
*अशौचाचा अपवाद*

अशौचाचा अपवाद - हा अपवाद १ क�या�पासनू, २ कमा�पासनू, ३ ��ापासनू,

४ मतृदोषापासनू व ५ �वधानापासनू असा पाच �कारचा आह.े

�यात क�या��या योगान अेपवाद आह तेो असा - स�ंयासी व ��चारी यासं स�प�डाच जेननाशौच व मतृाशौच नाही. माता व
�पता मतृ झा�यास स�ंयासी व ��चारी यानंी अव�य सचलै �नान कराव.े ��चाया�ची सोडमुंज झा�यावर ��चय�दशते असता
ज �ेपता इ�या�द स�प�ड मरण पावल अेसतील �याचं �े�रा� अशौच ध�न �यास �यान उेदकदान कराव.े शवामागनू जाण,े शव
पाहण;े या �न�म�ाचं अेशौच ��चाया�सही आहचे. �पता इ�या�दकाचं अे�ंयकम� केयास ��चाया�स अशौच आहचे. �यानंी पवु�
�ाय��� आेर�ंभली असतील तर �यास �ाय���ान�ुानसमयी अशौच नाही. �ाय���ाची समा�ती झा�यावर ��रा� अ�त�ातं
अशौच �यान धेराग.े कमा�गभतु नादं��ा� �यानंी केल अेसले �यास त केम� समा�त होईपय�त �या कमा�स उपयोगी ज केाय�
�यात पीडा, सकंट इ�या�द असता अशौच नाही. जननाशौचात व मतृाशौचात असता मरणसमय �ा�त झा�यास अशौच नाही.
याव�न दाना�दक व वरैा�य असता मातलुास स�ंयासही होतो, अस �ेनण�य�स�ध इु�या�द �थंात आह.े दशेपीडा, ��काळ इ�या�द
मोठ� आप�� असता ता�का�लक श�ु�. आप�� �र झा�यावर अशौच दोष असले तर अव�श� अशौच आहचे.

आता कमा��या योगान अेपवाद आह तेो असा - �याच अे�स� आह �ेयास अ�ा�द दाना�वषयी अशौच नाही. ��त�ह
करणाया�स आमा� �हणा�वषयी दोष नाही. प�वा�ाच भेोजन केल तेर तीन रा� ��धपान�त कराव.े पवू� �हण केलले
अनतं�ता�दक, एकादशी इ�या�द व आर�ंभलले केृ��ा�द�त या�वषयी अशौच नाही. �यातही �नाना�दक शरीरसबंधंी �नयम
�वतः कराव.े अनतंपजूा�दक �सया�कडनू करवाव.े �ा�णभोजना�द करण ते अेशौच�नव�ृ�नतंर कराव.े राजा इ�या�दकास
�जापालना�दका�वषयी अशौच नाही. ऋ��वजासं मधपुक� पजूनेतंर �या कमा��वषयी अशौच नाही. याव�न आधान, पशबुधं
इ�या�दक �या य�ात मधपुक� पजूा सा�ंगतली नाही �या य�ात ऋ��वकवण� केल तेरी �यास टाकून �सर ऋे��वज कराव.े �यानंी
य�द��ा धारण केली �यास द��ने इे�� झा�यावर अवभथृ �नानापय�त य�कमा��वषयी अशौच नाही. �द��त व ऋ��वक यानंी
फ� �नान कराव.े अवभथृाच पेवू� अशौच नाहीच. अवभथृ�नान तर अशौचात होत नाही, अस �ेनण�य�स�धतू सा�ंगतल आेह.े
कमा�ची समा��त झा�यावर पवू� सा�ंगत�या�माण �े�रा� अशौच धराव.े रोगभय व राजभय इ�या�दकाचंा नाश कर�यासाठ�
आरभंल�ेया शा�ंतकमा�त अशौच नाही. �याच केुटुंब �धुने पेी�डत झाल अेसले �यास ��त�हा�वषयी अशौच नाही. पनुःपनुः
अ�ययन �वसरणारास अ�धत वदेशा��ा�या अ�ययना�वषयी अशौच नाही. व�ैास नाडी�पशा��वषयी अशौच नाही. �ा�ा�वषयी
तर पवू� सा�ंगतलचे आह.े मतू�ची अचा�, चौल, उपनयन, �ववाहा�दउ�सव, तडागा�दकाचंा उ�सग�, को�टहोम, तलुाप�ुषदान
इ�या�द कमा��वषयी नादं��ा� झा�यावर अशौच नाही. पवू� सकं��पललेा, परु�रणजप व अ�व�छदेान सेकं��पलले हेे
ह�रवशं�वणा�दक ही एकदा आर�ंभ�यावर मग अशौच नाही. काला�द �नयमाचा अभाव असले तर �तो�, ह�रवशंा�दक
अशौचात व�य� कराव.े हा सव� अशौचाचा अपवाद अन�यग�तक, आ�त�, या�वषयी जाणावा, अस �ेनण�य�स�ध वु नागोजीभ�कृत
अशौच�नण�य�थंात सा�ंगतल आेह.े याव�न अन�यग�तक�व इ�या�द पा�नच अशौचाचा अभाव योजावा. याब�ल जे
सागंावयाच ते पेवूा�धा�त �या �या �थली सा�ंगतल आेह.े

