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 काम ई.  
 कामसूत्र ई.  
 कामंदकीय नीितसार प.ू  
 कामंदकीय नीितसूत्र प.ू  
 काम्बोज प.ू  
 काष्ट्णािजिन प.ू  
 काष्ट्णािजिन स्मृित प.ू  
 कालतत्व ई.  
 कालतत्व िववेचन ई.  
 कालतत्विनणॳय (माधवकृत) पू.  
 कालतत्विववेक (जीमूतवाहनकृत) प.ू  
 कालतत्व िववेक (शूलपाणीकृत) ई.  
 कालादशॳ ई.  
 कािलकापुराण ई.  
 कािलदास ई.  
 कािलिवलास तंत्र ई.  
 काशीखंड ई.  
 काशीनाथ पाध्ये प.ू  
 िकराताजुॳनीय काव्य ई.  
 कीथ ए. बी. ई.  
 कुमारसंभव ई.  
 कुमािरल भट्ट ई.  
 कुलाणॳव तंत्र ई.  
 कुल्लुक भट्ट प.ू ई.  
 कुल्लुक भट्टाचे गं्रथ प.ू  



 कुिशक प.ू  
 कूमॳपुराण ई.  
 कृत्यकल्पतरू पू., ई.  
 कृत्यहचतामिण (िशवरामकृत) प.ू  
 कृत्यतत्त्व ई.  
 कृत्यरत्नाकर ई.  
 केवलानंद सरस्वती स्वामी ई.  
 केशविमरॅकृत स्मृितसार पू.  
 केशवपन प.ू  
 कोलबू्रक प.ू  
 कौिटलीयऄथॳशास्त्र (―ऄथॳशास्त्र‖ ह्ा शब्दाखाली पहा)  
 कौलरहस्य ई.  
 कौलावलीिनणॳय ई.  
 कौिशकसूत्र ई.  
 कौषीतकी गृह्सूत्र ई.  
 कौषीतकी ब्राह्मण ईपिनषद ई.  
 कौषीतकी सूत्र ई.  
 िक्यातत्त्व ई.  
 क्ोध ई.  
 ॱित्रयवणॳ पू.  
 ॱित्रयाना वृषलत्त्वप्राप्ती प.ू  
 ॱित्रयाचंा प्रवर पू.  
   
 ख  
 खंडदेव ई.  
 खािदर गहृ्सूत्र प.ू, ई.  
 खोटे बोलणे ई.  
   
 ग  
 गङ् गानाथ झा ई.  
 गॅझेिटयर (मुंबइ) ई.  
 गणेशपुराण ई.  



 गदाधरकृत गं्रथ प.ू, (पारस्कर गहृ्सूत्रावरील भाष्ट्य)  
 गयामाहात्म्य ई.  
 गगॳ ई.  
 गगे, डॉ. व्ही. व्ही. ई.  
 गभाधान संस्कार प.ू  
 गरुड पुराण प.ू, ई.  
 गागाभट्ट उर्फॳ  िवरॄेरॄरभट्ट प.ू, ई.  
 गाग्यॳ स्मृित– प.ू  
 गाग्यॳ ज्योितगाग्यॳ, बृहद्गाग्यॳ पू.  
 गीतगोहवद काव्य ई.  
 गुवंगनामध्ये समािवष्ट कोण ई.  
 गुरुतल्पगमन ई., (गु. त. सारखे पातक)  
 गुरुवंश काव्य प.ू  
 गुलामिगरी (दास्य) पू.  
 गहु्समाजतंत्र ई.  
 गहृ्पिरिशष्ट ई.  
 गृह्सूत्रे प.ू  
 गृहस्थारॅम प.ू, (व्याख्या), (प्रकार)  
 गृहस्थरत्नाकर पू.  
 गोत्र प.ू  
 गोपथ ब्राह्मण प.ू  
 गोपाल (गं्रथकार कामधेनूचा) प.ू  
 गोपीनाथ (व्रतकोशाचा कता) ई.  
 गोिभल गहृ्सूत्र प.ू, ई.  
 गोिभल स्मृित (कात्यायनकृत) प.ू, ई.  
 गोरॱ ई., (गो. संिहता), (गो. शतक)  
 गोहवदराज प.ू, (मनुस्मृती वरील टीका) ई.  
 गोिवदस्वामी प.ू, (बौ. ध. स.ू वरील टीका).  
 गोिवदानंद अिण त्याचे गं्रथ प.ू, ई.  
 गौण स्वरूपाचे गृह् अिण आतर िविध पू.  
 गौतम पू., ई.  
 गौतमधमॳसूत्र प.ू, ई.  



 गौतम स्मृित प.ू  
 गौतम िपतुमेधसूत्र ई.  
 िग्रयरसन ई.  
 गंु्रिड्रज ई.  
   
 घ  
 घेरंड संिहता ई.  
   
 च  
 चण्डेरॄर गं्रथकार अिण त्याचे गं्रथ पू.  
 चतुवॳगॳ िचन्ततामणी (हेमािद्रकृत) प.ू, ई.  
 चतुर्मवशितमत प.ू, ई.  
 चन्तद्रगुप्त (मौयॳराजा) प.ू  
 चरकसंिहता ई.  
 चाण्डाल प.ू  
 चाणक्य प.ू, (चा. नीित-संग्रह), (चा. राजनीित) (वृद्धचा, 

लघुचा.) 
 

 चूडाकरण ऄथवा चूडाकमॳ प.ू, (िवद्रारंभ)  
 चुल्लवग्ग ई.  
 चोरी ई., (स्तेय)  
 चोल पू., (चूडाकरण पहा)  
 च्यवन सूत्र पू.  
 च्यवन स्मृित ई.  
   
 छ  
 छत्रे केरो लक्ष्मण ई.  
 छन्तदोिविचित, वेदाङ् ग ई.  
 छान्तदोग्य ईपिनषद पू., ई.  
   
 ज  
 जगन्नाथ तकॳ पंचानन गं्रथकार पू.  
 (गं्रथकार िववादभंगाणॳवाचा कता)  



 जन्तममरण-िवचार (गं्रथ) ई.  
 जप ई.  
 जम्बुद्यीप ई.  
 जयन्ततीिनणॳय ई.  
 जयाख्यसंिहता ई.  
 जातकमॳ प.ू, ई.  
 जातीसंस्था प.ू  
 जातुकण्यॳ ऄथवा जातुकर्मणसूत्र प.ू, ई.  
 जाबालोपिनषद पू., ई.  
 जॉली, डॉ. प.ू  
 िजतेग्न्तद्रय (िनबंधकार) प.ू, ई.  
 जीमूतवाहन अिण त्याच े गं्रथ प.ू, (व्यवहारमातृका, 

कालिववेक) ई. 
 

 जैन (ईत्तराध्ययनगं्रथ) ई.  
 जैगीषव्य ई.  
 जैिमनीसूत्र प.ू  
 जैिमनी ईपिनषद ब्राह्मण पू., ई.  
 जैिमनी गृह् ई.  
 जोन्तस सर िवआल्यम पू.  
 ज्योितषशास्त्र ई.  
 ज्योितस्तत्त्व ई.  
 ज्योितष रत्नमाला ई.  
 ॲानिसद्धी ई.  
 ॲानाणॳव तंत्र  
   
 ट  
 िटळक, लो. बाळ गंगाधर ई.  
 (ज्योितषशास्त्रावरील गं्रथ),  
 टीका अिण िनबंध गं्रथाचंा रचनाकाळ प.ू  
 टोडरमल्ल (राजा) ह्ाचे गं्रथ पू., टोडरानन्तद व्यवहारसौख्य.  
   
 ड  



 डायन कॅिटिशऄस ई.  
 ड्यूसन ई.  
   
 त  
 तत्त्वप्रकाश (भोजकृत) प.ू  
 तंत्रतत्त्वॲान ई.  
 तंत्रवार्मतक (पूवॳमीमासंासूत्रावरील) प.ू, ई.  
 तंत्राख्याियका प.ू  
 तप ई.  
 तम ई.  
 तकॳ शास्त्र ई.  
 ताण्ड्य ब्राह्मण पू.  
 ताण्ड्य ब्राह्मण ई.  
 ितक्किनका ई.  
 ितिथतत्त्व ई.  
 तीथॳप्रकाश ई.  
 तीथॳयात्रा ई.  
 तैित्तरीय अरण्यक प.ू, ई.  
 तैित्तरीय ईपिनषद प.ू  
 तैित्तरीय ईपिनषद ई.   
 तैित्तरीय ब्राह्मण प.ू  
 तैित्तरीय ब्राह्मण ई.  
 तैित्तरीय संिहता प.ू  
 तैित्तरीय संिहता ई.  
 ित्रपुरसुंदरी ई.  
 ित्रपुरातापनी ईपिनषदे ई.  
 ित्रस्थली सेतु (नारायणभट्ट कृत) पू., ई.  
   
 थ  
 थॉमस डॉ. पू.  
 िथबो ई.  
   



 द  
 दॱ ई.  
 दॱ स्मृित पू., ई.  
 दत्तकचंिद्रका प.ू  
 दत्तक िनणॳय (नीलकंठकृत) पू.  
 दभाचे प्रकार प.ू  
 दलपती ऄथवा दलाधीश (गं्रथकार)  
 प.ू, (नृहसह प्रसाद गं्रथाचा कता).  
 दशगीितकापाद ई.  
 दशावतारचिरत (ॱेमेन्तद्रकृत) ई.  
 दस्यू ऄथवा दास प.ू  
 दान प.ू, (दान रत्नाकर), पू.  
 दानाची प्रशंसा पू., ई.  
 दानसागर ई.  
 दायतत्त्व प.ू  
 दायतत्त्वभाग (जीमूतवाहनकृत). पू., ई.  
 दीॱातत्त्व ई.  
 दीिॱत (शंकर बाळकृष्ट्ण) भारतीय ज्योितषशास्त्रावरील 

मराठी गं्रथकार ई. 
 

 दुिरत ई.  
 दुष्ट्कृत्याचंी पुनरावृत्ती ई.  
 देवघेव (िमळकतीच्या स्वािमत्त्वाची) प.ू  
 देवण्णभट्ट पू.  
 देवदासी ऄथवा भािवणी पू.  
 देवयािॲककृत. स्मृितसार प.ू  
 देवलस्मृित प.ू, ई.  
 देवलसूत्र पू.  
 देवस्थळी ई.  
 देवालयात नतॳकी ठेवण्याचा प्रघात प.ू  
 देवीपुराण पू., ई.  
 देवीभागवत ई.  
 द्रिवड पू.  



 दु्रग्ध ई.  
 दै्यगुण्याचा िनयम प.ू  
 दै्यतिनणॳय (शंकरभट्ट कृत) प.ू  
   
 ध  
 धमॳन् पू., ई. (देवप्रणीत धमॳगं्रथ).  
 धमॳसूत्रे प.ू  
 धमॳशास्त्र प.ू  
 धमॳस्थीय (न्तयायदान) प.ू  
 धमाचे मुख्य लॱण. पू.  
 धमॳप्रकाश (शंकरभट्टकृत) प.ू  
 धमॳप्रदीप (अशापूरचा राजा भोज) प.ू, ई.  
 धमॳहसधुसार ऄथवा धमाग्ब्धसार   
 (काशीनाथ पाध्ये कृत) प.ू, ई.  
 धमॳरत्न गं्रथ (जीमूतवाहनकृत) प.ू  
   
 न  
 निचकेत ई.  
 नटराज ऐय्यर ई.  
 नन्तदपंिडत गं्रथकार अिण त्याचे गं्रथ प.ू  
 नन्तदराजा पू.  
 नग्न्तदवमॳ राजा (पल्लव देश) प.ू  
 नरक ई.  
 नागोजीभट्ट (गं्रथकार अिण त्याचे गं्रथ) प.ू  
 नारद भाष्ट्य (ऄसहायकृत) प.ू  
 नारद स्मृित प.ू ई. 

ज्योितनांरद स्मृित प.ू 
लघुनारद स्मृित पू. 

 

 नारदीय पुराण पू., ई. 
बूहन्नारदीय पुराण प.ू, ई. 

 

 िनत्याचार पद्धती ई.  
 िनद्रा पू.  



 िनबंध गं्रथ पू.  
 िनयती ई.  
 िनणॳयहसधु (कमलाकर भट्टकृत) पू.  
 िनणॳयहसधु (कमलाकर भट्टकृत) ई.  
 िनणॳयामृत ई.  
 िनरुक्त प.ू ई.  
 िनष्ट्पन्न योगावली ई.  
 नीितप्रकािशका (जनमेजयकृत) प.ू  
 नीितवाक्यामृत पू.  
 नीलकंठभट्ट अिण त्याचे गं्रथ पू.  
 नृहसह पुराण ई.  
 न्तयायमुक्तावली (ऄपराकॳ कृत) प.ू  
 न्तयायसूत्र ई.  
 न्तयूजबार ई.  
   
 प  
 पिङक्तदूषण प.ू  
 पिङक्तपावन प.ू  
 पञ्चमहायॲ प.ू  
 पञ्चिशख ई.  
 पञ्चिसद्धाग्न्ततका ई.  
 पञ्चागं ई.  
 पञ्चागं संशोधन सिमतीचा ऄहवाल ई.  
 पडद्राची चाल पू.  
 पतञ्जलीचे महाभाष्ट्य ई.  
 पद्मपाद ई.  
 पद्मपुराण ई.  
 परलोक िवद्राशास्त्र ई.  
 परशुराम कल्पसूत्र ई.  
 पराशर ई.  
 पराशरमाधवीय ई.  
 पराशर ज्योितष प.ू, ई. बृहत् पू.  



 पराशर वृद्ध प.ू, ई.  
 पिरव्राजक ऄथवा भास्किरन् प.ू  
 पिरभाषा प्रकरण ई.  
 पिवत्रेिष्ट ई.  
 पािणनी प.ू, ई.  
 पातक ई.  
 पाथॳसारथी िमरॅ ई.  
 पारस्कर प.ू  
 पारस्कर गहृ्सूत्र प.ू, ई.  
 पारानन्तद तंत्र ई.  
 पारानंद सूत्र ई.  
 पाराशयॳ प.ू  
 िपिङगलाचे छंदःशास्त्र ई.  
 िपतामह स्मृित पू.  
 िपतामह िसद्धान्तत ई.  
 िपतृभिक्त ई.  
 पुनजंन्तम ई.  
 पुराणे ई.  
 पुरुषसूक्त पू.  
 पुरुषाथॳ प.ू  
 पुलस्त्य प.ू ई.  
 पूवॳमीमासंा सूत्र ई.  
 पृथ्वीचंद्रोदय ई.  
 पेशवे दप्तर ई.  
 पैठीनसी प.ू (सूत्र)  
 पौवात्याचंे धमॳगं्रथ प.ू, ई.  
 पौन्तड्रक प.ू  
 प्रकाश ऄथवा महाणॳव प्रकाश  
 ऄथवा महाणॳव प.ू, टी,  
 प्रचेतस् 

बहेृत्प्रचेतस 
वृद्धप्रचेतस्  

} पू. 



 प्रजापती स्मृित पू., ई.  
 प्रॲोपायतंत्र ई.  
 प्रॲोपाय िविनरृय िसद्धी ई.  
 प्रतापरुद्रदेव प.ू  
 प्रितष्ामयूख (नीलकंठकृत) पू.  
 प्रितष्ा अिण ईत्सगॳ पू.  
 प्रितमापूजन प.ू  
 प्रपा-ऄथवा पाणपोइ पू.  
 प्रपंचसार ई.  
 प्रपंचहृदय ई.  
 प्रपौत्रदशॳनशािंत ई.  
 प्रभाकर गं्रथकार ई.  
 प्रभातखंड ई.  
 प्रयोगरत्न (नारायणभट्टकृत) पू,  
 प्रवराची व्याख्या प.ू  
 प्रश्नईपिनषद् ई.  
 प्राचेतस् प.ू  
 प्राणायाम ई.  
 प्रायिरृत्त–प्रकाश ई.  
 प्रायिरृत्त तत्व ई.  
 प्रायिरृत्त प्रकरण ई.  
 प्रायिरृत्त मयूख ई.  
 प्रायिरृत्त सार ई.  
 प्रायिरृत्त िवपाक ई.  
 प्रायिरृत्त िववेक ई.  
 प्रायिरृत्त आंदुशेखर ई.  
 प्रारब्धध्यान्तत संहित ई.  
   
 फ  
 र्फािहएन ई.  
 िर्फलास्राटस् कृत-  
 ऄपोलोिनयसचे चिरत्र ई.  



   
 ब  
 बल्लालसेन गं्रथकार अिण त्याचे गं्रथ- प.ू  
 बाणभट्ट ई.  
 बायबल (मॅथ्यू) ई,  
 बालक (िनबंधकार) पू.  
 बालकृष्ट्ण ऄथवा बालंभट्ट अिण त्याचे गं्रथ प.ू  
 बालंभट्ट (िमताॱरेवरील भाष्ट्यकार) प.ू  
 बालंभट्टी टीका (याॲस्मृितवरील) ई.  
 बालरूप (िनबंधकार) प.ू  
 बाहॳस्पत्य ऄथॳशास्त्र पू.  
 बाहॳस्पत्य सूत्र ई.  
 िबहार अिण ओिरसा िरसचॳ सोसायटीचे िनयतकािलक पू.  
 बूधधमॳशास्त्र प.ू  
 बुधसूत्र प.ू  
 बुद्धचिरत ई.  
 बुद्ध धमाचे जातक गं्रथ ई.  
 बुद्ध धमाचे भारतातून ईच्चाटन ई.  
 बुल्हर (गं्रथकार) प.ू  
 बृहज्जातक ई.  
 बृहत्संिहता ई.  
 बृहदारण्यक ईपिनषद प.ू  
 बृहद्धमॳपुराण ई.  
 बृहद्रम ई.  
 बृहस्पित धमॳसूत्र प.ू  
 बृहस्पित स्मृित पू.  
 बृहस्पित स्मृित ई.  
 बृहस्पित (ज्योित) प.ू  
 बृहस्पित (दान) प.ू  
 बृहस्पित (वृद्ध) पू.  
 बृहद्रोग यात्रा ई.  
 बौधायन ई.  



 बौधायन मीमासंाशास्त्रावरील कृतकोिट  
 नावंाचे भाष्ट्य ई.  
 बौधायन गृह् शेषसूत्र प.ू  
 बौधायन गृह् शेषसूत्र ई.  
 बौधायन पिरभाषा प.ू  
 बौधायन धमॳसूत्र पू.  
 बौधायन िपतृमेधसूत्र ई.  
 बौधायन रॅौतसूत्र प.ू  
 बौधायन रॅौतसूत्र ई.  
 बौधायन रॅौतसूत्र (प्रवराध्याय) प.ू  
 ब्रह्मगुप्त ई.  
 ब्रह्मचयॳ प.ू  
 ब्रह्मपुराण पू.  
 ब्रह्मपुराण ई. (तीथॳकल्प)  
 ब्रह्मसूत्र प.ू  
 ब्रह्मर्मषदेश (व्याख्या) प.ू  
 ब्रह्मवैवतॳ पुराण ई.  
 ब्रह्मस्रु्फट िसद्धान्तत ई.  
 ब्रह्मिसद्धान्तत ई.  
 ब्रह्महत्या ई.  
 ब्रह्माण्डपुराण ई.  
 ब्रह्मावतॳ (व्याख्या) पू.  
 ब्राह्मण गं्रथ ई.  
 ब्राह्मण वणॳ प.ू  
   
 भ  
 भिक्तपंथ ई.  
 भगवद् गीता प.ू, ई.  
 भगवंत भास्कर गं्रथ (नीलकंठकृत). प.ू  
 भट्टोजी (टीकाकार) प.ू, ई.  
 भट्टोजीकृत चतुर्मवशित मतावरील टीका प.ू  
 भतृॳयॲ टीकाकार प.ू  



 भरतकृत नायशास्त्र ई.  
 भरद्याज सूत्र प.ू  
 भरद्याज स्मृित प.ू  
 भवदास ई.  
 भवदेव िनबंधकार अिण त्याचे गं्रथ पू.  
 भिवष्ट्यकालीन धोरण ई.  
 भिवष्ट्य पुराण प.ू, ई.  
 भिवष्ट्योत्तर पुराण ई.  
 भागवत पुराण प.ू, ई.  
 भाण्डारकर (डॉ. रा. गो.) ई.  
 भारत आितहास संशोधक मंडळ प.ू, (त्रैमािसक)  
 भारतवषॳ प.ू, (िवभाग). ई.  
 भारतीतीथॳ पू.  
 भारद्याज प.ू  
 भारद्याज सूत्र प.ू  
 भारद्याज स्मृित पू.  
 भारुची (टीकाकार) अिण त्याचे गं्रथ प.ू  
 भास्किरन् म्हणजे पिरव्राजक पू.  
 भुजबळ ई.  
 भूपाळ समुच्चय ऄथवा भूपालकृतसमुच्चय ई.  
 भृगु ई.  
 भोजदेव ऄथवा धारेरॄर अिण त्याचे गं्रथ प.ू  
 भोजन पू.  
 भ्रणूहत्या ई.  
   
 म  
 मॅक्समुल्लर (पारृात्य गं्रथकार) प.ू  
 मण्डनिमरॅ ई.  
 मत्स्यपुराण प.ू 

(वास्तुशास्त्रप्रणेते) 
 

 मदनपाल राजा पू.  
 मदनपाल त्याचे गं्रथ पू.  



 मदनपािरजात ई.  
 मदनरत्न ई.  
 मध्यदेश (व्याख्या) पू.  
 मनु स्वायंभुव प.ू  
 मनुस्मृित प.ू  
 वृद्ध मनु ई.  
 मरीिच स्मृित प.ू  
 महाभाष्ट्य प.ू  
 महाप्रस्थान प.ू  
 महाभारत पू., (शातंी) (सभा) (शािंत), (शा)ं (शा)ं (शा)ं 

(ईद्रो), (ऄनु), (ऄनु), (ऄनु) (ऄनु), (िवरा) (वन), 
(ऄनु) (ईद्रो), (शा)ं, (शा)ं, (ईद्रो) (भीष्ट्म) (ऄनु) 
(ईद्रो) (वन) ई., (शािंत), (ऄनु), (ऄनु), (ऄनु), (ऄनु), 
(ऄनु), (वन), (वन), (वन), (वन), (ऄनु), (वन), 
(ऄनु), (ऄनु), (ऄनु), (सभा), (ऄनु), (वन), (शल्य), 
(सभा), (सभा), (सभा), (सभा), (शािंत), (शािंत), 
(ऄनु), (शािंत), (ऄनु), (ऄनु), (शािंत), (शािंत), 
(शािंत), (शािंत), (शािंत), (शािंत) (शािंत), (शािंत), 
(सभा), (सभा), (वन), (वन), (वन), (वन), (ऄनु), 
(ऄनु), (वन), (ऄनु), (शािंत), (शािंत), (शािंत), (वन, 
शािंत, अरॄम), (वन), (वन), (वन), (शािंत, अरॄम) 
(वन), (भीष्ट्म), (ऄनु), (शल्य), (शािंत), (शािंत), 
(ऄनु), (ऄनु), (शािंत), (शािंत), (ईद्रोग). 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 महाणॳवतंत्र ई.  
 महाणॳव.प्रकाश पू  
 महािनब्वाणसूत्त ई.  
 महािनवाण ई.  
 महावग्ग ई.  
 माधवाचायॳ (गं्रथकार) पू., (मा. चे. गुरू).  
 माधवाचायॳ कालिनणॳय पू.  
 माधवाचायॳ दुसरे िवद्यान पुरुष प.ू  
 मानव गृह्सूत्र पू., ई.  
 मानव धमॳसूत्र प.ू  
 मानव रॅौतसूत्र पू.  



 मानव रॅाद्धकल्प प,ू  
 मानसोल्लास प.ू, ई.  
 माकॳ ण्डेय पुराण प.ू, ई.  
 िमताॱरा (िवॲानेरॄरकृत याॲ-वरील टीका) प.ू, ई.  
 िमताॱरा (ऊजु) प.ू  
 िमत्रिमरॅ प.ू  
 िमत्रिमरॅ त्याचे गं्रथ पू.  
 िमत्र ह्ाचंी िटपणे प.ू  
 िमसरु िमरॅ गं्रथकार पू  
 त्याचे गं्रथ प.ू  
 मीमासंा कौस्तुभ प.ू  
 मीमासंा शास्त्र ई.  
 मुंडक ईपिनषद ई.  
 मुद्राराॱस नाटक प.ू  
 मुद्रािवचार ई.  
 मुरािर िमरॅ ई.  
 मुहूतॳ िनणॳय ई.  
 मुहूतॳ मातॳण्ड. ई.  
 मुहूतॳ मुक्तावली ई.  
 मृच्छकिटक ई.  
 मृतसंस्कार ई.  
 मृत्युपत्राची कल्पना पू.  
 मेघदूत काव्य ई.  
 मेधाितथीकृत मनुवरील टीका पू., ई.  
 मैत्रायणी ईपिनषद ई.  
 मैत्रायणी संिहता प.ू, ई.  
 मैत्रायणीय सुत्र ई.  
 मोडक ऄच्युतराय ई.  
 म्लेच्छ देश पू., ई.  
 म्लेच्छानंी अपला पुत्र िवकल्यास दोष नाही. प.ू  
   
 य  



 यजुवेद (शुक्ल) प.ू  
 यजुवेद (कृष्ट्ण) सूत्रचरण प.ू  
 यम (स्वगॳ अिण नरक पहा) ई.  
 यमस्मृित प.ू, ई.  
 बृहद्रमस्मृित प.ू, ई.  
 लघुयमस्मृित प.ू  
 स्वल्पयम स्मृित पू.  
 यशग्स्तलक चंपु प.ू, ई.  
 यॲाचे प्रकार–  
 रॅौतयॲ प.ू  
 दशॳपूणॳमास प.ू  
 चातुमास्य याग प.ू  
 पशुबंध ऄथवा िनरूढ पशुबंध प.ू  
 ऄग्ग्नष्टोम प.ू  
 सामगायन पू.)  
 सोमयागाचे प्रकार प.ू  
 राजसूय याग प.ू  
 सौत्रामिण याग प.ू  
 ऄरॄमेध प.ू  
 सत्रे प.ू  
 ऄग्ग्नचयन पू.  
 पशूचा बली ई.  
 याॲवल्क्य स्मृित प.ू, (रचनाकाल), ई.  
 बृहद् याॲवल्क्य पू.   
 बृहद् योगयाॲवल्क्य पू.  
 बृहद् योगी याॲवल्क्य प.ू, ई.  
 वृद्ध याॲवल्क्य पू., ई.  
 याॲ. स्मृ. वरील टीकाकार प.ू  
 यादव भूषण भट्टाचायॳकृत– स्मृितसार पू.  
 यास्काचायॳ ई.  
 युिक्तदीिपका ई.  
 योग अिण धमॳशास्त्र ई.  



 योग्लोक पू., ई.  
 स्वल्प योग्लोक (बालककृत) पू.  
 बृहद योग्लोक(बालककृत) पू.  
 योगयात्रा ई.  
 योगसूत्र ई.  
 योिगनी तंत्र ई.  
   
 र  
 रघुनंदन प.ू, ई.  
 रघुनंदन त्याचे गं्रथ पू.  
 रघुवंश काव्य प.ू, ई.  
 रजस्वलेसंबंधी िनयम प.ू  
 रजोगुण ई.  
 रत्नमाला ई.  
 रत्नावली ई.  
 राजतरंिगणी ई.  
 राजधमॳ प.ू  
 राजनीितप्रकाश प.ू, ई.  
 राजनीित रत्नाकर (चंडेरॄरकृत) पू., ई.  
 राजमातॳण्ड (भोजकृत) पू., ई.  
 बृहद् राजमातॳण्ड प.ू  
 राजमृगाङ् क (भोजकृत) पू.  
 राजाची अििक कतॳव्ये प.ू  
 राजवाडे खंड प.ू  
 राधाकृष्ट्णन् डॉ. सवॳपल्ली ई.  
 रामशलाका ई.  
 रामानुजाचायॳ ई., (भाष्ट्य),  
 रामायण प.ू, ई., (ऄयोध्या),  
 रामाचॳनचग्न्तद्रका ई.  
 रॉयल एिशयािटक सोसायटीचे जनॳल ई.  
 रुद्रधर अिण त्याचे गं्रथ प.ू  
 रुद्रयामल तंत्र ई.  



 रुिढ (सदाचार ह्ाखाली पहा)  
   
 ल  
 लक्ष्मणसेन गं्रथकार पू.  
 लक्ष्मीधर अिण त्याचे गं्रथ प.ू  
 लायायन रॅौतसूत्र पू.  
 िलिखत स्मृित प.ू  
 िलङ्गपुराण ई.  
 लोल्लटाचायॳकृत रॅाद्धप्रकरण पू.  
 लौगािॱ प.ू, ई.  
 लौगािॱ स्मृित पू.  
   
 व  
 वज्रयान तंत्र ई.  
 वणॳ प.ू  
 वणाचे धमॳिनबंध प.ू  
 वणॳ (प्राचीन स्मृतीच्या काळी चार वणॳ होते) पू.  
 वराह गृहृसूत्र प.ू  
 वराहिमिहर ई.  
 वराह पुराण ई.  
 वषॳिक्या कौमुदी प.ू, ई.  
 वरूण ई.  
 वसंतराजशाकुन ई.  
 विसष् पू., ई.  
 विसष् धमॳसूत्र पू., ई.  
 ज्योितवॳिसष् प.ू  
 वृद्धविसष् प.ू, ई.  
 वाचस्पित िमरॅ (गं्रथकार) प.ू, ई.  
 वाचस्पित िमरॅ त्याचे गं्रथ प.ू  
 वाचस्पती नावाचे दुसरे गं्रथकार प.ू  
 वाजसनेयी संिहता पू., ई.  
 वानप्रस्थ ऄथवा वैखानस पू.  



 वानप्रस्थाचे प्रकार प.ू  
 वामदेवभट्ट ई.  
 वामनपुराण ई.  
 वायुपुराण पू., ई.  
 वायुलोक ई.  
 वारसा हक्क पू.  
 िवजयनगरच्या स्थापनेचा काल पू.  
 िवॲानदीिपका ई.  
 िवॲानेरॄर (याॲ-स्मृतीवरील िमताॱरा टीकाकार) पू.  
 िवद्रारण्य ऄथवा माधवाचायॳ पू.  
 िवद्रा तीन प्रकारच्या पू.  
 िवद्रातीथॳ पू.  
 िवद्रुन्तमनोहरा (नंदपंिडतकृत पराशर स्मृतीवर टीका) पू.  
 िवन्तध्यवास ई.  
 िववादचन्तद्र (िमसरु िमरॅकृत) प.ू  
 िववाद ताण्डव (कमलाकरभट्टकृत) प.ू  
 िववादरत्नाकर (चंडेरॄरकृत) पू.  
 िववाद सागर (कुल्लुककृत) पू.  
 िववाह प.ू  
 िववेकानंदाचे समग्र गं्रथ ई.  
 िवरॄरूप (याॲ. स्मृतीवरील टीकाकार) प.ू, ई.  
 िवरॄरूप (टीकाकार) प.ू  
 िवरॄरूप (िनबंध) प.ू  
 िवरॄरूप समुच्चय प.ू  
 िवरॄािमत्र स्मृित पू.  
 िवरॄोत्पत्ती शास्त्र ई   
 िवष्ट्णुगुप्त प.ू  
 िवष्ट्णुधमॳसूत्र प.ू, ई.  
 िवष्ट्णुधमोत्तर पुराण पू., ई.  
 िवष्ट्णुपुराण प.ू, ई.  
 िवष्ट्णुस्मृित ई.  
 िवष्ट्णुस्मृित लघु, पद्र, बृहद् पू.  



 िवरॄेरॄरभट्ट अिण त्याचे गं्रथ पू.  
 िवरॄेरॄर ऄथवा िवरॄनाथ पू.  
 वीरिमत्रोदय पू.  
 वृिजन् ई.  
 वेणीसंहार नाटक पू.  
 वेद (धमाचा मुख्य अधार) प.ू  
 वेद दुसऱ्याला िशकिवणे पू.  
 वेदपारग पू.  
 वेदवं्रत प.ू  
 वेदसंिहता ई.  
 वेदाङ् ग ज्योितष ई.  
 वेदाङ् गे प.ू  
 वेदाध्ययन पू.  
 वेदान्ततसूत्र पू., ई.  
 वेबर (प्राध्यापक) प.ू, ई.  
 वेश्या पू.  
 वैखानस सूत्र प.ू  
 वैखानस धमॳप्रश्न ऄथवा  
 वैखानस धमॳसूत्र प.ू  
 वैखानस स्मातॳसूत्र पू., ई.  
 वैिदक धमॳ पू.  
 वैद्रनाथ पायगुंडं (गं्रथकार) प.ू  
 वैशेिषक सूत्र (कणाद) ई.  
 वैश्याची अििक कतॳव्ये प.ू  
 वैरॄदेव प.ू, (व्याख्या)  
 वैरॄदेव बिलहरण ऄथवा– भूतयॲ पू.  
 वैरॄानरी आिष्ट ई.  
 व्यिभचारी स्त्रीबरोबर वागणूक पू.  
 व्यवहार (कायदा अिण न्तयायदान). प.ू  
 व्यवहार व्याख्या अिण प्रकार पू.  
 व्यवहार न्तयायदान प.ू  
 व्यवहार भुिक्त ऄथवा ताबा प.ू  



 व्यवहार साॱीदार प.ू  
 व्यवहार िदव्ये प.ू  
 व्यवहार िनणॳय पू.  
 व्यवहार शासन पू.  
 व्यवहार पद ऄथवा वादाचे मुदे्द प.ू  
 व्यवहार दायभाग ऄथवा संपत्तीचे वाटप प.ू  
 व्यवहार स्त्रीधन पू.  
 व्यवहार ऄन्नवस्त्र प.ू  
 व्यवहार मृत्युपत्र ऄथवा व्यवस्थापत्र प.ू  
 व्यवहार िहन्तदु कायद्राचे सुसूत्रीकरण करण्याची कारणे प.ू  
 व्यवहार तत्त्व (रघुनंदनकृत) पू.  
 व्यवहार प्रकाश (िमत्रिमरॅकृत) प.ू  
 व्यवहार मयूख (नीलकंठकृत पू., ई.  
 व्यवहार मातृका (जीमूतवाहनकृत) प.ू  
 व्यवहारसौख्य (टोडरानन्तदकृत) प.ू  
 व्यवहाराची व्याख्या पू.  
 व्याजाचे प्रकार पू.  
 व्याजाचे दै्यगुण्याचा िनयम प.ू  
 व्यास ई.  
 व्यास भाष्ट्य ई.  
 व्यासस्मृित प.ू  
 महाव्यास स्मृित पू.  
 बृहद् व्यास स्मृित पू.  
 दानव्यास स्मृित पू.  
 लघुव्यास स्मृित पू.  
 वेदव्यास–स्मृित पू.  
 व्याहृती प.ू  
 व्रतकालिववेक ई.  
 व्रतप्रकाश ई.  
 व्रतराज ई.  
 व्रताकॳ  ई.  
 व्रते अिण ईत्सव ई.  



 व्रातपती आिष्ट ई.  
   
 श  
 शंकरभट्ट अिण–त्याचे गं्रथ प.ू  
 शंकराचायॳ ई.  
 शंकराचायॳ ह्ाचंे मठ प.ू  
 शकुन ई.  
 शिक्तसंगम तंत्र ई.  
 शङ् ख ई.  
 शङ् खधर ई.  
 शङ् खिलिखत ई.  
 शङ् खिलिखत धमॳसूत्र प.ू  
 शङ् खस्मृित प.ू  
 लघुशङ् खस्मृित पू.  
 शङ् खिलिखत स्मृित प.ू  
 शतपथ ब्राह्मण पू.  
 शतपथ ब्राह्मण ई.  
 शबरस्वामी अिण त्याचे गं्रथ पू., ई.  
 शबर भाष्ट्य (जैिमनी सूत्रावरील) प.ू, ई.  
 शब्दकल्पदु्रम ई.  
 शाकंर–भाष्ट्य (ब्रह्मसूत्रावरील) प.ू  
 शाकंरभाष्ट्य (वेदान्ततसूत्रावरील) ई.  
 शाकुन्ततल नाटक ई.  
 शाखंायन गृह्सूत्र ई.  
 शाखंायन ब्राह्मण ई.  
 शाखंायन रॅौतसूत्र प.ू, ई.  
 शाग्ण्डल्य भिक्तसूत्र ई.  
 शातातप सूत्र प.ू  
 शातातप स्मृित पू.  
 (बृहद) शातातपस्मृित प.ू  
 (वृद्ध),, पू.  
 शातातप ई. (प्रायिरृत्त िवभाग),  



 शािंत पू., (ग्रहशािंत) ई.  
 शािंत कमलाकर ई.  
 शािंतमयूख ई.  
 शास्त्रदीिपका (शंकरभट्टकृत) पू., ई.  
 िशपारेलीचा जुना ज्योितष गं्रथ ई.  
 िशवधमॳ पुराण ई.  
 िशवरामकृत कृत्यिचन्ततामणी पू.  
 िशवसंिहता ई.  
 शुक्नीितसार प.ू  
 शुिद्ध (धमान्ततर केलेल्याची) पू.  
 शुिद्ध ई.  
 शुिद्ध कौमुदी ई.  
 शुिद्ध दीिपका ई.  
 शुिद्ध प्रकाश ई.  
 शुक्स्मृित पू.  
 शूलपाणी गं्रथकार अिण त्याचे गं्रथ  
 प.ू, (रॅाद्धिववेक), (स्मृितिववेक)  
 शूद्रवणॳ प.ू  
 शूद्रकमलाकर (कमलाकरभट्टकृत) प.ू  
 शृंगार प्रकाश (भोजकृत) पू.  
 शौनक अथवॳण रॅाद्धकल्प ई.  
 शौनक स्मृित प.ू, ई.  
 रॅाद्ध ई.  
 रॅाद्धकिलका ई.  
 रॅाद्धकल्प पद्धतीवर टीका  
 (ऄनंतदेवकृत) पू.  
 रॅाद्धकल्पलता ई.  
 रॅाद्धतत्त्व ई.  
 रॅाद्ध प्रकरण (लोल्लटाचायॳकृत) प.ू  
 रॅाद्धमयूख (नीलकंठकृत) प.ू  
 रॅाद्धिववेक (रुद्रधरकृत) प.ू  
 रॅाद्धसागर (कुल्लुककृत) प.ू  



 रॅाद्धसार ई.  
 रॅीकर (गं्रथकार) प.ू  
 रॅीकंठ (गं्रथकार) प.ू  
 रॅीकृष्ट्ण ई.  
 रॅीदत्त ईपाध्याय प.ू  
 रॅीदत्त ईपाध्याय-त्याचे गं्रथ प.ू  
 रॅीदत्त ईपाध्याय-त्याचे गं्रथ ई.  
 रॅीधर (गं्रथकार अिण त्याचे गं्रथ) पू.  
 रॅौतसूत्रे प.ू  
 श्लोकवार्मतक ई.  
 रॄपच जात पू.  
 रॄेतारॄतर ईपिनषद ई.  
   
 ष  
 षट्हत्रशन्तमत प.ू, ई.  
   
 स  
 संग्रह ऄथवा स्मृितसंग्रह पू.  
 संग्रह अिण शुिद्धप्रकाश ई.  
 संजाना (रॅी) ई.  
 सती प.ू, ई.  
 सत्य ई.  
 सत्याषाढ रॅौतसूत्र पू., ई.  
 सुद्गुरुिशष्ट्य (गं्रथ) पू.  
 सदाचार ऄथवा रुिढ प.ू  
 सद्धमॳ पुण्डरीक ई.  
 सन्तध्या प.ू  
 संन्तयास प.ू, ई. (अतुर)  
 समयप्रकाश ई.  
 समयप्रदीप प.ू, ई-  
 समयमयूख ई.  
 समयोद्रोत (गं्रथ) प.ू  



 समारोप प.ू, ई.  
 सरस्वती कंठाभरण (गं्रथ) भोजकृत प.ू  
 सरस्वतीिवलास प.ू  
 संस्कार प.ू  
 संस्कार ई.  
 संस्कारतत्त्व ई.  
 संस्कार दीिधती ई.  
 संस्कारप्रकाश पू.  
 संस्कारमयूख (नीलकंठकृत) प.ू  
 संस्कारतत्त्व माला ई.  
 संस्कारतत्त्व रत्नमाला ई.  
 संवतॳस्मृित (स्वल्प अिण बृहत) प.ू, ई.  
 साखं्यकािरका ई.  
 साखं्य तत्वॲान ई.  
 साखं्यायन ब्राह्मण ई.  
 साखं्यशास्त्र ई.  
 साखं्य श्लोककािरका ई.  
 सात पातके ई.  
 सातमयादा ई.  
 साधनमाला ई.  
 साधु ई.  
 साम्बपुराण ई.  
 सामिवधान ब्राह्मण ई.  
 सायणाचायॳ प.ू, ई.  
 सारावली ई.  
 साहस ई.  
 साहसाचे वगॳ ई.  
 सुमन्ततुस्मृित प.ू, ई.  
 सुरापान ई.  
 सूत्रगं्रथ ई.  
 सूयॳप्रॲािप्त (जैनगं्रथ) ई.  
 सूयॳिसद्धान्तत ई.  



 सोम ई.  
 लहरी ई.  
 सौख्य (गं्रथ राजाटोडरमल्लकृत)  
 सौरपुराण ई.  
 स्कंदपुराण प.ू, ई., (काशीखंड) (काशीखंड) (पुरुषोत्तम 

माहात्म्य), 
 

 स्नान पू.  
 स्मातॳकालाची व्याख्या प.ू  
 स्मृितकौमुदी (मदनपाल अिण िवरॄेरॄरभट्टकृत) पू., ई.  
 स्मृित कौस्तुभ (ऄनंतदेवकृत) प.ू, ई.  
 स्मृितगं्रथ प.ू  
 स्मृितचग्न्तद्रका प.ू  
 (वासुदेव भट्टाचायॳ)  
 (शुकदेव िमरॅ)  
 (अपदेव कृत)  
 स्मृितचंिद्रका (देवण्णाभट्टकृत) प.ू  
 स्मृितचंिद्रका ई.  
 स्मृितमुक्तार्फल पू., ई.  
 स्मृितसमुच्चय (देवस्वामीकृत) प.ू  
 स्मृितसागर (कुल्लूक) प.ू  
 स्मृत्यथॳसार (केशव िमरॅकृत) प.ू  
 यादवभूषण भट्टाचायॳ पू.  
 स्मृत्यथॳसार (देवयािॲककृत) प.ू, ई.  
 स्वगॳ अिण नरक ई.  
 िस्त्रयाचंे हक्क प.ू  
 िस्त्रयानंा िवशेष िनिषद्ध गोष्टी ई.  
 स्त्रीचा त्याग केव्हा करावा ई.  
   
 ह  
 हठयोग प्रदीप ई.  
 हठयोग प्रदीिपका ई.  
 हषॳचिरत् ई.  



 हरदत्त (गं्रथकार अिण त्याचे गं्रथ) प.ू, ई.  
 हिरगीता ई.  
 हिरनाथ (गं्रथकार अिण त्याचे गं्रथ) प.ू  
 हिरवंश पुराण ई.  
 हिवष्ट्य ऄन्न ई.  
 हािरत धमॳसूत्र पू., ई.  
 हािरत स्मृित पू.  
 बृहत् हािरत स्मृित प.ू, ई.  
 लघु हािरत स्मृित प.ू, ई.  
 वृद्ध (हािरत) स्मृित ई.  
 िहरण्यकेशी धमॳसूत्र पू., ई.  
 िहराक्लीटस् (ग्रीक गं्रथकार) ई.  
 िहन्तदुसंस्कृतीतील मूलभूत अिण प्रमुख वैिशष्ट्ये. ई.  
 हेमािद्र प.ू, ई., (व्रतखंड) (व्रतखंड), (व्रतप्रकरण), 

(व्रतखंड), (व्रतप्रकरण), 
 

 होम पू., ई.  
 हु्एनत्संग ई.  
 ग्व्हटने ई.  
 



धममशास्त्राचा आततहास 
 

(सारांशरूप ग्रंथ) 
 

ईत्तराधम 
 

खंड ४ : तवभाग १ ला 
 

प्रकरण १ 
 

पातक, प्रायतरृत्त अतण कममतवपाक  
(मू. गं्र. पा. ४/१–४०) 

 
पातकािवषयींची कल्पना िनरिनराळ्या धमांत, िनरिनराळ्या काळातं अिण िनरिनराळ्या देशातं 

िभन्निभन्न प्रकारची ऄसल्याच े अढळून येते. प्रस्तुत गं्रथात भारतामध्ये वेदकाळापासून मध्ययुगीन कालात 
झालेल्या धमॳशास्त्रावरील िनबंध अिण टीकागं्रथापंयंत पातकाच्या कल्पनचेी वाढ अिण िवकास कसा झाला 
ह्ाचा िवचार करावयाचा अहे. 

 
पातक हा शब्द नीितशास्त्रातील पिरभाषेपेॱा धार्ममक पिरभाषेतील ऄिधक अहे. ह्ा शब्दाची 

व्याख्या करणे र्फार ऄवघड ऄसले तरी सामान्तयपणे ऄस े म्हणता येइल की ज े कृत्य केल्याने देवाने 
सािंगतलेल्या ऄथवा देवप्रणीत मानलेल्या धमॳगं्रथातं िदलेल्या िनयमाचं े बुिद्धपुरःसर ईल्लंघन होते ऄथवा 
ऄवॲा होते ऄथवा िनदान ऄशा गं्रथातं घालून िदलेल्या िनयमाचंे पिरपालन केले जात नाही ते कृत्य पातक. 

 
ऊग्वेदामध्ये पातकासंबंधी ऄनेक िठकाणी कळकळीच े अिण मनःपूवॳक काढलेले ईद्गार अले 

अहेत अिण त्यावंरून प्राचीन काळच्या ऊषींना अपण पातकापंासून मुक्त व्हावे ह्ाची ऄत्यंत तळमळ वाटत 
ऄस े िदसून येते. ऊग्वेदात अलेली पातकाची कल्पना ऊताच्या कल्पनेशी जोडलेली अहे. ऊत शब्दाच े
तीन प्रकारच े ऄथॳ होतात : (१) ―नैसर्मगक क्म‖ ऄथवा ―िवरॄाचा िनयम अिण सवॳसाधारण क्म‖ (२) 
यॲाच्या बाबतीत देवाच्या ईपासनेची िबनचूक अिण व्यवग्स्थत पद्धती अिण (३) मनुष्ट्याच ेनैितक वतॳन. 
वेदामंध्ये अलेल्या सोम, वरुण, ऄग्ग्न प्रभृित ऄनेक देवता ऊताचे संरॱण करणाऱ्या, त्याची वृिद्ध 
करणाऱ्या ऄथवा त्याच े स्वास्थ्य करणाऱ्या ऄसल्याच े वणॳन केले अहे. अिदत्यानंा ऄनृताचं े (म्हणज े
ऊताशी िवरुद्ध ऄसणाऱ्या गोष्टींचे) दे्यषे्ट (ऄत्यंत दे्यष करणारे) ऄस े म्हटले अहे. ऊत हे यॲाहून वेगळे 
ऄसते. ऊत शब्दान े यॲाच्या व्यवग्स्थत िवधीचा सामान्तयतः बोध होतो. नैितक पे्ररणा करणारा ऄशा 
ऄथानेही ऊत शब्द ऊग्वेदात ऄनेक िठकाणी अढळतो. ऄनेक िठकाणी ऊत अिण सत्य ह्ाचं्यामध्ये भेद 
दर्मशत केला अहे. कालाच्या ओघात ऊत हा शब्द माग े पडला अिण वैिदक वाङ्मयातं देखील त्याची 
जागा सत्याने पटकावली. तथािप, काही िठकाणी ऊत अिण सत्य हे शब्द तै. ईप. (२·१ अिण १·९·३) 
मध्ये एकमेकाचं्या बरोबरही अले अहेत. 
 

ऊग्वेदातील मंत्रद्रष्ट्या ऊषींना पातकाची ऄथवा ऄपराधाची तीव्र जाणीव होती अिण त्यानंी 



पातकाबंद्दल अपणास ॱमा करण्यािवषयी अिण पातकाचं्या पिरणामापंासून अपली मुक्तता व्हावी 
ह्ािवषयी देवानंा अिण िवशेषतः वरुण अिण अिदत्य ह्ानंा िवनंती केली अहे. ऄशा प्राथॳनामंध्ये अगः, 
एनः, ऄघ, दुिरत, दु्रग्ध, ऄंहस् ह्ाचं्यासारख ेऄनेक शब्द अले अहेत. अगः अिण एनः ह्ा दोन्तही शब्दानंी 
ऄत्यंत घोर स्वरूपाच्या अिण ऄनैितक स्वरूपाच्या पातकाचंा बोध होतो. ―वृिजन‖ हाही एक महत्वाचा शब्द 
ऄसून तो पुष्ट्कळ वेळा साध ुऄथवा ऊजु ह्ा शब्दाचं्या िवरुद्ध ऄथान ेयोजण्यात येतो. ऊग्वेदामधे ―ऄनृत‖ हा 
शब्दही पुष्ट्कळ वेळा अला अहे. (ऊ. ७·६०·५; ७·६६·१३). 

 
एखाद्रा व्यक्तीच्या मनात पातकाचा प्रादुभाव कसा होतो हा प्रश्न सवॳकाळीच ऄवघड ठरला अहे. 

ह्ा प्रश्नाच ेिनिरृत ईत्तर देता अले नाहंी तरी अपण केलेल्या पातकाची जाणीव मनुष्ट्याला खास ऄसते. 
कौषीतिक [एष ह्ेव साधु कमॳ कारयित तं यमेभ्यो लोकेभ्यो ईिन्ननीषते 
एष ई एवासाधुकमॳ कारयित तं यमधो िननीषते । 

–कौषीतिक ब्रा. ईप. (३·९).] ब्राह्मण ईप॰ (३·९) मध्ये म्हटले अहे की ज्या मनुष्ट्याला ईच्च ग्स्थतीला 
न्तयावयाचे देवाच्या मनात ऄसते त्या मनुष्ट्याकडून देव सत्कृत्ये घडिवतो अिण ज्या मनुष्ट्याला ऄधोगतीला 
न्तयावे ऄस ेदेवाच्या मनात ऄसते त्याच्याकडून देव ऄसत्कृत्ये घडिवतो. ह्ाचा ऄथॳ मनुष्ट्याची िनयती ही 
अधीच ठरिवलेली ऄसते अिण त्या िनयतीला ऄनुसरून त्याच्या हातून चागंली ऄथवा वाइट कृत्ये 
घडतात. भगवद्गीतेमध्ये ऄशाच प्रकारच्या ऄजुॳनाच्या प्रश्नाला रॅीकृष्ट्णान े ऄस े ईत्तर िदले अहे की 
रजोगुणापासून ईद्भवणारे काम अिण क्ोध (अिण लोभ) हे ह्ा जगातील मनुष्ट्याचं ेशत्र ुऄसून ते मनुष्ट्याला 
पापकृत्ये करण्याची पे्ररणा करतात. (भ.गी. ३·३७). तथािप, ह्ा ईत्तराने मूळ प्रश्नाच े समाधानकारक 
ईत्तर िमळत नाही. ह्ा प्रश्नाला र्फक्त साखं्यशास्त्रातील तत्त्वॲानानेच ईत्तर िदले अहे. ते म्हणज ेसत्व, रज 
अिण तम हे तीन गुण िनरिनराळ्या मनुष्ट्याचं्या िठकाणी िभन्निभन्न प्रमाणातं वसत ऄसतात अिण 
त्याचं्यापैकी रजोगुण हा मनुष्ट्यामधील पापप्रवृत्तीला कारण ऄसतो. गौतमान े [ऄथ खल्वयं पुरुषो याप्येन कमॳणा 
िलप्यते तथैतदयाज्ययाजनमभक्ष्यभॱणमवद्रवदनं िशष्टस्यािक्या प्रितिषद्धसेवनिमित । 

–गौतम (१९·२)] (१९·२) म्हटले अहे की ह्ा जगात मनुष्ट्य दुष्टकृत्याचं्या (म्हणज े शास्त्राने िनिषद्ध 
सािंगतलेल्या गोष्टी केल्याच्या) योगाने अिण िविहत (म्हणज े शास्त्राने करावयास सािंगतलेल्या) गोष्टी न 
केल्याने मिलन होतो. 
 

प्राचीन काळापासून पातक लागणाऱ्या कृत्याचंी नावे अिण त्याचंी महत्वानुसार वगॳवारी अिण 
िवभागणी िनरिनराळ्या गं्रथातं सािंगतलेली अढळते. [सप्त मयादाः कवयस्ततॱसु्तासामेकािमदभ्यंहुरो गात् । 

–ऊ. (१०·५·६)] ऊग्वेदाने (१०·५·६) ऄस े सािंगतले अहे की ॲात्या लोकानंी सात मयादा अखनू 
िदल्या ऄसून त्याचं्यापैकी एकाही मयादेच े ईल्लंघन करणारा पातकी होतो. ही सात ―पातके‖ म्हणज े
ब्रह्महत्या, भ्रणूहत्या, सुरापान, चोरी, गुरुतल्पगमन, दुष्ट्कृत्याचंी पुनरावृत्ती अिण एकाद्रा पापकृत्याबद्दल 
खोटे बोलणे ही होत. (िनरुक्त ६·२७). ऄत्यंत प्राचीन [... स्तेयं तल्पारोहण ंब्रह्महत्यां भ्रूणहत्यां सुरापानं दुष्ट्कृतस्य कमॳणः पनुः 
पनुः सेवां पातके ऄनुतोद्रिमित । 

–िनरुक्त (६·२७).] काळापासून ब्रह्महत्या हे पातक सवांत गह्ॳ मानले जात ऄस.े तथािप काठक 
संिहतेत (३१·७) भ्रणूहत्या ही ब्रह्महत्येपेॱाही ऄिधक हनद्र ऄसल्याच ेम्हटले अहे. पातकाचंी वगॳवारी अिण 
त्या प्रत्येक वगात समावेश होणारी पातके ह्ाचं्या बाबतीत सूत्रगं्रथातं र्फार वैिचत्र्य अढळते. अप. ध.स.ू 
(१·७·२१·७।११) मध्ये पातकाचंे पतनीय (ज्याचं्या योगाने मनुष्ट्य जाितभ्रष्ट होतो) अिण ऄशुतचकर 
(ज्याचं्या योगाने ऄशुद्धता मात्र येते) ऄस ेदोन वगॳ केले ऄसनू त्यातं िनरिनराळ्या पातकाचंा समावेश केला 
अहे. अपस्तंबान े (१·९·२४·६।९) काही िविशष्ट कृत्ये करणाऱ्या मनुष्ट्याला ऄतभशस्त ऄशी संॲा लावली 
अहे. विसष्ाने (१·१९।२३) एनग्स्वन्, महापातकी अिण ईपपातकी ऄस ेतीन वगॳ केले अहेत. कात्यायनान े



(िमता.याॲ. ३·२४२) पातकाचं े पाचं वगॳ केले अहेत. िवष्ट्ण ु ध. स.ू मध्ये पातकाचंे नउ वगॳ सािंगतले 
अहेत. िव. ध. स.ू (३३·३।५) मध्ये सािंगतलेल्या पातकापंैकी एका व्यितिरक्त सवॳ पातकाचंा मनून ेईल्लेख 
केला अहे. छा.ं ईप. (५·१०·९) मध्ये ब्रह्महत्या सुरापान, स्तेय (चोरी), गुवॳङ्गनागम अिण ह्ा चार 
प्रकारचीं पातकें  करणाऱ्याबरोबर संसगॳ करणे ह्ानंा महापातकें  म्हटले ऄसनू सामान्तयतः ह्ा पाच प्रकाराचंा 
नामिनदेश छा.ं ईप. च्या काळापासून करण्यात अला अहे. 
 

महापातके मानलेल्या ह्ा पातकासंंबंधी थोडेसे िववेचन पुढे केले अहे :- 
 
ब्रह्महत्या. कोणीही मनुष्ट्य एखाद्रा ब्राह्मणाच्या मृत्यूला पाच प्रकारानंी कारणीभूत होउ शकतो. ते 

प्रकार म्हणज ेस्वतःच ब्राह्मणाची हत्या करून (कता), दुसऱ्या कोणाला ब्राह्मणाचा वध करण्याची अॲा 
करून ऄथवा िवनंती करून ऄथवा सल्ला देउन (प्रयोजक), दुसऱ्या कोणाला अपली संमती देउन वध 
करण्याला ईते्तजन देउन (ऄनुमन्ता), दुसरा कोणी वध करीत ऄसेल त्याला साहाय्य देउन ऄथवा त्याला 
आतराकंडून पीडा होउ नये म्हणून त्याला संरॱण देउन (ऄनुग्राहक) अिण एखाद्रा ब्राह्मणाच्या वधाला 
तनतमत्त होउन. [तनतमत्ताची व्याख्या िमताॱरेन े (याॲ. ३·२२७) ऄशी िदली अहे की जो मनुष्ट्य ब्राह्मण 
ऄसणाऱ्या दुसऱ्या कोणाची हनदा करून ऄथवा त्याला मार देउन ऄथवा त्याची संपत्ती िहरावून घेउन 
ऄथवा ऄशाप्रकारची कृत्ये करून त्या ब्राह्मणाला क्ोधािवष्ट होउ देतो अिण मग तो ब्राह्मण त्याच्या समॱ 
अपणास स्वतःला मारून घेतो तो मनुष्ट्य त्या ब्राह्मणाच्या वधाला तनतमत्त ऄसतो.] 

 
ब्राह्मणाव्यितिरक्त आतर तीन वणांच्या बाबतीत च्यवनस्मृतीसारख्या काही स्मृतींनी नेहमीच्या पाच 

महापातकाचं्या जोडीला अणखी काही महापातके सािंगतली अहेत : ॱित्रयाच्या बाबतीत दंड करण्यास 
ऄपात्र ऄसणाऱ्या व्यक्तीला दंड करणे अिण युद्धभूमीतून पळून जाणे ही दोन महापातके ऄसतात; वैश्याच्या 
बाबतीत खोटी वजने अिण खोटी माप े वापरणे ही दोन महापातके ऄसतात; अिण शूद्राच्या बाबतीत 
मासंाची िवक्ी करणे, ब्राह्मणाला आजा करणे, ब्राम्हणस्त्रीबरोबर संभोग करणे अिण किपला (हपगट 
वणाच्या) गाइचे दूध प्राशन करणे ही चार ऄिधक महापातके ऄसतात. (दीपकिलका–याॲ. ३·२२७). 
 

जर एखादा अततातयन् प्रकारचा ब्राह्मण हल्ला करून अला तर अत्मसंरक्षणाकतरता कोणीही 
त्याचा प्रितकार केल्यास काहीही पातक लागणार नाही; परंतु जर ऄसा प्रितकार करताना त्या ब्राह्मणाचा 
वध करण्याची त्या मनुष्ट्याची आच्छा नसली तरीही (मृत्यूहून कमी स्वरूपाची आजा करण्याची आच्छा ऄसली 
तरीही) जर त्या ब्राह्मणाला मृत्यु अला तर प्रितकार करणारा राजाकडून शासनाला पात्र होणार नाही 
अिण त्याला स्वल्प प्रायिरृत्त करावे लागेल (त्याला ब्रह्महत्येचा दोष लागणार नाही) ऄस े बहुतेक 
गं्रथकारानंी म्हटले अहे. (अततातयन् म्हणज ेअग लावणारा ऄथवा वध करण्याच्या ईदे्दशाने चाल करून 
येणारा ऄथवा जमीन बळकावण्याच्या ईदे्दशाने हल्ला करणारा मनुष्ट्य). 
 

सुरापान. मद्रप्राशन करणे हे एक महापातक ऄसल्याच े मानले अहे. गुळापासून ऄथवा 
काकवीपासून केलेली, िपठापासून केलेली अिण मधुक (मोहाच्या) रु्फलापंासनू ऄथवा मधापासून केलेली 
ऄशी तीन प्रकारची सुरा ऄसते. (मनु ११·९४). त्याचं्यापैकी िपठापासून तयार केलेली सुरा प्राशन 
करण्याची तीन ईच्च वणांच्या लोकानंा बंदी ऄसते अिण सुरापान हे त्याचं्या बाबतीत महापातक ऄसते. मद्र 
(म्हणज े ईन्तमाद करणारी सवॳ पेये) कोणत्याही अरॅमातील सवॳ ब्राह्मणानंा िनिषद्ध ऄसते; परंतु गौडी 
ऄथवा माध्वी प्रकारची सुरा प्राशन करणाऱ्या ब्राह्मणाला महापातकाचा दोष न लागता ऄनुपातकाचा दोष 



लागतो ऄस ेिवष्ट्ण ुध. सू. मध्ये सािंगतले अहे. िपठापासून तयार केलेल्या सुरेव्यितिरक्त आतर ईन्मादक पेये 
ॱित्रयानंा अिण वैश्यानंा िनिषद्ध नसतात. िपठापासून तयार केलेल्या सुरेसिहत सवम ईन्मादक पेये िपण्यास 
शूद्राला मोकळीक ऄसते. वेदाचा ऄभ्यास करणाऱ्या सवॳ वणांच्या ब्रह्मचाऱयानंी सवॳ प्रकारच्या ईन्तमादक 
पदाथांपासून ऄिलप्त रािहले पािहजे. सुरापानाचा िनषेध व्रतबंध न झालेल्या मुलानंा अिण ऄिववािहत 
मुलींना देखील लागतो. तथािप िस्त्रया अिण ऄल्पवयी मुलींना कमी प्रतीचे प्रायिरृत्त करावे लागत ऄसे. 
 

जर एखाद्रा मनुष्ट्याच्या ओठानंा र्फक्त सुरेचा स्पशॳ झाला ऄथवा त्याची आच्छा नसताना सुरा त्याच्या 
मुखात िशरली तर ते कृत्य सुरापान होत नाही (म्हणज े महापातक होत नाही) अिण ऄशा कृत्याबद्दल 
स्वल्प स्वरूपाचे प्रायिरृत्त करावे लागते. (प्राय. िव. पा. ९३). 
 

स्तेय (चोरी). एखाद्रा ब्राह्मणाजवळच ेकाही िविशष्ट वजनाच े सोन े चोरले ऄसेल तरच ती चोरी 
महापातक संॲेला पात्र होते. अपस्तंबान े(१·१०·२८-१) स्तेय म्हणज ेचोरी ह्ाची व्याख्या ऄशी िदली अहे 
की कोणत्याही ऄवस्थते ऄसलेल्या परकीय मनुष्ट्याच्या िमळकतीचा लोभ धरणे (अिण ती िमळकत ितच्या 
स्वामीच्या ऄनुमतीिशवाय घेणे) ह्ा कृत्याच्या योगाने ते कृत्य करणारा चोर ह्ा संॲेला पात्र होतो. 
ब्राह्मणाजवळच ेिनदान १६ माष वजनाच ेसुवणॳ चोरले तर ते कृत्य महापातक होते. (िमता–याॲ. ३·२५७). 
परंतु ब्राह्मणाजवळच ेत्याहून कमी वजनाच ेसुवणॳ चोरल्यास ऄथवा एखाद्रा ब्राह्मणेतराजवळच ेकेवढ्याही 
वजनाचे सुवणॳ चोरल्यास त्याला र्फक्त ईपपातकाचा दोष लागतो. 
 

काही काही पिरग्स्थतीत दुसऱ्याच्या मालकीच्या वस्तु त्याच्या संमतीिशवाय घेण्याने चोरीचा 
ऄपराध होत नाही. ईदाहरणाथॳ, गाइकिरता ऄथवा रॅौत ऄथवा स्मातॳ ऄग्नीकिरता गवत, आन्तधन े अिण 
झाडाझुडाची रु्फले अिण कंुपण न घातलेल्या झाडाची अिण वेलीची र्फळे संमतीिशवाय घेण्यास प्रत्यवाय 
नाही ऄस े गौतमाने (१२·२५) सािंगतले अहे; एखाद्रा तीन ईच्च वणाच्या प्रवाशाजवळची सामुग्री संपली 
ऄसली तर त्याने दुसऱ्याच्या शेतातून दोन ईसाच्या काडं्या अिण दोन मूलक (शासनाच ेभय न बाळिगता) 
घेण्यास प्रत्यवाय नाही (मनु ८·३४१). 
 

गुवमङ्गनागम (ऄथवा गुरूच्या पत्नीबरोबर संभोग). हा ऄपराध करणाऱ्याला गुरुतल्पग ऄशी संॲा 
अहे. गुवॳङ्गना ह्ा शब्दामध्ये अचायाची पत्नी, स्वतःची माता, स्वतःच्या वणाची सापत्न माता, स्वतःची 
कन्तया, अिण आतर िनकटच्या नात्याच्या िस्त्रयाचंाही समावेश होतो ऄस े काही गं्रथकाराचं े (प्राय.िव.पा. 
१२९) मत अहे. तथािप अचायाची पत्नी अिण आतर ऄनेक नातलग िस्त्रया ह्ाचं्याबरोबर संभोग करणे हे 
एक ऄनुपातक अहे ऄसे िवष्ट्णु ध.स.ू (३६·४-८) मध्ये सािंगतले अहे. 
 

महापातकीसंसगम (चार प्रकारची महापातके करणाराचं्या बरोबर सहवास करणे). हे कृत्यही एक 
महापातक गणले अहे. परंतु ऄसा सहवास एक वषॳपयंत केल्यास महापातक लागते ऄस ेगौतम (२१·३) 
प्रभृित ऄनेक गं्रथकारानंी सािंगतले अहे. हा िनयम ऄशा पातकी मनुष्ट्याबरोबर एकाच वाहनात ऄथवा 
एकाच असनावर बसणाऱ्याला, त्याच पंक्तीत बसून भोजन करणाऱ्याला लागतो. परंतु काही पिरग्स्थतीत 
तात्काल महापातकाचा दोष लागतो. ईदाहरणाथॳ, एखाद्रान ेऄशा महापातक्याशी धार्ममक संबधं जोडला 
म्हणज े त्याला वेद िशकवला ऄथवा त्याच्याजवळ वेदाध्ययन केले, त्याचे पौरोिहत्य केले ऄथवा त्याला 
पुरोिहत नेमला, ऄथवा त्याच्याबरोबर संभोग केला ऄथवा िववाहसंबंध जोडला तर त्या व्यक्तीला तात्काल 
महापातकाचा दोष लागतो. ह्ा बाबतीतही बरेच मतवैिचत्र्य अहे. पराशरान े(१·२५-२६) म्हटले अहे की 



किलयुगामध्ये र्फक्त महापातक करणाऱ्याचा पततत म्हणून त्याग करता येतो. ह्ा वचनावरून ऄस ेऄनुमान 
िनघते की एखाद्रा महापातकी व्यक्तीला केवळ स्पशॳ करण्याने ऄथवा त्याच्या घरी ऄन्न खाण्यान ेपाततत्य 
येत नाही अिण ह्ाच भावनेने ―पातकी व्यक्तींच्या ससंगान े अलेली ऄशुद्धता‖ ह्ाचा किलवज्यॳ गोष्टीत 
समावेश केला अहे. 
 

जरी ऄनेक ऄपराधानंा महापातकाचं्या व्याख्या शब्दशः लागू पडत नसल्या तरीही स्मृतींनी त्याचंा 
तुलनेन ेमहापातकासंारखाच िनषेध केला अहे. ईदाहरणाथॳ, जो कोणी यॲाची दीॱा घेतलेल्या ॱित्रयाचा 
ऄथवा वैश्याचा वध करतो ऄथवा एकाद्रा अत्रेयी (रजस्वला) स्त्रीचा वध करतो त्याला ब्रह्महत्येकिरता 
करावयाच्या प्रायिरृत्तासारखेच प्रायिरृत्त करावे लागते ऄस े याॲवल्क्यान े (३·२५१) म्हटले अहे. तसेच 
गुरुतल्पगमनाच े पातक (मातृभिगनी ऄथवा िपतृभिगनी ह्ाचं्यासारख्या) ऄनेक िनकटसंबंधी 
िस्त्रयाबंरोबरच्या संभोगाला लागते ऄसेही त्यान े म्हटले अहे. (याॲ. ३·२३२-२३३). खोटी साॱ देणे हे 
कृत्य सुरापानासमान ऄसते; िशकलेला वेद िवसरून जाणे, वेदाची हनदा करणे, गुरूच्या िवरुद्ध िमथ्या 
अरोप करणे आत्यादी कृत्ये सुरापानासमान ऄसतात ऄस े िनरिनराळ्या गं्रथातं सािंगतले अहे. सामान्तय 
िनयम [ऄत्र साम्याितदेशेऽधॳ तादू्रप्यवाचिनकयोस्तु पादोनम् ॥ 

–प्राय. म. पा. ८.] (प्रायं. म. पा. ८) ऄसा अहे की ज े प्रमाद महापातकाचं्या समान ऄसल्याच े
सािंगतलेले ऄसते त्याचं्याकिरता करावयाचे प्रायिरृत्त महापातकाकंिरता करावयाच्या प्रायिरृत्तापेॱा कमी 
(ऄधे) ऄसते. 
 

मनु (११·५५-५८) अिण याॲ. (३·२२८-२३३) ह्ानंी ज्यानंा महापातकासंमान म्हटले अहे त्यानंा 
वृद्धहारीताने (९·२१६-२१७) अिण िमताॱरेन े (याॲ. ३·२३३) ―पातक‖ ऄशी संॲा. लावली ऄसून िवष्ट्ण.ु 
ध. सू. (३६·८) ने त्यानंा ऄनुपातके ऄशी संॲा लावली अहे. 
 

ईपपातके (गौणपातके). ह्ाचंी संख्या िनरिनराळ्या काळी अिण िनरिनराळ्या स्मृतींत िभन्न िभन्न 
सािंगतली अहे. विसष्ाने (१·२३) पाचं ईपंपातके सािंगतली अहेत; शातातपाने (िवरॄरूप-याॲ. 
३·२२९-२३६) अठ ईपपातकाचंा ईल्लेख केला अहे; शंखाच्या (िवरॄरूप-याॲ ३·२२९-२३६) वचनात १८ 
ईपपातके सािंगतली अहेत; मनून े(प्राय. िव. पा. १९२) ४९ ईपपातके सािंगतली अहेत; याॲ ने (िवरॄ. 
याॲ. ३·२२९-२३६) सािंगतलेल्या ईपपातकाचंी संख्या ५१ अहे. मनु (११·६७) अिण िवष्ट्ण ु ध. स.ू 
(३८·१-६) यातं काही काही प्रमादानंा ‘जाततभ्ऱंशकर’ (जातीबाहेर काढून लावणारी) ऄशी संॲा लावली 
अहे. ऄशा कृत्यातं ब्राह्मणाला काठीने ऄथवा हाताने मारणे, (लसणू, िवष्ा ह्ाचं्यासारख)े हंुगण्यास 
ऄपात्र ऄसलेले पदाथॳ हंुगणे, मद्राचा वास घेणे आत्यादी कृत्याचंा समावेश केला अहे. गाढव, घोडा 
ह्ाचं्यासारख्या पशूंचा वध करणे हे कृत्य ‘संकरीकरण’ (िमरॅ जातीत समािवष्ट करणारे) मानले अहे. हनद्र 
मनुष्ट्याजवळून दान घेणे ह्ाचं्यासारख्या कृत्यान े मनुष्ट्याच े ‘ऄपात्रीकरण’ होते म्हणज े तो दान 
स्वीकारण्यास ऄपात्र ठरतो. (मनु. ११-६९). लहान मोठ्या जीवजंतंूचा वध करणे ह्ाचं्यासारखी कृत्ये 
मलावह ऄसतात (मनु ११·७०) म्हणज े त्याचं्या योगाने मनुष्ट्य ऄपिवत्र होतो. िनरिनराळ्या प्रकारातं 
समावेश न केलेल्या सवॳ दोषानंा िवष्ट्ण ुध. स.ू (४२·१) मध्ये प्रकीणमक (िविवध प्रकारचे) ऄशी संॲा िदली 
अहे. भावदुष्ट, कालदुष्ट, िक्यादुष्ट, आत्यादी ऄन्नाच े दोष वृद्धहारीतान े (९·२१०-२१५) सािंगतलें अहेत. 
ऄशा प्रकारची ऄने्न भॱण करणे ह्ा कृत्याचाही प्रकीणॳकामध्ये समावेश होतो. 
 

ह्ा िनरिनराळ्या प्रकारच्या अिण दजाच्या पातकाचं्या िनराकरणाकिरता धमॳगं्रथातं िनरिनराळी 



साधन ेसािंगतली अहेत. ऊग्वेदामध्ये सािंगतलेल्या ऄशा साधनातं देवाने दया करावी अिण पातकाबंद्दल 
ॱमा करावी ह्ा किरता देवाची प्राथॳना करणे हे साधन प्रथम सािंगतले अहे. (ऊ. ७·८६-४-५ आ.). पातक 
पाण्याने धुतले जाते ऄस े ऊग्वेदात (१·२३-२२) मानले ऄसनू पातक दूर करण्याबद्दल जलाचं्या प्राथॳना 
केल्या अहेत. देव प्रसन्न व्हावा ह्ाकिरता यॲ करण्यात येत. पातकाचंी कबुली िदल्याने पातकाचंी िनवृत्ती 
होते ऄसेही मानले जात ऄस.े यॲ करावयाचा म्हणज े यजमानाला सत्यभाषण करणे, ईपोषण करणे 
ह्ाचं्यासारख े काही कडक िनयम पाळावे लागत, बरीच साधनसामुग्री जुळवावी लागे अिण ऊग्त्वजानंा 
दिॱणा देण्याकिरता बराचसा खचॳ करावा लागे. ऄशा कृत्यानंी पातकामुळे मनाला अिण अत्म्याला 
लागलेला कलंक धुवून जातो ऄसे मानले जात ऄसे. 
 

सूत्रगं्रथातं अिण स्मृतींत सािंगतलेल्या पातकाचं्या िनवृत्तीबद्दलच्या ईपायासंंबंधी िवचार करताना 
कमम अतण पुनजमन्म ह्ाचं ेिसद्धातं ध्यानात घेणे ऄवश्य अहे. ह्ा िसद्धातंासंंबधंी मूलभूत कल्पना ऄशी अहे 
की ज्याप्रमाणे भौितक व्यवहारात िक्या अिण प्रितिक्या ह्ाचंा ऄखंड संबंध ऄसल्याच े त्या त्या शास्त्रात 
मानले जाते त्याप्रमाणेच नैितक बाबतीत देखील िक्या अिण प्रितिक्या ह्ाचंा ऄखंड संबधं ऄसतो. चागंले 
कृत्य केले म्हणज ेत्यापासून सुखकारक र्फल िमळते अिण वाइट कृत्य केले म्हणज ेत्यापासून दुःख भोगावे 
लागते. वाइट कृत्याच ेदुःखरूप र्फल जर तात्काल ऄथवा ह्ा जन्तमात िमळाले नाही तर अत्मा ऄन्तय जन्तम 
घेतो अिण त्या जन्तमातील नव्या पिरग्स्थतीत पूवी केलेल्या वाइट कृत्याबंद्दल दुःख भोगतो. ऄशा रीतीने 
कमाच्या िसद्धातंाचा पुनजॳन्तमाच्या िसद्धातंाशी ऄितशय संबंध ऄसतो. सवॳसाधारण िनयम ऄसा अहे की 
चागंले ऄथवा वाइट कसल्याही प्रकारचे कमॳ करणाऱ्याची मुक्तता त्या कमांच्या सुखकारक ऄथवा 
दुःखकारक पिरणामाचंा ईपभोग घेतल्यािशवाय होउ शकत नाही. (गौत. १९·५) [न िह कमॳ ॱ ीयते । 

–गौ. ध. सू. (१९·५)]. िनरिनराळ्या ईपिनषदातंील वचनाचंा (बृह. ईप. ४·४ अिण ६·२; छा.ं ईप. 
३·१४ अिण ५·३·१०) ह्ा िनयमाला अधार अहे. सूत्रानंीही (अप. ध. स.ू २·१·२-७, िवष्ट्ण.ु ध. स.ू 
२०·४७) ऄसेच सािंगतले अहे. तथािप हा सवॳसाधारण िसद्धातं स्मृतींनी अिण मागाहूनच्या काळात 
झालेल्या गं्रथानंी ऄनेक प्रकारानंी मयािदत केला अहे. ईदाहरणाथॳ, गौतमाने (१९·११) म्हटले [तस्य 
िनष्ट्क्यणािन जपस्तपो होम ईपवासो दानम् । 

–गौतम (१९·११)] अहे की दोषाहॳ कृत्याचंी िनष्ट्कृित वेदाचा जप, तपरृया, यॲ, ईपोषण अिण दान े
देणे ह्ाचं्या योगाने होते. ऄनेक प्रकारच्या ऄपराधाचं्या बाबतीत पातकिनष्ट्कृितकिरता करावयाच्या 
िवधींमध्ये कबुलीजबाब हाही एक भाग ऄसतो. (शत. ब्रा. २·५·२·२०). 



प्रकरण २ 
 

पातकांच्या पतरणामांचा ऱहास करण्याची साधने 
(मू. गं्र. पा. ४/४१–५६) 

 
कबुलीजबाब. अपस्तंबान े (१·९·२४·१५) ऄसा िनयम सािंगतला अहे की िनरिनराळ्या 

पातकाकंिरता प्रायिरृत्त करीत ऄसलेल्या मनुष्ट्यान े ईदरिनवाहाकिरता िभॱा मागताना अपण केलेले 
दुष्ट्कृत्य सवांना जाहीर केले पािहजे. ब्रह्मचाऱ्याने केलेल्या संभोगाच्या ऄपराधाबद्दलही ऄसा िनयम 
गौतमान े (२३·१८) अिण मनून े (११·१२२) सािंगतला अहे की त्यान े सात घरी िभॱा मागताना अपला 
ऄपराध लोकानंा जाहीर केला पािहजे. 
 

परृात्ताप ऄथवा ऄनुताप. मनु (११·२२९-२३०) प्रभृतींती ऄसा िनयम सािंगतला अहे की 
मनुष्ट्याच्या मनात अपण केलेल्या दुष्ट्कृत्याबंद्दल िजतकी िजतकी ऄिधक खंती वाटू लागेल िततके िततके 
त्याच ेशरीर (त्यान ेकेलेल्या) पातकापंासून मुक्त होते. तथािप प्रायिरृत्तप्रकाशासारख्या गं्रथात म्हटले अहे 
की केवळ परृात्ताप पातकाचंा नाश करण्यास पुरेसा नसतो. परृात्तापाच्या योगाने पातकी मनुष्ट्य तप 
करण्यास पात्र होतो. यमाच्या (ऄपराकॳ  पा. १२३१) एका वचनातही ऄस ेसािंगतले अहे की परृात्ताप अिण 
पातकयुक्त िक्या पुन्तहा न करणे ही प्रायिरृत्ताची केवळ ऄंग े(पूरक भाग) ऄसतात अिण त्यानंा स्वतंत्रपणे 
प्रायिरृत्ताचंी बरोबरी किरता येत नाही. 
 

प्राणायाम. मनून े (११·२४८) ऄसा िनयम सािंगतला अहे की व्याहृती अिण प्रणव युक्त १६ 
प्राणायाम प्रितिदनीं केले तर ते एक मिहन्तयाच्या ऄवधीत भ्रणूहत्या करणाराला देखील शुद्ध करतील. 
िनरिनराळ्या पातकाचं्या िनवृत्तीकिरता िकती प्राणायाम अिण िकती कालपयंत करावे ह्ाचा तपशील बौ. 
ध. सू. (४·१·५।११) मध्ये सािंगतला अहे. 
 

तप. तपाच्या योगाने स्वगॳप्राप्ती होते ऄस े ऊग्वेदात (१०·१५४·२) म्हटले अहे. छादंोग्य 
(५·१०·१।२) प्रभृित ईपिनषदानंी तपाला यॲाच्या वरच े स्थान िदले अहे. मनून े (११·२३९-२४१) म्हटले 
अहे की महापातके अिण आतर दुष्ट्कृत्ये करणाऱ्याची शुद्धी ईत्तम प्रकारे केलेल्या तपाच्या योगाने येते. 
मनान,े वाणीने अिण शरीराने मनुष्ट्यान ेकेलेल्या कोणत्याही पातकाचे तपाच्या योगाने शीघ्ऱपणे भस्म होते. 
हा िसद्धातं जैनानंी देखील (ईत्तराध्ययन २९·२७) मान्तय केला अहे. ब्रह्मचयॳ, सत्यभाषण, ित्रकाल स्नान 
करणे, जिमनीवर िनजणे, ईपोषण करणे, ऄहहसा, ऄस्तैन्तय, गुरुशुरॅूषा आत्यादी कृत्याचंा तपामध्ये समावेश 
[ब्रह्मचयॳ  सत्यवचनं सवनेषूदकोपस्पशॳनमादं्रवस्त्रमाधःशाियताऽनाशक आित तपांिस । –गौतम (१९·१५).] होतो. (गौत. १९·१५). 
पातकाच्या स्वरूपाला ऄनुसरून तपाचा ऄवधी एका ऄहोरात्रापासून एक वषॳपयंत िभन्न िभन्न ऄसतो. (गौ. 
१९·१७). 

 
होम. तै. अरण्यका-(२·८) मध्ये ऄसा िनयम [ऄथ कूष्ट्माण्डैजुॳहुयाद्रोऽपूत आव मन्तयेत तथा स्तेनो यथा 

भ्रूणहैमेष भवित योऽयोनौ रेतः िसत्र्चित । यदवाचीनमेनो 
भ्रूणहत्यायास्तस्मान्तमुच्यत आित । –तै. अ. (२·८)] सािंगतला अहे की स्वतःला ऄशुद्ध समजणाऱ्या मनुष्ट्यान े कुष्ट्माडं 
मंत्रानंी हवन करावे. याॲ. (३·३०९) न े सािंगतले अहे की ज्यावेळी कोणाही िद्यजाला अपण मोठ्या 
पातकातं मग्न झालो अहो ऄस े वाटेल त्यावेळी त्यान ेगायत्री मंत्राचा ईच्चार करून ितळाचंा होम करावा. 



मनून े(११·३४) ही म्हटले अहे की वेदमंत्राचंा जप केल्यान ेअिण होम केल्यान ेब्राह्मण सवॳ अपत्तींपासून 
मुक्त होतो. यॲासंबंधी जुनी कल्पना ऄशी ऄसावी ऄस े िदसते की यॲ हे कोणत्यातरी देवतेला संतुष्ट 
करावयाचे कृत्य अहे. यॲ ही एक देवाला िदलेली देणगी ऄसून त्या देणगीच्या योगाने देवाला संतोष होतो 
अिण तो मनुष्ट्यानंी केलेल्या ऄपराधाबंद्दल त्यानंा ॱमा किरतो अिण ऄपराधामंुळे त्याला अलेला राग 
नाहीसा होउन तो त्याच्यावर पूवॳवत् कृपा किरतो. ऄशा रीतीन े देवाला संतुष्ट करणे अिण पातकाची 
िनष्ट्कृित करणे हा यॲाचा ईदे्दश ऄस.े यॲ करावयाचा तो एखादा पशु बिल देउन ऄथवा ऄग्नीमध्ये अहुती 
देउन ऄथवा दुसरे काही पदाथॳ देवाला ऄपॳण करून अिण नंतर आतरानंा वाटून ऄशा िनरिनराळ्या 
प्रकारानंी किरता येतो. यॲात पशूचा बिल देण्यामागे ऄशी कल्पना ऄस े की पातक करणारा मनुष्ट्य त्यान े
केलेल्या पातकाच्या योगाने अिण धमाच्या ऄितक्मणाच्या योगाने िजवंत राहण्यास  ऄपात्र झालेला ऄसतो. 
तेव्हा तो स्वतःचा बिल देवाला देत अहे हे सूिचत करण्याकिरता अपला प्रितिनिध म्हणून एकादा पशु बिल 
देइ. 
 

जप. (म्हणज ेवेदातील काही वाक्ये प्राथॳनेच्या रूपाने म्हणणे). जप तीन प्रकारचा ऄसतो. वातचक 
(मंत्राचा स्पष्ट ईच्चार करणे), ईपाशुं (शब्दाचा ईच्चार न किरता म्हणणे) अिण मानस (मनातल्या मनात 
म्हणणे). ह्ाचं्यापैकी प्रत्येक प्रकार मागील प्रकाराच्या दहापट ऄिधक रॅेयस्कर ऄसतो ऄस ेलघुहारीताने 
(४ पा. २८६) म्हटले अहे. िनरिनराळ्या वेदसंिहता, ईपिनषदे, वेदान्ततसूत्रे, रुद्र, पुरुषसूक्त, पावमानी 
आत्यादी िनरिनराळे वेदमंत्र शुिद्धकारक ऄसल्याच े िनरिनराळ्या गं्रथातं (गौ. १९·१२, विस. २२·९) 
सािंगतले अहे. जपाची मूळ कल्पना ऄत्यंत अध्याग्त्मक स्वरूपाची होती. ईपिनषदप्रभृित गं्रथाचं्या सखोल 
ॲानान े जीवाला पिवत्रपणा येतो अिण त्याला परमात्म तत्त्वाचे अकलन करण्याचे सामथ्यॳ प्राप्त होते. 
देवािवषयीचे हचतन अिण देवाशी एकरूपता प्राप्त करण्याचा प्रयत्न हे जपाच ेईच्च स्वरूप अहे. धमॳगं्रथातंील 
वचनाचंा पुन्तहा पुन्तहा ईच्चार करण्याने जीव देवाच्या सिन्नध अिण देवाच्याच िवचारात मग्न राहतो. 
जपाकिरता ऄंतःकरणाची शुद्धता, ऄिलप्तपणा अिण देवाला अत्मसमपॳण ह्ा तीन गोष्टींची अवश्यकता 
ऄसते. 
 

वेदमंत्रानंीं पातकाचंी िनवृत्ती होते ऄसे सािंगतले ऄसले तरी विसष् [न वेदबलमािरॅत्य पापकमॳरितभॳवेत् । 
ऄॲानाच्च प्रमादाच्च दह्ते कमॳ नेतरम् ॥ –विसष् (२७·४)] (२७·४) प्रभृतींनी ऄसा स्पष्ट आशारा िदला अहे की वेदाचं्या 
सामथ्यावर िवरॄास ठेवून कोणीही दुष्ट्कृत्ये करण्याची संवय लावून घेउ नये ऄथवा ऄशी कृत्ये करण्यात 
अनंद मान ूनये. वेदाच्या ऄध्ययनाने ऄॲानान ेऄथवा ऄनवधानान ेकेलेल्या कृत्याचं्या पिरणामाचंाच मात्र 
नाश होतो अिण बुिद्धपुरस्सर केलेल्या आतर कृत्याचं्या पिरणामाचंा नाश त्याच्या योगाने होत नाही. ज्या 
िठकाणी पातकाचं्या नाशाकिरता एखादी िविशष्ट सूके्त सािंगतलेली नसतील त्या िठकाणी वेदमंत्राचं्या 
बरोबर तपरृयाही केली तर ते मंत्र सामथ्यॳवान् होतात अिण शुिद्ध किरतात ऄस े सामिवधान [ऄनादेशे मन्तत्रा 
बलवन्ततस्तपोग्न्तवताः पावना भवग्न्तत । 
अपन्नः प्रायिरृतं चरेत् । ऄभ्यासः साम्नां शतं दशावरम् । 

–सामिवधान ब्रा. (१·५·२।४).] ब्राह्मणात (१·५·२।४) म्हटले अहे. 
 
सूत्रगं्रथाचं्या काळी अिण त्यानंतर वेदाचे ऄध्ययन र्फक्त पिहल्या तीन वणांच्या पुरुषानंाच किरता 

येत ऄस े म्हणनू पातकाचं्या नाशाकिरता वेदमंत्राचंा जप करणे शूद्रानंा शक्य रािहले नाही. ह्ाकिरता 
पुराणानंी ऄसे सािंगतले अहे की शूद्रानंी देवताचं्या नामाचा जप करावा. 
 

दान. सुवणॳ, धेनु, वस्त्रे, भूिम प्रभृित ऄनेक दाने पातकाचंा नाश करणारी ऄसल्याच े गौतमान े



(१९·१६) म्हटले अहे. विसष्स्मृतीत (२९·१६) ऄस ेसािंगतले अहे की ईदरिनवाहाची ऄडचण पडल्यामुळे 
एखाद्रा मनुष्ट्यान े ज े काही पातक केले ऄसेल त्याची मुक्तता भूिमदानाने होते – मग दान िदलेली भूिम 
―गोचमा‖ आतकी ऄल्प ऄसली तरी चालेल. भूिमदानाच े ज े ईल्लखे िशलालेखातं (एिप. आ.ं ११ पा. २२१) 
अढळतात त्यातं ते दान दात्याने स्वतःच्या अिण अपल्या िपतराचं्या पुण्याची वाढ व्हावी म्हणून िदले 
ऄसल्याचे म्हटलेले ऄसते. 
 

ईपवास. ह्ाचा काटेकोर ऄथॳ ऄन्न अिण पेय ह्ाचं्यापासून पूणॳपणे ऄिलप्त राहणे ऄसा ऄसला तरी 
सामान्तयतः त्याचा ऄथॳ साधे (हलके) अिण पिरिमत ऄन्न खाणे ऄसा करण्यात येतो अिण कोणते पदाथॳ 
खावयाचे ह्ाबद्दल िनबंध ऄसतात. ऄनेक गृह्सतू्रातं ईपवास ह्ाचा ऄथॳ (तादुंळासारख्या) यॲात 
ईपयोगी पडणाऱ्या (हतवष्ट्य) ऄन्नापासून तयार केलेले हलके ऄन्न िदवसातून एक वेळ भॱण करणे अिण 
भाजीपाला, माष (ईडीद), मीठ अिण मासं भॱण न करणे एवढाच ऄसतो. (हरदत्त-गौतम. १९·११). 
ईपवास करीत ऄसलेल्या मनुष्ट्याला दुसऱ्याही काही गोष्टींचा त्याग करावा लागत ऄस.े ईदाहरणाथॳ, 
वारंवार पाणी िपणे, ताबंूल भॱण करणे, िदवसा िनजणे अिण मैथुन करणे ह्ा गोष्टींच्या योगाने ईपवासाच े
र्फल नाश पावते ऄसे सािंगतले [ऄसकृज्जलपानाच्च ताम्बूलस्य च भॱणात् । 
ईपवासः प्रदुष्ट्येतु्त िदवास्वप्नाच्च मैथुनात् ॥ 

देवल (ऄपराकॳ  पा. १९९).] अहे. (देवल-ऄपराकॳ  पा. १९९). पातकाच्या िनवृत्तीकिरता करावयाच्या 
िनरिनराळ्या साधनातं गौतमाने (१९·१५) ईपवासाचा समावेश केला अहे. 
 

ििस्ती, मुसलमान आत्यादी आतर धमांतदेखील परृात्तापाची पूवॳतयारी म्हणून ईपवासाची 
अवश्यकता मानतात. 
 

शािंतपवात (३२३·१७) म्हटले अहे की ज्याप्रमाणे मिलन वस्त्र मागाहून पाण्याने स्दच्छ होते 
त्याप्रमाणे ज े लोक ईपवासाच्या (ऄग्नीन)े तप्त झालेले ऄसतात त्यानंा ऄॱय्य सुख िचरकालपयंत प्राप्त 
होते. तथािप त्याच पवात (७९·१८) ऄस ेसािंगतले अहे की केवळ ईपवासान ेशरीर कृश करणे हे तप होत 
नाही तर ऄहहसा, सत्य, ऄक्ौयॳ, संयम अिण दया ह्ानंा तप म्हणतात. 
 

तीथमयात्रा. ऄशी भावना ऄस ेकी तीथॳयात्रा करण्याने अिण गंगेसारख्या पुण्य नद्रातं स्नान केल्यान े
मनुष्ट्य पातकापंासून मुक्त होतो. िवष्ट्ण.ू ध. सूत्रात (३५·६) म्हटले अहे की ज्याने महापातके केली ऄसतील 
त्याची शुिद्ध ऄरॄमेध यॲ केल्यान े ऄथवा पृथ्वीवरील सवॳ पुण्यॱेत्राचंी यात्रा केल्यान े होउ शकते. पुणे 
येथील पेशवे ह्ाचं्या काळात देखील ब्रह्महत्येकिरता तीथॳयात्रा करण्यास सागंत ऄसत अिण ऄशा पातकी 
मनुष्ट्यान ेप्रायिरृत्त केल्यानंतर आतर ब्राह्मणानंी त्याच्याबरोबर भोजन केले पािहजे अिण तो पापमुक्त झाला 
अहे ऄस ेमानले पािहजे ऄशी अॲा ब्राह्मणानंा करीत ऄसत. (पेशवे दप्तरातील ईतारे खंड ४३ पा. १०७, 
राजवाडे ख.ं ६ पा. २२५). 



प्रकरण ३ 
 

प्रायतरृत्ताची ईत्पतत्त, व्युत्पतत्त अतण ऄथम 
(मू. गं्र. पा. ४/५७-८६) 

 
अता पापनाशनाच ेएक साधन ह्ा दृष्टीने प्रायतरृत्ताचे िववेचन करणे ऄवश्य अहे. वैिदक गं्रथातं ह्ा 

शब्दाची ―प्रायिरृित्त‖ अिण ―प्रायिरृत्त‖ ऄशी दोन रूपे अली ऄसनू त्याचं्या ऄथामध्ये भेद मानला जात नाही. 
त्यापंैकी ―प्रायिरृित्त‖ हे रूप ऄिधक प्राचीन ऄसावे ऄस े वाटते. तै. स.ं मध्ये काही िठकाणी पातकाचं े
पिरमाजॳन ह्ा ऄथान ेहा शब्द योजला अहे अिण दुसऱ्या काही िठकाणी त्याचा ऄथॳ ―अपत्तीकारक कृत्याचं े
िनवारण करण्याकिरता करावयाचा िविध‖ ऄसा ऄसून त्यात पातकाचा प्रश्न मुळीच ईद्भवत नाही. 
जैिमनीच्या (६·३·७; ६·४·१० आ.) सूत्रातं हा शब्द अला ऄसून (१२·३·१६) ह्ा सूत्रावरील शाबरभाष्ट्यात 
ऄसा खुलासा केला अहे की रॅुितगं्रथातं पातके दोन प्रकारची ऄसतात. काही प्रायिरृते्त यॲाच्या िवधीमध्ये 
ऄथवा सािहत्यात िनष्ट्काळजीपणान े ऄथवा ऄनवधानान े अलेल्या ईणीवाचंी ऄथवा चुकाचंी भरपाइ 
करण्याकिरता करावयाची ऄसतात अिण काही प्रायिरृते्त मुख्य कमाच्या ऄनुषंगान ेकरावयास सािंगतलेली 
कृत्ये न केल्यामुळे ऄथवा एखादे िनिषद्ध कृत्य केल्यामुळे येणाऱ्या दोषाचंे पिरमाजॳन करण्याकिरता 
करावयाची ऄसतात. मीमासंचे्या भाषेत प्रायिरृते्त क्रत्वथम अिण पुरुषाथम ऄशी दोन प्रकारची ऄसतात. 
क्त्वथॳ प्रायिरृते्त मुख्यत्वेकरून रॅौतसतू्रातं सािंगतलेली ऄसतात अिण पुरुषाथॳ प्रकारची प्रायिरृते्त 
स्मृितगं्रथातं िदलेली ऄसतात. प्रस्तुत िठकाणी रॅौतसूत्रातं सािंगतलेल्या प्रायिरृत्ताचंे िववेचन गाळले अहे 
कारण त्याचंे िववेचन पूवी एका िठकाणी (खंड २ मध्ये) येउन गेले अहे अिण प्राचीन काळीही ती प्रायिरृते्त 
र्फारच क्विचत प्रसंगी करण्यात येत ऄसत. 

 
बहुतेक िनबंधगं्रथातं अिण टीकागं्रथातं ऄंिगरसाच्या एका श्लोकाच्या [प्रायो नाम तपः प्रोकं्त िचतं्त िनरृय 

ईच्यते । 
तपोिनरृयसंयोगात्प्रायिरृत्तिमित स्मृतम् ॥ 

–ऄिङ्गरस् (गौत. २२·१ वरील हरदत्ताची टीका.)] अधारावर प्रायिरृत्त हा शब्द प्राय (म्हणज े तप) अिण तचत्त 
(म्हणज े िनरृय ऄथवा दृढ भावना) ह्ा दोन पदापंासून झालेला ऄसल्याच े सािंगतलेले ऄसते. ह्ा 
व्युत्पत्तीच्या मागील कल्पना ऄशी अहे की ऄशा कृत्याचंा संबंध तपाशी ऄसतो ऄथवा तप करण्याच्या 
िनरृयापासून त्याचंा ईगम झालेला ऄसतो ऄथवा ती कृत्ये पाप नाश करण्याची साधन े अहेत ऄशी दृढ 
भावना ऄसते. दुसऱ्याही काही प्रकारच्या व्युत्पत्ती काही गं्रथातं िदल्या अहेत. बालंभट्टी (याॲ. ३·२०६) ह्ा 
गं्रथात ईद्धृत केलेल्या एका वचनात प्राय म्हणज ेपाप अिण िचत्त म्हणज ेशुद्धता ऄस ेऄथॳ देउन प्रायिरृत्त 
म्हणज ेपापापासून शुिद्ध ऄसा ऄथॳ केला अहे. हेमाद्रीने (प्राय. पा. ९६९) ईद्धृत केलेल्या एका वचनात प्राय 
म्हणज ेनाश अिण िचत्त म्हणज ेएकत्र जुळिवणे ऄस ेऄथॳ देउन प्रायिरृत्त म्हणज ेज ेनष्ट झाले ऄसते त्याची 
भरपायी करणे ऄशी व्युत्पत्ती िदली अहे. प्रायिरृत्तप्रकाश (पृ. ७६) ह्ा गं्रथात ऄसा िनणॳय केला अहे की, 
ज्या कृत्यानंा िवद्यान लोक प्रायिरृत्त ऄशी संॲा देतात तेवढीच कृत्य प्रायिरृते्त होत. 
 

पातके कामकृत म्हणज ेहेतुपूवॳक केलेली अिण ऄकामकृत म्हणज ेहेतु नसताना घडलेली ऄशी 
दोन प्रकारची ऄसतात. प्रायिरृत्ताच्या योगाने ऄथवा वेदाच्या ऄध्ययनाने हेतुरिहत घडलेली पातके नाश 
पावतात ऄस े स्पष्ट िवधान मनु (११·४५) अिण याॲवल्क्य (३·२२६) यानंी केले अहे. परंतु हेतुपूवॳक 
केलेल्या पातकाचं्या बाबतीत संशय ईत्पन्न होतो. त्याचं्या बाबतीत (गौतम १९·३-६) एक मत ऄस ेअहे की 



ज्याऄथी कमाचा ॱय त्याच्या पिरणामाचं्या ईपभोगािशवाय होत नाही त्याऄथी प्रायिरृते्त करू नयेत. दुसरे 
मत ऄस े अहे की काही वेदवचनातं सािंगतल्याप्रमाणे पातकाचं्या पिरणामाचं े पिरमाजॳन करण्याकिरता 
प्रायिरृते्त करावी. मनून े(११·४६) अपले स्वतःच ेमत ऄस ेसािंगतले अहे की हेतुरिहत केलेल्या पातकाचंा 
नाश वेदवचनाचं्या पठनान ेहोतो अिण चुकीने हेतुपूवॳक केलेल्या पातकाचंा नाश िनरिनराळ्या प्रायिरृत्ताचं्या 
योगाने होतो. याॲ. (३·२२६ ईत्तराधॳ) च े मत ऄस े िदसते की प्रायिरृत्ताच्या योगाने ऄिनच्छेन े केलेल्या 
पातकाचंा नाश होत नाही परंतु शास्त्रवचनातं सािंगतलेले प्रायिरृत्त केल्यानंतर पातक करणारा मनुष्ट्य त्या 
वचनानंा ऄनुसरून आतराशंी व्यवहार करण्याला पात्र होतो. तथािप हेतुपुरस्सर केलेल्या पातकाचंे पिरणाम 
टळत नाहीत. प्रायिरृत्त केल्यान े त्या मनुष्ट्याच्या ऄंतःकरणाला शािंत िमळते अिण आतर लोकही संतुष्ट 
होतात. मध्ययुगीन काळात झालेल्या गं्रथकारानंी देखील ऄशीच मते प्रितपादन केली अहेत. ईदाहरणाथॳ, 
िमताॱरेन े (याॲ. ३·२२६) म्हटले अहे की ―पातकाचंे पिरणाम दोन प्रकारच े ऄसतात : पातके केल्यान े
नरकाची प्राप्ती होते अिण पातकी मनुष्ट्याला समाजातील आतर लोकाशंी व्यवहार करण्याची बंदी होते. 
ह्ाकिरता प्रायिरृत्ताच्या योगाने जरी नरकात पडणे टळले नाही तरी प्रायिरृत्तामुळे समाजातील आतर 
लोकाबंरोबर व्यवहार करण्याची बंदी नाहीशी झाली तरीही प्रायिरृते्त करण्यात गैरवाजवी ऄस ेकाही नाही. 
ज्या पातकाचं्या योगाने जाततभ्रष्टता येते (म्हणज े जी पतनीय स्वरूपाची ऄसतात) ऄशी पातके त्याचं्या 
किरता केलेल्या प्रायिरृत्ताने देहान्त होत ऄसेल तर प्रायिरृत्ताच्या योगाने त्याचंादेखील नाश होतो. ह्ाच्या 
ईलट मनून े (११·१९०) ऄस ेम्हटले अहे की बालकाचंी हत्या, अरॅयाला अलेल्याचा वध, िस्त्रयाचंा वध 
ह्ाचं्यासारख्या काही िविशष्ट पातकाचं्या बाबतीत जरी पातकी मनुष्ट्यान े िविहत प्रायिरृत्त केले तरी 
त्याच्याबरोबर कोणीही संगित करू नये. 
 

प्रायिरृत्ताचं्या योगाने पातकाचंा नाश होतो ऄस े का गृहीत धरावे ऄसा कोणी प्रश्न िवचारल्यास 
त्याला ईत्तर ऄस ेअहे (िमता–याॲ. ३·२२६) की कोणती कृत्ये महापातके ऄसतात, कोणती लघु पातके 
ऄसतात अिण कोणती कृत्ये पातके नसतात हे शास्त्रानंी (म्हणज ेरॅुतींनी अिण स्मृतींनी) सािंगतले अहे. 
काही काही कृत्ये पातके का म्हणावी हे सामान्तय लोकानंा समजत नाही, परंतु स्मृतींनी ती कृत्ये पातके 
ऄसल्याच ेसािंगतले अहे अिण कोणती कृत्ये पातके ऄसतात ह्ाबद्दल जर स्मृतींवर िवरॄास ठेवावयाचा 
ऄसेल तर त्याच स्मृतींत प्रायिरृताचं्या योगाने पातक नष्ट होते ऄस े ज ेसािंगतले ऄसते तेही मान्तय केले 
पािहजे अिण प्रायिरृत्ताचं्या बाबतीत दुसऱ्या कोणत्याही प्रमाणाचंा अधार घेता कामा नये. 
 

ज्या पातकाचं्या बद्दल स्मृतींनी प्रायिरृते्त सािंगतली अहेत (ती सवॳच नसली तरी) त्याचं्यापैकी 
बहुतेक पातके राजान े ऄथवा शासनसंस्थेन े शासन करण्याच्या स्वरूपाच े ऄपराध ऄसतात. ऄशी कृत्ये 
करणाऱ्यानंा राजशासनाखेरीज प्रायिरृते्तही करावी लागत. ऄध्ययन केलेला वेद िवसरून जाणे, 
सूयोदयानंतर िनजून राहणे ह्ाचं्यासारखी दुसरी ऄशी काही कृत्ये ऄसतात की ती स्मृतींनी पातके मानली 
ऄसली तरी त्याचं्याबद्दल सापं्रत काळी शासनसंस्थेकडून शासन करण्यात येत नाही अिण बहुधा प्राचीन 
अिण मध्ययुगीन काळात देखील शासनससं्थेकडून शासन करण्यात येत नसावे. त्याचं्यापैकी काही 
कृत्यानंा याॲ. (३·२३९) ने ईपपातके म्हटले ऄसून कोणत्याही भारतीय राजाने ऄशा कृत्याबंद्दल कोणाही 
व्यक्तीला शासन केले ऄसेल ऄस ेवाटत नाही. जी कृत्ये प्रायतरृत्ताहम मानली जात ऄसत अिण जी कृत्ये 
राजाकडून शासनाहम ऄपराध ऄसत ऄशा कृत्याबंद्दल िवद्यान ब्राह्मणाचं्या पिरषदेकडून जी प्रायिरृते्त 
सागंण्यात येत त्या प्रायिरृत्ताचं्या बाबतीतील िनयमाचंा राजाने द्रावयाच्या शासनाशी काय संबंध ऄस े हे 
सागंणे कठीण अहे. पिरषदेच्या धमासंबंधीच्या ऄिधकारात राजा बहुधा र्फारसा हस्तॱेप करीत नस.े अप. 
ध. स.ू (२·५·१० १२-१६) मध्ये ऄस े म्हटले अहे की दुमागाला लागून पाप करणाऱ्यानंा (स्मृतींनी 



सािंगतलेली) िविहत प्रायिरृते्त करण्याची अॲा अचायॳ करील, ऄशा लोकानंी अचायाच्या अॲेच े
ऄितक्मण केले तर अचायॳ त्यानंा राजाकडे घेउन जाइल, राजा त्यानंा पुरोिहताकडे. पाठवील, जर ते 
ब्राह्मण जातीच े ऄसतील तर पुरोिहत त्यानंा िविहत प्रायिरृत्त करण्याची अॲा करील, शारीिरक िशॱा 
अिण गुलामिगरी ह्ाचं्याव्यितिरक्त आतर िशॱा देउन तो त्यानंा बलात्कारान ेवठणीवर अणील. ह्ावरून 
ऄस े िदसते की ऄपराध्याकडून प्रायिरृते्त करिवली जाण्याला राजा मदत करीत ऄस.े पराशरानेही 
(८·२८-२९) म्हटले अहे की पिरषदेन े राजाची संमती घेउन िविहत प्रायिरृत्त कोणते हे सागंावे, ते 
प्रायिरृत्त राजाला कळिवल्यािशवाय करण्यात येउ नये, परंतु ॱुद्र स्वरूपाच े प्रायिरृत्त राजाला 
कळिवल्यािशवाय करण्यास हरकत नसते, राजानेही पिरषदेकडे दुलॳ क्ष्य करून अपण स्वतःच प्रायिरृत्त 
सागं ू नये. काही काही बाबतींत राजान े िदलेल्या िशॱेच्या योगाने पातकातून मुक्तता होत ऄसल्याच े
मानण्यात येत ऄस.े मनुस्मृतीत (११·१००-१०१) चोरीच्या बाबतीत ऄसा एक िनयम सािंगतला अहे की 
चोराने मुसळ नावाचे एक शस्त्र ऄथवा दुसरे काही शस्त्र घेउन राजाकडे जावे अिण राजाने त्या शस्त्रान ेत्या 
चोरावर एकदा प्रहार करावा अिण जर त्याच्या योगाने तो चोर मरण पावला ऄथवा जर मरण न पावता 
त्याला (राजाने) ऄधॳमृत ग्स्थतीत जाउ िदले अिण जर तो जगला तर तो त्या ऄपराधातून मुक्त होतो. 
 

चोराने प्रायिरृत्त केले ऄसले तरीदेखील त्याला चोरलेली वस्तु परत द्रावी लागत ऄस.े चोराकडून 
परत करिवणे शक्य नसेल तर राजाला अपल्या स्वतःच्या खजीन्तयातून ितची भरपाइ करावी लागत ऄस े
ऄथवा चोरी होउ नये ह्ाकिरता राजान े नेमलेल्या ऄिधकाऱ्यानंा राजान े चोरीस गेलेल्या वस्तूची हकमत 
द्रावयास लावली पािहजे. (गौत. १०·४७ आ.). 
 

िशॱा देणे अिण प्रायिरृत्त करावयास सागंणे ह्ा दोन्तही बाबतींत िवचारात घ्यावयाचे मुदे्द सारखेच 
ऄसत, ते म्हणज े घडलेला ऄपराध हेतुपुरस्सर घडलेला अहे ऄथवा हेतुरिहत घडलेला अहे, प्रथमतः 
झालेला अहे हकवा पनुः पुनः झालेला अहे अिण देश, काल, जात, वय, योग्यता, िवद्रा, संपत्ती आत्यािद 
पिरग्स्थती कशी होती हे पाहणे. नारदाने (साहस श्लो. ११) साहसाचे प्रथम, मध्यम अिण ईत्तम ऄस ेतीन 
वगॳ केले अहेत अिण ऄसा िनयम सािंगतला अहे की प्रथम अिण मध्यम प्रकारची साहसे करणाऱ्या 
ऄपराध्याला राजाने शासन केल्यावर तो आतराशंी सामािजक व्यवहार करण्यास पात्र होतो. परंतु ईत्तम 
(म्हणज ेर्फार मोठे) साहस करणाऱ्या ऄपराध्याला जरी राजान ेशासन केले ऄसले तरीही तो त्याच्याबरोबर 
संभाषण करण्याला देखील पात्र होत नाही. काही ऄपराधाचं्या बाबतीत जातीतील सामािजक व्यवहार 
करण्यास पात्र होण्याकिरता प्रायिरृते्त घेतल्यानंतर देखील जातीला भोजन घालावे लागे ऄथवा िमठाइ 
वाटावी लागे. ह्ावरून ऄस ेिसद्ध होते की एकादा ऄपराध करणाऱ्या मनुष्ट्यावर त्याला राजाकडून होणारी 
िशॱा भोगणे, िवद्यान ब्राह्मणानंी सािंगतलेले प्रायिरृत्त करणे अिण जातीला भोजन घालणे ऄथवा िमठाइ 
देणे ऄसे ितहेरी बोजे पडत ऄसत. 
 

प्रायिरृते्त सवॳ वणांच्या पुरुषानंा, प्रितलोम संबंधापासून झालेल्या सवॳ व्यक्तींना अिण चाडंालानंा 
देखील किरता येतात. शास्त्रात करावयास सािंगतलेली कृत्ये न करणे अिण िनिषद्ध कृत्ये करणे ह्ाचं्या 
योगाने पातक लागत ऄसल्यामुळे ऄस ेपातक करणारा अिण अपल्या पातकाचा नाश व्हावा ऄशी आच्छा 
ऄसणारा मनुष्ट्य, तसेच अपल्या ऄपराधाबंद्दल परृात्ताप वाटणारा मनुष्ट्य ह्ानंा प्रायिरृत्त करण्याचा 
ऄिधकार ऄसतो. (मनु १०·६२ अिण देवल). 

 
पाच वषाहून मोठा अिण ऄकरा वषांहून लहान ऄशा मुलान ेसुरापानासारखी काही पातके केल्यास 



त्याला स्वतः प्रायिरृत्त करावे लागत नाही अिण ऄशा कृत्याबद्दल त्याच्या वतीने त्याचा बंध,ु िमत्र ऄथवा 
ऄन्तय कोणी नातलग ह्ानंा प्रायिरृत्त करावे लागते. पाच वषाहून कमी वयाच्या बालकान े कोणतेही कृत्य 
केले तरी ते पातक होत नाही अिण ऄशा कृत्याबद्दल तो बालक कोणतीही िशॱा भोगण्यास ऄथवा प्रायिरृत्त 
करण्यास पात्र होत नाही. (बृहद्रम ३·१-२). िमताॱरेच्या (याॲ. ३·२४३) मते पाच वषापेॱा ंलहान वयाच्या 
बालकाला शास्त्रात सािंगतलेले पूणम प्रायिरृत्त करावे लागत नसनू कमी प्रायिरृत्त करावे लागते. ८० वषांहून 
ऄिधक वयाचा वृद्ध ऄथवा १६ वषाहून कमी वयाचा बाल, तसेच िस्त्रया अिण रोगयुक्त व्यिक्त ह्ानंा 
ऄध्याआतके प्रायिरृत्त करावे लागते. (िवष्ट्णु. ध. स.ू ५४·३३ आ.). 
 

हेतुपूवॳक केलेल्या पातकाबद्दलचे प्रायिरृत हेतुरिहत केलेल्या ऄपराधाबद्दलच्या, प्रायिरृत्ताच्या 
दुप्पट ऄसते. ऄपराध करणाऱ्याच्या अिण ज्याच्यािवरुद्ध ऄपराध केला त्याच्या जातीप्रमाणेही प्रायिरृत्तात 
अिण िशॱेत भेद होतो. (िवष्ट्णु – प्राय. िव. पा. १०२). परंतु ऄशा प्रकारचा भेद िनदान १२ व्या 
शतकानंतरच्या काळात राज्यकते बहुतेक करीत नसत. ऄपराध कोणत्या देशात केला ह्ावरही त्याबद्दलच े
प्रायिरृत्त ऄवलंबून ऄसते. मामाच्या कन्तयेबरोबर िववाह करण्याची चाल काही देशातं अिण काही जातींत 
मान्तय समजली जाते अिण ऄशा देशातं अिण जातींत त्याबद्दल प्रायिरृत्त ऄथवा शासन होत नाही. ऄपराध 
पुनः पुनः केला ऄसल्यासही ऄिधक कडक प्रायिरृत्त करावे लाग.े अरॅमाला ऄनुसरूनही प्रायिरृत्तामध्ये 
भेद होतो. आतर अरॅमातील मनुष्ट्यापेॱा गृहस्थारॅमातील पुरुषाला ऄिधक प्रायिरृत्त करावे लागते. ज्या 
मुदतीपयंत एकादे प्रायिरृत्त करावयास सािंगतले ऄसेल त्या मुदतीच्या अतच तो मनुष्ट्य मरण पावल्यास 
तो आहलोकी अिण परलोकीही पापमुक्त होतो. (हारीत). 
 

पराशरान े(६·५५।५७) म्हटले अहे की िवद्यानाचं्या पिरषदेने ऄशक्त, बाल अिण वृद्ध ह्ाचं्याबद्दल 
दयाद्रॳबुिद्ध दाखवावी परंतु आतराबंद्दल तशी दया दाखवू नये. िवद्यान लोकानंी पे्रमाने, लोभाने, भीतीने 
ऄथवा ऄॲानान े िविहत ऄसलेले प्रायिरृत्त कमी केले तर त्या िवद्यानानंाच ते पातक लागते. प्रायिरृत्तात 
करावयाचा संॱेप कोणाही एकाने करू नये ऄथवा धमॳशास्त्र न जाणणाऱ्या मनुष्ट्यान ेकरू नये. धमॳशास्त्रात 
[प्रायिचतं्त यथोिद्दष्टमशक्यं दुबॳलािदिभः । 
आष्ट्यतेनुग्रहस्तेषां लोकसगं्रहकारणात् ॥ 
एको नाहॳित तत्कतुॳमॲो वा नाप्यनुग्रहम् । 
धमॳॲा बहवो िवप्राः कतुॳमहॳन्तत्यनुग्रहम् ॥ 
–देवल (परा. माध. २·१ पान १३०–१३१).] िनष्ट्णात ऄसणाऱ्या ऄनेक ब्राह्मणानंाच मात्र पातकाबंद्दल दयाद्रॳबुिद्ध 
दाखवून प्रायिरृत्तात संॱेप करण्याचा ऄिधकार ऄसतो. (देवल-परा. माध. २·१ पा. १३०।१३१). पिरषदेचा 
िनणॳय शक्य तो एकमताचा ऄसावा ऄसेही पराशराने म्हटले अहे. पिरषदेतील िवद्यान लोकानंी िविहत 
प्रायिरृत्त जाणत ऄसून देखील जर सािंगतले नाही तर त्यानंा पातक करणाऱ्यासारखेच पातक लागते. 
(ऄिङ्गरस िमता—याॲ ३·३००). 



प्रकरण ४ 
 

तवतशष्ट पातकांकतरता प्रायतरृत्ते 
(मू. गं्र. पा. ४/८७-१२९) 

 
स्मृतींनी महापातके, ईपपातके आत्यादी िनरिनराळ्या प्रकारच्या िभन्न िभन्न पातकाकंिरता 

िनरिनराळी प्रायिरृते्त सािंगतली अहेत, अिण एकाच पातकाकिरता ऄनेक प्रायिरृते्त सािंगतली अहेत 
त्यामुळे िनरिनराळ्य्या स्मृितवचनाचंा समन्तवय करणे पुष्ट्कळ वेळा कठीण होते. ऄशी बहुतेक प्रायिरृते्त अता 
जुनी पुराणी झाली ऄसून ब्राह्मणानंा गाइ ऄथवा द्रव्य दान देणे, तीथॳयात्रा करणे, वेदमंत्राचं े पठण करणे 
ऄथवा िनरिनराळ्या लोकिप्रय देवताचं्या नावाचंा जप करणे ह्ासंारख्या काही गोष्टींव्यितिरक्त आतर 
स्वरूपाची प्रायिरृते्त अता क्विचतच करण्यात येतात. ह्ाकिरता िनरिनराळ्या पातकाबंद्दल करावयाच्या 
प्रायिरृत्ताचंी तपशीलवार मािहती न देता काही महत्त्वाच्या पातकाचंे अिण काही महत्त्वाच्या प्रायिरृत्ताचंे 
संिॱप्त िववेचन करू. 
 

महापातके. ब्रह्महत्या, सुरापान, गुरुतल्पगमन अिण सुवणाची चोरी ह्ा चार महापातकाकंिरता 
शंखान े (१७·१-३) पुढील प्रायिरृत्त सािंगतले अहे : ऄस े पातक करणाऱ्यान े िदवसातून तीन वेळा स्नान 
करावे, ऄरण्यात राहण्याकिरता एक झोपडी ईभारावी, गावात िभॱा मागण्याकिरताच प्रवेश करावा, 
जिमनीवर िनजावे, पाला, मुळे अिण र्फळे ह्ाचं्यावर ईदरिनवाह करावा, िदवसातून एकदाच अहार 
करावा, िभॱा मागताना अपल्या ऄपकृत्याचा सवॳकाळ ईच्चार करावा, ऄशा प्रकारे १२ वषेपयंत केल्यास तो 
पातकापंासून मुक्त होइल. दुसऱ्या काही गं्रथानंी (िवष्ट्ण.ु ध. स.ू ३४·१) स्वतःच्या मातेबरोबर संभोग करणे 
ह्ाचं्यासारख्या कृत्यानंा ऄततपातक ऄशी संॲा िदली ऄसून त्याचं्याबद्दल ऄग्ग्नप्रवेश करणे ह्ा व्यितिरक्त 
दुसरे प्रायिरृत्त नाही ऄस े सािंगतले अहे. सवॳसाधारण िनयम ऄसा ऄस े की जर कोणत्याही खालच्या 
वणाच्या मनुष्ट्यान ेहेतुपूवॳक ब्रह्महत्येचा प्रत्यॱ ऄपराध केला ऄसेल तर त्याबद्दल करावयाच्या प्रायिरृत्ताचा 
पिरणाम मरणामध्ये झाला पािहजे. (प्राय. प्रक. पा. ८·९). 
 

मनूने [तथािप ब्राह्मणवधे प्रायिरृत्तािन सुव्रत । 
मनुना कीर्मततानीह त्रयोदश यथाक्मम् ॥ 

–भिवष्ट्यपुराण (ऄपराकॳ  पा. १०५५).] ब्रह्महत्येकिरता िनरिनराळी १३ स्वतंत्र प्रायिरृते्त सािंगतली अहेत. 
(ऄपराकॳ  पा. १०५५). वर ईल्लेख केलेल्या प्रायिरृत्ताचं्या तपशीलाखेरीज ज्या ब्राह्मणाची हत्या केली 
ऄसेल त्याच्या मस्तकाच ेएक हाड एका काठीवर टागंून ती काठी पातकी मनुष्ट्यान ेखादं्रावर बाळगावी ऄस े
याॲ. (३·२४३) मध्ये सािंगतले अहे. िनरिनराळ्या गं्रथकारानंी त्यात अणखी तपशीलाचंी भर घातली 
अहे. ऄस ेहाड बाळगण्याचा हेतु लोकानंा त्याचा ऄपराध कळावा हा ऄस.े मनून े(११·७२) दुसरे एक ऄस े
प्रायिरृत्त सािंगतले अहे की जर एखाद्रा ॱित्रयान ेहेतुपूवॳक एखाद्रा ब्राह्मणाचा वध केला तर त्यान ेयुद्धात 
प्रवेश करावा अिण त्याच्या प्रितस्पध्याला तो ब्रह्महत्या करणारा ऄसल्याच ेमाहीत ऄसूनही जर त्यान ेत्या 
ॱित्रयाचा वध केला ऄथवा त्याला जखमी करून बेशुद्धावस्थेत युद्धभूमीवर टाकून िदले अिण नंतर जरी तो 
पुढे बरा झाला तरी देखील तो ब्रह्महत्येच्या पातकापासून मुक्त होतो. ऄरॄमेध यॲाच्या समाप्तीनंतर राजा 
अिण ऊग्त्वज ऄवभृथ स्नान किरतात तेव्हा त्यानंी ऄनुमती िदल्यास अपल्या पातकाचा ईच्चार करून 
त्याचं्या समवेत स्नान करणारा ब्रह्महत्येच्या पातकापंासून मुक्त होतो. (मनु. ११·८२). ब्रह्महत्येच्या 
पातकाकिरता मनून े अिण आतर गं्रथकारानंी दुसरीही ऄनेक प्रायिरृते्त सािंगतली अहेत. (ऄपराकॳ  पा. 



१०६४-१०६५). 
 

ब्रह्महत्येच्या बाबतीत सोमयागात गुंतलेल्या ऊग्त्वजाची हत्या करणे ह्ासारख्या काही 
पिरग्स्थतीत नेहमीच्या दुप्पट प्रायिरृत्त करावे लागते. (याॲ. ३·२५२). तसेच ब्रह्महत्येच्या तुल्य (सम) 
ऄसल्याच ेसािंगतलेल्या पातकाबंद्दल करावयाचे प्रायिरृत्त ब्रह्महत्येकिरता करावयाच्या प्रायिरृत्ताच्या तनम्मे 
ऄसते. एखाद्रा ॱित्रयान े ऄथवा वैश्याने ऄथवा शूद्रान े स्वतःच ब्राह्मणाचा वध केला तर त्याला देहान्त 
प्रायिरृत्त ऄसते. परंतु तस े प्रायिरृत्त त्यान े न केल्यास त्याला ब्राह्मणान े ब्रह्महत्या केल्यास कराव्या 
लागणाऱ्या प्रायिरृत्ताच्या दुप्पट, ततप्पट, ऄथवा चारपट प्रायिरृत्त केले पािहजे. (प्राय. प्रक. पा. १६). 

 
तस्त्रयाचंा वध हे कृत्य ॱित्रय, वैश्य अिण शूद्र पुरुषाचं्या वधाच्या समान योग्यतेचे धरण्यात येइ 

अिण जर ती स्त्री अत्रेयी ऄथवा गरोदर ऄथवा सोमयाग करणाऱ्या िद्यजाची पत्नी ऄशासारख्या िविशष्ट 
प्रकारची ऄसली तर ितच्या वधाबद्दल ब्रह्महत्येसारखे प्रायिरृत्त करावे लागे. (गौ. २२·१७ आ.). 
 

ब्राह्मणाला प्रहार करण्याची धमकी देणे ह्ाबद्दल एक कृच्र प्रायिरृत्त ऄसते, प्रत्यॱ मार 
देण्याबद्दल ऄितकृच्र प्रायिरृत्त ऄसते अिण रक्तपात करण्याबद्दल कृच्र अिण ऄितकृच्र ही प्रायिरृते्त 
ऄसतात. (मनु ११·२०८). 
 

सुरापान. िपठापासून तयार केलेले मद्र जर एखादा ब्राह्मण हेतुपूवॳक एकवार देखील प्राशन 
करील तर त्याला ईकळत ऄसलेली सुरा ऄथवा गोमूत्र ह्ाचं्यासारख े पदाथॳ प्राशन करण्यासारखी 
मुत्युपयमवसायी प्रायिरृते्त करावी लागत अिण ऄशा रीतीने जर तो मरण पावला तर तो त्या पातकापासून 
मुक्त होतो ऄस े(मनु ११·९०-९१) सािंगतले अहे. मनु (११·९२) अिण याॲवल्क्य (३·२५४) यानंी ज्याच्या 
योगाने देहान्तत होणार नाही ऄस ेदुसरे एक प्रायिरृत्त सािंगतले अहे. ते म्हणज ेऄशा पातक्यान ेएक वषॳभर 
(ऄथवा ३ वषेपयंत) िदवसातून एकदा रात्री िशजिवलेल्या तादुंळाच्या कण्या ऄथवा ितळाची पेंड भॱण 
करावी, गाइच्या केसाचं े बनिवलेले वस्त्र ऄंगावर घ्यावे, जटा धारण कराव्या अिण सुरा िपण्याचे पाच वर 
बसिवलेला एक दंड धारण करावा. हाच िनयम एखाद्रा ॱित्रयान े ऄथवा वैश्याने तशाच प्रकारची सुरा 
प्राशन केल्यास त्यानंा लागू पडतो, मात्र त्यानंी ब्राह्मणान ेकरावयाच्या प्रायिरृत्ताच्या पाउणपट ऄथवा ऄधे 
प्रायिरृत्त करावे. गौतम (२३·२-३), मनु (११·१४६) प्रभृतींनी ऄस ेसािंगतले अहे की ईच्च तीन वणांपैकी 
कोणी ऄॲानान े मादक पदाथॳ प्राशन केला ऄथवा मनुष्ट्याच े मूत्र, िवष्ा आ. पदाथॳ भॱण केले तर त्यान े
प्रथमतः तप्तकृच्र प्रायिरृत्त केले पािहजे अिण नंतर त्याचे ईपनयन पुन्तहा केले पािहजे. 
 

ॱित्रयानंा अिण वैश्यानंा िपठापासून तयार केलेल्या (पैष्ी) सुरेव्यितिरक्त कोणतेही मादक पेय 
प्राशन करण्याबद्दल काही दोष लागत नाही अिण शूद्रानंा पैष्ी सुरा प्राशन केली तरीदेखील कोणतेही 
पातक लागत नाही. तसेच एखाद्रा ईपनयन न झालेल्या मुलान ेऄथवा ऄिववािहत मुलीन ेसुरा प्राशन केली 
तरी त्यानंा कोणताही दोष लागत नाही ऄस े(कल्पतरु आ.) काही गं्रथात प्रितपादन केले अहे. परंतु दुसऱ्या 
काही गं्रथानंी हा िनयम मान्तय न करून ऄस ेसािंगतले अहे की ईपनयनापूवी एखाद्रा मुलाने मूखॳपणान ेसुरा 
प्राशन केली तर त्याच्या वतीने त्याचा बाप, अइ ऄथवा बंध ु ह्ानंी तीन कृच्र प्रायिरृत्त करावे [ऄनुपेतस्तु यो 
बालो मद्रं मोहाग्त्पवेद्रिद । 
तस्य कृच्रत्रयं कुयान्तमाता भ्राता तथा िपता ॥] 

–जातुकण्यॳ  (परा. माध २ भाग २ पा. ८०).] (जातुकण्यॳ – परा. माध. २ भाग २ पा. ८०). 
 



मनु (११·१६०) प्रभृतींनी ऄसा सवॳसाधारण िनयम सािंगतला अहे की ज्याला अंतरशुिद्ध पािहजे 
ऄसेल त्याने तनतषद्ध केलेले ऄन्न भॱण करू नये अिण ऄॲानान ेभॱण केल्यास भॱण केलेले ऄन्न ओकून 
टाकण्याचा प्रयत्न करावा अिण तस ेशक्य न झाले तर तात्काल प्रायिरृत्त करावे. र्फार प्राचीन काळापासून 
देखील ऄभक्ष्य पदाथॳ भॱण करण्याबद्दलच्या िनयमाला ऄपवाद मानण्यात येत ऄसत. छादंोग्य 
ईपिनषदातील (१·१०) ईषस्ती चाक्ायणाच्या कथेवरून ऄस े िदसून येते की ज्यावेळी स्वतःच्या जीवाला 
धोका ऄसेल तेव्हा ऄशुद्ध पदाथॳ देखील भॱण करण्यास प्रत्यवाय नसतो. 

 
सुवणमस्तेय. एखाद्रा चोरान े ब्राह्मणाच्या मालकीच े ८० रिक्तका वजनाच े ऄथवा ह्ाहून ऄिधक 

वजनाच ेसुवणॳ चोरल्यास ब्राह्मणाव्यितिरक्त आतर वणांच्या ऄपराध्याला देहान्त प्रायिरृत्त करावे लागे अिण 
ब्राह्मण वणाच्या ऄपराध्याला र्फाटकी वस्त्रे ऄथवा वल्कले पाघंरून ऄरण्यात ब्रह्महत्येच्या प्रायिरृत्तासारख े
प्रायिरृत्त १२ वषेपयंत करावे लाग ेऄथवा सुरापानाबद्दलच्या प्रायिरृत्तासारखे प्रायिरृत्त १२ वषेपयंत करावे 
लागे. चोरलेल्या सुवणाच ेवजन, चोरणाराची अिण ज्याचे सुवणॳ चोरले ऄसेल त्याची जात, तसेच प्रथम 
ऄपराध अहे हकवा पुनः पुनः केलेला ऄपराध अहे, स्थळ, काळ आत्यादी पिरग्स्थतीला ऄनुसरून 
िनरिनराळी प्रायिरृते्त िनबंध गं्रथातं सािंगतली अहेत (प्राय. िव. ५ पा. ११७-१२७ आ.). चोरलेली वस्तु परत 
देता अली नाही तर दुप्पट प्रायिरृत्त करावे लागे अिण काही िविशष्ट प्रकारच्या चोराचं्या बाबतीत जर 
त्यानंा राजान े शारीिरक ऄथवा देहान्तत शासन केले नसेल तर चोरलेल्या पदाथाच्या ११ पट आतका दंड 
ऄशा चोरानंा करण्यात येइ. (मनु ८·३२१, ३२३ आ.) 
 

चोरी दोन प्रकारची ऄसते. एक दरवडयासारखी बलात्कारान े केलेली चोरी (िहला साहस ऄशी 
संॲा अहे) अिण दुसरी गुप्त रीतीने केलेली चोरी). गुप्त रीतीने केलेल्या चोरीच्या बाबतीत चोरलेल्या 
संपत्तीचा स्वामी अिण चोरी करणारा ह्ाच्या वणांना ऄनुसरून प्रायिरृत्त कमी ऄिधक ऄसते. 
 

गुरूतल्पगमन. ह्ा पातकाबद्दल र्फार प्राचीन काळापासून पुढील [तप्त ेलोहशयने गुरुतल्पगः शयीत । सूमी वा 
िश्लष्ट्ये ज्जवलन्ततीम् । 
िलङ्गं वा सवृषणमुत्कृत्यात्र्चलावाघाय दिॱणा प्रतीचीं 
व्रजेदिजह्ममा शरीरपातात् । 

–गौतम् (२३·८।१०)] प्रायिरृत्त सागंण्यात येत ऄसे : ऄपराध करणाऱ्याने अपला ऄपराध कबूल करावा 
अिण नंतर तापून लाल झालेल्या लोखंडाच्या शय्येवर अडवे पडावे ऄथवा तापून लाल झालेल्या 
लोखंडाच्या स्त्रीच्या प्रितमेला अहलगन द्रावे ऄथवा अपले िशश्न अिण वृषण अपणच कापून अपल्या 
ओंजळीत घेउन दिॱण ऄथवा नैऊॳ त्य िदशेकडे मरून पडेपयंत सरळ चालावे अिण ऄस े केल्यान े तो 
ऄपराधी शुद्ध होतो. (गौत. २३·८-१० आ.). 
 

ज्याचंा शेवट मृत्यूमध्ये होणार नाही ऄशी काही प्रायिरृते्त मनून े(११·१०५-१०६) सािंगतली अहेत. 
ईदाहरणाथॳ, ऄशा पातकी पुरुषान ेिनजॳन ऄरण्यात वास करावा, अपली दाढी वाढू द्रावी, र्फाटलेली वस्त्र े
पिरधान करावी अिण एक वषॳपयंत प्राजापत्य प्रायिरृत्त करावे. हे प्रायिरृत्त जर ऄपराध चुकीने घडला 
ऄसेल तर करावे ऄस े टीकाकारानंी सािंगतले अहे. जर एखाद्रा पुरुषाने िनकट नात्याच्या स्त्रीबरोबर 
ततच्या संमतीने संभोग केला तर त्या स्त्रीला ऄशापुरुषाच्या आतके प्रायिरृत्त सागंावे अिण िशवाय मृत्यू ही 
कायदेशीर िशॱा द्रावी ऄसे याॲ॰ (३·२३३) ने सािंगतले अहे. 
 

एखादी स्त्री पितत झाली ऄसली तरी ितला पूणॳपणे रस्त्यावर सोडून देउन अपली व्यवस्था वाटेल 



त्या रीतीने लावण्यास मोकळी ठेवावयाची नसून ितला घराच्या शेजारी एक झोपडी बाधंून देउन 
ितच्याकडून ऄस े अणखी प्रमाद होउ नयेत ह्ाची खबरदारी घ्यावी अिण ितला प्राणधारणेला ऄवश्य 
आतके ऄन्न अिण मिलन वस्त्रे द्रावी. (मनु. ११·१७६). िस्त्रयाचं्या बाबतीत हलक्या जातीच्या ऄथवा हनद्र 
पुरुषाबरोबर संभोग करणे ऄथवा पतीचा वध करणे ऄथवा गभॳपात करणे ह्ा गोष्टींचा िवशेष िनषेध 
सािंगतला अहे अिण ऄशा स्त्रीचा ऄन्न वस्त्र न देताही पूणॳपणे त्याग करावा [चतस्त्रस्तु पिरत्याज्याः िशष्ट्यगा गुरुगा च या । 
पितघ्नी च िवशेषेण जुिङ्गत्तोपगता च या ॥ 

–विसष् (२१·१०)] ऄसे विसष्टाने (२१·१०) म्हटले अहे. 
 

चार महापातके (एक ऄथवा ऄनेक) करणाऱयाशी सहवास करणे. ह्ा कृत्याबद्दल त्या 
महापातकाकिरता शास्त्रात सािंगतलेले प्रायिरृत्त करावे लागते. (मनु. ११·१८१). ऄसा संसगॳ ऄॲानान े
झाला ऄसल्यास प्रायिरृत्त िनम्मे ऄसते. जाणून बुजनू सहवास करणाऱ्यान े मूळ पातकाबद्दलच्या 
प्रायिरृत्ताच्या पाउणपट प्रायिरृत्त करावे ऄस े व्यासान े सािंगतले अहे. ऄशा संसगाबद्दल ब्राह्मणान े
करावयाच्या अिण शूद्रान े करावयाच्या प्रायिरृत्तातं भेद ऄसतो. एक वषाहून कमी मुदतीपयंत सहवास 
झाला ऄसल्यास प्रायिरृत्त त्या प्रमाणात कमी करण्यात येइ. एखादा मनुष्ट्य पितत झाल्यानंतर त्याला 
झालेला पुत्रदेखील पितत मानला जात ऄस े अिण त्याला वारसा हक्कातून वगळण्यात येत ऄस.े तथािप 
पितताच्या कन्तयाचंी व्यवस्था वेगळ्या रीतीने करण्यात येइ अिण ऄशा कन्तयेला िववाह किरता येत ऄस े
अिण ितने िववाह केल्यास ितच्या पतीला कोणताही दोष लागत नसे. (विसष् ११·५१।५३ आ.). 

 
ऄनुपातके. मनु (११·५५-५८), याॲ. (३·२२८-२३३) ह्ानंी ज्या पातकानंा कोणत्यातरी 

महापातकाचं्या समान ऄसल्याच ेम्हटले अहे त्यानंा िवष्ट्ण ुध. स.ू (ऄध्याय ३६) मध्ये ऄनुपातक ऄशी संॲा 
िदली ऄसनू ऄसा िनयम सािंगतला अहे की ऄशी पातके करणाऱ्यान े ऄरॄमेध यॲ ऄथवा तीथॳयात्रा 
केल्यास तो शुद्ध होतो. ऄसेही िदसून येते की महापातकाबंद्दल करावयाच्या प्रायिरृत्तापेॱा हकिचत् कमी 
(म्हणजे पाउणपट) प्रायिरृत केल्याने ऄशा पातकाचंी िनष्ट्कृित होते. 

 
ईपपातके. ईपपातकाचंी संख्या र्फार मोठी अहे. त्याचं्यासंबंधी महत्त्वाच ेसामान्तय िनयम पुढे िदले 

अहेत : ऄनेक ईपपातके करणारा मनुष्ट्य ईपोषण करून तीन वेळा सवॳ वेदाचंे पठण केल्यान े शुद्ध होतो 
ऄस े सामिवधान ब्रा. (१·५·१४) मध्ये सािंगतले अहे. मनु (११·११७) प्रभृतींनी ऄस े सािंगतले अहे की 
शास्त्रात गोवधाबद्दल सािंगतलेले प्रायिरृत केल्याने ऄथवा एक मिहनाभर दुधावर रािहल्याने ऄथवा पराक 
ऄथवा गोसव प्रायिरृत्त केल्यान े (ऄवकीर्मणन् पातकावं्यितिरक्त) सवॳ ईपपातकापंासून शुग्ध्द होते. एकाच 
वेळी ऄनेक ईपपातके केली ऄसतील तर त्याचं्याकिरता गोसव प्रायिरृत्त ऄसते. 

 
ईपपातकातं गोवधाच्या पातकाला पिहले स्थान ऄसते. िनरिनराळ्या स्मृतींनी गोवधाबद्दल 

िनरिनराळी प्रायिरृते्त सािंगतली अहेत. गौतमान े (२२·१८) िभॱेवर ईदरिनवाह करून तीन वषेपयंत 
ऄरण्यात राहणे अिण १०० गाइ अिण एक बैल दान करणे हे प्रायिरृत्त सािंगतले अहे. याॲ. न े
(२·२६३-६४) जी चार प्रायिरृते्त सािंगतली अहेत त्यापैकी एक प्रायिरृत्त ऄस े अहे की एक मिहनाभर 
आंिद्रयाचे िनयमन करून पंचगव्यावर ईदरिनवाह करावा, गाइंच्या गोठ्यात झोपावे, िदवसा त्या गाइच्या 
मागे जावे अिण मिहन्तयाच्या ऄंती एक गाय दान द्रावी. गाय कोणाच्या मालकीची होती त्याला ऄनुसरून 
स्मृतींनी िनरिनराळी प्रायिरृते सािंगतली अहेत. गोवधाबद्दल प्रायिरृत्त करण्यापूवी ते पातक करणाऱ्यान े
त्या जनावराचंी हकमत गाइच्या मालकाला भरून िदली पािहजे. (ब्रह्मपुराण). 



 
गाय ऄथवा बैल ह्ाचं्या व्यितिरक्त आतर प्राण्याचं्या वधाबद्दल िनरिनराळी प्रायिरृते्त सािंगतली 

अहेत अिण ऊषींच्या ऄशा दयाद्रॳ बुद्धीचा आतका ऄितरेक झाला की यॲ अिण शेती ह्ाचं्या व्यितिरक्त 
आतर कारणाकंिरता अंबा, र्फणस ह्ाचं्यासारख े मोठ वृॱ ऄथवा झुडप,े वेली तोडल्यास त्याबद्दल १०० 
ऊचा पठण करण्याचे प्रायिरृत मनु (११·१४२) प्रभृतींनी सािंगतले अहे. ह्ा िनयमामंुळे मनुष्ट्यानंा ईपयुक्त 
ऄसणाऱ्या अिण सौंदयॳ वाढिवणाऱ्या झाडाचंा अिण झुडपाचंा अिण रानाचंा नाश होण्याचा टळला. 

 
पारदायम. (दुसऱ्याच्या पत्नीबरोबर व्यिभचार). त्याचप्रमाणे परपुरुषाबरोबर संभोग ही कृत्येही 

ईपपातके ऄसतात. प्रततलोम व्यतभचार हे महापातक ऄसून ऄनुलोम व्यतभचार ईपपातक ऄसते. (बहृद्रम 
४·४८). व्यिभचाराबद्दल पुरुषाला अिण स्त्रीला सारखेच कडक प्रायिरृत्त करावे लागत ऄस.े (मनु ११·१७६ 
आ.). 
 

व्रात्यता. िविहतकाळी ईपनयन न झालेल्या व्यक्तीला व्रात्य ऄथवा पतततसातवत्रीक ऄशी संॲा 
ऄसून त्याला व्रात्यस्तोम अिण ईद्दालक व्रत हे िवधी करावे लागत. काही गं्रथानंी ३ कृच्राआंतके सौम्य 
प्रायिरृत सागंून नंतर ईपनयन करावे ऄस े सािंगतले अहे. (मनु.११·१९१). एखाद्रा मनुष्ट्याच्या पूवीच्या 
िपढ्यातं देखील ईपनयन झाले नसले तर त्याला प्रायिरृत्त देउन त्याचे ईपनयन करता येइल हकवा नाही 
ह्ािवषयी मतवैिचत्र्य अहे. काहींच्या मते जर एखाद्रा मनुष्ट्याच्या प्रिपतामहाच्या िपत्यापासूनच्या सवॳ 
िपढ्या ईपनयनावाचून गेल्या ऄसल्या तर त्याला शुद्ध करून घेता येत नाही. (प्राय. मुक्ता पषृ् ८०ऄ). 

 
व्रतलोप. ज्या ब्रह्मचाऱ्याने एखाद्रा स्त्रीबरोबर संभोग केला ऄसेल त्याला ऄवकीर्णणन् ऄशी संॲा 

ऄसून त्याबद्दल ऄनके प्रायिरृते्त सािंगतली अहेत. ईदाहरणाथॳ, विसष्ान े(२३·१-३) म्हटले अहे की ऄशा 
ब्रह्मचाऱ्याने ऄरण्यातील एका चवाठ्यावर साधा ऄग्ग्न पेटवून त्यात राॱसापं्रीत्यथॳ एका गाढवाचे हवन 
करावे. 
 

प्रत्यवतसत. जर एखादा संन्तयासी पुन्तहा गृहस्थारॅमात अला तर त्याला प्रत्यवतसत ऄस ेम्हणतात. 
प्रत्यविसताची शुिद्ध चादं्रायण ऄथवा तप्तकृच्र ही प्रायिरृते्त करून होते ऄस े यम (२३-२२) प्रभृित काही 
गं्रथकारानंी सािंगतले अहे. तथािप वृद्ध पराशराने (परा. मा॰ २ भाग २ पा. ११) म्हटले अहे की ऄशा 
व्यक्तींनी प्रायिरृत्त केले तरी त्यानंा चाडंाळासमान मानावे अिण त्यानंा त्यानंतर झालेल्या संततीला 
चाडंालातं राहावयास लावावे. महान् संत ॲानेरॄर अिण त्याचं े बंध ु ह्ाचंा पैठण येथे जो छळ झाला ऄस े
म्हणतात त्याचा ईलगडा ह्ा िनयमाने होतो. पराशर माधवीयात (२. भाग १ पा ३७३) ऄशा मनुष्ट्याला 
अरूढपततत ऄसे म्हटले अहे. 
 

स्पशमदोष. काही िविशष्ट ग्स्थतींतील मनुष्ट्ये, हाडासारख े पदाथॳ, रजस्वला स्त्री, कावळे, 
आत्यािदकाचं्या स्पशामळेु येणाऱ्या दोषाच्या शुद्धीकिरता िनरिनराळे िनयम सािंगतले अहेत, ऄशा प्रकारच्या 
बऱ्याच दोषाचंी शुिद्ध ऄंगावरील वस्त्रासिहत स्नान केल्यान ेहोते. (गौत. १४·२८). काही दोषाचं्या बाबतीत 
ज्या ऄवयवाला स्पशॳ झाला ऄसेल तो ऄवयव पाण्याने धुवून टाकून अचमन केल्यान े शुिद्ध होते. 
(शातातप-प्राय. िव. पा. ४७३). धार्ममक ईत्सवात अिण िववाहाच्या िमरवणुकीत, युद्धात, परचक् अलेले 
ऄसताना ऄथवा अग लागली ऄसता ऄथवा संकटात स्पशॳ केल्यास कोणतीही शुद्धी करण्याची 
अवश्यकता नाही ऄसे काही गं्रथातं सािंगतले अहे. (ऄित्र, शातातप आ.). 



 
पतरग्रह. (दान स्वीकारणे) ह्ा बाबतीत ब्राह्मणाचं्या पुढे र्फार ईच्च अदशॳ ठेिवला ऄसल्या कारणान े

जर एखाद्रा ब्राह्मणान े अपत्तीत नसताना एखाद्रा ॱित्रयापासून ऄथवा ज्याचं्याकडून दान घेउ नये 
त्याचं्याकडून दान स्वीकारले तर त्याला िनरिनराळी प्रायिरृते्त करावी लागत. तथािप अपत्काळी 
ब्राह्मणाला कोणाकडूनही दान स्वीकारण्यास मनु (१०·१०२-१०३) अिण याॲ. (३·४१) ह्ानंी मोकळीक 
ठेिवली अहे. 
 

धममभ्रष्टाची शुतद्ध. म्लेच्छानंी ज्यानंा बलात्कारान े धमॳभ्रष्ट केले ऄसेल त्यानंा परत स्वधमात घेता 
येते हकवा नाही ह्ा प्रश्नाचा िवचार काही स्मृतींनी अिण िनबंधगं्रथानंी केला अहे. ह्ाबाबतीत म्लेच्छ 
कोणाला म्हणावे ह्ासंबंधी काही मतभेद अहे. ज े बलात्कारान े िदले ऄसेल ऄथवा ज्याचा ईपभोग 
बलात्कारान ेघेतलेला ऄसले अिण ज ेबलात्कारान ेिलहवून घेतले ऄसेल अिण जो व्यवहार बलात्कारान े
घडिवला ऄसेल ते सवॳ रद्द करण्यास पात्र ऄसते ऄस े मनु (८·१६९) प्रभृतींनी सािंगतले अहे. ऄस े
ऄसल्यामुळे बलात्कारान े ज्याचंे धमांतर केले गेले ऄसेल अिण ज्यानंा परत स्वधमात येण्याची ईत्कट 
आच्छा ऄसेल त्यानंा परत येण्यास ईते्तजन िदले पािहजे. ह्ा कृत्याला परावतॳन ऄस े म्हणणे ऄिधक 
सयुिक्तक होइल. 
 

ज्या कृत्यानंा जाततभं्रशकर ऄशी संॲा िदली अहे त्याचं्यापैकी एखादे कृत्य पूणॳपणे जाणून बुजून 
केले ऄसेल तर त्याबद्दल सातंपन प्रायिरृत्त करावे अिण ऄस ेकृत्य ऄॲानान े केले ऄसले तर प्राजापत्य 
प्रायिरृत्त करावे ऄस े मनून े (११·१२४) म्हटले अहे. ज्यानंा संकरीकरण ऄथवा ऄपात्रीकरण ऄशी संॲा 
अहे त्याचं्याबद्दल चादं्रायण प्रायिरृत्त करावे. मलावह कृत्याकंिरता तीन िदवस जवाच्या काजंीने पोळून 
घेण्याचे प्रायिरृत्त करावे. (मनु. ११·१२५). संकीणम पातकाकंिरता कोणते प्रायिरृत्त करावे हे केलेल्या 
कृत्याच्या स्वरूपावरून अिण पातक करणाऱ्याच्या सामथ्यावरून तसेच देशकालपिरग्स्थतीचा िवचार 
करून ठरवावे ऄसे मनु (११·२०९) प्रभृतींनी सािंगतले अहे. 

 
प्रायतरृत्त करण्याला योग्य काल. ह्ासंबंधी मुख्य [नैिमित्तकािन काम्यािन िनपतग्न्तत यथा यथा । 

तथा तथा िह कायािण न कालं तु िवलम्बयेत् ॥ 
– दॱ (२·७३), प्रायिरृत्ततत्त्व पा. ५१२ ] िनयम ऄसा अहे की एखादे ऄयोग्य कृत्य केल्यावर तात्काल शुिद्ध 

करावी (दॱ २·७३). तथािप काही िविशष्ट मिहने, वार, ितिथ िविशष्ट कृत्याकंिरता िविहत ऄसल्याच े
सािंगतले अहे. एका गं्रथात म्हटले अहे की िशष्टाचं्या मताप्रमाणे प्रायिरृत्त करावयाचा संकल्प 
कृष्ट्णपॱातील चतुदॳशी ितथीला करावा अिण प्रत्यॱ िवधी ऄमावास्येला करावा. (प्रायिरृत्तेंदुशेखर पा. 
१५) 

 
तवतध. पातकाकंिरता अिण प्रमादाकंिरता िवद्यानाचं्या पिरषदेन े सािंगतलेली प्रायिरृते्त करण्याचा 

िविध िभन्न िभन्न काळी िभन्न िभन्न प्रकारचा ऄस.े सवॳ धार्ममक िवधींमध्ये अचारशुद्ध अिण वेदवेत्त्या ब्राह्मणानंा 
भोजन घालावे. (अप. ध. सू. २ ६ १५ ९). सवॳ प्रकारच्या प्रायिरृत्ताचंे एक ऄंग म्हणनू ब्रह्मचयॳ, दया, ॱमा 
अिद यम अिण स्नान, मौन, ईपोषण अिद तनयम अचरण करावे लागतात. (याॲ. ३ ३१२।१३). काही 
प्रसंगी मस्तकाच ेमुंडन करणे हे कृत्य प्रायिरृत्ताचे एक ऄंग ऄसते. केशाचं े मुंडन करण्याच्या ऄथवा वपन 
करण्यासंबंधीही तपशीलाच े ऄनके िनयम अहेत. ऄशी कल्पना ऄसावी ऄस े िदसते की मनुष्ट्य ज े काही 
पातक किरतो ते त्याच्या केसामंध्ये एकवटते. (प्राय. प्र. पा. १९). सुवािसनी िस्त्रया, कुमािरका ह्ाचं े सवॳ 



केस एकत्र करून र्फक्त दोन बोटे केस कापावे; िवधवा अिण संन्तयािसनी ह्ाचं्या सबंध मस्तकाच े मुंडन 
करावे. प्रायिरृत्ताच्या ऄंगभूत ऄसणारी स्नान े भस्म, गोमय, मृित्तका, पाणी, पंचगव्य अिण कुशोदक 
ह्ाचं्यासिहत करण्यात येतात. 
 

गुप्त प्रायतरृत्ते. प्रायिरृत्ताचंे दोन प्रकार ऄसतात. प्रकाश म्हणज ेईघडपणे करावयाची अिण रहस्य 
म्हणज ेगुप्तपणे करावयाची. गुप्त प्रायिरृत्ताचंी योजना अिहताग्ग्न, िवनीत, वृद्ध ऄथवा िवद्यान लोकाकंिरता 
ऄसते अिण प्रकाश प्रायिरृत्ताचंी योजना आतर लोकाकंिरता ऄसते. (विस. २५·२). ज्यावेळी एखाद्रा 
मनुष्ट्याच ेपातक त्याच्या स्वतःिशवाय दुसऱ्या कोणाला मािहत नसेल त्यावेळी त्या मनुष्ट्यान ेगुप्त प्रायिरृत्त 
करण्यास प्रत्यवाय नसतो. व्यिभचाराच्या बाबतीत अिण महापातक करणाऱ्याबरोबर घडलेल्या 
सहवासाच्या बाबतीत ऄसा व्यिभचार ज्या स्त्रीबरोबर केला ऄसतो ितला ते पातक मािहत ऄसले तरी अिण 
महापातक करणाऱ्या ज्या व्यक्तीबरोबर सहवास घडला ऄसेल त्या व्यक्तीला ती गोष्ट मािहत ऄसली 
तरीदेखील त्या दोषाबद्दल गुप्त प्रायिरृत्त किरता येते. एखाद्रा मनुष्ट्याला अपल्या पातकाला िविहत 
प्रायिरृत्त कोणते ह्ाची मािहती ऄसेल तर त्यान े ते प्रायिरृत्त पिरषदेकडे न जाताही करावे. परंतु जर 
त्याला योग्य प्रायिरृत्त मािहत नसेल तर त्याने काही जाणत्या मनुष्ट्याचंा खाजगी रीतीने सल्ला घ्यावा अहण 
एखाद्रा िविशष्ट पातकाला कोणते प्रायिरृत्त करावे ऄसा मोघम प्रश्न िवचारावा. ऄशा गुप्त प्रायिरृत्तामंध्ये 
प्राणायाम, दाने, होम, जप, ईपोषण, हिवष्ट्यान्नभॱण आत्यािदकाचंा समावेश होतो. 

 
प्राचीन स्मृतींनी सािंगतलेली काही प्रायिरृते्त भयंकर अिण देहान्तत घडिवणारी अहेत ऄस ेऊषींच्या 

िनदशॳनास अले. त्यामुळे पुढील काळात ऄिधकािधक दयाद्रमबुद्धीची अिण ऄिधकािधक सोपी ऄशी 
प्रायिरृते्त सागंण्यात येउ लागली. हारीताने (परा. मा. २ भाग १ पा. २३५) म्हटले अहे की धमॳशास्त्राच े
ऄध्ययन करणाऱ्या ब्राह्मणानंी पातकी मनुष्ट्याच ेवय, काल अिण शक्ती ह्ानंा ऄनुरूप ऄस ेप्रायिरृत्त सागंावे. 
ते प्रायिरृत्त ऄस े ऄसावे की त्याच्यामुळे पातकी मनुष्ट्याचा जीव न गमावता तो शुद्ध व्हावा. ज्याच्यायोगाने 
पातकी मनुष्ट्याला ऄित त्रास पोचेल ऄसे प्रायिरृत्त सागंू नये. शंखाने [तस्कररॄापदाकीणे बहुव्यालमृगे वने । 
न व्रतं ब्राह्मणः कुयात् प्राणबाधाभयात्सदा ॥ 
शरीरं धमॳसवॳस्वं रॱणीयं प्रयत्नतः । 
शरीरात्स्त्रवते धमॳः पवॳतात्सिललं यथा ॥ 

–शंख १७·६३ अिण ६५ (ऄपराकॳ  पा १२३१)] (१७·६३ अिण ६५) ही ऄस ेम्हटले अहे की शरीर हे धमाच ेसार 
ऄसल्याकारणाने त्याचे संरॱण प्रयत्नाने केले पािहजे. शरीरापासून धमाची ईत्पत्ती होते. 
 

जसजसा काळ बदलत गेला तसतस े (प्रत्याम्नाय नावाच)े सोपे पयाय सापडले अिण ते 
शास्त्रगं्रथातं सागंण्यात अले. प्रत्याम्नाय हा शब्द प्रायिरृत्त ह्ा ऄथान ेअप. (५·२०·१८) अिण शाखं्यायन 
रॅौत सूत्रात (१४·५१·६) अला अहे. प्रायिरृत्ताच्या बाबतीत सुवणम हा गाइच्याबद्दल पयाय ऄसल्याच े
गौतमान े(१९·१६ अिण १८) म्हटले अहे अिण ब्रह्मपुराणात (परा. मा २ भाग २ पा. १९७) एका गाइच्या 
ऄभावी एक िनष्ट्क, ऄथवा ऄधॳ िनष्ट्क ऄथवा पाव िनष्ट्क दान द्रावा ऄस ेसािंगतले अहे. ऄशाच प्रकारच े
गायत्री मंत्राचा जप, ब्राह्मण भोजन आत्यादी ऄनेक प्रत्याम्नाय मोठ्या प्रायिरृत्ताचं्या बदली सािंगतले अहेत. 
ह्ामुळे मध्ययुगीन काळापासून महापातकाचं्या बाबतीत देखील ऄशा तऱ्हेची ईतरत्या रॅणेीच्या 
प्रत्याम्नायाचंी परंपरा िनमाण झाली. स्मृतींत सािंगतलेल्या ह्ा पयायामंुळे अधुिनक काळात असन्न मरण 
झालेले लोक अपल्या सवम पातकाबंद्दल प्रायतरृत्त म्हणून एक गाय ऄथवा द्रव्यरूपी दान े पुरोिहताला 
देतात. 



प्रकरण ५ 
 

प्रायतरृत्तांची नावे अतण वणमने 
(मू. गं्र. पा. ४/१३०-१५२). 

 
प्रस्तुत प्रकरणात स्मृतींनी अिण िनबंधगं्रथानंी सािंगतलेल्या महत्वाच्या प्रायिरृत्ताचंी नावे अिण 

संिॱप्त वणॳन ेदेण्यात येतील. ऄशा प्रायिरृत्ताचंे कृच्र, चादं्रायण, सातंपन, प्राजापत्य, हे प्रमुख गट ऄसनू 
ऄध्याहून ऄिधक प्रायिरृते्त कृच्र ह्ा गटात येतात. 

 
कृच्र. सामिवधान ब्राह्मणात (१·२·१) ऄस ेसािंगतले अहे की कृच्र करणाऱ्यान ेतीन िदवस केवळ 

िदवसा हिवष्ट्यान्न भॱण करावे अिण रात्री काही खाउ नये, नंतर पुढील तीन िदवस केवळ रात्री भोजन 
करावे, नंतरचे तीन िदवस त्याने ऄन्नाकिरता कोणाकडे िभॱा मागू नये ऄथवा दुसऱ्याजवळ ऄन्न माग ू नये 
अिण नंतर तीन िदवस पूणॳ ईपोषण करावे. प्रायिरृत्त करणाऱ्याला शुद्ध होण्याची त्वरा ऄसेल तर त्यान े
िदवसा ईभे राहावे अिण रात्री बसल्या ग्स्थतीत राहावे. ह्ा तपशीलातं मुदत अिण आतर बाबी यातं 
िनरिनराळे र्फरक करून ऄनेक ईपपदे जोडून िनरिनराळी प्रायिरृते्त बनिवली अहेत. 

 
ह्ा प्रायिरृत्ताचंी वणॳन ेगौतम, बौधायन, लौगािॱ, प्रायिरृत्त प्रकाश, पराशरमाधवीय, अपस्तंब ध. 

स.ू, मनु प्रभृित गं्रथकारानंी अिण गं्रथानंी केली अहेत. पराशर माधवीय (२ भाग १ पा. ३०) अिण प्राय. 
प्रकाश (पृष् ६४ऄ) ह्ानंी ऄस े सािंगतले अहे की कोणत्याही ईपपदािशवाय ऄसलेल्या कृच्र हा शब्दाचा 
ऄथॳ ‘प्राजापत्य’ ऄसा ऄसतो. 

 
कृच्राचे काही भेद पुढे िदले अहेत :– 
 
ऄितकृच्र, ऄधॳकृच्र, अग्नेयकृच्र, कृच्रसंवत्सर, कृच्राितकृच्र, गोमूत्रकृच्र, जलकृच्र, 

तप्तकृच्र, तुलापुरुषकृच्र, तोय ऄथवा वरुण कृच्र, दिधकृच्र, देवकृच्र, धनदकृच्र, िनत्योपवासकृच्र, 
पत्रकृच्र, पणॳकृच्छ, पणॳकूचॳ, पादकृच्र पादोनकृच्र, पुष्ट्पकृच्र, र्फलकृच्र, बाल ऄथवा िशशुकृच्र, 
ब्रह्मकृच्र, महातप्तकृच्र, महेरॄरकृच्र, मूलकृच्र, मैत्र ऄथवा व्यासकृच्र, यॲकृच्र, वायव्यकृच्र, वृद्ध 
ऄथवा वृिद्ध कृच्र, शीतकृच्र, रॅीकृच्र, सुवणॳकृच्र, सौम्यकृच्र. 
 

चादं्रायण. ज्या िवधीमध्ये चंद्राच्या कलानंा ऄनुसरून (ऄन्नग्रहणाच्या बाबतीत) वृिद्ध अिण ॱय 
ऄसतो त्या िवधीला चादं्रायण [चन्तद्रस्यायनिमवायनं चरण यग्स्मन् कमॳिण ऱ्हासवृिद्धभ्यां तच्चान्तद्रायणम् । – िमताॱरा (याॲ ३·३२३)] 
म्हणतात (िमतायाॲ ३·३२३). ह्ा प्रायिरृत्ताचे वणॳन बौधायन, याॲ., गौतम, विसष्ट, िवष्ट्ण.ु ध. स.ू, 
पराशर, प्रायिरृत्तप्रकाश आत्यािद गं्रथकारानंी अिण गं्रथातं केले अहे. ह्ा प्रायिरृत्ताचा प्रारंभ पौर्मणमेपासनू 
ऄथवा ऄमावास्येपासनू करावयाचा ह्ाला ऄनुसरून ह्ा प्रायिरृत्ताचे यवमध्य अिण तपपीतलकामध्य ऄस े
भेद ऄसतात. तसेच मूळ ऄथाप्रमाणे ॱयवृिद्ध करावयाची ऄथवा लाॱिणक ऄथाला ऄनुसरून करावयाची 
ह्ाप्रमाणे मुख्य अिण गौण ऄसेही भेद ऄसतात. ह्ातील तपशीलातंील भेदानंा ऄनुसरून त्याचे अणखीही 
काही प्रकार ऄसतात. यवमध्य म्हणज े शुद्ध प्रितपदेला एक ग्रासाने अरंभ करून पौर्मणमेला १५ ग्रास 
घ्यावयाचे अिण वद्र प्रितपदेला १४ ग्रास ह्ाप्रमाणे एक एक ग्रास कमी करून ऄमावास्येला पूणॳ ईपोषण 
करावयाचे. ह्ाच्या ईलट तपपीतलकामध्य प्रकारात पौर्मणमेला पूणॳ भोजन करून वद्र प्रितपदेला १५ ग्रास 



भॱण करावे, नंतर प्रत्येक ितथीला एक एक ग्रास कमी करून ऄमावास्येला एक ग्रास भॱण करावा, नंतर 
शुद्ध प्रितपदेला दोन ग्रास भॱण करावे अिण ह्ाप्रमाणे शुद्ध १४ ला १५ ग्रास येतील अिण पौर्मणमेला पूणॳ 
ईपोषण करावे ऄसें कल्पतरु ह्ा गं्रथामध्ये सािंगतले अहे. सामान्य (ऄथवा सवमतोमुख) चादं्रायणात ३० 
िदवसाचं्या एका मिहन्तयात एकूण २४० ग्रास आतके ऄन्न भॱण करावयाचे ऄसते अिण त्या ग्रासाचंी िवभागणी 
(चंद्राच्या कलानंा ऄनुसरून न किरता) व्रत करणाऱ्याने अपल्या आच्छेला ऄनुसरून करावयाची ऄसते. 
 

ग्रास केवढा ऄसावा ह्ािवषयी मतवैिचत्र्य अहे. गौतमाने (२७·१०) ऄसा िनयम सािंगतला अहे की 
घास घेताना तोंड ताणावे लागणार नाही एवढा ग्रास ऄसावा. याॲ.(३·३२३) न े मयूरीच्या ऄंड्याएवढा 
अिण पराशरान ेकोंबंडीच्या ऄंड्याएवढा ग्रास सािंगतला अहे. शंखाने न वाळलेल्या अमलका- (अवळ्या) 
च्या र्फळाआतका ग्रास ऄसावा ऄसे सािंगतले अहे. 

 
ह्ाच े यितचादं्रायण, िशशुचादं्रायण, सुरचादं्रायण आत्यािदही भेद अहेत. हे व्रत [ऄनािदषे्टषु पापेष ु

शुिद्धरृान्तद्रायणेन तु । 
धमाथॳ यरृरेदेतच्चन्तद्रस्यैित सलोकताम् ॥ –याॲ. (३·३२६).] पातकिनवृित्तकिरता तसेच पुण्यसंचयाकिरताही किरता 
येते. 
 

सातंपन. ह्ा प्रायारंृत्ताच े वणॳन मनु, याॲ., बोधायन, शंख, ऄित्र, िवष्ट्णु प्रभृित गं्रथकारानंी केले 
अहे. ह्ात २१ िदवसपयंत िनरिनराळ्या मुदतीपयंत पंचगव्यातील पदाथॳ (गोमूत्र, गाइच ेशेण, दूध, दही 
अिण तूप) प्राशन करून राहावयाचे ऄसते, अिण मध्यंतरी िनरिनराळ्या मुदतीपयंत ईपोषण करावयाचे 
ऄसते. मुदतीला ऄनुसरून ह्ा प्रायिरृत्ताचे पाच प्रकार ऄसतात. 
 

गोमूत्र प्रभृित वर सािंगतलेले पाच पदाथॳ अिण सहावा कुशोदक हे सहा पदाथॳ पृथक् पृथक् 
ऄनुक्मान ेसहा िदवस प्राशन केले अिण त्यानंतर एक िदवस ईपोषण केले म्हणज ेमहासातंपन प्रायिरृत्त 
होते. शंख, बौधायन अिण जाबािल ह्ाचं्या मताप्रमाणे महासातंपन २१ िदवसाच्या मुदतीचे ऄसून त्यात 
वरील सहा पदाथॳ प्रत्येकी तीन तीन िदवस प्राशन करावयाचे ऄसून तीन िदवस ईपोषण करावयाचे ऄसते. 
हे पाच पदाथॳ तीन तीन िदवस भॱण करून करावयाचे १५ िदवसाचे प्रायिरृत्त यमाने [त्र्यह ंिपबेतु्त गोमूत्र ंत्र्यह ंव ै
गोमयं िपबेत् । 
त्र्यहं दिध त्र्यहं ॱ ीरं त्र्यहं सर्मपस्ततः शुिचः ॥ 
महासान्ततपनमेतत्सवॳपापप्रणाशनम् । –यम (िमता-याॲ ३·३१५)] सािंगतले अहे. (िमता. याॲ. ३·३१५). 
 

पंचगव्य अिण ब्रह्मकूचॳ. ह्ा प्रायिरृत्ताचंाही पंचगव्यातील पदाथांशी संबंध ऄसतो. पंचगव्य 
प्रायिरृत्तामध्ये पंचगव्यातील पदाथांच ेतमरॅण करून ते प्राशन करून राहावयाचे ऄसते. मनु, देवल, पराशर 
प्रभृित गं्रथकारंानंी िनरिनराळ्या पातकाकंिरता हे प्रायिरृत्त सािंगतले अहे. िवष्ट्ण.ु (५४·७), ऄित्र (३००) 
प्रभृित गं्रथकारानंी शूद्रानंा पंचगव्य प्राशन करण्यास िनषेध केला ऄसला तरी देवल (श्लोक ६१), अिण 
प्राय. मयूख (पा. १३) प्रभृित मध्ययुगीन काळात झालेल्या गं्रथानंी शूद्रानंा पंचगव्य प्रायिरृत्त करण्यास 
ऄनुमित िदली अहे. 

 
जेव्हा एखादा मनुष्ट्य एक िदवस ईपोषण करतो अिण दुसऱ्या िदवशी पंचगव्यातील पदाथॳ 

वेदमंत्रानंी िमसळून ते प्राशन किरतो त्याला ब्रह्मकूचम म्हणतात. (िमता. याॲ. ३·३१४). पराशरान े
(११·२७-२८) ब्रह्मकूचॳ अिण पंचगव्य ही प्रायिरृते ते समानाथी मानली अहेत. मदनपािर. (पा. ७२९), 



प्रायिरृत्त सार (पा. १८९) ह्ानंी सातंपनाला ब्रह्मकूचॳ संॲा ऄसल्याचे म्हटले अहे. 
 
प्राजापत्य. कृच्र ह्ा शब्दाला कोणतेही ईपपद लावलेले नसले म्हणज ेत्याचा ऄथॳ प्राजापत्य ऄसा 

होतो हे माग े सािंगतले अहे. मनुप्रभृतींनी प्राजापत्याच े िनरिनराळे प्रकार सािंगतले अहेत. ईदाहरणाथॳ, 
तीन तीन िदवसाचं्या चार अवृत्या करून एका अवृत्तीत तीन िदवस र्फक्त एक वेळ िदवसा भोजन 
करावयाचे, दुसऱ्या अवृत्तीतील तीन िदवस र्फक्त एक वेळ रात्री भोजन करावयाचे, ितसऱ्या अवृत्तीतील 
तीन िदवस र्फक्त एक वेळ न मागता िमळालेले ऄन्न भॱण करावयाच ेअिण चौथ्या अवृत्तीतील तीन िदवस 
पूणॳ ईपोषण करावयाचे. (मनु ११·२११). ह्ा प्रकाराला स्थानतववृद्धी पूवमक प्रायिरृत्त म्हणतात. ऄसचे 
थोड्याशा भेदाने ‘दंडकतलत’, ―अनुलोम्पेन‖, ―प्राततलोम्येन‖ आत्यािद प्रकार होतात. 
 

प्राजापत्य प्रायिरृत वेदमंत्राचं े पठण करून किरता येते ऄथवा (िस्त्रया अिण शूद्रानंा) 
वेदमंत्रिवरिहत किरता येते. 

 
ह्ाचं्यािशवाय ऄनेक प्रायिरृते्त सािंगतली ऄसून त्यात पराक (१२. िदवसपयंत आंिद्रयिनग्रहपूवॳक 

काहीही ऄन्नभॱण न किरता राहाणे; मनु ११·२१५),याम्य (एक मिहनाभर गाइच्या शेणात सापडणाऱ्या 
सातूच्या दाण्यावर िनवाह करणे; तवष्ट्णुधमोत्तर, प्राय. प्रका. प.ृ ४८ब), यावक (गाइच्या शेणात 
सापडणाऱ्या यवाच्या दाण्यावर एक मिहना राहणे; शंख १८·१०।११), वज्र (तुपात तळेलेले यवाचे दाणे 
गोमूत्रात िभजवून खाणे; ऄित्र १६४), सोमायन (३० िदवसाच ेिनरिनराळ्या मुदतीच ेपाच भाग करून एका 
भागात गाइच्या चारी स्तनाचंें दूध िपणे, दुसऱ्या भागात तीन स्तनाचं;े ितसऱ्या भागात दोन स्तनाचं,े चौथ्या 
भागात एका स्तनाच े दूध िपणे अिण पाचव्या भागात संपणूॳ ईपोषण करणे; मदनपािर पा ७४४-७४६), 
एकभक्त (एक मिहनाभर िदवसातून र्फक्त एक वेळ भोजन करणे, प्राय. प्रका. पृष् ४८ऄ), ऄधमषमण 
(स्नानाकिरता पाण्यात ईभे राहून िदवसातून तीन वेळा ऄधमषॳण सूक्ताचा (ऊ. १०-१९०·१ ते ३) जप 
करणे; गौत. २४·११), ऄरॄमेधायभुयस्नान (िवष्ट्णु ध. सू. ३६), आत्यािदकाचंा समावेश होतो. 



प्रकरण ६ 
 

प्रायतरृत्ते न केल्यामुळे होणारे पतरणाम 
(मू. गं्र. पा. ४/१५३-१७८) 

 
जर एखाद्रा पातकी मनुष्ट्यान े प्रायिरृत्त केले नाही तर त्याला भयंकर अिण दूरगामी पिरणाम 

भोगावे लागतात ऄस े स्मृित, पुराणे, िनबंधगं्रथ यातं सािंगतले अहे. ऄस े लोक भयंकर नरकातं पडतात 
अिण दीघॳकालपयंत नरकातील यातना सोसल्यानंतर ईरलेली ऄविशष्ट पातके भोगण्याकिरता ते वृॱ, 
झुडप,े जीवजंतु आत्यािद रूपाने ऄथवा वाइट नख,े दात आत्यािद ऄपमानकारक िचन्तहानंी युक्त ऄथवा 
रोगानंी पीिडत ऄसे ह्ा लोकात जन्तमाला येतात.[प्रायिरृत्तिवहीना ये राजिभरृाप्यवािसताः । 
नरकं प्रितपद्रन्तते ितयंग्योहन तथैव च ॥ 
मानुष्ट्यमिपचासाद्र भवन्ततीह तथािडकताः । 

–िवष्ट्णुधमोत्तर (२·७३·४-५)] (िवष्ट्णु धमोत्तर २·७३·४-५). 
 

स्वगम अिण नरक ह्ाचं्या स्वरूपािंवषयी ऄनेक गं्रथातं वणॳन े केली अहेत. ऊग्वेदामध्ये नरकाचा 
ऄथवा नरकामधील यातनाचंा स्पष्ट ऄथवा प्रत्यॱ एकही ईल्लखे अला नसला तरी त्या गं्रथात देखील 
पातकी लोकानंा ऄंधकारात ऄथवा खोल खड्यात रे्फकण्यात येते ऄशी वणॳन े (ऊ. २·२९·६; ४·५·५ आ.) 
अली अहेत. ऄथवॳवेद (२·१४·३), वाज. संिहता (३०·५), शतपथ ब्रा. (११·६·१-४), तैित्तरीय अरण्यक 
(१·१९) आत्यािद वैिदक गं्रथातं नरक लोकाचं े अिण नरकातील भयंकर यातनाचं े ईल्लेख अले अहेत. 
ईपिनषदाचं्या काळी मृताला कोणकोणती गित प्राप्त होते ह्ािवषयी िनरिनराळी मते ऄग्स्तत्वात होती. 
तथािप रामायण, महाभारत अिण पुराणे ह्ाचं्या काळात नरक यातनाचं्या ऄग्स्तत्वाबदल िजतका 
दृढिवरॄास वाटत होता िततका तरी िवरॄास ईपिनषदाचं्या काळात वाटत नसावा ऄसे िदसते. 
 

नरकाच्या ईलट ऄसणारा जो स्वगम त्याच्याबद्दलची मािहती ऊग्वेदकाळापासूनच्या िनरिनराळ्या 
गं्रथातं नरकापेॱा ऄिधक स्पष्टपणे िमळते. ऊग्वेदामध्ये तीन स्वगॳ ऄसल्याच े वणॳन अले अहे (ऊ. 
१·३५·६); तसेच स्वगातील जीवन हषॳ अिण अनंद ह्ानंी पिरपूणॳ ऄसते, तेथ े राहणाऱ्याचं्या सवॳ आच्छा 
पिरपूणॳ केल्या जातात, ह्ा जन्तमात केलेल्या आष्टापूतॳ कमांमुळे प्राप्त झालेल्या पुण्याचा तेथे ईपभोग िमळतो, 
तेथे दूध अिण मध ह्ाचं ेप्रवाह ऄसतात, तेथ ेरहाणाऱ्याचंे देह रोगमुक्त ऄसतात, त्यानंा अपल्या पूवॳजाचंा 
समागम घडतो, ऄशा तऱ्हेची वणॳन े िनरिनराळ्या गं्रथातं केली अहेत. सदाचरणाच े लोक अिण युद्धात 
मारले गेलेले वीर मृत्यूनंतर स्वगात जातात अिण त्यानंा तेथे ऄप्सराचंा सहवास घडतो, स्वगॳ हे एक ऄखंड 
सुखाच े स्थान ऄथवा ऄवस्था अहे ऄशी कल्पना प्राचीन काळच्या बहुतेक समाजातं सवॳसाधारणपणे 
ऄग्स्तत्वात होती. बृहदा. (४·३·३३), तैित्त. (२·८) प्रभृित ईपिनषदातंही देवलोकातील सुखाचंी वणॳन े
अली ऄसून त्यातं ऄसेही म्हटले अहे की ज्या लोकाचंे अचरण चागंले ऄसते त्यानंा त्विरत एखादा 
ब्राह्मण-ॱित्रयादींचा जन्तम प्राप्त होतो अिण वाइट अचरणाऱ्या लोकानंा एखादा कुत्रा, डुकर ऄथवा चाडंाल 
ह्ाचं्यासारखा वाइट जन्तम प्राप्त होतो. (छा.ं ई. ५·१०·७). 
 

वेदानंतरच्या काळात कमम अिण पुनजमन्म ह्ाचं्यासंबंधीच ेिसद्धातं सवॳ भारतभर मान्तय झाले अिण 
त्यावेळी वेदाचं्या काळच्या स्वगॳ अिण नरक ह्ाचं्या कल्पनात बदल करण्यात येउन ऄस े प्रितपादन 
करण्यात येउ लागले की स्वगातील सुखाचंा तसेच नरकातील यातनाचंा केव्हातरी ऄंत होतो अिण 



पुण्यकमे करणारा ह्ा लोकी चागंल्या जन्तमाला येतो अिण पाप करणारा पशु, वृॱ ह्ाचं्या ऄथवा रोगयुक्त 
ऄथवा व्यंगयुक्त मनुष्ट्य ह्ाचं्या जन्तमाला येतो. 

 
नरकाच्या कल्पनते यमाला महत्त्वाचे स्थान अहे. ऊग्वेंदात (१०·५८·१) यमाला वैवस्वत म्हणज े

सूयाचा पुत्र म्हटले अहे. यम ही भारतीय अयॳ अिण आराणमधील अयॳ ह्ाचं्या सामान्तय संस्कृतीतील एक 
देवता अहे. ऊग्वेदामध्ये त्याला राजा म्हटले ऄसून लोकानंा एकत्र करण्याचे कायॳ त्याच्याकडे ऄसते, 
त्यान ेस्वगात जाण्याचा मागॳ प्रथम तयार केला, यम अिण मृत्यू एकच ऄसतो, यम देवासंमवेत सोम प्राशन 
करतो, त्याच्याजवळ चार डोळ्याचंे दोन कुत्रे ऄसतात, यमाच ेदूत मनुष्ट्यामंध्ये िर्फरून लोकाचं्या कृत्याचंी 
नोंद ठेवीत ऄसतात, घुबड ऄथवा कपोत पॱी यमाचा दूत ऄसतो अिण ते एक दुिरृन्तह समजतात, िपतर 
यमाच्या संगतीत सुख भोगीत ऄसतात आत्याहद वणॳन े केली अहेत. ऄथके्वदामध्ये.[यो ममार प्रथमो मत्यानां यः प्रयेाय 
प्रथमो लोकमेतम् । 
वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हिवषा सपयॳत ॥ 

– ऄथवॳ. (१८·३·१३)] (१८·३·१३) यम हा मनुष्ट्यात प्रथम मृत्यू पावला ऄसल्याच ेसािंगतले अहे. वराह 
(ऄ. २०५), ऄग्ग्न (ऄ. ३७१) प्रभृित िनरिनराळ्या पुराणातंही यमाच्याबद्दल ऄशाच प्रकारची वणॳन े केली 
अहेत. 
 

िनरुक्तामध्ये (१·११) नरक ह्ा शब्दाची व्युत्पत्ती दोन प्रकारची सािंगतली अहे. एक व्युत्पत्ती 
िन+ऄरक= खाली म्हणज े पृथ्वीच्या खालच्या प्रदेशात जाणे ऄशी अहे अिण दुसरी व्युत्पत्ती 
न+र+क=ज्या िठकाणी अनंदाला ितळमात्र जागा नसते ऄस ेस्थळ ऄशी अहे. नरक हे स्थान पृथ्वीच्या 
खाली अिण पाण्याच्या वरच्या बाजूला ितन्तही लोकाचं्या दिॱणेस ऄसून त्या िठकाणी ऄग्ग्नष्ट्वात्त प्रभृित 
िपतृगणाचंे वास्तव्य ऄसते ऄसे भागवत पुराणात (५·२६·३-४) वणॳन केले अहे. 

 
नरकाचंी संख्या िनरिनराळ्या गं्रथातं िनरिनराळी सािंगतली अहे. वेदान्तत सूत्रात (३·१·१५) अिण 

िवष्ट्णुपुराणात (१·६·४१) नरक सात ऄसल्याच े सािंगतले अहे. िवष्ट्णुपुराणात दुसऱ्या एका िठकाणी 
(२·६·२-५) २६ नरकाचंी नावे िदली अहेत; मनु (४·८८-९०), याॲ. (३·२२२-२४) प्रभृित स्मृतींत अिण 
बऱ्याच पुराणातं २१ नरकाचंा ईल्लेख केला ऄसून काही पुराणातं २२, २५, २८, १४४ ऄशा िनरिनराळ्या 
संख्या िदल्या अहेत अिण नरकाचं्या संख्येची वाढ करण्याची प्रवृत्ती आतक्या कोटीला जाउन पोचली. [खड्
गशूलिनपातैरृ िभद्रन्तते पापकािरणः । 
नरकाणां सहसे्त्रषु लॱकोिटशतेषु च । 
स्वकमोपार्मजतैदोषैः पीड्यन्तते यमहककरैः ॥ 

– ब्रह्मपुराण (२१५·८२।८३)] की ब्रह्म (२१५·८२-८३), िवष्ट्ण ुधमोत्तर (स्म.ृ मुक्ता. प्राय. पा. ८५९), गरुड 
(पे्रत. ३·३) प्रभृित गं्रथातं नरकाचंी संख्या सहस्त्राविध, लॱाविध अिण कोयविध ऄसल्याची िवधाने केली 
अहेत. 
 

त्याप्रमाणेच नरकवासाच्या कालावधीबद्दलही िनरिनराळ्या गं्रथातं िनरिनराळी िवधाने केली अहेत. 
ईदाहरणाथॳ, िवष्ट्ण.ु ध. स.ू (४६·२३-१९) मध्ये म्हटले अहे की ज्यानंी ऄितपातके, ऄनुपातके, 
संकरीकरण पातके केली ऄसून त्याचं्याबद्दल प्रायिरृते्त केली नसतील ते ऄनुक्मे एक कल्पपयंत, एक 
मन्वंतर पयमत, चार युगेपयंत िनरिनराळ्या २१ नरकातं क्माक्मान े यातना भोगतात अिण आतर पातके 
करणारे ऄनेक वषेपयंत त्यातंील यातना भोगतात. 

 
बुद्ध अिण जैन धमांच्या प्राचीन गं्रथातं देखील नरकाची कल्पना ब्राह्मण प्रणीत गं्रथावरून ईचलली 



ऄसावी ऄसे िदसते. 
 

नरकवासाप्रमाणे स्वगमलोकाची भपकेदार वणमने महाभारत, पुराणे आत्यादी गं्रथातं अली अहेत. 
ईपिनषदातं (कौषी. ईप. १·३) देखील ऄग्ग्नलोक, वायुलोक प्रभृित देवाचं्या ऄनेक लोकाचं ेईल्लेख अले 
अहेत. स्वगॳ अिण तेथील सुख ेह्ाचं्या बाबतीत दोन गोष्टी लॱात ठेवण्यासारख्या अहेत. एक गोष्ट म्हणज े
स्मृतींनी अिण पुराणानंी ह्ा बाबतीत स्वीकारलेली धंदेवाइक वृत्ती -आतके दान िदले म्हणज ेस्वगात आतका 
सुखोपभोग िमळतो ऄशा प्रकारचा देवघेवीचा व्यवहार त्यातं वणॳन केला अहे; अिण दुसरी गोष्ट म्हणज े
स्वगातील सवात ऄिधक ऄशा सुखोपभोगाला कालाची मयादा ऄसते–म्हणज े त्या सुखोपभोगाचा केव्हा 
तरी शेवट होतो अिण नंतर त्या लोकानंा पुन्तहा ह्ा मत्यॳ लोकात जन्तम घ्यावा लागतो. क्माक्मान े ऄसा 
िसद्धातं प्रस्थािपत करण्यात अला की ह्ा जन्तममरणाच्या रे्फऱ्यातूंन केवळ सत्कृत्याचं्या योगाने कायमची 
मुक्तता होत नाही. 
 

स्वगॳ अिण नरक ह्ा शब्दानंी कशाचा बोध होतो ह्ािवषयी ऄत्यंत प्राचीन काळापासून कडाक्याच े
वाद ईत्यन्न झाले अहेत. वेद, स्मृित, पुराणे ह्ातं व्यक्त झालेला सवॳसाधारण समज ऄसा होता की स्वगम हे 
सुखोपभोगाचे स्थान ऄसनू ते पृथ्वीच्या वर ऄसते अिण नरक हे यातना भोगण्याचे स्थान ऄसून ते पृथ्वीच्या 
खाली ऄसते. प्राचीन काळच्या ज्योितष शास्त्रावरील गं्रथात देखील स्वगॳ हे स्थान पृथ्वीच्या वर सहस्त्राविध 
योजन े दूर ऄसल्याच े सािंगतले अहे. पराशर ह्ा ज्योितषाने पृथ्वीच्या मध्यभागी ऄसणाऱ्या ८४ सहस्त्र 
योजन ेईंच ऄसलेल्या सुवणाच्या मेरु पवॳताला स्वगॳ म्हणतात ऄस ेम्हटले अहे. (बृह. स.ं १·११ - ईत्पल 
टीका). ह्ाच्या ईलट शािंतपवात [न दृष्टपूवॳ प्रत्यॱं परलोकं िवदुबुॳधाः । 
अगमॉस्त्वनितक्म्य रॅद्धातव्यं बुभषूता ॥ –शाग्न्तत. (२८·४२).] ऄस े स्पष्टपणे सािंगतले अहे की, ―परलोक हा कोणी 
प्रत्यॱ पािहला ऄसल्याच ेशाहाणे लोक मानीत नाहीत; त्याच्याबद्दल रॅद्धा बाळगणे ऄवश्य अहे कारण तस े
न केल्यास वेदाच्या िवरुद्ध वागल्यासारखे होइल.‖ ब्रह्मपुराणात [मनः प्रीितकरः स्वगो नरकस्तिद्यपयॳयः । 
नरकस्वगॳसंॲे व ैपापपणु्ये िद्यजोत्तमाः ॥ 

–ब्रह्मपुराण (२२·४४); 
मनसः पिरणामोऽयं सुखदुःखािद लॱणः । 

–ब्रह्मपुराण (२२·४७).] ऄस ेप्रितपादन केले अहे की ज्याच्या योगाने मनाला अनंद होतो तो स्वगम अिण 
त्याच्यातवरूद्ध प्रकारचा तो नरक; सत्कृत्यानंा स्वगॳ म्हणतात अिण दुष्ट्कृत्यानंा नरक म्हणतात; स्वगॳ अिण 
नरक ह्या सुखदुःख प्रदर्णशत करणाऱया मनाच्या भावना अहेत. 
 

स्वगॳ अिण नरक ह्ाचं्याबद्दल ऄशाच प्रकारच्या ऄिनिरृत कल्पना सवॳ जगभर सवॳ धमांच्या 
लोकातं प्रचिलत होत्या. बायबलमधील नव्या करारात स्वगॳ हे स्थान पृथ्वीच्या अिण ढगाचं्या वर ऄसल्याच े
अिण नरक हे स्थान पृथ्वीच्या खाली ऄसून तेथे ऄंधकार अिण यातना भरलेल्या ऄसल्याच े वणॳन केले 
अहे. ही वणॳन ेऄक्षरशः सत्य अहेत ऄसा िवरॄास ऄिलकडील काळापयंत ििस्ती धमाच्या लोकात होता 
अिण ऄगदी ऄिलकडील काळात ऄनेक ििस्ती धमाच े लोक बायबल मधील ही वणॳन े केवळ लाक्षतणक 
स्वरूपाची ऄसल्याचे मानू लागले अहेत. 
 

पातकी मनुष्ट्यान े जर त्याबद्दल प्रायिरृत्त केले नसले तर नरकातील यातना भोगल्यानंतर त्याला 
ऄविशष्ट पातकाच्या योगाने वृॱ, पशु आत्यादी जन्तम िमळतो ऄथवा काही िविशष्ट व्यंग े ऄसलेल्या ऄथवा 
िविशष्ट रोगानंी पीिडत ऄसा मनुष्ट्य जन्तम िमळतो. ऄशी व्यंगिचन्तहे पातकाच्या स्वरूपाला ऄनुसरून कमी 
ऄिधक जन्तमें धारण करावी लागतात ऄस े िनरिनराळ्या गं्रथातं सािंगतले अहे. ईदाहरणाथॳ, शातातपान े



(१·१-५) म्हटले अहे की महापातक करणाऱ्याला ऄशी व्यंग िचन्तहे सात जन्तमपयंत धारण करावी लागतात, 
ईपपातक करणाऱ्याला ५ जन्तम पयंत अिण साधे पातक करणाऱ्याला तीन जन्तमपयंत धारण करावी 
लागतात. ह्ाप्रमाणेच शारीिरक, मानिसक अिण वािचक ऄशी िनरिनराळ्या प्रकारची पातके करणाऱ्याला 
कोणकोणते जन्तम प्राप्त होतात ह्ाचंीही सिवस्तर वणॳन े मनु- (ऄ. १२) प्रभृित िनरिनराळ्या गं्रथकारानंी 
केली अहेत. पातकी मनुष्ट्यानंा त्याचं्या पातकानंा ऄनुरूप कोणकोणते रोग होतात ह्ाचीही सिवस्तर वणॳन े
िनरिनराळ्या गं्रथातं केली अहेत. ईदाहरणाथॳ, याॲ. न े (३·२०९-२११) म्हटले अहे की ब्रह्महत्या 
करणाऱ्याला ॱयाची पीडा होते, सुरापान करणाऱ्याच ेदात काळे ऄसतात, गुरुतल्पगमन करणाऱ्याला कुष् 
रोग होतो, आत्यािद. चरक संिहते- (सूत्रस्थान १·११६) सारख्या वैद्रक गं्रथात देखील पूवॳ जन्तमातं केलेल्या 
कमांचा पिरणाम म्हणनू रोग होतात ऄसा िवरॄास व्यक्त केला अहे. तथािप कोणत्या पातकाच्या योगाने 
कोणता रोग होतो ऄथवा कोणते व्यंग ईत्पन्न होते ह्ा बाबतीत स्मृितगं्रथाचंी एकवाक्यता नाही. 

 
ह्ा सवॳ िववेचनाला कमॳिवपाक ऄशी संॲा अहे. कमॳन् हा शब्द सामान्तयतः चागंले तसेच वाइट 

कृत्य ह्ा ऄथान े वापरला जात ऄसला तरी प्रायिरृत्ताच्या िववेचनात त्या शब्दाचा ऄथॳ प्रामुख्याने वाइट 
कृत्य ऄसा ऄसतो अिण म्हणनू कमॳिवपाक ह्ाचा ऄथॳ वाइट कृत्याचंी ऄथवा पातकाचंी र्फलिनष्ट्पत्ती ऄसा 
होतो. ही र्फलिनष्ट्पत्ती [सित मूले तग्व्दपाको जात्यायुभोगाः । – योगसूत्र (२·१३)] जातत (पशु, कीटक आत्यािदक जन्तम), 
अयु : (ऄल्प मुदतीपयंत जगणे) अिण भोग (नरक यातना आत्यािदकाचंा ऄनुभव घेणे) ऄशी तीन प्रकारची 
होते ऄसे योगसूत्र (२·१३) ह्ा गं्रथात सािंगतले अहे. 
 

कमॳिवपाकाचा िसद्धातं बुद्ध अिण जैन धमांच्या गं्रथातंही मान्तय केला अहे. ऄशा प्रकारच्या चागंल्या 
ऄथवा वाइट कृत्याचं्यामुळे स्वगॳ ऄथवा नरक ह्ाचंा ऄनुभव केवळ मनुष्ट्यानंाच भोगावा लागतो, व्याघ्र 
आत्यािंद खालच्या योनींतील प्राण्यानंा ऄस ेऄनुभव भोगावे लागत नाहीत ऄस ेमनु (१२·३), याॲ. (३·२०६) 
प्रभृतींनी सािंगतले अहे. कमॳिवपाकासंबंधीची ही वणॳन े ऄॱरशः खरी मानावयाची ऄथवा ऄथॳवादाच्या 
स्वरूपाची मानावयाची ह्ाबद्दल मतवैिचत्र्य अढळून येते. ह्ा वणॳनाचंा साराशं एवढाच ऄसतो की जर 
एखाद्रा जीवात्म्याची वाट पाहण्याची अिण अपल्या दुष्ट्कृत्याबंद्दल होणाऱ्या यातना सहन करण्याची तयारी 
ऄसेल तर त्याने िनराश होण्याचे कारण नाही; त्याप्रमाणेच िनरिनराळ्या गं्रथातं वणॳन केलेल्या िभन्न िभन्न 
ऄवस्थाचं्या योगाने घाबरून जाण्याचेही कारण नाही. दीघॳ काळानंतर अिण ईत्क्ातंी करीत करीत शेवटी 
जीवात्म्याला अपल्या रॅेष्टत्वाची जाणीव होउ शकते अिण तो ऄखडं शातंीची अिण पूणॳत्वाची प्राप्ती करून 
घेउ शकतो. 

 
माधंातृकृत महाणॳवकमॳिवपाक (पुष् ३३व अिण ३४ऄ) ह्ा गं्रथात ऄस े सािंगतले अहे की 

दुष्ट्कृत्याचं ेपिरणाम टाळण्याचे दोन मागम ऄसतात; ते म्हणज ेकृच्छ ऄथवा प्रायतरृत्ते करणे अिण रोगाचंा 
प्रततकार करणे हे होत. रोगाचंा प्रितकार करण्याच्या ईपायामंध्ये सूयॳ ह्ा अरोग्याच्या ऄिधष्ातृ देवतेची 
अिण िविशष्ट रोगाचं्या िविशष्ट देवताचंी अराधना करणे ह्ाचंा समावेश होतो. ऄशा ईपासनेसबंंधी सिवस्तर 
मािहती त्या गं्रथात िदली अहे. तसेच िविशष्ट रोग दूर करण्याकिरता कोणकोणती दाने द्रावी हेही त्यात 
सािंगतले अहे. रोगापं्रमाणेच शारीिरक व्यंगािंवषयीही त्या गं्रथात िवस्तृत िववेचन केले अहे. तथािप ऄशा 
ईपायावंर अधुिनक काळात बहुधा कोणाचाही िवरॄास बसणार नाही अिण ते ईपायही बहुधा कोणी करीत 
नसावे. 



खंड ४ था 
तवभाग २ रा : ऄन्त्येतष्ट (म्हणजे मृत्यूनंतरचे तवतध) अतण शुतद्ध 

 
(जन्तम, मृत्यू आत्यािद कारणानंी अलेले ऄशौच ऄथवा ऄपिवत्रपणा घालिवणे). 

 
प्रकरण ७ 

 
परलोक तवद्या शास्त्र 

(मू. गं्र. पा. ४/१७९-२६६) 
 

ह्ा शास्त्रात मनुष्ट्याला मृत्युनंतर काय होते ह्ाचा िवचार केलेला ऄसतो. मृत्यूनंतर मनुष्ट्याला 
कोणती ग्स्थित प्राप्त होते हे एक ऄत्यंत गढू ऄसनू त्याच्या शोधाच्या बाबतीत अजपयंतच ेसवॳ लोक कंुिठत 
झाले अहेत अिण हे रहस्य त्यानंा ईकलता अलेले नाही. भारत, आिजप्त, खाग्ल्डया, ग्रीस, आराण आत्यािद 
बहुतेक सवॳ देशातंील प्राचीन काळच्या लोकानंा हा एक ऄत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न वाटत ऄस.े प्रत्येक धमात 
ह्ा िवषयासंबंधी स्वतंत्र शास्त्र ऄसते. ह्ा शास्त्राची दोन प्रमुख ऄंग े ऄसतात : एका ऄंगात व्यक्तीची 
मृत्यूनंतरची ग्स्थती, अत्म्याच ेऄमरत्व, पातक अिण त्याबद्दलची िशॱा, स्वगॳ अिण नरक ह्ा शब्दाचंा ऄथॳ 
अिण त्याचंी व्याप्ती ह्ा िवषयाचंा िवचार केलेला ऄसतो अिण दुसऱ्या ऄंगात सवॳ िवरॄ अिण त्याची 
ईत्पत्ती, त्याचा शेवट अिण पुनरुज्जीवन, सवॳ वस्तंूची ऄंितम ग्स्थती ह्ा िवषयाचंा िवचार केलेला ऄसतो. 
प्रस्तुत िवभागात ह्ापैकी पिहल्या ऄंगात येणाऱ्या अिण तदनुषंिगक िवषयाचंे िववेचन प्राचीन भारतीय 
दृिष्टकोनातून करण्यात येइल. दुसऱ्या ऄंगात समािवष्ट होणाऱ्या िवषयाचंे िववेचन पुढे एका स्वतंत्र िवभागात 
करण्यात येइल. प्राचीन काळच्या गं्रथातं दुसऱ्या ऄंगातंील िवषयापंेॱा पिहल्या ऄंगात ऄंतभूॳत होणाऱ्या 
िवषयानंाच ऄिधक महत्त्व िदलेले अढळते. परंतु अधुिनक काळच्या अिण कमी ऄिधक प्रमाणात शास्त्रीय 
दृष्टीच्या लोकाचंी प्रवृत्ती दुसऱ्या ऄंगात समािवष्ट होणाऱ्या िवषयाकंडे ऄिधक ऄसते. 

 
मृत्यू ही एक आष्ट ऄशी गोष्ट ऄसनू त्यामुळे देहाच्या योगाने अत्म्यावर घातलेल्या बंधनापासनू अत्मा 

मुक्त होत ऄसतो ऄस े मानणारे काही लोक ऄसतात अिण ऄशा लोकातं तत्त्वॲानाकडे प्रवृित्त ऄसणारे 
लोकच पुष्ट्कळ ऄसतात. तथािप सवॳसाधारणपणे मृत्यूकडे भीितयुक्त दृष्टीनेच पाहण्यात येते. मृत्यूबद्दल 
वाटणारे भय हे केवळ प्रत्यॱ मृत्यूच्या योगाने होणाऱ्या यातनाचं्या योगानेच ईत्पन्न होते ऄस ेनसून मृत्यूनंतर 
मनुष्ट्याची काय ऄवस्था होते ह्ाबद्दलच े गूढ अहे त्यामुळे तसेच मनुष्ट्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मागून 
राहणाऱ्या लोकाचंी काय ऄवस्था होइल ह्ाबद्दलच्या िवचाराने ईत्पन्न होत ऄसते. मृत्यूच्या बाबतीत अद्र 
मानवी ऄवस्थेपासून तो सुधारलेल्या मानव समाजापयंतच्या सवॳ समाजानंी ऄनेक कल्पना केल्या अहेत. 
कठ ईपिनषदात (१·१·२०) म्हटले अहे की “जेव्हा एखादा मनुष्ट्य मरण पावतो, तेव्हा संशय ईत्पन्न होतो : 
काही लोक म्हणतात की शरीराला मरण अल्यानंतर अत्मा माग े ऄग्स्तत्वात ऄसतो अिण काही लोक 
अत्म्याच े ऄग्स्तत्व मान्तय करीत नाहीत.” मृत्यूनतंर काय होते ह्ा शंकेच े समाधान करण्याची निचकेतान े
मृत्यूची देवता यम ह्ाला िवनंती केल्याच े त्या ईपिनषदात वणॳन केले अहे. मृत्यूनंतर अत्मा ऄग्स्तत्वात 
राहतो ऄस ेमानणाऱ्या लोकातं देखील िभन्न िभन्न कल्पना ऄसतात. कोणी म्हणतात की मृतात्मे राहण्याचे 
एक स्वतंत्र जग अहे अिण मृत्यूनंतर ज ेकाहंी माग ेराहते ते त्या लोकी जाते; दुसऱ्या काही लोकाचंे मत 
ऄस े अहे की मृत्यूनंतर मनुष्ट्याचा जो काही ऄंश ऄग्स्तत्वात राहतो तो त्या मनुष्ट्याच्या ह्ा लोकातील 



चागंल्या ऄथवा वाइट अचरणाला ऄनुसरून स्वगाला ऄथवा नरक लोकाला जातो. प्राचीन काळच्या थोर 
ग्रीक गं्रथकारापंैकी ऄनेकाचंे मत ऄसे होते. 
 

कोणकोणत्या व्यक्तींना मृत्यू ऄितशय सुखावह होतो अिण त्यानंा अपदा अिण दुःख देत नाही 
ह्ाच े वणॳन िनरिनराळ्या पुराणातं केले अहे. त्या वणॳनाचंा साराशं ऄसा अहे की सदाचरणान े अिण 
धमाला ऄनुसरून वागणाऱ्या व्यक्तींना मृत्यू सुखकारक ऄसतो. (ब्रह्मपुराण २१४·३४-३९). महाभारतात 
देखील मनुष्ट्यानंा ऄकाली मृत्यू येण्याची अिण दीघॳ अयुष्ट्य ऄसण्याची कारणे ऄशाच प्रकारची सािंगतली 
अहेत. (ऄनुशासन १०४·११-१२ आ.) 
 

महाभारत, देवलप्रभृित स्मृित, वायु, माकंडेयप्रभृित पुराणे ह्ातं मृत्यू जवळ अल्याच े दर्मशत 
करणारी िचन्तहे वणॳन केली अहेत. शािंतपवात (३१८. ९-१७) म्हटले अहे की ज्या मनुष्ट्याला पूवी िदसत 
ऄसणारा ऄरंुधती नॱत्राचा तारा ऄथवा ध्रुव नॱत्र ऄथवा पूणॳ चंद्र िदसत नाही, ऄथवा ज्याला दुसऱ्या 
मनुष्ट्याच्या बुबुळातील अपली स्वतःची प्रितमा िदसत नाही तो र्फक्त एक वषंपयंत जगेल, ज्याला चंद्रहबबात 
िछद्र िदसते तो र्फक्त सहा मिहन ेजगेल, ज्याला सूयॳहबबात िछद्र िदसते ऄथवा ज्याला सुगंधी पदाथॳ जवळ 
अणले ऄसता पे्रताचा गंध येतो त्याचे अयुष्ट्य र्फक्त सात िदवस बाकी रािहलेले ऄसते, जेव्हा नाक अिण 
कान खाली वाकतात, शरीरातील ईष्ट्णता नाहीशी होते. टाळूमधून धूर िनघू लागतो तेव्हा मृत्यू तात्काल 
येइल ऄस ेसमजावे. ऄनेक गं्रथातं स्वप्नावंरून सुचिवली जाणारी जवळ अलेल्या मृत्यूची लॱणे िदलेली 
ऄसतात  
 

एखादा मनुष्ट्य रोगाने थकत चालला अिण मृत्यूच्या द्याराशी येउन ठेपला म्हणज े त्याला त्याच्या 
पलंगावरून खाली घेउन जिमनीवर पसरलेल्या ऄंथरुणावर ठेवण्याची भारतातील िनरिनराळ्या भागातं 
पूवी प्रथा होती अिण ऄद्रापही तशी प्रथा ऄग्स्तत्वात अहे. कौषीतकी सूत्रात (८०·३) ऄसा िनयम 
सािंगतला अहे की जेव्हा एखाद्रा मनुष्ट्याची सवॳ शक्ती ॱीण होउ लागते तेव्हा त्याच्या पुत्रान ेऄथवा ऄन्तय 
नातलगान े सावलीत ईगवलेल्या गवतावर कुश पसरावे अिण त्या मनुष्ट्याला त्याच्या पलंगावरून खाली 
घ्यावे. जेव्हा एखादा मनुष्ट्य असन्नमरण होतो अिण त्याला त्याच्या पलंगावरून खाली जिमनीवर घेण्यात 
अलेले ऄसते तेव्हा त्याच्या पुत्रान े ऄथवा ऄन्तय अप्तान ेिविशष्ट प्रकारची गाय, जमीन, तीळ, सुवणॳ, तूप, 
वस्त्रे, धान्तय प्रभूित दहा दान े द्रावी ऄस े मध्ययुगीन काळच्या ऄनेक गं्रथातं (शुिद्धप्रकाश पा. १५१-१५२) 
सािंगतले अहे. तसेच त्याच्याकडून ंव्रतोद्यापन, सवमप्रायतरृत्त ह्ाचं्यासारख ेिविध करवावेत अिण जर तो हे 
िविध करण्यास ऄसमथॳ ऄसेल तर त्याच्या पुत्राने ऄथवा ऄन्तय अप्तान ेहे िविध करून त्याचं ेपुण्य मरणाऱ्या 
मनुष्ट्याला द्रावे. एखदा मनुष्ट्य पुष्ट्कळ वेळा काही िविशष्ट व्रते करण्याचे ठरिवतो परंतु त्या व्रताचं ेसवॳ िविध 
त्याच्याकडून सागंोपागं केले जात नाहीत. ऄशा ऄपुऱ्या व्रताचंे दोष दूर करण्याकिरता व्रतोद्यापन हा िवधी 
करावयाचा ऄसतो. त्या िवधीमध्ये एखाद्रा ब्राह्मणाचा सत्कार करून अिण त्याला सुवणासारखी दाने 
देउन त्याच्याकडून ―सवॳ व्रते पिरपूणॳ होवोत‖ ऄस ेम्हणवून घेण्यात येते. सवमप्रायतरृत्त ह्ा िवधीमध्ये एखाद्रा 
ब्राह्मणाचा सत्कार करून अिण त्याला द्रव्य देउन अिण काियक, वािचक, मानिसक, सासंर्मगक आत्यादी 
प्रकारची जी पातके एखादा मनुष्ट्य करणे संभवनीय ऄसते त्याचंा ईल्लेख करून त्या ब्राह्मणाला एक सवत्स 
गाय ऄथवा ितचा मोबदला दान देण्यात येतो. त्याप्रमाणेच महादाने संॲा ऄसलेली तीळ, लोखंड, आत्यािद 
दाने देतात; पददाने संॲा ऄसलेली छत्री, चंदन, अंगठी, कंुभ, असन आत्यािद दाने देतात (गरुड प.ु 
२·४·७-९). त्या मनुष्ट्याची आच्छा ऄसल्यास अतुर संन्यास िवधीने संन्तयास देतात. ऄसा संन्तयास घेतला तर 
तो मनुष्ट्य जन्तममरणाच्या चक्ात केव्हाही परत येत नाही ऄसे गरुड पुराणात (२·४·३७) सािंगतलें  अहे. 



 
ऄत्यंत प्राचीन काळापासून ऄशी एक दृढ भावना ऄस े की मरणोन्तमखु मनुष्ट्याच्या मनात मृत्यूच्या 

वेळी ज ेिवचार येत ऄसतील त्यानंा ऄनुसरून त्याने हा भौितक देह सोडल्यावर त्याच्या अत्म्याला ग्स्थित 
प्राप्त होते. ही भावना ―ऄन्तते मितः सा गितः‖ ह्ा सुपिरिचत शब्दातं व्यक्त केली अहे. ह्ाकिरता जेव्हा मरण 
जवळ येते तेव्हा मनुष्ट्यान ेसवॳ प्रकारचे ऐिहक िवषयासंबंधीचे िवचार टाकून द्रावे अिण अपल्या आष्ट देवतेच े
हचतन करावे, पिवत्र वेदवचने ऐकावी, िवष्ट्णु ऄथवा िशवसहस्त्रनाम, भगवद्गीता, भागवत, 
इशावास्योपिनषद आत्यािद त्याने ऐकावी ऄस ेऄनेक गं्रथात (ऄन्तत्यकमॳदीिपका पा. १८) सािंगतले अहे. ह्ा 
भावनेच े मूळ ईपिनषदात [सवॳ खग्ल्वदं ब्रह्म तज्जलािनित शान्तत ईपासीताथ खलु ऊतुमयः पुरुषो यथाक्तुरग्स्मँल्लोके पुरुषो भवित तथेतः 
प्रेत्य भवित स ऊतंु कुवीत । –छां. ईप. (३·१४·१).] (छा.ं ३·१४·१) अढळते अिण भगवद्गीतेतही (८·५-६) तसचे 
प्रितपादन केले अहे. 

 
मरणाला ईत्तम काल कोणता ह्ाबद्दल काही गं्रथात वणॳन े केली अहेत. ईपिनषदातं अलेल्या 

ईत्तरायण अिण दिॱणायन ह्ाचं्या िवषयीच्या कल्पनाचं्या अधारावर भगवद्गीतेतही (८·२३-२५) ऄस े
सािंगतले अहे की “ऄग्ग्न, ज्योित, िदवस, शुक्लपॱ, ईत्तरायणाचे सहा मिहन ेऄशा काळी मृत्यु पावलेले 
ब्रह्मवेते्त ब्रह्मपदाला जातात; धूर, रात्र, कृष्ट्णपॱ, दिॱणायनाच ेसहा मिहने ऄशा काळात मरण पावलेले 
लोक चंद्रलोकात जातात अिण तेथून परत मृत्युलोकात जन्तमाला येतात. ह्ा दोन मागांना शुक्ल अिण 
कृष्ट्ण ऄथवा प्रकाशमय अिण ऄंधकारमय ऄशा संॲा ऄसून एका मागाने प्राणी पुनजॳन्तमरिहत ग्स्थतीला 
जातो अिण दुसऱ्या मागाने गेलेला प्राणी पुनः जन्तममरणाचं्या भोवऱ्यात सापडतो” ह्ाच कारणाकिरता 
प्रिसद्ध भारतीय वीर भीष्ट्म ईत्तरायणाच्या अरंभाची वाट पहात रािहले होते ऄस े महाभारतात वणॳन केले 
अहे. याॲ. स्मृतीत (३·१९३-१९६) ह्ा मागांना देवयान अिण िपतृयान ऄसे म्हटले अहे. 
 

ऄन्त्येतष्ट ऄथवा मृताच्या देहाचे िवसजॳन करण्याचा िविध हा िद्यजाने करावयाच्या (१६ ऄथवा ऄिधक) 
संस्कारापंैकी [अधानपूंससीमन्ततजातनामान्नचौलकाः । 
मौत्र्जी व्रतािन गोदानं समावतॳिववाहकाः ॥ 
ऄन्तत्यं चैतािन कमािण प्रोच्यन्तते षोडशैव तु । 

जातुकण्यॳ  (संस्कारप्रकाश पा. १३५).] एक संस्कार ऄसतो ऄसे मनु [िनषेकािदश्मशानान्ततो मन्ततै्रयॳस्यािदतो िविधः । 
तस्य शासे्त्रिधकारोऽग्स्मत्र्ॲेयो नान्तयस्य कस्यिचत् ॥ –मनु २·१६] (२·१६), याॲ. (१·१०) प्रभृित स्मृतींनी सािंगतले 
अहे. हे संस्कार पूवीच्या काळी िस्त्रयाचंे देखील करीत ऄसत, परंतु (िववाहाव्यितिरक्त बाकीच े संस्कार) 
वेदमंत्ररिहत केले जात. िस्त्रयापं्रमाणेच शूद्राचंेही संस्कार वेदमंत्ररिहत करण्यात येत ऄसत. बौधायनान े
िपतृमेध सूत्रात (३·१·४) ऄस े म्हटले अहे की प्रत्येक मानवी प्राण्याचे अवश्यक स्वरूपाच े दोन संस्कार 
ऄसतात, ते म्हणज े जातकमम (जन्तमाच्या वेळी करावयाचा िविध) अिण मृतसंस्कार (म्हणज े मृत्यूनंतर 
करावयाचे िविध) हे होत. करावयाचे िवधी हे मृत मनुष्ट्याच्या ग्स्थतीला ऄनुसरून िभन्न िभन्न प्रकारच े
ऄसतात. प्रस्तुत प्रकरणात नमुन्तयादाखल काही िवधींचे थोडक्यात वणॳन केले अहे. 
 

ऊग्वेदाच्या १० व्या मंडलातील १४ ते १८ ही पाच सूके्त ह्ा बाबतीत महत्त्वाची अहेत. त्या 
सूक्तातंील ऊचाचंा बहुतेक सूत्रानंी दहनिवधीमध्ये ईपयोग केला ऄसून सापं्रतकाळी देखील त्याचंा ईपयोग 
करण्यात येतो अिण त्यातंील बहुतेक ऊचा आतर वेदाचं्या संिहतामंध्ये अढळतात. काही काही ऊचाचंा 
ईपयोग िनरिनराळ्या सूत्रानंी दहनिवधीतील िभन्न भन्न िक्याचं्या बाबतीत केला अहे. ज्या क्मान े
दहनिवधीतील कमे प्रत्यॱ करण्यात येत ऄसत अिण बऱ्याच प्रमाणात ऄद्रािप देखील करण्यात येतात त्या 
क्माला अिण टप्प्यानंा ऄनुसरून त्या पाच सूक्ताचंी माडंणी केली अहे. ह्ा सूक्तातंील िनरिनराळ्या ऊचा 



ऄग्ग्न, यम, पूवी मृत झालेले िपतर, मृतात्मा, भूिम आत्यािदकानंा ईदे्दशून ऄसून काही ऊचा मृताच्या 
पत्नीला ईदे्दशून अहेत. बर्णहषदः अिण ऄग्ग्नरॄात्ताः ऄशी संॲा ऄसलेल्या प्राचीन िपतराचंे मत नवीनच मृत 
झालेल्या अिण परलोकी गेलेल्या अत्म्याच्या बदल चागंले व्हावे ह्ाबद्दल हचता व्यक्त केली अहे. प्राचीन 
िपतरानंा िशजलेल्या ऄन्नाचा हिवः म्हणज ेअहुती ऄपॳण करण्यात येत ऄसत अिण ते िपतर ऄपॳण केलेले 
ऄन्न भॱण करीत ऄसल्याचे मानले जात ऄसे. 

 
एखाद्रा अिहताग्ग्न पुरुषाच्या मृत्यूनंतर करावयाच े िविध रॅौत अिण गुह् सूत्रातं वणॳन केले 

अहेत. अरॄ. रॅौ. स.ू (६·१०) मध्ये म्हटले अहे की ऄशा दीिॱताचा मृत देह तीथॳ संॲा ऄसलेल्या मागान े
बाहेर अणतात अिण ऄवभृथ स्नान करावयाच्या िठकाणावर ठेवतात. त्या पे्रताच्या मस्तकावरील, 
ओठावरील अिण अंगावरील केस कापतात, नख े काढतात, नलद नावाच्या वनस्पतीची एक प्रकारची 
सुगंधी ईटी पे्रताला लावतात; अिण नलदाच्या माळा त्यावर घालतात; कोणी कोणी पोटातील ऄन्ततभाग 
कापून अतील िवष्टा बाहेर काढतात अिण त्या भागात तूप अिण दही ह्ाचं े िमरॅण (पृषदाज्य) भरतात; 
पावले िदसतील आतका तुकडा कापलेल्या एका कोऱ्या वस्त्रान े पे्रत झाकतात; मंथन करून ऄग्ग्न तयार 
करतात अिण त्या ऄग्नीन ेपे्रताच ेदहन करतात. त्यानंतरच्या िदवसात करावयाच्या कृत्यातं िनरिनराळ्या 
शास्त्राचं,े स्तोत्राचं ेअिण संस्तवाचं ेगायन करावयाचे ऄसते ; ऄग्स्थ गोळा करून एका मडक्यात भरतात 
अिण ते मडके मृत अिहताग्ग्न ज्या असनावर बसत ऄसे त्या असनावर ठेवतात. 
 

िचता कशी रचावी, पे्रत कोणी वाहून न्तयावे, आत्यादी बाबतीत सिवस्तर िनयम िनरिनराळ्या रॅौत 
सूत्रातं सािंगतलेले ऄसतात. मृताच्या (तीन ईच्च वणांपैकी कोणत्याही वणाची ऄसलेल्या) पत्नीला त्या 
िचतेवर पे्रताच्या ईत्तरेकडे िनजिवतात अिण मृत मनुष्ट्य ॱित्रय ऄसले तर त्याच े धनुष्ट्यदेखील ईत्तरेकडे 
ठेवतात. त्या पत्नीचा दीर (मृताचा बंधु) ऄथवा ितच्या पतीचा एखादा प्रितिनधी ऄथवा िशष्ट्य ऄथवा वृद्ध 
सेवक त्या मृताच्या पत्नीला िचतेवरून ईठावयास सागंतो. त्यावेळी म्हणावयाच्या मंत्रात त्या पत्नीला 
ईदे्दशून म्हटले अहे की “हे पत्नी ! अता चैतन्तयरिहत ऄसलेल्या तुझ्या पतीसमीप तू पडली अहेस; ज्या 
तुझ्या पतीने तुझ ेपािणग्रहण केले होते अिण जो तुझ्यावर मनापासून पे्रम करीत होता, त्याच्या पत्नीच ेव्रत 
तू सत्य केले अहेस.” 

 
मृत अिहताग्नीची यॲपात्र े त्याच्या पे्रतावर िनरिनराळ्या िठकाणी ठेवतात. जाते अिण धातूची 

यॲपात्र े मृताच्या पुत्राने स्वतःकिरता घ्यावी ऄस े सािंगतले अहे. मृताबरोबर ऄनुस्तरणी म्हणून एक गाय 
ऄथवा बकरी नेण्यात येते अिण ितच्या शरीरातील वपा पे्रताच्या मस्तकाला अिण मुखाला लावतात अिण 
त्या पशूच े िनरिनराळे ऄवयव पे्रताच्या िनरिनराळ्या ऄंगावंर ठेवतात अिण पे्रताच े शरीर त्या पशूच्या 
कातड्यान ेझाकतात. मृत मनुष्ट्य िचतेच्या धुराबरोबर स्वगॳलोकी जातो ऄस ेरॅुतीत सािंगतले अहे. (शत. 
ब्रा. १२·५·२, ६-८). 

 
पे्रताचे दहन झाल्यावर त्याच े नातलग ईजवीकडून डावीकडे वळतात अिण माग े न पहाता 

स्मशानामधून दूर जातात. एखाद्रा पाणी ऄसलेल्या स्थळी येउन पोचल्यावर तेथे स्थान करून मृताच ेगोत्र 
नाव अिण व्यावहािरक नाव ह्ाचंा ईच्चार करून त्याला ईदे्दशून एक ओंजळभर पाणी ऄपॳण करतात, नंतर 
दुसरी वस्त्रे पिरधान करून नॱत्र े िदसू लागेपयंत खाली बसतात ऄभवा सूयॳहबबाचा काही भाग िदसत 
ऄसताना अपअपल्या घरात प्रवेश करण्यास प्रत्यवाय नसतो. घरात परत अल्यावर त्यानंी एखादा दगड, 
ऄग्ग्न, गाइचे शेण, जवाच्या लाह्ा, तीळ अिण ईदक ह्ानंा स्पशॳ करावा. 



 
आतर गृह्सतू्रात िदलेल्या िनयमापंैकी काही िवशेष िनयमाचंा ईल्लेख करू. अिहताग्नीच्या पे्रताचे 

दहन त्यान े बाळिगलेल्या तीन रॅौत-ऄग्नींच्या साहाय्याने करण्यात येते परंतु ज्याने र्फक्त स्मातॳ ऄग्ग्न 
ऄथवा औपासन ऄग्ग्न बाळिगला ऄसतो त्याचे पे्रत त्या ऄग्नींच्या साह्ान ेदहन करण्यात येते अिण ज्याने 
स्मातॳ ऄथवा रॅौत ह्ापंैकी एकही ऄग्ग्न बाळिगला नसेल त्याच्या पे्रताच ेदहन लौिकक (साध्या) ऄग्नीच्या 
साह्ान े केले जाते. ऄसा लौिकक ऄग्ग्न एखाद्रा चाडंाळाच्या घरचा ऄथवा पितताच्या घरचा ऄथवा 
एखाद्रा िचतेमधील घेतला जाउ नये ऄस े देवलाने (िमता. याॲ.३·२) सािंगतले अहे. 
गौतम-िपतृमेधसूत्रात (२·३७ अिण ३९) सािंगतले अहे की िचतेवर ठेवलेल्या पे्रताला मृताच्या िस्त्रया प्रभृित 
सहपडानंी अपल्या वस्त्राचं्या ऄंचलानंी वारा घालावा. ऄन्तत्यिक्या करणाऱ्याने एक कंुभ पाण्याने भरून 
घ्यावा अिण पे्रताच्या सभोवती तीन वैळा िर्फरावे. पुरोिहत त्या कंुभावर एखाद्रा दगडान ेऄथवा कुऱ्हाडीने 
तीन वेळा हलकेच ठोके मारतो. कमॳ. करणाऱ्यान ेत्यानंतर ईभे राहून तो कंुभ अपल्या मागल्या बाजूला 
खाली टाकावा अिण नंतर िचता पेटवावी. सत्याषाढ रॅौ. स.ू (२८·१·३७-४६) मध्ये ऄस ेसािंगतले अहे की 
पे्रत एखाद्रा गाडीत घालून न्तयावे ऄथवा चार मनुष्ट्यानंी ईचलून न्तयावे अिण तस ेनेत ऄसताना चार िठकाणी 
थाबंावे, प्रत्येक िठकाणी मातीची िडखळे खणनू काढून त्याचं्यावर िशजलेला भात ठेवावा. वराहपुराणात 
(१८७·१०६-१०८) ऄस े सािंगतले अहे की िक्या करणाऱ्याने िचतेभोवती िर्फरावे अिण िचतेच्या ज्या 
बाजूला पे्रताचे मस्तक ऄसेल त्या बाजूकडे पेटलेला ऄग्नी लावावा. 
 

अधुिनक काळी अरॄलायन गृह्ात अिण गरुडपुराण (२·४·४१ प्रभृती) मध्ये वणॳन केलेल्या 
िवधीला ऄनुसरून सामान्तयतः ऄन्तत्यिवधी करण्यात येतो. नारायणभट्टकृत ऄन्तत्येिष्ट पद्धित ह्ा गं्रथात 
सािंगतलेल्या ऄन्तत्यिवधीमधील महत्त्वाच्या िक्या पुढीलप्रमाणे अहेत :– (पिरृम भारतातील 
ऊग्वेदानुयायी लोक सामान्तयतः त्या पद्धतीप्रमाणे चालतात). 
 

पे्रताला पाण्याने स्नान घालतात, त्याच्या कपाळावर एक ितलक लावतात, एका वस्त्राने पे्रत 
झाकण्यात येते, सवांगाला जटामासीच े गंध चोळतात, नलदाची माळ गळ्यात घालतात, ऄंत्यिविध 
करणारा पे्रताला अलेले पे्रतत्व नाहीसे होण्याकिरता त्याच े औध्वमदेतहक कमॳ (ऄन्तत्य संस्कार) करण्याचा 
संकल्प किरतो, दहन करावयाच्या जागेवर पाणी हशपडतो, ितच्यावर तीन रेघा काढतो, खणलेल्या जागेत 
सोन्तयाचे तुकडे व तीळ टाकण्यात येतात, पे्रताच्या मुखातही तीळ घालतात, नंतर िचता रचण्यात येते अिण 
ितच्यावर कुश अिण कृष्ट्णमृगाच े कातडे पसरतात, पे्रताचे मस्तक दिॱणेकडे करून ते िचतेवर ठेवतात, 
पे्रताच्या ईत्तरेकडे मृताच्या पत्नीला बसिवण्यात येते, पे्रताच्या मुखप्रभृित सात िछद्रातं सोन्तयाचे तुकडे 
ऄथवा तुपाच े थेंब सोडतात, पिरस्तरण, पिरसमूहन करतो, मृताची पूजा करण्याचा संकल्प करतो, 
जवाच्या िपठाचे गोळे तो पे्रताच्या कपाळ, मुख, दोन बाहू अिण हृदय ह्ा पाच ऄवयवावर ठेवतो, पे्रताच्या 
मस्तकाकडे (पे्रत स्त्री ऄसल्यास पायाकडे) ऄग्ग्न पेटिवतात, नंतर िक्या करणारा पाण्याने भरलेला कलश 
अपल्या डाव्या खादं्रावर घेउन पे्रताला ३ डाव्या रे्फऱ्या घालतो अिण त्यावेळी त्या कलशाला तीन वेळा 
ठोके मारण्यात येतात, सगोत्र अिण नातलग त्या जळत ऄसणाऱ्या पे्रताच्या सभोवती िर्फरतात, िचतेच्या 
ज्या बाजूला पे्रताच े मस्तक ऄसते त्या िठकाणी तो कलश पूणॳपणे र्फोडण्यात येतो, नंतर ज्या दगडान े
कलशाला िछद्र पाडलेले ऄसते तो दगड ऄसून (ऄश्मन्) जलाशयाच्या िकनाऱ्यावर ठेवून त्यावर स्नान 
केलेले नातलग ितळिमिरॅत पाणी ओंजळीन े ऄपॳण करतात. हे पाणी पे्रताला दहन केल्यामुळे लागलेली 
तहान शमिवण्याकिरता ऄपॳण करण्यात येते. 
 



पे्रताला वाहून नेण्यासंबंधी ऄनेक िनयम िनरिनराळ्या सूत्रानंी सािंगतले अहेत. सामान्तय िनयम 
ऄसा ऄस ेकी तीन ईच्च वणांतील मनुष्ट्याच ेपे्रत त्या वणातील लोकानंी स्मशानात वाहून न्तयावे अिण शक्य 
तर शूद्रान ेएखाद्रा ईच्च वणाच्या मनुष्ट्याच ेपे्रत वाहून नेउ नये. ब्रह्मचाऱ्याला अपले मातािपता, गुरु, अचायॳ 
अिण ईपाध्याय ह्ाचं्याव्यितिरक्त ऄन्तय कोणाही व्यक्तीच ेपे्रत वाहून नेण्यास परवानगी नसे. ज्याला कोणी 
नातलग नाहीत ऄशा एखाद्रा ब्राह्मणाच े पे्रत वाहून नेणे ह्ा कृत्याची पराशरान े (३·३९-४१) र्फार प्रशंसा 
केली अहे. सापं्रत काळी देखील सामान्तयतः (िवशेषतः खेडेगावात) मृताच्या जातीचे लोक पे्रत वाहून नेतात 
ऄथवा पे्रतामागून जातात. िचतेला लागणारी लाकडे स्मशानात नेण्यासंबंधी अिण िचता रचण्यासंबंधी 
िनयम ऄसत. स्मृतींनी अिण पुराणानंी ऄस े िनयम सािंगतले अहेत की पे्रताला प्रथम धुवून नंतर दहन 
करावे, नग्न ग्स्थतीत जाळू नये तर कपड्यान ेअच्छादन करावे, पे्रताच्या पुढे ऄग्ग्न घेउन चालावे, कपडे 
चाडंालासारख्या लोकानंा द्रावे. 
 

ऄन्तत्य संस्काराच े एक ऄंग म्हणून िक्या करणारान े पे्रत दहन झाल्यानंतर अिण त्यानंतर स्नान 
केल्यानंतर करावयाच्या वपनासंबंधी िनरिनराळे िनयम शास्त्रगं्रथात सािंगतले अहेत. एका स्मृित [गडःगायां 
भास्करॱेत्रे मातािपत्रोगुॳरोमृॳतौ । 
अधानकाले सोमे च वपनं सप्तसु स्मृतम् ॥ 

–स्मृितवचन (िमता–याॲ ३·१७).] वचनात म्हटले अहे की मस्तक अिण िमशा ह्ाचं े वपन पुढील सात 
िठकाणी िविहत सािंगतले अहे :– गंगेवर, भास्करतीथावर (प्रयागं येथे), माता ऄथवा िपता ऄथवा गुरू 
ह्ाचं्या मृत्यूच्या प्रसंगी, रॅौत ऄग्नीच्या स्थापनेच्या वेळी अिण सोमयाग करतेवेळी ही ती सात िठकाणे 
होत. (िमताॱरा -याॲ. ३·१७). दुसऱ्या एका गं्रथात (संग्रह-शुिद्धप्रकाश पा. १६१) म्हटले अहे की जर 
दहन रात्री करावयाचे ऄसले तर वपन रात्री न किरता दुसऱ्या िदवशी करावे. आतर स्मृतींनी मृत्यूनंतर २, 
३, ५ ऄथवा ७ ह्ा िदवशी ऄथवा त्यानंतर ११ व्या िदवशी रॅाद्ध करीपयंत कोणत्याही िदवशी वपन 
करण्यास प्रत्यवाय नसल्याच ेसािंगतले अहे. मृत मनुष्ट्यापेॱा लहान वयाच्या सवॳ सहपडानंी वपन करावे 
ऄस े अप. ध. सूत्रात (१·३·१०·६) सािंगतले अहे. कोणत्या िदवशी वपन केले पािहजे ही गोष्ट प्रत्येक 
देशातील प्रघातावर ऄवलंबून ऄसते ऄसे िमताॱरेने (याॲ. ३·१७) म्हटले अहे. 
 

गरुडपुराणात (२·४·६७-६९) म्हटले अहे की पे्रत जळत ऄसताना मोठ्याने रुदन करण्यास 
प्रत्यवाय नाही, परंतु दहन झाल्यानंतर अिण मृताला ईदे्दशून पाणी िदल्यानंतर रुदन किरता कामा नये. 

 
मृताला ईदे्दशून ंत्याच्या सहपडानंी अिण समानोदकानंी पाणी देण्याच्या (म्हणज ेईदकतक्रया ऄथवा 

ईदकदान करण्याच्या) बाबतीत थोडासा मतभेद अहे. अरॄलायन गुह्ामध्ये एकवार पाणी देण्यास 
सािंगतले अहे. परंतु सत्या. रॅौ. (२८·२·७२) प्रभृित गं्रथातं मृत्यूच्या िदवशी अिण त्यानंतर ११ व्या 
िदवसापयंत प्रत्येक िदवशी मृताच ेगोत्र अिण नाव ईच्चारून ितलिमिरॅत ३ ऄंजुली ईदक मृताला ईदे्दशून 
द्रावे ऄस े सािंगतले अहे. हरदत्ताने म्हटले अहे की (पिहल्या िदवशी तीन ऄजुंली, ितसऱ्या िदवशी नउ 
ऄंजुली, सातव्या िदवशी तीस ऄंजुली अिण नवव्या िदवशी तेहतीस ऄंजुली ह्ाप्रमाणे) सवॳही िदवस िमळून 
एकूण ७५ ऄंजुली ईदक द्रावयाचे ऄसते. ऄंजुलींची संख्या िनरिनराळ्या गं्रथातं िनरिनराळी सािंगतली 
ऄसून ही संख्या मृताच्या जातीवर ऄवलंबून ऄसते ऄसेही काही स्मृतींनी म्हटले अहे. 
 

मृताच्या िहताकिरता ितळाच्या तेलान ेभरलेला एक िदवा मृत्यूनतंर दहा िदवसपयंत सतत जळत 
ठेवावा, एक मातीचे पात्र पाण्याने भरून ठेवावे अिण दोन प्रहरच्या भोजनाच्या वेळी मृताच ेनाव अिण गोत्र 
ह्ाचंा ईच्चार करून मूठभर िशजलेला भात जिमनीवर ठेवावा ऄसेही एका स्मृितवचनात सािंगतले अहे. ह्ा 



िवधीला पाथेय रॅाद्ध ऄस ेनाव अहे कारण त्याच्या योगाने मृताला ह्ा लोकातून िपतृलोकी जात ऄसताना 
मागात साहाय्य होते. (धमॳहसध ुपा. ४६). एखाद्रा मनुष्ट्याच्या मृत्यूच्या िदवशी त्याच्या सहपडानंी वपन अिण 
स्नान करून अपल्या गावात अिण घरात प्रवेश केल्यानंतर नभप्रच्छादन नावाचे एक रॅाद्ध करावे ऄस े
काही िनबंधगं्रथातं सािंगतले अहे. ह्ा रॅाद्धामध्ये एका कलशात तादुंळाचे दाणे भरतात, त्याच्या सभोवती 
एक वस्त्र गुंडाळतात अिण एका काशाच्या पात्रात तूप अिण सामथ्यानुरूप सुवणॳ (ऄथवा नाणी) ठेवून ते 
सवॳ सामान िवष्ट्णूचे स्मरण करून मृताच्या िहताकिरता एका गरीब ब्राह्मणाला देतात. 

 
मृताला ईदे्दशून ईदकिक्या केल्यानंतर तादुंळाच्या ऄथवा जवाच्या िपठाचा ितळिमिरॅत हपड 

दभावर ऄपॳण करावा ऄस ेस्मृतींनी अिण पुराणानंी (कूमॳ पुराण २३·७०) सािंगतले अहे. ऄसा हपड िकती 
िदवसपयंत द्रावा ह्ाबद्दल मतभेद अहे. याॲ. (३·१६) ने तो तीन िदवस देण्यास सािंगतले अहे परंतु िव. 
ध. सू. (१९·१३) मध्ये मृताशौच ऄसेपयंत प्रितिदवशी ऄसा हपड द्रावयास सािंगतले अहे. मृताला ईदे्दशून 
द्रावयाचे पाणी कोणीही सहपडान ेअिण प्रत्येक सहपडान ेिदले तरी चालते परंतु हपड मात्र मृताच्या पुत्रान े
(अिण ऄनेक पुत्र ऄसल्यास ज्येष् पुत्राने तो दोषरिहत ऄसल्यास) िदला पािहजे. मृताला पुत्र नसल्यास 
त्याच्या सवांत िनकटच्या सहपडान ेऄसा हपड ऄपॳण केल्यास चालतो. ऄस ेहपड िकती द्रावयाचे ह्ाबद्दल 
मतभेद अहेत. 
 

जो मनुष्ट्य मृत्यूच्या िदवशी ऄन्तत्य संस्काराला एकवार प्रारंभ करील तो मृताच्या गोत्राचा नसला 
तरी त्याने दहा िदवसपयंतच े सवॳ िवधी केलेच पािहजेत ऄस े गृह्पिरिशष्टात [ऄसगोत्रः सग्रोत्रो वा यिद स्त्री यिद वा 
पुमान् । 
प्रथमेऽहिन यो दद्रात्स दशाहं समापयेत् ॥ 

–गुह्पिरिशष्ट (िमताॱरा-याॲ १·२५५ अिण ३·१६).] अिण गरुड पुराणात (पे्रत. ५·१९-२०) सािंगतले अहे. 
परंतु ११ व्या अिण त्याच्या नंतरच्या िदवसाचंे िविध पुत्रान े ऄथवा त्याच्या ऄभावी एकाद्रा जवळच्या 
सहपडान ेकरावे. मत्स्य पुराणात (ऄपराकॳ  पा. ८८९)म्हटले अहे की मृताला ईदे्दशून बारा िदवसपयंत हपड 
ऄपॳण करावे, ते त्याच े(परलोकच्या) प्रवासातील ऄन्न होतात अिण त्याला समाधान देतात; मृत झालेल्या 
लोकाचंे अत्मे जेथ े राहतात त्या िठकाणी मृताला बारा िदवसानंतर नेण्यात येते म्हणनू बारा िदवसपयंत 
त्याला (म्हणज े त्याच्या जीवाला) त्याचे घर, पुत्र अिण पत्नी ही िदसत ऄसतात. मृत्यूनंतर दहा 
िदवसातंील प्रत्येक हपड ऄपॳण केल्यावर मृताला स्वगॳलोकातील देहाचे कोणकोणते ऄवयव िमळतात ह्ाच े
वणॳन गरुड पुराणात (पे्रत ५·३३ -३६) केले अहे. 
 

कोणाही मनुष्ट्याला त्याच्या सहपड अिण समानोदक मृतापं्रमाणेच त्याच्या मातामहाला अिण 
त्याच्या पूवीच्या दोन पूवॳजानंा अिण स्वतःच्या अचायाला त्याचं्या मृत्यूच्या वेळी पाणी देणे ऄवश्य ऄसते. 
ऄशा प्रकारचे मृताला पाणी देण्याचे प्रसंग वारंवार येउ नयेत ऄशी आच्छा दर्मशत करणाऱ्या काही रूढींच े
काही गं्रथातं ईल्लेख केले अहेत. ईदाहरणाथॳ, पारस्कर गृह्ात (३·१०) ऄस े म्हटले अहे की ज्यावेळी 
सहपड स्नानाकिरता पाण्यात िशरण्याच्या बेतात ऄसतात अिण त्यानंतर मृताला पाणी देणार ऄसतात 
त्यावेळी ते अपल्या नातलगाजंवळ ―अम्ही ईदकिक्या करू‖ ऄस े म्हणून पाणी मागतात अिण जर मृत 
मनुष्ट्य शंभर वषाहून कमी वयाचा ऄसला तर तो नातलग ईत्तर देतो की ―अपण म्हणता तस ेकरा (म्हणज े
ईदकिक्या करा) परंतु पुन्तहा (ऄशी िवनंती घेउन) येउ नका,‖ अिण जर मृत मनुष्ट्य शंभर वषाचा ऄथवा 
त्याहून ऄिधक वयाचा ऄसला तर केवळ ―तसे करा‖ एवढेच ईत्तर देतात. 

 
मृताला काही िविशष्ट व्यक्तींनी पाणी देउ नये अिण काही िविशष्ट मृतानंा पाणी देउ नये ऄस ेकाही 



िनयम होते. षंढ ऄथवा तत्सम व्यक्ती, व्रात्य, सुवणाची चोरी करणारा, िनिषद्ध प्रकारचे मद्र प्राशन करणारा 
ह्ाचं्यासारख्या व्यक्तींनी मृताला ईदक देउ नये. चोर, पतीचा वध करणाऱ्या ऄथवा अत्महत्या करणाऱ्या 
िस्त्रया ह्ाचं्यासारख्या काही व्यक्तींना ईदे्दशून पाणी देउ नये अिण त्याचं्याबद्दल अशौचही पाळू नये ऄसा 
िनयम याॲ.- (३·६) ने सािंगतला अहे. 

 
जर एखाद्रा मृत अिहताग्नीच्या ऄग्स्थदेखील िमळणे शक्य झाले नाही तर पलाश वृॱाच्या पानाचंी 

एक मनुष्ट्यप्रितमा तयार करून ती जवाच्या िपठाने अच्छादन करावी, ितला तूप लावावे अिण त्या प्रितमेच े
त्या अिहताग्नीच्या ऄग्नीसह् अिण यॲपात्रासंह दहन करावे ऄस ेसूत्रगं्रथातं सािंगतले अहे. ऄसा िविध 
अिहताग्ग्न नसणाऱ्याच्या बाबतीतही करावा ऄस े ब्रह्मपुराणात (शुिद्धप्रकाश पा. १८७) सािंगतले अहे. 
जेव्हा एखाद्रा पुत्राला अपल्या दूर देशीं गेलेल्या िपत्याकडून १५ वषेपयंत काही समाचार कळलेला नसतो 
तेव्हा त्याने एका प्रितमेच ेदहन करावे ऄस ेभिवष्ट्यपुराणात सािंगतले अहे. (ह्ा कृत्याला अकृततदहन ऄस े
म्हणतात). जर एखादा परदेशाला गेलेला मनुष्ट्य मृत झाला ऄस ेसमजून त्याच्या प्रितमेच ेदहन केल्यानंतर 
तो मनुष्ट्य िजवंत परत अला तर त्याने तुपात बुडी मारून नंतर स्थान करावे, अिण त्याच ेजातकमापासनू 
सवॳ संस्कार करावे अिण नंतर त्यान ेअपल्या पत्नीबरोबर पुन्तहा िववाह करावा ऄशा प्रकारच ेिनयम सत्या. 
(२९ ४·४१) प्रभृती गं्रथातं सािंगतले अहेत. 
 

गभॳपात होउन पडलेला गभॳ ऄथवा मृतावस्थेत जन्तमाला अलेले ऄभॳक, ज्याला दात अले नाहीत 
ऄस े मूल यानंा कपड्यात गुंडाळून पुरावे ऄस े मनु (५·६८) प्रभृतींनी सािंगतले अहे. कोवळ्या वयाच्या 
मुलाचं े दहन करावयाचे नसते परंतु ह्ा बाबतीत वयाची मयादा काय ह्ाबद्दल मतिभन्नता अहे. मनून े
(५·६८-६९) काही वैकग्ल्पक िनयम िदले अहेत. ईदाहरणाथॳ, दोन वषे झाली नसलेल्या बालकाचं्या 
पे्रताचे दहन करावे ऄथवा पे्रत पुरावे. काही गं्रथानंी मुलाला ५ वे अिण मुलीला ७ वे वषॳ लागेपयंत त्याचं्या 
पे्रताचे ऄग्नीन ेदहन करू नये ऄस ेसािंगतले अहे. िनरिनराळ्या सूत्रानंी सािंगतलेल्या िनयमाचंा िमताॱरेन े
(याॲ. ३·२) पुढीलप्रमाणे साराशं सािंगतला अहे. नामकरणापवूी पुरावे, नामकरणानंतर ३ ऱ्या वषापयंत 
िवकल्पेकरून दहन करावे ऄथवा पुरावे, ितसऱ्या वषापासून ईपनयनापयंत मंत्र न म्हणता दहन करावे, 
ईपनयनानंतर मृताचे दहन सामान्तय ऄग्नीने करावे परंतु अिहताग्ग्न पुरुषाला लागू पडणारे िविध करावे. 
 

यित (संन्तयासी) याला पुरीत ऄसत अिण ऄद्रािप देखील त्याला पुरण्यात येते. प्राचीन गं्रथातं 
िनरिनराळ्या प्रकारच्या संन्तयाशाचं्या ऄंत्यिवधीमध्ये भेद सािंगतले अहेत तथािप अधुिनक काळात 
संन्तयाशाचे पे्रत नेहमीं पुरण्यात येते अिण जाळण्यात येत नाही कारण हल्ली सवॳ भारतभर परमहंस हा एकच 
प्रकार प्रचिलत अहे. िनणॳयहसधमूध्ये (पा. ६३४-६३५) ऄसा तपशील सािंगतला अहे की यतीच्या मृत 
देहाला स्नान घालावे, नंतर त्याकिरता खणलेल्या खड्यामध्ये ठेवावे, त्याच्या ईजव्या हातात दंड ठेवावा, 
ताळूवर शंखान े िछद्र पाडावे, खड्डा िमठाने भरावा, कोल्हे, कुत्र े ह्ाचं्यासारख्या जनावरापंासनू संरॱण 
करण्याकिरता खड्डा (वाळूने) चागंल्या प्रकारे भरून काढावा. धमॳहसधूमध्ये (पा. ४९७) अणखी ऄसा 
तपशील सािंगतला अहे की ताळूला शंखान ेऄथवा कुऱ्हाडीने िछद्र पाडणे शक्य झाले नाही तर मस्तकावर 
एक गुळाचा गोळा ठेवावा अिण तो र्फोडावा. संन्तयाशाच े दहन का करीत नाहीत ह्ाच ेकारण ऄस ेऄसावे 
ऄस ेवाटते की गृहस्थारॅमी पुरुषाच े दहन त्याच्या रॅौत ऄथवा स्मातॳ ऄग्नीच्या साहाय्याने करण्यात येते, 
परंतु संन्तयाशान ेहे ऄग्नी टाकून िदले ऄसल्यामुळे त्याच्याजवळ कोणताच ऄग्नी नसतो अिण म्हणनू त्याला 
पुरण्यात येते. 
 



प्रसूत होताना ऄथवा प्रसूतीनंतर लागलीच मरण पावलेल्या िस्त्रयाचं े अिण रजस्वला ऄसलेल्या 
िस्त्रयाचंे दहन कस े करावे ह्ािवषयी िविशष्ट िनयम घालण्यात अले होते. त्याचं्या देहाला ऄपिवत्रता 
अलेली ऄसते म्हणून त्याचं े दहन करण्यापूवी त्याचं्या देहाला पंचगव्यान े स्नान घालावयास सािंगतले 
अहे. गरोदर िस्त्रयाचं्या मृत्यूच्या बाबतीतही बौधा. िपतृ. (३·९), िनणॳय॰ (पा.६२२) प्रभृती गं्रथात िनयम 
िदले अहेत. 

 
मृत देहाचंी व्यवस्था िनरिनराळ्या काळी अिण िनरिनराळ्या देशातं िभन्निभन्न प्रकारानंी करण्यात 

येत ऄस.े हे िनरिनराळे प्रकार म्हणज े दहन करणे, जिमनीत पुरणे, पाण्यात बुडिवणे, िगधाडासारख्या 
पॱानंी खाउन नाश करावा ह्ासाठी पे्रत ईघड्यावर (झोराग्स्रयन धमातल्या प्रमाणे) ठेवणे, गुहात सुरिॱत 
ठेवणे ऄथवा (आिजप्त देशातील पद्धतीप्रमाणे) मसाला घालून सुकिवणे हे होत. ज्या काळापासूनचा 
वाङमयीन पुरावा िमळतो त्या काळापासून भारतात पे्रताचे दहन करणे हा सवॳसाधारण िनयम होता; तथािप 
लहान बालके, संन्तयासी आत्यािदकासंारख्या काही ऄपवादात्मक बाबतीत पे्रते पुरण्याचाही प्रघात होता. 
ऊग्वेदात (७·८९·१) अलेल्या काही ईल्लेखावंरून ऄस े िदसून येते की ऄत्यंत प्राचीन काळीदेखील पे्रत 
पुरण्याची पद्धित भारतात ॲात नव्हती ऄस े नाही. ऄग्स्थ गोळा केल्यानंतर त्या एका भाडं्यात ठेवून 
जिमनीत पुरण्यात येत अिण बराच काल लोटल्यानंतर त्या ऄस्थींवर एक ओटा (स्मशान) बाधंण्यात येत 
ऄस,े ऄस ेशत. ब्रा. प्रभृती गं्रथातं म्हटले अहे. पे्रत कुजू नये म्हणनू त्यामध्ये मसाला घालून ऄथवा त्याला 
सुगंधी द्रव्ये लावून काही काळ ठेवण्याची चालदेखील ऄगदीच ऄपिरिचत नव्हती. दशरथाचा मृत देह तेल 
भरलेल्या कढइत भरत येइपयंत पुष्ट्कळ िदवस ठेवला होता ऄस ेरामायणात वणॳन केले अहे. (ऄयोध्या 
६६·१४-१६, ७६·४). 
 

भारतातील पुरातन काळच्या बुद्ध धमीय लोकातं पे्रताची व्यवस्था लावताना धार्ममक स्वरूपाचा 
र्फारसा काही िविध करण्यात येत नस.े बुद्धाच्या मृत्यूच ेअिण ऄन्तत्य िवधीच ेज ेवणॳन महापिरिनब्बान सतु्तन्तत 
ह्ा गं्रथात केले अहे त्यावरून ऄस ेिदसून येते की बुद्धधमीयाचंा िवधी साधा ऄसला तरी तो अरॄ. ग.ृ स.ू 
मधील काही िनयमाशंी बराच जुळता अहे. बुद्धाचा मृत देह एका नव्या वस्त्रात गुंडाळण्यात अला, त्यानंतर 
हपजलेल्या कापसात गुंडाळण्यात अला, नंतर दुसऱ्या एका नव्या वस्त्रात गुंडाळण्यात अला, ऄशा रीतीने 
वस्त्राचं े अिण हपजलेल्या कापसाचंे ५०० थर त्या देहावर लपेटण्यात अले; त्यानंतर तो देह एक तेलान े
भरलेल्या लोखंडाच्या पात्रात ठेवण्यात अला अिण त्या पात्रावर तेल भरलेले दुसरे एक लोखंडाच े पात्र 
झाकण घालण्यात अले. नंतर सवॳ प्रकारच्या सुगंधी पदाथाची िचता रचून त्या देहाचे दहन करण्यात 
अले. त्या देहाचे ज े ऄवशेष रािहले ते िनरिनराळ्या लोकानंी वाटून घेतले अिण त्यानंी अपल्याला 
िमळालेल्या ऄवशेषावंर ओटे (स्तूप) बाधंले. ज्यानंा र्फक्त िचतेतील कोळसचे िमळाले त्यानंी देखील त्या 
कोळशावंर एक स्तूप बाधंला अिण द्रोण ब्राह्मणान े ज्या कंुभात ऄग्स्थ गोळा करण्यात अल्या होत्या त्या 
कंुभावर एक स्तूप बाधंला. 
 

गरुड पुराणात (२·४·९१-१००) पत्नीन े मृत पतीच्या िचतेवर स्वतःला जाळून घेण्यासंबंधी म्हणज े
सती जाण्यासंबंधी मोठे रसभिरत वणॳन केले ऄसनू पुढे ऄस े म्हटले अहे की ब्राह्मणाच्या पत्नीन ेअपल्या 
पतीच्या देहाव्यितिरक्त (ऄथवा देहाचे दहन झाल्यानंतर) अपणास जाळून घेउ नये परंतु ॱित्रय ऄिण आतर 
वणाच्या िस्त्रयानंी तस े केल्यास प्रत्यवाय नाही; गरोदर िस्त्रया ऄथवा ऄल्पवयी बालके ऄसणाऱ्या िस्त्रया 
ह्ानंी सती जाउ नये, एखादी स्त्री सती गेल्याखेरीज ती पुन्तहा पुन्तहा स्त्री जन्तमाला येण्याच्या अपत्तीतून मुक्त 
होत नाही ऄसेही त्यात सािंगतले अहे. सती जाण्याची चाल चाडंालासिहत सवॳ वणांच्या िस्त्रयानंा साधारण 



ऄसे. 
 
याॲ. (३·७) प्रभृित गं्रथातं ऄस े सािंगतले अहे की मृताला ईदे्दशून त्याच्या पुत्रािद नातलगानंी 

ईदक िदल्यानंतर अिण स्नान केल्यानंतर एखाद्रा िहरवळीच्या मउ जागेत बसावे अिण तेथे त्यानंा वयस्क 
लोकानंी (त्याचं ेदुःख कमी करण्याकिरता) प्राचीन कथा सागंाव्या. आंद्रािद देव, दैत्य, मोठमोठे राजे अिण 
ऊिष ह्ाचं्यावर देखील कालाची सत्ता चालत ऄसते, जन्तमाला अलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला मरण िनरृयान े
येत ऄसते, मनुष्ट्य मरण पावल्यावर तो परलोकी जाताना त्याच्याबरोबर (पत्नीव्यितिरक्त) कोणीही जाउ 
शकत नाही, त्यान े केलेली सत्कृत्ये अिण दुष्टकृत्ये त्याच्या अत्म्याबरोबर जातात, रॅाद्ध केल्यान े मृताच े
र्फार िहत होते, मृताच्या मागे रािहलेल्या नातलगानंी रॅाद्ध करावे अिण शोक करणे सोडून द्रावे कारण 
त्यापासून कोणाचाच लाभ होत नाही अिण धमॳ हाच काय तो मृताच्या बरोबर तो जेथ ेजेथ ेजाइल तेथ ेतेथ े
जात ऄसतो ऄशा प्रकारचे िववेचन िवष्ट्णु. ध. सू. (२०·२२-५३) मध्ये केले अहे. गरुड पुराण (२ ४ 
८१-८४) प्रभृित दुसऱ्याही गं्रथातं ऄशाच प्रकारचे िवचार प्रदर्मशत केले अहेत. 
 

वयस्क लोकानंी सािंगतलेल्या तत्वॲानाच्या गोष्टी ऐकल्यानंतर मृताच्या नातलगानंी अपल्या घरी 
परत यावे, दाराशी ईभे राहून मनःसंयमन करावे, हनबाची पाने चावावी, अचमन करावे, ऄग्ग्न, पाणी, 
गोमय, पाढंऱ्या मोहऱ्या ह्ानंा स्पशॳ करावा अिण घरात प्रवेश करावा, घराच्या दाराजवळ मृताला ईदे्दशून 
एक हपड ऄपॳण करावा. त्या िदवशी ऄन्न िवकत घ्यावे ऄथवा दुसऱ्या कोणाच्या घरून अणावे, एक 
िदवसपयंत र्फक्त िदवसा भोजन करावे अिण तीन िदवसपयंत काहीही काम करू नये. याॲ. (३·१४) न े
म्हटले अहे की ही वरील कृत्ये ज्या लोकानंी पे्रत वाहून नेले ऄसेल ऄथवा त्याला शृंगारले ऄसले त्यानंी 
देखील केली पािहजेत. 

 
शाखंा. गृह् (४·१५·१०) प्रभृित ऄनेक गं्रथातं ज्याचंा एखादा िनकट सहपड नातलग मृत झाला 

ऄसेल त्यानंी पे्रताच्या दहनानंतर लागलीच अिण त्यानंतर तीन िदवसपयंत पाळावयाच े ऄनेक िनयम 
सािंगतले अहेत. ईदाहरणाथॳ, ऄशा स्त्रीपुरुषानंी ईघड्या जिमनीवर िनजावे, हिवष्ट्य ऄन्नावरच ईदरिनवाह 
करावा, (वैिदक ऄग्ग्नसबंंधीच्या कृत्याव्यितिरक्त) त्याचंी नेहमीची धमॳकृत्ये एक, तीन ऄथवा नउ 
रात्रीपयॳत ऄथवा ऄग्स्थ गोळा करीपयंत करू नयेत, ब्रह्मचयान े राहावे, तीन रात्रीपयंत दूध अिण पाणी 
एका मातीच्या भाडं्यात ईघड्या जागेवर (एका हशक्यावर) ठेवावे अिण ―हे पे्रता! ह्ा पाण्यात स्नान कर 
अिण हे दूध पी‖ ऄस ेशब्द ईच्चारावे, रॅौत अिण स्मातॳ िविध दुसऱ्या कोणाकडून करवावे. (प्रस्तुत काळी 
देखील ऄग्ग्नहोत्री अपले रॅौत िनत्य होम अशौचामध्ये स्वतः करतात परंतु कोणी कोणी ती कृत्ये 
दुसऱ्याकडून करवून घेतात). अशौच ऄसताना देखील िवष्ट्णुसहस्त्रनाम स्तोत्र म्हणण्यास प्रत्यवाय नसतो 
ऄसे िनत्याचारपद्धती (पा. ५४४) मध्ये म्हटले अहे. 
 

ऄग्स्थसंचयन. ह्ाचा ऄथॳ दहन केलेल्या पे्रताची जळकी हाडे (ऄग्स्थ) गोळा करण्याचा िविध. हा 
िवधी कोणत्या िदवशी करावा ह्ािवषयी बरेच मतवैिचत्र्य अहे. हा िविध दहनानंतर दुसऱया ऄथवा ३, ५, ७ 
ह्ा िदवशी करावा ऄस ेकाही गं्रथातं सािंगतले अहे (सत्या. रॅी. २८·३·१) तर पिहल्या िदवसापासून ४ थ्या 
िदवसापयंत ऄग्स्थसंचयन करावे ऄस े काही गं्रथातं म्हटले अहे (यम ८७) अिण चारी वणाच्या लोकानंी 
ऄनुक्मे ४, ५, ७ अिण ९ ह्ा िदवशी करावा ऄस ेकोणी म्हटले अहे. (यम ८८). दहनाच्या जागी शमीच्या 
डाहाळीने पाणीिमिरॅत दूध हशपडावे, नंतर िविध करणारान े अंगठा अिण चौथे बोट ह्ानंी एक एक सुटे 
हाड ईचलून एका मडक्यात भरावे, पायाची हाडे प्रथम भरावी, मस्तकाची हाडे सवात शेवटी भरावी, 



हाडानंा लागलेली राख काढून टाकल्यानंतर ते मडके एका खड्ड्ड्यात ठेवावे, त्यावर माती टाकावी अिण 
तो खड्डा भरून काढावा, नंतर स्नान करून मृताला ईदे्दशून रॅाद्ध समपॳण करावे.(अरॄ. गृ. ४-५). 
 

अधुतनक काळी, िवशेषतः लहान मोठ्या शहरातं ऄग्स्थ गोळा करण्याचे कायॳ दहनानंतर 
लागलीच करण्यात येते. गोळा केलेल्या ऄग्स्थ गंगेच्या पाण्यात टाकाव्या कारण गंगेच्या पाण्यात िजतके 
ऄग्स्थकण राहतील िततकी सहस्त्र वषेपयंत मृत मनुष्ट्य स्वगात वास करंतो. (िवष्ट्णु. ध. स.ू १९·११-१२). 
अधुिनक-काळी देखील पुष्ट्कळ हहदू लोक अपल्या मातािपतराचं्या ऄथवा िनकट नातलगाचं्या ऄग्स्थ 
प्रयाग येथे गंगेवर घेउन जातात ऄथवा दुसऱ्या एखाद्रा पुण्यनदीवर घेउन जातात ऄथवा समुद्रात 
टाकतात. ज्याचे ईपनयन झालेले नसेल त्याच्या बाबतीत ऄग्स्थसंचयन नसते ऄस ेिनणॳयहसध ू(पा. ५८८) 
मध्ये सािंगतले अहे. 
 

अरॄ. गुह् (४·६) प्रभृित काही गं्रथानंी मृताच्या ऄग्स्थ गोळा केल्यानंतर एक शातंीचा िविध 
करावयास सािंगतले अहे. (हा िवधीला शा.ं रॅौ. ४·६ मध्ये पतरतधकमम ऄशी संॲा िदली अहे). दुसऱ्या 
काही (िवष्ट्णु ध. स.ू १९·१९) गं्रथानंी हा शािंतिविध  अशौचाच े दहा िदवस होउन गेल्यानंतर करावा ऄस े
म्हटले अहे. ह्ा शातंीचे िविध िनरिनराळ्या गं्रथानंी िभन्निभन्न सािंगतलें  अहेत. 
 

शत. ब्रा. (१३·८·१-४) अिण कात्या रॅौ. (२१·३·१ अिण ६) ह्ातं समाधीसंबधंी (स्मशानासंबंधी) 
मनोरंजक मािहती िदली अहे. त्यातं म्हटले अहे की ऄशी समाधी मृत्यूनंतर लागलीच करू नये कारण तस े
केल्यास (िक्या करणाऱ्याकडून) मृताचे पातक ताजे होण्याचा संभव ऄसतो. म्हणून ऄशी समाधी मृत्यूनंतर 
पुष्ट्कळ काळाने अिण ज्यावेळी (मृत्यूनंतर) िकती वषे होउन गेली हेदेखील लोकाचं्या स्मरणातून गेले 
ऄसेल त्यानंतर करावी. समािध कोणत्या मिहन्तयात, नॱत्रावर करावी, कोणत्या अकाराची करावी, 
कोणत्या वृॱाचं्या जवळ करू नये आत्यािद बाबतीत बरेच तपशीलाच े िनयम िनरिनराळ्या गं्रथातं िदले 
अहेत. ओटा बाधंण्याच्या संबंधात धवन नावाच्या एका साकेंितक िवधीचा ईल्लखे सत्या. स.ू 
(२९·१·१३-३२) मध्ये केला अहे. तो िविध बहुधा मृताला त्याच्या पत्नीच्या एकिनषे्िवषयी खात्री 
पटिवण्याकिरता करीत ऄसावे ऄस ेवाटते. हा धवनाचा कायॳक्म अधुिनक काळी भारतात मुळीच करण्यात 
येत नाही. 
 

प्राचीन भारतात पे्रताची व्यवस्था चार टप्प्यानंी लावण्यात येत ऄस.े ते टप्प े म्हणज ेदहन, ऄग्स्थ 
गोळा करणे, एका भाडं्यात घालून जिमनीत पुरणे, शािंतकमॳ करणे अिण ऄस्थींच्यावर एक ओटा ऄथवा 
समाधी रचणे. शेवटी सािंगतलेला प्रकार प्रत्येकाच्या बाबतीत केला जातच ऄस ेऄस ेनाही. ऄपराकान े(पा. 
८८५-८८६) ईद्धृत केलेल्या ब्रह्मपुराणातील एका ऄवतरणात ऄस े म्हटले अहे की दहन केलेल्या 
मनुष्ट्याच्या ऄग्स्थ एका भाडं्यात गोळा कराव्या अिण एखाद्रा वृॱाच्या बुंध्याजवळ पुराव्या ऄथवा गंगेत 
टाकाव्या; ज्या िठकाणी दहन केले ऄसेल ती जागा गाइचे शेण अिण पाणी ह्ानंी शुद्ध करावी अिण त्या 
जागेवर एक पुष्ट्करक वृॱ लावावा ऄथवा त्या जागेवर एक एडूक (आमारत) बाधंावी. 

 
शतपथ ब्राह्मणात वणॳन केलेल्या ऄन्तत्यिवधीसारख्या ऄत्यंत प्राचीन िवधीमध्ये देखील मृताबरोबर 

दुसऱ्या कोणाला पुरण्याचा ऄथवा जाळण्याचा ईल्लेख सापडत नाही. वेदकाळंाच्या पूवीच्या काळी काही 
काही प्रसंगी मृत पतीच्या िचतेवर त्याच्या पत्नीन े अपणास जाळून घेतले ऄसण्याचा (म्हणज े सती 
गेल्याचा) संभव अहे. िवष्ट्ण.ु ध. स.ू सारख्या त्या नंतरच्या काळात झालेल्या गं्रथातं पतीच्या मृत्यूनंतर 



त्याच्या पत्नीने पूणॳ ब्रह्मचयॳ व्रताने राहावे ऄथवा सती जावे ऄशी िशर्फारस केली अहे. 
 
एखाद्रा मनुष्ट्याच्या मृत्यूनंतर त्याला ईदे्दशून रॅाद्ध करण्याचा ज्यानंा ऄिधकार ऄसतो त्यानंाच 

त्याचा ऄन्त्य तवतध करण्याचा ऄतधकार ऄसतो. ऄसा ऄिधकार एखाद्रा मनुष्ट्याला कोणत्या क्मान े येतो 
ह्ािवषयी बराच मतभेद अहे. एखाद्रा मनुष्ट्याची िमळकत स्वीकारणे अिण त्याच्या मत्यूनंतर १० व्या 
िदवसापयंतच ेिविध करणे ह्ा दोहोंत ऄितशय िनकट संबंध ऄस.े िमताॱरेन ेअिण दायभागाने ह्ा बाबतीत 
प्रितपादन केलेल्या मताचंा ईल्लेख माग ेखंड २ मध्ये केला अहे. िनणॳयहसधूमध्ये (पा. ३८१) रॅाद्धािधकारी 
व्यक्तींचा क्म पुढीलप्रमाणे िदला अहे :- औरस पुत्र, त्यानंतर पौत्र, त्यानंतर प्रपौत्र, नंतर दत्तक पुत्र 
एकाहून ऄिधक पुत्र ऄसल्यास सवात मोठा पुत्रच र्फक्त ऄिधकारी ऄसतो; सवात मोठा पुत्र गैरहजर ऄसला 
ऄथवा पततत ऄसला तर त्याच्या खालच्या क्माचा पुत्र ऄिधकारी होतो (सवात लहान पुत्र होत नाही). पुत्र 
िवभक्त ऄसतील तर सहपडीकरणापयंतच ेसवॳ िविध सवात मोठ्या पुत्रानेच र्फक्त करावे परंतु वार्णषक रॅाद्ध 
प्रत्येक पुत्राने पृथक केल्यास चालेल. पुत्र िवभक्त नसतील तर वार्मषक रॅाद्धासिहत सवॳ िविध र्फक्त सवात 
मोठ्या पुत्रान ेकरावे. प्रपौत्रापयंतचा कोणी सरळ वंशज नसेल अिण दत्तक पुत्रही नसेल तर पत्नीन ेऄन्तत्य 
संस्कार अिण वार्मषक अिण आतर रॅादे्ध समंत्रक करण्यास प्रत्यवाय नाही. काही प्रसंगी पत्नीच्या ऄभावी 
त्याच्या कन्तयेला त्याच ेऔध्वॳदेिहक संस्कार करण्याचा ऄिधकार ऄसतो. ह्ा बाबतीत िनरिनराळ्या गं्रथातं 
बराच तपशील िदलेला ऄसतो. 
 

मृत स्त्रीच्या बाबतीत ितच े औध्वॳदेिहक िविध करण्याचा ऄिधकार कोणाला ऄसतो ह्ाबद्दल 
धमॳहसधमूध्ये (पा. ३७०) पुढील क्म िदला अहे :– मृत स्त्री ऄतववातहत ऄसेल तर ितचा िपता, त्यानंतर 
ितचा भ्राता आत्यािद; मृत स्त्री तववातहत ऄसले तर ितचा पुत्र, त्यानंतर सापत्न पुत्र, त्यानंतर पौत्र, त्यानंतर 
सापत्न प्रपौत्र; त्याचं्या ऄभावी ितचा पती, त्याच्या ऄभावी कन्तया, ितच्या नंतर कन्तयेचा पुत्र, त्यानंतर पतीचा 
भ्राता, त्याचा पुत्र अिण त्यानंतर स्नुषा; त्यानंतर मृत स्त्रीचा िपता, त्यानंतर ितचा भ्राता, त्यानंतर भ्रात्याचा 
पुत्र अिण त्यानंतर आतर लोकाकंडे ऄिधकार जातो. 
 

बौधायनसूत्र, माकंडेय पुराण (३ ४५) प्रभृित ऄनेक गं्रथातं एखाद्रा मनुष्ट्याला तो िजवंत ऄसताना 
अपले स्वतःच ेऔध्वॳदेिहक करण्यास ऄनुमती िदली अहे. तसेच जर एखादा मनुष्ट्य पततत झाला ऄसनू 
प्रायिरृत्त करण्यास कबूल नसला तर त्याला घटस्फोटाच्या िवधीने हहदु समाजातून बिहष्ट्कृत करण्यात 
येइ; गौतम (२०·२) अिण मनु (११·१८२-८३) ह्ानंी ऄस ेसािंगतले अहे की ऄसा मनुष्ट्य मृत झाला ऄस े
समजून त्याच्या नातलगानंी त्याला पाणी ऄपॳण करणे अिण रॅाद्ध करणे ह्ाचं्यासारख ेिवधी करावे अिण 
त्याच्यािनिमत्त अशौचही पाळावे. 
 

ऄनेक गं्रथकारानंी ईद्धृत केलेल्या िवष्ट्णुपुराणातील (३·१३·३४-३९) ऄवतरणात एखाद्रा 
मनुष्ट्याच्या मृत्यूनंतर करावयाच्या िवधींच े(िक्याचंे) पूवम, मध्यम अिण ईत्तर ऄस ेतीन गट पाडले अहेत. 
दहनापासून १२ व्या िदवसाच्या ऄखेरीपयंत करावयाच्या िवधींना पूवमतक्रया ऄशी संॲा िदली ऄसनू मािसक 
रॅादे्ध, सहपडीकरण अिण एकोिद्दष्ट ह्ा िवधींना मध्यम तक्रया अिण सहपडीकरणानंतर केलेल्या िवधींना 
ईत्तरतक्रया ऄस ेम्हटले अहे अिण ह्ापंैकी ईत्तरिक्या मात्र मृताचा पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, कन्तयेचा पुत्र ऄथवा 
कन्तयेच्या पुत्राचा पुत्र ह्ानंीच केल्या पािहजेत ऄस े सािंगतले अहे. िस्त्रयाचं्या बाबतीत देखील प्रितवषी 
मृत्यूच्या िदवशी ितच्याकिरता त्यानंी एकोिद्दष्ट रॅाद्ध करावे. 
 



रॅाद्धाचं े नवरॅाद्ध (मृत्यूनंतर १० िदवसपयंत करावयाचे िविध), नवतमरॅ (दहा िदवसानंतर सहा 
ऊतंूपयंत करावयाचे िवधी) अिण पुराण (एक वषानंतर करावयाचे िविध) ऄसेही वगॳ करण्यात येतात. मृत 
मनुष्ट्य सहपडीकरणापयंत पे्रत ऄसतो अिण तो सहपडीकरणानंतर तपतृ ह्ा दजाला पोचतो. 
 

अधुिनक काळात, पिहल्या िदवसाचा दहनाचा अिण ऄग्स्थ गोळा करण्याचा िवधी झाल्यानंतर 
मृतासंबंधी कृत्यानंा सामान्तयतः दहाव्या िदवशी प्रारंभ होतो. दहाव्या िदवशी करावयाच्या िवधीमध्ये पे्रताला 
होणारी भूक अिण तहान ह्ाचंी पीडा दूर करण्याच्या ईदे्दशान ेएक हपड ऄपॳण करण्यात येतो. अिण त्याची 
पूजा केल्यानंतर तो हपड त्या जागेहून दुसऱ्या जागी ईचलून ठेवण्यात येतो. त्यानंतर सुक्या मातीची एक 
ित्रकोणी वेिद तयार करतात अिण त्या वेदीवर (िनरिनराळ्या गं्रथाचं्या मताप्रमाणे) तीन, चार ऄथवा पाच 
पाण्याने भरलेले कलश ठेवतात अिण त्या प्रत्येकावर िशजलेल्या भाताचा एक एक गोळा ठेवतात. हा 
कलश अिण हपड पे्रताच्या सेवेला सादर होवो अिण त्याची ॱुधा अिण तृषा शातं होवोत ऄशी प्राथॳना 
पे्रताच्या स्नहे्ाला ईदे्दशून अिण यमाला, कावळ्यानंा अिण रुद्राला ईदे्दशून करण्यात येते. त्या प्रत्येकाला 
पादुका, छत्री, पताका अिण पोळी ऄपॳण करण्यात येते. नंतर पिरृमेकडे ठेवलेला कपड एखादा कावळा 
ईचलीपयंत अतण तो भक्षण करीपयंत िक्या करणारा वाट पाहतो. त्यानंतर ऄशम्याला तेल चोपडतात 
अिण तो पाण्यात टाकतात अिण िक्या करणारा अिण नातलग पे्रताला ईदे्दशून जलाशयाच्या तीरावर एक 
ऄथवा तीन ओंजळी पाणी ऄपॳण करतात. 
 

काही पुराणातं अिण िनबंधगं्रथातं ऄस ेप्रितपादन केले अहे की एखादा मनुष्ट्य मरण पावल्यानंतर 
त्याचा जीव ऄततवातहक संॲा ऄसणारा देह धारण करतो. हा देह तेज,वायु, अिण अकाश ह्ा तीन मूल 
तत्त्वाचंा बनलेला ऄसतो अिण ईरलेली पृथ्वी अिण पाणी ही दोन मूल तत्वे ह्ा लोकी राहतात. पे्रताच े
दहन करतेवेळी अिण त्यानंतर दहा िदवसपयंत ज ेहपड ऄपॳण करण्यात येतात त्याचं्या साहाय्याने मृताचा 
अत्मा दुसरा एक देह प्राप्त करून घेतो. ऄशा दुसऱ्या देहाला भोगदेह (म्हणज े ऄपॳण केलेल्या हपडाचंा 
ईपभोग घेणारा देह) ऄशी संॲा अहे. वषाच्या ऄंती जेव्हा सहपडीकरण करण्यात येते तेव्हा मृताचा अत्मा 
ततसरा एक देह िमळिवतो अिण त्या देहाने तो अत्मा मृताने केलेल्या कमांच्या स्वरूपाला ऄनुसरून 
स्वगॳलोकीं ऄथवा नरकलोकी जातो. ह्ा तपशीलाच्या बाबतीत मतवैिचत्र्य अहे. 
 

ह्ा वणॳनाचं्या बुडाशी ऄसणारी कल्पना ऄशी होती की एखादा मनुष्ट्य मरण पावल्यानंतर जेव्हा 
त्याचा देह (दहन वगैरेच्या योगाने) नष्ट केला जातो तेव्हा त्या मृताच्या अत्म्याला दुसऱ्या जन्तमाला 
जाण्यास भाग पडेपयंत एक तात्पुरता देह धारण करावा लागतो. ही कल्पना सवात जुन्तया ऄशा 
वेदकाळापासून ऄग्स्तत्वात होती. (ऊ. १०·१५·१४ आ.). 



प्रकरण ८ 
 

शुतद्ध 
(मू. गं्र. पा. ४/२६७-३३३) 

 
शुिद्ध हा र्फार व्यापक िवषय ऄसून त्यात जन्तम अिण मृत्यू ह्ाचं्यामुळे येणाऱ्या अशौचानंतर 

करावयाच्या शुद्धतेचा तसेच एखाद्रा ऄपिवत्र पदाथाच्या संसगामुळे येणाऱ्या ऄथवा काही िविशष्ट गोष्टी 
घडल्यामुळे येणाऱ्या िवटाळाच्या शुद्धतेचा समावेश होतो अिण पात्रे, िविहरी, ऄन्न आत्यादी ऄशुद्ध झाल्यास 
त्यानंा शुद्ध करून घेण्याचाही त्यात ऄंतभाव होतो. तथािप अशौच हीच शुिद्ध ह्ा सदरात येणाऱ्या बाबींत 
सवांत महत्त्वाची बाब अहे. (मनु. ५·८३, याॲ. ३·१४ प्रभृित). स्मृतींनी शुिद्ध हा शब्द अशौचानंतर 
करावयाची शुद्धता ह्ा ऄथान े वापरला अहे. म्हणून जनन अिण मरण ह्ाचं्या नंतर येणाऱ्या अशौचाचा 
प्रथमतः िवचार करू. 
 

अशौच हा शब्द शुिच ह्ा शब्दापासून बनलेला अहे. देवलस्मृितसारख्या काही गं्रथातं ―अशुच्य‖ 
ऄसेही रूप अढळते. अशौचाचा समानाथी म्हणून ‘ऄघ’ हा शब्द पुष्ट्कळदा वापरण्यात येतो. अशौचाच े
स्वरूप दोन प्रकारच े ऄसते म्हणज े त्याच्या योगाने धार्ममक कृत्ये करण्याचा ऄिधकार नष्ट होतो अिण 
त्याच्या योगाने मनुष्ट्य स्पशॳ करण्यास ऄपात्र होतो. (िमता-याॲ. ३·१८). अशौच दोन प्रकारच ेऄसते, एक 
प्रकार जननाशौच म्हणज े जन्तमाच्या िनिमत्ताने ईत्पन्न होणारे अशौच (ऄथवा सूतक) अिण दुसरा प्रकार 
मृतकाशौच ऄथवा मरणाशौच (ह्ालाच शावाशौच ऄसेही म्हणतात). सूतक हा शब्द ऐत. ब्राह्मणात 
(३२·८) अला ऄसून तेथे तो बहुधा जन्तम अिण मृत्यु ह्ा दोन्तही कारणानंी येणाऱ्या अशौचाच्या ऄथान े
वापरला अहे. मराठीसारख्या काही ऄवाचीन भाषातं सूतक हा शब्द केवळ मृत्यूच्या योगान े येणारी 
ऄशुद्धता ह्ा ऄथानेच वापरण्यात येतो. 

 
एखाद्राचा जन्तम झाल्याकारणान े अिण मृत्यू झाल्याकारणान े त्याच्या कुटंुबातील लोकानंा ऄथवा 

त्याच्या नातलगानंा अशौच का ईत्पन्न व्हावे ह्ा प्रश्नाचंी थोड्या गं्रथकारानंी चचा केली अहे. ह्ा बाबतीत 
ऄसा एक तकॳ  करणे शक्य अहे : वेदकाळच्या अयांच्या ऄत्यंत प्राचीन पूवॳजानंा ऄस ेअढळून अले ऄसावे 
की जर एखाद्रा व्यक्तीन ेएखाद्रा पे्रताला स्पशॳ केला ऄथवा मृत मनुष्ट्य िजवंत ऄसताना वापरीत ऄसलेली 
वस्त्रे वापरली तर त्या व्यक्तीला देखील मृताला झालेले रोग (अिण िवशेषतः प्लेग, पटकी, िवषमज्वर 
आत्यादी संसगॳजन्तय रोग) होतात अिण ऄशा व्यक्तीला समाजापासून दहा िदवसपयंत दूर ठेवल्यास 
समाजाचा ऄशा रोगापंासून बचाव होतो. ह्ाकिरता ज्यानंी पे्रताला स्पशॳ केला ऄसेल ऄथवा ते ईचलून नेले 
ऄसेल त्यानंा अिण मृताच्या कुटंुबातील व्यक्तींना ऄशुद्ध मानण्यात येउ लागले अिण त्यानंा दहा 
िदवसपयंत आतरापंासून दूर ठेवण्यात येउ लागले. क्माक्मान े ही योजना कोणत्याही रोगाने ऄथवा 
कारणान ेअलेल्या मृत्यूच्या बाबतीत लाग ूकरण्यात येउ लागली अिण मृत्यूमुळे घालण्यात येणारे िनबंध 
क्माक्मान े एखाद्रा ऄपत्याच्या जन्तमामुळे त्याच्या िनकट संबंधाच्या लोकानंा येणाऱ्या ऄशुद्धतेच्या 
बाबतीतही घालण्यात येउ लागले ऄसावेत. ते कसेही झालेले ऄसो िनदान स्मृितगं्रथानंी जनन अिण मुत्यू 
ह्ाचं्या योगाने ईद्भवणाऱ्या अशौचानंा एकाच दजाच ेमानले अहे. ईदाहरणाथॳ मनून े(५·६१) म्हटले अहे 
की ―मृत्यूच्या बाबतीत सहपडानंा दहा िदवस अशौच ऄसते हा शास्त्रात सािंगतलेला िनयम जननाच्या 
बावतीतही लागतो.‖ 

 



शुिद्ध (अिण अशौच) ह्ा िवषयावरील गं्रथाचंी संख्या र्फार मोठी अहे अिण त्यातं सूत्रे, स्मृित, 
पुराणे अिण िनबंधगं्रथ ह्ाचंा समावेश होतो. स्मृतींमध्ये ह्ा िवषयावर एकमेकािवरुद्ध ऄसणारी आतकी वचन े
अहेत अिण ती मध्ययुगीन काळातील रूढीला आतकी सोडून अहेत की िमताॱरेला त्याचंी एकवाक्यता 
करण्याचे काम सोडून द्रावे लागले. अशौच िकती िदवस पाळावे ह्ािवषयी ऄित्र (८३) प्रभृित काही 
स्मृतींनी ऄसा िनयम सािंगतला अहे की ज्या ब्राह्मणान ेतीन रॅौत ऄग्नींची स्थापना केली ऄसेल अिण जो 
वेदपारंगत ऄसेल त्याने (जनन अिण मृत्यु ह्ा दोन्तही प्रकारच)े अशौच र्फक्त एक िदवसपयंत पालन 
करावे, ज्याने र्फक्त वेदाध्ययन केले ऄसून रॅौत ऄग्नींची स्थापना मुळीच केली नसेल त्यान ेतीन िदवसपयंत 
अशौच पालन करावे अिण ज्याने ह्ापंैकी काहीही केले नसेल त्यान े दहा िदवस अशौच पालन करावे. 
मनून–े(५·५९) ही अशौचाच्या मुदतीबद्दल १०, ४, ३, अिण १ िदवस ऄस े िभन्न िभन्न पयाय सािंगतले 
अहेत परंतु ते कोणाला लाग ू पडतात हे सािंगतले नाही. अपण िवद्यान अहोत ऄस े समजणाऱ्या काही 
लोकानंी थोडे िदवसपयंत अशौच पाळले ऄसेल अिण त्याचंी िवद्यत्ता शेजाऱ्यानंा मान्तय नसल्यामुळे त्यानंी 
वेदपारंगत अिण ऄग्ग्नहोत्री लोकानंा िदलेली अशौचाच्या बाबतीतील सवलत ऄशा लोकानंा लागू पडत 
नाही ऄस े म्हटले ऄसण्याचा संभव अहे अिण त्या वादाचा पिरणाम ऄसा झाला ऄसावा की त्यानंतर 
िवद्यान्, ऄिवद्यान् सवांनीच दहा िदवस अशौच पाळले पािहजे ऄसा िनयम करण्यात अला अिण कमी 
िदवसासंंबंधीचे िनयम कतलवज्यम प्रकरणात सामील करण्यात अले. 
 

अशौचाच्या मुदतींत जातीप्रमाणे १० िदवसापंासून एक मिहन्तयापयंत िभन्नता ऄसते ऄस ेमनुप्रभृित 
बऱ्याच स्मृतींनी सािंगतले अहे. ईलटपॱी, शातातपान ेसवॳ वणांना, १० िदवस अशौच ऄसल्याच ेसािंगतले 
[सवेषामेव वणानां सूतके मृतके तथा । 
दशाहाच्छुिद्धरेतेषािमित शातातषोऽब्रवीत् ॥ 

–शातातप (िमता–याॲ ३·२२).] अहे. (िमतायाॲ. ३·२२). 
 

अंशौचाचा कालाविध ऄनेक गोष्टींवर ऄवलंबनू ऄस.े मृत व्यिक्त पुरुष होती हकवा स्त्री होती, लहान 
ऄभॳक होती हकवा मोठी होती, ितचे ईपनयन झाले होते हकवा नाही, मृताचा मृत्यू नातलगाच्या जवळ झाला 
होता ऄथवा दूर िठकाणी झाला होता, नाते जवळच ेहोते हकवा दूरच े होते, मृत्यू झाल्यानंतर ऄथवा जन्तम 
झाल्यानंतर ती वाता नातलगाला कळेपयंत िकती काल लोटला होता, आत्यािद गोष्टींना ऄनुसरून 
अशौचाचा कालाविध कमीऄिधक ऄस.े एखाद्रा स्त्रीला प्रसूतीनंतर येणारे अशौच (सूितकाशौच), 
रजस्वला स्त्रीला (मािसक पाळीच्या वेळी) येणारे अशौच, एखादी व्यक्ती मृत झाल्यामुळे आतरानंा येणारे 
अशौच अिण एखाद्रा बालकाचा जन्तम झाल्यामुळे आतरानंा येणारे अशौच ह्ा िनरिनराळ्या प्रकारानंी 
येणाऱ्या अशौचातंील तीव्रतेत भेद ऄसे अिण शेवटी ईल्लेख केलेले अशौच सवात कमी तीव्र ऄसे. 
 

