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१ ‘तन्त्र’ शब्दाची व्युत्पत्ती

‘तन्त्र’ हा शब्द ऐकल्यावर आपल्या मनात अनेक अथ� येतात. एखादे कौशल्य,

एखादी कॢप्ती, कसब, �व�शष्ट पद्धत इत्यादी. “एखाद्या गोष्टीचे तन्त्र अवगत करुन

घेतले पा�हजे” असा प्रयोग आपण व्यवहारात नेहमीच ऐकतो, पण संसृ्कत भाषेमध्ये

तन्त्र हा शब्द शास्त्र या अथ� येतो तेव्हा मात्र त्या शब्दाचा, “अनेक पैलू असलेले एक

�व�शष्ट शास्त्र”, असा व्यापक अथ� होतो. तन्त्रशास्त्र आ�ण त्यासंबंधी असणाऱ्या

इतर काही कल्पना यांच्याभोवती एक गूढ वलय आहे आ�ण त्यामुळे सामान्य

माणसाच्या मनात तन्त्रशास्त्राबद्दल काहीसे कुतूहल, काही प्रश्न, तर काही पूव�ग्रह

�दसतात. ह्या सव�चे समाधान तन्त्रशास्त्र म्हणजे काय, हे जाणून घेतल्यावरच होऊ

शकते.

प्राचीन काळापासून मनुष्याला स्वत:�वषयी, �नसग��वषयी तसेच माणसाच्या

रूढ कल्पनेबाहरे असणाऱ्या शक्तीं�वषयी अनेक प्रश्न होते आ�ण याच प्रश्नांची उत्तरे

शोधण्यासाठी तत्त्वज्ञानाची अ�तशय समृद्ध परंपरा अ�स्तत्वात आली. या परंपरेत

तत्त्वज्ञानाच्या �वचारप्रणालीच्या �व�वध शाखा �नम�ण झाल्या. या शाखांपैकी �कंवा

भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या संप्रदायांपैकी एक वै�शष्ट्यपूण� संप्रदाय म्हणजे तन्त्रशास्त्र,

ज्यास आगम असेही म्हटले जाते. तन्त्रग्रथं, आगमग्रथं यां�वषयी सखोल चच�,

तन्त्रशास्त्राच्या �वस्तार, उपशाखा हे सव� पैलू नंतर स�वस्तर स्पष्ट होतीलच, परंतु

सव�प्रथम ह्या �व�शष्ट �वचारप्रणालीला तन्त्रशास्त्र असे का म्हटले, हा �वचार आधी

करू.

संसृ्कत भाषेमध्ये कुठल्याही शब्दाचा अथ� �कंवा त्या शब्दातून व्यक्त होणारी

संकल्पना समजून घेण्यासाठी एक �व�शष्ट पद्धत आह.े ती म्हणजे त्या शब्दाचे

आधी मूळ शोधायचे. त्या शब्दातील धातू शोधायचा. त्या शब्दातून जी मूळ �क्रया

सां�गतली जाते त्यावरून त्या शब्दातून सां�गतल्या जाणाऱ्या अथ�चा आवाका

समजून घेता येतो. तसेच त्या शब्दातील �क्रया सांगणाऱ्या घटकाशी अजून एखादा

।। आलोक ।। २ पुष्प प��ले
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घटक म्हणजेच प्रत्यय जोडला असेल, तर त्याचाही �वचार केला असता शब्दाचा

अथ� अ�धक स्पष्ट होतो. जसे ‘तन्त्र’ या शब्दामध्ये ‘तन्’ आ�ण ‘त्र’ असे दोन

घटक आहते. या शब्दात धातू ‘तन्’ या धातूमध्ये आहे ज्याचा अथ� ’�वस्तार

करणे’ असा होतो (‘तनु �वस्तारे।’). येथे तन्त्र शब्दातील एका घटकाचा �वस्तार

हा अथ� �मळाला. संसृ्कत व्याकरणानुसार ‘त्र’ या प्रत्ययाचा अथ� होतो ‘करणारे’.

म्हणजे दोन्ही घटकांचा �वचार केला तर सहज जो अथ� �मळतो, तो म्हणजे ‘�वस्तार

करणारे ते तन्त्र’. साह�जकच यामुळे असा प्रश्न पडतो की तन्त्र शब्दातून कशाचा

�वस्तार होतो हे सांगायचे आह?े तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने �वचार केल्यास ह्या प्रश्नाचे

उत्तर शोधायला प्रत्यक्ष तन्त्रग्रथंांचीच मदत होते. तन्त्रशास्त्रातील ‘का�मकागम’ ह्या

ग्रथंातील एका श्लोकामध्ये तन्त्र म्हणजे काय हे स्पष्ट केले आह.े

तनो�त �वपुलान् अथ�न् तत्त्व-मन्त्र-सम��तान्।

त्राणं च कुरुते यस्मात् तन्त्रम् इ�त अ�भधीयते।।

सरला��: ज्यामुळे तत्त्व आ�ण मन्त्र यांनी युक्त अशा अनेक अथ�चा �वस्तार

केला जातो, ज्यामुळे रक्षण केले जाते, त्यास (त्या शास्त्रास) तन्त्र असे संबोधले

जाते.