�त आर�ंभल अेसता जस अेशौच नाही �याच�माण दे���त व ऋ��वज व पवू� आर�ंभलले उे�सवा�दक यास �व�पाव�न
आरभंाव�न अव�यकता अस�यामळु पेीडा इ�या�दक नसताही अशौच नाही, अस �ेक�यके �थंकार �हणतात. क�यसे
ऋतदुश�न होईल इ�या�दक सकंट असता व �सरा म�ुत� नसता कू�माडंहोमा�द क�न जननाशौचात �ववाहाचा आरभंही करावा
अस �ेहटल आेह.े �ववा�ह�दकात नादं��ा�ानतंर अशौच �ा�त झा�यास पवू� सकं��पलले अे� असगो�ीयानंी �ाव वे भ�णही
कराव.े सतुक�यान देा�यास, भो��यास �क�वा �स� केल�ेया अ�ास �पश� क� नय.े �ववाहा�द काया�त �क�वा अ�य �सगंी
�ा�ण भोजन करीत असता दा�यास अशौच �ा�त होईल तर पा�ातील अन टाकुन �सया��या घरातील उदकान आेचवले
असता �ा�ण श�ु होतात इ�या�द पवूा�धा�त सा�ंगतल आेहचे. या�माण सेह��भोजना�दकातही पवू� सकं��पत अ�ा�वषयी
असाच �नण�य जाणावा. पा�थ�व �शवा�या पजू�ेवषयी अशौच नाही. अशौचात स�ंया, �ौत, �मात�, होम इ�या�दका�ंवषयी
पवूा�धा�त सा�ंगतल आेह.े अ��न समारोप व ��यवरोह ह अेशौचात क� नयते. याव�न समारोप के�यावर अशौच �ा�त



झा�यास पनुराधानच कराव.े कारण समारोप व ��यवरोह ह �ेसया�न के� नयते; व या�वषयी अशौचाचा अपवाद नाही. हे
पनुराधान ऋ�वदे�याचंा १२ �दवस होमाचा लोप असता व इतर शाखीयाचंा ३ �दवस होमाचा लोप असताच जाणाव.े
�हण�न�म�क �नान, �ा�, दान इ�या�दका�ंवषयी अशौच नाही. �क�यके �थंकारा�ंया मत �ेनान मा� कराव.े
�नानदाना�दकातही अशौच नाही. �न�य कत�� अस �ेनान, आचमन, भोजन, �नयम व अ�प�ृय �पश�न इ�या�द �नयमा�वषयी
अशौच नाही. व�ैदवे, ��य�, दवेपजूा इ�या�द �न�यकम�व न�ैम��क कम� व का�यकम� ही अशौचात क� नयते. भोजनकाली
अशौच उ�प� करणार जेनन �क�वा मरण ऐ�क�यास मखुातील �ास टाकून �नान कराव.े मखुातील �ास भ�ण के�यास एक
उपोषण कराव.े सव� अ� भ�ण के�यास ��रा� उपवास करावा. या�माण केमा�न अेशौच आह �ेक�वा नाही याचा �नण�य
सा�ंगतला.

*आता ��ाव�न अपवाद -*

प�ुप, फल, मलू, लवण, मध,ु मासं, शाक, तणृ, का�, उदक, �ध, दही, घतृ, औषध, �तल व �याच �ेवकार (तले इ�या�द), ऊस व
�याच �ेवकार (गळू काकवी इ०) ला�ा, इ�या�द भाजलले अे� व लाड इू�या�दक पदाथ� अशौची �वामीच वे अशौचीयाचे
घरातील �हण कर�यास दोष नाही. अशौचीयाच हेातातनू कोणतहेी पदाथ� �हण क� नयते. पण बाजारात �कानदार
इ�या�दकास अशौच असल तेरी �याचं हेातनू लवणा�दक आमा� �वकत घ�ेया�वषयी दोष नाही. पण उदक, दही, ला�ा
इ�या�दक पदाथ� �या�या हातनू �क�मत दऊेनही घऊे नयते.

*आता मतृदोषान अेसणार अेपवाद -*

शा��ान�ुवेाचनू श��, अ��न, �वष, उदक, पाषाण, भगृपुात (पव�ताच के�ाव�न खाली उडी टाकण)े, उपोषण, इ�या�दकानंी
ब�ु�पवू�क �व�ेछने आे�मह�या क�न मरण पावल�ेयाचं अेशौच नाही. मग ती आ�मह�या �ोधान �ेक�वा �सया��या उ�शेाने
अथवा �वतःच इे�साधन होईल अशा �मान केा झाली असनेा. �याच�माण चेोरी इ�या�द दोषासंाठ� राजान मेारलले,े
पर��ीलपंट झा�यामळु �ेया ��ीचा प�त इ�या�दकान मेारलले वे वीज पडनू मलेले येाचं अेशौच नाही. �सया�न �ेनषधे केला
असताही गवा�न नेद�त पो�न, व�ृावर चढून व �वहीर इ�या�दकातं उत�न जो मरण पावला असले �याचहेी अशौच नाही. गाई,
इ�या�द चोर�याक�रता �क�वा गाई मार�यास �व�ृ झाललेा असा गाई, साप, �ा�ा�दक नखी, वषृभा�दक शृंगी, सकूरा�द द�ंी,
ह�ी, चोर, �ा�ण व चाडंाल इ�या�दकानंी मारला गलेा तर �याच अेशौच नाही. महापातक�, महापा�याचं सेसंग�, महापा�याचंे
बरोबरीच पेापी, प�तत, व नपुंसक ह मेरण पावल अेसता �याचं अेशौच नाही. पती इ�या�दकाचंी ह�या करणाया�, हीनजात�शी
गमन करणाया�, गभ�ह�या करणाया�, कुलता व पवू�� आ�मह�या�द पातके करणाया� अशा ���या मरण पाव�यास �याचं अेशौच
नाही. �या�ंया �तेास �पश� करण,े रडण,े वाहण,े दहन व अ�ंयकम� ही क� नयते. �पशा��दक के�यास जाणनू न जाणनू अ�यास
इ�या�दकाचं तेारत�यान केृ��, अ�तकृ��, सातंपन, चा�ंायण, इ�या�द �ायः��� �ेनण�य�स�ध इु�या�द�थंातनू जाणावी. याव�न
अस �ेस� होत के�, याचंी �ते उेदकात टाकावी. एक वषा�नतंर प�ुा�दकान �ेयाचंी आ�मह�या�दक जशी पातके असतील
�या�माण �ेयाचं �ेाय��� क�न व नारायणबली क�न पण�शर�वधीन देहनपवू�क अशौच व अ�ंयकम� कराव.े �तेशरीराच देहन
क�न दहन�न�म�क ३ चा�ंायण के�न �या�या अ��थ ठेवा�ा व वषा�नतंर पवू��रीतीन अे�ंयकम� कराव,े अस केाही �थंकार
�हणतात.

अथवा लौ�कका�नीन आेम�ंक दहन क�नआपण (प�ुा�द अ�धकारी) वाच �ूक�वा नाही या सशंयान �ेक�वा भ��न पे�ुा�दकानंी
वषा�पवू�ही �या �या आ�मह�या�द पातकास उ� �ायः���ाच �े�पट �ाय���पवू�क पण�शरदहन �क�वा अ��थदहन क�न
अशौच व अ�ंयकम� कराव.े हा �नण�य �ायः���ास यो�य असणारा�ंवषयीच आह.े �ाय���ास अयो�य असणाराचंा व घट�फोट



क�न ब�ह�कृत झाल�ेयाचंा दासीकडनू प�ततोदक�व�ध के�यावर �याचं से�प�डी�वर�हत औ�व�द�ेहक कम� कराव.े याव�न
�याचं सेावं�स�रक �ा�ही एको��� �वधीनचे कराव अेस �ेस� होत.े अथवा आ�मह�या क�न मले�ेया�ंया प�ुा�दकानंी मतृाचे
जातीच वेधा�वषयी उ� असलले �े�ह�या�दकाचं �ेायः���ासह चा�ंायण व दोन त�तकृ�� अस �ेाय��� क�न
नारायणब�लपवू�क �याच देहन कराव.े तसचे आ�मह�यने मेरण पावलले,े गाई, ह�ी, �ा� इ�या�द �न�म�क �म�रणान मेलेले वे
पवू�� प�तता�दक या सवा�च मेरण�दवसापासनू अशौच नाही तर त ते �ेाय��� व नारायणब�लपवू�क सम�ंक दहन �या
�दवशी होईल �या �दवसापासनूच अशौच धराव.े उदक, अ��न इ�या�दकान अेसावधपणान मेरण पाव�यास �याचं अेशौच
मरणा�दवसापासनू आह.े त �े�रा� आह अेस केोणी �थंकार �हणतात; १० �दवस आह अेस बे�त �थंकार �हणतात.
असावधपणान मेरण हहेी �म�रणच आह �ेहणनू त���मतक �ाय��� पवू� क�नच दहना�दक कराव.े त �ेायः���
�म�ृयथ�सार�थंात सा�ंगतल आेह.े त अेस चेाडंाल, गाई, �ा�ण, चोर, पश,ु द�ंी, सप�, अ��न, उदक इ�या�दकान अेसावधपणाने
मरण �ा�त झा�यास चा�ंायण व २ त�तकृ�� अस �ेाय��� क�न अथवा १५ कृ�� �ाय��� क�न यथा�वधी दहन, अशौच
व उदकदान इ�या�द सव� कम� करावचे. �ाणा�ंतक �ाय���ान मेरण पावल�ेयाच १े० �दवस अशौच व सव� �तेकाय�ही करावीत.
कारण, तो �ाय���ान शे�ु झाललेा आह.े या�माण �ेयान �ेाय��� आर�ंभल आेह अेशा मन�ुयास �ाय���ात मरण �ा�त
झा�यास तो श�ु आह,े इ�या�द जाणाव.े

सकंलन :- अशोककाका कुलकण�


