
*स�ंकार*Ǥ Ǥ

*उपनयन स�ंकाराचा �वचार*

उप ( जवळ �क�वा कड )े नी ( नणे )े �हणज �ेप�यान��क�वा पालकान�अ�ययनाक�रता आचाया�कड नेणे.े चडूाकमा�पय�तचे
बालकाच सेव� स�ंकार �प�यान�च करावयाच अेसनू उपनयन हा स�ंकार अ�ययन सागंणा�या ग�ुन केरावयाचा असतो �व�ान
�ो��यावाचंनू उपनयन कोणी क�ं नय अेसा �प� �नयम आह.े परतं �ुव�ा�या�न�ग�ुगहृी �व�ा�यासास जा�याची चाल
सोडा�यापासनू �प�यान�च प�ुाचा उपदशे कता� होऊन उपनयनस�ंकार कर�याची चाल स�ुं झाली. गाय�ीम�ंा�या उपदशेाला,
*‘दवेस�वतरषेत�े�चारी ’* आ�ण मगंला�कानतंर बटचू आेचाय� ज मेखु �नरी�ण करतो यापकै� एकेकाला उपनयन समजणारे
तीन प� आहते. वदेा�ययनाला सरुवात या ��ीन�गाय�ीम�ंा�या उपदशेाला फ़ार मह�व द�ेयातं यते.ेआप�या सवा�चा मळू जो
�जाप�त �याला बट अुप�ण करण हेा ऐ�तहा�सक व अ�यतं मह�वाचा भाग आह �ेहणनू �याच पेरपंरा या ��ीन अे�यतं मह�व
आह.े य�ोपवीत, जानव वेगरै �ेजापतीच �ेप घ�ेयाची साधन�आहते. आपला मळू जो �जाप�त �याची व��,े �याची �व�ा
आपण �मळ�व�याचा �य�न करण.े या �माणाव�न पहाता �ंयानंा वदेा�धकार पा�हज अेसले �यानंी हा स�ंकार करावयाचा
असा मळू उ�शे �दसतो. �हणनू सव� स�ंकारातं उपनयनस�ंकार ��े आह.े उपनयनस�ंकारान�होणारा जो व�ेाधयनाक�रतां
ज�म तोच खरा व अजरामर ज�म अस �ेहटल आेह.े माता�पतरापासनू �ा�त होणारा जो ज�म तो केवळ मन�ुयदहे दणेारा ज�म
होय. ज�म होता�णीच जर बालकाचा मातपेासनू �वयोग झाला तर बालकाच सेरं�ण होन फ़ेार �घ�ट असत.े �याच�माणे
उपनयन�प ज�म �ा�त होता�णी ती ज�म दणेारी सा�व�ीमाता जर कुमारान सेोडनू �दली तर �याच सेगंोपन �हावयाच केसे
माता ग�ेयानतंर वर घातल�ेया �धान मेलू �जवतं राहात पेण वर �धही मळु�च �मळाल नेाह� तर त बेालक एक �दवसही �जवतं
राह�याचा सभंव नाह�. सा�ंत उपनयनस�ंकाराच वेळे� गाय�ीम�ंाचा उपदशे होतो परतं �ुया गाय�ीम�ंाचा जप उपनयन हा
स�ंकार होता�णीच कर�याच सेोडनू दतेात. कारण स�ंयावदंन कम�च जर केल जेात नाह� तर गाय�ीजप कोठून होणार.
गाय�ीजप ह केुमाराला �जवतं ठेवणार वेदेमातचे �ेत�य ( �ध ) होय. तस�च वदेा�ययनाथ� आचाया�चाही आ�य त केरीत
नस�यामळु बेापापासनूही उपजता�ण� �याचंी ताटातटू होत.े ता�पय� आईबापा�शवाय मलू जगणार कस.े �हणनू य�ोपवीत
धारण क�न ��े ज�म दणेा�या गाय�ीम�ं�प मातचे वे वदेा�ययन सागंणा�या आचाया�च अेवलबंन करण अेव�यआहे

