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चौल स�ंकाराचा �नण�य

ज�मापासनू �क�वा गभा�पासनू प�ह�या, �स�या , �तस�या , पाचं�ा �ा वष� चौलस�ंकार करावा; अथवा म�जीबरोबर करावा.
या�वषय� जसा कुलाचार असले �या�माण��व�था जाणाव�. उ�रायणातं श�ुलप�ी ग�ु श�ुाच बेा�य, व�ृ�व व अ�त नसता;ं
�यमास, अ�धकमास नसता �ंयो�त:शा��ातं सा�ंगतल�ेया �त�थ, वार, ल�ना�द शभुम�ुता�वर �दवसा चौल करावा. रा�� क�ं
नय.े या कमा�स स�य नामक अ�नीची �थापना करावी. जर गभा�धान स�ंकारापासनू चौल स�ंकारापय�त�या स�ंकाराचंा लोप
होऊन �याचा काल गलेा अस�यास �ाह�तहोम क�न कम� कराव�. मन सुागंत�, जातकमा��द स�ंकार �या �या काल� न होतील
तर चौलाच पेवू� �याब�ल �ा�य��त क�न चौल स�ंकार केला पा�हज.े �याच�चौल करावयाच��याची माता ग�भ�णी असनू �या
प�ुाच�पाचं वषा�च आेतं असले तर चौल क�ं नय.े पाचं वषा�प�ेा वय अ�धक अस�यास माता ग�भ�णी असली तथा�प चौल
कराव .े म�जीबरोबर केल�असता दंोष �शखा बाज�ूया भागाच �ेठकाण�, या�माण�जसा कुलाचार असले �या�माण��वरा�ंया
स�ंयने��हणज तेीन �वराचं अेसतील तर तीन, पाचं �वरी अस�यास पाचं या�माण��शखा चौलकम�समयी ठेवा�ा, म�जी�या
समय� म�य �ेशखा ठेवनू बाक��या सव� �शखा काढून टाका�ा म�जीनतंर म�यभाग�च एक �शखा धारण कराव�.

चौलकम� स�ंकार

यजमानान मेगंल�नान केल�ेया बालकाल अलकंृत क�न �याला आप�या उजवीकडसे बसल�ेया मात�ेया माडंीवर बसवनू दशे
आ�ण काल �ाचं��मरण क�न �ा बालकाच बेीज आ�ण गभ� �ापंासनू उ�प� झाल�ेया पातकाचंा नाश होऊन बल, आय�ुय
आ�णओज �ाचंी व�ृ� �हावी �हणनू �ीपरम�ेरा�या �ीतीक�रता चंौल नावंाचा स�ंकार करीन; �याच अेगंभतू
�ीगणप�तपजून, प�ुयाहवाचन, मातकृापजून आ�ण नादं��ा� करीन असा सकं�प क�न �या�माण�ती सव� करावीत.नतंर
चौलहोम कर�याक�रता �ंथ�ंडल इ�या�द करीन असा सकं�प क�न, �थालीपाक क�न, स�य नावंा�या अ�नीची �थापना
क�न, अ�वाधान करीन असा सकं�प क�न, दोन स�मधा घऊेन “ अ��म ��वा० ” यथेनू “ आ�यने ” यथेपय�त �हट�यावर
�थालीपाक “ शषेणे० ” यथेनू “ आ�छादयते ”् यथेपय�त, पढु�“ तत�तपे�व�०े ” यथेनू “ के�चत ”् यथेपय�त �थालीपाक
करावा.नतंर अ�नीच उे�रसे पसरल�ेया दभा�वर �ी�ह, यव, माप ( उडीद ) आ�ण तीळ �ानं� �नर�नराळ भेरलले अेस�नवीन
मातीच पेरळ चार �मान�एकेक पवू�स त�ड क�न �थापन करावते. अ�नी�या जवळ असल�ेया भ�या��या द��णसे मातने�
आप�या माडंीवर बालकाला बसवनू असाव�.नतंर क�या�न�मात�ेया पढु�अ�नीच पे��मसे �मान�बलैा�या गोमयान�य�ु एक
शराव ( परळ ) आ�ण शमी�या पानानं� य�ु एक शराव अश� ठेवाव�त. नतंर ��ान�एकवीस दभा�चा एक पुंजका घऊेन
मात�ेया द��णसे उभ रेहाव�, अथवा �प�यान�उभ रेहाव .े �ा वळेसे चौलकता� �सराच असला पा�हज.ेनतंर कुमाराचा ह�त�पश�
क�न क�या�न�आघारापय�तच�कम� कराव�; �हणज �ेथालीपाक “ ��वा�य��वाच” यथेपय�त करावा. नतंर “ अ�नआयूं�ष:० ” (१)
“ अ��नर�ृष० ” (२) “ अ�नपेय�व० ” (३) या ३ म�ंान� तपुा�या ३ आ��त �ा�ात. अ��न व पवमान �ाचं हे हे�व आहते माझ�
नाह�त अस�बोलाव�. अस�च पढु�ही समजाव�. अशा रीतीन�तीन ऋचानं� होम के�यावर मग “ �जापत०े ” �ा म�ंान�अ�न�त तपू
घालनू ह�ह�व �जापतीच�आह मेाझ�नाह� अस�बोलाव�.नतंर थडं आ�ण ऊन अस�दोन �कारच�पाणी �मान�उज�ा आ�ण
डा�ा हातानं� �नर�नराळ�घऊेन बालका�या प��म�दशसे उभ रेा�न त�दो�ह� �कारच�पाणी एका पा�ातं दोन हातानं�
“ उ�णनेवा० ” (४) �ा म�ंान�एकदम ओतनू �यातंील थोडसे�पाणी घऊेन लो�याशी अथवा द�ा�या साईश� त�पाणी �मसळनू
बालका�या डा�ा कानापासनू त� उज�ा कानापय�त “ अ�द�त:० ” (५) �ा पकै� तीन दभ� घऊेन “ ॐओषध�ेाय�व ”ै (६) या
म�ंान�कुमाराच�समोर प��मसे अ� केलले तेीन दभ� �या�या द��ण बाज�ूया केशावंर ठेवावते. “ �व�धत०े ” (७) �ा म�ंान�
�या दभा�वर ता�ंयाचा व�तारा ठेवावा; आ�ण “ यनेावपत०् ” (८) �ा म�ंान केशासं�हत तो दभा�चा पुंजका कापावा. त देभ� पवू�
अ� अस�क�न माती�या पा�ातं असल�ेया शमी�या पानाबंरोबर �मसळनू त�सव� मात�ेया हातातं �ाव�. �या मातने�केशासंह त�
सव� दभ� पान इे�या�दक घऊेन बलैा�या गोमयाम�य पेवू�स अ��क�न टाकाव�. अशाचरीतीन��सया� वळे�या छदेनाच�वळे�
दभा�चा पुंजका ठेवण�इ�या�दक सव� म�ं बोलनू कराव�. छदेन कर�या�या म�ंाम�य��वशषे असा क�, “ यनेधाता० ” हा म�ं
बोलनू �सया� वळे� छदेन कराव�. �तसया� वळे� “ यनेभयू�रा�या ”ं हा म�ं बोलनू छदेन कराव�. चव�या वळे� “ यनेावपत०् ”
“ यनेधाता० ” “ यने�यू�० ” ह �ेत�ही म�ं बोलनू छदेन कराव�. अशाच रीतीन�उ�र भागाकडहेी तीन वळेा छंदेन कराव�; परतंु
सव� म�ंानं��मळनू चव�या वळेसे छदेन क�ं नय.ेनतंर “ य��रुणे० ” (९) �ा म�ंान�अ� भागापासनू तो मलूपय�त व�ताया�ची
धारा धवुनू मग ना�पकास बोलवाव�आ�ण उ�ण व थडं अशा �म� पा�यान�बालकाच�म�तक चागं�या रीतीन�चोळनू �याला



काहं� इजा न होईल अशा रीतीन�मुंडन अथा�त व्पन कर, अस��याला समजनू सागंाव�. मग �या ना�पतान�पवू� उरल�ेया थडं
आ�ण ऊन अशा पा�यान�बालकाच�म�तक �भजवाव�आ�ण जसा कुलाचार असले तशी �शखा ठेवनू बाक�च सेव� केश कापनू
टाकाव�त. मग कुमाराला �नान घालाव�. नतंर �याला अलकंार इ�या�दकानं� सशुो�भत क�न प�ह�या �माणच आई�या माडंीवर
बसवाव�.आ�ण ��व�कृत इ्�या�द होम परुा करावा; �हणज �ेथालीपाक करावा. �ी�ह इ�या�दकानं� भरललेी मातीच� पा��
ना�पताला �ाव�त. भयूसी द��णा दऊेन दहा �ा�णानंा भोजन दईेन असा सकं�प करावा. कम� सपंणू� असो अस�
�ा�णाकंडनू बोलवनू “ य�य�मयृा० ” �ा म�ंान��ी�व�णलुा नम�कार करावा. �ा�णानं� �दलले आेशीवा�द आपणआ�ण
बालक �ा उभयतानं� �याव�त. हा सव��कार क�यसेही आह,े मा� �याम�य�म�ंाच�उ�चारण न क�रता नं�ुती ��या मा�
करावयाची; परतं हुोम करतानंा मा� म�ंाचा उ�चार करावा. अशा रीतीन�चडुकम� स�ंकार करावा .

अशोककाका कुलकण�


