उपनयन क िंवा मुं ज
आपल्या वैदिक द िंदू धर्मातील सोळा संस्कारांपैकी ि ावा संस्कार म् णजे उपनयन. संस्कार म् णजे जन्मजात
ु ) दूर करुन अधधक सुदृढ व दनर् िोष व्यक्तीमत्व घडदवण्यासाठी केलेला प्रयत्नपूर्वक दवधी.
असणारे दवकार (दुर्गण

प्रत्येक व्यक्तीचे जीवन आरोग्यपूर्ण, सुसंस्कृत, दवकसीत व्हावे व त्याद्वारे उत्तम, चाररत्र्यसंपन्न, सुसंस्कारीत
व्यक्तीमत्व दनर् माण व्हावे. त्यापासून चांगल्या समाजरचनेची पायाभरणी व्हावी व त्यायोगे एक चांगले व
सुसंस्कृत, बलशाली राष्ट्र दनर्माण व्हावे ा या संस्कारां मागील प्रमुख उद्देश आ .े

सर्वसाधारणपणे ५ व्या वर् षापासून ८व्या वर् षापर्यंतचा कालावधी उपनयन संस्कारासाठी योग्य मानला जातो.

कारण कोवळ्या मनात संस्काराने स्मृती तयार ोते व कायम टिकून र ाते. यानं तरचा १२ ते १६ वर्षांचा काळ ा
अध्ययनाचा. म् णून अध्ययनाचा श्रीगणेशा करण्याचा संस्कार म् णजेच,

मुं ज, व्रतबुं ध,उपनयन अथवा म ुं जीबुं धन !
‘उपनयन’चा शब्िशः अर्थ आ े जवळ जाणे. दवद्यार् जनासाठी घरापासून दूर गुरुंच्या जवळ जाणे.
गुरुगृ ी जाणारा बिू सुसंस्काररत असावा यासाठी ा दवधी केला जातो.

१) च ल र्म : बिू चे केस कापून घेरा आणण शेंडी ठे वणे म् णजे ‘चौलकर्म’. केसाच्या मुळाशी असलेले िोष
जावेत व डोक्याच्या मध्यभागी असलेल्या बुद्धीचे रक्षण व्हावे, मेधा शाबूत र ावी यासाठी घेरा आणण
शेंडीचे प्रयोजन.
यानं तर अभ्यंगस्नान करुन सोवळं-उपरणे या बिू वेशात मुंज मुलगा तयार ोतो मातृभोजनासाठी ..

२) मातृभोजन : येई बाळा लवकरी माय पा े वाि । मातृभोजनाचा केला बघ दकती थाि ॥
व्रतबं ध संस्कारात मातृभोजनाला दवशेष म त्त्व आ .े आज आईच्या पानात , आईच्या ातून शेविचं

जेवायचं . यानं तर ज्ञानप्राप्तीसाठी तयार झालेल्या बिू ला अनेक दनयम पाळावे लागतात. सर्वात पद ला
दनयम ‘ उष्ट् अन्न वर् य ’ उष्ट्या अन्नामुळे बुद्धी भ्रष्ट् ोते, म् णून बिू ने शद्ध
ु , सात्त्वक अन्न घ्यावे, परान्न
िाळावे (आजच्या काळात ‘ जं क फूड’ िाळावे) ा यामागचा त
े ू.

३) मुंगलाष्ट

: िेव-िेवतांच्या स्तुतीपर श्लोक व आशशर् वचनपर काव्यगायन म् णजे ‘ मंगलाष्ट्के ’. तसेच

सर्वांचे मंत्राक्षतायुक्त आशशर्वाि बिू ला दिले जातात.

४) प्रायश्चित्त होम : गर्भािानापासून चौलकर्मापर्यंतचे पद ले नऊ संस्कारांपैकी का ी संस्कार जर का ी
कारणाने राद ले असतील तर त्याबद्दल ोम वनपूर्वक प्रायणित्त घेऊन मग उपनयन ा ि ावा संस्कार
करायचा असतो.

५) उपनयन होम : उपनयन संस्कारातील ा दवशेष म त्त्वाचा दवधी. यामध्ये बिू ला सूर्य आणण पवमान
आदि िेवतांचे आशशर्वाि धमळावेत यासाठी अग्नीमध्ये आहुती दिल्या जातात. मृगाजीन, यज्ञोपवीत व
पलाशिं ड िेऊन बिू चे मौं जीबं धन केले जाते. यज्ञोपवीत े आपल्या वैदिक जीवनधारणेचे प्रतीक आ .े
यज्ञोपवीतामध्ये ९ तं तू असतात. त्यांमध्ये अनुक्रमे ॐकार, अग्नी , नाग, सोम, दपतर, प्रजापती, वायू, यम
आणण दवश्वेिेव यांची स्थापना केली जाते. या नऊ तं तूं ची तीन-तीनची दत्रसूत्री केली जाते. त्यामध्ये ऋग्वेि,
यजुर्वेि व सामवेि यांची स्थापना करतात. या सर् वांची धमळू न एकत्र गाठ म् णजे ‘ ब्रह्मगाठ’ बांधली जाते.
असे े पदवत्र यज्ञोपवीत (जानवे) इथून पुढे आयुष्यभर धारण करायचे असते.

६) म ुंजीबुं धन : संकिांचा सामना करण्यासाठी कंबर कसून बिू तत्पर र ावा यासाठीचा उपचार म् णजेच
मौं जीबं धन दवधी.

मुंज नावाच्या गवताची िोरी वळू न ती कमरेभोवती मेखलेप्रमाणे धारण करतात.

पलाशिं ड म् णजे पळसाच्या झाडाचा िं ड बिू कडे सोपदवला जातो. याचा उपयोग फक्त आत्मरक्षणासाठी
ना ी तर आत्मशासनासाठी सुद्धा ोतो. आता सर्वात म त्त्वाचा दवधी म् णजे..

७) गायत्री उपदेश व अनप्रवचनीय होम : बुद्धीचा उिय, संवर्धन व जतन व्हावे या उद्देशाने दपता आपल्या
पुत्राला गायत्री उपिे श करुन आपला वैदिक परं परेचा वारसा पुढच्या दपढीकडे सोपवतो. गायत्री मंत्र ी
ब्राह्मणांची माता आ .े तो मंत्रराज आ .े सत् -धचत् -आनं ि स्वरुप सृष्ट्ीकर् त्या तेजोमय प्रकाशमान
परमात्म्याच्या तेजाचे आम् ी ध्यान करतो; तो परमात्मा आमची बुद्धी व कर् म यांना सत्याकडे, सन्मार् गाकडे
प्रवृत्त करत रा ो अशी सदिच्छा या मंत्रात व्यक्त केलेली आ .े मुंज झालेल्या प्रत्येकाने संध्या व गायत्री
उपासना जरुर करावी कारण ‘ गायन्तं त्रायते यस्मात् गायत्री त्वं ततः स्मृता’ म् णजे ह्या मंत्राचे गायन
करणाऱ्याचे रक्षण करते, ती गायत्री ोय.

८) मेधाजनन : बिू ची बुद्धी – मेधा- स्मरणशक्ती वाढावी यासाठी ा दवधी केला जातो. केलेला अभ्यास
जास्तीतजास्त लक्षात र ावा ा यामागील उद्देश आ .े

९) श्चभक्षावळ : बिू ने पाच घरी धभक्षा मागून दुपारच्या भोजनाची व्यवस्था करावी अशी पूर्वीची व्यवस्था.
ु े अ ं कार कमी ोतो व धमळे ल त्यात समाधानी र ाण्याची शशकवण धभक्षा िेते. दवद्यार् जनासाठी
धभक्षेमळ
गुरुगृ ी दनघालेल्या बिू ला त ानलाडू , भूकलाडू बांधून िे ण्याचा उपचार म् णजे धभक्षावळ. ‘रणक्षले पाद जे
ॐ भवतीच्या पक्षा’ असे समर्थ रामिास स्वामी म् णत. समाजाला ी िारी आलेल्याला माधुकरी िे ण्याची
सवय लागली पाद जे. त्यातून आपोआपच दवद्यार् थयांच्या दवद्यार् जनाला ातभार लागत असे.

