
जननशातंी शा��ाथ�

पचंागंात सा�ंगत�या�माण ने�� जननशातंी -�त�थ, न��, योग, करण व इतर �त�थ - कृ�ण चतदु�शी, अमाव�या ,
�य�त�थ,न�� - अ��नीची प�हली ४८ �म�नट,े प�ुयाचा �सरा व �तसरा चरण, आ�षेा पणू�, मघा �थम चरण, उ�राचा �थम
चरण, �च�ाचा पवूा�ध�, �वशाखाचा चतथु�चरण, �य�ेा पणू�, मळू पणू�, पवूा�षाढाचा �तसरा चरण, रवेतीची शवेटची ४८
�म�नट,ेयोग - वधै�ृत व �तीपात करण - �व�� (भ�ा) इतर - �हणपव�काल, यमल �हणज जेळु जे�म�यास, सदतं, अधोमखु
�क�वा माता �पता भाऊ ब�हण याचं पेकै� एकाच जे�म न��ावर ज�म�यास, तीन मलुी नतंर मलुगा �क�वा तीन मलुानतंर मलुगी
ज�म�यास, सयू�स�ंमण प�ुयकाल, द�ध, यमघटं, म�ृययुोग यापकै� असले तर शातंी करावी.

धम��स�ध�ुमाण जेननशातंी शा��ाथ�

१) मळू न��ा�या �थम चरणावर प�ुाचा ज�म झा�यास �पता मरण पावतो. �तसया�चरणी धननाश व चतथु�चरणी कुलनाश
होतो. तसचे मळू न��ा�या �थम चरणावर प�ुीचा ज�म झा�यास सासरा मरण पावतो. ��तीय चरणी सास मूरण पावत.े
पढु�ल चरणाचं फेल तसचे जाणाव.े �हणनू मळू न��ा�या कोण�याही चरणावर ज�म झाला अस�यास शातंी करावी. �य�ेा
न��ा�या शवेट�या दोन घ�टका�हणज ९े६ �म�नट वे मळू न��ा�या सरुवाती�या दोन घ�टका �हणज ९े६ �म�नट येा १९२
�म�नटा�ंया कालावधीस अभ�ु मळू अस �ेहणतात. अभ�ु मळू असता ज�म झा�यास आठ वष�बालकास अ�य� ठेवावे
(�हणजचे �याचा �याग करावा.) व �यानतंर �याची शातंी करावी. मळू न��ाचा दोष आठ वष�पय�त असतो. �हणनू इतका काल
पय�त मलुाच देश�न व�य�कराव.े

२) आ�षेा न��ा�या ��तीय चरणी धननाश, �तसया�चरणी मातनृाश व चतथु�चरणी �पतनृाश. तसचे सास-ूसासर येाचंा नाश
या क�रता आ�षेा न��ा�या कोण�याही चरणावर ज�म झाला अस�यास शातंी करावी.

३) �य�ेा न��ावर क�या ज�म�यास �य�े �दरास मारत.े �य�ेा न��ाच सेमान दहा भाग के�यास प�ह�या भागात बालकाचा
ज�म झा�यास - मातचेी आई, �सरा भाग - आईच वे�डल मरण पावतील, �तसरा भाग - मामा मरण पावले, चौथा भाग -
मातनृाश, पाचवा भाग - �वतः मरण पावले, सहावा भाग - गो�ज मरण पावतील. सातवा भाग - �पता व माता अशा दो�ही
कुलाचंा नाश, आठवा भाग - �य�े बधं मुरण पावतो, नववा भाग - सासरा मरण पावले व दहावा भाग - सवा�ना
मारतो.याक�रता �य�ेा न��ावर ज�मल�ेया बालकाचंी शातंी करावी.ट�प - �हणनू मळू, आ�षेा, �य�ेा न��ा�या कोण�याही
चरणावर ज�मल�ेया बालकाची शातंी क�न �यावी.

