
वििाह संस्कार 

पारश्वभमूी :  ह   िंदू संस्कृतीमध्ये एकूण सोळा संस्कार मानलेले आ ते. त्यापकैी एक म त्त्वाचा संस्कार म् णज े
हववा  संस्कार  ोय.  देव, अग्नी, ब्राह्मण व सर्व समाजाच्या साक्षीने ववैाह क जीवनास सरुुवात करण े ा 
प्रामखु्यान ेया संस्कारामागील  तूे आ .े हववा  संस्कारामध्ये वधूहपता आपली मलुगी  ी लक्ष्मी आ  ेव वर 
( ोणारा जावई) म् णजे साक्षात हवष्णू आ  ेअशा उदात्त भावनेने आपली मलुगी त्याला अर्पण करतो.  

ह्या संस्कारामधील काही महत्त्िाचे विधी 

वििाह संकल्प :  ह   िंदू संस्कृतीमध्ये कोणते ी कार्य संकल्पपूर्वक म् णजे कुठे, कधी व कशासाठी (उहिष्ट) 
करत आ  े  े देवासमोर नमूद करुनच केले जाते. हववा ाच्या संकल्पामध्येच धरशमप्रजोत्पादनारश्थ म् णजेच 
धर्माला अनसुरुन संतहत उत्पन्न करण्यासाठी ह्या मलुाचा हववा  संस्कार करत आ  ेअसा स्पष्ट उल्लेख केला 
जातो. तसेच ह   िंदू संस्कृतीमध्ये का ी धार्ममक कार्य ेस्त्रिया पतीच्या स ाय्याशशवाय एकट्या करु शकत ना ी 
व का ी परुुष पत्नीशशवाय एकटे करु शकत ना ीत; म् णजे कोणता ी परुुष िीशशवाय व िी परुुषाशशवाय 
पूर्ण नसतो म्णून  धरशमाचरणेष ुअध धकार ससद्धिद्वारा अर््थात धर्माच ेआचरण करण्याचा संपूर्ण अम धकार 
प्राप्त व्हावा ह्यासाठी ह्या मलुीचा हववा  संस्कार करतो असा उल्लेख केला जातो.  

गणपतीपजून:  हनयोजजत शभु कार्य हनर्हवघ्नपण ेपार पडावे ह्यासाठी गणपतीची पूजा केली जाते. त्याच्या 
आशशर्वादाने सर्वका ी मंगल  ोवो अशी प्रार््थना केली जाते.   

कन्यादान : ह्या प्रसंगी वधू हपता आपली मलुगी लक्ष्मी आ  ेव  ोणारा जावई  ा हवष्णू आ  ेअशा भावनेन े
आपली मलुगी त्याला अर्पण करतो. त्यावेळेस ‘धर्म े च अर््थे च काम े च नाहतचरामम’ म् णजे धार्ममक 
कार्यांमध्य,े आर्म्थक व्यव ारामध्ये व कामहवषयक गोष्टींमध्ये वधूला हवश्वासात घतेल्याशशवाय वागणार ना ी, 
कोणता ी हनर्णय घणेार ना ी असे वचन वराकडून घतेल ेजाते. ह्यावेळेस नव दांपत्यांस अलंकार, संसारोपयोगी 
भांडी अथवा वस्तू दान म् णून हदल्या जातात.  

कंकण बंधन : वधूवरांभोवती सूताच ेवेढे घऊेन ते कंकण वधू वर एकमकेाां च्या  ातात बांधतात. ह्या क्षणापासून 
वधू-वर दोघ ेएकमकेाां शी ‘नवरा-बायको’ ह्या प्रेमळ नात्यात बांधले गलेे आ ते. एकमकेाां ना समजून एकत्र संसार 
करण्याची जबाबदारी दोघांची ी आ  ेअसा ह्या कंकण बांधण्यामाग ेउिशे आ .े  

सौभाग्य अलंकार पररधान करणे :  मंगळसूत्र, जोडवी   ेदोन अलंकार िीच्या सौभाग्याच ेप्रहतक आ ते. 
शंभर वर्षांपर्यंत एकत्र र ाव ेव सखुी संसार करावा अशा  तूेने   ेअलंकार धारण केल ेजातात.  



