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।। श्रीः ।। 

(ह्या लेखाचा काहर अंश ‘दैनिक सिाति प्रभात’च्या निस्ताब्द ११ जािेवारर, २०१५ च्याि अंकात प्रनसद्ध झाला आहे.) 

  ख्रिस्ताब्द २९ ख्रिसेंबर, २०१४ रोजी ‘झी २४ तास’ या मराठी वतृ्तवाख्रिनीवरील 

‘रोखठोक’ मध्ये  “ औरंगाबाद येथे भरलेल्या ज्योख्रतषांच्या संमेलनात नारायण नागबली व 

कालसर्पशांती असे योग संमेलनात उर्ख्रस्थत ज्योख्रतषींना मान्य नसल्याचे व असे ख्रवधी 

करण्यास ज्योख्रतषशास्त्रानसुार कोणतािी आधार नािी.” असे संमलेनाध्यक्ष श्री. नंदकुमार 

जकातदार यांनी संमेलनात जे ख्रवधान केले त्या ख्रवषयावर चचाप ठेवली िोती. या चचेकररता 

स्वतः श्री. नंदकुमार जकातदार (जे एका ज्योख्रतष मकु्त ख्रवद्यालयाचे कुलर्ख्रत आिते.) , 

सामाख्रजक कायपकते श्री. कुमार सप्तख्रषप, रं्चांगकते व खगोल अभ्यासक श्री. दा.कृ.सोमण व  

श्री के्षत्र त्र्यंबकेश्वर येथील र्रुोख्रित श्री. राजीव दीख्रक्षत यांना आमंख्रत्रत केले िोते व या चचेच े

सतू्रसंचालन ‘झी २४ तास’ या मराठी वतृ्तवाख्रिनीचे प्रमखु संर्ादक श्री. उदय ख्रनरगिुकर यांनी 

केले. चचाप करण्यात कािी गैर नािी असे जरी असले तरी या कायपक्रमातील कािी आक्षेर्ािप 

ख्रवधाने व त्यांचे वास्तव सांगतो आि.े ख्रजथेख्रजथे वेळा ख्रदलेल्या आिते त्या ‘य-ुट्यबू’ वरून 

िाऊनलोि केलेल्या कायपक्रमातील ख्रमख्रनट व सेकंद अशा आिते. ज्यांनी िा कायपक्रम 

बख्रितला नसेल त्यांनी ‘य-ुट्यबू’ ला िा कायपक्रम बिावा म्िणजे लेखातील मतांबद्दल त्यांना 

ख्रवचार करणे सोरे् जाईल. 

(१) खरे तर चचेचा ख्रवषय ‘ नारायण नागबली व काळसर्प त्र्यंबकेश्वरी केल्यासच फल 

ख्रमळते काय ?’ असा ख्रकंवा ‘ केवळ त्र्यंबकेश्वरीच नारायण नागबली व काळसर्प 

करख्रवण्यामागे ज्योख्रतषी व र्रुोख्रितांचे एक मोठे रॅकेट कायपरत आि े काय ?’ अशा 

स्वरुर्ात असायला िवा िोता (कारण, प्रश्न तर तसेच ख्रवचारले जात िोते.) र्ण 

सरसकट ‘ नारायण नागबली व काळसर्प’ या ख्रवधींना थोतांि ठरख्रवल्यामळेु चचाप 

मित्वाच्या मदुद््यार्ासनू कािीशी भरकटलेली वाटली. 
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(२) नारायण नागबली िा ख्रवख्रध त्र्यंबकेश्वर ख्रशवाय अन्य कोणत्या स्थानी करता येतो का ? 

का केवळ त्र्यंबकेश्वर येथेच िा ख्रवख्रध करावा असे शास्त्रवचन आि े ? ि े सदु्धा सवप 

र्रुोख्रितांच्या चचेतनू स्र्ष्ट केले र्ाख्रिजे. िा ख्रवषय कमपकांिाचा असल्याने रं्चांगकते व 

ज्योख्रतषी यांनी यात ‘अव्यार्ारेष ुव्यार्ार’ करू नय.े (ज्योख्रतषांनी कृर्या गैरसमज करून 

िेऊ नय.े कारण, ज्योख्रतषी व र्रुोख्रित यांच्यातील वादांचा व मतभदेांचा फायदा 

धमपख्रवरोधी व्यक्तींना आर्सकूच ख्रमळत असतो. वेदर्रुुषाच े िोळे म्िणजे 

‘ज्यौख्रतषशास्त्र’ असे र्ाख्रणनीय ख्रशक्षाख्रद गं्रथांमध्ये प्रख्रतर्ाख्रदले आि.े कमप करतेवेळी 

ज्याप्रमाणे सवप इखं्रियांचा समन्वय असणे आवश्यक आि े , तसेच ज्योख्रतषांचा व 

वेदमतूतचंािी समन्वय असल्यास उत्तमच.) ख्रनणपयख्रसंधतू र्ान ३७५ ते ३७७ या र्षृ्ांवर 

श्राद्धाला योग्य दशे व ख्रनख्रषद्ध दशे (प्रदशे) सांख्रगतले आिते. काम्यश्राद्धाकररता 

स्कंदर्रुाणातील       

   ‘सह्यस्य चोद्भवोयत्र यत्र गोदावरर िदर । 

पृनिव्यामनपकृत्सस्िायां सप्रदेशोनतपाविीः।।’ 

ि ेवचन त्र्यंबकेश्वर येथेच नारायण नागबली इ. काम्यश्राद्धाख्रद कमप करावे अशा अथापस 

र्रूक आि.े असे असले तरीिी, गोकणप मिाबळेश्वर (कनापटक), िररिरेश्वर, बाणगंगा, 

ख्रनमपळ (वसई), नखृ्रसंिवािी  अशा बऱ्याच ख्रठकाणी वषापनवुषे ि ेख्रवख्रध केले जात आिते 

व त्या ख्रवधींचे फळसदु्धा ख्रमळाले आि.े अथापत, ‘स्थानमािात्म्य’ म्िणनू त्र्यंबकेश्वर 

सवोच्च ठरते याबद्दल दमुत नसावे. ख्रवधानमालेतील र्ढुील श्लोक स्र्ष्ट सांगतात की – 

  गंगायां यमुिायां च पुष्करे िैनमषे तिा । 

कुरुके्षते्र सरस्वत्सयां तरिे ऽ न्यनस्मन्शुभेऽ नप वा ।। 

िद्यामब्धौ तडागे वा संगमे निझझरेऽ नप वा । 

दाल्भ्य वै जलपूरे्ण च ह्रदे वा नवमले जले ।। 

वापरकूपे गवां गोषे्ठ कंुडे वा प्रनतमाश्ये । 

मन्िाम्िा कारयेदाद्यं बनलं िारायरं्ण शुभम ्।। 
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 िा नारायण बली अर्मतृ्यनेू उद्भख्रवलेले दोष ख्रनरसनाथप आिे. ( त्या त्या वेळी 

केल्यास उत्तमच र्ण तेव्िा सांगणारे न ख्रमळाल्यास, योग्य मागपदशपकांनी सांख्रगतल्यावर 

तरी िा ख्रवधी करावा.) 

(३) ‘अंधश्रद्धा ख्रनमुपलन कायद्याच्या’ भीतीर्ोटी जर ज्योख्रतष र्ररषदनेे असे ख्रवधान केले 

असेल तर िा त्यांचा िाबरटर्णा, र्ळर्टेुर्णा असनू ज्या शास्त्रामळेु त्यांना एवढे वष े

प्रख्रसद्धी, रै्सा, मानसन्मान इ. ख्रमळाला त्या शास्त्राप्रख्रत त्यांची ‘कृतघ्नता’च म्िटली 

र्ाख्रिजे.  

(४) सवप चचेत ‘नारायण नागबली’ म्िणजे ‘श्री क्षते्र त्र्यंबकेश्वर येथे केला जाणारा ख्रवधी’ 

असे समजनूच ख्रवधाने िोत िोती. खरे तर, ‘नारायण नागबली’ दोन कारणाकररता िोऊ 

शकतो एक म्िणजे काम्य ( म्िणजे कािी ख्रवख्रशष्ट कामनेनी उदा. संतती न िोणे, 

गिृसौख्याचा अभाव, कष्ट करूनसदु्धा आख्रथपक प्रगती न िोणे इ., जो ज्योख्रतषी 

सचुख्रवतात व प्रामखु्याने श्री के्षत्र त्र्यंबकेश्वर येथे केला जातो.) व दसुरा म्िणजे 

अंत्यसंस्कारांग. (चांिाळ,उदक,सर्प,ब्राह्मण,वीज, दाढा असलेले र्श,ू रज्ज,ूशस्त्र, ख्रवष, 

र्ाषाण यांनी मतृ; दशेांतरी मतृ, इतर साधनांनी मतृ,जीवंतश्राद्ध करून मतृ, कख्रनष् मतृ, 

संन्याशी मतृ यांचे र्णु्योत्र्ख्रत्तकररता व र्ातकनाशाकररता बाराव्या ख्रदवशी अथवा 

वषाांती द्वादशीस श्रवण नक्षत्रावर, रं्चमीस ख्रकंवा र्वापवर नारायणबली करावा.)  याचा 

खलुासा चचेत झालाच नािी. 

(५) वर उल्लेख केलेल्या दसुऱ्या प्रकारच्या नारायणबलीचा उल्लेख व ख्रवख्रध ख्रनणपयख्रसंध ूया 

गं्रथात र्ान ५५७ ते ५६२ क्रमांकांच्या र्षृ्ांवर ख्रदला आि.े याच ख्रनणपयख्रसंधतू ‘ जो 

अख्रवचारी मनषु्य र्ख्रततांची दािाख्रद कमे कररतो त्याची शखु्रद्ध दोन तप्तकृच्ंांनी िोते.’ 

अशी व यासारखी ‘ र्ख्रतत व आत्मिातकयांचे दािाख्रद संस्कार करू नयेत.’ अशा 

अथापची भरर्रू प्रमाणवाकये आिते. न झालेल्या अंत्यख्रक्रयेमळेु भख्रवष्यात उद्भख्रवणारे 

अथवा सध्या िोत असलेले त्रास दरू करण्याकररतासदु्धा काम्य ‘नारायण नागबली’ 

करावा लागतो. 
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(६) र्ान ५५२ वर खालनू र्ाचव्या ओळीत ‘सर्ापने दशं करून मतृ असता नागबली 

करावा.’ असे स्र्ष्ट वचन आि.े 

(७) र्ान ५५७ वर छागलेय िा आचायप यम ह्या स्मखृ्रतकाराचे मत स्र्ष्टर्णे सांगतो , ‘ 

लोकार्वादाच्या भीतीने मनषु्यांनी नारायणबली करावा. तसे केले असता त्याची 

शदु्धता िोते अन्यथा शखु्रद्ध िोत नािी.’ ( केवळ र्ख्रिलेच वाकय वाचले व र्ढुचे वाचले 

नािी तर या ख्रवधीच्या ख्रवरोधकांना आयतचे फावेल.) 

(८) व्यास, षट्ख्रतं्रशन्मतकार, िमेाख्रि, बोधायन, स्मखृ्रतरत्नावली इ. गं्रथकारांनी सदु्धा 

आत्मिातानंतर नारायणबली करावा असे सांख्रगतले आि.े 

(९) र्ान ५५९ वर ‘अंत्यसंस्कार करून बख्रिष्कृत केलेल्यांनी सदु्धा ख्रर्त्र्याख्रदकांचा वषाांती 

नारायणबली करावा.’ असे वचन आि.े 

(१०) याच र्ानावर खालनू र्ाचव्या ओळीर्ासनू र्ढेु िमेाख्रि इ. च्या मतानसुार नारायणबली 

कसा करावा याचे भाषांतर ख्रदले आि.े अख्रधक ख्रवस्ततृ ख्रववरण नारायणभट्ट कृत 

अंत्येख्रष्टर्द्धती नामक गं्रथात अभ्यासावे असे सांख्रगतले आि.े िा गं्रथ सांप्रत उर्लब्ध 

आि.े र्णुे येथील अनमोल प्रकाशनने ‘नारायणभट्टी’ (उत्तरनारायणभट्टी व अंत्येष्टीसि) 

या नावाने तो प्रकाख्रशत केला आि.े 

(११) र्ान ५६० वर  सर्प अथवा नागबलीचा ख्रवधी सांख्रगतला आि े व र्ान ५६१ वर 

ख्रनर्खु्रत्रकाकररतासदु्धा नारायणबली करावा असे गरुिर्रुाणाचे सांगणे आि े ि े छार्ले 

आि.े (ख्रनर्खु्रत्रकाच्या र्ढुची ख्रर्ढी नसल्याने कुणाला त्रास िोणार नािीतच मग 

करण्याची गरज काय असा ख्रवचार न करता ख्रनर्खु्रत्रकाकररतासदु्धा नारायणबली करावा. 

(१२) र्ान ५६१ वर खालनू दसुरी ओळ. यात ‘बौधायन’ यांनी ब्रह्मलीन संन्याश्यांकररता 

बाराव्या ख्रदवशी नारायणबली करावा असे सांख्रगतले आि.े ५६२ व्या र्ानावर शौनकाने 

सांख्रगतलेला नारायणबली आि.े 
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(१३) ख्रनणपयख्रसंध ू गं्रथातीलच वचने दणे्यामागचे कारण असे की िा गं्रथ ‘धमपख्रसंध’ू च्या 

अगोदर रचला गेला आि.े या गं्रथाख्रशवाय ‘आश्वलायन गहृ्यर्ररख्रशष्ट’, नखृ्रसंिभट्टरख्रचत 

‘ख्रवधानमाला’, ‘संस्कार रत्नमाला’ यातिी िा ख्रवधी ख्रदला आि.े  

(१४) या कायपक्रमात चचेच्या सरुवातीला वाख्रिनीने ख्रवषय समजण्याकररता जी ध्वख्रनख्रचत्रख्रफत 

दाखख्रवली त्यात श्याम मानव यांनी तर ‘मलेेल्या माणसाची (तरुणाची) कंुिली ख्रजवंत 

तरुणीच्या कंुिलीबरोबर जळुवायला नेल्यास एकिी ज्योख्रतषी ह्या कंुिलीचा तरुण 

सांप्रत ख्रजवंत नािी ि ेसांग ूशकत नािी.’ असे सांख्रगतले. कािी प्रश्नांना उत्तरे न दतेा 

प्रख्रतप्रश्नानेच समस्यार्तूत करायची असते. आम्िी मानवांना प्रख्रतप्रश्न करतो की, असे 

कोणते शास्त्र आि ेज्यात माणसू समोर नसताना तो ख्रजवंत आि ेका मलेेला आि ेि े

सांगता येणे शकय आि े ? मानवांच्या या ख्रवधानानसुार तर कोणतेिी शास्त्र 

अख्रस्तत्वातच नािी असे म्िणावे लागले. जन्माच्या वेळचे ररर्ोट्पस अथवा बथप 

सख्रटपख्रफकेट दाखवनू कोणत्यािी आधखु्रनक ख्रवज्ञानाची मान्यता असणाऱ्या शास्त्रालािी 

असे सांगता येणे शकय आि ेकाय ? म्िणनू मग ते ररर्ोट्पस काढण्याची अथवा बथप 

सख्रटपख्रफकेटची प्रख्रक्रया थोतांि आि ेअसे म्िणायचे काय ? प्रत्येक दस्तावेजाच्या मयापदा 

वेगवेगळ्या असतात. ज्या ज्योख्रतषांनी असा दावा केला असेल त्यांनाच आव्िान द्यावे. 

औषधाच्या कुर्ीवर (बाटलीवर) ‘एकसर्ायरी िेट’ छार्लेली असत,े र्रंत ु काल या 

एका कारणाव्यख्रतररक्त अन्य कारणांनीिी औषध ख्रनष्प्रभ ठरू शकते. तसेच आयमुपयापदा 

ख्रकती असेल ि ेजरी अनमुान काढता आले तरी अन्य बऱ्याच िटकांनी आयषु्याचा 

ऱ्िास अथवा नाश सदु्धा िोऊ शकतो. अंख्रनस च्या अशा तकप िीन प्रश्नातनूच त्यांची ‘सो 

कॉल्ि वैज्ञाख्रनक’ ख्रवचारसरणी कळते. वाटे्टल त्यांना उत्तरे द्यायला ख्रकंवा आव्िाने 

स्वीकारायला ज्योख्रतषी कािी मखूप नािीत. ज्या शास्त्राचे जे प्रयोजन आि ेत्याकरीताच 

त्याचा वार्र झाला र्ाख्रिजे. ‘एकसर्ायरी िेट’ च्या दसुऱ्याच ख्रदवशी त्या औषधातील 

औषधी तत्व नष्ट िोते असे औषधतज्ज्ञ ठामर्णे सांगतील काय ? िोत नसल्यास ख्रि 

सदु्धा लोकांची फसवणकूच नव्ि े काय ? अनेक बांधकामांचे सदु्धा आयमुापन ठरवनू 
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तेवढ्या काळाची िमी ख्रदली जाते, र्ण त्याअगोदर सदु्धा बांधकाम नष्ट अथवा भग्न 

िोऊ शकते ख्रकंवा त्या काळानंतर सदु्धा उत्तमावस्थेत रािते. अशा वेळी कोणी 

फसवणकू केली असे म्िणत नािी. मग, धाख्रमपक बाबतीतच असा र्ख्रवत्रा का ? 

(१५) एका िाबरट र्त्रकाराने स्वतःचा चेिरा (नव्ि,े संर्णूप शरीर) झाकून स्वतःचा अनभुव 

सांख्रगतला. आश्चयप म्िणजे त्यानी ‘प्रयत्न िा अंख्रतम र्रमशे्वर असतो ’ असे ख्रवधान केले. 

अथापतच सवापत शेवटचा र्रमेश्वर म्िणजे प्रयत्न असे म्िणनू दवै त्या अगोदरचे असत े

िचे नकळत मान्य केले नािी का ? अशा र्त्रकारांना र्त्रकाररता ख्रशकख्रवण्याअगोदर 

मराठी भाषा व संभाषणकला ख्रशकवा. 

(१६) ख्रनरगिुकरांनी या कायपक्रमाच्या प्रसारणाअगोदर दाते रं्चांगकते श्री. मोिनराव दातेंशी 

या ख्रवषयावर ख्रवस्ततृ चचाप केली असे सांख्रगतले व दोन वेळा (०८ ख्रम. व ४७ से. , १० 

ख्रम. ५५ से.) धमपख्रसंध ूम्िणायच्या ऐवेजी ‘जन्मख्रसंध’ू असेिी त्यांनी म्िटल्याचे आम्िी 

ऐकले व याच नावानी ख्रि माख्रिती त्यांनी ठामर्णे लोकांना सांख्रगतली. जन्माने ख्रिदं ू

असनू सदु्धा ज्यांना धमपशास्त्रावरील एका मित्वाच्या गं्रथाचे नावसदु्धा व्यवख्रस्थत 

उच्चारता येत नािी असे ि े वाख्रिनीवरील उच्चख्रशख्रक्षत संर्ादक जनतेची ख्रदशाभलू 

कशी करीत आिते ि े आता लोकांनीच समजनू घ्यावे. “ काळ व सर्प ह्या दोन 

वेगवेगळ्या दवेता असताना काळसर्प ख्रि एकच नवीन दवेता कशी आली ?”;     “ 

ऋग्वेदीय ब्रह्मकमप समचु्चयात या नारायण नागबली चा (ओिानेच कालसर्प 

शांतीचािी) उल्लेख नािी. (११ ख्रम. ०५ से.)” अशी ख्रवधाने करून आर्ला या 

ख्रवषयाचा अभ्यास नसल्याचे ख्रसद्ध केले.  र्ख्रिल्या प्रश्नाचे उत्तर म्िणजे काल अथवा 

काळ ि ेसर्ापचे ख्रवशेषण आि.े जसे काळरात्र, काळभैरव, कालर्रुुष इ. ि ेव्याकरणाचा 

अभ्यास असल्याख्रशवाय संर्ादकांना माख्रिती असणे शकय नािी. ऋग्वेदीय ब्रह्मकमप 

समचु्चयात काळसर्प शांतीचा प्रयोग नािी ि ेखरे असले तरी अशा अनेक शांती आिते 

ज्यांचा प्रयोग ऋग्वेदीय ब्रह्मकमप समचु्चयात नािी. उदा. र्षु्य,मिा, ख्रचत्रा, ख्रवशाखा, 

क्षयख्रतथी, यमिंट, कालदिं, राक्षोघ्न, ख्रवष्णबुली इ. र्ण यांचे ख्रवधान शांख्रतरत्नाख्रद अन्य 
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गं्रथांमध्ये आि.े तेव्िा केवळ ऋग्वेदीय ब्रह्मकमप समचु्चयात ख्रवधान नािी म्िणनू 

कालसर्प शांती अशास्त्रीय कशी ? ज्या ज्योख्रतषांचा याख्रज्ञकीशी दरुान्वये संबंध नािी 

असे ज्योख्रतषी बाष्कळ ख्रवधाने करून भाख्रवकांमध्ये संभ्रम ख्रनमापण करू र्ाित आिते. 

दसुऱ्या प्रश्नाचे उत्तर असे की, ऋग्वेदीय ब्रह्मकमप समचु्चयात गभापधान प्रयोगानंतर 

नारायणबली त्यानंतर नागबली व त्यानंतर दत्तर्तु्रख्रवधान असे ख्रवषय क्रमाने आिते. 

याचाच अथप या नारायण नागबली चा संबंध संततीप्राप्तीशी आि े असे ऋग्वेदीय 

ब्रह्मकमप समचु्चयकार सदु्धा मानतात. 

