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अ�ंय�े��व�धसार

अ�ंय�े�तील कृ�याचं�सामा�य �व�प

अ�ंय�े� �हणज शेवेटचा होम. उपज�यापासनू
मरपेय�त ज देहेाला स�ंकार करावयाच,े �यातंील हा
शवेटचा स�ंकार होय. या स�ंकारातं बया�चशा
कृ�याचंा शा��कारानंी समावशे केला आह.े
सामा�यतः �वचार क�रता यंा कृ�याचं चेार भाग
पाडता यंतेील. त हे :े-

१ �ाय����,
२ दहन�व�ध,

३ �ा��व
४ दान�.
�ाय���ाचं �ेयोजन :-

मन�ुया�या हातनू कोण�याही �कार��वकत��ाच�



उ�लघंन होऊं नय,े या हतेनू�शा��कारानं�
�नर�नरा�या बाबतीच �ेनयम केल आेहते. परतंु
��यके मन�ुयाच��या �नयमा�माण�नहेमीच वत�न
घडत�अस�नाह�. कध� कध� मोहान�, अ�ानान�
अगर �ातंीन��नयमाचं�उ�लघंन होत�, आ�ण
�यामळु�मन�ुय पतन पावतो. अश� कृ�य�, �हणजे
पातक�, व �या पातकाचं �ेालनासाठ� करावयाच�
जपतपा�द कृ�य��हणज �ेाय����, या�ंवषयी
�म�ृतकारानं� स�व�तर �वचार केला आह.े
�ाय���ाच �ेवचारातं कृ��, व �न��य ह शे�द
वळेोवळे� यतेात. यासाठ� �याचंा अथ� �थमतः यथे�
थोड�यातं सागंण�ज�र आह.े कृ�� या श�दाचा
मळू अथ� शरीरपीडा असा आह.े दहेदडंनासाठ�
�नय�मत भोजन, उपोषण, पचंग��ाशन इ�या�द
�ाय����सा�ंगतली आहते. कृ��ाचं,े �ाजाप�य -
कृ�छ, सातंपन - कृ�छ, त�त - कृ�छ वगरै भेदे
आहते. हातनू घडल�ेया पातकाबं�ल अशा
�कारच�दहेदडंन करण�ह�च खर��ाय��� होय.



परतं �ु�य� दहेदडंन कर�याची इ�छा आता कंमी
कमी होत चालली आह.े आ�ण नहेम�च व सवा�सच
त�श�य नसत�, ह�ही काहंी अशंी खरःे यासाठ� �या
ऐवजी जप, होम, दान इ�या�द ‘ ��या�नाय ’
( अथा�त �्�त�न�ध �० मोबदल )े सा�ंगतल आेहते.
�यातं धा�यदान, गोदान, ��दान, अशा�कारचे
मोबदल सेा�ंगतल आेहते. अशा मोबद�याचे
��दानास �न�कय अस��हणतात. सव��कार�या
पातकाबं�ल �ाय����शा��ानसुार मरणापवू�च
�याची �याण��वतः केली पा�हजते; परतंु
�वहारातं तस�श�य नस�यान�, मरणानतंर ��या
करणारा प�ु ( अगर इतर अ�धकारी ) �थम
�दवशी सकं�प क�न सतूक �फट�यावर त�
सामा�यतः �न��य�पान�क�रतो.
दहनाच��योजन :-

शवदहनाच��योजन �प�च आह.े दहेातंनू जीव
�नघनू ग�ेयावर, ��धरा�भसरण बदं होऊन र� -
मासंा�द कुजतात व �यापासनू �ग�धी उ�प� होत,े



ती न �हावी �हणनू शवाची �व�था लावण�अव�य
आह.े पारशी लोकातं �ते उघड�ठेवनू
�गधाडाकंडनू खाव�व�याची चाल आह,े ती अगद�
�ाचीन �दसत.े याप�ेा संधुारललेी चाल �हटली
�हणज �े��ती, मसुलमान वगरै लेोकातं �च�लत
असललेी �ते परु�याची होय. �क�यके �ह�� -
जात�तही �ते परु�याचा �घात आह.े अगद� लहान
मलु�असल�, तर �यासं व स�ंयाशासंही परु�याची
चाल आह.े परतं पुरु�याप�ेा जंाळ�याची चाल
चागंली ह�उघड आह;े व या बाबत�त �ह��धमा�ची
प�त सवा�त उ�म आह.े

�ा�ाच��योजन :-

मतृ मन�ुयाच आे��यास सखु �हाव �ेहणनू ��नेे
अथा�त भ्��भावान�ज�दान दतेात अगर ज� इतर
कृ�य�क�रतात, �यास �ा� �हणतात. होम
( अ�नौकरण ), �ा�ण - भोजन व �प�डदान, ही
तीन कृ�य��ा�ातं म�ुय होत. धम��स�धूंत �हटले
आह के�, जो ��ा न ठे�वता,ं �पतर नाह�त अस�



माननू �ा� करीत नाही, �याच�र� �पतर �पतात !

�ा�ाच चेार भदे आहते.

(१) एको����ा�,

(२) स�प�डी�ा�,

(३) पाव�ण�ा�, आ�ण
(४) नादं��ा�
(१) एकाला �हणज मेतृाला उ�शेनू एक �प�डान�ज�
�ा� करावयाच�त�एको����ा�
(२) वषा�ती �क�वा बाराव �ेदवश� अ�य� व �प�ड याचंे
सयंोजन क�न ज��ा� करावयाच�ते
स�प�डीकरण�ा�
(३) बाप, आजा व पणजा या �तघासं उ�शेनू तीन
�प�डानंी य�ु अस�ज��ा� करावयाच�त�
पाव�न�ा� ( ��तसावं�सा�रक वगरै )े.

(४) चौल, प�ुज�म, �ववाह इ�या�द �सगं� ज�
व�ृ��ा� करावयाच�त�नादं��ा� होय.



अ�ंय�े��करणातं प�ह�या दोन �कार�या �ा�ाचंा
समावशे होतो.
दानाचं��योजन :-

मतृास परलोक� उपयोगी पडावी �हणनू ही दान�
क�रतात; �यातं दशदान�, अ�दान�, उपदान�वगरै भेदे
आहते. ह� दान�सतुक सपं�यावर अकराव अेगर
बाराव �ेदवश� क�रतात. �यातं गाई, घोडा, पलगं,
भ�ूम, तीळ, सोन�, �प�, छ�ी, काठ�, जोड,े कमडंलु
वगरै येथा - श�� दान�दतेात. �याजं�वषय� पढु�
�या �या �ठकाणी �वशषे मा�हती द�ेयातं यईेल.

------------------------------

�मशानया�ा

�तेास “ �याचंी ब�ु� �कु् ( आ�ती द�ेयाच�
चम�यासारख �ेकु् नावंाच�पा� ) होती; �याचं�
अतंःकरण आ�तीच�तपू होत�; �याचंी वाचा ही वदे�
होती; �याचं��यान ह देभा�सन होत�; �याचं��ान ह�



�याचंा अ��न होता; �याएं �ंव�ान ह�आ�नी�
नावंाचा ऋ��वज होता; �याचंा �ाण ह�होम��
होत�; सामगान अ�वयु��थान� होत�; बहृ�प�त
होत�ृथान� होता; मन हा उपव�ा होता; �याणं� �ा
मानसय�ाचा �वीकार केला; ह�जग �नमा�ण क�न
वश करणाया� बहृ�पत,े तझुी आ�ह� क��त�गात�
आ�ण तूंआमची क��त�कर, व क�त�न�य�ु
हो�साता �वगा�स जा.ं ” (ऐ. �ा. प.ं ५-२५)

या दहा म�ंानं� �नान घा�लतात व न�ा व��ान�
�तेाच�आ�छादन क�रतात; आ�ण व��ाचा
पायाकडील तकुडा फाडनू ��या करणारा
अ�धकारी �याच�उ�रीय ( जान�ासारख�ग�यातं
घालावयाच�व�� ) क�रतो; व त�बारा �दवसपय�त
�तेकृ�यातं धारण क�रतो. व��ा�दकानंी �तेाच�
आ�छादन के�यावर �ते पालख�त ( अगर
�तरडीवर ) पढु�ल बाजसू डोक�क�न उताण�
�नज�वतात आ�ण सजातीय लोक �मशानातं नतेात.
वाहका�शवाय �सरा कोणी तरी ( सामा�यतः ��या



करणारा ) �तेापढु�अ��न घऊेन चालतो. �ते व
अ��न याचं मेधनू कोणी चालत नाह�. �तेामागनू
बाक�च सेव� लोक �हाताया�ना पंढु�क�न चालतात.
र��यातं ( सामा�यतः �मशानाजवळ ) पालखी
खाल� ठेवनू सात�ूया �पठाच देोन �प�ड �यामशबल
नामक यम�ता�ंया नावंान��तेा�या उज�ा व
डा�ा बाजसू -

“ दवेा�ंया सरमा नावंा�या कु�ी�या काबया� रगंा�या
व चार डो�या�ंयादोघा मंलुासं माग�टाकून चागं�या
मागा�न�तूंपढु�धावंत जा. आ�ण ज �ेपतर यमासह
सखुान�आनदं करीत आहते, अशा �या �ानी
�पतराकंड जेा. ”

“ ह येमराजा, ज चेार डो�याचं केु� तेझु रे�क
आहते, व �याचंी �शसंा लोक क�रतात, व जे
मागा�त र�ण क�रतात, �या�ंया �वाधीन �ाला
( �तेाला ) र�णासाठ� कर; व �ाच�क�याण कर
आ�ण आरो�य द.े ” ( ऋ�वदे ७-६-१५) या म�ंानं�
�ाव.े



नतंर �तेवाहक मागच पेढु�व पढुच मेाग�असे
बदलतात, व �ते �मशानातं नतेात. �या �ठकाणी
�ते जाळावयाच�, �याच वेाय� �दशसे अ��न
ठेवावा. व क�या�न��नान क�न �ौर कराव�; आ�ण
�चतचेी जागा साफ क�न �चतके�रता बंारा आगंळे
खोल खाडा खोदावा
---------------------------

अ�नीच�पनुः सधंान

�योजन :- �ववाह झा�यावर प�तप�नी याणं�
ग�ृा�नीची �थापना क�न गहृ�था�माम�य��याच�
अ�ाहत र�ण केल�पा�हज,े असा शा��ाचा �नयम
आह.े परतं वु�ततुः ग�ृा��न बाळगणार फेारच थोडे
आहते. ग�ृा�नीचा म�य�च �व�छदे �हणज लेोप
झा�याब�ल �ाय��� करावयाच�त�मतृान�केल�
नस�यान�क�या�स केल�पा�हज.े याक�रता संकं�प
खाल� �ल�ह�या�माण�कराव.े “ अमकु गो�ा�या



अमकु नावंा�या �प�याचा ( अगर चलु�याचा वगरै )े
ग�ृा��न बदं पडला �यामळु��या �दवसापासनू
आजपय�त झाल�ेया पापाचा प�रहार होऊन
परम�ेर - �ी�त हो�याक�रता �ं�यके वषा�ब�ल
एक कृ�� �ाय��� सतूकातं� मी करने, अथवा
�याऐवजी गाई �क�गा यथाश�� �न��य�� मी
सतूकातंी दईेन. ” “ ग�ृा��न �व�छदेान�लोप
पावल�ेया स�ंयाकाळ व सकाळ�या होमाच,े तस�च
अमाव�या व पौ�ण�मा या �दवश� करावया�या
�थालीपाकाच�सा�ह�य �हणज तेा�ंळ व तपू वगरैे
सतूकातं� दईेन अगर �याब�ल �न��य��
�ा�णासं दईेन. ”

नतंर आचमन व अम�ंक �ाणायाम क�न “ अ��न
�व�छदे झा�यामळु देहन कर�यासाठ� अव�य
असल�ेया अ�नीच�मतृासाठ� आधान ( �थापना )
करत�, ” असा सकं�प करावा; व यथा�व�ध “ हे
अ��न तूंसव��ापी आहसे; तझुी कोणी �न�दा करीत
नाह�त. खरोखर तूंग�तशील आहसे. त�ुया �वाला



आ�तीमळु�काय�समथ� व सव�गत होतात; �या
�वालानं� य�ु हो�साता आ�मास आरो�य द.े ” (त.ै
�ा. २-४-१-९)

( हा म�ं कृ�णयजवु�दातं आह अेस�जगद��र
छापखा�यातं छापल�ेया पोथ�त �ल�हल�आह,े परतंु
कोणतहेी �तु�त �क�वा स�ूातं उपल�ध झाला नाह�.
) “ या �ते �प यजमानाच मेासं खा�याची इ�छा
ह�माझ�अ��न करीत आहते त अे��न या
�नज�वल�ेया �ते�प ह�वषाला अनकुूल असोत व
या �तेाला �वग�लोकाला पोह�चवोत. ’

या म�ंानं� अ��याधान कराव�, �हणज गे�ृा��न �स�
होतो.
------------------------------

औद्��वद�ेहक �व�ध

�चत�ेया ईशा�यसे गडु�याइतका �क�वा वीतभर
खोल खळगा ��न �यातं पाणी भराव�व शवेाळ



टाकावी.
नतंर क�या�न�आचमन क�न अम�ंक �ाणायाम
क�न, दशेकालाचा उ�चार क�न “ अमकु
गो�ा�या अमकु नावंा�या �प�याची �ते�वापासनू
सटुका हो�यासाठ� औ�व�द�ेहक क�रत�. ” असा
सकं�प के�यावर अपस� क�न ‘ जी भ�ूम
मात�ृपी, �व�तीण�, सवा�स सखुदायी, कुमारी ( न
नागंरलली ) आह,े व जी उदार यजमानास ल�करी
सारखी मऊ होत.े अशा �ा भमूीत तूं�वशे कर.
ही भ�ूम म�ृयदुवेत�ेया सा���यापासनू तझु�र�ण
करो. ’ (ऋ�वदे ७-६-२७)

या म�ंान�भ�ूमची �ाथ�ना करावी. नतंर
“ आकाशातं, जलाशयातं, उ�प� झाललेी तस�च
पव�तापासनू व वन�पतीपासनू जी उ�प� झाल�
आहते ही प�व� जल�आ�हासं श�ु करोत ” अस�
�हणनू �थलश�ु� करावी.
“ ह �ेपशाचानं�, यथेनू लवकर �र �नघनू जा;
�पतरानं� �ाला ( �तेाला ) ही जागा नमेनू �दली



आह.े �दवस, रा� आ�ण जल - �वाह यानं� य�ु
असललेी ही जागा यमान�यास �दली आह.े ” (ऋ.
७-६-१५) या म�ंान�खळ�यातंील अगर �सरे
पा�यान�शमी�या डाहाळ�न�तीन वळे उलट�
�द��णा करीत �चतचे��ो�ण कराव�, व वरील म�ं
��यके �द��णचे वेळे� �हणावा. �चतचे��ो�ण
कराव�, व वरील म�ं ��यके �द��णचे वेळे�
�हणावा. �चत�ेया आतं �क�वा बाहरे �थ�ंडल
��कोणाकृती क�न यथा�व�ध ��ाद
( मासंभ�क ) नावंाचा औपासना��न �स� करावा,
व दभा��या मलूान��चतचे मे�यभाग� यमनामक
दहनपतीसाठ�, द��ण भाग� म�ृयनुामक
दहनपतीसाठ� अशा तीन रघेा काढा�ा; व
�याजंवर तीन सो�याच तेकुड वे तीळ ठेवाव;े व
माहीतगार माणसान��चता रचावी. नतंर क�या�न�
�चतवेर दभ� पस�न हरणाच केातड�, वर�या
अगंास केस क�न घालाव�, आ�ण शव अ�नी�या
उ�र बाजनू�नऊेन त�द��णसे डोक�क�न �चतवेर



ठेवाव�. नतंर �तेाच�त�डातं, दो�ही नाकप�ुातं,
दो�ही डो�यातं, दो�ही कानातं अशा स�त�छ�ातं
सो�याच तेकुड �ेक�वा �याच अेभाव� तपुाच थे�ब
घालाव,े व �तेावर तपू ला�वलले तेीळ टाकाव.े
नतंर दशेकालाचा उ�चार क�न ‘ �तेोपासन करत�.
’ असा सकं�प करावा. व दोन स�मधा घऊेन

‘ अ��न, काम, लोक व अनमुती या चार �धान
दवेता व �ते यानंा �ंतेा�या उरावर आ�ती दते�, - ’
अस��हणाव�. नतंर “ ह अे�नी, �ा चमसाला
( सोमव�लीचा रस �प�याच पेा�ाला ) तूंहालवूं
नको. हा दवेानंा व �पतरानंा ��य आह.े �यानंां
मरण नाह� अस देवे या चमसातंनू सोमरसाच�पान
करतात व आनदं पावतार. ” (ऋ. ७-६-२१) या
म�ंान�चमसाच�अनमु�ंण क�न, अ��न, काम,
लोक व अनमु�त यानंा तंपुा�या आ�ती �ा�ा, व
शवेट� �तेाच उेरावर पाचंवी आ�ती, “ यापासनू तूं
झालास, त�ुयापासनू हा होवो. हा ( मतृाच�नावं
�याव�) �वगा�ला जावो. ” या म�ंान��ावी.



