
॥ �ा� ॥

�ा� हा �वषय जवळपास सवा�कडे होत असतो.
�ा� �हटले �हणजे �ा�ण भोजन, �प�डदान,
�व�श� �कारचा �वयंपाक, आ�त�ेांना

नम�काराला, भोजनासाठ� बोलावणे या सव� गो�ी

डो�यासमोर येतात.

�ा� �हणजे काय ?

॥ �प�यु�े�येन ��या �य��य ���य

�ा�णैय���वीकरणं तत् �ा�म् ॥ �ा� �ववके .

�पतरांना उ�ेशून जे ��ेने (अ��दक) �� �दले

जाते �याचा जो �ा�णांकडून ��वकार केला जातो

�याला �ा� �हणतात.



��या ��यते यत् �पतनृ् उ���य कम� तत् �ा�म्

। �पतरांना उ�ेशून जे ��ेने कम� केले जाते ते

�ा� .

॥ �ा�ाचे �कार ॥

�ा�ाचे खपू �कार आहते परंतु स�या

१)पाव�ण �ा�. २)एको��� �ा�. ३)नांद� �ा�.
४)स�प�डीकरण �ा�.

हे चार �कार �चलीत आहते.

पाव�ण �ा� –



�प�ा�द �यीला उ�ेशून करतात त.े माता- �पता
इ�या�दकांचे मतृ�त�थ�या �दवशी जे

��तसांव�स�रक �ा� करतात �याला एकपाव�णक

�ा� �हणतात.

एको��� �ा�

केवळ एकालाच उ�ेशून एक�प�डाने यु� असे होते

ते एको��� �ा�.

नांद��ा�

प�ुज�म, उपनयन, �ववाह आ�द. स�ंकारां�या
वळे�, वयोव�थाशांती, जननशांती�या काही
अपवाद सोडता नांद��ा� केले जात.े



स�प�ड�ा�

मतृा�या बारा�ा �दवसापासनू वषा��या शेवट�या

�दवसा पय�त स�प�डी�ा� क� शकतो. या
��त�र� �न�य�ा�, का�य�ा�, गो�ी �ा�,
शु�� �ा�, दै�वक�ा�, या�ा�ा� व प�ु��ा�

असे आणखी आठ �कार “�नण�य�स�धू” या �थंात
सां�गतले आहते.

�ा� के�हा करावे ? कोण�या �दवशी ?

मतृ ����या मतृ �त�थलाच �ा� कराव.े
तारखलेा न�हे. कारण �ा� व�ैदक स�ंकृतीशी

�नगडीत अस�यामळेु व व�ैदक स�ंकृती सयू� –
च�ं , न��, ऋतु आ�द�चा �वचार अस�यामळेु

�ा� �त�थलाच कराव.े



�ा�ाची वळे ?

�हर�य�ा�, आम�ा� हे �दवसा�या पवू� भागात ,
एको��� म�यकाळात, पाव�ण�ा� अपहा��काळ�

व नांद��ा� सकाळ� कराव.े अपहा��काळ �हणजे

एका �दवसाचे पाच भाग केले असता �या�या

चौ�या भागाला अपहा��काळ �हणतात.

�ा� कोठे करावे ?

�ा�ासाठ� चांग�याजागी, �तथ���ेावर,
आप�याघरी �ा� करता येत.े

�प�ड कोण�या आकाराचे करावते ?



�प�ड:- भात/तां�ळ �पठ, यव�पठाचे च�डु�या
आकाराचे असावते.

�वशेष �ा�ासाठ� जे श�द वापरले जातात ते पा�.

अपस� :-

शरीराचा डावा भाग मान, डोके पणू�पणे जान�ात

असणे �हणजे अपस�.

मडंल. :-

नवै�ेा�या पानाखाली चौकोनी / वतु�ळाकार
पा�याने आकृती करतात.

दभ�;-

एक �कारचे गवत या�या �मखु तीन जाती १ कुश,
२ दभ�, ३ ल�हाळ यातील काही मउ तर काही

धारदार असतात.



�ते:-

मन�ुय म�ेयानतंर �ते या स�ंसे पा� होतो.

�पतर:- मन�ुय म�ेयानतंर दहा�ा �दवसा�या �वधी

नतंर �याला �पतर हे नाव �ा�त होत.े

�� :- औ�व�दे�हक कम� न करता वष��ा� करता

येते का ?

“औ�व�दे�हक कम� �हणजे अं�ये�ी”. मन�ुय मतृ

झा�यापासनू �पत�ृवापय�त जा�यासाठ�

स�प�डी�ा� , अं�ये�ी इ. करावे लागत.े ते न करता

वष��ा� केले तर �याचा काही उपयोग नाही.

उपवासा�या �दवशी �ा� आले तर ?



आजकाल आषाढ� / का�त�क� एकादशी ,
महा�शवरा�ी असे तीनच सामा�यत: उपास
करतात. �या�दवशी �ा� आले असता

नहेमी�माणेच �ा� करावे �प�डदान क�न

झा�यावर एका पानावरती सव� पदाथ� वाढून �याचा

वास घऊेन ते अ� पा�यात नऊेन सोडावे आ�ण

आपण उपवास करावा. �क�वा सव� पदाथ�
उपवासाचे बनवनू वाढावे नतंर आपण �याव.े
सोमवार, ग�ुवार असे उपवासाचे �दवशी �ा�

आ�यास �पारी भोजन क�न रा�ी उपवास

करावा.

अ�धक म�ह�यात �ा� आले असता ?

अ�धक म�ह�यात ��� मतृ झा�यास पढु�या वष�

येणार् या �याच म�ह�यात �ा� कराव.े उदा.



यावष� आषाढ मास अ�धक असले व �यात �ा�

झाले तर पढु�ल वष� येणाया� आषाढ म�ह�यातच

�ा� कराव.े परंतु कालांतराने तोच म�हना अ�धक

आला तर मा� अ�धक मासात �ा� कराव.े

भरणी �ा� के�हा करावे ?

भा�पदकृ�णप�े य��मन् �दने भरणी न��ं भवती

त��मन् �दने ��तसवं�सरं दश�वत् षड्दैव�यं

सांक�प�व�धनो �ा�ं कुया�त् ॥

भा�पद् म�ह�यात् कृ�णप�ात् �यावळे� भरणी

न�� असते त�ेहा �प�डरहीत �ा� कराव.े

भरणी �ा� का�य आह.े गया�ा�ाचे फल

इ��छणाराने ��तवष� कराव.े काही लोक
भरणी�ा� �प�या इ�या�दकां�या मरणो�र

प�ह�या वष� मा� करतात. �सया� इ�या�द वष�



करीत नाहीत. या�वषयी मळू �नण�य शोधला

पा�हज.े "जोपय�त एक वष� पणू� झाले नाही तोपय�त

दैव अथवा �प�य कम� क� नये." इ�या�द
वचनाव�न दशा��द सव� �ा�ांचा प�ह�या वष�

�नषेध आह.े�यामळेु शा�ानसुार वष��ा�ाचे

अगोदर भरणी �ा� क� नये , याक�रता एक वष�

पणू� झा�यानतंरच �पत�ृव �ा�त होत;े �हणून �सया�

इ�या�द वष�च भरणी�ा� करणे यो�य आहे असे

मला वाटत.े �प�या�न �भ� जो जो कोणी मरण

पावतो �याचे �याचे भरणी�ा� प�ह�या वष�

कोणी करतात �या�वषयीही काय आधार आहे तो

मला समजत नाही. पण ती स�या �ढ� पडली

आहे . गया�ा�ाचे फळा�या इ�छेने आचाराला

अनसु�न करावयाचे असले तर मतृ माणसा�या

एकच �यी�या उ�ेशाने पाव�ण क�न

देवांसहवत�मान कराव.े या �ा�ाम�ये �प�डदान

कर�याचा आचार आहे तोही �च��य आह.े



आम�ा� –

�हणजे भोजनाला लागणारे सा�ह�य. उदा.- तां�ळ ,
डाळ , तले , तपू , गळू , �मठ , भाजी वगैरे
�ा�णाला देऊन पानावरती देव आ�ण �पतर यांचे

पजून करतात �याला आम�ा� असे �हणतात.

�हर�य�ा�

पानावरती देव आ�ण �पतर यांचे पजून क�न

�ा�णास यो�य द��णा देतात.

��ाप�ण

यामधे सकं�प क�न , �ा�णांना आसन �ण



देऊन �व�धवत् पजून क�न द��णा देतात व

भोजनाचा सकं�प क�न �ा�ण भोजन केले जात.े
तप�ण करताना कायम �तल�म��त पा�याने तप�ण

कराव.े

�ा� पदाथ�

भात , खीर (तां�ळाची) , आवळा , आमसलू ,
मतेकूट , उडदाचा वापर क�न वडे , भा�या ,
अळू , कढ� , काही गोड पदाथ� बनवावे लाडू इ.
कांदा-लसणू मा� वाप� नये. स�या �ा�ात जे

वाढ�याचे �कार आहते �यामधे �ांतभदेानसुार

�व�वधता आढळत.े वरील पदाथ� कोकण , पणेु
आ�द भागात करतात.

�ा�ात वापरावयाचे गधं



चदंन , अग� , केशर, क�तरूीकापरू वगैरे. �ा�ात

वापरावयाची फ़� ले – सोनचाफ़ा , अशोक , अग�ती
फ़ूल/पाने , कमळ , मोगरा , तगर(�हरेी) , �वा� ,
तळुस , माका यांचा वापर करावा. श�य झा�यास

जाई�या फ़� लांनी �ा�णांची पजूा करावी .
�प�डपजूनासाठ� वाप� नये तसचे उ� वासाची व

लाल रंगाची फ़� ले व�य� करावी. उदा. अ�र , झ�डू ,
डे�लया , क�हेर , धो�ा , बलेप� , केवडा , बकूळ ,
कंुद , पळस , कोरंट� इ. फ़� ले वाप� नयेत.

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

अशोककाका कुलकण�
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