दॱस्मृती– (६·२-३) मध्ये अशौचाच े िनरिनराळे प्रकार सागंताना काही व्यक्तींना येणारे अशौच 
अमरणान्तत म्हणज ेभस्मान्त ऄसते ऄस े सािंगतले अहे. भस्मान्तत म्हणज ेदेहाची राख होइपयंत चालणारे 
ऄशी व्याख्या देउन त्या व्याख्येत ऄंतभाव होणाऱ्या व्यक्तींचे वणॳनही त्या स्मृतीत केले अहे. दॱान ेम्हटले 
(६·८-१०) अहे की जे लोक स्नान केल्यािशवाय ऄथवा देवानंा ईदे्दशून हवन केल्याहशवाय ऄथवा दान 
िदल्यािशवाय भोजन किरतात ते सवॳ लोक मरणापयंत ऄशुद्ध राहतात. ह्ािशवाय िनरंतर व्यािधग्रस्त, 
स्त्रीिजत ह्ाचं्यासारख्या अणखीही ऄनेक प्रकारच्या व्यक्तींचा समावेश भस्मान्तत शब्दाच्या ऄथात केला 
अहे. तथािप ह्ा वचनाचंा ऄथॳ शब्दशः घ्यावयाचा नसून ऄश प्रकारच्या मनुष्ट्याशंी आतरानंी संबंध येउ देउ 
नये एवढाच त्याचंा अशय अहें. 

 



एखाद्रा गावात कोणी मृत-झाल्यास त्याचे पे्रत गावाबाहेर काढले जाइपयंत सवॳ गावाला अशौच 
ऄसते. (स्मृित. मुक्तार्फल पा. ५४१). तथािप हा िनयम एखाद्रा नगराला ऄथवा मोठ्या गावाला (ज्या 
गावात ४०० पेॱा ऄिधक ब्राह्मणाचंी घरे ऄसतील त्या गावाला) लागत नाही. 

 
जन्तम ऄथवा मृत्यू रात्री झाला ऄसला ऄथवा त्याबद्दलची वाता कळली तर कोणत्या िदवसापासून 

अशौचाची मुदत मोजावयाची ह्ा प्रश्नाच्या बाबतीत दोन मते अहेत. एका मताप्रमाणे मध्यरात्रीपूवीचा 
काळ पूवॳ िदवसात ऄंतभूॳत होतो अिण मध्य रात्रीनंतरचा काळ दुसऱ्या िदवसात ऄंतभूॳत होतो ऄस े
समजावे. दुसऱ्या मताप्रमाणे रात्रीचे तीन भाग पाडून पिहल्या दोन िवभागात जन्तम ऄथवा मृत्यू झाला तर तो 
पूवॳ िदवस अशौचाची मुदत मोजताना धरावा अिण ितसऱ्या िवभागात जन्तम ऄथवा मृत्यू झाला तर 
अशौचाची मुदत पुढील िदवसापासून मोजावी. धमॳहसधसुारख्या (पा. ४३५) काही िनबंधगं्रथानंी ह्ा 
बाबतीत देशातील रूढीप्रमाणे चालावे ऄसे सािंगतले अहे. 

 
एखादा िववाहिवधी (तसेच चौल अिण ईपनयन िविध), देवतेचा ईत्साह अिण एखादा यॲ चालत 

ऄसताना, जनन ऄथवा मूत्यूिनिमत्त अशौच िविधकत्याला अले तर त्या कायाकिरता काढून ठेवलेली 
(द्रव्य अिण आतर) सामुग्री त्या देवतेला ऄथवा ब्राह्मणानंा ऄपॳण करावी ऄथवा दान द्रावी अिण तस े
करण्याने कोणताही दोष ईत्पन्न होत नाही ऄसा िनयम स्मृतींनी (पराशर ३·२७) सािंगतला अहे. अधुिनक 
काळीदेखील हा िनयम ईपनयन अिण िववाह िवधींच्या बाबतीत पाळण्यात येतो. यॲ ऄथवा िववाहिवधी 
नक्की केव्हा सुरू झाला ऄस े समजावे ह्ािवषयी लघु िवष्ट्णून े ऄस े सािंगतले अहे की यॲाच्या बाबतीत 
ऊग्त्वजाचंी िनवड केली त्यावेळी यॲ सुरू झाल्याचे समजावे; व्रते अिण जप ह्ाचं्या बाबतीत संकल्प केला 
त्यावेळी ती कृत्ये सुरू झाल्याचे समजावे, िववाहाचे बाबतीत नादंीरॅाद्ध करण्यात येइल त्यावेळी िवधीला 
सुरुवात झाल्याचे समजावे अिण रॅाद्धाच्या बाबतीत ब्राह्मणानंा द्रावयाचे ऄन्न पूणॳपणे िशजून तयार होइल 
तेव्हा त्या िवधीला अरंभ झाल्याचे समजावे. 
 

अशौच सतिपात ऄथवा अशौच संपात म्हणज े एक अशौच पाळीत ऄसणाऱ्या व्यक्तीला दुसऱ्या 
अशौचाची वाता समजणे. ह्ा संबंधीच ेिनयम बऱ्याच प्राचीन काळी घालण्यात अले होते अिण ते सोइच्या 
अिण व्यावहािरक बुद्धीच्या दृष्टीने केलेले होते. पिहल्या अशौचाच ेईरलेले िदवस गेल्यानंतर दुसरे अशौच 
पाळले पािहजे ऄस े ठरिवल्यास लोकानंा जो त्रास होण्याचा संभव अहे तो त्रास कमी करण्याच्या हेतूने 
ऄसा िनयम सािंगतला अहे की एक अशौच पाळीत ऄसताना दुसरे अशौच अले तर पिहल्या अशौचाच े
ईरलेले िदवस गेल्यानंतर शुिद्ध होते. (गौत. ध. स.ू१४·५) ह्ा बाबतीत ऄनेक तपशीलाचे मतभेद अहेत. 
 

काही काही अशौच े सद्यःशौच ऄसतात म्हणज े त्याचं्यापासून त्याच िदवशी शुिद्ध होते. याॲ. 
(३·२९) प्रभृित स्मुतींनी हा शब्दाचा ऄसा ऄथॳ केला अहे की ते अशौच सबंध िदवसभर ऄथवा तीन ऄथवा 
दहा िदवसपयंत चालत नसून र्फक्त स्नान करीपयंत ऄथवा ज्या िदवशी एखादे कृत्य घडले त्या िदवसाच्या 
ऄंतापयंत ऄथवा रात्रीच्या ऄंतापयंत अशौच ऄसते. सद्रः शौच ह्ा शब्दाचा ऄथॳ काही िठकाणी ―अशौचाचा 
ऄभाव‖ ऄसा ऄसतो अिण काही िठकाणी ―स्नान‖ ऄसा ऄसतो ऄस े शुिद्धप्रकाश (पा. ९२) ह्ा गं्रथात 
सािंगतले अहे. गौतमान े(१४ ४३-४४) म्हटले अहे की राजाच्या बाबतीत सद्रःशौच ऄसते कारण तस े न 
केल्यास त्याच्या कतॳव्यकमात ऄडथळे ईत्पन्न होतील अिण ब्राह्मणाचं्या बाबतीतही त्याचं्या ऄध्यापन 
करण्याच्या कतॳव्यात खंड पडू नये म्हणून त्यानंा सद्रःशौच ऄसते. दुसऱ्याही ऄनेक व्यक्तींना सद्रः शोच 
ऄसते. 



 
ब्रह्मचाऱयाला सवॳ प्रकारच्या अशौचापासनू सवॳ काळी मुक्तता ऄसते परंतु त्याला समावतमनानंतर 

(अचायाचे घरून परत अल्यानंतर) त्याच्या ब्रह्मचयाच्या ऄवधीमध्ये मृत झालेल्या सवम नातलगाबंद्दल तीन 
िदवस अशौच पाळावे लागे. (मनु. ५·८८). 

 
काही व्यक्तींच्या बाबतीत अशौच नसते अिण त्याचं ेदहन करण्याला अिण त्यानंा पाणी देण्याला 

सािंगतलेले नसते. कूमॳपुराणात (ईत्तराधॳ २३ ६०-६३) ऄसा िनयम सािंगतला अहे की जो मनुष्ट्य ऄग्ग्न, 
िवष ह्ाचं्यासारख्या ईपायानंी अत्महत्या करतो त्याच्याबद्दल अशौच नसते. परंतु काही पिरग्स्थतीतील 
लोकानंा महाप्रस्थानाला जाउन ऄथवा प्रयाग येथे जाउन मरण्याला ऄनुमित ऄसते. जर एखाद्रा मनुष्ट्यान े
शास्त्रान ेसािंगतलेल्या मागान ेअपली हत्या केली तर त्यात कोणताही दोष नस ेअिण त्याच्याबद्दल अशौच 
पाळावे लागे अिण त्याला ईदे्दशून पाणी द्रावे लागे अिण रॅाद्ध करावे लाग.े (महाप्रस्थानंाला िनघणे 
आत्यािद गोष्टींचा किलवज्यात समावेश होतो). 
 

ज ेलोक शास्त्रसंमत नसलेल्या कोणत्याही मागाने अत्महत्या करतात त्याचं्या मृत्यूनंतर एक वषाने 
नारायण बतल करावा लागे अिण त्यानंतर रॅाद्धाच ेिविध करण्यास प्रत्यवाय नस.े वृद्धयाॲ. (िमता-याॲ. 
३·६). िवष्ट्णु ध. सू. मध्ये (हारलता पा. २१२) नारायणबिल हा िवधी गाइनी अिण ब्राह्मणानंी मारलेल्या 
अिण पितत झालेल्या लोकाकंिरताही करावा ऄस े सािंगतले अहे. तो िविध साप, वीज दाढायुक्त 
प्राण्याकंडून मारले गेलेल्या ऄथवा एखाद्रा दूरच्या देशात मृत झालेल्या व्यक्तींकिरता ऄथवा यित अिण 
योगी ह्ाचं्याकिरता करावयास सािंगतला अहे. नारायणबलीच्या िवधीची िनरिनराळी वणॳन ेिनरिनराळ्या 
गं्रथातं केली अहेत. 
 

गाइ अिण ब्राह्मण ह्ाचं्याकिरता मारले गेलेले, राजाच्या क्ोधामुळे मरण अलेले, युद्धात मरण 
पावलेले ऄशा लोकाबंद्दल (ह्ाचं्या सहपडानंा) अशौच पाळावे लागत नाही. ज्या मनुष्ट्यान े िजवंतपणी 
अपले स्वतःच े रॅाद्ध केले ऄसेल त्याच्या बाबतीत त्याच्या सहपडानंी अशौच पाळू नये ऄथवा पाळावे. 
ब्रह्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर अशौच पाळावे लागते. अिण युद्धात मरण पावलेल्या किरता अशौच नसते ऄस े
जरी सवॳ धमॳगं्रथात सािंगतले ऄसले तरी िनदान ब्राह्मणामंध्ये तरी िशष्टाचंी रूिढ अशौच पाळण्याची अहे 
ऄसे धमॳहसधूमध्ये (पा. ४४९) सािंगतले अहे. 

 
पराशरान े(३·१२-१३) ऄसा िनयम सािंगतला अहे की जर एखादा मनुष्ट्य पुष्ट्कळ वषे दूर देशात 

गेला ऄसला अिण तो त्या िठकाणी मृत झाल्याचा शोध लागला परंतु त्याच्या मृत्यूची िनिरृत ितथी कळली 
नसली तर ऄशा पिरग्स्थतीत कृष्ट्ण पॱातील ऄष्टमी ऄथवा एकादशी ऄथवा ऄमावास्या, ह्ापंैकी कोणती 
तरी एक ितिथ त्याची मृत्युितिथ गृहीत धरावी अिण पाणी, हपड त्या ितथीला द्रावे अिण रॅाद्ध त्या ितथीला 
करावे. ईलटपॱी ऄशा पिरग्स्थतीत औध्वॳदेिहक िवधी त्यानंतर येणाऱ्या कृष्ट्ण पॱातील एकादशीच्या 
िदवशी करावे ऄसे लघुहारीताने (शुिद्ध कौ. पा. १७) म्हटले अहे. 

 
अशौचाच्या बाबतीत देशाचार पाळला पािहजे ऄसे िनबंधगं्रथानंी िवशेष अवजूॳन सािंगतले अहे. 
 
अशौचाची मुदत पुरी झाल्यावर अशौच पाळीत ऄसण्याऱ्या मनुष्ट्यान े गावाबाहेर जावे, श्मरॅ ु

करवावी, ऄंगाला ितळाचे ऄथवा पाढंऱ्या मोहऱ्याचंे ईटणे लावून स्नान करावे, वस्त्रे बदलावी अिण नंतर 



घरात प्रवेश करावा. त्यानंतर त्याने एक शातंत करावी अतण ब्राह्मणाचंा सत्कार करावा ऄस ेतवष्ट्ण.ु ध. स.ू 
(१९·१८-१९) सािंगतले अहे. आतर गं्रथातं ह्ापेॱा ऄिधक िवस्तृत कायॳक्म सािंगतला अहे. हारलता 
प्रभृित गं्रथातं सािंगतले अहे की शातंोदक हशपडल्याखेरीज अशौच पूणॳपणे दूर होत नाही. 
 

समाजाच्या बदललेल्या पिरग्स्थतीत प्रस्तुत गं्रथकाराची ऄशी िशर्फारस अहे की जननाशौचाच्या 
बाबतीत र्फक्त मातेने दहा िदवसपयंत अशौच पाळावे अिण दुसऱ्या कोणालाही जननाशौच पाळावे लाग ू
नये.हा िनयम प्राचीन स्मृतींना सामान्तयतः धरून अहे. 

 
मृताशौचाच्या बाबतीत पुढील चार िनयम सामान्तयतः पुरेसे व्हावे. 
 
(१) दहा िदवसाचे अशौच िपता अिण माता ह्ानंी पुत्राच्या बाबतीत अिण पुत्राने माता अिण िपता 

ह्ाचं्या बाबतीत, तसेच पित अिण पत्नी ह्ानंी परस्पराचं्या बाबतीत पाळावे अिण जो कोणी एखाद्राच ेदहन 
अिण औध्वॳदेिहक संस्कार करील त्यान े पाळावे; (२) मृताच्या जवळ एकत्र कुटंुबात राहणाऱ्या आतरानंा 
तीन िदवस अशौच पुरे व्हावे; (३) मृताच्या आतर सवॳ नातलगाचं्या बाबतीत मृत्यूनंतर एक वषाच्या अत 
जेव्हा त्यानंा मृत्यूची वाता कळेल तेव्हा र्फक्त स्नान केल्यास पुरेस ेव्हावे; (४) मृत्यूची वाता मृत्यूनंतर एक 
वषाहून ऄिधक काळानंतर नातलगानंा कळेल तर पिहल्या िनयमात ईल्लेख केलेल्या व्यक्तीखेरीज आतर 
कोणाही नातलगानंा स्नान करण्याचीही अवश्यकता नसावी अिण पिहल्या िनयमात सािंगतलेल्या 
व्यक्तींची स्नान केल्याने शुिद्ध व्हावी. 
 

अता अशौचानंतर येणारी शुिद्ध वगळून आतर प्रकारच्या शुद्धीसंबंधी िवचार करू. ही शुिद्ध दोन 
प्रकारची ऄसते. एक शरीरशुद्धी अिण दुसरी बाह्य पदाथाची शुद्धी (मनु. ५·११०; ऄपराकॳ  पा. २५३). 
ऊग्वेदात देखील शूिद्ध अिण शुिच ऄसणे ह्ानंा र्फार महत्त्व िदले ऄसल्याच े िदसून येते. यॲात 
वापरावयाची पात्र ेअिण हवन करावयाचे पदाथॳ ह्ाचं्या शुद्धतेच्या बाबतीत र्फार काळजी घेण्यात येत ऄस.े 
अठ अत्मगणुापंैकी (म्हणज े अत्म्याच्या गुणापंैकी) शौच हा एक अहे. (गौ. ८·२४). हरदत्ताने ईद्धृत 
केलेल्या एका श्लोकात द्रव्याची शुद्धता, मानिसक शुद्धता, शारीिरक शुद्धता अिण वाणीची शुद्धता ऄस ेचार 
प्रकारचे शौच सािंगतले अहे. सवॳ प्रकारच्या शुद्धीमध्ये मानतसक शुतद्ध सवमरॅषे्ठ ऄसते ऄस ेमनून े(५·१०६) 
सािंगतले अहे. 
 

प्राचीन अिण मध्ययुगीन काळच े भारतातील लोक प्रत्येकान े िदवसातून एकदा स्नान करण्याचा 
अग्रह करीत ऄसत अिण काही िविशष्ट प्रसंगी िदवसातून दोन वेळा अिण तीन वेळा स्नान करण्याचीही ते 
िशर्फारस करीत ऄसत. अप. रॅौतामध्ये (२·१२) ऄस ेसािंगतले अहे की ज्या मनुष्ट्याला शुिद्ध प्राप्त व्हावी 
ऄशी आच्छा ऄसेल त्याने पतवत्रेतष्ट  करावी अिण जर कोणी मनुष्ट्यान े प्रत्येक ऊतूमध्ये वैरॄानरी, व्रातपती 
अिण पिवत्रेिष्ट ऄशा तीन आिष्ट केल्या तर तो (अपल्या कुलातंील) दहा िपढ्यानंा पिवत्र करतो. 
 

द्रव्यशुतद्ध म्हणज ेवस्तंूची शुद्धता. ह्ा बाबतीत काही सवॳसामान्तय िनयम अहेत. बालकाला काही 
वयापयंत ऄथवा काही िविशष्ट संस्कार होइपयंत रजस्वला स्त्रीच्या स्पशान ेऄपिवत्रता येत नाही (अप. ध. 
स.ू २·६१५ १७-२०) काही वस्तु ऄथवा गोष्टी नेहमी पिवत्र ऄसतात. ईदाहरणाथॳ, ज ेपाण्यान धुतले ऄसले 
ऄथवा (संशय ईत्पन्न झाल्यास) ब्राह्मणानंी ते पिवत्र ऄसल्याच ेस्पष्टपणे सािंगतले ऄसेल अिण ज ेएखाद्रा 
ऄशुद्ध पदाथाने ऄशुद्ध झाल्याचे दृष्टीस पडले नसले ते पदाथॳ नेहमी पिवत्र ऄसतात (मनु ५·१२७-१३३). 



काही िविशष्ट पॱी अिण पशु नेहमी शुद्ध ऄसतात ऄथवा त्याचं्या शरीराचे काही िविशष्ट भाग नेहमी शुद्ध 
ऄसतात. ईदाहरणाथॳ, याॲ. ने (१·१९४) म्हटले अहे की बकऱ्याची अिण घोड्याचंी तोंडे शुद्ध ऄसतात 
परंतु गाइच्या मुखाव्यितिरक्त आतर भागच शुद्ध ऄसतात. ऄत्रीने [मिॱका सन्ततितधारा भिूमस्तोय हुताशनः | 
मजाररैृव दवी च नकुलरृ सदा शुिचः ॥ 

ऄित्र (५·१३)] (५·१३) सािंगतले अहे की माशी, माजंर अिण मुंगूस हे प्राणी, कोणत्याही पातळ 
पदाथाचा ऄखंड प्रवाह, पृथ्वी, पाणी, ऄग्ग्न, लाकडाची पळी हे नेहमी शुद्ध ऄसतात. 

 
ज्याच्या योगाने एखाद्रा पदाथातील स्वाभािवक ऄथवा दुसऱ्या ऄशुद्ध पदाथाच्या संसगान ेअलेला 

मल (ऄशुद्धता) दूर होतो त्याला त्या पदाथाची शुतद्ध करणारा ऄस े समजावे ऄस ेशंखाने (ऄपराकॳ  पा. 
२५६) म्हटले अहे. पाणी, माती, िरठ्याच्या र्फळाचंी पूड, (ऄथवा पाणी घालून केलेले िमरॅण), बेलर्फळ, 
तादूंळ अिण मोहरीची पेंड, ॱार (राखाडी), गोमूत्र अिण गोमय हे पदाथॳ (ऄशुद्ध झालेल्या) सवॳ वस्तंूची 
शुिद्धकारक ऄसतात ऄसेही शंखिलिखत स्मृतीत (चतुवॳगॳ ख.ं ३ भा १ पा ८१७) म्हटले अहे. मनु. 
(५·११८) प्रभृतींनी ऄसा िनयम सािंगतला अहे की बरेच धान्तय ऄथवा कपडे ऄपिवत्र झाले ऄसतील 
त्यावेळी त्याचं्यावर पाणी हशपडल्यान ेते धान्तय ऄथवा ते कपडे शुद्ध होतात. परंतु एखाद्रा मनुष्ट्याला ईचलून 
नेता येण्यासारखे थोडे धान्तय ऄथवा कपडे ऄसल्यास ते पाण्याने धुतले पािहजेत. देवलाने (ऄपराकॳ  पा. 
२७०) शौच ह्ा शब्दाची व्याख्या ऄशी िदली अहे की शौच म्हणज े एखाद्रा पदाथाला लागलेला ऄशुद्ध 
करणारा लेप, ओषटपणा अिण वास, माती, पाणी, शेण हाचं्यासारख्या वस्तंूचा ईपयोग करून काढून 
टाकणे. 
 

िनरिनराळ्या पदाथांची शुिद्ध कशी होते ह्ासंबंधी िवस्तृत िनयम िनरिनराळ्या गं्रथातं सािंगतले 
अहेत. ईदाहरणाथॳ, गौतम ध. स.ू मध्ये (१·२८·३३) िदलेल्या िनयमात ऄस े सािंगतले अहे की धातूच े
पदाथॳ घासण्याने, मातीची भाडंी ऄग्नीत भाजण्याने, लाकडी िजन्नस वरचा भाग िछनून काढण्याने, कापड 
ऄथवा सूत पाण्यात धुतल्यान ेशुद्ध होतात. भूमीच्या शुद्धीच्या बाबतीत मनून े(५·१२४) ऄशी भूिम केरसणुीन े
झाडल्यान,े शेणान ेसारिवल्यान,े पाणी हशपडल्यान,े खणून काढल्यान ेअिण त्या जागेवर एक ऄहोरात्र गाइ 
बाधंल्याने शुद्ध होते ऄसे सािंगतले अहे. 

 
देवालयातील मूती चाडंालासारख्याच्या स्पशान े ऄपिवत्र झाली ऄसली ऄथवा ऄग्नीन े जळली 

ऄसली ऄथवा ब्राह्मणाच े रक्त पडून ऄपिवत्र झाली ऄसली तर त्या मूतीची पुनःप्रितष्ा करावी ऄस े
िनणॳयहसधमूध्ये (३ पूवाधॳ पा. ३५१-५२) म्हटले अहे. ऄपिवत्र झालेल्या मूती ज्या पदाथांच्या केलेल्या 
ऄसतील ते पदाथॳ ज्या प्रकाराने शुद्ध करतात त्या प्रकाराने शुद्ध कराव्या अिण नंतर त्याचंी पनुः प्रितष्ा 
करावी ऄसे िवष्ट्णु. ध. सू. (२३·३४) मध्ये सािंगतले अहे. 

 
एखाद्रा ब्राह्मणाच्या घरातील, देवालयातील अिण गाइच्या गोठ्यातील जमीन (ऄशुद्ध झालेली 

नसल्यास) नेहमी शुद्ध ऄसल्याच ेसमजावे ऄस ेयमाने म्हटले अहे. एखादे घर ऄशुद्ध झाले ऄसल्यास ते 
कस ेशुद्ध करावे ह्ािवषयी िवस्तृत िनयम िनरिनराळ्या गं्रथानंी िदले अहेत. याॲ. ने (१·१८७) म्हटले अहे 
की एखादे घर ऄशुद्ध झाले ऄसेल तर झाडल्यान ेअिण शेणान ेसारिवल्यामुळे शुद्ध होते. परंतु जर एखादा 
कुत्रा, शूद्र, पितत, म्लेच्छ ऄथवा चाडंाल एखाद्रा ब्राह्मणाच्या घरात मरण पावला तर ते घर िनरिनराळ्या 
मुदतीपयंत िरकामे ठेवावे अिण त्यािशवाय त्यानंतर घर शुद्ध करण्याकिरता िनरिनराळे प्रकार करावे ऄस े
संवताने म्हटले अहे (ऄपराकॳ  पा. २६५). 



 
पाण्याच्या शूद्धीसंबधंीही स्मृितगं्रथातं अिण िनबंधगं्रथातं बरेच िववेचन करण्यात अले अहे. 

ईदाहरणाथॳ, अप. ध. स.ू (१·५·१५·२) मध्ये ऄसा सामान्तय िनयम सािंगतला अहे की जिमनीवर 
साचलेल्या पाण्याने अचमन केल्याने मनुष्ट्य शुद्ध होतो. परंतु. बौधा. (१·५·६५); याॲ. (१·१९२) प्रभृतींनी 
अणखी ऄस ेसािंगतले अहे की जर जिमनीवर साचलेले पाणी एखाद्रा गाइची तहान भागेल आतके ऄसेल, 
ते एखाद्रा ऄशुद्ध पदाथाच्या योगाने ते दूिषत झाले नसेल अिण त्याला पाण्याची स्वाभािवक चव, रंग, वास 
ऄसेल तर ते शुद्ध ऄसते. देवलाने (ऄपराकॳ -या. १·१९२) म्हटले अहे की स्वच्छ पात्रातून अणलेले पाणी 
शुद्ध ऄसते परंतु जर ते एक ऄथवा ऄिधक रात्रीपयंत रािहले (म्हणज ेसाठवून ठेवल्यामुळे िशळे झाले) तर 
ते रे्फकून द्रावे. ज ेपाणी कोणालाही ढवळता येत नाही ते अिण डोंगरातून वाहणाऱ्या झऱ्यातील पाणी ह्ानंा 
कोणताही दोष नसतो. [ऄॱोभ्यािन तडागािन नदीवापीसरांिस च । 
चण्डालाद्रशुिचस्पशे तीथॳतः पिरवजॳयेत् । 
ऄॱोभ्याणामपां नाग्स्त प्रस्त्रतुानां च दूषणम् ॥ 

–देवल (ऄपराकॳ  पा २७२).] (देवल-ऄपराकॳ  पा. २७२) 
 
बृहस्पतीन े (ऄपराकॳ  पा. २७२) ऄसा िनयम सािंगतला अहे की जर एखाद्रा िविहरीत पाच नख े

ऄसणाऱ्या प्राण्याचे (मनुष्ट्याच े ऄथवा पशूच)े पे्रत सापडले ऄथवा आतर कोणत्याही कारणानंी ती िवहीर 
ऄत्यंत ऄशुद्ध झाली ऄसेल तर त्या िविहरीतील सवॳ पाणी बाहेर काढावे अिण ती कपड्यान ेपुसून कोरडी 
करावी अिण त्यानंतर जर ती िवहीर पक्कया िवटानंी बाधंली ऄसेल तर ितच्या हभतींना ऄग्नीच्या ज्वाला 
चाटवाव्या अिण नवे (झऱ्यातून) पाणी येउ लागले म्हणज ेपंचगव्य ओतावे. अपस्तंबान े(शुिद्ध. कौ. पा. 
२९९) म्हटले अहे की पे्रत पडण्यासारख्या कृत्यामुळे ऄशुद्ध झालेल्या िविहरीतील १०० कलश भरून पाणी 
बाहेर काढावे अिण जर त्यापेॱाही ऄिधक पाणी त्या िविहरीत ऄसेल तर त्या पाण्यात पंचगव्य ओतून शुिद्ध 
करावी. 

 
पराशराने (७·३४) ऄसे सािंगतले [रथ्याकदॳमयोतािन नावः पन्तथास्तृणािन च । 

मरुताकेण शुध्यग्न्तत पके्वष्टकिचतिन च ॥ 
–पराशर (७·३४).] अहे की रस्त्यावरील िचखल, अिण पाणी, नावा, रस्ते, गवत अिण भाजलेल्या 

िवटानंी बाधंलेली कोणतीही वस्तु ह्ाचंी शुिद्ध वारा अिण सूयॳ ह्ाचं्या योगाने होते. 
 

पाणपोइतील पाणी ऄथवा कोणाच्याही ईपयोगाकिरता िविहरीजवळ ठेवलेल्या कलशातील पाणी 
अिण कातड्याच्या िपशवीतून (पखालीतून) अणलेले पाणी ऄथवा कोणाच्याही ईपयोगाकिरता ठेवलेल्या 
दगडाच्या ऄथवा लाकडाच्या डोणीतील पाणी हीं िपण्यास ऄयोग्य ऄसतात, परंतु अपत्तीत सापडलेल्या 
मनुष्ट्यान े ऄस े पाणी देखील त्याला वाटेल िततके प्राशन करण्यास प्रत्यवाय नाही. (यम - ऄपराकंॳ  पा. 
२७३). 

 
िनरिनराळ्या धातंूच्या शुद्धीकरणासंबधंी िनरिनराळ्या गं्रथानंी िनयम सािंगतले अहेत परंतु 

त्याबद्दल सवॳ गं्रथाचंी एकवाक्यता नाही. मनून े (५·११३ प्रभृित) म्हटले अहे की (सुवणासारख)े धातु, 
(पाचेसारखी) रत्ने, अिण पाषाणाच ेबनिवलेले सवॳ पदाथॳ ह्ाचंी शुिद्ध राखाडी, पाणी अिण िचखल ह्ानंी 
होते. सुवणॳ अिण चादंी ह्ानंा थोडेस े मािलन्तय अले ऄसल्यास पाण्याने अिण ऄितशय मािलन्तय अले 
ऄसल्यास त्याचंी शुद्धी ऄग्नीन े होते. ताबं,े लोखंड, कासंे प्रभृित धातंूची शुिद्ध (ज्या प्रकारचा ऄशुद्धपणा 
अला ऄसेल त्याला ऄनुसरून) ॱार, ऄम्ल अिण पाणी ह्ाचं्या साहाय्याने करावी. विसष्ाने (३·५८, 



६१-६३) म्हटले अहे की कासंे राखेन ेशुद्ध होते, सुवणॳ अिण चादंी र्फक्त पाण्याने शुद्ध होतात अिण ताबंे 
ऄम्लाच्या साहाय्याने शुद्ध होते. 

 
नेहमी वापरण्यात येणारी भाडंी अिण पात्र ऄशुद्ध झाल्यास कशी शुद्ध करावी ह्ाबद्दलही िवस्तृत 

िनयम सािंगतले अहेत. ईदाहरणाथॳ, शुिद्धप्रकाश (पा.ं ११७-११८) ह्ा गं्रथात ईद्धृत केलेल्या एका 
ऄवतरणात म्हटले अहे की, सुवणॳ, चादंी, शंख, पाषाण, रत्न, कासं,े िपतळ, जस्त, िशस,े याचंी 
बनिवलेली पात्र े नुसत्या पाण्याने शुद्ध होतात, मात्र त्यात मळ ऄथवा ऄशुद्ध पदाथॳ िचकटून रािहलेला 
नसला पािहजे; जर ऄशी पात्रे ईग्च्छष्ट ऄन्न ऄथवा त्यासारख्या पदाथाच्या संसगान ेऄपिवत्र झाली ऄसतील 
तर ती राख अिण पाणी, ऄथवा ऄम्ल पदाथॳ अिण पाणी ह्ाचं्या साहाय्याने शुद्ध करण्यात येतात, जर ऄशी 
पात्रे शूद्रानंी वापरल्यामुळे ऄथवा ईग्च्छष्ट ऄन्नाच्या ससंगान ेदीघॳ काळपयंत ऄपिवत्र झाली ऄसतील तर ती 
पिहल्याने ॱारान े(राखेन)े अिण पाण्याने तीन वेळा घासावी नंतर (भग्न न होता, न िवतळता ऄथवा जळून 
न जाता) िजतका वेळपयॳत ऄग्नीत राहू शकतील िततका वेळ ऄग्नीत ठेवावी अिण नंतर ती शुद्ध होतात. 
ह्ािशवाय ऄशी ऄपिवत्र पात्रे जिमनीत पुरून ठेवावी, ऄथवा तापवावी, ऄथवा दीघॳ काळपयॳत गोमूत्रात 
ऄथवा एखाद्रा मोठया नदीच्या पाण्यात बुडवून ठेवावी ऄस े िनरिनराळे मागॳही सािंगतले अहेत. धातूची 
पात्रे दीघॳकाळपयंत ऄशुद्ध पदाथांच्या संपकान ेऄपिवत्र झाली ऄसतील तर ती पुन्तहा घडिवल्याने (म्हणज े
नवीन तयार केल्याने) शुद्ध होतात. 
 

लाकडाची ऄथवा मातीची पात्रे ऄितशय ऄपिवत्र झाल्यास टाकून द्रावी; (िवष्ट्ण.ु २३·२ अिण ५) 
परंतु लाकडाची पात्र े हकिचत् प्रमाणावर ऄशुद्ध झाली ऄसतील तर ती रंधल्यान े ऄथवा तासल्यान े शुद्ध 
होतात ऄथवा माती, शेण ऄथवा पाणी ह्ाचं्या साहाय्याने शुद्ध होतात अिण मातीची पात्रे ऄितशय ऄपिवत्र 
झाली नसतील तर ऄग्नीत भाजून काढल्याने शुद्ध होतात. (देवल शुिद्धप्रकाश पा. ११८). 
 

रॅौतयॲात वापरावयाची यॲपात्र े अिण ईपकरणी शुद्ध करण्यासंबंधी िवशेष िनयम सािंगतले 
अहेत. वेदामध्ये ऄस े सािंगतले अहे की चमस- पात्रातून सोमरस प्राशन केला ऄसेल तर त्यानंा 
ईग्च्छष्टाचा दोष लागत नाही. मनून े (५·११६-११७) म्हटले अहे की यॲपात्र े प्रथमतः ईजव्या हाताने 
(ऄथवा दभांनी) चोळावी अिण नंतर चमस अिण चषक (रु्फलपात्र)े यॲात पुन्तहा ईपयोगात अणण्यापूवी 
पाण्याने धुवावी; चरुस्थाली, स्त्रचु् ही पात्रे गरम पाण्याने धुतल्यास शुद्ध होतात; स््य, सूप, गाडी, ईखळ 
अिण मुसळ ही ईपकरणे पाण्याने (ऄथवा याॲ. च्या मताने पाणी हशपडल्याने) शुद्ध होतात. 

 
ऄपिवत्र झालेले धान्तय अिण िशजलेले ऄन्न शुद्ध करण्यासंबंधी ऄनेक िनयम सािंगतले ऄसनू ते 

व्यावहािरक ॲान, सोय अिण नुकसान ह्ाचंा िवचार करून घातलेले अहेत. ईदाहरणाथॳ, िवष्ट्णून े
(२३·२५) ऄस े सािंगतले अहे की जेव्हा भाताची (ऄथवा दुसऱ्या एखाद्रा धान्तयाची) रास ऄपिवत्र झाली 
ऄसेल तेव्हा त्या राशीमधील जेवढा भाग प्रत्यॱ ऄशुद्ध झाला ऄसेल तेवढा काढून टाकावा अिण बाकीच े
धान्तय कुटावे अिण पाण्याने धुवावे; एक द्रोण पिरमाणापेॱ ा ऄिधक िशजलेले ऄन्न ऄपिवत्र झाले तर त्याला 
मुळीच दोष लागत नाही परंतु प्रत्यॱ घाण झालेला भाग तेवढाच रे्फकून द्रावा अिण बाकीच्या ऄन्नावर 
सुवणॳ टाकलेले अिण गायत्री मंत्र जप केलेले पाणी हशपडावे अिण ते ऄन्न एका बकरीच्या दुष्टीसमोर धरावे 
अिण ऄग्नीही त्या ऄन्नाच्या जवळ अणावा. अप. ध. स.ू (१,५·१६·२४-२९) मध्ये ऄसा िनयम सािंगतला 
अहे की ज्या ऄन्नात (पूवीच) केस ऄसतील ऄथवा (नखासंारख)े दुसरे काही ऄशुद्ध पदाथॳ ऄसतील 
ऄथवा ज्यात ऄशुद्ध पदाथावर ईपजीिवका करणारा एखादा जंतु ऄसेल ऄथवा ज े ऄन्न कोणी पायाने 



तुडिवले ऄसले ऄथवा ज्यात ईंदराची िवष्टा ऄथवा एखादा ऄवयव सापडला ऄसेल ते ऄन्न भॱण करू नये. 
शुिद्धप्रकाश ह्ा गं्रथात म्हटले अहे की एक द्रोणापेॱा ऄिधक ऄसणारे ऄन्न धिनकानंी रे्फकून देउ नये अिण 
एक अढकापेॱा ऄिधक ऄसणारे ऄन्न गरीब लोकानंी रे्फकून देउ नये. 
 

द्रव पदाथॳ (तेल, तूप आत्यादी) ऄल्प प्रमाणात ऄसल्यास त्याचंी शुिद्ध दोन कुशाच्या काड्या त्यात 
बुडिवल्यान े ऄथवा एखाद्रा वस्त्रावरून दुसऱ्या पात्रात गाळून घेतल्यान े होते अिण जर त्याचंे प्रमाण मोठे 
ऄसेल तर त्याचं्यावर पाणी हशपडल्याने त्याचंी शुिद्ध [द्रवाणां चैव सवेषां शुिद्धरुत्पवनं स्मृतम् । 
प्रोॱण ंसंहतानां च दारवाणां च तॱणम् ॥ 

–मनु (५·११५).] होते. (मनु ५·११५). हहगासारखे चीक ऄथवा हडक, गूळ, ॱार, केशर, लोकर, 
कापूस ह्ाचं्या बाबतीत केवळ प्रोॱणान े शुिद्ध होते. (शंख). कच्चे मासं, मध तूप आत्यािद पदाथॳ एखाद्रा 
चाडंालाच्याही पात्रात ऄसले तरीदेखील त्या पात्रातून दुसऱ्या पात्रात ओतून घेतल्याबरोबर शुद्ध ्
होतात.(चतुिवशित मत). 
 

शुभ्र वणाच े वस्त्र कमरेभोवती ऄथवा ईत्तरीय म्हणून वापरीत ऄसताना ते कोणाच्याही स्पशान े
ऄपिवत्र होत नाही अिण ऄशी दोन्तही प्रकारची वस्त्रे ऄंगावर ऄसताना भोजन करण्यास ऄथवा मलमतू्र 
िवसजॳन करण्यास प्रत्यवाय नसतो (लघु अरॄलायन १·२८-३०); त्रसराच ेवस्त्र धुतल्यान ेशुद्ध होते अिण 
रेशमी वस्त्र सवॳदा शुिद्ध ऄसते. पराशरान े (७·२८) म्हटले अहे की बाबंू अिण झाडाच्या साली ह्ाचंी 
बनिवलेली वस्त्रे, तागाची अिण कापसाची वस्त्रे लोकरीची वस्त्रे, अिण भोजवृॱाच्या सालीची वस्त्रे केवळ 
प्रोॱणानेच शुद्ध होतात. 

 
वनस्पित, मुळे अिण र्फळे ह्ाचंी शुिद्ध धान्तयासारखी करण्यात येते. शंख, हशग,े हाडे अिण 

(हत्तीच्या ऄथवा डुकराच्यासारख्या जनावराचं)े सुळे ह्ाचंी शुिद्ध तागाच्या कपड्याचं्या सारखी (म्हणज े
पाढंऱ्या मोहरीच्या गंधाच्या साहाय्याने) ऄथवा गोमूत्राने ऄथवा पाण्याने करण्यात येते (मनु ५·१२०-१२१). 
 

प्राचीन काळच ेअिण मध्ययुगीन काळचे भारतीय लोक मन, शरीर, धार्ममक िविध करावयाचे स्थळ, 
वापरावयाची वस्त्रे, पात्रे अिण खाण्याच्या पदाथातील घटक अिण देवताचंनात लागणाऱ्या पदाथातील 
घटक ह्ाचं्या शुद्धीला ऄत्यंत महत्त्व देत ऄसत. द्रव्यशुद्धीसंबंधीच ेकाही काही िनयम अधुिनक काळच्या 
लोकानंा ऄितशय कडक वाटण्याचा संभव अहे; तथािप ही गोष्ट िवसरता कामा नये की प्राचीन काळच्या 
भारतीयाचं्या मनात ऄन्नाच्या शुद्धतेमुंळे िवचाराची शुिद्ध ईत्यन्न होत ऄसते (―अहारशुद्धौ सत्त्वशुिद्धः‖ छा.ं 
ई. ७·२६·२ अिण हारीत) ही कल्पना हबबलेली होती. शुद्धीकरणासबंंधीच े (धान्तयाच्या मोठ्या राशी 
संबंधीच्या ऄथवा िशजलेल्या ऄन्नाच्या राशीसंबंधीच्या िनयमासंारख)े त्याचं ेिनयम व्यावहािरक बुिद्ध अिण 
सोय ह्ाचं्या अधारावर घातलेले होते हे मान्तय होण्यासारखे अहे. कोणत्या िठकाणी अिण कोणत्या 
पिरग्स्थतीत ऄन्न भॱण करावे ह्ाचं्या बाबतीत अम्ही बहुधा दुसऱ्या टोकाकडे जात अहो. 



खंड ४ 
 

तवभाग ३ रा 
 

प्रकरण ९ 
 

रॅाद्ध 
(मू. गं्र. पा. ४/३३४-५१५) 

 
हा िवषय ऄनेक दृष्टीने र्फार व्यावहािरक महत्त्वाचा अहे. 

 
धमॳशास्त्रावरील िनरिनराळ्या गं्रथातं रॅाद्धाच्या व्याख्या िदल्या अहेत. ब्रह्मपुराणात [देश ेकाले च पात्र ेच 

रॅद्धया िविधना च यत् । 
िपतृमुिदश्य िवप्रेभ्यो दतं्त रॅाद्धमुदाहृतम् ॥ 

–ब्रह्मपुराण (परा.माध. १·२ पान २९९)] (परा. मा. १·२ पा. २९९) ऄस े म्हटले अहे की “िपतरानंा ईदे्दशनू 
(त्याचं्या िहताकिरता) ज ेज ेकाही योग्य काळी, योग्य स्थळी, सत्पात्र व्यक्तींना अिण ब्राह्मणानंा धमॳशास्त्रात 
सािंगतलेल्या िवधीला ऄनुसरून रॅद्धापूवॳक देण्यात येते त्याला रॅाद्ध म्हणतात.” याॲ. न े(१·२६८) म्हटले 
अहे की िपतर म्हणज ेरॅाद्धामध्ये देवता ऄसणारे वस,ु रुद्र अिण अिदत्य रॅाद्धाच्या योगाने संतुष्ट होउन 
मनुष्ट्याचं्या पूवॳजानंा संतोष देतात. ह्ा श्लोकापासून ऄस े समजावयाचे ऄसते की रॅाद्ध करणाऱ्याचे तीन 
पूवॳज-िपता, िपतामह अिण प्रिपतामह ह्ाचं ेरॅाद्धामध्ये ऄनुक्मे त्या त्या िपतराचं्या ऄिधष्ात्र्या देवता ज्या 
वस,ु रुद्र अिण अिदत्य ह्ाचं्याशी ऐक्य ऄसते.रॅाद्ध ह्ा शब्दान ेहोम, हपडदान अिण िनमंित्रत ब्राह्मणाचं े
समाधान ह्ा तीन गोष्टींचा बोध होतो अिण ह्ा ितहींपैकी कोणत्यातरी एका गोष्टीला गौण ऄथान े―रॅाद्ध‖ हा 
शब्द लावला जातो. 
 

कमॳ, पुनजॳन्तम अिण कमॳिवपाक ह्ाचं्या िसद्धातंावर पूणॳ रॅद्धा ऄसणाऱ्याला त्या िसद्धातंाचा अिण 
रॅाद्धाच्या मूलभूत कल्पनेचा म्हणज ेमृत िपतरानंा भाताचे हपड ऄपॳण केल्यान ेत्या मृताचं्या अत्म्यानंा संतोष 
होतो ह्ा भावनेचा समन्तवय करणे र्फार कठीण जाइल. पुनजॳन्तमाच्या िसद्धातंाप्रमाणे एक शरीर सोडणारा 
अत्मा दुसऱ्या अिण नव्या शरीरात प्रवेश करीत ऄसतो. परंतु तीन मृत पूवॳजानंा भाताचे हपड ऄपॳण 
करण्याच्या िसद्धातंाप्रमाणे त्या मृत पूवॳजाचं ेअत्मे ५० ऄथवा १०० वषे लोटून गेली तरीदेखील ऄितवािहक 
देहाने त्या हपडाचं्या वासाचा ऄथवा सुगंधाचा ईपभोग घेण्यास पात्र ऄसावे लागतात. मत्स्य पुराणात 
(१९·३-९) ऄशा स्वरूपाच्या प्रश्नाला ईत्तर देताना म्हटले अहे की िपता, िपतामह अिण प्रिपतामह हे 
वेदवचनापं्रमाणे ऄनुक्मे वस,ु रुद्र अिण अिदत्य ह्ाचं्याशी एकरूप झालेले ऄसतात. रॅाद्धात ईल्लेख 
केलेले नाव अिण गोत्र, ईच्चारलेले मंत्र अिण रॅद्धा ह्ाचं्या योगाने रॅाद्धात ऄपॳण केलेल्या अहुती 
िपतराकंडे नेल्या जातात, जर एखाद्राचा िपता (अपल्या पुण्य कमांच्या योगाने) देव झाला ऄसेल तर 
रॅाद्धामध्ये ऄपॳण केलेल्या ऄन्नाच े ऄमृत होते अिण त्या देवस्वरूप झालेल्याला ते िमळते, जर तो ऄसुर 
झाला ऄसेल तर ते ऄन्न िनरिनराळ्या ईपभोगाचं्या रूपानं ेत्याला िमळते, जर तो पशु झाला ऄसले तर ते 
ऄन्न त्याच्याकिरता गवताच े रूप घेते अिण जर तो सपॳ झाला ऄसेल तर ते ऄन्न वायुरूप घेउन त्याच्या 
सेवेला हजर राहते. िवरॄरूपान े (याॲ. १·२·६५) ऄस े ईत्तर िदले अहे की ही बाब सवॳस्वी शास्त्रावर 
ऄवलंबून अहे अिण ज्यावेळी रॅाद्ध केल्यान े िपतर संतुष्ट होतात. अिण करणाऱ्याला आष्ट र्फल प्राप्त होते 



ऄस ेशास्त्रात सािंगतलेले ऄसते त्यावेळी त्यािवरुद्ध कोणतीही शंका काढता कामा नये. िवरॄरूपान ेऄसेही 
म्हटले अहे की वसुप्रभृित देवानंा सवॳत्र संचार करण्याची शिक्त ऄसल्यामळेु िपतर जेथ ेकोठे ऄसतील तेथ े
त्यानंा संतुष्ट करण्यास ते समथॳ ऄसतात. मागाहूनच्या काळात झालेल्या गं्रथकारानंी ऄशी शंका घेणाऱ्याला 
नाग्स्तक म्हटले अहे तसे िवरॄरूपाने म्हटले नाही. 
 

ह्ासारखचे खुलास ेिनरिनराळ्या गं्रथकारानंी िदले अहेत परंतु ते समाधानकारक वाटत नाहीत. 
रॅाद्ध ही संस्था र्फार प्राचीन काळची ऄसून पुनजॳन्तम अिण कमॳिवपाक हे िसद्धातं त्या मानान ेऄिलकडील 
काळातील ऄसण्याचा र्फार संभव अहे अिण हहदुधमॳ हा सवॳसंग्राहक ऄसल्या कारणाने त्यान े
परलोकासंबधंी िसद्धातं मान्तय करताना रॅाद्धसंस्था तशीच राखली ऄसण्याचा संभव अहे. रॅाद्धसंस्था एका 
दृष्टीने ऄत्यंत चागंली अहे. ितच्या योगाने ज ेअपले पूवॳज अिण नातलग िजवंत ऄसताना अपल्यास िप्रय 
होते अिण िनकट राहत होते त्याचंे स्मरण करण्याची एक संिध िमळते.. 
 

िपतराचं्या ऄंगात िजवंत मनुष्ट्याचं े िहत ऄथवा ऄिहत करण्याच े सामथ्यॳ ऄसते ऄशा प्रकारची 
कल्पना वेदाचं्या काळी ऄग्स्तत्वात ऄसल्याच े ऊग्वेदामधील (ऊ. १०·१५·६ आ.) ईल्लेखावंरून अढळून 
येते. त्यामुळे प्राथिमक ग्स्थतीत ऄसणाऱ्या समाजाचं ेमृताचंी पूजा करणे हे एक प्रमुख लॱण बनले. ऄत्यंत 
प्राचीन काळी मृत पूवॳजाचंा राग घालिवण्याच्या ईदे्दशान ेत्यानंा ईदे्दशून काही पदाथॳ ऄपॳण करण्याचा प्रघात 
पडला ऄसेल अिण त्यानंा ईदे्दशून काही िविध करण्यात येउ लागले ऄसतील अिण तो प्रघात अिण ते 
िवधी पुढील काळात त्या मृत पूवॳजािंवषयीच्या शुद्ध पे्रमाचे लॱण म्हणून चालू रािहले ऄसावे. िपतराचं्या 
िवषयी िनरिनराळ्या कल्पना वेदाचं्या नंतर झालेल्या गं्रथातं व्यक्त करण्यात अल्या अहेत. ईदाहरणाथॳ, 
बौ. ध. सू. (२·८·१४) मध्ये एका ब्राह्मण गं्रथातील वचनाचा ऄसा साराशं िदला अहे की िपतर पॱाचं्या 
स्वरूपात वावरत ऄसतात. वायुपुराणात (७५·१३-१५) म्हटले अहे की िपतर वायुरूपी देह धारण करून 
रॅाद्धातं अमंत्रण केलेल्या ब्राह्मणाचं्या देहात प्रवेश किरतात अिण त्या ब्राह्मणाचंा सत्कार केला गेला 
म्हणज ेिपतर संतुष्ट होतात. मत्स्यपरुाणात (१८·५-७) ऄस ेसािंगतले अहे की मृताला ईदे्दशून मृत्यूनतंर १२ 
िदवसपयंत ऄपॳण केलेले हपड मृताला त्याच्या प्रवासात खाण्यास ईपयोगी पडतात अिण त्याला र्फार 
संतोष देतात. मृत देहातून बाहेर पडणाऱ्या अत्म्याला मृत्यूनतंर १२ िदवसपयंत िपतृ-लोकात नेण्यात येत 
नसून तो अपले घर, पुत्र, पत्नी ह्ाचं्या अजूबाजूला घुटमळत ऄसतो. 
 

―िपतृ‖ ह्ा शब्दाचा ऄथॳ ―िपता‖ ऄसा अहे. परंतु ―िपतरः‖ हा शब्द दोन ऄथान ेयोजला जातो : (१) 
एखाद्रा मनुष्ट्यान े तीन मृत पूवॳज अिण (२) मानव जातीच े ऄितशय प्राचीन काळच े अिण एका स्वतंत्र 
लोकात वास करीत ऄसल्याच े मानले जाणारे पूवॳज. ऊग्वेदामध्ये (१०·१५·१) िपतराचंे किनष्, मध्यम 
अिण ईच्चतर ऄस े तीन प्रकार ऄसल्याच ेसागंून त्याचंे ऄंिगरस, वैरूप, ऄथवॳन्, भृगु, नवग्व अिण दशग्व 
ऄस े िनरिनराळे गट वणॳन केले अहेत. (ऊ. १०·१४·५-६). ऄनेक मंत्रात प्राचीन पूवॳज अिण सप्तर्मष हे 
एकच ऄसल्याच े म्हटले ऄसून केव्हा केव्हा नवग्व अिण दशग्व ह्ानंादेखील सप्तषी म्हटले अहे (ऊ. 
४·४२·८ अिण ६·२२·२). िपतरानंा ऄपॳण केलेल्या अहुती ऄग्ग्न त्याच्याकडे वाहून नेतो. दहन केलेल्या 
व्यक्तीच्या अत्म्याला िपतृलोकाला घेउन जातो (ऊ. १०·१६·१-२ अिण ५); देहाचे दहन केल्यावर 
मृताच्या अत्म्याला एक वायुमय देह प्राप्त होतो अहण तो यमाच्या अिण िपतराचं्या ं संगतीत राहतो (ऊ. 
१०·१४·१) आत्यादी कल्पना ऊग्वेदात अल्या अहेत. ऄंतिरॱ हा यमाचा प्रदेश ऄसून तेथे मृताचं े अत्मे 
एकत्र राहतात ऄसेही ऊग्वेदात अिण तै. ब्रा. (१·३·१०·५) [तृतीये वा आतो लोके िपतरः ॥ –तै. ब्रा. (१·३·१०·५)] 
मध्ये वणॳन केले अहे. 



 
िपतराचंे सोमवन्ततः, बिहषदः अिण ऄग्ग्नष्ट्वात्ताः ऄसेही िवभाग करण्यात येतात. ज्यानंी सोमयाग 

केलेला ऄसतो ते सोमवन्त, ज्यानंी िशजलेल्या ऄन्नाच्या अहुती िदलेल्या ऄसतात ते बर्णहषद अिण ज्यानंी 
ह्ा दोहोपैकी एकही कृत्य केलेले नसते अिण दहन करतेवेळी ज्यानंा ऄग्नीन े भॱण केलेले ऄसते ते 
ऄग्ग्नष्ट्वात्त ऄशा व्याख्या शत. ब्रा. (२·६·१·७) मध्ये िदल्या अहेत. ह्ािशवाय िनरिनराळ्या पुराणातं अिण 
स्मृतीमध्ये िपतराचं े िनरिनराळे गट सािंगतले अहेत. िपतर हे देवापंेॱा िभन्न वगातील ऄसल्याच े मानले 
जात ऄस.े मनून े(३·२०१) म्हटले अहे की ऊषींपासून िपतराचंी ईत्पत्ती झाली, िपतरापंासून देवाचंी अिण 
मानवाचंी ईत्पत्ती झाली अिण देवापंासून सवॳ चराचर िवरॄाची ईत्पत्ती झाली. सवॳसाधारण िनयम ऄसा 
अहे की देवाचं्या प्रीत्यथॳ करावयाच्या यॲाचा अरंभ मध्याि काळापूवी करावयाचा ऄसतो अिण 
िपतृयॲाचा प्रारंभ मध्याि काळानंतर करावयाचा ऄसतो ऄस ेशाखं्या. ब्रा. (५·५) मध्ये म्हटले अहे. शत. 
ब्रा. (२·१·३·४) मध्ये देवानंा ऄमर म्हटले ऄसून िपतरानंा मत्यॳ म्हटले अहे. िपतरानंा देवाचंी काही काही 
लॱणे लागतात ऄशीही वणॳन े अढळतात. िपतराचं्या िठकाणी ऄितरॅषे् देवाचं्या ऄंगात ऄसणारे सामथ्यॳ 
होते ऄस ेऊग्वेदात (७·७६·४) म्हटले ऄसून त्यानंी िनरिनराळे वर द्रावे अिण अपले िहत करावे ह्ासाठी 
पे्रम अिण अदरपूवॳक त्याचं्या प्राथॳना केल्या अहेत (ऊ. १०·१५·४). िपतराबंद्दल भीतीचीही भावना 
ऄग्स्तत्वात होती अिण अमचा हातून घडलेल्या ऄपराधाबंद्दल प्राचीन िपतरानंी अिण देवानंी अम्हाला 
आहलोकी पीडा न द्रावी ऄशा प्राथॳना ऊग्वेदामध्ये (१०·१५·६) केल्या अहेत. 
 

वेदानंंतरच्या गं्रथातं अिण िवशेषतः पुराणातं िपतराचं्या ईत्पत्तीिवषयी अिण त्याचं्या प्रकारािंवषयी 
बरीच मािहती िदलेली अहे. ईदाहरणाथॳ, वायु (५६·१८), वराह (१३·१६) प्रभृित पुराणात स्वगात 
राहणाऱ्या सात प्रकारच्या िपतराचं्या ईत्पत्तीबद्दल मािहती िदली ऄसून त्यापंैकी चार प्रकारचे िपतर मूर्णतमत् 
(साकार) ऄसतात अिण तीन प्रकारचे िपतर ऄमूतम (िनराकार) ऄसतात ऄसे म्हटले अहे. 

 
सूत्रकालापासनू (िि. पू. ६०० च्या सुमारापासनू) तों मध्ययुगीन कालातील सवात ऄलीकडील 

धमॳशास्त्रावरील गं्रथापंयंत झालेल्या सवॳ गं्रथाचं्या कत्यानी रॅाद्ध संस्थचे े महत्त्व ऄथवा रॅाद्धापासून प्राप्त 
होणारे लाभ ह्ाचंी ऄितशय प्रशंसा केली अहे. ह्ा गं्रथामधील सवात प्राचीन ऄसणाऱ्या अप. ध. स.ू 
(२·७·१६·१-३) ह्ा गं्रथात रॅाद्दाच्या ईत्पत्तीबद्दल पुढील मनोरंजक मािहती िदली अहे : “प्राचीन काळी ह्ा 
पृथ्वीवर मनुष्ट्ये अिण देव एकत्र राहत ऄसत. पुढे यॲाचं्या योगाने देव स्वगॳलोकात गेले अिण मनुष्ट्ये माग े
पृथ्वीवर रािहली. नंतर मनुष्ट्ये मागे रािहलेली पाहून मनून े‘रॅाद्ध’ संॲा ऄसणारा एक िवधी िनमाण केला 
ऄिण त्या िवधीमुळे मनुष्ट्य मात्राचंी प्रवृत्ती मुक्तीकडे (ऄथवा सुखाकडे) होते. ह्ा िवधीमध्ये िपतर ह्ाच 
देवता ऄसतात परंतु (ज्या ऄग्नीमध्ये देवानंा अहुती ऄपॳण करतात त्या) अहवनीय ऄग्नीच्या ऐवजी 
(भोजन घातलेले) ब्राह्मण ऄसतात.” 
 

हपडिपतृयॲ, महािपतृयॲ अिण ऄष्टका ह्ा नावाचं्या िवधींचे ईल्लेख जुन्तया वेदवाङ् मयात अले 
ऄसले तरी प्रत्यॱ ―रॅाद्ध‖ हा शब्द िवरॄसनीय म्हणता येइल ऄशा प्राचीन वेदमंत्रात अढळत नाही. कठ 
ईपिनषदात (१·३·१७) ―रॅाद्ध‖ हा शब्द अला अहे. तथािप त्या व्यितिरक्त रॅाद्ध शब्दाच े ईल्लेख र्फक्त 
सूत्रगं्रथात अले अहेत. ह्ावरून ऄस े सयुिक्तक ऄनुमान काढता येते की िपतरासंंबंधी र्फारच थोडे (वर 
ईल्लेख केले अहेत तेवढेच) िविध प्राचीन काळी मािहत होते अिण म्हणून िपतरासंंबंधीच्या िनरिनराळ्या 
िवधींचा िजच्या योगाने बोध होइल ऄशा एका सवॳसामान्तय संॲेची अवश्यकता र्फार प्राचीन काळापासून 
ईत्पन्न झाली नाही. परंतु जेव्हा िपतराचं्या प्रीत्यथॳ करा वयाच्या िवधींची संख्या वाढली तेव्हा ―रॅाद्ध‖ ही 



सवॳसामान्तय संॲा सुचली. 
 
रॅाद्ध ही संस्था िि. प.ू ऄनेक शतकापंासनू चालत अली ऄसनू ज्या मनूला ऊग्वेदामध्ये 

मानवजातीचा अद्र जनक म्हटले अहे त्या मनूच्या आतकी प्राचीन अहे. िनरिनरळ्या सूत्रगं्रथातं अिण 
पुराणातं रॅाद्धापासून प्राप्त होणाऱ्या लाभाचंी जी वणॳन ेअली अहेत त्यातील काहींचा नमुन्तयाकिरता ईल्लेख 
करू. िपतराकंिरता केलेल्या िवधींच्या योगाने दीघायुष्ट्य, स्वगॳ, कीर्मत अिण वैभव ह्ाचंी प्राप्ती होते ऄस ेबौ. 
ध. सू. (२·८·१) मध्ये म्हटले अहे. जगाला रॅाद्धापासून अधार िमळतो अिण रॅाद्धापासून योग (मोॱ) 
ईत्पन्न होतो ऄस े हिरवंश पुराणात (१·२१·१) सािंगतले अहे. कूमॳपुराणात म्हटले अहे की ऄमावास्येच्या 
िदवशी िपतर वायुरूप देह धारण करून अपण वास्तव्य केलेल्या पूवीच्या घराच्या दाराशी येतात अिण जो 
मनुष्ट्य ऄमावास्येच्या िदवशी पाण्याने ऄथवा भाजीने देखील िपतरानंा रॅाद्ध ऄपॳण करीत नाही त्याला शाप 
देउन िनघून जातात. रॅाद्धापेॱा ऄिधक रॅेयस्कर दुसरे काही नसते ऄसे सुमंतूने म्हटले अहे. 

 
―रॅाद्ध‖ हा शब्द रॅद्धा ह्ा शब्दापासून बनला अहे. रॅाद्धामंध्ये रॅाद्ध करणाऱ्याच्या मनामध्ये ऄशी 

दृढरॅद्धा ऄथवा िवरॄास ऄसतो की पे्रताच्या ऄथवा िपतराचं्या संतोषाकिरता ज े ज े काही ब्राह्मणानंा िदले 
ऄसते ते ते त्या पे्रताला ऄथवा िपतरानंा कोणत्या तरी स्वरूपात पोचेल. ऊग्वेदामध्ये (१०·१५१ १-५) 
रॅदे्धला देवता कल्पून संबोधले अहे. धार्ममक कृत्याचं्या- (ईपयुक्तते-) िवषयी ऄसणाऱ्या िवरॄासाला रॅद्धा 
म्हणतात ऄशी व्याख्या [प्रत्ययो धमॳकायेषु तथा रॅदे्धत्युदाहृता । 
नाग्स्त ह्रॅद्दधानस्य धमॳकृत्ये.प्रयोजनम् ॥ 

–देवल (कृत्यरत्नाकर पा. १६).] देवलाने (कृत्यरत्ना. पा. १६) िदली अहे. 
 
ऄत्यंत प्राचीन काळी मृत पूवॳजाचं्या संबंधी जे तीनच िवधी ऄसत त्यापंैकी हपड िपतृयॲ अिण 

महािपतृयॲ ह्ा दोन िवधींची वणॳन े खंड २ मध्ये करण्यात अली अहेत. त्यापंैकी ितसरा िवधी ―ऄष्टका‖ 
ह्ासंबंधी थोडेसे िववेचन पुढे केले अहे. 

 
―ऄष्टका‖ हा सात पाकयॲापंैकी पिहला ऄसल्याच े अिण चाळीस संस्कारापंकैी एक ऄसल्याच े

गौतमान े (८·१९) सािंगतले अहे. ऄष्टका ह्ाचा ऄथॳ कोणत्याही मिहन्तयातील पौर्मणमेनंतर येणारी ऄष्टमी 
ितथी ऄसा ऄसावा ऄस े शत. ब्रा.(६·४·२·१०) मधील वणॳनावरून िदसते. जैिमनीन े (६·५·३२-३७) 
एकाष्टका ऄसा शब्द वापरला ऄसून ती माघ मिहन्तयातील पौर्मणमेनंतरची ऄष्टमी ितथी ऄसल्याच ेसािंगतले 
अहे. काही गृह्सतू्रात (अरॄ. गृ. २·४·१) ऄष्टका िदवस (अिण िविध) चार ऄसल्याच ेवणॳन केले ऄसनू 
आतर काहींनी ती संख्या तीन ऄसल्याच े म्हटले अहे. हे चार िदवस म्हणज े मागॳशीषॳ, पौष, माघ अिण 
र्फाल्गुन मिहन्तयातील कृष्ट्ण पॱातील ऄष्टमी हे ऄसून काहींनी (मानव गृ. २·८·आ.) र्फाल्गनु ऄथवा मागॳशीषॳ 
वगळून तीनच ऄष्टका िदवस सािंगतलें अहेत. ह्ा सवॳ ऄष्टकात मासं ऄपॳण करावयाचे ऄसते. खािदर 
गुह्ात (३·४·१) एका गाइची हत्त्या करावयास सािंगतले ऄसून त्याबाबतीत मेंढी, बकरी ऄथवा गेंडा, 
हरीण आत्यादी ऄनेक पयाय बोधायनाने (२·११·५१-६१) सािंगतले अहेत. ऄष्टकािवधीची देवता कोणती 
ह्ाबद्दल ऄितशय मतवैिचत्र्य अढळते. अरॄ. गृह्ामध्ये (२·४८·१२) अठ पयाय सािंगतले अहेत. गोिभल 
गृह्ात (३·१०·१) ऄष्टकाची देवता राित्र ही ऄसल्याचे म्हटले अहे. 
 

ऄष्टकािवधीच्या कायॳक्मात तीन भाग ऄसतात. ते म्हणज ेहोम, ब्राह्मणानंा भोजनाकिरता अमंत्रण 
करणे (भोजनानंतर त्याचंी बोळवणी करण्यापयंतच े िविध) अिण ऄन्याष्टक्य ऄथवा ऄन्तवाष्टका नावाचा 



िविध. ज्यावेळी ऄष्टका तीन ऄथवा चार मानल्या जात ऄसत त्यावेळी हे सवॳ िविध प्रत्येक ऄष्टकेमध्ये 
करण्यात येत ऄसत. ज्यावेळी ऄष्टकािविध र्फक्त एकाच मिहन्तयात म्हणज े माघ मिहन्तयातील पौर्मणमेनंतर 
करण्यात येउ लागला त्यावेळी हे तीन िविध कृष्ट्ण पॱातील सपं्तमी, ऄष्टमी अिण नवमी ह्ा तीन िदवशी 
केले जात अिण ज्या वेळी त्या िवधीचा संकोच एकाच िदवसात करण्यात अला त्यावेळी हे सवॳ िविध त्याच 
िदवशी करीत ऄसले पािहजेत. 
 

ऄष्टकारॅाद्धाचा कालातंराने लोप झाला अिण ती रॅादे्ध सध्याच्या काळी करण्यात येत नाहीत. 
 
अरॄलायन गृहामध्ये (२·५·९) ―माध्यावषम‖ नावाच्या एका िवधीचा ईल्लेख केला अहे. तो िवधी 

ऄष्टकासारखाच ऄसतो परंतु काहींच्या मते तो भाद्रपद कृष्ट्ण पॱात त्रयोदशीच्या िदवशी करावयाचा 
ऄसतो. िवष्ट्ण ुध. सू॰ (७८·५२-५३) मध्ये देखील भाद्रपद कृष्ट्ण त्रयोदशीच्या िदवशी करावयाच्या रॅाद्धाची 
र्फार प्रशंसा केली अहे. ह्ा िवधीचे वास्तिवक नाव माधं्यवषम ऄथवा मधावषम (म्हणज ेपावसाळ्यात चंद्र मघा 
नॱत्रात ऄसताना करावयाच े रॅाद्ध) ऄस े ऄसावे ऄस े िदसते. ह्ा प्राचीन काळच्या भाद्रपद कृष्ट्ण 
त्रयोदशीला करण्यात येणाऱ्या िवधीपासूनच बहुधा मागाहूनच्या काळातील महालयरॅाद्धाची ईत्पत्ती झाली 
ऄसावी ऄसे िदसते. 

 
गोिभलगृह्ात (४·४·३) ‘ऄन्वाहायम‖ नावाचे एक रॅाद्ध सािंगतले अहे. ते रॅाद्ध हपडिपतृयॲाच्या 

नंतर त्याच िदवशी करावयाच ेऄस.े मनून े(३·१२२-१२३) म्हटले अहे की िपतृयॲ (म्हणज ेहपडिपतृयॲ) 
केल्यानंतर अिहताग्ग्न ब्राह्मणाने प्रितमासी ऄमावास्येच्या िदवशी ―कपडान्वाहायम‖ नावाचा औध्यॳदेिहक यॲ 
करावा. सापं्रत काळी बहुतेक ऄग्ग्नहोत्री (िनदान दिॱणेतील ऄग्ग्नहोत्री) हपडिपतृयॲ मुळीच करीत 
नाहीत ऄथवा वषातून र्फक्त एकदा करतात अिण हपडान्तवाहायॳ रॅाद्ध कोणीही करीत नाही. त्याप्रमाणेच 
स्मातॳ यॲामंध्ये अता कोणीही पशूंच े बिलदान करीत नाहीत तर त्याऐवजी माष म्हणज े ईतडदाच्या 
दाण्याचंा ईपयोग करतात. रॅौत यॲातदेखील मासंाची अहुती न देणारे परंतु िपष्टपशूचा (पशूच्या िपठाच्या 
प्रितमेचा) ईपयोग करणारे अिहताग्ग्न ऄग्स्तत्वात अहेत. 

 
रॅाद्घाशी संबंध ऄसणाऱया तनरतनराळ्या बाबी. ह्ातील पिहली बाब रॅाद्घ करण्याचा ऄतधकार 

कोणाला ऄसतो ही होय. िवष्ट्ण ुध. स.ू सारख्या काही गं्रथानंी ऄसा िनयम सािंगतला अहे की जो कोणी 
मृताची संपत्ती स्वीकारतो त्याने मृताला. ईदे्दशून हपड िदले पािहजेत (म्हणज े त्याच्या प्रीत्यथॳ रॅाद्ध केले 
पािहजे) अिण दुसऱ्या काही गं्रथातं ऄस े सािंगतले अहे की ज्या कोणाकडे मृताला हपड देण्याचा 
ऄग्रािधकार जात ऄसेल त्याने त्या मृताची संपत्ती घ्यावी. गोिभल [न योषायाः पितदॳद्रादपुत्राया ऄिप क्विचत् । 
न पुत्रस्य िपताचैव नानुजस्य तथाग्रजः ॥ 

–गोिभलस्मृित (३·७० अिण २·१०४)] स्मृतीत (३·७० अिण २·१०४) ऄसा सवॳसाधारण िनयम सािंगतला 
अहे की पत्नी जरी ऄपत्यहीन मृत झाली तरीही पतीने ितला हपड ऄपॳण करू नये, त्याचप्रमाणे िपत्यान े
अपल्या पुत्राला ऄथवा विरष् भ्रात्यान े किनष् भ्रात्याला हपड देउ नये. षट्हत्रशन्तमतामध्येही तसेच म्हटले 
अहे. (ऄपराकॳ  पा. ५३८). तथािप हा सवॳसाधारण िनयम बाजूला सारून कोणालाही कोणाकिरता 
पे्रमास्तव (सहपडीकरणाव्यितिरक्त) रॅाद्ध करण्याला अिण िवशेषतः गया येथे रॅाद्ध करण्याला बौधायनान े
अिण वुद्ध शातंातपाने (स्म.ृ चं. रॅाद्ध पा. ३३७) ऄनुमती िदली अहे. एखाद्रा मुलाचे ईपनयन झाले नसेल 
तर त्याला वेदमंत्राचंा ईच्चार करण्याचा ऄिधकार नसतो. तथािप बहुतेक सवॳ शास्त्रकारानंी ऄसा एक 
ऄपवाद मान्तय केला अहे की पुत्राच े ईपनयन झालेले नसले तरी त्याला अपल्या िपत्याच्या 



ऄन्तत्यिवधीकिरता लागणारे वेदोक्त मंत्र ईच्चारता येतात. 
 

ह्ा िववेचनावरून ऄस ेिदसून येइल की पुरुष अिण िस्त्रया, वयात अलेले अिण ऄल्पवयी पुरुष, 
ईपनयन झालेले अिण ईपनयन न झालेले ह्ाचं्यावर रॅाद्ध करण्याची जबाबदारी ऄसते. 
 

रॅाद्ध हे िपता, िपतामह अिण प्रिपतामह ह्ा तीन िनकटच्या पूवॳजानंा ईदे्दशून करण्यात येत ऄस.े 
बौ. ध. स.ू (१·६·११३-११५) मध्ये ऄस ेम्हटले अहे की प्रिपतामह, िपतामह, िपता, (वरील ितघानंा हपड 
ऄपॳण करणारा) मनुष्ट्य स्वतः, त्याच ेसहोदर भ्राते, त्याचा समान. जातीच्या पत्नीपासून झालेला पुत्र, पौत्र, 
अिण प्रपौत्र ह्ा सात व्यक्तींच्या गटाला ऄतवभक्त-दाय सकपड ऄशी संॲा ऄसते. पुत्र ह्ा शब्दाच्या िवस्तृत 
ऄथामध्ये प्रपौत्राचंा ऄंतभाव होतो अिण तो पुत्राप्रमाणे ऄथवा पौत्राप्रमाणे रॅाद्ध करण्याला अिण मृताचंी 
संपत्ती स्वीकारण्याला अिण ऊणे देण्याला ऄिधकारी होतो. (दायभाग ११-३४). 

 
ज्याप्रमाणे राजा हा ऄंितम वारस ऄसतो अिण सवॳ ऄॲानाचंा पालकही ऄसतो त्याप्रमाणेच (ज्याचे 

कोणी नातलग िजवंत नसतील ऄशा) एखाद्रा व्यक्तीच े रॅाद्ध करण्याच्या बाबतीत राजा हा त्या व्यक्तीच्या 
पुत्रासारखा ऄसतो. 
 

रॅाद्धाच ेिनत्य, नैिमित्तक अिण काम्य ऄस े तीन िवभाग करण्यात येतात. जो िवधी (प्रितिदवशी, 
ऄमावास्येला ऄथवा ऄष्टकाच्या िदवसासारख्या) एखाद्रा िवविॱत ऄथवा िनिरृत प्रसंगी करावयाचा ऄसतो 
त्या िवधीला तनत्यतवधी म्हणतात; जो िवधी (पुत्राच्या जन्तमासारख्या) एखाद्रा ऄिनिरृत प्रसंगी करावयास 
शास्त्रात सािंगतलेले ऄसते त्याला नैतमतत्तकतवधी म्हणतात अिण काही िविशष्ट लाभ ऄथवा र्फल प्राप्त व्हावे 
ऄशी आच्छा ऄसल्यास जो िविध करावा ऄस.े शास्त्रात सािंगतलेले ऄसते त्याला काम्यतवधी म्हणतात. 
िपतृयॲासिहत प्रितिदवशी करावयाचे पाच यॲ (भूतयॲ, मनुष्ट्ययॲ, िपतृयॲ, देवयॲ अिण ब्रह्मयॲ) हे 
िनत्यिविध ऄसतात म्हणज ेकोणत्याही लाभाची ऄपेॱा न किरता ते िविध केलेच पािहजेत अिण न केल्यास 
पातक लागेल. 

 
अप. ध. सू. (२·७·१६·४-७) मध्ये रॅाद्ध करण्यास योग्य ऄस ेपुढील काल सािंगतले अहेत : रॅाद्ध 

प्रत्येक मिहन्तयातील कृष्ट्णपक्षातच केले पािहजे. रॅाद्धाला ऄपराहृकाल ऄिधक योग्य ऄसतो. प्रत्येक 
मिहन्तयातील कृष्ट्णपक्षातील अरंभींच्या िदवसापंेॱा ऄखेरचे तदवस रॅाद्धाला ऄिधक योग्य ऄसतात. गया 
येथे कोणत्याही िदवशी रॅाद्ध करावे ऄसे ऄग्ग्नपुराणात (११५·८) सािंगतले अहे. 

 
मनु (३·२७६), याॲ. (१·२१७-२१८) तसेच िनरिनराळी पुराणे ह्ात रॅाद्धाला तवतहत काळ कोणते 

हे संकिलत करून पुढीलप्रमाणे सािंगतले अहेत. 
 
ऄमावास्या, ऄष्टका िदन, (पुत्रजन्तमासारख)े भाग्यवान िदवस, एखाद्रा मिहन्तयाचा कृष्ट्णपॱ, दोन 

ऄयनिदन, तादुंळासारख्या पदाथांची िवपुल प्राप्ती, सत्यात्र ब्राह्मणाचंे अगमन, िवषुव िदन (मेष अिण तूला 
संक्ातं), संक्ातं, व्यितपात, गजच्छाया योग, सूयॳ-चंद्राचंी ग्रहणे, ज्यावेळी रॅाद्धकत्याला रॅाद्ध करण्याची 
तीव्र आच्छा होइल. तो काळ हे रॅाद्ध करण्याचे योग्य काळ ऄसतात. 

 
िनरिनराळ्या िदवशी केलेल्या रॅाद्धापासनू प्राप्त होणारी र्फले ऄनेक गं्रथातं सािंगतली अहेत. परंतु 



िनरिनराळ्या गं्रथातं िदलेली र्फले एकमेकाशंी जुळत नाहीत. रात्र ऄथवा संिधकाळ ह्ाचं्याव्यितिरक्त काही 
िविशष्ट काळी रॅाद्ध करू नये ऄसेही काही गं्रथातं सािंगतले अहे. (मनु. ३·२८० आ.) 
 

रॅाद्ध करण्याला योग्य स्थाने. ह्ासंबंधी िनरिनराळ्या गं्रथात िनरिनराळे िनयम सािंगतले अहेत. 
ईदाहरणाथॳ, मनून े (३·२०६-२०७) ऄस े सािंगतले अहे की रॅाद्ध करण्याकिरता दिॱणेकडे ईतरती 
ऄसणारी जागा शोधून काढण्याचा प्रयत्न करावा. शुद्ध ऄसलेली अतण (फार लोकाचंी) वदमळ नसलेली 
जागा ऄसावी. याॲ - (१·२२७) ने म्हटले अहे की रॅाद्ध करावयाची जागा सवॳ बाजूंनी अच्छािदत ऄसावी, 
शुद्ध ऄसावी अिण दिॱणेकडे ईतरती ऄसावी. यमान े(ऄपराकॳ  पा. ४७१) म्हटले अहे. की पुण्यंभूमीवर, 
नदीतीरावर, तीथांच्या िठकाणी अिण िवशेषतः स्वतःच्या स्वािमत्वाच्या जागेत, डोंगराच्या जवळ ऄसणाऱ्या 
लतामंडपात अिण पवॳताचं्या िशखरावर रॅाद्ध करावे. 
 

िवष्ट्ण.ु ध. स.ु (ऄ. ८५) मध्ये ऄस े सािंगतले अहे की म्लेच्छ देशात (चातुवॳण्यॳ संस्था ऄग्स्तत्वात 
नसणाऱ्या देशात) रॅाद्ध करू नये. वायुपुराणातही (ऄ-७७) रॅाद्ध करण्यास पात्र ऄसणाऱ्या देशाचंी नावे 
िदली अहेत. ब्रह्मपुराणात काहीसे चिकत करणारे ऄस ेिवधान केले अहे की (२२०·८-१०) िकरात देश, 
कहलग, कोकण, िक्िम (िक्िव?), दशाणॳ, कुमायॳ (कन्तया कुमारी), तंगण, हसध ु नदीची ईत्तरतीरे अिण 
नमॳदा नदीची दिॱणतीरे अिण करतोयाचा पूवॳभाग हे प्रदेश रॅाद्धाला वज्यॳ करावेत. 
 

ऄत्यंत प्राचीन काळापासून ऄस े िनयम ऄसत की काही िविशष्ट व्यक्तींना अिण प्राण्यानंा रॅाद्ध 
करावयाच्या जागेतून घालवून द्रावेत अिण त्यानंा रॅाद्धिवधीकडे पाहून ऄथवा दुसऱ्या िनरिनराळ्या 
प्रकारानंी रॅाद्धिवधीला व्यत्यय अणण्याची संिध देउ नये. ईदाहरणाथॳ गौतमाने (१५·२५-२८) ऄस े
सािंगतले अहे की कुत्रे, चाडंाल अिण महापातक केलेली व्यक्ती ह्ानंी पािहलेले ऄन्न ऄशुद्ध (अिण म्हणून 
ऄपात्र) होते, ह्ाकिरता कोणीही रॅाद्ध करावयाचे ते अच्छादन ऄसलेल्या (ऄथवा पडद्रान े झाकलेल्या) 
जागेत करावे ऄथवा त्या जागेभोवती तीळ पसरून टाकावेत ऄथवा एखाद्रा पंिक्तपावन करणाऱ्या ब्राह्मणान े
(कुत्रे ऄथवा चाडंाल ह्ानंी ऄन्नाकडे पाहणे ह्ाचं्यासारखे) दोष काढून टाकण्याकिरता शािंत करावी. 
 
रॅाद्धाचे प्रकार 
 

रॅाद्धाच ेिनत्य, नैिमित्तक अिण काम्य ह्ा वगीकरणासारखचे एकोतद्दष्ट अिण पावमण ऄसेही प्रकार 
करण्यात येतात. एकोतद्दष्ट रॅाद्ध हे एकाच मृत व्यक्तीला ईदे्दशून केलेले ऄसते अिण पावमण रॅाद्ध एखाद्रा 
मिहन्तयाच्या ऄमावास्येला ऄथवा भाद्रपद कृष्ट्ण पॱात ऄथवा संक्ातंीला करण्यात येते. अिण त्यात 
िपत्याच्या बाजूच्या तीन पूवॳजाचंी पूजा मुख्यत्वेकरून करण्यात येते. ह्ािशवाय िनरिनराळ्या गं्रथात रॅाद्धाच े
ऄनेक प्रकार सािंगतले अहेत. षण्णवित-रॅाद्ध ह्ाच्यासारख्या गं्रथातं तर वषातून करावयाच्या ९६ रॅाद्धाचंी 
िदली अहे. ऄशा याद्रावरून ऄनेक शतकाचं्या काळात रॅाद्धाची कल्पना कशी ऄितरेकाला गेली होती 
ह्ाची कल्पना येते. र्फारच थोडे लोक वषात आतकी रॅादे्ध करू शकत ऄसावे अिण बाकीच े बहुतेक लोक 
एक महालयरॅाद्ध अिण त्याखेरीज अणखी एक दोन रॅादे्ध करण्यावर समाधान मानीत ऄसावेत हे न 
सागंताही समजण्यासारख े अहे. हे लॱात ठेवण्यासारख े अहे की मनून े (३·१२२) प्रथमतः ऄसा िनयम 
सािंगतला होता की प्रत्येक मिहन्तयातील ऄमावास्येला सतवस्तर रॅाद्ध करावे, परंतु तस ेकरणे जवळजवळ 
ऄशक्य होइल हे जाणून त्यान े(३·२८१) ऄशी िशर्फारस केली की वषातून तीन ऄमावास्यानंा (हेमन्तत, ग्रीष्ट्म 
अिण वषा ऊतूतील ऄमावास्यानंा) सतवस्तर रॅादे्ध करावी अिण प्रत्येक िदवशी पंच महायॲाने ऄंतभूॳत 



ऄसलेले रॅाद्ध करावे. (३·८२-८३) देवलाने सतवस्तर रॅाद्ध वषातून एकदाच करावे ऄस े म्हटले अहे. 
(स्मृ. च.ं रॅाद्ध पा. २९७). 
 

ह्ानंतरची महत्त्वाची बाब म्हणज ेरॅाद्धाच्या तदवशी भोजनास अमंत्रण करावयाच्या ब्राह्यणाचें गुण 
ही होय. रॅाद्ध करणारा कोणत्याही वणाचा ऄसला तरी फक्त ब्राह्यणानंाच रॅाद्धातील भोजनाला अमंत्रण 
करण्याची पात्रता पूवी ऄस ेअिण सध्याही अहे. ऄस ेअढळून येते की गृह्सूत्रात ऄशा ब्राह्मणाचं्या ऄंगात 
अवश्यक ऄसणारे थोडेच गुण सािंगतले होते, परंतु स्मृित अिण पुराणे ह्ानंी अणखी गुणाचंी भर घातली 
अिण ज्यानंा रॅाद्धाला अमंत्रण करू नये ऄशा लोकाचं्या ऄिधकािधक लाबं याद्रा बनिवल्या. ईदाहरणाथॳ 
अरॄलायन [ब्राह्मणान् रुॅतशीलवृत्तसंपन्नानेकेन वा । 

अरॄ. गुह् (४·७·२)] प्रभृित्र ऄनेक गहृ् सूत्रात ऄसा िनयम सािंगतला अहे की अमंत्रण करावयाच े
ब्राह्मण वेदिवद्रापारंगत, सच्छीलसंपन्न, प्रशंसनीय अचरणाच,े शुद्ध, ऄव्यंग ऄस े ऄसावेत. ह्ाच्यापेॱ ा 
िकतीतरी ऄिधक गुण अवश्यक ऄसल्याच े िनरिनराळ्या गं्रथात सािंगतलेले पाहून मनुस्मृतीवरील 
टीकाकार मेधाितिथ ह्ान (मनु ३·१४७) म्हटले अहे की ह्या सवम वचनाचंा साराशं एवढाच अहे की जो 
कोणी वेदाध्ययन केलेला तविान ब्राह्यण, रॅोतत्रय तपत्याचा पुत्र ऄसेल अिण ज्याचा रॅाद्ध करणाऱयाबरोबर 
नातलग संबंध नसेल त्याला रॅाद्धला अमंत्रण करावे अिण ह्याखेरीज जे काही ह्ा वचनात सातंगतले अहे 
ते केवळ ऄथमवाद (म्हणजे स्तुतीपर) अहे. 
 

ऄशा प्रकारचा ब्राह्मण िमळिवणे हा सवात चागंला मागॳ ऄसला तरी जर तशा प्रकारचा ब्राह्मण 
िमळिवणे शक्य नसेल तर त्याच्या खालोखालचा ईत्तम (ऄनुकल्प) मागॳ स्वीकारावा ऄस े मनु- (३·१४७) 
प्रभृतींनी सािंगतले ऄसून त्यासंबधंी िनयम िदले अहेत. मात्र ऄशा प्रकारचा ऄनुकल्प मागॳ सवोत्तम मागॳ 
स्वीकारणे शक्य नसले तरच स्वीकारावा ऄस े मनून े (११·३०) म्हटले अहे. रॅाद्धाच े भोजन करण्याने 
िविशष्ट दोष लागतो ऄस ेस्मृतींनी सािंगतले ऄसनू त्या दोषाच्या िनष्ट्कृितकिरता प्रायिरृत्त सािंगतले अहे. 
सापं्रतकाळीदेखील ऄितशय िवद्यान ऄसणारे ब्राह्मण रॅाद्धात भोजनाला जाण्यास कबूल नसतात अिण 
िवशेषतः ज्या व्यक्तीच्या प्रीत्यथॳ रॅाद्ध करावयाचे त्याच्या मुत्यूनंतर थोडक्या (तीन ऄथवा पाच) वषांच्या 
अत ऄसे ब्राह्मण रॅाद्धात भोजनाला जाण्यास तयार नसतात. 
 

िविशष्ट गुणसंपन्न ऄसणाऱ्या मनुष्ट्यात वृद्धापंेॱा तरुणानंा ऄिधक पसंत करावे ऄस े गौतमान े
(१५·१०) म्हटले अहे तर समान गुणानंी संपन्न ऄसणाऱ्या ब्राह्मणातील ऄिधक वयाच्या वृद्धानंा ऄग्रमान 
द्रावा अिण वृद्धामंध्येही द्रव्यप्राप्तीची आच्छा ऄसणाऱ्या दतरद्री वृद्धानंा अधी पसंत करावे ऄस ेअप. ध. स.ू 
(२·७·१७·१०) मध्ये म्हटले अहे. काही गं्रथानंी संन्याशानंा ऄथवा योग्यानंा रॅाद्धात भोजनाला बोलवावे 
ऄसे िवशेष अग्रहाने सािंगतले अहे [िवशेषेण च योिगनः । ऄत्र िपतृगीता गाथा भवित । 
ऄिप स स्यात्कुलेऽस्माकं भोजयेद्रस्तु योिगनम् । 
“िवप्रं रॅादे्ध प्रयत्नेन येन तुप्यामहे वयम् ॥ 

–िवष्ट्णुधमॳसूत्र (८३·१९।२०)] (िवष्ट्णु ध. सू. ८३·१९।२०). 
 

रॅाद्धात भोजन घालावयाच्या ब्राह्मणाचं्या िठकाणी वेदिवद्रा ऄसण्यावर ऄितशय जोर िदलेला ं
ऄसला तरी ते ब्राह्मण चागंल्या शीलाच ेअहेत हकवा नाही अिण सदाचरणाच ेिनयम पाळतात हकवा नाहीत 
म्हणज े‘रॅुतशीलवृत्तसंपि’ अहेत हकवा नाही हे पाहणे ऄवश्य ऄस.े मनून े(३·११८) म्हटले अहे की “तीन 
वेद जाणणाऱ्या परंतु ऄिनयंित्रत वतॳनाच्या ब्राह्मणापेॱ ा र्फक्त गायत्री मंत्र येणारा परंतु िनयग्न्तत्रत वतॳनाचा 
ब्राह्मण ऄिधक ग्राह् समजावा.” रॅाद्धाला अमंत्रण करावयाच्या ब्राह्णाचं्या पात्रतेिवषयी ऄसा कटाॱ 



ऄसण्याच ेकारण रॅाद्धाच्या वेळी िपतर वायुरूप धारण करून ब्राह्मणाचं्या देहात प्रवेश करतात ही कल्पनाच 
होय. िवद्रा, शील अिण सद्यतॳन ह्ा गोष्टी अवश्यक ऄसल्याकारणान े त्या ब्राह्मणाचं ेपूवॳ वृत्त, गुण अिण 
दोष ह्ाचंी चौकशी करणे रॅाद्धकत्याला भाग पडते. ह्ासंबधंी ऄनेक िनयम िनरिनराळ्या गं्रथातं सािंगतले 
अहेत. मनून े(३·१४९) म्हटले अहे की देवाचं्या प्रीत्यथॳ करावयाच्या िवधीमध्ये ऄशी चौकशी न केली तरी 
चालेल, परंतु िपतरानंा ईदे्दशून करावयाच्या रॅाद्धाच्या वेळी ऄशी चौकशी करणे योग्य अिण न्तयाय्य ऄसते. 
नृहसह पुराणात (रॅाद्ध प्रकरण पा. १०२) म्हटले अहे की रॅाद्धाच्या वेळी साहिजक रीतीने अलेल्या 
ऄितथीच्या शीलाबद्दल अिण िवद्रबेद्दल चौकशी करू नये. स्कंद पुराणात (ऄपराकॳ  पा. ४५५) ऄस े
सािंगतले अहे की जेव्हा कोणी मनुष्ट्य सरळ प्रामािणकपणे चौकशी न किरता रॅाद्ध ऄपॳण करतो तेव्हा त्याच े
िपतर संतुष्ट होतात अिण देवही संतुष्ट होतात. हेमाद्रीने (रॅाद्ध पा. ५१३) ऄसा खुलासा केला अहे की 
ऄशी वचने पुण्यॱेत्रात केलेल्या रॅाद्धानंा ऄथवा दानानंा ऄथवा ऄितथींना लागतात. 
 

शारीिरक अिण मानिसक दोष अिण अजार, िविशष्ट व्यवसाय करणे, नैितक ऄपराध करणे, काही 
िविशष्ट देशात वास्तव्य करणे ह्ाचं्यासारख्या, ऄनेक प्रकारच्या कारणासं्तव ब्राह्मणानंा ऄपाकें्तय (म्हणज े
ब्राह्मणाचं्या रागंेत भोजनाला बसण्याला ऄथवा रॅाद्धात भोजन करणाऱ्याचं्या रागंेला दूिषत करणारे) 
ठरिवण्यात येत ऄस.े परंतु रॅाद्धात ज्यानंा अमंत्रण करू नये ऄस ेब्राह्मण अिण ऄपाकें्तय ऄथवा पंिक्तदूषक 
ब्राह्मण ह्ाचं्यामध्ये भेद करणे ऄवश्य ऄसते. ईदाहरणाथॳ, कोणाही एखाद्रा स्नेह्ाला ऄथवा सगोत्र 
बाह्णाला जरी तो िवद्यान ऄसला तरी साधारण रॅाद्धाला अमतं्रण करू नये, परंतु स्नेही ऄथवा सगोत्र 
ब्राह्मण हे ऄपाकें्तय नसतात. ऄपाकें्तय ब्राह्मणाचं्या मोठमोठ्या याद्रा िनरिनराळ्या गं्रथातं िदल्या अहेत. 
मनून े(३·१५०-१६६) िदलेल्या यादीमध्ये िनरिनराळ्या ९३ प्रकारच्या व्यक्तींचा समावेश केला अहे. अिण 
म्हटले (३·१७०-१८२) अहे की ऄशा ऄपात्र ब्राह्णानंा भोजन घातल्यान े िपतराचं्या संतोषाचा नाश होतो 
अिण ऄशा ब्राह्मणानंी भॱण केलेले ऄन्न िवषे्टसमान होते ऄस ेसमजावे. सौर पुराणात ऄंग, वंग, सौराष्ट्र, 
गुजॳर, कोंकण, द्रिवड, प्रभृती काही देशातील ब्राह्मण रॅाद्धामध्ये वज्यॳ करावेत ऄस ेसािंगतले अहे. (हेमा. 
रॅा. पा. ५०५). परंतु त्या श्लोकाचंा शब्दशः ऄथॳ केला तर अधुिनक काळच्या ऄध्या भारतातील ब्राह्ण 
रॅाद्धात अमंत्रण करण्यास ऄपात्र ठरतील. बहुधा त्या गं्रथाच्या कत्याला वाटणाऱ्या वृथा ऄिभमानामळेु 
अिण त्याच्या पूवॳग्रहामुळे त्याने (पूणॳत्वाचे अदशॳभूत म्हणून) वरील सारखी िशर्फारस केली ऄसावी. 
 

रॅाद्ध करणाऱ्यान े काही तवशेष तनयम पाळावयाचे ऄसतात. ईदाहरणाथॳ, िवष्ट्ण.ु ध. स.ू 
(७९·१९-२१) मध्ये ऄसा िनयम सािंगतला अहे की रॅाद्ध करणाऱ्यान ेक्ोधाचा त्याग करावा, ऄरॅ ुगाळू नये 
अिण घाइन े काही करू नये. अप. ध. स.ू (२·७·१७·२४) मध्ये म्हटले अहे की रॅाद्धकत्यान े (बाह्मणानंा 
अमंत्रण करावयास जाण्याच्या वेळेपासून) रॅाद्धिविध समाप्त होइपयंत ऄन्न भॱण करू नये. भिवष्ट्यपुराणात 
(१·१८५-५३) सािंगतले अहे की देव, िपतर अिण मनुष्ट्य ह्ाची पूजा अिण (ब्राह्मणानंा) भोजन घालणे ह्ा 
िक्या ऄंगावर वस्त्र पाघंरून घेतल्यािशवाय करू नयेत; नाहीतर त्यािवधीपासून र्फलप्राप्ती होत नाही. 
 

रॅाद्धाला बोलवावयाच्या बाह्मणाचंी संख्या तकती ऄसावी ह्ािवषयी ऄनेक पयाय सािंगतले अहेत. 
मनु (३·१२५) प्रभृित गं्रथात ऄसा िनयम सािंगतला अहे की देवापं्रीत्यथम करावयाच्या िवधीमध्ये दोन 
ब्राह्मणानंा भोजन घालावे अिण तपतरापं्रीत्यथम तीन ब्राह्मणानंा भोजन घालावे ऄथवा दोनही कायांकतरता 
र्फक्त एक एक ब्राह्मणाला भोजन घालावे अिण रॅीमंत ऄसणाऱ्या मनुष्ट्यान े देखील ह्यापेक्षा ऄतधक 
ब्राह्यणानंा बोलावू नये. ह्ाच्या ं ईलट दुसऱ्या काही स्मृतींनी रॅाद्धात िवपुल द्रव्य वाटावे ऄस े सािंगतले 
अहे. (बृह. वायुपुराण आ.). 



 
रॅाद्धिववेक, रॅाद्धतत्त्व (पा.१९४ अिण १९९) प्रभृित िनबंधगं्रथात ऄस ेसािंगतले अहे की जर कोणी 

ब्राह्मण तमळाला नाही तर सात ऄथवा नउ दभॳ घेउन ब्राह्यणाचं्या प्रततमा तयार कराव्यात अिण रॅाद्ध 
करावे अिण नंतर दिॱणा अिण आतर पदाथॳ दुसऱ्या ब्राह्मणानंा द्रावेत. 

 
ब्राह्मणानंा अमंत्रण करण्याच्या पद्धतीसंबंधी िनयम घालण्यात अले होते. अप. ध. स.ू 

(२·७·१७·११-१३) मध्ये म्हटले अहे की रॅाद्ध कत्याने पूवॳ िदवशी ब्राह्मणानंा िवनंती करावी, रॅाद्धाच्या 
िदवशी (अज रॅाद्ध अहे ऄशीं पुन्तहा िवनंती करावी अिण नंतर (ऄन्न तयार अहे, ऄस े शब्द ईच्चारून) 
ितसऱ्यादंा अमंत्रण करावे. मनून े (३·१८७) सािंगतले अहे की रॅाद्धाच्या पूवॳ िदवशी ऄथवा रॅाद्ध 
करावयाच्याच िदवशी अमंत्रण करावे. 
 

वैरॄदेिवक ब्राह्मणानंा प्रथम अमंत्रण करावे ऄथवा िपतरापं्रीत्यथॳ ऄसणाऱ्या ब्राह्मणानंा प्रथम 
अमंत्रण करावे ह्ािवषयी स्मृितगं्रथात मतवैिचत्र्य अहे. 
 

ह्ा संबंधात काही गं्रथातं ―अमंत्रण‖ हा शब्द अिण काही गं्रथातं ―िनमंत्रण हा शब्द योजला अहे 
अिण मनून े(३·१८७ अिण १९१) हे दोन्तही समानाथी मानले ऄसल्याच ेिदसते. परंतु पािणनीन े(३·३·१८१) 
ह्ा दोन शब्दाचं्या ऄथामध्ये भेद केला अहे अिण महाभाष्ट्यात (खं. २ पा. १६५) ऄसा खुलासा केला अहे 
की ज े बोलावणे योग्य कारणािशवाय नाकारले तर दोष ऄथवा पातक लागते. त्याला िनमंत्रण म्हणतात 
अिण ज ेबोलावणे (दोष न लागता) नाकारता येते त्याला अमंत्रण म्हणतात. 
 

अमंत्रण द्रावयाच ेते रॅाद्ध करणाऱ्याने स्वतः ऄथवा त्याच्या पुत्रान,े ऄथवा िशष्ट्यान ेऄथवा एखाद्रा 
ब्राह्मणान ेद्रावे, परंतु ते ऄन्तय वणाच्या व्यक्तीमार्फॳ त ऄथवा एखाद्रा स्त्रीच्या द्यारा ऄथवा एखाद्रा बालकाच्या 
द्यारा ऄथवा ऄन्तय गोत्राच्या व्यक्तीच्या द्यारा देउ नये ऄथवा दुरून देउ नये (प्रजापित ६४). 

 
कात्यायनान े (रॅाद्धतत्त्व पा. १८९) ऄसा िनयम सािंगतला अहे की, ज्या ब्राह्मणाला एखाद्रा 

दोषरिहत ऄसणाऱ्या रॅाद्ध करणाऱ्यान े (रॅाद्धात भोजनाकिरता) अमंत्रण केले ऄसले त्याने ते अमंत्रण 
नाकारू नये ऄथवा अमंत्रण केल्यानंतर (अिण ते स्वीकारल्यानंतर) दुसऱ्या आसमाकडून (कच्च्या) ऄन्नाच े
देखील दान स्वीकारू नये. मनून े (३·१९०) ऄसा िनयम सािंगतला अहे की जर देवापं्रीत्यथॳ ऄथवा 
िपतरापं्रीत्यथॳ यॲाचे शास्त्रोक्त पद्धतीच ेअमंत्रण अल्यानंतर अिण स्वीकारल्यानंतर एखाद्रा ब्राह्मणान ेत्या 
अमंत्रणाच ेईल्लंघन केले तर त्याला पातक लागते अिण (दुसऱ्या जन्तमात) तो डुक्कर होतो. तथािप जर तो 
रोगामुळे ऄथवा ऄन्तय योग्य कारणाने जाण्यास ऄसमथॳ ऄसेल तर त्याला वरील िनयम लागू पडत नाही. 
 

रॅाद्धाला अमतं्रण केलेल्या ब्राह्मणानंी अिण स्वतः रॅाद्ध करणाऱ्याने पालन करावयाचे काही 
कडक अिण िवस्तृत िनयम स्मृतींनी सािंगतले अहेत. त्यापंैकी बरेच िनयम दोघानंाही लाग ूपडणारे अहेत. 
थोडक्यात सागंावयाचे झाल्यास, अमंत्रण करणारा अिण अमंित्रत ह्ा दोघानंी पुढीलप्रमाणे वतॳन करावे, 
स्त्रीसंभोग, पुन्तहा भोजन, िमथ्या भाषण, त्वरा, वेदाध्ययन, रॅमाच ेकाम, जुगार, ओझ ेवाहून नेणे, दाने देणे 
अिण स्वीकारणे, चोरी, प्रवास, िदवसा िनद्रा, कलह ही कृत्ये वज्यॳ करावीत. रॅाद्ध करणाऱ्यानेच र्फक्त 
ताबंूल भॱण करणे, श्मरॅ ू करणे, अंगाला तेल लावणे, झाडाच्या खादंीने दात घासणे ह्ा गोष्टी वज्यॳ 
कराव्यात, अिण (र्फक्त) अमंित्रत ब्राह्मणानेच अमंत्रण घेतल्यानंतर गैरहजर राहू नये, भोजनाला 



बोलावल्यानंतर ईशीर करू नये (रॅाद्धकिलका अिण िपतृभिक्त ह्ा िनबंधगं्रथातील रॅाद्ध प्रकरण पहावे). 
 
रॅाद्धात ईपयोग करण्यास योग्य पदाथम कोणते अिण योग्य पात्रे कोणती तसेच कोणत्या पदाथांचा 

अिण पात्राचंा रॅाद्धात ईपयोग करू नये ह्ािवषयी िवस्तृत िनयम प्राचीन कालापासून घालण्यात अलेले 
अहेत. अप. [तत्र द्रव्यािण ितलमाषा व्रीिहयवा अपो मूलर्फलािन । 
स्नेहवित त्वेवाने्न िपतृणां प्रीितद्राघीयांसं च कालम् । 
तथा धमाहृतेन द्रव्येण तीथॳप्रितपने्नन । 

–अप. ध. सू. (२·७·१६·२२-२४)] ध. स ू (२·७·१६·२२-२४) मध्ये सािंगतले अहे की तीळ, माष (ईडीद), 
तादूंळ, यव, पाणी, मुळे अिण र्फळे हे रॅाद्धात ईपयोग करावयाचे पदाथॳ ऄसतात; परंतु तुपात दीघॳ 
कालपयंत िमिरॅत केलेल्या पदाथांच्या योगाने िपतर ऄितशय संतुष्ट होतात. त्याचप्रमाणे योग्य मागान े
िमळिवलेल्या अिण सत्पात्र व्यक्तींना िदलेल्या धनानेही िपतर संतुष्ट होतात. याॲ. (१·२५८) ने म्हटले अहे 
की हतवष्ट्याि म्हणज ेयॲात ऄपॳण करण्यास पात्र ऄसणारे ऄन्न रॅाद्धात वाढावे. हिवष्ट्यान्नाचा खुलासा मनून े
(३·२५७) ऄसा केला अहे की ऄरण्यात राहणारे तापसी जे ऄन्न भॱण करतात ते ऄन्न, (गाइच)े दुध, 
सोमरस, मसाला न घालता तयार केलेले मासं (ऄथवा दुगंधी न येणारे मासं),सैधव मीठ हे पदाथॳ 
स्वाभािवकरीत्या यॲात ऄपॳण करण्यासारख े (म्हणज े हिवः) ऄसतात. माकंडेय पुराणात (२९·१४-१५) 
ऄस ेसािंगतले अहे की लाचं घेउन िमळिवलेल्या ऄथवा (महापातक केलेल्या) पिततापासून िमळालेल्या 
ऄथवा कन्तयेचे मूल्य म्हणनू घेतलेल्या ऄथवा धमािवरुद्ध मानलेल्या ऄथवा दुसऱ्याकडून रॅाद्धाकिरता 
याचना करून िमळिवलेल्या द्रव्याचा रॅाद्धामध्ये ईपयोग करू नये. मनून े (३·२५५) थोडक्यात ऄस े
सािंगतले अहे की रॅाद्यामध्ये ऄपराहृकाळ दभॳ, रॅाद्धाकिरता जागेची (ऄथवा घराची) योग्य रीतीने शुद्धता 
करणे, तीळ, (ऄन्नािदकावंर) सढळ खचॳ, स्वािदष्ट ऄथवा रुचकर ऄन्न अिण ईच्च दजाच ेब्राह्मण ही द्रव्ये 
(म्हणजे ऄत्यंत अवश्यक गोष्टी) ऄसतात. 
 

िविशष्ट प्रकारची धान्तये अिण कडधान्तये तनतषद्ध ऄसतात. ईदाहरणाथॳ, मत्स्य(१५·३६-३८) प्रभृती 
पुराणानंी [दे्यष्ट्यािण संप्रवक्ष्यािम रॅादे्ध वज्यािण यािन तु ॥ 
मसूरशणिनष्ट्पावराजभाषकुिसग्म्भकाः । 
…कोद्रवोदारचणकाः किपत्थं मधुकातसी ॥ 

–मत्स्य (१५·३६।३८)] मसुर, राजमाष, कोद्रव, चणे, किपत्थ, मधूक अिण अळशी ही धान्तये अिण 
कडधान्तये िनिषद्ध ऄसल्याच ेसािंगतले अहे. दुसऱ्या काही गं्रथात (षट्हत्रशन्तमत, हेमािद्र रॅाद्ध पा. ५४४)) 
तीळ, माष अिण मुद्ग ह्ाचं्याव्यितिरक्त काळ्या रंगाच्या सालीची सवॳ प्रकारची कडधान्तये, तसेच समुद्राच्या 
पाण्यापासून तयार केलेले मीठ हे पदाथॳ रॅाद्धात िनिषद्ध ऄसल्याच े सािंगतले अहे. (िवष्ट्ण.ु ध. स.ू 
७९·१८). गाइचे दूध ऄथवा दुधात िशजिवलेले तादूंळ (ह्ाला पायस ऄशी संॲा अहे) रॅाद्धात ऄपॳण 
केल्यास िपतर एक वषॳपयंत संतुष्ट होतात ऄस े(मनून े(३·२७१) सािंगतले ऄसनू म्हैस, हिरणी, शेळी ऄथवा 
मेंढी, ईंटीण, मनुष्ट्य स्त्री अिण एक खूर ऄसणारे सवॳ प्राणी ह्ाचं ेदूध अिण ऄशा दुधापासून तयार केलेले 
दही अिण तूप ह्ाचंा ईपयोग रॅाद्धात करण्यास ब्रह्मप्रभृित (२२०·१६९). िनरिनराळ्या गं्रथात िनषेध केला 
अहे. स्मृत्यथॳसार (पा.५२-५३) मध्ये ऄस े म्हटले अहे की मीठ वेगळे वाढण्याला िनषेध ऄसला तरी 
शाकभाज्या िशजिवताना त्यात मीठ घालण्यास मनाइ नाही. 
 

रु्फलाचं्या बाबतीतही ऄनेक िनयम सािंगतले अहेत. ब्रह्मपुराणात (२२०-१६२-१६५) जाित, चंपक, 
मिल्लका, अंब्याचा मोहोर, तुळशी, तगर, केतकी अिण िनरिनराळ्या प्रकारची कमळे, रॅाद्धास वाहाण्यास 
योग्य ऄसल्याच े सािंगतले ऄसून ईग्र वास येणारी ऄथवा मुळीच वास नसणारी रु्फले काटेरी वनस्पतीचा 



मोहोर अिण लाल रंगाची रु्फले वाहू नयेत ऄसे िवष्ट्णु. ध. स.ू (७९·५-६) मध्ये सािंगतले अहे. 
 
रॅाद्धामध्ये ितळाचं्या ईपयोगाला र्फार महत्त्व िदले अहे. ितळाचं्या योगाने ऄसुर, दानव अिण दैत्य 

पळून जातात ऄस ेगरुड पुराणात (पे्रतखंड २·१६) म्हटले ऄसून ितलरिहत रॅाद्ध केल्यास यातुधान अिण 
िपशाच्चे हिव पळवून नेतात ऄसे ऄनुशासन पवात (९०·२२) सािंगतले अहे. 
 

रॅाद्धामध्ये कोणती पात्रे ध्यावीत ह्ािवषयी िनरिनराळे िनयम सािंगतले अहेत. वायु (७४·१-२) 
प्रभृित ऄनेक पुराणात चादंीच्या पात्राचंा िपतरापं्रीत्यथॳ करावयाच्या िवधींमध्ये ईपयोग करावा ऄस ेसािंगतले 
अहे अिण देवाचं्या प्रीत्यथॳ करावयाच्या िवधीमध्ये ईपयोग करू नये ऄस ेसािंगतले अहे. सोन ेअिण चादंी 
ह्ाचं्या ऄभावी ताबंे, कासंे आत्यादी दुसऱ्या धातंूची पात्रे वापरावीत. स्वयंपाकाची पात्रे ताबं्याची ऄथवा 
कोणत्याही धातूची ऄसावी परंतु मातीच े केलेले अिण ऄग्नीमध्ये भाजलेले अिण पाण्यात बुडिवलेले पात्र 
ऄन्न िशजिवण्याकिरता सवात ईत्तम ऄसते अिण लोखंडाच्या पात्रात िशजिवलेले ऄन्न कावळ्याच्या 
मासंासारख े (म्हणज े िनिषद्ध) ऄसते ऄस े प्रजापतीन े (११२) म्हटले अहे. ब्राह्मणानंी भोजनाकिरता 
वापरावयाची पात्र,े सुवणाची, चादंीची ऄथवा पंच धातूची केलेली ऄसावी ऄथवा त्यानंी पत्रावळीवर भोजन 
करावे ऄसे प्रजापतीने (११५) सािंगतले अहे. 
 

रॅाद्धामध्ये मासंाचा ईपयोग करावा हकवा नाही ह्ािवषयी ऄत्यंत प्राचीन काळापासून मतवैिचत्र्य 
ऄग्स्तत्वात अहे. रॅाद्धामध्ये मासंाचा ईपयोग केला पािहजे अिण रॅाद्धातील ब्राह्मणानंी मासं भॱण केलेच 
पािहजे ऄस ेऄनेक गं्रथात (अप. ध. स.ू २·८·१९·१३-१५) म्हटले अहें. कोणत्या प्राण्याच्या मासंापासंनू 
िपतरानंा िकती काळपयंत संतोष होतो ह्ाची वणॳन ेिनरिनराळ्या गं्रथातं केली अहेत. (मनु ३·२६७-२७२ 
आ.) क्माक्मान े१२ व्या अिण १३ व्या शतकात अिण त्याचं्या नंतर झालेल्या गं्रथातं रॅाद्धातं मासं वाढणे 
ह्ाचा किलवज्यात समावेश करण्यात अला अिण सापं्रत काळी (ईत्तर भारतातील) ज े ब्राह्मण अपणास 
मत्स्याहार करण्याची शास्त्रात परवानगी ऄसल्याच ेमानतात त्याचं्या व्यितिरक्त कोणतेही ब्राह्मण रॅाद्धामध्ये 
मासं वाढीत नाहीत. बहृन्नारदीय पुराणात म्हटले अहे की मध, मासं आत्यादी पदाथॳ अपअपल्या देशातील 
रूढीला ऄनुसरून वाढावेत अिण ईत्तर भारतातील रूढी ही त्या पुराणातील मताला ऄनुसरून ऄसल्याच े
म्हणता येइल. (पथृ्वीचंद्रोदयरॅाद्ध. पृ. ४१६) 
 

जर एखादा मनुष्ट्य दिरद्री ऄसला तर त्यान े काय करावे ह्ािवषयी काही दयाद्रॳ बुद्धीच े िनयम 
िवष्ट्णुपुराणा-(३·४·२४-३०) सारख्या पुराणात सािंगतले अहेत. त्यानंी ऄस ेम्हटले अहे की ऄशा मनुष्ट्यान े
ब्राह्मणानंा पोटभर भोजन ऄथवा मासं देण्याऐवजी केवळ कच्चे धान्तय ऄथवा स्वाभािवकपणे वाढणाऱ्या 
भाज्या द्राव्यात अिण जर त्याला कच्च ेधान्तय ऄथवा भाज्या देखील देण्याचे सामथ्यॳ नसले तर त्यान ेऄल्पशी 
दिॱणा द्रावी ऄथवा त्यान ेएखाद्रा ब्राह्मणाला अपल्या ओजंळीत पाणी घेउन ते पाणी अिण थोडेस ेितळाच े
दाणे ऄपॳण करावेत ऄथवा एखाद्रा गाइला एक िदवस पुरेल आतके गवत घालावे अिण जर त्याला ह्ापंैकी 
एकही गोष्ट करणे शक्य नसेल तर त्यान ेझाडाचं्या झाडीत जावे, खाकंा िदसतील ऄशा रीतीने अपले हात 
वर करावेत अिण सूयासारख्या िवरॄाचे रॱण करणाऱ्यानंा ईदे्दशून पुढील शब्द ईच्चारावेत. माझ्याजवळ 
संपत्ती नाही, पैस ेनाहीत ऄथवा रॅाद्ध ह्ा स्वरूपान ेदेण्यासारखे दुसरेही काही नाही, मी माझ्या िपतरानंा 
वंदन करतो, माझ ेिपतर माझ्या भक्तीच्या योगाने संतुष्ट होवोत, मी हे माझे हात ऄंतिरॱात पसरले अहेत. 
 
पावमण रॅाद्धाचे वणमन 



 
पावॳण रॅाद्ध आतर सवॳ रॅाद्धाचंा (ऄष्टका रॅाद्धाचा देखील) अदशॳ ऄथवा नमुना ऄसतो. ह्ा 

कायॳक्माच्या बाबतीत सूत्राचं्या कालापासून अधुिनक काळापयंत ऄितशय मतवैिचत्र्य अढळून येते. 
रॅाद्धिवधीमधील मुख्य कृत्ये ऄथवा टप्प े सामान्तयतः एकसारखेच ऄसले तरी मंत्राचं्या, तपशीलाच्या अिण 
िनरिनराळ्या कृत्याचं्या क्माच्या बाबतीत िभन्नता ऄसते. ह्ा सवॳ तपशीलाच्या बाबतीत प्रत्येकान ेअपल्या 
स्वतःच्या सूत्राप्रमाणे चालावे ऄसे कात्यायनाने (स्मृ. चं. रॅाद्ध पा. २५८) म्हटले अहे. 
 

पावॳणरॅाद्धाच्या मूलभूत कल्पनापंैकी बऱ्याच कल्पना शंत. ब्रा. (२·४·२.) (२२-२४) मध्ये दर्मशत 
केल्या अहेत. कात्यायन रॅौत स.ू (४·१) मध्ये िदलेले पावॳणरॅाद्धाच ेवणॳन शत ब्रा. मधील वणॳनाशी जुळते 
अहे परंतु त्यात काही तपशील ऄिधक घातले अहेत. 

 
वाज. स.ं (२·२९-३४) मधील बरेच मंत्र शाकमेधामधील हपडिपतृयॲात योजले अहेत. त्याप्रमाणेच 

मैत्रायणी संिहते-(१·१०·३·१०-२१) मधील काही मंत्र शाकमेधामधील िपतृयॲात घेतले अहेत; अिण 
त्याचं्यापैकी पुष्ट्कळ मंत्र वाज. स.ं मधील ऄथवा तै. ब्रा. मधील मंत्रासंारखे अहेत. 
 

अरॄलायन गहृ्ात (४·७-८) िदलेले पावॳण रॅाद्धाच ेवणॳन जराशा िवस्तृत प्रमाणात पुढे िदले अहे. 
एखाद्रा पावमण रॅाद्धात ऄथवा काम्य (म्हणज ेकाही र्फलाची प्राप्ती होण्याकिरता केलेल्या) रॅाद्धात ऄथवा 
अम्युदतयक रॅाद्धात ऄथवा एकोतद्दष्ट  रॅाद्धात, रॅाद्ध करणारा िवद्रासंपन्न, शीलसंपन्न अिण सदाचरणी 
ब्राह्मणानंा ऄथवा ज्याचं्याजवळ (ह्ा ितहींपैकी िनदान) एकतरी गुण ऄसले ऄशा ब्राह्मणानंा योग्य वेळी 
अमंत्रण किरतो. ते ब्राह्मण स्नान करून अल्यावर रॅाद्धकता त्याचंे पाय धुतो. नंतर ते अचमन करतात 
अिण रॅाद्धकता त्यानंा असनावंर ईत्तरािभमुख बसिवतो. प्रत्येक िपतराकिरता एक एक ऄथवा दोघाकंिरता 
ऄथवा ितघाकंिरता एक ऄस े ब्राह्मण बोलािवलेले ऄसतात. अमंित्रत ब्राह्मणाचंी संख्या िजतकी मोठी 
ऄसेल िततके ऄिधक र्फल प्राप्त होते. तथािप सवॳ िपतराकंिरता िमळून र्फक्त एकच ब्राह्मण (प्रथम 
रॅाद्धाव्यितिरक्त) केव्हाही बोलावू नये. िनमंित्रत ब्राह्मण असनावर बसल्यानंतर त्याचं्या हातावर पाणी द्रावे 
अिण दुमडलेल्या दभाच्या काड्या असन म्हणून द्राव्या. नंतर त्यानंा पुन्तहा पाणी द्रावे. तसेच चादंीसारख्या 
धातूच्या ऄथवा दगडाच्या ऄथवा मातीच्या ऄथवा ह्ाचं्यापैकी कोणत्या तरी एकाच पदाथाच्या केलेल्या तीन 
पात्रात पाणी ओतावे. अिण ती पात्र े दभांनी अच्छादन करावी. नंतर त्या पाण्यात तीळ टाकावे. हे िविध 
करताना यॲोपवीत डाव्या खादं्रावर धारण करावे अिण िनरिनराळी कृत्ये ईजवीकडून डावीकडे करीत 
जावे. नंतर रॅाद्धकत्यान े त्या ब्राह्मणानंा डाव्या हाताचा अगंठा अिण तजॳनी ह्ाचं्या दरम्यानच्या भागाने 
ऄथवा डाव्या हाताने धरलेल्या ईजव्या हाताने ऄध्याचे पाणी िपता, िपतामह अिण प्रिपतामह ह्ाचं्या प्रीत्यथॳ 
ऄपॳण करावे. ऄघ्यॳ देण्याच्या पूवी रॅाद्धकता िपतरानंा ईदे्दशून साधे पाणी ऄपॳण करतो. ह्ा िनरिनराळ्या 
कृत्याचं्या वेळी िविशष्ट मंत्र ईच्चारावयाचे ऄसतात. सवॳ ब्राह्णानंा िदलेले पाणी ब्राह्मणापंुढे ठेवलेल्या तीन 
पात्रापंैकी पिहल्या पात्रात एकच करण्यात येते. अिण ते पात्र रॅाद्धिविध पुरा होइपयंत तसेच ठेवण्यात येते. 
त्या पात्राच्या िठकाणी िपतर गुप्त रीतीने वास करीत ऄसतात ऄस े शौनकान े सािंगतले अहे. ितन्तही 
पात्रातील एकत्र पाणी केल्यानंतर त्या पात्रात ज ेपाणी िशल्लक रािहलेले ऄसेल ते ज्या रॅाद्धकत्याला पुत्र 
व्हावा ऄशी आच्छा ऄसेल तो अपल्या तोंडाला चोळतो. नंतर (हपडिपतृ यॲाकिरता तयार केलेल्या 
स्थालीपाकामधील) थोडे ऄन्न घेउन त्यावर तूप ओतले जाते. अिण ते ऄन्न ब्राह्मणाचंी परवानगी घेउन 
ऄग्नीमध्ये ऄपॳण करण्यात येते ऄथवा ब्राह्मणाचं्या हातावर ऄपॳण करण्यात येते. जर ते ऄन्न ब्राह्मणाचं्या 
हातावर ऄपॳण केले ऄसले तर त्या ब्राह्मणानंी अचमन केल्यानंतर त्यानंा दुसरे ऄन्न देण्यात येते अिण 



ईरलेले ऄन्न ब्राह्मणानंा वाढावयाच्या ऄन्नात िमसळण्यात येते. रॅाद्धात वाढलेल्या ऄन्नान े ब्राह्मण तृप्त 
झाल्याचे िदसले म्हणज ेरॅाद्धकत्यान ेत्या ब्राह्मणानंा ―मध‖ु शब्द अलेल्या (ऊ. १·९०·६-८) तसेच दुसऱ्या 
काही िविशष्ट ऊचा ऐकवाव्यात. नंतर त्यान ेभोजन पिरपणूॳ होते ना ऄस ेब्राह्मणानंा िवचारावे अिण त्यानंी 
भोजन पिरपूणॳ होते ऄस े ईत्तर द्रावे. नंतर स्थालीपाकातंील ऄन्नामधनू हपड करण्याकिरता ऄन्न काढून 
घ्यावे अिण ईरलेले ऄन्न ब्राह्मणानंा वाढावे अिण ब्राह्मणानंी ऄन्नग्रहण केल्यानंतर ईरलेल्या ऄन्नाचा त्याचं्या 
परवानगीन े अपल्या कुटंुबातील मंडळींकिरता अिण स्नेह्ाकंिरता ईपयोग करावा. ब्राह्मणाचं े भोजन 
संपल्यानंतर कोणाच्या मताप्रमाणे त्यानंी अचमन करण्यापूवी अिण कोणाच्या मताप्रमाणे ब्राह्मण भोजन 
संपवून ईठल्यानंतर अिण त्यानंी अचमन केल्यानंतर हपडदान करण्यात येते. अिण ईरलेल्या ऄन्नाच्या 
जवळ जिमनीवर ऄन्न पसरण्यात येते. नंतर रॅाद्धकता अपल्या डाव्या खादं्रावर यॲोपवीत धारण करतो 
अिण ऄध्यॳजल ठेवलेले पिहले पात्र ईलटे करतो अिण ब्राह्मणानंा दिॱणा देतो. नंतर ब्राह्मणानंा ―ओम् 
स्वधा म्हणा‖ ऄशी िवनंती करून ऄथवा अपण स्वतः ―ओम् स्वधा‖ ऄस े म्हणून अिण त्यानंी ―ओम् स्वधा‖ 
म्हटल्यावर तो त्या ब्राह्मणाचंी बोळवण करतो. 
 

आतर गृह्सूत्रात वणॳन केलेल्या रॅाद्धिवधीमध्ये काही काही भेद अहेत. ईदाहरणाथॳ, अरॄलायन 
गहृ्ातील ऄग्नौकरण र्फक्त ऄन्नानेच करण्यात येते परंतु अप. ग.ृ (२१·३-४) मधील ऄग्नौकरणात ऄन्नाच्या 
अहुती अिण तुपाच्या अहुती ह्ाचंा समावेश होतो. कात्यायन गृ. (रॅाद्धतत्त्व १-३) मध्ये ब्राह्मण भोजन 
करीत ऄसताना म्हणावयाचे ऄनेक मंत्र सािंगतले अहेत. 
 

गृह्मसूत्रापं्रमाणेच मनु (३·२०८-२६५)प्रभृित िनरिनराळ्या स्मृतींमध्येही रॅाद्धिवधीच्या कायॳक्माची 
िवस्तृत वणॳन े िदली अहेत. ईदाहरणाथॳ याॲ. स्मृतीत करावयाच्या िवधीत दोन ब्राह्मणानंी पूवािभमुख 
बसावे अिण िपतरासंंबंधीच्या वधीभध्ये तीन ब्राह्मणानंी ईत्तरािभमुख बसावे ऄथवा दैव अिण िपत्र्य ह्ा 
दोन्तही िवधीमध्ये प्रत्येकी एक एक ब्राह्मण बसवावा. अमंित्रत ब्राह्मणाचं्या ऄनुॲेन े रॅाद्धकत्यान े प्रथम 
िवरॄेदेवानंा अवाहन करावे, त्या ब्राह्मणाचं्या हातावर गंध, रु्फले, ऄध्यॳ, हात धुण्याकिरता पाणी, सुगंधी द्रव्ये 
ऄपॳण करावी अिण त्यानंा धूप, दीप अिण वस्त्रे ऄपॳण करावी. नंतर त्यान ेब्राह्मणाचंी ऄनुॲा घेउन िपतरानंा 
अवाहन करावे अिण (दैविवधीमध्ये) पूवी केलेली ऄध्यॳ देण्यासारखी सवॳ कृत्ये िपतरापं्रीत्यथॳ करावी. 
भोजनाकिरता रॅाद्धकत्याला ज्या प्रकारची पात्र े िमळिवणे शक्य ऄसले त्या (मातीच्या पात्राव्यितिरक्त) 
पात्रात अिण िवशेषतः (िपतराकंिरता ऄसलेल्या ब्राह्मणाचं्या भोजनाकिरता) चादंीच्या पात्रात ऄन्न वाढावे. 
ब्राह्मणानंा अवडणारे हिवष्ट्यान्न त्याचंी तृिप्त होइपयंत (म्हणज ेत्याचं्या पात्रात काही ऄन्न िशल्लक राहीपयंत) 
वाढावे. 
 

मनून े (३·२३२) रॅाद्धाच्या वेळी म्हणावयाच्या (धमॳशास्त्र,े अख्यानंे, आितहास, पुराणे, 
रॅीसूक्तासारखी िखलसूत्र े ह्ाचं्यासारख्या) गं्रथाचंा ईल्लेख केला अहे. िनरिनराळ्या पुराणात रॅाद्धाची 
वणॳन े अली अहेत. ब्राह्मणाचंी बोळवण करण्याच्या व्यवस्थसेंबंधी गरुडपुराणात (अचारखंड २१८-२० 
प्रभृित) ऄस े सािंगतले अहे की िपतराचं्या स्थानी बसलेले ब्राह्मण प्रथम जावेत (त्यातही प्रिपतामहाच्या 
जागी बसलेला ब्राह्मण प्रथम जावा, नंतर िपतामहाच्या जागी बसलेला ब्राह्मण जावा) अिण त्याचं्यानंतर 
िवरॄेदेवाचंा प्रितिनधी ऄसणारा ब्राह्मण जावा. रॅाद्धकत्यान े (सीमेपयंत) ब्राह्मणाचं्या बरोबर जाउन अिण 
त्यानंा प्रदिॱणा करून परत यावे अिण ब्राह्मणानंी भोजन करून (घरात िशल्लक रािहलेले) ऄन्न भॱण 
करावे. पुराणानंी गृह्सूत्र,े मनुस्मूित अिण याॲ. स्मुित ह्ाचंेच बहुताशंी ऄनुकरण केलेले ऄसते अिण 
पुष्ट्कळ वेळा त्याच मंत्राचंा अिण संकल्पाचंा ईपयोग केलेला ऄसतो. परंतु काही काही िठकाणी त्यात काही 



ऄिधक तपशील िदलेला ऄसतो. 
 

िनरिनराळ्या गृह्सूत्रातं, स्मृतींत अिण पुराणातं सािंगतलेल्या रॅाद्धाच्या तपशीलात भेद 
ऄसल्याकारणान े ऄसा एक महत्वाचा प्रश्न ईपग्स्थत होतो की एखाद्रा मनुष्ट्यान े रॅाद्ध करताना र्फक्त 
अपल्या स्वतःच्या वेदाच्या ऄथवा शाखेच्या गृह्मसतू्रात सािंगतलेल्याप्रमाणे िवधी करावा ऄथवा अपल्या 
स्वतःच्या शाखच्या कल्पामध्ये ऄथवा गृह्सूत्रामध्ये नसलेल्या परंतु आतर सूत्रातं अिण स्मृतींत अढळणाऱ्या 
ऄनेक बाबींचा त्यात समावेश करावा. ह्ा प्रश्नाच्या बाबतीत बरेच मतवैिचत्र्य अहे. काहींच्या मताप्रमाणे 
आतर सूत्रातं िदलेल्या तपशीलाचंा समावेश केल्याने स्वतःच्या कुलातील चालत अलेल्या रूढींचा त्याग 
केल्याचा दोष लागण्याचा संभव ऄसतो अिण स्वतःच्या ऊषीला ऄप्रमाण ठरिवल्यासारख े होते. 
ह्ाचं्यािवरुद्ध मताचे लोक ज.ै (२·४·८·३३) च्या ―शाखातंरािधकरण न्तयाय‖ ऄथवा ―सवॳशाखाप्रत्यय 
न्तयायाचा‖ अधार घेतात. ह्ा मताच्या सवॳसंग्रह नावाच्या गं्रथात ऄस े म्हटले अहे की ज्या िठकाणी 
स्वतःच्या गृह्मसूत्रात एखाद्रा कृत्यािवषयी काहीही सािंगतलेले नसेल ऄथवा ते कृत्य कोणत्या वेळी करावे 
हे सािंगतले नसेल त्यावेळी पयाय समजावा अिण कोणत्या तरी ऊषीच्या मताप्रमाणे वागावे. प्राचीन 
गृह्सूत्रानंी देखील ऄसेच धोरण स्वीकारले ऄसल्याचे िदसते. 
 

ह्ा सवॳशाखाप्रत्ययन्तयायाचा पिरणाम ऄसा झाला की मध्ययुगीन कालात झालेल्या िनबंधगं्रथानंी 
मुळात र्फारशा िवस्तृत नसणाऱ्या ऄनेक रॅाद्धाचं्या वणॳनात सवॳ स्मृतींतील अिण पुराणातील तपशीलाचंी 
ऄिधकािधक भर घालण्यास सुरुवात केली. 
 

रॅाद्ध ह्ा िवषयाशी संबंध ऄसणाऱ्या ज्या बाबींबद्दल मतवैिचत्र्य अहे ऄथवा ज्या बाबी सामान्तयतः 
महत्वाच्या अहेत ऄशा काही बाबींसंबंधी थोडेसे िववेचन पुढे केले अहे. 
 

ब्राह्मणाचंा सत्कार. कूमॳ पुराणात (ईत्तराधॳ २२·२०-२१) ऄस े सािंगतले अहे की रॅाद्धकत्यान े
मध्याहृ काळ ईलटून जाण्यापूवी अमंित्रत ब्राह्मणानंा अपल्या घरी अणावे; त्या ब्राह्मणानंी श्मरॅ ू
करिवलेली ऄसावी अिण नख े काढलेली ऄसावीत; त्यानंा दातं घासण्याकिरता लागणारे सामान द्रावे 
अिण त्यानंा िभन्न िभन्न असनावंर बसण्याची िवनंित करावी; त्यानंा तेल द्रावे अिण स्नानाकिरता पाणी 
द्रावे. त्याचं्या स्वागताकिरता घरापुढे दोन मंडले करावीत ऄस े काही पुराणानंी सािंगतले अहे. 
(नारदपुराण-पूवाधॳ २८·३२-३३). 

 
तवरॄेदेवाचंी पूजा. काही स्मृतींनी रॅाद्धामधील दहा िवरॄेदेवाचंी नावे िदलीं अहेत. बृहस्पती स्मृतीत 

(ऄपराकॳ  पा. ४७८) म्हटले अहे की एखाद्रा आष्टीमध्ये केलेल्या रॅाद्धात ऊतु अिण दॱ हे िवरॄेदेव 
ऄसतात, नादंीमुख रॅाद्धात वस ु अिण सत्य हे िवरॄेदेव ऄसतात, काम्य रॅाद्धात धूिर अिण लोचन हे 
िवरॄेदेव ऄसतात, नैिमित्तक रॅाद्धात काल अिण काम हे िवरॄेदेव ऄसतात अिण पावॳण रॅाद्धात पुरूरव 
अिण अद्रॳव हे िवरॄेदेव ऄसतात. 

 
ब्राह्मणानंी कस े बसावे. वैरॄदेव ब्राह्मणानंा पूवािभमुख वसवावेत अिण िपत्र्य ब्राह्मणानंा 

ईत्तरािभमुख बसवावेत ऄसा सवॳसाधारण िनयम अहे. (याॲ. १·२२८) तथािप ह्ा बाबतीत कमीत कमी 
पाचं तरी िभन्न मते ऄसल्याचे हेमाद्रीने (रॅाद्ध पा. १२००) म्हटले अहे. 
 



रॅाद्धामध्ये ऄपमण केलेल्या वस्तंूचा खरा ग्राहक कोण. काही गं्रथकाराचं्या मताप्रमाणे ब्राह्मण हेच 
ग्राहक ऄसल्याच ेमानतात अिण दुसरे काही गं्रथकार िपतर हेच ग्राहक ऄसल्याच ेप्रितपादन करतात, परंतु 
िपतर परलोकात गेले ऄसल्यामळेु अिण त्यानंा शरीरान े येता येत नसल्यामळेु, गंध, पुष्ट्पासारख्या वस्तु 
त्यावेळी िपतराहूंन िभन्न नाहीत ऄस े मानलेल्या ब्राह्मणाचं्या र्फक्त हवाली करण्यात येतात ऄथवा त्यानंा 
देण्यात येतात. तथािप ब्राह्मणानंा िदलेले पाणी अिण दिॱणा हे पदाथॳ र्फक्त त्याचं्या किरताच ऄंसतात. 
(स्मृ. च.ंरॅाद्ध-पा. ४४७-४४९) 
 

ऄग्नौकरणासंबंधी बरीच चचा िनरिनराळ्या गं्रथकारानंी केली अहे. 
 

िमताॱरेन े(याॲ. १·२३६) ऄसा िनणॳय केला अहे की ज्याने रॅौत ऄग्नींची स्थापना केली ऄसले 
तो ऄन्तवाष्टक्य रॅाद्धापंैकी पूवॳिदवशीच्यासारख्या काही रॅाद्धातं अिण पावॳण रॅाद्धातं दिॱणाग्नीमध्ये होम 
करतो, परंतु काम्य, अभ्युदियक, एकोिद्दष्ट प्रभृित रॅाद्धात िपत्र्य ब्राह्मणाचं्या हातावरच. र्फक्त होम करतो. 
ऄग्नौकरणामध्ये अहुतींची संख्या शत. ब्रा. (२·४·२·१२-१३) प्रमाणे दोन ऄसते, तै. ब्रा. (१·३·१०·२-३) 
प्रमाणे तीन ऄसते, अप ग.ृ (२०·९) प्रमाणे सात ऄन्नाच्या अिण सहा तुपाच्या िमळून तेरा अहुती ऄसतात. 
 

ऄि कस े वाढावे. ह्ा अिण तदतुपंिगक बाबींसंबंधी पाळावयाच्या िशष्टाचाराबद्दल ऄनेक िनयम 
प्राचीन काळापासून घालून िदलेले ऄसून सापं्रत काळी देखील ते पाळण्यात येतात. ईदाहरणाथॳ, ऄन्न 
वाढावयाचे ते रॅाद्ध कत्यान े स्वतः ऄथवा त्याच्या समान जातीच्या पत्नीन े ऄथवा शुद्ध केलेल्या एखाद्रा 
सेवकान ेवाढावे (माकॳ . पुराण). ऄन्नान ेभरलेली पात्रे रॅाद्धकत्यान ेस्वतः दोन्तही हातानंी ईचलून अणावी. 
दोन हातात न धरलेल्या पात्रातंील जे ऄन्न ब्राह्मणाजंवळ अणण्यात येते ते दुष्ट ऄसुराकंडून हरण केले 
जाते. (मनु ३·२२४ प्रभृित). जेव्हा ऄन्न ईष्ट्ण ऄसते, ब्राह्मण मुकायाने भोजन करीत ऄसतात अिण ऄन्नाच े
चागंले गुण ब्राह्मणानंी सािंगतलेले नसतात त्यावेळी िपतर ते ऄन्न भॱण किरतात (मनु). 
 

ऄि कोणी तशजवावे. प्रजापित-स्मृती (५७-६२) मध्ये सािंगतले अहे की रॅाद्धकत्याची पत्नी, 
त्याच्या गोत्रातील एखादी भाग्यशाली (ऄथवा सुंदर) सौभाग्यवती (सधवा) अिण िजला एखादा पुत्र 
ऄथवा वंधु अहे, जी अपल्या वडील माणसाचं्या सेवेत तत्पर ऄसते, रॅाद्धकत्याच्या अचायाची पत्नी, 
रॅाद्धकत्याची चुलती, अत्या ऄथवा मावशी, भिगनी, कन्तया ऄथवा सून ह्ाचं्यापकैी सधवा ऄसणारी ह्ानंी 
रॅाद्धाचे ऄन्न िशजवावे. 
 

ब्राह्मणानंी भोजनाला प्रारंभ करण्यापूवी वैरॄदेव ब्राह्मणाचं्या पात्रात प्रथम ऄि वाढावे अिण नंतर 
िपत्र्य ब्राह्मणाचं्या पात्रात वाढावे (िवष्ट्णु. ध. स.ू ७३·१३-१४). परंतु ब्राह्मणानंी भोजनाला प्रारंभ केला 
म्हणज े ह्ाप्रमाणे क्म राखण्याची अवश्यकता नाही. ज.ेज ेऄन्न एखाद्रा ब्राह्मणाला हवे अहे ऄस े िदसून 
येइल ते ते ऄन्न त्याला वाढावे (मनु. ३·२३१). वाढावयाचे ऄन्न नुसत्या हाताने ऄथवा एकाच हाताने वाढू 
नये तर एखाद्रा लाकडी पळीन े ऄथवा दुसऱ्या एखाद्रा (लोखंडाव्यितिरक्त) पात्रान े वाढावे. ईजव्या 
हाताला डाव्या हाताचा अधार देउन वाढावे. पदाथात न घातलेले नुसते मीठ वाढू नये (िवष्ट्णु ध. स.ू 
७९·१२). रॅाद्धाच े भोजन करीत ऄसलेल्या ब्राह्मणानंी त्यानंा वाढलेल्या ऄन्नाच े चागंले ऄथवा वाइट गुण 
सागं ूनये, िमथ्या भाषण करू नये, एकमेकाचंी स्तुती करू नये, अणखी वाढू नका ऄसेही (हातानंी केलेल्या 
खुणेखेरीज) सागंू नये [शंखिलिखतौ । ब्राह्मणा ऄन्नगुण ं दोष नािभवदेयुनानृतं ब्रयुूरन्तयोन्तयं न प्रशंसेयुरन्नपानं न प्रभतूिमित ब्रूयुरन्तय 
हस्तसंॲाया. । 



हेमािद्र (रॅा) पा. १०१९] (शंखिलिखत.हेमािद्र-रॅाद्ध पा. १०१९). 
 

कोणत्या प्रसंगी कपड ऄपमण करावेत. शाखं्या. गृ. (४·१·९), मनु, (३ २६०-२६१) प्रभृित ग्रथातं ऄस े
सािंगतलें अहे की ब्राह्मणानंी भोजन संपिवल्यानंतर रॅाद्धकत्यान ेिशजिवलेल्या भाताचे हपड ऄपॳण करावेत. 
िशजलेल्या भातात तीळ िमिरॅत करून त्याच े हपड केलेले ऄसतात. अरॄला. गृहा (४·८·१२-१३) प्रभृित 
काही गं्रथातं ऄस े सािंगतलें अहे की ब्राह्मणानंी तोंड स्वच्छ केल्यावर अिण अचमन घेतल्यानंतर हपड 
ऄपॳण करावेत. िवष्ट्णु ध स.ू (७३·१५-२४) मध्ये ऄस ेसािंगतले अहे की ब्राह्मण भोजन करीत ऄसतानाच 
िपतरानंा हपड ऄपॳण करावयाचे ऄसतात. अप. (२४·९) अिण िहरण्य. (२·१२·२-३) गृह् यात ऄस े मत 
िदले अहे की. ब्राह्मणानंी भोजन केल्यावर अिण ते िनघून गेल्यावर अिण रॅाद्धकत्यान ेत्याचं्या मागोमाग 
जाउन त्यानंा प्रदिॱणा घातल्यानंतर हपड ऄपॳण करावेत. दुसऱ्या काही गं्रथकाराचं्या मताप्रमाणे अमंित्रत 
ब्राह्मणाचंा सत्कार केल्यानंतर ऄथवा ऄग्नौकरणानंतर प्रथमतः िपतरानंा हपड ऄपॳण करावेत अिण नंतर 
ब्राह्मणानंी भोजन करावे. (ब्रह्माण्ड पुराण-ईपोद्घात १२·२४-२६) 
 

हेमाद्रीने सािंगतले अहे की ज्याचं्या गृह्मसतू्रातं हपडदानाचा एखाद्रा िविशष्ट कालाचा ईल्लेख 
केलेला नसेल त्यानंी ब्राह्मणाचंे भोजन होउन त्यानंी अचमन केल्यावर हपड ऄपॳण करावेत. 
 

मृत पूवमजाचं्या पत्न्याचंा त्याचं्या पतींच्या बरोबर समावेश केव्हापासून करण्यात येउ लागला ह्ा 
प्रश्नाच े समाधानकारक ईत्तर देणे ऄशक्य अहे. ह्ािवषयी िनरिनराळी मते अहेत. हेमाद्रीन े (रॅाद्ध. पा. 
१००) ऄसा िनष्ट्कषॳ काढला अहे की महालयरॅाद्ध, ऄथवा गयेला केलेले रॅाद्ध ह्ाचं्यासारख्या क्विचत 
प्रसंगाखेरीज सख्खी माता, सख्खी िपतामही अिण सख्खी प्रिपतामही ह्ाचंाच र्फक्त सवॳसाधारणपणे माता, 
िपतामही अिण प्रिपतामही ह्ा शब्दात समावेश होतो. 
 

कपडासंंबंधी काही तवतशष्ट गोष्टी. कपडाचा अकार केवढा ऄसावा ह्ा संबंधी बरीच चचा 
धमॳशास्त्रावरील गं्रथात केली अहे. अिण िनरिनराळ्या गं्रथात िनरिनराळे िनयम सािंगतले अहेत. 
ईदाहरणाथॳ, स्कंदपुराणात (७·१·२०६) म्हटले अहे की दोन वषाच्या वासराला सहज रीतीने अपल्या 
तोंडात घेता येइल आतक्या अकाराचा हपड ऄसावा. ऄंिगरसान े(स्म.ृ चं. पा. २७५) ऄस ेसािंगतले अहे की 
किपत्थाच्या ऄथवा िबल्वाच्या र्फळाच्या अकाराच ेऄथवा कोंबडीच्या ऄंड्याच्या अकाराच ेऄथवा अमलक 
ऄथवा बदर र्फलाच्या अकाराचे हपड ऄसावेत. मैत्रायणीय सूत्रात (हेमािद्र, रॅाद्ध. पा. १४३०) सािंगतले 
अहे की िपत्याला ऄपॳण करावयाच्या हपडापेॱा िपतामहाला ऄपॳण करावयाचा हपड मोठा ऄसावा अिण तो 
(तीन हपडामधील) मध्यम हपड ऄसावा, अिण प्रिपतामहाला ऄपॳण करावयाचा हपड सवात मोठा ऄसावा. 
हपड ईलट क्मान ेऄपॳण करावेत म्हणज ेपिहल्यान ेप्रिपतामहाला, नंतर िपतामहाला अिण नंतर िपत्याला 
ह्ा क्मान ेद्रावेत ऄस ेशौनकाथवॳण रॅाद्ध-कल्प ह्ा गं्रथात सािंगतले अहे. ह्ा पद्धतीचा ―िपतामह प्रभृतीन् 
वा‖ ऄसा ईल्लेख अप. रॅौत सूत्रात (१·९·४) केला अहे. (हेमािद्र-रॅाद्ध पा. १४४२). 
 

कपडाचंी ऄंततम व्यवस्था. ह्ािवषयीही िनरिनराळी मते ऄग्स्तत्वात होती. वाज. स.ं अिण दुसऱ्या 
ऄनेक सूत्रातं सािंगतले अहे की रॅाद्धकत्याच्या पत्नीला पुत्रप्राप्तीची आच्छा ऄसेल तर ितने िपत्याच्या 
बाजूच्या पूवॳजानंा ऄपॳण केलेल्या तीन िपडापंैकी मध्यम हपड भॱण करावा. ऄसाच िनयम मनु 
(३·२६२-२६३) प्रभृतींनीही सािंगतला अहे. (मध्यम हपडाव्यितिरक्त) आतर दोन हपड पाण्यात ऄथवा 
ऄग्नीत टाकावेत ऄथवा एखाद्रा ब्राह्मणाला ऄथवा गाइला खावयास द्रावेत ऄस े गोिभल गृह्ात 



(४·३·३१-३४) सािंगतले अहे. वराहपुराणात (१९०·१२१) म्हटले अहे की प्रथम कपड रॅाद्धकत्यान े स्वतः 
भॱण करावा; िमध्यम हपड अपल्या पत्नीला द्रावा अिण ितसरा हपड पाण्यात टाकावा वष्ट्ण ु धमोत्तर प.ु 
(१·१४१·८) मध्ये ऄस ेसािंगतले अहे की जर एखाद्या. तीथाच्या िठकाणी रॅाद्ध केले ऄसेल तर हपड त्या 
पिवत्र तीथात टाकावेत. अणखीही िनरिनराळे प्रकारचे िविनयोग िनरिनराळ्या गं्रथात सािंगतले अहेत. 
 

िशजलेल्या भाताचे ऄथवा िपठाचे कपड सवम रॅाद्धात ऄपमण करावयाचे नसतात. पुलस्त्यान े
(रॅाद्धकल्पलता, पा. ८६-८९) सािंगतले अहे की दोन ऄयन िदवशी कैलेली रॅादे्ध, दोन िवषुव िदनी 
केलेली रॅादे्ध, कोणत्याहीं संक्ातंीला केलेले रॅाद्ध तसेच एकादशी, त्रयोदशी ह्ा िदवशी अिण मघा अिण 
कृित्तका नॱत्रावर केलेली रॅादे्ध, ह्ात पुत्र अिण धन ह्ाचंी आच्छा करणाऱ्या मनुष्ट्यान े हपड ऄपॳण करू 
नयेत. 
 

रॅाद्धामधील प्रमुख कृत्य कोणते ह्ािवषयी तीन मते ऄग्स्तत्वात अहेत. गोहवदराजासारख े(मनु. 
३·१२९) काही गं्रथकार ब्राह्मणानंा भोजन घालणे हे प्रमुख कृत्य मानतात अिण त्याला मनूच्या (३·१२९) 
ह्ा श्लोकाचा अधार सागंतात. त्या श्लोकामध्ये रॅाद्धापासनू प्राप्त होणाऱ्या र्फलाचा िवद्यान् ब्राह्मणाला 
भोजन घालण्याशी संबंध जोडला अहे. िशवाय काही रॅाद्धातं हपडदान नसते हे वर सािंगतलेच अहे. 
ककासारख्या दुसऱ्या काही गं्रथकाराचं्या मताप्रमाणे कपडदान हेच ऄत्यंत महत्त्वाचे कृत्य ऄसते. ह्ा मताला 
अधार म्हणून ते ऄस ेसागंतात की गयेला केलेल्या रॅाद्धामध्ये हपडदान हेच ऄत्यंत महत्वाचे कृत्य ऄसते. 
ब्राह्मणानंा भोजन घालणे अिण कपड ऄपमण करणे ह्या दोन्तही गोष्टी रॅाद्धामधील प्रमुख कृत्ये ऄसतात ऄसेही 
ितसरे एक मत अहे. वाजसनेयी शाखेच्या लोकातं हपडदान हे प्रमुख कृत्य ऄसते,ऊग्वेदीयातं 
ब्राह्मणभोजन हे प्रमुख कृत्य ऄसते अिण सामवेदी लोकात दोन्तही कृत्ये प्रमुख ऄसतात. 
(धमॳप्रदीप-िनणॳयहसध-ुईत्तराधॳ पा. ३७२) हरदत्त, हेमािद्र प्रभृित गं्रथकार भोजन, हपडदान अिण 
ऄग्नौकरण ही तीन कृत्ये प्रमुख मानतात ऄसे िदसते. (संस्कार रत्नमाला पा. १००३). 
 

लेपभाजः तपतर. रॅाद्ध कत्याच्या प्रिपतामहापलीकडील चौथ्या िपढीपासूनच्या तीन पूवॳजानंा रॅाद्ध 
करणाऱ्याच्या हाताला िचकटलेल्या ऄन्नाच्या कणाचंाच ऄिधकार ऄसतो. त्यानंा लेपभाजः ऄशी (मत्स्य 
१८·२९) संॲा अहे. मनून े(३·२१६) ऄसा िनयम सािंगतला अहे की रॅाद्धकत्यान ेतीन हपड दभावर ठेवावे 
अिण त्यानंतर अपल्या हाताला िचकटून रािहलेले ऄन्नाचे कण अिण पाण्याचे कण (हपड ठेवलेल्या) 
दभाच्या बुंध्यानी झाडून टाकावेत अिण ऄस े झाडलेले कण ज्यानंा ―लेपभािगन्‖ ऄशी संॲा अहे ऄशा 
(म्हणजे प्रिपतामहापूवीच्या तीन) पूवॳजाकंिरता ऄसतात. 
 

रॅाद्धिवधीला अरंभ करण्यापूवी वैरॄदेव करावा ऄथवा तो िवधी समाप्त झाल्यानंतर करावा 
ह्ािवषयीही मतवैिचत्र्य अहे. ब्राह्मणाचंी बोळवण केल्यानंतर अििक बिलप्रदान करावे ऄस े मनून े
(३·२६५) सािंगतले अहे. देवल प्रभृित गं्रथकारानंी सािंगतले अहे की िपतरापं्रीत्यथॳ िवधी संपणूॳ 
झाल्यानंतर वैरॄदेव करावा. िनणॳयहसधूमध्ये (३ पा. ४८९) ऄस ेम्हटले अहे की ज्या ऄथी बहुतेक स्मृतींनी 
रॅाद्धानंतर वैरॄदेव करावा ऄसे सािंगतले अहे त्याऄथी सवांनी रॅाद्ध संपूणम झाल्यानंतर वैरॄदेव करावा. 
 

अधुिनक काळी करण्यात येत ऄसलेल्या पावमणरॅाद्धाच्या बाबतीत सवात ऄिधक पयाय 
ऄग्स्तत्वात अहेत. रॅाद्धिवधीतील तपशील भारताच्या िनरिनराळ्या भागात िनरिनराळ्या प्रकारचे अहेत. 
प्रस्तुत गं्रथात पतरृम भारतातील  ऊग्वेदानुयायी लोक करीत ऄसलेल्या प्रततसावंक्ततरक (दरवषी 



करावयाच्या) रॅाद्धिवधीच ेथोडक्यात वणॳन पुढे िदले अहे. हा िवधी सवॳसंग्राहक स्वरूपाचा अहे म्हणज ेतो 
अरॄलायन रॅौत सूत्रे, स्मृित अिण पुराणे ह्ानंी ऄनुसरून अहे. 
 

रॅाद्धकता शुभ्र वस्त्रे पिरधान करतो (म्हणज े नेसतो अिण पाघंरतो) अिण दभाच्या ऄथवा 
लोकरीच्या असनावर ऄथवा हिरणाच्या कातड्यावर बसतो. दोन वेळा अचमन करतो अिण 
करंगळीजवळच्या बोटात पिवत्र धारण करतो. शेंडीला गाठ मारतो अिण शेंडीला अिण यॲोपवीताला कुश 
बाधंतो. कुशाच्या तीन काड्या अिण तीळ नेसलेल्या धोतराच्या डाव्या बाजुला खोचतो. नंतर प्राणायाम 
किरतो. 

 
नंतरं देशकालाचा ईल्लेख करून ऄग्नौकरण, हपडदान आत्यादी कृत्यासंह (सावंत्सिरक) रॅाद्ध 

करण्याचा संकल्प म्हणज ेिनधार जाहीर करतो. अमंित्रत ब्राह्मण ―तसे कर‖ ऄस ेईत्तर देतात. नंतर एका 
ताबं्याच्या पात्रात पाणी ओतून त्यात चंदनाच ेगंध, यवाचे दाणे, सुवणॳ (ऄथवा काहीतरी नाणे), रु्फले अिण 
तुळशीत पाने टाकतो. नंतर यॲोपवीत प्राचीनावीती प्रकारचे धारण करून दुसऱ्या एका पात्रात पाणी ओतून 
त्यात ितळाचे दाणे, भंृिगराजाचे (माक्याच)े पान टाकतो. तसेच सुपारी, सुवणॳ (ऄथवा एखादे नाणे) 
टाकतो. जेव्हा यॲोपवीत डाव्या खादं्रावरून (अिण ईजव्या हाताखालून) लोंबत ऄसते तेव्हा त्याला 
‘सव्य’ ऄस े म्हणतात अिण जेव्हा ते ईजव्या खादं्रावरून (अिण डाव्या हाताखालून) लोंबत ऄसते तेव्हा 
त्याला ‘ऄपसव्य’ ऄस े म्हणतात. नंतर पुरुषसूक्त अिण दुसऱ्या काही ऊचा अिण गायत्री मंत्र ईच्चारतो. 
नंतर गरुड पुराणातील (अचारकाडं २१६·१-२) ―ऄपिवत्रः पिवत्रो वा‖ हा सुप्रिसद्ध मंत्र ईच्चारून स्थळ 
अिण सामुग्री वगैरे शुद्ध होवोत ऄशी प्राथॳना किरतो. नंतर जिमनीवर एखादे नाणे ठेवून अिण तीळ, पाणी 
अिण कुश हातात घेउन बाह्णानंा तीन प्रदिॱणा घालतो. नंतर ब्राह्मणानंा दोन नमस्कार केल्यानंतर 
ऄपसव्य होउन मला रॅाद्ध करण्याचा ऄिधकार ऄसो ऄस े अपण म्हणा ऄशी ब्राह्मणानंा िवनंती किरतो 
अिण ―रॅाद्ध करण्यच्या ऄिधकार ऄसो‖ ऄस ेते ईत्तर देतात. नंतर सव्य होउन रॅाद्धाला हा योग्य काल 
अहे अिण रॅाद्धाकिरता िशजिवलेले ऄन्न ऄपॳण करण्यास पात्र अहे ऄस ेम्हणण्याबद्दल ब्राह्मणानंा िवनंती 
किरतो अिण ―ते तसेच ऄसो‖ ऄस े ईत्तर देतात. नंतर बाह्मणाचंी ऄनुमती घेउन तो वैरॄदेिवक (म्हणज े
िवरॄेदेवाकंिरता ऄसणाऱ्या) ब्राह्मणानंा अमंत्रण देतो अिण त्याचं्या ईजव्या गुडघ्यालंा स्पशॳ करतो. नंतर 
ऄपसव्य करून िपत्र्य (िपतराकंिरता ऄसणाऱ्या) ब्राह्मणाचं्या डाव्या गुडघ्याला स्पशॳ करून त्यानंा अमंत्रण 
देतो. नंतर दैव अिण िपत्र्य ब्राह्मणाकंिरता मंडले करतो. नंतर सव्य करून असन, गंध, रु्फले, आत्यादी 
ईपचार दैव ब्राह्मणानंा ऄपॳण करतो अिण ऄपसव्य करून िपत्र्य ब्राह्मणानंा ऄपॳण करतो. दैव ब्राह्मणाचं े
सव्यान े स्वागत करून त्यानंा पाद्र ऄपॳण करतो अिण त्याचंे पाय धुतो. ऄपसव्य करून िपत्र्य ब्राह्मणाचं े
तसेच स्वागत करून त्यानंा पाय ऄपॳण करतो. 
 

नंतर एवढा वेळपयंत बोटात धारण केलेले पिवत्र टाकून देउन हातपाय धुतो, अचमन किरतो 
अिण दोन पिक्क धारण करतो. नंतर सव्यान े दैव ब्राह्मणानंा अिण ऄपसव्यान ेिपत्र्य ब्राह्णानंा असनावर 
बसण्याची िवनंती करून रॅाद्धाला प्रारंभ करण्याबदल ब्राह्मणाचंी ऄनुमती मागतो. ब्राह्मण त्या प्रमाणे कर 
ऄस े म्हणतात. त्यानंतर राॱस, ऄसुर अिण िपशाच्च ह्ानंा त्या जागेतून हाकून लावण्यात येते, रॅाद्धाच े
स्थळ गया होवो ऄशी प्राथॳना करण्यात येते, रॅाद्धाकिरता िशजिवलेल्या ऄन्नावर पाणी प्रोॱण करून ते शुद्ध 
करण्यात येते अिण िपतरानंा अवाहन करण्यात येते. नंतर दैव ब्राह्णानंा असन देउन ंत्यानंा दैव ब्राह्मण 
होण्याचे अमंत्रण स्वीकारण्याची िवनंती करण्यात येते. ते अमंत्रण त्यानंी स्वीकारल्यावर त्याचं्या समोरची 
भूमी पाण्याने हशपडण्यात येते. ितच्यावर दोन दभॳ ठेवून दोन पात्रे ईपडी माडंतात. नंतर ती पात्र े सुलट 



करून त्यावर पाणी हशपडतो अिण दोन कूचॳ ठेवून त्यात पाणी ओततो. त्या ऄध्यॳपात्रात यव, गंध, रु्फले, 
तुळशीपत्र ेटाकून ऄध्यॳजले तयार करतो. नंतर दैव ब्राह्मणाचं्या ईजव्या गुडघ्यावर कुश अिण यव घेतलेला 
अपला डावा हात ठेवून पुरूरव अिण अद्रॳव संॲा ऄसलेल्या िवरॄेदेवानंा त्या ब्राह्मणाचं्या मध्ये येण्यािवषयी 
िवनंती करतो. अिण ईरलेले यवाचे दाणे दैव ब्राह्मणाचं्या पायाजवळ जिमनीवर टाकतो. नंतर तो दैव 
ब्राह्मणानंा पाणी ऄपॳण करतो. नंतर ऄध्यॳपात्रावंर ठेवलेले दभॳ अिण त्या पात्रातील ऄध्यॳ त्या ब्राह्मणानंा 
ऄपॳण करतो. नंतर (चंदनाच े गंध आत्यादी) सुगंधी पदाथॳ, रु्फले, तुळशीची पान,े धूप, दीप अिण 
वस्त्राच्याऐवजी यथाशक्ती द्रव्य, िवलेपनाकिरता गोपीचंदन, यॲोपवीत अिण पिवत्राकिरता दोन कुश हे 
पदाथॳ ऄपॳण करतो. रॅाद्धिवधीमध्ये ऄसलेल्या न्तयूनाची पिरपूणॳता होण्याकिरता ऄच्युताच े स्मरण करतो. 
नंतर दैव ब्राह्मणाचं्या ऄनुॲेने िपतराचंी पूजा करतो. 
 

वर सािंगतलेला सवॳ कायॳक्म िपत्र्य ब्राह्मणाचं्या पूजेत करण्यात येतो. मात्र त्यात काही थोडे 
रे्फरर्फार करण्यात येतात. ईदाहरणाथॳ दोन दभांच्या जागी तीन दभॳ दिॱणेकडे ऄगे्र करून जिमनीवर 
पसरण्यात येतात, तीन पात्रे माडंण्यात येतात, प्रत्येक पात्रावर दुमडलेले तीन दभॳ ठेवण्यात येतात, 
यवाच्या जागी ितळाचंा ईपयोग करण्यात येतो, तुलसीपत्राच्या जागी भंृगराज (माका) पत्राचा ईपयोग 
करतात, अवाहन करतेवेळी रॅाद्धकता कुश अिण तीळ अपल्या डाव्या हातात घेउन िपत्र्य ब्राह्मणाचं्या 
डाव्या गुडघ्यावर ठेवतो. िपतराचंी पूजा ऄपसव्यान ेकरण्यात येते. ―स्वाहा नमः‖ च्या जागी ―स्वधा नमः‖ हे 
शब्द म्हणतात. रॅाद्धकत्याला पुत्रप्राप्तीची आच्छा ऄसेल तर पिहल्या िपत्र्य पात्रातील ऄध्यॳ िदल्यानंतर 
ब्राह्मणाचं्या हातातून गळलेले पाण्याचे थेंब (संस्त्रव) एकत्र गोळा करून त्या पाण्याने रॅाद्धकता अपले तोंड 
चोपडतो अिण ―तुला पुत्र होवो‖ ऄसा अशीवाद ब्राह्मण देतात. ते संस्त्रवपात्र दैवब्राह्मणाचं्या ईत्तरेकडे 
दभावर ठेवतात. नंतर िपत्र्य ब्राह्मणानंा गंध, रु्फले, तुळशीपत्र,े भंृगराजपत्र,े धूप, दीप, वस्त्र ऄथवा 
त्याऐवजी द्रव्य, गोपीचंदन, यॲोपवीत, सुपारी, पिवत्राकिरता कुश हे पदाथॳ ऄपॳण करण्यात येतात. नंतर 
सव्य करून भोजनाची पात्रे माडंण्याकिरता जिमनीवर मंडले तयार करतात. दैवब्राह्मणाचं्या पात्रासाठी 
चौकोनी अिण िपत्र्यब्राह्मणाचं्या पात्रासाठी वतुॳळाकार मंडल करतात. भोजनाची पात्रे त्या मंडलात 
माडंण्यात येउन त्याचं्या सभोवती भस्माच्या रेघा काढण्यात येतात. ऄशा िवभूतीच्या रेषेने सवांच े रॱण 
होवो ऄशी प्राथॳना करतो. ह्ा मंडलाच्या योगाने एकाच पंक्तीत बसल्याचा दोष नाहीसा होतो. नंतर 
ब्राह्मणाचं्या ईजव्या हाताची शुिद्ध करण्यात येते. नंतर िपत्र्य ब्राह्मणाच्या हातावर ऄग्रौकरण करण्यात येते. 
ऄपसव्य करून रॅाद्धकता िशजलेले थोडेस ेऄन्न घेउन त्याच्यावर तूप घालतो अिण त्याच ेिवभाग करतो. 
मध्ये अिण पूवेकडे ऄसलेले भाग काढून घेउन त्याचं्या अहुती ब्राह्मणाच्या हातावर ऄपॳण करतो. नंतर 
ब्राह्मणानंी त्याचं्या हातावरील ऄन्न तूप ओतलेल्या ऄन्नपात्रात टाकावे. त्यानंतर ित्रसुपणॳ,ऄन्नसूके्त अिण 
आतर सूके्त पठण करण्यात येतात. 
 

नंतर सव्य करून गायत्री मंत्रान ेऄन्नावर प्रोॱण करण्यात येते. अपला ईजवा हात वर अिण डावा 
हात खाली ऄशा रीतीने दैवब्राह्मणाच ेपात्र धरून काही मंत्र म्हटल्यानंतर ब्राह्मणाच्या ऄंगठ्याच ेमूळ ईलटे 
वळवून पात्रात वाढलेल्या ऄन्नामध्ये खुपसण्यात येते अिण त्या ऄन्नात ईजवीकडून डावीकडे िर्फरवले 
जाते. नंतर पुरूरव अिण अद्रव संॲा ऄसणाऱ्या िवरॄेदेवानंा ते ऄन्न ऄपॳण करण्यात येते. ते ऄन्न गया येथे 
िवष्ट्णुपदासारख्या चौदा स्थानावर ऄपॳण केल्यासारख े ऄॱय्य ऄसो ऄशी प्राथॳना करण्यात येते. नंतर 
ऄपसव्य करून तसाच कायॳक्म काही भेदाने िपत्र्य ब्राह्मणाचं्या बाबतीत करण्यात येतो. पात्र धरताना डावा 
हात वर अिण ईजवा हात खाली धरतात. 
 



नंतर नैवेद्य ऄपॳण करण्यात येतो. नंतर मधमुती ऊचा (ऊ १·९०·६-८) म्हणण्यात येते. मधु हा 
शब्द तीन वेळा ईच्चारण्यात येतो. नंतर ब्राह्मणानंा अपोशनाकिरता (सव्य करून) पाणी िदल्यावर पाण्याने 
हात स्वच्छ धुवून दहा गायत्रीचा जप करण्यात येतो. ―तुम्हाला पािहजे ऄसेल ते तुम्ही मागावे, शातं मनान े
बसून तुमच्या आच्छेप्रमाणे भोजन करावे, िशजिवलेल्या ऄन्नापैकी अिण भाज्यापंैकी तुम्हाला अवडेल ते 
तुम्ही घ्यावे अिण जे अवडणार नाही त्याचा तुम्ही त्याग करावा, स्वस्थपणे भोजन करावे‖ ऄशी ब्राह्मणाचंी 
प्राथॳना करण्यात येते अिण ―अम्ही भोजन करतो‖ ऄशी ब्राह्मण ईत्तर देतात. भोजनाच्या समाप्तीच्या 
सुमाराला थोडासा भात अिण दही वाढावे अिण ऄमृतासारख े गंगेच े पाणी ऄपॳण करावे. ब्राह्मणानंी 
―अम्हाला पुरेस ेझाले अहे‖ ऄस ेम्हटल्यावर मधुमती ऊचाचंे पठण करण्यात येते. नंतर सव्यान ेिवरॄेदेवानंा 
अिण ऄपसव्यान ेिपतरानंा तुम्ही संतुष्ट झाला अहा का ऄस ेिवचारण्यात येतें अिण त्यानंी संतुष्ट झाल्याच े
ईत्तर िदल्यावर ईरलेल्या ऄन्नाचे काय करावे ऄस े िवचारण्यात येते अिण ―ते तुमच्या िमत्राचं्या अिण 
नातलगाचं्या समवेत भॱण करावे‖ ऄसे ब्राह्मण ईत्तर देतात. 

 
नंतर कपडदान करण्यात येते. भोजन करणाऱ्या ब्राह्मणाचं्या पात्राचं्या बाजूला ज ेऄन्न ईरले ऄसले 

ते रॅाद्धकत्याच्या कुटंुबात जन्तमलेल्या सवॳ (मृत) दासानंा अिण दासींना प्राप्त होत ऄसते. नंतर ब्राह्मणानंा 
―ऄमृतािपधानामिस‖ ऄसे म्हणून पाणी देण्यात येते. 
 

भूमीवर पाणी प्रोॱण करून त्यावर अग्नेयीकडे ऄगे्र केलेले दभॳ पसरतात. त्यावर ितलिमिरॅत 
पाणी हशपडण्यात येते. नंतर िपत्याच्या नावाचा व गोत्राचा ईच्चार करून ―वसुरूपाच्या‖ हे िपत्या हा हपड 
तुझ्याकिरता अिण तुझ्या मागून येणाऱ्याकंिरता अहे, ―स्वधा‖ ऄस ेम्हणून हपड ऄपॳण करण्यात येतो. तसेच 
हपड िपतामह अिण प्रिपतामह ह्ानंा ऄपॳण करतात. िपतामहाच्या बाबतीत ―रुद्र रूपाच्या‖ हे शब्द अिण 
प्रिपतामहाच्या बाबतीत ―अिदत्य रूपाच्या’ हे शब्द घालतात. नंतर ―तत् सत्‖ ऄस ेम्हणून हपड ठेवलेल्या 
दभांच्या मुळावर अपल्या हाताला िचकटलेले (भात, तूप अिण पाणी ह्ाचं)े कण ऄस े कण िमळण्याची 
पात्रता ऄसणाऱ्याचं्या संतोषाकिरता पुसतो. नंतर हपडानंा तूप अिण ितळाचे तेल, काजळ, वस्त्रे ऄपॳण 
करण्यात येतात. वस्त्राचं्या बाबतीत एखाद्रा वस्त्राची दशी ऄथवा लोकरीची गुंडी ठेवतात. नंतर पाद्र, ऄघ्यॳ, 
अचमनाकिरता पाणी, स्नान, गंध, रु्फले,भंृिगराजपत्र,े धूप, दीप अिण (ऄपूप अिण पायसाचा) नैवेद्र, 
ताबंूल अिण दिॱणा हे ईपचार ऄपॳण केले जातात. नंतर िपतरानंा वंदन करून त्याचंी प्राथॳना करण्यात 
येते. नंतर ऄपसव्य करून हपडाला हालिवण्यात येते. अम्हाला शुभकारक ऐरॄयॳ अिण सवॳ वीर पुत्र द्रा 
ऄशी तीन वेळा प्राथॳना करण्यात येते अिण िपतरानंी प्राचीन मागांनी गमन करावे ऄशी िवनंती करण्यात 
येते. 
 

नंतर सव्य करून सोमपान करणाऱ्या देवाकंिरता अिण ऄपसव्य करून रॅाद्धकत्याच्या कुलात 
संस्काररिहत मरण पावलेल्या मुलानंा, मुलींना, ऄन्न जिमनीवर ऄपॳण करण्यात येते. तसेच रॅाद्धकत्याच्या 
कुलात जन्तम पावलेल्या अिण मृत झालेल्या अिण दहन केलेल्या अिण दहन न केलेल्या व्यक्तींना ईदे्दशून 
एक हपड अिण ितळिमिरॅत पाणी ऄपॳण करण्यात येते. 

 
नंतर रॅाद्धकता हात पाय धुतो, दोन वेळा अचमन करतो अिण बोटात एक पिवत्र धारण करतो. 

नंतर दीघायुष्ट्य, ऐरॄयॳ, शािंत, ईत्कषॳ, तृप्ती प्राप्त होण्याबद्दल प्राथॳना करण्यात येतात. नंतर दैवब्राह्मणानंा 
सुवणॳ अिण िपत्र्य ब्राह्मणानंा रजत दिॱणा देण्यात येते. नंतर हपडावंर ितळाचे दाणे अिण पाणी ऄपॳण 
करतात. रॅाद्धकता अपल्या कपाळावर चंदनाच े गंध लावतो, िपडानंा नमस्कार करून अपल्या 



कुटंुबाकिरता अशीवादाचंी याचना करतो अिण त्याचं्यािशवाय अणखी ऄसा एक अशीवाद मागतो की 
―लोक अमच्या जवळ याचना करोत परंतु अम्हाला कोणाची याचना करावी लागू नये‖ त्याप्रमाणे ब्राह्ण 
अशीवाद देतात. 

 
नंतर ब्राह्मणाचं्या ऄनुॲेन े कपड ईचलण्यात येतात अिण ब्राह्मणानंी भोजन केलेली पात्र े

ईचलण्यात येतात. नंतर अमंित्रत ब्राह्मणाचंी बोळवण करण्यात येते. नंतर शेवटी “िपता, िपतामह अिण 
प्रिपतामह ह्ाचंी रूपे धारण करणारा जनादॳन वासुदेव ह्ा यॲाने म्हणज े िपतराकंिरता केलेल्या 
प्रितसावंत्सिरक रॅाद्धान ेसंतुष्ट होवो. हा िपतराकंिरता केलेला यॲ अहे. तत् सत्. ते ब्रह्माला ऄपॳण ऄसो” 
ऄशी प्राथॳना करून तीन वेळा िवष्ट्णूला नमस्कार करतो अिण दोन वेळा अचमन करतो... 
 

बृहस्पती अिण वृद्ध पराशर ह्ानंी हपडदानाच ेर्फल ऄस ेसािंगतले अहे की “िपतर जर देवलोकी 
ऄसतील तर ते ऄग्नीमध्ये ऄपॳण केलेल्या ऄन्नाने तृप्त होतात, जर ते िपतृलोकी ऄसतील तर ते ब्राह्मणाचं्या 
भोजनान ेतृप्त होतात अिण जर ते नरकात ऄसतील तर ते जिमनीवर ऄपॳण केलेल्या हपडाचं्या योगाने तृप्त 
होतात.” (पुथ्वीचंद्र पृष् ११० ब). 
 

िहरण्यकेशी शाखेच्या लोकातं अधुिनक काळी प्रचिलत ऄसलेला पावॳण रॅाद्धाचा कायॳक्म 
बहुताशंाने अरॄलायन गृह्सूस्त्रात िदलेल्या कायॳक्माशी जुळता अहे. गोपीनाथकृत संस्कारमाला ह्ा 
गं्रथात (पा. ९८५) ऄमावास्येला करावयाच्या मातसरॅाद्ध अिण मातसक रॅाद्ध ह्ा दोन रॅाद्धाचंा ईल्लेख 
केला अहे. तथािप अधुिनक काळी ही रॅादे्ध प्राचीन काळच्या िनयमानंा धरून कोणीही करीत नाही. 

 
िपतृशाखेतील तीन पूवॳजापंैकी एक ऄथवा ऄिधक पुरुष िजवंत ऄसले तेव्हा रॅाद्ध कस े करावे 

ह्ाबद्दल र्फार प्राचीन काळापासूनच्या गं्रथकारानंी िवचार केलेला होता अिण त्याबद्दल िभन्न िभन्न मते 
प्रितपादन करण्यात अली अहेत. ह्ा सवॳ मताचंी एकवाक्यता करणे ऄशक्य अहे. कल्पतरू (रॅाद्ध पा. 
२४०) ह्ा गं्रथात म्हटले अहे की ज्याचा िपता िजवंत ऄसेल त्याच्यापुढे तीन पयाय ऄसतात : (१) त्यान े
िजवंत ऄसलेला िपता वगळून िपता ज्या तीन पूवॳजानंा हपड ऄपॳण करतो त्यानंा हपड द्रावेत (मनु, ३·२२०; 
िवष्ट्ण.ु ध. स.ू ७५·१) (२) ऄग्नीमध्ये होम करावा (अरॄ. रॅौ. स.ू); (३) त्याने हपडिपतृयॲ ऄथवा पावॳण 
रॅाद्ध हे िवधी मुळीच करू नये (गोिभल स्मृित २·९३). रॅाद्ध करणाऱ्याची माता िजवंत ऄसली तर 
त्याबाबतीतही ऄसेच िनयम लागू पडतात ऄसे ऄग्ग्नपुराणात (११७·६०) सािंगतले अहे. 
 

गोिभल स्मृतीत (३·१५७) ऄसा िनयम सािंगतला अहे की रॅुतीमध्ये सािंगतलेला. एखादा कायॳक्म 
जसाच्या तसा अचरणे शक्य नसेल तर त्या रॅुितवाक्याच े पालन ऄनुकल्पाच्या (म्हणज े एखाद्रा 
पयायाच्या) योगाने करावे. एखाद्राला ऄनके ब्राह्मण िमळाले नाहीत, र्फक्त एकच िमळाला तर त्याने एकाच 
ब्राह्मणाला बोलावून पावॳणरॅाद्ध करावे अिण त्या रॅाद्धात सहा हपड ऄपॳण करावे अिण दैव ब्राह्मणानंा 
भोजनाच्या ऐवजी नैवेद्र दाखवून ते ऄन्न ऄग्नीमध्ये टाकावे. ऄस े शंखाने (१४·१०) म्हटले अहे. एकही 
ब्राह्मण िमळू शकला नाही तर ब्राह्मण बटूच्या कुशाच्या प्रितमा कराव्या अिण िवचारावे लागणारे प्रश्न 
रॅाद्धकत्याने िवचारावे अिण त्याचंी ईत्तरे स्वतःच द्रावी (देवल, हेमािद्र रॅा. पा. १५२६). 
 

जेव्हा एखादा ब्राह्मण तसेच सामग्री िमळू शकत नसेल, ऄथवा कोणी एखादा प्रवासात ऄसले 
ऄथवा त्याला पुत्र झाला ऄसले ऄथवा त्याची स्त्री रजस्वला झाली ऄसेल तेव्हा अमरॅाद्ध (म्हणज ेकच्च्या 



धान्तयाच्या साहाय्याने केलेले रॅाद्ध) करावे ऄसे स्कंद पुराणात [द्रव्याभावे िद्यजाभावे प्रवासे पुत्रजन्तमिन । 
अमरॅादं्ध प्रकुवीत यस्य भाया रजस्वला ॥ 

स्कंद (७·१·२०६·५२).] (७·१·२०६-५२) सािंगतले अहे. शूद्रानंी नेहमीच अमरॅाद्ध करावे ऄसा िनयम 
अहे. कच्च ेधान्तय देखील देणे शक्य नसेल तर रॅाद्धकत्यान ेहेमरॅाद्ध (द्रव्यान ेकेलेले रॅाद्ध) करावे. प्रत्यॱ 
ऄन्न द्रावयाकिरता जेवढे धान्तय लागेल त्याच्या दुप्पट पिरमाणाच ेधान्तय अमरॅाद्धामध्ये द्रावे लागते अिण 
(ऄन्न िशजिवण्याकिरता िजतके धान्तय लागते त्याच्या हकमतीच्या) चारपट धन हेमरॅाद्धात द्रावे लागते. 
 

अमरॅाद्ध पूवािात करावयाचे ऄसते, एकोिद्दष्ट मध्यािसमयी करावयाचे ऄसते. पावॳणरॅाद्ध ऄपराहृ 
काळी करावयाचे ऄसनू वृिद्धरॅाद्ध िदवसाच्या पाचं भागापैकी पिहल्या भागात करावयाचे ऄसते. (हारीत 
अिण शातातपऄपराकॳ  पा. ४६८) 



प्रकरण १० 
 

एकोतद्दष्ट अतण आतर रॅाद्धें 
(मू. गं्र. पा. ४।५१६-५५१) 

 
एकोतद्दष्ट रॅाद्ध. ज्यात एकाच मृत व्यक्तीला अवाहन करावयाचे ऄसते ऄथवा ज े एकाच मृत 

व्यक्तीच्या िहताकिरता करावयाच े ऄसते त्याला एकोतद्दष्ट रॅाद्ध [तत्र ित्रपुरुषोदे्दशेन यत् िक्यते तत्यावॳणम्, एकपरुुषोदे्दशने 
िक्यमाणमेकोिद्दष्टम्। –िमता. (याॲ १·२१७).] म्हणतात. (िमता. याॲ १-२१७). ह्ा रॅाद्धत र्फक्त एकच ऄध्यॳ, एकच 
पिवत्र, एकच हपड ऄपॳण करावयाचा ऄसतो; त्यात अवाहन नसते, ऄग्नौकरण नसते अिण 
िवरॄेदेवाकंिरता कोणाही ब्राह्मणाला अमंत्रण करावयाच ेनसते. दुसरेही काही भेद पावॳणरॅाद्धात अिण ह्ा 
रॅाद्धात ऄसतात. एखादा िद्यजातीय मनुष्ट्य मृत झाल्यानंतर सहपडीकरणापयंत त्या पे्रताला ईदे्दशून प्रत्येक 
मिहन्तयात ज ेरॅाद्ध करण्यात येते ते एकोिदष्ट प्रकारच े ऄसते. (मनु. ३-२५७). ह्ा रॅाद्धाच े नव, नवतमरॅ 
अिण पुराण ऄस े तीन प्रकार ऄसतात. मृत्यूनंतर १० व्या ऄथवा ११ व्या िदवसापयंत केल्या जाणाऱ्या 
रॅाद्धानंा नवरॅाद्ध म्हणतात; ११ व्या िदवसापासून पुढे मृत्यूनंतर एक वषॳपयंत (ऄथवा सहा मिहनेपयंत) 
करण्यात येणाऱ्या रॅाद्धानंा नवतमरॅ (ऄथवा तमरॅ) रॅादे्ध म्हणतात. एक वषानंतर करण्यात येणाऱ्या 
रॅाद्धानंा ‘पुराण’ म्हणतात. मृत्यूनंतर तीन पॱ जी रॅादे्ध करण्यातं येतात त्यानंा ‘धु्रवातण’ ऄस े म्हणतात. 
(ऄपराकॳ  पा. ५२१). 
 

नवरॅाद्धात कोणती रॅादे्ध समािवष्ट होतात ह्ाबद्दल मतवैिचत्र्य अहे. काही गं्रथानंी १६ रॅादे्ध 
अवश्यक सािंगतली ऄसनू ती न केल्यास मृतात्म्याची पे्रतत्वापासून अिण िपशाच्च ऄवस्थेपासून मुक्तता होत 
नाही ऄस ेम्हटले अहे. (यम–रॅा. िक्. कौ. पा. ३६२). ह्ा १६ रॅाद्धामध्ये ११ व्या िदवसापासून वषॳपयंत 
मृत्यूच्या ितथीला प्रत्येक मिहन्तयात केलेली १२ रॅादे्ध, दोन सहा मिहने पूणॳ होण्याच्या पूवॳ िदवशी 
करावयाची दोन रॅादे्ध, ११ व्या िदवशी करावयाचे पिहले रॅाद्ध अिण सहपडीकरण रॅाद्ध ह्ाचंा [द्यादश 
प्रितमास्यािन अद्रपाण्मािसके तथा । सिपण्डीकरण ंचैव एतदै्य रॅाद्धषोडशम् । –गोिभलस्मृित (३·६७).] समावेश होतो. 
(गोिभलस्मृित ३-६७). पूवीच्या काळी (अिण अताही) सवॳही १६ रॅादे्ध ११ व्या िदवशी करण्यात येत 
ऄसत. पूवीच्या काळी ऄसा िनयम होता की ऄडचणीच्या प्रसंगी १६ रॅादे्ध करून एक वषॳ पुरे होण्याच्या 
अधीदेखील सहपडीकरण करावे. अता हा ऄपवादच िनयम झाला अहे. 
 

सकपडीकरण ऄथवा सकपडन. ज्या िपतृगणानंा हपड ऄपॳण करण्यात येतात त्या िपतृगणात 
मृतव्यक्तीचा समावेश करण्याच्या िवधीला सकपडीकरण म्हणतात. हे रॅाद्ध करण्याचे िविहत काल प्राचीन 
गं्रथकारानंी िनरिनराळे सािंगतले अहेत. मृत्यूपासनू १ वषाच्या ऄखेरीला, ऄथवा ३ मिहन्तयानंतर ऄथवा 
पुत्रजन्तमासारखी एखादी भाग्यशाली गोष्ट घडून अल्यास त्या िदवशी हे रॅाद्ध करता येते. (कौषीतकी गृह् 
४-२). ह्ािशवायही ऄनेक कुलाचार ऄसतात म्हणून मदनपािरजात (पान ६३१) ह्ा गं्रथात ईद्धृत 
केलेल्या व्यासाच्या वचनात म्हटले अहे की सहपडीकरणाला मृत्यूनतंरचा १२ वा िदवस हा प्रशस्त ऄसतो. 
शूद्राचं्या बाबतीत मृत्यूनतंरचा १२ वा हा एकच िदवस सहपडीकरणाला िविहत ऄसतो ऄस े िवष्ट्ण.ु ध. 
स.ू-(२१-२०) त म्हटले अहे. सहपडीकरणानंतर प्रत्येक मिहन्तयात रॅाद्ध करावे हकवा नाही ह्ाबद्दल 
मतवैिचत्र्य अहे. भट्टोजीने (चतुर्मवशितमतसंग्रह पा. १७१) म्हटले अहे की जेव्हा एक वषॳ पुरे होण्याच्या 
ऄगोदर सहपडीकरण करण्यात अले ऄसले तेव्हा सवॳही १६ रॅादे्ध सहपडीकरणाच्या पूवी केली पािहजेत 
अिण तरीही एक वषॳभर मािसक रॅादे्ध त्याचं्या त्याचं्या िविहत काळी पुन्तहा करावी. 



 
मृत व्यक्तीच ेवारस संपत्तीच्या बाबतीत िवभक्त ऄसले तरी नवरॅादे्ध, १६ रॅादे्ध अिण सहपडीकरण 

रॅाद्ध एकानेच म्हणज े ज्येष् पुत्रानेच केली पािहजेत. (ईशनस्-ऄपराकॳ  पा. ५२४) एक वषॳ ईलटून 
गेल्यानंतर प्रत्येक वारसाने पृथक् पृथक् रॅादे्ध करण्यास प्रत्यवाय नाही. एक वषांच्या अत सहपडीकरण 
केले ऄसले तरीही सबधं वषॳभर मृताच्या िहताथॳ ऄि अिण. ईदक भरलेला कंुभ ब्राह्मणाला ऄपॳण करावे 
(याॲ १·२५५). 
 

सकपडीकरणाचे तवधान पावॳणरॅाद्धाप्रमाणेच ऄसते. काल अिण काम हे िवरॄेदेव ऄसतात. ऄघ्याची 
चार पात्र े ऄसतात- एक पात्र मृता (पे्रता) किरता अिण तीन त्याच्या पूवीच्या िपतृशाखेतील तीन 
पूवॳजाकंिरता ऄसतात. दैवब्राह्मण एक पे्रताचे प्रितिनिधत्व करण्याकिरता अिण दुसरा तीन पूवॳजाचं्या 
किरता ऄसतो. आतके ब्राह्मण न िमळाल्यास एक िवरॄेदेवाकंिरता, एक पे्रताकिरता अिण एक तीन 
पूवॳजाकंिरता ऄसावा.ब्राह्मणाचं्या ऄनुॲेन े पे्रताकिरता ऄसलेल्या ऄध्यॳपात्रावंरील कुश तीन पूवॳजाकंिरता 
ऄसलेल्या पात्रात टाकावे. पे्रतपात्रात वगळून ठेवलेल्या पाण्याचा ऄध्यॳ पे्रताचे प्रितिनिधत्व करणाऱ्या 
ब्राह्मणाला ऄपॳण करावे. 
 

चार हपड तयार करावे. एक पे्रताकिरता अिण तीन पूवॳजाकंिरता तोन. ब्राह्मणाचं्या ऄनुॲने े
पे्रतहपडाच े३ भाग करावे अिण ते पूवॳजाचं्या तीन हपडातं िमळवावे (कोणाच्या मते दोन भाग करून ते दोन 
हपडाचं्या मध्यभागी ठेवावे). 

 
सहपडीकरणाचा िविध पुरा झाला म्हणज ेमृतव्यक्ती पे्रत ह्ा नात्याने ऄग्स्तत्वात राहत नाही अिण 

स्वतःच एक िपतर बनते. त्यानंतर प्रिपतामह हपडाला पात्र होणाऱ्या िपतराचं्या यादीतून वगळला जाउन 
लेपभाक् होतो. अिण त्यानंतर केलेल्या पावॳणरॅाद्धात पे्रतव्यक्ती हपडात ऄंशभाक् होते. 

 
िस्त्रयाचंे सहपडीकरण कोणाबरोबर करावे ह्ाबद्दल मतवैिचत्र्य अहे. स्त्री िनपुित्रक मरण पावली 

अिण ितचा पती िजवंत ऄसला तर ितचे सहपडीकरण ितच्या सासूबरोबर करण्यात येते. पती मृत ऄसले 
तर ितच ेसहपडीकरण करता येत नाही. मृत स्त्री पुित्रका ऄसले तर ितचे सहपडीकरण ितच्या िपत्याबरोबर 
करावे. मृत स्त्रीला सापत्न पुत्र ऄसले तर त्याने ितच े सहपडीकरण स्वतःच्या िपत्याबरोबर करावे. मृत 
व्यक्तीचे ईपनयन झाले नसेल तर सहपडन नसते. (िनणॳयहसधु ३ पा. ३८८) 

 
एखाद्रा कुलातंील मृत व्यक्तीच े सहपडन करीपयंत ज्या शुभ कायात अभ्युदतयक (नादंीरॅाद्ध) 

करण्याची अवश्यकता ऄसते ऄस े (सीमंतोन्नयनासारख े ऄत्यंत अवश्यक कायॳ वगळून) कोणतेही शुभ 
कायॳ किरता येत नाही. 
 

धमॳत्याग केलेल्या, हनद्र मानलेल्या िमरॅ िववाहापासून झालेल्या, नाग्स्तक मत स्वीकारलेल्या, 
बिुद्धपुरस्सर व्यिभचार करणाऱ्या िस्त्रया, पतीला ऄथवा गभाला ऄपाय करणाऱ्या िस्त्रया, हनद्र मानलेल्या 
प्रकारची अत्महत्या करणाऱ्या ऄशासारख्या व्यक्तींच्या बाबतीत ईदक ऄपॳण करता येत नाही अिण 
सहपडीकरणासारख ेिवधी करता येत नाहीत. (मनु. ५·८९।९०) अत्महत्या करणाऱ्या ऄथवा ऄपघातान ेमृत 
झालेल्या व्यक्तींचे रॅाद्ध भाद्रपद वद्र चतुदॳशीच्या िदवशी करण्यास प्रत्यवाय नसतो. 
 



संन्याशाचं्या बाबतीत त्यानंा पे्रतत्वग्स्थती भोगावी लागत नाही म्हणून एकोिद्दष्ट ऄथवा सहपडीकरण 
करू नये. र्फक्त ११ व्या िदवशी अिण त्यानंतर प्रितवषी पावॳणरॅाद्ध करावे. 

 
अभ्युदतयक ऄथवा नादंीरॅाद्ध. हे रॅाद्ध र्फक्त पुत्राचा जन्तम, चौल, ईपनयन, िववाह 

ह्ाचं्यासारख्या शुभ प्रसंगी ऄथवा (तलाव, िवहीर, ईद्रान ऄपॳण करण्यासारख्या) पूतॳकृत्य करावयाच्या 
प्रसंगी करता येते. ह्ा रॅाद्धात सत्य अिण वस ु हे िवरॄेदेव ऄसतात. ब्राह्मण समसंख्य ऄसावे. यॲोपिवत 
नेहमीसारख ेधारण करतात. ितळाचं्या ऐवजी यवाचंा ईपयोग करावा. िपतरानंा ईदे्दशून एकवार ऄध्यॳ ऄपॳण 
करावा, गंध, धूप, दीप हे ईपचार दोन वेळा ऄपॳण करावे. ब्राह्मणाचं्या हातावर होम करावा. ह्ा रॅाद्धातं 
कोणी हपड ऄपॳण करीत नाहीत, कोणी करतात. हपड मातानंा, िपत्याकडील तीन पूवॳजानंा अिण 
मातेकडील तीन पूवॳजानंा ऄपॳण करावयाचे ऄसतात. माता, िपतामही अिण प्रिपतामही ह्ाचं्या प्रीत्यथॳ 
करावयाच्या रॅाद्धाची कल्पना ऄन्तवाष्टक्या रॅाद्धावरून सुचली ऄसण्याचा संभव अहे. 
 

नादंीरॅाद्ध अिण वृतद्धरॅाद्ध हे शब्द समानाथी अहेत. जेव्हा एखादी वृिद्ध (ऄथवा यशस्वी गोष्ट) 
झाली ऄसले तेव्हा नादंीमुख िपतरानंा हपड ऄपॳण करून त्याचंी पूजा करावी. नादंीरॅाद्धामध्ये मातृरॅाद्ध, 
िपतृरॅाद्ध अिण मातामहरॅाद्ध ह्ा ितहींचा समावेश होतो. अभ्युदियक रॅाद्ध पूतॳ कायाच्या वेळीही करण्यात 
येते म्हणून अभ्युदियक रॅाद्ध हा शब्द नादंीरॅाद्धापेॱा ऄिधक व्यापक ऄसतो. 
 

वुिद्धरॅाद्धामध्ये मातृगणाचंा सत्कार प्रथम करावयाचा ऄसतो, िपतृगणाचंा त्यानंतर अिण 
मातामहगणाचंा शेवटी करावयाचा ऄसतो. (ऄपराकॳ  पा. ५१७) ब्रह्मपुराणात म्हटले अहे की प्रिपतामहाच्या 
पलीकडील िपतृशाखेतील तीन पूवॳजानंा नादंीमुख [िपता िपतामहरैृव तथैव प्रिपतामहः । 
त्रयो ह्मरुॅमुखाह्ेते िपतरः संप्रकीर्मतताः ॥ 
तेभ्यः पूवें त्रयो ये तु ते तु नान्तदीमुखा आित ॥ 

ब्रह्मपुराण (हेमािद्र–रॅाद्ध–पा. १०७).] ऄशी संॲा अहे. (हेमािद्र. रॅाद्ध पा. १०७). 
 
मातृ ह्ा शब्दाचे दोन ऄथॳ ऄसतात. सवॳिवधींच्या अरंभी गणेशासह माताचं े पूजन करावे ऄस े

गोिभल स्मृतीत (१·१३) सािंगतले अहे अिण गौरी, पद्मा, शची आत्यािद १४ माताचंी नावें िदली अहेत. 
माकॳ डेय पुराणातं (८८·११।२० अिण ३८) ब्राह्मी अदी सात माताचंी नावें िदली अहेत. वृिद्धरॅाद्धात ऄंतभूॳत 
ऄसणाऱ्या मातृरॅाद्धातं मातािदगणाकिरता अिण मातामही गणाकंिरता पुरेसे ब्राह्मण ईपलब्ध न झाल्यास 
प्रत्येक गटाकिरता पुत्रवंती सुवािसनी िस्त्रयानंा भोजनाला बोलावून त्याचंा सत्कार करावा ऄस ेवृद्ध विसष्ान े
म्हटले अहे (ऄपराकॳ  पा. ५१७). 
 

प्रततसावंत्सतरक ऄथवा प्रत्याग्ददक रॅाद्ध. हे रॅाद्ध प्रितवषी मृत्यूच्या ितथीला करावयाचे ऄसते. 
मृत्युमिहना मािहत नसला तर मागॳशीषॳ ऄथवा माघ मिहन्तयातं करावे. ितिथ मािहत नसल्यास मृतमनुष्ट्य ज्या 
ितथीला घरून िनघाला ती ऄथवा त्याच्या मृत्यूची वाता प्रथम ज्या ितथीला समजली ती ितिथ अिण मिहना 
मुत्युितिथ अिण मिहना समजावा (बृहस्पित–ऄपराकॳ  पा. ५४५). 
 

महालय रॅाद्ध– अषाढ पौर्मणमेनंतर पाचंव्या पंधरवड्यात हे रॅाद्ध करावे. त्यावेळी सूयॳ 
कन्तयाराशींत ऄसला ऄथवा नसला तरी करावे. सूयॳ कन्तयाराशींत ऄसलेले १६िदवस ऄितरॅेष् ऊतूच्या 
योग्यतेचे ऄसतात. सूयॳ कन्तयाराशींत ऄसलेल्या कृष्ट्णपॱातं रॅाद्ध करणे शक्य न झाल्यास सूयॳ तूला राशीत 
ऄसताना देखील हे रॅाद्ध करण्यास प्रत्यवाय नसतो. ऄस े रॅाद्ध केल्यािशवाय सूयॳ वृिरृक राशींत प्रिवष्ट 



झाला तर िपतर िनराश होउन अिण वंशजानंा शाप देउन परत स्वस्थानी जातात ऄस ेपद्र पुराणात (सृिष्ट 
खंड ४७·२२५।२२८) सािंगतले अहे. भाद्रपद कृष्ट्ण पॱात केलेली रॅाध्दे महालये ऄसतात कारण तो पॱ 
िपतराकंिरता महा (ईत्सवाचा) अलय (स्थान) ऄसतो. सूयॳ कन्तयाराशींत ऄसतो तेव्हा त्याला महालय 
अिण गजच्छाया ऄसेही म्हणतात (वृद्धमनु–रॅाद्धसार पा.११३). हे रॅाद्ध कोणत्या ितथीला करावे ह्ाबद्दल 
मतवैिचत्र्य अहे. कोणाच्या मताप्रमाणे हे रॅाद्ध सूयॳ वृिरृक राशींत प्रवेश करीपयंत कोणत्याही ितथीला 
करावे. (स्म.ृ मुक्ता. रॅाद्ध पा. ७४७) महालयरॅाद्ध पावॳणरॅाद्धाच्या िवधीप्रमाणे करावयाचे ऄसते. कोणाला 
पावॳणरॅाध्दाच्या िवधीप्रमाणे सिवस्तर करता येणे शक्य नसेल तर त्यान ेसंकल्पतवधीने करावे. त्या िवधीत 
अवाहन, ऄध्यॳ, होम अिण हपडदान हे िविध नसतात. र्फक्त एक ऄथवा ऄिधक ब्राह्मणानंा नुसते भोजन 
घातले पािहजे. (मदनपािर. पा. ६०९।१०). 
 

मातामहरॅाद्ध ऄथवा दौतहत्रप्रततपद्श्रॅाद्ध. दौिहत्र म्हणज े कन्तयेचा पुत्र. ह्ाचे मातािपता िजवंत 
ऄसतील तर त्यालाच मात्र अपल्या मातामहाप्रीत्यथॳ (अिण मातामही मृत ऄसल्यास ितच्याही प्रीत्यथॳ) 
अिरॄन शुद्ध. प्रितपदेला एक रॅाद्ध किरता येते. सामान्तयतः हे रॅाद्ध हपडदान िवरिहत करण्यात येते. 
कन्तयेच्या पुत्राच ेईपनयन झाले नसले तरीदेखील हे रॅाद्ध करण्यास प्रत्यवाय नसतो. रॅाद्धसार (पा. २४) 
ह्ा गं्रथात म्हटले अहे की मातामहरॅाद्धाला केवळ िशष्टाचाराचाच अधार अहे. 
 

ऄतवधवानवमीरॅाद्ध. स्वतःची माता, ऄथवा कुटंुबातील दुसंरी कोणी स्त्री ितचा पती िजवंत 
ऄसताना मृत झाली ऄसेल तर ितच्या प्रीत्यथॳ भाद्रपद कृष्ट्ण पॱातील नवमीच्या िदवशी हे रॅाद्ध करण्यात 
येते. त्या स्त्रीचा पती मृत झाल्यानंतर ते रॅाद्ध बंद पडते. त्या रॅाद्धाला केवळ एका ब्राह्मणालाच भोजन 
घालावयाचे नसून एका सुवािसनीलाही भोजन घालून मेखला, माला, बागंड्या ह्ा वस्तु ितला द्राव्या ऄस े
माकॳ डेय पुराणात सािंगतले अहे. 
 

दतक्षणा. प्रत्येक रॅाद्धाच्या िवधीच्या ऄंती अपल्या सामथ्यानुसार दिॱणा द्रावयाची ऄसते. 
रॅाद्धिवधीतील मंत्रात ऄथवा योग्य काळात ऄथवा कायॳक्मात जे काही ईणे ऄसेल ते दिॱणेच्या योगाने 
पूणॳ होते ऄस े स्कंद पुराणात (४-२१८-१२।१४) सािंगतले अहे. दिॱणािवरिहत केलेले रॅाद्ध िनष्ट्र्फल 
ऄसते. मृताने वापरलेली शय्या, पलंग, घोडा अिद पदाथॳ ब्राह्मणानंा दान द्राव्या. पादत्राणे अिण छत्री 
देखील ब्राह्मणाला दान द्राव्या. शय्यादानाचा स्वीकार करणे हे कृत्य पूवीच्या काळी कमी प्रतीचे समजले 
जात ऄस े अिण सापं्रतकाळी देखील सामान्तयतः िवद्यान नसलेले दिरद्री ब्राह्मणच केवळ शय्यादानाचा 
स्वीकार किरतात. शय्यादान स्वीकारणाऱ्याला पुनः ईपनयन करावे लागते ऄस ेपद्मपुराणात (सृिष्टखण्ड 
१०·१७।१८) म्हटले अहे. 
 

दत्तकपुत्र. प्राचीन काळी ज े १२ प्रकारचे पुत्र संमत ऄसल्याच े धरीत ऄसत त्याचं्यापैकी ॱेत्रज, 
पुित्रकापुत्र अिण दत्तक हे ऄितशय महत्वाच ेऄसून त्याना दोन िपते ऄसल्यामळेु त्यानी कोणत्या िपत्याला 
हपड ऄपॳण करावे हा प्रश्न ऄस.े ॱेत्रज अिण पुित्रकापुत्र हे प्रकार ऄनेक शतकापंासून प्रचारातून गेले 
ऄसल्यामुळे त्याचं्यािवषयी अता व्यावहािरक महत्त्व रािहलेले नाही. परंतु दत्तक पुत्र हा प्रकार ऄद्रािप 
प्रचारात अहे. बौधा. ध. सूत्रात (२·२·२२।२३) ऄस ेम्हटले अहे की दोन िपत्याचं्या पुत्रान ेअपल्या दोन्तही 
िपत्यानंा ईदे्दशून हपड ऄपॳण करावा अिण प्रत्येक हपडाच्या बाबतीत दोन नावे ईच्चारावी. ऄशा रीतीने 
सहाजणानंा-तीन हपड िमळतात. दुसऱ्या काही गं्रथानंी ऄस ेसािंगतले अहे की ज्यावेळी एकाच िपढीत दोन 
पूवॳज ऄसतात त्या वेळी त्या प्रत्येक िपढीतील पूवॳजानंा दोन पृथक् हपड ऄपॳण करावे. िनणॳयहसध ु(३. पा. 



३८९), धमॳहसध ु(३ ईत्तराधॳ पा. ३७१) प्रभुित गं्रथातं ऄस ेसािंगतले अहे. की ऄन्तय कुलात दत्तक िदलेल्या 
पुत्राला जर त्याच्या जनक िपत्याला त्याच्या मृत्यूच्या वेळी दुसरा पुत्र नसेल तर त्या जनक िपत्याच ेरॅाद्ध 
किरता येते अिण त्याची संपत्ती देखील वारसाहक्काने घेता येते. 

 
वृषोत्सगम (बैल मोकळा सोडणे). हा िवधी कार्मतक ऄथवा अिरॄन मिहन्तयातील पौर्मणमेच्या िदवशी 

केला जातो. त्या बैलाबरोबर चार कालवडी–त्याच्या पत्न्तया म्हणनू सोडाव्या ऄस ेसािंगतलें  अहे. ऄसा बैल 
मोकळा न सोडला तर िकतीही रॅाध्दे केली तरी ती मृत व्यिक्त पे्रतच राहते ऄस ेगरूड पुराणात (२·५·४०) 
सािंगतले ऄसनू पुढे (२·५·४४।४५) ऄसेही म्हटले अहे की जर बैल ईपलब्ध न होइल तर दभॳ, पीठ, माती 
ह्ाचंी बैलाची प्रितमा करून ती मोकळी सोडावी.. सापं्रतकाळी देखील लोक एक बैल मोकळा सोडतात, 
परंतु बैलाचं्या िकमती वाढल्या कारणान ेहा िविध तुरळक वेळीच करण्यात येतो. ऄसा बैल कोणी धरू नये, 
ऄथवा त्याला वाहनाच्या कामी लावू नये, गाइचे दूध काढू नये ऄथवा ितला गोठ्यातं बाधंू नये. जर एखादा 
बैल रॅम करण्यापासून मोकळा केला अिण सुखकारक पिरग्स्थतीत ठेवला तर ते कृत्य मृताला ऄन्तय 
लोकातंील सुखाला कारणीभूत होण्याचा संभव अहे ऄशी कल्पना ह्ा कृत्याच्या मागे मूलभूत ऄसावी ऄस े
वाटते. 

 
जीवत्रॅाद्ध ऄथवा जीवरॅाद्ध. हे रॅाद्ध कोणाही मनुष्ट्याला अपण िजवंत ऄसताना अपल्या 

स्वतःच्या अत्म्याच्या िहताकिरता किरता येते. बौ. ग.ृ शेष स.ू (३·१९) सारख्या गं्रथात केलेल्या 
वणॳनावरून ऄस े िदसून येते की ह्ा िवधीमध्ये रॅाद्ध करणारा अपली स्वतःची सुताची ऄथवा पळसाच्या 
डाहाळीची प्रितमा तयार करून ितचे दहन करतो, ईदक अिण हपड देउन स्वतःप्रीत्यथॳ औध्वॳदेिहक िवधी 
करतो, अशौच पालन करतो, ११ व्या िदवशी एकोिद्दष्ट रॅाद्ध करतो, वषॳपयंत प्रत्येक मिहन्तयात अिण 
त्यानंतर प्रितवषी १२ वषेपयंत रॅाध्दे किरतो. 
 

एखाद्रा िजवंत मनुष्ट्यान े अपले स्वतःच े रॅाद्ध करण्याचा हा िवधी रॅाद्धाच्या प्राचीन कल्पनेशी 
िवसंगत अहे. लोक रॅादं्धाच्या कल्पनेन ेभ्रातं होउन त्यानंी अपल्या भ्रिमष्ट मनाचे समाधान करण्याकिरता 
हा िवधी शोधून काढला. 
 

गाय दान देणे. अशीच िनवृत्तीनंतर एक सवत्स (िवशेषेकरून किपला) गाय एखाद्रा ब्राह्मणाला 
दान देण्याचा प्रघात अहे. मृत्यूपूवी वैतरणी गाइचे दान क्विचतच िठकाणी देण्यात येते. 

 
ऄतधकमास. सवॳ कृत्याकंिरता िनिषद्ध मानला जात ऄसला तरी नवरॅादे्ध, ग्रहणात करावयाची 

रॅाध्दे ह्ाचं्यासारखी काही रॅाध्दे ऄिधक मिहन्तयात देखील करावी ऄस ेव्यासान ेसािंगतले अहे. (रॅाद्धतत्व 
पा. २८३). ऄिधक मासामध्ये मृत झालेल्या व्यक्तीचे रॅाद्ध ऄिधक मासात करण्यास प्रत्यवाय नसतो 
(भृगु-स्मृ. चं. रॅाद्ध पा. ३७५) 

 
संघातरॅाद्ध. जेव्हा एखाद्रा ऄपघातात वगैरे एकाच वेळी ऄनेक व्यक्ती मृत झाल्या ऄसतील तर 

त्याचंी रॅाध्दे करण्याचा क्म रॅाद्ध करणाऱ्याच्या ह्ा व्यक्तींशी ऄसलेल्या नात्यावंरून ठरत ऄसतो. माता 
अिण िपता एकाच वेळी मृत झाली तर िपत्याच ेदहन अिण आतर संस्कार प्रथम करून नंतर मातेच ेसंस्कार 
करावे. (पृथ्वीचंद्र, प. २६५ ऄ) 
 



ऄडचणीमुळे रॅाद्ध करणे ऄशक्य झाल्यास ती ऄडचण दूर झाल्याच्या िदवशी रॅाद्ध करावे. 
(ऊष्ट्यशुंग-ऄपराकॳ  पा. ५६१). अजारीपणामुळे ऄथवा पत्नी रजस्वला झाल्यामुळे ऄथवा आतर कारणान े
सामानाची. तयारी. करणे शक्य न झाल्यास अमरॅाद्ध करावे (पद्रपु. पातालखंड १०१·६८-७१). 

 
रॅाद्धात भोजन करण्यामुळे ईत्पि होणारा दोष. रॅाद्धाला ऄत्यंत िवद्यान ब्राह्मण बोलवावा ऄस े

िनरिनराळ्या गं्रथातं अग्रहपूवॳक सािंगतले ऄसले तरी रॅाद्धात भोजन करण्याबद्दल िनषेधही सािंगतला 
अहे. अिण िनरिनराळ्या प्रकारच्या रॅाद्धात भोजन करण्याबद्दल िनरिनराळी कमीऄिधक प्रतींची प्रायिरृते्त 
करावयास सािंगतली अहेत. वेदाध्ययनाच्या योगाने प्राप्त झालेली अग्त्मक शिक्त दाने स्वीकारण्याने नाश 
पावते म्हणून िवद्रेच्या योगाने ऄथवा तपाने दाने स्वीकारण्यास पात्र ऄसलेल्याही ब्राह्मणान ेऄशी दाने पुन्तहा 
पुन्तहा स्वीकारू नयेत ऄसे याॲ. (१·२१३) ने म्हटले अहे. 
 

रॅाद्धतवधीचे महत्त्व. ऊग्वेदासारख्या प्राचीन गं्रथावरून ऄस ेिदसून येते की मनुष्ट्याच्या मरणानंतर 
लागलीच करण्यात येणाऱ्या िवधींच्या हेतूमध्ये मृतािवषयी पे्रमभावनेबरोबर थोडासा भीतीचाही ऄंश ऄसतो. 
मृतात्मा िपतराचं्या ऄवस्थेला पोहोचेपयंत त्याला एक तात्पुरता देह प्राप्त व्हावा ऄसा त्या िवधींचा ईदे्दश 
ऄसतो. कालाच्या ओघात मृत पूवॳजाचं्या ईदे्दशान े करावयाचे िवधी ऄिधकािधक वेळा करण्यात येउ 
लागले. ऄशा िवधीत रॅम, द्रव्य अिण काल ह्ाचंा ऄिधक व्यय होउ लागला. चालू िवसाव्या शतकात 
लोकानंी काय करावे हा प्रश्न अहे. हल्ली बहुतेक ब्राह्मण अवश्यक सािंगतलेले पंचमहायजही करीत 
नाहीत. तथािप ते वषांतून एकवार अपल्या पूवॳजानंा ईदे्दशून रॅाद्ध करण्याबद्दल ईत्सकु ऄसतात. तेव्हा सवॳ 
लोकानंा अचरण्याला ईपयुक्त ऄसा पुढील मध्यम मागॳ सुचिवता येइल. ज्यानंा रॅाद्धिवधीच्या िठकाणी 
मताचं े िहत करण्याचे सामथ्यॳ अहे ऄशी रॅद्धा ऄसेल त्यानंीं लहान प्रमाणावर रॅाद्ध करण्यास प्रत्यवाय 
नाही. रॅाध्दाच्या बाबतीत अिण िवशेषतः अमंत्रण करावयाच्या ब्राह्मणाचं्या संख्येच्या बाबतीत केव्हाही 
ईधळेपणा करू नये [द्यौ दैवे िपतृकृत्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा । 
भोजयेदीरॄरोपीह न कुयािद्यस्तरं बधुः ॥ 

पद्मपुराण (५·९·९८)] ही पद्मपुराणात (५·९·९८) िदलेली ताकीद त्यानंी ध्यानात ठेवावी. ज्यानंा 
रॅाद्धाचं्या िठकाणी रॅध्दा नसेल ऄथवा डळमिळत झाली ऄसेल त्यानंी देखील ऄस े लॱात ठेवावे की 
रॅाद्धाची मूलभूत कल्पना खात्रीने प्रशंसनीय अहे. अपल्या स्वतःच्या िनकट संबंधाच्या अिण िप्रय 
अप्तािंवषयी कोमल अिण पे्रमाची भावना अिण स्मृती ठेवण्याकिरता वषातून एक िदवस नेमून ठेवावा अिण 
ऄशा मृतापं्रीत्यथॳ अप्त, िमत्र अिण िवद्यान लोकानंा भोजनाला अमंत्रण करावे. गरीब परंतु िवद्यान 
ऄसणाऱ्या शीलसपंन्न, ईच्च िवचाराच्या अिण साधी राहणी अिण ईच्च िवचार ह्ा तत्त्वावर राहणाऱ्या 
लोकानंा अर्मथक देणग्या द्रावयाचा प्रघात ठेवावा. ऄस ेकृत्य अपल्या मागील परंपरेला धरून होइल अिण 
त्यामुळे रूढीमध्ये नवीन जोम अिण नवचैतन्तय ईत्पन्न केल्यासारखेही होइल. 
 

गया येथे हपड अिण ईदक ऄपॳण करताना जो संकल्प करावा लागतो त्यात ऄस ेम्हटलेले ऄसते 
[ये केिचत्प्रेतरूपेण वतॳन्तते िपतरो मम । 
ते सवे तृिप्तमायान्ततु सकु्तिभग्स्तलिमिरॅतैः ॥ 
अब्रह्स्तम्बपयॳन्ततं यग्त्कंिचत्सचराचरम् । 
मया दते्तन तोयेन तृग्त्पमायान्ततु सवॳशः ॥ 

वायु (११0·६३। ६४).] (वायुपुराण ११०·६३-६४) की ―जे कोणी माझ े पूवॳज पे्रतरूपान े ऄसतील ते 
ितलिमिरॅत सकू्तच्या हपडाच्या योगाने संतुष्ट होवोत अिण ब्रह्ापासून गवताच्या काडीपयॳत ऄसलेले सवॳ 
चर ऄचर मी ऄपॳण केलेल्या पाण्याने तृप्त होवो.‖ ह्ा संकल्पापेॱा ऄिधक ईदात्त काहीही ऄस ू शकणार 
नाही. ह्ा संकल्पातील मूलभूत कल्पना नीटपणे समजून घेउन प्रत्यॱ व्यवहारात अचरली गेली तर सवॳ 



िवरॄ अपले अप्त होइल. ह्ा किरता अपल्या जुन्तया संस्कारातील दीघॳकालपयॳत जमत गेलेल्या िनष्ट्कारण 
ऄिधक गोष्टींचा त्याग किरताना त्याचं्यामधील सुवणासारख ेचागंले भाग रे्फकून िदले ऄस ेहोउ नये ह्ाची 
काळजी घेतली पािहजे. 



खंड ४ था 
 

तवभाग ४ था 
 

प्रकरण ११ वे 
 

तीथमयात्रा 
(मू. गं्र. पा. ४।५५२-५८४) 

 
सवॳ धमांनी काही िविशष्ट प्रदेशानंा पािवत्र्य ऄसल्याच े मानलेले ऄसते अिण ऄशा प्रदेशाचं े दशॳन 

घेणे ह्ा कृत्याला धार्ममक कतॳव्याच े स्वरूप िदलेले ऄसते. ऄथवा ती गोष्ट ऄत्यंत प्रशस्त ऄसल्याच े
मानलेले ऄसते. ईदाहरणाथॳ, प्रत्येक मुसलमानान े अयुष्ट्यात एकदा तरी पैगंबराच े जन्तमस्थान मक्का ह्ा 
स्थानाच ेदशॳन घेणे हे त्याच ेऄवश्य कतॳव्य ऄसते. त्याप्रमाणेच बुध्दाशी संबधं ऄसणारी लंुिबनी, बोधगया, 
सारनाथ, कुसीनारा ही स्थान े बुद्धधमानुयायी पिवत्र मानतात; ििस्ती धमानुयायी ििस्ताच े जन्तमस्थान 
जरूसलेम पिवत्र मानतात. 
 

भारतात देखील मोठाल्या नद्रा, पवॳत अिण ऄरण्ये नेहमीच पिवत्र अिण देवाचंी वसितस्थान े
मानण्यात अली अहेत. प्राचीन अिण मध्ययुगीन काळात तीथॳयात्राचं्या योगाने सवॳ समाजाच े अिण 
यात्रेकरंूच ेऄनेक र्फायदे झाले अहेत. भारत देश ऄनेक राज्यात िवभागलेला होता अिण त्यात िभन्न िभन्न 
पंथाचं े ऄनुयायी राहत होते तरीदेखील वाराणसी अिण रामेरॄर ह्ाचं्यासारखी स्थान े सवॳ लोक पिवत्र 
ऄसल्याच ेमानीत ऄसत. ऄशा तीथांच्या अिण ॱेत्राचं्या िठकाणी सवॳ लोक एकच होत ऄसत. अिण त्यामुळे 
त्याचं्यामधील भेदभाव कमी होण्याला मदत होत ऄस.े तीथॳॱेत्राशंी संबधं ऄसणाऱ्या परंपरा, तेथ े करावी 
लागणारी व्रते अिण िवधी, सत्पुरष अिण तत्त्वॲानी पुरुष ह्ाचंी संगती अिण ऄशा िठकाणच े एकंदर 
वातावरण ह्ाचं्या योगाने यात्रेकरंूच्या मनावर जी ईदात्त भावना ईत्पन्न होत ऄस ेती तीथॳयात्रेहून परत घरी 
अल्यानंतरही बराच काळ िटकत ऄस,े अिण स्वार्मथ व्यवसायापासनू परावृत्त करण्याला अिण ईच्चतर 
अिण ऄिधक िटकाउ ऄशा नैितक अिण अध्याग्त्मक तत्वाचंा िवचार करण्याला अवश्यक ऄसणारी चेतना 
िमळत ऄस.े ह्ा प्रकारच्या ईघड िदसणाऱ्या र्फायद्रामंुळे अिण पिवत्र ॱेत्राचं्या िठकाणी देवता वास्तव्य 
करीत ऄसतात ऄशा रॅदे्धमुळे धमॳशास्त्रकारानंी तीथांना जाण्याला िवशेष महत्त्व िदले अहे. प्राचीन 
धमॳशास्त्रावरील [ॱमा सत्यं दमः शौच ंदानिमग्न्तद्रयसंशयः। 
ऄहहसा गुरुशुरूॅषा तीथानुसरण ंदया । 
अजॳवं लोभशून्तयत्वं देवब्राम्हणपूजनम् । 
ऄनभ्यसूया च तथा धमॳः सामान्तय ईच्यते ॥ 

िवष्ट्णुधमंसूत्र (२·१६।१७).] गं्रथात (िवष्ट्णु ध. स.ू २. १६-१७) सवॳ लोकानंा सामान्तय ऄसणारे ज े धमॳ 
सािंगतले अहेत त्यात ॱमा, सत्य, मनःसंयमन प्रभृती नैितक गोष्टींबरोबरच तीथांना जाणे ह्ा गोष्टीचाही 
समावेश केला अहे. तीथॳॱेत्रातील धंदेवाइक िभॱुकाचं्या लोभीपणामुळे अिण ऄॲानामळेु अधुिनक 
काळच्या ज्या लोकाचंी अपल्या परंपरागत धार्ममक समजुतीवरील रॅद्धा कमी झाली ऄसेल ऄथवा सवॳस्वी 
नष्ट झाली ऄसेल त्यानंी देखील तीथासंबंधीच्या प्राचीन काळच्या लोकाचं्या भावनाचंा िवचार करताना र्फार 
कठोरपणा करू नये. 
 



―तीथॳ‖ हा शब्द ऊग्वेद अिण आतर वेद संिहता यात पुष्ट्कळ वेळा अला अहे. ऊग्वेदामध्ये त्याचा 
ऄथॳ काही िठकाणी मागॳ, नदीतील पाय ईतार, ऄसा अढळतो (ऊ. १·१६९·६ आ.) अिण काही िठकाणी 
पिवत्र स्थान ऄसा ऄसतो (ऊ. १०-३१-३). आतर वेदाचं्या संिहता (तै. सं. ४·५·११-१।२). अिण ब्राह्मण 
गं्रथ ह्ात तीथॳ ह्ाचा ऄथॳ पुण्यनदी, जलाशय, मागॳ ऄसा ऄसतो (शाखं्या. ब्रा. २·९). ज्याप्रमाणे मनुष्ट्याच्या 
शरीराचे ईजवा हात ऄथवा ईजवा कान ह्ाचं्यासारख े काही भाग आतर भागापंेॱा ऄिधक शुद्ध मानले 
जातात त्याप्रमाणेच पृथ्वीवरील काही स्थान े त्यातील भव्यतेमुळे ऄथवा ऄद्भुतपणामळेु ऄथवा कोणा 
सत्परुुषान ेत्या स्थानाचंा मान, तपाचरण आत्यादी कामाकिरता ईपयोग केला ऄसल्यामळेु पिवत्र मानण्यात 
येतात. (पद्मपुराण-ईत्तर-खंड २३७·२५।२७). ह्ाकिरता तीथॳ ह्ाचा ऄथॳ ज्या स्थानात ऄथवा प्रदेशात 
कोणत्याही अकग्स्मक कारणािशवाय त्याचं्या ऄंगच्या िविशष्ट गुणामंुळे ऄिधक पुण्यसंचय होउ लागतो ऄस े
एखादे स्थान ऄथवा प्रदेश ऄसा किरता येइल. ऄथवा ज्या स्थानानंा ॲानवान् अिण रॅेष् ऊषी तीथे 
म्हणतात ती तीथे ऄसेही म्हणता येइल. 
 

ऊग्वेदामध्ये सवॳसाधारण जलाशयानंा अिण नद्रानंा अिण काही िविशष्ट नद्रानंा पिवत्र मानून 
त्याचंा ऄत्यंत अदरपूवॳक ईल्लेख केलेला अढळतो अिण त्याचं्या ऄंगी देवतात्य कग्ल्पलेले ऄसते, त्याचं्या 
योगाने सवॳ पातकाचंा नाश होतो ऄस ेमानलेले ऄसते. सरस्वती, सरयु, हसध ुह्ा मोठ्या नद्रानंा देवी अिण 
माता ऄस ेम्हटले अहे. सरस्वती नदीचा तर र्फार वेळा ईल्लेख केला ऄसून ती सवॳ नद्रात अिण देवतात 
रॅेष् ऄसल्याच ेम्हटले अहे. (ऊ. १·३·११।१२). ऊग्वेदातील सूत्राचं्या रचनाकाळी सरस्वती ही एक िवपुल 
पाणी ऄसलेली नदी होती अिण पुढे ब्राह्मणगं्रथाचं्या काळी ती वाळवंटात लुप्त झाली. 
 

गौतम, बौधा अिण विसष् ह्ाचं्या [सव ेिशलोच्चयाः सवाः स्त्रवन्तत्याहृदास्तीथान्तयृिषिनवासा गोष्पिरस्कन्तदा आित देशाः ॥
 गौ. १९·१४.] सूत्रात सामान्तय ऄसलेल्या एका सूत्रात (गौ. १९·१४) ऄस ेम्हटले अहे की सवॳ पवॳत, 
सवॳ नद्रा, पिवत्र सरोवरे, तीथे, ऊषींची वसितस्थान,े गाइचे गोठे अिण देवालये हे प्रदेश पिवत्र अिण 
पापनाशक ऄसतात. पुराणात अिण काव्यग्रथातं िहमालयाला देवतात्मा म्हटले ऄसून त्याच े सवॳ प्रदेश 
पिवत्र ऄसतात ऄस ेवणॳन केले अहे. (वायु. ७७-११७; कुमारसंभव १·१). बर्फाच्छािदत िशखरे ऄसणाऱ्या 
पवॳताचंी, ऄनेक लोकाचं े पोषण करणाऱ्या मोठ्या नद्राचंी अिण मोठाल्या ऄरण्याचंी शोभा अिण भव्यता 
पाहून बहुतेक सवॳ लोकाचं्या मनावर साहिजकपणे र्फार पिरणाम होतो अिण त्याचं्या ऄंगी काही तरी देवी 
सामथ्यॳ ऄसावे ऄसे वाटू लागते. 
 

सूत्रगं्रथात अिण मनु, याॲवल्क्य ह्ाचं्यासारख्या प्राचीन स्मृतीमध्ये तीथांना र्फारस ेमहत्व देण्यात 
अलेले नाही. परंतु महाभारत अिण पुराणे ह्ात तीथांची ऄितशय प्रशंसा केलेली ऄसनू त्याचंे महत्व 
यॲापंेॱाही ऄिधक ऄसल्याच ेवणॳन केले अहे. तथािप तीथॳशात्रेच ेसंपूणॳ र्फल िमळवावयाचे ऄसल्यास ईच्च 
नैितक अिण अध्याग्त्मक गुण संपादन करणे ऄित महत्वाचे अहे ऄसेही महाभारतात (वन ८२·९-१२) 
अिण पुराणात (स्कंद, काशी ६·४८-५१) म्हटले अहे. स्कंद, पद्र ह्ाचं्यासाररख्या काही पुराणात ऄस े
सािंगतले अहे की भूमीवरील तीथाप्रमाणेच सत्य, दम, आंिद्रयिनग्रह, ब्रह्मचयॳ प्रभृित सद्गुण हे तीथे 
ऄसतात अिण मनाची शुद्धता हे सवात रॅेष् तीथॳ ऄसते. लोभी, ढोंगी, ऄशासारख्या मनुष्ट्यानंी सवॳ तीथांत 
स्नान ेकेली तरीदेखील ते पातकीच राहतात. मास ेपुण्ययकारक जलात ईत्पन्न होतात अिण तेथेच राहात 
ऄसतात तरी त्याचंी मने शुद्ध झालेली नसल्यामुळे ते स्वगाला जात नाहीत. (स्कंद काशी ६·१, पद्र, 
ईत्तराधॳ ३·२३७). 

 



तीथांची संख्या ऄगिणत अहे. मत्स्यपरुाणात (११०·७) म्हटले अहे की अकाशात, ऄंतिरॱात 
अिण पृथ्वीवर ३॥ कोटी तीथे ऄसून त्या सवांचा गंगा नदीत समावेश होतो. वनपवात (८३·२०२) म्हटले 
अहे की पुष्ट्करतीथात दशसहस्त्र कोटी तीथे वास किरतात. वेळोवेळी पूवीच्या तीथात नवीन तीथांची भर 
पडत गेली अिण. त्या िठकाणी राहणाऱ्या कायमच्या रिहवाशानंा अिण िवशेषतः तीथोपाध्यायानंा होणाऱ्या 
द्रव्यप्राप्तीच्या योगाने त्या लोकानंा संशयास्पद स्वरूपाची ऄनेक माहात्म्ये रचण्याला ईते्तजन िमळाले अिण 
त्यानंी ती माहात्म्ये महाभारत अिण पुराणे ह्ाचंा प्रिसद्ध कता व्यास ह्ाच्या नावावर प्रिसद्ध केली. बहुतेक 
िनबंधगं्रथकारानंी ह्ा बाबतीत िनवड करण्याचा मागॳ स्वीकारला अहे अिण त्यानंी अपअपल्या गं्रथात 
प्रिसद्ध अिण अपल्यास िवशेष मािहती ऄसणारी, ऄशाच तीथांचा समावेश केला अहे. पुराणे, माहात्म्ये 
अिण िनबंधगं्रथ यात र्फार ऄितशयोक्ती करण्याची प्रवृत्ती अढळते. एखाद्रा तीथाचे वणॳन वाचले तर 
कोणाला ऄस े वाटण्याचा संभव अहे की त्या िविशष्ट तीथाची यात्रा केल्याने स्वतःच्या ह्ा अिण पुढील 
ऄनेक जन्तमातील सवॳ आच्छा पूणॳ होतील अिण त्या दुसऱ्या कोणत्याही तीथाला जाण्याची ऄथवा कोणता 
यॲ करण्याची अवश्यकता राहणार नाही. मत्स्य पुराणात (१८२-१६।१७) म्हटले अहे की काशी येथे 
मृत्यूपयंत केवळ वास करण्यान े मनुष्ट्य ब्रह्महत्येच्या महापातकापासून मुक्त होतो आतकेच नाही तर तो 
जन्तममृत्यूच्या ऄखंडचक्ातून मुक्त होउन त्याला पुन्तहा जन्तम येत नाही. 
 

ब्रह्मपुराणात (७०·१६-१९) तीथाचे चार प्रकार सािंगतले अहेत : दव (देवानंी िनमाण केलेली), 
असुर (―गयासुरासारख्या ऄसुराशी संबधं ऄसणारी), अषम (प्रभास, नरनारायण ह्ाचं्यासारखी ऊषींनी 
स्थापन केलेली) अिण मानुष (ऄंबरीष, मनु, कुरु ह्ाचं्यासारख्या राजानंी ईत्पन्न केलेली). 
 

तीथॳयात्रा करण्याचा ऄतधकार सवॳ वणाच्या अिण अरॅमातंील पुरुषानंाच ऄसतो ऄस े नसून 
िस्त्रयानंा देखील ऄसतो ऄस े वनपवात (८२·३३-३४) म्हटले अहे. ब्रह्म पुराणात ऄस े सािंगतले अहे की 
ब्रह्मचाऱ्यानंा त्याचं्या गुरून ेअॲा केली तरच तीथॳयात्रा किरता येते अिण गृहस्थारॅमी पुरुषाने जर त्याची 
पत्नी िजवंत ऄसेल तर ितला बरोबर घेउनच तीथॳयात्रेला गेले पािहजे; तसे न केल्यास त्याला तीथॳयात्रेच े
संपूणॳ र्फल प्राप्त होणार नाही. पिवत्र तीथाची यात्रा करणे हे कृत्य िस्त्रया अिण शूद्र ह्ाचं्या बाबतीत 
पातकयुक्त ऄसल्याचे [जपस्तपस्तीथॳयात्रा प्रव्रज्या मन्तत्रसाधनम्। 
देवताराधनं चेित स्त्रीशूद्रपतनािन षट्॥ तीथॳप्रकाश (पा. २१).] स्मृितगं्रथात (तीथॳ प्र. पा. २१) सािंगतले अहे परंतु ते वचन 
िस्त्रयाचं्या बाबतीत त्या पतीच्या संमतीिशवाय गेल्यास लागते अिण शूद्राचं्या बाबतीत िवद्यान ब्राह्मणाचंी सेवा 
करणे ह्ा त्याचं्या मुख्य कतॳव्याशी िवरोध येइल ऄशा रीतीने केलेल्या तीथॳयात्रेला लागते. 
 

हहदु स्त्रीला ितच्या पतीच्या िमळकतीवर जरी मयािदत ऄिधकार ऄसतो तरी ितला अपल्या पतीच्या 
पारलौिकक िहताकिरता रॅाद्ध करण्याकिरता गयेची ऄथवा पंढरपुरची यात्रा करण्याला लागणाऱ्या 
खचाकिरता अपल्या पतीच्या िमळकतीचा लहानसा भाग िवकण्याचा हक्क ऄसतो ऄस ेिनणॳय न्तयायालयानंी 
िदले अहेत. .. (गणपत िव. तुळशीराम, ३६ मुंबइ ८८). 
 

बृहस्पतीच्या [तीथे िववाहे यात्रायां संग्रामे देशिवप्लवे। 
नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृिष्टनं दुष्ट्यित॥ 

बृहस्पती (कल्पतरू–शुिद्ध पा १६९, स्मृ. चं १ पा ११२)] (स्म.ृ च.ं १ पा. १२२) एका वचनात ऄस ेम्हटले अहे की 
पिवत्र ॱेत्रात, िववाह समारंभात, धार्ममक समारंभात ऄथवा िमरवणुकीत, युद्धप्रसंगी, देशावर परचक् अले 
ऄसताना, ऄथवा एखाद्रा गावाला अग लागली ऄसताना ऄस्पृश्य व्यक्तीचा ऄथवा वस्तूचा स्पशॳ झाल्यास 



कोणताही दोष लागत नाही. 
 
तीथॳयात्रा करण्याला ईते्तजन देण्याकिरता धमॳशास्त्रकारानंी (िवष्ट्णु ध. सू. ५·१३२-१३३) ऄसा 

िनयम घालून ठेवला अहे की तीथॳयात्रा करणाऱ्याकडून नदीपार करण्याबद्दल नाववाल्याने मूल्य घेउ नये, 
जकात वसूल करणाऱ्याने जकात घेउ नये. हा िनयम हहदु राजे देखील पाळीत नसत अिण मुसलमान 
राजानंी तर यात्रेकरूवर कर बसिवले होते. कोणी कवींद्राचायॳ नावाच्या थोर गं्रथकाराने अपल्या वकृ्तत्वान े
शहाजहान बादशहाचे मन वळवून प्रयाग अिण गया येथे जाणाऱ्या हहदु यात्रेकरूवरील कर मार्फ करिवला 
होता ऄसे आितहासावरून समजते. (कवीन्तद-चन्तद्रोदय पा. २३). 
 

यात्रेला िनघताना काही िविशष्ट िवधी करावयास सािंगतले अहेत (ब्रह्मपुराण तीथॳकल्प पा. ६). 
यात्रेला िनघण्याचे ठरिवलेल्या िदवसाच्या पूवॳ िदवशी र्फक्त एक वेळ भोजन करावे, दुसऱ्या िदवशी ॱौर 
करावे अिण ईपोषण करावे. नंतर संकल्प करावा. ऄशा संकल्पामध्ये जेथ ेजेथे जाण्याचा बेत ऄसेल ऄशा 
सवॳ पुण्यॱेत्राचंी नावे समािवष्ट न करता ऄशा ॱेत्रापंैकी शेवटी ऄसणाऱ्या ॱेत्राच ेतेवढे नाव घालावे म्हणज े
त्याच्या अधी लागणाऱ्या सवॳ ॱेत्राचंा त्यात ऄंतभाव होइल. ऄथवा पिहल्याने लागणाऱ्या ॱेत्राचा संकल्प 
करावा अिण तेथे गेल्यावर त्याच्या पुढील ॱेत्राचा सकंल्प करावा. नंतर गणेशादी देवताचंी पूजा करून 
पावॳण रॅाद्ध करावे अिण त्यात िवपुल तूप द्रावे. िनदान तीन ब्राह्मणाचंा सत्कार करावा अिण त्यानंा काही 
द्रव्य दान द्रावे. नंतर शास्त्रात सािंगतल्याप्रमाणे यात्रेचा पोषाख घालावा. ह्ा पोषाखाला कापॳटी पोषाख 
म्हणतात. ह्ात ताबं्याची अंगठी, ताबं्याच े कडे अिण ताबंूस रंगाची वस्त्रे धारण करावयाची ऄसतात. 
कोणाच्या मते हा पोषाख र्फक्त गया येथ ेधारण करावयाचा ऄसतो अिण कोणाच्या मते सवॳ तीथांना जाताना 
धारण करावयाचा ऄसतो. नंतर गावाला ऄथवा स्वतःच्या घराला प्रदिॱणा घालावी (वायुपुराण ११०·२।३). 
एक कोसापेॱा दूर नसणाऱ्या दुसऱ्या गावी जावे. गयेला जावयाच े ऄसल्यास रॅाद्धाकिरता िशजिवलेल्या 
ऄन्नामधील ईरलेले ऄन्न अिण तूप भॱण करावे अिण ईपोषण सोडावे. ऄन्तय तीथांनाजावयाचे ऄसल्यास 
ईपोषण घरीच सोडावे अिण नतंर प्रवासाला प्रारंभ करावा. दुसऱ्या िदवशी स्वतःच्या कपड्यासह स्नान 
करून यात्रेचा पोषाख धारण करावा अिण पूवेकडे मुख करून मध्याहृ काळापूवी तीथॳयात्रेला सुरुवात 
करावी. शक्य तर ऄनवाणी चालावे. 
 

तीथॳयात्रा कोणत्या साधनान े करावी ह्ाबद्दल पुराणात अिण िनबंधगं्रथात ऄनेक िनयम िदले 
अहेत. प्रयाग येथे बैलानंी ओढलेल्या वाहनात बसून जाउ नये ऄस ेमत्स्यपुराणात (१०६·४।९) सािंगतले 
अहे. अिण हा िनयम र्फक्त प्रयागच्या यात्रेपुरताच अहे ऄस ेकाही िनधंधगं्रथात म्हटले अहे. घोड्यावर 
ऄथवा घोड्यान ेओढलेल्या वाहनात बसून प्रवास केल्यास यात्रेच ेर्फल मुळीच िमळत नाही, पालखीत बसून 
गेल्यास ऄधे र्फल िमळते परंतु ऄनवाणी चालत गेल्यास संपणूॳ र्फल प्राप्त होते. नेहमी पादत्राणे घालून प्रवास 
करावा, ईन्तहाळ्यात अिण पावसाळ्यात छत्री घेउन प्रवास करावा. ऄरण्यातून जाताना हातात काठी घ्यावी 
ऄसेही िनयम कोणी सािंगतले अहेत. गंगासागरसारख्या ज्यािठकाणी ऄन्तय मागाने जाता येत नाही तेथ े
गलबतातून जाण्यास हरकत नाही. 
 

तीथॳयात्रेला िनघताना ॱौर करावे ऄथवा नाही ह्ाबद्दल मतवैिचत्र्य अहे. तीथावर गेल्यानंतर 
देखील ॱौर कोठे करावे ह्ाबद्दल मतभेद अहे. ॱौर अिण मुंडन ह्ात भेद ऄसतो. केवळ मस्तकावरील 
केस काढणे ह्ाला ॱौर म्हणतात अिण मस्तकावरील तसेच दाढीिमशा ह्ाचंे केस काढणे ह्ाला मुंडण 
म्हणतात. नारदीय पुराणात म्हटले अहे की गया येथे र्फक्त मुंडनाचा िनषेध ऄसतो अिण गंगानदीवर 



प्रयागाव्यितिरक्त ऄन्तय कोठेही मुंडन सािंगतलेले नाही. (नारदीय ईत्तर ६२·५४ अिण ६२·५२). पितयुक्त 
िस्त्रयाचं्या बाबतीत दोन (ऄथवा तीन) बोटे लाबंीचे केसच र्फक्त कापण्यात येतात. 
 

ऄशा तऱ्हेच्या मतवैिचत्र्यामळेु ऄखेरचा िनणॳय प्रत्येक देशातील रुढीवर ऄथवा व्यक्तीच्या आच्छेवर 
ऄवलंबून राहतो. 
 

यात्रेचे र्फल प्रतततनतधिारा प्राप्त करून घेता येते ऄस े स्मृतींनी अिण पुराणानंी सािंगतले अहे. 
एखाद्रा मनुष्ट्याचा प्रितिनधी म्हणून कुशाची केलेली प्रितमा पिवत्र तीथातील पाण्यात बुचकळल्यास त्या 
मनुष्ट्याला (त्यान ेस्वतः स्नान करून िमळाले ऄसते त्याच्या) ऄष्टमाशं पुण्य प्राप्त होते. स्वतःची माता, िपता, 
गुरु, स्नेही ह्ाचं्या िहताकिरता कोणी एखाद्रा ॱेत्रात स्नान केले तर त्या व्यक्तींना त्या तीथॳयात्रेच ेद्यादशाशं 
र्फल िमळते. (ऄित्र ५०·५१). जो कोणी मोल घेउन पुण्यॱेत्राचंी यात्रा किरतो त्याला र्फक्त सोळावा भाग 
र्फल िमळते. जो िवद्राभ्यास, व्यापार ह्ाचं्यासारख्या दुसऱ्या काही कामाकिरता तीथाला जातो त्याला ऄधे 
र्फल िमळते. (पैठीनसी). जो धिनक मनुष्ट्य स्वतःचे द्रव्य खचूॳन ऄथवा वाहनाचंी व्यवस्था करून दुसऱ्या 
कोणाला तीथॳयात्रा करण्याला साह्म किरतो त्याला त्या यात्रेचे चतुथांश र्फल िमळते. (प्रभासखण्ड) 

 
पुण्यॱेत्रातील ब्राह्मणाचं्या योग्यतेिवषयी िचिकत्सा करू नये ऄस े सािंगतले अहे. (पद्र. 

५·२९·२१२). तथािप रॅाद्धाला अमंत्रण करताना ज्या ब्राह्मणाच्या िठकाणी िनषेधाहॳ दोष ऄसल्याच ेिनिरृत 
मािहत ऄसेल त्याला वगळावा ऄस ेिनबंधगं्रथात म्हटले अहे. (कल्पतरु पा. १०). गया येथ ेब्रह्मदेवान ेतेथ े
स्थापन केलेल्या ब्राह्मणानंाच र्फक्त अमंत्रण करावे, ते तृप्त झाले म्हणज ेिपतरासंह देव तृप्त होतात. ऄशा 
तऱ्हेच्या पुराणात (वायु ८२·२५।२७) वणॳन केलेल्या कथाचंा ऄसा पिरणाम झाला की गया येथील ब्राह्मण ही 
एक धंदेवाइक संस्था बनली अिण ते दुसऱ्या कोणास प्रवेश करण्यास प्रितकार करतात. तथािप गयावळानंा 
ऄसा ऄिधकार नाही अिण कोणीही यात्रेकरू कोणालाही अपला पुरोिहत नेम ू शकतो ऄस े न्तयायालयानंी 
िनणॳय िदले अहेत. 
 

धमॳशास्त्रात समािवष्ट होणाऱ्या कोणत्याही िवषयावरील गं्रथापेॱा तीथासंबंधीच े गं्रथ बहुधा सवात 
ऄिधक अहेत. महाभारत अिण पुराणे ह्ात तीथ,े ईपतीथे अिण त्याचं्या संबंधीच्या अख्याियका ह्ासबंंधी 
अलेल्या श्लोकाचंी संख्या िनदान ४०,००० भरेल. ह्ािशवाय कल्पतरु, ित्रस्थली, सेतु ह्ाचं्यासारख े
सुप्रिसद्ध िनबंधगं्रथ अिण तीथासंबंधी गं्रथ अहेत. तीथांसंबंधी ऄद्रापपयंत न छापलेलेही ऄनेक गं्रथ अहेत; 
िशवाय एकेका तीथांची वणॳने केलेलेही ऄनेक गं्रथ अहेत. 



प्रकरण १२ 
 

गंगानदी – प्रयाग 
(मू. गं्र. पा. ४।५८५-६१७) 

 
गंगा नदी सवॳ नद्रामंध्ये ऄिधक पिवत्र अहे अिण ितच्या काठी कनखल, हिरद्यार, प्रयाग अिण 

काशी ह्ाचं्यासारखी र्फार प्रशंसनीय तीथे अहेत म्हणून व्यिक्तशः तीथाच्या वणॳनाला गंगेपासून प्रारंभ करणे 
ऄत्यंत ईिचत होइल. ऊग्वेदातील नदीस्तुती सूक्तामध्ये (१०·७५·५-६) वणॳन केलेल्या नद्रात गंगा ही 
पिहली नदी अहे. महाभारत अिण ऄनेक पुराणे ह्ात गंगेच्या रॅेष्त्वाबद्दल अिण ितच्या पािवत्र्याबद्दल 
शतावधी श्लोक अले अहेत. गंगेसारख्या मोठ्या नद्रा अिण िहमालयासारख े थोर पवॳत ह्ाचं्याकडे 
भारतातील बहुतेक लोक दोन दुष्टीने पाहतात. त्या म्हणज ेएक दृष्टी त्याचं्या बाह् स्वरूपािवषयीची अिण 
दुसरी दृष्टी त्याचं्या अध्याग्त्मक सामथ्यािवषयीची. कोणत्याही मोठ्या नदीमध्ये ितच्यामधील पाण्याच्या 
पिरमाणािशवाय ितला सामथ्यॳ देणारे एक अध्याग्त्मक ऄथवा दैवी चैतन्तय वास करीत ऄसते ऄस े मानले 
जाते. गंगेचा अिण ितच्या यात्रेचा गौरव करणारे ऄनेक स्वतंत्र गं्रथ अहेत. ईदाहरणाथॳ, गणेरॄरकृत 
गंगापट्टलक (रचना आ. स. १३५०), िमिथलािधपित पद्रहसहाची राणी िवरॄासदेवीकृत गंगावाक्यावली, 
गणपतीकृत गंगाभिक्ततरंिगणी, वधॳमानकृत गंगाकृत्यिववेक, आत्यादी. 
 

वनपवात (५८·८८।९७) म्हटले अहे [पुनाित कीर्मतता पापं दृष्टा भदं्र प्रयच्छित । 
ऄवगाढा च पीता च पुनात्यासप्तमं कुलम् ॥ 

वनपूवॳ (८५,८८).] की किलयुगात गंगा सवात पिवत्र ऄसून ितच्या नावाचा ईच्चार केल्यास ती पापी 
मनुष्ट्याला पापमुक्त करते, ितच्या दशॳनान े चागंले ऐरॄयॳ प्राप्त करून देते, ितच्यामध्ये स्नान केल्यास ती 
सातव्या िपढीतील पूवॳजापंयंत स्नान करणाऱ्याच्या कुलाला पिवत्र करते. ऄनुशासन पवात (२६·३१) 
म्हटले अहे की गंगेच्या पिवत्र ईदकात स्नान केल्यान ेमनुष्ट्याला पुण्याची जी प्राप्ती होते तशी प्राप्ती शतावधी 
वेदोक्त यॲयाग केल्यानेही होत नाही. मनुस्मतृीतील (८·९२) वणॳनावरून ऄस े िदसून येते त्या गं्रथाच्या 
काळी गंगानदी अिण कुरुॱेत्र ही सवात ऄिधक पिवत्र स्थान े समजली जात ऄसत. िवष्ट्ण ु पुराणात 
(२०८·१०९) गंगा नदी िवष्ट्णूच्या डाव्या पावलापासून ईगम पावली ऄसल्याच े सािंगतले अहे. काही 
पुराणात (मत्स्य १२१·३८।४१) ऄस ेवणॳन केले अहे की शंकरानंी अपल्या जटेतून गंगेच ेसात प्रवाह सोडून 
िदले. त्यातील निलनी, ल्हािदनी, पावनी हे तीन प्रवाह पूवेकडे जातात; सीता, चॱ,ु हसध ु हे तीन प्रवाह 
पिरृमेकडे जातात अिण भागीरथी दिॱणेकडे येते. कूमॳ (१·४६-३१) प्रभृित काही पुराणानंी ऄस े म्हटले 
अहे की गंगानदी प्रथमतः सीता, ऄलकनंदा, सुचॱ ु अिण भद्रा ऄशा चार प्रवाहानंी वाहते. अिण नंतर 
ऄलकनंदा दिॱणेकडे वाहत जाउन भारतवषात येते अिण सात मुखानंी समुद्राला िमळते. 
 

गंगेच्या पुण्यॱेत्राची व्याप्ती िकती ऄसते ह्ाबद्दल नारदीय पुराणात (ईत्तर ४३·११९।१२०) म्हटले 
अहे की गंगेच्या तीरापासून एक गव्युती (सुमारे २ मैल) ऄंतरापयंतच्या प्रदेशाला के्षत्र ऄस े म्हणतात. 
मनुष्ट्यान ेऄशा ॱेत्राच्या मयादेत राहावे परंतु गंगेच्या तीरावरच राहू नये. गंगेच्या तीरावर वास करणे आष्ट 
नसते. त्याच पुराणात (ईत्तर ४३·११६-११८) सािंगतले अहे की भाद्रपद कृष्ट्ण चतुदॳशीच्या िदवशी नदीच े
पाणी जेथपयंत पोहोचते. तेथपयॳतच्या प्रदेशाला‘गभम’ ऄशी संॲा अहे, त्याच्या पिलकडील १५० 
हस्ताआतक्या भागाला ―तीर’ म्हणतात अिण प्रत्येक तीरापासून दोन क्ोशपयंतच्या भागाला ‘के्षत्र’ म्हणतात. 
ब्रह्मपुराणातही तसेच सािंगतले अहे. (प्राय. तत्व. पा. ४९९). 



 
कोणी यात्रेकरू गंगेपयंत येउन पोहोचला म्हणज े त्यान े प्रथम स्नानाचा संकल्प करावयाचा 

ऄसतो. त्यासंबधंी िनरिनराळ्या िनबंधगं्रथात ऄनेक पयाय िदले अहेत. मत्स्यपुराणात (ऄ. १०२) वणॳन 
केलेली पद्धती सवॳ वणाच्या अिण वेदशाखाचं्या लोकानंा लागू पडण्यासारखी सवॳसामान्तय अहे. त्यात 
म्हटले अहे की स्नानािशवाय शारीिरक शुद्धता अिण शुद्ध िवचार ऄस ू शकत नाहीत. ह्ाकिरता मन शुद्ध 
करण्यासाठी प्रथमतः स्नान करावे ऄस े धमॳशास्त्रात सािंगतले अहे. स्नानाकिरता एखादे पिवत्रस्थान 
िनिरृत करावे अिण गंगेच े अवाहन करावे. अिण ितची प्राथॳना करावी. स्नान करणाऱ्यान े अपले हात 
जुळून त्यात पाणी घेउन त्यावर सात वेळा मंत्राचा ईच्चार करावा अिण ते पाणी अपल्या मस्तकावर तीन, 
चार, पाच ऄथवा सात वेळा ईडवावे. नंतर नदीच्या तीरावरील मातीची प्राथॳना करावी. नंतर स्नान करावे 
अिण अचमन करून गंगेच्या बाहेर यावे. दोन शुभ्र अिण स्वच्छ वस्त्रे पिरधान करावी. नंतर तीन 
लोकापं्रीत्यथॳ अपल्या स्वतःच्या िपतरापं्रीत्यथॳ तपॳण करावे. नंतर ब्राम्हण, सुवणॳ अिण गाय ह्ानंा स्पशॳ 
करावा अिण िवष्ट्णूच्या देवालयात ऄथवा स्वतःच्या घरी जावे. 
 

िवष्ट्ण.ु ध. स.ू (१९·११।१२) मध्ये ऄशी िशर्फारस केली अहे की दहन केलेल्या देहाची रॱा ऄथवा 
ऄग्स्थ गंगेमध्ये प्रयाग, काशी ऄथवा दुसऱ्या पिवत्र ॱेत्राचं्या िठकाणी टाकाव्या. एखाद्रा मनुष्ट्याच े हाड 
(ऄथवा हाडाचा कण) गंगेच्या पाण्यात जोपयंत राहतो तोपयंत तो मनुष्ट्य स्वगात राहतो ऄस ेऄग्ग्नपुराणात 
म्हटले अहे. ऄस्थींप्रमाणेच मृताची नख े ऄथवा केस देखील गंगेत टाकल्यान े तेच र्फल प्राप्त होते ऄस े
नारदीय पुराणात (ईत्तर ६२·५१) सािंगतले अहे. 
 

ऄमावास्या, संक्ातंी, ग्रहण ह्ाचं्यासारख्या िविशष्ट िदवशी गंगेत स्नान केल्यास ऄितशय पुण्य प्राप्त 
होते ऄसे काशीखंडात (२७·१२९-१३१) सािंगतले अहे. 
 

तत्रस्थली. प्रयाग काशी अिण गया ह्ा तीन मोठ्या तीथांना ित्रस्थली ऄस े म्हणतात. ह्ा तीन 
तीथाचे िववेचन ह्ापुढे ह्ाच ऄनुक्मान ेकरण्यात येइल. नारायणभट्ट ह्ा प्रिसद्ध गं्रथकारान े―ित्रस्थली सेतु‖ 
ह्ा नावाचा गं्रथ आ. स. १५८० च्या सुमारास िलिहला ऄसून त्यात ह्ा तीन ॱेत्राचं्या तीथॳयात्रेचे िवस्तृत 
िववेचन केले अहे. 
 

प्रयाग. गंगा अिण यमुना ह्ाचं्या संगमाचा एक ऄत्यंत प्राचीन ईल्लेख एका िखलसतू्रात (ऊ. 
१०·७५) अला ऄसनू त्यात म्हटले अहे की ज्या िठकाणी शुभ्र अिण कृष्ट्ण ऄसणाऱ्या नद्राचंा संगम होतो 
त्या िठकाणी स्नान करणारे स्वगाला जातात, ज े धैयॳवान लोक त्या िठकाणी देहत्याग करतात त्यानंा 
ऄमृतत्व प्राप्त होते. प्रयागाच्या महत्त्वाचे वणॳन महाभारतात (वन ८५·६९-९७ आ.) तसेच मत्स्य, कूमॳ प्रभृित 
ऄनेक पुराणात अले अहे. रामायणात (२·५४·६) ह्ा दोन नद्राचं्या संगमाचा ईल्लेख केला अहे परंतु 
त्यातील वणॳनावरून सापं्रतकाळच्या प्रयागाच्या जागेवर त्याकाळी ऄरण्य होते ऄस े िदसून येते. 
पद्मपुराणात (६·२३·२७।३५) प्रयागाला तीथॳराज म्हटले ऄसून ऄस े वणॳन केले अहे की त्या िठकाणी 
ब्रह्मदेवान ेयॲ केला. होता, त्याची एक वेदी प्रयाग येथे ऄसून दुसऱ्या दोन कुरुॱेत्र अिण गया येथे अहेत. 
प्रयाग येथे मृत्यू पावणारे पुन्तहा जन्तमाला येत नाहीत ऄसे कूमॳ पुराणात (१·३६·२०) सािंगतले अहे. 
 

प्रयाग ह्ा शब्दाच्या िनरिनराळ्या व्युत्पत्ती िनरिनराळ्या गं्रथात िदल्या अहेत. ईदाहरणाथॳ, प्रयाग 
हा शब्द ―यज्‖ ह्ा धातूपासून झाला ऄसून ब्रह्मदेवाने प्राचीन काळी तेथे यॲ केला होता म्हणनू त्याला 



प्रयाग ऄस ेनाव पडले ऄस ेवनपवात (८७·१८।१९) म्हटले अहे. स्कंद पुराणात (काशी ७·४९) प्र अिण 
याग हे वेगवेगळे शब्द घेउन सवॳ यॲात ते रॅेष् ऄसल्यामुळे त्याला प्रयाग हे नाव पडले ऄसे म्हटले अहे. 
 

प्रयाग मंडल अिण प्रयाग ऄथवा ित्रवेणी ह्ात भेद अहे. प्रयागाचा परीघ ५ योजन े ऄसल्याच े
मत्स्यपुराणात (१०८·९।१०) सािंगतले अहे. ब्रह्मयूपापासून सवॳ बाजून े १॥ योजनेआतकी जमीन धरली 
म्हणज े ५ योजनाचंा परीघ होतो ऄस े ित्रस्थली सेतु ह्ा गं्रथात (पा. १५) म्हटले ऄसनू हा प्रदेशाला 
प्रयागमंडल म्हणतात. प्रयागाची व्याप्ती पूवेस प्रितष्ान नावाचा कूप, ईत्तरेस वासुकी डोह, पिरृमेस कंबल 
अिण ऄरॄतरनाग अिण दिॱणेस बहुमूलक ऄशी मत्स्य (१०४·५) ह्ा गं्रथात िदली अहे. ज्या िठकाणी 
एखाद्रा िविशष्ट ईपतीथाचा ईल्लेख केलेला नसेल त्या िठकाणी प्रयाग येथील स्नान ह्ाचा पुराणातील ऄथॳ 
वेणीमध्ये (म्हणजे दोन नद्राचं्या संगमात) स्नान ऄसा ऄसतो. 
 

मत्स्यपुराणात (१११·४–१०) म्हटले अहे की कल्पाच्या शेवटी जेव्हा रुद्र सवॳ िवरॄाचा संहार 
किरतो त्यावेळी प्रयाग ॱेत्राचा नाश होत नाही अिण त्या ॱेत्रात ब्रह्मा, िवष्ट्ण ुअिण महादेव गुप्त रीतीने वास 
किरतात. 
 

ब्रह्माडंपुराणातं [कुरुॱेत्रे प्रयागे च गडःगासागरसडःगमे । 
गडःगायां पुष्ट्करे सेतौ गडःगाद्यारे च नैिमषे । 
यद्दानं दीयते शक्त्या तदानन्तत्याय कल्पते ॥ 

ब्रह्माड (ित्रस्थलीसेतु पा. २४)].(ित्रस्थलीसेतु पा. २४) म्हटले अहे की कुरुॱेत्र, प्रयाग, पुष्ट्कर, सतुेबधं, 
गंगाद्यार, नैिमष, येथे अिण जेथ ेगंगा समुद्राला िमळते त्या स्थळी यात्रेकरू जी दाने अपल्या ऐपतीप्रमाणे 
देइल त्याचं्यापासून ऄॱय र्फल प्राप्त होते. 
 

प्रयाग येथे करावयाच्या िनरिनराळ्या कृत्यापंैकी वपन हे एक ऄसून िशष्ट अिण िवद्यान लोक अिण 
िनबंधगं्रथकार ऄस ेवपन अवश्यक ऄसल्याच ेमान्तय किरतात. ित्रस्थली सेतु ह्ा गं्रथात ऄस ेसािंगतले अहे 
की प्रयागाच्या एकाच तीथॳयात्रेत िविधपूवॳक वपन र्फक्त एकदाच होते. ईपनयन न झालेल्या मुलाचा जर 
चूडासंस्कार झालेला ऄसेल तर त्याने देखील वपन केले पािहजे. मनुष्ट्याची सवॳ पातके त्याच्या केसाच्या 
मुळाशी ऄसतात ऄशा ऄथाच्या शास्त्रवचनाच्या अधारावर िवधवा िस्त्रयानंी आतकेच नव्हे तर पितयुक्त 
िस्त्रयानंी देखील अपल्या मस्तकाच े वपन करावे ऄस ेकाही लोक म्हणतात. दुसऱ्या कोणाच्या मताप्रमाणे 
पितयुक्त िस्त्रयानंी अपल्या वेणीचा दोन ऄथवा तीन बोटे रंुदीचा भाग कापून ित्रवेणीमध्ये ऄपॳण करावा. 
वेणीसंबधंाचा हा िनयम बहुधा गंगायमुना ह्ा नद्राचं्या संगमाला लावलेल्या वेणी ह्ा शब्दावरून सुचला 
ऄसावा. 
 

गंगा अिण यमुना ह्ाचं्या संगमावर ऄथवा ऄॱय वटाजवळ अत्महत्या केली तर पातक लागते 
हकवा नाही अिण ऄशी अत्महत्या कोणत्या प्रसंगी केली ऄसता पापदायक होत नाही ह्ा प्रश्नावर प्राचीन 
अिण मध्ययुगीन काळच्या ऄनके गं्रथकारानंी चचा केली अहे. अत्महत्येचा िनषेध करण्याकडे धमॳशास्त्राचंा 
सवॳसाधारण कल ऄसतो. परंतु त्या िनयमाला ज े ऄपवाद सािंगतले अहेत त्यातं प्रयाग येथे संगमावर 
ऄथवा ऄॱय वटाच्या खादंीवस्थ ईडी मारून अत्महत्या करणे हा एक ऄपवाद ऄसून ऄशा अत्महत्येला 
िनषेध नाही ऄस े पुराणानंी (पद्र सृिष्ट. ६०-६५ आ.) सािंगतले अहे. कालीदासासारख्या कवींनी देखील 
पिवत्र संगमावर मृत्यू अल्यास तत्वॲान न होता देखील मोॱ प्राप्त होतो ऄस ेमानल्यासारख ेिदसून येते. 
ऄशा रीतीने ऄनेक राजानंी प्रयाग येथे ऄथवा तंुगभदे्रवर अत्महत्या केल्याची ऐितहािसक ईदाहरणे अहेत. 



िचनी प्रवासी हु्एनत्संग ह्ानेही धमॳभावनेन ेअत्महत्या करण्याच्या ह्ा चालीचा ईल्लेख केला अहे. जैन 
लोक ऄहहसा तत्त्वाला ऄितशय महत्व देत ऄसताना देखील काही िविशष्ट पिरग्स्थतीत धमॳबदु्धीन े
अत्महत्या (ह्ाला ―सल्लेखना‖ ऄशी संॲा अहे) करण्याला ईते्तजन देत ऄसत. 
 

कालातंराने प्रयाग ऄथवा काशी येथ े अत्महत्या करणे ऄथवा महाप्रस्थानाला िनघणे ह्ा 
कृत्यािवषयी लोकमत िवरुद्ध होत गेले अिण त्या कृत्याचंा किलयुगात वज्यॳ करावयाच्या कृत्यातं समावेश 
करण्यात अला. 
 

ऄक्षयवट. प्रयागामध्ये समािवष्ट होणाऱ्या ऄनेक ईपतीथात हे सवात महत्त्वाचे अहे. ऄॱयवट 
म्हणज े नाश न पावणारे वडाचे झाड. ह्ाच्या बुंध्यापाशी अत्महत्या करून मरण पावणारा िवष्ट्णुलोकाला 
ऄथवा रुद्र लोकाला जातो ऄसे पुराणात (ऄग्ग्न, १११·१३ आ.) सािंगतले अहे. 
 

ह्ाच्यािशवाय पुढील ईपतीथांच ेिनरिनराळ्या पुराणात ईल्लेख केले अहेत : कंबल अिण ऄरॄतर 
नावाचे दोन नाग. हे यमुनेच्या दिॱण (अिण कोणाच्या मते ईत्तर) तीरावर अहेत. (वनपवॳ, मत्स्य, पद्र, 
अिद, ऄग्ग्न, कूमॳ). 
 

प्रततष्ठान ऄथवा समुद्रकूप. वनपवावरून (८५·७७) हे प्रयागाचेच दुसरे नाव ऄसावे. (वनपवॳ, 
मत्स्य, कूमॳ, पद्र, अिद). हा कूप गंगेच्या पूवॳच्या बाजूला अहे. 
 

संध्यावट (मत्स्य, कूमॳ, ऄग्ग्न). 
 

हंसप्रपतन. हे स्थान प्रितष्ानाच्या ईत्तरेला अिण गंगेच्या पूवेला अहे. (मत्स्य, कूमॳ, ऄग्ग्न, पद्र, 
अिद). 
 

कोतटतीथम. (मत्स्य, कूमॳ, ऄग्ग्न, पद्र, अिद). 
 

भोगवती. ही प्रजापतीची वेदी वासुकीच्या ईत्तरेला अहे (वनपवॳ, मत्स्य, ऄग्ग्न, पद्र, अिद) 
 

दशारॄमेधक. (मत्स्य, पद्र, अिद). 
 

ईवमशीपुतलन. (मत्स्य, पद्र, अिद, ऄग्ग्न, कूमॳ). 
 

ऊणप्रमोचन. यमुनेच्या ईत्तर तीरावर अिण प्रयागाच्या दिॱणेला (कूमॳ, पद्र, अिद). 
 

मानस. गंगेच्या ईत्तर तीरावर (मत्स्य, पथ, अिद, ऄग्ग्न). 
 

ऄग्ग्नतीथम. यमुनेच्या दिॱण तीरावर (मत्स्य, कूमॳ, पद्र, अिद). 
 

तवरज. यमुनेच्या ईत्तर तीरावर (पद्र, अिद) 



 
ऄनरक. धमॳराजाच्या पिरृमेला (कूमॳ). 

 
एखादा मनुष्ट्य प्रयाग येथ े जाताना मागांत प्रयागाचे स्मरण करीत मरण पावला तर त्याला ंप्रयाग 

येथे न पोहोचता ंदेखील ब्रह्मलोकाची प्राप्ती होते ऄसे मत्स्य पुराणात (१०५·८।१२) म्हटले अहे. 
 

माघ मिहन्तयात संगमावर स्नान करण्याचे ऄितशय माहात्म्य ऄनुशासन पवात (२५·३६।३७) अिण 
काही पुराणात (मत्स्य १०७·७) वणॳन केले अहे. पद्र अिद पुराणानंी माघ मिहन्तयातील तीन िदवस स्नान 
करावे ऄस े म्हटले अहे. हे तीन िदवस कोणते ह्ािबषयी बराच मतभेद अहे. ऄस े तीन िदवस कोणाच्या 
मताप्रमाणे मकरसंक्मण, रथसप्तमी अिण माघी पूर्मणमा हे ऄसतात; दुसऱ्या कोणाच्या मताप्रमाणे माघ शुद्ध 
१० पासून ऄनुक्मान े तीन िदवस ऄथवा माघातील पिहले तीन िदवस ऄथवा माघ शु. १३ पासून ऄनुक्मे 
तीन िदवस ऄथवा माघ मिहन्तयातील कोणतेही तीन िदवस ऄसतात. 



प्रकरण १३ 
 

काशी 
(मू. गं्र. पा. ४।६१८-६४२). 

 
काशी ऄथवा वाराणसी पेॱा ऄिधक प्राचीन ऄसणारे, ऄखंड चालत अलेले अिण ऄिधक लोकिप्रय 

ऄस े दुसरे नगर सवॳ पृथ्वीमध्ये क्विचतच अढळेल. वाराणसी िनदान तीस शतके तरी पिवत्र ॱेत्र म्हणून 
समजली जात अहे. भारतातील कोणत्याही नगराच्या बाबतीत आतक्या प्रमाणावर हहदंूच्या धार्ममक भावना 
ईत्पन्न होत नाहीत. हहदंूच्या मनान ेकाशी हे नगर धार्ममक पािवत्र्याच्या अिण िवद्यते्तच्या र्फार मोठ्या अिण 
ऄखंड चालत अलेल्या परंपरेच ेप्रतीक अहे. हहदुधमॳच नव्हे तर जगातील मोठ्या धमांपैकी एक ऄसणारा 
जो बुद्धधमॳ त्याची तत्त्वे शाक्य मुनी गौतम ह्ाने त्याला अत्मॲान झाल्यानंतर प्रथम ह्ा िठकाणीच प्रकट 
केली. रामायण, महाभारत अिण पुराणे ह्ात काशीसंबंधी सहस्त्रविध श्लोक अढळतात. ह्ा नगरासबंंधी 
गेल्या िकत्येक शतकात ऄनेक गं्रथ िलिहले गेले अहेत. 
 

शत. ब्रा. (१३·५·४·२१) मध्ये ईद्धृत केलेल्या गाथामंध्ये काशीचा ईल्लेख अला अहे. ब्राह्मण 
गं्रथाचं्या काळी काशी ही काशी देशाची राजधानी ऄसून ती वारणावती नदीच्या काठावर होती. बृह. ईप. 
(२·१·१) कौषीतकी ईप. (४·१), पािणनीच ेव्याकरण (४·२·११६) ह्ाचं्यासारख्या प्राचीन गं्रथातं काशीच े
ईल्लेख अले अहेत. वेदानंतरच्या काळात झालेल्या रामायण, भारता– (मनु. ३०·१० आ.) सारख्या 
अिदकाव्यातं अिण पुराणातं (वायु ऄ. ९२ ब्रह्म ऄ.११) काशी ह्ा ऄत्यंत पिवत्र नगराची स्थापना 
िदवोदासाने केली ऄसल्याची वणॳन ेअली अहेत. ह्ा िदवोदासाचा ईल्लेख ऊग्वेदामध्ये- (४·३०·२०) ही 
केला ऄसून आंद्राने िदवोदासाला १०० दगडी नगरे िदल्याचे वणॳन केले अहे. पतंजलीच्या महाभाष्ट्यात 
(खंड २ पा. ४१३) काशी येथे तयार केलेल्या तलम कापडाचा ईल्लेख केला अहे. ह्ा सवॳ ईल्लेखावंरून 
ऄस ेिदसून येते की शत. ब्रा. च्या रचनचे्या पुष्ट्कळ पूवी काशी हे एका देशाचे नाव होते अिण ते नाव िि. प.ू 
२ ऱ्या शतकापयंत चालू होते. र्फा िह एन हा िचनी प्रवासी काशी राज्यातील वाराणसी ह्ा नगराला अला 
होता ऄस ेत्याच्या लेखावरून िदसते. ह्ावरून आ. स. ४०० च्या सुमारापयंत देखील काशी हे एका देशाच े
नाव ऄसून वाराणसी ही त्या देशाची राजधानी होती ऄस ेिदसते. महाभाष्ट्यात केलेल्या ईल्लेखावरून त्या 
गं्रथाच्या काळी काशी हे एका नगराचे नाव झाले होते अिण एका देशाचेही नाव होते ऄस ेिदसते. ऄनुशासन 
पवात (ऄ. ३०) ऄशी कथा अली अहे की सुदेवाचा पुत्र िदवोदास ह्ान े गोमती नदीच्या ईत्तर तीरावर 
वाराणसी नावाचे सवॳ वणाच्या लोकाचंी दाट वस्ती ऄसलेले एक नगर स्थापन केले. 
 

हिरवंश पुराणात (ख.ं १ ऄ.२९) िदवोदास अिण वाराणसी ह्ाचं्यासंबंधी एक िवस्तृत अिण 
काहीशी गुंतागुंतीची कथा अली अहे. त्यात ऄस े वणॳन केले अहे की धन्तवंतरी हा काशीचा राजा होता 
अिण त्याचा पौत्र िदवोदास होता. िदवोदासाने हस्तगत केलेल्या वाराणसी नगराचा नाश करण्याकिरता 
शंकरानंी िनकंुभ नावाचा गण पाठिवला होता. त्यान े वाराणसी नगर १०००वषे ओसाड राहील ऄसा शाप 
िदला. जेव्हा ते नगर ओसाड पडले तेव्हा त्याला ऄिवमुक्त ऄस े नाव पडले अिण शंकर तेथे येउन राहू 
लागले. पुढे िदवोदासाचा पौत्र अिण काशीचा राजा ऄलकं ह्ान े वाराणसीची पुन्तहा स्थापना केली. ह्ा 
कथेमध्ये सत्याचा एवढाच ऄंश ऄसण्याचा संभव अहे की वाराणसी हे नगर ऄनेक वेळा ओसाड पडले होते. 
अिण पुष्ट्कळ वेळा िनरिनराळ्या राजाचं्या ताब्यात गेले होते. वायु (ऄ. ९२) अिण ब्रह्म (ऄ.११) पुराणात 
देखील धन्तवंतरी, िदवोदास अिण वाराणसी ह्ाचं्यासंबंधी कथा अल्या अहेत. 



 
पतंजलीच्या महाभाष्ट्यात (खंड १ पा. ३८०) वाराणसी गंगेच्या काठावर ऄसल्याची अिण ितला 

व्यापारी लोक िजत्वरी ऄसे म्हणत ऄसल्याची मािहती िदली अहे. 
 

बुद्धधमाच्या जातक गं्रथावंरून ऄस े समजते की बुद्धाच्या काळी (िि. पू. ५ व्या शतकापूवी) 
वाराणसी हे एक मोठे अिण सुप्रिसद्ध नगर ऄसून ते एक ऄत्यंत पिवत्र ॱेत्र अिण अयाच्या संस्कृतीच ेकेन्तद्र 
झाले होते. 
 

िवष्ट्ण ुपुराणात (५·३४) पौंड्रक वासुदेवाची कथा अली अहे. त्याला काशीच्या राजाचे साह् होते. 
कृष्ट्णान ेपौंड्रकाचा वध केल्यावर त्याच्या पुत्रान ेशंकरानंा प्रसन्न करून घेतले अिण त्याचं्यापासून एक कृत्या 
िमळिवली. त्या कृत्येन े वाराणसीमध्ये प्रवेश केला अिण ितचा पाठलाग करणाऱ्या कृष्ट्णाच्या चक्ान े
वाराणसी नगरच जाळून टाकले. ह्ा कथेत काशी, वाराणसी अिण ऄिवमुक्त ही नावे समान ऄथान ेअली 
अहेत. ही कथा महाभारत (सभा ऄ. १४·१८-२०) अिण ब्रह्मपुराण (ऄ. २०७) ह्ातही अली अहे. ह्ा 
कथेवरून काही लोकानंी ऄसा िनष्ट्कषॳ काढला अहे की महादेव हे ऄनायॳ लोंकाचं े दैवत होते अिण 
वाराणसी हे अयाच्या भारतातील अगमनानतंर ऄनायॳ लोकाचं्या संप्रदायाचे केन्तद्र होते. ह्ा िनष्ट्कषांना 
घेतलेला अधार डळमिळत अहे. पुराणात वणॳन केलेल्या काही थोडया कथा लोकाचं्या मनरंजनाकिरता 
गूढ, ऄद्भुत, भयानक ऄशी वणॳन ेकरण्याच्या हेतूने सािंगतलेल्या अहेत. अिण त्याचं्या वरून पुराणाचं्या 
पूवी सहस्त्रावधी वषे ऄग्स्तत्वात ऄसलेल्या पिरग्स्थतीसबंंधी दूराग्न्तवत अिण ऐितहािसक िनष्ट्कषॳ काढणे 
सयुिक्तक होणार नाही. 
 

ऄनेक शतकेपयंत वाराणसी हे ॱेत्र वाराणसी, काशी, ऄिवमुक्त, अनंदकानन अिण महास्मशान 
ह्ा पाच नावानंी प्रिसद्ध अहे. काशीखंडात (२६·३४) ह्ा नावाच्या व्युत्पत्या िदल्या अहेत. वाराणसी हे 
नाव त्या नगराच्या ईत्तर अिण दिॱण सीमा ऄसलेल्या वारणा अिण ऄिस ह्ा नद्रावंरून पडले अहे. 
जाबालोपिनषदात (२ रा पिरच्छेद) ह्ा नदीच ेनाव नासी ऄस ेिदले अहे. अिण त्याच ेकारण ती नदी सवॳ 
पातके नष्ट करते ऄस े िदले अहे. िनवाणाच्या (मोॱाच्या) मागावर हे नगर प्रकाश पाडते म्हणनू त्याला 
काशी हे नाव पडले. शंकर (अिण पावॳती) ह्ा ॱेत्राचा केव्हाही त्याग करीत नाहीत म्हणून त्याला ऄतवमुक्त 
ऄस ेनाव पडले. ऄिव म्हणज ेपाप अिण हे ॱेत्र पापापासून मुक्त ऄसल्यामुळे त्याला ऄिवमुक्त ऄस ेम्हणतात 
ऄस े हलगपुराणात (पूवाधॳ ९२·१४३) म्हटलें अहे. वाराणसी ॱेत्र शंकराना र्फार िप्रय अहे अिण त्यानंा 
त्याच्यापासून र्फार अनंद होतो म्हणून त्याला अनंदकानन ऄथवा अनंदवन हे नाव पडलें. वाराणसी येथे 
मृत्यू अल्यास मनुष्ट्य संसारातून मुक्त होतो ऄशी भावना ऄसल्याकारणान ेवृद्ध, पंगु ऄस ेलोक वाराणसी येथे 
गदी करतात. असन्नमरण झालेल्या लोकानंा गंगेच्या काठावर अणनू ठेवतात अिण मेल्यानंतर त्याचं ेतेथ े
दहन किरतात. त्यामुळे गंगेच्या काठी मिणकर्मणका घाटावर पे्रताचंे दहन नेहमी चाललेले िदसून येते. 
म्हणून ह्ा ॱेत्राला महास्मशान ऄथवा स्मशान म्हणतात. आतर िठकाणी स्मशान हे स्थळ ऄपिवत्र मानले 
जाते परंतु गंगा ऄसलेले हे ॱेत्र ऄत्यंत पिवत्र मानले जाते. ज्यावेळी कल्पाच्या ऄंती जगाचा ऄंतसमय प्राप्त 
होतो तेव्हा पंचमहाभूते ह्ा िठकाणी पे्रतरूपान ेपडून राहतात ऄस ेस्कंद पुराणात (काशी खंडात) म्हटले 
अहे. (३०·१०३-१०४) 
 

काशी, वाराणसी अिण ऄिवमुक्त ही नावे पुराणात सामान्तयतः समानाथान े योजण्यात येतात तरी 
काही िठकाणी त्याचं्या ऄथामध्ये भेद केलेला अढळतो. वाराणसी हे नाव ज्या प्रदेशाला लावण्यात येत ऄस े



त्याच्या चतुःसीमा पुढील प्रमाणे होत्या : पूवेला गंगा नदी, दिॱणेला ऄिस, पिरृमेला देहली िवनायकाचे 
मंिदर अिण ईत्तरेला वरणा नदी. (पद्र. पाताल- ित्रस्थ. स.े पा. १००). आ. स. च्या ७ व्या शतकात 
अलेल्या हु् एनत्संगान ेऄस ेवणॳन केले अहे की वाराणसीची लाबंी १८ ली (सुमारे ३ ॥ मैल) अिण रंुदी ५ 
ते ६ ली (सुमारे १ मैलापेॱ ा थोडी ऄिधक) होती. ह्ावरून ऄस ेईघड होते की त्याकाळी ह्ा नगरच्या दोन 
सीमा हल्लीप्रमाणेच वरणा अिण ऄिस ह्ा होत्या. 
 

काही पुराणात ऄस ेवणॳन केले अहे की काशी ॱेत्रात प्रत्येक पावलागिणक पिवत्र ॱेत्र ऄसते अिण 
ज्या िठकाणी शंकराचे हलग नाही ऄशी ितळाएवढी देखील जागा काशीमध्ये [तीथािन सग्न्तत भयूांिस काश्यामत्र पदे पदे। 
न पत्र्चनदतीथॳस्य कोयंशेन समान्तयिप ॥ 

स्कन्तद-काशीखंड (५९·११८).] नाही. (स्कंद-काशी ५९·११८; १०·१०३) हु्यएनत्संगाच्या काळी वाराणसी 
येथे १०० देवालये होती अिण त्यातील एका देवालयातील महेरॄराची ताबं्याची मूती १०० रू्फट ईंचीची 
होती. दुदेवान े मुसलमान राजकत्यांच्या धमॳवेडामुळे अिण िनषु्रपणामुळे हहदंूची बहुतेक देवालये आ. स. 
११९४ ते १६७० पयंत िनरिनराळ्या वेळी नष्ट करण्यात अली अिण त्याचं्या जागी मिशदी, कबरी 
ईभारण्यात अल्या अिण जमीनदोस्त केलेल्या देवालयाचंे सामान ऄशा मिशदी बाधंण्याच्या अिण धरणे 
बाधंण्याच्या कामात वापरण्यात अले. प्रिसद्ध िवरॄरेॄराच ेमंदीर ऄनेक वेळा नष्ट करण्यात अले होते. आ. स. 
१६६९ मध्ये औरंगजबेाच्या ऄिधकाऱ्यानंी िवरॄनाथाच े मंिदर नष्ट करून त्याच्या जागी एक मशीद बाधंली 
अिण त्यान े वाराणसीच ेनाव बदलून मुहम्मदाबाद ऄस ेठेिवले होते. औरंगजबेाच्या काळी वाराणसी मध्ये 
वीस देखील देवालये सापडणे कठीण झाले होते. पुढे मराठे राज्यकत्यांनी अिण त्याच्या सरदारानंी ऄनेक 
देवालये बाधंली अिण िब्रिटशाचं्या ऄंमलात अणखी पुष्ट्कळ देवालये बाधंली गेली. आ. स. १८२८ च्या 
सुमारास वाराणसी येथे १०० हहदंूची देवालये अिण ३३३ मिशदी होत्या. 
 

तवरॄेरॄर ऄथवा तवरॄनाथ ही वाराणसीची ऄिधष्ात्री देवता अहे अिण िवरॄेरॄराच े देवालय हे 
तेथील प्रमुख अिण सवात पिवत्र देवालय अहे. औरंगजेबान ेिवरॄेरॄराच ेदेवालय पाडून टाकल्यानंतर १०० 
हून ऄिधक वषेपयॳत वाराणसी येथे िवरॄेरॄराच ेदेवालय ऄग्स्तत्वात नव्हते. त्या देवालयातील हलग बहुधा 
प्रसंगानुसार िनरिनराळ्या िठकाणी हलिवण्यात अले ऄसावे अिण यात्रेकरू (नमस्कार, प्रदिॱणा 
ह्ाचं्यासारख)े पूजेच े काही भाग त्या देवालयाच्या मूळच्या जागेवर करीत ऄसत. परंतु स्नान 
घालण्यासारख े काही प्रकार किरता येत नसत. सध्याचे िवरॄनाथाच ेमंिदर देवी ऄहल्याबाइ होळकर िहने 
१८ व्या शतकाच्या ऄखेरच्या २५ वषांच्या काळात बाधंले होते. िवरॄेरॄराच्या हलगाच्या बाबतीत ऄत्यंत 
पातकी मनुष्ट्याला देखील त्याची पूजा करण्यास अिण त्यावर गंगेच े पाणी ओतण्यास प्रत्यवाय नसतो 
(ित्रस्थळी सेतु). 
 

ऄतवमुके्तरॄरकलग अिण तवरॄनाथ ही दोन हलगे पृथक् ऄसल्याच े काशीखंडात (१०·९३) म्हटले 
अहे. मत्स्य पुराणात [तीथानां पञ्चकं सारं िवरेॄशानन्तदकानने । 
दशारॄमेधं लोलाकॳ ः केशवो िबन्तहुमाधवः । 
पञ्चमी तु महारेॅष्ा प्रोच्यते मिणकर्मणका । 
एिभस्तु तीथॳवयैरृ वण्यॳते ह्िवमुक्तकम् ॥ 

मत्स्य (१८५·६८।६९).] (१८५·६८-६९) अनंदकाननातील ५ प्रमुख तीथाची नावे पुढीलप्रमाणे िदली 
अहेत. दशारॄमेध, लोलाकॳ , केशव, हबदुमाधव अिण मिणकर्मणका, ऄिलकडील काळात ऄिस-गगंासंगम, 
दशारॄमेध, मिणकर्मणका, पंचगंगाघाट, वरणा-गंगासंगम ह्ा पाच तीथाना पंचतीथी ऄशी संॲा देतात. 
 



दगडी पायऱ्या ऄसलेला ऄजस्त्र घाट हा वाराणसी येथील मोठा भव्य देखावा ऄसतो. वाराणसीच्या 
बाजून े वाहताना गंगेने एक मोठे वळण घेतले अहे अिण त्यामुळे ितचा प्रवाह ईत्तरेकडे (िहमालयाच्या 
बाजूकडे) वाहतो अिण ह्ा कारणाने ती ह्ा िठकाणी िवशेष पिवत्र समजली जाते. 
 

दशारॄमेध घाट शेकडो वषे प्रिसद्ध अहे. काशी खंडात (५२·६६-६८) म्हटले अहे की पूवी ह्ा 
तीथाला रुद्रसरस् ऄस ेम्हणत ऄसत परंतु तेथ ेब्रह्मदेवाने १० ऄरॄमेध यॲ केल्यामुळे त्याला दशारॄमेध तीथॳ 
म्हणू लागले. 
 

मतणकर्णणका कंुड. ह्ालाच मुतक्तके्षत्र म्हणतात. वाराणसी येथील सवॳ तीथात हे ऄत्यंत पिवत्र 
समजले जाते. हे कंुड िवष्ट्णून ेअपल्या चक्ाने खणले अिण अपल्या ऄंगच्या घामान ेभरून काढले अिण 
त्याच्या काठावर दीघॳ तपरृया केली. तेव्हा शंकर संतुष्ट होउन तेथे अले अिण त्यानंी अपले मस्तक 
डोलिवले. तेव्हा त्याचं्या कानातील एक रत्नजिडत भूषण त्या कंुडात पडले अिण तेव्हापासून त्या कंुडाला 
मिणकर्मणका कंुड ऄस े नाव पडले ऄस े काशी खंडात (२६·५१-६३) म्हटले अहे. ह्ा कंुडाच्या जवळच 
तारकेरॄराचे देवालय अहे. ह्ा िठकाणी तशव असिमरण मनुष्ट्याच्या कानात पिवत्र तारक मंत्र सागंतो 
ऄसा समज अहे. 
 

