
*अशौच*Ǥ Ǥ

इ� �स��क�रता �ी�व�ल व ���मणी याचं �ेयान क�न व द�न दयाळ अूशा माता�पतरासं नम�कार क�न अशौच�नण�य
सागंतो :- सकंलन अशोककाका कुलकण�

�यात �थम गभा�चा नाश व जनन इ�या�द अशौच सागंतो - ४ म�ह�यापय�त जो गभ�नाश तो ��ाव होय व पाच�ा, सहा�ा
मासातील जो गभ�नाश तो पात होय. सात�ा मासापासनू �स�ूत होय. �या�वषयी अशौचाच �ेववचेन क�रतो - गभ���ाव असता
प�ह�या ३ मासात मातसे ��रा�; चौ�या मासात ४ रा�ी. अ�प�ृय�व�प अशौच ��ाव झा�यास �पता इ�या�द सव� स�प�डाची
�नानान शे�ु� होत.े ५ �ा व ६ �ा मासात गभ�पात झा�यास ग�भ�णीस मासत�ुय�मान ५े।६ �दवसपय�त अ�प�ृय�व ल�ण
अशौच जाणाव,े �पता इ�या�द स�प�डास ३ �दवस जननाशौच; मतृाशौच नाही. ��ाव व पात याचं अेशौच सव� साधारण आह.े
ग�भ�णीचा �सव ७ �ा म�ह�यापासनू झा�यास माता व �पता इ�या�द स�प�डास सपंणू� जननाशौच आह,े ह जेननाशौच (स�ुहरे)
�ा�णास १० �दवस, ���यास १२ �दवस, व�ैयास १५ �दवस, श�ूास १ मास व सकंर जातीस श�ुा�माण अेशौच आह.े
�व�ान�ेराच मेत तर अस आेह के�, सकंर जातीस अशौच नाही. �नान मा� आह.े अथवा सव� वणा�स १० �दवस अशौच आह.े
जननाशौचात ग�भ�णीस १० �दवस अ�प�ृय�व जाणव.े क�या झा�यास १ मासपय�त व प�ु झा�यास २० रा�ीपय�त ती
कमा�न�धकारी आह.े हा �नण�य अशौच�नवतृीनतंरचा जाणावा. �ा�ण ���यसे �मान ४े०।३० �दवसपय�त अ�धकार नाही.
क�या �क�वा प�ु उ�प� झा�यावर �पता व साप�न माता यास सचलै �नानापवु� अ�प�ृय�व आह.े जननाशौच असता �पता
इ�या�द स�प�डास कमा��धकार मा� नाही. कमा��दकाला�न अ�यकाली �पश� झा�यास �सया�स दोष नाही. नाल�छदेनापवू�
जातकम� व दान या�वषयी �प�यास अ�धकार आह.े या�माण पेाचवा, सहावा व दहावा या �दवशी दान व ज�मा�द दवेताचं पेजून
या�वषयी अ�धकार आह.े �या �दवशी �ा�णासं ��तगहृा�वषयी दोष नाही.

मळूप�ुषापासनु आरभं क�न सात�ा प�ुषापय�त त से�प�ड होत. ८ �ा प�ुषापासनू ७प�ुष समानोदक होत. १५ पासनू ७
प�ुषपय�त �हणज २े१ प�ुषपय�त त सेगो� होत. �यात स�प�डास १० �दवस, सोदकासं ��रा� व सगो�ास १ रा� अशौच आह,े
अस नेागोजीभ� कृत अशौच�नण�यात सा�ंगतल आेह.े �सया� �थंकाराच मेत सेगो�ास अशौच नाही. स�प�ड व सोदक
इ�या�दकाचंा अशौच �वभाग जननाशौच व मरणाशौच या�वषयी समान आह.े मरणाशौचा�वषय़ी तर अशौचाचा �व�छदे झाला
असला �हणज �ेप�ा तटु�यामळु अेशौच धरण नेसल तेरी जोपय�त एका कुलाच �ेान आह तेोपय�त �नान आहचे; हा �वशषे
जाणावा. यथे इेतके जाणण अेव�यआह;े त हे के�, मळूप�ुषापासनू आरभं क�न सतं�तभदे असता एका सतंतीच ठेायी कोणी
एक प�ुष आठवा व �सया� सतंतीच ठेायी कोणी एक ७वा अस अेसले तर �याचंी एक�कडनू सा�प��ाची अनवु�ृ� होत वे
�सरीकड �ेनव�ृ� होत अेस सेा�ंगतल आेह.े �यापकै�, सा�प��ातनू �नव�ृ झाल�ेयाआठ�ा प�ुषान �ेसया� सतंतीतील
स�तमा�दकाचं जेनन व मरण झाल अेसता ३ �दवस अशौच धराव.े अनवु�ृ सा�प��असल�ेया सात�ान ८े वा इ�या�दकाचंे
जननमरण झाल अेसता १० �दवस अशौच धराव.े या�माण सेोदक ��रा�ा�दका�ंवषयी व क�य�वषयक ��प�ुष
सा�प��ा�वषयीही असाच �नण�य जाणावा. ८ वा मतृ�पतकृ �क�वा जीव��पतकृ असले तर �यान ३े �दवसच अशौच धराव.े
कारण �यबंकभ�कृत �यबं�कत, भ�ोजी�द��तकृत व नागोजी भ�कृत अशौच�करणात व इतर �थंातही �प�ा�दक �जवतं
�क�वा मतृ अस�या�वषयीचा �वशषे कोठे आढळत नाही, अस केाही �थंकार �हणतात. �सर �ेथंकार तर �नण�य�स�धतू
सा�प���करणी 'दहा�ा प�ुषापासनू धम� �व��छ�ी' इ�या�द समुतं�ूया वा�यावर शलूपाणीन केेल�ेया �ा�यानात एक
�प�डदान ��या�व�य�व�प �हणज एेक �प�डदान ��यचेा सबंधं �यास आह अेस सेा�प��ल�ण �वीका�न �याच �ेपतामह व
��पतामह �जवतं आहते �याच �े�पतामहापलीकडच तेीन �प�डभाक होत. �प�डभाक ज �ेयापासनू ३ नऊ प�ुषापंय�त लपेभाग
होत, व �ा�कता� दहावा या�माण देहा�ा प�ुषानतंर सा�प�� �नव�ृ� होत.े �पता व �पतामह �जवतं अस�यास ९ प�ुषापंय�त
सा�प�� व �पता �जवतं अस�यास ८ प�ुषापंय�त सा�प��अस �े�तपा�दल आेह.े �हणनू ८ �ा इ�या�दकाचा �पता इ�या�दक
�जवतं असले तर �या आठ�ास १० �दवसपय�त अशौच. �पता इ�या�द मतृ झा�यावरच ३ �दवस अशौच, अस �ेहणतात.
या�वषयी मला �सरा प�च यो�य वाटतो.

�प�याच घेरी क�या �सतू झा�यास माता�पतरास व �या घरी असणार �ेा�यासं १ �दवस जननाशौच. �प�याच घेरी राहणारे
�पत�ृा�दक �प�याच सेव� स�प�डास १ �दवस, अस �ेम�ृयथ�सारात �हटल आेह.े या�माण �ेाता इ�या�दकाचं घेरी भ�गनी �सतू



झा�यास �ा�यास १ �दवस जननाशौच. माधवाच मेत �ेप�याच घेरी क�या �सतू झा�यास माता�पतरासं ��रा� जननाशौच व
�या घरी राहणाया� �ा�यास १ �दवस जननाशौच. पती�या गहृी क�या �सतू झा�यास �प�ा�दकासं अशौच नाही. �शश मुतृ
होऊन उ�प� झा�यास स�प�डास सपंणू�च जननाशौच आह,े मतृाशौच नाही. ज�मानतंर नाल�छदेन कर�यापवू� �शश मूतृ
झा�यास �पता इ�या�द स�प�डास ३ �दवस जननाशौच. मातसे १० �दवसच जननाशौच. मतृाशौच नाही. नाल�छदेन झा�यावर
१० �दवसा�ंया आत �शश मूतृ झा�यास स�प�डा�दकासं सपंणू� जननाशौच; मतृाशौच नाही.

