
 

 

चातुर्ाासाचे र्हत्त्व 
June 13, 2012 

चातुर्ाासाच्या काळात श्रीववष्णु क्षीरसागरात विद्रा घेत असतो, तसेच या काळात पडणार् या पावसाच्या 

पाण्यासह र्ातीतूि िैसर्गाक शक्ती िदीत वर्सळत असल्यािे या काळात तीर्ाके्षत्री िदीर्ध्ये स्नाि केल्यािे 

पापक्षालि होते. वातावरणात रज-तर्ाचा प्रभाव वाढल्यािे उपवास, व्रतवैकल्ये केल्यास ती अविक 

फलद्रपू होऊि सावत्त्वकता वाढवतात. चातुर्ाासाचे ववववि दषृ्टीकोिातूि असलेले र्हत्त्व या लेखातूि 

जाणूि घेऊया. 

 काळ आवण दवेता 

र्िुष्याचे एक वर्ा ही दवेाांची एक अहोरात्र असते. ‘जसजसे एका र्ाध्यर्ातूि दसुर् या र्ाध्यर्ात जावे, 

तसतसे काळाचे पररर्ाण पालटते’, ह ेआता अांतररक्षयात्री चांद्रावर जाऊि आले, तेव्हा तयाांिा आलेल्या 

अिुभवावरूि वसद्धही झाले आह.े दवक्षणायि ही दवेाांची रात्र असूि उत्तरायण हा तयाांचा ददवस असतो. 

कका  सांक्ाांतीस उत्तरायण पूणा होते आवण दवक्षणायिास प्रारांभ होतो, म्हणजेच दवेाांची रात्र चालू होते. 

कका  सांक्ाांत आर्ाढ र्ासात येते; म्हणूिच आर्ाढ शुद्ध एकादशीस ‘शयिी एकादशी’ म्हटले आह;े कारण 

‘तया ददवशी दवे झोपी जातात’, अशी सर्जूत आह.े कार्ताक शुद्ध एकादशीस देव झोप घेऊि उठतात; 

म्हणूि वतला ‘प्रबोवििी (बोवििी, दवेोतर्ािी) एकादशी’ असे म्हणतात. वस्तूतः दवक्षणायि सहा र्ासाांचे 

असल्यारु्ळे दवेाांची रात्रही तेवढीच असायला हवी; पण बोवििी एकादशीपयंत चारच र्ास पुरे होतात. 

याचा अर्ा असा की, एक तृतीयाांश रात्र वशल्लक आह,े तोच दवे जागे होतात आवण आपले व्यवहार करू 

लागतात.’ ‘िवसृष्टीविर्र्ाती ह ेब्रह्मदवेाचे काया चालू असताांिा पालिकताा श्रीववष्णु विवष्क्य असतो; 

म्हणूि चातुर्ाासास ववष्णुशयि म्हटले जाते. तेव्हा श्रीववष्णु क्षीरसागरात शयि करतो, असे सर्जतात. 

आर्ाढ शुद्ध एकादशीला ववष्णुशयि, तर कार्ताक शुद्ध एकादशीिांतर म्हणजे द्वादशीला ववष्णुप्रबोिोतसव 

साजरा केला जातो.’ 
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श्रीववष्णु आवण र्हालक्ष्र्ी 

 र्हत्त्व 

दवेाांच्या या विद्राकालात असुर प्रबळ होतात आवण र्ािवाला त्रास दऊे लागतात. ‘असुराांपासूि स्वतःचे 

सांरक्षण करण्यासाठी प्रतयेकािे काहीतरी व्रत अवश्य करावे’, असे िर्ाशास्त्र साांगते – 

वार्र्ाकाांश्चतुरो र्ासाि् वाहयेत् केिवचन्नरः । 

व्रतेि ि चेदाप्नोवत दकवल्र्र्ां वतसरोद्भवर्् ।। 

अर्ा : प्रवतवर्ी चातुर्ाासात र्िुष्यािे कोणते तरी व्रत अवश्य करावे, अन्यर्ा तयाला सांवतसरोद्भव असे 

पातक लागते 

ववैशष्य े

अ. ‘या कालाविीत पावसाळा असल्यारु्ळे िरणीचे रूप पालटलेले असते. 

आ. पावसाचा भर असल्यारु्ळे फारसे स्र्लाांतर घडत िाही. तयारु्ळे चातुर्ाास्य व्रत एका स्र्ािी राहूिच 

करावे, असा प्रघात पडला. 

इ. र्ािवाचे र्ािवसक रूपही पालटलेले असते. दहेातील पचिादी सांस्र्ाांचे कायाही विराळ्या ढांगात 

चाललेले असते. अशा वेळी तयास अिुसरूि कां द, वाांगी, चचांचा इतयादी खाद्यपदार्ा टाळण्यास साांवगतले 

आहते. 



