
अग्निहोत्र 
 
आधुनिक शास्त्त्राच्या सहायािे अग्निहोत्र यज्ञाचे फायदे अभ्यासन्यासाठी  प्रणय अभंग ( सध्या सावित्रीबाई फुले पुणे 
विद्यापीठाच्या जैिमाहहतीतंत्रज्ञाि ि जैितंत्रज्ञाि संस्त्थेत सहाय्यक शशक्षक आहेत) ि मािसी पाटील यांिी न्यू इंग्नलश 
स्त्कूल, रमणबाग येथे अग्निहोत्राच ेविधी केले आणण जैितंत्रज्ञाि विभाग फगुसुि महाविद्यालयात िमुन्यांची तपासणी 
केली. यासाठी तयांिा डॉ. प्रमोद मोघे (निितृत शास्त्त्रज्ञ , NCL) तसेच डॉ. गगरीश पठाडे (प्राचायु देसाई महाविद्यालय ) 
यांचे मागदुशुि लाभले. प्रयोगशाळा ि जागा उपलब्ध करूि देण्यासाठी डॉ. परदेशी (प्राचाय ुफगुसुि महाविद्यालय) ि  
डॉ. पुरंदरे (प्राचायु रमणबाग हायस्त्कूल) यांची मदत झाली. 
 
अग्निहोत्र हा रोज केला जाणारा िैहदक संस्त्कृतीतील एक विधी (नितयकम)ु आहे. तांब्याच्या पात्रात गाईच्या गोिऱ्या पेटूि 
तयात साळीचे तांदळू गाईच्या तुपात शभजूि, सूयोदय ि सूयाुस्त्तच्या िेळेत मंत्र म्हणूि तयाची आहुती देण्यात येते. हा 
विधी करत असतािा तांब्याच्या पात्राजिळ प्रचंड प्रमाणात शक्ती एकत्रत्रत होते तसेच सभोितालचे िातािरण शुद्ध होण्यास 
मदत होते. अग्निहोत्राचे रोपांच्या िाढीिर होणारे पररणाम लक्षत घेऊि जगभर यज्ञ शेती (होम फाशमिंग) केली जात आहे. 
तयाचे पररणामही चांगले आहेत. अग्निहोत्र सारख्या पौराणणक ज्ञािाला शास्त्त्रीय पाठबळ देण्यासाठी आम्ही तयाचा 
आधुनिक शास्त्त्राच्या सहायािे अभ्यास केला. 
 
िातािरण शुद्धीसाठी , पाऊस पडण्यासाठी, तसेच इतर अिेक उहिषटांिी अग्निहोत्र सारखे विविध यज्ञ केले जातात. हे यज्ञ 
मिुषयबळ, यज्ञसामुग्री, जागा, िेळ इ. बाबींत शभन्ि आहेत. अग्निहोत्र इतर यज्ञांच्या तुलिेत अनतशय साधा सोपा यज्ञ 
आहे. अग्निहोत्राचे विधी कोणताही मिुषय स्त्ितः ककिा समूहात करू शकतो, तयाकररता कोणतीही अट िाही. घरी, 
कायाुलयात, शेतात, इ. हठकाणी िषभुर आगदी १० शमनिटांत करू शकतो. कमीत कमी िेळात, जागेत, खचाुत अग्निहोत्र 
अिेक फायदे शमळिूि देतो. 
अग्निहोत्राचे पररणाम अभ्यासण्यासाठी सूयोदयाच्या िेळेत शाळेत ८ हदिस अग्निहोत्र आणण तयाचे प्रयोग करण्यात आले. 
या प्रयोगाची उहिषटे खाली िमूद केली आहेत. 
१. अग्निहोत्रामुळे होणारे प्रकाश आणण उषणता उजेतील बदल, 
२. अग्निहोत्राच्या धुराचे सभोितालच्या सूक्ष्मजंतंुिर पररणाम 
३. अग्निहोत्राच्या धुराचे हिेतील ऑक्साइड िर पररणाम 
४. अग्निहोत्र धूर ि राखेचे रोपांच्या िाढीिर पररणाम 
५. अग्निहोत्र राखेचे औषधी गुणधम ु
६. पाणी शुद्धीकरणासाठी अग्निहोत्र राखेचा िापर 
 
अग्निहोत्रामुळे होणारे प्रकाश उजेतील बदल लक्स मीटरच्या सहायािे मोजले. अग्निहोत्राच्या धुराचे सभोितालच्या 
सूक्ष्मजंतंुिर होणारे पररणाम अभ्यासण्यासाठी यज्ञाच्या आधीचे ि िंतरचे जंतंूची संख्या मोजण्यात आली. अग्निहोत्रामुळे 
९० % सूक्ष्मजंजंतंूची िाढ थांबल्याचे शसद्ध झाले. प्रयोगासाठी नििडण्यात आलेली जागा रहदारीच्या गजबजलेल्या हठकाणी 
असल्यािे तेथे हिेचे प्रदषूण होत,े म्हणूि यज्ञाच्या आधीचे ि िंतरचे हिेचे िमुिे गंधक ि िायट्रोजि यांच्या ऑक्साइड 
च्या परीक्षणासाठी िापरण्यात आले. अग्निहोत्राच्या धुरामुळे गंधकाचे ऑक्साइड दहा पतीिे कमी होतात तर 
िायट्रोजिच्या ऑक्साइडचे प्रमाण थोड्या प्रमाणात यज्ञाच्या िेळेस िाढत ेपरंतु याज्ञािंतर त ेपुितुत होते. सूक्ष्मजंतू ि 
ऑक्साइडमूळे होणारे हिेचे प्रदषूण रोखण्यास अग्निहोत्र मदत करत.े  
 



रोपांच्या िाढीिर होणारे अग्निहोत्राच ेपररणाम तपासण्यासाठी , मोड आलेल्या त्रबया अग्निहोत्र करत असलेल्या खोलीमध्ये 
ठेिण्यात आल्या. अग्निहोत्राच्या धुरामुळे रोपांच्या िाढीत मोठ्या प्रमाणात िाढ झाली. तसेच अग्निहोत्राची राख त्रबयांिा 
लािूि मोड आणण्यास ठेिले असता मोड येण्याची प्रकिया राख लािलेल्या त्रबयांमध्ये िेगािे होत असल्याच ेहदसले. 
राखेमध्ये रोपांच्या िाढीसाठी आिश्यक असणारी पोषण तततिे असल्यािे, रोपांची िाढ राख ि लािलेल्या रोपांपेक्षा जास्त्त 
होते. बाजारात शमळणाऱ्या रासायनिक खतांपेक्षा अग्निह्त्त्राची राख कमी खचाुत सहज उपलब्ध होऊ शकत ेआणण तयाचे 
दषुपररणामही हदसत िाहीत. शेतकरी रासायनिक खते, ककटकिाशाके, इ. शेतांमध्ये सरास िापरतात परंतु हह रसायिे 
साचूि जशमिी िापीक होतत, रोपांची िाढ खंुटते. 
 
अग्निहोत्राची राख जंतूिाशक असल्यािे, आम्ही ती राख जंतंूमुळे होणायाु तिचारोगािर लािली असता जंतू लिकर 
मारण्यास मदत होते तसेच जखम लिकर भरूि येत असल्याचे हदसले. 
 
वपण्याचे पाणी शुद्ध करण्यासाठी तयातील क्षार कमी करणे, जंतू िसता करणे गरजेचे असत.े िदीच ेअशुद्ध पाणी 
अग्निहोत्राच्या राखेतूि सोडले असता पाण्याची क्षारता ८० % पयिंत कमी झाल्याचे हदसले तसेच जंतंूची सांख्यी काही 
झाली. अग्निहोत्राच्या राखेमुळे वपण्यालायक िसलेले पाणी वपण्यायोनय होते, पाणी शुद्ध होण्यास मदत होते. 
अग्निहोत्राच्या धुरामुळे तसेच राखेमुळे,  जंतू ि ऑक्साइडिे होणारे हिेचे प्रदषूण कमी करता येत.े वपण्याचे पाणी शुद्ध 
करण्यात राखेचा फायदा होतो. तसेच जशमिीतील पोषण तततिे िाढूि पािंची िाढ चांगली होते. कमी खचाुत, कमी जागेत, 
कमी िेळेत, कमी सामुग्रीत अग्निहोत्राचे असे बरेच फायदे आहेत.  
 

- प्रणय अभंग  
सहाय्यक शशक्षक  

जैिमाहहतीतंत्रज्ञाि ि जिैतंत्रज्ञाि संस्त्था  
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ 

 


