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�ा�कमा�तील काही कृतीमंागील अ�ा�शा� (भाग १)

�ा�ातील िविवध कृतीमंागील अ�ा�शा� या लेखातून आपण जाणून घेऊ. यांतून ‘�ा�’ या धािम�क कृतीचे �े�� आप�ाला ल�ात येईल.

१. देवकाया�त िनिष� मानले�ा चांदी�ा व�ू �ा�ात का वापरा�ात
?

पूजाकाया�त िनिष� मानले�ा चांदीतील रजोगुण आिण वायूत� यांमुळे िपतरांना नैवे� लवकर �हण करता येत अस�ामुळे चांदी�ा व�ू

�ा�ात वापरणे.

सौवण�◌ं राजतं वाऽिप िपतृणां पा�मु�ते । – म�पुराण, अ�ाय १७, �ोक २०

अथ� : िपतरांशी संबंिधत िवधीसंाठी सो�ाचे िकंवा चांदीचे पा� वापरावे.

िशवने�ो�वं य�ात् त�ात् त��तृव�भम् ।

अम�लं त��ेन देवकाय�षु वज�येत् ।। – म�पुराण, अ�ाय १७, �ोक २३

अथ� : चांदी शंकरा�ा तृतीय ने�ापासून उ�� झालेली अस�ाने ती िपतृकाया�साठी �श� आहे. परंतु देवकाया�साठी ती अशुभ अस�ाने या

काया�त चांदीची पा�े �य�पूव�क व�� करावीत.

अ�ा�शा�ीय िव�ेषण

१. ‘चांदीम�े स�गुण ५० ट�े, रजोगुण ४० ट�े आिण तमोगुण १० ट�े आहे. चांदीम�े वायूत�ही अिधक �माणात आहे. �ामुळे

चांदी�ा व�ंूचा वापर करतांना रजोगुण वाढ�ाने िपतरांना चांदी�ा पा�ात ठेवलेला नैवे� लवकर �हण होतो. अशा �कारे िपतरांना चांदीचा

लाभ होतो. मा� देवकाय� करतांना रजोगुण वाढले�ा चांदी�ा सािह�ाचा वापर के�ास देवकाया�तून िनमा�ण होणा� या सा��कतेचा लाभ

सवा�ना होत नाही. �ामुळे देवकाया�त चांदीचा वापर टाळावा.’ – ई�र (कु. मधुरा भोसले यां�ा मा�मातून, ७.१२.२००४, रा�ी ८ ते ८.३०)
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२. ‘इतर धातंू�ा तुलनेत चांदीम�े इ�ाश�ी�पी जड�धारणेचे �माण जा� असते. चांदीभोवती असणारे नादमय मंडल हे इ�ालहरीनंी

भा�रत असते.

अ. चांदी�ा इ�ाधारी जड�धारक मंडलातील नादश�ीमुळे जड�धारणेशी साध�� दश�वणा� या िपतरलहरी, तसेच काही �माणात यमलहरी

आकृ� होतात; �णून ‘चांदी िपतरांना परमि�य आहे’, असे �णतात.

आ. चांदी�ा वापरामुळे �ा��थळी इ�ाधारीयु�, तसेच यमलहरीनंी भा�रत नादमंडल िनमा�ण झा�ाने िपतरांना �ा िठकाणी येणे सोपे जाते.

इ. चांदीची धारणा जा� �माणात पृ�ी आिण आप या त�ांनी यु� अस�ाने अन् िपतरां�ा कोषातही पृ�ी आिण आप या त�ांचे �माण

जा� अस�ाने �ा�िवधीतील ��ेक कम�िवधीचा प�रणाम अ� कालावधीत िपतरांवर हो�ास साहा� होते.

ई. चांदी�ा घटकांतून अ� �हण के�ाने किन� �रावर सव�सामा�ांनाही अ� कालावधीत अ�ातील सू�-वायूचा लाभ िमळ�ास साहा�

होते; कारण िजवाची देहधारणा हीसु�ा पृ�ी आिण आप या त�ांशीच िनगिडत आहे.

उ. चांदीतील त��पी आकारधारणा ही िपतरां�ा कोषाशी, तसेच मानवा�ा देहधारणेशी जा� �माणात िनगिडत अस�ाने मानवाशी

संबंिधत, तसेच िपतरांशी संबंिधत िवधीमं�े चांदीचा जा� वापर करतात.

