
गभा�धान�व�ध

आता पं�ह�यादंा गंभा�धान�व�ध सागंत�. �या �वध�त
उपयोगी असणाया� रजोदश�ना�या बाबत�तल जे वेाईट
म�हन वेगरै �ेयाचंा �नण�य आता आंध� सागंत�. च�ै,
�य�े, आषाढ, भा�पद, का�त�क व पौष ह मे�हने
वाईट होत. ��तपदा, चतथु�, नवमी, चतदु�शी, अ�मी,
ष�ी, �ादशी व पौ�ण�मा या �तथी अ�न� फल दणेाया�
आहते. �याच�माण�-र�ववार, मगंळवार व श�नवार हे
वार; भरणी, कृ��का, आ�ा�, आ�षेा, मघा, पवूा�,
पवूा�षाढा, पवूा�भा�पदा, �वशाखा व �य�ेा ह� न���;
�व�क�भ, ग�ड,अ�तग�ड, शलू,�ाघात, व�,
प�रघाच�पवूा�ध�, ��तपात व वधै�ृत ह येोग; भ�ा,
�हण, रा�, स��धकाल, अपरा�काल, �न�ाव�था, जनु�
लगुड�, ताबंड�, �नळ�, अथवा बरेगंी व��, न�नपणा,
�सया�च�घर व परगावं ह� सव� वाईट होत. �याच�माण�
रजोदश�न जर थोड�, प�ुकळ �क�वा �न�या रगंाच�
असले तर �याच�फळ अ�न� समजाव�. केरसणुी,



लाकड�, गवत, �व�तव, अथवा सपू यापंकै� कोणत�ही
हात� असतानंा जर रजोदश�न होईल, तर ती कुलटा
�नघत.े व��ावर जर �वषम (१-३-५-७-९ वगरै)े
र��ब�� असल तेर त पे�ुफल दणेार हेोत व सम
असतील तर क�याफल दणेार हेोत अस�समजाव�.
प�ह�यादंाच �वटाळशी (रजोदश�न) झा�यावर
अ�ताचं�आसन क�न, �यावर �या (�वटाळशी)
��ीला बसवाव�व नवरा व मलु�असल�ेया, ���यानं�,
�तला---हळद, कुंकू, गधं, प�ुपमाला, �वडा वगरै देऊेन
�दव ओेवाळावते आ�ण उ�म तह��या �द�ानं�
सशुो�भत केल�ेया घरातं �तला बसवाव�. सवुा�सन�ना
ग�धा�द मीठ वगरै �ेाव�त.

गभा�धान�व�धस�ंपे

�वरा�दक रोगानं� �वटाळशी हरैाण अस�यामळु��नान
कर�यास जर असमथ� असले, तर �सया� ��ीन�अथवा
प�ुषान�दहा वळेा �ंपश� क�न, �त�यासाठ� आपण



�पशा�ग�णक �नान व आचमन ह� कराव�त. हरैाण
��ीला ��यके �पशा�ला �नराळ�व�� नसेावयाला �ाव�
व शवेट� त� सार� व���टाकून �ाव�त. नतंर ओल�
व�� म�य�घऊेन वाळलले�श�ुव�� नसेाव�आ�ण
�ा�णभोजन व प�ुयाहवाचन ह� कराव�त, �हणजे
श�ु� होत.े सव� �कार�या आतरुाचंी (रोगान�हरैाण)
श�ु� याच�माण�करावी. श�ु�नतंर शभु �दवस पा�न
��रजोदश�ना�न�म� शौनकान�सा�ंगतललेी भवुन�ेरी
शा�ंत �क�वा �थंातंर� सा�ंगतललेी इतर शा��त क�न
गभा�धान कराव�. सयू��हणातं जर रजोदश�न झाल�, तर
सयू� व तो �या न��� असले त�न�� या�ंया
सो�या�या ��तमा क�न, रा�ची �शशाची कारावी व
�याचंी पजूा करावी. सयूा�साठ� �ई�या स�मधानं�,
न��ाकं�रता पंळसा�या स�मधानं� व रा��ी�यथ�
�वा�न� होम कराव.े तपू, भात व तीळ याचंा�ह होम
करावा. रजोदश�न जर च�ं�हणातं होईल, तर ��याची
च�ं��तमा व पळसा�या स�मधा एवढा �याचा �वशषे
समजावा. �हण, �तीपात वगरै अेनके दोष असतां
जर रजोदश�न झाल�, तर �सया� रजोदश�ना�यावळे�



शा��त क�न गभा�धान कराव�. गभा�धाना�या बाबत�त
ग�ुश�ुा�दकाचं अे�त, अ�धक म�हना वगरै जेरी दोष
नाह�त, तरी प�ह�या �वटाळशीपणा�यावळे� जर
शा��त केली नसले आ�ण �सया�
�वटाळशीपणा�यावळे� जर ग�ुश�ुा�दका�ंया
अ�ता�दकाचंा दोष असले, तर अ�ता�दकातं
ऋतशुा��त क�ं नय.े कारण, �न�म� घडताचं जर
न�ैम��क कमा�च�अन�ुान केल�असले, तर अ�ता�द
दोष नसतो; पण म�ुयकाळ उलटनू गलेा असतां
अ�ता�द दोष आहते, असा जो सामा�य �नण�य, �या
�नण�याला अनसु�न शा��त क�ं नय वे यामळु�च
गभा�धान�ह क�ं नय अेस�मला वाटत�. शा��त
�हमखासह करावी. शा�त�त म�ुय दवेता भवुन�ेरी
असनू, इ�ं व इ�ंा�ण या पा��दवेता (पाठ�रा�या)
दवेता आहते. या तीन दवेता�ंया तीन ��तमा तीन
कलशावंर �थापन करा�ा. �ई वगरै��या स�मधा,
भात व तपू ह� �हाचं� ���, पा��दवेताचं�ही
जाणाव�त. पायस �थ�ंडलावरच �शजवाव�. घरातं
�शज�वलले�घऊें नय.े �हा�ंया होमासाठ� जो भात



लागतो, तो घरातं �शज�वललेा �यावा. पा�ाचंी
�थापना करतानंा पायस �शज�व�यासाठ� एक व
घरातं �शज�वललेा �यावा. पा�ाचंी �थापना करतानंा
पायस �शज�व�यासाठ� एक व घरातं �शज�वल�ेया
भाताचा स�ंकार कर�याक�रता �ंसरी, अशा दोन
�थाली (थाळया) �या�ा. तपुाचा होम करणार जेर
अनके जण असल,े तर अनके ��वुापा��(अ�न�त
तपुाची आ��त द�ेयाची लाकडी पळ� ) माडंाव�त.
तपुाबरोबरच तीन होम���आ�ण घरातं तयार केललेा
भात-या चार ��ानंा अ��नस�ंकार करावा. ��वुा�दक
पा�ाचंा स�ंकार झा�यानतंर, घरातं क�न आ�णललेा
भात, �या�या (माग�सा�ंगतल�ेया) थाळ�त घालनू, ती
थाळ� अ�नीवर ठेवावी व तो �शज�या�माण�क�न,
�यावर आ�यस�ंकारापासनू दभा��या
आसादनापय�तच�कम� कराव�, आ�ण नतंर �याला
पायसाचा आ�यस�ंकार क�न, तो उत�न खाल�
ठेवावा. अ�वाधान व ह�व���ाचंा �याग-ह� कम�
करतानंा �धानदवेता जी भवुन�ेरी �त�या अथवा
स�वत यृा�ंया पदाचा उ�चार करावा; कारण,



