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May 23, 2014 �ा�

�ा� कोणी करावे आिण कोणी क� नये ?

िदवंगत ��ीचे �ा� कुटंुबातील कोणी करावे आिण �ामागील अ�ा�शा�ीय कारणे या लेखात पा�. याव�न िहंदु धम� हा एकमेव असा

धम� आहे की, जो ��ेक ��ीची ित�ा मृ�ूनंतरही काळजी घेतो, हे ल�ात येई�ल. !

१. पिह�ा आिण शेवट�ा मुलाला �ा� कर�ाचा 
अिधकार अस�ाचे आिण मध�ाला नस�ाचे कारण काय ?

‘�ा वेळी �थम मुला�ा संदभा�त गभ�धारणा होते, �ा वेळी �ा िजवाची ती� इ�ाश�ी काय� करते. यामुळे या मुला�ा मा�मातून केलेले

िवधी ती� इ�ाबीजातील श�ी�ा बळावर पूव�जां�ा वासना तृ� क�न �ांना संतु� करतात. शेवटचा मुलगा हा वंश संपु�ात ये�ाचे �तीक

अस�ाने या�ाकडूनही पूव�जां�ा अपे�ा ती� ��पात अस�ाने �ाने केलेले कम�ही पूव�जां�ा ती� इ�े�ा �माणात काय� करते. मध�ा

मुलाला पिह�ा आिण शेवट�ा मुला�ा तुलनेत गौण �थान अस�ाने, �णजेच या मुलाकडून पूव�जां�ा अपे�ा अ� �माणात अस�ाने

�ा�ाकडून िवधी करवून घे�ात फल�ा�ी अ� असते; �णून केवळ पिह�ा आिण शेवट�ा मुलाला िहंदु धमा�ने �ा�िवधी कर�ाचा

अिधकार िदला आहे.

२. सासरा आिण पती िजवंत असतांना �ीचा 
मृ�ू झा�ास ितचा अं�सं�ार अन् �ा� पतीने का करावे ?

िववािहतेचा मृ�ू झा�ास ित�ा पतीलाच अं�सं�ार आिण �ा� कर�ाचा �थम अिधकार आहे; कारण प�ीचा पतीशी देवाणघेवाण संबंध

सवा�त अिधक अस�ाने पतीकडून ित�ा अपे�ाही अिधक असतात. �ामुळे इतरांपे�ा पतीने केले�ा िवधीमुळे प�ी�ा िलंगदेहाला गती

िमळ�ाची श�ता जा� असते.

३. िवधवा �ी�ा मृ�ूनंतर ितचे �ा� मुलाने का करावे ?

िवधवा �ी�ा मृ�ूनंतर ितचा अं�सं�ार आिण �ा� कर�ाचा अिधकार ित�ा मुलाला आहे; कारण �ीचा इतरांपे�ा �थम पतीशी आिण

�ानंतर �तः�ा मुलाशी देवाणघेवाण संबंध जा� अस�ाने यो� घटकां�ा मा�मातून के�ा जाणा� या �ा�िवधीतील फल�ा�ीही जा�

असते.’ – एक िव�ान (सौ. अंजली गाडगीळ यां�ा मा�मातून, २७.१.२००६, रा�ी ८.३७)

Home > अ�ा� कृतीत आणा ! > �ा� > �ा� कोणी करावे आिण कोणी क� नये ?

http://www.sanatan.org/mr/
http://www.sanatan.org/mr/a/1303.html
http://www.sanatan.org/mr/a/category/practicing-spirituality/shraddha
http://www.sanatan.org/mr/glossary/%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a8
http://www.sanatan.org/mr
http://www.sanatan.org/mr/a/category/practicing-spirituality
http://www.sanatan.org/mr/a/category/practicing-spirituality/shraddha


8/31/2017 �ा� कोणी करावे आिण कोणी क� नये ? - Sanatan Sanstha

http://www.sanatan.org/mr/a/1303.html 2/3

धम�िश�णवगा�त िवचारलेले �ा� संबंिधत �� न आिण �ांची उ�रे

�ा�

महालय �ा�ाचा �ा�क�ा�वर होणारा आ�ा��क �रावरील प�रणाम अ�ास�ासाठी यू.टी.एस्.
(युिन�स�ल थम� �ॅनर) या उपकरणा�ारे महिष� अ�ा� िव� विव�ालयाने केलेली वै�ािनक चाचणी !

नांदी�ा� (अ�ुदियक, आ�ुदियक अथा�त वृ�ी�ा�)

दहा�ा िदवशी िपंडाला कावळा िशवणे मह�ाचे का समजले जाते ?

टीप – ��ेक मृत ��ीचे �ा� होईल अन् ितला स�ती िमळेल, अशी प�त िहंदु धमा�त �ा� कर�ा�ा अिधकारा�ा संदभा�त सांिगतली

आहे. मुलगा (उपनयन न झालेलाही), मुलगी, नातू, पणतू, प�ी, संप�ीत वाटेकरी असणा� या मुलीचा मुलगा, स�ा भाऊ, पुत�ा, चुलत

भावाचा मुलगा, वडील, आई, सून, थोर�ा आिण धाक�ा बिहणीची मुले, मामा, सिपंड (सात िप�ांपय�तचे कुळातील कोणीही), समानोदक

(सात िप�ांनंतरचे गो�ातील कोणीही), िश�, उपा�ाय, िम�, जावई या �माने पिहला नसेल, तर दुस� याने �ा� करावे. एखा�ा मृत ��ीचे

कोणीही नस�ास ितचे �ा� कर�ाचे कत�� राजाचे असते, असेही धमा�त सांिगतले आहे.

याव�न हे ल�ात येते की, �ा�िवधी अमुक एक ��ी क� शकत नाही; �णून केला नाही, असे कोणालाही �णायची संधी िहंदु धम� देत

नाही ! िहंदु धम� हा एकमेव असा धम� आहे की, जो ��ेक ��ीची ित�ा मृ�ूनंतरही काळजी घेतो ! – संकलक

संदभ� : सनातन-िनिम�त �ंथ ‘�ा�ातील कृतीमंागील शा�’
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