ई. परर्ार्ााला पोर्क गोष्टींचा वविी आवण प्रपांचाला र्ारक गोष्टींचा विर्ेि ह ेचातुर्ाासाचे वैवशष्य 

होय. 

उ. चातुर्ाासातील श्रावण र्ास ववशेर् र्हत्त्वाचा आह.े भाद्रपद र्ासातील वद्य पक्षात र्हालय 

श्राद्ध ेकरतात.’ 

ऊ. चातुर्ाासात सण आवण व्रते अविक प्रर्ाणात असण्याचे कारण : श्रावण, भाद्रपद, आविि आवण 

कार्ताक या चार र्ासाांत (चातुर्ाासात) पृथ्वीवर येणार् या लहरींत तर्ोगुण अविक असलेल्या यर्लहरींचे 

प्रर्ाण अविक असते. तयाांिा तोंड दतेा यावे; म्हणूि सावत्त्वकता वाढवणे आवश्यक असते. सण आवण व्रते 

याांद्वारे सावत्त्वकता वाढत असल्यािे चातुर्ाासात जास्तीतजास्त सण आवण व्रते आहते. वशकागो रे्वडकल 

स्कूलचे स्त्रीरोगतज्ञ प्रोफेसर डॉ. डब्लल्यु. एस्. कोगर याांिी केलेल्या सांशोििात जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर 

आवण ऑक्टोबर या चार र्ासाांत ववशेर् करूि भारतार्ध्ये, वस्त्रयाांिा गभााशयासांबांिी रोग चालू होतात 

ककां वा वाढतात, असे आढळले. 

ए. चातुर्ाासात (चार र्ास) व्रतस्र् राहायचे असते. 

६. वर्जयाावर्जया 

अ. वर्जया 

१. ‘प्राण्याांच्या अस्र्ींचा चुिा, चर्ापात्रातले उदक, ईडचिांबू, र्हाळूांग, वैिदवे ि झालेले आवण ववष्णूला 

अपाण ि केलेले अन्न, र्सूर, र्ाांस, पाांढरे पावटे, घेवडा, चवळी, लोणची, वाांगी, कचलांगड, बहुबीज ककां वा 

विबीज फळ, रु्ळा, कोहळा, बोरे, आवळे, चचांच, काांदा आवण लसूण ह ेपदार्था 

२. र्ांचकावर शयि 

३. ऋतूकालावाचूि स्त्रीगर्ि 

४. परान्न 

५. वववाह ककां वा अन्य ततसर् काया 

६. चातुर्ाासात यतीला वपि वर्जया साांवगतले आह.े तयािे चार र्ास, विदाि दोि र्ास तरी एकाच रठकाणी 

राहावे, असे िर्ाचसांिुत आवण इतरही काही िर्ाग्रांर्ाांत साांवगतले आह.े 

आ. अवर्जया 
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चातुर्ाास्यात हववष्यान्न सेवि करावे, असे साांवगतले आह.े ताांदळू, रू्ग, जव, तीळ, वाटाणे, गहू, सर्ुद्रातले 

र्ीठ, गायीचे दिू, दही, तूप, फणस, आांबा, िारळ, केळी इतयादी पदार्ा ही हववष्ये जाणावीत. (वर्जया 

पदार्ा रज-तर्गुणयुक्त असतात, तर हववष्यान्ने सत्त्वगुणप्रिाि असतात.) 

७. तप्तर्दु्रा 

वैष्णवाांिी आर्ाढी आवण कार्ताकी एकादशीस तप्तरु्द्रा िारण कराव्या, असे रार्ाचािचांदद्रकेत साांवगतले 

आह.े (काही उपसांप्रदायाांचे स्वार्ी रु्द्रा उि करूि तयाचा छाप दसुर् याांच्या शरररावर र्ारतात, तयाला 

तप्तरु्द्रा असे म्हणतात.) तप्तरु्द्राांववर्यी प्रशांसापर वविीवाक्ये आवण चिांदापर विर्ेिवाक्ये पुष्कळ 

आढळतात. तेव्हा तयाववर्यी वशष्टाचाराप्रर्ाणे व्यवस्र्ा जाणावी, असे िर्ाचसांिुकार म्हणतात.’ 

 

१. श्रीववष्णचू्या उपासिसेाठी उत्तर् काळ 

वर्ााऋतूच्या चार र्ासाांिा ‘चातुर्ाास’ म्हणतात. या चार र्ासाांच्या काळार्ध्ये श्रीववष्णु शेर्शय्येवर 

योगविद्रा घेत असतो. र्जयोवतर्शास्त्रािुसार या ददवसाांर्ध्ये सूया कका  राशीत वस्र्त असतो. श्रीववष्णूच्या 

उपासिेसाठी हा काळ उत्तर् र्ािला जातो. सवा तीर्ास्र्ािे, दवेस्र्ाि,े दाि आवण पुण्य चातुर्ाास 

आल्यावर श्रीववष्णूच्या चरणी अपाण होतात. 

२. वतर्ाक्षते्री िदीत स्नाि केल्याि ेपापाांचा िाश होणे 

जो र्िुष्य चातुर्ाासात िदीत स्नाि करतो, ववशेर्तः तीर्ास्र्ािावरील िदीत स्नाि करतो, तयाच्या अिेक 

पापाांचा िाश होतो; कारण पावसाचे पाणी रठकरठकाणाांहूि र्ातीच्या र्ाध्यर्ातूि प्राकृवतक शक्तीला 

आपल्यासह वाहत आणत िदीच्या वाहतया पाण्यासह सर्ुद्राकड े घेऊि जाते. चातुर्ाासात श्रीववष्णु 

जलावर शयि करतो; म्हणूि जलार्ध्ये तयाचे तेज आवण शक्ती याांचा अांश असतो. तयारु्ळे तया तेजयुक्त 

जलात स्नाि करणे सवा तीर्ास्र्ािाांपेक्षाही फलप्रद असते. चातुर्ाासात एका बालदीत १ – २ वबल्वपत्रे 

टाकूि ‘ॐ िर्ः वशवाय ।’ हा र्ांत्र चार-पाच वेळा जपूि स्नाि करणे ववशेर् लाभदायी असते. तयािे 

शररराचा वायूदोर् दरू होतो अि् आरोग्याचे रक्षण होते. 

  



 
गांगास्नाि 

३. काळे आवण विळे वस्त्र पररिाि करू िय े

चातुर्ाासात काळे आवण विळे वस्त्र पररिाि करणे हािीकारक असते; कारण या ददवसाांत वातावरण 

विर्ाळ असल्यािे सूयााचे दकरण तीव्र होतात आवण ह ेदोन्ही रांग सूयााच्या दकरणाांर्िील अन्य सवा रांगाांिा 

सर्ाववष्ट करूि घेतात. वर्ााऋतूत सूयााचे दकरण अविक तीव्र असल्यािे शररराला ते हािीकारक असतात 

आवण म्हणूि ह ेदोि रांग वस्त्राांसाठी वर्जात ठरतात. 

४. परचिांदा करू िय े

या काळात पािावर भोजि, िार्जप, र्ौि, ध्याि, दाि-िर्ा आवण उपवास ववशेर् लाभदायी असतात. 

चातुर्ाासात परचिांदेचा ववशेर् रूपािे तयाग केला पावहजे; कारण परचिांदा ऐकणाराही पापाचा ििी 

होतो. परचिांदा एक र्हापाप आह ेआवण या दोर्ाचा पापी पुढल्या जन्र्ीही यशापासूि वांवचत राहतो. 

५. चातरु्ाासातील उपवासाच ेर्हत्त्व 

चातुर्ाासात एकाच प्रकारच्या अन्नाचे भोजि करणारा र्िुष्य विरोगी रहातो. केवळ एकवेळ भोजि 

घेणार् याला बारा यज्ञाांचे फळ वर्ळते. जो केवळ पाणी वपऊि रहातो, तयाला प्रवतददि अिर्ेघ यज्ञाचे 

फळ वर्ळते. जो केवळ दिू ककां वा फळ खाऊि रहातो, तयाची सहस्रो पापे तातकाळ िष्ट होतात. जो पांिरा 

ददवसाांतूि एक ददवस उपवास करील, तयाच्या शरररातील अिेक दोर् िष्ट होतात आवण चौदा 

ददवसाांर्ध्ये तयाच्या शरररात भोजि केल्यािांतर जो रस विर्ााण होतो, तयाचे शक्तीत रूपाांतर होते; 

म्हणूि एकादशीचा उपवास र्हत्त्वपूणा असतो. ह ेचार र्ास िार्जप आवण तपस्या याांच्यासाठी अतीयोग्य 

आहते. 

६. चातरु्ाासातील व्रतवकैल्याांच ेर्हत्त्व 

https://www.sanatan.org/mr/a/cid_173.html
https://www.sanatan.org/mr/a/cid_127.html
https://www.sanatan.org/mr/a/cid_172.html


पावसाळ्यात आपण आवण सूया याांच्यात ढगाांचा एक पट्टा विर्ााण झालेला असतो. तयारु्ळे सूयााचे दकरण, 

म्हणजे तेजतत्त्व, तसेच आकाशतत्त्व एरव्हीइतके पृथ्वीवर पोहोचू शकत िाहीत. तयारु्ळे वातावरणात 

पृथ्वी आवण आप तत्त्वाांचे प्राबल्य वाढलेले असते. तयारु्ळे वातावरणातील ववववि जांतू, रज-तर् ककां वा 

काळी शक्ती याांचे ववघटि ि झाल्यारु्ळे या वातावरणात सार्ीचे रोग पसरतात आवण आळस ककां वा 

र्रगळ जाणवते. 

