भनोगत
काम! तुम्शी ऩण अंधश्रद्धाऱू च की याल !

रग्नारा एक तऩ ऩूणण झाल्माचे नननभत्त म्शणा औनचत्म

म्शणा वाधून शे ऩुस्तक प्रकानळत कयण्माचा भनोदम भी व्मक्त केल्मालय आभच्मा एका स्नेशमांनी शी
प्रनतक्रिमा क्रदरी. भरा भोठी गंभत लाटरी. भुशूतण मा प्रकायावलऴमी भाननवकता अळी ऩण रुजत गेरी
त्माचा शा आगऱा लेगऱा ऩैर.ू अनेक वललाश वंस्था रग्न जुऱलताना वलण प्रकायची भदत कयतात.
भाक्रशती ऩुयलतात. ऩण ऩविकेरा क्रकती भशत्ल द्याले अवा प्रश्न उऩस्स्थत शोतो त्मालेऱी तो ज्माच्मा
त्माच्मा व्मवक्तगत श्रद्धे चा प्रश्न आशे अळी बूनभका घ्माली रागते. भग वललाशाचे लेऱी ऩविका जुऱते का?
शे फघणे शी श्रद्धा की अंधश्रद्धा

? अवा प्रश्न भरा नेशभी वलचायरा जातो. प्रश्नकत्माणरा वभोयच्माची

काम बूनभका आशे शे वभजालून घेण्माचा तो एक भागण अवतो. वलचायणाया भाणूव वंभ्रभात ऩडरेरा
अवू ळकतो. तो वललाशाच्मा लेऱी ऩविका फघून ननणणम दे णाय अवेर तय त्मारा शा प्रश्न ऩडू ळकतो.
कदानचत आऩल्मा मा श्रद्धे रा अंधश्रद्धा म्शणून क्रशणलरे गेरे अवण्माची खंत अवू ळकते. आऩल्मा मा
श्रद्धे रा कुणाचा तयी ऩाक्रठं फा अवण्माची ळक्मता अजभाली शा शे तू अवू ळकतो. काशी तयी गुऱभुऱीत
वांगू नका याल ! एकतय श्रद्धा तयी म्शणा क्रकंला अंधश्रद्धा तयी म्शणा! अवे म्शणून वभोयच्मारा कैचीत
ऩकडण्माचा शे तू अवू ळकतो. त्मा नननभत्त काशी तयी लादवंलाद घडाला अळीशी इच्छा अवू ळकते.
आऩल्मा तो फाब्मा दव
ु ऱ्माचं ते काटण मा न्मामाने भाझी ती श्रद्धा इतयांची ती अंधश्रद्धा! भाझी श्रद्धा
शी वभाजारा शाननकायक नाशी म्शणून ती अंधश्रद्धा ठयत नाशी. श्रद्धा शी आस्त्भक फऱ दे ते. श्रद्धा
अवाली ऩण अंधश्रद्धा नवाली. मा ऩद्धतीची भांडणीशी वभाजात शोताना क्रदवते.
ऩयं तु तवे ऩाक्रशरे तय श्रद्धा शी भुऱातच अंध अवते. त्मा भुऱे अंधश्रद्धा म्शणजे वऩलऱा वऩतांफय
म्शटल्मा वायखे आशे . नचक्रकत्वेनळलाम ठे लरेरा वलश्वाव म्शणजे श्रद्धा. तवेच नचक्रकत्वेनळलाम एखाद्या
गोष्टीलय वलश्वाव ठे लण्माचे नाकायणे शी ऩण एक श्रद्धाच! वलश्वाव शा ऩुयाव्मालय आधायरेरा अवतो.
त्माभुऱे त्माची नचक्रकत्वा शोउ ळकते. श्रद्धे ची नचक्रकत्वा शोत नाशी. म्शणूनच वललाश ठयलताना ऩविका
फघाली की नाशी ? शे कोणी अभुक प्रनवद्ध व्मवक्त वांगते म्शणून न ठयलता वंफनं धतांनी स्लत: ऩविका
फघण्माची, जुऱवलण्माची ऩद्धत वभजून घेउन भगच ठयलाले एलढीच मा ऩुस्तकाच्मा नननभत्ताने नम्र
वलनंती.
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भॅयेज इज नेवेवयी ईव्शर अळी एक म्शण आशे .
त्मालय वलश्वाव फवाला अळीच ऩरयस्स्थती अलती बलती आशे . कुटु ं फ फनण्माची वुयलात वललाशाऩावून
शोते. वललाशवंस्था शा वभाजयचनेचा एक अऩरयशामण बाग आशे . वललाश शा स्त्री-ऩुरुऴ भीरनाचा एक
वभाजभान्म भागण आशे . ऩयस्ऩय वशजीलन ,प्रजनन, कुटु ं फ,धभाणचयण,रंनगक उऩबोग मावाठी आलश्मक
अवरेरी ती वभाजयचनेची गयज आशे . बायतीम वललाश वंस्थेचा इनतशाव फनघतरा तय तो अनतळम
भनोयं जक आशे . ज्मा ऩद्धतीची रग्नं आज ननवऴद्ध भानरी जातात ती वुद्धा लैक्रदक काऱात कोणत्मा ना
कोणत्मा प्रचनरत वललाश ऩद्धतीनुवायच शोती अवे आढऱते. लैक्रदक काऱात वललाशाचे आठ प्रकाय
वांनगतरे आशे त.
१) ब्राम्श वललाश:- शे लैक्रदक भान्मता अवरेरे म्शणजे ळास्त्रवंभत अवरेरे वारंकृत कन्मादान शोम.
आजचा लैक्रदक वललाश शाच आशे . शा वलणश्रष्ठ
े प्रकाय भानरा गेरा.
२) दै ल वललाश:- मसावाठी फोरवलरेल्मा ऋस्त्लजारा आऩरी कन्मा दे णे मारा दै ल वललाश म्शटरे आशे .
३) आऴण वललाश :- धभणकायणावाठी गाम ल फैर शे लधूवऩत्माव दे उन ती कन्मा आऩरी करुन घेणे. शा
कन्मावलिम ठयरा तयी तो धभणकायणावाठी अवल्माने तो भान्म आशे .
४) प्राजाऩत्म वललाश :-

प्रजाऩती मा दे लतेव उद्दे ळन
ु केरेरा धभण अथण ल काभ मा विकाणात याशून

केरेरा वललाश. तयी ब्राम्श ल दै ल ऩेषा कभी प्रतीचा ल आऴणऩेषा जास्त प्रतीचा शा प्रकाय भानरा आशे .
लयीर वलण प्रकाय ब्राम्शण लणाणऩयु ते भमाणक्रदत शोते.
५) आवूय वललाश:- शा वलण लणाणवाठी अवरेरा प्रकाय मात लधूच्मा नातरगांना मथाळक्ती द्रव्म दे उन
स्लच्छं द ऩणे केरेरा वललाश प्रकाय. धभाणचयण शे मेथे गौण आशे .
६) गांधलण वललाश : - वलण लणांना शा प्रकाय खुरा आशे . इथे स्त्री ऩुरुऴांची भने जुऱरी की फाव आशे
फाकी वफकुछ चरता शै । वलण गोष्टींना इथे कामोत्तय भंजूयी घेण्माची वोम आशे .
७) याषव वललाश :- भनगट ळाशीच्मा जोयालय एखादी कन्मा ऩऱलून आणून जफयदस्तीने वललाश कयणे
म्शणजे याषववललाश. शा पक्त षविम लणाणव कयता मेतो.
८) ऩैळाच वललाश :- शा प्रकाय म्शणजे फरात्कायारा वललाश म्शणून क्रदरेरी भान्मता अवे म्शटरे तय
लालगे ठरु नमे. शा अथाणतच लज्मण भानरा आशे .

आजशी मा वलण गोष्टी वभाजात क्रदवून मेतात. ऩयं तु वभाज जवा जवा वलकनवत शोत गेरा तव तळा
त्मातीर छटा फदरत गेल्मा. ऩूलॉ नाडीऩयीषा, अश्वऩयीषा, यत्नऩयीषा अळा ऩयीषा जळा शोत तळा लधूलय
ऩयीषा वुद्धा धभणळास्त्राचा बाग शोता. त्मात आयोग्म , स्लबाल, कुराचाय, अंगरषण,लम इ.गोष्टी वलचायात
घेतल्मा जात. वललाशात ज्मोनतऴळास्त्राचा वलचाय शा स्लतंिऩणे न कयता ज्मोनतऴ शे धभाणचे अंग
अवल्माने त्मा बूनभकेतून केरा जात अवे. बायतीम ज्मोनतऴ शे नषिानधवष्ठत आशे . प्रचनरत
ज्मोनतऴळास्त्र शे लयाशनभक्रशय ऩावून म्शणजे इ.वन ५०० च्मा आवऩाव अस्स्तत्लात आरे.

प्रचनरत

ऩविका भेरन ऩद्धती शी त्मा नंतयच्मा काऱातीर आशे . थोडक्मात ती ऩंधयाळे लऴांऩेषा जास्त जुनी
नाशी.
वद्यस्स्थतीतीर वललाश ऩद्धती
भुरगा क्रकंला भुरगी नळषण वंऩल्मानंतय थोडे वे स्स्थयस्थालय झारेलय वललाश मोग्म झारे अवे
वभजण्मात मेत.े वाधायण ऩणे आऩल्मा वभाजात भुरी २० ते ३० मा लमोगटात ल भुरे २३ ते ३५
लमाऩमंत वललाशमोग्म ठयतात.

भुराभुरींचे ऩारक शे आऩल्मा ऩाल्माचा वललाश जुऱवलण्मावाठी

नातेलाईक, ऩरयनचत मांना वांगन
ू लधूलय वूचक भंडऱात नांल नंदलतात. त्मानुवाय प्रथभ व्मालशारयक
फामोडाटावश तमाय अवरेरी ऩविका ल पोटो शे प्राथनभक स्तयालय ऩाठवलल्मा जातात. अजून शी
ऩुरुऴप्रधान वंस्कृ ती अवल्माने फऱ्माच लेऱा भुरीची फाजूच जास्त करुन शी भाक्रशती ऩाठवलते. भग
ऩविकेरा क्रकती भशत्ल द्यामचे शा प्रश्न उऩस्स्थत शोतो. आम्शारा ऩविका ऩशामची नाशी अवा ठाभ
आग्रश धयणाये दोन टक्केच अवतात अवा अनुबल भंडऱांचा अवतो. म्शणजे अठठमाण्णल टक्के
रोकांना ऩविका शली अवते. स्थऱ व्मालशारयक दृष्टमा नाकायामचे अवेर तय ऩविका जुऱत नाशी शे
वांगणे उबमऩषी वोमीस्कय अवते. इथऩावून वललाशात ऩविका ऩुयाण चारू शोते.
ऩविकेचे गुणभेरन म्शणजे काम?
लधूलयांच्मा ऩविका मा वललाशाच्मा अनुऴग
ं ाने एकभेकींळी क्रकती जुऱतात शे ऩशाणे म्शणजे गुणभेरन.
गुणभेरन शी वंकल्ऩना लैलाक्रशक जीलनावाठी लधू-लय एकभेकाव अनुरूऩ आशे त क्रकंला नाशीत शे
ठयलण्मावाठी ननभाणण झारी अवाली. प्रेभ , त्माग, वांभजस्म, मा गोष्टी वुखी लैलाक्रशक जीलनाव ऩोऴक
अवतात. दोन नबन्न प्रकृ तीची भाणवं जय एकि आरी तय लैलाक्रशक जीलनाचा वभतोर ढावऱतो. तवे
शोउ नमे म्शणून त्मांच्मा प्रकृ तीचे भूल्मभाऩन ऩविकेच्मा भाध्मभातून करून त्माचा ननष्कऴण
वांगण्माचा प्रमत्न गुणभेरनाद्वाये केरा गेरा अवाला.
ऩविका-गुणभेरन कयताना लधू लयांच्मा ऩविका ळेजायी ठे लून त्मातीर याळी नषिाच्मा आधाये एकूण
आठ वलबागात गुणांची भांडणी शोते. फाया याळींची ब्राम्शण

, षविम, लैश्म, ळूद्र अळा चाय वलबागात

केरेल्मा लाटणीरा लणण म्शणतात. भानल , चतुष्ऩाद,जरचय,लनचय ल कीटक अळा प्रकाये जी वलबागणी
केरी त्मारा लश्म म्शणतात. ताया म्शणजे लधू ल लय मांचे भधीर नषिात्भक अंतय. मोनी म्शणजे

नषिांची केरेरी अश्वमोनी , गजमोनी, भाजाणयमोनी, भूऴकमोनी, अळा एकूण १४ प्रकाये केरेरी वलबागणी.
ग्रशभैिी म्शणजे याळीस्लाभी अवणाऱ्मा ग्रशांची ऩयस्ऩय अवरेरी भैिी. त्मातून घेतरेरे नभित्ल
वभानत्ल ला ळिुत्ल. गण शी नषिालरून केरेरी दे ल , भनुष्म ल याषव मा प्रकायात केरेरी वलबागणी
शोम. याळी कूट म्शणजे लधूलयांच्मा याळीतीर ऩयस्ऩय अंतय. नाडी शी नषिा नुवाय आद्य , भध्म ल अंत्म
अळा तीन प्रकायात केरेरी वलबागणी आशे .

मा वलबागांनव
ु ाय लणणगण
ु ारा १, लैश्मगुणारा २, तायागुणारा

३, मोननगुणारा ४ , ग्रशभैिी गुणारा ५ , गणगुणारा ६ , याळीकूटगुणारा ७ आस्ण नाडीगुणारा ८ अळा
चढत्मा िभाने गुण क्रदरेरे अवून वलण गुणांची फेयीज ३६ शोते. लणण , लश्म, ग्रशभैिी ल याळीकूट शे चाय
वलबाग याळीनुवाय ऩाडरे अवून त्मांची एकूण १५ गुण शोतात. नषिानुवाय ताया ,मोनी गण ल नाडी शे
चाय वलबाग अवून त्मांचे एकूण २१ गुण शोतात.

अवे याळी ल नषि नभऱू न ३६ गुण शोतात.

एकंदयीत, ऩयीषेवाठी अवरेल्मा अभ्माविभात कुठल्मा टॉवऩकरा क्रकती गुण शे जवे क्रदरेरे अवते
तवाच इथे प्रकाय आशे .