गाय�ीम�ंान�होम करणयास सा�ंगतल�आह.े
आ�यभाग झा�यानतंर, यजमानान�जस�अ�वाधान
केल�असले तर जो �यागाचा उ�चार करावा तो
यणे��माण�:-
’��तदवैत अं�ा�व�श�या��त
पया��तमका��दजातीयस�म�चवा��या�मकं
ह�व��य संयूा�य सोमाय भौमाय बधुाय बहृ�पतये
श�ुाय शनय रेाहव केेतव ने मम ।
अ�ा�स�ंयापया��त हं�व��यं
त��धदवेता��य�धदवेता�यो न मम ।
चत�ुतःु स�ंयापया��त तं��व��यअं �वनायका�द�यः
ऋतसुरं�ण�त सुा�ग�ुयदवेता�यो न मम ।
अ�ो�रशतस�ंयाका��तपया��तं
�वा��तलगोधमूपायसा�य�ेत ह�व�त�ुय भंवुन�ेय�न
मम ।
य�ा स�व�न ने मम ।
एवम�ा�व�श�त स�ंयापया��तं
त�चत�ुय�म���े�ाणी�या नं मम ।’



रजोदश�नकाल� जर अनके दोष असतील, तर
भवुन�ेरीचा होम १००८ करावा व इ�ंइ�ंाणीचा १०८
करावा. इ�ं इ�ंाण�चा होम केला �क�वा न केला तरी
चालले. होमानतंर नव�ह, भवुन�ेरी वगरै�ना ब�ल
दऊेन अ�भषके करावा. असा हा स�ंपे समजावा.
या�शवाय म�ंस�हत व �वचारपवू�क �योग �यान��यान�
आपआप�या शाख�ेमाण�समजावा. सकं�प,
�व�तवाचन, �ा�णवरण, भतू�नः-सारण, पचंग�ान�
भमूीच�श�ु�करण, म�ुयदवेतापजून, अ��न��त�ा,
सयूा��द नव�हाचंी �थापना क�न �याचंी पजूा करण�,
दवेताचं�अ�वाधान, पाल�थापन, ह�व�����स� करण�
आ�ण जसा प�रपाठ असले �या�माण�होम व �याग
करण�--हा पवू��या अगंभतू कमा�चा अन�ुम समजावा.
पजूा, ��व�कृत, होमशषे, ब�ल, पणूा���त,
पणू�पा��वमोचन, अ��नपजून, अ�भषके,मान�तोके०
या म�ंान��वभ�ूतधारण, दवेतापजून व �वसज�न
�येो�हण, द��णा�द दान आ�ण सव� कम� ई�राप�ण
करण�हा उ�रागंभतू कमा�चा �म समजावा. ही अशी
कमा�ची ��थ�त आह.े मदनर�न व बोधायन यानं� जी



शा�ंत सा�ंगतली आह,े ती कौ�तभुातं पाहावी.
रजोदश�नापवू� जर प�नीगमन केल�, तर ��ह�यचेा
दोष यतेो, अस�सा�ंगतल�अस�यान��क��चत �्ाय��त
कराव�अस�मला वाटत�. ऋतकुाल� (प�नी) गमन
करण�अव�यआह;े न के�यास �णूह�यचेा (गभ�
मार�याचा) दोष लागतो; पण तोही मनातं इ�छा
असता�ंह �ोधा�दकामळु���ीसभंोग न करणारासच
मा� हा दोष लागतो अस�समजाव�. �वर� प�ुषाला
कशाचाच दोष नाह� अस�
�ीम�ागवतातं�या ’लोके�वाया०’ या �लोकातं व
�यावरील ट�क�त �प� सा�ंगतल�आह.े रजोदश�ना�या
�दवसापासनू सोळा �दवसपय�त ऋतकुाळ जाणावा.
�यातंल पे�हल चेार �दवस, अकरावा आ�ण तरेावा हे
(सहा) �दवस समागमाला व�य� आहते. बाक��या
�दवश� प�ुाची इ�छा करणारान�सम �दवश� व
मलुीची इ�छा करणारान��वषम �दवश� ��ीश� सगं
करावा. �यातं�या�यातं पढु�या पढु�या रा�ी �श�त
होत. एका रा��त एकदाचं सगं करावा. व तो�ह सम
रा��तच करावा अस�काहं� �थंकार जस��हणतात,



त�तच इतर काहं� अस�सागंतात क�, काहं�
अडचणीमळु�जर ��ीगमन करण�अश�य झाल�, तर
�ा�, एकादशी वगरै �ेदवश��ह गमन कर�यास
हरकत नाह�. ��ी�या कामाचा नाश करणारा पापी
होतो, असा जो ���याचंा वर, �याच��मरण क�न
ऋतकुाळ नसता�ंह ��ी�या सगंोसकुतने�, जो
��ीसबंधं करील �याला जरी दोष लागत नाह�, तरी
�या�या ��चया�ची हा�न होत.े जो प�ुष ऋतकुाल�च
फ� भाया�गमन करतो. व ऋतकुालावाचंनू कध��ह
करीत नाह� तो याव�जीव ��चारी आह,े अस�मनु�च�
वचन आह.े अ�मी, चतदु�शी, पौ�ण�मा, अमाव�या,
सयू�स�ंा�ंत, वधै�ृत, �तीपात, प�रघाचा पवूा�ध�
क�याणी, स�ंधकाल, माता�पतराचंा मतृ �दवस,
�ा��त�थ, �ा�ा�या आध�चा �दवस व ज�मन��
यावंर ��ीगमन व�य� कराव�.

गभा�धानकाल



चतथु�, ष�ी, चतदु�शी, अ�मी, पौ�ण�मा व अमावा�या
या �तथ��शवाय बाक��या �त�थ यो�य होत. सोमवार,
बधुवार, ग�ुवार व श�ुवार, ह (ेचार) वार शभु होत.
मळू, मघा, रवेती व �य�ेा ह� न����या�य
समजाव�त. भरणी, कृ��का, आ�ा�, आ�षेा, पवूा�,
पवूा�षाढा, पवूा�भा�पदा व �वशाखा ह� न���म�यम
होत. बाक�च� शभु समजाव�त. सव�काया�ना ज�गोचरी
च�ंबळ अव�य लागत�; त�पढु�ल�माण�पाहाव�:-
अ�लाभ, धननाश, सौ�य, रोग, काय�नाश, सपं��,
��ी, म�ृय,ु राजभय, सखु, धनलाभ, आ�ण धननाश-
या�माण�आप�या ज�मराशीपासनू बारा राश�वर
असता �ंमान�(च�ं) फल दतेो. श�ुलप�ातंला च�ं
जसा ��े, त�तच--�सरा, पाचंवा व नववा---हहेी च�ं
शभुच होत. �याला अनके बायका असतात. अशाचा
���यानंा जर एकाच काळ� ऋत�ुा��त होईल, तर
�ववाह�मान��क�वा ऋत�ुा��त�मान�गभा�धान�
कराव�त. ऋतकुाळ� गमन न के�यान�घडणाया�
दोषाला अपवाद:- �ा�ध, ब�धन, �वास व पव��दवस
यामंळु�गमन न के�यास दोष नाह�. त�तच---थरेडी



बायको, व��या, �वृ��ा, मतृव��या, �वटाळ गलेलेी,
मलुी होणारी �क�वा अनके मलुग अेसललेी--यापंकै�
कोण्�याही �कारची अस�यास, �त�याश� गमन न
के�यास दोष नाह�.

गभा�धानहोम

प�ह�या ऋत�ूया शा�ंयथ� ज���ीगमन करण�त�
गभा�धानासबंधंाचा होम के�यावर कराव�. �सया�
खपेपेासनू पढु�के�हा�ंह होमाची ज�री नाह�. �या�ंया
स�ूातं होम सा�ंगतललेा नाह�, अशानं� होम न क�रतां
म�ंपाठा�द �पान�च प�हला गभा�धानस�ंकार करावा.
अ��नहो�ी, अधा�धानी (गहृा��न ठेवणारा अ��नहो�ी)
आ�ण अना�हता��न (फ� �माता���न ठेवणारा) याचंा
अ��न जर �स� असले, तर �यावरच होम करावा.
अ��न नाश होऊन बारा�न जर कमी �दवस झाले
असतील, तर ’अया�ा’ या म�ंान�तपुा�या आ�तीन�
होम करावा आ�ण बाराप�ेा जंर अ�धक �दवस झाले



असतील, तर �ाय��तपवू�क प�ुहा सं�धान�वधीन�
अ��न उ�प� क�न, �यावर होम करावा. दर वषा�स
�ाजाप�याच जे�कृ���ाय��त कराव�, �याचा सकं�प
असा :-

’ममग�ृा��न�व�छदे�दना दार�यतैाव�त कालं
ग�ृा��न�व�छदेज�नतदोषप�रहार�ारा�ीप
ग�ृा��न �व�छदे�दनादा�यतैावद�दापय��त �ं�य�दं
एकैककृ��ा�यथाश��त���या�मायगो�नष्
अह आंच�र�य तेथा एताव��नषे गु�ृा��न�व�छदेने
ल�ुतसाय�ंातरौपासन होम��ं
ल�ुतदश�पौण�मास�थालीपाका�दकम�पया��त त����यं
वा दातमुहम�ुसजृ’े ।
कृ��ा�या ऐवज� जर �सरा ��या�माय करण�असले,
तर तसा उ�चार करावा. ऐश� गुंजा �हणज जेो एका
�न�काचा चतथुा�श होतो, �याची चौपट (तीन तोळ वे
चार मास)े केली �हणज एेक �न�क असा सकं�प
क�न, ’�व��छ��य ग�ृा�न:े पनुः स�धान कं�र�य’े या
सकं�पान�आपाप�या स�ूा�माण�ग�ृा��न तयार



करावा. सवा�धानी (ग�ृा��न न ठेवणारा अ��नहो�ी)
जो असले �यान�ही अशाच तह�न�प�ुहा सं�धानान�
ग�ृा��न उ�प� क�न, �यावर-गभा�धान, पुंसवन
इ�या�दकाचंा होम करावा. �याबाबत�त कृ��ाचा
�क�वा होमा�द ��दानाचा सकं�प क�ं नय.े
फ� ’गभा�धानहोमकत�ुग�ृपनुःस�धानअं क�र�य’े
इतकाच सकं�प करावा. गभा�धान झा�यानतंर
अ�नीचा �याग करावा. ज अेधा�धानी असतात.
�या�ंया बाबत�तही दोन प� आहते. १) ग�ृा�नीवर
स�ंयाकाळ� व सकाळ� होम आ�ण �थालीपाक
करावते हा प�हला प� व २) गहृा��न फ� र�ण
क�न, �यावर होम वगरै केाहं� करायाच�नाह� हा
�सरा प�. प�ह�या प�ा�या बाबत�त माग�
सा�ंगत�या�माण�होमा�द��दान कराव�आ�ण �सया�
�हणज हेोमा�द न कर�या�या प�� फ� �ाय��त
कराव�, ��दान क�ं नय.े दोन अ�न�ना ससंग�
हो�या�या आध� जर दो�ही अ��न न� होतील, तर
दो�ही अ�न�चा �व�छदे झा�या �दवसापासनू वष�
मोजनू �या�माण�दोन बायका असल�ेया नवया�न�--



�नर�नराल� कृ�� �ाय��त�, �नराळ�होम��दान
आ�ण �थालीपाका�या ��ाच�दान-ह� क�न, प�ुहां
स�धानपवू�क दोन अ��न उ�प� कराव.े व �याचंा
ससंग� क�न �यावर गभा�धानाचा होम करावा. दोन
अ�न�चा ससंग� हो�यापवू� जर एक अ��न न� झाला,
तर �यापरुत��ाय��� क�न, �या�या होम��ाच�दान
मा� कराव�, �थालीपाक��ाच�दान क�ं नय.े �सरी
बायको जर जवळ नसले तर �या भाय�च�गभा�धान
करावयाच�असले, �त�या अ�नी�या �व�छदेाच�
�ाय��� वगरै के�न, ग�ृा��न उ�प� करावा. आ�ण
�यावर होम करावा. �थालीपाकाला जर सव�� आरभं
झाला नसले, तर पनुः- स�धाना�यावळे�
�थालीपाक��ाच�दान कराव�अथवा क�ं�ह नय.े
या�माण�यथायो�य असा ग�ृा��न तयार क�न,

’मम अ�या भंाया�या सं�ंकारा�तशय�ाराऽ�यां
जन�य�यमाण
सव�गभा�णा बंीजगभ�सम�ुवनैो�नबह�ण�ारा
�ीपरम�ेर�ी�यथ�



गभा�धाना�य कंम� क�र�य तेद��वने �व��तवाचनम’्

असा सकं�प के�यावर प�ुयाहवाचन, मातकृापजून,
ना�द��ा� वगरै केराव�त व आप�या ग�ृस�ूा�माण�
गभा�धानस�ंकार करावा. या �ठकाण�
गभा�धानकमा�ची दवेता ��ा अस�यान�
प�ुयाहवाचनातं ’कमा��दवेता ��ा�ीयताम’्

आ�ण �थालीपाका�या आरभं� ’अ��नः �ीयताम’् अस�
उ�चार करावते.

गभा�धान

या�माण�प�ुयाहवाचन आ�ण ऋतदु� नावंा�या
�व�देवेासं�हत अस�ज�ना�द��ा� त�क�न
आपाप�या शाख�ेमाण�गभा�धानस�ंकार करावा. जे
आ�लायनशाखी असतील �यानं� ग�ृा�न�त
�जाप�तदवेता�मक भाताचा होम क�न, �व�णलूा
सहा व �जापतीला एक अशा आ�त�न� हवन कराव�;
व जप, अ�नीच�उप�थान, �वा�चा रस नाकातं �पळण�



वगरै केराव�. �ती होऊन तीन बोटानं� योनीला �पश�
करावा आ�ण ’�व�णयु��न�०’ या सूं�ाचा जप करावा,
व मग गभा�धान कराव�, �हणज खेा�ीन�सपु�ु
ज�माला यतेो. त�तच ’नजेमषे०’ इ�या�द म�ंाचंा�ह
जप करावा. होम कर�याचा मळु�च सभंव नस�यास
अ�ग�धचेा रस ’उद��वा��त०’ या म�ंान�उज�ा
नाकपडु�त घालनू ��ीसमागम करावा. अशा तह�न�
गभा�धानस�ंकार के�यावाचंनू जर गभ��प�� होईल,
तर �याला गो�दानाच��ाय��� दऊेन, पुंसवन कराव�.
’तलैा�यगं, हजामत, मथैनु व लघवी या�ंया श�ु�नतंर
जो कोणी आचमन करीत नाह�, तो अहोरा�ान�श�ु
होतो,’ अस�वचन अस�यान�, आचमन केल�नस�यास,
एक �दवस उपास करावा. मथैनु सपं�यावर बायकानं�
�नान क�ं नय;े कारण, ’अथं�णाव�न उठललेी ��ी
श�ुा असत वे प�ुष अश�ु असतो’ अस�वचनआह.े
या�माण�गभा�धानाला उपयोगी असा जो �नण�य
(यथेवर स�ंपेातं) सा�ंगतला, तो यथे�सपंला.
__________________
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