वििाह होम : वैहदक हववा  हवधींमधील सर्वात म त्त्वाचा हवधी म् णजे हववा  ोम  ोय. वधूवरांची गाठ मारुन 
दोघांपासून उत्तम संतहत प्राप्त व्हावी म् णून प्रजापतीला उिशूेन तपुाच्या आहुती हदल्या जातात. त्यानंतर दोघांचे 
स जीवन धनधान्यानी समृद्ध र ावे ह्यासाठी साळीच्या लाह्यांच्या आहुती हदल्या जातात.  

सप्तपदी ि फेरे : वधूवर हववा   ोमाच्या उत्तरेस जाऊन तांदळाच्या सात राशींवर एकेक मंत्राने एकत्र सात 
पावले चालतात. ह्यावेळी जे सात मंत्र म् टले जातात त्यांचा अर््थ पढुील प्रमाण े:- 

१) पह ल्या पावलाने तू मला अन्नधान्य देणारी व्हावीस आजण आपण एकमकेाां स अनकूुलतेन ेवागू.   
२)  दुस-या पावलाने तू माझे बल वाढवणारी व मला ऊर्जा देणारी व्हावीस आजण आपण एकमकेाां स 

अनकूुलतेन ेवागू.   
३)  हतस-या पावलान े तू माझ्या कुटंुबाच े पालन-पोषण करणारी व्हावीस आजण आपण एकमकेाां स 

अनकूुलतेन ेवागू.   
४)  चौथ्या पावलान ेतू माझे वैभव वाढवणारी व्हावीस आजण आपण एकमकेाां स अनकूुलतेन ेवागू.   
५)  पाचव्या पावलाने तू माझी प्रजा (संतती) वाढवणारी व्हावीस आजण आपण एकमकेाां स अनकूुलतेन ेवाग.ू  
६)  स ाव्या पावलाने तू मला स ा ी ऋतंूमध्ये योग्य त ेसौख्य देणारी व्हावीस आजण आपण एकमकेाां स 

अनकूुलतेन ेवागू.   
७)  सातव्या पावलाने आपल्या दोघांमधील सौख्य दृढ  ोवो आजण आपण एकमकेाां स अनकूुलतेन ेवागू.   

काही ठिकाणी विशेषतः उत्तर भारतात सप्तपदी न करता अग्नीभोिती सात प्रदसषिणा (फेरे) 
मारतात.  

कानवपळा : वैहदक हवधींमधला नसला तरी  ा थोडासा गमतीचा हवधी आ .े  मलुीचा भाऊ नव-या मलुाचा 
कान हपळतो व माझ्या बह णीला सखुात ठेव अस ेबजावतो व पसैे अथवा भटेवस्तू घतेल्याशशवाय कान सोडत 
ना ी.  

ऐररणीदान (झाल) : आजपर्यंत मी माझ्या मलुीच ेपालनपोषण केले, चांगले संस्कार केले. आता मी हतला 
तमुच्या कुटंुबाच्या स्वाधीन करतो. तमु् ी पण हतला प्रेमाने , आपल्या मलुीप्रमाण ेसांभाळा अशी प्रार््थना वधूहपता 
करतो व जबाबदारीच ेप्रहतक असणारे सोळा हदव ेमलुाच्या आई वहडलांच्या स्वाधीन करतो. 

मंगलाष्टके :  मराठी लग्नसो ळ्यामधील  ा सर्वात म त्त्वाचा हवधी आ .े ह्या प्रसंगी वधू-वरांच्या मधे एक 
आंतरपाट (ह  किंवा शाल) धरतात व देवतांच्या आशशर्वादपर मंगलाष्टके गायली जातात. ह्यामध्ये वधूवरांच्या 
वैवाह क जीवनास शभुचे्छा व्यक्त केल्या जातात. प्रत्येक मंगलाष्टक संपल्यावर ‘शभुमंगल सावधान’ असे म् णून 
उपस्स्थत पाहुण ेमंडळी दोघांच्या डोक्यावर अक्षता टाकतात. आतापासून दोघ ेजण संसारात प्रवेश करणार आ ते 



त्यामळेु मौज मजेसोबतच दोघांवर सर्व कुटंुबाची जबाबदारी सदु्धा  पडणार आ ,े म् णून पढुील आयषु्यात जपून 
वागावे ह्याची आठवण करुन देण्यासाठी  ी योजना आ .े  