शे वलण गुण लधू-लयांच्मा ऩविकेत चंद्र कुठल्मा नषिात क्रकतव्मा चयणात आशे

मालय ठयरेरे अवते. त्मावाठी ऩंचांगात ये कनय वायखे कोष्टक अवते. ते ऩाशून ३६ ऩैकी १८ ऩेषा
अनधक गुण जभरे तय वललाश जभलण्माव शयकत नाशी अवा ननकऴ अवतो. थोडक्मात ऩन्नाव
टक्क्माचेलय भाकण नभऱारे तय ऩाव !
ज्मोनतवलणबऴ
ू ण प्रा. अयवलंद फले ग्रशवंकेत 'याष्टीम ज्मोनतऴ वंभेरन वलळेऴांक १९९७ ` भध्मे म्शणतात, ''
केलऱ लधूलय याळी नषिालरुन गुणभेरन शोते. मावाठी लधूलयांच्मा ऩविकाच फघाव्मा रागत नाशीत! शी
आश्चमण लाटणायी ऩण वत्मस्स्थती आशे . गुणभेरनात वललाश कयामचा की नाशी शे केलऱ यानळनषिालरुन
ठयते. ऩण भोठे भोठे वुनळस्षतशी माराच ऩविकाभेरन वभजतात शे भोठे च दद
ु ै ल शोम. गुणभेरन शे
ऩविका न ऩशाताच केरेरे ऩविकाभेरन आशे . फशुवख्
ं म भशायाष्टीमन ( ल अन्म प्रांतीम रोकशी ) आजशी
माच भ्राभक अळास्त्रीम अऩूणण , रुढ ल ऩयं ऩयागत गुणभेरनाच्मा अंधश्रद्धामुक्त जोखडात अडकरेरे आशे त.
एखाद्या आजायी भाणवारा फया कयण्मावाठी डॉक्टयरा दाखलाले रागेर. डॉक्टयराशी त्माचा नुवता चेशया
ऩाशून बागणाय नाशी. तऩावाले रागेर. लाटल्माव इतय आलश्मक चाचण्मा, तऩावण्मा कयाव्मा रागतीर.
नंतयच योगननदान करुन उऩचाय शोउ ळकतात. लधूलयांच्मा केलऱ यानळनषिे ऩाशून ऩविका ( ?) जभवलणे
म्शणजे योग्माचा केलऱ पोटा ऩाशून त्मालरुन डॉक्टयने औऴधोऩचाय कयण्माशून अनधक शास्मास्ऩद नाशी
काम? म्शणजेच गुणभेरन शे केलऱ ऩविका जुऱलण्माचे नाटक आशे . कायण त्मावाठी प्रत्मष ऩविका
उघडाव्माच रागत नाशी. माचाच अथण गुणभेरन म्शणजे ऩविकाभेरन नव्शे .
आता प्रनवद्ध ल रोकवप्रम अळा ऩंचांगात वुद्धा गुण भोजण्मात एकलाक्मता नाशी. गुण भेरन
कोष्टकाचे फाफतीत वलोत्तभ म्शणता मेईर अवे एकच ऩंचांग आशे ते म्शणजे जन्भबूभी गुजयाथी ऩंचांग.
ककण लधू ल नवंश लय मांच्मा नउ जोडमांऩक
ै ी दाते ऩंचांगाने तीनच जोडमांचे भेरन शोते ऩयं तु जन्भ
बूभी ऩंचांगाच्मा गुणभेरन कोष्टकाच्मा आधाये नउऩैकी वलणच्मा वलण १८ गुणाचे लय भेरन शोते
गुणभेरन छाऩताना अरीकडे ऩंचांगकते कोष्टकात जभणाऱ्मा गुणंाावश अवणाऱ्मा दोऴांचाशी आलजून
ण

ननदे ळ करु रागरे आशे त वलण वाभान्माना सान दे ण्माच्मा उदात्त शे तू (

?) धरुन जयी शे दोऴ छाऩरे

अवतीर तयीशी शा क्रदळाबूर कयण्माचा क्रकंला फुद्धीबेद कयण्माचा प्रकाय शोत आशे .``
एक प्रनथतमळ ज्मोनतऴी श्री.श्री. बट शे आऩल्मा

'ज्मोनतऴाच्मा गाबाऱ्मात ` मा ऩुस्तकात म्शणतात , ''

वललाश ऩशाताना ठयवलताना ऩविका ऩाशणाय नाशी अवा प्रचाय केरा जातो. तरुणांनी स्लत:च्मा ऩामालय
धंडा ऩाडू न घेऊ नमे. लैलाक्रशक जोडीदाय कोण अवणाय शे अटऱ प्रायब्ध अवते त्मात ज्मोनतऴ शे
नननभत्त अवते. `` तय दव
ु ये भान्मलय ज्मोनतऴी श्री. ल.दा.बट 'बाग्म` क्रदलाऱी ९७ च्मा अंकात म्शणतात,
'' भी स्लत: ज्मोनतऴी अवरो तयी एक गोष्ट प्रांजरऩणे कफूर केरी ऩाक्रशजे की लधूलयांची कुंडरी जुऱते
अगय जुऱत नाशी मा फद्दर शभखाव अनुबलाव मेतीर अवे , ज्मालय ऩूणण वलवंफन
ू यशाले अवे कोणतेशी
ननमभ नाशीत. ऩविका जुऱते अगय जुऱत नाशी मा ळब्दांना लास्तवलक अथण नाशी.
ज्मोनतऴी रोक वललाशवंस्थेत भाननवक गंधऱ घारण्मात ऩुढे अवतात. वललाश घटनांभध्मे
कुंडरीवंफध
ं ाने बाष्म केव्शा, कधी कोणाऩुढे कयाले माचे बान त्मांना नवते. वललाश ननस्श्चत झारा अवता,
ठयरा अवता, वाखयऩुडा लगैये गोष्टीऩमंत प्रगती झारी अवता ऩविकांचा वलचाय फंद कयाला. काशी ऩारक
बीतीऩोटी, क्रद्वधा भन:स्स्थतीऩोटी क्रकंला काशी प्रवंगाभुऱे एखाद्या ज्मोनतऴारा अळा ऩरयस्स्थतीतशी ऩविका
दाखलतात. ज्मोनतऴी नको त्मा लेऱेरा नको ते बाष्म कयतात! आस्ण भग गंधऱारा ऩायालाय यशात
नाशी. नुवती धालऩऱ!

मा ज्मोनतऴाकडू न त्मा ज्मोनतऴाकडे धाल! वाखयऩुडा रग्न भोडाले की कयाले ?

यािंक्रदलव नचंता, घयात वलाणलय भाननवक दडऩण! एखादा वाभान्म सानाचा ज्मोनतऴी एलढा गंधऱ घारू
ळकतो अवे क्रदवरे की लाटते ज्मोनतऴळास्त्राचा वलचाय वललाशवंस्थेत नवरा तय फया! कभीत कभी
कुटु ं फप्रभुखाने ऩारकांनी एका वलनळष्ट भमाणदेनत
ं य कुंडरीचा भुद्दा

, वलऴम फंद कयणे आलश्मक अवते

आस्ण ज्मोनतऴांनीशी अळा लेऱी नवते बाष्म कयण्माचा भोश टाऱरा ऩाक्रशजे!
परज्मोनतऴळास्त्राने ननभाणण केरेरे वाभास्जक जीलनातीर ऩरयणाभ वललाश वंस्थेच्मा फाफत जास्त
तीव्रतेने आढऱतात. रूढी , वंस्काय एकदभ झुगारुन दे ण्माइतऩत भाननवक ळक्ती वाभान्म व्मक्तीची
नवते. भुराभुरींचे वललाश ठयवलताना 'जन्भकुंडरी` चा वलचाय शा तवाच आशे . लास्तवलक, वंऩण
ू ण ज्मोनतऴ
ळास्त्र शे नळपायवलजा आशे . वुखी लैलाक्रशक जीलनावाठी जन्भकुंडल्मा ऩाक्रशल्माच ऩाक्रशजे अवा दं डक
क्रकंला ननमभ नाशी. ऩाक्रशल्माव उत्तभ एलढाच त्माचा अथण! भुराभुरींचे वललाश कयताना कधी नव्शे ती
जन्भकुंडरीची आठलण मेते कायण आऩरे लडीर, आजोफा ऩाशत अवत आऩणशी शी ऩयं ऩया ऩाऱाली, एक
घयाण्माची रुढी!
वललाश शी अत्मंत आनंदाने भनालय कोणतेशी दडऩण आणून न घेता वाजयी कयालमाची घटना! ऩण
वध्माच्मा ज्मोनतऴळास्त्राचा वललाश वंस्थेतीर वशबाग शा केलऱ द:ु ख

, नचंता ननभाणण कयणाया , भनात

कोठे तयी क्रकंतू ननभाणण कयणाया आशे . वुखाच्मा ल आनंदाच्मा काऱारा आऩल्मा अगाध सानाने गारफोट
रालण्माऩनरकडे ज्मोनतऴी काशीशी कयीत नाशीत. ऩयं ऩये ने , रुढीने भनालय झारेरे चुकीचे वंस्काय दयू
वारून आनंदाने वललाश कयाला.``

एकूण काम गुणभेरन कयण्माच्मा ऩद्धती मा लाद ग्रस्त आशे त. त्मात अंतवलणवग
ं ती आशे त.त्माभुऱे
त्मारा ज्मोनतऴळास्त्रीम चौकटीत वुद्धा वलणभान्मता नाशी. ३६ गुण जुऱूनशी वललाशवौख्म नवरेरी
उदाशयणंशी क्रदवतात. तय ऩविका न ऩाशताशी उत्तभ लैलाक्रशक जीलन जगणाये रोक क्रदवतात. त्मालय
काशी ज्मोनतऴी म्शणतात की प्राक्तन शे जय आम्शारा वलण कऱारं अवतं तय आम्शी ब्रम्शदे ल झारो
नवतो का ? ळेलटी प्राक्तन कुणारा टऱरं आशे का

? प्रमत्न कयणं शे आऩल्मा शातात आशे . श्रद्धाऱू

भाणवांना शे मुवक्तलाद वफनतोड लाटतात.
एकनाड
आभच्मा एका नभिाच्मा रग्न जुऱवलण्माचे लेऱी प्रथेप्रभाणे काशी कुंडल्मा ल पोटो फामोडाटावश मेउन
ऩडल्मा शोत्मा. नभिाचे लडीर त्माचे वॉक्रटं ग कयीत शोते. त्मातीर काशी ऩविका त्मांनी प्राथनभक
पेयीतच फाद केल्मा. ते म्शणारे , '' स्थऱ चांगरी आशे त ऩण एकनाड आशे . त्माभुऱे फाद कयाव्मा
रागल्मा.`` त्मांना ऩंचांगाची ऩरयबाऴा थोडीपाय वभजत शोती. एलढमा बांडलरालय अवरेरे ज्मोनतऴसान
एकनाड वभजण्माव ऩुयेवे शोते. ऩाच अनधक ऩाच फयोफय दशा शे वांगामरा यॅ न्गरय व्शाले रागते
काम? एकनाड अवल्माव

वंतती शोत नाशी अथला अडचणी मेतात शा ठाभ वभज! ऩूलॉ यक्तगट

वभजण्माची वोम नवल्माने आऩरे ऩूलाणचामण एकनाड ऩशात अवत अवा लैसाननक भुराभाशी काशी रोक
दे तात.
खयं तय मा वभजुतीत काशीशी तथ्म नाशी. परज्मोनतऴात नाडी मा ळब्दाचा नेभका अथण काम ते
कुठे शी स्ऩष्ट वांनगतरेरे नाशी. एकनाड-दोऴाभुऱे शोणाये दष्ु ऩरयणाभ लेगलेगळ्मा क्रठकाणी लेगलेगऱे
वांनगतरे आशे त. नाडीग्रंथात नाडी म्शणजे एक ऩऱाचा अलधी. ळयीयळास्त्रात नाडी म्शणजे यक्तलाक्रशनी.
परज्मोनतऴात अभुक नषिालय जन्भरेल्मा भाणवाची नाडी अभुक एलढे च वांनगतरे आशे . अंत्म , आद्य,
भध्म अळा तीन प्रकायच्मा नाड्मा वांनगतरेल्मा आशे त. जगातरा प्रत्मेक भाणूव मा तीनऩैकी कोणत्मा
तयी एका नाडीचा अवतोच. ऩंचांगात अलकशडा चि नालाचे एक कोष्टक अवते. त्मालरून
जन्भनषिाच्मा आधाये तुभची नाडी कोणती ते कऱते. उऩलय भुरगा ल भुरगी मा दोघांची नाडी एकच
आशे अवे क्रदवरे तय नतथे एकनाडीचा दोऴ आशे म्शणून त्मा दोघांचे रग्न करू नमे कायण अळा
जोडप्मारा वंतती शोत नाशी अळी लेडगऱ श्रद्धा प्रचनरत आशे . लधूलयांची नषिे आद्यनाडीत अवता
वलमोग, भध्मनाडीत अवता दोशोचा नाळ ल अंत्म नाडीत अवता लैधव्म ल अनतद:ु ख अळी पऱे काशी
ग्रंथात क्रदरी आशे त.

ऩविका-गुणभेरनात नाडीरा वलाणत जास्त म्शणजे आठ गुण क्रदरे आशे त. एकनाड

अवता नाडीचे ळून्म गुण अन्मथा थेट आठ गुण अवा भाभरा आशे नाडीचा वंफध
ं यक्तगटाळी
जोडण्माचा प्रमत्न काशी ज्मोनतऴीरोक कयतात ऩण तो त्मांचा कालेफाजऩणा आशे . का ? ते ऩशा. यक्तगट
शे अे , फी, अेफी, ओ, आयएच ऩॉस्झटीव्श ल ननगेटीव्श अवे एकूण आठ प्रकायचे आशे त. तीन नाडमा ल
आठ प्रकायचे यक्तगट मांचा कुठे शी गस्णती ताऱभेऱ फवत नाशी.एकनाड-दोऴाभुऱे जोडऩे ननऩुविक यशाते
शी वभजूत जय खयी अवती तय वंबलनीमतेच्मा ननमभानुवाय जगातरी एक-तृतीमांळ जोडऩी

ननऩुविकच याक्रशरी अवती! ऩण तवे काशीच आढऱत नाशी. मालरून उघड क्रदवते की शी वभजूाूत
म्शणजे एक खुऱचटऩणा आशे . एकनाड-दोऴारा काशी अऩलाद गगणवक्रं शतेभध्मे क्रदरे अवरे तयी ऩूलॉच्मा
ल आजच्माशी ज्मोनतष्मांच्मा अडाणीऩणाभुऱे म्शणा क्रकंला अंधानुकयणाने म्शणा क्रकंला स्लाथाणभऱ
ु े म्शणा
एकनाडीचे पारतू स्तोभ भाजरे आशे .
एकनाड-दोऴालय आजलय झारेल्मा टीकेचा एक ऩरयणाभ अवा झारेरा क्रदवतो की आता दाते ऩंचांगात
नाडी-दोऴाचे लेगऱे च ऩरयणाभ वांगण्मात मेलू रागरे आशे त. नतचा वंफध
ं आता वंततीळी नवून
भाणवाच्मा स्लबालाळी जोडण्मात आरा आशे , वंतती फाफत भौन ऩाऱण्मात आरे आशे , ऩण एकनाडीभुऱे
भृत्मूदामक दोऴ ननभाणण शोतो अळी दशळत आता नव्माने घातरी आशे ! दव
ु या भशत्लाचा फदर म्शणजे
एकनाड दोऴ ठयलण्मावाठी आख्ख्मा नषिाऐलजी त्माचा पक्त एक चयणच वलचायात घ्माला अवे
नयऩनतजमचमाण स्लयोदम मा ग्रंथाचा आधाय दे उन वांनगतरे आशे . मा फदराभुऱे एकनाड दोऴाच्मा
केवेवचे प्रभाण एकदभ खारी मेउन ते पक्त २५ टक्क्मालय मेते अवा दाला केरा आशे . ऩण मा
प्रकायाचा खया अथण काम शोतो ते ऩशा. गेरी ळेकडो लऴे चारत आरेल्मा रूढीभुऱे ७५ टक्के केवेव
भध्मे ननष्कायणच एकनाड-दोऴ भानून स्थऱे नाकायरी गेरी अवाच माचा अथण शोत नाशी का ? आम्शी
तय म्शणतो की एकनाड-दोऴ शी कल्ऩनाच भुऱी कारफाशम झारी अवल्माभुऱे नतच्माकडे वयऱ दर
ण
ु ष
कयाले.
नषिदोऴ
भूऱ नषिालय जन्भल्मालय ळांांती कयालमाव वांगतात.

