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।। श्रीः ।। 
।। काळसर्पशाांति तिधानाच्या तिश्वासार्पिेबद्दल.. ।। 

(असार्र एक तिचार ) 
रु्राणतित्येि न साधु सिं न चातर् काव्यां नितित्यिद्यि ् ।  

 (  जनेु आह ेम्हणनू ते सर्वच योग्य नसते र् नर्े आह ेम्हणनू ते सर्वच अयोग्यही नसत े.)  

        -  कातलदास 
   ‘झी २४ तास’ र्ाहहनीर्रील रोखठोक कायवक्रमातील चचेत घेतलेला            

‘ नारायण नागबली र् काळसर्व ह े हर्धी म्हणजे थोताांड आह े का ?’ हा हर्षय गेले काही 

हिर्स र्रुोहहताांच्या र् धाहमवक जनतेच्या चचेत आह.े  ‘नारायण नागबली’ हा हर्धी थोताांड 

नसनू त्यास आश्वलायन, बौधायन याांर्ासनू धमवहसांध,ू हनणवयहसांध,ू सांस्कार रत्नमाला, 

हर्धानमाला तसेच ऋग्र्ेिीय ब्रह्मकमव समचु्चय , उत्तरनारायणभट्टी (अांत्येष्टी) अशा अनेक 

ग्रांथाांचा आधार आह ेह ेर्रू्ीच्या लेखात साांहगतले होते. त्या लेखात ‘रोखठोक’ कायवक्रमातील 

हर्धानाांचचे र्रीक्षण र् र्ास्तर् हलहहले होते. तरीही, काहींच्या मनात एक प्रश्न होताच तो 

म्हणजे ‘ काळसर्व शाांतीच्या हर्धानाला काही प्राचीन अथर्ा अर्ावचीन ग्रांथाांचा आधार आह े

का ?’ ही शांका येणे अयोग्य नव्हते कारण याहिकाांमध्ये प्रहसद्ध अशा र्र उल्लेख केलेल्या 

ग्रांथात ‘काळसर्व शाांती’ या नार्ाचा प्रयोग कुणीच हिलेला नाही. त्यामळेु काळसर्वशाांती 

बाबतीत हनरसन करणसेदु्धा हततकेच गरजेचे र्ाटल्याने ह े हर्चार तमुच्यार्ढेु माांडतो आह.े 

हर्शेषतः र्रुोहहताांनी र् सांबांहधताांनी या लेखाचा अर्श्य हर्चार करार्ा. 
  र्हहला महत्र्ाचा मदु्दा म्हणजे काही कुां डलीत आढळणाऱ्या काळसर्व योगाला 

ज्योहतषग्रांथाांचा आधार आह ेका ? खरे तर, माझे फलज्योहतषाचे िान तलुनेनी अल्र् त्यात 

असे सांशोधन करण्याएर्ढ्या प्रिेची सदु्धा कमतरता अशा र्ररहस्थतीत केर्ळ काही 
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हहतहचांतकाांच्या साांगण्यार्रून र् अशा शाांती करणाऱ्या र्रुोहहताांना ‘गनु्हगेार’ म्हणण्याचा 

गनु्हा यार्ढेु कोणीही करू नये या सदे्धतनेूच एर्ढे मोठे्ठ धाडस करीत आह.े  
  लेखाच्या शीषवकाखाली असलेल्या काहलिासोक्तीचा अथव यासांबांधाने लक्ष्यात 

घेण्यासारखा आह.े कहर्कुलगरुू काहलिास म्हणतात, एकाहि गोष्ट मग ते काव्य असो हकां र्ा 

अन्य काही, केर्ळ हतचे र्रुाणत्र्(प्राचीनत्र्) या एकाच कारणास्तर् ती स्र्ीकायव असते का ? 

तसेच एकािी गोष्ट नर्ीन आह ेया एकाच कारणास्तर् ती (जनु्या काळाच्या तशाच गोष्टीच्या 

तलुनेनी ) अस्र्ीकायव अथर्ा कमी प्रतीची ठरते का ? िोनही प्रश्नाांची उत्तरे ‘ नाही’ अशीच 

द्यार्ी लागतील. ( काहलिासाांनी प्रश्न हर्चारला नाही त्याांनी थेट ‘रोखठोक’ हर्धानच केले 

आह.े र्ाचकाांना समजार्े म्हणनू मी ते अश्या र्द्धतीने माांडले आह.े) काहलिासाचा रोख 

तत्कालीन समाजाच्या हर्चारसरणीर्र होता. जनु्या कर्ींचे काव्य ते अत्यतु्कृष्ट र् 

(काहलिासासारख)े नर्ख े कर्ी म्हणजे अहतहनकृष्ट (आजच्या तणाणा्च्या भाषेत ‘र्ानी  

कम’.) असे समजणाऱ्याांना काहलिास (उत्तराधावत) म्हणतात की जे सिसहिर्ेकबदु्धीने यकु्त 

असे हर्िान ते मात्र या िोन्हींची ( जनु्या र् नव्याची) र्रीक्षा करतात आहण योग्य त्याचीच 

हनर्ड करतात. एर्ढे मोठे्ठ प्रर्चन करायचा उद्दशे असा की एकाि ेजनु्यात जनेु धमवकृत्यसांबांधी 

हर्धान हमळाले र्रांत,ु जर ते हर्धान प्राप्त र्ररहस्थतीशी ससुांबद्ध नसले अथर्ा आर्श्यकता 

नसेल र् त्यामळेु ते हर्धान करून अरे्हक्षत लाभ सदु्धा नसेल तरीसदु्धा ते जनेु आह े म्हणनू 

त्याचाच अट्टाहास करायचा  ? का तलुनेनी एकाि े नर्े हर्धान उर्लब्ध असल्यास  (र् ते 

याहिकशास्त्राच्या र्ररभाषेतसदु्धा चर्खल बसत असल्यास)  ते स्र्ीकारायचे ? काळसर्व 

शाांतीचे हर्धान जर आश्वलायन, बौधायन आिींनी हिलेले नसले तर तो योग ज्याांच्या कुां डलीत 

आह े त्याांनी जन्मभर नहशबालाच िोष िते बसायचे का ? एक र्रुोहहत म्हणनू यजमानाांच्या 

कुां डलीत असलेले त्रासिायक योग र्ररहार करण्याची सांधी याहिकशास्त्रात असनूही ‘तमु्ही 

आहण तमुचे नशीब’ असेच आम्ही म्हणायचे का ? यजमानाांच्या सखुात तसेच िःुखात सदु्धा 

त्याांना सहाय्य करायचे सोडून “ नाही हो ! आमच्या ग्रांथाांमध्ये तमुच्या कुां डलीतील काळसर्व 

योगार्र काही उर्ाय हलहहलाच नाही. मग आम्ही तरी काय करणार ? ” असे म्हणायचे ? 
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आमचा जन्मच जर यजन याजनाहि कमावकररता झाला आह,े तर या ियुोगाांर्रील शास्त्रकके्षत 

बस ूशकणाऱ्या र्रांत ुआत्तार्यंत हर्धान उर्लब्ध नसलेल्या शाांती करण्याकररता आश्वलायन, 

बौधायनाहि आचायांच्या र्नुजवन्माची हकां र्ा त्याांच्या ग्रांथाांच्या र्नुरवचनेची र्ाट बघत बसणे हह 

खरी अांधश्रद्धा म्हटली र्ाहहजे.  
  आम्हा र्रुोहहताांना र्ेळोर्ेळी मागविशवन करणारे असे ऋहषतलु्य ‘र्ैहिक-शास्त्री-

र्ांहडत’ आजही उर्लब्ध असताना त्याांच्या सहाय्याने जर एकाद्या ‘सुयोग्य’ र्रुोहहताने 

र्ढुाकार घेऊन ‘काळसर्व शाांहत हर्धान’ सांकहलत केले तर त्यास कोणतेही र्ातक लागणार 

नाहीच र्रांत,ु समस्त जनता जनािवनाचे  त्रास, अडचणी, क्लेश कमी होण्याकररता महत्र्ररश्रम 

केल्याबद्दल सर्ांतयावहम र्रमात्मा त्यास शभुाशीर्ाविच िे् ल असे मला र्ाटते.  अस े

अनरु्लब्ध प्रयोग तयार करण्याचे महत्कायव याअगोिरही झाले आह ेर् यार्ढेुही होत राहीलच. 

हकत्येक र्रुोहहताांचा र् धाहमवक जनतचेा किाहचत असा गैरसमज झाला असेल की “ काळसर्व 

शाांतीचा प्राचीन ज्योहतषहर्षयक र् शाांहतप्रयोग सांबांहधत ग्रांथात उल्लेख नसल्यामळेु यार्ढुील 

काळात काळसर्व शाांती करणे सशास्त्र आह े का नाही ह े कसे ठरर्ायचे ? ”  त्याांना साांग ू

इहच्ितो की, माझ्याप्रमाणेच अनेक हजिास ू र्रुोहहत अनेक हठकाणाांहून हर्हर्ध ज्येष्ठ 

शास्त्रीर्ांहडताांशी सांर्कव  साधनू काळसर्व शाांतीच्या हर्धानाांचे जनु्यात जनेु र् अहधकृत सांिभव 

जनतेर्ढेु आणण्याच्या प्रयत्नात आहते, र्ण तोर्यंत ‘ काळसर्व हा गेल्या ५० र्षावत सणुा 

झालेला हर्हध आह.े’ ह े सोमण प्रभतृींचे हर्धान क्षणभराकररता मान्य करून सदु्धा, या 
शाांतीच्या प्रचहलत हर्धानास अशास्त्रीय हसद्ध करता येणार नाही. ते कसे र् का ह ेर्ढेु साांगतो 

आह.े (या लेखाचा अर्प ‘काळसर्प शाांिरतिधान रे् फार जुने नार्र असे आम्र्र सिजि 

आर्ोि’ असा गैरसिज कुणर करून घेऊ नये ि िसा अर्प्रचारर्र कृर्या करू नये. ) 
(१)  र्ेिकाळात  अनेक ऋहष र्ेगर्ेगळ्या कालखांडात होऊन गेले. जनु्याांनी नव्याांना 

कधीच तचु्ितेनी र्ागहर्ले नाही. र् नव्या ऋषींनीही जनु्याांचा आिर ठेर्ल्याचे सांिभव आहते. 

उिा. बहुतेकाांना िात असलेला ऋक्सांहहतेतील िसुराच मांत्र ( अहग्नः र्रू्हेभऋव हषहभरीड्यो 

नतूनैणात ।) यात र्रू्ेहभः र् नतूनैः या र्िाांनी ऋषींमध्येही जनेु र् नर्े असे ऋहष होते र् त्यात 
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आश्चयव र्ाटण्यासारख ेकाहीच नाही. हर्श्वाहमत्राच्या कुळात कुहशक – गाहथन – हर्श्वाहमत्र – 

मधचु्िांि – जेता अशा र्ाच हर्ढ्याांच्या ऋचा ऋक्सांहहतेत उर्लब्ध आहते. तेव्हा , प्राचीन 

ऋषींनी सदु्धा नव्या हर्ढीतल्या ऋषींच्या ऋचाांना कमी लेखले नाहीच र्ण एक लक्ष्यात 

घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे मधचु्िांिासारख्या ऋषींच्या ऋचा ऋक्सांहहतेच्या सरुर्ातीस 

ठेर्ण्याचा मनाचा मोठेर्णा, उिारर्णा सदु्धा िाखहर्ला. 
(२)  एकाद्या गोष्टीचे प्रामाण्य श्रहुत, स्महृत, ग्रांथ, शब्ि,तकव ,अनमुान या र् अशा 

साधनाांनी ठरहर्ता येते. र्रांत,ु एर्ढी हर्हर्धता माहहती नसलेले हर्चारर्ांत केर्ळ 

ग्रांथप्रामाण्यास मानतात र् तेच एक हर्श्वासाचे साधन आह ेअसे समजतात. तेव्हा ग्रांथप्रामाण्य 

(सध्या उर्लब्ध) नसतानाही एकािा हर्धी सशास्त्र कसा ठरू शकतो ह ेसमजाहर्ण्याकररताच 

हा प्रयत्न आह.े 
(३)  हहांि ू धमावर्र नेहमीच शत्रूांकडून आक्रमणे झाली आहते. अशा आक्रमणाांमध्ये 

हहांिूांच्या स्थार्र मालमत्तेची, मनषुयाांची जशी हानी झाली आह े तशीच काही हर्हशष्ट 

धहमवयाांच्या आक्रमणात अनेक हिर्स जळत असलेल्या प्राचीन ग्रांथाांच्या नाशामळेु हहांिूांच्या 

िानाचा ठेर्ा मोठ्या प्रमाणात नष्ट झाला आह.े त्यामळेु सध्या उर्लब्ध आह ेतेर्ढेच प्राचीन 

आह ेअसे समजणे योग्य नव्ह.े या नष्ट झालेल्या ग्रांथारै्की एकाद्या ग्रांथात काळसर्वयोग अस ू

शकतो. ( एकच उिाहरण ितेो. ऋग्र्ेिप्राहतशाख्यात १६ व्या र्टलातील १० व्या श्लोकात ६-

६ अक्षराांच्या ४ र्ािानी होणाऱ्या गायत्री िांिाच्या उिाहरणाथव एक ऋचा हिली आह.े र्रांत,ु ही 

ऋचा ऋग्र्ेिाच्या साांप्रत उर्लब्ध शाकल सांहहतेत नाही. मग महहषव शौनकाांनी ती उगाचच 

हिली असेल का ? असे म्हणणेही योग्य नाही. ‘शाकल’ सांहहतेखरेीज अन्य सांहहतेरै्की 

एकातरी सांहहतेत ती असणारच असे मानल्याहशर्ाय गत्यांतर नाही. अशी आणखीही उिाहरण े

ितेा येतील, र्ण हर्स्तारभयास्तर् इतकेच र्रेु.) 
(४)  स्र्यांप्रिा असल्याचे समजत असल्यामळेु ग्रांथप्रामाण्यास न मानणारे लोक सदु्धा 

जेव्हा ग्रांथाांचा आधार िाखर्ा असे साांग ू लागतात तेव्हा त्याांना सनातन धमवशास्त्रप्रमाहणत 

ग्रांथाांमधील अन्य हर्षय सदु्धा मान्य असतात का ? असे हर्चारा. अन्य हर्षय कोणते ? तर ह े
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धमवहसांध,ू हनणवयहसांध,ू सांस्कार रत्नमाला इ. प्रमाण ग्रांथ चातरु्वण्यव मान्य करूनच हलहहले आहते. 

बरे !  ह ेचातरु्वण्यव म्हणजे अांगातील िांि,कला,गणु र् स्र्ेच्िेनी हस्र्कारलेले कमव यानसुार ठरत 

नसनू ‘ मातेचा र्णव र् हर्त्याचा र्णव जो असेल त्याला अनसुरून सांततीचा र्णव ठरत असतो. 

या र्णावस अनसुरूनच त्याचे सांस्कार, कमव, र्हृत्त इ. ठरत असते.’ या हसद्धाांतार्र आधारलेले 

आह.े (सर्ेषाां जन्मना जाहतः) र्णव म्हणजे ब्राह्मण,क्षहत्रय,र्ैश्य इ. ; गोरा, सार्ळा, गव्हाळ इ. 

नव्ह.े साांप्रत प्रचारात असलेला र् सद्यकाळात खऱ्या अथावने थोताांड असलेला ‘कुमाररकाांचा 

उर्नयनहर्हध’ यारै्की कोणत्याही ग्रांथात नाही. तेव्हा त्यासही मान्यता नाही असे ह े

‘ग्रांथप्रामाण्य’ मानणारे मान्य करणार का ? प्रथम रजोिशवन होण्यार्रू्ी कन्येचा हर्र्ाह करार्ा 

अशा मताने या ग्रांथाांमधील हर्र्ाहाहि सांस्कार साांहगतले आहते तेव्हा असे हर्र्ाह ह े

‘ग्रांथप्रामाण्य’ मानणारे मान्य करणार का ? सगोत्र हर्र्ाहास या ग्रांथाांची मान्यता नाही तेव्हा 

असे सगोत्रहर्र्ाह ह े ‘ग्रांथप्रामाण्य’ मानणारे अमान्य करणार का ? र्तीच्या हनधनानांतर 

सहगमन अथर्ा शास्त्रप्रोक्त हर्धर्ार्स्थेतील आचारर्ालन ह े िोनच मागव ह े ‘ग्रांथप्रामाण्य’ 

मानणारे मान्य करणार का ? ह े आहण यासारख े प्रश्न जर मान्य करायचे नसतील तर केर्ळ 

काळसर्ावकररताच ग्रांथप्रामाण्याचा अट्टाहास का म्हणनू ? आह ेका उत्तर ?  
(५)  एकीकडे ‘टेक्नो सॅव्ही’, ‘अर्डेट’ ‘र्ैिाहनक दृष्टी’चे असले र्ाहहजे अस े

म्हणणाऱ्या सधुारकाांना धमावतील ( कमवकाांड, ज्योहतष इ. मधील)  नर्ीन कृहत म्हणजेच 

सद्यकालाच्या आर्श्यकतेनसुार लोकोर्योगी र्ण धमवशास्त्राच्या हनयमाच्या चौकटीत राहून 

एकिा नर्ीन प्रयोग कुणी रचणे अथर्ा ज्योहतषातील स्र्तःच्या अनभुर्, हनरीक्षण, सांशोधन 

यानसुार हर्हशष्ट ग्रहहस्थतीने सचूक एकिा योग जातकास साांगणे ह े का मान्य होत नाही ? 

र्रुोहहताांमध्ये जनु्या हर्ढीत जसे होते तसेच नव्या हर्ढीतही सांशोधक प्रर्तृ्तीचे र् प्रचांड 

िानभाांडार असलेले र्रुोहहत आजही कायवरत आहते. ज्योहतषाांमध्येही असतीलच. अशाांनी 

कोणत्याच अथवप्राप्तीची, मानसन्मानाची र् प्रहसद्धीची अर्ेक्षा न ठेर्ता सांशोधन करीत राहून 

एकाद्या र्ैिाहनकाप्रमाण,े शास्त्रिाप्रमाणे लोकहहताथव जे नर्ेनर्े सांशोधन केले आह े ते सर्व 

हनरथवक, हनषफळ अथर्ा हनराधार म्हणणे हा त्याांच्या बौहद्धक श्रमाचा अर्मानच नव्ह े तर    
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काय ? सर्व र्ांचाांगकत्यांमध्ये एकर्ाक्यता नाही ह े जरी खरे असले तरी त्यामळेु आर्ल्या 

र्ांचाांगाहशर्ाय अन्य र्ांचाांगे थोताांड ठरू शकत नाहीत. उिा. आम्ही िाते र्ांचाांग र्ार्रतो म्हणनू 

आम्ही हटळक, केतकर, मोडक ते अगिी नव्या हर्ढीच्या िशेर्ाांडेंच्या र्ांचाांगाांना ‘थोताांड’ 

म्हणणार नाही. एकतर आमचा तो अहधकार नाही र् त्यातनू धमवहहताचे काहीच साधले जाणार 

नाही. उर्रोक्त प्रत्येकाांनी प्रचांड सांशोधन करूनच र्ेिर्णुाषाच्या चक्षूांना अहधकाहधक तेजस्र्ी 

बनहर्ले आह.े नर्ीनच आले आह ेम्हणनू एकाि ेर्ांचाांग उरे्क्षणीय नसते. थोताांड नसते. तेव्हा, 

कमवकाांडातील सांशोधन र् नव्या प्रयोगाांचेही ज्योहतषी र् र्ांचाांगकत्यांनी स्र्ागतच केले र्ाहहज े

नाही का ?  

(६)  र्ेि जरी अर्ौणाषेय असले तरी उर्रोक्त आश्वलायन, शौनकाहि सतू्रकार अथर्ा 

आचायव याांची सतेू्र ही तर अर्ौणाषेय नाहीत ना ? हनिान र्रू्वमीमाांसेचा तरी हसद्धाांत हचे साांगतो 

आह.े ( कल्र्सतू्राणािस्ििीः प्रािाण्यातधकरणि ्– र्रू्व मीमाांसा १-३ अहधकरण ७ र्े ) 

र्ण गहृ्य र् श्रौतसतू्राांचा आधार घेतल्याहशर्ाय गभावधानाहि सांस्कार र् अन्य गहृ्याहग्नसाध्य कमव 

तसेच श्रौत यि करताच येणार नाहीत. या आचायांनी सदु्धा सर्व प्रकारच्या शाांती एकाच ग्रांथात 

साांगनू ठेर्ल्या आहते असे नाही. र्रुोहहताांना र्ेगर्ेगळ्या शाांती र्ेगर्ेगळ्या आचायांच्या 

ग्रांथातनू हमळर्ाव्या लागत असतात. आता ह े सर्व आचायव काही एकाच कालखांडातील 

नव्हत.े म्हणजेच नांतरच्या आचायांनी सचुहर्लेले प्रयोग सदु्धा शास्त्रमान्यच होते म्हणनू तर 

अजनूही केले जात आहते. मग आचायांच्या र्रांर्रेतील,कुलातील आताच्या एकाद्या र्ांहडताांनी 

केलेले ‘काळसर्व’ इ. प्रयोग अमान्य करायच े का सांशोधनाची र्रांर्रा अजनूही चाल ू आह े

म्हणनू अशा प्रयोगकत्यांहर्षयी अहभमान बाळगायचा ?  
(७)  ज्योहतष शास्त्रातील प्राचीन र् अर्ावचीन असे आचायव र्ैहिक र्रांर्रेतनू आले 

होते. त्याांना कमवकाांडाचेही उत्तम िान होते. त्यामळेु एकाि े प्राचीन आचायांच े

कमवकाांडासांबांहधत हर्धान उर्लब्ध नसल्यास उद्भर्लेल्या प्रसांगी काय उर्ाययोजना करार्ी ह े

त्याांचे तेच ठरर् ूशकत होते. साांप्रत ज्योहतषी र् र्ांचाांगकते याांरै्की र्ैहिक हशक्षण घेतलेले र् 

याहिकीचे तसेच धमवशास्त्राचे सदु्धा िान असलेले असे ज्योहतषी र् र्ांचाांगकते सांख्येनी फारच 
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अल्र् असल्याने ज्याांना र्ैहिक हशक्षण, याहिकी तसेच धमवशास्त्र याांची साांगड घालता येत 

नाही त्याांच्याकडूनच अशी हर्धाने केली जाऊ शकतात. याचा ज्योहतषी र् र्ांचाांगकते याांनी 

अर्श्य हर्चार करार्ा. र्रस्र्राांर्र आरोर्प्रत्यारोर्, टीका, हनांिा करून कोणताही धमोत्कषव 

साध्य होणार नाही. उलट, या िहुीचा हर्रोधकाांना अहधक लाभ हो्ल र् त्यातनू धमावचा र् 

धमवकृत्याांचाही ऱ्हासच हो्ल. त्यास हनहमत्त आर्ण ठरू नये एर्ढीच हर्नांती. 
(८)  र्ैद्यक हर्श्वात हकत्येक रोगाांर्र अजनूही हनहश्चत अशी उर्चार र्द्धती नाही. उिा. 

सिी, नागीण, रोज नर्ीन उद्भर्णारे रोग  इ. यार्र हनहश्चत असे औषध र् उर्चारर्द्धती नसली 

( असे र्ैद्यकीय के्षत्रातील तिच साांगतात म्हणनू आम्हाला माहहती, अन्यथा आम्हाला त्या 

हर्षयातील िान नाही.) तरीही डॉक्टसव आशार्ािी िहुष्टकोन ठेऊन, रे्शांटर्र उर्लब्ध 

िानानसुार र् औषधाांनसुार उर्चार करतात र् बहुताांश रे्शांट्स रोगमकु्त होतात. “ आमच्या 

शास्त्रात या रोगार्र औषध नाही म्हणनू आम्ही काही करू शकत नाही ” असे म्हणनू गप्र् 

बसत नाहीत. आर्ल्या कके्षत र् रोग्याच्या शारीररक मयाविनेसुार रोग्यार्र उर्चार करून 

रोग्यार्ासनू रोगाला िरू करणे ह्या चाांगल्या उद्दशेानेच प्रत्येक डॉक्टर उर्चार करीत असतो. 

आम्हा र्रुोहहताांचे के्षत्र सदु्धा ह्या डॉक्टराांच्या के्षत्रासारखचे असते. डॉक्टर दृश्य रोगाांर्र,त्रासाांर्र 

उर्चार करतात तर आम्हास अदृश्य रोगाांर्र, त्रासाांर्र उर्चार करार्े लागतात. काळसर्ावला 

हर्रोध करणाऱ्याांनी कधी अशा डॉक्टसवना “आर्ण करीत असलेले उर्चार र्ैद्यकशास्त्राच्या 

कोणत्या प्रमाहणत ग्रांथात आहते ? ” ; “ हह उर्चारर्द्धती हकती प्राचीन आह े; का नर्ीनच 

आह े? ” असे हर्चारण्याचे धाडस कधी केले आह ेका ? आर्ल्या जनरल हफहजहशयनने तार् 

अथर्ा काही िखुण्यार्र त्याच्याकडील औषधे हिली तर कधीतरी आर्ण हर्चारतो का, की   

“ डॉक्टर या गोळ्याांची नार्े काय र् ह्याच गोळ्या माझ्या तक्रारीर्र द्याव्यात असे 

र्ैद्यकशास्त्राच्या कोणत्या प्राचीन ग्रांथानसुार आर्ण साांहगतले ? ” आर्ण हर्चारीत नाही. 

त्याहठकाणी मात्र डोळे झाकून (म्हणजे अांधश्रद्धाळूर्णे) खरे तर डॉक्टरर्र र्णूव हर्श्वास ठेऊन 

औषधे घेतो मग र्रुोहहताांर्र धाहमवक हर्धानाांर्रच असा सांशय का ? तेव्हा, जोर्यंत 
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अहस्तत्र्ात असलेल्या प्रयोगारे्क्षा जनुा , शास्त्रमान्य र् अहधकृत प्रयोग उर्लब्ध होत नाही 

तोर्यंत प्रचहलत प्रयोग करणेच योग्य असे मला र्ाटते. 
(९)  नारायण नागबळी अथर्ा काळसर्व करून जनतेला र्रुोहहत फसर्ीत आहते, 

त्याांचा कष्टाचा रै्सा र्ाया घालर्ीत आहते, सांततीप्राप्ती (फलप्राप्ती) हो्लच याची खात्री  
काय ? अशा आशयाची र्ाक्यरचना करून प्रश्न हर्चारणाऱ्याांना एर्ढेच हर्चारार्ेसे र्ाटते की, 

हॉहस्र्टल मध्ये एकाद्या रे्शांटला अडॅहमट करतेर्ेळी कोणताही डॉक्टर ‘ आर्ण प्रयत्न करू.’ 

असेच साांगत असतो. म्हणनूच तर शस्त्रहक्रया करण्याअगोिर जे सांमतीर्त्र घेतले जाते त्यात 

शस्त्रहक्रया करतेर्ेळी मतृ्य ूओढहर्ल्यास ते सदु्धा मान्य करर्नू घेतले जाते. र्ैद्यकी ह ेजर शास्त्र 

आह े तर, िाखल झालेल्या प्रत्येक रे्शांटला रोगमकु्त करता आलेच र्ाहहजे, शस्त्रहक्रयिेारा 

त्याचे प्राण र्ाचहर्लेच र्ाहहजेत. असे न झाल्यास त्या शास्त्रास सदु्धा शास्त्र मानायचे नाही 

काय ? बरे शस्त्रहक्रया केल्यानांतर णाग्ण िगार्ला तरीही हॉहस्र्टल उर्चार, औषधे, सांबांहधत 

सेर्ा, डॉक्टराांचे मानधन असे भले मोठे्ठ हबल (ियेक) र्सलू करतेच ना ? मग, फलप्राप्ती न 

होऊन सदु्धा यजमानाांकडून िहक्षणा र् अन्य खचव (व्यय) घेणे म्हणजे लटू कशी ?  
(१०)  हात,र्ाय,र्ोट अथर्ा अन्य एकिा अर्यर् िखुत नसतानाही एकाद्या डॉक्टरकडे 

जाऊन अमकुतमकु िखुते आह े असे साांहगतल्यार्र एकतरी डॉक्टर ‘ तमुचा अमकुतमकु 

अर्यर् िखुणे शक्यच नाही. तमु्ही खोटे बोलत आहात.’ असे ठामर्णे साांग ूशकतो काय ? 

आम्हाला र्ैद्यकी (डॉक्टरी) ह े शास्त्र नाही असे अहजबात म्हणायचे नाही, र्रांत ु आलेल्या 

णाग्णाने साांहगतलेल्या िखुण्यास सत्यकथन माननू औषधे िणेे हा जर गनु्हा नसेल तर ििुरै्ाने 

गाांजलेल्या, र्ररहस्थतीने र्ैतागलेल्या अशा िःुखी मनषुयाच्या िःुख र्ररहाराथव नारायण 

नागबळी अथर्ा काळसर्वशाांती करणे गनु्हा कसे ठरू शकते ? 
(११)  “ ज्योहतषाांना र्हत्रका िाखहर्णाऱ्याांरै्की जर्ळर्ास प्रत्येकाच्याच कुां डलीत 

नारायण नागबळी अथर्ा काळसर्व योग कसा अस ू शकतो ?” अशी शांका सदु्धा काही 

श्रद्धार्ांताांच्या मनात येणे स्र्ाभाहर्क आह.े हनत्य व्यर्हारातले उिाहरण िऊेन समजाहर्तो. 

