( mater), भोदोय, भात, लगैये.
उत्ऩत्तीची ऩज
ू ा.

जवे वंस्कृतभध्मे

भात,ृ रॅ टीनभध्मे

स्त्रीरींगाच्मा प्रततकृतीची (धचन्श) ऩज
ू ा म्शणजे

स्त्रीरींग म्शणजे भ: दे लीचे म्शादे ल ते भशादे ल तवेच

स्त्रीरींगाच्मा धचत्राचे

लळललरंग भत
ू ी म्शणजे भशादे लाच्मा वऩंडीत कारमोगाने तनलभिती कळी झारी अवेर शे िारीर
धचत्रालरून स्ऩष्टट शोते. कोयरे रे स्त्रीरींग (भऱ
ु ाषय भ:) ( 2 dimensional) जेव्शा भत
ू ीत ( 3
dimensional) ऩरयलतीत झारे मा भद्धे लत्रािचे लरंग झारे शे दलळित शोते. मान कारांतयाने
ऩरु
ु ऴ प्रधान वंस्कृतीचा प्रबाल अवाला आखण ‘भ: दे लीचा’ भशादे ल झारा अवाला मात ळंका
लाटत नाशी. भशादे लाच्मा वऩंडीभध्मे

क्रभलाय कारानरू
ु ऩ कवे फदर झारे अवालेत, ते िारीर

प्रकाये .

अनेक लरऩीत (लरखित अषयात) ‘भ:’ मा धचन्शाचा भऱ
ु ाषय म्शणून लाऩय कयण्मात आरा.
त्माचा

क्रभलाय फदर कवा झारा शे िारी हदरे आशे .

तेरग
ु ,ु तलभऱ, कन्नड, ओरयि मा मा लरऩीत ते धचन्श शे भऱ
ु ाषयचे
अवाले शे

भख्
ु म लऱण (foundation)

लयीर उत्ऩत्ती आरेिा लरून स्ऩस्ट हदवन
ू मेत.े तवेच रॅ टीन लरऩीत ‘ओभेगा’

(उच्चाय ओभ ळी लभऱता जुऱता) शे भऱ
ु ाषय वद्ध
ु ा त्मातराच एक प्रकाय अवाला.

आता आऩण
लभऱून झारे आशे .

मा धचन्शाच्मा उत्ऩत्ती कडे लऱूमा.

शे धचन्श एकूण चाय (४) धचन्शाचे

लवंधू बायतीम वंस्कृती प्रभाणे

म्शणजे ऩण
ू ि वलश्ल ( cosmos). त्मात

लेऱ (time), अलकाळ (space) आखण ऊत्ऩत्ती(creation) मा तीन भऱ
ू तत्लांचा एक अबत
ू ऩल
ू ि
वंगभ आशे . त्मात अलकाळ (

space) आखण काऱ भाऩन ( time) शे वम
ू ि ( हदलव), चंर

(भहशना), आखण ताये (लऴि) मा द्लाये क्रभलाय दळिवलरे आशे त आखण ऊत्ऩत्ती (

creation) शी

स्त्रीरींगाव्दाये दळिवलरी आशे . म्शणूनच शा भंत्र स्लमंऩण
ू ि आशे .

भ: ची क्रभलाय उत्ऩत्ती

वम
ू ि आखण चंर शे ठऱकऩणे

(O) गोर म्शणजे इंग्रजी ‘ओ’ प्रभाणे हदवतात. ‘शो’ तवेच ‘ओ’

म्शणतांना ओठांचा गोर (इंग्रजी ‘O ओ’ प्रभाणे) कयाला रागतो.

वद्म दे लनागयी लरिाणात आऩण डालीकडून उजलीकडे लाचतो.
डालीकडे लरहशल्मा जात शोती अवा ऩयु ाला आशे .

लवंधू रीवऩभात्र उजलीकडून

दे लनागयी प्रभाणे

(maho) अवा शोतो तय लवंधू लरऩी प्रभाणे शोभ: (

चा उच्चाय शा ‘भ:शो’

hom) अवा शोतो.

ह्मा भंत्राचा उच्चाय

उजलीकडून डाली कडे लाचल्मालय त्मातीर ळब्द आखण उच्चाय मातीर ऩयस्ऩयातीर
वभन्लमाचे यशस्म आम्शारा कऱरे. मालरून
आशे शे लवद्ध शोते. तवेच
ऩवयरे अवाले आखण
तवेच चंर-ताया

शा अतत प्राचीन लवंधू वंस्कृती भधीर भंत्र

भंत्राचे भशात्म्म भोशें जोदायो-शयप्ऩा वंस्कृतीतन
ू वलि जगबय

जगबयातीर अनेक याष्टरध्लजाभध्मे

चीन्शातीर वम
ू ,ि चंर, ताया

इत्मादीचा अंतबािल केरा अवाला. अधधक िोर तनयीषणालरून नेऩार याष्टराचा

ध्लज शा इतयांप्रभाणे चौकोणी नवन
ू आडव्मा इंग्रजी ‘ M’ म्शणजे

भधीर भ: वायिा आशे .

नेऩार याष्टराचा ध्लजाभध्मे भ: ( ∑) तय वम
ू ि ( O), चंर ( U) आखण ताया ( *) वभावलष्टट करून
ऩण
ू ि

चा वंऩण
ू ि वाषात्काय केरा आशे . तवेच हशंद ू धभािचा, भशायाष्टराचा म्शणजे लळलयामाचा

ध्लज माच प्रकायात भोडतो अवे लाटते.

अळा मा अदबत
ू भंत्राचा अवलष्टकाय लवंधू (हशंद)ू

वंस्कृतीने ३००० ते ४००० लऴािऩल
ू ी वलि जगारा द्माला

, शी आऩल्मा वलाांना अलबभानाची

गोष्टट आशे .
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