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वंदनीय श्री सदगुरुनाथ दादा
कृपास्थापपत

(भागवत)

‘दादर काययकेंद्र’

उपनयन दीक्षा पवधी (ननवेदन)

श्री साई शक ४०

सद्
गुरुकृपेने् रपववार, ददनांक १३/०२/२०२२ रोजी्मब
ुंु ई्कार्यकेंद्रावर ‘उपनयन दीक्षा पवधी’ सुंपन्न्होणार्आहे .्
वर््वर्षे् ८्(सुरु)्व्त्र्ावरील्वर्ाचे् गुरुबुंधू् र्ा्दीक्षेचा्लाभ्घेऊ्शकतात.्दीक्षाववधी्घेण्र्ासाठी्कोणत्र्ाही्प्रकारचे्
बुंधन् नाही.् उपनर्न् दीक्षा् ववधीचा् लाभ् घेऊ् इच्छिणाऱ्र्ा् गुरुबुंधूुंनी् आपली् नावे् मंगळवार, ददनांक ०८/०२/२०२२्
पर्यत्सेवकाुंकडे्दर्ावीत.
उपनर्न्दीक्षा्ववधीसाठीछर्ा्पव
य ूचनाुंसबुंधीची्बैठक्व्साहहत्र््ववतरण्गरु
ू स
ु वार, ददनांक १०/०२/२०२२्रोजी्
आरती्साधनेनुंतर्सायंकाळी. ८.०० वाजता्कार्यकेंद्रावर्होईल, र्ाची्कृपर्ा्नोंद्घ्र्ावी.

वंदनीय दादांनी सचू ित केलेले उपनयन दीक्षा पवधीिे महत्त्व

आज्समाजामध्र्े्जो्मौजीबंधन ककुंवा्मुंज ककुंवा्व्रतबंध्नामक्ववधी्करण्र्ात्र्ेतो, त्र्ास्सवय्आप्तेष्ाुंनी्

एकत्र्र्ेऊन्साजरा्करावर्ाचा्समारुं भ र्ापललकडे्काही्महत्त्व्हदले्जात्नाही.्गार्त्री-मुंत्रोचार, सुंध्र्ा्करणे, जानवे्
कार्म्धारण्करणे्व्बदलणे, सर्
ु ोग्र््आचरण्ठे वणे्र्ाचा्कोणीही्गुंभीरपणे्ववचारदे खील्करताना्आढळत्नाही.

आज् मुलाला् उत्तम् प्रकारचे् लशक्षण, चाुंगला् आहार् व् कपडे् हदले् की् आपले् कतयव्र्् सुंपले् असे् पालकाुंना्
वा्ते.्परुं तु् र्ाबरोबरच्‘बालकाच्या मनािा पवकास’ ही्महत्त्वाची्बाजू् दल
ु क्षय क्षत्राहते.्आजछर्ा्जीवनात्पालकाुंना्

र्ासाठी् वेळही् नसतो.् चाुंगल्र्ा् जीवनमल्
ू र्ाुंची् ओळख् मल
ु ाला् करुन् दे ण्र्ाचा् प्रर्त्न् झाला, तरी् पुढे् त्र्ाला् सतत्
वैचाररक् सुंघर्षायला् तोंड् दर्ावे् लागते.् कार्् बरोबर, कार्् चूक् हे ् त्र्ालाच् ठरवावे् लागते.् अशावेळी् ‘सुदृढ मन’ हेच्
मुलाचे्मागयदशयक्होऊ्शकते.्त्र्ासाठी्मनाचा्ववकास्होणे्हे्अितशर््महत्वाचे्ठरते.
त्र्ामळ
ु े ् सस
ु ुंस्कृत् असे् जीवन् जगण्र्ासाठी् ‘मन’ ही् अवस्था् सुंस्काररत् व्हावी् लागते् व् दे हावर् िनर्ुंत्रण्
ठे वण्र्ाची् सवर्् बालकाला् लहानपणापासून् लावली् जाणे् आवश्र्क् असते.् बालकाछर्ा् जन्मासाठी् आई-वडील्
कारणीभूत् असल्र्ाने् त्र्ाुंछर्ा् इछिा-वासनेचे् कवच् त्र्ा् बालकाभोवती् असते् व् ह्र्ा् कवचाचा् भेद् होणे् सवयप्रथम्
आवश्र्क् असते.् त्र्ा् मल
ु ाची् शेव्ची् शारीररक् वाढ् ही् वर्ाछर्ा् बाराव्र्ा् वर्षायपासून् तारुण्र्ावस्थेपर्ंत् होत् असते.्

तत्पूवी् काही् वर्षे् ह्र्ा् इछिा-वासना् कवचाचा् भेद् करुन् मन् ही् अवस्था् ववकलसत् होऊ् लागली् की, त्र्ा् मनाछर्ा्
हठकाणी्शक्ती्व्आत्मववश्वास्र्ाची्धारणा्होऊ्लागते् व्वर्ात्आल्र्ानुंतर्त्र्ा्मुलाला्र्ोग्र्-अर्ोग्र््कार््हे्
साुंगण्र्ासाठी् त्र्ाचे् मन् कार्यक्षम् होते.् ही् अवस्था् िनमायण् होणे् अत्र्ुंत् आवश्र्क् आहे , कारण आजच्या जगात
दे दहक उपभोगाकडे मोदहत न होता आपल्या ध्येयाशी एकननष्ठ राहण्यािी आवश्यकता तरुण पपढीच्या बाबतीत फार
मोठी आहे .

बुध्दी्व्शरीर्र्ाुंची्वाढ्होण्र्ास्सुरुवात्होण्र्ापूवी्‘मन’ र्ा्माध्र्माचा्ववकास्करुन्दे ण्र्ाचे् साधन्जर्
मुलास् हदले् गेल,े तर् त्र्ा् मुलाछर्ा्आचरणामध्र्े् शांतवत्त
ृ ी, सहनशीलता, समजूतदारपणा्व् जबाबदारीिी जाणीव र्ा्
गण
ु ाुंचा् उदर्् होतो.् मनाछर्ा् हठकाणीच् आच्त्मक् शक्तीचा् उदर्् होतो् व् ही आच्त्मक् शक्ती् िनर्लमतपणे् िनमायण्
करण्र्ाची् सवर्् मुलाला् लागली् की,् त्र्ाचा् आत्मववश्वास् वाढतो.् र्ासाठी् ‘उपनयन’ र्ाचा् अथय् ‘ज्ञान प्राप्त

करण्यासाठी दृष्टी’, हा्ववधी्महत्वाचा्आहे .्पूवी्हा्सुंस्कार्करुन्घेण्र्ासाठी्मुलाला्गुरुगहृ ी्पाठवीत्असत.्त्र्ा्

काळात् सामाच्जक् व्र्वस्थेनस
ु ार् कोणती् कामे् समाजातील् कोणत्र्ा् घ्काने् करावर्ाची् हे ् ठरलेल्े असे, परुं त्ु आज्
समाजाचे् रुप् बदलले् आहे .् लशक्षणाचे् महत्त्व् सवांना् समजून् र्ेत् आहे .् यािाि अथय आता उपनयन संस्कार
समाजातील एकाि वगायपुरता, जातीपुरता ककंवा धमायपुरता मयायददत रादहलेला नाही.्र्ा्सवय्पररच्स्थतीचा्ववचार्करुन्
श्री सदगरु
ु नाथ दादांनी्र्ा्सुंस्कारास्दीक्षेचे् स्वरुप्हदले् आहे .्उपनर्न्संस्कार हा दीक्षा स्वरुपात असल्याने वगय,
जात, धमय, इत्यादी यांिे दीक्षाप्राप्तीस कोणतेही बंधन उरत नाही. सदर् ववधी् हा् कार्यकेंद्रावरच् सुंपन्न् होतो् व्

गुरुशक्तीकडूनच्सूर्ोपासनेची्म्हणजेच्ॐकार्साधनेची्दीक्षा्प्राप्त्होते.्उपनर्न्दीक्षा्ववधीत्अुंतभत
ूय ्असलेल्र्ा्
‘श्री शक्तीपीठ प्राथयना’् र्ामधून्जीवनातील्ध्र्ेर्ाची्ओळख्होते् तसेच्‘मारुती स्तोत्र’ व्‘सदगरु
ु नामस्मरण’ र्ातन
ू ्
मनाछर्ा्एकाग्रतेची्तर्ारी्होत्जाते.
उपनर्न् दीक्षाकालापासून् मुलाला् ‘मानणे’ ह्र्ा् महत्वाछर्ा् अवस्थेची् ओळख् करुन् हदली् जाते.् शास्त्राने्
‘मातद
ृ े वोभव, पपतद
ृ े वोभव, आिाययदेवोभव, अनतथीदे वोभव’असे् साुंगगतले् आहे.् ज्र्ा् ् आई-वडडलाुंनी् ् जन्म् दे ऊन्
सुंगोपन् केले् व् करत् आहे त् त्र्ाुंना् तसेच् ज्र्ा् गुरुजनाुंकडून् ज्ञान् प्राप्त् होते् त्र्ाुंना् पूज्र्् मानणे,् इतराुंछर्ात्

घेण्र्ासारखे् कोणते् गुण्आहे त्र्ाचे् सतत्अवलोकन्करत्राहणे् व्त्र्ाुंछर्ा्ववचाराुंचा्आदर्करणे, अशा्सवर्ी्व्
सुंस्कार् मनावर् झाले् की् जीवन् जगण्र्ामध्र्े् एक् वेगळाच् आनुंद् व् आत्मववश्वास् मनषु र्् अनुभवू् लागतो.् र्ा
दृष्ीकोनातून्ववचार्करता्उपनर्न्दीक्षा्ववधीचा्उद्देश्खूप्व्र्ापक्आहे .््
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