
चूडाकम�

चूडाकम� हा �ह�� सोळा सं�कारांपैक� एक सं�कार आहे.
यास मुंडनसं�कार असेही �हट�े जाते.मु�ा�या वया�या
प�ह�या �क�वा �तस�या �क�वा पाच�ा वष� हा सं�कार
कर�याचा संकेत आह.े या सं�कारामागे �ु�चता आ�ण
बौ��क �वकास ही संक�पना आह.े या सं�कारामुळे
ज�मा�या वेळ� उगव�े�े डो�यावरी� अप�व� केस
काढून टाक�े जातात. नऊ म�हन ेआई�या गभा�त
रा�ह�यान ेज�मतः उगव�े�े केस ��षत मान�े जातात.
चूड़ाकम� सं�कारामुळे हे दोष �र होतात. वै�दक
मं�ो�चारांसोबत हा सं�कार संप� होतो.

चौ�कम� (चूडाकम�, ��डी ठेवणे)
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१. �ा�या

‘चूडा’ �हणज े��डी. डो�यावर ��डी�या च�ा�या
�ठकाणी सह�ारच� असते. �तथे ��डी ठेवून बाक�चे
केस काढणे, या�ा ‘चौ�कम�’ �क�वा ‘चूडाकम�’ असे
�हणतात. उपनयन आ�ण ��येक �वधीम�ये ��डी�ा
मह�व आह.े’

– प.पू. पांडे महाराज, सनातन आ�म, देवद, पनवे�. 

२. उ�े�

चौ�कम� (चूडाकम�, ��डी ठेवणे)
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अ. आयु�य, ब� आ�ण तेज यांची वृ�� �हावी; �हणून
चौ�कम� (��डी ठेवणे) हा सं�कार करतात. ��डीमुळे
�व�ाती� स�व�हरी ��रं�ातून आत ये�यास साहा�य
�मळते. �रद��नचा अँटेना जसे काय� करते, तसे ��डी
काय� करते.

आ. ‘��डी�या �ठकाणी मेधा ��� जागतृ झा�� क�,
�तन ेतेथेच �न�य (कायम) रहावे (आमचा �ववेक नेहमी
जागतृ रहावा) हा चौ�कम� कर�याचा उ�े� आहे.
याव�नच ‘खूण गाठ बांधणे’ आ�ण ‘��डी�ा गाठ
मारणे’, अस े�हट�े जात.े’

– प.पू. पांडे महाराज, सनातन आ�म, देवद, पनवे�.
(२१)

३. मु�त�
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हा सं�कार �तस�या, चौ�या �क�वा पाच�ा वष�
(पाठभेद : प�ह�या, �स�या, �तस�या �क�वा पाच�ा
वष�) �ुभघ�टका पा�न कर�याची व�हवाट आहे. स�या
ब�धा मुंजी�या वेळ� हा �वधी करतात. 

४. संक�प

‘बीज आ�ण गभ� यांपासून उ�प� झा�े�या या
बा�का�या पातकांचा ना� होऊन ब�, आयु�य आ�ण
ओज वृ��गत �हावे, एतदथ� �ी परमे�रा�या �ीतीसाठ�
चौ� नावाचा (��डी ठेव�याचा) सं�कार करतो. �यापूव�
�याचे अंगभूत �ी गणप�तपूजन, पु�याहवाचन,
मातृकापूजन आ�ण नांद��ा� करतो.’ 

५. चौ�कमा��ी संबं�धत एक कृती

– जावळ (जाऊळ, जायवळ,
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– जावळ (जाऊळ, जायवळ,
�थमके�खंडन)

�ा��ानुसार मु�गा अस�यास ६, ८, १० इ�याद� सम
मासात, तर मु�गी अस�यास १, ३, ५ इ�याद� �वषम
मासात जावळ काढावे. �ढ��माणे बाळ एक वषा�चे
होते, �या सुमारास �याचे जावळ काढतात. �या वेळ�
डो�या�या पुढ�या भागावर थोडेसे केस ठेवतात. थोडे
केस ठेव�याचे मह�व सू� ‘उ�े�’ याव�न ��ात येई�.
एक वषा��या आत जावळ काढ�े पा�हजे, नाहीतर तीन
वष� काढता येत नाही, अ�ी अनेकांची समजूत आहे;
पण �यास �ा��ाधार नाही. तीन वषा�पय�त के�हाही
सममासात यो�य �दवस पा�न जावळ काढावे.

जावळ काढणे �हणज ेचौ�कम� नाही. (जावळ
काढतांना ��डी ठेवत नाहीत.)
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इतर काही न�द के�� नस�यास,येथी� मजकूर CC BY-SA
3.0 �या अंतग�त उप��ध आहे.
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