पंचगंगा घाट. ह्ा िठकाणी िकरणा, धूतपापाप्रभृित ५ नद्याचंा संगम झाला अहे ऄसे मानतात. 
 

वरणासंगम. वरणा नदी ही वाराणसीची ईत्तर सीमा ऄसनू त्या संगमाजवळ ईत्तरेकडील घाटाचंे 
शेवटच े टोक जाउन पोचते. हे घाट िनदान एक हजार वषापासून तरी ऄग्स्तत्वात अहेत. ही गोष्ट त्या 
िनरिनराळ्या घाटावंर िदले गेलेल्या दानपत्रावंरून िसद्ध होते. कनोज येथील राजानंी अतदकेशव घाटावर 
ऄशी ऄनेक दानपत्रे िदली होती. (आ.ं ऄँ. खं. १९ पा.२४९; एिप. आं. ख.ं१४ पा.१९७ आ ०)  
 

सवॳ तीथॳयात्रातं ऄितशय पुण्यदायक समजली जाणारी पंचक्रोशीची यात्रा ही एक अहे. 
पंचक्ोशीचा रस्ता सुमारे ५० मैल लाबंीचा ऄसून त्याच्या योगाने वाराणसीच्या सभोवती पाच कोश ित्रज्येचे 
ऄधॳवतुॳळ बनते. ह्ा रस्त्याच्या बाजूला ऄनेक देवालये अहेत अिण यात्रेकरू मिणकर्मणका येथून िनघून 
पाच िदवसात िनरिनराळे मुक्काम करीत सहावे िदवशी परत मिणकर्मणकेवर येतो अिण साक्षी तवनायकाचे 
दशॳन घेतो. यात्रेकरूने ही यात्रा केल्याची साॱ हा गणपती देतो म्हणून त्याला साक्षी तवनायक म्हणतात. 
 

ज्ञानव्यापी ऄथवा ज्ञानोद हे वाराणसी येथील ऄनेक ईपतीथांतील एक अहे. काशीखंडात (ऄ. 
३३) ऄस ेसािंगतले अहे की जेव्हा शंकरान ेिवरॄेरॄराच ेहलग पािहले तेव्हा त्याला त्या हलगाला थंड पाण्याने 
स्नान घालावे ऄशी आच्छा झाली. त्यान े अपल्या ित्रशूलान े िवरॄेरॄराच्या देवालयाच्या दिॱणेला एक कंुड 
खणले अिण त्या पाण्याने िवरॄेरॄराच्या हलगाला स्नान घातले. तेव्हा िवरॄेरॄरान ेह्ा तीथाला ऄसा वर िदला 
की ते सवॳ तीथात रॅेष् होइल अिण शंकर ॲानस्वरूपी ऄसल्यामुळे ह्ा तीथाला ज्ञानवापी ऄथवा ज्ञानोद 
म्हणतील. 

 
दुगमचे देवालय. हे ऄितशय लोकिप्रय देवालयापंैकी एक अहे. 

 
भैरवनाथाचे देवालय. िवरॄरेॄराच्या देवालयाच्या ईत्तरेस सुमारे १ मैलावर हे देवालय अहे. 



भैरवनाथ हा काशीचा कोतवाल ऄथवा संरॱक अहे. त्याच्या हातात एक जाडा सोटा ऄसतो. त्याचे वाहन 
कुत्रा अहे. 
 

ढंुढीतवनायक. काशीमध्ये गणेशाची ऄनेक देवालये अहेत. ह्ा गणेशाला लावलेल्या ढंुिढ ह्ा 
नावाची ईत्पत्ती ढंुढ-शोधणे ह्ा धातूपासून झाल्याचे काशीखंडात (५७-३३) सािंगतले अहे. 
 

व्यासाचंी कथा. काशी खंडात (ऄ. ९६) म्हटले अहे की व्यास महषी काशी येथे िभॱा 
मागण्याकिरता िर्फरत ऄसताना एके िदवशी त्यानंा काही िभॱा िमळाली नाही म्हणून ते काशीला शाप 
देण्याला प्रवृत्त झाले. ते जाणनू िवरॄेरॄरानी एका गृहस्थाचे रूप घेउन व्यासानंा सवोत्कृष्ट ऄन्न िदले अिण 
सािंगतले की तू र्फार रागीट अहेस तेव्हा तू ह्ा ॱेत्रात प्रवेश करू नकोस. व्यासानंा र्फक्त ऄष्टमी अिण 
चतुदॳशी ह्ा दोन ितथींना काशीत प्रवेश करण्यास िवरॄेरॄरानंी ऄनुमती िदली अहे. 
 

काशी येथील १४ हलगानंा महाकलगे ऄशी संॲा अहे. (काशी ७३·३२-३६) त्या सवात िवरॄेरॄर हे 
सवात त्विरत र्फल देणारे ऄसल्याच े काशीखंडात सािंगतले अहे. अिण काशी येथे राहणाऱ्या प्रत्येक 
मनुष्ट्यान प्रितिदवशी गंगेवर गेले पािहज,े मिणकर्मणकेत स्नान केले पािहजे अिण िवरॄेरॄराच ेदशॳन घेतले 
पािहजे ऄसा िनयम िदला अहे. 
 

काशीच्या ईत्तरेस थोड्याशा ऄंतरावर िवष्ट्णून ेअपणास राहण्याकिरता धममके्षत्र नावाचे एक स्थान 
योजले अिण तेथ े बुद्धाच े रूप धारण केले ऄशी कथा काशीखंडात (५८·७१-७२) िदली अहे. हा ईल्लेख 
काशीच्या ईत्तरेस सुमारे ५ मैलावर ऄसलेल्या सारनाथ ह्ा िठकाणचा अहे. येथे बुद्धान े अपले पिहले 
व्याख्यान िदले होते. 
 

िशवभक्तानंा महासंकटात देखील शंकराचं्या पादोदकाहून ऄन्तय कोणाचाही अधार नसतो अिण 
ऄसाध्य ऄस े रोग देखील िवरॄरेॄराच्या तीथाच्या स्पशान े दूर होतात ऄस े काशी खंडात (६७·८२-८३) 
सािंगतले अहे. 
 

संन्तयाशाच्या बाबतीत ऄसा सवॳसाधारण िनयम ऄसतो की त्यानंी पावसाळ्यात दोन ऄथवा चार 
मिहने सोडून आतर केव्हाही एका िठकाणी राहू नये तर िर्फरत ऄसावे. परंतु वाराणसीमध्ये प्रवेश केल्यानंतर 
ह्ा िनयमाच्या जागी ऄसा िनयम होतो की संन्तयाशानंी वाराणसी सोडून मुळीच जाउ नये. (मत्स्य 
१८४·३२।३४) 
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गया 
(मू. गं्र. पा. ४।६४३-६७९). 

 
धार्ममक प्रवृत्तीच्या सवॳ हहदु लोकाचं्या ऄंतःकरणात अधुिनक काळी देखील गया ह्ा ॱेत्राला एक 

ऄिद्यतीय प्रकारच ेस्थान अहे. गयेबद्दलचा अधारभूत मानला जाणारा ऄितशय महत्त्वाचा गं्रथ गयामाहात्म्य 
हा अहे. हे माहात्म्य वायु पुराणाचं्या शेवटी ऄध्याय १०५ ते ११२ मध्ये अलेले अहे. वायुपुराणातील ह्ा 
ऄध्यायाचं्या प्राचीनपणाबद्दल िवद्यानाचंे एकमत नाही. कोणी (राजेन्तद्रलाल िमत्रासारख)े ह्ा माहात्म्याचा 
रचनाकाळ आ. स. चे ितसरे ऄथवा चौथे शतक ऄसावे ऄस ेमानतात तर दुसरे कोणी (डॉ. बारुवासारख)े 
गयासुराची कथा आ. स. च्या चौदाव्या ऄथवा पंधराव्या शतकात रचली ऄसावी ऄसे प्रितपादन किरतात. 
 

ऊग्वेदामधील दोन सूक्ताचंा (१०·६३ अिण १०·६४) कता प्लाताचा पुत्र गय हा अहे. त्यापैकी एका 
सूक्तामध्ये गय हे िवशेषनाम म्हणून योजले अहे. गय ह्ा शब्दाच े ऊग्वेदात दुसरेही ऄनके ऄथॳ अहेत. 
ऄथवॳवेदामध्ये (१·१४·४) गयाचा ईल्लेख केला ऄसून तो जादूच े चमत्कार करणारा ऄथवा जादूगार 
ऄसल्याच ेवणॳन केले अहे. वेदाचं्या संिहता मध्ये देखील ऄसुर, दास अिण राॱस ह्ानंा चमत्कार किरता 
येत ऄसल्याची ईदाहरणे अहेत. ―आदं िवष्ट्णुर्मवचक्मे त्रेधा िनदधे पदम्‖ (ऊ. १·२२·१७) ह्ा ऊचेचा 
खुलासा िनरुक्तामध्ये दोन प्रकारचा सािंगतला अहे. एक खुलासा ऄसा अहे की हे वणॳन िनसगातील एका 
चमत्काराच ेअहे; अिण दुसऱ्याने खुलासा (िनरुक्त १२·१९) ऄसा अहे की ―िवष्ट्णून े अपले पाउल तीन 
प्रकाराने टाकले; शाकपूणीच्या मताप्रमाणे पिहले पाउल पृथ्वीवर, दुसरे ऄंतिरॱात (अकाशात) अिण 
ितसरे स्वगॳलोकात ठेवले; औणॳवाभाच्या मताप्रमाणे िवष्ट्णून े पिहले पाउल समारोहणावर, दुसरे 
तवष्ट्णुपदावर अिण ितसरे गयातशरस्वर ठेवले. त्या वैिदक ऊचेचा ऄथॳ काहीही ऄसो ही गोष्ट ईघड अहे 
की हे दोन प्रकारचे खुलास ेिनरुक्ताकार यास्क ह्ाचं्या काळाच्या (िि. प.ू ८००-५००) पूवी ऄनेक शतके 
िनमाण झाले होते. गयिशरस् हे नाव वनपवात (८७·११) िवष्ट्ण.ु ध. स.ू मध्ये (८५·४), स्कंद पुराणात 
(१·२·१३-२१) अिण महावग्गा (१·२१·१) सारख्या बुद्धधमाच्या प्राचीन गं्रथामध्ये अले अहे. औणॳवाभान े
ईल्लेख केलेल्या तीन स्थानापंैकी िवष्ट्णुपद अिण गयािशरस् ही दोन स्थान ेसुप्रिसद्ध-ऄसनू गया येथे अहेत, 
त्या ऄथी ―समारोहण‖ हे देखील एक स्थान ऄसले पािहजे अिण ते आतर दोन स्थानाचं्या जवळच कोठेतरी 
ऄसले पािहजे ऄस े प्रितपादन करणे गैरवाजवी होणार नाही. ―समारोहण‖ म्हणज―ेवर चढणे‖ अिण 
कदािचत गया येथील ―ईद्रंत‖ टेकडी हे ते स्थान ऄसणे शक्य अहे. नारदीय पुराणात (ईत्तर ४६-१६) 
गयिशरस् तीथाची व्याप्ती क्ौंचपदापासून र्फल्गतुीथापयंत ऄसल्याच े म्हटले अहे. ऄनुशासन पवात 
(२५·४२) अलेल्या गयेच्या वणॳनात ऄश्मपुष् (पे्रतशीला), िनरहवद पवॳत अिण क्ौंचपदी ह्ा स्थानाचंा 
ईल्लेख केला अहे. आ. स. ३९९ ते ४१३ पयॳत भारतात प्रवास करणाऱ्या र्फािहएन ह्ा िचनी प्रवाशाने ऄस े
म्हटले अहे की िहदुधमाचीं गया पूणॳपणे ओसाड अिण िछन्निभन्न झालेली होती. आ. स. च्या ७ व्या शतकात 
अलेल्या हु्एनत्संगन े ऄस े म्हटले अहे की हहदु वस्तीच्या गयेमध्ये १००० ब्राह्मण कुटंुब े राहत होती. 
ह्ावरून ऄस े िदसते की गया नगर ऄनेक पिरग्स्थतीतून गेले ऄसावे अिण आ. स. ४०० पूवी गयेची 
धरणीकंपान ेनासधूस झाली ऄसले. (तो प्रदेश ऄवाचीन काळी देखील जोराच े धरणीकंप होणारा अहे). 
पुढे जेव्हा बुद्धधमाला ईतरती कळा लागली अिण तो लुप्त झाला तेव्हा गयेमध्ये बुद्ध धमाच्या ऄवशेषाचंा 
देखील समावेश होउ लागला. वायुपुराणात गयेची व्याप्ती पे्रतिशलेपासून महाबोधीवृॱापयॳत ऄसल्याच े
वणॳन केले अहे. 



 
गयामाहात्म्य हे कदािचत वायुपुराणाच्या मुख्य संिहतेनंतरच्या काळातील ऄसले तरी ते वर ईल्लेख 

केलेल्या काही िवद्यानाचं्या मताप्रमाणे आ. स. १३ व्या ऄथवा १४ व्या शतकानंतरच े ऄसणे शक्य नाही. 
वास्तिवक रीतीने पाहता गया माहात्म्य हे वनपवॳ, ऄनुशासनपवॳ, पद्मपुराण, नारदीय पुराण ह्ाचं्यासारख्या 
ऄनेक गं्रथातील मािहती घेउन बनिवलेले िमरॅण अहे. अिण त्यातील िकत्येक श्लोक ह्ा दुसऱ्या गं्रथातील 
श्लोकाशंी जुळते अहेत. ह्ावरून गयामाहात्म्याचा काळ आ. स. ७ व्या अिण १० व्या शतकाचं्या दरम्यानचा 
ऄसावा ंऄसे वाटते. 
 

गयेबद्दल िनरिनराळ्या गं्रथात जी वणॳन ेअली अहेत त्यात र्फल्ग ुनदी, गयिशरस् पवॳत, ऄॱयवट, 
ब्रह्मिशरस्, ईत्तरमानस, मतंगवापी, िवष्ट्णुपद आत्यादी स्थानाचं ेईल्लेख केले अहेत; गया येथ ेकेलेल्या हपड 
दानाचे महत्त्व वणॳन केले, अहे अिण ऄनेक [एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्रे कोिप गयां व्रजेत् । 
यजेत वारॄमेधेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत् ॥........ 

िवष्ट्णुसूत्र (८५-६७)] पुत्राचंी आच्छा करावी का की त्याचं्यापैकी एकतरी गयेला जाइल तर त्याच े िपतर 
संतुष्ट होण्याचा संभव ऄसतो‖ ऄशा अशयाचे प्रिसद्ध श्लोक त्यात अले अहेत. (िवष्ट्णुधमॳसूत्र ८५-६७) 
 

गया माहात्म्यामध्ये सुमारे ५६० श्लोक अहेत. अिण त्यात गया येथील िनरिनराळ्या स्थानासबंंधी 
कथा िदल्या ऄसून गया यात्रेतील िनरिनराळ्या िवधींची सिवस्तर वणॳन े िदली अहेत. गया हे नाव त्या 
ॱेत्राला पडण्याचे कारण ऄस ेिदले अहे की रॄेतवाराह कल्पामध्ये ह्ा िठकाणी गयाने एक यॲ केला होता. 
पुढे गयासुराला हरीने अपल्या गदेने अिण त्याच्या मस्तकावर िशला ठेवून ग्स्थर केले. ह्ाकिरता हरीने 
अपल्या पिहल्या (अिद) गदेचा ईपयोग केला होता म्हणनू त्याला अतदगदाधर ऄस े नाव पडले. 
गयासुराला गदेन े पीडा िदल्याबद्दल त्यान े देवाजंवळ तक्ार केली म्हणून देवानंी त्याला िनरिनराळे वर 
िदले. त्यात ज्या लोकानंा त्या स्थानावर हपडयुक्त रॅाद्ध ऄपॳण करण्यात येइल ते ब्रह्मलोकाला जावे अिण 
सवॳ तीथ े गयािशरस ॱेत्रात समािवष्ट ऄसावी आत्यादी वराचंा समावेश होता. गयासुराला ग्स्थर 
करण्याकिरता त्याच्या मस्तकावर ठेवलेल्या िशलेची अिण हरीने घेतलेल्या गदेची कथाही त्या माहात्म्यात 
वणॳन केल्या अहेत. 
 

गया येथील तीथोपाध्यानंा गयावळ म्हणतात. त्याचं्यासंबधंी ऄशी कथा िदली अहे की ब्रह्मदेवान े
ह्ा बाह्मणानंा ५५ गाव, कामधेनु कल्पवृॱ आत्यादी पदाथॳ िदले होते ऄिण ऄशी अॲा केली होती की त्यानंी 
दुसऱ्या कोणाजवळ याचना करू नये. परंतु त्या अधाशी ब्राह्मणानंी एक यॲ केला अिण त्याकिरता 
द्रव्याची याचना केली. तेव्हा ब्रह्मदेव रागावला अिण त्यान ेअपण िदलेले सवॳ पदाथॳ ब्राह्मणाजंवळून काढून 
घेतले. नंतर ब्राह्मण रडू लागले तेव्हा ब्रह्मदेव म्हणाला की तुम्ही गय येथे येणाऱ्या यात्रेकरंूच्या औदायावर 
ईदरिनवाह कराल अिण जे तुमचा अदरसत्कार करतील त्यानंी ब्रह्मदेवाच अदरसत्कार केल्यासारख े
होइल. 
 

िशलेची कथा ऄशी अहे की ब्रह्मदेवाचा पुत्र मरीची ह्ान ेअपली पत्नी धमॳव्रता िहला गैरसमजुतीन े
तू िशला हो ऄसा शाप िदला. तेव्हा त्या पत्नीन ेऄग्नी मध्ये ईभी राहून तप केले अिण िवष्ट्णून ेप्रसन्न होउन 
ितला ज ेवर िदले त्यात ती सवात ऄिधक पिवत्र व्हावी, ितच्यावर जो रॅाद्ध करील अिण हपड ऄपॳण करील 
त्याचे िपतर ब्रह्मलोकाला जाण्याला पात्र व्हावे आत्यादी वराचंा समावेश होतो. 
 



गदेसंबंधीच्या कथेत म्हटले अहे की गद नावाचा एक ऄसुर होता. त्यान ेब्रह्मदेवाच्या िवनंतीवरून 
हेित नावाच्या ऄसुराला मारण्याकिरता शस्त्र तयार करण्याकिरता अपली हाडे िदली होती अिण त्या 
हाडापंासून िवरॄकम्यान ेज ेशस्त्र तयार केले त्याला गदा ऄस ेनाव पडले. गयासुराला ग्स्थर करण्याकिरता 
पुढे हरीने त्या गदेचा ईपयोग केला म्हणून हरीला गदाधर हे नाव पडले. 
 

गयामाहात्म्यात गया येथ करावयाच्या यात्रेचे ज े वणॳन-केले अहे त्यात ऄनेक तीथात स्नान 
करावयास अिण रॅाद्ध करावयास सािंगतले अहे. ऄशा तीथांची संख्या र्फार मोठी ऄसली तरी बहुसंख्य 
यात्रेकरू त्या सवॳ िठकाणी जात नाहीत. प्रत्येक यात्रेकरून ेफल्गुनदी, तवष्ट्णुपद अिण ऄक्षयवट ह्ा तीन 
स्थानाचं ेदशॳन घेणे ऄत्यावश्यक ऄसते. ह्ा सवॳ िठकाणी पूजा अिण पूवॳजानंा हपडदान हे िवधी करावयाचे 
ऄसतात. िवष्ट्णुपदाच ेदेवालय िवष्ट्णूच्या पावलाच्या ठशावर बाधंलेलें अहे. गया येथील सवॳ देवालयात ते 
मोठे अिण सवात ऄिधक महत्वाच ेअहे. िवष्ट्णूच ेसमजले जाणारे पाउल सुमारे १६ आंच लाबंीचे अहे अिण 
सवॳ जातीचे यात्रेकरू पावलाभोवतीच्या गाभाऱ्या सभोवती ईभे राहून पूजेच ेपदाथॳ अिण हपड गाभाऱ्याच्या 
अत रे्फकतात. ऄक्षयवटाजवळ करावयाचे िवधी हे गयेच्या यात्रेतील ऄखेरच ेिवधी ऄसतात. ह्ा िठकाणी 
गयावळ तीथोपाध्ये यात्रेकरंूच े हात रु्फलाचं्या माळेन े बाधंतात अिण अपली दिॱणा स्वीकारतात. नंतर 
यात्रेकरू प्रसाद म्हणून िमठाइ देतात, त्याच्या कपाळावर गंधाचा ितलक लावतात, त्याच्या पाठीला स्पशॳ 
करून ―सुर्फल‖ हा शब्द ईच्चारतात अिण यात्रेकरूच े िपतर स्वगाला गेल्याची घोषणा करून अशीवाद 
देतात. फल्गु नदी (मोठी नदी) येथील स्नानासंबधंी म्हटले अहे की जर ती कोरडी ऄसली तर ितच्या मध्ये 
पाण्याकिरता एक खड्डा खणावा अिण त्या पाण्यात स्नान करावे. 
 

गया येथील ज्या िठकाणी गौतमाला अत्मॲान झाले त्या बोधीवृॱाच ेस्थान देखील हहदंूच्या पिवत्र 
स्थानापंैकी एक अहे. हा बोधीवृॱ जगातील सवात जुना ऐितहािसक वृॱ अहे. त्या वृॱाची एक खादंी 
ऄशोकाच्या काळी (आ. स. पूवी २५० वषे) हसहलद्यीपात नेण्यात अली होती. अिण िसलोन मधील कँडी 
शहरात हल्ली देखील एक हपपळाच ेझाड दाखिवण्यात येते अिण ते झाड ऄशोकाच्या वेळी लावलेली र्फादंी 
ऄथवा त्या र्फादंीची र्फादंी ऄसल्याचे सागंण्यात येते. 
 

गया येथे ऄसणाऱ्या तीथांना कोणत्याही क्मान ेगेले तरी प्रत्यवाय नसतो परंतु त्यात पे्रतिशळेवर 
केलेले रॅाद्ध पिहले ऄसावे अिण ऄॱयवटाजवळचे रॅाद्ध हे ऄखेरचे ऄसावे. 
 

गया येथे कोणालाही जवळच्या नात्याच्या ऄसलेल्या ऄथवा नसलेल्या मृत मनुष्ट्याला हपड देता 
येतो. तसेच अपल्या स्वतःला देखील हपड देता येतो. मात्र ऄसा हपड ितळिमिरॅत ऄस ूनये. गया रॅाद्धात 
र्फक्त गयावळाचंाच सत्कार केला पािहजे हा िनयम र्फक्त ऄॱयवटाजवळच्या रॅाद्धापुरता ऄसतो ऄस े
नारायणभट्टाने मानले अहे. 
 

गयाके्षत्र, गया, अिण गयातशरस्. िनरिनराळ्या पुराणानंी गया ॱेत्राचा िवस्तार ५ क्ोश ऄसल्याच े
म्हटले अहे. काशी, प्रयाग ह्ाचं्यासारखी सवॳ प्रिसद्ध तीथ े पाचंक्ोश ऄसल्याच े वणॳन करण्याचा प्रघात 
पडून गेला होता. पे्रतिशळेपासनू महाबोधीवृॱापयंत सुमारे १३ मैल हा गया ॱेत्राचा िवस्तार अहे ऄस े
वायुपुराणात (५०६-६५) सािंगतले अहे. गयातशरस् हे तीथॳ गयेपेॱा लहान ऄसून ते अिण फल्गुतीथम एकच 
ऄसल्याच ेसमजले जाते (वायु. १११-२२) गयेची मयादा मुंडपृष्ापासनू सवॳ बाजूला २ ॥ कोश ऄसल्याच े
मानतात. 



 
गया येथे करावयाच्या रॅाद्धामध्ये िवकल्पाने ६, ९,१२ ऄशा िभन्न िभन्न देवता (िपतर) ऄसतात. त्या 

सवात पे्रतिशलेवर करावयाचे रॅाद्ध अदशॳ समजले जाते.  
 
गया येथे कोणत्याही वेळी रॅाद्ध करण्यास प्रत्यवाय नसतो. संन्तयाशाने हपड ऄपॳण करू नये,त्यान े

र्फक्त अपला दंड दाखवावा (वर ईचलावा) अिण िवष्ट्णुपदावर ठेवावा. गयेसारख्या एखाद्रा तीथावर 
केलेल्या रॅाद्धाच ेसंपूणॳ र्फल प्राप्त व्हावे ऄशी आच्छा ऄसणाऱ्यानंी काम, क्ोध अिण लोभ ह्ाचंा त्याग केला 
पािहजे. 
 

ऄत्यंत महत्त्वाच्या अिण पिवत्र तीथांपैकी गंगा, प्रयाग, काशी अिण गया ह्ा चार तीथाचे िववेचन 
काहीशा िवस्तृत प्रमाणावर करण्यात अले. बाकीच्या तीथापैकी सहा, सात तीथांच े थोडक्यात वणॳन 
करण्यात येइल. 
 

तीथाचे काही गट अहेत. ऄयोध्या, मथुरा, माया (हिरद्यार), काशी, काचंी, ऄवंितका (ईज्जियनी) 
अिण द्यारका ह्ा सात पुऱया म्हणज े नगरे ऄितशय पिवत्र अिण मोॱ देणारी समजली जातात. (ब्रह्माडं 
४·४०·९१) काही गं्रथात काचंीच्या ऐवजी कातंी ह्ा नगराचा ईल्लेख ऄसतो. बदरीनाथ, जगन्नाथपरुी, 
रामेरॄर अिण द्यारका हे चार धाम समजले जातात. सोमनाथ, मिल्लकाजुॳन, महाकंाळ, ओंकार, केदार, 
भीमाशंकर, िवरॄेरॄर, त्र्यंबकेरॄर, नागेश, रामेरॄर, घृष्ट्णेरॄर, वैद्रनाथ हीं शंकराची बारा ज्योतततलंगे अहेत. 
(िशवपुराण ४·१·१८·२१-२४) स्कंद पुराणात ऄनेक हलगाचंी नावे िदली ऄसून त्या यादीत बारा 
ज्योितहलगापंैकी बहुतेक. अली अहेत. बाहॳस्पत्य सूत्रात, (३·११९-१२६) िवष्ट्ण,ु िशव अिण शक्ती ह्ा 
प्रत्येकाच्या अठ रॅेष्ट तीथांचा ईल्लेख केला अहे. बदिरका, सालग्राम, पुरुषोत्तम, द्यारका, िबल्वाचल, 
ऄनंत, हसध,ु रॅीरंग ही अठ तवष्ट्णूची तीथे अहेत. ऄिवमुक्त, गंगाद्यार, िशवॱेत्र, रामेयमुना (?), 
िशवसरस्वती, मध्यशादूॳल, गजॱेत्र हीं अठ तशवतीथे अहेत अिण ओग्वीण, जाल, पूणॳ, काम, कोल्ल, 
रॅीशलै, काचंी अिण महेंद्र ही शक्तीची अठ तीथम अहेत. 



प्रकरण १५ 
 

कुरुके्षत्र अतण दुसरी काही प्रतसद्ध तीथे 
(मू. गं्र. पा. ४।६८०-७२२) 

 
कुरुके्षत्र. ऄंबाला शहराच्या पूवेला २५ मैलावर ऄसणारा कुरुॱेत्राचा प्रदेश ऄितशय पिवत्र 

मानलेला ऄसनू त्याचा आितहास र्फार प्राचीन अहे. ऊग्वेद (१०·३३·४), ऄथवॳवेद (२०·१२७·८) यात कुरु 
हा शब्द अला अहे. छादंो. ईप. (१·१०·१) अिण ब्राह्मणगं्रथ (ऐत. ब्रा. ३५·४ आ.) यात कुरु देशाचा ऄथवा 
कुरुॱेत्राचा ईल्लेख अला अहे. ब्राह्मण गं्रथाचं्या काळी ऄत्यंत पिवत्र सरस्वती नंदी कुरुॱेत्रापासून वाहत 
होती अिण कुरुॱेत्र हे वैिदक ससं्कृतीच ेएक केन्तद्र होते. ती एक ऄत्यंत पिवत्र भूमी झाली होती अिण त्या 
िठकाणी देवानंी यॲ केले ऄसल्याची वणॳन े(शत. ब्रा. ४·१·५·१३) तै. ब्रा. (५·१·१) आत्यादी ब्राह्मण गं्रथात 
अली अहेत. ह्ाच कारणान े कुरुॱेत्राला धममके्षत्र ऄसेही म्हणत ऄसत. भगवहिंतेच्या पिहल्या श्लोकात 
कुरु ॱेत्राला धमॳॱ ेत्र म्हटले अहे. तै. अरण्यक (५·१·१) ह्ा गं्रथात ऄशी मािहती िदली अहे की कुरु ॱेत्र 
ही देवानंी केलेल्या एका सत्राची वेदी होती. अरॄ. (१२·६) प्रभृती सूत्रात अिण ताण्ड्यप्रभृित ब्राह्मण 
गं्रथात, तसेच पािणनीय व्याकरण (४·१·१५१) ह्ात कुरु ॱेत्राच ेईल्लेख अले अहेत. महाभारताच्या काळी 
सरस्वती नदीच्या दिॱणेस अिण दृशद्यती नदीच्या ईत्तरेला ऄसणाऱ्या प्रदेशाचा कुरुॱेत्रात ऄंतभाव होत 
ऄस.े वनपवात (८६·६) ह्ा प्रदेशाला ब्रह्मावतं म्हटले ऄसून त्याच प्रदेशाला वामनपुराणात (२२·४७) 
कुरुजागंल देश म्हटले अहे. मनून े(२·१७ अिण १८) कुरु ॱेत्राचा समावेश ब्रह्मर्णष देशात केला ऄसनू तो 
प्रदेश ब्रह्मावतापेॱा जरा कमी पिवत्र ऄसतो ऄस ेम्हटले अहे. ह्ाच प्रदेशात परशुरामान ेअपल्या िपत्याच्या 
वधाचा सूड घेण्याकिरता मारलेल्या ॱित्रयाचं्या रक्ताचे पाच डोह केले होते म्हणनू त्याला समंत पंचक 
(ऄथवा स्यमंत पंचक) ऄस े नाव पडले. कुरुराजान े हा प्रदेश सुवणाच्या नागंराने सवॳ बाजूंनी पाचं 
क्ोशपयंत नागंरला होता म्हणून त्याला कुरुके्षत्र ऄसे नाव पडले. 

 
नारदीय पुराणात (ईत्तर ऄ. ६५) कुरुॱेत्रातील सुमारे १०० तीथांची नावे िदली अहेत. त्यात (ज्या 

िठकाणी कुरु राजा संन्तयास घेउन रािहला होता ते) ब्रह्मसरस्, (ज्या िठकाणी भीष्ट्मावंर प्रहार 
करण्याकिरता रॅीकृष्ट्णान ेचक् धारण केले होते ते) चक्रतीथम (ज्या िठकाणी पुत्राच्या िवयोगामुळे व्यासानंी 
मरण्याचा िनरृय केला होता ते) व्यासस्थळी (ऄवाचीनबस्थली), (ज्या िठकाणी भारतीय युद्धात मृत 
झालेल्या वीराचंी पे्रते दहन करण्यात अली ते) ऄग्स्थपुर, सरस्वतीच्या तीरावरील पृथूदक (ऄवाचीन 
पेहोवा) आत्यादी स्थाने प्रिसद्ध अहेत. 
 

वामनपुराणात (३४·३ प्रभृ) कुरु ॱेत्रातील काम्यक, ऄिदती आत्यादी सात वनाचंा ईल्लेख केला 
अहे. शल्यपवात (ऄ. ३८) सुप्रभा, िवशला प्रभृती सात सरस्वती नद्याचंी नावे िदली ऄसनू त्यात कुरुॱेत्रात 
ऄसणारी ओघवती नदी ही एक अहे. कुरुॱेत्राला सिहती ऄथवा सतिहत्या ऄसेही म्हणतात. 
हु्एनत्संगानेही स्थानेरॄर (सापं्रतच ेठाणेरॄर) राजधानी ऄसलेल्या प्रदेशाचंा ―पुण्यभूमी‖ ऄसा ईल्लेख केला 
अहे. कौरव अिण पाडंव ह्ाचं्यामधील युद्ध ह्ाच प्रदेशात झाले. 
 

मथुरा. शूरसेन देशाची राजधानी ऄसलेल्या मथुरा नगरीचा स्पष्ट ईल्लेख वेदामंध्ये ऄद्रािप 
अढळलेला नाही. तथािप त्या नगराच े ऄग्स्तत्व िि. पू. ५ व्या शतकापासून ऄसल्याचा िनर्मववाद पुरावा 
सापडतो. बुद्धधमाच्या प्राचीन गं्रथातं बुद्धाचा िशष्ट्य महाकच्चायन बुद्ध धमाचा प्रचार करण्याकिरता मथुरा 



येथे गेला ऄसल्याच ेम्हटले अहे. मेग्यास्थेिनसला मथुरा अिण त्या नगराचा हिरकृष्ट्णाशी ऄसलेला संबंध 
माहीत ऄसावा ऄस ेिदसते. जैिमनीच्या पूवॳ मीमासंा सूत्रात (१·३·२१) मथुरेचा रिहवाशी ह्ा ऄथाचा माथुर 
हा शब्द अला अहे. पतंजलीच्या महाभाष्ट्यात (ख.ं १ पा. १८ आ.) मथुरा हा शब्द ऄनेक वेळा अला अहे. 
ब्रह्मपुराणात (१४·५४-५६) वृग्ष्ट्ण अिण ऄंधक ह्ानंी कालयवनाच्या भयाने मथुरानगर सोडून िदल्याचा 
ईल्लेख अला अहे. रामाचा बंध ुशत्रुघ्न ह्ान े लवणासुराचा वध करून मथुरानगरीची स्थापना केली ऄशी 
कथा रामायण (ईत्तरकाडं ७०·६-९) अिण वायुपुराण (८८·१८५) ह्ात िदली अहे. हु्एन्त्संगान े मथुरा 
नगरीच ेवणॳन केले अहे अिण त्यात ऄशोकान ेबाधंलेले ३ स्तूप, ५ देवमंिदरे, २० संघ अराम (बुद्धधमीय 
मठ) अंिण १००० बुद्ध िभॱ ुऄसल्याच ेम्हटले अहे. िशला लेखावंरूनही (एिप. आ. ख.ं २० पा. ७९) मथुरा 
नगराच्या पुरातनत्वाबद्दल पुरावा िमळतो. किनष्ट्क, हिवष्ट्क, बास ु आत्यादी कुषाण राजाचं्या िशलालेखात 
मथुरानगराच ेईल्लखे अले अहेत. (एिप. आ. ख.ं १७ पा.१००) िवष्ट्णुपरुाणाच्या (६·८·३१) रचनाकालाच्या 
पूवी मथुरा येथे हरीच्या मूतीची स्थापना झाली होती. ऄल्बरेुणीनेही मथुरेच ेवणॳन केले अहे. ऄग्ग्न, वराह, 
स्कंद, बृहन्नारदीय ह्ाचं्या सारख्या ऄनेक पुराणात कृष्ट्ण, राधा, मथुरा, वुन्तदावन, गोवधॳन याचंी अिण 
कृष्ट्णान ेत्या ठीकाणी केलेल्या पराक्माचंी वणॳन ेअली ऄसून पद्म पुराणात (अिदखंड २९·४६-४७) मथुरेच े
धार्ममकदृष्ट्या महत्त्ववणॳन केले अहे. 
 

मथुरानगराचा पिरसर २० योजन े िवस्तृत ऄसल्याच े बृहन्नारदीय पुराणात (ईत्तराधॳ ७९-८०) 
म्हटले ऄसून मथुरा येथील अिण सभोवतालच्या ऄनेक तीथांची वणॳन ेत्या अिण वराहपुराणात (ऄ. १५३ 
आ.) केली अहेत. मथुरेजवळ मध,ु ताल, कुमद प्रभृित १२ वने ऄसल्याच े वराह अिण नारदीय पुराणात 
म्हटले अहे. वृन्दावन मथुरेच्या वायव्येला यमुनेच्या तीरावर होते अिण त्याचा िवस्तार ५ योजन े होता 
(िवष्ट्णुपुराण). गोवधमन पवॳत मथुरेच्या पिरृमेला सुमारे २ योजन ेऄंतरावर ऄसल्याच ेवराहपुराणात म्हटले 
ऄसून ते वणॳन बरेचस ेवास्तिवक ऄसल्यासारख ेिदसते. सापं्रतकाळी गोवधॳन वृन्तदावनापासून १८ मैल दूर 
अहे. रॅेष् वैष्ट्णव संत चैतन्तय वंृदावनात गेला होता अिण आ. स. च्या १६ व्या शतकात वंृदावन हे चैतन्तयाच्या 
भिक्तसंप्रदायाचे केन्तद्र बनले होते. चैतन्तयाचा समकालीन वैष्ट्णव संत वल्लभाचायॳ याने गोकुळाच्या 
नमुन्तयाप्रमाणे महावनाच्या दिॱणेला एक मैलावर नव्या गोकुळाची स्थापना केली होती (मणीलाल 
पारेखकृत गं्रथ). मथुरेतील जुन्तया देवालयाचंी ऄवस्था औरंगजेबाच्या अॲेवरून वाराणसी येथील 
देवालयासंारखीच झाली. 
 

जरासंधान ेतगतरव्रज (सापं्रतचे राजिगर) येथून र्फें कलेली गदा ज्या िठकाणी मथुरा येथ ेकृष्ट्णाच्या 
समोर येउन पडली त्या िठकाणाला ‘गदावसान’ ऄस ेनाव पडले (सभापवॳ ३१९·२३-२५). हे नाव दुसऱ्या 
कोणत्याही गं्रथात अढळले नाही. 
 
पुरुषोत्तमतीथम (जगन्नाथ) 
 

ओिरसा प्रातंात भुवनेरॄर, जगिाथ, कोनारक अिण यजपुर ऄथवा जयपुर हीं चार ऄितशय 
महत्वाची तीथे ऄसून त्यानंा ऄनुक्मे चक्रतीथम, शंखके्षत्र, पद्मके्षत्र अिण गदाके्षत्र ऄस े म्हणतात. त्यापंैकी 
पिहली दोन ऄद्रािप प्रशंसनीय गणली जातात परंतु दुसऱ्या दोन तीथांकडे सवॳस्वी दुलॳॱ झाले अहे : 

 
पुराणापंैकी ब्रह्म अिण बृहन्नारदीय ह्ा दोन पुराणात अिण िनबंधगं्रथापंैकी वाचस्पितकृत 

तीथॳहचतामिण, रघुनंदनकृत पुरुषोत्तमतत्त्व अिण तीथॳप्रकाश ह्ा गं्रथात पुरुषोत्तम तीथाची वणॳन े अली 



अहेत. ब्रह्मपुराणात (ऄ. ४३।४४) एका आंद्रदु्रम्न राजाची कथा अली अहे. मालव देशातील ऄवंती 
(ईज्जियनी) येथील आंद्रदु्रम्न राजा धमॳिनष् अिण िवद्यान होता. त्याने वासुदेव हाच सवात रॅेष् देव 
ऄसल्याचा िनणॳय ठरिवला अिण तो मोठे सैन्तय, सेवक आत्यािदकासंह दिॱण समुद्राच्या तीरावर अला. तेथ े
त्यान ेवासुदेवाच ेएक िवस्तृत ॱेत्र पािहले अिण तेथ ेमुक्काम केला. पूवीच्या काळी दिॱण समुद्राच्या तीरावर 
एक वटवृॱ होता अिण त्याचं्याजवळ पुरुषोत्तमाची ऄथवा जगन्नाथाची आंद्रनील मण्याची केलेली एक मूती 
होती. ती मूती वाळूत रुतून गेली होती अिण लतावृॱानंी झाकंली होती. आंद्रदु्रम्न राजाने त्या िठकाणी एक 
ऄरॄमेध यॲ केला अिण एक मोठे देवालय बाधंले. त्याच्या मनात त्या देवालयात वासुदेवाची मूती स्थापन 
करावयाची आच्छा होती. स्वप्नात त्याला वासुदेव िदसला. अिण त्यान े राजाला सािंगतले की प्रातःकाळी 
एकटाच िकनाऱ्यावर जा अिण पाण्याच्या रेषेवर वाढलेला वटवृॱ कुऱ्हाडीने तोड. राजान ेत्याप्रमाणे केले 
तेव्हा तेथे दोन ब्राह्मण प्रकट झाले. वास्तिवकपणे ते दोघे िवष्ट्णु अिण िवरॄकमा होते. िवष्ट्णून े
सािंगतल्यावरून िवरॄकम्यान े कृष्ट्ण, बलराम अिण सुभद्रा याचं्या तीन मूती तयार केल्या अिण त्या मूती 
राजाला िदल्या अिण राजान े त्या मूतींची स्थापना त्यान े बाधंलेल्या देवालयात केली. स्कंदपुराणातील 
(ईत्कल खंड) पुरुषोत्तम माहात्म्यातही ही कथा थोड्याशा भेदाने िदली अहे. 
 

ह्ा कथेतील दैवी चमत्काराचा भाग काढून टाकला तर ऄस े ऄसण्याचा संभव िदसतो की र्फार 
प्राचीन काळी पुरुषोत्तम ॱेत्रात कृष्ट्णभक्तीचा सापं्रदाय ईत्तर भारतातून अला अिण तुलनेन ेबऱ्याच प्राचीन 
काळी तेथे लाकडाचं्या तीन मूतीची स्थापना करण्यात अली. मैत्रायणी ईपिनषदात (१·४) ज्या ऄनेक 
चक्वती राजाचंी नावे िदली अहेत त्यात एका आंद्रदु्रम्नाचा ईल्लेख केला अहे. 

 
पुरी हे बुद्ध धमाचेही एक पिवत्रस्थान ऄसावे ऄस े िदसते. धौलीटेकडीवरील एका दगडावर 

ऄशोकाच े अॲापत्र कोरलेले अहे. भूवनेरॄराच्या पिरृमेला ५ मैलावर खंडतगरी टेकडीवर बुद्धकालीन 
लेणी अहेत. 

 
सापं्रतकाळी जगन्नाथाच्या देवालयाच्या सभोवती मोठा प्राकार ऄसून त्याच्या प्रत्येक बाजूला एक 

मोठे प्रवेशद्यार अहे. त्यातील पूवेकडील प्रवेशद्यार र्फार भव्य अहे. प्रवेशद्याराचं्या बाजूला हसहाच्या प्रितमा 
बसिवल्या ऄसल्यामुळे त्यानंा कसहिार म्हणतात. प्राकाराच्या अत िनरिनराळ्या देवाचं्या मूती ऄसलेली 
१२० देवालये अहेत. त्यापंैकी १३ िशवमंिदरे अहेत, काहंी पावॳतीची अहेत, एक सूयाचे अहे. 
हहदुधमातील बहुतेक सवॳ पंथाची देवालये पुरी येथ े अहेत. देवालयाचा कळस १९२ रू्फट ईंचीचा ऄसनू 
त्याच्यावर एक चक् अहे. देवालय समुद्रिकनाऱ्यापासनू सुमारे ७ र्फलांग ऄंतरावर एका २० रू्फट ईंचीच्या 
ईंचवयावर बाधंलेले अहे. त्या ईंचवयाला नीलतगरी ऄसे म्हणतात. 

 
जगन्नाथाच्या मोठया देवालयाची काही वैिशष्ट्ये अहेत. जगन्नाथाच्या पटागंणात अिण 

हसहद्याराच्या बाहेर कोणत्याही प्रकारचा जाितभेद पाळण्यात येत नाही. जगन्नाथाला ऄपॳण केलेले 
िशजलेले ऄन्न आतकें  शुद्ध मानले जाते की तेथील पंड्या ते ऄन्न कोणत्याही जातीच्या हहदूपासून स्वीकारतो. 
ते ऄन्न वाळिवण्यात येउन भारतातील सवॳ प्रातंात प्रसाद म्हणून नेण्यात येते. वैष्ट्णवलोकाचं्या पावॳणरॅाद्धात 
ह्ा पिवत्र ऄन्नाचा एक दाणा िपतरानंा वाढण्यात येतो. 

 
पुरी येथे होणाऱ्या २४ ईत्सवातील रंथयात्रा हा सवात महत्त्वाचा ईत्सव ऄसतो. ही रथयात्रा अषाढ 

शुद्ध िद्यतीयेला िनघते. जगन्नाथ, बलराम अिण सुभद्रा याचंे तीन प्रचंड रथ ऄनेक यात्रेकरू अिण मजुरीन े



लावलेले कामकरी ओढून २ मैलावर ऄसलेल्या एका मंिदरापयंत नेले जातात. तेथे अषाढ शुद्ध दशमीपयंत 
त्या मूती ठेवण्यात येतात अिण त्यानंतर ते रथ परत मोठ्या मंिदरात मूती घेउन अणण्यात येतात. ह्ा 
रथापंुढे पडून भािवक लोक अत्महत्या करीत ऄसत ऄशी वणॳन े आंग्रजी गं्रथात केली अहेत. परंतु त्या 
वणॳनानंा अधार नाही. ऄशा अत्महत्येचा ईल्लेख काही पुराणातही केला अहे. (ब्रह्म-पु. १७७·१६ आ.). 
गदीमुळे ऄपघाताने काही मृत्यु क्विचत प्रसंगी घडत ऄसल्याचा संभव अहे. 

 
पुरी येथील सवात जुन े देवालय ऄलाबुकेरॄराच े अहे. ते देवालय भुवनेरॄराच े गोपुर बाधंणाऱ्या 

ललाटेंदु केसरीन े(आ. स. ६२३-६७७) बाधंले होते. त्याच्या खालोखालच ेजुन ेदेवालय माकॳ डेरॄराच ेऄसनू 
ितसरा क्म जगन्नाथाच्या देवालयाचा लागतो. ओिरसा प्रातंातील गंगावंश राजाचं्या ताम्रपटातील श्लोकात 
ते मंिदर गंगेरॄर ऄथवा चोडगंग राजान े बाधंल्याचा ईल्लेख अहे. चोडगंगाचा राज्यािभषेक आ. स. १०७८ 
मध्ये झाला होता. कोणाच्या मताने ते मंिदर चोडगंगान ेबाधंले नसून त्याचा पणतु ितसरा ऄनंगभीम ह्ान े
बाधंले होते अिण त्याच राजान ेकटक येथील एका देवालयात पुरुषोत्तमाच्या मूतीची स्थापना केली होती. 
ते देवालय िर्फरोजशहान े भ्रष्ट केले. ह्ा गंग राजानंी भुवनरेॄर, कोनारक अिण पुरी येथे भव्य देवालये 
बाधंली होती अिण ती ईत्तर भारतातील हहदु िशल्पाची ऄग्स्तत्त्वात ऄसलेली ऄित सुंदर ऄविशषे्ट अहेत. 

 
जगन्नाथ येथील देवालयातील सेवेकऱ्याचंी संख्या र्फार मोठी ऄसून, त्या सवात कुध्याचा राजा 

प्रमुख अहे अिण तो अपणाला ―जगन्नाथाचा झाडूवाला‖ ऄसे म्हणिवतो. 
 
वाराणसीप्रमाणेच जगन्नाथ येथे पाच प्रमुख तीथे अहेत. ती म्हणज े माकंडेय डोह, वटवृॱ, 

बलराम, आंद्रदु्रम्न डोह अिण समुद्र. ब्रह्मपुराणात (१५७·१७) हा वटवृॱ साॱात् िवष्ट्णूच ऄसल्याच ेम्हटले 
अहे. आंद्रदु्रम्न डोहाजवळ गंुतडचा नावाचे एक स्थान ऄसनू तेथ ेकृष्ट्ण, बलराम अिण सुभद्रा ह्ाचं्या मूती ७ 
िदवसपयंत ठेवण्यात येतात. 

 
महान वैष्ट्णव संत चैतन्य आ. स. १५१५ मध्ये पुरी येथे कायम राहण्याकिरता अला अिण त्यान ेतेथ े

मृत्यूपयंत १८ वषे वास्तव्य केले. चैतन्तयाची पूजा ओिरसा प्रातंात िवष्ट्णूच्या बरोबरीने करण्यात येत ऄसे. 
 
जगन्नाथाच्या मोठ्या मंिदराच्या हभतीवर बीभत्स अिण कामोद्दीपक ऄशी काही िशल्पिचत्र ेअहेत 

अिण नर्मतकाचंेही ऄग्स्तत्व र्फार प्राचीन कालापासून चालत अले अहे ही खेदाची गोष्ट अहे. ब्रह्मपुराणात 
(ऄ. ६५) ही बलरामाच्या अिण कृष्ट्णाच्या मूतीपुढे वाद्रे वाजिवणाऱ्या अिण चवरी घेतलेल्या सुंदर वेश्याचंा 
ईल्लेख केला अहे. 

 
नममदा 
 

गंगेच्या खालोखाल नममदा अिण गोदावरी ह्ा भारतातील ऄितशय पुण्यकारक नद्रा अहेत. 
वैिदक वाङ्मयात नमॳदेचा स्पष्ट ईल्लेख ऄद्रािप ईपलब्ध झाला नाही. श. ब्रा. (१२·९·३·१) मध्ये रेवोत्तरस् 
ऄस ेएक नाव अले अहे अिण रेवा हे नमॳदेचचे दुसरे नाव अिण रेवा नदीवरूनच रेवोत्तरस् हे नाव पडले. 
ऄसण्याचा संभव अहे. पािणनीच्या (४·२·८७) सूत्रावंरील वार्मतकात मिहष्ट्मत् ह्ा शब्दाची व्युत्पत्ती िदली 
अहे. मिहष्ट्मत म्हणज े नमॳदेच्या काठावर ऄसलेले मािहष्ट्मती नगर ऄसा सवॳसाधारण समज अहे. 
त्यावरून ऄसा िनष्ट्कषॳ िनघतो की िि. पू. ४ थ्या शतकाच्या मध्याच्या सुमारास होउन गेलेल्या 



वार्मतककाराला नमॳदा हे नाव बहुधा माहीत होते. रघुवंशाच्या ५ व्या सगात मािहष्ट्मती ही ऄनूप देशाची 
राजधानी ऄसनू ती रेवा (म्हणज े नमॳदा) नदीच्या काठावर होती ऄस े म्हटले अहे. महाभारतात अिण 
मत्स्य, पद्म, कूमॳ प्रभृती काही पुराणात नमॳदा नदीचा ईल्लेख पुष्ट्कळ वेळा केला अहे अिण त्यात नमॳदेची 
अिण ितच्या काठावर ऄसलेल्या तीथांची वणॳन े केली अहेत. मत्स्य पुराणात (१९४·४५) नमॳदेच्या 
काठावरील तीथांची संख्या १० कोटी िदली अहे. कूमॳ पुराणात (२·४०·१३) तीथांची संख्या ६० कोटी ६० 
लॱ आतकी वाढिवली अहे. नारदीय पुराणात (ईत्तराधॳ ७७) ३॥ कोटी तीथ ेऄसल्याच ेम्हटले अहे. रॅाद्ध 
करण्यास ईिचत ऄशा तीथाची नावे सागंंताना िवष्ट्ण.ु ध. स.ू (८५·८) मध्ये नमॳदेच्या सवॳ िठकाणच्या 
तीराचंा समावेश केला अहे. ऄमरकंटक हे महेरॄर अिण पावॳती ह्ाचं े िनवासस्थान मानले जाते अिण 
नमॳदा नदी ऄमरकंटकापासून िनघते म्हणून ती रुद्राच्या शरीरापासून ईत्पन्न होते ऄस े मत्स्य पुराणात 
(१८८·९१) वणॳन केले अहे. वायुपुराणात (७७·३२) नमॳदा ही िपतराचंी कन्तया ऄसल्याच े म्हटले अहे. 
अिण. ितच्या तीरावर ऄपॳण केलेले रॅाद्ध ऄॱय्य होते ऄस ेसािंगतले अहे. मत्स्य, (१८६·२४-२५) अिण 
कूमॳ पुराणात (२·४०·१२) नमॳदा नदीची लाबंी १०० योजने अिण रंुदी २ योजने ऄसल्याच ेवणॳन केले अहे. 
सापं्रतकाळी नमॳदा नदीची लाबंी सुमारे ८०० मैल अहे. नमॳदेच्या कोणत्याही तीथात अत्महत्या केल्यान े
मनुष्ट्य जन्तममरणाच्या चक्ातून सुटतो ऄसेही मत्स्य (१९४-२९।३०) अिण कूमॳ पुराणात म्हटले अहे. 
 

नमॳदेला िमळणाऱ्या ऄनेक नद्राचंी नावे पुराणात िदली अहेत. त्यात कतपला, तवशल्या, एरंडी, 
आकु्षनदी, कावेरी ह्ाचंा समावेश होतो. नमॳदेच्या काठावर ऄनेक ईपतीथे अहेत. त्यात पुढील प्रमुख 
अहेत. महेरॄरतीथम (म्हणज े ओंकार) ह्ा िठकाणी रुद्रान े बाण मारून बाणासुराची तीन नगरे जाळून 
टाकली होती ऄस ेमत्स्य पुराणात सािंगतले अहे; शुक्लतीथम ह्ा िठकाणी राजर्मष चाणक्याला िसद्धी प्राप्त 
झाली; भृगुतीथम; जामदग्न्यतीथम ह्ा िठकाणी नमॳदा समुद्राला िमळते अिण येथे भगवान जनादॳनान ेिसिद्ध 
प्राप्त करून घेतली. मातहष्ट्मती हे नमॳदेच्या काठावरील सवात महत्त्वाचे स्थान अहे परंतु ते नेमके कोणते 
ह्ाबद्दल मतवैिचत्र्य अहे. सवॳसाधारण मत ऄस े अहे की आंदूरच्या दिॱणेला सुमारे ४० मैलावर ऄसलेच े
ओंकार माधंाता बेट हीच मािहष्ट्मती ऄसावी. कालीदासान ेरघुवंशात (६·४३) मािहष्ट्मती नगर सवॳ बाजूंनी 
नमॳदेन ेवेढलेले ऄसल्याच ेवणॳन केले अहे अिण ते नगर नमॳदेच्या ऄथवा रेवा नदीच्या तीरावर ऄसल्याच े
महाभारतात (ईद्रोग (१९·२३-२४) ऄनुशा. (१६६·४) अिण भागवतात (१०·७९·२१) म्हटले अहे. 
नमॳदेच्या काठावरील दुसरे एक प्राचीन नगर भृगुकच्छ (भरुकच्छ) ऄथवा भडोच हे अहे. 

 
गोदावरी 
 

गोदावरी नदीचा ईल्लेख वैिदक वाङ्मयात ऄद्रािप अढळला नाही. पािणनीच्या (५·४·७५) 
सूत्रावंरील वार्मतकात गोदावरीचा ईल्लेख केला ऄसून तो सप्तगोदावरीला ईदे्दशून केला अहे. रामायण 
(ऄरण्य १३·१३), महाभारत (वन ८८·२) अिण पुराणे ह्ात गोदावरीचे ऄनेक ईल्लेख अले ऄसनू ती 
दिॱणेकडील एक पुण्यनदी ऄसल्याच े म्हटले अहे. रामायणात (३·१३·१३ अिण २१) पंचवटी नावाच्या 
एका प्रख्यात देशाचा ईल्लेख केला ऄसून तो देश गोदावरीपासून जवळ अिण ऄगग्स्त ऊषीच्या 
अरॅमापासून सुमारे २ योजन े दूर ऄसल्याच े सािंगतले अहे. गोदावरी अिण ितच्यामधील ईपतीथ े ह्ाचं े
सिवस्तर वणॳन ब्रह्मपुराणात (ऄ. ७०-१७५), केले ऄसून हे ऄध्याय आ. स. १५०० च्या पूवी काही शतके तरी 
ब्रह्मपुराणात ऄंतभूॳत झालेले होते ऄसे आतर गं्रथात घेतलेल्या ऄवतरणावंरून िदसते. 
 

ब्रह्मपुराणात गोदावरीला सामान्तयतः गौतमी ऄस ेम्हटले अहे. गोदावरीची लाबंी २०० योजने ऄसनू 



ितच्यामध्ये ३॥ कोटी तीथे अहेत. दंङकारण्य हे धमाच े अिण मुक्तीच े बीज ऄसून त्यातील गौतमीन े
व्यापलेला प्रदेश िवशेष पुण्यकारक अहे. गौतमान े गोदावरीला शंकराच्या जटेपासून ब्रह्मिगरी येथील 
अपल्या अरॅमापयंत कशी अणली ह्ाची कथा पुढीलप्रमाणे अहे : गौतम अपल्या अरॅमात तपरृया 
करीत ऄसताना एकेकाळी १२ वषेपयंत मुळीच पाउस पडला नाही. त्यामुळे सवॳ ऊिष गौतमाच्या 
अरॅयाला अले. गौतमाने गंगेला अपल्या अरॅमात अणले. तो प्रातःकाळी साळी पेरीत ऄस े अिण 
माध्यान्तह काळी पीक काढीत ऄस.े ऄसा क्म पषु्ट्कळ पाउस पडून धान्तय पुन्तहा ईत्पन्न होउ लागेपयंत 
चालला. मग शंकर गौतमाच्या पुढे प्रकट झाले अिण गौतमाने त्यानंा अपल्या अरॅमाच्या समीप राहण्याची 
िवनंती केली. शंकर तेथे रािहल्याकारणान े ज्या डोंगरावर गौतमाचा अरॅम होता त्याला त्र्यंबक ऄस ेनाव 
पडले. गोदावरीच्या तीरावर सुमारे १०० तीथे ऄसून त्यात त्र्यंबक, कुशावतम, गोवधमन, प्रवरासंगम, 
तनवासपुर, प्रवरासंगम, नातसक, पंचवटी, जनस्थान ही प्रख्यात अहेत. 
 

नातसक. हे स्थान िि. पू. २०० वषांपासून तरी ऄग्स्तत्वात ऄसले पािहजे. कारण भारहूत येथील 
एका िशलालेखात नािसक ह्ा स्थानाचा ईल्लेख अहे अिण तो िशलालेख िि. प.ू २०० च्या समुाराचा अहे. 
िि. प.ू ऄनेक शतके अिण ििस्तानंतरच्या काळात नािसक हे एक भरभराटीत ऄसलेले नगर होते ही गोष्ट 
पंडुलेण्यातील िशलालेखावरून अिण आ. स. १५० च्या सुमारास होउन गेलेल्या टॉलेमीने केलेल्या 
ईल्लेखावरून (पा.१५६) िसद्ध होते. नािसक अिण पंचवटी येथ ेऄनेक प्राचीन देवालये होती परंतु त्यापंैकी 
क्विचतच अता ऄग्स्तत्वात ऄसेल. सापं्रत ऄसलेली देवालये पेशव्याचं्या कारकीदीत (आ. स. 
१७५०-१८१८) बाधंण्यात अली होती. त्याचं्यापैकी पंचवटीमधील रामाचे देवालय, गोदावरीच्या डाव्या 
तीरावरील नारोशंकराचे (ऄथवा घंटेचे) देवालय, नािसक येथील सुंदर नारायणाचे देवालय ही िवशेष 
प्रिसद्ध अहेत. पंचवटी येथील रामाच े देवालय हे पिरृम भारतातील अधुिनक काळातील ऄत्यंत सुंदर 
ऄसलेल्या देवालयापंैकी एक अहे. नािसकच्या पिरृमेस ६ मैलावर ऄसलेल्या गोवधमनापासून अग्नेयेला 
१॥ मैल ऄसलेल्या तपोवनापयंत स्नानाच े ऄनेक धाट अिण पतवत्र कंुडे अहेत. त्यात रामकंुड हे सवात 
ऄिधक पिवत्र स्थान अहे. नािसक येथे रामनवमीला मोठा धार्ममक ईत्सव ऄसतो. 
 

गोवधंन नगराचा ईषवदाताच्या नािसक येथील िशलालेखात ईल्लेख केला अहे. (एिप. आ.ं ख.ं ८ 
पा. ७२) पंचवटी हे स्थान रामायणाच्या काळापासून प्रिसद्ध अहे. जनस्थान. दंडकारण्यात होते अिण 
पंचवटी हा जनस्थानाचा भाग होता ऄस े रामायणात (३·२१·१९-२०) सािंगतले अहे. जनक कुलातील 
राजानंी ह्ा िठकाणी गोदावरीच्या प्रसादान े मुक्ती प्राप्त करून घेतली होती म्हणून त्याला जनस्थान नाव 
पडले ऄसे ब्रह्मपुराणात (८८·२२-२४) म्हटले अहे. 
 

जेव्हा गुरु हसहराशीत प्रवेश करतो त्यावेळी गोदावरीमध्ये केलेले स्नान ऄत्यंत पुण्यदायक 
ऄसल्याच ेऄद्रापीही मानले जाते. गुरु बारा वषांमध्ये एक वषॳपयंत हसह राशीत ऄसतो. त्या कसहस्थ वषी 
भारताच्या सवॳ भागातून सहस्त्रावधी यात्रेकरू नािसक येथे गोळा होतात. 
 
कांची (सापं्रतचे काजंीवरम्) 
 

भारतातील पुण्यकारक ऄशा सात नगरापंैकी काचंी हे एक ऄसून ते दिॱण भारतातील ऄत्यंत 
प्राचीन नगरापंैकीही एक अहे. िचनी प्रवासी हु्एनत्संग हा आ. स. ६४० च्या सुमारास येथे रािहला होता 
अिण त्यान े ऄशी अख्याियका िलहून ठेवली अहे की काचंी नगराच्या असपासच्या प्रदेशात बुद्ध ऄनेक 



वेळा अला होता अिण काची येथे ऄशोकान े १०० रू्फट ईंचीचा एक स्तूप ईभारला होता. त्याच्या काळी 
काचंीचा परीघ १० ली (सुमारे चार मैल) होता अिण तेथे ८० देवालंये होती. काचंी येथील पल्लव राजाचं्या 
आितहासािवषयी (आ. स. २५० ते ३५० च्या सुमारास) ऄनेक लेख प्रिसद्ध करण्यात अले अहेत. (एिप. आ. 
ख.ं ६ पा. ८४ आ.) ब्रह्माडं पुराणात (४·१९·१५), काशी अिण काचंी ही दोन नगरे शंकराच ेनेत्र ऄसल्याच े
[नेत्रद्ययं महेशस्य काशी-कात्र्चीपरुद्ययम् । 
िवख्यातं वैष्ट्णवॱेत्रं िशवसांिनध्यकारकम् ॥ 

ब्रह्माण्ड (४·१९·१५).] म्हटले अहे. त्यात ऄसेही सािंगतले अहे की काचंी हे प्रिसद्ध वैष्ट्णव ॱेत्र अहे 
तथािप ते शंकराचे सािन्नध्यही प्राप्त करून देते. बाहॳस्पत्य सूत्रात (३·१२४) काचंी हे देवीचे स्थान ऄसल्याच े
सािंगतले अहे अिण देवी भागवतात (७·३८·८) ते ऄिपूणा देवीचे स्थान ऄसल्याचे वणॳन केले अहे. 
 

काचंीमध्ये ऄनेक देवालये अिण देवस्थान ेअहेत. त्या सवात िवष्ट्णूच ेवैकंुठ पेरुमल देवालय अिण 
पल्लव राजा राजहसहान े बाधंलेले कैलासनाथाचे शवै देवालय ही ऄितशय प्रिसद्ध अहेत. ह्ा शवै 
देवालयात एक मोठा सभामंडप अहे, अिण त्यात १००० खाबं ऄसल्याच े मानतात. काचंी येथे एक जुन े
जैनमंतदरही अहे. 

 
पंढरपूर 
 

मुंबइ (अता महाराष्ट्र) राज्यामधील ऄत्यंत लोकिप्रय ॱेत्रापंैकी पंढरपूर हे एक अहे. लॱाविध 
यात्रेकरू त्या िठकाणी प्रितवषी जातात. हे पुण्यॱेत्र र्फार प्राचीन ऄसल्याच े म्हणता येत नाही. सध्या 
ईपलब्ध ऄसलेल्या पुराव्याच्या अधारावर िवठोबाच्या मंिदराची स्थापना केव्हा झाली हे िनिरृतपणे सागंणे 
कठीण अहे. तथािप आ. स. च्या १३ व्या शतकाच्या मध्यभागीते देवालय खात्रीने ऄग्स्तत्वात होते ऄस े
म्हणण्याला पुरेसा पुरावा ऄग्स्तत्वात अहे. पद्मपुराणात (ईत्तरखंड १७६·५६-५८) भीमरथीच्या तीरावर 
ऄसलेल्या अिण र्फक्त दोन हात ऄसलेल्या तवठ्ठल (िवष्ट्णूच्या) मूतीचा केला अहे अिण त्या मूतीला 
कबदुमाधव म्हणतात ऄस ेवणॳन केले अहे. पद्मपुराणातील हा भाग मागाहून घातलेला ऄसावा अिण तो आ. 
स. १००० च्या सुमारापेॱा जुना नसावा. 
 

पंढरपूर येथील मुख्य देवालय िवठोबाचे ऄसून ते पंढरपूर येथील पिवत्र मानल्या जाणाऱ्या 
भागाच्या मध्यभागी अहे. िवठोबाच्या देवालयाच्या मागील बाजूला िवठोबाची पत्नी रुग्क्मणी िहचे देवालय 
अहे. िवठोबाच्या ऄनेक सेवेकऱ्यापंैकी मुख्य सेवेकऱ्यानंा ―बडवे‖ म्हणतात अिण न्तयायालयाच्या 
िनणॳयाप्रमाणे ते देवालयाच्या िमळकतीच े अिण देवाच्या दािगन्तयाचंे िवरॄस्त अिण संरॱक अहेत. आतर 
सेवाधाऱ्यामंध्ये पुजारी, बेगारी, पिरचारक, हिरदास, हडगे्र, िदवटे, डंगे ऄस ेिनरिनराळे प्रकार ऄसनू त्यानंी 
करावयाची कामे ठरवून िदलेली अहेत. रुग्ख्मणीच्या सेवेकऱ्याचंा एकच वगॳ ऄसून त्यानंा ईत्यातऄस े
म्हणतात. ह्ा देवालयातं स्त्री गाियका ऄथवा नर्मतका ह्ाचंा संबंध नाही ही ईल्लेखनीय गोष्ट अहे. 

 
िवठोबाची मूती सुमारे ३ रू्फट ९ आंच ईंचीची ऄसून ती बैठकीसह एकाच ऄखंड दगडापासून 

घडिवली ऄसावी ऄस े िदसते. िवठोबाची मूर्मत हाताची कोपरे वर करून अिण कंबरेवर हात ठेवून ईभी 
अहे. मूतीच्या मस्तकावर ईंच अिण वरती वाटोळा ऄसणारा मुकुट अहे. पुजारी अिण सामान्तय लोक ते 
िशवहलग ऄसल्याच े मानतात. भारतात सध्या ऄग्स्तत्वात ऄसलेल्या दुसऱ्या कोणत्याही वैष्ट्णव 
सापं्रदायाच्या देवालयात पंढरपुरच्या देवालयातील मूतीसारखी मूती ऄसल्याच े अढळलेले नाही. तथािप 
िभलसानिजकच्या ईदयपूर येथील लेण्यात आ. स. च्या ३ ऱ्या शतकातील दोन मूर्मत पंढरपुरच्या 



मूतीसारख्या कंबरेवर हात ठेवून ईभ्या ऄसलेल्या अहेत अिण त्याचं्या हातात िवठोबाच्या प्रमाणेच शंख 
अिण चक् ही अयुधे अहेत. 

 
िवठोबाच्या देवालयाच्या पूवेला सुमारे ५०० याडॳ ऄंतरावर भीमा नदीच्या पात्रात पंुडतलकाचे 

देवालय ऄसून ते पंढरपुर येथील ऄत्यंत लोकिप्रय देवस्थानापंैकी एक अहे. हे देवालय कोणत्याही देवाचे 
नाही. त्याच्यावरून पुंडलीक जेथ े राहत होता त्या स्थानाचा बोध होतो. तो बहुधा पंढरपुरचा एक ब्राह्मण 
ऄसून प्रारंभी अइबापाचंी ऄवहेलना करीत ऄस.े परंतु पुढे त्याला ईपरती होउन तो अइबापाचंा आतका 
अॲाधारक बनला की िवठोबा देव त्याला दशॳन देण्याकिरता अला ऄशी अख्याियका अहे. िवठोबा अिण 
पुंडिलक ही नावे आतकी िनगिडत झाली अहेत की िवठोबाचे भक्त वारकरी भोजनाला प्रारंभ करण्यापूवी 
अिण आतर प्रसंगी ―पुंडिलक वरदे हिर िवठ्ठल‖ ऄशी घोषणा किरतात. 

 
पंढरपुरची िवठोबाची मूती केव्हा स्थापन केली हे सागंता येत नाही. परंतु शके ११७१ (आ. 

स.१२४९) मधील एका ताम्रपटात (आ. ऄँिट. ख.ं १४पा. ६८-७५) पंढरपुराला ―भीमरथीच्या तीरावरील 
पंुडरीकाक्ष के्षत्र‖ ऄस े म्हटले अहे अिण िवठोबाला ―िवष्ट्ण‖ु ऄस े म्हटले अहे. खुद्द पंढरपुर येथील शके 
११९२ (आ. स. १२७०) मधील एका िशलालेखात कोणी केशवाचा पुत्र भानु ह्ान ेपाडुंरंगपुरामध्ये अप्तोयाम 
यॲ केला ऄसल्याच े अिण त्या यॲामुळे िवठ्ठल संतुष्ट झाल्याच े म्हटले अहे. िवठोबाच्या देवालयातील 
एका खाबंावर होयसलघराण्यातील सोमेरॄर नावाच्या राजान ेशके ११५९ (आ. स. १२३७) मध्ये कोरलेला 
एक लेख ऄसून भीमरथी नदीच्या तीरावर ऄसलेल्या पंडरगे नावाच्या महाग्रामात राहणाऱ्या अिण पुंडरीक 
मुनीच्या ऄंतःकरणाला िवकिसत करणाऱ्या भगवान िवठ्ठल देवाला एक ऄग्रहार देण्यात अला अहे. 
राष्ट्रकूट घराण्यातील ऄिवधेय नावाच्या राजाने आ. स. ५१६ मध्ये िदलेल्या एका ताम्रपटातील लेखान े
पाडुंरंगपल्ली अिण दुसरी चार गावे जयद-तवठ्ठल नावाच्या ब्राह्मणाला दान िदली होती ह्ावरून ऄसा 
महत्वाचा िनष्ट्कषॳ िनघतो की पंढरपूर हे कानडी लोकानंा पंडरग े ह्ा नावाने मािहत होते अिण त्याला 
पाडुंरंगपल्ली ऄसेही म्हणत ऄसत. त्या लेखात िवठ्ठलदेवाचा प्रत्यॱ ईल्लखे केलेला नसला तरी दान 
घेणाऱ्या जयद-तवठ्ठाच्या नावातील िवठ्ठ हा भाग बहुधा िवठ्ठल ह्ा शब्दाचे अरंभीचे रूप ऄसावे. 

 
हेमाद्रीच्या गं्रथातील तीथािवषयीच्या प्रकरणात पंढरपूर येथील िवठोबासंबंधी पुढील कथा िदली 

अहे. भैमी नदीच्या दिॱणतीरावर एक ऄित ईत्तम तीथॳ अहे. अिण त्या िठकाणी एक ऄत्यंत दुर्ममळ ऄशी 
ईत्कृष्ट मूती अहे. त्या तीथाला पौंडरीक के्षत्र म्हणतात अिण त्या िठकाणी सवॳ देवातील रॅेष् पाडुंरंग 
वास्तव्य किरतो. पुंडरीकान े २८ व्या कल्पामधील द्यापर युगाच्या ऄखेरीला थोर तपरृया केली अिण 
अपल्या मातािपत्याची ऄत्यंत भिक्तपूवॳक सेवा केली. भगवान कृष्ट्ण गोवधॳन पवॳतावर गाइ चारीत होता तो 
पुंडरीकाच्या िपतृभक्तीने संतुष्ट झाला. त्यावेळी कृष्ट्णान े गाइ हाकण्याकिरता हातात काठी घेतली होती. 
त्याच्या मस्तकावर मुकुट होता. हातात एक गोर्फण होती, दंडात रत्नखिचत बाहुभूषणे होती, कंबरेला 
गुह्सतू्र वेष्टलेले होते अिण तीन पदरी कंबरपट्टा होता. त्याने अपली दोन्तही कोपरे वर करून हात कमरेवर 
ठेवलेले होते. त्याच्या पोटाला तीन वळ्या ऄसल्याचे िदसत होते. 
 

हेमाद्रीच्या गं्रथातील हे प्रकरण ईपलब्ध नसले तरी वरील श्लोक त्यात स्कंद पुराणातून ईद्धृत 
केले ऄसल्याच े म्हटले होते ऄस े त्या गं्रथातील ऄवतरण ईद्धृत केलेल्या ―िवठ्ठलभूषण‖ नावाच्या गं्रथात 
म्हटले अहे. हेमाद्रीने अपला गं्रथ आ. स. १२६०-१२७० ह्ा सुमारास िलिहला होता. ह्ावरून ऄसा िनष्ट्कषॳ 
िनघतो की आ. स. १२६० च्या पूवी ऄनेक शतके पंढरपुर हे एक तीथॳ म्हणनू प्रिसद्ध होते. तसेच संत पुंडरीक 



ऄथवा पुंडलीक हाही त्याप्रमाणेच प्रिसद्ध होता अिण िवठोबाची मूती मुख्यत्वेकरून अजच्यासंारख्याच 
स्वरूपाची होती. पंढरपुरच े पािवत्र्य अिण महत्त्व आ. स. च्या १५ व्या शतकात वाढले होते ही गोष्ट थोर 
वैष्ट्णव संत चैतन्तय अिण वल्लभ तेथे गेले होते ह्ावरून िसद्ध होते. 
 

काही िवद्यानानंी ऄस ेप्रितपादन केले अहे की िवठोबाची मूती तुलनेन ेऄिलकडील काळची अहे. 
मुंबइ गॅझेिटयरमध्ये ऄस े म्हटले अहे की मुसलमान राजकत्यांनी भ्रष्ट करू नये म्हणून िवठोबाची मूती 
ऄनेक वेळा हालिवण्यात अली होती. ती गोष्ट जरी खरी मानली तरी सध्याची मूती मुख्य बाबतीत 
हेमाद्रीच्या वणॳनाशी जुळती ऄशीच अहे. आ. स. १८७३ च्या सुमारास दोघा गोसाव्यानंी मूतीची नासधसू 
केली होती अिण ती मूती त्यानंतर पुन्तहा स्थापन करण्यात अली अिण यात्रेकरंूना मूतीला अहलगन 
देण्याची बंदी करण्यात अली. ह्ािशवाय त्या मूतीला शेकडो वषे दर िदवशी िनदान एकदा अिण केव्हा 
केव्हा िदवसातून ऄनेक वेळा पंचामृताच ेस्नान घातले जात अले अहे. जर हेमाद्रीच्या वणॳनातील काही 
तपशीलाच्या गोष्टी हल्लीच्या मूतीमध्ये स्पष्ट िदसत नसल्या तर त्या ऄशा स्नानामुळेही ऄस्पष्ट झाल्या 
ऄसल्याचेही ऄनुमान करणे ऄवघड नाही. 
 

िवठोबाची मूती वास्तिवकपणे बुद्ध ऄथवा जैन धमातील अहे ऄस ेकोणी कोणी मानतात. परंतु तस े
म्हणण्याला मुळीच अधार नाहीं. जेव्हा एकनाथ तुकारामासारख ेसंत िवठोबाला बौद्धावतार म्हणतात तेव्हा 
त्याचं्या मनात िवष्ट्णूचा बुद्धावतार ऄसतो म्हणजे िवष्ट्णूच ऄसतो. 
 

पंढरपुरची यात्रा करणाऱ्याचं ेदोन वगॳ किरता येतील - एक िनयमान ेयात्रा करणारे अिण दुसरा 
वगॳ प्रसंगिवशेषी यात्रा करणारे. िनयमान े यात्रा करणाऱ्यानंा वारकरी म्हणतात अिण त्याचंेही दोन वगॳ 
ऄसतात- काही वारकरी दर मिहन्तयाला जाणारे ऄसतात अिण काही वषातून दोन वेळा अषाढी अिण 
कार्मतकी एकादशीला जातात. हा वारकरी सापं्रदाय समाजात समता ईत्पन्न करणारा अहे. त्या सापं्रदायात 
ताित्त्वकदृष्ट्या अिण पुष्ट्कळ ऄंशान ेव्यवहारातही जाितिनबंध मानण्यात येत नाही. वारकरी एक तुळशीच्या 
मण्याचंी माळ धारण करतो, मासं खाण्याचे सोडून देतो. एकादशीला ईपोषण किरतो. व्यवसायात त्यान े
सत्य बोलले पािहजे अिण कोणाला र्फसिवता कामा नये. 



प्रकरण १६ 
 

आतर तीथे अतण समारोप 
(मू. गं्र. पा. ४।७२३-८२७) 

 
अतापयंत भारतातील प्रमुख ऄशा थोड्या तीथांची मािहती देण्यात अली. ज्या तीथांना अिण 

स्थानानंा धमॳशास्त्राच्या दृष्टीने महत्त्व अहे ऄशाच तीथांची अिण स्थानाचंी ऄगदी त्रोटकपणे मािहती 
द्रावयाची म्हटले तरी त्याचा िवस्तार िकती होइल ह्ाची कल्पना पुढे िदलेल्या अकड्यावरून होउ 
शकेल. ब्रह्मपुराणात (ऄ. २६८-८३) ५२० हून ऄिधक तीथांची एक यादी िदली अहे. महाभारतातील 
भीष्ट्मपवात (ऄध्याय ९) सुमारे १६० नद्राचंा ईल्लेख केला अहे. गरुड पुराणात (१·८१·१-३१) सुमारे २०० 
अिण पद्मपुराणात (६·१२९) १०८ तीथांची नावे िदली अहेत. एकया वाराणसीमध्ये सुमारे १५०० देवालये 
अिण देवस्थान ेअहेत. प्रत्येक मोठ्या तीथामध्ये ऄनेक ईपतीथ ेऄसतात. ऄग्ग्नतीथॳ, कोटीतीथॳ, चक्तीथॳ, 
ह्ाचं्यासारस्था नावाचंी ऄनेक तीथे भारताच्या िनरिनराळ्या भागात अढळतात. 
 

अता ह्ा िवसाव्या शतकातील अपण भारतीयानंी भारतातील पवॳत, नद्रा अिण आतर पिवत्र स्थान े
ह्ाचं्या बाबतीत कोणती भावना ठेवावी ह्ाबद्दल थोडेस े िववेचन करणे ऄवश्य अहे. सध्याचे धमॳिनरपेॱ  
िशॱण अिण प्रचिलत अर्मथक पिरग्स्थती, मानण्यात येणारी जीवनमलू्ये अिण लोकप्रवृत्ती ह्ाचंा िवचार 
केला म्हणज े त्यात नैितक अिण अध्याग्त्मक ईन्नतीला मुळीच वाव नसल्याच े िदसून येते. अपण सवॳ 
बाजूंनी काळज्या दुर्मभक्ष्य, दैन्तय, ऄंतःकरणाचा कठोरपणा अिण गुऱ्हे ह्ानंी घेरलेले अहोत. ह्ाकिरता, 
अपल्या देशाच्या िहताची काळजी ऄसणाऱ्या सवॳ लोकानंी ज्याचं्या योगाने मनाचा संकुिचतपणा नाहीसा 
होइल अिण ते िनदान काही काळ तरी ईदात्त िवचारात अिण अकांॱ ात गुंतून राहील अिण सवॳव्यापी 
ऄशा द्रव्याजॳनाच्या िवचारापासून ऄिलप्त होइल ऄशा सवॳ संस्था अिण ऄशी सवॳ कृत्ये ह्ाचं्याबद्दल 
िजव्हाळा ठेवला पािहजे. तीथॳयात्रा करणे हे ऄशापैकीच एक कृत्य अहे. तीथॳयात्रा केल्यान े याचेकरूला 
स्वगॳप्राप्ती होते, पुण्य प्राप्त होते अिण संसारातून मुिक्त िमळते ऄशी ज्याचंी रॅद्धा ऄसेल त्यानंी तीथॳयात्रेला 
नवीन स्वरूप िदले पािहजे, अपण केलेला धमादाय अळशी, ऄॲानी अिण व्यसनासक्त पंड्यानंा िमळून 
त्याचा ऄपव्यय होणार नाही ह्ाची काळजी घेतली पािहजे. पुण्यॱेत्रात चालू ऄसलेल्या देवपूजाचं ेप्रकार 
सवॳस्वी अरोग्याच्या िनयमानंा धरून होतील ऄशा त्यात सुधारणा केल्या पािहजेत. ॱेत्रातील ईपाध्यायानंी 
हे लॱात ठेवले पािहजे की जर त्यानंी अपल्या वतॳनात सुधारणा केली नाही, सध्यापेॱा ऄिधक ऄॲानी 
अिण अळशी न होण्याबद्दल प्रयत्न केला नाही अिण प्रामािणक गुमास्ते अिण प्रवाशानंा मागॳदशॳन करणारे 
होउन येणाऱ्या यात्रेकरंूच्या ईपयोगी पडण्याचा प्रयत्न केला नाही तर त्याचंा धंदा ह्ापुढे येणाऱ्या िपढ्यातं 
नष्ट झाल्याचे त्यानंा अढळून येइल. पुण्यसंचयाच्या हेतूने पिवत्र स्थानानंा जाणाऱ्या लोकाचंी संख्या, 
जसजसा अधुिनक काळच्या धमॳिनरपेॱ  िशॱणाचा होइल तसतशी खात्रीने कमीकमी होइल. तथािप, 
पिवत्र मानलेल्या पवॳताचंी अिण नद्राचंी तीथॳयात्रा सवॳस्वी बंद पडणे ही गोष्ट भारताच्या नैितक अिण 
अध्याग्त्मक रॅेष्तेच्या दृष्टीने ऄिनष्ट ऄशी अहे. सवॳ लोकानंी, मग. ते िकतीही िवद्यान ऄसोत, काही िविशष्ट 
पिवत्र स्थानाचंी यात्रा करावी ऄशी प्रस्तुत गं्रथकाराची ऄत्यंत कळकळीची िशर्फारस अहे. अपल्या देशान े
नुकतेच स्वातंत्र्य िमळिवले अहे अिण अपल्या देशातील कोयविध लोकाचं्या शीलाचं े संवधॳन करणे 
ऄथवा ते नष्ट करणे हे सवॳस्वी अपल्याच हातात अहे. ह्ा देशात राहणाऱ्यां लोकात शारीिरक लॱणे, ऄन्न, 
पोषाक अिण रीितभाती ह्ात वैिचत्र्य ऄसनूही अपण सवॳ एक अहोत. ज्याने धार्ममक बाबतीत अिण 
तत्त्वॲानाच्या बाबतीत, गं्रथरचनचे्या बाबतीत, कलाकौशल्याच्या बाबतीत अिण पिवत्र स्थानाचं्या बाबतीत 



महत्वाची कामिगरी केलेली नाही ऄसा ह्ा िवशाल देशात एकही भाग ऄथवा प्रातं नाही, भारताच्या एका 
भागात राहणाऱ्या लोकाचं ेभिवतव्य भारताच्या आतर सवॳ भागात राहणाऱ्या लोकाचं्या भिवतव्याशी जोडलेले 
अहे, ऄशा तऱ्हेच्या खोल भावना तीथॳयात्राचं्या योगान े मनात ईत्पन्न होतात. भारतातील दूरदूरच्या 
िठकाणी वारंवार जाणे, आतर प्रातंातील लोकात िमसळणे अिण त्याचं्यातील चागंल्या गोष्टी, त्याचं्या गरजा 
अिण ईणीवा समजून घेणे ह्ा गोष्टी जर अपणास अपले स्वातंत्र्य जतन करावयाचे ऄसेल तर ऄत्यंत 
अवश्यक अहेत. ज्याला अपल्या देशाला प्राप्त झालेल्या धार्ममक अिण अध्याग्त्मक परंपरागत मलू्यवान 
ठेव्याचा ऄिभमान वाटत ऄसेल ऄशा प्रत्येक भारतीयाने अपल्या अयुष्ट्यातील काही तरी काळ पिवत्र पवॳत, 
नद्रा अिण आतर पुण्यॱेत्र ेह्ाचंी वरचेवर यात्रा करण्याकडे खचॳ करण्याचा िनरृय करावा. िहमालयाच्या 
बर्फाच्छािदत काचंनगंगसेारख्या िशखराचंा देखावा, हिरद्यार येथील पिवत्र गंगेचा रात्रीचा ऄथवा 
सूयोदयाच्या वेळचा देखावा ऄथवा वाराणसी येथील भव्य घाटावंर िदसणारा देखावा अपल्या मनातील ॱुद्र 
भावना खात्रीने धुवून टाकतो अिण िनदान त्यावेळेपुरती तरी अपली ऄंतःकरणे िनसगाच्या सौंदयाने अिण 
पािवत्र्याने भरून जातात, अपले सवॳ जीवन बऱ्याच काळपयंत ईच्च पातळीवर राहते अिण अपले ब्रह्माशी 
तादात्म्य होते. 



खंड पाचवा : तवभाग १ ला : व्रते अतण ईत्सव 
 

प्रकरण १ 
 

ऊग्वेदात अलेला ‘व्रत’ शदद 
(मू. गं्र. पा. ५·१-२१) 

 
ज्या शब्दाचंा ईपयोग अिण आितहास िकत्येक सहस्त्र वषांआतका जुना अहे ऄशा संस्कृतभाषेतील 

शब्दापंैकी व्रत हा एक शब्द अहे. ह्ा शब्दाच्या ऄथािवषयी िवद्यान लोकातं बरेच मतवैिचत्र्य अढळते. 
कोणाच्या मते हा शब्द ―वृ‖ वरणे ह्ा धातूपासून झाला ऄसनू त्याच े ऄथॳ आच्छा, अॲापालन, िनयिमत 
ऄनुक्म, धार्ममक कतॳव्य, ईपासना, धार्ममक ऄथवा तपासंबधंी कृत्य ऄथवा िविध, प्रितॲा, िनिरृत हेतु ऄस े
िनरिनराळे अहेत. दुसऱ्या काही िवद्यानानंी तो शब्द वृ = संरक्षण करणे ह्ा धातूपासून झाल्याचे सागंून 
त्याचा ऄथॳ प्रारंभी ―एखादी मयािदत केलेली ऄथवा संरॱण केलेली ऄथवा िविशष्ट कायाकिरता बाजूला 
काढून ठेवलेली गोष्ट‖ ऄसा होता अिण मागाहून त्याचा ऄथॳ ―िनिरृत केलेली ऄथवा ठरिवलेली गोष्ट‖ ऄसा 
होउ लागला अिण त्यानंतर त्याचा ऄथॳ ―सत्ता ऄथवा सामथ्यॳ‖ ऄसा झाला. 

 
दुसऱ्या काही देशी अिण परदेशी िवद्यानानंी व्रत हा शब्द वृत् = चालू राहणे, िर्फरणे ह्ा धातूपासून 

झाला ऄसनू त्याचा ऄथॳ ―कायॳपद्धित, कायॳक्म, वतुॳलाकार गित, मागॳ ऄथवा वतुॳलाकार मागॳ‖ ऄसा होतो 
ऄस ेप्रितपादन केले अहे. त्याचं्या मते व्रत हा शब्द ―वृ‖ धातूपासून होणे ऄशक्य अहे आतकेच नव्हे तर व्रत 
ह्ा शब्दाचा ऄथॳ ―अॲा, अॲापालन करणे‖ ऄशासारखा ऄसलेले एकही वाक्य ऊग्वेदामध्ये नाही. 

 
प्रस्तुत गं्रथकाराला व्रत हा शब्द ―वृत्‖ धातूपासून झाला ऄसल्याच ेमान्तय नाही. त्याच्या मताप्रमाणे 

तो शब्द वृ = िनवडणे, पसंत करणे ह्ा धातूपासून झाला अहे. वर म्हणज े एखाद्रा कुमािरकेन े ऄथवा 
ितच्या पालकाने ऄनेक पुरुषापंैकी ‘तनवडलेला ऄथवा पसंत केलेला पित‖ हा शब्दही वृ धातू- पासूनच 
झालेला अहे. पसंत करण्याच्या िक्येत पसंत करणाऱ्या व्यक्तीच्या आच्छेचा ऄथवा संकल्पाचा ऄंतभाव 
होतो, म्हणून वृ धातूचा ऄथॳ ―आच्छा करणे‖ ऄसाही होतो. ह्ाकिरता व्रत हा शब्द ―वृ‖ धातूपासून ―त‖ प्रत्यय 
लावून झाल्याचे मानले म्हणज ेव्रत ह्ाचा ऄथॳ ―संकल्प केलेले कृत्य ऄथवा संकल्प, ऄथवा आच्छा‖ ऄसा 
होउ शकतो. ऄिधकार ऄथवा सत्ता ऄसणाऱ्या व्यक्तीची आच्छा ही आतरानंा अॲेसारखी ऄथवा 
कायद्रासारखी होते. एखाद्रा विरष् दजाच्या व्यक्तीने केलेल्या अॲेमध्ये त्या अॲेच ेपिरपालन करण्याच्या 
कतॳव्याचा ऄंतभाव होतो. अॲा बहुत कालपयंत पालन केल्या गेल्या ऄथवा कतॳव्ये एकाच प्रकारान ेबहुत 
कालपयंत करण्यात अली म्हणज े त्या अॲानंा ऄथवा कतॳव्यानंा रूढीच े स्वरूप प्राप्त होते अिण तस े
अचरण अवश्यक ठरते. देवाचं्या अॲानंा ऄनुसरून काहंी िविशष्ट कृत्ये केलीच पािहजेत ऄशी रॅद्धा 
लोकात ईत्पन्न झाली ऄथवा लोकानंा तस े वाटू लागले म्हणज े ऄशा कृत्यानंा धार्ममक ईपासनेच े ऄथवा 
धार्ममक कतॳव्याच े स्वरूप प्राप्त होते. जर एखाद्रा व्यक्तीने देवाची कृपा व्हावी म्हणनू अपल्या स्वतःच्या 
वतॳनाच्या बाबतीत ऄथवा ऄन्नाच्या बाबतीत काही िविशष्ट िनबंध घालून घेतले म्हणजे ऄशा िनबॳधानंा पिवत्र 
प्रितॲेच ेऄथवा धार्ममक िनयमाचं ेस्वरूप प्राप्त होते. ऄशा रीतीने वृ धातूपासून झालेल्या व्रत शब्दाचे ―अॲा 
ऄथवा कायदा, अॲा पालन ऄथवा कतॳव्य, धार्ममक ऄथवा नैितक रूिढ‖ ऄस ेऄथॳ होतात. व्रत शब्दाच्या 
वर िदलेल्या ऄथाचा ईपयोग करून तो शब्द ऊग्वेदात ज्या वाक्यात अला अहे त्यातील बहुतेक वाक्याचंी 
चागंली संगित लावता येणे शक्य अहे. ऄशा वाक्यापंैकी ऄध्याहून ऄिधक वाक्यात व्रत ह्ा शब्दाचा 



यथोिचत ऄथॳ ―अॲा ऄथवा िनबंध‖ हाच ऄसतो. काही वाक्यात ―धार्ममक अचार ऄथवा पिवत्र ईपासनेची 
पद्धित‖ हा ऄथॳ ऄनुरूप ऄसतो. ऊग्वेदामध्ये ऄनेक िठकाणी ऄव्रत (१·१०१·२), ऄपव्रत (१·५१·९), 
ऄन्तयव्रत (५·२०·२) हे शब्द अले ऄसनू त्यातील बहुतेक सवॳ िठकाणी व्रत ह्ा शब्दाचा ऄथॳ ―ईपासनेची 
पद्धित‖ ऄथवा ―वैिदक ईपासकाचं्या नीितपर ऄथवा धार्ममक कृित‖ ऄसा ऄसल्याच े धरणे ऄवश्य ऄसते. 
काही वाक्यात (१०·५५·३) ―िवव्रत‖ हा शब्द अला ऄसून त्यात व्रत शब्दाचा ऄथॳ ―िनबंध, कतॳव्य, अचरण‖ 
ऄसा घेतला तरच त्या वाक्याचंा समाधानकारक ऄथॳ लावणे शक्य होते. तसेच ―तव व्रते‖ हे शब्द ज्या ज्या 
िठकाणी (६·५४·९) अले अहेत तेथ े तेथे त्याचंा ऄथॳ ―तुझ्या िनबंधाच े पालन करीत ऄसताना‖ ऄसाच 
सवॳसाधारणपणे समजला पािहजे. त्याप्रमाणेच शुिचव्रत (८·४३·१६), मिहव्रत (९·९७·७), िप्रयव्रत 
(१०·१५०·३), धुिनव्रत (५·५८·२) धृतव्रत (१·२५·८), वृषव्रत (९,६५·११) व्रतपा ऄशा सारख्या शब्दातं 
अलेल्या व्रत शब्दाचा ऄथॳ ―िनबंध‖ ऄसाच ऄसतो. ऊग्वेदातील बहुतेक सवॳ वाक्यातं व्रत ह्ा शब्दाचा ऄथॳ 
कसा होतो हे पाहण्याकिरता ऊग्वेदातील ज्या ज्या ऊचेत व्रत हा शब्द अला अहे ऄशा प्रत्येक ऊचेची 
छाननी करण्याची येथे अवश्यकता नाही. 
 

ऊग्वेदामध्ये ऊत, व्रत अिण धमॳन् हे शब्द पुष्ट्कळ वेळा अलेले ऄसून काही िठकाणी त्याचंे ऄथॳ 
परस्पराशंी जुळते ऄसतात. ऊग्वेदामध्ये (१·१८७·१) धमॳन् हा शब्द पुष्ट्कळदा पुहल्लगी िवशेषण ऄसून त्याचा 
ऄथॳ ―धारणा करणारा‖ ऄथवा ―अधार देणारा‖ ऄसा ऄसते. काही िठकाणी (१·२२·१८) तो शब्द नपुसंक 
हलगी ऄसनू त्याचा ऄथॳ ―धमासंबंधी िवधी ऄथवा यॲ‖ ऄसा ऄसल्यासारख े िदसते अिण ऄशा रीतीन े तो 
ऄथॳ व्रत ह्ा शब्दाचं्या एका प्रकारच्या ऄथाशी जुळतो. काही िठकाणी धमॳन् ह्ा शब्दाचा वर िदलेला ऄथॳ 
जुळत नाही अिण त्या िठकाणी ―अचरणाची िनिरृत तत्त्वे ऄथवा िनयम‖ ऄसा ऄथॳ ऄसावा ऄस े वाटते. 
काही िठकाणी धमॳन् ह्ा शब्दाचा ऄथॳ व्रत शब्दाच्याच सारखा बहुतेक ऄसावा ऄस े िदसते. [ऄिचत्ती यत्तव धमा 
युयोिपम मा नस्तस्मादेनसो देव रीिरषः । 

ऊ. (७·८९·५)] (ऊ. ७·८९·५ अिण १·२६·१) बहुतेक एकाच ऄथाच्या दोन ऊचापंैकी एकीत ―धमािण‖ 
ऄसा शब्द अहे अिण दुसऱ्या ऊचेत ―धमािण‖ ह्ा शब्दाच्या ऐवजी ―व्रतम्‖ हा शब्द अहे. 
 

ऄशा रीतीने ऊग्वेदामध्ये देखील काही ऊचातं व्रत अिण धमॳन् ह्ाचं े ऄथॳ संिमरॅ झाल्यासारख े
िदसत ऄसले तरी दुसऱ्या काही ऊचातं ऊत, व्रत अिण धमॳन् हे तीनही शब्द ऄथवा त्याचं्यापैकी दोन शब्द 
अलेले अढळतात. पारृात्य िवद्यान ऄथवॳवेदाच ेज ेभाग मागाहूनच्या काळात झाले ऄसल्याच ेमानतात त्या 
भागातं देखील ―धमॳन्‖ हा शब्द अलेला अहे. सामान्तयतः म्हणावयाच े झाल्यास ऊत ह्ा शब्दाचा ऄथॳ 
―ऄत्यंत प्राचीन काळापासून ऄग्स्तत्वात ऄसलेली िवरॄरचना‖ ऄसा अहे. व्रत ह्ा शब्दाचा ऄथॳ “सवॳ देवानंी 
ऄथवा व्यिक्तशः काही देवानंी घालून िदले ऄसल्याच े मानण्यात येणारे िनबंध ऄथवा िनयम” ऄसा अहे. 
धमॳन् ह्ा शब्दाचा ऄथॳ ―धार्ममक िविध ऄथवा यॲ‖ ऄसा होता. क्माक्मान े ऊताची कल्पना ऄस्पष्ट होत 
जाउन मागे पडली अिण ऊताची जागा सत्यान े घेतली, धमॳन् हा सवॳसंग्राहक शब्द झाला अिण व्रत हा 
शब्द “धार्ममक ऄथवा पिवत्र स्वरूपाची प्रितॲा अिण समाजाचा एक घटक ह्ा नात्यान ेऄथवा एक स्वतंत्र 
व्यिक्त ह्ा नात्यान ेमनुष्ट्यान ेकरावयाच्या अचरणासंबंधी िनबंध” एवढाच मयािदत ऄथान ेवापरण्यात येउ 
लागला. 



प्रकरण २ 
 

वेदग्रथंांत, सूत्रांत अतण स्मृततग्रथंांत अलेला व्रत शदद 
(मूळ गं्रथ पा. ५/२२–५०) 

 
व्रताच्या व्याख्या अतण महत्त्व 

 
मागील प्रकरणात ऊग्वेदामधील िनरिनराळ्या वाक्यातं अलेल्या व्रत ह्ा शब्दासंबंधी िववेचन 

केले. ऊग्वेदातील काही ऊचा तैित्तरीय संिहता, ऄथवॳवेद, वाजसनेयी संिहता ह्ाचं्यासारख्या आतर 
वेदाचं्या संिहतामंध्येही अढळतात अिण ऄशा ऊचामंध्ये देखील व्रत ह्ा शब्दाचा ऄथॳ ―दैवी िनबंध‖ ऄथवा 
―अचरणाच ेनैितक अदशॳ‖ ऄसा ऄसावा ऄस ेिदसते. ऊग्वेदाव्यितिरक्त आतर वेदाचं्या संिहतामंध्ये ―व्रत‖ हा 
शब्द कोठे कोठे ―एखाद्रा देवाचे िनबंध‖ ऄथवा ―देवाचे िनयम‖ ह्ा ऄथान ेयोजण्यात येतो. तथािप आतर सवॳ 
संिहतामंध्ये अिण ब्राह्मण-गं्रथातं अिण ईपिनषदातं बऱ्याच िठकाणी व्रत ह्ा शब्दाच ेसामान्तयतः पुढील दोन 
साधे ऄथम ऄसतात : (१) धार्ममक िविध ऄथवा धमॳसंबंधी प्रितॲा ऄथवा धमॳसंबधंी प्रितॲा केली ऄसताना 
ऄन्नाच्या बाबतीत पाळावयाचे िनबंध अिण (२) जेव्हा एखादा मनुष्ट्य एखादा धार्ममक िवधी ऄथवा कायॳ 
करीत ऄसले तेव्हा त्या मनुष्ट्याच्या ईपजीिवकेकिरता ईपयोग करावयाची गाइचे दूध, यवागु (जवाची 
पेज), ऄथवा अिमॱा (गरम दूध अिण दही ह्ाचं े िमरॅण) ह्ाचं्यासारखी शास्त्रात सािंगतलेली ऄने्न. 
यास्काचायांनी िनरुक्तामध्ये (२·१४) हे दोन्तही ऄथॳ िदले अहेत. 

 
ब्राह्मण गं्रथाचं्या काळीं व्रत ह्ा शब्दाला दोन गौण ऄथम झाले होते ऄस ेिदसते. त्यापंैकी एक गौण 

ऄथॳ ―एखाद्रा व्यक्तीचा िविशष्ट ऄसा वतॳनक्म‖ हा होता अिण दुसरा गौण ऄथॳ ―ईपवास‖ हा होता. पिहल्या 
प्रकारच्या ऄथाच ेईदाहरण ऐतरेय ब्राह्मणात (८·२८) अले अहे. त्यात म्हटले अहे की ―ब्रह्मणः पिरमरः‖ 
नावंाच्या व्रताचे अचरण करणाऱ्या राजान े अपला शत्रु खाली बसण्यापूवी खाली बस ू नये, अपला शत्र ु
अडवा होण्यापूवी अपण अडवे होउ नये, शत्रु जागा अहे ऄस े त्याला वाटले तर त्याने स्वतः जागत 
राहावे आत्यािद. 

 
ईपवास म्हणज े संमीप राहणे ऄथवा ऄन्नािवरिहत राहणे ऄथवा काहीच न खाणे. ईदाहरणाथॳ, 

ऐतरेय ब्राह्मणामध्ये [तदाहुयॳद्दशॳपूणॳमासोरुपवसित न ह वा ऄव्रतस्य देवा हिवरश्नग्न्तत तस्मादुपवसत्युत मे देवा हिवरश्नीयुिरित । ऐ. 
ब्रा. (७·११)] (७·११) ऄस े म्हटले अहे की ज्या यजमानान े व्रताचा ऄंिगकार केलेला नसतो त्यान े ऄपॳण 
केलेल्या अहुतींचा देव स्वीकार करीत नाहीत. म्हणून अपल्या हवींचा देवानंी स्वीकार करावा ह्ाकिरता 
यजमान दशॳ अिण पूणॳमास आष्टीमध्ये रात्री गाहॳपत्य प्रभृित ऄग्नींच्या समीप राहतो. 
 

रॅौत, गृह् अिण धमॳसूत्राचं्या बाबतीत देखील व्रत शब्दाच ेवर ईल्लेख केलेले दोन प्रमुख ऄथॳ त्या 
गं्रथातं पुष्ट्कळ वेळा अलेले अढळतात. ईदाहरणाथॳ, पारस्कर गृह्सूत्रात (२·८) स्नातकान े
समावतॳनानंतर तीन िदवस पुढील सारखी काही व्रते करावी ऄस े सािंगतले अहे : मासं भॱण न करणे, 
पाणी िपण्याकिरता मातीचे पात्र न वापरणे, िस्त्रया, शूद्र, पे्रत अिण कावळे ह्ाचंे दशॳन न घेणे, ऄथवा 
ह्ाचं्याऐवजी केवळ सत्य भाषण करणे, आत्यादी. अप [पािणग्रहणादिध गृहमेिधनोव्रॳतम् । कालयोभोजनम् । ऄतृिप्तरृान्नस्य । 
पवॳसु चोभयोरुपवासः । 

अप. ध. सू. (२·१·१-४).] ध. स.ू (२·१·१।४) मध्ये िववाहाच्या िदवसापासून पती अिण पत्नी ह्ानंी 



अचरावयाची िदवसातून र्फक्त दोन वेळा भोजन करणे, पवॳ िदवशी ईपोषण करणे ह्ाचं्यासारखी काही 
िविशष्ट व्रते सािंगतली अहेत. 
 

एखाद्रा दोषाच्या पिरमाजॳनाकिरता करावयाच्या प्रायिरृत्तामंध्ये ऄनेक कडक िनयम पाळावे 
लागतात म्हणून मनु (११·११७), याॲवल्क्य (३·२५१) प्रभृित स्मृतींमध्ये प्रायिरृत्तानंा ―व्रते‖ म्हटले अहे. 
महाभारतामध्ये व्रत हा शब्द मुख्यत्वेकरून ऄंगीकृत धमॳकृत्य ऄथवा ऄन्नासंबंधी ऄथवा सवॳसाधारण 
अचरणासंबंधी पालन करण्याची केलेली प्रितॲा ह्ा ऄथान े योजला अहे. ईदाहरणाथॳ, 
सभापवॳ-(५८·१६) मध्ये युिधिष्र म्हणतो की कोणी द्रूताचे अव्हान िदले तर ते नाकारावयाचे नाही ऄस े
माझ ेिनरंतरचे व्रत अहे. 
 

व्रत शब्दाच्या गौण ऄथाव्यितिरक्त त्या शब्दाचा मुख्य ऄथॳ ििस्ती शकाच्या अरंभीच्या शतकापंासून 
पुढे “एखादी आष्ट गोष्ट साध्य करून घेण्याच्या आच्छेन े एखाद्रा देवतेची पूजा करणे अिण त्याच्याच बरोवर 
बहुधा ऄन्नभॱणावर अिण वतॳनावर िनबंध घालून एखाद्रा िविशष्ट मिहन्तयात,एखाद्रा िविशष्ट ितथीला अिण 
वारी ऄथवा दुसऱ्या एखाद्रा काळीं करावयाचे धार्ममक कृत्य करण्याची ऄथवा िनबंध पालन करावयाची 
प्रितॲा करणे” ऄसा होत अला अहे. ह्ाच ऄथाने व्रत हा शब्द प्रस्तुत िवभागात वापरण्यात येइल. 
 

व्रते ही (१) प्रायतरृत्ताच्या (म्हणज ेकेलेल्या पातकाचंी िनष्ट्कृित करण्याकिरता केलेल्या कृत्याचं्या) 
स्वरूपाची ऄस ू शकतात; ऄथवा (२) अवश्यक कृत्याचं्या (म्हणज े ब्रह्मचारी ऄथवा स्नातक ऄथवा 
गृहस्थारॅमी लोक ह्ानंी पालन करावयाच्या कृत्याचं्या) स्वरूपाची ऄस ूशकतात; ऄथवा (३) ती ऐग्च्छक 
अिण काही िविशष्ट हेतु साध्य करण्याकिरता अपण होउन स्वीकारलेली ऄस ू शकतात. प्रायिरृत्ताच्या 
स्वरूपाच्या व्रताचंे िववेचन खंड ४ मधील प्रायिरृत्तासंबंधीच्या प्रकरणात करण्यात अले अहे. ब्रह्मचारी 
प्रभृतींनी अचरावयाच्या अवश्यक व्रताचं े िववेचन खंड २ मध्ये करण्यात अले अहे. कमीऄिधक प्रमाणात 
स्वतः होउन स्वीकारलेल्या व्रताचंे ऄथवा प्रितॲाचंे िववेचन प्रस्तुत िवभागात करण्यात येइल. 
 

ऄशा तऱ्हेच्या प्रितॲा सवॳ धमात अढळतात. बायबल (आसाया १९।२१) ह्ा ििस्ती धमॳगं्रथात 
प्रितॲाचं्या पािवत्र्यािवषयी मािहती िदली अहे. जैन धमीय लोक पाचं महाव्रते ऄथवा प्रितॲा पालन 
किरतात अिण बुद्धधमीय लोक पंचशीलाचें पालन किरतात. 
 

व्रताचं्या सवॳसंग्राहक व्याख्येच्या बाबतीत मध्ययुगीन कालातील िनबंधगं्रथातं बरेच िववेचन केलेले 
अढळते. जैिमनीच्या पूवॳमीमासंा (६·२·२०) सूत्रावरील भाष्ट्यात शबर स्वामींनी ऄसा िनष्ट्कषॳ काढला अहे 
की ―मी ऄमकु गोष्ट करणार नाही‖ ऄशा स्वरूपाचा िनरृय करण्याचे मानिसक कमॳ म्हणज े व्रत होय. 
याॲवल्क्यस्मृती (१·१२९) वरील िमताॱरा टीकेत ऄस े म्हटले अहे की ―कतॳव्य बुद्धीन े एखादी गोष्ट 
करण्याचा ऄथवा न करण्याचा संकल्प करणे म्हणज ेव्रत.‖ रॅीदत्तान ेअपल्या समयप्रदीप ह्ा गं्रथात (पृ. २ 
ब). ऄस ेसािंगतले अहे की ज्या संकल्पामध्ये शास्त्रानंी न सािंगतलेली एखादी ऄट ऄसते तो संकल्प व्रत 
नसतो, कारण संकल्प ही व्रतामधील प्रमुख गोष्ट ऄसते. ईदाहरणाथॳ, जर एखाद्रा मनुष्ट्यान ेऄशी प्रितॲा 
केली की जर माझ्या िपत्यान ेप्रितबंध केला नाही तर मी ईपोषण करणार नाही, तर ऄशी प्रितॲा व्रत होत 
नाही अिण ते कृत्य केवळ शारीिरक पीडा होइल. रघुनंदनान ेव्रत म्हणज ेसंकल्प हे मत मान्तय न किरता 
ऄस े प्रितपादन केले अहे की व्रत म्हणज े ज्या िनरिनराळ्या िवधींबद्दल संकल्प केलेला ऄसतो ऄस ेिवधी 
अिण व्रत हा शास्त्रान े सािंगतलेला एक िनयम ऄसून ईपवास हे त्याच े लॱण ऄसते. धमॳहसधून े (पा. ९) 



―पूजाप्रभृित तपशील ऄसलेला एक धार्ममक िविध‖ ऄशी व्रताची व्याख्या िदली अहे. स्नान, संध्या, संकल्प, 
होम, ज्या देवतेच्या प्रीत्यथॳ एखादे व्रत ऄंिगकारलेले ऄसेल त्या देवतेची पूजा, ईपवास, ब्राह्मण, सुवािसनी 
िस्त्रया, कुमािरका यानंा अिण गरीब अिण ऄपंग लोकानंा भोजन घालणे, गाइ, द्रव्य, ऄलंकार आत्यािदकाचं े
दान, व्रतकालावधीमध्ये अचरणाच े काही िनयम पालन करणे ह्ाचं्यासारख्या ऄनेक गोष्टींचा व्रतामंध्ये 
समावेश होतो. 
 

व्रताचा ऄंगीकार करण्यापूवी कोणत्या गोष्टी कराव्या, व्रताच्या कालात कस ेअचरण करावे ह्ाचं्या 
संबंधी िनरिनराळ्या गं्रथातं काही िनयम सािंगतले अहेत. ईदाहरणाथॳ, एखादे व्रत ऄंगीकृत करण्यापूवी 
वृिद्ध-रॅाद्ध केले पािहजे ऄस ेशातातपाने सािंगतले अहे (व्रताकॳ  पा. ६ ब), ऄग्ग्नपुराणात (१७५·१०।११) 
म्हटले [ॱमा सत्यं दया दानं शौचिमग्न्तद्रयिनग्रहः । 
देवपूजाग्ग्नहवनं सन्ततोषोऽस्तेयमेव च । 
सवॳव्रतेष्ट्वयं धमॳः सामान्तयो दशधा स्मृतः ॥ 

ऄग्ग्नप.ु (१७५·१०।११).] अहे की व्रत धारण करणाऱ्याने प्रितिदनी स्नान केले पािहजे, मयािदत ऄन्नावर 
ईपजीिवका केली पािहजे, गुरु, देव अिण ब्राह्मण ह्ाचंी पूजा अिण सत्कार केला पािहजे, ॱार, लवण, 
मध अिण मासं ह्ाचंा त्याग केला पािहजे. 
 

साधारणतः सवॳ व्रताचं्या शेवटी जप, तप अिण दान ेऄसतात. मूळच्या गं्रथात थोडक्यात ऄसणाऱ्या 
गोष्टींमध्ये भर घालून त्याचंा िवस्तार करण्याकडे मध्ययुगीन कालच्या गं्रथाचंी प्रवृत्ती ऄसते. त्या प्रवृत्तीमुळे 
व्रताच्या अनुषंिगक कृत्याचं ेअणखीही काही प्रकार िनरिनराळ्या गं्रथानंी सािंगतले अहेत. बहुतेक व्रतातं 
ब्राह्मणभोजन घालावयाचे ऄसते ही गोष्ट खरी ऄसली तरी ऄंध, दिरद्री, पंगु ह्ाचंी मुळीच अठवण ठेवली 
जात नाही ऄस े समज ू नये. पुष्ट्कळशा व्रतातं ऄंध, दिरद्री अिण पंग ु ह्ानंा ऄन्न द्रावे ऄस े अवजूॳन 
सािंगतलेले ऄसते. ऄिवयोगव्रताचे वणॳन करताना कल्पतरु (व्रत ७५) अिण हेमाद्री (व्रत १·४४३) ह्ा 
दोघानंी ईद्धृत केलेल्या कािलकापुराणातील वचनामध्ये ऄसा िनयम सािंगतला अहे की त्या व्रताच्या 
िदवशी चवदार अिण स्वािदष्ट ऄन्न अिण पेय ऄनाथ, ऄंध अिण बिधर ह्ानंा मोकळ्या मनाने (कंजूषपणा न 
किरता) वाटावीत. भिवष्ट्यपुराणात ऄशी िशर्फारस केली अहे की एखादे व्रत अचरण करीत ऄसणाऱ्या 
मनुष्ट्यान ेऄंध, संकटग्रस्त अिण ऄसहाय लोकानंा अपल्या सामथ्यानुसार ऄन्नदान करावे (भिवष्ट्य, ईत्तर 
२२·३३।३४). 
 

व्रत करीत ऄसताना ॱमा, सत्य, दया, दान प्रभृित काही िविशष्ट सद्गुणाचंी जोपासना करावयाची 
ऄसते. सवॳ व्रताचं्या बाबतीत ब्रह्मचयाच े पालन अिण हिवष्ट्यान्नाचे भॱण करून राहावे ऄस े नारदीय 
पुराणात (पूवाधॳ ११०·४८) सािंगतले अहे. हिवष्ट्यान्नाची.व्याख्या [मुन्तयन्नािन पयः सोमो मांसं यच्चानुपस्कृतम् । 
ऄॱारलवण ंचैव प्रकृत्या हिवरुच्यते ॥ मनु (३·२५७)] मनुन े (३·२५७) ऄशी िदली अहे की नीवारासारखे मुनींना 
योग्य ऄसणारे ऄन्न, दूध, सोमवल्लीचा रस, न सडलेले मासं अिण कृित्रमपणे न केलेले मीठ ह्ानंा 
स्वाभािवकपणे हिव म्हणतात. 
 

पुराणातं ज्याप्रमाणे तीथॳयात्राबंद्दल ऄितिरक्त प्रशंसा केलेली ऄसते त्या प्रमाणेच व्रत 
करण्याबद्दलही ऄितिरक्त प्रशंसा त्यातं केलेली ऄसते. ििस्त पूवॳ ऄनेक शतकापंासनू ब्रह्मचाऱ्यान े पालन 
करावयाची व्रते प्रचारातून गेली होती अिण वेदोक्त यॲाशंी संबंध ऄसणारी व्रते र्फारच तुरळक प्रसंगी 
अचरली जात ऄसत. पुराणात ज्यानंा ―व्रत‖ ऄशी संॲा लावली अहे त्यानंा गृह् अिण धमॳ सूत्रात अिण 
मनु, याॲवल्क्य प्रभृित प्राचीन स्मृतींत र्फारसे महत्त्वाच े स्थान देण्यात अलेले नाही. ििस्ती शकाच्या 



प्रारंभीच्या शतकातं प्राचीन काळच्या यॲ करण्याच्या पद्धतीला बौद्ध अिण जैन धमॳ हे दोन मोठे बिलष् 
प्रितस्पधी ईत्पन्न झाले अिण वैिदक धमातून रु्फटून िनघालेल्या त्या दोन पंथापंासून सामान्तय लोकानंा 
परावृत्त करण्याकिरता व्रताचंे माहात्म्य वाढिवणे ही युिक्त बहुधा वैिदक धमातील िवद्यान लोकानंा सुचली 
ऄसावी. यॲ करण्यापेॱा सोपी अिण सवॳसामान्तय लोकानंा परवडणारी ऄशी व्रते केल्याने स्वगॳप्राप्ती होते, 
पारलौिकक अिण अध्याग्त्मक स्वरूपाची र्फले प्राप्त होतात ऄस े त्यानंी लोकानंा अरॄासन िदले अिण 
सामान्तय लोकातं प्रचिलत ऄसणाऱ्या काही काही प्रघाताचंा त्यानंी व्रते म्हणनू स्वीकार केला. भिवष्ट्य 
पुराणात (ईत्तर ७·१) ऄस े म्हटले अहे की व्रते, ईपवास अिण िनयम ह्ा नौकाचं्या साहाय्याने मनुष्ट्य 
नरकरूपी खोल सागर सहज तरून जातो. वेदानंी सािंगतलेले अिण मनून ेसािंगतलेले िवधी किलयुगात 
करणे शक्य नाही म्हणून दोन्तही पॱातंील एकादशीच्या िदवशी ईपवास करण्याचा सोपा, धन अिण कष्ट 
र्फारस ेन लागणारा परंतु मोठे र्फल देणारा अिण सवॳ पुराणाचं ेसार ऄसणारा ईपाय महाभारतात सािंगतला 
अहे. ऄशाच प्रकारची वचने दुसऱ्याही पुराणातं अली अहेत. (हेमािद्र व्रत १ पा. १०८९) 
 

वेदोक्त यॲात अिण व्रतात काही िविशष्ट भेद ऄसत. बहुतेक यॲाचं ेअरॄािसत र्फल स्वगॳप्राप्ती हे 
ऄसते. परंतु बहुतेक व्रताचं्या योगाने ह्ाच अयुष्ट्यात ऄिधक भरीव लाभ होतील ऄस ेपुराणानंी अरॄासन 
िदले होते. िशवाय शूद्र, कुमािरका, िववािहत िस्त्रया, िवधवा ह्ा सवांना आतकेच नव्हे तर वारयोिषतानंा 
देखील व्रते किरता येत ऄसत. मध्ययुगीन कालात ज्यानंा व्रते म्हणत ऄसत त्या प्रकारची काही व्रते 
ििस्तापूवीच्या अिण नंतरच्या काही थोड्या शतकातं देखील ऄग्स्तत्वात होती ऄस ेअरॄ. ध. सूत्रे अिण 
मृच्छकिटक, शाकंुतल, रत्नाविल प्रभृित नाटके ह्ाचं्यावरून िसद्ध होते. ििस्ती शकाच्या अरंभीच्या 
शतकातं व्रताचंी संख्या र्फारशी मोठी नव्हती. तथािप, क्माक्मान ेत्या संख्येत झपायान े भर पडत गेली. 
११ व्या शतकात भोज राजान ेकेलेल्या राजमातंड ह्ा गं्रथात सुमारे २४ व्रताचंाच ईल्लखे केला अहे. १२ व्या 
शतकात झालेल्या कृत्यकल्पतरु ह्ा गं्रथात सुमारे १७५ व्रताचंा ईल्लेख केला अहे. तुलनने े त्या गं्रथाचं्या 
मागून बऱ्याच कालान ेझालेल्या शूलपािणकृत ―कालिववेक‖ ह्ा गं्रथात (आ. स. १३७५-१४३०) र्फक्त ११ च 
व्रताचंा ईल्लेख केला अहे. हेमाद्रीच्या गं्रथामध्ये सुमारे ७०० व्रताचं े िववेचन केले अहे. महामहोपाध्याय 
गोपीनाथ किवराज ह्ानंी आ. स. १९२९ मध्ये प्रिसद्ध केलेल्या व्रतकोशामध्ये १६२२ व्रताचंी यादी िदली अहे. 
परंतु ती यादी िनष्ट्कारण रु्फगिवलेली अिण वाढिवलेली अहे. ऄशी िनष्ट्कारण वाढिवलेली व्रते गाळून 
टाकली तर व्रताचंी संख्या १००० पेॱाही पुष्ट्कळ कमी होइल. 

 
कोणी मनुष्ट्यान े व्रताला अरंभ केला म्हणज े ते व्रत त्यान े पुरे केलेच पािहजे कारण जर त्यान े

िनष्ट्काळजीपणान े ते व्रत मध्येच टाकून िदले तर र्फार वाइट पिरणाम होतील ऄस ेधमॳगं्रथातं सािंगतलेले 
ऄसते. तथािप, व्रत करीत ऄसताना एखाद्राला मध्येच मरण अले तर त्यामुळे त्याला िमळणाऱ्या र्फलाची 
हािन होत नाही. जन्तम ऄथवा मृत्युिनिमत्त अशौच अले ऄसताना कोणीही व्रताचा ऄंिगकार करू नये, परंतु 
एकदा अरंभ केल्यानंतर मध्यंतरी अशौच अल्यास व्रताला बाध येत नाही. िस्त्रयाचं्या [यतु्त सत्यव्रत :– 
प्रारब्ध-दीघॳतपसां नारीणां यद्रजो भवेत् । 
न तत्रािप व्रतस्य स्यादुपरोधः कथं च नेित ॥ 
तत्प्रितिनिधना कारयेिदत्येतत्परम् । ... (िन. हस. पा २९).] बाबतीत जर एखादे दीघॳकाळपयंत चालणारे व्रत त्यानंी 
अरंिभले ऄसले तर मध्यंतरी अलेल्या मािसक रजोदशॳनामळेु,गरोदरपणामळेु ऄथवा प्रसूतीमळेु ते व्रत बंद 
होत नाही. जोपयंत त्या िस्त्रयानंा ऄपिवत्रता ऄसेल तोपयंत त्यानंी त्या व्रताच े िविध दुसऱ्या कोणाकडून 
करवावेत, परंतु ईपोषणासारखी शारीिरक कृत्ये त्यानंी स्वतः करण्यास प्रत्यवाय नाही. व्रताचरण 
करणाऱ्यान ेशरीराला ऄथवा मस्तकाला तेल लावणे, ताबंूल भॱण करणे, चंदनाची ईटी ऄंगाला लावणे, 
अिण ज्या गोष्टींच्या योगाने शारीिरक सामथ्यॳ ऄथवा मनोिवकार वृहद्धगत होतील ऄशा गोष्टी वज्यॳ केल्या 



पािहजेत. (हेमािद्र-व्रत १ पा. १००९). [गात्राभ्यङं्ग िशरोभ्यन्तङं्ग ताम्बूलं चानुलेपनम् । 
व्रतस्थो वजॳयेत्सवं यच्चान्तयद्यलरागकृत् ॥ 

हेमािद्र (व्रतखंड १) पा. १००९.]



प्रकरण ३ 
 

व्रते करण्यास ऄतधकारी व्यक्ती, व्रतांच्या योगाने प्राप्त करून घ्यावयाच्या गोष्टी, व्रतांचे प्रकार 
अतण व्रतांसंबंधीचे ग्रंथ, व्रते करण्यास तवतहत काल 

(मूळगं्रथ पा. ५।५१-८०) 
 

व्रतातधकारी म्हणज े व्रत अचरण्यास ऄिधकारी व्यिक्त कोण ही एक महत्त्वाची बाब अहे. 
शूद्रासंिहत सवॳ जातींच्या पुरुषानंा अिण िस्त्रयानंा व्रते करण्याचा ऄिधकार ऄसतो. खरे पािहल्यास पुराणानंी 
अिण िनबंधगं्रथानंी ऄनेक व्रते केवळ िस्त्रयाकंिरताच सािंगतली अहेत. [नाग्स्त स्त्रीणां पृथग्यॲो न व्रतं नाप्युपोषणम् । 
पहत शुरूॅषते येन तेन स्वगे महीयते ॥ मनु. (५·१५५).] मनु (५·१५५) प्रभृित स्मृतींनी अिण िकत्येक पुराणानंी 
कोणत्याही स्त्रीला स्वतंत्रपणे व्रत ऄथवा ईपोषण किरता येत नाही ऄस ेसािंगतले ऄसले तरी त्या वचनाचा 
ऄथॳ मध्ययुगीन काळात झालेल्या िनबंधगं्रथानंी ऄसा केला अहे की एखादे व्रत करण्यापूवी कुमािरकेन े
िपत्याची, िववािहत स्त्रीने अपल्या पतीची अिण िवधवा स्त्रीने अपल्या पुत्राची संमित िमळिवली पािहजे. 
शंखिलिखताचाही (स्मृित च.ं पा. २९१) ह्ा प्रकारच्या ऄथाला अधार अहे. एखाद्रा व्रताकिरता करावा 
लागणारा होम एखाद्रा स्त्रीला ब्राह्मणद्यारा करून घेता येइल ऄस ेव्यवहारमयूख ह्ा गं्रथात प्रितपादन केले 
अहे. गरोदर ऄसणाऱ्या ऄथवा नुकत्याच प्रसूत झालेल्या स्त्रीने ईपोषणाच्या ऐवजी नक्त करावे अिण 
कुमािरकेन े ऄथवा ऄन्तय स्त्रीने (रजोदशॳन ऄथवा ऄन्तय कारणान)े ती ऄपिवत्र ऄसेल तर अपले व्रत 
दुसऱ्याकरवीं करावे, परंतु ती पिवत्र ऄसो ऄथवा ऄपिवत्र ऄसो, ईपोषणासारखी शारीिरक कृत्ये ितने स्वतः 
करण्यास प्रत्यवाय नाही ऄसे ितिथतत्व ह्ा गं्रथात (पा. १२१।१२२) म्हटले अहे. 
 

जर एखाद्राला रोगामुळे ऄथवा ऄपघातासारख्या ऄन्तय कारणानंी एखादे व्रत स्वतः किरता येत 
नसेल तर त्यान े ते व्रत प्रतततनतधिारा म्हणज ेअपल्या वतीने दुसऱ्या कोणा व्यक्तीकडून करून घेता येते. 
ऄशा प्रितिनधीसंबंधी काही िनयम सािंगतले अहेत. 

 
तनत्य अिण नैतमतत्तक स्वरूपाच्या िवधींच्या बाबतीत प्रितिनधी योजता येतो अिण काम्य िवधींच्या 

बाबतीत िवधीला प्रारंभ केला ऄसेल तर प्रितिनधी नेमता येतो. ऄसा प्रितिनधी पुत्र, पत्नी, भ्राता, पती, 
भिगनी, िशष्ट्य, पुरोिहत अिण स्नेही हे ऄसतात. पत्नीन े ऄंगीकृत केलेले व्रत पतीला पुढे चालिवता येते, 
तसेच पतीन े ऄंगीकृत केलेले व्रत पत्नीला पुढे चालिवता येते. पती अिण पत्नी दोघेही व्रत करण्यास 
ऄसमथॳ ऄसल्यास ितऱ्हाआताने व्रत पुढे चालवावे. ऄस ेकेल्यान ेव्रताचा भंग होत नाही ऄस ेपैठीनसीन े(िन. 
हस. पा. २९) सािंगतले अहे. जो कोणी अपल्या िपत्याकिरता ऄथवा माता, भ्राता ऄथवा पत्नी 
ह्ाचं्याकिरता अिण िवशेषतः अपल्या गुरूकिरता ईपोषण किरतो त्याला शतपट पुण्य लागते, जो मनुष्ट्य 
अपल्या मातािपतराकंिरता ऄथवा त्याचं्यासारख्या अप्ताकंिरता एकादशीचे ईपोषण किरतो त्याला अिण 
ज्याच्याकिरता ईपोषण केले ऄसेल त्याला ऄस ेदोघानंा ईपोषणाच ेसंपूणॳ र्फल प्राप्त होते ऄस ेकात्यायनान े
सािंगतले अहे. (िन. हस. पा. २९). 
 

देवी पुराणात (व्रताकॳ  पृ. ४ ऄ अिण ब) म्हटले अहे की म्लेच्छानंा देखील व्रताच ेिठकाणी रॅद्धा 
ऄसेल तर व्रते किरता येतात. यवन, िकरात, गाधंार, चीन, शबर प्रभृित लोकानंा देखील वेदोक्त िवधी 
किरता येतात; तलाव, ईद्रान ऄशासारखी आष्टापूतॳ कमे किरता येतात ऄस े महाभारतात (शािंत. 
६५·१३।२५) म्हटले अहे. 



 
एखादे ईपोषण कोणाला सतत िकती िदवसपयंत किरता येते ह्ासंबंधी महाभारतात [ब्रह्मॱत्र ेित्ररात्र ंतु 

िविहतं कुरुनन्तदन । 
चतुथॳभक्तॱपण ंवैश्ये शूदे्र िवधीयते । 
ित्ररात्रं न तु धमॳॲैर्मविहतं धमॳदर्मशिभः ॥ 

ऄनुशासनपवॳ (१०६·११ अिण १३)] (ऄनु. १०६·११ अिण १३) ऄसा िनयम सािंगतला अहे की ब्राह्मण 
अिण ॱित्रय ह्ानंी सतत दोन िदवसाहूंन ऄिधक मुदतीचे ईपोषण करू नये, वैश्य अिण शूद्र ह्ानंा सतत 
दोन िदवसाचाच ईपवास किरता येतो अिण त्याचं्याकिरता तीन िदवसाचंा ईपवास शास्त्रानंी सािंगतलेला 
नाही. 

 
व्रताचं्या योगाने प्राप्त करून घ्वावयाच्या गोष्टी. मध्ययुगीन कालातील अिण ऄवाचीन काळी 

देखील केली जाणारी बहुतेक व्रते काम्य म्हणज े आहलोकात एखादा हेतु प्राप्त करून घेण्याच्या आच्छेन े
केलेली ऄसतात अिण केव्हा केव्हा परलोकात एखादा हेतु साध्य करून घेण्याकिरता केलेली ऄसतात 
ऄथवा आहलोकात अिण परलोकात एखादा हेतु साध्य करून घेण्याकिरता केलेली ऄसतात. बहुतेक 
व्रतानंा बाह्तः धमाच ेस्वरूप िदलेले ऄसले अिण ईपोषण, पूजा, ब्रह्मचयॳपालन, सत्यिनष्ा ह्ाचं्यासारेख े
काही िनयम पालन करावयाचे ऄसले तरी वास्तिवकपणे ती व्रते ऐिहक स्वरूपाची ऄसतात अिण त्यातं 
ईघडपणे व्यावहािरक दृष्टी ठेवलेली ऄसते. ऄशा ऐिहक र्फलामंध्ये पुण्य, दीघॳ अयुष्ट्य, धन, शुिचभूॳतपणा, 
सुखोपभोग, स्वगॳ अिण मोॱप्राप्ती आत्यािदकाचंा समावेश ऄसतो. 
 

व्रताचें प्रकार. िनरिनराळ्या दृष्टीने व्रताचंे प्रकार करण्यात येतात. पद्मपुराणात (४·८४·४२।४४) 
व्रताचंे मानिसक व्रते, काियक व्रते अिण वािचक व्रते ऄस ेभेद केले अहेत. ऄहहसा, सत्य, ऄस्तेय (चोरी न 
करणे), ब्रह्मचयॳपालन ह्ाचं्यासारख्या व्रताचंा मानतसक व्रतातं समावेश होतो; एकभुक्त, नक्त, ईपवास, 
ऄयािचतवृत्ती, ह्ाचं्यासारख्या व्रताचंा कातयक व्रतामंध्ये समावेश होतो अिण वेदाध्ययन. करणे, देवाच्या 
नामाचा जप करणे ऄथवा कीतॳन करणे, सत्यभाषण करणे, कोणाची चाहाडी न करणे ह्ाचंा वातचक 
व्रतामंध्ये समावेश होतो. 

 
व्रताला लागणाऱ्या कालाला ऄनुसरून व्रताचं े मासव्रते, तततथव्रते, नक्षत्रव्रते, वारव्रते ऄसेही वगॳ 

पाडता येतात. ईपासना करावयाच्या देवतेला ऄनुसरून काही गं्रथात गणेशव्रते, सूयमव्रते, तशवव्रते, 
तवष्ट्णुव्रते ऄशी वगॳवारी केली अहे. व्रत करण्याला ऄिधकारी व्यक्ती कोण ह्ाला ऄनुसरूनही व्रताचंी 
वगॳवारी किरता येते. बहुतेक व्रते सवॳ पुरुष अिण िस्त्रया ह्ानंा किरता येतात. हरतािलका, वटसािवत्री 
ह्ाचं्यासारखी काही व्रते केवळ िस्त्रयाकंिरता ऄसतात. काही व्रते केवळ पुरुषानंीच करावयाची ऄसतात; 
काही व्रते केवळ राजानंी ऄथवा ॱ ित्रयानंी ऄथवा वैश्यानंी करावयाची ऄसतात. 

 
व्रतासंबंधी गं्रथ. व्रतासंंबंधी गं्रथाचंी संख्या र्फार मोठी अहे. तीथॳयात्रा अिण रॅादे्ध ह्ाचं्याव्यितिरक्त 

धमॳशास्त्रातील दुसरा कोणताही ऄसा िवषय नाही की ज्याचे व्रताचं्या आतके पुराणानंी वणॳन केले अहे. काही 
पुराणात व्रतासंबंधी सहस्त्रावधी श्लोक अहेत. ईदाहरणाथॳ, भिवष्ट्य पुराणातील ब्रह्मपवात (ऄ. १६।२१६) 
७५०० हून ऄिधक श्लोक अिण त्याच पुराणातील ईत्तरखंडात ५००० हून ऄिधक श्लोक व्रतासंबंधी अले 
अहेत. सवॳ पुराणे िमळून व्रताचं्या संबंधी िकमान सुमारे २५००० तरी श्लोक अले अहेत. व्रते अिण ईत्सव 
ह्ाचं्यात िनिरृत स्वरूपाचा भेद करणे ऄवघड अहे. कारण ज्यानंा ईत्सव म्हणतात त्यातं धार्ममक िवधीचे 
काहीतरी ऄंग ऄसतेच अिण ईलटपॱी पुष्ट्कळ व्रतामंध्ये ईत्सवासारखा काही भाग ऄसतो. त्यामुळे ज्या 



िनरिनराळ्या िवधींचा एका गं्रथात व्रतामंध्ये समावेश केलेला ऄसेल त्यानंा काही लोक ईत्सव ऄशी संॲा 
देतील अिण ती व्रते नव्हेतच ऄसेही काही लोक म्हणतील. 
 

व्रतिवषयावरील टीका अिण िनबंधगं्रथ ऄनेक अहेत. केवळ व्रताचंेच ऄथवा ितथींशी संबंध 
ऄसणाऱ्या व्रताचंे िववेचन करणाऱ्या गं्रथातं पुढील गं्रथ प्रमुख अहेत : जीमूतवाहनाच्या कालतववेक ह्ा 
गं्रथात त्याच्यापूवी होउन गेलेल्या अिण काल ह्ा िवषयाचे धार्ममक दृष्टीने िववेचन करणाऱ्या िजतेंिद्रय, 
शंखधर, ऄंधूक, हिरवंश, योग्लोक प्रभृित गं्रथकाराचंा ईल्लेख केला अहे. त्यातील काही गं्रथकार िि. श. 
च्या ११ व्या शतकाच्या पूवाधापूवी होउन गेलेले ऄसले पािहजेत. कारण रघुनंदनान ेअपल्या मलमासतत्त्व 
ह्ा गं्रथात ऄंधूक भट्टाचा ईल्लेख केला अहे अिण त्या ईल्लेखावरून ऄंधूक भट्टाने अपला गं्रथ आ. स. १०३५ 
च्या सुमारास िलिहला होता ऄस े िदसते. तथािप त्या सवॳही गं्रथकाराचं े काल िवषयावरील गं्रथ ऄद्रािप 
ईपलब्ध झालेले नाहीत. 
 

धारानगरीचा राजा भोज ह्ाच्या नावावर प्रिसद्ध ऄसलेल्या दोन गं्रथातं दुसऱ्या िवषयाबंरोबरच 
काल अिण व्रते ह्ाचं े िववेचन केले अहे. हे दोन गं्रथ आ. स. च्या ११ व्या शतकाच्या दुसऱ्या पादात 
िलिहलेले होते. त्याचं्यापैकी राजमातंड हा गं्रथ हस्तिलिखत ग्स्थतीत ईपलब्ध अहे. 
 

व्रतासंबंधी िववेचन केलेल्या भोजराजाच्या नावावर प्रिसद्ध ऄसणाऱ्या दुसऱ्या गं्रथाचा िनदेश 
भूपालसमुसच्चयऄथवा भूपालकृत्यसमचु्चय ऄथवा कुत्यसमुच्चय ह्ा गं्रथाची व्रत, दान आत्यादी िवषयावंरील 
प्रकरणे ऄशाप्रकारे केलेला ऄसतो. त्यातील ऄवतरणे मध्ययुगीन िनबंधगं्रथातं घेतलेली अहेत परंतु तो गं्रथ 
ऄद्रािप ईपलब्ध झालेला नाही. ितिथ, वार, नॱत्र,े योग ह्ाचं ेज्योितषशास्त्रदृष्ट्या महत्त्व वणॳन केल्यावर 
राजमातंड ह्ा गं्रथात व्रताचं ेअिण त्याचं्या िविहत कालाचे िववेचन केलेले ऄसून अज ईपलब्ध ऄसलेल्या 
व्रतािवषयीच्या िनबंधस्वरूपाच्या गं्रथातं तोच सवात जुना गं्रथ अहे. 
 

प्रस्तुत गं्रथामध्ये ज्याचंा अधार घेतला अहे त्यातील वैिदक गं्रथ, सूत्र,े रामायण, भारत, पुराणे 
अिण राजमातॳड ह्ाचं्याखेरीज दुसरे महत्वाच े गं्रथ म्हणज े कल्पतरु, हेमाद्रीचे व्रतप्रकरण, माधवकृत 
कालतनणमय, कृत्यरत्नाकर, वषमतक्रयाकौमुदी, रघुनंदनाचे गं्रथ अिण तनणमयकसधु हे अहेत. 
 

प्रस्तुत िवभागाचा संबंध ज्या व्रताचंी वणॳन ेधमॳशास्त्रावरील गं्रथातं िदली अहेत ऄथवा ऄशा गं्रथातं 
ज्या व्रताचंा ईल्लेख केला अहे ऄशा व्रताशंी अहे. ऄशा व्रताचंी संख्या ऄितशय मोठी अहे. सवॳ भारतातील 
िस्त्रया ऄथवा अिदवासी समाजातील ऄथवा ऄिशिॱत लोक जी व्रते अचरतात ती सवॳ व्रते ऄथवा बंगाली, 
हहदी, ऄथवा मराठी ह्ाचं्यासारख्या प्रादेिशक भाषातंील गं्रथातं िदलेली व्रते ह्ाचंा ह्ा गं्रथात समावेश केला 
नाही. काही गं्रथकारानंी सामान्तय जनसमाजात प्रचिलत ऄसलेल्या िवधींसंबंधीच ेगं्रथ ह्ापूवीच प्रिसद्ध केले 
अहेत. तथािप सामान्तयतः ऄशा गं्रथातं धमॳशास्त्रातील वचनाचंा ऄभावच िदसून येतो. रॅी. ऊग्वेदी ह्ाचंा 
―अयांच्या सणाचंा आितहास‖ हा मराठी गं्रथ अिण काही प्रमाणात रॅी. ऄंडरिहल ह्ाचंा ―भारतीयाचंे 
धमॳसंबंधी वषॳ‖ हा गं्रथ वरील िवधानाला ऄपवाद अहे. 
 

व्रतानंा अरंभ करण्याचा काल काही व्रते काही िविशष्ट ितथींना ऄथवा िविशष्ट काली करावयाची 
ऄसतात. ऄशा व्रतावं्यितिरक्त आतर सवॳसाधारण व्रताचं्या बाबतीत िवस्तृत िनयम सािंगतलेले ऄसतात. 
ईदाहरणाथॳ, गगान ेऄस ेम्हटले अहे की ज्यावेळी गुरु अिण शुक् ह्ाचंा ऄस्त ऄसतो ऄथवा ते बाल ऄथवा 



वृद्ध ऄवस्थेत ऄसतात तेव्हा अिण ऄिधक मिहन्तयात कोणत्याही व्रतानंा प्रारंभ करू नये ऄथवा कोणत्याही 
व्रताचे ईद्यापन करू नये. (हेमा. व्रत १ पा. २४५) 
 

ज्यावेळी एखादा ग्रह सूयाच्या िनकट ऄसल्यामुळे लोकानंा िदसत नाही तेव्हा त्याचा ऄस्त झाला 
ऄस े म्हणतात. एखाद्रा ग्रहाच्या ऄस्तानंतर िविशष्ट मुदतीपयंत त्याची बाल्यावस्था ऄसते अिण ऄस्त 
होण्यापूवी काही िविशष्ट मुदतीपयंत त्याची वृद्धावस्था ऄसते. 
 

वारापैंकी सोमवार, बुधवार, गुरुवार अिण शुक्वार हे सवॳ (धार्ममक) कृत्यानंा शुभ ऄसतात. 
रिववार, मंगळवार अिण शिनवार हे त्या वारी करावयास शास्त्रानंी सािंगतलेल्या कृत्यापंुरतेच शुभ ऄसतात 
ऄसे रत्नमाला [सोमसौम्यगुरुशुक्वासराः सवॳ कमेसु भवग्न्तत िसिद्धदाः । 
भानुभौमशिनवासरेषु च प्रोक्तमेव खलु कमॳ िसध्यित ॥ 

रत्नमाला(३·१५).] (३·१५) ह्ा गं्रथात म्हटले अहे. मंगळवार हा सवॳ शुभ कृत्यानंा प्रितकूल ऄसतो. 
तथािप तो शेतकी, सामवेदाच ेऄध्ययन अिण युदे्ध ह्ानंा प्रशस्त ऄसतो ऄस ेभुजबल (पा. २०९) ह्ा गं्रथात 
सािंगतले अहे. 
 

तततथ. हा शब्द ऊग्वेद अिण आतर वैिदक वाङ्मयात स्वतंत्रपणे अलेला नाही. वेद गं्रथाचं्या नंतर 
झालेल्या गं्रथातं ऄमावास्येच्या तसनीवाली अिण कुहू ह्ा प्रकाराचंा ईल्लेख केला अहे. त्याचं्यापैकी 
िसनीवाली (म्हणज े चतुदॳशीसह ऄसणारी ऄमावास्या) िहला ऊग्वेदामध्ये देवतेचे स्थान िदले अहे. 
ऄमावास्येप्रमाणेच पौणममासी ही ऄनुमती अिण राका ह्ा दोन प्रकारची ऄसते. ऊग्वेदामध्ये (२·३२·६।७) 
िसनीवालीला देवता मानली ऄसून वाज॰ संिहते (१४·९) मध्ये ऄनुमतीचा ईल्लेख केला अहे. िनरुक्ता 
(११·३१) मध्ये ह्ा सवॳ संॲाबंद्दल चचा केली अहे. हे शब्द प्राचीन काळी कशा रीतीने बनिवण्यात अले 
ऄसावेत हे ऄद्रािप देखील कोडे अहे. कोणी कोणी भाषाशास्त्रॲ अपले ऄॲान मान्तय करण्याऐवजी ते शब्द 
बािबलोिनयन ऄथवा द्रिवड भाषातंील काही शब्दावंरून बनले ऄसावेत ऄसे सागंण्याचा प्रयत्न किरतात. 
 

ऄत्यंत प्राचीन काळी देखील लोकानंा पूणॳचंद्र, ऄधॳचंद्र, चंद्राचा पूणॳ ऄभाव अिण त्यानंतरचा 
ऄधॳचंद्र ही चंद्राची चार मुख्य रूपे सहज ओळिखता येत ऄसली पािहजेत. तै. ब्रा. (१·५·१०·५) मध्ये तर 
ऄस ेस्पष्ट म्हटले अहे की चंद्र १५ व्या िदवशी ॱीण होतो अिण १५ िदवसानंी पूणॳ होतो. ह्ाचा ऄथॳ ऄसा 
की तै.ब्रा. च्या रचना कालापूवी एका चादं्रमासात ३० चादं्रिदन (ऄथवा ितथी) ऄसतात ही गोष्ट सुपिरिचत 
होती. ऐतरेय ब्रा. (३२·९) मधील वणॳनावरून ऄस े िदसून येते की ज्यावेळी एक ितथी दोन िदवसावर 
पसरलेली ऄसते त्यावेळी एखाद्रा िविशष्ट ितथीला करावयाचा िवधी कोणत्या िदवशी करावा ह्ािवषयी 
िनरिनराळी मते ऐत. ब्रा. च्या रचनाकाळाच्या बऱ्याच पूवी ईत्पन्न झाली होती. तै. ब्रा. अिण आतर 
ब्राह्मणगं्रथ ह्ातं अलेल्या ईल्लेखावरून ऄस ेिदसून येते की त्या प्राचीन काळी एखाद्रा िदवशी एखादी ितिथ 
िकती कालपयंत ऄसते हे केव्हा केव्हा पूवीच ऄत्यंत सूक्ष्म रीतीन े ठरिवता येत नस े अिण त्यामुळे चंद्राच े
नक्की स्थानही िनिरृत ठरिवता येत नसे. 
 

ब्राह्मणगं्रथापं्रमाणेच गृह्यसूत्रातं अिण धममसूत्रातंही ितिथ हा शब्द अला अहे. यॲातील ऄग्ग्न 
कोणत्या िदवशी स्थापन करावा ह्ािवषयी िनयम सागंताना गोिभल गुह्ात [तथा ितिथनॱत्रपवॳसमवाये । गोिभलगुह् 
(१·१·१३).] (१·१·१३) शुभितथी अिण नॱत्र ह्ाचं्या समवायाचा म्हणज े एकत्र येण्याचा ईल्लेख केला अहे. 
कौिषतिकगृह्ात (१·२५) एखाद्रा बालकाच्या जन्तमितथीचा ईल्लेख केला अहे अिण तलावािदकाचंी 



स्वत्विनवृत्ती एखाद्रा शुभ ितथीला करावी ऄस ेम्हटले अहे. ह्ावरून ऄस ेिदसते की वैिदक काळी (िनदान 
ऐत ब्रा. च्या पूवी) म्हणज ेसुमारे तीन हजार वषांपूवी िविशष्ट धार्ममक कृत्ये करण्याला िविहत ितथी कोणत्या 
ह्ािवषयीची मते अिण मतभेद ऄग्स्तत्वात होते अिण ितथी हा प्रत्यॱ शब्द िि. प.ू ८०० च्या अधी नसला 
तरी िनदान त्या काळाच्या सुमारास व्यवहारात होता ऄस ेमानणे भाग अहे कारण पतंजलीनी महाभाष्ट्यात 
पौणॳमासी ह्ा ितथीचा स्पष्ट िनदेश केला अहे. 
 

चंद्राला सूयाच्या पुढे १२ ऄंश जाण्याला लागणारा काल ऄथवा ऄविध ऄशी ितथीची व्याख्या 
सूयॳिसद्धातंात [ऄकािद्यिनःसृतः प्राचीं यद्रात्यहरहः शशी । 
भागैद्यादशिभस्तत् स्याित्तिथरृान्तद्रमसं िदनम् ॥ 

सूयॳ िसद्धान्तत (व.िक्.कौ.पान २).] (व. िक्. कौ. पा. २) िदली अहे. चंद्राची गित िनयिमत नाही म्हणनू चदं्र 
केव्हा केव्हा १२ ऄंशाच े ऄंतर ६० घिटकात अक्मण किरतो, केव्हा केव्हा त्यापेॱा ऄिधक (म्हणज ेसुमारे 
६५ पयंत) घिटकात अक्मण किरतो अिण केव्हा केव्हा सुमारे ५४ घिटकाआंतक्या कमी कालात अक्मण 
किरतो. ह्ामुळे एखादा िवविॱत िदवस एका ितथीच्या समान ऄसण्याचा संभव ऄसतो, पुष्ट्कळ वेळा एका 
िदवसात दोन ितथी ऄसतात अिण एका व्यावहािरक िदवसात (एका सूयोदयापासून दुसऱ्या 
सूयोदयापयंतच्या ऄवधीत) तीन ितथी ऄसण्याचीही शक्यता ऄसते. ईलटपॱी एखादी ितथी तीन 
व्यावहािरक िदवसानंा स्पशॳ करण्याचाही संभव ऄसतो. 
 

जर एखादी ितथी सूयोदयाच्या जरा पूवी सुरू झाली ऄथवा सूयोदयाबंरोबरच ितथीचा अरंभ 
झाला अिण त्यानंतर होणाऱ्या सूयोदयानंतर ती ितथी समाप्त झाली तर त्या ितथीच े नाव (ती दोन 
सूयोदयाचं्या वेळी ऄसल्यामळेु) दोन व्यावहािरक िदवसानंा देण्यात येते अिण ऄशा रीतीने जेव्हा एकाच 
नावाच्या दोन ितथी एकामागून येतात तेव्हा त्या िवविॱत ितथीची वृतद्ध ऄस े म्हणतात. ईलटपॱी जर 
एखादी ितिथ एका िदवशी सूयोदयानंतर काही काळाने सुरू झाली अिण दुसऱ्या िदवशी सकाळी 
सूयोदयापूवी समाप्त झाली तर ती ितथी कोणत्याच एका व्यावहािरक िदवसाशी जोडता येत नाही. अिण 
म्हणून ती ितथी पंचागंात गाळण्यात येते अिण त्यावेळी ितचा क्षय झाला ऄस े म्हणतात. सामान्तयतः एक 
ितथी एका व्यावहािरक िदवसापेॱा कमी लाबंीची ऄसते. ह्ा कारणान े ितिथवृद्धीपेॱा ितिथॱयच ऄिधक 
वेळा घडून येतो. जो व्यावहािरक िदवस तीन ितथींनी व्याप्त-ऄसतो तो ऄत्यंत शुभ ऄसल्याच ेराजमातंड 
(पृष् ८१ ऄ) ह्ा गं्रथात म्हटले अहे. ईलटपॱी जी ितथी तीन व्यावहािरक िदवसानंा स्पशॳ किरते ती ितथी 
िववाहाला, स्वारीवर िनघण्यास ऄथवा एखाद्रा शुभ धार्ममक कृत्याला ऄथवा ईत्कषाकिरता करावयाच्या 
कृत्याला ऄशुभ ऄसते ऄसे (शुिद्धदीिपका) ह्ा गं्रथात म्हटले अहे. 
 

गोिभल गृह्ाच्या रचनाकाळाच्या बऱ्याच पूवी िनरिनराळ्या ितथींच्या ऄिधष्ात्री देवता ऄसल्याच े
मानण्यात येत ऄस.े वराहिमिहराने बुहत्संिहता (९८·१।२) ह्ा गं्रथामध्ये िदलेली ितिथपतींची यादी अज 
ईपलब्ध ऄसलेल्या याद्रातं सवात प्राचीन काळची अहे. तथािप रत्नमाले (२) सारख्या गं्रथानंी पुराणानंा 
ऄनुसरून िदलेली ितिथपतींची नावे बृहत्संिहतेच्या नावाहून िनराळी अहेत. 
 

वराहिमिहराने (ब.ृ स.ं ९८·२।३) ितथींचे नंदा, भद्रा, तवजया ऄथवा जया, तरक्ता अिण पूणा ऄस े
पाच िवभाग केले अहेत अिण ऄस ेम्हटले अहे की त्या पाच प्रकारच्या ितथींना त्या ितथींच्या ऄिधपतींना 
ऄनुरूप ऄथवा नावानंा ऄनुरूप ऄशीं कृत्ये करावीत अिण तशी कृत्ये यशस्वी होतात. ऄशा प्रकारे केलेल्या 
िवभागणीत प्रितपदा, षष्ी अिण एकादशी ह्ा नंदाितिथ होतात; िद्यतीया, सप्तमी अिण द्यादशी ह्ा भद्रा 



ितथी होतात; तुतीया, ऄष्टमी अिण त्रयोदशी ह्ा जया ितिथ होतात; चतुथी, नवमी अिण चतुदॳशी ह्ा 
िरक्ता ितिथ होतात अिण पंचमी, दशमी अिण पौर्मणमा ह्ा पूणा ितथी होतात  
 

काही िवविॱत ितथी अिण वार ह्ाचंा संयोग झाला म्हणज े सवॳ िसद्धी ऄथवा सवॳ र्फले प्राप्त 
होतात. हे संयोग पुढील प्रमाणे अहेत :- नंदाितथी अिण शुक्वार, भद्रा ितथी अिण बुधवार, जया ितथी 
अिण मंगळवार, िरक्ता ितिथ अिण शिनवार अिण पूणा ितिथ अिण गुरुवार. (अथवॳण [नन्तदा भृगौ  सोमसुते च 
भद्रां भौमे जयां सूयॳसुते च िरक्ताम्। 
पूणांगुरौ पत्र्चसु पत्र्च एते जयावहाः सवॳर्फलप्रदारृ ॥ 

अथवॳण ज्योितष (ितिथप्रकरण श्लो. १२)] ज्योितष ितिथप्रकरण श्लो. १२) 
 

एखाद्रा िवविॱत ितथीला कोणता िवविॱत पदाथॳ भॱण करावा, कोणती कृत्ये करावी ऄथवा वज्यॳ 
करावी ह्ािवषयीही िनयम िनरिनराळ्या गं्रथात िदलेले अहेत. 
 

ततथींना ऄनुसरून कालगणना करण्याची पद्धती ऄत्यंत प्राचीन काळची ऄसून ती पद्धती 
भारतामध्येच ईत्पि झालेली अहे. भारतीय ज्योितषावर अिण र्फलज्योितषावर ग्रीकाचंी छाप पडली अहे 
अिण भारतीयानंी नॱत्रपद्धती िचनी लोकापंासून घेतलेली अहे ऄथवा बॉिबलोिनयन लोकापंासून ऄथवा 
ऄरब लोकापंासून घेतली अहे ऄशा तऱ्हेची मते पारृात्य िवद्यान करीत ऄसले तरी ितथींची पद्धती 
भारतीयानंी ऄन्तय कोणाकडून ईसनी घेतली ऄसल्याचे कोणी प्रितपादन केल्याचे ऐिकवात नाही. 
 

वेदामंधील अिण स्मृतींमधील तनबंध हे तवधी म्हणज े एखादी गोष्ट करावी अिण तनषेध म्हणज े
ऄमूक गोष्ट करू नये ऄशा दोन प्रकारच्या ऄसतात. ऄशा दोनही प्रकारच्या िनबंधाचंे ' ितिथ ' हे एक ऄंग 
ऄसते. गगान ेम्हटले अहे की ितिथ, नॱत्र ेअिण वार हीं मुख्य िवधीच्या ऄंगभूत ऄसल्यामळेु पुण्य अिण 
पाप प्राप्त करून घेण्याची ती साधन ेऄसतात. परंतु त्यानंा स्वतंत्र रीतीने पुण्य ऄथवा पाप ह्ापंैकी काहीही 
ईत्पन्न किरता येत नाही. (ितिथतत्व पा.४) 
 

ितथींचे पूणा अिण सखंडा ऄस े दोन भेद अहेत. जेव्हा एखादी ितिथ सूयोदयापासून सबंध 
िदवसभर ६० नािडका (घिटका) पयंत व्यापलेली ऄसते तेव्हा त्या ितथीला पूणा म्हणतात, म्हणज े ती 
सूयोदयाबरोबर सुरू होते अिण दुसऱ्या िदवसाच्या सुयोदयाच्या ऄगदी बरोबर समाप्त होते अिण ितची 
लाबंी बरोबर ६० घिटका ऄसते. ऄशा ितथींच्या व्यितिरक्त आतर सवॳ ितथी सखंडा ऄसतात. सखंडा ितथींचे 
शुद्धा अिण तवद्धा ऄस े दोन प्रकार ऄसतात. जी ितथी सूयोदयापासून सूयास्तापयंत ऄथवा 
(िशवरात्रीसारख्या काही ितथींच्या बाबतीत) सूयोदयापासून मध्यरात्रीपयंत ऄसते ती शुद्धा ितथी अिण 
बाकीच्या सखंडा ितथींना तवद्धा म्हणतात. वेध दोन प्रकारचा ऄसतो. एक प्रातःकाळचा वेध अिण दुसरा 
सायंकाळचा वेध. ज्यावेळी एखादी ितिथ सूयोदयापासून ६ घिटकापंयंत पुढील ितथीला स्पशॳ किरते ऄथवा 
ितच्यात िमसळून जाते त्यावेळी प्रातःकाळचा वेध घडून येतो, अिण जेव्हा एखादी ितिथ दुसऱ्या ितथीला 
सूयास्तापूवी ६ घिटका स्पशॳ किरते त्यावेळी सायंकाळचा वेध घडून येतो. काही िविशष्ट ितथींच्या बाबतीत 
शास्त्रात सािंगतलेला हा ऄविध ६ घिटकाहूंन ऄिधक ऄसतो. 
 

शत. [पूवीह्णो व ैदेवानां मध्यग्न्तदनो मनुष्ट्याणामपराह्णः िपतृणाम् । 
शतपथ ब्रा. (२·४·२·८).] ब्रा. (२·४·२·८) मध्ये सािंगतले अहे की पूवाि देवाकंिरता ऄसतो, मध्याि 

मनुष्ट्याकंिरता ऄसतो अिण ऄपराह्ण िपतराकंिरता ऄसतो. ह्ाकिरता एखाद्रा िविशष्ट ितथीला देवाप्रीत्यथॳ 



करावयाच्या कृत्याचा प्रारंभ ती ितथी त्या िदवशी दुसऱ्या ितथीने िवद्ध ऄसली तरीदेखील प्रातःकाळीच 
केला पािहजे. परंतु सायंकाळी ऄथवा रात्री करावयाची सवॳ व्रते जरी ती ितिथ दुसऱ्या ितथीने िवद्ध ऄसली 
तरीही सायंकाळी ऄथवा रात्री िवद्रमान ऄसलेल्या ितथीला केली पािहजेत. एखादे धार्ममक कृत्य 
करण्याला प्रातःकाळ, माध्यान्तह काळ, ऄथवा सबंध िदवस आत्यादी जो काळ शास्त्रात सािंगतलेला ऄसले तो 
सवॳ काळ व्यापून ऄसणारी ितिथ त्या कृत्याला योग्य ऄसते. एखादा िवधी करावयास शास्त्रात सािंगतलेला 
काळ ही केवळ तपतशलाची गोष्ट नसून त्या िवधीचे तो काळ तनतमत्त ऄसते, म्हणज े त्या कालाव्यितिरक्त 
ऄन्तय कालीं ते कृत्य केल्यास ते न केल्यासारख े होते. (ज.ै ६·२·२५ वरील शबरभाष्ट्य) [न कालो गुणः । िनिमतं्त 
ह्तेिदत्युक्तम् । तस्मादन्तयेषु कालेष्ट्विविहतत्वात्कृतमप्यकृतं स्यात् । 

जैिमिनवरील शबर भाष्ट्य (६·२·२५).] 
 

जर एखादी ितिथ ज्या काळी ऄवश्य ऄसते त्याकाळी दोन िदवस ईपलब्ध ऄसली ऄथवा त्या 
काळाच्या काही थोड्या ऄंशापयंतच ती ितिथ ईपलब्ध ऄसली तर ऄशा पिरग्स्थतीत सामान्तयतः युग्मवाक्य 
पद्धतीने िनणॳय करण्यात येतो. (ध. हस. पा-८) िद्यतीया अिण तृतीया, चतुथी अिण पंचमी, षष्ी अिण 
सप्तमी, ऄष्टमी अिण नवमी, एकादशी अिण द्यादशी, चतुदॳशी अिण पौर्मणमा अिण ऄमावास्या अिण 
प्रितपदा ऄशा सात जोड्या (युग्म) ऄसतात अिण त्या परस्परानंा लाग ू पडतात. ईदाहरणाथॳ िद्यतीया 
ितथीला एखादे व्रत करावयाच ेऄसले अिण त्या िदवशी िद्यतीया पूवमतवद्धा (म्हणज ेप्रितपदेन ेयुक्त) ऄसली 
अिण पुढील िदवशी ती परतवद्धा (म्हणज ेतृतीयेने युक्त) ऄसली तर ते व्रत त्या दोन िदवसापंैकी तृतीयेन े
युक्त ऄसलेल्या िदवशी करणे ऄिधक प्रशस्त ऄसते. त्याप्रमाणेच तृतीया ितथीला करावयाच्या व्रताच्या 
बाबतीत जर तृतीया एक िदवस िद्यतीयेने िवद्ध अिण दुसऱ्या िदवशी चतुथीन ेिवद्ध ऄसेल तर सवॳसाधारण 
िनयमाने ते व्रत करण्याला िद्यतीयायुक्त तृतीया हा िदवस ऄिधक चागंला समजावा. 
 

युग्मवाक्याच्या िनयमाला काही ऄपवाद ऄसतात. कोणी गं्रथकार हे िनयम र्फक्त शुद्ध पॱातील 
ितथींना लागतात ऄस ेम्हणतात. िनणॳयहसध ू(पा. १८) सारख ेदुसरे काही गं्रथ ते िनयम दोन्तही पॱानंा लाग ू
पडतात ऄस े म्हणतात. एकच ितिथ एका व्रतामध्ये पूवॳिवद्धा ऄिधक ग्राह् समजली जाते अिण दुसऱ्या 
एखाद्रा व्रतामध्ये देवता िभन्न ऄसल्याकारणाने परिवद्धा ऄिधक ग्राह् धरली जाते. 
 

िपतरासंबंधीच्या िवधींना युग्मवाक्याच े िनयम लाग ू पडत नाहीत. जी ितथी सूयास्ताच्या वेळी 
ऄग्स्तत्वात ऄसते त्या ितथीला िपतर ईपग्स्थत होतात. ती ितथी अिण ऄपराह्ण हे काळ ब्रह्मदेवान ेिपतरानंा 
िदले अहेत ऄसे गृह्पिरिशष्टात सािंगतले अहे (व. िक्. कौ. पा. १६) 
 

करणात्मक िनयमाला युग्म वाक्याचा िनयम लागतो, िनषेधात्मक िनयमानंा तो लागत नाही. 
एखाद्रा िविशष्ट ितथींना तेल, मासं ऄशासंारख ेपदाथॳ खाउ नये ऄसा िनषेधात्मक िनयम त्या सवॳ िदवसाला 
अिण त्या संपूणॳ ितथीला लागतो, भग ती ितथी ६५ घिटका ऄसो अिण तीन िदवस व्यापून ऄसो ऄथवा 
र्फक्त ५५ घिटका ऄसून दोनच िदवस व्यापून ऄसो. (ितिथतत्व पा. ६) 
 

एखाद्रा व्रतामध्ये ऄनेक कृत्ये ऄसून ती सवॳ िदवसभर ऄथवा िदवसाच्या बऱ्याच मोठ्या भागभर 
चालावयाची ऄसली तरी सूयोदयाच्या वेळी ऄग्स्तत्वात ऄसणारी ितिथ मग ती सूयोदयानंतर एक 
घिटकाभर र्फक्त ऄसली तरी देखील दाने देण्याकिरता अिण व्रते करण्याकिरता सकला (म्हणज े पूणा) 
समजावी ऄसे काही शास्त्रवचनात सािंगतले अहे. (व. िक. कौ. पा. ५) 
 



कालादशॳ (प.ृ ५ ऄ) हा गं्रथामध्ये ितथीच े खवम (६० घिटका आतक्या लाबंीची), दपम (६० 
घिटकापंेॱा ऄिधक लाबंीची), कहस्त्रा ऄथवा कहसा (६० धिटकापंेॱ ा कमी लाबंीची) ऄस ेवगॳ केले अहेत. 
राजमातंड ह्ा गं्रथातही ऄसे वगॳ केले अहेत अिण त्यासंबंधी काही िनयम सािंगतले अहेत. 
 

काही गं्रथातं ऄसा एक सवॳसाधारण िनयम सािंगतला अहे की ज्या नॱत्रावरून मिहन्तयास नाव प्राप्त 
होते ऄशा नॱत्रावर पूणॳ चंद्र ऄसून तो गुरूशी संयुक्त ऄसेल तर त्या ितथीच्या पूवी ―महा‖ हा शब्द लावला 
जातो. [माससंॲे यदा ऊॱे चन्तद्रः सम्पूणॳमण्डलः । 
गुरुणा याित संयोगं सा ितिथमॳहती स्मृता ॥ 

कालिववके पा. ३४७.] ईदाहरणाथॳ, कर्मतक मिहन्तयातील पौर्मणमेच्या िदवशी जर चंद्र अिण गुरु दोघहेी 
कृित्तका नॱत्रात ऄसले तर त्या पौर्मणमेला महाकार्णतकी ऄस ेम्हणता येइल. राजमातंड (प.ृ ८१ ऄ, श्लो. 
१३८८) अिण भिवष्ट्यपुराण (व. िक्. की. पा. ८७) ह्ा गं्रथातं ऄशा महाईपपद ऄसणाऱ्या िविशष्ट 
पौर्मणमाचं्या िदवशी काही िविशष्ट ॱेत्रात स्नान केल्यास र्फार मोठे र्फल प्राप्त होइल ऄस े सािंगतले अहे. 
ईदाहरणाथॳ, महामाघीला प्रयाग येथ,े महार्फाल्गुनीला नैिमषारण्यात, महाचैत्रीला शालग्राम येथ े ऄशा 
जोड्या सािंगतल्या अहेत. 
 

काही िविशष्ट ितथींना कोणती कृत्ये वज्यॳ करावी ह्ा िवषयी धमॳशास्त्रात िनयम सािंगतलेले 
ऄसतात. ईदाहरणाथॳ, देवलाने (कृ. र. पा. ५४७) म्हटले अहे की ―पौर्मणमा, चतुदॳशी अिण िवशेषतः 
ऄष्टमी हा ितथींना तेल, मासं, स्त्रीसमागम अिण वस्तऱ्याचा ईपयोग करणे ह्ा गोष्टी वज्यॳ कराव्यात.‖ 
नारदीय पुराणात (१·१५६·१४०।१४१) ऄस ेसािंगतले अहे की “षष्टी ितथीला तेल वज्यॳ करावे, ऄष्टमीला 
मासं वज्यॳ करावे, चतुदॳशीला वस्तऱ्याचा ईपयोग वज्यॳ करावा, पौर्मणमेला अिण ऄमावास्येला स्त्रीसमागम 
वज्यॳ करावा.” 



प्रकरण ४ 
 

वेगवेगळीं व्रते – चैत्रप्रततपदा, रामनवमी, ऄक्षय्य तृतीया, परशुरामजयंती, दशहरा, सातवत्रीव्रत 
(मू. गं्र. पा. ५I८१-९४) 

 
महाभारतात (शािंतपवॳ कालिववेक पा. २५६) एखाद्रा व्रताला प्रारंभ कसा करावा हे पुढीलप्रमाणे 

सािंगतले अहे. अपल्या हातात ईदकपूणॳ ताबं्याच े पात्र घेउन अिण ईत्तरेकडे मुख करून एखाद्रा 
ईपवासाला ऄथवा व्रत म्हणून ज ेकाही करावयाच ेऄसेल त्या कृत्याला प्रारंभ करावा. देवलानेही [ऄभकु्त्वा 
प्रातराहारं स्नात्वाचम्य समािहतः । 
सूयाय देवताभ्यरृ िनवेद्र व्रतमाचरेत् ॥ 

देवल (कृत्यकल्पतरु-व्रत पा. ४)] (कल्पतरु व्रत पा. ४) म्हटले अहे की ―व्रत करणाऱ्यान‖े (पूवॳरात्री) 
भोजन न किरता अिण स्नान अिण अचमन करून अिण सूयॳ अिण आतर देवता ह्ाचं्यासमोर अपल्या 
हेतूचा ईच्चार करून (म्हणज ेसंकल्प करून) व्रताच े अचरण करावे. एखाद्रा व्रताचा ऄथवा ईपवासाचा 
संकल्प सामान्तयतः प्रातःकाळी करावा. एखाद्रा ितथीचा प्रारंभ प्रातःकाळी होत नसला अिण माध्यािानंतर 
होत ऄसला तरीदेखील जर एखादे व्रत त्या िविशष्ट ितथीला ती िवद्धा ऄसूनसदु्धा करावयाचे ऄसेल तर त्या 
व्रताचा संकल्प प्रातःकाळी केला पािहजे. संकल्पावाचून एखादे व्रत केल्यास त्यापासून ऄित ऄल्प र्फल 
िमळते अिण ऄधे पुण्य नष्ट होते.(कृत्यतत्व पा. ४२४.) 
 

प्राचीन काळी अिण मध्ययुगीन कालात वषाचा प्रारंभ िनरिनराळ्या काळी अिण िनरिनराळ्या 
देशात िभन्निभन्न मिहन्तयात होत ऄस.े ऄमावास्येला पूणॳ होणारा मिहना अिण चैत्र मिहन्तयापासून वषाचा 
अरंभ गृहीत धरून चैत्रापासनू प्रत्येक मिहन्तयात अिण त्यातील िनरिनराळ्या ितथींना येणारी महत्वाची व्रते 
अिण ईत्सव ह्ाचंे िववेचन करू. 
 

चैत्रप्रततपदा. महाराष्ट्रासारख्या ज्या काही प्रातंातं वषाचा अरंभ चैत्र मिहन्तयापासून होतो तेथे त्या 
मिहन्तयाची पिहली ितिथ जराशी समारंभान ेअिण धार्ममक िविध करून साजरी करण्यात येते. हेमाद्रीचे व्रत 
प्रकरण (ख.ं १ पा. ३६०।३६५), कृत्यरत्नाकर (पा १०३।११०) ह्ाचं्यासारख्या बहुतेक िनबंधगं्रथानंी चैत्र 
शुद्ध प्रितपदेच्य िदवशी करावयाच े वषारंभाचे िविध ब्रह्मपुराणाच्या अधारावर वणॳन केले अहेत. त्या 
पुराणात म्हटले अहे की ब्रह्मदेवाने चैत्र शुद्ध प्रितपदेच्या िदवशी सूयोदयाच्या वेळी जग िनमाण केले अिण 
कालगणनेला अरंभ केला. त्यािदवशी प्रथमतः ब्रह्मदेवाची पूजा करावी, नंतर आतर देव, कालाच े
पळापासून युगापयंतचे िवभाग आत्यािदकाचं ेपूजन करून शेवटी िवष्ट्णूच ेपूजन करावे, ब्राह्मणानंा ऄन्न अिण 
दिॱणा देउन त्याचंा सत्कार करावा; नातलगानंा अिण सेवकानंा बिॱस ेद्रावी; यिवष्संॲक ऄग्नीला होम 
ऄपॳण करावा; िवशेष प्रकारच ेऄन्न तयार करावे अिण मोठा ईत्सव करावा. चैत्रप्रितपदेला जो वार ऄसले 
त्या वाराचा स्वामी हा वषाच स्वामी (राजा) ऄसतो (नारदीय १·५६·१) अिण त्या िदवशी त्याची पूजा 
करावी. प्रत्येक गृहस्थारॅमीयान े कमानी अिण पताका ईभाराव्यात, तैलाभ्यंग स्नान करावे, हनबाची कडू 
ऄसणारी पाने भॱण करावी, पंचागं पठन करणाराकडून त्या वषाचा स्वामी, मंत्री,धान्तयािधपित, रसािधपित 
कोण देवता अहेत ही मािहती ऐकावी ऄसे भिवष्ट्यपुराणात सािंगतले अहे. 
 

ऄद्रािपदेखील महाराष्ट्रात हा संप्रदाय चालू अहे. एका काठीला एखादे रेशमी वस्त्र ऄडकिवतात 
अिण त्या काठीच्या टोकावर एक चादंीचे ऄथवा िपतळेच ेभाडें बसवून ती काठी ईभी करतात, ितची पूजा 



करतात, कडुहनबाची पान ेभॱण करतात. सौराष्ट्रात संवताप्रमाणे वषारंभ होतो, तथािप तेथेही त्या िदवशी 
हनबाची पाने भॱण करतात. 
 

ज्या िदवशी सूयोदयाच्या वेळी चैत्रप्रितपदा ऄसेल त्यािदवशी प्रितपदेचा ईत्सव करावा ऄसा िनयम 
अहे. प्रितपदा ितिथ दोन िदवस सूयोदयाच्या वेळी ऄसेल तर त्यापंैकी पिहल्या िदवशी ईत्सव करावा. 
कोणत्याही िदवशी सूयोदयाच्या वेळी प्रितपदा नसले तर ऄमावास्येन े युक्त ऄसणारी प्रितपदा ग्राह् 
समजावी. चैत्र ऄिधक मास ऄसल्यास काही गं्रथकाराचं्या मताप्रमाणे ऄिधक मिहन्तयातील प्रितपदेला 
वषारंभ करावा. दुसऱ्या काही गं्रथकाराचं्या मताप्रमाणे वषारंभ अिण वसंत ऊतूचा अरंभ ऄिधक 
मिहन्तयापासून होतो परंतु ऄम्यंगस्नान, पंचागंरॅवण करणे आत्यािद कृत्ये शुद्ध चैत्रात [चैत्रस्य मलमासत्व े
तैलाभ्यङग–शकरॅवणािद शुद्ध एव कायॳम् । यद्रिप वत्सरवसन्ततयोः प्रवृित्तजाता तथािप तत्प्रयुक्तकृत्यम्… पूवॳमधं पिरत्यज्य ईत्तर एव कायॳम् ।–
समयमयूख पान १३]. करावीत. (समयमयूख पा. १३) 
 

चैत्र शुद्ध प्रितपदा हा वषाताल ऄत्यंत शुभ ऄशा साडेतीन मुहूतांपैकी एक ऄसतो ऄसा लोकाचंा 
समज अहे. 
 

रामनवमी. त्यानंतरचा चैत्र मिहन्तयातील महत्त्वाचा िदवस शुद्ध पॱातील नवमी हा ऄसतो. त्या 
िदवशी िवष्ट्णूचा ७ वा ऄवतार रामचंद्र ह्ाचं्या जन्तमाचा ईत्सव करण्यात येतो. हेमािद्र प्रभृित ऄनेक 
गं्रथकारानंी ह्ा व्रताच्या बाबतीत ऄगस्त्यसंिहता अिण रामाचॳनचंिद्रका (अनंदवनयितकृत) ह्ा गं्रथाचंा 
अधार घेतला अहे. रामसंप्रदाय हा कृष्ट्णसंप्रदायाच्या मागून लोकिप्रय झाला ऄसावा ऄस े िदसते. 
ऄमरकोशात राम हा शब्द हलधर (बलराम) ह्ा शब्दाचा समानाथी ऄसल्याचे सािंगतले अहे. 
 

रामाचा जन्तम चैत्र शुद्ध नवमीच े िदवशी माध्याि काळी झाला अिण त्यावेळी चंद्र पुनवॳस ु नॱत्र 
व्यापून होता ऄस े ऄगस्त्य संिहतेत (हे. व्रत १ पा. ९४१) सािंगतले अहे. जेव्हा नवमी ितिथ दोन िदवस 
व्यापून ऄसनू र्फक्त पूवॳ िदवशीच माध्याि काळी ऄसेल तर पूवॳ िदवशी व्रत करावे. दोन िदवस माध्याि 
काळी नवमी ऄसले ऄथवा कोणत्याही िदवशी माध्याि काळी नसेल तर दशमीयुक्त नवमीला व्रत करावे. 
ऄष्टमीयुक्त नवमीला व्रत करू नये. जर नवमी ितिथ पुनवॳसुनॱत्रान ेयुक्त ऄसेल तर ती ितिथ ऄत्यंत पिवत्र 
समजावी. ऄष्टमी, नवमी अिण पुनवॳस ुएकत्र ऄसले तरीदेखील दशमीयुक्त नवमीच्या िदवशी व्रत करावे. 
(माधवकृत कालिनणॳय पा. २२९।२३०) हे व्रत काम्य अिण तनत्य ऄस े दोनही प्रकारचे ऄसल्याच े काही 
गं्रथातं सािंगतले अहे अिण ते केवळ काम्य ऄसल्याचे काहींनी सािंगतले अहे. 
 

हेमािद्र (व्रत १ पा. ९४१।९४६) प्रभृतींनी ह्या व्रताचे तवधान ऄस े सािंगतले अहे की ऄष्टमीच्या 
िदवशी रामपूजना किरता एका ब्राह्मणाला अमंत्रण करून त्याचा सत्कार स्नान भोजनािंदक ईपचारानंी 
करावा. दुसऱ्या िदवशी व्रत करणाऱ्याने प्रातःकाली ईठून स्नानािद िनत्यकृत्ये करावी एक सुंदर मंडप 
ईभारावा, त्यात जानकीसिहत रामाच्या मूतीची स्थापना करावी, ितची माध्यािकाली पूजा करावी. 
त्यानंतरच्या िदवशी मूतीची पूजा करावी, अिण होम करून तुपाच्या ऄथवा पायसाच्या १०८ अहुती द्राव्या 
अिण त्या मूतीचे ब्राह्णाला दान द्रावे. दुसऱ्या काही गं्रथातं रामाच्या बाजूला भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, 
दशरथ, कौसल्या ह्ाचं्याही मूती स्थापन कराव्या अिण पूजा करावी ऄसा तपशील ऄिधक सािंगतला अहे. 
 

चैत्र ऄिधक ऄसल्यास रामनवमीचे व्रत ऄिधक मासात करावयाचे नसते. 



 
अधुिनक काळी रामनवमीच्या िदवशी ईपोषण र्फारच थोडे लोक किरतात; होम, प्रितमादान ह्ा 

गोष्टी बहुधा कोणीच करीत नाहीत. परंतु त्या िदवशी माध्यािकाळी रामाच्या मंिदरात मोठ्या समारंभान े
ईत्सव करण्यात येतो, रामजन्तमाची कथा हिरदास वणॳन किरतात, महाराष्ट्रात सुंठवड्याचा (सुंठ अिण 
साखर ऄथवा गूळ) प्रसाद वाटण्यात येतो. नािसक, ितरुपती, ऄयोध्या, अिण रामेरॄर ह्ाचं्यासारख्या 
काही िठकाणी हा ईत्सव र्फारच मोठ्या थाटामाटाने केला जातो. अधुिनक काळी देखील हहदूच्या िजव्हेवर 
ऄसणारे रामनामा- व्यितिरक्त दुसरे कोणतेही पिवत्र नाव नाही. 
 

ऄक्षय्य तृतीया. वैशाख मिहन्तयातील महत्त्वाची ितिथ म्हणज े शुद्ध पॱातील तृतीया ही होय. ह्ा 
ितथीचा सवात प्राचीन काळचा ईल्लेख िवष्ट्ण ुध. स.ू मध्ये अला अहे. ह्ा िदवशी ज ेकाही दान देण्यात येते 
ते ऄॱय्य (म्हणज ेकधी न संपणारे) होते म्हणनू त्या ितथीला ऄक्षय्य तृतीया ऄस ेम्हणतात. मत्स्य पुराणात 
(६५·१।७) ही तसेच सािंगतले अहे. ह्ा तृतीयेला कृित्तका नॱत्र ऄसेल तर ती िवशेष प्रशस्त ऄसते ऄसेही 
त्या पुराणात म्हटले अहे. भिवष्ट्योत्तर पुराणात (३०·१।९) ऄस े सािंगतले अहे की ही ितिथ युगातद 
ितथींपैकी एक ऄसून त्या िदवशी कृत युगाचा अरंभ झाला होता. त्या िदवशी ब्राह्मणानंा ईदकाचा कलश, 
छत्री, पादत्राणे दान द्रावीत. ह्ा िदवशींच्या धार्ममक िवधींकिरता पूवािकाळी ऄसणारी तृतीया घ्यावी. जर 
दोन िदवस तृतीया पूवािकाळी ऄसेल तर व्रताकिरता दुसऱ्या िदवशीची ध्यावी. 
 

युगािद संॲा ऄसणाऱ्या ितथींवर केलेल्या रॅाद्धापासून िपतरानंा ऄॱय्य संतोष िमळतो ऄसा िनयम 
पुराणातं सािंगतला अहे. परंतु युगािद रॅाद्धामध्य हपडदान करू नये. ऄॱय्य तृतीया ही वषातील ऄत्यंत 
शुभ ऄशा साडेतीन मुहूतांपैकी एक ऄसून तो स्वतः ऄधा मुहूतॳ ऄसतो ऄशी लोकाचंी समजूत अहे. 
 

परशुरामजयन्ती. वैशाख शुद्ध तृतीयेलाच परशुरामाची जयन्तती साजरी करण्यात येते. स्कंद अिण 
भिवष्ट्य पुराणातं (िनणॳयहसध ु पा ९५) ऄस े सािंगतले अहे की वैशाख शुद्ध तृतीयेच्या िदवशी रात्रीच्या 
पिहल्या प्रहरात िवष्ट्णनू े रेणुकेच्या ईदरी जन्तम घेतला म्हणून त्या िदवशी रात्रीच्या पिहल्या प्रहरात जयंती 
साजरी करण्यात येते. जर तृतीया शुद्धा ऄसेल तर व्रत (ईपोषण) त्या िदवशी करावे. जर ती ितिथ 
रात्रीच्या पिहल्या प्रहरात ऄल्प ऄंशान ेदेखील दोन िदवस व्यापून ऄसेल तर ईपोषण दुसऱ्या िदवशी करावे. 
तृतीया िवद्धा ऄसून सुद्धा रात्रीच्या पिहल्या प्रहरापयंत पोहोचत नसेल तर दोन िदवसापंैकी पिहल्या िदवशी 
ईपोषण करावे. परशुरामाची काही देवालये अहेत त्यातं अिण िवशेषतः रत्नािगरी िजल्ह्ातील 
िचपळूणनजीकच्या देवालयात परशुराम जयन्तती मोठ्या समारंभान े साजरी करण्यात येते. भारताच्या 
(सौराष्ट्रा-सारख्या) ऄनेक भागातं परशुरामजयन्तती साजरी करण्यात येत नाही. 
 

दशहराव्रत. ज्येष् मिहन्तयात शुद्ध दशमीच्या िदवशी दशहरा ह्ा नावाचे एक व्रत ऄसते. 
ब्रह्मपुराणात (६३·१५) सािंगतले अहे की ज्येष् शुद्ध दशमीला दशहरा ऄस े म्हणण्याचे कारण ती 
दशप्रकारची पातके हरण करते. ऄशी कल्पना होती की ह्ा ितथीला मंगळवार अिण हस्त ऄसताना गंगा 
नदी भूलोकावर अली अिण म्हणून हे व्रत प्रारंभी गंगेमध्ये स्नान करण्याचे, गंगेची पूजा करण्याचे अिण 
दाने देण्याचे ऄसावे ऄस ेिदसते. नंतरच्या काळात ह्ा व्रतामध्ये कोणत्याही मोठ्या नदीमध्ये स्नान करून 
ऄध्यॳ, तीळ अिण ईदक देणे ह्ा कृत्याचंा समावेश होउ लागला. 
 

सापं्रत काळी कृष्ट्णा, गोदावरी, नमॳदा, अिण गंगा ह्ाचं्यासारख्या मोठ्या नद्राचं्या तीरावरील 



िनरिनराळ्या नगरातं अिण गावातं गंगेचा ईत्सव करण्यात येतो. वाराणसी, प्रयाग, हिरद्यार नािसक 
ह्ाचं्यासारख्या िठकाणी हा ईत्सव मोठ्या प्रमाणात केला जातो. जर ज्येष् मिहना ऄिधक ऄसेल तर हे व्रत 
त्या मिहन्तयात करावे. 
 

सातवत्रीव्रत. ज्येष् मिहन्तयात पौर्मणमेच्या िदवशी भारताच्या बऱ्याच भागातं ऄद्रािप देखील सातवत्री 
व्रत ऄथवा वटसातवत्रीव्रत पितयुक्त (सुवािसनी) िस्त्रया किरतात. पितव्रता स्त्री कशी ऄसावी ह्ाचा सािवत्री 
हा अदशॳ मानला जातो अिण ितची स्मृित सवॳ भारतीय िस्त्रयानंी दीघॳकालापासून जागृत ठेवली अहे. 
सािवत्रीचे चिरत्र ऄत्यंत लोकिप्रय ऄसनू ते महाभारत (वनपवॳ, ऄ. २९३।२९९), मत्स्य, स्कंद (प्रभास ऄ. 
१६६) िवष्ट्णुधमोत्तर (२ ऄध्याय ३६।४१) यासारख्या ऄनेक गं्रथातं सिवस्तर वणॳन केले अहे. सािवत्रीन े
सत्यवानबरोबर िववाह केला, सत्यवानाला एक वषाच्या ऄंती मृत्यु येणार अहे ऄस े नारद मुनीन े ितला 
सािंगतले होते. नारदाने सािंगतलेल्या िदवसाच्या पूवी तीन िदवस ितने ईपवास सुरू केला, तो लाकडे 
अिण रु्फले अिण र्फळे अणण्याकिरता ऄरण्यात गेला ऄसता सािवत्री त्याच्याबरोबर गेली. मृत्यूची देवता 
यम सत्यवानाच ेप्राण हरण करण्याकिरता अला ऄसताना ितन े त्याच्याशी युिक्तवाद करून त्याला आतके 
संतुष्ट केले की त्यान ेितला ऄनेक वर देउ केले अिण शेवटी मृत झालेल्या ितच्या पतीलाही त्याने िजवंत 
केले. 
 

हेमािद्र (व्रत ख.ं २ पा २५८।२७२) यात भिवष्ट्योत्तर पुराणात िदलेले ब्रह्यसातवत्री नावाचे व्रत 
सािंगतले अहे, परंतु ते व्रत ज्येष् मिहन्तयात न किरता भाद्रपद मिहन्तयात त्रयोदशीपासून पौर्मणमेपयॳत तीन 
िदवस करावे ऄस े सािंगतले अहे. हेमािद्र (व्रत ख.ं २ पा २७२।२७९) वर स्कंद पुराणात िदलेले 
वटसािवत्रीच े व्रत सािंगतले अहे अिण हे वटसातवत्रीचे व्रत ज्येष् पौर्मणमेच्या िदवशी सौभाग्यवती 
(पितयुक्त) स्त्रीन ेऄथवा पुत्रहीन िवधवा स्त्रीन ेकरावे ऄस ेसािंगतले अहे. ह्ा दुसऱ्या व्रताला व्रतकालिववेक 
ह्ा गं्रथात महासातवत्री व्रत ऄसे म्हटले अहे. िनणॳय हसधूने [एतच्चामावास्यायामप्युकं्त िनणॳयामृते भिवष्ट्ये । 
ऄमायां च तथा ज्येषे् वटमूले महासती । 
ित्ररात्रोपोिषता नारी िविधनानेन पूजयेत् ।… 
हेमािद्रसमयोद्द्रोतािदषु भाद्रपदपूर्मणमायामुकं्त ततु्त नेदानीं प्रचरित । 

िनणयंहसधु, पान १००.] (पा. १००) भाद्रपद मिहन्तयात करावयाच्या व्रताचा ईल्लेख करून ऄस े म्हटले 
अहे की ते व्रत त्या गं्रथाच्या काळी प्रचारात नव्हते. 
 

सापं्रत काळी प्रचारात ऄसलेले वटसातवत्री व्रत आ. स. च्या दहाव्या शतकाच्या पुष्ट्कळ पूवीपासून 
अचरले जात ऄसले पािहजे. ऄग्ग्न पुराणात (१९४·५।८) ज्या व्रताचे थोडक्यात वणॳन केले अहे ते तत्वतः 
अधुिनक काळच े वटसािवत्री व्रतच अहे. राजमातंड ह्ा गं्रथात (प.ृ ८१ ऄ) म्हटले अहे की ज्येष् 
मिहन्तयातील शुद्ध चतुदॳशीच्या िदवशी वैधव्यातून मुक्तता होण्याच्या हेतूने िस्त्रया भिक्तपूवॳक सािवत्रीव्रत 
किरतात. हा िनयम महाराष्ट्रातील िस्त्रया पाळतात. 
 

काही गं्रथातं (िनणॳयामृत) हे व्रत ज्येष् मिहन्तयात ऄमावास्येला करावे ऄस ेसािंगतले ऄसून दुसऱ्या 
काही गं्रथातं (िक्यातत्त्व पा. ४३०) ज्येष् मिहन्तयातील कृष्ट्णचतुदॳशीच्या िदवशी करावे ऄसे सािंगतले अहे. 
 

जर पौर्मणमा दोन िदवस व्यापून ऄसेल तर हे व्रत पौर्मणमायुक्त चतुदंशीला करावे. तीन िदवस व्रत 
करावयाचे ऄसेल तर त्याचा अरंभ द्यादशीला ऄथवा त्रयोदशीला करावा लागेल. तथािप चतुदंशी १८ 
घिटकापयंत ऄसून नंतर पौर्मणमा लागत ऄसेल तर ती चतुदॳशी िदली पािहजे ऄस ेकालिनणॳय (पा. ३०१) 



ह्ा गं्रथात म्हटले अहे. 
 

ह्ा व्रतात वडाची पूजा करण्यात येते ह्ाच ेकारण बहुधा ऄस ेऄसावे की जेव्हा मृत्यु जवळ अला 
तेव्हा सत्यवानान े वटवृॱाचा अरॅय केला होता अिण तो त्या वृॱाच्या एका खादंीच्या अधारावर ईभा 
रािहला होता. 
 

मध्ययुगीन काळातील िनबंधगं्रथातं ह्ा व्रताचा कायॳक्म पुढीलप्रमाणे सािंगतला अहे. व्रत 
करणाऱ्या स्त्रीने भत्याला अिण पुत्रानंा दीघॳ अयुष्ट्य अिण अरोग्य प्राप्त व्हावे अिण ह्ा व पुढील जन्तमात 
वैधव्यातून मुक्तता व्हावी ह्ा ईदे्दशाने व्रत करण्याचा संकल्प करावा. वटवृॱाला कापसाचे सूत गुंडाळावे, 
त्याची पूजा करावी, सािवत्रीच्या प्रितमेची पूजा करावी, ितला ऄवैधव्य देण्याबद्दल प्राथॳना करावी, यम 
अिण नारद ह्ाचंी पूजा करावी, पुरोिहताला वायन द्रावें अिण दुसऱ्या िदवशी पारणा करावी. (व्रताकॳ  प.ृ 
३१२।३२०). 
 

एखाद्रा स्त्रीला तीन िदवस ईपोषण करणे शक्य झाले नाही तर ितने त्रयोदशीला नक्त करावे, 
चतुदॳशीला ऄयािचत वृत्तीने िमळेल ते ऄन्न भॱण करावे अिण पौर्मणमेला ईपोषण करावे. 
 

बंगाल प्रातंात वटसािवत्री व्रत ऄग्स्तत्वात नाही. परंतु पुढील जन्तमात सुखयुक्त सौभाग्य प्राप्त 
होण्याकिरता करावयाचे सातवत्री चतुदमशी नावाचे एक व्रत ऄसते. ते व्रत ज्येष् कृष्ट्ण चतुदॳशीला करावयाचे 
ऄसून १४ वषेपयंत चालू ठेवावयाचे ऄसते. 
 

ऄत्यंत महत्त्वाच्या व्रताचं्या बाबतीत देखील त्या व्रताचे मूळ काय ऄसावे अिण ती व्रते प्राचीन काळी 
कशी ईत्पन्न झाली ऄसावी ह्ा िवषयीचे तकॳ  करण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत गं्रथात केलेला नाही. काही िवद्यानानंी 
प्रस्तुत गं्रथात अलेल्या व्रताचंे ईगम शोधून काढण्याचे प्रयत्न केले अहेत. सािवत्री व्रताच्या मागील संकेत 
योजनेचा खुलासा करण्याचा प्रयत्न कै. रॅी. बी. ए. गुपे्त ह्ानंी आ.ं ॲन्तटी. खंड ३५ (सन १९०६) पा. 
११६-११९ वर केला अहे. रॅी. गुपे्त ह्ाचंी पत्नी सािवत्री व्रत करतेवेळी चंदनाच्या गंधाने काही िचत्रे काढीत 
ऄस ेअिण ह्ा गोष्टीच्या अधारावर रॅी. गुपे्त ह्ानंी ऄस ेप्रितपादन केले अहे की सािवत्रीच्या कथेला अधार 
एका नैसर्मगक चमत्काराचा अहे. त्याचं्या पत्नीन े कािढलेली िचत्रे पाहून तो एखाद्रा िववाहाचा देखावा 
ऄसावा ऄस ेत्यानंा सकृद्दशॳनी वाटले अिण त्याचंी पत्नी जीं िचन्तहे ऄथवा िचत्रे काढीत ऄस ेतशा प्रकारानेच 
ज े व्रत सवॳ भारतभर शेकडो वषेंपयॳत सवॳ लोक पाळीत अले अहेत ऄस ेत्यानंा वाटते. त्यानंी केलेल्या 
तकाच्या अड येणाऱ्या मुख्य गोष्टी म्हणज े दोन हजार वषाआतक्याही प्राचीन काळच्या कोणत्याही गं्रथातं 
सािवत्री व्रताचा ईल्लेख केलेला नाही. तसेच सािवत्रीव्रत सवॳ भारतभर पाळण्यात येते परंतु रॅी. गुपे्त ह्ाचंी 
पत्नी ज्या प्रकारचा देखावा काढीत ऄस ेत्या प्रकारचा देखावा सवॳ भारतभर िस्त्रया काढीत ऄसल्याच ेप्रस्तुत 
गं्रथकाराला अढळले नाही. (रॅी. गुपे्त ह्ाचंी पत्नी बहुधा सुिशिॱत ऄसून ितला एखाद्रा मोठ्या शहरात 
कलाकौशल्याच ेिशॱण िमळाले ऄसेल अिण ितन ेअपल्या कलात्मक कल्पना लहान शहरात अिण गावात 
राहणाऱ्या लॱाविध साध्याभोळ्या िस्त्रयाचं्या कल्पनानंा जोडून हा व्रताला सौंदयॳ अिण वैिचत्र्य अणण्याकडे 
अपल्या कौशल्याचा ईपयोग केला ऄसेल.) 



प्रकरण ५ 
 

एकादशी 
(मू. गं्र. पा. ५।९५-१२१) 

 
अषाढ मिहन्तयातील सवात महत्त्वाची ितिथ एकादशी ही ऄसते. अषाढ शुक्ल एकादशीला 

महाएकादशी अिण शयनी ऄसेही म्हणतात. 
 

पुराणातं अिण मध्ययुगीन कालात झालेल्या िनबंधगं्रथातं एकादशीसंबंधी र्फार िवस्तृत िववेचन 
अले अहे. एकादशीबद्दलच ेशूलपाणीकृत एकादशी िववेक अिण रघुनंदनकृत एकादशीतत्त्व ह्ाचं्यासारख े
ऄनेक गं्रथही अहेत. 
 

काही [यािन कािन च पापािन ब्रह्महत्यासमािन च । 
ऄन्नमािरॅत्य ितष्ग्न्तत संप्राप्ते हिरवासरे ॥ 
तािन पापान्तयवाप्नोित भतु्र्जानो हिरवासरे । 
रटन्ततीह पुराणािन भयूो भयूो वरानने । 
न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं संप्राप्ते हिरवासरे ॥ 

नारदीय (हेमािद्र-काल पान १५३ वरील ऄवतरण).] गं्रथातं (नारदीय हेमािद्र काल पा १५३) एकादशीच्या 
िदवशी ऄन्नभॱण करू नये एवढेच सािंगतले अहे, तर दुसऱ्या काही गं्रथातं एकादशी व्रत करावे ऄस े
सािंगतले अहे. एकादशीव्रत करावयाचे ह्ाचा ऄथॳ केवळ ऄन्न भॱण करण्याचा तनषेध एवढाच नसून मी 
ऄन्न भॱण करणार नाही ऄशी प्रततज्ञा करणे ही गोष्टही त्यात येते. ज्या वचनातं व्रत करावे ऄस ेसािंगतलेले 
ऄसते ऄशा वचनाचंेही दोन प्रकार ऄसतात. काही वचनातं एकादशी व्रत पालन करणे ही तनत्य 
(अवश्यक) गोष्ट ऄसल्याच े सािंगतलेले ऄसते अिण काही वचनात एकादशी व्रत काम्य म्हणज े काही 
िविशष्ट हेतूने करावयास सािंगतलेले ऄसते. एकादशीव्रत हे तनत्य अिण काम्य ऄस ेदोन्तही प्रकारच ेऄसते. 
देवल, नारद, पद्मपुराण (िन. िस. ३६) आत्यािदकाचंी ह्ा िवषयासंबंधींची वचन ेपरस्परिवरोधी अहेत. त्या 
सवॳ वचनाचंा ऄथॳ ऄसा ऄसावा ऄस े िदसते की र्फक्त शुद्ध एकादशीच्या िदवशी करावयाचा ईपवास 
गहस्थारॅमी पुरुषाला तनत्य स्वरूपाचा ऄसतो. परंतु त्यान ेशयनी (अषाढ- शुद्ध) एकादशी अिण बोतधनी 
(कार्मतक शुद्ध) एकादशी ह्ाचं्या दरम्यान येणाऱ्या कृष्ट्ण पॱातील एकादशाचंे िदवशी काम्यव्रत म्हणून 
ईपवास करण्यास प्रत्यवाय नाही. तथािप त्याला जर पुत्र ऄसेल तर त्यान े शयनी अिण बोिधनी ह्ाचं्या 
दरम्यानच्या कृष्ट्ण पॱातील एकादशाचं्या िदवशी देखील ईपवास करू नये. यतीने अिण िवधवा िस्त्रयानंी 
सवॳ एकादशानंा ईपवास केला पािहजे अिण पितयुक्त िस्त्रयानंी शुद्ध एकादशीच्या िदवशीच र्फक्त ईपोषण 
करावे. वैष्ट्णव लोकानंी सवॳ एकादशाचंे िदवशी ईपोषण केले पािहजे. 
 

िनत्य अिण काम्य ह्ाचं्यािशवाय पापिनवुित्तकिरता प्रायतरृत्त ह्ा दृष्टीनेही ईपोषण करावयाचे 
ऄसते. (खंड ४ पहा). 
 

एकादशी व्रतात ऄंतभूॳत होणाऱ्या िनरिनराळ्या गोष्टी संकिलत करून पुढे िदल्या अहेत :– 
 

दशमीच्या तदवशी व्रत करणारा एकभुक्त करतो म्हणज े दोन प्रहरी एकवार भोजन करतो अिण 
रात्रीचे भोजन वज्यॳ किरतो. भोजनानंतर अपले दात पानानंी स्वच्छ किरतो ऄथवा पाण्याच्या १६ गुळण्या 



करून तोंड स्वच्छ किरतो अिण त्या िदवशी रात्रीपासून एकादशी व्रताचे िनबंध पालन करावयास प्रारंभ 
करतो. 
 

एकादशीच्या तदवशी िनजून ईठल्यावर शरीर अिण मन स्वच्छ करून ईपोषणाच संकल्प करतो. 
एकादशी तवद्धा ऄसेल तर संकल्प रात्री ऄथवा माध्याि काली करावा लागतो. हातात घेतलेल्या पात्रातील 
पाण्यावर ―ॎ नमो नारायणाय‖ ह्ा ऄष्टाॱरी मंत्राचा तीन वेळा ईच्चार करतो अिण त्या पात्रातील पाणी 
प्राशन करतो. नंतर एक रु्फलाचंा मंडप तयार करून त्यात िवष्ट्णचू्या प्रितमेच ेिनरिनराळ्या ईपचारानंी पूजन 
किरतो. त्या िदवशी ईपवास किरतो, िवष्ट्णूच्या स्तुितपर स्तोत्रे म्हणतो अिण भूमीवर साष्टागं नमस्कार 
घालतो. नंतर रात्री जागत बसतो. 
 

िादशीच्या तदवशी स्नान करून हरीचे पूजन किरतो अिण अपण केलेला ईपवास देवाला ऄपॳण 
करतो. नंतर देवाची प्राथॳना करून पारणा किरतो. 
 

काम्य एकादशी व्रताच्या कायॳक्माची ही सामान्तय रूपरेषा अहे. 
 

तनत्य (म्हणज े अवश्यक) एकादशीचे व्रत करणाऱ्याने संपूणॳ िदवस ऄन्न वज्यॳ करावे अिण 
त्यािशवाय (एकापेॱा ऄिधक वेळा पाणी न िपणे, िदवसा न झोपणे ह्ाचं्यासारख)े एकादशीच्या िदवशी 
पाळावयाचे िनबंध पाळावे. 
 

एकादशीच्या िदवशी ईपोषण केल्याने िमळणाऱ्या र्फलाचंी ऄत्यंत ऄितशयोिक्तपूणॳ वणॳन े ऄनेक 
पुराणानंी अिण िनबंध गं्रथानंी केली अहेत. अठ वषाहून मोठा अिण ऐशी वषाहून कमी वयाचा ऄसणाऱ्या 
प्रत्येक मनुष्ट्य मग तो कोणत्याही जातीचा ऄथवा कोणत्याही अरॅमातील ऄसो तो एकादशी करण्याला 
ऄिधकारी ऄसतो ऄस े नारदाने (कालिनणॳय पा. २५७) सािंगतले अहे. तथािप मनुष्ट्यप्राण्याचे दुबॳलत्व 
जाणून ऊषींनी एकादशीला संपूणॳ ईपोषण करण्याचा िनयम िशिथल केला अिण एकभुक्त नक्त, ऄयातचत, 
दान प्रभृित पयाय सािंगतले अहेत. ह्ाबाबतीत मनूने [प्रभ ुप्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वतॳते । 
न साम्यराियकं तस्य दुमॳतेर्मवद्रते र्फलम् ॥ 

मन. (११·३०).] (११-३०) सािंगतलेला पुढील िनयम लॱात ठेवणे ऄवश्य अहे. त्यान ेम्हटले अहे की 
जर एखादा मनुष्ट्य एखाद्रा िवधीचे मुख्य िनयम पालन करण्यास समथॳ ऄसून देखील (शास्त्रात 
सािंगतलेल्या) पयायाचंा ऄंगीकार करील तर त्या मूखाला त्या िवधीचे पारलौिकक र्फल िमळणार नाही.” 
 

एकभुक्त म्हणज ेदोन प्रहरानंतर िदवसातून र्फक्त एक वेळ भोजन करणे. माध्याि काळ कोणता ह्ा 
िवषयी मतवैिचत्र्य अहे. िनणॳयामूत (पा. १४।१५) प्रभृित गं्रथानंी एकभुक्त ह्ाचा ऄथॳ सूयोदयापासून १३ व्या 
अिण १८ व्या घिटकाधं्या दरम्यान केव्हातरी भोजन करणे ऄसा केला अहे. एकभुक्त हे (एकादशीशी संबंध 
नसलेले) एक स्वतंत्रपणे करावयाचेही व्रत ऄसते अिण िनरिनराळ्या मिहन्तयातं अिण िनरिनराळ्या ितथींना 
िनरिनराळ्या िठकाणी एकभुक्त व्रत केल्यान ेिमळणाऱ्या र्फलाचंी वणॳन ेमहाभारतात (ऄनुशा. ऄ. १०६।१०७) 
केली अहेत. 
 

नक्त म्हणज े कालाचा एक िवभाग हा मुख्य ऄथॳ ऄसून नक्तकालीं भोजन करणे हा त्या शब्दाचा 
गौण ऄथॳ ऄसतो. नक्तकाळ कोणता ह्ाबद्दल मतभेद अहेत. पुरुषाथॳहचतामणी ह्ा गं्रथात म्हटले अहे की 
सूयास्तानंतर ३ घिटका हा प्रदोष काळ. भिवष्ट्य पुराणात (कृ. क. व्रत पा३) सािंगतले अहे की नॱत्र ेिदस ू



लागतात तो नक्ताचा मुख्य काळ ऄसून आतर काळ गौण ऄसतात. नक्त हे [ईपवासात्परं भकै्ष्यं भशै्यात्परमयािचतम् । 
ऄयािचतात्परं नकं्त तस्मान्नके्तन वतॳयेत् ॥ 
हिवष्ट्यभोजनं स्नानं सत्यमाहारवजॳनम् । 
ऄग्ग्नकायॳमधःशय्यां नक्तभोजी सदाचरेत् ॥ 

िलडःगपरुाण (पूवांधं ८३·१०·१२।१३).] (ईपवासाशी संबंध नसलेलेही) एक िविशष्ट व्रत ऄसते (हलग-पवूाधॳ 
(८३·१०·१२।१३) 

 
ऄयातचत ह्ाचा ऄथॳ “याचना न किरता ऄथवा कोणाला िवनंित न किरता िमळालेल्या ऄन्नावर 

ईपजीिवका करणे.” ऄयािचत व्रताच्या बाबतीत भोजनाचा कोणताही िविशष्ट काळ सागंता येत नाही, 
कारण दुसरा आसम कोणत्याही वेळी ऄन्न घेउन येण्याचा संभव ऄसतो. तथािप, ऄस े ऄन्न अणण्यात 
अल्यावर व्रत करणाऱ्यान ेते र्फक्त एकवार भॱण करावयाचे ऄसते. ऄयािचत व्रतामध्ये दुसऱ्या कोणाजवळ 
ऄन्नाची याचना करावयाची नसते एवढेच नसनू अपल्या पत्नीला ऄथवा सेवकाला अपल्या स्वतःच्या 
मालकीच े ऄन्न वाढण्याची िवनंती करण्याला देखील बंदी ऄसते. जर एखाद्राच्या पत्नीन ेऄथवा सेवकान े
िशजिवलेले ऄन्न घेउन येण्यास सािंगतलेले नसताना जर अणले तरच त्या मनुष्ट्याला भोजन किरता येते, 
ऄन्तयथा त्याला भोजन किरता येत नाही. 
 

प्राचीन काळी एकभुक्त, नक्त, ऄयािचत ह्ा संॲा कृच्रासारख्या प्रायिरृत्ताचं्या बाबतीतच 
ईपयोगात अणल्या जात ऄसत अिण जेव्हा पुराणाचं्या रचना काळात ईपोषणासंबंधीची वणॳन े सवॳत्र 
प्रचारात अली तेव्हा त्या वणॳनात त्या संॲाचंा ईपयोग करण्यात अला. 
 

एकादशीला करावयाचा ईपवास दोन प्रकारचा ऄसतो. एका प्रकारात िशजलेले ऄन्न भॱण 
करण्याचा िनषेध ऄसतो अिण दुसऱ्या प्रकारात ईपवास हा एखाद्रा व्रताच्या स्वरूपाचा ऄसतो. साधा 
ईपवास अिण ईपवास व्रत ह्ाचं्यामध्ये मुख्य भेद म्हणज े ईपवास व्रतामध्ये संकल्प ऄसतो अिण साध्या 
ईपवासामध्ये संकल्प नसतो अिण एकादशीला िशजलेले ऄन्न भॱण करू नये ऄस े शास्त्रात सािंगतलेले 
ऄसते म्हणून ईपवास करावयाचा ऄसतो. तथािप, ब्रह्मचयासारख ेिनबंध अिण िनयम पालन करणे ही गोष्ट 
दोन्तही प्रकारच्या ईपवासात सामान्तय ऄसते. व्रत स्वरूपाच्या ईपवासात देखील िनत्य अिण काम्य ऄस ेदोन 
प्रकार ऄसतात. 
 

एकादशीच्या िदवशी केलेल्या ईपवासापासून प्राप्त होणाऱ्या र्फलाचंीं काही काही पुराणात केलेली 
ऄितशयोक्तीची अिण िवलॱण वणॳन े बाजूला ठेवली तर एकादशीच्या ईपोषण करण्याच्या मुळाशी 
ऄसलेली कल्पना धार्ममक अिण अध्याग्त्मक स्वरूपाची अहे. ऄस ेईपोषण हे एक प्रकारच ेमनाच ेिनयंत्रण 
ऄसते अिण अनंदान ेकेलेल्या ईपोषणाच्या योगाने मनुष्ट्याच्या मनातील पाशवी िवकार धुतले जाउन तो 
इरॄरी कृपाप्रसादाला पात्र होतो. बृह. ईप. (४·४·२२) मध्ये ऄस े म्हटले अहे की वेदाध्ययन, यॲ, दान 
अिण ईपवासासारख े तप ह्ाचं्या साधनान े ब्राह्मण परमात्म्याला जाण ू आग्च्छतात. अनंदान े केलेल्या 
ईपोषणापासनू ऄशा प्रकारचा पिरणाम होतो ही कल्पना ििस्ती धमासारख्या ऄनेक धमात सामान्तय अहे. 
(मॅथ्यू ६·१६-१८) 
 

एकादशीच्या सापं्रदायाची वाढ होउन बारा चादं्रमिहन्तयातंील  २४ एकादशानंा अिण ऄिधक 
मिहन्तयातं येणाऱ्या दोन एकादशानंा पृथक् पृथक् नावे कग्ल्पण्यात अली. ही नावे केव्हा देण्यात अली हे 
िनिरृत सागंणे शक्य नसलेतरी त्याचं्यापैकी काही नावे सुमारे २००० वषांआतकी जुनी ऄसली पािहजेत. 



ऄशी एक कल्पना होती की िवष्ट्ण ु अषाढ शुद्ध एकादशीच्या िदवशी िनद्रा किरतो अिण कार्मतक शुद्ध 
एकादशीच्या िदवशी जागा होतो. त्याच कल्पनेचा िवस्तार होउन तो भाद्रपद शुद्ध एकादशीच्या िदवशी 
एका कुशीवरून दुसऱ्या कुशीकडे वळतो अिण ह्ा तीन एकादशानंा वरील कल्पनेला ऄनुरूप शयनी, 
बोतधनी ऄथवा प्रबोतधनी अिण पतरवर्णतनी ऄशा संॲा िदल्या गेल्या. कािलदासाच्या मेघदूत काव्यात िवष्ट्ण ु
शेषाच्या शय्येवर िनजतो अिण त्या शय्येवरून ईठतो ह्ा कल्पनेचा ईल्लेख केला अहे (शापान्ततो मे 
भुजगशयनादुग्त्थते शाङ्गॳ पाणौ). कािलदासाचा काळ आ. स. ३५० ते ४५० ह्ाचं्या दरम्यान ऄसल्याच ेबहुतेक 
िवद्यान मानतात. तेव्हा िवष्ट्णूच्या शयनासंबंधीची अख्याियका दोन हजार वषांहून ऄिधक प्राचीन नसली 
तरी िततकी प्राचीन िनिरृत अहे. 
 

िवष्ट्णूच्या िनदे्रच्या अिण जाग ेहोण्याच्या कल्पनेचा पुढे िवस्तार होउन सवॳ मोठमोठे देव अिण देवी 
िनरिनराळ्या ितथींना िनद्रा किरतात अिण िनरिनराळ्या ितथींना जाग ेहोतात ऄसें मानण्यात येउ लागले. 
िवष्ट्णूच्या िनदे्रच्या अिण जागे होण्याच्या ितथींबद्दलही मतवैिचत्र्य ईत्पन्न झाले अिण त्याच्या िनदे्रच्या अिण 
जाग े होण्याच्या ितिथ अषाढ अिण कार्मतक एकादशीच्या ऐवजी द्यादशी ऄथवा पौर्मणमा ऄसल्याच े
मानण्यात येउ लागले. 
 

ही अख्याियका कशी ईत्पन्न झाली हे सागंणे किठण अहे. अषाढ ते कार्मतक ह्ा चार मिहन्तयाच्या 
ऄवधीत भारतातील बऱ्याच भागात पाउस पडत ऄसतो अिण त्यामुळे प्राचीन काळी त्या ऄवधीत एका 
िठकाणाहून दुसरीकडे प्रवास करणे जवळजवळ बंद होत ऄसावे अिण त्यामुळे िवष्ट्णचू सवॳ प्रकारच्या 
हालचाली बंद किरतो ऄशी कल्पना ईत्पन्न झाली ऄसावी. कदािचत वैिदक अयांचे पूवॳज पूवी ईत्तरेकडील 
प्रदेशातं राहत ऄसताना चार मिहने मुळीच सूयॳदशॳन होत नसे त्या पिरग्स्थतीवरूनही ती अख्याियका 
ईत्पन्न झाली ऄसण्याचा संभव अहे. 
 

दशमीन ेयुक्त ऄथवा द्यादशीने युक्त एकादशी ितिथ अल्यास कोणत्या िदवशी ईपोषण करावे अिण 
कोणत्या िदवशी पारणा करावी ह्ासंबंधीच ेऄनेक भानगडीच ेिनयम अहेत. त्याचं्यापैकी काही िनयम र्फक्त 
वैष्ट्णवाकंिरताच ऄसतात, काही स्मातांकिरता ऄसतात अिण काही दोघाकंिरता ऄसतात ऄशी ईपपत्ती 
लावून कालिनणॳय (पा. २५१।२५६) अिण िनणॳयहसध ु(पा. ३७।४४) ह्ा गं्रथानंी त्या िनयमामंधील मतभेद 
दूर करून त्यातं सुसगंती साधण्याचा प्रयत्न केला अहे. वैष्ट्णव ह्ा शब्दाच्या व्याख्या िनरिनराळ्या गं्रथातं 
िदल्या अहेत. पुराणातं िदलेल्या व्याख्यापंैकी काही ऄितशय. मोघम स्वरूपाच्या ऄसतात अिण त्या ज्यानंा 
वैष्ट्णव म्हणतात त्याचं्यािशवाय आतरानंाही लागू पडतात. पद्म, भागवत प्रभृित काही पुराणातं ऄशी व्याख्या 
िदली अहे की ज्याला पंचरात्र, वैखानस आत्यािद पंथाचं्या वैष्ट्णव अगमानंा ऄनुसरून दीक्षा िमळालेली 
ऄसते तो खरा वैष्ट्णव होय. पुराणानंी ऄशा व्याख्या जरी सािंगतलेल्या ऄसल्या तरी भारतातंील सवॳ प्रातंातं 
अिण सवॳ िशष्ानंी ऄस ेमान्तय केले अहे की ज्यानां परंपरेन ेवैष्ट्णव म्हणण्यात येते ते वैष्ट्णव होत. (िन. हस. 
पा. ४०). 
 

एखाद्रा व्रताची समाप्ती ―ईद्यापन’ नावाचा िविध करून ऄथवा ―पारण’ (ऄथवा पारणा) करून होते. 
पारणा हा शब्द पार म्हणज े एखादी िक्या पुरी करणे ऄथवा िवधी पुरा करणे ह्ा शब्दापासून झाला अहे. 
कूमॳ [तत्र कूमॳपुराणे– 
एकादश्यामुपोष्ट्यैवं द्यादश्यां पारण ंस्मृतम् । 
त्रयोदश्यां न तत् कुयाद् द्यादशद्यादशीॱयात् ॥ 



हे. (काल) पान २८०.]. पुराणात (हे. काल पा. २८०) सािंगतले अहे की ―एकादशीला ईपवास करावा 
अिण द्यादशीला पारणा करावी परंतु पारणा त्रयोदशीला करू नये कारण त्यामुळे १२ द्यादशाचंे पुण्य नष्ट 
होते.‖ ऄस े वचन ऄसले तरीसुद्धा काही पिरग्स्थतीत त्रयोदशीला पारणा करण्याला ऄनुमित ऄसते. 
ईदाहरणाथॳ, जर पूवॳ िदवशी एकादशी दशमीयुक्त ऄसेल अिण दुसऱ्या िदवशी द्यादशीयुक्त ऄसेल तर 
ईपवास द्यादशीला करावयाचा ऄसतो. परंतु ईपवासाच्या दुसऱ्या िदवशी द्यादशी मुळीच नसेल तर पारणा 
त्रयोदशीला करण्यास प्रत्यवाय नसतो. एक व्रत समाप्त झाल्या-िशवाय दुसऱ्या व्रताला प्रारंभ करू नये 
(िवष्ट्णुधमात्तर का. िव. पा. ४६३) ऄसा िनयम अहे. पारणेमध्ये भोजनाचा समावेश होतो परंतु जर 
एखाद्राला दोन िनरिनराळ्या व्रताकंिरता दोन िदवस लागोपाठ ईपवास करावयाचा ऄसला तर ऄशा व्रत 
करणाऱ्यान े एक ईपवास झाल्यानंतर पाण्याचे अचमन घ्यावे, ऄस ेकेल्याने पिहल्या व्रताची पारणा होते, 
अिण दुसऱ्या व्रताला बाधा येत नाही. कारण वेदामध्ये [यदपोऽश्नाित तने्नवािशतं नेवानािशतं न ॱोधुको भवित । 

तै. स.ं (१·६·७·४)] (तै. स.ं १-६-७-४) ऄस ेसािंगतले अहे की जेव्हा एखादा मनुष्ट्य पाणी िपतो तेव्हा ते 
भोजन केल्यासारखे होत नाही अिण भोजन न केल्यासारखेही होत नाही. 
 

वैष्ट्णवानंी द्यादशीयुक्त एकादशीलाच ईपवास केला पािहजे ऄशा अग्रहाचा पुष्ट्कळवेळी ऄसा 
पिरणाम होतो की ईपवासाच्या दुसऱ्या िदवशी द्यादशी संपण्यापूवी पारणा किरता यावी ह्ाकिरता त्यानंा 
ऄित लौकर ईठावे लागते, स्नानािद प्रातःकाळची अिण माध्याि काळची अििक कृत्ये सूयोदयाच्या 
पूवीच्या ऄल्प ऄवधीमध्ये ईरकावी लागतात. सापं्रतकाळी काही परंपराभक्त वैष्ट्णव ऄस ेकरतात. (का. िन. 
पा. २४२). 
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चातुमास्य व्रत 
(मू. गं्र. पा. ५।१२२-१२३) 

 
चातुमास्य व्रताचा प्रारंभ अषाढ शुद्ध एकादशी, द्यादशी ऄथवा पूर्मणमा ऄथवा ककॳ  संक्ातं 

ह्ाचं्यापैकी कोणत्याही िदवशी [चातुमािसकव्रतग्रहणे कालचतुष्टयम् । अषाढी पौणॳमासी शुक्ला एकादशी द्यादशी ककॳ टसंक्ाग्न्ततरृ ।
 कालिववके. पा. ३३२.]. किरता येतो. (कालिववेक पा. ३३२.). परंतु व्रताला अरंभ कोणत्याही िदवशी 
केला ऄसला तरी तें व्रत कार्मतक शुद्ध द्यादशीला पुरे करावयाचे ऄसते. व्रताला प्रारंभ करते वेळी गुरु ऄथवा 
शुक् ह्ाचंा ऄस्त ऄसला ऄथवा तशा प्रकारची आतर पिरग्स्थती ऄसली तरी व्रताला प्रारंभ करण्यास 
प्रत्यवाय नसतो. 
 

व्रत करणाऱ्याने प्रारंभाच्या िदवशी ईपवास करावा, िवष्ट्णूच्या प्रितमेची पूजा करावी अिण 
स्वीकारलेले व्रत पुरे करण्याबद्दल देवाची प्राथॳना करावी ऄसा िविध गरुडपुराणात (१-१२१-२।३) 
सािंगतला अहे. 
 

चातुमास्व व्रत करणाऱ्याला चार मिहनेपयंत काही िविशष्ट खाद्र पदाथॳ वज्यॳ करावयाचे ऄसतात 
अिण दुसरे काही िनबंध पाळावयाचे ऄसतात. त्यान े रॅावणमिहन्तयात शाकभाज्या, भाद्रपदामध्ये दही, 
अिरॄनामध्ये दूध अिण कार्मतकामध्ये डाळी वज्यॳ कराव्या. कोणाकोणाच्या मताप्रमाणे त्यान ेसवं प्रकारच्या 
शाकभाज्या चारही मिहने वज्यॳ कराव्या. त्याचप्रमाणे पलंगावर न िनजणे, मासं, मध भॱण न करणे 
ह्ाचं्यासारख े काही िनबंध पाळावयाचे ऄसतात. हे िनबंध एकादशीच्या िदवशी पालन करावयाच्या 
िनबंधसारखेच ऄसतात. िनरिनराळे पदाथॳ वज्यॳ केल्यास प्राप्त होणाऱ्या र्फलाचंी वणॳन े पुराणातं अिण 
िनबधंगं्रथातं केली अहेत. ईदाहरणाथॳ, गूळ वज्यॳ केल्यास मधुर अवाज प्राप्त होतो,  तेल वज्यॳ केल्यास 
सुंदर ऄवयव प्राप्त होतात, दहीदूध वज्यॳ केल्यास गोलोक िमळतो (व्रतप्रकाश प.ृ १०५ ऄ)  
 

व्रत समाप्त झाले म्हणज ेव्रत करणारा ब्राह्मणानंा अमतं्रण करून त्यानंा अपण केलेले व्रत िनवेदन 
करतो, त्यानंा भोजन घालतो, दिॱणा देतो अिण व्रतामध्ये काही दोष ऄसल्यास देवाने कृपा करून ते व्रत 
पूणॳ करावे ऄशी देवाची प्राथॳना करतो. 
 

सापं्रत काळीदेखील हे व्रत िवशेषतः िस्त्रयाकंडून पालन करण्यात येते. 
 

वेदाचं्या काळी चातुमास्य ह्ा नावंाच ेकाही िविशष्ट यंॲ िनरिनराळ्या ऊतूत करण्यात येत ऄसत. 
र्फाल्गुन (ऄथवा चैत्र) पौर्मणमेला वैरॄदेव, अषाढ पौर्मणमेला वरुणप्रघास, कार्मतक पौर्मणमेला साकमेध ऄस े
यॲ करावयाच े ऄसत परंतु ते यॲ रॅौतयॲ ऄसत अिण पुराणातल्याप्रमाणे एखाद्रा िविशष्ट ितथीला, 
वारावर, नॱत्रावर करावयाचे िविध नसत. त्या यॲाचंी मािहती दुसऱ्या खंडामध्ये िदली अहे. 
 

याॲवल्क्यस्मृतीमध्ये (३-२५१, २५२ प्रभृित) ऄनेक िठकाणी व्रत हा शब्द अला अहे. परंतु त्याचा 
ऄथॳ पुराणात सािंगतलेल्या एखाद्रा िविशष्ट प्रसंगी करावयाचा िविध ऄसा बहुतेक कोठेही नाही. ह्ावरून 
त्या स्मृतीच्या काळी परुाणोक्त व्रतानंा र्फारसे महत्त्व प्राप्त झाले नव्हते ऄसे िदसते. 
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नगपंचमी, मनसा पूजा, रक्षाबंधन, कृष्ट्णजन्माष्टमी ह्यांची व्रतें 
(मू. गं्र. पा. ५।१२४-१४३) 

 
रॅावणमिहन्तयात ऄनेक महत्त्वाची व्रतें ऄसतात. रॅावण शुद्ध पंचमीच्या िदवशी करावयाचे 

नागपंचमी हे त्याचं्यापैकी एक व्रत अहे. 
 

कोणी गं्रथकार ऄॱय्यतृतीयेच्या ऐवजी नागपंचमी हा वषातील साडेतीन मुहूतांपैकी ऄधामुहुतॳ 
ऄसल्याच े प्रितपादन किरतात. नागपंचमीच्या व्रतासंबंधी िववेचन भिवष्ट्यपुराण (ब्रह्मपवॳ ऄध्या. ३२-१ ते 
३९) ह्ात केले अहे. त्यात म्हटले अहे की रॅावण शुद्ध पंचमीच्या िदवशी वासुकी, तॱक, कािलया, 
मिणभद्र, ऐरावत प्रभृित नागानंा दुधान े स्नान घातल्यास ते िवषबाधेपासून ऄभय देतात. ह्ा नागाचं्या 
सुवणाच्या, चादंीच्या ऄथवा मातीच्या प्रितभा कराव्या, त्याचंी पूजा करावी, ब्राह्मणानंा भोजन घालावे. 
भिवष्ट्योत्तर पुराण (ऄ. ३६) ह्ातं दुसरा एक प्रकार वणॳन केला अहे. त्यातं ऄस ेसािंगतले अहे की रॅावण 
शुद्ध पंचमीच्या िदवशी लोकानंी अपल्या घराच्या दाराच्या दोन्तही बाजूला शेणान े सपाच्या अकृत्या 
काढाव्या, अिण त्याचंी दही, दूवा आत्यािदकानंी आजा करावी, ऄन्नाची वायने ऄपॳण करावी. ऄस े केल्यान े
सपॳभय ईत्पन्न होत नाही. सौराष्ट्रात रॅावण कृष्ट्णपॱात नागपंचमी पाळतात. 
 

मनसा पूजा. बंगालमध्ये अिण (महाराष्ट्राव्यितिरक्त) दिॱण भारतामंध्ये रॅावण कृष्ट्ण पंचमीला 
मनसादेवीची पूजा अपल्या ऄंगणात स्नुही वेलीच्या खादंीवर करण्यात येते. वामन िनजल्यानंतर सूयॳ 
िमथुन ऄथवा ककॳ  राशीत ऄसताना जी कृष्ट्णपॱातील पंचमी येइल त्या िदवशी मनसाचा ईदय होतो ऄस े
राजमातंड ह्ा गं्रथात सािंगतले अहे. िहची पूजा सपॳदंशापासून मुक्तता िमळण्याकिरता करावयाची ऄसते. 
ह्ा िवधीत ऄनंत प्रभृित नागाचंी पूजा करण्यात येते, हनबाची पाने घरात ठेवण्यात येतात, पूजा करणारा ती 
पाने भॱण किरतो अिण ब्राह्मणानंाही खावयास देतो. ब्रह्वैवतॳ पुराण (खंड २ ऄ. ४५-४६) यातं मनसा 
देवीची मािहती िदली अहे. 
 

महाराष्ट्रात रॅावण शुद्ध पंचमीला लाकडी पाटावर गंधान ेसपांची िचत्रे काढतात ऄथवा िपवळा रंग 
िदलेली मातीची िचत्रें िवकत घेउन त्याचंी पूजा किरतात, त्यानंा दूध ऄपॳण किरतात, गारुडी लोक सवॳ 
प्रकारचे सपॳ घेउन लोकाचं्या घरोघरी हहडतात, लोक त्या सपांना दूध अिण गारुड्याला पैसा देतात. 
 

व्रतकालंिववेक ह्ा गं्रथामध्ये ज्येष्ठ शुद्ध दशमीला करावयाच्या मनसाव्रताचा ईल्लेख केला अहे. 
 

भारतात सपॳपूजचेा प्रकार केव्हा सुरू झाला हे गूढ अहे. ऊग्वेदामध्ये सपॳपूजचेा ईल्लेख नाही. 
आंद्राने ऄहीला मारल्याचे ईल्लेख ऊग्वेदामध्ये (२·३०·१; ३·४७·४) ऄनेक िठकाणी केले अहेत. तै. संिहता 
(४·२·८·३)अिण वाज-संिहता (१३-६।८) यातं सपांना वंदन केले अहे. ऄथवॳवेदामध्ये (८·१४·१३।१५) 
तॱक, धुतराष्ट्रप्रभृित काही सपांची नावे िदली अहेत. काठक स.ं (५·६) अिण ऐत. ब्रा. (१३·७) ह्ात 
सपांचा देव, गंधवॳ, प्रभृित पंचजनामंध्ये समावेश केला अहे. मागाहूनच्या वेदकालात सपॳ ही गंधवांच्या 
सारखी एक जमात बनली होती ऄसे ह्ावरून िदसते. 
 



सपमबतल. अरॄला. ग.ृ (२·१·१।१५) पारस्कर ग.ृ (२·१४) प्रभृती गं्रथामंध्ये रॅावणी पूर्मणमेला 
करावयाच्या सपॳबलीचा िविध िदला अहे. ह्ा िवधीचे वणॳन मागे खंड २ मध्ये केले अहे. महाभारतात 
नागाचंा ईल्लेख ऄनेक वेळा केला अहे. (अिद. ऄ. ३५, १२३; ईद्रोग. ऄ. १०३; अरॄमेिधकपवॳ ऄ. ७९।८१; 
वनपवॳ ऄ. २०३; २७२ आ.) ऄजुॳनान े ईलुपी नावाच्या नागकन्तयेशी िववाह केल्याचे वणॳन केले अहे. हे 
नागलोक एक जमात ऄसावी ऄस ेवाटते. पुढे नागाचंा िवष्ट्ण ुअिण िशव ह्ाचं्याशी संबधं जोडण्यात अला. 
िवष्ट्ण ुशेषावर िनद्रा किरतो अिण शंकराचं्या ऄंगावर नागाची भूषणें ऄसतात. भगवद्गीतेत (ऄ. १०) िवभूित 
योग सागंताना सपॳ अिण नाग ह्ाचं ेपृथक् ईल्लेख केले अहेत. सपॳ म्हणज ेसरपटणारे सवॳ प्राणी अिण नाग 
म्हणज े र्फणायुक्त सपॳ ऄसा ह्ा दोहोंत बहुधा भेद ऄसावा. सपॳदंशापासून पावसाळ्याच्या अरंभी होत 
ऄसलेल्या मोठ्या मनुष्ट्यहानीमुळे सपॳपजूेची प्रथा प्रसृत होत गेली ऄसावी. गुह्सूत्रात रॅावणी पूर्मणमेला 
करावयास सािंगतलेली सपॳपूजा रॅावण शु. पंचमीला कदािचत पावसाळ्याच्या अरंभकालात पडलेल्या 
र्फरकामुळे करण्यात येउ लागली ऄसावी. द्रिवड देशात हपपळासारख्या पिवत्र वृॱाखंाली सपाच्या दगडी 
प्रितमा ठेवलेल्या अढळतात. सातारा िजल्ह्ात बित्तसिशराळे, हैद्राबाद प्रातंातील भौम पराडें 
ह्ाचं्यासारख्या काही िठकाणी नागाचंी देवालये ऄग्स्तत्वात अहेत. 
 

रक्षाबंधन. रॅावणपूर्मणमेला ऄपरािकाळी रॱाबंधन नावाचा एक िविध करावयाचा ऄसतो. ऄॱता, 
मोहरीचे दाणे, िनरिनराळ्या रंगाचे मिण सोन्तयाच्या तारेत ओवून एक रक्षा (ऄथवा राखी) ऄथवा कंकण 
तयार करून ती हातात बाधंावयाची ऄसते. भिवष्ट्योत्तर पुराणात (हेमािद्र) ऄशी कथा अहे की आंद्राणीन े
आंद्राच्या ईजव्या हातात राखी बाधंली अिण त्यामुळे तो ऄसुराचंा पराभव करण्यास समथॳ झाला. हा प्रधात 
सापं्रतकाळी देखील प्रचारात अहे. गुजरात अिण आतर काही िठकाणी िस्त्रया अपल्या बंधूंच्या हातात 
राख्या बाधंतात अिण परस्परानंा भेटी देतात अिण घेतात. 
 

नारळी पूर्णणमा. पिरृम भारतातील समुद्रिकनाऱ्यावरील गावात (िवशेषतः कोकणात अिण मलबार 
प्रातंात) रॅावणीपूर्मणमेला व्यापारी लोक समुद्राला रु्फले अिण एक नारळ ऄपॳण किरतात. हा प्रघात 
हहदंूप्रमाणे मुसलमान अिण पारशी लोकातंही प्रचिलत अहे. रॅावणी पौर्मणमेनंतर समुद्र जरासा शातं होतो 
अिण पावसाळी वाऱ्याचा जोर कमी होतो. म्हणनू खवळलेल्या समुद्राचा ऄिधपती वरुण ह्ाला एक नारळ 
ऄपॳण करण्यात येतो. 
 

कृष्ट्ष्ट्णजन्माष्टमी. पौर्मणमान्तत मासामध्ये प्रथम कृष्ट्ण पॱ येतो. त्यामुळे ऄमावास्येला संपणाऱ्या 
मिहन्तयाप्रमाणे रॅावणकृष्ट्ण पॱ हा पौर्मणमान्तत मासाप्रमाणे भाद्रपद कृष्ट्णपॱ ऄसतो. ह्ा कारणान े काही 
गं्रथातं कृष्ट्णजन्तमाष्टमी भाद्रपद कृष्ट्णपॱात साजरी करावयास सािंगतलेले ऄसते. कृष्ट्णजन्तमाष्टमीच े
माहात्म्य पद्र (३·१३), मस्त्य (ऄ. ५६), ऄग्ग्न (ऄ. १८३) ह्ा पुराणातं िदले अहे. 
 

कृष्ट्णासंबंधी अिण कृष्ट्णपूजचे्या प्राचीनत्वािवषयी थोडेसे िववेचन प्रथम करू. कृष्ट्ण हे नाव प्राचीन 
अहे. वेदद्रष्ट्या ऊषीमध्ये कृष्ट्ण नावाचा एक ऊिष ऄसनू त्याची काही सूके्त ऊग्वेदामध्ये अहेत. छादंोग्य 
ईप. (३·१७·६) मध्ये देवकीपुत्र कृष्ट्णाचा ईल्लेख केला अहे. जैनलोक कृष्ट्णाला २२ वा तीथॳकर नेिम ह्ाचा 
समकालीन मानतात अिण जैनाचं्या प्राचीन आितहासात कृष्ट्णाशी संबंध ऄसलेल्या ऄनेक कथा अहेत. 
महाभारतात कृष्ट्णाच े चिरत्र यादववंशातील एक राजपुत्र, पाडंवाचा िहतकता, थोर योद्धा, मुत्सद्दी, 
तत्ववेत्ता ह्ा नात्यान े िदले अहे. त्याचप्रमाणे त्याला तवरॄाचा सवॳरॅेष् नाथ अिण प्रत्यॱ िवष्ट्ण ु ऄसेही 
मािनले अहे. हिरवंश, िवष्ट्ण,ु वायु, भागवत, ब्रह्मवैवतॳ ह्ा पुराणातं कृष्ट्णाच े बाळपणच े गोकुळात 



घालिवलेले ऄद्भुतरम्् चिरत्र अले अहे. परंतु ते चिरत्र महाभारतातं अढळत नाही. 
 

पािणनीची सूत्र े (४·३-९८), पतंजलीच े महाभाष्ट्य, त्यावरील वार्मतक ह्ा व्याकरणगं्रथामंध्ये 
कृष्ट्णाशी संबंध ऄसणाऱ्या कंस, सत्यभामा, ऄकू्र, संकषॳण ह्ाचं्यासारख्या ऄनेक लोकाचं े अिण 
कंसवधासारख्या घटनाचं े ईल्लेख अले अहेत. वासुदेवान े कंसाचा वध केला ह्ा अशयाचा एक श्लोक 
पतंजलीन ेईद्धतृ केला अहे. त्यावरून कृष्ट्णचिरत्रातील काही घटनाचंा ईल्लेख ऄसलेला एक ऄथवा ऄनेक 
काव्यगं्रथ िि. प.ू काही शतके ऄग्स्तत्वात अले ऄसावेत ऄसा िनष्ट्कषॳ िनघतो. िि. पू. दुसऱ्या शतकातील 
काही िशलालेखातं (एिप. आ. ख.ं १६ पा. २६।२७) संकषॳण अिण वासुदेव ह्ाचं ेईल्लेख अले अहेत. ह्ा 
पुराव्यावरून ऄस े िदसून येते की वासुदेवाच्या पूजेचा सापं्रदाय ईत्तर अिण मध्यभारतात िनदान िि. प.ू 
५०० च्या काळापासून चालत अला अहे. 
 

मध्ययुगीन काळातील ईत्तराधानंतरच े वैष्ट्णव लोक भागवत पुराणाला वेदासारखे महत्त्व देतात. 
परंतु मध्ययुगीन काळात झालेल्या िनबंधगं्रथामंध्ये कृष्ट्णजन्तमाष्टमीसंबधंी ईद्धृत केलेल्या वचनात भागवत 
पुराणातील वचने क्विचतच अढळतात. 
 

कृष्ट्णजन्तमाची वेळ भागवत पुराणात मोघम िदली अहे. भिवष्ट्योत्तर पुराणात (४४·१।६९) स्वतः 
कृष्ट्णच युिधिष्राला जन्तमाष्टमी व्रताच्या घटना सागंत ऄसल्याच ेदाखिवले अहे अिण त्यात जयन्ती अिण 
जन्माष्टमी ह्ाचं्यामध्ये भेद केला अहे. भिवष्ट्योत्तरपुराणाप्रमाणे कृष्ट्णाचा जन्तम भाद्रपद (रॅावण) कृष्ट्ण 
ऄष्टमीला मध्यरात्री झाला अिण त्यावेळी रोिहणी नॱत्रात चंद्र होता. ह्ाकिरता जेव्हा भाद्रपद (रॅावण) 
कृष्ट्ण ऄष्टमीला रोिहणी नॱत्र नसेल त्यावेळी ती केवळ जन्माष्टमी ऄसते अिण जेव्हा ऄष्टमीला रोिहणी 
नॱत्राची जोड िमळते तेव्हा ती जयन्ती होते. जन्तमाष्टमी अिण जयन्तती ही दोन वेगवेगळी व्रते अहेत ऄस े
काही गं्रथकारानंी (ईदाहरणाथॳ िनणॳयहसध ु पा. १२६) मानले अहे अिण जयन्तती िनणॳया- (पा. २६) 
सारख्या काही गं्रथानंी ऄस े प्रितपादन केले अहे की लोक सामान्तयतः जन्तमाष्टमी व्रतच किरतात अिण 
जयन्तती व्रत करीत नाहीत. 
 

कृष्ट्णजन्तमासंबधंी दुसऱ्याही काही वेळा सािंगतल्या अहेत. वराहपुराणातं (४६·१२ व १४) 
कृष्ट्णजन्तम अषाढ शुद्ध द्यादशीला झाल्याचे सािंगतले अहे. हिरवंश पुराणात (२·४·१६।१७) कृष्ट्णजन्तमाच्या 
वेळी ऄिभिजत् नॱत्र ऄसून िवजय मुहूतॳ होता ऄस ेम्हटले अहे. कदािचत ते मत एखाद्रा प्राचीन परंपरेला 
ऄनुसरून ऄसण्याचाही बराच संभव अहे. 
 

जन्तमाष्टमी व्रत कोणत्या ितथीला अिण कोणत्या वेळी करावे ह्ािवषयीही मतवैिचत्र्य अहे. 
ितिथतत्त्व (पा. ५४) ह्ागं्रथातं ऄस े सािंगतले अहे की जर जयन्तती (म्हणज े रोिहणीयुक्त ऄष्टमी) एकच 
िदवस ऄसेल तर ईपवास त्याच िदवशी करावा; जर ऄशी ितिथ दोन िदवस व्यापून ऄसेल तर मध्यरात्रीला 
ऄग्स्तत्वात ऄसणाऱ्या ऄष्टमीच्या िदवशी ईपवास करावा. ह्ाबावतीतही अणखी सूक्ष्म भेद त्या गं्रथान े
सािंगतले अहेत. जयन्ततीचा ईपवास बुधवारी ऄथवा सोमवारी अला तर त्याच े र्फार मोठे माहात्म्य ऄसते 
(कालिनणॳय पा.२२४।२२५). 
 

जन्तमाष्टमीच्या व्रतातील प्रमुख गोष्टी ईपवास, कृष्ट्णाची पूजा, जागर अिण पारणा ह्ा ऄसतात. 
ह्ापैकी ईपवास मुख्य ऄथवा पूजा मुख्य ह्ािवषयीही मतभेद अहेत. समयमयूखात पूजा मुख्य सािंगतली 



ऄसून ितिथतत्त्वात (पा. ४४) ईपवास प्रमुख मानला अहे. पारणा केव्हा करावी ह्ािवषयीही तपशीलात 
मतभेद अहेत. 
 

ईद्यापन अिण पारणा ह्ातं ऄसा भेद अहे की एकादशीसारखी जन्मभर पालन करावयाची जीं व्रते 
ऄसतात त्यातं जेव्हा ईपवास करण्यात येइल तेव्हा ईपवासानंतर फक्त पारणा करावी अिण जेव्हा एखादे 
व्रत एकच वेळ करावयाच े ऄसते अिण त्यानंतर संपूणॳ करण्यात येते. तेव्हा त्या व्रताच्या संपूणाच्या वेळी 
करावयाच्या िवधीला ईद्यापन म्हणतात. 
 

वरील कृत्याखंेरीज िवशेषतः महाराष्ट्रामधील मुलामंध्ये अिण सामान्तय लोकातं कृष्ट्णजन्तमाच्या 
ईत्सवाच्या दुसऱ्या िदवशी ―गोपाल काला‖ करण्याचा प्रघात अहे. हा प्रघात भारतातील सौराष्ट्रासारख्या 
दुसऱ्या भागात पाळण्यात येत नाही. दही अिण ताक यानंी भरलेली मातीची भाडंी ईंचावर टागंण्यात येतात 
अिण त्याचं्या खाली खेळ अिण नाचगाणी चालतात. नंतर त्या भाडं्यानंा भोके पाडून त्या भोकातूंन खाली 
गळणाऱ्या दह्ात अिण ताकात लोक स्वतःला िभजवून घेतात. बालवयातं कृष्ट्ण गवळी लोकात राहत 
ऄसल्याच्या ज्या अख्याियका ऄग्स्तत्वात अहेत त्याचं्यामुळेच बहुधा हा प्रघात ईत्पन्न झाला ऄसावा. प्रत्यॱ 
भागवत [गोपाः परस्परं हृष्टा दिधॱीरघृताम्बुिभः । 
अिसत्र्चन्ततो िविलम्पन्ततो नवनीतैरृ िचिॱपुः ॥ 

भागवत (१०·५·१४).] पुराणातं (१०·५·१४) ऄस े वणॳन केले अहे की कृष्ट्णजन्तमाच्या वेळी गोपाळानंी 
एकमेकाचं्या ऄंगावर दही, दूध, तूप ईडिवले अिण एकमेकाचंीं ऄंगे त्या पदाथानी माखून काढली. 
 

कृत्यकल्पतरू अिण कृत्यरत्नाकर ह्ा दोन गं्रथामंध्ये कृष्ट्णजन्तमाष्टमीचा एक संिॱप्त कायॳक्म िदला 
अहे. त्यातं म्हटले अहे की किलयुगातील २८ व्या कल्पामध्ये भाद्रपद कृष्ट्ण ऄष्टमीला देवकीचा पुत्र कृष्ट्ण 
पृथ्वीचा भार हरण करण्याकिरता अिण ॱित्रयाचं े िनदालन करण्याकिरता जन्तमाला अला. ह्ा किरता 
त्याची (म्हणज ेत्याच्या प्रितमेची) तसेच देवकी अिण यशोदा ह्ाचंी पूजा त्या िदवशी करावी, िनरिनराळीं 
पक्वान्नें त्यानंा ऄपॳण करावीत, रात्री भक्ताने गाणी गात अिण नाचत जागरण करावे. नवमीच्या िदवशी 
ऄरुणोदयाच्या वेळी िस्त्रयानंी रक्तवस्त्र पिरधान करून अिण रु्फलाचं्या मालानंी ऄलंकृत होउन कृष्ट्ण, 
यशोदा, देवकी ह्ाचं्या प्रितमा मस्तकावर घेउन एखाद्रा पिवत्र नदीच्या तीरावर ऄथवा एखाद्रा सुंदर 
तलावावर न्तयाव्या, त्या नदीमध्ये ऄथवा तलावात त्यानंी स्वतः स्नान े करावीत अिण त्या प्रितमानंा स्नान 
घालावे अिण नंतर घरी परत येउन गुळ, मध, तूप घालून केलेले जवाचे ऄन्न भॱण करावे. 
 

ह्ा संबंधातं प्रख्यात जमॳन िवद्यान प्राध्यापक ए. वेबर ह्ानें ―कृष्ट्णजन्तमाष्टमीच्या ईत्सवाच्या 
ईगमासंबधंी शोध‖ ह्ा िवषयावर सन १८६७ मध्ये बर्मलन येथे वाचलेल्या एका िनबंधात केलेल्या िवधानाचंा 
ईल्लेख करावासा वाटतो. प्रा. वेबर ह्ान े ऄस े दाखिवण्याचा प्रयत्न केला होता की कृष्ट्णजन्तमाष्टमीच्या 
ईत्सवाचा कायॳक्म भारताच्या बाहेरून भारतात अला होता; काही िनबंधगं्रथातं सािंगतलेली देवकीच्या 
छातीवर स्तनपान करीत ऄसलेल्या कृष्ट्णाच्या मूतीची कल्पना ििस्तीधमातील येशूची माता मेरी (मॅडोना) 
िहच्या िचत्रावरून सुचली ऄसावी. नारदान ेभिक्तमागाने मुिक्त प्राप्त होते हे तत्त्व रॄेतद्धीपातून अणले ऄस ेज े
पुराणात सािंगतले अहे ते रॄेतद्यीप म्हणज े ऄलेक्झािंड्रया नगर होय ऄसेही वेबरने म्हटले होते अिण 
कािलयामदॳनासारखी कृष्ट्णाच्या जन्तमातील कृत्ये ििस्ती धमातील घटनाशंी जुळत अहेत. वेबरच्या त्या 
िनबंधावर त्यावेळी बरेच कडाक्याच ेहल्ले चढिवण्यात अले होते. सापं्रत काळचा क्विचतच एखादा संस्कृतॲ 
पंिडत वेबरची कल्पना ईचलून धरणारा िनघेल. म्हणून वेबरच्या कल्पनाचं े खंडन करण्यात र्फारसा वेळ 



खचॳ करण्याची अवश्यकता प्रस्तुत गं्रथकाराला वाटत नाही. वेबरच्या पूवीही पािरृमात्य पंिडतानंी ऄस े
प्रितपादन केले होते की रामायण हे होमरच्या आिलयड ह्ा काव्याच्या अधारावर रिचले अहे, गीता हा गं्रथ 
बायबलच्या अधारावर केलेला अहे. ऄशा तऱ्हेचे बहुतेक िनष्ट्कषॳ अता िवस्मृतीच्या ईदरात गडप झाले 
अहेत ही ईिचत ऄशीच गोष्ट अहे. 



प्रकरण ८ 
 

हतरतातलका, गणेशचतुथी, ऊतषपंचमी, ऄनंतचतुदमशी हीं व्रते 
(मू. गं्र. पा. ५।१४४–१५३) 

 
हतरतातलका. भाद्रपद शुद्ध तृतीया ितथीला हिरतािलका व्रत येते अिण ते र्फक्त िस्त्रयाकंिरताच 

ऄसते. ह्ा व्रताचे वणॳन मध्ययुगीन काळात झालेल्या िनणॳयहसध ु (पा १३३), व्रताकॳ  (पृ ४४ ब ते ४९ ब) 
ह्ाचं्यासारख्या िनबंधगं्रथातंच र्फक्त केले अहे. राजमातंड ह्ा आ. स. च्या ११ व्या शतकाच्या पूवाधांत 
झालेल्या गं्रथामध्ये भाद्रपद शुद्ध चतुथीला करावयाच्या हिरता चतुथी ह्ा व्रताचा ईल्लेख केला ऄसून ते व्रत 
पावॳतीला िप्रय ऄसल्याचे म्हटले अहे. हिरतािलकेचे व्रत महाराष्ट्रातील िस्त्रयामध्ये र्फार प्रचारात अहे. 
 

ह्ा व्रतामध्ये िस्त्रयानंी तेल अिण अवळकाठीच े चूणॳ ऄंगाला लावून स्नान करावे, रेशमीवस्त्र े
पिरधान करावीत अिण सवॳ पातकाचंा नाश होण्याकिरता अिण ऄखंड सौभाग्याची प्राप्ती व्हावी म्हणून 
ईमामहेरॄर प्रसन्न होण्याकिरता हिरतािलकेचे व्रत करीन ऄसा संकल्प करावा. प्रथम गणेश पूजन करून 
नंतर ईमा अिण शंकर ह्ाचं्या प्रितमाचंी षोडशोपचारानंी पूजा करावी. बाबंूच्या पात्रात वायने अिण 
सौभाग्यसूचक कंुकू आत्यािद पदाथॳ दान द्रावेत. सापं्रतकाळी िस्त्रया पावॳती, िशवहलग अिण पावॳतीची एक 
सखी ह्ाचं्या मातीच्या केलेल्या अिण रंगिवलेल्या मूती िवकत घेतात अिण त्याचंी पूजा किरतात. 
पावॳतीला ितच्या अिलकानंी म्हणज े सख्यानंी घरातून हरण करून नेले होते म्हणून ह्ा व्रताला 
हिरतािलका ऄसे म्हणतात ऄसे व्रतराज ह्ा गं्रथात (पा. १०८) सािंगतले [अिलिभहॳिरता यस्मात्तस्मात्सा हिरतािलका । 

व्रतराज (पान १०८).] अहे. त्या गं्रथात ह्ा व्रताबद्दल शंकरान े स्वतः पावॳतीला सािंगतलेली ऄशी कथा 
िदली अहे की ते व्रत केल्यामुळे पावॳतीला शंकर हा पित िमळाला अिण ितला शंकराच्या ऄधांगाची ग्स्थित 
प्राप्त झाली. गौरीच्या िशवाबरोबर झालेल्या िववाहाची िवस्तृत कथा वराहपुराणात (ऄ. २२) िदली अहे. 
 

गणेशचतुथी. भाद्रपद शुद्ध चतुथीच्या िदवशी भारतातील ऄनेक प्रातंातं गणेशचतुथीचा ईत्सव 
करण्यात येतो. हा ईत्सव बंगाल अिण गुजरात ह्ा प्रातंातं करण्यात येत नाही. गणेशचतुथीला वरदचतुथी 
ऄसेही नाव ऄसल्याच े समयमयूख ह्ा गं्रथात म्हटले अहे. हे व्रत करण्याचा मुख्य काल मध्यान्तह ऄसतो 
ऄस ेबृहस्पतीन ेम्हटले अहे (िन. हस. पा. १३३). ह्ाकिरता ज्या िदवशी मध्याि काळी चतुथी ितिथ ऄसले 
तो िदवस प्रशस्त मानतात. सापं्रतकाळी सुंदर रीतीने रंगिवलेली गणेशाची मातीची मूती घरी अणनू ितची 
प्राणप्रितष्ा करतात अिण षोडशोपचारानंी ितची पूजा किरतात. ह्ा पूजेत २१ ही सखं्या र्फार महत्त्वाची 
ऄसते. ईदा. गणेशाला २१ दूवा वाहतात, २१ मोदकाचंा नैवेद्र दाखिवतात. ह्ापूजेतील महत्वाचा मंत्र ―ॎ 
गणाना ंत्वा ंहवामहे॰‖ (ऊ २-२३-१)=(तै.स.ं२-३-१४-३) हा ऄसतो. तो मंत्र वास्तिवकपणे ब्रह्मणस्पतीला 
ईदे्दशून म्हटलेला अहे. परंतु मध्ययुगीन काळी अिण अधुिनक काळी प्रचिलत ऄसलेल्या गणेशासबंंधी 
कल्पनेतून त्या देवतेने ब्रह्मणस्पती ह्ा वैिदक देवतेची लॱणे स्वीकािरली अहेत. 
 

गणेशाच ेध्यान करण्याचे स्वरूप एक दातं, सुपासारख ेकान, सपाच ेयॲोपवीत, पाश अिण ऄंकुश 
ही शस्त्रें धारण करणारा, ऄसे सािंगतलेले अहे. (िन. हस. पा. १३३). 
 

गणेशचतुथीच्या िदवशी संध्याकाळी जर कोणी चंद्र पािहला तर त्याच्यावर चोरी ऄथवा 
त्याच्यासारखा ऄपराध केल्याचा िमथ्या अरोप करण्यात येतो ऄशी मध्ययुगीन काळात समजूत होती अिण 



सापं्रत काळीदेखील तशीच समजूत अहे. जर कोणी त्या िदवशी चुकून चंद्र पािहला तर त्याचा पिरणाम 
टाळण्याकिरता पुराणातील पुढील ऄथाच्या श्लोकाचा जप करावा अिण स्यमंतक मण्याची कथा रॅवण 
करावी ऄस े सािंगतले अहे. त्या श्लोकाचा ऄथॳ : ―एका हसहाने प्रसेनिजताचा वध केला, त्या हसहाचा 
जाबंवंतान ेवध केला; हे सुकुमारा! रडू नकोस; हा तुझा स्यमंतक मिण अहे.‖ ह्ा श्लोकातं ईल्लेख केलेली 
कथा महाभारतातं (मौसलपवॳ ऄ. ३-२३) अिण िवष्ट्णु (४-१३·४२) [हसहः प्रसेनमधीत् हसहो जाम्बवत्ता हतः । 
सुकुमारक मा रोदीस्तव हे्मष स्यमन्ततकः ॥ 

िवष्ट्णुपरुाण (४·१३·४२).] प्रभृित ऄनेक आतर पुराणातं वणॳन केली अहे. कृष्ट्णान े बालवयात 
गणेशचतुथीला चंद्र पािहला होता. त्यामुळे पुढे त्याच्यावर द्यारकेतील सत्रािजत नावाच्या यादवाचा 
स्यमंतक नावंाचा मिण चोरून घेतल्याचा अळ अला होता. कृष्ट्णान े त्या मण्याचा शोध लावला अिण 
जाबंवान ऄस्वलाशी युद्ध करून तो मिण परत सत्रािजतास अणून िदला अिण ऄशा रीतीने अपल्यावर 
अलेल्या िमथ्या अरोपातून अपली मुक्तता करून घेतली. 
 

भिवष्ट्यपुराणातं (ब्राह्मपवॳ ३१·१) ऄस ेसािंगतले अहे की भाद्रपद शुद्ध चतुथी ितथीला गणेशाची 
पूजा केल्यास त्या ितथीला िशवा म्हणतात. सापं्रत काळीं गणेशाची पूजा लोकाचं्या अवडीला ऄनुसरून 
भाद्रपद शुद्ध चतुथीपासून दीड, दोन, पाच ऄथवा सात िदवस ऄथवा ऄनंत चतुदॳशीपयंत चालू राहते अिण 
नंतर मोठी िमरवणूक काढून गणेशाची मूती एखाद्रा िविहरीत, तलावात, नदीत ऄथवा समुद्रात िवसजॳन 
करण्यात येते. महाराष्ट्रातील काही भागात भाद्रपद शुद्ध सप्तमी अिण ऄष्टमी ह्ा िदवशी तेरड्यासारख्या 
वनस्पतीच्या जुडग्याच्या स्वरूपाच्या गौरीची पूजा करण्याची चाल अहे अिण त्या गौरीचे अिण गणेशाच्या 
मूतीचे िवसजॳन नवमीच्या िदवशी एकाच वेळी करण्यात येते. 
 

सापं्रत काळी गणेश हा र्फार लोकिप्रय देव ऄसून प्रत्येक कायाच्या अरंभी त्याची प्राथॳना करण्यात 
येते. तो बुद्धीचा अिण वाङमयाचा ऄिधपित ऄसून तो कायात यश देणारा अिण िवघ्नाचंा नाश करणारा 
ऄसल्याचे मानण्यात येते. 
 

गणेशाच्या पूजेच्या अिण त्याच्या मूतीच्या प्राचीनत्वािवषयी िववेचन मागे खंड २ मध्ये केले अहे. 
ब्रह्मवैवतॳ पुराणाचा गणेशखंड नावंाचा अिण ४६ ऄध्याय ऄसलेला एक भाग अहे. तैित्तरीय ईप., बहृदा. 
ईप. ह्ाचं्यासारख्या प्राचीन ईपिनषदाचं्या धतीवर एक गणपित ऄथवॳशीषॳ स्तोत्र करण्यात अले ऄसनू 
त्यात गणेश हाच रॅेष्ट ब्रह्म ऄसल्याच े(त्वमेव सवॳ खग्ल्वदं ब्रह्म) म्हटले अहे. गणेशाच ेमस्तक हत्तीचे ऄसते 
अिण त्याचे वाहन मूषक (ईंदीर) ऄसते. ह्ािवषयी काही चमत्कािरक स्वरूपाच्या कथा काही पुराणातं 
िदल्या अहेत. ईदाहरणाथॳ नृहसह पुराणातं (२६·२I२०) म्हटले अहे की देवाचंे कायॳ करण्याकिरता 
गणेशाने हत्तीचे रूप धारण करून सवॳ दानवानंा िभविवले. 
 

ऊतषपंचमी व्रत. हे व्रत भाद्रपद शुद्ध पंचमीला येते. ते पूवी सवॳ वणाच्या पुरुषानंी करावयाचे ऄस.े 
परंतु सापं्रत काळी ते र्फार करून केवळ िस्त्रयाच किरतात. हेमाद्रीने [कश्यपोित्रभॳरद्याजो िवरॄािमत्रोथ गौतमः । 
जमदग्ग्नवॳिसष्रृ सप्तैते ऊषयः स्मृताः ॥ 

हेमािद्र (व्रतखंड १ पा. ५७१).] (व्रत १. पा. ५६८I५७२) ब्रह्माडंपुराणाच्या अधारावर ह्ा व्रताच ेवणॳन केले 
अहे. ह्ा व्रतात कश्यप, ऄित्र, भरद्याज प्रभृित सात ऊषींची ऄरंुधतीसह पूजा किरतात. व्रत करणारान े
र्फक्त शाकभाज्या, देवभात, श्यामाक ही धान्तये, कंदमुळे, र्फळे खाउन राहावे अिण जमीन नागंरून ईत्पन्न 
होणारा कोणताही पदाथॳ भॱण करू नये. सापं्रत काळी देखील हे व्रत करणाऱ्या िस्त्रया बैलाच्या रॅमान े
ईत्यन्न झालेले कोणतेही धान्तय भॱण करीत नाहीत. 



 
भिवष्ट्योत्तर पुराणात (व्रताकॳ  प.ृ ९०) ह्ा व्रतािवषयीची कृष्ट्णान ेयुिधिष्राला सािंगतलेली एक कथा 

िदली अहे. वृत्राचा वध केल्यामुळे आंद्राला लागलेले ब्रह्महत्येच े पातक त्यान े ऄग्ग्न, नद्रा, पवॳत अिण 
रजस्वला िस्त्रया ह्ा चार िठकाणी िवभागून िदले होते. ह्ाकिरता िस्त्रयानंा त्याचं्या मािसक रजोदशॳनाच्या 
कालात दुसऱ्याबंरोबर झालेल्या संपकापासून लागणाऱ्या पातकापासून मुक्त होण्याकिरता त्यानंी हे व्रत 
करावे ऄसे त्यात सािंगतले अहे. 
 

ह्ा व्रतात ७ ही संख्या महत्वाची ऄसते : हे व्रत ७ वषेपयंत पालन करावयाचे ऄसते, ७ ब्राह्मणानंा 
अमंत्रण करून त्यानंा ७ ऊषींच्या सोन्तयाच्या ऄथवा चादंीच्या प्रितमा दान करावयाच्या ऄसतात. हे व्रत 
सौराष्ट्रातं पालन करण्यात येत नाही. 
 

ऄनंतचतुदमशी. भाद्रपद शुद्ध चतुदॳशीला हे व्रत करण्यात येते. ह्ा व्रतात हरीची पूजा ऄनंताच्या 
स्वरूपात करावयाची ऄसते अिण एक पिवत्र कंकण हातात बाधंावयाचे ऄसते. हे कंकण कापसाच्या सुताच े
ऄथवा रेशमाचे करावयाच ेऄसून त्याला केशराचा रंग िदलेला ऄसतो अिण त्याला चौदा गाठंी मारलेल्या 
ऄसतात. 
 

ऄग्ग्नपुराणात (ऄ. १९२) िदलेल्या वणॳनात ऄनंताच्या दभाच्या प्रितमेची पूजा करावयास सािंगतले 
अहे. हेमाद्रीने (व्रत प्रकरण खंड २ पा. २६।३६) कृष्ट्णान ेयुिधिष्राला सािंगतलेली कौंिडण्याची एक कथा 
िदली अहे. कौंिडण्याने तारुण्याच्या ऄिवचारान े अिण गवाने अपल्या पत्नीच्या हातातील ऄनंताचा दोर 
तोडून टाकला. त्यामुळे त्याच्या सवॳस्वाचा नाश झाला. पुढे त्याला परृात्ताप झाल्यानंतर त्याच्यावर देवाने 
दया केली. ह्ा व्रतातं मीठ िनिषद्ध ऄसते. ते १४ वषे करावयाचे ऄसते. सापं्रत काळीदेखील हे व्रत करणारे 
ऄनेक लोक अहेत. परंतु त्याचंी संख्या झपायाने कमी होत अहे. 



प्रकरण ९ 
 

नवरात्र ऄथवा दुगोत्सव 
(मू. गं्र. पा.५।१५४-१८७) 

 
अिरॄन शुद्ध प्रितपदेपासून नवमीपयंत दुगापूजेचा ईत्सव सवॳ भारतभर कोणत्या ना कोणत्या 

स्वरूपात साजरा करण्यात येतो. ह्ालाच नवरात्र ऄसेही नाव अहे. काही गं्रथातं (िनणॳयामृत पा. ५६) 
दुगोत्सव शरद (अिरॄन शुद्ध पॱात) अिण वसंत (चैत्र शुद्ध पॱात) ह्ा दोन्तही ऊतूत साजरा केला पािहजे 
ऄस े सािंगतले अहे. तथािप अिरॄन मिहन्तयातीलच दुगोत्सव िवशेषतः बंगाल, िबहार अिण असाम 
(कामरूप) ह्ा प्रातंामंध्ये मोठ्या प्रमाणावर साजरा करण्यात येतो. 
 

दुगापूजेचा ईत्सव िकती कालपयंत साजरा करावा ह्ासंबंधी पुढील-प्रमाणे पयाय धमॳशास्त्रावरील 
गं्रथातं (ितिथतत्त्व पा. ६७) सािंगतले अहेत : (१) भाद्रपद कृष्ट्ण नवमीपासून अिरॄन शुद्ध नवमीपयंत; (२) 
अिरॄन शुद्ध प्रितपदेपासून नवमीपयंत; (३) अिरॄन शुद्ध षष्ीपासून नवमीपयंत (४) अिरॄन शूद्ध 
सप्तमीपासनू नवमीपयंत; (५) अिरॄनशुद्ध ऄष्टमीपासनू नवमीपयंत; (६) र्फक्त अिरॄन शुद्ध ऄष्टमीला अिण 
(७) र्फक्त अिरॄन शुद्ध नवमीला. दुगोत्सवासबंंधी ऄनेक गं्रथ ऄग्स्तत्वात अहेत. व्रते, ितिथ ह्ाचं्यासबंंधी 
िववेचन करणाऱ्या सवॳ गं्रथातं ह्ा पूजेसंबधंी ईल्लेख ऄसतो. त्यािशवाय शूलपाणीकृत दुगोत्सविववेक, 
रघुनंदनकृत दुगाचॳनपद्धित, िवद्रापितकृत दुगाभिक्ततरंिगणी, ह्ाचं्यासारख ेखास िनबंधगं्रथ अहेत. तसेच 
माकंडेयपुराणातील सप्तशती ऄथवा देवीमाहात्म्य, कािलकापुराण, बहृनं्नदीपुराण अिण देवीपुराण ह्ातंही 
दुगा अिण ितची पूजा ह्ाचं्याबद्दल बरेच िववेचन अले अहे. 
 

जो कोणी हा ईत्सव करणार नाही त्याच्यावर देवी कु्द्ध होते ऄस ेसािंगतले ऄसल्यामुळे दुगापूजा 
ही तनत्य (अवश्यक) स्वरूपाची अहे. (कािलकापुराण ६३·१२।१३) अिण दुगोत्सव केल्यान े ऄनेक शुभ 
र्फलाचंी प्राप्ती होते ऄस े सािंगतले ऄसत्यामुळे ती काम्य स्वरूपाची अहे. (ितिथतत्त्व पा. ६५) ही पूजा 
सावमजतनक स्वरूपाची अहे. चारही वणांच्या लोकानंा ती करता येते. ती सवॳ लोकानंी जमून करावयाची 
ऄसून आष्टिमत्रानंा िनमंत्रण करण्यासारख ेसामातजक भागही त्या पूजेत ऄसतात. चारी वणॳ आतकेच नव्हे तर 
म्लेच्छ समाज,जाितबिहष्ट्कृत लोक, ऄंग, वंग अिण कहलग देशातील लोक, िकन्नर, बबॳर, शक ह्ानंा 
देखील दुगेची पूजा किरता येते अिण देवीला पशु अिण मद्र हे पदाथॳ बिल म्हणून ऄपॳण किरता येतात ऄस े
भिवष्ट्यपुराणात (िन. हस. पा ११४) एके िठकाणी म्हटले अहे. ही पूजा साग्त्वकी, राजसी अिण तामसी 
ऄशा तीन प्रकारची ऄसल्याच े स्कंद अिण भिवष्ट्य पुराणातं सािंगतले अहे (ित. त. पा. ६८). साग्त्वकी 
पूजा जप करून अिण मासंरिहत नैवेद्र ऄपॳण करून करण्यात येते; राजसी पूजा बिलदान करून अिण 
मासंयुक्त नैवेद्र ऄपॳण करून अिण तामसी पूजा मद्र अिण मासं ऄपॳण करून करण्यात येते अिण ितच्यात 
जप नसतो अिण मंत्र नसतात. 
 

आतर ऄनेक देव अिण देवींप्रमाणे दुगा ही अषाढ शुद्ध ऄष्टमी ितथीला चार मिहन्तयाकंिरता िनिद्रस्त 
होते अिण त्यामुळे अिरॄन मिहन्तयात ती िनिद्रस्त ऄसते ऄस े समजून दुगोत्सवामध्ये देवीला जागी 
करण्याचा एक िविध शास्त्रात सािंगतला अहे. ह्ा िवधीला बोधन ऄस ेनाव अहे. हा िविध कोणत्या ितथीला 
करावा ह्ािवषयी मतभेद अहेत अिण ती ितिथ देवीला ऄसणाऱ्या हाताचं्या संख्येवरही ऄवलंबून ऄसते. 
ईदाहरणाथॳ, १० हात ऄसलेल्या देवीला अिरॄन शुद्ध षष्ीला जागृत करावी, १८ हात ऄसलेल्या देवीची 



पूजा करावयाची ऄसेल तर ितला भाद्रपद कृष्ट्ण नवमीला जागृत करावी, (ित. त. पा. ७१) पूजेचा अरंभ 
अिरॄन शुद्ध प्रितपदेपासून करावयाचा ऄसल्यास बोधनिविध शुद्ध षष्ीला होतो (दुगाचॳन पद्धित पा. ६६३). 
 

दुगापूजेच्या ईत्सवाला षष्ठी ितथीला अरंभ करावयाचा ऄसला तर पूजा करणाऱ्याने त्या िदवशी 
प्रातःकाळी एका िबल्व वृॱाजवळ जावे, एक घट स्थापन करावा अिण त्या वृॱाची दुगा म्हणनू पूजा करावी, 
ितला मंत्र म्हणून जागृत करावी अिण ितला पूजेकिरता येण्याचे अमंत्रण करावे, अरसा, िदवा 
ह्ाचं्यासारख ेऄनेक शुभसूचक पदाथॳ िबल्ववृॱाजवळ ठेवावे. नंतर केळ, डाहळब, कोथींबीर, हळद, िबल्व, 
ऄशोक प्रभृित नउ वृॱाचं्या खादं्रा ऄथवा पाने ऄपरािजता वेलीने एकत्र बाधंून त्याचंा एक जुडगा करावा 
अिण त्या जुडग्याची अिण दुगेच्या प्रितमेची पूजा करावी. त्या िबल्ववृॱाच्या िठकाणी देवीला वास्तव्य 
करावयास लावावे. (ित. त. पा. ७५I७६). 
 

सप्तमीच्या िदवशी पूजकान े त्या िबल्ववृॱाजवळ जाउन त्याची पूजा करावी अिण त्या वृॱाची 
ऄनुमित घेउन त्याची एक खादंी तोडून घ्यावी अिण पूजेच्या मंडपात अणावी. तो नउ वृॱाचं्या र्फादं्राचा 
ऄथवा पानाचंा जुडगाही मंडपात अणावा अिण त्या दोहोंची स्थापना करावी; देवीची मूती तसेच गणेश 
अिण आतर देवताचं्या मूती ह्ाचंी प्राणप्रततष्ठा करावी; देवीचे ध्यान करावे. पूजा केल्यानंतर एक बकरा 
ऄथवा त्याच्यासारख्या ऄन्तय पशूचा बिल ऄपॳण करावा. हा बकरा ऄथवा रेडा कृष्ट्णवणाचा ऄसावा अिण 
िनदान ५ वषांचा ऄसावा. देवीच्या िनरिनराळ्या हातातं चक्, बाण, पाश प्रभृित अयुधे ऄसावी, मस्तकावर 
चंद्राच े भूषण ऄसावे, एक भयंकर स्वरूपाचा दैत्य दाखवावा अिण देवीने त्या दैत्याच्या छातीवर ित्रशूल 
भोसकला ऄसल्याच े दाखवावे, देवीने त्या दैत्याच े केस हातात घेतलेले ऄसावे, देवीचा हसह दाखवून 
त्याच्या पाठीवर देवीचा ईजवा पाय ठेवलेला दाखवावा, मस्तकरिहत एक रेडा दाखवावा अिण त्यातून तो 
दैत्य बाहेर िनघालेला दाखवावा, देवीचा डावा पाय दैत्याच्या ऄंगावर वरच्या बाजूला ठेवलेला दाखवावा, 
ितला तीन नेत्र ऄसावेत, ितला लाबं अिण कमळाच्या देठासारख े मृदु दहा हात ऄसावेत, ितच्या ऄंगाचा 
वणॳ तप्त सुवणासारखा ऄसावा. 
 

ऄष्टमीच्या िदवशी (िहला महाष्टमी म्हणतात) पूजा करणाऱ्याने अपल्या पंचभूतात्मक शरीराच्या 
शुिद्धकिरता िनरिनराळ्या ऄंगाचंा न्यास करावा अिण शंखोदक ऄथवा तशाच दुसऱ्या पात्रातील पाणी 
अपल्या स्वतःच्या शरीरावर अिण पूजासािहत्यावर हशपडावे; दुगेचे हचतन करावे अिण ितला असनािद 
िनरिनराळे ईपचार ऄपॳण करून पूजा करावी; तशीच हसह, देवीची अयुधे, पादुका, ध्वज, नगारा, आत्यािद 
ईपकरणाचंी पूजा करावी; नउ वृॱाचं्या जुडग्याजवळ जाउन त्यातील प्रत्येक वृॱाची पृथक पृथक पूजा 
करावी; िशजलेला चरू अिण ईिडदाची डाळ याचंा बिल ऄपॳण करावा. 
 

ऄष्टमीच्या िदवशी कुमािरकाचंा सत्कार करावयाचा ऄसतो अिण त्यानंा अिण ब्राह्मणानंा भोजन 
घालावे लागते. प्रितपदेपासून प्रारंभ करून नवमीपयंत एक ऄथवा ऄिधक कुमािरकाचंा सत्कार करण्यास 
प्रत्यवाय नसतो परंतु ऄष्टमीच्या िदवशी तरी तसा सत्कार केला पािहज.े त्या कुमािरका कशा अिण 
कोणत्या वणाच्या ऄसाव्या ह्ाबद्दल िनयम शास्त्रातं सािंगतले अहेत. भयंकर स्वरूपाच्या कृत्यामध्ये 
ऄस्पृश्य जातीच्या कुमािरकेचा सत्कार करावा ऄसे सािंगतले अहे.(दुगाचॳन पद्धित पा. ६८१). 
 

नवरात्री व्रतामध्ये व्रतकत्यान े वेदपारायण ऐकावे अिण प्रितपदेपासून नवमीपयंत स्वतः चंडीपाठ 
(देवीमाहात्म्य) म्हणावा ऄथवा त्याकिरता दुसऱ्या कोणा मनुष्ट्याची योजना करावी. ऄसा पाठ प्रितपदेला 



एक वेळा, िद्यतीयेला दोन वेळा ह्ाप्रमाणे नवमीला नउ वेळा करावयाचा ऄसतो अिण ऄशा पाठापंासून 
िनरिनराळी र्फळे प्राप्त होतात ऄस े सािंगतले अहे. (ित. त. पा ६९I७२) प्राचीन काळी अिण मध्ययुगीन 
काळातं मंत्राच्या जपाला ऄितशय महत्व देण्यात येत ऄस े अिण सापं्रत काळी देखील आंग्रजी िशकलेले 
लोकदेखील मंत्राच्या सामथ्यािवषयी गर्मभत िवरॄास पुष्ट्कळ वेळा दाखिवतात. भगवद्गीतेमध्ये देखील (ऄ. 
४·२८) द्रव्ययॲ, तपोयॲ ह्ाचं्यापेॱ ा जपयॲ ऄिधक रॅेष् ऄसल्याच ेम्हटले अहे. जर एखाद्रा मनुष्ट्यान े
अपले मन एकाग्र करून जप केला तर मंत्राचा मोठा पिरणाम होणे संभवनीयही अहे, चंडीपाठाच े
शतचंडी, सहस्त्रचंडी ऄसेही प्रकार अहेत. शतचंडी पाठामध्ये दहा ब्राह्मण नेमण्यात येतात अिण त्यानंी 
चार िदवसात सप्तशतीच े शंभर पाठ करावयाचे ऄसतात. सहस्त्रचंडीमध्ये शंभर ब्राह्मण नेमण्यात येउन 
त्यानंी चार िदवसात एक सहस्त्रपाठ करावयाच ेऄसतात ह्ािशवाय मूलमंत्राचा एक लॱ जप करण्याकिरता 
एक मनुष्ट्य नेमण्यात येतो. शतचंडी अिण सहस्त्रचंडी ह्ाचंी सिवस्तर वणॳन े िनणॳयहसध ु (पा १८५।१८६) 
मध्ये केली अहेत. 
 

प्रत्येक िदवशीची पूजा झाल्यावर प्रसादाकिरता पूजा करणाऱ्याच्या कुटंुबातील मंडळी अिण 
आष्टिमत्र जमतात. पूवींच्या काळी प्रसाद भॱणाकिरता बसलेल्या लोकाचंी संख्या केव्हा केव्हा शेकड्यानंी 
मोजण्यासारखी ऄसे. पूजा झाल्यानंतर होम करण्यात येतो. 
 

महाष्टमीच्या िदवशीचे पूजा, होम आत्यािद िविशष्ट िविध केल्यानंतर ईरलेली ितिथ भक्ताने नृत्य 
गीत, वादन करून जागर करण्यात घालवावी. (दुगा प. पा. ६८१). महाष्टमीच्या मध्यरात्री देवीला एक 
बकरा ऄथवा रेडा ह्ाचं्या सारख्या पशंूचा बतल द्रावा अिण नवमीच्या िदवशी ऄनेक बिल द्रावेत ऄस ेदेवी 
पुराण अिण कािलकापुराण ह्ातं सािंगतले अहे (ित. त. पा.८५-८६). 
 

महाष्टमीची शेवटली घिटका अिण नवमीची पिहली घिटका ऄशा दोन घिटकाच्या ऄवधीला ―संतध‖ 
ऄशी संॲा अहे अिण त्यावेळी योिगनींसह देवीची पूजा करावयाची ऄसते. ती पूजा सवात ऄिधक पिवत्र 
समजली जाते. ह्ा पूजेमध्ये करावयाचे बिलदान महाष्टमीच्या शेवटल्या घटकेमध्ये न किरता महानवमी 
सुरू झाल्यानंतर करावयाचे ऄसते (दु. प. पा. ६८१). 
 

महानवमीच्या िदवशी महाष्टमीप्रमाणेच पूजा करावयाची ऄसते. परंतु त्या िदवशी ऄष्टमीच्या 
िदवसापेॱा ऄिधक संस्थेच े(बकरे वगैरे प्राणी) बिल द्रावयाच ेऄसतात. नवमीला बिलदान ऄवश्य ऄसते. 
त्यानंतर देवीच्या मस्तकापासून पायापयंत ितच्यापुढे नीराजन िदवे ओवाळावयाचे ऄसतात. संपणूॳ शारदीय 
पूजेबद्दलची दिॱणा पुरोिहताला नवमीला द्रावी. जर दिॱणा िदली नाही तर सवॳ िविध िनष्ट्र्फल होतो. 
पूजेच्या िवधीमध्ये काही व्यंग ऄसल्यास त्याबद्दल ॱमा करण्याची प्राथॳना देवीला करण्यात येते. एका 
ब्राह्मण कुमािरकेच े पाय धुवावेत, ितला पोटभर जेउ घालावे अिण पूजकाच्या मस्तकावर ऄॱता 
टाकण्यास ितला सागंावे. नंतर भिक्तपूवंक त्या कुमािरकेची बोळवण करावी. घरातील मंडळी परस्परानंा 
अहलगन देतात. ज्या शेजाऱ्याचं्या घरी पूजा केली ऄसेल त्याचं्याकडे जाउन शुभेच्छा प्रदर्मशत किरतात. 
 

दशमीच्या िदवशी देवीची षोडशोपचारानंी ऄथवा शक्य िततक्या ईपचारानंी पूजा करून ितची 
प्राथॳना करण्यात येते. एक रू्फल घेउन ते ―क्षमस्व‖ ऄस े म्हणून देवीच्या प्रितमेवर टाकतात. नंतर देवीची 
प्रितमा, िबल्व वृॱाची खादंी, नउ वृॱाचंा जुडगा त्याचं्या त्याचं्या स्थानापासून ईचलून दुसऱ्या स्थानावंर 
ठेवावेत अिण त्याचं्या पुढे िपठाचे िदवे ओवाळावेत, नंतर वेदपठण करीत, शुभ खेळ अिण करमणकुीच े



प्रकार करीत एखाद्रा नदीच्या ऄथवा तलावाच्या पाण्याजवळ जावे अिण एक वषॳ होउन गेल्यावर पुन्तहा 
परत येण्याकिरता स्वस्थानी जाण्याबद्दल देवीची प्राथॳना करावी अिण प्रितमेच ेत्या नदीत ऄथवा तलावात 
तवसजमन करावे. त्यानंतर शाबरोत्सव करावा. 
 

ह्ा शाबरोत्सवामध्ये शबरजमातीमधील लोकापं्रमाणे झाडाच्या पानानंी शरीर अच्छािदत करावे, 
ऄंगाला िचखल र्फासावा, ऄसंबद्ध हालचाली कराव्या, नृत्य करावे, गाणी गावीत अिण वाद्र ेवाजवावंीत, 
स्त्री- पुरुषसंभोगािवषयी शब्द ईच्चारावे. प्रत्येकान े ह्ा शाबरोत्सवामध्ये सामील झाले पािहजे. ऄस े न 
करणारावर देवी कु्द्ध होते अिण दारुण शाप देते ऄस े कािलकापुराणात (ित. त. पा. ७५) म्हटले अहे. 
सवॳ दजाचे लोक समान ऄसतात हे मनावर हबबिवण्याकिरता वषातून िनदान एक िदवस ह्ा खेळात सवानी 
सामील झाले पािहजे ऄसा िनयम घातला ऄसावा. ही शाबरोत्सवाची चाल सापं्रत काळी प्रचिलत नाही ऄस े
िदसते. िवसजॳनानंतर िमत्रिमत्रानंा भेटतात अिण िमठाइ वाटतात. 
 

ह्ा ईत्सवाशी संबंध ऄसणाऱ्या काही गोष्टींसंबंधी थोडेस ेिववेचन करणे ऄवश्य अहे. दुगोत्सवात 
केल्या जाणाऱ्या बतलदानासंबंधी बरीच चचा िनरिनराळ्या गं्रथातं केली अहे. कािलकापुराणात (७१·३।५, 
९५।९६) दुगेच्या अिण भैरवाप्रीत्यथॳ बिलदान करावयास पात्र ऄसणाऱ्या ऄनेक प्राण्याचंी नावे सािंगतली 
अहेत. ऄशा प्राण्यात पॱी, कासंवे, मगरी, मत्स्य, हरणे, कृष्ट्णमृग, शरभ आत्यािदकाचंा समावेश ऄसला 
तरी सामान्तयतः बकरे अिण रेडे ह्ाचंेच र्फक्त बिलदान करण्यात येते. घोडा, हत्ती ह्ाचं ेबिलदान करू नये 
ऄस ेसािंगतले ऄसनू ब्राह्मणान ेहसह, व्याघ्र ऄथवा मनुष्ट्यप्राणी ह्ाचं े बिलदान करू नये; तसेच प्राण्याचं्या 
माद्राचंे बिलदान करण्याचाही िनषेध केला अहे. प्राण्याचंी हत्या केली जात ऄसली तरी सामान्तयतः बिल 
िदलेल्या पशूच ेरक्त अिण मस्तक हीच र्फक्त देवीला ऄपॳण केली जातात. मंत्रानंी पुनीत झालेले रक्त अिण 
िशर ह्ानंा कािलकापुराणात ऄमृत म्हटले अहे. पूजकान ेअपले स्वतःच ेरक्तही देवीला ऄपॳण करावयाचे 
ऄसते. बिलदान करते वेळी म्हणावयाच्या एका मंत्रात (मनु ५–३९ = िवष्ट्ण ुध. स.ू ५१–६१) ऄस ेम्हटले 
अहे की ब्रह्मदेवान ेयॲाच्या अिण सवांच्या स्वास्थ्याकिरता प्राण्याचंी ईत्पित्त केली होती, ह्ाकिरता यॲात 
(पशूंची) हत्या करणे ही हत्या होत नाही. ऄशीही एक समजूत प्राचीन काळापासून होती की देवाचं्या अिण 
िपतराचं्या प्रीत्यथॳ केलेल्या यॲात मारलेला पशु स्वगात जातो (ऊ. १–१६२–२१ = वाज. स.ं २३–१६ = 
मनु. ५–४२). जर कोणाला देवीला रक्त ऄपॳण करण्यािवषयी ितटकारा ऄसले तर त्यान े कोहळा, उंस, 
मद्र, असवे आत्यािद पदाथॳ ऄपॳण केल्यास देवीला सारखाच संतोष होतो ऄस े शास्त्रात (कािलका ७१–
२३/२४) सािंगतले ऄसले तरी सापं्रत काळी देखील ब्राह्मणासंकट ईच्च समजल्या जाणाऱ्या जातींतील 
लोक अपल्या कुलातंील रूढीला ऄनुसरून दुगेला बकरे अिण क्विचत प्रसंगी रेडे बिल म्हणून ऄपॳण 
करतात. ऄहल्या कामधेनु ह्ा गं्रथात (प.ृ ५४३ ब अिण ५४४ ऄ) वैष्ट्णवाला बिलदानापासून िकती वाइट 
वाटते ह्ाचे वणॳन करून पुढे म्हटले अहे की ब्राह्मण जातीत बिलदान कोहळ्याचे ऄसावे ऄथवा पशूच्या 
तपठाच्या प्रततमा ऄथवा साधे तूप देवीला ऄपॳण करावे. आतर जातींच्या बाबतीत देखील कोहळा, बेलर्फळ, 
उस ह्ाचंे तुकडे करावेत ऄसे शास्त्रातं सािंगतले अहे. 
 

दुगापूजेशी संबंध ऄसलेला दुसरा एक िवषय म्हणज ेदुगापूजेकिरता प्रततमा कशी ऄसावी हा अहे. 
मागे देवीचे ध्यान वणॳन केले अहे त्याप्रमाणे ितची प्रितमा र्फक्त हसह, मिहषासुर ह्ाचं्यासह करावयाची 
ऄसते. परंतु सापं्रत काळी देवीच्या बाजूला लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती अिण कार्मतक स्वामी ह्ाचं्या प्रितमा 
ऄसतात. देवीची प्रितमा सुवणॳ, रुपे, माती, पाषाण ह्ाचंीही केलेली चालते ऄथवा नुसते िचत्र ऄसले तरी 
चालते. दुगापूजेकिरता प्रितमाच पािहजे ऄस ेनसून देवीची पूजा एखाद्रा हलगावर, स्थंिडलावर, लाकडी 



ऄथवा पाषाणाच्या पादुकावंर, िचत्रावर, ित्रशूळािद अयुधावर ऄथवा ईदकामध्ये देखील किरता येते. 
सापं्रत काळी देवीची प्रितमा वेत्र, बाबंू, माती वगैरे पदाथाची केलेली ऄसते. देवीच्या हाताबंद्दल मतवैिचत्र्य 
अहे. २०, १८, १०, ४ ऄशा सखं्या िनरिनराळ्या गं्रथातं सािंगतल्या अहेत. 
 

नवरात्र ह्ाचा ऄथॳ कोणाच्या मते नउ िदवस अिण नउ रात्री चालणारे एक व्रत ऄसा ऄसतो अिण 
कोणाच्या मते नवरात्र हे व्रताच े नाव ऄसून त्यातं ॱय ऄथवा वृिद्ध ितथींना ऄनुसरून प्रितपदेपासून 
नवमीपयंतच ेअठ ऄथवा दहा िदवस ऄसतात. ह्ा व्रतामध्ये स्नापन (स्नान), पूजा, बिलदान अिण होम 
ह्ा चार महत्त्वाच्या बाबी ऄसून ईपवास हे त्याचे एक ऄंग (गौण भाग) ऄसते. 
 

पूजा केव्हा करावी ह्ाबद्दलही मतवैिचत्र्य अहे. समयमयूखा- (पा. १४) सारख्या काही गं्रथातं 
पूजा प्रातःकाळी करावी ऄस े सािंगतले ऄसून िनणॳयहसध ु सारख्या (पा. १६५) काही गं्रथातं पूजा रात्री 
करावी ऄस े प्रितपादन केले अहे. देवीपुराण अिण कािलकापुराण ह्ातं प्रातःकाळ, माध्यान्तहकाळ अिण 
रात्र ऄशा तीन वेळा पूजा करावी ऄस ेसािंगतले अहे. कालतत्त्व ह्ा गं्रथात (पा. २८०) ह्ा दोन्तही मताचंा 
समन्तवय करण्याकिरता ऄस ेम्हटले अहे की प्रातःकाळी अिण माध्यान्तहकाळी त्रोटक पूजा कराव्या अिण 
मुख्य अिण सिवस्तर पूजा रात्री करावी. दुगापूजमेधील िनरिनराळे िविध िविशष्ट नॱत्रावंर अिण िविशष्ट 
ितथींना करावयास सािंगतलेले ऄसल्या कारणान े काहीसा घोटाळा ईत्पन्न होतो. पुष्ट्कळ वेळी एखाद्रा 
िविशष्ट कृत्याकिरता शास्त्रातं सािंगतलेली ितिथ अिण नॱत्र ही जुळत नाहीत. ह्ाकिरता ऄस े िनयम 
करण्यात अले अहेत की जर शास्त्रात सािंगतलेली ितिथ अिण नॱत्र जुळली तर त्यापासून आष्ट र्फले प्राप्त 
होतात; परंतु ितिथ अिण नॱत्र जुळत नसली तर तततथ महत्त्वाची मानावी अिण ईक्त ितथीला ऄनुसरून 
िनरिनराळे िविध करावे. ितथीच्या बाबतीत देखील कोणती ितिथ स्वीकारावी ह्ािवषयी मतभेद अहेत अिण 
पयाय सािंगतले अहेत. 
 

दुगापूजेमध्ये घटस्थापना ही एक महत्त्वाची गोष्ट ऄसते. प्राचीन वैिदक काळापासून पूणॳकलश हे 
पािवत्र्याचे अिण ऐरॄयाच ेिचन्तह मानले अहे (ऊ ३-३२-१५ ―अपूणो ऄस्य कलशः‖). बंगालसारखी मोठ्या 
प्रमाणावरील दुगापूजा महाराष्ट्रप्रभृित प्रातंात नसली तरीदेखील घटस्थापनेचा तवतध महाराष्ट्र, गुजरात 
अिण सौराष्ट्र ह्ा प्रातंातं करण्यात येतो. िनणॳयहसध-ु (पा. ७६७) मध्ये ह्ाचा िविध सािंगतला अहे. 
प्रितपदेच्या िदवशी प्रातःकाळी हा िविध करावयाचा ऄसतो. पिवत्र ऄशा मातीचा एक ओटा तयार करून 
त्यावर यव, गहु ह्ाचं े दाणे पेरतात अिण सुवणाचा, चादंीचा, ताबं्याचा ऄथवा मातीचा एक घट स्थापन 
करतात. ह्ा घटामध्ये पाणी भरून त्यात चंदनाच े गंध, दूवा, सवौषिध, अंबा प्रभृित पाच वृॱाचंी पान े
आत्यािद पदाथॳ टाकतात; त्याच्या सभोवती वस्त्र गुंडाळून त्यावर एक तादुंळानंी भरलेले पात्र ठेवतात अिण 
त्या पात्रावर वरुणाची पूजा किरतात. दुगेच ेध्यान करून ितचे अवाहन करण्यात येते, िशजिवलेला भात, 
कोहाळा, ईिडदाची डाळ वगैरे ितला ऄपॳण करतात. महाराष्ट्रात नवरात्रामधील मुख्य गोष्टी घटस्थापना, 
त्यानंतर नवमीपयंत एक एक रु्फलाचंी माळ देवीला ऄपॳण करणे अिण पूजा करणाऱ्यान े काही अचार 
पाळणे ह्ा ऄसतात. बंगाल प्रातंात सवॳतोभद्र मंडळात नउ घट स्थापन किरतात. ते गुलालान े भरलेले 
ऄसून त्याच्यावर िनरिनराळ्या रंगाचंी िनशाणे लावतात. भारतातील काही भागात र्फक्त एकाच घटाची 
स्थापना केली जाते. 
 

दुगापूजा सवॳ लोकाकंिरता ऄसते. राजानंी अिण ज्याचं्याजवळ घोडे ऄसतील ऄशा लोकानंी 
नवरात्रामध्ये िद्यतीयेपासून नवमीपयंत घोड्ाचंी पूजा करावी ऄस ेदेवीपुराणात सािंगतले अहे (हेमा. व्रत 



१ पा. ९०६). अिरॄन शुद्ध प्रितपदेपासून नवमीपयंत राजानंी घोड्यासंंबंधी लोहातभसातरक ऄथवा नीराजन 
नावाचा एकिविध करावयाचा ऄसे. त्या िवधीचे वणॳन खंड २ मध्ये केले अहे. 
 

कृत्यकल्पतरु ह्ा गं्रथात दुगाष्टमी नावाच े एक व्रत सािंगतले अहे. परंतु त्याचा दुगापूजेशी संबंध 
नाही. हेमाद्रीन े दुसरे एक व्रत सािंगतले अहे ते व्रत रॅावणशुद्ध ऄष्टमीपासून एक वषॳपयंत प्रत्येक 
मिहन्तयातील शुद्ध ऄष्टमीला करावयाचे ऄसते अिण त्यात कुमािरकानंा अिण ब्राह्मणानंा भोजन घालावयाचे 
ऄसते. प्रत्येक मिहन्तयात िभन्न िभन्न ऄन्न द्रावयाचे ऄसते (हे. व्रत १ पा. ८६६). दुगापूजचे्या प्राचीनत्वािवषयी 
मागे खंड २ मध्ये िववेचन केले अहे. िनरिनराळ्या गं्रथातंील ईल्लेखावरून अिण नाण्यासंारख्या आतर 
पुराव्यावरून दुगापूजेचा सापं्रदाय आ. स. च्या पिहल्या ऄथवा दुसऱ्या शतका ं आतका प्राचीन ऄसावा ऄस े
िदसून येते. 
 

चैत्र अिण अिरॄन ऄस ेदोन नवरात्र ईत्सव काही गं्रथातं का सागंण्यात अले अहेत ह्ाबद्दल काही 
तकॳ  किरता येतील. चैत्रात, वसंत ऊतूत तयार होणारी धान्तये तयार होतात अिण अिरॄनात शरद ऊतूतील 
धान्तये तयार होतात. त्यामुळे ऄशा दोन पूजा ईत्पन्न झाल्या ऄसण्याचा संभव अहे. दुगा (कन्तया) हसहावर 
अरोहण किरते. ह्ात ज्योितषशास्त्रदृष्ट्या काही संबंध ऄसण्याचाही संभव अहे; परंतु तो संबंध स्पष्ट 
दाखिवता येत नाही. 



प्रकरण १० 
 

तवजयादशमी अतण तदवाळी 
(मू. गं्र. पा. १८८–२१०) 

 
अिरॄन शुक्ल पॱातील दशमी ितथीला तवजयादशमी म्हणतात. ह्ा ितथीचे सिवस्तर वणॳन हेमाद्री 

(व्रत. खंड १ पा ९७०—९७३), िनणॳयिसन्तध ु(पा. ६९–७०), धमॳहसन्तध ु(पा. ९६) प्रभृित ऄनेक गं्रथातं केले 
अहे. िनणॳयिसन्तधुमध्ये (पा. १८९) ईद्धृत केलेल्या कश्यपाच्या एका श्लोकात ऄस ेम्हटले अहे की रामान े
दशमीच्या िदवशी रॅवण नॱत्रावर रावणावर स्वारी केली होती म्हणनू लोकानंी त्या ितथीवर अिण त्या 
नॱत्रावर सीमोल्लंघन करावे. त्याच गं्रथात अिण त्याच पानावर ईद्धृत केलेल्या नारदाच्या श्लोकात िवजय 
संॲा ऄसणाऱ्या मुहूताच े ऄस ेवणॳन केले अहे की, सायंकाळी संिधकालानंतर थोड्या वेळान े जेव्हा नॱत्र े
िदसू लागण्यास सुरुवात होते त्या काळाला िवजय ऄशी सॲंा ऄसनू त्या काळात केलेली सवॳ कृत्ये यशस्वी 
होतात. भृगूच्या एका श्लोकातं (स. म. पा. ६९) म्हटले अहे की िदवसाच्या (१५ मुहूता पैकी) ऄकराव्या 
मुहूताला िवजय म्हणतात; िवजयाची आच्छा ऄसणाऱ्या सवांनी त्यावेळी प्रयाण करावे. ह्ावरून िवजय संॲा 
ऄसणारा काल दोन प्रकारचा ऄसल्याचे िदसून येते. 
 

िवजयादशमी हा वषातील ऄत्यंत शुभ ऄसलेल्या तीन िदवसापंैकी एक अहे. (दुसरे दोन िदवस 
म्हणज े चैत्रशुक्ल प्रितपदा अिण कार्मतक शुक्ल प्रितपदा हे ऄसतात). म्हणनू जरी त्या िदवशी दुसरे शुभ 
योग नसले तरीदेखील भारतात लहान मुलें  मुळाॱरे िशकण्यास प्रारंभ किरतात (म्हणज े सरस्वतीपूजन 
किरतात), लोक नूतन व्यवसायाला सुरुवात किरतात, अिण जर त्या िदवशी रॅवण नॱत्र ऄसेल तर 
राजान ेअपल्या शत्रूवर स्वारी केल्यास त्याला िवजय अिण शािंत प्राप्त होते. दसरा ऄथवा िवजयादशमी हा 
िदवस सवॳ लोकाकंिरता मोठा सणाचा ऄसतो, परंतु तो ॱित्रय, सरदार अिण राज ेह्ानंा िवशेष महत्वाचा 
ऄसतो. 
 

ह्ा िदवशी करावयाची मुख्य कृत्ये म्हणज े ऄपरािजता (ऄहजक्य) देवीची पूजा, शमीपजूा, 
सीमोल्लंघन करणे अिण परत घरी येणे, घरातील िस्त्रयाकंडून अपल्या समोर िदवा ओवाळून घेणे, नूतन 
वस्त्रे अिण ऄलंकार धारण करणे अिण राजाच्या बाबतीत घोडे, हत्ती अिण सैिनक ह्ाचंा नीराजन िविध 
करणे, अिण स्वारीवर िनघणे ही ऄसतात. 
 

ऄपरातजता देवीची पूजा. धमॳिसन्तधमूध्ये (पा. ९६) ऄस े वणॳन केले अहे की िवजयादशमीच्या 
िदवशी अपल्या गावाच्या इशान्तयिदशेकडे जावे, तेथ ेएखाद्रा स्वच्छ जागेवर जमीन (गोमयान)े सारवावी, 
अिण ितच्यावर चंदनाच्या गंधान े ऄथवा त्यासारख्या पदाथान े एक ऄष्टकोनी अकृती काढावी. त्या 
अकृतीच्या मध्यभागी ऄपरािजता देवीचे अवाहन करावे, ितच्या दोन्तही बाजूला जया अिण िवजया ह्ाचं े
अवाहन करावे अिण त्या ितन्तही देवताचंी षोडशोपचारानंी पूजा करावी. पूजा करणारा राजा ऄसेल तर 
त्यान ेस्वतःला िवजय िमळवून देण्याबद्दल देवीची प्राथॳना करावी अिण सामान्तय लोकानंी अपल्या स्वतःच्या 
संरॱणाबद्दल प्राथॳना करावी. नंतर सवॳ लोकानंी गावाच्या बाहेर इशान्तय िदशेला ऄसलेल्या शमी वृॱाकडे 
जावे अिण त्याची पूजा करावी. शमीपूजनाच्या पूवी ऄथवा नंतर लोकानंी सीमोल्लंघन (म्हणज े अपल्या 
गावंाच्या हद्दीपिलकडे जाणे) करावे. त्या िदवशी रामान े लंका हजकून घेतली होती ह्ाकहरता राम अिण 
सीता ह्ाचं्या प्रितमाचंे पूजन करावे ऄसे काही गं्रथातं सािंगतले अहे (ऄहल्याकामधेनु पुष् २१८ ऄ). 



 
सापं्रतकाळी भारतातील बऱ्याच भागात िवजयादशमीच्या िदवशी शमीपूजा केली जाते. परंतु शमीच े

झाड िवरळा अढळते म्हणून महाराष्ट्रात अिण कोकण प्रातंात अपटा ह्ा नावाच्या झाडाच्या खादं्रा 
रानातून अणून एखाद्रा देवालयाच्या जवळ माडूंन ठेवतात अिण ऄपरािकाळी लोक त्या खादं्राची पान े
लुटण्याची एक लटुपटूची लढाइ किरतात अिण ती पान ेसोनें म्हणून शेजारी पाजारी, स्नेही अिण अप्तवगॳ 
ह्ानंा वाटतात. ह्ा प्रघाताला शास्त्राधार नाही ऄसे धमॳहसधु [प्राकृताः शमीशाखािश्छत्वानयग्न्तत तिन्नमूॳलम् । 

धमॳहसधु पा. ४६.] (पा. ४६) मध्ये म्हटले अहे. सौराष्ट्द्रात अिण दुसऱ्या ऄनेक प्रातंात ऄशा प्रकारची 
पाने वाटण्याची पद्धित नाही. काही िठकाणी पूवीच्या काळी ह्ा िदवशी एखादा रेडा ऄथवा बकरा बिल 
िदला जात ऄसे. 
 

भारतातील म्हैसूर, बडोदे ह्ाचं्यासारख्या माजी संस्थानातं िवजयादशमीच्या िदवशी दरबार भरत 
ऄसत अिण मौल्यवान ऄलंकार घालून सजिवलेल्या हत्तीघोड्यासंह मोठमोठ्या िमरवणुकी राजधानीच्या 
शहरातूंन िर्फरिवण्यात येत ऄसत. प्राचीन अिण मध्ययुगीन काळात राज े लोक घोडे, हत्ती अिण सैिनक 
ह्ाचंा अिण अपल्या स्वतःचा नीराजन िवधी करीत ऄसत (रघु. ४·२४।२५), (बृहत्सिंहता ऄ. ४४). 
 

ईत्तरभारतातील काही गावात रामलीलेचा ईत्सव दहा िदवसपयंत चालत राहतो अिण त्याची 
समाप्ती अिरॄन शुद्ध दशमीच्या िदवशी कागद अिण बाबंू ह्ाचं्या पोकळ सागंाड्यातं दारुकामाचे र्फटाके 
घालून तयार केलेल्या रावण अिण त्याच्या सहकाऱ्याचं्या प्रितमा जाळून करण्यात येते. दसरा ऄथवा 
िवजयादशमीशी संबधं ऄसलेल्या दुसऱ्या ऄनेक स्थािनक चालीरीती ऄसतात. ईदाहरणाथॳ, ह्ा िदवशी 
युद्धात वापरावयाच्या शस्त्राचंी अिण अपअपल्या व्यवसायात अिण धंद्रातं लागणाऱ्या अईताचंी पूजा 
करण्यात येते. 
 

दसऱ्याच्या सणाची ईत्पत्ती कशी झाली ह्ािवषयी ऄनके तकॳ  करण्यात अले अहेत. ह्ा िदवशी 
काही िठकाणी देवानंा धान्तयाची कणस ेवाहण्याची अिण अपअपल्या घराच्या दारावर ऄडकवून ठेवण्याची 
चाल अहे अिण त्यावरून काहींच्या मते हा सण कमी ऄिधक प्रमाणात शेतीसंबंधी अहे. ह्ा सुमारास 
पाउस थाबंतो, धान्तयाची िपके तयार होतात अिण हे िदवस शत्रूवर स्वारी करण्यास सोइच ेऄसतात अिण 
ह्ा कारणान ेकाहींच्या मते ह्ा ईत्सवाची ईत्पत्ती युद्धिवषयक गरजेवरून झाली ऄसावी. ही दुसरी ईपपत्ती 
प्रस्तुत गं्रथकाराला ग्राह् वाटते. कारण भारताखेरीज आतर प्राचीन देशातं राजानंी युद्धाला जाण्याचा एक 
िनिरृत काळ ऄस,े ऄस ेिदसून येते (बायबल सॅम्युएल ११-१). शमीपूजनाचा प्रघात र्फार प्राचीन काळचा 
अहे. शमी हे शक्ती अिण पराक्म ह्ाचंें िचन्तह समजले जात ऄस.े शमीचे लाकूड ऄत्यंत कठीण ऄसल्यामळेु 
त्याच्या खादं्राचंा ईपयोग वैिदक यॲातंील मंथन करून ऄग्ग्न ईत्पन्न करण्याकिरता केला जात ऄस.े 
ऄथवॳवेद (७-११-१), तै. ब्रा. (१·२·१·१६) अिण तै. अरण्यक (६·९·२) ह्ातं शमीचा ईल्लेख अला अहे. 
नवरात्राशीदेखील दसऱ्याचा काही संबंध होता कारण नवरात्राचा ईत्सव देवीने मिहषासुरावर िमळिवलेल्या 
िवजयािनिमत्तच करण्यात येतो. दसरा हा शब्द दश म्हणज े दहा अिण ऄहन् म्हणज े िदवस ह्ा दोन 
शब्दापंासून बनलेला अहे. 
 

तदवाळी. िदवे लावण्याचा, िदव्याचंी अरास करण्याचा अिण दारुकाम ईडिवण्याचा हा सण सवॳ 
सणातं ऄत्यंत अनंददायक ऄसतो अिण तो सवॳ भारतभर सवॳत्र मोठ्या प्रमाणावर साजरा करण्यात येतो. 
तथािप, ह्ा सणात करण्यात येणाऱ्या कायॳक्माचंा तपशील अिण त्याचंी संख्या हे प्रकार िनरिनराळ्या 



काळी अिण िनरिनराळ्या प्रातंात िभन्न िभन्न होते अिण सापं्रत काळीही िभन्निभन्न अहेत. हा सण कोणत्याही 
एका देवाच्या ऄथवा देवीच्या प्रीत्यथॳ नसतो. तो चार ऄथवा पाचं िदवसपयंत चालतो अिण त्यातं ऄनेक 
स्वतंत्र कृत्याचंा समावेश होतो. वास्तिवक िदवाळी ऄशी संॲा ऄसलेले तीनच िदवस ऄसतात. ह्ा सणाला 
िनरिनराळ्या गं्रथातं िनरिनराळी नावे िदली अहेत. दीपािलका (भिवष्ट्योत्तर ऄ. १४०), सुखरात्री 
(राजमातंड पा. ३२९), यॱरात्री (कामसूत्र), सुखसूिप्तका (हेमािद्र-व्रत खंड २ पा. ३४८।३४९), कौमुदी 
ईत्सव (िनणॳय हसधु अिण काल तत्त्व िववेचन पा. ३१५). 
 

दीपावलीचा सण सामान्तयतः पाचं िदवसपयंत चालतो अिण त्यातं करावयाची मुख्य कृत्ये 
पुढीलप्रमाणे ऄसतात : अतरॄनकृष्ट्ण १३ = धनाचीपूजा, अतरॄनकृष्ट्ण १४ = कृष्ट्णाच्या नरकासुरावरील 
िवजयाबद्दलचा ईत्सव, अतरॄन ऄमावास्या = लक्ष्मीपूजा, कार्णतक शुक्ल १ = िवष्ट्णून े बलीवर 
िमळिवलेल्या िवजयाबद्दलचा ईत्सव, कार्णतक शुक्ल २ = बंध ु भिगनी याचं्या पे्रमाची देवघेव. ह्ा पाचंिह 
िदवसात बहुतेक प्रितिदवशी िदव्याचंी अरास करण्यात येते अिण र्फटाके ईडिवण्यात येतात. 
 

अतरॄन कृष्ट्ण १३. ह्ा िदवसाला गुजरात अिण सौराष्ट्र प्रातंात ―धनतेरस‖ म्हणतात. ह्ा 
िदवसापूवी घराचंी सार्फसरु्फी करून अिण रंग देउन ती शृंगारण्यात येतात, धातूची भाडंी घासण्यात 
येतातं, अिण िदव्याचं्या अरासाला प्रारंभ होतो. ह्ा िदवशी ऄपमतृ्यूचा िवनाश करण्याकिरता अिण 
यमाच्या सत्काराकिरता िदवे लावावे ऄसे पद्मपुराणात (६·१२४·४-५) सािंगतले अहे. 
 

भिवष्ट्योत्तर पुराणात (ऄ. १४०) अिरॄन कृष्ट्ण चतुदॳशीपासून चार िदवस चालणाऱ्या िदवाळीच्या 
सणाचे सिवस्तर वणॳन केले अहे. त्यातील प्रमुख कायॳक्म पुढीलप्रमाणे अहे : 
 

नरकचतंुदमशी. ह्ा िदवशी नरकाच े भय वाटणाऱ्या लोकानंी सूयोदयाच्या वेळी तैलाभ्यंग स्नान 
करावे; ऄपामागॳ वृॱाची पाने, नागंरलेल्या शेतातील मातीची ढेकळे अिण पानाचं ेकाटे अपल्या मस्तकावर 
रे्फकावेत. नंतर यमाला ईदे्दशून ितळिमिरॅत पाण्याने तपॳण करावे. नरकाच ेिनवारण व्हावे म्हणून एक िदवा 
लावावा अिण संध्याकाळी िनरिनराळ्या देवालयात, मठात, शस्त्रगृहात, वृॱाचं्या पारावर, सभागृहात अिण 
ऄशाच आतर स्थानी िदव्याचंी मनोहर अरास करावी. ऄशी कल्पना ऄस े की दीपावलीतील चतुदॳशीच्या 
िदवशी लक्ष्मी तेलातं अिण गंगा सवॳ ईदकामध्ये वास करण्याकिरता येतात अिण जो कोणी त्या िदवशी 
तैलाभ्यंग स्नान करील त्याला यमलोकाच ेदशॳन होत नाही. सापं्रतकाळी महाराष्ट्रातील लोक चतुदॳशीला 
स्नान केल्यानंतर कारीत (िचराटंा) नावाचे एक कडू र्फळ पायाखाली िचरडतात. हे र्फल बहुधा 
नरकासुराच ेप्रतीक मानले ऄसावे. तैलाभ्यंग स्नान ऄरुणोदयाच्या सुमारास करावयाचे ऄसते. परंतु तस े
करण्यास साधले नाही तर सूयोदयानंतर देखील स्नान केल्यास चालते. ह्ा िदवशी संन्तयाशानंी देखील 
तैलाभ्यंग करावे ऄस े धमॳहसधूमध्ये सािंगतले अहे. प्रारंभी नरकाच्या भीतीने यमाला ह्ा िदवशी संतुष्ट 
करावयाचे ऄसल्यामुळे ह्ा चतुदॳशीला नरकचतुदॳशी म्हणत ऄसण्याचा संभव अहे. परंतु पुढे कृष्ट्णान े
नरकासुराचा वध केल्याच्या कथेचा ईपयोग करण्यात अला. हा नरकासुर कामरूप देशातील 
प्राग्ज्योितषपुर नगराचा राजा होता अिण िवष्ट्णूच्या वराह ऄवतारात िवष्ट्णूचा पृथ्वीशी संयोग होउन त्याचा 
जन्तम झाला होता ऄशी कथा अहे. सापं्रतकाळी लोकानंा नरकासुराच े स्मरण होते परंतु यमतपॳण बहुधा 
कोणीच करीत नाही. ह्ा राजाने देव, िसद्ध अिण राजे ह्ाचं्या १६१०० कन्तया पकडून नेउन त्यानंा अपल्या 
राजवाड्यात कोंडून ठेवल्या होत्या. कृष्ट्णानें नरकासुराचा वध केला अिण त्यान े त्या सवॳ दुदैवी 
कन्तयाबंरोबर िववाह करून त्यानंा ईच्च दजा िमळवून िदला. (िवष्ट्णुपुराण ५·२९ अिण भागवत १० ईत्तराधॳ 



ऄ. ५८). पुराणातंील वणॳन ेऐितहािसक स्वरूपाची अहेत ऄस ेमानल्यास कृष्ट्णान ेहे कृत्य ऄत्यंत करुणेन े
पे्रिरत होउनच केले होते. 
 

वषॳिक्याकौमुदी (पा ४७०I४७१) अिण धमॳहसध ु(पा. १०४।१०६) ह्ाचं्या सारख्या काहंी गं्रथातं ऄस े
सािंगतले अहे की अिरॄन कृष्ट्ण १४ अिण ऄमावास्या ह्ा दोन िदवशी संध्याकाळी हातात पेटलेल्या मशाली 
घेउन यम लोकातूंन महालयाकिरता पृथ्वीवर अलेल्या अपल्या मृत पूवॳजानंा त्याचा मागॳ सापडो अिण ते 
अपअपल्या लोकी जाउन पोहचोत ऄशी प्राथॳना करावी. 
 

मध्ययुगीन काळात झालेल्या गं्रथातं ह्ा चतुदॳशीला पुढील कृत्ये करावी ऄस े सािंगतले अहे :– 
तैलाभ्यंग स्नान, यमाचे तपॳण, नरकाकिरता एक िदवा लावणे, रात्री िदव्याचंी अरास करणे, मशाली 
हातात धारण करणे, िशवाची पूजा, महारात्रीची पूजा, नक्त म्हणज े र्फक्त रात्री भोजन करणे. ह्ापैकी 
सापं्रतकाळी सामान्तयतः ऄभ्यंग स्नान, नरकाकिरता िदवा लावणे अिण रात्री िदव्याचंी अरास करणे 
एवढ्याच गोष्टी करण्यात येतात अिण बाकीच्या गाळण्यात येतात. स्नान केल्यानंतर लोक नवीन वस्त्र े
अिण ऄलंकार धारण किरतात अिण पक्वान्नासंारख्या पदाथांचा ऄल्पाहार किरतात अिण माध्यािकाळी 
पोटभर भोजन किरतात. कृत्यतत्त्व ह्ा गं्रथात (पा. ४५०) नरकचतुदॳशीला भूतचतुदमशी ऄसेही म्हटले 
अहे. नरक चतुदॳशी, ऄमावास्या अिण कार्मतक शुक्ल प्रितपदा ह्ा तीनही िदवशी प्रातःकाळी धन अिण 
ऐरॄयॳ ह्ाची आच्छा ऄसणाऱ्याने तैलाभ्यंग स्नान करावे ऄसे शास्त्रात सािंगतले अहे. 
 

अतरॄन कृष्ट्ण ऄमावास्या. हा र्फार महत्वाचा िदवस ऄसतो. ह्ा िदवशी प्रातःकाळी ऄभ्यंग स्नान 
करावे अिण ऄलक्ष्मी (म्हणज े ऄवदशा, दािरद्र्य) दूर होण्याकिरता लक्ष्मीची पूजा करावी. िस्त्रयानंी 
पुरुषानंा ओवाळावे ऄसेही काही गं्रथातं सािंगतले अहे. भिवष्ट्योत्तर पुराणात (ऄ. १४०) ह्ा िदवसाचा 
कायॳक्म र्फार िवस्तृत प्रमाणावर वणॳन केला अहे. त्यातील काही महत्वाच्या गोष्टी पुढीलप्रमाणे अहेत :– 
त्या िदवशी राजान े अपल्या राजधानीमध्ये ―अज बलीच े राज्य अहे‖ ऄशी घोषणा करावी; लोकानंीही 
अपअपल्या घरी नृत्यगायनािद प्रकार करावे; मध्यरात्र ईलटून गेल्यानंतर अिण लोकानंा झोप येउ 
लागली म्हणज े नगरातील िस्त्रयानंी सुप े अिण ढोल वाजवून मोठा अवाज करावा अिण अपअपल्या 
ऄंगणातून ऄलक्ष्मीला हाकलून द्रावे; सायंकाळी लक्ष्मीची पूजा करावी अिण देवालये, चवाठे, स्मशानभूिम 
आत्यािद िठकाणी िदव्याचंी अरास करावी; ब्राह्मणानंा अिण भुकेलेल्या लोकानंा भोजन घालावे. 
 

बंगाल प्रातंात ह्ा िदवशी कालीची पूजा करण्यात येते अिण ती लक्ष्मी अिण सरस्वती ऄशा दोन्तही 
ऄसल्याचे मानले जाते. 
 

सापं्रतकाळी हा िदवस मुख्यत्वेकरून दुकानदार अिण व्यापारी ह्ाचं्याकिरता ऄसतो. ते त्या 
िदवशी अपल्या जमाखचाच्या चोपड्याचंी पूजा किरतात अिण िमत्रमंडळींना, िगऱ्हाआकानंा अिण दुसऱ्या 
व्यापाऱ्यानंा अमंत्रण करून त्यानंा िमठाइ, िवडे देउन त्याचंा सत्कार किरतात, िहशोबाची जुनी खाती बंद 
करण्यात येतात अिण निवन खाती ईघडण्यात येतात. ऄशी एक अख्याियका प्रचिलत अहे की ब्रह्मदेवान े
ब्राह्मणानंा रॱाबंधन (रॅावण पोर्मणमा) हा त्याचंा सण म्हणून िदला, ॱित्रयानंा दसरा हा सण िदला, 
व्यापाऱ्यानंा िदवाळीचा सण िदला अिण शूद्रानंा होळीचा सण िदला. लक्ष्मीची पूजा ज्या रात्री होते ितला 
सुखरात्री ऄस ेम्हणतात कारण जेव्हा सूयॳ तूळ राशीत ऄसतो तेव्हा लक्ष्मी जागृत होते. काही गं्रथातं ऄस े
सािंगतले अहे की ह्ा सुखरात्रीला लक्ष्मीचीच केवळ पूजा करावयाची नसून कुबेराची देखील पूजा करावी. 



(भिवष्ट्यपुराण, वषॳिक्याकौमुदी पा. ४६९). 
 

कार्णतक शुक्ल प्रततपदा. हा िदवस वषांतील ऄत्यंत शुभ ऄशा तीन िदवसापैकी एक ऄसल्याच े
मानतात. दीपावलीतील ज्या िदवशी स्वाती नॱत्र ऄसते तो िदवस ऄत्यंत प्रशस्त ऄसतो ऄस ेधमॳहसधूमध्ये 
(पा. १०६) म्हटले अहे. कार्मतक शुक्ल प्रितपदा पुष्ट्कळ वेळा स्वाित नॱत्रान े युक्त ऄसते. ह्ािदवशी 
देखील तैलाभ्यंग स्नान अवश्यक ऄसते. 
 

ह्ा ितथीला करावयाचे सवांत महत्वाच े कृत्य बलीची पूजा हे ऄसते. ह्ा िदवशी बलीला ईदे्दशून 
जी लहान मोठी दाने िदली जातात ती ऄॱय्य होतात अिण िवष्ट्णूला संतोष देतात ऄस ेभिवष्ट्योत्तर पुराणात 
(१४०·५७) सािंगतले अहे. बलीच्या पूजेचा िविहत काल रात्र हा ऄसतो. बलीची कथा वामन पुराण (ऄ. 
७७ अिण ९२), मत्स्य (ऄ. २४५I२४६), कूमॳ (ऄ. १–१७) आत्यािद पुराणातं वणॳन केली अहे. ही कथा 
प्राचीन काळची अहे. पािणिन (३·१·२६) ह्ा सूत्रावरील महाभाष्ट्यात बलीला वामनाने पाताळात 
टाकल्याच्या कथेचा अिण त्या कथेच्या अधारावर केलेल्या नाटकाचंा ईल्लेख केला अहे. ह्ावरून ऄस े
िनिरृत ठरते की बलीची कथा दोन हजार वषापूवी नाटकात अिण काव्यात ग्रिथत केली गेली होती. 
 

बिलप्रितपदेला वामनपुराणात (हे. काल पा. ६१७) वीर प्रततपदा ऄस े नाव िदले अहे. ितला 
द्रूतप्रितपदा ऄसेही म्हणतात (कृत्यतत्त्व पा. ४५१). पुराणात (िन. हस. पा. २०२) ऄस ेवणॳन केले अहे की 
ह्ािदवशी शंकर पावॳती यानी द्रूत खेळले होते अिण त्यात शंकराचा पराजय झाला होता. ह्ाकिरता ह्ा 
िदवशी प्रातःकाळी पुरुषानंी पण लावून द्रूत खेळावे अिण ज्या कोणाचा त्या द्रूतातं जय होइल त्याला 
नंतरच ेवषॳ लाभदायक होइल परंतु ज्याचा द्रूतात पराजय होइल तो त्या वषी अपल्या संपत्तीला मुकेल. 
भारतातं ऄनेक प्रातंात ह्ा िदवशी लोक जुगार खेळतात. नेपाळसारख्या लहान देशातं देखील 
बिलप्रितपदेच्या िदवशी लावलेल्या पणाचंी एकूण रक्कम आ. स. १९५५ मध्ये तीस लॱ रुपये झाली होती ऄस े
म्हणतात. 
 

ह्ा िदवशी सुद्धा िदव्याचंी अरास करावी. बलीच्या राज्याच्या िदवशी िदवे लावल्याने लक्ष्मी ग्स्थर 
होते. (धमॳहसध ु पा. १०६). ह्ािदवशी करावयाच्या कृत्याचंी जी िवस्तृत यादी धमॳहसधूमध्ये (पा. १०६) 
िदली अहे त्यात बलीची पूजा, िदव्याचंी अरास, गाइ बलैाचंा सण अिण पूजा, गोवधॳनाची पूजा, मागॳ 
पालीबंधन (म्हणज ेरस्त्याचं ेरॱण करणाऱ्या देवतेच ेबंधन), नूतन वस्त्रे धारण करणे, द्रूत खेळणे, पुरुषानंा 
सुवािसनी िस्त्रयानंी िदवे ओवाळणे अिण शुभसचूक माला टागंणे ह्ाचंा समावेश केला अहे. सापं्रतकाळी ह्ा 
कृत्यापंैकी बिलपूजा, िदव्याचंी अरास अिण द्रूत खेळणे ही तीन कृत्येच र्फक्त करण्यात येतात अिण 
बाकीची कृत्ये बहुधा कोठेही करण्यात येत नाहीत. गोवधॳन पूजचे्या बाबतीत ज ेलोक मथुरेच्या जवळपास 
ऄथवा गोवधॳन टेकडीजवळ राहत नसतील त्यानी शेणाचा ऄथवा हशजिवलेल्या ऄन्नाच्या राशीचा एक 
गोवधॳन करावा ऄथवा गोवधॳनाचे िचत्र काढावे अिण कृष्ट्णासह त्याची पूजा करावी ऄस ेपुराणात सािंगतले 
अहे. गोवधॳन पूजेला पद्मपुराणात ऄिकूट ऄस े म्हटले अहे. वराहपुराणातही (ऄ. १६४) गोवधॳन अिण 
ऄन्नकूट ह्ाचंे वणॳन केले अहे. 
 

मागॳपालीबंधनाच्या िवधीमध्ये कुश ऄथवा काश गवताचंा एक दोर तयार करून त्याची पूजा करावी 
अिण त्या दोराच्या एका बाजूला राजपुत्र अिण दुसऱ्या बाजूला आतर किनष् दजाच े लोक ह्ानंी धरून 
रस्सीखेचीचा खेळ खेळावा ऄसे सािंगतले अहे. (िन. हस. पा. २०२) 



 
अिरॄन कृष्ट्ण चतुदॳशीपासून कार्मतक शुक्ल प्रितपदेपयंतच्या तीन िदवसानंा कौमुदीमहोत्सव 

म्हणतात. कु म्हणज ेपृथ्वी अिण मुद म्हणज ेअनंिदत होणे. ज्यात पृथ्वीवरील लोकानंा अनंद िमळतो तो 
सण ऄशी कौमुदी शब्दाची व्युत्पत्ती भिवष्ट्योत्तर पुराण (१४०·६१–६४) ह्ात िदली अहे. ह्ा सणात कुमुदे 
(म्हणज ेपाण्यातील कमळे) बलीला ऄपॳण करण्यात येतात म्हणनू ह्ा सणाला कौमुदी महोत्सव म्हणतात 
ऄशी दुसरी एक ईपपत्ती त्याच पुराणात िदली अहे. 
 

वेदकाळात अिण त्यानंतर ऄनेक शतके अिरॄन मिहन्तयात ऄथवा शरद ऊतूमध्ये ऄरॄयुजी अिण 
अग्रायण ऄथवा नवसस्येतष्ट ह्ाचं्यासारख े काही िविध करण्यात येत ऄसत. ऄरॄयुजी हा गौतम ध. स.ू 
(८-१९) मध्ये वणॳन केलेल्या सात पाकयॲापंैकी एक ऄसून तो अिरॄन शुद्ध पौर्मणमेला करण्यात येत ऄसे. 
 

म्रातृतितीया ऄथवा यमतितीया. कार्मतक शुक्ल िद्यतीयेला हा ऄत्यंत सुंदर सण येतो. भिवष्ट्योत्तर 
पुराणात (१४-१८-२३) ऄस ेसािंगतले अहे की ह्ा िदवशी यमाला त्याची भिगनी यमुना िहने अपल्या घरी 
भोजन घातले होते म्हणून त्या िदवसाला यम िद्यतीया ऄस े नाव पडले. ह्ािदवशी शाहाण्या लोकानंी 
दुपारच ेभोजन स्वतःच्या घरी न किरता भिगनीन ेपे्रमाने िदलेले ऄन्न स्वीकारावे. ऄस ेकेल्यान ेअरोग्य अिण 
ऐरॄयॳ ह्ाचंी वृिद्ध होते. भिगनीला वस्त्र अिण ऄलंकार ह्ाचं्या देणग्या द्राव्यात, ज्या कोणाला भिगनी नसेल 
त्यान े चुलत भिगनी, अतेबहीण ऄशासारख्या एखाद्रा भिगनीचा ऄथवा एखाद्रा स्नहे्ाच्या भिगनीचा 
सत्कार करावा. व्रतराजासारख्या (पा. ७८-९१) िनबंध गं्रथात ह्ा िवधीचा मोठा िवस्तृत कायॳक्म िदला 
अहे. सापं्रतकाळीं यमुना नदीच्या तीरावर ऄथवा ितच्याजवळ राहणारे लोक यमुना नदीत स्नान किरतात 
अिण त्या िदवशी त्या नदीवर एक मेळा (जत्रा) भरतो. आतर िठकाणी भाउ बिहणीला भेटावयास जातो, 
तेथे भोजन किरतो, त्याच्या समोर बहीण िदवा ओवाळते अिण भाउ ितला काही तरी देणगी देतो; एवढ्याच 
गोष्टी सामान्तयतः केल्या जातात. 
 

म्रातृिद्यतीयेचा सण वास्तिवकपणे स्वतंत्र अहे. परंतु िदवाळीचे अनंदाच ेिदवस वाढिवण्याकिरता 
तो सण िदवाळीच्या तीन िदवसानंा जोडण्यात अला ऄसावा. भिगनींच े िववाह होउन त्या अपअपल्या 
सासरी गेल्या म्हणज े त्याचंी अिण भ्रात्याचंी भेट ऄनेक वषें देखील न होण्याचा संभव ऄसतो. प्राचीन 
गं्रथकारानंी भ्राते अिण भिगनी ह्ानंा ह्ा सणाच्याद्यारा वषांकाठी एक िदवस भेटीचा ठरवून देउन त्याचं्या 
िनरागस पे्रमसबंंधाबद्दल ऄितशय गुणग्राहकता दाखिवली अहे अिण ऊ (१०–१०) ह्ा सूत्रामध्ये ईलेख 
केलेल्या यम अिण यमी ह्ा पौरािणक व्यक्तींचा त्या सणाशी संबंध जोडून त्याला थोडेस े धार्ममक स्वरूप 
िदले अहे. पद्मपुराणात ऄस े सािंगतले अहे की जे पुरुष अपल्या िववािहत भिगनींना वस्त्रािदक देणग्या 
देउन संतुष्ट किरतात ते एक वषॳपयंत कलहापासून अिण शत्रुभयापासून मुक्त होतात. भिगनीन े तयार 
केलेल्या ऄन्नाच े भोजन करणाऱ्याला संपत्ती अिण ईत्कृष्ट ऄन्नाचंी प्राप्ती होते ऄसेही भिवष्ट्योत्तर अिण 
पद्मपुराणात सािंगतले अहे. 
 

ऊ. (१०-१०) ह्ा सूक्तामध्ये जो यम अिण यमी ह्ाचंा संवाद अला अहे त्यावरून काही पारृात्य 
िवद्यानानंी ऄस ेऄनुमान काढले अहे की प्राचीन अयॳ लोकातं भाउ अिण बिहणी ह्ाचंा िववाह करण्याची 
प्रथा होती. प्रस्तुत गं्रथकार ह्ा ऄनुमानाचा तीव्र िनषेध किरतो. ऊग्वेदातील त्या कवीने ऄस े स्पष्ट केले 
अहे की भिवष्ट्य काळात त्या सूक्तात वणॳन केल्यासारख ेप्रकार (म्हणज ेभिगनी भिगनीना न शोभण्यासारखी 
कृत्ये करण्याचा) संभव अहे. ह्ा िवद्यानानंी त्याचं्या तथाकिथत संशोधनाचं्या योगान े िजतके कूट प्रश्न 



सोडिवले अहेत ऄसे म्हणता येइल त्याचं्यापेॱा ते िवद्यान ऄिधक कूट प्रश्न कधीकधी िनमाण किरतात. 
 

वेदकाळात अिण मनु (२·११) अिण याॲ (१·५३) ह्ाचं्या सारख्या स्मृतींच्या काळात भ्रातृहीन 
कुमािरकेचा िववाह होणे कठीण जात ऄस.े तथािप भ्रातृ िद्यतीयेच्या सणाची ईत्पत्ती त्या कल्पनपेासून ऄथवा 
त्या रूढीपासून झाली ऄसे म्हणणे र्फार दूरान्तवय केल्यासारखे होइल. 



प्रकरण ११ 
 

मकर संक्रांतत अतण महातशवरातत्र 
(मू. गं्र. पा. २११–२३६) 

 
मकर संक्रातंत. हे एक मोठे धार्ममक व्रत अिण सण अहे. संक्ािंत ह्ाचा ऄथॳ सूयाच ेएका राशीतून 

ितच्या पुढच्या राशीत होणारे (प्रत्यॱ िदसणारे) गमन. एखाद्रा संक्ातंीमध्ये सूयॳ ज्या राशीत प्रवेश करतो 
त्या राशीचे नाव त्या संक्ातंीला देण्यात येते. जरी एखाद्रा वषी ऄिधक मिहना ऄसला तरीही एका वषांत 
१२ च संक्ािंत ऄसतात. संक्ातंीच्या िदवशीं स्नान करणे अिण देवानंा अिण िपतरानंा ईदे्दशून दाने देणे ह्ा 
महत्त्वाच्या गोष्टी ऄसतात. देवीपुराणात (कालिववेक पा. ३८०) ऄस े सािंगतले अहे की जो मनुष्ट्य 
संक्ातंीच्या पिवत्र िदवशी स्नान करणार नाही तो सात जन्तम रोगयुक्त अिण दिरद्री होइल. तसेच 
संक्ातंीच्या िदवशी देवानंा अिण िपतरानंा ईदे्दशून जी जी दाने देण्यात येतात ती दाने सूयॳ पुढील ऄनेक 
जन्तमातं दान देणाऱ्याला पुन्तहा परत देत ऄसतो. संक्ातंीच्या िदवशी ितळिमिरॅत पाण्याने स्नान करावे ऄस े
मत्स्य पुराणात (ऄ. ९८) सािंगतले अहे. सामथ्यानुसार ऄलंकार, पलंग, सुवणॳ कलश, गाइ आत्यािद दाने 
द्रावीत. 
 

प्राचीन गं्रथातं एकटया सूयाच्या एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करण्याच्या कालालाच 
पुण्यकाल मानलेले नसनू सवॳ ग्रहाचंे एखाद्रा नॱत्रात ऄथवा राशीत प्रवेश होणारे कालही पुण्यकाल मानले 
अहेत. सूयॳ अिण आतर ग्रह ह्ाचं्या संक्ातंींच े पुण्यकाल िकती ऄसतात ह्ाच े वणॳन हेमाद्रीने (काल 
प्रकरण, पा. ४३७) केले अहे. ईदाहरणाथॳ, त्याने म्हटले अहे की सूयाच्या बाबतीत संक्ातंीचा पुण्यकाल 
संक्ातंीच्या पूवी अिण नंतर १६ घिटकापयंत ऄसतो; चंद्राच्या बाबतीत संक्ातंीच्या पूवी अिण नंतर १ घ. 
१३ पळेपयंत ऄसतो; मंगळाच्या बाबतीत ४ घिटका २. पळ (संक्ातंीच्या पूवी अिण नंतर) ऄसतो; आत्यािद. 
जरी आतर ग्रहाचं्या संक्ातंी ऄसतात तरी मागाहूनच्या काळातं झालेले गं्रथकार नुसत्या संक्ािंत ह्ा शब्दाचा 
ऄथॳ सूयाची संक्ाित ऄसाच मानीत ऄसत. (स्मृ. कौ. पा. ५३१) 
 

वषातील १२ संक्ातंींच ेदोन ऄयन संक्ािंत, दोन िवषुव संक्ािंत, चार षडशीित ऄथवा षडशीितमुख 
(म्हणज े िमथुन, कन्तया, धनु अिण मीन) संक्ािंत अिण चार िवष्ट्णुपदी ऄथवा िवष्ट्णुपद संक्ािंत (म्हणज े
वृषभ, हसह, वृिरृक अिण कंुभ) ऄसे चार गट केले अहेत. (पंचिसद्धाग्न्ततका ३·२३।२४) 
 

सूयॳ एका राशीतून बाहेर पडून पुढच्या राशीत कोणत्या ॱणी प्रवेश करतो तो काळ साध्या मानवी 
डोळ्यानंी पाहणे ऄशक्य अहे. ह्ाकिरता त्या ॱणाच्या पूवी अिण नंतर तीस घिटका ह्ा ऄवधीला 
संक्ातंीचा काल म्हटला जातो. प्रत्यॱ प्रवेश काल ऄत्यंत सूक्ष्म ऄसल्याकारणान े त्या काळामध्ये 
धमॳशास्त्रात सािंगतलेली कृत्ये करणे शक्य नसते. म्हणून त्या काळाच्या जवळपासचा काळ हाच योग्य काळ 
मानणे ऄवश्य ऄसते. त्यातही प्रत्यॱ प्रवेशाच्या ऄिधक जवळचा काळ ऄिधक पिवत्र ऄसतो. ह्ाकिरता 
संक्ातंीमध्ये तीन, चार, पाचं, सात, अट, नउ ऄथवा बारा घिटका हा सात प्रकारचा पुण्यतम (सवांत 
पिवत्र) काल ऄसतो अिण ह्ा कालावधीत खऱ्या पुण्याचा संचय होतो ऄस ेसािंगतले अहे (हेमा. काल पा. 
४०९). ह्ा पुण्यकालाची मयादा िनरिनराळ्या प्रकारच्या संक्ातंींच्या बाबतीत िभन्न ऄसते. 
 

संक्ाित ज्या वारावर अली ऄसेल त्या वाराला ऄनुसरून त्याचंे मंदा मंदािकनी, ध्वांॱ ी, घोरा, 



महोदरी, राॱसी अिण िमिरॅत ऄस ेसात प्रकार केले अहेत. ह्ाचं्या पैकीं िनरिनराळ्या प्रकारच्या संक्ािंत 
िनरिनराळ्या जातींच्या अिण धंद्राचं्या लोकानंा लाभदायक ऄसतात. ईदाहरणाथॳ, मंदा (म्हणज ेगुरुवारी 
येणारी) संक्ािंत ब्राह्मणानंा लाभदायक ऄसते, मंदािकनी (म्हणज े बुधवारी येणारी) संक्ािंत ॱित्रयानंा 
लाभदायक ऄसते, आ.. नॱत्राचं े ध्रुव, मृदु आत्यािद गट केले ऄसून िभन्निभन्न गटातील नॱत्रावर येणाऱ्या 
संक्ातंींना िनरिनराळी नावे ऄसतात. 
 

संक्ािंत िदवसा ऄथवा रात्री घडू शकतात. तथािप मकर अिण ककॳ  ह्ाचं्या व्यितिरक्त आतर 
संक्ातंींच्या बाबतीत जर त्या रात्री घडून अल्या तर त्याचंा पुण्यकाल िदवसा ऄसतो. ह्ा 
पुण्यकालाबद्दलच्या िनयमाला ऄनेक ऄपवादही सािंगतले अहेत. ह्ा पुण्यकालासंबंधीच्या चचेची 
अवश्यकता ऄशाकिरता ऄसते की स्नान अिण दान ह्ा िक्या जर त्याचं ेपूणॳ र्फल पािहजे ऄसले तर त्या 
िक्या पुण्य कालातच करणे ऄवश्य ऄसते. 
 

िनरिनराळ्या संक्ातंीच्या वेळी काही िवशेष प्रकारची दान े द्रावयास सािंगतलेली अहेत. 
ईदाहरणाथॳ, हेमािद्र (काल पा. ४१४I४१९) प्रभृित गं्रथातं ऄस े सािंगतले अहे की मेष संक्ातंीच्या वेळी 
मेंढ्याच े दान द्राव, वृषभ संक्ातंीच्या वेळी गाय दान द्रावी, िमथुन संक्ातंीच्या वेळी वस्त्रें, ऄन्न अिण पेयें 
ह्ाचंे दान द्रावे; आ.. 
 

मकर संक्ातंीच्या वेळी काही िविशष्ट प्रकारची दाने द्रावयाची ऄसतात. स्कंदपुराणात त्या िदवशी 
ितलधेनु द्रावयास सािंगतले अहे; िवष्ट्णुधमोतर पुराणात वस्त्र, तीळ, नागंराला जोडावयाच्या बैलाचंी जोडी 
ह्ाचं े दान करण्यास सािंगतले अहे; िशवरहस्यात ऄसा िनयम सािंगतला अहे की शंकराने गोसव यॲ 
केल्यानंतर सवॳ लोकाचं्या संतोषाकिरता मकरसकं्ातंीच्या िदवशी ितळाची ईत्पत्ती केली ऄसल्यामुळे त्या 
िदवशी पुरुषानंी ितळिमिरॅत पाण्याने स्नान करावे अिण ऄंगाला तीळ लावावे, देवानंा अिण िपतरानंा 
ईदे्दशून ितलयुक्त पाण्याने तपॳण करावे, ब्राह्मणानंा ितल दान द्रावे, ितळ भॱण करावे, ितळाचंा होम 
करावा, ितळाच्या तेलाने भरलेले िदवे शंकराच्या देवालयातं लावावे अिण ब्राह्मणाने ितळतादुंळानंी िशवाची 
पूजा करावी. 
 

मकरसकं्ातंीप्रीत्यथॳ तीन िदवस ऄथवा एक िदवस ईपवास करावा ऄस े वूद्धविसष्ान े सािंगतले 
अहे. तथािप पुत्र ऄसलेल्या गृहस्थारॅमी पुरुषान ेसंक्ातंीिनिमत्त ईपवास करू नये ऄस ेअपस्तंबान ेम्हटले 
अहे. (हेमािद्र. काल. पा. ४१२). 
 

िवष्ट्णुधमॳसूत्रासारख्या (७७·१–२) काही गं्रथातं संक्ातंीच्या िदवशीं रॅाद्ध करावे ऄस े सािंगतले 
अहे. ऄशा रॅाद्धात िपण्डदान नसावे ऄस ेिनणॳयहसध ूमध्ये (पा. ६) म्हटले अहे. स्त्रीसंग, तेल अिण मासं 
भॱण करणे ही कृत्ये संक्ातीसारख्या पवॳिदनी वज्यॳ ऄसतात. 
 

अधुिनक काळी मकरसकं्ािंत हा धार्ममक स्वरूपाच्या सणापेॱा ऄिधकत्वान ेसामािजक स्वरूपाचाच 
सण ऄसतो. ह्ा िदवशी ईपवास करण्यात येत नाही अिण जरी पुष्ट्कळवेळा समदु्रातं ऄथवा प्रयाग येथील 
गंगेत अिण आतर िठकाणच्या तीथांत लोक स्नान किरतात तरी क्विचतच एखादा रॅाद्ध किरतो. ह्ा िदवशी 
िवशेषेकरून महाराष्ट्रातं ितळाला िवशेष महत्व िदले जाते अिण साध्या ितळ अिण गुळापासून ितळाच े
केलेले अिण केशराचा रंग िदलेले िनरिनराळे पदाथॳ (हलवा वगैरे) लोक एकमेकानंा देतात अिण 



―ितळगुळ घ्या अिण गोड बोला‖ ऄसे. म्हणतात. शातातपाच्या [ितलोद्यती ितलस्नायी शुिचर्मनत्यं ितलोदकी । 
होता दाता च भोक्ता च षट्ितली नावसीदित ॥ 

शातातप (कालिव. पा. ३४४).] एका श्लोकामध्ये ितळाचे महत्व ऄस ेसािंगतले अहे की जो मनुष्ट्य ितळाचा 
सहा प्रकारानंी (अंगाला चोळणें, ितलिमिरॅत पाण्याने स्नान करणे, ितलोदकान े िपतरानंा तपॳण करणे, 
ितळाचंा ऄग्नीमध्ये होम करणे, दान देणे अिण भॱण करणे) ईपयोग किरतो तो ऄधोगतीला जात नाही. 
(का. िव. पा. ३४४) 
 

सापं्रतकाळीं मकरसकं्ातंीच्या िदवशी दाने देण्यात येतात, परंतु ती मुख्यत्वेकरून िस्त्रयाकंडून 
िदलीं जातात. िस्त्रया मातीची ऄथवा िपतळेची भाडंी, सुपाऱ्यासारख्या पदाथांनी भरून ईपाध्यायाला देतात 
अिण अपल्या मैित्रणींना हळदकंुकू, सुपाऱ्या, उंस ह्ाचं्यासारखे ऄनेक पदाथॳ वाटतात. 
 

दिॱण भारतातं पोंगल नावंचा एक सण ऄसतो अिण तो पिरृम भारतातं पाळण्यातं येणाऱ्या 
संक्ाती सारखाच ऄसतो. पोंगल हा तिमल वषाचा पिहला िदवस ऄसतो अिण तो सण तीन िदवस ऄसतो. 
 

अधुिनक ज्योितषिवषयक कालगणनेप्रमाणे दिॱणायन २१ िडसेंबरला पुरे होते अिण त्या िदवशी 
ईत्तरायण म्हणज ेसूयाच ेप्रत्यॱ िदसणारे ईत्तरेकडे जाणे सुरू होते. तथािप भारतीय लोक प्राचीन पद्धतीन े
अिण प्राचीन काळच्या पुराव्याच्या अधारावर तयार केलेली पंचागंे वापरतात अिण ते सूयाच ेईत्तरेकडील 
गमन १४ जानेवारीला होते ऄस े मानतात. ऄशा रीतीनें िवषुवहबदु मागे पडल्याकारणान े भारतीय लोक 
खऱ्या मकरसंक्ातंीच्या मागे सुमारे २३ िदवस ऄसतात. ही गोष्ट मध्ययुगीन कालात झालेल्या 
हेमाद्रीसारख्याचं्या गं्रथातं देखील मान्तय केली होती अिण ह्ाकिरता हेमाद्रीने (काल पान ४३६-३७) म्हटले 
अहे की संक्ातंीच्या (लौिकक व्यवहारातील) िदवसाच्या पूवी १२ िदवस खरा पुण्यकाल प्रवृत्त होतो अिण 
म्हणून संक्ातंीच्या प्रसंगी करावयाची दानासारखी कृत्ये लौिकक संक्ािंतिदनापूवी १२ िदवस करावी. 
(प्रस्तुत गं्रथकाराच्या बालपणी मकरसंक्ािंत त्यावेळी प्रचिलत ऄसलेल्या पंचागंानुसार १२ ऄथवा १३ 
जानेवारीला येत ऄस.े परंतु अता वर सािंगतल्याप्रमाणे िवषुविबन्तदु मागे पडल्याकारणान ेती संक्ािंत पौष 
मिहन्तयात जानेवारीच्या १३ हकवा १४ तारखेला येते). 
 

संक्ातंीचा सण र्फार प्राचीन काळचा ऄसणे शक्य नाही. सूयाच्या सहा मिहनेपयंत दृष्ट्य स्वरूपाच्या 
ईत्तरेकडील गतीचा ईल्लेख शत. ब्रा. (२·१·३·१, ३ अिण ४) छा.ं ईप. (४·१५·५ अिण ५·१०·१-२) 
ह्ाचं्यासारख्या ब्राह्मण गं्रथातं अिण ईपिनषदातं िि. प.ू िकमान १ हजार वषामागच्या काळातं केला अहे. 
तथािप त्या गं्रथातं ―ईदगयन‖ हा शब्द स्पष्टपणे योिजलेला नाही. ऄयन हा शब्द ऊ. ३·३३·७ मध्ये अला 
अहे परंतु त्याचा धात्वथॳ ―गमन‖ ऄथवा ―स्थान‖ ऄसा अहे. अरॄ. गृ. (१·४·१-२) ह्ाच्यासारख्या 
गृह्सतू्रातं सूयाच ेईत्तरेकडे गमन ह्ा ऄथान े―ईदगयन‖ हा शब्द अला अहे. जैिम. (६·८·२३) ह्ा सूत्रात 
देवापं्रीत्यथॳ करावयाच े िविध ईत्तरायणात करावे ऄसा िनयम सािंगतला अहे. वस्तुग्स्थित ऄशी अहे की 
प्राचीन काळच्या एकाही रॅौत, गृह् ऄथवा धमॳसूत्रातं कोणत्याही राशीचा ईल्लेख केलेला नाही, ऄथवा 
राशीशीं संबंध ऄसणाऱ्या एखाद्रा शुभ ऄथवा ऄशुभ योगाबद्दलचा िनयम सािंगतलेला नाही. ईदगयन हा 
पुण्यकाल ऄसल्याच े ऄनेक शतकापंासून मानण्यात येत ऄसल्यामळेु ज्या वेळी राशींची योजना ऄंमलातं 
अली नव्हती त्यावेळी ज्या िदवसापासून सूयाचे ईत्तरेकडील गमन सुरू होते तो मकरसकं्ातंीचा िदवस 
स्वाभािवकपणेच र्फार पिवत्र बनला. ह्ा संक्ातंीला ितळाला एवढे महत्व का देण्यात अले हे सागंणे कठीण 
अहे. ईदगयनाच्या प्रारंभी थंडी पडत ऄसल्याकारणान े ितळासारखा सुलभतेन े िमळणारा ग्स्नग्ध पदाथॳ 



बहुधा त्या िदवशीच्या कृत्याकंिरता िनवडण्यात अला ऄसावा. काही झाले तरी मकरसंक्ातंीचा सण अिण 
त्या िदवशी करावयाची कृत्ये ह्ा गोष्टी ििस्ती शकाच्या अरंभकाळापेॱा र्फारशा प्राचीन काळच्या नाहीत. 
 

अधुिनक काळच्या पंचागंामध्ये मकरसंक्ािंत ही देवता कल्पून ितच्यासंबंधी ऄनेक चमत्कािरक 
प्रकार िदलेले ऄसतात. संक्ािंत एखाद्रा हत्तीसारख्या वाहनावर बसते अिण ितचे दुसरे एक ईपवाहन 
ऄसते; ती काळे, शुभ्र ऄथवा दुसऱ्या एखाद्रा रंगाच ेवस्त्र पिरधान किरते, ती ज्या नॱत्रावर अिण वारावर 
घडत ऄसले त्याप्रमाणे ितची दोन नावे ऄसतात; ती कोणत्या तरी िदशेकडून येते अिण कोणत्या तरी 
िदशेकडे जाते अिण कोणत्या तरी िदशेकडे दृिष्ट रे्फकते ऄशा कल्पना करण्यात येतात अिण ऄस ेभिवष्ट्य 
सािंगतलेले ऄसते की ज्या ज्या वस्तंूचा संक्ाित स्वीकार किरते त्याचं्या हकमती वाढतील ऄगर त्याचंा नाश 
होइल अिण ती ज्या िदशेकडून येत ऄसले त्या िदशेकडील लोक सुखी होतील अिण ती ज्या िदशेकडे 
जात ऄसेल त्या िदशेकडील लोक दुःखी होतील. 
 

महातशवरात्री : कोणत्याही मिहन्तयाच्या कृष्ट्णपॱातंील चतुदॳशी ितथीला तशवरातत्र म्हणतात. 
तथािप माघ (ऄथवा पूर्मणमान्तत मासगणनेप्रमाणे र्फाल्गुन) मिहन्तयातील कृष्ट्णपॱातील चतुदॳशी सवात रॅेष् 
ऄसते अिण पुष्ट्कळ वेळा ितला महातशवरातत्र ऄसे म्हणण्यात येते. 
 

माघ कृष्ट्णचतुदॳशीला येणाऱ्या िशवरात्रीची माहात्म्ये गरुडपरुाण (खंड १ ऄ. १२४). स्कंद 
(१·१·३३), पद्र (खंड ६ ऄ. २४०), ऄग्ग्न (ऄ. १९३) यातं िदली अहेत. काही तपशीलात भेद ऄसला तरी 
ह्ा सवॳ गं्रथातं िदलेल्या माहात्म्यातील मुख्य गोष्टी सारख्या अहेत. 
 

ह्ा सवॳ माहात्म्यातं िशवराित्रव्रताची ऄितशय प्रशंसा केली अहे. त्या िदवशी ईपवास करून, िबल्व 
वृॱाच्या पानानंी शंकराची पूजा करावी अिण सवॳ रात्रभर जागरण करावे म्हणज े शंकर त्या मनुष्ट्याच े
नरकापासून रॱण किरतो अिण त्याला सौख्य अिण मोॱ देतो (तो मनुष्ट्य स्वतःच िशवस्वरूपी होतो). त्या 
सवॳ पुराणापंैकी गरुड पुराणातील कथा सवात प्राचीन ऄसल्याच े िदसून येते. त्या कथेत ऄस ेवणॳन केले 
अहे की ऄब ूपवॳतावर सुंदरसेन नावाचा एक िनषादाचंा राजा होता. तो ह्ा िशवरात्रीच्या िदवशी िशकारीला 
गेला ऄसता त्याला एकही रॄापद िमळाले नाही अिण तो भुकेन े अिण तहानेने व्याकुळ होउन एका 
तलावाच्या काठी सवॳ रात्रभर जागत बसला. तेथे एका िबल्ववृॱाच्या बुंध्याजवळ एक िशवहलग होते अिण 
अपल्यास सुखान े बसता यावे म्हणनू त्या िनषादराजान े त्या िबल्ववृॱाची पाने खुडून ती खाली टाकली 
अिण ती पाने त्याच्या नकळत िशवहलगाच्या मस्तकावर पडली. धूळ खाली बसावी म्हणून त्यान े त्या 
तलावातील पाणी त्या जागेवर हशपडले. तेही त्या हलगावर पडले. त्याचा एक बाण खाली त्या हलगावर 
पडला तो त्याने गुडघे टेकून ईचलून घेतला. दुमऱ्या िदवशी प्रातःकाळी घरी गेल्यावर त्यान े अपल्या 
पत्नीन ेवाढलेल्या ऄन्नाचे भोजन केले. ऄशा रीतीने त्याच्याकडून, न कळत ईपवास, हलगाची पूजा, रात्रभर 
जागरण ही कृत्ये घडली अिण त्यान ेदुसऱ्या िदवशी पारणा केली. ह्ा पुण्यसंचयामळेु तो िनषादराजा मरण 
पावल्यानंतर त्याला शंकराच्या दूतानंी यमदूताचं्या हातून सोडिवले अिण तो त्याच्या कुत्र्यासह शंकराचा 
ऄनुचर (सेवक) झाला. ऄग्ग्नपुराणातंही सुंदरसेन नावंाच्या व्याधाचा ईल्लेख केला अहे. स्कंदपुराणातंील 
कथा ऄिधक िवस्तृत अहे. त्या कथेत चंड नावाच्या दुष्ट िकराताच े वणॳन केले अहे. त्यानेही ऄशीच 
ऄजाणता िशवहलगाची िबल्वपत्रानंी अिण पाण्याने पूजा केली होती अिण जागरण केले होते. त्याची 
पत्नीही त्या िदवशी ऄन्नपाण्यावाचून रािहली होती. म्हणून त्या ईभयताना घेउन यमदूत जात ऄसताना 
िशवदूत तेथे अले अिण ती दोघे िशवलोकाला गेली. पद्मपुराणातंील कथाही एका िनषादाची अहे. 



 
िशवरात्रीच्या व्रतामध्ये प्रमुख बाब कोणती ह्ािवषयी मतभेद अहे. ितथीतत्व ह्ा गं्रथातं (पा. १२५) 

ईपोषण ही मुख्य बाव ऄसल्याच े सािंगतले अहे. ईलटपॱी हेमािद्र (काल पा. ३०२), माधवाचायॳ 
(कालिनणॳय पा. २९०I२९१) ह्ानंी ईपवास, पूजा अिण जागरण ह्ा ितन्तही िक्या प्रमुख ऄसल्याच े
सािंगतले अहे. दोनही प्रकारच्या मतानंा अधार देणारी पुराणातंील वचने अहेत. 
 

िशवराित्र हा शब्द पंकज शब्दासारखा योगरूढ शब्द अहे म्हणज ेिशवासंबंधी ऄसणारी एक िविशष्ट 
रात्र ऄसा त्या शब्दाचा ऄथॳ अहे. हे व्रत िनत्य (अवश्यक) अिण काम्य ऄस ेदोन्तही प्रकारच ेऄसते. ते न 
केल्यास पातक लागते ऄस े स्कंदासारख्या पुराणात सािंगतले अहे (का. िन. पा. २८८). तसेच हे व्रत 
प्रितवषी करावे ऄशी वचन ेअहेत (स्कंद–का. िन. पा. २८८); अिण ते व्रत केल्यान ेकोणते र्फल प्राप्त होते 
हेही शास्त्रातं सािंगतले अहे. (का. िन. पा. २९०). 

 
हे व्रत िस्त्रयासंिहत सवॳ मनुष्ट्यानंा किरता येते ऄस ेइशानसंिहतेमध्ये (कृत्यतत्त्व पा. ४६१) सािंगतले 

अहे अिण जर कोणी िशवाचा ऄथवा दुसऱ्या कोणत्या देवतेचा भक्त ते व्रत टाकून देइल तर त्याने केलेल्या 
(त्या त्या देवतेच्या) पूजेच ेसवॳ र्फल नष्ट होते ऄसेही त्या गं्रथात म्हटले अहे. हे व्रत करणारान ेऄहहसा, 
सत्य, ऄस्तेय आत्यािद गुणाचं ेपालन केले पािहजे; ह्ा व्रताच ेॲान गुरूपदेशाप्रमाणे चालणाऱ्यालाच सागंावे, 
ऄन्तय कोणाला सािंगतल्यास सागंणारा नरकाला जातो ऄसे सािंगतले अहे. (का. िव. पा. २९०). 
 

ह्ा व्रताचा िविहतकाल रात्र ऄसतो. स्कंदपुराणातं सािंगतले अहे की िनशीथ युक्त (म्हणज ेरात्री) 
ऄसणाऱ्या कृष्ट्णपॱातील चतुदॳशीला ईपवास करावा. कारण ती ितिथ िशवसायुज्यतेला नेते (स्कंद 
१-१·३३·८२). ह्ािवषयी आतर गं्रथात परस्परिवरोधी मते िदली अहेत. 
 

िशवराित्रव्रत प्राचीन काळी कोणत्या प्रकाराने करण्यात येत ऄस े ह्ाच े वणॳन गरुड पुराणात 
(१·१२४·११-२३) िदले अहे. व्रत करणारा त्रयोदशीच्या िदवशी िशवाची पूजा करून काही िविशष्ट िनबंध 
पालन करण्याचा िनरृय करतो, चतुदॳशीच्या िदवशी एखाद्रा अचायाजवळ जातो, हलगाला पंचगव्य ऄथवा 
पंचामृत ह्ाने स्नान घालतो अिण पूजा किरतो, ितळ तादुंळ अिण तूप िमिरॅत िशजलेला भात ह्ाचं्या 
ऄग्नीमध्ये अहुती देतो, कथा रॅवण करतो; ऄशीच पूजा पुन्तहा मध्य रात्री, तीन प्रहरानंतर अिण चौथा प्रहर 
झाल्यानंतर करतो, नंतर पातकाबंदल ॱमा करण्याबद्दल शंकराची प्राथॳना किरतो; पारणेच्या िदवशी 
शंकराच्या ध्यानात तत्पर ऄसणाऱ्या व्यक्तींना भोजन घालतो, वस्त्रे, छत्री, िदवे आत्यािद पदाथॳ दान देतो. 
ऄस ेहे व्रत १२ वषेपयंत चालवावयाचे ऄसते. दुसऱ्या काही गं्रथात ऄिधक तपशील िदले अहेत. (ितिथतत्त्व 
पा. १२७ पहा). 
 

जर कोणी िशवराित्रव्रत २४ ऄथवा १४ ऄथवा १२ वषेपयंत करण्याचा संकल्प केला ऄसेल तर ती 
मुदत पुरी झाल्यानंतर त्याला त्या व्रताचे ईद्रापन करावे लागते. 
 

अधुिनक काळी धमॳहसधुप्रभृित गं्रथातं सािंगतलेला कायॳक्म र्फारच थोडे लोक ऄनुसरतात. 
ईपवास करण्यात येतो, शंकराची पूजा करण्यात येते अिण शंकराच्या कथा रॅवण करण्यात येतात. काही 
प्रातंातंील लोक भागं नावाचे एक पेय तयार करून ते िपतात अिण ते पेय शंकराला र्फार िप्रय ऄसते ऄस े
मानतात. पुष्ट्कळ िशवमंिदरात शंकराच्या हलगावर पाण्याची संतत धार धरण्यात येते. 



 
व्रतराज ह्ा गं्रथात (पा ५७३–५८६) ईद्धृत केलेल्या हलगपुराणातील ऄवतरणात एक मृगी, ितची 

सखी अिण ऄभॳके ह्ाचंा वध करण्यास प्रवृत्त झालेल्या एका िशकाऱ्याची (िनषादाची) कथा िदली ऄसून ती 
सवॳजण शेवटी मृगशीषॳ नॱत्राच ेअिण त्याच्या मागोमाग ऄसणाऱ्या व्याधाच्या ताऱ्याचे रूप पावल्याचे वणॳन 
केले अहे. 
 

हेमािद्र (व्रतप्रकरण खंड २ पा. ७१–८७) ह्ात दुसऱ्या िशवराित्रव्रताचंे वणॳन केले ऄसनू ती व्रते 
स्कंदपुराणात (१·१·३३) सािंगतलेल्या तसेच हेमािद्र (व्रतखंड २ पा. ८७–९२, ११४–१२२, १२२–१३०) 
ह्ातं सािंगतलेल्या व्रतापंेॱा िभन्न अहेत. 



प्रकरण १२ 
 

होतलका अतण ग्रहण 
(मू. गं्र. पा. २३७–२५०) 

 
होतलका ऄथवा होळी हा सण सवॳ भारतभर िनरिनराळ्या स्वरूपान ेसाजरा करण्यात येतो. हा सण 

िनभेळ मौज करण्याचा अिण खेळ खेळण्याचा अहे. त्या सणातील ―होळी पेटिवणे‖ हा प्रकार बंगालखेरीज 
बहुतेक सवॳ प्रातंात ऄग्स्तत्वात अहे. बंगाल प्रातंात र्फाल्गुन पौर्मणमेला दोलायात्रा नावाचा िविध करण्यात 
येतो. त्या िदवशी कृष्ट्णाच्या मूतीला झोपाळ्यावर बसवून त्याला झोके देण्यात येतात. परंतु हा प्रकार 
भारतातील आतर ऄनेक भागातं करण्यात येत नाही. ह्ा सणाच्या ऄवधीसबंंधीही प्रातंाप्रातंात भेद अढळून 
येतो. भारतातील ऄनेक भागात ह्ा सणात रंगीत पाणी िपचकारीन ेअपल्या िमत्राचं्या ऄंगावर ईडिवण्यात 
येते ऄथवा रंगाच्या (गुलालासारख्या) पुडी एकमेकाचं्या ऄंगावर ईडिवण्यात येतात अिण करमणुकीच्या 
प्रकारात सापं्रतकाळीदेखील समाजातील ईच्च वगातील लोक देखील भाग घेतात. कोकणासारख्या काही 
प्रातंात पुरुष िस्त्रयाचंी सोंग े घेउन ऄनेक साथीदारासंह शृंगािरक गाणी गात, अिण वाद्रे वाजवीत अिण 
नृत्य करीत चोहोकडे िर्फरतात. ह्ा सणातील र्फक्त एकच ऄसणारा धार्ममक भाग म्हणज े बंगाल प्रातंात 
प्रचिलत ऄसलेली कृष्ट्णपजूा हा ऄसतो. ज्या प्रातंात होळी पेटिवण्याचा प्रघात अहे त्यापंैकी काही िठकाणी 
होळी पेटिवण्यापूवी पुरोिहतामार्फॳ त होिलका देवीची पूजा करण्यात येते अिण होळी पेटिवल्यावर लोक 
होळीला प्रदिॱणा घालतात अिण पेटलेल्या होळीत नारळ रे्फकतात अिण त्यातंील ऄधॳवट जळलेले नारळ 
बाहेर काढतात अिण त्यातील भाजलेले खोबरे तेथे जमलेल्या लोकानंा प्रसाद म्हणून वाटतात. काहंी 
प्रातंात तळहाताच्या मागील बाजू तोंडावर अपटून एक तऱ्हेचा अवाज काढतात. 
 

हा सण र्फार प्राचीन अहे. प्रारंभी ह्ा सणाच े नाव ―होलाका‖ ऄस े होते अिण त्याचा ईल्लेख 
जैिमनीच्या पूवॳमीमासंा सूत्रावरील (१·३·१५–२३) शबरस्वामींच्या भाष्ट्यामध्ये केला अहे अिण त्यावरून हा 
सण भारतातील पूवेकडील प्रातंात र्फार रूढ होता ऄस े िदसते. काठकगृह् (७३–१) यामध्ये ―राका 
होलाके‖ ऄस ेएक सूत्र ऄसून त्या सूत्रावरील टीकाकाराने ऄसा खुलासा केला अहे की होला हा िस्त्रयाचं्या 
सौभाग्याकिरता करावयाचा एक िविशष्ट िविध ऄसून त्यातं राका (म्हणज े पौर्मणमा) ही देवता ऄसते. 
वात्सायनाच्या कामसूत्रात (१·४·४२) िनरिनराळ्या प्रातंातं प्रचिलत ऄसलेल्या वीस खेळाचंी वणॳन े केली 
अहेत अिण त्या खेळातं होलका ह्ा खेळाचा समावेश केला अहे अिण त्या खेळातं र्फाल्गुन पौर्मणमेला 
एखाद्रा हशगातून ऄथवा त्याच्या सारख्या साधनान ेएकमेकाचं्या ऄंगावर रंिगत पाणी ईडिवण्याचा प्रकार 
ऄसल्याच े म्हटले अहे. हेमाद्रीने (काल पा. १०६) ईद्धृत केलेल्या बहृद्यमाच्या एका श्लोकातं 
होिलकापौर्मणमेला ―हुताशनी‖ ऄस े नावं िदले ऄसनू सापं्रत काळी देखील तेच नावं प्रचिलत अहे. हलग 
पुराणातं (हेमािद्र-काल-पा.६४२) र्फाल्गुन पौर्मणमेला ―र्फाल्गुिनका‖ ऄस े म्हटले अहे, अिण तो िदवस 
बािलश चेष्टानंी पिरपूणॳ ऄसतो अिण त्यामुळे लोकाचंी भरभराट होते ऄस े म्हटले अहे. वराहपुराणात 
(हेमा-काल पा. ६४२) ह्ा पूर्मणमेला ―पटवासिवलािसनी‖ (म्हणज े रंिगत पुडीच्या खेळानंी युक्त) ऄस े
िवशेषण लावले अहे. भिवष्ट्योत्तर पुराणातं(हेमािद्रव्रत-खंड २ पा १८४-१९०) कृष्ट्ण युिधिष्र संवादात ह्ा 
सणासंबंधी एक कथा िदली अहे. त्या कथेत ऄस े म्हटले अहे की रघ ु राजा राज्य करीत ऄसताना ढंुढा 
नावंाची एक राॱसी मुलानंा रात्री अिण िदवसा पीडा करीत ऄस.े ितला मनुष्ट्यापासून, देवापंासून मृत्यु 
येणार नाही ऄसा ब्रह्मदेवाने वर िदला होता. ितच्या पीडेपासून िनवारण करण्याचा रघूच्या पुरोिहताने ऄसा 
ईपाय सािंगतला की र्फाल्गनुी पौर्मणमैच्या िदवशीं हसावे अिण मौज करीत घराच्या बाहेर लाकडाचंा ढीग 



करून तो पेटवावा, टाळ्या वाजवाव्या, ऄग्नीच्या सभोवती प्रदिॱणा घालाव्या, गाणी गावीं, ग्राम्य भाषेतील 
ऄश्लील शब्द ईच्चारावेत अिण ऄशा रीतीने केलेल्या अवाजाच्या ध्वनीच्या योगाने अिण पेटिवलेल्या 
होमाच्या योगाने ती राॱसी मरण पावेल. रघ ुराजाने त्याप्रमाणे केले अिण ती राॱसी मरण पावली अिण तो 
िदवस ―ऄडाडा‖ अिण ―होिलका‖ ह्ा नावाने प्रिसद्ध झाला. त्या कथेत पुढे ऄसेही सािंगतले अहे की दुसऱ्या 
िदवशी (म्हणज ेपौर्मणमान्तत मासगणनेप्रमाणे) चैत्र मिहन्तयातंील प्रितपदेच्या िदवशी लोकानंी त्या होळींतील 
राखाडीला वंदन करावे, कामदेवाची पूजा करावी. त्या व्रताच्या पारणेच्या शेवटी म्हणावयाच्या श्लोकातं 
ऄस ेम्हटले अहे की जेव्हा िहवाळ्याचा ऊतु शुद्ध पौर्मणमेला समाप्त होतो अिण वसंतकाळाला प्रातःकाळी 
प्रारंभ होतो तेव्हा जो मनुष्ट्य चंदनाच्या गंधासह अंब्याचा मोहोर भॱण किरतो तो सुखातं राहतो. 
 

जैिमनीच्या सूत्रात अिण काठक गुह्ातं ज्या ऄथी होिलकेचा िनदेश केला अहे त्या ऄथी तो सण 
िि. प.ू काही शतके तरी ऄग्स्तत्वात ऄसावा ऄस े ठरते. कामसूत्र अिण भिवष्ट्योत्तर पुराण ह्ानंी ह्ा 
ईत्सवाचा वसंताशी संबंध जोडला अहे अिण तो ईत्सव पौर्मणमान्ततगणनेप्रमाणे वषाच्या ऄखेरीला करण्यात 
येत ऄस ेम्हणून होळी ही िहवाळ्याचा अिण थंडीचा ऄंत अिण ईद्धार अिण कामोद्दीपक वसंताचे अगमन 
सुचिवते, ऄश्लील स्वरूपाची गाणी, नाच अिण वाद्रवादन ह्ाचंी वसंताच्या अगमनामुळे वाटणाऱ्या 
अनंदाची ह्ा ईत्सवातं भर पडली. रंिगत पाणी अिण रंगाच्या पुडी ईडिवणे हे वसंताच्यामळेु वाटणारा 
अनंद प्रदर्मशत करणारे अणखी एक कृत्य अहे. रंग ईडिवण्याच े कृत्य काही प्रातंात होळीच्या िदवशीच 
करण्यात येते. महाराष्ट्रात ते कृत्य होळीनंतरच्या पाचव्या िदवशी करण्यात येते अिण त्या िदवसाला 
―रंगपंचमी‖ ऄस े म्हणतात. होिलकोत्सव ऄनेक प्रातंातं जरी संिमरॅ स्वरूपाचा ऄसला अिण तो एकाहून 
ऄिधक िदवस चालत ऄसला तरी त्याचे मूळ स्वरूप वसंतोत्सव हेच ऄसते. 
 

बंगाल प्रातंात प्रचिलत ऄसलेला दोलयात्रा पाचं ऄथवा तीन िदवस चालतो. शूलपाणीन ेकेलेल्या 
―दोलायात्रािववेक‖ ह्ा गं्रथात दोलयात्रेचे ऄस े िवधान सािंगतले अहे की र्फाल्गुनपौर्मणमेच्या ऄगोदर 
चतुदॳशीच्या रात्री ऄग्नीच्या प्रीत्यथॳ एक ईत्सव करावा. नंतर गोहवदाची प्रितमा करून ितची स्थापना एका 
झोपाळ्यावर करावी अिण ितची पूजा िनरिनराळ्या ईपचारानंी करावी; तो झोपाळा सात वेळा मागेपुढे 
हालवावा; पिहल्या िदवशी प्रदीप्त केलेला ऄग्ग्न ईत्सवाच े िदवस संपेपयॳत जळत ठेवावा; शेवटी, तो 
झोपाळा २१ वेळा हालवावा. हा ईत्सव द्रुमत्सने राजान े वंृदावनात सुरू केला अिण त्या ईत्सवामुळे मनुष्ट्य 
सवॳ पातकापंासून मुक्त होतो ऄशी कथा सािंगतली अहे. 
 

रॅी. गुपे्त ह्ानी अपल्या ―हहदंूचे सण अिण िविध‖ ह्ा गं्रथात (पा. ९२) होिलकोत्सव आिजप्त अिण 
ग्रीस देशातून भारतात अणण्यात अला ऄसल्याच े िसद्ध करण्याचा र्फार प्रयत्न केला अहे. परंतु त्याचंी 
कल्पना ऄत्यंत िवलॱण स्वरूपाची ऄसनू ती गंभीरपणे िवचार करण्याच्या योग्यतेची नाही. त्यानंा स्वतःला 
देखील त्या ईत्सवाचे मूळ आिजप्तमध्ये अहे हकवा ग्रीसमध्ये अहे ह्ाची खात्री नाही ऄसे िदसते. 
 

ग्रहण (सूयॳग्रहण अिण चंद्रग्रहण). 
 

ग्रहणानंा ऄत्यंत प्राचीन काळापासून र्फार महत्त्व देण्यात येत ऄस े अिण त्या िवषयावर वेळोवेळीं 
र्फार िवस्तृत गं्रथरचनाही होत अली अहे. हेमािद्र (काल पा. ३७९-३९४), कालिववेक (पा. ५२१-५४३), 
कृत्यरत्नाकर (पा. ६२५-६३१), कालिनणॳय (पा. ३४६-३५८), धमॳहसध ु (पा. ३२-३५), आत्यािद ऄनेक 
गं्रथातं ह्ा िवषयाचे िववेचन केले अहे. 



 
सूयाच्या खग्रास ग्रहणाचा ऊ. (५·४०·५I६I८) अिण शाखं्या. ब्रा. (२४-३) ह्ात ईल्लेख केला अहे. 

त्यातं स्वभानु नावाचा ऄसुर सुयावर ऄंधकाराच्या योगाने अघात किरतो अिण िवषुवतापूवी तीन िदवस 
ऄित्रऊिष सप्तदशस्तोम यॲ करून त्या ऄसुराचा वध करून सूयाला त्या ऄंधकारा-पासून मोकळा किरतो 
ऄशी कल्पना केली अहे. बहृत्संिहता (५·८ अिण १३; ५·१४-१५) ह्ा गं्रथावरून ऄस े िदसून येते की 
भारतीय ज्योितषानंा वराहिमिहराच्या अधी (म्हणज ेआ. स. च्या ६ व्या शतकाच्या पूवाधांच्या पूवी) ऄनेक 
शतके ग्रहणाच े कारण ―राहु‖ नसनू चंद्रग्रहणात चंद्र पृथ्वीच्या छायेत प्रवेश किरतो अिण सूयॳग्रहणात चंद्र 
सूयामध्ये प्रवेश किरतो (म्हणज े सूयॳ अिण पृथ्वी ह्ाचं्या मध्ये येतो) हे ग्रहणाचे खरे कारण ऄसल्याच े
मािहत होते. ग्रहणाची ही खरी कल्पना मािहत ऄसनूही त्याकाळच े(ज्योितषी नसलेले) सामान्तय लोक राहू 
हे ग्रहणाचे कारण ऄसल्याच ेमािनत ऄसत अिण ग्रहण हा स्नान, दान, जप, रॅाद्ध आत्यािद कृत्ये करण्याचा 
िवशेष काल ऄसल्याच े समजत ऄसत अिण ऄद्रािप देखील ऄसेच मानले जाते. रॅुती, स्मृित, लौिकक 
भावना अिण ज्योितषशास्त्राचे खरे िसद्धान्तत ह्ाचंा समन्तवय करण्याकिरता वराहिमिहराने (ब.ृ स.ं 
५-१४-१५) ऄस ेम्हटले अहे की कोणा एका ऄसुराला ब्रह्मदेवाने ऄसा वर िदला होता की ग्रहणाच्या वेळी 
करण्यात येणाऱ्या दानाचंा अिण अहुतींचा काही ऄंश तुला िमळून तू संतुष्ट होशील अिण त्याप्रमाणे तो 
ऄसुर अपला भाग घेण्याकिरता ग्रहणाच्या वेळी हजर राहतो अिण म्हणून त्या ऄसुराला ऄलंकािरक 
रीतीने राहू ऄस े म्हणले जाते. सारासारिववेक, लौिकक प्रघात अिण धमॳसंबंधी भोळ्या समजुती ह्ाचं े
एकत्र वास्तव्य ऄसणे शक्य नाही. 
 

हेमािद्र (काल पा. ३८४) वर ईद्धृत केलेल्या व्यासाच्या एका श्लोकात ऄस े म्हटले अहे की 
चंद्रग्रहण हे सामान्तय िदवसापेॱा लॱपट ऄिधक पुण्यदायक ऄसते अिण सूयॳ ग्रहण हे चंद्रग्रहणाच्या 
दहापट ऄिधक पुण्यदायक ऄसते. 
 

एखाद्रा मनुष्ट्यान ेग्रहण पािहले म्हणज ेत्याच ेपिहले कतॳव्य स्नान करणे हे ऄसते. षट् हत्रशन्तमत ह्ा 
गं्रथात (का. िव. पा. ५३३) सािंगतले अहे की चारी वणांचे लोक राहुदशेनान े(म्हणज ेग्रहण पािहल्याने) 
ऄशुिच होतात, त्यानी स्नान करावे अिण नंतर िनत्यकमे करावी, ग्रहणाच्या पूवी िशजिवलेले ऄन्न टाकून 
द्रावे. ग्रहणाच्या वेळी सवॳ िठकाणची ईदके गंगाजलासारखी पुण्यदायक होतात ऄसेही काही गं्रथात 
म्हटले अहे. (भुजबल पा. ३४८). त्यातही गंगा, गोदावरी ऄथवा प्रयाग येथ े केलेले स्नान सवांत ऄिधक 
पुण्यदायक ऄसते. धमॳहसध ु (पा. ३२-३५) मध्ये ऄस े सािंगतले अहे की ग्रहणाच्या स्पशॳकाली स्नान, 
मध्यकाली होम, देवपूजा अिण रॅाद्ध ही कृत्ये केली पािहजेत अिण ग्रहण सुटण्याच्या सुमारास दाने िदली 
पािहजेत. 
 

काही िविशष्ट मिहन्तयात झालेली ग्रहणे ऄिधक पुण्यदायक ऄसतात अिण िविशष्ट नद्रातं केलेले 
स्नान ऄिधक पुण्यदायक ऄसल्याचेही मानले जाते (देवीपुराण कृत्यकल्पतरू-नैयत. पा. ३७०।३७१). 
 

स्नान, दान ऄथवा जप ही कृत्ये रात्री करू नयेत ऄसा सामान्तय िनयम (अप. ध. स.ू १·११·३२·८) 
ऄसला तरी ग्रहणकाळ हा त्या िनयमाला ऄपवाद अहे. 
 

सूयॳ चंद्राच्या ग्रहणाच्या वेळी एखाद्रा सत्पात्र बाह्मणाला दिॱणापूवॳक भूिमदान द्रावे ऄस े
महाभारतात (का. िन. पा. ३५४) सािंगतले ऄसून ही िशर्फारस प्राचीन काळच्या अिण मध्ययुगीन काळच्या 



ऄनेक राजानंी पालन केल्याच ेिशलालेखािदकावंरून िदसून येते (आ.ं ॲिट. ख.ं ६ पा. ७२-७५, एिप. आ.ं ख.ं 
३ पा.१-७,एिप. आ.ं ख.ं ३ पा. १०३-११० आ.). 
 

सापं्रतकाळी देखील शहरात अिण खेडेगावात कपडे अिण पैस े मागण्याकिरता ग्रहणाच्या वेळी 
गरीब लोक मोठा गोंगाट करीत हहडत ऄसतात. 
 

ग्रहणात रॅाद्ध करणे पुष्ट्कळ वेळा कठीण जाते. एकतर बहुतेक ग्रहणे खंडग्रास ऄसल्याकारणान े
त्याचंा पवॳकाल ऄल्प ऄसतो, अिण ग्रहणात ऄन्नग्रहणाचा िनषेध ऄसतो. ह्ाकिरता ग्रहणात करावयाचे 
रॅाद्ध अमरॅाद्ध (कच्चे धान्तय देउन केलेले रॅाद्ध) ऄथवा हेमरॅाद्ध (द्रव्य देउन केलेले रॅाद्ध) ऄसावे ऄसा 
िनयम काही स्मृतीत अिण िनबंधगं्रथातं सािंगतला अहे. ग्रहणातंील रॅाद्धात भोजन करणाऱ्या ब्राह्मणाला 
प्रायिरृत्त करावे लागते. ह्ा कारणाने ऄशा रॅाद्धाला चागंला ब्राह्मण िमळणे कठीण ऄसते. 
 

सापं्रतकाळी ऄितशय िवतंडवादी लोकावं्यितिरक्त आतर लोक ग्रहणाच्या वेळी स्नान किरतात अिण 
काही दानेही देतात. परंतु ह्ा गोष्टींच्या पिलकडे काही करीत नाहीत. ग्रहण हा काळ जपाकिरता अिण 
दीॱा घेण्याकिरता अिण िविशष्ट देवताचंे मंत्र िसद्ध करण्याकिरता सवांत ऄिधक योग्य काळ ऄसतो. 
 

ग्रहणाचा पुण्यकाल ग्रहण डोळ्याने िदसत ऄसेल तोपयंतच ऄसतो ऄस े काही गं्रथाचंे मत अहे 
परंतु ह्ा बाबतीत बरेच मतवैिचत्र्य अढळून येते. समयप्रकाश (पा. १२६) सारख्या गं्रथानंी ऄसा िनयम 
िदला अहे की जेव्हा एखाद्रा मनुष्ट्याला ज्योितषशास्त्रावरून ऄस े कळून येइल की एखाद्रा िविशष्ट देशात 
अिण एखाद्रा िविशष्ट काली डोळ्यानंी ग्रहण िदस ूशकेल तेव्हा त्यान ेत्या िवविॱत काळी (जरी त्याने प्रत्यॱ 
ग्रहण पािहले नसले तरी) स्नानािद कृत्ये करावी. 
 

सूयॳग्रहण रिववारी अिण चंद्रग्रहण सोमवारी अले तर त्यायोगाला चडामतण योग म्हणतात अिण 
त्याचे र्फल आतर वारी अलेल्या ग्रहणाच्या कोिटपट ऄसते (का. िव. पा. ५२३). 
 

ऄसा एक िनयम अहे की चंद्रग्रहणाच्या पूवी तीन प्रहर अिण सूयॳ ग्रहणाच्या पूवी चार प्रहर भोजन 
करू नये. ह्ा ऄवधीला ―वेध‖ ऄस ेम्हणतात. सापं्रतकाळी हा िनयम शहरात राहणारे अिण सुिशिॱत लोक 
सामान्तयतः पाळीत नसले तरी काही काळापूवी बहुतेक सवॳ वयात अलेले सुिशिॱत अिण ऄिशिॱत लोक 
हा िनयम काटेकोरपणे पाळीत ऄसत. 
 

सूयॳ ऄथवा चंद्र ग्रहण सुटण्यापूवी ऄस्त पावले तर प्रत्येकान े स्नान करावे अिण दुसऱ्या िदवशी 
सूयॳ अिण चंद्र ईदय पावल्यावर भोजन करावे. 
 

र्फलज्योितष शास्त्राच्या दृष्टीने ग्रहणापंासून काही पिरणाम घडत ऄसल्याच े मानण्यात येत ऄस े
(िवष्ट्णुधमोत्तर १-८५·५६, का. िव. ५४३ आ.). 



प्रकरण १३ 
 

व्रतांची अतण ईत्सवांची यादी 
(मू. गं्र. पा. २५१-४६२) 

 
ह्ा पूवीच्या प्रकरणामंध्ये काही थोड्या महत्वाच्या व्रताचंी अिण ईत्सवाचंी यादी िदली अहे. 

प्रस्तुत गं्रथकारान ेएक बरीच िवस्तृत ऄशी एक यादी मूळ आंग्रजी गं्रथात िदली अहे. त्या यादीत एकूण एक 
व्रताचंा अिण ईत्सवाचा समावेश झाला अहे ऄस े जरी नसले तरी अजपयंत झालेल्या आंग्रजी भाषेतील 
कोणत्याही गं्रथात अिण आंग्रजी भाषेत अजपयंत कोणीही केलेल्या ऄशा प्रकारच्या यादीपेॱा ती यादी 
ऄिधक िवस्तृत अहे अिण त्याचं्यापेॱा ऄिधक मािहतीने भरलेली अहे. अजपयंतच्या झालेल्या याद्रामंध्ये 
पुढील याद्रा ईल्लेखनीय अहेत : (१) सर वुआल्यम जोन्तम यानी एिशयािटक िरसचसे, खंड ३ मध्ये ितिथतत्त्व 
(पा. २५७-२९७) ह्ा गं्रथाच्या अधारावर तयार केलेली हहदंूच्या सणाचंी यादी; (२) प्रा. िकल्हानॳ यानंी 
आंिडयन ॲग्न्तट के्वरी ख.ं २६ पा. १७७-१८७ वर मुख्यत्वेकरून धमॳहसधूच्या अधारावर तयार केलेली सणाचंी 
यादी; (३) आंिडयन एिर्फमेिरस्, (खंड १ भाग १ पा. ५५-६९) यात िदलेली वणॳनात्मक मोठी यादी; (४) कै. 
मेघनाथ साहा ह्ाचं्या ऄध्यॱतेखाली नेमलेल्या ―कॅलेंडर िरर्फामॳकिमिट‖ (पंचागंसंशोधन सिमती) च्या आ. 
स. १९५३ मध्ये प्रिसद्ध झालेल्या ऄहवालातं िदलेली ईत्सवाचंी अिण सणाचंी यादी. 
 

ह्ाचं्यािशवाय बंगाली अिण भारतातंील आतर प्रादेिशक भाषातं िलिहलेले व्रतासंंबंधी काही थोडे 
गं्रथ अहेत. प्रस्तुत गं्रथकाराला त्या भाषापंैकी बहुतेक भाषा ऄवगत नसल्याकारणान ेऄशा गं्रथापंैकी बऱ्याच 
गं्रथाचंा समावेश त्या यादीत किरता अला नाही. प्रस्तुत साराशं गं्रथाच्या मयादेत ऄथातच ती यादी देणे 
शक्य नाही. 
 

बहुतेक व्रते शंकरानंी पावॳतीला, कृष्ट्णान ेयुिद्धिष्राला ऄशी िनरिनराळ्या देवानंी तसेच माकंडेय, 
नारद, धौम्य, याॲवल्क्य, विसष्ट ह्ाचं्यासाररुया मोठ्या ऊषींनी प्रकट केली ऄसल्याच े वणॳन पुराणात 
केलेले ऄसते अिण ऄसेही म्हटलेले ऄसते की ते व्रत मोठे गुह् ऄसून देवानंा अिण देवींना देखील कोणी 
कथन केलेले नव्हते ऄथवा मािहत नव्हते. 
 

व्रते अिण ईत्सव ह्ाचं्यामधील भेद ऄितशय सूक्ष्म अहे. पुष्ट्कळ व्रतामंध्ये समारंभाचा काही तरी 
ऄंश ऄसतो अिण पुष्ट्कळ ईत्सवात कमी ऄिधक प्रमाणात धार्ममक भाग ऄसतो. पुष्ट्कळस े ईत्सव प्रारंभी 
धार्ममक स्वरूपाच ेऄसून पुढे ग्रीस देशातील अहलिपक ईत्सवासंारख ेते लौिकक स्वरूपाच ेऄथवा धमातीत 
स्वरूपाचे झाले अहेत. 
 

अतापयंत वणॳन केलेल्या ऄनके व्रताचं्या अिण ईत्सवाचं्या बाबतीत लोकानंी काय करावे ह्ाच े
येथे िववेचन केल्यास ती गोष्ट ऄप्रस्तुत होणार नाही. एके काळी अचरण्यात येणाऱ्या व्रतापंैकी अिण 
ईत्सवापंकैी ऄनेक व्रते अिण ईत्सव िनरिनराळ्या कारणानंी लुप्त झाली अहेत. तथािप प्रस्तुत काळी 
(म्हणज ेिवसाव्या शतकाच्या ईत्तराधात) देखील सवॳ व्रताचंा अिण ईत्सवाचंा त्याग करावा ऄशी िशर्फारस 
करणे योग्य होणार नाही. िदवाळी अिण होिलका ह्ाचं्यासारखी ऊतुपरत्वे करण्याची काही काही व्रते 
अिण सण कायम ठेवावेत, परंतु त्याचं्यामधील (बिलप्रितपदेच्या िदवशीचा जुगार अिण होिलकासणातील 
ऄश्लीलपणा ऄथवा घाण ईडिवणे ह्ाचं्यासारख)े ऄितरेकाच े भाग काढून टाकले पािहजेत. रामनवमी, 



िवजयादशमी, कृष्ट्णजन्तमाष्टमी ह्ाचं्यासारखी आतर काही व्रते अिण ईत्सव देखील पाळले पािहजेत. कारण 
त्याचं्या योगाने पूवी होउन गेलेल्या त्या थोर पुरुषाचंे अिण ऄवताराचं ेअिण त्यानंी अपल्या अयुष्ट्यात ज े
रॅेष् गुण प्रकट केले त्याचं ेचालू िपढीला स्मरण होते. िशवाजी, गुरुगोहवदहसग, टागोर, िटळक अिण गाधंी 
ह्ाचं्या जयंत्यासंारख े काही थोडे नवीन ईत्सवही पूवीच्या ईत्सवात समािवष्ट करण्यास प्रत्यवाय नाही. 
िशवाय, वटसािवत्री अिण हिरतािलका ह्ाचं्यासारखी व्रतें िस्त्रयानंी तशीच चालू ठेवावींत अिण शेवटची 
गोष्ट म्हणज े िनहेतुक, िनरागस अदर अिण पे्रमभाव दर्मशत करणारे रॱाबंधन अिण भ्रातृिद्यतीया 
(भाउबीज) ह्ाचं्यासारखे ईत्कृष्ट सण जतन करण्याच्या योग्यतेचे अहेत. 



खंड ५ वा 
 

तवभाग २ रा : काल, मुहूतम, धममशास्त्रावर ज्योततषशास्त्राचा पतरणाम अतण पंचांग 
 

प्रकरण १४ 
 

कालासंबंधी कल्पना 
(मू. गं्र. पा. ५·४६३-४८५) 

 
तत्त्वॲानातील सवात पिहला ऄसा मोठा िवषय म्हणज े तदक् (स्थळ) अिण काल (वेळ) ह्ाचं े

स्वरूप काय हा ऄसतो. ह्ाबंाबतीत जे िनरिनराळे प्रश्न ईपग्स्थत होतात त्यातं स्थल अिण काल हे तत्त्वतः 
खरे अहेत काय? ज े िवरॄ अपणास भासमान होते ते स्थल अिण काल रिहत अहे हकवा काय? ह्ा 
िवरॄाला कालाच्या दृष्टीने अरंभ अहे काय? स्थल अिण काल हे स्वतः पदाथॳ अहेत ऄथवा पदाथाच े
गुणधमॳ ऄथवा संबंध अहेत? आत्यािद प्रश्न महत्वाचे ऄसनू त्याचं्या बाबतीत ऄत्यंत प्राचीन कालापासून 
अतापयॳत. ऄितशय मतवैिचत्र्य अढळते. ह्ाकिरता कालासंबधंी मुख्यत्वेकरून संस्कृत गं्रथातं करण्यात 
अलेल्या कल्पनाचंे संिॱप्त िववेचन प्रस्तुत प्रकरणात करावयाचे अहे. 
 

ऊग्वेदामध्ये ―काल‖ हा शब्द र्फक्त एकदाच (ऊ. १०-४२-९) मध्ये अला ऄसनू त्याचा ऄथॳ ―प्रसंग‖ 
ऄसा अहे. ऄथवॳवेद (१९·५३·१-१० अिण १९·५४-१-५ ह्ा) सूक्तातं कालासंबंधी एक ऄत्यंत ईदात्त 
कल्पना ग्रिथत केली अहे. त्यात म्हटले अहे की काल कधी वृद्ध होत नाही, त्याच्याहून ऄिधक ऄस े
कोणतेही तेज ऄसत नाही, कालच सवॳ पदाथॳ िनमाण करतो, त्याच्यापासून प्रजापित, कश्यप, तप, ऊत, 
भिवष्ट्य, ऊक्, यजुस् ईत्पन्न झाले, तोच सवात रॅेष् देव अहे आ. 
 

ह्ावरून ऄस े िदसून येते की ऄत्यंत प्राचीन ऄशा वेदकालापासूनदेखील काल हा शब्द दोन 
ऄथांनी योजण्यात येत ऄस.े ते दोन ऄथॳ म्हणज े ―ऄविध‖ हा एक अिण परब्रह्म ऄथवा सवॳ िवरॄाच े अद्र 
ईत्पित्तस्थान हा दुसरा. शतपथ ब्रा. (१·७·३·३, २·४·२·४) मध्ये काल हा शब्द ऄविध ऄथवा ―प्रसंग‖ ह्ा 
ऄथान े पुष्ट्कळ वेळा वापरला अहे. प्राचीन ईपिनषदातं तो शब्द वर ईल्लखे केलेल्या दोनही ऄथान े
वापरलेला अढळतो. ईदाहरणाथॳ, छा.ं ईप (२·३१·१), बृह. ईप. [सोऽकामयत िद्यतीयो म अत्मा जायेतेित ... न ह परुा 
ततः संवत्सरः अस तमेतावन्ततं कालमिबभः । यावान् संवत्सरः तमेतावतः कालस्य परस्तादसृजत । बहृ. ईप. (१·२·४)] (१·२·४) ह्ातं 
काल हा शब्द ―योग्य‖ ऄथवा ―िनयुक्त प्रसंग‖ ह्ा ऄथान ेयोजला अहे; परंतु रॄेता. ईप. (१·२, ६·२, ६·५) 
मध्ये त्या शब्दाचा दुसऱ्या ऄथान े ईपयोग केला अहे. मैत्री ईप. (६·१४।१५) मध्ये तो शब्द दोनही ऄथान े
वापरला अहे. तै. ईप. [यतो वा आमािन भतूािन जायन्तते येन जातािन जीवग्न्तत यत्प्रयन्तत्यिभसंिवशग्न्तत ॥ तिद्यिजॲासस्व तद् ब्रहे्मित । तै. 
ईप. (३·१)] (३·१), महानारायण ईप (११·१४) ह्ात काल हाच देव ऄसल्याचे वणॳन केले अहे. 

 
महाभारतात कालासंबंधी ऄनेक िठकाणी िववेचन केले ऄसून त्यात ह्ा शब्दाचा वरील दोन्तही 

ऄथान े ईपयोग केला अहे. ईदा. अिद. (१·२४८I२५०), स्त्रीपवॳ (२·२४), शािंत (२०६-१३, 
३२०·१०८-१०९ आ.), वन, (१२·२१I२२). भगवद्गीतेत देखील काल हा शब्द ऄनेक िठकाणी (४·२, ८·७, 
८·२७, ८·२३, १७·२०) पिहल्या ऄथान े वापरला अहे परंतु (१०·३० अिण ३३, ११·३२) ह्ातं काल ही 



परमात्मा स्वरूपी कृष्ट्णाची एक िवभूित ऄसल्याचे म्हटले अहे म्हणजे त्याचा दुसरा ऄथॳ केला अहे. 
 

पािणनीन े (३·३-१६७) ह्ा सूत्रात काळ हा शब्द वेळाचा िवभाग ऄथवा योग्य वेळ ह्ा ऄथान े
योजला ऄसनू पतंजलीच्या महाभाष्ट्यातं तोच ऄथॳ घेतला अहे. मनुस्मृित (१·२४) मध्येही काळ ह्ा शब्दाचा 
तसाच ऄथॳ केला अहे. तत्वॲानाच्या िनरिनराळ्या सापं्रदायापंैकी काहंींनी (ईदा. वैशेिषक) कालाचा 
मूलभूत तत्त्वातं समावेश केला अहे; अिण काहीनी वतॳमान काळाच ेऄग्स्तत्व ऄमान्तय करून काळ हा भूत 
अिण भिवष्ट्य ऄसा दोन प्रकारचा ऄसल्याच ेप्रितपादन केले अहे. नव्यन्तयाय सापं्रदायाच्या ―पदाथॳिनरूपण‖ 
ह्ा गं्रथात रघुनाथान ेऄस े प्रितपादन केले अहे की स्थळ, काळ अिण देव हे िभन्न िभन्न पदाथॳ नसनू सवॳ 
एकच ऄसतात. योगसूत्रा (३·५२) वरील भाष्ट्यातं म्हटले अहे की कालाला स्वतंत्र ऄग्स्तत्व नसते. 
परमाणूला त्यान ेव्यापलेल्या स्थानापासून दूर होण्याला ऄथवा त्याच्या पुढील स्थानाला पोहोचण्याला जो 
ऄविध लागतो तो ॱण अिण ऄशा ॱणाचं्या ऄखंड प्रवाहाला क्म ऄथवा काल ऄस े म्हणतात. बुद्धधमी 
तत्त्वॲाचं्या मताप्रमाणे काल हा एक पदाथॳ नसनू ती एक कल्पना अहे. मनुष्ट्याला आंिद्रयाचं्या द्यारा येणाऱ्या 
ऄनुभवाचंी अिण नैसर्मगक भावनाचंी काल ही एक वस्तुिनष् ऄवस्था ऄसते अिण कालाला त्या त्या 
पदाथांपासून िभन्न ऄस े ऄग्स्तत्व नसते. ईलट जैन गं्रथकाराचं्या मताप्रमाण काल हा जीव, धमॳ, ऄधमॳ 
आत्यािद सहा पदाथांपैकी एक ऄसतो म्हणजे त्याचं्या मताप्रमाणे कालाला स्वतंत्र ऄग्स्तत्व ऄसते. 
 

कूमॳपुराण (१·५), वायु (३२·२९I३०), िवष्ट्ण ु (१·२·१३-१५,२६), भागवत (३-११,३-७), आत्यािद 
पुराणातं काल हा शब्द दोनही ऄथाने योजला अहे. वायु अिण कूमॳ [कालः सृजित भतूािन कालः संहरते प्रजाः । 
सवे कालस्य वशगा न कालः कस्यिचद्यशे ॥ 

कूमॳपरुाण (२·३·१६).] (२-३·१६), ह्ातं म्हटले अहे की काल भूतानंा ईत्पन्न किरतो अिण पुन्तहा त्याचंा 
नाश किरतो, सवॳ कालाच्या अधीन ऄसतात परंतु काल मात्र कोणाच्या अधीन नसतो. िवष्ट्ण ुपुराणात ऄस े
प्रितपादन केले अहे की एक जन्तमरिहत, िनत्य, ऄॱय ऄसणारे ब्रह्म ऄनािद अिण ऄन्तत रिहत कालाचं्या 
रूपाने व्यक्त होते. 

 
ज्योितषशास्त्रावरील गं्रथापंैकी सूयॳिसद्धान्तत (१-१०।११) ह्ा गं्रथात ऄस ेम्हटले अहे की काल हा 

लोकाचंा नाश करणारा ऄसनू त्याच े स्थूल अिण सूक्ष्म ऄस े दोन प्रकार ऄसतात. प्राण (रॄासोच्छव्ास) 
ह्ाचं्यासारख े कालिवभाग स्थूल ऄथवा आंिद्रयगोचर स्वरूपाच े ऄसतात. अिण त्रुिटसारख े कालिवभाग 
सूक्ष्म म्हणज े आंिद्रयगोचर नसणारे ऄसतात. चरक संिहता (सूत्रस्थान १-४८०) ह्ा वैद्रक-शास्त्रावरील 
गं्रथात कालाचा नउ द्रव्यामंध्ये समावेश केला ऄसनू तो ऄचेतन ऄसतो ऄस ेसािंगतले अहे. तत्त्ववेत्ता अिण 
व्याकरणकार ऄसलेल्या भतृॳहरीने (वाक्यपदीय ह्ा गं्रथात) म्हटले अहे की काल हे एक द्रव्य ऄसून तो 
सवॳव्यापी अिण िक्यािनरपेॱ सतत चालणारा ऄसतो. (वाक्यपदीय, प्रकीणॳक काडं, कालसमुदे्दश श्लो. १, 
३, ३२). 
 

बृहत्संिहतेच्या रचनाकालाआतक्या प्राचीन कालापासून िनमेष, मुहूतॳ, िदवस, राित्र, पॱ, मास, 
ऊतु, वषॳ प्रभृित सूक्ष्म िवभागाचंे ईल्लेख केलेले अढळतात. सवांत सूक्ष्मापासून सवात मोठ्यापयंतच्या 
कालिवभागाचंी प्राचीन काळची अिण ऄितशय िवस्तृत यादी वराहिमिहराच्या बहृत्संिहता [तथा च पौिलश े। 
षट्प्प्राणास्तु िवनाडी तत्षष्ट्ठ्या नािडका िदनं षष्ट्ठ्या । 
एतासां तग्त्त्रंशन्तमासस्तैद्यादशिभरब्दः ॥ 

बृह. सं. (२) वरील ईत्पलटीका (पा. २४).] (२ पा. २४) ह्ा गं्रथात अिण (२-२-६ ह्ा) वैशेिषक सतू्रावरील 
प्रशस्तपादाच्या भाष्ट्यात (पा. २७) पुढीलप्रमाणे िदली अहे : ॱण, लव, िनमेष, काष्ा, कला, मुहूतॳ, याम 



(प्रहर) ऄहोरात्र, ऄधॳमास, मास, ऊतु, ऄयन, संवत्सर, युग, मन्तवंतर, कल्प, प्रलय अिण महाप्रलय. 
पुराणामंध्येही िनमेषापासून प्रलय ऄथवा कल्पापयंतच्या कालिवभागाचंी वणॳन े िदलेली ऄसतात. (ईदा. 
ब्रह्म. २३१·६-१२, कूमॳ १·५·६-१४, पद्र ५·३·४-२०, वायु ५७·६-३५ आ.). लघ ुऄॱर ईच्चारण्याला लागणारा 
वेळ ऄशी िनमेषाची व्याख्या वायु अिण िवष्ट्णुधमोत्तर पुराणात (१·७३·१) सािंगतली ऄसून िनमेषापेॱा 
लहान िवभागाचे प्रत्यॱ (आंिद्रय द्यारा) ॲान होउ शकणार नाही ऄसेही त्यात म्हटले अहे. कालाच्या सूक्ष्म 
िवभागाचंी संख्या अिण त्याचंे परस्पराशंी प्रमाण ह्ाचं्या बाबतीत ऄितशय मतवैिचत्र्य अढळते. 
िनरिनराळ्या गं्रथातं िदलेल्या कोष्टकापंैकी दोन कोष्टके नमुन्तयादाखल िदली अहेत :- 
 
मनु (१·६४) भागवत (३·११·३–१०) 
१८ िनमेष = काष्ा २ (कालाचे) परमाणू = ऄणु 
३० काष्ा = कला ३ ऄणु = त्रसरेणु 
३० कला = मुहूतॳ ३ त्रसरेणु = त्रुिट 
३० मुहूतॳ = ऄहोरात्र १०० त्रुिट = वेध 
 ३ वेध = लव 
 ३ लव =िनमेष 
 ३ िनमेष = ॱ ण 
 ५ ॱ ण = काष्ा 
 १५ काष्ा = लघु 
 १५ लघु = नािडका 
 २ नािडका = मुहूतॳ 
 ३० मुहूतॳ = ऄहोरात्र 
 

आसवीसनापूवी ऄनेक शतकाआतक्या काळी ज्योितषशास्त्राला वेदाचं्या एका ऄंगाच ेस्थान प्राप्त झाले 
होते. ऊग्वेद अिण यजुवेद ह्ाचं्या वेदागंज्योितषात (ऊग्वेद वेदागंज्योित-श्लोक ३५I३६, यजुवेद ज्यो. 
श्लोक ३-४) म्हटले अहे की वेद हे यॲाकिरता ईत्पन्न झाले. यॲकमे कालाच्या ऄनुरोधान े करावयाची 
ऄसतात, ह्ाकिरता योग्य काळ कोणते ह्ािवषयी िनयम ऄसलेले ज्योितष जो जाणतो तोच यॲ जाणतो. 
वेदागं ज्योितषामंध्ये गिणत अिण ज्योितष हे शब्द समानाथी ऄसल्याच े मािनले अहे. कालातंरान े
ज्योितषशास्त्रामध्ये तंत्र, होरा अिण शाखा ऄशा तीन पृथक् िवभागाचंा समावेश होउ लागला. तंत्र ह्ा 
िवभागात गिणताच्या साहाय्याने ग्रहाचं्या गित ठरिवण्यासंबंधी िवचार केलेला ऄस;े होरा ह्ा िवभागात 
कंुडल्याचंा संबंध ऄस े (अिण म्हणून त्याला जातक ऄसेही नाव ऄस)े अिण शाखा ह्ा िवभागामध्ये 
शकुनासंबधंी ऄनेक िवषयाचंा समावेश होत ऄस.े ह्ा तीनही िवभागाचंे ज्या गं्रथात संपूणॳ िववेचन अलेले 
ऄसेल त्या गं्रथाला संतहता ऄशी संॲा ऄस े अिण ह्ा तीनही िवभागाचंे चागंले ॲान ऄसणाऱ्याला 
―संतहतापारग‖ ऄस ेगगान े(ब.ृ स.ं १-९ वरील ईत्पलाच्या टीकेमधील ऄवतरण) म्हटले अहे. संिहता या 
शब्दाचा दुसरा (संकुिचत स्वरूपाचा) ऄथॳ ―र्फक्त शाखा िवभागाचे िववेचन केलेला गं्रथ‖ ऄसाही होतो. त्या 
िवभागात ग्रहाचं्या सरळ अिण वक्गतीची र्फळे, ऄगग्स्त अिण सप्तषी, ग्रहाचं्या युित अिण िवरोध, 
तेजोवलय, ईत्का, भूकंप, पक्ष्याचंी गमन ेअिण शब्द ह्ाचं्यािवषयी मािहती, नीराजन, ईत्पाताचं्या ऄिनष्ट 
पिरणामाचं ेिनरसन ह्ाचं्यासारख्या िवषयाचंा समावेश होत ऄसल्याकारणान े बहुधा त्या िवभागाला शाखा 
म्हणत ऄसावे. ह्ा ऄथान े संिहता म्हणज े नैसर्मगक र्फलज्योितषासारखेच एक शास्त्र होते ऄस े म्हणण्यास 
प्रत्यवाय नाही. होरा ह्ा िवभागाचेही जातक, यात्रा अिण िववाह ऄसे तीन पोट िवभाग होते. 



 
गृह्सतू्राचंा अिण धमंशास्त्रावरील गं्रथाचंा सवॳसामान्तय पिरपाठ त्यानंा लागणारी 

खगोलशास्त्रासंबंधी मािहती ज्योितषाकंडून िमळिवण्याचा ऄस.े गोिभल-गहृ्ात (१·५·१३) म्हटले अहे की 
खगोलशास्त्र हे एक वेगळे शास्त्र अहे. त्या शास्त्राच ेऄध्ययन करावे ऄथवा (ऄमावास्या अिण पूर्मणमा ह्ाचं्या) 
पवांसंबंधी मािहती ते शास्त्र जाणणाऱ्याकडून िमळवावी. ज्योितषशास्त्राच्या होरा अिण शाखा ह्ा िवभागाचंा 
धमॳशास्त्रावर र्फार पिरणाम झालेला ऄसल्यामुळे मयािदत स्वरूपात त्या िवभागाचंे िववेचन प्रसंगोपात्त प्रस्तुत 
गं्रथात करावे लागले तरी खगोलशास्त्रासंबधंी ऄिधक िववेचन धमॳशास्त्राच्या आितहासातून वगळण्याचे प्रस्तुत 
गं्रथकाराने िवस्तारभयास्तव काहीशा नाखुषीने ठरिवले अहे. 
 

भारतामध्ये प्रगत झालेल्या खगोलशास्त्रािवषयी अिण र्फलज्योितषशास्त्रािवषयी वेबर, ग्व्हटने, िथबो 
ह्ाचं्यासारख्या पारृात्य िवद्यानानंी ऄनेक िनराधार अिण सरसकट स्वरूपाची मते प्रदर्मशत केली अहेत. 
बहुतेक जुन्तया पारृात्य गं्रथकाराचं्या मनावर ग्रीक अिण रोमन वाङमयाच्या अिण आिजपं्तमधील वाङ्मयाच्या 
रॅेष्त्वािवषयी ऄितरंिजत भावनाचंा पगडा पडलेला ऄस.े परंतु त्यानंतर बािबलोन अिण मध्य 
अिशयामधील प्राचीन वाङ् मय ईपलब्ध झाल्यावर सवॳ कलाचंा ईगम ग्रीक लोकापंासून झाला ऄसल्याची 
मते अधुिनक काळच्या पारृात्य िवद्यानानंी सोडून िदली अहेत ही अनंदाची गोष्ट अहे. ग्रीक लोकानंा 
दशमान पद्धतीची अिण शून्तय ह्ा संॲेची मािहती नव्हती अिण ह्ा गोष्टी त्यानंी ऄरब लोकाजंवळून (अिण 
पयायाने भारतापासून) घेतल्या ऄसल्याच ेअता मान्तय झाले अहे. काही काही िवषयाचंी मािहती ईपलब्ध 
संस्कृत गं्रथातं अढळत नाही एवढ्यावरून ते िवषय प्राचीनकाळी ऄग्स्तत्वात नव्हते ऄसा िनणॳय किरता 
येइलच ऄस े नाही. संस्कृत भाषेतील िवस्तृत वाङ्मय नष्टप्राय झाले ऄसनू प्रस्तुत काळी ईपलब्ध ऄसलेले 
वाङमय हे एकेकाळी ऄग्स्तत्वात ऄसलेल्या वाङमयाचा एक ऄल्प भाग अहे. ईपलब्ध वाङमयापैकी बरेचस े
वाङमय धार्ममक स्वरूपाच े अहे. वेदामंध्ये अिण ब्राह्मणगं्रथातं खगोलशास्त्राच े ज े ईल्लेख अढळतात 
त्यातंील बहुतेक ईल्लेख िविशष्ट हेतूने केलेले नसनू अनुषंिगक ऄथवा प्रासंिगक स्वरूपाच ेअहेत. एखाद्रा 
िवषयाचे ऐितहािसक दृष्टीन ेअिण सागंोपागं िववेचन करण्याच्या हेतूने ते गं्रथ झालेले नाहीत ह्ा गोष्टीकडे 
ह्ा पारृात्य िवद्यानानंी दुलॳॱ केले अहे. 
 

खगोल शास्त्र अिण र्फलज्योितषशास्त्र ह्ाचं्या परस्पर संबंधािवषयी मत-वैिचत्र्य ऄग्स्तत्वात अहे. 
अकाशात िदसणारे कमी ऄिधक तेजस्वी प्रकाशगोल, सूयाच े वषातून काही काल ईत्तरेकडे अिण काही 
काल दिॱणेकडे होणारे गमन, धूमकेतु िदसणे, तारे तुटलेले िदसणे, सूयॳ अिण चंद्र ह्ानंा ग्रहणे लागणे, 
ऄशासारख्या घटना पाहून ऄप्रगत मनुष्ट्यानंा देखील अरृयॳ अिण त्याबरोबरच भयही वाटले ऄसले पािहजे 
अिण त्यानंी त्या प्रकारावंरून िनरिनराळी शुभ अिण ऄशुभ ऄशी ऄनुमान ेकाढली ऄसली पािहजेत अिण 
त्यावरून कालातंरान े खगोलशास्त्र अिण र्फलज्योितषशास्त्र ह्ाचंा ईदय झाला ऄसला पािहजे. ही दोन्तही 
शास्त्रे सारखीच प्राचीन अहेत अिण प्राचीन काळी त्याचं ेएकमेकावंर पिरणाम घडून अले ऄसले पािहजेत. 
भारतीय खगोलशास्त्र अिण र्फलज्योितष शास्त्र (िवशेषतः िनसगावर अधारलेले र्फलज्योितषशास्त्र) ह्ा 
दोहींची वाढ एकसमयावच्छेदेकरून झाली ऄसल्याच ेपुरावे पुराणातं अिण वैिदक वाङ्मयात अढळतात. 
ऄंतिरॱातील तेजोगोलाचंा पृथ्वीवरील घटनावंर अिण मनुष्ट्यावंर पिरणाम घडत ऄसतो अिण तो पिरणाम 
पूवी सागंता येतो हा र्फलज्योितषशास्त्राचा मूलभूत िसद्धातं ओहोटी-भरती, ग्रहणे, वादळ, पजंन्तयवृिष्ट 
ह्ाचं्यासारख्या गोष्टींसंबंधी भिवष्ट्य वतॳिवता येते ह्ा अधुिनक काळच्या खगोलशास्त्राच्या अिण 
हवामानशास्त्राच्या िसद्धातंासारखा अहे. ताऱ्याचंा अिण ग्रहाचंा पृथ्वीवरील पदाथांवर अिण मनुष्ट्याचं्या 
मनावंर अिण त्याचं्या दैनंिदन कृत्यावंर काही पिरणाम होत ऄसावा. परंतु खरा महत्वाचा वादाचा प्रश्न 



ऄसा अहे की ह्ा पिरणामासंंबंधी ऄचूक ॲान र्फलज्योितषशास्त्रॲानंी िमळिवले अहे हकवा नाहीं अिण ते 
पिरणाम कळण्याची ऄचूक पद्धित त्यानंी शोधून काढली अहे हकवा नाही. 
 

संस्कृत भाषेतील खगोलशास्त्रावरील अिण र्फलज्योितषशास्त्रावरील गं्रथाचं्या रचनाकाळाच े
काहीसे एकमेकातं िमसळलेले तीन कालखंड पाडता येतात. पतहला खंड वेद संिहता अिण ब्राह्मण गं्रथ 
ह्ाचंा रचनाकाल ऄसनू त्यात ऄॲात प्राचीन कालापासून िि. प.ू ८०० वषे आतक्या कालाचा समावेश 
होतो. दुसरा खंड वेदागं ज्योितष, रॅौत, गहृ् अिण धमॳसूत्रें, मनु अिण याॲवल्क्य स्मृती, गगॳ अिण 
सूयॳप्रॲािप्त ह्ाचं्यासारख े जैन गं्रथ ह्ाचंा ऄसून तो ििस्ती शकाच्या ितसऱ्या शतकाच्या सुमारास समाप्त 
झाला. ततसऱया खंडाचा अरंभ ििस्ती शकाच्या अरंभाच्या वेळेपासून होउन त्यात प्रामुख्याने िसद्धान्तत ह्ा 
नावंाचे गं्रथ होउन गेले अिण अयॳभट (जन्तम आ. स. ४७६), वराहिमिहर (आ. स. ४७५-५५० च्या सुमारास), 
ब्रह्मगुप्त (जन्तम आस. ५९८) ह्ाचं्या सारख्याचं्या गं्रथाचंी िनर्ममती झाली. 
 

भारतीय खगोलशास्त्राच े ज्यानंा सखोल ऄध्ययन करण्याची आच्छा ऄसेल त्यानंी कै. शंकर 
बाळकृष्ट्ण दीिॱत ह्ानंीं मराठीमध्ये िलिहलेल्या ―भारतीय ज्योितषशास्त्राचा आितहास‖ (रचना आ. स. १८९६) 
हा गं्रथ काळजीपूवॳक वाचावा. त्या गं्रथाची वाखाणणी सामान्तयतः भारतीयाचंी प्रशंसा न करणाऱ्या 
िथबोसारख्या पारृात्य गं्रथकारंानंी देखील केली अहे. (गंु्रड्रीज पा. ३) रॅी. दीिॱत ह्ानंी ऄस े प्रितपादन 
केले अहे की भारतीय खगोलशास्त्र हे मुख्यत्वेकरून स्वतंत्र स्वरूपाच ेऄसून ते भारतात घेतलेल्या ग्रहाचं्या 
वेधावंर अधारलेले अहे. भारतीय खगोलशास्त्र ग्रीक खगोलशास्त्रावरून घेतलेले अहे ऄथवा त्याच्यावर 
ग्रीक खगोलशास्त्राची मोठी छाप पडलेली अहे ह्ा पारृात्य गं्रथकाराचं्या िवधानाहून रॅी. दीिॱत ह्ाचं े हे 
िवधान िकती तरी पटीने साधार अहे ऄस ेप्रस्तुत गं्रथकाराचे नम्र मत अहे. ह्ा िवषयावरील पारृात्य अिण 
भारतीय गं्रथकाराचं्या गं्रथापं्रमाणेच रॅी. बा. ग.ं िटळक ह्ाचंा मृगशीषॳ ऄथवा ओरायन अिण वेदामधील 
ईत्तर ध्रुवाकडील अयांचे वसितस्थान हे गं्रथदेखील त्यानंी काळजीपूवॳक वाचावे. 



प्रकरण १५ 
 

कालाची पतरमाणे 
(मू. गं्र. पा. ५·४८६-५३६). 

 
प्रस्तुत प्रकरणामध्ये युगापासून खाली मुहूतापयंतच्या कालगणनेच्या पिरमाणाचंा िवचार 

करावयाचा अहे. 
युग. हा शब्द ऊग्वेदामध्ये ऄनेक वेळा अला ऄसून तो िनरिनराळ्या ऄथान े योिजलेला ऄसतो. 

त्यापंैकी ―एक ऄल्प कालाविध‖ अिण ―एक दीघॳ कालाविध‖ हे दोन ऄथॳ प्रमुख अहेत. ऊ. १·१५८·६, 
३·२६·३. आत्यािद ऊचामंध्ये युग शब्दाचा ऄथॳ सामान्तयतः ―पाच वषांचा ऄविध‖ ऄसा अहे. वेदाङग ज्योितष 
(श्लोक १ अिण ५) ह्ातही एका युगामध्ये पाच वषे ऄसल्याचे सािंगतले अहे. 
 

संवत्सर. ऊग्वेदातील १·११०·४, १·१४०-२ प्रभृित ऄनेक ऊचातं संवत्सर ह्ा शब्दाचा ऄथॳ वषॳ 
ऄसा अहे. (ऊ. १०·६२·२) मध्ये पिरवत्सर हा शब्द अला अहे अिण त्या शब्दापासनू िनघालेले 
―संवत्सरीण‖ (ऊ १०·८७·१७) ―पिरवत्सरीण‖ (ऊ. ७·१०३·८) हे शब्द ऊग्वेदामध्ये अले अहेत. 
ऊग्वेदामध्ये देखील पाच वषे िमळून होणाऱ्या कालचक्ातील ऄनुक्मान े येणारी दोन वषे ऄसाही ऄथॳ 
संवत्सर अिण पिरवत्सर ह्ा शब्दाचंा होत ऄस.े तै. स.ं (५·५·७·१–३) मध्ये वत्सर, संवत्सर, पिरवत्सर, 
आदावत्सर, अिण आदुवत्सर हे शब्द अले अहेत. वाज. स.ं (२७-४५) मध्ये आदुवत्सराच्या जागी आदावत्सर 
हा शब्द घातला अहे. ऄथवॳवेद (६·५५·३) यात आदावत्सर, पिरवत्सर अिण संवत्सर ह्ानंा नमस्कार केले 
अहेत. तै. ब्रा. (१·४·१०-१) मध्ये संवत्सर, पिरवत्सर, आदावत्सर अिण ऄनुवत्सर ही नावे अली अहेत. 
ऄशा रीतीने िनरिनराळ्या संिहतामंध्ये काही िविशष्ट क्मान े (सामान्तयतः पाच) नावे िदलेली अढळतात. 
त्यावरून त्या सवांिमळून एका िविशष्ट कालखंडाचा बोध होत ऄसावा ऄस ेवाटते. कौिटल्याने (२-२० पा. 
१०९) पाच संवत्सराचं्या युगाचा ईल्लखे केला ऄसून त्याचं्या पैकी २॥ वषांच्या ऄंती अिण ५ वषांच्या ऄंती 
येणाऱ्या दोन ऄिधक मासाचंा ईल्लेख केला अहे. महाभारतकाळी [ॱणा लवा मुहूतारृ िदवा राित्रस्तथैव च । 
ऄधॳमासारृ मासारृ ऊतवः षट् च भारत ॥ 
संवत्सराः पत्र्चयुगमहोरात्ररृतुर्मवधः । 

महाभा. सभा. (११·३७।३८)] (सभा. ११·३७।३८) पाच वषांच्या युगाची मािहती होती. िपतामह् िसद्धान्तत हा 
गं्रथ ईपलब्ध नाही परंतु त्या गं्रथामध्ये युग ह्ा शब्दाचा ऄथॳ सूयॳ अिण चंद्र ह्ाचंी पाच वषें ऄसा िदला होता 
अिण तीस मिहन्तयानंंतर एक ऄिधक मास जोडण्यात येत ऄस े ऄसेही त्यात सािंगतल्याच े वराहिमिहराने 
(पंचिसद्धाग्न्ततका १२–१.) म्हटले अहे. ऊ. (१·१६४·११-१३ अिण ४८) ऊचातं ऊताच्या चक्ाचे वणॳन 
केले अहे. त्या चक्ाला १२ ऄरे, ३६० शंकू (िखळे) ऄसनू त्याचे ३, ५, ६, १२, ३६० ऄथवा ७२० भाग 
पाडलेले ऄसतात. हे चक् म्हणज ेरािशचक् ऄसल्याच ेप्रितपादन करणे शक्य अहे. ऄथवॳ. (५·३५·४) मध्ये 
देखील संवत्सराला १२ ऄरे ऄसतात अिण मिहन्तयानंा ३० ऄरे ऄसतात ऄस े म्हटले अहे. ब्राह्मण गं्रथातं 
देखील वषामध्ये ३६० िदवस अिण ७२० ऄहोरात्र ऄसल्याच े वणॳन केले अहे (शत. ब्रा. ९·१·१·४३, ऐत. 
ब्रा. ७·७). 
 

ऄतधकमास. वेद संिहतामंध्ये अिण ब्राह्मण गं्रथातं मध्येच घालण्यात येणाऱ्या १३ व्या मिहन्तयाचा 
ईल्लेख केला अहे. (ऊ. [वेद मासो धृतव्रतो द्यादश प्रजावतः । वेदा य ईपजायते ॥ (वरुण बारा मिहने त्यांच्या प्रजांसह म्हणजे िदवसांसह 
जाणतो; तो जोडला जाणारा मतहना देखील जाणतो)  ऊ. (१·२५·८)] १-२५-८, तै. स.ं ४-६-७/२, कौषी. ब्रा. १९-२, 



वाज. स,ं ७-३० अिण २२-३१ आ.). ऊग्वेदाच्या अिण तै. सं. च्या काळी एक संपणूॳ मिहना जोडण्यातं येत 
ऄस ेएवढेच काय ते स्पष्टपणे कळते परंतु तो मिहना कशा रीतीने अिण केव्हा जोडण्यातं येत ऄस ेही गोष्ट 
स्पष्टपणे कळत नाही. 
 

३६० िदवसाच्या वषाला भारतात मागाहूनच्या काळात सावन (म्हणज े यॲातं सोमरस िपळून 
काढण्याशी संबंध ऄसणारे) वषम म्हणत अिण (३५४ िदवसाच)े चादं्रवषॳ सौर वषाशी जुळवून घेण्याकिरता 
सुमारे ३० मिहन्तयानंंतर एक मिहना ऄिधक धरण्यात येइ म्हणज े त्या वषात ३९० िदवस ऄसत. ऄशा 
प्रकारची दोन पंचागं ेऄसणारी व्यवस्था प्राचीन आिजप्त देशातं प्रचिलत होती. त्या देशातं र्फक्त ३६५ िदवस 
ऄसलेले एक ऄिधकृत पंचागं होते. त्यात ३० िदवस ऄसलेले १२ मिहन ेिमळून ३६० िदवस ऄसनू वषाच्या 
ऄखेरीला ५ िदवस िमळिवलेले ऄसत अिण वषाच्या मध्यंतरी एकही ऄिधक मिहना ं घातलेला नस.े त्या 
पंचागंातील प्रारंभाचा िदवस सौर वषाच्या दृष्टीने मागे मागे पडत ऄस े अिण पिहल्या िदवसाची सबंध 
प्रदिॱणा १४५६ ऄथवा १५०६ वषांत पुरी होत ऄस.े त्याच वेळी त्या देशात दुसरेही एक पंचागं प्रचिलत ऄस े
अिण त्याच्याशी तुलना करून वर ईल्लेख केलेल्या पंचागंात रे्फरबदल करण्यात येत ऄसत. 
 

ऄिधक मिहन्तयाला ―संसपॳ, ऄहंस्पित, ऄहंस्पत्य‖ ऄशी नावे वेदसंिहतामंध्ये िदली अहेत. (तै. स.ं 
१- १४-४, मैत्रा. सं. ३-१२-१३). 

 
ऄयन. शत. ब्रा. (२-१-३-२) यात सहा मिहनेपयंत सूयॳ ईत्तरेकडे गमन करताना अिण सहा 

मिहनेपयंत दिॱणेकडे गमन करताना िदसतो (ईदगावतॳते, दिॱणावतॳते) ऄसा ईल्लेख केला अहे. तथािप 
त्या िठकाणी ―ऄयन‖ हा शब्द योजलेला नाही. गित ऄथवा मागॳ ह्ा ऄथान ेऄयन हा शब्द ऊ. (३-३३-७) 
मध्ये वापरलेला अढळतो. मागाहूनच्या काळात झालेल्या वाङ् मयात अलेल्या ईत्तरायण अिण दतक्षणायन 
ह्ा शब्दाचंा ऄथॳ सूयाची ऄनुक्मे ईत्तरभागात अिण दिॱण भागातं (ईघड िदसणारी) गित ऄथवा मागॳ 
एवढाच ऄसतो. शत. ब्रा. मध्ये (२·१·३·१-५) अिण आतर गं्रथातं वसंत, ग्रीष्ट्म अिण वषा हा ऊतंूचा एक 
िवभाग कल्पून ते देवाचंे ऊतु ऄसतात ऄस ेसािंगतले अहे. वसंत अिण ग्रीष्ट्म हे ईत्तरायणातील महत्त्वाचे 
भाग ऄसतात अिण वषाच ेदोन सारखे भाग होण्याकिरतां त्या दोन ऊतंूशी जोडलेल्या वषाऊतूला देखील 
देवाचंा ऊतु मानण्यात येतो. 
 

ऊतु. ऊ १·१५ ह्ा सूक्तामध्ये ऊतु हा शब्द ऄनेक वेळा अलेला अहे. ऊग्वेदाच्या (२·३६ अिण 
२·३७ ह्ा) सूक्तानंा ―ऊतव्य सूके्त‖ ऄशी संॲा अहे. ऊग्वेदामध्ये पाच ऊतंूची नावे िदली अहेत : वसंत 
(१०·१६१·४), ग्रीष्ट्म (१०·९०·६), प्रावृष (७·१०३·३ अिण ९), शरद (२·१२·११), हेमन्त (१०·१६१·४) 
परंतु िशिशराचा िनदेश केलेला नाही. अलंकािरक रीतीने सहा ऊतंूचा ईल्लखे ऊ १·१६४-१५ मध्ये केला 
अहे. ऄथवॳ [ग्रीष्ट्मो हेमन्ततः िशिशरो वसन्ततः शरद्यषाः ग्स्वते नो दधात । 

ऄथवॳ. (६·५५·२)] (६ ५५·२) मध्ये सवॳही ऊतंूचा ईल्लेख केला अहे परंतु त्याचंा क्म नेहमीपेॱा िभन्न 
अहे. शत. ब्रा. (२·१·३·१६) मध्ये सहा ऊतु िमळून एक संवत्सर होतो ऄस े सािंगतले अहे. तै. ब्रा. 
(१·१·२·६) मध्ये वसंत हा ऊतूमधील पिहला ऄसल्याच ेम्हटले अहे (मुखं वा एतद् ऊतंूना यद् वसन्ततः). 
शत. ब्रा. (२·१·३·१-५) यात ऄस ेम्हटले अहे की वसंत, ग्रीष्ट्म अिण वषा हे देवाचें ऊतु ऄसतात अिण 
शरद, हेमन्तत अिण िशिशर हे तपतराचें ऊतु ऄसतात. तसेच शुक्लपॱ, िदवस अिण पूवाि हे देवाचें काळ 
ऄसून कृष्ट्णपॱ, रात्र अिण ऄपराि हे तपतराचें काळ ऄसतात. त्यात ऄसा एक िनयम सािंगतला अहे की 
ब्राह्मणाने ऄग्न्तयाधान वसंतऊतूमध्ये, ॱ ित्रयाने ग्रीष्ट्म ऊतूमध्ये अिण वैश्याने शरद ऊतूमध्ये करावे. 



 
िनदान ऄशोकाच्या अॲापत्राचं्या कालाआतक्या प्राचीन काळी ―वषॳ‖ अिण ―संवत्सर‖ हे शब्द ―एक 

वषाचा ऄविध‖ ह्ा एकाच ऄथान ेब्रह्मिगरी येथील िशलालेखात योजले अहेत. (ऄशोककालीन िशलालेख 
पा. १७५). 
 

ग्रह. वेदकालीन भारतीयानंा ग्रहाचंे ॲान होते ही गोष्ट काही पारृात्य िवद्यान ऄमान्तय किरतात. 
ग्रहासंंबंधी ईल्लेख वेदामंध्ये र्फारस ेअढळत नाहीत ह्ाच ेमुख्य कारण बहुधा ऄस ेऄसावे की (याॲ. १·२९५ 
ते ३०८ मध्ये वणॳन केलेला) ग्रहाचंी अराधना करण्याचा सापं्रदाय वेदाचं्या काळीं ईत्पन्न झालेला नव्हता. 
िनदान बृहस्पित ह्ा ग्रहाचा स्पष्ट िनदेश ऊ. ४·५०·४ = ऄथवॳ २०·८८·४ अिण तै. ब्रा. ३·१·१·५ ह्ात 
केल्याच े अढळते. ऊ. ३·७·७ ह्ा ऊचेत ईल्लखे केलेले ―पाच बैल‖ म्हणज े ५ ग्रह ऄस े मानले जाते. ऊ. 
१०·१२३·१ अिण ५ ह्ात ईल्लेख केलेला ‘वेन’ हा शब्द प्रकाशमान शुक्राला ऄनुलॱून ऄसावा ऄस ेमानता 
येइल. ऊ. १०·१२३·५ मध्ये केलेले सुंदर स्त्रीचे वणॳन हे प्रभातकाळी पूवेकडे ईदय पावणाऱ्या शुक्ाचे र्फार 
सुंदर वणॳन होउ शकेल. 
 

मतहने. मिहन्तयाच्या ऄथाचा ‘मास्’ ऄथवा ‘मास’ हा शब्द ऊ. १·२५·८ मध्ये अला ऄसून ‘मास’ हा 
शब्द ऊ. ३·३१·९ मध्येही अला अहे. ऊ. ८·९४·२ ह्ा सारख्या काही िठकाणी मास् (मोजणारा) ह्ा 
शब्दाचा ―चंद्र‖ ऄसाही ऄथॳ होतो. हे दोन्तही शब्द आंडोयुरोिपयन भाषेतील अहेत. कारण त्याचंी िभन्न िभन्न 
रूपे अयॳ कुलातील म्हटल्या जाणाऱ्या ऄनेक भाषातं ऄग्स्तत्वात अहेत. 
 

नक्षत्रे. ―नॱत्र‖ ह्ा शब्दाच ेएकूण तीन ऄथॳ अहे : (१) सामान्तयतः अकाशातील एक तारा, (२) 
रािशचक्ाच े २७ समान भाग अिण (३) रािशचक्ाच्या पट्प्या (ZONE) मधील (एक ऄथवा ऄिधक तारे 
ऄसणारा) तारकापुंज. वेदसंिहतामंध्ये नॱत्र शब्दाच े पिहल्या अिण ितसऱ्या प्रकारच े ऄथॳच बहुतेक 
िठकाणी ऄसतात ऄस ेप्रस्तुत गं्रथकाराचे मत अहे. रािशचक्ाच े२७ समान भाग पाडलेले ऄसणे संभवनीय 
अहे. परंतु त्यापेॱा ऄिधक सोपा, ऄिधक स्वाभािवक अिण बहुधा प्राचीन काळचा प्रघात कृित्तका, मृगशीषॳ 
ह्ाचं्या सारख ेठळक िदसणारे तारकापुंज पाहून त्यानंा ―नॱत्रें‖ ऄशी संॲा देण्याचा ऄसावा. नॱत्र हा शब्द 
ऊग्वेदािद संिहता अिण ब्राह्मण गं्रथ ह्ातं पुष्ट्कळ वेळा अला अहे. ऊ. (१·२४·१०) ह्ातं एक तारा ह्ा 
ऄथान े―ऊॱ‖ हा शब्द अला अहे, ऄथवॳ (६·४०·१) ह्ातं सप्तर्मष ह्ा तारकासमूहाचा स्पष्ट िनदेश केला अहे 
अिण शत. ब्रा. (२·१·२·४) मध्ये ऄस ेम्हटले अहे कीं सप्तषीना पूवीच्या काळी ―ऊॱाः‖ ऄशी संॲा होती. ऊ. 
(१०-५५-३) मध्ये २७ नॱत्राचंा ईल्लेख केला अहे. ऊ. [सूयाया वहतुः प्रागात्सिवता यमवासजृत् ।  
ऄघासु हन्तयन्तते गावोऽजुॳन्तयोः पयुॳह्ते ॥ ऊ. (१०·८५·१३)] (१०·८५-१३) मध्ये ितष्ट्य, ऄधा अिण ऄजुॳिन ह्ा नॱत्राचंा 
ईल्लेख केला अहे. ऄथवॳ (१९·७) मध्ये मघा अिण र्फल्गुनी ही नावे अली अहेत. ईत्तराषाढानंतर अिण 
रॅवणाच्या पूवी ―ऄिभिजत‖ हे नॱत्र घातल्यास नॱत्राचंी संख्या २८ होते. वैिदक वाङ् मयातं, वेदागं 
ज्योितषात आतकेच नव्हे तर याॲ. स्मृतीत देखील नॱत्राचंी गणना कृित्तकापासून ऄपभरणी (ऄथवा 
भरणी) पयंत केलेली ऄसते अिण त्याच्या ईलट िि. शकाच्या ३ ऱ्या ऄथवा ४ थ्या शतकातं झालेल्या 
गं्रथातं अिण अधुिनक काळी ऄिरॄनीपासून रेवती ह्ा क्माने केलेली ऄसते. 
 

नॱत्राचंी नावें, त्याचं्या देवता, त्याचंी हलग े अिण प्रत्येक नॱत्रातं ऄसणाऱ्या तारकाचंी संख्या 
ह्ाचं्या बाबतींत थोडेस ेमतवैिचत्र्य अढळून येते. नॱत्राचं्या संपणूॳ याद्रा तै. स.ं (४·४-१०-१।३), तै. ब्रा. 
(१-५ अिण ३·१), ऄथवॳ (१९·७·२-५), काठक स.ं (३९·१३), मैत्रायणी स.ं (२-१३-२०) ह्ातं िदल्या 



अहेत. वेदागंज्योितषामध्येही ऄशा याद्रा अल्या अहेत. ऄथवॳण नॱत्रकल्प ह्ा गं्रथात (ऄध्याय ४) 
नॱत्राचं्या देवता अिण प्रत्येक नॱत्रात िकती तारे ऄसतात हे सािंगतले अहे. वराहिमिहरानंे (ब.ृ स.ं ऄ. 
९७·४।५) ऄिभिजत् धरून ऄिरॄनीपासून रेवतीपयंतच्या सवॳ नॱत्राचं्या देवता ऄनुक्माने िदल्या अहेत. 

 
मृगशीषॳ नॱत्राच्या बाबतीत तै. ब्रा. अिण काठक स.ं ह्ातं आन्तवका हे नाव िदले अहे. अद्रा ह्ाच्या 

ऐवजी बाहु, पुष्ट्याच्या जागी ितष्ट्य, स्वातीच्या जागी िनष्ट्ठ्या, रॅवणाच्या जागी रॅोणा, धिनष्ाच्या जागी 
रॅिवष्ा, भरणीच्या जागी ऄपभरणी ही नावे िनरिनराळ्या गं्रथातं िदली अहेत. त्याचप्रमाणे दोन अषाढाचं्या 
बाबतीत काही गं्रथातं भग ही देवता सािंगतली अहे अिण दुसऱ्या काहीमध्ये ऄयॳमन् ही देवता िदली अहे, 
िचत्रा नॱत्राची देवता काही गं्रथातं आंद्र अिण काही गं्रथात त्वषृ्ट िदली अहे, मूल नॱत्राची देवता काही 
गं्रथात िपतर अिण काहीत िनऊॳ हत िदली अहे. 

 
तै. ब्रा. मध्ये कृित्तकापासून िवशाखापयॳतच्या १४ नॱत्रानंा देवनक्षत्र े अिण ऄनुराधापासनू 

ऄपभरणी ऄथवा भरणी पयॳतच्या १४ नॱत्रानंा यमनक्षत्रे ऄशा संॲा िदल्या अहेत. 
 

नॱत्राचं्या िनरिनराळ्या तपिशलात ऄसणाऱ्या भेदासंंबंधी िनरिनराळे तकॳ  करण्यात अले अहेत. 
कोणाच्या मते ही नॱत्र े भारतान े परकीयाकंडून घेतली ऄसावीत. जर ही २७ (ऄथवा २८) नॱत्र े
एकाचवेळी साकल्यान े एखाद्रा परकीय लोकाकंडून घेण्यात अली ऄसतीं तर त्याचं्या तपशीलात हल्ली 
ऄग्स्तत्वात अहेत आतके भेद ईत्पन्न झाले नसते. ईलटपॱी नॱत्राचंी मािहती ह्ा देशातच ईत्पन्न झाली 
ऄसेल तर शेकडो वषांच्या ऄवधीत साहिजकपणेच मतवैिचत्र्य ईत्पन्न होणे शक्य अहे. ज्या प्राचीन 
वेदसंिहतामंध्ये संपणूॳ नॱत्ररचनेची मािहती िदली अहे त्याचं्या रचनाकालानंतर ऄनेक (सहस्त्र नसले तरी) 
शतके होउन गेल्यानंतर ग्रीस अिण सीिरया ह्ा देशातंील गं्रथ रचले होते. 

 
नॱत्राचंी मािहती भारतीयानंी परकीयापंासून घेतली ऄसावी ऄथवा ती येथेच ईत्पन्न झाली ऄसावी 

ह्ा प्रश्नावर कडाक्याचे वाद झाले अहेत. त्या वादाचा तपशील ह्ा साराशंगं्रथात देणे शक्य नाही. काही 
थोडे मुदे्द येथे देउ. ह्ासबंंधात िचनी, ऄरब, बािबलोिनयन, ग्रीक आत्यािद लोकाचंा ईल्लेख करण्यात येतो. 
खगोलशास्त्राच े ॲान ऄरब लोकानंी भारतीयापंासून िमळिवले ऄसल्याच े त्यानीच मान्तय केले अहे. िचनी 
लोकाचं्या िसउ संबंधीच्या शास्त्रात प्रथमतः २४ िसउ होते अिण िि. प.ू ११०० च्या सुमारास िसउ २८ 
ऄसल्याच े मानण्यातं अले. वेदगं्रथाचं्या कालच्या नॱत्राचंी संख्या २४ ऄसल्याचा पुरावा सापंडत नाही. 
बािबलोिनयामध्ये ऄथवा चीनमध्ये नॱत्राचंा धमॳकृत्याशंी संबंध जोडण्यात अलेला नव्हता. वेदकाली 
ऄग्न्तयाधान काही िविशष्ट नॱत्रावरच करावे लागत ऄस.े माघ, र्फाल्गुन, चैत्र आत्यािद मिहन्तयाचंी नावे 
िविशष्ट नॱत्रापंासूनच बनिवलेली अहेत अिण तशी नावे ग्रीक, लॅिटन ऄथवा िचनी भाषेत नसून र्फक्त 
संस्कृत भाषेतच ऄग्स्तत्वात अहेत. तै. स.ं अिण तै. ब्रा. ह्ाचं्या रचनाकालाआतक्या प्राचीन कालापासून 
ज्या देवता िनरिनराळ्या नॱत्राचं्या ऄिधष्ात्र्या ऄसल्याच े मानण्यात येते त्याचं्यापैकी बहुतेक सवॳ देवता 
केवळ वेदातं ईल्लेख केलेल्याच अहेत अिण त्याचं्या समान स्वरूपाच्या देवता बािबलोिनया ऄथवा चीन ह्ा 
देशातं ऄग्स्तत्वात नाहीत. वेदसंिहतामध्ये ज्याप्रमाणे २७ ऄथवा २८ नॱत्राचंी व्यवग्स्थत यादी िदलेली 
अहे, त्याप्रमाणे सवॳही २७ ऄथवा २८ नॱत्राचंी व्यवग्स्थत यादी बािबलोिनयामध्ये अढळलेली नाही. 
नॱत्राचं्या भारतीय नावापंैकी प्रायः सवॳ नाव ऄथॳपूणॳ अहेत ऄथवा त्याचं्या संबंधी प्राचीन कथा ईपलब्ध 
अहेत. ईदाहरणाथॳ, अद्रा शब्दाचा ऄथॳ ―ओला‖ ऄसा अहे अिण त्या नॱत्राला ते नावं देण्याचे कारण त्या 
नॱत्रात सूयाने प्रवेश केला म्हणज ेपावसाला सुरुवात होते. तसेच पुनवॳस ुह्ाचा ऄथॳ ―पुन्तहा िमळालेले धन‖ 



ऄसा ऄसून त्या नॱत्राला ते नावं िमळण्याचे कारण बहुधा ऄस ेऄसावे की जिमनीत पेरलेली धान्तये एकदा 
पुरली जाउन त्या नॱत्रात रुजून नवीन संपत्तीच्या रूपाने पुन्तहा वर येतात. पुष्ट्य नॱत्राला ते नाव पडण्याचे 
कारण त्या नॱत्रात कोवळे ऄंकूर वृहद्धगत होतात अिण पुष्ट होतात. ऄशा रीतीने भारतीयानंी नॱत्राचंी 
मािहती परस्थापंासनू घेतली ह्ा िवधानाला पूवॳग्रह अिण तकॳ  ह्ाचं्यािशवाय र्फारच ऄल्प पुरावा अहे. त्या 
िवधानाला अधार म्हणनू सागंता येण्यासारखा मुख्य पुरावा म्हणज े भारतीयाचं्याप्रमाणेच िचनी ऄथवा 
बािबलोिनयातील लोकातं २८ नॱत्र े होती हा अहे. परंतु बािबलोिनयातील ऄथवा िचनी लोकानंीच 
नॱत्राबद्दलची मािहती भारतीयाचं्या पूवॳजापंासून िमळिवली ऄसावी ऄथवा भारतीयानंा अिण त्या दोन्तही 
देशातील लोकानंा आितहासपूवॳकाळी ती मािहती दुसऱ्याच एखाद्रा समाजापासून िमळाली ऄसावी ऄसेही 
ऄनुमान करणे शक्य अहे. लो. िटळकानंी अपल्या ―ओरायन‖ नावंाच्या गं्रथात (िवशेषतः पान ६१-९५ वर) 
केलेल्या संशोधनावरून अिण प्रा. जाकोबीच्या संशोधनावरून िनदान एवढे तरी स्पष्ट झाले अहे की 
नॱत्राचंी कृित्तकािद यादी ही भारतीयानंा ॲात ऄसलेली सवात जुनी यादी नसून भारतीयामंध्ये एकेकाळी 
ितच्यापेॱाही जुनी गणनापद्धित ऄग्स्तत्वात होती अिण त्या पद्धतीमध्ये दिॱणायन मृगशीषॳ नॱत्रात होत 
ऄसे. 
 

नक्षत्र हा शब्द नॱ् (जाणे) ह्ा धातूपासून झाला ऄसल्याच ेयास्कानी सािंगतले अहे. परंतु शत. 
ब्रा. (२-१-२-१७/१८) मध्ये अिण तै. ब्रा. (२-७-१८) यातं तो शब्द न+ॱत्र ह्ा दोन पदापंासून झाला 
ऄसल्याच ेसािंगतले अहे अिण ती व्युत्पित्त पािणनी (६·३·७५) मध्ये मान्तय केली अहे. एखादे धार्ममक कृत्य 
ज्या नॱत्रावर करावयाचे ऄसेल ते नॱत्र कसे िनिरृत करावे ह्ाची रीित तै. ब्रा. मध्ये सािंगतली अहे. 
 

ऐत. ब्रा. च्या रचनाकालाआतक्या प्राचीन कालीदेखील वेदकालीन भारतीयानंी ―सूयॳ‖ एकच ऄसतो 
अिण तो केव्हाही मावळत नाही ऄसा िनणॳय केला होता. “सूयॳ ऄस्ताला गेला ऄस ेजेव्हा लोकानंा वाटते 
तेव्हा ऄस ेहोत ऄसते की सूयॳ िदवसाच्या ऄंताला जाउन पोचतो, मागे वळतो अिण खालच्या भागात रात्र 
ईत्पन्न करतो अिण वरच्या बाजूला िदवस करतो. जेव्हा लोकानंा प्रातःकाळी सूयॳ ईगवतो ऄस ेवाटते तेव्हा 
त्याचा ऄथॳ रात्रीच्या ऄंताला पोचल्यावर सूयॳ माघारा वळतो, खालच्या भागात िदवस करतो अिण वरती 
रात्र करतो. वास्तिवकपणे तो केव्हाही ऄस्त पावत नाही.”(ऐत. ब्रा. ३·४४) ह्ाच्या ईलट जैनाचं्या 
सूयॳप्रॲािप्त ह्ा गं्रथात दोन सूयॳ अिण दोन चंद्र ऄसतात ऄस े म्हटले अहे अिण ग्रीस देशातील 
िहराक्लीटस् (िि. प.ू ६ वे शतक) ह्ा गं्रथकाराच्या मताप्रमाणे प्रत्येक िदवशी एक नवा सूयॳ जन्तमाला येतो 
अिण मरण पावतो. (आस्लर पा. ४२) 
 

ब्राह्मणगं्रथाचं्या रचनाकाली िदवस अिण रात्र समान ऄवधीच्या ऄसणाऱ्या तवषुवत् ऄथवा िवषुव 
िदवसाचा भारतीयानंा शोध लागला होता. तै. ब्रा. (१·२·३) मध्ये ऄशा िदवसाला तदवाकीत्यम म्हटले ऄसनू 
तो एखाद्रा पणॳकुटीच्या दोन्तही पाख्यानंा जोडणाऱ्या बाबंूप्रमाणे दोन ऄधॳवषाना जोडतो ऄस े वणॳन केले 
अहे. 
 

वरील िववेचनावरून वेदकालीन लोकानंा खगोलशास्त्राच ेॲान िकती होते हे िदसून येइल. ऄनेक 
युरोिपयन पंिडताचं्या मते ग्रीक संस्कृतीचा भारतीयावंर पिरणाम होण्यापूवी भारतीयानंा ऄसलेले 
खगोलशास्त्राच ेॲान ऄल्प अिण प्राथिमक स्वरूपाच े होते. (िथबो. गंु्रिड्रजा पा. ३) ग्व्हटन े ह्ा ऄमेिरकन 
संस्कृत पंिडतान ेतर ऄसेही म्हटले अहे की िनरीॱण करणे, मािहती गोळा करणे, ती िटपून ठेवणे अिण 
ितच्या अधारावर ऄनुमान ेकाढून शोध लावणे ह्ा गोष्टी करण्याची भारतीयानंा पात्रता नाही अिण ितकडे 



त्याचंी ऄगदी प्राचीन काळापासून प्रवृित्तही नाही. परंतु ह्ाच्या ईलट ग्स्थती स्वतःला बुिद्धमान समजणाऱ्या 
ग्व्हटने प्रभृित लोकाचं्या पूवॳजाचंी होती अिण त्यानंी टॉलेमीनंतर १००० वषेपयॳत खगोलशास्त्राच्या बाबतीत 
महत्वाचा ऄसा एकही शोध लावला नव्हता. पृथ्वीच्या अकाराच्या बाबतीत शास्त्रीय ॲानाची घमेंड 
ऄसणाऱ्या ग्रीक लोकाचंी मते वेदकालीन पुरोिहत वगाच्या पूवॳजाचं्या मतापंेॱ ा र्फारशी प्रगत झालेली 
नव्हती. ग्रीक लोकानंी शास्त्रीय ॲानाच्या एक दोन शाखामंध्ये प्रगित केली ऄसली तर जगातील आिजप्त, 
मेसापोटेिमया प्रभृित दुसऱ्या ऄनेक लोकानंी िततक्याच महत्वाच्या ऄन्तय शाखात ग्रीक लोकापंेॱा िकती तरी 
अघाडी मारली होती. िनदान अधुिनक काळच्या गं्रथकारानंी तरी एका समाजाचा ईपहास करून दुसऱ्या 
समाजाची ऄितिरक्त प्रशंसा करण्याचे कारण नाही. ईलटपॱी ऄशा गं्रथकारानंी जगातील प्राचीन लोकानंी 
केलेल्या महत्कृत्यासंंबंधी साधार, समतोल, िनःपॱपाती अिण सावधिगरीच ेिनणॳय करण्याचा प्रयत्न केला 
पािहजे. 

 
वेदाचंी रचना कोणत्या काळी झाली ह्ासंबधंीची मािहती ऄत्यंत ऄिनिरृत स्वरूपाची अहे. दीिॱत, 

िटळक प्रभृित िवद्यानानंी वेदकाल िि. प.ू ४००० ऄथवा त्यापेॱाही पूवीचा ऄसल्याच ेप्रितपादन केले अहे. 
मॅक्समुलर प्रभृित ऄनेक पारृात्य पंिडतानंी तो काल िि. पू. १५०० ते िि. पू. ८०० ऄसल्याच े ठरिवले 
अहे. तो काल जरी गृहीत धरला तरीदेखील िि. पू. ९०० ऄथवा ८०० वषापेॱा िनिरृतपणे प्राचीन 
ऄसल्याच ेज्याला म्हणता येइल ऄस ेवाङ् मय ग्रीसमध्ये ईपलब्ध नाही. होमरच्या किवता अिण हेिसअडच े
गं्रथ हेच ग्रीसमधील अज ईपलब्ध ऄसलेले सवात प्राचीन वाङ् मय अहे. होमर अिण हेिसअडच्या पूवी 
(ऄनेक सहस्त्र नसले तरी) ऄनेक शतके झालेले वेदाङ् गज्योितष त्या दोन ग्रीक गं्रथकाराचं्या आतके तरी 
प्रगत झालेले होते. आिजप्तमध्ये सौर वषाची लाबंी बऱ्याच सूक्ष्म प्रमाणात ठरिवली होती. तथािप ती िसरीयस 
ऄथवा सोयी ह्ा ताऱ्याच्या ईदयास्ताच्या िनरीॱणावरून ठरिवली जात ऄस े अिण तो ईदयास्त नाइल 
नदीच्या पिहल्या पुराशी प्रायः जुळत ऄसल्याकारणान े त्या कामात गिणताची मुळीच अवश्यकता लागत 
नस.े िि. प.ू ८०० च्या सुमारास देखील टाँलेमीचे अिण हेिसअडच े खगोलशास्त्रािवषयीचे ॲान तुटपुंज े
होते. िि. प.ू १३० च्या सुमारास िहपाकॳ स् ह्ा रॅेष् खगोलशास्त्रॲान े तयार केलेली सूची िि. प.ू ७४७ 
वषापूवीच्या काळातील मेसापोटेिमयातंील वेधाचं्या मािहतीवर अधारलेली होती. आ. स. १५० च्या सुमारास 
िलिहलेला टॉलेमीच्या ऄल्र्फजेष्ट हा गं्रथ िहपाकॳ सन ेघेतलेल्या वेधावंर अधारलेला होता अिण टॉलेमीच्या 
पूवी होउन गेलेल्या गं्रथकारासंंबंधीची मािहती टॉलेमीच्या गं्रथावंरूनच काय ती िमळते. 
 

िसद्धान्तताच्या वगातील कोणत्याही भारतीय गं्रथामध्ये भारतीय खगोलशास्त्राला कोणत्याही यवन 
ॲानाचा अधार ऄसल्याच े मान्तय केलेले नाही. वराहिमिहराने र्फलज्योितष शास्त्रामध्ये ग्रीक पािरभािषक 
संॲाचंा जसा ऄंगीकार केला अहे त्याप्रमाणे खगोलशास्त्रावरील िसद्धान्ततवगातील संस्कृत गं्रथात सवॳस्वी 
ग्रीक भाषेतून अलेल्या पािरभािषक शब्दाचंी संख्या र्फारशी मोठी नाही. वराहिमिहराने अपल्या 
करणगं्रथामध्ये ईल्लेख केलेल्या पाच िसद्धातंापैकी दोहोंची नावे रोमक अिण पौिलश ऄशी अहेत, ह्ा 
गोष्टीच्या अधारावर वेबरप्रभृित पंिडतानंी ऄस ेप्रितपादन केले अहे की भारतीयाचं्या खगोलशास्त्रावर ग्रीक 
खगोलशास्त्राचा पिरणाम झाला ऄसल्याच ेस्पष्ट िदसते. वराहिमिहराने अिण आतरानंी ज े३६।३७ ग्रीक शब्द 
खगोलशास्त्रावरील संस्कृत गं्रथात वापरले ऄसल्याच ेम्हणण्यात येते त्याचं्या व्यितिरक्त वराहाच्या पूवीच्या 
िसद्धान्ततगं्रथातं खगोलशास्त्रातील सवॳस्वी ग्रीक शब्द िकती वापरले अहेत हे कळले पािहजे. रोमक िसद्धान्तत 
हा ऄलेक्झािंड्रया येथील परंपरेतील अहे ऄस े जरी वादाकिरता मान्तय केले तरीही त्यावरून सवॳ 
िसद्धान्ततगं्रथावंर ग्रीक खगोलशास्त्राचा पिरणाम झाला ऄसल्याच े िसद्ध होत नाही. रोमक िसद्धातंगं्रथाला 
ऄनुसरणारा एखादा गं्रथ ऄथवा मुख्यत्वे त्याच्या अधारावर तयार केलेले एखादे पंचागं मध्ययुगीन कालात 



ऄग्स्तत्वात ऄसल्याचा प्रायः मुळीच पुरावा नाही. रोमक िसद्धातंाच ेवषॳ ३६५ िदवस ५ तास ५५ िमिनटे १२ 
सेकंद आतक्या लाबंीचे अहे, अिण ते वषॳ िहपाकॳ सन े ठरिवलेल्या अिण टॉलेमीन े मान्तय केलेल्या वषाशीं 
तंतोतंत जुळते. रोमक िसद्धातंामध्ये िदलेल्या िनयमानंा ऄनुसरून िनघणारी र्फलें यवनपुरातून जाणाऱ्या 
याम्योत्तर वृत्तावरील ऄसतात (अिण ईज्जियनीतून जाणाऱ्या वृत्तावरील नसतात). ऄसें ऄसण्याचा संभव 
अहे की रोमक िसद्धान्तत हा गं्रथ संस्कृत भाषेतील ऄसल्याकारणान े तो भारतातं स्थाियक झालेल्या अिण 
संस्कृताशी तसेच ग्रीक भाषेशी पिरचय ऄसलेल्या एखाद्रा ग्रीक मनुष्ट्यान े केला ऄसावा अिण त्या ग्रीक 
मनुष्ट्याला टॉलेमीच्या पूवीच्या अिण बहुधा िहपाकॳ सच्याही पूवीच्या ग्रीक ऄथवा ऄलेक्झािंड्रया परंपरेच्या 
खगोलशास्त्राची मािहती ऄसावी अिण वराहाने अपल्या करणगं्रथामध्ये त्या रोमक िसद्धातंाचा साराशं िदला 
ऄसावा. वराहाने, ग्रीक खगोलशास्त्रािवषयीची अपली अदरवुिद्ध ईदार मनान े व्यक्त केली अहे अिण 
यवनामंध्ये ते शास्त्र चागंल्या रीतीने पिरणत झाले ऄसल्याच े म्हटले अहे. त्याने ईल्लेख केलेले शास्त्र 
होराशास्त्र ऄथवा फलज्योततषशास्त्रच ऄसले पािहज.े ऄशाच तऱ्हेचे प्रशंसोद्गार यवनाचं्या 
खगोलशास्त्रातील अिण गिणतशास्त्रातील प्रािवण्यािवषयी वराहाने कोठेही काढलेले नाहीत. ह्ावरून 
यवनाचं्या खगोलशास्त्राचा दजा आतका मोठा ऄसल्याच ेवराह समजत नसावा ऄथवा िनदान त्याने अपले 
खगोलशास्त्रातील िसद्धातं ग्रीक खगोलशास्त्रॲाचं्या गं्रथाचं्या अधारावर काढलेले नसावेत. वराहाने 
अपल्या र्फलज्योितषशास्त्रावरील गं्रथातं जे ग्रीक शब्द वापरले अहेत त्याचं्या व्यितिरक्त दुसरा क्विचतच 
ग्रीक शब्द त्याने खगोलशास्त्रातं वापरला अहे. 
 

पुलीश हें नावं भारतीयेतर ऄसल्याच े िथबोप्रभृित पारृात्य गं्रथकार मानतात. तथािप पौिलश 
िसद्धातंाचा ग्रीक पौिलश गं्रथाशी काही संबंध नाही. 
 

प्राचीन काळच्या ज्या भारतीयानंी पािणनीच्या सूत्रासंारखी संस्कृतभाषेची व्यवग्स्थत रचना केली, 
ज्यानंी योगासारखी मनाच ेिनयंत्रण करण्याची पद्धित तयार केली, भाषेचा ईच्चार करण्यासंबंधी प्राितशास्य 
अिण िशॱा हे गं्रथ िनमाण केले, बुिद्धबलासारख्या खेळाचा शोध लावला, बीजगिणतात प्रािवण्य संपादन 
केले, ऄंकगणनेची दशमानपद्धती शोधून काढली, त्या भारतीयानंा सूयॳ, चंद्र अिण ग्रह ज्या गतीन े
पृथ्वीभोवती िर्फरतात ऄस ेमानले जाते त्या गतीची समजूत करून देण्याकिरता ईपयोगी पडणारी पद्धित 
स्वतःच्या बुद्धीन,े दुसऱ्या कोणाच ेसाहाय्य न घेता स्वतंत्रपणे शोधून काढता अलीच नसती ऄस ेमानण्याला 
काहीच कारण नाही. 
 

टॉलेमीच्या गं्रथात अिण भारतीय खगोलशास्त्रावरील गं्रथातं ऄनेक महत्वाच्या बाबतीत िभन्नता 
अहे. त्यानंी सािंगतलेल्या ग्रहाचं्या प्रदिॱणामागांच्या मयादा िभन्न प्रकारच्या अहेत. तसेच भारतीयाचंे 
खगोलशास्त्रावरील गं्रथ ग्रीक गं्रथाचं्या अधारावर केलेले अहेत ऄस ेदाखिवण्यास प्रत्यॱ पुरावा ऄग्स्तत्वात 
नाही. भारतीयाचं्या गं्रथाशंी जुळते अहेत ऄस ेम्हणता येइल ऄस ेग्रीक गं्रथ सापं्रतकाळी ऄग्स्तत्वात नाहीत. 
संस्कृतमधील खगोलशास्त्रावरील ऄित िवस्तृत वाङ् मय नष्ट झाले अहे ही गोष्ट वराहिमिहराच्या गं्रथावंरून 
अिण त्या गं्रथावंरील ईत्पला टीकेत ईद्धृत केलेल्या ऄवतरणावंरून स्पष्ट होते. ऄशा पिरग्स्थतीत भारतीय 
खगोलशास्त्र ग्रीक लोकापंासून घेतलेले अहे ऄस े पुनः पुनः प्रितपादन करण्यापेॱा अधुिनक काळच्या 
पारृात्य लेखकानंी िनदान तूतॳ तरी ऄिनर्मणत वूित्त ठेवणे बरे. 

 
अता ऄत्यंत प्राचीन काळातील वेदसंिहतामंध्येदेखील र्फलज्योितषशास्त्रासंबंधी काय मािहती 

िमळते ह्ाचा िवचार करू. मानवी मनाला पुढे काय होणार हे समजण्याची ऄितशय िजॲासा ऄसते अिण 



काही िविशष्ट काल अिण दूश्ये शुभसूचक ऄसल्याच े अिण आतर काही ऄशुभ ऄसल्याच े मानण्याकडे 
मनुष्ट्याची प्रवृित्त ऄसते. एखाद्रा व्यक्तीच्या जन्तमकाळी सूयॳ, चंद्र अिण ग्रह ह्ाचं्या स्थानाचं्या अधारावर 
त्या व्यक्तीला प्राप्त होणाऱ्या दशासंंबंधीभिवष्ट्य वतॳिवणारे जे शास्त्र ते फलज्योततषशास्त्र ऄस े सापं्रतकाळी 
सामान्तयतः समजले जाते. परंतु प्राचीन काळी त्या शब्दाचा तसा ऄथॳ नव्हता ऄथवा तो शब्द त्या एकाच 
ऄथान े वापरला जात नस.े प्रायः अकाशातील दुश्याचंा अिण ग्रहाचं्या स्थानाचंा िवचार करून त्यावरून 
देशातील लोकावंर, राज्यकत्यांवर, शेतातंील िपके, पूर, वादळ आत्यािद संकटाबंद्दलच े निजकच्या 
भिवष्ट्यकाळात काय पिरणाम होतील ह्ाबद्दल भिवष्ट्य सागंणे हे प्राचीन ॲिसिरयन लोकाकंडून िमळवलेल्या 
र्फलज्योितषशास्त्राच े स्वरूप अहे. ह्ा शास्त्राला नैसर्णगक फलज्योततषशास्त्र ऄस े म्हणता येइल. 
कंुडलीवरून भिवष्ट्य दर्मशत करणारे र्फलज्योितषशास्त्र मागाहूनच्या काळी िनमाण झाले. स्वप्न,े पक्ष्याचंी 
ईड्डाणे अिण त्याचं े शब्द ह्ाचं्या सारख्या आतर ऄनेक गोष्टींवरून पुढील भिवष्ट्य समजत ऄस े अिण 
बािबलोन अिण रोममध्ये देवाप्रीत्यथॳ केलेल्या यॲात मारण्यात अलेल्या मेंढीच्या यकृतावरील गूढ 
िचन्तहावंरूनही भिवष्ट्य वतॳवीत ऄसत. 
 

ऊग्वेदामध्ये देखील शुभसचूक िदवसाचंा वारंवार ईल्लेख केलेला अढळतो. ऊ ३·८·५, ३·२३·४ 
आत्यािद ऊचातं ―सुिदनत्वे ऄहृम‖ ऄस ेशब्द अले अहेत. काही शुभकृत्ये काही िविशष्ट नॱत्रावंर केली जात 
ऄसत. रोिहणी, मृगशीषॳ प्रभृित नॱत्र े िववाहिविध करण्याला शुभ ऄसल्याच े बौ. गृ. स.ू (१·१·२०) मध्ये 
सािंगतले अहे. प्राचीन वेदवचनातं ―नैसर्मगक र्फलज्योितष‖ अिण ―वैय्यिक्तक‖ र्फलज्योितष ह्ात स्पष्ट भेद 
केलेला िदसून येत नाही. तै. ब्रा. (१·८·४·२) मध्ये ऄस ेसािंगतले अहे की िमत्र देवता ऄसणाऱ्या ऄनुराधा 
नॱत्रावर लोकानंी अपली शेते नागंरावी. त्याच गं्रथातं [यां कामयेत दुिहतरं िप्रया स्यािदित तां िनष्ट्यायां दद्रात् िप्रयेव भवित 
नैव तु पुनरागच्छित । 

तै. ब्रा. (१·५·२).] (१·५·२) ऄस ेसािंगतले अहे की अपली कन्तया ितच्या पतीला िप्रय व्हावी ऄशी आच्छा 
ऄसणाऱ्याने ितचा िववाह स्वाती नॱत्रावर करावा. ऄथवॳवेदाच्या आतक्या प्राचीन काळीदेखील ऄशी समजूत 
होती की ज्येष्ा ऄथवा मूळ नॱत्रावर ऄथवा एखाद्रा दुष्ट नॱत्रावर जन्तमलेला मुलगा स्वतः तरी मरण 
पावेल ऄथवा अपल्या िपत्याचा ऄथवा मातेचा मृत्यु घडवून अणील (ऄथवॳ ६·११०·२-३). 

 
ऄशा रीतीने ऄत्यंत प्राचीन वैिदक काळी देखील जन्तमनॱत्राला ऄनुसरून ऄथवा शुभ ऄथवा ऄशुभ 

समजल्या जाणाऱ्या नॱत्रानंा ऄनुसरून भिवष्ट्य वतॳिवले जात ऄस.े (तै. ब्रा. १·५·२·१. ऄथवा ३·१·२·८) 
पािणनीच्या पूवीच्या काळापासून पुष्ट्य नॱत्र ऄत्यंत शुभ नॱत्र मानले जात ऄस.े त्यान ेत्या नॱत्राला ―िसद्ध‖ 
ऄस े म्हटले अहे. तथािप त्या काळी काही नॱत्रावंर ग्रहाचं्या पिरणामािंवषयी िनयम बनिवलेले नसावेत 
ऄस ेिदसते. गुरूचा पुष्ट्य नॱत्रावर पिरणाम होतो ऄस ेमात्र मानले जात ऄस ेहा कदािचत ऄपवाद समजावा 
लागेल. त्याकाळी मुख्यत्वेकरून नॱत्र,े िदवस अिण िनसगातील घटना अिण शरीरावरील िचन्तहे 
ह्ाचं्यावरूनच भिवष्ट्य वतॳिवण्यात येत ऄस.े ब.ृ स.ं (९८·१४) मध्ये सािंगतले अहे की प्रवासाला 
िनघालेल्या मनुष्ट्याला त्यान े पूवॳजन्तमात केलेल्या शुभाशुभ कृत्याचंे पिरणाम पॱी दर्मशत किरतात. 
वराहिमिहराच्या योगयात्रा (ऄ. १४) अिण ऄद्भुतसागर (पा. ५६९-५८२) ह्ा गं्रथातं पॱी अिण आतर 
प्राणी ह्ाचं्या योगाने दर्मशत होणाऱ्या शकुनासंंबंधी सिवस्तर िववेचन केले अहे. 

 
शुभाशुभ िदवसाचं्या अिण नॱत्राचं्या कल्पनावंर ऄवलंबनू राहण्याचा ऄसा पिरणाम झाला की 

काही लोक ऄशा गोष्टींकडे काळजीपूवॳक पाहू लागले अिण ―नॱत्रिवद्रा‖ नावंाचे शास्त्र िनमाण झाले. ऄशा 
प्राचीन काळी देखील अपणास ताऱ्यावंरून भिवष्ट्य कळते ऄस ेसागंून भोळ्या भावाथी लोकानंा र्फसिवणारे 



काहंी लोक ऄसले पािहजेत अिण त्याचं्यावरून र्फलज्योितषाचा व्यवसाय करून ईपजीिवका करणाऱ्या 
―नॱत्रदशॳ, नॱत्रजीिवन्, नॱत्रादेशवृत्ती, गणक‖ आत्यािद संॲा ऄसणाऱ्या ज्योितषाचंी ििस्तापूवी ऄनेक 
शतके आतक्या काळापासून ऄितशय हनदा करण्यात येत ऄसे. वाज. स.ं [ प्रॲानाय नॱत्रदशॳमािशॱायै प्रिश्ननं । वाज. 
स.ं (३०·१०).] (३०-१० अिण २०), अिण तै. ब्रा. (३-४-४) ह्ातं नॱत्रदशाला प्रॲानाला बळी पडलेला 
म्हटले अहे. मनु (३-१६२) मध्ये ऄशा ब्राह्मणानंा देवकायांत ऄथवा रॅाद्धाकिरता अमंत्रण करू नये ऄस े
म्हटले अहे. हािरत अिण िलिखत ह्ाचं्या प्राचीन सूत्रातं नॱत्रजीिवन् ह्ानंा आतर ब्राह्मणाचं्या पंिक्तमध्ये 
बसण्याला ऄपात्र मानले अहेत (कृत्य कल्प. रॅाद्धप्रकरण पा. ८८). 
 

कौिटल्याने नॱत्रावरून बोिधत होणाऱ्या ज्योितषावर ऄितिरक्त ऄवलंबून राहणे अिण त्या 
ज्योितषाचा व्यवसाय करणे ह्ा गोष्टी गहॳणीय मानल्या होत्या. (ऄथॳशास्त्र, ऄिधकरण ९ प्र. क्. ४) तथािप 
त्यान े ऄशा भिवष्ट्याकडे सवॳस्वी दुलॳॱ केले नव्हते. ऄथॳशास्त्र (१-९) मध्ये राजाच्या पुरोिहताच्या ऄंगी 
ऄवश्य ऄसणाऱ्या गुणाचं ेवणॳन करताना ऄस ेम्हटले अहे की त्याला दैवी अिण आतर िचन्तहाचंे चागंले ॲान 
ऄसावे, त्याला दैवी अिण मनुष्ट्यकृत अपत्तींच े िनवारण ऄथवॳवेदात सािंगतलेल्या ईपायानंी करता येत 
ऄसावे. कौिटल्यानंतर काहंी शतकानंी झालेल्या याॲ. स्मृतीमध्ये देखील [पुरोिहतं प्रकुवीत दैवॲमुिदतोिदतम् । 
दण्डनीत्यां च कुशलमथवािङ्गरसे तथा ॥ 

याॲ. स्मृित (१·३१३).] (१-३१३) जवळजवळ कौिटल्यासारखाच िनयम सािंगतला अहे. 
 

नॱत्रावर ऄवलंबून ऄसणाऱ्या र्फलज्योितषशास्त्राच्या िवकासाचा दुसरा एक टप्पा दुसऱ्या काही 
गं्रथावंरून िदसून येतो. ह्ा ग्स्थतीतील र्फलज्योितष काहंीसे कंुडलीवर अधारलेल्या र्फलज्योितषशास्त्राच्या 
धतीच े होते. ऄशातऱ्हेच्या ज्योितषशास्त्राचे ऄस्पष्ट ईल्लेख र्फारशा प्राचीन काळच्या गं्रथातं िमळत नाहीत. 
वैखानस स्मातॳ सूत्र (४·१४) मध्ये जन्तम, कमॳ, साघंाितक, सामुदाियक अिण वैनािशक ऄशा संॲा 
ऄसणाऱ्या नॱत्राचंा ईल्लेख केला अहे. ह्ा संॲाचंा खुलासा वराहकृत योगयात्रा ह्ा गं्रथातं (९·१-३ अिण 
१०) केलेला अढळतो. एखाद्रा मनुष्ट्याचा ज्या नॱत्रावर जन्तम झालेला ऄसेल तें अद्य (पिहलें ), 
त्याच्यापासून दहावे नॱत्र कमम, १६ वे नॱत्र साघंाततक, १८ वे नॱत्र समुदाय, २३ वे वैनातशक (ऄथवा 
मृत्युसबंंधी), २५ वे मानस. ऄशा रीतीन ेसवॳ मनुष्ट्याचंा ह्ा नॱत्राशंीं संबधं ऄसतो अिण राजाचा (त्याच्या 
जातीशी, देशाशी, राज्यािभषेकाशी संबंध ऄसणाऱ्या) अणखी तीन नॱत्राशंी (म्हणज ेएकूण ९ नॱत्राशंी) 
संबंध ऄसतो. ह्ा नॱत्रावंरून बोिधत होणाऱ्या र्फलासंंबंधीच े िनयमही त्या गं्रथात सािंगतले अहेत. ही 
नॱत्र ेदूिषत झाली तर वाइट र्फले िमळतात. राजाच्या जातीशी संबंध ऄसणारी नॱत्र ेकोणती हेही त्यात 
सािंगतले अहे. ईदाहरणाथॳ, तीन पूवा अिण कृित्तका ही ब्राह्मण जातीच्या राजाची नॱत्र ेऄसतात. देशाशी 
संबंध ऄसणाऱ्या नॱत्राबंद्दलच ेिनयम ब.ृ स.ं (ऄध्याय १४) मध्ये सािंगतले अहेत. टॉलेमीनेही देशाशी संबंध 
ऄसणाऱ्या राशी सािंगतल्या अहेत. परंतु वराह अिण टॉलेमी ह्ाचं्यामध्ये काही भेद अहेत : टॉलेमीने त्या 
काळी ॲात ऄसलेल्या सवॳ देशाचंा िवचार केला अहे परंतु वराहाने र्फक्त भारतापुरताच िवचार केला अहे. 
वराहाला टॉलेमीच्या गं्रथाची जर मािहती ऄसती तर त्यान े भारताबाहेरील देशासंंबंधी देखील टॉलेमीच े
ऄनुकरण केले ऄसते. वराहाने भारताच्या पूवेपासून इशान्तयेपयंतच्या अठ िदशाचंे अठ अिण मध्य भागाचा 
एक िमळून ९ िवभाग केले ऄसून कृित्तकापासून तीन तीन नॱत्राचंा एक एक समूह त्या भागाला लावून 
िदला अहे. ह्ा नॱत्राचंा समूह जर सूयॳ, मंगळ ऄथवा शिन ह्ाचं्या योगाने दूिषत झाला तर ते ते िवभाग 
संकटापासून पीिडत होतात. वराहाने राशींचा ईल्लेख केला नाही. ही मािहती माकंडेय पुराण 
(५८-१०।५४), पराशर (ऄद्भुतसागर पा. २७१।२७४) अिण िवष्ट्णधुमोत्तर पुराण (१-८६-१।९), ह्ातही 
काही भेदाने िदली अहे. १२ रािश अिण १२ भाव (स्थाने) ह्ाचं्या अधारावर ऄसलेल्या 



र्फलज्योितषशास्त्रामध्येही पिहल्या स्थानापासून १० व्या स्थानाला कमम ऄशी संॲा ऄसून ८ व्या स्थानाला 
मृत्यु (िवनाश) ही संॲा अहे. 
 

महाभारत अिण रामायण ह्ा गं्रथातं ऄनेक िठकाणी िनरिनराळे ग्रह काही िविशष्ट नॱत्रातं 
ऄसताना सवॳसाधारण जनतेवर, युद्ध करणाऱ्या सैन्तयावर अिण व्यक्तींवर ऄिरष्ट येणार ऄसल्याच े सूिचत 
होते ऄशी वणॳन ेअली अहेत. ईदाहरणाथॳ, रामायण युद्ध. १०३-३० अिण ३३; भीष्ट्म ३·१२, १३ आ. ईद्रोग 
[प्राजापत्यं िह नॱत्रं ग्रहस्तीक्ष्णो महाद्रुितः । 
शनैरृरः पीडयित पीडयन् प्रािणनोऽिधकम् ॥ 

ईद्रोगपवॳ (१४३·८).] १४३।८।९ आत्यािद महाभारतात ग्रहाचंी स्थान,े नॱत्र े अिण ितिथ ह्ाचं े ईल्लेख 
ऄनेक वेळा अले अहेत. त्याचंी परस्पराशंी एकवाक्यता करणे ऄशक्यप्राय अहे. महाभारतात मंगळ, शिन 
ह्ा ग्रहासंंबंधी ऄनेक िठकाणी ईल्लखे अले अहेत. ह्ा बाबतीत एक ऄत्यंत ईल्लखेनीय गोष्ट ऄशी अहे की 
िनरिनराळे ग्रह कोणकोणत्या राशीत अहेत ह्ािवषयी ऄथवा मंगळवार, रिववार ह्ाचं्यासारख्या वारािंवषयी 
एकदाही ईल्लेख केला नाही. 
 

अथवॳणज्योितषामध्ये नॱत्रावर अधािरत र्फलज्योितषासंबंधी काही ऄंशी िनराळी रचना सािंगतली 
अहे. त्यातं २७ नॱत्राच े प्रत्येकी ३ ऄसलेले नउ समचु्चय सािंगतले ऄसून प्रत्येक समुच्चयातील प्रत्येक 
नॱत्रात अिण त्याच समुच्चयातंील पुढील नॱत्रात ९ चे ऄंतर अहे. िनरिनराळ्या समुच्चयानंा जन्तम, कमॳ, 
संपत्कर, िवपत्कर आ. नावें िदली ऄसून त्यावरून १२ भाव ऄसलेली कंुडली करण्याच्या िदशेकडे प्रगित 
झाल्याचे िदसून येते. ईदाहरणाथॳ, जन्तम हे नाव कंुडलीमधील तनु ऄथवा लग्न ह्ा भावाशी जुळते, अिण 
दोहोंची र्फलेही समान अहेत. संपत्कर हे नाव कंुडलीमधील ―धन‖ संॲा ऄसलेल्या दुसऱ्या भावाशी जुळते 
अहे. ऄथवॳज्योितषात अलेली वर ईल्लेख केलेली नावे बृहद्रोगयात्रा (प.ृ५ व ४·१७), िवष्ट्णुधमोत्तर 
(२·१६६) यात अिण शारदाितलक (२·१२५।१२६) [जन्तमसम्पिद्यपत्ॱमे प्रत्यिरः साधको वधः । 
िमत्र ंपरमिमत्रं च जन्तमादीिन पुनः पुनः ॥ 

शारदाितलक (२·१२५।१२६)] ह्ा तािंत्रक गं्रथातं देखील अली अहेत. 
 

हल्ली ईपलब्ध ऄसलेल्या जातकगं्रथात सािंगतलेल्या भावाचं्या नावासंारखी िनदान ५ नावे अथवॳण 
ज्योितषात िदली अहेत ही लॱात ठेवण्यासारखी गोष्ट अहे. सध्या ईपलब्ध ऄसलेल्या अथवॳणज्योितषाची 
रचना केव्हा झाली हे सागंणे ऄवघड अहे. काही झाले तरी प्रस्तुत ईपलब्ध ऄसलेली त्या गं्रथाची संिहता 
िि. प.ू दुसऱ्या ऄथवा पिहल्या शतकाच्या पूवीची ऄसल्याच ेम्हणता येणार नाही, अिण कदािचत ती त्या 
कालाच्या नंतरही काही वषांनी झाली ऄसण्याचा संभव अहे. प्रस्तुतच्या संिहतेमध्ये त्याकाळी प्रचिलत 
ऄसलेल्या कल्पनाचंा र्फक्त संग्रह केला ऄसावा अिण म्हणून त्यात िदलेली (जन्तम, संपत, नैधन आ.) नावे 
त्या संिहतेच्या रचनाकालापूवी ऄनके शतके सुपिरिचत ऄसावी. िवष्ट्णुधमोत्तर पुराणही त्या काळी ॲात 
ऄसलेल्या ऄनेक िवद्राचं्या संग्रहाच्या स्वरूपाच े अहे अिण त्याची रचना आ. स. च्या ४ थ्या अिण ६ व्या 
शतकाचं्या दरम्यानच्या कोणत्या तरी काली झाली ऄसावी. 
 

एखाद्रा व्यक्तीने करावयाच्या धमॳिवधींकिरता शुभकाल कोणते हे शास्त्रात सािंगतले होते. 
ईदाहरणाथॳ, अप. ग.ृ (१·२·१२-१३ अिण १६) मध्ये म्हटले अहे की िशिशर ऊतूमधील पौष अिण माघ हे 
मिहने अिण ग्रीष्ट्मातील अषाढ मिहना ह्ाचं्या व्यितिरक्त बाकीचे सवॳ ऊतु अिण पुण्य म्हटली जाणारी 
नॱत्रे िववाहाला योग्य ऄसतात; पूवॳमीमासंासूत्रात (६·८·२३) [ईदगयनपूवॳप ाॱहः पुण्याहेष ुदैवािन स्मृितरूपान्तयथॳदशॳनात् । 

पूवॳमीमांसासूत्र (६·८·२३).] ऄस ेम्हटले अहे की देवापं्रीत्यथॳ करावयाचे सवॳ िविध ईत्तरायण, शुक्ल प  ॱ



यात अिण पुण्य (शुभ) नॱत्रावर करावयाच े ऄसतात. ऄशा रीतीन े ब्रा. गं्रथाचं्या अिण सूत्राचं्या काली 
(म्हणज े िि. प.ू ऄनके शतके) पुण्यकारक नॱत्रें ही बहुतेक सवॳ वैिदक अिण कौटंुिबक िवधींमध्ये एक 
ऄत्यावश्यक बाब होती. प्राचीन शास्त्रगं्रथातं ितथीचा ईल्लेख क्विचत केला जात ऄस,े राशीचा अिण वाराचा 
ईल्लेख केला जात नस.े बहुतेक सूत्रातं देखील ईपनयन ऄथवा िववाह ह्ाचं्यासारश्या संस्काराकिरता 
देखील िविहत काल सागंताना गुरु अिण शुक् ह्ा ग्रहाचंा ईल्लेख केला जात नस.े एखाद्रा 
गुह्ससं्काराकिरता ऄथवा एखादे कायॳ ऄंगीकृत करण्याकिरता पुण्यिदवस ऄथवा पुण्यनॱत्र शोधून 
काढण्याच्या ऄटीला मध्ययुगीन कालातील संस्कृत गं्रथात ―शुभ मुहूतम शोधणे‖ ऄस ेम्हटले अहे. ह्ाकिरता 
मुहूतम ह्ा शब्दाचा ऄथॳ अिण आितहास ह्ाचंे िववेचन करणे ऄवश्य अहे. 



प्रकरण १६ 
 

मुहूतम 
(मू. गं्र. पा. ५·५३७-६०३) 

 
मुहूतम हा शब्द ऊग्वेदामध्ये दोन िठकाणी (३·३३·५ अिण ३·५३·८) अला अहे. त्या दोन्तही िठकाणी 

त्याचा ऄथॳ ―थोडा काळ, थोडे ॱण‖ ऄसा अहे. शत. ब्रा. (१०·४·२·१८ अिण १२·३·२·५) यात मुहूतॳ ह्ा 
शब्दाचा ऄथॳ ―िदवसाचा पंधरावा भाग‖ ऄसा अहे. तै. ब्रा. (३·१०·१·१-३) मध्ये िदवसाच्या १५ अिण 
रात्रीच्या १५ मुहूतांची नावे िदली अहेत. ऊग्वेदाचे वेदागंज्योितष (श्लो. ७) यात ऄस ेसािंगतले अहे की 
दोन नािडकाचंा (घिटकाचंा) एक मुहूतॳ होतो अिण सवात दीघॳ िदवसामध्ये अिण सवात लहान 
िदवसामध्ये सहा मुहूतांच े (१२ घिटकाचंे) ऄंतर ऄसते. हा दुसरा ऄथॳ मनु (१·६४), कौिटलीय (२·२०), 
वायु (५०·१६०) प्रभृित ऄनेक गं्रथातं अला अहे. तेव्हा िनदान प्राचीनकाळच्या ब्राह्मणगं्रथाचं्या काळापासून 
तरी मुहूतॳ ह्ा शब्दाचा हा दुसरा ऄथॳ प्रचिलत अहे. 
 

तै. ब्रा. मध्ये िदलेल्या नावाहूंन िभन्न प्रकारची मुहूतांची नावे दुसऱ्या काही गं्रथातं अढळतात. 
त्यावरून मुहूताची नावे िनदान दोन वेळी िदली गेली ऄसावी ऄस ेिदसते. कालातंरान े मुहूताची नावे माग े
पडली अिण वराहिमिहराच्या गं्रथाच्या काळी ती प्रायः लुप्त झाली अिण िदवस अिण रात्र िमळून होणाऱ्या 
३० मुहूतांच्या देवताचंी नावे तेवढी िशल्लक रािहली. वराहिमिहराने ब.ृ सं. (४२·१२ अिण ९८·३) मध्ये 
ऄहोरात्रीतील मुहूतांचा जरी ईल्लेख केला ऄसला तरी त्यान े त्याचंी नावे िदली नाहीत. त्याच्याच ब.ृ 
योगयात्रा (६·२-४) ह्ा गं्रथात मुहूताच्या देवताचंी नावे िदली अहेत. ब.ृ स.ं (९८·३) मध्ये त्याने ऄसा 
िनयम सािंगतला अहे की ―जी कृत्यें काही िविशष्ट नॱत्रावंर करावी ऄस े सािंगतले ऄसेल ती कृत्ये त्या 
नॱत्राच्या ज्या देवता ऄसतील त्याच देवता ऄसणाऱ्या ितथींवर ऄथवा करणावंर अिण मुहूतावर करण्यास 
प्रत्यवाय नसतो; त्याचं्या देवता समान ऄसल्याकारणान े ऄस ेकेल्यान ेकायॳिसिद्ध होते.‖ ईदाहरणाथॳ, जर 
एखादे िविशष्ट कृत्य अद्रा नॱत्रावर करावे ऄस ेसािंगतले ऄसले तर ते कृत्य िशव मुहूतावर (िदवसातील 
पिहल्या मुहूतावर) केले तरी चालेल कारण त्या नॱत्राची अिण त्या मुहूताची देवता रुद्र हीच अहे. 
अथवॳण ज्योितष (२·१-११ अिण ३·१-६) मध्ये िदवसाच्या कोणत्या मुहूतावर कोणती कृत्ये करावी 
ह्ािवषयी िववेचन केले अहे. 

 
ऄहोरात्रातील (प्रत्येकी २ घिटका ऄसणारे) काही मुहूतॳ शुभ ऄसल्याच ेठरिवले गेल्या कारणान े

मुहूतॳ ह्ा शब्दाचा ितसऱ्या प्रकारचा ऄथॳ ―एखादे शुभ कृत्य करण्याला िविहत ऄसा काल‖ ऄसा होउ 
लागला अिण मध्ययुगीन काळात झालेल्या धमॳशास्त्रावरील गं्रथामंध्ये मुहूतॳ हा शब्द ह्ा ितसऱ्या प्रकारच्या 
ऄथाने ऄनेक वेळा योिजला अहे. 
 

ह्ा ितसऱ्या ऄथाच्या मुहूताला कोणकोणत्या गोष्टी लागतात हे चागंल्या रीतीने समजण्याकिरता 
ग्रह, बारा भाव (म्हणजे कंुडलीतील १२ स्थाने) अिण रािश ह्ाचंी काही मािहती ऄसणे ऄवश्य अहे. 
 

ह्ा िवषयावंरील िववेचनाला प्रारंभ करण्यापूवी िि. पू. ४ थ्या शतकापासून भारतातील रॅेष् 
प्रतीच्या बुिद्धमतंाचं्या देखील मनात झालेल्या िवचारक्ातंीचा ईल्लेख करणे ऄगत्याच े अहे. माग े
सािंगतल्याप्रमाणे नॱत्रादशॳ, गणक अिण र्फलज्योितष सागंण्याचा व्यवसाय करणाऱ्या ब्राह्मणािंवषयी 



प्राचीनकाळी चागंल्या प्रकारची भावना नव्हती अिण ऄशा ब्राह्मणानंा रॅाद्धाला अमंत्रण करण्यास ऄपात्र 
समजत ऄसत. तथािप िि. प.ू ५००।६०० च्या सुमारास र्फलज्योितषाला िवशेषतः राजाच्या बाबतीत सवात 
महत्वाचा मानणारा एक लहानसा समाज ऄग्स्तत्वात होता. पुरोिहताच्या ऄंगात कोणते गुण ऄसावे हे 
सागंताना गौ. ध. स.ू (११·१२-१३, १५-१६) मध्ये ऄस े म्हटले अहे की दैव (र्फलज्योितष) अिण 
ईत्पातावंरून बोिधत होणारी र्फले ह्ाचं े ॲान ऄसणाऱ्याचा राजान े सत्कार करावा कारण देशाचे अिण 
राजाच े योगॱेम ज्योितषी अिण ईत्पातिचन्ततक ह्ाचं्यावर ऄवलंबून ऄसते. ही भावना बळावत जाउन 
याॲवल्क्यासारख्या रॅेष् स्मृितकारान े (आ. स. चे १ ले शतक) ऄस ेस्पष्ट सािंगतले अहे की एखाद्राच्या 
कंुडलीमध्ये जो ग्रह दुष्टस्थानी ऄसेल त्याची प्रयत्न पूवॳक पूजा करावी (याॲ. ३०७-३०८). ब्रह्मदेवान े
ग्रहानंा ऄसा वर िदला होता की तुमची पूजा केली ऄसता तुम्हीं त्या पूजकाला सौख्य देउन त्याचा अदर 
करा. ह्ा किरता ग्रहानंा ऄितशय पूज्य मानले पािहजेत. तथािप याॲवल्क्यान े(१-३४९, ३५१) [दैव ेपुरुषकारे 
च कमॳिसिद्धव्यॳवग्स्थता । 
यत्र दैवमिभव्यकं्त पौरुषं पौवॳदेिहकम् ॥ 
यथा ह्ेकेन चके्ण रथस्य न गितभॳवेत् । 
एवं पुरुषकारेण िवना दैवे न िसध्यित ॥ याॲ.–१-३४९, ३५१.] ऄसेही सािंगतले अहे की पुरुषप्रयत्नाच्या ऄभावी दैव 
यशस्वी होउ शकत नाही. दैव हा देखील पूवॳजन्तयातंील र्फलोन्तमुख झालेला पुरुषप्रयत्नच ऄसतो. दैव 
अिण पुरुषप्रयत्न ह्ाचं्या तुलनात्मक महत्वािवषयी धमॳशास्त्रावरील गं्रथातं अिण िवशेषतः महाभारतात 
पुष्ट्कळ वेळा चचा केलेली ऄसते अिण त्यात दैव ऄथवा पुरुषप्रयत्न ह्ाचं्यापैकी एकाला प्रबल समजणारे 
अिण ह्ा दोहोच्यामध्ये समन्तवय करणारे ऄस े तीन प्रकारचे िवचार अढळतात अिण त्या तीनही मतानंा 
अधारही िदलेले ऄसतात. ऄशी ग्स्थित ऄसूनदेखील राजापासून रंकापयंत प्रायः प्रत्येक मनुष्ट्य 
र्फलज्योितषाच्या पूणॳपणेू अहारी गेलेला होता अिण सापं्रतकाळीही ईच्च िशॱण घेतलेल्या भारतीयाचं्या 
मनावरदेखील र्फलज्योितषाचे मोठे वजन अहे. 
 

कंुडलीच्या अधारावर भिवष्ट्य सागंणाऱ्या अिण व्यक्तीचा िवचार करणाऱ्या र्फलज्योितषशास्त्राला 
होराशास्त्र ऄथवा जातक ऄस ेनाव अहे. वराहिमिहराच्या काळचे िवद्यान लोकदेखील होरा ह्ा शब्दाच ेमूळ 
िवसरून गेले होते. ब.ृ जा. (१·३) मध्ये म्हटले अहे की कोणाकोणाच्या मताप्रमाणे ―होरा‖ हा शब्द ऄहोरात्र 
ह्ा शब्दामधील पिहले अिण ऄंत्य ऄॱर गाळून झाला अहे. होराशास्त्रावरून मनुष्ट्यान ेपूवॳजन्तमातं केलेल्या 
बऱ्या-वाइट कमांचा पिरणाम काय होणार अहे हे सुगम रीतीने समजून येते. ऄशा रीतीने वराहिमिहराने 
कमॳ अिण पुनजॳन्तम ह्ाचं्या िसद्धान्तताचा होराशास्त्राशी संबंध जोडला अहे. ऄशाच प्रकारची मते मध्ययुगीन 
काळात होउन गेलल्या गं्रथकारानंी व्यक्त केली अहेत. ईदाहरणाथॳ रघुनंदनान ेअपल्या ईद्याहतत्व ह्ा 
गं्रथातं (पा. १२५) म्हटले अहे की ग्रह मनुष्ट्याला एखादे कृत्य करण्याला भाग पािडत नसून कंुडलीवरून 
त्या व्यक्तीच्या पूवॳजन्तमातं कोणकोणती पातके घडली होती हे दर्मशत होते अिण त्या कमांना ऄनुसरून 
त्याच्या अयुष्ट्यातं कोणकोणत्या गोष्टी घडण्याचा संभव अहे एवढेच समजून येते. तथािप वराहिमिहराने 
िकत्येक वेळा र्फलज्योितषासंबंघी िनिरृत स्वरूपाची भाषाही वापरलेली अढळते. 

 
र्फलज्योितषशास्त्रावर दृढिवरॄास ऄसणारा एकटा भारत देशच नसून ऄलेक्झाडंरच्या नंतरच्या 

ग्रीक लोकाचंाही र्फलज्योितषशास्त्रावर दृढिवरॄास होता. बायबल ह्ा ििस्ती धमाच्या गं्रथाच्या पूवाधात 
(जुन्तया करारात) भिवष्ट्यकथन करणाऱ्या खाग्ल्डया देशातील लोकाचंा ईल्लेख केला अहे. खाग्ल्डया 
देशातंील लोक ऄस े मािनत ऄसत की पाच ग्रह िवशेषेकरून मनुष्ट्याच्या भिवतव्यावर सत्ता चालिवत 
ऄसतात अिण ते पाच ग्रह अिण बािबलोनमधील लोकाचं्या पाच देवता एकच होत. ऄलेक्झाडंरन े
बािबलोन हजकून घेतल्यानंतर त्या देशातील र्फलज्योितषशास्त्रवेते्त ग्रीसमध्ये येण्याजाण्यास प्रारंभ झाला 



अिण त्याचंा ग्रीक लोकावंर लवकरच पूणॳ पगडा पडला. त्यापूवी ग्रीसमधील लोक देवानंा कौल लावून, 
स्वप्नाचंा ऄथॳ करून, पक्ष्याचं्या ईड्डाणावरून अिण स्वरावंरून अिण ग्रहणासारख्या ऄद्भुत दैवी 
घटनावंरून भावी गोष्टी जाणण्याचा प्रयत्न करीत ऄसत. 
 

िि. प.ू दुसऱ्या शतकात र्फलज्योितषशास्त्राचा ग्रीसमधनू रोममध्ये प्रवेश झाला अिण 
रािशचक्ातंील स्थानाचंी नावे ग्रीस अिण रोममध्ये सवॳत्र रूढ झाली. ग्रीक भाषेतील टॉलेमी ह्ा गं्रथकाराचा 
टेरािबल्बास हा गं्रथ जवळजवळ १४०० वषे पयंत सवॳमान्तय समजला जात ऄस ेअिण र्फलज्योितषशास्त्रावर 
रॅद्धा ऄसणारे लोक ऄद्रािप देखील तो गं्रथ मोठा अधारभूत ऄसल्याचे मानतात. 
 

पुढे काही कारणानंी र्फलज्योितषशास्त्राच ेप्राबल्य युरोपखंडात कमी झाले. तथािप ऄद्रािप देखील 
युरोप अिण ऄमेिरकन संयुक्त संस्थान े यातील पं्रचड खप ऄसणाऱ्या वतॳमानपत्रातं िनरिनराळ्या राशींच्या 
लोकाचंी पुष्ट्कळ वेळा मोघम-स्वरूपाची भिवष्ट्ये दर अठवड्याला प्रिसद्ध होत ऄसतात. ऄस ेम्हणतात की 
एकया ऄमेिरकन संयुक्त संस्थानात सुमारे २५००० नोंदलेले र्फलज्योितषी अहेत. 

 
आंग्लंडमध्ये र्फलज्योितषशास्त्राच े र्फार प्राबल्य होते ही गोष्ट त्या भाषेत ऄसलेल्या 

र्फलज्योितषशास्त्रातील काही पािरभािषक शब्दावंरून िदसून येते. ईदाहरणाथॳ, ―मक्युॳिरऄल‖ (बुधासारखा 
म्हणज े चंचल) स्वभाव ―सटनाआट‖ (शनीसारखा म्हणज े कू्र) स्वभाव, ―ल्यूनािटक‖ (चंद्राचा प्रभाव 
पडलेला म्हणजे िवकृत मनाचा), ―ॲस्पेक्ट‖ (म्हणजे दृिष्ट), ―कंजंक्शन‖ (युित), ―ॲसेंडंट‖ (ईच्चीचा) आ. 

 
र्फलज्योितषशास्त्राच्या समथॳनाथॳ टॉलेमीन े(टेरािबल्बास १-२) जी कारणे सािंगतली अहेत त्याचंा 

मिथताथॳ ऄसा अहे की जर सूयॳ पृथ्वीवर िनरिनराळे ऊतु ईत्पन्न कंरतो, चंद्र समुद्रात भरती-ओहोटी 
घडवून अणतो, ग्रहाचं्या ग्स्थतीवरून वादळ, वाऱ्याची िविशष्ट िचन्तहे आत्यािद घटना कळून येतात, तर 
एखाद्रा व्यक्तीच्या जन्तमाच्या वेळच्या ग्रहाचं्या पिरग्स्थतीवरून त्या व्यक्तीचे शरीर, मन, स्वभाव 
ह्ाचं्यािवषयी भिवष्ट्य सागंता येणे शक्य अहे. त्यान े ऄसेही म्हटले अहे की एखाद्रा व्यक्तीचे भिवतव्य 
ठरिवण्याला त्या व्यक्तीच्या जन्तमाच्या वेळची ग्रहाचंी पिरग्स्थित एवढा एकच अधार नसतो तर त्या व्यक्तीचा 
देश, समाज, त्या समाजातील रूिढ, त्याच्या काळची पिरग्स्थित ह्ाचं्या सारख्या आतर गोष्टींचेही 
भिवष्ट्यकथनाला महत्वाचे साह् होते. राजमातंड (श्लोक ३९९-४०१) सारख्या भारतीय गं्रथात देखील ऄस े
म्हटले अहे की ज्योितष्ट्याने लोकाचं्या रूढींना ऄनुसरून चालावे. अपल्या स्वतःच्या कुलाचाराच्या अिण 
देशाचाराचं्या िवरुद्ध िवद्यान मनुष्ट्याने केव्हाही वतॳन करू नये. 
 

टॉलेमीन ेऄसेही प्रितपादन केले अहे की र्फलज्योितषशास्त्र शक्य स्वरूपाच ेअहे आतकेच नसून ते 
ईपयुक्तही अहे. कारण एखाद्रा संकटाची पूवॳसूचना िमळाल्यास मनुष्ट्य त्यासंबंधी खबरदारी घेउ शकतो. 
टॉलेमीन े िदलेली कारणे ऄितशय चातुयाने माडंली अहेत अिण त्यानंा थोडेस े शास्त्रीय स्वरूप 
ऄसल्यासारख े िदसते. तथािप ती कारणे काहीशी मोघम स्वरूपाची ऄसून सयुिक्तक ऄथवा खात्री 
पटिवण्यासारखी तर मुळीच नाहीत. 
 

मुहूतम (म्हणज े एखादे कायॳ करण्याला शुभ वेळ) ह्ा िवषयावर ऄनेक गं्रथ अहेत. ग्रहाचं्या शुभ 
दृष्टीला ऄनुसरून ईपनयन अिण िववाह ह्ाचं्या संबधी, घर बाधंणे अिण गृहप्रवेश आत्यािद संबधंी ऄनेक 
िनयम तसेच ऄंगावर पाल पडणे ह्ाचं्यासारख्या शकुनासबंंधी ऄनेक िनयम ऄसून ते प्रस्तुत गं्रथकाराच्या 



लहानपणी पाळण्यात येत ऄसत अिण जरी ह्ा बाबतीत हळूहळू िशिथलता वाढत ऄसली तरी ऄद्रािप 
देखील बरेच लोक ते िनयम पाळतात. शकुनाचं्या बाबतीत वराहिमिहराने (ब.ृ यो. २३·१) देखील ऄस ेतत्व 
प्रितपादन केले अहे की मनुष्ट्यानंी पूवॳ जन्तमात केलेल्या शुभाशुभ कमाचीं र्फले प्रवासाला ऄथवा स्वारीवर 
िनघतेवेळी शकुनाचं्या रूपाने िदसून येतात. 
 

श्मरॅ ु करणे, नूतन वस्त्र पिरधान करणे ह्ाचं्यासारख्या कृत्यापंासनू िववाहासारख्या महत्वाच्या 
कायापयंत सवॳ कृत्यानंा मुहूतॳ पाहण्याच्या कल्पनेन ेलोक कसे जवळजवळ वेडे होउन गेले होते ही गोष्ट 
मुहूतॳमुक्ताविल ह्ा गं्रथात (श्लो. ४२) चोरी करण्याला देखील शुभ मुहूतॳ कोणता हे सािंगतले अहे ह्ावरून 
चागंली प्रत्ययाला येते. 
 

मुहूतासंबंधीच े िनयम नीट समजावे ह्ाकिरता जातक ह्ािवषयासंबंधी काही सोपी मािहती पुढे 
िदली अहे. ऄितशय प्राचीनकाळी (िनदान िि. प.ू १००० च्या सुमारास) नॱत्राचं े पुण्यकारक अिण 
पापकारक, पुहल्लगी अिण स्त्रीहलगी, ईग्र अिण कू्र ऄस ेिनरिनराळे िवभाग करण्यात अले होते. बृह. स.ं 
(९७-६-११) ह्ात नॱत्राचं े ध्रुव अिण ग्स्थर, तीक्ष्ण ऄथवा दारुण, चर अिण चल आत्यािद अणखीही 
िवभाग केले ऄसून ह्ा संॲानंा ऄनुसरून कोणती कृत्ये कोणत्या प्रकारच्या नॱत्रावर करावी ह्ासंबधंीच े
िनयम सािंगतले अहेत. मुहूतॳहचतामिण (२·२-८) ह्ाच्यासारख्या काही गं्रथातं नॱत्रापं्रमाणेच वारानंाही 
ध्रुव, चर ह्ासारख्या संॲा िदल्या ऄसून त्या नावाच्या नॱत्रानंा ऄनुरूप ऄसणारी कृत्ये त्याचं्याच 
स्वरूपाच्या वारावंर करावी ऄस े सािंगतले अहे. बृहज्जातक (१६·२) ह्ा श्लोकात ऄिरॄनी प्रभृित २७ 
नॱत्रावंर जन्तम झालेल्या व्यक्तींची लॱणे वणॳन केली अहेत. ज्योितषरत्नमाला प्रभृित गं्रथात २८ 
(ऄिभिजत् सिहत) नॱत्राचं ेऄंधाॱ, मंदाॱ, मध्याॱ अिण स्वाॱ ऄस ेचार िवभाग केले ऄसनू त्या संॲानंा 
ऄनुसरून त्या त्या नॱत्रावंर साडंलेल्या वस्तुसबंंधी िनयम सािंगतले अहेत. बृह. स.ं (ऄ. १४) मध्ये भारत 
देशाचे ९ भाग करून ते कोणकोणत्या नॱत्राचं्या गटाचं्या िनयंत्रणाखाली ऄसतात हे सािंगतले अहे. त्याच 
गं्रथात (ऄ. १५) कोणत्या नॱत्राचं े कोणकोणत्या पदाथावर िनयंत्रण ऄसते हे सािंगतले अहे. ह्ा सवॳ 
िवभागणीचा हेतु त्या त्या संॲानंा ऄनुसरून भिवष्ट्य सागंणे हा ऄसतो. 
 

ह्ा िववेचनावरून ऄस े िदसून येइल की र्फक्त नॱत्राचं्या अधारावर ऄसलेल्या 
र्फलज्योितषशास्त्राची पूणॳ वाढ भारतामध्ये झालेली होती. परंतु ग्रीक भाषेतील टॉलेमीकृत 
र्फलज्योितषशास्त्र केवळ राशींच्या अधारावर ऄसून त्याने नॱत्राचंा क्विचतच िवचार केला अहे. 
 

रातशचक्रामध्ये १२ रािश ऄसून त्यातील प्रत्येक रािश २¼ नॱत्राएवढी ऄसते. ईदाहरणाथॳ, 
मेषराशीमध्ये ऄिरॄिन, भरणी अिण कृित्तका नॱत्राचा पिहला ¼ भाग (चरण) ह्ाचंा समावेश होतो. 
मेषापासूनच्या १२ रािश देखील कालपुरुषाच े िनरिनराळे ऄवयव ऄसल्याच े मानतात. एखाद्रा मनुष्ट्याच्या 
जन्तमकंुडलीमध्ये एखाद्रा िविशष्ट राशीमध्ये एखादा ग्रह ऄसला तर त्या ग्रहाचा पिरणाम ती रािश 
कालपुरुषाच्या ज्या ऄवयवाच्या स्थानी ऄसेल त्या ऄवयवावर होतो (सारावली ३·५-६). 

 
वराहिमिहराने १२ राशींची संस्कृत नावे अिण त्या नावाचं्या समानाथी ऄनेक शब्द सािंगतले अहेत. 

ऄशा समानाथी नावापंैकी काही शब्द (ब.ृ जा. १·८) ह्ा एका वेगळ्या श्लोकात िदले ऄसून ते ग्रीक शब्दाचंी 
संस्कृत रूपातंरे अहेत ऄथवा ते शब्द ग्रीक भाषेतून घेतलेले अहेत ऄस ेवेबरप्रभृित ऄनेक गं्रथकाराचंे मत 
अहे. हे मत सवॳस्वी बरोबर नसले तरी त्या शब्दापंैकी बरेच शब्द ग्रीक भाषेतील राशींच्या नावाशी जुळणारे 



अहेत हे मान्तय करता येइल. 
 

बृहज्जातक (१·५) मध्ये राशींची स्वरूप ेवणॳन केली अहेत. मेष, वृषभ, ककॳ , हसह, वृिरृक, मकर 
अिण मीन ह्ा राशींची स्वरूप े चतुष्ट्पाद पशूंच्या ऄथवा कीटकाचं्या सारखी अहेत अिण बाकीच्या ५ 
राशींची स्वरूप ेिविशष्ट लॱणानंी युक्त ऄसणाऱ्या मनुष्ट्यासंारखी अहेत. ह्ा राशींच्या नावाचे ऄथॳ बॉिबलोन, 
ग्रीस सिहत युरोप अिण भारत ह्ा सवॳ िठकाणी कमी ऄिधक प्रमाणात एकसारख े अहेत. तथािप 
(वृिरृकासारख्या) काही थोड्या रािश सोडल्यास आतर सवॳ िठकाणी मेष प्रभृित राशींच्या तारकासमूहात 
अिण त्याचं्या नावानंी बोध होणाऱ्या पदाथांच्या स्वाभािवक अकारात र्फारस े ठळक साम्य िदसत नाही. 
राशीना िदलेल्या नावाचंे मूळ ऄॲात अहे. मेष, वृषभ आत्यािद नावे िदलेल्या रािश सवॳस्वी काल्पिनक 
अकृित अहेत अिण ती नावे त्या तारका पुंजानंा एखाद्रा व्यक्तीने कल्पनेने िदलेली अहेत. 

 
ऄलेक्झाडंरच्या काळापूवी आिजप्तमधील लोकानंा रािशचक्ाची काहीही मािहती नव्हती अिण रोमन 

लोकाचं्या काळापूवी ऄग्स्तत्वात ऄसलेली र्फारच थोडी रािशचके् ईपलब्ध अहेत. ॲिसिरया देशासंबंधी 
संशोधन करणाऱ्या लोकानंी युरेिटस नदीच्या खोऱ्यातं राहणाऱ्या लोकानंा खगोलशास्त्राची मािहती होती 
ही गोष्ट ईघडकीला अणली अिण तेव्हापासून रािशचक्ाचा पिहला शोध बािबलोन देशातील लोकानंी 
लावला ऄसला पािहजे ऄस े प्रायः बहुतेक िवद्यान मान्तय करू लागले अिण जरी वेबरसारख्या काही 
गं्रथकारानंी ते मत मान्तय न किरता तो शोध ग्रीक लोकानंीच लावला ऄस ेप्रितपादन केले ऄसले तरी तूतॳ 
तरी रािशचक्ाचा ईगम बािबलोन मध्ये झाला ही गोष्ट मान्तय केली पािहजे ऄस े वाटते. ह्ा वादातील 
प्रितपादनाचा िवचार केल्यास प्रस्तुत गं्रथकाराला ऄस ेवाटते की आिजप्त, मेसापोटेिमया (बॉिबलोन) अिण 
ग्रीस ह्ा तीन प्रख्यात देशापंैकी राशींचा पिहला शोध बािबलोनमध्ये लागला ऄसण्याचा ऄिधक संभव अहे. 
 

र्फलज्योितषशास्त्राच्या दृष्टीने राशींचे ऄनेक िवभाग करण्यात अले ऄसनू त्या िवभागाचंा भिवष्ट्य 
वतॳिवण्याच्या कामी ईपयोग करण्यात येतो. ईदाहरणाथॳ, पुहल्लगी अिण स्त्रीहलगी, शीषोदय, पृष्ोदय, चर 
अिण ग्स्थर, सौम्य अिण कू्र, िदनबल अिण िनशाबल, िनरिनराळ्या चार िदशाचं्या स्वामी ऄसणाऱ्या रािश 
आ.. शीषोदय राशीवर स्वारी केल्यास आग्च्छत र्फल प्राप्त होते प्ररंतु पृष्ोदय राशीवर स्वारी केल्यास स्वतःच्या 
सैन्तयाचा पूणॳ पराजय होतो, कू्र राशीवर जन्तम झालेल्या व्यक्ती कू्र स्वभावाच्या ऄसतात ऄशा प्रकारची 
भिवष्ट्ये वतॳिवण्यात येतात. बारा राशींचे िभन्निभन्न रंग सािंगतलेले अहेत. तसेच त्याचंे िद्यपाद, चतुष्ट्पाद, 
जलचर, कीटक ऄसेही िवभाग सािंगतलेले अहेत. ह्ा िवभागाचं्या बाबतीत वराहिमिहर अिण टॉलेमी 
ह्ाचं्यामध्ये मतवैिचत्र्य अढळते. 
 

ग्रहाचंा राशींशी संबंध अिण त्याचं्या संयोगामुळे होणारे पिरणाम ह्ाचंाही र्फलज्योितषशास्त्रातं 
िवचार केलेला ऄसतो. वेदसंिहता अिण ब्राह्मणगं्रथ यातं गुरु (बृहस्पित) व्यितिरक्त आतर ग्रहाचंे स्पष्ट 
िनदेश प्रायः अढळत नाहीत हे पूवीच सािंगतले अहे. ऊग्वेदाच्या काही ऊचातं पाच ग्रह अिण शुक् ह्ाचंा 
ऄस्पष्ट िनदेश ऄसावा ऄस े वाटते. छादंोग्य, मैत्रायणीय (७·६) ह्ाचं्यासारख्या काही ईपिनषदातं शिन, 
राहू, केतु याचंा ईल्लेख अढळतो. परंतु ह्ा ग्रहापंासून प्राप्त होणाऱ्या र्फलािंवषयी प्राचीन वेदवाङ्मयात 
प्रायः काहीच वणॳन केलेले अढळत नाही. महाभारतात ग्रहाचं्या ऄिनष्ट पिरणामािंवषयी ऄनेक िठकाणी 
वणॳन अले अहे. परंतु त्या वणॳनात र्फक्त नॱत्राचंाच ईल्लेख केला अहे. कौिटल्याने (२ रा भाग ऄध्याय 
२४) म्हटले अहे की गुरुच्या ग्स्थतीवरून, शुक्ाच्या ईदयास्त अिण गतीवरून, सूयाच्या स्वाभािवक अिण 
ऄस्वाभािवक स्वरूपावरून पजॳन्तयवृष्टीसंबंधी भिवष्ट्य किरता येते. ह्ावरून ऄस े िदसते की ग्रहाचं्या 



ग्स्थतीवरून सावॳित्रक स्वरूपाची मािहती समजते ऄस े र्फलज्योितषशास्त्र भारतात िि. प.ू ऄनेक शतके 
ऄग्स्तत्वात होते. परंतु बािबलोन देशातील लोकानंी िि. प.ू २००० वषॳ ग्रहाचंे वेध घेतले होते अिण एखाद्रा 
बालकाच्या जन्तमकाळच्या ग्रहग्स्थतीवरून ऄनुकूल अिण प्रितकूल भिवष्ट्ये वतॳिवण्यात येत ऄसत. प्रत्येक 
ग्रह काही िविशष्ट राशीत ऄसताना ईच्चीचा (म्हणज े सवात ऄिधक बलवान्) ऄसतो ही मािहतीही त्या 
लोकानंा होती. 
 

बृहज्जातक (२·२।३), सारावली (४·१०।११) अिण राजमातंड (श्लो. ८।१५) ह्ा गं्रथातं सूयॳ, चंद्र 
अिण आतर सात ग्रह ह्ाचंी जी िनरिनराळी नावे िदली अहेत त्याचं्यापैकी काही नावे ग्रीक भाषेतून घेतलेली 
अहेत ऄस ेपारृात्य देशातील गं्रथकार मानतात. ह्ा बाबतीत लॱात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणज ेह्ा ऄथवा 
आतर गं्रथातं चंद्राच्या नावापंैकी एकही नाव ग्रीक भाषेतील ऄसल्याच े मानण्यात येत नाही. गुरूच्या 
नावापंैकी जीव हे नाव ग्रीक भाषेतील ऄसल्याच ेपारृात्य गं्रथकार मानतात परंतु तो शब्द ग्रीक शब्दावरून 
बनलेला अहे ऄस ेप्रस्तुत गं्रथकाराला वाटत नाही. जीव हा शब्द ऊग्वेदात (१-१६४·३०, १०-१८·३७ आ.) 
ऄनेक िठकाणी अला ऄसून त्याचा ऄथॳ िजवंत प्राणी, एक व्यिक्त ऄसा अहे. जेव्हा बृहस्पती हा सवॳ 
ग्रहामंध्ये रॅेष् मानण्यात येउ लागला अिण तो ॲान अिण सुख ह्ाचंा स्वामी ऄसल्याच े मानू लागले 
त्यावेळी तो सवॳ प्राण्याचंे जीवनसवॳस्व गणला गेला अिण त्याला जीव ऄस े म्हण ू लागले. सारावली 
(१०-११६) मध्ये म्हटले अहे की बहृस्पती हा मनुष्ट्याचा जीव अहे (बृहस्पितनृंणा ंजीवः). 
 

बृ. जा. (२-५।७) ह्ा गं्रथात ग्रहाचंे स्वामी, त्याचं्या िदशा, पंचमहाभूतापंैकी भूत, वेद अिण ब्राह्मण 
प्रभृित वणॳ, शुभ ऄथवा ऄशुभ आत्यािद मािहती िदली अहे अिण ह्ा मािहतीचा भिवष्ट्य सागंण्याच्या कामी 
कसा ईपयोग करावा हेही सािंगतले अहे. ह्ा बाबतीतदेखील भारतीय ज्योितषात अिण यवनज्योितषात 
काही काही िठकाणी मतभेद अहेत. त्याप्रमाणेच िनरिनराळ्या ग्रहाचंा मनुष्ट्याच्या शरीरातील कोणकोणत्या 
भागावंर, वस्त्रावंर, रसावंर प्रभाव ऄसतो ही मािहतीही त्या गं्रथात िदली अहे. चोरी झाली त्यावेळी जो ग्रह 
बलवान ऄसेल त्याला ऄनुसरून चोराचे स्थान सागंता येते ऄथवा कोणाला भोजनाचे अमंत्रण अलेल्या 
वेळी बलवान ऄसणाऱ्या ग्रहाला ऄनुसरून त्याला वाढण्यात येणाऱ्या ऄन्नाचा प्रकार सागंता येतो. ब.ृ जा. 
मध्ये ग्रहाचंी हलगे, त्याचंी स्वगृहे म्हणज े ईच्चस्थान े परमोच्चस्थान,े त्याचंी नीच अिण परमनीच स्थान े
ऄसणाऱ्या रािश कोणत्या ही मािहतीही िदली अहे. 
 

कंुडलीमध्ये र्फलज्योितषासंबंधी १२ स्थाने ऄसतात अिण त्या स्थानानंा जी नावे िदली अहेत 
त्यापैकी काही नावावरून त्या स्थानातील ग्रहग्स्थतीवरून कोणत्या िविशष्ट गोष्टींच े भिवष्ट्य ठरवावयाचे 
ऄसते हे दर्मशत होते. ईदाहरणाथॳ, कंुडलीमधील प्रथम स्थानाला होरा, तनु, शिक्त आत्यािद नावे अहेत 
अिण त्या स्थानातील ग्रहग्स्थतीवरून कंुडलीतील व्यक्तीच्या अरोग्यािवषयी अिण देहाच्या वाढीसंबंघी 
भिवष्ट्य ठरिवता येते; दुसऱ्या स्थानाला धन, कुटंुब, ऄथॳ आत्यािद नावे अहेत अिण त्या स्थानातील 
ग्रहग्स्थतीवरून त्या व्यक्तीची कुटंुबग्स्थित, संपत्ती आत्यादीसंबंधी भिवष्ट्य ठरिवता येते. 
 

कंुडलीमधील काही िविशष्ट स्थानानंा काही िविशष्ट संॲा िदलेल्या ऄसतात. १ ले, ४ थे, ७ वे अिण 
१० वे ह्ा सवॳ स्थानानंा कंटक, कें द्र, चतुष्टय ऄशा संज्ञा अहेत; कें द्राच्या पलीकडील (म्हणज े २, ५, ८ 
अिण ११ ह्ा) स्थानानंा पणफर ही संॲा अहे; ३ रे, ६ वे, ९ वे अिण १२ वे ह्ा स्थानानंा अपोग्क्लम ही 
संॲा अहे; ६ वे, ८ वे अिण १२ वे ह्ा स्थानानंा तत्रक ऄशी संॲा अहे; ३ रे, ६ वे, १० वे अिण १२ वे ह्ा 
स्थानानंा ईपचय ऄशी संॲा ऄसून बाकीच्या सवॳ स्थानानंा ऄपचय ऄशी संॲा अहे. 



 
र्फलज्योितषशास्त्र भारतीयानंी ग्रीक लोकापंासून घेतलेले अहे ऄस े मत पािरृमात्य गं्रथकार 

प्रितपादन किरत ऄसतात. िथबो ह्ा गं्रथकाराने (गंु्रड्रीज पा. ६८) ऄस ेिवधान केले अहे की वराहिमिहराने 
िवकास केलेल्या भारतीय र्फलज्योितषशास्त्रात अढळून येणारा प्रमुख मुद्दा १२ स्थानाचंा िसद्धातं हा अहे. 
ज्या ऄथी तो िसद्धातं र्फर्ममकस सॅटनॳस् (आ. स. च्या ४ थ्या शतकाचा मध्य) ह्ाच्या पूवी होउन गेलेल्या 
कोणत्याही पािरृमात्य गं्रथकाराचं्या गं्रथात अढळत नाही त्याऄथी ग्रीक र्फलज्योितषशास्त्राचा भारतामध्ये 
प्रवेश र्फर्ममकस अिण वराहिमिहर िमिहर (आ. स. चे ६ वे शतक) ह्ाचं्या दरम्यानच्या काळच्या म्हणज े
सुमारे १०० वषाच्या कालावधीतच झाला ऄसला पािहजे. 
 

पािरृमात्य गं्रथकाराचं्या ह्ा मतासंबधंी िवस्तृत चचा करणे ह्ा संिॱप्त गं्रथात शक्य नाही तथािप 
काही थोडे मुदे्द पुढे िदले अहेत. वराहिमिहराच्या गं्रथात अिण त्या गं्रथावरील ईत्पल टीकेत 
वराहिमिहराच्या पूवी होउन गेलेल्या गगॳ प्रभृित २० पेॱा ऄिधक गं्रथकाराचं े शेकडो श्लोक ईद्धृत केले 
अहेत. ह्ा गं्रथकारानंी िनमाण केलेले वाङ्मय बरेच िवस्तृत ऄसले पािहजे अिण ते सवॳ गं्रथ सुमारे १०० 
वषाच्या ऄल्पावधीमध्ये होउन गेले ऄसणे शक्य नाही तर त्या कायाला ऄनेक शतकाचंा दीघॳकाळ लागला 
ऄसला पािहजे. ईत्पल टीकेत गगाचे ३०० हून ऄिधक श्लोक ईद्धृत केले अहेत अिण त्यावरून त्याला 
रािशचक्, ग्रहाचं्या ईच्च दशा अिण दृिष्ट याचंी मािहती होती ऄस ेिदसून येते. गगॳ हा गं्रथकार िि. प.ू ५० 
च्या सुमारास होउन गेला ऄसावा ऄस ेकनॳ ह्ा गं्रथकाराने म्हटले अहे. त्याच्यापासून वराहिमिहरापयंतचा 
सुमारे ५ शतकाआंतका काळ र्फलज्योितषशास्त्रावरील ऄर्फाट वाङ्मय िनमाण होण्याला लागला ऄसावा 
ऄस ेम्हणता येइल. गगानंतर कमीतकमी २०० वषानंतर टॉलेमी झाला अिण र्फर्ममकस टॉलेमीनंतर ४०० 
वषांनी झाला. तेव्हा रािशसंबंधी मािहती भारतीयानंी ग्रीक गं्रथकारापंासून िमळिवली हे िवधान िसद्ध 
करण्याला काहीही पुरावा नाही. खुद्द ग्रीक लोकानंी कंुडलीवर अधारलेले र्फलज्योितषशास्त्र 
ऄलेक्झाडंरच्या स्वारीनंतर िि. प.ू ४ थ्या शतकात बािबलोन देशातून िमळिवले होते. 

 
नॱत्रािधिष्त र्फलज्योितषशास्त्रासबंंधीच्या सध्या ईपलब्ध ऄसलेल्या ईल्लेखावंरून ऄस ेिदसून येते 

की र्फर्ममकसच्यापूवी शेकडो वषे िनदान पाच भावाचंी नावे भारतात ऄग्स्तत्वात होती अिण ऄसेही प्रितपादन 
करणे शक्य अहे की वराहिमिहराच्या पूवी होउन गेलेल्या अिण संस्कृत भाषेत गं्रथ िलिहणाऱ्या ग्रीक 
गं्रथकारापंासून र्फर्ममकसन े अपले र्फलज्योितषशास्त्र िमळिवले ऄसावे. आतकेच नव्हे तर ज्या टॉलेमीला 
भावाचंी मािहती होती त्यान े देखील अपले र्फलज्योितषशास्त्राच े ॲान भारतात स्थाइक झालेल्या ग्रीक 
गं्रथकारापंासून संपादन केले ऄसावे. ग्रीक लोक भारतात स्थाइक झाल्याबद्दल अिण त्यानंी संस्कृत भाषेत 
िवस्तृत गं्रथ िलिहले ऄसल्याबद्दल भरपूर पुरावा ऄग्स्तत्वात अहे. वराहिमिहराने यवनाचं्या (म्हणज े
ग्रीकाचं्या) मताचा पुष्ट्कळ वेळा ईल्लेख केला ऄसून काही काही िठकाणी त्या मताशी अपला िवरोधही 
प्रदर्मशत केला अहे. स्रू्फजीध्वज नावाच्या एका यवन राजाने सुमारे ४००० श्लोकाचंा यवनजातक नावाचा 
एक िवस्तृत गं्रथ र्फलज्योितषशास्त्रावर िलिहला होता अिण मीनराज ह्ा नावाच्या दुसऱ्या एका यवन 
राजान े ―वृद्धयवनजातक‖ ह्ा नावाचा ऄनेक सहस्त्र श्लोक ऄसलेला ससं्कृत गं्रथ र्फलज्योितषशास्त्रावर 
केलेला अहे. 
 

काही पािरभािषकं शब्दािंवषयी िववेचन करावयाचे रािहले अहे. 
 

होरा. ह्ा शब्दाचा दुसरा ऄथॳ ऄधी रािश ऄसा अहे.१, ३, ५ प्रभृित िवषम क्माच्या राशींच्या 



पूवाधांचा स्वामी सूयॳ ऄसतो अिण ईत्तराधांचा स्वामी चंद्र ऄसतो. २·४·६ प्रभृित सम क्माच्या राशींच्या 
पूवाधांचा स्वामी चंद्र ऄसतो अिण ईत्तराधांचा स्वामी सूयॳ ऄसतो. सूयाच्या होऱ्यात जन्तमलेल्या व्यिक्त 
ईत्साही स्वभावाच्या ऄसतात अिण चंद्राच्या होऱ्यात जन्तमलेल्या व्यिक्त सौम्य स्वभावाच्या ऄसतात. दुसऱ्या 
काही गं्रथकाराचं्या (ईत्पलाच्या टीकेप्रमाणे यवनेरॄराच्या) मताप्रमाणे पिहल्या होऱ्याचा स्वामी हा त्या 
राशीचा ऄसणारा स्वामीच ऄसतो अिण दुसऱ्या होऱ्याचा स्वामी हा कंुडलीमधील ११ व्या स्थानाचा 
ऄसणारंा स्वामी ऄसतो. ह्ा मताप्रमाणे सूयॳ अिण चंद्राप्रमाणेच आतर ग्रहही होऱ्याचंे स्वामी होउ शकतात. 
३० ऄंश ऄसलेल्या प्रत्येक राशीच ेतीन िवभाग करण्यात येतात अिण १० ऄंशाच्या त्या िवभागाला दे्रष्ट्काण, 
द्रक्कण ऄथवा दृकाण ऄथवा दृगाण ऄशी संॲा अहे (ब.ृ जा. ३·५). प्रत्येक राशीच्या ह्ा तीन िवभागाचंे 
स्वामी ऄनुक्मे त्या राशीचा स्वामी, ५ व्या राशीचा स्वामी अिण ९ व्या राशीचा स्वामी हे ऄसतात. आिजप्तमध्ये 
प्रत्येकी १० िदवस ऄसलेल्या ३६ कालखंडाचं ेएक वषॳ होत ऄस ेअिण त्या प्रत्येक कालखंडाची एक देवता 
ऄस.े डेकान्तस हा िवषुववृत्तावरील िवस्तृत पट्प्यामधील एक ठळक िदसणारा तारकापुंज ऄस.े जव्हा ग्रीक 
लोकानंी आिजप्तमध्ये रािशचक्ाचा प्रसार केला तेव्हा ह्ा देवताचंा समावेश राशींमध्ये केला गेला अिण त्यानंा 
र्फलज्योितषशास्त्राच्या दृष्टीने महत्व प्राप्त झाले. ब.ृ जा. ह्ा गं्रथातं दे्रष्ट्काणाध्याय नावाचा एक ३६ श्लोकाचंा 
स्वतंत्र ऄध्याय (ऄ. २७) अहे अिण त्यात दे्रष्ट्काणाचं्या स्वामी ऄसणाऱ्या ३६ देवताचं ेवणॳन केले अहे. हे 
सवॳ वणॳन यवनानंी सािंगतलेले ऄसल्याचेही त्या ऄध्यायात म्हटले अहे. टॉलेमीच्या गं्रथात ह्ा वणॳनाच्या 
स्वरूपाच ेकाहीही अढळत नाही. ह्ावरून वराहिमिहराने टॉलेमीच्या पूवी होउन गेलेल्या एखाद्रा यवन 
गं्रथकाराच्या ससं्कृत गं्रथाचा ईल्लेख केला ऄसावा. सारावली ह्ा गं्रथामध्येही ३६ दे्रष्ट्काणाचं े ऄध्याय ४९ 
मध्ये वणॳन केले अहे परंतु ते वणॳन वृ. जा. मधील वणॳनाशी जुळत नाही अिण सारावलीच्या कत्याच्या 
समोर बहुधा संस्कृत भाषेतील दुसरा एखादा यवन गं्रथ ऄसावा ऄसे वाटते. 

 
षड्वगम. एखाद्रा ग्रहाची रातश, त्या राशीचा होरा, दे्रष्ट्काण, नवाशं, िादशाशं अिण कत्रशाशं ह्ा 

सहा प्रकारापंैकी प्रत्येकाला त्या ग्रहाचा वगम ऄथवा षड्वगम ऄसे म्हणतात (बृ. जा. १·९). 
 

सुनफा योग. ज्यावेळी सूयाव्यितिरक्त एखादा ग्रह चंद्र ऄसलेल्या स्थानापासनू दुसऱ्या स्थानात 
ऄसतो तेव्हा सुनर्फा योग होतो. जेव्हा सूयाव्यितिरक्त एखादा ग्रह चंद्र ऄसलेल्या स्थानापासून १२ व्या 
स्थानात ऄसतो तेव्हा ऄनफा योग होतो. जेव्हा कोणी ग्रह चंद्रापासून २ रे अिण १२ वे ह्ा स्थानातं ऄसतात 
तेव्हा दुरंुधरा योग घडून येतो. जेव्हा वरील तीन योग घडून येत नाहीत अिण जेव्हा चंद्र कें द्रात नसतो 
ऄथवा कें द्रामध्ये (सूयाव्यितिरक्त) कोणताही ग्रह ऄसत नाही तेव्हा केमदु्रम योग होतो. हे पाच शब्द ग्रीक 
भाषेतील ऄसल्याच े सागंतात. एका ऄंशाचा ६० वा भाग ह्ा ऄथाचा ‘तलप्ता’ हा शब्दही ग्रीक भाषेतील 
ऄसल्याचे सागंतात. 

 
वराहिमिहराने ग्रीक भाषेतील ज े शब्द वापरले अहेत ऄस े म्हटले जाते त्याचंी एकूण संख्या ३७ 

अहे. त्याचं्यापैकी ४ शब्द ग्रीक भाषेतील ऄसल्याच े प्रस्तुत गं्रथकाराला मान्तय नाही. बाकीचे ज े र्फक्त ३३ 
शब्द ईरतात त्याचं्यापैकी १२ राशींची नावे अहेत, ६ ग्रहाचंी नावे अहेत अिण काही नावाचंी ऄनेक 
समानाथी संस्कृत नावे वराहिमिहराने योिजली अहेत. ऄशी नावे वगळल्यास ऄनर्फा, सुनर्फा, 
ह्ाचं्यासारख े ज्यानंा भारतीय र्फलज्योितषशास्त्रात ऄत्यंत गौण स्थान अहे ऄस े जेमतेम १० ग्रीक शब्द 
बाकी राहतात अिण एवढ्या थोड्या ग्रीक शब्दाचंा ईपयोग केला अहे एवढ्यावरून समग्र भारतीय 
र्फलज्योितषशास्त्र ग्रीक गं्रथकाराचं्या गं्रथावंरून घेतलेले अहे ऄसे म्हणणे ऄितशयोक्तीचे अहे. 
 



ग्रहाचं्या परस्पराशंी ऄसलेल्या मैत्रीबद्दल, शत्रुत्वाबद्दल अिण ईदासीनत्वाबद्दल वृ. जा. प्रभृित 
गं्रथात बरेच िववेचन केलेले ऄसते. िमत्र अिण शत्र ु ह्ाचं े स्वाभातवक अिण नैतमतत्तक ऄस े दोन प्रकार 
ऄसतात. ह्ा बाबतीत त्याचंी देवाण घेवाण ऄसतेच ऄस े सागंता येत नाही. म्हणज े एखादा ग्रह एखाद्रा 
ग्रहाचा िमत्र ऄथवा शत्रु ऄसल्यास तो दुसरा ग्रह पिहला ग्रहाचा िमत्र ऄथवा शत्रु ऄसतोच ऄसे नाही. 

 
ग्रहाचें बल चार प्रकारच ेऄसते. स्थान, िदशा, चेष्टा अिण काल. प्रत्येक ग्रहाची दीप्त, स्वस्थ,मुतदत 

आत्यािद नउ ग्स्थत्यंतरे हेतात. (सारावली ५-५) िनरिनराळे ग्रह िनरिनराळ्या देशातं जन्मले ऄसल्याचें 
मानले जाते अिण जेव्हा हे ग्रह पीिडत होतात तेव्हा त्याचं्या जन्तमदेशानंा िवपत्ती प्राप्त होते ऄसे मानतात. 

 
दुसरे एक ऄत्यंत महत्वाच ेतत्त्व ग्रहाचंी दृतष्ट हे अहे (ब.ृ जा. २- १३) अिण त्या संबंधीच ेपूणॳदृिष्ट, 

ऄधॳदृिष्ट, ऄपूणॳदृिष्ट आत्यािद प्रकार ऄसून त्याबंद्दल ऄनेक िनयम सािंगतलेले ऄसतात. टॉलेमीच्या गं्रथामध्ये 
देखील िवरुद्ध, तृतीयाशं, चतुथांश अिण षष्ाशं ऄशा चार प्रकारच्या दृष्टींचे िववेचन केले अहे. ह्ा बाबतीत 
देखील वराहिमिहर अिण टॉलेमी ह्ाचं्यामध्ये काहंी महत्वाचे भेद अहेत. 
 

अणखी एक महत्वाच ेतत्त्व गोचर हे अहे. गोचर ह्ाचा ऄथॳ जन्तमराशीच्या दृष्टीने शुभ ऄथवा ऄशुभ 
गणल्या जाणाऱ्या स्थानी एखाद्रा िविशष्ट ग्रहाचे ऄग्स्तत्व एखाद्रा िविशष्ट काली शुभ अहे हकवा ऄशुभ अहे 
ह्ाचा िवचार करणे. 

 
कारक. िजतके ग्रह स्वगृही ऄथवा ईच्चीचे ऄथवा मूलित्रकोण ऄसतील ते सवॳ परस्पराचं ेकारक 

होतात. कंुडलीमधील १० व्या स्थानी ऄसलेला ग्रह तवशेषतः कारक ऄसतो. 
 
प्रत्येक ग्रहाचा ऄनेक व्यक्तींशीं ऄथवा िवषयाशंीं तवशेष संबंध ऄसतो. ऄथवा तो ग्रह त्या व्यक्तीवर 

ऄथवा वस्तूवर स्वातमत्व करीत ऄसतो. 
 

सात ग्रहाचं्या दशा अिण ऄंतदमशा ह्ाचं्यासबंंधी िनयम ऄसतात. कवशोत्तरी पद्धतीप्रमाणे मनुष्ट्याच े
जास्तीत जास्त अयुमान १२० वषाचे मानण्यात येते अिण ऄष्टोत्तरी पद्धतीमध्ये १०८ वषाचे समजले जाते. 
त्या ऄविध िनरिनराळ्या ग्रहातं कमी ऄिधक प्रमाणातं िवभागलेल्या ऄसतात. त्या िवभागानंा दशा म्हणतात 
अिण दशाचं्या पोटिवभागानंा ऄंतदमशा म्हणतात. (बृ. जा. ऄध्याय ८) सात ग्रह अिण लग्न ह्ा अठ वस्तु 
ऄष्टवगॳ ऄसून त्या अपली पूणॳ ऄथवा शुभ र्फले व्यक्तीच्या अयुष्ट्यातील िविशष्ट कालखंडात अिण जेव्हा त्या 
वस्तु िविशष्ट स्थानात ऄसतात तेव्हाच देत ऄसतात ऄसे समजले जाते. (ब.ृ जा. ऄ. ९) 
 

रातशचक्र सूयॳ, चंद्र अिण ग्रह ज्यातं िर्फरत ऄसतात ऄशा सुमारे १६ ऄंश रंुदीच्या अकाशातंील 
पट्प्याला रािशचक् (आंग्रजीमध्ये झोिडयाक) ऄशी सॲंा अहे. सूयाच्या भ्रमण मागान े ह्ा पट्प्याचे दोन 
भाग पडतात. रातश हा शब्द दोन ऄथानी योिजता येतो : (१) सूयाच्या भ्रमण मागाच्या असपास 
िवखुरलेल्या अिण सरळ रागंेत नसलेल्या कमी ऄिधक अकार अिण तेज ऄसलेल्या तारकासमुच्चयाच े१२ 
गट; (२) अकाशातंील पट्प्याचे कृित्रम रीतीने पाडलेले अिण प्रत्येकी ३० रेखाशंाआतक्या लाबंीचे १२ 
समान भाग. ह्ा दोन ऄथांपैकीं पिहला ऄथॳ ऄिधक प्राचीन ऄसल्याच े मानले जाते. बािबलोन देशातंील 
ऄत्यंत प्राचीन काळचे (िि. प.ू ५६७) ज ेवेधसंग्रहाच ेपुस्तक अहे त्यात तारकापुंजाचंी िनवळ िचन्तहे ऄथवा 
िचत्रे िदली अहेत. ही िचत्रे प्रथमतः कशी बनिवण्यात अली तसेच त्या तारकापुंजानंा चमत्कािरक अिण 



काल्पिनक नावे कोणी िदली ह्ािवषयी िनिरृत मािहती ईपलब्ध नाही. ह्ा िचत्राचंा प्रथम ईल्लेख िि. प.ू १३ 
व्या शतकातील एका िहटाआट गं्रथात अला ऄसून ती त्या काळच्या हद्दीदशॳक दगडावर देखील अढळतात 
ऄस े पे्रस्नरन े म्हटले अहे. बािबलोन देशात शेताचं्या हद्दी दाखिवण्याकिरता ऄथवा लोकाचंे हक्कसंबंध 
दाखिवण्याकिरता ऄस ेदगड ईभे पुरीत ऄसत ऄस ेिशपारेलीने (जुन्तया करारातील र्फलज्योितषशास्त्र ह्ा 
गं्रथात पा. ८५ वर) म्हटले अहे. ऄशा प्रकारच ेअजपयंत तीस दगड सापडले अहेत. त्या दगडावंर िचत्र े
खोदली ऄसून जो कोणी ऄस ेदगड जागेवरून हलवील त्याला भयंकर स्वरूपाच ेशाप िदलेले लेख कोरले 
अहेत. बािबलोन देशातंील पिहल्या राजघराण्याचे ज ेिशके्क सापडले अहेत त्या िशक्क्यातील िचन्तहामध्ये 
बािबलोन देशातील पद्धतीची र्फक्त ―ककॳ ‖ अिण ―धनु‖ ह्ा राशीची िचन्तहे अढळत नाहीत. िि. प ू १२ व्या 
शतकातील बािबलोन देशातील एका स्मारकावरील अकृतीमध्ये मध्यभागी चंद्र, सूयॳ अिण शुक् ह्ाचंी िचत्रें 
ऄसून त्याचं्या सभोवती जीं ऄनेक िचत्रें काढली अहेत त्यातं हवचु (वृिरृक), माशासारखी शेपटी ऄसलेला 
बकरा (मकर) अिण धनुष्ट्य धारण केलेला मनुष्ट्य (धनु) ह्ाचं्या अकृत्या सहज ओळखता येतात. ह्ा 
पुराव्यावरून ऄस ेिसद्ध होते की बािबलोन ंदेशामध्ये िि. प.ू १००० या काळी रािशचक्ातील चार पाचं तरी 
राशी लोकानंा सापंडल्या होत्या. िि. प.ू ६ व्या शतकाच्या सुमारास बािबलोन देशातंील लोकाना 
राहशचक्ाच े संपणूॳ िचत्र मािहत होते ऄस े िमस्नरन े म्हटले अहे. सवात प्राचीन काळच्या कंुडल्या 
मेसापोटेिमयामध्ये सापंडतात अिण ग्रीस ऄथवा आिजप्तमध्ये सापडत नाहीत. सवात प्रथम सापडलेली 
कंुडली बोडिलयन येथ े एका कोनाकृित िशलेवर खोदलेली ऄसून ती िि. पू. ४१० ह्ा वषांच्या एिप्रल 
मिहन्तयाच्या २९ व्या तारखेची अहे. ऄशा कंुडल्या मेसापोटेिमया देशात र्फक्त सात सापडल्या अहेत अिण 
त्यातील सवात जुनी िि. प.ू २६३ सालची अहे ऄस ेप्रा. न्तयूजबारने म्हटले अहे. आिजप्त देशातंील ग्रीक 
भाषेतील सवांत जुनी कंुडली िि. प.ू ४ ह्ा वषातील ऄसून त्या नंतरच्या आ. स. ५०० पयंतच्या काळातील 
सुमारे ६० कंुडल्या न्तयूजबारला माहीत होत्या. डेमोिटक अिण ग्रीक भाषेतील सवात जुनी कंुडली आ. स. 
१३ सालची अहे. न्तयूजबारच्या मताप्रमाणे बािबलोन देशातंील र्फलज्योितषशास्त्रातं िदलेले राशींचे 
ईदयकाल ब.ृ जा. (१·१९) मध्ये िदलेल्या कालाशी जुळतात. 
 

बुद्ध गया येथील मंिदराच्या कठड्यामधील खाबंावंर राशींच्या अकृत्यासारख्या अकृत्या 
अढळतात अिण त्या अकृत्या वृषभापासून तुला अिण धनु अिण मकर ह्ा राशींच्या अकृत्याशंीं जुळतात. 
ह्ा अकृत्या िि. प.ू पिहल्या शतकातं खोदलेल्या अहेत अिण त्या बािबलोन देशातंील स्मारकावरील 
अिण हद्दीच्या दगडावरील अकृत्यासंाररख्या अहेत. बुद्ध गया येथील मंिदराच्या कठड्यामधील सवॳ खाबं 
हल्ली ऄग्स्तत्वात नाहीत. 
 

बािबलोन अिण भारत ह्ा देशाचं्या दरम्यान सासं्कृितक संबंध होता अिण त्या देशामंधील 
दळणवळण जिमनीवरील (खुष्ट्कीच्या) मागान े होत ऄस.े आ. स. च्या ३ ऱ्या शतकातं िलिहलेल्या एका 
गं्रथात ऄस ेवणॳन केले अहे की त्या काळी बािबलोन देशातील लोकाचंा भारतात र्फार अदरसत्कार केला 
जात ऄसे. (िर्फलास्राटस् कृत ऄपोलोिनयसचे चिरत्र) 
 

ह्ा सवॳ िववेचनामध्ये ऄस े िसद्ध करण्याचा प्रयत्न केला अहे की िि. प.ू ४ थ्या अिण ३ ऱ्या 
शतकात बािबलोन देशात ऄग्स्तत्वात ऄसलेल्या स्मारकावंरील अिण हद्दींच्या दगडावंरील राशींच्या 
अकृत्या त्या देशातं प्रवासाकिरता गेलेल्या भारतीयानंी पािहल्यावर त्यानंा त्याबद्दल कुतूहल ईत्पन्न झाले 
अिण त्या अकृत्याचंा हेतु समजल्यावर त्या भारतीयानंीं त्या अकृत्या अपल्या बरोबर स्वदेशातं अणल्या 
अिण अपल्या देशातं अधीच ऄग्स्तत्वातं ऄसलेल्या नॱत्रावंर अधारलेल्या र्फलज्योितषशास्त्रातं त्या 



अकृत्याचंा समावेश करून राशींच्या अधारावर ऄिधिष्त ऄसलेल्या र्फलज्योितषशास्त्राची भारतीयानंीं 
ऄिभवृिद्ध केली. 
 

दे्रष्ट्काणासंबंधीच े वणॳन यवनाचं्या मताला ऄनुसरून केलेले ऄसल्याच े वराहिमिहराने स्पष्टपणे 
म्हटले अहे. जर संपणूॳ भारतीय र्फलज्योितषशास्त्र यवनापंासून घेतलेले. ऄसते तर तस े म्हणण्याला 
वराहिमिहराला कोणतीही अडकाठी नव्हती. यवनाचंी र्फलज्योितषशास्त्राची परंपरा अिण भारतीयाचंी 
परंपरा एकच नव्हत्या अिण यवनानंीं र्फलज्योितषशास्त्रावर संस्कृत भाषेत गं्रथ रचले होते. ऄनेक 
महत्त्वाच्या मुद्रावंर वराहिमिहराची मते यवनाचं्या मतापंेॱा िभन्न होती. िि. प.ू २०० च्या सुमारास वासंितक 
िवषुव हबदु रािशचक्ातील मेष संॲक भागाच्या अरंभी होता अिण एिरस ह्ा राशीची अकृित मेंढ्याच्या 
अकृतीशी र्फारच जुळती होती. जेव्हा भारतीय खगोलशास्त्रॲानंी मेषािद राशींचा ईपयोग करण्यास प्रारंभ 
केला तेव्हा त्यानी नॱत्रचक्ाची गणना कृित्तकानॱत्रापासून करण्याच े सोडून देउन ऄिरॄिन नॱत्रापासनू 
करण्यास प्रारंभ केला अिण ऄिरॄिन हे पिहले नॱत्र मानले. तथािप अता िवषुव हबदु मागे पडल्यामुळे तो 
ईत्तराभाद्रपदा नॱत्रसमूहाच्या जवळ अला अहे. आ. स. च्या पूवीच्या शतकाविध काळात भारतीय 
र्फलज्योितशास्त्रॲानंी राशींच्या रचनसेंबंधी प्राथिमक स्वरूपाच ेिकती पिररॅम केले होते ह्ाचा शोध करणे 
अिण त्या पिररॅमाचं ेवणॳन करणे ऄवघड अहे. कारण ज्याप्रमाणे टॉलेमीच्या गं्रथाचं्या योगान ेत्याच्या पूवी 
झालेले खगोल अिण र्फलज्योितष शास्त्रावरील ग्रीक भाषेतील गं्रथ क्माक्मान े नष्ट झाले त्याप्रमाणेच 
वराहिमिहराच्या बृहज्जातक ह्ा ईत्कृष् गं्रथाच्या योगाने त्याच्यापूवी होउन गेलेले सवॳ गं्रथ मागे पडले अिण 
क्माक्मान े नष्ट झाले. भारत अिण ग्रीस ह्ा दोन्तही देशावंर बािबलोन देशातील रािॱिचन्तहाची अिण 
र्फलज्योितषशास्त्राचा प्रभाव पडला ऄसल्याकारणाने ग्रीक अिण भारतीय परंपरामंध्ये काही समान वैिशष्ट्ये 
दृष्टीस पडत ऄसण्याचा संभव अहे. तथािप वराहिमहीराने पूणॳत्वाला अणलेले भारतीय र्फलज्योितषशास्त्र 
र्फर्ममकस अिण पोलस् ऄलेक्झािंड्रनस् ह्ाचं्या जवळून ईसने घेतले अहे ऄस े िवधान करणे ऄत्यंत 
दूरान्तवयाचे होइल. न्तयूजवाटरने म्हटले अहे की, भारतीयानंी केवळ ग्रीक पद्धतीच ेसवॳस्वी ऄनुकरण केले 
नसून त्यानी ग्रीक लोकाचं्या मूळ कल्पनामंध्ये अपली बुिद्धमत्ता खचॳ करून रे्फरबदल केले होते. प्रस्तुत 
गं्रथनगराच े गत ऄस ेअहे की रािश अिण भाव ह्ाचं्या बावतीतील भारतीत र्फलज्योितपशास्त्राचा िवकास 
टॉलेमीच्या देखील पूवी झाला होता. 
 

व्यक्तींच्या प्रमाणेंच संस्था, गलबते, आमारती, नगरे ह्ाचं्याही कंुडल्या तयार करण्यात येतात. 
एखादा प्रश्न िवचारण्यात येतो त्या वेळची कंुडली माडूंन भिवप्य सागंता येते. एखाद्रा व्यक्तीची कंुडली 
तयार करण्याकिरता त्या व्यक्तीच्या जन्तमाच े वषॳ, मिहना, िदवस, घिटका अिण जन्तमाच े स्थान ही माहीत 
ऄसावी लागतात. मुंबइ, पुणे, कलकत्ता ह्ाचं्यासारख्या काहंी शहराचं्या ऄॱाशंाच्या अिण रेखाशंाच्या 
अधारावर पंचागं ेतयार केलेली ऄसतात. अिण त्यातं िदलेल्या कोष्टकाचं्या साह्ान ेत्या िविशष्ट िठकाणी 
एखाद्रा व्यक्तीच्या जन्तमाच्या वेळी कोणते लग्न ईदयास येत ऄसते हे काढता येते. परंतु पुणे येथ े तयार 
केलेल्या पंचागंाचा ईपयोग वऱ्हाड ऄथवा मध्यभारतातील एखाद्रा िठकाणी जन्तम झालेल्या व्यक्तीची 
कंुडली तयार करण्याच्या कामी केला तर जन्तमकाळच ेयोग्य लग्न कोणते हे ठरिवताना काही थोडी चूक 
होण्याचा संभव ऄसतो. 
 

कंुडल्या िलिहण्याच्या िनरिनराळ्या पद्धती अहेत. काही कंुडल्या चौरस अकाराच्या कोष्टकात 
िलिहतात अिण काही वतुॳळाकार कोष्टकात िलिहतात. चौरस कोष्टकात िलिहलेल्या कंुडल्यामंध्ये देखील 
लग्न (व्यक्तीच्या जन्तमाच्या वेळी ईदय पावत ऄसलेली रािश) कोठे िलहावयाचे ह्ाबाबतीत काही भेद 



अढळतो. 
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धार्णमक तवधींकतरता मुहूतम 
(मू. गं्र. पा. ५·६०४-६४०) 

 
प्रस्तुत प्रकरणात धार्ममक िवधींकिरता अिण वैयिक्तक कृत्याकंिरता लागणाऱ्या मुहूतांसंबंधी 

िववेचन करावयाचे ऄसून त्या िववेचनातं काही थोड्याशाच िवधींचा अिण कृत्याचंा िवचार करण्यात येइल. 
 

अथवॳणज्योितष (७·१२ अिण १६) [चतुर्मभः कारयेत्कमॳ िसिद्धहेतोर्मवचॱणः । 
ितिथनॱत्रकरणमुहूते नेित िनरृयः ॥ 
दूरस्थस्य मुहूतॳस्य िक्या च त्विरता यिद । 
िद्यजपुण्याहघोषेणकृतं स्यात्सवॳसम्पदम् ॥ 

अथवॳणज्योितष (७·१२ अिण १६).] यात ऄसा एक सामान्तय स्वरूपाचा िनयम सािंगतला अहे की एकादे 
कायॳ ऄथवा िविध यशस्वी व्हावा ऄशी आच्छा ऄसल्यास ितिथ, नॱत्र, करण अिण मुहूतॳ ह्ा चार गोष्टींची 
ऄनुकूलता पािहली पािहजे अिण जर सवॳ गोष्टी साधत नसतील तर मुहूताला सवात ऄिधक महत्व द्रावे 
अिण एकही गोष्ट ईपलब्ध होत नसेल तर तो िदवस शुभ ऄसल्याच ेएखाद्रा िवद्यान ब्राह्मणाकडून घोषणा 
करवून घेउन कायॳ करावे म्हणज ेयश प्राप्त होते. राजमातंड ह्ा गं्रथामध्ये ईद्धृत केलेल्या भृगूच्या वचनात 
ऄस े सािंगतले अहे की ग्रहाचंी अिण िदवसाची शुद्धता जेव्हा स्वस्थता ऄसले तेव्हा िवचारात घ्यावयाची 
ऄसते, परंतु संकटकाली त्याचंा िवचार करावयाचा नसतो. (राजमातंड प.ृ २५ ऄ. श्लोक ३८८) 
 

धमॳशास्त्रावरील प्राचीन काळच्या गं्रथाचंी प्रवृित्त सवॳ धार्ममक िवधींच्या बाबतीत सोप े िनयम 
सागंण्याकडे होती, परंतु मध्ययुगीन काळात झालेल्या गं्रथाचंी प्रवृित्त मूळच्या सोप्या ऄसलेल्या िवधींमध्ये 
ऄनेक तपशील घालण्याकडे होती. 
 

धार्ममक िवधींच्या िववेचनाला प्रारंभ जातकमम ह्ा संस्कारापासनू करणे ईिचत होइल. जातकमॳ 
म्हणज ेबालकाच्या जन्तयाच्या वेळी करावयाचे िविध. रत्नमाला ह्ा गं्रथात (१३·२) म्हटले अहे की हे िविध 
एखाद्रा मृदु, ध्रुव, िॱप्र ऄथवा चर नॱत्रावर करावे अिण नाव ठेवण्याचा िविध गुरु ऄथवा शुक् चतुष्टयात 
ऄसताना म्हणज े बालकाच्या जन्तमकंुडलीतील १, ४, ७ ऄथवा १० ह्ा भावात ऄसताना करावा. दुसऱ्या 
काही गं्रथात (ईदा. मुहूतॳमातंड ४·१९) जन्तम, िववाह अिण यात्रा ह्ाचं्या बाबतीत ऄशुभ ऄसणाऱ्या गण्डातं 
संॲा ऄसणाऱ्या योगाचंा ईल्लेख केला अहे. त्याप्रमाणेच एखाद्रा बालकाचा जन्तम अश्लेषा अिण मूळ ह्ा 
नॱत्राचं्या काही िविशष्ट भागात झाल्यास होणाऱ्या पिरणामाचं े वणॳन केले अहे. मनून े (२·३०) सािंगतले 
अहे की नाव ठेवण्याचा िविध बालकाच्या जन्तमापासून १० व्या ऄथवा १२ व्या िदवशी ऄथवा एखाद्रा शुभ 
ितथीला, ऄथवा शुभ मुहूतावर ऄथवा नॱत्रावर करावा. चौल ऄथवा चूडाकमॳ (बालकाचे केस कापण्याचा 
िविध) जन्तमानंतर ितसऱ्या वषी ऄथवा कुलाचाराप्रमाणे करावा ऄसा साधा िनयम अरॄ. गृ. (१·१७·१) मध्ये 
िदला अहे, परंतु मनून े(२·३५) तो िविध पिहल्या ऄथवा ितसऱ्या वषी करावा ऄस ेसािंगतले अहे. परंतु पुढे 
मध्ययुगीन काळात झालेल्या गं्रथातं ऄनेक तपशीलाचंी भर घालण्यात अली. ईदाहरणाथॳ राजमातंड ह्ा 
गं्रथात ह्ा िवधीच्या वणॳनात (पृष् १६–१८) बत्तीस श्लोक खचॳ केले अहेत अिण स्म.ृ च.ं (१ पा.२३) ह्ा 
गं्रथात ईद्धृत केलेल्या व्यासाच्या वचनात तो िविध कोणत्या नॱत्रावर, कोणत्या ितथीवर, कोणत्या 
वारावर करू नये ह्ाबद्दलचा तपशील िदला अहे. वयात अलेल्या पुरुषान े करावयाच्या क्षौराकिरता 
(हजामती करता) देखील कोणती नॱत्र े िविहत ऄसतात ह्ाबद्दल िनयम सािंगतले अहेत. (राजमातंड 



प.ृ१६ ब, १७ ब) तथािप त्याबरोबरच राजाची अॲा, दीॱा धारण ह्ाचं्या सारख्या काही िविशष्ट प्रसंगी 
कोणत्याही नॱत्रावर ॱ ौर करता येते ऄसे (रा.मा.पृ १८ ऄ) म्हटले अहे. 
 

सवॳ संस्कारात ऄितशय महत्वाच्या मानलेल्या ईपनयन, िववाह ह्ाचं्या सारख्या संस्काराचं्या 
बाबतीत देखील प्राचीन कालच्या गं्रथात साधे िनयम िदले होते. कोणत्याही सूत्रात ऄथवा मनु, याॲ. 
ह्ाचं्या स्मृतींत ग्रहाचंी स्थान,े रािश ऄथवा वार ऄथवा मिहना ह्ाचं्या संबधंी एक ऄॱरही सािंगतलेले नाही. 
परंतु पुढील कालात झालेल्या गं्रथातं क्माक्मान े रािश नॱत्रािद तपशील ऄसणाऱ्या िनयमाचंी भर पडत 
गेली. ऄशा िनयमाचंा ऄसा पिरणाम झाला अहे की ईपनयनाकिरता योग्य मुहूतॳ शोधून काढणे ही र्फार 
गुंतागुंतीची बाब झाली अहे अिण ऄस े मुहूतॳ र्फारच तुरळक ऄसतात. िववाहाकिरता अिण 
ईपनयनाकिरता िविहत मिहन्तयाचं्या बाबतींत एका गं्रथकाराने माघापासून ५ मिहने ईपनयनाला योग्य 
ऄसल्याच ेसािंगतले अहे (िन.हस.पा २६२); दुसऱ्या एकाने माघापासून सहा मिहन ेयोग्य ऄसल्याच ेम्हटले 
अहे (िन. हस. पा. २६२). दुसऱ्या एका िनयमात सािंगतले अहे की (ईपनयन अिण िववाह ह्ाचं्यासारख)े 
कोणतेही शुभ िविध एखाद्रा व्यक्तीच्या जन्तमनॱत्रावर, जन्तम मिहन्तयात अिण जन्तमवारी करू नये अिण ज्येष् 
पुत्राचा ऄथवा कन्तयेचा कोणताही शुभिविध ज्येष् मिहन्तयात करू नये (रत्नमाला १६–५). ह्ा बाबतीत 
देखील मतवैिचत्र्य अहे. कोणा गं्रथकाराच्या मते र्फक्त जन्तमितिथ तेवढी वज्यॳ करावी, कोणाच्या मते 
जन्तममासातील ८, १० िदवस वज्यॳ करावे अिण कोणाच्या मते जन्तमपॱ र्फक्त वज्यॳ करावा. ईपनयनाचा हेतु 
मुलाला वेदाध्ययनाचा ऄिधकार प्राप्त करून देणे हा ऄस ेअिण बृहस्पती हा देवाचंा अिण वाणीचा स्वामी 
ऄसल्यामुळे ईपनयनाकिरता गुरूच ेर्फार महत्व ऄसते अिण जर गुरु जन्तमराशीपासून २, ५, ७, ९ ऄथवा 
११ ह्ा राशींत ऄसेल तर तो ऄत्यंत शुभ ऄसतो; १, ३, ६ ऄथवा १० ह्ा राशीत ऄसेल तर मध्यम ऄसतो 
अिण शािंतिविध केल्यास शुभ होतो अिण ४, ८ ऄथवा १२ ह्ा राशीत ऄसले तर तो ऄशुभ ऄसतो (मुहू. 
हच. ५·४६). 
 

र्फलज्योितषशास्त्रातील एक काहीस ेसोइस्कर तत्त्व ऄस ेहोते की जर एखाद्रा राशीला काही दुष्ट 
ग्रह ऄसले तर त्यानंा शािंतिविध केल्यान े ऄथवा िविशष्ट रत्न े अिण धातु वापरल्यान े अिण जप, दान 
ह्ाचं्यासारख्या दुसऱ्या काही मागांनी शातं किरता येते ऄथवा त्या ग्रहाचं्या प्रभावाने होणारे दुष्ट्पिरणाम 
टाळता येतात ऄथवा बऱ्याच प्रमाणात कमी किरता येतात. गुरु ऄशुभ ऄसण्यासबंंधीच्या िनयमाला देखील 
काही ऄपवाद सािंगतले अहेत. (धमॳहस. पा. २०१) 

 
गुरु हसह राशींत (कसहस्थ) ऄसताना िववाह, ईपनयन ह्ाचं्यासारख े ऄनेक शुभ िविध करू नये 

ऄस े राजमातंड (पृष् ६७ ब अिण श्लोक १०५७) ह्ा गं्रथातं सािंगतले अहे परंतु त्या बाबतींत मागाहून 
ऄनेक रे्फरबदल करण्यात अले अिण हसहस्थ ऄसताना गंगेच्या ईत्तरेकडील अिण गोदावरीच्या 
दिॱणेकडील काहंीं िविशष्ट प्रदेशातं िववाह अिण ईपनयन िनिषद्ध ऄसतात. (िन. हस. पा. ३०५). [पराशरः । 
गोदाभागीरथीमध्ये नोद्याहः हसहगे गुरौ । 
मघास्थे सवॳ देशेषु तथा मीनगते रवौ ॥ िन. हस. पान ३०५.] तथािप विसष्ाच्या मताने िववाह अिण व्रतबन्तध त्या 
प्रदेशातं िनिषद्ध नसतात [विसष्ोिप । िववाहो दिॱणे कूले गौतम्या नेतरत्र तु । 
भागीरथ्युत्तरे कूले गौतम्या दिॱणे तथा । 
िववाहो व्रतबन्तधरृ हसहस्थेज्ये न दुष्ट्यित ॥ िन. हस. पा. ३०५.] (िन. हस. पा. ३०५). 

 
व्यावहािरक दृष्टीने शाहाणपणाचा ऄसा एक िनयम राजमातंड (प.ृ २४ ब. श्लो ३९७।८) मध्ये 

सािंगतला अहे की एखाद्रा पर राजाने देश व्यापला ऄसेल ऄथवा युद्ध चालू ऄसले ऄथवा मातािपतराचं े



जीिवत धोक्यातं ऄसेल तेव्हा ऄितप्रौढ कुमािरकेन ेशुभ कालाची वाट पहात राहू नये; ती ऄशुद्ध ऄसताना 
अिण चंद्र, लग्नबल नसतानादेखील ितचा िववाह करावा. भुजबल ह्ा गं्रथात (ईद्याहतत्त्व पा. १२४) ऄस े
सािंगतले अहे की सवॳही कुमािरकाचं्या बाबतींत ग्रहाचंा अिण वषॳ, मास आत्यािद गोष्टींचा िवचार त्याचंे वय 
दहा वषाचे होण्यापूवी करावयाचा ऄसतो. 
 

िववाहाकिरता मुहूतॳ शोधून काढणे हे र्फार गुंतागुंतीचे काम ऄसल्याकारणान े गोधूली ऄथवा 
गोरजस् (शब्दशः ऄथॳ गाइंनी ईधळलेली धूळ) मुहूताचा एक सोपा मागॳ शोधून काढण्यात अला. सूयॳ 
ऄस्तास जात ऄसताना केशरासारखा ऄथवा रक्त चंदनाच्या गंधासारखा रक्त वणाचा िदसतो. प्रकाशामुळे 
तारे अकाशातं प्रकाशत नसतात अिण गोठ्याकडे परत येणाऱ्या गाइंच्या खुरानंीं ईडिवलेल्या धूळीच्या 
योगाने अकाशव्याप्त झालेले ऄसते तो गोघूतलका मुहूतॳ होय. ह्ा मुहूतात ग्रह, ितिथ, तारे ऄथवा नॱत्र े
ऄडथळा ईत्पन्न करीत नाहीत. (राज मा. प.ृ ३४ व अिण ३५ ऄ). शुभ अिण बलवान लग्न िमळणे शक्य 
नसेल तेव्हाच हा मुहूतॳ शुभ ऄसतो अिण तो र्फक्त शूद्राकंिरता ऄसतो ऄसेही काही गं्रथातं सािंगतले अहे 
(मू. मा. ४-३८). तथािप सापं्रतकाळी हा गोरज मुहूतॳ सवॳ ईच्च वणाचे लोक केव्हा केव्हा स्वीकारतात. 
 

िववाहाच्या बाबतीत दशयोग चक्र, सप्तशलाका चक्र ह्ाचं्या सारख्या दुसऱ्याही काही 
र्फलज्योितषशास्त्रातील गुंतागुंतीच्या योगाचंा राजमातंड (प.ृ ३५ ब-३६ ब) ह्ासारख्या गं्रथातं ईल्लेख केला 
अहे. तो तपशील प्रस्तुत गं्रथामध्ये गाळला अहे. तथािप वधुवरमेलनतवचार ऄथवा घतटतगुणतवचार ऄशी 
संॲा ऄसणाऱ्या एका बाबीचा िवचार करणे ऄवश्य अहे. वधुवर मेलन िवचार म्हणज ेिनयोिजत वध ूअिण 
वर ज्या नॱत्रावंर अिण राशीवर जन्तमले ऄसतील त्या नॱत्रानंा अिण राशींना ऄनुसरून वणॳ, वश्य, तारा, 
योिन, ग्रहमैत्री, रािशकूट अिण नाडी ह्ा अठ बाबींचा िवचार करणे. ह्ा प्रत्येक बाबीला ―कूट‖ ऄशी संॲा 
ऄसून त्यानंा एक ऄथवा ऄिधक गुण ऄसतात अिण त्या सवांना िमळून ३६ गुण ऄसतात. ह्ा सवॳही बाबी 
ऄिलकडे झालेल्या गं्रथातं िदलेल्या नसतात. ईदाहरणाथॳ, धमॳहसध ु ह्ा गं्रथात र्फक्त शेवटल्या चाराचंा 
िवचार केला अहे. त्यापंैकी गण अिण नाडी ह्ा दोहोंना सापं्रतकाळी देखील ब्राह्मणात त्याचप्रमाणे आतर 
जातीत देखील र्फार महत्त्व देण्यात येते. ह्ा दोन्तही बाबींचा िवचार खंड २ मध्ये केला अहे. ह्ा गुणाचं्या 
बाबतीत एक सोपा अिण काही काहींच्या बाबतीत र्फार सोइस्कर होणारा िनयम ऄसा अहे की जेव्हा वध ु
अिण ह्ाचंी जन्तमरािश एकच ऄसनू जन्तमनॱत्र े िभन्न ऄसतील, ऄथवा जन्तम नॱत्र ेसमान ऄसून जन्तमरािश 
िभन्न ऄसतील, ऄथवा दोघाचंे जन्तमनॱत्र एकच ऄसून त्याचं ेजन्तम िभन्न िभन्न चरणावर झालेले ऄसतील तर 
तो िववाह शुभ होइल अिण मग गण, नाडी आत्यािद आतर बाबींचा िवचार करण्याचे कारण नसते. 
(मुहूतंहचतामिण ६-३६). [राश्यैक्ये चेिद्भन्नमृॱ ंद्ययोः स्यान्नॱत्रैक्ये रािशयुग्मं तथैव । 
नाडीदोषो नो गणानां च दोषो नॱत्रैक्ये पादभेदे शुभः स्यात् ॥ 

मु. हच. (६·३६).] प्रस्तुत गं्रथकाराच्या तारुण्यात सुमारे साठ सत्तर वषापूवी जरी एखादी मुलगी आतर 
सवॳ दृष्टीनी ऄगदी योग्य ऄसली तरीदेखील जर र्फलज्योितषशास्त्रदृष्ट्या गुण जमत नसतील तर सुखवस्तु 
कुटंुबात ितचा िववाह होणे ऄशक्यप्राय ऄस.े सापं्रतकाळी देखील ह्ा गोष्टी सवॳस्वी नाहीशा झालेल्या 
नाहीत. तथािप, बहुतेक सुिशिॱत कुटंुबात वधुवराचंी वये वीस वषाची अिण त्याच्याही पिलकडील 
ऄसतात अिण पे्रमिववाह देखील होत ऄसतात. त्यामुळे ह्ा र्फलज्योितषिवषयक गोष्टींची तीव्रता बरीच 
कमी झाली अहे. 
 

तववाहाच्या बाबतीत गुरूच्या ऄनुकूल ग्स्थतीला र्फार महत्त्व देण्यात येत ऄस.े तसेच चंद्रबल अिण 
ताराबल ह्ा दोहोंचीही अवश्यकता ऄसते. जन्तमनॱत्रापासनू ३, ५ अिण ७ ह्ा क्माचंी नॱत्र ेशुभ कायात 



अिण िवशेषतः िववाहामध्ये वज्यॳ करावयाची ऄसतात. चंद्र बलवान ऄसेल तेथे ताराबलाचा िवचार 
करण्याचे कारण नसते. परंतु कृष्ट्णपॱात जेव्हा चंद्र ॱीणबल ऄसेल तेव्हा ताराबल महत्त्वाचे ऄसते. ह्ा 
ऄशुभ मानलेल्या तारानंा देखील काही िविशष्ट पदाथाची दाने देउन संतुष्ट किरता येते. राजमातंड ह्ा 
गं्रथात (पृष् ३९ ऄ, श्लोक ६११–६१२) ऄस ेम्हटले अहे की िववाहाच्या बाबतीत ितथीला एक पट महत्त्व 
मानले तर वार चौपट, नॱत्र े१६ पट, योग १०० पट, सूयॳ १००० पट अिण चंद्र लॱपट प्रभावी ऄसतात. 
ह्ाकिरता बाकीच्या सवॳ बाबींना बाजूला सारून चंद्राचे बल सवात रॅेष् मानावे अिण त्याच्याकडे लॱ द्रावे. 
 

सापं्रतकाळी भारतासिहत बहुतेक देशातं राजाचे पद नष्ट करण्यात अले अहे. ह्ा कारणान े
राज्यारोहणाला कोणता मुहूतॳ चागंला ह्ािवषयीचे िववेचन अता केवळ पुस्तकी महत्वाच ेझाले अहे अिण 
तो तपशील प्रस्तुत गं्रथात गाळला अहे. ज्यानंा ह्ािवषयाची मािहती पािहजे ऄसेल त्यानंी रत्नमाला 
(१४·१–८), मुहूतॳमातंड (८-१), मुहूतॳहचतामिण (१०·१–४),जयस्वॉल ह्ानंी संपादन केलेला 
राजनीितरत्नाकर (पा. ८२-८४) प्रभृित गं्रथ पहावे. 
 

यात्रा. हा र्फलज्योितषशास्त्रदृष्ट्या एक ऄत्यंत महत्वाचा िवशेष होता. यात्रा ह्ा शब्दाच ेदोन ऄथॳ 
अहेत : (१) तीथॳॱेत्रानंा जाण्याकिरता ऄथवा द्रव्य प्राप्त करून घेण्याकिरता प्रवासाला िनघणे, (२) 
राजानंी जय संपादन करण्याकिरता शत्रूवर स्वारी करणे. पिहल्या प्रकारची यात्रा सवॳ वणांच्या लोकानंा 
सामान्तय ऄसते. परंतु दुसऱ्या प्रकारच्या यात्रेचा संबंध केवळ ॱित्रय ऄथवा राजा ह्ाचं्याशीच ऄसतो. स्मृित, 
कौिटल्यकृत ऄथॳशास्त्र अिण परुाणे ह्ानंीही ह्ा िवषयाला र्फार महत्व िदले अहे. महाभारत 
(अरॅमवािसकपवॳ ७·१२–१८), मनु (७·१८१–२१२), मत्स्य (ऄ २४०–२४३), ऄग्ग्न (२३३–२३५), 
ऄथॳशास्त्र (खंड ९ अिण १०) प्रभृित गं्रथातं यान ऄथवा यात्रा ह्ा िवषयाचे सिवस्तर िववेचन केले अहे. ह्ा 
िवषयामध्ये ितिथवारािद तपशील, शरीराच ेस्रु्फरण, स्वप्न,े शकुन, गुह्कािद देवताचंी पूजा आत्यािद ऄनेक 
बाबींचा समावेश होतो. वराहिमिहराने ह्ा िवषयाला बृ. सं. मधील (४३–५०, ८८–९६ प्रभृित) ऄनेक 
ऄध्याय देउन िशवाय बृहद्रोगयात्रा, योगयात्रा अिण ितक्किनका ह्ा नावाचे तीन गं्रथ रिचले अहेत अिण 
११०० हून ऄिधक श्लोक रिचले अहेत. 
 

जेव्हा एखादे युद्ध ईपग्स्थत होते तेव्हा शुभितिथ, वार, नॱत्र े ह्ाचंी वाट पाहू लागल्यास िवलंब 
ईत्पन्न होतो. ह्ाकिरता काही िविशष्ट ग्रहाचंी काही िविशष्ट स्थानात होणारी युित अिण ग्स्थती (म्हणज े
योग) ही गोष्ट र्फलज्योितषशास्त्राच्या दृष्टीने मुख्य मानण्यात येते. 
 

जर एखाद्रा मनुष्ट्याच े जन्तमलग्न मािहत नसेल तर यात्रेसंबंधी त्या मनुष्ट्यान े ज्यावेळी प्रश्न 
िवचारला ऄसेल त्या वेळच्या लग्नाचा ईपयोग करून र्फलज्योितष सागंतात. यात्रेच्या बाबतीत वार िवशेष 
महत्वाच े मानले जातात. ततथी पैकी षष्ी प्रभृित काही िविशष्ट ितिथ यात्रेला प्रशस्त नसतात. नक्षत्रापंैकी 
ऄिरॄिन, पुनवॳस,ु ऄनुराधा प्रभृित ९ िविशष्ट नॱत्र ेयात्रेला प्रशस्त ऄसतात. ज्या राजाच्या लग्नी गुरु ऄसेल, 
बुध ४ थ्या अिण शुक् ५ व्या स्थानी ऄसतील, मंगळ अिण शिन ६ व्या स्थानात, सूयॳ ३ ऱ्या स्थानात अिण 
चंद्र १० व्या स्थानात ऄसतील त्याला पूणॳपणे आष्ट र्फले प्राप्त होतील. (योगयात्रा ४·६) 
 

यात्रेच्या संबंधात काही िविशष्ट गोष्टींचा ईल्लेख करू. पौषापासून चार मिहन्तयात झालेली पजॳन्तयवृिष्ट 
ऄकाली म्हटली जाते अिण ऄशा वृिष्टनंतर ७ िदवसपयॳत व्रत अिण यात्रा वज्यॳ कराव्या. (रा. मा. पृ. २३ ब 
अिण २४ ऄ) घरी अलेल्या ितथीपासून नवव्या ितथीला घरी परत प्रवास करणे िनिषद्ध मानले अहे. हाच 



िनयम वार अिण नॱत्र ह्ानंाही लागतो (मु. हच. ११·७९) [प्रवेशािन्नगॳमं तस्मात् प्रवेशं नवमे ितथी । 
नॱत्रेिप तथा वारे नैव कुयात्कदाचन ॥ 

मु. हच. (११·७९).] समोर शुक् िदसेल ऄशा रीतीने प्रयाण करू नये ह्ाचा ईल्लेख शािंतपवॳ (१००·२०) 
अिण कुमारसंभव (३·४३) यातंही अला अहे. 
 

जर एखाद्रा राजान े ऄथवा आतर कोणी मनुष्ट्यान े यात्रेकिरता एखादा ऄितशय शुभ िदवस अिण 
योग िनिरृत केले ऄसतील परंतु काही ऄकग्ल्पत कारणामळेु त्याला प्रत्यॱ िनघण्याला ऄडथळा अला 
ऄसेल तर त्यान े ―प्रस्थान‖ संॲा ऄसलेला प्रकार करावा, म्हणज े प्रयाण करावे परंतु ऄगदी थोडे ऄंतर 
गेल्यावर परत यावे ऄथवा शुभ िदवशी काहीतरी वस्तु पुढे पाठवावी अिण त्यानंतर त्याच्या दजाप्रमाणे ९, 
६, ४ ऄशा काही िविशष्ट िदवसाचं्या अत प्रयाण करावे (रत्नमाला १५·५६). ब्राह्मणान ेयॲोपवीत पाठवावे, 
ॱित्रयान े एखादे शस्त्र पाठवावे, वैश्याने मध पाठवावी अिण शूद्रान े एखादे (नारळासारख)े पिवत्र र्फल 
पाठवावे ऄथवा सवॳही वणाच्या लोकानंी त्यानंा ऄंतःकरणापासून िप्रय ऄसणारी एकादी वस्तु पुढे पाठवावी 
(मु. हच. ११·८९). [कायाद्रैिरह गमनस्य चेिद्धलम्बो भदेूवािदिभरुपवीतमायुधं च । 
ॱौदं्र चामलर्फलमाशु चालनीयं सवेषां भवित यदेव हग्त्प्रयं वा ॥ 

मु. हच. (११·८९)] ह्ा बाबतीतही ऄनेक तपशीलाच े िनयम ऄसनू त्यातं मतवैिचत्र्य अढळते. 
सापं्रतकाळी देखील काही लोक ह्ा प्रस्थान योजनाच े ऄवलंबन किरतात अिण थोडेस े तादूंळ, सुपारी, 
हळकंुड आत्यािद पदाथॳ ऄसलेली पुरचुंडी सामान्तयतः एखाद्रा स्नेहसंबंध ऄसलेल्या शेजाऱ्याच्या घरी 
ठेवण्यात येते अिण प्रत्यॱ प्रवासाला अरंभ करताना ती पुरचुंडी बरोबर घेउन जाण्यात येते. एखादा राजा 
जेव्हा स्वारीवर िनघतो तेव्हा त्याने काही मंगले पहावी, ऐकावी अिण त्यानंा स्पशॳ करावा. ऄशा मगंलाच्या 
िवस्तृत याद्रा िनरिनराळ्या गं्रथातं िदल्या अहेत. ईदाहरणाथॳ, ऄग्ग्नपुराण (ऄ. २४३), रत्नमाला 
(१५·९७।९८), म.ु मा. ७·१५-१६ आत्यािद. राजाने पहावयाच्या शुभ वस्तंूमध्ये सवत्स गाय, कुमािरका, 
चागंला पोषाक केलेले ब्राह्मण आत्यािदकाचंा समावेश होतो; वेदघोष, शंखनगारा आत्यािद वाद्राचंे ध्विन, 
पुण्याह ऄस ेशब्द, चास ऄथवा हंस आत्यािद पक्ष्याचंे ध्विन त्याने रॅवण करावे आ. त्याचप्रमाणे काही पदाथॳ 
अिण ध्विन ऄशुभ मानले अहेत. योगयात्रा (१३·१४), म.ु हच. (११·९९-१००), राजनीितप्रकाश (पा. 
३३५·३६०) आ. 
 

वास्तु म्हणज े घर बाधंणे ही बाब गृह् अिण धमॳ सूत्रात देखील र्फार महत्वाची मानली अहे. घर 
बाधंणे अिण त्यात प्रथम प्रवेश करणे ह्ा गोष्टींच्या बाबतीत र्फलज्योितषशास्त्राच्या दृष्टीने मत्स्य (३·२५३), 
रत्नमाला(ऄ. १७) हेमािद्र (काल पा. ८१७–८२९) आत्यािद गं्रथातं ऄनेक िनयम सािंगतले अहेत. नूतन 
वस्त्र धारण करण्याकिरता शुभ काल कोणते ह्ािवषयी िन.हस.(पा. ३५७) मध्ये िनयम सािंगतले अहेत. 
त्याचप्रमाणे औषध घेण्यास प्रारंभ करण्याकिरता शुभ मुहूतॳ राज मा. (पृ. ६२ ऄ) ज्योितस्तत्त्व (पा. ६७८), 
िन. हस. (३६२) आत्यािद गं्रथातं सािंगतले अहेत. मध्ययुगीन कालातं झालेल्या राजमातंड, िन.हस.ह्ाचं्या 
सारख्या गं्रथातं (मालाची खरेदी-िवक्ी, शेतीची कृत्यें, तैलाभ्यंग स्नान करणे ह्ाचं्या सारख्या) धार्ममक 
स्वरूपाच्या नसणाऱ्या कृत्याकंिरता देखील शुभ अिण ऄशुभ काल कोणते ह्ाचंी वणॳनें केली अहेत. 

 
ह्ावरून भारतातंील लोकाचं्या मनावर गेली दोन हजार ऄथवा त्याहूनही ऄिधक कालपयंत 

ज्योितषशास्त्राचा अिण शकुनाचंा िकती जबरदस्त पगडा पडलेला अहे हे िदसून येते. स्वतः 
वराहिमिहरानेच ऄस ेम्हटले अहे (बृहद्रोगयात्रा १४–३) की जर सवॳ शुभ अिण ऄशुभ िचन्तहे एका बाजूला 
ऄसली अिण मनाची (ऄंतःकरणाची) शुिद्ध दुसऱ्या बाजूला ऄसली तर मनाची शुिद्ध हीच जयप्रद होइल 
ऄथवा जर सवॳ शकुन एका बाजूला ऄसले अिण दुसऱ्या बाजूला मनाची शुिद्ध ऄसली तर मनाची शुिद्ध हीच 



प्रभावी ठरते; युद्धामध्ये मन एकाएकी भ्रमान ेग्रस्त होणे अिण वारा सुटणे ऄशा गोष्टीदेखील जयाला ऄथवा 
पराजयाला कारण होण्याचा संभव [एकतरृ सकलािन िनिमतान्तयेकतरृ मनसः पिरशुिद्धः । 
चेतसोऽग्स्त सहसािधरणे भीमारुतोऽिप िवजयाजयहेतुः ॥ 

योगयात्रा (·५·१५).] ऄसतो. (योगयात्रा ५–१५) मत्स्य (२४३·२५-२७) मध्ये देखील युद्धाच्या बाबतींत 
मनाची शातंता हे जयाचे सवांत ऄिधक प्रभावी लॱण ऄसते ऄशा प्रकारची िवधाने केली अहेत. 
रत्नमालेसाररख्या सवॳस्वी र्फलज्योितषशास्त्रावरील गं्रथातं देखील ऄसेच सािंगतले अहे (र.मा.१५–४८). 
 

र्फलज्योितषशास्त्रावर सवॳ लोकाचंा िवरॄास ऄसल्या कारणान े िनरिनराळ्या पुराणातं अिण आतर 
गं्रथातं िदलेल्या तपशीलाच्या अधारावर राम, परशुराम, शंकराचायॳ ह्ाचं्या सारख्या काही सुप्रिसद्ध 
ऄवतारी पुरुषाचं्या कंुडल्या तयार करण्याचा मोह नेहमी ईत्पन्न होतो. परंतु ऄशा तपशीलातं पुष्ट्कळवेळा 
काहंी िवसंगित अढळून येतात अिण म्हणून त्या कंुडल्या कग्ल्पत मानाव्या लागतात. 
 

धमॳशास्त्राच्या आितहासातं िववेचन केलेल्या िनरिनराळ्या िवषयाचं्या बाबतीत सापं्रत काळी ऄथवा 
भिवष्ट्य काळातं कोणकोणते रे्फरबदल करावे ह्ा संबंधी गं्रथकाराने स्वतःचे मत प्रदर्मशत करावे हकवा नाही 
ह्ाबद्दल िवद्यानामंध्ये मतवैिचत्र्य अढळते. कोणाकोणाच्या मताप्रमाणे आितहासकारान े ऄनेक शतकाचं्या 
कालावधींत त्या त्या िवषयाचं्या बाबतीत कोणकोणते रे्फरबदल घडून अले एवढेच वणॳन केले पािहजे अिण 
दुसऱ्या काहींच्या मताप्रमाणे गं्रथकारान े त्या त्या िवषयाचं्या बाबतीत अपले िनिरृत मत प्रदर्मशत केले 
पािहजे. ह्ा दोन्तही प्रकारच्या टीका लॱात ठेवून धमॳशास्त्राशीं संबंध येणाऱ्या भारतीय 
र्फलज्योितषशास्त्रािवषयी प्रस्तुत गं्रथकाराने अपली स्वतःची वैय्यिक्तक मतें थोडक्यात पुढे िदली अहेत. 
 

अधुिनक काळच्या िवॲानशास्त्रॲानंीं, तत्त्ववेत्त्यानंीं अिण ब्रह्मॲान्तयानंी सामान्तयतः 
र्फलज्योितषशास्त्राकडे दुलॳ क्ष्यच केले अहे. काहींनी ते शास्त्र धमॳभोळेपणाच ेअिण भ्रामक ऄसल्याच ेमानून 
त्याचा िनषेधही केला अहे अिण प्रख्यात शास्त्रॲानंी िनषेध केलेला ऄसूनही पुढारलेल्या पािरृमात्य 
देशातील लॱाविध लोकामंध्ये त्या शास्त्राचा मोठा प्रचार अहे. त्या शास्त्रावर कडक टीका करणाऱ्यापंैकी 
बऱ्याच जणानंी अपली टीका त्या शास्त्रावरील गं्रथाचंे ऄध्ययन न किरता केवळ पूवॳग्रहाच्या अधारावर 
केलेली ऄसावी ऄसे िदसते. 
 

र्फलज्योितषशास्त्राच ेमूलभूत तत्त्व ऄस ेअहे की सूयॳ, चंद्र अिण ग्रह ह्ाचंा पृथ्वीवरील जीवनावर 
अिण पदाथांवर काही तरी प्रभाव ऄसतो अिण हे तत्त्व शास्त्रशुद्ध अहे. प्रश्न एवढाच अहे की 
बृहज्जातकासारख्या गं्रथात जी तत्त्वे प्रितपादन केली अहेत त्याचंी सयुिक्तक छाननी केल्यास अिण त्याचंा 
ऄनुभव घेतल्यास ती तत्त्वे िटकू शकतील हकवा नाही. ऄशी छाननी करून अिण ऄनुभव घेउन त्या 
तत्त्वानंा र्फारसा अधार नसून ती काल्पिनक अहेत ऄस े जर िवॲानशास्त्रॲानंी दाखवून िदले ऄसते तर 
त्याचंी टीका ऄिधक पिरणामकारक झाली ऄसती. ह्ा संबंधात प्रस्तुत गं्रथकाराच्या बाल्यावस्थेत ह्ात 
ऄसलेल्या महाडकर ज्योितषी ह्ा नावान े प्रिसद्ध ऄसलेल्या एका र्फलज्योितषाचा ईल्लेख करावा ऄस े
वाटते. तो गृहस्थ एका िदवाणी न्तयायालयातं बेिलर्फाची नोकरी करीत ऄस ेअिण कोणाकडून पैस ेन घेता 
त्याचं्या चेहऱ्याकंडे, डोळ्याकंडे अिण हाताकंडे थोडी िमिनटे पाहून त्याचं्या कंुडलीमधील लग्न अिण 
ग्रहाचंी स्थान ेप्रायः िबनचूक सागंत ऄस.े ह्ा घटनेवरून त्या काळाच्या ऄनेक सुिशिॱत लोकानंा ऄस ेवाटू 
लागले की मनुष्ट्याच्या शरीराच्या अकाराचा अिण त्या मनुष्ट्याच्या जन्तमाच्या वेळच्या ग्रहाचं्या ग्स्थतीचा 
काहंी तरी संबंध ऄसतो. एवढ्या ं बाबतीत तरी र्फलज्योितषशास्त्रावरील गं्रथ बरोबर अहेत. परंतु त्या 



ज्योितषाने जेव्हा त्या व्यक्तीच्या िबनचूक सािंगतलेल्या कंुडल्याचं्या अधारावर त्या व्यक्तींच्या अयुष्ट्यामधील 
महत्त्वाच्या गोष्टी सागंण्याचा व्यवसाय सुरू केला तेव्हा त्याचे भिवष्ट्य पुष्ट्कळवेळा चुकत ऄस.े ह्ावरून 
अिण प्रस्तुत गं्रथकाराने स्वतः पािहलेल्या शेकडो कंुडल्यावंरून ऄस े वाटते की एखाद्रा व्यक्तीच्या 
कंुडलीच्या अधारावर त्या व्यक्तींची शारीिरक लॱणे सागंणे शक्य होइल. तथािप तस ेप्रयत्न कोणी केलेले 
नाहीत ऄथवा केले ऄसल्यास ते प्रिसद्ध केलेले नाहीत. तथािप एखाद्रा मनुष्ट्याच्या कंुडलीवरून त्याची 
मानिसक ग्स्थती ऄथवा भाग्यदशा अिण त्याच्या अयुष्ट्यातील घटना ह्ाचं्याबद्दलच ेर्फारसे काही भिवष्ट्य 
सागंता येणार नाही ऄसे वाटते. 
 

तथािप ऄशा तपशीलाचीही काही भिवष्ट्ये खरी ठरतात ही गोष्टही नाकबूल किरता येत नाही. ह्ा 
बाबतीत बडोदे येथील गायकवाडाचं्या राजघराण्यातील गोहवदराव गायकवाड ह्ाने आ. स. १७९३ मध्ये 
हचतो महादेव गोळे ह्ा नावाच्या एका ज्योितषाला त्यान ेसािंगतलेले भिवष्ट्य खरे ठरल्यामुळे पूवी केलेल्या 
कराराप्रमाणे एक गाव बिॱस िदला होता त्या सनदेचा ईल्लेख करण्यासारखा अहे. ती सनद आंिड. 
ॲिटके्वरी खंड १६ पा. ३१७ वर छापली अहे. त्या सनदेतील वणॳनाचा साराशं ऄसा अहे की गोहवदरावाला 
त्याचा राज्यावरील हक्क सोडून २५ वषे पुणे येथे राहावे लागले होते. त्या ज्योितषाने गोहवदरावाला एक बंद 
केलेले पत्र िदले होते अिण त्यात िदलेले भिवष्ट्य खरे ठरल्यास गोहवदरावाने त्या ज्योितष्ट्याला ५ हजार 
रुपये वार्मषक ईत्पन्नाचा एक गाव बिॱस देण्याचे मान्तय केले होते. त्या पत्रात ऄस ेिलिहले होते की आ. स. 
१७९२ मध्ये पुण्याचे पेशवे गोहवदरावाला एका िवविॱत िदवशी िवविॱत लग्न ईिदत ऄसताना बोलावणे 
पाठिवतील अिण त्याच्याकडून काही रक्कम अिण प्रदेश पेशव्यानंा देण्याच्या ऄटीवर त्याला त्याच्या 
राज्यावर बसिवण्याचे मान्तय किरतील अिण तीन िशरपेच, मोत्याचा तुरा, एक हत्ती अिण िनळ्या रंगाचा 
घोडा ऄसा अहेर करतील. त्या िशरपेचावर िकती माणकें  अिण िहरे ऄसतील अिण त्या तुऱ्यात िकती 
लहान अिण िकती मोठी मोती ऄसतील हा तपशील त्या पत्रात िदला होता. त्यानंतरही गोहवदरावाला ११ 
मिहने पुण्यास रहावे लागेल अिण त्या मुदतीपैकी ८ मिहने ऄत्यंत कष्टात काढावे लागतील अिण त्यानंतर 
पेशवे त्यान ेदेउ केलेला मुलूख गोहवदरावाला परत करतील अिण तो एका िविशष्ट मिहन्तयात बडोदे येथे 
परत जाइल. त्या सनदेमध्ये गंभीरपणे िलिहलेला हा सवॳ तपशील ऄिवरॄसनीय मानण्याला काही कारण 
नाही. हा सवॳ तपशील त्या ज्योितषाने कसा सािंगतला हे कळत नाही. कारण प्रस्तुत गं्रथकाराला ॲात 
ऄसलेल्या कोणत्याही र्फलज्योितषशास्त्रावरील गं्रथामध्ये आतके तपशीलवार भिवष्ट्य सािंगतलेले नाही 
ऄथवा तसे िनयम िदलेले नाहीत. 
 

ह्ाच संदभात भृगुसंतहता नावाच्या एका संस्कृत गं्रथाचा थोडक्यात िनदेश करणे ऄवश्य अहे. ऄशी 
समजूत अहे की त्या गं्रथामध्ये मेषप्रभृित राशींवर जन्तमलेल्या ऄसंख्य व्यक्तींच्या कंुडल्या अहेत अिण 
व्यक्तींनी केलेल्या त्याचं्या पूवॳजन्तमातील कृत्याचंा ईल्लेख केलेला अहे, त्या कंुडल्यामंध्ये िनरिनराळ्या 
ग्रहाचंी स्थान े िदली ऄसून त्या व्यक्तीच्या प्रस्तुत जन्तमामधील जन्तमापासून मृत्युपयंतच्या प्रत्येक वषातील 
महत्वाच्या घटना िदलेल्या ऄसतात. ज ेलोक स्वतःजवळ भृगुसंिहता ऄसल्याच ेभासिवतात ते सामान्तयतः 
तो समग्र गं्रथ कोणालाही दाखिवण्यास तयार नसतात. पंरतु ज ेकोणी त्याचं्याकडे जातील त्याना अपल्या 
संग्रहात ऄसल्याच े भासिवलेल्या गं्रथातील श्लोक वाचून दाखिवतात अिण तो मजकूर ऐकून ते लोक 
पुष्ट्कळ वेळा अरृयॳचिकत होतातं. ह्ा सवॳ प्रकारात बरीचशी र्फसवार्फसवी ऄसते. प्रस्तुत गं्रथकाराने मुंबइ 
िवरॄिवद्रालयाच्या संस्कृत हस्तिलिखत गं्रथाचं्या संग्रहातील भृगुसंिहता नावाच े चार हस्तिलिखत गं्रथ 
पािहले अहेत. हा गं्रथ शुक्ाला त्याचा िपता भृगु ह्ाने गं्रधमादन पवॳतावर सािंगतला ऄसल्याच ेवणॳन केले 
ऄसून त्यात, मेष, वृषभ, िमथुन अिण ककॳ  ह्ा चार लग्नापंैकी प्रत्येकावरील सुमारे ६०० कंुडल्या अहेत. 



अिण एकाच लग्नातील पंरतु िभन्न िभन्न ग्रहग्स्थित ऄसणाऱ्या प्रत्येक कंुडलीच े वणॳन १५ ते २० श्लोकातं 
केले अहे. बारा रािश, नउ ग्रह अिण बारा भाव आतक्या सगळ्याचंी िनरिनरळ्या प्रकाराने माडंणी केल्यास 
कोयविध कंुडल्या होउ शकतील अिण प्रत्येक कंुडलीला िकमानं १५ श्लोक िदले तरी ऄनेक कोिट श्लोक 
होतील अिण ऄसा गं्रथ ठेवावयास एखाद्रा मोठ्या गं्रथसंग्रहालयात देखील जागा िमळणे शक्य होणार 
नाही. ह्ा कारणासं्तव भृगुसंिहतेमधील ऄवतरणाच्या अधारावर कंुडलीच ेवणॳन करणे ही गोष्ट पुष्ट्कळ वेळा 
लबाडीची ऄसते. 
 

एखादे बालक अश्लषेा ऄथवा ज्येष्ा नॱत्रावर ऄथवा गंड ऄथवा गंडान्तत संॲा ऄसणाऱ्या योगावर 
जन्तमले ऄसेल तर त्याच्या मातेला ऄथवा िपत्याला ऄथवा स्वतः त्या बालकाला मृत्यु येतो अिण ह्ा किरता 
त्या िनरपराधी अिण ऄसहाय्य बालकाचा त्याग करा ऄस ेज्योितषशास्त्रावरील गं्रथात (भल्लाटिनणॳ. हस. पा. 
२४४) सािंगतलेले ऄसते. प्रस्तुत गं्रथकाराच्या एका िनकट नातेवाइकाला पुष्ट्कळ काळपयंत ईत्कंठेन ेवाट 
पािहल्यानंतर ऄशुभ मानलेल्या नॱत्रावर एक पुत्र झाला होता अिण म्हणून ज्योितषानी त्या बालकाचा 
एखाद्रा पिवत्र वृॱाखाली त्याग करा ऄशी िशर्फारस केली होती. त्या गृहस्थान ेिनग्रहपूवॳक तस ेकरण्याचे 
नाकबूल केले अिण स्वतःच े मरण अनंदान े पत्करण्याच े ठरिवले. तो गृहस्थ त्यानंतर ४० हून ऄिधक 
वषेपयंत जगला अिण तो पुत्रही बराच मोठा झाला ऄसल्याचे प्रस्तुत गं्रथकाराने पािहले. 

 
पृथ्वी ही िवरॄाचा मध्यहबदु ऄसल्याच े टॉलेमीन े मान्तय केले होते अिण ग्रहाचं्या गूढ स्वरूपाच्या 

गतींची ईपपत्ती लावण्याकिरता त्यान े ऄशी कल्पना केली होती कीं त्या ग्रहाचं्या पृथ्वीभोवती होणाऱ्या 
प्रदिॱणाचं्या कॱा चमत्कािरक अिण एकात एक गुंतलेल्या ऄशा अहेत. त्या कल्पनचे्या अधारावर 
टॉलेमीच्या ऄनुयायानंा ग्रहणाच े भिवष्ट्य सागंता येत ऄस.े टॉलेमीन े गृहीत धरलेल्या ह्ा दोन्तही कल्पना 
अधुिनक खगोलशास्त्राच्या ॲानाच्या दृष्टीने चुकीच्या अहेत. ह्ावरून ऄस े सूिचत होते की केव्हा केव्हा 
चुकीच्या गृहीत कृत्याचं्या अधारावर िबनचुक ऄनुमान े काढणे शक्य ऄसते. वराहिमिहराच्या मताप्रमाणे 
कंुडलीवरून त्या व्यक्तीच्या अयुष्ट्यात त्याच्या पूवीच्या एक ऄथवा ऄनेक जन्तमातंील कमांना ऄनुसरून काय 
होण्याचा संभव अहे एवढेच दाखिवले जाते. तथािप बऱ्याच लोकाचंा पूवॳजन्तमाच्या िसद्धातंावर िवरॄास 
देखील नसतो. केवळ भारतातंीलच नव्हे तर जगातंील ऄनेक प्रदेशातंील लॱाविध लोकाचं्या मनातं 
र्फलज्योितषशास्त्रािवषयी ऄसणारा िजवंत अिण बळकट िवरॄास िवॲानशास्त्राला ऄथवा आितहासकारानंा 
नष्ट करणे शक्य होइल ऄस े िदसत नाही. तथािप, ग्रह एखाद्रा व्यक्तीला काही गोष्टी करावयास भाग 
पाडतात ह्ा समजुतीमुळे गंभीर स्वरूपाच ेपिरणाम होणे शक्य अहे. मनुष्ट्यान ेकेलेल्या सवॳ कृत्याबंद्दलची 
नैितक जबाबदारी ऄशा समजुतीन े नष्ट होण्याचा संभव अहे अिण एखादा गुन्तहेगार ऄस े प्रितपादन 
करण्याचा संभव अहे की अकाशातल्या ग्रहाचं्या पे्ररणानंा प्रितकार करण्यास तो ऄसमथॳ होता. 
 

भारतीय र्फलज्योितषशास्त्रातील ऄत्यंत महत्वाच्या बाबी म्हणज ेरािश, ग्रह अिण १२ भाव ऄथवा 
स्थान े ह्ा अहेत. राशींचा िवचार केल्यास ऄस ेिदसून येते की अकाशातील काहंी िविशष्ट तारकापुंजानंा 
मेष, वृषभ आत्यािद नावें केवळ कल्पनेन ेिदली अहेत. िनरिनराळ्या देशातंील लोकानंीं एकाच राशीला िभन्न 
िभन्न नावें िदल्याचेही अढळून येते. तसेच राशींचे पुरुष अिण स्त्री, चर अिण ग्स्थर, ह्ाचं्यासारख ेिवभागही 
केवळ दोन समान गट करण्याकिरता एक टाकून एक घेण्यासारख्या तत्त्वावर केलेले ऄसल्याच े िदसून 
येते. त्याचप्रमाणे ग्रहाचं्या बाबतींत त्याच ेपुरुष, स्त्री अिण नपूंसक, कू्र अिण सौम्य ह्ाचं्या सारख ेिवभाग 
देखील कल्पनेच्या ऄथवा समसमान गट करण्याच्या तत्त्वावर केलेले ऄसल्याच ेिदसते. ग्रहाचं्या ईच्च अिण 
नीच स्थानाचं्या बाबतींतही काहंी. सयुिक्तक कारणे िदसून येत नाहींत. बारा भावाचंी नावें देखील (तनु 



सारख ेकाही भाव वगळल्यास) सवॳच िठकाणी काहंी िनयमावंर अधािरत ऄसल्याच ेअढळत नाही. ग्रहाचंी 
मैत्री अिण शत्रुत्व ह्ाचं्या बाबतीतदेखील काही सुयंित्रतपणा अढळत नाहीं. ग्रहाचं्या दृिष्ट हेही 
र्फलज्योितषशास्त्रामधील एक महत्वाचे तत्त्व अहे. परंतु अधुिनक खगोलशास्त्राच्या दृष्टीने िनरिनराळे ग्रह 
एकमेकापंासनू ऄत्यंत दूर ऄंतरावर अहेत. त्यानंा एकमेकाकंडे ऄथवा ताऱ्याकंडे ¼ ऄथवा ½ 
ऄशासंारख्या दृष्टीने पाहणे कसे शक्य होइल हे समजत नाही. 
 

राशींवर ऄिधिष्त ऄसलेले र्फलज्योितषशास्त्र भारतामध्ये बहुधा िि. पू. च्या तीन शतकातं 
प्रस्थािपत झाले ऄसावे. वराहिमिहराच्या पूवी होउन गेलेल्या ज्योितष्ट्यानंी अिण स्वतः वराहिमिहराने मेष, 
वृषभ प्रभृित रािशचक्ाच्या काही िविशष्ट भागात ऄसलेल्या पािहल्या अिण त्यानंी चंद्र मेष प्रभृित राशीत 
ऄसताना जन्तमलेल्या व्यक्तींच्या शारीिरक अिण मानिसक वैिशष्ट्यासंंबंधी अिण व्यवसायासंंबधंी काहंी 
िनयम तयार केले (ब.ृ जा. ऄध्याय १७) अिण त्या प्रमाणेच सूयॳ, मंगळ, प्रभृित ग्रह मेष प्रभृित राशींत 
ऄसताना जन्तमलेल्या व्यक्तींसंबंधीही काहंी िनयम तयार केले (ब.ृ जा. ऄ. १८). दोन हजार वषांपूवी 
रािशचक्ाच्या ज्या भागामध्ये वृषभ रािश होती त्या भागातं अता रािशचक्ाच्या परागतीमुळे सापं्रतकाळी त्या 
िविशष्ट राशीच्या जागी मेषािद रािश अल्या अहेत. तेव्हा दोन हजार वषापूवी त्या िविशष्ट राशींत जन्तम झाला 
ऄसताना र्फलज्योितषशास्त्राच्या दृष्टीने होणारे पिरणाम सध्या रािशचक्ाचा तो भाग त्या िविशष्ट राशीने 
व्यापलेला नसताना सारखेच कसे ऄसू शकतील? 
 

भारतीय र्फलज्योितषशास्त्रामधील ऄशाप्रकारच्या दोषावंरून िवचारवंत लोक ऄसा िनष्ट्कषॳ 
काढण्याला प्रवृत्त होतील की र्फलज्योितषशास्त्रातील िनयमाचंा अपल्या ऄंगीकृत कायाला योग्य काल 
ठरिवण्याच्या कामी र्फारच थोडा ईपयोग होण्यासारखा अहे. धमॳशास्त्रावरील प्राचीन गं्रथातं 
र्फलज्योितषशास्त्राच्या दृष्टीच्या ज्या तपशीलाचंा पूणॳ ऄभाव िदसून येतो त्या तपशीलाचंी गेल्या २००० वषांत 
आतकी वाढ झाली की त्या योगाने धार्ममक दृष्ट्या अवश्यक ऄसणाऱ्या मूलभूत गोष्टींकडे दुलॳॱ झाले. सवॳ 
मानवी घटना ग्रहाचं्या अिण ताऱ्याचं्या योगाने घडून येत ऄसतात ऄस े मानण्याच्या योगाने दोन चुका 
होतात. एकतर मानवी कृत्यावंर ऄसणारी देवाची सत्ता नाकबूल केली जाते अिण दुसरी चूक म्हणज े
मनुष्ट्याच े वतॳनस्वातंत्र्य काढून घेतले जाते. ग्रहग्स्थतीवरून दर्मशत होणारे पिरणाम जर ज्योितषानंा 
थाबंिवता ऄथवा चुकिवता येणे शक्य नसेल तर त्याचं्या भिवष्ट्यॲानापासून काही र्फायदा होणार नाही; 
अिण जर िनिरृत होणारे पिरणाम थाबंिवता ऄथवा चुकिवता येणे शक्य ऄसेल तर त्या घटना ग्रह घडवून 
अणतात हा िसद्धातं प्रस्थािपत किरता येणार नाही. ऄशा प्रकारची ही शृंगापित्त अहे. 

 
ईपनयन अिण िववाह ह्ाचं्यासारख्या धार्ममक गोष्टींत र्फलज्योितषशास्त्रातील िनयमानंा िकती 

मयादेपयंत महत्व द्रावे हा प्रश्न अहे. गृह्सूत्राचं्या काळी अिण मनुस्मृतीच्या काळी (म्हणज ेिि. पू. ऄनेक 
शतके) ईपनयन अिण िववाह ह्ाचं्या बाबतीत र्फलज्योितषशास्त्राच्या दृष्टीने अवश्यक ऄशा गोष्टी र्फार 
थोड्या अिण साध्या स्वरूपाच्या होत्या अिण त्यानंतर त्यातं ऄशा गोष्टींची क्माक्मान े भर पडत गेली. 
आ.स.च्या ११ व्या शतकात झालेल्या राजमातॳड ह्ाच्या सारख्या गं्रथाने ऄशी िशर्फारस केली होती की 
ज्याचंा िववाह र्फार काळपयॳत लाबंला ऄसेल ऄशा मुलींच्या बाबतीत ऄशा सवॳ अवश्यक गोष्टींकडे दुलॳॱ 
करावे. ह्ाकिरता प्रस्तुत गं्रथकाराचा ऄसा सल्ला अहे की ईपनयन अिण िववाह ह्ाचं्या बाबतीत ऄशा 
त्रासदायक अिण िनरथॳक िनयमातूंन मुक्त होण्याच्या दृष्टीने पिहली पायरी म्हणून गुह्सूत्रातंील अिण 
मनुस्मृतीमधील सोप्या िनयमाचंा पुन्तहा ऄंगीकार करावा. 
 



र्फलज्योितषशास्त्रात दोष ऄसले तरी सवॳसाधारणपणे त्या शास्त्राचा त्याग करावा ऄथवा िकती 
मयादेपयंत त्या शास्त्राचा स्वीकार करावा ह्ासबंंधी सल्ला देणे हे धमॳशास्त्राचा आितहासकार ह्ा नात्यान े
त्याचे कतॳव्य अहे ऄसे प्रस्तुत गं्रथकाराला वाटत नाही. 



प्रकरण १८ 
 

पंचांग, शक, वषम अतण मतहने आत्यातदकांच्या तनरतनराळया गणना 
(मू. गं्र. खंड ५ पा. ६४१–६८५) 

 
व्रतें अिण ईत्सव त्याचं्या त्याचं्या योग्यकालीं करता यावेत अिण यॲ, ईपनयन, िववाह ह्ाचं्या 

सारख्या िवधींना योग्य काल सापंडावा ह्ाकिरता लोकानंा पंचागंाची अवश्यकता ऄसते. पंचागं हा धार्ममक 
ईत्सवाचंी तसेच खगोलशास्त्रासबंंधी अिण र्फलज्योितषशास्त्रासंबधंी घटनाचंी अगाउ मािहती देणारा अिण 
व्यवहारातील िनरिनराळ्या कामाकिरता वषे, मिहने, िदवस ह्ाचं्यािवषयी मािहती देणारा व्यवग्स्थतपणे 
तयार केलेला संग्रह ऄथवा गं्रथ ऄसतो. भारतामध्ये ििस्ती, पारशी प्रभृित िनरिनराळ्या धमांच्या लोकातं 
प्रचिलत ऄसणारी सुमारे तीस पंचागें ऄग्स्तत्वातं ऄसून एकया हहदूमध्ये देखील ऄनेक प्रकारची पंचागंें 
प्रचिलत अहेत. काहंीं पंचागंे सूयॳिसद्धान्तत व अयॳिसद्धान्तत ह्ाचं्या अधारावर केलेली ऄसतात अिण काही 
ग्रहलाघव ह्ाच्यासारख्या तुलनेन ेऄिलकडील काळातं झालेल्या िनरिनराळ्या िसद्धान्ततगं्रथाचं्या अधारावर 
केलेली ऄसतात. काही पंचागंातं वषारंभ चैत्र शुद्ध प्रितपदेला ऄसतो, काहीमध्ये कार्मतक शुद्ध प्रितपदेला 
ऄसतो अिण (काठेवाडमधील) हलर प्रातंासारख्या काही लहान प्रदेशातं वषारंभ अषाढ शुद्ध प्रितपदेला 
होतो. गुजरात अिण बंगाल व्यितिरक्त ईत्तर भारतामध्ये िवक्मसंवताचा ईपयोग किरतात, महाराष्ट्र अिण 
दिॱण भारत ह्ातं सामान्तयतः शकवषाचा ईपयोग किरतात, परंतु किश्मरमध्ये लौिकक कालगणनेचा 
ईपयोग किरतात. ईत्तर भारत अिण तेलंगण ह्ाचं्यासारख्या काही भागातं अिण काही समाजातं पूर्मणमान्तत 
मिहने ऄसतात; बंगाल, महाराष्ट्र, दिॱण भारत ह्ाचं्या सारख्या काही भागातं ऄमान्तत गणना प्रचारात 
अहे. ग्रहणासंारख्या प्रत्यॱ िदसणाऱ्या घटनाचंे भिवष्ट्य वस्तुग्स्थतीशीं जुळावे ह्ाकिरता काही लोक ऄशी 
मािहती नॉिटकल ऄल्मनाक नावंाच्या पािरृमात्य पद्धतीच्या पंचागंातील मािहतीच्या अधारावर तयार 
किरतात. ऄशा पंचागानंा दृक् प्रत्यय ऄशी संॲा देण्यात येते. दिॱण भारतात र्फारच पंचागंें ऄग्स्तत्वातं 
अहेत. त्यातंील काही िनरिनराळ्या पंथाचं्या लोकातं प्रचारात अहेत. तेलग ु लोक चादं्रमानाप्रमाणे 
चालतात. तािमल लोक सौरमानाप्रमाणे चालतात अिण त्याचंा वषारंभ मेषिवषुव मिहन्तयापासून होतो. 
बंगालमधील लोक सौरमानाप्रमाणे चालतात परंतु धार्ममक समारंभ चादं्रमानाच्या ितथीना ऄनुसरून 
किरतात अिण दर तीन वषानीं एक ऄिधक मिहना घालून दोन्तही पद्धतींचा मेळ घालतात. रॅीरंगम् पंचागं 
वैष्ट्णव लोक वापरतात, स्मातॳ लोक रॅी शंकराचायांच्या िवद्रमान ेप्रिसद्ध होणारे कंजनूर पंचागं वापरतात. 
मलबारमध्ये परिहतपद्धतीचे पंचागं करण्यात येते. 
 

वर ईल्लेख केलेल्या तींन िसद्धान्ततगं्रथापंैकी सूयमतसद्धान्त त्याच्या ऄचूकपणामुळे सवॳ भारतभर 
वापरला जातो; त्रावणकोर, मलबार अिण कनाटक प्रातंातं अिण तािमळ िजल्ह्ातील मध्वसापं्रदायातील 
लोक अयॳिसद्धान्तताचा अधार घेतात; गुजरात अिण राजस्थान ह्ा प्रातंातं ब्रह्मिसद्धान्तत प्रचिलत अहे; 
तथािप अता ब्रह्मिसद्धान्तत मागे पडून त्याच्या जागी सूयॳिसद्धान्तताचा ऄिधक ईपयोग होउ लागला अहे. 
िसद्धान्ततगं्रथातं महायुग कालापासून गिणते केलेली ऄसतात अिण ती गिणते करण्याला आतका मोठा 
पिररॅम करावा लागतो की त्याचं्या अधारावर पंचागं तयार करणे ऄशक्यप्राय ऄसते. ह्ाकिरता पंचागंें 
तयार करण्याकिरता िसद्धान्ततगं्रथाचं्या अधारावर केलेल्या मकरंद, ग्रह लाघवीय ह्ाचं्यासारख्या करण 
गं्रथाचंा ईपयोग किरतात. िभन्न िभन्न िसद्धान्ततामंध्ये दोन महत्त्वाचे मतभेदाच ेमुदे्द ऄसतात. ते म्हणज–े (१) 
वषाची लाबंी (ह्ा बाबतींत र्फक्त काही थोड्या िवपलाआंतकाच भेद अहे) अिण (२) एका कल्पामध्ये ऄथवा 
महायुगामध्ये ऄथवा युगामध्ये चंद्र अिण ग्रह ह्ाचं्या पिरवतॳनाचंी संख्या. ही पिरग्स्थती भारताबाहेरच्या 



देशातंही अढळते. युरोपमधील वषॳगणना तीत ऄनेक सुधारणा झाल्या ऄसूनही ऄजून ऄितशय गैरसोइची 
अहे. त्या गणनेमध्ये मिहन्तयाचंे िदवस २८ पासून ३१ पयंत ऄस ू शकतात, पाव वषात १८१ ते १८४ िदवस 
ऄस ूशकतात अिण इस्टरसारखा त्याचंा सवात ऄग्रगण्य सण २२ माचॳ ते २५ एिप्रल पयंतच्या कालातील 
िभन्न िभन्न ३५ तारखानंा येउ शकतो. 
 

वषाची लाबंी हा िवषय सवॳस्वी खगोलशास्त्राचा अहे. म्हणून त्या प्रश्नाचा िवचार धमॳशास्त्राच्या 
आितहासामध्ये प्रायः टाळण्यात येइल. प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्राची मािहती देणारे आंग्रजी भाषेत ऄनेक 
गं्रथ अहेत. िनवळ मराठी वाचकाचं्या दृष्टीने शं. बा. दीिॱतकृत ―भारतीय ज्योितषशास्त्र‖ व्यं. बा. केतकर 
कृत ज्योितगॳिणतम्, केतकी वैजयन्तती, ग्रहगिणत, डॉ. के. ग. दप्तरीकृत ―भारतीय ज्योितषशास्त्र िनरीॱण‖ 
आत्यािद गं्रथ महत्वाच ेअहेत. िशवाय भारत सरकारन े आ. स. १९५५ मध्ये प्रिसद्ध केलेला पंचाग संशोधन 
सिमतीचा ऄहवाल हा गं्रथही िवस्तृत अिण ईपयुक्त अहे. 

 
सवॳ देशातं कालाचे मूलभूत तवभाग एकसारखेच ऄसतात; ते म्हणज ेिदवस, मिहना, ऊतु, अिण 

वषॳ हे होत. िनरिनराळ्या घटनाचंा कालक्म ठरिवण्याकिरता अिण आितहासाकिरता वषम हा ऄत्यंत 
अवश्यक ऄसा कालिवभाग ऄसतो. मूलभूत कालिवभाग एक सारखेच ऄसले तरी मिहन्तयातंील अिण 
वषातील िदवसाचंी रचना, िदवसाचे पोटिवभाग, िदवसाचा अरंभ, वषाची ऊतु अिण मिहने ह्ातं 
िवभागणी, प्रत्येक मिहन्तयातील अिण वषातील िदवसाचंी संख्या अिण िनरिनराळे मिहने ह्ाचं्या बाबतीत 
वेगवेगळे प्रकार ऄसतात. कालमापनाची मोठी साधन े सूयॳ अिण चंद्र ही ऄसतात. पृथ्वीच्या स्वतःच्या 
अंसाभोवती होणाऱ्या रे्फऱ्यामुळे िदवस होतो. मिहना हा िवभाग मुख्यतः चंद्रावर ऄवलंबून ऄसतो अिण वषॳ 
हे सूयाच्या भासमान होणाऱ्या गतीमुळे होत ऄसते. वास्तिवक रीतीने वषॳ हे पृथ्वीच्या सुयाभोवती होणाऱ्या 
प्रदिॱणेमुळे ईत्पन्न होते. िदवस अिण रात्र समसमान ऄसणाऱ्या एका वासंितक िवषुविदनापासून त्याच्या 
पुढच्या वासंितक िवषुविदनापयंत जाण्याला सूयाला लागणारा काळ ह्ाला सायनवषम म्हणतात. एका 
िनिरृत ताऱ्यापासून िनघून त्याच ताऱ्यापयंत पुन्तहा येण्याला सूयाला लागणाऱ्या कालाला नाक्षत्रवषम 
म्हणतात. सायन वषॳ हे नाॱत्रवषापेॱ ा सुमारे २० िमिनटानंीं लहान ऄसते. कारण वासंितक िवषुव हबदू 
प्रितवषी सुमारे ५० सेकंदाच्या गतीन े पिरृमेकडे सरकत ऄसतो. अधुिनक काळच्या पंचागंात ऄथवा 
वषॳगणनमेध्ये कोणत्या तरी शकाला ऄनुसरून चालूवषॳ, मिहना अिण मिहन्तयातंील िदवस ह्ाचंा अिण 
सामान्तयतः वाराचंा ईल्लेख केलेला ऄसतो. शकगणना अिण वषॳ अिण मिहना हयाचंे सूक्ष्म काल ह्ाचं ेॲान 
मानवजातीला तुलनेने बऱ्याच मागाहून झाले. 
 

नाक्षत्रमास २९½ िदवसापंेॱा थोडासा मोठा ऄसतो. सौरवषम (सायनवषॳ) हे ३६५¼ िदवसापंेॱा 
थोडेस े लहान ऄसते. हे कालाविध ऄपणूॳ स्वरूपाच े ऄसतात. परंतु सामान्तय व्यवहाराकिरता अिण 
वषॳगणनकेिरता संपणूॳ िदवसाचंी गरज ऄसते. ह्ािशवाय वषॳ अिण मिहना ह्ाचं ेअरंभकाल योग्य रीतीने 
ठरिवणे ऄवश्य ऄसते अिण ते अरंभकाल ऊतुमानाशी जुळते ऄसावे लागतात, अिण कोणती तरी 
शकगणना स्वीकारावी लागते धार्ममक अिण व्यावहािरक कामाकिरता ईपयोग करावयाच्या पंचागंातं ऄथवा 
वषॳगणनेत ह्ा गोष्टी अवश्यक ऄसतात. 
 

पंचागंातं ऄसणारी गुंतागुंत मुख्यत्वेकरून नाॱत्रमासाच्या अिण सौरवषाच्या ऄपूणॳ कालावधीमुळे 
ईत्पन्न झालेली ऄसते. मुसलमानानंी ही गुंतागुंत नाहींशी करण्याकिरता सौर वषाच्या ऄवधीकडे पूणॳपणे 
दुलॳ क्ष्य करून चंद्र हाच एकमेव कालमापक मानला. त्याचं े वषॳ पूणॳपणे चादं्रमानाच े ऄसते. त्यामुळे 



मुसलमान लोकाचंे वषॳ ३५४ िदवसाचंे झाले. सुमारे ३३ वषांच्या ऄवधींत त्याचं े सवॳ ईत्सव अिण सण 
वषातील सवॳही मिहन्तयातं येउन जातात. ईलट पॱी प्राचीन काळच्या आिजप्तमधीलं लोकानंीं चंद्राकडे 
पूणॳपणे दुलॳ क्ष्य केले होते अिण त्याचं े वषॳ (प्रत्येकी ३० िदवस ऄसलेले १२ मिहने ऄिधक वार्मषक पाचं 
िदवस िमळून) ३६५ िदवसाचंे ऄस.े त्याचं्यातं ऄिधक मिहन े ऄथवा लीप वषे नसत. प्राचीन काळच्या 
(भारतासिहत) बहुतेक सवॳ समाजातं चादं्र अिण सौर िमिरॅत वषॳगणना वापरीत ऄसत अिण ऄिधक 
मिहना धरण्याची पद्धित स्वीकारून चादं्रमासाचंा सौरवषांशी मेळ घालण्याचा प्रयत्न करीत ऄसत. 
 

ऊग्वेदात (१·२५·८) देखील ऄिधक मिहन्तयाचा ईल्लेख केला अहे परंतु तो कोणत्या पद्धतीन े
ठरिवण्यात येत ऄस ेअिण चादं्रमिहन्तयाच्या रचनेत त्याचा कोठे समावेश करण्यात येत ऄस ेह्ाची अपणास 
मािहती नाही. वेदागंज्योितषाप्रमाणे ५ वषात २ ऄिधक मिहने येत ऄसत ही गोष्ट अपणास मािहत अहे. त्या 
काळच्या लोकाचंे ऄनेक ईत्सव पूर्मणमेला ऄथवा ऄमावास्येला करावयाचे ऄसत अिण ऄशा पूर्मणमा अिण 
ऄमावास्या नक्की केव्हा येतील, तसेच पावसाळा अिण िहवाळा केव्हा येइल, धान्तय पेरण्याकिरता जिमनी 
केव्हा तयार केल्या पािहजेत अिण पेरणी केव्हा केली पािहजे ह्ा गोष्टी अगाउ कळणे ऄवश्य ऄसते. 
 

वषॳगणनकेिरता शकाचा ईपयोग करण्याचा प्रघात भारतात सुमारे २००० वषांपेॱा र्फारसा ऄिधक 
प्राचीन नाही. भारतातील िसिथयन राजानंी ऄर्फगािणस्तान अिण वायव्य भारत ह्ा देशावंर िि. प.ू १०० 
अिण आ. स. १०० ह्ा कालखंडात राज्य केले होते. त्या राजाचं्या कागदपत्रात तनरंतर चालणाऱया 
शकगणनेचा प्रथम ईपयोग करण्यात अला. बहुतेक प्राचीन देशात िनरंतर चालणारे शक वापरण्यात येत 
नसून र्फक्त राजाचं्या कारकीदीच्या वषांचा ईपयोग करण्यात येत ऄस.े भारतामध्ये देखील ऄशोकान े
अपल्या अॲापत्रात कारकीदीच्या वषांचाच ईपयोग केला अहे. (ऄशोककालीन िशलालेख खंड १ पा. 
१४७, १५१ आ.). कौिटल्यानेही राजवषांचाच ईल्लखे केला अहे (ऄथॳशास्त्र भाग २-६ पा. ६०). हीच पद्धित 
कुषाण अिण सातवाहन घराण्यातील राजाचं्या वेळीही चालू होती. (एिप. आ.ं ख.ं १० क् २२, ३२ आ.) िि. 
प.ू २ ऱ्या शतकात होउन गेल्याच े मानला जाणारा कहलग देशाचा खारवेल राजा अपल्या कारकीदीच्या 
वषांचाच ईपयोग करीत ऄस ेअिण कोणत्याही शकगणनेचा ईपयोग किरत नस.े (एिप. आं. ख.ं २० पा. ७१, 
७९, ८० आ.) खारवेलाचा काल सामान्तयतः िि. प.ू २ रे शतक समजण्यात येतो. 
 

भारतात ऄनेक शताविध वषे िनरिनराळ्या प्रकारच्या शकगणनाचंा ईपयोग करण्यात अला 
ऄसल्यामुळे कालानुक्माच्या अिण आितहासाच्या बाबतीत र्फार घोटाळे ईत्पन्न झाले अहेत. ऄल्बेरुणीन े
रॅीहषॳ, िवक्मािदत्य, शक, वल्लभ अिण गुप्त ह्ा पाच शकाचंीच नावे िदली अहेत. (सा. चौ. खंड २ पा ५) 
प्रस्तुत गं्रथात काही थोड्या महत्वाच्या शकाचंेच त्रोटक िववेचन करण्यात येइल. 
 

कतलयुगारंभ. किलयुगाचा अरंभ केव्हा झाला अिण किलयुग हे कोणत्या घटनेच ेस्मारक िचन्तह 
अहे ह्ा प्रश्नाचं्या बाबतीत िभन्न िभन्न मते ऄग्स्तत्वात होती. सापं्रत काळी किलयुग िि. प.ू ३१०२ ह्ा वषी 
सुरू झाले ऄस े मानतात अिण आ. स. च्या वषांत ३१०१ वषे िमळवून गतकतलवषम काढण्यात येते. 
कहलयुगाच्या अिण कल्पाच्या अरंभी चैत्रशुद्ध प्रितपदेला रिववार होता अिण त्या िदवशी सूयोदयाच्या वेळी 
(सूयॳ चंद्रासिहत) सवॳ ग्रह एकत्र होते ऄस े मध्ययुगीन काळच े भारतीय खगोलशास्त्रॲ मानीत ऄसत. 
(भास्कराचायॳकृत ग्रहगिणत मानवािधकार श्लो. १५) अधुिनक काळचे काही गं्रथकार ही पिरग्स्थित 
काल्पिनक ऄसल्याच े मािनत ऄसले तरी तशा प्रकारची रॅद्धा पूवीपासून चालत अली ऄसण्याचा ऄिधक 
संभव अहे. प्रत्येक धार्ममक कृत्याकिरता करावयाच्या संकल्पामध्ये रॄेतवाराहकल्पापासून सुरुवात करून 



वैवस्वत मन्तवंतर, किलयुगाचा प्रथम चरण ह्ा घटनाचंा ईल्लेख केला जातो अिण पुढे शक, संवत्सर, 
मिहना, पॱ, ितिथ, नॱत्र, योग अिण करण ह्ाचंा ईल्लेख करावा लागतो. शक, वषॳ अिण त्याच े
पोटिवभाग ह्ाचं ेऄशा प्रकारच ेमहत्त्व अमच्या लोकाचं्या धार्ममक अयुष्ट्यक्मातं ऄसल्यामुळे प्रत्येक धमॳिनष् 
हहदु मनुष्ट्याजवळ पंचाग ऄसणे ऄत्यंत अवश्यक ऄसते. 

 
तवक्रमसंवताचा अरंभ कसा झाला अिण त्याचा व्यवहारात ईपयोग केव्हा झाला ह्ा गोष्टी 

ऄिनिरृत अहेत. िवक्मसंवताचा अरंभ िि. पू. ५७ ह्ा वषी झाल्याचे मानण्यात येते. परंतु त्या वषाच्या 
सुमारास िवक्मािदत्य नावाचा कोणी राजा होता हकवा नाही ह्ा िवषयी संशय प्रदर्मशत करण्यात अले 
अहेत. गुजरातमध्ये वषारंभ कार्मतक शुद्ध प्रितपदेला होतो म्हणनू िवक्मसंवताचा अरंभ िि प.ू ५८ ह्ा 
वषीच्या नोव्हेंबरमध्ये झाल्याच े मानतात. ईत्तर भारतात वषारंभ चैत्र कृष्ट्ण प्रितपदेला होतो म्हणून तेथ े
िवक्मसंवताचा अरंभ िि. प.ू ५८ ह्ा वषाच्या एिप्रल मिहन्तयात झाल्याचे मानतात. तुलनेन े प्राचीन 
ऄसलेल्या काही िशलालेखात कृत वषाचा ईल्लेख अढळतो. (एिप. आ.ं ख.ं १३ पा. ४२।५२. आ. स. २३९) 
कृतवषॳगणना िवक्मसंवताच्या पूवी ऄग्स्तत्वातं होती ह्ाबद्दल िवद्यानाचंे एकमत अहे. कृत अतण मालव ह्ा 
दोन्तही गणना एकच ऄसल्याच े मानले जाते अिण त्या दोन्तही गणनाचं े ईल्लेख ऄसलेले काही िशलालेख 
(आंिड. ॲिटक्वरी ख ं ४२ पा. १६१।१६३ आ. स. ४०४) राजस्थान अिण माळवा ह्ा प्रातंातं ईपलब्ध झाले 
अहेत. ऄसा संभव अहे की कृत हे त्या वषॳगणनेच ेपूवीचे नाव ऄसनू मालव लोकानंी त्या गणनेचा स्वीकार 
केल्यानंतर त्याच गणनेला मालव गणाम्नात ऄथवा मालवगणग्स्थतत ऄस े म्हणण्यात येउ लागले. कृत 
वषॳगणना कृतयुगाच्या अरंभी सुरू झाली ऄस ेलोक मानीत ऄसावे ऄस ेप्रस्तुत गं्रथकाराला वाटत नाही. 
कृत या शब्दाचा ऄथॳ िसद्ध ऄसा ऄसून ती गणना काही िविशष्ट समाजान े ठरिवली होती ऄस े ऄसण्याचा 
संभव अहे. िवक्मसंवताचा स्पष्ट ईल्लेख आ. स. च्या ८ व्या ऄथवा. ९ व्या शतकातं केलेला अढळतो (आंिड. 
ॲिट ख.ं १२ पा. १५५ आ. स. ७३७). संस्कृत खगोलशास्त्रावरील गं्रथातं िवक्मसंवताचा क्विचतच ईल्लेख 
केलेला ऄसून ती गणना शकवषाहून िभन्न अहे ऄस ेदर्मशत करण्याकिरता त्या गणनचेा ईल्लेख सामान्तयतः 
संवत ह्ा नावंाने करण्यात येतो. 
 

चालुक्य घराण्यातंील सहाव्या िवक्मािदत्य राजाने शकवषॳगणना बंद करून एक नवा चालुक्य 
तवक्रम संवत सुरू केला होता अिण त्यासंवताचा प्रारंभ आ. स. १०७६।७७ मध्ये झाला होता. (मुंबइ गॅझे. 
खंड १ भाग २ पा. ४४७, ४७७). 
 

शक काल. आ. स. ५०० च्या सुमारास झालेल्या खगोलशास्त्रावरील बहुतेक सवॳ संस्कृत गं्रथातं 
शककालाचा ईल्लेख केला अहे. ते नावं कस े पडले हे गूढ अहे. सवात जुन्तया ऄशा ज्या िशलालेखातं 
शकवषॳगणनेचा स्पष्ट ईल्लेख केला अहे त्यापंैकी एका लेखातं शक वषॳ शक राजाच्या राज्यािभषेकाचे वषॳ 
ऄसल्याच ेम्हटले अहे. (शक नृपित राज्यािभषेक संवत्सरेष्ट्वितक्ान्ततेषु पञ्चस ुशतेषु महाकार्मतक पौणॳमास्या 
आ.) (आंिड. ॲिट. ख.ं ३ पा. ३०५) ब.ृ स.ं ह्ा गं्रथावरील ईत्पलाच्या टीकेत (रचना आ. स. ९६६ च्या 
सुमारास) ऄस े म्हटले अहे की शक कालाचा अरंभ जेव्हा िवक्मािदत्यान े शक राजाचा वध केला त्या 
वेळेपासून झाला. कोणी कोणी शक कालगणनेचा संबंध कुषाणवंशातील सम्राट किनष्ट्काशी जोडतात. 
मध्ययुगीन कालात अिण अधुिनक कालात शककालगणनेचा संबंध शािलवाहनाच्या नावंाशी जोडला 
अहे. परंतु शातलवाहन शक ऄसा शब्दप्रयोग र्फक्त आ. स. च्या १३ व्या ऄथवा १४ व्या शतकातील 
िशलालेखातंच अढळतो. (पिहल्या बुक्कराजाचा शके १२७६ मधील ताम्रपट आ. स. १३५४), गाथा सप्तशती 
(५-६७) मध्ये सालाहन राजाचा ईल्लेख केला अहे. (सालाहन हे शािलवाहन शब्दाच ेप्राकृत भाषेंतील रूप 



अहे.) (सातवाहन ह्ा नावात बदल होउन शालवाहन नाव झाले ऄसण्याचा अिण त्याचेच पुढे शािलवाहन 
ऄसे रूपातंर झाले ऄसण्याचा संभव अहे.) 
 

सप्तर्णषकाल ऄथवा लौतककवषम. सापं्रतकालीदेखील ही वषॳ गणना काश्मीर मध्ये ऄग्स्तत्वात अहे. 
लौिककवषॳ २४ हे गत शक वषॳ १०७० बरोबर ऄसल्याच ेराजतरंिगणीमध्ये (१·५२) सािंगतले अहे. ब.ृ स.ं 
मध्ये (१३·३।४) ऄशी एक परंपरागत अख्याियका िदली अहे की सप्तर्मष तारकासमूह प्रत्येक नॱत्रामध्ये 
१०० वषेपयंत ऄसतो अिण युिधिष्राच्या वेळी तो तारकासमूह मघानॱत्रात होता. ह्ा १०० वषांच्या 
अवतॳनाचा काश्मीरमधील वषॳगणनेच्या अरंभाशी बहुधा संबंध ऄसावा. (एिप. आं. ख.ं २० क्. १४३१।१४४३ 
मध्ये लौिकक वषांचा ईल्लेख ऄसून क्. १४४४।१४४५ मध्ये सप्तर्मषवषंगणनेचा ईल्लखे ऄसलेले िशलालेख 
िदले अहेत). 
 

वधममान अिण बुद्धतनयाण, गुप्त, चेदी, हषम, लक्ष्मणसेन (बंगाल), कोल्लम् ऄथवा परशुराम 
(मलबार) ह्ाचं्या सारख्या ऄनेक वषॳगणना एकेकाली लोकव्यवहारामध्ये ऄितशय प्रचारातं होत्या. परंतु 
सापं्रत काळी त्या र्फारशा प्रचारात रािहलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्याचे वणॳन प्रस्तुत गं्रथात केले नाही. 
 

नारदसंिहता (३·१।२) [बाहं्म दैवं मानुषं. च िपत्र्यं सौरं च सावनम् । 
चान्तद्रमाॱं गुरोमिनिमित मानािन व ैनव ॥ 
एषां तु नवमानां व्यवहारोऽत्र पञ्चिभः । 
तेषां पृथक् पृथक् कायॳ वक्ष्यते व्यवहारतः ॥] मध्ये ब्राह्, दैव, मानुष, िपत्र्य, सौर, सावन, चान्तद्र, नाॱत्र अिण बाहॳस्पत्य 
ह्ा नउ प्रकारच्या कालगणनाचंा ईल्लेख केला अहे. वेदाङ्गज्योितषात (श्लो. ३१) चार प्रकारच्या अिण 
हेमाद्रीने (काल पा. ९) चान्तद्र, सौर अिण सावन ह्ा तीन प्रकारच्या गणनाचं ेिववेचन केले अहे. हेमाद्रीने 
ईल्लेख केलेल्या तीन वषॳगणनाचंा धार्ममक अिण व्यावहािरक कायांत सवांत ऄिधक ईपयोग करण्यात येतो 
अिण धमॳशास्त्रावरील गं्रथाचंा त्या तीन गणनाशंी िवशेष संबंध अहे. 

 
चादं्र मतहना. एका ऄमावास्येच्या ऄंतापासून दुसऱ्या ऄमावास्येपयंतच्या कालाला चादं्र मिहना 

म्हणतात अिण ऄशा १२ मिहन्तयाचंे एक चादं्रवषम होते. चंद्राची कॱा पूणॳपणे वतुॳळाकृित नसल्यामुळे अिण 
आतर काही कारणानंी एका चादं्र मिहन्तयाचा ऄविध २९·२४६ ते २९·८१७ िदवसाआतका कमी ऄिधक ऄसतो 
अिण त्याची सरासरी २९·५३०५९ िदवस आतकी ऄसते. 
 

सौर मतहना हा सूयाला रािशचक्ातील एका राशीपासून दुसऱ्या राशीपयंत जाण्याला लागणारा 
ऄविध ऄसतो अिण ऄशा १२ मिहन्तयाचंे एक सौरवषम होते. सौर वषाचा पिहला िदवस मेष ह्ा सौर 
मिहन्तयाचा पिहला िदवस ऄसतो. 
 

सावन मतहन्यामध्ये ३० िदवस ऄसतात अिण ऄशा १२ मिहन्तयाचंे एक सावनवषम होते. 
सावनवषॳगणनेमध्ये एका सूयोदयापासून दुसऱ्या सुयोदयापयंतचा काल हा तदवस समजला जातो. 

 
नाक्षत्रमतहना हा चंद्राला २७ नॱत्रातूंन जाण्याला लागणारा काल ऄसतो. 
 
बाहमस्पत्यवषम हा गुरूला रािशचक्ातील एका राशीपासून दुसऱ्या राशीपयंत जाण्याला लागणारा 

(म्हणज े सुमारे ३६१ िदवस) काल ऄसतो. अधुिनक खगोलशास्त्राप्रमाणे गुरूला सूयाभोवती प्रदिॱणा 



करण्यास ११·८६ वषे लागतात. ह्ा चार पाच गणनाचंा जुन्तया काळच्या गं्रथातं ईल्लेख केलेला नसतो अिण 
मागाहूनच्या काळात झालेल्या गं्रथातं देखील त्याचंा पूणॳपणे ईपयोग केल्याचे िदसून येत नाही. 
 

बृ. स ं (२·४) वरील ईत्पलाच्या टीकेत कोणकोणत्या गणनेवरून कोणत्या कालाचे ॲान होते हे 
सािंगतले अहे. त्यात म्हटले अहे की सौरगणनेवरून युग, वषॳ, िवषुवत्, ऄयन, ऊतु, िदवस अिण राित्र 
ह्ाचं्या कालातं होणारी वाढ अिण घट ह्ाचं ेॲान होते; चादं्रगणनेवरून ितिथ, करण, ऄिधक मास ऄथवा 
ॱयमास, रात्री करावयाची कृत्यें ह्ाचंे ॲान होते; सावनगणनेवरून यॲ, सोमाच्या अहुती देण्याची तीन 
सवनें, ग्रहाचं्या गित, ईपवास, जन्तम अिण मुत्युिनिमत्त येणारे अशौच, औषधयोजना, प्रायिरृते्त अिण आतर 
धार्ममक िवधींचे ॲान होते. ही मािहती ब्रह्मस्रु्फटिसद्धान्ततामधील ऄवतरणातं िदली ऄसून तशाच ऄथाच े
श्लोक िवष्ट्णुधमोत्तर (१·७२-२६।२७) मध्ये अहेत. 

 
वषारंभ. सापं्रत काळी भारतातील िनरिनराळ्या भागातं वषारंभ चैत्र ऄथवा कार्मतक ह्ा मिहन्तयातं 

होतो. परंतु प्राचीनकाळी वषारंभ िनरिनराळ्या देशातं अिण िनरिनराळ्या कारणाकंिरता िभन्न िभन्न 
मिहन्तयातं होत ऄस.े वेदकाळात मिहने पूर्णणमान्त ऄसनू वषारंभ र्फाल्गुन पूर्मणमेनंतर होत ऄस ेअिण वसंत 
हा पिहला ऊतु ऄस.े ऄमान्तगणना दिॱणापथातं अिण पूर्णणमान्त गणना ईत्तर भारतात (ईत्तरापथातं) 
प्रचिलत ऄसल्याच ेस्मृितचंिद्रका (रॅाद्ध पा ३७७) ह्ा गं्रथात म्हटले अहे. वेदाङ्ग ज्यो (१·५) मध्ये म्हटले 
अहे की ५ वषांच्या युगामधील पिहले वषॳ माघ शुक्लात (म्हणज ेदिॱणायनात) सुरू होते. महाभारतात 
िनरिनराळ्या िठकाणी चैत्र, मागॳशीषॳ ह्ा मिहन्तयात वषारंभ होत ऄसल्याच े ईल्लेख केले अहेत. भगवद्
गीतेमध्ये (१०-३५) ―मासाना ंमागॳशीषोऽहम्‖ ऄसा ईल्लेख केला अहे तथािप त्यावरून मागॳशीषॳ हा वषातील 
पिहला मिहना होता ऄस ेठरत नाही ऄस ेप्रस्तुत गं्रथकाराचे नम्र मत अहे; कारण रॅीकृष्ट्णान ेस्वतःच्या ज्या 
िवभूती सािंगतल्या अहेत त्यातंील बहुतेक अपापल्या िविशष्ट वगातील सवात रॅेष् अहेत. तथािप 
पाडंवामधील ऄजुॳन हा त्याचं्यामधील पिहला नव्हता. ऄॱर ऄथवा दं्यद्य ह्ाचं्यासारख्या र्फक्त काही िवभूित 
अपापल्या वगातील पिहल्या अहेत. 

 
बाहमस्पत्यवषमचक्र. हे वषॳचक् ६० वषाच ेऄसून त्यातं ५ वषांची १२ युग ेऄसतात. (ब.ृ स.ं ८·२३।२६ 

अिण िवष्ट्णुधमोत्तर १-९२-९) ह्ा ६० वषाना िनरिनराळी नावे ऄसून त्यातील पिहले नावं ―प्रभव‖ हे अहे. 
ह्ा प्रत्येक वषाच्या नावापुढे ―संवत्सर‖ हा शब्द जोडण्यात येतो. ह्ा वषॳचक्ाचा अरंभ माघशुक्ल पॱामध्ये 
जेव्हा सूयॳ अिण चंद्र धिनष्ा नॱत्रात गुरुसिहत होते तेव्हा झाला ऄसें िवष्ट्णुधमोत्तर पुराणात (१-८२-८) 
म्हटले अहे. सापं्रतकाळी महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक वषाच्या अरंभी बाहॳस्पत्यवषांच े नावं बदलण्यात येते. 
ईत्तर भारतात पिहल्या वषाचे नाव ―प्रभवा‖च्याऐवजी ―िवजय‖ ऄसते. बाहॳस्पत्य वषाची लाबंी ३६१·९२६ 
िदवस ऄसनू ते नाॱत्र वषापेॱा ४-२३ िदवसानंी लहान ऄसते. ह्ा कारणान े८५ नाॱत्र वषात ८६ बाहॳस्पत्य 
वषे होतात अिण म्हणून ८५ वषानंतर एका वषाचा क्षय केला जातो (म्हणज ेएक वषॳ गाळण्यात येते). हा 
प्रघात र्फक्त ईत्तरभारतातच अहे. 
 

बाहॳस्पत्यवषॳचक् प्राचीन काळापासून चालत अले ऄसले पािहज.े काही पुराणात अिण 
वराहिमिहराने हे वषॳचक् सुप्रितिष्त ऄसल्याचा ईल्लेख केला अहे. मलबार अिण त्रावणकोर ह्ा प्रातंातं 
बाहॳस्पत्य वषॳचक् १२ वषाचे ऄसते. 
 

बाहॳस्पत्य वषॳचक्ामधील ६० वषाच्या नावाच्या क्मात काही थोडे भेद अहेत. ही नावे िशलालेखात 



बऱ्याच जुन्तया काळापासून अढळतात. ऄशा तऱ्हेचा सवात जुना ईल्लेख चालुक्य घराण्यातील एका 
िशलालेखात. ―िसद्धाथॳ‖ ह्ा संवत्सराचा अहे (आंिड. ॲ. खंड १९ पा. १८) अिण दुसरा ईल्लेख राष्ट्रकूट 
घराण्यातील शके ६९२ मधील एका िशलालेखात ―सौम्य‖ संवत्सराचा अहे (ए. िप. आ.ं ख.ं ६ पा. २०९). 
 

संवत्सराच्या नावावरून त्या त्या वषावर िभन्न िभन्न पिरणाम होतात ऄस े मानण्यात येत ऄस.े 
ईदाहरणाथॳ, जेव्हा प्रभव संवत्सराचा प्रारंभ होतो तेव्हा ऄनावृिष्ट, वादळे प्रभृित अपत्ती ईद्भवतात, कर्फ 
िवकाराने ईत्पन्न होणारे रोग होतात, परंतु तस े झाले तरी लोकानंा पीडा होत नाही. ऄस े ब.ृ स.ं 
(८·२८।२९) मध्ये सािंगतले अहे. 
 

ऄतधक अतण क्षय मतहने. भारतीय लोक र्फार प्राचीन कालापासून चादं्रसौर वषॳगणना पाळीत 
ऄसत. तशीच पद्धित बािबलोिनया, खाग्ल्डया आत्यािद प्राचीन देशातं होती अिण त्या सवाना ऄतधक मतहने 
धरण्याची युिक्त ऄवलंबावी लागत ऄस.े तथािप भारतीय लोक क्विचत् प्रसंगी ‘क्षय’ मिहनाही मािनत ऄसत. 
ही पद्धित आतर समाजात प्रचिलत नव्हती. हा भेद सूयॳ अिण चंद्र ह्ाचं्या गित अिण ग्स्थित मोजण्याच्या 
िभन्न िभन्न पद्धतींमुळे ईत्पन्न झाला होता. 

 
सौर वषॳ चादं्रवषापेॱा ११ ितथीहून थोडेसे मोठे ऄसते. सुमारे ३२ सौर वषांच्या ऄवधीत ही वाढ एक 

चादं्र मिहन्तयाआतकी होते. याजुष वेदाङ्ग ज्योितष (श्लो. ३०) वरून ऄस े िदसते की पाच वषाच्या एका 
युगात दोन ऄिधक मिहने येतात त्यापैकी एक ऄिधक मास अषाढ हा ऄसतो अिण तो २॥ वषाच्या शेवटी 
येतो अिण दुसरा ऄिधकमास पौष ऄसनू तो पाच वषांच्या युगाच्या ऄंती येतो. कौिटल्याने (ऄथॳशास्त्र २·२०) 
हाच िनयम िदला अहे. पुराणात अिण आतर गं्रथात िकती कालावधीनंतर ऄिधक मिहना येतो ह्ािवषयी 
िभन्निभन्न मते िदली अहेत. ईदा. िवष्ट्णुधमो. (१·७२·२१।२३) मध्ये २ वषे ८ मिहने १६ िदवस अिण ४ 
घिटका आतका काळ गेल्यानंतर एक मिहना िमळवावा ऄस े सािंगतले अहे. िपतामह िसद्धान्ततामध्ये 
(पंचिसद्धािंतका १२·१) म्हटले अहे की ३० मिहन्तयानंतर एक ऄिधक मिहना धरावा. काठक गृह्ात म्हटले 
अहे की पूवीच्या ऄिधक मासानंतर ३४ मिहन े झाल्यावर जेव्हा एखाद्रा चादं्रमासात एकही संक्ातं नसेल 
ऄथवा दोन संक्ाती ऄसतील तेव्हा एक [ऄत एव काठकगृह्े । 
यग्स्मन्तमासे न संक्ाग्न्ततः संक्ाग्न्ततद्ययमेव वा । 
मुलमासः स िवॲेयो मासे हत्रशत्तमे भवेत् ॥ 
... आदं च सम्भवािभप्रायं न तु िनयतम् । 

स्मृित कौ. पा. ५२१ (संस्कार दीिधित).] ऄिधक मिहना िमळवावा. (स्मृित कौ. पा. ५२१) ह्ावचनावंरून 
चादं्रगणनेप्रमाणे िकती िदवस झाल्यानंतर ऄिधक मिहना येणे शक्य अहे एवढेच दर्मशत केले जाते. ह्ाहून 
ऄिधक िनिरृत स्वरूपाचा िनयम ऄसा अहे की ज्या चादं्रमिहन्तयात एकही संक्ात येत नाही त्याला ऄतधक 
मतहना म्हणतात अिण त्या मिहन्तयाला त्याच्यापुढील चादं्रमिहन्तयाचे नाव देण्यात येते अिण ऄिधक मिहना 
अिण तो पुढील मिहना ह्ाचं्यामधील भेद दर्मशत करण्याकिरता त्या मिहन्तयाला शुद्ध ऄथवा तनज ऄथवा 
प्राकृत ऄशी संॲा लावतात. तसेच जर एका सौर मिहन्तयात दोन ऄमावास्याचंा ऄंत झाला तर ऄतधक 
ऄथवा मलमास होतो. ज्या चादं्रमिहन्तयात दोन सक्ातंी येतात त्याला दोन नावें प्राप्त होतात अिण 
त्याचं्यापैकी पिहले नाव कायम ठेवून दुसऱ्या नावाचा लोप करण्यात येतो (म्हणज े तो दुसऱ्या नावाचा 
मिहना क्षय मिहना मानला जातो). म्हणजेच जेव्हा एका मिहन्तयात दोन संक्ािंत येतात तेव्हा ॱयमास प्राप्त 
होतो. (िसद्धान्तत िशरोमिण, िनणॳय हसधु पा. ५) 
 

ऄिधक अिण ॱय मिहन्तयाचं्या बाबतीत अणखी एक दोन गोष्टी ईल्लेखनीय अहेत. र्फाल्गुनापंासूनच े



७ मिहने फक्त ऄतधक होउ शकतात परंतु केव्हाही क्षय मतहने होउ शकत नाहीत. कार्मतक अिण मागॳशीषॳ 
हे दोन मिहने ऄतधक तसेच क्षय होउ शकतात. परंतु तसा प्रकार र्फारच क्विचत घडतो. माघ मिहना ऄिधक 
होणे शक्य ऄसते. परंतु तो अजपयंत केव्हाही ऄिधक ऄथवा ॱय झालेला नाही ऄस े केतकर म्हणतात. 
परंतु शके १३९७ मध्ये तो ॱय मिहना होता ऄस ेशुिद्धकौमुदी ह्ा गं्रथात (पा. २७२) सािंगतले अहे. पौष 
मिहना ऄिधक होण्याचा प्रायः मुळीच संभव नसतो, परंतु मागॳशीषापेॱा पौष हा ॱयमास होण्याचा ऄिधक 
संभव ऄसतो ऄस ेकेतकरानी म्हटले अहे (पा. ४०). सामान्तयतः ॱय मिहन्तयाच्या पूवी एक अिण मागाहून 
(ऄगदी लागलीच नसला तरी) एक ऄस ेदोन ऄिधक मिहने येतात म्हणून ज्यावषी ॱय मिहना ऄसतो त्या 
वषी देखील १३ च मिहने ऄसतात अिण वषातील िदवसाचंी संख्या ३९० पेॱा थोडीशी कमी ऄसते. ॱय 
मिहना सामान्तयतः १४१ वषानंतर अिण क्विचतकाळी १९ वषानंतर येतो. 
 

ऄिधक मिहन्तयाला ऄिधमास, मलमास, मिलम्लुच, संसपॳ, ऄंहस्पित, ऄंहसस्पित, पुरुषोत्तममास 
ऄशी नावे अहेत. ऄित प्राचीन काळापासून ऄिधक मिहना िनिषद्ध मानला अहे. ऐ. ब्रा. (३-१) मध्ये म्हटले 
अहे की तेरावा मिहना शुभकाल म्हणून ऄग्स्तत्वात नसतो म्हणज ेतो शुभ कमांला ऄनुकूल काल नसतो. 
ऄंहस् ह्ा शब्दाचा ऄथॳ ऊग्वेदामध्ये पातक ऄसा अहे. मलमास म्हणज ेमळासारखा मास. मिलम्लुच ह्ा 
शब्दाचा ऄथॳ ―चोर‖ ऄसा अहे. ही नावे त्या मिहन्तयाची ऄपिवत्रता दर्मशत करतात. पुरुषोत्तम मास म्हणज े
िवष्ट्णूचा मिहना हे नाव बहुधा ऄिधक मिहन्तयाला िचकटलेली हनदा कमी करण्याच्या हेतूने िदलेले ऄसावे 
(पद्म ६·६४). 
 

ऄिधक मासासंबधंी बरेच िववेचन पुराणातं अिण धमॳशास्त्रावरील गं्रथातं केलेले ऄसते अिण त्या 
मिहन्तयात कोणती कृत्ये वज्यॳ करावी ह्ाचंे वणॳन केलेले ऄसते. [ऄग्न्तयाधेयं प्रितष्ां च यॲदानव्रतािन च । 
वेदव्रतवृषोत्सगॳचूडाकरणमेखलाः । 
माङ्गल्यमिभषेकं च मलमासे िववजॳयेत् ॥ 

ऄग्ग्नपुराण (१७५·२९।३०).] ऄग्न्तयाधेय, प्रितष्ा प्रभृित काही कृत्ये मलमासात करू नये (ऄग्ग्नपुराण 
१७५·२९।३०). काही िविशष्ट कृत्ये र्फक्त ऄिधक मिहन्तयातच करावयाची ऄसतात. ईदाहरणाथॳ. प्रित िदवशी 
ऄथवा िनदान एकदातरी एका बाह्मणाला ३३ ऄपूपाचं े दान द्रावे. तसेच एखादा मनुष्ट्य ऄिधक मिहन्तयात 
मृत झाला ऄसले तर त्याच ेरॅाद्ध ऄिधक मिहन्तयातच करावयाचे ऄसते. जेव्हा एका वषात ॱयमास येउन 
दोन ऄिधक मिहने अले ऄसतील, तेव्हा त्याचं्यापैकी पिहल्या ऄिधक मिहन्तयाला संसपम ऄस ेम्हणतात अिण 
तो धमॳकृत्यानंा (सामान्तयतः) िनिषद्ध नसून र्फक्त िववाह, ईपनयन, नामकरण ह्ाचं्यासारख्या काही िविशष्ट 
कृत्याचं्या बाबतीतच िनिषद्ध ऄसतो. 
 

नाक्षत्रमास. हा र्फक्त ज्योितषशास्त्राला माहीत ऄसून त्याची धमॳशास्त्रात अवश्यकता लागत नाही. 
(कृत्यरत्नाकर पा.८०) 
 

पंचागें. पंचागं े सामान्तयतः प्रत्येक वषाकिरता तयार करण्यात येतात. त्यात त्या वषातील १२ 
मिहन्तयातील (ऄथवा ऄिधकमास ऄसेल तेव्हा १३ मिहन्तयातील) प्रत्येकाच्या दोन पॱानंा (पंधरवड्यानंा) 
स्वतंत्र पान िदलेले ऄसते. भारतीय पंचागंातील पाच महत्वाची ऄंगे ितिथ, वार, नॱत्र, योग अिण करण 
ही ऄसतात. पंचागंात राशींची मािहती िदली ऄसेल तर सहा ऄंगे होतात अिण ग्रहाचंी स्थान े िदली 
ऄसल्यास सात ऄंगे ऄसतात. (मुहूतॳदशॳन १·४४) 

 
मतहन्याचंी नावे. मध,ु माधव, प्रभृित १२ सौर मासाचंी नावे तै. स.ं (४·३·११·१) यात अली अहेत. 



ब्राह्मण गं्रथातं नॱत्रावरून नावे िदलेल्या (चादं्र) मिहन्तयाचंा ईल्लखे अला अहे. पुष्ट्कळदा नॱत्रावरून 
तयार केलेला शब्द पौणॳमासी, पूणॳमास, ऄथवा ऄमावास्या ह्ा शब्दाला जोडण्यात येतो अिण केव्हा केव्हा 
र्फाल्गुन, चैत्र ह्ाचं्यासारखी मिहन्तयाचंी नावे ब्राह्मणगं्रथातं अढळतात. मिहन्तयाचं्या नावाचं्या बाबतीत ३ 
टप्पे अहेत. पिहल्या टप्प्यात २७ नॱत्र े वेगवेगळी ओळखण्यात अली अिण ऄित प्राचीन वेदसंिहतामंध्ये 
त्यानंा नावे देण्यात अली. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये पौर्मणमा ऄथवा पूणॳचंद्र ऄसलेल्या ितथींना (िदवसाना) त्या 
िदवशी ऄसणाऱ्या नॱत्रावरून नावे देण्यात अली. ईदाहरणाथॳ, एका पौर्मणमेला िचत्रा नॱत्रात चंद्र होता 
म्हणून त्या पौर्मणमेला चैत्री पौणममास ऄस े नाव देण्यात अले. ितसऱ्या टप्प्यामध्ये ज्या मिहन्तयात चैत्री 
पोर्मणमासी ऄसेल त्या मिहन्तयाला चैत्र मास ऄस े नाव देण्यात अले. पुष्ट्कळ वेळा पौर्मणमेला चंद्र नेमका 
िचत्रा ऄथवा रॅवण ह्ाचं्यासारख्या िविशष्ट नॱत्रात नसण्याचा संभव ऄसतो. तथािप त्यामुळे त्या त्या 
मिहन्तयाचं्या नावामंध्ये र्फरक न पडता त्यानंा चैत्र, ऄथवा रॅावण ह्ाचं्यासारखीच नावें देण्यात येतात. 
 

पुढे चैत्र, वैशाख आत्यािद चादं्र मिहन्तयाचंा मध,ु माधव आत्यािद सौर मिहन्तयाचं्या नावाशंी मेळ 
घालण्यात येउ लागला अिण ती नावे एकमेकाचंी पयायवाची नावे बनली. हा प्रकार केव्हा घडला हे 
सागंता येत नसले तरी तो आ. स. च्या पुष्ट्कळ पूवी झाला ऄसला पािहजे. कािलदासान ेमेघदूतामध्ये प्रथम 
अषाढ ह्ा मिहन्तयाचा ईल्लेख केला ऄसून पुढे रॅावण मिहन्तयाला नभस् म्हटले अहे. 
 

प्राचीन ब्राह्मणगं्रथाचं्या काळी मिहन े पूर्मणमान्तत ऄसत म्हणज े मिहन्तयाच्या ऄखेरीला पूर्मणमा येत 
ऄस.े हा प्रघात पुढेही आितहासाच्या काळापयंत चालू होता ऄस ेिशलालेखावंरून िदसून येते. (एिप. आ.ं ख ं
२१ पा ५६) आ. स. पूवीच्याही काही तुरळक िशलालेखातं मिहन्तयाचं्या नावाचा ईल्लेख केलेला अढळतो. 
(एिप. आ.ं ख ं२४ पा १।८) सवॳसाधारण प्रघात ऄसा होता की ऊतूचा ईल्लेख करून नंतर मिहन्तयाचे नाव न 
देता त्या ऊतूमधील त्या मिहन्तयाचा क्माकं द्रावयाचा अिण नंतर िदवस सागंावयाचा. ईदाहरणाथॳ 
मथुरायेथील एका िशलालेखात सं. २२ गृ. २ िद २० ऄशी िमित िदली अहे. (एिप. आ.ं ख ं१९ पा ६५) ह्ा 
बाबतीतही ऄनेक पयाय अढळतात. दिॱण भारतात मिहने (मीन, मेष ह्ाचं्या सारख्या) राशींच्या नावाने 
प्रख्यात ऄसतात. ती पद्धित र्फार प्राचीन काळची ऄसून आ. स. ९५९ च्या सुमाराच्या एका पाण्ड्य राजाच्या 
िशलालेखातं (एिप. आ.ं ख.ं २५ पा ३५) तशा नावाचंा ईल्लेख अला अहे. 
 

पक्षाचं्या बाबतीत जरी तो शब्द ब्राह्मण गं्रथ, (ताण्ड्य ब्रा. ५·९·१४), ईपिनषदे (छा.ं ईप ४·१५·५) 
ह्ाचं्यासारख्या प्राचीन गं्रथात अढळतो तरी त्याचा ईपयोग आ. स. पूवीच्या अिण आ. स. नंतरच्या ऄनेक 
िशलालेखात का केला नाही ह्ाचे कारण समजत नाही. काही िशलालेखात र्फक्त ऊतु, पॱाचा क्माकं 
अिण िदवस (एिप. आ.ं ख ं२० पान १६) एवढेच िदलेले ऄसते. काही मध्ये (गुप्तिशलालेख पा. १२१ व १२५) 
पॱ न देता िदवस १ ते ३० ह्ा ऄनुक्मान ेमोजलेले ऄसतात. पॱाचं्या बाबतीत ―शु. िद.‖ (शुक्लिदन) ―ब. 
िद. (बहुलिदन) ऄसे शब्द घातलेले ऄसतात, वद्य ह्ा शब्दाचंी व्युत्पत्ती सागंता येत नाही. 
 

वार. दोन सूयोदयाचं्या दरम्यानचा ऄविध हा कालिवभागातील सवात महत्वाचा भाग समजतात. 
हा कालावधी सूयावरून काढलेला ऄसल्यामुळे त्याला सौर िदवस ऄथवा व्यावहातरक िदवस ऄशी संॲा 
अहे. परंतु ितथी हा काल िवभाग चंद्रावरून काढलेला ऄसून ितथीचा अरंभ अिण ऄंत सौरिदवसामंध्ये 
िनरिनराळ्या वेळी होतात. ―िदवस‖ या शब्दाला दोन ऄथॳ ऄसतात : (१) सूयोदयापासून सूयांस्तापयंतचा 
काल अिण (२) सूयोदयापासून दुसऱ्या सूयोदयापयंतचा काल. ऊग्वेदामध्ये (६·९·१) ―ऄहन्‖ हा शब्द 
िदवसाच्या काळोखाच्या अिण प्रकाशाच्या ऄशा दोन्तही भागानंा लावला अहे. ―ऄहोरात्र‖ (म्हणज े िदवस 



अिण रात्र) हा शब्दही एकदा ऊग्वेदामध्ये अला अहे.- प्रातः, संगव, मध्याि, ऄपराि अिण ऄस्तमय 
ऄथवा ऄस्तगमन ंऄथवा सायाि हे प्रकाशाच्या िदवसाचे पाचं िवभाग ऄसतात. ह्ा पाचं िवभागाचंा शत. ब्रा. 
(२·३·२·९) मध्ये ईल्लेख अला अहे. कौिटल्य (१·१९) ह्ात अिण दॱ अिण कात्यायन ह्ानंी ऄहोरात्राच े
अठ िवभाग केले अहेत. िदवस अिण राित्र ह्ा प्रत्येकाची १५ मुहूतांमध्येही िवभागणी करण्यात येते. 
 

तदवसाच्या प्रारंभािवषयी प्राचीन काळी िनरिनराळ्या देशातं अिण धमांत र्फार मतवैिचत्र्य 
ऄग्स्तत्वात होते. भारतीय गं्रथकारानंी िदवसाचा अरंभ सूयोदयापासून होत ऄसल्याच े मानले अहे 
(ब्राह्मस्रु्फटिसद्धातं ११·३३). तथािप त्यानाही िदनारंभाचे िनरिनराळे प्रकार मािहत होते. अयॳभटान े
पंचिसद्धाग्न्ततका (१५·२० अिण २३) ह्ा गं्रथात म्हटले अहे की लंकेत िदनारंभ सूयोदयाबरोबर होतो अिण 
त्याच वेळी िसद्धपूर येथे सूयास्त ऄसतो, यमकोटी येथे मध्याि अिण रोमक देशात मध्यराित्र झालेली 
ऄसते. ज्यू लोक व्यावहािरक िदवसाचा अरंभ संध्याकाळी मानतात, आिजप्त अिण बािबलोिनया मधील 
प्राचीन लोक िदनारंभ सूयोदयापासून मानीत, ऄथेन्तस अिण सामान्तयतः ग्रीस देशामध्ये ऐितहािसक काळात 
िदनारंभ संध्याकाळी करीत ऄसतं. अधुिनक काळी युरोिपयन देशातं व्यावहािरक िदवसाचा अरंभ 
मध्यरात्री होतो. 

 
अठवडा. सात िदवसाचंा अठवडा ही मनुष्ट्यकृत कृित्रम व्यवस्था ऄसून ितचा खगोलशास्त्राशी 

ऄथवा कोणत्याही अकाशस्थ घटनेशी संबंध नाही. ज्यू लोक, बािबलोनमधील लोक अिण दिॱण 
ऄमेिरकेतील आंक ह्ाचं्यात सात िदवसाचा अठवडा प्रचिलत होता, रोमनप्रजासत्ताकाच्या वेळी अठ 
िदवसाचंा अठवडा ऄस,े आिजप्तमधील लोकातं अिण ऄथेन्तस येथील लोकातं दहा िदवसाचंा अठवडा 
होता. 
 

अठवड्यातील ७ िदवसापंैकी प्रत्येक िदवस कोणत्यातरी देशातील लोकानंी अिण धार्ममक 
समाजानंी तवरॅातंीचा ऄथवा पतवत्र तदवस मानला अहे. सोमवार हा ग्रीक लोकाचंा िवरॅातंीचा िदवस 
ऄसतो, पर्मशया (आराण) मधील लोकाचंा मंगळवार, ॲिसिरया देशातील लोकाचंा बुधवार, आिजप्तमधील 
लोकाचंा गुरुवार, मुसलमान लोकाचंा शुक्रवार, ज्यू लोकाचंा शतनवार अिण ििग्स्त लोकाचंा रतववार हा 
पिवत्र अिण िवरॅातंीचा िदवस ऄसतो. 

 
सात तदवसाचं्या चक्राची ईत्पत्ती अिण ईत्क्ािंत कशी झाली ह्ािवषयी िभन्न मते अहेत. आ. स. च्या 

३ ऱ्या शतकातं झालेल्या डायन कॅिसऄस ह्ा रोमन गं्रथकाराने ऄस े िलिहले अहे की ग्रहानंा ऄनुसरून 
होणाऱ्या अठवड्याची ईत्पत्ती आिजप्तमध्ये झाली होती अिण ती घटना त्याच्या काळी नुकतीच झालेली 
ऄसून त्यावेळी सवॳत्र प्रचारात होती. ग्रहाचंी नावे वारानंा कशी देण्यात अली ह्ािवषयी िनरिनराळ्या 
ईपपत्त्या ऄग्स्तत्वातं अहेत. त्याचं्यापैकी एक ईपपत्ती ऄहोरात्राच्या २४ तासाचं्या पायावर अधारलेली 
अहे. सापं्रतची वाराचंी नावे ग्रहानुसारी ऄसल्याच ेिदसते परंतु त्यातील ग्रहाचंा क्म अकाशातील ग्रहाचं्या 
पृथ्वीपासूनच्या ऄंतरानंा ऄनुसरून नाही. वारामंधील ग्रहाचंा क्म रिव, चंद्र, मंगळ, बुध, गुरु, शुक् अिण 
शिन ऄसा अहे परंतु पृथ्वीपासूनच्या त्याचं्या ऄंतरानुरूप त्याचंा क्म शिन, गुरु, मंगळ, रिव, शुक्, बुध 
अिण चंद्र ऄसा होइल. याॲ : (१·२९५) मध्ये ग्रहाचंा क्म वारातंील क्मासारखाच िदला अहे. 

 
आिजप्तमध्ये ग्रहानंा ऄनुसरून वाराचंी नावे कशी ठरिवली ह्ासंबंधीची ईपपत्ती ऄशी अहे :– 

आिजप्तमध्ये ऄहोरात्राचे २४ िवभाग करीत ऄसत अिण त्या प्रत्येक िवभागाची देवता क्माक्मान ेएक एक ग्रह 



ऄस.े रिववार हा ऄनेक कारणाकंिरता अठवड्यातील पिहला िदवस अहे अिण त्या कारणापंैकी 
सृिष्टरचनेला त्या िदवशी प्रारंभ झाला ऄसल्याची समजूत हे एक अहे. शिन हा पृथ्वीपासून सवात दूरचा 
ग्रह अहे. त्याच्यापासून अरंभ केला तर ४ था ग्रह रतव येइल अिण म्हणून शिनवारानंतर रिववार येइल. 
रिववारी िदवसाच्या पिहल्या िवभागाचा स्वामी रिव ऄसतो अिण क्मान ेपुन्तहा २२ व्या िवभागाचा स्वामी रिव 
ऄसतो, २३ व्याचा शुक् २४ व्याचा बुध अिण २५ व्या (म्हणजेच दुसऱ्या िदवसाच्या पिहल्या) िवभागाचा 
स्वामी चंद्र ऄसतो म्हणनू रिववारानंतर सोमवार येइल. ह्ाप्रमाणे एका ग्रहापासून ४ था ग्रह मोजनू वाराचंी 
नावे ठरिवण्यात अली ऄसतील तर तोच क्म ऄहोरात्राचे २४ तासाचं्या ऐवजी ६० भाग (घिटका) पाडले 
तरीही होउ शकेल. मात्र तो क्म वरील क्माच्या ईलट ऄसेल. चंद्रापासनू अरंभ करून प्रत्येक घिटकेचा 
एक एक ग्रह स्वामी केला तर ५७ वी घिटका चंद्राची येइल, ५८ वी बुधाची, ५९ वी शुक्ाची, ६० वी रवीची 
अिण त्याच्या पुढची (म्हणज े दुसऱ्या िदवसाची पिहली) घिटका मंगळाची येइल अिण म्हणून 
सोमवारानंतर मंगळवार येइल. 
 

भारतात सध्या प्रचिलत ऄसलेले वार ह्ाच देशात ईत्पन्न झाले ऄथवा तै खाग्ल्डया, ग्रीस 
ह्ाचं्यासारख्या बाहेरच्या देशापासून भारताने ईसन ेघेतले अहेत ह्ािवषयीही मतभेद अहे. ज्यात वाराचा 
ईल्लेख केला अहे ऄसा अजपयंत ईपलब्ध झालेला सवांत जुना िशलालेख गुप्त संवत १६५ (आ. स. ४८४) 
ह्ा वषांचा ऄसनू त्यात गुरुवाराचा (सुर गुंरोर्मदवसें) ईल्लेख केला अहे. वाराचंी नावे अरंभी कोणत्यातरी 
परदेशापासून ईसनी घेतली ऄसल्याच े जरी वादाकिरता मान्तय केले तरी गुप्त घराण्यासारख्या थोर 
सम्राटानंी भारतात काढलेल्या अपल्या जािहरनाम्यात त्या पद्धतीचा ईपयोग करण्याला िनदान काही 
शतकाचंा काल लोटला ऄसला पािहजे. िपतामहाने मंगळवार शुभकारी नसल्याच ेसािंगतल्याचा ईल्लेख ब.ृ 
स.ं (१·४) मध्ये केला ंअहे. ऄन्तय पुराव्यावरून िपतामहाने अपला गं्रथ आ. स. ८० च्या सुमारास िलिहला 
ऄसावा ऄस ेठरते. ह्ा पुराव्यावरून भारतामध्ये वाराचंी नावे िनदान ििग्स्त सनाच्या प्रारंभाच्या काळाच्या 
आतक्या जुन्तया काळी मािहत होती ऄस ेठरते अिण त्या ॲानाचा अरंभ कसा झाला हे िनिरृतपणे सागंता येत 
नाही. वैखानसस्मातॳसूत्र (१०४), बौधायन धमॳसूत्र (२·५·२३), याॲ. स्मृित (१·२९५) आत्यािद गं्रथातं 
ग्रहाचंी नावे वाराचं्या ऄनुक्मान ेिदली अहेत. ह्ा गं्रथाचंे रचनाकाळ काहीसे ऄिनिरृत ऄसले तरी आतकी 
गोष्ट नाकारता येणार नाही की आ. स. च्या पिहल्या दोन शतकात ग्रहानंा पूज्यता प्राप्त झाली होती, वारानंा 
त्याची नावे देण्यात अली होती अिण त्याचंा क्म िनिरृत झाला होता. भारतात प्रचिलत ऄसलेली वाराचंी 
नावे शुद्ध संस्कृत भाषेतींल अहेत. ह्ाच्या ईलट राशींच्या नावाच्या बाबतीत तक्रय ऄथवा ं लेय 
ह्ाचं्यासारख्या परदेशी शब्दाचंा पुष्ट्कळ वेळा ईपयोग केलेला अढळतो. 
 

बुधवार (वेडन्तसडे ऄथवा वोडन देवाचा वार) अिण गुरुवार (थसॳडे ऄथवा थोर देवाचा वार) ह्ाचंी 
नावे नासॳ भाषेतील ऄसली तरी युरोप खंडात प्रचिलत ऄसलेली वाराचंी नावे मूलतः बािबलोन देशातंील 
देवताचं्या नावावरूनच िनघालेली अहेत. बुध, शुक्, मंगळ, गुरु अिण शिन हे पाच ग्रह मनुष्ट्याचं्या 
भिवतव्यतेच े िनयंत्रण करीत ऄसतात ऄस ेबािबलोनमधील प्राचीन काळचे लोक मानीत ऄसत अिण त्या 
लोकाचं्या प्रमुख पाचं देवताचंा ह्ा पाचं ग्रहाशंी िनकटसंबंध ऄसल्याच ेमानले जात ऄस.े बािबलोन देशातं 
प्रचिलत ऄसलेल्या देवताचंीं नावें आतर देशातं प्रसृत होताना त्यानंा रोमन भाषेंतील रूपें प्राप्त झाली. हे पाचं 
ग्रह अिण रिव व चंद्र ह्ा सात तेजोगोलकाचंा एक समूह मानला जाउ लागला. ह्ा देवताचंी पूजा 
करण्याची रूिढ पुढे आतर देशात पसरली. एखाद्रा िदवशी ज्या देवाची पूजा करण्यात येइल त्या िदवसाला 
त्या देवाच े नावं देण्यात येउ लागले. भारत अिण बािबलोन ह्ा दोन देशातं र्फार प्राचीन काळापासून 
व्यापाराच्या अिण आतर बाबतींत ऄित िनकट संबध होता अिण ज्याप्रमाणे बािबलोन देशातील हद्दीवरचे 



दगड अिण आतर स्मारके पाहून राशींची नावें भारतीयानंा सुचली ऄसावीं त्याप्रमाणेच बािबलोन मधील 
देवताचंी देवालयें अिण काहंीं िविशष्ट िदवशीं त्याचंी पूजा केली जात ऄसलेली पाहून कोणातरी 
भारतीयाला ग्रहानुसारी वाराचंी कल्पना सुचली ऄसावी ऄसा तकॳ  करणे शक्य अहे. प्राचीन भारतात 
सूयाची देवालयें ऄग्स्तत्वात होती अिण सापं्रतकाळी देखील काहंी िठकाणी शिन अिण राहु ह्ाचंी देवालये 
अहेत. ह्ाप्रमाणें बािबलोन देशातंील प्रघातावरून सात वाराचंा अठवडा मानण्याची पद्धित भारतीयानंा 
सुचली ऄसावी ऄस ेम्हणता येण्यासारखे ऄसले तरी वाराचंी नावे अिण त्याचंा क्म काढण्याची पद्धित ह्ा 
गोष्टी मूळ भारतीयानंी शोधून काढल्या नव्हत्या ऄस ेिसद्ध करण्याला – बािबलोन अिण िसिरया देशातंील 
वाराचं्या नावंाशीं अिण क्माशी भारतीय वाराचंी नावें अिण क्म समान अहेत ह्ािशवाय अिण वाद 
करणाऱ्याच्या पूवॳग्रहािशवाय प्रायः कोणताही सयुिक्तक पुरावा ऄग्स्तत्वात नाही. भारतीयाचं्या घिटकावंरून 
गिणत केल्यास युरोपमधील २४ तासावरून केलेल्या गिणतासारखाच वाराचंा क्म िनघतो हे वर सािंगतलेच 
अहे. अठवड्यातील वाराचं्या नावंात ग्रहाचंा जो क्म अहे त्याच क्मान ेग्रहाचंी गणना करण्याची हहदंूची 
पद्धित होती अिण हहदु लोक त्याच क्मान ेग्रहाचंा िनदेश त्याचं्या खगोल शास्त्रावरील गं्रथातं करीत ऄसत 
अिण जरी दुसरा एखादा क्म ऄथवा पद्धित ऄिधक बरोबर ऄसली तरी त्या क्माचा ऄथवा पद्धतीचा 
ऄंगीकार करण्याला ते तयार नसत ऄस ेऄल्बेरुणीन ेम्हटले अहे. (साचौकृत भाषातंर खंड १ प्रकरण १९ 
पा. २१४।२१५). 



प्रकरण १९ 
 

कल्प, मन्वंतर, महायुग, युग – योग अतण करण, कहदुवषमगणना 
(मू .गं्र. पा. ५।६८६–७१८) 

 
मागील प्रकरणामध्ये पाच वषाच्या युगापासून त्याच्यापेॱा लहान ऄशा वारापयंतच्या कालावधींच े

िववेचन केले. प्रस्तुत प्रकरणात युग, महायुग, मन्तवंतर कल्प ह्ा मोठ्या कालावधींच े िववेचन करावयाचे 
अहे. 
 

कल्प. ह्ा शब्दाचे मूळ ऊ. (१०–१९०–३) [सूयाचन्तद्रमसौ धाता यथापूवॳमकल्पयत् । 
िदवं च पृिथवीं चान्ततिरॱमथो स्वः ॥ 

ऊ. (१०·१९०·३).] ह्ा ऊचेत अढळते. ज्या प्राचीन लेखाचंा िनिरृत काळ सागंता येतो अिण ज्यात 
कल्प हा शब्द अहे ऄसा सवांत जुना लेख म्हणज े ऄशोकाची िगरनार अिण कुलसी येथील अॲापत्र े हा 
अहे. ह्ावरून कल्पाच्या िवशालत्वाबद्दलच्या कल्पना भारतात िि. पू. ३ ऱ्या शतकापूवी बरीच वषे प्रसृत 
झाल्या होत्या ऄस ेिसद्ध होते. ―महापिरिनव्बानसूत्र‖ ह्ा गं्रथात (३·५३) बुद्धाला ईदे्दशून ―तू कल्पभर िजवन्तत 
राहा‖ ऄसे शब्द अले अहेत. त्यावरून कल्पाची कल्पना बुद्ध धमाने स्वीकारली होती हे स्पष्ट होते. 
 

युग. र्फार प्राचीन काळी केव्हा तरी एकदा सवॳ बाबतीत ऄितशय पूणॳत्वात ऄसलेला समाज 
(सुवणमयुग) ऄग्स्तत्वात होता अिण पुढे लोकाचंी नीितमत्ता, अरोग्य, अयुमॳयादा कमी कमी होउ लागल्या 
अिण पुन्तहा काही काळ गेल्यानंतर ऄसेच सुवणॳयुग येणार अहे ऄशा तऱ्हेच्या कल्पना सवॳ समाजातं 
ऄग्स्तत्वात अहेत. ह्ासंबधंी िववेचन मागे खंड ३ मध्ये करण्यात अले अहे. युग ह्ा शब्दाच े िनरिनराळे 
ऄथॳ अहेत. त्यापंैकी पाचं वषाचा कालाविध अिण सहस्त्राविध वषांचा दीघॳ कालाविध ऄस ेदोन ऄथॳ अहेत. 
महाभारत, मनुस्मृित, अिण पुराणे ह्ातं युग, मन्तवंतर अिण कल्प ह्ाचं्याबद्दलची वणॳन ेअली अहेत. चार 
युगाचंी कृत, त्रेता, द्यापर अिण किल ही नावे अरंभी द्रूतातील र्फाशावंर पडणाऱ्या दानाचंी होती अिण िि. 
प.ू ४ थ्या शतकापासून त्या शब्दानंी मानवी कालावधींचा बोध होउ लागला ऄसण्याचा संभव अहे. तथािप 
कल्प, मन्तवंतरे अिण युगे ह्ाचं्या कल्पनाचंी ईत्पत्ती कशी झाली ह्ा प्रश्नाचा समाधानकारक ऄशा 
ऐितहािसक स्वरूपाचा खुलासा प्राचीन गं्रथाचं्या अधारावर किरता येत नाही. िनरिनराळ्या पुराणात 
सािंगतल्याप्रमाणे चार युगाचंी रचना र्फक्त भारतवषापुरतीच अहे. महाभारतािद गं्रथात केलेली वणॳन े
सामान्तयतः एकाच स्वरूपाची ऄसली तरी तपशीलाच्या बाबतीत त्यात बरेच मतवैिचत्र्य अढळते. 
मनुस्मृतीत िदलेले वणॳन सवात प्राचीन वणंनापकैी एक अहे. त्यात स्वायंभुव, स्वारोिचष, ईत्तम, तामस, 
रैवत, चाॱुष, अिण वैवस्बत ह्ा सात युगाचंी नावे िदलीं अहेन. मानवी १ वषॳ = देवाचंे एक ऄहोरात्र ह्ा 
प्रमाणात कृतयुगाची लाबंी ४००० देवाचंी ऄथवा िदव्य वषे, त्रेता युगाची ३००० िदव्य वषे, द्यापर युगाची 
२००० िदव्य वषे अिण किलयुगाची लाबंी १००० िदव्य वषे ऄसते. ह्ा चार युगाचं े संतधकाळ अिण 
संध्याशंकाळ िमळून ऄनुक्रमें ८००, ६००, ४०० अिण २०० िदव्य वषे ऄसतात अिण ऄशा रीतीन े चार 
युगाचंी िमळून बेरीज १२,००० िदव्य वषे म्हणज े ४३,२०,००० मानवीवषे आतकी होते. ह्ा कालावधीला 
देवाचें युग ऄशी संॲा अहे अिण ऄशा चार युगाचं े१००० रे्फरे िमळून ब्रह्मदेवाचा एक तदवस ऄसतो अिण 
िततक्याच लाबंीची ब्रह्मदेवाची [सहस्त्रयुगपयंन्ततमहयंद् ब्रह्मणो िवदुः । 
राहत्र युगसहस्त्रान्ततां तेऽहोरात्रिवदो जनाः ।: 

शांित. (२३·३१) अिण गीता (८·१७)] रात्र ऄसते. (शािंत २३·३१) ७१ देवाचं्या युगाचं े एक मन्वंतर होते 



अिण ऄशी मन्तवंतरे तसेच सृष्टीचे प्रारंभ अिण ऄन्तत ऄसंख्य ऄसतात (मनु १–८०). मनुस्मृतीतील ह्ा सवॳ 
िवस्तृत वणॳनात कल्प हा शब्द एकदाही अलेला नाही. तथािप िवष्ट्णुपुराण (६·३·११।१२) ह्ाचं्या सारख्या 
आतर गं्रथातं ऄसे सािंगतले अहे की १४ मन्तवंतराचंा एक कल्प होतो अिण तो ब्रह्मदेवाचा तदवस ऄसतो. 
 

युगामध्ये ऄसणाऱ्या वषांची ही प्रचंड संख्या केव्हा अिण कशी सुचली हे काहीसे गूढ अहे. शत. 
ब्रा. च्या रचनाकालाआतक्या प्राचीन काळी लोकानंा प्रचंड संख्याचंी मािहती होती ऄस ेिदसते, कारण त्यातं 
(१०·४·२·२२।२३ ते २५) म्हटले अहे की एका वषांमध्ये १०८०० मुहूतॳ ऄसतात. (३० मुहूतॳ = एक 
ऄहोरात्र, अिण ३६० ऄहोरात्र = १ वषॳ); प्रजापतीन े ऊग्वेदाची रचना केली त्यामध्ये १२००० बृहती 
(प्रत्येकी ३२ ऄॱरे), १०८०० पंिक्त (प्रत्येकी ४० ऄॱरे) अहेत म्हणज े ऊग्वेदामध्ये ४,३२,००० ऄॱरे 
होतात. प्रजापतीन े रिचलेल्या तीन वेदािंमळून १०८००×८०=८,६४,००० आतकी ऄॱरे अहेत; प्रजापतीन े
प्रत्येक मुहूतामध्ये ८० ऄॱराचंी रचना केली अिण यॲसबंंधी वषामध्ये १०८०० मुहूतॳ ऄसल्यामळेु एकूण 
ऄॱराचंी संख्या १०८००×८०=८,६४,००० ऄॱरे झाली. ह्ा संख्या युगातील वषाच्या संख्याशी जुळतात 
म्हणून त्या ऄॱराचं्या संख्यावंरून युगातील वषांची संख्या सुचली ऄसावी ऄसा काही िवद्यानानंी तकॳ  केला 
अहे. प्राचीन ग्रीक लोकाचंेही १०८०० मानवी वषांआतके एक मोठे वषम ऄस.े दुसऱ्या एका प्राचीन ग्रीक 
शास्त्रॲाच्या मताप्रमाणे ४,३२,००० वषांचा खगोलशास्त्रदृष्ट्या एक मोठा कालखंड ऄसतो. त्या ग्रीक 
शास्त्रॲाचं्या पेॱा शत. ब्रा. गं्रथाचा काळ प्राचीन ऄसल्याकारणान े कोणी एकान े दुसऱ्याचे ऄनुकरण केले 
ऄसल्यास ग्रीक लोकानंी भारतीयाचंे ऄनुकरण केले ऄसले पािहजे. 
 

ब्रह्मदेवाचा एक िदवस एक कल्पाआतका ऄसतो हे वर सािंगतले अहे म्हणज े तो 
४३,२०,०००×१०००=४३२,०००,०००,० मानवी वषांआतका होतो अिण िततकीच त्याची रात्र ऄसल्यामळेु 
वरील संख्येला २ नी गुिणले पािहज े अिण एका वषांचे ३६० िदवस अिण ऄशी १०० वषे आतके ब्रह्मदेवाचे 
अयुष्ट्य धरून त्या संख्येला ३६०×१०० ह्ानंी गुिणले म्हणज े ब्रह्मदेवाची शंभर वषे = 
३,११०४०००००००००० मानवी वषांआतकी होतात. ऄल्बेरुणीन ेब्रह्मदेवाच्या अयुष्ट्याच्या ह्ा प्रचंड संख्येचा 
ईल्लेख केला अहे (साचौ, खंड १ पा. ३३२). 
 

ब्रह्मदेवाच्या अयुष्ट्यातील ५० वषे अतापयंत होउन गेलीं ऄसून त्याच्या अयुष्ट्याचा ईत्तराधम सापं्रत 
चालू अहे अिण सध्या वराहकल्प अिण वैवस्वत मत्वंतर चालू अहेत. ह्ापूवी स्वायंभुव, स्वारोिचष, 
ईत्तम, तामस, रैवत अिण चाॱुष हे ६ मनु होउन गेले. ब्रह्मदेवाचे संपूणॳ अयुष्ट्य पुरुषाच्या (तवष्ट्णूच्या) एक 
तदवसा आतके ऄसनू पुरुषाची रात्र ही तेवढीच ऄसते. प्रत्येक मन्तवंतरामध्ये सप्तर्मष, मनुपुत्र, देव, राजे, 
स्मृित, आंद्र अिण धमॳरॱणकते्त िभन्न िभन्न ऄसतात. (ब्र. प.ू ५·३९, िवष्ट्ण ुपुराण ३·१।२) प्रलय चार प्रकारच े
ऄसतात. तनत्य (जन्तमलेल्या प्राण्याचंा मृत्यु), नैतमतत्तक (ब्रह्मदेवाचा एक िदवस पुरा झाल्यावर होणारा 
िवरॄाचा नाश), प्राकृततक (िवरॄातंील सवं पदाथांचा प्रकृतीमध्ये होणारा लय) अिण अत्यंततक म्हणज ेमोक्ष 
(सत्य स्वरूपाच े ॲान होउन अत्मा परमात्म्यामध्ये िमळून जाणे). नैिमित्तक अिण प्राकृितक प्रलयाचंी 
भयप्रद वणॳनें िनरिनराळ्या पुराणातं िदली अहेत. (कूमॳ पुराण खंड २ ऄ. ४५·११।५९) 

 
युगें, मन्तवंतरे, अिण कल्प ह्ाचं्या प्रचंड वषॳसंख्या अिण प्रलयाचंी भयप्रदवणॳन े ह्ा सवॳ गोष्टी 

ऄवास्तव अिण केवळ काल्पिनक ऄसाव्यात ऄस ेवाटते. तथािप त्या सवांच्या बुडाशीं िवरॄ ऄनािद अहे, ते 
वेळोवेळी ईत्पन्न होते. त्याचा िवकास होतो, नंतर त्याचा हळूहळू ऱ्हास होतो अिण ते नष्ट होते, अिण 
िवरॄव्यापी ऄशा रात्रीनंतर ते पुन्तहा पूणॳत्वान े प्रकट होते ही कल्पना अहे. िशवाय, त्यात सत्तत्वाच्या 



शोधाची िजॲासा ऄसून िनरिनराळ्या ध्येयाचं्या प्राप्तीकिरता करावयाच्या प्रयत्नाचंाही समावेश होतो. सवॳ 
मानव समाज एका िविशष्ट ध्येयाकडे जाउ लागतो, ईद्रोग चालू ठेवतो अिण काहंी थोडी यश:- प्रािप्त 
झाल्यावर तें ध्येय अिण त्या ध्येयाकडे पोचिवणारे ऄस ेवाटत ऄसलेले मागॳ टाकून देतो अिण कोणत्यातरी 
भिवष्ट्यकाळी अपणास सवांगपणूॳ समाज िनमाण करणे शक्य होइल ह्ा अशने े युगानुयुगें दुसऱ्या एखाद्रा 
ध्येयाच्या मागे जाउ लागतो ह्ा कल्पनाचंाही युगािदकाचं्या वणॳनात समावेश होतो. िनरिनराळ्या काळात 
िनरिनराळ्या मनःप्रवृित्त [तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ॲानमुच्यते । 
द्यापरे यॲमेवाहुदानमेकं कलौ युगे ॥ 

मनु. (१·८६).] ऄसतात (मनु १-८६) अिण मागे होउन गेलेल्या काळातंील लोकाचंी कृत्यें अिण ध्येयें 
ह्ाचं े मूल्यमापन सापं्रत काळच्या लोकाचं्या कृत्याचं्या अिण ध्येयाचं्या बाबतीत योजावयाच्या िनकषानंी 
करू नये ऄसाही बोध ह्ा वणॳनावंरून होतो. चारं युग े हे सवॳस्वी तुटक ऄस े कालिवभाग नसून ज्याला 
व्यवहारात किलयुग म्हणतात त्या कालातदेखील राजकता ऄथवा शासनससं्था अपल्या वतॳनाने ऄथवा 
कृत्याने कृतयुगातील पिरग्स्थित िनमाण करू शकतो (मनु ११-३०१) 
 

युगािदकाचं्या वणॳनातंील तपशीलाच्या बाबतीत काहंी भेद अहेत. प्रत्येक युगाची लाबंी समान 
ऄसते ऄस ेअयॳभटाचे मत अहे. (ब्र. स्रु्फ. िस.१-९) तसेच मनूची कालमयादा ७२ युगें ऄसल्याचेही त्यान े
म्हटले अहे. (दशगीितका श्लो. ३) 

 
ऄंक. कल्पाचं्या अिण युगाचं्या वर ईल्लेख केलेल्या प्रचंड संख्याचं्या ऄनुषंगान ेऄंकाचं े प्राचीनत्व 

अिण ऄंक िलिहण्याच्या पद्धित ह्ाचं्याबद्दल थोडेस े िववेचन केल्यास ईिचत होइल. ऊग्वेदामध्ये एक 
पासून दहा पयंतच्या ऄंकाचंा ईल्लेख पुष्ट्कळ वेळा अला अहे. सहस्त्र अिण ऄयुत हे शब्दही ऊ. (४·२६·७) 
सारख्या ऊचातं अले अहेत. तै. स.ं (४·४·११·३।४) ह्ातं िवटाचंी संख्या सागंताना एक, एकशत, सहस्त्र, 
ऄयुतपासून पराधापयंतच्या संख्याचंा ईल्लेख केला अहे. वाज. सं. (१७·२) ह्ातंही पराधापयंतच्या संख्या 
सािंगतल्या ऄसून त्यातं पराधांचा क्म १३ वा अहे. ह्ावरून ऄस े िदसून येते की खगोलशास्त्रात ज्या 
मोठाल्या संख्या िदल्या अहेत त्या संख्याचंी नावे िनदान िि. प.ू १००० वषांपूवी िनिरृत करण्यात अली 
होती. सभापवॳ (६५·३।४) ह्ातं ऄयुतापासून पराधापयॳतच्या संख्याचंा ईल्लेख केला अहे. अयॳभटान े
(अयॳभटीय गिणत पा. २) एकपासनू ऄबुॳद (१० कोटी) अिण वंृद (१०० कोटी) पयंतच्या १० स्थानाचंाच 
र्फक्त ईल्लेख केला अहे. वायुपुराण (१०१·९३।१०२) ह्ातं एकपासनू पराधापयंतच्या १८ स्थानाचंा 
(काहीशा िवस्किळतपणाने) ईल्लेख केला अहे. िवष्ट्णुपुराण [स्थानात्स्थानं दशगुणमेकस्माद् गण्यते िद्यज । 
ततोष्टादशमे भागे पराधॳमिभधीयते ॥ 
पराधॳिद्यगुण ंयतु्त प्राकृतः स लयो िद्यज । 
तदाऽव्यके्तऽिखलं व्यकं्त स्वहेतौ लयमेित व ै॥ 

िवष्ट्णुपरुाण (६·३·४।५).] (६·३·४।५) ह्ातं ऄस ेसािंगतले अहे की पराधॳ हे १८ वे (एका अवृत्तीत १२ वे 
ऄसा पाठ अहे) स्थान ऄसून त्यातंील प्रत्येक स्थान पूवीच्या स्थानाच्या १० पट ऄसते. ह्ा १८ स्थानाचंा 
ऄनेक शतके भारतात प्रचिलत ऄसलेला क्म पुढीलप्रमाणे अहे :– एक, दहा, शत, सहस्त्र, ऄयुत, लॱ, 
प्रयुत, कोटी, ऄबुॳद, ऄब्ज ऄथवा पद्म, खवॳ, िनखवॳ, महापद्म, शंकु, जलिध ऄथवा समुद्र, ऄन्तत्य, मध्य 
अिण पराधॳ. ह्ा नावापंैकी काही नावाचं्या बद्दल िनरिनराळ्या गं्रथातं िभन्निभन्न नावे िदली अहेत. 
 

वेदसंिहतामंध्ये अलेल्या ईल्लेखावंरून दशमानपद्धतत सहस्त्रावतध वषांपूवीपासून ऄग्स्तत्वात 
ऄसल्याच े िसद्ध होते. तथािप एका स्थानाच े मूल्य त्याच्या अधीच्या स्थानापेॱ ा दहापटीने ऄिधक ऄथवा 
ईणे ऄसल्याची ऄथवा ऄंकाच े मूल्य त्याच्या स्थानानुसार ठरिवण्याची पद्धित वेदाचं्या काळी ऄग्स्तत्वात 



होती हकवा नाही ह्ा प्रश्नाच ेिनिरृत ईत्तर देणे जरास ेऄवघड अहे. सापं्रतकाळी युरोप खंडात अिण सवॳ 
अधुिनक देशातं प्रचिलत ऄसलेली ऄंकाच ेमूल्य त्याच्या स्थानानुसार ठरिवण्याची पद्धित मूळची भारतीय 
ऄसून ितचे ऄनुकरण ऄरब लोकानंी केले अिण त्याचं्या मार्फॳ त त्या पद्धतीचा प्रसार आ. स. च्या १२ व्या 
शतकाच्या सुमारास युरोपखंडात झाला हे सवॳसाधारणपणे मान्तय करण्यात येते. दशमान स्थान मूल्यपद्धित 
हा मनुष्ट्यान ेलावलेला एक ऄत्यंत बुिद्धमते्तचा शोध ऄसल्याच ेसमजतात. ज्या दहा िचन्तहाचं्या साहाय्याने 
ऄगिणत संख्या माडंता येतात त्यातंील ० (शून्तय) हे पिहले िचन्तह अहे. सवॳरॅेष् ऄशा ग्रीक िवद्यानानंा 
देखील शून्तयाचा शोध लागला नव्हता. आिजप्तमध्ये दशमान पद्धतीच ेऄंक होते परंतु त्याचं्यात शून्तय हे िचन्तह 
नव्हते अिण त्यामुळे त्याचं्या ऄंकलेखनात स्थानमूल्य पद्धितही नव्हती. बािबलोनमधील प्राचीन लोकाचं्या 
ऄंकलेखनात शून्तयाचे िवविॱत िचन्तह नव्हते अिण त्याचं्या खगोलशास्त्रावरील प्राचीन ऄथवा ऄिलकडील 
गं्रथातं देखील ऄंकाच्या शेवटी शून्तयाचे िचन्तह ऄसलेले ईदाहरण अढळत नाही. भारतात शून्तयाचे िचन्तह 
ऄथवा शून्तयवाचक शब्द नक्की केव्हा प्रथम ईपयोगात अला हे सागंता अले नाही तरी ती गोष्ट आ. स. च्या 
प्रारंभापूवी ऄनेक शतके घडून अली ऄसली पािहजे. हपगलाचे छंदःशास्त्र (८·२८–३१) ह्ातं शून्तयाचा 
ईपयोग केला अहे. अप. ध. स.ू मध्ये [षडडःगो वेदः । छन्तदः कल्पो व्याकरण ंज्योितषं िनरुकं्त शीॱा छन्तदोिविचितिरित । 

अप. ध. सू. (२·४·८·१०।११).] (२·४·८·१०।११) छंदोिविचित ऄसा ज्या वेदागंाचा ईल्लेख केला अहे तो 
गं्रथ हपगलाचाच ऄसण्याचा संभव अहे. (आ. स. ४०० पूवी होउन गेलेल्या) शबरस्वामीन े हपगलाचं्या 
गं्रथाला पािणनीच्या सूत्राच्या बरोबरीच्या योग्यतेचा मानला अहे. 
 

ऄंक िलिहण्याच्या ऄनेक पद्धित होत्या अिण स्थानमलू्यपद्धित ही त्यापंैकी एक होती. 
ऄंकलेखनाची दुसरी पद्धित संपणूॳ संख्यावाचक शब्दाचंा ईपयोग करणे ही अहे. खगोलशास्त्रात प्रचंड 
संख्याचंा ईपयोग करावयाचा ऄसतो अिण त्या काळी गं्रथ र्फक्त हातानेच िलिहले जात ऄसत अिण त्याचं्या 
प्रती करून घेण्यात येत ऄसत. त्यामुळे संपूणॳ संख्यावाचक शब्दाचंा ईपयोग करण्याची पद्धित ऄितशय 
िवरॄसनीय होती, कारण त्यापद्धतीत शून्तये ऄथवा आतर ऄंक गाळून जाण्याचा र्फारसा संभव नस.े िशवाय 
ऄनेक गं्रथ पद्रात्मक ऄसत त्यामुळे एखादा शब्द गाळला गेला तर ती चूक सहज कळून येण्याचा संभव 
ऄस.े ही पद्धित केव्हा प्रचिलत झाली हे सागंणे ऄवघड ऄसले तरी ती र्फार प्राचीन अहे हे िनिरृत. तै. ब्रा. 
(१·५·११·१) मध्ये कृत हा शब्द ―चार‖ ह्ा ऄथान े वापरला अहे. आ. स ६ व्या शतकात होउन गेलेल्या 
वराहिमिहराने संख्यावाचक शब्दाचंा ईपयोग केला अहे. परंतु तो स्थानमूल्यपद्धतीन े केला अहे. 
ह्ापद्धतीत एकाच संख्येचा बोध करण्याकिरता वाटेल िततक्या समानाथी शब्दाचंा ईपयोग किरता येतो. 
ईदाहरणाथॳ : शून्याकिरता शून्तय, ख, ऄंबर, गगन, ऄभ्र, हबदू आ. शब्द, दहाकिरता दशन् पंिक्त, िदशा, 
ऄवतार, रावण िशरे आ. काही िविशष्ट संख्या दर्मशत करण्याकिरता दशाशं ऄपणूांक पद्धतीत देखील ह्ा 
पद्धतीचा. ईपयोग वराहिमिहराने अपल्या पंचिसद्धाग्न्ततका ह्ा गं्रथात केला ओहे. ह्ा पद्धतीत संख्यावाचक 
शब्दसमूहातील पिहल्या शब्दाला एकंचे स्थान द्रावयाचे ऄसनू त्याच्या नंतरच्या डावीकडील शब्दाला दहंचे 
स्थान द्रावयाचे ऄसते. ―ऄंकाना ं वामतो गितः‖ ह्ा िनयमाला ऄनुसरून ―सप्तहवश-वेद-संख्या‖ ह्ाचा ऄथॳ 
४२७ होतो. 
 

ऄॱराचं्या योगाने संख्या दाखिवण्याच्या दुसऱ्या एका पद्धतीचा अयॳभटाने ―दशगीितकापाद‖ ह्ा 
गं्रथात (श्लो. ३) ईल्लेख केला अहे. त्यापद्धतीमध्ये ―क‖ पासून ―म‖ पयंतच्या ऄॱराचं ेमूल्य १ ते २५ मानले 
ऄसून ―य, र, ल, व, श, ष, स, ह‖ ह्ा ऄॱराचंी मूल्ये ऄनुक्मे ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, ९०, १०० ऄशी 
मानली अहेत अिण ऄशीच ऄिधक ऄवघड मूल्ये िनरिनराळ्या ऄॱरानंी व्यक्त केली जातात. 
 



अतापयंतच्या प्रकरणातं पंचागंातील ितिथ, वार अिण नॱत्र ह्ा ऄंगाबंद्दल िववेचन केले. अता 
पंचागातंील ईरलेल्या योग अिण करण ह्ा ४ थ्या अिण ५ व्या ऄंगाचंे िववेचन करण्यातं येइल. 
 

योग. ह्ाच्याशी ऄनुरूप ऄशी कोणतीही खगोलामधील घटना ऄसत नाही. योग दोन प्रकारच े
ऄसतात : (१) तनत्य म्हणज े पुनःपुनः येणारे अिण (२) तवतशष्ट  म्हणज े सवॳस्वी र्फलज्योितषशास्त्राला 
ऄनुसरून होणारे. 
 

तनत्ययोग. सूयॳ अिण चंद्र ह्ाचं्या ऄॱाशंाचं्या बेरजेवरून योग ठरिवतात ऄथवा सूयॳ अिण चंद्र ह्ा 
दोघानंा िमळून १३ ऄंश २० कला आतके ऄंतिरॱामधील ऄंतर जाण्याला जो वेळ लागतो त्याला योग 
म्हणतात. जेव्हा ती बेरीज १३ ऄंश २० कला आतकी होते तेव्हा ―िवष्ट्कंभ‖ नावंाचा पिहला योग समाप्त होतो; 
जेव्हा ती बेरीज २६ ऄंश ४० कला आतकी होते तेव्हा ―प्रीित‖ नावाचा दुसरा योग समाप्त होतो. ह्ाप्रमाणे 
एकूण २७ योग ऄसल्याच ेरत्नमाला (४·१ ते 3) ह्ा गं्रथात सािंगतले अहे. ह्ा २७ योगाचंी नावें िवष्ट्कंभ, 
प्रीित, अयुष्ट्मत्, सौभाग्य, शोभन, ऄितगंड, सुकमॳन्, धृित, शूल, गंड, वृिद्ध, ध्रृव, व्याघात, हषॳण, वज्र, 
िसिद्ध, व्यितपात, वरीयस्, पिरघ, िशव, िसद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्मन्, ऐंद्र, वैधृित ऄशीं ऄसून त्याचं्या 
नावाना ऄनुरूप ते शुभ ऄथवा ऄशुभ र्फले देतात. ह्ा योगापंैकी व्यितपात अिण वैधृित हे योग सवॳ शुभ 
कायाकिरता सवॳस्वी वज्यम ऄसतात, पिरघ, वज्र प्रभृित ७ योगाचंे काही भाग ऄशुभ ऄसतात. योगाचंी पद्धित 
प्राचीन काळापासून चालत अली अहे ऄस े मान्तय करावे लागते. व्यितपात ह्ा योगाचा ईल्लेख याॲ. 
(१·२१८) मध्ये तसेच हषॳचिरत (ईच्छव्ास ४) यात केला अहे. एका वषात सामान्तयतः १३ व्यितपात येतात 
अिण ९६ रॅाद्धातं ह्ा १३ व्यितपातावंर करावयाच्या १३ रॅाद्धाचंा समावेश केला अहे. 
 

तवतशष्टयोग. िनत्य योगाशंी संबंध नसणारे किपलाषष्ी, ऄधोदय, ऄमृतिसिद्ध, मृत्युयोग ह्ाचं्या 
सारख े काही योग ऄसून ते काही िविशष्ट वार, नॱत्र,े ितिथ, रािश एकत्र अल्यास घडत ऄसतात. 
ईदाहरणाथॳ, रिववारी हस्तनॱत्र, सोमवारी मृगशीषॳ, मंगळवारी ऄिरॄनी, बुधवारी ऄनुराधा, गुरुवारी पुष्ट्य, 
शुक्वारी रेवती अिण शिनवारी रोिहणी एकत्र अल्यास ऄमृतिसिद्ध योग घडतो [हस्तो रवौ शशधरे च मृगोत्तमाङं्ग 
भौमेऽिरॄनी बुधिदने च तथानुराधा । 
ितष्ट्यो गुरौ भृगुसुतेिप च पौष्ट्णिधष्ट्ण्यं 
रोिहण्यथाकॳ तनयेऽमृतिसिद्धयोगाः ॥ रत्नमाला (८·८).] (रत्नमाला ८-८). व्यितथात योगाचे िनत्य अिण िविशष्ट 
ऄस ेदोन प्रकार ऄसतात. िविशष्ट प्रकारचा व्यितपातयोग िविशष्ट नॱत्र, ितिथ, वार एकत्र अल्यास अिण 
िविशष्ट ग्रह िविशष्ट राशींत ऄसल्यास घडतो अिण ऄशा योगावर केलेल्या दानाच े र्फार महत्व ऄसते. 
सूयॳिसद्धान्तत (११·१।२) मध्ये व्यितपात अिण वैधृित हे िविशष्ट योग केव्हा घडतात ह्ाचा खुलासा केला 
अहे. 
 

करण. पंचागंामधील पाचंवे ऄंग करण ऄसते अिण त्याची लाबंी ऄध्या ितिथ आतकी ऄसते. ऄशा 
रींतीने एका ितथीला दोन अिण एका चादं्रमासामध्ये ६० करणे ऄसतात. करणाचं ेचर अिण ग्स्थर ऄस ेदोन 
प्रकार ऄसतात. करण हा शब्द ―कृ‖ (करणे) ह्ा धातूपासून झाला ऄसून त्याला ते नावं देण्याचे कारण 
त्याच्या योगाने ितथीचे दोन िवभाग करण्यात येतात हे होय. बहुतेक करणाचंी नावें चमत्कािरक ऄसनू 
त्याचंी ईपपत्ती सागंता येत नाही. एकूण करणे ११ ऄसनू त्यातंील बव, बालव, कौलव, तैितल, गर, विणज 
अिण िविष्ट ही सात करणे चर ऄसून शकुिन, चतुष्ट्पद, नाग अिण हकस्तुघ्न ही चार ग्स्थर करणे ऄसतात. 
काही गं्रथातं चतुष्ट्पद अिण नाग ह्ा दोन करणाचंी ऄदलाबदल केलेली ऄसते. एका ितथीची दोन 
भागामध्ये केलेली ही िवभागणी एका राशीच्या दोन होऱ्यामध्ये केलेल्या िवभागणीसारखी िदसते (ब.ृ जा. 



१-९). कदािचत एका िवभागणीवरून दुसरी सुचली ऄसण्याचा संभव अहे. त्यापंैकी ितथीची िवभागणी 
प्रथम झाली ऄसावी ऄस े प्रस्तुत गं्रथकाराच े मत अहे. ग्स्थर करणे एका मिहन्तयातं र्फक्त एकवार येतात. 
कृष्ट्ण चतुदॳशीच्या ईत्तराधात शकुिन करण येते, ऄमावास्येच्या पूवाधांत चतुष्ट्पद अिण ईत्तराधात नाग ही 
करणे येतात अिण पुढील मिहन्तयाच्या शुक्ल प्रितपदेच्या पूवाधात हकस्तुघ्न हे करण येते. शुक्ल प्रितपदेच्या 
ईत्तराधात बव करण येते अिण त्याच्या नंतर क्माने बाकीची चर करणे येतात अिण चर करणाचंी संख्या ७ 
ऄसल्यामुळे शुक्ल प्रितपदेच्या ईत्तराधापासून कृष्ट्ण चतुदॳशीच्या पूवाधापयंत त्याचं्या ८ अवृत्या होतात. 
पंचागंामध्ये वास्तिवकपणे प्रत्येक ितथीला दोन करणे दाखिवली पािहजेत, परंतु ज्या करणाचा ऄन्ततकाळ 
सूयोदयापासून ३० घिटका ऄथवा त्याहून कमी ऄसतो तेच करण पंचागंामध्ये ितथीच्या पुढे िदलेले ऄसते. 
ितथीच्या ईत्तराधात येणाऱ्या करणाचा ऄंतकाळ ितथीच्या ऄंताबरोबर होतो म्हणून त्या ऄन्ततकाळाची गणना 
करण्याची अवश्यकता नसते. 
 

करणाचंा ईपयोग र्फक्त र्फलज्योितषशास्त्रातच ऄसतो. त्याचंी नावे आ. स. ४०० च्या पूवी ऄनेक 
शतके िदली गेली ऄसली पािहजेत. नारदपुराणात (१·५४·१२६।१२७) दोन्तही प्रकारच्या करणाचंा ईल्लेख 
केला ऄसून त्या त्या करणावर कोणती कृत्ये करावी अिण कोणती करू नये ह्ाबद्दलच े िनयम ब.ृ स.ं 
(९९·३-५) मध्ये िदले अहेत. ईदाहरणाथॳ, सवॳ शुभ (धार्ममक) िविध, सवॳ अरोग्यदायक कृत्ये बव 
करणावर करावी; बालव करणावर धार्ममक अिण ब्राह्मणानंा िहतकारक ऄशी कृत्ये करावी आ. करणाचं्या 
बाबतीत िवशेष लॱात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणज े चर करणापंैकी सातवे करण तवतष्ट हे धमॳशास्त्रावरील 
मध्ययुगीन काळात झालेल्या गं्रथकारानंी र्फार भयदायक मानले अहे. राजमातॳड ह्ा गं्रथात सािंगतले अहे 
की िविष्टकरण सापाच्या अकाराचे ऄसून त्याची शेपटी ३ घिटका आतकी ऄसते अिण त्या करणाच्या 
शेपटीखेरीज बाकीची सवॳ ऄंग े सज्जनानंी वज्यॳ करावी. (शुिद्ध कौ. पा २०७) िविष्ट करणाला भद्रा ऄथवा 
कल्याणी ऄस ेसौम्य नाव अहे परंतु वास्तिवक ते करण ऄभद्रा (ऄशुभ) ऄसते. करणाचंी रचनाच सवॳस्वी 
काल्पिनक अहे. तथािप त्याचं्यापैकी एकाच ेऄस ेभयंकर िचत्र रंगिवणे अिण त्याला सपासारख ेम्हणणे ही 
गोष्ट र्फलज्योितषाच्या दृष्टीने केलेल्या कल्पनाचंी पराकाष्ा अहे. 
 

कहदु वषमगणना– पंचागंामध्ये समािवष्ट होणाऱ्या िनरिनराळ्या ऄंगाचं े िववेचन केल्यानंतर हहदु 
वषॳगणनसेंबंधी थोडेसे तरी िववेचन करणे ऄवश्य अहे. ह्ा खंडप्राय भारत देशात ऄनेक पंचागंे प्रचारात 
ऄसल्यामुळे अिण त्यातंील कोणतीही दोन पंचागंे परस्पराशंी सवॳस्वी जुळत नसल्यामुळे ह्ा बाबतीत 
ऄराजकासारखी ग्स्थित झाली अहे. ऄनेक सुिशिॱत भारतीयाचंी ऄशी मागणी अहे की ग्रहणासारख्या 
प्रत्यॱ दृष्टीने िदसणाऱ्या घटनाचंी भिवष्ट्ये पंचागंात सूक्ष्मपणे िदली जावी अिण अकाशस्थ तेजोगोलकाचं्या 
गती मोजण्याच्या अमच्या प्राचीन काळच्या पद्धतीमध्ये बदल करून त्या गती अधुिनक काळच्या प्रत्यॱ 
वेधावर अधारलेल्या गिणताशी जुळतील ऄशा कराव्या. 
 

भारतात सापं्रत काली प्रचिलत ऄसलेली पंचागं े मुख्यत्वेकरून सूयॳिसद्धात, ब्रह्मिसद्धान्तत अिण 
अयॳिसद्धान्तत ह्ा तीन परंपरानंा ऄनुसरून तयार करण्यात येतात. ह्ा परंपरामंधील िवरोधाचे दोन मुख्य 
मुदे्द वषाची लाबंी अिण सूयॳ, चंद्र अिण ग्रह ह्ाचं्या एका महायुगासारख्या िविशष्ट कालावधीमध्ये होणाऱ्या 
प्रदिॱणाचंी संख्या हे अहेत. हा सवॳस्वी खगोलशास्त्राचा िवषय अहे त्यामुळे त्याच े िववेचन प्रस्तुत गं्रथात 
करण्यातं येणार नाही. थोडक्यातं सागंावयाचे झाल्यास ह्ा िनरिनराळ्या परंपरामंधील भेदाचंा पिरणाम 
ऄसा झाला अहे की रॅी मकर संक्ातं सूयॳिसद्धान्ततानुसार पंचागंातं सामान्तयतः १४ जानेवारीला येते ती 
ऄिधक सूक्ष्म अधुिनक गिणताप्रमाणे २१ िडसेंबरला अली पािहजे. म्हणज े अमची मकर संक्ािंत योग्य 



कालानंतर २३ िदवसानंी साजरी करण्यातं येते अिण ऄशीच पिरग्स्थित वासंितक िवषुविदन, िहवाळ्यातंील 
िवषुविदन, ईत्तरायण अिण आतर प्रसंगाच्या बाबतींत होत ऄसते. शके ४४४ च्या सुमारास वासंितक 
िवषुविदन ऄिरॄनी नॱत्रातं झाला ऄसल्याच े मानण्यातं येते. परंतु अता तो िवषुवहबदु माग े पडून 
ईत्तराभाद्रपदा ह्ा तारका पुंजाजवळ अला अहे. त्यामुळे अता ऄिरॄनीच्या ऐवजी ईत्तराभाद्रपदा हे पिहले 
नॱत्र मानले पािहजे. कै. केरो लक्ष्मण छत्र,े कै. लो. बा. ग.ं िटळक ह्ाचं्यासारख्या अधुिनक काळच्या 
सूक्ष्म गिणताची मािहती ऄसणाऱ्या िवद्यान लोकानंी ह्ा बाबतींत सुधारणा करण्याचे ऄनेक प्रयत्न केले परंतु 
त्यानंी तयार केलेल्या पंचागंानंा र्फारच थोडा अरॅय िमळतो अिण लोक ऄद्रािपही जुन्तया िसद्धान्ततानंा 
ऄनुसरून तयार केलेल्या पंचागंापं्रमाणेच वागतात. भारताला स्वातंत्र्य िमळाल्यानंतर सरकारन े नोव्हेंबर 
१९५२ मध्ये. डॉ. मेघनाद साहा ह्ाचं्या ऄध्यॱतेखाली ह्ाबाबतींत संशोधन करून सवॳ भारताकिरता ऄचूक 
अिण एकसारख ेपंचागं तयार करण्यासंबंधी योजना सुचिवण्याकिरता एक सिमती नेमली होती अिण ह्ा 
सिमतीन े एक ऄितिवस्तृत अिण बहुमोल ऄसा ऄहवाल नोव्हेंबर १९५५ मध्ये सादर केला अहे. भारत 
सरकारन ेसदरहू सिमतीच्या प्रमुख िशर्फारसी मान्तय केल्या ऄसून ऄस ेठरिवले अहे की एकमुखी राष्ट्रीय 
पंचागं काही िविशष्ट सरकारीकायात २२ माचॳ १९५७ म्हणज े शक गणनेप्रमाणे शके १८७९ च्या सौर चैत्र 
मिहन्तयाच्या पिहल्या तारखेपासून गे्रगरीने युरोपखंडातं प्रचिलत केलेल्या वषॳगणनचे्या बरोबरीने ऄमलातं 
अणावे. सवॳसाधारण जनतेचा गैरसमज होउ नये अिण लोकानंा नव्या सौर वषॳगणनेचा ईपयोग 
करण्याला मदत व्हावी ह्ाकिरता काही काही सरकारी कामातं गे्रगरी वषॳगणना अिण नवीन भारतीय सौर 
वषॳगणना ह्ा दोहोंचा ईपयोग करण्याचे सरकारन े ठरिवले अहे. ईदाहरणाथॳ सरकारच ेगॅझेट छापताना 
तसेच भारतीय अकाशवाणीवर दैिनक बातम्या सागंताना दोन्तही प्रकारचे िदनाकं प्रारंभी िदलें  जातील. 
तथािप, धार्ममक ईत्सव अिण सण ह्ािनिमत्त सरकारी सुया शक्यतोवर जुन्तया वषॳगणनेप्रमाणे जाहीर 
करण्याचा प्रघात सरकार सोडून देणार नाही. 
 

ही नवी वषॳगणना सौर वषानुसार ऄसून तींत सवमसाधारण वषम ३६५ िदवसाचं ेऄसेल अिण लीप वषॳ 
३६६ िदवसाचे ऄसेल. मिहने चैत्र प्रभृित ऄसनू वषाचा पिहला मिहना चैत्र ऄसले. वषारंभ वासंितक 
िवषुविदनाच्या पुढील िदवसापासून म्हणज े सवॳसाधारण वषांत २२ माचॳला अिण लीप वषात २१ माचॳला 
होइल. चैत्रमिहन्तयात सवॳसाधारण वषात ३० िदवस ऄसतील अिण लीप वषात ३१ िदवस ऄसतील. 
वैशाखापासून भाद्रपदापयंतच े५ मिहने ३१ िदवसाचे ऄसतील अिण अिरॄनापासून र्फाल्गनुापयंतच े६ मिहने 
३० िदवसाचंे ऄसतील. वषमगणना शकानुसार ऄसून शकवषॳ १८७६ हे आ. स. १९५४।५५ बरोबर ऄसेल. 
 

लीपवषम. शकामध्ये ७८ िमळवून अलेली संख्या ४ न ेभाग जाण्यासारखी ऄसेल तर ते वषॳ लीपवषॳ 
धरावे. परंतु जर ती संख्या १०० ची पट ऄसेल तर ितला ४०० ने भाग जात ऄसेल तरच ते वषॳ लीप वषॳ 
धरावे. 
 

धार्णमक कृत्याकंिरता मोजावयाचे चादं्रमास ऄमान्त ऄसतील अिण जर एखाद्रा सौर मिहन्तयात 
दोन ऄमावास्या अल्या तर त्यापैकी पिहल्यान े अलेल्या ऄमावास्येपासनू सुरू होणारा चादं्र मिहना 
ऄतधकमास ऄसेल अिण दुसऱ्या ऄमावास्येपासून सुरू होणारा मिहना तनज ऄथवा शुद्ध मास ऄसेल. 
 

ह्ा व्यवस्थमेुळे िवषुवसंक्ािंत, ईत्तरायण संक्ािंत अिण दिॱणायन संक्ािंत ह्ाच्यासारखी 
सूयावरून ठरणारी धार्ममक व्रते खगोलशास्त्र दृष्ट्या योग्य ऄशा ऊतंूना ऄनुसरून होउ शकतील. परंतु 
चादं्रवषाला ऄनुसरून ऄसणारी व्रते सापं्रतच्या रूढीप्रमाणे पाळली जातील अिण प.ं स.ं शो. सिमतीन े



सुचिवलेल्या वषाच्या लाबंीतील दुरुस्तीच्या योगाने त्या व्रतामंध्ये अिण ऊतंूमध्ये ह्ानंतर ऄिधक र्फरक 
पडत जाणार नाही. ऄजूनही वषारंभ िभन्न िभन्न वारी येत राहील अिण प्रत्येक मिहन्तयाच्या िदवसाचंी संख्या 
िभन्न िभन्न राहील. 

 
सुप्रिसद्ध खगोल शास्त्रॲ अिण संस्कृत पंिडत ऄसलेल्या ह्ा सिमतीन े केलेल्या िशर्फारसींना 

हहदुजनतेचा सावॳित्रक अिण मनःपूवॳक पाहठबा िमळेल अिण धार्ममक िवधींच्या पालनाच्या बाबतीत अपल्या 
देशात प्रस्तुत काळी ऄसलेला गोंधळ अिण बेबंदशाही शक्य िततक्या लवकर नष्ट होइल ऄशीच कोणीही 
अशा करील. तथािप सध्या प्रचिलत ऄसलेल्या वषॳगणनातं ह्ा नवीन वषॳगणनेची भर पडेल की काय ऄशी 
भीित वाटते. 



खंड पाचवा 
 

भाग २ 
 

तवभाग ३ : शांतत. 
 

(एखाद्रा देवतेच्या क्ोधाचा ईपशम करण्याकिरता, संकट ऄथवा दुदैवी घटना टाळण्याकिरता 
करावयाचे िविध). 

 
प्रकरण २० 

 
शांतीचा वैतदक ऄथम अतण कायमक्रम. 

(मू. गं्र. पा. ५।७१९-७४७) 
 

शािंत हा शब्द ―शम्‖ धातूपासून बनलेला अहे. शम् धातु ४ थ्या अिण ९ व्या गणातंील ऄसून त्याच े
ऄथॳ थाबंवणे, संतुष्ट करणे अिण क्विचत प्रसंगी वध करणे ऄस ेिनरिनराळे अहेत. शािंत हा प्रत्यॱ शब्द 
ऊग्वेदामध्ये अढळत नाही परंतु तो ऄथवॳवेदामध्ये अिण वाज. स.ं मध्ये अला अहे.. शम् धातूपासून 
बनलेली िनरिनराळी रूपे अिण धातुसािधत नामे अिण शम् हे ऄव्यय हे शब्द ऊग्वेदामध्ये देखील शेकडो 
वेळा अढळतात. शम् हा शब्द पुष्ट्कळ वेळा योः ह्ा शब्दाशी जोडून ―शंयोः‖ ह्ाच्यासारख्या स्वरूपात 
ऊग्वेदामध्ये [शं नो देवीरिभष्ट्य अपो भवन्ततु पीतये । 
शं योरिभ स्त्रवन्ततु नः ॥ ऊ. (१०·९·४).] पुष्ट्कळ वेळा योिजलेला ऄसून त्याच े ऄथॳ सौख्य ऄथवा अरोग्य ऄस े
ऄसतात. (ऊ. १–९३–७, १–१०६·५, १०·९·४ आ.). 

 
ऄथवॳ वेदात शािंत हा शब्द ।(१९–९ ते १९–११) ह्ाचं्यासारख्या सूक्तातं अला अहे. तै. स.ं 

(६·१·७·७।८), (३·४·१०·३) आत्यािद सूक्तातं ―शमयित‖ अिण ―शािंत‖ हे शब्द ऄनेक वेळा अले अहेत. वाज. 
स.ं चा ३६ वा ऄध्याय प्रवग्यॳ िवधीच्या अरंभी अिण ऄंती शािंत ह्ा ऄथी योजला जातो ऄस ेकात्या. रॅौ. स.ू 
(२६·४१) मध्ये सािंगतले अहे. एखाद्रा यॲामध्ये पशूचा वध करण्यापूवी ऄिध्र गु पै्रष ह्ा नावंाचे सूक्त 
(अरॄ. रॅौ. ३·३) होत्याने पठण करावयाचे ऄसते. त्या सूक्तामध्ये ―शिमतारः‖ ऄसा शब्द अला ऄसून त्याचा 
ऄथॳ यॲामध्ये ―(पशूचा) वध करणारा‖ ऄसा अहे. त्या िठकाणी ―शम्‖ धातूचा ऄथॳ िनिरृतपणे ―वध करणे‖ हा 
अहे. परंतु त्या धातूचा दुय्यम ऄथॳ ―यॲात वध केलेल्या पशूच े भाग ऄपॳण करून देवतानंा संतुष्ट करणे‖ 
ऄसाही ऄसणे संभवनीय अहे. 
 

तै. ब्रा. (१·१·३·११) मध्ये वणॳन केलेल्या अख्याियकेमध्ये शमीवृॱ ऄथवा शमी वृॱाची खादंी ह्ाचंा 
देवताचं्या भयंकर क्ोधयुक्त वृित्त नष्ट करणे ऄथवा त्याचंा ईपशय करणे ह्ा कृत्याशंी िनकट संबधं जोडला 
अहे. शमीच्या खादंीच्या संतुष्ट करण्याच्या गुणाचा ईल्लेख शत. ब्रा. (९·२·३·३ ३६।३७) मध्ये केला अहे. 
 

ब्राह्मण गं्रथातं िदलेले शािंत करण्याचे ईपाय पुष्ट्कळ वेळा एखादी वैिदक ऊचा पठण करण्यासारख े
साधे ईपाय ऄसतात. ईदाहरणाथॳ, तै. ब्रा. (१·१·८·२) ह्ात रॅौत ऄग्नीची स्थापना करते वेळी तीन 



साममंत्र म्हणण्यास सािंगतले अहेत. शा.ं ब्रा. (३·३) मध्ये ऄस े म्हटले अहे की सािमधेनी ऊचाचंा जप 
केल्यान े ऄग्ग्न ईपकारक अिण शुभदायक होतो. पाणीदेखील दुष्ट्पिरणाम नाहींसे करण्याचे ऄथवा त्याचं े
शमन करण्याचे एक साधन ऄसते ऄस ेऐत. ब्रा. (३२·४) मध्ये तसेच शाखंा. ब्रा. (३·६) मध्ये म्हटले अहे. 
तै. अरण्यक (४·४२), (४·२६।३५) अिण बौ. रॅौ. स.ू (९–१८) ह्ातं शातंीचे ऄनेक मंत्र िदले अहेत. 
ह्ावरून ऄस े िदसून येते की प्राचीन वैिदक गं्रथातं शािंत हा शब्द ऄिनष्ट ग्स्थित ऄथवा दुष्ट्पिरणाम 
ह्ाचं्यापासनू मुक्तता, पाण्यासारखी ऄथवा वैिदक मंत्र ऄथवा प्राथॳना पठण करण्यासारखी देवताचंा संतोष 
ईत्पन्न करण्याची ऄथवा दुष्ट्पिरणाम िनवारण करण्याची साधन ेअिण संतोष ईत्पन्न करण्याचा िविध ऄशा 
िभन्निभन्न ऄथान,े योिजलेला ऄसतो. यॲाच्या बाबतीत देवतानंा संतुष्ट करण्याकिरता करावयाच्या 
शािंतव्यितिरक्त दुःस्वप्न,े िविशष्ट पॱाचं े अवाज ऐकणे ह्ाचं्यासारख्या ऄशुभ समजल्या जाणाऱ्या घटनाचं े
दुष्ट्पिरणाम टाळण्याकिरता काहंी ईपाय योजण्यातं येत ऄसत. अप. ग.ृ सू. (८·२३-९) मध्ये ईल्कापात, 
भूतसंचार, घर जळणे, धरणीकंप ह्ाचं्यासारख्या ऄनेक ऄपूवम दृश्याचंे ईल्लेख करून त्या सवांच्या किरता 
एकाच प्रकारची शािंत करावयास सािंगतले अहे. ऄशाच प्रकारच ेिनयम जै. ग.ृ (२·७) मध्येही अढळतात. 
सामिवधान ब्रा. (१·८·७।८, २·२·२ आ.) मध्ये िनरिनराळ्या घटना झाल्यावर करावयाची िनरिनराळी 
प्रायतरृत्ते सािंगतली अहेत अिण वस्तुतः ती प्रायिरृते्त शातंीच अहेत. 
 

सवॳ प्रकारच्या ऄशुभ िचन्तहाकंिरता अिण ऄशुभ शकुनाकंिरता करावयाच्या शातंीचीं ऄत्यंत िवस्तृत 
वणॳन ेवेदानंंतर झालेल्या गृह्सूत्रें, कौिशक सूत्र, ऄथवॳवेद पिरिशष्ट ह्ाचं्यासारख्या गं्रथातं, िनरिनराळ्या 
पुराणातं, बृहत्संिहता, कृत्य कल्पतरु, ऄद्भुत सागर ह्ाचं्या सारख्या गं्रथातं, केली अहेत. ह्ा गं्रथातं 
िदलेल्या शािंतिवधींमध्ये ऄयुत होम, कोिट होम, पुष्ट्यस्नान, ग्रहणस्नान, संक्ािंतस्नान, ग्रहशािंत, 
मातृशािंत, हलगशािंत, िवनायक शािंत, िनरिनराळ्या ईत्पाताकंिरता शािंत, गायत्री होम, रुद्रजपिविध, 
ऄिभचािरक (जादूचे) कमॳ आत्यािद ऄनेक प्रकारच्या ईपायाचंा समावेश होतो. परंतु ऄशा शातंीपैकी बऱ्याच 
शािंत बऱ्याच पूवीपासून प्रायः प्रचारातूंन नाहींशा झाल्या अहेत. ह्ाकिरता प्रस्तुतच्या साराशंाच्या गं्रथात 
त्याचंा समावेश केला नाही अिण त्यापंैकी र्फक्त काहंी थोड्या सापं्रत काळी प्रचारातं ऄसलेल्या ऄथवा 
िनरिनराळया दृष्टीने ईद्बोधक अिण मनोरंजक ऄसण्याऱ्या शातंीचीच त्रोटक वणॳने देण्यातं येतील. 
 

शातंींच्या बाबतीत ऄद्भूत, ईत्पात अिण तनतमत्त ह्ा शब्दानंा काहंी िविशष्ट ऄथॳ ऄसतात. ऄद्भुत 
हा शब्द प्राचीन ऄसनू तो ऊग्वेदामध्ये ऄनेक वेळा अला अहे अिण तो सामान्तयतः ―अरृयॳकारक‖ ह्ा 
ऄथान ेएखाद्रा देवाला लावलेला ऄसतो. तथािप भिवष्ट्यकाली होणारा, ऄिरष्टसूचक ऄसेही िभन्निभन्न ऄथॳ 
संदभानुसार त्या शब्दाच े ऄसतात. िनरुक्तामध्ये ―ऄद्भुत‖ ह्ा शब्दाला ―ऄभूत‖ (ज े घडले नाही ते) हा 
प्रितशब्द सािंगतला अहे. गृह्सूत्रात योजलेला शब्द बहुधा ―ऄद्भुत‖ हा ऄसतो अिण शातंीला ―ऄद्
भुतशािंत‖ ऄस ेम्हटलेले ऄसते. ऄद्भुत ह्ा शब्दाचा ऄथॳ ऄितशय व्यापक ऄसून त्यात धरणीकंप, ग्रहणे, 
धूमकेतु ईल्कापतन ह्ाचं्यासारख्या गंभीर स्वरूपाच्या घटनाचंा समावेश होतो ऄस े नसनू एखाद्रा गाइला 
रक्तासारख े लाल दूध येणे, एका गाइन े दुसऱ्या गाइच े स्तन चोखणे ह्ाचं्यासारख्या तुलनेन े गौण 
स्वरूपाच्या परंतु ऄनुपेिॱत ऄथवा ऄपूवॳ घटनाचंाही समावेश होतो. सामवेदाच्या ऄद्भुत ब्राह्मणाच्या 
अधारावर केलेल्या अथवॳण पिरिशष्टाला ऄद्भुतशािंत ऄशी संॲा ऄसून त्यात ऄद्भुताचे आंद्र, वरुण, यम 
प्रभृित सात देवाशंी संबंध ऄसणारे सात गट पाडले अहेत अिण त्या प्रत्येक गटात येणाऱ्या घटनाचंी नावे 
िदली अहेत. तसेच ऄशा ऄद्भुताचं्या बाबतीत करावयाच्या ऄथवॳशीषाचा जप, ब्राह्मणाकंडून ―स्वग्स्त‖ 
म्हणवून घेणे, ब्राह्मणाचंा सत्कार, ब्राह्मणभोजन ह्ाचं्यासारख्या शािंत सािंगतल्या अहेत. 

 



ईत्पात. हा शब्द रॅौत ऄथवा गृह्सूत्रातं क्विचतच अढळतो. पंरतु पुराणातं अिण मध्ययुगीन 
कालात झालेल्या संस्कृत गं्रथामंध्ये ऄद्भुत शब्दापेॱा ईत्पात हा शब्द ऄिधक वेळा अला अहे अिण केव्हा 
केव्हा ऄद्भुत अिण ईत्पात हे शब्द समानाथान े योिजलेले अहेत. तथािप सवॳसाधारणपणे ईत्पात ह्ा 
शब्दान ेसवाना भयसूिचत करणाऱ्या घटनाचंाच बोध होतो. ऄमरकोशात ऄजन्तय, ईत्पात अिण ईपसगॳ हे 
समानाथी शब्द ऄसल्याच े मानले अहे. ईत्पात म्हणज े ―नैसर्मगक क्माच्या िवरुद्ध‖ ऄशी व्याख्या गगॳ, 
वराहिमिहर अिण ऄथवॳपिरिशष्ट (६४) ह्ातं िदली अहे. 
 

तनतमत्त. ईत्पात हा सामान्तयतः ऄशुभसूिचत करणारा ऄसतो परंतु िनिमत्त शुभ ऄथवा ऄशुभसचूक 
ऄस ू शकते. िनिमत्त हा शब्द पुष्ट्कळदा एखाद्रा मनुष्ट्याच्या एखाद्रा ऄवयवाला होणाऱ्या स्पंदनापरुताच 
मयािदत ऄसतो. तथािप ―िनिमत्तािन च पश्यािम िवपरीतािन केशव‖ (गीता १·३१) ह्ाचं्यासारख्या क्विचत् 
प्रसंगी त्या शब्दाचा ऄिधक व्यापक ऄथानेही ईपयोग केलेला अढळतो. रामायण (ऄयोध्या ४·१७।१९), 
महाभारत (भीष्ट्म २·१६।१७), ऄथवॳ पिरिशष्ट (६४·१०·९।१०), मनु (६·५०) ह्ातं ईत्पात अिण िनिमत्त 
ह्ाचंा पृथक् पृथक् ईल्लेख केला अहे. 

 
िनिमत्ताचंी अिण ईत्पाताचंी ईदाहरणे रामायण अिण महाभारत ह्ात िवपुल अढळतात. त्या 

गं्रथातं वणॳन केलेले शकुन अिण िनिमत्त सामान्तयतः काही िविशष्ट महत्वाच्या प्रसंगी घडून अल्याच े
सािंगतलेले अहे. ईदाहरणाथॳ, राजा दशरथान ेरामाला युवराज करण्याचे ठरिवले तेव्हा, पाडंव वनवासातं 
जाण्यास िनघाले तेव्हा ऄथवा ऄजुॳनान ेजयद्रथाच्या वधाची प्रितॲा केली तेव्हा आ. गगॳ, (ऄद्भुतसागर पा. 
५) पराशर, ब.ृ सं. (४५-२) प्रभृतींनी ईत्पाताचं े िदव्य, भौम, ऄंतिरॱ ऄस े तीन वगॳ केले अहेत. 
अकाशातंील ग्रहापंासून ईत्पन्न झालेले ग्रहण, धूमकेतु ह्ाच्यासारख्या ईत्पाताचंा दैव ऄथवा तदव्य 
ईत्पातातं समावेश होतो. पृथ्वीवर िदसणारे धरणीकंप, जलाशयाचं्या िवपरीत ऄवस्था ह्ाचं्यासारख्या 
ईत्पाताचंा भौम ईत्पातातं समावेश होतो. अकाशातं ऄथवा ऄंतिरॱातं ईद्भवणाऱ्या वादळे, ईत्कापात, 
सूयॳचंद्राभोवती खळे, आंद्रधनुष्ट्य, रक्तासारखा पाउस पडणे ह्ाचं्यासारख्या ईत्पाताचंा ऄंततरक्ष ईत्पातातं 
समावेश होतो. बृहत्संिहतेमध्ये म्हटले अहे की भौम ईत्पाताचं ेदुष्ट्पिरणाम शातंीच्या योगाने नाहींसे होतात; 
ऄंततरक्ष ईत्पाताचं े दुष्ट्पिरणाम शातंीच्या योगाने सौम्य होतात; परंतु काश्यपासारख्या काहंी अचायांच्या 
मताप्रमाणे तदव्य ईत्पाताचं ेिनवारण शातंीच्या योगाने मुळीच होत नाही. तथािप वराहिमिहराचे स्वतःच ेमत 
ऄस ेऄसावे ऄस ेिदसते की तदव्य ईत्पाताचं ेदुष्ट्पिरणाम सुद्धा िवपुल सुवणॳ, ऄन्न अिण भूिम ह्ाचं्या दानाने, 
ऄथवा रुद्राला दुधाने ऄिभषेक केल्याने, कोिट होम करून दूर किरता येतात. 
 

मत्स्यपुराण (ऄ. २२८) मध्ये मुख्यत्वे िनरिनराळ्या देवाचंी नावें ऄसलेल्या वैष्ट्णवी, रौद्री, ब्राह्मी, 
वायवी, वारुणी ऄशा १८ शािंत सािंगतल्या अहेत अिण त्या कोणकोणत्या प्रसंगी कराव्या हेही सािंगतले 
अहे. ईदाहरणाथॳ, मरण येण्याचा संभव ऄसणाऱ्या ऄपघाताची भीित ऄसेल तेव्हा याम्या (यमाप्रीत्यथॳ) 
शािंत करावी, जेव्हा संपत्ती नष्ट झाली ऄसेल तेव्हा कौबेरी (कुबेराप्रीत्यथॳ) शािंत करावी. 
 

ऄग्ग्नपुराण (२६३·७।८) मध्ये ह्ा १८ शातंींचा ईल्लेख करून ऄस े म्हटले अहे की त्याचं्यापैकी 
ऄमृता, ऄभया अिण सौम्या ह्ा शािंत सवांत ईत्तम ऄसतात. 

 
बृ. स.ं (४५·८२।९५) मध्ये काहंी िविशष्ट घटनाचंी यादी िदली ऄसून ऄस े म्हटले अहे की त्या 

घटना काही िविशष्ट ऊतंूत घडून अल्यास ऄशुभसचूक ऄसत नाहीत. मत्स्यपुराणातं (२२९·१४।२५) तेच 



श्लोक थोड्याशा भेदाने िदले अहेत. ईदाहरणाथॳ, चैत्र अिण वैशाख मिहन्तयातं िवजा, ईल्का, धरणीकंप, 
मेघगजॳनायुक्त वादळे, सूयॳ चंद्रानंा खळे पडणे आ. घटना शुभसूचक ऄसतात अिण त्याचं्याकिरता शािंत 
कराव्या लागत नाहीत. 



प्रकरण २१ 
 

पृथक् पृथक् शांतत 
(मू. गं्र. पा. ५·७४८-८१४) 

 
वेदकाळानंतरच्या िनरिनराळ्या शातंींपैकी काही प्रमुख शातंींचे िववेचन प्रस्तुत प्रकरणामध्ये 

करावयाचे अहे. पिहली शािंत तवनायक शातंत ऄथवा गणपततपूजा ही अहे. ईपनयन अिण िववाह 
ह्ाचं्यासारख्या सवॳ संस्काराचं्या प्रारंभी ही शािंत करण्यात येते अिण ितचा हेतु त्या संस्काराच े र्फल 
िनर्मवघ्नपणे प्राप्त व्हावे ऄथवा दुिरृन्तहाचं्या वाइट पिरणामाचं े िनवारण व्हावे ऄथवा एखाद्रा सहपडाच्या 
मृत्यूमळेु ईत्पन्न झालेल्या दुष्ट्पिरणामात सौम्यता यावी हा ऄसतो. जेव्हा ही शािंत स्वतंत्रपणे करावयाची 
ऄसेल तेव्हा शुद्ध पॱातील चतुथीच्या िदवशी, गुरुवारी अिण पुष्ट्यप्रभृित एखाद्रा शुभ नॱत्रावर करावी. 
परंतु जेव्हा ती एखाद्रा संस्काराच्या प्रारंभी करावयाची ऄसेल तेव्हा त्या मूळ संस्काराच्या िवधीत सोइच्या 
वेळी ही शािंत करण्यास प्रत्यवाय नसतो. मानवगहृ् अिण बैजवाप गहृ् ह्ाचं्या रचनाकालाआतक्या प्राचीन 
काळी िवनायक चार ऄसल्याच ेअिण ते दुष्ट ग्रह ऄसल्याच ेमानीत ऄसत. त्यानंतर याॲ. स्मृतीच्या काळी 
(१·२७१-२९४) िवनायक केवळ िवघ्नकता नसून तवघ्नहता ऄसल्याच े मानण्यात येउ लागले अिण 
त्यानंतरच्या काळात सवॳ िवधींमध्ये पिहल्याने गणेशपजून केलेच पािहजे ऄसा िनयम सागंण्यात अला 
(गोिभलगृ. १·१३). याॲ. [एवं िवनायकं पूज्य ग्रहांरैृव िवधानतः । 
कमॳणां र्फलमाप्नोित िरॅयं चाप्नोत्यनुत्तमाम् ॥ 

याॲ. (१·२९३)] (१·२९३) मध्ये ऄस े सािंगतले अहे की िवनायकाच्या पूजेप्रमाणेच ग्रहाचंीही पूजा 
केल्यान े मनुष्ट्याला त्याच्या ऄंगीकृत कायात यश येते अिण ईत्तम ऐरॄयॳ प्राप्त होते. ऄसाच िनयम 
िवष्ट्णुधमोत्तर (२·१०५·२-२४), ब्रह्माण्ड (४·४४·६५-७०) यातं सािंगतला अहे. भिवष्ट्योत्तर (ऄ. १४४) मध्ये 
गणनाथ शातंत नावाची एक शािंत. िदली ऄसून ती याॲ. स्म.ृ मध्ये वणॳन केलेल्या िवनायकशातंीशी जुळती 
अहे. 
 

ग्रहाचंी शातंत. याॲ. (१·२९४-३०८), वैखानस स्मातॳ (४·१३-१४), बौधा, गृह्शेषसूत्र, मत्स्य 
पुराण (९३·१-१०५) प्रभृित गं्रथातं अिण मध्ययुगीन काळातील िनबंध गं्रथातं नवग्रहाचं्या-शातंीचा िवधी 
सािंगतला. अहे. हे नवग्रह म्हणज ेसूयॳ, चंद्र, मंगळ प्रभृित वाराचं्या ऄनुक्मान ेसात ग्रह अिण राहु अिण 
केतु हे होत. मध्ययुगीन काळातील सवॳ िनबंध गं्रथातं ज े शािंतहोम वणॳन केले अहेत त्याचंा अदशम 
नवग्रहहोम ऄसतो. ऐरॄयाची प्राप्ती, अपत्ती िनवारण, दीघायुष्ट्याची प्राप्ती, शत्रचू्या िवरुद्ध ऄिभचार (जादू) 
आत्यािद हेतु ऄसणाऱ्यानंी ग्रहयॲ करावा ऄस े याॲ. (१·२९४) मध्ये सािंगतले अहे. नवग्रहमख तीन 
प्रकारचा ऄसल्याच े मत्स्य (९३·५।६) मध्ये म्हटले अहे. ते प्रकार म्हणज े ऄयुतहोम (ह्ात दहा सहस्त्र 
अहुित ऄसतात), लक्षहोम अिण कोटीहोम हे होत. नवग्रहयॲाच े याॲ. स्मृतीमध्ये केलेले वणॳन बहुधा 
सवात जुने अहे. नवग्रहाचं्या प्रितमा िनरिनराळ्या धातंूच्या कराव्या ऄथवा त्याचंी िचत्रे कापडाच्या 
तुकड्यावर िनरिनराळ्या रंगाचं्या पुडीन े ऄथवा चंदनासारसख्या सुगंधी द्रव्यान े काढावी. ऄशा िचत्रातं 
सूयाच े िचत्र मध्यभागी ऄसावे अिण बाकीच्या ग्रहाचं्या प्रितमा ऄथवा िचत्र े अठ िदशानंा ठेवावी. प्रत्येक 
ग्रहाला ऄनुरूप ऄशा रंगाची वस्त्र,े रु्फले, सुगंधी द्रव्ये आत्यािद ऄपॳण करावीत अिण अहुतीही द्राव्या. सवॳ 
ग्रहाचं्या बाबतीत गुग्गुल हा धूप ऄसतो अिण िशजिवलेल्या भाताच्या अहुती त्या त्या ग्रहानंा ऄनुरूप मंत्र 
म्हणून नवग्रहानंा ऄपॳण कराव्या. िभन्निभन्न वृॱाचं्या सिमधा ऄथवा शमी, दूवा, कुश ऄग्नीत ऄपॳण करावे. 
ऄशा सिमधाचंी संस्था प्रत्येकी १०८ ऄथवा २८ ऄसावी (याॲ १·३०१।३०२). ब्राह्मणानंा खाउ घालावयाचे 



ऄन्नही ग्रहानुसार िभन्न िभन्न प्रकारचे ऄसते. ब्राह्मणानंा द्रावयाची दिॱणा देखील ग्रहानुसार िभन्न ऄसते. 
एखाद्रा िविशष्ट काळी जो ग्रह एखाद्रा व्यक्तीच्या ऄिनष्टस्थानी ऄसेल त्या ग्रहाची िवशेष पूजा करावी. 
राजाचा ईत्कषॳ अिण ऄपकषॳ ग्रहावंर ऄवलंबनू ऄसतो. (याॲ १·३०८). अहुती, दिॱणा अिण दान 
ह्ाचं्या बाबतीत ऄयुतहोमाच्या दहापट लॱहोम ऄसतो. अिण लॱ होमाच्या शतपट कोटीहोम ऄसतो. 
(मस्त्य ९३·९२). परंतु अवाहनािद आतर कायॳक्म सवामध्ये सारखाच ऄसतो. ह्ा [ऄन्नहीनो दहेद्राष्ट्रं मन्तत्रहीनस्तु 
ऊग्त्वजः । 
यष्टारं दिॱणाहीनं नाग्स्त यॲसमो िरपुः ॥ 
न वाप्यल्पधनः कुयाल्लॱहोमं नरः क्विचत् । 
यस्मात्यीडाकरो िनत्यं यॲे भवित िवग्रहः ॥ 

मत्स्य. (९३·१११।११२)] यॲामध्ये योग्य ऄन्नदान केले नाही ऄथवा योग्य दिॱणा िदली नाही तर 
यॲकत्याला तसेच देशाला पीडा होते. ह्ाकिरता एखाद्रा द्रव्यहीन मनुष्ट्यान े लॱ होम  करण्यास प्रवृत्त 
होउ नये ऄसा आशारा मत्स्य पुराण (९३·११२) मध्ये िदला अहे. 
 

याज्ञ. स्मृतीमध्ये िदलेले ग्रहयॲाच ेिवधान त्रोटक ऄसून तो एक साधा िवधी अहे. परंतु भिवष्ट्योत्तर 
पुराणासारख्या अिण मध्ययुगीन अिण अधुिनक काळात झालेल्या काही गं्रथातं ऄनेक तपशील 
घातल्याकारणान े तो िवधी िवस्तृत स्वरूपाचा झाला अहे. ईदाहरणाथॳ प्रत्येक ग्रहाला गोत्र ऄसून तो 
कोणत्या तरी तवतशष्ठ  देशात जन्मला ऄसल्याच ेमानले अहे अिण ऄसा िनयम सािंगतला अहे की जर गोत्र 
अिण जन्तमदेश ह्ाचंा ईच्चार न किरता एखाद्रा ग्रहाची पूजा केली तर ती पूजा त्या ग्रहाला ऄपमानकारक 
वाटेल (रघुनंदन कृत ससं्कारतत्त्व पा. ९४६). ह्ा ग्रहयॲाचंी र्फले अिण त्या संबंधीच्या कथा िवष्ट्णुधमो. 
(२·३६·३।४), ऄग्ग्न (१४९।१२), स्कंद (ऄवतरण शािंतमयूख पा. १२) आ. गं्रथातं िदल्या अहेत. प्रस्तुत 
गं्रथकाराच्या बाळपणात िनरिनराळ्या ग्रहापं्रीत्यथॳ द्रावयाच्या दानासंंबंधीच े िनयम पुष्ट्कळ लोक पाळीत 
ऄसत अिण ऄद्रािप देखील ते िनयम काही प्रमाणावर पाळले जातात. 
 

ज्यावेळी शतनग्रह एखाद्राच्या जन्तमराशीपासून १२, १ अिण २ ह्ा स्थानातं ऄसेल तेव्हा त्याच्या 
प्रीत्यथॳ दुसरी एक शािंत करावयाची ऄसते. हा ऄविध सामान्तयतः साडेसात वषाचा ऄसतो अिण त्याला 
संस्कृतमध्ये ―साथमसप्तवार्णषक‖ पीडा अिण मराठीमध्ये ―साडेसाती‖ ऄस ेम्हणतात. ह्ा शातंीचा कायॳक्म एक 
वषंपयॳत प्रत्येक शिनवारी करावा ऄथवा ―कोणस्थः [कोणस्थः िपङ्गलो बभु्रः कृष्ट्णो रौद्रोन्ततको यमः । 
सौिरः शनैरृरो मन्तदः िपप्पलादेन संस्तुतः ॥ 

मदनरत्न (शाग्न्ततकपौिष्टक प.ृ ८ ऄ).] हपगलो॰‖ आत्यािद शनीची दहा नावे ऄसलेल्या मंत्राचा प्रितिदवशी जप 
करावा अिण प्रातःकाळी शिनस्तोत्र पठण करावे. ऄस े केल्याने जी पीडा ७॥ वषेपयॳत शिन किरतो ितचे 
िनवारण होते. 
 

शातंींची संख्या ऄगतणत अहे. शास्त्रात िनरिनराळ्या कारणाकंिरता शािंत करावयास सािंगतले 
अहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती (पुरुष ऄथवा स्त्री) ६० वषे पूणॳ करते तेव्हा ती व्यक्ती लवकरच मृत्यु पावण्याची 
शक्यता ऄसते ऄथवा त्या व्यक्तीचा िपता, पत्नी ऄथवा पुत्र मरण पावण्याची ऄथवा त्या व्यक्तीला िनरिनराळे 
रोग होण्याची शक्यता ऄसते. हा धोका टाळण्याकिरता एक शािंत करावयास सािंगतले अहे (अिण ऄशी 
शािंत सापं्रतकाळी देखील पुष्ट्कळदा करण्यात येते). त्या शातंीला षष्ट्यददपूती (साठवषांची पूणॳता) ऄथवा 
ईप्ररथ शािंत ऄस े नाव अहे अिण ितचा हेतु त्या व्यक्तीला दीघायुष्ट्य प्राप्त व्हावे, ती व्यक्ती सवॳ संकटातूंन 
मुक्त व्हावी अिण ितची सवॳतोपरी भरभराट व्हावी हा ऄसतो. ही ईग्ररथ शािंत र्फार प्राचीन काळापासून 
प्रचिलत ऄसून ितचे सवात जुन्तया काळचे वणॳन बौधा. गृह्यशेष सूत्र (५·८) मध्ये अढळते. त्या शातंीमधील 
मुख्य बाबी पुढीलप्रमाणे ऄसतात. ती शािंत त्या व्यक्तीच्या जन्तममासात ऄथवा जन्तम नॱत्रावर करावी. एका 



कलशावर एक मृत्यूची सुवणाची प्रितमा ठेवावी अिण ितची पूजा करावी. िशजिवलेल्या भाताच्या अहुती 
िनरिनराळे मंत्र म्हणून ऄग्नीला ऄपॳण कराव्या. नंतर त्या कलशातील पाणी त्या व्यक्तीच्या अिण ितच्या 
कुटंुबातील मंडळींच्या ऄंगावर प्रोॱण करावे. पुरोिहताचा सत्कार करावा, ब्राह्मणानंा दिॱणा द्रावी अिण 
भोजन घालावे. मागाहूनच्या काळात झालेल्या गं्रथानंी वरील िवधीमध्ये ऄनेक तपशीलाचंी भर घातली 
अहे. ऄशा तपिशलामध्ये माकंडेयाच्या प्रितमेचे पूजन, मृत्यंुजयाप्रीत्यथॳ होम, ऄरॄत्थामा, बिल प्रभृित 
पिरवार देवताचं्या प्रीत्यथॳ पृथक् पृथक् हवन, ब्राह्मणानंा दशदान ेदेणे, शंभर मण सुवणम दान देणे, नीराजन 
करून घेणे, १०० ऄथवा १००० ब्राह्मणानंा भोजन घालणे आत्यािदकाचंा समावेश होतो. 
 

ह्ा शातंीला ईग्ररथ शािंत का म्हणतात हे सागंणे कठीण अहे. ऄशाच प्रकारची दुसरी एक शािंत 
७० वषम पूणॳ झाल्यावर ऄथवा ७७ व्या वषातील ७ व्या मतहन्यातील ७ व्या रात्री करावयाची ऄसनू ितला 
भैमरथी [सप्तसप्तितवषाणां सप्तमे मािस सप्तमी । 
राित्रभीमरथी नाम नराणामितदुस्तरा ॥ 
तामतीत्य नरो योऽसौ िदनािन यािन जीवित । 
क्तुिभस्तािन तुल्यािन सुवणॳशतदिॱणैः………. 

(आंित वैद्रकम्) शब्दकल्पदु्रम.] शातंत म्हणतात. (शब्द कल्पदु्रम). बौधा. गृह् शेषसूत्र (१·२४) मध्ये १०० 
वषे पूणॳ झालेल्या ऄथवा १००० ऄमावास्या पािहलेल्या व्यक्तीने करावयाची एक शािंत सािंगतली अहे. 
 

शातंत करण्याला योग्य काल कोणता हे िनिरृत ठरिवणे शक्य नाही, कारण काहंी शािंत एखाद्रा 
कारणान े होणारे दुष्ट्पिरणाम टाळण्याकिरता करावयाच्या ऄसतात ऄिण ऄशा शािंत ती ती कारणें घडून 
येतील तेव्हा केल्या पािहजेत अिण शुभकाळ प्राप्त होइपयंत वाट पाहत बसणे योग्य नसते. ऄशा शािंत 
दिॱणायनातं ऄथवा ऄिधक मासातं देखील करण्यास प्रत्यवाय नसतो. ऄशा प्रकारची घाइ नसेल तेव्हा 
एखाद्रा शुभ वारी, शुभ ितथीला अिण (तीन ईत्तरा, रोिहणी, रॅवण ह्ाचं्यासारख्या) काहंी िविशष्ट 
नॱत्रावंर शािंत करावी. काहंी िविशष्ट कृत्याचं्या बाबतींत काहंी िविशष्टकाळ सािंगतले अहेत. ईदाहरणाथॳ, 
लॱहोम शुभग्रह अिण बारा ऄसल्याच े पाहून करावा (मत्स्य ९३·८६), कोिट होमाचा अरंभ चैत्र ऄथवा 
कार्मतक मिहन्तयातं करावा (मत्स्य २३९·२०।२१). 
 

ऄनेक प्रकारच्या ऄद्भुताचं्या अिण ईत्पाताचं्या बाबतीत महाशातंत नावंाची एक शािंत करावयास 
सािंगतले अहे. ह्ा शातंीमध्ये ५ ब्राह्मण लागतात, ५ कलश माडंावयाचें ऄसतात अिण ऄग्नीची स्थापना 
करून त्यावर पायस िशजवून त्याच्या अिण तुपाच्या ऄनके अहुती द्रावयाच्या ऄसतात. नंतर यजमानाच्या 
ऄंगावर त्या ५ कलशातंील पाणी िनरिनराळे मंत्र ईच्चारून हशपडतात. सवॳ िदशानंा िदग्बिल ऄपॳण करतात. 
नंतर स्नान करून पुण्याहवाचन किरतात. यजमानाच्या सामथ्याप्रमाणे भूिम, सुवण,ं शय्या आत्यािद दाने 
द्रावी, दिरद्री अिण ऄपंग लोकानंा अिण वेदवेत्त्या ब्राह्मणानंा भोजन घालावे. ह्ा शातंीच्या योगाने 
दीघायुष्ट्य, शत्रूवर जय ह्ाची प्राप्ती होउन कठीण काये देखील यशस्वी होतात. 
 

मुख्यत्वेकरून ऄद्भुत ऄथवा क्वतचत प्रसंगी घडून येण्याऱया नैसर्णगक घटनाचं्या संबंधी ऄद्
भुतसागर ह्ा िवस्तीणॳ गं्रथातं िववेचन केले अहे. ऄशा घटनामंध्ये पिहला क्म धरणीकंपाचा अहे. 
धरणीकंप कसा घडून येतो ह्ाच्या िवषयी िनरिनराळ्या गं्रथकारानंी िनरिनराळ्या ईपपत्त्या सािंगतल्या 
अहेत. (ब.ृ सं. ३२·१।२) कोणी म्हटले अहे कीं सागराच्या पोटात राहणाऱ्या ऄजस्त्र प्राण्याचं्या योगाने 
धरणीकंप होतो (काश्यप); कोणी म्हणतो कीं िदशाचं्या ऄंतीं राहाणारे िदग्गज दमून मस्तक हालिवतात 
त्यामुळे धरणीकंप होतो (गगॳ); दुसऱ्या कोणी ऄस ेम्हटले अहे की धरणीकंप हा ऄदृष्टाच्या योगाने (म्हणज े



पृथ्वीवरील मनुष्ट्याचं्या पातकाचं्या योगाने) घडून येतो (वृद्धगगॳ). िबहार प्रातंात आ. स. १९३४ मध्ये झालेला 
भयंकर धरणीकंप हहदुसमाजात ऄग्स्तत्वात ऄसलेल्या ऄस्पृश्यत्त्वाच्या दुष्ट चालीची िशॱा म्हणून घडून 
अला ऄस ेमहात्मा गाधंीनी मानले होते. ऄशाच तऱ्हेच्या िनरिनराळ्या ईपपत्त्या ग्रहणे, धूमकेतु, ईल्कापात 
ह्ाचं्यासारख्या क्विचत प्रसंगी घडणाच्या नैसर्मगक घटनाचं्याबद्दलही िभन्न िभन्न गं्रथकारानंी िदल्या अहेत 
अिण त्याचं्या प्रीत्यथं िनरिनराळ्या शािंतही सािंगतल्या अहेत. ईदाहरणाथॳ, ग्रहणे राहूच्यामुळे होतात ऄस े
मािनतात अिण ऄस ेग्रहण ज्या राशीत होते ती रािश ऄथवा ते नॱत्र एखाद्रा व्यक्तीच्या जन्मस्थानापासून 
िकतव्या स्थानात ऄसेल त्याप्रमाणे त्या व्यक्तीला शुभ ऄथवा ऄशुभ र्फले प्राप्त होतात ऄस े भिवष्ट्य 
वतॳिवण्यात येते अिण त्या दुष्ट्पिरणामाच े िनरसन होण्याकिरता ईपाय सािंगतलेले ऄसतात. ईदाहरणाथॳ 
ऄत्रीन े म्हटले अहे की सूयाचे ऄथवा चंद्राच े ग्रहण एखाद्रा मनुष्ट्याच्या जन्तमनॱत्रावर येते तेव्हा त्या 
मनुष्ट्याला रोग, प्रवास अिण मृत्यु प्राप्त होइल ऄस ेसूिचत केले जाते अिण ऄशा मनुष्ट्यान ेदाने िदली अिण 
तो ग्रहणाचा िदवस देवाच्या पूजेत अिण जपात घालिवला तर त्याच्या वर येणारे संकट टाळले जाते. 
(कालिववेक पा. ५४३). ह्ा किरता ऄनेक शािंत शास्त्रातं सािंगतल्या अहेत. 
 

ईल्कापाताच्या बाबतीत ऄशी एक कल्पना होती की ऄशा ईल्का म्हणज ेस्वगात पुण्याचा ईपभोग 
घेतल्यानंतर स्वगातून मृत्युलोकात जन्तम घेण्याकिरता पडणारे पुण्यवान प्राणी ऄसतात. 
ईल्कापतनाकिरता ऄमृता नावाची महाशािंत करावी ऄस े ऄद्भुतसागर ह्ा गं्रथातं (पा. ३४२।४४) म्हटले 
अहे. 
 

काही नैसर्मगक घटना काही काही तवतशष्ट काली घडून अल्या तरच त्यानंा ईत्पात मानतात परंतु 
त्याच घटना ऄन्तय काळी घडल्यास त्यानंा ईत्पात मानीत नाहीत. ईदाहरणाथॳ, वराहिमिहराने (ब.ृ स.ं 
४५–८४।८५ अिण ९५) म्हटले अहे की ईल्कापतन, धरणीकंप, चंद्रसूयाभोवती तेजोवलय, गाइ अिण पशु 
ह्ाच्यात कामप्रवृत्ती ह्ाचं्यासारख्या घटना मधु अिण माधव (म्हणज े चैत्र अिण वैशाख) मिहन्तयामध्ये 
शुभदायक ऄसतात. 
 

ज्या दुसऱ्या एका ऄितशय चमत्कािरक दुिरृन्तहाचा महाभारत, मत्स्यप्रभृित गं्रथातं ईल्लेख केला 
अहे ते म्हणज े देवताचं्या प्रततमा कंप पावणे, नाचू लागणे, हस ू लागणे अिण रडणे हे होय. देवालयात 
घडून येणाऱ्या ऄशा घटनानंा अथवॳणपिरिशष्ट ७२ मध्ये तदव्य ऄशी संॲा िदली ऄसून त्या पुढे येणारा 
पावसाचा ऄभाव, शस्त्रापासनू ईत्पन्न होणारे भय, दुर्मभॱ, रोगाचंी साथ अिण राजाचा अिण त्याच्या 
प्रधानाचा (ऄथवा नातलगाचंा) नाश ह्ा गोष्टी सूिचत करतात ऄस े म्हटले अहे अिण (४·७ मध्ये) 
त्याकिरता एक शािंत करावयास सािंगतले अहे. त्या शािंतमध्ये १०८ किपला गाइच्या दुधामध्ये पायस 
िशजवून त्याच्या अहुती रौद्रगण संॲा ऄसणाऱ्या रुद्राला ऄपॳण करावयाच्या ऄसतात अिण ब्राह्मणानंा 
िशजलेल्या भाताचे भोजन घालून पायस करण्याकिरता ज्या गाइचे दूध घेतले ऄसेल त्या किपला गाइच े
दान द्रावयाचे ऄसते, ऄथवा राजान ेब्राह्णाचं्या संतोषाकिरता काही मयािदत काळाकिरता राज्याचे दान 
करावे ऄसेिह सािंगतले अहे. 
 

मनुष्ट्याच्या जन्मकाळी करावयाच्या काही शातंत ऄसतात. ईदाहरणाथॳ, एखाद्रा बालकाचा जन्तम 
मूळ, अश्लेषा, ज्येष्ा ह्ा नॱत्रावंर ऄथवा त्याचं्या िविशष्ट भागात, गंडान्तत योगावर, कृष्ट्ण चतुदॳशीला 
ऄथवा ऄमावास्येला, व्यितपात योगावर, ग्रहणात झाला तर त्याकिरता शािंत करावी लागते. तसेच जुळी 
ऄपत्ये ऄथवा क्मान े तीन पुत्रानंंतर कन्तया ऄथवा क्मान े तीन कन्तयानंंतर पुत्र झाला तरीही शािंत करावी 



लागते. ऄशा तऱ्हेच्या बालकापासून पुढे ऄिनष्ट गोष्टी सूिचत केल्या जातात. ह्ा शातंीमध्ये गोमुखप्रसव 
नावाची एक शािंत ऄसते. िस्त्रया, गाइ, घोड्या, गदॳभी आत्यािदकाचं्या प्रसूतीच्या योगाने सूिचत होणाऱ्या 
र्फलाचं े सिवस्तर वणॳन कौिशक सूत्र (कंिडका ११०।१११); ब.ृ स.ं (४५·५१।५४), ऄद्भुतसागर (पा. 
५५९।५६९) आत्यािद गं्रथातं केले अहे. ब.ृ स ं (४५·५२) मध्ये म्हटले अहे की जेव्हा एखादी स्त्री ऄद्भुत 
प्रकारच्या ऄपत्याला जन्तम देते ऄथवा त्या ऄपत्याचा जन्तम योग्य कालाच्या बऱ्याच अधी ऄथवा बऱ्याचनंतर 
झालेला ऄसतो तेव्हा त्या ऄपत्यापासनू देशाचा ऄथवा कुटंुबाचा नाश सूिचत होतो. गगान ेम्हटले अहे की 
ज्या िस्त्रया जुळ्या ऄथवा भयंकर ऄपत्यानंा जन्तम देतात त्यानंा स्वतःच्या सुखाची आच्छा करणाऱ्या मनुष्ट्यानें 
ऄन्तय स्थानी (ऄथवा ऄन्तय देशात) न्तयाव्या, त्या मनुष्ट्यान ेब्राह्मणानंा आच्छा ऄसलेल्या वस्तूची दाने देउन 
संतुष्ट करावे अिण एक शािंतिविध  करवावा. चतुष्ट्पाद प्राण्याचं्या बाबतीत ऄशा जनावरानंा त्याचं्या 
कळपातून बाहेर काढावे अिण आतर देशात त्याचंा त्याग करावा. ऄस ेन केल्यास तें नगर. त्या जनावराचा 
स्वामी अिण तो कळप ह्ाचंा नाश होइल. 
 

भावी घटनाचंी मािहती समजण्याकिरता वर ईल्लेख केलेल्यासारख्या साधनापं्रमाणे स्वप्नाचंाही 
ईपयोग करून घेण्यात येत ऄस.े वैिदक वाङ् मयामध्ये तसेच िनरिनराळ्या पुराणािद गं्रथातं स्वप्नाचंा 
सुदैवाशी अिण दुदैवाशी संबधं जोडलेला ऄसतो, शुभाशुभ स्वप्नाचंी वणॳन े केलेली ऄसतात अिण 
त्याचं्याकिरता करावयाच्या शािंतसंबंधीही काही गं्रथात वणॳन केलेले ऄसते. नमुन्तयाकिरता ऄद्भुतसागर 
ह्ा गं्रथामध्ये (पा. ५०२।५०३) ईद्धृत केलेल्या मत्स्य पुराणातील (२४२·२।१४) ऄवतरणात ऄशुभ 
स्वप्नाचंी काही ईदाहरणे िदली अहेत. त्यामध्ये स्वतःच्या शरीरातून (नाभीखेरीज आतर जागी) गवत अिण 
वनस्पती ईगवलेल्या पाहणे, मस्तकाच े मुंडन, स्वतःला नग्न ग्स्थतीत पाहणे, तेलामध्ये स्नान करणे, 
पुष्ट्ययुक्त वृॱावर चढणे, शेण ऄथवा िचखल िमिरॅत पाण्याने ऄथवा ईघड्या जिमनीवर पडलेल्या पाण्याने 
स्नान करणे, िचतेवर चढणे, स्वतःच्या मातेच्या गभाशयामध्ये प्रवेश करणे आत्यािदकाचंा समावेश केला 
अहे. स्वप्नामध्ये एखाद्रा हत्तीसारख्या वाहनातं अरूढ झाल्याचे पाहणे ही शुभसूचक गोष्ट ऄसल्याच े
वेदान्ततसूत्र (३·२·४) वरील रॅीशंकराचायांच्या भाष्ट्यामध्ये म्हटले अहे. तसेच मत्स्य (२४२·२१।३५) मध्येही 
ऄनेक शुभ स्वप्नाचंी यादी िदली ऄसून त्यात स्वतःच्या नाभीमधून वृॱ अिण गवत ईगवणे, शुभ्र वणाची 
रु्फले अिण ऄितशय शुभ्र वस्त्रे पिरधान करणे, रक्ताचे दशॳन ऄथवा स्नान, प्रकाशयुक्त अकाशाच े दशॳन, 
देवता, गुरु अिण ब्राह्मण ह्ाचं्याकडून वरदान िमळणे, राजिचन्तहाचंी प्राप्ती होणे, सुंदर िस्त्रयाचंी प्राप्ती होणे 
अिण त्यानंा अहलगन देणे, स्वतःच े ऄंग िवषे्ने माखणे, आत्यािदकाचंा समावेश केला अहे. अिण ऄस े
म्हटले अहे की ऄशा प्रकारची शुभसूचक स्वप्न ेपािहल्यानंतर पाहणाऱ्याला ऄनायासाने शारॄत संपत्तीची 
प्राप्ती होते अिण एखाद्रा रोगाची पीडा ऄसलेला मनुष्ट्य त्या रोगापासून मुक्त होतो. 
 

मत्स्य (२४२·१५।२०) मध्ये ऄसा िनयम सािंगतला अहे की रात्रीच्या पिहल्या प्रहरात पािहलेल्या 
स्वप्नाच ेर्फल एका वषांत िमळते, दुसऱ्या प्रहरात पािहलेल्या स्वप्नाच ेर्फल सहा मिहन्तयात िमळते, ितसऱ्या 
प्रहरातील स्वप्नाच े र्फल तीन मिहन्तयानंतर िमळते अिण चौथ्या प्रहरात पािहलेल्या स्वप्नाच े र्फल एक 
मिहन्तयात िमळते. जर एखाद्राने शुभकारक अिण ऄशुभकारक ऄशी दोन्तही प्रकारची स्वप्न ेपािहली तर र्फक्त 
सवांत शेवटी पािहलेल्या स्वप्नाचचे र्फल प्राप्त होइल. ह्ाकिरता जर एखाद्रा मनुष्ट्यान ेएखादे शुभसचूक 
स्वप्न पािहले तर त्याने त्यानंतर झोप ू नये. एखादे दुःस्वप्न पािहले ऄसल्यास ते दुसऱ्याला सागंावे तसेच 
त्यानंतर झोपावे म्हणज ेदुःस्वप्नाचा ऄिनष्ट पिरणाम दूर होतो. गजेंद्रमोॱ ाची कथा रॅवण करणे हाही एक 
दुःस्वप्नाचा ऄिनष्ट पिरणाम टाळण्याचा ईपाय ऄसल्याच ेसािंगतले अहे. स्वप्न ेही केवळ भावी पिरणामाचंी 
सूचना देणारी ऄसून स्वप्नाचं्या योगान ेऄस ेपिरणाम घडून येत नसतात ऄस ेज्योितस्तत्व ह्ा गं्रथात (पा. 



७३०) म्हटले अहे. 
 

सवॳ प्राचीन देशाचंा अिण त्यातंील लोकाचंा स्वप्नावंर िवरॄास ऄस े अिण स्वप्नाचंा ऄथॳ लावून 
भावी घटनाचंी मािहती िमळिवण्याची त्यानंा िजॲासा ऄस.े बाबीलोम अिण ॲिसिरया देशामंध्ये 
राजदरबारात खाग्ल्डया देशातील ज्योितषानंा अिण स्वप्नाच ेऄथॳ सागंणाऱ्यानंा ऄितशय मान ऄस.े स्वप्ने 
कशी पडतात ह्ा संबंधीही िनरिनराळ्या देशातंील गं्रथकारानंी िनरिनराळ्या ईपपत्या सािंगतल्या अहेत. 
ग्रीक तत्त्ववेत्ता प्लेटो ह्ान े म्हटले अहे की स्वप्न े ही सामान्तयतः महत्त्वाची शारीिरक अिण मानिसक 
ऄवस्थाचंी िचन्तहे ऄसतात परंतु काही स्वप्न े ऄन्तय कारणानंीही ईत्पन्न झालेली ऄसतात. ―तािबर‖ (ऄथवा 
स्वप्नमीमासंेच े मुसलमानी शास्त्र) ह्ा िवषयावरील गं्रथामध्ये ऄस े सािंगतले अहे की स्वप्न पाहणाऱ्याने 
अिण स्वप्नाचंा ऄथॳ सागंणाऱ्यान ेकाही िनयम पाळावयाचे ऄसतात तसेच स्वप्नाचंा ऄथ ंलावण्याची काही 
तत्त्वे ऄसतात. ईदाहरणाथॳ, स्वप्नाचं ेपिरणाम त्यातं पािहलेल्या दृश्याचं्या िवपरीत प्रकारच ेहोतात अिण ते 
(पिरणाम) स्वप्न पािहलेल्या व्यक्तीचा धमॳ, देश अिण स्वप्न पडले त्यावेळी तो पूणॳ ईपोिषत होता ऄथवा 
पोटभर जेवलेला होता (ह्ासारखी) शारीिरक ऄवस्था ह्ाचं्यावर ऄवलंबून ऄसतात. ह्ा िनयमात अिण 
तत्त्वात अिण अपल्या प्राचीन गं्रथातं सािंगतलेल्या िनयमात अिण तत्त्वात अरृयॳ वाटण्यासारखे साम्य 
िदसून येते. रॅी. एन्. ब्लंड ह्ानी त्या िनयतकािलकात (रा. ए. सो. िनयत का. खंड १६ पा ११८–१७१) 
िलिहलेल्या लेखातं (पा. १४१) ससािनया वंशाचा (ऄथवा देशाचा) राजा नुिशर वान (आ. स. ५३१–५७९) 
ह्ान े पािहलेल्या एका स्वप्नाचं े वणॳन केले अहे. त्या वणॳनात त्या राजाचा मंत्री बझुरिमहर ह्ान े त्या 
स्वप्नाचा ऄथॳ सािंगतला ऄस े म्हटले अहे. त्या मंत्र्याच्या नावाचा ईच्चार वराहिमिहर ह्ा नावाशी लॱात 
येण्याआतका जुळता अहे अिण ऄसा तकॳ  केल्यास तो र्फारसा िवलॱण ठरणार नाही की भारतामधील 
प्राचीन काळचा बहुधा सवात प्रिसद्ध ऄसणारा ज्योितषी अिण खगोलशास्त्रॲ वराहिमिहर ह्ाला नुिशर वान 
राजान े अरॅय िदला ऄसावा अिण तो त्या राजाच्या दरबारात मोठ्या हुद्रावर काम करीत ऄसावा. ह्ा 
तकाला कालानुक्मही ऄितशय ऄनुकूल अहे. कारण वराहिमिहराने अपल्या गं्रथात ऄहगॳण शोधून 
काढताना शके ४२७ (आ. स. ५०५) हे वषॳ अरंभस्थान धरले अहे. 
 

अधुिनक काळातील बरेच सुिशिॱत लोक स्वप्नानंा काहीही मूल्य नसल्याच े मानतात. परंतु 
ईलटपॱी, दुसरे काही लोक स्वप्न े जवळ जवळ ऄचूकपणे भावी घटना सूिचत किरतात ऄस े मानतात. 
ितसऱ्या प्रकारच ेकाही लोक ऄसून ंते स्वप्नाचंा ऄथॳ सागंणाऱ्याचंे कोिटक्म ऐकण्यास तयार ऄसतात अिण 
स्वप्नानंा महत्व मानणे िनरथॳक अहे ऄस ेमत प्रितपादन करणाऱ्या लोकाचंेही कोिटक्म ऐकण्यास तयार 
ऄसतात. दोन्तही बाजूंच ेकोिटक्म ऐकून स्वतःचा िनणॳय ठरिवण्याची जर कोणाला आच्छा ऄसले तर त्याला, 
ईपयोगी पडण्यासारखे आंग्रजीभाषेत ऄनेक गं्रथ अहेत. ईदाहरणाथॳ, राउडकृत ―स्वप्नाचंा ऄथॳ‖; तसेच 
डब्ल्यूः एच्. सािबन, कृत ―िनत्य व्यवहारातं िदसणारे दुसरे दुश्य‖ हे ऄत्यंत महत्त्वाचे गं्रथ अहेत. सािबनन े
ऄस ेप्रितपादन केले अहे की काल हा ऄखंड ऄसतो अिण त्याच ेवतॳमान, भूत अिण भिवष्ट्य हे भेद केवळ 
बोलण्याच्या सोइकिरता पाडलेले ऄसतात; ज्याला भावी घटना ऄस ेअपण म्हणतो ती ऄगोदरच होउन 
गेलेली ऄसते परंतु ती कोणत्या स्वरूपात होउन गेलेली ऄसते हे कळलेले नसते. 
 

दुसऱ्या काही मनोरंजक स्वरूपाच्या शािंत ऄसतात. जेव्हा एखाद्रा मनुष्ट्याचा प्रपौत्र (पणतु) 
जन्तमाला येतो तेव्हा अिण त्या प्रपौत्राचे मुख तो मनुष्ट्य पाहतो त्यावेळी एक शािंत करावी लागते. ह्ा 
िवधीमध्ये वरुणाच्या प्रितमेची स्थापना एका कलशावर करून ितची पूजा करावयाची ऄसते. नंतर त्या 
कलशामधील ईदक त्या मनुष्ट्याच्या ऄंगावर हशपडण्यातं येते. नंतर गंगेची पूजा करावी अिण एका 



काशाच्या पात्रातं पातळ तूप घालून त्या तुपातं त्या मनुष्ट्यान ेअपले स्वतःचे मुख पाहावे अिण नंतर एका 
सुवणाच्या पात्रातं ठेवलेल्या िदव्याच्या प्रकाशामध्ये अपल्या प्रपौत्राचे मुख पाहावे. नंतर सुवणाची शंभर 
रु्फले करून त्या रु्फलानंी त्या प्रपौत्राच्या ऄंगावर पाण्याचे थेंब ईडवावे. नंतर िवष्ट्णूच्या प्रितमेच ेपूजन करून 
ितला पायस ऄपॳण करावे. ज्या तुपात अपले मुख पािहले ऄसेल ते तूप ब्राह्मणानंा दान द्रावे. 
 

जी अजिमतीला देखील पुष्ट्कळवेळा करण्यात येते ऄशी ‘ईदकशातंत’ही शािंत अहे. ही शािंत 
ऄनेक ऄशुभ घटनाचं े पिरणाम टाळण्याकिरता करण्यात येते. तसेच अरोग्यप्राप्ती, रोगाचंे िनवारण, 
ऄिनष्टस्थानी ऄसलेल्या ग्रहापंासून ईत्पन्न होणाऱ्या पीडाचंा पिरहार, कुटंुबात झालेल्या बालकाच्या 
जन्तमामुळे ऄथवा एखाद्रा व्यक्तीच्या मृत्यूमुळे ईत्पन्न झालेल्या अशौचाचा दोष दूर करणे, सुखी जीवन प्राप्त 
होणे ह्ाचं्यासारख े िविशष्ट लाभ िमळावे ह्ाकिरता करण्यात येते. अधुिनक काळातं हा एक ऄित िवस्तृत 
िविध झाला ऄसून त्यात बरेच वेदमंत्र म्हणण्यात येतात अिण त्या सवॳ िवधीला सुमारे तीन तास लागतात. 
ह्ा िवधीला समसंख्य ब्राह्मण लागतात. पळसाच्या पानान ेतयार केलेले एक पात्र एका वेदीवर ठेवून त्यावर 
ऄॱता, रु्फले, दूवा आत्यािदकाचं ेअच्छादन घालतात. त्याच्या सभोवती सवॳ िदशानंा ब्राह्मण बसतात. नंतर 
ऄनेक मंत्र म्हणण्यात येतात अिण त्या कलशातील पाणी पुरोिहत यजमानाला ईभे करून त्याच्या ऄंगावर 
प्रोॱण करतो. तसेच ते पाणी कुटंुबातंील सवॳ मंडळी, सेवक, हत्ती, घोडे आत्यािदकावंर हशपडण्यात येते. 
ऄशाप्रकारचा हा िविध एक, तीन, पाचं ऄथवा सात िदवसपयंत करण्यात येतो. ऄस े केल्यान े मृत्यूच े
िनवारण होते ऄसे बौधायनाने म्हटले अहे. (बौ. ग.ृ स.ू १·१४) 

 
एखाद्रा व्यक्तीच ेजन्मनक्षत्र एखाद्रा दुष्ट ग्रहाने ऄथवा ऄिनष्ट भावाने पीतडत झाले ऄसेल तेव्हा एक 

शािंत करावयाची ऄसते. (पराशर ऄद्भुतसागर पा २७१) एखाद्रा व्यक्तीला ज्वरापासून पीडा होत ऄसले 
तर ज्या ितथीला ज्वराला अरंभ झाला ऄसेल त्या ितथीला ऄनुसरून काहंी शािंत करावयाच्या ऄसतात : 
(मदनरत्न प.ृ ११) ऄशा शातंीमध्ये त्या त्या ितथीच्या देवतेची पूजा करावयाची ऄसते. एखादा मनुष्ट्य मृत 
झाला ऄस े लोकानंा वाटून त्यानंी त्याचा देह दहन करण्याकिरता स्मशानात नेल्यावर तो पुन्हा तजवंत 
झाला तर करावयाची एक शािंत धमॳहसधुमध्ये सािंगतली अहे. एखादी गाय भाद्रपद मतहन्यात, म्हैस पौष 
मतहन्यात, घोडी तदवसा प्रसूत झाली तर करावयाची एक शािंत काहंी गं्रथातं सािंगतली अहे. प्रस्तुत 
गं्रथकाराच्या बालपणी ऄशा प्रकारच्या अिण िवशेषतः म्हशीच्या बाबतीतील शािंत केल्या जात ऄसत. ऄशी 
शािंत ४, ९, १२ ऄथवा १४ ह्ा ितथीला करावी ऄसे ऄद्भुत सागर ह्ा गं्रथात (पा. ५६८) सािंगतले अहे. 
 

अधुिनक काळी एखाद्रा नवीन बाधंलेल्या घरात प्रवेश करावयाच्या िदवशी वास्तुशातंत ऄथवा 
वास्तुशमनशातंत नावंाची एक शािंत करण्यात येते. ह्ा शातंीच ेवणॳन माग ेखंड २ मध्ये करण्यात अले अहे. 
बौधायन गृह्शेष सूत्रात (१·१८) ह्ा िवधीला गृहशातंत ऄस े म्हटले ऄसून ज्याला अपल्या घरात ईत्कषॳ 
नादंावा ऄस े वाटत ऄसेल त्यान े तो िविध प्रत्येक मिहन्तयातं, प्रत्येक ऊतूमध्ये ऄथवा प्रत्येक वषी शुक्ल 
पॱातं एखाद्रा शुभ नॱत्रावर करावा ऄस े सािंगतले अहे. अरॄ, गृह्ातं केलेल्या ह्ा िवधीच्या वणॳनात 
पुढील प्रमुख कृत्याचंा समावेश होतो. तादुंळ अिण यव िमिरॅत ईदकामध्ये सुवणॳ टाकावे अिण ते ईदक 
घरावर हशपडावे अिण त्या ईदकाची ऄखंड धार धरीत घराच्या सभोवती तीन प्रदिॱणा घालाव्या. घरामध्ये 
भात िशजवावा अिण त्या भाताच्या अहुती ऄग्नीमध्ये ऄपॳण कराव्या. तसेच त्या भातान े ब्राह्मणानंा भोजन 
घालावे अिण ―हे घर शुभदायक अहे‖ (िशवं वास्तु) ऄस े त्याचं्याकडून म्हणवून घ्यावे. मागूनच्या काळात 
झालेल्या गं्रथातं वास्तुशािंत हा एक ऄत्यंत िवस्तृत िविध सािंगतला अहे. 
 



शुभ अतण ऄशुभ दृश्ये. एखादा राजा स्वारीवर िनघाला ऄसताना त्याच्या पुढे कोणती दृश्ये शुभ 
अिण कोणती ऄशुभ सूचक ऄसतात ह्ािवषयी ऄनेक गं्रथातं िववेचन केलेले अढळते. ईदाहरणाथॳ, मत्स्य 
(२४३·२।१२) मध्ये म्हटले अहे की ऄयोग्य प्रकारची औषधे, बाहेरून कृष्ट्णवणाची धान्तये, कापूस, गवत, 
वाळलेले शेण ह्ाचं्या सारखी ऄशुभ सूचक दृश्ये पिहल्यावेळी पािहल्यास राजाने केशवाची पूजा करून 
त्याची स्तुती करावी. जर तसेच दृश्य दुसऱ्याने पािहले तर त्यान े अपल्या राजवाड्यामंध्ये प्रवेश करावा. 
मस्त्य (२४३·१५।२५) मध्ये शुभसूचक दृश्याचंी यादी िदली ऄसून त्यातं पाढंरी रु्फले, ईदकान े भरलेले 
कलश, पाण्यात राहणारे पॱी, मासं अिण मत्स्य, ज्वालायुक्त ऄग्ग्न, वारागंना, ताज ेशेण, सुवणॳ, चादंी, 
सवॳ प्रकारची रत्ने आत्यािदकाचंा समावेश केला अहे अिण त्यानंतर त्या िवषयाचा समारोप करताना 
―स्वतःच्या मनाची शातंत हे भावी यशाचे सवांत रॅेष्ठ तचन्ह अहे’ ऄसे ईदात्त िवचार प्रदर्मशत केले अहेत. 
 

पालीने केलेल्या अवाजावरून, ितच्या हालचालीवरून अिण ती एखाद्रा व्यक्तीच्या िनरिनराळ्या 
ऄवयवावंर पडण्यावरून सूिचत होणारी र्फले वसन्ततराज शाकुन (ऄ. १७), ऄद्भुतसागर (पा. ६६६ ते 
६६८), ज्योितस्तत्त्व (पा. ७०६।७०७), शािंतकमलाकर (प.ृ १९८), धमॳहसध ु (पा. ३४७।३४८) प्रभृित 
गं्रथामंध्ये वणॳन केली अहेत अिण शुभर्फलाचंी वृिद्ध अिण ऄिनष्ट पिरणामाचं ेिनवारण करण्याकिरता शािंत 
करावयास सािंगतल्या अहेत. 
 

नक्षत्रस्नान. ऄिरॄनीपासून रेवतीपयंतच्या िनरिनराळ्या नॱत्रावंर संकल्पपूवॳक स्नान केले ऄसता 
अिण त्या त्या नॱत्राचंी अिण त्याचं्या देवताचंी पूजा केली ऄसता िनरिनराळे लाभ होतात ऄस ेयोगयात्रा 
(ऄ. ७ श्लो. १।१२) अिण हेमािद्र (व्रतखंड भाग २ पा ८९४।८९७) यातं सािंगतले अहे. अथवॳण पिरिशष्ट १ 
(ह्ाला नॱत्रकल्प ऄस ेनाव अहे) मध्ये ह्ा स्नानासबंधी सिवस्तर मािहती िदली अहे. अथवॳण पिरिशष्ट ५ 
अिण ब.ृ स.ं (४७·१।८७) प्रभृित काही आतर गं्रथातं पुष्ट्यस्नान ऄथवा पुष्ट्यातभषेक नावाच्या एका शातंीचा 
ईल्लेख केला अहे. बहुतेक गं्रथातं ही शािंत र्फक्त राजानेच करावी ऄस े सािंगतले अहे. ब.ृ सं. मध्ये ऄस े
म्हटले अहे की ही शािंत प्रत्येक पुष्ट्य नॱत्रावर करावी, तथािप ज्या पुष्ट्य नॱत्रावर पौर्मणमा ऄसले त्या 
िदवशी केलेली शािंत सवांत रॅेष् ऄसते. बृ. स.ं मध्ये ह्ा िवधीची र्फारच प्रशंसा केली ऄसनू ितचा सिवस्तर 
कायॳक्म वणॳन केला अहे अिण शेवटी म्हटले अहे की ज्या राजाला सम्राट पदाची लालसा ऄसले ऄथवा 
पुत्र प्राप्तीची तीव्र आच्छा ऄसले ऄशा राजान ेऄथवा ज्या राजाचा पिहल्यानेच राज्यािभषेक होत ऄसले त्यान े
हा पुष्ट्यस्नानाचा िविध करावा. हा स्नानाचा िविध राजाच्या हत्तींच्या अिण घोड्याचं्या बाबतीत केल्यास ते 
रोगमुक्त होतात. (श्लो. ८७) 
 

नॱत्रस्नान हे सवॳ लोकाकंिरता ं सािंगतले अहे ऄस े िदसते. ईदाहरणाथॳ अथवॳणपिरिशष्ट १ 
(नॱत्रकल्प) ह्ात सािंगतले अहे की वैश्याने सवॳ धान्तयाचंी बीजे धारण करून रोतहणीनक्षत्रावर स्नान 
करावे, तसेच एखाद्रा ब्राह्मणान े साळीचे अिण मोहरीचे दाणे अिण सहस्त्रवीया, ऄनंती, मदयंती अिण 
िप्रयंगु ह्ा वनस्पती धारण करून तीन वेळा पुष्ट्यस्नान केले तर त्याला एखाद्रा राजासारखी कीर्मत प्राप्त 
होते. ग्रहाचंे ऄिनष्ट पिरणाम दूर करण्याकिरता राजानें करावयाच्या लॱ होमाच्या िवधीमध्ये पुष्ट्यस्नान हे 
एक ऄंग ऄसते. (मत्स्य ऄ. २६७). पुष्ट्य नॱत्राची देवता बृहस्पती ऄसते म्हणून िवष्ट्णुधमोत्तर (खं. २ ऄ. 
१०३·१।१०) मध्ये पुष्ट्य स्नानाला बाहमस्पत्यस्नान ऄस े नाव िदले अहे. पुष्ट्य नॱत्रावर करावयाचा एक 
पुष्ट्यव्रत नावाचा िविध अप. ध. स.ू मध्ये िदला अहे. अप. ध. स.ू (२·८·२०·३।९) मध्ये ह्ा व्रतात पालन 
करावयाचे काही िनषेध सािंगतले अहेत. 
 



स्पंदन ऄथवा स्फुरण. र्फार प्राचीन काळापासून िनरिनराळ्या ऄवयवानंा अिण िवशेषतः बाहू अिण 
नेत्र ह्ानंा होणारे स्पंदन भारतामध्ये भावी शुभ ऄथवा ऄशुभ घटनाचं े लॱण मानण्यात अले अहे. ऄशा 
रीतीने सूिचत होणाऱ्या र्फलासंंबधंी ब-ृ यो. यात्रा (प्रक. १३·१।१०), मत्स्य (२४१·१।१४) अिण वसंतराज 
(ऄ. ६-४·१।१४) ह्ा गं्रथातं वणॳन केले अहे. शरीराच्या टाळूपासून पायापयंतच्या िनरिनराळ्या ऄवयवाचं्या 
स्पंदनाची र्फळे िनरिनराळी ऄसतात. पुरुषाचं्या [ऄङ्गदिॱणभागे तु शस्तं प्रस्रु्फरण ंभवेत् । 
ऄप्रशस्तं तथा वामे पषृ्स्य हृदयस्य च ॥ 
……िवपयॳयेण िविहतः सवॳः स्त्रीणां र्फलागमः । 

मत्स्य (२४१·२ अिण १२)] शरीराच्या डाव्या बाजूला झालेले स्पंदन ऄशुभसचूक ऄसते अिण ईजव्या 
बाजूला झालेले स्पंदन शुभसूचक ऄसते. डोळ्याच्या समीपचा भाग स्पंद पावला तर धनलाभ होतो. 
पायाच्या तळव्यावर स्पंदन झाल्यास प्रवास होउन त्यात धनलाभ होइल. दंडावर स्पंदन झाल्यास िमत्राचंी 
भेट होइल. ऄशा प्रकारच्या स्पंदनाचंा ईल्लेख शाकंुतल (ऄं. १-११ अिण ७·१३ तसेच ५·११ नंतरच ेवाक्य) 
ह्ातं केला अहे. 
 

हत्तीच्या दाताचंी (सुळ्याचंी) रचना सुळे कापले ऄसता त्या भागावर िदसणाऱ्या खुणा, हत्तीची 
हालचाल आत्यािदवरून सूिचत होणाऱ्या शुभ ऄशुभ गोष्टींच ेसिवस्तर वणॳन ब.ृ स.ं (९३·१।१४), ब.ृ यो. या 
(२१·१।२१) ह्ातं केले अहे. बौधायन गुह् शेषसूत्र (१·२०) मध्ये हत्तीच्या रोगाचे िनवारण करण्याकिरता 
करावयाची एक गजशातंत सािंगतली अहे. ऄग्ग्न (२९१) मध्ये एक िनराळ्या प्रकारची गजशातंत सािंगतली 
अहे. ऄशाच शािंत िवष्ट्णुधमो.(२·५०·१।९३) अिण हेमािद्र (व्रत भाग २ पा १०३५।५१) ह्ा गं्रथातंही 
सािंगतल्या अहेत. 
 

बृ. स.ं (९२-१।१४) मध्ये घोड्ाचं्या हालचालीवरून कोणत्या भावी शुभाशुभ घटना सूिचत होतात 
ह्ाबद्दल िववेचन केले अहे. परंतु त्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारची शािंत करावयास सािंगतले नाही. 
ऄग्ग्न (२९०·१।८), िवष्ट्ण ु धमोत्तर (२·४७·१।४२), बौधा. ग ृ शेषसूत्र (१·१९), हेमािद्र (व्रत भाग २ पा 
१०३१-३६) ह्ातं घोड्यानंा येणारी सवॳ संकटे िनवारण करण्याकिरता अिण त्याचंे रोग बरे करण्याकिरता 
एक शािंत करावयास सािंगतले अहे. 

 
शकुनाशंी संबंध ऄसणाऱ्याही काही शािंत ऄसतात. ऊग्वेदामध्ये शकुन, शकुतन, शकुग्न्त ह्ा 

शब्दाचंा ऄथॳ ―पॱी‖ ऄसा अहे (ऊ. ४·२६-६, २·४२·१, २·४२·३ आ.). कपोतासारखा पॱी देखील 
ऊग्वेदामध्ये भावी ऄिनष्ट घटना अिण संकटे सूिचत करीत ऄसल्याच े मानण्यात येत ऄस े म्हणून 
क्माक्मान े शकुन ह्ा शब्दाचा ऄथॳ पॱाचं्या शब्दावंरून, त्याचं्या हालचालीवरून, त्याचं्या स्थानावंरून 
सूिचत होणाऱ्या भावी घटनाचंी अगाउ सूचना ऄसा होउ लागला अिण पुढे (पॱाशंी संबंध नसणाऱ्या 
देखील) कोणत्याही भावी घटनाचंी अगाउ सूचना ऄसा होउ लागला. शकुन ह्ा िवषयावर र्फार िवस्तृत 
संस्कृत वाङ्मय ईपलब्ध अहे. ईदाहरणाथॳ, मस्त्य (२३७, २४१, २४३), ऄग्ग्न (ऄ. २३०।२३२), 
िवष्ट्णुधमो. (२·१६३।१६४), पद्र (४·१००·६५।१२६ आत्यादी. ऄशा गं्रथात वसंतराज शाकुन हा सवांत ऄिधक 
व्यापक स्वरूपाचा गं्रथ ऄसनू त्यात १५२५ श्लोक अहेत. त्यात ऄस ेम्हटले अहे की ज्या िचन्तहावंरून शुभ 
ऄथवा ऄशुभ भावी घटनाचंी िनिरृत मािहती िमळू शकते त्यानंा ―शकुन‖ ऄस ेम्हणतात. मनुष्ट्ये प्रवासास जात 
ऄसोत ऄथवा घरी राहत ऄसोत त्याचं्या पूवॳजन्तमात केलेल्या कृत्याचंी र्फले त्यानंा िनिरृतपणे िमळतील ही 
गोष्ट शकुन सूिचत करीत ऄसतात. तथािप, पूवॳजन्तमातील कृत्याचंी र्फले र्फक्त काही िविशष्ट काळी अिण 
िविशष्ट स्थानी िमळत ऄसतात अिण सपॳ, ऄग्ग्न, िवष आत्यािद (ऄनथॳकारी) गोष्टींप्रमाणेच ऄशी 
पूवॳजन्तमार्मजत र्फळे टाळता येतात. दैव हे केवळ पूवॳजन्तमात केलेले कमॳ ऄसल्यामुळे ते देखील मानवी 



प्रयत्नावर ऄवलंबनू ऄसते. वसंतराज गं्रथामधील ऄध्याहून ऄिधक भाग (७८१ श्लोक) श्यामा, कावळा 
अिण हपगळा ह्ा तीन पक्ष्याचं्या ओरडण्यासंबंधी िववेचनाला िदला अहे, ३१२ श्लोक कुत्रा अिण भालू 
ह्ाचं्या भंुकण्याचे अिण त्याचं्या हालचालीच ेिववेचन करण्यात खची घातले अहेत. त्या गं्रथात म्हटले अहे 
की एखाद्रा घरावर रात्रीच्या वेळी एखाद्रा घुबडान े घुत्कार केला तर त्यावरून त्या घराच्या मालकाच्या 
पुत्राचा मृत्यू सूंिचत होतो (८·४०). अधुिनक काळी देखील भारतात लोकाचंा ऄसाच समज अहे. भावी 
घटनाचं ेसूचक ऄस ेज ेअवाज ऄसतात त्यात कावळ्याच्या ओरडण्याला प्रमुख स्थान अहे. तसेच कुत्र्याच े
भंुकणे हे सवॳ शकुनाचंे सार ऄसल्याचेही त्या गं्रथात म्हटले अहे. 
 

काही िविशष्ट पशु अिण पॱी भिवष्ट्य सूिचत करण्याच्या बाबतीत काही िविशष्ट ऊतूमध्ये िनरुपयोगी 
ऄसतात ऄस े ब.ृ यो. या. (२३·२२।२४) मध्ये म्हटले अहे. ईदा. रोिहतहरण, घोडा, बकरा, गाढव वगैरे 
पशु िहवाळ्यात िनरुपयोगी ऄसतात; डुकर, कुत्रा, लाडंगा ह्ाचं्यासारख ेपशु भाद्रपद मिहन्तयात िनरुपयोगी 
ऄसतात; हत्ती अिण चातक पॱी रॅावणामध्ये िनरुपयोगी ऄसतात; कमल (ऄथवा शंख), बैल अिण 
क्ौंचासारख े पॱी शरद ऊतूमध्ये िनरुपयोगी ऄसतात आत्यादी. वसंतराजान े म्हटले अहे की शकुनाच्या 
बाबतीत पोदकी पॱी, कुत्रा, कावळा, हपगळा पॱी अिण भालू (कोल्ही) हे पाचं प्राणी सवात चागंले 
ऄसतात. 

 
वसंतराज (पा. ७८।८०), मानसोल्लास (पा. ११२।११३) ह्ा गं्रथानंी भिवष्ट्यकाळच्या घटनाचंी 

मािहती करून देणारे ईपरॅुती’ नावाच े एक चमत्कािरक साधन वणॳन केले अहे. सवॳ लोक िनजलेले 
ऄसताना तीन िववािहत िस्त्रयानंी अपल्याबरोबर एक कुमािरका घेउन गणेशाची पूजा करावी अिण तादूंळ 
भरून एक माप बरोबर घेउन एखाद्रा धोब्याच्या घरी जावे अिण ते तादूंळ त्या घरापुढे टाकावे अिण 
घरातून स्वेच्छेन ेिनघणारे अवाज एकाग्र िचत्ताने ऐकावे अिण त्या शब्दाचं्या ऄथाचा िवचार करून त्यावरून 
अपल्या कायासंबंधी ऄनुमान काढावे. ऄस ेऄनुमान खोटे ठरणार नाही. ऄसाच प्रकार एखाद्रा चाडंालाच्या 
घराजवळही करावा. 
 

ईपरॅुतीसारखाच एक िविशष्ट प्रकार पद्म (पाताल खंड ऄ. १००·६५।१६६) मध्ये वणॳन केला अहे. 
पाच वषाहून ऄिधक अिण दहा वषाहून कमी वयाच्या एका कुमािरकेची ऄथवा ऊतुदशॳन न झालेल्या 
मुलीची गंधपुष्ट्पािदकानंी पूजा करून ितला पुढील शब्द ईच्चारावयास सागंावे. ―सत्य बोल, िप्रय बोल, हे 
भगवित सरस्वती तुला नमस्कार ऄसो.‖ त्या मुलीजवळ दूवांची तीन जुळी द्रावी अिण ती जुळी एखाद्रा 
(पुराणाच्या) गं्रथात दोन पानाचं्या मध्ये ठेवण्यास ितला सागंावे. त्या दोन पानामंध्ये ऄसणारा श्लोक 
योिजलेल्या कायाची िसिद्धदशॳक ऄसेल. ििस्ती लोकातं बायबलसारखा गं्रथ ईघडून ऄथवा त्या गं्रथात 
टाचंणी टोचून ज े पान येइल तेथील मजकुरावरून ऄंगीकृत कायाच्या यशापयशाच े भिवष्ट्य पाहतात. 
पद्मपुराणात म्हटले अहे की हा प्रकार रोज रोज करू नये तर क्विचत प्रसंगी करावा. शकुनाच्या बाबतीत 
स्कंदपुराण ईत्तम ऄसते. तसेच महाभारतातील अिदपवाचा ऄथवा सवॳही पवांचा शकुनाचं्या कायाकिरता 
ईपयोग करण्यास प्रत्यवाय नाही (पद्म-पाताल श्लोक १६३।१६४). 
 

ऄशाचसारखी संत तुलसीदासकृत रामाॲा (ऄथवा रामशकुनाविल) अिण रामशलाका ह्ा दोन 
गं्रथावरून पाहण्याची पद्धित ऄसल्याचे ग्रीयरसनने वणॳन केले अहे (आंिड. ऄँिटके्वरी खं. २२ पा.२०४). 

 
चरकसंिहतेसारख्या शास्त्रीय िवषयावरील गं्रथामंध्ये सुद्धा रोग्याची िचिकत्सा किरताना शकुनाचंा 



िवचार करावा ऄस े सािंगतले अहे अिण त्या संबधंी काही िनयम सािंगतले अहेत. ईदाहरणाथॳ, वैद्र 
ऄग्नीमध्ये अहुती देत ऄसताना ऄथवा िपतरानंा तपॳण करीत ऄसताना जर रोग्याकडील िनरोप घेउन 
एखादा मनुष्ट्य वैद्राकंडे अला तर त्या रोग्याचा मृत्यु िनकट अला ऄसल्याच ेसिूचत होते. एखादा आसम 
वैद्राला रोग्याची पिरग्स्थित वणॳन करीत ऄसताना जर एखादा ऄशुभसूचक शकुन पािहला ऄथवा एखादे 
पे्रत पािहले तर वैद्राने तो रोगी पाहण्याकिरता जाउ नये. तथािप त्या गं्रथात पुढे ऄसेही म्हटले अहे की 
वैद्राने जरी एखादा ऄशुभसचूक शकुन पािहला ऄसला तरी तो त्यान े प्रकट बोलून दाखवू नये कारण 
त्यामुळे रोग्याच्या ऄथवा दुसऱ्या एखाद्रा मनुष्ट्याच्या मनाला धक्का बसेल ऄथवा त्याला खेद होइल. (चरक 
स.ं आंिद्रयस्थान ऄ. १२). 

 
ऊग्वेदामधील १·८९·१।१०, १·८९·६।१०, ७·३५·१।११ ह्ाचं्यासारखी काही सूके्त शातंतसूके्त अहेत. 

त्याचं्यापैकी बहुतेक सूके्त पूणॳपणे ऄथवा ऄंशतः ऄथवॳवेद, तै. स.ं अिण आतर वेदसंिहतामंध्ये अली अहेत. 
 
―नमस्ते रुद्रमन्तयव‖ह्ा शब्दानंी अरंभ होणाऱ्या तै. सं. (४·५) मधील ११ ऄनुवाकानंा ―रुद्राध्याय‖ 

ऄथवा ―रुद्र‖ ऄशी संॲा अहे. ते ऄनुवाक ११ वेळा, १२१ वेळा, १३३१ वेळा, १४६४१ वेळा पठण करणे ह्ा 
कृत्यानंा ऄनुक्मे एकादिशनी, लघुरुद्र, महारुद्र, अिण ऄितरुद्र ऄशा संॲा अहेत. एकादिशनी अिण 
लघुरुद्र हे प्रकार अजकालही महाराष्ट्रात र्फार प्रचारात अहेत. 

 
‘त्र्यंबकं यजामहे’(ऊ. ७·५९·१२, तै. स.ं १·८·६·२, वाज.स.ं ३·६०) ह्ा मंत्राला मृत्यंुजय ऄशी 

संॲा अहे. ऄकाली मृत्यूच्या िनवारणाथॳ ह्ा मंत्राचा जप करावयास सािंगतले अहे. (बौ. ग.ृ शेषसूंत्र 
३·११). 
 

शातंीच्या बाबतीत अधुिनक काळी काय करावे हे प्रस्तुत गं्रथकाराने सागंावयाची अवश्यकता 
नाही. काही थोड्या शािंत सोडल्यास बाकीच्या बहुतेक शातंत हल्ली केल्या जात नाहीत. ज्या थोडया शािंत 
हल्ली करण्यात येतात त्या देखील अधुिनक काळाचा ओघ पािहल्यास भतवष्ट्यकाळात लौकरच पूणॳपणे 
प्रचारातून तनघून जाण्याचा संभव अहे. 



तवभाग ४ : पुराणे अतण धममशास्त्र 
 

प्रकरण २२ 
 

पुराणवाङ्मयाचा ईगम अतण त्याची वाढ 
(मू. गं्र. पा. ५।८१५-८८६). 

 
प्रस्तुत गं्रथाच्या खंड १ मध्ये पुराणासंंबंधी त्रोटक मािहती िदली अहे. त्यात ऄस ेम्हटले अहे की 

प्रस्तुत काळी ईपलब्ध ऄसलेल्या पुराणापंैकी काही पुराणे आ. स. च्या ६ व्या शतकाच्या बऱ्याच पूवी झालेली 
अहेत. तसेच तेथे ऄसेही सािंगतले अहे की सध्या ईपलब्ध ऄसलेल्या पुराणापंैकी काहीना मुख्य ऄथवा 
महापुराणे म्हणत ऄसत अिण त्याचंी संख्या १८ ऄसल्याच ेसमजले जात ऄस ेअिण त्यापंैकी मत्स्य, िवष्ट्ण,ु 
वायु अिण भिवष्ट्य ह्ाचं्यासारख्या काही पुराणातं धमॳशास्त्रासंबंधी बरीच मािहती िदलेली अहे. काही 
पुराणानंी ईपपुराण ही संॲा ऄसलेल्या लहान गं्रथाचंी मािहती िदली अहे. 

 
प्रस्तुत प्रकरणामध्ये आ. स. च्या पिहल्या थोड्या शतकाचं्या कालावधीमध्ये पुराणाचंा समाजावर 

पिरणाम होउन भारतीय लोकाचं्या कल्पनात, ध्येयात अिण अचारात कशी पिरवतॳन े होत गेली ह्ाचंा 
थोडक्यात अढावा घेण्याचे योिजले अहे. तथािप त्या िववेचनाला अरंभ करण्यापूवी काही प्राथिमक 
स्वरूपाचं्या बाबींचा िवचार करणे अवश्यक अहे. 
 

पुराणाचं्या रचनेसंबधंीच्या ज्या कालाचा वर ईल्लेख केला अहे त्या काळाच्याही पुष्ट्कळ पूवी 
पुराणवाङ् मयाचा िनदेश केलेला अढळतो. ईदाहरणाथॳ, ऄथवॳ वेदामध्ये (११·७·२४ अिण १५·६·१०।११) 
पुराणाचंा एकवचनी ईल्लेख केला अहे अिण ऊग्वेद, सामवेद प्रभृती गं्रथाबंरोबरच पुराण गं्रथाचीही 
यॲाविशष्ट ऄन्नापासून ईत्पत्ती झाली ऄसल्याच े म्हटले अहे. शत. ब्रा. (१३·४·३·१२।१३) मध्ये 
पािरप्लवाच्या ९ व्या िदवशी कथन करावयाच्या गं्रथामंध्ये पुराणाचंा समावेश केला ऄसनू त्याला वेद ऄस े
म्हटले अहे. ऄशाच ऄथाच े ईल्लेख शाखं्या. रॅौत (१६·२·२७) अिण अरॄला. रॅौत (१०·७) यातं केले 
अहेत. तै. अरण्यक (२·१०) मध्ये आितहास अिण पुराण ह्ाचंा बहुवचनी ईल्लेख केला अहे. ह्ावरून 
मागाहून झालेल्या वैिदक गं्रथाचं्या रचनाकाळी पुराण ऄशी संॲा ऄसलेले काही (िनदान तीन ऄथ्वा ऄिधक 
गं्रथ ऄग्स्तत्वात होते, त्याचं े ऄध्ययन केले जात ऄस ेअिण ऄरॄमेधासारख्या रॅष् यॲामध्ये गुंतलेले लोक 
त्याचं े पठन करीत ऄसत ऄशी कल्पना केल्यास ते गैरवाजवी होणार नाही. ―आितहास पुराण‖ ऄसा 
सामािंसक शब्द शत. ब्रा. (११·५·६·८) मध्ये योजला अहे अिण ईपिनषदामंध्ये आितहासपुराणानंा पाचवा 
वेद म्हटले अहे. ह्ावरून ऄसा िनष्ट्कषॳ िनघतो की आितहास अिण पुराण हे दोन प्रकारचे गं्रथ ऄसून ते 
ऄनेक बाबतीत एकमेकासंारख ेहोते. अप. ध. स.ू (१·६·१९·१३ व २·९·२३·३।६) मध्ये दोन िठकाणी एक 
पुराणामधील दोन दोन श्लोक ईद्धृत केले अहेत, एके िठकाणी ―भिवष्ट्यत् पुराणामधील मताचंा ऄनुवाद 
केला अहे अिण एके िठकाणी कोणत्या तरी एका पुराणामधील वाक्याचंा ऄथवा श्लोकाचंा साराशं 
सािंगतला अहे. ह्ा-सवांवरून ऄस ेिदसून येते की अपस्तम्बाच्या समोर ―भिवष्ट्यत्‖ नावाचे एक पुराण होते 
अिण त्या गं्रथामध्ये गृहस्थारॅम, ब्रह्मचयारॅम आत्यािदकासंबंधी िनयम सािंगतलेले होते. ―पुराण‖ म्हणज े
प्राचीन अिण ―भिवष्ट्यत्‖ म्हणज ेपुढे होणारे ऄस े ऄथॳ ऄसल्यामुळे ―भिवष्ट्यत्पुराण‖ हा शब्दप्रयोग िवसंगत 
िदसतो. तथािप ऄस े ऄसण्याचा संभव अहे की अपस्तम्बाच्या काळाच्या पुष्ट्कळ पूवीपासन ―पुराण‖ ह्ा 
शब्दाचा ऄथॳ ―प्राचीन कथा आत्यािदकाचं े वणॳन करणारा गं्रथ‖ ऄसा होउ लागला ऄसावा अिण ऄशा 



प्रकारचे ऄनके गं्रथ रचले गेले ऄसून त्यातं प्रचिलत गोष्टींचाही समावेश होउ लागला ऄसावा अिण ऄशा 
प्रचिलत गोष्टींचे वणॳन भिवष्ट्यवाणीच्या स्वरूपात केले जात ऄसावे अिण ऄशा रीतीने ―भिवष्ट्यत्पुराण ह्ा 
नावंाची ईत्पत्ती झाली ऄसावी. अपस्तम्बान े जसा भिवष्ट्यत्पुराणाचा ईल्लेख केला अहे तसा ―पुराण‖ ह्ा 
नावाचाही ईल्लेख केला अहे. ह्ावरून ऄस े ऄनुमान िनघते की अपस्तम्बाच्या काली (िि. प.ू ५०० च्या 
पूवी) ऄनके पुराणे ऄग्स्तत्वात होती अिण त्याचं्या पैकी एकाला ―भिवष्ट्यत्पुराण‖ ऄस ेनाव होते अिण त्या 
काळी ॲात ऄसलेल्या पुराणात सृष्टीची ईत्पत्ती (सगॳ), प्रलयानंतरची पुनरुत्पत्ती (प्रितसगॳ) अिण स्मृित 
गं्रथात ऄसणारे िवषय ह्ाचंा समावेश होत ऄस.े ह्ा ऄनुमानाला दुसऱ्याही काही गोष्टींवरून पुष्टी िमळते. 
ईदाहरणाथॳ, गौतम ध. स.ू (११·१९) मध्ये बहुरॅुत ब्राह्मणाच े लॱण सागंताना त्याला वेदािद गं्रथापं्रमाणे 
आितहास अिण पुराण ह्ाचं े ॲान ऄसणे हे एक लॱण सािंगतले अहे. तसेच राजान े राज्याचा कारभार 
किरताना अिण न्तयाय किरताना वेदादी गं्रथापं्रमाणेच पुराणाचं्या अधारान े चालावे ऄस े सािंगतले अहे. 
कौिटल्याने (ऄथॳशास्त्र) ३ ध्मये म्हटले अहे की आितहासवेददेखील वेदच ऄसतात. ह्ावरून 
कौिटल्याच्याकाळी देखील आितहास हा तीन वेदासंारखा एक िवविॱत गं्रथ मानला जात होता ऄस ेिदसून 
येते. ऄथॳशास्त्रामध्ये (१०५ पा १०) ―आितहास‖ ह्ा शब्दाची व्याख्या किरताना त्यात पुराण, आितवृत्त, 
अख्याियका, ईदाहरण, धमॳशास्त्र अिण ऄथॳशास्त्र ह्ाचंा समावेश केला अहे. ह्ावरून ऄस े िदसते की 
कौिटल्याच्या मनात आितहास ह्ा शब्दान े सध्या ईपलब्ध ऄसलेल्या महाभारत गं्रथासारखा जवळ जवळ 
ऄसलेला महाभारत हा गं्रथच ऄसावा. तुलनेन ेप्राचीन काळात झालेल्या दॱस्मृतीमध्ये (२·६९) ऄसा िनयम 
िदला अहे की सवॳ िद्यजातीय गृहस्थानंी आितहास अिण पुराण ह्ाचं े प्रितिदनी िदवसाच्या सहाव्या अिण 
सातव्या िवभागातं वाचन करावे. रॅाद्धिवधीमध्ये ब्राह्मणानंी पठन करावयाच्या गं्रथात वेदाबंरोबरच मनून े
(३·२३२) आितहास अिण पुराण ह्ाचंा समावेश केला अहे. याॲ. स्मृतीमध्ये (१·३) िवद्राचं्या अिण धमाच्या 
अधारस्थानामंध्ये वेद अिण वेदागंे ह्ाचं्याबरोबरच पुराणाचंा समावेश केला अहे. याॲ. स्म.ृ मध्येच दुसऱ्या 
एका िठकाणी (१·१०१) केलेल्या ईल्लेखावरून ऄस े िदसते की आितहास अिण पुराण ह्ाचंी जोडी ऄस े
अिण हे दोन्तही गं्रथ वैिदक गं्रथाहूंन िभन्न होते. अिण त्या दोन्तही गं्रथानंा त्या स्मृतीच्या काळी (आ. स. ३ ऱ्या 
शतकापूवी) धमाच्या बाबतीत पािवत्र्याची अिण ऄिधकृतपणाची योग्यता प्राप्त झाली होती. पािणनीच्या 
(४·२·५९।६०) ह्ा सूत्रावरील महाभाष्ट्यात ईल्लेख केलेल्या वार्मतकात ऄसा िनयम सािंगतला अहे की 
आितहास अिण पुराण ह्ा शब्दाचं्या बाबतीत त्या गं्रथाचंे ऄध्ययन करणारा ऄथवा त्याचंे ॲान संपादन 
करणारा ऄशा ऄथान े ठक् (आक्) ऄसा प्रत्यय लावून ऐितहािसक, पौरािणक ऄस े शब्द बनतात. 
महाभारतात िनरिनराळ्या पवात कोठे एकवचनी, कोठे बहुवचनी पुराणाचं ेईल्लेख अले ऄसून स्वगारोहण 
[महत्वाद्भारवत्त्वाच्च महाभारतमुच्यते । 
..... ऄष्टादश पुराणािन धमॳशास्त्रािण सवॳशः । 
वेदाः साङ्मास्तथैकत्र भारतं चैकतः ग्स्थतम् ॥ 

स्वगारोहणपवॳ (५·४५।४६).] (५·४६।४७) यात पुराणे १८ ऄसल्याच े सािंगतले अहे. काही िठकाणी (वन 
१८७·५७; १०१-१५·१६) मत्स्यपुराण अिण वायूने सािंगतलेले पुराण ह्ाचं ेईल्लेख केले अहेत. आतके सवॳ 
ईल्लेख प्रिॱप्त अहेत ऄस ेमानणे शक्य नाही. र्फार तर काही थोडे ईल्लेख प्रिॱप्त ऄसण्याचा संभव ऄसेल. 
पुराणातील कथा महाभारतात समािवष्ट करण्यापूवी ईपलब्ध पुराणापंैकी एकही पुराण ऄग्स्तत्वात नव्हते 
ऄसे म्हणण्याला क्विचतच पुरावा अढळेल. 
 

बाण (आ. स. च्या ७ व्या शतकाचा पूवाधॳ) ह्ाच्यासारख े जुन्तया काळचे ससं्कृत गं्रथकार अिण 
शबरस्वामी (आ. स. २००।४०० च्या पूवी), कुमािरल (आ. स. च े ७ वे शतक), रॅीशंकराचायॳ (आ. स. 
६५०।८०० ह्ाचं्या दरम्यान) अिण िवरॄरूप (आ. स. ८००-८५०) ह्ाचं्यासारख ेटीकाकार ह्ाचं्या गं्रथावंरून 
त्याचं्या काळी पुराणे ऄग्स्तत्वात होती अिण त्यातंील िवषय सध्या ईपलब्ध ऄसलेल्या पुराणाचं्या सारख े



होते ह्ा गोष्टी िनर्मववाद िसद्ध होतात. युग पुराण ह्ा नावाचा एक दुर्ममळ गं्रथ ऄसनू तो गागीसंिहतेचा एक 
भाग अहे अिण तो सापं्रत ईपलब्ध ऄसलेल्या ―पुराण‖ संॲा ऄसलेल्या गं्रथापंैकी सवात प्राचीनामंधील एक 
अहे. त्या गं्रथामध्ये महत्त्वाची ऐितहािसक मािहती िदली अहे. त्या गं्रथातील (प्रो. मनकड अवृत्ती) 
११।२८, २९।४५ अिण ४६।७४ हा ओळीत ऄनुक्मान े कृत, त्रेता अिण द्यापार युगाचंी लॱणे वणॳन केली 
ऄसून (प्रो. जयस्वाल अवृत्ती) १।११५ ह्ा ओळीत किलयुगाची लॱणे तसेच त्या गं्रथाच्या रचनाकाळाच्या 
पूवीच्या काही थोडया शतकातील राजकीय, सामािजक अिण सापंित्तक आितहास ह्ाचंे वणॳन केले अहे. 
युगपुराणात वणॳन केलेली किलयुगाची िविशष्ट लॱणे वनपवॳ (१८८·३०।६४) मध्ये िदलेल्या वणॳनाशी 
ऄितशय जुळती अहेत अिण एक श्लोकाधॳ तर दोन्तही गं्रथात एकच अहे. त्या गं्रथामध्ये शकापंयंतचीच 
मािहती िदली ऄसून अंध्र, अभीर अिण गुप्त ह्ा राजवंशाचं े वणॳन केलेले नाही. ह्ावरून त्या पुराणाचा 
रचनाकाल सापं्रत ॲात ऄसलेल्या सवॳ पुराणाचं्या पूवीचा ऄसला पािहजे. 

 
मत्स्य (५३·३।११), वायु (१·६०।६१) ह्ाचं्यासारख्या पुराणातंील ऄनेक श्लोकातं ऄस ेम्हटले अहे 

की अरंभी र्फक्त एकच पुराण होते अिण त्या पुराणात शंभर कोिट श्लोक होते, त्याचंा साराशं द्यापरयुगात 
व्यासान े ४ लॱ श्लोकात सािंगतली. हे सवॳ वणॳन काल्पिनक ऄसण्याचा संभव अहे. सापं्रत ऄग्स्तत्वात 
ऄसलेली पुराणे त्याचं्यापूवी ऄग्स्तत्वात ऄसलेल्या पुराणापंासनूच तयार केलेली ऄसावीत परंतु पूवीच्या 
पुराणािंवषयी अपणास अता र्फारच थोडी मािहती ईपलब्ध अहे ही गोष्ट मान्तय करणे भाग अहे. 
 

पुराणाचंी संख्या १८ ऄसल्याची परंपरा ऄग्स्तत्वात ऄसनू त्या पुराणाचंी नावेही ऄनेक पुराणात 
िदली अहेत. त्या १८ नावाचं्या बाबतीत थोडासा मतभेद ऄसून पुराणाचं्या िवस्ताराच्या (श्लोकसंख्येच्या) 
बाबतीतही बराच मतभेद ऄग्स्तत्वात अहे. काही गं्रथातं वायूच्या ऐवजी िशवपुराण घातले अहे. काही 
िवद्यानाचं्या मते वायुपुराण हेच १८ पुराणात समािवष्ट करण्याच्या योग्यतेचे ऄसून िशवपुराण तस े नाही. 
प्रस्तुत गं्रथकारालाही ते मत ग्राह् वाटते. िनरिनराळ्या पुराणातं अलेल्या १८ पुराणासंंबधंीच्या 
ईल्लेखावंरून ही गोष्ट ईघड होते की १८ प्रमुख पुराणाचंी यादी आ. स. १००० च्या बऱ्याच पूवी तयार झाली 
होती अिण ती त्या कालाच्या पुष्ट्कळ वषे अधी िवष्ट्णुपुराणात समािवष्ट करण्यात अली होती. ऄल्बेरुणीन े
१८ प्रमुख पुराणाचंी नावे िदली ऄसून त्याला ती नावे िवष्ट्णुपुराणावरून वाचून दाखिवली ऄसल्याच ेत्यान े
िलिहले अहे. (साचौकृत भाषातंर ख.ं १ पा. १३१) ऄल्बेरुणीनें िदलेल्या त्या यादीत प्रमुख पुराणाबंरोबरच 
काही ईपपुराणाचंाही समावेश केला अहे. ह्ावरून ऄसा िनष्ट्कषॳ िनघतो की अिद, नरहसह, अिदत्य 
ह्ाचं्यासारखी काही ईपपुराणे आ. स. १००० च्या पूवी िनदान काही थोड्या वषांच्या कालात रिचली गेली 
होती. 
 

१८ महापुराणाचंी नावे अिण त्या प्रत्येकातील श्लोकसंख्या ह्ासंबंधी िनरिनराळ्या पुराणातं 
िदलेली मािहती एकसारखी नाही. तथािप बहुतेक पुराणानंी िदलेल्या श्लोकसंख्यानुसार १८ पुराणातंील 
िमळून एकूण श्लोकसंख्या ४,००,८६०० भरते. ही संख्या वर ईल्लेख केलेल्या ४ लॱ ह्ा संख्येशी बरीच 
जुळती अहें. 

 
वायुपुराणाचा ऄपवाद सोडल्यास १८ मुख्य पुराणाचं्या नावाचं्या बाबतीत सवॳ पुराणाचं े बहुतेक 

एकमत अहे. ती १८ पुराणाचंी नावे अिण त्या प्रत्येकातील मत्स्य प्रभृित काही पुराणानंी िदलेली 
श्लोकसंख्या पुढीलप्रमाणे अहे :  

 



१. ब्रह्म (१० हजार,) २. पद्म (५५ हजार), ३. िवष्ट्णु (२३ ह.), ४. वायु (२४ ह.), ५. भागवत (१८ 
ह.), ६. नारदीय (२५ ह.), ७. माकॳ डेय (९ ह.), ८. ऄग्ग्न (१६ ह.), ९ भिवष्ट्य (१४,५००), १०. ब्रह्मवैवतॳ 
(१८ ह.), ११. हलग (११ ह.), १२. वराह (२४ ह.), १३. स्कंद (८१,१००), १४. वामन (१० ह.), १५ कूमॳ 
(१८ ह.), १६ मत्स्य (१४ ह.) १७. गरुड (१८ ह.), अिण १८ ब्रह्माडं (१२,२००). 
 

पुराणाचं्या बाबतीत अणखी घोटाळे ईत्पन्न होण्याचे कारण काही काही पुराणात ऄनेक 
ईपपुराणाचंी नावे िदली अहेत अिण काही पुराणानंी ऄशी नावे गाळली अहेत. मत्स्य पुराणात 
(५३,५९।६२) र्फक्त ४ च ईपपुराणाचंी नावे िदली अहेत. ह्ावरून मत्स्य पुराणातील तो भाग रचला 
जाण्याच्या वेळी चारापेॱा ऄिधक ईपपुराणे ऄग्स्तत्वात नसावी ऄथवा त्यानंा ईपपुराणे म्हणून मान्तयता 
िमळाली नसावी. बरीचशी ईपपुराणे ऄिलकडील काळात झालेली अहेत. बाकींच्या पैकी नरहसह, 
िवष्ट्णुधमोत्तर, देवी ह्ाचं्यासारखी काही थोडी आ. स. च्या ७ व्या ऄथवा ८ व्या शतका आतकी जुनी ऄसणे 
शक्य अहे. ज्या काळी १८ महापुराणानंा सापं्रतचे स्वरूप प्राप्त झाले त्याकाळीं देखील ईपपुराणाचंी संख्या 
लहान होती. ऄशा पुराणानंा महापुराणाचं े संॱ ेप ह्ापेॱा ऄिधक योग्यता िदली जात नसे. स्कंद, वामन, 
ब्रह्माडं, नारदीय ह्ाच्यासारख्या काही ईपपुराणानंा महापुराणाचंीच नावे िदली अहेत. सवॳ पुराणे िमळून 
होणाऱ्या ४ लॱाचं्या श्लोकसंख्येत ईपपुराणातंील श्लोकसंख्याचंा ऄंतभाव होत नाही. शाक्त, सौर, पंचरात्र 
ह्ाचं्यासारख्या िनरिनराळ्या पंथाचं्या ऄनुयायानंी अपअपल्या पंथाचं्या कल्पनाचंा प्रसार करण्याकिरता 
ऄिधकृत समजल्या जाणाऱ्या पुराणात ऄध्याय घुसडून िदले अिण काहीनी तर नवे अिण स्वतंत्र गं्रथ िलहून 
त्यानंा पुराण ऄशी संॲा िदली ऄसावी. 
 

धमॳशास्त्रावंरील अरंभीच्या काळातंील टीकाकारानंी अिण िनबंधगं्रथकारानंी सुप्रिसद्ध ऄसलेल्या 
ईपपुराणाचंा र्फारच थोड्या वेळा ईल्लेख केला अहे. 

 
१८ पुराणाचंा िनदेश १०-१२ महापुराणात केला ऄसून त्याचं्यापैकी काहंींमध्ये महापुराणातील 

िवषयाचंे वणॳन केले अहे. ह्ा गोष्टीवरून स्वाभािवकपणे ऄस ेऄनुमान िनघते की सवॳही १८ पुराणानंा पूणॳता 
प्राप्त झाल्यानंतर हे ईल्लेख त्या पुराणात घुसडून िदले ऄसावेत. सवॳही महापुराणे एकाच वेळी एकाच 
गं्रथकाराने ऄथवा समकालीन ऄनेक गं्रथकारानंी िलिहली ऄस ेगृहीत धरणे शक्य नाही. िशवाय पुराणाचं्या 
संिहताचं्या बाबतीत संशोधन होणे ऄवश्य अहे. सापं्रतकाळच्या पुराणाचं्या छापील प्रतींच्या अधारावर 
ऄथवा पुराणाचं्या काही हस्तिलिखताचं्या अधारावर काढलेली बरीच ऄनुमान े चुकीची ठरण्याचा संभव 
ऄसतो. एखाद्रा श्लोकाचा ऄथवा एखाद्रा भागाचा ईपयोग ऐितहािसक स्वरूपाच े ऄथवा तुलनात्मक 
िनष्ट्कषॳ काढण्याकिरता करावयाचा ऄसेल तर त्या श्लोकाचं े ऄथवा भागाचे संशोधन करण्याचा 
काळजीपूवॳक प्रयत्न केला पािहजे. पुराणात अिण ईपपुराणात अलेल्या ऄनेक अख्याियका अिण अचार 
ह्ाचं्या वणॳनावंरून भारतातील प्राचीन अिण मध्ययुगीन काळातील समाजाची ग्स्थित कशी होती, त्याचं्या 
समजुती कशा होत्या ह्ा-संबंधी िनणॳय करण्यापूवी र्फार काळजी घेणे ऄवश्यं ऄसते; कारण त्या वणॳनात 
िविशष्ट ईपासनामागांना अिण िविशष्ट पंथाच्या तत्वानंा अधार देण्याकिरता रे्फरबदल केलेले ऄसतात 
अिण ती वणॳन े रु्फगवलेली ऄसतात. त्यामुळे ती वणॳन े त्या काळच्या समाजाची वास्तिवक ग्स्थितदशॳक 
अिण िवरॄासाहॳ ऄसल्याच ेमानणे त्या गं्रथाचं्या संशोधनाच्या ऄभावी धोक्याच ेऄसते. प्रस्तुत गं्रथकाराचे मत 
ऄस े अहे की िवष्ट्णुधमोत्तराखेरीज दुसरे कोणतेही ईपपुराण आ. स. च्या ८ व्या ऄथवा ९ व्या शतकापूवी 
झालेले अहे ऄस े िसद्ध करणारा काहीही पुरावा ईपलब्ध नाही. पुराणाचं्या बाबतीत देखील १८ पुराणाचंी 
संख्या अिण त्यातील िवषय ह्ाचं्यासारख े बरेच मोठे भाग त्यात मागाहून घुसडून िदलेले अहेत. परंतु 



त्यात (म्हणज े पुराणात) प्राचीन भाग बराच अहे अिण ८ व्या अिण ९ व्या शतकातील आतकेच नव्हे तर 
त्याचं्याही पूवीच्या गं्रथकारानंी त्याचं्यामधील ऄवतरणे ईद्धृत केली ऄसल्याकारणान ेबहुतेक ईपपुराणापंेॱ ा 
ती पुराणे िकतीतरी ऄिधक िवरॄासाहॳ अहेत. 
 

ऄमरकोशामध्ये (शब्दािद वगॳ ४।५) ―आितहास‖ ह्ा शब्दाची व्याख्या ―भूतकाळी होउन गेलेले‖ ऄशी 
िदली अहे अिण ―पुराण‖ ह्ा शब्दाची व्याख्या ज्यामध्य ―पाच लॱणे ऄथवा िविशष्ट धमॳ अहेत ऄसा गं्रथ‖ 
ऄशी िदली अहे. ही पाच लॱणे म्हणज ेसगम (ईत्पत्ती), प्रततसगम (पुनरुत्पत्ती), वंश (देवािदकाचंे वंश), 
मन्वंतर (त्या नावाचे िवस्तीणॳ कालखंड),वंशानुचतरत (आतर वंशातील लोकाचंी कृत्ये अिण आितहास) ही 
होत. (वायु. ४·१०।११) [सगॳत्र्च प्रितसगॳरृ वंशो मन्तवन्ततरािण च । 
वंश्यानुचिरतं चैव पुराण ंपत्र्चलॱणम ॥ 

वायु (४·१०।११), वराह (२·४) ,कूमॳ (१ १ १२).] पुराणाचंी दुसरीही काही लॱणे काही गं्रथातं सािंगतली, 
अहेत. ईदाहरणाथॳ, भागवतपुराणात (१२·७·८।१०) म्हटले अहे की पुराणामध्ये सगॳ, िवसगॳ, वृित्त, रॱा, 
ऄवतार, वंश, वंश्यानुचारी, संस्था, हेतु, ऄपारॅय ऄस ेदहा िवषय ऄसतात. मत्स्य पुराणात सािंगतले अहे 
की सवॳ पुराणातं मनुष्ट्याचं ेचार पुरुषाथम, धमािवरुद्ध अचारामुळे ईत्पन्न होणारे पतरणाम, साग्त्वक, राजस 
अिण तामस ऄस ेपुराणाचं ेवगॳ, ईत्पत्ती अिण प्रलय, वंश, मन्तवंतर, वंशानुचारी, िवरॄिवस्तार, दान, रॅाद्ध, 
वणॳ अिण अरॅम, आष्ट अिण पूतॳ, देवताचं्या प्रितमाचंी स्थापना अिण आतर सवॳ िवषयासंंबंधी िनयम हे िवषय 
ऄसतात. (मत्स्य २·२२।२४). 

 
सवॳ पुराणापंेॱा ईपलब्ध िवष्ट्णुपुराण हे एकच काय ते पंचलक्षण ह्ा व्याख्येला जवळजवळ पात्र 

ठरते. तथािप, त्या पुराणात देखील ऄनेक आतर िवषयाचंा समावेश केला अहे. ईपलब्ध १८ पुराणात व्रत, 
रॅाद्ध, तीथॳ, दान ह्ा चार िवषयावंर कमीत कमी एक लॱ श्लोक ऄसावेत ऄसा ऄंदाज अहे. ऄनेक 
पुराणंात िनरिनराळ्या िवषयावंर एकमेकासंारख ेऄध्याय अहेत. ईदाहरणाथॳ, मत्स्य अिण पद्र, वायु अिण 
ब्रह्माडं ह्ा जोड्यातं पुष्ट्कळ बाबतीत अिण तपशीलात एकमेकासंारख ेऄसलेले मोठमोठे भाग अहेत. ऄसा 
संभव वाटतो की सापं्रतची पुराणे याॲ. स्म.ृ च्या पूवी ऄग्स्तत्वात ऄसलेल्या प्राचीन पुराणाशंी ऄंशतः साम्य 
ऄसणारी ऄसनू त्यातं क्माक्मान ेबरीच भर पडत गेलेली अहे. ऄशा प्राचीन पुराणाचंी संख्या १८ च ऄसले 
ऄस ेनाही. पुराणाचंी संख्या १८ ऄसण्याच ेकारण बहुधा ती संख्या महाभारतामध्ये िनरिनराळया बाबतीत 
महत्वाची अहे. ईदाहरणाथॳ, भारतीय युद्ध १८ िदवस लढण्यात अले, युद्धात भाग घेणारी सेना १८ 
ऄॱौिहणी होती, महाभारताची पवे १८ अहेत, गीतेचेही ऄध्याय १८ अहेत आत्यादी. 
 

पुराणाचं े वगीकरण िनरिनराळ्या प्रकारानंी किरता येइल : (१) ऄग्ग्न, गरुड, अिण नारदीय 
ह्ाचं्यासारखी तवरॄकोशाच्या स्वरूपाची पुराणे, (२) पद्म, स्कंद ह्ाचं्यासारखी मुख्यत्वे तीथांचे वणमन 
करणारी पुराणे, (३) हलग, वामन ह्ाचं्यासारखी तवतशष्ट पंथाचंी पुराणे, (४) वायु, भिवष्ट्य ह्ाचं्यासारखी 
ऐततहातसक स्वरूपाची पुराणे. 

 
सापं्रत ईपलब्ध ऄसलेल्या पुराणातं वायु, ब्रह्माडं, मस्त्य अिण िवष्ट्णु ही बहुधा सवात प्राचीन 

काळची ऄसावीत, परंतु त्यातंही वेळोवेळी बरेच भाग मागाहून घालण्यात अले अहेत. 
 
वायु, िवष्ट्ण,ु ब्रह्माडं, भागवत, गरुड, भिवष्ट्य, मत्स्य ह्ा सात पुराणात भारतीय युद्धापयंतची अिण 

त्या युद्धापासून अधं्राचंा पराभव अिण. गुप्तवंशाची स्थापना येथपयंतची प्राचीन राजवंशाचं्या 



वंशावळ्यासंारखी ऐितहािसक मािहती िदली अहे. तथािप त्यातही गुप्तवंशाच्या राजाचंी नावे एकानेही िदली 
नाहीत. गुप्तवंशाच्या राजाचं्या कारकीदीना आ. स. ३२० च्या सुमारास प्रारंभ झाला ऄस ेबहुतेक िवद्यानाचंे 
मत अहे. ह्ावरून ऄसा िनष्ट्कषॳ िनघतो की त्या पुराणातं झालेली सुधारणा गुप्त घराण्याच्या पूवी झालेली 
ऄसावी. 
 

पुराणाशंी संबंध ऄसलेले आंग्रजी भाषेतील अिण आतर भारतीय भाषातंील बरेच वाङ् मय ऄग्स्तत्वात 
अहे अिण त्यावरून पुराणासबंंधी ऄसलेल्या वादाचंी मािहती िमळू शकते. ऄशा वाङ् मयात प्रदर्मशत 
केलेल्या मतापंैकी काही थोड्या मतासंंबंधी थोडक्यात िववेचन प्रस्तुत गं्रथात करणे शक्य अहे. 

 
पुराणाचं्या संबंधी यूिजन, बनार्फ, एच. एच. िवल्सन, पर्मगटर, िकरे्फल, याकोबी, जयस्वाल, डॉ. 

ऄ. स. अळतेकर, प्रो. हाजरा, प्रो. रामचंद्र दीिॱतार, रूबेन, डॉ. डी. अर. पाटील, आत्यािद गं्रथकाराचं े
ऄनेक गं्रथ, भाषातंरे अिण लेख ऄग्स्तत्वात अहेत. 
 

डॉ. ऄळतेकर ह्ानंी बनारस हहदु िवरॄिवद्रालयाच्या िनयतकािलकात (खंड ४ पा. १८३।२२३) 
छापलेल्या लेखात ऄस े प्रितपादन केले अहे की पुराणातं भारतीय युद्धापूवीच्या ज्या ऄनके राजवंशाच े
ईल्लेख केले अहेत ते राजवंश मौयॳ अिण अंध्र राजवंशाआंतकेच ऐितहािसक अिण सत्य अहेत अिण वैिदक 
वाङ् मयात देखील ज्या राजाचंी वणॳन ेअली अहेत त्या राजाचंाच ईल्लेख पुराणातं िदलेल्या वंशावळ्यामंध्ये 
केलेला ऄसतो. 

 
पर्मगटर प्रभृित ऄनेक पािरृमात्य अिण पौवात्य गं्रथकारानंी अिण लेखकानंी पुराणातं िदलेल्या 

राजाचं्या वंशावळ्याचं्या अधारावर भारतीय युद्धाचा काल ठरिवण्याचा प्रयत्न केला अहे. ह्ा िवषयाचे 
िववेचन माग ेखंड ३ मध्ये केले ऄसल्यामुळे त्याबद्दल र्फारस ेकाही सागंण्यासारखे नाही. काही लेखकानंी 
पुराणातील राजाचंे ईल्लेख िवरॄासाहम नाहीत ऄस ेप्रितपादन केले अहे. ते त्याचं ेमत वादाकिरता जरी मान्तय 
केले तरीदेखील त्या ईल्लेखावंरून आतके तरी ठरते की िि. पू. ३०० च्या पूवी सहस्त्राविध वषे राज्य केलेल्या 
राजाचं्या वंशावळ्या अपल्याजवळ अहेत ऄसे पुराणाचं्या रचनाकाळचे भारतीय लोक म्हणत ऄसत. 

 
िकरे्फल ह्ा गं्रथकाराने ―पुराण ं पत्र्चलॱणम्‖ ह्ा िवषयावर एक महत्त्वाचा गं्रथ जमॳन भाषेत 

िलिहला अहे. िकरे्फलन े काढलेले प्रमुख िनष्ट्कषॳ ऄस े अहेत : ऄग्ग्न अिण गरुड पुराणाचं्या संिॱप्त 
अवृत्त्या तसेच िवष्ट्णुपुराणातील गद्रभाग वगळल्यास पुराणसंिहताचंे तीन संपूणम गट पडतात. ब्रह्म अिण 
हिरवंश हा एक गट, ब्रह्माडं अिण वायु ह्ाचंा दुसरा गट अिण मत्स्यपुराण हा ततसरा गट. ह्ाचं्या 
व्यितिरक्त आतर सवॳ पुराणातं र्फक्त ह्ा तीन गटातील पुराणातंील लहान ऄथवा मोठे भाग समािवष्ट केले 
अहेत. ह्ा तीन गटापंैकी ब्रह्माडं अिण वायु ह्ा दोन पुराणाचंा प्रारंभी एकाच पुराणात समावेश झालेला 
ऄसला पािहजे. कारण, त्यातील सवात मोठे भाग एकमेकाशंी जुळते अहेत. वायु अिण ब्रह्माडं ह्ा पुराणातं 
मागाहून समािवष्ट केलेले भाग एका स्वतंत्र ऄशा संिहतेमधून घेतलेले अहेत. िवष्ट्ण ु पुराणाला जरी 
पंचलॱण ही व्याख्या तंतोतंत लाग ू पडत ऄसली तरी ते पुराण वायु ऄथवा ब्रह्माडं ह्ाचं्या मागून झालेले 
अहे. पुराणाचं े१८ भाग अिण त्याचंे साग्त्वक, राजस अिण तामस ऄस ेवगॳ ह्ा गोष्टी मूळच्या नसून त्या 
पुराणाचं्या िनिरृत स्वरूपाच्या ऄंितम सिहतानंाचं लाग ूपडतात. प्रस्तुत गं्रथकाराला िकरे्फलच ेबहुतेक सवॳ 
िनष्ट्कषॳ मान्तय करण्याला हरकत वाटत नाही. तथािप, सवांत प्राचीन ऄसलेल्या पुराणगं्रथातं सगॳ, िवसगॳ, 
आत्यादी पाच िवषयाचंे िववेचन हे ऄवश्य लॱण ऄसते हे िकरे्फलचे मत प्रस्तुत गं्रथकाराला मान्तय नाही. 



 
पर्मगटर प्रभृित पारृात्य गं्रथकारापं्रमाणेच प्रा. अर. सी. हाजरा, प्रा. रामचंद्र दीिॱतार् 

ह्ाचं्यासारख्या भारतीय िवद्यानानंी देखील पुराणाचं्या िवषयावर बरेच पिररॅम केले अहेत. प्रा. हाजरा 
ह्ाचंा पुराणाचं्या अिण ईपपुराणाचं्या िवषयाचे िववेचन केलेला गं्रथ ऄगदी ऄिलकडचा अिण सवात 
ऄिधक िवस्तृत ऄसा अहे अिण ईपपुराणाचं्या बाबतीत त्यानंी ऄत्यंत पिररॅम केले अहेत. िवशेषतः 
ईपपुराणाचं्या रचनाकाळासंबधंीची त्याचंी मते त्या िवषयावरील ऄंितम िनणॳयासारखी मानली जाण्याचा 
संभव अहे अिण त्यानंी केलेले िनराधार तकॳ देखील चागंल्या रीतीने िसद्ध झालेले िसद्धान्तत ऄसल्याच े
समजले जाण्याचा संभव अहे. प्रा. हाजरा ह्ाचंा ईद्रोग, िचकाटी अिण ईत्साह कौतुकास्पद अहेत. 
तथािप, सध्या ईपलब्ध ऄसलेल्या पुराव्याच्या अधारावर ईपलब्ध पुराणाचं े अिण ईपपुराणाचं े ज े
रचनाकाल ठरिवणे शक्य अहे त्याचं्यापेॱ ा ते रचनाकाळ ऄिधक प्राचीन अहेत ऄस े मानण्याकडे त्याचंी 
प्रवृती ऄसल्याच े पाहून खेद वाटतो. पुराणाचं्या ऄभ्यासात ते आतके तल्लीन झाले तल्लीन झाले अहेत की 
ज्या िठकाणी पुराणाचंा काहीही संबंध नाही ऄशा िठकाणी देखील त्यानंा पुराणाचंा संबंध ऄसावा ऄस े
वाटते. तसेच साध्या शब्दात देखील त्यानंा र्फार मोठा अशय अहे ऄस ेवाटते अिण त्यावरून काढलेल्या 
ऄनुमानाचं्या बाबतीत ते ऄसावे िततके सावध ऄसत नाहीत. प्रा. हाजरा ह्ानंी ठरिवलेले ईपपुराणाचं े
रचनाकाळ अिण ते ठरिवण्यासाठी योिजलेल्या पद्धती अिण िवचारसरणी ह्ाही प्रस्तुत गं्रथकाराला 
सवॳस्वी ऄमान्तय अहेत. प्रस्तुत गं्रथकाराला प्रा. हाजरा ह्ाचं्याबद्दल अदर वाटत ऄसून सुद्धा हे कटु कतॳव्य 
करणे त्याला भाग पडले अहे. प्रस्तुत साराशंात्मक गं्रथात ह्ापेॱ ा ऄिधक िववेचन करणे शक्य होणार 
नाही. 

 
प्रा. रामचंद्र दीिॱतार ह्ाचं्या लेखातही प्रा. हाजरा ह्ाचं्या लेखात िदसून येणारे दोष काही 

प्रमाणात अढळतात. ईदाहरणाथॳ, आंिडयन िहस्टरी काँगे्रसच्या १३ व्या ऄिधवेशनाच्या आितवृत्तात (पा. 
४६।६० वर) प्रिसद्ध केलेल्या त्याचं्या िवष्ट्ण ु पुराणासंबंधीच्या लेखात त्यानंी ―मुख्यत्वे‖ ईपलदध 
िवष्ट्णुपुराणासंबंधी िववेचन केले अहे अिण त्यात व्रते, ईपवास अिण तीथे हे िवषय नाहीत ह्ावरून त्यानंी 
ऄसा िनिरृत िनष्ट्कषॳ काढला अहे की ईपलब्ध िवष्ट्ण ुपुराण िि. प.ू ६ व्या ऄथवा ७ व्या शतकात रिचले 
गेले. हा काळ अधुिनक काळचा ऄथवा कोणीही िचिकत्सक िवद्यान क्विचतच मान्तय करील. काही िविशष्ट 
िवषयाचंा समावेश त्या पुराणात केला नाही ह्ाच्या अधारावर त्या पुराणाच्या संभवनीय रचनाकाळािवषयी 
िनष्ट्कषॳ काढण्याऐवजी त्या पुराणात कोणते िवषय अले अहेत ह्ाचा िवचार त्यानंी केला ऄसता तर बरे 
झाले ऄसते. 
 

पुराणासंंबधंी बंगालचा राजा बल्लालसेन ह्ान े अपल्या ―दानसागर‖ ह्ा गं्रथाच्या प्रस्तावनेमध्ये 
काही िवधान े केली अहेत. बल्लाल सेनाच्या ईद् गारात जशी धैयॳपूवॳक िचिकत्सक बुिद्ध िदसून येते तशी 
िचिकत्सक बुिद्ध अपल्या देशातील मध्ययुगीन काळात होउन गेलेल्या र्फारच थोडया संस्कृत लेखकात 
िदसून येते. त्याने म्हटले अहे की भागवत, ब्रह्माडं अिण नारदीय ह्ा पुराणातं दानािवषयी िववेचन केलेले 
नसल्यामळेु त्याने त्या पुराणाचंा ईपयोग केला नाही. तसेच हलग पुराण जरी िवस्तृत ऄसले तरी त्यातील 
िववेचन तत्त्वतः मत्स्य पुराणातील िववेचनासारख े अहे ऄस ेत्याने म्हटले अहे. भिवष्ट्य पुराणातील काही 
िवधानाचंा त्यान ेस्वीकार केसा ऄसला तरी दुसऱ्या काही िवधानातं बौद्ध प्रभृित पाषंड संप्रदायातंील तत्त्वाचं े
प्राबल्य ऄसल्याचा दोष त्यान े दाखिवला अहे. देवी पुराणात मोह ईत्पन्न करणाऱ्या कृत्याचं े वणॳन अले 
ऄसून त्यात पाषंडमताच्या शास्त्रानंा मान्तयता िदल्याचा दोष ऄसल्यामुळे त्यान ेत्या पुराणाचा ईपयोग केला 
नाही. 



 
पुराणाचं्या संबंधी मुख्य मुख्य बाबतींत प्रस्तुत गं्रथकाराची मते थोडक्यात पुढीलप्रमाणे अहेत : 
 
ऄथवॳवेद, शत. ब्रा. अिण प्राचीन ईपिनषदे ह्ा गं्रथात ज्या पुराणाचंा िनदेश केला अहे त्या 

पुराणासंंबधंी अपणाला जवळजवळ काहीच मािहती ईपलब्ध नाही. तथािप, आतकी गोष्ट िनर्मववाद अहे की 
वेदाचं्या रचनाकाळी देखील त्या पुराणानंा वेदाचं्या बरोबरीचे ऄिधकृत स्थान प्राप्त झालेले होते अिण त्या 
पुराणाचंा आितहासाशी ऄित िनकटचा संबधं होता. पुराणगं्रथाचं्या तवकासातील ती पतहली पायरी होती. तै. 
अरण्यकात अिण अप. ध. स.ू मध्ये पुराणाचंा ईल्लेख ऄसून अप. ध. स.ू मध्ये भिवष्ट्यत् पुराणाचा िनदेश 
केला अहे. त्यावरून ऄसा िनष्ट्कषॳ िनघतो की कमीत कमी िि. प.ू ५ व्या ऄथवा ४ थ्या शतकाच्या सुमारास 
भिवष्ट्यत्पुराण अिण दुसरी काही पुराणे ऄग्स्तत्वात होती. पुराणवाङ् मयाच्या िवकासातील ही दुसरी पायरी 
होती. ह्ा ऄवस्थमेधील पुराणातंील िवषयाचंा थोडातरी सुगावा अपणाला लागतो. महाभारतात ईद्धृत 
केलेल्या श्लोक, गाथा, ऄनुवंश ऄशा संॲा ऄसलेल्या शेकडो श्लोकापंैकी काहींचा संबंध पुराणाशंी अहे. 
पुराणॲानंी गाियल्या ऄसलेल्या ह्ा गाथा अिण श्लोक अपस्तंबाला माहीत ऄसलेल्या एक ऄथवा ऄनेक 
पुराणातूंन घेतल्या ऄसणे ऄगदी शक्य अहे. स्मृितस्वरूपाचा भाग ऄसलेली काही पुराणे याॲ. स्मृतीच्या 
रचनाकाळापूवी म्हणज ेआ. स. च्या २ ऱ्या ऄथवा ३ ऱ्या शतकाच्या बऱ्याच पूवी ऄग्स्तत्वात ऄसली पािहजेत 
कारण याॲ स्मृ. (१·३) मध्ये पुराणानंा धमाच े एक अधारस्थान मानले अहे पुराणाचं्या िवकासाची ही 
ततसरी पायरी होय. मत्स्यपुराणात गुप्त वंशाचा ईल्लेख केलेला नाही अिण वायु व ब्रह्माडं ह्ा पुराणातं गुप्त 
वंशाचा ईल्लखे केला ऄसला तरी त्या वंशातील एकाही राजाच ेनाव सािंगतलेले नाही. ह्ावरून ऄस ेठरते 
की मत्स्यपुराणाची पुनरॳचना आ. स. च्या ३ ऱ्या शतकाच्या मध्याच्या (ऄथवा ऄखेरच्या) सुमारास करण्यात 
अली होती, कारण त्यात अंध्र वंशाचा ईल्लेख केला अहे. तसेच वायु अिण ब्रह्माडं पुराणाचं्या सापं्रत 
ईपलब्ध ऄसलेल्या संिहता देखील पुराणाचं्या िवकासातील ितसऱ्या पायरीतील ऄसल्याच ेम्हणता येइल. 
बहुतेक महापुराणाचंी मूळ रचना ऄथवा त्याचंी समािप्त आ. स. च्या ५ व्या ऄथवा ६ व्या शतकापंासून ९ व्या 
शतकाच्या दरम्यानच्या काळात झाली. ही पुराणगं्रथाचं्या िवकासातील चवथी पायरी होय. ईपपुराणाचंी 
रचना आ. स. च्या ७ व्या ऄथवा ८ व्या शतकाच्या सुमारास होउ लागली अिण त्याचंी सखं्या आ. स. च्या १३ 
व्या शतकाच्या सुमारापयंत ऄथवा त्याचं्यानंतर देखील वाढत रािहली. पुराणगं्रथाचं्या िवकासातील ही 
ऄखेरची पायरी होय. 
 

ऄशा रीतीने पुराणाचंा प्रभाव हहदु समाजावर िि. प.ू काही थोडी शतके पडण्यास सुरुवात झाली 
अिण त्या प्रभावाचा पूणॳ पगडा आ. स. च्या १७ व्या ऄथवा १८ व्या शतकापंयंत चालू रािहला अिण काही 
प्रमाणात तो ऄद्रािप देखील चालत अहे ऄस ेमानण्याला पुरेसा पुरावा ईपलब्ध अहे. ९ व्या शतकानंतरच्या 
काळात कोणतेही नवे महापुराण ईत्पन्न झाले नाही. परंतु िकत्येक पुराणात नवा मजकूर घुसडून देण्यात 
अला अिण तस े करताना खऱ्या खोयाची चाड बाळगण्यात अली नाही. ह्ा प्रवृत्तीचे सवात ऄिनष्ट 
ईदाहरण म्हणज ेभिवष्ट्य पुराणाचा ितसरा खंड हे होय. त्या खंडामध्ये अदाम अतण इव्ह, पृथ्वीराज अिण 
जयचंद, तैमूर, ऄकबर, चैतन्तय, भट्टोजी, नादीरशहा ह्ाचं्या अिण ऄशाच कथा अल्या अहेत. 

 
सध्या ईपलब्ध ऄसलेल्या पुराणानंी गुप्तवंशाच्या राजाचं्या अिण त्याचं्या मागून झालेल्या राजाचं्या 

कथा का वणॳन केल्या नाहीत ह्ा प्रश्नाला समाधानकारक ईत्तर देणे शक्य नाही. कदािचत ऄस े ऄस ू
शकेल की मत्स्यासारख्या काही पुराणाचं्या मूळच्या संिहता गुप्तवंश ऄिधकारात येण्याच्या पूवी रिचल्या 
गेल्या ऄसतील अिण वायु, ब्रह्माडं ह्ाचं्यासारखी पुराणे गुप्त वंशाची सत्ता बाल्यावस्थेमध्ये ऄसताना झाली 



ऄसतील. दुसरे कारण ऄसेही ऄस ू शकेल की ईपलब्ध पुराणे आ. स. च्या ५ व्या अिण त्याच्यानंतरच्या 
शतकातं रिचली गेली ऄसतील अिण त्या काळात हूण, तोरमाण, िमिहरकुल ह्ाचं्यासारख्या परकीय 
लोकाचं्या स्वाऱ्याचं्या योगाने ईत्तर भारतात र्फार ऄस्वस्थता नादंत होती, ऄनेक पंथ अिण मतभेद ईत्पन्न 
झाले होते, बुद्धधमॳ प्रबल झाला होता अिण सामान्तय जनतेला बुद्ध धमापासनू परावृत्त करण्याकिरता 
त्याचं्यात नव्या िवचाराचंी स्थापना करणे अिण त्या िवचाराचंी प्राचीन परंपरेशी एकरूपता घडवून ंअणणे हे 
कायॳ बुिद्धमान अिण िनष्ावान वैिदक धमानुयायानंा पिहल्याने करावयाच े होते. ह्ाकिरता समाजातील 
बुिद्धवादी वगात ऄहहसा, सत्य, भक्ती ह्ाचं्यासारख े सद् गणु अिण व्रते, तीथॳयात्रा, रॅाद्ध, दान े ह्ानंा त्या 
पुराणाचंी रचना करणाऱ्यानंी महत्त्व िदले ऄसावे अिण त्यामुळे परकीयानंा हाकलून देण्यास ऄसमथॳ 
ऄसलेल्या त्या काळच्या दुबॳल अिण लहान लहान राजाचंी वणॳन ेकरण्याकडे त्याचंी प्रवृत्ती झाली नसावी. 
बहुधा ऄस े झाले ऄसावे की किनष्ट्क अिण हूण ह्ाचं्यासारख्या परकीय राजवंशानंी समाजात हलक्या 
दजाला पोचलेल्या सूतानंा ईते्तजन िदले नसावे अिण त्या लोकानंा ईदरिनवाहाकिरता पुरेसा धंदा 
बुद्धधमान े िमळवून िदला ऄसावा, म्हणज े ते सूत बुद्धधमीय झाले ऄसावे अिण म्हणून त्यानंी ऐितहािसक 
परंपरा अिण वंशावळ्या िलहून ठेवल्या नसाव्या. 
 

पुराणाशंी संबंध ऄसणाऱ्या व्यास अिण सूत ह्ाचं्यािवषयी काही अख्याियका प्रचिलत अहेत. 
पुराणातं ऄस ेसािंगतले अहे की व्यास हा पराशराचा पुत्र ऄसनू त्याचा जन्तम यमुना नदीमधील एका द्यीपात 
(बेटात) झाला ऄसल्यामुळे त्याला व्दैपायन अिण त्याच्या ऄंगाचा वणॳ काळा ऄसल्यामळेु त्याला कृष्ट्ण 
ऄसेही म्हणत ऄसत. त्याची माता सत्यवती ऄसून त्याचा पुत्र शुक होता. त्याला व्यास म्हणण्याचे कारण 
त्यान े एका वेदाची चार िवभागात रचना केली. ―ऄस्‖–रे्फकणे ह्ा चतुथॳ गणाच्या धातुला ―िव‖ हा ईपसगॳ 
लागून ―व्यास‖ हा शब्द झाला अहे. त्यान ेअपल्या पैल, वैशंपायन, जैिमनी अिण सुमन्ततु ह्ा चार िशष्ट्यानंा 
ऄनुक्मे, ऊग्वेद, यजुवेद, सामवेद अिण ऄथवॳवेद हे चार वेद िशकिवले. त्याचा पाचवा िशष्ट्य रोमहषॳण 
सूत होता अिण त्यान ेनैिमषारण्यामध्ये शौनकप्रभृित ऊषींना महाभारत कथन केले. ऄशी समजूत होती की 
जेव्हा जेव्हा धमॳ अिण वेद ह्ाचंा ऱ्हास  होइ तेव्हा तेव्हा लोकाचं्या िहताकिरता व्यासाच ेजन्तम होत ऄसत. 
(ब्रह्म. १५८-३४). ऄशा व्यासाचंी संख्या िनरिनराळ्या पुराणानंी िनरिनराळी िदली अहे. ईदाहरणाथॳ– 
कूमॳ (१·५२·१।९) मध्ये २७ नावे िदली ऄसून वायु (२३·११५।२१९) प्रभृित काही पुराणानंी चालू वैवस्वत 
मन्तवंतरातील २८ द्यापरयुगातं होउन गेलेल्या २८ व्यासाचंी नावे सािंगतली अहेत. काही पुराणानंी त्याला 
िवष्ट्णूचा, काहींनी ब्रह्मदेवाचा अिण काहींनी शंकराचा ऄवतार मानला अहे. पुराणाचं्या ऄथामध्ये प्रवीण 
ऄसणाऱ्या त्या व्यासाने अख्यान,े ईपाख्याने, गाथा ह्ाचं्या अिण कल्पाचं्या शुद्ध मािहतीच्या अधारावर एक 
पुराणसंिहता तयार केली ऄसेही पुराणात सािंगतले अहे. ऄस ेिदसून येते की आितहासपुराण ह्ानंा पाचवा 
वेद ऄशी संॲा ऄसली तरी ज्याप्रमाणे चार वेदाचं्या सिहताचं े संरॱण ब्राह्मणानंी ऄप्रितम काळजीन े केले 
त्याप्रमाणे ह्ा पाचव्या वेदाच्या संिहताचंे संरॱण त्यानंी केले नाही अिण त्या संिहतामंध्ये वेळोवेळी नवीन 
भर घालून त्याचं्या संिहताचंी वाढ होउ देण्यात अली. 
 

व्यासासंबधंी पर्मगटर प्रभृित काही पारृात्य गं्रथकारानंी टीका केली अहे. व्यासान ेवेदाचंी पुनरॳचना 
केली ऄसल्याच्या अख्याियकेसंबंधी पर्मगटरन े म्हटले अहे की व्यासासंबधंी पिरपूणॳ मािहती महाभारत 
अिण पुराणे ह्ात िदलेली ऄसता वेदाचंी पुनरॳचना करणाऱ्या व्यासाचा प्रत्यॱ वैिदक वाङ् मयात ईल्लेख 
अलेला नाही. पर्मगटरच्या मते ह्ा घटनेच्या मागे ब्राह्मणाचंा एक कट अहे, कारण तशी मािहती िदल्यास 
वेद ऄनािद अहेत हा ब्राह्मणानंी प्रस्थािपत केलेला िसद्धातं खोडून टाकल्यासारख े होइल. प्रस्तुत 
गं्रथकाराच्या मते ह्ा अरोपात तथ्य नाही. महाभारत अिण पुराणे ह्ाचं्यावरून ऄसा बोध होतो की प्रारंभी 



एक वेद ऄसून त्याची िवभागणी चार गटात करण्यात अली. ऊग्वेदाची िवभागणी एकदा मंडळे अिण सूके्त 
ह्ातं करून दुसऱ्यादंा ऄष्टके, ऄध्याय अिण वगॳ ऄशा िवभागातं करण्यात अली अहे. तै. सं. अिण 
ऄथवॳवेद ह्ाचंी िवभागणी काडंातं केली अहे. ऊग्वेदाच्या प्रत्येक सूक्ताचा ऄथवा ऊचेचा एक ऊिष ऄसतो 
अिण तो ऊिष त्या सूक्ताचा ऄथवा ऊचेचा कता नसून र्फक्त द्रष्टा (पाहणारा) ऄसतो. प्राचीन काळापासून 
ऄसा एक कडक िनयम ऄग्स्तत्वात होता की एखाद्रा मंत्राचा ऊिष, छंद, देवता अिण िविनयोग 
जाणल्यािशवाय कोणीही तो मंत्र िशकवू नये, ऄथवा एखाद्रा यॲामध्ये त्याचा ईपयोग करू नये अिण ऄसा 
ईपयोग केल्यास त्याच्यावर घोर अपत्ती ओढवतील ऄस ेमानण्यात येत ऄस.े ऄशा मंत्राचंी ऄथवा सूक्ताचंी 
िनरिनराळ्या कारणाकंिरता िभन्न िभन्न प्रकारची माडंणी करण्याने त्या मंत्राचं्या ऄथवा सूक्ताचं्या 
सनातनत्वाला काही बाध येत नाही अिण त्यामुळे ह्ा कारणाकिरता व्यासाच े नाव दाबून ठेवण्याची 
अवश्यकता नव्हती. 
 

व्यासाच ेनाव वैिदक वाङ् मयात िदले नसल्याची दुसरीही काही कारणे ऄस ूशकतील. एक ऄत्यंत 
संभवनीय कारण ऄस े अहे की व्यास हा िवष्ट्णूचा ऄवतार ऄसल्यामुळे त्यान े वेदाची चार मुख्य गटातं 
केलेली िवभागणी परमेरॄरान े स्रू्फती िदल्यावरून केली ऄसण्याचा समज अहे. वेद सनातन अहेत ह्ा 
िसद्धातंाला बाध न येता व्यासाचे महत्त्व वणॳन करण्याचा सवात सोपा मागॳ म्हणज ेज्या व्यासान ेमहाभारत 
रिचले अिण पुराणाचंी िवभागणी १८ गं्रथातं केली त्याच व्यासान ेवेदाचंे िवभाग केले अिण त्याचंी माडंणी 
केली ऄस ेिवधान करणे हा होता अिण हा सवॳ गौरव िि. पूवीच्या अिण िि. नंतरच्या काही शतकातं घडून 
अला ऄसेल तर ज्या व्यक्तीन े वेदाचंी पुनरॳचना ऄथवा माडंणी केली त्या व्यक्तीचा ईल्लेख प्राचीन वैिदक 
वाङ् मयात कसा येउ शकेल? प्राचीन वैिदक वाङ् मयाची रचना बुद्धाच्या पूवी काही शतके (म्हणज ेिि. प.ू 
६ व्या शतकापूवी) होउन गेली होती ह्ाबद्दल बहुतेक िवद्यानामंध्ये एकवाक्यता अहे. वेदाचंी मंडळातं 
ऄथवा ऄष्टकातं ऄथवा काडंातं केलेली माडंणी सनातन ऄसल्याच ेकोणीच म्हणत नाही, र्फक्त वेदामंधील 
सूके्त अतण मंत्र एवढेच सनातन ऄसल्याच ेमानण्यात येते. ऊग्वेदाचा पदपाठ देखील सनातन स्वरूपाचा 
नसून तो शाकल्याने रिचला अहे ऄस ेमानतात अिण िनरुक्ता (६·२८) मध्ये शाकल्याचे दोषही दाखिवले 
अहेत. ह्या ईपपत्तीने सवम शंकाचा तनरास होतो. 

 
पुराणाची रचना कोणी केली अिण त्याचंा प्रसार कोणी केला ह्ाबद्दल सवॳ पुराणातं एकमत नाही. 

वायु, (६१·५५। ६१) मध्ये म्हटले अहे की सूताचे सुनीितप्रभृती सहा िशष्ट्य होते, त्याचं्यापैकी ितघानंी तीन 
नव्या पुराणसंिहता रिचल्या अिण सूतान े रिचलेली पूवीची संिहता ही चौथी होती, ह्ा सवं संिहताचंी 
िवभागणी काडंामंध्ये केली होती अिण त्याचं्यामधील अशय एकसारखाच होता. परंतु िनरिनराळ्या 
सिहतामंध्ये भेद होते. ह्ा संिहतापंैकी एक वगळून बाकीच्या सवॳ संिहतामंध्ये प्रत्येकी चार हजार श्लोक 
होते. ह्ा चार संिहतानंा (ब्रह्माडं २·३५·६६ मध्ये) मूलभूतसंतहसा अिण (वायु-६१·५८ मध्ये) पूवमसंतहता 
म्हटले अहे. िवष्ट्ण,ु ऄग्ग्न ह्ा पुराणानंीही ऄशाच ऄथाच ेवणॳन केले अहे परंतु भागवत (१२·७·४।७)यात 
काहीसे वेगळे वणॳन अहे. 
 

महाभारतात अिण पुराणातं ज्याचा ईल्लेख अला अहे त्या सूताच्या बाबतीतही काही प्रमाणात गूढ 
अहे. त्याला रोमहषमण ऄसे नाव पडण्याचे कारण काही पुराणात [लोमािन हषॳयांचके् रॅोतृणां यत्सुभािषतैः । 
कमॳणा प्रिथतस्तेन लोकेग्स्मँल्लोमहषॳणः॥ 

वायु (१·१६).] ऄस े िदले अहे की सूताने अपल्या वकृ्तत्वपूणॳ भाषणान े रॅोत्याचं े रोम ऄथवा लोम 
(ऄंगावरील केस) ईभे केले म्हणनू त्याला रोमहषॳण ऄथवा लोमहषॳण ऄस ेनाव िमळाले. स्कंद पुराणात 



(प्रभासखंड १·६) म्हटले अहे की ज्यावेळी वैशंपायंनान ेसूताला पुराणे पढिवली त्यावेळी त्याच्या स्वतःच्या 
ऄंगावरील केस ईभे रािहले होते म्हणून त्याला रोमहषॳण ऄसे नाव पडले. 

 
―सूत‖ ह्ा शब्दाचा एक ऄथॳ ―सारथी‖ ऄसून दुसरा ऄथॳ ―ब्राह्मण स्त्रीला ॱित्रय पुरुषापासून झालेली 

प्रितलोम िमरॅ जातीची व्यिक्त‖ ऄसा अहे. सूत शब्दाशी िनकट संबंध ऄसलेल्या मागध ह्ा शब्दाचा ऄथॳ 
―वैश्य पुरुषापासून ॱित्रय स्त्रीला झालेल्या प्रितलोम िमरॅ जातीतील व्यिक्त‖ ऄसा अहे (मनु १०-७१). 
कौिटल्याने म्हटले अहे की पुराणातं ईल्लेख केलेले सूत अिण मागध िनराळ्या प्रकारच े होते कारण 
पुराणातंील सूत सामान्तय ब्राह्मण अिण ॱित्रय ह्ाचं्यापेॱ ा रॅेष् होता. म्हणज ेपुराणातील सूत अिण मागध 
प्रितलोम जातीचे नसून दोघेही ब्राह्मण अिण ॱित्रय ह्ाचंा पेॱा ऄिधक योग्यतेचे होते. वायु (१·२६।३३) 
ह्ातं म्हटले अहे की ब्रह्मदेवाच्या यॲामध्ये ज्या िदवशी सोमवल्लीचा रस काढण्यात अला त्या िदवशी 
िवष्ट्णूचा ऄंशावतार रूपाने सूत ईत्पन्न झाला अिण मागधही तशाच रूपान े ईत्पन्न झाला. (ॱित्रय जातीच े
प्रतीक ऄसणाऱ्या) आंद्राला द्रावयाची अहुती (ब्राह्मणजातीच े प्रतीक ऄसणाऱ्या) बृहस्पतीला द्रावयाच्या 
अहुतीशी िमिरॅत झाली अिण ती िमरॅ अहुती देवानंा ऄपॳण केल्याबरोबर सूताचा जन्तम झाला. ह्ा 
कथेवरून अिण पुढील काळात सूत जातीची कतॳव्ये मूळच्या सूतासारखीच ऄसल्यामुळे सूत जात हे ब्राह्मण 
(स्त्री) अिण ॱित्रय (पुरुष) ह्ाचं्या िमरॅ जोडप्यापासून ईत्पन्न झालेले ऄपत्य अहे ऄस े म्हण ू लागले. 
ऄशीच दुसरी एक कथा वायु (६२·१४७) मध्ये जोडण्यातं अली की मूळच्या सूतान ेअिण मागधान ेवेनपुत्र 
पृथुराजाच ेस्तोत्र (स्तुती) गाआल्यावरून त्या राजाने संतुष्ट होउन सूताला ऄनूप देश अिण मागधाला मगध 
देश बिॱस िदले अिण त्या काळापासून सूत अिण मागध हे राजाचं े स्तुितपाठ गातात अिण राजानंा 
अशीवाद देउन जागे किरतात. ऄशाच कथा दुसऱ्याही काही पुराणातं वणॳन केल्या अहेत. 
 

सापं्रतकाळी ईपलब्ध ऄसलेल्या वायु अिद पुराणाचं्या कत्यांच्या.काळी सूतानंा वेदाचंा ऄिधकार 
नस ेअिण त्याचं ेकाम देव, ऊिष अिण राज ेह्ाचं्या आितहासात िदलेल्या वंशावळ्याचंी मािहती िटपून ठेवणे 
हे ऄस.े ह्ामुळे शौनकासारख्या मोठमोठ्या ऊषींनी ऄशा प्रितलोम जातीच्या सूतापासून पुराणाचंे ऄध्ययन 
केले ऄस े वणॳन करणे ही गोष्ट त्या पुराणाचं्या कत्यांना ऄपमानास्पद वाटली अिण म्हणून त्या सूताच्या 
योग्यतेची ईपपत्ती लावण्याकिरता सूताच्या जन्तमासंबंधी वर ईल्लेख केलेली कथा िनमाण करण्यात अली. 
ही घटना कौिटल्याच्या पूवी काही शतके झाली ऄसली पािहजे. ह्ावरून ऄस ेिदसते की प्राचीन काळी 
एका सूत जातीच्या व्यक्तीपासून कथा अिण अख्याने ऐकण्यात ब्राह्मणानंा कोणताही प्रत्यवाय वाटत नस े
अिण त्यामुळे अपल्या योग्यतेला कमीपणा येतो ऄस े वाटत नस,े परंतु सापं्रत ईपलब्ध ऄसलेल्या 
पुराणाचं्या रचनाकाळी त्या पिरग्स्थतीत बदल झाला होता. 
 

ईपपुराणे. ईपपुराणाचं्या रचनाकालासंबंधी प्रा. हाजरा ह्ानंी केलेल्या पिररॅमािवषयी मागे ईल्लेख 
केला अहे. प्रा. हाजरा ह्ानंी साब, िवष्ट्णुधमोत्तर, िवष्ट्णुधमॳ अिण नरहसह ह्ा ईपपुराणाचं ेरचनाकाल आ. 
स. २०० ते ८०० ह्ाचं्या दरम्यानच ेऄसल्याच ेप्रितपादन केले अहे. मागे सािंगतल्याप्रमाणे हे िनष्ट्कषॳ प्रस्तुत 
गं्रथकाराला मान्तय नाहीत. बरीचशी ईपपुराणे ऄिलकडील काळात झालेली अहेत. त्याचं्यापैकी नरहसह, 
िवष्ट्णुधमोत्तर, देवी ह्ाचं्यासारखी काही थोडी ईपपुराणेच र्फक्त आ. स. च्या ७ व्या ऄथवा ८ व्या 
शतकाआंतकी जुनी ऄसल्याचे म्हणणे कदािचत शक्य होइल. 

 
ऄल्बेरुणीन े िवष्ट्ण,ु वायु अिण अिदत्य ह्ा ईपपुराणाचंा िनदेश केला अहे. ह्ावरून त्यान े

िदलेल्या नावाचंी पुराणे िकमानपॱी आ. स. १००० पूवी काही काल तरी ऄग्स्तत्वात ऄसली पािहजेत. 



 
काही श्लोक मत्स्य, िवष्ट्णुधमोत्तर अिण वराहिमिहरकृत बृहत्संिहता ह्ा तीन गं्रथातं समान अहेत. 

वराहिमिहराने ते श्लोक ऊिषपुत्रकृत ऄसल्याच े म्हटले अहे. त्याला दुसऱ्या कोणाच्या गं्रथातील श्लोक 
घ्यावयाची जरूरी पडली ऄसती तर त्यान ेस्वतःच्याच िवषयातील पूवी होउन गेलेल्या गं्रथकाराच्या गं्रथाचा 
ईपयोग केला ऄसता अिण तो एखाद्रा ईपपुराणाकडे वळला नसता. प्रस्तुत गं्रथकाराच्या मते 
वराहिमिहराने आ. स. च्या ६ व्या शतकाच्या पूवाधात ज्यावेळी अपले गं्रथ िलिहले त्यावेळी िवष्ट्णधुमोत्तर हे 
ईपपुराण ऄग्स्तत्वात नव्हते ऄथवा िनदान त्याला ऄिधकृत गं्रथाचा दजा प्राप्त झाला नव्हता. 
 

ईपपुराणे ही १८ महापुराणाचं े ईपभेद ऄसल्याच े मत्स्यपुराणात म्हटले अहे. १८ महापुराणाचं े
ऄध्ययन करून ऊषींनी त्याचंे ज ेसंॱेप काढले तींच ही ईपपुराणे होत ऄसे कूमॳ पुराणात सािंगतले अहे. 



प्रकरण २३ 
 

पृथक् पृथक् पुराणांसंबंधी अतण ईपपुराणांसंबंधी संतक्षप्त टांचणे 
(मू. गं्र. पा. ५।८८७-९१२) 

 
ऄग्ग्नपुराण. प्रा. हाजरा ह्ाचं्या मते अनंदारॅमान े छापलेले ऄग्ग्नपुराण हे ऄस्सल नसून त्याची 

रचना मागाहूनच्या काळात झाली अहे अिण मूळच े अग्नेय ऄथवा विि पुराण ऄद्रािप छापले गेले नाही. 
दानसागर ह्ा गं्रथात देखील (पा. ७ श्लो. ६३) दुसऱ्या एका ऄग्ग्नपुराणाचा ईल्लेख केला अहे. बहुतेक 
आतर पुराणापं्रमाणेच छापील अग्नेय पुराणात स्वतःचा गौरव केला ऄसून ते पुराण वेद अिण सवॳ िवद्रा 
यानंी पिरपूणॳ ऄसे महापुराण ऄसल्याचे म्हटले अहे. 

 
अतदपुराण (ईपपुराण). प्रा. हाजरा ह्ानंी ह्ा पुराणाच्या िनरिनराळ्या काळात झालेल्या दोन 

अवृत्त्या ऄसल्याच ेमानले अहे अिण वेंकट॰ छाप॰ ने छापलेले (१९ ऄध्याय ऄसलेले) अिदपुराण हे त्या 
दोहोंपैकी मागाहूनची अवृत्ती ऄसून ितच्या पूवीच्या अवृत्तीची एकही हस्तिलिखत प्रत ऄद्रािप ईपलब्ध 
झालेली नाही ऄस ेम्हटले अहे. ऄल्बेरूणीन ेिदलेल्या पुराणाचं्या यादीमध्ये काही ईपपुराणाचंाही समावेश 
केलेला अहे. त्या यादीत अिदपुराणाचंा िनदेश केला अहे. हाजरा ह्ाचं्या मते ह्ा पुराणाचा रचनाकाळ आ. 
स. १२०३–१५२५ ह्ाचं्या दरम्यानचा ऄसावा. अिद अिण अद्र ही दोन्तही नावे एकाच गं्रथाची अहेत. 
िनबंधगं्रथानंी अिद अिण अिदत्य ह्ा दोन नावाचा घोटाळा केला अहे. 

 
अतदत्यपुराण हे एक ईपपुराण ऄसल्याच े मत्स्य (५३·६२) मध्ये अिण ऄल्बेरुणीन े म्हटले अहे. 

कल्पतरु, स्मृित चं., ऄपराकॳ  दानसागर ह्ानंी अिद अिण अिदत्य ह्ा दोन्तही पुराणातील ऄनेक ऄवतरणे 
प्रवृत्त केली अहेत. 

 
एकाम्र (ओिरसा प्रातंातील एक गं्रथ). प्रा. हाजरा ह्ानंी ह्ा पुराणाचा रचनाकाल आ. स. चे १० वे 

ऄथवा ११ वे शतक ऄसल्याचे ठरिवले अहे. 
 
कातलका हे एक ईपपुराण ऄसून त्यात ९३ ऄ. अहेत अिण ते वें. छा. ने छापले अहे. ह्ा गं्रथाच्या 

रचनाकालािवषयी िनरिनराळ्या िवद्यानामंध्ये मतभेद अहे. प्रा. हाजरा ह्ानंी ह्ा पुराणाच्याही दोन अवृत्या 
ऄसल्याच ेमानले अहे अिण ईपलब्ध अवृत्ती १० व्या ऄथवा ११ व्या शतकातील ऄसल्याच ेठरिवले अहे. 
कल्पतरू, ऄपराकॳ , स्मृित च.ं, दानसागर ह्ानंी ह्ा पुराणातील ऄवतरणे ईद्धृत केली अहेत. वें. छा. च्या 
अवृत्तीत (ऄ. ९१ अिण ९२) िवष्ट्णुधमोत्तराचा िनदेश केला अहे. ह्ावरून ईपलब्ध कािलका पुराण आ.ं स. 
१००० च्या पूवी रिचले ऄसल्याचे धरावे लागेल. 
 

कग्ल्कपुराण. ह्ा पुराणाच्या ३ अवृत्त्या ऄसून त्या सवॳही कलकत्ता येथील अहेत. प्रा. हाजरा 
म्हणतात की ―हे पुराण मागाहूनच्या काळात झालेले ऄसनू ह्ा पुराणातील ऄवतरणे कोणत्याही गं्रथकारान े
ईद्धृत केलेली नाहीत. अिण त्याचा रचनाकाळ आ. स. च्या १८ व्या शतकानंतरचा मानता येत नाही. 

 
कूमम. हे पुराण वें. छा. ने छापले ऄसनू त्याचे पूवाधॳ (ऄ. ५३) अिण ईत्तराधॳ (ऄ. ४६) ऄस ेदोन 

भाग अहेत. प्रा. हाजरा ह्ाचं्या मते कूमॳपुराण हा प्रथम पंचरात्र संप्रदायाचा गं्रथ होता परंतु नंतर त्यात 



बदल करून तो पाशुपत सापं्रदायाचा करण्यात अला. कूमॳ (१·१·२१।२२)मध्ये ह्ा पुराणाच्या ब्राह्मी, 
भागवती, सौरी अिण वैष्ट्णवी ऄशा चार संिहता ऄसल्याच े सािंगतले ऄसनू तो प्रत्यॱ गं्रथ ब्राह्मी संिहता 
ऄसल्याच ेअिण त्यात ६००० श्लोक ऄसल्याच ेम्हटले अहे. नारदीय पुराण (१·१०६·१।२२) मध्ये आतर तीन 
संिहताचंा साराशं िदला अहे. पद्म पुराण (पाताल १०२·४१।४२) यात कूमॳ पुराणाचा स्पष् िनदेश करून 
त्यातील एक श्लोक ईद्धृत केला अहे. स्मृित चं. कल्पतरु, ऄपराकॳ  ह्ानंी कूमॳ पुराणातील श्लोक ईद्धृत 
केले अहेत. 

 
गणेश पुराण. ह्ाचे िववेचन प्रा. हाजरा ह्ानंी (गंगा. िर. आ. खं. ९ पा. ७९।९९ वर) केले अहे. 
 
गरुड पुराण. ईपलब्ध गरुड पुराणात (ऄ. १०७ मध्ये) पराशरस्मृतीचा साराशं िदला अहे. ह्ा 

पुराणाचा रचनाकाल आ. स. ९५० नंतरचा अिण आ. स. च्या ६ व्या शतकाच्या पूवीचा मानता येणार नाही. 
 
देवीपुराण (ईपपुराण). प्रा. हाजरा ह्ानंी ह्ा पुराणाचा रचनाकाल आ. स. च्या ७ व्या शतकाचा 

ईत्तराधॳ ऄसल्याच ेठरिवले अहे. दानसागर ह्ा गं्रथान ेह्ा पुराणाचा ईल्लेख केला ऄसून त्यातील ऄवतरणे 
ईद्धृत न करण्याची कारणे िदली अहेत. भुजबलिनबंध, कल््तरु, ऄपराकॳ  ह्ानंी ह्ा पुराणातील ऄनेक 
ऄवतरणे ईद्धृत केली अहेत. 
 

देवी भागवत. हे पुराण वें. छा. न ेछापले ऄसून त्यात १२ स्कंद अहेत. हे पुराण देवी भागवताच्या 
मागाहून झाले ऄसल्याचे िसद्ध करण्याचा प्रा. हाजरा ह्ानंी प्रयत्न केला अहे. 

 
नंतदपुराण (ईपपुराण). प्रा. रंगास्वामी अयंगार ह्ाचं्या मते मूळच ेपुराण बहुधा नष्ट झाले ऄसावे. 

ह्ा पुराणातील िवस्तृत ऄवतरणे कल्पतरु, ऄपराकॳ , लक्ष्मीधर, दानसागर ह्ानंी ईद्धृत केली अहेत अिण 
मत्स्यपुराणात स्पष्टपणे िनदेश केलेल्या चार ईपपुराणापैकी हे एक अहे. ऄल्बेरुणीन े ―नंदपुराण‖ म्हणून 
ज्याचा ईल्लेख केला अहे ते हेच पुराण ऄसावे ऄस ेिदसते. हे ऄगदी. प्राचीन ईपपुराणापंैकी एक ऄसावे 
अिण त्याची रचना आ. स. च्या ८ व्या ऄथवा ९ व्या शतकात झाली ऄसावी. 

 
नरकसह ऄथवा नृकसह पुराण (ईपपुराण). कल्पतरु, ऄपराकॳ , स्मृितच,ं ह्ानंी ह्ा पुराणातील 

ऄवतरणे ईद्धृत केली अहेत. कल्पतरू अिण ऄपराकॳ  ह्ा दोघाचं्याजवळ ईपलब्ध पुराणापेॱा बरीच 
िवस्तृत अवृत्ती होती ऄस े िदसते. ईपलब्ध पुराणाचा रचनाकाल आ. स. च्या ९ व्या शतकाच्या सुमाराचा 
ऄसावा. 

 
नारदपुराण. वें. छा. ने छापलेल्या नारदीय पुराणाच ेदोन भाग ऄसनू पिहल्या भागात १२५ ऄध्याय 

ऄसून दुसऱ्या भागात ८२ ऄ. अहेत. अिण सवॳ िमळून ५५१३ श्लोक अहेत. कलकत्ता एिश. सोसायटी 
अिण बंगवासी छा. ह्ानंी ३८ ऄध्याय अिण सुमारे ३६०० श्लोक ऄसलेले बृहिारदीय पुराण प्रिसद्ध केले 
अहे. प्रा. हाजरा ह्ानंी ऄस ेप्रितपादन केले अहे की मत्स्य अिण ऄग्ग्न पुराणातं ज्या नारदीय पुराणाचा 
ईल्लेख केला अहे ते ईपलब्ध नारदीय पुराणाहून िभन्न होते अिण ईपलब्ध नारदीय पुराणात बहृन्नारदीय 
पुराणातील मजकूर घेतला अहे. स्मृित चं , ऄपराकॳ  ह्ानंी ह्ा पुराणातील ऄवतरण ईद्धृत केली अहेत. 
ह्ा पुराणात (१·९·४०) िकराताजुॳनीय काव्यामधील ―सहसा िवदधीत न िक्याम्॰‖. (२·३०) ह्ा, श्लोकाशी 
जुळता श्लोक अला अहे. तसेच बौद्ध लोक पाखंडी अिण वेदाचंी हनदा करणारे ऄसतात म्हणून एखाद्रा 



ब्राह्णान ेत्याचं्या देवालयात प्रवेश केल्यास त्याला लागणारे पातक शेकडो प्रायिरृते्त घेउनही नाहीसे होत 
नाही ऄस े सािंगतले अहे. त्या पुराणाच्या पिहल्या भागात (३७·४) वैष्ट्णवागमाचा अिण (५३·९) मध्ये 
पंचरात्राचा ईल्लेख केला अहे. ह्ावरून ऄसा िनष्ट्कषॳ िनघतो की ईपलब्ध नारदीय पुराण आ. स. 
७००-१००० ह्ा कालात झाले ऄसावे. 
 

पद्मपुराण हे पुराण महाभारताच्या अधारावर रिचले ऄसल्याच े डॉ. बेलवलकर ह्ानंी प्रितपादन 
केले अहे. प्रा. हाजरा ह्ाचं्या मते पद्मपुराणाची एक ईत्तरभारतीय (५ काडें ऄसलेली) अिण एक दिॱण 
भारतीय (६ काडें ऄसलेली) ऄशा दोन पाठावृत्त्या ऄसून वें. छा. अिण अनंदारॅम ह्ानंी दिॱण भारतीय 
पाठच छापला अहे. मत्स्य अिण पद्म ह्ा दोन पुराणात शेकडो श्लोक एकसारख ेअहेत. काही गं्रथकारानंी 
पद्मामधून ईद्धृत केलेले श्लोक दुसऱ्या काही गं्रथकारानंी मत्स्यामधून ईद्धृत केले अहेत. ह्ाचा िवचार 
किरता प्रस्तुत. गं्रथकाराला ऄस े वाटते की ह्ा दोन पुराणात सारख े ऄसणारे श्लोक मूळच े
मत्स्यपुराणातील ऄसून ते पद्मान ेत्या पुराणातून घेतले ऄसावे ऄिण ऄशी ईसनवारी आ. स. १००० च्या पूवी 
झाली ऄसावी. कल्पतरु, ऄपराकॳ , स्मृित च.ं ह्ानंी ह्ा पुराणातील ऄनेक ऄवतरणे ईद्धृत केली अहेत. 
अनंदारॅमाने छापलेल्या पद्माच्या अवृत्तीत ४८,४५२ श्लोक अिण ६२८ ऄध्याय अहेत. 
 

ब्रह्मपुराण. अनंदारॅमान े छापलेला गं्रथ ऄिलकडील काळात रिचला ऄसावा ऄस े िदसते. प्रा. 
हाजरा ह्ानंी म्हटले अहे की, जीमूतवाहन, ऄपराकॳ , बल्लाल सेन प्रभृतींनी ईद्धृत केलेली ब्रह्म पुराणातील 
ऄवतरणे ह्ा छापील गं्रथात अढळत नाहीत अिण ह्ा पुराणातं महाभारत, िवष्ट्ण,ु वायु, अिण माकंडेय ह्ा 
पुराणातंील ऄध्याय ईसन ेघेतले अहेत. दानसागरामध्ये ब्रह्मपुराणाच्या दोन अवृत्याचंा ईल्लेख केला ऄसनू 
त्यापंैकी एका अवृत्तीचा त्या गं्रथात ईपयोग केला नसल्याच ेम्हटले अहे. बल्लाल सेनान ेऄग्राह् ठरिवलेली 
अवृत्तीच प्रस्तुत ईपलब्ध ऄसलेले ब्रह्मपुराण ऄसावे अिण कल्पतरु अिण बल्लाल सेन ह्ाचं्यासमोर त्याच 
नावाचे प्राचीन पुराण ऄसावे ऄसेही संभवनीय अहे. वाचस्पतीन े(आ. स. च्या १५ व्या शतकाचा ईत्तराधॳ) 
कल्पतरू ह्ा गं्रथात ब्रह्म पुराणातील ऄनेक ऄवतरणे ईद्धृत केली अहेत. ह्ावरून ब्रह्मपुराणाचा पिहला 
भाग आ. स. च्या १३ व्या शतकानंतरचा ठरिवता येत नाही ह्ा गं्रथाची रचना दंडकारण्याच्या ज्या भागातून 
गोदावरी नदी वाहते त्या प्रदेशात झाली ऄसावी, कारण त्या पुराणात तो प्रदेश सवात ऄिधक पिवत्र 
ऄसल्याच े वणॳन केले अहे. गौतमीच्या तीरावरील जनस्थान ही जनक वंशातील राजाचंी यॲभूमी 
ऄसल्यामुळे त्या प्रदेशाला जनस्थान हे नाव पडले ऄस े त्या पुराणात म्हटले अहे. छापील ब्रह् पुराणात 
२४५ ऄध्याय अिण १३७८३ श्लोक अहेत. 
 

ब्रह्मवैवतम. हा एक प्रचंड गं्रथ ऄसनू तो अनंदारॅमान ेचार खंडात छापला अहे. स्मृित च.ं, हेमािद्र 
प्रभृित गं्रथकारानंी ईद्धृत केलेले ऄनेक श्लोक ईपलब्ध गं्रथात अढळत१ नाहीत. 
 

ब्रह्माण्ड (वें. छा.). ह्ाच े चार पाद अहेत. ह्ा पुराणाची रचना बहुधा गोदावरी नदीच्या 
ईगमाकडील प्रदेशात झाली ऄसावी, कारण त्यात तो प्रदेश सवात ऄिधक मनोरम ऄसल्याच े अिण तेथ े
रामाने स्थापन केलेली गोवधॳन नावाची नगरी ऄसल्याच े म्हटले अहे. ब्रह्माण्ड पुराण हे १८ पुराणापंैकी 
ऄत्यंत प्राचीन पुराणापंैकी एक अहे. हे मत्स्याआतके प्राचीन ठरिवता येत नाही परंतु त्यात केलेल्या संगीत 
शास्त्रावरील प्राचीन अचायांच्या ईल्लेखावरून त्या पुराणाची रचना आ. स. च्या ४ थ्या अिण ६ व्या शतकाचं्या 
दरम्यानच्या काळात झाली ऄसावी ऄसे म्हणता येइल. 
 



बृहद्धममपुराण (ईपपुराण.) हे पुराण आ. स. च्या १३ व्या ऄथवा १४ व्या शतकात बंगाल प्रातंात 
झालेले अहे. 
 

भतवष्ट्यपुराण. ह्ा पुराणाची चार पवे अहेत. त्याचं्यापैकी ब्रह्मपवमच काय ते प्राचीन काळच े
ऄसल्याच ेम्हणता येइल. प्रततसगम पवॳ हे ऄवाचीन काळी रिचलेले ऄसून त्यात अदाम अिण आव्ह, िदल्ली 
येथील म्लेच्छ, नानक, चैतन्तय, भट्टोजी आत्यािदकाचं्या कथा अल्या अहेत. ऄपराकॳ , कल्पतरु, िमताॱरा 
ह्ानंी भिवष्ट्योत्तर पुराणातील ऄवतरणे ईद्धृत केली अहेत. ह्ावरून भिवष्ट्योत्तर पुराण आ. स. १००० च्या 
नंतर झाले ऄस े म्हणता येत नाही. ह्ा पुराणात अर (मंगळ) अिण कोण (शिन) ह्ा परकीय शब्दाचंा 
ईल्लेख केला अहे. ह्ा सवावरून हे ईपलब्ध पुराण आ. स. च्या ६ व्या ऄथवा ७ व्या शतकाचं्या सुमाराच्या 
पूवीचे ऄसल्याच ेमानता येत नाही. वायुपुराणात (९९·२६७) ईल्लेख केलेले भिवष्ट्यपुराण हे ईपलब्ध भिवष्ट्य 
नसून अप. ध. स.ू (१·६·१९·१३) मध्ये ईल्लेख केलेले भिवष्ट्य होय. 
 

भागवत पुराण. िमताॱरा, ऄपराकॳ , कल्पतरु ह्ाचं्यासारख्या पूवीच्या काळात झालेल्या 
िनबंधगं्रथापंैकी एकाही गं्रथात ह्ा पुराणातील ऄवतरणे ईद्धृत केलेली नाहीत. ह्ा गं्रथाचा रचनाकाळ 
ऄत्यंत वादग्रस्त अिण आ. स. च्या ५ व्या शतकापासून १० व्या शतकापयंतचा िनरिनराळ्या प्रकारचा मानला 
जातो. देवी. भागवत हे ह्ा पुरणानंतरच े अहे ऄथवा मागाहूनचे अहे ह्ाबद्दलही मतवैिचत्र्य अहे. पद्म 
पुराणामध्ये (ख.ं६ ऄध्याय १८९-१९४) ५१८ श्लोक ऄसलेले एक भागवतपुराणमाहात्म्य अहे. प्रस्तुत 
गं्रथकाराच्या मते ईपलब्ध पुराण ऄिलकडील काळातील ऄसनू ते आ. स. च्या ९ व्या शतकापूवी झालेले 
ऄसल्याचे िसद्ध करणारा िवरॄसनीय पुरावा पुढे अलेला नाही. 

 
मत्स्यपुराण. ह्ा पुराणाचे २९१ ऄध्याय ऄसून त्यात १४०६२ श्लोक अहेत. हे पुराण प्राचीन 

पुराणापंैकी एक ऄसनू त्यात स्मृितिवषयावंरील ऄध्याय सवॳ पुराणापंेॱ ा ऄिधक अहेत. िमताॱरा, 
कल्पतरू, ऄपराकॳ , दानसागर, स्मृित चं. आत्यािद गं्रथामंध्ये ह्ा पुराणातील िवपुल ऄवतरणे ईद्धृत केली 
अहेत. ह्ा ऄवतरणावंरून आ. स. १००० च्या पुष्ट्कळ पूवी मस्त्य पुराणाची ऄंतरॳचना अिण त्याचे स्वरूप 
जवळजवळ ईपलब्ध पुराणाच्यासारखे होते ऄसे िनःसंदेहपणे म्हणता येइल. 

 
प्रस्तुत गं्रथकाराच्या मते मत्स्य हे १८ पुराणातील सवात प्राचीन ऄसनू ते सवात ऄिधक संरॱण 

केलेले अहे. त्याचा रचनाकाळ आ. स. २००-४०० ह्ाचं्या मध्यंतरचा धरता येइल. कदािचत काही तुरळक 
श्लोक त्यानंतरच्या काळात घुसडून िदले ऄसण्याचा संभव अहे. 

 
माकम ण्डेय पुराण. ह्ाच्या दोन अवृत्त्या अहेत. प्रस्तुत गं्रथकारान े मुख्यत्वेकरून वें. छा. च्या 

अवृत्तीचा ऄवतरणाकंिरता ईपयोग केला अहे. वें. छा. अवृत्तीमध्ये १३४ ऄध्याय अहेत अिण बी. ज.े 
अवृत्तीमध्ये १३७ ऄध्याय अहेत. ह्ा पुराणाच्या एका भागाला (वें. छा. अवृत्ती ऄ. ७८-९०) देवीमाहात्म्य 
ऄथवा सप्तशती ऄस ेम्हणतात अिण तो भाग ऄवाचीन संस्कृत पंिडताचं्या मतान ेप्रिॱप्त अहे. तथािप तो आ. 
स. च्या १० व्या शतकाच्या पूवी घुसडून िदला ऄसला पािहजे. कारण त्याची सवात प्राचीन हस्तिलिखत 
प्रत आ. स. ९९८ मधील अहे अिण तो भाग बहुधा आ. स. ६०० च्या पूवी घालण्यात अला ऄसावा. 

 
कल्पतरु, ऄपराकॳ , स्मृित चं. आत्यािद गं्रथातं ह्ा पुराणातील ऄवतरणे ईद्धृत केली अहेत अिण 

मनुस्मृित, महाभारत ह्ातंील ऄनेक श्लोक माकॳ ण्डेय पुराणात ईद्धृत केले अहेत. एकंदरीन ेिवचार करता 



माकॳ ण्डेय हे प्रथम झालेल्या पुराणापंैकी एक ऄसून त्याचा रचनाकाळ आ. स. च्या ४ थ्या अिण ८ व्या 
शतकाचं्या मध्यंतरचा मानता येइल. 
 

कलगपुराण. (वें. छा.). ह्ात ११००० श्लोक ऄसल्याच े ऄध्याय (२·५) मध्ये सािंगतले अहे. 
कल्पतरु, ऄपराकॳ , स्मृित चं., दानसागर ह्ानंी ह्ा पुराणातील िवपुल ऄवतरणे ईद्धृत केली अहेत. 
दानसागरान े ६००० श्लोक ऄसलेल्या दुसऱ्या एका हलगपुराणाचा ईल्लेख केला अहे परंतु त्या पुराणाच्या 
दानसागरामध्ये ईपयोग केलेला नाही. 
 

वराहपुराण. ह्ा पुराणात (िबग्ब्लओिथका आंिडका अवृत्ती) २१७ ऄध्याय अिण ९६५४ श्लोक ऄसनू 
काही ऄध्याय गद्रात अिण काही थोडे ऄध्याय गद्रपद्रिमिरॅत अहेत. हे वैष्ट्णव पुराणापंैकी एक ऄसून ते 
िवष्ट्णून े वराह ऄवतारात पृथ्वीला सािंगतले ऄसल्याच े मानले अहे. कल्पतरून े त्यातील ऄवतरणे ईद्धृत 
केली अहेत. 
 

वराहपुराणाचा रचनाकाळ सागंणे ऄवघड अहे. ते पुराण अरंभी झालेल्या पुराणापंैकी नसले तरी 
आ. स. च्या १० व्या शतकाच्या पूवीचे अहे. 

 
वामनपुराण. मत्स्य, वायु आत्यािद पुराणाचं्या मानान े हे एक लहानस े पुराण अहे. वें. छा. 

अवृत्तीमध्ये त्यात ५४५१ श्लोक अहेत अिण काही ऄध्यायात गद्रभाग अहे. कल्पतरु, स्मुित चं. ह्ात ह्ा 
पुराणातील ऄवतरणे ईद्धृत केली अहेत. ह्ा सवांवरून वामन पुराणाचा रचनाकाल आ. स. ६००-९०० 
ह्ाचं्या दरम्यानचा धरावा लागेल. 

 
वायुपुराण. (अनंदारॅम अवृत्ती). ह्ा पुराणात ११२ ऄध्याय अिण १०,९९१ श्लोक अहेत. त्याच े

चार पाद केले अहेत. ह्ात अलेले गयामाहात्म्यासंबधंीच े ऄध्याय मागाहून समािवष्ट केले ऄसावेत ऄस े
काही िवद्यानाचं ेमत अहे. ह्ा पुराणात मागाहून घातलेला काही भाग ऄसला तरी ते सवात प्राचीन अिण 
ऄत्यंत ऄिधकृत ऄशा पुराणापंैकी एक अहे. कल्पतरु, स्मृित चं., ऄपराकॳ  ह्ानंी ह्ा पुराणातील ऄवतरणे 
ईद्धृत केली अहेत. या ऄथी ह्ा पुराणात गुप्त वंशातील राजाचंा ईल्लेख केला अहे अिण त्या पुराणाचा 
बाणान े कादम्बरी अिण हषॳचिरत ह्ा गं्रथातं ईल्लेख केला अहे त्याऄथी त्याचा रचनाकाळ आ. स. 
३५०-५५० ह्ाचं्या दरम्यानचा ऄसल्याचे मानले पािहजे. 

 
तवष्ट्णुपुराण (वें. छा. अिण गोपाळ नारायण अवृत्त्या). प्रस्तुत ईपलब्ध गं्रथात ६ ऄंश, १२६ ऄध्याय 

अिण सुमारे ६००० श्लोक अहेत. बरेच ऄध्याय पूणॳपणे गद्रात अहेत. हे पुराण पंचलॱण व्याख्येशी आतर 
पुराणापंेॱा ऄिधक जुळते अहे. कल्पतरु, स्मृितच.ं, काव्यप्रकाश, ऄपराकॳ  ह्ानंी ह्ा पुराणातील ऄवतरणे 
ईद्धृत केली अहेत. 

 
ह्ाचा रचनाकाळ ठरिवणे ऄवघड काम अहे. ते सवात प्राचीन पुराणापंैकी एक अहे अिण त्याची 

संिहता मागाहून र्फारशी वाढिवली गेलेली नाही. ह्ा पुराणाची संिहता िनदान १००० वषे तरी जशीच्या तशी 
रािहली अहे ऄस ेिनबंधगं्रथातंील ऄवतरणावंरून िदसून येते. ह्ा गं्रथात (३·१४·५) राशींचा ईल्लेख केला 
ऄसून होरा अिण लग्न हे शब्द अले अहेत. ईपलब्ध िवष्ट्ण ुपुराण आ. स. ३००-५०० ह्ाचं्या दरम्यान रिचले 
गेले ऄसे धरल्यास ते र्फारसे चुकीचे होणार नाही. 



 
तवष्ट्णुधममपुराण. ह्ाच्याबद्दलचे िववेचन मागील प्रकरणात केले अहे. 

 
तवष्ट्णुधमोत्तरपुराण (ईपपुराण). हा एक प्रचंड गं्रथ अहे. त्यातील काही थोडी ऄवतरणे ऄपराकॳ , 

स्मृितचंिद्रका, दानसागर ह्ानंी ईद्धृत केली अहेत. हे पुराण आ. स. ६०० च्या पूवीच े ऄसणे शक्य नाही 
अिण जरी त्यातील काही भाग मागाहून घालण्यात अले ऄसण्याचा संभव अहे तथािप त्याचा रचनाकाळ 
आ. स. च्या १० व्या शतकाच्या नंतरचा धरता येत नाही. िवष्ट्णुधमॳ अिण िवष्ट्णुधमोत्तर हे दोन्तही गं्रथ 
ऄल्बेरुणीच्या पंिडताच्या मते ऄिधकृत धमॳगं्रथाचं्या स्वरूपाचे होते. 

 
साम्बपुराण (ईपपुराण). वें. छा. अवृत्ती. ह्ा पुराणातील ऄवतरणे कल्पतरु, ऄपराकॳ , स्मृित चं. 

ह्ाचं्यासारख्या जुन्तया गं्रथानंी र्फारच क्विचत ईद्धृत केली अहेत. ह्ाच्या रचनाकाळािवषयी एवढच 
िनिरृतपणे म्हणता येइल की साम्ब नावाच्या एका पुराणाचा ऄल्बेरुणीन ेआ. स. १०३० मध्ये ईल्लेख केला 
होता. (साचौचा गं्रथ पा. १३०). 

 
तशवपुराण. काही पुराणंानंी ह्ाला महापुराण मािनले अहे. ह्ा पुराणाचा िनिरृत ऄसलेला जुना 

ईल्लेख ऄल्बेरुणीच्या गं्रथातील अहे. कल्पतरु, ऄपराकॳ  स्मृित चे. ह्ानंी ह्ा पुराणातील ऄवतरणे ईद्धृत 
केली नाहीत. ह्ा पुराणाच्या सात संिहता ऄसून त्यातं सुमारे २३००० श्लोक अहेत. ह्ातील ऄवतरणे 
दानसागर ह्ा गं्रथात ऄनेक िठकाणी ईद्धृत केली अहेत. िशवपुराण हे मागाहूनच्या काळात झालेले एक 
ईपपुराण अहे ऄस ेडॉ. पुसाळकर ह्ानंी प्रितपादन केले अहे. रुद्र संिहता भागात पावॳतीच्या कथेत ह्ा 
पुराणातील वणॳन अिण कुमारसंभव काव्यातील वणॳन ह्ातं ऄितशय साम्य अढळते. (िशवपुराण, रुद्र स.ं 
पावॳती खंड ८-१७ = कुमार स.ं १·२६ आ). 

 
तशवधममपुराण. याॲ. १·१९३ वरील टीकेत ऄपराकान ेह्ा पुराणातील एक श्लोक ईद्धृत केला अहे 

अिण त्या श्लोकात याॲ. मधील श्लोकाचा ऄनुवाद केला अहे. 
 
सौरपुराण. (ईपपुराण). ह्ा पुराणािवषयी िववेचन प्रा. हाजरा ह्ानंी िनरिनराळ्या लेखातं अिण 

त्याचं्या पुराणिवषयावरील गं्रथात (खंड १ पा. ३४८) केले अहे. 
 

स्कंदपुराण. हे र्फार िवस्तृत पुराण ऄसून त्याच े दोन प्रकार अहेत. एका प्रकारात ७ खंडे ऄसून 
दुसऱ्या प्रकारात ६ संिहता अहेत. ह्ा पुराणातील श्लोकसंख्या ८१,०००, १००,०००, ८६,००० ऄशी 
िनरिनराळ्या प्रकारची सािंगतली अहे. हे पुराण स्कंदाच्या नावाचे ऄसले तरी त्यात स्कंदाचा प्रमुख संबंध 
नाही. ह्ा पुराणातील प्रचंड श्लोकसंख्येच्या मानाने त्यातील र्फारच थोडी ऄवतरणे धमॳशास्त्रावरील गं्रथातं 
ईद्धृत केली अहेत. ऄशा प्रचंड गं्रथात प्रिॱप्त भाग सुलभतेन े घुसडून देता अले ऄसतील. ह्ामळेु ह्ाचा 
रचनाकाळ िनिरृतपणे ठरिवणे किठण अहे. ते आ. स. च्या ७ व्या शतकाच्या पूवी अिण ९ व्या शतकानंतर 
झालेले नाही ऄसे ईपलब्ध पुराव्यावरून ठरिवल्यास र्फारसे चुकीचे होणार नाही. 



प्रकरण २४ 
 

पुराणांचा धममशास्त्रावर झालेला पतरणाम 
(मू. गं्र. पा. ५/९१३-१००२). 

 
वाङ्मय अिण समाज ह्ाचं े परस्परावंर पिरणाम होत ऄसतात हे सवाना मािहत अहे. ििस्ती 

शकाच्या पूवीच्या अिण अरंभीच्या काही शतकातंील भारतीय समाज बुद्ध, जैन प्रभृित वैिदक धमापासनू 
रु्फटून िनघालेल्या धमांच्या अिण पंथाचं्या वाढत्या सामथ्यान ेिवस्किळत झालेला होता अिण ग्रीक, शक, 
हूण ह्ाचं्यासारख्या परकीय लोकाचं्या हल्यानंी त्रासून गेला होता. ह्ा कारणान े वैिदक धमाशी एकिनष् 
ऄसणाऱ्या लोकाचं्या पुढे वैिदक धमाच ेपुनरुज्जीवन कस ेकरावे हा मोठा प्रश्न ईपग्स्थत झाला होता अिण 
ऄशा वेळी नव्या िवचाराचंा अिण रुढींचा समावेश केलेले अिण प्राचीन वेदस्मृितप्रणीत धमाच ेपुनरुज्जीवन 
करणारे गं्रथ िलिहण्याची स्रू्फती त्यानंा झाली. ऄशा रीतीन ेपुराणगं्रथाचंी िनर्ममती झाली अिण त्या गं्रथानंा 
जेव्हा समाजात मान्तयता अिण वजन प्राप्त झाले तेव्हा वैिदक धमानुयायी लोकाचंी प्रवृत्ती त्या गं्रथानंा 
ऄनुसरून वागण्याकडे झाली अिण अपले रीितिरवाज अिण धार्ममक िविध शक्य िततके पुराणातं 
सािंगतलेल्या िनयमानंा ऄनुसरून करण्याकडे त्याचंी प्रवृत्ती होउ लागली. हे समाजाच्या पुनघॳटनचे ेकायॳ 
पुराणानंी कसे केले ह्ाचा िवचार ह्ा प्रकरणात करावयाचा अहे. 
 

अजच्या हहदु लोकाचं्या धार्ममक कृत्याचंा हेतु वेद, स्मृित अिण पुराणे ह्ानंी सािंगतलेली र्फले प्राप्त 
करून घेणे हा ऄसतो. ही गोष्ट प्रत्येक िवधीच्या अरंभी करण्यात येणाऱ्या ―रॅुित स्मृित पुराणोक्त 
र्फलप्राप्त्यथॳ‖ ह्ा संकल्पावरून िदसून येते. त्या वेळच्या समाजधुरीणानंा दोन प्रकारचे कायॳ करावयाचे 
होते. त्यानंा एकीकडे बुद्ध, जैन अिण तत्सम िवचारप्रणालींच्या धमांच ेसामथ्यॳ अिण महत्व कमी करून 
िनरिनराळ्या वेदबाह्म तत्त्वप्रणालींच ेसमाजावर पडलेले वजन नष्ट करावयाचे होते अिण त्याच्याच बरोबर 
बुद्ध धमामधील अकषॳक ऄसणाऱ्या गोष्टींपासून बहुजनसमाजाला परावृत्त करून बुद्ध धमाने सािंगतलेले 
सामािजक अिण पारलौिकक लाभ पुनघॳिटत िहदु धमापासूनही प्राप्त होउ शकतील ऄशी लोकाचंी खात्री 
पटवून द्रावयाची होती. 
 

सरतेशेवटी बुद्ध धमाचा ऱ्हास होउन तो स्वतःच्या मातृभूमीतून नाहीसा झाला त्या पिरणामात 
पुराणाचंा बराच मोठा वाटा होता. कारण त्यानंी ऄहहसेसारख्या बुद्ध धमाच्या काही तत्त्वानंा महत्त्व िदले 
अिण ती अत्मसात केली, बुद्धाला िवष्ट्णूचा ऄवतार म्हणून मान्तयता िदली, शाकाहाराचा एक रॅेष् प्रकारची 
तपरृया म्हणनू ऄंगीकार केला अिण मनु, याॲ. ह्ाचं्यासारख्या स्मृतींना ऄनुसरून मठ अिण संन्तयास 
धमाचा ईपयोग केला. पुराणानंी ह्ा कायाला प्रारंभ पुढीलप्रमाणे केला : वेदाचंा योग्य ऄथॳ समजनू 
घेण्याकिरता आितहास अिण पुराणे ह्ाचं ेॲान अवश्यक ऄसल्याच ेपुराणानंी प्रितपादन केले; ईदाहरणाथॳ, 
वायु [यो िवद्राच्चतुरो वेदान्तसाडःगोपिनषदो िद्यजः । 
न चेत्पुराण ंसंिवद्रानै्नव स स्यािद्यचॱणः ॥ 

वायु (१·२००).] मध्ये ऄस े अवजूॳन सािंगतले अहे की चार वेद, वेदागंे अिण ईपिनषदे जाणणाऱ्या 
ब्राह्मणाला जर पुराणाचंे ॲान नसेल तर तो िवचॱण म्हणज े शाहणा होणार नाही; िवरॄाची ईत्पत्ती अिण 
संहार कसा होतो ह्ा िवषयीच्या ईपिनषदातील कल्पनाचं्या अधारावर वायु (४·१७), ब्रह्म (१·३), कूमॳ 
(१·२) प्रभृित पुराणानंी पंचमहातत्त्वाचंी ईत्पत्ती कशी होते अिण त्याचंा िवनाश कसा होतो ह्ा गोष्टी 
िवस्तारपूवॳक वणॳन केल्या. 



 
वेदानंा पुिष्ट देणारे गं्रथ ह्ापेॱ ाही पुराणानंा ऄिधक महत्त्व ऄसल्याची प्रौढी काही पुराणानंी 

िमरिवली अहे. ईदा. कूमॳ (२·४६·१२९) मध्ये म्हटले अहे की सवॳ पुराणे अिण आितहास (महाभारत) हे 
गं्रथ तराजूच्या एका पारड्यात घातले अिण सवॳ रॅेष् वेद दुसऱ्या पारड्यात घातले तर पुराणे ऄसलेले 
पारडे वेदापंेॱा ऄिधक वजनाच ेभरेल. महाभारतामध्येही (अिद १·२७१।२७३) ऄशी प्रौढी वणॳन केली अहे. 
सामान्तयतः पुराणे कोणत्या तरी देवाने सािंगतली ऄसल्याच े त्यातं वणॳन केलेले ऄसते. ईदा., ब्रह्मपुराण 
ब्रह्मदेवान ेसािंगतले ऄसल्याच े(ब्रह्म १·३०) मध्ये, वायुपुराण वायूने सािंगतल्याच े(वायु.१·१९६) मध्ये वणॳन 
केले अहे. काही पुराणे िवष्ट्णचू्या मत्स्यािद ऄवतारानंी सािंगतल्याच े त्या त्या पुराणात वणॳन केले अहे. 
पुराणाचं्या रॅवणान े सवॳ पातकाचंा नाश होतो अिण ऄग्ग्नष्टोमासारख्या रॅौत यॲाचं्या र्फलाचंी प्राप्ती होते 
ऄशीही वणॳन े ब्रह्म (२५४·३४), ऄग्ग्न (३८४·१३।३०) ह्ाचं्या सारख्या पुराणातं केली अहेत. काही 
ईपिनषदानंी वेदाचं्या अिण यॲाचं्या बाबतीत जी भावना प्रदर्मशत केली अहे त्याच भावनेचा पुराणानंी 
पुरस्कार केला अहे. ईदा., कठईपिनषद (१·२·४) मध्ये नारद अिण सनत्कुमार ह्ाचंा संवाद वणॳन केला 
ऄसून त्यात चार वेद अिण दुसऱ्या ऄनेक िवद्रा ह्ा र्फक्त नाममात्र िवद्रा ऄसून सवॳरॅेष् ब्रह्माचे ॲान हे खरे 
ॲात होय ऄस े प्रितपादन केले अहे. बृहदा. ईप.. (१·४·१०) मध्ये एखादी देवता अपल्याहून िभन्न 
ऄसल्याच ेमानून ितची पूजा करणाराचंी हनदा केली अहे. ईपिनषदातंील (छा.ं ३·१७·४; प्रश्न ईप. १·१५ 
प्रभृित) ऄनेक वचनातं तप, औदायॳ, अजॳव, ऄहहसा अिण सत्य हे गुण यॲाचं्या योग्यतेच े ऄथवा 
त्याचं्याहून ऄिधक योग्यतेचे ऄसल्याचे म्हटले अहे. 
 

ऄशा प्रकारची अपण वेदापंेॱा ऄिधक योग्यतेची ऄसल्याची प्रौढी जरी पुराणानंी काही िठकाणी 
िमरिवली ऄसली तरी सामान्तयतः पुराणानंी वेदानंा अधारभूत मानले ऄसून बऱ्याच िवधींमध्ये वेदातंील 
मंत्राचंा ईपयोग करावयास सािंगतले अहे. ईदा, मत्स्य (ऄ. ९३), ऄग्ग्न (४१·६।८), नारदीयपुराण 
(२·७३·८३।९०). पुराणानंी िनरिनराळ्या कायांकिरता वैिदक मंत्रापं्रमाणेच ऄनेक पौरातणक मंत्राचंाही 
ईपयोग करावयास सािंगतले अहे. वैिदक मंत्राचं्या बरोबरीने पौरािणक मंत्राचंा ईपयोग ब्राह्मणाचं्याही 
धार्ममक िवधींत आ. स. च्या अरंभाच्या सुमारास ऄथवा अरंभीच्या काही थोड्या शतकात करण्यात येउ 
लागला ऄस ेिदसते. रॅाद्धिवधी संबंधींच्या याॲ (१·२२९) ह्ा श्लोकावरील टीकेत िमताॱरेन े(रचनाकाल 
आ. स. ११०० च्या सुमारास) स्मृतीत सािंगतलेल्या वैिदक मंत्राबंरोबरच एका स्मातॳ मंत्राचाही ईपयोग 
करावा ऄसे सािंगतले अहे अिण तो मंत्र [अगच्छस्तु महाभागा िवरेॄदेवा महाबलाः । 
ये यत्र िविहताः रॅादे्ध सावधाना भवन्ततु ते ॥ 

गरुड पुराण (१·२१८·७).] (अगच्छन्ततु महाभागा॰) स्कंद अिण गरुड पुराणातील (१·२१८·७) अहे. 
ऄशाच दुसऱ्याही काही पुराणोक्त मंत्राचंा ईपयोग िनरिनराळ्या िवधींमध्ये वैिदक मंत्राचं्या बरोबरीन े
करावयास पुराणानंी सािंगतले अहे. काही िवधींमध्ये ईपतनषदातंील मंत्राचंा अिण वाक्याचंा थोड्याशा 
र्फरकान ेईपयोग करण्यास पुराणानंी सािंगतले अहे. ईदा, कूमॳ (२·९·१२) मध्ये तै. ईप. २·४ मधील ―यतो 
वाचो िनवतॳन्तते॰‖ ह्ा वाक्याचा समावेश केला अहे. िवष्ट्ण ु (६·५·६५) ह्ा श्लोकात मुंडक ईप (४·१·४) 
मधील काही शब्द अले अहेत. ऄशा रीतीन े पुराणातं ऄनेक वैिदक अिण ईपिनषदातंील वाक्ये समािवष्ट 
केली ऄसल्यामळेु काही गमतीच ेप्रश्न ईपग्स्थत होतात. ईदा. िस्त्रया, नाममात्र ब्राह्मण, अिण शूद्र ह्ानंा 
वेदाचंे ऄध्ययन करण्याचा ऄिधकार नव्हता, अिण म्हणून त्याचं्या िहताकिरता व्यासानंी महाभारत हा गं्रथ 
िलिहला ऄस े भागवत (१·४·२५) मध्ये सािंगतले अहे. ह्ावरून ऄसा एक िनष्ट्कषॳ िनघतो की िद्यजानंा 
वेदापंासून जे र्फल (म्हणज े अत्मॲान अिण मोॱ) प्राप्त होते तेच र्फल िस्त्रयािदकानंा भारताच्या 
रॅवणापासून प्राप्त होउ शकेल. 



 
आ. स. च्या ५ व्या शतकात अिण त्या शतकाच्या नंतरच्या काळात ब्राह्मणानंा समाजातील बहुसंख्य 

ऄसणाऱ्या शूद्रानंा संतुष्ट करण्याची आच्छा झाली अिण त्यानंी स्त्रीशूद्रानंा ऄशी सवलत िदली की त्यानंा 
िद्यजापं्रमाणेच िनरिनराळे संस्कार अिण देवताचंी पूजा किरता येइल. र्फक्त त्याचं्या िवधींमध्ये वैिदक 
मंत्राचं्या ऐवजी पुराणातंील मंत्र ऄसतील (पद्र ४·११०·२८६–२९३). त्यानंा प्राणायाम करण्याचा ऄिधकार 
नव्हता तरी त्यानंी देवतेचे ध्यान करावे अिण ―ओम्‖ च्या ऐवजी ―िशव‖ हा शब्द ईच्चारावा. (पद्र 
४·११०·३१६). 

 
पुढे क्माक्मान े काही काहीं बाबतींत वैिदक गं्रथातं सािंगतलेले िवधी माग े पडून त्याचं्याजागी 

पुराणोक्त िविध प्रचारात अले. देवपूजा किरताना नृहसह अिण आतर पुराणातं सािंगतलेल्या पद्धतीप्रमाणे 
चालावे ऄस े ऄपराकान े (पा.१४) म्हटले अहे. पद्मपुराणात (४·९४६६ प्रभृित) धनशमा नावाच्या एका 
मनुष्ट्याची कथा वणॳन केली ऄसून त्यात म्हटले अहे की एखाद्रान े पुष्ट्कळ शास्त्राचं े अिण ऄनेक वेदाचंे 
ऄध्ययन केले ऄसले, परंतु जर त्यान े पुराणाचं ेऄध्ययन केले नसले तर त्या मनुष्ट्याला िवद्यत्ता प्राप्त होत 
नाही. 

 
ऄशा रीतीने पुराणाचं ेमहत्त्व क्माक्मान ेवाढत गेले. प्रथम प्रथम पुराणानंी सािंगतलेला धमॳ वेदानंी 

सािंगतलेल्या धमापेॱ ा कमी प्रतीचा समजला जात ऄस.े पुढे धमॳ हा वैिदक, तािंत्रक अिण िमरॅ ऄसा तीन 
प्रकारचा ऄसल्याच ेपुराणे म्हणू ं लागली अिण त्यापंैकी कोणत्याही पद्धतीन े अपल्या आच्छेप्रमाणे िवष्ट्णूची 
पूजा करण्यास प्रत्यवाय नसल्याचे भागवत (११·२७·७) अिण पद्र (४·९०·३।४) मध्ये सािंगतले अहे. 

 
भिवष्ट्यपुराणात (ब्रह्मपवॳ १·४३।४७) ऄस ेम्हटले अहे की १८ पुराणे, रामायण अिण महाभारत हे 

गं्रथ चारही वणांकिरता अिण िवशेषतः शूद्राकंिरता ऄसणारी धमॳशास्त्र ेअहेत. ह्ावरून ऄस ेस्पष्ट होते की 
पुराणे, रामायण अिण महाभारत ह्ा गं्रथातं पुरातन परंपरा अिण िवचार ह्ाचंा समावेश केला ऄसनू 
सामान्तय लोकाचं्या िशॱणाची अिण ॲानप्राप्तीची साधन े ह्ा दृष्टीने त्या गं्रथाचंी रचना करण्यात अली 
ऄसल्याच ेसमजले जात ऄस.े शूद्रानंा वैिदक मंत्र वाचण्याचा ऄथवा ऐकण्याचा ऄिधकार नसला तरी त्यानंा 
वैिदक मंत्र समािवष्ट केलेली पुराणे वाचता येतात हकवा नाही ऄसा प्रश्न ईपग्स्थत झाला अिण त्याबद्दल 
िनरिनराळी मते ऄग्स्तत्वात अली. काही गं्रथकारानंी म्हटले अहे की शूद्रािदकानंी पुराणे स्वतः वाचू नयेत 
परंतु एखाद्रा बाह्णान े वाचलेली पुराणे शूद्राने रॅवण करण्यास प्रत्यवाय नाही. (नृहसह पुराण ५८·१३) 
बुद्धाचा ईपदेश शूद्रासिहत सवॳ लोकाकंिरता ऄसल्याकारणान ेआ. स. च्या पूवीच्या काही शतकाचं्या काळात 
शूद्राचंी प्रवृत्ती बुद्धाच्या ईपदेशाकडे स्वाभािवकपणे झाली ऄसावी अिण बुद्धधमीय म्हणिवणाऱ्यामध्ये सवात 
ऄिधक संस्था शूद्राचंी ऄसावी. ज्या िवद्यान ब्राह्मणानंा बहुजनसमाजाला बुद्धधमाच्या िशकवणीपासनू 
परावृत्त करावयाची आच्छा होती त्यानंी सहस्त्राविध नवे पौरािणक मंत्र तयार केले अिण त्याचंा ईपयोग 
रॅाद्ध, व्रते ह्ाचं्यासारख्या सवॳ धार्ममक िवधींमध्ये केला. ह्ा कारणान ेजुन ेिनबंधगं्रथकार शूद्रानंा पौरािणक 
मंत्र म्हण ू देण्यास तयार झाले होते. नारदीय पुराणात (२·२४·१५।२४) ऄस े म्हटले अहे की जे काही 
वेदामंध्ये िदसून येत नाही ते सवॳ स्मृतीत अढळते; ज े वेद अिण स्मृित ह्ा दोहोंत िदसून येत नाही ते 
पुराणात सािंगतलेले ऄसते; वेद, स्मृित अिण पुराणे ह्ानंी ज ेसािंगतलेले ऄसते ते वेदच ऄसते; जो मनुष्ट्य 
पुराणाकंडे ऄन्तय दृष्टीने पाहील तो खालच्या दजाच्या प्राण्याचं्या जन्तमाला जाइल. 
 

लोकाचं्या धार्ममक िवधींमध्ये, रूढींमध्ये अिण ईिद्दष्टातं पुराणानंी ऄनेक ईल्लेखनीय बदल घडवून 



अणले. ऄल्प रॅमान ेऄितशय मोठे र्फल कसे प्राप्त करून घेता येइल हे सागंणे हाच पुराणाचंा सवात ऄिधक 
महत्त्वाचा हेतु ऄसतो अिण हेच पुराणाचंे वैिशष्ट्य ऄसते. िवष्ट्ण ुपुराणात (६·२) ऄस ेवणॳन केले अहे की 
प्रत्येकान े तो ज्या समाजात जन्तमला ऄसेल त्या समाजातील अपले कतॳव्य ऄथवा अपण स्वतः 
ऄंिगकारलेले कतॳव्य केलेच पािहज े अिण ह्ाप्रमाणे अचरण केले तर त्याला मग तो ब्राह्मण ऄसो ऄथवा 
शूद्र ऄसो तीच ईच्च परम गती प्राप्त होते. हेच तत्त्व भगवद्गीतेमध्ये (१८·४५।४६) सािंगतले अहे. वेद अिण 
ईपिनषदे ह्ाचं्यासारख्या प्राचीन गं्रथातं, वेदान्तत-सूत्रातं िस्त्रया अिण शूद्र ह्ानंा ईच्च अध्याग्त्मक ग्स्थती 
अिण मोॱ कसे प्राप्त होउ शकतील ह्ाबद्दल र्फारच क्विचत िि्चार केलेला अहे. भगवद्गीतेन े अिण 
पुराणानंी भारतीय समाजातील लहान थोर सवॳ दजाच्या लोकाचं्या मनोवृत्तीत बदल घडवून अणला अिण 
सवांना ऄस े अरॄासन िदले की ज े कोणी अपले कतॳव्य एक सामािजक कतॳव्य ऄशा बुद्धीन े किरतात, 
ऐिहक र्फलाची अकांॱ ा बाळगीत नाहीत, ज्या व्यवसायात ते गुंतले ऄसतील त्या व्यवसायातील अपली 
सवॳ कमे देवाला ऄपॳण किरतात त्या सवांना एकाच प्रकारची अध्याग्त्मक ग्स्थती ऄथवा ईच्च लोक प्राप्त 
होतील. ऄशा रीतीने पारलौिकक सौख्य प्राप्त होण्याचे सोप े मागॳ पुराणानंी सवॳ लोकानंा दाखवून िदले हे 
स्पष्टपणे िदसून येते. 
 

बौधा. ध. स.ू (२·४·३०), मनु (३·२६) अिण विसष् (११·२८) ह्ानंी िनॱून सािंगतले अहे की 
रॅाद्धामध्ये ऄिधक संख्येन े ब्राह्मण बोलावू नयेत कारण त्यामुळे अमंित्रताचंा योग्य सत्कार, योग्य स्थळ 
अिण काळ, शुद्धता अिण योग्य ब्राह्मण िमळणे हे पाच लाभ नष्ट [सग्त्क्यां देशकालौ च शौचं ब्राह्मणसम्पदः। 
पत्र्चैतान् िवस्तरो हग्न्तत तस्मान्नहत िवस्तरम् ॥ 

मनु. (३·२६).] होतात. ऄनुशासनपवॳ (९०·२) मध्ये ऄस े सािंगतले अहे की देवापं्रीत्यथॳ करावयाच्या 
िवधींमध्ये ब्राह्मणाचंी िवद्रा, कुलशील ह्ाचंी परीॱा किरताना र्फार खोलात जाउ नये, परंतु िपतरापं्रीत्यथॳ 
करावयाच्या िवधींमध्ये ह्ा गोष्टींची सूक्ष्म परीॱा करणे योग्य अहे. पुराणानंी ह्ा दोन्तही सूचनाचं्या िवरुद्ध 
ईपदेश केला अहे. रॅाद्धामध्ये अिण एकादशीच े व्रत करण्याच्या बाबतीत भरपूर खचॳ करावा अिण 
कंजूषपणा (िवत्तशाठ्य) करू नये ऄस ेपुराणानंी वारंवार सािंगतले अहे. पद्र (१·९·१८१) मध्ये म्हटले अहे 
की रॅाद्धामध्ये कंजूषपणा न केल्यास िपतरानंा संतोष होतो. ब्रह्म [िवत्तशाठे्यन यो धमॳ करोित स तु पातकी । 

ब्रह्मपुराण (१२३·१७४) ] मध्ये म्हटले अहे की जो मनुष्ट्य कंजूष पणान े एखादे धार्ममक कृत्य किरतो तो 
पातकी होय. गया येथील ब्राह्मणाचं्या शीलाच्या िचिकत्सेबद्दल वायुपुराण (८२·२७) मध्ये अिण मथुरा 
येथील ब्राह्ाणाचं्या बाबतीत वराहपुराण (१६५·५५ अिण ५७) मध्ये ऄशी िशर्फारस केली अहे की त्याचं्या 
शीलाची परीॱा करू नये. पद्र (५·२९·२१२) मध्येही ऄसेच सािंगतले अहे. वायु, वराह अिण पद्रमधील हे 
सवॳ श्लोक मागाहून घुसडून िदले ऄसणेही ऄसंभवनीय नाही. ज्यावेळी बुद्धधमाची चलती होती त्यावेळी 
बुद्धधमीय िभॱूंच्या ऄनके जमावानंा लोक जेवण देत ऄसत. आ. स. च्या १२ व्या ऄथवा १३ व्या शतकाच्या 
सुमारास जेव्हा बुद्ध धमाला ईतरती कळा लागली अिण तो भारतातून नष्ट झाला तेव्हा पूवी बुद्धधभीय 
िभॱूंना ज्याप्रमाणे जेवण देत ऄसत त्याप्रमाणे गरीब ब्राह्मणानंा भोजन घालण्यात मोठे पुण्य अहे ऄस े
लोकानंा वाटू लागले अिण ह्ा सवॳसाधारण लोकमताला मान देउन त्याचा ऄनुवाद पुराणानंी केला 
ऄसण्याचाही संभव अहे. कारण जर सवॳसाधारण लोकाचंा त्या मतावर िवरॄास नसता तर पुराणे 
िलिहणाऱ्या तथाकिथत लबाड ब्राह्मणानंी िकतीही ऄिधक श्लोक पुराणातं घुसडून िदले ऄसते तरी त्याचंा 
काहीही पिरणाम झाला नसता. पारृात्य अिण भारतीय ऄस ेदोन्तही प्रकारचे लेखक १९ व्या ऄथवा २० व्या 
शतकातील िवचारसरणीच्या अधारावर एक हजार वषांच्या पूवी ऄथवा त्यापेॱाही पूवी होउन गेलेल्या 
पुराणाचं्या रचनाकारावंर ऄितशय कडक अिण बेसुमार टीका करीत ऄसतात. परंतु ऄशा लेखकानंी आ. स. 
च्या १० व्या शतकाच्या सुमारापासून १५ व्या शतकापयंतच्या कालातील युरोपमधील ििस्ती धमातील 



धमॳगुरंूची अिण धमोपदेशकाचंी मते, त्यानंी केलेले धमॳच्छल अिण त्या धमातील मठवासीयाचंी पिरग्स्थती 
ह्ाचं्याबरोबर भारतातील त्याच काळातील ब्राह्मणाचं्या पिरग्स्थतीची तुलना केली तर त्यानंा युरोप 
खंडातील पिरग्स्थती भारतातील पिरग्स्थतीपेॱा िकतीतरी ऄिधक भयंकर ऄसल्याचे अढळून येइल. 
 

सवॳसाधारण पिरग्स्थती वर सािंगतल्याप्रमाणे ऄसल्यामुळे दाने (िवशेषतः ऄन्नदान), तीथॳयात्रा, 
पुण्यकारक जलात केलेले स्नान, व्रते, ऄहहसा, भिक्त, इरॄराच्या नावाचा जप, रॅादे्ध आत्यािद गोष्टींची 
पुराणानंी ऄितशय प्रशंसा केली. तसेच तीथॳयात्रा अिण तीथात केलेले स्नान ह्ा कृत्याची वेदानंी 
सािंगतलेल्या मोठ्या खचाच्या अिण रॅम लागणाऱ्या यॲाशंी तुलना करण्याचा ईपक्म पुराणानंी केला. 
वनपवॳ (ऄ. ८२) मध्ये ह्ा दोन प्रकारच्या कृत्यामंधील िवरोध वणॳन केला ऄसून ऄस े म्हटले अहे की 
पुण्यॱेत्राचंी यात्राकेल्याने ज े र्फल प्राप्त होते तस े र्फल िवपुल दिॱणा देउन केलेल्या ऄग्ग्नष्टोमासारख्या 
यॲापासून िमळत नाही. ह्ाच प्रमुख कारणास्तव ऄनुशासन पवात अिण पुराणात ईपवासाचंी अिण व्रताचंी 
प्रशंसा केली अहे अिण ईपोषणाचंी योग्यता यॲाचं्या बरोबरीची ऄथवा यॲापंेॱ ाही ऄिधक ऄसल्याच े[रेॅषं् 
िवष्ट्णुव्रतं िवप्र ततु्तल्या न शतं मखाः । 
कृत्वा क्तंु व्रजेत्स्वगॳ वैकुण्ठं कार्मतकव्रती ॥ 

पद्म (३·२१·२९).] सािंगतले अहे. (ऄनु. १०७·५।६, पद्र. ३·२१·२९). 
 

प्रथमतः दानािवषयी िवचार करू. ऊग्वेदाच्या काळापासून दानासंबंधी र्फार प्रशंसापूणॳ वणॳन े
करण्यात अली अहेत. दानासंबंधी िववेचन मागे खंड २ मध्ये करण्यात अले अहे. प्रस्तुत िठकाणी 
ऄन्नदान अिण ब्राह्मणानंा द्रावयाचे दान ह्ा दोनच मुद्रािंवषयी थोडेसे िववेचन करण्यात येइल. 

 
ऄिदान. जो मनुष्ट्य देवानंा अिण अपल्या िमत्रानंा ऄन्न न देता त्याचा ईपयोग केवळ स्वतःचेच 

पोट भरण्याकिरता किरतो तो केवळ पातकी ऄसतो ऄस े ऊग्वेद (१०·११७·६) मध्ये म्हटले अहे. मनु 
(३·११८), िवष्ट्ण ु ध. स.ू (६७·४३) अिण भगवद्गीता यातंही ऄशाच प्रकारची भावना व्यक्त केली अहे. 
गृहस्थारॅमी पुरुषाने िनत्य करावयाच्या पंचमहायॲाचं्या बुडाशी सवॳ िवरॄावर दया करावी अिण ईपकार 
करावा ही ईदात्त तत्त्वे अहेत अिण मनुष्ट्यामनुष्ट्यामंध्ये भेद ईत्पन्न करणारे सामािजक ईच्चनीच भाव 
ऄग्स्तत्वात ऄसले तरीही सवॳ जग एकाच रॅेष् तेजान ेव्यापलेले ऄसते अिण त्यामुळे सवॳ जगत् एकमेकाचं े
नातलग बनते ही िनरंतर मनात वागवावयाची भावना ह्ा गोष्टी अहेत. जरी गेल्या काही वषांत ऄन्नाच े
दुर्मभॱ, महागाइ अिण सरकारातून ऄन्नाचे िनयिमत वाटप ह्ाचं्यामुळे ह्ा भावनानंा बराच धक्का बसला अहे 
तरी ती भावना जवळजवळ चालू काळापयंत चालत अली अहे.  

 
ब्राह्मणानंा दान देण्याचे महत्त्व धमॳशास्त्रात वणॳन केले अहे. प्रथम ही गोष्ट लॱात ठेवणे ऄवश्य 

अहे की सवॳच ब्राह्मण पूवीच्या काळी देखील पुरोिहतपणा करीत नसत अिण अधुिनक काळीदेखील सवॳच 
ब्राह्मण पुरोिहत नसतात. भारतातील सवॳच देवालयातील अिण देवस्थानातील पुजारी ब्राह्मण नाहीत. 
देवालयातील पुजारी हा प्रकार बऱ्याच ऄिलकडील काळात ईत्पन्न झालेला अहे अिण प्राचीन काळी ऄसा 
व्यवसाय करणाऱ्या ब्राह्मणानंा कमी दजाच ेमानले जात ऄस ेअिण अधुिनक काळातही ऄशा पूजाऱ्याबंद्दल 
तशीच भावना ऄग्स्तत्वात अहे. देवालयातील मूतीची पूजा मोलान े करणाऱ्या बाह्णाला रॅाद्धामध्ये 
अमंत्रण करू नये ऄस े मनु (३·१५२) मध्ये दर्मशत केले अहे. दािरद्रय, साधी राहणी अिण ईच्च 
िवचारसरणी,वाङ्मय अिण संस्कृित ह्ाचंा लाभ पुढील िपढीला करून देणे, धनाजॳनासंबंधी खटपट न 
करणे, वेद अिण शास्त्र े ह्ाचं्या ऄध्ययनात एकिनष्पणे राहणे ह्ा गोष्टीच र्फार प्राचीन काळापासून 
ब्राह्मणाचं्या पुढे अदशॳ म्हणून ठेवण्यात अल्या अहेत. ब्राह्मण धमॳकृत्यातील दान स्वीकारण्यास पात्र 



ऄसला तरी त्याने ऄशा दानाचंा स्वीकार करू नये ऄस ेयाॲ. (१·२१३) मध्ये सािंगतले अहे. ऄशा ईच्च 
भावना ब्राह्मणातं कायम राहाव्या ह्ा कारणाकिरताच राजान े िवद्यान ब्राह्मणानंा गाइ, सुवणॳ अिण भूमी 
ह्ाचं े दान द्रावे अिण त्यानंा घरे, कन्तया अिण िववाहोपयोगी सामग्री दान द्रावी ऄसा िनयम याॲ. 
(१·३३३) मध्ये सािंगतला अहे अिण ऄशा प्रकारची दाने राजेलोक देत ऄसत ऄस े िशलालेखावंरून 
अढळून येते. अजकाल प्राचीन भारतातील ईच्च संस्कृित अिण िवद्रेची परंपरा ह्ाचं्या महत्त्वासंबंधी लोक 
बोलत ऄसतात. परंतु त्या वैिदक अिण संस्कृत भाषेतील िवशाल वाङ्मयाची सहस्त्रविध वषेपयॳत 
जोपासना, वाढ अिण प्रसार मुख्यत्वेकरून प्राचीन अदशाला िचकटून रािहलेल्या काही ब्राह्मणानंीच 
केला. ब्राह्ाणानंा केवळ अपले कतॳव्य म्हणनू वेदाचंे अिण वेदागंभूत शास्त्राचंे ऄध्ययन करावे लागे, त्याचंा 
ऄथॳ समजून घ्यावा लागे, अधी कोणताही मोबदला न मागता वेद अिण शास्त्र ेदुसऱ्यानंा िशकवावी लागत, 
स्वतः दुसऱ्यानंा दाने द्रावी लागत. त्याचंा द्रव्यप्राप्तीचा महत्त्वाचा मागॳ यॲकमामध्ये अिण धार्ममक िवधींमध्ये 
पौरोिहत्य करणे अिण दान स्वीकारणे हाच ऄस.े त्याचं ेद्रव्यप्राप्तीचे मागॳ कमीऄिधक होणारे अिण ऄिनिरृत 
ऄस ेऄसत. युरोपातील ििस्ती धमोपदेशकापं्रमाणे भारतामध्ये ब्राह्मणाचंी धमॳसंघटना ऄग्स्तत्वात नव्हती. 
ह्ा कारणान े ब्राह्मणानंा अपल्या ईदरिनवाहाकिरता राजाकडे ऄथवा एखाद्रा धिनक मनुष्ट्याकडे याचना 
करावी लाग.े गौत. ध. स.ू ९·६३ मध्ये ―योगॱेमाथॳमीरॄरमिधगच्छेत्‖ ऄसा िनयम सािंगतला अहे. प्राचीन 
काळी देखील प्रत्येक ब्राह्मण दान स्वीकारण्यास सत्पात्र नस.े याॲ (१·२००) [न िवद्रया केवलया तपसा वािप पात्रता 
। 
यत्र वृत्तिममे चोभे तिद्ध पात्रं प्रकीर्मततम् ॥ 

याॲ. (१·२००).] मध्ये पात्र ब्राह्मणाची एक छोटीशी परंतु चपखल ऄशी व्याख्या पुढीलप्रमाणे िदली 
अहे : “केवळ िवद्रेन ेऄथवा केवळ तपरृयेन ेपात्रता ईत्पन्न होत नाही; ज्याच्या िठकाणी हे दोन गुण अिण 
सदाचरण ऄसतात तो दान स्वीकारण्याला पात्र अहे ऄसे म्हटले जाते.” 
 

जेव्हा बुद्धधमॳ लोकिप्रय झाला अिण त्याला राजारॅय िमळाला तेव्हा ब्राह्मणानंा ऄनेक गोष्टी 
कराव्या लागल्या, त्यानंा ब्राह्मणाचंी संख्या मोठ्या प्रमाणावर कायम ठेवावी लागली, वेदाध्ययनात तत्पर 
राहणाऱ्या ब्राह्मणाचं्या चिरताथाची तजवीज करावी लागली, अिण प्रचिलत बुद्ध धमातील शक्य िततक्या 
मताचंा समावेश अपल्या स्वतःच्या गं्रथातं करून त्या धमाशी तडजोड करावी लागली. वेदाध्ययनाला 
लागणारी स्मरणशक्ती, बुिद्ध अिण दीघॳकाळपयंत करावा लागणारा प्रयत्न ह्ा गोष्टी प्रत्येक ब्राह्मणात 
ऄसणे शक्य नसल्यामुळे शेकडो ब्राह्मण पोसले गेले तरच काही थोडे पात्र ब्राह्मण त्याचं्यामध्ये ईत्पन्न 
होण्याची शक्यता ऄसते. ह्ा किरता ब्राह्मणाचंी संख्या वाढिवणे ऄवश्य होते अिण ऄशा ब्राह्मणानंी अपली 
शक्ती अिण काळ ह्ाचंा स्वतःच्या ईदरिनवाहाकिरता काम करून ऄपव्यय करू नये म्हणून त्यानंा पोसणे 
ऄवश्य होते. मुख्यत्वेकरून ह्ाच कारणास्तव ब्राह्मणानंा दाने देण्यािवषयी काही पुराणानंी सतत अिण 
अग्रहपूवॳक िवनवण्या केल्या अहेत. 
 

ज्या काळात बहुतेक पुराणाचंी रचना करण्यात अली त्या काळी ब्राह्मणानंा ऄनेक मोठमोठ्या 
ऄडचणींनी अिण िवरोधी शक्तींनी घेरले होते. िि. पू. ३ ऱ्या शतकापासून आ. स. च्या ७ व्या शतकापयंतच्या 
काळात बुद्ध धमाला ऄशोक, किनष्ट्क अिण हषॳ ह्ाचं्यासाख्या थोर राजाचं्या ऄमलाखाली राजारॅय 
िमळाला होता. बुद्ध धमॳ हा वास्तिवकपणे जातींच्या िवरुद्ध नसून तो यॲयागाचंी पद्धित, मोॱप्राप्तीचा मागॳ 
दाखिवण्याचा वेदाचंा ऄिधकार ह्ा गोष्टींच्या िवरुद्ध होता. बुद्ध हा हहदु धमातील मोठा सुधारक होता. त्यान े
नैितक वतॳन, ऄहहसा, सत्य आत्यािद गुणानंा ऄिधक महत्व िदले. हे गुण हहदु धमामध्ये पूवीच समािवष्ट 
केलेले ऄसनू ते हहदुधमाचे भागच झाले होते अिण अजिमतीला देखील ते तसेच मानले जातात. ज्याने 
जगाचा त्याग केला ऄसले त्याने सुखाकिरता प्रयत्न अिण िनरथॳक तपरृया ही दोन टोके टाकली पािहजेत 



अिण हाच त्यान े शोधून काढलेला ॲान अिण िनवाण प्राप्तीचा मागॳ होता. बुद्धान ेअिण त्याच्या िशष्ट्यानंी 
सवांना िशकिवलेली ही तत्वे अकषॳक होती अिण त्यातही शूद्रानंा ती िवशेषेकरून अकषॳक होती. कारण 
त्यानंा वैिदक धमामध्ये वेदाचे ऄध्ययन किरता येत नस ेआतकेच नव्हे तर त्याचं्या दृष्टीसमोर देखील कोणाला 
वेदाध्ययन किरता येत नस े अिण त्यानंा तीन ईच्च वणांची सेवा करावी लागे. ऄशी ग्स्थती ऄसली 
तरीदेखील संपूणॳ भारत बुद्धधमानुयायी झाला नव्हता. परंतु राजारॅयामुळे अिण बुद्ध धमातील अकषॳक 
गोष्टींमुळे मोठा समाज प्राचीन धमाचा त्याग करील ऄसा धोका ईत्पन्न झाला होता.  

 
बुद्धान े अिण बुद्धाच्या िनवाणानंतरच्या पिहल्या एकदोन शतकातं बुद्धाच्या िशष्ट्यानंी ज्या 

बुद्धधमाचा प्रसार केला तो मूळचा बुद्ध धमॳ जगातील दुःखापासून मुक्तता िमळिवण्याची आच्छा करणाऱ्या 
व्यक्तींनी पाळावयाचे कडक नीितिनयम ह्ा स्वरूपाचा होता. पुढे ऄस ेवाटू लागले की अपल्या स्वतःच्या 
मोॱाची हचता करणे अिण त्याकिरता प्रयत्न करणे ही गोष्ट काहीशी स्वाथी स्वरूपाची अहे अिण ज्याऄथी 
बुद्धान े अपल्या अयुष्ट्यभर लोकानंा मुक्तीच्या मागाला नेण्याकिरता खटपट केली त्या ऄथी बुद्धाच्या 
ऄनुयायानंी देखील अपल्या संगतीतील लोकाचं्या दुदेवी ग्स्थतीबद्दल करुणा येउन त्याचंी त्या 
पिरग्स्थतीतून मुक्तता करण्याकिरता खटपट केली पािहजे अिण त्याकिरता अपल्या स्वतःच्या िनवाणाची 
पवा न किरता अिण .संसाराची भीित न बाळिगता पनुः पनुः जन्तम घेण्यासही तयार ऄसले पािहजे. ऄशा 
प्रकारच्या वागण्याच्या जीवनक्माला ―महायान‖ (मोठे वाहन ऄथवा मोठा मागॳ) ऄस े नाव िमळाले अिण 
केवळ स्वतःच्या िनवाणाकिरता करण्याच्या जीवनक्माला ‘हीनयान’ (लहान वाहन ऄथवा खालच्या 
दजाचा मागॳ) ऄस ेनाव पडले. बुद्ध धमान ेऄधे अिशया खंड व्यापले ते केवळ त्या धमान ेिनवाणाची प्राप्ती 
होते ह्ा अरॄासनाच्या अधारावर नसनू त्या धमातील दयाळूपणा, परोपकार बुिद्ध, चागंुलपणा, सौजन्तय 
आत्यािद ईदात्त तत्त्वामंुळेच होय. महायान अिण हीनयान ह्ा दोन्तही पंथातील ईपदेश अपअपल्या परीन े
अकषॳक अहेत. 
 

बुद्ध धमानुयायानंी पुढील पाच गोष्टी (पंचशील) ऄवश्य पाळल्या पािहजेत ऄस े बुद्ध धमान े
सािंगतले अहे : कोणत्याही जीवाला आजा न करणे (ऄहहसा) अिण जीवाचा नाश न करणे, चोरी न करणे 
(ऄस्तेय), स्त्री- पुरुष संबंधामध्ये दुराचरण न करणे (ऄव्यिभचार), खोटे न बोलणे (सत्य), मादक पेय न 
िपणे (सुरापान िनषेध), ही पंचशीले ईपिनषदावंरून घेतली होती ही गोष्ट ईघड अहे. छा.ं [तदेष श्लोकः । स्तेनो 
िहरण्यस्य सुरां िपबंरृ गुरोस्तल्पमावसन्तब्रह्हा चैते पतग्न्तत चत्वारः पत्र्चमरृाचरंस्तैिरित । 

छां. ईप. (५·१०·९).] ईप (५·१०·९) मध्ये पुढील ऄथाचा एक प्राचीन श्लोक ईद्धृत केला अहे. 
“सुवणाची चोरी करणारा, मद्रप्राशन करणारा, गुरुपत्नीशी व्यिभचार करणारा, ब्रह्महत्या करणारा हे चार 
पतन पावतात अिण ह्ा चाराबंरोंबर सहवास करणारा पाचवा हाही पतन पावतो.” ऄशा रीतीने ऄहहसा, 
ऄस्तेय प्रभृती गोष्टींना प्राचीन ऄशा ईपिनषदात देखील पूवीच महत्त्व िदले होते. सवॳ संपत्तीचा त्याग करून 
संन्तयाशाने ईदरिनवाहाकिरता िभॱा मागणे ही गोष्ट बृहदारण्यक (३·५·१), जाबाल, (५), प्रभृित 
ईपिनषदानंी स्पष्टपणे सािंगतली होती. बुद्ध धमातील िभॱूंकिरता ज े कडक नैितक वतॳन सािंगतले होते 
त्याबद्दलच े िनयम हहदु धमातील संन्तयाशाकंीरता सािंगतलेल्या िनयमासंारखचे होते अिण त्यातील सवॳ 
तपशील धमॳसूत्रातून अिण धमॳशास्त्रामधून घेतलेला होता. 
 

ऄकहसा. ईपिनषदे, धमॳसूत्र,े महाभारत अिण पुराणे ह्ानंी ऄहहसेला र्फार महत्त्व िदले अहे. ईदा. 
छा.ं ईप. (३·१७·४), बृह. ईप. (५·२), गौत. ध. स.ू (८·२४।२५), महाभारत (अिद ११·१३।१४), वामन 
(१४·१।२) पद्र (१·३१·२६।२८) आ. आत्यादी. 



 
चमत्काराची गोष्ट ऄशी अहे की हसहलद्यीप, चीन, जपान प्रभृित बुद्ध धमानुयायी म्हणिवणाऱ्या 

ऄनेक देशातंील लोक मत्स्य अिण मासं भॱण करण्याला कोणतीही हरकत घेत नसत. परंतु पुराणानंी 
अग्रहपूवॳक केलेला ईपदेश मानणारे भारतामधील लॱावधी लोक (केवळ ब्राह्मणच नव्हे तर वैष्ट्णव 
सापं्रदायातील वैश्य अिण शूद्र देखील) बुद्धधमॳ भारतातून नाहीसा झाल्यानंतरही शेकडो वषे कडक रीतीने 
शाकाहारी अहेत. 

 
तथािप ही गोष्ट लॱात ठेवण्यासारखी अहे की काही पुराणानंा ऄहहसेचा ऄितरेक केलेला अवडत 

नाही. ईदा. ब्रह्माण्ड अिण वायू ह्ा दोन्तही पुराणानंी ऄस े सािंगतले अहे की जर एखाद्रा मनुष्ट्याचं्या 
मृत्यूमळेु ऄनेक लोक सुखात िजवंत राहू शकत ऄसतील तर ऄशा (कू्र ऄथवा अततायी) मनुष्ट्याची हत्या 
करण्याने लघु ऄथवा कोणतेही पातक लागत नाही. (ब्रह्माण्ड [यग्स्मस्तु िनहते भदे्र जीवन्तते बहवः सुखम् । 
तग्स्मन् हते नाग्स्त शुभे पातकं चोपपातकम् ॥ 

ब्रह्माण्डपुराण (२·३६·१८८).]. वायु ६९·१६२). 
 
पूतम. लोकोपयोगी कृत्ये करणे, परोपकार, समाजसेवा, गरीब अिण अपद्ग्ग्रस्त लोकानंा साहाय्य 

करणे ह्ाचं्यासारख्या कृत्यानंा पूतमधमम ऄशी संॲा ऄसून पुराणानंी ऄशा पूतॳधमाचें ऄत्यंत महत्त्व वणॳन केले 
अहे. आष्टापूतॳ हा शब्द ऊ. (१०·१४·८) मध्ये एकदा अला अहे. अिण आष्ट हा शब्द ऊ. (१·१६२·१५) 
आत्यादी अिण पूतॳ हा शब्द ऊ.(६·१६·१८) आत्यादी िठकाणी अला अहे. तसेच छा.ं ईप. (५·१०·३), प्रश्न 
(१·९), मुंडक. (१·२·१०) आत्यािद ईपिनषदातंही आष्टापूतॳ हा शब्द अला अहे. मनु (४·२२७) मध्ये ऄशी 
िशर्फारस केली अहे की प्रत्येकाने आष्ट अिण पूतॳ स्वरूपाची दाने अपल्या सामथ्यानुरूप पात्र ब्राह्मण 
िदसल्यावर द्रावी. माकॳ ण्डेय (१६·१२३।२४), पद्र (६·२४३·१०।१४) प्रभृित पुराणानंी तसेच ऄनुशा. (ऄ. 
५८) ह्ात आष्टापूतॳ धमाची प्रशंसा केली अहे. वराहपुराणात (१७२·३३) अिण यम (६८) प्रभृित काही 
स्तृतीत ह्ाचं्याही पुढे जाउन ऄस े सािंगतले अहे की आष्ट कृत्यानंी (म्हणज े यॲानंी) मनुष्ट्याला केवळ 
स्वगाची प्रािप्त होते, परंतु पूतॳ कृत्याचं्या योगाने त्याला मोॱाची प्राप्ती होते. आष्ट म्हणज ेयॲ अिण पूतॳ म्हणज े
िविहरी तलाव बाधंण्यासारखी कृत्ये करणे ऄशा व्याख्या ऄमरकोशात [ित्रष्ट्वथ क्तुमेषं्ट पूवॳ खातािदकमॳिण ।
 ऄमरकोश] िदल्या अहेत. 
 

केव्हा केव्हा पुराणातं समाजसेवा अिण अतॳपिरत्राण (म्हणज ेदुःख-पीिडताचंे दुःख अिण संकट 
िनवारण करणे) हाच सवॳरॅेष्ट धमॳ ऄसल्याच ेसािंगतले अहे. ऄशा वेळी पुराणानंी अधुिनक िवचार प्रदर्मशत 
केल्यासारख े वाटते. माकॳ ण्डेय (१५·५७ अिण ६२) मध्ये एक राजा म्हणतो की अताचे दुःख िनवारण 
करण्यामुळे जे सुख प्राप्त होते तस ेसुख लोकानंा स्वगात ऄथवा ब्रह्मलोकात देखील प्राप्त होत नाही. भागवत 
[यावद् िम्रयेत जठरं तावत्स्वत्वं िह देिहनाम् । 
ऄिधकं योऽिभमन्तयेत स स्तेनो दण्डमहॳित ॥ 

भागवत (७·१४·८.)] मध्ये अधुिनक समाजवादी लोकाचं्याही पुढची पायरी ऄसलेले ऄस े िवधान केले 
अहे की जेवढ्यान े स्वतःच ेपोट भरेल तेवढ्यावरच मनुष्ट्याची सत्ता ऄसते. त्यापेॱा ऄिधक वस्तंूवर माझी 
सत्ता अहे ऄसे म्हणणारा मनुष्ट्य चोर ऄसून तो कायद्राने शासन करण्यास पात्र ऄसतो. 
 

भतक्त. पुराणानंी भक्तीचे ऄितशय महत्त्व वणॳन केले अहे. ऊग्वेदा मध्येही भक्तीच्या काही 
िसद्धातंाचंा मागोवा लागतो. ऊ. ३·४३·४; १०·४२·११ ह्ातं आंद्राला सखा म्हणज े िमत्र म्हटले अहे. ऊ. 
१·१०४·९ मध्ये आंद्र िपत्यासारखा ऄसल्याच े म्हटलें अहे. एका भक्ताजवळ सोमवल्ली कुटण्याची साधन े



नव्हती म्हणून त्याने अपल्या दातानंी सोमवल्ली चावून रस काढला अिण आंद्रान ेतो प्राशन केला ऄशी कथा 
वणॳन केली अहे. त्या कथेवरून रामायणात वणॳन केलेल्या अपल्या दातानंी चावून पाहून रामाला बोरे 
ऄपॳण करणाऱ्या शबरीच्या (िभिल्लणीच्या) कथेची अठवण येते. भिक्त हा शब्द ईपिनषदातं अलेला नाही. 
तथािप केवळ देवाची कृपाच भक्ताचे संरॱण करू शकते हे भिक्तपंथाचे तत्त्व कठ (२·२२) अिण मुंडक 
(३·२·३) ह्ा ईपिनषदातं सापडते. ज्याची देवाच्या िठकाणी सवात ऄिधक भिक्त ऄसते अिण जशी देवाच्या 
िठकाणी तशीच गुरूच्या िठकाणी ऄसते त्या महात्म्याला (येथे) सािंगतलेल्या गोष्टी कळू लागतात [यस्य देव े
परा भिक्तयॳथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते किथता ह्थाः प्रकाशन्तते महात्मनः ॥ 

रेॄतारॄ. ईप. (६·२३).] (रॄेता. ईप. ६·२३). 
 

तथािप भिक्तपंथाची मूळ ईगमस्थान े शािंतपवातील (ऄ. ३२२।३३९ स.ंअ.) नारायणीय प्रकरण 
अिण भगवद्गीता ही अहेत. शािंतपवॳ (३३५ २४।२५) मध्ये सात्वत अिण पाचंरात्र ह्ा दोहोंचा ईल्लेख 
करून ते दोन्तही पंथ एकच ऄसल्याच े म्हटले अहे. तसेच पाचंरात्र शास्त्राची ईत्पत्ती मरीिच, ऄित्र प्रभृित 
सात ऊषींपासून झाल्याच े सागंून ते शास्त्र जगतात ऄिधकृत होइल ऄस ेनारायणान ेत्या ऊषींना सािंगतले 
होते ऄस े वणॳन केले अहे. शािंत (३४८·८) मध्ये भगवंतानंी ऄजुॳनाला सािंगतलेल्या गीतेचा स्पष्ट ईल्लेख 
केला, ऄसून (३४९·६४) मध्ये ऄस ेम्हटले अहे की साखं्य, योग, पाचंरात्र, वेद अिण पाशुपत ही पाचं शास्त्र े
ऄसून त्याचंी मते िभन्न िभन्न प्रकारची अहेत अिण त्याचंे प्रवके्त किपल (साखं्य), िहरण्यगभॳ (योग), 
ऄपातंरतमस् (वेद), िशव (पाशुपत), अिण स्वतः भगवान् (पाचंरात्र) हे अहेत. पाचंरात्र शास्त्राला वेदाचंा 
अधार अहे ऄस े रामानुज पंथाच्या सारख े काही गं्रथकार म्हणतात तर ऄपराकॳ  (पा.१३) अिण 
पिरभाषाप्रकाश (पा. २३) हे गं्रथ पाचंरात्रशास्त्र ―ऄंशतः‖ वैिदक ऄसल्याचे सागंतात. 

 
वेदान्ततसूत्रामध्ये भागवत ऄथवा पाचंरात्र पद्धतीसबंंधी चार सूत्र े अहेत. त्याचं्या ऄथािवषयी थोर 

अचायांची एकवाक्यता नाही. शंकराचायांच्या मते ह्ा चारही सूत्रातं भागवत धमाच्या काही तत्वाचंे खंडन 
केले अहे अिण रामानुजाचायांच्या मते ह्ा चारापंैकी र्फक्त २ सूत्रातं भागवतधमाच े खंडन केले अहे. 
भगवान वासुदेव हेच सवॳ रॅेष् सत्य अहे, तो वासुदेव संकषॳण, प्रद्रुम्न अिण ऄिनरुद्ध ऄशा चार मूती धारण 
करतो, त्याची पूजा म्हणज े वासुदेवाच े एकाग्र मनान े ध्यान करणे ही भागवतधमाची तत्त्वे अॱेप 
घेण्यासारखी नाहीत, परंतु संकषॳण हा वैयिक्तक अत्मा वासुदेवापासून ईत्पन्न होतो, प्रद्रुम्न (मन) हा 
संकषॳणापासून ईत्पन्न होतो अिण ऄिनरुद्ध (ऄहंकार) हा प्रद्रुम्नापासून ईत्पन्न होतो ही जी दुसरी तत्त्वे 
अहेत ती अॱेपाहॳ अहेत ऄस े शंकराचायांनी म्हटले अहे. वेदान्ततसूत्रावरील (२·२·४५) शंकराचायांच्या 
भाष्ट्यावरून ऄस े िदसते की त्याचं्या काळी ऄस े मानले जात ऄस े की भागवत ऄथवा पाचंरात्र शास्त्राचा 
प्रवतॳक शािंडल्य होता अिण शािंडल्याला चारही वेदापंासून रॅेष् प्रकारच े सुख (रॅेय) प्राप्त न झाल्यामुळे 
त्यान े हे शास्त्र िनमाण केले. महाभारतात पाचंरात्राशी नारदाचा संबंध जोडला अहे. शािंतपवॳ 
(३३६·१००।१०१ स.ं अ.) मध्ये ऄस ेम्हटले अहे की चार वेदाशंी अिण साखं्य अिण योग ह्ाचं्याशी संबंध 
ऄसलेले अिण पाचंरात्र ऄशी संॲा ऄसलेले रॅेष् ईपिनषद् (गुह्मतत्त्व) प्रथमतः नारायणाच्या मुखातून 
ईच्चारले गेले अिण तेच पुन्तहा एकदा नारदाकडून सािंगतले गेले. 
 

भिक्तपंथाचे दुसरे मोठे अधार म्हणज ेभगवद्गीता, भागवतपुराण अिण िवष्ट्णुपुराण हे होत. पैकी 
भगवद्गीतेचा स्पष्ट िनदेश नारायणीय प्रकरणात (शािंत. ३३६·८) केला अहे. गीतेमध्ये भिक्त अिण भक्त हे 
शब्द ऄनेकवेळा अले अहेत. नारायणभिक्तसूत्र,े नारदपाचंरात्र, शािंडल्यभिक्तसूत्र अिण दुसऱ्या ऄनेक 
पाचंरात्रसंिहता हे गं्रथ गीतेच्या मागाहून झालेले अहेत. ऄग्ग्न (३९·१।५) मध्ये पाचंरात्र शास्त्रावरील २५ 



गं्रथाचंी नावे िदली अहेत. भिक्तपंथासंबंधी र्फार िवस्तृत वाङ्मय ईपलब्ध अहे. 
 
शािंडल्याने भक्तीची व्याख्या ―सा परानुरिक्तरीरॄरे‖ ऄशी केली अहे. ह्ा सूत्राच्या ऄथािवषयी 

मतवैिचत्र्य अहे. शािंडल्यसतू्रावरील भाष्ट्यकार स्वप्नरेॄर ह्ाला ―देवाच्या िठकाणी दृढभावनेच े पे्रम हाच 
भक्तीचा सवॳरॅेष् प्रकार ऄसतो‖ हा ऄथॳ मान्तय अहे अिण ―भिक्त ही देवाच्या िठकाणी दृढ ऄसणारी प्रीती 
ऄसते‖ हा ऄथॳ नारदभिक्तसूत्र, िटळक प्रभृतींना मान्तय अहे. िवष्ट्णुपुराणात ―भिक्त‖ ह्ा शब्दाच्या ऐवजी 
―ऄनुराग‖ हा शब्द योजला अहे. (िवष्ट्णु ४·४·१०३). 

 
प्रपत्ती (अत्मिनवेदन) ही भक्तीहून वेगळी ऄसल्याच े रामानुजप्रभृित आतर वैष्ट्णवसापं्रदायाचं्या 

गं्रथातं सािंगतले अहे. गीता (२·७) मध्ये ऄजुॳनान ंस्वतःला ―प्रपन्न‖ ऄस ेम्हटले अहे. अिण गीतेच्या शेवटी 
केलेल्या ―तुझ ेमन माझ्या िठकाणी ग्स्थर कर, माझा भक्त हो, माझ्याप्रीत्यथॳ यॲ कर, मला नमस्कार कर, 
तू िनरृयान े माझ्याकडे येउन पोचशील आ.‖ (१८·६५।६६) ईपदेशामध्ये जे सािंगतले अहे त्यालाच 
मागाहूनच्या काळात झालेल्या गं्रथानंी ―प्रपत्ती‖ ऄसे नाव िदले अहे. 

 
गीता अिण महाभारतातील नारायणीय प्रकरण ह्ातं एक र्फार मोठा भेद अहे. जरी गीतेमध्ये 

परमात्म्याला वासुदेव म्हटले अहे तरी नारायणीयातील चार व्यूहाचंा िसद्धान्तत गीतेमध्ये मुळीच िदला 
नाही. आतकेच नव्हे तर संकषॳण, प्रद्रुम्न अिण ऄिनरुद्ध ही नावे देखील गीतेमध्ये अली नाहीत. प्रस्तुत 
गं्रथकाराच्या मते गीता हा गं्रथ नारायणीय प्रकरणापेॱ ा प्राचान काळचा अहे. कारण गीतेमध्ये भक्तीच्या 
सवॳसाधारण तत्त्वाचंे प्रितपादन केले अहे परंतु नारायणीयामध्ये अलेला पाचंरात्र हा ऄनेक भिक्तपंथापंैकी 
केवळ एक पंथ अहे. िशवाय, नारायणीय प्रकरणात ऄस े दर्मशत केले अहे की गीता त्यापूवीच प्रकट 
झालेली ऄसनू रॄेतद्यीपाहून नारदाने अणलेले ॲान हिरगीतेसारख ेअहे. (ऄ. ३४६·१०।११, ३४८·५३।५४). 
मध्ययुगीन काळात झालेल्या धमॳशास्त्रावरील बहुतेक गं्रथकाराचं े पाचंरात्रािवषयीच े सवॳसाधारण मत ऄस े
अहे की पाचंरात्र अिण पाशुपत ही शास्त्र े ज्या बाबतीत वेदिवरुद्ध नसतील त्याबाबतीत केवळ ऄिधकृत 
समजावी. (कृत्यरत्नाकर पा. ३७ वरील पािरजात मधील ऄवतरण). काही पुराणानंी वासुदेव हा शब्द 
वसुदेवाचा पुत्र ह्ा नात्यान े वसुदेवापासून झालेला अहे ऄस े न सागंता वस् धातूपासून झाला ऄसल्याच े
सािंगतले अहे. िवष्ट्णुपुराण (६·५·८०) मध्ये म्हटले अहे की, ―सवॳ जीव परमात्म्याच ेिठकाणी वास करतात. 
अिण वासुदेव सवॳ जीवाचंा अत्मा ह्ा रूपाने वास किरतो, म्हणून त्या परमात्म्याला वासुदेव ऄस े
म्हणतात.‖ गीता (९·२९) मध्येही ही कल्पना अली अहे. “मी सवॳ भूतानंा सम ऄसतो. कोणीही मला ऄिप्रय 
ऄथवा कोणीही िप्रय नसतो, परंतु ज ेमाझी ईपासना िनष्ापूवॳक किरतात ते माझ्या िठकाणी वास किरतात 
अिण मीदेखील त्याचं्या मध्ये वास किरतो.” 
 

―भागवत‖ हा शब्द ―भगवत्‖ह्ा शब्दावरून झालेला अहे. ऐरॄयॳ, [ऐरॄयॳस्य समग्रस्य वीयॳस्य यशसः िरॅयः । 
ॲानवैराग्ययोरैृव षण्णां भग आतीरणा ॥ 
एवमेष महात्र्छब्दो मैत्रेय भगवािनित । 
परमब्रह्मभतूस्य वासुदेवस्य नान्तयगः ॥ 

िवष्ट्णुपरुाण (६·५·७४ अिण ७६)] वीयॳ, यश, रॅी, ॲान, वैराग्य ह्ा सहा गुणाचं्या समुच्चयाला ―भग‖ ऄशी 
संॲा ऄसून भगवान हा शब्द परब्रह्मस्वरूप ऄसणाऱ्या वासुदेवाला लागतो, दुसऱ्या कोणाला लागत नाही. 
जो मनुष्ट्य भगवन्तताची ईपासना किरतो तो भागवत ऄस े िवष्ट्णुपुराण (६·५·७४ अिण ७६) यातं सािंगतले 
अहे. भगवान् हा शब्द र्फार प्राचीन ऄशा िि. प.ू काळच्या िशलालेखातंही अढळतो. क्विचत िठकाणी तो 
शब्द िशवाला देखील लावलेला अढळतो. रॄेतारॄतर (३·११) मध्ये शंकराला भगवान म्हटले अहे अिण 



काही पुराणातं अिण िशलालेखातं ―महाभागवत‖, ―परम भागवत‖ हे शब्द अले अहेत. पद्म (६·२८०·२७) 
मध्ये महाभागवताची ऄशी व्याख्या िदली अहे की तप्तमुद्रािद पाच संस्कार झालेला, नविवधा भिक्त 
जाणणारा, जीव, इरॄर, ईपाय आत्यािद पाच तत्त्वे जाणणारा ऄशा ब्राह्मणाला ―महाभागवत‖ म्हणावें. 
 

प्राचीन काळच्या गं्रथातं कमॳमागॳ, भिक्तमागॳ अिण ॲानमागॳ ऄशा तीन मागांचा (पंथाचंा) ईल्लेख 
केलेला ऄसतो. ह्ा िठकाणी भिक्त अिण ॲान ह्ा दोन पंथािंवषयी थोडेस ेिववेचन करणे ऄवश्य अहे. हे 
दोन पंथ मोॱ ह्ा एकाच ध्येयाकडे जात ऄसल्याच ेमानण्यात येते. तथािप ते ध्येय प्राप्त करून घेण्याच्या त्या 
दोन पंथाचं्या पद्धतींमध्ये भेद अहे. ॲानपंथामध्ये (ऄथवा ऄव्यक्तोपासनमेध्ये) ब्रह्म म्हणजचे परमात्मा अिण 
िनवाण ऄस ेपुस्तकी ॲान झाल्यानेच केवळ मोॱप्राप्ती होत नाही तर गीता (२·७२) मध्ये वणॳन केलेली ब्राह्मी 
ग्स्थती (ब्रह्माशी ऐक्यतेची ग्स्थित) यावी लागते अिण ही ब्राह्मी ग्स्थित र्फार पिररॅमान े अिण दीघॳ 
ऄभ्यासानेच केवळ प्राप्त होते. ॲानमागामध्ये मनुष्ट्य ज े ज े कमॳ करील ते ते ब्रह्मापॳण करावे लागते. 
भिक्तमागामध्ये भक्त र्फक्त देवाच्या आच्छेला अपणास वाहून घेतो अिण तो ज े ज े कमॳ किरतो ते ते 
वासुदेवासारख्या (सगणु अिण व्यक्त) ईपास्यदेवतेला ऄपॳण किरतो. गीतेमध्ये (१२·२।७) म्हटल्याप्रमाणे 
दोघेही भक्त भगवंतालाच प्राप्त होतात; तथािप ऄव्यक्त ब्रह्माच्या ईपासकाला कष्ट ऄिधक पडतात अिण 
देवाला सवे कमे ऄपॳण करणाऱ्या सगुण ईपासकाचा देव त्विरत ईद्धार करतो. भिक्तमागािवषयी गीता 
(९·२) मध्ये ऄस े म्हटले अहे की ―भिक्तमागान े प्राप्त होणारे ॲान, सवॳ िवद्रामंध्ये रॅेष् (राजतवद्या), सवॳ 
गुह्ामध्ये रॅेष् (राजगुह्य) अिण सुखकारक ऄसते. ते प्रत्यॱ बोध होण्यासारखे, धमाला ऄनुसरून, ऄव्यय 
अिण अचरण्यास सोपे ऄस ेअहे अिण ऄशा रीतीने गीतेच्या मताप्रमाणे भतक्तमागम हा ज्ञानमागापेक्षा ऄतधक 
सुलभ अहे. 
 

भागवत (७·५·२३।२४) मध्ये भिक्त नविवधा (म्हणज ेनउ प्रकारची) ऄसल्याच ेसािंगतले अहे. ते 
नउ प्रकार म्हणज ेरॅवण, कीतॳन, िवष्ट्णसु्मरण, पादसेवन, पूजन, वंदन, दास्य, सख्य अिण अत्मिनवेदन 
(देवाला अपला अत्मा ऄपॳण करणे) ह्ा होत. नारदभिक्तसूत्रामध्ये (८३) भिक्त ११ प्रकारची ऄसल्याच े
सािंगतले अहे. ह्ा सवॳ प्रकारच्या भिक्त एकाच वेळी करावयाच्या नसतात. एखादा भक्त ह्ा नवापंैकी 
कोणतीही एक प्रकारची भक्ती करून ितच्या योगाने खरा भक्त होउ शकतो अिण देवाचा प्रसाद प्राप्त करून 
घेउ शकतो अिण मोॱ िमळवू शकतो. (शािंड.सूत्र.७३) गीता (७·१६।१७) मध्ये भक्त चार प्रकारचे (अतॳ, 
िजॲास,ु ऄथाथी अिण ॲानी) ऄसल्याच ेसागंून पुढे म्हटले अहे की जो नेहमी िनष्ट्कामबदु्धीन ेअिण ऄनन्तय 
भावाने भिवत किरतो तो ॲानी भक्तरॅेष् ऄसतो. िवष्ट्णुपुराण (२·६·३९) मध्ये म्हटले अहे की कृष्ट्णाच ेनाम 
ईच्चारणे हे कृत्य सवॳ प्रायिरृत्तापंेॱा ऄिधक रॅेयस्कर ऄसते. ज्याच्यापासून सवॳ भूतमात्राचंी ईत्पत्ती झाली 
अिण ज्या परमात्म्यान े हे सवॳ जगत व्यापले अहे त्या परमात्म्याची ईपासना, र्फलाची ऄपेॱा न किरता, 
अवश्यक कतॳव्याच ेअचरण करून केल्यास मनुष्ट्याला िसिद्ध प्राप्त होते (गीता १८·४६). गीतेच्या ह्ा मुख्य 
िसद्धातंाला ‘तनष्ट्कामकमम’ ऄस े म्हणतात अिण तो िसद्धान्तत पुराणानंी मान्तय केला अहे. ईदा. िवष्ट्ण ु
(२·३·२५), ऄग्ग्न (ऄ. ३८१), पद्म (ऄ. १७१।१८८), कूमॳ (१·३·२१), माकॳ ण्डेय (९२·१५), भागवत 
(११·३·४६) आ. 
 

इशावास्य (१६), तैित्त. ईप. (३·४), बृह. ईप (२·४·१४) ह्ाचं्यासारख्या ईपिनषदातं प्रितपादन 
केलेला ऄदै्यतिसद्धातं हा ॲानी लोकाकंिरता अहे. ईपिनषदानंी सामान्तय लोकाकंिरता इरॄरासंबंधी ऄथवा 
मनुष्ट्याच्या ऄंितम ध्येयासंबंधी ऄथवा इरॄराच्या प्राप्तीच्या मागासंबधंी र्फारच थोडे सािंगतले अहे अिण 
त्यानंी सामान्तय मनुष्ट्याचं्या समस्याचंा प ऱ्हार केलेला नाही. गीतेने सामान्तय मनुष्ट्याचंा प्रश्न हातात घेतला 



अिण ऄगदी खालच्या पातळीवरील मनुष्ट्याला ऄस ेदाखवून िदले की त्याला जीवनात अशेच ेस्थान अहे; 
जर ऄशा मनुष्ट्यान ेअपल्या वणाला अिण अरॅमाला ऄनुरूप ऄसणारी सवॳ िनत्याची कतॳव्ये देवाला ऄपॳण 
केली तर एकमेव सत्य ऄसणारा परमेरॄर त्या मनुष्ट्याच्या जीवनात प्रिवष्ट होइल. मनुष्ट्यान ेजर परमेरॄरावर 
पे्रमपूवॳक िनष्ा ठेवली अिण तो परमेरॄराला सवॳस्वी शरण गेला तर प्रत्येकाला मोॱ प्राप्त होइल.गीता 
(९·३०।३२) मध्ये ऄशी घोषणा केली अहे की “ऄत्यंत दुवॳतॳनी मनुष्ट्य देखील जर ऄनन्तय भक्तीने माझी 
ईपासना करील तर तो साधुच समजावा, कारण त्याच्या बुद्धीचा िनरृय चागंला झालेला ऄसतो तो 
लवकरच धमात्मा होतो अिण शारॄत शातंीला पोचतो. हे ऄजुॳना! माझा भक्त कधीही ऄधोगतीला जात नाही 
हे तू पके्क समज, कारण हे पाथा! माझा अरॅय करून िस्त्रया, वैश्य, शूद्र ऄथवा नीच कुलात जन्तमलेले 
लोकदेखील परमरॅेष् गतीला जातात.” शािंडल्यभिक्तसूत्रा (७८) मध्यही ऄशाच प्रकारच े प्रितपादन केले 
अहे. पुराणानंीही गीतेसारखेच सािंगतले अहे अिण काही पुराणानंी तर गीतेपेॱाही ऄिधक स्पष्टपणे अिण 
अग्रहपूवॳक सािंगतले अहे. ईदा. पद्म (१·५·१०), (४·१०·६६), भागवत (२·४·१८) आत्यादीमध्ये गीतेच्या 
सारखीच िवधाने केली अहेत. ह्ा प्रकारची िवधाने केवळ वायर्फळ स्वरूपाची नसून ती र्फार मोठ्या 
प्रमाणात अचरण्यात येत ऄसत. मध्ययुगीन काळात देखील भारतामध्ये मीराबाइ अिण अंडाल 
(दिॱणभारत) ह्ाचं्या सारख्या स्त्रीसंत, नंद, चोखामेळा (महाराष्ट्र), रायदास (रामानंदाचा एक चमार 
जातीचा िशष्ट्य), ऄजामीळासारखा पातकी ह्ानंा संत म्हणून मान िदला जात ऄस.े कबीर (मुसलमान 
कोष्टी) अिण तुकाराम ह्ानंा बहुधा र्फारस ेपुस्तकी िशॱण िमळालेले नव्हते, परतु त्यानंी रचलेली भिक्तपर 
पदे पुराणिप्रय सनातनी. ब्राह्मणासंिहत सवॳ हहदु म्हणत ऄसतात. 
 

आ. स. च्या ११ व्या शतकापासनू पुढे वायव्य िदशेकडून भारतावर झालेल्या मुसलमानाचं्या 
स्वाऱ्यानंी अिण त्यानंी केलेल्या अक्मणान े हहदंूना मोठे अव्हान िमळाले अिण त्या पिरग्स्थतीला ऄनेक 
ईपायानंी प्रितकार करण्यात अला. ऄशा ईपायातंील पतहला ईपाय म्हणज े स्मृितगं्रथावंर िवस्तृत ऄशा 
तनबंधगं्रथाचंी रचना हा होय अिण ऄशा िनबंधगं्रथापंैकी अज ईपलब्ध ऄसणारा सवात जुना गं्रथ ईत्तर 
भारतात झालेला लक्ष्मीधर कृत ―कृत्यकल्पतरू‖ (रचना आ. स. १११०-११३० च्या सुमारास) हा एक ऄसनू 
हेमािद्रकृत गं्रथ (आ. स. च्या १३ व्या शतकाचा ३ रा चरण) हा दिॱण भारतातील गं्रथ अहे. 
 

दुसरा अतण ऄत्यंत महत्त्वाचा ईपाय धार्ममक स्वरूपाचा होता. आ. सनाच्या १३ व्या शतकापासून 
१७ व्या शतकापयंत धमाच े ऄभूतपूवॳ प्रमाणावर पुनरुज्जीवन झाले अिण त्यात भारतातील सवॳ भागात 
ॲानेरॄर, नामदेव, रामानंद, कबीर, चैतन्तय, दादू (राजस्थान), नानक, वल्लभाचायॳ, एकनाथ, तुकाराम 
ह्ाचं्यासारख े (अिण दुसरे कमी प्रख्यात ऄसलेले) ऄनेक संत अिण योगी ईत्पन्न झाले. त्या सवांची 
मूलभूत िसद्धातंाच्या बाबतीत एकवाक्यता होती. ते िसद्धान्तत म्हणज े इरॄराच े एकत्व, अत्मशुद्धीची 
अवश्यकता, जातीसंबंधी ऄिभमानाचा अिण ईपासनचे्या तपशीलाचा िनषेध, मोॱाकिरता देवाला शरण 
जाणे आत्यादी. 
 

ततसरा ईपाय म्हणज ेिवजयनगर (आ. स. १३३०·१५६५), िशवाजी अिण पेशवे ह्ाचं्या सते्तखाली 
ऄसलेले मराठी राज्य अिण पंजाबमधील िशखाचंे राज्य ह्ाचं्यासारख्या राज्याचंी. स्थापना. 
 

वर ईल्लेख केलेल्या भक्तीच्या तत्त्वाचंा हहदु समाजातील सवॳ थरातंील लोकावंर र्फार पिरणाम 
झाला अिण त्या तत्त्वाचंा पुरस्कार पुराणानंी केल्यामुळे हहदु लोकानंा बुद्ध धमापासून परावृत्त करण्याच्या 
कामी त्याचंी र्फार मदत झाली. आतकेच नव्हे तर बुद्ध धमातील महायान पंथाने भक्तीच्या िसद्धातंाचा 



स्वीकार केला अिण िमहलद प्रश्न अिण सद्धमॳ पुंडरीक ह्ाचं्यासारख्या गं्रथात गीतेशी तंतोतंत जुळणारी 
वाक्ये अली अहेत. गीतेमध्ये ऄन्तय धमािवषयीच े सिहष्ट्णपुणाच े अिण ऄशा धमांशी जुळते घेण्याचे 
अरृयॳकारक धोरण अढळते. ईदा. गीता (९·२३) मध्ये म्हटले अहे की ―जे रॅद्धापूवॳक ऄन्तय देवताचंी 
ईपासना किरतात तेदेखील पयायाने माझीच ईपासना किरतात‖ भागवत (१०·४०·८।१०), शािंतपवॳ 
(३४१·३६) ह्ातंही ऄशाच स्वरूपाच े प्रितपादन केले अहे. ह्ा तत्वाच े बीज ऊ [एकं सिद्धप्रा बहुधा वदन्तत्यग्ग्नं यमं 
मातिररॄानमाहुः ॥ 

ऊ (१·१६४·४६).] (१·१६४·४६) मधील ―एकं सिद्यप्रा बहुधा वदग्न्तत‖ह्ा ऊचेत अढळते. 
 

भिक्तमागाचा प्रसार करण्याच्या ईत्साहाच्या भरात पुराणानंी केव्हा केव्हा ऄितशयोक्तीचाही 
ऄितरेक केला. ईदा. वामन (९४·६३) अिण पद्म (६·२४५·८५) ह्ानंी ऄस े म्हटले अहे की “पृथ्वीवरील 
सवॳ तीथे अिण पुण्यॱेत्र े ह्ाचं ेदशॳन घेण्याने ज े पुण्य प्राप्त होइल ते पुण्य िवष्ट्णूच्या नामाचंा जप केल्यान े
मनुष्ट्याला प्राप्त होइल.” पद्म पुराणात (६·१९१·१२ प्रभृित) ऄस े वणॳन केले अहे की ―सहस्त्राविध ऄरॄमेध 
यॲ अिण शताविध वाजपेय यॲ हे शुकान े कथन केलेल्या भागवत पुराणाच्या सोळाव्या ऄंशाआतकेही 
होण्याच्या योग्यतेचे नसतात. जो मनुष्ट्य भागवतातील ऄधा ऄथवा पाव श्लोक िनत्य पठण किरतो त्याला 
राजसूय अिण ऄरॄमेध यॲाचे पुण्य प्राप्त होते. [एकं सिद्धप्रा बहुधा वदन्तत्यग्ग्नं यमं मातिररॄानमाहुः ॥ 

ऊ. (१·१६४·४६).] 
 

ऄशाच तऱ्हेचा ऄितरेक भागवत (६·१·२०) प्रभृित पुराणातं वणॳन केलेल्या ऄजािमळाच्या कथेमध्ये 
केला अहे. त्या कथेत म्हटले अहे की ऄजािमळान ेअपंल्या ब्राह्मणजातीच्या पत्नीचा त्याग करून एक शूद्र 
दासी रखेली ठेिवली होती व त्याचे अचरण नीितभ्रष्ट होते. ऄशा प्रकारचा तो ऄजािमळ ८० व्या वषी 
असन्नमरण झाला ऄसताना त्याने त्या दासीपासून झालेल्या नारायण नावाच्या लहान ऄसणाऱ्या पुत्राला 
पे्रमान े हाक मारली अिण त्या नावाच्या ईच्चारामुळे तो सवॳ पातकापंासून मुक्त झाला अिण त्याला दुलॳभ 
ऄसे स्थान प्राप्त झाले. 
 

ऄशा प्रकारच्या कथावंरून सवॳसामान्तय लोकाचं्या मनात ऄसा िवरॄास ईत्पन्न झाला की मृत्युसमयी 
अलेल्या िवचाराला ऄनुरूप ऄसा नवा जन्तमप्राप्त होतो. (ऄन्तते मितः सा गितः). ऄंतकाळच्या िवचाराच्या 
महत्त्वासंबंधी ऄशाच प्रकारचे प्रितपादन छा.ं ईप. (३·१४·१), बृह. ईप. (४·४·५) िमहलद प्रश्न ह्ातं केले 
अहे. ऄंतःकरणपूवॳक ईच्चारलेले देवाचे एक नाव, परृात्ताप होउन भिवतपूवॳक केलेले एक कृत्य, ह्ाचं्या 
योगाने अिण परमेरॄराला ऄनन्तय भावाने शरण जाण्याने अयुष्ट्यभर केलेल्या ऄपराधाचं्या अिण पातकाचं्या 
र्फलाचा नाश होण्याचा संभव ऄसतो हेच ऄजािमळाच्या कथेच े तात्पयॳ अहे. परंतु त्यामुळे ऄितशय 
गैरसमज होउन ऄशा कल्पना होण्याचा धोका अहे की एखाद्रा मनुष्ट्यान ेअपल्या मृत्युसमयी देवाचंे स्मरण 
केले अिण देवाचे नाव ईच्चारले तर त्यान ेअपल्या अयुष्ट्यात शक्य िततकी पातके केली ऄसली तरी तो त्या 
पातकापंासून मुक्त होइल. गीता (८·५।७) मध्ये हा मुद्दा यथाथॳ स्वरूपात माडंला अहे. त्यात म्हटले अहे 
की ―जो मनुष्ट्य मरणसमयी माझेच स्मरण करीत हा देह सोडतो, तो माझ्या स्वरूपास प्राप्त होतो, ह्ात संशय 
नाही. कारण तो त्या स्वरूपाच्या हचतनात िनत्य मग्न होता. म्हणून तू सवमकाळी माझे स्मरण कर अिण युद्ध 
कर. मन अिण बुिद्ध माझ्या चरणी तू ऄपॳण केलीस म्हणज ेतू िनःसंशय मलाच येउन िमळशील.” गीतेतील 
ह्ा वचनावरून ऄस ेसूिचत केले जाते की एखादा मनुष्ट्य जर सवॳ अयुष्ट्यभर अपली कमे करीत ऄसताना 
देखील देवाच्या नावाचे स्मरण करीत ऄसेल अिण त्याला कमॳर्फलाची असक्ती नसेल तरच त्याला 
मृत्युसमयी देवाच्या नावाचे स्मरण होइल अिण जो मनुष्ट्य अपल्या सवॳ अयुष्ट्यभर दुष्ट वतॳन करणारा अिण 
मोठा पातकी ऄसले त्याला ऄंतकाळी देवाच्या नावाच ेस्मरण होणे ऄसभंवनीय ऄथवा जवळ जवळ ऄशक्य 



ऄसते. हीच कल्पना गीता (८·१०।१३) ह्ा श्लोकात तसेच (१७·३, यो यच्रद्घः स एव․ सः) ह्ा श्लोकात 
जोरदारपणाने माडंली अहे. 
 

देव एक अहे अिण त्याची ईपासना कोणत्याही देवतेच्या स्वरूपात केली तरी त्या परमात्म्याला 
पोचते ऄसा िसद्धान्तत ऄसूनदेखील वैष्ट्णव अिण शवै परस्पराशंी झगडत ऄसतात अिण परस्पराचंी हनदा 
करीत ऄसतात. काही पुराणानंी ऄस े सागंण्यास सुरुवात केली की बौद्ध अिण जैन हे ऄसुर अिण देवाचंे 
शत्र ूऄसून त्यानंा देवाने बुिद्धपुरःसर मोहमागाला लावले. ईदा. मत्स्य (२४·४३।४९) मध्ये म्हटले अहे की 
आंद्राच्या िवनंतीवरून बृहस्पतीन े िजन धमाचा एक वेदिवरुद्ध गं्रथ रिचला अिण त्या गं्रथाच्या योगाने 
रजीच्या पुत्रानंा मोह पाडला अिण मग आंद्राने त्याचंा वध केला. ऄग्ग्न (१६·१।४) मध्ये ऄस े सूिचत केले 
अहे की बौद्धानंा िवष्ट्णून ेमोह पाडला. जैन अिण बौद्ध ह्ाचंी हनदा करून झाल्यावर काही पुराणानंी आतके 
म्हणण्यासही कमी केले नाही की जो ब्राह्मण वैष्ट्णव नसेल तो पाखंडी ऄसतो. (पद्म. ६·२६२·२७) 
पद्मपुराणात पुढे ऄस ेम्हटले अहे की स्वतः िवष्ट्णूनेच बुद्धाच ेरूप धारण करून एका िमथ्या शास्त्राचा प्रसार 
केला. त्याच पुराणात ऄस ेवणॳन केले अहे की पाशुपतशास्त्र, कणादाचे वैशेिषक शास्त्र, गौतमाचे न्तयायशास्त्र, 
किपलाच े साखं्यशास्त्र, बृहस्पतीकृत चावाकशास्त्र ही सवॳ िमथ्या शास्त्र ेतामस अहेत. तसेच शंकराचायांचा 
मायावाद हे िमथ्याशास्त्र ऄसून ते प्रच्छन्न (गुप्तपणे) बौद्धमत अहे. जैिमनीच े पूवॳमीमासंा हे शास्त्रदेखील 
िनरीरॄरवादी ऄसल्यामुळे िनिषद्ध अहे. (पद्म. ६·२७३·६७।७१ व ७५।७६) पंथािभमान अिण हटवाद आतक्या 
थरापयंत गेला की ब्रह्माण्डपुराणात (३·३६·१८।२०) ऄगग्स्त अिण राम ह्ाचं्या संवादात ऄगस्तीन ेम्हटले 
अहे की कृष्ट्णाची १०८ नावे आतकी प्रभावी अहेत की िवष्ट्णूच्या १००८ नावाचं्या तीन अवृत्त्या केल्यान ेप्राप्त 
होणारे पुण्य कृष्ट्णाच्या (म्हणज े िवष्ट्णूच्याच ऄवताराच्या) १०८ नावापंैकी एक नाव एक वेळा म्हटल्यान े
िमळेल. 
 

भागवत (१·१·४८।५०) अिण पद्म (६·१८९·५४।५६) ह्ा दोन्तही पुराणातं ऄस े सािंगतले अहे की 
भिक्तपंथाचा ईद्भव द्रािवड देशात झाला, त्याची वाढ कणाटकात झाली, तो पंथ महाराष्ट्रात र्फक्त थोड्या 
िठकाणी अढळतो अिण त्या पंथाला गुजॳर देशात जीणॳता अली, किलयुगात त्या पंथाचे पाषाडंी लोकानंी 
तुकडे केले अिण तो ॱीण ऄवस्थेत दीघॳकाळपयंत रािहला, परंतु तो वंृदावनात जाउन पोचल्यावर त्याला 
पुन्तहा नवी टवटवी येउन त्याने सुंदर रूप धारण केले. भागवत (११ वा स्कंद) यातही ऄशाच तऱ्हेचे िवधान 
पुनः एकदा केले ऄसून ऄस ेम्हटले अहे की किलयुगात द्रािवड देशात ताम्रपणी, कृतमाला, कावेरी अिण 
पिरृमवािहनी महानदी ह्ा नद्रा वाहतात त्या देशात नारायण-परायण लोक मोठ्या प्रमाणात ईत्पन्न 
होतील. ज े लोक त्या नद्राचं े पाणी प्राशन किरतात ते सामान्तयतः वासुदेवभक्त ऄसतात. (भागवत 
११·५·३८।४०). 
 

मोठमोठ्या नैितक अिण अध्याग्त्मक अन्तदोलनानंा कालातंराने ऄत्यंत दुबॳलावस्था प्राप्त होउ 
लागते. तशी ऄवस्था भागवत पंथाची झाली ऄसावी ऄस े िदसते. ऄित्रस्मृतीमध्ये (श्लो. ३८४) भागवत 
पंथाचा ईपरोिधक शब्दात िनदेश केला अहे. त्यात म्हटले अहे की वेदिवहीन ऄस े लोक (व्याकरण, 
वेदान्तत आत्यािद) शास्त्राचं े ऄध्ययन किरतात, आतरानंा पुराणे वाचून दाखिवतात अिण ज्यानंा तेदेखील 
साधन नाही ते भागवतपंथी होतात. ह्ाचा भावाथॳ ऄसा िदसतो की भागवत पंथाच ेलोक अळशी ऄसनू ते 
वेदाचे ऄथवा शास्त्राचंे ऄध्ययन करीत नाहीत, त्यानंा चिरताथॳ चालिवण्याकिरता आतरानंा पुराणे देखील 
वाचून दाखिवता येत नाहीत अिण ते अपण िवष्ट्णूच ेऄथवा कृष्ट्णाच ेभक्त ऄसल्याच ेढोंग किरतात (म्हणज े
―बोवा‖ बनतात) अिण त्यानंी देवाच्या प्रीत्यथॳ सवॳ संगाचंा त्याग केला अहे ऄस ेमोहाने समजणाऱ्या आतर 



लोकानंी िदलेल्या ऄन्नािदकावर ईदरिनवाह करून पुष्ट होतात. 
 

भिक्तपंथात ईत्पन्न झालेली दुसरी एक िविशष्ट घटना म्हणज े चैतन्तय अिण वल्लभाचायॳ ह्ानंी 
स्थापन केलेला ‘मधुराभतक्त’ ह्ा नावाचा कृष्ट्ण अिण राधा ह्ाचं्या ईपासनशेी संबंध ऄसलेला वैष्ट्णव 
सापं्रदाय ही होय. वल्लभाचायांनी स्थापन केलेल्या भिक्तपंथामध्ये गुरूला ऄत्यंत महत्त्व देण्यात येते; हा गुरु 
वल्लभाचायांच्या वंशातील ऄसून त्याला जवळजवळ देवासारखा मान देण्यात येतो. रामायणात अिण 
लोकात ज्याला अदशॳ पुरुष मानण्यात येते त्या रामाच्या भक्तीचा एक चमत्कािरक पिरणाम होउन स्थापन 
झालेल्या एका गूढ सापं्रदायातील भक्तानंा अपण रामाची पत्नी ऄसल्याच ेऄथवा सीतेच्या सख्या ऄसल्याच े
मानावे लागते. वल्लभाचायांच्या सापं्रदायातील ऄनुयायानंा गुरूला कृष्ट्ण अिण स्वतःला रािधका मानावे 
लागते. 
 

मंत्र. वेदातील मंत्रापं्रमाणेच पुराणातंील मंत्रानंा र्फार महत्त्व देण्यात येते. त्याच्या ऄनुषंगान े
मंत्रािंवषयी अिण िवशेषतः वैिदक मंत्रािंवषयी थोडेस ेिववेचन करणे ऄप्रस्तुत होणार नाही. ―मंत्र‖ हा शब्द 
ऊग्वेदामध्ये बऱ्याच वेळा अला अहे. काही िठकाणी (ऊ. १०-९५-१ अिण १०-१९१·३) त्या शब्दाचा ऄथॳ 
―वाटाघाट, एकत्र िवचार करणे‖ ऄसा ऄसावा ऄस ेिदसते. काही िठकाणी मंत्र ह्ा शब्दाच्या ऐवजी स्तोम 
ऄथवा ब्रह्म, िगर्, धीित, मनीषा, वचस्, सूक्त ऄशासारख्या शब्दाचंा ईपयोग केलेला ऄसतो. 
 

वैिदक मंत्राचंा ऄथॳ अिण त्याचंा ईदे्दश ह्ाचं्यािवषयी बरेच मतवैिचत्र्य ऄग्स्तत्वात अहे. पूवॳमीमासंा 
शास्त्राच्या मताप्रमाणे संपणूॳ वेद हा यॲाकिरता ऄसतो. वेदाच ेमंत्र अिण ब्राह्मण ऄस ेदोन िवभाग ऄसतात. 
तवधी (कायाला पे्ररणा देणारी वाक्ये) हा वेदामधील ऄत्यंत महत्त्वाचा भाग ऄसतो. वेदवचनापंैकी बरीचशी 
वचन े केवळ ऄथॳवादाची ऄसतात म्हणज े त्यातं िवधींची प्रशंसा केलेली ऄसते ऄथवा त्याचंा खुलासा 
लाॱिणक रीतीने करावा लागतो ऄथवा त्यात पूवीच ऄग्स्तत्वात ऄसलेल्याच गोष्टींची पुनरावृत्ती केलेली 
ऄसते ऄथवा त्यात अख्याियका सािंगतलेल्या ऄसतात ऄथवा एखाद्रा यॲात करावयाच्या िक्याचंी 
यजमानाला ऄथवा पुरोिहताला अठवण करून देण्याचे कायॳ करणे एवढाच ईदे्दश ऄसतो. 
 

यास्काचायाच्या बऱ्याच पूवी (िि. प.ू ऄनेक शतके) वेदाचंा ऄथॳ लावण्याच्या ऐितहािसक, प्राचीन 
यािॲक, पिरव्राजक ह्ाचं्यासारख्या ऄनेक परंपरा ऄग्स्तत्वात होत्या. िनरुक्तामध्ये ह्ा िभन्न िभन्न 
परंपरावं्यितिरक्त अग्रायण, औदंुबरायण, कौत्स, गाग्यॳ, गालव प्रभृित व्युत्पित्तशास्त्रकाराचंा ईल्लेख केला 
अहे. काही मंत्राचं ेदोन ऄथॳ िदले अहेत, काहींचे दोहोपेॱा ऄिधक ऄथॳही िदले अहेत. ऊ. (१·१६४·३९) 
ह्ा ऊचेचा (ऊचो ऄॱरे परमे व्योमन्) सायणाचायांनी चार प्रकारचा ऄथॳ लावला अहे. ऊ. (१·१६४·४५ 
चत्वािरवाक् पिरिमता पदािन) ह्ा ऊचेचा ऄथॳ सायणाचायांनी िभन्न िभन्न ६ प्रकारचा िदला अहे. ऊ. 
(४·५८·३), चत्वािरशृंगा॰ ही ऊचा कूटासारखी ऄसून ितचे ऄथॳ र्फार प्राचीन काळापासून िभन्न िभन्न 
प्रकारचे करण्यात अले अहेत. काही. ऄथॳ ‘ऄतधदैवत‖ ऄसतात, काही ऄथॳ ‘ऄध्यात्म’ अिण काही 
‘ऄतधयज्ञ’ ऄसतात. 
 

रॅी. ऄरहवद घोष ह्ानंी ऊग्वेदातील मंत्रािंवषयी एक नवीन ईपपत्ती प्रवृत्त केली अहे. त्याचं्या मते 
वेदाचंा एक खरा अिण गूढ ऄथवा गुप्त प्रकारचा ऄथॳ नेहमी ऄग्स्तत्वात ऄसतो. ऊग्वेदामधील शब्द गुप्त 
ऄथाच ेऄसतात अिण ते शुद्ध ऄंतःकरण ऄसणाऱ्या अिण ॲानान ेजागृत झालेल्या लोकाकिरता ईच्चारलेले 
ऄसतात; वेदातील िकत्येक संपूणॳ सूक्ताचंा सकृद्दशॳनी गूढ ऄथॳ ऄसतो अिण त्यात ऊषींनी गुप्तता 



राखण्यासाठी संस्कृत भाषेतील द्ग्व्यथी शब्दाचंा ईपयोग केलेला ऄसतो. प्रस्तुत गं्रथकाराला ही ईपपत्ती 
मान्तय नाही अिण हा रॅी. ऄरहवद ह्ाचंा केवळ तकॳ  अहे. ऊग्वेदातील ऄत्यंत ईदात्त िवचार हा अहे की 
आंद्र, िमत्र, वरुण, ऄग्ग्न, यम, मातिररॄन् ह्ा िनरिनराळ्या देवताचं्या माग े एकच अत्मा (ऄथवा चैतन्तय) 
अहे, अरंभी केवळ एकच तत्त्व होते अिण िदवस, रात्र, मृत्यु अिण ऄमृतत्त्व ह्ाचं्यापैकी काहीही 
ऄग्स्तत्वात नव्हते. त्या एकाच तत्त्वाने हे सवॳ अकार धारण केले होते. ह्ा मूलभूत सत्यासंबधंी कोणतीही 
गुप्तता पाळण्यात अली नव्हती अिण ते सत्य ज्याला थोडेस े संस्कृतच े ॲान अहे ऄशा अजकालच्या 
सामान्तय मनुष्ट्याला देखील समज ूशकतील ऄशा मंत्रातूंन घोिषत केले होते. ऄिलकडील काही शतकातंील 
अपल्या लोकानंा काही मंत्राचंा ऄथॳ कळत नाही एवढ्यावरून प्राचीन काळच्या ऊषींनी काही तरी युक्त्याचं े
ऄवलंबन करून बिद्धपुरस्पर दोन ऄथाच्या मंत्राचंी रचना केली ऄस ेठरत नाही. काही काही िठकाणी त्या 
ऊषींनी (स्पष्ट अिण लाॱिणक ऄशा) दोन ऄथांच्या ऊचा रचण्याचा काव्यशास्त्राचा खेळ केला ऄसण्याचा 
संभव अहे. अम्हाला त्या ऊषींच्या मनातील ऄथॳ समजला नाही तर तो त्या ऊषींचा दोष नसून अपला 
स्वतःचाच दोष समजला पािहजे अिण अपल्या कल्पनेन ेईत्पन्न केलेली ऄथवा अपल्या ऄॲानामुळे ईत्पन्न 
झालेली क्लृप्ती त्या प्राचीन ऊषींना िचकटिवता कामा नये. (िनरुक्त १·१६) रॅी. ऄरहवद अिण त्याचं ेिशष्ट्य 
रॅी कपालीशास्त्री ह्ानंी अपल्या गं्रथातं ऄनेक िनराधार िवधाने केली अहेत. त्याचंा समाचार प्रस्तुत 
साराशंगं्रथात घेणे शक्य नाही. तत्त्वॲान अिण तकॳ  ह्ाचं ेिववेचन केलेली ऄनेक सूके्त ऊग्वेदामध्ये अहेत 
अिण ऄशा सूक्तामंध्ये गुप्तता राखण्याचा ईदे्दश मुळीच नाही. रॅी. ऄरहवद ह्ानंी म्हटल्याप्रमाणे जर वैिदक 
ऊषींना केवळ सत्य, प्रकाश अिण जाणीव एवढ्याचंाच िवचार करावयाचा ऄसता तर त्याकिरता दहा 
हजार ऊचाचंी अवश्यकता नव्हती. रॅी. ऄरहवद ह्ानंी मीमासंकावंर ऄशी टीका केली अहे की त्यानंी 
संपूणॳ वेद यॲाप्रीत्यथॳ अहे ऄस े सरसकट िवधान केले अिण त्यात त्यानंी ऄितशयोक्ती केली. परतु तस े
करण्याला मीमासंकानंा सबळ अधार होते. ऊग्वेदाच्या रचनाकाळासारख्या ऄत्यंत प्राचीन काळी ऄत्यंत 
भानगडीच ेऄितरात्र, ित्रकदु्रक ह्ाचं्यासारख ेयॲ करण्याचा प्रघात होता. परंतु मीमासंकानंी जर अपल्या 
िसद्धातंामध्ये थोडीशी ऄिधक ऄितशयोक्ती केली ऄसली तर रॅी. ऄरहवद ह्ानंी अपल्या प्रितपादनातं 
ऄितशय ऄल्प अधारावर मीमासंकापंेॱाही ऄिधक ऄितशयोक्ती केली अहे. 
 

तािंत्रक गं्रथातील ऄॱरे पुष्ट्कळ वेळा ऄथॳहीन ऄसतात. ऊग्वेदातील ऄॱराचंी तशी ग्स्थित नसून 
ऊग्वेदातील मंत्रानंा ऄथॳ ऄसतो. ज.ै (१·२·४१) ह्ा सूत्रावरील भाष्ट्यामध्ये शबरस्वामींनी म्हटले अहे की 
ज्यावेळी एखाद्रा मंत्राचंा ऄथॳ लागत नसेल त्यावेळी आतर वेदवचनाचं्या ऄथाचा िवचार करून अिण 
िनरुक्ताला अिण व्याकरणाला ऄनुसरून त्या शब्दाचं्या धात्वथावरून काही तरी ऄथॳ लावावा लागतो. 
 

ऄवतार. पुराणातं ज्या महत्त्वाच्या िवषयाचंा िवस्तारपूवॳक िवचार केलेला ऄसतो त्यापंैकी ऄवतार 
हा एक अहे. ऄवताराच्या कल्पनेला पुराणानंी िदलेल्या महत्त्वामुळे धार्ममक पूजचे्या स्वरूपावर, व्रतावंर 
अिण ईत्सवावंर बराच पिरणाम झाला अहे. ह्ा िवषयाचे काही िववेचन माग ेखंड २ मध्ये केले अहे. ह्ा 
िवषयावरील अणखी काही मुदे्द पुढे िदले अहेत. ऄवतार हा शब्द ―तृ‖ धातूला ―ऄव‖ ईपसगॳ लागून बनलेला 
ऄसून त्याचा ऄथॳ ―खाली ईतरणे‖ ऄसा होतो अिण तो शब्द देवानंा लावण्यात येतो. जेव्हा देव मनुष्ट्याच े
ऄथवा एखाद्रा प्राण्याचेही रूप धारण करतो अिण ज्या कायाकिरता तस े रूप धारण केले ऄसेल ते कायॳ 
पुरे होइपयंत त्या रूपात राहतो तेव्हा देवाने तो ऄवतार घेतला ऄस ेम्हणतात. ििस्ती धमात देखील देव 
ऄस े ऄवतार धारण किरतो ऄशी कल्पना अहे. परंतु त्या धमातील ऄवतार र्फक्त एकच वेळी अिण एका 
विशष्ट प्रकाराने घडावयाचा ऄसतो. परंतु गीता (४·५।८) अिण पुराणे ह्ात वणॳन केलेल्या हहदुधमातील 
ऄवताराचं्या कल्पनेप्रमाणे देवाच े ऄनेक ऄवतार अतापयंत झाले अहेत अिण भिवष्ट्यकाळातही ऄनेक 



ऄवतार व्हावयाचे अहेत. ज्या ज्या वेळी जगातील व्यवस्थमेध्ये गोंधळ ईत्पन्न होतो, त्या त्या वेळी परमेरॄर 
पृथ्वीवर ऄवतार घेउन येतो अिण जगाची व्यवस्था ठाकठीक किरतो ही कल्पना सामान्तय मनुष्ट्याला र्फार 
समाधान प्राप्त करून देणारी अहे अिण ऄसा िवरॄास केवळ हहदु अिण बुद्धधमी लोकातच प्रचिलत नसून 
आतर ऄनेक लोकात (संपन्न अिण सुिशिॱत पािरृमात्य देशात) देखील तो ऄग्स्तत्वात अहे. तथािप 
शंकराचायॳ, नानक, िशवाजी ऄथवा महात्मा गाधंी ह्ाचं्यासारख ेथोर लोक, साध ु ऄथवा धमॳससं्थापक हे 
ऄवतार धारण करून पुनःपुनः जन्तम घेतात ऄस ेबहुतेक हहदु लोक मानीत नाहीत. बुद्ध धमातील महायान 
पंथाच ेलोक ऄस ेमानतात की बुद्धाला बुद्धत्व प्राप्त होंण्यापूवी बोिधसत्त्व नावाचे ऄनेक ऄवतार धारण करावे 
लागले होते. अधुिनक काळातदेखील ऄनेक लोक देवाचे ऄवतार म्हणून वागतात ऄथवा त्याचंे चाहते 
ऄथवा ऄनुयायी त्यानंा तस े वावरावयाला लावतात. भारतीयाचंी ऄवतारासंबंधीची कल्पना युग अिण 
मन्तवतर ह्ाचं्या कल्पनेशी जोडले अहे. जेव्हा जगात भयंकर ऄस्वस्थता िनमाण होते त्यावेळी ऄशा 
संकंटातून लोकाचंी मुक्तता देवाच्या कृपेने होइल ऄस ेलोक मानतात अिण त्याचंी ऄशी समजूत पुष्ट्कळ 
वेळा साधार ऄसते. कारण एखाद्रा ईदात्त ध्येयाने पे्रिरत होउन अिण एखाद्रा िविशष्ट काळी अिण िविशष्ट 
स्थळी ईपयुक्त होण्यासारखी ईत्कृष्ट योजना घेउन दैवी सामथ्याचे पुरुष मधून मधून ईत्पन्न होत ऄसतात. 
 

देवाने िनरिनराळे ऄवतार धारण केले ह्ा गोष्टीला ंपुराणातील अधार गीता (४·७।८) हा अहे. त्या 
श्लोकात रॅीकृष्ट्णान ेस्वतः म्हटले अहे की “ज्या ज्या वेळी धमाचा ऱ्हास होतो अिण ऄधमॳ माजतो, त्या त्या 
वेळी मी स्वतःला ईत्पन्न करतो. साधूंच ेसंरॱण करण्याकिरता, दुष्टाचंा नाश करण्याकिरता अिण धमाची 
संस्थापना करण्याकिरता मी युगायुगामध्ये प्रकट होतो.” हीच कल्पना महाभारतात वन 
(२७२·७१),अरॄमेिधक (५४·१३) ह्ाचं्या सारख्या दुसऱ्या िठकाणीही अढळते. िवष्ट्णूच ेमत्स्य, कूमॳ, वराह 
प्रभृित दहा ऄवतार ऄसल्याच ेमध्ययुगीन कालात समजत ऄसत अिण अधुिनक काळीही समजण्यात येते. 
वराह (४·२) प्रभृित श्लोकात ह्ा दहा ऄवताराचंी नावे िदली अहेत. भगवद्गीतेमध्ये ह्ा दहा ऄवतारापंैकी 
कृष्ट्ण अिण राम ह्ाचं्याखेरीज दुसऱ्या कोणत्याही ऄवताराचंा नामिनदेश केलेला नाही. ऄवताराचंी संख्या 
अिण त्याचंी नावे महाभारतात अिण आतर पुराणातं सवॳत्र एकसारखी नाहीत. शािंतपवॳ (३३९·७७।१०२) 
मध्ये केवळ सहा ऄवताराचं े वणॳन केले अहे. हिरवंश (१·४१·११) मध्ये सहस्त्राविध ऄवतार होउन गेले 
ऄसल्याच ेअिण पुढेही सहस्त्राविध ऄवतार होणार ऄसल्याच ेसािंगतले अहे. भागवत (१·३·१।२५) मध्ये २४ 
ऄवताराचंा ईल्लेख केला अहे. मत्स्य (९९·१४) अिण पद्म (५·१३·१८२।१८६) यातं बारा ऄवताराचंी अिण 
भागवत (११·४·१७।२२) मध्ये १६ ऄवताराचंी यादी िदली अहे. ऄिहबुॳध्न्तय संिहता (५·५०।५७) मध्ये 
वासुदेवाच्या ३९ ऄवताराचंी नावे िदली अहेत. िवष्ट्णूप्रमाणेच िशवाचेही ऄनेक ऄवतार झाल्याचे पुराणानंी 
वणॳन केले अहे. वायु (ऄध्या. २३) मध्ये महेरॄराच्या २८ ऄवताराचंा ईल्लेख केला अहे. त्याचं्यापैकी 
शेवटचा ऄवतार नकुली (लकुली) हा अहे. पतंजलीच्या महाभाष्ट्यात वामन अिण कृष्ट्ण ह्ा ऄवताराचंी 
मािहती अली अहे. आ. स. १०६६ मध्ये रचलेल्या ॱेमेंद्रकृत दशावतारचिरत ह्ा काव्यात अिण (बंगालच्या 
लक्ष्मणसेन राजाच्या दरबारातील) जयदेवकिवकृत गीतगोहवद ह्ा काव्यात सुपिरिचत दहा ऄवताराचंा 
ईल्लेख केला झाहे. आ. स. च्या १२ व्या शतकाच्या पूवाधात होउन गेलेल्या ऄपराकान े मत्स्य पुराणातील 
दहा ऄवतारासंंबधंीच ेऄवतरण ईद्धृत केले अहे. ह्ा सवांवरून ऄसा िनष्ट्कषॳ िनघतो की िवष्ट्णूच ेसवॳ दहा 
ऄवतार सवॳ भारतभर िनदान आ. स. च्या १० व्या शतकाच्या सुमारास सवॳमान्तय झाले होते. ऄवताराचंी 
एकूण संख्या, त्याचंी नावे अिण त्याचंा कालानुक्म ह्ाचं्यािवषयी ऄनेक प्रकारची मते ऄग्स्तत्वात होती. 
सुपिरिचत दहा ऄवतारापंैकी प्रत्येकाची वणॳन े ऄनेक पुराणात अली अहेत. पुराणात दान, रॅाद्ध, तीथे 
अिण व्रते ह्ा सवॳ िवषयावंर सहस्त्राविध श्लोक अले अहेत अिण ऄस े श्लोक धमॳशास्त्रावरील गं्रथामंध्ये 
सिवस्तरपणे ईद्धृत केले अहेत. 



 
सामान्तय व्यवहारातील भाषेत ज्यानंा धमॳशास्त्रासंबंधीच े िवषय म्हटले जाते त्याचंा तसेच सगॳ, 

प्रितसगॳ, आत्यादी पुराण लॱणाचंा ज्यातं समावेश होतो ऄशा िवषयाचंा मात्र पुराणात िवचार केला ऄसतो 
ऄस े समज ू नये. काही पुराणात राजाचंी कतॳव्ये, मंत्री, पुरोिहत आत्यािद राजकीय िवषयाचंीही सिवस्तर 
वणॳन े केली अहेत. सापं्रत ईपलब्ध ऄसलेल्या िनबंधगं्रथापंैकी सवात जुना ऄसणाऱ्या कृत्यकल्पतरु ह्ा 
गं्रथात राजधमॳखंडामध्ये मत्स्यपुराणातील ऄनेक ऄवतरणे ईद्धृत केली अहेत. त्याच गं्रथात बह्माण्ड पुराण 
अिण िवष्ट्णुधमोत्तर पुराण यातील ऄवतरणे ईद्धृत केली अहेत. मत्स्य, ऄग्ग्न अिण िवष्ट्णुधमोत्तर ह्ा तीन 
पुराणातंच राजधमॳ अिण त्याचे अनुषंिगक िवषय ह्ाचं्या संबंधी ऄनेक हजार श्लोक अहेत. मध्ययुगीन 
काळात झालेल्या बहुतेक गं्रथकारानंा कौिटल्यकृत ऄथॳशास्त्र हा गं्रथ ईपलब्ध झाला नसावा अिण म्हणून 
त्यानंी राजधमाच े िववेचन किरताना पुराणाचंा अधार घेतला ऄसावा ऄस े िदसते. तथािप, मत्स्य 
पुराणासारख्या प्राचीन पुराणानंी कौिटल्याच्या गं्रथाचा ईपयोग केला ऄसावा ऄस ेिदसते. न्तयायदान अिण 
वारसासंबंधीच े िनयम ह्ाचं्या बाबतीत देखील काही पुराणाचंा िनबंधगं्रथाचं्या लेखकावंर पिरणाम झाला 
होता. कृत्यकल्पतरु, राजनीितप्रकाश, व्यवहारमयूख प्रभृित गं्रथातं साॱीदार, िदव्ये, िनरिनराळ्या प्रकारच े
पुत्र, दत्तक आत्यािद िवषयावरील कािलका पुराणातील श्लोक ईद्धृत केले अहेत. परंतु 
व्यवहारमयूखकत्यान े ऄस े गमतीच े िवधान केले अहे की पुराणामंध्ये स्मृतींच्या िवरुद्ध ऄसणारे अचार 
पुष्ट्कळ वेळा अढळून येतात. 
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बुद्धधमम भारतातुन नाहीसा होण्याची कारणे 
(मू. गं्र. पा. ५।१००३-१०३०). 

 
बुद्धधमाच,े त्याच्या जन्तमस्थान ऄसणाऱ्या भारतामधून ज े ईच्चाटन झाले ते एकाएकी घडून 

अल्यासारख े वाटले. कोणत्याही एका कारणान े ऄथवा काही थोड्या कारणानंी ही घटना घडली ऄस े
सागंणे शक्य नाही. ऄंतगॳत अिण बाह् ऄशा दोनही प्रकारच्या ऄनेक कारणाचंा समुच्चय ही घटना घडवून 
अणण्याच्या कामात बऱ्याच दीघॳकालपयंत कायाग्न्तवत झाला ऄसला पािहजे. ह्ा बाबतीत िनरिनराळ्या 
गं्रथकारानंी जी कारणे िदली अहेत त्याचंी थोडक्यात चचा करण्याचा प्रयत्न येथे करण्यात येणार अहे. ह्ा 
कारणापंैकी काही काही कारणे कमी ऄिधक प्रमाणात तकाच्या स्वरूपाची अहेत हे मान्तय केले पािहजे. 
प्रथमतः ऄस ेसागंणे ऄवश्य अहे की बुद्ध हा त्याकाळी भारतात प्रचिलत ऄसलेल्या हहदु धमात सुधारणा 
सुचिवणारा केवळ सुधारक होता. अपण एखादा नवा धमॳस्थापन करीत अहो ऄस े त्याला वाटले नाही 
ऄथवा त्यान ेतस ेम्हटलेले नाही. बुद्धान ेअपल्या हहदुधमाचा अिण त्या धमातील रूढींचा अिण समजुतींचा 
त्याग केलेला नव्हता. त्याने अपल्या व्याख्यानात वेदाचंा अिण ऊषींचा अदरपूवॳक ईल्लेख केला अहे. 
योगसाधनेच ेअिण ध्यानाचे महत्व त्याने मान्तय केले होते. त्याच्या काली प्रचिलत ऄसलेल्या कमॳ, पुनजॳन्तम 
अिण िवरॄोत्पित्त ह्ाचं्या संबंधीच्या कल्पनासंारख्या ऄनेक कल्पना अिण समजुती त्याने अपल्या ईपदेशात 
समािवष्ट केल्या होत्या. त्याच्या ईपदेशातील एक महत्वाचा भाग ईपिनषदातंील कालात प्रचिलत 
ऄसलेल्या तत्त्वाचंा बनिवलेला होता. बुद्धाच्या जन्तमाच्या वेळी लोकामंध्ये िवचाराचंे अिण अचरणाच ेमुख्य 
दोन प्रवाह ऄग्स्तत्वात होते : एक प्रवाह म्हणज ेयॲयागािद कृत्यानंी देवाची कृपा संपादन करणे ऄसा होता 
अिण दुसरा प्रवाह म्हणज े नीतीच्या योगाने मनावर अिण अत्मसंयमान े शरीरावर स्वािमत्व िमळवून 
पारमार्मथक ध्येय साध्य करणे. ईपिनषदानंी वेद अिण वेदानंी सािंगतलेले यॲ ह्ानंा कमी दजाचे मानले 
अिण अध्याग्त्मक ॲान संपादन करण्याला यॲापेॱा ऄिधक महत्त्व िदले. (बृह, ईप. ४·४·२१, छा.ं ईप. 
७·१।४, मुंडक ईप. १·१·४।५ आ.) ही ईपिनषदे बुद्धाच्या पूवीची ऄसल्याच ेमानले जाते. ह्ा ईपिनषदातील 
ब्रह्माचे रॅेष्त्व ह्ा मध्यवती कल्पनेला बुद्धान े िवरोध केला नव्हता. बुद्धान े स्वतः ऄस े म्हटले अहे की 
ज्याच्या योगाने दािरद्र्याचा अिण दुःखाचंा नाश होइल ऄसा त्याने शोधून काढलेला मागॳ नवा ंनसून प्राचीन 
काळच्या सत्य ॲानसपंन्न लोकानंी ऄनुसरलेलाच मागॳ अहे. त्याच मागान ेतो गेला अिण त्या मागान ेजात 
ऄसताना त्याला वृद्धत्व अिण मृत्यु ह्ाचं्यािवषयी संपूणॳ ॲान झाले. अपण कोणतीही ऄलौिकक व्यिक्त 
ऄसल्याचे बुद्ध सागंत नसे तर ॲानी लोकाचं्या परंपरेपैकी अपण एक ऄसल्याचे तो म्हणत ऄसे. 
 

दुसरी एक लॱात ठेवण्यासारखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणज ेकोणत्याही एकाकाळी सवॳ भारत ऄथवा 
भारताचा मोठा भाग देखील, संपूणॳपणे बुद्धधमी झाला ऄसल्याच े िदसून येत नाही. सवं भारताचा िवचार 
केल्यास भारतामध्ये कोणताही कालखंड घेतला तरी बुद्धधमी नसलेले लॱाविध लोक ऄग्स्तत्वात होते. 
ऄशोक, किनष्ट्क, हषॳ ह्ाचं्यासारख्या सम्राटाचंा अरॅय बुद्धधमाला िमळाला होता त्यावेळी देखील बुद्धधमॳ 
मुख्यत्वेकरून मठ अिण िवद्रालये ह्ाचं्या पुरताच मयािदत होता अिण आतर धमािवषयी र्फार सिहष्ट्णुता 
ऄग्स्तत्वात होती. रॅी. कुमारस्वामी ह्ानंी (हहदुधमॳ अिण बुद्धधमॳ, पा ४५२) अपल्या गं्रथात म्हटले अहे 
की बुद्धधमाचा अिण ब्राह्मणधमाचा जो जो सखोल ऄभ्यास करावा तो तो त्या दोहोंमध्ये भेद काय अहे 



ऄथवा कोणत्या बाबतीत बुद्धधमॳ खरोखर सुधारणावादी अहे हे कळणे ऄिधकािधक कठीण होत जाते अिण 
त्याचं्या ह्ा िवधानात सत्याचा बराच ऄंश अहे. बुद्ध अिण त्याचे ऄनुयायी ह्ानंी वास्तिवकपणे ब्राह्मण–
धमाच्या काही व्यावहािरक बाबींवर हल्ला केला होता. 
 

सामान्तयतः ऄस े मानण्यात येते की बुद्ध अिण हहदु धमॳ ह्ात त्याकाळी ऄग्स्तत्वात ऄसलेल्या 
धमॳिवषयक अिण तत्त्वॲानिवषयक सापं्रदायात वादाच्या मुख्य बाबी जाितभेद अिण जात्यिभमान, वेदाचंे 
ऄिनबंध प्रामाण्य अिण यॲाचंे महत्त्व ह्ा होत्या. बुद्धान ेसदाचरण अिण ॲान ह्ा गोष्टी सवॳरॅेष् ऄसल्याच े
प्रितपादन केले; त्यान े देवाचे ऄग्स्तत्व ऄमान्तय केले नाही, परंतु त्यासंबंधी काहीतरी िनिरृत मानण्याची 
अवश्यकता नाही ऄसे सािंगतले; त्याचप्रमाणे जग हे शारॄत अहे ऄथवा नाशवंत अहे ह्ाच्यासारख्या 
प्रश्नावंरही त्याने अपली िनिरृत मते सािंगतली नाहीत, कारण ऄशा प्रश्नाचंा िवचार करण्याने वैराग्य, 
िनष्ट्कामता, समाधान, शािंत, प्रकाश, िनवाण ह्ाचं्या प्राप्तीला साहाय्य होत नाही. त्याच्या मते मनुष्ट्याची 
दुःखातून अिण कष्टातून, मुक्तता करणे अिण िनवाण प्राप्त करणे ह्ा गोष्टी महत्त्वाच्या अहेत. तथािप, 
िनवाण म्हणज े कोणती ग्स्थती ह्ाचंा स्पष्ट अिण िनिरृत शब्दात खुलासा करणे बुद्धाला महत्त्वाचे वाटले 
नाही. बुद्धधमातील मूळचा (म्हणज े हीनयान पंथातील) िसद्धातं ऄसा होता की जर बुद्धान े दाखवून 
िदलेल्या मागाने मानवजात जाइल तर ॲानप्रािप्त अिण िनवाण ह्ाचंी प्राप्ती चालू जन्तमात देखील होउ 
शकेल. 
 

बुद्धधमाचा भारतातून संपूणॳपणे लोप होण्याला काही िवद्यानानंी धमॳच्छल हे प्रमुख कारणापंैकी एक 
ऄसल्याच े प्रितपादन केले अहे अिण त्या िवधानाला अधार म्हणून काही ऐितहािसक ईदाहरणे िदली 
अहेत. शुंगं घराण्यातील पुष्ट्पिमत्र राजा, कश्मीरचा िमिहरकुल राजा, आत्यािद राजानंी बुद्धधमीय िभॱूंची 
हत्या केली, मठाचंा िवध्वंस केला, बोिधवृॱाचा नाश केला, बुद्धाच्या मूतीच्या जागी महेरॄराची स्थापना 
केली ऄशा प्रकारची िवधाने त्यानंी केली अहेत. ऱ्हीस डेग्व्हडस्सारख्या िवद्यानानंी ह्ा िवधानाचंी 
काळजीपूवॳक िचिकत्सा केली अहे अिण ऄस े म्हटले अहे की पाली भाषेतील िपटकामंध्ये (बुद्धधमीय 
गं्रथामंध्ये) धमॳच्छळाबद्दल काहीही ईल्लेख नाहीत, पाली गं्रथाचंा कल नेहमी ब्राह्मणािंवषयी सहानुभूतीचा 
ऄसतो, ह्ा धमॳच्छलाचा काहीही तपशील िदलेला नाही अिण छल झालेल्या व्यक्तींची नावेही क्विचतच 
िदलेली ऄसतात. ऱ्हीस डेव्हीडसन े पुढे ऄस े म्हटले अहे की धमॳच्छलाच्या ह्ा गोष्टींवर त्याचा िवरॄास 
बसत नाही. दोन्तही धमांच े ऄनुयायी एक हजार वषेपयंत शातंतेने एकत्र रािहले ह्ा गोष्टीला त्यान े र्फार 
महत्त्व िदले अहे अिण म्हटले अहे की युरोपमध्ये सुधारणावादी ििस्ती धमीयाचंा पुरातनमतवादी ििस्ती 
धभॳसंस्थेन े ज्या तऱ्हेचा छल केला त्याच्यासारखा धमॳच्छल भारताने केव्हाही केला नाही. डॉ. अर. सी. 
िमत्र ह्ाचं्यासारख्या गं्रथकारानंी देखील ऄसचे िनष्ट्कषॳ काढले अहेत. बाथॳ (Barth) ह्ा गं्रथकारान े
म्हटले अहे की ऄत्यंत िवरॄसनीय लेख, नाणी अिण िशलालेख ह्ाचं्यावरून ऄस ेिसद्ध होते की भारतीय 
राजसते्तन े ऄतुलनीय सिहष्ट्णुपणा दाखिवला होता अिण बुद्ध धमातील जोम नाहीसा झाल्यामुळे तो नष्ट 
झाला अिण त्याच्या नाशाची कारणे त्या धमातील ऄंतगॳत दोषामंध्ये शोिधली पािहजेत. 
 

भारतीयाचं्या सिहष्ट्णुतेची ऄनेक ईदाहरणे देता येतील. याॲवल्क्यासारख्या स्मृितकारान े ऄसा 
िनयम सािंगतला अहे की जेव्हा एखादा भारतीय राजा दुसरे राज्य हजकील त्या वेळी त्याने त्या िजत 
देशातील चालीरीित, लोकव्यवहार अिण कुलाचार ह्ाचं े पालन केले पािहजे अिण त्यानंा संरॱण िदले 
पािहजे. ऄशोकानेही ऄशाच प्रकारची अॲा िदली अहे अिण ऄशा प्रकारची सिहष्ट्णुता ऄशोकाच्या पूवी 
शेकडो वषांपासून आ. स. १२०० च्या सुमारास मुसलमानानंी भारतावर अक्मण करीपयंतच्या दीघॳ 



कालखंडात काही तुरळक ऄपवाद वगळल्यास – सतत चालत होती. िशलालेख, ताम्रपट आत्यािदकावंरून 
ऄस ेिदसून येते की ऄनेक जैन अिण बुद्धधमी राजानंीं ब्राह्मणानंा दाने अिण गावे िदली होती अिण त्याच्या 
ईलट ऄनेक सनातनी हहदु राजानंी बुद्धधमी िभॱूंना अिण बुद्धाच्या मूतीच्या पूजेकिरता जिमनी अिण गावे 
िदली होती. ऄशा ऄनेक ईदाहरणावंरून ऄस े िदसते की भारतामधील सवॳ भागात ईत्तरेकडे, तसेच 
दिॱणेकडे, राजाचंा अिण ऄिधकाऱ्याचंा साधारण िनयम धमॳसिहष्ट्णुता बाळगणे अिण सवॳ धमांच ेसंरॱण 
करणे हा होता. जर क्विचत कोठे धमॳच्छल झाला ऄसला तर तो व्यिक्तशः एखाद्रा राजाने ऄथवा त्याच्या 
ऄिधकाऱ्याने ऄथवा ऄशाच कोणी केलेला ऄस.े ऄशोकासारख्या बुद्धधमी राजानंी देखील ऄहहसेच्या 
बाबतीत ऄितरेक केला होता अिण मासं भॱणाची बंदी केली होती. मुसलमानी अक्मक भारतावर िनघृॳण 
हल्ले करीत होते त्यावेळी देखील हहदुधमीय राजानंी अिण लोकानंी. आतर धमीयासंंबधंी सिहष्ट्णतुा बुद्धी 
वागिवली ऄसल्याचीही ऐितहािसक ईदाहरणे ऄग्स्तत्वात अहेत. कोणाएका महंमद युर्फीने ऄस ेवणॳन केले 
अहे की खंबायत येथील काही हहदंूनी काही पारशी लोकाचं्या िचथावणीवरून एका मशीदीचा नाश केला 
अिण काही मुसलमानाचंा वध केला. त्यातून िनसटलेल्या एका मुसलमानान े िसद्धराजाकडे ऄजॳ 
केल्यावरून राजान ेवेश पालटून त्या प्रकरणाची चौकशी केली अिण गुन्तहेगारानंा शासन केले अिण मशीद 
पुन्तहा बाधंण्याकिरता मुसलमानानंा एक लॱ बलोत्रा िदले. तसेच सोमनाथपट्टन ह्ा पिवत्र ॱेत्रात होरमुझ 
येथील एका गलबतवाल्यान े जिमनीचा एक तुकडा िमळिवला अिण त्यावर एक मशीद, एक घर अिण 
काही दुकान े बाधंली. तेथील राजान ेह्ा खरेदीला मान्तयता िदली अिण ऄस ेठरिवले की त्या दुकानाच्या 
ईत्पन्नाचा िविनयोग सोमनाथ येथील िशया पंथाच्या मुसलमान लोकानंी करावयाच्या काही िविशष्ट 
समारंभाकिरता करावा अिण त्यात काही िशल्लक रािहल्यास ती मुसलमानाचं्या मक्का अिण मिदना ह्ा 
पिवत्र शहराचं्या स्वाधीन करावी (आ.ं ॲग्न्तट. खंड ११ पा. २४१). ह्ाच्या ईलट, समजा एखाद्रा हहदूने 
ििस्ती ऄथवा मुसलमानी देशात एखादे देवालय बाधंण्याचे धाडस केले ऄसते तर त्याची काय ऄवस्था 
झाली ऄसती ह्ाची वाचकानंी कल्पना करावी. भारतात झालेले बहुतेक मुसलमानी राज े हहदुधमािवषयी 
कस ेऄसिहष्ट्ण ुहोते अिण त्यानंी हहदूचा धमॳच्छल कसा केला ह्ाच ेसिवस्तर वणॳन करण्याची अवश्यकता 
नाही. त्याप्रमाणेच पोतुॳगीजाचं्या ऄंमलाखाली गोव्यातील हहदंूचा र्फार छल करण्यात अला, हहदंूची 
देवालये पाडून नष्ट केली गेली, हहदु संस्कृतीची सवॳ िचन्तहे नष्ट करण्यात अली, देशी भाषेतील ज्या गं्रथात 
मूतीपूजेला ऄनुकूल ऄस ेिनयम ऄसल्याचा संशय वाटला ते गं्रथ जाळून टाकण्यात अले, ज ेलोक ििस्ती 
झाले नाहीत त्यानंा मारून टाकण्याची देखील पोतुॳगीजाचंी आच्छा होती. ―आग्न्तक्विझशन‖ ही धार्ममक चौकशी 
करण्याची संस्था तेथे आ. स. १५६० मध्ये स्थापन करण्यात अली होती अिण ती संस्था ऄडीच ते तीन 
शतके ऄग्स्तत्वात होती. 
 

बुद्धान े अपल्या राज्यवैभवाचा, तरुण पत्नीचा,पुत्राचा अिण घरादाराचा त्याग केला अिण तो 
मानवी जातीची दुःखापासून अिण अपत्तीपासून सुटका होण्याचा मागॳ शोधून काढण्याकिरता भटकणारा 
संन्तयासी झाला, ऄनेक वषे त्याने देहाने हालऄपेष्टा भोगल्या, हचतनाकिरता एकातंवास पत्करला, 
माराबरोबर झगडा करून त्याने शेवटी यश संपादन केले, लोकाचं्या मुक्तीचा मागॳ सापडला अहे ऄसा 
त्याला िवरॄास वाटला अिण नंतर त्यान े एका नगरातून दुसऱ्या नगरात, एका गावातून दुसऱ्या गावात 
अपणाला सापडलेल्या मागाचा ईपदेश करण्याकिरता सुमारे ४५ वषे सतत भ्रमण केले, िनरुपद्रवी अिण 
मुक्या जनावराचंी यॲात होणारी हत्या बंद करण्याकिरता त्यान े मोठी चळवळ केली अिण दीघॳ अयुष्ट्य 
घालवून शेवटी शातंपणे अिण समाधानी ऄवस्थेत त्याला मृत्यू अला. ऄशा प्रकारच्या बुद्धाच्या चिरत्रातील 
ईदात्त अिण भव्य िचत्रपटाचा लोकाचं्या मनावर ऄपिरहायॳ पिरणाम झाला. त्याने चेतिवलेली ही ज्योत 
त्याच्या कायॳदॱ अिण योग्य ऄशा िशष्ट्याचं्या परंपरेन ेआ. स. च्या ६ व्या शतकापयंत तेजस्वीपणान े पेटत 



ठेिवली अिण त्यावेळी ती ईत्कषाच्या िशखरावर चढली. त्या काळाच्या सुमारास ितच्यािवरुद्ध 
प्रितिक्येलाही अरंभ झाला होता. बुद्ध धमाच्या जुन्तया मतात महत्त्वाचे रे्फरबदल झाले होते अिण त्याच्या 
ध्येयातही बदल झाले होते. देवाला स्पष्ट मान्तयता न देणारा ऄसा बुद्धाचा धमॳ होता. त्यात पूणॳपणे देवाचे 
ऄग्स्तत्व मानणारे ऄनेक पंथ ईत्पन्न झाले अिण बुद्धाला देवासारखा मानून त्याची पूजा होउ लागली. त्या 
पंथावर वज्रयान ताग्न्तत्रक पंथाची चमत्कािरक तत्वे अिण अचार याचंा पूणॳ पगडा पडला, परस्परिवरोधी 
तत्त्वाचंी िखचडी झाली अिण मतभेदानंी अिण ऄंतगॳत र्फाटारु्फटींनी त्या धमाच्या हचधड्या झाल्या. बुद्धाच्या 
मृत्यूनंतर संघाची पिहली सभा राजगृह येथे भरली, त्यानंतर सुमारे १०० वषांनी दुसरी सभा वैशाली येथे 
भरली अिण ितसरी सभा ऄशोकाच्या कारकीदीत पाटलीपुत्र येथ े भरली. त्या सभामंध्ये तत्वासंबंंधी 
वादिववादाला अरंभ झाला. सवॳमान्तय धमॳवचनाचंा पाठ (संगीित) ठरिवण्याकिरता एकूण चार सभा 
भरल्या ऄसाव्या ऄस ेिदसते. ह्ा वादिववादानंी अिण त्यानंतर ईद्भवलेल्या मतभेदानंी बुद्धधमाला र्फार 
मोठ्या प्रमाणावर िखळिखळा केला. बुद्धधमाच्या ऄवनतीची अिण भारतातून त्याच ेईच्चाटन होण्याची जी 
प्रमुख कारणे ओकोनरने िदली अहेत त्यातील हे पतहले कारण अहे. 
 

आ. स. च्या ७ व्या शतकाच्या ऄखेरीच्या सुमारास भारताचे िवभाग पडून त्यात ऄनेक लहान लहान 
अिण परस्पराशंी भाडंणारी स्वतंत्र राज्ये िनमाण झाली होतीं. ऄशोक, किनष्ट्क, हषॳ ह्ाचं्यासारख्या 
पूवीच्या सामथ्यॳवान अिण िनष्ावान राजाचंी अिण सम्राटाचंी कृपा अिण अरॅय बुद्ध धमाला िमळिवता 
अला नाही. आ. स. च्या ७ व्या शतकाच्या ऄंतापासून बंगालमधील पाल घराण्यातील राजाचं्या व्यितिरक्त 
आतरत्र मोठ्या प्रमाणावर राजाचंा अरॅय बंद झाल्यामुळे बुद्ध धमाला ईतरती कळा लागली. 
 

बुद्धधमातील तत्त्वॲानाचा अिण त्या धमाचा ऄत्यंत जोराचा प्रसार करणारे ऄनेक थोर 
ऄतधकारसंपि प्रचारक भारतातून बाहेर आतर देशात गेले. 
 

गौतमबुद्धान ेजे ईच्च नैततक अदशम लोकाचं्या मनावर हबबवले होते, त्याचें पालन करणे त्याच्या 
ऄनेक ऄनुयायानंा अिण िवशेषतः त्याच ेवैयिक्तक ईदाहरण ऄग्स्तत्वातून नाहीसे झाल्याने र्फार त्रासदायक 
वाटू लागले ऄसले पािहजे. बुद्धधमीय तभकंू्षचे अिण तभकु्षणींचे मठ काळाच्या ओघात अळशीपणाची अिण 
ऄनैततक वतमनाची अिण ताग्न्तत्रक पंथाच्या तहणकस अचाराचंी स्थाने बनली. योगसाधनेत मैथुनाचा 
समावेश झाला होता. 
 

गौतम (९·४७), मनु (४·१७६), याॲ (१·१५६) ह्ाचं्या सारख्या स्मृतींनी वेदानंा अिण िवद्यान 
ब्राह्मणानंा अदर दाखिवण्याबद्दल अग्रहपूवॳक सािंगतले ऄसले तरी त्याबरोबरच बुद्ध अिण बुद्ध धमातील 
प्राचीन गं्रथापं्रमाणेच त्या स्मृतींनी चारी वणांच्या लोकाकंिरता ऄहहसा, सत्य, दान, आंिद्रयिनग्रह, 
िवषयभोगाच्या बाबतीत शुद्धता आत्यािद गुणाचंेही महत्त्व अवजूॳन सािंगतले अहे. 
 

ब्राह्मणाचंी दृढ धमॳरॅद्धा, अिण त्यानंी वेद अिण ईपिनषद् ह्ातंील तत्त्वॲान अिण (गीता 
६·१५।१७ मध्ये वणॳन केलेल्या) मध्यम प्रतीचा योगमागॳ ह्ाचंा धमामध्ये सुसूत्रपणे केलेला समन्तवय, रॅद्धा 
अिण भिक्त ह्ाचं्या योगाने सवांना मुिक्त प्राप्त होते हा गीतेन े प्रितपादन केलेला िसद्धातं ह्ाचंा लोकाचं्या 
मनावर ऄिनवायॳ ऄसा पिरणाम झाला. 
 

बुद्ध धमाला प्रततकार करण्याकिरता अिण कहदुधमम लोकतप्रय करण्याकिरता आ. स. च्या 



अरंभीच्या अिण नंतरच्या काही शतकात ब्राह्मणानंा अिण आतर पुढाऱ्यानंा अपल्या धमाच्या स्वरूपात 
अिण अचारामध्ये सुधारणा कराव्या लागल्या अिण दूरगामी स्वरूपाच ेफेरफार करावे लागले. आंद्र अिण 
वरुण ह्ाचं्यासारख े वेदात वणॳन केलेले प्राचीन देव मागे पडले; यज्ञाचंा बहुतेक त्याग करावा लागला; 
देवी, गणेश ह्ाचं्यासारंख्या देवतानंा प्रामुख्य द्रावे लागले; रॅाद्धामध्ये देखील पुराणातील मंत्राचंा ईपयोग 
करण्यात येउ लागला; ऄकहसा, दान, तीथमयात्रा व्रते ह्यानंा यज्ञापेंक्षा ऄतधक महत्त्व देण्यात अले. ह्या 
फेरफाराचं्या योगाने बुद्ध धमाचे सामर्थयम बरेच कमी झाले. पुराणातील कथा लोकानंा बुद्धधमातील जातक 
कथापंेॱा ऄिधक अवडू लागल्या. आ. स. च्या ७ व्या शतकाच्या सुमारापासून हहदु लोक बुद्धाला तवष्ट्णूचा 
ऄवतार मानू लागले अिण १० व्या शतकाच्या सुमारास बहुतेक सवॳ हहदंूनी ती गोष्ट भारतभर मान्तय केली. 
 

आ. स. १२०० च्या सुमारास अिण त्यानंतर मुसलमानाचं्या धमॳवेडान ेअिण त्यानंी केलेल्या नालंदा 
अिण िवक्मशीलासारख्या सुप्रिसद्ध बुद्धधमीय िवरॄिवद्रालयाचं्या नाशाने अिण बुद्ध िभॱूंच्या हत्येमुळे 
बुद्धधमावर सवात मोठा अघात झाला. िभॱूंच्या नायनाटानंतर गृहस्थारॅमी बुद्धधमीय लोक गोंधळून गेले 
अिण त्याचं्यापैकी काहींना मुसलमानी धमात घेण्यात अले अिण काही हहदु लोकात िमसळले. िस्त्रयानंा 
बुद्धधमाच्या संघात घेण्याला बुद्धाचा िवरोध होता अिण अनंद ह्ा अवडत्या िशष्ट्याच्या दीघॳकाळच्या 
अग्रहावरून बुद्धान े अपला िवरोध माग े घेतला तेव्हा तो धमॳ १००० वषाऐवजी केवळ ५०० वषेच िटकेल 
ऄस े भिवष्ट्य वतॳिवले होते ऄस े ―चुल्लवग्ग‖ ह्ा बौद्ध धमॳगं्रथात सािंगतले अहे. (पौ. ध. गं्र. ख.ं २० पा. 
३२५). बुद्ध धमाच्या मोठ्या मठात िभॱूंच ेअिण िभॱुणींच ेप्रचंड मेळावे ऄसत अिण त्यात काही काही वेळा 
सामान्तय सभ्यतेच ेअिण नीितिवषयीचे िनयम पाळले जात नसत. िभॱणुी अपअपसात भाडंत, मारामारी 
करीत ऄसत ऄशीही वणॳने त्या गं्रथात अढळतात. 
 

बहुतेक गं्रथकाराचं ेऄनुकरण करून प्रस्तुत गं्रथकारान ेबुद्धधमाच्या नाशाची ही वरील मुख्य कारणे 
ऄसल्याच े सािंगतले अहे. भारतातील बुद्ध धमाच्या नाशाला वरील कारणे र्फार मोठ्या प्रमाणावर साह् 
झाली ही गोष्ट कबूल करून देखील प्रस्तुत गं्रथकाराला ऄस ेवाटते की बुद्ध धमाच्या ऱहासाचे मुख्य कारण 
तनराळेच होते. भारतातील बऱ्याच मोठ्या जनसमुदायाला ऄस ेवाटू लागले होते की ―हे जग दुःखाचे स्थान 
अहे, सवॳ कामनाचंा त्याग करून संन्तयास घ्यावा‖ ऄशा प्रकारचा बुद्धधमाचा ईपदेश ऄनुसरणे सामान्तय 
लोकानंा ऄशक्य अहे अिण हहदु धमात सािंगतलेली प्रत्येक अरॅमाचंी िविशष्ट कतॳव्ये अिण ऄिधकार ह्ाचं े
पालन अिण िवशेषतः गृहस्थारॅमाला महत्त्व िदलेली चार अरॅमाचंी व्यवस्था ह्ाचं ेव्यवग्स्थत पालन करून 
संसार करून मनुष्ट्याला सवॳरॅषे् पुरुषाथॳ प्राप्त करून घेणे शक्य अहे. सवॳ कामनाचंा त्याग करण्याला 
महत्त्व देण्याच्या योगाने समाजाच्या स्थैयाला अिण ऄग्स्तत्वालाच धोका ईत्पन्न होतो अिण क्माक्मान े
शारीिरक अिण मानिसक शक्तींचा ऱ्हास होतो, अळशीपणा अिण हीन नीित ह्ाचंी ईत्पत्ती होते अिण 
प्रत्यॱ वंशाचा नाश होतो. गृहस्थारॅमाच ेमहत्त्व मनु (३·७७।७८),विसष् ध. स.ू (८·१४।१७), िवष्ट्ण ुध. स.ू 
(५९·२९) प्रभृित ऄनेक स्मृतींनी मान्तय केले होते अिण महाभारत (शािंत २७०-६।११), रामायण (ऄयो. 
१०६·२) ह्ातं अिण पुराणातं तसेच मत प्रदर्मशत केले अहे. केवळ धमॳशास्त्रानंीच नव्हे तर 
कािलदासासारख्या महाकवीने रघुवंश [ऄिप प्रसने्नन महर्मषणा त्वं सम्यग्ग्वनीयानुमता गृहाय । 
कालो ह्यं संक्िमतंु िद्यतीयं सवोपकारॱममारॅमं ते ॥ 

रघुवंशं (५·१०).] (५·१०), शाकंुतल [ऄध्याक्ान्तता वसितरमुनाप्यारॅमे सवॳभोग्ये । 

शाकुन्ततल (१).] (१) ह्ाचं्यासारख्या गं्रथातं देखील गृहस्थारॅमाचे थोर महत्त्व वणॳन केले अहे. 
 

जेव्हा बुद्धधमीय लोकानंी बुद्धाची देव म्हणून पूजा करण्यास सुरुवात केली, स्वाथी आच्छाचंा त्याग 



करून अिण ऄष्टिवध मागान े जाउन शािंत अिण िनवाण प्राप्त करून घेणे हे अपल्या धमाच े अरंभीच े
मूलभूत तत्त्व टाकून िदले, भिक्तपंथाच्या तत्त्वाचंा स्वीकार केला अिण ऄनेक युगातं सत्कमे करून 
क्माक्मान ेबोिधसत्त्वाची प्राप्ती करून घेणे हे अपले ध्येय ठरिवले, त्यावेळी बुद्धधमात अिण लौिकक हहदु 
धमात ऄसलेला भेद ऄत्यंत कमी झाला अिण शेवटी शेवटी तो भेदही नाहीसा झाला. बुद्धधमॳ जो भारतातून 
लुप्त झाला तो त्या धमातील मूलभूत तसद्धातंामंध्ये झालेल्या ह्या फेरफारामंुळे अिण हहदुधमात शुद्ध 
स्वरूपाचा संन्यास, ऄनेक देवाचंी पूजा, थोर अध्याग्त्मक दजा प्राप्त करून घेण्याचे साधन म्हणून कमममागम 
आत्यादी गोष्टींचा ब्राह्मणानंी समावेश करून त्या धमाला फार व्यापक स्वरूप तदल्यामुळे झाला. हहदु धमाला 
ऄंितम िवजय िमळाला ह्ावरून त्या धमाच े सामथ्यॳ अिण व्यापकता िदसून येते अिण ह्ाच्या ईलट 
बुद्धधमाचा एकागंीपणा िदसून येतो. हे िवरॄ शारॄत अहे हकवा नाही, अत्मा अिण देह एकच अहेत. ऄथवा 
अत्मा देहाहून िभन्न अहे, मृत्यूनंतर तथागत ऄग्स्तत्वात राहतो हकवा नाही ह्ाचं्यासारख्या िजॲास ू
लोकानंा महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या ऄनेक अध्याग्त्मक ऄथवा तार्णकक तवषयाचं्या बाबतीत बुद्ध धमाने 
स्वीकारलेले मौन हेही त्या धमाच्या नाशाचे एक महत्त्वाचे कारण होते. 
 

पुराणानंी अिण धमॳशास्त्रानंी ऄहहसेला आतके महत्त्व िदले की भारतामधील केवळ ब्राह्मणच नव्हे तर 
वैश्य अिण शूद्र ह्ाचं्यातील देखील लॱाविध लोक िनभेळ शाकाहारी बनले अिण ऄद्रािप देखील तसेच 
अहेत. ह्ाच्या ईलट जगातील कोणत्याही देशातील बुद्धधमीय लोक तनभेळ शाकाहारी नाहीत. ज े
अदशॳभूत नैितक गुण बुद्ध धमातील सामान्तय लोकाचं्याही ऄंगात ऄसावे ऄस ेवाटत ऄस ेतेच गुण अता सवॳ 
देशातील बहुतेक बुद्धधमीय लोकानंा कष्टसाध्य स्वरूपाच े वाटत अहेत. बुद्धान े यॲयागाचं्या िवरुद्ध 
जोराची चळवळ केली अिण ऄशोकासारख्या बुद्धधमी सम्राटानंी त्याकिरता कडक ईपाय योिजले 
तरीदेखील वेदप्रणीत यॲ (अिण पशुयॲदेखील) भारतातील राज े अिण सामान्तय लोक आ. स. च्या 
पूवीच्या अिण नंतरच्या काही शतकात करीतच होते ऄस े ऄनेक िशलालेखावंरून अिण दानपत्रावंरून 
िदसून येते. 
 

अजकाल बुद्धाची अिण त्याच्या तत्त्वाचंी ऄितिरक्त महती वणॳन करण्याचा अिण बुद्धाच्या मूळच्या 
तत्त्वाचंी प्रचिलत हहदु समाजातील अचाराशी अिण दोषाशंी गैरवाजवी तुलना करून कहदुधमाची नालस्ती 
करण्याचा तवतचत्र पतरपाठ पडून गेला अहे. प्रस्तुत गं्रथकाराला ह्ा प्रवृत्तीबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त 
करावयाची अहे. बुद्ध झालेल्या गौतमाच्या तत्त्वज्ञानापेक्षा ईपतनषदातं सातंगतलेले तत्त्वज्ञान ऄतधक ईदात्त 
स्वरूपाचे अहे अिण गौतमान े अपले तत्त्वॲान केवळ ईपिनषदातील तत्त्वॲानाच्या पायावरच बनिवले 
अहे. ज्याप्रमाणे कालातंराने हहदुधमाचा ऱ्हास झाला अिण त्यात ऄिनष्ट प्रवृत्ती ईत्पन्न झाल्या, तीच ऄवस्था 
मागाहूनच्या काळातील बुद्धधमाची देखील झाली अिण त्यात वज्रयानासारख्या िकळसवाण्या अचारानंी 
धागंडहधगा घातला. स्वामी िववेकानंदानंी ह्ािवषयी र्फार कडक (परंतु गैरवाजवी नसणारी) भाषा वापरली 
अहे अिण म्हटले अहे की धमाच्या नावाखाली ऄत्यंत िकळसवाणें िविध अिण पशुतुल्य अचार अिण 
कोणी अजपयंत िलिहले नसतील ऄस े िकळसवाणे अिण बीभत्स गं्रथ ह्ा सगळ्याचंी ईत्पत्ती ऄवनत 
झालेल्या बुद्ध धमापासून झाली. (िववेकानंदाचंे समग्र गं्रथ, खंड ३ पा. २४८-२६५). 



तवभाग ६ वा 
 

प्रकरण २६ 
 

तंत्रतत्त्वज्ञान अतण धममशास्त्र 
(मू. गं्र. पा. ५।१०३१-१११९). 

 
मागे खंड २ मध्ये दुगेच्या पूजेसंबधंी ईल्लेख केला अहे. दुगेची पूजा शतक्त (िवरॄात ऄसणारे 

सामथ्यॳ) ह्ा स्वरूपात केली जाते अिण ऄशी पूजा करणाऱ्यानंा शाक्त म्हणतात अिण त्या ईपासनेला 
शाक्त सापं्रदाय म्हणतात. ह्या शाक्त  सापं्रदायाचा सवॳ भारतावर मोठा प्रभाव पडलेला अहे. शाक्त अतण तंत्र े
ह्ानंी पुराणावंर मोठा पिरणाम केला होता अिण स्वतंत्र रीतीन े अिण पुराणाचं्या द्यारा त्यानंी मध्ययुगीन 
काळात हहदुधमातील धार्ममक िवधींवर अिण अचारावंर काही पिरणाम घडिवला होता. ह्ाकिरता प्रस्तुत 
गं्रथामध्ये त्याच्यासंबंधी थोडक्यात िववेचन करण्याची अवश्यकता अहे. तंत्र हे िविशष्ट प्रकारचे गं्रथ अहेत. 
 

तंत्रासंबंधी प्रकािशत अिण ऄप्रकािशत ऄस े र्फार मोठे वाङ् मय ऄग्स्तत्वात अहे. बुद्धधमीय, 
हहदुधमीय अिण जैनधमीय ऄशी िनरिनराळी तंत्र ेअहेत. काही तंत्रात तत्त्वॲानात्मक ऄथवा अध्याग्त्मक 
बाज ू ऄसते. परंतु त्या बाजूचा िवचार काही थोड्या युरोिपयन अिण भारतीय गं्रथकाराखंेरीज कोणीही 
र्फारसा केलेला नाही. सवॳसामान्तय लोक तंत्रामंध्ये शक्तीची (काली देवीची) मुद्रा, मंत्र, मंडले, पाच 
प्रकाराचंी महापूजा, दिॱणमागॳ अिण वाममागॳ, ऄितमानुष सामथ्याच्या प्राप्तीसाठी करावयाच्या 
जारणमारणािद िक्या ह्ा गोष्टींचा समावेश होतो ऄसे मानतात. 
 

―तंत्र‖ शब्दाच ेऄथॳ ऄमरकोशात ―मुख्य गोष्ट, ऄथवा मुख्य भाग, िसद्धातं, हातमाग ऄथवा लवाजमा‖ 
ऄस ेिदले अहेत. तथािप त्यात तंत्र म्हणज ेकाही िविशष्ट प्रकारचें गं्रथ ऄसा ऄथॳ िदलेला नाही. ह्ावरून 
ऄसा तकॳ  काढता येतो की ज्या िविशष्ट प्रकारानंा तंत्र म्हणतात त्या प्रकारासंबंधीच े गं्रथ ऄमरकोशाच्या 
रचनाकाळी रिचले गेले नसावे ऄथवा िवशेष प्रिसद्ध झाले नसावे. 
 

प्रस्तुत प्रकरणामध्ये शाक्तपंथ अतण तंत्र ह्याचंा ईगम कसा झाला हे थोडक्यात सागंून हहदंूच्या 
िविवध िवधानामंध्ये पुराणाचं्या द्यारा तंत्राचंा ज्या मागानी प्रत्यक्ष ऄथवा ऄप्रत्यॱ रीतीने तशरकाव झाला 
त्यापंैकी काही मागांचा तनदेश करण्याचा प्रयत्न करण्यात येइल. 
 

ऊग्वेदामध्ये (१०·७१·९) तंत्र हा शब्द अला ऄसनू त्याचा ऄथॳ ―हातमाग‖ ऄसा ऄसावा ऄस े
िदसते. ऄथवॳवेद (१०·७·४२) मध्ये ―तंत्र‖ शब्द अला ऄसून त्याचा ऄथॳ ऊग्वेदामधील ऄथासारखा 
जवळजवळ अहे. पािणिन (५·२·७०) मध्येही तंत्र शब्द हातमाग ह्ा ऄथानचे घेतला अहे. अप. रॅौ. स.ू 
(५·१५·१) मध्ये तंत्र हा शब्द ―ऄनेक ऄंग ेऄसणारे िवधान‖ ह्ा ऄथान ेअला अहे. शा.ं रॅौ. (१·१६·६) मध्ये 
तंत्र हा शब्द ―जे कृत्य एकवार केले ऄसता दुसऱ्या ऄनेक कामाकिरता ईपयोगी पडते ऄस ेकृत्य‖ ह्ा ऄथान े
योिजला अहे, याॲ. (१·२२८) मध्ये तो शब्द शा.ं रॅौ. स.ू मधील ऄथानेच योिजला अहे. कौिटल्याने 
ऄथॳशास्त्र ह्ा गं्रथातील १५ व्या ऄिधकरणाला ―तंत्रयुिक्त‖ ऄसा मथळा िदला अहे अिण त्याचा ऄथॳ ―एखाद्रा 
शास्त्राच्या स्पष्टीकरणासंबधंी मुख्य िसद्धातं ऄथवा तत्त्वे‖ऄसा अहे. बृहस्पित प्रभृित स्मृतीत अिण भागवत 
(१·३·८) यात ―तंत्र‖ हा शब्द ―िसद्धान्तत‖ ऄथवा ―शास्त्र‖ ह्ा ऄथान े योिजला अहे. जैिम. (११·४·१) ह्ा 



सूत्रावरील शाबरभाष्ट्यात तंत्र ह्ा शब्दाचा ऄथॳ शा.ं रॅौ. सारखा िदला अहे. वेदान्ततसूत्रावरील 
शाकंरभाष्ट्यात रॅीशंकराचायांनी ऄनेक िठकाणी साखं्य सापं्रदायाला ―साखं्य तंत्र‖ ऄस ेम्हटले अहे अिण 
पूवॳमीमासंेला ―प्रथम तंत्र‖ ऄस े म्हटले अहे. कािलका पुराण (८७·१३०) मध्ये ईशनस् अिण बृहस्पती 
ह्ाचं्या राजनीितिवषयक गं्रथानंा ―तंत्रे‖ ऄशी संॲा िदली अहे अिण (९२·२) मध्ये िवष्ट्णुधमोत्तरपुराणाला 
―तंत्र‖ म्हटले अहे. ह्या सवम तठकाणी तंत्र ह्ा शब्दाला मध्ययुगीन काळात जो तवतशष्ट  ऄथम प्राप्त झाला तो 
ऄथम नाही. 
 

तंत्र हा शब्द ज्या ऄथान े तथाकिथत ―तंत्र वाङ्मयात वापरण्यात येतो त्याचा ईपयोग पतहल्याने 
केव्हा होउ लागला हे िनिरृत ठरिवणे ऄवघड काम अहे. त्याचप्रमाणे तंत्रामधील तत्त्वे अिण अचार 
कोणत्या लोकानंी ऄंमलात अणले अिण ती घटना कोणत्या तठकाणी घडली हे ठरिवणे देखील शक्य 
नाही. काही िवद्यानाचं्या मते तंत्रासंबधंी तत्त्वे अिण अचार हे भारताच्या बाहेरून भारतामध्ये अणले 
ऄसावेत. कुलाचाराच्या ऄथवा वामाचाराचं्या काही थोड्या गूढ स्वरूपाच्या तक्रया मूळच्या परदेशातील 
ऄथवा परक्या लोकापंासून घेतलेल्या ऄसण्याचा संभव अहे. तथािप ती गोष्ट िसद्ध करण्यासारखा पुरावा 
नाही. रुद्रयामंल [मिदरासाधनं कतंु जगाम कुलमण्डले । 
मद्रं मांसं तथा मत्स्यं मुद्रा मैथुनमेव च ॥ 
पुनः पुनः साधियत्वा पूणॳयोगी बभवू सः ॥ 

रुद्रयामल, १७ व ेपटल श्लो. १६०।१६१.] ह्ा गं्रथात (१७ वे पटल श्लो. ४) ऄस े म्हटले अहे की ―सवॳ देव, 
कामिवद्रा अिण महािवद्रा ऄथवॳवेदात वास करतात.‖ त्याच गं्रथात गूढ स्वरूपाच्या कंुडिलनीच े वणॳन 
करून योगाच्या िक्या, सहा चके्, कामाख्य प्रभृित कािलकापीठे ह्ाचं े ईल्लेख केले अहेत. तसेच 
महािवद्रेने विसष्ाला दशॳन देउन त्याला चीन देशात अिण बुद्धाकडे जाण्यास सािंगतले ऄस ेम्हटले अहे 
अिण पूणॳयोगी होण्याकिरता करावयाच्या साधनामंध्ये पाच मकाराचंा ईपयोग करावयास सािंगतले अहे. 
ह्ावरून ऄस ेिदसते कीं रुद्रयामल गं्रथ रिचला गेला त्यावेळी भारतामध्ये तातंत्रक पीठे ऄग्स्तत्वात होती 
अिण तातंत्रक अचार चीन अिण ततबेटमध्ये ईत्पन्न झाले होते अिण ते अचार बुद्धाने लोकानंा तशकतवले 
ऄसे समजले जात ऄसे. ही बुद्धाच्या ईदात्त िशकवणीची बेऄबू्र ऄसून ऄत्यंत हनद्र िवपयास अहे. 
 

ऄथवॳवेदात जादूच े मंत्र िवपुल ऄसनू काही गूढ ऄथाच े शब्द ऄथवा ऄॱरे ऊग्वेदामध्ये देखील 
योजलेली अहेत. ईदा. ऊ. (७·९९·७, ७·१००·७) प्रभृित ऊचात ―वषट्‖ हा शब्द अला ऄसून ऊ. 
(७·५५·५।८) मध्ये िनद्रा ईत्पन्न करणारा मंत्र अला अहे. ऊ. (१०·१४५) हे संपणूॳ सूक्त सपत्नीिवरुद्ध 
योजावयाचे अहे. ऊग्वेदामध्ये जादुगाराचंा ऄनेक वेळा ईल्लेख केला ऄसनू ऄशा जादुगारानंा ऄदेव, 
ऄनृतदेव, िशश्नदेव ऄशी िवशेषणे लावली अहेत; ऄस े ऄनेक जादुगार ऄनायम ऄसत. काही सूक्तात 
‘यातुधान’(Black Magic) (कृष्ट्ण जादूगार) अिण ―राॱस‖ हे शब्द अले अहेत. ―यातु‖ हा शब्द म्हणजचे 
मराठी भाषेतील ―जादू‖ हा शब्द होय. ऊ. (१०·८७·५ अिण १४) ह्ाचं्यासारख्या काही सूक्तात 
यातुधानाचंा, राॱसाचंा, मूर देवाचंा. नाश करण्याबद्दल देवाचंी प्राथॳना केली अहे. 
 

ऄथवॳवेद (३·२५, ६·१३०, २·३०, ५·३६) ह्ाचं्यासारख े ऄनेक जादूचे मंत्र अहेत. अप. रॅौ. स.ू 
मध्ये सोमवल्लीचा ऄिभचाराकिरता (दुष्ट हेतून)े ईपयोग करावयाच्या कामात ―र्फट्‖ ह्ा ध्वनीचा ईपयोग 
केला अहे. तंत्र गं्रथातं देवीची पूजा किरताना ―र्फट्‖ ह्ा ध्वनीचा पुष्ट्कळ वेळा ईपयोग केलेला ऄसतो. ऄस े
ऄसले तरी ऄथवमवेदाचा अतण तंत्राचंा प्रत्यक्ष संबंध जोडणारा एखादा धागा ऄथवा साधंा सापडत नाही. 
शातंरिॱत (आ. स. ७०५-७६२) ह्ान े केलेल्या तत्त्वसंग्रहामध्ये जादूटोण्याशी खुद्द बुद्धाचा संबंध जोडला 
अहे. तथािप पूवी होउन गेलेल्या एखाद्रा व्यक्तीिवषयी त्याच्यानंतर हजार वषांपेॱाही ऄिधक काळान े



झालेल्या कोणाही लेखकान ेकेलेल्या िवधानावर पूणॳ िवरॄास ठेवणे शक्य नाही. तथािप, बुद्धाच्या स्वतःच्या 
िशष्ट्यानंी जादूची िसिद्ध प्राप्त करून घेतल्यािवषयीच्या कथा पाली भाषेतील धमॳगं्रथात अहेत (महावग्ग 
६·३४·१ आ.). तथािप, ह्ाही बाबतीत बुद्ध ्ऄथवा त्याचे अरंभीच ेिशष्ट्य ह्ाचंा मंत्र, मुद्रा, मंडळ ह्ाचं्याशी 
काही संबंध ऄसल्याच े िसद्ध करण्यासारखा पुरावा ित्रपीटक ऄथवा दुसऱ्या एखाद्रा प्राचीन बुद्धधमातील 
गं्रथात काहीही नाही. ―साधनमाला‖ ह्ा गं्रथात अलेल्या काही शब्दाचं्या अधारावर बुद्धाने काही मंत्र स्वतः 
प्रसृत केले ऄसावे ऄस ेकाही िवद्यान म्हणतात. परंतु ज्याप्रमाणे हहदु धमातील बहुतेक तंत्रगं्रथ िशव अिण 
पावॳती ह्ाचं्या संवादाच्या स्वरूपाच े अहेत त्याप्रमाणेच बुद्धाच्या मागाहूनच्या काळात झालेल्या बुद्धधमीय 
लेखकानंी अपण बुद्धाचे शब्द ईद्धृत करीत अहो ऄसे साहिजकपणे म्हटले ऄसण्याचा संभव अहे. 
 

बुद्धधमातील तंत्रे हहदुधमातील तंत्राचं्या पूवी झाली ऄथवा त्याचं्या नंतर त्या तंत्राचं्या ऄनुकरणान े
झाली ह्ा प्रश्नाचा िनणॳय करणे कठीण अहे. कदािचत दोन्तही तंत्र ेजवळजवळ एकाच वेळी ईत्पन्न झाली 
ऄसण्याचा संभव अहे. 
 

काही िवद्यानानंी ऄस ेप्रितपादन केले अहे की बुद्धधमीय लोकानंी प्रथमतः अपल्या धमात तंत्राचंा 
समावेश केला अिण हहदुधमीयानंी नंतरच्या काळात बुद्धधमीयाकंडून तंत्राचंी ईसमवारी केली. प्राचीन 
काळच ेहहदु लोक हे जादुिगरीच्या शास्त्रात ऄगे्रसर होते ऄस ेम्हणणे खात्रीन ेत्यानंा सन्तमाननीय नसले तरी 
िवद्यानानंा मानाचा ऄथवा ऄपमानाचा िवचार बाजूला ठेवून सत्याचा शोध करावा लागतो. प्रस्तुत 
गं्रथकाराच्या मते वरील िवधानाच्या ईलट पिरग्स्थित होती, म्हणज े हहदुधमीयाकंडून बुद्ध अिण जैन 
धमीयानंी तंत्राचं े ॲान संपादन केले. संस्कृतमधील शेकडो गं्रथाचंे ितबेटी अिण िचनी भाषेत भाषातंर 
करण्यात अले होते. भारत अिण ितबेट ह्ाचं्या दरम्यानचा ॲानाच्या देवघेवीचा सवॳ व्यवहार एकाच िदशेन े
म्हणज े भारताकडून ितबेटकडे चालला होता. आ. स. ६७ पासून ७८९ पयंतच्या काळात भारत अिण 
काश्मीरमधून ऄनेक िवद्यान चीनमध्ये गेले होते अिण ऄशा िवद्यानापंैकी बऱ्याच लोकाचंा िनिरृत 
ठाविठकाणा लागू शकतो. ह्ाच्या ईलट िचनी ऄथवा ितबेटी भाषेतील गं्रथाचंे संस्कृतमध्ये भाषातंर 
झाल्याचा पुरावा प्रायः काहीही िमळत नाही. सुप्रिसद्ध ऄशा तीन िचनी प्रवाशानंी बुद्धधमीय तंत्राचं े
भारतामध्ये ऄध्ययन करण्यात येत ऄसल्याचा केव्हाही ईल्लेख केलेला नाही. आ. स. च्या ७ व्या शतकाच्या 
बऱ्याच पूवी भारतात तािंत्रक अिण शाक्त ईपासना प्रचारात होत्या ह्ािवषयीचा पुरावा सापडतो. परंतु आ. 
स. ६५० पूवी झालेल्या बुद्ध धमीय तंत्राच्या ऄग्स्तत्वाचा पुरावा क्विचतच अढळतो. ऄशा रीतीने ऄनुमान 
अिण कालानुक्म ही दोनही प्रमाणे हहदु धमान े बुद्ध धमीय ितबेटी ऄथवा िचनी भाषेतील तािंत्रक गं्रथाचं े
ऄनुकरण केले ह्ा िवधानाच्या िवरुद्ध अहेत. आतकेच नव्हे तर ितबेटमधील िलपी आ. स. च्या ७ व्या 
शतकात भारतातील िलपीच्या अधारावर बनिवण्यात अली ऄसल्याच े अिण ऄनेक तंत्रसंबंधी गं्रथाचंी 
भाषातंरे करण्यात अली ऄसल्याच ेईल्लेख अढळतात. बाणभट्टाच्या गं्रथावंरूनही ऄस े िदसून येते की आ. 
स. ६०० च्या बऱ्याच पूवी भारतामध्ये मद्रमासं ऄपॳण करून चंिडकेची पूजा करण्याची पद्धती प्रचिलत 
होती, तािंत्रक िसद्धीमुळे रॅीपवॳत हे स्थान प्रख्यात होते, िशवसंिहता हा गं्रथ ऄग्स्तत्वात होता अिण ऄनेक 
तािंत्रक अचार प्रचारात होते. ह्ा सवांचा िवचार केल्यास शाक्त ऄथवा तातंत्रक तसद्धातं भारतामधून चीन 
अतण ततबेटमध्ये नेण्यात अले ऄसल्याचा ऄतधक संभव अहे अतण ह्याच्या ईलट ग्स्थती नसावी. डॉ. ऄ. 
स. अळतेकर ह्ानंी ―ितबेटमधील ससं्कृत वाङ् मय‖ ह्ा लेखात ऄस े वणॳन केले अहे की बुद्ध धमाचा 
ितबेटमध्ये प्रवेश आ. स. च्या ७ व्या शतकाच्या ईत्तराधात झाला; आ. स. ७५० च्या सुमारास ओिरसामधील 
पद्मसंभव अिण काश्मीरमधील वैरोचन हे प्रथम ितबेटात गेले अिण सुमारे ४५०० गं्रथाचंी ितबेटी भाषेत 
भाषातंरे करण्यात अली. 



 
बुद्ध धमातील तंत्रे बाह्तः हहदु धमातील तंत्रासंारखीच बऱ्याच प्रमाणात ऄसतात. तथािप 

त्याचं्यामधील ऄंतगॳत िवषय, तत्त्वॲानातील िसद्धातं अिण धार्ममक मते ह्ा गोष्टीत र्फारच थोडे साम्य 
ऄसते. बुद्धधमॳ हहदंूच्या देवानंा मानीत नसल्याकारणान ेबुद्धधमातील तंत्रात शतक्त ऄथवा शाक्त  पंथ ह्ाचंा 
ईल्लेख केलेला नसतो. तथािप कहदुधमातील तंत्रात ज्याप्रमाणे तशव हा मुख्यपुरुष अतण देवी ही मुख्य स्त्री 
ऄसते त्याप्रमाणेच बुद्धधमांतील तंत्रात प्रज्ञा (स्त्री) अतण ईपाय (पुरुष) ही दोन प्रमुख पात्र े ऄसतात. 
दोन्तही प्रकारच्या तंत्रामंधील ऄंतगॳत िवषय ऄंितम ध्येयाच्या बाबतीत, योगािद साधनाचं्या बाबतीत, गुरू, 
मंत्र, मंडल आत्यािद िविधिवधानाचं्या बाबतीत ऄितशय सारखेच अहेत. बुद्धधमीय ताहंत्रक संप्रदायातील 
ऄत्यंत महत्त्वाच ेअिण प्राचीन ऄसणारे ―प्रॲोंपाय-िवहनरृय िसिद्ध‖ अिण ―ॲानिसिद्ध‖ हे गं्रथ आ. स. च्या ८ 
व्या शतकाच्या पूवीच े नाहीत अिण त्या काळी शाक्तपंथ अिण तािंत्रक सापं्रदाय भारतात र्फार पूवीपासून 
सुप्रितिष्त झाले होते. 
 

‘शाक्त’ ह्ा शब्दाचा ऄथॳ शक्तीचा ईपासक ऄथवा पूजक ऄसा अहे. आ. स. च्या ८ व्या शतकाच्या 
बऱ्याच पूवी शाक्तपंथ भारतातील बहुतेक सवॳ भागात अिण िवशेषतः बंगाल अिण असाम ह्ा प्रातंात 
प्रचिलत झाला होता. शक्तीची पूजा ित्रपुरा, लोिहता, षडिशका, कामेरॄरी ह्ाचं्यासारख्या िनरिनराळ्या 
नावानंी अिण सामान्तयतः देवी ह्ा नावाने करण्यात येते. देवीमाहात्म्य हा शाक्त सापं्रदायाच्या प्रमुख 
गं्रथापंैकी एक अहे. शाक्त सापं्रदायाची तवतशष्ट लक्षणे म्हणज ेदेव ऄथवा देवी ही एकच ऄसून ती माता अहे 
अिण िवनाशक अहे ऄशी भावना करणे अिण ितच्या पूजेचा एक िविशष्ट प्रकार ऄसून त्याला केव्हा केव्हा 
िकळसवाणे स्वरूप येते. देवीचे माहात्म्य काही पुराणानंी देखील वणॳन केले अहे. ईदा. वामन (१८·१९), 
देवी भागवत (३·२७), मत्स्य (१३·२४।५४) आ. कूमॳ पुराणात [यािन शास्त्रािण दृश्यन्तते लोकेऽग्स्मग्न्तविवधािन तु । 
रुॅितस्मृितिवरुद्धािन िनष्ा तेषां िह तामसी ॥ 
कापालं भरैव चैव यामलं वाममाहॳतम् । 
एवंिवधािन चान्तयािन मोहनाथािन तािन तु ॥ 

कूमॳ (१·१२·२६१।२६२).] (१·१२·२६१।२७२) म्हटले अहे की कापाल, भैरव, यामल ह्ाचं्यासारखी 
वेदस्मृतीशी िवरुद्ध ऄसणारी शास्त्रे देवीने जगाला मोह ईत्पन्न करण्याकिरता प्रकट केली अहेत अिण ती 
ऄॲानावर अधारलेली अहेत. ब्रह्मपुराण (१८१-४८।५२) मध्ये म्हटले अहे की मद्रमासं प्रभृित पदाथॳ 
ऄपॳण करून देवीची पूजा केल्यास ती संतुष्ट होते अिण मनुष्ट्याचं्या आच्छा पुऱ्या करते. भद्रकाली हे देवीचे 
नाव तुलनेने प्राचीन काळचे ऄसून त्याचा ईल्लेख शा.ं गृह्, मनुस्मृित ह्ात केला अहे 
 

तंत्र अिण शाक्त ह्ा सापं्रदायाचं्या गं्रथातं पुष्ट्कळ साम्य ऄसते. त्याचं्यातील मुख्य भेद म्हणज ेशाक्त 
सापं्रदायात देवीला सवॳरॅेष् मानून ितची पूजा करण्यात येते अिण तंत्रामध्ये (ह्ात बुद्ध अिण जैन धमी 
तंत्राचंा समावेश होतो) देवी ऄथवा शक्तीची पूजा सािंगतलेली ऄसतेच ऄस ेनाही अिण ती वेदान्तत, साखं्य 
मताची ऄथवा िनरीरॄरवादीही ऄसतात. 
 

खुद्द ऊग्वेदामध्ये देखील वेदप्रणीत धमातील रॅेष् देवाचं्या शक्तींचा ईल्लेख केला अहे परंतु ऄशी 
शक्ती त्या त्या देवाचंी ऄसून स्वतंत्र सृिष्ट ईत्पन्न करणारे तत्त्व ऄसत नाही. काही िठकाणी (ईदा. ऊ. 
१०·१२५) वाणीच्या सामथ्याच े वणॳन केले अहे. ऊ. (१·२२·१२, ५·४६·८ आ) मंत्रातं आंद्राणी, ऄग्नायी, 
वरुणानी प्रभृित देवपल्याचंाही ईल्लेख केला अहे परंतु ह्ा देवताचंा अिण मागाहूनच्या काळात कग्ल्पलेल्या 
देवीचा ऄथवा शक्तीचा कोणताही सरळ संबंध जोडता येणे. शक्य नाही. दुगेला ईदे्दशून म्हटलेली देवीची 
दोन मोठी स्तोत्र ेमहाभारतात (िवराट ऄ. ६ अिण भीष्ट्म ऄ. २३) अली अहेत परंतु ती स्तोत्र ेपुणे येथील 



संशोिधत अवृत्तीमध्ये प्रतक्षप्त म्हणून गाळली अहेत. बृहत् हारीतस्मृतीमध्ये (११·१४३) ऄसा िनयम 
सािंगतला अहे की गृहस्थारॅमी व्यक्तीने शवै, बौद्ध, स्कादं, अिण शाक्त पंथाचं्या स्थानात प्रवेश करू नये, 
िवष्ट्णु [सुरामांसोपहारैरृ भक्ष्यभौज्यैरृ पूिजता । 
नृणामशेषकामांस्त्वं प्रसन्ना संप्रदास्यिस ॥ 

िवष्ट्णुपरुाण (५·१·८६).] पुराण (६·७·६०; ५·१·८६) ह्ा ऄगदी पूवीच्या काळातील एका पुराणात दुगचेी 
अया, वेदगभा, ऄंिबका, भद्रा, भद्रकाली ह्ाचं्या सारखी नावे िदली ऄसून दुगेला मद्रमासं ऄपॳण करून 
ितची पूजा करण्याचा ईल्लेख केला अहें. बाणभट्टाच्या कादंबरी ह्ा गं्रथात ईज्जियनीपासून काही ऄंतरावर 
ऄसलेल्या एका चंिडकेच्या देवालयाचे सिवस्तर वणॳन केले अहे अिण त्या देवालयात जादुिगरी, तंत्र 
अिण मंत्र िलिहलेले ताडपत्राच ेलहान लहान गं्रथ ऄसल्याच ेसािंगतले अहे. आ. स. च्या ७ व्या शतकात 
होउन गेलेल्या बाणाच्या गं्रथातील वणॳनावरून त्या काळाच्या पुष्ट्कळ पूवीपासून मासं ऄपॳण करून चंडीची 
पूजा कशी चालत ऄस े अिण मंत्र, िसिद्ध, मंडले आत्यािद शाक्त ऄथवा तािंत्रक पंथातील सवॳ प्रकार 
भारतातील लहान थोर, संपन्न व दिरद्री सवॳ लोकाचं्या मनात कस े बद्धमूल होउन बसले होते हे िदसून 
येते. ऄनेक संस्कृत अिण प्राकृत गं्रथातंील वणॳनावंरून ऄस े िदसून येते की भागाहूनच्या काळात तातंत्रक 
अचारापासून ऄितशय नीततभ्रष्टता ईत्पि झाली अिण धमाच्या नावाखाली तकळसवाणे गोंधळ होउ 
लागले. 
 

तंत्रािवषयीचे वाङ् मय िवस्तृत होते. हहदु अिण बुद्ध धमीय ऄशा दोन्तही प्रकारच्या लेखकानंी ऄनेक 
तंत्रगं्रथ रिचले अिण ऄनेक प्रकारच्या िवषयाचंा तंत्रगं्रथात समावेश करण्यात येउ लागला. तंत्रगं्रथाचंा 
प्रसार ितबेट, मंगोिलया चीन, जपान अिण अग्नेय अिशया ह्ा देशातं करण्यात अला. ऄनेक संस्कृत 
तंत्रगं्रथाचं्या मूळ प्रती ईपलब्ध नाहीत परंतु त्याचं्यापैकी काहींची ितबेटी भाषेतील भाषातंरे ईपलब्ध अहेत. 
ऄसे म्हणतात की जर योग्य प्रकारचा शोध केला तर तंत्रावरील ३०० गं्रथ ईपलब्ध होउ शकतील. 
 

तंत्र ह्ा शब्दाची सवॳसाधारण व्याख्या सागंणे ऄवघड अहे. तो शब्द तन् = पसरणे अिण त्रै = 
संरॱण करणे ह्ा धातंूपासून बनला ऄसल्याच ेसामान्तयतः सागंण्यात येते. तंत्र हे ―तत्त्व अिण मंत्र‖ ह्ाचंा 
समावेश करून ऄनेक गोष्टींचा प्रसार किरते अिण संरॱण किरते.‖ बहुतेक तंत्रगं्रथात ―पाच मकार‖ ह्ाचंा 
समावेश केलेला ऄसतो. पुष्ट्कळ वेळा त्यात धमॳ, तत्त्वॲान, परंपरागत अलेली धमॳमते, िविधिवधाने, 
ज्योितषशास्त्र, खगोलशास्त्र वैद्रक, शकुन ह्ा सवांचा समावेश केलेला ऄसतो. ऄनेक बाबतीत तंत्र े
पुराणासंारखी ऄसतात. बुद्धधमीयानंी त्या धमातील ऄनेक व्यक्तींना देवाचंी योग्यता िदली अिण काही 
काळानंतर हहदूच्या गणेश, सरस्वती ह्ाचं्यासारख्या देवाचंाही अपल्या गं्रथात समावेश केला. 
 

तुलनेन े ऄिलकडच्या काळात झालेल्या गं्रथातं तंत्राचें तीन गट पाडले अहेत – ते म्हणज े
तवष्ट्णुक्रातं, रथक्रातं, अिण ऄरॄक्रातं. ह्ा प्रत्येक गटात ६४ तंत्राचंा समावेश केला अहे. तथािप ही संख्या 
कग्ल्पत ऄसल्यासारखी िदसते अिण काही गं्रथात एकाच तंत्राचा दोन गटात समावेश केला अहे. पूवॳ, 
पिरृम, दिॱण, ईत्तर अिण उध्वॳ ऄस ेपाच अम्नाय (मोॱाचे मागॳ) ऄसल्याच ेकुलाणॳव तंत्र (३·६।७) यात 
सािंगतले अहे. त्याप्रमाणेच तातंत्रक ईपासकाचें शवै, शाक्त अिण वैष्ट्णव ऄस े तीन वगम पाडले अहेत. 
स्त्रोतस्, पीठ अिण अम्नाय ऄस े तातंत्रक वाङ्मयाचे तीन प्रकार अहेत. कोणाकोणाच्या मते अद्र 
शंकराचायांनी केलेल्या ―सौंदयॳलहरी‖ ह्ा गं्रथात (श्लो. ३१) ६४ तंत्राचंा ईल्लेख केला ऄसून ती तंत्र े
शंकरानंी जगाला मोह पाडण्याकिरता घोिषत केली ऄसल्याच े म्हटले अहे. हहदु अिण बुद्धधमीय ऄनेक 
तंत्रे प्रकािशत झाली अहेत अिण त्याचं्यावरून ऄनेक तंत्राचंे स्वरूप कस े ऄसले पािहज े ह्ाची बरीच 



चागंली कल्पना येउ शकते. प्रिसद्ध झालेल्या कहदु तंत्रातं कुलाणॳव पारानंदसूत्र, प्रपंचसार, 
महािनवाणतंत्र, वामकेरॄरतंत्र, शिक्तसंगमतंत्र, शारदाितलक आत्यािदकाचंा समावेश होतो. प्रकािशत 
बुद्धधमीय तंत्रातं अयॳमजुंरॅीमूलकल्प, गुह्समाज तंत्र, प्रॲोपायिविनरृयिसिद्ध, ॲानिसिद्ध, साधनमाला 
आत्यािदकाचंा समावेश होतो. बुद्धधमीय तंत्राचा ईदे्दश योगमागाने बुद्धत्व प्राप्त करून घेण्याचा –जवळचा 
मागॳ दाखिवण्याचा ऄसतो अिण त्यात योगाच्या अचरणाच्या बाबतीत अिण िसिद्ध संॲा ऄसलेली ऄद्भुत 
सामथ्ये संपादन करण्याच्या हेतूने शक्तींचा ईपयोग केलेला ऄसतो. धमॳशास्त्राच्या आितहासात बुद्धधमीय 
तंत्राबंद्दल र्फारस ेिववेचन करण्याची अवश्यकता नाही. त्याचं ेिववेचन र्फक्त तुलनेकिरता करावयाचे ऄसनू 
मुख्य भर कहदु तंत्रावरच द्रावा लागेल. 
 

कहदुधमातील तंत्रगं्रथामंध्ये मुख्यत्वे िशव अिण देवी, ऄथवा िशव अिण स्कंद, ऄथवा िशव अिण 
भैरव ह्ाचं्यामधील संवाद िदलेले ऄसतात. ती तंत्र ेवेद, अगम, स्मृित अिण पुराणे ह्ाचं्यावर अधारलेली 
ऄसून त्यातं मोक्ष हे ऄंततम साध्य ऄसनू त्याच्या प्राप्तीचा ऄिधक सोपा अिण त्वतरत फल देणारा मागम 
सािंगतला अहे ऄस ेदाखिवण्याचा प्रयत्न केलेला ऄसतो अिण पुष्ट्कळ िठकाणी वेदवचने ईद् धृत केलेली 
ऄसतात. ईदाहरणाथॳ कुलाणमव (२·१०) ह्ा गं्रथात कुलधमॳ ऄथवा कुलाचार हे वेद अिण अगम ह्ाचं ेसार 
ऄसल्याच ेतसेच कौलशासे्त्र वेदापं्रमाणेच प्रमाण ऄसल्याच े िशवाने देवीला सािंगतल्याच े वणॳन केले अहे. 
गुह्यसमाज ह्ा गं्रथात (१८ वे पटल पा. १५३) म्हटले अहे की कुल शद्नान े५, ३ ऄथवा १०१ तत्त्वाचंा बोध 
होतो अिण गुह् ह्ाचा ऄथॳ ित्रकुल ऄसा अहे. महातनवाण ह्ा तंत्रगं्रथात (७ ९७-९८, १०९।११०) ऄस े
सािंगतले अहे की मद्र, मासं, मत्स्य, मुद्रा अिण मैथुन ही पाच तत्त्वे शंकरानंी घोिषत केली ऄसून ती 
वीराचें स्थान प्राप्त करून घेण्याची पाच साधन ेअहेत. जीव, प्रकृित, िदशा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु अिण 
अकाश आत्यािद तत्त्वानंा कुल ऄशी सॲंा ऄसून ज्या अचरणाच्या योगाने ह्ाचं्यात भेद न किरता ही सवॳही 
―ब्रह्म‖ अहेत ऄस े कळून येते त्या अचरणाला कुलाचार म्हणतात अिण त्या कुलाचारापासनू धमािद चार 
पुरुषाथॳ प्राप्त होतात. हे कुलाचार अचरल्यािशवाय शिक्तदेवी कोणालाही िसिद्ध देत नाही. ह्ाकिरता 
प्रत्येकान ेकुलाचाररत झाले पािहजे. पारानंंद सूत्रातं सािंगतले अहे की परमात्मा एक अहे. त्याच्या प्राप्तीचे 
दिॱण, वाम अिण ईत्तर ऄस ेतीन मागम अहेत अिण ते एकापेॱा एक ऄस ेईत्तरोत्तर ऄिधक चागंले अहेत. 
वेद, स्मृित अिण पुराणे ह्ानंी सािंगतलेला तो दतक्षण मागम, वेद अिण अगम ह्ानंी सािंगतलेला तो 
वाममागम अिण वेदवाक्य अिण गुरु ह्ानंी सािंगतलेला तो ईत्तरमागम. हे लॱात ठेवण्यासारख े अहे की, 
वामाचार ही संॲा पुराणमतवाद्रानंी िदलेली नसनू खुद्द तंत्रगं्रथानंीच िदली अहे. पारानंदसूत्रात (१२ ते 
१६) गुरूच े अिण दीॱेच े महत्त्व वणॳन करून ईपदेश देण्यासंबंधी िनयम सािंगतले अहेत. गुरून े
सािंगतलेले ॲान अिण पाच मकारानंी युक्त शिक्तपूजा ह्ा गोष्टी गुप्त राखल्याच पािहजेत ऄस ेम्हटले ऄसनू 
त्या गोष्टी प्रकट झाल्या तर नरकप्राप्ती होते ऄसा आशारा बहुतेक तंत्रगं्रथात िदला अहे. (परशुराम कल्पसतू्र 
१·१२) त्या गं्रथात ऄसेही म्हटले अहे की ज्याला ऐिहक सुख, स्वगॳ ऄथवा मोॱ ह्ाचंी आच्छा ऄसेल त्या 
भक्ताला भक्ती हा एकच मागम अहे. जीवनमुिक्त ह्ाचा ऄथॳ ―ईपास्य देवतेच े दशॳन‖ ऄसा ऄसून जीवन्तमुक्त 
त्याच्या कमांनी बाधंला जात नाही. हा िसद्धान्तत ईपिनषदानंी सािंगतलेल्या ―ब्रह्मतवद्‖ संबंधीच्या िसद्धातंाशी 
ऄितशय जुळता अहे. ह्ा सवॳ तत्त्वॲानाबरोबरच पारानंदसतू्रान ेऄसेही स्पष्टपणे सािंगतले अहे की देवाची 
अिण गुरूची पूजा केल्यानंतर देवाच े स्मरण करीत ऄसताना कोणी मद्य प्राशन केले ऄथवा वेश्येबरोबर 
मैथुन केले तर त्याला पातक लागत नाही. 
 

हहदुधमातील तंत्रगं्रथात तत्त्वज्ञानात्मक अिण लौतकक ऄशा दोन बाज ूऄसतात. लौिकक बाजूमध्ये 
प्रत्यॱ अचरण करावयाचे अिण कमी ऄिधक प्रमाणावर जादुतवषयक मागॳ सािंगतलेले ऄसतात. त्या 



मागात मंत्र, मुद्रा, मंडले, न्तयास, चके् अिण यंत्रे ह्ाचंा रॅेष् शक्तीशी तादात्म्य होण्याकिरता अिण 
ईपासकानंा ऄद्भुत सामथ्यॳ प्राप्त व्हावे म्हणून साधन े म्हणनू ईपयोग करतात. महािनवाणतंत्र ह्ा गं्रथात 
पाच मकाराचंा ईपासनेची साधन े म्हणनू ईल्लेख केला ऄसला अिण ते तंत्र नीट जाणल्यावर वेद, पुराणे 
अिण शास्त्रे ह्ाचंा काही ईपयोग नाही ऄस े म्हटले ऄसले तरीही (४ ३४-४७ मध्ये) ऄशी एक ईदात्त 
कल्पना व्यक्त केली अहे की “परमेरॄर एक अहे अिण त्याचे वणॳन सत्, िचत् अिण अनंद ऄस ेकेले जाते, 
तो गुणातीत ऄसून त्याचे ॲान वेदान्तत गं्रथावंरून होउ शकते, ―ओम् सिच्चदेकं ब्रह्म‖हा सवोत्तम मंत्र ऄसनू 
त्या मंत्राचा दृढ अरॅय केल्यान े मनुष्ट्य ब्रह्म होतो, ज े ब्रह्माची ईपासना कतरतात त्यानंा आतर दुसऱया 
साधनाचंी अवश्यकता नसते तथािप त्याच गं्रथात पुढे ऄस े म्हटले अहे की किलयुगामध्ये कुलाचाराचा 
अरॅय केल्यातशवाय तसद्धी प्राप्त करणे शक्य नाही; कुलाचाराच्या योगाने ब्रह्माच े ॲान होते अिण ज्याला 
ब्रह्माचे ॲान झाले अहे तो मनुष्ट्य जीवनमुक्त ऄसतो. 
 

महातनवाणतंत्र (रचना आ. स. चे १८ वे शतक) हा गं्रथ शाक्त सापं्रदायाबद्दल बरीच कुचेष्टा अिण 
िनदा होउ लागल्यानंतर रिचला गेला ऄसल्याकारणान ेतो काहीसा नेमस्त स्वरूपाचा अहे. त्यात म्हटले 
अहे की, ―कुलीन घराण्यातील िस्त्रयानंी मद्राचा नुसता वास घ्यावा अिण ते प्राशन करू नये; गृहस्थारॅमी 
साधकानंी र्फक्त पाच रु्फलपात्रात राहील आतकेच मद्र प्राशन करावे कारण ऄतततरक्त मद्यप्राशन केल्याने 
कुलीन घराण्यातील पुरुषाचंी तसतद्ध नष्ट होते.मैथूनाच्या बाबतीत ज्या स्त्रीला शिक्त म्हणून एखाद्रा पुरुषान े
ठरिवली ऄसले ितच्याशीच मैथुन करावे अिण जर त्याची पत्नी िजवंत ऄसेल तर त्यान ेदुसऱ्या स्त्रीला दुष्ट 
हेतूने स्पशॳ किरता कामा नये. तािंत्रक अचाराबंरोबरच महिनवाणतंत्रात (प्रकरण ८ मध्ये) वणारॅमाचंी 
कतॳव्ये, राजाचंी कतॳव्ये ह्ाचंेही वणॳन केले ऄसून सवॳ वणांनी अपअपल्या वणांच्या मयादेत िववाह करावे, 
समान वणाच्या लोकाबंरोबर भोजन करावे ऄस ेिनयमही सािंगतले अहेत, परंतु ह्ा िनयमानंा भैरवीचक्, 
अिण तत्त्वचक् ह्ाचंा ऄपवाद सागंून ऄस ेम्हटले अहे. की त्या िवधींच्या बाबतीत सवॳ वणांच ेलोक ईत्तम 
ब्राह्मणासंारख े ऄसल्यामुळे जेवणाऱ्याच्या जातीचा अिण ईग्च्छष्टाचा प्रश्न ईद्भवत नाही तत्त्वचक्राच्या 
िवधीमध्ये मद्रप्रभृित तत्वे गोळा करून देवीपुढे ठेवून ऄपॳण करावयाची ऄसतात अिण नंतर सवॳ साधकानंी 
त्याचंा ईपभोग घ्यावयाचा ऄसतो ह्ा बाबतीत त्या गं्रथाने ऄस े सािंगतले अहे की ब्रह्मॲान झालेल्या 
साधकाखेरीज ऄन्तय कोणालाही तत्त्वचक्ाचा िविध करण्याचा ऄिधकार नसतो. महािनवाण तंत्रात 
िनरिनराळ्या संस्काराचंी वणॳन ेकेली ऄसून त्यात धमॳसतू्रामंध्ये अिण स्मृतीत सािंगतलेले वेदोक्तमंत्र िदले 
अहे. ह्ा वणॳनात एक िवशेष लॱात ठेवण्यासारख्या प्रकार म्हणज े शवै तववाह हा होय. हा िववाह दोन 
प्रकारानंी करावयाचा ऄसतो. एक प्रकार म्हणज ेचक्ाच्या िनयमाप्रमाणे करावयाचा ऄसनू दुसऱ्या प्रकारचा 
िववाह जन्तमभर चालू राहण्याकिरता करावयाचा ऄसतो. ऄशा िववाहात वणाचा ऄथवा वयाचा प्रश्न 
ईपग्स्थत होत नाही अिण जर एखाद्रा पुरुषाला ब्राह्मिववाहाच्या पत्नीपासून झालेली अिण 
शवैिववाहापासून झालेली ऄशी दोन्तही प्रकारची ऄपत्ये ऄसली तर ब्राह्मिववाहाच्या पत्नीपासून झालेल्या 
ऄपत्यानंा वारसा हक्क िमळतो अिण शवै िववाहाच्या पत्नीपासून झालेल्या ऄपत्यानंा र्फक्त ऄन्नवस्त्र 
िमळण्याचा ऄिधकार ऄसतो. 
 

शारदाततलक हा गं्रथ आ. स. च्या ११ व्या शतकाच्या सुमारास झालेला अहे. त्या गं्रथात 
तत्त्वॲानाबरोबरच िनरिनराळ्या देवताचंे मंत्र, त्याचंी रचना, ईपयोग, र्फले, वगैरेच े वणॳन केले अहे. 
असन, मंडप, कंुड, मंडल, पीठे, दीॱा आत्यादी गोष्टींचेही वणॳन त्यात केले अहे. एक ईल्लेख 
करण्यासारखी गोष्ट म्हणज े त्या गं्रथात र्फक्त मुद्रा अिण मंत्र ह्ाचंेच िववेचन केले ऄसून आतर मकाराचंा 
र्फारसा ईल्लेख केला नाही. मध्ययुगीन काळात झालेल्या धमॳशास्त्रावरील रघुनंदन, कमलाकर, नीलकंठ 



प्रभृित गं्रथकारानंी शारदाितलक हा गं्रथ ऄिधकृत मानला ऄसून त्यातील ऄवतरणे भरपूर ईद्धृत केली 
अहेत. 
 

ऄनेक तंत्रगं्रथातं पाच मकार हे देवीच्या पूजेची साधन े ऄसल्याच े अिण त्याचं्यायोग े मनुष्ट्याला 
अरृयॳकारक सामथ्ये अिण मोॱ प्राप्त करून घेता येतात ऄस े म्हटले अहे.कुलाणॳवतंत्र [यैरेव पतनं द्रव्यैः 
िसिद्धस्तैरेव चोिदता । 
रॅीकौलदशॳने चािप भरैवेण महात्मना ॥ 

कुलाणॳवतत्त्व (५·४८).] ह्ा गं्रथात (५ ४८) म्हटले अहे की ज्याचं्या योगाने (सामान्तयतः) मनुष्ट्याला 
पातक लागते त्याच गोष्टींचा स्वीकार केल्यान े कौल सापं्रदायामध्ये िसिद्ध प्राप्त होते. हे कृत्य 
होिमओपाथीप्रमाणे िवषाने िवषाचा नाश करण्यासारखे अहे. 
 

परंतु ह्ा पाच मकारामंुळे मुिक्त प्राप्त होते हे सागंण्यात अपण िवस्तवाशी खेळत अहो ही गोष्ट तंत्र 
गं्रथानंा ऄॲात नव्हती ऄस े िदसते. कुलाणॳव तंत्रामध्येच (२·११७।११९ अिण १२२) ऄस े म्हटले अहे की 
जर केवळ मद्र प्राशन केल्यान े मनुष्ट्याला िसिद्ध प्राप्त होउ शकली ऄसती तर सवॳही दुदैवी दारुड्यानंा 
िसिद्ध िमळण्याचा संभव अहे; जर केवळ मासं भॱण केल्यान े पिवत्र पुरुषाथाची प्राप्ती होउ शकती तर 
जगातील सवॳ मासं भॱण करणारे पुण्यपुरुष झाले ऄसते; जर (शिक्त नाव िदलेल्या) एखाद्रा स्त्रीबरोबर 
मैथुन केल्यान ेमोॱ िमळू शकता तर जगातील सवॳ पुरुषानंा मुिक्त िमळाली ऄसती, कौल मागाचे ऄनुकरण 
करणे ही गोष्ट तरवारीच्या धारेवर चालत जाण्यापेॱा, वाघाच्या गळ्याला िमठी मारण्यापेॱा, अपल्या 
हातात सपॳ धारण करण्यापेॱा खरोखर ऄिधक ऄवघड अहे. 

 
हहदु धमातील तंत्रात अिण बुद्ध धमातील तंत्रात र्फार मोठी चुरस ऄसावी ऄस ेिदसते. शतक्तसंगम 

तंत्र हा ऄत्यंत लोकिप्रय अिण ऄत्यंत िवस्तृत ऄसा तंत्र गं्रथ अहे. त्यात ऄस ेम्हटले अहे की बौद्ध अिण 
आतर पाखंडी मताच्या पंथाचंा नाश करण्याकिरता, िनरिनराळ्या पंथामंध्ये िमसळलेला भ्रम ईत्पन्न करणारा 
भाग काढून टाकण्याकिरता, ब्राह्मण्याच्या संरॱणाकिरता अिण मंत्रशास्त्राला पूणॳ िसिद्ध िमळवून 
देण्याकिरता देवी प्रकट होते. 
 

ह्ा िठकाणी बुद्धधमीय तंत्र े अिण िवशेषतः वज्त्रयान तंत्र ह्याचं्यातवषयी थोडेस े तववेचन करणे 
सवॳस्वी ऄप्रस्तुत होणार नाही. पंचशीलासंबधंी अिण बुद्ध, धमॳ, अिण संघ ह्ानंा शरण जाण्यासंबंधी अिण 
िभॱूंना शरण जाण्यासंबंधी दश शीलाच े कडक तनयम सवम बुद्धधमीयानंा मग ते हीनयान पंथाचे ऄसोत 
ऄथवा महायान पंथाचे ऄसोत – पालन करावे लागतात. ऄंितम ध्येय जे तनवाण ते (महायान पंथाच्या 
मताप्रमाणे) ऄितदीघॳ कालानंतर ऄथवा ऄनेक जन्तमानंतर प्राप्त होउ शकते. मासं, मत्स्य, मद्र अिण िस्त्रया 
ह्ा सवॳ चैनीच्या बाबी िनिषद्ध ऄसल्याच ेसािंगतले ऄसल्याकारणान ेसवमसाधारण जन समाज अिण बहुधा 
तभकु्षही ऄशा कडक िनयमाचं्या जीवनाला अिण ऄंितम ध्येयाकिरता दीघॳकाळ वाट बघण्याला कंटाळून 
गेले होते. गुह्मसमाजासारख्या (वज्रयान पंथाच्या) बुद्ध धमीय तंत्रामध्ये तनवाणाचा सोपा मागम दाखिवला 
अिण त्या मागान े िनवाणाचीच नव्हे तर बोिधसत्वाची प्राप्ती ऄल्पकाळात अिण एका जन्मात देखील होउ 
शकेल. ऄसे सािंगतले अिण ऄसेही म्हटले की [बुद्धारृ बोिधसत्त्वारृ मन्तत्रचयाप्रचािरणः । 
प्राप्ता धमासनं रेॅष् सवॳ कामोपसेवनैः ॥ 

गुह्समाज, पटल ७, पान २७.] बोतधसत्व अतण बुद्ध ह्यानंी देखील सवम सुखसोयींचा ईपभोग घेउनच 
धमाचे स्थान प्राप्त करून घेतले. (गुह् ७ वे पटल पा. २७) 
 



वज्र हा शब्दाचा ऄथॳ ―िहरा‖ ऄथवा आंद्राच े वज्र ऄसा दोन्तही प्रकारचा होउ शकतो अिण गुह् 
समाजतंत्रात तो मुख्यतः पिहल्या ऄथान ेअिण काही ऄंशान े दुसऱ्या ऄथाने योिजला ऄसावा ऄस ेिदसते. 
त्या तंत्रामध्ये काया, वाक्, िचत ह्ानंा ―ित्रवज्र‖ म्हटले ऄसनू शून्तयासारख्या दुसऱ्याही काही गोष्टींना वज्र ही 
संॲा लावली अहे. शाक्ताचं्या गूढ भाषेत वज्र ह्ाचा ऄथॳ पुरुषाच े जननेंिद्रय ऄसाही होतो. गुह्मसमाज 
तंत्रात (६ वे पटल पा. २६) हत्तीचे मासं, घोड्याचे मासं, कुत्र्याच े मासं, आतकेच नव्हे तर मनुष्ट्याच े मासं 
भक्षण करण्याला परवानगी तदली अहे. वज्रयान हा एक प्रकारचा नवीन गोष्टी करणारा बंडखोर पंथ होता. 
त्या पंथात सवॳ जीवाचंी हत्या करणे, ऄसत्य भाषण करणे, स्त्रीसंभोग (ह्ात माता, भिगनी अिण कन्तया 
ह्ाचं्याशीही संभोग करण्याचा समावेश होतो) अिण कोणीही न िदलेली दुसऱ्याची संपत्ती बळकावण्याला 
परवानगी िदली. ऄशा ह्ा पंथाला वज्रमागम म्हणतात अिण त्यात सािंगतलेले िसद्धातं हे सवॳ बुद्धाच ेिसद्धातं 
अहेत ऄस े सािंगतले जाते. प्रज्ञोपाय ह्ा वज्रयान पंथाच्या तंत्रगं्रथात (१·२०) वज्रयान पद्धतीला 
ऄनुसरल्यास कोणती ग्स्थती प्राप्त होते ह्ाच ेवणॳन केले अहे अिण (५·२२।२३ मध्ये) ऄस ेम्हटले अहे की 
ज्यानंा मुक्तीची आच्छा ऄसेल त्यानंी ॲानाची पूणॳता सवॳ मागानी प्राप्त करून घेतली पािहजे. ही प्रजे्ञची 
ग्स्थती स्त्रीच्या रूपान ेसवॳत्र ऄग्स्तत्वात ऄसते. ही सवॳ बुद्धमय प्रॲा स्वतःच्या ऄंतरात्म्यानेच ऄनुभवावयाची 
ऄसते. प्रॲा हा शब्द स्त्रीहलगी ऄसल्यामुळे वज्रयान पंथाच्या काही गं्रथकारानंी प्रॲा अिण स्त्री ह्ाचंी 
एकरूपता मानली अिण शृंगािरक कल्पनाचं े तत्त्वॲानातील कल्पनाशंी ओढून ताणून साम्य दाखवून 
तस्त्रयासंंबंधीच्या ह्या सापं्रदायाची ईत्पत्ती झाली अहे. 
 

वज्रयान पंथातील मूलभूत तवचारसरणी पुढीलप्रमाणे अहे. पूणॳत्वाच े ॲान होणे हा सवॳ मानवी 
ऄमुभवापंैकी ऄत्यंत सुखकारक ऄनुभव ऄसतो. जर पुरुषाला स्त्रीत्वाचा काहीही ऄनुभव नसेल तर त्याचा 
ऄनुभव पूणॳ न होता ऄधॳवट होइल. पुरुषाला स्त्रीत्वाचा ऄनुभव त्याच्या कुटंुबातील सवॳ िस्त्रयाचं्या द्यारा होउ 
शकेल अिण हा ऄनुभव पुष्ट्कळ वेळा ऄितिनकट नात्याच्या िस्त्रयाशंी संभोग करण्यासारख्या स्वरूपाचा 
ऄसतो. पुरुषत्व अिण स्त्रीत्व ह्ा दोन परस्परिवरोधी परंतु एकमेकाशंी िनकट संबधं ऄसणाऱ्या भावना 
प्रदर्मशत करण्याचा सवोत्कृष्ट मागॳ त्या दोहोमधील सहकार हा ऄसतो. स्त्री ही पुरुषाच्या दृष्टीने एक मूतॳ 
पदाथॳ अिण देवता ऄसते. 
 

ही सवॳ मते जरी घटकाभर मान्तय केली तरी स्त्रीची भावना, ितचा दृिष्टकोन अिण ितच े महत्त्व ह्ा 
गोष्टींचे ॲान माता, पत्नी, कन्तया ह्ा दृष्टीने ऄथवा एक सामान्तय स्त्री ह्ा दृष्टीने करून ध्यावे एवढाच ईपदेश 
करून भागले ऄसते, परंतु त्याऐवजी बुद्धधमीय तािंत्रकानंी ध्येय साधण्याचा लवकर र्फलप्रद होणारा मागॳ 
म्हणून िनकट नात्याच्या िस्त्रयाबंरोबर समागम ऄवश्य ऄसल्याच्या घोषणा वारंवार अिण ईच्च स्वराने का 
केल्या अहेत हे कळत नाही. 

 
गुह्यसमाज तंत्र ह्ा गं्रथात योगाभ्यासान े बोतधसत्त्वाची ग्स्थती अिण तसद्धी प्राप्त करून घेण्याचा 

एक थोडा वेळ लागणारा अिण जवळचा मागम सािंगतला अहे. त्यात म्हटले अहे की िसिद्ध दोन प्रकारच्या 
ऄसतात. सामान्तय (ऄदृश्य होण्यासारख्या) अिण ईत्तम (बोिधसत्वाची प्राप्ती करून घेण्यासारख्या). नंतर 
सामान्य िसिद्ध प्राप्त करून घेण्याचे चार मागॳ (वज्रचतुष्ट्क) सािंगतले ऄसून ईत्तम प्रकारच्या िसद्धी योगाच्या 
प्रत्याहारािद सहा ऄंगाचं्या योगाने होणाऱ्या ॲानरूपी ऄमृतान ेप्राप्त होते (दुसऱ्या कशाही रीतीने प्राप्त होत 
नाहीत) ऄस े सािंगतले अहे. गुह् समाजतंत्रान े बोिधसत्त्वाची योग्यता शीघ्र काळात प्राप्त होण्याकिरता 
योगाभ्यासाचा स्वीकार केला परंतु त्याने योग्याला मासंभॱण अिण मैथुन ह्ाचंी परवानगी िदली. 
ह्ाच्यामागची कल्पना ऄशी ऄसावी ऄस ेवाटते की जोपयंत एखादा योगी बोिधसत्वाची योग्यता प्राप्त करून 



घेण्याकिरता प्रयत्न करीत ऄसेल तोपयंत तो कसे अचरण किरतो ह्ािवषयी बेिर्फकीर ऄसावे अिण त्यान े
सवॳही सामािजक रूढींकडे अिण िनयमाकंडे दुलॳॱ करावे. वज्रयान पंथान ेसुरू केलेली अणखी एक नवी 
गोष्ट म्हणज े मुिक्त प्राप्त होण्याकिरता योगमागाने शक्तीची ईपासना ही होय. जर मानिसक शक्ती अिण 
अरृयॳकारक िसद्धी प्राप्त करून घ्यावयाच्या ऄसतील तर ते ध्येय प्राप्त करून घेण्याकिरता योगाभ्यास 
करणाऱ्याच्या संगतीला तस्त्रया ऄसणे अवश्यक अहे. माग े ईल्लेख केल्याप्रमाणे बुद्ध धमाच्या संघामध्ये 
िस्त्रयाचंा समावेश करण्यास जेव्हा बुद्धान ेऄनुमती िदली तेव्हा त्याने तस ेकेल्यास बुद्धधमॳ र्फक्त ५०० वषेच 
िटकेल ऄस ेभिवष्ट्य वतॳिवले होते. बुद्धाच ेपिरिनवाण िि. प.ू ४८३ ते ४७७ च्या सुमारास झाले ऄस ेमानले 
तर त्या वेळेपासून ५०० वषे मोजल्यास आ. स. च्या पिहल्या शतकाचा काळ येतो अिण त्यानंतरच्या एक 
दोन शतकानंी बुद्धाची बहुतेक िशकवण महायान अिण वज्रयान पंथाचं्या मतानंी जवळजवळ पूणॳपणे बुडवून 
टाकल्यासारखी झाल्यामुळे ते बुद्धाचे भतवष्ट्य ऄक्षरशः खरे ठरले. बुद्धाच े―धमॳचक् प्रवतॳन‖ त्याच्या वज्रयान 
पंथाच्या तथाकिथत ऄनुयायानंी ―ऄधमॳचक् प्रवतॳन‖ केले ही एक चमत्कािरक दैवदुर्मवलासाची गोष्ट अहे. 
नेमस्त स्वरूपाची मते ऄसणाऱ्या शारदा-ततलक ह्ा तंत्रात देखील कू्र स्वरूपाच्या स्तंभन, मारण, 
ईच्चाटण ह्ाचं्या सारख्या सहा कृत्याचंा तपशील िदला अहे. रॅीशंकराचायॳ ह्ाचं्या नावावर प्रिसद्ध 
ऄसलेल्या ―प्रपंचसार‖ ह्ा गं्रथात (२३-५) ही सहा कू्र कृत्ये साधण्याकिरता ईपयोग करावयाच्या 
―त्रैलोक्यमोहन‖ नावाच्या जादूच्या मंत्राचे वणॳन केले अहे. 
 

वेदान्तताची पद्धित समजण्याकिरता ईच्च प्रकारची बुिद्धमत्ता अिण नीितमत्ता ऄंगी ऄसावी लागते 
अिण ती पद्धित काही थोड्याच हुशार अिण बुिद्धमान व्यक्तींनाच कळू शकते. परंतु तंत्र गं्रथाचंा ऄसा दावा 
होता की त्यानंी शोधून काढलेल्या मागान ेसामान्तय बुिद्धमते्तच्या लोकानंा देखील ऄध्यात्मशास्त्रातील ऄनुभव 
येउ शकतील अिण मानिसक शक्तीचा िवकास होउन मुक्तीची प्राप्ती थोड्या वेळात होउ शकेल. 
 

तािंत्रक सापं्रदायातील पाच मकारािवषयीच्या िशकवणीन ेसमाजातील सवॳ वगात अिण िवशेषतः 
खालच्या दजाच्या वगात अरोग्याला ऄिहतकारक अिण हीन ऄशी पिरग्स्थती िनमाण झाली ऄसली 
पािहजे.आ. स. च्या ७ व्या शतकापासून १२ व्या शतकापयंतच्या काळात हहदु अिण बुद्ध ह्ा दोन्तही धमातील 
तािंत्रक गं्रथ अिण तािंत्रक सापं्रदाय ईत्कषाच्या िशखराला पोचले होते. त्या काळात भोंदू गुरु मद्रपान, 
मासंभॱण अिण सवॳ प्रकारच्या िस्त्रयाशंी मुक्त अचरण ह्ाचं्यासारख्या सोप्या साधनानंी सुखाची अिण 
मुक्तीची प्राप्ती होउ शकेल ऄशी रम्य िचत्र ेरंगवून लोकानंा र्फसवीत सवॳत्र हहडू लागले ऄसले पािहजेत. त्या 
काळात झालेले भारतीय गं्रथ ऄशा प्रकारच्या तािंत्रक पूजापद्धतीच्या िनषेधानंी अिण ईपहासानंी भरलेले 
अहेत. राजशेखर कृत कपूमरमंजरी नावाच े प्राकृत भाषेतील नाटक (रचना आ. स. ९०० च्या सुमारास), 
यशग्स्तलकचंपू (रचना आ. स. ९५९), ॱेमेंद्रकृत दशावतारचतरत (रचना आ. स. चे ११ वे शतक) आत्यािद 
गं्रथातं ऄशा तािंत्रक भोंदू गुरंूची अिण त्याचं्या ऄनुयायाचंी ईपहासपूणॳ वणॳन े केली अहेत. बंगाल अिण 
असाम हे प्रातं शाक्त सापं्रदायाचे बालेिकल्ले होते अिण वतॳमान काळीही तेथे कालीपूजा प्रचारात अहे. 
तथािप देवी पुराण हा ऄनिधकृत गं्रथ समजून अपल्या दानसागर ह्ा गं्रथात त्या पुराणाचा अधार न 
घेण्याचे ठरिवणारा बल्लालसेन हाही बंगालचाच एक रॅेष् राजा होता. 

 
ऄशी एक कल्पना मनात येते की मनुष्ट्यमात्राचं्या अिण पदाथांच्या भिवतव्याच े िनयंत्रण करणाऱ्या 

अिण सकृ्तत्ये करीत ऄसताना देखील मनुष्ट्यानंा केव्हा केव्हा दुःसह संकट सहन करावयास लावणाऱ्या 
भयप्रद स्वरूपाच्या देवाला ऄथवा परमात्म्याला तािंत्रक ऄथवा शाक्त सापं्रदायाच्या संस्थापकानंी परंपरागत 
नीितिनयमानंा अिण कुलाचारानंा झुगारून देउन अपले ऄिधकात ऄिधक वाइट करण्याचे अव्हान िदले 



ऄसण्याचा अिण योगसाधनाचं्या जोरावर ईच्च प्रकारचे मानिसक सामथ्यॳ अिण सुख िमळिवण्याची अकांॱ ा 
बाळिगली ऄसण्याचा संभव अहे. त्या संस्थापकाचंी दुसरीही ऄशी एक भावना ऄसण्याचा संभव अहे : 
सामान्तय जनसमाज बुद्धधमाकडे अकर्मषत होत होता; हहदुधमीय तंत्रपंथाच्या संस्थापकानंा सामान्तय 
जनसमाज हहदुधमात राहावा ऄस े वाटत होते; सामान्तय लोक मद्र प्राशन करीत अिण मासंभॱण करीत, 
तेव्हा त्यानंा ऄस ेसागंण्यात अले की जर तुम्ही तािंत्रक गुरु अिण तािंत्रक अचार ह्ाचंा स्वीकार केला तर 
तुम्ही मद्रमासंाचा ईपभोग घेत रािहला तरी तुम्हाला ईच्चतर अध्याग्त्मक योग्यता िमळू शकेल. ह्ा पंथाची 
िवचारसरणी ऄशी होती की, शिक्त ही सवॳरॅेष् ऄसनू ती सवांकिरता ऄसते अिण मनुष्ट्य हा देवीचा ऄथवा 
िशवाचा ऄंश ऄसतो. त्यामुळे भोगाचा (सुखोपभोगाचा) त्याग करण्याची अवश्यकता नसून त्या 
ईपभोगाला ईदात्त स्वरूप तदले म्हणज े पुरे. तािंत्रकानंी त्यागाच्या अिण संन्तयासमागाच्या जागी 
सुखोपभोगयुक्त योग सािंगतला. वामपंथातील स्वैराचरण करीत ऄसताना साधक अपल्या अत्म्यामधील 
ऄहंकाराचा नाश करीत ऄसतो ऄसे मानले जाते ऄथवा तसे प्रितपादन करण्यात येते. 
 

महािनवाण तंत्रात अिण दुसऱ्या काही थोड्या तंत्रगं्रथातं स्त्रीपुरुषसंबधंातील नीितबाह्तेला अिण 
गोंधळाला अळा घालण्याचा प्रयत्न केला अहे. ईदाहरणाथॳ, परशुरामकल्पसूत्रावरील टीकाकार रामेरॄर 
ह्ान ेम्हटले अहे की ज्याने अपल्या आंिद्रयाचं े िनयमन केले नसेल त्याला कौलमागाचा ऄिधकार नसतो. 
(पा. १५३). तंत्र सापं्रदायाचे अधुिनक काळच े पुरस्कते अवजूॳन सागंतात की गुह्समाजगं्रथात 
सािंगतलेला ईपदेश अिण वज्रयान पंथानुयायानंी व्यवहारात कस ेवागावे ह्ाच ेिनयम हे ज्यानंा थोडीर्फार 
योगिसिद्ध प्राप्त झालेली ऄसते ऄशा योग्याकंिरताच केवळ सािंगतलेले अहेत. परंतु ह्ा कोिटक्माला 
ईघड ईत्तर ऄस ेअहे की एखाद्रा िविशष्ट व्यक्तीला कमीतकमी योगिसिद्ध प्राप्त झालेली अहे हकवा नाही हे 
त्याच्या स्वतःच्या िशवाय दुसरा कोण ठरिवणार अिण वर ईल्लेख केलेले सवॳ िनयम योग्याकंिरताच 
ऄसतात ऄस े मान्तय केले तरी त्या पंथाच्या योग्याने नीितबाह् संभोग समजले जाणारे प्रकार करण्यास 
प्रत्यवाय नाही ऄसे ईच्च स्वरात अिण ईघड भाषेत सागंण्याची काय जरूरी होती? 

 
प्राचीन अिण मध्ययुगीन काळात झालेल्या तंत्रगं्रथाचंी तरर्फदारी करणाऱ्या सवाना ईत्तर देण्याचे 

हे स्थळ नाही. तथािप टीका न किरता जर त्यानंा सोडून िदले तर गैरसमज ईत्पन्न होण्याचा संभव अहे 
ह्ाकिरता काही थोड्याचंा थोडक्यात परामषॳ घेणे ऄवश्य अहे. 

 
सर जॉन वुडरार्फ म्हणतात की मासं, मत्स्य अिण मद्र ह्ाचंा ईपयोग वैिदक काळात सवॳत्र होत 

होता अिण महाभारत ह्ा गं्रथात अिण कािलका, माकॳ डेय अिण कूमॳ ह्ाचं्यासारख्या काही पुराणातं मासं 
मद्रािदकािंवषयी काही ईल्लेख अले अहेत. ह्ा िवधानाच्या योगाने एका अरोपाला ईत्तर देण्याएवजी एक 
नवाच अरोप करण्यासारख ेहोते अिण ते गैरसमज ईत्पन्न करणारे अहे. वेदाचं्या काळात लोकानंा मद्राची 
मािहती ऄस ूशकेल अिण मद्रप्राशन देखील करण्यात येत ऄसेल. परंतु महत्त्वाची बाब ऄशी अहे की सोम 
अिण सुरा ह्ाचं्यामध्ये भेद केलेला अहे. सोम देवानंा ऄपॳण केला जात ऄस ेपरंतु सुरा कोणत्याही देवतेला 
धार्ममक अहुती ह्ा स्वरूपात ऄपॳण केली जात ऄसल्याचा कोठेही स्पष्ट ईल्लेख केलेला नाही. आतकेच नव्हे 
तर ऊ. (७·८६·६) मध्ये सुरा ही क्ोध अिण जुगार ह्ाचं्याप्रमाणे पाप करण्याला प्रवृत्त करणारी ऄसल्याच े
म्हटले अहे. ह्ा बाबतीत सौत्रामणी आष्टीचा ईल्लेख करण्यात येतो. परंतु ती आिष्ट राजसूय यॲाच्या शेवटी 
ऄथवा ऄग्ग्नचयनाच्या शेवटी ऄशा र्फार तुरळक प्रसंगी करण्यात येत ऄस.े जेव्हा ऄितिरक्त सोम प्राशन 
केलेल्या एखाद्रा ऊग्त्वजाला ओकारी येइ तेव्हा ती आिष्ट करण्यात येइ. परंतु महत्त्वाची वस्तुग्स्थती ऄशी 
ऄस ेकी सौत्रामणीमध्ये हवन केलेल्या सरेुतील बाकी ईरलेली सुरा िपण्याकिरता एखाद्रा ब्राह्मणाला द्रव्य 



देउन अणावी लाग े अिण ऄसा कोणी ब्राह्मण िमळाला नाही तर ती ईरलेली सुरा एखाद्रा वारुळावर 
ओतण्यात येइ. सौत्रामणी यॲात देखील ऊग्त्वज सुरा प्राशन करीत नसत आतकेच नव्हे तर काठक 
संिहतेच्या काली सुरा िपण्याकिरता द्रव्य देउनही एखादा ब्राह्मण िमळणे कठीण झाले होते. म्हणून 
सौत्रामणी यॲात सुरा ऄपॳण करण्याच्या कृत्यात अिण तंत्र गं्रथात सािंगतल्याप्रमाणे देवीला मद्र ऄपॳण 
करण्याच्या ईपदेशात कोणत्याही प्रकारचे साम्य नाही. 
 

ऄथवॳवेदामध्ये जादुिगरीचे िविध सािंगतले अहेत ऄसाही एक मुद्दा पुढे माडंण्यात येतो परंतु त्यात 
र्फारसा जोर नाही. ऄथवॳ वेदाच्या मानान े तंत्र-गं्रथाचं्या काळी समाज बराच प्रगत झाला होता अिण 
ऄतभचार (श्येनयागासारख ेजादूच ेिविध करणे) अिण मूलकमॳ (वशीकरण करणे) ही कृत्ये मनु (११·६३) 
मध्ये ईपपातके मानली होती. महाभारत काळी लोक मद्र प्राशन करीत ऄसत परंतु ते तंत्रगं्रथातं 
सािंगतल्याप्रमाणे एखाद्रा धार्णमक तवधीचे ऄंग म्हणून मद्य पीत नसत. माकंडेय प्रभृित पुराणाचंी रचना हहदु 
समाजावर तािंत्रक िवधींचा जोराचा पगडा पडल्यानंतर झाली अिण त्या गं्रथातं मागाहून काही भाग 
समािवष्ट करण्यात अले ऄस े िनदान प्रस्तुत गं्रथकाराच े तरी मत अहे. महाव्रत िवधीमध्ये मैथुन करावे 
लागत ऄस े ऄसाही मुद्दा माडंण्यात येतो. परंतु तंत्र गं्रथात ऄद्भुत शक्ती अिण ईच्च अध्याग्त्मक योग्यता 
प्राप्त करून घेण्याचे एक साधन म्हणून मैथुनाचा ईपयोग स्वतः साधकाने करावयास सािंगतलेले ऄसते. 
परंतु महाव्रतामध्ये यॲाशी संबंध नसणाऱ्या त्रयस्थानंी मैथुन करावयाचे ऄसते अिण ते केवळ प्रतीकात्मक 
कृत्य ऄसते. 
 

ऄद्भुतसामथ्यॳप्राप्तीकरता अिण मुक्ती प्राप्त करून घेण्योकिरता करावयाच्या ह्या पाच मकाराचं्या 
साधनाचं्या योगाने लोकानंा धक्का बसल्यामुळे अिण त्यामुळे तंत्राचंा दुलौिकक झाल्यामुळे शतक्तसंगम 
तंत्रासारख्या मागाहूनच्या काळात (आ. स. १५५५-१६०७) झालेल्या गं्रथात ह्ा पाच मकाराचंा प्रतीकात्मक 
ऄथम लावण्यात येउ लागला. ईदाहरणाथॳ, मुद्रा ह्ा शब्दाच े गूळ अिण सुंठ ह्ाचं े िमरॅण, लसणू अिण 
हचच ह्ाचं े िमरॅण आत्यादी ऄनेक ऄथॳ सागंण्यात अले; कंुडिलनी जागृत केल्यावर शक्तीचा जो 
अनंददायक ऄनुभव (रस) येतो त्यापासून मद्य तयार होते ऄस ेसािंगतले. तंत्राच ेसमथमन करणाऱ्या एका 
लेखकान े ऄस े धाडसी िवधान केले अहे की ह्ा पाच मकाराचंा ऄथॳ दुष्ट लोकानंी बुिद्धपुरस्सर ईलट 
प्रकारचा लावला अहे; मेंदूच्या पोकळीत अत्मा राहत ऄसतो तेथून स्त्रवणारा ऄमृतासारखा प्रवाह म्हणज े
मद्य, प्राणवायूचे िनरोधन म्हणज े मत्स्य, मौनाचा िनरृय म्हणज े मासं, सृष्टीची ईत्पत्ती अिण नाश ह्ा 
कृत्याचंे हचतन म्हणजे मैथुन ऄसे त्या शब्दाचंे खरे ऄथम अहेत. 

 
तािंत्रक लोक अपल्या अचारानंा मोठमोठी अिण ईदात्त ऄथाची नावे देत ऄसतात. ईदाहरणाथॳ, 

पाच मकारानंा पंचतत्वे, कुलद्रव्ये ऄथवा कुलतत्त्वे ऄशा संॲा देण्यात येतात; ज्या स्त्रीबरोबर मैथुन 
करावयाचे ऄसते ितला शतक्त, प्रकृतत ऄथवा लता ऄस े म्हणण्यात येते; मद्राला तीथमवातर ऄथवा कारण 
ऄस ेम्हंणतात. काही तंत्रगं्रथातं ऄस ेसािंगतले अहे की तामस, राजस अिण साित्त्वक प्रकृतीच्या लोकाचं्या 
बाबतीत पाच तत्त्वाचे िभन्न िभन्न प्रकारच ेऄथॳ ऄसतात. मद्र हा शब्दाचा ऄथॳ वास्तिवक मद्राप्रमाणेच मद्राच े
प्रतीक ऄसणारे नारळातील पाणी ऄथवा दुसरा एखादा द्रव पदाथॳ ऄसाही होतो. िवजया ऄथवा भागं हा 
पदाथॳ ही कोणाकोणाच्या बाबतीत मद्र ऄसतो. साधकान े स्वतःला अिण अपल्या कृत्यानंा िशवापॳण 
करण्याच्या िक्येला मासं म्हणतात. मैथुन ह्ा कृत्यात शरीरातील मूलाधार चक्ात वास करणाऱ्या 
कंुडिलनी शक्तीचा मेंदूमधील सहस्त्रारचक्ात वास करणाऱ्या रॅेष् तशवाबरोबर संगम ऄसतो अिण मद्य हा 
सहस्त्रारचक्ातून गळणाऱ्या मधुरसाचा प्रवाह ऄसतो. महािनवाणतंत्रात (८·१७० अिण १७३) ऄस ेसािंगतले 



अहे की मद्राच्या जागी ―मधुरा-त्रय‖ घ्यावे अिण मैथुनाच्या जागी देवीच्या पायाचंे ध्यान अिण आष्टमंत्राचा 
जप ह्ाचं्या ऄंगीकार करावा. जर एखाद्रा मनुष्ट्यान े िवजया- (भागं) घेउन ध्यान केले तर त्याला 
ध्यानमंत्रात वणॳन केल्याप्रमाणे स्वरूपात देवी िदसते ऄस ेधाडशी िवधान कौलाविलिनणॳय (३·१११) मध्ये 
केले अहे. 
 

लोकानंा ऄिप्रय वाटणाऱ्या तािंत्रक अचाराचं े समथॳन करणारे लोक पाच मकाराचंा खुलासा 
कमीऄिधक प्रमाणात कुलाणॳव तंत्राच्या धतीवर ऄत्यंत ईदात्त ऄथाच्या शब्दात किरतात. परंतु तो 
समाधानकारक वाटत नाही. तंत्र सापं्रदायाचं्या कुलाणॳव, पारानंदसतू्र अिण आतर ऄनेक गं्रथातं मद्र, मासं 
मैथुन अिण मत्स्य हे शब्द प्रायः सवॳ िठकाणी व्यावहािरक ऄथानचे वापरलेले अहेत. पारानंदसूत्रात 
(पा.८०-८१) साधकान ेकरावयाच्या मैथुनासंबधंी आतके बीभत्स तपशील वणॳन केले अहेत की ते तपशील 
येथे सागंणे शक्य नाही. देवीच्या सामान्य पूजेमध्ये १६ ईपचाराचंा समावेश ऄसल्याकारणान े ती बरीच 
तवस्तृत होती. मग ितच्यामध्ये ―ऄतनवायम ऄंग’ ह्ा स्वरूपात मद्र, मासं अिण मैथुन ह्ाचंा समावेश 
करण्याची काय गरज होती? कुलाणॳव प्रभृित तंत्रगं्रथ वेदाचंी प्रशंसा किरतात, वेदमंत्राचंा ईपयोग करतात 
अिण ईपिनषदातंील अिण गीतेतील वचन े ईद्धृत किरतातः ऄशा रीतीने तंत्रगं्रथ तोंडाने वेदाचंा गौरव 
करीत ऄसले तरी पाच मकाराचंा ऄव्याहत ईपदेश केल्यामुळे समाजावर ईद्भवणाऱ्या िकतीतरी घोर 
स्वरूपाच्या नैितक ऄपकारा-ं कडे ते गं्रथ पूणॳपणे दुलॳॱ किरतात अिण रॅेष् अिण सन्तमान्तय समजला 
जाणारा मनुष्ट्य ज े वतॳन किरतो ऄथवा जे कृत्य ऄिधकृत मानतो त्या वतॳनाचे ऄथवा कृत्याच ेआतर लोक 
ऄनुकरण किरतात ह्ा गीता (३·२१) मध्ये सािंगतलेल्या पिरणामकारक ईपदेशाकडे ते मुळी लॱ देत 
नाहीत. कौलरहस्य [िनधाय धारां वदने सुधायाः रॅीचक्मभ्यच्यॳ  कुलक्मेण । 
अस्वाद्र मद्रं िपिशतं मृगाॱीमािलङ्ग्य मोॱं सुिधयो लभन्तते ॥ 
अस्वादयन्ततः िपिशतस्य खण्डमाकण्ठपूण ंच सुधां िपबन्ततः । 
मृगेॱणासङ्गतमाचरन्ततो भहुक्त च मुहक्त च वयं व्रजामः ॥ 

कौलरहस्य, श्लोक ४ अिण ७.] गं्रथातील ४ अिण ७ ह्ा श्लोकावरून सामान्तय लोक पाच मकाराचं्या 
सापं्रदायाचे स्वरूप कसे ऄसल्याच ेसमजत ऄसत हे वाचकानंा कळून येइल. त्या श्लोकात म्हटले अहे की 
“तोंडात सुधेच्या धारा धारण करून, कुलसापं्रदायाप्रमाणे रॅीचक्राची पूजा करून, मद्राचा अिण मासंाचा 
अस्वाद घेउन, मृगनयनानंा अहलगन देउन, चागंली बुिद्ध ऄसणारे लोक मोॱ िमळिवतात. ऄशा रीतीने 
वागून अपण भुतक्त (ईपभोग) अिण मुतक्त ह्ा दोन्तही गोष्टी िमळवू.” 
 

तािंत्रकाचं्या एका ऄितशय चमत्कािरक स्वरूपाच्या अचाराचा येथे थोडक्यात ईल्लखे करू. हा 
अचार म्हणज ेसवॳ साध्याभोळ्या लोकाचं्या दृष्टीने ऄत्यंत िकळसवाणा ऄसणारा ‘चक्रपूजा’ संॲा ऄसणारंा 
िवधी होय. जातीचा िवचार न किरता ऄथवा रक्ताच्या संबंधाचा िवचार न किरता सारख्याच संख्येचे पुरुष 
अिण िस्त्रया गुप्तपणे रात्री एकत्र जमतात अिण वतुॳलाकार बसतात (कौलाविलिनणॳय ८·७६). देवीच्या 
जागेवर एक यंत्र (अकृती काढलेला कागद) ठेवलेला ऄसतो. त्या चक्ाचा एक पुढारी ऄसतो. ह्ासबंंधी 
िनयम ऄस ेहोते की ज्यानंा वीराची योग्यता प्राप्त झाली अहे ऄशाच व्यक्तींना र्फक्त ह्ा चक्ात प्रवेश द्रावा 
अिण पशूंना (म्हणज ेज्याचंे पाशवी िवकार िनयंित्रत झालेले नाहीत ऄशा सामान्तय पुरुषानंा) वगळावे. ऄशा 
तऱ्हेचे गुण चक्ाच्या पुढाऱ्याच्या स्वतःच्या ऄंगात ऄसतील अिण तो तशाच प्रकारच्या व्यक्तींची िनवड 
करील ह्ाची हमी काय? तेथे जमलेल्या िस्त्रया अपल्या ऄंगातील चोळ्या एका पात्रात टाकतात अिण तेथ े
जमलेल्या पुरुषातील प्रत्येकजण त्या पात्रात ठेवलेल्या चोळ्यापंैकी एक चोळी यदृच्छया ईचलून घेउन 
त्याप्रमाणें त्या रात्रीपुरती अपली स्त्री सहचरी िमळिवतो. ह्ा रॅीचक्ाच्या िवधीच्या योगाने तािंत्रकानंा र्फार 
हनदा अिण ऄिप्रयता प्राप्त झाली ऄसली पािहजे. ह्ाकिरता, कुलाणॳवामध्ये ऄस े सािंगतले अहे की 



“चक्पूजा गुप्त ऄसावी; रॅीचक्ात ज ेकाही चागंले ऄथवा वाइट घडेल ते केव्हाही (समाजात) ईच्चारू नये; 
ही इरॄराची अॲा अहे”. १८ व्या शतकात झालेल्या अिण सुधारणावादी ऄसलेल्या महाणॳवतंत्रात ऄस े
सािंगतले अहे की “किलयुगात (जेव्हा लोक दुबॳल ऄसतात अिण पापमय कलीचा प्रभाव ऄितशय प्रबल 
ऄसतो तेव्हा) पाचंव्या तत्त्वाच्या (म्हणज ेमैथुनाच्या) बाबतीत स्वतःची पत्नी हीच र्फक्त शिक्त ऄसावी कारण 
तस ेकेल्यान ेकोणताही दोष ईद्भवणार नाही.” प्रस्तुत गं्रथकाराच्या बालपणात त्या काळी ऄशा वाता प्रसृत 
झाल्या होत्या की महाराष्ट्रातील काही शहरातं चक्पूजा करण्यात येत ऄस,े काही मोठ्या पंिडतानंा देखील 
ऄस ेवाटत ऄस ेकी त्याचंी िवद्यत्ता त्यानंा देवीच्या प्रसादाने प्राप्त झालेली होती अिण ते पंिडत आतर बाबतीत 
ऄत्यंत पुराणमतवादी ऄसले तरी वषातून एक वेळ देवीच्या पूजेत एक पळीभर मद्र देवीचा प्रसाद म्हणून 
प्राशन करीत. नािशक येथील पंिडत ऄच्युतराय मोडक ह्ा गृहस्थान ेआ. स. १८१५ मध्ये ―ऄवैिदक-िधकृ्कित‖ 
(वेदबाह् अचाराचंा िनषेध) नावाचा एक गं्रथ रिचला होता अिण त्यात पाच मकाराचं्या सापं्रदायाचंा 
खरपूस समाचार घेतला होता. 
 

स्वाभािवकपणे ज्या सामान्तय लोकानंा शिक्त, नाद, हबदु प्रभृतींचे गूढ स्वरूपाच ेॲान ग्रहण किरता 
अले नाही ऄथवा समज ूशकले नाही त्यानंी तंत्रगं्रथातं सािंगतल्याप्रमाणे शक्तीची पाच मकारानंी अिण मंत्र, 
बीज, चक् ह्ानंी युक्त पूजा किरण्याचा सोपा मागॳ ऄधाशीपणान ेस्वीकारला अिण कालातंरान ेगुरु, शाक्त 
अिण तािंत्रक म्हणिवणारे काही लोक वर वणॳन केलेल्या प्रकारच्या हीन दजाला पोचले. 

 
काही अधुिनक गं्रथकारानंी सवॳच तािंत्रक वाङ्मय जादुिगरीच े अिण ऄश्लील ऄसल्याच े म्हटले 

अहे अिण ऄशा रीतीने त्या वाड्मयावर काहीसा ऄन्तयाय केला अहे. ज ेअपल्याला समजत नाही ते सवॳ 
खोटे, ऄसमंजस ऄथवा ऄग्स्तत्वात नसलेले अहे ऄस ेप्रितपादन करणाऱ्यापंैकी प्रस्तुत गं्रथकार नाही. तो 
हे मान्तय करावयास तयार अहे की तािंत्रकापंैकी काही थोड्या महात्म्याचं ेअिण काही तंत्रगं्रथाचं ेध्येय अिण 
हेतु योगाभ्यासान े अध्याग्त्मक शिक्त संपादन करून देवी ऄथवा शक्ती, िशव, िवष्ट्ण,ु मोॱ, ह्ाचं्यासारखी 
नावे ज्याला िदली जातात त्या रॅेष् तत्त्वाच े ॲान प्राप्त करून घेण्याचे अिण मोॱाची प्राप्ती करून घेण्याचे 
होते. प्रस्तुत गं्रथकाराला हेही माहीत अहे की तंत्रगं्रथापंैकी ऄनेक गं्रथ वैिदक परंपरेवर अधारलेले 
ऄसल्याच ेम्हणिवतात अिण तंत्रगं्रथात वणॳन केलेल्या जादूच्या िवधींसारख े िविध बऱ्याच कमी प्रमाणावर 
का होइना ऊग्वेद, सामिवधान ब्राह्मण प्रभृित वेदगं्रथात अहेत ही गोष्टही प्रस्तुत गं्रथकाराला माहीत अहे. 
प्रस्तुत गं्रथकाराने जरी ऄनेक तंत्रगं्रथाचंा अिण पतंजलीकृत योगसूत्राचंा अिण त्यावरील भाष्ट्याचंा अिण 
टीकाचंा काळजीपूवॳक ऄभ्यास केला ऄसला तरी त्याला गूढ स्वरूपाचा ऄनुभव अलेला नाही. तथािप 
धमॳससं्थापकानंा, साधूंना, कवींना अिण आतरानंा गूढ दृश्ये िदसली नसतील अिण गूढ ऄनुभव अले 
नसतील ऄसे म्हणावयास प्रस्तुत गं्रथकार तयार नाही. 

 
तंत्रगं्रथातं िस्त्रयानंा पुरुषाचं्या बरोबरीचे स्थान िदलें ; त्यानंा ऄिधक ईच्च योग्यता िदली अिण त्यानंी 

वैष्ट्णव, शवै प्रभृित परस्पराशंी वैर करणाऱ्या सवॳ पंथानंा देवी हे पूजेच े स्थान देउन समान भूिमकेवर 
अणण्याचा प्रयत्न केला. ह्ा सवॳ गोष्टी मान्तय करण्यास प्रत्यवाय नाही. तथािप त्यानंा ह्ा कामात र्फारस े
यश प्राप्त झाले नाही ही गोष्ट स्पष्ट िदसून येते. कारण वैष्ट्णव अिण शवै सापं्रदाय ऄद्रािप देखील परस्पराशंी 
भाडंत अहेत, अिण खुद्द तािंत्रक गं्रथाचंे देखील शवै, शाक्त, वैष्ट्णव, सौर अिण गाणपत्य ऄस े पाच भेद 
झाले अहेत अिण कािदमत, हािदमत आत्यािद नावाच्या तािंत्रकामंध्ये परस्परिवरोधी िसद्धातं अिण मते 
ऄग्स्तत्वात अहेत. 
 



तािंत्रक नसणाऱ्यानंा जो ऄिनबंध स्वैराचार वाटतो ऄस े वतॳन काही तंत्रगं्रथानंी लोकाचं्या मनावर 
खरोखरच हबबवले अहे. कौलावली िनणॳय ह्ा गं्रथात (४·१५ प्रभृित) म्हटले अहे की ―शाक्तानंा पाचव्या 
तत्त्वाहून ऄिधक सुख अिण मोॱ देणारे दुसरे साधन नाही.‖ केवळ पाचव्या तत्त्वाच्या योगाने साधक िसद्ध 
होतो. ऄशा प्रकारच्या ईपदेशामुळे समाजात ऄनाचार अिण नीितबाह् वतॳन ईत्पन्न झाले ऄस े मध्ययुगीन 
काळातील काही गं्रथातंील टीकेवरून िदसून येते. सवॳ गोष्टींचा िवचार करून प्रस्तुत गं्रथकाराला ऄस े
म्हणणे भाग पडत अहे की मध्ययुगीन कालातील अिण ऄिलकडील काळातील गं्रथकारानंी केलेला 
तािंत्रक अचाराचंा अिण तंत्रगं्रथाचंा जोराचा िनषेध पुष्ट्कळ ऄंशी योग्य ऄसाच होता. ऄमानुष सामथ्यॳ, रॅेष् 
अध्याग्त्मक योग्यता अिण ईच्च प्रकारच ेगूढ ऄनुभव िमळालेला जरी एखादा मनुष्ट्य तंत्र संप्रदायात ऄसला 
तरी त्याच्याबरोबरच रॅद्धावान अिण ऄॲानी लोकानंा अिण िवशेषतः िस्त्रयानंा र्फसिवणारे ऄस े शेकडो 
ढोंगी लदधप्रततष्ठीत अतण स्वैरवतमनी लोक त्या सापं्रदायात ऄसले पातहजेत. 

 
देवी, माकंडेय, कािलका ह्ाचं्यासारख्या काही थोड्या पुराणातं देवीच्या पूजेमध्ये िनिषद्ध 

समजलेल्या मकारापंैकी काही (मद्र, मासं, मत्स्य) प्रकाराचंा ईपयोग करावयास सािंगतले अहे. आ. स. 
च्या ६ व्या ऄथवा ७ व्या शतकापासनू शाक्त अिण तािंत्रक पंथाच्या मंत्र, कवच, मुद्रा, न्तयास आत्यािद िविशष्ट 
बाह्िचन्तहाचंा पुराणानंी अपल्यामध्ये समावेश करण्यास प्रारंभ केला. भागवत अिण ऄग्ग्न (३७२·३४) ह्ा 
पुराणानंी देवाचंी पूजा वैिदकी, तािंत्रकी अिण िमरॅ ऄशी तीन प्रकारची ऄसल्याच ेसािंगतले अहे. अिण 
तािंत्रकी पूजा शूद्राकिरता ऄसल्याचे म्हटले अहे. 

 
पुराणानंी अिण काही स्मृतींनी सवॳ हेतंूच्या िसद्धीकिरता ऄत्यंत ईपयुक्त ऄस े पाच, सहा, अठ 

ऄथवा त्याहून ऄिधक ऄॱरे ऄसलेले मंत्र सािंगतले अहेत. मंत्र ह्ा शब्दाचा मूळचा ऄथॳ ऊग्वेद, यजुवेद 
अिण सामवेद ह्ातंील अिण वेदवेते्त ज्याचंा मंत्र म्हणून ईपयोग किरतात ऄसा भाग ऄसा होता. वेदातील 
कल्पना ऄशी होती की मंत्रामध्ये फार सामर्थयम ऄसते अिण आग्च्छत हेतूच्या प्राप्तीकिरता तो चागंल्या रीतीने 
ईच्चारला पािहजे; दोषयुक्त मंत्र आग्च्छत ऄथॳ व्यक्त न किरता शब्दाचं्या रूपान ेवज्र बनून यजमानाचा नाश 
किरतो. ऊग्वेदा- (१·१०२·१।५ प्रभृती) मध्ये ऄस े म्हटले अहे की मंत्र अिण स्तोत्र े अपल्या प्रभावाने 
देवाचंी मने वळवून त्यानंा यॲप्रसंगी अणतात अिण ते मंत्र अिण स्तोत्र े म्हणणाऱ्यानंा संरॱण,शूरपुत्र, 
गोधन, संपत्ती, जय अिण सवॳ प्रकारच्या वस्तु देविवतात. 
 

मंत्र हा तंत्रशास्त्राचा ऄगदी गाभा अहे अिण त्यात मंत्रानंा आतके महत्त्व िदले अहे की त्या शास्त्राला 
पुष्ट्कळ वेळा मंत्रशास्त्र ऄस े म्हणतात. तािंत्रक गं्रथातं मंत्रािंवषयी िनरिनराळ्या ईपपत्त्या िदल्या अहेत. 
शारदाितलक (१·५५-५७) मध्ये सािंगतले अहे की सवॳ मंत्र देवीची रूप ेऄसतात. ऄॱरे अिण वणॳ हे दोन्तही 
बोलण्यात व्यक्त होणारी अिण िलिहण्यात येणारी कंुडिलनीच ऄसतात. मुळाॱरातंील वणॳ हे सजीव 
चेतनायुक्त शिक्त ऄसतात. सवॳ मंत्र मुळाॱरातील वणांपासून बनिवलेले ऄसतात. महािनवाणतंत्र 
(५·१८।१९) मध्ये म्हटले अहे की ऱ्हीं, रॅीं, कीं ह्ाचं्यासारख ेबीजमंत्र देवतेच ेस्वरूप व्यक्त किरतात. ऄशा 
बीजमंत्रानंा भाषा म्हणणे शक्य नाही कारण त्याचं्या योगाने सामान्तय मनुष्ट्यानंा काही ऄथॳबोध होत नाही. ते 
मंत्र दीॱा देतेवेळी ऄिधकृत गुरंूनी साधकाला िदलेल्या देवता ऄसतात. देवता, मंत्र अिण गुरु ह्ा 
साधनेमधील महत्त्वाच्या गोष्टी ऄसतात. केवळ गं्रथात वाचून जर ते बीजमंत्र पाठ केले तर त्याचं्यापासनू 
र्फलप्रािप्त होत नाही. 

 
तािंत्रक गं्रथात त्या सापं्रदायाचे स्वतःच ेमंत्र ऄसतात अिण त्यातं वैिदक मंत्राचंाही ईपयोग केलेला 



ऄसतो. ―जातवेदस े सुनवाम॰‖ (ऊ. १·९१·१) हा मंत्र मूळचा ऄग्नीला ईदे्दशून ऄसून मागाहूनच्या 
काळातील गं्रथातं तो दुगेच्या प्राथॳनेकिरता योिजला अहे. ―त्र्यंबकं यजामहे॰‖ (ऊ. ७·५९·१२) हा मंत्र 
रुद्राला ईदे्दशून म्हटलेला अहे परंतु तािंत्रक गं्रथानंी त्या मंत्राला ―मृत्यंुजय‖ ऄथवा ―मुतसजंीवनी‖ मंत्र ऄस े
म्हटले ऄसून त्याचा ईपयोग िचत्तशुद्धीकिरता करावयास महािनवाण (८·२४३) मध्ये सािंगतले अहे. 
त्याचप्रमाणे गायत्री मंत्राचा (ऊ. ३·६२·१०) तािंत्रकानंी ईपयोग केला अहे. गुरूच ेमहत्त्व वणॳन करताना 
रुद्रयामलतंत्रात [गुरुः िपता गुरुमाता गुरुदेवो गुरुगॳितः । 
िशवे रुषे्ट गुरुस्त्राता गुरौ रुषे्ट न करृन ॥ 

रुद्रयामल (२·६५).] (२·६५) ऄस ेम्हटले अहे की “जर िशव रागावला तर गुरु (िशष्ट्याचे) संरॱण करू 
शकतो; परंतु जर गुरु रागावला तर िशष्ट्याचे संरॱण कोणीही करू शकत नाही.” 

 
मंत्र हा शब्द मन् (िवचार करणे) हा धातु अिण त्रै (रॱण करणे) ऄथवा त्रा हा शब्द िमळून झाला 

ऄसल्याची व्युत्पत्ती सागंण्यात येते. ―मंत्र साधकाच े सवॳ भयापासून रॱण करतो, त्याच्या योगाने ऄिमत 
तेजयुक्त अिण एकतत्त्व ऄसणाऱ्या देवाचे मनन करण्याकडे साधकाला प्रवृत्त किरतो म्हणनू त्याला मंत्र 
म्हणतात‖ ऄस ेकुलाणॳव तंत्र (१७·५४) मध्ये सािंगतले ऄसनू ऄशाच ईपपत्त्या आतर तािंत्रक गं्रथातं िदलेल्या 
अहेत. 

 
तािंत्रक गं्रथातं मंत्राचं ेपुरुष, स्त्री अिण नपुंसक ऄस ेवगॳ केलेले ऄसतात. ऄशीच वगॳवारी ऄ प्रभृित 

वणांचीही केलेली ऄसते. संपूणॳ र्फळप्राप्तीकिरता काही मंत्राचंा ईच्चार सहस्त्राविध ऄथवा लॱाविध वेळा 
करावयाचा ऄसतो. 

 
मंत्राचं्या सामथ्याच्या बाबतीत बुद्धधमीय तंत्रगं्रथ हहदुधमीय तंत्राचं्या मागे रािहलेले नाहीत. 

साधनमाला ह्ा गं्रथात (पा. ५७५) म्हटले अहे की ―योग्य िवधानाचंा ईपयोग केला तर मंत्रानंी साधता 
येणार नाही ऄस े काहाही नाही. ’ काही िविशष्ट मंत्राचं्या योगाने बोतधसत्त्वाची योग्यता प्राप्त होते मग आतर 
िसद्धींबद्दल बोलावयालाच नको. (पा. २७०) 

 
तािंत्रक पद्धतीच्या मंत्राचं्या िठकाणी सामथ्यॳ ऄसते ही कल्पना बऱ्याच पुराणानंीदेखील व्यक्त केली 

अहे. गरुडपुराणात (खं. १ ऄ. ७ व १०) ऱ्हाँ, ॱौं, ग्ऱ्हं, ऱ्हंु, रॅीं, ऱ्हीं, ह्ाचं्यासारख े ऄनेक एकाॱरी 
ऄथॳरिहत मंत्र िदले अहेत. भिवष्ट्यपुराणात (ब्रह्मपवॳ २९·९।१५) ―गं स्वाहा‖ हा गणपती पूजचेा मूलमतं्र िदला 
अहे. ऄग्ग्नपुराणात (ऄ. १३३-१३५) तािंत्रक प्रकारच े ऄनेक मंत्र िदले अहेत. मागाहूनच्या काळात 
झालेल्या धमॳशास्त्रावरील िनबंधगं्रथातं शारदाितलक (२३·७१।७६) ह्ात सािंगतलेला प्राणप्रितष्ा मंत्र 
स्वीकारला अहे. 

 
वैिदक मंत्रातं अिण तािंत्रक मंत्रातं ऄसा भेद ऄसतो की वैिदक मंत्र ऄथॳपणूॳ ऄसतो (ज.ै १·२·३२). 

परंतु तंत्रानंी ह्ा बाबतीत आतकी मजल मारली अहे की ज्या मंत्राला ऄथॳ नाही ऄथवा ज्याच्यामध्ये मंत्राचंी 
ऄॱरे ईलट क्मान ेिदली अहेत ऄशा मंत्राचंा देखील जप करावयास तंत्रगं्रथानंी सािंगतलेले ऄसते. ईदा. 
कालीिवलास तंत्र (२२·२१) मध्ये म्हटले अहे कीं ―ओ ंदुगे‖ ह्ा मंत्राच्या तीन ऄॱराचंा ईलट क्मान ेम्हणज े
―ग े दु ओं‖ ऄसा जप केल्यास सवॳ कामनाचंी प्राप्ती होते. ऄस े जादू मंत्र प्राचीन काळच्या ऄनेक देशातं 
प्रचिलत होते. 
 



वैिदक त्याचप्रमाणे तािंत्रक मंत्राचं्या जपाला ―पुररृरण‖ ऄशी संॲा अहे. पुररृरणाच ेसंिॱप्त अिण 
सिवस्तर ऄस ेऄनेक प्रकार तािंत्रक गं्रथातं सािंगतले अहेत अिण त्यात देवीची पूजा, जप, हवन, ब्रह्मिनष् 
व्यक्तींना भोजन आत्यािदकाचंा समावेश होतो. कुलाणॳवतंत्रात (१७·८७) म्हटले अहे की ह्ा िवधीला 
पुररृरण म्हणण्याचे कारण पाच प्रकारच े ईपचार ऄपॳण केल्याच्या योगाने आष्ट देवता साधकाला वर 
देण्याकिरता जण ू काय हालते ऄथवा चालते. राघवभट्टाने (शारदाितलक १६·५६ वरील टीकेत) म्हटले 
अहे की जर साधकान ेदेवतास्वरूपी गुरूला संतुष्ट केले तर त्याला पुररृरणातशवाय देखील मंत्रतसतद्ध प्राप्त 
होते. पुररृरणाच्या बाबतीत अणखीही तपशील ऄग्ग्नपुराण, कुलाणॳव प्रभृित गं्रथातं िदले अहेत. पुररृरण 
कोणत्या तठकाणी करावे, साधकान ेकोणते ऄि स्वीकारावे अिण कस ेअचरण ठेवावे ह्ासंबंधीही िनयम 
ऄसतात. साधकाला केव्हा अिण कशी फलप्राप्ती होउ लागते ह्ाबद्दलही वणॳन ेिनरिनराळ्या गं्रथातं िदली 
अहेत. जयाख्यसंतहता (१९ वे पटल श्लोक १३।३३) मध्ये म्हटले अहे की पुररृरण करण्यास प्रारंभ 
केल्यापासून तीन वषेपयंत िनरिनराळे ऄडथळे अिण संकटे ईपग्स्थत होतात. परंतु जर साधकाच े मन 
अिण अचरण िवचिलत झाले नाही तर ४ र्थया वषापासून सवॳस्व ऄपॳण केलेले तशष्ट्य त्या साधकाची सेवा 
करू लागतात, ७ व्या वषापासून गवॳयुक्त राजेदेखील त्याच्याकडे वर मागण्याकिरता येतात, ९ व्या 
वषानंतर त्याला अनंदयुक्त स्वन,े मधुर संगीत अिण सुवास ह्ाचं्या सारख्या गोष्टी ऄनुभवाला येतात, ही 
त्याला मंत्राची िसद्धी प्राप्त झाल्याची िचन्तहे ऄसतात. परंतु ऄशी िचन्तहे साधकान ेअपल्या गुरूिशवाय दुसऱ्या 
कोणाजवळ प्रकट करू नये अिण जर तसे केले तर सवॳ िसिद्ध साधकापासून दूर पळून जातात. 

 
मंत्रापंासून प्राप्त करून घ्यावयाच्या साध्यामंध्ये मोॱाखालोखाल ऄद्भुत ऄथवा ऄितमानुष शक्तीची 

प्राप्ती हे साध्य ऄसते. ऄशा शक्तींना ऄष्टमहातसतद्ध ऄशी संॲा ऄसून ज्या व्यक्तीला ह्ा ऄिणमा, लिघमा 
अिद अठ तसतद्ध प्राप्त झालेल्या ऄसतात तो जीवन्तमुक्त ऄसून त्याला योगी ऄथवा तसद्ध ऄशी संॲा ऄसते. 
[ऄिणमा मिहमा च तथा गिरमा लिघमेिशता विशत्वं च । 
प्रािप्तः प्राकाम्यं चेत्यषै्टरॄयांिण योगयुक्तस्य ॥ 
ऄषै्टरॄयॳसमेतो जीवन्तमुक्तः प्रवक्ष्यते योगी । 

प्रपञ्चसार (१९ ६२।६३).] (प्रपञ्चसार १९ ६२।६३). 
 

योगसूत्रात (४·१) िसिद्ध पाच प्रकारच्या ऄसल्याच े सािंगतले अहे. जन्मापासून प्राप्त होणाऱ्या, 
औषधीपासून प्राप्त होणाऱ्या, मंत्रापंासनू प्राप्त होणाऱ्या, तपापासून प्राप्त होणाऱ्या अिण समाधीच्या योगाने 
प्राप्त होणाऱ्या, ऄशा पाच प्रकारच्या ह्ा िसिद्ध ऄसतात. काही िसिद्ध समाधीच्या मागात येणारे ऄडथळे 
ऄसतात ऄसेही योगसूत्रात (३·३७) सािंगतले अहे. प्रपंचसार (५), शारदाितलक (२३·१२१।१४५), 
ह्ाचं्यासारख्या तंत्रगं्रथातं शत्रूच्या िवरुद्ध करावयाच्या सहा कू्रर िसद्धींिवषयी बरेच िववेचन केले अहे. ऄशा 
तऱ्हेच्या जादूिगरीच्या िवधींची वणॳन ेमत्स्य पुराणासारख्या ऄगदी पूवी झालेल्या पुराणातही (ऄध्याय ९३) 
अली अहेत. मत्स्यपुराणान ेहे जादूच ेिविध ब्राह्मणगं्रथातं अिण रॅौतसूत्रात ईल्लेख केलेल्या श्येनयागाच्या 
अधारावर बनिवले ऄसण्याचाही संभव अहे. ऄग्ग्न पुराणात (ऄ. १३८) अिण पाचंरात्र सापं्रदायाच्या 
ऄिहबुॳध्न्तयसंिहता ह्ा गं्रथात मंत्रािंवषयी भरपूर िववेचन अले अहे. (ऄध्याय ५१, ५२ अिण ५९). 

 
बुद्धधमीय तंत्रगं्रथातं देखील पे्रमाच्या बाबतीत यशप्राप्तीपासून मोॱप्राप्तीपयंतच्या िनरिनराळ्या 

गोष्टींच्या प्राप्तीचा मागॳ दाखिवण्याचा प्रयत्न केलेला ऄसतो अिण ह्ा सवॳ गोष्टी मुखत्वेकरून मंत्राचं्या 
योगानेच िमळू शकतात ऄस े सािंगतलेले ऄसते. वज्रयान पंथातील बुद्धधमीय तंत्रकारानंी ८४ िसिद्ध 
ऄसल्याच े सािंगतले अहे. बुद्धधमीयानंी देखील अठ तसद्धींचा ईल्लेख केला अहे परंतु त्या िसिद्ध 
योगसूत्रात िदलेल्या िसद्धींहून काहीशा वेगळ्या प्रकारच्या अहेत. साधनमाला ह्ा गं्रथात क्माकं १७२ पा. 



३५० ह्ाचंी नावे खड्ग, ऄंजन, पादलेप, ऄंतधान, रसरसायन, खेचर, भूचर, पातालिसिद्ध ऄशी िदली 
अहेत. त्यानंाही ऄस ेवाटत ऄस ेकी मंत्राचं्या योगाने हहदंूचे काही देव अपले सेवक बनिवता येतील. रोग 
बरे करण्याची अिण सपाच े िवष दूर करण्याची बुद्ध िभॱूंना अवड ऄस.े त्यानंा ऄसेही वाटे की मंत्राचं्या 
साहाय्याने त्यानंा सवमज्ञत्व अिण बुद्धत्व िमळेल. 
 

तािंत्रक मंत्र एखाद्रा गुरुपासनू दीक्षा घेउन नंतर िमळवावा लागे. दीॱाचंी कल्पना तािंत्रकानंी 
नवीन शोधून काढलेली नव्हती. ऄितशय प्राचीन ऄशा वेदकाळापासून ईपनयन ऄग्स्तत्वात अहे अिण तो 
संस्कार म्हणज ेमुलाचा अध्याग्त्मक दृष्टीने दुसरा जन्म समजला जात ऄस.े त्याप्रमाणेच यॲकत्याला यॲ 
करण्याच्या पूवी एक शुतद्धतवतध करावा लागे. परंतु हे दोन्तही िविध तािंत्रक गं्रथातं सािंगतलेल्या 
दीॱािवधीसारख े मोठ्या प्रमाणावर नसत. यॲातील दीॱेचे वणॳन माग े खंड २ मध्ये केले अहे. ऐ. ब्रा. 
(१·३) मध्ये वैिदक यॲातील दीॱेच े महत्त्वाचे भाग वणॳन केले अहेत. शत. ब्रा. मध्ये ऄशी दीॱा 
यॲकत्याचा पुनजॳन्तम झाल्याचे प्रतीक ऄसल्याची कल्पना व्यक्त केली अहे. 
 

प्रपंचसार (ऄ. ५ अिण ६), कुलाणमव (१४·३९), शारदाततलक (४ थे पटल) आत्यािद ऄनेक 
तंत्रगं्रथातं अिण हलगपुराण (२·२१) यात दीॱेच े िवस्तृत वणॳन केले अहे. बहुतेक सवॳ गं्रथानंी ―दीक्षा‖ हा 
शब्द ―दा‖ ―देणे‖ अिण ―ॱी‖ (नाश करणे) ह्ा धातंूपासून तनरतनराळ्या प्रकारानंी बनला ऄसल्याच ेसािंगतले 
अहे. शारदाितलकात (४·२) म्हटले अहे की “दीॱा िदव्य ॲान देते, अिण पातकाचंा नाश करते म्हणून 
तंत्र जाणणारे अचायॳ ितला दीॱा नाव देतात.” 

 
दीक्षा ग्रहण करण्याला योग्य काळ कोणता ह्ाबद्दलही िनयम तंत्रगं्रथातं सािंगतले अहेत. 

शतक्तसंगमतंत्र (ताराखंड १७ ३६।३८) यात ऄस े म्हटले अहे की सूयाचे ऄथवा चंद्राचे ग्रहण िवशेषतः 
चंद्रग्रहण हा एखाद्रा गुरूपासनू मंत्र ग्रहण करण्याकिरता दीॱा घेण्याला सवात चागंला काळ ऄसतो अिण 
जेव्हा दीॱा एखाद्रा ग्रहणात घेतली जाते तेव्हा ितिथ, नॱत्र, मिहना, योग,. करण ह्ाचंा िवचार करण्याची 
अवश्यकता नसते. तथािप ह्ा. बाबतीत सवॳ गं्रथीची एकवाक्यता नाही. ईदाहरणाथॳ, िनणॳयहसधूमध्ये 
ईद्धुत केलेल्या योिगनी तंत्रामधील ऄवतरणात चंद्रग्रहणाच्या वेळी दीॱा घेण्याला िनषेध केला अहे. 
 

मागाहूनच्या काळात झालेल्या धमॳहसध,ु दीॱातत्त्व प्रभृित धमॳशास्त्रावरील गं्रथानंी मंत्राकिरता 
घ्यावयाच्या दीॱेच्या बाबतीत तंत्रगं्रथाचंा अधार घेतला अहे. 

 
महािनवाण (१०·२०१।२०२) मध्ये ऄस ेम्हटले अहे की जेव्हा िशष्ट्य शाक्त, शवै, वैष्ट्णव, सौर ऄथवा 

गाणपत्य पंथाचा ऄसले तेव्हा दीॱा देणारा गुरुही त्याच पंथाचा ऄसावा परंतु कौल पंथाचा गुरु सवांच्या 
बाबतीत चागंला ऄसतो. केवळ मद्र प्राशन केल्यान े कोणी कौल होत नाही तर त्याला ऄतभषेक झालेला 
ऄसेल तरच तो कौल होतो. (महािनवाण १०·११२) त्या गं्रथात िदलेला ऄतभषेकाचा तवतध ििस्ती धमातील 
बातप्तस्मा तवधीसारखा ऄसतो. पूवॳ िदवशी गणेश पूजन, अठ शिक्त, लोकपाल अिण त्याचंी शस्त्रे ह्ाचं ेपूजन 
होते. ऄतभषेकाच्या तदवशी नविशष्ट्य स्नान करतो अिण सवॳ पातकाचं्या िनवृत्तीकिरता सुवणािद दाने देउन 
गुरूपाशी येतो अिण त्याला ऄिभषेक करण्याची िवनंती करतो. एका वेदीवर सवॳतोभद्र मंडल काढून त्यावर 
एक कलश ठेवण्यात येउन तो शुद्ध जलान ेऄथवा मद्राने भरण्यात येतो. पाच तत्वे शुद्ध करण्यात येतात. 
गुरून े िशष्ट्याच्या ऄंगावर काही िविशष्ट मंत्र म्हणून पाणी हशपडले म्हणज े मुख्य भाग पुरा होतो. नंतर 
िशष्ट्याला गुरु एक नवे नाव देतो अिण त्या नावाचे शेवटी ―अनंदनाथ‖ हे पद ऄसते. नंतर िशष्ट्य गुरूचा 



अिण ईपग्स्थत आतर कौलाचंा सत्कार किरतो. हा िविध एका रात्रीत करण्यात येतो ऄथवा तो ९, ७, ५, ३ 
रात्रींपयंत चालू राहतो. ऄिहबुॳध्न संिहता (ऄ. ३९) मध्ये महातभषेकाचा एक िविध वणॳन केला अहे. त्याच्या 
योगाने सवॳ प्रकारचे रोग बरे होतात, सवॳ शत्रूंचा नाश होतो अिण मनातील आच्छा पुऱ्या होतात ऄस ेम्हटले 
अहे. 
 

िक्यावती, वणॳमयी, कलावती अिण वेधमयी ऄस ेदीके्षचे चार प्रकार होते अिण वास्तुयाग, मंडप, 
कंुडे अिण स्थंिडले ह्ाचं्या रचनेसंबंधी िवस्तृत िनयम होते. 



प्रकरण २७ 
 

न्यास, मुद्रा, यंत्र, चक्र, मंडल आत्यातद 
(मू. गं्र. पा. ५।११२०-११५१) 

 
न्यास. हा तािंत्रक िवधीत अिण पूजेत ऄसणारा एक महत्त्वाचा प्रकार ऄसतो. त्याचा ऄथॳ “एक 

ऄथवा ऄनेक देवतानंी ऄथवा मंत्रानंी शरीराच्या िविशष्ट भागावर बसून शरीर पिवत्र करावे अिण पूजा 
करण्याला ऄथवा ध्यान करण्याला ते सत्पात्र करावे ऄशी त्याचंी प्राथॳना करणे” ऄसा ऄसतो. ऄनेक 
तंत्रगं्रथातं धमॳशास्त्रावरील गं्रथातं, अिण पुराणातं िनरिनराळ्या प्रकारच्या न्तयासाचंा ईल्लेख केला ऄसनू 
काही गं्रथानंी त्याचं्या व्याख्याही सािंगतल्या अहेत. न्तयासाचे हंसन्तयास, प्रणवन्तयास, मातृकान्तयास, 
मंत्रन्तयास, करन्तयास, ऄंगन्तयास, पीठन्तयास ह्ाचं्यासारख े ऄनेक प्रकार ऄसतात. ईदाहरणाथॳ, ―ओं, अ,ं 
िवष्ट्णवे नमः‖, ―ओ,ं अ,ं ब्रह्मणे नमः‖ ऄशा प्रकारचा न्तयास करणे ह्ाला प्रणवन्यास म्हणतात. ―ओ ंहृदयाय 
नमः, ओ ं िशरस े स्वाहा, ओ ं िशखायै वषट्, ओ ं कवचाय हंु, ओ ं नेत्रत्रयाय वौषट्, ओ ं ऄस्त्राय र्फट्‖ ह्ा 
प्रकारच्या शरीराच्या िनरिनराळ्या भागावर करावयाच्या न्तयासाला ऄंगन्यास म्हणतात. गायत्रीमंत्राच्या 
(ऊ. ३·६२·१०) २४ ऄॱराचं े शरीराच्या िनरिनराळ्या भागावंर करावयाचे २४ ऄंगन्तयास स्मृितमुक्तार्फल 
(अििक पा. ३२९–३३१) मध्ये िदले अहेत, पुरुषसूक्ताच्या (ऊ. १०·९०) सोळा ऊचाचंा िवष्ट्णूच्या 
पूजेमध्ये िनरिनराळ्या ऄवयवावंर न्तयास करण्याकिरता ईपयोग करण्यात येतो. महाणॳव तंत्रात 
(१·१७६।१७८) मूळाॱरातंील प्रत्येक ऄॱराचा कपाळापासून पायापयंत िनरिनराळ्या ऄवयवावंर 
करावयाचा न्तयास िदला अहे. स्मृितचंिद्रका अिण योगयाॲवल्क्य यातंही िवष्ट्णूच्या नावाचे िनरिनराळ्या 
ऄवयवावंर करावयाचे न्तयास िदले अहेत. 
 

वरील ऄवतरणावंरून ऄस े िदसून येइल की न्तयास हा प्रकार पुराणमतवादी लोकानंी धार्ममक 
िवधीत वापरण्यासाठी तािंत्रक गं्रथावंरून घेतला अिण ही घटना योगयाॲवल्क्य, स्मृितचंिद्रका ह्ा 
गं्रथाचं्या रचनाकालापूवी ऄनेक शतके झाली. न्तयास हा शब्द ―ऄस्‖ (टाकणे) ह्ा धातूला ―िन‖ प्रत्यय लावून 
झालेला ऄसून त्याचा ऄॱरशः ऄथॳ ―. (कशाच्या तरी) अत ऄथवा वर ठेवणे ऄथवा टाकणे‖ ऄसा अहे. 
कुलाणॳव [न्तयायोपािजतिवत्तानामङे्गषु िविनवेशनात् । 
सवॳरॱाकराद् देिव न्तयास आत्यिभधीयते ॥ 

कुलाणॳव (१७ ५६).] (१७·५६) मध्ये ऄस ेम्हटले अहे की “न्तयायाने िमळिवलेले धन एखाद्रा व्यक्तीजवळ 
न्तयास (ठेव) म्हणनू ठेवले म्हणज े ज्याप्रमाणे सवॳ प्रकारच े संरॱण प्राप्त होते, त्याप्रमाणे बोटाचं्या ऄग्रानंी 
िनरिनराळ्या ऄवयवानंा स्पशॳ करण्याच्या िवधीने पूजा करणाऱ्याला वाइट लोकामंध्ये िनभॳयपणान ेवागता 
येते अिण तो देवासारखा होतो.” 
 

न्तयासासंबंधी काही थोडेसे िववेचन मागे खंड २ मध्ये करण्यात अले अहे. 
 
मुद्रा. हा तािंत्रक िवधानापंैकी अणखी एक प्रकार अहे. मुद्रा ह्ा शब्दाला ऄनेक ऄथॳ अहेत अिण 

त्याचं्यापैकी काही ऄथांचा तािंत्रक अचरणाशी संबधं अहे. त्या शब्दाचा एक ऄथॳ ―योगाभ्यासामधील ज्या 
ग्स्थतीत सवॳ शरीराचा ईपयोग होत ऄसतो ऄशी ग्स्थतत‖ ऄसा अहे. दुसरा ऄथॳ ―धार्ममक पूजेमध्ये बोटे 
अिण हात एकमेकात गुंतवून िनरिनराळ्या प्रतीकाचंा ऄथवा गूढ ऄथाचा अतवभाव करणे‖ ऄसा होतो. त्या 
शब्दाचा ―तािंत्रक योगी ज्या स्त्रीशी संबंध ठेवतो ती स्त्री’ ऄसाही एक ऄथॳ होतो. कुलाणॳव (१७ ५७) मध्ये 



मुद्रा हा शब्द ―मुद्‖ म्हणज ेअनंद ऄथवा सुख अिण ―दु्र‖ धातूचे प्रयोजक रूप ―द्रावय‖ ह्ा दोहोंपासून बनला 
ऄसल्याच ेसागंून पुढे ऄस ेम्हटले अहे की पूजेमध्ये दाखिवलेल्या बोटाचं्या अिण हाताचं्या िनरिनराळ्या 
अकारानंा मुद्रा म्हणण्याच ेकारण ते अकार देवानंा अनंद देतात अिण त्याचंी मन ेपूजकािवषयी दयेने पूणॳ 
किरतात हे होय. 
 

ह्ािशवाय दुसऱ्याही काही प्रकारच्या ईपपत्त्या कोणी कोणी सुचिवल्या अहेत. मुद्राचं्या योगाने 
देवता ऄनुकूल होते अिण ितचे मन पूजचे्या िठकाणी ईपग्स्थत राहण्याकडे वळिवले जाते ऄस ेराघवभट्टान े
म्हटले अहे. मुद्राचं्या योगाने िवषाने बेशुद्ध झालेल्या मनुष्ट्याला परत शुद्धीवर अणता येते ऄशी समजूत 
ऄसल्याचा कादंबरी ह्ा गं्रथात (रचना आ. स. च े७ वे शतक) ईल्लेख केला अहे. मुदे्रिवरिहत केलेले जप, 
प्राणायाम, देवपूजा, योग, ध्यान अिण असन ेहे िविध िनष्ट्र्फल होतात ऄस ेवषॳिक्याकौमुदी (पा.१५६) ह्ा 
गं्रथात ईद्धृत केलेल्या एका श्लोकात म्हटले अहे. 
 

मुद्राचंी संख्या अिण नावे िनरिनराळ्या तािंत्रक गं्रथातं िभन्न िभन्न िदली अहे. ईदाहरणाथॳ, 
शारदाितलक (९ मुद्रा), िवष्ट्णुसंिहता (३० मुद्रा) जयाख्यसंिहता (५८), ॲानाणॳव (१९) आ॰. 
 

शारदाितलक ह्ा गं्रथात िदलेल्या ९ मुद्राचंी नावे अवाहनी, स्थापनी, सिन्नधापन, संिनरोधनी, 
संमुखीकरणी, सवलीकृित, ऄवगुंठन, धेनुमुद्रा अिण महामुद्रा ऄशी अहेत. 

 
योगावरील काही गं्रथातं िनरिनराळ्या मुद्राचंी वणॳन ेकेली अहेत. ईदा. हठयोगप्रदीिपका (१०), 

घेरंडसंिहता (२५), िशवसंिहता (१०). हठयोगाभ्यासातील खेचरीमुद्रा ही एक महत्त्वाची मुद्रा ऄसते. 
हठयोगप्रदीिपका (३ ८२।९६) मध्ये वजे्रतल मुदे्रच ेवणॳन केले अहे अिण त्या मुदे्रच्या योगाने योग्याने स्त्रीसंग 
केला तरी त्याच्या अयुष्ट्याची वृिद्ध होते ऄसे म्हटले अहे. 

 
कािलका, ब्रह्म, नारदीय प्रभृित काही पुराणातं मुद्रासंंबंधी िववेचन केले अहे. कािलका पुराणात 

(७०·३२) १०८ मुद्रा ऄसल्याच े सािंगतले अहे. िवष्ट्णुधमोत्तर पुराण (ऄ. ३३) यात १०० हून ऄिधक 
सामान्तयमुद्राचं ेवणॳन केले अहे. भरताच्या नायशास्त्रात (ऄ. ४, ८ व ९) िनरिनराळ्या हाव-भावाचंी म्हणज े
ऄवयवाचं्या हालचालींची वणॳन ेिदली अहेत. हहदु अिण बुद्धधमीय तािंत्रक गं्रथातं ज्या मुद्राचंी वणॳन ेअली 
अहेत त्या मुद्रा प्राचीन कालच्या नृत्यात व नाटकात ईत्पन्न झालेल्या मुद्राचं्या अधारावरच तयार केल्या 
ऄसण्याचा संभव वाटतो. अयॳमजुंरॅीमूलकल्प ह्ा बुद्ध धमाच्या महायान पंथाच्या प्राचीन गं्रथात १०८ 
मुद्राचंा ईल्लेख केला अहे. जैनामंध्येही मुद्रा होत्या. मुद्रािवचार ह्ा जैनगं्रथात ७३ मुद्राचंे वणॳन केले अहे. 
―मुद्रािविध‖ ह्ा दुसऱ्या एका गं्रथात ११४ मुद्राचंी यादी िदली अहे. िचदंबरम् येथील मंिदराच्या गोपुरावर 
अिण जावा बेटातील िशवमंिदरात ऄनेक मुद्रािचत्रे अढळतात. 

 
१३ व्या शतकानंतर झालेल्या हेमािद्र, स्मृितचंिद्रका, पूजाप्रकाश, अििक- प्रकाश आत्यािद 

मध्ययुगीन कालच्या धमॳशास्त्रावरील गं्रथातं मुद्रासंंबधंी िववेचन अढळते. मुद्राचंा ईपयोग सवमत्र केला जात 
नसे अिण धमॳहसध ु अिण संस्कार-रत्नमाला ह्ा गं्रथातं ईद्धृत केलेल्या ऄवतरणावंरून ऄस े स्पष्टपणे 
िदसून येते की तनदान महाराष्ट्रात तरी न्यास अतण मुद्रा ऄवैतदक मानण्यात येत ऄसत. 

 
मंडल. हा तािंत्रक पूजेमधील दुसरा एक प्रकार ऄसून तो मध्ययुगीन काळातील अिण ऄवाचीन 



काळातील कमॳठ हहदंूच्या अचारामधील एक प्रमुख प्रकार अहे. तथािप मंडलाची कल्पना संस्कृत 
गं्रथकारानंी तािंत्रक लोकापंासून ईचलली ऄस े म्हणता येत नाही. मंडल हा शब्द गोल ऄथवा वतुॳल ह्ा 
ऄथान े योजण्यात येत ऄस.े तै. स.ं (५·३·९·२) शत. ब्रा. (४·१·१·२५) ह्ात वतुॳलाकृित िवटाचंा ईल्लेख 
केला अहे. त्यानंतरच्या काळात मंडल ह्ा शब्दाचा ऄथॳ वेदीवर ऄथवा तशाच िठकाणी काढलेली 
कोणतीही अकृित (सामान्तयतः वतुॳलाकृित) ऄसा होउ लागला. अपस्तंब अिण कात्यायन ह्ाचं्या 
शुल्बसतू्रात चौकोनी मंडळाचा (चतुरस्त्र ं मंडलं) ईल्लेख केला अहे. मत्स्यपुराणात केशरान े ऄथवा 
रक्तचंदनाच्या गंधान ेऄथवा िनरिनराळ्या रंगानंी काढलेल्या १२ ऄथवा ८ पाकळ्या ऄसलेल्या कमळाच्या 
अकृतीचा ईल्लेख केला अहे. (मत्स्य ७२·३०) हषॳचिरत (रचना आ. स. चे ७ वे शतक) ह्ा गं्रथात ऄनेक 
रंगातं काढलेल्या एका मोठ्या मंडलाचा ईल्लेख केला अहे. ऄग्ग्नपुराणात (ऄ. ३२०) सवॳतो-भद्र प्रभृित ८ 
मंडलाचंा ईल्लेख केला अहे. शारदाितलक (३·१०६-१३०) मध्ये सवॳतोभद्र मंडल कस े तयार करावे हे 
सािंगतले ऄसून ते सवॳ पूजानंा चालते ऄस ेम्हटले अहे. हे मंडल काढण्याकिरता हळदीच्या चूणाचा िपवळा 
रंग, तादुंळाच्या पीठाचा पाढंरा रंग, कुसुंबाच्या चूणाचा लाल रंग, ऄधॳवट जळलेल्या डाळीवर दूध ओतून 
नंतर त्याच्या केलेल्या चूणाचा काळा रंग, िबल्वपत्राच्या चूणाचा िहरवा रंग ऄस ेपाच रंग घ्यावे ऄसा िनयम 
सािंगतला अहे. रंगीत चूणांनी काढलेल्या मंडळाचं े ईल्लेख ॲानाणॳव तंत्र (२४·८।१०) अिण महाणॳव तंत्र 
(१०·१३७।१३८) यातं केला अहे. 
 

मंडलतवधीमध्ये मंडल, मंत्र, पूजा अिण मुद्रा ही चार िविशष्ट लॱणे ऄसतात. बुद्धधमीय तंत्रगं्रथातं 
देखील मंडलानंा बरेच महत्त्व िदले अहे. आ. स. च्या ११ ऄंथवा १२ व्या शतकाच्या सुमारास झालेल्या 
ऄभयंकर गुप्ताच्या ―िनष्ट्पन्न योगावली‖ ह्ा गं्रथात २६ मंडलाचंी वणॳन ेिदली अहेत. ऊग्वेद ब्रह्मकमॳसमुच्चय 
ह्ा िनणॳयसागर छापखान्तयात छापलेल्या गं्रथामध्ये अरंभी सवॳतोभद्र प्रभृित ऄनेक मंडलाचंी िचत्रे िदली 
ऄसून त्याचं्यापैकी काही िनरिनराळ्या रंगात छापली अहेत. सवॳतोभद्र ह्ा मंडलाचा काव्यातही ईल्लेख 
अला ऄसून िकराताजुॳनीय ह्ा काव्यात (१५·२५) एक ―सवॳतोभद्र‖ िचत्रबंधाचे ईदाहरण िदले अहे. 

 
यंत्र. हा तािंत्रक पूजमेधील अणखी एक िवशेष प्रकार ऄसतो अिण त्याला केव्हा केव्हा ―चक्र’ 

ऄसेही म्हणतात. हा प्रकार काही पुराणातं अिण अधुिनक काळातील पुराणमताच्या अचारात अढळतो. 
―यंत्र‖ ही एक अकृित ऄसून ती धातूवर, दगडावर, कागदावर ऄथवा दुसऱ्या एखाद्रा वस्तूवर खोदलेली, 
रेखाटलेली ऄथवा रंगवलेली ऄसते. यंत्र हे मंडलासारखेच िदसते परंतु त्या दोहोत ऄसा भेद ऄसतो की 
मंडलाचा ईपयोग कोणत्याही देवतेच्या पूजेमध्ये किरता येतो परंतु यंत्र हे एखाद्रा िविशष्ट देवतेच्या 
पूजेकिरता तयार केलेले ऄसते ऄथवा एखाद्रा िविशष्ट हेतूने तयार केलेले ऄसते. कु [यन्ततं्र मन्तत्रमयं प्रोकं्त देवता 
मन्तत्ररूिपणी । 
यन्तते्र सा पूिजता देवी सहसैव प्रसीदती ॥ 
कामक्ोधािददोषोत्थसवॳदुःखिनयन्तत्रणात् । 
यन्तत्रिमत्याहुरेतग्स्मन् देवः प्रीणाित पूिजतः ॥ 

कुलाणॳव (६·८५।८६).] लाणॳवतंत्रात (६ ८५।८६) म्हटले अहे की यंत्र हे मंत्रमय ऄसते ऄथवा यंत्र 
रूपान ेिदसणारी ती देवता ऄसते. यंत्रावर पूिजलेली देवता तात्काल प्रसन्न होते. कामक्ोधािद दोषापंासून 
ईत्पन्न होणारे दुःख यंत्र िनयंित्रत करते म्हणून त्याला यंत्र म्हणतात. 

 
यंत्र हा शब्द ―यंतृ‖ ह्ा धातूपासून झाला ऄसून यंत्र हे पूजा करणाऱ्याच े यमापासून अिण 

िपशाच्यापंासून अिण आतर संकटापंासनू नेहमी संरॱण किरते म्हणून त्याला यंत्र म्हणतात ऄस े
कुलाणॳवतंत्रात सािंगतले अहे. ह्ा वरून ऄस े स्पष्ट होते की कामक्ोधािदकामंुळे होणाऱ्या मनाच्या 



चंचलतेला अळा घालण्याला साह् करणारे यंत्र हे एक साधन ऄसल्याच ेसमजले जात ऄस.े तसेच ज्या 
देवतेची पूजा करावयाची ऄसेल ितचे प्रतीक ऄसलेल्या एका अकृतीवर पूजकाच ेमन एकाग्र होण्यालाही 
यंत्राने साह् होते ऄसे समजले जात ऄसे. 

 
ित्रपुरातापनी ईपिनषद् (२·३), प्रपंचसारतंत्र (पटल २१ व ३४), शारदाितलक (७·५३-६३), 

ऄिहबुॳध्न्तय संिहता (ऄ. २३।२६), कौलावलीिनणॳय (ऄ. १०), आत्यािद ऄनेक गं्रथातं यंत्राचंी वणॳन ेकेलेली 
अहेत. पद्मपुराण (पातालखंड ७९·१) यात ऄसा िनयम सािंगतला अहे की हरीची (िवष्ट्णूची) पूजा 
शािलग्रामिशलेवर ऄथवा एखाद्रा रत्नावर ऄथवा यंत्रावर, मंडलावर ऄथवा प्रितमेवर करण्यास प्रत्यवाय 
नाही अिण ती एखाद्रा देवालयातच केली पािहजे ऄस ेनाही. सवात ऄिधक प्रिसद्ध ऄसणाऱ्या रॅीचक्रामध्ये 
नउ ित्रकोण ऄसतात. त्यातील पाच ित्रकोणाचंी टोके खालच्या बाजूला ऄसून ते ित्रकोण शक्तीचा बोध 
किरतात. िशवाचा बोध करणाऱ्या चार ित्रकोणाचंी टोके वरच्या बाजूला ऄसतात. खालच्या बाजूला टोके 
ऄसणाऱ्या ित्रकोणामधील सवात लहान ित्रकोणामध्ये कबदु ऄसतो. रॅीित्रपुरसुंदरी रॅीचक्ामध्ये बसलेली 
ऄसते ऄस े काही तंत्रगं्रथातं सािंगतलेले ऄसते. तुलनेन े सौम्य स्वरूपाच्या ऄसणाऱ्या शारदाितलक ह्ा 
गं्रथातदेखील दुष्ट हेतूकिरता यंत्रे काढण्यासंबंधी िनयम िदले अहेत. ईदाहरणाथॳ ७·५८-५९ मध्ये अपल्या 
शत्रूच्या नाशाकिरता स्मशानातून अणलेल्या वस्त्रावर काढावयाच्या अग्नेय नावाच्या यंत्राच े वणॳन केले 
अहे. 
 

ह्ा संबंधात िवशेष ईल्लेख करण्यासारखी एक गोष्ट म्हणज ेआ. स. च्या १४ व्या शतकात झालेल्या 
ऄत्यंत िवद्यान ऄसणाऱ्या सायण अिण माधव ह्ा बंधूंनी केलेल्या सवॳदशॳनसंग्रह ह्ा गं्रथात नाग्स्तकवादी 
अिण वेदबाह् मताचंे देखील िववेचन केले अहे. परंतु त्या गं्रथात तंत्रािंवषयी एकही शब्द िलिहला नाही. 
त्या गं्रथकाराचं्या काळात तािंत्रक िसद्धातं अिण अचार ह्ाचंा बराच दुलौिकक झाला होता म्हणून बहुधा 
त्या गं्रथकारानंी तािंत्रक िसद्धातंािवषयी मौन धारण केले ऄसले पािहजे. त्यानंा तािंत्रक गं्रथाचंी मािहती 
नसेल ऄसे मानणे ऄशक्य अहे. 
 



तवभाग ७ 
 

प्रकरण २८ 
 

मीमांसा अतण धममशास्त्र 
(मू. गं्र. पा. ५।११५२-१२०१) 

 
(टीप : प्रकरण २८, २९ अिण ३० ह्ातं योिजलेल्या िविशष्ट संिॱप्त रूपाचंे ऄथॳ पुढीलप्रमाणे अहेत 

: 
 
पूमीसू ऄथवा पू. मी. स.ू - जैिमनीकृत पूवॳमीमासंा सूत्र; 
 
वेसू ऄथवा वे. स.ू - बादरायणकृत वेदान्ततसूत्र ऄथवा ब्रह्मसूत्र.) 
 
याॲ. [पुराणन्तयायमीमांसाधमॳशास्त्राङ्गिमिरॅताः । 

वेदाः स्थानािन िवद्रानां धमॳस्य च चतुदॳशाः ॥ 
याॲ. (१·३)] (१·३) मध्ये वेद, वेदाङग,े धमॳशास्त्र प्रभृित िवद्रेची अिण धमाची जी १४ अधारस्थान े

सािंगतली अहेत त्यातं ―मीमासंा’ ह्ा शास्त्राचंा समावेश केला अहे. ह्ाकिरता मीमासंाशास्त्राचा 
धममशास्त्राशी जो संबंध येतो त्यािवषयी थोडक्यात िवचार करणे अिण त्या शास्त्रातील काही महत्त्वाच्या 
गं्रथाचंा ईल्लेख करून त्याचं्या रचनेचे ऄदमासाचे काल सागंणे ह्ा गोष्टी करणे ऄवश्य अहे. 
 

―मीमासंा‖ हा शब्द ऄित प्राचीन काळचा अहे. तै. स.ं (७·५·७·१) मध्ये ―मीमासंन्तते‖ हे िक्यापदाचे 
रूप “चचा किरतात ऄथवा एखाद्रा संशियत मुद्राबद्दल संशोधन करून त्यावर िनणॳय घेतात” ह्ा ऄथान े
योिजले अहे. त्याच गं्रथात (६·२·६·४।५) ह्ा वाक्यात तेच रूप अिण ―मीमासंेरन् हे रूप त्याच ऄथान े
योिजले अहे. ऄथवॳवेद (९·१·३) यातं ―मीमासंमानाः‖ (चचा करणारे) हा शब्द अला अहे. शाखंा. ब्राह्मण, 
शत. ब्रा. आत्यािद दुसऱ्याही वैिदक गं्रथातं त्या ऄथाच े शब्द अले अहेत. छा.ं ईप. (५·११·१) मध्ये ऄस े
वणॳन केले अहे की ―वेदामंध्ये ऄितिनपणु ऄसणारे औपमन्तयद आत्यािद नावे ऄसलेले पाच िवद्यान एकत्र 
जमले अिण त्यानंी अत्म्याच ेस्वरूप काय अहे अिण ब्रह्म काय अहे ह्ा प्रश्नाची चचा (मीमासंा) केली. 
तै. ईप. (२·८) मध्ये मीमासंा हा शब्द ईच्च तत्त्वॲानाच्या िवषयाचा िवचार ह्ा ऄथाने योिजला अहे. 
 

मीमासंा हा शब्द मान् ह्ा शब्दाला सन् हे ईपपद लागून बनलेल्या ७ धातंूपैकी मीमासंते ह्ा 
रूपापासून झाला अहे अिण त्याचा ऄथॳ ―शोध करून ऄंितम िनणॳय करणे‖ ऄसा होतो ऄस े पािणिन 
(३·१·५।६) ह्ा सूत्रावरील कािशकावृत्तीमध्ये सािंगतले अहे अिण त्या िठकाणी कािशकाकत्याच्या मनात 
―ऄथातो धमॳिजॲासा‖ अिण ऄथातो ब्रह्मिजॲासा‖ ही सूत्रे बहुधा ऄसावीत. 

 
वरील चचेवरून ऄस ेिसद्ध होइल की ईपिनषदाचं्या पुष्ट्कळ पूवीपासून ―मीमासंा‖ ह्ा शब्दाचा ऄथॳ 

―एखाद्रा िवषयाचा िवचार करणे अिण त्याचा िनणॳय करणे‖ ऄसा होउ लागला होता. 
 



गौतम, अपस्तंब प्रभृतींच्या काही धमॳसूत्रातं मीमासंाशास्त्रातील िवशेष संॲाचंा अिण िसद्धातंाचंा 
ईपयोग केलेला अढळतो. ईदाहरणाथॳ, गौतम (१·२) मध्ये ―जेव्हा समान ऄतधकार ऄसणारी दोन 
शास्त्रवचन े ऄसतील तेव्हाच ‘तवकल्प’ (म्हणज े पयाय) करू द्रावा‖ ऄस े म्हटले अहे. अप. ध. स.ू 
(१·१·४·८) मध्ये म्हटले अहे की ―वेदामधील प्रत्यक्षवचनाला (सापं्रत नष्ट झालेल्या एखाद्रा वचनाचा 
अधार ऄसलेल्या) अनुमातनक अचारापेॱा ऄिधक महत्त्व ऄसते. अप. ध. स.ू अिण जिैमनीच ेप.ू मी. सूत्र 
ह्ातं साम्य ऄसणारी ऄनेक ईदाहरणे अहेत. ह्ावरून ऄस े िदसून येते की अपस्तंबाच्या वेळी 
मीमासंािसद्धातंाचंी र्फार प्रगती झाली होती. अपस्तंबान े ―न्तयायिवत्समय‖ (मीमासंेतील न्तयायशास्त्र 
जाणणाऱ्याचंा िसद्धातं), ―न्तयायिवदः‖ (न्तयायशास्त्र जाणणारे) हे शब्द वापरले अहेत. त्यावरून तो 
मीमासंाशास्त्रावरील कोणत्या तरी गं्रथाचा ऄथवा मीमासंासूत्राची रचना केलेल्या एखाद्रा गं्रथकाराचा िनदेश 
करीत ऄसावा ऄसा िनष्ट्कषॳ िनघतो. 
 

कात्यायनाच्या रॅौतसतू्रासारख्या काही रॅौतसूत्रातं वेदवचनाचंा ऄथॳ लावण्यासंबंधी िनयम िदले 
अहेत अिण ते िनयम जैिमनीच्या सूत्राशी जुळते अहेत अिण काही काही िठकाणी तर त्याच शब्दात 
सािंगतले अहेत. ईदा. कात्या. (१·१·९।१०) ज.ै(६·१·४४) आत्यािद. कात्यायनाची पािणनीच्या सूत्रावरील 
वार्मतके अिण पतंजलीच ेमहाभाष्ट्य ह्ाचं्यावरून ऄस ेिदसते की मीमासंाशास्त्रावरील पािरभािषक संॲा अिण 
िसद्धातं ह्ाचंा िवकास त्या गं्रथाचं्या पुष्ट्कळ पूवी झालेला होता. ईदा. मीमासंाशास्त्रातील पािरभािषक संॲा 
―प्रसज्यप्रितषेध‖ ―शास्त्राितदेश’, ―िनयम‖, ―िविध‖, ―प्रकरण‖ ह्ा कात्यायनाच्या वार्मतकात योजल्या अहेत. 
पतंजलीच े महाभाष्ट्य हे पूवॳमीमासंतेील न्तयायानंी पूणॳपणे भरलेले अहे. पािणिन (२·२·२९) वरील 
महाभाष्ट्यात ―मीमासंक’ हा शब्द अला अहे. मीमासंा शास्त्राच े ज्या िवषयात स्वतःचे िसद्धातं अहेत ऄशा 
महत्त्वाच्या िवषयाचंी भरपूर चचा वार्मतकात अिण पतंजलीच्या महाभाष्ट्यात केलेली अहे. पािण. (४·१·९२ 
सामान्तय चोदनास्तु िवशेषेषु) ह्ा सूत्रावरील वार्मतक ३ वरील महाभाष्ट्यात पतंजलीन े िदलेली ईदाहरणे 
सवॳस्वी मीमासंाशास्त्रातील अहेत. 
 

मध्ययुगीन काळातील मागाहून झालेले गं्रथकार मीमासंाशास्त्र हे वेदाचं्या खालोखाल सवात 
महत्वाच े िवद्रास्थान ऄसल्याच े मानीत ऄसत. कारण त्याच्या योगाने ऄनेक वेदवचनाचं्या ऄथासंबधंीच े
ऄॲान, शंका अिण चुकीची मते ह्ाचं ेिनरसन होते अिण सवॳ िवद्रास्थानानंा त्याचं्या वास्तिवक ऄथाच्या 
िनणॳयाच्या कामात मीमासंा शास्त्राचे साहाय्य घ्यावे लागते. 

 
वेदान्ततसूत्रावरील रामानुजाचं्या भाष्ट्यात अिण प्रपंचहृदयासारस्था काही गं्रथातं ऄस े सािंगतले 

अहे की मीमासंाशास्त्र हा २० ऄध्याय ऄसलेला एक गं्रथ ऄसून त्या समग्र गं्रथावर बोधायनाचे कृतकोटी 
नावाचे भाष्ट्य होते. ह्ा २० ऄध्यायामंध्ये पुढील ऄध्यायाचंा समावेश होतो :– जैिमनीच्या नावावर प्रिसद्ध 
ऄसलेले १२ ऄध्याय, संकषॳकाडं संॲा ऄसलेले ४ ऄध्याय अिण वेदान्ततसूत्राचे ४ ऄध्याय. ह्ा पिहल्या १२ 
ऄध्यायानंा पुष्ट्कळ वेळा पूवॳमीमासंा म्हणतात अिण तो एक िवस्तृत गं्रथ ऄसनू त्यात ९१५ ऄथवा 
िनरिनराळ्या गं्रथकाराचं्या मते सुमारे १००० ऄिधकरणे अिण सुमारे २७०० सूत्र े अहेत अिण त्यात 
वेदामधील कठीण शब्दाचंा ऄथॳ लावण्यासंबंधी महत्त्वाचे िनयम सािंगतले अहेत. याॲ (१·३) मध्ये ईल्लेख 
केलेल्या ―मीमासंा‖ ह्ा शब्दान े बहुधा जिैमनीच्या १२ ऄध्यायाचं्या गं्रथाचा िनदेश केला ऄसावा. 
माधवाचायांसारख ेिकत्येक गं्रथकार पूवम अिण ईत्तर मीमासंा ऄशा दोन मीमासंाचंा ईल्लेख किरतात अिण 
त्यापैकी पूवॳमीमासंेत जिैमनीच्या नावावर प्रिसद्ध ऄसलेल्या १२ ऄध्यायाचंा अिण ईत्तरमीमासंेत 
वेदान्ततसूत्राचं्या चार ऄध्यायाचंा समावेश किरतात. शंकराचायांनी वेदान्ततसूत्र (३·३·५३) वरील अपल्या 



भाष्ट्यात पूवॳमीमासंासतू्राच्या पिहल्या पादाबद्दल ―शास्त्रप्रमुख एव प्रथमे पादे‖ ऄस े म्हटले अहे. अिण 
त्यावरून पूमीसू अिण वेसू ह्ा दोहोंिमळून एक संपूणॳ शास्त्र बनते ऄसे ध्विनत केले अहे. 
 

ईपलब्ध पूमीस.ू चा अिण ईपलब्ध वेसू. चा (ऄथवा ब्रह्मसूत्राचा) कता कोण अिण त्या दोन 
गं्रथाचंा परस्पर संबंध काय ह्ािवषयी ऄवघड अिण वादग्रस्त प्रश्न ऄग्स्तत्वात अहेत अिण त्या सवॳ 
प्रश्नाचंा िवचार प्रस्तुत साराशं गं्रथात करणे शक्य नाही. ह्ा दोन गं्रथाचं्या बाबतीत िवशेष लॱात 
ठेवण्यासारखी पिहली गोष्ट ऄशी की जरी वेसू. ची संख्या पूमीस ूसंख्येच्या सुमारे १/५ ऄसली तरी वेसू. 
मध्ये वैय्यिक्तक गं्रथकारासंंबंधी ईल्लेख पूमीस.ू पेॱा ऄिधक अहेत (वेस.ू ३२ व पूमीसू. २७) अिण त्या 
गं्रथातं परस्पराचं ेईल्लेख र्फारच थोड्या वेळा केले अहेत (वेस.ू मध्ये जैिमनीच े११ वेळा अिण बादरायणाच े
९ वेळा अिण पुमीस.ू मध्ये जैिमनी अिण बादरायण ह्ाचं ेप्रत्येकी ५ वेळा ईल्लेख केले अहेत). प्रश्न ऄसा 
अहे की जैिमनी अिण बादरायण हे समकालीन होते हकवा काय अिण तस ेनसल्यास त्याचं ेपरस्पर संबंध 
काय होते? ते समकालीन नव्हते ह्ा मुद्रावर िवद्यानात सामान्तयतः एकवाक्यता अहे. जैिमनी हा पाराशयॳ 
व्यासाचा िशष्ट्य होता ऄशी एक प्राचीन अख्याियका सामिवधान ब्राह्मणामध्ये सािंगतली अहे. िनरिनराळ्या 
पुराणातं ऄस ेवणॳन केले अहे की व्यासपाराशयम ऄथवा कृष्ट्णिैपायन ह्ान ेवेदाचे ऊग्वेद, यजुवेद, सामवेद 
अिण ऄथवॳवेद ऄस ेचार भाग केले अिण ऄनुक्मे अपले िशष्ट्य पैल, वैशंपायन, जैिमनी अिण सुमंतु ह्ानंा 
िशकिवले. अरॄ. गृह्मसूत्रात (३·४·४) तपॳणामध्ये 
―सुमतु-जैिमिन-वैशंपायन-पैल-सूत्र-भाष्ट्य-भारत-महाभारत-धमाचायाः तुप्यन्ततु‖ ऄस े सूत्र अले अहे. 
ह्ावरून ऄस े ईघड होते की आसवी सनाच्या ऄनेक शतके पूवी जिैमनी हे एक सन्तमान्तय नाव होते अिण 
त्याचा सामवेदाशी संबंध होता. 
 

व्यास, जैिमिन, बादरायण, पूमीसू. अिण वेसू. ह्ाचं्या संबंधींच्या िनरिनराळ्या प्रश्नावंर सिवस्तर 
चचा करणे प्रस्तुत साराशंगं्रथात शक्य होणार नाही. तेव्हा त्या प्रश्नावरील प्राथिमक स्वरूपाच े िनणॳयच 
र्फक्त थोडक्यात खाली िदले अहेत. 

 
(१) महाभारतात अिण काही पुराणात जैिमिन हा व्यासाचंा िशष्ट्य ऄसल्याच ेसािंगतले अहे. परंतु 

ती गोष्ट जैिमनीला सामवेद देण्याच्या बाबतीतच सािंगतली अहे अिण म्हणून ती गोष्ट त्या िवषयापुरतीच 
मयािदत ठेवली पािहजे अिण आतर िवषयाचं्या बाबतीत लावता कामा नये. जैिमनीला सामवेद 
िशकिवण्यासंबंधीची अख्याियका खरी ऄसण्याचा संभव अहे अिण ती ऄसत्य ऄसल्याच े दाखिवणारा 
काहीही पुरावा ईपलब्ध नाही. ती अख्याियका मध्ययुगीन काळात मागाहून झालेल्या वल्लभाचायांसारख्या 
काही गं्रथकारानंी आितहासाचे अिण कालिनणॳयाच ेयथाथॳ ॲान नसल्यामुळे पूमीस.ू अिण वेसू. ह्ा दोन 
गं्रथाचं्या कत्यांना लावली अहे. पूमीस.ू हा गं्रथ वेसू. ह्ा गं्रथाच्या पूवी झालेला अहे अिण ईपलब्ध पूमीस.ू 
चा कता ईपलब्ध वेस.ू च्या कत्याचा िशष्ट्य ऄसणे शक्य नाही. जिैमनी अिण बादरायण ही गोत्रनामे ऄसनू 
वैयिक्तक नावे नाहीत. 
 

(२) पािणनीच्या गं्रथावरून ऄस े िदसून येते की पािणनीच्या काळी पाराशयान े केलेले अिण 
कमॳन्तदाने केलेले ऄशी दोन िभॱुसतू्र े ऄग्स्तत्वात होती. काशकृत्स्नान े केलेल्या एका मीमासंा गं्रथाचा 
पतंजलीन े ईल्लेख केला अहे. त्यावरून आसवी सनाच्या पूवी ऄनेक शतके िभॱूसंंबंधीच े अिण मीमासंा 
िवषयावरील सूत्रगं्रथ रचण्यात अले होते ह्ात संशय नाही. 
 



(३) ईपलब्ध वेसू. मध्ये ईल्लेख केलेल्या जैिमनीच्या मताचंा िवचार केल्यास जैिमनीन े
वेदान्ततिवषयावरदेखील एक गं्रथ रचला होता. हा जिैमनी बादरायणाचा िशष्ट्य होता हे दाखिवण्याला 
काहीही अधार नाही. तेव्हा जिैमनी नावाचे दोन गं्रथकार होते ऄस े मानणे भाग पडते. त्यापंैकी एकान े
पूवॳमीमासंा अिण वेदान्तत ह्ा दोन्तही िवषयाचंे िववेचन केले होते अिण दुसरा जैिमनी ईपलब्ध पूमीस.ू चा 
कता ऄसल्याचे समजले जात ऄसे. हा दुसरा जैिमनी ईपलब्ध पूमीसू. च्या कत्याहून वेगळा होता. 

 
(४) पूमीस.ू मध्ये बादरायणाच्या मताच े अिण वेसू मध्ये बादरायणाच्या मताचे ज े ईल्लेख केले 

अहेत त्यावंरून ऄसा िनष्ट्कषॳ िनघतो की बादरायणान ेपूवॳमीमासंा अिण वेदान्तत ह्ा दोन्तही िवषयावंर एक 
गं्रथ रचला ऄसला पािहजे. तो गं्रथ अज ईपलब्ध नाही. हा बादरायण शंकराचायांनी अिण आतरानंी 
मानलेल्या ईपलब्ध वेसू. च्या कत्याहून वेगळा होता. ऄशा रीतीने बादरायण नावाचे दोन गं्रथकार होते. 

 
(५) शंकराचायॳ अिण आतर जुन ेभाष्ट्यकार ह्ाचं्या मताप्रमाणे ईपलब्ध वेसू. चा कताही बादरायण 

हाच होता. परंतु आ. स. च्या ९ व्या शतकाच्या सुमारापासून पुढील काळात त्या बादरायणाचा अिण 
वेदव्यासाचा घोटाळा करण्यात येउ लागला. 

 
(६) पूमीस.ू अिण वेस.ू ह्ा दोन गं्रथापंुरताच िवचार केल्यास, दोन जैिमिन अिण दोन बादरायण 

ऄग्स्तत्वात होते. (आंिड. ऄँिट. खंड ५० पा. १७२ वर प्रो. शास्त्री यानंी प्रितपादन केल्याप्रमाणे तीन जैिमिन 
ऄग्स्तत्वात नव्हते.) 
 

पूवॳमीमासंा िसद्धातं अिण त्या शास्त्राची कायेपद्धती ह्ाचंा धमॳशास्त्रावरील गं्रथावंर काय पिरणाम 
झाला एवढ्याच गोष्टीचा प्रस्तुत िवभागात िवचार करावयाचा अहे. तथािप जैिमनीच्या पूमीस.ू पासून पुढे 
झालेल्या पूवॳमीमासंा गं्रथानंी स्मृतींच े अिण धमॳशास्त्राच े देखील अधारं घेतले अहेत ह्ा गोष्टीचा ईल्लेख 
करणे ऄवश्य अहे. ह्ाबद्दल काही थोडी ईदाहरणे देउ. पूमीसू. (१·३) मध्ये स्मृतींच्या ऄिधकारकॱाचं े
िववेचन केले अहे. पूमीस.ू ६·७·६ ह्ात ―धमॳशास्त्र‖ ह्ा शब्दाचा ईल्लेख केला अहे. पूमीस.ू (१२·४·४३) मध्ये 
अपल्या स्वतःच्या िसद्धान्तताला स्मृतींच ेअधार िदले अहेत. पूमीस.ू (६·१·१०) वरील शाबरभाष्ट्यात अप. 
ध. सू. (२·६·१३·११) हे सूत्र ईद्धृत केले अहे. 

 
अता प्रत्यॱ पूमीस.ू कडे वळले पािहजे. प्रत्येक शास्त्राच्या बाबतीत चार अवश्यक ऄंगे ऄसतात. 

ऄशा ऄंगानंा ऄनुबंध ऄशी संॲा ऄसून ती पुढील प्रमाणे अहेत. िवषय, प्रयोजन, संबंध अिण ऄिधकािरन्. 
 
पूवॳ मी.स.ू च्या ऄगदी पिहल्याच सूत्रात त्या शास्त्राचा तवषय अिण प्रयोजन ही ऄंग े सािंगतली 

अहेत. त्या सूत्रात म्हटले अहे की, ह्ानंतर धमाच्या ॲानाबद्दलचा िवचार करू या. “ह्ा शास्त्राचे प्रयोजन 
अिण ते शास्त्र ह्ाचंा संबंध साध्याच्या साधनाबरोबरच्या संबंधासारखा अहे म्हणज ेहे शास्त्र धमाच ेॲान प्राप्त 
करून घेण्याचे साधन अहे.” पूमीस.ू (२·१·१) वरील शास्त्रदीिपका टीकेत म्हटले अहे की ह्या शास्त्राचा 
योग्य तवषय धमम अहे अिण वेदाचा ऄथॳ हा नाही.‖ (तस्माद् धमॳ आत्येव शास्त्रिवषयो न वेदाथॳ आित). ज्याने 
वेद ऄथवा वेदाचा एखादा भाग ह्याचें ऄध्ययन गुरूपाशी केले अहे तो ह्ा शास्त्राचा ऄतधकातरन् अहे अिण 
त्यािवषयी सिवस्तर िववेचन पूमीस.ू च्या ६ व्या ऄध्यायात केले अहे. वेदाचा ऄथॳ जाणण्याच ेकाम ऄंगावर 
घेण्यापूवी वेदाच्या केवढ्या भागाचे ऄध्ययन केले पािहजे हे मीमासंाशास्त्रात सािंगतलेले नाही. त्या प्रश्नाचा 
ईलगडा स्मृतींनी केला अहे. 



 
सवॳही दशॳनामंध्ये पूवॳमीमासंा शास्त्र ऄत्यंत िवस्तृत अहे. ह्ा शास्त्रात सुमारे २७०० सूत्र ेअिण ९०० 

हून ऄिधक ऄतधकरणे (ह्ानंा न्याय ऄथवा तनणमय ऄस े म्हणतात) अहेत. ऄिधकरणात िवषय, शंका, 
पूवॳपॱ, पूवॳपॱाचे खंडन अिण िनणॳय ऄशी पाच ऄंगे ऄसतात. [िवषयो िवषयरैृव पूवॳपॱस्तथोत्तरम् । 
िनणॳयरेृित पत्र्चाङ्ं शास्त्रोिधकरण ंस्मृतम् ॥ 

ितिथतत्त्व (पा.९२ वरील ऄवतरणे)]. पूमीस.ू च्या पिहल्या सूत्रामध्ये पुढे ऄस े सािंगतले अहे की एखाद्रा 
व्यक्तीने वेदाचे ऄध्ययन केल्यानंतर अतण तसे केले अहे म्हणून त्यान े धमॳ कशाला म्हणतात ह्ा प्रश्नाचा 
िवचार करावा. ह्ाकिरता दुसऱ्या सूत्रात धमाची व्याख्या िदली अहे. ―धमॳ हे ऄस े कृत्य ऄसते की ज े
मनुष्ट्याच्या ऄत्यंत िहताला पोषक ऄसते अिण ज े पे्ररणा करणाऱ्या ऄथवा अॲा करणाऱ्या (वेदाचं्या) 
वचनानंी सािंगतलेले ऄसते (चोदनालॱणाथॳः रॅेयस्करः). चोदना ह्ा शब्दाच े शबरस्वामींनी ऄस े
स्पष्टीकरण केले अहे की ―ज्या वाक्याने एखाद्रा मनुष्ट्याला एखादे कृत्य करण्याचा अग्रह केला जातो 
ऄथवा एखादे कृत्य करण्याला प्रवृत्त केले जाते ऄस े वाक्य‖. म्हणून धमाच्या बाबतीत ॲान िमळिवण्याचे 
साधन (प्रमाण) चोदनाकारक वेदवचन ेऄसून ऄशा प्रवृित्तकारक वेदवचनात ज ेिनयम सािंगतलेले ऄसतात 
तो धमम (म्हणज ेधमाच ेस्वरूप) होय. कुमािरल भट्टानंी म्हटले अहे की ―जेव्हा धमाच्या ययाथॳ ॲानाची चचा 
करण्यात येते तेव्हा वेद हे ऄशा ॲानाच ेसाधन ऄसते अिण त्या कामातील कायॳपद्धतीिवषयी संपूणॳ मािहती 
मीमासंा पुरिवते‖. जिैमनीन े पुढे प्रमाणािवषयी िववेचन करून म्हटले अहे की धमाच े ॲान िमळिवण्याला 
शददा व्यितिरक्त (म्हणज ेवेदाव्यितिरक्त) ऄन्तय कोणतेही साधन नाही. धमॳ प्रत्यक्ष नाही म्हणज ेधमॳ म्हणज े
काय हे कोणाला प्रत्यॱ पाहता येत नाही. म्हणून धमाची व्याख्या किरता येत नाही. 
 

कुमािरलभट्टानंी ॲानाची साधन े (प्रमाणे) प्रत्यॱ, ऄनुमान, ईपमान, शब्द, ऄथापित्त (ऄटकळ) 
अिण ऄभाव ऄशी सहा ऄसल्याचे सािंगतले अहे. 

 
पूमीसू. मधील १२ ऄध्यायातील तवषय ऄनुक्मे पुढीलप्रमाणे अहेत :- 
 
ऄध्याय १ : प्रमाण (ॲानाची साधन)े; ऄध्याय २ : भेद (ज्याचं्या अधारावर धार्ममक िविध 

परस्परापंासून वेगळे किरता येतात अिण धार्ममक िवधींमध्ये मुख्य अिण अनुषंिगक ऄस े प्रकार किरता 
येतात ऄशी सहा कारणे).ऄध्याय ३ : शेष (ह्ा शब्दाचा ऄथॳ ज े दुसऱ्यावर ऄवलंबनू ऄसते ऄथवा शेिषन् 
संॲा ऄसणाऱ्यान े ज े पािहलेले ऄसते ऄथवा ज े दुसऱ्याला सहाय्य किरते ते), शेषाचा ईपयोग कशा 
प्रकाराने किरतात अिण रॅुित, हलग, वाक्य, प्रकरण, स्थान अिण समाख्या ह्ाचं ेतुलनेन ेमहत्त्व; ऄध्याय ४ 
: प्रयुतक्त (ज ेअवश्यक ऄसते अिण ज ेयॲकत्याच्या सदसद्िववेकबुद्धीला ऄनुलॱून म्हटलेले ऄसते ते) 
म्हणजेच क्रत्वथम कोणते अिण पुरुषाथम कोणते ह्ाच े िववेचन; ऄध्याय ५ : क्रम (रॅुित आत्यािदकानंा 
ऄनुसरून िविशष्ट कृत्याचंा ऄनुक्म ठरिवण्याची तत्त्वे); ऄध्याय ६ : ऄतधकार (याग करण्याला पात्र 
व्यिक्त); ऄध्याय ७ : सामान्याततदेश (अदशॳ स्वरूपाच्या यॲामधील भाग रे्फरर्फार केलेल्या यॲामध्ये 
समािवष्ट करणे); ऄध्याय ८ : तवशेषाततदेश (िवविॱत िवधीमध्ये ऄिधक गोष्टींचा समावेश करणे); ऄध्याय ९ 
: उह (वैिदक वाक्याचं्या अिण संस्काराचं्या शब्दामंध्ये रे्फरर्फार); ऄध्याय १० : बाध (अदशॳ स्वरूपाच्या 
यॲातील काही भाग गाळणे); ऄध्याय ११ : तंत्र (एकच गोष्ट ऄनेक कृत्याकंिरता ऄथवा व्यक्तींकिरता 
ईपयुक्त ऄथवा पुरेशी ऄसणे); ऄध्याय १२ : प्रसंग (ईपयोगाचा िवस्तार). 
 

पूमीसू. च्या पतहल्याT ऄध्यायाचा साराशं शबरस्वामींनी पुढीलप्रमाणे िदला अहे : 



 
प्रमाणे, िविध, ऄथॳवाद, मंत्र अिण स्मृित ह्ाचं्या िनणॳयासबंंधी तत्त्वे; गणिविध अिण नामधेय ह्ाचंी 

िचिकत्सा; संिदग्ध गोष्टींचा िनणॳय वाक्यातील ईरलेल्या भागाच्या साहाय्याने ऄथवा सामथ्याला (म्हणज े
करावयास सािंगतलेल्या कृत्याकंिरता पदाथांच्या ईपयुक्ततेला) ऄनुसरून करणे. मीमासंा-शास्त्रासंबधंीच्या 
प्रस्तुत िवभागात पूमीसू. मधील बाकीच्या ऄध्यायाचंा साराशं देण्याची अवश्यकता नाही. 

 
मूळ पूमीस.ू बराच िवस्तृत गं्रथ अहे अिण त्याच्यावर ऄनके टीका झाल्या ऄसनू त्या टीकावंर 

ऄनेक टीका झाल्या अहेत. ईपलब्ध टीकातंील शबर स्वामींचे भाष्ट्य ही सवात जुनी टीका अहे. आ. स. च्या 
१० व्या अिण त्यानंतरच्या शतकातंील लेखकानंी िलिहलेले पूमीस.ू वरील ऄनेक भाष्ट्ये ईपलब्ध अहेत. 
शाबरभाष्ट्यावर ऄनेक टीका झाल्या ऄसल्याच े कुमािरल भट्टाच्या श्लोकवार्मतकावरून कळून येते. 
कुमािरलाच्या पूवी झालेल्या टीकापंैकी एकही टीका सध्या ईपलब्ध नाही. कुमािरल भट्टाने शाबरभाष्ट्यावर 
श्लोकवार्णतक (सुमारे ४००० श्लोक), प्रचंड तंत्रवार्मषक अिण शाबर भाष्ट्यावर टुप टीका (स्रु्फट टीपा, 
सुसूत्र टीका नव्हे) एवढे गं्रथ िलिहले. ह्ािशवाय ―मध्यम टीका‖ अिण ‘बृहन् टीका’ नावाचे अणखीही दोन 
गं्रथ त्याने िलिहले ऄसल्याच ेमानले जाते. श्लोकवार्णतक, तंत्रवार्मतक अिण टुप्टीका ह्ाचं्यावरही ऄनेक 
िवद्यानानंी िलिहलेल्या ऄनेक टीका ऄग्स्तत्वात अहेत. शाबर भाष्ट्यावर प्रभाकराने बृहती नावाची एक टीका 
िलिहली अहे. कुमािरल अिण प्रभाकर ह्ाचं्या मतामंध्ये काही भेद अहेत. आ. स. १७५० च्या सुमारास 
रचलेला रामानुजाचायॳ नावाच्या एका गं्रथकाराचा तंत्ररहस्य हा प्रभाकर सापं्रदायातील प्रख्यात ऄसा 
ऄखेरचा गं्रथ अहे. (दुसरी अवृत्ती, गायकवाड ओिर. गं्र. मध्ये १९५६ मध्ये प्रकािशत). 
 

मंडनतमरॅाने पूवॳमीमासंेवर ऄनेक गं्रथ िलिहले होते.तो आ. स. ६९० ते ७१० ह्ा कालाच्या सुमारास 
होउन गेला. एके काली प्रभाकर हा र्फार मान्तयतेला पोचला ऄसावा. त्याच्या सापं्रदायाच ेिशॱण देणारे एक 
िवद्रालय स्थापन करण्यात अल्याचा आ. स. १०९८ मधील गदग येथील एका िशलालेखात ईल्लेख अहे 
(एिप. आंिड. ख.ं १५ पा. ३४८). पुढे क्माक्मान े प्रभाकराचा सापं्रदाय मागे पडला अिण िकत्येक 
शतकेपयंत कुमािरलाचा भाट्टसापं्रदाय ऄितशय भरभराटीत अहे. प्रस्तुत गं्रथकाराच्या मताप्रमाणे प्रभाकर 
हा कुमािरलाच्या नंतर झाला. त्यान ेप्रितपादन केलेली मते कोणापासून घेतलेली होती ऄथवा ती त्याची 
स्वतःचीच होती हे सागंता येत नसले तरी ती स्वतःची ऄसावीत हे ऄिधक संभवनीय िदसते. 

 
पूमीसू. मध्ये अलेल्या िवषयावंर ऄथवा काही ऄंगावंर कुमािरलाच्या वेळेपासून ऄनेक टीका 

िलिहल्या गेल्या अहेत. ऄशा गं्रथकाराचं्या व्यिक्तमत्वािवषयीच्या काही थोड्या प्रश्नावंरील प्रस्तुत 
गं्रथकाराची मते थोडक्यात पुढे िदली अहेत :- 
 

(१) प्रभाकर हा कुमािरलभट्टाचा प्रत्यॱ िशष्ट्य होता हकवा काय हे िसद्ध करण्याला तशा 
परंपरेव्यितिरक्त काही िनिरृत पुरावा ईपलब्ध नाही. तथािप प्रभाकर कुमािरलाच्या मागून झाला होता ह्ात 
संशय नाही. 

 
(२) शातलकनाथ हा प्रभाकराचा प्रत्यॱ िशष्ट्य होता. 
 
(३) मंडन हा कुमािरलाच्या मागाहून झालेला ऄथवा त्याच्यापेॱ ा वयाने किनष् होता. परंतु तो 

कुमािरलाचा िशष्ट्य होता ऄसे म्हणण्याला महत्त्वाचा अधार नाही. 



 
(४) मंडन अिण ईंबेक एक नाही. मंडन अिण तवरॄरूप एक नाही. 
 
(५) तवरॄरूप अिण सुरेरॄर एक होते. िवरॄरूपान े संन्तयासग्रहण केल्यावर त्यान े सुरेरॄर हे नाव 

धारण केले. तो शंकराचायांचा िशष्ट्य होता. 
 
(६) ईंवेक अिण भवभूतत एकच ऄसण्याचा संभव अहे परंतु पुरेसा पुरावा नाही. ईंबेक हा 

कुमािरलाचा िशष्ट्य होता. 
 

वरील ईत्तरावंरून पूवॳमीमासंाशास्त्रावरील लेखकाचंा ऄितशय संभवनीय कालानुक्रम पुढीलप्रमाणे 
ठरतो : कुमािरल, प्रभाकर, ईंबेक, शािलकनाथ. हे लेखक आ. स. ६५० अिण आ. स. ७५० ह्ा ऄवधीत 
होउन गेले. ह्ाचं्यामधील कुमािरल सवात जुना ऄसून प्रभाकर अिण मंडन हे समकालीन होते ऄथवा 
मंडन प्रभाकराहून वयाने लहान होता. 
 

पूवॳमीमासंाशास्त्रासंबंधीच्या महत्त्वाच्या गं्रथाचंी अिण गं्रथकाराचंी कालानुक्मवार यादी काही 
थोड्या टीपासंह खाली िदली अहे. ह्ा यादीतील बहुतेक काळ ऄदमासाचे अहेत : 

 
जैतमतनकृत पूवममीमासंासूत्र. िि. पू. ४०० ते िि. प.ू २०० 

 
ईपवषम. पूमीसू. २·३·१६ वरील वार्मतकात कुमािरलभट्टान े ह्ाला वृित्तकार मानला ऄसला अिण 

त्याची मते ईद्धृत केली ऄसली तरी शबरस्वामीच्या भाष्ट्यात आतर िठकाणी ईल्लेख केलेला वृित्तकार 
ईपवषाहून वेगळा ऄसण्याचा संभव अहे. ईपवषाचा काळ िि. प.ू १०० ते आ. स. १०० दरम्यान. 

 
भवदास. हा शबरस्वामीच्या पूवी होउन गेल्याचे श्लोकवार्मतकात (प्रितॲासूत्र श्लो. ६३) म्हटले 

अहे. आ. स. १००-२०० दरम्यान. भतृमतमत्र. आ. स. २००-६०० दरम्यान. शबरस्वामी.आ. स. २००-४०० 
दरम्यान. 
 

कुमातरलभट्ट. आ. स. ६५०-७०० सुमारास. 
 
प्रभाकर शाबरभाष्ट्यावरील ―बृहती‖ टीकेचा कता, आ. स. ६७५-७२५ सुमारास. 
 
मंडन. िविधिववेक, भावनािववेक, िवभ्रमिववेक अिण मीमासंानुक्मिणका ह्ा गं्रथाचंा कता. आ. स. 

६८०-७२० दरम्यान. 
 
ईंबेक भवभूती अिण हा एकच मानण्यात येते. कुमािरलकृत श्लोकवार्मतक अिण मंडनकृत 

भावनािववेक ह्ाचं्यावरील टीकाचंा कता. आ. स. ७००-७५० दरम्यान. 
 
शातलकनाथ. प्रभाकरकृत ―बृहती‖ टीकेवर ऊजुिवमल नावाची टीका अिण प्रभाकरपंिचका 

नावाचा एक स्वतंत्र गं्रथ ह्ाचंा कता. आ. स. ७१०-७७०. 



 
सुरेरॄर (संन्यास घेण्यापूवी तवरॄरूप), आ. स. ८००-८४० दरम्यान. 
 
वाचस्पतततमरॅ. मंडनकृत िविधिववेकावर न्तयायकिणका टीका अिण शाकंरभाष्ट्यावर भामती टीका 

ह्ाचंा कता. आ.स.८२०-९०० दरम्यान. 
 
पाथमसारतथतमरॅ. शास्त्रदीिपका, न्तयायरत्नाकर (श्लोकवार्मतकावर टीका), तंत्ररत्न (टुप् टीकेवर 

टीका) अिण न्तयायरत्नमाला ह्ा गं्रथाचंा कता. आ. स. ९००-११००. 
 

मुरातरतमरॅ. ह्ान ेमीमासंाशास्त्रावर ितसरा सापं्रदाय स्थापन केल्याच ेमानले जाते. (मुरारेस्तृतीयः 
पथाः), तत्रपादनीततनयन अिण ऄंगत्वतनरुतक्त ह्ा दोन गं्रथाचंा कता. आ. स. ११५०-१२२० दरम्यान. 
 

ऄप्पय्यदीतक्षत. िविधरसायन ह्ा गं्रथाचा कता. ह्ान े िनरिनराळ्या शास्त्रावंर १००-१०८ गं्रथ 
िलिहले ऄसल्याचे मानतात. 

 
आ. स. १५२० ते १५९३ दरम्यान (ऄथवा १५५४-१६२६ दरम्यान) 

 
अपदेव (ऄनंतदेवाचा पुत्र). मीमासंान्तयायप्रकाश गं्रथ. 
 

आ. स. १६१०-१६८० दरम्यान. 
 
खंडदेव. भाट्टकौस्तुभ, भाट्टदीिपका अिण भाट्टरहस्य ह्ा गं्रथाचंा कता. 

 
आ. स. १६००-१६६५ सुमारास. 

 
गागाभट्ट ऄथवा तवरॄेरॄरभट्ट. भाट्टहचतामिण ह्ा गं्रथाचंा कता. 

 
आ. स. १६२०-१६९० दरम्यान. 

 
रामानुजाचायम. प्रभाकर सापं्रदायाचा ―तंत्ररहस्य‖ अिण ―नायकरत्न‖ ह्ा गं्रथाचंा कता 

 
आ. स. १५००-१५७५ सुमारास. 

 
स्वामी केवलानंद सरस्वती. मीमासंाकोश पूवॳमीमासंेवरील िवरॄकोशाच्या स्वरूपाचा अिण ऄत्यंत 

िवद्यत्तापूणॳ गं्रथ. (वाइ येथील प्राॲपाठशाला मंडलान े प्रकािशत) पूज्य स्वामी नुकतेच (१९५५) ब्रह्मीभूत 
झाले. 
 

म. म. गंगानाथ झा. ह्ानंी ह्ा िवषयावर लहान लहान ऄनेक लेख िलिहले अहेत अिण शाबर 
भाष्ट्याचे भाषातंर, तंत्रवार्मतक अिण श्लोकवार्मतक हे गं्रथ संपादन कले अहेत. 



 
खाली ईल्लेख केलेले गं्रथ अिण तनबंध ईपयुक्त अहेत : 

 
मॅक्समुल्लरकृत ―भारतीय तत्त्वॲानातील सहा संप्रदाय‖ लेख. 

 
म. म. गंगानाथ झा कृत ―पूवॳमीमासंेमधील प्रभाकर सापं्रदाय‖ लेख. 

 
ए. बी. कीथ ह्ाचंा ―कमॳमीमासंा‖ िनबंध. 

 
प्रस्तुत गं्रथकाराचा ―पूवॳमीमासंापद्धतीच ेत्रोटक वणॳन‖ ह्ा िवषयावरील लेख (भाडंार. ओ. िर. आ.ं 

पुणे िनयतकािलक ख.ं ६ पा. १-४०, १९२५). 
 
डॉ. एस्. राधाकुष्ट्णन् ―भारतीय तत्त्वॲान खंड २ पा. ३७४-४२९ (सन १९४). 
 
डॉ. डी. व्ही. गगे. ―शाबरभाष्ट्यातील ऄवतरणे‖ (पुणे १९५२) 
 
प्रो. जी. व्ही. देवस्थळी.―मीमासंा-प्राचीन भारताचे वाक्यशास्त्र (१९५९). 

 
रॅी. नटराज ऐय्यर कृत. ―मीमासंान्तयायतत्त्वशास्त्र (झा िरसचॳ आग्न्तस्टयूट, ऄलाहाबाद प्रकािशत) 
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पूवममीमांसाशास्त्रातील काही महत्त्वाचे तसद्धांत 
(मू. गं्र. पा. ५।१२०२-१२८२) 

 
प्रस्तुत प्रकरणामध्ये पूवॳमीमासंाशास्त्रातील काही िविशष्ट प्रकारचे अिण महत्त्वाचे िसद्धातं संदभासह 

देउन त्याचं्यापैकी काहीं संबंधी खुलासे द्रावयाचे अहेत. 
 
(१) वेद तनत्य, स्वतंत्र, ऄपौरुषेय (कोणीही दैवी ऄथवा मानवी गं्रथकारान े न रिचलेले) अतण 

ऄचूक अहेत. [पूमीस.ू १·१·२७।३२ अिण पूमीस.ू १·१·५ वरील शाबरभाष्ट्य (पा. ५३) अिण श्लोकवार्मतक, 
वाक्यािधकरण, श्लोक ३६६-३६८]. ह्ासबंंधीचा कोिटक्म थोडक्यात पुढीलप्रमाणे अहे :- वेदाच ेऄध्ययन 
पूवीच्या काळी अिण सापं्रतकाली देखील गुरुपासून िशष्ट्य ऄशा पद्धतीन े करण्यात येते; ज्या व्यक्तीने वेद 
पिहल्याने रिचला अिण ज्या व्यक्तीने वेदाचे पिहल्याने ऄध्ययन केले ऄशा व्यक्तीिवषयी काही पुरावा 
ईपलब्ध नाही. प्रजापतीन े वेद िनमाण केला ऄशी वचन े स्मृतींत अिण पुराणातं अहेत, परंतु ती वचन े
ऄथॳवाद (प्रशंसापर) अहेत, अिण त्याचंा हेतु वेदाचे प्रामाण्य दर्मशत करणे एवढाच ऄसतो. शब्द अिण ऄथॳ 
ह्ाचंा संबंध जसा िनत्य ऄसतो अिण कोणी घडवून अणलेला नसतो, त्याप्रमाणेच वेद हा िनत्य अहे. मनु 
(१·२१) मध्ये म्हटले अहे की ब्रह्मदेवाने वेदाचं्या शब्दापंासून सवांची नावे अिण त्याचंी ईिचत कतॳव्ये ह्ाचंी 
ईत्पत्ती केली. ह्ावरून ऄस े सूिचत केले जाते की मनूच्या मताप्रमाणे वेद स्वयंिसद्ध अहे. वेदाचा कता 
कोणी नसून ब्रह्मदेवाला वेदाचे स्मरण होते अिण मनूला देखील िनरिनराळ्या कल्पामंध्ये धमाच ेस्मरण होते 
ऄसेही स्मृतींमध्ये म्हटलेले ऄसते. पराशरस्मृित (१·२१). 
 

ह्ा िसद्धातंावर ऄसा अॱेप घेण्यात येतो की तै. सं. (७·१·१०·२), (७·२·२·१) ह्ाचं्यासारख्या 
वेदवचनातं व्यक्तींची नावे अली अहेत अिण ज्या ऄथी त्या व्यक्ती मत्यॳ अहेत, त्या ऄथी त्या व्यिक्त 
जन्तमण्यापूवी वेद ऄग्स्तत्वात नसला पािहजे अिण म्हणनू वेद िनत्य नाही. ह्ा अॱेपाला पूमीस.ू (१·१·३१) 
मध्ये ऄस े ईत्तर िदले अहे की ऄशा प्रकारच्या वचनाचंा ऄथॳ वेगळ्या रीतीने करावयाचा ऄसतो. 
ईदाहरणाथॳ, त्या वचनात अलेल्या ―प्रावाहिण‖ ह्ा शब्दाचा ऄथॳ ―वायु‖ ऄसा अहे. 
 

जैिमिन अिण यास्क ह्ाचं्या ऄनेक शतके पूवी ―ऐततहातसक’ नावाचा वेदाचंा ऄथॳ लावंण्याचा 
सापं्रदायं होता. ईदाहरणाथॳ, ऊ (१०-१०) ह्ा सूक्तामध्ये यम अिण यमी ह्ाचा संवाद वणॳन केला अहे. 
वेद िनत्य अहे ऄस ेप्रितपादन करणारे लोक त्या सूक्तातील ―यम‖ ह्ा शब्दाचा ऄथॳ ―अिदत्य‖ अिण ―यमी‖ 
ह्ा शब्दाचा ऄथॳ ―रात्र‖ ऄसा किरतात. ऊ. (१०·१०८) हे सूक्त सरमा (आंद्राची कुत्री) अिण पिणः 
ह्ाचं्यामधील संवादाचे अहे. िनरुक्त (११·२५) मध्ये ह्ासंबधंी एक अख्यान ऄसल्याच ेम्हटले अहे. ऄशा 
प्रकारच्या सवॳ अख्याियका एखाद्रा नैसर्मगक चमत्कारावर रूपक केलेल्या ऄसतात ऄसा नैरुक्ताचंा अग्रह 
ऄसतो अिण ईलट पॱी ऄशा सवॳ अख्याियकानंा आितहासाचा अधार ऄसतो ऄसा ऐितहािसकाचंा अग्रह 
ऄसतो. ऐितहािसक सापं्रदायाचे व्युत्पित्तकार वेद िनत्य अहे हा िसद्धातं मान्तय करीत नाहीत ऄस े जरी 
िनरुक्तामध्ये स्पष्टपणे म्हटले नसले तरी ऐितहािसकानंी िदलेल्या खुलाशावरून त्यानंा वरील िसद्धान्तत 
मान्तय नव्हता ऄसे ध्विनत होते. 

 



(२) शदद अतण ऄथम ह्याचंा संबंध तनत्य अहे. हाच िसद्धान्तत पूमीस.ू (१·१·५) वरील शाबर भाष्ट्यात 
पुढील वाक्यात िदला अहे : “ज्याने शब्द अिण ऄथॳ ह्ाचंा संबंध घडवून अणला ऄशी कोणतीही व्यिक्त 
पुढे ईभी किरता येत नाही म्हणून त्याचंा संबंध िनत्य अहे.” मीमासंकाचं्या मते शब्द, ऄथॳ अिण त्या 
दोहोंचा संबंध हे सवॳ िनत्य ऄसतात. (पूमीसू. १·३·३०-३५) 
 

(३) अत्मा. पूमीस.ू मध्ये अत्म्याच े ऄग्स्तत्व स्पष्टपणे मान्तय केलेले नाही. पूमीस.ू मध्ये 
अत्म्यािवषयी काही िववेचन नसल्याकारणानेच बहुधा पूवॳमीमासंा ऄनीरॄरवादाला ऄनुकूल ऄसल्याच े
कोणीकोणी म्हटले ऄसावे. मध्ये अत्म्याच्या ऄग्स्तत्वािवषयी स्पष्टपणे िववेचन नसले तरी पूमीसू. ला 
अत्म्याच े ऄग्स्तत्व मान्तय ऄसलेच पािहजे ऄशी ऄप्रत्यॱ िचन्तहे त्यात अहेत ऄस ेकुमािरलान ेम्हटले अहे. 
ऄनेक धार्ममक िवधींचे र्फल स्वगॳ हे अहे ऄस ेप्रितपादन केलेल्या वेदवचनाचंा पूमीसू. मध्ये ईल्लेख केला 
ऄसून ऄस े गुहीत धरले अहे की ते र्फल कत्याला िमळते. ईदा. पूमीसू. (३·७·१८।२०) ह्ा सूत्रात 
―ऄग्ग्नहोत्रं जुहुयात् स्वगॳकामः‖ ह्ाच्यासारख्या वेदवचनाच े िववेचन केले अहे. मीमासंा वास्तिवकपणे 
नाग्स्तक मताला ऄनुकूल नसून देखील ितला लोकायत (नाग्स्तक) म्हटले अहे ऄशी तक्ार कुमािरल 
भट्टानंी ―श्लोक- वार्मतकात‖ केली अहे अिण मीमासंाशास्त्र अत्मा अिण परलोक ह्ाचं्याबाबतीत 
अग्स्तक्याच्याच मागाच ेऄनुकरण करीत ऄसते ऄस ेत्यानंी प्रितपादन केले अहे. श्लोकवार्मतक (अत्मवाद 
श्लोक १४८) ह्ातं म्हटले अहे की ―नाग्स्तकवादाचा िनषेध करण्याची आच्छा ऄसणाऱ्या भाष्ट्यकारान े
(शबरस्वामीने) पूमीसू. (१·१·५) वरील भाष्ट्यात अत्म्याचे ऄग्स्तत्व युिक्तवादाने िसद्ध केले अहे.‖ 
 

(४) देव अतण यज्ञातील देवता. यॲाच्या ऄग्नीमध्ये िजला ईदे्दशून अहुती ऄपॳण करण्यात येते त्या 
देवता शब्दाने कशाचा बोध होतो ह्ा प्रश्नाचा िवचार केला ऄसता ऄनेक अरृयॳकारक िनष्ट्कषॳ िनघतात. 
पूमीस.ू (८·१·३२।१३४) मध्ये जैिमनीन ेऄशी भूिमका स्वीकारली अहे की एखाद्रा यॲामध्ये हतव (अहुित) 
हा मुख्य भाग ऄसून देवता हा गौण भाग ऄसतो अिण जर हिव अिण देवता ह्ाचं्यामध्ये िवरोध ऄसेल तर 
त्या प्रश्नाचा िनणॳय हवीला प्राधान्तय देउन करावा. मीमासंचे्या मताप्रमाणे कमाच ेर्फक्त यॲच देतो, देवता 
देत नाही. तै. स.ं (२·२·१·१.) मध्ये म्हटले अहे ―ज्याला संततीची आच्छा ऄसेल त्यान े आंद्र अिण ऄग्ग्न 
ह्ानंा पुरोडाश ऄपॳण करावा अिण ऄस ेकेल्याने आंद्र त्याला संतती देतो.‖ ह्ा वेदवचनातीच ―आंद्र संतती 
देतो‖ हे शब्द मीमासंेच्या मतान े सवॳस्वी ऄथॳवाद (प्रशंसात्मक) अहेत. पूमीस.ू (९·१·६।१०) ह्ाचं्यावरील 
भाष्ट्यात शबरस्वामीन े ऄस े िवधान केले अहे की जरी ऊ. (१०·४७·१, ३·३०·५) ह्ाचं्यासारख्या ऄनेक 
वचनावंरून वैिदक देवतानंा शरीरे होती अिण त्यानंा खातािपता येइ ऄस े गृहीत धरल्यासारख े िदसत 
ऄसले तरी ती सवॳ वचने ऄथॳवाद अहेत. शबरस्वामीन ेम्हटले अहे की एखाद्रा देवतेच्या यॲाशी जो संबंध 
जोडलेला ऄसतो तो त्या देवतेच्या स्वरूपाशी नसून अहुती ऄपॳण करण्याकिरता योजलेल्या शददाशंी 
ऄसतो. म्हणज े देवता हा शब्दाचंा िवषय ऄसतो. यॲात एखाद्रा देवतेची जी पूजा केली जाते तो केवळ 
लाॱिणक ऄथानेच होय.ह्ावरून ऄसा िनष्ट्कषॳ िनघतो की मीमासंाशास्त्राला वेद हा देवाचा शदद ऄसल्याचे 
ऄथवा धार्णमक तवधीचे तमळणारे फल देवाच्या कृपेने प्राप्त होते ही मते मान्य नव्हती. ‘स्वगॳकामो यजेत‖ 
(स्वगाची आच्छा ऄसणाऱ्याने यॲ करावा) ऄस े जेव्हा सािंगतलेले ऄसते त्यावेळी तीन प्रश्न ईद्भवतात : 
पतहला प्रश्न ‘काय घडवून अणावयाच ेअहे? हा ऄसून त्याचे ईत्तर ―स्वगॳ‖ हे अहे; दुसरा प्रश्न ―कोणत्या 
साधनान?े हा ऄसून त्याच ेईत्तर ―यॲान‖े हे अहे. ततसरा प्रश्न ―कोणत्या प्रकाराने? हा ऄसनू त्याचे ईत्तर 
―यजेत‖ ह्ा शब्दाला ऄनुलॱून ऄग्नीची स्थापना करण्यासारख्या िवधीनी‖ ऄस ेअहे. ह्ावरून ऄस ेिसद्ध 
होते की स्वगॳ हे फलयज्ञाच्या िारा प्राप्त होते अतण देवतेकडून होत नाही. 
 



मागाहूनच्या काळात झालेल्या वेंकटदेिशक (आ. स १२६९-१३६९) ह्ाचं्यासारख्या गं्रथकारानंा 
यॲामधील देवतासंंबंधीच्या ह्ा सवॳ कल्पना अकलन किरता अल्या नाहीत अिण त्यानंी कुमािरल अिण 
प्रभाकर ह्ा दोघाचं्या सापं्रदायावर अॱेप घेउन यॲाचे र्फल देणारा इरॄर अहे ऄसे मत प्रितपादन केले. 

 
(५) वास्ततवकपणे संपूणम तवरॄाची ईत्पत्ती होत नाही ऄथवा प्रलय होत नाही. मीमासंेच्या 

मताप्रमाणे िवरॄाची घटकद्रव्ये ईत्पन्न होत ऄसतील अिण नाश पावत ऄसतील. परंतु संपूणॳ िवरॄाला अिद 
नाही अिण ऄंत नाही. श्लोकवार्मतकात (५·११२ ते ११७) म्हटले अहे की हे िवरॄािदक सवॳ िवरॄकत्याच्या 
पूवी ऄग्स्तत्वात होते अिण ऄसा िवरॄकता वेदाचं्या पूवी ऄग्स्तत्वात होता ही गोष्ट (ऄनुमानान)े िसद्ध 
किरता येते. िवरॄाच्या ईत्पत्तीच्या अिण प्रलयाच्या वणॳनाचंा हेतु केवळ देवाच्या सामथ्याच े अिण मानवी 
प्रयत्नाचं्या र्फोलपणाच ेप्रदशॳन करून वेदाने घालून िदलेली कतॳव्ये करण्याला लोकानंा ईद्रुक्त करणे हा 
अहे. ह्ावरून ऄस े िदसून येइल की मीमासंाशास्त्रातील सृष्टीच्या ईत्पत्तीची अिण प्रलयाची कल्पना 
महाभारत अिण गीता ह्ातील (ऄहं सवॳस्व प्रभवो मत्तः सवॳ प्रवतॳते‖ - गीता १०-८ ह्ासारख्या) कल्पनेहून 
िनराळ्या प्रकारची अहे. 

 
(६) ऄपूवासंबंधी तसद्धातं. ऄपूवॳ म्हणज े अरृयॳकारक ऄथवा गुढ शक्ती. वेदामध्ये ऄसा िनयम 

सािंगतला अहे की ज्याला स्वगाची आच्छा ऄसले त्याने यॲ करावा. तथािप स्वगॳ हे र्फल ऄितदीघॳ 
कालानंतर प्राप्त होते अिण यॲ हा ऄल्पकाळपयंतच ऄग्स्तत्वात ऄसतो. ऄशा रीतीने यॲ (कायॳ) अिण 
स्वग ं(र्फल ऄथवा हेतु) ह्ाचं्यामध्ये प्रत्यॱ संबंध ऄसत नाही. वेदामध्ये सािंगतलेल्या िनयमावरून मनुष्ट्यान े
यॲ करण्याकिरता घेतलेल्या िक्याचंा अिण र्फलाचंा काही तरी संबधं ऄसल्याच े गृहीत धिरले पािहजे. 
यॲामधील (मुख्य अिण गौण) कृत्ये करण्यापूवी मनुष्ट्याला स्वगॳ िमळण्याची पात्रता नसते ही गोष्ट सवांनी 
मान्तय केली पािहजे. वेदाने यॲ अिण स्वगॳ ह्ाचंा संबधं जोडला ऄसल्यान ेअपण ऄस ेऄनुमान केले पािहजे 
की यॲ जरी ऄल्प काळात नाहीसा होत ऄसला तरी यॲापासनू काहीतरी गूढ शक्ती ईत्पन्न होत ऄसली 
पािहजे अिण ऄशी शक्ती स्वगॳरूपी र्फल घडवून अणण्याचे कारण ऄसली पािहजे अिण ऄशी शक्ती एकतर 
यॲ करणाऱ्याच्या अत्म्यात वसत ऄसली पािहजे ऄथवा (नाश झालेल्या यॲापासून ईत्पन्न झालेला) 
ऄदृश्य पिरणाम ऄसली पािहजे. ह्ा तकाला ―रॅुताथापित्त‖ ऄस े म्हणतात. मनुष्ट्याच्या िठकाणी वसत 
ऄसलेली ऄथवा यॲाच्या योगान े ईत्पन्न झालेली ही शक्ती प्रत्यॱ प्रमाणान ऄथवा ॲानप्राप्तीच्या दुसऱ्या 
कोणत्याही साधनान ेिसद्ध किरता येत नाही तर ती केवळ ―रॅुताथापत्ती‖ नेच िसद्ध किरता येते. ऄशी ऄदृश्य 
शिक्त यॲ करण्यापूवी ऄग्स्तत्वात नव्हती अिण यॲ केल्यानंतर ती एखादी नवी वस्तु ह्ा स्वरूपान ेईत्पन्न 
होते म्हणून केवळ व्युत्पत्तीशास्त्राच्या दृष्टीने ितला ―ऄपूवम’ म्हणतात. 
 

(७) स्वतःप्रामाण्य. पूमी. शास्त्रामध्ये सहा प्रमाणे सािंगतली अहेत. (प्रभाकराच्या मतान े पाचं 
प्रमाणे ऄसतात.) ही सवॳही प्रमाणे वास्तिवकपणे स्वयंतसद्ध ऄसतात अिण त्याचंी सत्यता िसद्ध 
करण्याकिरता बाह् पुराव्याची अवश्यकता नसते, ऄस ेपूमी. शास्त्रात मानले अहे. परंतु एखाद्रा प्रमाणाचा 
खोटेपणा (परतः) बाह् पुराव्याच्या अधारान ेिसद्ध होतो. प्रभाकराने ऄस ेप्रितपादन केले अहे की प्रत्येक 
ऄनुभव हा खरा ऄसतो अिण कोणताही ऄनुभव चुकीचा ऄथवा भ्रामक ऄसल्याचे म्हणता येत नाही. 

 
(८) स्वगम. जैिमिम, शबरस्वामी, कुमािरलभट्ट ह्ाचं्या स्वगासबंंधीच्या कल्पना वेद अिण पुराणे 

ह्ानंी वणॳन केलेल्या स्वगािवषयीच्या कल्पनापंेॱ ा वेगळ्या प्रकारच्या अहेत. स्वगातील सुखाची वैिदक 
वाङ् मयात, भारतरामायणात अिण पुराणातं अलेली वणॳन े मागे खंड ४ मध्ये सािंगतली अहेत. पूमीस.ू 



(६·१·१) वरील शाबरभाष्ट्यात स्वगासंबधंीच्या सवॳसामान्तय लोकाचं्या दोन मताचंा ईल्लेख केला अहे. 
त्यातील एक मत ऄस े अहे कीं तलम रेशमी वस्त्र,े चंदन, सोळा वषाच्या वयाच्या तरुणी ह्ाचं्या सारख्या 
ज्या ज्या गोष्टींनी मनुष्ट्याला सुख प्राप्त होते त्यानंा ―स्वगम‖ ऄशी संॲा देण्यात येते. दुसरे मत ऄस ेअहे की 
स्वगॳ हे ऄस े एक स्थान अहे की जेथ े ईष्ट्णता नाही ऄथवा थंडी नाही, ॱुधा नाही ऄथवा तहान नाही, 
ऄसंतोष नाही ऄथवा थकवा नाही. 

 
शबरस्वामी अिण कुमािरलभट्ट ह्ानंी म्हटले अहे की स्वगासंबधंीची लोकव्यवहारातील मते 

चुकीची अहेत. महाभारत अिण पुराणे मनुष्ट्यानंी रिचलेली ऄसल्यामुळे त्याचं्या मताचा िवचार करण्याची 
अवश्यकता नाही अिण वेदातील वणॳन े केवळ प्रशंसा करण्याकिरता केलेले ऄथमवाद अहेत. सुख हाच 
स्वगॳ अिण सवॳ लोक सुखाचीच आच्छा किरतात. ज्या सुखात दुःख िमिरॅत नसते, ज्या सुखात दुःखाचा 
प्रादुभाव लागलीच होत नाही, जे सुख आग्च्छल्याबरोबर प्राप्त होते त्याला स्वर् (म्हणज े स्वगॳ) हा शब्द 
लावण्यात येतो. 
 

स्वगाचा ईपभोग ऄन्तय जन्तमातच घ्यावा लागतो ह्ा िवधानाचे समथॳन किरताना टुप् टीकेत म्हटले 
अहे की स्वगम ह्याचा ऄथम ऄप्रततम सुख ऄसा अहे अिण ते सुख केलेल्या िक्येच्या प्रमाणात प्राप्त होते. 
मनुष्ट्याला ह्ा जन्तमात काही तरी सुख प्राप्त होतच ऄसते. प्रत्येक सुख हे ज्योितष्टोम  यज्ञाचे र्फल नसते 
अिण प्रत्येक मनुष्ट्य ज्योितष्टोम  यॲ करीत नाही. ह्ावरून सुख हे नैसर्मगक ठरते. तथािप ऄप्रितम सुख 
म्हणज े काय ह्ाचा खुलासा किरता येत नसल्यामुळे तशा सुखाच्या ईपभोगाकिरता ऄन्तय शरीराच्या 
ऄग्स्तत्वाची कल्पना करावी लागते. ते ऄन्तय शरीर मनुष्ट्याला मेल्यािशवाय िमळू शकत नसल्यामुळे स्वगाचा 
ईपभोग ऄन्तय जन्तमात घ्यावा लागतो. 

 
(९) मोक्ष. पूमीसू. शबरस्वामी अिण प्रभाकर ह्ाचं्यापकैी एकानेही ―मोॱ‖ ह्ा िवषयाचे िववेचन 

केलेले नाही. कुमािरलभट्ट अिण प्रकरणपंिचका ह्ानंी ऄस ेसािंगतले अहे की मोक्ष ह्याचा ऄथम पुन्हा देह 
धारण करावयास न लागणे. ज्या जन्तमात एखाद्रा मनुष्ट्याला मोॱ प्राप्त व्हावा ऄशी आच्छा ऄसले त्या जन्तमी 
त्यान े पूवॳजन्तमातील कृत्याचंी र्फले भोिगली म्हणज े त्या र्फलाचंा ॱय होतो. हे मत शंकराचायांनी वेस ू
(४·३·१४) ह्ावरील भाष्ट्यात प्रितपादन केलेल्या मताहून िभन्न अहे. शंकराचायांनी ऄस े प्रितपादन केले 
अहे की मोॱप्राप्तीचा अत्मॲान अिण अत्मानुभव ह्ाहूंन ऄन्तय मागॳ नाही. बृहद्रोगी याॲवल्क्य (९·२९, 
३४) ह्ाचं्यासारख्या काही स्मृतींनी [ॲानं प्रधानं न तु कमॳहीनं कमॳ प्रधानं न तु बुिद्धहीनम् । 
तस्माद् द्ययोरेव भवेत िसिद्धनॳ हे्मकपॱो िवहगः प्रयाित ॥ 
पिरॲानादे्भवेन्तमुिक्तरेतदालस्य लॱणम् । 
कायक्लेशभयाच्चैव कमॳ नेच्छन्तत्यपग्ण्डताः ॥ 

बृहद्रोिगयाॲ. (९·२९·३४).] केवळ अत्मॲानान े मोॱ प्राप्त होइल ह्ा कल्पनेचा ईपहास केला अहे. 
त्याचं्या मते ―ज्ञान अतण कमम ह्या दोन्ही तमळून मोॱ िमळतो; केवळ ॲानान े मोॱ िमळतो ऄस े म्हणणे हे 
अळसाचे लॱण अहे. शरीराला कष्ट पडतील ह्ा भीतीने ऄॲ लोक कमॳ करण्याची आच्छा करीत नाहीत. 
 

पूमी. शास्त्रावरील अरंभीच्या अिण प्रमुख ऄशा गं्रथकाराचंी मते काहीशी चमत्कािरक अिण 
अरृयॳकारक अहेत. वेदाच्या िनत्यत्वािवषयीचे अिण स्वतःप्रामाण्यािवषयीचे त्याचं ेकोिटक्म भ्रामक अहेत 
अिण भारतातील आतर प्राचीन सापं्रदायानंी देखील त्या कोिटक्मानंा मान्तयता िदलेली नाही. 
 

प्रभाकर अिण कुमािरलभट्ट ह्ा दोघाचं्या मतप्रणालीमध्ये मनुष्ट्यानंा वर देणारा ऄथवा मनुष्ट्याच्या 



भिवतव्याचा स्वामी ऄथवा मनुष्ट्यानंी केलेल्या प्राथॳनानंी संतुष्ट होणारा ऄशा स्वरूपाच्या देवाला स्थान नाही. 
ते ईघडपणे देवाचे ऄग्स्तत्व ऄमान्तय करीत नाहीत, परंतु त्यानंी देवाला ऄथवा वेदामध्ये ईल्लेख केलेल्या 
देवतानंा दुय्यम स्थान तदले अहे ऄथवा वास्तिवक काहीच स्थान न िदल्यासारख ेकेले अहे. त्यानंी यज्ञाला 
देवत्व िदले अहे अिण त्याचंी यॲासंबंधी मते व्यापारी ऄथवा देवघेवीच्या स्वरूपाची अहेत. मनुष्ट्यानंी 
काही ठरािवक कृत्ये करावीत, दाने द्रावीत, यॲात अहुती द्राव्या, काही नीतीचे िनयम पाळावेत अिण 
(मासं भॱण न करणे ह्ासारख)े आतर काही अचरणाचं े िनयम पाळावेत म्हणज े त्यानंा देवाच्या 
मध्यस्तीतशवाय फले प्राप्त होतील. त्याचं्या मतप्रणालीमध्ये धार्णमक भावनानंा जवळजवळ काहीच महत्त्व 
तदलेले नाही. सवॳॲ देव नाही, सृिष्ट िनमाण करणारा देव नाही, अिण सषृ्टीची ईत्पत्ती झाल्याचेही ते मानीत 
नाहीत. पूमी. मध्ये मनुष्ट्याच्या ऄतधकारानंा अिण अयुष्ट्यातील कतमव्यानंा महत्त्व तदले अहे ही गोष्ट 
िनर्मववाद अहे. आतर सापं्रदायानंी (दशॳनानंी) ह्ा िवरॄातून कायमचे मुक्त होण्याच्या अिण मृत्यूनंतर 
मनुष्ट्याला प्राप्त होणाऱ्या ऄवस्थेबद्दलच्या प्रश्नानंा ऄिधक महत्त्व िदले अहे. 

 
तथािप पूमीस.ू, शबरस्वामी अिण कुमािरलभट्ट ह्ानंी वेदातील वचनाचं्या स्पष्टीकरणाला महत्त्वाचे 

साहाय्य केले अहे. शबरस्वामी अिण कुमािरलभट्ट ह्ाचं्या जीवात्मा अिण मोॱ ह्ाचं्या िवषयीच्या मताचं्या 
योगाने पूमी. शास्त्राला थोडासा तत्त्वॲानाचा दजा प्राप्त झाला अहे. 

 
वेद तनत्य अहे अिण त्याला स्वतःप्रामाण्य अहे ह्ा िसद्धातंावंरून काही ऄतनष्ट प्रवृत्ती तनमाण 

झाल्या अहेत. कोणीही नवीन िसद्धातं प्रितपादन करणारा मनुष्ट्य अपल्या मताला वेदाचा अधार अहे ऄस े
िसद्ध करण्याचा र्फार प्रयत्न करतो. शंकराचायांनी वेस.ू (१·१·५ अिण २·२·१) वरील भाष्ट्यात ऄस ेस्पष्टपणे 
म्हटले अहे की साखं्यसापं्रदाय वेदामधील वचनाचंा ऄथॳ त्याचं्या मताला जुळता ऄसा किरतात. शाक्त 
सापं्रदायाच्या पुरस्कत्यांनी ऊ. (५·४७·४) सारख्या ऊचाचंा ऄथॳ शाक्त िसद्धातंाला ऄनुसरून ऄसल्याच े
दाखिवले अहे अिण भावनोपिनषद ह्ा गं्रथासारख े ईपिनषद ऄशी गौरवपूणॳ संॲा ऄसलेले गं्रथ त्या 
सापं्रदायाच्या गं्रथकारानंी िनमाण केले. िवॲानवादी बौद्धानंी बृहदा. ईप. (४·५·१३) हे वचन त्याचं्या 
मताला अधार म्हणनू पुढे केले होते ऄस े शबरस्वामीनी पूमीसू. (१·१·५) वरील भाष्ट्यात म्हटले अहे. 
मध्वाचायॳ ह्ानंी ―महाभारत तात्पयॳ िनणॳय‖ ह्ा गं्रथात (ऄध्या. ३२ श्लो. १७६।१८१) अपण वायूचा ितसरा 
ऄवतार ऄसल्याच े िवधान करून त्याला अधार म्हणून ऊ. (१·१४१।१।३) ह्ा ऊचाचंा िदला अहे. त्या 
ऊचामंध्ये ―मध्वः‖ अिण मातिररॄा‖ (म्हणजे वायुदेव) हे शब्द अले अहेत. 
 

वेद िनत्य अिण स्वयंिसद्ध अहेत हे िसद्ध केल्यानंतर मीमासंकानंी अपल्या चातुयाला अिण 
वादिववाद करण्याच्या अिण तकॳ  करण्याच्या सामथ्याला स्वैर संचार करू िदला. त्याचंी एक स्वतंत्र ऄशी 
तकम पद्धती ऄसून ती केवळ वेदवचनाचंा खुलासा करण्यात लावली जात नसनू स्मृतींच्या अिण 
धमॳशास्त्रावरील मध्ययुगीन काळात झालेल्या गं्रथाचं्या स्पष्टीकरणाच्या कामी देखील लावण्यात येते. 
कोलबु्रकन ेम्हटले अहे की मीमासंेतवषयीच्या तववेचनात अतण कायद्याच्या प्रश्नातवषयीच्या तववेचनात एक 
प्रकारचे साम्य तदसून येते. प्रत्येक िववाद्र बाबीची िचिकत्सा करण्यात येते अिण ितचा िनणॳय करण्यात 
येतो अिण ऄशा रीतीने केलेल्या िनणॳयाचं्या अधारावर सवॳसाधारण िसद्धातं काढण्यात येतात. ऄशा 
िसद्धातंाचंी सुसंगत रचना केली तर कायद्रासंबंधी तत्वॲान तयार होइल अिण खरे म्हणज ेमीमासंेन ेतसेच 
करण्याचा प्रयत्न केला अहे (स्रु्फट िनबंध, खंड, १ पा ३१६।३१७). 
 

वेदवाङ् मयामधून ईपलब्ध होणाऱ्या मािहतीचे पिहल्यान ेमंत्र अिण ब्राहृण ऄस ेदोन भाग पडतात. 



ज्यानंा िवद्यान लोक मंत्र मानतात ते मंत्र. पूमीस.ू (२·१·३१।३२) मध्ये ऄसा िनयम सािंगतला अहे की 
ज्यामध्ये केवळ िवधान केलेले ऄसते (अिण ज्यात एखादी अॲा ऄथवा पे्ररणा केलेली नसते) तो मंत्र. मंत्र 
ओळखण्याच ेसाधन लक्षण हेच ऄसते ऄस ेशबरस्वामीन ेम्हटले अहे. तथािप ऄशा लॱणाचंी यादी किरता 
येत नाही. मंत्राचें ऊक्, सामन् अिण यजुस् ऄस ेतींन गट करण्यात येतात.मंत्रानंा लागणारा ―तनगद‖ ऄसा 
दुसरा एक शब्द ऄसनू ज े मंत्र काही िविशष्ट िक्या करण्यास सागंण्याकिरता दुसऱ्या व्यक्तीला ईदे्दशून 
―आध्माबिहंरुपसादय‖ ह्ाचं्यासारखे मोठ्याने ईच्चारले जातात त्यानंा िनगद म्हणतात. 
 

पूमीस.ू (२·१·३३) मध्ये म्हटले अहे की वेदाचे ज े भाग मंत्र नसतात ऄथवा ज्या भागानंा मंत्र 
म्हणता येत नाही ऄशा सवॳ भागािंमळून ‘ब्राम्हण’ बनतात. कोणत्या वेदवचनानंा ―ब्राह्मणवचन‖े म्हणावे हे 
िवद्राथ्यांना ठरिवता यावे याकिरता वृित्तकाराने ब्राह्मणवचनातं अढळून येणारी काही लॱणे सािंगतली 
अहेत परंतु ती सवॳ लॱणे केवळ ईदाहरणादाखल ऄसल्याच ेम्हटले अहे अिण ऄशी लॱणे केव्हा केव्हा 
मंत्रामंध्येही अढळतात. 
 

प्रत्येक वेदाला जोडलेले ब्राह्मणगं्रथ ऄसतात. ईदाहरणाथॳ ऐतरेय अिण कौषीतिक ब्राह्मण 
ऊग्वेदाला जोडले अहेत, तैित्तरीय ब्राह्मण कृष्ट्ण यजुवेदाला जोडला अहे, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल 
यजुवेदाला जोडलेला अहे, ताण्डय ब्राह्मण सामवेदाला जोडलेला अहे अिण गोपथ ब्राह्मण ऄथवॳवेदाला 
जोडलेला अहे. यॲ, िविध अिण ऊग्त्वज् ह्ाचं्या संबंधी मािहतीचा मुख्य अधार ब्राह्मणगं्रथ ऄसतो. 
 

ब्राह्मणगं्रथातं अलेल्या तवषयाचें दोन मोठे तवभाग किरता येतील. ते म्हणज ेतवधी अिण ऄथमवाद. 
वेदाचा कोणताही भाग – ऄगदी लहान ऄसाही भाग तनरुपयोगी ऄथवा ऄथमहीन नसतो ऄस े मीमासंक 
अग्रहपूवॳक प्रितपादन करतात. 
 

ईपलब्ध वेदवाङ्मय ऄित िवस्तृत ऄसून त्यातील िवषय िविवध प्रकारच े अहेत. वेद स्वयंतसद्ध 
ऄसून कोणाही मनुष्ट्याने ऄथवा देवाने रतचलेले नाहीत ही गोष्ट मान्तय केली म्हणज ेत्यातील प्रत्येक वाक्य 
तबनचूक ऄसलेले ऄतधकृत वचन ठरते. धमाच ेॲान करून घेण्याचे वेद हे एकच साधन ऄसल्याकारणान ेज े
ज ेवेदामध्ये सािंगतले अहे ते ते ऄिधकृत अिण बंधनकारक ऄसल्याच ेमान्तय करणे मीमासंकानंा भाग पडते. 
ऄनेक वेदवचन े ईघड ईघड परस्परिवरोधी अिण पुष्ट्कळ वेळा सवॳसाधारण ऄनुभवाच्याही िवरुद्ध अहेत. 
ह्ामुळे ऄनेक ऄडचणी ईद्भवतात अिण त्याकिरता मीमासंकानंा नानाप्रकारचे युिक्तवाद लढवावे लागतात. 
वेदामध्ये व्यिक्तसंबंधी कथा अिण अख्याियका िदल्या अहेत. तै. सं. (७·१·१०·२।३) मध्ये बबर प्रावाहणीची 
ऄशी कथा िदली अहे की त्याला प्रभावी वक्ता होण्याची आच्छा होती म्हणून त्यान ेपंचरात्र नावाचा यॲ केला 
अिण त्या योगाने त्याची आच्छा पुरी झाली. ह्ावरून ऄस ेठरेल की वेद ह्ा बबराच्या मागाहूनच्या काळात 
िनमाण झाला अिण मग वेद िनत्य अहे ही त्याचंी ब्रीदे नष्ट होतील. ह्ा किरता शबरस्वामी म्हणतात की, 
ह्ा िठकाणी कधीही न घडलेली कथा प्रशंसकेिरता सािंगतली अहे. ह्ा युिक्तवादाने कोंडीतून मुक्तता होउ 
शकेल परंतु तो युिक्तवाद वेदाला भूषणावह ठरत नाही. कारण त्यामुळे एका अॲाथी वचनाच्या 
प्रशंसेकिरता वेदाने ऄग्स्तत्वात नसलेली एक कथा तयार केली ऄस े मान्तय केले जाते. िशवाय 
शबरस्वामीच्या टीकेवरून लोकानंा जर ती कथा ऄसत्य ऄसल्याच े कळून अले तर लोक तो िविध 
करण्याचा खटाटोप करणार नाहीत. शाबरभाष्ट्यातील वरील कोिटक्माला ईत्तर देताना तन्तत्रवार्मतकात 
ऄस ेमान्तय केले अहे की वेदाच्या सवॳ िवभागाचंा धमासंबंधी यथाथॳ ॲान करून देण्याच्या कामाशी प्रत्यॱ 
संबंध नसतो. ह्ा दृष्टीने शबरस्वामीन ेवेदाचे तवतध, ऄथमवाद अिण मंत्र ऄस ेतीन िवभाग केले अहेत. ह्ा 



तीन िवभागातं नामधेय अिण प्रितषेध ह्ा दोहोंची भर घालून पाच तवभागही करण्यात येतात. 
 
वेदवचनात अलेल्या तवधींचा समचु्चय हा वेदाचा मुख्य भाग ऄसतो. पूमीस.ू (४·३·३) वरील 

शाबरभाष्ट्यात िविध ओळखण्याची काही लॱणे िदली अहेत. िनरिनराळ्या दृष्टींनी िवधींच े ऄनेक प्रकारच े
गट पडतात. ऄशा एका प्रकारच्या गटामध्ये ईत्पित्तिविध, िविनयोगिविध, प्रयोगिविध, ऄिधकारिविध ह्ाचंा 
समावेश होतो. दुसऱ्या एका प्रकारच्या गटवारीप्रमाणे िवधींचे ऄपूवॳिविध, िनयमिविध अिण पिरसंख्यािविध 
ऄसे तीन िवभाग किरता येतात. 

 
धमॳशास्त्रावरील गं्रथकार तनयम (मयािदत स्वरूपाची अॲा) अिण पतरसंख्या (जेथे दोन पयाय 

ऄसल्याची शक्यता ऄसेल तेथे त्यापंैकी एक गाळलेला ऄसतो ऄशी अॲा) ह्ाचं्या िसद्धातंाचंा वारंवार 
ईपयोग किरतात. मेधाितिथ, िमताॱरा, हरदत्त ह्ाचं्यासारख्या टीकाकारानंी ह्ा िसद्धातंािवषयी िवस्तृत 
िववेचन केले अहे. काही िठकाणी एकाच िवधीला कोणी टीकाकाराने िनयमिविध म्हटले अहे तर दुसऱ्या 
कोणी पिरसंख्यािविध म्हटले अहे. (मनु. ३·४५ वरील मेधाितथीची टीका, याॲ. १·७९ व ८१ वरील 
िमताॱरा, गौतम ५·२ वरील हरदत्ताची टीका पहा). िनयमिवधीचेही अणखी पोट-िवभाग केले अहेत. 
 

िवधींचे क्रत्वथम (एखाद्रा संस्काराकिरता) अिण पुरुषाथम (मनुष्ट्याकिरता) ऄसेही भाग पाडतात. 
सुख प्राप्त करून घेण्याच्या आच्छेन ेजे कृत्य एखादा मनुष्ट्य किरतो ते पुरुषाथम अिण ज ेकृत्य पुरुषाथॳ प्राप्त 
करून घेण्यास साहाय्य किरते अिण ज्याच्यापासून ते कृत्य करणाऱ्याला प्रत्यॱ काही र्फल िमळत नाही ते 
क्रत्वथम. ह्ा भेदाचे महत्त्व ऄस ेअहे की जे कृत्य क्त्वथॳ ऄसते ते न केल्याने मुख्य कृत्यच सदोष होते अिण 
पुरुषाथॳ ऄसणारे कृत्य न केल्यास िविध करणारा दोषाला ऄथवा पातकाला पात्र होतो परंतु ते मुख्य कृत्य 
ऄथवा िविध सदोष होत नाही. 
 

क्त्वथॳ अिण पुरुषाथॳ ह्ाचं्यामधील ह्ा भेदाचा ईपयोग पुष्ट्कळ वेळा धमॳशास्त्रातील िवषयाचं्या 
बाबतीत करण्यात येतो. सामान्तयतः ऄस े म्हणता येइल की ज्या िनबंधाच े पिरणाम ऄथवा र्फले ऄदृष्ट, 
अध्याग्त्मक ऄथवा पारलौिकक ऄसतात ते िनबंध क्त्वथॳ ऄसतात अिण ज्याचंे पिरणाम ऄथवा र्फले दृश्य 
ऄसतात ते िनबंध पुरुषाथॳ ऄसतात. 
 

िविध हे वेदाच्या ऄंतभागासारख े ऄसतात अिण भावनासंंबंधीचा िसद्धातं हा िवधीच्या 
ऄंतभागासारखा ऄसतो. ह्ाकिरता भावनासंबंधीचा तसद्धातं मीमासंेतील ऄत्यंत महत्त्वाच्या तसद्धातंापैंकी 
एक अहे. भावना ह्ा शब्दाचा ऄॱरशः ऄथॳ कायॳकत्याच्या ज्या िविशष्ट कृत्यान ेर्फलप्राप्तीला साहाय्य केले 
जाते ऄस ेकृत्य. भावना शाददी अिण अथी ऄशा दोन प्रकारची ऄसते. सामान्तय व्यवहारामध्ये जेव्हा कोणी 
मनुष्ट्य ―हे कृत्य तुझ्याकडून केले जावे‖ ऄथवा हें त्वा ंकरावें‖ ऄस ेदुसऱ्याला ईदे्दशून म्हणतो तेव्हा काहीतरी 
कृत्य करण्यािवषयीची पे्ररणा त्या व्यक्तीकडून येत ऄसते. परंतु मीमासंाशास्त्राप्रमाणे वेद हा एखादा मानवी 
ऄथवा दैवी गं्रथकार नाही. म्हणून वेदाने सािंगतलेल्या िवधीमध्ये ऄशी पे्ररणा वेदवचनतील शब्दाच्या 
अॲाथी ऄथवा िवध्यथी रूपावरून िमळते. ह्ाकिरता ऄशा भावनेला शाददी (शब्दावर अधारलेली) ऄस े
म्हणतात. ती भावना शददतनष्ठ (म्हणज े वेदाच्या शब्दामध्ये कें िद्रत झालेली) ऄसते अिण पुरुषतनष्ठ 
(एखाद्रा व्यक्तीमध्ये कें िद्रत झालेली) नसते. शाब्दीभावनेपासून ‘अथी’ भावना ईत्पन्न होते. ह्ा सवॳ 
िववेचनावरून ‘ऄपूवाची कल्पना’ ईत्पन्न होते. र्फारच थोड्या काळपयंत चालू राहणाऱ्या याग अिण 
मनुष्ट्याच्या मृत्यूनंतर िमळावयाचे त्या यागाच े र्फल जे स्वगम ह्यानंा जोडणारा साधंा म्हणजेच यागाच्या 



योगाने ईत्पन्न झालेली अिण स्वगाची प्राप्ती घडवून अणणारी ऄशी शतक्त हा ऄसतो त्यालाच ऄपूवम 
म्हणतात. 
 

ऄथमवाद हा वेदवचनाचंा मोठा िवभाग अहे. त्याचा िवचार पूमीस.ू च्या पिहल्या ऄध्यायाच्या 
दुसऱ्या, पादामध्ये केला अहे. 
 

पूमीस ू (१·१·२) मध्ये ऄस ेसािंगतले अहे की ―धार्ममक कृत्यासंंबंधी अॲा करणे हा वेदाचा ईदे्दश 
अहे‖ तथािप ―परलोकात कोणी वास करतो हकवा नाही हे कोणाला मािहत‖ (तै. स.ं ६·१·१·१.) 
ह्ाच्यासारखी ऄनेक वाक्ये वेदामध्ये अहेत की ज्यानंी धार्ममक कृत्याच्या बाबतीत कोणताही कायॳभाग 
साधत नाही. तेव्हा ती वाक्ये िनरुपयोगी अहेत ऄशी कोणाला शंका येइल. त्याला मीमासंकाचं ेईत्तर ऄस े
अहे की ही वाक्ये अिण दुसरी अॲाथॳक ऄथवा कायाला पे्ररणा करणारी वाक्ये ह्ाचंा व्याकरणदृष्ट्या 
परस्पराशंी संबंध ऄसून त्या दोहोिमळून वेद बनलेला अहे अिण ऄशा वाक्याचं्या योगाने पे्ररणाथॳक 
वाक्याचंी प्रशंसा (ऄथवा स्तुती) करण्याचे कायॳ घडत ऄसते. पूमीस.ू (१·२·७) वरील शाबरभाष्ट्यात पुढील 
ऄवतरण िदले अहे. “ऐरॄयाची आच्छा ऄसणाऱ्याने वायूप्रीत्यथॳ एका पाढंऱ्या प्राण्याची अहुती द्रावी. वायु 
ही खरोखर ऄत्यंत चपल देवता अहे; वायूला ऄपॳण केलेल्या भागाबरोबर यॲ करणारा धावत धावत 
वायुजवळ जातो, तो (वायु) यॲ करणाऱ्याला ऐरॄयाकडे घेउन जातो.” ह्ा वाक्यातील पिहला भाग 
―ऐरॄयाची आच्छा… अहुती द्रावी‖ हा स्पष्टपणे तवधी अहे. वायु चपल अहे ही गोष्ट लोकानंा माहीत अहे 
म्हणून ितचा ईल्लेख ह्ा वाक्याच्या ज्या दुसऱ्या भागात पुनरुच्चार केला अहे तो भाग ऄथमवाद अहे. 
ऄथॳवादाचे गुणयाद, ऄनुवाद अिण भूताथमवाद ऄसे तीन प्रकार ऄसतात. 
 

दुसऱ्या काही गं्रथकारानंी ऄथॳवादाचे अणखी काही प्रकार सािंगतले अहेत. कृष्ट्णयज्वन् कृत 
―मीमासंापिरभाषा‖ ह्ा गं्रथात कनदा, स्तुतत, परकृती अतण पुराकल्य ऄस ेऄथमवादाचे चार प्रकार सािंगतले 
अहेत. मीमासंाबालप्रकाश (पा. ५०।५८) ह्ा गं्रथात ऄथमवादाचे ३८ प्रकार सािंगतले अहेत. 

 
स्मृतीमध्ये अिण पुराणामंध्येही पुष्ट्कळ ऄथॳवाद ऄसतात. 

 
प्रत्येक वेदवाक्य िवधीच्या स्वरूपाच ेनसते. ऄशी ऄनेक वेदवचन ेअहेत की ज्यात एखाद्रा िवधींची 

प्रशंसा केलेली ऄसते, िनिषद्ध सािंगतलेल्या कृत्याचंी कनदा केलेली ऄसते, ऄथवा ज्यात पूवी सािंगतलेल्या 
िवधीचे ईदाहरण िदलेले ऄसते ऄथवा धमाने करावयास सािंगतलेल्या एखाद्रा कृत्याच ेसहज समजेल ऄस े
कारण िदलेले ऄसते. ऄशी वाक्ये तनरुपयोगी ऄथवा तनरथमक समजावयाची नसतात तर तवधीपर वाक्याचंा 
अशय पूणम करण्याकतरता ऄशी वाक्ये िविधवाक्याबंरोंबर घ्यावयाची ऄसतात. 
 

ह्ा ऄथॳवादाच्या िसद्धातंाच्या योगाने वेदामधील मोठमोठे भाग ऄनावश्यक मानले जाण्याचे टळते. 
एखाद्रा वचनात केलेली कनदा केवळ कनदा करण्याकिरता केलेली नसून ज्याची हनदा केली ऄसते त्याच्या 
तवरुद्ध ऄथाचा तनयम सागंण्याकतरता ऄसते. 

 
वेदवचनाचंा ततसरा प्रकार मंत्र हा ऄसतो. काही मंत्रात एखादा िनयम देखील सािंगतलेला 

ऄसतो. परंतु सामान्तयतः िविधवाक्यानंी (अॲावाचक वचनानंी.) जी कृत्ये करावयास सािंगतलेली ऄसतात 
त्याचं्यासंबधंी मंत्रामंध्ये एखादे स्पष्टीकरण ऄथवा िवधान केलेले ऄसते अिण त्या कृत्याचं े स्मरण करून 



िदलेले ऄसते. (पूमीसू. २·१·३१ वरील टीकेत) तंत्रवार्मतकात ऄस ेम्हटले अहे की ―ज्या मंत्रानंी शास्त्रात 
सािंगतलेल्या कृत्याचं ेस्मरण करून िदलेले ऄसते ऄशा मंत्रासंिहत केलेली धार्ममक कृत्ये ऄभ्युदयकारक 
(स्वगॳदायक) होतात ऄस े िनिरृत समजले जाते.‖ ऄशा रीतीने पमूी. शास्त्राने यॲाच्या बाबतीत मंत्रानंा 
दुय्यम प्रतीच े स्थान िदले अहे. ज्यात बहुतेक सवॳ िविध समािवष्ट झाले अहेत ऄशा ब्राह्मणगं्रथानंा 
मीमासंाशास्त्राने ऄत्यंत महत्त्वाचे स्थान िदले अहे. 
 

धमाशी संबंध ऄसलेला वेदवचनाचंा चौथा प्रकार नामधेय (यॲाची िवशेष नामे) हा अहे. ―पशूची 
आच्छा ऄसणाऱ्याने तचत्राने यज्ञ करावा. (तै. स ं २·४·६·१) ह्ा वेदवचनात ईल्लेख केलेल्या ―िचत्रा‖ ह्ा 
शब्दाचा ऄथॳ िनरिनराळ्या रंगाच े स्त्रीहलगी पशु‖ ऄसा अहे. ह्ा वचनात याग करावा हा िविध त्याच्या 
र्फलासह सािंगतला अहे. ह्ाकिरता नामधेय हा भागदेखील पुरुषाथॳ ऄसून तो वेदाच्या आतर भागासंारखाच 
ऄिधकृत ऄसतो. ‘ईद् तभदाने यॲ करावा‖ ताण्ड्य ब्रा. (१९·७·२।३) ह्ा वचनातील ―ईिद्भद‖ ह्ा शब्दान ेत्या 
नावाचा यॲ करावा हे कळून येते. ―यॲ करावा‖ ऄसा िनयम सागंण्याचा ईदे्दश नसल्याकारणान े यॲाचा 
प्रकार सागंण्याची अवश्यकता ऄसते. ह्ा न्तयायाला ―ईतिद न्याय’ ऄस े म्हणतात अिण धमॳशास्त्रावरील 
गं्रथकार तो न्तयाय ईपनयनाला लावतात. ईपनयनाचा ऄॱरशः ऄथॳ ―(बटूला अचायाच्या) समीप अणणे‖ 
ऄसा अहे. परंतु त्या शब्दाचा यौिगक ऄथॳ ―ज्या संस्काराच्या योगाने बटूला अचायािदकाचं्या समीप 
नेण्यात येते तो संस्कार ऄसा ―ईिद्भद न्तयायाने‖ होतो. 
 

वेदवचनाचंा पाचवा (अिण शेवटला) भाग ‘प्रततषेध’ (िनषेध) हा अहे. ज्या कृत्याचं े पिरणाम 
ऄिनष्ट स्वरूपाच े ऄसतात ऄशा कृत्यापंासून परावृत्त व्हावयास लावून िनषेध मनुष्ट्याच े िहत साधतात. 
िवधीचा हेतु एखादे कृत्य करावयास प्रोत्साहन देणे हा ऄसतो अिण तो हेतु साध्य व्हावा ह्ाकिरता 
यॲासारख ेज ेकृत्य करण्याला िवधीने प्रोत्साहन िदलेले ऄसते ते कृत्य आष्ट र्फल प्राप्त करून घेण्याचे साधन 
अहे ऄस ेसुचवून िविध मनुष्ट्याला ते कृत्य करण्यास प्रोत्साहन देतो. त्याप्रमाणे ―िमथ्या भाषण करू नये‖ 
(तै. स.ं २·५·५·६) ह्ाच्यासारख्या िनषेधवचनाचंा योगाने त्या कृत्यापासनू परावृत्त करण्याच्या कृत्याचा 
बोध होतो अिण हे परावृत्त करण्याच े कायॳ साध्य व्हावे ह्ाकिरता त्या कृत्याच्या योगाने ऄिनष्ट पिरणाम 
घडून येतील ऄस ेिनषेधवचनानंी सूिचत केले जाते अिण ऄशा रीतीने मनुष्ट्याला त्या कृत्यापासून परावृत्त 
करण्यात येते. िनषेधापासून प्राप्त होणारे र्फल ―ऄनथॳिनवृित्त‖ हे ऄसते. 
 

िनषेधाथॳक वचनात योिजल्या जाणाऱ्या ―न‖ ह्ा ऄॱरासंबंधी मीमासंाशास्त्रात बरीच चचा केली 
अहे. ज्या िठकाणी नाग्स्तकवाचक प्रत्यय दुसऱ्या एखाद्रा शब्दाला (म्हणज ेिक्यापदाच्या धातूला ऄथवा 
नामासाख्या दुसऱ्या शब्दाला) लावलेला ऄसतो तेव्हा त्याला ‘पयुमदास’ म्हणतात अिण जेथ ेनाग्स्तवाचक 
प्रत्यय िक्यापदाच्या रूपाला लावलेला ऄसतो तेव्हा त्याला ‘प्रततषेध’ म्हणतात. 
 

धमॳशास्त्रावरील गं्रथातं ―न‖ ह्ा ऄॱरान ेएखादा पयुमदास (ऄपवाद) सािंगतला ऄसल्याच ेमानतात. 
जेव्हा ―न‖ हे ऄव्यय एखाद्रा वाक्यात घातलेले ऄसते तेव्हा ते तनषेधदशमक ऄथवा पयुमदास ऄथवा ऄथमवाद 
ऄसते. जेथ े एखादी गोष्ट प्रथम करावयास सािंगतलेली ऄसून मागाहून ितचा िनषेध केलेला ऄसतो तेथेच 
खरा प्रततषेध होतो. सारख्याच ऄिधकाराच्या दोन वेदवचनामंध्ये जेथ ेिवरोध ऄसेल तेथे त्याचंी एकवाक्यता 
करणे ऄशक्य ऄसल्यामळेु त्या दोन्तही िठकाणी तवकल्प (पयाय) करण्यास मोकळीक िदल्यािशवाय गत्यंतर 
नसते. तथािप, िवकल्पामध्ये अठ दोष संभवतात म्हणून िवकल्प टाळण्याचा प्रयत्न केला पािहजे अिण 
शक्यतोवर पयुमदास ऄथवा ऄथमवाद स्वीकारला पािहजे, कारण पयाय स्वीकारला म्हणज े एका िठकाणी 



ऄिधकृत ऄसलेले वचन आतर िठकाणी ऄनिधकृत ऄसल्याच ेमानावे लागते. ज्या िठकाणी ऄन्तय मागॳ नसेल 
त्यािशवाय आतर िठकाणी िवकल्प स्वीकारू नये ऄसे शबरस्वामीने अिण तंत्रवार्मतकातं सािंगतले अहे. 
 

अणखी एका शब्दाचा खुलासा करण्याची अवश्यकता अहे. तो शब्द म्हणज ेतनत्यानुवाद हा होय. 
हा शब्द अप.ध.सू. (२·६·१४·१३) मध्ये अला अहे अिण तो पूमीस.ू (२·४·२६, ४·१·५ आत्यािद) ऄनेक 
िठकाणी योजला अहे. शबरस्वामीन ेम्हटले अहे की ज्या िठकाणी जी गोष्ट घडून येण्याची शक्यता नाही 
ऄशा गोष्टीचा एखाद्रा वेदवचनात िनषेध केल्यासारख ेिदसते त्या िठकाणी तनत्यानुवाद होतो. ईदाहरणाथॳ, 
वेदी ईघड्या जिमनीवर बाधंू नये, अकाशात बाधूं नये ऄथवा स्वगात बाधं ू नये (तै. सं. ५·२·७·१) ह्ा 
वेदवचनातं िनत्यानुवाद अहे. टुप् टीकेत तीच गोष्ट िनराळ्या रीतीने सािंगतली अहे. ―जेथ े सािंगतलेला 
प्रितषेध ऄथॳवादासारखा ऄसतो तेथे तनत्यानुवाद ऄसतो.‖ 
 

‘अरादुपकारक’ अिण ‘सतिपत्योपकारक’ ह्ा अणखी दोन शब्दासंंबंधी खुलासा करणे अवश्यक 
अहे. यागामध्ये जी ऄनेक कृत्ये करावयाची ऄसतात त्यापंैकी काही मुख्य ऄसून काही अनुषंतगक 
ऄसतात. अनुषंिगक कृत्यातं काही िक्येच्या स्वरूपाची ऄसतात अिण त्याचंे ‘अरादुपकारक’ अिण 
‘संतिपत्योपकारक’ ऄस ेदोन भाग ऄसतात. ईदाहरणाथॳ, पौणॳमासी िवधीमध्ये प्रयाज, अघार, अज्यभाग 
ह्ाचं्यासारखी अनुषंिगक कृत्ये अरादुपकारक ऄसतात अिण तादूंळ कुटणे, प्रोॱण, आत्यािद गोष्टी 
सतिपत्योपकारक ऄसतात. अरादुपकारक कृत्याचंा वस्तंूशी संबंध नसून ती मुख्य िवधीची प्रत्यॱ ऄंग े
ऄसतात. सिन्नपत्योकारक कृत्ये संस्कारक ऄसतात म्हणज े त्या कृत्यानंी पदाथावर काहंी संस्कार केले 
जातात ऄथवा ते पदाथॳ कामाला ईपयुक्त केले जातात. 
 

पूमीस.ू च्या पिहल्या ऄध्यायाच्या ितसऱ्या पादामध्ये स्मृतत, सदाचार, वेदागें आत्यादींच्या 
प्रामाण्यासंबंधी िववेचन केले अहे. ऄस े िदसून येते की जिैमनीन े अपली सूत्र े रिचली त्या पूवी स्मृतींना 
महत्व प्राप्त झाले होते अिण िशष्टाचंा प्रघात[वेदो धमॳमूलं तिद्यदां च स्मृितशीले । 

गौ. (१·२)] हे धमाच ेएक मूल मानण्यात येउ लागले होते. ह्ाकिरता स्मृित अिण सदाचार ह्ानंा 
धमाच्या बाबतीत प्रामाण्य अहे हकवा नाही अिण ऄसल्यास िकती मयादेपयंत प्रामाण्य अहे ह्ा गोष्टींचा 
जिैमनीला िवचार करावा लागला. 
 

पूमीस ू (६·७-६) मध्ये धमॳशास्त्राचा ईल्लेख केला अहे. ह्ावरून जैिमनीला धमॳशास्त्राची मािहती 
होती ऄस ेिदसते. तै. ईप. (१-११) मध्ये वेदाध्ययन पूणॳ केलेल्या िशष्ट्याला केलेल्या ईपदेशात ऄस ेम्हटले 
अहे की ज्यावेळी शास्त्रातं सािंगतलेल्या एखाद्रा िवधीच्या बाबतीत ऄथवा कोणत्या प्रकारच ेवतॳन करावे ह्ा 
संबंधी शंका येइल त्यावेळी अपल्या देशातील िवचारपूवॳक वागणाऱ्या, कतॳव्यिनष् आत्यािद प्रकारच्या 
ब्राह्मणाचं्या अचरणाच ेऄनुकरण करावे. ह्ाचा ऄथॳ ‘सदाचार’ हे धमाचे एक मूल समजनू त्याचे ऄनुकरण 
करावे ऄसा होतो. पूमीस.ू (६·८·२३) ह्ासारख्या सूत्रातं ―स्मृित‖ हा शब्द एखादा गं्रथ ह्ा ऄथान ेयोिजला 
अहे. शबरस्वामी ह्ान ेस्मृित ह्ा शब्दाचा ईल्लखे केला ऄसनू ―स्मरित‖ अिण ―स्मरग्न्तत‖ हे शब्द ऄनेक वेळा 
योिजले अहेत. पूमींस.ू (१०-१-३६) वरील भाष्ट्यात ऄस े म्हटले अहे की ―िशष्ट लोकाचं्या अचारावरून 
स्मृतीच े ऄनुमान केले जाते अिण स्मृितवचनावरून रॅुितवचनाच े ऄनुमान केले जाते‖ ज्या स्मृितवचनानंा 
वेदामध्ये अधार सापडणे शक्य होत नाही ऄशा वचनाचं्या बाबतीत कुमािरल भट्टानंी ऄस ेसुचिवले अहे की 
ऄशा वचनानंा अधार ऄसलेली वेदवचन ेनष्ट झालेल्या वेदशाखात ऄसतील ऄथवा ऄशी वेदवचने वेदाच्या 
िभन्निभन्न देशात ऄसणाऱ्या शाखात ऄग्स्तत्वात ऄसतील त्यामुळे ती दाखिवता येत नाहीत. 



 
ऄनेक वेदवचन े नष्ट झाली अहेत ऄथवा सापं्रत काळी ईपलब्ध नाहीत हे मत अप. ध. स.ू 

(१-४-१२-१०) ह्ा सूत्राच्या पूवी देखील प्रचिलत होते. त्या सूत्रातं म्हटले अहे की “काही धार्ममक 
िवधींसंबंधींच े शब्द नष्ट झाले ऄसून त्याचं्या िवषयीचे ऄनुमान त्या िवधींच्या प्रयोगावंरून (ऄथवा स्मृतीत 
सािंगतलेल्या कायॳक्माचं्या अधारावर) करावे लागते.” 
 

मीमासंकाचं्या स्मृितप्रामाण्यािवषयीच्या काही थोड्या महत्त्वाच्या िनष्ट्कषाचा येथे ईल्लखे करू. 
पूमीसू. (१-३-४) वरील शाबरभाष्ट्यात ऄसा एक महत्वाचा िसद्धात सािंगतला अहे की ज्या िठकाणी 
एखाद्रा िक्येचा दृष्ट हेतु सापडू शकत नसेल त्या िठकाणी त्या िक्येचा हेतु एखादे ऄदृष्ट वेदवचन अहे 
ऄथवा एखादा ऄलौिकक हेतु अहे ऄस ेगृहीत धरू नये. ह्ाच संबधंात शास्त्रदीिपका ह्ा गं्रथात ऄस ेम्हटले 
अहे की स्मृतीमधील ज े िनयम वेदाने सािंगतलेल्या िनयमाच्या िवरुद्ध ऄसतील अिण स्मृतीमधील ज्या 
िनयमाचंा हेतु ईघडपणे ऐिहक स्वरूपाचा ऄसल्याच े िसद्ध किरता येत ऄसेल ते स्मृतीमधील िनयम 
प्रमाणभूत अिण बंधनकारक नसतात. कुमािरल भट्टाने ऄस ेप्रितपादन केले अहे की सवॳही स्मृितवचन ेती 
ज्या ज्या हेतंूनी सािंगतलेली ऄसतील त्या त्या हेतंूपुरती ऄिधकृत ऄसतात. स्मृतीमधील ज्या भागाचंा 
धमाशीं अिण मोॱाशी संबंध ऄसतो त्या भागानंा वेदाचा अधार ऄसतो. स्मृतीमधील ज्या भागाचंा संपत्ती 
(ऄथॳ) अिण ऐिहक सुख े (काम) ह्ाचं्याशी संबंध ऄसतो त्या भागानंा लौिकक रूढींचा अधार ऄसतो. 
आितहास (महाभारत) अिण पुराणे ह्ानंा पुष्ट्कळ वेळी स्मृित म्हणण्यात येते अिण त्याचं्यामधील नीितपर 
वचनाचं्या बाबतीत वर सािंगतलेला िनयम लागतो. आितहास अिण पुराणे ह्ातील अख्याियका अिण कथा 
ह्ा ऄथॳवाद समजाव्या. व्याकरण, छंद, िनरुक्त प्रभृित वेदागंाचा हेतु क्रत्वथम ऄसतो अिण पुरुषाथम ऄसतो. 
मीमासंा अिण न्तयाय ही शास्त्रे िवद्यानाचं्या ऄखंड परंपरेन ेठरिवलेल्या पद्धतीच्या अधारावर अिण लौिकक 
ऄनुभवावरून प्रत्यॱ अिण ऄनुमान ह्ा साधनानंी काढलेल्या िसद्धातंावर बनिवण्यातं अली अहेत. 
कुमािरल भट्टानंी अपल्या िववेचनाचा समारोप ऄसा केला अहे की ज्या स्मृतींचा ऄथवा स्मृतींतील 
वचनाचंा ऄपेिॱत पिरणाम ऄथवा र्फल ह्ा जन्तमामध्ये ईपभोिगता येत नसून तो पिरणाम ऄथवा र्फल दूर 
काळाने (म्हणज े मृत्यूनतंर) प्राप्त होणारे ऄसते त्या िठकाणी ऄशा स्मृित ऄथवा स्मृतींच े भाग वेदाच्या 
अधारावर ऄसल्याच े ऄनुमान काढण्यास प्रत्यवाय नाही. परंतु ज्या कृत्याचं े पिरणाम (हवचवाचे िवष 
ईतरण्याकिरता म्हणावयाच्या मंत्राच्या पिरणामासारख)े प्रत्यॱ िदसणे शक्य अहे ऄशा बाबींचे िववेचन 
करणारी शास्त्रे त्याचं्या दृश्य र्फलाचं्या योगानेच मात्र प्रमाणभूत समजावीत. 
 

पूमीसू. (१, ३·५।६) ह्ात ऄशी शंका घेतली अहे की बुद्ध अिण आतर पाखंडी (सनातन 
धमािवरुद्ध) मताचं्या संस्थापकानंी केलेल्या ईपदेशात वेदानंी देखील सािंगतल्या (मठ स्थापना करणे, 
ईद्रान ेतयार करणे, वैराग्य, ऄहहसा ह्ाचं्या.) सारख्या काही गोष्टी ऄसतात अिण त्याकिरता ऄशा पाखंडी 
मताच्या गं्रथापंैकी ऄशा िविशष्ट गोष्टी सागंणारा भाग प्रमाणभूत मानावा. ह्ावर कुमािरल भट्टानंी ऄस ेईत्तर 
िदले अहे की धमाच्या बाबतीत वैिदक िशष्टानंी ज े१४ गं्रथ (चार वेद, सहा वेदागंे, पुराणे, व्याय, मीमासंा 
अिण धमॳशास्त्र) ऄथवा (वरील गं्रथात ४ ईपवेद िमळवून होणारे) १८ गं्रथ प्रमाणभूत मानले अहेत त्यात 
बौद्धािद पंथाचं्या गं्रथाचंा समावेश केलेला नाही म्हणून ते गं्रथ प्रमाणभूत मानता येत नाहीत. ह्ाला 
कुमािरलभट्टानंी एक पिरणामकारक ईदाहरण िदले अहे. ते म्हणतात की दूध हे स्वाभािवकपणे शुद्ध अिण 
ईपयुक्त ऄसते परंतु तेच कुत्र्याच्या चामडीच्या िपशवीत ओतले म्हणजे िनरुपयोगी अिण त्याज्य होते. 
 

सदाचाराच्या प्रामाण्यािवषयी कुमािरल भट्टाची िवचारसरणी थोडक्यात पुढीलप्रमाणे अहे : “ज े



लोक वेदप्रणीत धमॳकृत्ये अिण कतॳव्ये किरतात तेच र्फक्त तशष्ट समजावे. ऄशा िशष्टाचं्या चाली अिण प्रघात 
ते सदाचार. ऄशा सदाचारापंैकी ज ेअचार स्पष्ट ऄशा वेदवचनाचं्या िवरुद्ध नसतील अिण ते धमॳ अहेत 
ऄशा िवरॄासान ेिशष्ट त्याचं ेअचरण करीत ऄसतील अिण ज्या अचाराचंा ईदे्दश ऄथवा हेतु (सुखोपभोग, 
धनसंपादन ह्ाचं्यासारखा) दृश्य स्वरूपाचा सागंता येत नाही तेवढेच अचार प्रमाणभूत ऄसतात. िशष्टाचं्या 
काही थोड्या कृत्यानंा धमॳ समजले जाते, एवढ्यावरून ते करीत ऄसलेल्या सवॳ िक्या धमॳ समजाव्या ऄस े
होत नाही.” कुमािरल भट्टानंी ईद्धृत केलेल्या एका श्लोकात [येनास्य िपतरो याता येन याताः िपतामहाः। 
तेन यायात्सतां मागं तेन गच्छन्निरष्ट्यते ॥ 

मनु. (४·१७८).] ऄस े सािंगतले अहे की अपले वाडविडल ज्या मागान े चालत होते तो मागॳ जर 
चागंला ऄसेल अिण त्यापासून ऄतहत होण्यासारखे नसेल तर मनुष्ट्याने त्या मागाचे ऄनुकरण करावे. 
 

रॅुित (वेद), स्मृित अिण सदाचार (िशष्टाचंा अचार) ह्ाचं्या सापेॱ महत्त्वासंबंधी ऄितशय 
गुंतागुतीच े प्रश्न ईपग्स्थत होतात. याॲ (१·७) मध्ये रॅुित, स्मृित, सदाचार प्रभृित ५ धमॳमूले सािंगतली 
ऄसून िमताॱरेन ेऄशा एक सवॳसाधारण िनयम सािंगतला अहे की ह्ा पाचंामंध्ये िवरोध अल्यास मागाहून 
िनदेश केलेल्या धमॳमूलाच्या पेॱा त्याच्या ऄगोदर िनदेश केलेले धमॳमलू ऄिधक बलवान समजावे. मनु 
(१-२) मध्ये म्हटले अहे की धमाच्या बाबतीत रॅुित हा सवांत रॅेष्ट अधार ऄसतो. म्हणून रॅुित अिण स्मृित 
ह्ातं िवरोध अल्यास रॅुित प्रमाणभूत धरावी. परंतु जेथे दोन स्मृतीमध्ये िवरोध ऄसले तेथ े तवकल्प 
समजावा. गौतम (१-५) मध्येही ऄसेच सािंगतले अहे (तुल्यबलिवरोधे िवकल्पः). तथािप, मागाहूनच्या 
काळातील स्मृितकार अिण, िनबंधकार ह्ानंी स्मृित-स्मृितमधील िवरोधाच्या बाबतींत िवकल्प सागंण्याच्या 
ऐवजी ऄशा परस्पर िवरोधातून बाहेर पडण्याच े ऄनेक मागॳ शोधून काढले. त्यातंला एक मागॳ [वेदाथोपिनषद्
धृत्वात् प्रामाण्यं तु मनुस्मृतौ । 
मन्तवथॳिवपरीता या स्मृितः सा न प्रशस्यते ॥ 

बृहस्पित (ऄपराकॳ  पा. ६२८).] ऄसा होता की वेदाचा खरा ऄथॳ मनुस्मृितमध्ये िदसून येत ऄसल्यामुळे 
मनुस्मृतीला ऄतधक महत्त्व द्रावे. याॲ (२·२१) मध्ये ऄसा िनयम सािंगतला अहे की दोन स्मृतीमध्ये िवरोध 
ऄसेल तेव्हा वृद्धाचं्या अचारावर अधारलेल्या तकाला ऄिधक महत्व द्रावे. िनरिनराळ्या युगातं 
िनरिनराळ्या स्मतृींना महत्व द्रावे ऄशीही एक युिक्त सुचिवण्यात अली. परंतु त्यामुळेही सवॳ ऄडचणींचा 
पिरहार होउ शकत नाही. स्मृितस्मृितमध्ये िवरोध अल्यास बहुमताला प्रामाण्य मानावे ऄस ेगोिभल स्मृतींत 
म्हटले अहे. स्मृतींची रचना आ. स. पूवॳ ५०० पासून आ. स. ९००।१००० पयंतच्या सुमारे १५०० वषाहून 
ऄिधक काळपयंत होत होती. त्या ऄवधींत बुद्ध धमाची स्थापना अिण त्याचा भारतातं लय ह्ाचं्यासारख्या 
ऄनेक घटना समाजामध्ये घडून अल्यामुळे लोकाचं्या कल्पना, धार्ममक समजुती, ईपासना अिण रूिढ 
ह्ाचं्यामध्ये रे्फरबदल झाले अिण ऄशा रे्फरबदलाचं े प्रितहबब स्मृतींमध्ये िदसून अले. त्यामुळे 
स्वाभािवकपणेच स्मृितस्मृतींमध्ये िवरोध ईत्पन्न झाले. सरते शेवटी आ. स. च्या १० व्या अिण त्याच्या 
नंतरच्या शतकातील िवद्यान लोकानंी ऄसा ईपाय शोधून काढला ऄस े िदसून येते की काही काही रूिढ 
अिण अचार किलयुगात ऄपायकारक अहेत (कतलवज्यम) ऄस े ठरवावे. किलवज्यासंबंधी िववेचन माग े
खंड ३ मध्ये केले अहे. 
 

पूमी. शास्त्राच्या मताप्रमाणे वेद तनत्य अतण स्वयंतसद्ध ऄसून त्याच्या प्रामाण्यावर केव्हाही तनबंध 
नसतात. ऄशी ग्स्थित ऄसल्याकारणान े वेदाने ज्या गोष्टी कराव्या ऄस े सािंगतले ऄथवा ज्या गोष्टी 
करण्याला संमती िदली त्या गोष्टी किलयुगाच्या अरंभी िनिषद्ध ठरिवण्याचा ऊषींना कसा ऄिधकार पोचतो 
हे समजत नाही. ऊषींनी काही गोष्टी किलवज्यॳ ठरिवल्याची कथा लोकाचं्या िवचारात अिण अचारात 
झालेल्या रे्फरबदलानंा धमामध्ये समािवष्ट करण्याकिरता बनावट रिचली ऄसावी ऄस ेिदसते. बदललेल्या 



पिरग्स्थतीमुळे वेदाची ऄथवा जुन्तया स्मृतींची वचन े ऄमान्तय करणे भाग अहे ऄस े जर धमॳशास्त्रावरील 
गं्रथकारानंी म्हटले ऄसते तर ते त्याचं ेसागंणे प्रामािणकपणाच ेअिण सरळपणाच ेझाले ऄसते. अिण ऄस े
सागंण्यात िवलॱण ऄथवा क्ािंतकारक ऄसे काहंींही नाही. मनु [पिरत्यजेदथॳकामौ यौ स्यातां धमॳवर्मजतौ । 
धमॳ चाप्यसुखोदकं लोकिवकु्ष्टमेव च ॥ मनु (४·१७६).] (४·१७६) अिण याॲ (१·१५६) ह्ा दोघानंीही ऄसा िनयम 
सािंगतला अहे की (एकेकाळी) धमॳ मानलेली एखादी गोष्ट जर लोकानंा हनद्र वाटू लागली ऄथवा ितचा 
पिरणाम दुःखात होण्यासारखा ऄसून ितच्यामुळे स्वगॳप्राप्ती होणार नसली तर ऄशी गोष्ट करू नये अिण 
ितचा त्याग करावा. अधुिनक काळी धार्ममक ऄथवा सामािजक रूढीत कोणी काहंी रे्फरबदल ऄथवा 
सुधारणा सुचिवली तर अपणास सनातनी म्हणिवणारे पंिडत तो रे्फरबदल ऄथवा ती सुधारणा शास्त्राच्या 
िवरुद्ध अहे ऄशी सबब पुढे करून ऄस े प्रितपादन किरतात की त्या संबंधीची िचिकत्सा मीमासंेच्या 
िनयमानंा ऄनुसरून केली पािहजे, सवॳ स्मृितवचनाचंा अिण आतर ऄिधकृत वचनाचंा समन्तवय करण्याच्या 
हेतूने त्याचंा ऄथॳ केला पािहजे अिण ऐितहािसक िसद्धातंावंरून कोणतीच िनणॳय किरता येत नसल्यामळेु 
त्या िसद्धातंाचा स्वीकार किरता कामा नये. वेदाचं्या कालापासून अजपयंत धार्ममक कल्पनामंध्ये, 
ईपासनामंध्ये अिण अचारामंध्ये र्फार मोठे बदल घडून अले अहेत. िनरिनराळ्या काळात झालेल्या 
स्मृतींनी आतक्या िभन्न िभन्न मताचंा पुरस्कार केला अहे की महाभारतासारख्या प्राचीनकाळी देखील 
व्यासाला [तकोऽप्रितष्ः रुॅतयो िविभन्ना नैको मुिनयॳस्य मतं प्रमाणम् । 
धमॳस्य तत्त्वं िनिहतं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्तथाः ॥ 

वनपवॳ (३१३·११७).] ऄस े म्हणणे भाग पडले की “तकॳ  हा ऄग्स्थर ऄसतो, वेदाचंा परस्पराशंी िवरोध 
अहे, ज्याचे मत (सवांनी) मान्तय केले अहे ऄसा एकही ऊिष नाहीं, धमाच्या बाबतीत सत्य गुहेत ऄडकून 
पडले अहे (म्हणज े ते स्पष्टपणे िदसून येत नाही) अिण ह्ाकिरता बहुजन ज्या मागाने जातो तोच मागॳ 
(ऄवलंबावयाचा) अहे.” (वनपवॳ ३१३·११७) अमच्या धार्ममक अिण सामािजक कल्पनाचं्या दीघॳ 
आितहासात तनतरृत ऄशी कोणती गोष्ट ऄसेल तर फेरबदल ही अहे. िनरिनराळ्या काळात झालेल्या 
स्मृतींवर अिण धार्ममक गं्रथावंर त्या त्या काळच्या पिरग्स्थतीचा र्फार मोठा पिरणाम झालेला अहे. अिण 
त्यातंील ऄनेक मताचंा समन्तवय करून त्यापासून सुसंगत ऄशी अचारसंिहता बनिवता येत नाही. तेव्हा 
ऄशा स्मृतत सवम कहदंूवर सवमकाळपयंत बंधनकारक अहेत ऄसे मानणे शक्य नाही. मनुयाॲवल्क्य 
ह्ाचं्यासारख्या स्मृतींनी अिण िमताॱरा, कल्पतरू ह्ाचं्यासारख्या मध्ययुगीन काळातंील धमॳशास्त्रावरील 
गं्रथानंी देखील त्या त्या वेळच्या लोकानंी ऄनुसरलेल्या मागांना संमित िदली अहे. ऄथातच रूढीमध्ये अिण 
तत्त्वामंध्ये करावयाचा रे्फरर्फार केवळ काहंी तरी बदल ऄसावा एवढ्याच किरता ऄथवा कोणातरी एखाद्रा 
पुढाऱ्याच्या लहरीनुसार केला जाउ नये. कोणत्याही िवचारपूवॳक करावयाच्या फेरबदलाच्या बाबतीत 
तनणायक गोष्टी सामान्य लोकाचंी मतें अतण त्याचं्या गरजा ह्ाच ऄसल्या पािहजेत. मात्र ऄशा 
फेरबदलाच्या योगाने ज्या मूलभूत िसद्धातंाचं्या अधारावर समाज हजारो वषे चालत अला त्या मूलभूत 
तसद्धातंानंा बाध येता कामा नये. 
 

यॲिविध अिण तदनुषंिगक गोष्टी ह्ाचं्याशी संबंध येणाऱ्या वेदवचनाचंा ऄथॳ लावणे एवढेच 
मीमासंाशास्त्रातील िनयमाचं ेकायॳ होते अिण समाजातंील ज्या रूढींचा यॲाशीं ऄथवा धार्ममक िवधींशी संबंध 
नसतो ऄशा रूढींच्या बाबतीत मीमासंािनयमात र्फारस े काही सािंगतलेले नसते. वेदवचनाचं्या बाबतीत 
लागणारेच िनयम स्मृतींच्या बाबतीत लावावे ऄस े मीमासंासूत्रात कोठेही सािंगतलेले नाही. ईलटपॱी 
स्मृतींच्या अिण रूढींच्या बाबतीत पूमीसू. ऄत्यंत िचिकत्सेखोर अहे (पूमीस ू१·३·३।४ व ७ पहा). स्मृतींची 
संख्या पुष्ट्कळ मोठी अहे अिण त्या पुष्ट्कळ वेळा परस्पराशंी आतक्या िवरुद्ध ऄसतात की रॅेष् गं्रथकारानंा 
देखील परस्पर िवरोधी स्मृितवचनाचंी एकवाक्यता करण्याचे काम िनराशेने सोडून देण्याची पाळी येते 



अिण काही िविशष्ट स्मृितवचन े पूवींच्या कल्पाला ऄथवा पूवीच्या युगाला (म्हणज े सहस्त्राविध ऄथवा 
लॱाविध वषांपूवीच्या समाजाला) ऄनुलॱनू ऄसल्याच े म्हणावे लागते. पूमीस.ू मधील एका सुप्रिसद्ध 
िसद्धातंाच ेनाव ‘सवमशाखाप्रत्यय न्याय’ ऄथवा ‘शाखातंरातधकरण न्याय’ ऄस ेअहे (पमूीस.ू २·४·८।३३). 
जैिमिन अिण शबरस्वामी ह्ानंी ऄस े िसद्ध केले अहे की वेदाच्या सवम शाखा अतण ब्राह्मण गं्रथ ह्या 
सवांतमळून एक गं्रथ बनतो. हाच िसद्धान्तत र्फार प्राचीन काळापासून स्मृतींनादेखील लावण्यात येतो म्हणज े
सवम स्मृतत तमळून एक शास्त्र व मते ऄस े मानण्यात येते. ह्ा िसद्धान्ततासंबंधी िवरॄरूप, मेधाितिथ प्रभृित 
टीकाकारानंी ऄसा िनयम सािंगतला अहे की ज्या िठकाणी स्मृित–स्मृतीमध्ये िवरोध ऄसेल त्यािठकाणी 
िवकल्प समजावा परंतु आतर तठकाणी तनरतनराळ्या स्मृतीतील एखाद्या तवधीसंबंधीचे तपशील एकत्र 
करावे. केव्हा केव्हा सवॳ स्मृित एकरूप अहेत ऄस ेमानण्याची अवश्यकता ऄसली तरी सवॳ स्मृती िमळून 
एक शास्त्र बनते ऄशी कल्पना केल्याचा ऄसा पिरणाम झाला की ऄनेक साधे तवतध देखील िनरिनराळ्या 
स्मृतीतील तपशील एकत्र केल्याच्या योगाने कालान्ततराने तवस्तृत अिण गंुतागंुतीचे अतण करणाऱयाला 
त्रासदायक बनले. 
 

वेदाङ्गे. तशक्षा (ध्विनशास्त्र) ह्ा वेदागंाबद्दल कुमािरल भट्टानंी म्हटले अहे की स्वराच्या 
ईच्चाराकिरता कोणत्या ऄवयवाचंा ईपयोग केला जातो ह्ा संबंधी ह्ा गं्रथात िदलेले वणॳन अिण वेदाच्या 
ईच्चारासंबंधी (स्वरासंंबधंी) त्यात िदलेले िनयम ह्ाचंा ईपयोग मंत्राचं े योग्य प्रकारच े पठण करण्याच्या 
कामी होतो. कल्प (म्हणज े रॅौतयॲामधील िवधान) अिण कल्पसतू्र े ह्ातं शबर स्वामीने भेद दाखिवला 
ऄसून अठ कल्पसूत्राचंी नावे िदली अहेत. व्याकरणाबद्दल कुमािरल भट्ट म्हणतात की व्याकरणाचा योग्य 
िवषय म्हणज ेकोणते शब्द शुद्ध अहेत अिण कोणते ऄशुद्ध अहेत हे ठरिवणे हा ऄसतो. यास्काचा तनरुक्त 
हा गं्रथ वेदाच्या ऄंगामध्ये समािवष्ट होतो. जैिमनीन ेिनरुक्तामधील ऄनेक िनणॳय मान्तय केले अहेत. पूमीस.ू 
(१-२-४) अिण (१-३-३०) ह्ात ऄस े प्रितपादन केले अहे की मंत्र ऄथमयुक्त ऄसतात अिण वेदामध्ये 
अलेले शब्द अिण लौिकक व्यवहारातील संस्कृत भाषेतील शब्द सारख े ऄसतात. ऄशा शब्दानंी व्यक्त 
केल्या जाणाऱ्या गोष्टी (वेदातील स्वराच्या योगाने काही ऄथॳभेद होत नसेल तर) सारख्या ऄसतात. वेदाचीं 
सवॳही सहा ऄंगे अिण धमॳशास्त्र े ह्याचंा स्मृतीमध्ये समावेश होतो ऄस े एक सवॳसाधारण िवधान 
कुमािरलभट्टानंी केले अहे (पूमीसू. १-३-२७ वरील तंत्रवार्मतक पा. २८५). 
 

जैिमिन स्मृतींना फारसे महत्व देत नसावा ऄस े िदसते; कारण पूमीस.ू च्या सुमारे १००० 
ऄिधकरणापंैकी जेमतेम १०।१२ ऄिधकरणाचंाच कोणत्या ना कोणत्या प्रकाराने िनव्वळ स्मृतींशी संबंध 
अला अहे. (पूमीस ू १-३-१।२,१·३·३।४, १·३·११।१४ आ.). तथािप ह्ा सूत्रावरील भाष्ट्यात शबरस्वामीन े
स्मतींचा ईल्लेख केला अहे. जैिमनीन े पूमीस ू (१·३·२) मध्ये ऄसा िसद्धातं प्रितपादन केला अहे की जर 
एखाद्रा स्मृतीचा वेदाशी िवरोध नसेल तर ती स्मृित वेदाच्या एखाद्रा वचनावर अधारलेली ऄसल्याच े
ऄनुमान करावे. स्मृतीला वेदाचा अधार ऄसतो ही गोष्ट स्मृतींनी देखील सािंगतली अहे. (गौत. 
११·१९,मनु २·७) 
 

स्मृतत अतण तशष्टाचें अचार ह्याचं्यामध्ये तवरोध. ह्ाबद्दल कुमािरल भट्टानी ऄस े प्रितपादन केले 
अहे की ―सज्जनाचंा अचार जर वेद अिण स्मृित ह्ाचं्या िवरुद्ध नसेल तर ऄसा अचार प्रमाणभूत ऄसल्याच े
समजता येइल. परंतु जर वेद, स्मृित अिण िशष्टाचंा अचार ह्ात तवरोध ऄसेल तर ऄशा अचाराचे 
प्रामाण्य नाहीसे होते. स्मृतत तशष्टाचारापेक्षा ऄतधक प्रमाणभूत ऄसते. कारण स्मृतत प्रत्यक्ष वेदावर 
अधारलेली ऄसते. परंतु िशष्टाचाराला कोणत्या तरी स्मतृीचा अधार ऄसले ऄस ेऄनुमान काढावे लागते. 



स्मृित वेदवेत्त्या लोकानंी रिचलेल्या ऄसतात अिण तशष्टाचाराचे मूळ मोघम अतण ऄतनतरृत ऄसते. 
 

ह्ा िनयमाला धमॳशास्त्रावरील विसष् (१·५), िमताॱरा (याॲ.१·७), कुल्लूक (मनु २·१०) 
ह्ाचं्यासारख्या गं्रथानंी अिण गं्रथकारानंी मान्तयता िदली ऄसली तरी स्मृतींच्या तवरुद्ध ऄसणारे (मामे 
बिहणीबरोबर िववाह करण्यासारखे) अचार प्राचीनकाळापासून ऄग्स्तत्वात ऄसल्याच ेअढळते. कुमािरल 
भट्टाच्या मताप्रमाणे थोर लोकानंी केलेली देखील सवॳ कृत्ये, जर ती लोभासारख्या ॱुद्र हेतूने केली 
ऄसल्याच ेदाखवून देणे शक्य ऄसले तर सदाचार म्हणता येणार नाहीत. अिण त्यानंा धमम ऄस ेसमजणे 
योग्य होणार नाही. थोर लोकानंी देखील धमाच ेऄितक्मण अिण ईन्तमत्तपणे ऄिवचारान ेवागणे हे दोष केले 
होते. परंतु त्यानंी रॅेष् तप केले ऄसल्यामळेु त्यानंा ऄशा दोषापंासून पातक लागले नाही. परंतु मागाहूनच्या 
काळातील लोकानंी त्याचं े ऄनुकरण केल्यास ते नरकात पडतील ऄस े गौतम (१·३।४), अप. ध. स.ू 
(२·६·१३·७।९), पुराण (१० पूवाधॳ ऄ. ३३·३०) ह्ात म्हटले अहे. कुमािरल भट्टानंी देखील ऄशा 
ऄितक्मणाची १२ ईदाहरणे देउन त्याचंी ईपपत्ती लावून त्याचंा दोष कमी करण्याचा प्रयत्न केला अहे. 
ईदाहरणाथॳ, िवरॄािमत्रान े चाडंाल झालेल्या ित्रशंकुराजाच्या यॲात पुरोिहताचे कमॳ केले ह्ाच्याबाबतीत 
त्याच्या थोर तपाचा अधार सािंगतला अहे. तर ऄजुॳनान ेकृष्ट्णाची भिगनी सुभद्रा िहच्या बरोबर म्हणज ेमामे 
बिहणीबरोबर िववाह केला ही गोष्ट समुळी नाकबूल केली अहे. 

 
पूमीस.ू (१·३·१५।३३) ह्ाना ‘होलाकातधकरण’ म्हणतात अिण धमॳशास्त्रावरील गं्रथकारानंी ह्ा 

ऄिधकरणाचा पुष्ट्कळवेळा ईल्लेख केला अहे. ऄस ेसािंगतले अहे की पूवेकडील लोकानंी होलाका (होळी) 
िविध करावा, दिॱणेकडील लोकानंी अतिनैबुक करावे, ईत्तरेकडील लोकानंी ईद्वृषभ यज्ञ करावा. 
िनिरृत िसद्धातं ऄसा अहे की ऄशा प्रकारच े िविध सवांकिरता ऄसतात (अिण केवळ पूवेकडील, 
दिॱणेकडील लोकाकंिरता नसतात). जर ते िविध पूवॳ ऄथवा दिॱण ह्ाचं्या सारख्या एखाद्रा िविशष्ट 
देशातील लोकानंा करण्यास योग्य ऄसतील तर ते सवांना करण्यास योग्य नसण्याला काही कारण नाही. 
याॲ (१·५३) वरील टीकेत िवरॄरूपान ेपूमीस.ू (१·३·१६) हे ईद्धृत करून ऄस ेम्हटले अहे की ―जर एखादा 
िविध काही लोकानंा करावयास सािंगतलेला ऄसेल तर तो िविध ‘सवमधमम (सवांना लागू पडणारा) 
समजावा.’ 
 

होलाकातधकरणाचा नक्की ऄथम काय ऄसावा ह्ािवषयी धमॳशास्त्रावरील मध्ययुगीन काळच्या 
गं्रथकारातं मतवैिचत्र्य अहे. दायभागाने म्हटले अहे की पूवेकडील देशात चालत ऄसलेल्या होलाका 
िवधीच्या रूढींवरून ऄनुमान करावयाची रॅुित केवळ ―होलाका िविध अचरावा‖ ऄशा सामान्तय स्वरूपाची 
ऄसावी. ह्ाच्या ईलट शूलपाणी कृत ―प्रायिरृत्तिववेक‖ ह्ा गं्रथावरील टीकेत गोहवदानंदाने म्हटले अहे की 
―होलाकािधकरणा‖ वरून एवढाच िनष्ट्कषॳ िनघतो की ह्ा रूढीवरून ऄनुमान करावयाची रॅुित ‘ज्या देशात 
जो प्रघात ऄसेल तो प्रघात त्या देशातील लोकानंी पाळावा’ ऄशा स्वरूपाची ऄसावी. 



प्रकरण ३० 
 

धममशास्त्राच्या बाबतीत लावण्यात अलेले मीमांसेमधील ऄथम करण्यासंबंधीचे तसद्धांत अतण तनयम 
(मू. गं्र. पा. ५।१२८३–१३३०) 

 
वेदवचनाचंा ऄथॳ करण्याची पूमी. ने अपली स्वतःची ऄशी पद्धित बनिवली ऄसून काही िनिरृत 

िसद्धातं काढले अहेत. त्याचं्यापैकी काही िसद्धातं अिण िनयम ह्ा प्रकरणात िदले ऄसनू धमॳशास्त्रावरील 
गं्रथकारानंी ऄशा िसद्धातंाचंा अिण िनयमाचंा त्यानंा अलेल्या शंकाचं े िनराकरण करण्याकिरता कसा 
ईपयोग केला अहे ह्ाची काही थोडी ईदाहरणेही िदली अहेत. 
 

मीमासंेमधील िसद्धातंाचं े अिण िनयमाचं े ऄनेक गट पडतात. काही िनयमाचंा संबंध र्फक्त रॅौत 
(वेदप्रणीत) यॲामंधील तपशीलाशंीच ऄसतो. ऄशा प्रकारच्या िनयमातंील सवांत महत्वाचा िनयम ऄसा 
अहे की वेदवचनापंैकीं ज्यानंा यथाथॳत्वान े तवतध (िनयम) म्हणता येते तेवढ्या वचनानंाच प्रामाण्य अिण 
ऄिधकृतपणा ऄसतो. ज्या वेदवचनानंा ऄथमवाद ऄस ेम्हणतात त्याचं्यापैकी जी वचन े आतर िविधवचनाचं्या 
बरोबरीन े एखाद्रा वाक्यात अली ऄसली तर त्या संपूणॳ वाक्याचा सुसगंत ऄथॳ लावण्याच्या कामी त्याचंा 
जेवढा ईपयोग होत ऄसेल तेवढ्या पुरतेच त्यानंा प्रामाण्य ऄसते. (प.ू मी. सू. १·२·७) 
 

मीमासंाशास्त्राचा एखाद्रा राजान े ऄथवा सवािधकारसंपन्न िविधमंडळान े केलेल्या कायद्राशंी काही 
संबंध नसतो. त्या शास्त्राचा ईदे्दश धमाच े यथाथॳ ॲान सागंणे हा अहे. अिण हे ॲान िमळिवण्याचे साधन 
स्वतः वेद अहे अिण रॅौत यॲातंील कायॳक्म (आततकतमव्यता), त्या यॲातील गौण अिण प्रमुख िक्या 
ह्ाचं्या संबंधी व्यवस्था लावणे हे त्या शास्त्राचे प्रयोजन अहे. कायद्राचा ऄथॳ लावण्यासंबंधीच ेिनयम अिण 
मीमासंेमधील ऄथॳ लावण्यासंबंधीचे िनयम ह्ात र्फार ऄंतर ऄसते. पिहली गोष्ट ऄशी अहे की कायदे हे 
मनुष्ट्यतनर्णमत ऄसतात अिण त्यात कायदे करणाऱयाची आच्छा व्यक्त होते, त्याचंा हेतु मुख्यत्वेकरून ऐतहक 
व्यवहाराशी ऄसतो, त्याचं्यामध्ये दुरुस्ती करणे शक्य ऄसते आतकेच नव्हे तर ते रद्द देखील कतरता येतात 
अिण त्याचंा ऄथॳ ते करणाऱयाच्या ईदे्दशाला ऄनुसरून करावयाचा ऄसतो. परंतु मीमासंेचा संबंध तनत्य 
अिण स्वतः तसद्ध मानलेल्या वेदाशंी ऄसतो, वेदामंध्ये धार्ममक बाबींचा िवचार केलेला ऄसतो, वेद दुरुस्त 
ऄथवा रद्द किरता येत नाहीत अिण त्याचंा ऄथॳ वेदाच्या शब्दामधील ईदे्दशानंा ऄनुसरून करावयाचा 
ऄसतो. 
 

पूमी. मधील ऄथॳ लावण्याच्या िसद्धातंाचा अिण िनयमाचंा धममशास्त्रावर काय पतरणाम झाला ह्ा 
प्रश्नाचाच प्रस्तुत गं्रथामध्ये िवचार करावयाचा अहे.  

 
मीमासंेमधील पिहला िनयम ऄसा अहे की वेदामधील कोणताही भाग (एक ऄॱर देखील) 

ऄनथमक (ऄथॳहीन ऄथवा ईदे्दशहीन) ऄसल्याच े मानता येत नाही. ह्ाकिरता वेदाचा फार मोठा भाग 
िवधीची प्रशंसा करण्याचा हेतु ऄसलेला ऄथमवाद ऄसल्याच ेमानले अहे. पूमी. मध्ये िवधींना ऄत्यंत महत्त्व 
िदले अहे अिण ऄथॳवादाना अिण मंत्रानंा ऄितशय गौण दजा िदला अहे. ह्ाचा पिरणाम ऄसा झाला अहे 
की ब्राह्मण गं्रथाचंा लहानसाच भाग सवॳ रॅेष् प्रमाणभूत ऄिधकृत मानला गेला अहे अिण मंत्र नसलेला 
ब्राह्मणगं्रथाचंा अिण वेदसंिहताचा भाग ऄिधकृतपणाच्या बाबतींत दुय्यम दजाचा ऄथवा कमी महत्त्वाचा 
मानला गेला अहे. 



 
ऄथॳ लावण्यासंबंधीच्या मीमासंाशास्त्रामधील िनयमाचं े िनरिनराळ्या दृष्टीने ऄनेक गट पडतात. 

काही िनयम सवमसाधारण ऄसतात अिण काही तवतशष्ट कायांपुरते ऄसतात. एकाच िवषयासंबंधीच्या 
िनरिनराळ्या गं्रथातं सािंगतलेल्या तपशीलातं जेव्हा िवरोध ऄसतो, तेव्हा रॅुित, हलग, वाक्य, प्रकरण, 
स्थान अिण समाख्या ह्ा पािरभािषक संॲाचंा ईपयोग करून योग्य कायमक्रम कसा ठरवावा ह्ाबद्दलही 
काही िनयम ऄसतात (पूमीस ू३·३·१४) अिण काही िनयम ऄतधकार, ऄततदेश, उह, बाध, तंत्र अिण प्रसंग 
ह्ाचं्या संबंधी ऄसतात. 
 

प्रथमतः सवॳसाधारण िनयमाचंी काही ईदाहरणे देउ. वर ईल्लेख केलेला िविध अिण ऄथॳवाद 
ह्ाचं्या प्रामाण्यासंबधंीचा िनयम सवॳसाधारण स्वरूपाचा अहे. िविध, िनयमिविध अिण पिरसंख्या 
ह्ाचं्यामधील भेद सागंणारे िनयम हे सवॳसाधारण स्वरूपाच े ऄसतात. एखाद्रा वाक्यामधील एखाद्रा 
भागाच्या िनिरृत ऄथािवषयी शंका ईत्पन्न झाल्यास तो ऄथॳ त्या वाक्यामधील बाकीच्या भागाच्या अधारान े
ठरवावा, एकवचनामध्ये बहुवचनाचा समावेश होतो हाही एक सवॳसाधारण िनयम अहे. ह्ाला ―ग्रहैकत्व 
न्तयाय‖ ऄशी संॲा अहे (पूमीसू. ३·१·१३।१५). 
 

ज्या नामासंबधंी िवधान केले ऄसते त्याला ‘ऄनुवाद्य’ ऄथवा ‘ईतद्दश्यमान’ ऄस े म्हणतात अिण 
त्याच्यासंबधंी केलेल्या िवधानाला ‘तवधेय’ ऄशी संॲा अहे.ह्ा िनयमाचा धमॳशास्त्रावरील गं्रथात पुष्ट्कळ वेळा 
अधार घेण्यात येतो. एखाद्रा ईिद्दश्य मानाच्या िवशेषणाचा (िवशेष गुणाचा) ईल्लेख केलाच पािहजे ऄस े
नाही (ईिद्दश्यमानस्य िवशेषणमिवविॱतम्) (पू. मी. स ू३·४·२२ वरील टुप टीका). 
 

―स्वगॳ कामो यजेत‖ (स्वगॳ प्राप्तीची आच्छा ऄसणाऱ्याने यॲ करावा) ह्ा वचनातं वेदाने पुहल्लगाचा 
ईपयोग केला अहे. तथािप पूमीस.ू (६·१·६।१६) मध्ये ऄस ेिसद्ध केले अहे की त्या वचनातं स्त्रीकलगाचाही 
ऄंतभाव होतो अिण तस्त्रयानंा देखील यज्ञ करण्याचा ऄतधकार अहे. तथािप रॅुतीन े एखादी िविशष्ट िक्या 
यजमानान े करावयास सािंगतली ऄसले तर ती िक्या र्फक्त पुरुषानेच करावी. कारण पत्नी ही मंत्राच्या 
ॲानाच्या बाबतींत पतीच्या बरोबरीची नसते अिण ऄॲान ऄसते. म्हणनू ज्या िक्या ितने कराव्या ऄस ेस्पष्ट 
िनयमातं सािंगतले ऄसले तेवढ्याच िक्या ितने कराव्या (पूमीस.ू ६·१·२४). रॅौतयॲासंबधंी पत्नीच्या 
ऄिधकारावर वर ईल्लेख केलेले िनबंध ऄसले तरी स्मृतीमधील पुहल्लगाचा ईपयोग केलेले ऄनेक िनयम 
िस्त्रयानंा देखील लागतात. ईदा. मनु (११·९३) मध्ये कोणा ब्राह्मण ॱित्रय वैश्य पुरुषान ेसुरा िपउ नये ऄसा 
िनयम सािंगतला अहे. याॲ (३·१५६) वरील टीकेत िमताॱरेन े सािंगतले अहे हा िनषेध तीन वणांच्या 
पुरुषाचं्या पत्न्तयानंा देखील लागू पडतो. 

 
पूमीस.ू मध्ये ऄस े िसद्ध केले अहे की काही िवविॱत प्रसंगी एखाद्रा िविधवचनामधील एखाद्रा 

शब्दाच्या कलगाला अिण वचनाला िवशेष महत्व िदले पािहजे ऄसा हेतु ऄसण्याचा संभव ऄसतो. ईदा. 
ज्योितष्टोम यॲामध्ये ―ऄग्ग्नषोमीयं पशु ं अलभित‖ (ऄग्ग्न अिण सोम यानंा पशूचा बिल देतो) ऄस े
वेदवचनात सािंगतले अहे. पूमीसू. (४·१·११।१६) मध्ये ऄस े िसद्ध केले अहे की ह्ा वचनाला ऄनुसरून 
बिल द्रावयाचा पशु एकच ऄसतो. म्हणजे येथे वचनाला महत्व िदले अहे. 
 

ऄग्ग्नपुराणात (१७५·५९।६१) ऄस ेम्हटले अहे की ―व्रताच्या ऄंती सामथ्यानुसार २४,१२,५ ऄथवा 
र्फक्त ३ िवप्रानंा भोजन द्रावे‖ िनणॳयहसध-ु (पा. २४) मध्ये ऄस ेसािंगतले अहे की ह्ा श्लोकात ―िवप्राः‖ ऄसा 



पुहल्लगी शब्द योिजला ऄसल्यामुळे र्फक्त ब्राह्मण वणाच्या पुरुषानंाच भोजन िदले पािहजे, तस्त्रयानंा देउन 
चालणार नाही. 
 

ह्ाच्या ईलट पद्मपुराणात म्हटले अहे की जर एखादी स्त्री गरोदर ऄसली, नुकतीच प्रसूत झाली 
ऄसली ऄथवा अजारी ऄसली ऄथवा ऄशुद्ध झालेली ऄसली तर ितन े अपले व्रत दुसऱया कोणाकडून 
करवून घ्यावे ऄथवा शुद्ध झाल्यावर ितन े स्वतः अचरण करावे. िनणॳयहसधमुध्ये ऄस ेम्हटले अहे की ह्ा 
ऄवतरणात सािंगतलेला िनयम पुरुष ऄशुद्ध झाला ऄसता त्यालाही लागू पडतो, कारण ह्ा िठकाणी 
कलगावर तवशेष जोर द्यावा ऄशी ऄपेक्षा नाही. 
 

मीमासंेमध्ये शददाचा ऄथम लावण्यासंबंधी काही तनयम अहेत. शबरस्वामीन े अपल्या भाष्ट्यामध्ये 
ऄस े सािंगतले अहे की जैिमनीच्या सूत्रामधील अिण वेदामधील शब्दाचंा ऄथॳ शक्यतोवर गौण ऄथवा 
पािरभािषक दृष्टीचा न मानता लौिकक व्यवहारामध्ये त्या शब्दाचंा ऄथॳ जसा ऄसतो तसा मानावा. तसेच 
एखाद्रा शब्दाच्या गौण अिण मुख्य ऄथांपैकी एखाद्रा िवविॱत िठकाणी त्या शब्दाचा मुख्य ऄथम स्वीकारणे 
हेच योग्य ऄसते. (पूमीस.ू ३·२·१।२ वरील भाष्ट्य). एखाद्रा शब्दाच ेिभन्न प्रकारचे ऄथॳ ऄसले तर िवविॱत 
स्थळी जो ऄथॳ योग्य ऄसेल तो त्या शददाचा ऄथम समजावा. 
 

एखाद्रा रॅुितवचनात िनरिनराळ्या प्रकारच्या िक्याचं्या बाबतीत एकच िक्यापद योिजले तरी 
प्रत्येक प्रकारच्या वस्तूच्या बाबतीत जी ऄत्यंत योग्य पद्धित ऄसेल त्या पद्धतीन े ती वस्तु हवन करावी. 
ह्ाला ‘सामर्थयातधकरण’ ऄशी संॲा अहे. पूमीसू (१·४·२५). 
 

एका वाक्यात एकच शब्द दोन ऄथान े (म्हणज े त्याच्या मुख्य ऄथाने अिण त्याच्या ऄलंकािरक 
ऄथान)े योजता कामा नये. याॲ. (२·१२३) मध्ये म्हटले अहे की जेव्हा (सहोदर) बंध ुवाटप करू लागतात 
तेव्हा मातेला पुत्राचं्या एवढा वाटा िमळतो. ह्ा श्लोकासंबधंी दायभागाने वरील िसद्धातंाचा अधार घेउन 
ऄस ेम्हटले अहे की याॲ. ने सािंगतलेल्या िनयमात ―माता‖ ह्ा शब्दाचा ऄथॳ जन्तमदात्री जननी ऄसा अहे 
अिण तो िनयम सापत्न मातेला लागत नाही. तथािप, धमॳशास्त्रावरील सवॳ गं्रथात हा िनयम पाळला जात 
नाही. ईदा. त्याच श्लोकावरील टीकेत ऄपराकान े(पा. ७३०) ―माता‖ ह्ा शब्दात ―सापत्न मातेचा समावेश 
केला अहे.‖ 
 

पूमीस ू (१·३·८।९) मध्ये ऄसा िनणॳय केला अहे की काही िविशष्ट शब्द ज्या ऄथाने वेदामध्ये 
(म्हणज ेशास्त्रात) योजण्यात येतात ऄथवा िशष्ट त्याचंा ईपयोग किरतात त्या ऄथानेच ते वापरले पािहजेत. 
ईदा. याॲ (१·२५५) मध्ये ―रॅाद्ध‖ हा शब्द अला अहे. त्या शब्दाचंा मुख्य ऄथॳ काय ऄसा प्रश्न अहे. त्या 
शब्दाचा मुख्य ऄथॳ ―ब्राह्मणानंा भोजन घालणे‖ हा नसून ―िपण्डदान करणे‖ हा अहे ऄस े िवरॄरूपान े
सािंगतले अहे. 

 
पूमीस ू(१·३·१०) मध्ये ऄसा िनयम सािंगतला अहे की मूळच ेपरदेशी भाषेतील शब्द संस्कृत भाषेत 

रूढ ऄसले तर त्याचंा ऄथॳ परदेशी भाषेत जसा समजत ऄसतील तसा घ्यावा अिण त्याचंा ऄथॳ िनरुक्त 
अिण व्याकरण ह्ाचं्या साहाय्यान े काढण्याचा प्रयत्न करू नये. ऄशा शब्दाचंी शबरस्वामींनी पुढील 
ईदाहरणे िदली अहेत : िपक (कोिकळ), नेम (ऄधॳ), तामरस (कमल), सत (वतुॳलाकार लाकडी पात्र). 
 



पूमीस ू (३·१·१२) मध्ये ऄसा िनयम सािंगतला अहे की ज्यावेळी शास्त्रात सािंगतलेल्या एखाद्रा 
िक्येशी ऄनेक गुणधमॳ ऄसणाऱ्या एका पदाथाचा संबंध ऄसतो, त्यावेळी ते सवॳ गुणधमॳ त्या एकाच 
पदाथाला ऄनुलॱून ऄसल्याच ेमानावे. ईदाहरणाथॳ तै. स.ं मध्ये ऄसा िनयम सािंगतला अहे की “तो एक 
वषीय, हपगट डोळ्याच्या अिण ताबंुस रंगाच्या कालवडीच्या मोबदल्यात सोम िवकत घेतो.” ह्ा वाक्यात 
ऄसलेले सवॳही गुण एकाच कालवडीला ऄनुलॱून ऄसल्याचे समजावे. 
 

पूमीस ू(६·१·५१।५२) मध्ये शब्दासबंंधी दुसरा एक िनयम ‘तनषादस्थपतत’ न्तयायाने िसद्ध केला अहे. 
शास्त्रात ऄस ेसािंगतले अहे की ज्या आष्टीमध्ये रुद्राला ईदे्दशून िशजलेल्या भाताची अहुती ऄपॳण करण्यात 
येते ती आिष्ट िनषादस्थपतीकिरता करावी. ब्राह्मण िपता अिण शूद्र माता ह्ाचं्यापासून ईत्पन्न झालेल्या 
संततीला ―िनषाद‖ म्हणतात. (मनु १०·८). तो तीन ईच्च वणांचा नसतो. ―स्थपित‖ ह्ा शब्दाचा ऄथॳ ―प्रमुख 
ऄथवा पुढारी‖ ऄसा होतो. प्रश्न ऄसा अहे की ―िनपादस्थपित‖ ह्ा सामािसक शब्दाचा ऄथॳ कममधारय 
समास धरून केल्यास ‘प्रमुख ऄसणारा िनषाद‖ ऄसा होतो; षष्ठीतत्पुरुष समास धरून केल्यास ―िनषीदाचंा 
प्रमुख‖ ऄसा होतो. िसद्धान्तत ऄसा अहे की कमंधारय समास तत्पुरुष समासापेॱ ा ऄिधक बलवान ऄसतो 
कारण कमंधारयामध्यें दोन्तही शब्दाचंा िक्यापदाशी प्रत्यॱ संबंध ऄसतो. 
 

प्रभाकराने ऄस े प्रितपादन केले अहे की कोणत्याही एका शददाला स्वतंत्रपणे ऄथम नसतो परंतु 
एखाद्रा वाक्यामध्ये शब्द जुळले गेले म्हणज े ते ऄथॳपणूॳ होतात. ह्ा कारणान े प्रभाकराला अिण त्याच्या 
ऄनुयायानंा ‘ऄग्न्वतातभधानवातदनः’ ऄस े म्हणत ऄसत अिण त्याच्यािवरुद्ध मताच्या कुमािरल भट्ट अिण 
त्याचं े ऄनुयायी ह्ानंा‘ऄतभतहतान्वयवातदनः’ ऄस ेम्हणत ऄसत, कारण ते ऄस ेमानीत ऄसत की शब्दानंा 
स्वतःच ेिनरिनराळे ऄथॳ ऄसून ते एका वाक्यात एकत्र येतात अिण ऄस ेशब्द एकत्र अल्यावर त्याचं्यापासनू 
अणखी एक त्या वाक्याचा ऄथॳ ईत्पन्न होतो. 

 
अता वाक्याचंा ऄथमलावण्यासंबंधी काही तनयम सागंू. 

 
ऊग्वेद अिण सामवेद हे छंदोबद्ध गं्रथ अहेत. त्यामुळे त्या दोहोमधील कोणत्या शब्दािमळून एक 

वाक्य बनते हे ठरिवण्याच्या कामात सामान्तयतः ऄडचण येत नाही. परंतु कृष्ट्णयजुवेदामधील बराच भाग 
गद्रातं अहे. म्हणून पूमीस.ू (२·१·४६) मध्ये वाक्य कसे तयार होते ह्ाची व्याख्या किरताना ऄस े म्हटले 
अहे की जेव्हा ऄनेक शब्दािंमळून एकच ऄथॳ होतो ऄथवा एकच हेतु साध्य होतो परंतु त्या शब्दापंैकी एक 
ऄथवा काही थोडे शब्द आतरापंासनू वेगळे केले तर ते वेगळे केलेले शब्द तो हेतु साधण्यास ऄसमथॳ होतात 
अिण त्यानंा बाकीच्या शब्दाचंी गरज लागते तेव्हा ते सवॳ शब्द िमळून एक वाक्य होते. ह्ावरून ऄसा 
िनष्ट्कषॳ िनघतो की वाक्य बनिवण्याला पुढील तीन गोष्टींची अवश्यकता ऄसते : (१) ईच्चारलेल्या ऄथवा 
िलिहलेल्या शब्दाचंा समुच्चय (पदसमूह) ऄसावा लागतो, (२) त्या शब्दानंा परस्पराचंी अकाकं्षा ऄसावी 
लागते (म्हणज े त्याचं्या पैकी एक शब्द गाळला तर पूणॳ ऄथॳ िनघत नसला पािहजे), (३) त्या सवॳ 
शब्दािंमळून एकच कायम साधत ऄसले पािहजे ऄथवा सवािमळून एकाच ऄथाचा बोध होत ऄसला पािहजे 
(कोणाच्या मताप्रमाणे ऄथैकत्व ऄसले पािहजे). एक वाक्य बनिवण्याला सामान्तयतः शब्दामंध्ये सतितध 
ऄसावी लागत ऄसली तरी ऄशा सिन्नधीची प्रत्येक िठकाणी अवश्यकता ऄसतेच ऄस े नाही (त्याचं्या 
दरम्यान दुसरे काही शब्द अले तरी त्या शब्दाचंे एक वाक्य होउ शकते). 
 

एकाच मंत्रमय वचनामधील तनरतनराळ्या भागाचंा तभि तभि हेतु ऄसेल तर ते भाग तनरतनराळीं 



वाक्ये समजण्यास हरकत नाही. ईदा. तै. (१·७·९·२) मधील ―अयुयॳॲेन कल्पताम्, प्राणो यॲेन 
कल्पताम्‖.... आत्यािद िभन्न िभन्न दहा िनरिनराळी वाक्ये अहेत. 
 

वाक्यभेदाच्या तसद्धातंाला मीमासंेमध्ये तसेच धमॳशास्त्रामध्ये ऄितशय महत्त्व अहे. वाक्यभेद ह्ाचा 
ऄथॳ ―वाक्याचंा भेद‖ ऄथवा ―वाक्याचंी रु्फटारू्फट‖ ऄसा अहे. ज्यावेळी सवॳ वाक्ये सारखीच स्वतंत्र ऄसतात 
अिण कोणत्याही एका वाक्याची पूतॳता करण्याकिरता दुसऱ्या वाक्यामंधील शब्दाचंी अवश्यकता नसते 
त्यावेळी ती वाक्यें तभितभि ऄसल्याच े मानावे. वाक्यभेद ह्ा शब्दाचा दुसरा अिण ऄिधक वेळी लाग ू
पडणारा अशय पुढीलप्रमाणे ऄसतो. ज्याच्यािवषयी एक िविध (िनयम) ऄग्स्तत्वातं ऄसतो त्याच्या संबंधी 
दुसरे काहंी िनयम सागंावयाच े ऄसतील तर ते वेगवेगळे िनयम (िविध) ऄसावयास पािहजेत. जर एकाच 
वाक्यात एकाहून ऄिधक िविध अहेत ऄस ेमानले तर वाक्यभेदाचा दोष ईत्पन्न होतो. वाक्यभेदाची एक दोन 
ईदाहरणे देउ. ―ग्रहं सम्मार्मष्ट‖ ह्ा वाक्याचा ऄथॳ ―तो पेले स्वच्छ किरतो‖ ऄसा केला अिण र्फक्त ―एकच 
पेला स्वच्छ करावयाचा ऄसतो‖ ऄसा केला तर वाक्यभेद होइल म्हणून ऄस े ठरिवण्यात अले की ह्ा 
िनयमामध्ये ―ग्रहम्‖ हा शब्द एकवचनी ऄसला तरी त्या एकवचनावर िवशेष जोर देउ नये अिण सवॳही ग्रह 
(पेले) स्वच्छ करावे; ऄसे न केल्यास ―ग्रहं सम्मार्मष्ट‖ अिण ―एकमेव सम्मार्मष्ट‖ ऄसे दोन िविध होतील. 
 

पूमीसू. (१·३·३) वरील भाष्ट्यात शबरस्वामींनी वाक्यभेदासंबंधी पुढील ईदाहरण िदले अहे. तै. 
ब्रा. (१·१·२-६) सारख्या रॅुितवचनातं ऄग्न्तयाधानासंबंधी िवधीच े वणॳन किरताना ऄस े म्हटले अहे की 
―ज्याला एक पुत्र अहे अिण ज्याचे केस काळे अहेत, त्याने रॅौत ऄग्नीची स्थापना करावी.‖ जर ह्ा 
वाक्यातं दोन लॱणे (पुत्र ऄसणे अिण केस काळे ऄसणे) सागंण्याचा हेतु ऄसले तर एकाच वाक्यातं दोन 
स्वतंत्र िविध होतील म्हणज े वाक्यभेद हा दोष ईत्पन्न होइल अिण तो होउ देता कामा नये. ह्ा किरता 
ऄसा मनुष्ट्य िविशष्ट वयाचा ऄसावा एवढेच सागंण्याचा हेतु अहे ऄशा प्रकारचा ऄथॳ केला पािहजे. म्हणज े
ऄग्न्तयाधानाच्या वेळी ऄग्न्तयाधान करणारा ऄगदी कोवळ्या वयाचा मुलगा ऄसता कामा नये तसेच ऄततवृद्ध 
ऄसता कामा नये ऄसा ऄथॳ केला पािहजे. ऄसा ऄथॳ करण्यात लक्षणेचा (ऄथॳ सूिचत करण्याचा) दोष 
अहे. परंतु लक्षणा हा र्फक्त शब्दाचा दोष अहे अिण वाक्यभेद हा वाक्याचा दोष अहे. म्हणून वाक्यभेदाचा 
दोष करण्यापेॱा लॱणेचा दोष पत्करावा. हा वाक्यभेदाचा िनयम धमॳशास्त्रावरील गं्रथकारानंी (एकदा 
िवभक्त झालेले भागीदार पुन्तहा एकत्र होण्यासारख्या) ऄनेक प्रश्नाचं्या बाबतीत ईपयोगात अणला अहे. 
 

वाक्यासंंबंधी ‘ऄनुषंग’ संॲा ऄसलेला दुसरा एक िसद्धातं अहे. एकाच प्रकारच्या ऄथवा 
स्वरूपाच्या ऄनेक वाक्यापंैकीं एका वाक्यातील एखादा शब्द, वाक्याशं ऄथवा पद दुसऱ्या एका ऄथवा 
ऄनेक वाक्यातं ―ऄध्याहृत‖ धरणे हा ऄनुषंगाचा एक प्रकार ऄसतो. दोन ऄथवा ऄिधक अपल्या पुरती संपणूॳ 
ऄसल्यासारखी िदसणारी वाक्यें ऄसतात, परंतु त्याचं्यापैकी शेवटच्या वाक्यातं गौण स्वरूपाच ेकाही िविशष्ट 
शब्द ऄसतात अिण ते पूवीच्या वाक्यात घालावे लागतात ऄथवा ऄध्याहृत ऄसल्याच ेमानावे लागते. ह्ा 
दुसऱ्या प्रकारच्या ऄनुषंगाला ―ऄनुकषम‖ ऄसेही म्हणतात. 
 

पुन्तहा एकत्र झालेल्या मनुष्ट्याच्या संपत्तीच्या वारसाच्या बाबतींत िमताॱरा अिण मदनरत्न ह्ा 
गं्रथानंी ऄनुषंगाच्या िसद्धातंाचा ईपयोग केला अहे. 

 
हा ऄनुषंगाचा िसद्धातं िनरिनराळ्या वाक्याचं्या दरम्यान दुसऱ्या प्रकारच ेशब्द अले ऄसल्यास लाग ू

शकत नाही. ईदाहरणाथॳ, पशूचा बिल देण्यासंबंधीच्या मंत्रात ―स ं ते प्राणो वायुना गच्छताम्, स ं



यजत्रैरङ् गािन, सं यॲपितरािशषा आ. शब्द अहेत (तुझ े ऄवयव पूज्य देवताशंी एकत्र होवोत, अिण 
यॲकता अशीवांदाशी एकत्र होवो॰). ह्ा िठकाणी पिहले पद अिण ितसरे पद ह्ाचं्या दरम्यान अलेल्या 
पदामध्ये दोन बहुवचनी शब्द अहेत, परंतु पिहल्या अिण ितसऱ्या पादात एकवचनी दोन शब्द अहेत; 
ह्ाकिरता पिहल्या पदातंील शब्दाचंा दुसऱ्या पदातील शब्दाशंी ऄनुषंग होत नाही अिण ितसऱ्या पदाचा 
ऄथॳ पूणॳ किरताना (पिहल्या पदातील शब्द न घालता) कोणालाही लौिकक भाषेतील कोणतेही शब्द 
घालता येतील. 
 

यॲामध्ये करावयाच्या िनरिनराळ्या कमांपैकी काही प्रमुख कमे ऄसतात अिण काही गुणभूत 
(म्हणज े गौण ऄथवा अनुषंिगक) ऄसतात. ज्या िक्याचं्या योगाने एखादी वस्तु ईपयोगाला योग्य केली 
जाते ऄशा (साळी कुटण्यासारख्या) िक्यानंा गुणभूत िक्या म्हणतात. ह्ा दोन प्रकाराखंेरीज कमांच ेतनत्य, 
नैतमतत्तक ऄथवा काम्य ऄस े ऄथवा क्रत्वथम अिण पुरुषाथम ऄस े गट करण्यात येतात हे माग े सािंगतलेच 
अहे. िनरिनराळ्या कमांमधील भेदाभेद पुढील सहा [तिदह षड्िवधः कमॳभेदो वक्ष्यते– 
शब्दान्ततरं, ऄभ्यासः, संख्यां, गुणाः, प्रिक्या, नामधेयिमित । 
... ...तदेतन्नाकमॳलॱिमत्यध्यायमाचॱते । 

पू. मी. सू. २·१·१ वरील शबरभाष्ट्य.] साधनानंी ठरिवता येतात : शददातंर, ऄभ्यास (पनुः पनुः ईच्चार 
करणे), संख्या, गुण (देवता ऄथवा पदाथॳ ह्ाच्या िवषयीच्या गौण स्वरूपाचा तपशील), प्रकरण (संदभॳ) 
अिण संज्ञा (नाव). 
 

तवधीचे चार प्रकार ऄसून तवतनयोगतवतध हा त्यापंैकी एक प्रकार ऄसतो. ह्ा िवधीच्या योगाने प्रमुख 
धार्ममक िवधीचा त्याच्या अनुषंिगक ऄसलेल्या गौण िवधींशी ऄसलेला (शेतषन् ऄथवा ऄंतगन् ह्ा नात्याचा) 
संबंध कळतो. ह्ा िवषयाचे िववेचन पूमीस.ू च्या ितसऱ्या ऄध्यायात केले ऄसनू त्यात प्रथमतः शेष ह्ाची 
व्याख्या िदली अहे अिण धार्ममक कृत्यात त्याचा ईपयोग कसा किरतात हे सािंगतले अहे, शेष व शेिषन् 
ह्ाचं े कोणते संबंध ऄसतात हे सागंून वर ईल्लेख केलेल्या सहा साधनापंैकी प्रत्येकाच े तुलनात्मक महत्व 
सािंगतले अहे. 

 
ऄंग अिण ऄंतगन् ह्ाचं े एक ईदाहरण देउ. ―व्रीहीन् प्रोॱित‖ (तादुंळावर पाणी हशपडतो) ह्ा 

पदामध्ये प्रोक्षण हे ऄंग ऄसून त्याचा ―व्रीहीन्‖ ह्ा शब्दाशी गौण संबधं अहे. प्रोॱणाचा हेतु सवॳरॅेष् र्फलाला 
(ऄपूवाला) साह् करणे हा अहे. कारण जर तादुंळावर पाणी प्रोॱण केल्यािशवाय यॲ केला तर ऄपूवम 
(र्फल) प्राप्त होणार नाही. 
 

ज्याच्या योगाने दुसऱ्या कोणाचा हेतु साधतो ते शेष अिण ऄशा दुसऱ्याच े ते शेष ऄसते (पूमीस.ू 
३·१·२). ज्या कृतीच्या योगाने एखादी व्यिक्त ऄथवा पदाथॳ यागामध्ये ऄथवा दुसऱ्या एखाद्रा कायामध्ये 
ईपयोग करण्याला योग्य बनते त्या िक्येला संस्कार ऄस ेम्हणतात. बादरीच्या मताप्रमाणे ―शेष‖ हा शब्द 
ऄशा ससं्कारानंा ऄथवा पदाथांना ऄथवा (गाइचा लालसर रंग ह्ासारख्या) गुणानंा नेहमी लागतो. 
(पूमीसू. ३·१·३). परंतु जैिमनीच्या मताप्रमाणे (पूमीस ू ३·१·४।६) धार्ममक िविध हे त्या िवधीच्या (स्पष्ट 
सािंगतलेल्या ऄथवा गर्मभत ऄसलेल्या) र्फलाच ेशेष ऄसतात. र्फले ही धार्ममक कृत्ये करणाऱ्या कत्याची शेष 
ऄसतात अिण ऄसा कता काही िविशष्ट कृत्याचंा शेष ऄसतो. 
 

िविनयोगिवधीच्या बाबतीत प्रधान कोण अिण गौण कोण ह्ाबद्दल संशय अल्यास ऄथवा िवरोध 
ईत्पन्न झाल्यास त्याचा िनणॳय करण्याची रॅुित, हलग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, संॲा ऄशी सहा साधन े



पूमीसू. न े सािंगतली अहेत अिण एखादे िठकाणी ऄनेक साधन े एकत्र होत ऄसल्यास त्याचं्यापैकी पूवी 
अलेल्या प्रत्येकापेॱ ा मागून अलेले साधन ऄिधक दुबमल ऄसते कारण ते साधन त्या साधनाच्या 
ईिद्दष्टापासून (म्हणज े िवधीच्या पासून) त्याच्या पूवीच्या साधनाहूंन ऄिधक दूर ऄसते (पूमीस.ू ३·३·१४). 
ह्ा सूत्राला ‘बलाबलातधकरण’ ऄसे नाव अहे. 

 
ह्ा सहा साधनापंैकी प्रत्येकाचा त्याच्या नंतर ईल्लेख केलेल्या सवॳ साधनाशंी िवरोध येउ शकेल 

म्हणज े रॅुतीचा त्याचं्या पुढल्या ५ शी, हलगाचा त्याच्या पुढील ४ शी, ऄशा रीतीने ३·२·१ ऄस े िवरोधाचे 
एकूण १५ प्रसंग होउ शकतील. ह्ा िठकाणी रॅुित अिण हलग ह्ाचं्या िवरोधाचे एक ईदाहरण देउ. मैत्रा. 
स.ं (३·२·४) मध्ये म्हटले अहे की ―ऐन्तद्री (आंद्राला ईदे्दशून म्हटलेल्या) मंत्रान े गाहॳपत्य ऄग्नीची पूजा 
करावी‖ आंद्राला ईदे्दशून म्हटलेला मंत्र तै. स.ं४·२·५·४ हा अहे. ह्ा मंत्रामध्ये ―ऐन्तद्र्या‖ हा शब्द अला अहे. 
या बाबतीत ऄशी शंका ईत्पन्न होते की ―ऐन्तद्र्या‖ ह्ा शब्दावरून सूिचत केल्याप्रमाणे आंद्राची पूजा करावी 
ऄथवा त्या मंत्रान े गाहॳपत्य ऄग्नीची पूजा करावी ऄथवा आंद्र अिण ऄग्ग्न ह्ा दोहोंची पूजा करावी ऄथवा 
अपल्या आच्छेप्रमाणे आंद्र ऄथवा गाहॳपत्य ऄग्ग्न ह्ाचं्यापैकी कोणाही एकाची पूजा करावी. तनणमय ऄसा अहे 
की रॅुित (म्हणज े प्रत्यॱ वेदवचन) हलगापेॱा ऄिधक बलवान ऄसते. ―ऐंद्र्या‖ ह्ा तृतीयािवभक्तीतील 
शब्दावरून तो केवळ तपशील अहे ऄसा बोध होतो. आंद्राची पूजा करावी ऄस ेस्पष्ट िवधान करणारा एकही 
शब्द वरील वाक्यात नाही. 
 

प्रयोज्य अिण प्रयोजक. स्वगांसारख ेर्फल हे यॲाच ेप्रयोजक ऄथवा पुरुषाथम िविध ऄसते. ज्याच्या 
किरता वेदाच्या वचनानी मनुष्ट्याला काही कमॳ करण्याला प्रवृत्त केले जाते ते प्रयोजक. ―स्वगॳप्राप्तीकिरता 
दशॳपूणॳमास यॲ करावा‖ ऄस ेवचन अहे. म्हणज ेस्वगॳ ऄथवा तत्सम र्फल हे दशॳपूणॳमास यागाचे प्रयोजक 
अहे. 
 

काही िविशष्ट पदाथांचा, संस्काराचंा अिण गौण कृत्याचंा कोणत्या तरी र्फलाशी संबंध ऄसतो. 
ईदा. तै. स.ं (३·७·५·२) मध्ये जुहू पळी, नेत्रात लावण्याचे काजळ, अिण प्रयाज अिण ऄनुयाज िविध 
ह्ाचं्यासंबधंी काही वाक्ये अहेत. पूमीस.ू (४·३·१०) मध्ये म्हटले अहे की ज्यात पदाथाशी, संस्काराशी 
ऄथवा गौण कृत्याशी र्फलाचा संबंध जोडला अहे ऄशी वेदवचने र्फलाच्या बाबतीत िविध (िनयम) नसून 
केवळ ऄथमवाद ऄसतात कारण त्या वचनामंुळे मुख्य यॲाचा हेतु साधतो. 

 
तवरॄतजत् हा एक िविशष्ट प्रकारचा यॲ ऄसतो अिण त्यात यॲकता स्वतःचे स्वािमत्व ऄसणाऱ्या 

सवॳ धनाचे दान किरतो. ह्ा यॲाच्या िववेचनाला जैिमनीन ेसुमारे १४ ऄिधकरणे खचॳ केली अहेत. त्यात 
िसद्ध केलेल्या िसद्धातंापंैकी एक ठळक िसद्धातं ऄसा अहे की यॲामध्ये दिॱणा देण्याच्या वेळी यॲकत्याच े
ज्यावर स्वािमत्व ऄसेल तेवढ्याचेच दान यॲकता देउ शकतो अिण जी वस्तु त्याला भतवष्ट्यकाळी प्राप्त 
होणार ऄसेल ऄशी वस्तु तो दान देउ शकत नाही. 

 
िवरॄिजत यॲाच ेर्फल रॅुतीन ेस्पष्टपणे सािंगतले नसले तरी (आतर यॲाचे र्फल स्वगॳप्राप्ती ऄसल्याच े

स्पष्ट सािंगतलेले ऄसते त्याप्रमाणेच) िवरॄिजत् यॲाच े र्फल स्वगॳ हेच ऄसते ऄस े पूमीस.ू च्या चौथ्या 
ऄध्यायाच्या ितसऱ्या पादात िसद्ध केले अहे. 
 

पूमीस.ू च्या पाचव्या ऄध्यायात यॲातील िनरिनराळ्या िवधींच्या क्रमाचे िववेचन केले अहे. 



यॲामध्ये करावयाच्या ऄनेक कृत्याचा िवधीमध्ये ईल्लेख केलेला ऄसतो. परंतु ती कृत्ये कोणत्या क्मान े
करावी हे नेहमीच त्यात सािंगतलेले नसते. ही कृत्ये यॲकत्याच्या आच्छेप्रमाणे कोणत्याही क्मान े करून 
चालणार नाही. ऄसा क्म ठरिवण्याकिरता रॅुित, ऄथॳ, पाठ, प्रवृित्त, काडं, स्थान अिण मुख्य ह्ा सहा 
साधनाचंा अधार घ्यावा लागतो. ह्ा संबंधीचे एक ईदाहरण देउ. पराशर [सन्तध्या स्नानं जपो होमो देवताितिथपूजनम् । 
अितथ्यं वैरॄदेवं च षट्कमािण िदने िदने ॥ 

पराशर स्मृित (१·३९).] स्मृतीमध्ये (१·३९) ऄसा िनयम सािंगतला अहे की प्रत्येकान े प्रितिदनी संध्या, 
स्नान, जप, होम, वेदाध्ययन, देवपूजा, वैरॄदेव अिण ऄितथीसत्कार ह्ा िक्या कराव्या. ह्ा िठकाणी संध्या 
स्नान हा (स्मृितवचनात िदलेला) पाठक्म टाकून देउन योग्यतेवरून (ऄथाला ऄनुसरून) सूिचत होणारा 
क्म स्वीकारला पािहजे अिण म्हणून स्नान पिहल्याने केले पािहजे अिण संध्या त्यानंतर केली पािहजे 
(पूमीसू. ५·४·१). 
 

जर ऄनेक देवताचंी ऄथवा ब्राह्मणाचंी ऄनेक कृत्यानंी ऄथवा वस्तंूनी पूजा करावयाची ऄसले तर 
एका देवतेची ऄथवा एका ब्राह्मणाची क्माक्मान े सवॳ कृत्यानंी ऄथवा वस्तंूनी पूजा करावी अिण नंतर 
दुसऱ्या देवतेची ऄथवा ब्राह्मणाची तशीच पूजा करावी; ऄथवा प्रत्येक देवतेची ऄथवा ब्राह्मणाची एका 
कृत्यान े ऄथवा पदाथाने पूजा करावी, नंतर सवांची दुसऱ्या कृत्यान े ऄथवा वस्तून े पूजा करावी. पिहल्या 
प्रकाराला ‘काडंानुसमय’ ऄस े म्हटले अहे अिण दुसऱ्या प्रकाराला ‘पदाथानुसमय’ ऄशी संॲा अहे. 
(पूमीसू.५·२·७·९ अिण ५·२·१।३). 
 

पूमीस.ूचा साहावा ऄध्याय ऄत्यंत ईद्बोधक अहे. त्यातं पिहल्याने ऄतधकाराच्या ऄंगाचं े म्हणज े
यॲ करणाऱ्याच्या िठकाणी अवश्यक ऄसणाऱ्या गुणाचं ेिववेचन केले अहे. हा ऄध्याय ऄित िवस्तृत ऄसनू 
त्यातं ८ पाद अहेत ह्ा ऄध्यायातील धमॳशास्त्रावरील गं्रथावंर ज्या िसद्धान्तताचंा पिरणाम झाला अहे ऄस े
थोडे िसद्धातं प्रस्तुत प्रकरणात सागंू. 
 

पूमीस ू(६·१·१।३) ह्ातं ऄस ेिसद्ध केले अहे की ―ज्याला स्वगाची आच्छा ऄसले त्याने दशॳपूणॳमास 
ऄथवा ज्योितष्टोम यॲ करावा‖ ऄशा ऄथाच्या वेदवचनातं स्वगॳ हे प्रधान ऄथवा प्रमुख कमॳ ऄसून याग हे 
कमॳ गौण ऄथवा अनुषंिगक ऄसते अिण ऄशा वेदवचनानंी यॲ करणाऱ्याच े गुण सािंगतलेले ऄसतात. 
‘ऄतधकारी’ ह्ाची ऄशी एक व्याख्या िदली अहे की “ज्याला (स्वगॳ ऄथवा सौख्य ह्ाचं्या सारख्या) 
काहीतरी फलाची आच्छा ऄसते ज्याला शास्त्रातं सािंगतलेले कमम करण्याचा ऄतधकार ऄसतो, जो तविान 
ऄसतो अिण ज्याला (रॅुतीन)े यज्ञ करण्याला प्रततबंध केलेला नाही. तो ऄिधकारी समजावा.” शूद्राला 
देखील सुखाची आच्छा ऄसते. त्याच्या ऄंगी िवद्यत्ता देखील ऄस ूशकेल, परंतु त्याला वेदान यॲ करण्याला 
प्रितबंध केलेला ऄसल्यामुळे शूद्र यॲ करण्याला ऄिधकारी नसतो. 
 

पूमीसू. (६·१·३९।४०) मध्ये ऄस ेिसद्ध केले अहे की तीन ईच्च वणातील प्रत्येक पुरुषाला रॅौतयॲ 
करण्याचा ऄिधकार अहे. पूमीसू. (६·१·४१) मध्ये म्हटले अहे की एखाद्रा ऄवयवाने हीन ऄसणारा मनुष्ट्य 
द्रव्यहीन मनुष्ट्यासारखा ऄसतो, म्हणज े ज्याप्रमाणे द्रव्यहीन मनुष्ट्य िनरिनराळ्या साधनानंी द्रव्य संपादन 
करण्याचा संभव ऄसतो त्याप्रमाणे ऄवयवाने हीन ऄसणाऱ्या मनुष्ट्यान े अपले व्यंग दूर करण्याचा प्रयत्न 
केला तर त्याला रॅौतयॲ करण्याचा ऄिधकार ऄसतो. तथािप, जर ऄस े व्यंग जन्तमजात अिण दूर 
करण्यासारख े नसले तर ऄस े व्यंग ऄसणाऱ्या मनुष्ट्याला रॅौत यॲ किरण्याचा ऄिधकार नसतो. प्राचीन 
अिण मध्ययुगीन कालातंील हहदंूच्या वारसा हक्कासंबंधीचा कायदा वरील िसद्धातंाच्या अधारावर तयार 



केलेला होता. याॲ (२·१४०) मध्ये ऄस ेसािंगतले अहे की नपूंसक, जाित बिहष्ट्कृत व त्याचा पुत्र, लंगडा, 
माथेिर्फरू, जन्तमजात मूखॳ, ऄंध अिण ऄसाध्य रोगान े ग्रस्त मनुष्ट्य ह्ानंा सपंत्तीमध्ये िहस्सा िमळण्याचा 
ऄिधकार नसतो, परंतु त्यानंा पालन पोषण िमळण्याचा ं ऄिधकार ऄसतो. ह्ा श्लोकावरील टीकेत 
िमताॱरेन े ऄस े म्हटले अहे की ऄपात्रतेची ही लॱणे पुरुषानंा अिण िस्त्रयानंा लागतात. तथािप आ. स. 
१९५६ च्या ३२ व्या कायद्राने ही ऄपात्रतेची सवॳ कारणे बाजूला सारली अहेत. 
 

पूमीस.ू (६·३·१७।४१) ह्ाचं्या पैकी बऱ्याच सूत्रात ‘प्रतततनतध’ म्हणज े काय ह्ाचे िववेचन केले 
अहे. ह्ासंबंधी वणॳन मागे खंड २ अिण ३ मध्ये करण्यात अले अहे. 
 

पूमीस.ू च्या सातव्यापासूनच्या सहा ऄध्यायात ज्या िवधींचा तपशील वेदाने स्पष्टपणे सािंगतलेला 
नाही ऄशा ऐन्तद्राग्न यॲासारख्या िवधींचा िवचार केला अहे. ७ व्या ऄध्यायात ऄसा िवषय अहे की (प्रकृतत 
ऄथवा अदशॳ स्वरूपाच्या यॲात रे्फरर्फार करून तयार केलेल्या) तवकृतीमध्ये काही तपशील ऄिधक 
घालावयाचे ऄसतात हकवा काय अिण ऄसल्यास त्यात कोणते अिण िकती तपशील ऄिधक घालावे. 
 

ज्या पद्धतीन ेऄथवा मागांने एका िवधीकिरता सािंगतलेले तपशील त्या िवधीहून िभन्न ऄशा दुसऱ्या 
िवधीमध्ये समािवष्ट केले जातात त्या पद्धतीला ऄथवा मागाला ‘ऄततदेश’ ऄशी संॲा अहे. ह्ातील काही 
ऄितदेश करण्याबद्दल वेदवचनात स्पष्ट ईल्लखे केलेला ऄसतो अिण काही िठकाणी ऄशा वेदवचनाचं्या 
ऄग्स्तत्वाच े ऄनुमान करावे लागते. ईदा. ―आषु‖ नावाच्या जादुगारीच्या यॲाच्या बाबतीत वेदवचनात त्या 
यॲाच े काही तपशील सागंून बाकीच े तपशील ―श्येन‖ यॲाप्रमाणे करावे ऄस े म्हटले अहे. चातुमास्य 
यॲापंैकी वरुणप्रधास हा एक यॲ अहे. त्या यॲामध्ये ऄवभृथ स्नान करावे ऄसा िनयम सािंगतला अहे 
परंतु त्याबद्दलच ेतपशील िदले नाहीत अिण म्हणून त्या स्नानासबंंधीच ेअवश्यक तपशील सोमयागामधील 
ऄवभृथासंबधंीच्या िनयमापासून घ्यावयाच े ऄसतात. स्मृतींनी अिण िनबंधगं्रथानंी ऄततदेशाचा वारंवार 
ईपयोग केलेला ऄसतो. ईदाहरणाथॳ, याॲ (१·२३६ अिण २४२) ह्ात सािंगतले अहे की ऄग्नौकरण 
अिण तपण्डदान ह्ाचं्या बाबतीतील िपण्डिपतृयॲामधील कायॳक्म पावॳणरॅाद्धात करावा.  

 
पूमीसू. च्या अठव्या ऄध्यायात ऄितदेशाचा ईपयोग केलेल्या िविशष्ट प्रसंगाचंे वणॳन केले अहे. 

 
पूमीस.ू च्या नवव्या ऄध्यायात उह (रे्फरर्फार) ह्ासबंंधी िववेचन केले अहे. उह ह्ा शब्दाचा 

सवॳसाधारण ऄथॳ तकम  ऄथवा तवचारणा ऄसा अहे. परंतु पूमीसूत्रामध्ये ह्ा शब्दाला एक िविशष्ट ऄथॳ 
ऄसतो. ऄितदेशाच े तत्त्व मंत्र, सामन् अिण संस्कार ह्ानंा लावले म्हणज े त्यात काही रे्फरर्फार करावे 
लागतात. मीमासंकानंी शोधून काढलेले तत्त्व ऄस े िदसते की जर मूळच्या मंत्रामधील शब्द िवकृित 
यॲामध्ये जसेच्या तसे घेणे ऄशक्य ऄसेल तरच र्फक्त उहाचा (रे्फरर्फाराचा) ईपयोग करावा, परंतु ऄन्तयत्र 
करू नये. तथािप, शबरस्वामीनी म्हटले अहे की यािॲक लोक उह किरतात म्हणज े ते मंत्र म्हणताना 
ऄनुरूप रे्फरर्फार किरतात. ज्या मंत्रामध्ये रे्फरर्फार केलेले ऄसतात त्यानंा मंत्र ऄस ेम्हणत नाहीत, कारण 
ज्यानंा िवद्यान लोक मंत्र म्हणून ओळखतात तेच र्फक्त मंत्र ऄसतात (पूमीस.ू २-१-३४ अिण त्यावरील 
शाबर भाष्ट्य). धमॳशास्त्रावरील गं्रथात उहाचा ईपयोग केला जातो. ईदा. िवष्ट्णुधमॳसूत्रामध्ये (७५·८) ऄसा 
िनयम सािंगतला अहे की अपल्या मातामहाचे अिण त्याच्या दोन पुरुष पूवॳजाचं ेरॅाद्ध मंत्राचा उह करून 
आतर रॅाद्धाप्रमाणेच करावे. पुरुषपूवॳजाचं्या रॅाद्धातील मंत्र ―शुन्तधन्तताम् िपतरः‖ (अप. रॅौ. १·७·१३) हा 
अहे. त्याच्यात. ―शुन्तधन्तताम् मातामहाः‖ ऄसा रे्फरबदल करावा. पूमीस.ू (९·३·२३।२६) मध्ये वरील िनयमात 



एक ऄपवाद सािंगतला अहे. जेव्हा एखाद्रा यॲामध्ये िशजलेल्या तादुंळाच्या भाताची अहुती द्रावयाची 
ऄसून िशजलेला तादुंळाचा भात नष्ट झाल्यामुळे ऄथवा न िमळाल्यामुळे त्याच्या जागी ―नीवार‖ (देवभात) 
प्रितिनिध म्हणून घेतले ऄसले तर मंत्रामधील ―व्रीहीणा‖ं ह्ा शब्दाच्या जागी ―नीवाराणा‖ं ऄसा उह न किरता 
―व्रीहीणां‖ हेच शब्द ठेवावयाचे ऄसतात, कारण िशजलेल्या नीवाराचंे िशजलेल्या तादुंळाशंी साम्य ऄसल्या 
कारणाने तादुंळाचं्या जागी ―नीवार‖ घेतलेले ऄसतात. 
 

पूमीस.ू च्या नवव्या ऄध्यायातील ितसऱ्या अिण चौथ्या पादामध्ये ―ऄिध्रग ुपै्रषा‖ संबंधी िवचार केला 
अहे. हा पै्रष पशुबंधिवधीमध्ये होतृ ऊग्त्वजान ेम्हणावयाचा ऄसतो. ह्ा पै्रषामधील काहंी िविशष्ट शब्दामंध्ये 
उह (रे्फरर्फार) करावयाचा ऄसतो. 
 

पूमीस ू.चा दहावा ऄध्याय सवांत मोठा ऄसून त्यातं ८ पाद अिण ५७७ सूत्र ेअहेत (म्हणज ेसंपणूॳ 
सूत्रसंख्येपकैी पाचव्या िहश्श्याहून ऄिधक सूत्र े त्या ऄध्यायात अहेत. त्या ऄध्यायात बाध अिण समचु्चयं 
ह्ाचं्यासंबधंी िववेचन केले अहे. बाध म्हणज ेवगळणे अिण ऄभ्युच्चय ऄथवा समचु्चय ह्ाचंा ऄथॳ बाधाच्या 
ईलट प्रकारचा ऄसतो. सामान्तय िनयम ऄसा अहे की प्रकृतत (अदशॳ) यागामधील तपशील 
तवकृततयागामध्ये समािवष्ट करावयाचे ऄसतात. परंतु काही िठकाणी िवकृितयागाचे नाव िनराळे ऄसते 
अिण प्रकृितयागामधील काहंी (शुिद्ध अिण ऄलंकृत करण्यासारख)े संस्कार अिण काहंी पदाथम (द्रव्यें) 
िवकृितयागामध्ये समािवष्ट किरता येत नाहीत, कारण ऄस े संस्कार अिण ऄशी द्रव्ये ह्ाचंा समावेश करू 
नये ऄशी स्पष्ट वचनें ऄसतात ऄथवा ऄशा संस्काराचंा अिण द्रव्याचंा िवकृितयागामध्ये काही ईपयोग नसतो 
ऄथवा त्याचंा ईपयोग िनरथॳक ऄसतो. शबरस्वामी म्हणतात की जेव्हा प्रकृितयागामधील काही कृत्यें 
िवकृितयागातं समािवष्ट करावयाची अहेत ऄस ेिनिरृत ॲान झाल्यानंतर देखील दुसरीही काही कृत्यें त्या 
िवकृितयागामध्ये समािवष्ट करावयास पािहजेत ऄस ेिनिरृत ॲान होते तेव्हा ऄभ्युच्चय (वाढ) घडतो म्हणज े
ऄशीं दुसरी कृत्यें देखील िवकृितयागात समािवष्ट करण्यात येतात. 

 
पूमीसू. (३·३·१४) वरील तंत्रवार्मतकात बाधाची पुढीलसारखी काही ईदाहरणे िदली अहेत : तकॳ  

अिण मृगजल ह्ाचं्या सारख्या दृिष्टभ्रमाचे िनराकरण (बाध) प्रत्यॱ पाहण्याने होते, ॲानाच्या भ्रािंतकारक 
साधनाचंा बाध ॲानाच्या सहा साधनानंी होतो; स्मृतीचा बाध रॅुतीन े होतो; परस्पर िवरोधी अिण 
ऄिवरॄसनीय स्मृतीचा बाध िवरॄसनीय अिण ऄिवरोधी स्मृतींनी होतो. 

 
समुच्चयाचे एक ईदाहरण देउ. वाजपेय यॲ हा ज्योितष्टोमाचा एक प्रकार ऄसतो ऄस े पूमीस.ू 

(३·७·५०।५१) मध्ये सािंगतले अहे. ज्योितष्टोम यागात (प्रकृित यागातं) देखील काही िविशष्ट पशूंच े
बिलदान करावयाचे ऄसते. प्रश्न ऄसा अहे की प्रकृितयागातं बिलदान करावयास सािंगतलेल्या पशूंची 
वाजपेयामध्ये बाधा ऄसते ऄथवा समुच्चय ऄसतो. िनणॳय ऄसा अहे की त्याचंा समुच्चय करावयाचा ऄसतो. 
(पूमीस ू१०·४।६). कारण तै. ब्रा. (१·३·४) मध्ये अलेल्या वचनावरून वाजपेय यॲामध्ये १७ पशूंव्यितिरक्त 
आतर पशूंचेही बिलदान करावे लागते ऄसे िदसून येते. 
 

दहाव्या ऄध्यायामध्ये यज्ञामधील दतक्षणेसंबधंी एक महत्त्वाचा िवषय अहे. पूमीस.ू (१०·२·२२।२८) 
मध्ये ऄस ेिसद्ध केले अहे की एखाद्रा ऄदृष्ट (न िदसणाऱ्या) हेतु किरता दिॱणा द्रावयाची नसून यॲामध्ये 
अवश्यक ऄसणाऱ्या िवधीकिरता ऊग्त्वजाचंी नेमणूक करण्याकिरता दिॱणा द्रावयाची ऄसते. पूमीस.ू 
(१०·३·३९) मध्ये ताण्ड्य ब्राह्मणामधील (१६·१·१०।११) ह्ा मंत्राच्या अधारावर दतक्षणेच्या प्रकाराचें वणॳन 



केले अहे. पूमीसू. (१०·३·५०) मध्ये यजमानाने स्वतः दतक्षणा वाटावी ऄसा िनयम िदला अहे. पूमीस.ू 
(१०·३·५५) मध्ये दतक्षणा वाटण्याची पद्धतत िदली अहे. सवॳ ऊग्त्वजानंा समान दतक्षणा िमळावी. होतृ, 
ऄध्वयुॳप्रभृित चार मुख्य ऊग्त्वज ऄसतात; त्या प्रत्येकाला काही िविशष्ट क्मान े तीन तीन साहाय्यक 
ऄसतात; मुख्य अिण साहाय्यक िमळून होणाऱ्या प्रत्येक गटाला एकंदर द्रावयाच्या गाइपैकी ¼ गाइ 
द्राव्या; त्याचं्या पैकी साहाय्यकानंा मुख्य ऊग्त्वजाला िमळावयाच्या गाइचा क्मान े ½, ⅓ अिण ¼ गाइ 
िमळाव्या. पूवमपक्ष ऄसा अहे की रॅुतीन े ऄसमान वाटणी करावयास सािंगतली नसल्यामुळे सवांना समान 
दिॱणा (गाइ) िमळावी अिण प्रत्येकाला त्याने केलेल्या कामाला ऄनुसरून दिॱणा वाटली पािहजे. 
तसद्धातं ऄसा अहे की ही दोन्तही मते मान्तय किरता येत नाहीत अिण रॅुतीन ेयोिजलेल्या ऄर्णधनः, तृतीतयनः 
अिण पातदनः ह्ा शब्दाचं्या ऄथाला ऄनुसरून दिॱणा वाटावी. 
 

वरील िववेचनावरून मीमासंाशास्त्रातील काही मुख्य िसद्धातंाचंी अिण तत्वाचंी कल्पना येउ 
शकेल. ह्ा िसद्धातंाचंा धमॳशास्त्रातील गं्रथावंर र्फार मोठा पिरणाम झाला होता. मीमासंाशास्त्रातील िनयमानंी 
धमॳशास्त्रावरीर गं्रथकारानंा धमॳवचनाचंा ऄथॳ लावण्याच्या कामातं र्फार साहय्य केले ऄसले तरी मीमासंा 
शास्त्राच्या िनयमाचंा ईपयोग करणे ही सोपी गोष्ट नाही अिण त्या िनयमाचं्या साहाय्याने सवॳसंमत होतील 
ऄस ेिनिरृत िनणॳय काढणे नेहमीच शक्य होते ऄस ेम्हणता येत नाही. ऄस ेहोण्याला ऄनेक कारणे अहेत. 
मीमासंाशास्त्राच ेप्रमुख पुरस्कते प्रभाकर अिण कुमािरल भट्ट ह्ाचं्या मतातं एकवाक्यता नाही; जैिमनीच्या 
सूत्रातंदेखील ऄनेक पाठभेद अहेत, कुमािरलभद्र अिण शबरस्वामी ह्ाचं्या मतातं ऄनके िठकाणी िभन्नता 
अढळून येते; मोठमोठ्या मीमासंकानंी ऄनेक मुद्रावंर सवॳस्वी िभन्न ऄसे िनणॳय काढले अहेत. 
 

ह्ा संबंधीच ेएक ठळक ईदाहरण दत्तकासंबंधीच ेविसष् स्मृतीतील (१५·५) हे वचन सागंता येइल. 
त्या वचनाचा सरळ ऄथॳ ऄसा करता येइल की ―कोणाही स्त्रीला ितच्या पतीच्या ऄनुमतीिशवाय एखादा पुत्र 
दत्तक देउ नये ऄथवा अपल्या पतीच्या ऄनुमतीिशवाय ितने एखादा पुत्र दत्तक घेउ नये‖ ह्ा वचनाच े
मीमासंाशास्त्राच्या िनयमानंा ऄनुसरून िनरिनराळ्या गं्रथानंी अिण गं्रथकारानंी चार प्रकारच ेऄथॳ केले ऄसनू 
त्यानंा ऄनुसरून िनरिनराळ्या न्तयायालयानंी िनरिनराळे िभन्न िनणॳय िदले अहेत. नुकत्याच झालेल्या 
हहदंूच्या दत्तकासंबंधीच्या अिण ऄन्नवस्त्रासंबंधीच्या (सन १९५६ च्या ७८ व्या) कायद्राने पूवीची 
धमॳशास्त्रातील वचनें, िनयम, रूढी, परंपरा रद्द करून पूवीच्या कायद्रातं दूरगामी अिण मूलभूत ऄस े
रे्फरबद्दल केले अहेत. 
 

ह्ा नव्या कायद्राने िनमाण झालेल्या िनरिनराळ्या समस्याचं्या तपशीलातं न िशरता, जाता जाता 
ऄस ेम्हणावेस ेवाटते की ज्या वेळी एखाद्रा प्रचिलत कायद्रातील ऄग्स्तत्वात ऄसलेल्या ऄथवा मानलेल्या 
ऄडचणी कमी करण्याकिरता त्या कायद्रात दूरगामी रे्फरबदल करण्यात येतात तेव्हा पुष्ट्कळवेळा 
नजीकच्या भिवष्ट्य काळात ऄनेक नव्या समस्या िनमाण केल्या जातात. ह्ाबद्दलच े एक साधे ईदाहरण 
हहदू-मुलींच्या िववाहोिचत वयासंबधंीच्या कायद्राच े देता येइल. ही वयोमयादा वाढिवण्याच्या हेतूने ज े
िनरिनराळे कायदे करण्यात अले. त्याचं्या योगाने अिण बदललेल्या पिरग्स्थतीमुळे अता प्रौढ कुमारींची 
समस्या िनमाण झाली अहे अिण मध्यम ग्स्थतीतील हहदुकुटंुबातं ऄशा प्रौढ कुमारींच्या िववाहाच्या बाबतीत 
र्फार ऄडचणी ऄनुभवाला येउ लागल्या अहेत. 



तवभाग ८ : सांख्य, योग अतण तकम  ह्यांचा धममशास्त्राशी संबंध 
 

प्रकरण ३१ 
 

धममशास्त्र अतण सांख्य 
(मू. गं्र. पा. ५।१३५२-१३८४) 

 
सुप्रिसद्ध सहा दशॳनापंैकी (तत्त्वॲानाच्या प्रणालींपैकी) साखं्य हे एक दशॳन अहे. साखं्यमताची 

ईत्पित्त कशी झाली हा भारतीय तत्त्वॲानासंबधंी एक ऄित ऄवघड प्रश्न अहे. साखं्य मतासंबंधी ऄनेक गं्रथ 
अिण िनबंध िलहले गेले अहेत. इरॄरकृष्ट्णाच्या साखं्यकािरका ह्ा गं्रथात मूळच्या साखं्य तत्त्वॲानात 
सुधारणा केलेले तत्त्वॲान सािंगतले अहे. परंतु ते मूळच े तत्त्वॲान काय होते ह्ाच ेसाधारणतः सवॳमान्तय 
ऄस ेईत्तर देता येत नाही. िनदान आ. स. च्या ५ व्या शतकापासून तरी इरॄरकृष्ट्णाचा साखं्यकािरका हा गं्रथ 
साखं्यमताच े प्रितपादन करणाऱ्या गं्रथात ऄगे्रसर ऄसल्याच े मानण्यात येत अहे. साखं्य कािरका हा गं्रथ 
अिण त्यावरील टीका ह्ाचं ेिचनी भाषेत भाषातंर परमाथॳ नावाच्या एका रॅमणान ेआ. स. ५४६ च्या सुमारास 
केले होते. साखं्यकािरकेवरील ऄनेक टीका प्रिसद्ध झाल्या अहेत. त्यातं परमाथान ेिचनी भाषेत भाषातंर 
केलेली टीका सवांत जुनी ऄसावी. दुसरी एक माठरवृत्ती नावाची टीका प्रिसद्ध झाली अहे. गौडपादाची ही 
एक टीका ऄसून ती माठरवृत्तीची संिॱप्त अवृत्ती ऄसावी ऄस ेडॉ. बेलवलकर याचंे मत अहे. दुसरी एक 
जयमंगला नावाची टीका ऄसनू ितच्या समाप्तीवाचक संकल्पामध्ये ती शंकराचायॳ ह्ानी केल्याचे म्हटले 
अहे. साखं्यकािरका गं्रथाचा रचनाकाल िनिरृतपणे सागंता येत नाही. परंतु त्या गं्रथाचे भाषातंर आ. स. 
५४६ सालाच्या सुमारास झाले होते त्या ऄथी तो गं्रथ िनदान आ. स. २५०–३०० नंतरचा म्हणता येत नाही. 
कदािचत तो काही शतके त्याच्याही पूवीचा ऄसण्याचा संभव अहे. साखं्यसूत्र ऄथवा साखं्य प्रवचन सूत्र ह्ा 
किपलाच्या नावावर प्रिसद्ध ऄसलेल्या गं्रथावर िवॲान िभॱूने एक भाष्ट्य रिचले होते. 
 

परमाथांन ेिचनी भाषेत भाषातंर केलेल्या टीकेवरून तयार केलेल्या संस्कृत टीकेत पंचिशखापासनू 
इरॄरकृष्ट्णापयंतची परंपरा िदली अहे. त्यात त्या दोघाचं्या दरम्यान तीन पुरुष िदले अहेत. युिक्तदीिपकेत 
(पा. १२५) म्हटले अहे की पंचिशख अिण इरॄरकृष्ट्ण ह्ाचं्या दरम्यान कमीत कमी दहा पुरुष होउन गेले. 
इरॄरकृष्ट्णाचा काळ आ. स. २५० च्या सुमारास मानला तर पंचिशखाचा काळ िि. प.ू पिहल्या शतकानंतरचा 
म्हणता येणार नाही अिण तो कदािचत त्याच्याही बराच पूवीचा ऄस ूशकेल. साखं्यकािरका ह्ा गं्रथात ऄस े
म्हटले अहे की ते पिवत्र साखं्यशास्त्र किपलमुनीन ेअसुरीला िशकिवले, त्यान े ते पंचिशखाला िशकिवले, 
पंचिशखाने ते ऄनेक िशष्ट्यानंा िशकिवले अिण त्यानंतर ते शास्त्र गुरुिशष्ट्य परंपरेने इरॄरकृष्ट्णाला प्राप्त झाले. 
 

साखं्य शास्त्राच्या बाबतीत किपल, असुरी, पंचिशख, जैगीषव्य, िवन्तध्यवास  ऄथवा िवन्तध्यवािसन् 
अिण इरॄरकृष्ट्ण हे पुरुष महत्वाचे अहेत. 
 

ऄिधकृत साखं्यशास्त्राच्या प्रमुख अतण मूलभूत कल्पना पुढीलप्रमाणे अहेत : ऄनािदकालापासनू 
प्रकृतत (िनसगॳ ऄथवा जड पदाथॳ) अिण पुरुष (अत्मा, चैतन्तय, ॲाता) ऄशी दोन स्वतंत्र तत्त्वे ऄग्स्तत्वात 
अहेत. प्रकृतीलाच प्रधान, अिण ऄव्यक्त ऄशीही नावे अहेत. पुरुष ऄनेक अहेत. प्रकृित ऄथवा प्रधान 
अिण ऄव्यक्त ही सत्त्व, रज अिण तम ह्ा गुणापासून बनलेली ऄसून ितच्यात हे गुण साम्य ग्स्थतीत 
ऄसतात. सवॳ भौितक अिण मानिसक सृष्टीमध्ये सवात कमी प्रतीचा घटक जड, ऄभेद्र पदाथॳ ऄथवा िवकृत 



मनोवृत्ती हा ऄसतो. त्या मनोवृत्तीला तामस म्हणतात अिण त्या मनोवृत्ती जड अिण व्यापणाऱ्या ऄसतात. 
दुसरा घटक भौितक अिण मानिसक सषृ्टीत सतत होणारा रे्फरबदल हा ऄसतो. ह्ा घटकाला 
साखं्यकािरकेत रजस् (चल अिण ईपषं्टभक) ऄशी संॲा िदली अहे. ितसरा घटक सत्त्व हा ऄसतो. सत्त्व 
म्हणज े ज्याचं्या योगान े ॲान अिण ऄनुभव प्राप्त होतो ऄशा िनरिनराळ्या चेतना. सत्त्वाला लघु ऄथवा 
हलका अिण प्रकाशक म्हणतात. हे तीन गुण ऄथवा घटक िभन्न िभन्न प्रमाणात एकत्र येउन त्याचं्यापासून हे 
सवॳदा ईत्क्ातं होणारे िवरॄ बनते. प्रधान हे तत्त्व तीन गुणाहून वेगळे नसनू ईत्क्ातंीला प्रारंभ होण्यापूवी जी 
मूळची ग्स्थती होती ितला प्रधान हे नाव िदले अहे. प्रकृित ऄनािद ऄसल्याकारणान ेसाखं्यशास्त्रान ेइरॄर हा 
सृिष्टकता न मानता ऄनवश्यक ऄसल्याच े मानले अहे. पुरुष अिण प्रकृती ह्ाचंा ऄथवा दोहींचा 
धमॳशास्त्राशी काही संबंध नाही. प्रकृतीच्या जाळ्यामध्ये ऄिवचारान ेपुरुष कोणत्या तरी रीतीन ेगुंतून पडतो. 
प्रकृतीपासून महान् (म्हणज े बुिद्ध) हे तत्त्व ईत्पन्न होते अिण त्याच्यापासनू ऄहंकार तत्त्व ईत्पन्न होते, 
ऄहंकारापासून एका बाजूला पाच तन्तमात्रा (शब्द, स्पशॳ, गंध, रस अिण रूप ह्ाचंी सूक्ष्म रूप)े ईत्पन्न 
होतात अिण दुसरीकडे मन अिण दहा आग्न्तद्रये (पाच ॲानेग्न्तद्रये अिण पाच कमेग्न्तद्रये) ईत्पन्न होतात. पाच 
तन्तमात्रापंासून पृथ्वी, ऄप, तेज, वायु अिण अकाश ही पाच महाभूते ईत्पन्न होतात. तत्त्वाचंी एकूण संख्या 
२४ ऄसून पुरुष हे २५ वे तत्त्व ऄसतें. प्रधान हे पुरुषापासून िभन्न ऄसून पुरुषाला मदत किरते (पुरुष ऄिक्य 
अिण साॱी ऄसतो). साखं्यशास्त्र इरॄराच ेऄग्स्तत्व मान्तय करीत नाही. अंधळा अिण लंगडा ह्ानंी सहकायॳ 
करून ईिद्दष्ट स्थळी पोचावे त्याप्रमाणे प्रकृती अिण पुरुष एकत्र येतात अिण प्रकृतीच े कायॳ पुरुष पाहतो. 
जवे्हा प्रकृतीचे घटक ऄसणारे गुण अिण पुरुष ह्ाचं्यामधील िभन्नता पुरुषाला कळते तेव्हा तो मुक्त होतो. 
साखं्यशास्त्रात अत्मे ऄनेक ऄसल्याच े मानले जाते. साखं्यशास्त्राच्या सत्कायॳवाद ह्ा िसद्धान्तताप्रमाणे 
कायाची ईत्पत्ती शून्तयापासून न होता कायॳ हे कारणामध्ये अधीच ऄग्स्तत्वात ऄसते. (साखं्यकािरका श्लो. 
९, छा.ं ईप. ६·२·२, गीता २·१६- नासतो िवद्रते भावः). साखं्यशास्त्रात िवरॄाच्या ईत्पत्तीची जी कल्पना अहे 
ती अधुिनक काळच्या ईत्क्ान्ततीच्या कल्पने आतकीच सयुिक्तक अिण समंजस अहे. 
 

वेदान्ततसूत्रावरील टीकेत (वे. स.ू १·४·२८) शंकराचायांनी म्हटले अहे की साखं्य मत 
कायॳकारणात भेद मानीत नसल्यामुळे ते वेदान्तताशी ऄिधक जवळच े अहे अिण देवलासारख्या काहीं 
धमॳसतू्रकारानंी त्या मताचा अरॅय केला अहे. ती मते मनुष्ट्याच ेऄत्युच्च ध्येय प्राप्त करून घेण्याची साधन े
ऄसल्याच ेिशष्टानंी मानले ऄसनू त्यानंा (रॄेता. अिण कठ ईप. याचं्यासारख्या) वेदवचनाचंा अधार अहे. 
मनुप्रभृतींनी अपल्या गं्रथातं िवरॄाचे कारण ब्रह्म अहे हा िसद्धान्तत काही थोड्या प्रमाणात मान्तय केला अहे. 
 

भगवद्गीतेत देखील काही िविशष्ट साखं्यिसद्धान्तताचं ेिववेचन केले अहे अिण २४ तत्त्वाचंी यादी 
िदली अहे अिण त्यात पुरुष गाळला ऄसून पाच तन्तमात्राचं्या जागी पाच महाभूते घातली अहेत (गीता 
१३·५). गीता (७·६ अिण ८) यात इरॄरच सवॳ जगाच ेईत्पित्तस्थान ऄसून त्यामध्येच जग शेवटी िवलीन 
होते ऄसे सािंगतले अहे. ह्ा िठकाणी गीता अिण ऄिधकृत साखं्यशास्त्र यात महत्त्वाचा भेद अहे. 
 

मुंडक अिण कठ ईपिनषदातं सृष्टीच्या ईत्पत्तीचा जो क्म िदला अहे तो ऄिधकृत साखं्यशास्त्रात 
सािंगतलेल्या क्मासारखाच अहे– मात्र ईपिनषदानंी सवॳ रॅेष् ईत्पित्तकत्याच ेऄग्स्तत्व मानले अहे अिण 
साखं्यशास्त्रान े ईत्पित्तकता वगळून ईत्पत्तीचा क्म तेवढा मान्तय केला अहे. साखं्यशास्त्र अिण ईपिनषदे 
ह्ाचं्या परस्पर संबंधाच्या बाबतीत साखं्यशास्त्राने ईपिनषदामंधील िवचाराचंा अधार घेतला ऄसावा, कारण 
बृह. अिण छा.ं ह्ाचं्यासारख्या प्राचीन ईपिनषदातं साखं्यिसद्धातंाचंा ऄथवा त्यातील प्रिक्याचंा मागमसू 
अढळत नाही अिण साखं्यशास्त्राचे ईल्लेख िवद्यानाचं्या मतान े बृह. अिण छा.ं ईप. ह्ाचं्या नंतरच्या 



ऄसणाऱ्या कठ, मुंडक, रॄेतारॄतर, प्रश्न ह्ा ईपिनषदातंच र्फक्त अढळतो. कौिटल्याला साखं्य अिण योग 
ह्ा शास्त्राचंी मािहती होती (ऄथॳशास्त्र १–२ पा. ६). शंकराचायांनी (वे. सू. २·१·३ वरील भाष्ट्यात) एवढे 
मान्तय केले अहे की साखं्य अिण योग शास्त्रातंील जेवढा भाग वेदिवरुद्ध नाही तेवढ्या भागापुरती ती शास्त्र े
वेदमागातील अहेत. ह्ावरून तत्त्वॲानाचा एक संप्रदाय ह्ा दृष्टीने साखं्यशास्त्राची ईत्पित्त िनदान िि. प.ू 
४ थ्या शतकापूवी झाली ऄसे म्हणण्यास प्रत्यवाय नाही. 
 

महाभारत (शािंतपवॳ) यात साखं्यकािरकेत प्रितपादन केलेले काही िसद्धान्तत अले ऄसले तरी त्या 
सवॳ िसद्धान्ततानंा इरॄर मानणाऱ्या ऄदै्यत वेदान्तताच्या मािलकेत बसिवले अहेत. महाभारतात साखं्यशास्त्राच े
ज े ईल्लेख अले अहेत ते बहुधा प्रकृित, पुरुष अिण परमात्मा ह्ा ितघानंा मानणाऱ्या तत्त्वॲानाच्या 
िसद्धान्ततानंा ऄनुलॱनू ऄसावेत अिण ऄशा तत्त्वॲानापासून पुढे सवॳ िवरॄाचा एक िनयंता न मानणाऱ्या 
ऄिधकृत साखं्यशास्त्राची ईत्पत्ती झाली ऄसावी. शािंतपवातील वणॳनावरून पंचिशखाच ेतत्त्वॲान वास्तिवक 
ऄदै्यतमताच े ऄसून त्यात िवरॄाच्या ईत्पित्तप्रभृतीसंबंधीच े पुढील काळात झालेल्या ऄिधकृत साखं्य 
शास्त्रातील िसद्धान्ततासारखे काही िसद्धान्तत िचकटिवण्यात अले अहेत ऄसे िदसते. 
 

महाभारतात शािंतपवाखेरीज दुसऱ्याही काही पवात साखं्यशास्त्रातंील िसद्धान्तताच े प्रितपादन केले 
अहे. ईदाहरणाथॳ अरॄमेिधक पवॳ (३५·४७।४८) यातं सत्त्व, रज अिण तम ह्ा अत्मगणुाचंा अिण त्याचं्या 
साम्यावस्थेचा ईल्लेख केला अहे अिण दुसऱ्या [सत्त्वं रजस्तमरेृित त्रय अत्मगुणाः स्मृताः । 
तेषां गुणानां सायं चेत्तदाहुः स्वस्थलॱणम् । 
तेषामन्तयतमोत्सेके िवधानमुपिदश्यते ॥ 

अरॄमे॰ (१२·४।५).] एका िठकाणी (अरॄ. १२·४।५) ऄव्यक्तािद २४ तत्त्वाचंी नावे िदली अहेत. 
 
असुतर हा किपलाचा िशष्ट्य ऄसल्याच ेसाखं्यकािरकेत अिण महाभारतातं (शािंतपवॳ) म्हटले अहे. 

परंतु त्याने एखादा गं्रथ केल्याच े प्रिसद्ध नाही, तसेच त्याच्या गं्रथातील ऄवतरणे ही साखं्यशास्त्रावरील 
कोणी गं्रथकाराने बहुधा ईद्धृत केल्याचे अढळत नाही. 
 

कतपल ही एक पुराणप्रिसद्ध व्यिक्त अहे. भागवत पुराणात (१·३·१०) त्याला िवष्ट्णूचा पाचवा 
ऄवतार म्हटले अहे. अिण त्यान े ऄवनत झालेल्या साखं्यशास्त्राचा असुरीला ईपदेश केल्याच े वणॳन केले 
अहे. वनपवात (२२१·२६) किपलाला साखं्य योगाचा प्रवतॳक म्हटले अहे. गीतेमध्ये (१०·२६) किपलाला 
मुिन अिण रॅेष् िसद्ध म्हटले अहे. साखं्यकािरकेमध्येही त्याला मुिन म्हटले अहे. साखं्यसूत्र ऄथवा 
साखं्यप्रवचन सूत्र ह्ा नावाचा एक गं्रथ किपलाच्या नावावर प्रिसद्ध अहे. परंतु तो गं्रथ आ. स. १४०० च्या 
सुमारास झाला ऄसावा ऄसे कोणी म्हणतात. 
 

पंचतशख हा साखं्यशास्त्रातील एक रॅेष् पुरुष अहे. त्याने त्या शास्त्रावर केलेल्या गं्रथाला त्यात ६० 
िवषय ऄसल्यामळेु अिण त्यात ६०,००० गाथा ऄसल्यामळेु ―षिष्टतन्तत्र‖ म्हणतात. त्याला पंचिशख हे नाव 
त्याच्या मस्तकावरील तशखेवरून पडले. 

 
जैगीषव्य ह्ाचा ईल्लेख शािंतपवॳ, बुद्धचिरत, योगशास्त्र आत्यािद गं्रथातं केला अहे. हा 

योगशास्त्रावरील वेदान्ततमताचा गं्रथकार ऄसावा ऄसे िदसते. 
 

तवन्ध्यवास ऄथवा तवन्ध्यवातसत् अिण इरॄरकृष्ट्ण एकच ऄसावे ऄस ेकाही िवद्यानाचंे मत अहे परंतु 



त्यानंी िदलेला पुरावा ऄपुरा अहे. इरॄरकृष्ट्ण आ. स. ३३०-३८० ह्ा काळात होउन गेला. िवन्तध्यवास 
बुद्धाच्या िनयाणानंतरच्या १० व्या शतकात झाला ऄसे परमाथाचे मत अहे. 
 

संख्या ह्ा शब्दाचा ऄथॳ ―ऄंक‖ ऄथवा ―गणना.‖ साखं्यशास्त्राने २५ तत्त्वाचंी गणना केली अहे अिण 
पंचिशखाच्या षिष्टतन्तत्र ह्ा गं्रथात साठ िवषयाचंे िववेचन केले अहे. ह्ावरून ह्ा तत्त्वॲानाला साखं्य म्हण ू
लागले ऄसण्याचा संभव अहे. ज्या तत्त्वॲानामध्ये प्रकृित, पुरुष प्रभृित पंचवीस तत्त्वे गृहीत धरली अहेत ते 
साखं्य तत्त्वॲान. ऄमरकोशामध्ये ―साखं्य‖ शब्दाचा ―तकॳ युक्त िचिकत्सा‖ ऄथवा ―जाणीव‖ ऄसा दुसरा एक 
ऄथॳ िदला अहे. त्याला धरून ―तकॳ युक्त िचिकत्सा करणारे शास्त्र‖ ऄशी साखं्य शब्दाची दुसरी व्याख्या 
किरता येइल. साखं्य म्हणज ेतत्त्वॲान (ऄंितम सत्याच ेॲान, वेदान्तत) ऄथवा ज्याला ऄंितम सत्य कळले 
ऄसा पुरुष ह्ा ऄथान ेसाखं्य हा शब्द भामती मध्ये योजला अहे.गीतेमध्ये नुसते तत्त्वॲान ह्ा ऄथान ेसाखं्य 
हा शब्द (२·३९,५·५,१३·२४) मध्ये अिण ज्याला ऄंितम सत्य कळले अहे ह्ा ऄथान े (३·३,५·५) मध्य 
योजला अहे. 
 

तुलनेन े प्राचीन ऄशा पुढील गं्रथातं साखं्यकािरकेतील मतासंारखी मते अढळतात. बुद्धचिरत् 
(१३·१७), चरकसंिहता (शरीरस्थान १·१७), िवष्ट्णुपुराण (१·२·१९।२३),मत्स्य (३·१४।१९) ब्रह्मपुराण 
(१·३३।३५),पद्मपुराण (पाताल ८५·११।१८), कूमॳ (१·४·१३।३५), ब्रह्माण्ड (२·३२·७१।७६), भागवत 
(३·२६), कुमारसंभव (२·४),रघुवंश (१०·३८), बाणकृत कादम्बरी (पिहला श्लोक), शारदाितलक, 
आत्यािद. 
 

शािंतपवॳ (२९०·१०३।१०४) यातं [ॲानं महद्रिद्धमहत्सु राजन् वेदेषु सांख्येषु तथैव योगे । 
यच्चािप दुषं्ट िविवधं पुराण ंसांख्यागतं तिन्निखलं नरेन्तद्र । 
यच्चेितहासेषु महत्सु दृषं्ट यच्चाथॳशासे्त्र नृपिशष्टजुषे्ट । 
ॲानं च लोके यिदहाग्स्त हकिचत्सांख्यागतं तच्च महन्तमहात्मन् ॥ 

शाग्न्तत. (२९०·१०३।१०४).] म्हटले अहे की वेद, साखं्य, योग, पुराणे, आितहास, ऄथॳशास्त्र ह्ात जे ज े
ॲान अढळते अिण ज ेज ेॲान जगात ऄग्स्तत्वात अहे ते सवॳ साखं्यशास्त्रापासून िनघाले अहे. हे िवधान 
यथाथॳ अहे. 



प्रकरण ३२ 
 

योग अतण धममशास्त्र 
(मू. गं्र. पा. ५।१३८५-१४६७) 

 
ईपिनषदामंध्ये (रॄे. ईप. ६·१३) त्याचप्रमाणे महाभारत (शाग्न्तत [पञ्चिवशंित तत्त्वािन तुल्यान्तयुभयतः समम् ।  

योगे सांख्येिप च तथा िवशेषांस्तत्र मे शृणु ॥ 
- शाग्न्ततपवॳ (२२८·२८)] २२८-२८), भगवद्गीता (५·४।५) अिण पद्मपुराणा (पाताल ख.ं ८५·११ प्रभृित) 

सारख्या पुराणातं योग अिण साखं्य ह्ाचंा पुष्ट्कळवेळा एकत्र ईल्लेख केलेला अढळतो अिण त्या दोघाचंा 
परस्पर संबंध सवॳही गं्रथातं एकाच प्रकारचा अहे. 
 

िवरॄाच्या ईत्पित्तिवषयी िनरिनराळ्या दृष्टीने ज्या गं्रथातं िववेचन केले अहे त्या सवॳ गं्रथावंर 
साखं्यशास्त्राचा ऄितशय पिरणाम झाला ऄसला तरी भारतातील सवॳ प्रकारच्या लोकात योगशास्त्राला 
िजतकी लोकिप्रयता लाभली होती अिण ऄद्रािपदेखील योगशास्त्र िजतके लोकिप्रय अहे िततकी 
लोकिप्रयता साखं्यशास्त्राला िमळाली नाही. योग हा शब्द युज्=जोडणे, एकत्र करणे ह्ा धातूपासनू झाला 
अहे. योगाचे बीज ऊग्वेदामध्ये देखील सापंडू शकते (ऊ ५·८१·१ पहा). योग हा शब्द योगसूत्रात ज्या 
ऄथान े अला अहे त्याच ऄथान े तो काही ईपिनषदातंही योजला अहे. कठ ईपिनषदात (२·१२) म्हटले 
अहे की ―सूॲ लोक अपले मन योगाच्या साह्ान े ऄंतरात्म्याच े िठकाणी कें िद्रत करून परमेरॄराच े हचतन 
करतात अिण सुखदुःखापासनू मुक्त होतात.‖ योग हा शब्द तैित्तरीय (२·४), प्रश्न (५·५।६), रॄेता॰ (१·३), 
छादंो॰, (८·१५), बृहदा॰, (१·५।२३) आत्यािद दुसऱ्याही ईपिनषदात अला अहे. वेदान्ततसूत्रामध्ये 
साखं्यमताच ेखंडन करण्याकिरता जो कोिटक्म योजला अहे त्याच कोिटक्मान ेयोगाचे खंडन केले अहे. 
शंकराचायांनी भाष्ट्यामध्ये योगशास्त्र ऄसा ईल्लेख केला अहे परंतु त्यात योगसूत्र हा शब्द योजला 
नसल्यामळेु त्यानंी केलेला ईल्लेख एखाद्रा सूत्रगं्रथाला ऄनुलॱनू नसावा. याॲ. स्मृती (३·११०) मध्ये 
याॲवल्क्यान े एक योगशास्त्र रचल्याचा ईल्लेख केला अहे अिण शंकराचायांनी केलेला ईल्लेख 
त्याच्यासारख्या एखाद्रा गं्रथाला ऄनुलॱनू केला ऄसण्याचा संभव अहे. मुंडक, (३·१·५) कठ (३·१३) 
ह्ाचं्यासारख्या ईपिनषदानंी योग ह्ा शब्दाचा ईपयोग केला अहे आतकेच नव्हे तर त्यात योगाच्या काही 
पायऱ्या अिण त्यातील ब्रह्प्राप्तीच्या प्रिक्याही िदल्या अहेत. अप. ध. स.ू (१·८·२३·३।६) मध्ये म्हटले 
अहे की योगामुळे सवॳ दोषाचंा नाश होउन मनुष्ट्य शातंीला (मोॱाला) पोचतो. ह्ावरून ऄस ेिदसून येते की 
िि प.ू ४ थ्या ऄथवा ५ व्या शतकाच्या बऱ्याच अधी मनाचे िनयमन करणारे शास्त्र ह्ा ऄथान े योगाचा 
िवकास झाला होता. 
 

शािंतपवात (३३७·५९।६१) ऄस े म्हटले अहे की िहरण्यगभॳ हा प्राचीन काळचा योगवेत्ता ऄसनू 
दुसऱ्या कोणालाही योग मािहत नव्हता. दुसऱ्या एका िठकाणी (शािंत ३६·७६) म्हटले अहे की साखं्य, योग 
आत्यािद सवॳ एकमेकाचंी ऄंग े अहेत. ऄनुशासन पवात (१४·२२३) सनत्कुमारानंा योगशास्त्राचे संस्थापक 
म्हटले अहे. ऄिहबुॳध्न्तय संिहतेत (१२·३२।३३) िहरण्यगभाने दोन योगसंिहता सािंगतल्याचा ईल्लेख केला 
अहे : शल्यपवॳ (ऄ. ५०), शािंतपवॳ (२२९·१४), वराहपुराण (४·१४), बुद्धचिरत्र (१२), ह्ा गं्रथातं योगी 
ऄसलेल्या जैगीषव्याचा ईल्लेख केला अहे. ह्ा ईल्लेखावरून जैगीषव्य हा आ. स. च्या बऱ्याच पूवीच्या 
काळचा योगशास्त्राचा अचायॳ होता ऄस ेिदसते. त्याने बहुधा योगशास्त्रावर एक गं्रथ केला ऄसून तो सध्या 
ईपलब्ध नसावा. 



 
पतंजिलकृत योगसूत्र अिण त्यावरील व्यासकृतभाष्ट्य अिण वाचस्पतीकृत ―तत्त्वे वैशारदी‖ टीका 

ह्ा गं्रथाचं्या भारतामध्ये ऄनेक अवृत्त्या प्रिसद्ध झाल्या अहेत. योगसूत्रावर अणखीही ऄनेक टीका झाल्या 
अहेत. 
 

साखं्याप्रमाणेच योग हे एक दशॳन अहे, परंतु आतर दशॳनाचं्या तुलनेन ेयोगसूत्र हा गं्रथ लहान अहे. 
त्याच े समािध, साधना, िवभूित अिण कैवल्य ऄस े चार पाद केले ऄसून सवॳही पादािंमळून 
(५१+५५+५५+३४=) र्फक्त १९५ सूत्रे अहेत. 
 

