उपनयन दीक्षा विधी

श्री साई शक ३५

सद्गुरुकृ पेने रवििार, ददनाांक १८/१२/२०१६ रोजी मुांबई काययिद्र
ें ािर ‘उपनयन दीक्षा विधी’ सांपन्न
होणार आहे. िय िर्षे ८ ि त्यािरील ियाचे गुरुबांधू या दीक्षेचा लाभ घेऊ शकतात. तसेच या
दीक्षाविधीसाठी जातीचे कोणतेही बांधन नाही. उपनयन दीक्षा विधीचा लाभ घेऊ इवछिणाऱ्या गुरुबांधूांनी आपली
नािे मांगळिार, ददनाांक १३/१२/२०१६ पययत सेिकाांकडे द्यािीत.
उपनयन दीक्षा विधीसाठीछया पूियसूचनाांसबांधीची बैठक ि सावहत्य वितरण गुरुिार, ददनाांक
१५/१२/२०१६ रोजी आरती साधनेनत
ां र सा. ८.०० िाजता काययिेंद्रािर होईल, याची कृ पया नोंद घ्यािी.

िांदनीय दादाांनी सूवचत के लेले उपनयन दीक्षा विधीचे महत्त्ि
आज समाजामध्ये जो मौजीबांधन ककां िा मुज
ां ककां िा व्रतबांध नामक विधी करण्यात येतो, त्यास सिय
आप्तेष्ाांनी एकत्र येऊन साजरा कराियाचा समारां भ यापवलकडे काही महत्त्ि ददले जात नाही. गायत्री मांत्र,
सांध्या, जानिे कायम धारण करणे ि वनयवमत बदलणे, सुयोग्य आचरण याचा कोणीही गांभीरपणे विचारदेखील
करताना आढळत नाही.
आज मुलाला उत्तम प्रकारचे वशक्षण ि चाांगला आहार ददला की, आपले कतयव्य सांपले असे पालकाांना
िाटते. परां तु याबरोबरच बालकाछया मनाचा विकास ही महत्त्िाची बाजू दुलवय क्षत राहते. आजछया जीिनात
पालकाांना यासाठी िेळही नसतो. चाांगल्या जीिनमूल्याांची ओळख मुलाला करुन देण्याचा प्रयत्न झाला, तरी पुढे
त्याला सतत िैचाररक सांघर्षायला तोंड द्यािे लागते. काय बरोबर, काय चूक, हे ठरिािे लागते. अशािेळी

‘सुदढृ

मन’ हेच मुलाचे मागयदशयक होऊ शकते.
सुसस्ां कृ त असे जीिन जगण्यासाठी ‘मन’ ही अिस्था सांस्काररत व्हािी लागते ि देहािर वनयांत्रण
ठे िण्याची सिय बालकाला लहानपणापासून लािली जाणे आिश्यक असते. बालकाछया जन्मासाठी आई-िडील
कारणीभूत असल्याने त्याांछया इछिा-िासनेचे किच त्या बालकाभोिती असते ि ह्या किचाचा भेद होणे
आिश्यक असते. त्या मुलाची शारीररक िाढ तारुण्यािस्थेकडे ियाछया बाराव्या िर्षायपासून होत असते. तत्पूिी
काही िर्षे ह्या इछिा-िासना किचाचा भेद करुन मन ही अिस्था विकवसत होऊ लागली की, त्या मनाछया
रठकाणी शक्ती ि आत्मविश्वास याची धारणा होऊ लागते ि ियात आल्यानांतर त्या मुलाला योग्य-अयोग्य
साांगण्यासाठी त्याचे मन हेच काययक्षम होते. ही अिस्था वनमायण होणे अत्यांत आिश्यक आहे. कारण आजछया
जगात देवहक उपभोगाकडे मोवहत न होता आपल्या ध्येयाशी एकवनष्ठ राहण्याची आिश्यकता तरुण वपढीछया
बाबतीत मोठी आहे.
यासाठी बुध्दी ि शरीर याांची िाढ होण्यास सुरुिात होण्यापूिी ‘मन’ या माध्यमाचा विकास करुन
देण्याचे साधन जर मुलास ददले गेल,े तर त्या मुलाछया आचरणामध्ये शाांत िृत्ती, सहनशीलता, समजूतदारपणा
ि जबाबदारीची जाणीि या गुणाांचा उदय होतो. मनाछया रठकाणीच आवत्मक शक्तीचा उदय होतो ि ही
आवत्मक शक्ती वनयवमतपणे वनमायण करण्याची सिय मुलाला लागली की, त्याचा आत्मविश्वास िाढतो. यासाठी

‘उपनयन’ याचा

अथय ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी ‘दृष्ी’. पूिी हा सांस्कार करुन मुलाला गुरुगृही पाठिीत असत.
त्या काळात सामावजक व्यिस्थेनस
ु ार कोणती कामे समाजातील कोणत्या घटकाने कराियाची हे ठरलेले असे.
परां तु आज समाजाचे रुप बदलले आहे. वशक्षणाचे महत्त्ि सिाांना समजून येत आहे. याचाच अथय आता
उपनयन सांस्कार समाजातील एकाच िगायपरु ता, जातीपुरता ककां िा धमायपरु ता मयायददत रावहलेला नाही. या सिय
पररवस्थतीचा विचार करुन श्री सद्गुरुनाथ दादाांनी या सांस्कारास ‘उपनयन दीक्षा’असे स्िरुप ददले
सांस्कार दीक्षा स्िरुपात असल्याने िगय, जात, धमय याांचे दीक्षाप्राप्तीस कोणतेही बांधन उरत नाही.
काययिद्र
ें ािर होत असल्याने गुरुशक्तीकडू नच सूयोपासनेची म्हणजेच ॐकार साधनेची दीक्षा प्राप्त
शक्तीपीठ प्राथयनत
े न
ू जीिनातील ध्येयाची ओळख होते ि मारुती स्तोत्र ि नामस्मरण यातून मनाछया
तयारी होत जाते.
उपनयन दीक्षाकालापासून मुलाला

‘‘मातृदिे ोभि,

‘मानणे’

आहे. हा
हा विधी
होते. श्री
एकाग्रतेची

ह्या अिस्थेची ओळख करुन ददली जाते. यासाठी शास्त्राने

वपतृदि
े ोभि, आचाययदि
े ोभि, अवतथीदेिोभि’’ असे साांवगतले आहे. ज्या
आई-िवडलाांनी
जन्म
देऊन सांगोपन के ले ि करत आहेत त्याांना, तसेच ज्या गुरुांकडू न ज्ञान प्राप्त होणार त्याांना पूज्य मानणे, इतराांछयात
आपण घेण्यासारखे कोणते गुण आहेत याचे सतत अिलोकन करत राहणे, त्याांछया विचाराांचा आदर करणे, अशा

सियी ि सांस्कार मनािर झाले की जीिन जगण्यामध्ये एक िेगळाच आनांद मनुष्य अनुभिू लागतो. उपनयन
दीक्षा विधीचा उद्देश इतका व्यापक आहे.
।। शुभां भितु।।