आता मतृाशौच सागंतोǢ Ǣ

�यास मतृाशौच आह ते �ेपशा�स यो�य नाहीत, व �यास कमा�चाही अ�धकार नाही. १० �दवसानंतंर नामकरणापवू�च �शश मुरण
पाव�यास स�प�डानंी फ� �नान कराव.े माता�पतरानंा प�ु मतृ झा�यास ��रा� व क�या मतृ झा�यास १ �दवस अशौच. साप�न
मातसे सव�� �प�या�माण अेशौच. नामकरणापवू� �न�य खननच, नामकरणानतंर चौल�करणापय�त व चौल झाल नेस�यास ३
वष�पणू� होईपय�त दहन व खनन याचंा �वक�प आह.े �हणज देहन कराव �ेक�वा खनन कराव.े नामकरणानतंर दात य�ेयापवू�
प�ुमरणी दहन अस�यास स�प�डास १ �दवस अशौच. खनन असले तर �नानान शे�ु�. दहन, खनन या उभयप�ीही
माता�पतरास ��रा�. क�यामरणी तर ��प�ुष स�प�डाचंी उभयप�ी �नानान शे�ु�. क�यामरणी दात उ�प� होईपय�त उभयप�ी
माता�पतरास १ �दवस अशौच. यथे नेामकरण ह बेारा�ा �दवसाच उेपल�णआह.े दात यणे हे सेात�ा मासाच उेपल�ण
आह.े याव�न बारा�ा �दवसापासनू ६ म�हनपेय�त १ �दवस अशौच इ�या�द फ�लताथ� �नघतो. ७�ा मासापासनू
चडूाकमा�पय�त व चडूाकम� झाल नेसले तर पणु� ३ वष�होईपय�त दहन �क�वा खनन असता स�प�डास १ �दवस अशौच. काही
�थंकारा�ंयामत खेनन असता १ �दवस व दहन असता ��रा�, अस अेह.े माता�पतरास उभयप�ी ��रा�, अशौच प�ुवण�
जाणाव.े क�यावण� ३ वष�पय�त स�प�ड �नानान शे�ु होतात. क�या मतृ असता ७ �ा मासापासनू माता�पतरासं ��रा� अशौच
११ �ा �दवसापासनू उपनयन होईपय�त प�ु मतृ असता व �ववाहापय�त क�या मतृ असता ��रा�, अशौच अस �ेव�ान�ेर याने
�हटल आेह.े �थम वष� इ�या�द काली चडूाकम� केललेा प�ु मतृ झा�यास �पता इ�या�द सवा�स �न�यान ३े �दवस अशौच व
�न�यान देहन आह.े तीन वषा�नतंर चडूाकम� केललेा �क�वा न केललेा प�ु उपनयनापवू� मतृ झा�यास �प�ा�द सव� स�प�डास ३
�दवस अशौच आह;े दहनही अव�य कराव.े उपनयन न झाललेा प�ु व अ�ववा�हत क�या मतृ झा�यास सोदकासं अशौच नाही.
�यानंी �नान मा� कराव.े उपनयन न झाललेा �ाता मरण पाव�यास भ�गनसे अशौच नाही. �यास पणू� २ वष�झाली नाहीत
�यास खनन म�ुय होय. अनगुमन वकै��पकआह.े २ वष�पणू� झाल�ेयास दहन म�ुय होय, व अनगुमन �न�य आह.े या�वषयी
दहन, �तलाजंली, इ�या�द अम�ंकच कराव.े चडूाकम� केललेा व पणू� ३ वषा�चा यास �प�डदान भ�ूमवर कराव,े दतंो�प�ीपय�त
�याच वेयाच अेसतील �यासं �या�या उ�शेान �े�ध दान कराव.े ३ वषा�पय�त �क�वा चौलापय�त पायस दान कराव.े नतंर
उपनयनापय�त अशौच�नव�ृीपय�त �या�या समान वयाच जे अेसतील �यास �या�या उ�शेान भेोजना�दक �ाव.े

��ी व श�ू चडूाकम� झाल अेसल तेरी �यास उदकदाना�दक वकै��पकआह.े श�ूास ३ वष�पय�त ह चेशौच जाणाव.े �ास
उपनयन�थानी �ववाह आह.े �हणज ३े वषा�नतंर �क�वा �ववाह झाला नसले तर १६ वष�पय�त श�ू मतृ झा�यास ३ �दवस अशौच.
१६ वषा�नतंर �क�वा �ववाहानतंर जा�य शौच जाणाव.े ३ वषा�नतंर वा�दानापवू� क�या मतृ झा�यास ��प�ुष स�प�डास १ �दवस
व माता�पतरास ३ �दवस अशौच. दहन, वगरै अेम�ंक कराव.े वा�दानानतंर �ववाहापवू� क�या मतृ झा�यास �प�याच से�प�ड व
भ�या�च से�प�ड यास ३ �दवस अशौच. या�वषयी दोनही कुलाम�य से�त प�ुष सा�प��आह.े दाहा�द अम�ंकच कराव.े जनन व
उपनयन न झाल�ेयाच मेरण या�वषयी अ�त�ातंाशौच नाही. अप�य झा�याच �ेप�यान �ेवण केल अेसता दशेातंरी व कालातंरी
�यान अेव�य �नान कराव.े अनपुनीत प�ु मतृ असले तर अ�त�ातं असताही �नान कराव,े अस �ेम�ृयथ�सारात �हटल.े अनपुनीत
प�ु व अ�ववा�हत क�या यास माता�पतर मतृ असताच १० �दवस अशौच. अ�य कोणी मतृ असले तर �यास कोणतहेी अशौच
नाही. उपनयन झा�यावर मतृ असता स�प�डास १० �दवस, सोदकासं ��रा� व सगो�ासं १ �दवस �क�वा �नानान शे�ु�, इ�या�द
�वशषे पवू� सा�ंगतललेा या �थली जाणावा.

��ी व श�ू �ववाहानतंर मतृ होतील तर १० �दवस अशौच. श�ूाचा �ववाह झाला नस�यास १६ वषा�नतंर अस पेवू� सा�ंगतलचे



आह.े �ववाह झा�यावर क�या �प�याच घेरी मरण पाव�यास माता�पतर, साप�नमाता, साप�न�ाता व सोदर (स�खा) �ाता
यास ��रा� अशौच. �प�याच घेरी राहणार �ेपत�ृा�दकासं १ �दवस अशौच. �प�याच घेरी राहणाया� स�प�डासही १ �दवस अशौच
आह,े अस केाही �थंकार �हणतात. �सया� गावी क�या मतृ झा�यास माता�पतरासं प��णी अशौच अस केाही �थंकार
�हणतात. �ववा�हत क�या प�तगहृी मतृ झा�यास माता�पतरासं व साप�न ��रा�; �ा�यास प��णी व �पत�ृा�दकासं १ �दवस
अशौच अस केाही �थंकार �हणतात.

माता, �पता व साप�न माता, ही मतृ झा�यास �ववा�हत क�यसे १० �दवसापंवु� ��रा� व दहा �दवसानंतंर अ�यकाली व
वषा�तीही प��णी अशौच. उपनयन झाललेा �ाता व �ववा�हत भ�गनी ही पर�परा�ंया घरी मतृ झा�यास पर�परासं ��रा�
अशौच. �सया�च घेरी मतृ झा�यास पर�परास प��णी, व �सया� गावी मतृ झा�यास १ �दवस अशौच. अ�यतं �नगु�ण�व असले
तर एक गावी असताही �नान कराव.े या�माण सेाप�न भ�गनी व साप�न �ाता या�वषयीही असाच �नण�य जाणावा. भ�गनी
मतृ झाली असता भ�गनीसही याच�माण अेशौच असावसे वेाटत.े �पतामह, चलुता इ�या�द मरण पाव�यास �ववा�हत क�यनेे
�नानच कराव.े मातलु मतृ झा�यास भाचा व भाची यास प��णी अशौच. उपकारक मातलु मरण पाव�यास व �वगहृी �हणजे
भा�याच गेहृी मातलु मतृ झा�यास ��रा� अशौच, अनपुनीत मातलु मतृ झा�यास व �सया� गावी मातलु मतृ झा�यास १ रा�
अशौच, या�माण सेाप�न मातलु मतृ झा�यास असाच �नण�य जाणावा. मामी मरण पाव�यास भाचा व भाची यास प��णी
अशौच. साप�न मातलुानंी �हणज सेाव� मामी मरण पाव�यास अशौच नाही. उपनयन झाललेा भाचा मतृ झा�यास मतलु व
मातलु भ�गनी �हणज मेावशी यास ��रा� अशौच. या�माण सेाप�न भाचा मतृ असताही असचे जाणाव.े अनपुनीत पदाने
उपनयन मा� हो�याच रेा�हलले अेसनू चडूाकम� झाललेा �क�वा चडूाकमा�चा अभाव असता ३ वषा��न अ�धक वयाचा असा अथ�
�यावा. अस वेाटत.े यापढुेही उपनीत पदाचा असाच अथ� �यावा. भाची मतृ असले तर फ� �नान कराव अेस वेाटत.े मातामह
मरण पावल�ेया �वक�यचेी अप�य जेी प�ु व क�या यास ��रा� अशौच. अ�य �ामी असता प��णी. मातामही मरण पाव�यास
दौ�ह� व दौ�ह�ी यास प��णी. यथे सेव�� उपनयन झाललेा प�ुष व �ववा�हत ��ी यासच माता�पतराचं अेशौचावाचनू इतर
अशौचा�वषयी अ�धकार आह,े अस से�ंगतल आेह.े यथे मेातलु, मातलुानी, मातामहा�दक मतृ झाल अेसता ��ी�प अप�यास जे
अशौच सा�ंगतल ते �ेयबंक�स अनसु�न आह.े इतर �थंात इतके �प� कोठे आढळत नाहीत. उपनयन झाललेा दौ�ह� मतृ
झा�यास मातामह व मातामही यास ��रा� अशौच. अमपुनीत दौ�ह� मरण पाव�यास मातामह व मातामही यास प��णी.
दौ�ह�ी मतृ झा�यास अशौच नाही, अस वेाटत.े

सास वू ��रु मतृ असता जामाता स��ध असले तर ��रा�; स��ध नस�यास प��णी; उपकार करणार सेास वू �शरु मतृ
झा�यास स��ध नसताही ��रा�च अशौच. �सया� गावी अस�यास १ रा� अशौच. भाया� मतृ झा�यान �ेयाचा सबंधं सटुला आहे
व ज उेपकार करणार नेाहीत अस सेास वू �शरु मतृ झा�यास प��णी �क�वा १ �दवस अशौच अस वेाटत.े जामाता मतृ
झा�यास सास वू सासरा यास १ रा� अशौच �क�वा �नानान शे�ु�. जामाता आप�या घरी मतृ झा�यास ��रा� अशौच. उपनीत
शालक (प�नीचा �ाता) मतृ झा�यास भ�गनीच भे�या�स १ �दवस अशौच. अनपुनीत शालक मतृ झा�यास �नान व अ�य�ामी
असता�ह �नानच कराव.े भाया� मतृ झा�यान �ेयाचा सबंधं सटुला आह अेसा शालक मतृ झा�यास �नान कराव अेसे
नागोजीभ�कृत अशौच �थंात आह.े शालकाचा प�ु मरण पाव�यास �नान कराव.े शा�लका �हणज पे�नीची बहीण मतृ
झा�यास शालका�माणचे १ �दवस इ�या�द अशौच आह.े अस एेक �थंकार �हणतो. मात�ृवसा �हणज मेावशी मतृ झा�यास
भ�गनीच अेप�यास क�या व प�ु यास प��णी अशौच, या�माण सेाप�न मावशी मतृ असताही असाच �नण�य जाणावा.
�पत�ृवसा �हणज आेत मतृ झा�यास �ा�या�या अप�यास क�या व प�ु यास प��णी अशौच. �प�याची साप�न भ�गनी मतृ
झा�यास फ� �नान. भावाच अेप�य मतृ झा�यास �पत�ृवससे �हणज �ेप�याच भे�गनीस �नान. आप�या घरीआत, मावशी �ा
मतृ होतील तर ३ �दवस अशौच.

उपनयन झालले बेधं�ुय मतृ झा�यास प��णी; उपनयन न झालले �ेक�वा गणुहीन बधं�ुय मतृ झा�यास १ �दवस आशौच.
आप�या घरी मतृ असले तर ��रा�. यथे बेधं�ुय या पदान आे�मबधं�ुय, �पतबृधं�ुय, मातबृधं�ुय अस ९े बधं�ुय कराव.े त अेस-े
आप�याआतचे पे�ु, आप�या मावशीच पे�ु व आप�या मातलुाच पे�ु ह आे�मबाधंव जाणाव.े �प�या�या आतचे पे�ु, �प�या�या
मावशीच पे�ु व �प�या�या मातलुाच पे�ु ह �ेप�बाधंव होत. व मात�ेया आतचे पे�ु, मात�ेया मावशीच पे�ु, आ�ण मात�ेया
मातलुाच पे�ु ह मेातबृाधंव होत. आत इ�या�दका�ंया �ववा�हत क�या मतृ झा�यावर �याचंा बधंवुग� एक �दवसान शे�ु. या
वचना�या बलान १े �दवस अशौच. अ�ववा�हत मतृ झा�यास �नान मा� कराव.े असा �नण�य�स�धचूा अ�भ�ाय आह.े



बधं�ुया�या वा�यात प�ुपदान के�यचे उेपल�णआह,े अस नेागोजीभ� �हणतात. �या�ंया मत आेत इ�या�दका�ंया �ववा�हत
क�या मतृ झा�यास प��णी, अ�ववा�हत मरण पाव�यास १ �दवस, इ�या�द बधं�ुय मतृ असता आत इ�या�दका�ंया क�यानंी
�नान कराव,े अस �ेनण�य�स�ध�ूया आशयाव�न �स� होत.े प�ुपदा�माण �ेया वा�यातील आ�मपदाचाही क�यापराथ� �ा�त
झा�यामळु के�यान�ही बधं�ुयाच अेशौच धराव,े अस नेागोजीभ�ा�या मतान ठेरत.े पण �या�वषयी ब��श�ाचार �न�दा होते
�हणनू �नण�य�स�धचूा अ�भ�ाय यो�य आह,े अस वेाटत.े

यथे हे ते�व आह.े दवेद�ा�या ९ बधंमू�य आे�मबधं�ुया�वषयी सबंधं सारखा अस�यान पेर�पर अशौच आह.े अव�श�
बधंषुटका�वषयी तर बधंषुडक मतृ झा�यास दवेद�ास अशौच आह.े पण दवेद� मतृ झा�यास बधंषुटकास अशौच नाही.
कारण सबंधंाचा अभाव आह.े या�माण बे�ु�वतंानंी जाणाव.े द�क मतृ झा�यास मतृ पवूा�पर माता�पतरासं ��रा�, स�प�डास १
�दवस अशौच. उपनयन झाल�ेया द�काच मेरणा�दक झा�यास पालक �पता इ�या�द स�प�डास १० �दवसा�दकच अशौच आह.े
अस नेीलकंठकृत द�क�नण�यात सा�ंगतल आेह.े द�कान पेवूा�पर माता�पतर मतृ झा�यास ��रा�, व पवूा�पर स�प�ड मतृ
झा�यास १ �दवस अशौच धराव.े माता�प�याच औे�व�द�ेहक कम� करण अेसले तर कम�सबंधंी १० �दवसच अशौच धराव.े
द�काच पे�ुपौ� इ�या�दकाचं जेनन �क�वा मरण अस�यास पवूा�पर स�प�डास १ �दवस अशौच. या�माण पेवूा�पर स�प�डाचे
मरणा�दक असता द�काच पे�ुपौ� इ�या�दकासही १ �दवस अशौच. हा �नण�य स�प�ड, समानोदक याप�ेा �नराळा द�क
घतेला अस�यास �या�वषयीचा आह,े अस जेाणाव.े सगो�, स�प�ड व सोदक द�क घतेला अस�यास �मान १े० �दवस, ��रा�
�क�वा जस �ेा�त असले तस अेशौच आह.े

आचाय� मतृ झा�यासǢ Ǣ

आचाय� मतृ झा�यास ��रा�, अ�य�ामी मतृ झा�यास प��णी. उपनयन क�न वदे पढ�वणारा तो आचाय�. �मात� कमा�चा
�नवा�हक तोही आचाय� होय. आचाया�ची ��ी �क�वा प�ु मरण पाव�यास १ �दवस अशौच. म�ंोपदशे करणारा ग�ु मरण
पाव�यास ��रा�. �सया� गावी अस�यास प��णी अशौच. शा�� पढ�वणारा व �ाकरण, �यो�तःशा��, इ�या�द अगंे
�शक�वणारा व अनचुान स�ंक ह मेतृ झा�यास १ �दवस अशौच. सव� वदे पढ�वणारा ग�ु मतृ झा�यास प��णी. वदेाचा काही
भाग पढ�वणारा तो उपा�याय; तो मतृ झा�यास १ �दवस अशौच. उपनयन क�न अ�ययन �शक�वललेा �श�य मरण पाव�यास
��रा� अशौच. अ�ययन समा�त झाललेा �श�य मरण पाव�यास प��णी. �सया�न उेपनयन केललेा असनूही प�ुकळ �दवस
अ�ययन �शक�वललेा �श�य मतृ झा�यास १ �दवस अशौच. सहा�यायी मतृ असता प��णी. ऋ��वक कम� समा�त न केललेा
ऋ��वक मतृ झा�यास ��रा�, �सया� गावी असले तर प��णी. कम��नव�ृ� असले तर अ�य�ामी १ �दवस. एकाच गावात
प��णी. या�माण येा�य �हणज येजमान मतृ असताही असाच �नण�य जाणावा. वदेाच सेाथ� अ�ययन करणारा व �ौत�मात�
कम��न� �ो��य मरण पाव�यास म�ैी व गहृसा���या�द सबंध असले तर ��रा� अशौच. दोहोतनू एक सबंधं अस�यास प��णी
व सबंधंाचा अभाव असले तर एक �दवस, आप�या वणा�तील �म� मतृ अस�यास १ �दवस अशौच. स�ंयाशी मरण पाव�या सव�
स�प�डानंी �नान मा� कराव.े आप�या घरी उदासीन असा अस�प�ड मरण पाव�यास १ �दवस अशौच. आप�या राह�या�या घरी
अस�प�ड मरण पाव�यास ३ �दवस अशौच. अशौचाचा उ�पादक सबंधंी �वगहृी मतृ झा�यास ��रा�; �ामा�धप�त, दशेा�धप�त,
इ�या�दक मरण पावल अेसता स�जो�त श�ु� �हणज �ेदवसामतृ असता रा�ौ �नानान शे�ु�; व रा�ौ मतृ असता �दवसा श�ु�,
असा सजो�त पदाचा अथ� आह.े �दवसा मरण असता तो �दवस, ती रा� व �सया� �दवशी न�� दश�नापय�तचा काळ असा
प��णी पदाचा अथ� आह.े यणेारा व वत�मान अशा दोन �दवसानंी य�ु म�यगत रा� ती प��णी. रा�ी मतृ असले तर ती रा�
�त�यापढु�ल अहोरा� �मळनू प��णी. रा�ी मतृ असताही मरण �दवसापासनू �सया� �दवसा�या न��ापय�तच प��णी, असा
काही �थंकार प��णीपदाचा अथ� क�रतात. या�माण अे�त�ातं अशौचा�वषयी �दवसा अथवा रा�ी जस मेरणाच �ेान होईल
�हणज मेतृ झा�याच सेमजले �या�माण पे��णीची �व�था योजावी.

आचाय�, मातलु, इ�या�दकाचं जे �े�रा�ा�दक अशौच सा�ंगतल ते अे�ंय��या करणारा �सरा असता जाणाव.े �श�या�दक
अ�ंय��या करणार अेसतील तर १० �दवस इ�या�दकच अशौच जाणाव.े



गावास अशौचǢ Ǣ

गावात जोपय�त �ते असले तोपय�त गावास अशौच आह.े पण नगरास अशौच नाही. गाव व नगर याचंी ल�ण �ेसया� �थंात
पहावी. गाई, इ�या�द पश मुरण पावल अेसता जोपय�त �या पशचू �ेते घरात राहील तोपय�त गहृ�थास अशौच. �ा�णा�या घरी
कु�ा मरण पाव�यास घरास १० रा�ी अशौच. श�ू मतृ झा�यास १ मास; प�तत मतृ झा�यास २ मास व �लछेा�दक मतृ
झा�यास ४ मास अशौच आह.े घरी झाललेा, �वकत घतेललेा, कजा�तनू सोड�वललेा, �मळललेा, इ�या�द �कारच जे देास �यानंी
�वामी मतृ असता सजातीय अशौच धराव.े य�ुात श���हारान तेा�काल मतृ झा�यास �नान मा� कराव,े अशौच नाही. �याचे
दशाहा�द अ�ंयकम�ही त�कालीच कराव.े य�ुसबंधंी �तान केालातंरान मेतृ झा�यास एक �दवस अशौच. य�ुसबंधंी कपटाने
मारला ग�ेयास ��रा� अशौच. य�ुा�या �तान ७े रा�ीनतंर मरण पाव�यास १० �दवस अशौच अस �ेहणतात. काही �श�
य�ुात मतृ झाल�ेयाची स�ःश�ु� लोक �व����वामळु सेागंत नाहीत. �यागा�द ��ेी काम�नक मरण आ�यास फ� �नान
कराव.े �ायः��ताथ� अ��न इ�या�दकानंी मरण �ा�त झा�यास १ �दवस अशौच. महारोगा�द पीडा सहन कर�यास असमथ�
होऊन उदका�दकात �वशे क�न मरण पाव�यास ��रा� अशौच. या�वषयीही �श�ाचाराची समं�त नाही. या�माण ते�ुंगात मतृ
झाल�ेयाच जे एेक रा� अशौच, �या�वषयीही �श�ाचार समं�त नाही.

अ�त�ातंाशौचǢ Ǣ

जननाशौचात अ�त�ातं अशौच नाही. �प�यास �नान मा� त जेननाशौचातही आह.ेमतृाशौचातही उपनयन न झाल�ेयाच मेरण
इ�या�द �न�म� अस�यास ��रा�, एक रा� व परगो�ातील मातलुा�दका�ंया मरण�न�म�क जी प��णी, या�वषयी व ��रा�ा�दक
शौचा�वषयी अ�त�ातं अशौच नाही. माता�पतर मतृ असता �ववा�हत क�यसे ��रा� अशौच. त अे�त�ातं असल तेरी १०
�दवसाचं आेत ��रा� अशौच आहचे. १० �दवसानंतंर वषा�तीही प��णी अस सेा�ंगतल आेह.े या�माण सेोदका�द �वषयक जी
��रा�ा�दक �याचं�ेवषयीही अ�त�ातं अशौच नाही; तरी कालातंर असताही �नानमा� आहचे. १० �दवसा�दक ज मेतृाशौच
त��षयक अ�त�ातं अशौच धराव.े दहा �दवसा�द अशौच वे ��रा�ा�दक अशौच येाचं �ेया �या अशौचात �ान झा�यास
अ�व�श� �दवसानंी श�ु� जाणावी. ��रा�ा�दक अशौच येाचं �ेया �या अशौचात �ान झा�यास अ�व�श� �दवसानंी श�ु�
जाणावी. ��रा�ा�दक अशौचानतंर १० �दवसा�न कमी अशौचाच १े० �दवसात �ान झा�यास अ�त�ातं अशौच नाही. �नान
मा� कराव.े माता�पतर मरण पाव�याच �ेर दशेी असताही व �सया� वषा�नतंरही �तु झा�यास समज�या �दवसापासनू प�ुास
१० �दवसा�द सपंणू� अशौच आह.े स��नीच पेर�परासं दशेकाल या�ंया अप�ेवेाचनू १० �दवसच अशौच आह.े साप�न माता मतृ
झा�यास प�ुास १० �दवसानतंर दशेकाला�या अप�ेवेाचनू ��रा� अशौच. औरसप�ु मरण पाव�यास माता�पतरासं �सया�
वष�ही ��रा� अशौच. दहा �दवसानतंर एक दशेी स�प�डाच मेरण समज�यास तीन मासपय�त ��रा�, सहा मासापय�त प��णी; ९
मासापय�त एक रा�; ९ मासानतंर १ वष�पय�त स�जा�त �क�वा �नानमा� कराव.े माधवा�या मतान पे��यपय�त ��रा�;
सहामासपय�त प��णी, वष�पय�त १ रा� व वषा�नतंर �नान मा�. आप�� व अनाप�� याचंा �वचार क�न या दो�ही मताचंी
�व�था लावावी.