(तत्त्व म्हणजे ईश्वरी शक्तीं�वषयी ज्यात सां�गतले जाते ते. आ�ण मंत्र म्हणजे

ज्याद्वारे ईश्वराची उपासना, साधना केली जाते ते.)

काही �वद्वानांच्या मते ‘त्र’ या घटकातून त्राण म्हणजे ‘रक्षण करणे’ हा अथ�

समजावा. म्हणजे ज्या शास्त्रामुळे, साधना करणाऱ्या मनुष्याचे रक्षण केले जाते, ते

तन्त्र असाही अथ� घेता येऊ शकतो. तन्त्रशास्त्राच्या ह्याच अथ�ला जवळ जाणारे

स्पष्टीकरण ज्यषे्ठ अभ्यासक वूड्र ोफ १९५९, पृ. ३४ ह्यांनी �दले आह.े

तन्यते �वस्ताय�ते ज्ञानम् अनेन इ�त।
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अथ�त् ज्याद्वारे ज्ञानाचा �वस्तार होतो ते शास्त्र म्हणजे तन्त्रशास्त्र. कारण तत्त्व

आ�ण मंत्र यांमधून ज्ञान �मळते आ�ण ज्ञान हे अज्ञानापासून आ�ण अज्ञानामुळे

�नम�ण होणाऱ्या अनेक संकटांपासून माणसाचे रक्षण करते. तन्त्रशास्त्रामध्ये �व�वध

दवेी-दवेतांची उपासना तसेच काही आचार सां�गतले आहते. त्यामुळेही उपासकाचे

वाईट प्रवृत्ती, तसेच संकटापासून रक्षण केले जाते, हा अथ�ही इथे सू�चत होतो.

�वष्णसु�ंहतेमध्ये अत्यतं सोप्या शब्दात तंत्राची पुढील व्याख्या आढळते

सव�था येन तन्यते त्रायन्ते च भयात् जनाः।

इ�त तन्त्र्यस्य तन्त्रत्वं तन्त्रज्ञाः प�रचक्षते।।

(वूड्र ोफ १९५९, पृ. ३४)

सरलाथ� - ज्यामुळे सव� अथ�चा �वस्तार होतो व मनुष्यांचे भयापासून रक्षण

होते ते तन्त्रांचे तन्त्रत्व आहे असे तन्त्रांचा अभ्यास करणारे सांगतात.

काही �वद्वान तन्त्रशास्त्राला आध्या�त्मक ज्ञानाचा मूलस्रोत मानतात. काही

�वद्वान असे मानतात की तन्त्रशास्त्र म्हणजे मनुष्याच्या मान�सक क्षमतांचा �वचार

करणारे शास्त्र आह,े ज्यामुळे त्याचे अज्ञानापासून रक्षण होते. पय�याने मान�सक

�वकास आ�ण मनावरील संयमामुळे आध्या�त्मक प्रगती होते. संकट,े भीती,

असुर�क्षतता यांपासून रक्षण झाले की मन �स्थर होते व मन �स्थर झाले की

ज्ञानप्राप्ती व होते, असा �वचार ह्या स्पष्टीकरणामागे असावा.

तन्त्रशास्त्रा�वषयी ते एक गूढ शास्त्र आहे असे म्हटले जाते. तन्त्रग्रथंांमध्ये

आचाराची �शकवण आहे व त्याच बरोबर त्यात गूढ ज्ञान सामावलेले आह.े

त्याचे कारण असे असावे की तन्त्रशास्त्रामध्ये बीजमंत्रांसारखे मंत्र आहते ज्यांचे

अथ� पुष्कळ वेळा कळत नाहीत. तसेच यन्त्रांसारख्या काही गूढ आकृत्या येतात. या

मंत्रांचे �कंवा आकृत्यांचे अथ� सहजपणे समजण्यास अवघड जाते. तन्त्रशास्त्रामधून

अशा दुब�ध तत्त्वांचे प्र�तपादन केले जाते, म्हणूनच ते सावधपणे, नीट लक्ष दऊेन

समजून घ्यावे लागेल. अशा प्रकारचे स्पष्टीकरण ज्यात असते ते शास्त्र म्हणजे

।। आलोक ।। ४ पुष्प प��ले
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‘तन्त्र’, असेही म्हटले जाते१. हा अथ� ‘त�त्र’ धातूमध्ये तन्त्र शब्दाचे मूळ आहे असे

मानून केला जातो (“त�त्र इ�त धातोः इह धारणाथ�त्।” अथ�त् येथे ‘त�त्र’ ह्या

धातूचा अथ� ‘धारण’ असा घ्यावा.).