४) �च�ा न��ाचा पवूा�ध�- प�ुय न��ाच मेधलदेोन चरण, पवूा�षाढा - �तसरा चरण, उ�रा फा�गनुी - �थमचरण या न��ावंर
बालकाचा ज�म झा�यास �पता, प�ु, �ाता व �वतः याचंा नाश होतो. याक�रता - अ) �च�ा न��ाचा पवूा�ध�- गो�सवशा�ंत
क�न न�� दवेतचेी पजूा व अजा दान कराव.ेब) प�ुय न��ाच मेधल देोन चरण - गो�सव शा�ंत क�न न�� दवेतचेी पजूा व
गाईच देान कराव.ेक) पवूा�षाढा - �तसरा चरण - न�� दवेतचेी पजूा व सवुण�दान कराव.ेड) उ�रा फा�गनुी �थम चरण -
न�� दवेतचेी पजूा व �तलपा� दान कराव.े

५) मघा न��ा�या प�ह�या चरणात ज�म झा�यास मळू न��ा�माण फेळ जाणाव �ेया �ठकाणी गो�सवशातंी, न�� दवेतचेे
पजून व �हमख ही करावी. मघा न��ा�या प�ह�या १९२ �म�नटात ज�म झाला अस�यास न�� गडंातशातंी करावी.

६) रवेती न��ा�या शवेट�या १९२ �म�नटात व अ��नी न��ा�या प�ह�या १९२ �म�नटात ज�म झाला अस�यास न�� गडंातं
शा�ंत करावी. अ�य वळेा ज�म असले तर शातंी नाही.

७) �वशाखा न��ा�या चतथु�चरणी ज�म झाला अस�यास फ� �हमख करावा. न��शातंी नाही.

८) इतर सव�न��ा�ंया शातंी नाहीत.

९) शातंीचा म�ुय काल - ज�म झा�यावर बारा�ा �दवशी अथवा ज�मन��ी अथवा शभु �दवशी शा�ंत करावी. ज�म
झा�यावर बारा�ा �दवशी शा�ंत करावयाची असले तर सा�ंगतललेी न��,े आ��त, अ��नच�े इ�याद� पहा�याची ज�री नाही.



इतर काली शातंी करावयाची असले तर अव�य पहाव.े अ��नच� पचंागंात �दलले अेसत.े त पेहाव �ेक�वा श.ु १ पासनू चालू
�त�थपय�त �त�थ मोजनू यणेाया�स�ंयते १ �मळवावा. र�ववार पासनू चाल �ूदवसापंय�त �दवस मोजावते. तो अकं मागील
अकंात �मळवावा. या बरेजसे ४ न भेागनू बाक� ० �क�वा ३ उर�यास अ��न भमूीवर, २ उर�यासपाताळ�, १ उर�यास �वग�लोक�
अ��न जाणावा. शातंीच �ेदवशी अ��न भमुीवर असावा. आ��त पाह�याचा �कार असा - सयू�न��ापासनू आरभं क�न चदं
न��ापय�त न�� मेोजावीत. ३ ३ न�� �ेमळनू एक �हाच मेखुी आ��त पडत.े प�ह�या ३ न��ी सयूा�च मेखुी, �सया�३ न��ी
बधुाच मेखुी, �तसया�३ न��ी श�ुाच मेखुी, चौ�या ३ न��ी शनीच मेखुी, पाच�ा ३ न��ी च�ंाच मेखुी, सहा�ा ३ न��ी
मगंळाच मेखुी, सात�ा ३ न��ी ग�ुच मेखुी, आठ�ा ३ न��ी रा�च मेखुी, नव�ा ३ न��ी केतचू मेखुी आ��त जाणावी.
�या �दवशी शभु �हाच मेखुी आ��त पडत तेो �दवस शभु व पाप�हाच मेखुी आ��त असले तर तो अशभु �दवस
मानावा.स�ंकार, �न�यकम�, काही �न�म�ान केरावयाची न�ैम��क कम�व रोगान पेी�डत असताना करावयाची कम�असतील तर
अ��नच� पहावयास नको.शातंीकमा�म�य अे��नच� अव�य पहाव.ेतीन उ�रा, रो�हणी, �वण, ध�न�ा, शततारका, पनुव�स,ु
�वाती, मघा, अ��नी, ह�त, प�ुय, अनरुाधा व रवेती ही न�� अेसताना, आ�ण ग�ुश�ुाचा अ�त नसताना व मलमास नसले तर
तो �दवस शभु मानावा.

अशोककाका कुलकण�


