
*स�ंकार*Ǥ Ǥ

कुंभ�ववाह

*क�या वधै�योग नाशक उपाय*

माक�डयेपरुाणाच वेचन -

क�यलेा बालवधै�योग असले तर उदकान�भरललेा कुंभ, अ��था�द व�ृ, सवुणा�ची �व�ण �ु�तमा इ�या�दकासंह �तचा �ववाह
क�न नतंर �या क�यचेा वराश� �ववाह करावा अस��क�यके �व�ान स्ागंतात. असा �ववाह केला असता पंनु�व�वाहाचा दोष
उ�प� होत नाह�. �वधानखडंाच�वचन- सवुण�, उदकआ�ण �प�पळ याचंी जी ��तमा पनुभू� ( ��वार �ववा�हत ) होत नाह�.
सयूा��णसवंादातं सा�ंगतल�आह के�, घरातं एकातं�थळ� क�य�ेया अगंास व कुंभास हळदकुंकू लावनू �ववाहा�यापवू� च�ंबळ व
ताराबळ पा�न �ववाहो� म�ुता�वर �या क�यचेा कुंभाबरोबर �ववाह करावा.

*क�यचेा वधै�योग प�रहार कर�याचा �वधी*ǥ ǥ

क�यचेा �ववाह करणारा �प�ा�दक यान�, *“ क�या० ”* असा सकं�प क�न ना दं��ा�ापय�त कम� क�न *“ मही�ौ:० ”*
इ�या�दक �वधीन�कुंभ �थापन के�यानतंर �या कुंभावर व�णा�या ��तमचे �ेठकानी व�णाची पजूा क�न, �या कलशा�या
म�यभाग� �व�णचूी ��तमा �थापनू �या ��तमवेर �व�णचूी षोडाशोपचारानं� पजूा क�न �ाथ�ना करावी. �ाथ�नचेा म�ं
*“ व�नागं० �:खत: ”* या म�ंान��ाथ�ना के�यानतंर *“ �व�ण�ु�पण०े समप�या�म ”* अस�वा�य �हणनू क�या कुंभाला दऊेन
*“ प�र�वा० ”* इ�या�दक म�ंानं� खाल� व वर कुंभ आ�ण क�या यानंा म�ंा�या आव�ृीन�स�ूाच वे�ेन कराव�तदनतंर कुंभ
एक�कड के�न तो जलाशयातं टाकावा. नतंर श�ुोदकान�*“ सम�ु�य�ेा० ”* इ�या�दक म�ंानं� पचंप�लवानंी क�यवेर
अ�भषके क�न �ा�णानंा भोजन घालाव�. असा कुंभ�ववाह सा�ंगतला.

म�ूत�दानही यथेचे सागंतो - उ�म �ा�णाला बोलावनू �याची अनके उपचारानं� पजूा क�न �याला, सा�ंगतल�ेया �व�धन�
�व�णचूी चतभुु�ज म�ूत��ावी.

�व�णमु�ूत�दान�व�ध - क�यने�दशेकालाचा उ�चार क�न *“ वधै�हर०ं ”* असा सकं�प क�न, एक पळ (४० मास )े �क�वा अध�
पळ, पाव पळ यातंनू कोण�या तरी एका मानान सेवुणा�ची केललेी सायधु चतभुु�ज अशी �व�णमु�ूत�, �तची अ��य�ुारन पवू�क
षोडशोपचार पजूा, पवू� वरल�ेयाआचाया�कडनू करवावी. पजूमे�य��यावळे� व�� अप�ण करावयाच �ेयावळे� दोन �प�वळ� व���
व प�ुप�अप�ण करावयाच� �यावळे� कुमदु�व कमळ�याचंी माळाही अप�ण करावी. या�माण�पजूा झा�यानतंर क�यने�म�ूत�ला
नम�कार क�न म�ं �हणनू �या म�ूत�च देान कराव�. दानाचा म�ं *“ य�मया० ��ज ”* या�माण�म�ं �हणनू दान कराव�. नतंर
यथाश�� सवुण� द��णा *“ मीआज पापर�हत झाल�”* अस�क�यने�तीन वळेा �हणाव�. *“ अस�च होवो ”* �ा�णान�ही तीन
वळेा �हणाव.े नतंर �ा�णभोजन घालाव�.

*अशोककाका कुलकण�*