तन्त्रशास्त्रामध्ये सां�गतली गेलेली ही तत्त्वे केवळ अवघड आहते असे नाही, तर

ती एकमेकांमध्ये गुंतलेली आहते व म्हणून असे म्हटले जाते की तन्त्रशास्त्रामध्ये

�व�वध �सद्धांतांच्या अथ�चे जणू जाळेच �वणलेले असते. असे गहन अथ�जाल

ज्या शास्त्रामध्ये सां�गतले जाते ते म्हणजे तन्त्र. (“इतरेतरसम्बन्धस्य अथ�जालस्य

उपदशेकं शास्त्रं तन्त्रम् इ�त उक्तम्।” हे वचन न्यायकोशात आढळत असल्याची

नोंद आगम-कोश (१९९१, पृ. ११५) मध्ये केली आह.े)

परस्परांमध्ये गुंतलेल्या तत्त्वांचा, �सद्धांतांचा ऊहापोह तन्त्रशास्त्रात केला जातो

हे ह्या व्याख्येवरून आपण पा�हलेच. ते अ�धक समजून घेण्यासाठी डॉ. लालन

प्रसाद �संह यांनी तन्त्रशास्त्रा�वषयी जे सां�गतले आहे ते साहाय्यक ठरते. ते

असे म्हणतात की ज्या शास्त्रामध्ये संपूण� आ�ण �चरंतन असणाऱ्या तत्त्वाची

चच� केली जाते ते तन्त्रशास्त्र. त्यामुळे तन्त्र ही तत्त्वज्ञानाची अशी शाखा आहे

जी मंत्रसाधनेचा आधारावर गुप्त अशा ज्ञानाचा माग� खुला करुन दतेे. म्हणूनच

आध्या�त्मक उन्नतीसाठी तन्त्रशास्त्रातील ज्ञान हा एक माग� आह.े कारण ’तन्त्र’

शब्दातील ‘त’ या अक्षराचा अथ� ‘जडता’ म्हणजे अज्ञान असून, ‘तन्त्र’ शब्दाचा

अथ� त्या जडतेपासून, अज्ञानापसून जे मुक्ती दतेे ते शास्त्र असा आह;े त्यामुळे

साधकाची मायेच्या बंधनातून सुटका होते असे �संह २०१०, पृ. २ नोंदवतात.

तन्त्रशास्त्राचे एक अग्रगण्य �वद्वान आथ�र ॲव्हलेॉन२ ह्यांनी तन्त्रशास्त्राची व्याख्या

साधनाशास्त्र अशीच केली आह.े कारण मौ�खक परंपरांचा आ�ण मंत्रांचा मेळ

असलेले असे हे एकमेव शास्त्र आह.े साधना, उपासना कशी करावी याचे माग�दश�न

असल्यामुळे तन्त्रशास्त्रास मन्त्रशास्त्र असेही म्हणतात ॲव्हलेॉन व भट्टाचाय� १९७८,

१एक्स्प्लनेशन �वथ केयरफुल अटने्शन, रा. शा. कृ. राव व र. राव १९९१, पृ. ११५
२सर जॉन वुड्र ोफ ह्या टोपणनावाने लेखन करीत असत.

।। आलोक ।। ५ पुष्प प��ले
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पृ. २४.

मंत्रप्रधान शैलीतून तत्त्वांची उकल करणाऱ्या ह्या शास्त्रास आगम असेही म्हटले

आह.े अथ�त ह्या�वषयी वेगवेगळी मते आहते. एका मतानुसार ज्यामध्ये �शव प्रधान

आहे अशा शैव परंपरेच्या सा�हत्यास �कंवा �वष्णपु्रधान सा�हत्यास आगम म्हटले

जाते, पण दुसरा मतप्रवाह असाही आहे ज्यामध्ये शैवशाक्तादी भेद न मानता तन्त्र

व आगम ह्या शब्दांचा समानाथ� उपयोग केला जातो. आपण ह्यापुढे ह्याच दृष्टीने

तन्त्र शब्दाचा �वचार करणार आहोत. कारण आगम शब्दाचा अथ�ही पद्धतशीर

मांडणी असलेले, आत्मज्ञानाप्रत नेणारे शास्त्र, असा मानला जातो.

ह्या सव� पैलंूचा �वचार केल्यावर असे लक्षात येते की तन्त्र शब्दामध्ये खूप

सखोल अथ� सामावलेला आह,े ज्यामध्ये तत्त्व, �व�शष्ट मंत्रसाधना, मुद्रा, यंत्र,

�व�वध आचार अशा �वषयांची �वस्ततृ मांडणी केलेली �दसते.

२ कालानुक्रम�वचार

तन्त्रग्रथंांची संख्या व तन्त्रशास्त्राचा �वस्तार पाहता हे लक्षात येते की तन्त्रपरंपरा