भूऱ नषि शे तभोगुणी , दारूण, अननष्ट

भानरे गेरे आशे . त्माभुऱे भूऱ नषिालय भूर जन्भरे तय ते आईफाऩाच्मा भूऱालय आरे आशे अवा
वभज ननभाणण झारा. 'ळाभबट्ट ( एक नाभांक्रकत जोळी ) आस्ण त्माचा नळष्म फटो मांचा लृत्तांत ` मा
नचंताभण भोये श्वय आऩटे नरस्खत १८९३ वारी प्रकानळत झारेल्मा ऩुस्तकात परज्मोनतऴ शाच एक
वलऴम वाभास्जक कादं फयी वाठी घेतरेरा आशे . त्मात गोवलंदऩंत मांना झारेरा भुरगा शा भूऱ नषिालय
झारा अवल्माने ते फाऩाव अननष्ट आशे अवे ळाभबटाने त्मांना वांनगतल्मालय भुराचा त्माग कयणे शाच
एक ऩमाणम नळल्रक याशीरा. त्मानुवाय त्मांनी तो त्माग केरा. ऩुढे कादं फयीत नळलाजी भशायाजांनी मा
प्रकायचा छडा रालरा मा कादं फयीतीर शक्रकगती भूऱातूनच लाचण्मावायख्मा आशे त. दोऴ आरा म्शणजे
ऩुढे ऩरयशाय लगैये गोष्टी आल्मा. त्मातरा अननष्ट बाग काढू न टाकण्मावाठी त्माची ळांती कयण्माचे
प्रकाय अथाणतच बीतीऩोटी ननभाणण झारा. वंत एकनाथ भूऱ नषिालय जन्भरे. त्मांनी एके क्रठकाणी
नरशून ठे लरे आशे .

भूऱीच्मा भूऱी एका जन्भरा । भामफाऩे घोय धाक घेतरा ।
कैवे नषि आरे कऩाऱा । स्लमे रागरा दोशोच्मा ननभूऱ
ण ा ।

ळांती शे कभणकांड बट नबषुकांच्मा उऩस्जवलकेचे वाधन शोते. त्माभुऱे अळा प्रकायची कभणकांड
जाणीलऩूलक
ण जोऩावरी गेरी ल गतानुगनतकतेचा बाग म्शणून त्माचे अंांधानुकयण झारे.
भूऱ नषि शे वावऱ्माव लाईट आश्लेऴा नषि वावूव लाईट

, ज्मेष्ठा नषि क्रदयाव लाईट मा गोष्टींचा

उगभशी माच ऩद्धतीने आशे . गंभत म्शणजे माच नषिांचे लेगलेगऱे बाग ऩाडू न त्माची परे लेगलेगऱी
क्रदरेरी आशे त. ती धनलान, दानळूय भंिी अळी ऩण आशे त. तवेच ग्रंथकाय फदरेरे की परेशी फदरतात.
काशी ग्रंथकायांनी वलळाखा ल भघा मा नषिांची काशी चयणे शी दीय ल वावया मांचेवाठीशी भायक म्शटरे
आशे . भुरगी वावयी आल्मानंतय जय काशी दघ
ण ना घडरी तय त्माचे खाऩय रगेच भुरीच्मा ऩामगुणाळी
ु ट
जोडू न काशीतयी उत्तय ळोधण्माचा प्रमत्न केरा जातो. तवेच कुठतयी नषिाळी वंफध
ं जोडू न काशीतयी
फादयामण वंफध
ं प्रस्थावऩत केरा जातो. ळंबय आश्लेऴा नषिाच्मा भुरी वून म्शणून घयी आल्मालय
त्मातल्मा नव्लद वावला लायल्मा अवे कुणी वप्रभाण नवद्ध केरे आशे काम

? एखाद्या घयात आश्लेऴा

नषिाची भुरगी वून म्शणून आरी आस्ण जय मोगामोगाने त्मा घयातीर वावू लऴणबयात मा ना त्मा
कायणाने लायरी तय शा वभज इतका घट्ट रुजतो की वलऴाची ऩरयषा कळारा घ्मा?

भृत्मू ऴडाष्टक
भंगऱाच्मा दशळती नळलाम शी आणखी एक दशळत आशे .

वभजा तुभची जन्भयाव भेऴ आशे ल

तुम्शारा वांगन
ू आरेल्मा जोडीदायाची याव कन्मा आशे . भेऴेऩावून कन्मा याव ६ ली मेत.े कन्मेऩावून
ऩुढे भोजल्माव भेऴ याव आठली मेते. वशा-आठ म्शणजे ऴडाष्टक. ऩविकेतीर ऴष्ठ स्थान श ळिूचे आस्ण
अष्टभ स्थान शे भृत्मूचे आशे . अवा मोग अवरेल्मा जोडीदायांचे एकभेकाळी ऩटत नाशी अळी वभजूत
आशे . ऴडाष्टक ळब्दाभागे भृत्मू शा ळब्द जोडरा म्शणजे एकदभ दशळत ननभाणण शोते. ज्मोनतऴांना तेच
शले अवते. ते अळी वभजूत घारतात की भृत्मू ळब्दाचा अथण लैलाक्रशक वुखाचा भृत्मू अवा घ्मामचा.
शाच अथण ळास्त्रकायांना अनबप्रेत आशे . ज्मोनतष्मांचे एकूण धोयण काम तय वललाश मा गोष्टीवंफध
ं ात
भंगऱ, भृत्मूऴडाष्टक, एकनाड अवे काशीतयी प्रश्न ला अडचणी आऩणच आधी ननभाणण कयामच्मा ल
आऩणच त्मारा 'ळास्त्राधाय` दे उन भागणदळणन कयण्माचा आल आणामचा ल स्लत:च्मा तुभड्मा बयामच्मा.
काशी ऴडाष्टकांभध्मे दोन्शी याळीचे याळीस्लाभी एकच अवतात क्रकंला त्मांची भैिी अवते अळालेऱी ती
ऴडाष्टके भृत्मू ऴडाष्टके न शोता प्रीती ऴडाष्टके शोतात ल ती ग्राशम धयरी जातात. उदा. भेऴ ऩावून
आठली याव लृस्श्चक त्माभुऱे ऴडाष्टक झारे ऩण दोशोचा याळीस्लाभी भंगऱ शा एकच अवल्माने भृत्मू
ऴडाष्टक शी वलवंगती शोईर म्शणून शे झारे प्रीती ऴडाष्टक.
वलसानननष्ठ गुणभेरन ?
आऩल्मारा आई , फाऩ, बाउ, फक्रशण ननलडीचे स्लातंत्र नाशी. कायण मा फाफी जन्भानधष्ठीत आशे त.
आऩल्मा आई फाऩांचा धभण , जात ऩंथ शा त्मांच्मा ऩोटी नभऱारेल्मा जन्भाभुऱे आऩल्मारा नचकटतो.

आऩरा जन्भ शी आऩल्मा शातातीर फाफ नाशी.ऩण लैलाक्रशक जोडीदायाची ननलड शी आऩल्मा शातातीर
फाफ आशे . शे आऩल्मारा व्मलशायाने क्रदरेरे स्लातंिम आशे . प्रत्मषात शे स्लातंिम जोडीदायाचे यं गरुऩ

,

नळषण व्मलवाम मा व्मनतरयक्तच्मा इतय फाफतीत नभऱवलण्माव प्रत्मष वललाशे च्छुकच उदावीन अवतात.
यं गरुऩ नळषण व्मलवाम मा फाफतीत आग्रशी बूनभका घेणाये वललाशे च्छुकच भुशूतण

, ऩविका, दे णीघेणी,

जातीऩाती मा फाफतीत भाि वोमीस्कयऩणे लडीरधाऱ्मांचे म्शणणे नळयोधामण भानतात. स्लत:ची स्ऩष्ट ल
आग्रशी बूनभका घेण्माचे टाऱतात. खयं तयं लैलाक्रशक जीलन वुखी अवण्मावाठी वाभंजस्म , त्माग शला,
गुणभेरनाऩेषा गुणभीरनाची जास्त आलश्मकता आशे शे भभण काशी आधुननक ज्मोनतऴांनी ओऱखरे.
त्मांनी गुणभेरनाची लेगऱी ऩद्धत अलरंफरी आशे . मात ते लधूलयांच्मा ऩविका घेलन
ू त्मा व्मवक्तभत्ल

,

आयोग्म, आमुभाणन, मा ऩातऱींलय एकभेकाळी जुऱते का नाशी शे स्लत:च तायतम्माने ठयलतात ल
त्मानुवाय ननणणम दे तात. ज्मोनतऴळास्त्रात काऱानुरूऩ फदर केरे ऩाक्रशजेत आजच्मा लैसाननक मुगात
जुने ते वोने अवे म्शणून चारणाय नाशी , ज्मोनतऴ शे दे ळ , कारलतणभानानुवाय लतणलरे गेरे ऩाक्रशजे अवे
म्शणून ज्मोनतऴारा आधुननक वलसानाची जोड दे उन शी भंडऱी लैद्यकीम तऩावणीचाशी वल्रा दे तात.
वलण व्मालशायीक गोष्टी जुऱत अवतीर तयच शी भंडऱी ऩविका जुऱत अवल्माचा परज्मोनतऴकीम
भाननवक आधाय दे तात. मात लैसाननक दृवष्टकोण फाऱगल्माचे तथाकनथत वभाधान ल ऩयं ऩया
क्रटकलल्माचेशी वभाधान जातक ल ज्मोनतऴी दोघांनाशी नभऱतं.
भंगऱाची दशळत
ऩूलॉ भुरीच्मा फाऩारा भुरगी म्शणजे एक बाय त्मातून भुरीरा भंगऱ अवरा की वलचायामराच नको.
अळालेऱी एखादे गुरूजी कभ ज्मोनतऴी कभ भध्मस्थ शी भुरगी खऩलामचे काभ कुळरतेने कयीत
अवत. शे ज्मोनतऴी कभ भध्मस्थ याशू , केतू ळनी इत्माक्रद ग्रशांना जाफ वलचारून भंगऱदोऴ ऩरयशाय
करून शी भंगऱी खऩलत अवत. अळा भध्मस्थीतून त्मांना फयाच पामदा शोत अवे. वाशस्जकच
भंगऱाचा फागुरफुला जोऩावरा गेरा कायण त्मात क्रशतवंफध
ं गुत
ं रेरे अवामचे. त्माभुऱे वललाशाच्मा
वौदे फाजीत भंगऱ शा एक शुकभी ऩत्ता ठयरा.
वांगन
ू आरेल्मा भुराची / भुराची ऩविका भंगऱाची आशे क्रकंला नाशी शे वांगण्मावाठी ज्मोनतऴाची
गयज बावत नाशी. क्रकयकोऱ आजायावाठी आऩण रगेच डॉक्टयकडे धालतो का ? आऩल्मारा घयगुती ला
प्राथनभक उऩचाय भाशीत अवतात. तद्वत शा भंगऱाचा प्रथभोऩचाय अनेकदा भाशीत अवतो. घयात
धानभणक प्रथभोचायाचे अंग म्शणून टांगरेल्मा ऩंचांगात तो क्रदरेरा अवतो. जन्भकुंडरीत १

,४,७,८,१२

माऩैकी कुठल्माशी स्थानात भंगऱ अवेर तय तो भंगऱदोऴ आशे अवे वभजरे जाते. ताऱ्मांना जळी
तेजाची प्रत अवते तळी मा भंगऱाराशी प्रतलायी आशे . कडक भंगऱ , वौम्म भंगऱ, षम्म भंगऱ लगैये.
शी प्रतलायी ऩविकेत भंगऱ क्रकती ऩॉलयपूर आशे मालरून ठयलरी जाते.
भंगऱदोऴ म्शटरा की लैलाशीक वौख्माचा फोऱ्मा , लैधव्म अवा वभज आशे . उगीच वलऴाची ऩरयषा
कळारा घ्मा!

'भंगळ्मा`रा भंगऱी नवरी तयी चारते ऩण भंगऱीरा भाि भंगळ्माच रागतो.

जन्भकुंडरीतीर फाया स्थानाऩैकी जय ऩाच स्थानात भंगऱ म्शणजे जलऱजलऱ चाऱीव टक्के जागा मा
भंगऱाने व्माऩरी आशे . भग वललाश जभणे भुश्कीर शोईर म्शणून ऩूलाणचामांनी वौम्म भंगऱ

, षम्म

भंगऱ अळी उऩाममोजना करून ठे लरी आशे . भंगऱाचा इनतशाव शा काशी पाय प्राचीन नाशी.
भंगऱदोऴाचे उल्रेख शे भुशूतण गणऩती , भुशूतण नचंताभणी, बाल नचंताभणी, ज्मोनतभणशाणणल अळा ग्रंथांभध्मे
आढऱतात.

भुशूतनण चंताभणी शा ग्रंथ याभबट मा ज्मोनतऴाने श्री षेि काळी मेथे ळके १५२२ भध्मे

नरक्रशरा. मा ग्रंथाभध्मे भंगऱदोऴावाठी अऩलादशी ननभाणण केरे. लधुच्मा ऩविकेत जय लयीर स्थानाऩैकी
भंगऱ अवून लयाच्मा ऩविकेतशी त्माच लयीरऩैकी स्थानात अवेर तय भंगऱाने भंगऱाव जाफ ऩाक्रशरा
अवे म्शटरे जाते. आखाड्मातीर ऩक्रशरलान जळी एकभेकाची ताकद अजभालत अवतात त्मा ऩद्धतीने
लधूलयांच्मा ऩविकेत भंगऱ एकभेकांना जाफ वलचायतात. अळा त-शे ने भंगळ्मारा भंगऱी जभून जाते.
आस्खय रोशा रोशोको काटता शै ना! नंतयच्मा ग्रंथकायांनी जाफ वलचायण्माचे अनधकाय शे ळनी , याशू, केतू
मांना क्रदरे आशे त. ऩविकेतीर गुरू , ळुि शे शी ळुब ग्रश आऩाऩल्मा स्टे टव नुवाय नैनतक दफाल आणू
रागरे. भेऴ, ककण, लृस्श्चक, धनु, भीन मा याळीशी भंगऱारा आंजारू गंजांरू रागल्मा. ऩविका गुणभेरनात
जय २७ क्रकंला त्माऩेषा अनधक गुण झारे तय भंगऱाकडे काणाडोऱा करू रागरे अळा रयतीने भंगऱाचे
अऩलाद लाढू रागरे. अनेक ज्मोनतऴांनी वुद़्धा भंगऱ शे खूऱ आशे अळी वडे तोड बूनभका घेतरी. मा
भध्मे वल.गो.नलाथे, नवद्धे श्वयळास्त्री नचिाल, द्वा.ना. याजे, ज्मोनतऴाचामण वुठ
ं णकय इत्माक्रद भान्मलय रोकांचा
वभालेळ आशे .
ज्मोनतऴाचामण वुंठणकय मांची भते
ज्मोनतऴाचामण वुठ
ं णकयांनी तय भंगऱदोऴाचे स्तोभ ज्मोनतऴांनीच भाजलरे आशे अवे म्शणून

'वललाश

भंगऱाची अनालश्मकता ` मा १९६६ वारी नरक्रशरेल्मा ऩुस्तकात ज्मोनतऴ ळास्त्राच्मा चौकटीत याशूनच
ज्मोनतऴांचा खयऩूव वभाचाय घेतरा आशे . मा ऩुस्तकारा आनळलाणद ऩय प्रस्तालना वंकेश्वय ऩीठाचे
ळंकयाचामण नरशताना म्शणतात , '' शी ऩुस्स्तका लाचून वललाश जुऱते वभमी लधूलयांच्मा कुंडरीतीर १ , ४,
७, ८, ल १२ मा स्थानातीर भंगऱ ऩाशून कोणीशी घाफरुन जाउन वललाश भोडण्माची भुऱीच जरुय नाशी ,
एलढा अथणफोध जयी झारा तयी ऩुस्स्तका नरक्रशल्माचे वाथणक झारे.``
मा ऩुस्स्तकेत वुठ
ं णकयांनी तय भंगऱदोऴारा १०७ परज्मोनतऴळस्त्रीम अऩलाद ग्रंथाधाये क्रदरे आशे त.
ते म्शणतात, ''बौगोनरक ऩरयं स्स्थतीवुद्धा भंगऱदोऴाचा ऩरयशाय कयतात.
गोदालयीदस्षणतीयलानवनां बौभस्म दोऴा नक्रश वलद्यते खरु ।
अथण :- गोदालयी नदीच्मा दस्षण प्रदे ळात स्थाईक अवणाऱ्मांना भंगऱ दोऴ भानू नमे. शे एक वंस्कृ त
लचन ज्मोनतभाणणल
ण ग्रंथात क्रदरे आशे . त्माचप्रभाणे
कनरंगनाभा मभुनांळभारलौ वुभागध: नवंधुवुबोजवौ नृऩा: ।

अभीयस्मुयंळोग्रणशजन्भ दे ळकावस्थैल ते स्मु : परदामका ग्रशा: ।।
ज्मोनतऴ वंग्रश मा ग्रंथातीर लयीर ळास्त्राधायाचा आळम अवा की वूमाणचे जन्भस्थान कनरंग दे ळ

,

चंद्राचे जन्भस्थान मभुना तीय , भंगऱाचे जन्भस्थान भारलदे ळ , फुधाचे जन्भस्थान भगध दे ळ , गुरुचे
आस्ण ळनीचे जन्भस्थान वौयाष्ट् दे ळ मा ग्रशाचे जन्भ प्रदे ळ ळास्त्रात वांनगतरे अवून त्मा त्मा ग्रशांचे
ऩरयणाभ त्मा त्मा प्रदे ळांलय वलळेऴत्लाने शोत अवतात. मा अनुऴग
ं ाने भारल दे ळात तेलढाच भंगऱ
ऩशाला ल फाकीच्मा प्रदे ळात भंगऱ दे ाऴ भानू नमे. मा नळलाम धभणळास्त्र अवो ला ज्मोनतऴळास्त्र अवो
दोऴ आरा म्शणजे ऩरयशाय ला तोडगा आराच. भंगऱाची ळास्त्रोक्त ळांती
भंगऱाचा क्रकभान १० शजाय जऩ

, वलष्णु उऩावना , ळुनचबूत
ण ऩणे

, भंगऱजऩाने अनबभंवित प्रलाऱ यत्नाची अंगठी इत्मादी भुऱे

भंगऱदोऴाचा ऩरयशाय शोतो. लैधव्माच्मा बीतीतून भुक्त शोण्मावाठी वावलिीव्रताचे आचयण शी वांनगतरे
आशे . त्मा नळलाम कुंबवललाश धभणनवंधुभध्मे वांनगतरा आशे . लैधव्म शया: कुंब वललाश:। लैधव्म
टाऱण्मावाठी वललाशाऩूलॉ भातीचा कुंब घेउन त्मात वलष्णुप्रनतभेची वलधीऩूलक
ण स्थाऩना कयाली. त्माची
प्राथणना करुन प्रनतभेवश तो कुंब जराळमात ला नदीकाठी पोडू न तो वलवस्जणत कयाला. म्शणजे कुंबरुऩ
ऩतीळी वललाश शोउन लैधव्माक्रदमोग कुंबावभलेत नाळ ऩालतात. नंतय भानली ऩतीळी वललाश कयाला.
तवे ऩाक्रशरे अवता उऩयोक्त ऩाच स्थानात भंगऱ अवता लैलाक्रशक जीलन वलपर शोते अगय त्मात
वलघ्ने मेतात शा रोकाऩलाद म्शणजे एक खूऱच आशे . लैलाक्रशक जीलनात भंगऱ वलघ्ने आणू कवा
ळकतो शे ळास्त्रीम दृष्टमा गूढच आशे . फये ज्मा ज्मोनतऴळास्त्राने भंगऱाच्मा ऩद्धतीचा ऩुयस्काय केरा त्मा
ळास्त्राने उऩयोक्त ऩाच स्थानाऩैकी प्रत्मेक स्थानात कोणती वलवलस्षत पऱे अनुबलाव मेतात माचा
खुरावा अलश्म कयालमाव ऩाक्रशजे शोता. म्शणजे मा भंगऱाच्मा ऩद्धतीत वलश्वावनीमता ल ननस्श्चती
आरी अवती. ज्मानी शी ऩद्धत ऩुयस्कायरी त्मांनी मा ऩद्धतीची तऩळीरलाय ल वुवग
ं त परभीभांवा
अळी स्ऩष्ट केरी नाशी शे एक आश्चमण शोम. मा दोन्शी ऩषाना ज्मोनतऴळास्त्राने असान अंधायात
चाचऩडत ठे लरे आशे . जनता काम क्रकंला ज्मोनतवलणद काम दोघेशी ननव्लऱ अंधश्रद्धे ने ला अंधानुकयणाने
मा भंगऱाचा ऩाठऩुयाला कयीत अवतात. भंगऱ का ऩशामचा माची नचक्रकत्वा कोणीशी कयीत नाशी.
कयामची म्शणजे मा ऩद्धतीव ननस्श्चत अळी ळास्त्रीम ऩाश्वणबभ
ू ी नाशी. एलढे अवूनवुद्धा जनता ल
ज्मोनतऴी मा ऩद्धतीचा वऩच्छा वोडण्माव तमाय नाशीत. बायतीम जनतेत रुढीवप्रमतेचा गुण लवत
अवतो. त्माचे प्रत्मंतय म्शणजे भंगऱाची ऩद्धती शोम. भंगऱाच्मा ऩद्धतीचे ठाभ स्लरुऩ ल ननस्श्चत
ऩरयणाभ कोणावशी स्ऩष्टऩणे ठाउक नाशीत ल ते जाणून घेण्माची स्जसावाशी वलळेऴवे कोणी दाखलत
नाशी. नाशी ऩेषा भंगऱ वभस्मा एलढी जाचक शोउन फवरी नवती. भंढये जळी अंधानुकयणाची प्रलृत्ती
ठे लतात तद्वत वभाज अंधानुकयणाने अननबसऩणे लागतो. अळीच शी रुढी 'भशाजनो मेन गतस्व: ऩंथा:`
मा न्मामाने ळतकानुळतके फागुरफुला शोउन वभाजाकडू न जोऩावरी गेरी आशे .
मा फागुरफुलाची दखर घ्मालमाची कोणी? तय ज्मोनतवलणदांनी! ती आजऩमंत कधी घेतरी गेरी नाशी
ल अळी दखर ते घेणेशी वंबलत नाशी. आजऩमंत कोणा ज्मोनतवलणदाने लैलाक्रशक जीलनात वलवलध

वलघ्नांचे उगभस्थान भंगऱच आशे अवे भंगऱाच्मा ऩद्धतीचे यशस्म उकरून वभाजाऩुढे भांडण्माचा प्रमत्न
केरेरा नाशी. अथाणत तवा तो कयताशी मेणाय नाशी ल केल्माव ळास्त्र ल प्रत्मष अनुबत
ू ी मांच्मा
कवोटीलय तो उतयणायशी नाशी. शी विकाराफानधत लस्तुस्स्थती आशे .वभाजात भंगऱाचे खूऱ ऩवयलून
ठे लून ते जोऩावरे जाईर अवा एक वतत प्रमत्न कयण्मात ज्मोनतवलणदांनी चांगराच शातबाय रालरा
आशे . वफचायी अंधश्रद्धाऱू ल बाफडी जनता अलगत नवरेल्मा ज्मोनतऴळास्त्राव प्रभाण भानण्माऩेषा त्मा
ळास्त्राचे प्रनतनननधत्ल ल ऩरयनळरन कयणाऱ्मा ज्मोनतवलणदालय वलश्वाव

, बयलवा ठे लून चारते.

ज्मोनतवलणदांनी वांनगतरेरे भागणदळणन बावलकऩणे प्रभाण भानामचे अळी प्रलृत्ती वाभान्म जनात लवत
अवते. शी ऩद्धती नचक्रकत्वक दृवष्टने न अभ्मावता अंधानुकयणाने ज्मोनतऴांनी एकभेकाऩावून उचररी
अवून आजतागामत मा ऩद्धतीच्मा प्रचायाव खतऩाणी घारण्माचे भशान व्रत त्मांनी घेतरे आशे .
भंगऱाच्मा ऩद्धतीच्मा परवंक्रशतेचा खुरावा करुन घेण्माची स्जसावा आजऩमंत ज्मोनतऴांनी दाखवलरी
नाशी. मदाकदानचत भंगऱाच्मा ऩद्धतीचा फाष्कऱऩणा वभाजाव उकररा तय ज्मोनतऴी रोकांचा व्मलवाम
पाय भोठमा प्रभाणात भाय खाईर अळी वाधाय बीती त्मांना लाटत अवल्माव न कऱे ! ज्मोनतऴ
कामाणरमांच्मा उत्ऩन्नाचा पाय भोठा लाटा मा भंगऱाने उचररा अवल्माने ज्मोनतवलणद भंडऱी मा
ऩद्धतीच्मा बंऩकऩणाकडे वोईस्कयऩणे दर
ण कयीत अवतीर अवे म्शणणे धाडवाचे ठयणाय नाशी.
ु ष
भंगऱाचे जाफ भंगऱ , यवल,याशू केतू ल ळनन मा ग्रशांच्मा मोगान ऩाक्रशरा जातो शा नवद्धांत काटमाने
काटा काटा काढण्माच्मा न्मामालय आधायरेरा आशे . एखाद्या व्मक्तीच्मा ळयीयातीर एखाद्या वलवलस्षत
अंगात काटा भोडरा अवता काटा घेउन दव
ु ऱ्मा जोडीदायाच्मा ळरययातीर त्माचा वलवलस्षत अंगातून तो
काटा काढतां म्शणणे फाष्कऱऩणाचे ल शास्मास्ऩद ठयते. तद्वतच एखाद्या कुंडरीतीर अननष्ठ भंगऱ
दव
ु ऱ्मा कुंडरीतीर १,४,७,८,१२ मा स्थानात अवणाये ळनन, भंगऱ, याशू, केतू, यवल आक्रद ग्रश जाफ ऩशातात
म्शणून तो वुननष्ठ ठयतो

अवा नवद्धांत प्रनतऩादणे

अवंमवु क्तक ल अळास्त्रीम शोम.

आणखी एक भशत्लाचा भुद्दा म्शणजे जन्भलेऱेची अननस्श्चतता. अननस्श्चत जन्भलेऱेनव
ु ाय तमाय
केरेल्मा कुंडरीनुवाय भंगऱ ऩद्धती ऩरयस्षरी जाते. ऩूलॉ घडमाऱे नव्शती. अवल्माव जन्भलेऱ अननस्श्चत
आधायांलय नंदलरी जात अवे. अंदाजे जन्भलेऱेलरुन केरेल्मा कुंडल्मा वलश्ववनीम नव्शे त. अळा
कुंडरीलरुन भंगऱ ऩद्धती ऩाशण्मात शाळीर कोणते आशे

? दव
ू ण
ु या भुद्दा अवा की भंगऱ ऩद्धती वंऩण

चुकीच्मा भागाणने गालंढऱऩणे तऩावरी जाते. स्ऩष्टग्रश बालचनरत कुंडरी प्रभाणे भंगऱ ऩशाला शा यास्त
ळास्त्रीम याजऩथ! ऩण नवद्धांतानुवाय अनुवरुन चाराले कोणी

? स्ऩष्ट ग्रशबालचनरत कुंडरी कयणाये

ज्मोनतवलणद दनु भणऱ! त्मातशी अळा कुंडल्मा जनतेच्मा स्खळाव ऩयलडणाऱ्मा नव्शे त. भग बालचनरत स्ऩष्ट
ग्रश कुंडल्मानुवाय झटऩट यं गायी ऩद्धतीच्मा भंगऱ ऩद्धतीव तवे नतचे प्रचायक दरार जे ज्मोनतऴी माना
दघ
ण अवरेरा मा ळास्त्रीम भागाणचे लालडे अवल्माव नलर नाशी. प्रत्मेक लेऱी वाध्मा कुंडरीऩेषा
ु ट
बालचनरत स्ऩष्टग्रश कुंडरीनुवाय

'खुरावेलाय भंगऱ ` तऩावून घेण्माची दरारी वाभान्म जनतेच्मा

ऐऩतीफाशे यची आशे . तात्ऩमण भंगऱ ऩाशण्माची क्रदळा चुकीची

, अळास्त्रीम, ढोफऱ आशे . भंगऱ ऩाशणेच

चुकीचे! भग ते चुकीच्मा भागाणने ऩशाणे वाप घोडचूक ठयते. भंगऱ ऩद्धती वभाजाची नाशक क्रदळाबूर
करुन आऩल्मा ''दरारा`` भापणत गयीफ जनतेव नाडलीत अवते माचे शे ज्लरंत उदाशयण आशे .
जगात अगस्णत वललाश शोत अवतात. बायत वोडल्मालय वलण जगबय भंगऱ ऩद्धती वलचायात न घेता
वललाश जभत अवतात. भंगऱ ऩद्धती वलण जगातल्मा रोकांना कळी बोलत नाशी
जनतेच्मा फोकांडी फवण्माचा नतचा शे का आशे

? का पक्त बायतीम

? वदा वलणदा ऩृथ्लीतरालय थोडमाळा रोकांना लैलाक्रशक

जीलन वलपरतेचा पटकाया फवत याशणाय मा ननवगणिभाव थांफलण्माची ताकद भंगऱ ऩद्धतीच्मा
कुलतीच्मा फाशे यची आशे .``

ज्मोनतऴाचामण द्वायकानाथ ना.याजे आऩल्मा 'जातक दीऩ` ऩुस्तकात म्शणतात, '' आभचे भते भंगऱाचे जे
प्रचरीत खूऱ आशे त्मात काशी अथण नाशी. भंगऱाचे गुणदोऴ , यानळस्थान ल दृवष्टमोग मानेच ठयलाले ल
ते जातकळास्त्राव अनुवरून अवाले.``

ज्मोनतऴी श.ने काटले आऩल्मा 'भंगऱ वलचाय` ऩुस्तकांत म्शणतात, '' आऩल्मा दे ळात वललाश जभवलताना
लधुलयांचा भंगऱ ऩशाण्माचा प्रघात आशे . मा भंगऱा फद्दर वलण भुशूतण ग्रंथातून वललेचन केरेरे आशे च.
भंगऱ ऩशाण्माची आजची जी ऩद्धत आशे ती अत्मंत शास्मास्ऩद आशे .``
भंगऱदोऴ शी अंधश्रद्धा आशे अवे काशी आधुननक ज्मोनतऴी वांगतात. अशो भंगऱ शे धडाडी , कामणषभता,
मंिकुळरता मांचे प्रनतक. ऩूलॉच्मा काऱात स्त्रीचे स्थान घयात शोते. चूर आस्ण भूर. एकि कुटु ं फ ऩद्धती
शोती. अळी धडाडीची स्त्री वून म्शणून आल्मालय कुटु ं फकरश लाढे र म्शणून ऩूलाणचामाणनी तो दोऴ भानरा.
आताच्मा जगात तो गुण भानरा ऩाक्रशजे. कतृत्ण ललान स्त्री भंगऱप्रधान अवते. ज्मोनतऴाचे कारवुवग
ं त
अथण रालरे ऩाक्रशजेत. ऩविका नीट तऩवाली रागते. त्मात अॅक्मूयवी अवरी ऩाक्रशजे. कॉम्प्मूटयाईज्ड
ऎनानरनवव ऩाक्रशजे अन्मथा ऎनानरनवव चुकण्माचा वंबल अवतो. अवे वांगणाया ज्मोनतऴी आऩल्मारा
वलसानननष्ठ लाटतो.
बायतीम ज्मोनतऴात भंगऱ शा ऩुरुऴ ऩाऩग्रश अवून तो िूय अवा वेनाऩती आशे . तो तभोगुणी , षविम,
अग्नी तत्लाचा अवून त्माची दे लता शी ऴडानन आशे . नलग्रशांभध्मे यवल

, चंद्र ल गुरु शे त्माचे नभि

अवून ळुि ल ळनन मांचेळी तो तटस्थ आशे भाि चंद्र शा त्माचा ळिू आशे . ग्रीक वंस्कृ तीत वुद्धा
भंगऱारा मुद्धाचीच दे लता भानरे आशे .
खगोरळास्त्राच्मा भते शा भंगऱ वूमभ
ण ारेतीर ऩृथ्लीनंतयच्मा कषेतीर एक ग्रश आशे . ऩृथ्लीच्मा
वाधायणऩणे ननम्म्मा आकायाने अवरेल्मा मा ग्रशारा दोन चंद्र आशे त. वूमाणबोलती क्रपयण्माव त्मारा
६८७ क्रदलव रागतात आस्ण स्लत:बोलती तो २४ ताव ३७ नभननटे ल २३ वेकंदात क्रपयतो. ऩृथ्लीलय

भाणवचे लजन १०० क्रकरो अवेर तय भंगऱालय ते ३८ क्रकरो बये र. तो रारवय यं गाचा क्रदवतो त्माचे
कायण तेथे अवरेरे रोशाचे ऑक्वाइड. भंगऱालय जीलवृष्टी अवण्माचा ऩुयाला अद्याऩऩमंत उऩरब्ध नाशी.
ऩूलॉ तेथे ऩाणी अवाले अवे ऩुष्टी नभऱणाये वंळोधन अनरकडे केरेल्मा अभेयीका ल वब्रटनच्मा भंगऱालय
ऩाठवलरेल्मा भानलवलयशीत मांनांच्मा भोक्रशभांलरुन शोउ रागरे आशे . भंगऱालयीर भोक्रशभां ऩूलॉ तेथे
प्रगत अळी जीलवृष्टी अवाली अवा वभज शोता. तेथीर भानलवदृळ प्राण्मारा 'भंगऱमा` अवे नांल दे उन
जगात अनेक भनोयं जनात्भक वलसानकथा नरक्रशल्मा गेल्मा.
अळी कल्ऩना कयामची की , वूमाणऩावून प्रूटोऩमंत ऩवयरेरी आऩरी वंऩण
ू ण वूमभ
ण ारा एका रुऩमाएलढ्मा
रशानळा लतुऱ
ण ात भालेर एलढी रशान केरी आशे . शी रुऩमाच्मा आकायाची वूमभ
ण ारा एका वलस्तीणण
भैदानात भध्मबागी ठे लरी आशे . आता मा प्रभाणालय , म्शणजे स्केरलय, ग्रश-नषिांच्मा ताऱ्मांची भांडणी
भैदानात कयामची आशे . त्मावाठी त्मा रुऩमाच्मा बोलती ३०० पूट विज्मेचे एक लतुऱ
ण काढामचे. मा
लतुऱ
ण ाच्मा आत एकशी ताया नाशी. त्माच्मा फाशे य ऩवयरेल्मा वलस्तीणण भैदानात भैरबय अंतयाऩमंत
डोळ्मांना क्रदवू ळकणाये याळी-नषिांचे ताये वलखुयरेरे आशे त. भृग नषिातरा व्माधाचा ताया ५५० पूट
अंतयालय आशे . काशी नषिांचे ताये दीड-दोन शजाय पूट अंतयालय आशे त. आता जया आऩल्मा रुऩमाकडे
ऩशा. त्मालय कुठे तयी आऩरी ऩृथ्ली ल चंद्र एका नतऱाएलढ्मा रशानळा जागेत आशे त अवे वभजामचे.
ऩृथ्लीलय उबे याशून चंद्राकडे ऩशाणाया म्शणत अवतो की भरा चंद्र आत्ता भृग नषिात क्रदवतो आशे

,

लास्तवलक तो फाऩडा चंद्र कुठे अवतो आस्ण ते भृग नषि कुठे अवते! तयी ऩण परज्मोनतऴात अवे
म्शणामचे अवते की भाझ्मा जन्भलेऱी चंद्र भृग नषिात क्रदवत शोता म्शणून भाझे जन्भनषि भृग. मा
नषिाचा भारक कोण तय भंगऱ , म्शणून भरा जन्भत: भंगऱाची भशादळा चारू झारी! तो ऩविकेत
१,४,७,८ ल १२ स्थानात आशे म्शणून भुरगी झारी भंगऱी.

भुशूताणच्मा नननभत्ताने.....
आता ऩविका जुऱते आशे , एकभेकांची ऩवंती आशे , इतय व्मालशारयक गोष्टी जभताशे त म्शणल्मालय नंतय
मेतो तो भुशूताणचा टप्ऩा.

भुशूाूतण म्शणरे की बास्कयाचामण-रीरालतीची गोष्ट शभखाव वांनगतरी जाते.

रीरालती शी बास्कयाचामांची राडकी रेक. नतच्मा कुंडरीत लैधव्ममोग शोता. ऩण बास्कयाचामांनी अवा
वललाशाचा भुशूतण ळोधून काढरा की नतचा लैधव्ममोग टऱे र. ऩण वललाशाचे लेऱी अषतेचा दाणा
घक्रटकाऩािात डोकालून ऩशात अवताना नकऱत ऩडरेने तो तऱाळी जालून बोकात अडकरा ल भुशूतण
चुकरा ल ळेलटी व्शामचे तेच झारे. मा दं तकथेच्मा छटा फदरतात ऩण आळम तोच. भुशुताणची भशती.
थोडा इकडे नतकडे झारे की काम उरथाऩारथ.

इ.व. २०००

भे,जून भध्मे वललाशभुशूतण नाशीत- दाते ऩंचांग

भे भक्रशना म्शणजे वुट्टी ,रग्नवयाईचे क्रदलव. आता मा काऱात रग्नाचा भुशूतण नाशी म्शणजे गैयवोमच
नाशी का? कामाणरमाची उऩरब्धता शा ऩण एक वध्मा भशत्लाचा भुद्दा आशे . भुशूतण अवरेल्मा तायखांना
कामाणरम नभऱणे शे दे खीर बाग्म. ऩंचांगात ये डीभेड भुशूतण क्रदरेरे अवतात. ऩण शे ये क्रडभेड भुशूतण वुद्धा
'राबतात` की नाशी शे फघाले रागते. कायण ये क्रडभेड कऩडे वुद्धा वलांनाच

'क्रपट` शोतीर अवे नाशी.

त्मारा कधी कधी 'अल्टय` कयाले रागते. तवेच भुशूताणचे आशे .एखादी लेऱ शी कुणावाठी आनंदाची अवते
तय कुणावाठी तीच लेऱ द:ु खाची अवते , कुणाची कवोटीची अवते तय कुणाची ननलांतऩणाची अवते ,
कुणाची जोडामची अवेर तय कुणाची तोडामची अवेर , कुणाची जन्भाची अवेर तय कुणाची भृत्मूची
अवेर. कुणाची कळीशी अवो ती ग्रशांच्मा वोमीची अवते म्शणून ती भुशूतण अवते. आता ऩेऩयभध्मे
फातभी आरी शोती की मा लऴॉ म्शणजे इ.वन २००० भे ,जून भध्मे भुशूतण नाशीत म्शणून. कायण त्मा
काऱात गुरू ,ळुिाचा अस्त आशे . वललाश , भुज
ं , गृशप्रलेळ लगैये भशत्लाचे प्रवंगी गुरु मा ळुब ग्रशाची वाथ
आशे की नाशी शे ऩशातात. शे भंगर प्रवंग अवतात त्माभुऱे अळा प्रवंगी अभंगर ग्रशांची लाकडी नजय
ऩडू न काशी अभंगऱ शोउ नमे म्शणून गुरुफऱ फनघतरे जाते. गुरु शा ग्रश नैनतक फऱ दे तो , चांगरे गुण
लृवद्धं गत कयतो. गुरु जय अनुकूर नवेर तय गुरुच्मा वुलणण प्रनतभेचे ऩूजन करून तो अनुकूर करून
घेता मेतो. ळुि ,गुरू मांचा अस्त माचा अथण एलढाच क्रक त्मांची ऩृथ्ली वाऩेष स्स्थती शी वूमाणच्मा जलऱ
अवल्माने ते वूमाणफयोफय उगलतात ल वूमाणफयोफयच भालऱतात. त्माभुऱे ते क्रदवू ळकत नाशीत मा
अथाणने त्मांचा अस्त झारा. खयं तयं शी एक दयलऴॉ घडणायी खगोरळास्त्रीम घटना आशे . जळी
अभालस्मेचे लेऱी चंद्र वूमाणफयोफयच उगलतो ल वूमाणफयोफयच भालऱतो त्माभुऱे तो आऩल्मारा क्रदवत
नाशी. मारा चंद्र वूमण मुती अवेशी म्शणतात. आऩल्माकडे जयी अभालस्मा अळुब अवरी तयी दस्षणेत
भाि ती ळुब भानतात. कायण मुतीभुऱे चंद्राची पऱे शी लृवद्धं गत झारी. म्शणजे भुशूतण शी फाफ
स्थरवाऩेष झारी. भुशूतण शी खयी म्शणजे कामाणच्मा वोमीची ऩूलनण नमोस्जत लेऱ. ऩण त्मात ळुबाळुबत्ल
एलढं घट्ट नचकटरे की ते त्मातून फाजूरा काढताच मेत नाशी. त्मातून शे ऩंचांगात क्रदरेरे ये क्रडभेड
भुशूतण शे ताक्रकणक ऩातऱीलय वुद्धा क्रटकत नाशीत. तयी ऩण केलऱ ठयवलरेरा भुशूतण ऩंचांगात नवल्माने
रग्नाची तायीख फदरण्माचा प्रवंग भी ऩाक्रशरेरा आशे . तायीख ठयरी

, कामाणरम ठयरं ऩण भध्मेच

भुराच्मा काकू/भालळी ऩैकी कुणारातयी वाषात्काय झारा की ठयलरेरा भुशूतण ऩंचांगात नाशी.त्मांना
फयच वभजालमाचा प्रमत्न केरा. अशो गुरूजींनी लधूलयांच्मा ऩविका ऩाशून भुशूतण काढराम.ऩंचांगात
नवेना का? ऩण नाशी. भग काम ? तायीख फदरा. आता आरी का ऩंचाईत ? दव
ु ऱ्मा तायखेरा शॉर फुक
कया. नळीफानं म्शणजे मोगामोगानं ती तायीख त्माच शॉरवाठी उऩरब्ध झारी म्शणून ठीक नाशीतय
भुरीकडच्मांचे ऩैवे ऩाण्मात. वललाशावायख्मा भशत्लाच्मा वंस्कायाचे लेऱी गुरू ळुिावायख्मा ळुब ग्रशांची
उऩस्स्थती नाशी म्शणजे त्मांचे आनळलाणद , नैनतक फऱ नाशी भग भंगऱ ळननवायख्मा दष्ट
ु ग्रशांचे चांगरेच
पालरे की? कुणारा लैधव्म दे ,कुणाचे वावू-वावये भाय,कुणारा अऩघात कय, कुणारा वावुयलाव कय. भग
काशी नडरम का भुशूतण नवताना रग्न कयामची?

रूईकय ऩंचाग अवल्मालय भुशूताणची काऱजी कळारा?
आता एखाद्या ऩंचांगात जय भे ,जून भध्मे भुशूतण नाशीत म्शणून काम त्मा काऱात रग्न व्शामचीच
नाशीत अवे थोडे आशे . ज्मांना कवशी करून कयामचचं आशे ते कळारा भुशूताणची लाट फघतामतं

? ऩण

ज्मांना कयामची तय इच्छा आशे ऩण भुशूताणची रूखरूख लाटू नमे त्मावाठी रूईकय ऩंचांग रगेच ऩुढे
वयवालरे त्मांनी माकाऱात वुद्धा 'ळास्त्राधाय` दे उन भुशूतण क्रदरे आशे त. अवे एखादे धभणवक
ं ट कोवऱरे
की ळास्त्राधाय ळोधरे जातात ल ते नभऱतातशी. मा ळास्त्रांच अगदी कामद्या वायखं आशे लाटा तेलढमा
ऩऱलाटा. नळलाजी भशायाजांच्मा याज्मानबऴेकारा धभणऩक्रं डतांनी नकाय क्रदल्मालय वुद्धा काशी धभणऩक्रं डतांनी
'ळास्त्राधाय` ळोधून त्मालय तोडगा काढराच ना! भग एलढा द्रावलडी प्राणामभ कयत फवण्माऩेषा
आऩल्माच वोमीचा आधाय घेतरा तय काम लाईट?
नवंशस्थ आस्ण वललाश भुशूतण
नवंशस्थात वललाश करू नमे अवे म्शणतात. नवंशस्थ माचा अथण अवा की, गुरु जेव्शा नवंश याळीत अवतो
तो काऱ. गुरु एका याळीत लऴणबय अवतो. गुरु शा वंततीचा कायक ग्रश भानरा गेरा आशे . गुरुराच
वंतती दे ण्माचा भक्ता कुणी क्रदरा मावलऴमी खुरावा वाऩडत नाशी. तवे वलणच ग्रशाचे कायकत्ल कुणी
ठयवलरे माराशी वभऩणक उत्तय नाशी. केलऱ ग्रंथप्राभाण्म शे च त्माचे उत्तय आशे . ऩण गुरु शा वंतती
कायक ग्रश आशे मावलऴमी भाि ज्मोनतऴांचे एकभत आशे . तय नवंश याव शी लंध्मा याव भानरी गेरी
आशे त्माभुऱे वंततीकायक ग्रश गुरुच जय मा काऱात लंध्मा याळीत अवेर तय मा काऱात वललाश
केल्माव वंतती शोत नाशी अवा वभज दृढ झारा. ऩयं तु प्रनवद्ध ज्मोनतऴी श्री. के. केऱकय मांनी
त्मांच्माकडे उऩरब्ध अवरेल्मा कुंडल्मांलरून जो वव्शे केरा त्माचे ननष्कऴण भाि मा वभजुतीच्मा वलरुद्ध
आशे त. आक्टोफय १९४३ ते वप्टं फय १९४४ मा नवंशस्थ-काऱात वललाक्रशत झारेल्मा १०२ दांऩत्मांऩक
ै ी ९३
दांऩत्मांना वंतती झारी , तवेच आक्टोफय १९५५ ते आक्टोफय १९५६ मा नवंशस्थ-काऱात वललाक्रशत
झारेल्मा १७४ दांऩत्माऩैकी १६५ दांऩत्मांना वंतती झारी , अवे त्मांना आढऱू न आरे. मालरून लयीर
वभज वफनफुडाचा आशे शे नवद्ध शोते. (वंदबण :- ग्रशांक्रकत जाने १९९१.)

आडातच नाशी तय ऩोशऱ्मात कुठू न मेणायं?

वभजा एलढ वगऱं करून जय भुशूताणलय गोष्ट केरी आस्ण त्मात अऩमळ आरं तय भग काम ? त्माराशी
उत्तय आशे . जय तुभच्मा जन्भकुंडरीतच जय वललाशवौख्म नाशी तय क्रकतीशी भुशूतण ऩाक्रशरे तयी जे

आडातच नाशी ते ऩोशऱ्मात कुठू न मेणाय ? तुभच्मा जन्भकुंडरीतच जय लास्तूवौख्म नाशी तय क्रकतीशी
लास्तू ळास्त्रानुवाय घय घेतर आस्ण भुशूताणलय गृशप्रलेळ केरात तयी काम उऩमोग. एक लास्तूळास्त्री कभ
ज्मोनतऴी म्शणतात,'' भाझे कडे जे मेतात त्मांची भी प्रथभ ऩविका फघतो ल त्मात लास्तूवौख्माचा मोग
अवेर तयच तुम्शारा लास्तूच्मा अल्टये ळनवाठी वुचलतो. वलनाकायण कुणारा खडमात घारत नाशी.

``

एका ज्मोनतऴारा एकदा भी वलचायर , '' काशो आता वलसानारा प्रवूतीची लेऱ वशज ऩुढे भागे कयता
मेत.े भग चांगल्मा भुशूताणलय जन्भारा घारणे वशज ळक्म आशे . भग जन्भारा मेणाऱ्मा फारकाची
जन्भलेऱ फदरणे तुभच्मा शातात आरं. म्शणजे बवलष्म फदरणं आऩल्मा शातात आरं की
त्मांनी ळांतऩणे वांनगतरं की

? `` त्मालय

, '' अव जन्भारा मेणे शे ननवगाणरा धरून नवरेने त्मा क्रठकाणी

जन्भकुंडरीचे ननमभ नतथे रागू शोत नाशीत.

`` ननलडणुकीचे पॉभण वुद्धा भुशूताणलय बयणे जरूयीचे

भानतात. उगाच ऩनौती नको.प्रचायाचा प्रायं बवुद्धा भुशूताणलयच शोतो. कुणीतयी एकच उभेदलाय ननलडू न
मेणाय शे वलांना जयी भाशीत अवरे तयी आऩण आऩल्माफाजूने काऱजी घ्माली. त्मातूनशी अऩमळ
आरचं तय नळीफ,प्राक्तन आशे च.
भशात्भा पुल्मांनी गेल्मा ळतकात वलचायर शोतं की का शो आऩल्माकडे एलढी ऩविका गुणभेरन
करून भुशूतण ऩाशून रग्न कयतात तयी फार वलधलांचे प्रभाण जास्ती का ? आस्ण नतकडे मुयोऩात गोऱ्मा
भडभा अवे काशी न कयता रग्न कयतात तयी नतकडे अवे का नाशी

? वाधी गोष्ट आशे आऩल्माकडे

फारवललाशाची ऩद्धत रूढ शोती.वाथीच्मा योगांभऱ
ु े फारभृत्मूचशी प्रभाण जास्ती शोतं वाशस्जकच
फारवलधलांचे प्रभाण जास्तच अवणाय. इथं कुठं भुशूतण आस्ण ऩविका आल्मा.

खेडमातीर वोमयीक आस्ण भुशूतण

'काका मेक काभ शुत?ं
'फोरा.`
'वोमयीक जुऱलामची शोती?`
'काम नांल?`
'इवायरे का काका भी फाफू डंगया.`
'अये तुझ नाशी तुझमा ऩोयाचं.` काका खेकवतात.
'खंडू.`

'अन ऩोयीचं?`
'इं दी.`
काका शातांच्मा फोटांलयीर ऩेयांलय अंगठमाने गस्णत कयत वांगतात.
'नाशी जभतं.`
'नाशी जभतं ? कवं नाशी जभंत ? अशो भाभाचीच प्लाय शामे. नळकल्मारी फी शामे. आभचा ठंब्मा
मव्शायारा रई कच्चा. म्शन्र प्लाय तयी जया नळकल्मारी कयाली. श्मेतात फी काभारा चांगरी आशे .
आजकार मेटाऱन्मांना फी कुठं भान्व नभऱत्मात. आऩरा घयचा भानुव अवल्मारा फया. म्शनून म्शन्रं
औन्दा द्याला उडलून फाय. फयं भंग जरभनालालरून नवंन जभत तय भंग चारू नांलालरून ऩघा. नतरा
अरका फी म्शन्त्मात. ऩघा ऩघा जया फाडात. काशी तयी तोडगा अवनंच की.`
काका ऩयत ऩंचांगात फघतात ल जुऱत अवल्माचे वांगतात. कायण फाफू डंगऱ्मारा तीच ऩोयगी वून
म्शणून कयामची आशे शे त्माने ताडरेरे अवते. याक्रशरा पक्त जुऱतम का नाशी शे फघण्माचा वोऩस्काय.
भग कळारा जुऱत नाशी म्शणून वांगा ळेलटी रग्न आऩल्माराच रालून द्यामचं आशे . खेडेगालांत
फशुजन वभाजात फयाचवा लगण रग्न जुऱलण्मावाठी गालच्मा फाभनाचा वल्रा घेतात कायण ज्मोनतऴ शे
धभाणचं अंग आशे . भग वोमयीक ठयण्माचा कामणिभ अवा नवतोच. काकांनी भुशूतण काढू न क्रदरा की
त्माचा उऩमोग ऩविका छाऩण्मावाठी काशीतयी क्रदनांक ल लेऱ द्याली रागते म्शणून शोतो. प्रत्मषात त्मा
भुशूताणलय रग्न कधीच रागत नाशीत. प्रत्मष रग्नाची लेऱ ल भुशूतण मातीर अंतय क्रकतीशी तावांचे अवू
ळकते. भुरीच्मा भाभाने भुरीरा घेउन मा अवे वतयालेऱा राउडस्ऩीकय लय वांनगतल्मालय जभेर तळी
ती फोशल्मालय उबी यशाते. भुशूतण टऱू न गेल्माचा ना काकांना खेद ना ल-शाडी रोकांना. ळेलटी ल-शाडी
भंडऱींच्मा वोमीनेच रग्न रागते.
वललाश, ऩविका आस्ण लास्तल
मा वललाशाच्मा भाकेट भध्मे नळयरो की आऩल्मारा ननयननयाऱे वंलाद ऐकामरा नभऱतात.
''आभच्मा लेऱी एलढं ऩविकेचं नव्शतं शो! आभचं रग्न त्मा लेऱी वुद्धा ऩविका न फघता झारं. ऩण
आता भुरीच्मा रग्नारा फघामरा रागतीमे! तळी आम्शी फनलून ठे लरी शोती. काढरी भाऱमालरुन.
इतक्मा क्रठकाणी दाखलरी ऩण अजून जभतच नाशी.``
'' अशो एकनाडी भुऱे प्राध्माऩकाचं स्थऱ गेर.ं त्मानं स्लत:च ऩविका फनघतल्मालय नाशी म्शणून वांगन
ू
टाकरं. इरॅस्स्टकच्मा जभान्मात अजून एकनाड क्रटकून आशे .``
'' आता ऩविका जभणाऱ्मा मा चाय भुरींतन
ू नवरेक्ळन कयामचंम. वगऱीच स्थऱं तोराभोराची आशे त.
त्मातल्मा त्मात कुठं री जया जास्त जभतीमे तेलढं फघा म्शणजे एकदा नळक्काभोतणफ कयामरा फयं .``

रग्नाच्मा भाकेट भध्मे काऱाची गयज ओऱखून आता लधू -लय वूचक भंडऱे इं टयनेटलय आरी आशे त.
तेथे भॅच भेक्रकंगची व्मलस्था कयण्मात आरी आशे .

''गुरुजींकडू न ऩविका जुऱलणं लगैये म्शणजे जया

भागावच लाटत फाई. आम्शी आऩरं कॉम्प्मुटयाईजड भॅच भेकींग करुन घेतो.

`` अवेशी वूय ऐकामरा

नभऱतात. ई भॅयेजरा ई ज्मोनतऴी शलाच. ऩंक्रडत भंडऱींनी आता इं टयनेटलय आऩरी कामाणरम थाटरीत.
लेक्रदक ऎस्रॉरॊजीचं एन्ळंट इम्ऩॉटण न्व कऱामरा इं टयनेटलयच मालं रागतं. वऩकतं नतथं वलकत नाशी ना!
आऩल्मा गप्ऩांभध्मे वुप्रनवद्ध रेखक डॉ अननर अलचट एकदा म्शणारे

, '' वुनद
ं ाळी रग्न कयताना

ऩयस्ऩय घयच्मांनी ऩविका जुऱते का नाशी शे फनघतरे. लक्रडरांना एका ज्मोनतऴाने वांनगतरे क्रक भुरीची
ऩविका जुऱत नाशी तुम्शी शे रग्न जुऱलू नका , अरयष्ट वंबलते. ऩयं तु भी घयच्मांचा वलयोध ऩत्करून भी
शे रग्न केरे ल भरा अव लाटत भी तो आमुष्मातरा एकभेल भशत्लाचा मोग्म ननणणम घेतरा शोता. `
एकदा नानावाशे फ गोऱ्मांनी अंधश्रद्धा ननभूर
ण न जाशीयनाभा ऩरयऴदे त एक क्रकस्वा वांनगतरा शोता.
त्मांच्मा कॉरेजजीलनात अनेक नभिांनी प्रफोधनलादी वलचायांनी बायालून जालून शुंडा घेणाय नाशी , ऩविका
फघणाय नाशी अळा प्रनतसाऩिकांांलय वशमा केल्मा आस्ण प्रत्मषात जेव्शा ऩाऱी आरी तेव्शा शुंडाशी
घेतरा आस्ण ऩविकाशी फनघतल्मा.

' भाझी इच्छा नव्शती ये ऩण आभची आजी म्शणारी भी थकरे

आता! भाझ्मा डोळ्मादे खत शे कामण अगदी धूभधडाक्मात झारे ऩाक्रशजे. भग आभच्मा आईच भन
भोडलेना. नतरा तयी वफचायीरा वभाधान नभऱू दे .

` अळा अनेक बालननक ऩातऱमांलय शे प्रफोधन

फोरत्मा वुधायकांवायखे याशते.

आजचा 'नवनरकॉन व्शॅ री` लगणशी ऩविका न फघण्माची 'रयस्क` वशवा घेत नाशीत. त्मा यालनं फघा
ऩविका न फघता रग्न केरं , प्रेभवललाश ना! फुद्धीलादी ना! फवराम आता फंफरत. तो जाडमा भाशीतीमे
का? अये त्माने गोऱ्मा कातडीलय बाऱू न रग्न केरं , तयी आई वांगत शे ाती चांगल्मा ज्मोनतऴारा ऩविका
दाखल म्शणून ! ऩण नाशी, अये जलानी भं तो गधी बी वुद
ं य क्रदखती शै । आता म्शणतोम आईच ऐकरं
अवतं तय फयं झारं अवतं.

'नभिाच्मा भुराच्मा रग्नाचे लेऱी ज्मोनतऴाने वांनगतरं शोत क्रक शे रग्न

ठयलू नका कुटु ं फातीर व्मवक्तच्मा जीलारा धोका आशे . नभिाने दर
ण केरे ल रग्न ठयलरे. तयी फामको
ु ष
वांगत शोती एका जय भाझं! आस्ण काम वांग!ू ऐन रग्नाच्मा क्रदलळी नलऱ्मा भुराचा वख्खा बाउ
अऩघातात गेरा. भी स्लत: डोऱमांनी फनघतरेरी शक्रकगत आशे .`
ज्मोनतऴानं वांनगतरं शोतं

'भुरीचं कॅयॅ क्टय नीट फघा.

ऑक्रपवातल्मा भुराफयोफय रपडं आशे म्शणून.ं

`

चौकळी केरी तेव्शा कऱरं की नतचं

'भुरगा क्रदवामरा , लागामरा स्भाटण , उच्चनळस्षत, ऩण

ज्मोनतऴानं वांनगतरे की भुरगा फाशे यख्मारी लाटतो आस्ण तस्वचं ननघारं.