ऊ. चांदी हा धातू देवकाया�त �ा�ा किन� �रावरील गुणधमा�मुळे िनिष� मानला आहे.’

– एक िव�ान (सौ. अंजली गाडगीळ यां�ा मा�मातून, १९.८.२००६, दु. १२.५५)

(�ा�िवधीम�े सोने िकंवा चांदी यांपासून बनवलेली उपकरणे वाप� शकतो. स�ा�ा काळात सव�साधारण मनु�ाला सो�ाची

उपकरणे वापरणे �ावहा�रक ��ीने तेवढे श� नसते. �ामुळे येथे चांदीिवषयीचे शा� �ामु�ाने िदले आहे. – संकलक)

२. �ा�ात रांगोळी�ा भुकटीने रांगोळी का काढू नये ?

स�गुण�धान रांगोळीमुळे �ा�ा�ा िठकाणी येणा� या रज-तमा�क 
िलंगदेहास अडथळा िनमा�ण होत अस�ामुळे तेथे रांगोळी�ा भुकटीने रांगोळी

न काढणे

‘रांगोळी काढणे, हे शुभिवधीतील शुभिच�ाचे �तीक मानले जाते. रांगोळी काढणे, �णजे एक �कारे देवतांकडून ��ेिपत होणा� या सा��क

लहरीचें �ागत क�न �ांना आवाहन करणे होय. रांगोळी�ा मा�मातून िहंदु धम� आप�ाला देवतां�ा पूजेसार�ा शुभिवधीतून ��ेिपत

होणा� या सा��क लहरीचें �ागत कर�ास िशकवतो.

िपतृकम� करतांना म��लोकातून वातावरणा�ा क�ेत येणा� या िलंगदेहां�ा मा�मातून वातावरणात रज-तमा�क लहरी ��ेिपत होत असतात.

�णून या रजतमयु� अशुभ िवधीचे �ोतक �णून हे कम� करतांना रांगोळी काढणे �ा� मानतात.’ – एक िव�ान (सौ. अंजली गाडगीळ

यां�ा मा�मातून, २२.११.२००४, सकाळी ११.०७)

३. �ा�ाम�े रांगोळी भ�ाने का काढावी ?
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३. �ा�ाम�े रांगोळी भ�ाने का काढावी ?

�ा�ाम�े रांगोळी भ�ाने काढ�ाने िपतरांना अप�ण केले�ा अ�ाचे वाईट
श�ीपंासून र�ण होणे

‘�ा�िवधीम�े भ�ाने रांगोळी काढ�ाने भ�ातून ��ेिपत होणा� या तेजत�ा�क लहरी�ंा �भावामुळे िपतरा�ाचे, �णजेच िपतर

संतु�ीसाठी �ा �ा �रावर अप�ण कर�ात येणा� या हिवभा�गाचे वाईट श�ी◌ंपासून र�ण होते आिण िपतरांना तो तो हिवभा�ग कोण�ाही

�कारचा अडथळा न येता �हण करणे श� झा�ाने िपतर अ�ावधीतच संतु� हो�ास साहा� होते.’ – एक िव�ान (सौ. अंजली गाडगीळ

यां�ा मा�मातून, १३.८.२००६, सकाळी ११.२९)

४. देवपूजेतील कृती घ�ाळा�ा का�ा�ा िदशेने 
आिण �ाच कृती �ा�ात उलट िदशेने का करा�ात ?

देवयान माग� घ�ाळा�ा का�ा�ा िदशेने अन् िपतृयान माग� उलट िदशेने 
काय�रत अस�ाने देवकम� अन् िपतृकम� यांतील कृती �ा �ा िदशेने के�ा जाणे

http://www.sanatan.org/mr/glossary/%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%88%e0%a4%9f-%e0%a4%b6%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80
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
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‘देवकमा�त सव� िवधी देवतेला आवाहन कर�ासाठी असतात, तर िपतृकमा�त ��ेक िवधी िपतरांना आवाहन कर�ासाठी केला जातो. �ा

��ीने दभा��ा साहा�ाने �ा �ा गो�ीवर पाणी िशंपडून संक� केला जातो. �ा �ा त�ा�ा लहरी�ंा गतीला पूरक अशा िदशेत कम� केले

असता, �ाची फल�ा�ी जा� असते. देवकम� करतांना देवतांना आवाहन केले असता, ��ांडात काय�रत असणा� या �ा �ा देवतां�ा लहरीचें

देवयान मागा�ने पृ�ीक�ेत आगमन होते.

सा��क चैत�मय लहरीचें �मण नेहमी घ�ाळा�ा का�ा�ा िदशेने, �णजेच सुलट िदशेने अस�ाने देवकम� करतांना नेहमी पा�ा�ा

साहा�ाने सुलट मंडल काढून िकंवा सुलट �दि�णा घालून �ा �ा देवतां�ा लहरीचें आवाहना�क �ागत केले जाते. यालाच ‘�दि�ण कम�’

असे �णतात.

याउलट िपतृयानातून पृ�ी�ा क�ेत आगमन करणारे िपतर हे घ�ाळा�ा का�ा�ा िदशे�ा िव�� िदशेने काय�रत असले�ा रज-

तमा�क लहरी�ंा साहा�ाने �ा��थळी येतात; �णून �ा �ा िदशेला पूरक असे कम� �ा �ा िपंडावर िकंवा िपतरांशी संबंिधत गो�ीवंर

उल�ा िदशेने पा�ाचे मंडल काढून िकंवा पाणी िशंपडून संक� सोडून केले जाते. यालाच ‘अ�दि�ण कम�’ असे �णतात.’ – एक िव�ान

(सौ. अंजली गाडगीळ यां�ा मा�मातून, ६.१२.२००५, दुपारी १२.०८)

५. �ा�ा�ा वेळी �ा�ण देव�थानी पूवा�िभमुख 
आिण िपतृ�थानी उ�रािभमुख बस�ामागील शा� काय ?

�ा�ा�ा वेळी �ा�ण देव�थानी पूवा�िभमुख बस�ाने आिण 
िपतृ�थानी उ�रािभमुख बस�ाने �ा�ातील फलिन��ीचे �माण जा� असणे

‘पूव�-पि�म िदशेत ि�यालहरी घनीभूत झाले�ा असतात. (�ानलहरी, इ�ालहरी आिण ि�यालहरी या ��ांडातील तीन �मुख लहरी

आहेत. – संकलक) �ा�ातील मं�ो�ाराने या लहरीनंा गती �ा� होते. या िदशेला तोडं क�न बसले�ा �ा�णांनी केलेले कम� �ा �ा

िदशेकडे आकृ� होणा� या देवतां�ा सा��क लहरीमुंळे लवकर संक�िस� झा�ाने फलिन��ीचे �माणही जा� असते.

िपतरांचे पृ�ीक�ेत आगमन हो�ास यमलहरीचंा �वाह पोषक असतो. इतर िदशां�ा मानाने उ�र-दि�ण िदशेत ितय�क लहरी, तसेच

यमलहरी यां�ा सं�मणाचे �माण जा� अस�ामुळे िपतृ�थानी मान�ा गेले�ा �ा�णांना िदलेले दान अ� कालावधीत पूण��ास जाते.

यासाठी देव�थानी मानलेले �ा�ण पूवा�िभमुख, तर िपतृ�थानी मानलेले �ा�ण उ�रािभमुख बसवतात. अशा �कारे �ा �ा िदशेत घनीभूत

झाले�ा लहरीचंा �ा �ा िविश� कमा�ची फल�ा�ी जा�ीतजा� क�न घे�ासाठी उपयोग केला जातो.’ – एक िव�ान (सौ. अंजली

गाडगीळ यां�ा मा�मातून, २.१२.२००५, सकाळी ११.०९)

५ अ. �ा�िवधीत �ा�ण देव�थानी पूव�कडे तोडं क�न भोजन करतांना होणारी सू�ातील �ि�या दश�वणारे
िच�

खालील सू�-िच� मो�ा आकारात पहा�ासाठी िच�ावर ‘��क’ करा !

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/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
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१. िच�ातील चांगली �ंदने : २ ट�े’ – प.पू. डॉ. आठवले

२. ‘िच�ातील �ंदनांचे �माण : श�ी २ ट�े आिण चैत� १ ट�ा

३. इतर सू�े

अ. यजमानाला होणारा लाभ : �ा�णां�ा मा�मातून देवता आिण िपतर यांची तृ�ी झा�ाने यजमानाला आशीवा�द �ा� होतो. तसेच

यजमानाला होणारा पूव�जांचा �ास �ून होतो आिण �ा�ा कुटंुबातील अ� ��ीचंा �ासही घटतो. वासनांची तृ�ी झा�ाने िपतरांना पुढील

गती �ा� होते.

आ. अ� �हण के�ावर देव-�ा�णाला होणारे लाभ : �ा�िवधीम�े दोन �कारचे �ा�ण असतात. एक देव-�ा�ण आिण दुसरा िपतर-

�ा�ण. िनवेदन केलेले अ� �हण के�ाने देव-�ा�णाला अिधक �माणात श�ीची (स��धान) �ंदने (श�ी��पात ऊजा�) �ा� होतात.

या �ा�णा�ा मा�मातून गंध��पात देवलोकातील देवताही अ� �हण करतात.’

– कु. ि�यांका लोटलीकर, सनातन सं�था (भा�पद शु. �योदशी, किलयुग वष� ५१११ (२.९.२००९))

५ आ. �ा�िवधीत �ा�ण िपतृ�थानी उ�रेकडे तोडं क�न भोजन करतांना होणारी सू�ातील �ि�या
दश�वणारे िच�

खालील सू�-िच� मो�ा आकारात पहा�ासाठी िच�ावर ‘��क’ करा !

http://www.sanatan.org/mr/glossary/%e0%a4%af%e0%a5%81%e0%a4%97
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१. िच�ातील चांगली �ंदने : २ ट�े’ – प.पू. डॉ. आठवले

२. ‘सू�-िच�◌ातील �ंदनांचे �माण : श�ी (रज�धान) १.७५ ट�े आिण तमोगुणी �ासदायक श�ी १ ट�ा

३. इतर सू�े

अ. अ� �हणातून �ा�णा�ा देहात ��ेिपत होणा� या श�ीमुळे रजोगुणाची िनिम�ती होऊन तो �ा�णाला �ा� होतो.

आ. �ा�णाने अ� �हण करणे, �णजे ‘जठरा�ीत अ��पी आ�ती देणे’ होय.

इ. �ा�णा�ा मा�मातून अ� �हण के�ामुळे �ा�णा�ा �थूलदेहाची तृ�ी होते, तर िलंगदेह�पी िपतरांना सू� अ�ांशाची �ा�ी होऊन

तेही तृ� होतात.’

६. �ा�ासाठी एकच �ा�ण िमळा�ास �ाला 
िपतृ�थानी बसवून देव�थानी शाळी�ाम अथवा बाळकृ� का ठेवावा

?

‘लयदश�क वलयांिकत लहरी ��ेिपत करणे, हे शाळी�ामाचे, तर ि�यादश�क वलयांिकत लहरी ��ेिपत करणे, हे बाळकृ� �पाचे वैिश��

आहे. देव�थानी शाळी�ामाची �थापना के�ाने �ा�ादी िवधीकमा�त येणा� या वाईट श�ी◌ं�ा अडथ�ांचे �माण �ून होते, तर बाळकृ�

�पाची �थापना के�ामुळे ि�ये�ा आधारे िपतरलहरीनंा पुढील गती धारण कर�ास साहा� होते. वलयांिकत लहरीचंी आकष�णश�ीयु�

धारणा जा� अस�ाने कोण�ाही घटकाला आकृ� आिण ब� क�न �ांना �ा �ा �रावर िवघिटत कर�ाची िकंवा काया��माणे �ां�ा

http://www.sanatan.org/mr/glossary/%e0%a4%b8%e0%a5%82%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%ae-%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0
http://www.sanatan.org/mr/glossary/%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%88%e0%a4%9f-%e0%a4%b6%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80
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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 ?

िपतृदोषाची कारणे आिण �ावरील उपाय

वेगात पालट क�न �ांना गती दे�ाची �मता मुळातच वलयांिकत लहरीमं�े जा� अस�ाने �ा �ा �रावर लहरी ��ेपणातील देवतां�ा

वैिश��ाचा �ा �ा िठकाणी वापर क�न घेतला जात अस�ाचे हे उ�म उदाहरण आहे.’

– एक िव�ान (सौ. अंजली गाडगीळ यां�ा मा�मातून, १३.८.२००६, सकाळी ११.५२)

लेखाचा दुसरा भाग वाच�ासाठी येथे ‘��क’ करा !

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