*उपनयनस�ंकार बदं पड�यास �ाय��त :-*

बाप व आजा ह देोघहेी उपनयन र�हत असतील तर त �े�घातक� होत. �हणनू �याचंी भटे घऊें नय.े �याचं अे� सवेन क�ं नये
आ�ण �या�ंयाशी �ववाहही क�ं नय.े उपनयनकाल अ�त�ातं झाला असले तर एक ऋत लुोटपेय�त ��ैव�क ��चय� ( १
ग�ुश�ुषुा २ अ��नसवेा ३ अ�ययन ) �त आचराव नेतंर उपनय, �नान आ�ण अ�ययन वगरै केरावीत. उपनयन र�हत लोकाचंी
इ�छा अस�यास �यानंा �ाय��त �ाव.े एक वष� काला�त�म झाला अस�यास जस एेक ऋत लुोटपेय�त �ाय��� सा�ंगतले
आह.े तस�च �जत�या �प�ा अनपुनीत ग�ेया असतील �ततक� वष�लोटपेय�त �ाय��त करीत राहाव�. असा या धम�स�ूाचा अथ�
थोड�या तं आह.ेया आप�तवंस�ूा�मान �े�यके �पढ�ला एक वष� या�माण ते�ण �पढ��या बाबत�त ( �नदान सहा �प�ापय�त
सहा वष�) ह �ेाय��� सवा�ना पट�यासारख आेह.े इतरा�ंया बाबतीत �ाय���ाचा �वचार सहानभुतूीन केरावयाचा अस�यास
शा�� काहं� आडव येणेार नाह�. �ाय��� यो�य ग�ुजनाकंडनू �याव.ेमन वु या�व��य अशा महान अ्�धकारी धम�शा��
�योजकानं� अडचनी�या काळा क�रता जंी वाट ठे�वली आह,े �तचा उपयोग क�न घ�ेयाच औेदाय� दाख�वल तेरी स�ुा प�ुकळ



काय� होणार आह.े सदुवैान हेी ब�ु� लवकरच झाली तर भारताच नेावं राहील . उपनयन हा व�ैदक धमा��या द��चेा स�ंकार
अस�यामळु���यके �ह��न केर�यास हरकत नाह�. शक. �ण वगरै अेनाया�कडनू �ा�य�तोम स�ंकार क�न मोठेमोठे य�
कर�व�याब�ल �शलालखे आहते उपनयनापासनू अ�नीची उपासना स�ुं होत आे�ण तो अ��न ‘ पचंजनाचंा ’ सवा�चा असतो.
स�या अ�नीपासनू इतरानंा �नव�ृ कर�यात आल आेह .े

*उपनयन स�ंकाराचा �नण�य*

*उपनयनाचा काल*

उपनयन स�ंकारा�वषय� गहृस�ू -

ज�मापासनू अथवा गभा�पासनू आठव वेष� �ा�णाच�उपनयन ( म�जीबधंन ) कराव�. मन�ुमतृ�त अस�आह के�, गभा�पासनू
आठव वेष� �ा�णाच�, अकराव वेष� ���याच आे�ण बाराव वेष� व�ैयाच�उपनयन कराव�.अशा यथो� काल� बालकाची शरीर
�कृ�त चागंली नसली �क�वा अ�य काहं� कारणान अेडचण �ा�त झाली असली तर, स�ूकारानं� �ा�ण कुलातंील मलुाला १६
वषा�चा, ���यास २२ वषा�चा व व�ैयास २४ वषा�चा असा उपनयन कर�याचा अव�ध �दला आह.े हा अव�ध ग�ेयानतंर मा�
प�ुष वदेा�ययनास अन�दकारी व अयो�य जाणावा. व अशा अयो�य प�ुषाश� कोणता �वहार व सबंधं ठेऊं नय.े आप�यास
��तजे �ा�त �हाव�अशी इ�छा करणा�या �ा�णाच�पाचंव वेष�, धनाची इ�छा करणाया�च�सहाव वेष�, �व�चेी इ�छा
करणाया�च�सातव वेष�,सवा�ची इ�छा करणाराच आेठव वेष�, कातंीची इ�छा करणाया�च�नवव वेष� म�जीबधंन कराव��ा�णाचे
म�जीबधंन वसतं ऋतूंत कराव�. माघापासनू �य�ेापय�त पाचं म�हन सेाधारणपणान�सव� ��जाला उ� होत, अस�गग�ऋषीच�
वचन आह.े याक�रता वंसतं न �मळले तर �श�शरऋत वु �ी�मऋत हूहेी �हण करावते.

*उपनयन कर�याच अे�धकारी*

म�ुय �पता होय; तो नस�यास आजा, चलुता, भाऊ, स�प�डातंील, तोही नस�यास गो�ातंील, तोही नस�यास आप�याप�ेां
वयान�वडील असा �ा�ण होय.

*उपनयन कर�यास अ�धकारी*

बटपू�ेा वंयान�अ�धक असावते. कारण वयो�य�ेाच�धाक�ान�उपनयन कर�यास �नषधे सा�ंगतला आह.े

उपनयनाच वेळे� मलुाला बहृ�पतीच�बळ इ� आह -े ग�ु �सरा, पाचंवा, सातवा, नववा, अकरावा या �थान� असले तर मलुा�या
उपनयनाला तस�च क�य�ेया �ववाहास शभुदायक होतो. �थम, ततृीय, ष�, दशम, या �थान� असता पंजूनान�शभु�द होतो.
चतथु�, अ�म आ�ण �ादश या �थान� अशभुदायक होय. मलुाला गभा�पासनू अथवा ज�मापासनू आठव�वष� लागल अेसतां
उपनयन कर�यास म�ुय काल सा�ंगतला आह;े�यावळे� ग�ुबळ नसताहंी शा�ंत क�न उपनयन कराव�. या�माण�च च�ैमास�
मीन�थ र�व असता वं ग�ुबल नसताह� शा�ंत क�न उपनयन कराव�. दहा वषा�पढु�ग�ुबलाचा �वचार कर�याची ज�र नाह�.



सभंवत असता मंलुा�या बापासही ग�ुबल व च�ंबल ह� पहाव�त. ज�मके�न �ा�ण जाणावा; �या �ा�णाच से�ंकार झाल तेो
��ज होय; ज�मान �ेा�ण असनू स�ंकार झाललेा व वदेा�ययन केललेा असा तो �ो��य होय. उपनयन करणारान�तीन क��
�ाय��त कराव�. कुमारान�तीन कृ�� �ाय��त कराव�. उपनयनक�या�न�उपनयन कर�याचा अ�धकार �ा�त हो�याक�रतां
गाय�ीम�ंाचा१०१२ जप करावा. �क�यके १२००० जप क�रतात.

*उपनयना�वषय� वदे�ची �वचार -*

उपनयन, �ववाह आ�ण य� या�ंयासाठ� वदे� करावी. वदे�वाचंनू होम केला असता तंो कम��� होतो, �हणनू उपनयनाच सेाठ�
वदे� ( ब�ल�) करावी. आचाया��या पायान�सहा पावल�लाबंी व सहा पावल��ंद�, चौकोनी, पायया�न� य�ु अशी असावी, �क�वा
बट�ूया हातान�चार हात लाबंी व �ंद� असावी आ�ण हातभर उचं व घराच डेाव बेाजसू अशी व�ेदका करावी. �यो�तषर�नातं
सा�ंगतल�आह के�, पवू�, प��म सहा पावल�लाबंी आ�ण द��णो�र पाचं पावल��ंद� अशी व�ेदका केली असता बंटु
शतवषा�यषुी आ�ण सखुी होतो.

*आवळजेावळ येाचंा �वचार -*

आवळजेावळ अेसतील तर एके �दवशी एका मडंपातं एकावारी दखेील मगंलकाय� कर�यास हरकत नाह�.

*���याचं उेपनयन -*

पवू��या काळ� ���यानंा उपनयन, वदेा�यायन व गाय�यपुदशे होत अस.े तो पढुे क�व बाणभ�कृत कादबंरी�या कालाव�न इ.
स. ७ �ा शकापय�त चालूंअसावा अस��दसत�. साराशं जो पय�त �ौढ�ववाह चालूंहोता तो पय�त ���याचंा उपनयन स�ंकार
चाल हूोता. पढु�बाल�ववाह स�ुं झाला त�ेहा उंपनयना�या �ठकाण� �ववाह मान�यातं यऊें लागला. आता �ौढ�ववाह स�ुं
झालले आेहते. �हणनू प�ुषा�मान �े��याचंाहीहा स�ंकार करण अेव�यआह.े �या योग से�ान ���यानंा धा�म�क जबाबदारीची
जाणीव होईल . कना�टकात आजही मलु�च उेपनयन करतात .

*अनाव�यक �ढ� -*

उपनयन स�ंकारान���चय� आ�म �वीका�न �व�से आरभं करावा लागतो. �हणनू या स�ंकाराला �तबधं अस�ेह �हणतात
( �त - �नयमाचं बेधंन ) अशा �नयम�धान स�ंकारातं - अ�त, �भ�ावळ, व�ह,घाणा, इ�या�द गौण गो�ीला ( �दखाऊ भागाला )
मह�व �द�यामळु�बटूं�या मनावर आपण भलताच प�रणाम घड�वतो. बटनू सेव� उ�जेक गो�ीपासनू अ�ल�त रा�न यो�य
�नयमान�वागनू �श�ण घतेल तेरच �याच भेावी आय�ुय यश�वी होईल. या क�रता उंपनयनातं अनाव�यक �ढ� न कर�याची
द�ता �यावी.



*अशोककाका कुलकण�*


