
�हण�नण�य
अशोककाका कुलकण�

च�ं�हण अथवा सयू��हण जोपय�त डो�यानंी
�दसत असले तोपय�त प�ुयकाळ असतो. च�ं�ब�ब
अथवा सयू��ब�ब ��त असताना जर एखा�ा
�ठकाणी अ�त पावले, तर �यानतंर �सया� �ठकाणी
त �ेहण �दसले; पण प�ह�या �ठकाणी त �ेहण
डो�यानंी �दसत नसत �ेहणनू, अ�तानतंर तथेे
प�ुयकाल नसतो. �या�माण देोह�पकै� कोणचहेी
�ब�बजर �हण लागल�ेयाच ��थतीत उदय पावले,
तर उदया�या आधी प�ुयकाल नाही. ढगामंळु जेर
डो�यानंी �हण �दसत नसल,े तर शा��री�या
�पश�काल व मो�काल ही समजनू घऊेन,
�नानदाना�दक कम�करावीत. र�ववारी सयू��हन
आ�ण सोमवारी च�ं�हण अशी जर असतील तर
�यानंा चडूाम�ण�हण अस नेाव आह.े अशा



�हणात दाना�दक केल अेसता अनतं फळ �मळत.े
�हणा�या �पश�काली �नान, म�यकाळ� होम,
दवेाच�न आ�ण �ा� व सटुत असताना दान आ�ण
सटु�यानतंर �नान अशी कम��मान केरावीत.
आघंोळ�ला पाणी घ�ेया�वषयी कमी-अ�धकपणा-
कढतपा�याप�ेा थडं पाणी प�ुयकारक. �सया�ने
�दल�ेया पा�याप�ेा �वतः घतेलले पे�ुयकारक.
पाणी वर काधनू �नान कर�याप�ेा भमूीत
असल�ेया पा�यान �ेनान करण पे�ुयकारक.
�याप�ेा वाहात पेाणी प�ुयकारक. वाहा�या
पा�याप�ेा सरोवराच पेाणी प�ुयकर. सरोवरा�या
पा�याप�ेा नद�च पे�ुयकर. या�माणचे तीथ�, नद�,
गगंा व सम�ु याचं पेाणी एकाप�ेा �सर अे�धक
प�ुयकर. �हणातं व��ासह �नान कराव.े अशा
�नानाला काही �थंकरानंी म�ु� �नान �हटल आेह.े
त मे�ु��नान जर केल नेाही, तर सतुक�पणा जात
नाही. �हणा�या �नानाला म�ंाची ज�री नसत.े
सवा�ण�नी ग�याखालनू �नान कराव.े बायका



�हणात डो�याव�न �नान करतात. सोयर अथवा
सतुक याम�य �ेहणाब�ल-�नान, दान, �ा� वगरैे
अव�य करावीत. न�ैम��क �नान कर�याचा जर
�सगं आला, आ�ण बायको जर �वटाळशी असली.
तर भा�ंात पाणी घऊेन, �यान �ेनान क�न �त
कराव.े व�� �पळ नूय वे �सर नेसे नूय.े तीन �दवस
�क�वा एक �दवस उपास क�न �हणाची
�नानदाना�द कम�केली असता मोठे फळ �मळत.े
एकच �दवस जर उपास करण अेसले, तर तो
�हणा�या आद�या �दवशी करावा अस केोणी
�थंकार �हणतात व कोणी �थंकार
�हणासबंधंाचा उपास अहोरा� करावा असहेी
�हणतात. मलुग अेसल�ेया व गहृ�था�मी अशानंी
�हण, स�ंा�ंत वगरै �ेदवशी उपास क� नय.े
प�ुवान य्ा श�दाचा अथ� काही �थंकार क�यावान
असा क�न, तशानंीही उपास क� नय अेसे
�हणतात. �हणात दवे आ�ण �पतर याचं तेप�ण
कर�यास काही �थंकारानंा सा�ंगतल आेह.े 'सव�
वणा�ना रा�दश�नाच सेतूक आह'े �हणनू



�हणकालात �पश� झाललेी व��ा�दके पा�याने
धऊुन श�ु करावीत. गाई, भ�ूम, सोन,े धा�य
वगरैचे जेर �हणातं दान केल,े तर �याच मेहाफल
आह.े तप आ�ण �व�ा या दोह�नी य�ु असणारा
जो �ा�ण, तो दानपा� होय. स�पा�ी दानाच मेोठे
प�ुय आह.े 'च�ं-सयूा��या �हणात सव� पाणी
गगं�ेमाण,े सव� �ा�ण �ासासंारख आे�ण सव�
दान भे�ूमदानासारखी अस जे वेचन आह,े ते
सामा�य प�ुया�या अ�भ�ायाच आेह;े �हणनू
'�ा�ण नसल�ेया �दल�ेया दानाच फेल सम,
�ा�ण�वुाला �दल�ेयाच �े�पट फल, �ो��याला
�द�याच ले�पट फलआ�ण स�पा�ाला �द�याचे
अनतं फल' अस केमी अ�धक फळ सा�ंगतल आेह.े
स�ंकार वगरै �ेयाच झेालले नेाहीत असा फ�
जातीन जेो �ा�ण �याला अ�ा�ण �हणाव.े
अशाला दान केल अेसता, वर ज सेा�ंगतल तेचे
फळ �मळत.े गभा�धाना�द स�ंकार झाललेा पण
वदेा�ययन, वदेा�यापन, इ�या�दकानंी र�हत, असा



जो तो नावाचा �ा�ण, �याला �ा�ण�वु �हणतात,
अशाला दान केल अेसता ��पट फळ �मळत.े
वदेा�ययना�दकानंी जो य�ु �याला �ो�ीय
�हणतात; अशाला दान केल अेसता हजारपट फळ
�मळत.े �व�ा, सदाचरण वगरै�नी जो य�ु तो
स�पा�; अशाला दान केल अेसता अग�णतपट
फळ �मळत.े या�माण वेर�या वा�याचा अथ�
जाणावा. �हणातंल �ेा� करायच ते आेमा�ाचे
अथवा �हर�य�पी कराव.े �ीमतंान पे�वा�े
क�न कराव.े सयू��हणातं तीथ�या�ागं�ा�ा�माणे
�यात तपू म�ुय आह अेशा अ�ान �ेा� कराव.े
�हणात �ा�ाला जवेणारा महादोषी होतो.
�ीमतंान �ेहणातं तलुादाना�दक कराव.े च�ं आ�ण
सयू� या�ंया �हणात तीथा�च �ेठकाणी महापव�काळ�
म�ंाची जर द��ा घणे अेसले, तर म�हना, न��
वगरै शेोध�याची ज�री नाही. म�ंद��ा घ�ेयाचा
�कार त�ं�थंात पाहावा. द��ा श�दात उपदशेाचा
अ�तभा�व होतो. यगुायगुात द��ा होत आे�ण



क�लयगुात उपदशे होतो. म�ं घ�ेया�या कामी
सयू��हणच म�ुय आह.े च�ं�हणात जर म�ं घतेला,
तर दा�र�य्ा�दक दोष �ा�त होतात अस केोणी
सागंतात. 'आधी उपास क�न, च�ंसयूा��या
�हणातं �नान कराव;े आ�ण �पश�कालापासनू
मो�काला पय�त एका��च�ान मे�ंाचा जप करावा,
मग जपाचा दशाशं होम करावा, आ�ण नतंर
होमाचा दशाशं तप�ण कराव.े होम कर�याचे
साम�य� नस�यास, होमस�ंय�ेया चौपट जप
करावा.' मलूम�ंाचा जप क�न, �या�या शवेट�
��तीया �वभ��यतं असा म�ंदवेत�ेया नावाचा
उ�चार क�न,

'अमकुदवेता तप�या�म नमः'
अस मेो�ान �ेहणाव.े यवा�दय�ु अशा पा�या�या
�जळ�नी होमा�या दशाशंान तेप�ण कराव.े
या�माण 'ेनमः' पय�त सपंणू� मलूम�ंाचा उ�चार
क�न, अमकु दवेतलेा मी अ�भषके करतो असे
�हणनू तप�णा�या पा�यान आेप�या �वतः�या



म�तकावर अ�भषके करावा. या�माण तेप�णा�या
दशाशंान मेाज�न कराव वे तप�णा�या दशाशंाने
�ा�णभोजन घालाव.े या�माण-े जप, होम, तप�ण,
माज�न आ�ण �ा�णभोजन ह पेाच �कारा�ंया
�पाच पेरु�रण होय. तप�ण वगरै केरण जेर
अश�य असले, तर �या �या स�ंया�ंया चौपट जप
करावा. हा जो परु�रणाचा �कार सा�ंगतला, तो
�ासस�हत उदय अथवा अ�त पावणाया� �हणातं
होत नाही. परु�रणसबंधंान जेो उपास करावयाचा,
तो प�ुवान आ�ण गहृ�था�मी यानंीही करावा.
परु�रण करणाया��या �न�य न�ैम��क
�नानदाना�दकाचंा जर लोप होईल, तर दोष
सा�ंगतला अस�यान,े �नानदाना�दक कम�मलुगा,
बायको वगरै �े�त�नध�कडनू करवावी.
--------------------

�हणातं म�ं�हणाचा �व�ध

�पश�काला�या आधी �नान के�यावर



अमकु गो�ोऽभकुशमा�ह रंा���त �ेदवाकर
�नशाकर वेा अमकुदवेताया अमकुम�ं�स��कामो
�ासा�दम�ु�पय��त अंमकु म�ं�य जप�पं
परु�रण कं�र�य'े

असा सकं�प करावा आ�ण आसन�व�ध, �यास
वगरै �ेपशा��या पवू� करावीत. मलूम�ंाचा जप,
�पशा�पासनू आरभं क�न मो�ापय�त जपावा.
नतंर �सया� �दवशी �नाना�दक �न�यकम� क�न,

'अमकुम�ं�य
कृततैद ्�हणका�लकामकुस�ंयाकपरु�रणजपसां
गताथ�त�शाशंहोम त�शाशंतप�ण त�ाशाशंमाज�न
त�शाशं�ा�नभोजना�दक�र�य'े

अशा सकं�पानतंर होमा�दक कृ�ये
करावीत.अथवा होमा�दका�ंया चौपट �क�वा ��पट
जप करावा. परु�रण करणाया�न आेप�या
प�ुा�दकानंा आप�या �नाना�दक ��या कर�याची
आ�ा के�यावर, प�ुा�दकानंी,
'अमकुशम�णोऽमकुगो��यामकु�हण�पश��नानज



�न�येः�ा��यथ��पश��नान कं�र�य'े

असा सकं�प क�न, �याची �नाना�दक कृ�ये
करावीत. परु�रण ज केोणी न करतील �या�नीही
ग�ुन सेा�ंगतल�ेया म�ंाचा, आपाप�या
इ�दवेत�ेया म�ंाचा आ�ण गाय�ीम�ंाचा जप,
�हणातं अव�य करावा. नाहीतर म�ं म�लन होतो.
�हणात जर झोप घतेली तर रोग, म�ूो�सग� केला
तर दा�र�य्, शौचाला ग�ेयास कृ�मज�म, मथैनु
केल अेसता गावडकुराचा ज�म, अ�यगं के�यास
कोड आ�णजवेण के�यास नरक�ा��त- अशी फळे
सा�ंगतली आहते. �हणा�या पवू� �शज�वलले अे�
�हण सटु�यावर टाकून �ाव.े �हणातंल पेा�ण
�यायल तेर पादकृ���ाय��� सा�ंगतल आेह,े
�हणनू त पेाणी टाकून �ाव.े काजंी, ताक, तपू व
तले यात तळलले पेदाथ� व �ध या व�त �ुहणा�या
आधी तयार केल�ेया अस�यास, �हणानतंर
�या�ा. तपू, लोणची व �ध यातं �हणा�या वळे�
दभ� घालावते.



--------------------

�हणवधे�वचार

�हणा�या �हरा�या आधी सयू��हणाचा वधे चार
�हर असतो. �दवसा�या प�ह�या �हरात जर
सयू��हण असले, तर आद�या �दवसा�या रा�ी�या
चार �हरात जवे नूय.े �हण जर �सया� �हरात
असले, तर आद�या रा�ी�या �सया� �हरापासनू
जवेण व�य�. �याच�माण चे�ं�हण जर प�ह�या
�हरात असले, तर �दवसा�या �सया� �हरापासनू
भोजन व�य� कराव.े हचे �हण जर रा�ी�या �सया�
�हरी असले, तर �दवसा�या �तसया� �हरापासनू
जवेणाचा �याग करावा. बाल, व�ृ व रोगी
या�ंयासबंधंान दे�ड �हर �क�वा तीन म�ुत �हणजे
सहा घटका समजावा. सश�ान जेर वधेात जवेण
केल तेर �यान तेीन �दवसा�ंया उपासाच �ेाय���
कराव.े �हणातं जवेण के�यास �ाजाप�य-
�ाय��� कराव.े �हण लागल अेसताना जर



च�ंोदय होईल, तर चार �हर वधे असतो, �हणनू
आद�या �दवशी जवे नूय.े ख�ास च�ं�हण
अस�यास चार �हर वधे आ�ण एक दशे�ास
अस�यास तीन �हर वधे असतो अस केाही
�थंकार �हणतात. च�ं�हण ख�ास असताच जर
च�ंा�त होईल, तर '�हण असनू जर च�ं व सयू� हे
अ�त पावतील, तर �सया� �दवशी उदया�या वळे�
�नान क�न, श�ु होऊन मन�ुयान �ेवहार
करावा' अस वेचनआह.े यथे �ेनान क�न श�ु
�हाव,े अस �ेहटल आेह येाव�न, श�ु मडंळा�या
दश�ना�या वळे� ज �ेनान करायच,े �या�या आधी
श�ु� नाही अस सेा�ंगतल आेह,े �हणनू पाणी
आणण,े सपैाक करण वेगरै जे केरण ते,े श�ु
�ब�बाचा उदय झा�यावर ज �ेनान करायच �ेया�या
आधी क� नय अेस मेला वाटत.े सयू��हण जर
��ता�त होईल �क�वा��तो�दत होईल तर प�ुवान्
अशा गहृ�था�मी माणसाला उपासाचा �नषधे
सा�ंगतला आह;े या�तव �यान सेहा म�ुता�चा वधे
टाकून, �हणा�या पवू� जवेाव अेस केोणी



�हणतात. प�ुवान अ्शा गहृ�थानहेी �हणात
उपास करावा, अस जे मेाधवाच मेत, ते
�श�ाचाराला अनसु�न अस�यान,े यो�य �दसत.े
सयू��हण जर ��ताव�थते अ�त पावले आ�ण
च�ं�हण जर लागललेचे उदयाला यईेल, तर
अ��नहो�यान अे�वाधान क�न, पा�यान �ेत
कराव आे�ण जवे नूय.े च�ं�हण जरी ��ता�त
असल तेरी �सया� �दवशी स�ंया, होम वगरैे
कर�यात दोष नाही. �हण थो�ाच वळेात सटुले
असा जर शा��ाधार कळला, तर त सेटु�या�या
वळेनेतंर �नान क�न होमा�दक कृ�य केरावीत.
फार वळेान सेटुणार अेस�यास होमकाळची वळे
�नघनू जात �ेहणनू, �हण लागललेचे �ब�ब उदय
पाव�या�या�माणचे, ��त ��थतीत अ�त
पावल�ेया �हणातंही स�ंया, होम वगरै के�न,
शा��ीय री�या �हण सटु�याचा जो काळ ठरले
�या काळ� �नान क�न, ��य�ा�द �न�य कम�
कराव अेस मेला वाटत.े दश��ा� व स�ंा�ंत�ा�



याचंी �सगं�स�� अमावा�य�ेया �दवशी
�हण�न�म�क �ा� के�यान हेोत.े �हणा�या
�दवशी जर �प�ा�दक वा�ष�क �ा�आल,े तर
श�य अस�यास त अे�ानचे कराव.े �ा�णा�दक
न �मळा�यास, त आेमा�ाच �ेक�वा �हर�य�ारा
कराव.े

-----------------------

�हणशभुाशभु�नण�य

�वतः�या ज�मराशीपासनू - �तसया�, सहा�ा,
अकरा�ा आ�ण दहा�ा राशीवर झालले �ेहण
शभुकारक होय. �सया� सात�ा, नव�ा आ�ण
पाच�ा- यावर झालले मे�यम होय. ज�म अथवा
तन�ुथान, चौथ,े �नान, आठव �ेथान आ�ण दहावे
�थान- या राशीवर झालले अेशभु फलाच हेोय.
�या�या ज�मराशीवर अथवा ज�मन��ावर �हण
होत,े �याला त �ेवशषे हा�नकारक असत,े �हणनू



�यान गेगा��दकानंी सा�ंगतललेी शा��त करावी.
अथवा �ब�बदान कराव.े �ब�बदानाचा �कार असा-
च�ं�हण अस�यास ��याच चे�ं�ब�ब व सो�याचे
नाग�ब�बआ�ण सयू��हण अस�यास, सो�याचे
सयू��ब�ब व सो�याचचे नाग�ब�ब क�न, ते
तपुानभेरल�ेया ता�ंया�या भा�ंात �क�वा
का�या�या भा�ंात ठेवनू- तीळ, व��, द��णा
वगरै सेा�ह�य तयारक�न
'ममज�मरा�शज�मन�� ��थतामकु�हणस�ूचत
सवा��न��शा��तपवू�कं
एकादश�थान��थत�हणस�ूचत शभु फलावा�तये
�ब�बदान क�र�य'े

असा सकं�प क�न, च�ं, सयू� व रा� याचं �ेयान
क�न �यानंा नम�कार करावा, आ�ण नतंर
'तमोमय महाभीम सोमसयू��वमद�न ।
हमेतारा�दानने ममशा��त�दोभव । �वधुंतदु
नम�त�ुय �ंस��हकानदंना�यतु । दाननेानने नाग�य
र� मा वधेजा�यात ।्'



असा म�ं उ�चा�न,

'इद संौवण�रा��ब�ब नाग संौवण�र�व�ब�ब राजतं
च�ं�ब�ब वंा घतृपणू�का�ंयपा��न�हत यंथाश��
�तलव�� द��णास�हत �ंहणस�ूचता�र��वनाशाथ�
शभुफल�ा��यथ�च त�ुयमह सं�ंदद ।े'
या दान द�ेया�या वा�यान,े आधी पजूा केल�ेया
�ा�णाला �याच देान �ाव.े (�ब�ब �हणज �े�तमा).
यालाच अनसु�न चौ�या वगरै अे�न� �थानी जरी
�हण झाल तेरी दान कराव अेस मेला वाटत.े
�या�या ज�मरा�या�दकातं �हण होत �ेयाने
सयू��ब�ब अथवा च�ं�ब�ब याचं अेवलोकन क� नय.े
इतरानंी दखेील व��, पाणी वगरैतेनूच �ब�ब पाहाव.े
नसु�या ��ीन पेा� नय.ेख�ास च�ं�हण अस�यास,
�ादशीपा�न ततृीयपेय�त सात �दवस कोणचहेी
मगंलकाय� क� नय.े ख�ास सयू��हण अस�यास
एकादशीपासनू चतथु�अखरेपय�तच �ेदवस
(मगंलकाया�साठ�) व�य� करावते. खडं�हण
अस�यास चतदु��या�द तीन �दवस (मगंलकाया�थ�)



व�य� करावते. �ासाच चेरण जस केमी अ�धक
होतील �या अमनान �ेदवसाचंहेी �माण
कमीजा�ती योजाव अेस �ेयो�तष�थंात सा�ंगतले
आह.े �हणा�याच ��थतीत जर अ�त होत असले,
तर आधीच तेीन �दवस टाकावते. �हण लागल�ेया
अव�थतेच जर उदय होईल, तर पढुच तेीन �दवस
सोडावते. अगद� ख�ास अस�यास पढुच सेहा
म�हनपेय�त, �या न��ावर �हण झाल अेसले ते
न�� व�य� कराव.े थोडा �ास (पादा�द) अस�यास
द�ड म�हना वगरै �ेमाणान वे�य� कराव.े पवू� दान
कर�याचा सकं�प केल�ेया ��ाच देान जर
�हणातं केल तेर ��ग�ुणत होत.े या�माण येथेे
�हण�नण�याचा एक�तसावा उ�शे सपंला.
------------------

�हणातील कृ�ये

�हण�पश� होताच �नान कराव.े पव�कालाम�ये



दवेपजूा, तप�ण, �ा�, जप, होम आ�ण दान कराव.े
पवू� काही कारणान खे�ंडत झाल�ेया म�ंा�या
परु�रणाचा आरभं या कालावधीत के�यास �याचे
अनतं पट�नी फळ �मळत.े �हणकालाम�य झेोप,
मलम�ू�वसज�न, अ�यगं (सपंणू� श�रराला कोमट
तले लावनू त शे�ररात �जरपेय�त मद�न करण)े
भोजन आ�ण काम�वषयसवेन ही कम�क� नयते.
अशौच असता �हणकालात �हणासबंधंी �नान,
दानकर�यापरुती श�ु� असत.े �हणमो�ानतंर
�नान कराव.े

--------------------

�हणाचा काळ गरोदर म�हलानंी अ�धक जपावा
अस कंायम सग�याकंडनू सा�ंगतल जंात.ं �या
�माण घेर�या मडंळ�कडनू काळजी घतेली
दखेील जात.े खालील गो�ी गरोदर म�हलानंी
टाळा�ात
१) �हणा�या वळे� काहीही खाऊ नय.े



२) यावळेते साध पंाणी �ाशन न करता फ�
नारळ पा�याच सेवेन कराव.े

३) आ�ण रा�ी �ध-भात खा�यास उ�म समजला
जातो.
४) �याच�माण येावळे� गभ�वती म�हलने गेाठ
मा� नय.े

५) तसचे गरोदर म�हलने केोणतीही व�त �ूक�वा
भाजी यावळे� काप नूय,े �च� नय.े

६) तसचे यावळे� गरोदर म�हलने केोणतीही गो�
फाड नूय.े

७) यावळे� आळस दऊे नय,ेकुस बदल नूये
तसचे लोळायच दंखेील नाही.
८) �यामळु गेरोदर ��ीन शेातं बसनू नाम�मरण
के�यास �याचा अ�धक लाभ होतो.
९ ) �याच�माण �ेहणा�यावळे� कोणतहेी कापड
�पळ नूय.े



१०) आ�ण मह�वाची गो� �हणज �ेहणा�या
�स�या �दवशी कोणतीही गो� �शळ� खाऊ नय.े
याम�य जेवेण, �ध आ�ण पा�याचा समावशे आह.े

--------------------------

अशोककाका कुलकण�
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