
स�ंकार

द�क�हण

�याला प�ु नाह� तो �वग�लोकास पा� नाह� अस�शा�� आह.े �हणनू प�ु नस�यास द�कप�ु �यावा. तो आप�या स�प�डातीलच
�याव. स�प�डातील नस�यास आप�या गो�ातंील �यावा. या वचनात अप�य श�द आह,े याचा अथ� प�ु व क�या दो�ही असा
असतो. द�का�यासबंधंान�शौनकाच मेत असचे आह �ेहणज से�प�डातीलच मलुगा �या�वा . स�प�डातंील नस�यास आप�या
गो�ातील �यावा, �सरा घऊे नय से�प�डआ�ण सगो� यामं�य�स��या भावाचाच मलुगा द�क �यावा. कारण भावाचा मलुगा
तोच �नप�ु�काचा प�ु होय. �याच मलुान �ेया�या सव� पारलौ�कक ��या करा�ा. या�माण�स��या बधंूंम�य�एकाला मलुगा
असले तर तोच सव� बधंूंचा मलुगा होय अस�मनचू�वचन आह,े �हणनू बधंचूाच मलुगा द�क �यावा. तो नस�यास साव� बधंचूा
�यावा. तसाही नस�यास आप�या गो�ातंील जो कोणी जवळचा असले �याचा मलुगा �यावा. तोही नस�यास
�भ�गो�स�प�डातंील �यावा, �हणज मेामा�या कुळातंील, �क�वा बापा�या ब�हणी�या कुळातंील, अथवा मलुी�या कुळातंील जो
स��ध असले तो �यावा. परतं मुलुीचा मलुगा अथवा ब�हणीचा मलुगा ( भाचा ) अथवा बापा�या ब�हणीचा मलुगा हा घऊें नय,े
ह�यो�यच आह.े कारण �तघाचंठेाय� �व�� सबंधं अस�यामळु�प�ुब�ु� ठेव�यास यो�य नाह�त. या�माण�च मलुगा अशी ब�ु�
ठेवण��या�यावर सभंवत नाह� असा द�क घऊें नय.े ( उदाहरण जस�चलुता ) मलुीचा मलुगा, ब�हणीचा मलुगा. ह शे�ूाम�य�
द�क होतात. �याला एकच मलुगा असले �यान�द�क दऊें नय.े प�ुकळ मलुग अेस�यास द�क द�ेयास हरकत नाह�. �यातंही
वडील मलुगा द�क दऊें नयवे घऊें नय.े �या�माण�च ���यानं� पती�या आ�वेाचंनू द�क प�ु दऊें नय वे घऊें नय.े प�त नसतां
सवतीसही मलुगा नसले तर �वधवने�ही द�क प�ु �ावा. आ�ण प�ुकळ मलुग अेसतील तर �ावा. एकाला प�ुकळ बायका
असनू �यापकै� एक�ला मलुगा अस�यास �या सव� ���या �या मलुान�प�ुवती होतात, अस�मनचू�वचन आह,े �हणनू तो सवा�चाच
मलुगा होय. याक�रता �ंसर मलुगा घऊें नय.े �याला मलुगा नसले अथवा होऊन मतृ झाला असले �यान�द�क मलुगा
घ�ेयाक�रता उंपोषण क�न व���व कुंडल इे�या�द दऊेन �यावा.

द�कप�ु�वधान

शौनकान�सा�ंगतललेा ऋ�वदे�यानं� प�ु��त�ह कर�याचा �योग असा क�, प�ह�या �दवश� उपवास करावा. व��,े कुंडल,े छ�,
पागोट�, आगंठ�, ध�म��, वदेजाणणारा व�ैणव असा आचाय�,दभा�ची ब�ह�, पळसा�या स�मधा. इतके पदाथ� आणनू स�ंहकरावा.
आप�या बधंूंना आ�ण �ात�ना य�नान�बोलावनू आणाव�. हातातं प�व� घालनू आचमन �ाणायाम करावा. दशेकालाचा उ�चार
करावा, मला प�ु नस�यामळु��पतराचं�ऋण �र करण�आ�ण पुंनामक नरकापासनू र�ण करण�या दोन �ारनंी �ीपरम�ेरा�या
�ी�तक�रता शंौनकान�सा�ंगतल�ेया �वधीन�प�ु घ�ेयाचा �कार करीन. �याच अेगंभतू प�ुयाहवाचन, आचाय�वरण, आचाया�ची
मधपुका�न�पजूा करण�, �व�णचू�भजन, �ा�णानंा आ�ण बधंवुगा�ना भोजन दणे�करीन. तथे�अगोदर �न�व��नपणान�काय��स��
�हावी �हणनू गणप�तपजून करीन असा सकं�प क�न �या�माण�कराव�. आचाय�वरण क�न मधपुका�न�पजूा के�यानतंर
�व�णचूी पजूा करावी.�पतरा�ंया , कुलदवेता�ंया आ�ण ग�ुं�या �ी�तक�रता �ंा�णानंा आ�ण बधंूंना भोजन �ाव�, अथवा तसा
सकं�पकरावा. नतंर आचाया�न�दशेकालाचा उ�चार क�न यजमाना�या अन�ुने�प�ु घ�ेया�या �वधी�या अगंभतू होम करीन
असा सकं�प करावा. अ��न��त�ापय�त सव� कम� क�न अ�वाधान कराव�, “ च�षुीआ�यने ” यथेपय�त �थालीपाक के�यावर
�धान दवेतचेा ( अ�नीला सहा वळेा ,ं सयूा�सा�व�ीला च�न�एकवार अ��न, वाय,ु सयू�, �जाप�त �ानंा तपुान�) या�माण�उ�चार
के�यावर “ शषेणे��व�० ” पय�त �थालीपाक करावा �यातं �वशषे अ�ावीस मठु� ता�ंळाचा म�ं�वर�हत �नवा�प क�न
म�ं�वर�हत �ो�ण कराव�.नतंर �ा�णासंह दा�याजवळ �वत: सम� जाऊन �या�याजवळ �ा�ण�ारा �ाला तूंआपला प�ु दे
अशी याचना करावी. नतंर दा�यान�आचमन �ाणायाम क�न दशेकालाचा उ�चार क�न �ीपरम�ेर �ी�तक�रता पं�ुदान
करीन असा सकं�प करावा. गणपतीची पजूा क�न यथाश�� प�ु दणेाराची चदंना�दकान�पजूा क�न “ यये�ने० ” �ा पाचं
ऋचा �हट�यावर �पतरा�ंया ऋणातंनू �र कर�याक�रता आं�ण पुंनामक नरकातंनू र�ण कर�याक�रता वं मी आप�याला
�ीपरम�ेराची �ी�त �हावी �ाक�रता तं�ुहालंा हा प�ु मी दतेो, हा प�ु तमुचा आह मेाझा नाही आपण हा प�ु �यावा. अस�
बोलनू घणेारा�या हातावर अ�तासह उदक घालाव�. नतंर ��त�हीता यानमे �हणज घेणेारान “े दवे�य�वा० ” हा म�ं �हणनू
प�ुाच देोन हात ध�न �याला आप�या माडंीवर बसवनू “ अगंादगंा० ” या म�ंके�न टाळ �ूगंावी. नतंर “ यवुवं��ा�ण० ” �ा



म�ंान��या प�ुाला व�� �ाव�, म�ं�वर�हत म�तकावर पागोट�घालाव�, कुंकुमा�दकानंी �तलक करावा, “ �हर�य�प० ” �ाम�ंान�
कुंडल घेालावीत, छ�ीन�छाया धरललेा असा प�ु न�ृय, गायन व वा� इ�या�दक समारभंान�“ �व��तनो�म० ” ह मे�ं �हणनू
आप�या घर�आणावा. प�ु घणेारान�हातपाय धवुनू आचमन कराव�. अ�नीच पे��मसे मात�ेया माडंीवर आप�या उजवीकडे
प�ुाला बसवनू आपण �वत: आचाया�च�द��णसे बसाव�. नतंर आचाया�नमे ब�ह�रा�तरणापासनू आ�यभागापय�त कम� क�न
अवदान�वधीन��यावा. �थालीपाक क�न नतंर होमाक�रता चं� �यावा. नतंर “*य��वा�दा० �व��त�वाहा० ” �ा दोन ऋचा
�हणनू शवेट� �वाहा अस��हणनू अ�न�त एकचआ��त �ाई. यजमानान�ह�ह�व अ�नीच�आह मेाझ�नाही असा �याग करावा. पनु:
“ त�ुयम�० ” म�ं �हणनू �वाहा अस��हट�यावर अ�न�त आ��त �ावी. यजमानान�ह�ह�व सयूा�सा�व�ीच�आह मेाझ नेाही अस�
�हणाव�. पनु: च� घऊेन “ इसोमोददत०् ” �ा पाचं म�ंानंी ��यके म�ंास �वाहा �हणनू होम करावा. ��यकेास सयूा�सा�व�ीच�ह�
ह�व आह अेस��हणाव�. नतंर तपू घऊेन “ ॐ भ:ू�वा० ॐ भवू:�वा ॐ �व:�वा० ॐ भभूु�व:�व:�वाहा ” यानंी आ��त �ा�ा,
��व�कृत“् �नव�े ” यथेपय�त �थालीपाकाच�कम� क�न होम समा�त क�नआचाया�ला धने दुान करावी, दहा अथवा तीन
�ा�णास भोजन घालाव,े कमा�ची सागंता होवो अस��ा�णाकंडनू बोलवनू �ा�णाचं आेशीवा�द घऊेन केलले�कम� ई�रास
अप�ण कराव�. अशा रीतीन�प�ु��त�ह ( द�क �वधान ) सपंले
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