अनेक वष� आहे आ�ण कालानुरूप �तचा �वकास होत गेला. तसेच प्रका�शत व

अप्रका�शत तन्त्रसा�हत्य ह्या दोन्ही रीतीने हा �वस्तार आह,े हे लक्षात घेणे आवश्यक

आह.े मग प्रश्न पडतो की एवढा मोठा �वस्तार असणाऱ्या ह्या संप्रदायाची सुरुवात

नक्की कधी झाली असावी? ‘आगम’ आ�ण ‘�नगम’ ह्या शब्दांचा प्रयोग आपण

नेहमी ऐकतो. आगम म्हणजे तन्त्र आ�ण �नगम म्हणजे वेद, असा अथ� रूढच

आह.े मग साह�जक असे प्रश्न पडतात की वेदकाळात आगम ग्रथं होते की ते

नंतर अ�स्तत्वात आले? आ�ण वेदानंतरच्या काळातही उदयास आले असले तरी

नक्की कोणत्या कालखंडात? अशा अनेक प्रश्नांचा उहापोह �व�वध अभ्यासकांनी

केला म्हणूनच तन्त्रशास्त्राच्या �न�म��तकाला�वषयी �भन्न मते �दसतात. संसृ्कत

सा�हत्याच्या इ�तहासा�वषयी मौल्यवान योगदान असणाऱ्या �वंटर�नट््स ह्यांच्या मते

।। आलोक ।। ६ पुष्प प��ले
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तन्त्रशास्त्राचा जन्म इसवी सनाच्या पाचव्या ते सहाव्या शतकात झाला असावा.

�वंटर�नट्स १९३३, पृ. ६०४

तन्त्रा�वषयी एक मत असे आहे की वेदांनंतर ज्या ज्ञानशाखा �वक�सत झाल्या

त्यांमध्ये तन्त्राचा समावेश असावा व दुसरे असे की ते वेदोत्तर कालखंडाच्याही

नंतरच्या काळात उदयास आले. या मतांपैकी प�हल्या मताबद्दल �ल�हताना

�वंटर�नट््स यांनी याकोबी ह्यांचे असे मत नमूद केले आहे की ‘दवेी दुग�च्या उपासनेचे

मूळ वेदोत्तर कालखंडामध्ये असावे’. ह्या संदभ�नंतर �वंटर�नट््स असे नोंद�वतात की

दवेी दुग�च्या उपासनेला तन्त्रशास्त्रामध्ये अत्यतं महत्त्व आहे पण म्हणून असे मानता

येणार नाही की तन्त्रशास्त्र त्या कालावधीत �वक�सत झाले होते ज्या काळात दवेीची

उपासना अ�स्तत्वात असावी. तसेच तंत्रामध्ये अथव�वेद आ�ण उप�नषदातील काही

तत्त्वे �दसतात, पण सुस्पष्ट होत नाहीत. त्याचबरोबर तन्त्रशास्त्रामध्ये आय�तर

संप्रदायाचीही वै�शष्ट्ये आढळतात. त्यामुळे तंत्राच्या �न�म�ती�वषयी नक्की अंदाज येत

नाही, पण �वंटर�नट््स असेही मत मांडतात, तंत्रांची �न�म�ती जरी पाचव्या-सहाव्या

शतकात झाली असली तरी त्यांचा �वकास बौद्ध तन्त्रांनंतर म्हणजे साधारण

इसवी सनाच्या आठव्या शतकात झाला असावा.

या�वषयी दुसरे महत्त्वपूण� मत महामहोपाध्याय पांडुरंग वामन काणे यांनी त्यांच्या

“�हस्ट्र ी ऑफ़् धम�शास्त्र” या ग्रथंात नमूद केले आह.े त्यांनी काही महत्त्वाच्या

ग्रथंांचा आधार घेऊन त्यामधील उले्लखांचा, संदभ�चा �वचार करून तन्त्रशास्त्राचा

काळ, �न�म�ती व �वकासा�वषयी तक�वर आधा�रत असे मत मांडले आह.े जसे

अमरकोशासारख्या ग्रथंात तन्त्र शब्दाचा अथ� प्रधान �वषय �कंवा �सद्धान्त असा

नोंद�वलेला असला तरी तो तन्त्रशास्त्रा�वषयी आहे असे स्पष्ट होतं नाही. त्यामुळे

त्या काळामध्ये तशा ठरावीक सा�हत्याला तन्त्र अशी संज्ञा होती की नाही हहेी

सांगता येत नाही. व्याकरणकत� पा�णनीनेही तन्त्रक (पा.५.२.७००) शब्दाचा अथ�

‘�वणकरानेने नुकतेच �वणलेले वस्त्र’ असा घेतलेला �दसतो. आपस्तबं श्रौतसूत्रातही

तन्त्र शब्द (१.१६.६) ‘अनेक घटकांनी युक्त असणारी प्र�क्रया’ या अथ� योजलेला

।। आलोक ।। ७ पुष्प प��ले
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�दसतो. पतंजलीच्या व्याकरणमहाभाष्यामध्ये तन्त्र शब्द �सद्धान्त या अथ� �दसतो.

कौ�टल्याच्या अथ�शास्त्रात, चरकसं�हतेत ‘तन्त्रयु�क्त’ असा शब्द येतो, तो शास्त्रातील

प्रमुख �सद्धान्त या अथ�ने. का�लकापुराणातही ठरावीक पद्धतीला तन्त्र म्हटले

आह.े या सव� प्रयोगांमध्ये नंतरच्या काळात तन्त्र शब्दातून जो रूढ अथ� �दसतो,

तो प्रत्यक्षपणे �दसत नाही.

म्हणूनच तन्त्रशास्त्राच्या �न�श्चत उगमा�वषयी, काळा�वषयी सांगता येत नसले,

तरी त्याचा �वकास हा साधारण इ.स. आठव्या शतकात झाला असे म्हणता येते.

काही अभ्यासकांचे असेही मत पडते की तन्त्र म्हणजे �जथे मुख्य �वषय, �सद्धांत,

अनेक �वषय जोडलेले आहते अशी प्र�क्रया. हे तन्त्रांना लागूही होऊ शकते, कारण

प्रधान �वषय म्हणजे मंत्र �कंवा �सद्धांत म्हणजे तन्त्रशास्त्रातील �सद्धांत, अनेक

घटक जोडलेले आहते अशी प्र�क्रया म्हणजे तन्त्रशास्त्रातील एकमेकांमध्ये गुंतलेली

तत्त्व,े असे अथ� मानल्यास या �व�वध अथ�चा संबंध तन्त्रशास्त्राशीच आह,े असे एक

मत �दसते, पण तरीही आजच्या काळात तन्त्र शब्दाने जो �व�शष्ट शास्त्र असा अथ�

प्रच�लत झाला आह,े तसाच अथ� वरील संदभ� असलेल्या ग्रथंांच्या काळात होता

की नाही हे ठामपणे सांगता येत नाही. म्हणूनच या सव� �वचारांचा अभ्यास केला

असता डॉ. ग. वा. तगारे यांचे मत योग्य वाटते की, “तंत्राचा काळ शोधण्याच्या

प्रयत्नांना फळ �मळणे जरी अवघड असले, तरी त्यापेक्षा तन्त्रपरंपरेचा अभ्यास

करणे हे अ�धक महत्त्वाचे आह.े कारण हे असे शास्त्र आहे ज्याच्या साधनेने मनुष्य

परमपदाची प्राप्ती करू शकतो”. तगारे १९८७, पृ. १३-१८.

३ संप्रदाय – �वस्तार, तन्त्रभेद, तन्त्रसंख्या

भारतीय शास्त्रांचा �वस्तार ब�घतला तर त्यामध्ये श्रतुी, स्मतृी, पुराण आ�ण तन्त्र

असे प्रमुख �वभाजन �दसते. स्म�ृतग्रथं, पुराणे आ�ण तन्त्र यांचा आधार श्रतुी

�कंवा वेद हा असल्याने तन्त्र ही वेदवृक्षाचीच एक शाखा आह,े असे मानले जाते.

।। आलोक ।। ८ पुष्प प��ले
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डॉ. तगारे यांनीही असेच मत नोंदवले आहे की तन्त्र परंपरा ही वेदांचे अनुसरण

करणारी आह.े शैव संप्रदायाच्या आचाय�नीही असे म्हटले आहे की आगम हे

�नगमांना म्हणजे वेदांना पूरक आहते. अथ�तच वेदांवर आधा�रत तन्त्रशास्त्राचा

पुढे �व�वध शाखा व �व�वध ग्रथंांमुळे खूपच व्यापक �वस्तार �दसतो. आता त्या

�वस्ताराचा आढावा घेऊ.

तन्त्रशास्त्रातील उपशाखांचा �वचार केला असता त्यांचे अनेक पद्धतीने

वग�करण होते असे लक्षात येते. तन्त्रग्रथंांच्या संख्ये�वषयीही मत-मतांतरे �दसतात.

एका मतानुसार सव�प्रथम दहा आगमग्रथं होते. या दहा आगमांमधून अठरा ग्रथं

उत्पन्न झाले त्यांस रौद्रागम म्हटले जाते. त्यांमधून ६४ तन्त्रग्रथं उत्पन्न झाले ज्यांना

भैरवागम असे म्हणतात. या मतानुसार एकूण ९२ तन्त्रग्रथं होतात व याच ग्रथंांचे

पुढे �व�शष्ट �वषयांनुसार शैवतन्त्र, शास्त्रतन्त्र तसेच वैष्णवतन्त्र असे �वभाजन

झाले असावे.

दुसऱ्या मतानुसार ज्या तंत्रामध्ये �शव गुरू व पाव�ती �शष्या आहे असे ग्रथं

आगमग्रथं आहते तर ज्या तंत्रामध्ये शक्ती गुरू व �शव �शष्य आहे असे ग्रथं

शास्त्रग्रथं असून त्यांना दशमहा�वद्या असेही म्हटले जाते. त्यांची नावे पुढीप्रमाणे -

१. कालीतन्त्र

२. तारातन्त्र

३. षोडशीतन्त्र

४. भुवनेश्वरीतन्त्र

५. भैरवीतन्त्र

६. �छन्नमस्तातन्त्र

७. धूमावत�तन्त्र

।। आलोक ।। ९ पुष्प प��ले
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८. बगलामुखीतन्त्र

९. मातङ्गीतन्त्र

१०. कमलातन्त्र

वैष्णव तन्त्रांची संख्या �न�श्चत नाही, त्यांच्यामध्ये नारायण व �शवाचा संवाद

�दसतो. त्या संवादामध्ये कधी नारायण गुरुस्थानी तर कधी �शव गुरुस्थानी आहते.

तन्त्रग्रथंांचे �वभाजन हे त्यामध्ये सां�गतलेल्या साधनेच्या स्वरूपावरूनही करता

येते. ते पुढीप्रमाणे.

• द�क्षण माग�

• वाम माग�

• मध्यम माग�

द�क्षण म्हणजे उजवे. व्यवहारातही आपण वाम-द�क्षण म्हणताना द�क्षणेला

झुकते माप दतेो. याही �ठकाणी त्याच पद्धतीने �वचार केला आहे असे म्हणता

येईल. द�क्षण हा सा�त्त्वक साधनेचा भाग आह.े योग हे या माग�चे अंग असून,

साधक स्वतः माध्यम असतो आ�ण आपल्या साधनेने तो स्वतःला लक्ष्याप्रत म्हणजे

दवेतेप्रत पोहोचवतो.

वाम शब्दामध्ये दोन अथ�चा समावेश होतो. एक तर वाम म्हणजे डावे �कंवा

�हणकस, कमी प्रतीचे आ�ण दुसरा अथ� म्हणजे सुंदर. आता येथे उपासनेच्या

दृष्टीने ब�घतले, तर म या अक्षराने सुरू होणाऱ्या पाच शब्दांची साधना अपे�क्षत

असते. ते शब्द �कंवा ‘पंच मकार’ म्हणजे मत्स्य, मद्य, मांस, मुद्रा, मैथुन. या

शब्दांवरून काही लोकांना या�वषयी अडचण वाटू शकते. म्हणूनच वाम म्हणजे

�हणकस असा अथ� केला जातो, पण खरं म्हणजे ‘म’ अक्षराने सुरू होणारे हे

पाच शब्द तन्त्रानुसार योग्य गुरंूच्या माग�दश�नाखाली साधना करणाऱ्या साधकाला

।। आलोक ।। १० पुष्प प��ले
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मोक्षाप्रत नेतात. म्हणून वाम म्हणजे वस्ततुः सुंदर हाही अथ� इथे लागू पडतो. या

आचारामध्ये योग्य गुरूचे माग�दश�न हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आह.े

�तसरा माग� म्हणजे मध्यम माग�. यामध्ये द�क्षण व वाम या दोन्ही माग�ची

सांगड घातलेली �दसते व यात दोन्ही तत्त्वांचा समावेश �दसतो. तसेच द�क्षण

माग�ला ‘�दव्यमाग�’ तर वाम माग�ला ‘कौलमाग�’ असेही म्हटले जाते.

डॉ. तगारे १९८७ शैवागमाच्या उपशाखा करताना दै्वतमतास अनुसरणारे आ�ण

अदै्वतमतास अनुसरणारे आगमग्रथं अशी �वभागणी करतात. यात दै्वतमताची

�सद्धांतशैव ही उपशाखा आहे व अदै्वतमताच्या पुढीलप्रमाणे तीन उपशाखा

सां�गतल्या आहते.

१. �त्रक

२. शैवादै्वत

३. वीरशैव

त्यांमध्यहेी �त्रकमताचे प्रत्य�भज्ञा, स्पदं, क्रम हे तीन उपभेद होतात. ह्यांबद्दल

आपण पुढील लेखात जाणून घेऊ.

शास्त्र संप्रदायाचाही कालानुरूप प्रसार व �वस्तार झालेला �दसतो. त्यात

प्रमुख दोन प्रवाह �दसतात. श्री�वद्या ही शाखा आ�ण काली संप्रदाय. श्री�वद्यचे्या

उपासकांना साम�यक म्हणतात तर कालीची उपासना करणाऱ्यांना कौल म्हणतात.

श्री�वद्या संप्रदायात पुढील तीन उपशाखा �दसतात.

१. अगस्त्यमत

२. दुव�समत

३. दत्तात्रयेमत

।। आलोक ।। ११ पुष्प प��ले
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या मतांनुसार �वस्ततृ ग्रथंसंपदा शाक्तसंप्रदायात आढळते तसेच कालीमताचेही

�व�शष्ट ग्रथं त्या संप्रदायाचे प्र�त�न�धत्व करतात.

तन्त्रग्रथंांच्या संख्येचा �वचार केल्यास त्यामध्ये खूप मत�भन्नता �दसते. बहुतेक

मतांमध्ये ६४ तन्त्रग्रथं अशी संख्या सां�गतली जाते, परंतु ते ६४ ग्रथं कोणते

मानायचे या�वषयी एकमत �दसत नाही. तसेच तन्त्रग्रथंामधील �वषयांनुसर

वेगवेगळे वग� पडतात व काही �ठकाणी त्या प्रत्यके वग�त ६४ तन्त्रग्रथं अशी

�वभागणी �दसते. त्यामुळे तन्त्रग्रथंांची संख्या तर वाढते पण ती �न�श्चत करता

येत नाही. कदा�चत यामुळेच तन्त्रांची संख्या कोटींच्या वर आहे असे म्हटले जाते.

अथ�त त्यामध्ये मत�भन्नता असली तरीही त्यामधील मुख्य �वषयांच्या बाबतीत

सव�सामान्यपणे एकमत असल्याने त्यांचा आता �वचार करू. सव�प्रथम तन्त्रप्रकार

व त्यांचे उपप्रकार कोणते त पाहू. तन्त्रांचे �वषयानुसार वग�करण चार प्रकारांमध्ये

केले जाते.

१. आगम

२. डामर

३. यामल

४. �नगम

सृष्टी, प्रलय, षट्कम�, उपासना, अच�ना, पुरश्चरण, ध्यान इत्यादी �क्रया, उपचार

व �सद्धांताचे वण�न ज्यात केले जाते त्यास आगम म्हटले जाते.

डामर या प्रकारात ६ तंत्रांचा उले्लख आढळतो.

१. योगतन्त्र

२. �शवतत्त्वतन्त्र

३. दुग�तन्त्र

।। आलोक ।। १२ पुष्प प��ले
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४. सारस्वत्तन्त्र

५. ब्रह्मातन्त्र

६. गान्धव�तन्त्र

या तन्त्रांमध्ये नाद, मंत्र, �क्रया तसेच साधनेचे �नयम या�वषयीची चच�

आढळते. यामलाचेही सहा ग्रथं आहते.

१. ब्रह्मयामल

२. �वष्णयुामल

३. रुद्रयामल

४. गणेशयामल

५. र�ययामल

६. आ�दत्ययामल

यामलांमध्ये ज्यो�तष, �नत्यकम�, आराधना, उपासना, धम�, वण�भेद व जा�तभेद

इत्यादी �वषयांवर �ववेचन असते, असे म्हटले जाते. हे वाचून कदा�चत आपल्याला

भगवद्गीतेमधील ’चातुव�ण्य� मया सृषं्ट गुणकम��वभागशः।’ या चरणाची आठवण

होईल व गुण आ�ण कम� यावर आधारलेले वण� हे सद्य�स्थतीत रूढ असणाऱ्या

जाती व्यवस्थपेेक्षा �न�श्चत �भन्न आहते, हे आपल्या लक्षात येईल.

�नगम हा चौथा प्रकार. �नगम हा शब्द जरी वेद या अथ� प्रच�लत असला,

तरी तन्त्रशास्त्राचे काही अभ्यासक �नगमामध्ये राजधम�, युगधम�, युगव्यवस्था, सग�,

उपसग�, सृष्टी, प्रलय, मातृशक्ती, मातृशक्तीशी संबं�धत यंत्र इत्यादी अनेक �वषयांचे

�ववेचन मानतात.

।। आलोक ।। १३ पुष्प प��ले
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दशमहा�वद्यांपासून सुरू झालेले हे वग�करण तन्त्रदश�न (१९९३, पृ. ४-६) या

पुस्तकावर आधा�रत आह.े

काही तन्त्रग्रथांमध्ये ६४ तन्त्रग्रथांचा उले्लख आढळतो. �व�वध �ठकाणी

आढळणाऱ्या तन्त्रग्रथंांच्या �वस्ततृ सूचीक�रता ४ पाहा.

�व�वध प्रकारे तंत्रांचे भेद कसे पडतात या�वषयीच्या काही मतांचा आपण

�वचार केला. या ग्रन्थावलीची इथे चच� करण्यामागे दोन प्रयोजने आहते. प�हले

प्रयोजन म्हणजे यावरून तन्त्राच्या �वस्ताराची संपूण� नाही तरी काही प्रमाणात

कल्पना येते. दुसरे प्रयोजन अभ्यासाच्या, संशोधनाच्या दृष्टीने अत्यतं महत्त्वाचे

आह.े तन्त्रग्रथंामधील �कंवा संसृ्कतकोशांमधील या ग्रथंनामांच्या उले्लखांवरून आत्ता

यांपैकी �कती ग्रथं उपलब्ध आहते व त्यांपैकी �कती प्रका�शत �कंवा अप्रका�शत

आहते, त्यापैकी कालौघात आपल्यापय�त आज �कती पोहोचले आहते, अशा

पद्धतीने तन्त्रशास्त्राचा अभ्यास करता येईल. त्यामुळे ही मा�हती संशोधकांसाठी

मौ�लक आह.े या �ववरणावरून असे नक्कीच लक्षात येते की तन्त्रांची संख्या �न�श्चत

सांगता येत नाही, आ�ण प्रत्यके �वभागणीमध्ये वेगवेगळ्या तन्त्रग्रथंांची नावे समोर

येतात व त्यामुळे त्यांची संख्या मात्र वाढतच जाते. म्हणूनच असे म्हणता येईल

की तन्त्रांच्या संख्ये�वषयी �कंवा ६४ तन्त्रां�वषयी जरी सं�दग्धता असली तरी

तन्त्रग्रथांच्या �वस्ताराचा आवाका लक्षात येतो. आ�ण तन्त्रग्रथं अनेक आहते असे

म्हणावे लागते.

४ तन्त्रग्रन्थावली

काश्मीर शैव�सदं्धतामधील अत्यतं प्र�सद्ध ग्रथंांपैकी एक असणाऱ्या

अ�भनवगुप्ताच्या ’तन्त्रालोक’ ह्या ग्रन्थावरील टीकेमध्ये टीकाकार राजनाक

जयरथाने �वषयानुसर वग�वारी करताना ६४ तन्त्रग्रन्थ सां�गतले आहते. त्यांचे

वग�करण असे -

।। आलोक ।। १४ पुष्प प��ले
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• भैरवतन्त्र

१. स्वच्छन्द

२. भैरव

३. चण्ड

४. क्रोध

५. उन्मत्तभैरव

६. अ�सताङ्गभैरव

७. महोचु्छष्म

८. कपालीश

• यामल

१. ब्रह्मयामल

२. �वष्णयुामल

३. स्वच्छन्द

४. रुरु

५. अना�मक

६. आथव�ण

७. रुद्र

८. वैताल

• मत

१. रक्त

।। आलोक ।। १५ पुष्प प��ले
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२. लम्पट

३. लक्ष्मी

४. मत

५. च�लका

६. �पङ्गला

७. उतु्फल्लक

८. �वश्वाद्य

• मङ्गलतन्त्र

१. �पचुभैरवी

२. तन्त्रभैरवी

३. ब्राह्मी

४. कला

५. �वजया

६. चन्द्रा

७. मङ्गला

८. सव�मङ्गला

• चक्राष्टक

१. मन्त्रचक्र

२. वण�चक्र

३. श�क्तचक्र

।। आलोक ।। १६ पुष्प प��ले
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४. कलाचक्र

५. �बन्दचुक्र

६. नादचक्रा

७. गुह्यचक्र

८. खचक्र

• बहुरूप

१. अन्धक

२. रुरुभेद

३. अज

४. मूल

५. वण�भण्ट

६. �वडङ्ग

७. ज्वा�लन्

८. मातृरोदन

• वागीश

१. भैरवी

२. �च�त्रका

३. हसंा

४. कद�म्बका

५. हृले्लखा

।। आलोक ।। १७ पुष्प प��ले
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६. चन्द्रलेखा

७. �वद्यलेु्लखा

८. �वद्यमुान्

• �शखाष्टक

१. भैरवी

२. वीणा

३. वीणाम�ण

४. सम्मोह

५. डामर

६. अथव�क

७. कबन्ध

८. �शरचे्छद

वामकेश्वरतन्त्र, सेतुबन्ध, कुलचूडाम�णतन्त्र व लक्ष्मीधरकृत चतुःशती नामक

ग्रथंामध्ये आढळणाऱ्या तन्त्रग्रथंांची नावे -

१. महामाया

२. शम्बर

३. यो�गनी

४. जालशम्बर

५. तत्त्वराम्बर

।। आलोक ।। १८ पुष्प प��ले
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६. भैरवाष्टक

७. बहुरूपाष्टक

८. माहशे्वरी

९. कौमारी

१०. वैष्णवी

११. वाराही

१२. माहने्द्री

१३. चामुण्डा

१४. �शवदूतीयामलाष्टक

१५. ब्रह्मयामल

१६. �वष्णयुामल

१७. रुद्रयामल

१८. लक्ष्मीयामल

१९. उमायामल

२०. स्कन्दयामल

२१. गणेशयामल

२२. जयद्रथयामल

२३. चन्द्रज्ञान

।। आलोक ।। १९ पुष्प प��ले
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२४. वासु�क

२५. महासम्मोहन

२६. महोचु्छष्म

२७. वातुल

२८. वातुलोत्तर

२९. हृदे्भद

३०. तन्त्रभेद

३१. गृह्यतन्त्र

३२. का�मक

३३. कलावाद

३४. कलासार

३५. कु��कामत

३६. तन्त्रोत्तर

३७. वीणातन्त्र

३८. त्रोतल

३९. त्रोतलोत्तर

४०. पञ्चामृत

४१. रूपभेद

।। आलोक ।। २० पुष्प प��ले
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४२. भूतोड्डामर

४३. कुलसार

४४. कुलोड्डीश

४५. कुलचूडम�ण

४६. सव�ज्ञानोत्तर

४७. महाकालीमत

४८. महालक्ष्मीमत

४९. �सद्धयोगेश्वरीमत

५०. कुरू�पकामत

५१. दवेरू�पकामत

५२. सव�वीरमत

५३. �वमलामत

५४. पूव�म्नाय

५५. प�श्चमाम्नाय

५६. द�क्षणाम्नाय

५७. उत्तराम्नाय

५८. �नस्तर

५९. वैशे�षक

।। आलोक ।। २१ पुष्प प��ले
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६०. ज्ञानाण�व

६१. वीराव�ल

६२. अरुणेश

६३. मो�हनीश

६४. �वशुदे्धश्वर

हत्या मतानुसार तन्त्रग्रथंांची ’�वष्णकु्रान्ता’, ‘रथक्रान्ता’ व ’अश्वक्रान्ता’ या तीन

वग�मध्ये प्रत्यकेी ६४ तन्त्रग्रथं याप्रमाणे �वभागणी केली जाते. या वग�करणात

समा�वष्ट असणारे तन्त्रग्रथं.

• �वष्णकु्रान्ता वग�

१. �सद्धीश्वर
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