जेव्हा एकािा णाग्ण हर्शेष िखुणे उद्भहर्ल्यास औषधोर्चाराकररता एकाद्या तज्ि डॉक्टरकडे 
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जातो, त्यार्ेळी ते डॉक्टर त्यास हर्चारतात की “ याअगोिर काय उर्चार (ट्रीटमेंट) केले 

आहते ?, सध्या कोणती औषधे चाल ूआहते ?” ह ेयेथे हलहहण्यामागचा उद्दशे असा की, जसे 

सध्याच्या शारीररक त्रासास र्रू्ीची चकुीची कृत्ये सदु्धा कारणीभतू अस ूशकतात र् त्या चकुा 

अभ्यासनूच डॉक्टरला त्यार्र उर्चार करार्े लागतात. ज्योहतषाांकडे येणाऱ्या व्यक्तीस जेव्हा 

त्याांच्या धमवकृत्याांबद्दल हर्चारले जाते तेव्हा, िरे्ाांची उर्ासना तर उत्तम चाल ू असते र्रांत ु

हर्तराांकररता श्राद्धाहि कृत्ये मात्र अहजबात होत नसल्याचे जाणर्ते. शक्यतो आधी सहजसोरे् 

उर्ाय करून िोष िरू होत आहते का ते र्हहले जाते र्रांत,ु तसे न झाल्यास नारायण नागबळी 

अथर्ा काळसर्ावसारख्या ‘ऑर्रेशन’ हशर्ाय र्यावय नसतो. हल्ली हकत्येक लोकाांची 

‘अॅहन्जओप्लास्टी’, ‘अॅहन्जओग्राफी’ इ. झाल्याचे र्रचेर्र ऐकू येते. आर्ले फॅहमली 

हफहजहशयन आर्ल्याला “ र्षावतनू एकिा तरी सांर्णूव आरोग्य तर्ासणी करून घ्या ” असे 

साांगतात. त्यात त्याांचा लाभ असेल हकां र्ा नसेल र्ण आर्ला लाभ त्यारे्क्षा हनहश्चत अहधक 

असतो. मलेररया सारख े ज्र्र एकाच व्यक्तीला र्नु्हार्नु्हा होऊ शकतात. तेव्हा कुणी असे 

म्हणत नाही की ह ेमलेररयाचे खळू डॉक्टराांनी र्सरहर्लेले आह.े अहो, जो त्रास व्यक्ती सतत 

अनभुर्त असते त्यास खळू म्हणणे म्हणजे अिान तर आहचे र्ण चषे्टा सदु्धा आह.े रै्तकृ 

र्ीडाांचा त्रास ज्याांना होत असतो ते काय आमच्यासमोर खोटे बोलत असतात असे म्हणायच े

काय ? मी र्नु्हार्नु्हा साांगतो की, आमचा डॉक्टराांर्र अहजबात राग अथर्ा सांशय नाही र्ण 

‘र्ैिाहनक’ दृष्टी असणाऱ्याांनी कधीतरी अशा शस्त्रहक्रयाांना थोताांड म्हटल्याचे ऐहकर्ात नाही. 

जो िोष हिसतो आह ेत्यार्र उर्ाय करणे म्हणजे थोताांड कसे ?  
(१२)  जकातिाराांच्या या हर्धानाअगोिर (२००५-२००६ र्षावच्या) शके १९२७ च्या 

कालहनणवय र्ांचाांगात ज्योहतभावस्कर जयांत साळगार्कराांनी ‘भयांकर र्ाटणारा र्ण हनराधार- 

हनषफळ कालसर्व योग’ असा लेख हलहून हचे मत प्रकट केले होते. त्यात ६ व्या मिुद््यात       

“ राहू-केतचू्या मध्ये चांद्रासह सर्व ग्रह जेव्हा येतात तेव्हा तशी ग्रहहस्थती १५ हिर्स हटकते. 

म्हणनू त्या १५ हिर्सात जन्माला येणाऱ्या सर्व जणाांना त्याचे अहनष्ट फल हमळणे अशास्त्रीय 

आह.े” असे एक मत जळगार्चे श्री.र्ांढरीनाथ शास्त्री र् र्णु्याचे प्रख्यात ज्योहतषी श्री. र्.िा. 
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भट याांचे म्हणनू िार्ले आह.े साळगार्कर स्र्तः ज्योहतभावस्कर होते तरीही ‘ राहू-केतचू्या 

मध्ये चांद्रासह सर्व ग्रह जेव्हा येतात तेव्हा तशी ग्रहहस्थती १५ हिर्स हटकते ’ ह ेसाांगण्याकररता 

त्याांना श्री.र्ांढरीनाथ शास्त्री र् श्री. र्.िा. भट याांचे नार् र्ढेु का करार्े लागते ह े न 

समजण्यासारख े आह.े र् ‘१५ हिर्सात जन्माला येणाऱ्या सर्व जणाांना त्याचे अहनष्ट फल 

हमळणे अशास्त्रीय आह.े’ ह े जर मान्य करायचे तर एकाच हिर्शी जन्मणाऱ्या बहुतेक सर्व 

बालकाांना जन्मनक्षत्र एकच असल्यामळेु नक्षत्राचे अहनष्ट फल र्ररहाराथव मळू,आशे्लषा,ज्येष्ठा 

इ. तसेच एकाच हिर्शी र् एकाच हतथीर्र जन्मलेल्या बालकाांना हतथीचे अहनष्ट फल 

र्ररहाराथव कृषण चतिुवशी, अमार्ास्या,कुहू,हसनीर्ाली,क्षयहतथी इ. जननशाांती कराव्या लागण े

तरी याांना मान्य कसे होते ? ते अशास्त्रीय का नाही र्ाटत ? न्याय लार्ायचा तर तो समान 

लार्ला र्ाहहज.े र्ांचाांगात शेर्टी ‘जननशाांतीचे हतथी-नक्षत्र-योगाहि’ अशा हर्षयाांतगवत 

जननशाांती तर आर्णास मान्य आहते. म्हणजेच एकाच हिर्शी जन्मलेल्या सर्व बालकाांना 

हतथी,नक्षत्र,योग इ. समान असल्यामळेु त्रास होऊ शकतात ह े साळगार्कर प्रभतृींना मान्य 

आह ेमग १५ हिर्सात जन्मलेल्याांना सदु्धा त्रास होऊ शकतात ह ेका मान्य होत नाही ? एकाच 

हिर्शी जन्मलेल्या (कधीकधी िोन हिर्सात जन्मलेल्याांची सदु्धा) सर्ांची एकच राशी र् 

राशीभहर्षय अशास्त्रीय का नाही र्ाटत ? एकाच हिर्शी जन्मलेल्या अथर्ा एकाच हतथी, 

नक्षत्र, योग, करण असणाऱ्या सर्ांना समान प्रमाणात लाभ-हानी हो्ल का नाही याचा हर्चार 

अगिी व्यार्हाररक स्तरार्र करता येणे शक्य आह.े एकाच शाळेच्या एकाच र्गावत एकच 

हशक्षक ६०-७० हर्द्यार्थयांना हशकहर्तो ह े तर आर्ल्याला माहहती असेलच. हशक्षक सर्व 

हर्द्यार्थयांना समान हशकहर्तात मग, र्ाहषवक र्रीक्षा झाल्यार्र हनकालाचे र्ेळी कुणाला कमी 

गणु तर कुणाला जास्त गणु कसे हमळतात ? हशक्षकाने एकाच र्ेळी सर्व हर्द्यार्थयांना 

हशकहर्लेले हशक्षण म्हणजे एकाच हिर्शी जन्मलेल्या मलुाांची असलेली एकच कुां डली समजा 

आहण मग हर्चार करू लागा. केर्ळ हशक्षक हशकहर्तो त्यार्र अर्लांबनू असणारे काही 

हर्द्याथी असतात, काही स्र्तःचा अहधक अभ्यास करणारे हर्द्याथी असतात, काही अन्यत्र 

हशकर्णी लार्नू हशकणारे असतात ( काही कॉर्ीचा अभ्यास करणारे असतात तर काही रै्स े
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िऊेन उत्तीणव होणारेही असतात त्यात काही र्कडले जातात, र्षव र्ाया जाते, काही 

सटुतात.)अशा हर्हर्ध घटकाांमळेु हर्द्यार्थयांच्या गणुात तफार्त हिसते. तसेच समान ग्रहहस्थती 

असली तरीही आहथवक,सामाहजक भेिामळेु प्रत्येकास भोगाव्या लागणाऱ्या सखुिःुखाच्या 

िजावतही फरक असतो एर्ढेच लक्षात ठेर्ार्े. १० व्या मिुद््यात “ काळ र् सर्व ह्या िोन स्र्तांत्र 

िरे्ता असताना काळसर्व हह एकच िरे्ता मानणे चकुीचे आह.े” असे साळगार्कर म्हणतात. 

यासांबांधी हर्चार मागील लेखात झाला आह.े काळसर्व शब्िाांनी काळ र् सर्व हह िोन हभन्न र्ि े

िाखहर्ली जातात म्हणनू त्या िोन हभन्न िरे्ता आहते असा एक अथव हनघ ूशकतो ह ेखरे; र्ण 

एर्ढा एकच अथव हनघत नाही ह ेसदु्धा हततकेच खरे. िोन हभन्न शब्ि प्रत्येक र्ेळी स्र्तांत्रर्णेच 

योहजले जातात असे नसनू हकत्येकिा अगोिरचा शब्ि नांतरच्या शब्िाचे हर्शेषण असते. 

(र्ैयाकरण्याांच्या र्ररभाषेत यास ‘उर्मान’ अस े म्हटले जाते. ‘उर्िानातन सािान्यिचनैीः’ 

असे र्ाहणनींचे २-१-५५ र्े सतू्र आह.े याचे उिाहरण म्हणजे घनश्याम = घन इर् श्याम = 

मेघाप्रमाणे सार्ळा,काळा असे हशकहर्ले जाते. )  या हठकाणी साांगायचे तर काल अथर्ा 

काळ ह ेसर्ावचे हर्शेषण आह.े(काल या शब्िाचे अमरकोशानसुार तीन अथव हनघतात. यम, 

र्ेळ र् काळा. कोणता अथव समजायचा  ह े हर्षय र् सांिभावनसुार ठरर्ार्े लागते. ) जस े

काळरात्र, काळभैरर्, कालर्णुाष इ. ह े व्याकरणाचा अभ्यास असल्याहशर्ाय केर्ळ 

ज्योहतषाचा अभ्यास केलेल्यास समजणार नाही. (नरहसांह म्हणजे नर र् हसांह असा अथव केला 

जात नाही, तर नरणार्ात असलेला हसांहच असा केला जातो तसेच जनताजनािवन म्हणजे जनता 

र् जनािवन असा अथव केला जात नाही तर जनतेच्या णार्ात असलेला जनािवन म्हणजे िरे् असा 

अथव केला जातो. ज्योहतष हशकताना प्रारांभीच ‘कालर्णुाषाची कुां डली’ असा एक हर्षय 

असतो. काळसर्व ह्या िोन िरे्ता आहते असे मानणारे साळगार्करप्रभहृत ज्योहतषी अशा र्ेळी 

कालाची र् र्णुाषाची अशा िोन कुां डल्या घेऊन बसत होते काय ह ेआम्हास माहहती नाही ?   
(१३)  प्रत्येक डॉक्टरने हिलेले औषध प्रत्येक णाग्णास लाग ू र्डतचे असे नाही,  

डॉक्टराांमध्ये सदु्धा अलॅोरॅ्थी, होहमओरॅ्थी, आयरु्ेहिक अशा शाखा आहतेच. एकाची सर्वच 



 

  pankajjoshiguruji@gmail.com         संपर्क  :- (022) 24311409    

मते िसुऱ्या शाखसे मान्य असतील असे नाही. म्हणनू या शास्त्राांना थोताांड म्हणण्याचे र् 

त्यानसुार औषधे िणेाऱ्यास गनु्हगेार म्हणण्याचे धाडस कुणी करत नाही. 
(१४)  अन्य कोणते योग मानीत असो र्ा नसो, ज्योहतषी ‘कतवरी’ योग तरी मानतात  
ना ? मग राहू आहण केत ूया िोन र्ार्ग्रहाांच्या कतवरीत म्हणजे कात्रीत अन्य ग्रह सार्डले तर या 

योगामळेु अन्य ग्रहाांचे फल अरे्के्षएर्ढे हमळणार नाही , त्यात न्यनू राहील ह ेतर नक्की ? मग 

अशा कात्रीच्या िोन धारधार र्ात्याांना म्हणजे राहू र् केतलूा प्रसन्न करून घेण्याकररता जर 

जर्होमात्मक शाांती केली तर त्यात अशास्त्रीय ते काय ? राहहला प्रश्न सर्व कोठून आला ? तर, 

या राहू र् केत ू मधील स्थानातनू जे ग्रह हशल्लक असतात त्याांना शेष असे म्हटले जाते. 

सांस्कृतात शेष शब्िाच ेिोन अथव आहते. सर्व र् हशल्लक. राहू र् केत ूह ेर्णूव शरीराचे नसनू 

अधवर्ट असल्याने शेष ग्रहाांची अनकूुलता असार्ी म्हणनू या शाांतीची मखु्य िरे्ता ‘शेष’ 

अथर्ा सर्व. ह्या सर्ावचेच हर्शेषण काळ. कालसर्ावचा शब्िशः अथव कालरूर्ी सर्व. जसे 

कालभैरर्, काळरात्र, काळर्णुाष इ. म्हणनू शाांतीचे अथर्ा हर्धानाचे नार् ‘काळसर्व शाांती’. 

िसुऱ्या एका प्रचहलत प्रयोगात तर राहू र् केत ूयाांना या शाांतीत बोलाहर्लेलेच नाही. भजुांगेश 

म्हणजेच सर्व र् िािश म्हणजे बारा नाग याांचचे आर्ाहन स्थार्न, र्जून र् त्याांच्याकररता हर्न 

केले जाते.  
(१५)  आधहुनक खगोलशास्त्रि राहू-केत ूह ेग्रह नाहीतच असे साांगतात. त्याांच ेम्हणणे 

त्याांच्या खगोलशास्त्रातील र्ररभाषेनसुार योग्य असेलही, र्ण ग्रह हा शब्ि सांस्कृत असल्याने 

त्याचा अथव समजण्यास सांस्कृत व्यतु्र्हत्तशास्त्रच र्ार्रले र्ाहहजे. त्यानसुार ज्योहतषशास्त्रात ग्रह 

याचा अथव इांग्रजीतील ‘planet’ प्रमाणे नसनू ‘गणृ्हाहत गहतहर्शेषान ् इहत’ म्हणजे हर्हशष्ट 

गतींचे ग्रहण करणारे हकां र्ा ‘गणृ्हाहत फलिाततृ्र्ेन जीर्ान ् इहत’ म्हणजे शभुाशभु फल 

िणे्याच्या रूर्ाने जीर्ाांचे ग्रहण करणारे (जीर्ाांना र्कडणारे) ते ग्रह अशा अथावने आह.े 

‘माझ्याहर्षयी चकुीचा ग्रह करून घेऊ नकोस’ असे भाषेत म्हटले जाते. लहान मलुाांना त्रास 

िणेाऱ्या शक्तींना सदु्धा बालग्रह असे म्हटले आह.े या िसुऱ्या व्यतु्र्त्तीनसुार राहू र् केत ूया 

शक्तींना सदु्धा ग्रह अशी सांिा ितेा येते. 
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(१६)  काम्य नारायण नागबली केव्हा करार्ा लागतो ? तर मागील लेखात 

साांहगतलेल्या िमुवरणाच्यारै्की एकाद्या कारणाने कुलातील कुणाचा मतृ्य ू झाला असेल र् 

त्यार्ेळी अिानाने र्ा अश्रदे्धने हा हर्धी केला गेला नसेल तर हा हर्धी न करता सहर्ांडन 

केल्याने उद्भहर्णारे त्रास ह े २-३ हर्ढ्याांनांतर जाणर् ू शकतात. कुलर्रुोहहत अथर्ा अांत्येष्टी 

करणारे र्रुोहहत साांगतात तेव्हा जर ऐकले नाही तर कालाांतराने त्रास जाणर् ू लागल्यार्र 

ज्योहतषयाने साांहगतल्यार्र मगच नारायण नागबली करण्याची प्रर्हृत्त साांप्रत बऱ्याच ससुांस्कृत 

र् उच्चहशहक्षताांमध्येसदु्धा  सदु्धा हिसनू येते. एकेकाळी (७०-८० र्षांर्रू्ी) श्राद्धर्क्ष हनयहमत 

प्रहतर्षव केले जात असत. त्यामळेु हर्तर असांतषु्ट राहण्याची शक्यता फारच कमी असे म्हणनूच 

त्र्यांबकेश्वरी नारायण नागबली सदु्धा सध्याच्या एर्ढ्या सांख्येनी होत नव्हते. बिलत्या 

कालानसुार श्राद्धर्क्ष करणाऱ्याांचे प्रमाण जसे कमीकमी होऊ लागले तसेतसे अतपृ्त हर्तराांची 

सांख्या र्  त्रासही र्ाढू लागले. र्ररणामी, त्र्यांबकेश्वरी नारायण नागबली अहधक प्रमाणात होऊ 

लागले. ( गेल्या ५० िर्ापि रेल्िेलोकल्स, खाजगर गाड्या तकिर िाढल्या ? बाांधकाि, 

इिारिर तकिर िाढल्या ?, चर्ा साखरेचे दर तकिर िाढले ? सोन्याचे दर तकिर िाढले 

? िे ह्या तिचारिांिाांना तदसि नार्र. ५० िर्ापि नारायण नागबलर काळसर्प शाांिर 

करणारे लोक िाढले एिढे िात्र बरोब्बर तदसिे.  ह्याांच्या दुतबपणर आकाशाकडे िोंड 

करून असिाि का त्र्यांबकेश्वरकडे ? ) भगर्द्गीतेत अजुवनाच्या मखुी  ‘ र्तहन्त हर्तरोह्येषाां 

लपु्तहर्ांडोिकहक्रयाः । ’ र् ‘उत्सन्नकुलधमावणाां मनषुयाणाां जनािवन । नरके ऽ हनयतां र्ासो 

भर्तीत्यनशुशु्रमु ।।’ या श्लोकाांमधनू ‘आर्ल्या हव्यकव्यात्मक कुलधमावचा त्याग करू नये र् 

केल्यास अहनहश्चत काळार्यंत नरकात र्डार् े लागते.’ असेच व्यासाांनी साांहगतले आह.े  

अांत्यसांस्काराचे र्ेळीच हा हर्धी केला असता तर त्रास खरू्च कमी भोगार्े लागले असत े

र्रांत,ु बहुकालर्यंत हर्तराांना अरे्हक्षत कव्यकायव न केल्याने आता शारीररक, आहथवक, 

मानहसक, कौटुांहबक असे बरेच त्रास भोगार्े लागणे साहहजकच आह.े र्ेळच्यार्ेळी िणेे र्णूव न 

केल्यास मदु्दलारे्क्षा व्याजाची रक्कमच जास्त होते र् त्याचा मनस्तार् जास्त होतो. 
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(१७)  प्राचीन तरे्ढेच मान्य करायचे असे ठरहर्ले तर, र्ेिामध्ये श्रीरामचांद्र, श्रीकृषण, 

गीता, िानेश्वरी इ. नसल्यामळेु त्याांना सदु्धा अमान्य ठरहर्णारे हनमावण होऊ लागतील. त्याांच्या 

साांगण्यानसुार यियाग करायचे तर र्ेिाांमध्ये उल्लेख नसलेल्या िरे्ताांकररता केलेले कोणतेही 

यियाग अशास्त्रीयच ठरणार. तेव्हा, प्राचीनत्र् हा एकच हनकष योग्य नव्ह,े एर्ढेच साांगणे. 
(१८)  प्रायः सर्वच शास्त्रीय ग्रांथाांच्या प्रारांभी ‘र्ररभाषा’ (terminology) साांहगतलेली 

असते. या ग्रांथातील हर्षयात हर्हशष्ट शब्िाचा अथव काय समजार्ा ? र्ररमाण काय असार्े ? 

अशा सतू्राांचा त्यात समार्ेश असतो. उिा. ऋग्र्ेिीय ब्रह्मकमव समचु्चयात ‘ व्रतोद्यार्न 

प्रकरणात ‘व्रतोद्यार्नहर्हधः’ र् ‘व्रतोद्यार्नहोमः’ या हर्षयाचे प्रयोजन काय ? असे हर्चाराल 

तर, ‘ज्या ज्या व्रताांचा र् उद्यार्नाचा हर्धी ऋग्र्ेिीय ब्रह्मकमव समचु्चयात हिला आह े ती 

करण्याचा प्रकार’ हा तर आहचे र्रांत,ु जी व्रते हिली नाहीत ती व्रते करण्याचे र्ेळी र् उद्यार्न 

करतेर्ेळी शास्त्रीय कमव कसे असार्े ? याहर्षयी हिग्िशवन ह े या हर्षयाचे प्रयोजन आह.े 

ऋग्र्ेिीय ब्रह्मकमव समचु्चयात साांहगतली आहते तेर्ढीच व्रते करार्ीत, याखरेीज व्रते करू 

नयेत असे काही ऋग्र्ेिीय ब्रह्मकमव समचु्चयकाराांचे साांगणे नाही. मग ज्या व्रताचा उल्लेख 

ऋग्र्ेिीय ब्रह्मकमव समचु्चयात नसेल ते करण्याचा प्रसांग उद्भर्ल्यास अडचण येऊ नये 

याकररताच ‘व्रतोद्यार्नहर्हधः’ र् ‘व्रतोद्यार्नहोमः’ ही या व्रत हर्षयाची ‘प्रकृहत’ साांगनू 

ठेर्ली आह ेत्यानसुार िरे्ता, काळ, द्रव्य, उर्चार इ. भेिाने अनहुल्लहखत र्ण शास्त्रमान्य व्रत 

र् उद्यार्न सदु्धा करता येऊ शकते. प्रयोगरत्न म्हणजेच नारायणभट्टीत सदु्धा अशीच र्ररभाषा 

साांगनू ठेर्ली आह.े त्यातसदु्धा सकलकमवसाधारणर्ररभाषा हा हर्षय र्ान ४७ र्र आहचे. 

‘प्रयोगात जेथे हर्नीय द्रव्य स्र्ष्टर्णे साांहगतले नसेल तेव्हा आज्य म्हणजे तरू् ह ेहर्नीयद्रव्य 

आह ेअसे समजार्े.’ अशा अथावची र्चने आहते. हर्शेषत्र्ाने साांहगतले नसल्यास कताव कोण, 

हिशा कोणती, मांत्र उर्लब्ध नसल्यास काय करार्े इ.चे मागविशवन त्यात केलेले आह.े या 

ग्रांथातील प्रयोगाांहशर्ाय अन्य प्रयोग करणे जर अशास्त्रीय असते तर अशी र्चने र्ररभाषते 

घालण्याचे प्रयोजनच नव्हते.  
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(१९)  या कायवक्रमाचे र्ेळी श्री. सोमण र् श्री. जकातिार याांच्या र्ाचास्थानात कोणते 

राजकीय ग्रह होते का ? अथर्ा त्यास्थानार्र , स्थानीर्र र्र दृष्टी टाकत होते हा ज्योहतषाांनी 

सदु्धा अभ्यासण्यासारखा हर्षय आह.े मांहिराांच े सरकारीकरण करून भक्ताांनी िरे्ाला अर्वण 

केलेला रै्सा याांना र्रेुनासा होऊ लागला म्हणनू आता र्रुोहहताांर्र राजकीय ग्रहाांची दृष्टी र्डू 

लागली आह ेकी काय ? 
(२०)  ‘नारायणसर्व’ या हर्धीकररता ( म्हणजे नारायण नागबली काळसर्व असे ‘ झी 

२४ तास’ ला म्हणायचे आह.े र्हहला एक शब्ि नारायण र् शेर्टचा एक शब्ि सर्व जोडून 

शॉटवकट नारायणसर्व. आह ेकी नाही ‘रोखठोक’ ? ) साडेचार हजार णार्याांचा खचव येतो असे 

झी २४ तास चे म्हणणे आह.े त्र्यांबकेश्वरच्या र्रुोहहताांनी जर यारे्क्षा जास्त खचव साांहगतला तर 

ज्याांना हा हर्धी करायचा आह ेत्याांनी झी २४ तास ला फोन करून हर्चारायचे का ? साडेचार 

हजारात कोणते र्रुोहहत हा हर्धी करून ितेात ? त्याांचे नार् र् सांर्कव  क्रमाांक साांगाल का ? र् 

‘झी २४ तास’ ने एकाद्या र्रुोहहताचे नार् साांहगतलेच तर त्या र्रुोहहताचे र् झी २४ तास चे 

‘रोखठोक’ सांबांध नसतील कशार्रून ? िसुरे म्हणजे त्र्यांबकेश्वरच्या र्रुोहहताांनी जर यारे्क्षा 

कमी खचव साांहगतला तर हह कुणाची ‘ कट प्रॅहक्टस ’ समजायची ?  रोज ५० हर्धी होतात. मग 

५० × ४५०० = २,२५,००० अशी गहणते कधीतरी एकाद्या हॉहस्र्टल र् डॉक्टर कररता केली 

आहते का ?  हचत्रर्ट अथर्ा नायकाकररता केली आहते का ? ( आम्ही कोणत्याही 

डॉक्टरच्या, नायकाच्या, हॉहस्र्टलच्या, हचत्रर्टाच्या  हर्रोधात नाही ) बरे, ह े५०× ४५०० 

णार्ये सर्वच्या सर्व प्रत्येक र्रुोहहताला हमळतात असे ह्याांना र्ाटते काय ? हर्धी ४५०० णार्यात 

करायचे ?, का कमी खचावत करायचे ?, का जास्त खचावत ह ेत्र्यांबकेश्वरचे र्रुोहहत यजमानाच्या 

तारतम्याने ठरर्तील. त्याकररता झी २४ तास च्या कुणा ‘लडुबडुकराांची’ गरज नाही.  
(२१)  ज्याांना हह काळसर्व शाांती केल्यामळेु अरे्हक्षत र् इष्टफल हमळाले असा र्गव 

सांख्येनी खरू्च मोठ्ठा आह.े कमावचे फल हमळणे हा अनेक घटकाांचा एकहत्रत र्ररणाम आह.े 

व्रताचे प्राचीनत्र् अथर्ा अर्ावचीनत्र् ( आधहुनकत्र्) या एकाच घटकार्र फलप्राप्ती अर्लांबनू 

नाही ह ेलक्ष्यात ठेर्ार्े. 
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(२२)  र्ीठाहधहष्ठत हर्द्यमान शांकराचायांनी याबाबत शास्त्रमत प्रहसद्ध केल्यास तो 

त्याांच्या र्िाचा र् अहधकाराचा सिरु्योग ठरेल.  
(२३)  र्ाहहन्याांना काही र्रुोहहताांच्या गैरर्तवनार्र आके्षर् असेल, हर्धींकररता 

होणाऱ्या व्ययाबाबत (खचावबाबत) आक्षरे् असतील, हर्धींसांबांहधत गैरसोयी बद्दल आके्षर् 

असल्यास अथर्ा अन्य काही आक्षेर् असल्यास तेर्ढाच हर्षय चचेस घ्यार्ा. सरसकट 

‘धमवकृत्यास थोताांड’ म्हण ूनये.  
(२४)  लेखाचा साराांश काय तर, नोंि करण्याच्या र्द्धतीमधील त्रटुींमळेु समजा फार 

जनेु सांिभव उर्लब्ध न झाल्यास, जरी ‘ ह े हर्धान त्र्यांबकेश्वर, र्ाराणसी, गोकणव महाबळेश्वर 

(कनावटक) अथर्ा अन्य के्षत्रातील हर्िानाांनी तयार केले असार्े अशा तकावस ६०-७० 

र्षांर्रू्ीचा इहतहास नाही ’ असे जरी लक्ष्यात आले तरी त्यामळेु हर्धानाची उर्यकु्तता र् 

शास्त्रप्रामाण्य अहजबात कमी होत नाही. ह े मत सनातन मते मान्य असणाऱ्या 

माझ्यासारख्याला मान्य होऊ शकते, तर स्र्तःस सधुारक समजणाऱ्या आधहुनकाांना अमान्य 

का ? 
(२५)  हर्षयाचा समारोर् करताना हर्िरुनीतीतील एका र्चनाचे प्रकषावने स्मरण झाले.  

तििर्ां िु िदेययेु धिं प्रल्र्ाद रृ्च्छिे । इष्टारू्िं च िे घ्नतन्ि सप्तसप्त र्रािरान ्।। 
महाभारत – सभार्र्व - अध्याय ६८ – श्लोक ८० र्ा = सातर्ळेकर प्रत  

( ह े प्रल्हािा ! जे लोक धमवहर्षयक प्रश्न हर्चारणाऱ्याांना खोटी उत्तरे ितेात ते आर्ल्या 

अगोिरच्या सात हर्ढ्याांकडून झालेल्या र् र्ढुच्या सात हर्ढ्याांकडून होणाऱ्या इष्टार्तूव म्हणजे 

काम्य र् आर्श्यक कमवरूर्ी धमावचा नाश करतात.) 
  र्ाहहन्याांनी र् हर्शेषतः धमवसांबांहधत चचेत सहभागी होणाऱ्या सर्ांनीच ह े

लक्ष्यात ठेर्ार्े.   
  धन्यर्ाि ! 



 

  pankajjoshiguruji@gmail.com         संपर्क  :- (022) 24311409    

(तिशेर्िीः रु्रोतर्िाांकररिा :- तदिसेंतदिस धातिपक कायांिर असले आके्षर् ि त्याांचे 

तिडांबन जर िाढि असेल िर आर्णर्र अशा आके्षर्ाांचे खांडन करण्यास ियार असले 

र्ातर्जे. सांघतिि रारू्न रे् कायप केल्यास त्यास अतधक बळ प्राप्त र्ोईल. ‘रे् आिचे 

काि नार्र’;  ‘ र्ा आिचा तिर्य नार्र’ असे म्र्णू नका. प्रत्येकाकडे एकिरर तिशेर् 

शक्ती नक्की आरे्. त्याचा स्िधिपरक्षणाकररिा सदुर्योग करणे रे् प्रत्येकाने स्ििीःचे 

धम्यप किपव्य सिजले र्ातर्जे. रु्रोतर्ि . ज्योतिर्र, सांस्कृििज्ञ, िास्िुिज्ञ, शास्त्रर, 

र्ांतडि ि रु्रोतर्ि याांच्याि र्रस्र्र सिन्िय असल्यास एकजुिरने प्रतिकार करणे सर्ज 

शक्य आरे्. िेव्र्ा, केिळ कािाकररिाच नव्रे् िर ‘धिापकररिा सुद्धा सांघतिि रर्ा’ 

एिढरच तिनांिर .) 