व्रतवैकल्ये करणे, उपवास करणे, सावत्त्वक आहार घेणे आवण िार्जप करणे याांरु्ळे आपण शारीररक, 

र्ािवसक आवण आध्यावतर्क दषृ्या रज-तर्ाचा प्रवतकार करण्यास सक्षर् होतो; म्हणूि चातुर्ाासात 

व्रतवैकल्ये करतात. 

७. चातरु्ाासाच्या काळात केस कापल्याि ेहोणारी आध्यावतर्क स्तरावरील 

हािी आवण तयाच ेपररणार् 

अ. प्रदक्या 

केस कापल्यािे केशिवलका उघडी पडते. यारु्ळे केशिवलकेतील सूक्ष्र् रज-तर्ातर्क िादाचे बाह्य 

वायूर्ांडलात वेगािे उतसजाि होऊ शकते. 

आ. पररणार् 

या िादाकडे वाईट शक्ती र्ोठ्या प्रर्ाणात आकृष्ट होऊ शकतात आवण वजवाच्या दहेर्ांडलावर आक्र्ण 

करू शकतात. 

इ. आध्यावतर्क स्तरावरील हािी 

१. दहेर्ांडल र्जया वेळी रज-तर्ातर्क लहरींिी भाररत होते, तया वेळी जीव स्वैराचारी बिू शकतो. 

२. चातुर्ाासात रज-तर्ातर्क लहरींचे बाह्य वायूर्ांडलात आविक्य असल्यािे या काळात केस कापल्यास 

केसाांच्या उघड्या पडलेल्या केशिवलकाांतूि र्ोठ्या प्रर्ाणात तार्वसक स्पांदिे वजवाच्या दहेात प्रवेश 

करूि वजवाच्या अांतःस्र् पोकळीला दवूर्त बिवू शकतात. 

३. यारु्ळे वाईट शक्तींच्या र्ोठ्या प्रर्ाणात होणार् या त्रासाला वजवाला सार्ोरे जावे लागल्यािे तयाला 

तीि प्रकारच्या तापाांिा बळी पडावे लागते. तीि प्रकारचे ताप म्हणजेच वासिादशाक, कृतीदशाक आवण 

कर्ादशाक ताप. ह ेताप वाईट शक्तींच्या हस्तके्षपािे विर्ााण होतात. 

८. तीि प्रकारच्या तापाांच ेर्हत्त्व आवण तयाांच ेवजवावर होणारे तार्वसक 

पररणार् 
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अ. वासिादशाक ताप (अतपृ्त आतर्े, तसचे पवूाज वाईट शक्ती याांचा त्रास) 

कृतीदशाक इच्छाशक्तीच्या र्ाध्यर्ातूि विर्ााण होणार् या तापाांिा ‘वासिादशाक ताप’ म्हणतात. यात 

शारीररक त्रासाांचे प्रर्ाण अविक असते. या प्रकारात अतृप्त आतर्े, तसेच अिेक पूवाज वाईट शक्ती याांच्या 

तापाांिा, म्हणजेच त्रासाांिा र्ािवाला सार्ोरे जावे लागते. 

आ. कृतीदशाक ताप (भतूे, वपशाच याांचा त्रास) 

ह े ताप र्ािवाच्या रज-तर्ातर्क दक्यर्ाणातूि विर्ााण होतात. यात ववकृतीदशाक कृतींचा सर्ावेश 

अविक असतो. ह ेताप भूते, वपशाच याांच्या उपद्रवापासूि उद्भवणारे असतात. याांत शारीररक त्रासाांसह 

र्ािवसक त्रासही उद्भवतात. 

इ. कर्ादशाक ताप (राक्षस, तसचे बलाढ्य र्ाांवत्रकाांचा त्रास) 

वररष्ठ प्रकारचे ताप ह ेसवास्वी आध्यावतर्क प्रकारचे असतात. याांिाच ‘कर्ादशाक ताप’ असे सांबोितात. 

ववकृतीदशाक ववचाराांतूि ह े ताप विर्ााण होतात. यात राक्षस, तसेच बलाढ्य र्ाांवत्रकाांच्या शक्तींचा 

सर्ावेश असतो. कर्ादशाक तापाांत ति, र्ि आवण बुद्धी याांवर आवरण येण्याचे प्रर्ाण अविक असते.’ 

– सूक्ष्र् जगतातील ‘एक ववद्वाि’ (सौ. अांजली गाडगीळ याांच्या र्ाध्यर्ातूि, कार्ताक कृ. ४, कवलयुग वर्ा 

५१११ (६.११.२००९), रात्री ८.३०) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