(१७) जकातदार म्िणाले की या योगाचा धमपशास्त्र, ख्रनणपयख्रसंध ू मध्ये उल्लेख नािी. (या 

योगाचा म्िणजे नारायण नागबलीचा असे त्यांना अख्रभपे्रत असावे. त्यांनी ख्रनणपयख्रसंध ू

या गं्रथात ५५७ ते ५६२ क्रमांकांच्या र्षृ्ांच े वाचन केल्यास त्यांना तसे उल्लेख 

सार्ितील. कालसर्ापचा उल्लेख ख्रनणपयख्रसंधतू नािी एवढ्याच कारणावरून तो 

अशास्त्रीय ठरत नािी. ) 

(१८) ‘फक्त ख्रिदंूनंीच नारायणनागबली ख्रवधी करावे ि ेमान्य नािी’ असे जकातदार म्िणतात. 

(१३ ख्रम. ३० से.) अनभुव तर असा आि ेकी, ख्रिश्चन, बौद्ध, र्ारशी,शीख सदु्धा येऊन 

िा ख्रवधी करून जातात व त्यांना ख्रवधींचे फल ख्रमळते. आता बोला ! (श्री क्षेत्र गोकणप 

मिाबळेश्वर, कनापटक येथे गोव्यातील अनेक ख्रिश्चन जोिर्ी येऊन नारायणनागबली 

करून गेली आिते ि ेमी खात्रीने सांग ूशकतो. श्री. दीख्रक्षत गरुुजी व ‘त्र्यंबक’ मधील 

अन्य के्षत्रोर्ाध्यायांकिे यािीरे्क्षा आश्चयपकारक उदािरणे अनभुव असतीलच.) 

(१९) दा.कृ.सोमण बोलण्याच्या ओिात म्िणाले की, ‘ गेल्या ५० वषापर्ासनू ि ेसरुु झालेले 

आि.े’ ( १४ ख्रम. ५६ से.) रं्चांगकते वषापचे र्ररमाण काय धरतात ते ठाऊक नािी, र्ण 

तीन-सािेतीनशे वषाांर्ासनूचे उल्लेख आजख्रमतीस त्र्यंबकेश्वरच्या तीथोर्ाध्यायांकिे 

असताना सोमणांच्या या ख्रवधानाला कािीचीिी ख्रकंमत दणे्याची गरज वाटत नािी. 

(२०) दा.कृ.सोमणांचा ख्रवकृतर्णा एवढ्या थराला गलेा की, ‘ या ख्रवधींवर बंदी िातली 

र्ाख्रिजे. ि ेख्रवधी करणारे (र्रुोख्रित) गनु्िगेार आिते.’ असे म्िणण्यार्यांत त्यांची मजल 
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गेली. (१५ ख्रम. १७ से.) केवळ त्र्यंबकेश्वर येथीलच नव्ि े तर समस्त र्रुोख्रितांनी या 

वाकयाचा ख्रनषधे करून सोमण यांना या ख्रवधानाबद्दल जािीर माफी मागायला लावली 

र्ाख्रिजे. IPC च्या कोणत्या कलमान्वये िा गनु्िा ठरतो ि े जर सोमणांनी सांख्रगतले 

असते तर बरे झाले असते. यात ‘ कट प्रॅख्रकटस ’ चालत नसले अस ेमला म्िणायचे 

नािी र्ण तवेढ्या कारणाने जर ि े ख्रवधीच बंद करायचे व ख्रवधी करणाऱ्यांना गनु्िगेार 

ठरवायचे तर मोठ्यामोठ्या िॉकटरांच्या कट पॅ्रख्रकटसच्या बाबतीत सदु्धा िाच न्याय 

लावणार का ? सवपच िॉकटरांना पॅ्रख्रकटस बंद करायला लावणार का ? सवपच िॉकटरांना 

गनु्िगेार ठरख्रवणार का ? अन्य क्षेत्रातील कटप्रॅख्रकटसचे काय ? 

(२१) (२१ व्या ख्रमख्रनटाला) सप्तख्रषप म्िणाले की, “ नागबली ज्यांचा झाला नािी ते मेले असे 

म्िणता येईल का ?” ि े ख्रवधान एवढे असंबद्ध िोते की, सतू्रसंचालकांनीच ख्रदशा 

बदलली. इतर प्राण्यांना मरणाची जाणीव नसत े(२२ ख्रम. २६ से. ) असे सांगनू त्यांनी 

स्वतःला प्राणीशास्त्रातील व प्राण्यांच्या जाख्रणवा ओळखण्याच्या शास्त्रातील ख्रकती 

माख्रिती आि ेि ेदाखख्रवण्याचा वथृा प्रयत्न केला आि.े वास्तख्रवक ख्रकि्यामुंग्यांना सदु्धा 

मरण समीर् आल्याची जाणीव िोत असते फक्त ते आर्ल्याप्रमाणे ती जाणीव व्यक्त 

करू शकत नािी अथवा त्यांनी व्यक्त केलीच तरी आर्ल्यारै्की सवाांनाच समजते असे 

नािी. खाटकाकिे कोंबि्या मारल्या जात असताना धारधार सरुा र्ाख्रिल्यावर त्या 

कोंबि्यांना काय समजत नसेल, की आता आर्ले मरण जवळ आले आि ेम्िणनू ? 

उगाच वाटे्टल ते कशाला सांगायचे ? नंतर त े म्िणाले की, “ मंत्र म्िणजे ब्राह्मणांनी 

दवेाला ख्रदलेले आदशे आिते.” (२२ ख्रम. ४५ से.) वा रे वा ! सप्तख्रषप तमु्िाला ख्रकती 

धन्यवाद द्यावे ? ब्राह्मण ि,े  दवेास आदशे दणे्याची योग्यता असणारे आिते अस े

तमु्िीच मानीत आिात यारे्क्षा ब्राह्मणांचे मिद्भाग्य ते काय ? आदशे दणेारा िा ज्याला 

आदशे ख्रदला जातो त्याच्यार्ेक्षा वररष् असतो ि ेसप्तख्रषांना ठाऊक असलेच. तमु्िी ढीग 

म्िटले तरी आमच्या लेखी तो र्रमशे्वरच सवपशख्रक्तमान आि े  व आम्िी त्या 

र्रमशे्वराच्या श्रखु्रतस्मखृ्रतर्रुाणोक्त आदशेाचे र्ालन करतो िचे सत्य आि.े 
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(२२) (२४ ख्रम. २९ से. ला ) ख्रनरगिुकर म्िणतात, “ नारायण नागबलीला कािी धमापमध्ये 

गं्रथाचा आधार आि.े” कािी धमापमध्ये म्िणजे कोणकोणत्या धमापत ? असे असल्यास 

िा ख्रवख्रध केवळ ख्रिदं ूधख्रमपयांकररता नािी; अन्य कािी धमापच्या लोकांकररता सदु्धा आि े

ि ेख्रनरगिुकरांना मान्य आि ेकाय ? 

(२३) दा.कृ.सोमण म्िणतात (२५ख्रम. : ४६ से.) की, “ त्र्यंबकेश्वरची सवप माणसे र्णु्यवान 

असली र्ाख्रिजेत. (‘कारण ते नेिमी नारायणबल्याख्रद कमप करीत असतात’ असा अजब 

तकप .) र्ण तसे ख्रदसत नािी.”  सोमणजी , त्र्यंबकेश्वरची सवप माणसे कािी र्रुोख्रित 

नािीत व सवपच र्रुोख्रित जे नारायणबल्याख्रद ख्रर्तकृाये करतात ते स्वतःकररता करीत 

नािीत एवढे सदु्धा आर्ल्या लक्षात आले नािी ? या वषापत त्र्यंबकेश्वरच्या र्रुोख्रितांरै्की 

कुणी जर २५ ख्रववाि प्रयोग चालख्रवले तर त्या र्रुोख्रिताची २५ लग्न झाली असेिी 

ख्रवधान तमु्िी कराल का ? तीथपके्षत्रात जन्मणारे र्णु्यवान असतातच र्ण त्यािीरे्क्षा 

तीथापच्या माध्यमातनू लोकांचे त्रास, अिचणी दरू करणारे र्रुोख्रित ि े जास्त 

समाजोर्योगी असतात ि े मान्य का करीत नािी ? “अकलेरे्क्षा जास्त रै्सा ”, “ 

ख्रसंिस्थातले माकेख्रटंग ”, “ख्रगऱ्िाईक”, “बाजार”, “कट प्रॅख्रकटस” असे शब्द वार्रताना 

आर्ण ज्या ज्ञातीत जन्मलो त्या ज्ञाख्रतबांधवांना ख्रकती वाईट नजरेने र्ाितो आिोत 

याचेिी आर्णाला भान नसावे ि ेआश्चयपच आिे. तीथपक्षेत्रात राि न नारायण नागबली 

आख्रद रै्तकृ ख्रवख्रध करणाऱ्या र्रुोख्रितांची र्ढुची ख्रर्ढी व्यसनाधीन आि े ि े जािीर 

करण्यामागे सोमणांचा उद्दशे नककी आि ेतरी काय ? आज ख्रवख्रवध कारणांनी िोणाऱ्या 

र्ाट्पयांमध्ये ख्रदसणारी व्यसनाधीन तरुण मंिळी ख्रि सवप र्रुोख्रितांचीच आिते असे 

म्िणायचे आि ेकाय ? का त्यांचे तीथपरूर् (विील) त्या त्या क्षेत्रातील र्रुोख्रिताप्रमाणचे 

आिते असे म्िणायचे आि े ? आज त्र्यंबकेश्वर मध्ये वेगवेगळ्या र्ाठशाळेतनू उच्च 

वैख्रदक ख्रशक्षण िेतलेल्या र्रुोख्रितांची नवी ख्रर्ढी अख्रधक संशोख्रधत नारायण नागबली 

आख्रद रै्तकृ ख्रवख्रध करू लागली आि ेि ेकदाख्रचत सोमणांनी र्ाख्रिले नसावे.  
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(२४) जकातदारांनी म्िटले (२७ख्रम.:३५से.) की, “ काळसर्प, सािेसाती, वास्तदुोष, नारायण 

नागबली,  मंगळदोष, नक्षत्रशांती ि ेसवप थोतांि आि.े यांचे आम्िी मिाबळेश्वराच्या 

संमेलनाचे वेळी िोमिवनाच्या कंुिात दान केलेलं िोते. ” ; “ शांती करून कोणत्यािी 

माणसाचे भख्रवष्य बदलता येत नािी.” ; “ मानवाच्या प्रारब्धातील िटना आधी सांगता 

येतात, र्ण त्या बदल ूशकतात ग्रिांच्या गोचरीप्रमाणे. ” जकातदार आर्ण ज्योख्रतषी 

आिात. ज्योख्रतषासंबंधात सांगण्याचे आर्ल्याला स्वातंत्र्य आि ेर्ण मग िोमकंुिातच 

ि ेख्रवधी का केले ? िोमकंुि ि ेकािी तमु्िाला वाटते तशा दानाचे साधन नव्ि.े बरे अशा 

दानाचा तरी कोणत्या गं्रथात उल्लेख आि ेका ? स्वतः एकादी गोष्ट गं्रथांमध्ये नािी 

म्िणनू अमान्य करायची व त्याच्या ख्रनषेधाकररता कोणत्यािी गं्रथात नसलेला 

‘िोमकंुिात दान’ करण्याचा ख्रवधी करायचा ि े थोतांि नािी का ? दान चांगल्या 

व्यक्तीने, चांगल्या वस्तचूे, चांगल्या व्यक्तीला, चांगल्या ख्रठकाणी, चांगल्या वेळी व 

चांगल्या उद्दशेाने करावयाचे असते. ि ेसिा िटक लक्ष्यात ठेवा. आर्ण जर काळसर्प, 

नारायण नागबली, सािेसाती, वास्तदुोष, मंगळदोष यांचे िोमकंुिात दान केले असेल 

तर या सवप गोष्टी चांगल्या आिते ि े तमु्िी ओिाने मान्य केले आि.े या सवप गोष्टी 

चांगल्या नािीत म्िणनू िोमकंुिात दान केले असे जर तमुचे समथपन असेल तर वाईट 

म्िणजे कालसर्ापसारख्या दयुोगांचा र्ररिार िोमिवन कंुिाच्या माध्यमातनूच िोतो असे 

तमु्िीच मान्य  केले अस ेम्िणावे लागले. दोन्िीरै्की कािी जरी मान्य केले तरी चालेल. 

  “ मानवाच्या प्रारब्धातील िटना आधी सांगता येतात, र्ण त्या बदल ू

शकतात ग्रिांच्या गोचरीप्रमाणे.”  ि े जर तमु्िाला मान्य आि े तर  “ शांती करून 

कोणत्यािी माणसाचे भख्रवष्य बदलता येते.” ि े मान्य करणे जि का जाते ? ग्रिांच े

गोचरी भ्रमण ि े काय ऐन वेळेला समजत नसते ; तमुच्यासारख्या रं्चागकत्याांनी 

स्र्ष्टग्रिांच्या गख्रणतात गोचरी भ्रमणाची गख्रतसदु्धा ख्रदलेली असते. मग अगोदर भख्रवष्य 

सांगताना त्या गोचरीचा ख्रवचार करून बदलणारे भख्रवष्यच आर्ल्यासारख ेज्योख्रतषी का 



 

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

बरे सांगत नािीत ? का भख्रवष्यकथन चकुलेच तर द्यायला कािीतरी कारण र्ाख्रिजे 

म्िणनू ख्रि तरतदू करून ठेवली आि े? 

(२५) मंगळ दोष नािी, सािेसाती मान्य नािी असे जर असेल तर दाते, साळगावकर  यांच्या 

रं्चांगात मंगळ दोषासंबंधी व सािेसातीसंबंधी खलुासा का केला जातो ? त्यात तर 

दातेंनी मंगळ दोष नािी व सािेसाती वगैरे कािी नसते असे सरसकट ख्रवधान केलेले 

नािी. म्िणजे दातेंना, साळगावकरांना जकातदारांचे सवपच म्िणणे मान्य आि े असे 

मानावयाची गरज नािी.  

(२६) िा मदु्दा वास्तशुास्त्री म्िणख्रवणाऱ्यांनी सदु्धा लक्ष्यात ठेवावा. त्यांच्या ‘वास्तदुोष’ या 

संकल्र्नेला सरसकट थोतांि म्िणणे म्िणजे वास्तसंुबंख्रधत अनेक गं्रथकार आचायाांचा, 

तमु्िाला ख्रि ख्रवद्या ख्रशकख्रवणाऱ्या गरुुजींचा व तमुचासदु्धा अर्मानच वाटत नािी का ? 

तसे वाटत असल्यास तमु्िीसदु्धा ज्योख्रतष र्ररषदचे्या या ख्रवधानांचा ख्रनषधे करावा.  

(२७) दा.कृ.सोमण तकुारामांचा अभंग सांगताना अधाप अभंग तकुारामाच्या शब्दात सांगनू 

मध्येच गद्यात सांग ूलागले. आर्ल्याला अभगं र्णूप येत नसेल अथवा आठवत नसेल 

तर असे अधपवट संदभप कशाला द्यायचे ? अभंगाचा भावाथप सांख्रगतला असता तरी काम 

झाले असते. ( “ नवसे र्तु्रप्राप्ती िोती तर मग नवऱ्याची जरुर काय ?” – सोमण 

मिाराजांचा धेिगजुरी अभंग. मळू अभंग असा आि े- नवसे कन्या र्तु्र िोती । तर का 

करणे लागे र्ख्रत । सोमणांनी ‘कन्या’ र्द अभंगातनू काढून टाकले आि.े 

तकुारामबोवांच्या अभगंातील कन्यार्दर्ात करणाऱ्या सोमणांना कन्यांख्रवषयी एवढा 

ख्रतरस्कार का ? मख्रिला मकु्ती संिटना वाल्या मख्रिलांनो या ‘वैज्ञाख्रनक दृख्रष्टकोन’ 

असणाऱ्यांचे कुख्रवचार आर्ण र्ाित आिात ना ? व तकुारामबोवांच्या भक्तांनो तमुच्या 

बोवांच्या अभंगात िसुिखोरी करणारे ि े कमपकांिी,र्रुोख्रित लोक नसनू ‘वैज्ञाख्रनक 

दृख्रष्टकोन’ असल्याचे भासख्रवणारे लोकच आिते कळले ? आता तरी जागे व्िा. ) 

सप्तषतचं्या ताख्रकप क ख्रवचारांनीच सोमणांच्या ख्रवधानाला उत्तर द्यायच े तर, कन्या र्तु्र 

िोण्याकररता र्ती करावा लागतो ि ेतकुारामबोवांचे म्िणणे सद्यकाळात (ख्रवज्ञानयगुात) 
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ख्रवज्ञानख्रनष् म्िणख्रवणाऱ्या ‘सो कॉल्ि’ वैज्ञाख्रनक ख्रवचारसरणीच्या सोमणांना कसे काय 

मान्य िोते ? एक म्िणजे  र्ती न करता सदु्धा कन्या र्तु्र िोऊ शकतात व दसुरे म्िणजे 

र्ती करून सदु्धा कन्या र्तु्र िोऊ न शकणारी दाम्र्त्ये सांप्रत शेकिो आिते व 

त्यांच्याकररताच  IVF सेंटसप आिते. ज्यांचे करायचे काय ? असा प्रश्न ख्रनरगिुकरांनी 

कायपक्रमादरम्यान ख्रवचारला िोता.  

(२८) “ र्रुोगामी मिाराष्राला अशी माणसं, अशी के्षतं्र लोकांना फसवनू नादी लावतािते.” 

(३२:४८) िा खरे तर, संर्णूप त्र्यंबकेश्वर के्षत्राचा अर्मान आि.े ि ेवाकय उच्चारून सवप 

गावकऱ्यांचा िोर अर्मान केल्याबद्दल सोमणांकिून  जािीर माफी ितेली र्ाख्रिजे. न 

िेतल्यास गावकऱ्यांना सोमणांचे ि ेख्रवधान मान्य आि ेअसे समजावे लागेल. 

(२९) “ गायनॅकॉलॉजी ख्रिर्ाटपमेंट मध्ये एक असं शास्त्र उििूया. ; या शाखते अनेक 

ख्रवद्याख्रथपख्रन असतील, िोणारे िॉकटर असतील, कुमार सप्तख्रषांसारख े असतील िॉकटर 

वगैरे त्यांना आर्ण काळसर्प ख्रवधी करायलािी ख्रशकव.ू”  उदयजी, अनेक ख्रवद्याख्रथपनी 

असण्याला आर्ले प्राधान्य आि ेि ेचांगलेच आि,े र्ण र्ौरोख्रित्य व ते सदु्धा नारायण 

नागबली सारख ेख्रर्तकृमप करणे ि ेतमु्िाला वाटते ख्रततके सोप्रे् कायप नािी. ख्रजतके श्रम 

गायनॅकॉलॉख्रजस्ट िोण्याकररता लागतात, ख्रततकेच उत्तम र्ौरोख्रित्य करण्यास लागत 

असतात. कोणत्यािी व्यवसायास, वतृ्तीस कमी लेख ूनये.  

(३०) दा.कृ.सोमण ि े रं्चांगकते आिते असे म्िणतात र्रंत,ु यांचे नवीन वषप १ जानेवारी 

र्ासनू चाल ूिोत आि ेअसे त्यांनीच कायपक्रमाच्या शेवट सांख्रगतले.(३३ ख्रम. २८ से.) 

तेव्िा सोमण १ जानेवारी र्ासनू ज्यांचे वषप सरुु िोते अशा ख्रिस्ती समाजाकररता रं्चांग 

करतात काय ? असा प्रश्न उद्भख्रवणे सािख्रजकच आि.े  

(३१)  दा.कृ.सोमण यांनी र्रुोख्रितांच्या प्राप्तीचा ख्रवषय काढून त्यास “अंधश्रदे्धचा रै्सा ” अस े

संबोख्रधले आि ेव असा रै्सा र्चत नािी असेिी त्यांच्या ‘वैज्ञाख्रनक दृष्टी’स मान्य आि.े 

ख्रवज्ञानाच्या अशा कोणत्या शाखचे्या कोणत्या र्ुस्तकात असा ख्रसद्धांत सांख्रगतला आि े

ि ेसोमणांनी जरा सांगाव.े वषापनवुषे भ्रष्टाचार करणाऱ्या ख्रकत्येक राजकारण्यांना, ख्रचत्रर्ट 
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नायकांना, अख्रभयंत्यांना, िॉकटसपना ख्रमळणारा रै्सा र्चख्रवण्याकररता ख्रि मंिळी कोणत े

र्ाचक िेतात ि े सजू्ञ जनतेला आम्िी सांगावयाची आवश्यकता असेल असे वाटत 

नािी. मंख्रदरांचे सरकारीकरण करणाऱ्या शासनालाख्रि त्यांनी िचे सांगावे. कारण, 

मंख्रदरात जमणारा रै्सा िा भक्ताने दवेाकररता ख्रदलेला असतो. लालबागचा राजा, 

ख्रशितचे साईबाबा, रं्ढरर्रूचा र्ांिुरंग, मुबंईचा ख्रसख्रद्धख्रवनायक, मिालक्ष्मी  इ. मंख्रदरात 

येणारी नोटांची र्िुकी, सोन्याचे अलंकार ि ेकुणीतरी भक्तांनी केलेल्या नवसाचीच फेि 

असते. म्िणजेच, नवसाला अंधश्रद्धा मानणाऱ्या सोमणांच्या (सोमणांच्याच कशाला 

सवपच ख्रवज्ञानख्रनष्ांच्या ) मते दवेळात जमणारा रै्सा िा अंधश्रदे्धचाच ठरतो. तो 

नाकारण्याचे धाष््टपय  आधी दाखवा आख्रण मग असल्या चचाप करा. सोमणांची रं्चांग 

िेणाऱ्या व्यक्ती ह्या धमपकृत्यांकररताच रं्चांग िेत असतात. ज्या साळगावकरांनी 

‘काळसर्प ख्रवधी शास्त्रमान्य नािी’ या ख्रवधानास संमतीदशपक स्वाक्षरी केली िोती त्या 

साळगावकरांच्या रं्चांगात काळसर्प ख्रवधी शास्त्रोक्त करवनू दणेाऱ्यांच्या जाख्रिराती 

सदु्धा असतात ि ेकदाख्रचत सोमणांना माख्रिती नसावे. ( ज्यांच्याकिे कालख्रनणपय रं्चांग 

असेल त्यांनी र्िा. िॉ. मनिर सी. दसेाई यांच्या जाख्रिरातीत ‘कालसर्पयोग ख्रनवारण’ 

असा स्र्ष्ट उल्लेख आि.े) 

(३२) त्र्यंबकेश्वर येथे िोणाऱ्या या ख्रवधीमधील सवप रै्सा फक्त ब्राह्मणांनाच ख्रमळतो असा 

समज या ‘ख्रवचारवंतांनी’ करून िेतला आि.े र्रंत ु तीळ,तांदळू,नारळ,फुले,िजामत 

करण्याकरता न्िावी,वस्त्र,ेउदबत्त्या,कार्रू,ख्रवि्याची र्ाने, सरु्ाऱ्या इ. कररता जो रै्सा 

खचप िोतो तो सवप काय ब्राह्मणांनाच ख्रमळतो काय ? अनेक कुटंुबे या ख्रवधींकररता श्रम 

करून कष्टाने उर्जीख्रवका करीत आिते. सरसकट असे ख्रवधी बंद करा असे म्िणताना 

या सवप माणसांच्या र्ोटाचे काय ? िा ख्रवचार एकािी समाजसेवकाच्या मनात आला 

नािी ? श्रख्रमकांनो ! र्िा. िीच तमुच्याप्रख्रत या समाजसेवकाना काळजी. 

(३३) ‘झी २४ तास’ वाख्रिनीने आधी आत्मर्रीक्षण करावे. सकाळच्या वेळी ‘ िनमुान 

चालीसा कोरलेल्या चमत्कारी यंत्रा’ ची जाख्रिरात अनेक वाख्रिन्यांवरून केली जात े
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तेव्िा ते तमुच्या ‘सो कॉल्ि’ वैज्ञाख्रनक दृष्टीस मान्य असते का ? ख्रवख्रवध दवेतांच्या 

चमत्कार वणपनाचा (भाषांतररत) कायपक्रम िोतो ते  तमुच्या ‘सो कॉल्ि’ वैज्ञाख्रनक 

दृष्टीस मान्य असते का ? का तमुची सदु्धा ‘कट प्रॅख्रकटस’ चाल ूअसते असे म्िणायचे ? 

(३४) ‘झी २४ तास’ वाख्रिनीचे एका गोष्टीबाबत मात्र अख्रभनंदन केले र्ाख्रिजे, की िा ख्रवधी 

केवळ ४५०० रुर्यात केला जातो असे जािीर करून IVF सारख्या मिागि्या 

फख्रटपख्रलटी सख्रवपसेस च्या तलुनेत िा उर्ाय कोणालािी सिज शकय आि ेि ेत्यांनीच ( न 

सांगता ) सचुख्रवल्यामळेु बरेच झाले. आता जनताच ठरवले ! 

(३५) दर मख्रिन्यास शेकि्यांनी येणारी धतूवसे्त्र (साि्या, धोतरे, रं्चे इ.) ज्यांना ख्रवधी 

झाल्यानंतर र्रुोख्रितांकिे त्याख्रगले जाते, ती सवप वसे्त्र स्वच्छ धवुनू मग एकाद्या 

(वेगवेगळ्या) अनाथाश्रमास ख्रदली जातात. ि ेसदु्धा समाजकायपच नव्ि ेकाय ? ‘र्रुोख्रित 

यजमानांना लटुत असतात’ अशी कायम र्रुोख्रितख्रवरोधी (खरेतर ब्राह्मणख्रवरोधी) 

कुप्रख्रसद्धी करणाऱ्यांना अशा ख्रवख्रवध प्रकारांनी व प्रख्रसद्धीची अरे्क्षा न ठेवता 

र्रुोख्रितांतफे िोणारे समाजकायप दाखख्रवण्यास यांना २४ तासातील कािी ख्रमख्रनटे सदु्धा 

शकय न िोणे िा सदु्धा चमत्कारच म्िटला र्ाख्रिजे. 

(३६) उदयजी ! ‘ ज्याना अशा योगाची माख्रिती नव्िती अशा नवीन ज्योख्रतषांना ती माख्रिती 

करून दऊेन उत्र्न्नाचे एक नवे साधन  ख्रनमापण करून ख्रदल्याने ख्रि इिंस्री ७०-८०, 

२००-३०० टककयांनी वाढू शकेल.’  असे जकातदारांना म्िणताना आर्ण ि ेख्रवसरलात 

की िीच शंका आर्ल्या या कायपक्रमाच्या उद्दशेावर र्ण िेतली जाऊ शकते, नािी का? 

आर्ण जनजागतृीचा वसा िेतला आि े ना ? लोक भीतीर्ोटी नारायण नागबली 

कालसर्प करतात अस े आर्ण म्िणता तस े ‘भाजर्’सरकार व ‘ख्रिदं’ू राष्राच्या 

भीतीर्ोटी आर्ल्यासारख्या वाख्रिन्या असले कायपक्रम ितेरु्रुःस्सर प्रके्षख्रर्त करता का ? 

(३७) ि े ख्रवधान सतू्रसंचालकांनी केल्यावर जकातदारांना समजनू चकुले असेल की, आर्ण 

काय उद्दशेाने वाकय उच्चारले िोते ?, काय सांगण्याकररता येथे आलो िोतो ? आख्रण 

त्यास ऐन सांगतेच्या वेळी स्वरूर् कोणते दणे्यात आले ? ज्योख्रतषांनी आता तरी 
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समजतूदार व्िावे कारण ज्योख्रतषी व र्रुोख्रित यांच्यातील मतभेदाचा वार्र धमपख्रवरोधी, 

कमपकांिख्रवरोधी, ब्राह्मणख्रवरोधी व स्वाथत मंिळी आर्सकूच करून िेतात व आर्ार्ले 

ख्रित साधतात. ज्योख्रतषी व र्रुोख्रित मात्र व्रतातील कथेच्या सरुवातीला वणपन 

केल्याप्रमाणचे राितात.( ‘एका गावात एक दररिी ब्राह्मण रिात िोता....’ ) 

(३८) मला तर असे वाटते की, या कायपक्रमाद्वारे केला जाणारा ख्रवरोध िा केवळ नारायण 

नागबली इ. ख्रवधींकररता नसनू इ.स.२०१५ मध्ये िोणाऱ्या ख्रसंिस्थाकररता ख्रनधी मान्य 

करण्याच्या प्रख्रक्रयेस केलेल्या ख्रवरोधाची र्वूपतयारी आि.े िा ख्रनधी मान्य िोऊ द्यायचा 

नािी व मिाराष्र-नाख्रसक-त्र्यंबक चा ख्रवकास िोऊ द्यायचा नािी, दशेोदशेीचे भक्त , 

र्रदशेातील अभ्यासक येऊन नाख्रसकला, त्र्यंबकला, स्थाख्रनकांना वैख्रश्वक प्रख्रसद्धी ख्रमळू 

द्यायची नािी अशा उद्दशेाचे ि े र्ख्रिले र्ाउल वाटते. त्र्यंबकेश्वर च्या र्रुोख्रितांनी तर 

संिख्रटत राि न ‘ख्रसंिस्थ’र्वापला सदु्धा अशाच प्रकारे िोणाऱ्या ख्रवरोधाचे वैचाररक खिंन 

करण्याकररता आत्तार्ासनूच संबंख्रधत संदभप, ज्येष् शास्त्री-रं्ख्रितांचे मागपदशपन, 

ख्रसंिस्थ’र्वपकाळात आध्याख्रत्मक उर्ासकांना आलेले अनभुव, चमत्कार इ.ची माख्रिती 

व त्याचबरोबरीने इटंरनेट, वॉट्सअर् सारख्या सोशल ख्रमख्रिया च्या माध्यमातनू 

धमपजागतृी, अख्रधवकत्यांचे (वख्रकलांचे) कायद्यासंबंधात  मागपदशपन यांच्या संकलनास 

सरुवात करावी.  एका राज्यात आतंकवादी िल्ला झाला तरी दशेभरात ‘अलटप’ ख्रदला 

जातो याप्रमाणे अन्य क्षते्रातील र्रुोख्रितांनी सदु्धा जागतृ रािावे. याचा अवश्य ख्रवचार 

करावा. 

(३९) समारोर् करताना एवढेच सांगतो की, ख्रशवकालार्ासनू ते ख्रशवसेनाकाळार्यांत (म्िणज े

अजनूर्यांत अशा अथापनी) तसेच अिाणी गररबार्ासनू ते उच्चख्रशख्रक्षत ( अगदी 

गायनॅकॉलॉख्रजस्ट सदु्धा ) व अख्रतश्रीमंत व्यक्ती सदु्धा श्री के्षत्र त्र्यंबकेश्वरी येऊन नारायण 

नागबली व काळसर्पशांती असे ख्रवख्रध ज्यांनी केले आिते त्यांची नोंद के्षत्रोर्ाध्यायांकिे 

ख्रनख्रश्चत आि ेि ेलक्षात ठेवा. एकाद्याचे कौटंुख्रबक दःुख, संतती नसल्याचे दःुख असे 

ख्रवख्रवध त्रास दरू करण्याकररता श्रद्धाळू त्र्यंबकेश्वरी येतात व ि ेख्रवधी करून शभुफल प्राप्त 
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करून िेतात. आनंदाने व ख्रनष्काम भावनेनी येणारे भक्त सदु्धा असतात र्रंत,ु ते वेगळे 

धमपकृत्य करतात. तथाकख्रथत ख्रवज्ञानख्रनष्ांनी, ज्यांनी नारायण नागबली व काळसर्प 

ख्रवख्रध केला अशा दःुखी,ख्रर्िीत लोकांची माख्रिती नावासकट जािीर करण्याची अरे्क्षा 

ठेवणे म्िणजे त्यांचे दःुख , संतती न िोणे इ. बद्दल खतं, सल यांचे िणृास्र्द व जािीर 

प्रदशपनच करण्यासारख ेनव्ि ेकाय ? ज्याप्रमाणे गभपर्ात, सोनोग्राफी करणाऱ्यांची नाव े

जािीर करणे योग्य नव्ि ेि ेते जाणतात, ‘एिस ्चा रुग्ण, शारीररक अत्याचार झालेली 

स्त्री अशांची नावे सदु्धा चांगल्या ितेनेूच गपु्त ठेवली जातात. तसचे नारायण नागबली व 

काळसर्प ख्रवख्रध करणाऱ्या दःुखी, ख्रर्िीत  भक्तांची नावे जािीर करणे के्षत्रोर्ाध्यायांना 

सदु्धा मनार्ासनू मान्य नािी. नावे जािीर करायचीच ठरख्रवली तर अनेक राजकीय नेते, 

उच्चख्रशख्रक्षत िॉकटसप, इखं्रजख्रनअसप यांच्यासारखी मंिळी, सपु्रख्रसद्ध ( व कुप्रख्रसद्धिी ) 

ख्रचत्रर्ट कलावतं यांची नावेसदु्धा प्रख्रसद्ध करावी लागतील. समाजात व कॅमेऱ्यासमोर ज े

स्वतःला नाख्रस्तक, ख्रवज्ञानवादी म्िणख्रवतात त्यातील बिुतेक लोक वैयख्रक्तक आयषु्यात 

अनेक श्रद्धाच नव्ि ेतर अंधश्रद्धा सदु्धा बाळगनू असतात. ख्रिदंी ख्रचत्रर्टसषृ्टीतील एका 

सपु्रख्रसद्ध नायकास जेव्िा मोठ्ठा अर्िात झाला िोता, तेव्िा अशाच एका प्रख्रसद्ध दवेतेस 

त्याच्या र्त्नीने नवस केला िोता व िा नायक सखुरूर् बरा झाल्यावर तो फेिला सदु्धा 

िोता  ि ेजगजािीर आि.े जेव्िा संकट येते तेव्िाच खरा उर्योगी कोण आि ेते कळते. 

नारायण नागबली व काळसर्प ख्रवख्रध यांना थोतांि म्िणताना आर्ण आर्ल्या 

श्रद्धास्थान असलेल्या धमापचायाांना, वेदशास्त्रसंर्न्न रं्ख्रितांना व समाजात प्रख्रसद्ध 

असणाऱ्या मिार्रुुषांना अंधश्रद्ध व थोतांिे ठरवनू त्यांचा अर्मान करण्याचे मिार्ातक 

ओढवनू िते आिोत त्याचा र्ररिार मात्र कोणतािी बली अथवा शांती करून िोणार 

नािी एवढे मात्र ख्रनख्रश्चत. 

  या कायपक्रमाच्या व अशा अनेक लेखांच्या ख्रनख्रमत्ताने सत्य काय त े

जनतेसमोर आणण्याचा प्रयत्न करूच. वाख्रिन्यांमध्ये ख्रिम्मत असेल तर समथपन करणारे  

व ख्रवरोध करणारे समान संख्येत बोलावनू सवाांना र्रेुसा वेळ द्या व ख्रि तयारी असेल 
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तरच मग चचाप ििवा. सिस्र वषे चालत असलेल्या व ख्रवख्रवध अंगउर्ांग, रै्ल ू

असणाऱ्या ख्रवधींच्या खलुाशाकररता १०- १५ ख्रमख्रनटे दणेे ि ेिास्यास्र्दच आि.े तेव्िा 

र्नु्िा एकदा अशीच चचाप ििवनू आणण्याचे धाष््टपय अशा वाख्रिन्यांनी अवश्य 

दाखवावे. नारायण नागबली कालसर्प समथपक वगापने मात्र वाख्रिन्यांच्या व त्यावरील 

ख्रवचारवंतांच्या अशा चकुीच्या ख्रवचारांना योग्य, ससंदभप व ससंुस्कृत भाषेतील  

ख्रवचारांनीच सिेतोि प्रत्यतु्तर द्यावे, गैर मागापचा अवलंब करू नये.  

  कायपक्रम संर्तासंर्ता ३१ ख्रिसेंबर, २०१४ रोजी रात्री ९ वा. ‘झी २४ 

तास ’ र्ाख्रिले तर र्नु्िा त्याच भागाचे र्नुःप्रसारण दाखवनू कमपकांिख्रवरोधाच े

‘गोबेल्स’ प्रचारक खरे कोण आिते ि ेकोट्यवधी जनतेसमोर ख्रसद्ध केल्याबद्दल झी २४ 

तास चे आभार ! 

  त्र्यंबकराज सवाांना धमापचरणाची सबुदु्धी दवेो िीच प्राथपना ! 

 


