
चातमुा�स

आषाढ श�ु एकादशीपासनू का�त�क श�ु
एकादशीपय�त अथवा आषाढ पौ�ण�मपेासनू
का�त�क पौ�ण�मपेय�त होणा�या चार
मासा�ंया काळास ‘चातमुा�स’, अस �ेहणतात.

मन�ुयाच एेक वष�ही दवेाचंी एक अहोरा�
असत.े

द��णायन ही दवेाचंी रा� असनू उ�रायण
हा �याचंा �दवस असतो. कक�स�ंातंीस
उ�रायण पणू�होत आे�ण द��णायनास
�ारभं होतो, �हणजचे दवेाचंी रा� चाल हूोत.े
कक�स�ंातं आषाढ मासात यते;े �हणनूच
आषाढ श�ु एकादशीस ‘शयनी एकादशी’
�हटल आेह;े कारण ‘�या �दवशी
दवे झोपी जातात’, अशी समजतू आह.े
का�त�क श�ु एकादशीस दवे झोप घऊेन



उठतात; �हणनू �तला ‘�बो�धनी (बो�धनी,
दवेो�थानी) एकादशी’ अस �ेहणतात.
व�ततूः द��णायन सहा मासाचंे
अस�यामळु देवेाचंी रा�ही तवेढ�च
असायला हवी; पण बो�धनी एकादशीपय�त
चारच मास परु हेोतात. याचा अथ�असा क�,
एक ततृीयाशं रा� �श�लकआह,े तोच दवे
जाग हेोतात आ�ण आपल �ेवहार क�
लागतात.’ ‘नवस�ृी�न�म�ती ह �े�दवेाचे
काय�चाल अूसतानंा पालनकता��ी�व�णु
�न���य असतो; �हणनू चातमुा�सास
�व�णशुयन �हटल जेात.े त�ेहा �ी�व�णु
�ीरसागरात शयन करतो, अस सेमजतात.
आषाढ श�ु एकादशीला �व�णशुयन, तर
का�त�क श�ु एकादशीनतंर �हणजे
�ादशीला �व�ण�ुबोधो�सव साजरा केला
जातो.’
दवेा�ंया या �न�ाकालात असरु �बळ होतात



आ�ण मानवाला �ास दऊे लागतात.
‘असरुापंासनू �वतःच सेरं�ण कर�यासाठ�
��यकेान केाहीतरी �त अव�य कराव’े, असे
धम�शा�� सागंत –े

*वा�ष�का�ंतरुो मासान व्ाहयते क्ेन�च�रः
।*
*�तने न चदेा�ो�त �क��मष वं�सरो�वम्
।।*
अथ�: ��तवष� चातमुा�सात मन�ुयान केोणते
तरी �त अव�य कराव,े अ�यथा �याला
सवं�सरो�व अस पेातक लागत.े’

या कालावधीत पावसाळा अस�यामळुे
धरणीच �ेप पालटलले अेसत.े

पावसाचा भर अस�यामळु फेारस �ेथलातंर
घडत नाही. �यामळु चेातमुा��य �त एका
�थानी रा�नच कराव,े असा �घात पडला.



मानवाच मेान�सक �पही पालटलले अेसत.े
दहेातील पचनाद� स�ंथाचं केाय�ही �नरा�या
ढंगात चाललले अेसत.े अशा वळे� �यास
अनसु�न कंद, वागंी, �च�चा इ�याद�
खा�पदाथ�टाळ�यास सा�ंगतल आेहते.

परमाथा�ला पोषक गो��चा �वधी आ�ण
�पचंाला मारक गो��चा �नषधे हे
चातमुा�साच वे�ैश�� होय.

चातमुा�सातील �ावण मास �वशषे
मह�वाचा आह.े भा�पद मासातील व�
प�ात
महालय �ा� केरतात.’

चातमुा�सात (चार मास) �त�थ राहायचे
असत.े

*�त*े



‘सव�सामा�य लोक चातमुा�सात एखाद �ेत
करतात. पण�भोजन (पानावर जवेण करण)े,
एकभोजन (एक वळेसे जवेण)े, अया�चत
(न मागता �मळले तवेढे जवेण)े, एकवाढ�
(एकदाच सव�पदाथ�वाढून घणे)े,
�म�भोजन (सव�पदाथ�एकदम वाढून
घऊेन �याचा काला क�न जवेण)े इ�याद�
भोजन�नयम करता यतेात.’ ‘�क�यके ���या
चातमुा�सात ‘धरण-ेपारण’े नावाच �ेत
करतात. यात एक �दवस भोजन आ�ण
�सया��दवशी उपवास, अस सेतत चार मास
करायच अेसत.े �क�यके ���या चातमुा�सात
एक �क�वा दोन धा�यावंर रहातात. काही
एकभ�ु रहातात. दशेपर�व चेातमुा�सातले
अस �ेव�वध आचार ��ीस पडतात.’



*व�य�*

१. ‘�ा�या�ंया अ�थ�चा चनुा, चम�पा�ातले
उदक, ईड�न�ब,ू महाळूंग, व�ैदवे न झाललेे
आ�ण �व�णलूा अप�ण न केलले अे�, मसरू,
मासं, पाढंर पेावट,े घवेडा, चवळ�, लोणची,
वागंी, क�ल�गड, ब�बीज �क�वा �नब�ज फळ,
मळुा, कोहळा, बोर,े आवळ,े �च�च, कादंा
आ�ण लसणू ह पेदा��
२. मचंकावर शयन
३. ऋतकूालावाचनू ��ीगमन
४. परा�
५. �ववाह �क�वा अ�य त�सम काय�
६. चातमुा�सात यतीला वपन व�य�सा�ंगतले
आह.े �यान चेार मास, �नदान दोन मास तरी
एकाच �ठकाणी राहाव,े अस धेम��स�धतु



आ�ण इतरही काही धम��थंातं सा�ंगतले
आह.े

*अव�य�*

चातमुा��यात ह�व�या� सवेन कराव,े असे
सा�ंगतल आेह.े ता�ंळ, मगू, जव, तीळ,
वाटाण,े ग�, सम�ुातल मेीठ, गायीच �ेध,
दही, तपू, फणस, आबंा, नारळ, केळ�
इ�याद� पदाथ�ही ह�व�य जेाणावीत. (व�य�
पदाथ�रज-तमगणुय�ु असतात, तर
ह�व�या� से�वगणु�धान असतात.)

*त�तम�ुा*



व�ैणवानंी आषाढ� आ�ण का�त�क�
एकादशीस त�तम�ुा धारण करा�ा, असे
रामाच�नच�ं�केत सा�ंगतल आेह.े (काही
उपस�ंदायाचं �ेवामी
म�ुा गरम क�न �याचा छाप �सया��या
श�ररावर मारतात, �याला त�तम�ुा असे
�हणतात.)

*अशोककाका कुलकण�*