दशेातंरी स�प�डाच मेरण झा�यासǢ Ǣ

दशेातंरी स�प�डाच मेरण १० �दवसानंतंर समज�यास द�ड म�हनापय�त ��रा�, सहामासपय�त प��नी, नऊ मासपय�त १ �दवस



व वष�पय�त स�जा�त अस मेाधवाच मेत आह.े दशेातंरी स�प�डाच मेरण १० �दवसानंतंर समज�यास �नानमा� कराव अेसे
�व�ान�ेर �हणतो. या बाबतीत माधवाच मेतच यो�य आह.े अ�त�ातं अशौच व वयोव�था�न �म�क अशौच ही सव�वण�
साधारण आहते. �ा�णास वीस योजनापंलीकड वे ���या�दकासं �मान २े४-३०-६० योजन येान देशेातंर जाणाव.े ३०
योजनापंलीकड �ेा�णास दशेातंर आह अेस केाही �थंकार �हणतात. भाषा �नराळ� असली व मोठा पव�त �क�वा भाषा �नराळ�
असनू म�य नेद� असले तर तहेी दशेातंरच होय. भाषा �नराळ� नसली तरी पव�त, नद� ह मे�य अेसतील तर त देशेातं होय असे
ज �ेहणतात त येोजना�या वीस इ�या�द स�ंयते ३।४ योजन केमी असली तरी दशेातंर सपंणू� होईल; अशा सपंादक्�वान येोजाव,े
अस वेाटत.े अस ने योज�यास महानद��या पलीकड�या तीरी व अलीकड�या तीरी ज रेाहणार �ेयास एका योजनाम�यहेी
दशेातंर घडले. यथे सेगो��वषयक अशौच मेा� भाया�, पती, प�ु इ�या�द सवा�नी धरावी. मातलु�व, भ�गनी�व इ�या�द �य�ु
�नर�नरा�या गो�ा�तल अशौच भेाया�, पती व प�ु इ�या�दकापंकै� ज �ेयाच सेबंधंी असले �यानचे अशौच धराव,े सवा�नी ध� नय.े

रा�ौ जनन व मरण झाल �ेक�वा रा�ौ मरणाच �ेान झाल तेर रा�ीच तेीन भाग क�न प�हल २े भाग असता पवू� �दवस, व �तसरा
भाग असता पढुचा �दवस ध�न �या �दवसापासनू अशौच धराव.े �क�वा अध�रा�ीपवू� पवू� �दवस नतंर पढुला �दवस धरावा.
या�वषयीही दशेाचार इ�या�दकावं�न �व�था जाणावी.

आ�हता�नीचा सम�ंक दहन झा�या �दवसापासनू प�ुा�दकानंी अशौच धराव.े यथे आे�हता��न या पदान तेीन �ोता�न�नी य�ु
असा अथ� �हण करावा. �या�न �नराळा ग�ृा��नमान तोही अना�हता��न �वदशेी मरण पाव�यास सम�ंक दाहापवू� प�ुा�दकासं
अशौच व स�ंया�द �न�यकम�लोप नाही. सम�ंक दहनाच आेरभंापासनू प�ुा�दक स�प�ड व क�या, दौ�ह� इ�या�द �भ�गो�ीयासं
अशौच आह.े अ�त�ातं �न�म�क अशौचाचा अभाव व �या अशौचाचा हा�स �हणज �ेयनू क� नय �ेहणनूच आ�हता�न�चा
पण�शर (पालाश�व�ध) दाह झाला असला तरी दशेातंर व कालातंर असताही १० �दवस अशौच अस �ेस� होत.े अना�हता�नीचे
मरण�दवसापासनू आरभं क�न प�ुा�दकानंी अशौच धराव.े अना�हता��न दशेातंरी मरण पाव�यास, मरण ऐक�यानतंरच पवू�
सा�ंगत�या�माण अे�त�ातंाशौच धराव.े अना�हता�नीचा अ��थदाह �क�वा पण�शरदाह अस�यास पवू� अशौच न धरलले,े भाया�
व प�ु यानंी १० �दवस अशौच धराव.े भाया�प�ुानंी पवू�च अशौच न धरलले अेसले तर स�ंकार क�या��शवाय जी ��ीप�ु �यानंी
दहनकाली ��रा� अशौच धराव.े सवतीचहेी पर�पर या�माण अेशौच जाणाव.े ���य�ेया स�ंकारी पतीसही या�माण जेाणाव.े
या�न �नराळ अेसल�ेया स�प�डानंी पवू� अशौच धरल नेसल तेर अना�हता�नी�या स�ंकारकाली ��रा� अशौच धराव.े �या
स�प�डानंी अशौच धरल अेसले �यानंी दहनकाली �नान मा� कराव.े स�प�डास ह �े�रा�ा�दक व प�ुा�दकास १० �दवस इ�या�दक
सा�ंगतलले अेशौच १० �दवसानंतंर स�ंकार करण अेसले तरच जाणाव.े १० �दवसात स�ंकार केला तर शशे �दवसानंीच श�ु� व
कम�समा��त होत.े आ�हता�नीचाच १० �दवसातही शरीरदाह, अ��थदाह �क�वा पालाश�व�धदाह केला तरीही शषे �दवसानंी
श�ु� होत नाही. कारण आ�हता�नीचा सम�ंक दाह �या �दवशी होतो तोच �याचा प�हला �दवस अस सेा�ंगतल आेह.े दशेातंरी
मरण पावललेा जो अना�हता��न �या�या मरणाची वाता� दहा �दवसानंतर समज�यान �ेवण �दवसापासनू तीन �दवस अशौच
स�प�डानंी धरल अेसनू चौ�या �दवशी ��यसे आरभं असले तर स�प�डानंी दहनकाली �नान मा� कराव.े अशौच न धरल�ेया
स�प�डानंी ३ �दवसच अशौच धराव.े भाया�प�ुा�दकानंी �वण�दवसापासनू १० �दवस अशौच धराव.े �सरा इ�या�द �दवशी
स�ंकारास आरभं झा�यास स�प�डाचंी श�ु� चौ�या �दवशी होत.े भाया��दकाचंी श�ु� �वण�दवसापासनू १० �दवसानंीच होते
अस जेाणाव.े दशेातंरी गले�ेयाची १२ वष�वाट पा�न पालाश�वधीन देाह केला असता असाच �नण�य जाणावा. प�ुा�दक व
स�प�ड यास �मान देशरा���रा� इ�या�दक जाणाव.े �या �दवसापासनू वाता� �तु झाली नाही �या �दवसापासनू १५ वष�
माता�पतराचंी वाट पहावी. इतराचंी पवू� वय असता २० वष�, म�यम वय असता १५ वष�, उ�र वय असता १२ वष�व
मरण�न�याचा असभंव असता य�ु� इ�या�दकेक�न �ती�ा करावी.

अशौच सपंाता�वषयी �नण�यǢ Ǣ

दहा �दवसाच मेतृाशौच असता �यात दहा �दवसाचं �ेक�वा �या�न कमी अस मेतृाशौच �ा�त झा�यास पवू� �ा�त झाल�ेया
अशौचाची समा�ती झा�यान शे�ु� होत.े १० �दवसाचं जेननाशौचात जर १० �दवसाचं �ेक�वा �या�न कमी �दवसाचं जेननाशौच



�ा�त होईल तर पवु� �ा�त झाल�ेया जननाशौचाची समा��त झा�यान शे�ु� होत,े १० �दवसा�ंया मतृाशौचात १० �दवसाचंे
�क�वा ३ �दवसाचं जेननाशौच �ा�त झा�यास मतृाशौचाची समा��त होताच समा��त होत.े ३ �दवसाचं मेतृाशौच असता ३
�दवसाचं �ेक�वा �या�न कमी अस मेतृाशौच �क�वा ३ �दवसाचं जेननाशौच �ा�त झा�यास पवू� �ा�त झाल�ेया अशौचाची
समा��त होताच श�ु� होत.े ३ �दवसाचं जेननाशौचात ३ �दवसा�च जेननाशौच �ा�त झा�यास पवू��या अशौ�या�या अतंी श�ु�
होत.े प��णी मतृाशौचात प��णी व एक �दना�मक यातनू एखाद मेतृाशौच �ा�त झा�यास पवू��या अशौचा�या अतंी श�ु�
होत.े समान �क�वा अ�धक अशा जननाशौचान मेतृाशौचात �र होत नाही. प���या�द �प मतृाशौचान ३े �दवसाचं वे १०
�दवसाचं जेननाशौच व ३ �दवसाचं मेतृाशौचान १े० �दवसाचं जेननाशौच ही जात नाहीत अस बे�त �थंकार �हणतात. काही
�थंकार अस �ेहणतात क�, कमी अशा मतृाशौचान अे�धक अशा जननाशौचाची �नव�ृ� होत.े ३ �दवसाचं मेतृाशौचान १े०
�दवसाचं मेतृाशौच जात नाही. या�माण पे��णी अशौचान ३े �दवसाचं वे एक �दवसा�या अशौचान पे��णी अशौच जात नाही.
३ �दवसा�ंया जननाशौचान १े० �दवसाचं जेननाशौच जात नाही.

अशौ�चयास �ानǢ Ǣ

अशौचीयास एक अशौ�च�वाच �ेान असता �सया� अशौ�च�वाच �ेान याच नेाव सपंात. याव�न अस हेोत के�, पवू��या
अशौचात जरी �सर अेशौच झाल तेथा�प �याच �ेान जर पवू��या अशौचा�या अतंी होईल तर पवूा�शौचान ते अेशौच �नव�ृ होत
नाही. कारण सपंाताचा अभाव आह.े पवू��व व पर�व ही उ�प���ुत आहते, �ानकृत नाहीत. �याव�न पवू� उ�प� झाल�ेयाचे
�ान पढुे उ�प� झाल�ेयाच �ेानानतंर होईल तरी पवू� उ�प� झा�यामळु पेढुे उ�प� झालले मे�यचे समजल तेर �नव�ृ होतचे.
कारण सपंातच �ानकृत आह.े पवू��वा�दक �ानकृत नाही असा �स�ातं आह.े १० �दवसा�ंया अशौचा�या शवेट�या रा�ी �नवतृ
हो�यास यो�य अस १े० �दवसाचं अेशौच �ा�त झा�यस २ �दवस अ�धक धराव.े १० �ा रा�ी�या चौ�या �हरी �नव�ृ हो�यास
यो�य अस देहा �दवसाचं �ेसर अेशौच �ा�त झा�यास ३ �दवस अ�धक धराव.े १० �दवसाचं अेशौचा�या शवेट�या रा�ी अथवा
चौ�या �हरी �नव�ृ हो�यास यो�य अस �े�रा�ाशौच �ा�त झा�यास पवू��या अशौचान शे�ु� होत.े २ �दवस अ�धक धर�याचे
कारण नाही. या�माण �ेनव�ृ� हो�यास यो�य अशी ���दना�दक अशौच पेर�पर �तसया� रा�ी �क�वा �तसया� रा�ी�या अतंी �ा�त
झा�यास पवू��या अशौचान �ेसया�ची श�ु� होत.े २ �दवस इ�या�दक अ�धक धर�याच केारण नाही. अ�धक धरलले २े।३ �दवस
अशौच असता १० �दवसाचं अेशौच �ा�त झा�यास पवू��या २ �क�वा ३ �दवसा�ंया अशौचान ते �ेनव�ृ होत नाही. अ�धक
धरल�ेया २ रा�ी अशौचान पे��णीची �नव�ृ� होत.े अ�धक धरल�ेया ��रा� अशौचान �ेसया� ��रा�ाची �नव�ृ� होत.े

भाचा मातलुा�दकाचं अे�ंयकम� क�रतो त�ेहाǢ Ǣ

ज�ेहा भाचा इ�या�दक मातलुा�दकाचं अे�ंयकम� क�रतो त�ेहा �यास अ�ंय कम�सबंधंी १० �दवस, इ�या�द अशौच असता �या
अशौचात जर स�प�ड मरण�न�म�क १० �दवस इ�या�द अशौच �ा�त झाल तेर पवु��या अशौचान �ेयाची श�ु� होत नाही.
कारण, कमा�गभतू अशौच अ�प�ृयतसे मा� कारण अस�यान से�ंय�दक कमा�चा लोप नस�यान ते लेघ आुह.े �हणनू लघ (ुअ�प)
अशौचान गे�ु (मो�ा) अशौशाची �नव�ृ� होत नाही. या�माण �े�रा� अशौच असताही ��रा� अशौच असताही ��रा�
जननाशौचाची �नव�ृ� व ��रा� मतृाशौचाची �नव�ृ� होत नाही, इ�या�दक जाणाव.े स�प�डा�या अशौचान पे�ुाचे
माता�प�यासबंधंी अशौच �नव�ृ होत नाही. या�माण �े��यचे भे�या�सबंधंी अशौचही �र होत नाही. पतीच �े�ीसबंधंी अशौचही
�नव�ृ होत नाही, अस केाही �थंकार �हणतात. मात�ेया अशौचात �प�याच अेशौच �ा�त झा�यास पवू�च अेशौच सपंताच श�ु�
होत.े �प�याच अेशौच सपंणू� धराव अेस �ेम�ृयथ�सारा�द �थंात �हटल आेह.े �प�याच अेशौचात माता मतृ झा�यास �प�याचे
अशौच सपं�यावर मातचे पे��णी अ�धक अशौच धराव.े ह पे��णी अ�धक अशौच धरण ते देहा�ा रा�ी�यापवू� मरण असता
�क�वा समजल अेसता धराव.े पण दहा�ा रा�ी �क�वा दहा�ा रा�ी�या चौ�या �हरी माता मतृ झा�यास �क�वा म�ेयाचे



समज�यास २।३ रा�ी अ�धक धराव.े प��णी ध� नय.े अना�हता��न भ�या�च मेरणापासनू �सया� इ�या�द �दवशी मातनेे
सहगमन केल तेर मातचे अेशौच अ�धक प��णी भ�या�च अेशौचाअतंी श�ु� होत.े नव�ा� �प�डा�दक एकदाच समा�त नाही
कराव.े भ�या�च अेशौचानतंर ��ी सती ग�ेयास ��रा� अशौच धराव.े व ह �े�रा� अशौच स�प�डानंीच धराव.े प�ुास तर मातचेे
अशौच सपंणू� आहसे वेाटत.े सहगमन असता स�प�डासही पणू�च अशौच आह.े ��रा� अशौच अनगुमनपर आह अेस गेौड
�हणतात. व हचे �हणण येो�य आह.े सपंात असता पवू� शौचान शे�ु�द होत पेण ती स�ूतकेची व अ��न दणेाराची होत नाही.
दशेातंरी मतृ झाल�ेया �प�याची वाता� ऐकून प�ुान १े० �दवस अशौच धरल वे अ��थ न �मळा�यामळु �ेक�वा इतर कारणामळुे
स�ंकार तर केला नाही व १० �दवसानंतंर स�ंकार आर�ंभला तर स�ंकार करणाया� प�ुास कमा�गभतू १० �दवसाचं अेशौच आह.े
या अशौचात स�प�ड मतृ झा�यास पवूा�शौचाच अेतंी श�ु� होत नाही. माता मतृ असताही अ�धक प��णी अशौच नाही. तर
स�प�डाशौच व मातचे अेशौच सपंणू�च धराव;े कारण, गतकालाप�ेा वत�मानकाल बलवान आह.े या�माण १े२ वष�इ�या�द वाट
पा�ह�यावर प�ुा�दकानंी जो �प�ा�दकाचंा स�ंकार करावयाचा �याच अेगंभतू असल�ेया १० �दवसा�ंया अशौचात अ�य
स�प�डा�दकाचं मेरण असताही पवू� शषेान शे�ु�चा अपवाद �नण�य�स�धतू सा�ंगतला आह.े जननाशौच �क�वा मतृाशौच याम�ये
मतृाशौच �ा�त झा�यास �प�डदाना�दक अ�ंयकमा�चा ��तबधं नाही. मतृाशौच �क�वा जननाशौच याम�य पे�ुजनन झा�यास
जातकमा��द कर�या�वषयी ��तबधं नाही. अस केाही �थंकार �हणतात. पवू�च अेशौचाअतंी जातकम� कराव अेस �ेसर �ेथंकार
�हणतात. मातचे जे अे�धक प��णी अशौच �यातही �प�याच मेहकैो��� �ा� वषृो�सग�, श�यादान इ�या�द कराव.े अ�य
स�प�डाच अेशौचात ११ �ा �दवसाचं केृ�य क� नय.े अस बे�त �थंकार �हणतात. कोणी एक �थंकार कराव अेस �ेहणतो.

शव �पश� अशौचǢ Ǣ

आता शव �पश� व शवा�या मागनू गमन इ�या�द ससंगा�शौच सागंतो- ससंगा�शौचात �न�य कमा�चा अना�धकार नाही. अ�प�ृय�व
मा� आह.े त अे�प�ृय�वही �याच भेाया�प�ु इ�या�दकासं नाही. ससंग� क�या�सच आह.े या�माण �ेया�या घरातील �याच �ेवा�म�व
असलले अे�ा�द पदाथ� घऊे नय.े �यात आप�या जातीतील शवाचा �पश� झा�यास स�जोती अशौच आह.े हीन वण� शवाचा
अ�पश� अस�यास अ�धक क�पाव.े

शवमागनू गमन के�यासǢ Ǣ

शवामागनू गमन के�यास सजातीय अथवा �वजातीय शवा�या मागनू गले अेसता �नान क�न अ��न �पश� व घतृ �ाशन क�न
पनुः �नान क�न �ाणायाम करावा. �ा�णान शे�ू शवा�या मागनू गमन के�यास ��रा� नद�म�य �ेनान, घतृ�ाशन व १००
�ाणायाम ह केराव,े अस अेसता �न�य कमा�चा लोप नाही.

शवास खादंा �द�यासǢ Ǣ

शवास खादंा �द�यास- �नहेान सेजातीय शवास खादंा �द�यास �या�या घरच अे� भ�ण केल अेसता व �याच घेरी वास केला
असता १० �दवस अशौच. �या�या घरी वास मा� के�यास �क�वा अ� मा� भ�ण के�यास ��रा� अशौच. अ� भ�ण करण वे
घरी वास करण हे नेसले तर १ �दवस अशौच. �सया� गावातील शवास खादंा दऊेन �सया� गावी वास के�यास मौ�यघऊेन
सजातील शवास खादंा �द�यास १० �दवस अशौच. �वजातीय शवास खादंा �द�यास शवजातीच अेशौच धराव.े मौ�यघऊेन



हीन जाती�या शवास खादंा �द�यास शव जातीच �े�पट अशौच धराव.े सोदकाच शेवास खादंा �द�यास १० �दवस अशौच.
शवास अलकंार केल अेसता पादकृ�� कराव.े अ�ानान तेस केे�यास उपोषन कराव.े उपोषण कर�यास असमथ� अस�यास
�नान कराव.े अनाथ ��जास शव धमा�थ� वा�ह�यास व दहन के�यास अ�मधेा�द प�ुय �ा�त होत वे केवळ �नानान शे�ु� होत.े
या�वषयी अ��न �पश� क�न घतृ�ाशनही कराव.े श�ूाच शेव ��ज जरी धमा�थ� वाहील तर �यान १े �दवस अशौच धराव.े धमा�थ�
अनाथ शवा�या माग गे�ेयास दोष नाही. �पता, माता, मातामह, आचाय� व उपा�याय यावाचनू इतराचं शेवास ��चाया�न खेादंा
�द�यास �याच वे�ृाचा लोप होतो. �यान पेवू�� रीतीन अेशौच धराव.े नतंर �या ��चाया�न केृ�� �ाय��� व पनु�पनयन
कराव.े �पता इ�या�दकाचं �ेते वा�हल तेरी ��चाया�न अेशौची याचं अे� भ�ण क� नय आे�ण �यास �पश�ही क� नय.े या
अशौचातही �न�य कमा�चा लोप नाही.

दहना�दक के�यासǢ Ǣ

दहना�दक के�यास - समान �क�वा उ�च वणा�तील �तेाच देहन व उदक दणे,े इ�या�द सव� औ�व� द�ेहक कम� �नहेान केे�यास �या
जातीच अेशौच धराव;े व अशौचानतंर �नहे, लोभ जसा असले �या�माण गे�ु, लघ �ुाजाप�य इ�या�द तीन �ाय��� केरावीत.
�नहेा�द कारणान सेवणा�चा दाह मा� के�यास व �याच घेरी वास केला अस�यास ��रा� अशौच धराव.े �याच अे� भ�ण केले
अस�यास १० रा� अशौच धराव.े दहन व अ�भ�ण या दोहोचा अभाव असले तर १ �दवस अशौच. हीन वणा�न उे�म वणा�चे
दाह मा� करण अेस�यास शवाच जेातीच अेशौच धराव.े मौ�यघऊेन सवण� शवाच देहन मा� करण अेस�यास १० �दवस
इ�या�दकच अशौच धराव.े मौ�यघऊेन उ�म वणा�च देहन के�यास ��पट अशौच धराव.े उ�म वणा�न अेधम वणा�च देहन,
खादंा दणे हेी के�यास �याच जेातीच अेशौच धराव वे अशौचाअतंी �मान �े�पट, �त�पट व चौपट �ाय��� कराव.े मौ�यघऊेन
हीन वणा�च देहन इ�या�द के�यास �ाय��� व अशौच उ�ाप�ेने �े�पट कराव.े समान व उ�कृ� वणा�तील �तेाच देहनाथ�
दहना�द सव� औ�व� द�ेहक कम� केल तेर अशौच नाही. �न�य �प�डदाना�दक के�यावर �नानानचे श�ु� होत.े ��जान शे�ूाचे
दहना�दक कम� धमा�थ�ही क� नय.े

�सरा कोणी अ�धकारी नसले तरǢ Ǣ

�सरा कोणी अ�धकारी नसले तर �पता, माता, मातामह इ�या�दकाचं देहना�दक अ�ंयकम� ��चाया�न केराव,े व कमा�गभतू १०
�दवस अ�प�ृय�व ल�ण अशौच धराव.े �याकालीही ��चाया�न अेशौची याचं अे� भ�ण क� नय वे अशौची यासं �पश� होईल
अस एेक� रा�ही नय.े अ�भ�ण व एक� वास ही दो�ही के�यास �ाय��� व पनु�पनयनही कराव.े पवू�� �पता
इ�या�दका�ं�त�र�ाचं देहना�दक अ�ंयकम� के�यास ��चाया�न अेशौचानतंर कृ���य �ाय��� व पनु�पनयन कराव.े
�प�ा�दकाचं देहन मा� करण अेसता १ �दवस अशौच धराव.े यथे सेव� �ठकाणी ��चाया�न से�ंया, अ��नकाय� इ�या�द कमा�चा
लोप नाही. ��चाया��न अ�यासही दहना�द�न�म� ससंग� अशौच अस�यास ��य�ा�द �न�यकमा�चा लोप नाही, अस सेा�ंगतले
आह.े �यात दवेपजूा, व�ैदवे इ�या�दक �सया�कडनू करवाव,े �वतः कर�यास यो�य असले त �ेवतःच कराव.े ��चाया�न �ेपता
इ�या�दकाचं अे�ंयकम� केल नेाही तर �यास �पता इ�या�द स�प�डाच �े�रा� अशौच धराव.े

रोदन के�यास अशौचǢ Ǣ



रोदन के�यास अशौच- �ा�णा�दकानंी आप�या सवणा�तील मतृा�वषयी अ��थसचंयनापवू� रोदन के�यास �नान. �यानतंर
रोदन के�यास आचमन कराव.े श�ूा�वषयी अ��थसचंयनापवू� रोदन करणाया� �ा�णास ��रा�, अ��थसचंयनानतंर १ रा�
अशौच. श�ूा�वषयी अ��थसचंयनापवू� �या�या घरी राहण इे�या�द सबंधं असता १ रा�. �यानतंर �नान कराव.े स�प�डानंी
अनगुमन व रोदन के�यास दोष नाही. या अशौचातही कम�लोप नाही. यथे सेव�� �यास �जतका अशौचकाल सा�ंगतला �ततका
पाळ�यावर �नानानचे तो श�ु होतो. �नान के�यावाचनू �ततका काल मा� घाल�व�यान शे�ु� होत नाही. अ�ंयकम� करणाराने
अ��थसचंयनापवू� ��ीसगं के�यास चा�ंायण व अ��थसचंयनानतंर तीन �ाजाप�य �ेाय��� कराव.े अ�यमतृाशौचीयानंी
अ��थसचंयनापवू� ��ीसगं के�यास ��रा� उपोषण कराव.े अ��थसचंयनानतंर १ रा� उपोषण कराव.े

अशौ�चयाचं अे� भ�ण के�यासǢ Ǣ

अशौचीयाच अे� भ�ण के�यास - असगो�ी असनू आप�काल नसताना ब�ु�पवू�क १ वळे जर अशौचीयान �ेशजलले अे�
भ�ण करील तर �या �दवसापासनू जोपय�त अशौच अव�श� आह तेोपय�त अशौच धराव.े अशौचसमा�तीनतंर �ा�णाचे
अशौच अस�यास सातंपन �ाय��� व श�ूाच अेशौच अस�यास चा�ंायण �ाय��� कराव.े क�लयगुात ���या�दकाचंा अभाव
अस�यामळु �ेया�ंया�वषयी �लहीत नाही. �व�चत �थंी लखे आह.े पण तो �वशषेतः �प�ीकरणाथ� असनू �व�मान काली �याचा
उपयोग नस�यामळु बे�धा �याची उप�ेा केली जात.े ब�ु�पवू�क अ�यास असता �ा�ण व श�ू याचं अेशौचा�वषयी �माने
मास, सहा मासपय�त कृ��ा�द �ताचं आेचरण कराव.े न जाणनु भोजन के�यास जोपय�त अ�ाचा पाक होईल तोपय�त अशौच
ध�न �मान १े रा�, व स�त रा� उपोषण क�न १० व १०० �ाणायाम कराव.े न जाणनू अ�यास असता ��पट कराव.े
आप�काली न जाणनू भोजन के�यास तो �दवस अशौच ध�न १ �ाणायाम करावा. श�ूास अशौच असता १००८, अ�ा�दक
सह�� गाय�ीजप करावा. आप�काली जाणनू भ�ण के�यास ३ वळे अघमश�ण व १००८ अ�ा�दक सह�� गाय�ीजप करावा.
श�ूाच अेशौच असता �ाजाप�य कराव.े ��जाच अेशौच असता श�ूान �ेनान व पचंग� �ाशन कराव.े ह सेव� जननाशौच
असता कमी योजाव.े या�माण आे�हता�नीच अेशौचा�वषयी �यनू योजाव अेस �ेम�ृयथ�सार �थंात सा�ंगतल आेह.े �याचा �वामी
अशौची आह �ेयाच अे� भ�न केल अेसता हा सव� �नण�य जाणावा.

भोजन�न�म�क अशौचǢ Ǣ

ज�ेहा अशौचीयाच अे� नसनू अशौचीयान �ेपश� केलले मेा� अ� भ�ण क�रतो त�ेहा ब�ु�पवू�क भोजन के�यास कृ��
�ाय��� कराव.े न कळत भोजन के�यास तदध� कराव.े अस �ेम�ृयथ�सार �थंात �हटल आेह.े अशौचीयान �ेपश� केलले अेशौची
�वामीच अे� भ�ण करणारान तेर अशौची �वामीच अे� भ�ण केल �ेहणनू व �यान �ेपश� केलले अे� भ�ण केल �ेहणनू अशी
२ �ाय��� सेम�ुचयान केरावी. अशौच �वा�मक आमा� �हण के�यास सा�ंगतल�ेया �ाय���ातनू अध�कराव.े �यास अशौच
नाही. दाता व भो�ा या दोघासं अ�ात अस जेननाशौच �क�वा मतृाशौच असता दोष नाही. दोहोतनू एकास �ात असता दोष
नाही. �यात दा�यास �ात असनू भो��यास अ�ात असले तर भो��यास अ�प �ाय��� व दा�यास अ�ात असनूही भो��यास
�ात असले तर पणू�च �ाय���; भोजन�न�म�क अशौच असल तेरी कम�लोप नाही.

कसलाही अ�प सबंधं असललेा गहृ�थ मरण पाव�यास सचलै �नान कराव.े अस �े��श�ोक�त आह वे �म�ृयथ�सारातही असचे
आह.े याचा अथ� असा क�, एक �दवस इ�या�द अशौच उ�प� करणारा जो अ�प सबंधं �यान ये�ु असललेा शालक, जामाता
इ�या�द मरण पाव�यास सचलै �नान कराव.े सव� �ठकाणी लहान �क�वा मोठे मतृाशौच �ा�त झाल अेसता ता�काली व
समा��तकाली �नान कराव.े अथवा १० �दवसाचं अेशौचावाचनू इतर प��णी, ���दन इ�या�द अशौचास कारणीभतू असलले जेे
सबंधं �यानंी य�ु असलले बेधं�ुय, मातलु, उपनीत स�प�ड, इ�या�दक मरण पाव�यास दशेातंरी व कालातंरी �नान आहचे. तसचे
�यास स���हतका�ल अशौच �ा�त होत �ेयास अ�त�ातंकाली �नान आहचे. व �यास स���हतकालीही �नान मा� आह �ेयास
कालातंरी �नानही नाही. �क�वा अशौचास कारणीभतू असल�ेया सबंधंा�न इतर सबंधं �हणज शेालकप�ु, �ववा�हत क�यसे



�पत�ृाचा प�ुा�दक, भ�गनीस �ा�याचा प�ु, इ�या�दक अशा सबंधंानंी य�ु असणारास अशौच नाही. पण �नान मा� आहचे.
अ�प �व�प सबंधंा�वषयी अशौच नाही तथा�प जवळ असता �नान मा� सव�� कराव अेसा अथ�. अस हे तेीन प� �श�ाचारात
आढळतात. त येो�य आहते अस वेाटत.े

*सकंलन :- अशोककाका कुलकण�*


