જો જ મ સમયે છમાંથી એક ન

માં ચં હોય,
....
હોય, યારે....

યિ તનો જ મ જો અિ વની,
વની આ લેષા,
ા મધા,
મધા જયે ા,
ા મૂળ કે રેવતી આ છ ન

માં ચં હોય યારે થયો હોય તો તેને મૂળ

ગંડાંત કહે છે .
મૂળ ગંડાંત યિ ત, તેના િપતા, માતા,

ાતા, ધન, સુખ તથા વયં માટે ઘાતક ગણાય છે . જો ઉપર સૂિચત ઘાતક ઘટના ન

બને તો તેવી યિ તને ધન, ઐ વય, વાહન તથા

ગીરનો માિલક બનાવી, અને પુ કળ સુખ આપે છે .

Nakshatra

1-ચરણ
ચરણ

2-ચરણ
ચરણ

3-ચરણ
ચરણ

4-ચરણ
ચરણ

અિ વની

િપતાને ભય

સુખ-ઐ વય માટે ભય

મં ીપદ માટે ભય

રાજ-સ માન માટે ભય

આ લેષા

શુભ માટે ભય

ધનનાશ

માતૃનાશ

િપતૃનાશ

મધા

માતાને ભય

િપતાને ભય

સુખ માટે ભય

ધન-િવ ા માટે ભય

મોટા ભાઈને ભય

નાના ભાઈને ભય

માતૃનાશ

વયંનું મૃ યુ

મૂળ

િપતૃનાશ

માતૃનાશ

ધનનાશ

સુખ માટે ભય

રેવતી

રા ય વારે સુખ ભય

મં ીપદ ાિ ત ભય

ધનસુખ ાિ ત ભય

ક દાયી

યે ા

વન ભય

મૂળ ગંડાંતની શાંિત : જ મથી ૧૨મા
૪ , ૯,
૧૨મા દવસે કે ફરી ગોચરવશ મૂળ આવે યારે મૂળમાં જ કે કોઈ સમયે ર તા િતિથ (૪
૧૪),
૧૪ શિન કે મંગળવાર ય

િ

, મૃદ,ુ ચર કે વ
ુ ન

બાળકના િપતાએ ગરમ ઘીના પા માં સવ થમ બાળકનું
શાંિત માટે બી

માં મૂળની શાંિત કરાવવી જોઈએ.
જોઈએ
િત બબ જોવુ,ં યારબાદ જ બાળકને સ મુખે જોવું જોઈએ.

રીત એ છે કે જે જ યાએ બાળકનો જ મ થયો હોય તે થળની ફરતે દશકોષમાં આવેલા ૧૦૦ કૂવાના

પાણી મેળવી તેનું જળપાન બાળકને કરાવવું જે થી મૂળ દોષની શાંિત થાય છે .
એક ન

દોષ િનવારણ : િપતા-પુ કે પુ ી, માતા-પુ કે પુ ી, બે ભાઈઓ આ વં વોનો જ મ એક જ ન

હોય તો બેમાંથી એકને મૃ યુ તુ ય ક થાય છે .
આ ક િનવારણ અથ સુવણ દાન તથા શાંિતય ા કરાવવા જે થી અ ર િનવારણ થાય છે .

માં થયો