भोजदेवकृत टीकेमध्ये पतंजलीला शेषाचा ऄवतार मानला ऄसून त्याने व्याकरण, योग अिण 
वैद्रक ह्ा िवषयावंर गं्रथ रिचले ऄसल्याच ेसािंगतले अहे. व्याकरणशास्त्रावरील महाभाष्ट्य हा गं्रथ करणारा 
अिण योगसूत्राचा कता एकच नव्हेत ऄस ेकाही िवद्यानाचंे मत अहे परंतु ते िसद्ध करण्यासारखा सयुिक्तक 
कोिटक्म कोणीही माडंलेला नाही, ह्ा दोन्तही गं्रथाचंा कता एक नव्हे ऄस ेमानले तरीदेखील योगसूत्राच्या 
कत्याचा काळ आसवी सनाच्या २ ऱ्या ऄथवा ३ ऱ्या शतकानंतरचा िनिरृतपणे ठरिवण्याला र्फारशी कारणे 
ईपलब्ध नाहीत. व्याकरणावरील महाभाष्ट्याचा कता पतंजिल हा िि. पू. १५० च्या सुमारास होउन गेल्याच े
सामान्तयतः मानण्यात येते. योगसूत्राचा काल ठरिवण्याच्या बाबतीत व्यासकृत भाष्ट्याचा रचनाकाळ बराच 
महत्त्वाचा अहे. व्यासकृत योगभाष्ट्यात महाभारत अिण िवष्ट्णुपुराण यातंील ऄवतरणे ईद्धृत केली अहेत. 
त्यावरून योगभाष्ट्याचा काळ आ. स. च्या ४ थ्या शतकाच्या सुमाराचा ठरिवण्यास हरकत नाही. योगसूत्र 
अिण योगभाष्ट्य ह्ाचं्या दरम्यान काही शतकाचंा काळ गेला ऄसावा ऄसा िनष्ट्कषॳ ऄंतगॳत पुराव्यावरून 
िनघतो. त्यावरूनही योगसूत्राचा काळ ठरिवता येतो. परंतु तो िि. पू. २ ऱ्या शतकापूवीचा ठरिवता येत 
नाही. 
 

योगाच्या प्रिक्याचंा अिण पिरभाषेचा ईल्लेख ईपिनषदातं केला अहे. महाभारतामध्ये देखील 
योगाच्या कॱेत येणाऱ्या िवषयाचंे िवस्तृत िववेचन केले अहे. भगवद्गीता [ऄसंशय महाबाहो मनो दुर्मनग्रहं चलम् ।  
ऄभ्यासेन तु कौन्ततेय वैराग्येण च गृह्ते ॥ 

– भगवद्गीता (६․३५).] (६·३५) अिण योगसूत्र (१·१२) ह्ा दोहोमध्येही लॱात येण्यासारखी साम्यता 
अहे. दोहोनीही योगाची व्याख्या ―मनोवृत्तींचा िनरोध‖ ऄशी िदली अहे. तसेच दोहोनी मनाचा िनग्रह 
करण्याची ऄभ्यास अिण वैराग्य ही साधने सािंगतली अहेत. 
 

योगसूत्रातं िवरॄाच्या ईत्पित्तिवषयी पतंजलीन े अपली स्वतःची कल्पना कोठेही स्पष्टपणे 
सािंगतलेली नाही. तथािप योगसूत्रामध्ये साखं्याचंे काही िसद्धातं गृहीत धरून मान्तय केले अहेत. 
साखं्याचं्या मताप्रमाणे प्रधान हे िवरॄाच्या ईत्पत्तीच े मुख्य कारण अहे. योगसूत्रामध्ये प्रधान म्हणज े काय 
अिण त्याचे महत्त्व काय ह्ाचे कोठेही िववेचन केलेले नाही. ह्ावरून साखं्यशास्त्रात प्रधानाच ेजे वणॳन केले 
अहे त्या वणॳनासिहत प्रधानाची कल्पना योगसूत्रान ेगृहीत धरली होती ऄसा िनष्ट्कषॳ िनघतो. अत्मे ऄनेक 
अहेत ह्ा बाबतीतही दोघाचंे एकमत अहे. व्यासभाष्ट्यात पंचिशखाची ऄनेक ऄवतरणे ईद्धृत केली अहेत. 

 
योगसूत्रान े साखं्यशास्त्रातील मूलभूत िसद्धान्ततापंैकी काही मान्तय केले ऄसले तरी काही िविशष्ट 

मुद्रासंबधंी दोन शास्त्रात भेद अहेत. ऄिधकृत साखं्यशास्त्रात इरॄराला कोठेही स्थान िदलेले नाही परंतु 
योगसूत्रात (१·२३।२९) इरॄराच ेऄग्स्तत्व मान्तय केले अहे. तथािप इरॄराला योगसूत्रातं िदलेले स्थान मुख्य 



नसून गौण अहे अिण ते देखील बहुधा सामान्तय लोकाचं्या िवचारानंा अिण रॅदे्धला मान्तयता देण्यापुरतेच 
िदले ऄसावे. योगसूत्रातं इरॄराला िवरॄाचा ईत्पित्तकता म्हटले नाही. योग अिण साखं्य ह्ा दोन्तही शास्त्राचं े
सवोच्च ध्येय कैवल्य अहे (साखं्यकािरका ६६, ६८ पा. स ू ३·५० आ.). तथािप ते प्राप्त करून घेण्याला 
पदाथॳॲानाखेरीज दुसरे कोणतेही िवस्तृत प्रयत्न करण्याची अवश्यकता साखं्यशास्त्रात सािंगतली नाही 
परंतु योगसूत्रामध्ये मनावर स्वािमत्व िमळिवण्याकिरता दीघॳ प्रयत्न करावयास सािंगतले अहे. त्यात 
ॲानाला महत्त्व न देता प्रयत्नाला महत्त्व िदले अहे, प्राणायाम अिण ध्यान र्फार महत्त्वाची ऄंगे मानली 
अहेत अिण ऄशा रीतीने योगसूत्राप्रमाणे कैवल्याचा मनाशी संबंध अहे. साखं्यशास्त्रातं ऄस े गृहीत धरले 
अहे की जीवात्म्याला जन्तममरणाच्या रे्फऱ्यातूंन मुक्त होण्याला पुरुष अिण प्रकृित ह्ाचं्या स्वरूपाच ेअिण 
त्याचं्यामधील भेदाच े बुद्धीला ॲान झाले म्हणज े पुरे अहे, परंतु योगशास्त्रान े आच्छा अिण वासना ह्ाचं े
व्यवग्स्थत िनयंत्रण करणे ऄवश्य ऄसल्याच ेमानले अहे. साखं्य अिण योग ह्ा दोन्तही शास्त्राचं्या मताप्रमाणे 
प्रत्येक जीवात्मा ऄमर ऄसतो अिण त्याचं ेऄंितम ध्येय प्रकृतीच्या अिण गुणाचं्या बंधनापासून मुक्त होणे हेच 
ऄसते, परंतु ऄदै्यत वेदान्तताच्या मताप्रमाणे अत्म्याच ेध्येय ब्रह्मामध्ये िवलीन होउन ब्रह्माशी एकरूप होणे हे 
ऄसते. ह्ािठकाणी साखं्य अिण योग याचं्यात अिण ऄदै्यत वेदान्ततात भेद अहे. 
 

याॲवल्क्य स्मृतीमध्ये (३·११०) याॲवल्क्यान े केलेल्या योगशास्त्राचा ईल्लेख केला अहे. 
याॲवल्क्याचा ईल्लखे बृह. ईप. मध्ये (२·४) केला अहे अिण याॲ. अिण त्याची पत्नी मैत्रेयी याचंा संवाद 
िदला अहे. त्या संवादातं (ब.ृ ईप. २·४·५) ―अत्मा वा ऄरे द्रष्टव्यः रॅोतव्योः मन्ततव्यो िनिदध्यािसतव्यः‖ हे 
सुप्रिसद्ध वाक्य अले अहे. याॲ. च्या नावंावर याॲ. स्मृित व्यितिरक्त तीन गं्रथ प्रिसद्ध अहेत. त्यापंैकी 
कोणत्या गं्रथाचा याॲ. स्मृतीमध्ये ईल्लखे केला अहे हे वादग्रस्त अहे. ते गं्रथ म्हणज े वृद्धयाॲवल्क्य, 
योगयाॲवल्क्य अिण बृहद्रोगयाॲवल्क्य हे होत. 
 

योगवािसष् हा ३२००० श्लोकाचंा िवस्तृत गं्रथ अहे. त्यातं िनरिनराळी मते समािवष्ट केली अहेत. 
योगवािसष् ह्ा गं्रथाच्या रचनाकाळािवषयी वाद अहे, परंतु प्रस्तुत गं्रथकाराच्या मते ईपलब्ध योगवािसष् 
हा गं्रथ आ. स. च्या ११ व्या अिण १३ व्या शतकाचं्या दरम्यान रिचला गेला ऄसावा. 
 

योगसूत्र ह्ा गं्रथात अलेले महत्त्वाचे िवषय अिण िसद्धातं पुढीलप्रमाणे अहेत :– 
 
योगाची व्याख्या (सूत्र २) मनाचा िनरोध करणे ऄथवा मनावर ऄथवा मनाच्या व्यापारावर ऄथवा 

मनाच्या चंचलत्वावर िनयंत्रण घालणे ऄशी केली अहे. सामान्तय व्यवहारात अत्मा हा मनाच्या 
चलिबचलीच ेरूप घेतो ऄस ेिदसते परंतु जेव्हा मनाच्या वृत्तीवर स्वािमत्व िमळते तेव्हा द्रष्टा ऄथवा पाहणारा 
जो अत्मा तो अपल्या स्वतःच्या स्वरूपात राहतो. 
 

योगसूत्राच्या पिहल्या पादामध्ये (सूत्र १९।५१) समाधींच ेिनरिनराळे प्रकार, त्या प्राप्त करून घेण्याचे 
िनरिनराळे मागॳ योगशास्त्रामध्ये इरॄराच े स्थान, योगाभ्यास करणाऱ्या व्यक्तीच्या मनाला व्यग्र करणारे 
व्यािध, ग्लािन, संशय आत्यािद नउ ऄंतराय (ऄडथळे) अिण त्या ऄंतरायाच ेदुःख, मानिसक त्रास आत्यािद 
िवकाररूपी सहकारी, ते ऄंतराय िनवारण कण्याचे ईपाय आत्यािद िवषयाचंे िववेचन केले अहे. दुसऱ्या 
पादामध्ये ज्याला िचत्ताची एकाग्रता साधली अहे ऄशा मनुष्ट्याला करता येण्यासारखा योग वणॳन केला 
अहे. 
 



मनाच्या वृत्ती पाच अहेत :– प्रमाण (यथाथॳॲानाची साधन)े, िवपयॳय (चुकीची कल्पना), िवकल्प 
(कल्पना), िनद्रा अिण स्मृित. ह्ापंैकी काही वृत्तींवर क्लेशाचंा (ऄडथळ्याचंा) पिरणाम होतो अिण 
आतरावंर होत नाही, ज्या वृत्तींवर पिरणाम होतो त्याचं्यावर स्वािमत्व िमळिवले पािहजे अिण ज्याचं्यावर 
पिरणाम होत नाही त्याचंा स्वीकार केला पािहजे. 
 

वृत्तीचे िनयंत्रण करण्याची साधन े ऄभ्यास (पुनःपुनः करणे) अिण वैराग्य (असिक्त-शून्तयता) ही 
अहेत. पर अिण ऄपर ऄस े दोन प्रकारचे वैराग्य ऄसते. व्यासभाष्ट्यात म्हटले अहे की ॲानाची ऄंितम 
मयादा वैराग्य ऄसून कैवल्य हे वैराग्याशी वेगळे करता न येण्यासारख े िनगिडत ऄसते. ह्ा ग्स्थतीला 
―धमॳ–मेघ-समािध‖ म्हणतात ऄसें वाचस्पतीने म्हटले अहे. 
 

समाधीच े संप्रॲात ऄथवा सालंबन समािध अिण ऄसंप्रॲात समािध ऄस े दोन प्रकार अहेत. 
संप्रॲात (जाणीवपूवॳक) समाधीच ेचार प्रकार ऄथवा चार टप्प ेऄसतात : सिवतकॳ , सिवचार, सानंद अिण 
साग्स्मत. ह्ा चार टप्प्यानंी जेव्हा सवॳवृत्ती नाहीशा होतात ऄशा ग्स्थतीचा वारंवार ऄनुभव येतो अिण 
मनामध्ये केवळ ईच्च प्रकारच्या भावनाच राहतात त्यावेळी ऄसंप्रॲात समािध प्राप्त होते. 
 

योगसाधन करू आग्च्छणाऱ्यान ेअपल्या स्वतःच्या प्रयत्नावर अिण ऄभ्यासावर ऄवलंबनू राहण्यास 
पतंजलीन ेसािंगतले अहे. इरॄरी कृपेचा येथपयंत कोठेही ईल्लेख केलेला नाही. ह्ावरून ऄस े िसद्ध होते 
की कोणाही पुरुषाला ऄथवा स्त्रीला अिण नाग्स्तक मताच्या मनुष्ट्यालादेखील योगाचा ऄभ्यास करता येइल 
अिण इरॄराची भिक्त न करता ऄथवा इरॄरी प्रसाद झाला नसला तरी ऄसंप्रॲात समािध अिण मोॱ प्राप्त 
करून घेता येइल. तथािप पंतजली मानसशास्त्रात प्रवीण ऄसल्याकारणान े त्याला रॅदे्धमुळे होणाऱ्या 
साहाय्याची जाणीव होती अिण म्हणून त्याने ऄस ेसािंगतले अहे की जर तुमची इरॄराच्या िठकाणी रॅद्धा 
ऄसेल तर तुम्हाला इरॄर योगाभ्यासामध्ये साह् करील अिण त्या दृष्टीने त्याने योगशास्त्रामध्ये इरॄराला 
मयािदत स्थान िदले अहे. त्याने ऄस ेम्हटले अहे की इरॄरप्रिणधाना- (इरॄरभक्ती) च्या योगाने इरॄराशी 
ऐक्यता ईत्पन्न होत नाही, परंतु त्याच्या योगाने तोपयंत बद्ध ऄसणाऱ्या अत्म्याला इरॄराची िनत्य ग्स्थित 
प्राप्त होण्याला साहाय्य होते. 
 

ऄसंप्रॲात समाधीमध्ये ऄथवा बीजरिहत समाधीमध्ये सािंगतलेली मनाची ग्स्थती अपण होउनच 
िनवृत्त होते अिण योग्याचे मन स्वतःच्या िठकाणी ग्स्थर होते, अपल्या स्वतःच्या तेजान े प्रकाशू लागते. 
त्यावेळी योग्याला शुद्ध, केवल अिण मुक्त ऄसे म्हणतात. 
 

योगसूत्राच्या २ ऱया पादामध्ये ज्याचं्या िचत्ताला एकाग्रतेची संवय नाही अिण ते ऄस्वस्थ, व्यिथत 
ऄसूनही ज्या मनुष्ट्यानंा योगाचे तंत्र िशकण्याची आच्छा ऄसेल त्यानंी कोणत्या मागांन े जावे ह्ाच े िववेचन 
केले अहे. अधुिनक काळचे भारतीय ऄथवा पारृात्य साधक ह्ाचं्या दृष्टीने योगसूत्रामधील दुसरा पाद 
ऄत्यंत महत्त्वाचा अहे अिण त्या पादातंील िशकवणीचा धमॳशास्त्रावरील गं्रथावंर ऄितशय पिरणाम झालेला 
अहे. योगाची मूलभूत कल्पना ऄशी अहे की व्यिक्तगत अत्मा हा सत्य, िनत्य अिण शुद्ध ऄसतो परंतु तो 
ह्ा भौितक जगामध्ये गुंतून पडलेला ऄसतो अिण स्वतः िनत्य ऄसूनही ऄिनत्य वस्तंूच्या माग े लागलेला 
ऄसतो. अत्म्याची ऄिवद्रेपासून अिण गुणापंासनू सुटका करणे अिण अपल्या शुद्ध स्वरूपाची प्राप्ती करून 
घेणे हे मनुष्ट्यान ेसाध्य करून घ्यावयाच े ध्येय ऄसते अिण ते ध्येय प्राप्त करून घेण्याकिरता योगसूत्रामंध्ये 
कडक साधना सािंगतली अहे. पतंजली अिण रूडसारख्या पारृात्य मानसशास्त्रॲामंध्ये दोन महत्वाचे भेद 



अहेत : पतंजलीन े अत्म्याच्या स्वातंत्र्याला अिण बंधमुक्तीला जास्त महत्त्व िदले ऄसून साधन म्हणून 
मनाच्या व्यापारावंर िनयंत्रण सािंगतले अहे. अधुिनक मानसशास्त्रॲ मनाच े िनयंत्रण करण्याच्या िवरुद्ध 
ऄसतात; दुसरा भेद म्हणज े अधुिनक शास्त्रॲ कमॳ अिण पुनजॳन्तम ह्ाचंा िवचार करीत नाहीत, परंतु 
पतंजलीचा त्या िसद्धान्ततावर पूणॳ िवरॄास होता. 

 
योग साधण्याकिरता करावयाच्या प्राथिमक िक्या ऄथवा साधना तप, स्वाध्याय, अिण 

इरॄरप्रिणधान ह्ा अहेत अिण त्या केल्या म्हणज े समाधी लागते अिण ऄिवद्रा, ऄग्स्मता, राग 
(सुखासक्ती) दे्यष, अिण ऄिभिनवेश (जगण्याची आच्छा) हे पाचं क्लेश कमी होतात. 
 

योगाची [यमिनयमासन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधयोष्टावङ् गािन । 
– योगसूत्र (२·२९)] ऄंग े अठ अहेत : यम, िनयम, असन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान अिण 

समािध (यो. स.ू २·२९). ह्ातंील पिहली पाचं समाधीला ऄप्रत्यॱ रीतीने साह् करतात म्हणून त्यानंा 
बिहरंग साधन ेम्हणतात अिण धारणा, ध्यान अिण समािध ह्ानंा ऄंतरंग साधन ेम्हणतात. (यो. सू. ३·७) 
योगाच्या ऄंगाचं्या योगान े जेव्हा मल धुउन जातात तेव्हा ॲानाचा प्रकाश ऄिधकािधक पडू लागतो अिण 
शेवटी िववेचक ॲान पूणॳत्वाला पोचते. दुसऱ्या पादातंील बिहरंग साधनासंंबधंीच्या सूत्रानंा धमॳशास्त्रावरील 
गं्रथातं िवशेष महत्त्व िदलेले ऄसते. 
 

गोरॱसंिहतेसारख्या काही गं्रथातं योगाची ऄंग े ६ च सािंगतलेली ऄसून यम, िनयम ऄथवा दुसरी 
काही ऄंगे गाळलेली ऄसतात. 
 

यम पाचं अहेत : (यो. स.ू २·३०।३१) ऄहहसा, सत्य, ऄस्तेय, ब्रह्मचयॳ अिण ऄपिरग्रह. ह्ाचं े
कडक रीतीने पालन करणे ह्ाला ―महाव्रत ऄशी संॲा ऄसून योग्यानंी ते यम ऄपवाद न किरता सवॳ 
ऄवस्थामंध्ये पालन केले पािहजेत. 

 
तनयम पाचं अहेत : (यो. स.ू २·३२) शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इरॄरप्रिणधान. ह्ातील 

शेवटल्या तीन िनयमािंमळून तक्रयायोग होतो. 
 

यम ही दुसऱ्याशी संबंध येणारी अिण िनषेधाच्या स्वरूपाची कृत्ये अहेत अिण िनयम ही स्वतःशी 
संबंध ऄसलेली िविधपर कृत्ये ऄसतात. यम अिण िनयम ह्ाचं्या पालनान े िनरिनराळ्या िसिद्ध (िवशेष 
सामथ्ये) प्राप्त होतात. (यो. स.ू २·३५।४५). 

 
असनाची व्याख्या योगसूत्रामध्ये (यो. स·ू२·४६।४८) ―ग्स्थर अिण सुखदायक ऄशी ग्स्थित‖ ऄशी 

केली अहे. गीतेसारख्या गं्रथातं (६·११) असन म्हणज े दभॳ, मृगचमॳ अदींनी अच्छादलेली बसावयाची 
जागा ऄस े वणॳन केले अहे. ह्ावरून योगाभ्यासात िविशष्ट जागेची अवश्यकता नसून योगसाधना 
करणाऱ्याला कोणतीही सहज करता येण्यासारखी ग्स्थर अिण सुखकारक शरीराची ऄवस्था स्वीकारली 
तरी पुरे होते ऄसे ध्विनत होते. 

 
हठयोगामध्ये सािंगतलेल्या मयूरासन, कुकु्कटासन, ह्ाचं्या सारख्या असनाचं्या योगाने रोगाचंे 

िनमूॳलन होते ऄसे सािंगतले अहे. 



 
वास्तिवक रीतीने योगाच्या ं दोनच प्रमुख पद्धती अहेत : पतंजलीकृत योगसूत्र अिण त्यावरील 

व्यासभाष्ट्य यातं प्रितपादन केलेली पद्धित अिण दुसरी गोरॱशतक, स्वात्मारामयोिगन् कृत 
हठयोगप्रदीिपका अिण त्यावरील ब्रह्मानंदकृत ज्योस्ना नावाची टीका यात प्रितपादन केलेली पद्धित. ह्ा 
दोन पद्धतीमधील भेद ऄसा अहे की पतंजलीच्या योगपद्धतीत सवॳ प्रयत्न मनाच्या िनयंत्रणाकडे लावलेले 
ऄसतात अिण हठयोगात शरीर, शरीराच े अरोग्य, शरीराची शुद्धता अिण रोगापंासून मुक्तता ह्ाचं्याकडे 
लॱ पुरिवलेले ऄसते. गोरॱसंिहता अिद हठयोगावरील गं्रथातं असन अिण प्राणायाम ह्ाचंा मुख्य ईदे्दश 
कंुडिलनी जागृत करून ितला िनरिनराळ्या चक्ामधून सुषुम्ना नाडीद्यारान ेब्रह्मद्यारापयंत नेणे हा ऄसल्याच े
सािंगतले ऄसते. योगसूत्रामध्ये चके् अिण नाडी ह्ाचंा क्विचतच ईल्लेख केला अहे. कंुडिलनी ही 
मनुष्ट्याच्या शरीरामधील महत्त्वाची शिक्त ऄसून ती पाठीच्या कण्याच्या बुडाशी एखाद्रा सपाप्रमाणे वेटोळी 
घालून िनिद्रस्त ऄसते. कंुडिलनी जागृत करण्याचा प्रयत्न करणे हा एक भयंकर प्रयोग ऄसतो. छादंो॰ 
(८·६·६) अिण कठ (६·१६) ईपिनषदात म्हटले अहे की हृदयामध्ये १०१ नाड्या ऄसून त्यातील एक 
मस्तकाला (टाळूला) भेदून जाते अिण त्या नाडीच्या द्यारा प्राण वर नेल्यास ऄमरत्वाची प्राप्ती होते. 
 

असन ेदोन प्रकारची ऄसून त्यातील स्वग्स्तक, पद्म, िसद्ध ह्ाचं्यासारखी असन ेप्राणायाम, ध्यान 
अिण समाधी ह्ानंा ईपयुक्त ऄसतात अिण शीषासन, सवांगासन ह्ाचं्यासारखी असन े रोग बरे 
करण्याकिरता अिण शारीिरक बल संपादन करण्याकिरता ईपयुक्त ऄसतात. 
 

प्राणायाम. र्फार प्राचीन काळापासून धभॳशास्त्रावरील गं्रथातं योगाच्या ह्ा ऄंगाचा सवांत ऄिधक 
प्रमाणात ईल्लेख केला अहे. प्राणायाम ह्ाचा ऄॱरशः ऄथॳ ―प्राणाचंे िनयंत्रण ऄथवा प्राणाला िवरॅातंी‖ ऄसा 
अहे.―ऄन्‖= रॄासोच्छ् वास करणे ह्ा धातूला प्र ईपसगॳ लागून प्राण हा शब्द झाला अहे. ऊग्वेदात 
(१·६६·१, ३·५३·२१।३०) ऄनेक िठकाणी प्राण शब्दाचा ऄथॳ ―रॄास‖ एवढाच ऄसतो. तै. स.ं मध्ये (१·६·३·३) 
पाच प्राणाचंी नावें अली अहेत. ईपिनषदात प्राण हा जीवाची मुख्य शिक्त ऄथवा तत्त्व मानले ऄसनू तो 
ब्रह्माचे प्रतीक समजला गेला अहे. (ब.ृ ईप. ६·६·३) प्राणायामामध्ये पाच प्राणापंैकी ―प्राण‖ अिण ―ऄपान‖ 
ह्ा दोहोचा िवशेष संबंध येतो. ह्ा दोन शब्दाचं्या ऄथािवषयी मतभेद अहे परंतु प्राण ह्ाचा ऄथॳ रॄास घेणे 
ऄथवा ―हृदयस्थ वायु‖ अिण ऄपान ह्ाचा ऄथॳ ―ईदरस्थवायु‖ ऄसा पूवीच्या काळी होता अिण सध्याही 
तसाच अहे. शंकराचायांनी बृह. ईप. (१·५·३) वरील भाष्ट्यात म्हटले अहे की “प्राण हा हृदयाचा व्यापार 
ऄसून तो मुख अिण नािसका ह्ाचं्या प्रदेशात संचार करतो अिण त्याला पुढे नेण्यात येत ऄसते म्हणून 
त्याला प्राण म्हणतात; ऄपान ही ऄधोबाजूला जाणारी गती ऄसून तो नाभीपासून सरुू होतो अिण मल 
अिण मूत्र बाहेर टाकतो म्हणून त्याला ऄपान म्हणतात.” 
 

प्राणायाम हा शब्द कोणत्याही प्रमुख ईपिनषदात अलेला नाही. तो अप. ध. स.ू सारख्या 
सूत्रगं्रथातं ऄनेक वेळा अला अहे अिण त्यात अलेल्या ईल्लेखावंरून सूत्राचं्या रचनाकाळी (िि. पू. ऄनेक 
शतके) प्राणायाम हे योगाचे एक ऄंग ऄसल्याचीं कल्पना ईत्पन्न झालेली नसावी अिण तो एक स्वतंत्र 
धार्ममकिविध ऄसावा ऄस े वाटते. ऄवश्य मानलेली कृत्ये न करणे अिण िनिषद्ध कृत्ये करणे ह्ाचं्यामळेु 
ईत्पन्न होणाऱ्या दोषाचंे िनवारण करणारा प्राणायाम हा एक प्रायिरृत्तासारखा िविध समजला जात ऄसावा 
ऄसे वाटते. 
 

योगसूत्रात (१·३४) प्राणायामाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे िदली अहे : “असनाची ग्स्थती िनिरृतपणे 



येउ लागली म्हणज ेप्राणायाम ही रॄास अिण ईच्छव्ास ह्ाचं्या गतीतील िवरॅािंत ऄसतें.” प्राणायामामधील 
प्रमुख ऄंग े रॄास (शरीराच्या बाहेर ऄसलेली हवा अत ओढून घेणे) अिण ईच्छव्ास (शरीरातील ऄथवा 
छातीमधील हवा बाहेर सोडून देणे) ह्ा ऄसतात. ह्ा दोन्तही िक्याचंा ऄभाव ह्ाला योगाच्या पिरभाषेत 
कंुभक म्हणतात. पतंजली ऄथवा व्यासभाष्ट्य ह्ापैकी एकाही गं्रथात पूरक, रेचक अिण कंुभक हे सुपिरिचत 
शब्द वापरले नसून रॄास, प्ररॄास अिण गितिवच्छेद हे शब्द योजले अहेत. तथािप त्या शब्दाचंा ईल्लेख 
देवल ध. सूत्र (ऄपराकॳ  पा. १०२३), बृहद् योगी याॲ. ह्ाचं्यासारख्या गं्रथातं केला ऄसल्याकारणान ेते 
शब्दही बऱ्याच प्राचीन काळचे ऄसल्याचे मानले पािहजे. 
 

प्राणायाम करावयाच्या ऄनेक पद्धती अहेत. त्यातं सवांत सोपी पद्धती पुढीलप्रमाणे अहे : ईजवी 
नाकपुडी अंगठ्यान ेबंद करून बाहेरची हवा स्वतःच्या शक्तीप्रमाणे डाव्या नाकपुडीन ेओढून घ्यावी, नंतर 
ती हवा ईजव्या नाकपुडी द्यारा सोडून द्रावी; पुन्तहा ईजव्या नाकपुडीन े हवा ओढून घ्यावी अिण डाव्या 
नाकपुडी द्यारा सोडून द्रावी; अिण हा प्रकार िनदान तीन वेळा करावा. ऄशा प्रकारचा ऄभ्यास िदवसातून 
िनदान दोन ऄथवा चार वेळा करावा. 

 
योगसूत्रात (२·५२।५३) म्हटले अहे की प्राणायामाच्या ऄभ्यासान े(सत्वगणु िविशष्ट) प्रकाशावरील 

अवरण (ऄथवा क्लेश) ॱीण होते अिण योग्याचे मन धारणेला योग्य होते. गोरॱशतकात (५४) सािंगतले 
अहे की योगी असनाचं्या योगाने रोगाचंा नाश करतो, प्राणायामाच्या योगाने पातकाचंा नाश करतो अिण 
प्रत्याहाराने मनोिवकाराचंा नाश करतो. 
 

प्राणायामामध्ये पूरक, रेचक अिण कंुभक हे कोणत्या ऄनुक्मान ेकरावयाचे ह्ा दृष्टीने प्राणायामाच े
बाह्, ऄंतगॳत अिण दाबलेला ऄस े तीन प्रकार अहेत. रेचक, पूरक अिण कंुभक ह्ाचं्या कालमयादा 
सवॳसाधारणपणे १:४:२ ऄथवा १:२:२ ऄथवा तीनही समप्रमाणात ऄसाव्या. हठयोगप्रदीप (२·४४) मध्ये 
प्राणायामाच े अठ प्रकार सािंगतले अहेत अिण त्यातंील ईज्जापी अिण भिस्त्रका हे दोन ऄितशय महत्वाच े
अहेत. 
 

प्रत्याहार. “ज्यावेळी (मनाच ेिनयंत्रण केल्याकारणान)े आंिद्रयाचंा िवषयोपभोगाशी संबंध येत नाही 
ऄथवा जेव्हा आंिद्रये िवषयापंासून परावृत्त करण्यात येतात अिण ऄस े झाल्यामुळे आंिद्रये मनाच्या 
ग्स्थतीसारखी होतात तेव्हा त्या ग्स्थतीला प्रत्याहार म्हणतात” ऄशी व्याख्या यो. स.ू (२·५४) मध्ये िदली 
अहे. 

 
ततसऱया पादाला िवभूितपाद ऄस ेनाव अहे. त्यात योग्याच्या सामान्तय मनुष्ट्यापेॱा जास्त अिण िभन्न 

ऄशा सामथ्यािवषयी िववेचन केले अहे. ह्ा पादात पिहल्यान ेयोगाच्या शेवटल्या तीन म्हणज ेधारणा, ध्यान 
अिण समािध ह्ा ऄंगाचं ेिववेचन केले अहे. ही तीन ऄंग ेसंप्रॲात समाधीच्या दृष्टीने ऄंतरंग ऄसतात परंतु 
िनबीज समाधीच्या दृष्टीने ती बिहरंगच ऄसतात. ही तीनही ऄंग ेजेव्हा एकाच ध्येयावर करण्यात येतात तेव्हा 
त्यानंा संयम ऄशी पािरभािषक संॲा अहे. िनरिनराळ्या संयमापंासून िवभूित ईत्पन्न होतात. िवभूित म्हणज े
ऄसामान्तय शिक्त. 
 

धारणा, ध्यान अिण समािध ही योगाची प्रत्यॱ ऄंगे ऄसनू त्या एका पुढील एक ऄशा ऄभ्यासाच्या 
तीन ऄवस्था अहेत. 



 
धारणा. धारणा म्हणज ेमन एखाद्रा िवविॱत िठकाणी ऄथवा वस्तूवर दृढ धरणे. (यो. स.ू ३·१२) 

शरीर, आंिद्रये, मन, बुिद्ध अिण अत्मा (ऄहंकार) ह्ानंा ताब्यात ठेवणे म्हणज ेधारणा ऄशी व्याख्या देवलान े
(ऄपराकॳ  पा १०२५) िदली अहे. स्वतःची नाभी, हृदय, मस्तक, डोळ्यातील तेज, नािसकाग्र, िजभेच ेऄग्र 
ह्ाचं्यासारख्या एखाद्रा स्थळावर ऄथवा देवाच्या मूतीसारख्या बाह् वस्तूवर मन दृढ धरून ठेवणे ह्ाला 
धारणा म्हणतात ऄस ेभाष्ट्यात सािंगतले अहे. ह्ा ऄवस्थेमध्ये ध्यान धरणारा, ध्येय अिण ध्यानाची िक्या- 
ऄशी ित्रपुटी ऄग्स्तत्वात ऄसते. 
 

ध्यान. ह्ा ऄवस्थेमध्ये ध्येयाचे एकाग्रतेन ेअिण ऄव्यग्रतेन ेअकलन करावयाचे ऄसते. ईपिन. मध्ये 
ध्यानाची अवश्यकता सािंगतली अहे. ―अत्मा वा ऄरे द्रष्टव्यः रॅोतव्यो मन्ततव्यो िनिदध्यािसतव्यः‖ (बृह. ईप. 
२·४·५). ध्यान हे सगुण ऄथवा िनगुॳण ऄस ेदोन प्रकारचे ऄसते. ध्यानाच्या ऄवस्थेमध्ये ध्यान धरणारा अिण 
ध्येय हे दं्यद्यच र्फक्त ऄग्स्तत्वात ऄसते अिण ध्येयाच्या िठकाणी मन ग्स्थर करून ठेवण्याच्या प्रयत्नाची 
जाणीव नसते. 
 

समातध. ध्यानामध्ये ज्यावेळी ध्येय वस्तु प्रकाशू लागते अिण ध्येयाहून िभन्न ऄशी ध्यानाची जाणीव 
नाहीशी झाल्यामुळे ध्यानाचे स्वतःच ेरूपच जण ूकाय िरकामे होते त्यावेळी ते ध्यानच समािध होते. (यो. स.ू 
३-३, ४,८) ध्यान धरल्यानंतर [तदेवाथॳमात्रिनभासं स्वरूपशनू्तयिमव समािधः । त्रयमेकत्र संयमः । 
तदिप बिहरङं्ग िनबीजस्य । 

– योगसूत्र (३·३·४–८).] काही एका मयादेनंतर ध्येय वस्तूच काय ती िदस ू लागते अिण अपण ध्यान 
करीत अहो ही जाणीव नाहीशी होते. ह्ा ग्स्थतीच ेयो. सू. (३·३) मध्ये ―स्वरूप-शून्तयिमव‖ ऄस ेवणॳन केले 
अहे. हठयोगप्रदीिपकेत (४·७) म्हटले अहे की “ज्या ग्स्थतीमध्ये जीवात्मा अिण परमात्मा ह्ा दोघामध्ये 
ऐक्य ऄसते अिण मनाचे सवॳ संकल्प नाश पावतात त्या ग्स्थतीला समािध म्हणतात.” 
 

संप्रॲात समाधीच े सिवतकॳ , िनर्मवतकॳ , सिवचार अिण िनर्मवचार ऄस े चार प्रकार अहेत. सबीज 
ऄथवा सिवकल्प अिण िनबीज ऄथवा िनर्मवकल्प ऄसेही समाधीच ेप्रकार अहेत. समािध हा शब्द कोणत्याही 
प्राचीन ईपिनषदात अलेला नाही. धारणा, ध्यान अिण समािध ह्ा ऄवस्थातं मानिसक ग्स्थतीला िवशेष 
महत्त्व ऄसते. 
 

ध्यान, धारणा अिण समाधी ह्ाचंा योगी जेव्हा ऄभ्यास करीत ऄसतो तेव्हा काही ऄितमानुषशिक्त 
ऄथवा िसद्धी त्याला प्राप्त होतात. ऄशा शक्तींकडे योग्याने दुलॳ क्ष्य करावे कारण त्याचं्या योगाने ऄंितम ध्येय 
प्राप्तीला ऄडथळा येत ऄसतो ऄस ेयो. स.ू (३·३६) मध्ये सािंगतले अहे. परंतु बहुतेक योगी ऄशा िसद्धींची 
प्राप्ती होणे हा योगाचा महत्वाचा भाग मानतात. यो. सू. मधील १९५ सूत्रातंील ३५ सूत्र े ह्ा िसद्धींच्या 
वणॳनाला िदली अहेत ह्ावरून िसद्धींची प्राप्ती हा योगाचा एक महत्वाचा भाग अहे ऄस ेम्हटल्यािशवाय 
राहवत नाही. 
 

जन्म, [जन्तमौषिधमन्तत्रतपःसमािधजाः िसद्धयः । 

– यो. सू (४·१).] औषधी, मंत्र, तप अिण समाधी ह्ा पाचं मागानी िसद्धी प्राप्त होतात ऄस े यो. स.ू 
(४·१) मध्ये सािंगतले अहे. अिण ह्ा पाचंापंैकी प्रत्येक मागॳ त्याच्या पूवीच्या मागापेॱा ऄिधक रॅेयस्कर 
ऄसतो. 



 
देवल धमॳसूत्र, (कल्पतरु-मोॱ पा. २१६।२१७), याॲ-स्मृित, (३·२०२।२०३) कल्पतरू, आत्यािद 

गं्रथातं िसद्धींची िवस्तृत िववेचने केली अहेत. 
 

मंत्रामंध्ये पिरणामकारक शिक्त कशी ईत्पन्न होते ह्ाबद्दल िनरिनराळ्या ईपपत्या ईपलब्ध अहेत. 
 

यो. सू. च्या चौर्थया पादामध्ये कैवल्याचे वणॳन केले अहे. 
 

ज्या योग्याने समाधीपयंतच्या सवॳ साधनाचंा ऄभ्यास केलेला ऄसतो अिण ज्याला पुरुष अिण 
सत्त्वािदगुण ह्ाचं्यामधील भेदाच े पूणॳ ॲान झालेले ऄसते, तो त्या तीन गुणाचं्या वंधनापंासून मुक्त होतो, 
कारण ते गुण अत्म्यासंबधंी अपले कायॳ केल्यानंतर प्रधानामध्ये िवलीन होतात; त्या ग्स्थतीला कैवल्य 
म्हणतात ऄथवा ज्या ग्स्थतीमध्ये िचच्छिक्त (जाणीव देणारे तत्त्व) सत्वािदगुणाशंी संबंध न येता केवळ 
अपल्याच रूपाने ऄग्स्तत्वात राहते, त्या ग्स्थतीला कैवल्य म्हणतात. (यो. स.ू ४·३४) ज्यावेळी सारासार 
िवचाराने ऄिवद्रेच े(ऄॲानाच)े िनरसन केले जाते अिण साॱी ऄसणाऱ्या अत्म्याचा गुणाशंी संबंध सुटतो 
त्या ग्स्थतीला कैवल्य म्हणतात. (यो. स.ू २·२४।२५) ईपिन. मध्ये म्हटले अहे की ऄशा ग्स्थतीत मुक्त 
झालेल्या अत्म्याला सुख नसते ऄथवा दुःखही नसते, कारण तो योगी शरीरच मी अहे ह्ा ऄवस्थेहून वर 
गेलेला ऄसतो. (छा.ं ईप. ८·१२·१; कठ २·१२). 
 

योग्याचे ध्येय जीवन्तमुिक्त म्हणज े अयुष्ट्याचा अिण व्यिक्तत्वाचा त्याग करणे (अिण जरी काही 
काळपयंत शरीर ऄग्स्तत्वात रािहले तरी जगाच्या दृष्टीने मरण पावणे) हे अहे. 
 

योगाच्या अठ ऄंगाचंे वणॳन कमी ऄिधक प्रमाणात ऄनेक पुराणातं केले अहे. (ऄग्ग्न २१४।२१५, 
३७२।३७६ आ.) िनरिनराळ्या पारृात्य िवद्यानानंीही भारतीय योगपद्धतीच ेमहत्त्व वणॳन केले अहे. योगाचा 
ऄभ्यास करणारी व्यिक्त ऄत्यंत सुखी होते अिण त्याची प्रसन्नता त्याच्या सहवासातील आतरानंाही प्रसन्न 
करते ऄस ेडॉ. बेहनन याने म्हटले अहे. त्यान े योगाचा स्वतः ऄनुभव घेतला होता अिण स्वतःवर प्रयोग 
केले होते.  
 

योगाचा ऄभ्यास करणारी व्यिक्त ऄिधकािधक ईच्च अध्याग्त्मक पायरीवर जात ऄसल्याची लॱणे 
त्याच्या स्वतःच्या िठकाणी िदस ू लागतात. ऄशा लॱणाचं े वणॳन रॄेता. ईप. (२·११), वायु (११·६३), 
माकॳ ण्डेय (३६·६३) आत्यािद गं्रथातं केली अहेत. ईदाहरणाथॳ, त्याच्या शरीराला हलकेपणा येतो, अंगाची 
कातंी ईजळते, अवाज सुंदर होतो, शरीराला सुखकारक गंध येतो, तो लोकानंा अवडू लागतो, थंडी 
ईष्ट्णता ह्ाचंी पीडा त्याला होत नाही, आतराचंी भीित वाटत नाही ऄशा लॱणावंरून िसद्धी जवळ अल्याच े
समजते. 
 

योगसूत्र े ऄवघड अहेत अिण त्यात योगाभ्यासाच्या ऄनक पायऱ्याचंे सागंोपागं िववरण केलेले 
नाही. ऄध्यात्म ॲान गुप्त राखावे, ते वाटेल त्याला न देता र्फक्त काही िविशष्ट गुणसपंन्न िशष्ट्यालाच सागंावे 
ऄशी ऄनािद कालापासून चालत अलेली रूिढ अहे, त्यामुळेच पतंजलीन े ऄस े केले ऄसावे. गीतेंमध्ये 
देखील ऄजुॳनाला सािंगतलेले सवॳ ॲान गुह्ातंही गुह् ऄसल्याच ेम्हटले अहे (१८·६३) अिण ते तपस्वी 
नसलेल्या, भिक्त नसलेल्या, गुरुशुरॅूषा न केलेल्या िशष्ट्याला देउ नये ऄस ेसािंगतले अहे. (१८·६४।६५) 



प्राचीन काळी हा िनयम केवळ ऄध्यात्मॲानापुरताच मयािदत नसून भारतात तो आतर िवद्राचं्या बाबतीत 
देखील लावण्यात येत ऄसे. (िनरुक्त २·३). 
 

भारतात ऄनेक शतकापंासून संन्तयासी अिण योगी ह्ानंा ऄितशय मान देण्यात अला अहे. 
रॅाद्धामध्ये बोलािवलेला एक योगी शेकडो अिण हजारो ब्राह्मणाचं्या योग्यतेचा ऄसतो ऄस ेधमॳशास्त्रावरील 
गं्रथातं सािंगतले अहे. तसेच धमासंबंधी संशय ईत्पन्न झाल्यास त्याचा िनणॳय देण्यातही त्याला र्फार 
महत्त्वाचा मानला अहे. (याॲ १·९ आ.) यथाथॳ अत्मॲानाला स्मृतींनी र्फार महत्व िदले अहे. योगाच्या 
साहाय्याने अत्मदशॳन प्राप्त करून घेणे हा सवॳरॅेष् धमॳ ऄसल्याच े याॲ॰ स्मृतीमध्ये (१·८) म्हटले अहे. 
ज्यानंी योगमागाच े ऄवलंबन केले अहे ऄस े ऄनेक थोर पुरुष भारतात अजपयंतच्या हजारो वषाच्या 
काळात होउन गेले अहेत. योगाच्या साहाय्याने त्यानंा हवी ऄसणारी अत्म्याची ऄिवद्रेपासून अिण 
जन्तम-मरणाच्या बंधनातून मुिक्त प्राप्त झाली होती. योगमागॳ ऄत्यंत िबकट ऄसल्याच े र्फार प्राचीन 
काळापासून सािंगतले अहे. शािंतपवात (२८९·५० अिण ५४) म्हटले अहे की वस्तऱ्याच्या तीक्ष्ण धारेवर 
देखील ईभे राहणे सोप ेऄस ूशकेल परंतु ज्याचंे अत्मे शुद्ध झालेले नसतील त्यानंा धारणेचा सतत ऄभ्यास 
करणे दुःखदायक अिण ऄवघड वाटेल. बहुसंख्य पुरुष अिण िस्त्रया ह्ानंा पातंजल योग ऄथवा ऄदै्यत 
वेदान्तत हे दोनही मागॳ ऄनुसरणे अिण त्याचंी ऄंितम ध्येये प्राप्त करून घेणे बहुतेक ऄशक्य अिण ऄप्राप्य 
ऄसते. कमॳयोगाचा (शास्त्रात सािंगतल्याप्रमाणे सत्कृत्ये र्फलाची असक्ती न धरता करणे) अिण 
भिक्तयोगाचा मागॳ सामान्तय व्यवहारी जीवानंा ऄिधक सोइचा अिण अचरता येण्यासारखा वाटतो. गीतेमध्ये 
(१३·१३।१८) म्हटले अहे की देव हा सवॳ सृष्टी व्यापून राहणारा अिण सवाच्या ऄंतयामी भरलेला ऄसतो 
अिण देवाचा जो भक्त हे सवॳ जाणतो तो देवाच्या स्वरूपाला प्राप्त होतो. 



प्रकरण ३३ 
 

तकम  अतण धममशास्त्र 
(मू. गं्र. पा. ५।१४६८-१४८२) 

 
याॲवल्क्य स्मृती- (१·३) मध्ये चौदा िवद्रामंध्ये न्यायाचा समावेश केला ऄसनू धमॳ काय हे 

समजण्याच्या साधनापंैकी न्तयाय हे एक साधन ऄसल्याच ेसािंगतले अहे. ह्ा िठकाणी ―न्तयाय‖ ह्ाचा ऄथॳ 
―तकॳ िवद्रा‖ ऄसा ऄसल्याच ेिमताॱरेत म्हटले अहे. न्तयायसूत्र (१·१·१) अिण कणादाच ेवैशेिषक [ऄथातो धमॳ 
व्याख्यास्यामः । यतोऽभ्युदयिनःरेॅयसिसिद्ध स धमॳः । 

वैशेिषकसूत्र (१·१·२)] सूत्र (१·१·२ अिण ४) ह्ा दोन्तही गं्रथात त्या दशॳनाचं े सागंोपागं ॲान झाल्यान े
िनःरॅेयसाची प्राप्ती होते ऄसे गृहीत धरले अहे. 
 

―तकॳ ‖ ह्ा शब्दाचा ऄितशय प्राचीन काळचा ईल्लेख कठ ईपिनषदातं (२·९) अला अहे. त्यात ऄस े
म्हटले अहे की अत्म्यािवषयीच े ॲान केवळ तकान े िमळिवता येणार नाही. तकॳ  हे योगाचे एक ऄंग 
ऄसल्याच ेमैत्रायणी ईप. (२·१८) मध्ये सािंगतले अहे. मनून े(१२·१०५।१०६) म्हटले अहे की जो मनुष्ट्य 
वेदाचंा अिण स्मृतीत सािंगतलेल्या धमॳसंबंधी िनयमाचंा वेदशास्त्राशी िवरोध नसणाऱ्या तकाच्या साह्ान े
िवचार करतो त्यालाच धमॳ काय हे समजते. जुन्तया काळच्या बहुतेक संस्कृत गं्रथकाराचंी तकाच्या बाबतीत 
ऄशीच दृिष्ट अहे. त्याचं्यामते जर केवळ तकावर िवरॄास ठेवला तर त्यापासून ऄिनिरृतपणा अिण 
ऄव्यवस्था िनमाण होइल. इरॄराच े अिण अत्म्याच े ऄग्स्तत्व, मनुष्ट्याच्या मुत्यूनंतर काय होते, 
ह्ाचं्यासारख्या ऄनेक महत्वाच्या बाबतीत समाजातील सवॳ लोकानंा ऄथवा बहुतेक लोकानंा मान्तय होतील 
ऄशी ईत्तरे केवळ तकाच्या अधारावर देता येणे शक्य नाही, वेद अिण स्मृित ह्ाचं्यामध्ये सहस्त्रावधी 
वषांच्या काळात रॅेष् अिण िनःस्वाथी अिण सूॲ ऊषींनी केलेल्या िवचाराचंा अिण त्यानंा जीवनातील सवॳ 
ऄवस्थासंंबंधी अलेल्या ऄनुभवाचंा समावेश झालेला ऄसल्यामुळे अधुिनक काळच्या एक ऄथवा ऄनेक 
व्यक्तींनीं ठरिवलेली अिण वेदातंील मताचं्या िवरुद्ध ऄसलेली मते स्वीकारावयास बहुतेक लोक तयार होत 
नाहीत. 
 

सनातनी मताच्या लोकाचंी िवचारसरणी ऄशी ऄसली तरीदेखील वेदामध्ये सािंगतलेल्या 
अधाराचंा अिण रूढींचा लोकमताच्या जोरावर वेळोवेळी त्याग करावा लागला अहे. स्मृितकारानंी स्वतःच 
सािंगतले अहे की शास्त्रातील शब्दाचं े ऄंधिवरॄासान े ऄनुकरण केल्यास धमाचा नाश होइल अिण दोन 
स्मृतीत मतभेद ऄसतील तेथे तकाचा, लोकमताचा अिण रूढींचा िवचार करावा. शंकराचायॳ अिण आतर 
भारतीय थोर गं्रथकारानंी तकाचा सवॳस्वी त्याग करावा ऄस े सािंगतले नसून एक ऄथवा ऄनेक लोकानंी 
तकाच्या अधारावर काढलेले िनष्ट्कषॳ जर वेद अिण स्मृितवचनाचं्या िवरुद्ध ऄसतील तर सवॳसाधारणपणे 
ऄशा िनष्ट्कषाच े ऄनुकरण करू नये ऄस े सािंगतले अहे. (वे. स.ू २·१·१ वरील शाकंरभाष्ट्य) बुद्धधमीय 
अिण जैन ह्ानंा पाखाडंी मानले अहे ह्ाचे कारण त्यानंी तकाचा अरॅय केला हे नसून त्यानंी वेदाचा 
अिण पिवत्र परंपराचंा ऄिधकार ऄमान्तय केला हे होय. वेदानंा प्रमाण मानणे अिण पिवत्र परंपरा पाळणे ह्ा 
मयादा ईल्लंघन न करता देखील ऄनेक प्रकारच्या अिण ऄितशय घोटाळ्याच्या मतानंा, िवधींना अिण 
सनातनी म्हटल्या जाणाऱ्या रीितिरवाजानंा हहदु धमात भरपूर वाव अहे. ईपिनषदानंी यॲामधील काही 
िवधींचा ईपहास केला ऄसला तरीदेखील ईपिनषदानंा वेदान्तत म्हणतात अिण वेदप्रणीत धमाच े अिण 
वैिदक वाङ्मयाचे सवोच्च टोक ऄसल्याचे मानतात. 



 
प्राचीन काळापासन चालत अलेल्या तत्त्वॲान िवषयासंबंधीच्या वादग्रस्त मुद्रापंैकी गं्रथप्रामाण्य 

अिण तकॳ  ऄथवा रॅद्धा अिण तकॳ  ह्ाचं्यामधील झगडा हा एक मुद्दा अहे, प्राचीन काळी अिण मध्ययुगीन 
काळात देखील स्वतंत्र मतवादी लोक ऄग्स्तत्वात होते अिण इरॄराच े ऄग्स्तत्व, जीवात्म्याच े ऄग्स्तत्व 
आत्यािद िवषयावंरील तकाच्या अधारावर त्यानंी प्रकट केलेली मते प्राचीन गं्रथात िदली अहेत. त्यानंी 
इरॄराच ेऄग्स्तत्व ऄमान्तय केले अहे, िवरॄामध्ये मानवी बुद्धीपेॱा ऄिधक रॅेष् बुिद्ध ऄसल्याच ेते मान्तय करीत 
नाहीत ह्ाच्या ईलट अत्मॲानाच्या ऄथवा इरॄराच्या बाबतीत अपल्यापेॱा ऄिधक ऄिधकारी ऄथवा 
ऄिधक योग्यतेच्या व्यक्तीवर िवरॄास ठेवावा ऄस े बहुतेक लोकानंा वाटते कारण ऄशा प्रश्नावंर 
समजंसपणान े साधकबाधक रीतीने अपला अपण िवचार करण्याआतकी रु्फरसत ऄथवा अवड ऄथवा 
बौिद्धक पात्रता बहुतेक लोकापंाशी नसते, ऄथवा दुसऱ्याही काही पिरग्स्थतीमुळे ऄसा िवचार करणे त्यानंा 
शक्य .होत नाही. अपल्यापेॱ ा रॅेष्ट ऄसणाऱ्या अिण दुसऱ्यानंा मागॳदशॳन करू शकणाऱ्या अिण त्या 
मागॳदशॳनाच्या िवरुद्ध वतॳन करणाऱ्यानंा शासन करणाऱ्या ऄशा कोणावर तरी व्यिक्तशः प्रत्येक मनुष्ट्य 
ऄवलंबून राहतो अिण आतक्याच बाबतीत स्वतंत्र मतवादी अिण अग्स्तक मताच्या लोकाचंे एकमत 
होण्यासारख ेअहे. 
 

देवाचे अिण जीवात्म्याच ेऄग्स्तत्व मानणे ही गोष्ट लॱाविध स्त्रीपुरुष ऄसलेल्या बहुतेक सवॳ मानव 
समाजाच्या िहताची अहे ऄस ेप्रस्तुत गं्रथकाराचे मत अहे. सद् गणुाचं्या अिण न्तयायाच्या मागान ेचालण्याची 
प्रवृती बहुतेक लोकानंा देवाच्या भीतीमुळे, सदसद्िववेकबुद्धीच्या टोचणीन,े लोकमताच्या भीतीमुळे अिण 
राज्यकत्याकडून शासन होइल ह्ा भीतीमुळे होत ऄसते. स्वतंत्र मताच े लोक व्यक्तीपेॱा समाज रॅेष् 
ऄसल्याच ेमानतात अिण ऄशा रीतीने इरॄराच्या जागी समाजाची ईपासना ऄग्स्तत्वात अली. मानवी ध्येय 
काय ऄसावे ह्ािवषयी परस्पर िवरोधी दोन गट सापं्रतकाळी ऄग्स्तत्वात अहेत अिण ह्ा दोहोंपैकी 
कोणत्याही गटाशी न जोडलेला ऄसा एक ितसरा गट अहे. आंग्लंड, ऄमेिरका प्रभृित देशाचंा समावेश 
भाडंवलशाही गटात होतो अिण रिशया, चीन प्रभृित देशाचंा समावेश समाजवादी ऄथवा कम्युिनस्ट गटात 
होतो. रिशया, चीन सारख्या समाजवादी गटातील देशातं लोकानंा ऐिहक सुखसोइ ऄिधक िमळत ऄसल्या 
तरी त्यानंा भाषणस्वातंत्र्य, िवचारस्वातंत्र्य व्यवसायाच े स्वातंत्र्य ह्ाचं्यासारखी ऄनेक स्वातंत्र्ये गमवावी 
लागतात. ह्ा गटातील लोकाचंा पंथ ऄसिहष्ट्णुतेचा अहे. त्याचंी शास्त्रेदेखील वेगळ्या प्रकारची ऄसतात. 
ििस्ती, मुसलमान ह्ा धमाच्या लोकातं देखील परमतािवषयी सिहष्ट्णुता नसते अिण त्यानंी अपली मते 
आतराचं्या मनावर हबबिवण्याकिरता ऄनेक शतकेपयॳत धमॳच्छळ अिण रक्तपात करण्यास ऄनमान केले 
नाही. 
 

सवॳस्वी लौिकक ऄथवा ऐिहक सुखाकिरता प्रयत्न करणे ही गोष्ट हहदु धमाच्या अिण ईच्च 
प्रकारच्या सवॳही धमांच्या ईपदेशाचं्या अिण ध्येयाचं्या िवरुद्ध अहे. स्वतंत्रमतवादी लोक सवॳ बाबतीत ॲान 
िमळिवण्याकिरता िवॲानात योजलेली पद्धित वापरावी ऄस ेम्हणतात. परंतु िवॲानाचे िसद्धातं काही एका 
मयादेपयंत योग्य ऄसले तरी ती मयादा र्फार अकंुिचत अहे. मानवी अकांॱ ा पुऱ्या करण्याकिरता 
िनसगाचा ईपयोग कसा करून घ्यावा हे िवॲान सागंते परंतु मानवी अकांॱ ा कोणत्या ऄसाव्या हे िवॲान 
सागंत नाही. िवॲान नीितिनरपेॱ ऄसून ऄध्यात्मिवषयाशी त्याचा संबंध नसतो. ऄंतगॳत बुद्धीन े जाणता 
येण्यासारख्या अिण तकाने न कळण्यासारख्या ऄनेक वृत्ती, रॅद्धा अिण पे्ररणा ऄसतात अिण त्या वृत्ती 
तकॳ गम्य वृत्तीहून ईच्च ऄसल्याच ेलोक मानतात. ह्ाकिरता प्रत्येक िपढीतील िवचारवंत लोकानंी पूवॳपरंपरा 
सवॳच ऄचूक ऄसतात ऄस े न मानता त्यात सारभूत अिण महत्त्वाचा ऄंश काय अहे हे समजनू घेण्याचा 



प्रयत्न करावा अिण ऄसा महत्त्वाचा भाग कायम राखून चालू पिरग्स्थतीतील प्रश्नाचंा ईलगडा होइल ऄशा 
प्रकारची तकॳ शुद्ध मते प्रितपादन करावी. वर सािंगतल्याप्रमाणे अमच्या स्मृितकारानंी अिण प्राचीन 
गं्रथकारानंी धार्ममक बाबतीत तकाला स्थान िदले अहे अिण त्यानंी धार्ममक िवधींच्या, तत्त्वॲानाच्या 
मताचं्या अिण सामािजक चालीरीतींच्या बाबतीत ऄत्याचार न करता अिण धमॳच्छळ न करता र्फार मोठे 
रे्फरबदल घडवून अणले अहेत. अमच्या लोकानंी दीघॳकाळपयॳत सतत ज्या प्रकारची सिहष्ट्णुता 
दाखिवली ितच्यापेॱा ऄिधक तीव्र प्रकारच्या सिहष्ट्णुतेची कल्पना करणे ऄशक्य अहे. एखादा मनुष्ट्य 
एकेरॄरवादी, ऄनेक इरॄरवादी, मूर्मतपूजक ऄथवा ऄॲेयवादी ऄसला तरी जोपयंत तो वेद अिण सामािजक 
परंपरा ह्ाचं्या बाबतीत बहुजन समाजाच्या मतानंा धरून ऄसेल तोपयॳत तो पूणॳपणे हहदु ऄसल्याच ेमानले 
जाते. ऄशा प्रकारच्या सिहष्ट्णुतेमळेु काही दोषही ईत्पन्न झाले. धमॳरॅद्धा कमी झाली, अिण धार्ममक िविध 
अिण तत्त्वॲान ह्ातं ऄसंख्य भेद ईत्पन्न झाले अिण मोठ्या प्रमाणात ऄितरेक होउन काही ऄपायकारक 
अिण िकळसवाणे प्रघात अिण रूिढ ईत्पन्न झाल्या. 
 

काही स्वतंत्रमतवाद्रानंी ईपयुक्ततावादाची कल्पना माडंली अहे. त्याचं्या मतान े कोणत्याही 
कृत्याचंा बरेवाइटपणा त्याचं्या पिरणामावरून ठरवावयाचा ऄसतो; अिण ज्या कृत्याचं्या योगाने 
समाजातंील ऄिधकात ऄिधक लोकाचंे ऄिधकात ऄिधक िहत ऄथवा सुख साधते ती कृत्ये चागंली 
समजावी. ह्ा कल्पनेत ऄनेक मोठे दोष अहेत. ितच्यामाग े नैितक कल्पना नाही, ऄिधकात ऄिधक लोक 
अिण ऄिधकात ऄिधक िहत हाचं्यासंबंधी सवाचे एकमत न होण्याचा संभव ऄसतो; सुखाला प्राधान्तय 
िदल्याने िवलासानंा अिण ऐिहक चैनींना ती पोषक अहे, व्यक्तीन े ऄथवा समाजान े काय करावे हे त्या 
कल्पनेने कळत नाही. 
 

िवचारस्वातंत्र्याचा िनषेध न केला तरी स्वतंत्रमताच े ऄवास्तव देव्हारे माजिवणेही योग्य नाही. 
इरॄराची सत्ता घालवून द्रावयाची ऄसल्यास ितच्याजागी कोणतीतरी दुसरी सत्ता स्थापन केली पािहजे 
अिण ती ऄशा प्रकारची ऄसली पािहजे की िजच्यावर िवरॄास ठेवून चालू िपढीला अपले रॅमाच े अयुष्ट्य 
घालिवता येइल ऄथवा स्वाथाचा होम  करता येइल. गीतेमध्ये (३·२६) ऄसा महत्त्वाचा आशारा िदला अहे 
की ॲानी पुरुषानंी ऄॲानी अिण कमांमध्ये असक्त ऄसणाऱ्या लोकाचंा बुिद्धभेद न किरता स्वतः सवॳ कमे 
योगयुक्तपणे करीत राहून आतराकंडूनही तशीच करवावीत. 
 

गेल्या दोन जागितक युद्धात सुिशिॱत अिण िखस्तधमीय म्हणिवणाऱ्या लोकानंी जी रानटी कृत्ये 
केली त्यामुळे लोकाचं्या िवचारंात क्ािंत ईत्पन्न झाली अहे अिण सापं्रत काळच्या ऄनके ऄडचणींच े मूळ 
धमॳरॅदे्धच्या नाशात ऄसल्याच े लोक प्रितपादन करू लागले अहेत. परंतु कोणत्या धमॳरॅद्धा अिण कोणते 
धार्ममक अचार लोकाचं्या मनावर हबबिवण्याचे प्रयत्न करावे हा महत्त्वाचा प्रश्न अहे. सवॳ प्रकारच्या 
ऄडचणींवर धमॳ हे एक औषध होउ शकणार नाही अिण ऄनेक प्रचिलत धमातील ऄनेक अचार अिण मते 
बऱ्याच जणानंा पसंत पडत नाहीत. िनरिनराळ्या काळात दया, ऄहहसा, सत्य, स्वदेशािभमान, परोपकार 
ह्ाचं्यासारख्या िनरिनराळ्या नैितक अिण सामािजक गुणानंा महत्त्व देण्यात अले होते. हे सवॳच गुण 
धमाच्या योगाने ईत्पन्न होत नसून ते िनरिनराळ्या पिरग्स्थतीला ऄनुसरून ईत्पन्न होतात. ििस्ती 
म्हणिवणाऱ्या राष्ट्रानंी स्पधेलाच इरॄर मानून ितची ईपासना केली अिण ितच्या अधारावर साम्राज्ये 
वाढिवली अिण िवपुल धन अिण वैभव िमळिवले. महायुद्धात झालेल्या हत्त्याकाडंानंतर अता ऄनेक थोर 
लोक-केवळ धार्ममक प्रवृत्तीचेच नव्हे तर िनरिनराळ्या राज्याचा कारभार करणारे देखील नैितक प्रवृत्ती, 
दयाळूपणा, िनःस्वाथीपणा, अपण ईपभोिगत ऄसलेल्या सुखसोइचा आतरानंा लाभ करून देण्याची आच्छा 



आत्यािद सद्गुणाचंा ईपदेश करू लागले अहेत. हे सवॳ सद् गणु नवीन नसून ते सवॳ लोकानंी ऄवश्य 
बाळगण्यासारख े ऄसल्याच े बृह. ईप. (५·२·१।३) मध्येही सािंगतले अहे. तसेच िि. प.ू ३ ऱ्या शतकात 
होउन गेलेल्या सम्राट ऄशोकान े अपल्या अॲापत्रात सिहष्ट्णुता, माणुसकी, दातृत्व, मूक प्राण्याबंद्दल 
ऄनुकंपा आत्यािद नीिततत्त्वाचंे पालन करण्याची अॲा केली होती. 



तवभाग ९ 
 

प्रकरण ३४ 
 

तवरॄाच्या ईत्पतत्तसंबंधीचे शास्त्र अतण सृतष्टज्ञान 
(मू. गं्र. पा. ५।१४८३-१५२९) 

 
भारतीय धमॳशास्त्रावरील सवॳ गं्रथकार इरॄराच े ऄग्स्तत्व मान्तय करतात. ज्याप्रमाणे ििस्ती 

धमॳशास्त्रावरील गं्रथकार इरॄराच े ऄग्स्तत्व िसद्ध करणारे ऄनेक कोिटक्म माडंीत ऄसतात त्याप्रमाणे 
अमच्याकडील गं्रथकार इरॄराच्या ऄग्स्तत्वासंबंधी वादिववाद क्विचतच करताना अढळतात. 
 

र्फार प्राचीन काळापासून िवरॄाच्या ईत्पत्तीच्या बाबतीत दोन प्रमुख िसद्धान्तत ऄग्स्तत्वात अहेत. 
कोणाच्या मते सवॳ िवरॄाच ेईत्पादक प्रथम कारण हे सवॳ िवरॄाला व्यापून ऄसते अिण कोणाच्या मते िवरॄाचा 
ईत्पित्तकता इरॄर ऄसून तो िवरॄापेॱा रॅेष् ऄसतो. बहुतेक सवॳ तत्त्वॲानी लोक ह्ा दोहोपैकीं कोणता तरी 
एक िसद्धान्तत मान्तय करतात. ऊग्वेद अिण ईपिनषदे ह्ानंी ह्ा दोहोपैकी पिहला िसद्धान्तत गृहीत 
धरल्यासारखे िदसते. 
 

वेदाचं्या अिण ईपिनषदाचं्या काळी िवरॄाची ईत्पत्ती परमाणूंपासनू झाली हा िसद्धान्तत ऄग्स्तत्वात 
नव्हता. त्या िसद्धान्तताचा संस्थापक कणाद होता. परंतु कणादान े इरॄरासंबंधी काहीही म्हटलेले नाही. 
ग्रीसमध्ये परमाणुवादाच े प्रितपादन डेमोक्ीटस् ने (मृत्यु-िि. प.ू ३७० च्या सुमारास) केले. मध्ययुगीन 
काळात न्तयाय-वैशेिषक िवषयावरील गं्रथकारानंी परमाणूच्या िसद्धान्तताला इरॄरासंबधंीच्या िसद्धान्तताची 
जोड िदली. पिरमाणुवादी लोकाचंी कल्पना ऄशी अहे : जेव्हा इरॄराला िवरॄाची ईत्पत्ती करण्याची आच्छा 
होते तेव्हा परमाणूमंध्ये चेतना ईत्पन्न होते, दोन परमाण ू एकजीव होउन द्ययणुक् िनमाण होते, तीन 
परमाणूपासून त्र्यणुक् िनमाण होते अिण ऄशा क्मान े शेवटी पृथ्वी िनमाण होते; जेव्हा इरॄराला ईत्पन्न 
केलेल्या पदाथाचा नाश करण्याची आच्छा होते तेव्हाही परमाणूंमध्ये चेतना िनमाण होते अिण ते क्माक्मान े
एकमेकात िवलीन होतात अिण िवरॄाचा नाश होतो. परमाणू हे ऄंतरिहत अिण ऄसंख्यं ऄसतात. 
 

धमॳसतू्रकार इरॄर ऄिद्यतीय ऄसल्याच ेमानतात. लोक जरी इरॄराची ईपासना िशव, िवष्ट्णु ऄथवा 
देवी ऄशा िनरिनराळ्या रुपानंी करीत ऄसले तरी तो देहधारी नसून अत्मस्वरूपी अहे; तो ऄचल, 
सवॳव्यापक, सवॳॲ, सवॳ शिक्तमान, पिवत्र, न्तयायी अहे ऄसेच बहुतेकाचं ेमत होते. ऊग्वेदात देखील ऄग्ग्न, 
आंद्र, वरुण प्रभृित िनरिनराळ्या देवाचं्या कृत्याचं ेवणॳन केले ऄसले तरी सत् (अिदतत्त्व) एकच ऄसून तेच 
अपल्या स्वतःमधनू हे िवरॄ िनमाण करून त्यात प्रवेश करते अिण तेच िवरॄाला चेतना देते, एकाच सत् 
तत्त्वाला लोक ऄग्ग्न, यम, मातिररॄन् आत्यािद िनरिनराळी नावे देतात ऄशा ऄथाचीही ऄनेक सूके्त अहेत. 
(ऊ १·१६४·४६ प्रभृित) ऄशा रीतीने ईपिनषदातं प्रितपादन केलेल्या तत्त्वॲानाच े बीज ऊग्वेदामध्ये 
अढळून येते. 
 

ऊग्वेदामध्ये िनरिनराळ्या सूक्तात िनरिनराळं्या देवानंी सृिष्ट िनमाण केल्याच े सािंगतले अहे; तै. 
स.ं (३·३·७·१) मध्ये प्रजापतीन े देव अिण ऄसुर ईत्पन्न केल्याच े सािंगतले अहे; ऄथवॳवेदात १० वे 
खंडातील ७ अिण ८ ह्ा सूक्तातं स्कम्भ हा मूळ पुरुष ऄसल्याच ेसागंून तोच प्रजापित झाला अिण तोच सवॳ 



िवरॄाचा ईत्पादक अिण संरॱक ऄसल्याच े वणॳन केले अहे; त्याच वेदामध्ये एके िठकाणी 
(ऄथवॳ.१९·५३-८; १९·५४·१) काल हेच अिदतत्त्व ऄसनू त्याच्यापासून सवॳ िवरॄाची ईत्पत्ती होते अिण 
त्यातंच िवरॄाचा लय होतो ऄस ेसािंगतले अहे; शत. ब्रा. (६·१·१) मध्ये एके िठकाणी सुष्टीच्या अरंभी ऄसत् 
होते ऄस ेम्हटले ऄसनू दुसरे एके िठकाणी (शत. ब्रा. ११·१·६-१ प्रभृती) अरंभी जल होते ऄस ेसािंगतले 
अहे. सषृ्टीची ईत्पत्ती सुवणाच्या ऄंड्यापासून झाल्याची कल्पनाही ऄनेक गं्रथातं सािंगतली अहे. (ऊ. 
१०·१९२·३; छा.ं ईप. ३·१९·१I२ आत्यािद) तसेच अिदतत्त्वाला अपण बहुिवध व्हावे ऄशी आच्छा झाल्याचीही 
कल्पना ऄनेक गं्रथातं (बृह. ईप. १·४·३I४; छा.ं ईप ६·२·३I४ आ.) वणॳन केली अहे. ईपिनषदातंही कोठे 
प्रथम पाणी (ऐत. ईप. १६) ऄसल्याच े वणॳन केले अहे तर कोठे अरंभी प्रथम तेज (छा.ं ईप.) ऄथवा 
अकाश (तै. ईप. २·१) ईत्पन्न झाल्याचे वणॳन केले अहे. 
 

िवरॄाच्या ईत्पित्तप्रमाणेच िवरॄाच्या नाशासंबंधी ऄनेक ईपपत्त्या वणॳन केलेल्या अहेत. ईपिनषदातं 
(तै. ईप. अिण छा.ं ईप.) म्हटले अहे की ब्रह्मापासून पाचं महाभूते ईत्पन्न होतात अिण ब्रह्मामध्येच ती 
िवलीन होतात. िवरॄाच्या नाशाला प्रलय ऄशी संॲा अहे. ब्रह्मदेवाचा एक िदवस १००० युगाआंतका ऄसतो 
अिण त्याचंी रात्रही तेवढीच ऄसते. ब्रह्मदेवाच्या िदवसाच्या अरंभी ऄव्यक्त मूलतत्त्वापासून सवॳ दृश्य पदाथॳ 
ईत्पन्न होतात अिण त्याची रात्र सुरू झाली म्हणज ेते पदाथॳ त्याच ऄव्यक्त मूलतत्त्वातं लय पावतात.(मनु 
१·७३; भग. गीता ८·१७I१८). ब्रह्मदेवाच्या िदवसाच्या ऄंती होणाऱ्या प्रलयाला नैिमित्तक प्रलय ऄशी संॲा 
अहे. 
 

ऄदै्यत वेदान्तताच्या मताप्रमाणे िवरॄाच्या ईत्पत्तीच ेअिण लयाच ेवणॳन हे केवळ व्यावहािरक दृष्टीनेच 
सत्य ऄसते. पारमार्मथक दृष्टीने वास्तिवकपणे सष्टीची ईत्पत्तीही होत नसते अिण ितचा लयही होत नाही, 
जीवात्मा बंधनातं नसतो अिण म्हणून कोणाचीच मुिक्त होत नसते. इरॄर मानण्याऱ्या बहुतेक सवॳ धमात 
देव, व्यिक्तगत जीव अिण बाह् िवरॄ ही तीन मूलभूत तत्वे गृहीत धरलेली ऄसतात. परंतु ही तीन तत्त्वें 
ऄंितम सत्ये नसून काही एका मयादेपयंतच म्हणज े मनुष्ट्य अपल्या ऄहंकाराला स्वतंत्र ऄग्स्तत्व मानीत 
ऄसतो तोपयंतच ती सत्य ऄसतात. ब्रह्माहून िवरॄ स्वतंत्र नाही ऄशी ईच्च अध्याग्त्मक कल्पना ईपिनषदानंी 
प्रितपादन केली अहे. परंतु िवरॄ ईत्पन्न करणारा देव (सगणु ब्रह्म) अिण िवरॄ ही दोन्तही सत्य अहेत ऄशी 
सवॳसामान्तय लोकाचंी कल्पना ऄसते. ह्ा दोन्तही कल्पनाचंा एक- समयावच्छेदेकरून समावेश ईपिनषदात 
केलेला ऄसतो. छा.ं ईप. (७·२४) मध्ये म्हटले अहे की जेथ ेमनुष्ट्यानंा दुसरे काही िदसत नाही, ऐकू येत 
नाही, समजत नाही ते ऄमयािदत (ब्रह्म) होय अिण जेथ ेमनुष्ट्याला दुसरे काही िदसते, ऐकू येते, समजते 
ते मयािदत (ब्रह्म) होय; ऄमयािदत ब्रह्म मरणरिहत ऄसते, मयािदताला मरण ऄसते. ईपिनषदातील काही 
वचनात जीवात्म्याची ईत्पत्ती परमात्म्यापासनू झाल्याचे सािंगतले अहे तर काही वचनात जीवात्मा 
जन्तमरिहत, मृत्युरिहत अिण स्वयंभू ऄसतो, िनत्य ऄसतो ऄस े म्हटले अहे. एक परमात्म तत्त्व बहुिवध 
ऄसणाऱ्या िवरॄामध्ये कसे िवस्तार पावते अिण त्याला व्यापून राहते हे एक गूढ अहे. ब्रह्म कस े अहे हे 
सागंणे शक्य नसून ते कसे नाही एवढेच र्फक्त (नेित नेित) सागंणे शक्य ऄसते. 
 

बहुसंख्य सामान्तय लोकानंा ही ईच्च अध्याग्त्मक भूिमका समज ू शकत नाही; त्यानंा केवळ प्रत्यॱ 
ऄनुभवाला येण्यासारखीच भूिमका समज ूशकते अिण ऄशा सामान्तय लोकाकंिरताच धमॳशास्त्रावरील गं्रथात 
सगुण देव, यॲासारख े िविध अिण िवधाने सािंगतलेली ऄसतात. त्याचं्यापेॱ ा कमी संख्या ऄसणारा एक 
वगॳ समाजात ऄसतो अिण ते लोक देवाची प्राथॳना करतात, देवाचा शोध करतात अिण देव अपल्या 
ऄंतयामी ऄसल्याच े त्याना कळून येते. त्याचं्याहीपेॱा कमी संख्या ऄसणारा एक वगॳ ऄसतो अिण त्या 



वगात मोठे मोठे ऊषी, अचायॳ आत्यािदकाचंा समावेश होतो. ह्ा वगातील लोक शुद्ध ऄदै्यत ॲानाच्या 
िशखराला पोचतात; त्याचंा ऄहंकार नष्ट होतो अिण ते एकमेव ऄसणाऱ्या परमतत्त्वात िवलीन होण्याला 
पात्र होतात. 
 

अमच्या धमॳशास्त्रातं धमॳ, ऄथॳ, काम अिण मोॱ ऄस ेचार पुरुषाथॳ ऄथवा मानवी जीवनाची ध्येये 
सािंगतली अहेत. त्याचं्यापैकी शेवटला मोॱ हा पुरुषाथॳ सवात रॅेष् ऄसून तो र्फक्त काही थोड्या लोकानंाच 
प्राप्त करून घेता येतो अिण म्हणून त्याला परम पुरुषाथॳ म्हणतात. परंतु सामान्तय लोकाचं्या दृष्टीने तीनच 
पुरुषाथॳ ऄसल्याच े मनून े (२·२२४) म्हटले अहे अिण अपली कतॳव्ये न किरता मोॱाची आच्छा करणारा 
नरकात जातो ऄस ेम्हटले अहे. (मनु ६·३६।३७) ब्रह्मप्राप्तीपूवी प्रत्येकाने असिक्तरिहत, शातं, अत्मिनग्रह 
केलेले अयुष्ट्य घालिवले पािहजे. ब्रह्मॲानाबरोबरच रॅेष् प्रकारच्या नैितक अिण अध्याग्त्मक गुणाचंी 
अवश्यकता ऄसल्याच े ईपिनषदात सािंगतले अहे. मनुष्ट्य अपल्या मनातील िनरिनराळ्या कल्पनाचं्या 
चक्ातून जेव्हा मोकळा होतो अिण त्याला अत्मतत्त्वाचें ॲान होते तेव्हा तो ऄमर होतो (कठ ईप. ६·१४), 
जो ब्रह्मामध्ये ग्स्थर होतो त्याला ऄमृतत्वाची प्राप्ती होते ऄस ेछा.ं ईप. (२·२३·२) मध्ये म्हटले ऄसनू तशाच 
ऄथाची वचने आतर ईपिनषदात अिण गीतेमध्ये (१३·१२; १४·२०) अली अहेत. ह्ा ग्स्थतीला पोचलेल्या 
लोकानंा जीवात्मा अिण हे दृश्य िमथ्या (माया) अहे ऄस े म्हणता येइल. परंतु बहुतेक सवॳ लोकाचं्या 
बाबतीत हे िवरॄ माियक अहे ऄशी भाषा वापरणे योग्य होणार नाही. िवरॄ हे ब्रह्माच्या आतके सत्य नाहीं 
एवढेच म्हणण्याचा ऄदै्यत वेदान्ततवादी लोकाचं्या म्हणण्याचा अशय ऄसतो. 
 

सृष्टीच्या वणॳनाच्या बाबतीत ईपिनषदात ऄितशयच थोडी मािहती अली ऄसून त्यात ऄसलेली 
मािहती िहमालय अिण िवन्तध्य ह्ा दोन पवॳताचं्या मधील प्रदेशासंंबंधीच अहे. (कौषीतकी ईप. २·१३) 
पुराणात भूवणॳनात्मक सहस्त्राविध श्लोक अले अहेत अिण त्यात िदलेल्या वणॳनाचा धमॳशास्त्रावरील गं्रथात 
पुष्ट्कळ वेळा अधार घेण्यात येतो. ऄशोकाच्या रूपनाथ येथील खडकावर खोदलेल्या अॲापत्रात 
जम्बुध्दीपाचा ईल्लेख केला अहे त्यावरून िि. प.ू ३०० च्या अधी जम्बुद्यीपाची िनिरृत मािहती होती हे िसद्ध 
होते. िनरिनराळ्या पुराणातं िनरिनराळी द्यीपे, त्यात ऄसणारे वषॳसंॲक िवभाग, कुलपवॳत, प्रमुख नद्रा 
ह्ाचंी नावे िदली अहेत. त्यावंरून ऄस ेिदसते की भारतवषॳ हा जम्बुध्दीपाचा एक भाग होता अिण त्याच े
आंद्रद्यीप, ताम्रपणॳ आत्यािद नउ िवभाग होते. त्यापंैकी नववा िवभाग दिॱणोत्तर १००० योजन ेिवस्तीणॳ होता. 
त्याच्या पूवेकडे िकरात देश, पिरृमेस यवन देश ऄसनू मध्य भागात चार वणॳ ऄसलेला समाज राहत 
[भारतस्यास्य वषॳस्य नवभेदान् िनशामय । 
आन्तद्रद्यीपः कसेरुरृ ताम्रपणो गभग्स्तमान् ॥ 
नागद्यीपस्तथा सौम्यो गन्तधवॳस्त्वथ वारुणः । 
ऄयं तु नवमस्तेषां द्यीपः सागरसंवृतः ॥ 
योजनानां सहस्त्र ंतु द्यीपोऽयं दिॱणोत्तरात् । 
पूवे िकराता यस्यान्तते पिरृमे यवनाः स्मृताः । 
ब्राह्मणाः ॱित्रया वैश्या मध्ये शूद्रारृ भागशः ॥ 

िवष्ट्णुपरुाण (२·३·६।९).] होता. (िवष्ट्णु पु. २·३·६।६९ आ.) हा िवभागाला काही पुराणानंी (मत्स्य ११४·१० 
प्रभृित) कुमारद्यीप हे नाव िदले ऄसनू त्याच्या मयादा कुमािरकी (कन्तया-कुमारी) पासून गंगेच्या ईगमापयंत 
होत्या. ह्ावरून हा िवभाग अधुिनक भारतासारखा एक देश होता ऄस े िदसते. जेव्हा अयांची संस्कृती 
अग्नेय अिशयात पसरली तेव्हा सापं्रतचा भारत अिण हा बहृन्तभारत ह्ा दोहोिमळून होणाऱ्या प्रदेशाला 
भारतवषॳ ही संॲा लावण्यात येउ लागली ऄसण्याचा संभव अहे. भारतवषॳ हे नाव कस े पडले ह्ाबद्दल 
िनरिनराळ्या ईपपत्त्या िदल्या अहेत. मनून े प्रजाजनाचं े भरण (पोषण) केले म्हणनू त्याला भरत म्हणत 
अिण त्याच्यावरून ह्ा वषाला भारतवषॳ म्हणतात ऄस ेएके िठकाणी (वायु. ४५·७५।८१) वणॳन केले अहे 



तर ऊषभाचा पुत्र भरत ह्ाच्यावरून हे नावं पडल्याच ेकोणी (वायु. ३३·५०।५२) म्हटले अहे अिण दुष्ट्यंत 
अिण शकंुतला ह्ाचंा पुत्र भरत त्याच्यावरून हे नावं पडल्याचेही कोणी (वायु. ९९·१३४) सािंगतले अहे. 
 

प्राचीन भारतात कन्तयाकुमारीपासून िहमवतापयॳतच्या प्रदेशात राहणाऱ्या सुससं्कृत लोकाचंी भाषा 
एकच होती ऄस ेजै. स.ू १०·१·३५ वरील शाबर भाष्ट्यावरून िदसते. प्राचीन काळचे भारतीय लोक अपल्या 
संस्कृतीचा संबंध िविशष्ट वंशातंील लोकाशंी न जोडता भारतवषाशी जोडीत ऄसत. 

 
िनरिनराळ्या पुराणातं प्राचीन अिण मध्ययुगीन काळच्या भारतातील देशाचंी नावे िदली अहेत. 

ऊग्वेद रचणाऱ्या ऊषींना बर्फाच्छािदत पवॳताचंी मािहती होती. (ऊ. १०·१२१·४)ऊग्वेदातं अिण ऄनेक 
पुराणातं ऄनेक नद्राचंी नावे अली अहेत (ऊ. १०·७५·५।६ आ.; ऄनुशासन १६५·१९।२९). योगसूत्रावरील 
(३·२५) व्यासभाष्ट्यात (भूः, भुवः प्रभृित) सात लोक, (ऄवीिच प्रभूित) सात नरक, सात पाताले, सात व्दीप,े 
पृथ्वीच्या मध्यभागी ऄसलेले (मेरुप्रभृित) सात पवॳत, सात वषे, (जम्ब,ु शक, कुश प्रभृित) सात द्यीपे, सात 
सागर, देवाची ईपवन,े देवाचंी सुधमा नावाची सभा अिण सुदशॳन नावंाची राजधानी, वैजयन्तत नावंाचा 
राजवाडा, (महेन्तद्र, प्राजापत्य, जन, तप अिण सत्य ह्ा लोकातं राहणारे) देवगण, ह्ाचंी बरीच मािहती 
िदली अहे. त्या वणॳनातं अलेले ऄनेक तपशील पुराणातं िदलेल्या तपशीलाशंी पूणॳपणे जुळतात. ह्ावरून 
ऄस ेिदसून येते की पुराणातं िदलेले सृिष्टवणॳन आ. स. च्या ४ व्या शतकाच्या बऱ्याच अधी सुिनिरृत झालेले 
होते. 
 

ईपिनषदातं ऄथवा त्याचं्या नंतरच्या काळात झालेल्या गं्रथातं वणॳन केलेली िवरॄोत्पत्ती संबंधीची 
मािहती पृथ्वी ही िवरॄाचा मध्य अहे GEO-CENTRIC (िज ओ सेंिरक) ह्ा तत्त्वाला ऄनुसरून केलेली 
ऄसते अिण त्या वणॳनातं पृथ्वी, पंचमहाभूतें, सूयॳ, चंद्र, ग्रह अिण नॱत्र े ह्ाचं्या िवषयीची सवॳसामान्तय 
(तपशील नसलेली) मािहती िदलेली ऄसते. 



प्रकरण ३५ 
 

कमम अतण पुनजमन्म ह्याचं्यासंबंधी तसद्धान्त 
(मू. गं्र. पा. ५।१५३०-१६१२). 

 
भारतात धार्ममक अिण तत्त्वॲानिवषयक जे िसद्धातं ऄग्स्तत्वात अहेत त्यातंील ऄत्यंत महत्त्वाच्या 

िसद्धातंापंैकी कमॳ अिण पुनजनं्तम ह्ाचं्यासंबंधी िसद्धान्तत हा एक अहे. ह्ा देहाला मरण अल्यानंतर 
मनुष्ट्याची ग्स्थती काय होते ऄसा जो प्रश्न सवॳ िवचारवंतामंुळे ईभा राहतो त्याला ह्ा िसद्धातंामध्ये ईत्तर 
देण्याचा प्रयत्न केला अहे. हहदु, जैन अिण बुद्ध आत्यािद धमीय सवॳ भारतीयाचं्या सहस्त्राविध वषांच्या 
कालातील ऄथवा िनदान ईपिनषदाचं्या नंतरच्या काळातील िवचारावंर ह्ा िसद्धातंाचा र्फार मोठा पिरणाम 
झाला अहे. साखं्य, योग, न्तयाय, वैशेिषक, पूवॳमीमासंा अिण वेदान्तत ही िनरिनराळी दशॳन े एकमेकाचं्या 
काही िविशष्ट िसद्धान्ततावंर कडाक्याच े हल्ले करीत ऄसली तरी कमॳ अिण पुनजॳन्तमाच्या िसद्धातंाला 
(चावाकासारखे जडवादी लोकाचं ेऄपवाद सोडल्यास) सवॳ दशॳन ेएकमतान ेपाहठबा देतात ही गोष्ट लॱात 
ठेवण्यासारखी अहे. बुद्ध अिण जैन धमाचा वेदामंधील अिण स्मतृींमधील ऄनेक मताबंद्दल िवरोध ऄसला 
तरी त्यानंी अपअपल्या पद्धतीप्रमाणे हा िसद्धातं स्वीकारला अहे. ऄशा रीतीने ज्यावर त्या सवॳ धमांच े
एकमत अहे ऄसा पुनजॳन्तम हा एकमेव िसध्दान्तत अहे. (प्रा. हवल्सनकृत ―हहदंूचा धमं‖ खंड २ पा. ११२). 

 
प्राचीन काळच्या ग्रीक लोकापंैकी काही पुनजॳन्तम मानीत ऄसत. मनुष्ट्याचा अत्मा ऄमर ऄसतो 

अिण देहाला जेव्हा मृत्यु येतो तेव्हा तो अत्मा त्यावेळी जन्तमाला येत ऄसलेल्या कोणत्या तरी जीवामध्ये 
प्रवेश किरतो ऄस ेप्राचीन आिजप्त मधील लोक समजत ऄसत. ऄिलकडील थोडया वषात पारृात्य देशातंील 
ऄनेक गं्रथकाराचंी मन े ह्ा िवषयाकडे अकृष्ट झाली अहेत. पुनजॳन्तमाचा िसद्धातं प्रथम कोणी शोधून 
काढला ह्ािवषयी काही पारृात्य गं्रथकारानंी वाद ईपग्स्थत केला अहे. कमॳ अिण पुनजॳन्तम ह्ाचं्या संबंधी 
संस्कृत गं्रथातंल्या आतकी सहवस्तर; महत्वाची अिण पिरपूणॳ स्वरूपाची मािहती सवॳ जगात आतर कोठेही 
अढळणार नाही. तेव्हा हा िसध्दान्तत भारतीयानंीच शोधून काढला ऄसला पािहजे ऄसेच मानणे सयुिक्तक 
होइल.” 

 
पुनजॳन्तमाच्या िसद्धातंात पुढील गोष्टी गृहीत धरलेल्या ऄसतात :– (१) मनुष्ट्याला अत्मा ऄसतो 

अिण तो ऄंत रिहत ऄसून स्थूल देहाहून वेगळा ऄसतो; (२) आतर सचेतन जीवजंतु, प्राणी, वनस्पती अिण 
बहुधा ऄचेतन जड पदाथॳ ह्ाचं्यामध्येही अत्मा ऄसतो; (३) मनुष्ट्याच ेअिण मनुष्ट्याहून खालच्या दजाच्या 
प्राण्याचंे अत्मे एका प्रकारच्या भौितक शरीरातून दुसऱ्या प्रकारच्या शरीरात जाउ शकतात; (४) अत्मा 
कता अिण भोक्ता दोन्तही ऄसतो. 

 
―कमॳ‖ हा शब्द ऊग्वेदामध्ये ऄनेक वेळा अला अहे अिण ऊ. १·२२·१९ आत्यािद सारख्या काही 

वाक्यात त्याचा ऄथॳ ―पराक्म‖ ऄथवा ―शौयाची कृत्ये‖ ऄसा ऄसावा ऄस ेिदसते. ऄितशय प्राचीन काळी स्वगॳ 
हे कमांच्या र्फलाचं्या ईपभोगाच े स्थान ऄसल्याच े बहुधा मानण्यात येत ऄस.े ऄमृतत्व अिण स्वगातील 
सुखोपभोग ह्ानंा र्फार मूल्यवान समजत ऄसत अिण त्याचंी प्राप्ती व्हावी म्हणून केलेल्या देवाचं्या प्राथॳना 
ऊग्वेदात अल्या अहेत. (ऊ. १·३१·७, ९·११३·७।१०). परंतु दुष्ट्कृत्ये करणाऱ्यानंा मृत्यूनंतर कोणती गती 
प्राप्त होते ह्ािवषयी ऊग्वेदामध्ये र्फारस े काही सािंगतलेले नाही. कमाच्या अिण पुनजॳन्तमाच्या बाबतीत 
मूलभूत कल्पना ऄशी अहे की एखाद्रा मनुष्ट्याच ेभावी जीवन त्यान ेकेलेल्या चागंल्या ऄथवा वाइट कृत्यावंर 



ऄवलंबून ऄसते अिण त्या बाबतीत त्या मनुष्ट्याला कोणताही रे्फरबदल किरता येत नाही ऄस े काही 
िवद्यानाचंे मत अहे. परंतु त्यानंी माडंलेल्या पुराव्यावरून तस ेिसद्ध होत नाही. कमाच्या अिण पुनजॳन्तमाच्या 
िसद्धातंािवषयी ऄशा स्वरूपाचे स्पष्ट िवधान ऊग्वेदामध्ये कोठेही अढळत नाही. 

 
कमॳ अिण पुनजॳन्तम ह्ाचं्या िसद्धातंािवषयी ऊग्वेदात काहीही स्पष्ट ईल्लखे केलेला नाही ह्ा 

िवधानािवरुद्ध प्रा. रा. द. रानडे, रॅी. ज. स करंदीकर ह्ाचं्यासारख्या काही िवद्यानानंी मते प्रितपादन 
केली अहेत. त्याचं्या मताचा सिवस्तर परामशॳ मूळ आंग्रजी गं्रथात (खंड ५ पा. १५३७।१५४४) घेण्यात अला 
अहे. प्रस्तुत गं्रथकाराच्या मते त्यानंी ईल्लेख केलेल्या ऊचाचंा ऄथॳ ते म्हणतात तसा होत नाही. प्रस्तुत 
साराशंगं्रथात हा सवॳ तपशील गाळला अहे.  

 
सत्कृत्याबंद्दल चागंली र्फळे अिण दुष्ट्कृत्याबंद्दल शासन ह्ाबद्दल ऄिधक तपशील ब्राह्मणगं्रथातं 

सापडतो. (शत [एतस्मादै्य यॲात्पुरुषो जायते । स यद्ध वा ऄग्स्मँल्लोके पुरुषोऽन्नमित्त तदेनममुग्ष्ट्मँल्लोके प्रत्यित्त । 
शतपथ ब्रा. (१२·९·१·१).] ब्रा. (१२·९·१·१). ब्राम्हणगं्रथातील कल्पनाच पुढे धमॳसतू्रात (िवष्ट्णु ध. स.ू ५१·५५) 
अिण मनुस्मृित (५·५५) प्रभृित स्मृतींत वणॳन केली अहे. शत. ब्रा. (१०·४·३·१० आ.) अिण तैित्तरीय ब्रा. 
(३·११·८·६) यात पुनमृॳत्यूचा (पुन्तहा पुन्तहा येणाऱ्या मृत्यूचा ऄथवा पुन्तहा पुन्तहा घ्याव्या लागणाऱ्या जन्तमाचंा) 
ऄनेक वेळा ईल्लखे अला अहे. तै. ब्रा. मध्ये िदलेल्या निचकेताच्या कथेमध्ये पुनमृॳत्यूचा त्याग कसा करावा 
हे सागंण्याची निचकेताने यमाला िवनंती केली अहे. 
 

बृहदारण्यक ईपिनषदामध्ये (४·४·५।७) म्हटले अहे की मनुष्ट्य ज्या प्रकारची कृत्ये करील अिण 
अचरण करील त्या ऄनुसार तो चागंल्या ऄथवा वाइट प्रकारचा होइल (म्हणज ेचागंला ऄथवा वाइट जन्तम 
घेइल). मनुष्ट्य कामनामय ऄसतो, त्याच्या कामनापं्रमाणे त्याची आच्छा ऄसते अिण त्या आच्छेप्रमाणे त्याची 
कृती होते. मनुष्ट्याच्या मनातील कामनानंा ऄनुसरून त्याला र्फल िमळते अिण त्या र्फलासंह तो ऄन्तयस्थानी 
जातो अिण तेथ े त्या र्फलाचंा ईपभोग घेउन झाल्यावर तो परत ह्ा कमॳभूमीमध्ये येतो; ज्या मनुष्ट्याच्या 
मनात मुळीच कामना नसतात तो ऄमर होतो अिण तो येथेच ब्रह्मग्स्थतीला पोचतो. 

 
हा ईतारा जन्तमातंरािवषयीचा ईपिनषदातंील महत्त्वाचा, सवात प्राचीन अिण स्पष्ट ऄसा पुरावा 

अहे. जीव एका देहातून दुसऱ्या देहात कसा जातो ह्ाच्या स्पष्टीकरणाकिरता ईपिनषदात ऄनेक ईदाहरणे 
िदली अहेत. त्याचं्यापैकी पुढील दोन ईल्लेखनीय अहेत. एखादा िकडा गवताच्या एका पातीवरून दुसऱ्या 
पातीवर जाताना तो प्रथम दुसरी पाती ओढून घेउन ितच्यावर अपले पुढले पाय टेकतो अिण त्या पातीवर 
ग्स्थर झाल्यावर अपले मागील पाय त्या पातीवर टेकतो. त्याचप्रमाणे जीव एका देहाला मरण अल्यावर 
दुसऱ्या देहाकडे वळतो अिण त्या देहामध्ये ग्स्थर होतो. (बृह. ईप. ४·४·३) जन्तमातंरािवषयीच े दुसरे 
ईदाहरण अपल्या ऄंगावरील कात ऄथवा मेंग टाकून त्यातून बाहेर पडणाऱ्या सपाच े अहे. त्या 
सपाप्रमाणेच जीव एक देह सोडून बाहेर पडतो. (बृह. ईप. ४·४·७). 

 
मनुष्ट्याचा देह मरण पावतो त्यावेळी जीवाचे काय होते हा बाबतीत मुख्य ऄशा तीन ऄवस्था 

संभवनीय ऄसतात; त्या म्हणज े (१) संपूणॳ नाश, (२) केलेल्या कमाच े र्फल भोगीत ऄनंत कालपयंत 
स्वगात ऄथवा नरकात राहणे, (३) पुनजॳन्तम. अत्मा ऄमर ऄसल्याच ेज े लोक मान्तय करीत नाहीत ते ह्ा 
तीन ऄवस्थापंैकी पिहली मान्तय किरतात. कठ ईपिनषदात (१·२०) ऄस े सूिचत केले अहे की प्राचीन 
भारतामध्ये देखील मृत्यूनंतर जीवाच्या ऄग्स्तत्वािवषयी संशय मानीत ऄसत. मृत्यूनतंर जीवाचा संपणूॳ नाश 



होतो ऄस े मानणाऱ्यानंा आतर प्रश्न ईपग्स्थत होत नाहीत. इरॄर, स्वगॳ अिण नरक ह्ाचं े ऄग्स्तत्व 
मानणाऱ्यापंैकी देखील ऄनेक लोक पुनजॳन्तम मान्तय करीत नाहीत परंतु मृत्यूनंतर अत्मा ऄग्स्तत्वात ऄसतो 
एवढेच मान्तय किरतात. परंतु ह्ा जन्तमामधील ऄल्प ऄवधीमध्ये केलेल्या कृत्याकंिरता ऄनंत कालपयंत स्वगॳ 
ऄथवा नरक म्हणजेच सुख ऄथवा दुःख प्राप्त होणे ही प्रमाणाबाहेर ऄसणारी िवषमता ऄसल्या कारणान े
दुसरी ऄवस्था ऄनेक लोकानंा मान्तय होत नाही अिण म्हणून पुष्ट्कळ लोकानंा ितसरी ऄवस्था पटते. कारण 
त्या ऄवस्थमेध्ये मृत्यूनतंर अत्मा ऄन्तय अकारात अिण ऄन्तय पिरग्स्थतीत ऄखंड ऄग्स्तत्वात ऄसण्याची 
शक्यता ऄसते. 
 

बृह. ईप (६·२) अिण छा. ईप. (५·१०·४।९) ह्ातं मृत्यूनंतर अत्मा स्वगाला ज्या मागांनी जातो 
त्या मागांिवषयी िववेचन अले अहे. ह्ा मागांना देवयान अिण िपतृयान ऄशा संॲा अहेत. ह्ा दोन मागांची 
ऊग्वेदालाही मािहती होती अिण स्वगामध्ये सुख े अिण ईपभोग ऄसतात ही गोष्टही माहीत होती. (ऊ. 
१०·२·७; १०·१८·१). परंतु स्वगातील सुख े िकती काळपयंत राहतात हे ऊग्वेदाला माहीत नव्हते अिण 
पुनजॳन्तमािवषयीही त्यात स्पष्ट िवधान केलेले नाही. ब्राह्मणगं्रथाचं्या काळातं पुनमूंत्यूची कल्पना जरी 
िवचारवंताचं्या मनात ईद्भवली होती तरी त्या गं्रथातं देखील चागंल्या ऄथवा वाइट कृत्यानंा ऄनुसरून 
पुनजॳन्तम प्राप्त होतो ऄशी िनिरृत कल्पना क्विचतच अढळते. पुनजॳन्तमाच्या ईत्पित्तसंबंधी बृह. ईपिनषदात 
(३·३·१३ अिण ४·५·५।७) याॲवल्क्यान े ऄस े प्रितपादन केले अहे की मनुष्ट्याला त्याच्या स्वतःच्या 
कृत्यामंुळे अिण अचरणामंुळे नवीन जन्तम घ्यावे लागतात. बृह ईप मधील ह्ा ऄवतरणामंध्ये देवयान अिण 
िपतृयान मागांचा मुळीच ईल्लेख केला नाही परंतु बृह. ईप. (६·२·१६) मध्ये त्या दोन मागांचा पुनजॳन्तमाशी 
संबंध जोडला ऄसून कृमी अिण मिॱका ह्ाचं्या जन्तमाला येणाऱ्याकंिरता ितसरा एक मागॳ सािंगतला अहे. 
शत.ब्रा. (१·९·३·१।२), कौषीतिक ब्रा. (१·२।४), ऄथवॳ वेद (१५·१२·५) यातंही ह्ा दोन्तही मागांचा ईल्लेख 
केला अहे. 

 
मृत्यूनंतर जीवाची काय ग्स्थती होते ह्ा िवषयीच्या एका कल्पनेला ईपिनषदामंध्ये पंचाग्ग्नतवद्या 

ऄशी सॲंा िदली अहे. बृह. ईप. (६·२) मध्ये ऄस े म्हटले अहे. की स्वगॳ, पजॳन्तयाची देवता, पृथ्वी, पुरुष 
अिण स्त्री हे पाच ऄग्ग्न ऄसनू रॅद्धा, सोम (चंद्र), पजॳन्तय, ऄन्न अिण रेत ह्ा त्या ऄग्नींमध्ये द्रावयाच्या 
अहुती ऄसतात. ज े जीवात्मे ही पंचाग्ग्न िवद्रा जाणतात ते प्रकाशाकडे (ऄर्मचस्) जातात अिण तेथून 
क्मान ेिदवस, शुक्लपॱ, ईत्तरायण, देवलोक, सूयॳ, िवद्रुत ह्ाचं्याकडे जाउन शेवटी ब्रह्मलोकात जातात. 
त्या लोकातं त्याचंी ईन्नती होउन ते तेथेच राहतात अिण परत संसारात येत नाहीत. 
 

परंतु ज ेजीवात्मे यॲ, दान, तप ह्ा साधनानंी परलोक िमळिवतात ते धूमाकडे जातात अिण तेथून 
क्मान ेरात्र, कृष्ट्णपॱ, दिॱणायन, िपतृलोक ह्ाचं्याकडे जाउन शेवटी चंद्रलोकाप्रत जातात. जेव्हा त्यानंी 
पृथ्वीवर केलेल्या कमाच ेर्फल संपते तेव्हा ते जीवात्मे अकाश, वायु, पजॳन्तय ह्ा मागाने पृथ्वीवर येतात, तेथ े
ते ऄन्न होतात अिण त्याचंी पुरुष नावाच्या ऄग्नीमध्ये अहुती देण्यात येते; पुरुषापासून ते स्त्री नावाच्या 
ऄग्नीमध्ये जन्तमाला जातात. ह्ाप्रमाणे यॲािद कमांनी परलोक प्राप्त करून घेणारे जीवात्मे पुनः पुनः ह्ा 
लोकात परत येतात. 

 
ज्या जीवात्म्यानंा हे दोन्तही मागॳ माहीत नसतात ते कृमी, कीटक (पॱी) अिण मिॱका होतात. 

 
छा.ं ईप. (५·१०·७।८) मध्ये म्हटले अहे की ज्याचंे अचरण चागंले ऄसते त्यानंा त्विरत चागंला 



(ब्राह्मण, ॱित्रय, वैश्य) जन्तम प्राप्त होतो, परंतु ज्याचंे अचरण दुष्ट ऄसते त्यानंा (कुत्रा, चाडंाल, डुकर 
ऄशासंारखा) दुष्ट जन्तम त्विरत प्राप्त होतो. ज ेजीव ह्ा दोन मागापैकी एकाही मागाने जात नाहीत ते (कृमी, 
कीटक ह्ाचं्यासारखे) ॱ ुद्र प्राणी होतात. त्याचंा ह्ा दोन मागांहून वेगळा ितसरा मागॳ ऄसतो. 
 

भगवद्गीतेमध्ये (८·२३।२७) ह्ा दोन मागांचा ईल्लेख करून ऄस े म्हटले अहे की एका मागान े
जाणारा योगी ह्ा लोकी परत येत नाही अिण दुसऱ्या मागान ेजाणारा ह्ा लोकी परत येतो. गीतेमध्ये ह्ा 
मागांना शुक्ल (प्रकाशमान) अिण कृष्ट्ण (काळा) गती म्हटले अहे. शुक्ल मागाचा क्म ऄग्ग्न, ज्योितस्, 
िदवस, शुक्लपॱ, ईत्तरायणाच े सहा मिहन े ऄसा ऄसून ऄशा काळी मृत्यु पावलेले ब्रह्मवेते्त ब्रह्म पदाला 
जातात. कृष्ट्णमागाचा क्म धूम, रात्र, कृष्ट्णपॱ, दिॱणायनाच े सहामिहने ऄसा ऄसून त्या काळी मृत्यु 
पावलेले योगी चंद्रलोकाला जाउन ह्ा लोकी परत येतात. महाभारतात (शािंत. २६·८।१०) ईत्तर अिण 
दिॱण मागांचा ईल्लेख केला ऄसून दिॱणमागॳ दान, वेदाध्ययन अिण यॲ ह्ानंी प्राप्त होतो ऄस े म्हटले 
अहे. 

 
वेदान्ततसूत्रातं पुनजॳन्तमाच्या िसद्धातंाचा पुष्ट्कळ वेळा ईल्लेख केला अहे. इरॄर िनषु्र ऄसून िवषम 

वागणूक देणारा अहे ह्ा अॱेपाच े िनराकरण किरताना वे. स.ू (२·१·३४।३६) मध्ये कौषी. अिण बृह. 
ईपिनषदाचंा [तौ होत्क्म्य मन्तत्रयांचक्ाते । तौ ह यदूचतुः कमॳ हैव तदूचतुः । 
ऄथ यत्प्रशशंसतुः कमॳ हैव तत्प्रशशंसतुः । पुण्यो व ैपुण्येन कमॳणा भवित पापः पापेनेित । 

बृह. ईप. (३·३·१३).] अधार देउन ऄस े प्रितपादन केले अहे की इरॄर प्रािणमात्रातं िवषमता िनमाण 
किरताना त्या प्राण्याचं्या सद्गुणाचंा अिण दुगुॳणाचंा िवचार करतो. ऄिधक ईच्च ऄथवा खालचा जन्तम प्राप्त 
होणे ही गोष्ट मनुष्ट्याचं्या कमांवर ऄवलंबून ऄसते. 
 

कमॳ अिण पुनजॳन्तम ह्ाचं्या संबधंी अप. ध. सूत्रात (२·१·२·२।३ अिण ५।६) ऄस ेसािंगतले अहे की 
सवं वणांच ेलोक शास्त्रात सािंगतलेली अपअपली कतॳव्ये करून स्वगात जातात अिण ऄत्यंत रॅेष् अिण 
ऄमयाद सुख भोगतात; त्यानंतर अपल्या कृत्याचंी (ईपभोग न घेतलेली) र्फले भोगण्याकिरता ते ह्ा 
लोकी परत येतात अिण (त्या कृत्यानंा ऄनुसरून) िनरिनराळ्या जातींत, कुलातं, रूप, वणॳ, बल, बुिद्ध, 
शहाणपणा, संपत्ती, स्वधमाचरण ह्ानंी युक्त ऄसा जन्तम घेतात. ह्ाच्या योगाने एखाद्रा चक्ाप्रमाणे ईभय 
लोकात सुख ईत्पन्न होते. ऄसाच िनयम दुष्ट कृत्याचं्या र्फलाचं्या वाढीला लाग ू पडतो. सुवणाची चोरी 
करणारा, ब्रह्महत्या करणारा मनुष्ट्य ब्राह्मणािद ज्या वणांचा ऄसले त्या वणाला ऄनुसरून काही िनयिमत 
काळपयंत नरकामध्ये यातना भोगतो अिण त्यानंतर ऄनुक्मे चाडंाल, पुल्कस ऄथवा वैण कुलातं जन्तम 
घेतो. ऄशाच ऄथाची सूत्र े गौत. ध. सू. (११·२९।३०) अहेत. वे. स.ू (३·१·८) वरील भाष्ट्यामध्ये 
शंकराचायांनी गौ. ध. स.ू चा ईल्लेख करून ऄस ेम्हटले अहे की वाइट कृत्याचं्या पिरणामाचंा नाश करणे ही 
गोष्ट शास्त्रातं सािंगतलेल्या (प्रायिरृते्त, ब्रह्मॲानप्राप्ती ह्ाचं्यासारख्या) काही ईपायावं्यितिरक्त आतर 
कोणत्याही प्रकारान ेसंभवनीय नसते अिण ईलट ऄस ेहोण्याचा संभव ऄसतो की वाइट कृत्याचं ेपिरणाम 
अड अल्याकारणाने चागंल्या कृत्याचंी र्फले प्राप्त होण्याला िवलंब लागतो. 

 
कमाच्या िसद्धातंाचे तत्त्व ऄस े अहे की प्रत्येक चागंल्या ऄथवा वाइट कृत्यापासून काहीतरी 

पिरणाम ईत्पन्न होतो अिण ऄसा पिरणाम टाळता येत नाही. भौितक जगात सवॳत्र लाग ू पडणारा 
कायॳकारणाचा ऄटळ िसद्धातं कमाच्या िसद्धातंामध्ये मानिसक अिण नैितक कृत्यानंा लावला अहे. परंतु हा 
िसद्धातं प्रत्यॱ ऄनुभवाच्या अधारावर बनिवलेला अहे ऄस ेम्हणता येणार नाही ऄथवा प्रयोग करून त्या 



िसद्धातंाचा पडताळा पाहता येइल ऄसेही म्हणता येणार नाही. तथािप हा िसद्धातं केवळ कल्पनेच्या ऄथवा 
भावनेच्या स्वरूपाचा ऄसला तरी आतर काही भोळ्या अिण बािलश तकांच्या पेॱा तो पुष्ट्कळच चागंला अहे. 
कमाच्या अिण पुनजॳन्तमाच्या ं िसद्धातंाच्या ऄभावी हे जग लहरी अहे, िवरॄाचा ईत्पादक इरॄर केवळ 
अपल्या आच्छेप्रमाणे ऄथवा लहरीप्रमाणे र्फले देउ शकतो ऄसे मानले गेले ऄसते. 
 

कमाच्या िसद्धातंामध्ये तीन गोष्टींना महत्व िदले अहे : (१) प्रस्तुतच े जीवन पूवीच्या एक ऄथवा 
ऄनेक जन्तमातं केलेल्या कृत्याचं्या प्रायिरृत्तासारख े ऄसते; (२) दुष्ट्कृत्याचं े पिरमाजॳन मागाहून केलेल्या 
सत्कृत्यानंी होउ शकत नाही अिण त्या दुष्ट्कृत्याबंद्दल शासन भोगलेच पािहजे; (३) दुष्ट्कृत्याबंद्दलच ेशासन 
अपोअप िमळत ऄसते अिण ते त्या त्या व्यक्तीला िमळत ऄसते. ह्ा िसद्धातंाप्रमाणे दैव ऄथवा नशीब ऄशी 
गोष्टच ऄग्स्तत्वात नसून ज ेकाही घडत ऄसते त्याची कारणे अपणास ऄॲात ऄसली म्हणज ेअपण त्या 
घटनेला दैव ऄथवा नशीब म्हणतो एवढेच. 

 
कमाच्या िसद्धातंावरूनच पुनजॳन्तमाचा िसद्धातं िनघतो. एखाद्रान े केलेल्या कृत्याचं े पिरणाम 

तात्काल होणार नाहीत ऄथवा त्या व्यक्तीच्या सापं्रतच्या जन्तमातही होणार नाहीत. मनुष्ट्याच्या पूवॳ 
जन्तमातंील कृत्यानंा ऄनुसरून त्याच्या चालू जन्तमातील ग्स्थती ऄसते अिण प्रस्तुत जन्तमातील कृत्ये अिण 
पूवॳ जन्तमातंील ऄवशेष रािहलेला पिरणाम ह्ा दोहोंच्या योगाने त्या मनुष्ट्याचा पुढील जन्तम ठरिवला जातो. 
(अिदपवॳ ८०·२; मनु ४·१७२). पुनजॳन्तमाच्या िसद्धातंाचा हा पाया अहे. मृत्यूनंतर काहीही िशल्लक राहत 
नाही ऄथवा ऄनंत काळपयॳत अत्मा सुख ऄथवा दुःख भोिगत राहतो ह्ा दोन्तही कल्पनाचं्या आतका (हकवा 
त्याचं्या पेॱाही ऄिधक) समाधानकारक पुनजॳन्तमाचा िसद्धातं िनिरृतपणे अहे. बहुतेक धमाच े लोक इरॄर 
त्याचं्या बाजूचा ऄसल्याच ेमानतात; परंतु सत्कृत्ये करणारा मनुष्ट्य अपल्या सत्कृत्याचं्या मुळेच इरॄराच्या 
ऄित िनकटवती ऄसतो अिण दुष्ट्कृत्ये करणाऱ्या मनुष्ट्याला त्याने मानलेला इरॄराचा पे्रिषत इरॄरी कृपा प्राप्त 
करून देउ शकत नाही ऄशी घोषणा ईपिनषदे अिण गीता ह्ानंीच काय ती हजारो वषांपूवी केली अहे. 

 
भगवद्गीतेत (६·३७।४५) म्हटले अहे की योगमागात एखाद्रा मनुष्ट्याला शीघ्रपणे िसद्धी प्राप्त झाली 

नाही तरी त्याने रॅद्धापूवॳक केलेले पिररॅम व्यथॳ जात नाहीत. त्याला पुण्यवानानंा िमळणारे लोक िमळतात 
अिण तेथ ेदीघॳकाल पयंत राहून तो ॲानवान योग्याचं्या ऄथवा शुद्ध अचरण ऄसणाऱ्या रॅीमंताच्या कुलात 
जन्तमाला येतो अिण त्या नव्या देहात ऄिधक िसद्धीकिरता तो प्रयत्न करू लागतो अिण त्याच्या 
पूवॳजन्तमीच्या ऄभ्यासाने युक्त होउन तो ऄनेक जन्तमानंंतर ऄखेर परम गतीला जातो. 
 

अपल्या चालू जन्तमातील ऄनेक गोष्टींचा ईलगडा आतर कोणत्याही कल्पनपेेॱा पुनजॳन्तमाच्या 
कल्पनेन े ऄिधक समाधानकारक रीतीन े किरता येतो. परस्परानंा र्फारच थोडे वेळा पािहलेल्या लोकानंा 
परस्परािंवषयी शत्रुत्व ऄथवा िमत्रत्व वाटते, दृश्य कारण नसताना काही लोकानंा अपत्ती प्राप्त होते अिण 
काही लोकानंा पात्रता नसताना सुखोपभोग प्राप्त होतात ऄशा घटनाचंा ईलगडा पुनजॳन्तमाच्या िसद्धातंान े
होतो. हा िसद्धातं ऄग्स्तत्वात नसता तर जगामधील िवषमतेमुळे इरॄराच्या न्तयायीपणाच्या समजुतीला धक्का 
बसला ऄसता. सवॳ मानवी प्रयत्नानंा ऄनुरूप बॱीस ऄथवा शासन पुढील जन्तमात िमळेल ऄस े गृहीत 
धरल्यान े अिण ऄसा िवरॄास बाळगल्यान े मनुष्ट्याला प्रस्तुत जन्तमात चागंली कृत्ये करण्याची सतत पे्ररणा 
होण्याचा, तसेच तो व्यसनापंासून अिण िनषु्रपणाच्या कृत्यापंासून परावृत्त होण्याचा संभव अहें. जगामध्ये 
वाइट गोष्टी का ऄग्स्तत्वात ऄसतात ह्ाचे ईत्तरं ह्ा िसद्धातंावरून िमळते. संगीत, गिणत, िनरिनराळ्या 
कला ह्ाचं्या बाबतीत एखाद्रा मनुष्ट्यामध्ये लहानपणापासनूच अढळून येणाऱ्या नैपुण्याचा ह्ा 



िसद्धातंावरून ईलगडा होतो. हा िसद्धातं योग्य रीतीने समजून घेतला तर तो नैराश्यवादी ऄथवा दैववादी 
नसून ईलट प्रस्तुत जन्तमात सवॳ प्रकारे मानवी प्रयत्न करण्याला ह्ा िसद्धातंात महत्व िदले अहे. 

 
परंतु संसार ऄशारॄत अहे. जीवनात सुखापेॱ ा दुःख िकतीतरी ऄिधक अहे ही िशकवण 

वेदान्ततावरील अिण धमॳशास्त्रावरील गं्रथानंी अिण मध्ययुगीन काळातील संतानंी लोकाचं्या मनावर आतकी 
हबबिवली अहे की त्यानंा जीवनात ईत्साह वाटत नाहीसा झाला अहे. कमाचा िसद्धातं हे प्रयत्न करावयास 
पे्ररणा देणारे एक सामथ्यॳवान साधन होण्याच्या ऐवजी अिण त्याच्या योगाने लोकानंा अशेचा संदेश 
िमळण्याच्या ऐवजी तो िसद्धातं ऄनके लोकाचं्या मनात दैववादाशी िमिरॅत झाला अहे अिण त्यामुळे लोक 
दुबॳळ, मुकायाने अॲा पालन करणारे झाले अहेत अिण दीघॳ प्रयत्न करण्याकडे त्याचंी प्रवृत्ती नाहीशी 
झाली अहे. 

 
कमाच े तीन िवभाग केले अहेत. संिचत, प्रारब्ध अिण िक्यमाण. संतचत कमम म्हणज ेपूवी होउन 

गेलेल्या सवॳ जन्तमातं केलेल्या ज्या कमांची र्फले ऄद्रािप भोगलेली नसतात ऄशी सवॳ कमे. प्रारदधकमम 
म्हणज े प्रस्तुत जन्तम घेण्याच्या पूवीच्या संिचत कमापैकी सवांत बलवान ऄसलेले अिण ज्या कमाच्या 
योगाने प्रस्तुत जन्तमाचे स्वरूप ठरते ऄस े मानण्यात येणारे कमॳ. प्रस्तुत जन्तमात मनुष्ट्य जी कमे साठवून 
ठेवतो त्यानंा तक्रयमाण कमॳ म्हणतात. संिचतं अिण िक्यमाण ही दोन्तही एकत्र करून त्याचं्यापैकी जे सवात 
बलवान (ऄथवा काहींच्या मताने सवात जुने) कमॳ ऄसेल त्याला ऄनुसरून पुढील जन्तम ठरतो. 

 
कमाच ेसाग्त्वक, राजस, तामस ऄसेही िनरिनराळे प्रकार ऄसतात अिण त्याचंे िनरिनराळे पिरणाम 

घडत ऄसतात. साग्त्वक कमांच्या योगाने स्वगॳप्राप्ती होते, बहुताशंी राजस कमांनी भूलोक ऄथवा ऄंतिरॱ 
लोक ह्ाचंी प्राप्ती होते अिण मुख्यत्वेंकरून तामस ऄसणाऱ्या कमांनी यातना भोगण्याचे िनरिनराळे देह 
ऄथवा जन्तम प्राप्त होतात. 

 
कमांच्या िसद्धातंाच्या बाबतीत मनुष्ट्याला िक्यास्वातंत्र्य ऄसते हकवा नाही ऄसा प्रश्न ईपग्स्थत 

होतो. वर सािंगतल्याप्रमाणे मनुष्ट्याचा जन्तम त्याच्या पूवीच्या जन्तमातील कमांना ऄनुसरून ठरत ऄसला तर 
तो मनुष्ट्य कमांच्या स्वाधीन ऄसलेले एक बाहुले होइल अिण त्याला स्वतःला ज े कमॳ सवात चागंले 
ऄसल्याच ेवाटेल ते कमॳ करण्याचे िक्यास्वातंत्र्य राहणार नाही. हा एक िबकट प्रश्न ऄसनू त्यावर प्राचीन 
काळापासून अजपयंत झालेल्या सवॳ रॅेष् िवचारवंतानंी िभन्निभन्न मते प्रदर्मशत केली अहेत अिण ह्ा 
प्रश्नाच ेसमाधानकारक ऄस ेएकही ईत्तर देणे शक्य नाही. भारतात झालेल्या गं्रथातं सािंगतलेल्या कमाच्या 
िसद्धातंापुरतेच बोलावयाचे झाल्यास ऄस े िदसते की प्रस्तुत जन्तमामधील पिरग्स्थतीच्या मयांदेत किरता 
येतील िततकी सत्कृत्ये करण्याचे अिण नीितयुक्त अचरण करण्याचे िक्यास्वातंत्र्य मनुष्ट्याला ऄसते ऄस े
त्या गं्रथानंी गृहीत धरले अहे. प्राचीन भारतीय तत्त्वॲानाच्या अधारावर िक्यास्वातंत्र्य अिण पूवॳ िनयती 
ह्ा दोन्तही गोष्टी मान्तय करणे शक्य अहे. प्रत्येक व्यक्ती ज्या पिरग्स्थतीत जन्तमाला येते त्या पिरग्स्थतीच्या 
बाबतीत पूवॳ िनयित मान्तय केली पािहजे अिण त्या व्यक्तीच्या प्रस्तुत जन्तमामधील कृत्याचं्या बाबतीत त्या 
व्यक्तीला िक्यास्वातंत्र्य ऄसल्याच े मानले पािहजे. भगवद्गीतेचा सवॳसाधारण कल िक्यास्वातंत्र्य 
मानण्याकडे ऄसला तरी कोठेकोठे (३·५, ३∙३३, १८·५९।६०) पूवॳिनयतीचा स्वीकार केल्यासारख ेिदसते. 
सवॳ प्राणी प्रकृतीच्या गणुानंी परतंत्र ऄसल्याचे गीतेत म्हटले अहे. 

 
रामायण (ऄयोध्या ३९·४), नारदीयपुराण (ईत्तर भाग २९∙१८), पद्म पुराण (२·८१·४८) अिद 



गं्रथातं देखील ऄसा िवरॄास व्यक्त केला अहे की मनुष्ट्याच्या पूवॳ जन्तमात केलेल्या कमाचा पिरणाम त्याला 
प्रस्तुत जन्तमात भोगावा लागतो अिण पूवॳजन्तमातील कमाचे पिरणाम भोगल्यािशवाय त्या कमांचा नाश होत 
नाही. तसेच त्यातं ऄसेही म्हटले अहे की मनुष्ट्य अपल्या स्वतःच्या कृत्याचं्या योगाने देवही होउ शकतो. 
(पद्म २·९४·१३). 
 

कमॳ अिण पुनजॳन्तम ह्ाचं्या िसद्धातंाचं्या संबंधीच्या वादात काही रॅेष् भारतीय अिण युरोिपयन 
िवद्यानानंी एका अनुषंिगक मुद्रावर बरीच चचा केली अहे. जीवात्मा मृत्यूनतंर ज्या मागांनी परलोकी जातो 
अिण परत येतो त्या मागांसंबंधी केलेल्या िववेचनात बृहदारण्यक (६·२) अिण छादंोग्य (५·३।१०) 
ईपिनषदातं ऄस े म्हटले अहे की ती िवद्रा त्या वेळेपयंत ब्राह्मणाकंडे गेलेली नव्हती अिण र्फक्त ॱित्रय 
वणाकडे रािहलेली होती. मुख्यत्वेकरून ईपिनषदातंील ह्ा िवधानाच्या अधारावर ड्यूसन ह्ा जमॳन 
पंिडताने अिण डॉ. रा. गो. भाडंारकर ह्ा भारतीय िवद्यान पंिडतान े ऄस े प्रितपादन केले अहे की 
ब्रह्मिवद्रेचे अद्रपुरस्कते ब्राह्मण नसून ॱ ित्रय होते अिण ब्राह्मणानंा ती िवद्रा प्रथम ऄवगत नव्हती. 
 

ह्ा वादाचा ओझरता ईल्लेख प्रस्तुत साराशं गं्रथाच्या खंड २ मधील पा. १२३ वर केला अहे अिण 
त्याच े सिवस्तर िववेचन मूळ आंग्रजी गं्रथाच्या खंड ५ मधील १५७७ ते १५८७ ह्ा पानातं केले अहे. 
ईपिनषदातंील कथेवरून ऄस े िदसते की याॲवल्क्यासारख े काही िवद्यान ब्राह्मणदेखील जनक अिण 
ऄरॄपित ह्ाचं्यासारख्या ॱित्रय राजाकंडे ब्राह्मिवद्रा िशकण्याकिरता िशष्ट्य म्हणून गेले होते. ईपिनषदातील 
कथेंत ईल्लेख केलेली िवद्रा कोणती होती हा एक प्रश्न अहे. ब्राह्मणानंी ज्या िवद्राचंी ईपासना करावयाची 
ऄस ेऄशा ईद्गीथ िवद्रा, मधुिवद्रा ह्ाचं्यासारख्या ऄनेक िवद्राचंा त्या दोन ईपिनषदातं ईल्लेख केला अहे. 
पंचाग्ग्निवद्रा ही एक ऄशाच प्रकारची िवद्रा ऄसनू ितचा संबंध देवयान अिण िपतृयान ह्ा मागांशी अहे. 
ईपिनषदातंील िवधानावरून र्फारतर ऄस े म्हणता येइल की काही ॱित्रय राज्यकते ऄथवा सरदार यानंी 
िपतृयान पथातील जीवात्म्याच्या परत येण्याच्या मागांचा अध्याग्त्मक स्वरूपाचा खुलासा केला होता अिण 
तो प्रथम प्रितपादन केला होता. जरी वादाकिरता ही गोष्ट मान्तय केली तरी तेवढ्यावरून ब्रह्मिवद्रेचा शोध 
अिण त्या िवद्रेचा िवकास ॱित्रयानंीच केला ऄसे ऄनुमान काढता येत नाही. 
 

ह्ा वादाचे ह्ाहून ऄिधक िववेचन प्रस्तुत साराशंगं्रथात करता येणे शक्य होणार नाही. ह्ा वादाचा 
कमॳ अिण पुनजॳन्तम ह्ाचं्या िसद्धातंाॱी प्रत्यॱ संबंध नाही. ज्यानंा ह्ा वादासंबंधी ऄिधक मािहती पािहजे 
ऄसेल त्यानंी मूळ गं्रथातील खंड ५ मधील १५७७ ते १५८७ ही पाने पहावी. 
 

बऱ्या अिण वाइट सवॳ कमांची र्फले त्या कमॳकत्यान ेभोगलीच पािहजेत ऄसा ऄटळ िनयम जरी 
ईपिनषदानंी सािंगतला होता तरी ह्ा बाबतीत ईपिनषदे काही ऄपवाद मानीत ऄसावीत ऄस ेिदसून येते. 
एखाद्रा व्यक्तीला ब्रह्मॲान झाल्यानंतर देहाला मरण येण्यापूवी त्या व्यक्तीन ेकेलेल्या चागंल्या ऄथवा वाइट 
कमापासून काहीही र्फले ईत्पन्न होत नाहीत (छा.ं ईप. ४·१४·३; बृह. ईप. ४·४·२२; मुण्डक २·२·८ आ.). 
तथािप हा िनयम ब्रह्मॲान होण्याच्या पूवी केलेल्या कमांना म्हणज ेप्रारब्ध कमांना लागत नाही अिण ऄशा 
कमांची र्फले त्या देहाने त्याच्या पूवॳिनयोिजत मृत्युकालापयंत भोगलीच पािहजेत अिण त्यानंतरच ती 
व्यक्ती मुक्त होते. (वे. सू. ४·१·१३।१५ वरील शाकंरभाष्ट्य). 
 

दुसरा ऄपवाद िवचारपूवॳक न केलेल्या वाइट कृत्याचं्या र्फलािंवषयी अहे. ऄशा कृत्यासंबंंधी 
धमॳसतू्रात अिण स्मतृींत चचा केलेली ऄसून ऄशा कृत्याबंद्दल प्रायतरृत्त घेण्याची कल्पना ईत्पन्न झाली. 



धार्ममक कृत्ये करण्यात येत ऄसताना काही ऄपघात झाला ऄथवा चूक झाली ऄथवा एखादी ऄशुभ सूचक 
ऄथवा दुदैवी घटना घडून अली तर त्या दोषाचा पिरहार करण्याकिरता वेदाचं्या काळापासून काही िविशष्ट 
िविध करण्यात येत ऄसत. परंतु त्यात सामान्तयतः पातकाचंा प्रश्न ईपग्स्थत होत नस.े ह्ा िवषयाची गौ. ध. 
स.ू (१९·३।१०) मध्ये केलेली चचा बहुधा सवात प्राचीन काळची अहे. पातकाकिरता केलेल्या प्रायिरृत्ताचं्या 
पिरणामकािरत्वािवषयी दोन प्रकारची मते ऄग्स्तत्वात होती : ऄशा प्रायिरृत्तापंासून पातकाचंा नाश होत 
नाही अिण त्या पातकाचंे पिरणाम भोगलेच पािहजेत ऄस ेएक मत होते अिण प्रायिरृते्त केल्यान ेशुद्धता प्राप्त 
होते ऄशी रॅुितवचन े अहेत म्हणून प्रायिरृते्त करावी ऄस े दुसरे मत होते. र्फक्त न कळत केलेली पातके 
प्रायिरृत्तानंी दूर होतात ऄस ेकोणाच ेमत होते अिण ह्ाच्या ईलट बुिद्धपुरस्सर केलेली पातके देखील दूर 
करण्यात प्रायिरृते्त समथॳ ऄसतात ऄशा ऄथाची रॅुितवचन ेऄसल्याच ेऄनुमान अहे ऄस ेमनु (११·४५) मध्ये 
म्हटले अहे. मनून े(११·४६) मध्ये ऄस ेप्रितपादन केले अहे की पातकाकंिरता प्रायिरृते्त केलीच पािहजेत, 
कारण तसे न केल्यास दुहेरी शासन भोगावे लागते म्हणज े दीघॳकालपयंत नरकाच्या यातना भोगाव्या 
लागून त्यानंतर शारीिरक व्यंग ऄसलेल्या ऄथवा दोषयुक्त देहामंध्ये दुसरे जन्तम घ्यावे लागतात. महापातके 
केल्यामुळे नरकवास भोगल्यानंतर घ्याव्या लागणाऱ्या िनरिनराळ्या योनीतील जन्तमासंंबंधी िवस्तृत मािहती 
मनु (१२·५४।६९) अिण याॲ. (३·२०६।२०८ अिण २१२।२१५) यात िदली अहे. 
 

ईपिनषदानंी प्रितपादन केलेला. कमाची र्फले भोगलीच पािहजेत हा ऄटळ िसद्धातं प्रायिरृताच्या 
कल्पनेन े एकवार िढला करण्यात अल्यावर पातकाचंे पिरणाम दूर करण्याच े ऄथवा कमी करण्याचे 
प्रायिरृताहून ऄन्तय मागॳ ऄगदी प्राचीन काळी देखील शोधून काढण्यात अले. ऄशा मागात वेदाचा जप, तप, 
होम, ईपोषण, दाने ही साधने गौतम [तस्य िनष्ट््यणािन जपस्तपो होम ईपवासो दानम् । 

– गौ. ध. सू. (१९·११),] ध. स.ू (१९·११) मध्ये सािंगतली अहेत. ज्यानंा वेदाचे ऄध्ययन करण्याचा 
ऄिधकार नव्हता ऄशा शूद्राकंिरता कृष्ट्णाच े नामस्मरण, तीथॳयात्रा, प्राणायामाचा ऄभ्यास ह्ाचं्यासारखी 
साधन े पुढे सागंण्यात अली. काही िविशष्ट पातकाचं्या बाबतीत पातकाची कबुली िदल्याने मनुष्ट्य 
पातकापासून मुक्त होतो ऄस ेऄगदी प्राचीन काळी देखील मानले जात होते. मनून े(१२·२२७ अिण २३०) 
ऄसा िनयम सािंगतला अहे की एखाद्रा पातक्यान े अपली पातके जाहीर केल्यास, त्याला ऄनुताप 
झाल्यास, त्यान े तप अिण तपाची शिक्त नसल्यास वेदाचा जप, दान आत्यािद कृत्ये केल्यास तो त्या 
पातकाचं्या पिरणामापासून मुक्त होतो. ऄशा प्रकारच्या िनयमामंुळे सामान्तय लोकातं पातकािंवषयी 
बेिर्फिकरीची वृत्ती ईत्पन्न होण्याचा संभव ऄसतो अिण धमॳशास्त्रावरील प्राचीन गं्रथकारानंा तशी वृत्ती ईत्पन्न 
होउ नये ऄस े वाटत ऄसल्यामळेु त्यानी परृात्ताप अिण पातकाचंी कबूली ह्ा कल्पनाचंी सागंड 
पातकाकंिरता नरक यातना अिण पुनजॳन्तम हे शासन भोगावे लागते ह्ा जुन्तया कल्पनेशी घातली. 
ईदाहरणाथॳ, िवष्ट्णुपरुाणात (२-६-४०) ऄसा िनयम सािंगतला अहे की “एखादे पातक केल्यानंतर 
मनुष्ट्याला जेव्हा ऄनुताप वाटेल तेव्हा त्याने; हरीचे स्मरण करणे हेच रॅेष् प्रायिरृत्त केले म्हणज े पुरे 
होइल.” ििस्तीधमॳशास्त्रातील गं्रथातं ऄशाच स्वरूपाचे िनयम िदले अहेत. 
 

कमाच्या काटेकोर िनयमाप्रमाणे एका मनुष्ट्याच े चागंले ऄथवा वाइट र्फल दुसऱ्या मनुष्ट्याला देता 
येत नाही अिण कोणालाही दुसऱ्या कोणाच्या पातकाकिरता शासन भोगावे लागत नाही. परंतु िपत्याच्या 
पातकाकिरता त्याच्या पुत्रानंा देव शासन करण्याचा संभव ऄसल्याची समजूत प्रचिलत ऄसल्याच ेईल्लेख 
ऊग्वेदामध्ये (७·८६·५) अले अहेत. राजाला प्रजेच्या धमाचा (पुण्याचा) ऄंश िमळतो अिण जो राजा 
करभार घेउन प्रजेच े संरॱण किरत नाही त्याला प्रजेची सवॳ पातके िमळतात ऄस े मनून े (८·३०४।३०५, 
३०८) मध्ये म्हटले अहे. त्याप्रमाणेच ज्या गृहस्थाकडून अदरसत्कार न होता ऄितिथ िवमुख जातो त्याच े



पुण्य तो ऄितिथ हरण करतो अिण अपली सवॳ दुष्ट्कृत्ये त्याला देतो ऄस े िनयम स्मृतींत अिण पुरणातं 
सािंगतले अहेत. [ऄितिथयॳस्य भग्नाशो गृहात्प्रितिनवतॳते । 
स तस्मै दुष्ट्कृतं दंत्त्वा पुण्यमादाय गच्छित ॥ 

– शाग्न्ततपवॳ (१८४·१२)] (शािंतपवॳ १८४·१२). खोटी साॱ देण्याबद्दलही ऄसेच िनयम सािंगतले अहेत. 
(याॲ २·७५). ऄशा िनयमाचंा बहुधा शब्दशः ऄथॳ घ्यावयाचा हेतू नसतो. पती अिण पत्नी ह्ाचं्या 
बाबतीतही पितव्रता स्त्री अपल्या पुण्याने पतीचा ईद्धार करते ऄशी वणॳन े स्मृतींत अिण पुराणातं केली 
अहेत. (मनु. ५·१६४।१६६). त्या वणॳनातं ऄथॳवाद ऄसला तरी बहुधा त्या काळच्या लोकाचंी भावना त्यातं 
व्यक्त केली अहे. चोरीसारख्या पापकृत्याबंद्दल राजान े शासन केले म्हणज े त्या पापाचा पिरणाम नाहीसा 
होतो ऄसे मनूने (८·३१८) म्हटले अहे. 
 

मृत िपतरानंा हपड ऄपॳण करण्याचा सापं्रदाय अिण कमॳ अिण पुनजॳन्तमाचा िसद्धातं ह्ाचंा समन्तवय 
करणे ऄवघड अहे. मृत पूवॳजाचं्या जीवानंा ईदे्दशून हपड ऄपॳण करण्याची पद्धती वेदाचं्या काळी अिण 
बहुधा वेदकाळाच्याही पूवी ऄग्स्तत्वात होती अिण कमॳ अिण पुनजॳन्तमाची कल्पना त्यानंतरच्या काळी 
िनघाली अिण रॅाद्धाच्या पद्धतीचा त्याग करावयास लोक तयार नसल्याकारणान े धमॳशास्त्रकारानंी दोन्तही 
प्रकार राहू िदले. 
 

एखादा मनुष्ट्य अयुष्ट्यभर पातके करीत ऄसला तरी त्याला मरणाच्या शेवटल्या ॱणी अलेल्या 
िवचाराला ऄनुसरून पुढील जन्तम प्राप्त होतो ही लौिकक समजूत देखील कमॳ अिण पुनजॳन्तमाच्या 
िसद्धातंाशी िवसंगत अहे. ह्ा समजुतीला भगवद्गीतेचा अधार नाही. (भ. गी. ८·५।७). 
 

ईपिनषदे (अिण त्याचं्यावरील भाष्ट्ये), वेदातंसूत्र े(अिण त्याचं्यावरील भाष्ट्ये) अिण भगवद्गीता 
ह्ाचं्या व्यितिरक्त कमॳ अिण पुनजॳन्तमाच्या िसद्धातंाच ेसोपपित्तक िववेचन केलेले र्फारच थोडे गं्रथ अहेत. 
ऄशा प्रकारच्या गं्रथातं अद्र शंकराचायांचा िप्रयिशष्ट्य पद्मपाद याचा ―िवॲानदीिपका‖ नावाचा गं्रथ तुलनेन े
जुना अहे. तसाच भट्ट वामदेव कृत ―जन्तममरणिवचार‖ हा एक गं्रथ अहे. दुसरा एक ऄिलकडील काळातील 
(आ. स. १८१९) ―प्रारब्ध ध्वान्तत संहृती‖ ह्ा नावाचा एक गं्रथ ऄच्युतराय मोडक ह्ा िवद्यान गं्रथकारान े
नािशक जवळच्या पंचवटी ह्ा गावात रचला होता. ह्ा िवषयावर ऄनुकूल अिण प्रितकूल मताचे मुख्यत्वे 
पारृात्य गं्रथकारानंी िलिहलेलेही ऄनेक गं्रथ अहेत. रॅी. संजाना ह्ा पारशी गृहस्थान े िलिहलेला 
―पुनजॳन्तमाचा िसद्धातं‖ हा गं्रथ सवात मोठा अिण सवांत ऄिलकडील (१९५४) अहे. ह्ा िवषयावर रॅी. 
ऄरहवद घोष ह्ाचंा ―पुनजॳन्तमाचा िसद्धातं,‖ डॉ. सवॳपल्ली राधाकृष्ट्णन् ह्ाचं्या ―ब्रह्मसतू्रावरील गं्रथाच्या 
प्रस्तावनेतील पा. १९४।२०७ मधील िववेचन आत्यािद दुसरेही ऄनेक गं्रथ अहेत. 
 

कमाच्या अिण पुनजॳन्तमाच्या िसद्धातंािवरुद्ध पारृात्य गं्रथकारानंी घेतलेल्या काही अॱेपाचंा 
थोडक्यात ईल्लेख करू. पारृात्य गं्रथकाराचंी मते ििस्ती धमाच्या अधारावर बनलेली ऄसतात. ििस्ती 
धमात अत्मा ऄमर ऄसल्याच ेमानतात परंतु प्रस्तूत देहाच्यापूवी अत्मा ऄग्स्तत्वात ऄसल्याच ेमान्तय किरत 
नाहीत. मॅक्टेगाटं ह्ा गं्रथकारान े ऄशा प्रवृत्तीचा िनषेध करून ऄस े म्हटले अहे की ज्या पुराव्यावरून 
अत्म्याचे ऄमरत्व िसद्ध होइल त्याच पुराव्यावरून पूवॳजन्तम िसद्ध होइल. 
 

हप्रगल पॅिटसन ह्ा गं्रथकारान े पुनजॳन्तमाच्या िसद्धातंाच्या िवरुद्ध ऄसा अॱेप घेतला अहे की 
मनुष्ट्याला पूवॳजन्तमाची अठवण नसते. ही गोष्ट कमाच्या िसद्धातंाच्या पुरस्कत्यांना मान्तय अहे. मनुष्ट्याला 



प्रस्तुत जन्तमात देखील बालपणातील पिहल्या एक दोन वषांत अपण काय केले हे स्मरत नाही तसेच 
वृद्धपणातही स्मृती नष्ट होते ह्ावरून बालपण ऄग्स्तत्वात नसते ऄस ेिसद्ध होत नाही. ऄसेही म्हणता येइल 
की पूवीच्या जन्तमाच्या अठवणी नसतात ही देवाची दयाच समजली पािहजे, कारण तस े नसते तर र्फार 
घोटाळे ईत्पन्न झाले ऄसते. 
 

पारृात्य गं्रथकारानंी दुसरा एक अॱेप अनुवंिशकपणाच्या अधारावर घेतला अहे. मातािपत्याचं्या 
अिण त्याचं्या ऄपत्याचं्या शारीिरक अिण केव्हा केव्हा मानिसक शक्तीत ऄितशय साम्य िदसून येते. ह्ा 
अॱेपाला ऄस े ईत्तर देता येइल की कमाच्या िसद्धातंामध्ये मनुष्ट्याला अपल्या पूवॳजाकंडून कोणत्या 
गोष्टींचा वारसा येतो हे सािंगतलेले नसनू अपल्या स्वतःच्या एक ऄथवा ऄनेक पूवॳजन्तमातं केलेल्या कृत्याचंा 
कोणता पिरणाम होतो हे सािंगतलेले ऄसते. ऄद्रािप.ऄॲात ऄसणाऱ्या कोणत्यातरी िनयमाला ऄनुसरून 
ज्या अत्म्याला पुनजॳन्तम घ्यावयाचा ऄसतो तो त्याच्या पिरग्स्थतीला ऄनुरूप ऄसणाऱ्या मातािपत्याचं्या पोटी 
जन्तमाला येत ऄसावा. िशवाय त्याच मातािपत्याचंी सवॳच ऄपत्ये त्याचं्या सारखी नसतात. 

 
काही गं्रथकारानंी ऄसाही एक अॱेप घेतला अहे की जगातील लोकसंख्या झपायाने वाढत अहे 

तेव्हा हे ऄिधक अत्मे कोठून येतात? ह्ाला ईत्तर ऄस े देता येइल की मनुष्ट्याहूंन खालच्या दजाच्या 
प्राण्याचं्या स्वरूपात वागत ऄसणारे अत्मे ज्या कमांच्या योगाने त्यानंा नीच योनी प्राप्त झाल्या होत्या ती कमे 
संपल्यामळेु मनुष्ट्याचं्या जन्तमास येत ऄसतील. काही पुराणातं अिण आतर गं्रथात ऄसेही सािंगतले अहे की 
ऄत्यंत पातकी मनुष्ट्य ऄिधकािधक खालच्या दजाच्या जन्तमाला जातो. (वायु १४·३४। ३७; मनु. १४·६२।६८ 
आ.). 



तवभाग १० : कहदू (भारतीय) संस्कृतीतील वेदकालापासून आ. स. १८०० च्या 
सुमारापयंतच्या काळातील मूलभूत कल्पना, वैतशष्ट्ये अतण भावी धोरण 

 
प्रकरण ३६ 

 
कहदू (भारतीय) संस्कृतीतील मूलभूत अतण प्रमुख वैतशष्ट्ये 

(मू. गं्र. पा. ५।१६१३–१६५७) 
 

धमॳशास्त्राच्या आितहासाच्या अतापयंतच्या िववेचनात हहदुसंस्कृतीमधील मूलभूत अिण महत्त्वाच्या 
वैिशष्ट्याचंे िववेचन प्रसंगानुसार जागोजागी करण्यात अले अहे. त्या सवांच ेिवखुरलेले धाग ेएकत्र करून 
ऄशा वैिशष्ट्याचंे महत्त्व वणॳन करणे ऄवश्य अहे. 

 
―हहदु‖ हा शब्द (हहदु ह्ा स्वरूपात) आराणचा सम्राट दरायस (िि. प.ू ५३२–४८६) अिण झर्मसस 

(िि. प.ू ४८६–४६५) यानंी हसधु नदीच्या पिरृमेकडील अिण पूवेकडील प्रदेशाला अिण त्या प्रदेशातील 
लोकानंा लावल्याच ेअढळते. परंतु ग्रीक लोक त्याच प्रदेशातील लोकानंा ―आंडोल‖ ऄस ेम्हणत ऄसत अिण 
त्या शब्दावरून ―आंिडयन‖ हा शब्द बनला अहे. ―हसध‖ु हा शब्द ऊग्वेदामध्ये ऄनेक वेळा अला ऄसून त्या 
शब्दान े हसधु ं नदीचा बोध होतो. पािणनीन,े (४·३·९३) ―हसध‖ु हा शब्द एक देश ह्ा ऄथान े योजला अहे. 
पुराणात भारत वषाची मयादा सापं्रतच्या भारतासारखी ऄसल्याच े म्हटले अहे. ऄशोकाने अपल्या 
अॲापत्रातं अपल्या राज्याला ―जम्बुद्यीप‖ म्हटले अहे. अिण सापं्रतकाळी देखील धार्ममक िवधीच्या अरंभी 
जो दीघॳ संकल्प करण्यात येतो त्यातं ―जम्बुद्यीप े भरत वषे‖ हे शब्द ऄसतात. ह्ाकिरता अपण अपल्या 
देशासंबधी बोलताना योजावयाचा योग्य शब्द ―भारतवषॳ‖ ऄसला पािहजे. भारताच्या राज्यघटनेत या 
देशाला ―आंिडया म्हणजेच भारत‖ ऄसे म्हटले अहे. 

 
संस्कृित ह्ा ऄथाच ेआंग्रजी भाषेत ―कल्चर‖ अिण ―िसग्व्हलायझेशन‖ हे शब्द ऄसून कोणी गं्रथकार 

ते समानाथी मानतात अिण कोणी गं्रथकार त्याचं्या ऄथांत िभन्नता ऄसल्याच े मानतात. एका गं्रथकारान े
म्हटले अहे की सामान्तयतः त्या शब्दानंी एखाद्रा देशातील लोकाचंे ॲान, धमॳ, रॅद्धा, कला, नीितमत्ता, 
कायदा, रूिढ, अिण त्या देशातील मनुष्ट्यानंी संपादन केलेली योग्यता, सवयी ह्ा सवांचा समावेश होतो. 
एका गं्रथकारान े म्हटले अहे की एखाद्रा समाजातील धुरीण ज्या प्रकारचा जीवनक्म अदशॳ समजतात 
अिण जो जीवनक्म त्या समाजातील आतर लोक तक्ार न करता चालू देतात ती त्या समाजाची संस्कृित 
होय. 
 

मानव जातीच्या आितहासातील गेल्या ६००० वषाच्या काळात ऄनेक संस्कृित ईदयाला अल्या 
अिण ऄस्ताला गेल्या. थोडे ऄपवाद वगळता त्याचं्यापैकी बहुतेक संस्कृतींच े वणॳन त्या जन्तमाला अल्या, 
वृहद्धगत झाल्या, ऄवनत झाल्या अिण नष्ट झाल्या अिण एकदा नष्ट झाल्यावर त्याचं ेपुनरुज्जीवन झाले नाही 
एवढेच करता येइल. काही गं्रथकार म्हणतात की संस्कृित ईपजत नाहीत अिण मरण पावत नाहीत तर 
त्या दुसऱ्या प्रकारच्या संस्कृतीमध्ये िमसळून जातात. 
 

जगात अतापयंत झालेल्या संस्कृतींपकैी भारतीय अिण िचनी ह्ाच दोन संस्कृित ऄशा अहेत की 



त्या ऄनेक परकीयाचं े हल्ले झाले तरी कमीत कमी चार हजार वषे िटकून रािहल्या अहेत अिण त्यानंी 
अपल्या परंपरा ऄखंड चालू ठेवल्या अहेत. भारताने अपल्यावर हल्ला करणाऱ्या पर्मशयन, ग्रीक, शक, 
हूण, तुकॳ  ह्ाचं्यासारख्या अक्मकानंा अत्मसात करून घेतले, त्यानंी भारताच्या अध्याग्त्मक 
िवचारसरणीचा ऄंगीकार केला अिण त्यानंी भारताच्या सामािजक व्यवस्थेत स्थान िमळिवले. आतकेच नव्हे 
तर अपल्या वाङ्मयाचा, धमाचा, कलाचंा अिण संस्कृतींचा हसहलद्यीप, ब्रह्मदेश, सयाम, सुमात्रा, बाली, 
चीन, ितबेट, जपान, मंगोिलया, कोिरया आत्यािद देशातं त्याचं्यावर स्वाऱ्या न किरता, मुख्यत्वेकरून 
शातंतेच्या साधनानंी म्हणज ेिशॱण देउन अिण मने वळवून प्रसार केला. बाली हे सुंदर बेट ऄद्रािपही हहदु 
ऄसून तेथे चार वणॳ ऄग्स्तत्वात अहेत. 
 

भारतीय संस्कृित ऄनेक सहस्त्र वषे कशी िटकून रािहली ह्ाबद्दल काहीतरी कारण शोधणे ऄवश्य 
अहे अिण ऄस े कारण त्या संस्कृतीमधील मूलभूत कल्पना अिण वौिशष्ट्ये याचंा िवचार केल्यास 
समाधानकारक रीतीने सागंता येइल. भारतीय संस्कृतीच ेएक िविशष्ट स्वरूप अहे अिण ितच े मूल्यमापन 
केवळ युरोिपयन पिरमाणानंी किरता येणार नाही. 
 

गेल्या काही शतकातं जगातील िनरिनराळ्या समाजानंा ऄसा ऄहंकार झाला होता की अपण 
आतरापंेॱा रॅेष् ऄसून काही िविशष्ट गोष्टींचा प्रचार करण्याची अपल्यावर जबाबदारी अहे. साम्राज्यवादी 
िब्रिटश लोक म्हणत की ऄिवकिसत अिण मागासलेल्या लोकाचं्या िहताकिरता अिण ईन्नतीकिरता अपण 
―रॄेत मनुष्ट्याच े ओझ‖े वाहत ऄसतो. वास्तिवकपणे त्यानंी अपल्या सते्तखालील लोकानंा दिरद्री बनिवले 
होते. त्याप्रमाणेच भाडंवलवाल्याचं्या हातातून सामान्तय जनतेला मुक्त करून पृथ्वीवर स्वगॳ िनमाण करण्याचे 
कायॳ अपल्यास करावयाचे अहे ऄस ेरिशया म्हणत अहे. सापं्रतकाळी काही भारतीय लोकही ऄशी प्रौढी 
िमरिवतात की धमॳरॅद्धा भारताखेरीज ऄन्तयत्र कोठेही ऄग्स्तत्वात नाही. ―कृण्वन्ततो िवरॄमायॳम‖ ह्ा 
ऊग्वेदातील (९·६३·५।६) शब्दाचं्या अधारावर काही लोक ऄस े प्रितपादन करतात की वेदानंी सवॳ जग 
अयॳ करण्याची कामिगरी अपल्या देशाकडे सोपिवली अहे. ह्ा बाबतींत ऄस े सागंणे ऄवश्य अहे की 
वेदातंील त्या वचनाचा तसा ऄथॳ होत नाही. आंद्राप्रीत्यथॳ केलेल्या सोमयागाच्या योगाने िवरॄ अयॳ होइल 
ऄस ेत्या ऊचेत सूिचत केले अहे ऄसा र्फारतर त्याचा ऄथॳ लावता येइल. अधुिनक काळच ेभारतीय लोक 
जगाला देउ शकतील अिण त्याचा प्रसार करू शकतील ऄसा कोणताही संदेश त्या ऊचातं नाही. 
धमॳिनषे्बद्दल आतकेच म्हणता येइल की धमॳिनषे्ला हहदुधमात र्फार महत्वाच े स्थान अहे अिण दुसऱ्या 
कोठल्याही लोकापंेॱा धमॳिनषे्चा हहदु लोकातं ऄिधक रै्फलाव झालेला अहे. 
 

गेल्या चार पाचश ेवषांच्या काळातं ििस्ती धमीय पारृात्य राष्ट्रे सूक्ता-सूक्त मागांनी अिण अधुिनक 
शास्त्रीय शोधाचंा ईपयोग चढाओढ करण्याच्या कामी करून मागसलेल्या देशाचंी अिण लोकाचंी िपळणूक 
करण्यात गुंतली होती. परंतु गेल्या दोन जागितक युद्धात झालेल्या द्रव्य अिण मनुष्ट्य हानीमुळे अिण 
ऄणऄुस्त्राच्या ईपयोगान ेऄिखल मानवजातीचा ऄथवा त्यातंील बऱ्याच भागाचा नायनाट होण्याची शक्यता 
िदसून अल्यामुळे त्या देशातंील ऄनेक िवचारवंताचंे डोळे ईघडले अहेत अिण जर जगातंील अधुिनक 
सुिशिॱत समाजग्स्थती अिण संस्कृित नष्ट होउ द्रावयाची नसेल तर राष्ट्रानंी सदाचरणाची अिण न्तयायाची 
अवड, दुसऱ्याबंद्दल सहानुभूित, िवरॄबंधतु्व ह्ाचं्यासारख ेअध्याग्त्मक गुण (मूल्ये) वाढिवले पािहजेत ऄस े
त्यानंा वाटू लागले अहे. जरी अमच्या देशातंील प्राचीन ऊषींनी अिण धमॳशास्त्रावरील गं्रथकारानंी 
अध्याग्त्मक गुणानंा र्फार महत्व िदले ऄसले तरी अपल्या समाजातंील बहुसंख्य लोकाचं्या अिण त्याचं े
पुढारी म्हणिवणाऱ्याचं्या िठकाणी त्या गुणाचंा ऄनेक शतकेपयंत ऄभाव होता. किरता अपल्या गतवैभवाची 



केवळ प्रशंसा करण्याऐवजी सवॳ सुिशिॱत भारतीयानंी ऄंतमुॳख व्हावे अिण १३ व्या शतकापासून अमच्या 
स्वातंत्र्याचा ऄंत का झाला ह्ाची कारणे शोधून काढावी. परदेशी अक्मकाचंी संख्या थोडी ऄसून अिण 
भारतीय सैन्तयातंील सैिनकाचं े वैय्यिक्तक धैयॳ अिण मरणािवषयी िनभॳयता कौतुक करण्यासारखी ऄसूनही 
अमचा पराजय का झाला, सवॳ भारतभर कायमच े ऄस े मध्यवती राज्य स्थापन करता का ं अले नाही, 
भारतातंील ईत्कृष् नैसर्मगक साधनाचंा ईपयोग करून व्यापार अिण ईद्रोगधंदे यातं वचॳस्व स्थापन का 
किरता अले नाही ह्ाचं्या सारख्या वरचेवर िवचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नाचंा िवचार केला पािहजे अिण अता 
शेकडो वषांनंतर भारतानें स्वातंत्र्य प्राप्त करून घेतले अहे तेव्हा अपल्या दोषाचंी सवॳ व्यापक अिण 
प्रामािणक िचिकत्सा केली पािहजे. 
 

बहुतेक हहदंूना एकत्र करतील ऄशा र्फक्त काहंी थोड्या बाबी अहेत. त्या म्हणज े कमॳ अिण 
पुनजॳन्तमाचा िसद्धातं, िवस्तृत अिण मानास्पद ऄस े संस्कृत वाङ्मय, वेदाबंद्दल पूज्यता, 
मानससरोवरापासून रामेरॄरपयंतची तीथॳॱेत्रें ह्ा होत. परंतु सवॳ हहदंूमध्ये पिरणामकारक ऐक्य ईत्पन्न 
होण्यास  ह्ा थोड्या गोष्टी, पुरेशा नव्हत्या. अमच्यातील पुष्ट्कळ लोक योग्यता नसूनही ऄध्यात्मवादी 
बनले, अचारातं अिण िवचारातं र्फार मोठे ऄंतर पडले र्फसून परधमात गेलेल्यानंा परत घेण्यात अले 
नाही, ऄस्पृश्यता मानण्यात येत ऄसे आत्यािद दोष अमच्या समाजात होते अिण अहेत. 
 

हहदू ऄथवा भारतीय संस्कृतीची काहंी िविशष्ट लॱणे खालीलप्रमाणे अहेत :– 
 

१) धार्ममक अचार अिण रूिढ याचंी ऄखंड परंपरा; 
 

२) देश िवस्तृत ऄसल्यामुळे राजाचंे ध्येय सम्राट होणे हें ऄस,े राजाराजामंध्ये अिण लहान 
ऄिधपतींमध्यें वरचेवर लढाया चालत ऄसत; 
 

३) िभन्न िभन्न संस्कृतींमध्ये ईग्र स्वरूपाचा संघषॳ ईत्पन्न झाला नाहीं, धमॳमताबंद्दल सिहष्ट्णतुा वसत 
ऄसे अिण िभन्न िभन्न मताचंा समन्तवय करण्याकडे नेहमी प्रवृत्ती ऄसे. 
 

अमच्या िवद्यान लोकानंी िवशेषतः ११ व्या शतकापासून पुढे वेदान्तत, काव्य, शास्त्र, रॅाद्ध, दान 
आत्यािद िवषयावंर सहस्त्राविध गं्रथ िलिहले परंतु त्यानंी अमच्यामधील दोषाचंी िचिकत्सा केली नाही, 
िवॲानामंधील अिण औद्रोिगक कलाशास्त्रात जगभर लागलेल्या शोधाचंी मािहती करून घेतली नाही अिण 
अपण नवे शोध लावले नाहीत, अधुिनक तोर्फा अिण बंदुका याचंे कारखान े काढले नाहीत, बिलष् 
अरमार स्थापन केले नाही. 

 
हहदु संस्कृतीची काही िविशष्ट लॱणे वर सािंगतली अता काही महत्त्वाची वैिशष्ट्ये सागंू : 

 
(१) देव एकच अहे. ऊग्वेदाच्या काळाआतक्या पूवीच्या काळात देखील ऄग्स्तत्वात ऄसलेली 

ऄत्यंत ठळक ऄशी कल्पना म्हणज ेजरी लोक ितला आंद्र, िमत्र, वरुण, ऄग्ग्न आत्यादी नावे देत ऄसले तरी 
अिण त्या नावानंी ितची ईपासना करीत ऄसले तरी खरी ऄथवा सारभूत ऄशी वस्तु एकच अहे. महाभारत, 
पुराणे, काव्ये यातं अिण मध्ययुगीन काळात जरी िवष्ट्ण ु ऄथवा िशव ह्ाचं्या ईपासनासंारख े िनरिनराळे 
ऄनेक सापं्रदाय अिण मतभेद ईत्पन्न झाले होते तरी त्या काळीदेखील बहुतेक सवॳ हहदंूच्या मनात ऄशी 



जाणीव ऄसे की िभन्न िभन्न नावानंी संबोधला ऄसला तरी देव एकच अहे. 
 

(२) वरील कल्पनेवरूनच परमतािवषयी अिण ईपासनािंवषयी सिहष्ट्णुता ईत्पन्न झाली. 
 

(३) प्रत्येक व्यक्तीमधील अत्मा अिण ब्रह्म ह्ातं भेद नसतो. ज े भेद िदसतात ते वरकरणी 
ऄसतात. कोळी, दास, जुगारीआतकेच नव्हे तर िनजीव सृिष्ट देखील ब्रह्माहून िभन्न नसते. प्राचीन 
भारतातील िशॱण अिण समाजशास्त्र ही ऄनेकात एकत्व पाहण्याच्या कल्पनेवर अधारलेली होती. सत्य 
स्वरूपातील वेदान्तत हा नीितमते्तचा सवात बिलष् अधार अहे. 
 

(४) प्रत्येक व्यक्तीला देव, ऊिष अिण िपतर ह्ाचंी ऊणे ऄसतात अिण ती ऊणे ऄनुक्मे यॲ 
करून, िवद्रेचे ऄध्ययन करून अिण पुत्राचंी ईत्पत्ती करून रे्फडावयाची ऄसतात. 
 

(५) प्रत्येक व्यक्तीने प्राप्त करून घ्यावयाची ध्येये ऄथवा पुरुषाथॳ धमॳ, ऄथॳ, काम अिण मोॱ ऄस े
चार ऄसतात. र्फार प्राचीन काळापासून धमाला महत्त्व देण्यात अले अहे. धमॳ हा सवॳ िवरॄाचा अधार 
ऄसतो ऄसे तै. [ धमो िवरॄस्य जगतः प्रितष्ा । लोके धर्ममषं् प्रजा ईपसपॳग्न्तत । 
धमेण पापमपनुदित धमे सवं प्रितिष्तं तस्माद्धमं परमं वदग्न्तत ॥ 

– तै. अ. (१०·६३).] अर. (१०–६३) मध्ये म्हटले अहे. धमाहून ईच्च काही नाही (बृह. ईप. 
१-४-१४). महाभारतात [धमे चाथे च कामे च मोॱे च भरतषॳभ । 
यिदहाग्स्त तदन्तयत्र यने्नहाग्स्त न तत्क्विचत् ॥ 

– अिदपवॳ (६२·५३).] म्हटले अहे की चार पुरुषाथांच ेसवॳ ॲान महाभारतात अले ऄसून भारतात नाही 
ते दुसऱ्या कोणत्याही गं्रथातं सापडणार नाही. त्याच गं्रथात (ईद्रोग १२४-३४।३८) धमॳ हा सवामध्ये रॅेष् 
पुरुषाथॳ ऄसनू ऄथॳ मध्यम अिण काम किनष् प्रतीचा पुरुषाथॳ ऄसल्याच ेसािंगतले अहे. अपल्या वणाला 
ऄनुरूप ऄशा कमांनी अिण दुसऱ्याना पीडा न देता अपल्या गरजेपुरते धन िमळवावे (मनु ४·३ अिण १५). 
धमाशी िवरुद्ध नसतील ऄशा सवॳ सुखाचंा ईपभोग घ्यावा (अप. घ. स.ू २·८·२०·२२।२३). धमॳ, ऄथॳ अिण 
काम ह्ा ितहींत िवरोध ईत्पन्न झाल्यास धमाचा स्वीकार करून दुसऱ्या दोहोंचा त्याग करावा (महाभारत 
ऄनुशा. १११·१८।१९). 
 

तीन पुरुषाथाच्या कल्पनचेा िनष्ट्कषॳ ऄसा अहे की अपले कतॳव्य करावे, मोहाच्या जाळ्यात सापडू 
नये (गीता २·४७, ३·१९); दुसऱ्यान े अपल्याशी जस े अचरण करावे ऄस ेअपणाला वाटते तस े अचरण 
अपण दुसऱ्याशी करावे (गीता ६·३२); धमाशी िवरोध न किरता अिण आतरानंा पीडा न देता द्रव्य िमळवावे; 
िवषयसुखाच्या बाबतीत शुद्ध अचरण करावे अिण सौंदयाचा ईपभोग घ्यावा. धमॳशास्त्रावरील गं्रथातं खरा 
िनराशावाद अलेला नाही. ऄनुशासन पवात (१४६·७६।८०) ऄस े व्यवहायॳ अिण िहतकारक िनयम 
सािंगतले अहेत की प्रत्येकान ेखऱ्या मागान ेअिण सदाचरणान ेधन िमळवावे, ऄशा धनाच ेतींन भाग करून 
त्यातंील एका भागाने धमॳ अिण ऄथॳ हे पुरुषाथॳ साधावे, दुसरा भाग धमाशी िवरोध नसणाऱ्या कामाचा 
(सुखाचंा) ईपभोग घेण्यात खचॳ करावा अिण ितसरा भाग धनाचा संचय करावा. 
 

चौथा पुरुषाथॳ जो मोॱ तो केवळ थोड्या लोकानंा प्राप्त करून घेणे शक्य ऄसते. तो प्राप्त करून 
घेण्याचा मागॳ ऄत्यंत ऄवघड ऄसतो. िशवाय मोॱासंबधंी कल्पना िनरिनराळ्या सापं्रदायातं िनरिनराळ्या 
ऄसतात ही ऄडचणही मोॱ पुरुषाथॳ िमळिवण्यात ऄसते. मनुष्ट्याचा स्वभाव वास्तिवक दैवी प्रकृतीचा 
ऄसतो. अपले इरॄराशी ऄभेदत्व अहे ही गोष्ट जाणणे अिण इरॄराशी प्रत्यॱ तादात्म्य पावणे हे मनुष्ट्याला 



शक्य अहे अिण हाच मानवी जीवनाचा ऄंितम हेतु ऄसावा. 
 
धमाच्या बाबतीत ऄसा एक गैरसमज ऄग्स्तत्वात अहे की अमचा धमॳ हा सनातन ऄसल्याकारणान े

त्यात कोणताही रे्फरबदल करू नये. अमचा धमॳ सनातन अहे ह्ाचा ऄथॳ अमची संस्कृित ऄत्यंत प्राचीन 
अहे अिण ितला दीघॳ परंपरेचा अधार अहे ऄसा अहे. प्राचीन काळापासून मध्ययुगीन काळापयंत ऄनेक 
रे्फरर्फार करण्यात अले अहेत. मनु, याॲ., िवष्ट्ण ुध. स.ू, पुराणे आत्यािद गं्रथातं ऄस ेसािंगतले अहे की 
एकेकाळी धमॳ म्हणनू समजल्या जाणाऱ्या गोष्टी लोकानंा हनद्र वाटू लागल्या अिण त्याचं्यापासनू लोकानंा 
दुःख होउ लागले तर त्याचंा त्याग करावा. 
 

धमाच ेिनरिनराळ्या दृिष्टकोनातून िनरिनराळे वगॳ करण्यात अले अहेत. ईदाहरणाथॳ, रॅौत अिण 
स्मातॳ, वणॳधमॳ, अरॅमधमॳ, गुणधमॳ, िनत्यधमॳ, नैिमित्तक धमॳ, सामान्तय धमॳ. ह्ा वगॳवारीवरून हहदु धमात 
वणॳ अिण जाती ह्ाचंे ऄग्स्तत्व अहे हे महत्वाचे वैिशष्ट्य कळून येते. 

 
(६) वणॳ अिण जाती ह्ा िवषयाचे िववेचन प्रस्तुत गं्रथात पूवी एकदा खंड २ मध्ये करण्यात अले 

अहे. सापं्रतकाळी भारतामध्ये िकत्येक हजार जाती अिण पोट जाती ऄग्स्तत्वात अहेत. त्या कशा ईत्पन्न 
झाल्या हा प्रश्न सोडिवणे ऄशक्य अहे. ही जाितससं्था ब्राह्मणानंी िनमाण केली अहे ऄसा अरोप िकत्येक 
पारृात्य गं्रथकारानंी केला अहे. परंतु हा अरोप िनराधार अहे. िनरिनराळ्या धमॳसूत्रातं अिण स्मृतींत िभन्न 
िभन्न जातींच्या अिण वणांच्या स्त्रीपुरुषाचं्या िववाहापासून अिण संबंधापासून िमरॅजाती कशा िनमाण झाल्या 
ह्ािवषयी िवस्तृत वणॳन ेकेलेली अहेत. ह्ा प्रकाराला संकर ऄथवा वणॳसंकर ऄशी संॲा अहे अिण ऄसा 
संकर होणे हे ऄिनष्ट समजले जाइ. ऄसा वणॳसंकर होउ न देण्याची जबाबदारी राजा अिण िवद्यान ब्राह्मण 
ह्ाचं्यावर ऄसल्याचे समजले जाइ. 

 
मूळची वणॳव्यवस्था स्वाभािवक होती अिण ती जन्तमावर अधारलेली नव्हती. वेदाचं्या काळी र्फक्त 

काही िविशष्ट वगॳ होते अिण अधुिनक काळच्या ऄथाच्या जाती ऄग्स्तत्वात नव्हत्या. स्मृतींच्या काळी ऄनेक 
जाती ईत्पन्न झाल्या होत्या परंतु त्या काळीदेखील सवांत ऄिधक महत्त्व जातींच्या ऄिधकारानंा न देता 
त्याचं्या कतॳव्यानंा अिण नैितक शीलाला अिण मानवी प्रयत्नानंी िमळिवलेल्या योग्यतेला िदले जात ऄस.े 
महाभारताच्या काळी स्वयंपणूॳ अिण तुटक जाती ऄसाव्यात हकवा नाही ह्ािवषयी बरीच खळबळ झाली 
ऄसावी ऄस े त्या गं्रथातंील िठकिठकाणच्या िववेचनावरून िदसून येते. पुराणातं चार वणांच े िवशेष गुण 
कोणते ऄसावे हे सािंगतलेले ऄसते. धमॳशास्त्रावरील सवॳ गं्रथातं ऄशा िविशष्ट गुणावं्यितिरक्त काही नैितक 
गुणानंा ऄत्यंत महत्त्व िदलेले ऄसते. ब्राह्मणाचं्या दृष्टी समोर ऄित ईच्च प्रकारचा अदशॳ ठेवलेला ऄस.े 
दािरद्र्य, साधी राहणी अिण ईच्च िवचारसरणी, द्रव्याजॳनाकडे ऄित लॱ न देता प्राचीन वाङ्मयाचे ऄध्ययन 
अिण जतन करणे, त्यातं भर घालणे ही ब्राह्मणाचंी कतॳव्ये ऄसत अिण त्या अदशाप्रमाणे वागण्याचा 
त्याचं्यापैकी बरेच लोक प्रयत्न करीत ऄसत अिण ह्ाच कारणान े ब्राह्मणाचं्या पाठीशी लष्ट्करी सामथ्यॳ 
नसताना देखील कमीतकमी तीन हजार वषेपयंत सामान्तय लोकानंीच नव्हे तर सरदारानंी अिण राजानंी 
ब्राह्मणानंा पूज्य मानले. प्राचीन भारतीय संस्कृतीमध्ये शरीरापेॱा मनाला अिण अत्म्याला ऄिधक रॅेष् 
मानले जात ऄसे. 
 

सध्या ऄग्स्तत्वात ऄसलेल्या प्रकारची जाितसंस्था समाजाला ऄिप्रय अिण ऄिहतकारक झाली 
ऄसल्यास ितचे ईच्चाटन करण्यास हरकत नाही. परंतु ते कायॳ ऄल्पकाळात ऄथवा कायद्राच्या बळावर 



करता येणार नाही. त्याकिरता दीघॳ प्रयत्न करावे लागतील. िनवळ जाितसंस्थेिवरुद्ध टीका करून ते कायॳ 
होणार नाही. जाितससं्था नष्ट झाली तरी ज्या तत्त्वाचं्या अधारावर हहदुधमॳ जगला ती सवॳ तत्त्वे लयाला 
जाणार नाहीत. अमच्या ऄवनतीच े जाितभेद हे एकमेव ऄथवा ऄत्यंत महत्वाचे कारण अहे ऄस े सतत 
म्हणत राहणे चागंले नाही. दुसऱ्या ऄनेक देशातं अिण समाजातं जाती नसनूही ते मागसलेल्या ग्स्थतीत 
रािहले होते. ऄनेक शतकेपयेत ऄसलेली अमची ऄवनती अमच्या देशातील खालच्या अिण वरच्या सवॳ 
दजाच्या लोकातं काही िविशष्ट सद्गुणाचंा ऄभाव ऄसल्यामुळे झाली. किरता जाितससं्थेला त्याबद्दल दोष 
देण्याचे बंद करून जाितसंस्थचे े िनमूॳलन करण्याचे ऄथवा ितच्यातील दोष नाहीसे करण्याचे प्रयत्न केले 
पािहजेत. कतॳव्यबुद्धीन े कतॳव्य करणे, दीघॳ प्रयत्न करणे, ईच्च नैितक अचरण, राष्ट्रीयत्वाची भावना, 
स्वातंत्र्य प्रीित, न्तयायिप्रयता ह्ाचं्यासारख े सद्गुण अमच्यामध्ये िनमाण केले पािहजेत. ऄशा योजनात 
प्राथिमक अिण माध्यिमक िशॱणाचा सवॳ जातीत ऄिधकािधक प्रसार करणे, िमरॅिववाह करणे, संस्कृतीच्या 
ऐक्याची भावना वाढिवणे आत्यािदकाचंा समावेश केला पािहजे अिण त्याकिरता ऄनेक स्वाथॳत्यागी, ईच्च 
शीलसंपन्न, कतॳव्यिनष् ऄशा लोकाचंी अवश्यकता अहे. 
 

(७) अरॅम. अरॅमसंस्था हे अमच्या ससं्कृतीमधील दुसरे एक महत्वाच े वैिशष्ट्य अहे. ही 
व्यवस्था ििस्ती शकापूवी ऄनेक शतकापंासून िनिरृतपणे ऄग्स्तत्वात अहे. अरॅम हा शब्द वेदसंिहता 
ऄथवा ब्राह्मण गं्रथातं अलेला नाही. तथािप काही काही अरॅम ऊग्वेदाच्या काळापासून खात्रीन े मािहत 
ऄसले पािहजेत. सूत्रगं्रथाचं्या [चत्वार अरॅमा गाहॳस्थ्यमाचायॳ  कुलं मौनं वानप्रस्थ्यिमित । 

– अप. ध. सू. (२·९·२१·१)] बऱ्याच ऄगोदर िनदान ब्रह्मचयॳ, गाहॳस्थ्य, वानप्रस्थ ऄथवा वैखानस अिण 
संन्तयास हे चार अरॅम ऄग्स्तत्वात होते. 
 

वणॳव्यवस्थेन ेसंपणूॳ समाजाच ेभाग पाडले होते अिण ितचा संबंध सवॳसामान्तय जनसमूहाशी होता. 
त्याप्रमाणेच अरॅमाचंा संबंध समाजातंील प्रत्येक व्यक्तीशी ऄसतो अिण प्रत्येक व्यक्तीने िनरिनराळे पुरुषाथॳ 
(अयुष्ट्यातंील ध्येयें) साध्य करून घेण्याकिरता लागणारी तयारी कशी करावी ह्ाचा अराखडा 
अरॅमव्यवस्था घालून देते. चार अरॅम हे व्यक्तीच्या अयुष्ट्यातंील क्माक्मान े येणारे टप्पे ऄसतात. 
सामान्तयतः मनुष्ट्याची अयुमॳयादा १०० वषे ऄथवा १०० िहवाळे ऄथवा १०० वषाऊतु ऄसल्याच ेऊग्वेदामध्ये 
(६·४·८. आ.) सािंगतले अहे. अपण िकती काळपयॳत जग ू हे कोणालाही सागंता येणे शक्य नसल्या 
कारणान,े ह्ा चार अरॅमापंैकी प्रत्येकाचा ऄविध २५ वषांचा होता ऄशी कल्पना करू नये; मनुष्ट्य जर दीघॳ 
काळपयॳत िजवंत रािहला तर त्याने ह्ा चार टप्प्यातूंन जावे एवढाच ऄथॳ समजावा. ह्ा चार अरॅमाचं्या 
क्मािवषयीही मतभेद होते. 
 

ह्ासंबधंी सिवस्तर िववेचन ह्ा आितहासाच्या दुसऱ्या खंडात केले अहे. अरॅमव्यवस्थेिवषयी 
ड्यूसन ह्ा िवद्यान गं्रथकाराने ऄस े प्रशंसोद्गार काढले अहेत की मानवजातीच्या संपणूॳ आितहासात 
अरॅमाचं्या कल्पनेतील भव्यतेशी बरोबरी करू शकतील ऄशा र्फारशा काहंी गोष्टी ईत्यन्न झालेल्या नाहींत. 

 
(८) कमम अतण पुनजमन्म याचं्यासंबंधी तसध्दान्त. हहदु धमॳ अिण तत्त्वॲान याचं्या ऄत्यंत 

महत्त्वाच्या िसद्धान्ततापंैकी हा एक अहे अिण त्याच े दीघॳकालीन ऄग्स्तत्व अिण त्यासंबधंी झालेले प्राचीन 
िवस्तृत वाङ्मय ह्ाचं्या दृष्टीने तो िसद्धान्तत ऄपूवॳ अहे. त्याचे िववेचन वेगळ्या प्रकरणातं केले अहे. 

 
(९) ऄकहसेतवषयीचा तसध्दान्त. हादेखील महत्त्वाचा िसद्धान्तत अहे. ईप., महाभारत, धमॳशास्त्र े



अिण पुराणे ह्ाचं्या दृष्टीने ऄहहसा ह्ा िवषयाचे िववेचन ह्ा आितहासाच्या दुसऱ्या खंडातं करण्यात अले 
अहे. काही यॲातं अिण ऊतंूमध्ये (सोमयागासाख्या मोठ्या यॲामंध्ये) पशूच ेबिलदान करण्यात येत ऄस.े 
ऊग्वेदाच्या काळी देखील लोकानंा ऄस े वाटू लागले होते की ऄग्नीची ईपासना सिमधा, धान्तय वगैरेनीं 
केली ऄथवा वेदाध्ययन, नमस्कार, ऄथवा यॲाचं्या रूपान े केली तरी ती सारख्याच योग्यतेची होते. पुढे 
यॲात बिलदान करावयाच्या पशूच्या सभोवती जळते कोिलत िर्फरवून त्या पशूला ऄहहसेकरता सोडून 
देण्यात येउ लागले ऄस े तै.ब्रा. (३·९·३·३) वरून िदसून येते. ही ऄहहसेची कल्पना शुिचत्वाच्या 
कल्पनेवरून िनघालेली नसून आतर सवं जीव देखील ब्रह्मच ऄसतात ह्ा भावनेतून ईत्पन्न झाली होती. 
महाभारत अिण स्मृित ह्ानंी ऄहहसा अिण शौच (पिवत्रता) ह्ाचंा समावेश सवांना लागू पडणाऱ्या सामान्तय 
धमांत केला अहे. 
 

र्फक्त जैन धमांत पूणॳ ऄहहसेचा ईपदेश केला होता अिण तो अचरणातही येत ऄस.े बुद्धाचा मासं 
भॱणाला िवरोध नव्हता. मात्र त्या प्राण्याची हत्या बुद्धाच्या स्वागताकिरताच मुद्दाम केलेली नसली म्हणज े
झाले. 

 
(१०) कमममागम, भतक्तमागम अतण ज्ञानमागम ह्ाचं्यािवषयी िववेचन मागे करण्यात अले अहे. 

िनष्ट्काम कमॳयोग ह्ा नावाचा दुसरा एक िसद्धातं भगवद्गीतेत प्रितपादन केला अहे अिण त्याचेही िववेचन 
मागे केले अहे. कोणत्याही र्फलाची आच्छा न धरता अपल्या कतॳव्याच े पालन करणे ही परमेरॄराची 
ईपासना अहे ऄसा तो िसद्धातं अहे. 

 
(११) ऄतधकार-भेद. धार्ममक ईपासनेच्या अिण तत्वॲानाच्या बाबतीत मनुष्ट्यप्राण्यात िनरिनराळे 

दजे ऄसतात ही गोष्ट भारतात र्फार प्राचीन काळापासून मान्तय करण्यात अली अहे. ऄध्यात्म शास्त्रातील 
गूढ िसद्धातं अकलन करण्याची अिण त्याचंे अचरण करण्याची पात्रता सवांना नसते. ह्ाकिरता ऄस े
िसद्धातं गुप्त ठेवावे ऄस ेईप. अिद गं्रथातं पुष्ट्कळ िठकाणी सािंगतले अहे. ऄशाच प्रकारची प्रवृत्ती प्राचीन 
काळच्या आतर राष्ट्रातही होती. अधुिनक काळच े ऄनेक गं्रथकार मूर्मतपूजा करणाऱ्या लोकाचंी हनदा 
करतात. हहदु लोकातं मूर्मतपूजा प्रचिलत अहे. परंतु त्याबद्दलची त्याचंी भावना ऄशी ऄसते की 
त्यावेळेपुरता त्या वस्तूमध्ये देव वसत ऄसतो. देव सवॳत्र अहे. तो तुमच्यात, माझ्यात अिण लाकडाच्या 
प्रितमेत देखील अहे ऄशीच सवॳसामान्तय लोकाचंी भावना ऄसते. युरोपातील ऄनेक ििस्ती मंिदरात मॅडोना 
ऄथवा िविशष्ट धातंूच्या मूतीची ऄथवा िचत्राचंी पूजा होत ऄसते. त्यावरून युरोपातील ऄनेक 
ििस्तीधमीयाचंा मूर्मतपूजा करण्याकडे कल अहे ऄसे म्हटल्यास ते चुकीचे होणार नाही. 

 
(१२) तवस्तृत संस्कृत वाङ्मय. भारतामध्ये संस्कृत भाषेत िनदान ३००० वषाआतक्या काळात 

ऄितशय वेगवेगळ्या स्वरूपाच ेअिण वाङ्मयाच्या िनरिनराळ्या शाखातं ऄनेक िवस्तृत गं्रथ िनमाण झाले ही 
गोष्ट सवॳ जगाच्या आितहासात ऄपूवॳ अहे. गिणतशास्त्रातील दशम स्थानाच े मूल्य ह्ा देशात शोधण्यात 
अले. ह्ा संस्कृत वाङ्मयाच्या अधारावर १८ व्या अिण १९ व्या शतकाचं्या ऄखेरीला युरोपखंडातील 
लोकानंी भाषाशास्त्र, तुलनात्मक धमॳशास्त्र आत्यािद ऄनेक शास्त्रे िनमाण केली. भारताने अपल्या स्वतःच्या 
िहताकिरता अिण जगाच्या िहताकिरता िवस्तृत वाङ्मय जतन करून ठेवले अहे. त्यातील बऱ्याच गं्रथातं 
ऄसा ईपदेश केला अहे की मनुष्ट्यान ेअपल्या आंिद्रयाचं ेिनयमन करून ऄिधकािधक ईच्च ऄशा नैितक अिण 
अध्याग्त्मक योग्यतेला पोचण्याचा ऄखंड प्रयत्न करावा. 
 



(१३) योग. सवॳ जगामध्ये योगासारखी शारीिरक अिण नैितक िशस्त ईत्पन्न करणारी, िवचारपूवॳक 
तयार केलेली अिण व्यापक स्वरूपाची दुसरी एकही पद्धित बहुधा ऄग्स्तत्वात नसेल. योग हे भारतीय 
संस्कृतीच े एक महत्त्वाचे वैिशष्ट्य अहे. पारृात्य लोकानंी अर्मथक बाबतीत ऄितरेक ऄनुभिवला परंतु 
त्यामुळे िनरिनराळे ओढाताणीच ेप्रसंग अिण संघषॳ ईद्भवले अिण अता त्याचंी प्रवृत्ती योग अिण वेदान्तत 
ह्ाचं्यासारख्या भारतीय तत्त्वॲानाकडे ऄिधकािधक होउ लागली अहे. 

 
(१४) तत्त्वज्ञान. अपल्या तत्त्वॲानापंैकी बऱ्याच तत्त्वॲानाचंी मध्यवती कल्पना ―तत्त्वमिस‖ (छा.ं 

ईप ६·१) ऄथवा जीव अिण ब्रह्म याचं े ऄिभन्नत्व ऄसते ही अहे. तत्त्वॲानाची िजॲासा ऄसणाऱ्यानंा 
भारतीय तत्त्वॲानाच्या िनरिनराळ्या शाखातं ऄितशय िवस्तृत सामग्री अढळेल. जगातील प्राचीन ऄशा 
कोणत्याही देशानंा ह्ा बाबतीत भारतापेॱा क्विचतच वरचढ करता येइल. तत्त्वॲानाचा िनदशॳक ―दशॳन‖ हा 
शब्द अहे. साखं्य, योग, न्तयाय, वैशेिषक, पूवॳ मीमासंा अिण ईत्तर मीमासंा ऄथवा वेदान्तत ऄशी सहा प्रमुख 
दशॳन ेअहेत. भारतीय तत्त्वॲान ऄध्यात्माशी कें िद्रत झालेले ऄसते. तत्त्वॲानाची नुसती चचा करून भागत 
नाही तर ते अचरणात अणले पािहजे ऄसा अग्रह ऄसतो. बहुतेक तत्त्वॲानाचंा ईदे्दश ब्रह्मप्राप्ती हा ऄसनू 
त्याकिरता र्फार मोठी नैितक तयारी करण्याची अवश्यकता ऄसते. 
 

(१५) कला, तशल्प, तचत्रकला. भारतातील प्राचीन काळच्या स्मृितिचन्तहापंैकी साचंी येथील स्तूप, 
ऄहजठ्याची लेणी, वेरूळ येथील कैलासमंिदर, ओिरसातील कोनारक देवालय ही प्रमुख अहेत. 

 
काही काही पुराणातं ह्ा कलासंंबंधी ईल्लेख अहेत. ईदाहरणाथॳ, मत्स्य पुराणात (२५२-२।४) 

भृगु, ऄित्र प्रभृित वास्तुशास्त्राच्या अठ प्रणेत्याचंी नावे िदली अहेत; िवष्ट्णुधमोत्तर पुराणाच्या ितसऱ्या 
खंडाला िचत्रसूक्त ऄशी संॲा ऄसनू त्यात नृत्यकलेसंबंधी िववेचन केले अहे. वराहिमिहराच्या 
बृहत्संिहतेमध्ये राजवाडे, देवालये, देवताचं्या मूती, पुतळे आत्यािद िवषयाचंे िववेचन केले अहे. भोजकृत 
युिक्तकल्पतरु, सोमेरॄरकृत ऄिभलिषताथॳ िचन्ततामिण, िशल्परत्न आत्यािद दुसरेही ह्ािवषयावरील 
संस्कृतगं्रथ अहेत. प्राचीन कालची सुप्रिसद्ध िचत्रे र्फक्त ऄहजठा येथील लेण्यातं, ग्वालेर नजीकच्या बाघ 
येथील लेणी अिण हसहलद्यीपामंधील िसिगिरया येथील लेणी ह्ातंच ऄग्स्तत्वातं अहेत. ऄनेक पारृात्य 
लेखकानंी ऄहजठ्याच्या लेण्यातंील िचत्रािंवषयी गौरवपर वणॳन े िलिहली अहेत अिण त्यासंबधंी ऄनेक 
गं्रथही झाले अहेत. दिॱण भारतामधील वास्तुशास्त्र अिण खोदकाम ह्ाचं्यामध्ये एक वेगळ्याच प्रकारच े
वैिशष्ट्य अहे. संगीत ह्ा िवषयावरही ऄनेक गं्रथ िलिहण्यात अले अहेत. भारतीय वास्तुशास्त्र अिण मूती 
करण्यासंबंधी संकेत ह्ाचंा प्रसार जावा, बाली अिण आंडोनेिशयामधील आतर प्रदेश ह्ातं झाला. 
 

अणखीही काही थोड्या वैिशष्ट्याचंा ईल्लेख करता अला ऄसता. दुसऱ्या कोणत्याही संस्कृतीमध्ये 
ही वैिशष्ट्ये नव्हती ऄथवा नाहीत ऄस ेम्हणता अले नाही तरी जगातंील कोणत्याही संस्कृतीमध्ये ही सवम 
वैिशष्टये सध्या ऄथवा पूवीच्या काळी ऄसलेली अढळू शकणार नाहीत एवढेतरी खात्रीने म्हणता येते. 
मनुष्ट्य, त्याच्याहून खालच्या दजाच ेप्राणी आतकेच नव्हे तर ऄचेतन वस्तु देखील तत्त्वतः एकाच स्वरूपाच्या 
अहेत ही वेदान्तताची ईदात्त भावना, िभन्न िभन्न धार्ममक मताचं्या अिण तत्त्वॲानाचं्या बाबतींत सवॳकाळी 
दाखिवण्यातं अलेली थोर सिहष्ट्णुता, सत्य अिण ऄहहसा ह्ानंा िदलेले महत्त्व ह्ाच्यासारख्या सवॳ ऄथवा 
बहुतेक सवॳ गोष्टी तर ऄप्रितम ऄसून त्या आतर कोठेही अढळत नाहीत.  



प्रकरण ३७ 
 

भतवष्ट्यकाळचे धोरण 
(मू. गं्र. पा. ५।१६५८–१७११) 

 
आ. स. १७६५ मध्ये िब्रिटशाचं्या सते्तखाली भारताचा बराचसा प्रदेश अला अिण त्याच्या नंतर 

क्माक्मान ेभारतातंील ऄनेक प्रदेश त्याचं्या ताब्यात येउन आ. स. १८४५ मध्ये सवॳ भारत त्याचं्या ताब्यात 
अला. आ. स. १९४७ मध्ये िब्रिटशानंी भारत सोडले अिण ऄशा रीतीने भारतातील िनरिनराळे प्रदेश 
िब्रिटशाचं्या ऄमलाखाली सुमारे १०० ते १८० वषेपयंत होते. ह्ा काळात सवॳ भारतभर एक राज्यपद्धती 
ऄमलातं अली, पारृात्य पद्धतींची न्तयायालये स्थापन करण्यात अली, कायदेकानू सवॳ भारतीयानंा भेदभाव 
न करता लाग ूहोउ लागले, सवाना एकाच दजाचे मानणारी िशॱणपद्धती, वतॳमानपत्र,े वाहतुकीची ऄिधक 
चागंली साधन,े अधुिनक िवॲान, आंग्रजी वाङ् मय अिण कला, व्यिक्तस्वातंत्र्याची कल्पना, पारृात्य 
पद्धतीची राहणी (िनदान मोठ्या शहरात) ऄशा ऄनेक गोष्टी ऄग्स्तत्वात अल्या. िब्रिटशाचं्या सते्तच्या 
कालावधीमध्ये भारतामध्ये करण्यात अलेले रे्फरर्फार आतके मोठे होते की िततके रे्फरर्फार िब्रिटश 
येण्यापूवीच्या ऄनेक शतकातं झालेले नव्हते. ह्ा रे्फरर्फाराचं े तसेच भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर 
झालेल्या गोष्टींचा हहदु समाजाच्या प्राचीन ध्येयावंर अिण महत्वाच्या मानलेल्या गोष्टींवर नजीकच्या 
भिवष्ट्यकाळातं काय पिरणाम होण्याचा संभव अहे ह्ाच े िववेचन संॱ ेपान े प्रस्तुत प्रकरणामध्ये करावयाचे 
अहे. 

 
िब्रिटशाचं्या ताब्यात भारत होता त्या काळी त्याचंी वसाहतपद्धती पूणॳत्वाला पोचलेली होती. 

भारतातंील कच्चा माल आंग्लंडमध्ये नेउन त्याच्यापासून तयार केलेला माल भारतात अणणे, राजकीय 
बाबतीत पूणॳ पारतंत्र्य, प्रमुख अर्मथक बाबी परकीयाचं्या ताब्यातं, भारतातं गुंतवलेले भाडंवल परकीय 
ऄसून त्याच्यावर भरपूर नर्फा ऄथवा व्याज देण्याची राज्यकत्यानी िदलेली हमी, मोठे ईद्रोगधंदे 
परकीयाचं्या ताब्यातं अिण त्याचंे धोरण परकीयाचं्या िहताची काळजी घेण्याचे, जमीन अिण लोक 
िब्रिटशाचं्या िहताची साधन ेआत्यािद गोष्टी त्या वसाहत पद्धतीची प्रमुख ऄंग ेहोती. त्या पद्धतीन ेभारतातंील 
द्रव्य शोषण १०० हून ऄिधक वषेपयॳत करण्यातं येउन भारत हा सवॳ जगातंील ऄत्यंत दिरद्री देशापंैकी एक 
बनला. भारताला राजकीयदृष्ट्या शातंता अिण ऐक्य ह्ाचंी प्राप्ती झाली परंतु त्याच्या मोबदला ऄत्यंत 
दािरद्र्य अिण ईपासमारी ह्ाचं्या रूपाने हकमत द्रावी लागली. देशातील राज्यकारभारात िब्रिटशाचंे पूणॳ 
वचॳस्व ऄस.े सैन्तयातील अिण मुलकी कारभारातील ऄिधकारी मुख्यत्वे िब्रिटश ऄसत, िशॱणाच े धोरण 
दुभाषाचे काम करणारे लोक िनमाण करणे हे होते.मेकॉलेन े म्हटल्याप्रमाणे ऄस े लोक वणान े भारतीय 
ऄसले तरी त्याचं्या अवडी िनवडी, मते, नीितपर कल्पना, बुिद्धमत्ता आंग्ग्लश ऄसावी ऄस े िशॱण त्याना 
िदले जात ऄस.े संस्कृतसकट सवॳ िवषय आंग्रजीतून िशकिवले जात त्यामुळे िशकणाऱ्याचंे मोठे रॅम वाया 
जात. शास्त्रीय अिण धंदेिवषयाकडे दुलॳॱ होउन भाषािवषयाचा प्रमाणाबाहेर प्रसार झाला. सवॳसाधारण 
समाज अिण िशकलेले लोक ह्ाचं्यामध्ये बहुताशंी ऄलंघनीय दरी ईत्पन्न झाली. देशातील बराच मोठा भाग 
िब्रिटशाचं्या ताब्यात गेला होता तरी १०० वषे पयंत ऄवघी तीन िवरॄिवद्रालये स्थापन केली होती अिण 
तीदेखील केवळ परीॱा घेणारी होती. सन १९२० पयंत सवॳस्वी सरकारन े चालिवलेले िवॲानाचे एकही 
महािवद्रालय मुंबइ प्रातंात ऄग्स्तत्वात नव्हते. परंतु ह्ा िशॱणाचा पिरणाम मात्र िब्रिटशाचं्या ऄपेॱ ेहून 
ईलट प्रकारचा झाला. िमशनऱ्याचं्या प्रयत्नाने खालच्या वगातील अिण अिदवासी ह्ाचं्या मधील काही 
थोड्या लोकाखंेरीज र्फारच थोड्या भारतीयानंी ििस्तीधमॳ स्वीकारला अिण िशकलेल्या लोकातं 



राष्ट्रीयत्वाची भावना ईत्पन्न झाली. राजकीय चळवळ वाढत गेली. शेवटी केवळ धमाच्या पायावर भारताची 
िवभागणी करण्यात अल्याकारणान े ऄत्यंत िहिडस घटना घडून अल्या. लॱावधी लोकाचं्या कत्तली 
झाल्या अिण लॱाविध लोकानंा अपली घरेदारे सोडून जावे लागले. ऄशा भारताच्या आितहासात कधीही न 
घडलेल्या घटना घडून अल्या. अिण त्याबरोबरच एवढे िवस्तृत साम्राज्य परस्पराचं्या संमतीन े अिण 
युद्धािशवाय सोडून िदल्याची जगाच्या आितहासात ऄिद्यतीय अिण ऄपूवॳ ऄशी ही गोष्ट घडून अली. 
 

स्वतंत्र भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० रोजी ऄमलात अली. ह्ा राज्यघटनेने भारत हे 
सवंसत्ताधारी लोकशाही प्रजासत्ताक राज्य ऄसल्याच े ठरिवले अहे. स्वतंत्र भारताचा िवस्तार ऄद्रािप 
देखील र्फार मोठा अहे अिण एवढा मोठा प्रदेश कदािचत ऄशोकाव्यितिरक्त आतर कोणत्याही 
राज्यसते्तखाली नव्हता. स्वातंत्र्यप्राप्तीनतंर गेल्या १४ वषांच्या ऄवधीत भारतान े केलेल्या कामापंैकी 
महत्वाची कामे पुढीलप्रमाणे अहेत : सवॳव्यापक लोकशाही राज्याची घटना, ऄस्पृश्यता िनमूंलन, 
भारतातील जवळ जवळ ⅓ प्रदेश अिण ¼ लोकसंख्या ऄसलेल्या ५०० हून ऄिधक देशी संस्थानाचं े
िविलनीकरण, राज्यातील प्रदेशाचंी घटक राज्ये अिण कें द्रशािसत प्रदेश ऄशी सामान्तयतः भािषक एकतेच्या 
अिण राज्यकारभाराच्या सोइच्या दृष्टीने केलेली िवभागणी, वयात अलेल्या सवॳ स्त्रीपुरुषानंा मतािधकार, 
समाजवादी पद्धतीचा समाज बनिवण्याचे ध्येय, पंचवार्मषक योजना आ. आ. 
 

घटनेन ेस्थापन केलेले लोकशाही प्रजासत्ताक राज्य ही गोष्ट जवळजवळ १२ शतके तरी भारताला 
ऄपिरिचत होती. ऊग्वेदाच्या काळापासून भारतात वंशपरंपरा चालणारी राजाचंी सत्ताच ऄग्स्तत्वात होती. 

 
भारताच्या राज्यघटनेमध्ये ऄनेक दोष अहेत. त्यातंील मुख्य दोष पुढीलप्रमाणे अहेत : (१) घटना 

र्फार िवस्तृत ऄसनूही तीत ऄनेक ईणीवा अहेत; (२) अमच्या परंपरागत कल्पनाचंा संपणूॳपणे त्याग 
करण्यात अला अहे; धमॳसतू्रात अिण स्मृतीत लोकाचं े धमॳ (कतॳव्ये) सािंगतलेले ऄसतात. सामान्तय 
जनसमूहाला सत्ता प्राप्त झाली अहे परंतु त्याच्यावर कोणत्याही जबाबदाऱ्या नाहीत ऄशी भावना ईत्पन्न 
झाली अहे. लोकाचंी कतॳव्ये सागंणारे एकही कलम घटनेत नाही; (३) संस्था अिण संघ स्थापन करण्याचे 
अिण संप करण्याचे स्वातंत्र िदले अहे परंतु सरकारला ऄथवा समाजाला संकटात पाडणाऱ्या संपावर 
िनबॳध घातला नाही. संपाचंा हक्क प्रथमारंभी खाजगी मालक अिण खाजगी कामगार ह्ाचं्यापरुताच 
द्रावयाला पािहजे होता; (४) घटनेत वाजवीहून ऄिधक दुरुस्त्या करण्यात अल्या अहेत. त्यात खाजगी 
िमळकतीवरील हक्कावर ऄितक्मण करणाऱ्या दुरुस्त्या अहेत, न्तयायालयाकडे दाद मागण्याचा हक्क काढून 
घेतला अहे; (५) िवरॄिवद्रालयावंरील ऄिधकार घटक राज्याकंडे िदला अहे, र्फक्त हहदुिवरॄिवद्रालय, 
मुस्लीमिवरॄिवद्रालय, िदल्ली िवरॄिवद्रालय अिण शािंतिनकेतन एवढीच कें द्राच्या ऄिधकारात ठेिवली 
अहेत; (६) हहदी ही कें द्र सरकारची ऄिधकृत भाषा ठरिवली अहे. त्यामुळे भावनात्मक ऐक्य िनमाण 
होण्याऐवजी मोठा कलह िनमाण झाला अहे. भावनात्मक ऐक्य िनमाण करण्याचे राज्यकारभाराची 
ऄिधकृत भाषा हे एकमेव ऄथवा प्रमुख साधन नाही. त्याकिरता शाळेत जाणाऱ्या.मुलापंासनू अरंभ करून 
सासं्कृितक ऐक्याची भावना िनरिनराळ्या साधनानंी लोकाचं्या मनात हबबिवली पािहजे; (७) कें द्र अिण 
घटकराज्ये ह्ाचं्या ऄिधकारातील िवषयाचंी िवभागणी चुकीची झाली अहे. ईदाहरणाथॳ मादक 
पदाथांवरील सत्ता घटक राज्याकंडे िदल्यामुळे काही राज्यानंी मद्रावर बंदी घातली अहे अिण काहींनी 
घातली नाही अिण त्यामुळे मद्रावरील बंदी सपशेल र्फसली अहे. 
 

लोकाचंे, लोकाकंडून चालणारे अिण लोकाचं्या िहताकरता चालणारे राज्य ते लोकशाही राज्य 



ऄशी व्याख्या अब्राहाम हलकनन े केली अहे. एवढ्या िवस्तृत देशातील सवांना राज्यकारभार करू देणे 
शक्य नसल्यामळेु राज्यकारभार करण्याकिरता काही थोड्या लोकानंा िनवडून देणे एवढेच लोकानंा शक्य 
ऄसते. प्रत्यॱ व्यवहारात सवात ऄिधक योग्य ऄसणाऱ्यानंाच राज्य करू िदले जाते ऄस ेनाही. भारतातील 
बहुसंख्य लोक ऄिशिॱत अहेत. भिवष्ट्यकाळी ही पिरग्स्थती बदलेल ह्ा अशेवर पिहली पायरी म्हणून 
चालू ग्स्थती चालवून घेणे ऄवश्य अहे. भावी सामािजक अिण अर्मथक रचना अमच्या पूवॳ परंपरेमधील सवॳ 
चागंल्या गोष्टीच्या तसेच मनु. (१०–६३) अिण याॲ. (१·१२२) मध्ये सािंगतलेल्या सवॳ लोकानंा लाग ू
ऄसणाऱ्या कतॳव्याचं्या अिण धमाच्या पालनाच्या पायावर केली पािहजे. धमातीत राज्य ह्ाचा ऄथॳ नैितक 
अिण अध्याग्त्मक गुणाशंी काही कतॳव्य नसणारे राज्य ऄसा नसावा अिण तसा त्याचा ऄथॳ नाही. अपल्या 
िनत्याच्या अयुष्ट्यक्मातील भौितक अिण शारीिरक गरजापंेॱ ा ऄिधक ईच्च ऄसा काहीतरी अपल्या 
जीवनाचा ईदे्दश ऄसला पािहजे. बहुतेक सामान्तय स्त्रीपुरुषाचं्या दृष्टीने ईपयुक्त ऄशी ध्येये सामान्तयतः धमॳच 
ठरवीत ऄसतो. 
 

राज्यसंस्था ही सवॳ लोकाचं्या िहताकिरता ऄसली पािहजे, कोणत्याही एका गटाच्या ऄथवा 
जमातीच्या िहताकिरता ऄसता कामा नये. नैितक अिण अध्याग्त्मक गुणाचंा प्रत्यॱ संबंध न येता राहणीच े
मान ईंचावण्यावर महत्त्व िदल्यामुळे भौितक सुखोपभोगाची अिण सत्ता संपादन करण्याची आच्छा प्रबळ 
झाली अहे अिण त्याचबरोबर माल ईत्पन्न करण्याकिरता शक्य िततके प्रयत्न करण्याची िनकड ऄथवा 
कल्पनाही कोणाला वाटत नाही.  

 
ज्या देशात कमीतकमी िनबंध घालावे लागतात त्या देशातील राज्यसत्ता सवोत्कृष्ट समजावी. 

भारतात सन १९५० ते १९५६ ह्ा सात वषात जवळजवळ ४५० कायदे एकया कें द्र सरकारन ेकेले अहेत 
अिण त्याचं्यापैकी काही कायद्राचंा हहदंूच्या कौटंुिबक संबंधावर अिण आतर बाबींवर महत्त्वाचा पिरणाम 
झाला अहे. ईदाहरणाथॳ दत्तकासंबंधीच्या कायद्राने कोणत्याही स्त्रीला, ऄिववािहत स्त्रीला देखील दत्तक 
घेता येतो. धमॳशास्त्राप्रमाणे िवधवेला अपल्या पतीच्या पारलौिकक िहताकिरताच र्फक्त दत्तक घेता येत 
ऄस.े हहदु िववाहासंबंधीच्या कायद्राने िववाह हा एकपत्नी िववाह ठरिवला अहे अिण कोणत्याही जातीच्या 
व्यक्तीने कोणत्याही जातीच्या ं स्त्रीबरोबर केलेला िववाह कायदेशीर ठरिवला अहे. बुद्ध, जैन अिण शीख 
ह्ानंा िववाहाच्या बाबतीत हहदु समजण्याच े ठरिवले अहे. हहदु समाजाच े िमताॱरा प्रकारची एकत्र 
कुटंुबपद्धती हे एक दीघॳकालापासून चालत अलेले वैिशष्ट्य अहे. ही एकत्र कुटंुबपद्धती अिण जाितससं्था 
ह्ानंी हहदु समाजाची ऄनके शतकेपयंत परकीयाचं्या अक्मणापंासनू एखाद्रा तटबंदीप्रमाणे संरॱण करून 
तो एकत्र राखला. हहदंूच्या वारसा कायद्रान े िस्त्रयानंा वारसा हक्क िदल्यामुळे ह्ा एकत्र कुटंुबपद्धतीवर 
अघात केला अहे. ऄसा हक्क देण्यात िस्त्रयानंा न्तयाय अिण समता देण्याचा हेतु ऄसला तरी त्याचा ऄितरेक 
केला अहे अिण त्यामुळे मृताच्या वारसाचंी संख्या र्फार मोठी होण्याचा संभव ऄसून िमळकतीच े आतके 
तुकडे पडतील की ती िमळकतीची वाटंणी न होता दािरद्र्याचीच वाटणी होइल. 
 

काँगे्रस पॱाच्या काही सभासदानंा ऄसा िवरॄास वाटत ऄसावा ऄस े िदसतें की कायदे करून 
लोकानंा नीितमान करणे शक्य अहे. मादक पेयासंबंधीच्या कायद्राचा वर ईल्लेख केलाच अहे. लोकाचंी 
नीितमत्ता कायद्राने सुधारण्याचा तसाच दुसरा एक छािंदष्टपणाचा प्रयत्न म्हणज े हंुड्यावर घातलेली बंदी 
होय. ह्ा कायद्राने िववाहािनिमत्त हंुडा देणारा अिण घेणारा हे दोघेही गुन्तहेगार ठरिवले ऄसून त्यानंा 
कैदेची अिण दंडाची जबर िशॱा ठरिवली अहे. परंतु हंुड्याच्या व्याख्येला जोडलेल्या खुलाशान ेते शासन 
जवळजवळ िनष्ट्र्फळ केले अहे. त्या खुलाशात म्हटले अहे की िववाहाच्या प्रसंगी दोन्तही पॱातील कोणी 



दुसऱ्या पॱाला रोकड, पोषाख, दािगने आत्यािद पदाथांच्या स्वरूपात िदलेल्या देणग्या िववाहाचा मोबदला 
म्हणून जर िदलेल्या नसतील तर त्याचंा समावेश हंुड्यामध्ये होत नाही. काही लोकाचं्या डोक्यात ऄशी 
कल्पना अली की शेतीची जमीन कसणाऱ्याच्या मालकीची ऄसावी. काही राज्यानंी त्याप्रमाणे कायदे 
करून कुळानंा जिमनीच ेमालक केले अिण मुलकी ऄिधकाऱ्यानंी ठरिवलेली जिमनीची हकमत जिमनीच्या 
मालकाला १२ वार्मषक हप्त्यानंी देण्याची जबाबदारी कुळावर टाकण्यात अली अहे. मुलकी ऄिधकाऱ्यानंी 
ठरिवलेल्या हकमतीबद्दल न्तयायालयाकडे तक्ार करण्याची सवलत ठेवली नाही अिण कुळानंी हपे्त न 
िदल्यास र्फार भानगडीच्या तरतुदी केल्या अहेत. ह्ामुळे सापं्रतची ग्स्थती िनवळ लुटालुटीची अहे अिण 
लोकशाही ऄंमलात अली तर मध्यम ग्स्थतीतील दुय्यम दजाच्या लोकाचंी ग्स्थती कशी होइल ह्ाच ेहे एक 
ईदाहरण अहे. प्रस्तुतच्या राज्यसते्तच्या धोरणामळेु गरीब लोक ऄिधक गरीब होत अहेत अिण रॅीमंत 
लोक ऄिधक रॅीमंत होत अहेत. ज्या देशाला एके काळी ऊषी मान देत ऄसत त्याच देशात 
समाजसमतावादी मताचा प्रसार होण्याची भीती ईत्पन्न झाली अहे. 
 

समाजवादी पद्धतीची समाजव्यवस्था ह्ाचा ऄथॳ समाजाची प्रगती करण्याकिरता योजावयाचे मागॳ 
व्यक्तीला लाभ देणारे नसून सवॳ समाजाला लाभ देणारे ऄसावे अिण त्याचं्या योगाने राष्ट्राच्या एकंदर 
ईत्पन्नात अिण लोकाचं्या रोजगारात िवशेष लॱात येण्यासारखी वाढ िदसून यावी अिण त्याबरोबरच 
िनरिनराळ्या व्यक्तींच्या ईत्पन्नात अिण संपत्तीत ऄिधक समपातळी ईत्पन्न व्हावी. रिशया अिण चीन ह्ा 
देशातं ज्या प्रकारची एकतंत्री समाजवादी पद्धतीची राज्यसत्ता चालत अहे तशा स्वरूपाची राज्यपद्धती 
भारतात स्थापन करण्याची अमच्या पुढाऱ्याचंी आच्छा नाही ऄस े िदसते परंतु त्यानंी वापरलेल्या संिदग्ध 
भाषेमुळे समाजवादी पद्धतीचा ऄथॳ सवॳ वस्तु सवॳ लोकाचं्या मालकीच्या ऄसणे ऄसा होइल अिण ऄनेक 
परस्परिवरोधी ऄथॳ होउ शकतील. रिशया अिण चीन ह्ा देशातं ज्या प्रकारच्या बलात्काराच्या पद्धती 
योजल्या होत्या तशा जुलमी पद्धती ऄंमलात अणल्या नाहीत तर अमच्या प्रयोगानंा ज्या प्रकारची र्फळे प्राप्त 
व्हावी ऄशी अमच्या पुढाऱ्याचंी आच्छा अहे अिण ऄपेॱा अहे त्या प्रकारची र्फळें काही एका मयािदत 
कालात येणार नाहीत ऄशी भीित वाटते. 
 

अर्मथक बाबतीत अमच्या राज्यकत्यांची ऄशी कल्पना अहे की अमच्या देशाची अर्मथक व्यवस्था 
िमरॅ स्वरूपाची ऄसले अिण ऄशा पद्धतीमध्ये खाजगी अिण सरकारी ईद्रोगधंदे परस्पराशंी सहकायॳ 
करून संपत्ती अिण सुखे ह्ाचं्या बाबतीतील लोकामधील िवषमता कमी करण्याचा प्रयत्न करतील. 

 
घटनेतील काही िविशष्ट कलमात लोकानंा मोठमोठी अरॄासन े देण्यात अली अहेत अिण 

लोकामंध्ये मोठमोठ्या ऄपेॱा ईत्पन्न केल्या अहेत. ही मोठी अरॄासन ेअिण ऄपेॱ ा पूणॳ करण्याकिरता जी 
साधन े अिण ज्या व्यवस्था अमच े पुढारी योिजत अहेत त्यातं सवॳसामान्तय जनतेन े स्वाथॳत्यागपूवॳक 
दीघोद्रोग करावा ऄशी पुढाऱ्याचंी ऄपेॱ ा अहे. परंतु सवॳसामान्तय जनतेला र्फार काळपयंत स्वाथॳत्यागाच्या, 
ईच्च ध्येयाच्या अिण दीघोद्रोगाच्या मोठ्या पायरीवर राखता येणे शक्य नाही. वैयिक्तक लाभाची कल्पना 
नाहीशी केली तर बहुसंख्य लोक दीघोद्रोग मुळीच करणार नाहीत. 

 
अर्मथक बाबतीत ज्या पंचवार्मषक योजना तयार करण्यात अल्या अहेत त्या योजना करणाऱ्याचं े

ईदे्दश, जलद अर्मथक िवस्तार अिण रोजगारीत वाढ, ईत्पन्न अिण संपत्ती ह्ाचं्या बाबतीतील िवषमता कमी 
करणे, अर्मथक सत्ता कें िद्रत होण्याला प्रितबंध करणे, स्वतंत्र अिण समान हक्क ऄसणाऱ्या समाजाच्या 
महत्वािवषयी लोकमत तयार करणे, सामािजक न्तयाय्य ग्स्थती, काम करण्याचा अिण समान संिध 



िमळण्याचा हक्क, िकमान राहणीमान िमळण्याचा हक्क ह्ा गोष्टी प्राप्त करून देणे हे अहेत. 
 

अर्मथक बाबतीत अमच्या देशाच्या मोठ्या ऄडचणीच्या बाबी लोकसंख्येची वाढ अिण ऄन्नाच े
ईत्पादन ह्ा अहेत. अपला देश शेतीप्रधान ऄसनूही प्रचंड लोकसंख्येला खाउ घालण्याकिरता लॱाविध 
टन गहू अिण आतर धान्तये परदेशातून अयात करावी लागतात. िवॲानातील शोधामुळे मृत्यूच ेप्रमाण कमी 
कमी होत अहे. अमच्या देशातील जननाच े प्रमाण ऄितशय मोठे ऄथवा वाजवीहून ऄिधक नाही अिण 
मृत्यूच े प्रमाण आंग्लंड, र्फान्तस ह्ाचं्या सारख्या प्रगतीपर देशाचं्या सारखचे अहे. परंतु अपल्या देशातील 
लोकसंख्या अधीच र्फार मोठी अहे अिण त्यातील बहुतेक लोकाचंे ईत्पन्न जेमतेम जगण्याला पुरेस ेअहे. 
लोकसंख्येवर अळा घालण्याने देशापुढील सवॳ समस्याचंा ईलगडा होणार नाही हे खरे ऄसले तरी ही 
समस्या सोडिवल्याखेरीज आतर समस्याचंा ईलगडा होणार नाही. लोकसंख्येच्या वाढीवर िनयंत्रण 
घालण्याचे र्फारच थोडे पद्धतशीर प्रयत्न करण्यात अले अहेत. संतती-िनयमन ही ऄत्यंत ऄवघड अिण 
नाजूक बाब अहे. एक ऄथवा ऄनेक पुत्राचं े महत्त्व भारतातील बहुतेक सवॳ–ऄिशिॱत अिण सुिशिॱत–
लोकातं अजच्या घटकेला देखील मान्तय अहे. वंध्यत्व अिण गभॳधारणप्रितबधंक ईपाय हे दुधारी 
शस्त्रासारखे अहेत. 

 
पंचवार्मषक योजनातं लोकानंी करावयाच्या बचतीला र्फार महत्त्व अहे. दोन पंचवार्मषक योजनाचं्या 

योगाने अमच्या पुढाऱ्यानंा पिरग्स्थतीवर काही थोडे वचॳस्व स्थापन करता अले ऄसनू भिवष्ट्य काळािवषयी 
थोडा िवरॄास अला अहे. तथािप देशातील ईत्पादन अिण कायॳॱमता र्फार कमी अहे. सवॳसाधारण जनता 
दािरद्रयाने ग्रासलेली ऄसनू राहणीमान कमी दजाच े अहे अिण त्यामुळे त्यानंा र्फारच थोडी बचत करणे 
शक्य अहे. िवकास योजनामंुळे झालेल्या महागाइमुळे सामान्तय लोक ऄसंतुष्ट झाले अहेत. परदेशातून 
घेतलेल्या साह्ाची बेरीज हजारो कोटी रुपये होत अहे अिण त्यातील जवळ जवळ िनमी रक्कम ऄमेिरकन 
संयुक्त संस्थानाकडून येत अहे. ितसऱ्या पंचवार्मषक योजनेच्या ऄखेरीला म्हणज ेआ. स. १९५१ पासून १५ 
वषाच्या ऄवधीत ऄमेिरकेच ेएकूण कजॳ सुमारे १७५६ हजार कोटी रुपये होइल. हे प्रचंड कजॳ कस ेअिण 
िकती वषात रे्फडणार हा ऄत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न अहे. ऄमेिरका अिण आतर देशानंा द्रावयाच्या एकूण 
कजाची रक्कम ितसऱ्या योजनेच्या ऄखेरीला सुमारे ११००० कोटी होइल. एकूण मदतीपैकी िनम्याहून 
ऄिधक मदत ऄन्नधान्तयाकिरता िदलेली अहे. १० वषात ऄन्नधान्तयाच े ईत्पन्न शे. ६० टके्क वाढले अहे परंतु 
त्याच ऄवधीत लोकसंख्येची वाढ शे. २२ टके्क झाली अहे. 
 

भारताची घटना तयार करणाऱ्याचंी अिण अमच्या पुढाऱ्याचंी महत्त्वाकांॱ ा कल्याणकारी 
राज्यसंस्था िनमाण करण्याची अिण अर्मथक पिरग्स्थतीत योजनापूवॳक िनयंत्रण करून सामािजक अिण 
अर्मथक पिरग्स्थतीची समाजवादी पद्धतीची पुनरॳचना करण्याची अहे. योजनेतील काये पार 
पाडण्याकिरता कर बसिवणे हे सतत वाढणारे साधन होउन बसले अहे. प्राप्तीवरील कर, िमळकतीवरील 
कर, देणग्यावंरील कर, खचातील कर, संपत्तीवरील कर, ऄस े पाचं कर बसिवले अहेत. दुसऱ्या 
कोणत्याही देशात हे पाचही कर एकदम ऄग्स्तत्वात नाहीत. ह्ा करामंुळे मध्यम वगातील लोकात 
ऄिनिरृतपणाची अिण भीतीची भावना अिण रॅीमंत अिण वजनदार समाजात कर चुकिवण्याची प्रवृत्ती 
ईत्पन्न झाली अहे. िनरिनराळ्या देशाचं्या घटना तयार करणाऱ्यानंी कायद्राचे योग्य पालन झाले पािहजे 
ह्ा गोष्टीच ेर्फार महत्त्व सािंगतले अहे. ह्ा कराचं्या बाबतीत न्तयायालयाकंडे दाद मागता येत नाही अिण 
सरकारने नेमलेल्या रायब्यूनलसारख्या ऄिधकाऱ्यावंर लोकाचंी विरष् न्तयायालयाआतकी रॅद्धा नाही. 

 



लोककल्याण म्हणज े ऄन्न अिण शारीिरक अिण अर्मथक सुखसोइ ऄस े मानल्यासारख े िदसते. 
अमच्या घटनेत (शपथेच्या अिण प्रितॲेच्या तरतुदीखेरीज ऄन्तयत्र) देवाचा कोठेही ईल्लेख केलेला नाही 
ऄथवा ईपिनषदे अिण स्मृती ह्ाचं्या कालापासून अिण गाधंीजींनी देखील मूलभूत मानलेल्या सत्य अिण 
ऄहहसा ह्ाचं्यासारख्या नैितक गुणाचंे अिण अध्याग्त्मक गुणाचंे महत्त्व वणॳन केलेले नाही. 

 
नव्या पिरग्स्थतीत सरकारी ऄिधकाऱ्यावंर ऄिधकािधक नव्या प्रकारच्या जबाबदाऱ्या पडत अहेत 

अिण त्या पार पाडण्याच्या कामात ते ऄनिभॲ ऄसतात. दोन हजार वषांपूवी चाणक्यान े म्हटले होते की 
सते्तन ेमनाला मद येतो. अर्मथक अिण राजकीय सत्ता जर थोडेस ेमंत्री अिण ऄिधकारी अिण राजकारणी 
लोक ह्ाचं्या हातात कें िद्रत झाली तर ती सत्ता आतकी प्रभावी होइल की ितच्यापुढे सापं्रतची संसद पोकळ 
बाहुले बनेल अिण लोकाचंे स्वातंत्र्य काही बाबतीत आतके संपुष्टात येइल की ते एकतंत्री राज्यसत्ता 
चालणाऱ्या देशातील लोकानंा ऄसणाऱ्या स्वातंत्र्यासारखेच जवळजवळ होइल. 

 
ऄनेक शतकेपयंत परकीयाचं्या ताब्यात रािहल्यानंतर अपल्या देशान े अता स्वातंत्र्य िमळिवले 

अहे. त्यामुळे अपल्या लोकानंा िवधायक स्वरूपाच े िवचार करण्याची अिण कृती करण्याची र्फार मोठी 
संिध प्राप्त झाली अहे. नवी समाजरचना करताना हहदुधमाची मूलभूत तत्त्वे अिण िसद्धान्तत टाकून देण्याची 
अवश्यकता नाही परंतु त्या तत्त्वानंा अिण िसद्धातंानंा नव्या पिरग्स्थतीला ईपयुक्त होतील ऄशा नव्या िदशा 
िदल्या पािहजेत. धार्ममक अिण िनत्य व्यवहारातील वतॳन ह्ाचं्या संबंधी एक सवॳसंग्राहक स्वरूपाचा संग्रह 
ऄथवा घटना तयार करणे अवश्यक अहे. ऄशा तऱ्हेचे प्रयत्न वाइ येथील स्वामी केवलानंद सरस्वती 
ह्ाचं्या मागॳदशॳनाखाली स्थापन झालेल्या ―धमॳिनणॳय मंडळ‖ ह्ा संस्थेन े केले अहेत. ह्ा िवषयावर 
समाजात िवचार मंथन झाले पािहजे. 
 

अतापयंत अपल्या घटनेतील अिण पुढाऱ्याचं्या धोरणातील काही ठळक गुणदोषाचं े िववेचन 
केले. भावीकाळािवषयी िवचार करताना गेल्या थोड्या शतकात अपल्या समाजाची भयंकर ऄवस्था झाली 
ितच्यामुळे धीर खच ू देता ईपयोगी नाही. गेल्या ३००० वषातील अपल्या यशाकडे अपण पािहले पािहजे. 
अपली लोकसंख्या ४३ कोटीहून ऄिधक अहे, अपल्या पूवॳजानंी िमळिवलेल्या यशाबद्दल अपणाला 
ऄिभमान अहे, तेव्हा जर अपण ऄनेक वषेपयंत एकिवचाराने अिण बुिद्धपूवॳक प्रयत्न केले तर अपला देश 
जगातील आतर देशाचं्या पुढे जाणे ऄथवा िनदान त्याचं्या बरोबरीला येणे ऄशक्य नाही. 

 
अपल्या ऊषींनी अपल्या संस्कृतीचा पाया घालताना ऄस े अवजूॳन सािंगतले अहे की मनुष्ट्याचा 

वैयिक्तक अत्मा अिण जगदात्मा ह्ाचं्यामध्ये ऐक्य अहे अिण ते ऐक्य अपल्या वतॳनात अिण अपल्या 
जीवनात ऄनुभवाला अणणे हाच मनुष्ट्याचा प्रयत्न ऄसला पािहजे. भगवद्गीतेत (२·४७) र्फलाची ऄपेॱा न 
किरता अपले कतॳव्य करण्याचे महत्त्व वणॳन केले अहे. 

 
आतर देशावंर अिण समाजावंर लष्ट्करी अिण राजकीय सत्ता िमळिवणे हा भारतीय ससं्कृतीचा 

मुख्य ईदे्दश नव्हता. त्यामुळे भारतीयानंा अक्मणाकिरता अिण संरॱणाकिरता सुसघंिटत करण्याकडे 
अपल्या संस्कृतीन ेदुलॳ क्ष्य केले. परंतु अता जीवनकलह चालू ऄसलेल्या सध्याच्या पिरग्स्थतीत अपण 
अपल्या संस्कृतीच्या सनातन स्वरूपाच्या ध्येयावर नजर ठेवली पािहजे अिण त्याच्याबरोबरच अपल्या 
देशबाधंवाचं्या ऐिहक सुखाकडेही लॱ िदले पािहजे. अपल्या समाजाची पुनरॳचना करीत ऄसताना 
धमॳरॅद्धायुक्त जीवन, सत्याची अवड अिण िवरॄबंधतु्वाची–िनदान अपल्या देशबाधंवाबंद्दल बंधुत्वाची 



भावना अिण रॅद्धा, शातंीची अवड, गाजंलेल्या लोकाबंद्दल सहानुभूित, हे रॅेष् नैितक गुण प्राप्त करून 
घेण्याकिरता सवॳ लोकानंी प्रयत्न केले पािहजेत. प्राचीन गं्रथावंर अधारलेल्या धमॳसमजुतींवर तकॳ  अिण 
िवॲान ह्ाचं्या अधारावर िनयंत्रण घातले पािहजे. पूवीच्या धमॳरॅदे्धची आमारत मोडून पडत अहे. अिण 
लोकामंधील नीितमते्तमध्ये िशिथलता वाढत अहे. तथािप काही झाले तरी अपण अपल्या समाजाची रचना 
ऄशी केली पािहजे की, त्यात कुटंुबाला समाजाचा घटक मानला जाइल अिण कुटंुबाच ेऄग्स्तत्व िटकिवले 
पािहजे. समाजातील सवॳ ग्स्थतीतील अिण सवॳ देशातील प्रत्येक मुलाला अिण मुलीला िशॱण 
िमळिवण्याची समान संधी िमळाली पािहजे, प्रत्येकाच ेिनत्याच ेकाम हे पिवत्र कायॳ अहे अिण तीच इरॄराची 
ईपासना अहे ऄस े मानले गेले पािहजे, संपत्ती अिण िमळकत ह्ाचं्यामधील ऄितिरक्त िवषमता नाहीशी 
केली पािहजे. 
 

प्रस्तुत गं्रथाची समािप्त कठ ईपिनषदातील (३·१४) एका ऄवतरणान े अिण रवींद्रनाथ टागोर 
ह्ाचं्या गीताजंली ह्ा काव्यातील एका ऄवतरणाने करू  

 
कठ ईपिनषदात म्हटले अहे की “ईित्तष्त, जाग्रत प्राप्यवरािन्नबोधत ॱुरस्य धारा िनिशता 

दुरत्यया दुगं पथस्तत्कवयो वदग्न्तत ॥” (ऄथॳ : ईठा, जागे व्हा अिण बुिद्धमान गुरु प्राप्त करून घेउन सत्य 
समजून घ्या. वस्तऱ्याच्या धारेवर चालणे ऄवघड ऄसते, त्याप्रमाणे अत्मॲान प्राप्त करून घेण्याचा मागॳ 
ऄवघड अहे ऄसे सूॲ लोक म्हणतात.) 

 
“हे माझ्या िपत्या, जेथ ेमन भयरिहत अहे अिण मस्तक ईंच केलेले अहे, जेथ ेॲान प्रितबंधरिहत 

अहे, जेथ ेअकंुिचत स्वरूपाच्या ऄंतगॳत हभतींनी जगाच ेलहान लहान तुकडे पडलेले नाहीत, जेथ े शब्द 
सत्याच्या ऄंतरंगापासून िनघत ऄसतात, जेथे ऄिवरॅातं रॅम करून पूणॳत्व संपादन केलेले ऄसते, जेथ े
िनमॳल िवचाराचा प्रवाह जुनाट संवयीरूपी भयाण वाळवंटात लुप्त झालेला नसतो, जेथ ेतू लोकाचं्या मनाची 
प्रवृत्ती सतत िवशाल होणाऱ्या िवचाराकंडे अिण कृत्याकंडे करीत ऄसतोस, ऄशा प्रकारच्या स्वातंत्र्याच्या 
स्वगात माझा देश जागा होवो.” 
 

(रवींद्रनाथ टागोरकृत गीताजंली!) 
(खंड ५ भाग २ समाप्त) 



समारोप 
(मू. गं्र. पा. ५।Ⅰ - XXII) 

 
प्रस्तुत गं्रथकाराच्या ऄनेक स्नहे्ानंी अिण िहतहचतकानंी अिण धमॳशास्त्राचा आितहास ह्ा गं्रथाच्या 

काही वाचकानंी अग्रह केल्यामुळे त्याच्या चिरत्रातील काही तपशील, तसेच त्याने हे कायॳ कोणत्या 
पिरग्स्थतीमुळे ऄंगावर घेतले, त्याकिरता काय तयारी करावी लागली, ह्ा कायाला िकती वेळ अिण िकती 
रॅम खची घालावे लागले अिण ह्ा कायापासून त्याला िकती द्रव्याची प्राप्ती झाली ही मािहती थोडक्यात 
पुढे िदली अहे. 

 
अत्मचिरत्र िलिहणे हे ऄितशय ऄवघड अिण नाजूक काम ऄसते. पुष्ट्कळवेळा त्याला ―मी‖ ―माझ‖े 

आत्यािदसारख ेशब्द योजावे लागतात अिण त्यामुळे लेखकावर ऄहंमन्तयतेचा अरोप केला जाण्याचा संभव 
ऄसतो. मी अपल्या स्वतःच्या मातािपतरािंवषयी ऄथवा माझ्या पूवॳजािंवषयी ऄथवा माझ्या कौटंुिबक 
जीवनािवषयी ऄथवा माझ्या स्वतःच्या अवडीनावडींिवषयी र्फारस ेकाही िलहू आग्च्छत नाही. आतरापं्रमाणेच 
माझ्याही वायाला काळज्या, ऄडचणी अिण दुःख ह्ा गोष्टी अल्या, परंतु त्याचं्यािवषयी मी र्फारस ेकाही 
सागंणार नाही; कारण ज्या सुखाच्या गोष्टी मला िमळाल्या त्या ऄशा ऄडचणींच्या अिण दुःखाचं्यापेॱा 
र्फारच ऄिधक होत्या. माझ्या दीघॳ अयुष्ट्यातील काही गोष्टी लोकानंा बोधपर वाटतील अिण मला ज्या 
प्रकारच्या प्रसंगानंा तोंड द्रावे लागले तशाच प्रकारच े प्रसंग ज्याचं्यावर येतील त्यानंा ईपयुक्त वाटतील 
ऄशी मला अशा अहे. 

 
माझा जन्तम ७ मे १८८० रोजी रत्नािगरी िजल्ह्ातील िचपळूण ह्ा गावाजवळच्या पेढे ऄथवा 

परशुराम ह्ा नावाच्या एका ॱेत्रात माझ्या मामाच्या घरी झाला. माझे वडील रत्नािगरी िजल्ह्ातील खेड 
नावाच्या गावाच्या जवळच्या मुडे ह्ा खेडेगावात राहणाऱ्या िभॱुक कुटंुबातील होते. त्याचं्या वयाच्या १८ 
व्या वषापयंत त्यानंा िभॱुकी चालिवण्याचे िशॱण देण्यात येत होते. परंतु त्यानंा िभॱुकीचा व्यवसाय 
अवडला नाही अिण ते एका बालिमत्राच्या बरोबर आंग्रजी िशकण्याकिरता पुणे येथ ेगेले. (ह्ा बालिमत्राच े
नाव शंकर बाळकृष्ट्ण दीिॱत ऄसून त्यानंी पुढे ज्योितषशास्त्रावर डॉ. िथबो ह्ानंी प्रशंसा केलेला एक मराठी 
गं्रथ िलिहल्यामुळे ते सुप्रिसद्ध झाले होते). माझ े विडलानंी मुंबइ िवरॄिवद्रालयाची मॅिरक्युलेशन परीॱा 
देउन पुढे वकीलीची परीॱा िदली अिण रत्नािगरी िजल्ह्ातील दापोली येथे तालुका वकील ह्ा नात्यान े
सन १८७८ पासून वकीली करण्यास प्रारंभ केला. त्यानंी सुमारे ४० वषे वकीली केल्यानंतर ते िनवृत्त झाले 
अिण आ. स. १९२५ मध्ये िनवतॳले. सहा बंधु अिण तीन बिहणी ऄशी अम्ही नउ भावंडे होतो. मला एक 
मोठी बहीण होती अिण मी बाकी सवॳ भावंडात मोठा होतो. माझ्या बाल्यावस्थेत माझ्या विडलानंी मला 
र्फलज्योितषशास्त्राची मूलतत्त्वे िशकिवली होती अिण ऄमरकोशातील ऄनेक श्लोक पाठ करावयास 
सािंगतले होते. सन १८९१ मध्ये मी दापोली येथील ििस्ती िमशनच्या माध्यिमक िशॱणाच्या िवद्रालयात 
नाव घातले अिण सन १८९७ मध्ये मॅिरक्युलेशनची परीॱा ३० व्या क्माकंान ेईत्तीणॳ झालो. ह्ा िवद्रालयात 
िशकत ऄसताना मला वयाच्या १६ व्या वषी अम्लिपत्ताचा व पोटदुखीचा अिण ओकाऱ्या येण्याचा िवकार 
झाला अिण त्यामुळे मला जवळजवळ १ वषॳभर शाळा सोडून द्रावी लागली. मी मॅिरक्युलेशन ईत्तीणॳ झालो 
त्यावेळी मुंबइ अिण पुणे ह्ा दोन्तही िठकाणीच महािवद्रालयातील िशॱण िमळण्याची सोय होती अिण त्या 
दोन्तही िठकाणी त्यावेळी प्लेगची जोराची साथ चालू होती. त्यामुळे माझ्या विडलानंी मला त्याचं्याजवळ 
कायद्राचा ऄभ्यास करावयास सािंगतले. परंतु तो रुॱ ऄभ्यास मला न अवडल्यामुळे मी मुंबइ येथील 
स्कािटश िमशनच्या िवल्सन महािवद्रालयाचे प्राचायॳ डॉ. मॅिककन ह्ानंा पत्र िलिहले अिण प्रत्यॱ हजर न 



राहता ऄभ्यास करणारा िवद्राथी म्हणून माझ ेनाव त्याचं्या महािवद्रालयात दाखल करता येइल का ऄस े
िवचारले. डॉ. मॅिककन याचंा र्फार मायाळू ऄसा लौिकक होता. प्लेगची साथ र्फार जोरात ऄसल्याकारणान े
िवरॄिवद्रालय गैरहजेरी मार्फ करण्याचा संभव अहे ऄस े त्यानंी मला कळिवले अिण माझ े नाव दाखल 
करण्याकिरता एका सत्राच े (सहामाहीचे) शुल्क म्हणून रु. ३६ पाठिवण्यास सािंगतले. त्याप्रमाणे पुढे 
िवरॄिवद्रालयान ेगैरहजेरी मार्फ केली अिण पिहल्या सत्रात महािवद्रालयात हजर न होता मी जून १८९८ 
मध्ये दुसऱ्या सत्राच्या अरंभी हजर झालो. मुंबइ िवरॄिवद्रालयाची पिहल्या वषाची परीॱा (िहला त्यावेळी 
प्रीग्व्हयस म्हणत) मी नोव्हेंबर १८९८ मध्ये ईत्तीणॳ झालो अिण संस्कृत दुसरी भाषा घेणाऱ्या आलाख्यातील 
सवॳ िवद्राथ्यांत पिहला अल्यामुळे मला रु. १७५ ची एक िशष्ट्यवृत्ती अिण रु. १०० च्या पुस्तकाचं े
पािरतोिषक िमळाले. माझ्या अयुष्ट्यातला हा. पिहलाच भाग्याचा प्रसंग होता. ऄशा तऱ्हेचे प्रसंग पुढे माझ्या 
अयुष्ट्यात ऄनेक अले होते. माझ्या दीघॳ अयुष्ट्यात मला ऄनेक िनस्वाथी िमत्रही िमळाले अिण माझ्या 
मािहतीप्रमाणे केव्हाही कोणी माझा शत्रु झाला नाही. माझ्या बाल्यावस्थेत जडलेल्या दुखण्यान े
महािवद्रालयातील काळातही माझा िपच्छा सोडला नाही अिण ऄगदी ऄिलकडच्या काळापयंत ते दुखणे 
मला र्फार पीडा देत होते. परंतु मी त्याची र्फारशी पवा न करता अपल्या खाण्यािपण्यावर िनयंत्रण घालून 
िनयिमत अिण िशस्तीन े अयुष्ट्य काढले. िवरॄिवद्रालयाच्या दुसऱ्या वषाच्या (आंटरमीिजएट) परीॱेत 
संस्कृत दुसरी भाषा घेणाऱ्या सवॳ िवद्राथ्यांत पिहला अल्या कारणान ेमला रु. १८० ची िशष्ट्यवृत्ती देण्यात 
अली. त्यानंतर दोन वषांनी सन १९०१ साली मी बी. ए. च्या परीॱेला बसलो अिण संस्कृतमधील 
प्रावीण्याबद्दल मला डॉ. भाउ दाजी पािरतोिषक देण्यात अले अिण िवल्सन महािवद्रालयातील िवद्राथ्यात 
मी पिहला अलो. बी. ए. च्या परीॱेनंतर मी िवल्सन महािवद्रालयात दोन वषेपयंत दिॱणा रे्फलो होतो 
अिण पिहल्या दोन वषाच्या वगांना दर अठवड्याला सुमारे तीन तासपयंत संस्कृत िवषयावर व्याख्याने देत 
ऄस.े सन १९०२ मध्ये मी पिहली एल. एल. बी. (कायद्राची) परीॱा पिहल्या वगात ईत्तीणॳ झालो अिण 
सन १९०३ मध्ये एम. ए. ची परीॱा ईत्तीणॳ झालो अिण मला रु. ४०० चे झाला वेदान्तत पािरतोिषक देण्यात 
अले. ह्ा पािरतोिषकाचे वैिशष्ट्य ऄस े होते की त्या परीॱेची प्रश्नपित्रका संस्कृतमध्ये ऄस े अिण त्याची 
ईत्तरे संस्कृतमध्ये िलहावयाची ऄसून ती तीन तासाच्या ऄवधीत िलहावयाची ऄसत. मुख्य परीॱक जुन्तया 
पद्धतीन े िशॱण झालेला एक शास्त्री ऄसून तो शाकंर वेदान्ततामध्ये िनपुण ऄसावा लाग.े घरच्या अर्मथक 
पिरग्स्थतीमुळे मी विडलाचं्या सागंण्यावरून सरकारी माध्यिमक िवद्रालयात नोकरीकिरता खटपट केली. 
ह्ा कामात देखील डॉ. मॅिककन ह्ानी शाळाखात्याच्या प्रमुख ऄिधकाऱ्याकंडे माझी गौरवपूवॳक िशर्फारस 
करून मदत केली. अगष्ट १९०४ मध्ये मला रत्नािगरी येथील सरकारी हायस्कूलमध्ये दरमहा रु. ६० 
पगारावर िशॱक म्हणून नेमण्यात अले अिण मी एम्. ए. ऄसून मला संस्कृत िवषयात ५ िशष्ट्यवृत्या अिण 
पािरतोिषके िमळाली ऄसल्या कारणान ेकाही थोड्या मिहन्तयानी तो पगार वाढवून रु. ६५ करण्यात अला. 
त्या हायस्कूलमध्ये मी ३ वषेपयंत होतो. सन १९०५ साली सरकारी शाळाखात्यातरे्फ घेण्यात येणाऱ्या 
माध्यिमक िशॱक प्रमाणपत्राच्या परीॱेत सबंध मुंबइ आलाख्यात पिहल्या क्माने ईत्तीणॳ झालो. त्याच वषी 
मी मुंबइ िवरॄिवद्रालयाकडे िव. ना. मंडलीक सुवणॳपदकाकिरता (रामायण अिण महाभारतात वणॳन 
केलेले अयांचे अचार अिण त्याचंी नीितमत्ता ह्ा िवषयावर) एक िनबंध पाठिवला अिण मला रु. १५० 
हकमतीच्या पुस्तकाचं्या रूपान े पािरतोिषक देण्यात अले. त्याच्या पुढीलवषी शाळाखात्यातरे्फ घेण्यात 
येणाऱ्या िशॱणािवषयीच्या नैपुण्याच्या परीॱेत मी पिहला अलो. त्याच वषी (स. १९०६) मी िव. ना. 
मंडलीक सुवणॳपदकाकिरता “ऄलंकारशास्त्रावरील वाङ् मयाचा आितहास” ह्ा िवषयावंर दुसरा एक िनबंध 
पाठिवला अिण मला ते पदक देण्यात अले. एिप्रल १९०७ मध्ये माझ्या स्वतःच्या िवनंतीवरून माझी बदली 
मुंबइ येथील एल्िर्फन्तस्टन हायस्कूलमध्ये रु. ७५ वर पाचंवा दुय्यम िशॱक म्हणून करण्यात अली अिण 
मला संस्कृत िवषयाचा मुख्य िशॱक नेमण्यात अले. सन १९०७ च्या ऄखेरीला पुणे येथील डेक्कन 



महािवद्रालयातील संस्कृतच्या साहाय्यक प्राध्यापकाची जागा िरकामी झाली. त्या जागेचा पगार रु. १२५ 
द. म. होता. मी त्या जागेकिरता ऄजॳ केला परंतु त्या जागेवर माझी नेमणकू न करता एग्ल्र्फन्तस्टन 
हायस्कूलमधीलच ९ व्या दुय्यम िशॱकाला नेमण्यात अले. त्या िशॱकाला मॅिरक्युलेशनपासून एम. ए. 
पयंत कोणत्याही परीॱेत संस्कृतची एकही िशष्ट्यवृत्ती ऄथवा संस्कृत िवषयात पदक िमळाले नव्हते. त्या 
नेमणकूीबद्दल मी िनषेधपत्र पाठिवले परंतु त्याचा ईपयोग झाला नाही. तो िशॱक माझ्यापेॱ ा ऄिधक लायक 
ऄसल्याची एका ऄिधकाऱ्याने िशर्फारस केली ऄसल्याच े मला कळिवण्यात अले अिण त्या ऄिधकाऱ्याच े
नावं िवचारले तेव्हा माझे पत्र ईद्धटपणाच े अिण ईत्तर देण्याच्या लायकीचे नाही ऄस े मला कळिवण्यात 
अले. ह्ामळेु माझ्या ऄपमानात भर पडली अिण मी दुसऱ्या एल. एल. बी. च्या परीॱेला बसण्याच ेअिण 
त्यानंतर सरकारी नोकरी सोडून देण्याचे ठरिवले. त्याप्रमाणे मी नोव्हेंबर १९०८ मध्ये दुसऱ्या एल. एल. बी. 
ची परीॱा ईत्तीणॳ झालो. त्यामुळे मी सरकारी नोकरी सोडण्याचा पक्का िनरृय केला ऄसल्याचा सरकारी 
शाळा खात्याचा समज झाला अिण म्हणनू माझ्या भावनेला थोडेस ेबरे वाटावे ह्ा किरता मला एग्ल्र्फन्तस्टन 
महािवद्रालयात रे्फबु्र. ते एिप्रल १९०९ ऄखेरपयॳन्तत प्रा. रॅी. रा. भाडंारकर ह्ाचं्या गैरहजेरीत संस्कृतचा 
हंगामी प्राध्यापक नेमले. एिप्रल १९०९ ऄखेरीला मी परत एग्ल्र्फन्तस्टन हायस्कूलमधील जागेवर अलो 
अिण वकीलीचा व्यवसाय कोठे करावा ह्ाचा शोध करू लागलो. मी ऄस ेठरिवले होते की सरकारी नोकरी 
सोडली तर मुंबइ येथील विरष् न्तयायालयाच्या ऄपील शाखेतच वकील होइन. विरष् न्तयायालयातील काम 
बुद्धीच ेअिण दीघॳ पिररॅमाच ेऄसते. त्यावेळी त्या न्तयायालयाच्या ऄपील शाखेत कै. दाजी अबाजी खरे हे 
विकलामंध्ये जवळजवळ ऄग्रभागी होते अिण ते मला अिण माझ्या विडलानंा ओळखत ऄसत. त्यानंा सल्ला 
िवचारता त्यानंी ऄस े सािंगतले की जर विरष् न्तयायालयात वकीली करावयाची ऄसली अिण ती धरून 
राहावयाचे ऄसले तर िकमान रु. २००० ची रोकड हाती ऄसली पािहजे. माझेजवळ त्यावेळी एक पै देखील 
िशल्लक नव्हती अिण घरच्या अर्मथक पिरग्स्थतीत विडलाकंडूनही मदत िमळण्याची शक्यता नव्हती. तेव्हा 
ही रक्कम गोळा करण्याकिरता जून १९०९ पासून दोन वषेपयॳन्तत हायस्कुलात लागणारी दोन पुस्तके मी 
प्रिसद्ध केली अिण महािवद्रालयाला लागणारेही एक पुस्तक प्रिसद्ध केले. िशवाय प्रीग्व्हयस अिण 
आंटरिमिजएट परीॱेकिरता संस्कृतचा परीॱक मला नेमण्यात अले. ऄशा रीतीने मी रु. २००० गोळा केले 
अिण जून १९११ च्या ऄखेरीला सरकारी नोकरी सोडली. ६ जुलै १९११ रोजी मुंबइ येथील विरष् 
न्तयायालयाच्या ऄपीलशाखेत वकील म्हणून माझी नोंद करण्यात अली. त्यावेळी मला ३२ वे वषे चालू होते. 
 

अयुष्ट्य हा एक ऄतक्यॳ प्रकार अहे. त्यात भाग्याचे प्रसंग अिण संिध भरपूर अलेल्या ऄसतात 
अिण अपल्या स्वतःच्या प्रयत्नान ेअपण त्या प्रसंगाचंा अिण संधींचा र्फायदा करून घेतला पािहजे. माझ्या 
वकीलीची पिहली दोन वषे र्फारच हलाखीची गेली. माझ्याकडे काम र्फारच थोडे येइ. काम र्फारस े
नसल्यामळेु मी हहदुकायदा अिण मुसलमान कायदा हे िवषय घेउन एल. एल. एम. (कायद्राची शेवटली 
परीॱा) परीॱेला बसून तीत सन १९१२ मध्ये ईत्तीणॳ झालो. सन १९११ पासून जून १९१८ पयंत मी 
बाणभट्टाची कादंबरी, हषॳचिरत, ईत्तररामचिरत्र ह्ाचं्यासारखी पुस्तके िवपुल टीपासंह प्रितवषी एक ऄथवा 
ऄिधक प्रिसद्ध केली. िशवाय विरष् न्तयायालयातील वकीलाचं्या परीॱेला बसणाऱ्या िवद्राथ्यांची तयारी 
करण्याकिरता िशकिवण्याचा एक खाजगी कायद्राचा वगॳही मी चालिवला. ह्ा कामामुळे दरमहा सुमारे रु. 
१०० च ेिनिरृत ईत्पन्न सन १९१३ ते १९१७ पयंतची चार वषे मला िमळाले. अिण त्याहीपेॱा महत्त्वाची गोष्ट 
म्हणज ेकायद्राचा िवस्तृत िवषय एकयान ेिशकिवण्याचे काम केल्याने मला कायद्रातील भानगडीच्या सवॳ 
प्रश्नातं नैपुण्य प्राप्त झाले. मध्यंतरच्या काळात मला रु. ७०० च्या वेतनावर संस्कृत, प्राकृत अिण त्याचं्याशी 
संबंध ऄसणाऱ्या भाषासंंबंधी सहा व्याख्याने देण्याकिरता िवल्सन भाषाशास्त्राचा व्याख्याता नेमण्यात अले. 
सन १९१३ मध्ये मी रायल एिशयािटक सोसायटीच्या मुंबइ शाखेचा सामान्तय सभासद झालो. अिण १९१५ 



मध्ये (रु. ५०० एकदम देउन) मी त्या ससं्थेचा अजीव सभासद झालो. सन १९१५ च्या प्रारंभी मुंबइ 
िवरॄिवद्रालयान े मला दरमहा रु. १०० पगारावर दोन वषाकिरता ग्स्पं्रगर संशोधक नेमले. माझ्या 
संशोधनामधील काही भाग एिश. सो. च्या िनयतकािलकातं सन १९१७ मध्ये प्रिसद्ध झाला होता. सन १९१६ 
मध्ये िवल्सन महािवद्रालयातील संस्कृतच ेकायम प्राध्यापक कै. रॅीधर रामकृष्ट्ण भाडंारकर अजारी पडले 
ऄसताना त्याचं्या जागी प्राध्यापकाचे काम मी िवनावेतन केले अिण वेदान्ततसूत्रावरील रामानुजभाष्ट्याच्या 
ऄत्यंत कठीण भागावर बी. ए. च्या वगाला अठवड्यातून तीन तास व्याख्याने िदली. जून १९१७ मध्ये 
कायद्राच्या सरकारी महािवद्रालयामध्ये मला कायद्राचा प्राध्यापक नेमण्यात अले. ही घटनाही ऄनपेिॱ त 
ऄशी होती. त्या जागेकिरता वरीष् न्तयायालयाच्या सरन्तयायाधीशान ेमाझे अिण दुसऱ्या एका बऱ्याच जुन्तया 
वकीलाचे ऄशी दोन नावे सुचिवली होती. त्या जुन्तया विकलान ेशेवटल्या घटकेला काही कारणाकिरता ती 
जागा नाकारली अिण ता. २० जून १९१७ रोजी म्हणज ेज्या िदवशी कायद्राचे महािवद्रालय ईघडावयाच े
होते त्या िदवशी मी विरष् न्तयायालयातील वकीलाचं्या खोलीत बसलो ऄसताना माझी त्या जागेवर नेमणूक 
केल्याची सरकारची तार मला िमळाली. ही नोकरी सुखाची होती. पगार रु. ३०० दरमहा होता अिण काम 
स्वल्प म्हणज ेअठवड्यातून चार िदवस संध्याकाळी ५॥। ते ६॥। पयॳन्तत व्याख्याने देण्याचे होते. मी ते काम 
सन १९१७ ते १९२३ पयंत ६ वषे केले. त्यावेळेपयंत माझ्या आतक्या कमी म्हणज े ६ वषाहून कमी काम 
केलेल्या विरष् न्तयायालयातील ऄपील शाखेच्या वकीलाला ऄशा जागी क्विचतच नेमण्यात अले ऄसेल. 
 

सन १९११ च्या सुमारास प्रा. रॅी. रा. भाडंारकर ह्ानंी सुचिवल्यावरून व्यवहारमयूख ह्ा गं्रथाची 
स्पष्टीकरणात्मक टीपासंह अवृत्ती तयार करण्याच े काम मी ऄंगीकारले होते. रॅी. भाडंारकर हे मुंबइ 
सरकारच्या संस्कृत गं्रथमालेच्या प्रमुख संपादकापंैकी एक होते. परंतु माझ्या अयुष्ट्यातील चढ ईतारामंुळे 
मी त्या कायाकडे दुलॳ क्ष्य केले होते अिण ते सोडून देण्याचे जवळजवळ ठरिवले होते. पुढे सन १९१७ मध्ये 
पुणे येथे स्थापन झालेल्या भाडंारकर प्राच्यिवद्रा संशोधन सिमतीकडे ह्ा संस्कृत गं्रथमालेच े काम 
सोपिवण्यात अले. त्या संस्थेच्या धुरीणानंी मी ऄंगीकारलेले काम पुरे करण्याचा मला अग्रह केल्यावरून 
मी ते मान्तय केले अिण त्या कायाकिरता धमॳशास्त्राच े िवस्तृत वाङ् मय वाचण्यास प्रारंभ केला. ऄशा रीतीने 
मी तयार केलेल्या नीलकंठकृत व्यवहारमयूखाची संशोिधत अिण सटीप अवृत्ती भाडंारकर प्रा. स.ं 
सिमतीन ेसन १९२६ मध्ये प्रिसद्ध केली. त्या अवृत्तीला जोडलेल्या लहानशा ईपोद्घातात धमॳशास्त्रामधील 
वाङ् मयाचा आितहास िलिहण्या चे काम अपल्या ऄंगावर घेतले ऄसल्याची घोषणा मी केली. 

 
डॉ. रामकृष्ट्ण गोपाळ भाडंारकर यानंी अपला हजारो पुस्तके ऄसलेला मोठा गं्रथसंग्रह त्या 

पुस्तकाचंी काळजी घेउन संस्कृत भाषेच्या ऄध्ययनाचे कें द्र करण्याच्या ऄटीवर कोणत्यातरी संस्थेला 
देण्याची आच्छा प्रदर्मशत केली होती. तो गं्रथसंग्रह िमळिवण्याकिरता डॉ. बेलवलकर प्रभृित सुमारे ३० 
लोकानंी पुणे येथ ेडॉ. रा. गो. भाडंारकर ह्ाचं्या नावंाची एक संस्था स्थापन केली अिण त्या संस्थेकिरता 
अपसात वगॳणी गोळा करून एक जागा खरेदी केली. त्या लोकातं मीही एक होतो. सामान्तय जनतेन ेअिण 
सरकारन े त्या संस्थलेा मदत िदली. टाटा कंपनीने आमारतीकिरता देणगी िदली. औंध, हैद्राबाद आत्यािद 
संस्थानानंी देखील नंतर त्या संस्थेला देणग्या िदल्या. त्यात भाडंारकर स्मारक प्राच्यािवद्रा संशोधन 
सिमतीन े हाती घेतलेली पिहली योजना महाभारताची संशोिधत अवृत्ती प्रिसद्ध करणे ही होती. मुंबइ 
सरकारने संस्कृत गं्रथमालेचे काम त्या संस्थेकडे सोपिवले. 
 

धमॳशास्त्राच्या आितहासाचा पिहला खंड सन १९३० मध्ये प्रिसद्ध झाला. त्यात ७६० पान ेऄसनू त्यात 
कमी ऄिधक प्रख्यात ऄशा गं्रथाचंी अिण गं्रथकाराचंी कालानुक्मिणका, अिण त्या गं्रथाचंे तुलनात्मक 



िववेचन केले अहे. मी भाडंारकर संस्थचे्या संस्थापकापंैकी एक ऄसल्यामुळे अिण त्यावेळी विरष् 
न्तयायालयातील एक यशस्वी वकील ऄसल्यामुळे मला द्रावयाच्या मोबदल्याबद्दल कोणताही करार न 
किरता मी तो खंड ह्ा संस्थेला प्रिसद्ध करण्यास िदला. त्यावेळी माझ्या मनातून तो आितहास दोन खंडातं 
पुरा करावयाचे होते अिण तस े त्या खंडाच्या प्रस्तावनेत मी स्पष्टपणे सािंगतले होते. परंतु माझ्या 
बालपणापासूनच्या पोट दुखण्याची भयंकर व्यथा मला त्यावेळी देखील त्रास देत होती. धमॳशास्त्राच्या 
आितहासाचा १३६८ पानाचंा दुसरा खंड जून १९४१ मध्ये (म्हणज े पिहल्या खंडाच्या प्रकाशनानंतर ११ 
वषांनी) प्रिसद्ध झाला. त्यावेळी माझ ेवय ६१ वषाचे होते अिण ही दुराराध्य व्यथा पाठीस लागलेली होती. 
ह्ा खंडात मूळच्या योजनेत नसलेली रॅौत िवधींची सुमारे ३०० पानाचंी मािहती समािवष्ट झाली अहे. 
१०८८ पान े ऄसलेला ितसरा खंड अगष्ट १९४६ मध्ये प्रिसद्ध झाला अिण त्यात राजधम,ं व्यवहार अिण 
सदाचार ह्ा तीन िवषयाचंे िववेचन केले अहे. दुसऱ्या महायुद्धामुळे कागद दुर्ममळ झाला, भाडंारकर 
संस्थचेी अर्मथक ग्स्थती खालावली होती, माझी शारीिरक प्रकृतीही काळजी करण्यासारखी झाली होती, 
ऄशा ऄडचणीत मला भाडंारकर संस्थलेा रु. ३००० कजॳ म्हणून द्रावे लागते अिण शेकडो रुपये हकमतीचा 
कागद िवकत घ्यावा लागला. चौथ्या खंडाची पाने ९२६ हून ऄिधक ऄसून तो अगष्ट १९५३ मध्ये प्रिसद्ध 
झाला. त्यावेळी मला ७४ वे वषॳ चालू होते. त्या खंडात पातके, प्रायिरृते्त, अशौच, शुिद्ध, रॅाद्ध, तीथॳयात्रा 
ह्ा िवषयाचंे िववेचन केले अहे. शेवटल्या म्हणज े पाचव्या खंडात ऄनेक िवषय अले अहेत. व्रते अिण 
काल ह्ा िवषयाचंे िववेचन केलेला ७१८ पानाचंा त्या खंडाचा पिहला भाग १९५८ मध्ये वेगळा प्रिसद्ध 
करण्यात अला कारण त्यावेळी मला हृदयाचा िवकार झाला होता अिण ७८ वषांहून ऄिधक वय झाले 
ऄसल्यामुळे मी त्यातून वाचणार नाही ऄस े वाटले होते. पाचव्या खंडाच्या दुसऱ्या भागात शािंत, पुराणे, 
भारतातूंन बुद्ध धमॳ नाहीसा होण्याची कारणे, तंत्रे, साखं्य, योग, तकॳ , पूवॳमीमासंा, िवरॄिवद्रा, कमॳ अिण 
पुनजॳन्तमाचा िसद्धातं, भारतीय संस्कृतीमधील महत्वाची लॱणे, भिवष्ट्यकालीन ऄवस्थेची िदशा ह्ा िवषयाचंे 
िववचेन अले अहे. हा शेवटला भाग तयार करण्याकिरता सन १९५३ पासून अठ वषांहून ऄिधक काळ 
िनरिनराळ्या प्रकारच्या गं्रथाचे वाचन अिण लेखन करावे लागले. 
 

सन १९१८ च्या सुमारापासून मला वकील ह्ा नात्यान ेचागंले काम िमळू लागले. मुंबइच्या विरष् 
न्तयायालयाखेरीज खानदेश, पुणे, सोलापूर ह्ाचं्यासारख्या बाहेर िठकाणच्या िजल्हा न्तयायालयातं देखील 
मी काम केले. माझ्या कॉलेजातील ज्या स्नेह्ानंी, माझ्या वकीलीच्या वगातून ईत्तीणॳ झालेल्या ज्या माझ्या 
िवद्राथ्यांनी माझ्याकडे कायद्राची कामे पाठिवली त्याचंा मी र्फार अभारी अहे. 
 

मुंबइ अिण पुणे येथील ऄनेक बौिद्धक कायात मी भाग घेतला. मुंबइ िवरॄिवद्रालयाच्या सीनेटचा 
मी सन १९१९ ते १९२८ पयंत सभासद होतो. भाडंारकर संस्थचे्या िनयामक अिण आतर सिमत्याचंा मी सतत 
सभासद अहे. मुंबइ येथील मराठी गं्रथ संग्रहालयाशी अिण मुंबइ येथील ब्राह्मण सभेशी ऄध्यॱ, िवरॄस्त 
ह्ाचं्यासारख्या िनरिनराळ्या नात्यानंी माझा दीघॳ कालपयंत संबंध अला अहे. 
 

ऄनेक संस्थाचं्या अिण व्यक्तींच्या न्तयायालयातील दाव्यातं मी मोर्फत कामे केली अहेत. धुळे 
येथील रॅी. जावडेकर वकील ह्ानंी पुरस्कृत केलेल्या रेल्वे संबंधीच्या अिण गरीब अिण िनरािरॅत 
लोकाचं्या दाव्यातं मी काम चालिवले अहे. ऄशा तऱ्हेच्या दाव्यातंील एक दावा पुणे येथील डेक्कन 
महािवद्रालयाचा होता. मुंबइ सरकारच्या मनातूंन ते महािवद्रालय बंद करून ती जागा अिण आमारत एका 
पारशी सावॳजिनक िवद्रालयास िवकून टाकण्याचे होते. त्या कामात मी माजी िवद्राथ्यांच्या बाजून े काम 
चालिवले अिण माझ्या िवनंतीवरून सुप्रिसद्ध बॅिरस्टर रॅी. जयकर ह्ानंीही काहीही शुल्क न घेता काम 



केले. पुढे रॅी. वा. ग.ं खेर हे मुख्यमंत्री ऄसलेले लोकिनयुक्त मंत्रीमंडळ ऄिधकारारूढ झाल्यावर त्या मंत्री 
मंडळान े त्या दाव्यात तडजोड करून डेक्कन कॉलेज हे वैिदक ऄध्ययन, ईच्च दजाच े संस्कृत वाङ्मय, 
प्राचीन भारतीय आितहास आत्यािद िवषयात संशोधन करणारी संस्था म्हणून चालिवण्याचे सरकारन े मान्तय 
केले. त्या संस्थने ेरॅी. जयकर यानंा अिण मला माजी िवद्राथ्यांच्या संस्थेच ेसन्तमान्तय सभासद करून घेतले 
अिण त्या संस्थेच्या व्यवस्थापक सिमतीचा मी सन १९३८ पासून अज िमतीपयेत एक सभासद अहे. 
 

ऄशा प्रकारच्या मोर्फत चालिवलेल्या दाव्यातील एक दावा एका गरीब ब्राह्मण िवधवेन े पंढरपूर 
येथील िवठोबा देवालयाच्या पुजाऱ्यािंवरुद्ध केलेला होता. त्या पुजाऱ्यानंी ती िवधवा सकेशा अहे ह्ा 
कारणास्तव ितला आतर हहदंूप्रमाणे िवठोबाच्या मंिदरात मूतीच्या पायावर डोके ठेवून पूजा करण्यास प्रितबंध 
केला होता. दुसरा एक सावॳजिनक स्वरूपाचा दावा मुंबइ येथील ब्राह्मण सभेिवरुद्ध मुंबइ येथील काही 
सनातनी मताच्या लोकानंी सावॳजिनक गणपती ईत्सवात महार जातीच्या मेळ्याला प्रवेश िदल्याबद्दलचा 
होता. 

 
सन १९४४ मध्ये मुंबइ िवरॄिवद्रालयाने मला सर लल्लूभाइ शाहा व्याख्याता नेिमले अिण मी ―हहदु 

चालीरीती अिण अधुिनक कायदे‖ ह्ा िवषयावर चार व्याख्याने िदली. ती व्याख्याने िवरॄिवद्रालयान े
पुस्तकरूपाने प्रिसद्ध केली अहेत. 
 

मुंबइ येथील एिशयािटक सोसायटीच्या व्यवस्थापक सिमतीचा मी सुमारे ४५ वषे सभासद अहे 
अिण ऄनके वषेपयंत मी त्या सिमतीचा ईपाध्यॱ अिण ितच्या िनयतकािलकाच्या संपादकापंैकी एक अहे. 
त्या िनयतकािलकात मी ऄनेक िवस्तृत लेख िलिहले अहेत. सन १९४६ मध्ये डॉ. वी. सी. लॉ ह्ा थोर 
िवद्यान् गृहस्थान ेमाझ्या िवनंतीवरून एिशयािटक सोसायटीला रु. ३००० ची देणगी िदली अिण पा.ं वा. 
काणे ह्ा नावाने एक सुवणॳपदक देण्याकिरता िनिध म्हणनू रु. ५००० ची देणगी िदली. हे पदक माझ्या 
अवडीच्या िवषयात संशोधन केलेल्याला दर तीन वषांनी द्रावे ऄशी ऄट अहे. ह्ा डॉ. लॉ ह्ानंा मी समॱ 
पािहलेलेही नव्हते. 

 
७ मे १९४१ रोजी माझ्या ६१ व्या वाढिदवसािनिमत्त माझा सत्कार करण्याकिरता ―प्राच्यिवद्रेतील 

ऄध्ययना‖ संबंधीचा एक गं्रथ मला देण्यात अला. तो गं्रथ डॉ. एस. एम. कात्रे अिण प्रा. पी. के. गोडे ह्ानंी 
संपादन केला ऄसनू पुणे येथील ओिरएन्तटल बुक एजन्तसीच ेचालक डॉ. एन. जी. सरदेसाइ ह्ानंी प्रिसद्ध 
केला होता. ह्ा गं्रथातं मुख्यत्वे भारतीय िवद्यानानंी अिण काही थोड्या परदेशीय िवद्यानानंी िलिहलेले ७४ 
लेख छापले अहेत. 
 

सन १९४२ मध्ये िब्रिटश सरकारन ेमला ―महामहोपाध्याय‖ ही पदवी ऄपॳण केली अिण ऄलाहाबाद 
िवरॄिवद्रालयान े ―डॉक्टर ऑर्फ िलटरेचर‖ (डी. िलट्) ही सन्तमान्तय पदवी मला ऄपॳण केली. सन १९४६ 
मध्ये मला नागपूर येथे भरलेल्या ऄिखल भारतीय प्राच्यिवद्रापिरषदेचा ऄध्यॱ करण्यात अले. सन १९४७ 
साली मुंबइ प्रातंाचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री रॅी. बा. ग.ं खेर ह्ाचं्या अग्रहावरून दोन वषांकिरता मुंबइ 
िवरॄिवद्रालयाचा कुलगुरु (व्हाआस चान्तसेलर) होण्याचे मी मान्तय केले. त्या कामाबद्दल वेतन काहीही 
ठरलेले नव्हते ऄथवा दुसरे कोणतेही भते्त िमळावयाचे नव्हते. ह्ा कामाकिरता मला प्रितिदनी केव्हा केव्हा 
तीन तास घालवावे लागत. रॅी. खेर यानंी ते काम अणखी तीन वषे करण्याचा मला अग्रह केला अिण 
त्यावेळच ेमुंबइ प्रातंाचे राज्यपाल सर महाराजहसग ह्ानंीही कुलपती (चान्तसेलर) ह्ा नात्याने मला अग्रह 



केला. रॅी. खेर ह्ानंी त्या कामाबद्दल मािसक रु. २००० वेतन िमळण्याची व्यवस्था करण्याचे कबूल केले 
अिण विकलीचे काम सोडून देण्याची िवनंती केली. परंतु ऄनेक कारणाकंिरता (अिण ते काम पत्करल्यास 
अिण कुलगुरुच्या कामाकिरता ऄिधक वेळ िदल्यास धमॳशास्त्राचा आितहास ह्ा गं्रथाचे काम मागे पडेल हेही 
त्यात एक कारण होते) मी ती िवनंित मान्तय केली नाही. सन १९४५ मध्ये ऄिखल भारतीय 
प्राच्यिवद्रापिरषदेच ेऄिधवेशन मुंबइ येथे भरले होते. त्यावेळी मी स्वागत सिमतीचा ऄध्यॱ होतो. सन १९४८ 
साली प्राच्यिवद्रािवशारदाचंी अंतरराष्ट्रीय पिरषद पारीस येथे भरली होती. त्या पिरषदेला भारत सरकारन े
पाठिवलेल्या तीन प्रितिनधीमध्ये मी एक होतो. सन १९५१ मध्ये त्याच पिरषदेचे ऄिधवेशन आस्तंबलू येथे 
भरले होते अिण भारत सरकारन े पाठिवलेल्या प्रितिनिध मंडळाचा मी प्रमुख होतो. त्या पिरषदेमध्ये मी 
ऄसा प्रस्ताव माडंला होता की “डेक्कन महािवद्रालयाने ऄंगावर घेतलेल्या ऐितहािसक तत्त्वाचं्या संस्कृत 
कोशाच्या कामाला युनेस्को ह्ा संघटनने े डेक्कन महािवद्रालयाला अपल्या अर्मथक, सामािजक अिण 
सासं्कृितक शाखेतरे्फ भरपूर देणगी द्रावी.” तो प्रस्ताव एकमतान ेमान्तय होउन त्याप्रमाणे युनेस्कोन डेक्कन 
महािवद्रालयाला ५००० डॉलरची देणगी िदली. सदरहू पिरषदेचे सन १९५४ च ेऄिधवेशन कें िब्रज येथे भरले 
होते अिण भारत सरकारन ेपाठिवलेल्या प्रितिनधीमंडळाचा मी प्रमुख होतो. कें िब्रजहून मी स्वतःच्या खचान े
ऄमेिरकन संयुक्त संस्थानातं गेलो अिण त्या देशातंील िप्रन्तस्टन, हावॳडॳ  अिण रोचेस्टर ही िवरॄिवद्रालये 
पािहली. लंडन येथील िवरॄिवद्रालयाच्या प्राच्य अिण अिरकन ऄध्ययनाच्या िवद्रालयाने मला त्या 
संस्थचेा सन्तमान्तय सभासद (रे्फलो) केले. त्या ससं्थेच्या, त्यावेळच्या २५ सन्तमान्तय सभासदातं मीच एकटा 
भारतीय होतो. सन १९५३ च्या िडसेंबरमध्ये भारतीय ऐितहािसक पिरषदेच्या वाल्टेर येथे भरलेल्या 
ऄिधवेशनाचा मी ऄध्यॱ होतो. 
 

सन १९५३ च्या नोव्हेंबरमध्ये भारताच्या ऄध्यॱानंी मला (पालॳमेंटचा) राज्य सभेचा सभासद नेमले 
अिण त्या सभासदत्वाची मुदत १-४-५९ मध्ये पुरी झाल्यावर पुन्तहा ६ वषांकिरता मला सभासद नेमले. 
पालॳमेंटमध्ये ऄसताना मी ऄनेक सिमत्यावंर काम केले. भारतीय ऄध्ययनाची मध्यवती संस्था स्थापन 
करण्यािवषयी मी केलेली िवनंती तत्त्व ह्ा दृष्टीने सरकारन े मान्तय केली ऄसून ऄशा संस्थेची घटना अिण 
आतर तपशील ठरिवण्याकिरता एक सिमती नेमण्यात अली अहे; त्या सिमतीचा मी एक सभासद अहे. १५ 
अगस्ट १९५८ रोजी भारताच्या ऄध्यॱानंी मला एक गौरवपर पत्र अिण रु. १५०० चे वषासन िदले. सन 
१९५९ च्या अगष्टमध्ये भारताच्या ऄध्यॱानंी मला प्राच्यिवद्रेचा राष्ट्रीय प्राध्यापक नेमले. ही नेमणूक ५ 
वषाकिरता ऄसून त्या कामाच ेवेतनही बरेच अहे अिण त्याबद्दलची ऄट एवढीच अहे की मी सध्या करीत 
ऄसलेले संशोधनकायॳ चालू ठेवावे. सरकारकडून द्रव्यप्राप्ती होत ऄसलेली जागा पत्करल्यामुळे मला 
सप्टेंबर १९५९ मध्ये कायद्राप्रमाणे पालॳमेंटच्या सभासदत्वाचा राजीनामा द्रावा लागला. 

 
सन १९६० मध्ये पुणे िवरॄिवद्रालयान ेमला ―डॉक्टर ऑर्फ लेटसॳ‖ ही सन्तमान्तय पदवी ऄपॳण केली. 

सन १९५६ च्या अरंभापासून मी कायद्रासंबंधी कोणतेही नवे काम स्वीकारले नाही अिण पूवी 
स्वीकारलेल्या कामाचंी मी माचॳ १९५६ पयंत व्यवस्था लावली. सन १९५६ च्या एिप्रलपासून मी अपला 
काळ सप्टेंबर १९५९ पयंत पालॳमेंटच ेकामकाज अिण धमॳशास्त्राच्या आितहासाचा ऄखेरचा खंड ह्ावंर अिण 
त्यानंतर र्फक्त धमॳशास्त्राच्या आितहासाच्या कामावर खचॳ केला अहे. 

 
सन १९१९ पासून सुमारे १९४६ पयंत मला विकलीच े काम भरपूर होते. तरीही ते काम करून 

वाङ् मयात्मक कामाला मी वेळ कसा काढू शकलो ह्ाबद्दल ऄनेकानंी मला प्रश्न िवचारले होते. विरष् 
न्तयायालयात अठवड्यातून र्फक्त पाच िदवस काम चालते. सुटीच े िदवस, शिनवार अिण रिववार हे सवॳ 



िदवस मी वाङ् मयात्मक कामाकिरता नेहमी खचॳ करीत ऄस.े न्तयायालयातील ऄपील शाखेत नेहमी दोन 
न्तयायासने ऄसत अिण केव्हा केव्हा तीनही ऄसत. प्रत्येक न्तयायासनापुढे प्रितिदवशी िवचाराकिरता पुष्ट्कळ 
वेळा दहा ऄपीले र्फळ्यावर लावलेली ऄसत. कारण जर एखाद्रा विकलाला दुसऱ्या एखाद्रा 
न्तयायासनासमोर एखादे काम त्याचवेळी ऄसले तर तो त्या कामातून मोकळा होइपयंत ते काम तहकूब 
ठेवावे ऄसा िरवाज अहे. त्यामुळे एखाद्रा विकलाचे एखाद्रा न्तयायासनापुढे एकच जरी काम ऄसले तरी ते 
केव्हा लागेल हे ऄिनिरृत ऄसल्याकारणान े त्याला त्या न्तयायासनात अरंभापासून हजर रहावे लागते. 
बहुतेक वकील जेव्हा मोकळे ऄसतील तेव्हा अपला वेळ विकलाचं्या खोलीत गप्पा मारण्यात घालवीत 
ऄसत. परंतु मी ऄसा िरकामा वेळ पुढील अठवड्यात येणाऱ्या ऄपीलाचंी टाचणे करण्याकिरता गं्रथालयात 
घालवीत ऄस े अिण कामाचे कागद मी क्विचतच घरी वाचीत ऄस.े म्हणनू मला प्रत्येक िदवशी सकाळी 
अिण संध्याकाळी काही तास संस्कृत गं्रथाच्या ऄध्ययनाकडे खचॳ किरता येत ऄसत. प्रितिदवशी मी अठ ते 
दहा तास काम करीत ऄस.े अिण केव्हा केव्हा १०।१२ तासही काम करीत ऄस.े सन १९०४ ते १९५८ पयंत 
मी िदवसा केव्हाही झोपलो नाही-डुलकी देखील घेतली नाही. पन्नास वषे मी मुंबइ येथील चौपाटीवर रोज 
सकाळी एक तास िर्फरावयास जात ऄसतो अिण १९१२ पासून १९५६ पयंत मलबार टेकडीवरील (हँहगग) 
बागेतही जात ऄसे. 
 

सन १९२५ च्या सुमारास मला पोटाच्या अतड्यातील व्रणाचा (ड्यूडोनल ऄल्सरचा) िवकार 
ऄसल्याच ेॱ िकरणाचं्या साहाय्याने दृष्टोत्पत्तीस अले. काही डॉक्टरानंी मला त्याबद्दल शस्त्रिक्या करून 
घेण्याचा सल्ला िदला होता तर काही डॉक्टरानंी तसे करू नका ऄस ेसािंगतले होते. पुढे मी युरोप खंडात 
प्रवास करीत ऄसताना ग्व्हएन्ना येथील एका िनष्ट्णात जमॳन डॉक्टरान ेमला ऄसा सल्ला िदला की मी माझी 
खाण्यािपण्याची चालू पद्धती तशीच चालू ठेवावी अिण ते दुखणे बरेच वषांपासून चालत ऄसल्यामुळे त्या 
वयात शस्त्रिक्या करून घेउ नये. 
 

धमॳशास्त्राच्या आितहासाची साधन ेजमिवण्याची माझी पद्धित पुढीलप्रमाणे अहे : माझ्याजवळ सुमारे 
१०० टाचंणवह्ा अहेत. त्यातंील काही िनरिनराळ्या िवषयावर अहेत अिण काही मधील पाने ए ते झेड 
ह्ात िवभागलेली अहेत. त्या वह्ातं मी वाचलेल्या गं्रथामंधील महत्त्वाच्या पानाचं्या अिण ईताऱ्याचं्या नोंदी 
केलेल्या अहेत. एक मोठ्या अकाराची ५०० पानाचंी वही र्फक्त पुराणातील मािहतीने भरलेली अहे. 
 

ह्ा गं्रथाच्या लेखनाची माझी पद्धती पुढीलप्रमाणे ऄस े : मी माझ्या हाताने एक पिहला मसुदा 
िलिहत ऄस.े ऄशी सुमारे १०० पृषे् झाल्यावर ती मी काळजीपूवॳक वाचीत ऄस.े केव्हा केव्हा मी ऄनेक पृषे् 
र्फाडून टाकून नवा मसुदा तयार करीत ऄस.े तो हस्तिलिखत मसुदा टंकिलिखत करून त्याच्या दोन प्रती 
करून घेत ऄस.े छापण्याचे काम पुणे येथे चालत ऄसल्यामळेु वाचून दुरुस्त केलेली एक टंकिलिखत प्रत 
पुण्यास पाठवीत ऄस.े मुिद्रताच्या तीन प्रती (प्रसंगिवशेषी चार प्रती) मी स्वतः तपाशीत ऄस.े पाचंही 
खंडाचं्या सूिच मी तयार केल्या अहेत. मी िलिहलेल्या अिण मुिद्रत केलेल्या गं्रथाचंी अिण एिशयािटक 
सोसायटी, भाडंारकर संस्था ह्ाचं्यासारख्या संस्थाचं्या िनयतकािलकात अिण दुसऱ्या िनयतकािलकात मी 
पाठिवलेल्या ऄनेक लेखाचंी मुिद्रत पृष्संख्या कमीत कमी वीस हजार होइल. मसुद्राच्या प्रती टंकिलिखत 
करून घेणे, मुिद्रते तपासण्याकिरता नेमलेल्या एका िवद्यान गृहस्थाला वेतन देणे, संस्कृत हस्तिलिखत 
गं्रथसंग्रह ऄसलेल्या बडोदे, वाराणसी, तंजावर, ईज्जयनी ह्ाचं्यासारख्या िठकाणी स्वतः जाणे अिण काही 
दुर्ममळ संस्कृत हस्तिलिखताचं्या युरोप अिण ऄमेिरकेतील गं्रथसंग्रहालयातील गं्रथाचं्या र्फोटोग्रािर्फक प्रती 
करून घेणे ह्ा कामाकिरता मला बराच खचॳ करावा लागला. ह्ा गं्रथाचं्या िनरिनराळ्या खंडानंा लागलेला 



छपाइचा एकूण खचॳ अिण त्याकिरता भाडंारकर संस्थने े मला िदलेले एकूण सन्तमान्तय वेतन पुढे िदले 
अहेः– 
 

छपाइचा खचॳ रु. ५८,३४२  
ऄद्रािप न बाधंलेल्या–   
३९०० प्रतींची बाधंणावळ रु. ७,८००  
सन्तमान्तय वेतन रु. १८,८०१  

एकूण खचॳ रु. ८४,९४३  
 

भाडंारकर संस्थेन ेमला खंड १, २ अिण ४ ह्ाचं्या बाबतीत प्रत्येक पानाबद्दल रु. ३ िदले अिण 
खंड ३ बद्दल प्रत्येक पानाबद्दल र्फक्त रु. २ िदले अिण खंड ५ मधील प्रत्येक पानाबद्दल रु. ४ देण्याचा त्या 
संस्थचेा मनोदय अहे. टंकिलिखत प्रती करणचा खचॳ, प्रवास खचॳ, हस्तिलिखताचं्या र्फोटोग्रार्फीक अिण 
आतर नकला करून घेण्याचा खचॳ हे सवॳ मी सोसावयाचे अहेत. 

 
ऄशा तऱ्हेचा.ऄनेक खंडे ऄसलेला गं्रथ छापण्याची भारतातील नेहमीची पद्धती त्याकिरता मोठ्या 

पगारावर एक मुख्य संपादक, ऄनेक सहाय्यक संपादक, कचेरी वगैरे नेमण्याची अहे. ज्या गं्रथामध्ये ६००० 
हून ऄिधक पान ेअहेत अिण जो पुरा करण्याला ३७ वषाहून ऄिधक काळ लागला, तो गं्रथ िलिहण्याच्या 
कामाबद्दल भाडंारकर संस्थेन े मला िदलेली अिण देण्यात यावयाची रक्कम नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे 
नेमलेल्या मुख्य संपादकाच्या एक वषाच्या पगाराआतकीच जेमतेम होइल अिण त्यातूंन टंकिलिखत प्रती 
करण्याचा वगैरे सुमारे रु. ३००० चा खचॳ वजा केल्यास ती रक्कम िततकी कमी होइल. मला िमळालेत्या 
न्याबद्दलच्या लोकाचं्या मनातील िवलॱण कल्पनाचं े िनरसन करण्याकिरता केवळ ही मािहती सागंावी 
लागली. एका व्यक्तीने स्वाथॳत्याग केल्यामुळेच ६००० हून ऄिधक पाने ऄसलेल्या ह्ा गं्रथाचे सवॳ खंड 
भाडंारकर संस्थेला रु. १८० ला िवकता येतात. नेहमीची पद्धती स्वीकारली ऄसती तर ह्ा गं्रथाची हकमत 
िकमान रु. ४०० ऄथवा त्याहूनही ऄिधक ठेवावी लागली ऄसती. 
 

सन १९२५ पासून अज िमतीपयंतच्या गेल्या ३७ वषाच्या काळात मला शेकडो िमत्राकंडून अिण 
आतराकंडून, िनरिनराळ्या संस्थापंासनू अिण गं्रथापंासून ऄनेक प्रकारच े साहाय्य िमळाले अहे. ह्ा 
आितहासाच्या मूळ आंग्रजी खंडातं ज्या व्यक्तींकडून साहाय्य िमळाले त्याचंा नामिनदेश करून त्याचं े अभार 
मानले अहेत. अता हे काम पुरे होत अहे ह्ाकिरता त्या सवांचे मी पनुः मनःपूवॳक अभार मानतो. 
 

िवशाल ऄशा संस्कृत वाङ्मयाचा अिण त्या वाङ्मयाच्या एका शाखेवर मी खचॳ केलेल्या 
पिररॅमाचंा अिण कालाचा िवचार केला म्हणज े ब्राईहनग ह्ा आंग्रज कवीन े म्हटल्याप्रमाणे ―ह्ा 
कायॳसमाप्तीच्या वेळी केलेले काम िकती थोडे अहे अिण करावयाचे काम िकती ऄर्फाट अहे ह्ाचं्यामधील 
ऄंतर‖ मनातं येते. 


