
 

 

जननश ां ति / नक्षत्रश ां ति 

आपल्या घरामध्ये नवीन बाळाच ेआगमन होण ेहा सर्व कुटुुं बबयाुं साठी एक अबवस्मरणीय असा आनुं दाचा 
क्षण असतो. ह े बालक दीर्घायषुी, आरोग्यसुं पन्न व बदु्धीमान व्हाव े अशी प्रत्येकाचीच इच्छा असते. 
ह्यासाठी पालकाां च्या प्रयत्ाुं सोबतच बालकाच्या कुुं डलीतील ग्रह व इतर गोष्टीसदु्धा अनकुुल असण े
आवश्यक असते. ब  हिंदू धर्मशास्त्राप्रमाण ेकाही योग असे साुं गगतलेले आहते की त्यावर जन्म झालेल्या 
बालकाला तसेच बाळाच्या पालकाां ना काही सुं कटाुं ना सामोरे जाव ेलागते. परुं त ुत्या त्या योगाुं ची बवगधवत 
जननशाुं त केली असता सुं कटाुं ची तीव्रता तर कमी होतेच परुं त ुबाळाला उत्तम आरोग्य व बदु्धद्धमत्ता सदु्धा 
लाभते. ह्यापैकी काही महत्वाच ेयोग पढुील प्रमाण.े  

 तिथी   : अमावस्या , कृष्ण चतर्ुदशी (अमावस्येचा आदला बदवस), क्षयबतथी  

 योग  : वधृैबत, व्यतीपात व भद्रायोग ब  किंवा बवबष्ट 

नक्षत्र  :  

अद्धिनी नक्षत्राची फक्त पबहली ४८ गमबनटे  

पषु्य ( फक्त बितीय आद्धण तृतीय चरण) 

      आश्लषेा (पूर्ण नक्षत्र)  

मघा (फक्त प्रथम चरण)  

उत्तरा (फक्त प्रथम चरण)  

गचत्रा (फक्त प्रथम व बितीय चरण)  

बवशाखा (फक्त चतर्ुथ चरण)      

ज्यषे्ठा (पूर्ण नक्षत्र) 

मूळ (पूर्ण नक्षत्र) 

पूर्वाषाढा (फक्त तृतीय चरण) 

रेवती (शवेटची ४८ गमबनटे) 



 

 

ह्याव्यबतररक्त ग्रहण पर्वकाळ, सूर्य सुं क्रमण पणु्यकाळ, दग्ध, यमघुं ट, मृत्ययुोग याुं वर जन्म झाल्यास 
तसेच यमल म्हणजे जळेु, सदुं त म्हणजे दातासबहत बालक जन्माला आल्यास, अधोमखु जन्म 
झाल्यास शाुं त करावी. तसेच आई, वबडल, बबहण, भाऊ याुं च्यापैकी एकाच्या जन्मनक्षत्रावर जन्म 
झाल्यास ‘एक नक्षत्र जनन’ व तीन मलुीुंवर मलुगा अथवा तीन मलुाुं वर मलुगी झाल्यास  ‘बत्रक् प्रसव’ 
(जे सध्या क्वगचतच घडू शकते) ह्या शाुं बत कराव्यात.  

काही गमबनटाुं च्या फरकाने नक्षत्र अथवा योग बदलत असल्यामळेु कोणतीही शाुं त 
करण्यापूर्वी अचूक गद्धणतान ेकाढलेली जन्मपबत्रका जाणकार ज्योबतषी अथवा आपल्या कुलोपाध्याय 
(गरुुजी) याुं ना दाखवून त्याुं चा सल्ला अवश्य घ्यावा.  

शास्त्रोक्त पद्धतीने जननशाुं बत करण्यासाठी व अचूक जन्मपबत्रका (कुुं डली) काढण्यासाठी सुं पर्क 
साधा.  dhereguruji@gmail.com अथवा +919822865216 

तसेच काही कामाुं मध्ये अडचणी येत असल्यास जन्मनक्षत्र,वार, बतथी याुं च्याही शाुं बत कराव्यात.  

उदकशाुं बत 

काही कारणास्तव वास्तशुाुं त करण ेशक्य नसल्यास अथवा घरामध्ये काही अघटटत दुःखद 
घटना घडल्यानुं तर वास्तचु्या शदु्धीसाठी उदकशाुं त केली जाते.  

ह्या पूजेमध्य ेधपुान ेबनर्जुं तकु केलेल्या कलशाची षोडशोपचार पूजा करुन घरातील बाधा, 
शाप, रोगराई इ. दूर होऊन सखु-शाुं बत नाुं दावी अशा अर्थाच े मुं त्र म्हटले जातात. त्या 
कलशातील पाणी घरातील सर्वाुं च्या अुं गावर श  शिंपडल ेजाते व तीर्थ म्हणून सर्वाुं ना बदले 
जाते.  

घरातील अशभु उर्जा दूर करुन शभु उर्जा प्रवाबहत करण्याचा हा एक उत्तम उपाय आह.े 
वर्ष-सहा मबहनयाुं तून एकदा घरात उदकशाुं त केल्याने घरात कायम सखु-शाुं बत व आरोग्य 
रहाते.  

ह्या पूजेसाठी लागणा-या सर्वसाधारण साबहत्याची यादी. 

(पूजपूेर्वी महुुर्त व यादीबद्दल गरुुजीुंचा सल्ला घ्यावा) 

हळद, कुुं कु, गलुाल  ताुं दूळ - २ बक.  चौरुं ग - १  
अष्टगुं ध, राुं गोळी  गूळ –खोबरे  पाट / आसन े- ६  
उदबत्ती , कापूर  साखर -१ वाटी  समई , नीराुं जन -२  



 

 

नारळ : २  पुं चामृत १ वाटी  समई , नीराुं जन -२  
सटेु्ट पैस े: २५ नाणी  सटु्टी फुल े, हार  ताुं ब्या/कलश - २  

सपुा-या :१५ बदाम : ५  बेल ,दूर्वा , तळुशी  ताम्हण - २  
हळकुुं डे :५, खारका :५  बवड्याची पान े: २५  पळी-भाुं डे -२  

धोतर, उपरण े  आुं ब्याच ेडहाळे  स्टील ताटे -  २  
ब्लाऊजपीस २  फळे : ५ ,   केळी  वाट्या/द्रोण - १०  
कोळसे व धूप ब  किंवा धूपकाां डी१ बॉक्स, धूपदाणी    

 

 