अशा रीतीन��तेोपासन क�न �तेावर सात�ूया
�पठाच पेाचं अपपू क�न �यास द�ध�म��त तपू
लावनू “ ह �ेतेा, अ�नीच��वाला�पी कवच गाई�या
चमा�न�झाकंून टाक, आ�ण �त�या प�ु झाल�ेया
मासंान�आ�छादन कर. �हणज धेयै�वान,् व
आप�या तजेान�आनदं पावणारा, अ�भमानी, व
तलुा जाळनू टाकणारा असा जो अ��न, तो तलुा
चोह�कडनू �बलगनू वढेणार नाह�. ’ (ऋ. ७-६-२१)
या म�ंान�कपाळावर एक व त�डावर एक या�माण�
दोन अपपू �ाव.े नतंर, ‘ अ�त��सार मयेौ० ’
आ�ण यौत�ेानौ यम० ’ या दोन म�ंानं� दोन
बा�वंर दंोन अपपू �ाव वे पाचंवा उरावर �ावा.
--------------------------

अ��न��वलन ( अ��न पटे�वण�)

‘ मी मासंभ�क अ�नीस �र पाठवनू दते�. पाप
नाहीस�करणारा हा अ��न यमराजा�या लोका�त



जावो; आ�ण हा �सरा ��स� असा जातवदे
नावंाचा अ��न दवेाकंड हे�वभा�व नवेो. ’ (ऋ�वदे ७-
६-२१) या म�ंान�प�ुषाच मे�तकाच बेाजसू, व
��ीच पेायाचं बेाजसू अ��न पटेवनू व��ाच पेदरान�
-

“ मनास व शरीरास सखु दणेार,े सगु�ंधत, �वचा,
मासं, अ��थ यासं सौ�य दणेार,े अस हे (े मदं )
वाय मुागा�त अनकुूल होऊन तजुवर वाहोत. व ते
तलुा साधपु�ुषाचं लेोकासं नवेोत. ”

“ ही अ�य वाहणार� मधरु उदक�तलुा या लोक�,
अतं�र�ातं व �वगा�त सखुी करोत. ” या म�ंानं�
�चतसे वारा घालावा. नतंर �ते जळत असतां
“ �या परुातन मागा�नी आमच पेवू�ज गले �ेया
मागा�न� तूंजा. तथे�ग�ेयावर तजे�वी यम व व�ण
ह देो�ही राज,े ज अेमतृा�ाचा उपभोग घतेात ते
तलुा �दसतील. ”

“ यम व व�ण ह देो�ही राज आे�तीन�आनदं



पावतानंा तलुा �दसतील. य�ा�या सागंतने�तूं
आकाशातं �पतराशंी �मळनू जा. ”

“ उ�म �वगा�त आप�या �पतरानंा,ं यमाला व
कृतप�ुयाला तूंभटे, पातकाचा �याग क�न
आप�या घरी जा, आ�ण तजे�वी शरीर धारण कर.
” (ऋ�वदे ७-६-१५) “ ह अे��न, तूं�ाला ( �तेाला )
सपंणू�रीतीन�जाळूंनको, व �ाचा सतंाप क�ं नको.
याची �वचा अथवा शरीर अ�ता��त टाकुं नको. हे
जातवदे अ��न, तूं�ाला प�क क�न �पतराकंडे
पाठ�व. ”

“ ह जेातवदे अ��न, ज�ेहा तंूंयाला प�क करशील
त�ेहा �ंयाला �पतरा�ंया �वाधीन कर. ज�ेहा यंाचा
जीव �पतलृोकाला पोह�चले त�ेहा तंो दवेा�ंया
�वाधीन होईल. ”

“ त�ुया न�ेातंील तजे सयूा�त �मळो, आ�मा वायूंत
�मळो; तूंआप�या सकुृतास अनसु�न �वगा�स जा,
अगर प�ृथवीवर रहा. तलुा पा�यातं राहण�बरे



वाटले तर पा�यातं रहा; अथवा वन�पतीम�य�
आपल अेवयव त�पू क�न रहा. ”

‘ ज�ममरणर�हत असा जो याचा अशं ( आ�मा )
आह,े �याला तूंत�ुया उ�णतने�तापीव; तस�च त�ुया
शो�च व अ�च�नावंा�या �वाला �याला तापवोत. तूं
त�ुया सखुदायक अवयवानं� याला प�ुयलोका�त
घऊेन जा. ’

‘ ह अे��न, �ाच�त�ुयाम�य��वधाय�ु म�ंानं� हवन
केल�आह.े यासाठ� �याची �पतराकंडे
जा�याक�रता संटुका कर. ह जेातवदे, याचा
अव�श� भाग आय�ुमान ह्ोवो, व �यास �द� दहे
�ा�त होवो. ’

‘ ह �ेतेा, त�ुया दहेाला जर कावळा, मुंगी, साप
अथवा �ापद�यानंी इजा केली असले, तर हा
सव�भ�क अ��न तझुा दहे दोषर�हत करो; तस�च
�ा�णातं ( य�ातं ) �यान��वशे केला आह,े असा
सोमरस तलुा श�ु करो. ’ (ऋ. ७-६-२०).



‘ �याच पेश कूध�ही न� होत नाह�त व जो �ानी
असनू जगताए रं�ण करतो, असा पषूा दवे तलुा
उ�म लोका�त नवेो ! आ�ण �पतरा�ंया �वाधीन
करो ! तस�च अ��न तलुा पणू� �ानवान अ्शा
दवेा�ंया �वाधीन करो ! ’

‘ सव��ापी वाय तुझु�र�ण करो; पषूा दवे उ�म
मागा�तनू पढु�जाऊन तझु�र�ण करो. �या �ठकाण�
प�ुयवान ल्ोक जाऊन रा�हल आेहते, �या �ठकाण�
तलुा स�वतादवे नऊेन ठेवो. ’

‘ पषूा दवे या सव� �दशा चागं�या रीतीन�जाणतो; तो
आ�हालंा ( �तेाला ) सरु��त मागा�न�नवेो.
क�याण�द, द���तमान,् सव� वीरानं� य�ु, त�पर व
�ानी असा जो पषूा दवे तो आम�या पढु�चालो. ’
(ऋ. ७-६-२३)

‘ पषूा �हणज पेोषक असा जो सयू� तो
अतं�र�ातंीक मागा��या क���थान� आह;े
�याच�माण�तो, �वग� व भ�ूम, जी एकमकेातं



अ�यतं �मे क�रतात, �यानंा अंनलु�नू यजमानान�
केलले�कम� जाणणारा आह.े तस�च तो नहेम� जात
असतो व परत यते असतो. ’

‘ ह पे�ृथवी, याला �ास न दतेा यंाचा �ाण व पाठ�व;
यास सखु होईल अशा रीतीन�सदयतने�वागीव;
आई �या�माण�मलुाला आप�या पदराखाल�
झाकंून घते,े �या�माण�तूंयाला झाकंून घ.े ’

‘ माती�या हजार� कणानं� उचं झाललेी ही प�ृवी
या�यावर चागं�या �कार�राहो. ह केण सव�दा �याच�
घरच होवोत; तस�च �यावर तपुाची धार ध�न
सव�दा �याच�आ�य�थान होवोत. ’

‘ मी त�ुयावर माती टाकून झाकंण घालत�. मला
काहं� इजा न होवो. या ( अ��थ ) पा�ाला �पतर
धारण करोत, व या �ठकाण� यम त�ुयासाठ� घर
करो. ’ (ऋ. ७-६-२८).

‘ सोमरस �क�यके �पतराकंड वेाहत जातो ( �ह०
�क�यके �पतर सोमरस �पतात ); �क�यके तपुाच�



सवेन करतात; �या�ंयाकड मेध वाहत जातो,
�या�ंयाकडचे तूंजा. ’

‘ �यानं� तप केल�आह,े आ�ण तपा�या
साम�या�मळु��याचंा कोणी अनादर क�ं शकत
नाह�, व ज �ेवगा�ला गले आेहते, �या �पतराकंड तेूं
जा. ’

‘ ज शेरू वीर य�ुामं�य�लढून धारातीथ� पडतात व
ज ये� क�न �वपलु द�णा दतेात, �या�ंयाकड तेूं
जा. ’

‘ ह येमा, ज पेवू�च तेप�वी �पतर स�य जाणणार,े
स�य बोलणार,े व स�याची व�ृ� करणार आेहते,
�या�ंयाकड येाला घऊेन जा. ’

‘ ह येमा, ज तेप�वी ऋ�ष तपापासनू उ�प� होऊन
हजार� लोकाचं नेते झेाल आेहते, व �ात आेहते,
तस�च ज सेयूा�च�ही र�ण क�रतात, �या�ंयाकडे
याला घऊेन जा. ’ (ऋ.८-८-१२).

�याचं�नाक मोठ�असनू ज शे��मान अ्स�यामळु�,



लोकाचं मेाग�लागतात व �ाण हरण क�न सतंोष
पावतात, त देोन यम�त पनुः आज यथे�
क�याण�द अस �ेाण आ�हासं दवेोत, क�,
�यामळु�आ�ही सयूा�स पा�.ं ’ ( ऋ. ७-६-१६).

या म�ंानंी तीळ टाकून नतंर क�या�न�डा�ा
खा�ंावर पा�यान�भरललेा मातीचा घडा घऊेन
�मशानातंील लहानसा न फुटललेा व गळुगळु�त
असा दगड घऊेन घ�ाच पे�ृभागाला लहानस�
भ�क पाडाव�व �तेाच पेायापासनू आरभं क�न,
�तेास उलट� �द��णा घालावी. �द��णा
घालतानंा “ वाता�त वेातं०ु ” व “ इमा आपो
मधमु�यो० ” ह मे�ं �हणाव (े अथ� प.ृ १५ पहा. ) व
प�ुहा �सर�भ�क पाडनू पवू�वत म्�ं �हणत
�द��णा करावी आ�ण �तसर�भ�क पाडनू म�ं
�हणत �तसरी �द��णा करावी. नतंर �तेाचे
म�तकाच बेाजसू यऊेन द��णसे त�ड क�न उभ�
रहाव�व माग�न पाहता,ं क�या�न�खा�ंावरील घडा
माग�यामाग�सोडनू दऊेन फोडावा व अ�मा



हातातंच ठेवावा.
नतंर - “ ह पे�ुष, मतृ �पतरापंासनू माग��फरोत;
आज हा आमचा य� ( �पतमृधे ) क�याण�द होवो;
द�घा�यषुी अस आे�ही आनदंान�आपापल�काम
कर�यासाठ� ( नाचण�, हसंण�वगरैसेाठ� ) घरी
जाऊं ” (ऋ. ७-६-२६).

या म�ंान�स� �द��णा क�न माग�न पाहतां
सवा�नी, वयान�लहान असतील �यानं� पढु�, व
व�डलानं� माग�, अशा रीतीन�क�या�च मेागोमाग
�नानास जलाशयावर जाव�.
----------------------------

�तलाजं�ल

सवा�न� �नान कराव�. नतंर - ‘ हा ( अ��न ) पटेनू
आमच�पाप नाहीस�करो. ह अे��नदवेा, आमचवे�
सपं�ीचा �काश पाड. ( खरोखर ) हा अ��न
��व�लत होऊन आमच�पाप नाह�स�करो. ’ (ऋ.१-



७-५).

या म�ंान�डा�ा हातान�अना�मकेन�पाणी ढवळनू
प�ुहा �नान कराव�व दभा�वर अ�मा ठेवनू �यावर
का�या�सह सवा�न� अपस�ान�मतृाच गेो�ाचा व
नावंाचा उ�चार क�न �तलाजंली �ावी.
नतंर क�या�न�दाहज�नत तषृ�ेया शमनासाठ�
उ�रीयोदक अ��यावर �पळाव�.
�दवसा �ते दहन केल�असले, तर न�� �दसपेय�त
व रा�� दहन केल�असले, तर सयू�दयापय�त तथे�
रहाव�.
------------------------

प�ह�या �दवसाची ��या

दहा �दवसपय�तची ��या, गावंाबाहरे ( श�य
असले तर नद� अगर तलावाच जेवळ ) जाऊन
करावी. क�या�न��नान क�न नवीन ओली व���व
उ�रीय धारण क�न द��णा�भमखु बसाव�व



अपस�ान�दशेकालाचा उ�चार क�न, ‘ मतृाच�
�ते�व जाऊन उ�म लोक�ा��त �हावी ’ एतदथ�
�थम �दवसाच�कृ�य क�रत�; असा सकं�प करावा
व नवीन ता�ंयाच भेा�ंातं पसाभर तादंळाचंा भात
करावा; व प�ुहा, �तेास झाल�ेया दाहज�नत
तापा�या शातंीसाठ� म�ृ�का�नान क�रत� असा
सकं�प करावा.
नतंर “ ह पे�ृथवी, तूंआ�हावंर सतं�ु हो. तूं
कोणाचा नाश होऊं दते नाहीस; सवा�चा समावशे तूं
करतसे. आ�हासं अ�तशय सौ�य द.े ” (ऋ. १-२-
२६).

या म�ंान�श�ु माती हातातं घऊेन, “ अधंकारान�
�ा�त अशा मागा�त पनुः पनुः �फरत राहणारा, दवेां
- मन�ुयानंा जंागतृ करणारा, सव� भवुनाचं�
अवलोकन करणारा, असा हा स�वता दवे
सो�या�या रथातं बसनू आम�याकड येते आह.े ”
(ऋ. १-३-६).



या म�ंान�ती सयूा�स दाखवावी. व “ �यास हजार�
म�तक�, डोळ वे पाय आहते, असा तो �वराट प�ुष
सव� �व� �ापनू दहा आगंळ उेरला आह.े ” (ऋ. ७
-४-१७).

या म�ंान�माती म�तकास लावाली, आ�ण “ आतां
मी त�ुया ��यके अवयवातंनू, ��यके केशापासनू व
��यके सा�ंयापासनू, �क�वा�ना सव� शरीरापासनू
रोगाला नाह�सा क�न टाकत�. ” (ऋ. ८-८-२१).

या म�ंान�सवा�गास म�ृ�का लावावी, नतंर �नान व
आचमन कराव�. या�माण�आणखी दोन वळे
म�ृ�का�नान कराव�. नतंर आचमन क�न दभा�वर
अ�मा ठेवनू, �तेाची तषृा शमन हो�यासाठ� �यावर
�तलोदकाजंली �ावी.
नतंर �फ�न �नान व आचमन क�न, तीळ, तपू,
मध, साखर व �ध याणं� �म��त भाताचा मोठा
�प�ड क�न म�तक उ�प� हो�यासाठ� दभा�वर तो
�प�ड �ावा. व �यावर �पततृीथा�न��तलोदक �ाव�; व



पचंोपचार पजूा करावी, व शवेट� �ी�व�णचूी
�ाथ�ना ‘ �यास ज�म - मरण नाह�, �या�या हातातं
शखं, च�, गदा आह,े �याच केमलासारख ने�े
आहते, असा जो शा�त दवे तो, ह �ेतेा, तलुा मो�
दवेो; ’ या�माण��ाथ�ना करावी. तस�च ‘ हा
�तलोदकय�ु �प�ड तझुी व�ृ� करो. ’ अस��हणाव�.
नतंर �प�ड पा�यातं टाकून �नान व आचमन कराव�.
-----------------------------

नव�ा��

नव�ा�ासं कोणी �वषम�ा��अस�ही �हणतात;
कारण क�, ती प�हला, �तसरा, पाचंवा, सातवा,
नववा, आ�ण अकरावा या �वषम �दवश� क�रतात.
क�या�न��नान क�नआचमन के�यावर �ाणायाम
करावा व दशेकालाचा उ�चार क�न, �तेाची
�ते�वापासनू मोकळ�क हो�यासाठ� �थम �दवश�
नव�ा� क�रत�, अस��हणनू उदक सोडाव�.



अपस� क�न द��णा�भमखु बसनू, आपलसेमोर
उ�रा�भमखु दभा�चा बट कु�न ठेवावा; आ�ण
�याची तळुसी, साका, धपू, द�प, इ�या�द सा�ह�यान�
यथा�व�ध पजूा - ( गधं, प�ुप वज� क�न - ) करावी;
नतंर तपुान�य�ु असा भात �क�वा सातचू �ेपठाची
आ�ती दभ� बटचू हेातातं �ावी आ�ण आमा�
�क�वा �याचा �न��य, व उदकुंभ द��णसेह �ावा.
नतंर एक दभ� ठेवनू �यावर �प�ड �ावा; �प�डपजूा
क�न माग�सा�ंगतललेा ‘ अना�द �नधनो० ’ हा म�ं
�हणावा. नतंर क�या�न�‘ अ�भर�यताम ’् �हणजे
‘ आनदंातं असाव�. ’ अस��हणाव�; व �तेाच वेतीन�
��या सागंणारान�‘ अ�भरताः�मः ’ �हणजे
‘ आनदंातं आह� ’ अस�उ�र �ाव�. �यानतंर �प�ड
पा�यातं टाकून �नान कराव�.
--------------------------

न�न��छादन व पाथये�ा�



न�न��छादन �ा�

न�न�तेाच�आ�छादन कर�यासाठ� ह��ा�
नव�ा�ा�ंमाण�च क�रतात. मा� यथाश�� व��,
आथं�ण, पाघं�ण, तले, सोन�, �प�इ�या�द धात वु
जोड,े दभ�बटसू दतेात.

पाथये�ा�

पाथये �हणज �ेवासातंील अ�साम�ुी. �याब�ल ह�
�ा�आह.े क�या�न��नान व आचमन क�न
�ाणायाम करावा व दशेकालाचा उ�चार क�न
अपस� कराव�; व ‘ अमकु गो�ा�या अमकु
नावंा�या �तेास ( मतृास ), मन�ुयलोकापासनू
�तेलोक� सखुान��वास �हावा, यासाठ� पाथये
�ा� क�रत� ’ असा सकं�प करावा; बाक� सव�
‘ नव�ा�ा ’ �माण�कराव�.



नतंर वाळत घातलले� व���नसेाव� व �दवसा दहन
केल�अस�यास न��दश�न झा�यावर, व रा�� दहन
केल�अस�यास सयू�दय झा�यावर, क�या�स पढु�
क�न, �यामागनू बाल, त�ण, व�ृ या �मान�घर�
जाव�. व दारातं �ल�बाची पान�चावनू थुंकावी. हात -
पाय धवुनू आचमन कराव�. आ�ण पाषाण, अ��न,
गोमय ( शणे ), ता�ंळ, तीळ, पाणी, �वा�, बलै
आ�ण पाढंया� मोहया�, यापंकै� श�य �या �जनसासं
�पश� क�न, पडवी�या उबंर�ावर पाय दऊेन
घरातं जाव�. ‘ नतंर एका �श��यावर पाणी व �सया�
�श��यावर �ध न�ा बोळ�यातं ठेवनू ‘ ह �ेतेा, यथे�
�नान कर व ह�( �ध ) पी. ’ अस��हणाव�. या
�दवश� अ� �वकत घऊेन अगर �म�ाकडनू
आणवनू खाव�. मासं, �म�ा�, �ध, मीठ वगरै खेाऊं
नय.े ह�व�या� ( ता�ंळ, ग�,ं वगरै )े खाव�. क�या�न�
जवेणाच वेळे� तपूभात घऊेन घरावर �क�वा
जवेणाच जेागजेवळ तो �तेाला �ावा. दहा
�दवसपय�त जवेणाची जागा बदलूंनय.े �ल�हण,े



मौज - मजा करण�, उचं जागवेर बसण�, उचंी कपडे
घालण�, अ�यगं�नान, ��ीसगं इ�या�द कृ�य�क�ं
नयते. रा�� एकट�च गवतावर ( चटईवर ) �नजाव�.
ह �ेनयम लहान मलु�, �हातार वे रोगी यासं लागू
नाह�त.

--------------------------

अ��थसचंयन

प�ह�या, �सया�, �तसया�, चौ�या, सात�ा �क�वा
नव�ा �दवश� अ��थ गोळा करा�ा. �यातं ��पाद
��पाद न���व क�या�च�ज�मन�� वज� कराव�.
�मशानातं जाऊन आचमन क�न अम�ंक
�ाणायाम करावा व दशेकालाचा उ�चार क�न
अपस� कराव�आ�ण अमकु गो�ातंील अमकु
नावा�ंया �तेा ! “ ह शे�ैयय�ु, औषध�न� सपं�,
आनदं दणेार,े आ�ादकारक आ�ण फलय�ु
व�ृानं� सपं� प�ृथवी, तूंबडेक�श� सगंत हो, आ�ण



अ�नीशीही सगंत हो ” (ऋ. ७-६-२२).

हा म�ं �हणनू �धान��म��त उदक घऊेन शमी�या
डहाळ�न�पायापासनू तीन उल�ा �द��णा करीत
त��चतवेर �श�पडाव�; नतंर पायापासनू
म�तकापय�त�या अ��थ क�या�न�, आगंठा,
अना�मका व करागंळ� यानंी काढून कोया�
मड�यातं, श�द न होईल अशा रीतीन�भरा�ा;
बाक�ची राख सपुान�पाखडनू बारीक बारीक
अ��थही मड�यातं भरा�ा आ�ण राख नद�त
टाकावी. पावसा�या�शवाय इतर वळे� पाणी यते
नाह�, अशा �व�छ जाग� खाडा खो�न ‘ उपसप�
मातर०ं ’ ( पहा प.ृ १०) या म�ंान�अ�थीच�मडक�
खा�ातं ठेवाव�. ‘ उ�छ�च�व प�ृथवी० ’ ( पहा प.ृ
१८ ) या म�ंान�मड�याच आेजबुाजसू खा�ातं
माती टाकावी; ‘ उ��व�चमाना० ’ ( पहा प.ृ १८ )
हा म�ं �हणनू हात जोडनू जप करावा; व ‘ उ�े
�त�ना�म० ’ ( पहा प.ृ १९ ) हा म�ं �हणनू नवीन
खापर मड�यावर ठेवाव.े नतंर मडक�न �दसले



अशा रीतीन��यावर माती लोटनू माग�न पाहतां
�सरीकड जेाऊन �नान कराव�.
---------------------------

अ��थसचंयन �ा�

गाई�या शणेान��चतचेी जागा साव�न तीव�
��कोणाकार वदे�, द��णसे टोक होईल अशारीतीन�
क�न, दशेकालाचा उ�चार क�न अपस�ान�
‘ अमकु गो�ा�या अमकु �तेाच�पते�व न�
हो�यासाठ� वदे�च�आराधन क�रत� ’ अस��हणावे
अम�ंक �तलोदक कराव�. वदे�ला हळद, गलुाल
यानं� रगंवनू पा�यान�भरललेा घडा वदे�वर ठेवावा.
�यावर भाताचा मोठा �प�ड ठेवावा; व �यावर
दभा�सह �तलोदक ‘ हा �प�ड भोजनासाठ� व ह�
पाणी �प�यासाठ� �तेास दते� ’ अस��हणनू �ाव�.
�या�या प��मभाग� �मशानवासी ��ास, व �या�या
उ�रभाग� �मशानवासी �तेासं, व पवू� अगर



द��णभागी �तेा�या ( मतृा�या ) �म�ानंा,ं
या�माण�चार उदकंभ व �प�ड ठेवाव;े नतंर तीन
यवा�या �पठा�या पो�या, तीन छ�या, व सहा
पा�का क�न, �यापकै� एकेके पोळ�, एकेके छ�ी
आ�ण दोन दोन पा�का या�माण�काल, म�ृय,ु व
यम या दहनपतीना �ंा�ा, नतंर �नान अ�ून
अ��थसचंयन�ा�, न�न��छादन �ा�ा�मानचे
कराव�.
----------------------------

�सया� �दवसापासनूची ��या

�सया� �दवसापासनू दहा �दवसपय�त जी ��या
करावयाची ती प�ह�या �दवशी �या जागी ��या
केली असले �याच जागी �याच पा�ी व �याच
अ�ा�दक पदाथा�न� करावी. क�या�न��नान,
आचमन, व �ाणायाम के�यावर दशेकालाचा
उ�चार क�न अपस� कराव�, आ�ण ‘ अमकु



गो�ा�या अमकु नावंा�या �तेाच��ते�व न� होऊन
उ�म लोक �ा�त हो�यासाठ� �सर �ेदवसाचा �व�ध
क�रतो ’ अस��हणनू उदक सोडाव�; व भात करावा.
आ�ण प�ह�या �दवसा�माण�च तीन वळे
म�ृ�का�नन क�न अ��यावर �तलाजं�ल दऊेन
�नान कराव�; व ‘ अमकु गो�ा�या अमकु नावंा�या
�तेास �सर �ेदवश� डोळ,े कान, नाक या
अवयवाचंी उ�प�� हो�याक�रता हंा �प�ड दते� ’
अस��हणणू �प�ड �ावा. �तसर �ेदवशी, हात, छाती,
मान व त�ड ह अेवयव उ�प� हो�यासाठ�; चवथे
�दवश�, पाठ, कुशी, कंबर, ब�बी, गदु�ार व म�ू�ार;
पाचंव �ेदवशी मा�ंा, गडुघ वे पोटया�; सहावे
�दवश�, घॊट,े पाय, बोट�, मम� इ�या�द; सातव �ेदवशी
हाड�म�जा व �शरा; आठव �ेदवशी नख, केश
इ�या�द अवयव; नवव �ेदवशी वीया��द उ�प�
हो�यासाठ�; आ�ण दहाव �ेदवश� �धुातषृाशमनाथ�,
या �माण��ा�ाचं सेकं�प कराव.े म�ृ�का�नान,
�तलाजं�ल, व �प�डदान वगरै �ेा��व�ध प�ह�या



�दवसासारखाच करावा. �तेाच अेवयव
( �ल�गदहेा�मक ) उ�प� हो�यासाठ� ह� �ा��
करावयाची असतात. �यामळु�या �ा�ासं
अवयव�ा��अस��हणतात. या �शवाय �तसर,े
पाचंव वेगरै �ेदवशी नव ( �वषम ) �ा� करावयाच�
�या�वषयी वर सा�ंगतल�आहचे. ही नऊ �दवसाचंी
��या सोईसाठ� एकदम नव�ा �दवशीच
कर�याचा �घात आह.े

--------------------------

दहाव �ेदवसाची ��या

काकब�ल दररोज �या�ठकाण� �प�ड �दले
�या�ठकाणी अगर �सर �ेठकाण� ��कोणाकृ�त
वदे� क�न ती शणेान�सारवनू तीवर, हळद, गलुाल,
इ�या�द घालनू क�या�न�म�य�एक व �याच चेार
�दशासं चार अस उेदकुंभ माडंाव.े �यावर �प�ड, छ�,
पोळ�, पताका, पा�का, ही अ��थसचंयन



�ा�ा�माण�ठेवावी. मधला उदकुंभ �तेास,
पवू�कडील �ते�म�ासं, द��णके�डल ववै�वत
यमास, प��मकेडील वायसास व उ�रकेडील
�तेा�धप�त ��ास, या�माण पेदाथ� तहान भकू
शातं हो�यासाठ� �ाव.े प��मकेडील �प�डास
कावळा �शवपेय�त तथे�राहाव�. कावळा �शव�यावर,
अ��याला तले व तीळ लावनू तो पा�यातं टाकावा;
( �क�यके याचवळे� �ते�व �नव�ृ�साठ� दशदान�
करतात. ) व क�या�न�आ�त�वक�याचंी �ाथ�ना
करावी क� �तेा�या नावंान�आपण उदकाजं�ल
�ावी; व �तेाला उ�शेनू �याणंी तीरावर एक एक
�क�वा तीन तीन उदकाजं�ल �ा�ा. ( मतृाब�लचा
आदर �� कर�याचा ��यलेा उ�शे आह.े ) प�ु
वगरैनेी ��यके�रता घंतेल�ेया व��ाचंा �याग
करावा व �ौर कराव�. व सवा�न� दशेाचारा�माण�
वाटल�ेया पाढंया� मोहया� �क�वा वाटलले तेीळ व
आवंळकाठ� अगंास लावनू सवा�न� एकदम
म�तकाव�न �नान कराव�. आ�ण मौन धारण



क�न बलै, गाय, सोन�यासं �शवनू पाढंर�व��
नसेनू घरी जाऊन भोजन कराव�.
------------------------------

अकराव �ेदवसाची ��या

अकरा�ा �दवशी सकाळ� उठून घर सावराव�व
सतूकातं उपयोगातं घतेलले� मातीची भाडंी टाकून
�ाव�. सव� स�प�डानंी सचलै �नान क�न
सतूकातंील व���धवुाव�. �नान के�यावर पचंग�
�ाशन कराव�.
क�या�न�आचमन व �ाणायाम क�न दशेकालाचा
उ�चार करावा. व सतूकातं झाल�ेया मा�या
अश�ुच�वा�दक सव� दोषा�ंया प�रहारासाठ� तसचे
वषृो�सगा��द कृ�य�कर�यास अ�धकार �ा�त
हो�यासाठ� मी पचंग� �ाशन क�रतो. ’ अस�
�हणाव�. मग पचंग� �णवम�ंान�यथा�व�ध तयार
क�न �णवम�ंान�त��ाशन कराव�.



ध�न�ापचंक, ��पाद न���, ��प�ुकर इ�या�दक
मरणसमय� आली अस�यास, �याबं�लची शा�ंत
सतूक सपं�याबरोबर �थम करावी. नतंर
वषृो�सगा��द कम�कराव�.
---------------------

वषृो�सग�

वषृो�सग� घर� क�ं नय.े गो�ातं �क�वा इतर
�ठकाण� करावा.
क�या�न�आचमन व �ाणायाम क�न दशेकालाचा
उ�चार के�यावर अपस� कराव�व �तेाच��ते�व
जाऊन उ�म लोक �ा�त हो�यासाठ� वषृो�सग�
करत� ’ असा सकं�प करावा. नतंर यथा�व�ध
�थ�ंडल क�न �यावर अ�वर नावंाचा अ��न
�थापन करावा. व ��, सोम व इ�ं यातं भात, खीर
व सातूंच �ेपठा�या आ��त - “ अ�यतं ��ाशील,
अ�तशय उदार, अ�तशय बलवान व् �दयास अ�यतं



आनदं दणेारा, असा जो �� �याच �ेी�यथ� �तो�,
आ�� के�हा �ंहणाव�बर�? ” (ऋ. १-३-२५) या
म�ंान���ास,

“ जो �ास ( सोमास ) ह�वभा�ग दतेो, �यास सोम
धनेूंचा लाभ घड�वतो, चपळ अ� दतेो, आ�ण
�वकमा��वषय� द�, घरादाराची काळजी घणेारा,
य�कम� चकुंू न दणेारा, समाजातं ��त��तपण�
वागणारा, आप�या �प�याची क��त�वाढ�वणारा व
शरू असा प�ु दतेो ” ( ऋ. १-५-२२). या म�ंान�
सोमास, व “ सव� लोकापंासनू तमु�यासाठ� आ�ही
इ�ंाला बोला�वत�. तो इ�ं केवळ आमचाच
प�पाती असो. ” ( ऋ. १-१-१४).

या म�ंान�इ�ंास; या�माण�तीन आ�ती �ा�ा.
नतंर ��व�कृत आ्��त �ावी. नतंर �जच� वासर�
�जवतं आहते अशा गाईचा एक �क�वा दोन वषा�चा
ख�ड ( श�य असले तर �न�या रगंाचा ) आणनू
�याबरोबर चार, दोन, �क�वा एक कालवड ( वासरी )
एक वषा�वरील वयाची, आणनू �तचसेह �या



ख�डावर “ ह उेदकानं�, त�ुह� सखु दणेार� आहा;ं
त�ुही आ�हालंा अ�, व उ�म आ�ण
आ�हादकारक �ान �ा. ”

“ जशी आई प�ुाच�क�याण इ��छत �ेया�माण�
त�ुह�, तमुचा जो अ�यतं सखुदायक रस आह �ेयाचे
भो�े आ�हासं करा. ”

“ आमच�पाप नाहीस�क�न त�ुही आ�हालंा सतं�ु
क�रता,ं यासाठ� आ�ही तमु�याकड से�वर यते�. हे
उदकानं� त�ुही आमची वशंव�ृ� करा. ( ऋ. ७-६-
५).

“ पजूा कर�यास यो�य, व �न�य व�ृ� पावणारा
असा हा आमचा �म� जो इ�ं, तो कोण�या तप�णान�
व कोण�या �ानय�ु कृ�यान�आ�हाला अनकुूल
होईल ? ”

“ स�य, पजूनीय व आ�हादकारक असा सोमाचा
कोणता बर�रस, मा�या श�चू शे��मान धनाचा
नाश कर�याच�साम�य� तलुा दईेल ? ”



“ ह इे�ंा, आ�ही तझु �ेम�, व �तवन करणारे
आह�त. यासाठ� तूंशकेड� �कारानं� आमच�र�ण
क�न कृपा कर. ”

या म�ंानंी अ�भषके करावा. व कालवडीसह �यास
व��, गधं, अ�ता इ�या�दकानंी अलकंृत क�न
नम�कार करावा. व “ ह इे�ंा, आम�यासार�या
लोकातं आ�हालंा बलैासारख बेलवान क्र, व
आम�या कुळातंील ज आे�हालंा �वरोधी आहते,
अशाचंा पराभव कर�याला व इतर श�ूंचा नाश
कर�याला आ�हासं साम�य� द.े आ�ण आ�हासं
प�ुकळ �ख�लाराचं �ेीमतं �वामी कर. ”

“ मला कध�ही इजा झाली नाह� व मला कध�
कोण� घायाळ केल�नाह�. इ�ंा�माण�मी श�ूंचा
नाश केला आह.े माझ सेव� श� मुा�या पायाखाल�
तडु�वल जेावोत. ”

“ ह शे�ूंनो, दोरीन�धन�ुयाची दो�ही अ��जशी
बाधंतात, �या�माण�मी त�ुहासं यथे�च बाधंनू



टाकत�. ह वेाच�पत,े �ा श�ूंचा �नषधे कर,
जणे�क�न त मेा�याश� न�तने�बोलतील. ”

“ ह शे�ूंन�, कोणतहेी काम करावयास समथ� अशा
तजेासह मी तमुचा पराभव कर�यास आल� आह�.
मी तमुच��च�, �त व ऐ�य याचं�हरण करत�. ”

“ ह शे�ूंन�, तमु�या योग�मेाच�हरण क�न मी ��े
होत� व तमु�या म�तकावर पाय दते�; मग त�ुह�
पावसाच पेा�यातंील बडेका�माण�ओरडत रहा. ”
( ऋ. ८-८-२४).

या पाचं ऋचानं� हात जोडनू जप करावा. नतंर �या
ख�डास कालवडीसह �द��णा क�न अ�नीसमीप
आणाव�. आ�ण �या ख�डाच पेढु�ल उजव पेायाचे
मळुातं ( फया�वर ) भ�मान���शलूाकार, व
डावीकडील पढु�ल पायावर च�ाकार म�ुा काढून
�यावर तापवल�ेया लोखडंान�डागाव�. नतंर �यास
सोडनू
“ ह गेाईन�, हा त�ण वषृभ मी त�ुहासं दते�, �या



��य वषृभाबरोबर ��डा क�न त�ुही सखुान��फरा.
ज�मापासनू आनदं� अशा त�ुह� आ�हालंा इजा
क�ं नका. अ�, व धनसपं�� यासंह आ�हासं
आनदं �ा�त होवो. ” ( त.ै स.ं ३-३-९)

“ तलुा प�ृथवी शा��त दवेो, अ�त�र� तझु�क�याण
करो, व द���तमान आूकाश तलुा अभय दवेो. �दशा
व उप - �दशा तलुा मगंलकारक असोत, व तजे�वी
जल�चोह�कडनू तझु�र�ण करोत. ” ( पा. ग.ृ स.ू ३
-३-६, आ� ग.ृ प. १-३-१८)

ह�म�ं �हणनू �यास “ वाटले �तकड जेा ” अस�
�हणाव�. नतंर ख�डास कालवडीसह पवूा��भमखु
उभ�क�न,

“ अ�यतं ��ाशील, अ�तशय उदार, अ�तशय
बलवान,् व �दयास अ�यतं आनदं दणेारा, असा जो
�� �याच�ेी�यथ� �तो� आ�ह� के�हा �ंहणाव�बर�?
”

“ जणे�क�न अ�द�त ( भ�ूम ) आम�या लोकावंर,



मलुावंर, व गरुा�वर ��ाची कृपा करवील. ”

“ आ�ण जणे�क�न �म�, व�ण, �� व सव� दवे
आम�यावर सारख��मे क�नआमची ओळख
ठे�वतील. ”

“ �तो�ाचंा व य�ाचंा �वामी, व जलौषध�चा �भु
असा जो �� �याच जेवळ �वक�याण�ेछु भ� ज�
धन मागतो, �याच धनाची आ�ही याचना क�रत�. ”

“ हा ��, दवेाचं���े वभैव असनू, यच�तजे
ददे��यमान स्यूा��माण�व का�ंत सवुणा��माण�आह;े
तो आमच�क�याण करो. ”

“ तस�च हा आमचा म�ढा, म�ढ�, प�ुष, ���या, गाई
आ�ण गरु�या सवा�च�क�याण करो. ”

“ ह सेोमा, शकंर माणसाला परुले इतक� सपं�� व
पौ��क अस�प�ुकळस�अ�आ�हाला द.े ”

“ सोमास �ास दणेार अेथवा आम�याशी श��ुव
करणार लेोक आ�हासं उप�व न करोत. ह इे�ंा,
आ�हासं अ� द.े ”



“ ह सेोमा, तूंअमर आहसे. तूंउ�म �थान�
राहतोस. तझुी �जा य�शालमे�य�तलुा अलकंृत
करीत असता तंूं�याचंा म�ुय हो�साता �यासं
पाहतोस. यासाठ� तूं�या�ंयावर कृपा कर. ” ( ऋ.
१-३-२६)

ह नेऊ म�ं �हणाव.े नतंर वषृास द��णा�भमखु
उभा क�न
“ जो ��य� परा�मच आह,े जो जटाभारान�म�ंडत
आह,े व �याचा आ�य अ�खल वीर करीत
असतात, अशा ��दवेास आ�ह� �ा �त�ुत अप�ण
करीत आह�त. �ा योगान�आम�या सव� ��पाद व
चत�ुपाद �ा�याचं�क�याण होईल. व �ा गावंातंील
सव� जन अ�भव�ृ� पावनू �ासातंनू म�ु होतील. ”

“ ह �े�ा, आ�हासं सौ�य द,े व आ�हासं आनदं
होईल अस�कर. �या तझुा सव� शरू प�ुष आ�य
क�रतात, �या तलुा व�दन क�नआ�ही तझुी सवेा
क�ं. तझुा आ�य करणाया� भ�ासं �ा�त



हो�यास यो�य जशा �या क�याणाची इ�छा केली
त�, ह �ेए�ा, त�ुयामळु�चआ�हासं �ा�त होईल. ”

“ ह उेदार ��ा, �याचा आ�य सव� वीर प�ुष
शोधतात, अशा त�ुया कृपचेा लाभ आ�हासं
दवेाचंी उपासना के�यामळु�च �ा�त होईल.
आम�या माणसाकं�रता उं�म उ�म वभैव�तूंघऊेन
य.े आमच शेरू लोक सखुी राहतील व आ�ही तलुा
ह�वभा�व अप�ण क�ं. ”

“ �वषेय�ु, य� �स��स नणेारा, व�गतीन�म�ंडत
व ��ाशील अशा ��ास आ�ही आमचे
र�णाक�रता बंोलावत�. तो आ�हावंरील दवेाचा
कोप �र घालवो. �या�या कृपचेीच आ�ही इ�छा
करीत आह�त ”

“ ददै��यमान,् जटाधारी व �वषेय�ु �प धारण
करणाया� अशा �या �वग�लोकातंील वराहास वदंन
क�नआ�ही बोलावीत आह�त. तो व�ृ��गत
होणार� औषध�हातातं धारण क�नआ�हासं
सौ�य, अभय व सरु��तपणा दवेो. ” ( ऋ. १-८-५).



“ अ�तशय मधरु अस�ह��तो� आ�ह� तजे�वी
म�ताचंा �पता जो �� �याक�रता गंात�. �हणनू हे
अमर दवेा, तूंआ�हा मंानवासं भो�य अशा
पोषणा�या व�त दू वे आम�या मलुाबंाळासं सौ�य
द.े ”

“ ह �े�ा, आम�यातंील ज थेोर असतील, अथवा
लहान बालक असतील, अथवा मोठे झाले
असतील, �यापंकै� कोणासही इजा पोचूंदऊें
नकोस. आमच मेाता�पतरासं मा�ं नकोस; तस�च
आ�हासं ��य जी आमची शरीर��यानंाहंी इजा प�चूं
दऊें नकोस. ”

“ आम�या मलुाबंाळासं, नोकरासं, गा�स, आ�ण
घो�ासं इजा प�चूंदऊें नकोस. ह �े�ा, तूंरागावनू
आम�या शरू प�ुषासं मा� नकोस. आ�ही ह�व
अप�ण क�न सदवै तझु�पजून करीत असत�. ”

“ �या�माण�गरुाखी गरु�एक� क�रतो, �या�माण�
मी त�ुया स�मानाथ� अनके �तो��एक� करीत आह�.



आह मे�ता�ंया �प�या, तूंआ�हासं उ�कृ� वभैव द;े
तझुी कृपा सखुदायक व मगंल�द आह.े मी त�ुया
केवळ कृपा�सादाचीच याचना क�रत�. ”

“ धने वु प�ुष याचंा वध करणार�श� �र राहो; वीर
प�ुषानंा आं�यभतू असणार देवेा, त�ुयाजवळ�ल
उ�कृ� वभैव मा� आ�हाकंरता अंसो. ह देवेा, तूं
आ�हासं सौ�य द;े व आमचा कैवार घऊेन बोल.
आ�ण तूंअ�तबलवान अ्स�यामळु�आ�हासं
सरु��तपणा द.े ”

“ आ�ही आमच रे�णाची इ�छा बाळगनू ह�
नम�कृ�तपणू� �तो� गाइल�आह,े �हणनू तो ��,
म�तासंहवत�मान आमची हाक ऐको. �ा आम�या
�ाथ�नसे �म�, व�ण, �या�माण�च अ�द�त, �स�धु
प�ृथवी आ�ण �लुोक हहेी अनमुोदन दवेोत. ”

ह मे�ं �हणावते. नतंर प��मसे वषृाच�त�ड क�न
“ ह मे�ता�ंया �प�या, तझुा आनदंमय �साद
आम�याकड येऊें द सेयूा��या दश�नाचा आ�ण



आमचा �वयोग तूंक�ं नको. ज अे�यतं नीच
आहते �या�ंयाशं� वागतानंा आंमचा शरू प�ु
�धमपेणान�वागो. आ�ण आम�या �जसेहवत�मान
आमची अ�भव�ृ� होवो. ”

“ ह �े�ा, तूंकृपाळ हूोऊन आ�हासं ज� सखुकारक
औषध��दल�स �या�ंयायोगान�आ�ही शभंर वष�
आय�ुयाचा उपभोग घऊें अस�कर. तूंआम�यातील
�षेब�ु� अगद� नाह�शी कर, पातक��वलयास ने
आ�ण सव�सचंारा रोगाचं�उ�चाटण कर. ”

“ ह �े�ा, उ�प� झाल�ेया सवा�म�य�तूंच आप�या
�तापा�या वभैवान���े आहसे. तझु बेा�
व�ा�माण�स�ुढ आहते, त�ेहा बंलवान प्�ुषातंही
तूंच ब�ल� आहसे. यासाठ� आ�हासं सव�
सकंटातंनू पार पाड आ�ण पातक� ��ाकंडनु ज जेे
ह�ल येतेील, त ते तेूं�याशंी य�ु क�न �र कर. ”

“ ह �े�ा, आ�ह� तलुा कसा तरी ��णपात केला
�हणनू तूंरागावूंनको. ह वेषृभदवेा, तझु��तवन



बरोबर केल�नाह� �हणनू, �क�वा भल�याच बरोबर
तलुा हाकं मारली �हणनू, तूंआमचवेर रागावूंनको.
औषधी�या योगान�तूंआम�या वीरानंा बर�कर.
कारण व�ैाचंाही तूंव�ै आहसे, अशी तझुी क��त�
मी ऐकत आह.े ”

“ �तो� �हणनू व ह�व अप�ण क�न �याची क�णा
भाक�त असतात, तो �� या �तवनानं� मला �स�
क�न घतेा यंवेो. अ�तःकरण अ�तशय कोमल
असनू भ�ा�ंया हाकंेकड �ेयाच�ल� �व�रत वधेत�.
तो गौरवण�, व �काशमय �करीट धारण करणारा
��, मला या �वा�सन�ेया आधीन ख�चत होऊं
दणेार नाही. ”

“ मी �याची �ाथ�ना केली, त�ेहा संव� मनोरथ पणू�
करणारा म�ताचंा �पता जो ��, �यान�ऐन उमदेाचं�
ता��य �द�यान�मला पराका�चेा आनदं झाला
आह.े परतं ऊुन रखरखीत पडल�असतां
�या�ठकाण� शीतल छायचे�सखु �मळाव��या�माण�,
म� पापम�ु होऊन तझु�आनदंपद �मळवीन व



�याचा उपभोग घईेन अस�कर. ”

“ ह �े�ा, तो तझुा औष�धय�ु ह�त कोठ�आह ?े
काहंी अ�� कारणानं� ज जे देोष आम�या
�ठकाणी जडल आेहते, त ते देोष तझुा हातच
नाहीस केरील; तर ह वेषृभदवेा, तूंआ�हाला �मा
कर. ”

“ वीर��े आ�न गौरवण� अशा ��ाला उ�मातं
उ�म अशी सव��कृ� �त�ुत मी अप�ण करत�.
उ��वल व का�ंतमान �्�ाच नेम�कारपवू�क �तवन
क�न �या�या जा�व�य �तापाची महतीही आ�ही
गात आह�. ”

“ नाना�प�धारण करणारा, उ� व जगाचा आधार
अशा ��ा�या शरीराची काठ� मजबतू असनू �या
आप�या श�ु, तजे�वी, सवुण�वण� �व�पान�तो
फार शो�भवतं �दसतो. �भ वु सव� भवुनाचंी सम�ृ�
अशा या ��ापासनू �याच�ई�री साम�य� �र झाल�,
अस�कधीच होत नाही. ”



“ ह �े�ा, तूंहातातं धन�ुयबाण घतेल आेहसे ते
तलुा शोभतात. तह�तह�च शे�ु व प�व� प�ुपहार तूं
घातलले आेहसे तहेी तलुाच शोभतात. �व� एवढ�
अवाढ� व भयकंर आह,े परतं �ुयावर तूंदया
करतोस ही तझुीच थोरवी आह.े ह �े�ा,
तजे�वीपणातं त�ुयाप�ेा वंरचढ कोणीच
आढळणार नाह�. ” ( ऋ. १-८-१७).

“ �व�यत, �स�हासना�ध��त, ता��यय�ु,
�स�हा�माण�भयकंर व उ� आ�ण ��ाचंा �नःपात
करणारा जो ��, �याच��तवन कर. ह �े�ा, भ�
तझुी �त�ुत करीत आहते. �याजंवर तूंकृपा कर,
आ�ण आम�या�न �नराळ (े अथा�त �्� ) आहते,
�या�ंयावर तझु बेाण जाऊन त �ेयाचंा �नःपात
करोत. ”

“ आप�या व�ं �प�याला जसा प�ु नम�कार
क�रतो तसा, ह �े�ा, तलुा, तूंजवळ यते आहसे
अस�पा�ह�याबरोबर मी नम�कार केला. सव�
सम�ृ�चा दाता आ�ण सव� स�जनाचंा �भ अुशा



�ा ��ाच �ेतवन करण�माझ�कत�� आह,े तर
आम�या �ततु�चा �वीकार क�नआपली
�द�ौषध�आ�हासं द.े ”

“ ह मे�तानं�, तमुच� ज� औषध�प�व�, मगंलकारक,
व क�याण�द आहते, ती आ�हा मानवाचंा �पता
जो मन रुाजा �यान�त�ुहापंासनू सपंादन केल�.
�याच �द�ौषध�ची याचना आ�ही सवा��या
सखुासाठ� व क�याणासाठ� ��ापाश� करीत आह�.
”

“ ��ाची अ���आ�हालंा वगळनू �सरीकड जेावोत.
�याचंा �ध�र व भयकंर आवशेस�ुा इंतराकंडे
( ��ाकंड )े वळो. दानशरू यजमाना�या
क�याणाक�रता तंूंआप�या अ�य धन�ुयाची दोरी
अमंळ सलै कर; आ�ण अभी� �स��च वषा�व
करणाया� दवेा, आम�या प�ुपौ�ावंर दया कर. ”

“ ह जेग�ारक वीर��े, सव�� दवेा, तूंआम�यावर
रागावणार नाह�स व आ�हासं मारणार नाहीस अस�
आ�ासन द.े आमचा धावा तझु केानी ताबडतोब



पडावा, अशाक�रता,ं ह �े�ा, तूंआमचा हो. आ�ण
आ�ही आम�या वीरप�ुषासंहवत�मान य�सभ�त
तझुा म�हमा वण�न करीत रा� अंस�कर. ” ( ऋ. २-
७-१८) ह पेधंरा म�ं �हणाव.े नतंर वषृास
उ�रा�भमखु उभा क�न -

“ �याचं�धन�ुय मजबतू आह,े व बाण वगेवान्
आहते, आ�ण जो अ�ाचा �वामी आह,े तस�च
�याचा कोण�ही पराभव केला नाही, परतं �ुयान�
श�ूंचा पराभव केला आह;े �यन�स�ृ� �नमा�ण केली;
�याच� आयधु�ती�ण आहते; अशा ��ाची �त�ुत
करा. तो आमची �त�ुत ऐको. ”

“ प�ृथवीवरील व �वगा�तील लोकावंर �याच�
सा�ा�य आह,े �या तझुी आ�ही �त�ुत क�रत�.
यासाठ� तूंआमच�पालन कर, व आम�या ग�ी
यऊेन आम�या मलुाबंाळासं आरो�य द.े ”

“ वायूंना शातं करणाया� ह देवेा, आकाशातंनू
टाकलले�तझु�तजे�वी व� प�ृथवीवर सचंार करीत



आह.े त�आ�हासं �पश� न करो. त�ुया हजार�
औषधी तूंआ�हासं द,े व आम�या मलुाबंाळासं
इजा क�ं नको. ”

“ ह �े�ा, तूंआमचा वध क�ं नको; व आमचा
�यागही क�ं नको. त�ुया �ोधा�या बधंनातं आ�ही
कधीही सापंड नूय.े �ा�णमा� �याची �शसंा
क�रतात, असा य� आमच हेातनू होवो. त�ुही
सव�दा आशीवा�दानं� आमच�र�ण करा. ” ( ऋ. ५-
४-१३).

ह चेार म�ं �हणाव.े दरके �दशसे �हण�याच मे�ंाचे
शवेट� ‘ या कालवड�बरोबर, गवत खा, पाणी पी, व
यथ�ेछ �वहार कर ’ अस��हणाव�. वषृ सोड�यावर
यथा�व�ध प�र�तरण �वसज�ना�द �ाय���ता�त कम�
क�न होमाची समा��त करावी. व ��, सोम,
आ�ण इ�ं याचं उे�शेान�आमा� व द��णा �ावी.
तस�च वषृो�सगा��या सागंतसेाठ� व�� �तल, कुंभ,
गाय, द��णा वगरै येथाश�� दान कराव�व
वषृो�सग�समा�तीच�उदक सोडाव�.



--------------------------

एको��� �ा�

यालाच भहकैो��� �ा� अस�ही �हणतात. त�दोन
�कारानं� करता यंते�. एक ��य� �ा�ण बोलावनू
�यास भोजन घालनू �प�डदान वगरै �ेवधीन�; व �सर�,
�ा�णाभावी अ�न�त होम क�न. एको��� �ा��
आम�ंण घणे�कमीपणाच�मा�नल�जात�, �यामळु�
बरीच मोठ� द��णा �द�या�शवाय �ा�ण �मळत
नाहीत. �हणनू �क�चत �्�ावान ध्�नक असले
तोच मोठा खच� क�न ��य� �ा�ण �ा��
बस�वतो. या �ा�ातं दवेाचं�कृ�य नाह�. एकच
�ा�ण असतो व तो, �पतराचं ने�ह तेर फ� �तेाचे
उ�शेान�सागंावयाचा असतो. �यामळु��ते�व
पतक�र�यासारख�होत�, व स�प�डी�ा� झा�यावर
�तेपणा जाऊन �पतरपणा यतेो अशी समजतू आह.े
�यामळु��पतरासंाठ� आम�ंण �वीकार�यातं
�ा�णास कमीपणा वाटत नाह� या कारणासाठ� ह�



एको��� �ा� अ�नीवर कर�याची चाल आह.े
गावंाबाहरे �व�छ �ठकाण� जागा सारवनू क�या�न�
आचमन�ाणायामा�दक क�न ‘ अमकु �तेास
उ�म लोक�ा��त हो�यासाठ� अ�नीवर महकैो���
�ा� क�रत� ’ असा सकं�प करावा; व
नव�ा�ा�माण�दभ�बट कु�न �याची पजूा करावी;
व अ�नीपढु���कोणाकृ�त मडंल क�न �यावर
अ�पा� ठेवाव�; व प�रवषेणा�दपय�त कम� क�न
अ�न�त :-

“ आमच उे�म, म�यम, व क�न� �पतर सोमरस
�पऊन वर जावोत. आ�ह� केलले�य�कम� जाणनू
लाडं�या�माण�आ�हासं �ास न दतेा,ं ज आेम�या
�ाणाचं�र�ण कर�याक�रता आंल आेहते, त �ेपतर
आम�या �ततुीस अनसु�न आमच�र�ण करोत. ”

“ ज �ेपतर आम�याप�ेा मंोठे अथवा लहान
�पतलृोक� गले आेहते, व ज येा प�ृवीवर
रजोगणुकमा�त गुंतल आेहते, अथवा ससुपं�
लोकामं�य�रा�हल आेहते, �या �पतरासं आज



आमचा नम�कार असो. ”

“ �ानी �पतर मला सापंडल आेहते. �यामळु�मा�या
य�ाचा नाश न होता उं�कष�च होत आह.े यथे�
आलले ते �ेपतर य�ातं बसनू अ�ाचा व
सोमरसाचा आ�वाद घते आहते. ”

“ ह �ेपतरानंो, आम�या समोर य�ातं बसा, व
आमच�र�ण करा ही हवन���तमु�यासाठ� तयार
केल� आहते. �याचंा �वीकार करा. व आमच�र�ण
व क�याण करा, व आ�ासं सखु, प�ुय व आरो�य
�ा. ”

“ सोम �पणार �ेपतर आम�या �ाथ�नने�यथे�या
आम�या ��य अशा महाय�ातं यवेोत, आमच�
�तवन ऐकोत, व आ�हासं आशीवा�द दऊेन आमच�
र�ण करोत. ”

“ ह �ेपतरानंो, उजवी माडंी �थम घालनू त�ुही
सव�जण बसा, व आम�या य�ान��स� �हा.
आम�या मन�ुय�वभावामळु�तमुचा कोणताही



अपराध झाला तरी त�ुही आ�हासं शासन क�ं
नका. ”

“ ह �ेपतरानंो, य�ा�नी�या �वाळाजंवळ बसा व
आ�ती दणेाया� यजमानास धन �ा, �या�या
प�ुानंाहंी धन �ा, आ�ण आम�या य�कया�त श��
उ�प� करा. ”

“ आमच �ेीमान प्वू�जानं� पवू� दवे�पतरासं
सोमपान कर�वल�; �या�ंयासह यम रममाण
हो�साता ह�वभा�व यथ�े �हण करो. ” ( ऋ. ७-६-
१७).

ह आेठ म�ं पनुः पनुः चारदा �ंहणनू ३२ आ�ती
�ा�ा. आ�ती घासंायवे�ा मो�ा असा�ा.
नतंर अ�नीसमोर नव�ा�ा�माण�च सव� �व�ध
क�न समा��त करावी. सागंता�स��साठ� भयूसी
( द��णा ) �ावी.
-----------------------------

��गण �ा�



�� अकरा आहते. �याचंी नावं :े-

१ अजकैपाद
२ अ�हबु���य
३ कपाली
४ ��
५ वषृाक�प
६ शभंु
७ कपद�
८ रवैत
९ हर
१० ब��प
११ अपरा�जत�यबंक,

या�माण�आहते.

�तेाला ���व�प �ा�त �हाव��हणनू ह��ा�



क�रतात.

------------------------

वसगुण �ा�

तस�च �तेाला वस�ुप �ा�त �हाव��हणणू वसगुण
�ा� क�रतात. ��दवेता�ंमाण�वसदुवेताचंी नावं�
�नर�नरा�या �थंातं �नर�नराळ� �दली आहते. ह�
�ा� कोणी करतात, कोणी करीत नाहीत.

वस आूठ आहते. �याचं� नाव�:-
१ �वु
२ अ�वर
३ सोम
४ आप
५ अ�नल
६ अनल
७ ��यषू व



८ �भास.

��ाच नेावंान�अकरा व वसूंच नेावंाच�आठ �ा�ण
जवेूंघालाव,े अगर �ततक� आमा���ावी. श��
नस�यास एक एक �ा�ण जवेूंघालावा अगर
आमा� �ाव�.
-------------------------

सोळा मा�सक �ा��

(१) आ� मा�सक :- ह पे�ह�या म�ह�याचे
आरभंास �हणज मेरण �दवश� करावयाच�; परतंु
�या �दवश� सतूक अस�यान�, सतूक �फट�यावर त�
कराव�अस�वचनआह.े

(२) ऊन मा�सक :- प�हला म�हना �या �दवश�
सपंतो, �या �दवसाच पेवू��या तीन �दवसातं
के�हाहंी कराव�.
(३) ��तीय मा�सक :- �सर मे�ह�याच आेरभंी



कराव�.
(४) �पै��क :- तीन पधंरव�ानं� �हणजे
पचंचेाळ�साव �ेदवश� कराव�.
(५) ततृीय मा�सक,

(६) चतथु�मा�सक,

(७) पचंम मा�सक,

(८) ष� मा�सक - ही �ा���या �या म�ह�याचे
आरभंास करावी.
(९) ऊनषा�मा�सक :- सहावा म�हना �या �दवश�
सपंतो, �या �दवसाचं पेवू��या तीन �दवसातं
के�हाहंी कराव�.
(१०) स�तम मा�सक,

(११) अ�म मा�सक,

(१२) नवम मा�सक,

(१३) दशम मा�सक,



(१४) एकादश मा�सक,

(१५) �ादश मा�सक :- ह� �या �या म�ह�याचे
आरभंी कराव�.
(१६) ऊना��दक : - बारावा म�हना �या �दवश�
सपंतो �या �दवसाच पेवू��या तीन �दवसातं
के�हा�ंह कराव�. अ�धक मास �या म�ह�याच�
मा�सक �ा� दोनदा कंराव�; �हणज एेकंदर सतरा
�ा��करावयाची. ही सव� मा�सक�खरोखर �या �या
उ� काल� केल� पा�हजते; परतं बुाराव �ेदवश�
स�प�डी करावयाची अस�यान�, व स�प�डी
कर�याचा अ�धकार मा�सक �ा��के�यावाचंनू
�ा�त होत नस�यान�, ती अकराव �ेक�वा बारावे
�दवशी अपकष� क�न ( अलीकड ओेढून घऊेन )
कर�याची चाल आह.े वा�त�वक पाहतां
स�प�डीकरण�ा� ह�सव� मा�सक�झा�यानतंर
वषा�च शेवेटच �ेदवश� अ�दप�ूरत �ा� क�न
कराव�, हा उ�म प�, अस�वचनआह.े परतंु
स�प�डी के�या�शवाय चल, उपनयन, �ववाह इ�या�द



मगंलकाय�करता यंते नस�यान�, स�प�डी �ा�
बाराव �ेदवश�च कर�याचा आता �ंघात पडला
आह येा �वषय� धम��स�धूंत ‘ आन�ंया�कुलधमा�णां
पुंसा चंवैायषुः �यात ।् अ��थर�वा�छरीर�य
�ादशाहः �श�यत ’े अस�वचनआह.े �हणज,े
कुलधम� अपार आहते, व मन�ुयाच�आय�ुय
�णभगंरु आह,े तस�च शरीर अशा�त आह;े
यासाठ� बारावा �दवस ( स�प�डीस ) यो�य आह.े या
कारणा�तव स�प�डी अलीकड घेते�यान�त�पवू�च�
ज� मा�सक �ा��ती�ह स�प�डीपवू� ओढावी
लागली. तथा�प स�प�डी झा�यावर ह� सव� मा�सक�
त��काल� प�ुहा कंरतात. याब�ल पढु��ववचेन
केल�आह.े ( पहा स�प�डी �करण ).

�योग :- या सोळा �ा�ासं सोळा �ा�ण सागंाव.े
�याचंी �म� सूकाळ� करवनू अ�यगं �नान घालाव�,
व �पार� एको��� �ा�ा�माण�एक त�ंान�
( एकदम ) ही �ा��करावी. असमथा�न�आमा�ान�
कराव�त.



-------------------------

दश दान�

“ मतृास परलोक� उपयोग� पडाध� �हणनू प�हले
�दवशी सकं�प के�या�माण�दहा दान�क�रत� ”
असा सकं�प करावा, व
१ गाय,

२ भ�ूम,

३ तीळ,

४ सोन�,
५ तपू,

६ व��,

७ धा�य,

८ गळू,

९ �प�,



१० मीठ.

या�माण�दान��ा�णाची पजूा क�न �ावी.
१ गाई दतेवेळेचा म�ं :- “ जी य�ाला साधनीभतू व
जगा�या पापराश�चा नाश करणारी आह,े अशा या
गाईन��व��प धारण करणारा दवे त�ृत होवो. ”

२ भ�ूमदानाचा म�ं :- “ वराह अवतारी �ी�व�णनू�
ज वेर उचलनू धरली, व जी सवा�सआधारभतू
असनू �वपलु धा�य व फळ�दणेार� आह,े ती मतृाला
शा��त दवेो. ”

३ �तलदानाचा म�ं :- “ मह�ष�का�यपाच केुळातं
तीळ उ�प� झाल आेहते. याक�रता यंा�ंया दानान�
�पतराचं पेाप नाह�स�होवो. ”

४ सोन�दतेवेळेचा म�ं :- “ ह�सोन���दवेा�या
उदरातं राहणार�आ�ण अ�नीच�बीज�प, तस�च
अनतं प�ुय दणेार�आह,े यासाठ� मतृास शा��त
असो. ”

५ तपू दतेवेळेचा म�ं :- “ तपू कामधनेपूासनू उ�प�



झाल�आह,े व सव� य�ातं त�उपयोग� पडत�. त�
दवेाचं�भ�य आह,े �यायोगान�मतृास शा��त �ा�त
होवो. ”

६ व��दानाचा म�ं :- “ व��ान�थडंी, वारा व ऊ�ह
याचं��नवारण होत�, व ल�जचे�मोठ�र�ण होत�;
तस�च शरीरास त�भषूण आह.े यासाठ� �यापासनू
शा�ंत �मळो. ”

७ धा�यदानाचा म�ं :- “ धा�य ह�सव�दवे�प, आ�ण
सवा�च उे�प�ीस मोठ�साधनीभतू असनू,
�ा�णमा�ाचं�च�रताथा�स उपयोगी आह,े ह�मतृास
शा�ंत दवेो. ”

८ गळू दतेवेळेचा म�ं :- “ जसा ॐकार म�ंाचंा,
तसा हा गळू उसाच रेसाच�सार आह.े या दाना�या
योगान�मोठ� सपं�� घरातं नादंो. ”

९ �प�दतेवेळेचा म�ं :- “ ज�शकंरा�या
डो�यापासनू उ�प� झाल�आह,े �या�यापासनू
�पतर, �व�ण वु शकंर सदो�दत �स� असतात,



अस��प�मतृास शा��त दवेो. ”

१० मीठ दतेवेळेचा म�ं :- “ ज�शकंराला ��यकर
असनू �या�या वाचंनू सव� अ���थ� आहते, अस�ह�
मीठ मतृास शातं करो. ”

----------------------------

अ� दान�

१आमा�,

२ उदकुंभ,

३ गाई,

४ व��,

५ भ�ूम,

६ श�या ( डाळ� ),

७ छ�ी,
८ आसन.



या�माण�अ�दान�आहते.

“ परलोकातं �या �या दानाच�फल मतृास �मळाव�
�हणनू ही अ� दान�क�रत� ” असा सकं�प करावा.
दश दाना�ंमाण��ा�णाचंी पजूा क�न ह� दान�
�ावी.
१ आमा�दानाचा म�ं :- “ अ� ह�ल�मी�प व
�व�ण�ुप आह.े ह�सव� ��ाडंाच�पोषकआह;े त�
ज�मज�मातंरी मतृास �मळो. ”

२ उदकुंभदानाचा म�ं :- “ हा पा�यान�भरललेा
घडा ��ा�व�णमुहशे या तीन दवेानं� य�ु आह.े
या�या दानान�प�ुय दणेारा धम�राज सतं�ु होवो. ”

३ गाई, ४ व�� व ५ भ�ूम दतेवेळेच मे�ं :- “ वर
�ल�हल आेहते.

६ श�यादानाचा म�ं :- “ कृ�णाच�शयन जस�
ल�मी�वर�हत नसत�तस�मतृाच�शयन
ज�मज�मा�तरी ��ी�वर�हत नसो. ”

७ छ�ी दतेवेळेचा म�ं :- “ दवेा, इहलोक� व



परलोक� उ�हाच तेापापासनू मतृाच�र�ण कर. ह�
छ� तूं�स� �हाव��हणनू तलुा दते�. मतृाच�
सदो�दत क�याण असो. ”

८ आसनदानाचा म�ं :- ह �ेलैो�यनाथा कृपा�नधे
दवेा, या आसनान�तूं�स� हो, व मतृाच�र�ण कर.
वषृो�सगा�च अेगंभतू �हणनू �नराळ� आणखी आठ
दान�दतेात. ती -

३ आमा� दान�तीन, ४ तीळ, ५ उदकुंभ, ६ गाई, ७
व��,े ८ सोन�, या�माण�आहते. दान म�ं वरती
आलचे आहते.

--------------------------

उपदान�

‘ �या �या दानाच�फळ मतृास परलोक� �मळाव�
�हणनू ही दान�करत�. ’ असा सकं�प करावा. त�
दान�



१ अ�,

२ उदकुंभ,

३ चम�जोडा,
४ कमडंल,ु

५ छ�ी,
६ व��,

७ काठ�,
८ लोहदडं,

९ शगेडी,
१० द�प,

११ तीळ,

१२ वीडा,
१३ चदंन,

१४ प�ुपमाला,
या�माण�आहते. �या दानाच मे�ं वर आल नेाहीत



त खेाली �ल�ह�या�माण�आहते.

चम� जोड देतेवेळेचा म�ं :- “ का�ंाकु�ापासनू
र�ण हो�यासाठ� चम� जो�ाच�दान करत�. तो
सव� मागा�म�य�सखुदायक होवो; व �यान�मतृास
आराम �मळो. ”

कमडंल वुगरै�ेया दानाच मे�ं :- आसनदानाचाच
म�ं �हणावयाचा. मा� �यातं ‘ आसनने च ’ याब�ल
‘ उदपा�णे ’ वगरै �ेहणाव�. तस�च य��दाना�या,
शगेडी�या, चदंना�या, व प�ुपमाल�ेया दानाच वेळे�
‘ ��लोक�नाथ ’ या म�ंाचं तेतृीयचरणातं �या �या
व�तूंचा उ�चार करावा.
लोहदडंदानाचा म�ं :- “ जाणनू, अजाणपणी
अथवा लोभान�मतृाकडनू ज�पाप घडल�असले त�
सव� या लोहदडंाच देानान�नाहीस हेोवो.
द�पदानाचा म�ं :- “ द�प हा �न�य �ान दणेारा
असनू, तो दवेतानंा सदा ��य आह.े या�या दानान�
मतृास सौ�य व शा�ंत �मळो. ”



ता�ंलदानाचा म�ं :- “ सव� सा�ह�यान�य�ु असा हा
�वडा नहेमी मगंलकाया�त इ� आह.े व तो दवेानंा�ह
��य आह;े �यायोगान�मतृाच�मखु सगु�ंधत असो. ”

या�शवाय �क�चत �्नर�नराळ� दान�आणखी
क�रतात. उदाहरणाथ� कापसू, स�त धा�य�,
�स��थाली ( �खरीन�भरलले भेाडं )े ऊणा�व��
( लोकरीच�व��, शालजोडी वगरै )े �जन ( पखंा )
न�न��छादनीय व�� इ�या�द याचं मे�ं सहज
सम�याजोग आेहते.

----------------------------

�ाय���धनेदुान

“ मतृान�आजपय�त केल�ेया पापाबं�ल �ाय���
केल�नाही; �हणनू �या सव� पापाचं��नवारण
हो�यासाठ� �ा �ाय���धनेचू�मी दान करत� ”
असा सकं�प करावा. नतंर गाईची पजूा करावी.
पजूचेा म�ं :- “ सम�ुमथंनकाल� पाचं गाई उ�प�



झा�या. �यापंकै� जी नदंा �तला नम�कार असो. ”
पजूा झा�यावर गाईस यथाश�� दा�गन घेालाव.े व
�तला तीन �द��णा क�न �ाथ�ना करावी. नतंर
दान घणेाया� �ा�णास गाई�या शपेट�जवळ
उ�रा�भमखु उभ�कराव�. आ�ण सवुण�य�ु तपुानमे
भरल�ेया काशंाच भेा�ंातं गाईच�प�ुछ घालनू त�
प�ुछ दभ�, तीळ व पाणी यासंह �ा�णाच हेातातं
�ाव�. नतंर गाईची �त�ुत क�न द��णसेह गाई
�ा�णास �ावी.
-------------------------------

पचंगोदान�

१ पापधने,ु

२ उ��ा�ंतधने,ु

३ वतैरणीधने,ु

४ ऋणधने,ु



५ मो�धने,ु

या�माण�पाचं धनेूंची दान�वर �ल�हल�ेया �वधीन�
करतात.

१ पापधनेदुान :- मतृाच केा�यक, वा�चक व
मान�सक पापाचं �ेालनासाठ� क�रतात.

२ उ��ा�ंतधनेदुान :- मतृाच��ाणो��मण सखुान�
�हाव��हणनू क�रतात.

३ वतैरणीधनेदुान :- यम�ारी वतैरणी नावंाची घोर
नद� आह अेस�मा�नल�आह,े ती त�न जा�यासाठ�
करतात. कापसाच �ेढगावर ता�ंयाच�भाडं ठेेवनू
�यातं र�ेावर बसल�ेया यमाची डा�ा हातातं
लोहदडं, अशी म�ूत�ठेवनू �या मतू�समोर उसाच�
नौका लालव��ान�बाधंललेी ठेवावी; व �या होडीवर
गाईस उभ�क�न दान कराव�.
४ ऋणधनेदुान :- मतृाच हेातनू इहलोक� व
परलोक� सात ज�मातं ज�ऋण झाल�असले त�
नाह�स�हो�यासाठ� �हणनू दतेात.



५ मो�धनेदुान :- ससंारापासनू मतृाची सटुका
�हावी व मो� �मळावा �हणनू करतात.

------------------------

अ�दान

ह�दान राजरेाजवाड,े सरदार, शटेसावकार वगरैे
�ीमतं लोक दतेात. �यातं ‘ मतृाच सेव� पापाचं�
�ालन, होऊन घो�ा�या अगंावर �जतके केस
आहते, �ततक� वष�मतृान�सयू�लोक� राहाव�,
यासाठ� यथाश�� अलकंार अ�ास घालनू दान
करत� ’ असा सकं�प करावा; व घो�ाचा कान
ध�न �ा�णास द��णसेह दान कराव�. �यावळे�
�हण�याच मे�ं :- “ अ�ाम�य�तूंउ�चःै�वा नावंाचा
आहसे; तझु येोगान�राज �ेवजयी होतात. ह सेयूा�स
वाहणाया� अ�ा, तलुा नम�कार असो. मतृास तूं
सखुी कर; ” इ. म�ं �हणनू अ� अलकंृत क�न
�ा�णास �ावा.



-----------------------------

श�यादान

“ सव� पापाचं��ालन होऊन �वगा�त अ�सराचंी सवेा
�मळावी व साठ हजार वष�पय�त ���यासंहवत�मान
��डा कर�यास �मळावी, �यापढु�साठ योजन�पय�त
�याचा �व�तार आह,े अस�रा�य उपभोग�या नतंर
शवेट� साय�ुयम�ु� मतृास �मळावी �हणनू
श�यादान क�रत�. ” असा सकं�प करावा. श�या
सव� सा�ह�यासह असावी; व तीवर सवुणा��या
ल�मीनारायणा�या म�ूत�ठेऊन �याचंी पजूा करावी,
व तीस सप�नीक �ा�णासह �द��णा करोन
चार�ह �दशानंा नंम�कार करावा. वर दशदानातं
दानम�ं ‘ यथा न कृ�णशयन ’ं इ. आला आहचे.
श�यवेर दान घणेाया� �ा�णान�प�नीसह �नजाव�, व
�याच हेातावर अ�ता, दभ� यासंह पाणी सोडाव�व
सागंतके�रता संो�याची द��णा �ावी. व इतर
�ा�णासंही भयूसी वाटंावी.



--------------------------

भ�ूमदान

गोचमा�इत�या मापाची अगर �याप�ेा जंा�त जमीन
दान �ावी. ‘ मतृाच सेव� पापाचंा �य होऊन साठ
हजार वष��वग�लोक� वा�त� के�यावर �यास
�शवलोक �ा��त �हावी �हणनू भ�ूमदान करत� ’
असा सकं�प करावा. भ�ूमदानाचा म�ं वर �दला
आह.े �या�शवाय. ‘ य�या रंोह�ंत ’ इ. ‘ �ज�याम�य�
पावसा�यातं बीज�वाढतात, अशा भमूीच देानान�
मतृाच मेनोरथ पणू� होवोत ’ या�माण��हणतात.

-----------------------

पददान�

‘ माग�क�प�रहारपवू�क उ�म लोक �ा�तीसाठ� व
त�ृतीसाठ� पददान�क�रत� ’ असा सकं�प करावा.
ह� पद�



१ आसन,

२ उपानह ( जोडा ),

३ छ�ी,
४ म�ु�का ( आगंठ� ),

५ कमडंल,ु

६ जानव�,
७ तपू,

८ व��,

९ भोजन,

१० अ�भाजन ( �ह. अ�ाच�माडं )े,

या�माण�दहा आहते.

दानाचा म�ं :- ‘ ��लोक�नाथ, इ. याचा अथ� वर
�दलाच आह.े

शाल�ामदान :- ‘ मतृास प�ृवीदानासारख�प�ुप
�ा�त हो�यासाठ� शाल�ाम दान करत� ’ असा



सकं�प करावा.
दानम�ं :- ‘ दवेानंी महाकोशाच �ेठकाण� ठेवनू
�याला शोभा आ�णली. �या शाल�ामाच देानान�
मतृास शा�ंत �मळो ’

��ा�मालादान :- मतृास सखु व उ�म लोक
�मळ�यासाठ� ��ा�दान क�रत�. ’ असा सकं�प
करावा.
दानम�ं :- ‘ ही अ�ावीस ��ा�ाचंी माळ, हे
�ा�ण��ेा, मी तझु हेातातं दते�, �तचा �वीकार
कर ’

प�ुतकदान :- “ गोदानासारख फेल �मळनू
�वग�लोक� �नवास �हावा व �व�ादानाच�वगरैे
मतृास फळ �मळाव��हणनू प�ुतक दान क�रत� ”
असा सकं�प करावा; व “ सव� �व�ा य�ास
आधारभतू आहते, व लखेन ह��याचं सेाधन आह,े
यासाठ� प�ुतकदाना�या योग�क�न मतृाच वेाणीस
सतंोष �ा�त होवो. ” अस��हणनू प�ुतक �ाव�.



-----------------------

बारा�ा �दवसाची ��या

स�प�डी�ा� :- �तेास एक �प�ड, व मतृाचा �पता,
�पतामह, व ��पतामह. ( मतृमाता अस�यास
क�या�ची �पतामही, ��पतामही, व व�ृ��पतामही )
यासं ��यके� एक एक �प�ड दऊेन �ते�प�डाच तेीन
भाग क�न दरके भाग �मान�मतृाचा �पता,
�पतामह, व ��पतामह याचं �ेप�डातं �मळ�वतात, व
�या योगान��तेाच��पत�ृयीश� ‘ सपडंन ’ होत�. या
�ा�ातं ही म�ुय ��या अस�यामळु��यास
‘ स�प�डीकरण - �ा� ’ अस��हणतात.

�योजन :- स�प�डी�ा� होईपय�त मतृाचा जीवा�मा
�तेलोक� वास क�रतो व ‘ स�प�डन ’ झाल��हणजे
�पतलृोक� जाऊन पवू�जाशंी �मळनू जातो व तथे�
वास क�रतो, अशी समजतू आह.े यासाठ�
�ते�वापासनू मतृाच जेीवास म�ु कर�याच हेतेनू�



ह��ा� क�रतात.

�योग :- दवे, �ते व पाव�ण ( तीन �पतर ) याचंे
�थानी बस�व�यासाठ� अन�ुम�दोन, एक व तीन
अस सेहा �ा�ण सागंाव.े व असमथ� अस�यास
एकेक �ा�ाण असला तरी चालले
“ �तेाच��ते�व जाऊन �यास �पतलृोक �ा�त �हावा,
�हणनू अमकु नावंा�या वस,ु �� व आ�द�य�पी
�ते�पता, �ते�पतामह, व �ते��पतामह या�ंयाश�
बाराव �ेदवश� पाव�ण व एको����वधीन�
स�प�डीकरण क�रत� ” असा सकं�प करावा. नतंर
दवे�थान� व �पत�ृथान� �ा�णासं आणनू बसवाव�;
आ�ण काम - कालस�ंक दवेाचं�आसना�द
यथा�व�ध पजून कराव�; व �ते�पत�ृथानी
बस�वल�ेया �ा�णाचंी पजूा क�रत�, �यास
अनमुोदन �ा, अशी दवे�थानी बसल�ेया
�ा�णाचंी �ाथ�ना क�न, अनमुोदन �मळा�यावर,
अ�या�पय�त �ते�पत�ृथानीय �ा�णाचंी यथा�व�ध
पजूा क�न, �तेासाठ� एक अ�य�पा� माडंनू व



�पतरासंाठ� तीन पा��माडंनू �तेपा�ावर चार दभ�
ठेवाव,े व �पतपृा�ावर ��यके� तीन तीन दभ� ठेवाव,े
व पाणी घालनू �यातं तीळ टाकाव.े नतंर
पा�ावरील एक दभ� घऊेन �ते�थानच �ेा�णाचे
हाती �ावा, व �तेपा�ातंील थोड�पा�ण घऊेन
�तेाचा नामो�चार क�न �ा�णाच हेातावर अ�य�
�ाव�. नतंर �पतराचंी आ�ा घऊेन �तेपा�ावर
रा�हलले तेीन दभ� �पतरा�ंया तीन पा�ावंर
अन�ुमान��मळवाव�. �यावळे� “ ज �ेपतर
यमरा�यातं आम�या बरोबरीच वे एक�च�ाचे
आहते, �याचं�वस�त�थान आनदंमय असो; आ�ण
हा आमचा य� �या�ंया य�ाम�य��मळो. ”

“ ज आेम�या बरोबर उ�प� होऊन आम�याश�
एक�च� झाल अेसनू आम�यातंच रा�हल आेहते,
�याचं�ऐ�य� माझाम�य�या लोक� �मळनू जावो.
जसा पवू� दवेानं� ह�वभा�ग एकमतान��वीकारला,
तस ते�ुह� एक� जा, एकमकेाशीम गोडीन�बोला,
तमुचा सवा�चा एक �वचार करा. ” “ याचं��तवन



एक� असो, याचं���ाज�न एक� असो, च �च��ह
एक असो; मी तमुची एक� �त�ुत क�रत�, व
ह�वभा�ग त�ुहासं एक� दते�. ” “ तमुचा सवा�चा
भाव एक असो; तमुची सवा�ची अतंःकरण�एक
असोत; आ�ण सवा�चा �वचार एक रहावा, �हणनू
तमुच सेवा�च�मत एक असो. ” ( ऋ. ८-८-४९)

ह मे�ं �हणाव.े व सव� म�ंाच अेतंी ‘ ह �ेतेा, तूं
वस�ुप �प�यासह साय�ुयता पाव; ’ अस��हणनू
उदक �ते�पतपृा�� घालाव�. पनुः तसचे म�ं �हणनू
‘ ���पी �पतामहासह साय�ुयता पाव; ’ व पनुः
म�ं �हणनू ‘ आ�द�य�पी �ते��पतामहासह
साय�ुयता पाव ’ अस��हणनू �तेपा�ातंनू घतेलले�
उदक �पतराचं�अ�य�पा�ातं घालाव�. नतंर पढु�ल
भोजना�त कृ�य यथा�व�ध पावण� �वधीन�कराव�.
नतंर बाक� रा�हल�ेया भाताच,े एक मोठा व तीन
लहान अस चेार �प�ड क�न �यापकै� मोठा �तेास,
�ा�णाचं उे��छ�पा�ासमीप एक दभ� ठेऊन
�यावर �ावा व �याच दे��ण अगर प��म बाजसू



पावण��वध�त सा�ंगत�या�माण�यथा�व�ध कम�
क�न �तेा�या ( मतृा�या )
�पत�ृपतामह��पतामहासं तीन प�ड �ाव,े व
�वसज�ना�त पढु�ल �व�ध पावण��ा�ा�माण�
करावा. नतंर �ा�णाचंी आ�ा घऊेन “ मधरु वारे
वाहात आहते, न�ातंनू मधरु पाणी वहात आह.े
तशा औषधी मधपुणू� आहते; रा� व पहाट मधरु
असत.े प�ृवीवरील धळू मधपुणू� असत;े आकाश
मधपुणू� असो; सयू� मधमुान अ्सो; आ�ण आम�या
गाई मधमुान ह्ोवोत. ”

�ा म�ंान�दभा�च देोरीन��ते�प�डाच तेीन भाग
क�न एकेक भाग अन�ुमान��पतराचं �ेप�डातं
�मळवावा. अ�य�दक �मळ�वताना जं मे�ं �हटले
वळे��ह �हणाव.े व अ�य�सयंोजनाच �ेवधीन�च
�प�डसयंोजन कराव�, ह�के�यानतंर ‘ अ� �पतरो
मादर�व,ं ’ पासनू �प�डपरवहणापय�त
पाव�ण�ा��वधी�माण�च �व�ध करावा.
बारा �दवसपय�त धारण केलले�उ�रीय व��



�प�डावर घालाव�. नतंर करावयाच �ेाथ�नचेा म�ं.
“ �तेा�या आ��यान�तमुच मेागनू गगन केल�असोन
तो �पत�ृव पावला आह,े आता जं मेाग�रा�हले
आहते, �याचं�क�याण होऊं त �ेचरजंीव होवोत ”
नतंर �व�करा�द �ा�ण�वसज�न कृ�य पाव�ण�वधीन�
कराव�. गावंाच सेीमपेय�त जाऊन �प�ड नद�च
सोडाव,े अगर गाईस खाऊ घालाव.े व �नान क�न
घर� यऊेन व�ैदवेा�द कृ�य कराव�.
--------------------------

�सर पेाथये�ा�

ह��ा� बाराव �ेक�वा तरेाव �ेदवश� करावयाच�
असत�. प�ह�या �दवशी एक पाथये�ा�
कर�याब�ल वर �ल�हल�आह,े त�मतृाचा जीव
मन�ुयलोकातंनू �तेलोकास जातानंा जो �वास
करावयाचा �यासाठ� एको����वधीन�कराव�लागत�.
व ह�पाथये�ा� �तेलोकापासनू �पतलृोकाला



सखुान�जा�यासाठ� पाव�ण�वधीन�करावयाच�
असत�.
ह��ाध �शज�वल�ेया अ�ान�अगर आमा�ान�
कराव�. यातं अ�नौकरण हातावर तादंळानं� कराव�.
यातं ‘ यथा सखु जंष�व,ं ’ ( �हण० सखुान�जवेा. )
�हणावयाच�नाही कारण क�, मागा�त पढु�उपयोगी
पड�यासाठ� द�ेयाच�आह.े त�ेहा आंपोशन,
�ाणा��त व त�ृ�त�� वगरै भेोजन सबंधं� �व�ध या
कृ�यातं करावयाचा नसतो.
------------------------

तरेाव �ेदवसाचंी ��या

�नधनशा��त :- क�या�न��थम अ�यगं �नान कराव�,
व आचमन �ाणायामा�द दशेकालाचा उ�चार
क�न ‘ मा�या व मा�या प�रवारा�या सव�
अ�र�ाचंी शा�ंत होऊन �मे व आय�ुय वाढाव�व
परम�ेराची कृपा �हावी यासाठ� �नधनशा��त



क�रत�. ’ असा सकं�प करावा. व गणशे पजून व
�व��तवाचन यथा�व�ध क�न, शा��तस�ू�व
�नधनस�ू��हणावी. शा��तस�ू�शा��तपाठातंील
�हणाव�; �नधन स�ु�:-

“ �लुोक आ�ण भलूोक �ानं� आम�या �ाथ�नकेडे
�थम ल�य �ाव�, �हणनू मी �याच��तवन क�रत�.
व सुंदर कातंीन�य�ु असल�ेया ददै��यमान अ्�नीन�
इकड येते असता आंम�या कामना प�रपणू�
करा�ा �हणनू मी �याच�ही �तवन क�रत�. हे
अ��नहो, तमु�या �त�ुतक�या�न�त�ुहासं सोमरस
अप�ण केला असता,ं �या आप�या भ�जनर�क
साम�या�न� त�ुह� �यास आप�या वभैवाच भेागीदार
क�रता,ं त� साम�य�घऊेन त�ुह� यथे�या. ”
“ भ�जनाचंी त�ुहाला आठवण होऊन त�ुही �यानंां
आपल�औदाय� दाख�व�यास �व�ृ �हाव��हणनू ते
त�ुहासं सोमरस अप�ण करीत, तमु�या काय काय
आ�ा बाहरे पडतात �याची जणकुाय वाटच पाहात,
तमु�या रथाभ�वती एकएकट �ेत�त बसललेे



आहते. ह अे��नहो, भ�जनानंा �ंयाचं�अभी�
�ा�त �हाव��हणनू �याचंी ब�ु�, �या आप�या
भ�जनर�क साम�या�न� त�ुही उ�चत कमा�चे
�ठकाणी �नम�न क�रता,ं �या साम�या�सह त�ुह� या.
” “ �द� अमतृामळु�त�ुहासं उ�साह यते अस�या
कारणान��ा सव� लोकावंर त�ुही अ�धकार,
चालवीत रा�हला आंहा.ं ह शेरू अ��न हो, �या
आप�या र�क सम�या�नी कधी न �वणाया� गाईला
ही भरपरू �ध आणल�, त� साम�य�बरोबर घऊेन
त�ुह� यथे�या ” “ चोह�कड पे�र�मण करणारा, व
दोन माता पंासनू ज�म पावललेा, असा प�ुष �या
तमु�या र�क साम�या�मळु��वप�ुा�या परा�मा�या
सा�ान�शी�गामी ठ�न शोभा पावत आह,े व �या
साम�या�च येोगान���म�त �ु�ावान ह्ो�यास समथ�
झाला, ती आपल� साम�य�बरोबर घऊेन, ह अे��न
हो त�ुही यथे�या. ” “ �या तमु�या र�क
साम�या�मळु�त�ुही बधंनातं पडल�ेया व पाशातं
सापडल�ेया रभे व वदंन या�ंया ��ीस �काश



पडावा �हणनू उदकातंनू बाहरे काढल�, व �या�ंया
योगान��च�तनातं �नम�न असणाया� क�वाच�त�ुही
सरं�ण केल�, त� आपल� साम�य�बरोबर घऊेन, हे
अ��न हो, त�ुही यथे�या. ” ( ऋ. १-७-३३)

“ अतंक चालता चंालता थंकून गलेा असता �ंया
आप�या र�क साम�या�मळु�त�ुह� �यास �शारी
आणली, �ः�खतास �ःख �वम�ु करणाया�
साम�या�मळु�म�ृयचू अेगं� उ�साह उ�प� केला, व
�याचं येोगान�त�ुह� कक� �ध वु व�य तरतरी आणली,
त� साम�य�बरोबर घऊेन ह अे��नहो, त�ुही यथे�या.
” “ �या र�क साम�या�न�त�ुही शचु�तीला ��ान�
भरलले�गहृ अप�ण केल�, �याच येोगान�त�ुही
दाहक तापही अ�नीला सोसता यंईेल इतका सौ�य
केला, व �याच येोगान�त�ुही प�ृ�प आु�ण प�ुकु�स
�ाचं�सरं�ण केल�, त� आपल� साम�य�बरोबर
घऊेन, ह अे��न हो, त�ुही यथे�या. ” “ ह बेलवान्
अ��न हो, �या र�क साम�या�न�त�ुही अधं व पगंु
असल�ेया परावजृाला पाह�याची श�� �दली, व



�याच येोगान�त�ुह� �ह�सक �ा�या�या भ�य�थान�
पडल�ेया लावी प��णीस सोड�वल�, त� साम�य�
बरोबर घऊेन त�ुही इकड येा. ” “ ह जेरार�हत
अ��न हो, �या आप�या र�क साम�या�मळु�त�ुही
माधयु�य�ु न�ासं परू आणला, व�स�ाची भरभराट
केली, व �याच येोगान�कु�स, �तुय� आ�ण नय� याचं�
सरं�ण केल�, ती आपल� साम�य�बरोबर घऊेन
इकड येा. ” “ अथ�ा��या कुळातंील धनवान्
�व�पलचेा �या र�क साम�या�मळु�त�ुह� य�ुातं
हजार� माणस�लढत असता �ंयातंनूही बचाव केला,
आ�ण तमु�यावर �मे करणाया� अ�कुलातंील
वशंाच�त�ुह� र�ण केल�, त� आपली साम�य�बरोबर
घऊेन त�ुही इकड येा ” (ऋ. १-७-३४).

“ ह उेदार अ��न हो, �या र�क साम�या�मळु�
औ�श�या�या कुळातं ज�म पावल�ेया द�घ��वा
नावंा�या �ापाया�साठ� मधरु जलाची व�ृ� केली, व
�याच येोगान�तमुची �त�ुत करणाया� क��वानाच�
त�ु� र�ण केल�, ती आपल� साम�य�बरोबर घऊेन



इकड येा. ” “ ह अे��न हो, र�क अशा �या
आप�या साम�या�मळु�त�ुह� रसानद�ला वाहवनू परू
आ�णला, �या�यामळु�त�ुह� अ� नसल�ेया
रथासही �वजयी कर�याक�रता �ंयाचा बचाव केला,
आ�ण �यामळु��वशोक धने घुऊेन जा�यास समथ�
झाला, त� तमुच� साम�य�बरोबर घऊेन त�ुही इकडे
या. ” “ ह अे��न हो, र�क अशा �या तमु�या
साम�या�मळु�त�ुहासं फार �र�या �दशेातं सयूा�चे
सभ�वती �फरता यंते�, �या�ंयामळु�माधंाता भमूीच�
�वा�म�व �मळ�व�या�या �य�नातं असता तं�ुह�
�याच�र�ण केल�, आ�ण �या�ंया योगान��व�ान्
भार�ाजाच�ही प�रपालन केल�, त� तमुच� साम�य�
बरोबर घऊेन इकड येा ” “ ह अे��न हो, र�क
अशा �या साम�या�मळु�शबंराचा वध कर�याचे
�सगं� या ��े अ�त�थ�वाच�, कशोजचू वे
�दवोदासाच�त�ुह� र�ण केल�, व �याचं येोगान�
श�ूं�या परुाचा भदे करीत असता तं�ुही �सद�यचूा
बचाव केला, ती तमुच� साम�य�बरोबर घऊेन इकडे



या. ” “ ह अे��न हो, र�क अशा �या साम�या�मळु�
सोमरसाच�अ�तशय पान करणाया� व�ास
उप�ततुास, व प�नीचा लाभ क�न घणेाया� कलीस
स�मान �ा�त क�न दतेा,ं व �याच येोगान��� व
प�ृथ �ाचं रे�ण केल�, त� तमुची साम�य�बरोबर
घऊेन त�ु� इकड येा. ” (ऋ. १-७-३५)

“ ह शेरू अ��न हो, र�क अशा �या तमु�या
साम�या�मळु�त�ुही �ाचीनकाळ�, शयxु अ�� व मनु
�ाचंी भरभराट �हावी अशी इ�छा धारण केली,
आ�ण �याच येोगान�त�ुही �यमूर�मी क�रता बंाण
सोडल,े त� तमुची साम�य�घऊेन इकड येा. ” “ हे
अ��नहो, र�क अशा �या तमु�या साम�या�मळु�
पठैवा� हा आपला माग� करीत असता आंप�या
शरीरा�या भ�तमेळु�, इ�धनान���व�लत केल�ेया
अ�नी�माण�ददे��यमान �्दसला, आ�ण �या�ंया
योगान�मोठमो�ा य�ुामं�य�ही त�ुही शया�ताच�
र�ण केल�, ती साम�य�बरोबर घऊेन इकड येा, ”
“ ह अे��नहो, र�क अशा �या तमु�या



साम�या�मळु�त�ुह� अ�ंगरसा�या �ततुीन�सतंोष
पावला,ं व जथे�गाइचंा समदुाय क�डनू ठे�वला
होत,अ अशा गहुमे�य�सवा��या पधु�होऊन �शरला,ं
आ�ण �या�या योगान�त�ुह� शरू मनलुा अ�साम�ी
दऊेन �याच�र�ण केल�, त� तमुची साम�य�घऊेन
इकड येा. ” “ ह अे��नहो, र�क अशा �या तमु�या
साम�या�मळु�त�ुह� �वमदास भाया� �मळवनू �दली,
�या�ंयामळु�ता�वण� धनेसू त�ुही आ�ा मानावयास
�शक�वल�, व �या�यामळु�त�ुही सदु�ेाला
सदुामाकड घेऊेन आला,ं �या तमु�या साम�या�सह
त�ुह� इकड येा. ” “ ह अे��नहो, सरं�क जशा �या
साम�या�मळु�त�ुही ह�व अप�ण करणाया� भ�ासं
क�याण�द होता,ं �या�या योगान�त�ुही भ�ुयु
आ�ण अ��ग युाचं सेरं�ण क�रता,ं व �या�ंयामळु�
त�ुही उ�म ह�व दणेाया� ऋत�तभुलेा सौ�याम�य�
ठे�वता,ं ती तमुच� साम�य�बरोबर घऊेन इकड येा.
” (ऋ. १-७-३६).

“ ह अे��नहो, �या आप�या सरं�क साम�या�न�



त�ुह� शरसधंान�सगं� कृशानचृी वाहवा कर�वली,
�याच येोगान�त�ुह� �या त�ण प�ुषाचा अ� वगेान�
धावंत असता �ंयाचं�सरं�ण केल�, व �याच येोगान�
त�ुही �मरानंा �ंयासं आवडता मध आणनू दतेा,ं त�
आपल� साम�य�बरोबर घऊेन इकड येा, ” “ हे
अ��नहो, �या आप�या र�क साम�या�न� त�ुही
धनेूं�या �ा�तीक�रता यं�ु करणाया� �या वीराचा,
य�ुातं सतं�त व भ�ूम �मळवनू दऊेन उ�कष�
कर�वला आ�ण �याच येोगान�त�ुही रथ व अ�
याचं�र�ण क�रता,ं त� आपल� साम�य�बरोबर
घऊेन इकड येा. ” “ ह अे��नहो, �या आप�या
र�क साम�या�मळु�त�ुह� आजु�नीचा प�ु कु�स व
�याच �माण�तवु��त व दभी�त याचं�र�ण केल�, व
�याच येोगान�त�ुह� �वस��त व प�ुव��त याचं�ही
प�रपालन केल�, त� आपली र�क साम�य�बरोबर
घऊेन इकड येा ” “ ह शे�ूंचा नाश करणाया�
परा�मी अ��नी दवेानं�, आ�ावंर कृपाळ हूोऊन
आमची �त�ुत व �ाथ�ना सफळ करा. सयूा�ची �भा



फाकंली नाह� त�च आम�या सरं�णासाठ� मी
तमुचा धावंा करीत आह�; या साठ� आ�हासं
साम�य� अप�ण क�नआमची भरभराट करा. ” “ हे
अ��नहो, आम�या सौ�यातं कध� खडं पडूंन दतेां
रा��ंदवस आमच�सरं�ण करा �ा आम�या
�ाथ�नसे �म� आ�ण व�णआ�ण �याच�माण�
आ�द�त, �स�ध,ु प�ृथवी व �लुोक याचं�ही अनमुोदन
असो. ” (ऋ.१-७-३७)

“ ह उेदकानंो, त�ुही परत या. �सरीकड जेाऊं नका.
धनासाहवत�मान आम�यावर अ�भषके करा. हे
अ��नसह सोमा, तमुच��तवन करणारासं त�ुही
�न�य व���ावरण दतेा तंस�त�ुही आ�हासं धन �ा.
” “ �या उदकासं माग��फरवा, �यानंा तंा�यातं ठेवा.
इ�ं �याचं��नयमन करो, व अ��न �यानंा आंमचे
जवळ घऊेन यवेो. ” “ त� उदक�परत यवेोत, व या
यजमानाच ठेायी व�ृ� पावोत ह अे��न, �यानंा
यथे�च ध�न ठेव, आ�ण ज�ज�काहं� धन आह ते�त�
यथे�च राहो. ” “ गाईचा गोठा ओळखण�, रानातं



चरण�, इकड �ेतकड �ेफरण�, या सव� गो��च��ान
मला होवो. आ�ण �या�ंया गोवा�याच��ानही मला
होवो. ” “ जो गाई चकु�या तर �यासं शोधनू घऊेन
यतेो, तस�च �याजंबरोबर जाऊन �यानंा चंारतो, �या
इकड �ेतकड �ेफरतानंा व घर� यतेाना �ंयाजंबरोबर
राहतो, तो गरुाखी परत यवेो. ” “ ह इे�ंा,
आम�याकड ते�ड कर, व आ�हाला गाई द.े तूं
�दल�ेया �चरजंीव गाईपासनू आमच�पोषण होवो. ”
“ ह हे�वभा�ग सवेन करणाया� दवेानं�, �ध, तपू
इ�या�द पदाथ� मी त�ुहा संवा�स अप�ण क�रत�;
यासाठ� त�ुही आ�हासं प�ुकळ गाई व धन �ा. ”
“ गाईन�, प�ृवी�या चारी �दशाकंडनू त�ुह� परत या.
ह इे�ंा, तूं�यासं परत आण. ” (ऋ.७-७-१)

“ ह अे��न, आम�या मगंल मनाची त�ुया
�तवनाकड येोजना कर. प�ृवी, आकाश, �दशा,
उदक व �वजा चोह�कडनू आमच�र�ण करोत. ”

ह� स�ू��हट�यावर �ा�णानं� यजमानास
“ तमु�या ग�� सव� अ�र�ाचं� शा�ंत असो. ” असा



आ�शवा�द �द�यावर यजमानान�‘ तथा�त ’ु अस�
�हणाव�. नतंर �थापन केल�ेया कलशातंनू पाणी
घऊेन ‘ सम�ु �य�ेा ’ इ० म�ंानं� यजमानास
अ�भषके करावा. अ�भषकेानतंर यजमानान�नवीन
व���प�रधान करावी. आ�ण अशभु�नव�ृ� होऊन
चदंन आ�दक�न भोग घ�ेयाचा अ�धकार �ा�त
हो�यासाठ� चदंन, फुल�, फळ�, �वडा व गळु याचंी
दान�करावी; आ�ण इ�दवेता, कुलदवेता व
�ामदवेता यासं नम�कार क�न, दवेताचं��वसज�न
क�न, �ा�ण व आ�तइ�ासंह भोजन कराव�. गधं
लावनू �वडा खावा, व �ा�णासं भयूसी द��णा
�ावी; व आचाया�स व���व द��णा दऊेन सतं�ु
कराव�.
-------------------------

तरेा �वणामा�दान�

ज�मापासनू मरणापय�त मतृान�ज�प�ुय केल�त�



यमधमा�समोर कथन करणार �ेवण नावंाच बेारा
�ा�ण �स� �हाव,े यासाठ� बारा आ�ण
�ीमहा�व�णचू �ेीतीसाठ� एक अशी तरेा आमा��
दान क�रत� ’ असा सकं�प करावा. व �ा�णाची
पजूा क�न उदकुंभ, व��; व द�णा यासं�हत �शधे
�ाव.े

------------------------

उदकुंभ�ा��

आचमन �ाणायाम व दशेकालाचा उ�चार करावा,
व अपस� क�न �पत�ृयीच�पाव�न�वधीन�
दवेा�शवाय �ा� कराव�; व अ� �नवदेनाबंरोबर
उदकुंभाचाही उ�चार करावा. शवेट� �वडा व
द�णा �ावी, ह��ा� एक वष� पय�त दररोज कराव�.
असमथ� अस�यास ��यके म�ह�यास एक कराव�
अगर एक �दवश�च कराव�.
------------------------



मा�सक�ा��

वा�त�वक पाहता अंपकष� क�न मा�सक �ा��
स�प�डी पवू� केली अस�यामळु�प�ुहा करावयाची
आव�यकता राहत नाह�. तथा�प त� पनुः
कर�याचा �घात पडला आह.े इतक�च न�ह तेर ती
पनुः वगे�या वळे� न क�रता तं�ंान�( एकदमच )
तरेाव,े सोळाव अेगर �सया� सोई�या �दवश�
क�रतात. पनुः करावयाची झालीच तर �नदान �या
�या यो�य वळे� तरी करण�ठ�क झाल�असत�. पनुः
एकदमच कर�यातं काहं� अथ� �दसत नाह�. तस�च
मा�सक �ा��मतृास एक�ास उ�शेनू करावयाची
असता,ं स�प�ड� झा�यामळु�एको��� �वधीन�न
क�रता पंाव�ण �वधीन�क�रतात. स�प�डी
वा�त�वकरी�या वषा�च अेखरेीस करावयाची �त�या
सवडीसाठ� अपकष� क�न बाराव �ेदवश�च
कर�याच�शा��कारानं� ठर�वल�, �याबरोबर �ा
फेरफेरास अनसु�न �सर�पाथये�ा�, उद कुंभ



�ा��, मा�सक �ा��वगरै इेतर कृ�या�ंवषय� यो�य
त फेेरफार क�न �प�ता केली असती तर ही
अडचणआली नसती.
-------------------------
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शा�तीन�वशंा�र� टळत�, अशी समजतू आह.े

(५) ��पादशा�ंत :- ��पादन��ावर म�ृय आु�यास
वशंा�र� नाहीस�हो�यासाठ� ��पादशा�ंत करतात.

(६) पालाश�व�ध :- �वदशे� मरण यऊेन म�ंा�शवाय
�तेदहन केल�अस�यास त�उ�चत नाह�, �यासाठ�
औ�व�द�ेहक��या कर�याचा अ�धकार �ा�त
हो�यासाठ� पळसा�या ( पालाश ) ३६० पानाचं�



कृ��म शरीर बनवनू �याच�शा��ोक प�तीन�दहन
करतात.

(७) नारायणब�ल :- आ�मह�यने�, पा�यातं बडुनू,
अगर अ�य कारणान�मन�ुयास �म�रण
( वाईटरीतीन�मरण ) आल अेस�यास
�म�रणदोषाच नेाशासाठ� नारायणबली कर�याची
चाल आह.े या �वधीत �व�ण,ु ववै�वत व यम याचं�
आवाहन क�न षोडशोपचार पजूा करतात. आ�ण
�व�ण�ुपी �ते असा उ�चार क�न मतृाच��ा�
करतात; व �व�ण,ु ��ा, �शव व यम या चौघासं
चार �प�ड स�ान�, आ�ण मतृास पाचंवा �प�ड
अपस�ान�दतेात. शवेट� ‘ मतृ मन�ुय या
नारायणबली�या योगान�पापापासनू म�ु होवो ’
अशी �व�णचूी �ाथ�ना क�रतात.

(८) सप�दशंान�मरणआ�यास करावयाच�कृ�य :-
सप�दशंान�मरणआ�यास, �पठाचा नाग क�न
��यके म�ह�यास नागाची पजूा करावी; व वषा�त�
सो�याचा नाग व गाय यथा�व�ध पजून क�न दान



करावी. �ा� वगरै केृ�य�नारायणबली�माण�
करावी.
(९) ��चारी मरण पावला असता �ंया�वषय�
�वशषे कृ�य :- ��चय��त मोड�याब�ल �ाय���
दऊेन ��चा�र�त सोड�याचा स�ंकार
( ��चय��त �वसज�न ) म�ेयावर �या�या दहेास
क�रतात. व �ववाहस�ंकार अथा�त झ्ाला नस�यान�
तो�ह �या�तेाचा �ईशी करतात. नतंर दहन करतात.

(१०) �तानकाच (े सोडमुंज झाल�ेयाच )े मरणातं
�वशषे �व�ध :- �ईशी �ववाह क�न नतंर दहन
क�रतात.

(११) रज�वला मरण�व�ध :- अश�ु ��थत�त मरण
आ�यामळु��थम �ाय��� क�न नतंर सातूंचे
�पठाचा �तेास लपे करावा. नतंर क�या�न��नान
कराव�आ�ण एकश�आठ वळे �तेास सपुान��नान
घालाव�. नतंर राख, शणे, माती दभ��म��त उदक,
पचंकग� व श�ु उदक याहं� �तेास �नान�घालनू
�ते श�ु - कराव�, नतंर यथा�व�ध दहन कराव�.



(१२) ग�भ�णी मरण�व�ध :- गभ� रा�न सहा म�हन�
झा�यावर मरण आ�यास क�या�न��तेावर गोम�ू
�श�पडनू �ते �मशानातं �याव�, व ब�बी�या खाल�
डा�ा बाजसू चार आगंळ�पोट �ज�न मलू काढाव�.
त��जवतं अस�यास �याच�त�डातं �तन दऊेन नतंर
घरी घऊेन जाव�; �जवतं नस�यास परुाव�. नतंर पोट
�शवनू व गभा�स�हत मरणाब�ल �ाय��� क�न
यथा�व�ध दहन कराव�. सहा म�हन पेरु हेो�यापवू�
ग�भ�णी म�ेयास गभ� न काढता गंभा�सह
जाळ�याब�लच��ाय��� क�न नतंर यथा�व�ध
दहन कराव�.
(१३) बाळतंीण मलेी असता कंर�याचा �व�ध :-
�ाय���, �नान, इ�या�द �व�ध वर
रज�वलामरण�सगंी सा�ंगतल आेहते, त के�न
नतंर दहन कराव�.
(१४) सकेशा �वधवा मरण�व�ध :- वधै�
आ�यावर सकेशा रा�ह�याब�ल व चोळ�
घात�याब�ल �ाय����क�न �तेाची चोळ�



काढून टाकावी. व केशवपनानतंर यथा�व�ध दहन
कराव�.
---------------------------

अ�ंय�े��वध�तील कृ�याचंी याद�

१ वदेकालीन :-

(१) �तेदहन,

(२) यम, इ��, व�ण �� इ�या�द दवेता�ंया �त�ुत.

२ ग�ृस�ूकालीन :-

(१) �तेदहन,

(२) अ��थ सचंयन ( �ा�ासंह ).

(३) शा��तकम�.
(४) एको����ा�
(५) स�प��ड करण�ा� व
(६) शलूगव.



३ �म�ृतकालीन व अवा�चीन :-

(१) �ते�नापन.

(२) �मशान या�ा.
(३) अ�नीच�पनुःसधंान.

(४) औ�व�द�ेहक�व�ध व अ��न��वालन.

(५) �तलाजं�ल.

(६) नव�ा��.
(७) न�न��छादन�ा�.

(८) प�हल�पाथये�ा�.

(९) अ��थसचंय
(१०) अ��थसचंयन�ा�
(११) काकब�ल
(१२) वषृो�सग�
(१३) एको����ा�
(१४) ��गण�ा�



(१५) वसगुण�ा�
(१६) षोडशमा�सक�ा��
(१७) दशदान�
(१८) अ�दान�
(१९) उपदान�
(२०) �ाय���धनेदुान
(२१) पचंगोदान�
(२२) अ�दान
(२३) श�यादान
(२४) भ�ूमदान
(२५) पददान�
(२६) स�प�डीकरण�ा�
(२७) �सर पेाथये�ा�
(२८) �नधनशा��त
(२९) �वणामा�दान



(३०) उदकुंभ�ा��
(३१) पनुः मा�सक�ा��.
-------------------------

लौ�कक �क�वा �ढ�च �ेव�ध

(१) �मशानया��ेयावळे� काही लोकातं भजन
करतात व वाज�ं वाज�वतात. तस�च या�सगं�
गरीब लोकासं खरैात व कुतया�स खा�याच पेदाथ�
घाल�याची �क�यके लोकातं चाल आह.े

(२) गजुराथ�त बायका र��यातं छाती बडवनू
रडतात. �यास ‘ कुंठवुं’ अस��हणतात. �क�यके
लोकातं भाडो�ी बायकाही रडूंघालतात. प�ुकळदां
ह�रडण�गा�या�या सरुातं चाललले�ऐकूं यते�. �ा
गा�यास ‘ रा�जय ’े अस��हणतात.

(३) अकरा�ा �दवश� दशदान�, अ�दान�, उपदान�
वगरै केर�या�वषयी सा�ंगतल�आह.े �यातं �या�या



�या�या ऐपती �माण�पालखी, छडी, चवरी,
अबदागीर, शालजोडी, पीताबंर, भगव��ता, शगेडी
इ�या�द अनके �कार�या व�त मूतृमन�ुयास
परलोक� �मळा�ा या हतेनू�दान क�रतात.

(४) सतुकातं दहा �दवसपय�त ग�डपरुाण �वण
कर�याची �क�यके लोकातं चाल आह.े

(५) तरेा�ा �दवश� नवीन व�� पे�रधान
कर�या�वषय� शा��ातं सा�ंगतल�आह,े �यावळे�
आ�त इ� �खवटा करतात. राजरेजवा�ातं
�खव�ाचा दरबार होतो.
(६) सतुकातं मतृाच आे�ताचं�समाधान
कर�यासाठ� �याचं सेोयर -े धायर वे इ� - �म�
�वतः यतेात अथवा �खव�ाची प��पाठ�वतात.

--------------------------

�नर�नरा�या लोका�ंया व धमा��या अ�ंय�े��वध�च�
स�ं��त वण�न



आय�समाज

१ �ते�नान
२ �मशानया�ा
३ �तेदहन
४ सवा�नी �नान क�न �मशानातंनू परत यणे�
५ नतंर सवडी�माण��व�ान प�ुष व ��ीस
उपदशेासाठ� घरी आणण�व स�कार करण�
६ परोपकाराथ� स�काय� धन दान करण�

�ाथ�नासमाज

१ �तेाजवळ उभ�रा�न ई�र�ाथ�ना करण�
२ �तेास �नान घालण�
३ �मशानया�ा



४ �चतवेर �ते ठेवनू �ाथ�ना करण�
५ �तेदहन
६ प�ुान�( क�या�न�) �ाथ�ना करण�
७ क�यानं� चव�या व प�ुानं� बारा�ा �दवश�
करावयाच�आ��ा� ( ��ोपासना व आमा�दान
अथवा �ा�भोजन
८ वा�ष�क �ा� ( ७ �माण�)

��समाज

१ �तेास �नान घालण�
२ �तेास सफेत कपड घेालण�
३आ�त इ�ानं� �तेाजवळ बसनू ई�र�ाथ�ना करण�
व शवेटच�दश�न घणे�
४ प�ुान�( क�या�न�) �तेास प�ुपमाला घालण�
५ सग�यानं� उभ�राहाण�व उपा�यायान�



ई�र�ाथ�ना करण�
६ �तरडीवर �ते बाधंण�
७ �मशानया�ा
८ �तेदहन
९ प�ुान�( क�या�न�) �ाथ�ना कण�
१० अ��थ व र�ा याचं�सजंय ( प�ह�या अथवा
�सया� �दवश� )

११ आठ�ा �दवश� �ा�या�ा करण वे र�ाकुंभ
परुण�; घर� परत जाऊन प�ुान�( क�या�न�)
ई�र�ाथा�ना�पी �ा� करण�, व उपा�यायान�ई�र
�ाथ�ना करण�
१२ �ा�क�या�न�ई�राचा आशीवा�द मागण�व
परोपकाराथ� यथाश�� दानधम� करण�

जनै



१ �ते�नान
२ �मशानया�ा ( �दवसा )

३ �तेदहन
४ �नान क�न सवा�न� �मशानातंनू परत यणे�
५ �तसया� �दवश� अ��थसचंयन ( �ा�ावाचंनू )

६ दहा�ा �दवश� म�ंदरातं जाऊन पजूा कण�व
म�ंदरास व��पा�ा�द अप�ण करण�
७ दहा�ापासनू तरेा�ा �दवसापय�त �ा�तभोजन
व मतृा�या आ��यासाठ� �तो���हणण�
८ पाजंरपोळ, म�ंदर, धम�शाळा वगरै सेाठ� धमा�थ�
��दान करण�
९ एक वष� पावते� दर म�ह�यास आमा� दणे�
१० एक वषा�न��ा�तभोजन

पाश�



१ �ते�नान
२ �ाथ�ना
३ �मशानया�ा ( �दवसा )

४ �मशानातं ( दख�यातं ) नऊेन �ाथ�नापवू�क �ते
उघड�ठेवनू �गधाडाकंडनू खाव�वण�
५ गोम�ूान�गहृश�ु� करतात व �तेा�या जागवेर
चदंनाची धणुी करतात; तस�च �तेवाहकासं
गोम�ूान�व श�ुोदकान��नान घालतात.

६ तीन �दवस पय�त मासंाहार व�य� करतात
७ दहाव �ेदवश�, म�ह�यान�, सहा म�ह�यानं�, व
वषा�न�अ�या�ंस जवेूंघालतात.

�चनी

१ �ते�नान
२ दवेाची ( धा�यपतीची ) �ाथ�ना



३ परुो�हतास व आ�त�वक�यासं मरणाची खबर
दणे�
४ �ते पोषाखासह पटे�त घालण�
५ �मशानया�ा
६ �ते परु�याची ��या
७ �मशानातंनू सवा�न� परत यणे�
८ �तसया� �दवश� थड�यापाश� जाऊन मतृास
खा�याच पेदाथ� अप�ण करण�
९ सात�ा �दवश� घर� �ा�ासारखी ��या
करतात; या�माण�सात आठवडपेय�त करतात
१० �तेाचा आ�मा घर� के�हा यईेल ती वळे
परुो�हत म�ुर करतो. �या�दवश� एका खोल�त
मतृा�या आ��यासाठ� भोजन तयार क�न ठेवतात;
�याच�सवेन क�न तो जातो अशी समजतू आह.े

जपानी



१ �ते �मशानातं न�ेयापवू�ची �ाथ�ना
२ �ते पटे�त घालनू घराबाहरे काढ�याची ��या
३ �मशान या�ा
४ �ते परु�याची ��या
५ �ते बाहरे नतेाचं घर श�ु करतात व �मशानातंनू
लोक परत यतेाचं �यानंा श�ु कर�याची ��या होते
६ प�ास �दवस पय�त थड�यापाश� �ा�ासारखी
��या करतात. �यानतंर मतृ मन�ुयाचा आ�मा
�पतलृोक� जातो अशी समजतू आहे

मसुलमान

१ �तेास �नान घालण�
२ फ�कराकंडनू �ाथ�ना �हण�वण�
३ �मशानया�ा



४ परु�याची ��या
५ �तसया� �दवशी सकाळ� आ�त इ� जमा होऊन
कुराण वाचतात व थड�यापाश� जाऊन फुल�
वाहतात
६ दहा�ा, �वसा�ा, �तसा�ा व चा�ळसा�ा
�दवश� खाना तयार क�नआ�त इ�ासं व गरीबासं
जवेूंघालतात

���ती

१ �ते�नान व अजंन
२ �तेास सफेत पोशाख घालण�
३ �ते पटे�त घालण�
४ �मशानया�ा ( �दवसा )

५ �तेाच�शवेटच�दश�न घ�ेयासाठ� त�खलु�ठेवण�
६ �ते थड�यातं पवू�स पाय क�न उताण�ठेवण�



७ मतृा�या आ��यास शा�ंत �मळ�यासाठ� सवा�न�
�ाथ�ना करण�
८ �ते परुण�
-------------------------

सकंलन :- अशोककाका कुलकण�
९०९६३४२४५१