` अळा प्रकायची अनेक

उदाशयण आऩल्मा कानालय ऩडत अवतात. ती खोटीच अवतात अवे नाशी. अमळस्ली लैलाक्रशक जीलनाच

लाढरेरे प्रभाण, घटस्पोट इ. गोष्टी भनालय ताण ननभाणण कयतात. भग ज्मोनतऴ जे भनारा आधाय दे तं
ते तुभची तकणफुद्धी ला वलसान दे त नाशी.
आज एकलीवाव्मा ळतकातल्मा वलसान ल तंिसानाच्मा जगात भाणूव लैसाननक षेिात प्रगती कयतो
आशे . योज नलनलीन ळोध रागताशे त. मा ऩाश्वणबभ
ू ीलय ज्मोनतऴांकडे रग्न जुऱतम का ? अवे वलचायमरा
मेणाया तरूण लगण फयाच कभी झारा अवेर नाशी? नळलाम तरूणांभघ्मे आता प्रेभवललाश कयण्माचे प्रभाण
लाढरे

आशे . ` अवे जेव्शा एका ज्मोनतऴारा वलचायरे तेव्शा तो म्शणारा

, '' छे ! अशो शल्री घटस्पोट

नभऱे र का ? अवे वलचायामरा मेणाया लगण लाढरमं. वलदे ळात स्थानमक झारेरे रोक जेव्शा बायतात
रग्न कयण्मावाठी मेतात तेव्शा ऩविका जरूय फघतात. नतकडं वललाशवंस्थेचा अगदी फोऱ्मा लाजरामं ना!
``
ऩविका शी काम पक्त उच्चभ्रू ब्राम्शण वभाजाची भक्तेदायी याक्रशरेरी नाशी. फशुजन वभाजातवुद्धा आम्शी
काशी आता भागावरेरे याक्रशे रो नाशी शे दाखलण्मावाठी ऩविका फनघतरी जाते. क्रकंफशुना त्मा वलऴमी
आग्रशी बूनभका घेतरी जाते. एक लधूवऩता त्माफाफत म्शणतो , '' अशो एकलेऱ ब्राम्शण वभाजात ऩविका
न ऩशाणे , शुंडा न घेणं , वाधेऩणाने यस्जस्टय वललाश शे प्रभाण लाढत चाररे आशे ऩण आभचे कडे भाि
ऩविकेचे प्रस्थ लाढत चाररमं. भुरींच नळषण आता लाढत चाररमं. त्माभुऱे अनधक नळकरेल्मा भुराच
स्थऱं नभऱणं अलघडं . त्मातून ऩविका जुऱण्माचा आग्रश! त्माभुऱे रग्न जुऱलणं म्शणजे क्रदव्मचं शोउन
फवरंम!``
प्रेभवललाशांची वंख्मा जळी लाढरी तळी घटस्पोटांचीशी वंख्मा लाढरीमं. केलऱ ळारयरयक आकऴणणातून
ननभाणण झारेरे प्रेभ शे अल्ऩजीली ठयतं. त्मात वललेकाऩेषा बालनेचा ऩगडा जास्त अवतो.

तय

दव
ु यीकडे वध्मा प्रचनरत अवरेरी वललाश जभलण्माची यीत शी एक प्रकायच्मा जुगायावायखी आशे . त्मात
केलऱ व्मालशारयक गोष्टींवाठी

फामोडाटा ल

'स्थऱ फघण्माचा ` कामणिभ ज्मात भुरगा भुरगीचा

थोडमापाय प्रश्नोत्तयाचा अंतबाणल. मातून एकभेकाच्मा व्मवक्तभत्लाचा काम अंदाज मेणाय ? तवशी 'भाणूव`
ओऱखणे शे अलघड काभ. एकभेकाच्मा वशलावात याशूनशी ऩयस्ऩयांची खऱ्मा अथाणन ओऱख नवरेरी
भाणवं जगताना क्रदवतात. नतथं आऩल्मारा आमुष्माचा वाथीदाय इतक्मा तकराद ू ऩद्धतीने ननलडणे
क्रकतऩतं मोग्म आशे ? ऩरयचमोत्तय वललाश शी वंकल्ऩना त्मारा चांगरा ऩमाणम शोलू ळकतो. भैिीतून
स्लबालावलऴमी थोडापाय तयी अंदाज आरेरा अवतो. त्माभुऱे अळा वंकल्ऩनेतन
ू शोणाया वललाश शा
जुगाय शोण्माची ळक्मता कभी. ऩण

भैिी ल वललाश शी गोष्ट लेगऱी. कायण वललाश शी व्मालशायीक गोष्ट

आशे . नुवत्मा उदात्त कल्ऩनेने काशी जगता मेत नाशी. वांऩवत्तक स्स्थती , स्थालय, भानरौकीक, कौटु ं वफक
स्स्थती मा गोष्टी ला व्मालशारयक गयजा मा भशत्लाच्मा आशे त. क्रपल्भी स्टाईर प्रेभाच्मा त्माग-त्माग
स्ऩधाण व्मलशायात कुचकाभी ठयतात अवे रषात आल्मालय ते वललाश वाशस्जकच अमळस्ली ठयतात.
त्माभुऱेच 'घटस्पोट नभऱे र का ?` अवे ज्मोनतऴाकडे वलचायामरा जाणाया लगण लाढराम. एका भुरीन
वांनगतर की आम्शी आऩरी नॉनभनर ऩविका फनघतरी शोती. आता रग्नानंतय आठनउ भक्रशन्मांनी

नलऱ्मारा एका ज्मोनतऴाने वांनगतरे की तुभची ऩविका जुऱत नाशी. आता तो घटस्पोट भागतोम.
घटस्पोटाच्मा ळेलटच्मा टप्प्मात केव शोती. ज्मोनतऴारा आऩर वशज वलचायामरा गेरो तय त्माने
वांनगतरं की घटस्पोटाचा मोग नाशी. आस्ण काम वांगू भशायाजा! केव क्रपयरी. दोघे ऩयत एकि आरे.
अजून त्मांच्मा कुयफुयी चारू आशे शा बाग लेगऱा. ऩण बवलष्म खयं आरे. भनाने वलबक्त झारेरे ऩयं तु
केलऱ औऩचारयकता म्शणून घटस्पोट घेता न एकि यशाणाये ऩनतऩत्नी वभाजात क्रदवतात.

प्रनवद्ध

अथणतज्स कै. वल. भ. दांडेकय मांनी ३०० घटस्पोक्रटत मुगर
ु ांच्मा कुंडल्मा वंगणकाच्मा भदतीने
अभ्मावल्मा. मा अभ्मावात त्मांना परज्मोनतऴीम ननमभांचे रषणीम वातत्म कोठे च आढऱरे नाशी.
ज्मा वभंजव लाटणा मा ज्मोनतऴाच्मा भदतीने त्मांनी शा अभ्माव केरा त्माराशी शी गोष्ट कफूर कयाली
रागरी. मालरून शे रषात मेईर की परज्मोनतऴ म्शणजे अंदाजऩंचे दाशोदयवे अळा त शे च्मा ननमभांचा
ल ठोकताळ्मांचा एक वंग्रश आशे . त्मांचा अनुबल मेणे न मेणे शी मोगामोगाची फाफ आशे .
बवलष्मकथनाचा आधाय
आम्शारा तय ज्मोनतऴाचा चांगरा अनुबल आरा. अभुक ज्मोनतऴाने आभच्मा आभच्मा
बाचीचे रग्नाचे बाक्रकत अगदी फयोफय लतणलरे शोते. पाय तय आठदशा क्रदलवांचा पयक अवेर. इतके
क्रदलव जभत नव्शतं कुठे ? भग कवं काम त्माने फयोब्फय लतणलर ? अळी उदाशयणं आऩल्मारा नेशभीच
ऐकामरा नभऱतात. वंबाव्मताळास्त्र म्शणजे वामन्व ऑप प्रॉफेवफनरटी. माचा भोठा उऩमोग बाक्रकते
लतणलणाऱ्मांना शोतो. माचे ननत्म ऩरयचमातरे उदाशयण म्शणजे भुरगा शोईर की भुरगी शोईर माचे
बाकीत. ते बाकीत ऩन्नाव टक्के फयोफय मेणायच अवते

, ऩण वाभान्म रोक भाि बाकीत फयोफय

ठयल्माचे श्रेम ज्मोनतऴारा दे तात. अवे वंबलनीमतेचे क्रकतीतयी अनुबल तुभच्मा दै नक्रं दन जीलनात मेत
अवतात. उदा. तुम्शी एखाद्याची आठलण काढामरा आस्ण ती व्मक्ती तुम्शारा बेटामरा क्रकंला पोन
मामरा, तुम्शी एखादे गाणे गुणगुणामरा आस्ण नेभके तेच गाणे ये क्रडओलय रागामरा. एखाद्या घटनेची
बीती व्मक्त कयामरा ल ती घटना घडामरा एकच लेऱ मेते. ऩण शीच वंबलनीमता जय ज्मोनतऴाकडू न
व्मक्त झारी आस्ण त्माप्रभाणे घटना घडरी तय भाि ते प्रत्मंतय ला प्रनचती. मा वंबलननमतेवलऴमी दीड
शजाय लऴांऩल
ू ॉ बट्ट नायामण नरस्खत 'लेणीवंशाय` नाटकात दम
ु ोधनाच्मा तंडी एक लाक्म घातरे आशे .
ते म्शणजेग्रशाणां चरयतं स्लप्नो नननभत्तान्मुऩमानचतभ ् ।
परस्न्त काकतारीमं तेभ्म: प्रासा न वफभ्मनत ।।
अथण :- ग्रशांच्मा गती, स्लप्न, ळकुन, नलव शे काकतारीम न्मामाने पऱतात. ळशाणे रोक त्मांना घाफयत
नाशीत.
लस्तुस्स्थतीचा अंदाज घेऊन ळक्मतेच्मा आधाये तायतम्म लाऩरुन लतणलरेरी

'बाक्रकते` लेगऱी ल

परज्मोनतऴाच्मा आधायाने लतणलरेरी बाक्रकते लेगऱी , ऩण दोन्शींची गल्रत रोक कयतात. बाक्रकते खयी

ठयरी तयी त्माभागचा कामणकायणबाल न तऩावताच खयी ठयरेरी बाक्रकते जणू काशी ज्मोनतऴाचा
लस्तुननष्ठ ऩुयाला म्शणून भानरा जातो. अळा प्रकाये वंबलननमतेच्मा आधाये

रग्नाची अचूक बाक्रकते

वांगणाऱ्मा ज्मोनतऴारा ऩविकेलरुन वललाशीत की अवललाक्रशत शे भाि वांगता मेत नाशी शी लस्तुस्स्थती
आशे .

भाणवाच्मा स्लबालाची एक गंभत आशे . दे ल नलवारा ऩालरा तय ती दे लाची कृ ऩा , नाशी ऩालरा
तय आऩरेच नळीफ लाईट , अवे स्लत:चे वभाधान भाणूव वशज करून घेतो. ज्मोनतऴाचे तवेच अवते.
एखादे चांगरे बाकीत फयोफय ठयरे की ती ज्मोनतऴळास्त्राची क्रकभमा
पुटके! चुकरेरी दशालीव बाक्रकते कुणारा आठलामची नाशीत

, खोटे ठयरे तय तुभचे नळीफच

, ऩण एक फयोफय ठयरेरे बाकीत भाि

रोकांच्मा रषात ऩक्के यशाते , आस्ण त्माची तंडोतंडी प्रनवद्धी शोत जाते. चुकरा तय ज्मोनतऴी चुकरा
कायण तो भाणूव आशे त्माच्मा सानारा भमाणदा आशे त ऩण फयोफय आरं तय परज्मोनतऴ फयोफय आरं
शी भाननवकता ज्मोनतऴांनीच रूजवलरी आशे .
'रग्नाचं कवं फयोब्फय लतणलर ?` शे क्रकस्वे जवे आशे त तवेच पराण्मा थोय भाणवाने आऩल्मा
भृत्मूचा क्रदलव कुंडरीलरून आधीच लतणलन
ू ठे लरा शोता, आस्ण फयोफय त्माच क्रदलळी त्मारा भृत्मू आरा,
अवेशी क्रकस्वे अनेकदा ऐकामरा नभऱतात. ज्मारा आऩल्मा भयणाचा क्रदलव क्रकंला लेऱ आधीच अचूक
कऱरी तो भाणूव थोय , अळी वभजूत प्रचनरत आशे . ते क्रकस्वे खये अवतीर तय त्माचा अथण अवा
शोतो की कुंडरीलरून भृत्मूची तायीख फयोफय वांगता मेते. तवे अवेर तय भेरेल्मा भाणवांच्मा ऩाच-दशा
कुंडल्मा ज्मोनतऴारा क्रदल्मा तय ननदान एका तयी कुंडरीलरून त्मा भाणवाच्मा भृत्मूची तायीख फयोफय
वांगता मामरा ऩाक्रशजे , ऩण तवे शोत नाशी. शा नतढा टाकल्मालय ज्मोनतऴी कफूर कयतात की
कुंडरीलरून भृत्मू अचूकऩणे लतणलता मेत नाशी , ऩण भृत्मूची ळक्मता भाि लतणलता मेते!

'ळक्मता` मा

ळब्दाच्मा प्रांतात एकदा नळयल्मालय भूऱ प्रश्नारा अनेक पाटे पुटतात , आस्ण त्मात उत्तय शयलून जाते.
वांगामचा भुद्दा शा की , भृत्मूची अचूक बाक्रकते कुंडरीलरून लतणलल्माच्मा कथा कणोऩकणॉ पैरालत
जातात, ऩण त्मांची ळशाननळा कयणे दयु ाऩास्त अवते. रोकांना भाि लाटत यशाते की ज्मोनतऴ क्रकती
भशान ळास्त्र आशे ! थोडक्मात वंबलननमतेनव
ु ाय खयी ठयरेरी बाक्रकते आस्ण जातकारा नभऱारेरे
भाननवक वभाधान ला आधाय माराच तो 'अनुबल` म्शणतो.

ज्मोनतऴी कळावाठी ?
परज्मोनतऴाकडे मेणाये रोक वलवलध प्रकायचे अवतात. कुणी शताळ शोलून मेतो. कुणी भागणदळणनावाठी
मेतो. कुणी उत्वुकतेऩोटी मेतो. बवलष्मात काम शोण्माची ळक्मता आशे मा एकाच प्रश्नाचे उत्तयाबोलती
वलण जण मेलन
ू ठे ऩतात. नैयाश्माऩोटी आरेल्मा रोकांना भन ल भनाचे आजाय मावलऴमी मोग्म भाशीती

क्रदरी गेरी ऩाक्रशजे. नचंता , नैयाश्म शे भनाचे आजाय आशे त. भानवोऩचाय तसांचा वल्रा ल मोग्म ते
भानवोऩचायालयीर औऴधांनी ते फये शोतात. नळलाम कौस्न्वनरंग वेन्टवण शे ऩण तुभच्मा वभस्मा
वभजालून घेलन
ू त्मालय कामदे ळीय ल व्मालशारयक उऩाममोजना वुचलतात. वलांचे वलण प्रश्न वुटतीरच
अवं नाशी. लैसाननक दृवष्टकोणाचा अलरंफ केरा तय तकणफुद्धी , वललेक ल आत्भऩयीषण मांच्मा वशामाने
आऩरे

काशी प्रश्न वुटू ळकतात. अननस्श्चतता शी वलांवाठीच आशे . ती ऩचलामरा नळकरं ऩाक्रशजे. जी

गोष्ट आऩल्मा शातात नाशी त्मा ऩेषा जी गोष्ट आऩल्मा शातात आशे नतचा वलचाय केरा ऩाक्रशजे. प्रमत्न
शी फऱ्माच अंळी शातातरी फाफ आशे .

बवलष्मावलऴमी उत्वुकता अवणे स्लाबावलक अवरे तयी त्मावाठी

परज्मोनतऴाचा आधाय घेलन
ू त्मालय ननणणम घेणे शे वंमवु क्तक नाशी. परज्मोनतऴाकडे लऱण्माचे भूऱ
कायण तऩावून ऩाक्रशरे तय आऩल्मारा अदृष्टाची बीती ल असाता वलऴमी लाटणाये गूढ शे च आशे . ऩयं तु
वललाशाच्मा अनुऴग
ं ाने ऩविका ऩशाताना मा बीतीऩोटी क्रकत्मेकदा वुस्ऩष्ट व्मालशारयक गोष्टींकडे दर
ण
ु ष
कयण्माचा भाणवांचा कर क्रदवून मेतो ल ऩविका जुऱलण्मारा ननणाणमक भशत्ल क्रदरे जाते. मातून
ननभाणण शोणाऱ्मा वभस्मांना वललाश जुऱवलण्मावाठी व्मलशायोऩमोगी अवे ऩमाणम क्रदरे तय ज्मोनतऴाकडे
जाणाया शा ओढा नक्कीच कभी शोईर.
रशानऩणाऩावून भनालय झारेल्मा वंस्कायांचे जोखड पेकून दे णे अलघड अवते. ज्मोनतऴांची बाक्रकते
खयी ठयल्माच्मा गोष्टी नेशभी कानालय ऩडत अवतात. दोन-अडीच शजाय लऴांच्मा मा ऩुयाण्मा ळास्त्रारा
एकदभ फोगव कवे म्शणाले अळी धास्ती लाटते. रग्नाच्मा फाफतीत जोडीदाय कवा नभऱे र

? कुणाव

ठाउक? मा अननस्श्चततेऩोटी भाणवं ऩविका फघतात. लास्तवलक शा शी भागण क्रकती अननस्श्चत आशे . शे
त्मांना वभजत अवतं ऩण उभगतं नवतं. मात एक भोठी वोम शोते. अऩमळाचे खाऩयं पोडामरा
ज्मोनतऴाचा आधाय यशातो. स्लत:लय पायळी जफाफदायी मंत नाशी. लास्तवलक शी अननस्श्चतता
वंऩलण्मावाठी आणखी व्मलशामण ऩमाणम आऩणचं ळोधामरा शले आशे त. त्मातरा वंकोच अनालश्मक
ताण कवा वंऩलता मेईर माचा वलचाय कयामरा शला आशे . ऩण जुना धोऩटभागण वोडू न नव्मा लाटे ने
जामची आवं रागल्मानंतयच भाणवानं प्रगतीची नलनली नळखयं ऩादािांत केरी आशे त. वुरूलातीरा
ठे चकाऱत जाणाये भागच्मांवाठी नले घाटभागण ननभाणण कयीत अवतात.

क्रदलंगत ज्मोनतऴनचक्रकत्वक ल टीकाकाय श्री. भाधल रयवफूड मांचा रेख

ऩविका ऩशाण्माचा आग्रश वभंजवऩणाचा आशे का ?

भाझ्मा नात्मातरी शी भुरगी. एका प्रख्मात कंऩनीत २५ शजाय रुऩमे ऩगाय नभऱलणायी. क्रदवामरा
दे खणी, स्भाटण . ऩण गेरी दोन लऴं नतचं रग्न जुऱत नव्शतं , मारा कायण नतची ऩविका ! कडक भंगऱ
आस्ण भूऱ नषि. भोजून चाऱीव क्रठकाणी ऩविका जुऱत नाशी म्शणून नतरा नकाय आरे. लक्रडरांनी
नतची ऩविका अनेक ज्मोनतष्मांना दाखलरी. वगऱमांनी ठाभऩणे वांनगतरं की क्रडवंफय २००२ च्मा
आधी नतचा

वललाशमोग नाशी. ऩण काम आश्चमण, माच क्रडवंफय भक्रशन्मात नतचं रग्न शोऊनवुद्धा गेर!ं

ज्मोनतऴळास्त्र खयं की खोटं मालय आऩरी नक्की भतं ज्मांनी फनलरेरी नाशीत अळा लाचक-बनगनी
ऩुष्कऱ अवतीर. शा रेख लाचून त्मांना आऩरं भत फनलणं वोऩं जाईर. ज्मांचा मा ळास्त्रालय ठाभ
वलश्वाव आशे त्मांचे भत-ऩरयलतणन झारे नाशी तयी शा रेख त्मांना वलचाय कयामरा प्रलृत्त कयीर. मा
रेखातरे प्रनतऩादन तज्स ज्मोनतष्मांनाशी खोडू न काढता आरेरे नाशी.
मा ळास्त्रातरी गृक्रशतके काल्ऩननक ल वाभान्म वललेकफुद्धीरा न ऩटणायी आशे त. ऎफवडण शे वलळेऴण
त्मांच्मावाठी मोग्म शोईर. त्मांऩक
ै ी काशींची भाक्रशती भी इथे दे णाय आशे . वोफतच्मा आकृ तीभुऱे भाझे
म्शणणे वभजामरा वोऩे जाईर.

खुरावा:- आकृ तीतीर स्स्थती दययोज एकदा , क्रदलवा क्रकंला यािी केव्शाशी मेऊ ळकते. याशू एकाच लेऱी
चाय स्थानात उऩस्स्थत आशे . याशूचे प्रबाल ऩृथ्लीतून आयऩाय ऩरीकडे जातात अवे भानालेच रागते.

ग्रशांची परे जन्भकुंडरीतल्मा ग्रशांच्मा स्थानानुरूऩ नभऱतात शा नवद्धांत :- एकाच लेऱी चाय
क्रठकाणी जन्भरेल्मा चाय भुरांच्मा वंस्षप्त कुंडल्मा इथे दाखलल्मा आशे त. याशू फनरणनरा ९ व्मा घयात ,
भुफ
ं ईरा ७ व्मा घयात , टोक्रकमोरा ५ व्मा घयात ल रॉव एंजेनरवरा १ ल्मा घयात ऩडरा आशे . मा
भुरांना चाय प्रकायची परे याशू दे तो अवा मा ळास्त्राचा नवद्धांत आशे . ९ ले घय धानभणक फाफी ल प्रलाव
मावंफध
ं ी, ७ ले घय लैलाक्रशक फाफींचे , ५ ले घय वंततीफाफतचे आस्ण ऩक्रशरे घय वऩंड-प्रकृ तीफाफतचे. अळा
प्रकायची परे याशू दे तो अवे शे ळास्त्र भानते. तवे कयण्मावाठी याशूरा कोणकोणत्मा गोष्टी कयामरा
ऩक्रशजेत ते ऩाशू. प्रथभ आऩल्मा प्रबालाचे ऩृथक्कयण करून त्मातरे १२ घटक अरग कयामरा ऩाक्रशजेत.
प्रत्मेक घटक एकेका स्थानाचे पर दे णाया अवतो. शे १२ घटक ऩृथ्लीलय मोजनाफद्ध रयतीने वलतरयत
कयामरा ऩाक्रशजेत , ( उदाशयणाथण, ७ व्मा प्रदे ळालय ७ व्माच स्थानाची परे दे णाया घटक ल ५ व्मा
प्रदे ळालय ५ व्माच स्थानाची परे दे णाया घटक वलतरयत व्शामरा ऩाक्रशजे.) तयच स्थानानुरूऩ परे याशू
त्मा भुरांना दे ऊ ळकेर. शी ऩृथक्कयणाची ल वलतयणाची क्रिमा एकतय याशू स्लत:च्मा फुद्धीने कयीत
अवेर नाशी तय काशी असात बौनतक कायणाभुऱे त्मा क्रिमा आऩोआऩ घडत अवतीर अवे म्शटरे
ऩाक्रशजे. ऩयं तु , भुऱात याशू शा एक काल्ऩननक वफंद ू अवल्माभुऱे त्माचा ज्मोनतऴीम प्रबाल बौनतक
स्लरूऩाचा अवणे ळक्म नाशी , म्शणून त्मा प्रबालाचे ऩृथक्कयण ल वलतयण बौनतक कायणाभुऱे शोते शे
म्शणणे ऎफवडण ठयते. फये , याशूरा दै ली वाभथ्मण अवते अवे म्शणाले तय तेशी ऎफवडण क्रदवते. म्शणून
ळेलटी, स्थानानुरूऩ ग्रशांची परे नभऱतात शा नवद्धांतच ऎफवडण आशे अवे म्शणाले रागते.
ग्रशांच्मा दृष्टीचा नवद्धांत:- काशी ग्रशांना प्रत्मेकी एक दृष्टी ल काशी ग्रशांना अनेक दृष्टी अवतात ,
त्मा दृष्टी म्शणजे एक प्रकायचे ज्मोनतऴीम प्रबालच अवतात , मा दृष्टी ठयावलक स्थानालयच ऩडतात ल
त्मानुवाय परे जातकारा नभऱतात अवा मा ळास्त्राचा नवद्धांत आशे . भरा दोन कायणावाठी तो ऎफवडण
लाटतो. एक कायण अवे की , मा दृष्टी ज्मा स्थानालय ऩडतात ती स्थाने आकाळाच्मा ऩोकऱीत अवतात
अवे शे ळास्त्र भानते. ऩण तवे भानरे तय त्मा दृष्टींचा ऩरयणात जातकालय शोतो शे म्शणणे ऎफवडण
लाटते. फये , त्मा दृष्टी कागदालयच्मा कुंडरीतल्मा स्थानालय ऩडतात ल ऩरयणाभ कयतात अवे म्शणाले तय
तेशी ऎफवडण क्रदवते. दव
ु ये कायण अवे की, याशूरा ज्मा आठ दृष्टी अवतात ( अवे शे ळास्त्र भानते ) त्मा
ठयावलक स्थानालय ऩाडण्मावाठी एक तय याशूरा फुद्धी अवरी ऩाक्रशजे क्रकंला काशी गूढ बौनतक
कायणाभुऱे तवे घडत अवरे ऩाक्रशजे. ऩण शे दोन्शी ऩमाणम भरा अॅफवडण लाटतात. म्शणून

, शा दृष्टीचा

नवद्धांतशी ऎफवडण आशे अवे भरा लाटते.
मा ळास्त्राच्मा भूरबूत तत्लाळी वलयोधी अवरेरा भशादळा-नवद्धांत:- आकाळातरी याळीगत ग्रशस्स्थती वलनळष्ट लेऱी जी काम अवेर नतच्माभुऱे ऩृथ्लीलयीर घटना त्मालेऱी घडते अळी मा ळास्त्राची
भूरबूत वंकल्ऩना आशे . नतच्माळी वलणस्ली वलवंगत अवा भशादळा-ऩद्धत नालाचा नवद्धांत मा ळास्त्रात
आशे . मा नवद्धांतातीर ग्रशांचा अनुिभ आस्ण त्मा ग्रशांचे दळाकार मांचे काशीशी नाते आकाळातीर ग्रशस्स्थतीळी जोडू न दाखलता मेत नाशी. तयीशी ती ऩद्धत बाक्रकते लिणलण्मावाठी लाऩयरी जाते. मालरून मा
ळास्त्रारा कवरीशी ळास्त्रीम फैठक नाशी शे उघड क्रदवते.

ज्मांना लस्तुभान नाशी, ज्मांना केलऱ कल्ऩना-गम्म क्रकंला अभूतण अस्स्तत्ल आशे अळा घटकांना
काशी वलनळष्ट गुणधभण आस्ण प्रबाल अवतात अवे म्शणणे ऎफवडण अवरे तयी शे ळास्त्र अळा काशी
घटकांना गुणधभण ल प्रबाल आशे त अवे भानते. ते घटक अवे आशे त :- स्थाने क्रकंला घये, याळी ल नषिे,
आस्ण याशू ल केतू शे काल्ऩननक वफंद.ू
स्थाने म्शणजे आकाळाच्मा ऩोकऱीचे काल्ऩननक १२ वलबाग अवे भानतात. मांना गुणधभण
अवतात अवे भानणे ऎफवडण आशे . याळी ल नषिे म्शणजेशी एका कल्ऩननक लतुऱ
ण ाचे अनुिभे १२ ल
२७ कंव क्रकंला आक्व.्ण याव म्शणजे ३० अंळ भाऩाचा कंव ल नषि म्शणजे १३ अंळ ल २० करा
भाऩाचा कंव. आऩण आकाळात ऩशातो ती याळी-नषिे लेगऱी ल शे ळास्त्र वलचायात घेते ती याळी-नषिे
लेगऱी. वलणवाभान्म रोकांना शे ठाऊक नवते. ज्मोनतष्मांना ठाऊक अवरे तयी तवे उघडऩणे वांगणे
त्मांना गैयवोमीचे अवते. वामन याळी ल ननयमन याळी शे ळब्द अनेकांनी ऐकरे अवतीर. त्मा याळींची
आकाळातीर क्रठकाणे लेगऱी अवतात , ऩण त्मांचे गुणधभण ल प्रबाल मांच्माभध्मे काशीशी पयक नाशी
अवे ज्मोनतऴीरोक भानतात! शे ऎफवडण नव्शे तय काम

? याशू-केतूभऱ
ु े ग्रशणे शोतात अळी गैयवभजूत

ज्मोनतऴीरोकांनी शे तऩ
ू ल
ू क
ण पैरालरी आशे . नतचा उऩमोग ते याशू-केतूच्
ं मा काल्ऩननक प्रबालांचे वभथणन
कयण्मावाठी कयतात. लास्तवलक ऩशाता ग्रशण शोते त्मालेऱी शे वफंद ू क्रकत्मेकदा १०-१२ अंळवुद्धा दयू अवू
ळकतात. चंद्र ल ऩृथ्ली मांच्मा कषा जय एकाच ऩातऱीत अवत्मा तय शे वफंद ू उद्भलरेच नवते

, आस्ण

त्मा ऩरयस्स्थतीत दय ऩौस्णणभेरा एक खग्राव चंद्रग्रशण आस्ण दय अभालास्मेरा एक खग्राव क्रकंला
कंकणाकृ ती वूमग्र
ण शण फघामरा नभऱारे अवते. भग ग्रशणांळी मा याशू-केतूच
ं ा वंफध
ं च कुठे मेतो
ज्मोनतऴीरोक मा ळास्त्राच्मा वभथणनावाठी काम लाटे र ते मुवक्तलाद कयीत अवतात.
वायांळ, परज्मोनतऴ म्शणजे केलऱ काल्ऩननक गृक्रशतकृ त्मालय उबे केरेरे एक अगडफंफ ळास्त्र
आशे . त्माच्मा आधाये लतणलरेरी बाक्रकते मोगामोगाने जळी खयी ठयतात तळीच खोटीशी ठयतात. अळा
ळास्त्राचा आधाय घेऊन भुराभुरींच्मा ऩविका जुऱत नाशीत एलढमा एकाच कायणावाठी चांगरी अनुरूऩ
स्थऱे नाकायणे शे अवभंजवऩणाचे रषण आशे .
-------------------------------------
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