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मंपुपांजल
Posted on सेंबर 5, 2016
ा. (कै.) माधव नारायण अाचाय
सेम नमकार
अाजपासून गणपित-उसव चालू झाला. गणपतीची पूजा झायानंतर

अापण नेहमी मंपुपांजल हणताे. पण, याचा अथ अापयापैक
कुणालाच माहीत नसताे. काही वषापव
ू ी सशांत देवळे करांनी मला

अथ वचारला. मलाही फारसं काही सांगता येयासारखं नहतं.

अामया गावाला (अलबाग ताल ात अलबागपासून चाैदा कमीवर

समुकनार अामचा चाैल नावाचा गाव अाहे.) माझे बालम
असले ले अाण अाता दुदैवानं कै. ा. माधव नारायण अाचाय ांना

मी नेहमी शंका वचारत असे. महाभारत, रामायण. उपिनषदं, वेद,
संत

वाय,

काेणताही

वषय

असाे.

शंकांचं

उर

मळायचंच. दुदैवानं अाता ा. अाचाय अापयात नाहीत.

िनत
ते २६

जून २०१४ राेजी गेले. यांया िनधनानं संतवायाया अयासकांचा

एक फार माेठा मागदशक वान अापण गमावून बसलाे अाहाेत. संत
वाय़ाया अयासकांत यांना खूप मान हाेता. पण चाैलातच
राहयामुळं यांना हणावी िततक स मळाल नाही. यांना
वतःला याचं◌ं काहीच वाटत नसे.

मग मंपुपांजलचा अथ काय हे मी अाणखी कुणाला

वचारणार. यांयापुढं शंका टाकल. अाण साताठ दवसांतच यांचं
उर अालं . अाता ते तहा सवाना पाठवावं असं सकाळ पूजा

करताना डाेात अालं यामाणं पाठवलं अाहे. अाता तहालाही
मंपुपांजल वाहताना अथ कळे ल. असाे. ताे ले ख, एक संा
ले ख हणून जपून ठे वयासारखा अाहे.
– ा. मनाेहर रा. राईलकर
षाेडशाेपचार पूजावधीतला हा शेवटचा उपचार अाहे. याचा संदभ
अथ शाेधयाचा हा एक य अाहे. थम याची संहता तीन भागांत

मांडून घेऊ.

१) ॐ येन यमयजत देवातािन धमाण थमायासन्। ते ह नाकं
महमानः सचत य पूवे सायाः सत देवाः॥

२) राजाधराजाय स साहने नमाे वयं वैवणाय कुमहे। स मे
कामान् कामकामाय मं। कामेराे वैवणाे ददात॥ कुबेराय
वैवणाय महाराजाय नमः।

३) ॐ वत। साायं भाैयं वारायं वैरायं पारमें रायं
माहारायमाधपयमयं
अांतादापराधात॥
्

समंतपयायी

पृथयै

यात्

समुपयताया

सावभाैमः

एकराळित।

सावायुष
तदयेषः

ाेकाेभगीताे मतः परवेाराे मयावसन् गृहे। अावतय
कामेवेदेवाः सभासद इित॥
संदभ:
१) हा मं वैदक अाहे. ऋवेद, मंडल १.१६४.५० व मंडल
१०.९०.१६ अथववेद, ७.५.१

२) याचा संदभ मळत नाही. कुबेरवंदनाचा हा भाग बतेक भाग (३)

मधील मतवनाचे ातावक हणून तयार केले ला असावा. [हा

(२) भाग मुाम बनवला असावा, असे ी. रा.शं. नगरकर, पुणे, या
संदभशाेधवीण सांनी मला सांगतले .]

३) हा भाग एेतरे य ाणात येताे. (एे.ा. ३९.१) (म.म. पां.वा. काणे

यांनी ‘धमशााचा इितहास’ पूवाध पृ. ४००, पादटपेत हा संदभ

दला अाहे.)

अाता काही शदाथाचा वचार क.
भाग (१): पदछे दानुसार अवय:
ॐ देवाः येन यं अयजत। तािन धमाण थमािन अासन्। ते ह
महमानः नाकं सचत। य पूवे सायाः देवाः सत।
सायणाचायानी दले ले काही अथ असे –
देवाः यवहताराे यजमानाः। येन िनमय अना। यं हाेमसाधनं
अानीयम्। अयजत पूजतवतः। तािन धमाण असाधनािन

कमाण। थमािन कृतमािन। अासन् फलसवसमथािन अभवन्।

नाकः वगः। महमानः माहाययुाः। सचत संगताः। य यन्

नाके पूवे पूवतनाः। सायाः यादसाधनवतः।
शदाथाचा अधक वचार:

येथे देव हेच यकते. य हीच यांची या, य करणे ही या
येथे पूजा करणे या अथी अाहे.

– ‘यज्’ – हा धातू ‘य करणे’ व पूजा करणे वा अाराधना करणे

अशा दाेही अथानी येताे.

– यांचे ते धम हणजे यया. थमािन हणजे सवाेकृ हणूनच
नंतरया सव धामकांना अादश ठरल.

– नाक. अक हणजे दुःख हे जेथे नाही ताे ‘नाक’ हणून वग. ताे
केवळ सखमय अाहे.

– महमानः हे या यकया देवांचे वशेषण. ययांमुळे यांया

ठायी वशेष महती राहते असे ते माहाययु देव.
–

सचत

–

याचा

‘ावत’

असाही

अथ

सायणाचायानी

१०.९०.१६ वरल भायात दला अाहे. सच् (उ.) याचा to obtain,
to enjoy = असा अथ माेिनयर काेशात मळताे. गणाचा उे ख
नाही.

– पूवे = पूवतनाः = हणजे (या वगात) जे पूवीच पाेहाेचले हाेते.
– सायाः, याचा अथ सायणाचाय ‘याद (वगाीची) साधने

यांयाजवळ अाहेत असे देव’ असा करतात. वातवक ‘साय’ हा

देवांचा एक गण अाहे. अमरकाेशात अादयाः, वे, वसवः, तषताः,

अाभावराः, अिनलाः, महाराजकाः, सायाः व ाः अशा ९
गणदेवतांचा उे ख येताे. (अमर ० १९-२०)

(यांयामाणेच वाधर, असरा, य, र, गंधव, कंनर, पशाच,
गुक, स व भूत या १० जणांचाही एक वग अाहे. हाही देवसंक

मानला जाताे. (अमर० २१-२२)

– या दाेही वगातील हे देव हणजे ‘सामदेव’ (Demi Gods)
अाहेत.)

(ययेमुळे यांना वलाेक मळताे, हे वा केवळ यशंसेचे
अाहे.)

अाता ा थम भागाचा सरलाथ मांडून घेऊ. ‘देवांनी ययाारा

याची अाराधना केल. या यांया यधमया सवाेकृ/अादश

हाेया. माहाययु अशा यांना वग ा झाला, जेथे या अाधीच

(पाेहाेचले ले ) साय हे देव (िनवास करत) हाेते.’

भाग (२): अवय – वयं राजाधराजाय, स साहने, वैवणाय

नमः कुमहे। स कामेरः वैवणः कामकामाय मं मे (मम) कामान्
ददात।

काही शदाथ: कुबेर हा ववणाचा मुलगा, हणून वैवण.

– स (अयय) अयंत वेगाने/बलपूवक
– साहने – सह् > साह् (वैदक) = वजय मळवणे.
साहन् > साहने.
– राजाधराज – यांचा राजा. याला ‘राजराज’ असेही हणतात.

(मेघदूत 3)

– कुबेराला येथे कामेर हणजे हणजे ‘सव कारया कामना पूण
करणारा’/(कामांचा ईश) हटले

अाहे.

– कामकाम = ववध कारया इछा, कामना असणारा. (कुबेर

हा धनपती व धनद. याया संप सभेचे वणन महाभारत सभा० अ.
१० मये येते.)

सरलाथ – अाही या यराज, बलपूवक शूंना जंकणा-या, वैवण

कुबेराला वंदन करताे. सव कामना पूण करणारा ताे वैवण कुबेर

़ माया सव कामना पूण कराे. या महाराज
अनंत कामना असणाया
कुबेराला नमकार.

भाग (३): हे म राजाला दले ले अाशीवचन अाहे. म हा

वैशालचा स राजा. याया बापाचे नाव अवत. हणून याला

येथे अावत हटले अाहे. एे.ा. मये याया पूवजाचे काम असे

नाव येते. (एे.ा. ८.२१.२१ ) याचा वंशज हणून हा काम,
यापासून

कामेः

(षी

एकवचन)

याचे

चर

महाभारत

अामेधकमये वताराने येते. (अ. ४ ते १०) शवाय (चशाळा
त) शांितपव २९.२२ मयेही याचा उे ख येताे. वाीक रामायण
उरकांड सग ८ व भागवत ९.२.२८ मयेही याया चराचे काही

अंश मळतात.

– या माने य केला. यासाठ याला जे सवण हवे हाेते ते

शंकराकडू न मळाले . या संदभात महाभारतातील पुढल उे ख
महवाचा – (अामेधक – अ. 8, चशाळा)

– हमालयाया मुंजवान नामक शखरावर भगवान् शव नेहमी

तपया करत राहताे. या पवताया चार बाजूंना साेयाया खाणी

अाहेत. महाा कुबेर अापया शधार अनुयायांसह यांचे रण
करताे. माने शवाला स कन घेतले व यासाठ वपुल साेने
मळवले . याने मग यपाेही साेयाची केल. माया याला
बृहपती व इं  यांचा वराेध हाेता. परं त माने यांना मंबळावर

यथानी अाणले . माचा ताे ीमंत य मग संप झाला. देवांनी

याची तती केल. या यामये काही देवही वाढपी झाले . सव देव

सभासद झाले . य पूण झायावर शेष धनामुळे म संप राजा

झाला. चाेहाे दशांना याचे सााय पसरले . (अामेधक. अ. 10)

हे वणन भाग (3) मधील माया यवणनाचीच
छाया

अाहे.

येथील

एे.ा.मधील

ाेकाचीच

९.२.२८ मधील पुढल ाेकाधावर मळे ल.

छाया

भागवत

मतः परवेाराे वे देवाः सभासदः। याचमाणे महा० शांित० अ.
२९-२२ हा ाेकही यालाच अनुसरणारा अाहे.
अावतय वै से वेदेवाः सभासदः।
मतः परवेारः सायाासन् महानः॥
येथील परवेारः या शदाचा अथ वाढपी असा अाहे. (पर + वेष्
हणजे वाढणे यावनच हंदत पराेसना, वाढणे शद झाला.)

या भाग (३) या अारं भी माया ववध कारया रायकारांचा
उे ख येताे. सााय, भाैय, वाराय, वैराय, पारमेय, राय व

माहाराय.

या रायकारांसंबंधी म.म.काणे लहतात, ‘…या सवाचा अथ

सवे सा असा असावा. शतपथ ाणामये (५.१.१.१३) राजसूय

य करणारा राजा हाेताे व वाजपेय य करणारा साट हाेताे, असे
हटले

अाहे. अनेक रायांवर अधराय असयाची कपना

ऋवेदकाळच ात हाेती व ती एेतरे य व शतपथ ाणांया
रचनेपूवीच ढमूल झाल हाेती…’ (धमशााचा इितहास – पूवाध –

पृ. ४०१.) परं त, यांतील काही रायकारांचे वतंपणे तपासून

पाहले ले काेशगत अथ असे अाहेत –

भाैय = सव कारया भाेय वतूंनी यु.
वाराय = वगीय सखांनी यु, अिनयंित राय.
वैराय = वैभवाने शाेभणारे , वतारले ले सााय.
पारमेय = सवे राजपदाने यु.
समंतपयायी = सवयापी.
सावभाैम = संपूण पृवीचा अधपती.
सावायुष = संपूण अायुय जगणारा.
सरलाथ: (या म राजाचे) कयाण असाे. सााय, भाैय,
वाराय, वैराय, पारमेय, राय व माहाराय (अशा सव

कारांचे) वामव (अाधपय) यायाकडे असाे. हा म राजा,

या टाेकापासून या टाेकापयत पसरले या (अांताद् अापराधात्)

सवयापी अशा संपूण पृवीचा अायुयाया अखेरपयत (एकमेव)

शाता असावा (असाे.) समु हीच सीमा असले या पृवीवर याचे

एकछी राय असावे. (एकराळ) – अशा कारया तितवचनांनी

(ाेकैः) तवन केले या (अभगीतः) या अावत, काम

माया घर मण वाढपी हणून राहत हाेते. सव देव/वेदेव
याया (यसभेमये) सभासद झाले हाेते.

टपा: (१) पूजेतील षाेडशाेपचार – अावाहन, अासन, पा, अय,

अाचमनीय, ान, व, याेपवीत, अनुलेपन, पुप, धूप, दप, नैवे,
नमकार, दणा व मंपुपांजल.

(२) वैदक धमामये य अाहे, पूजा नाही. पूजा – वशेषवाने

तीमधील पुप, माय (माळ), धूप, दप, गंध, नैवे, साद इयाद
वधी हा यसंकृतीचा वारसा अाहे. याचे वतृत ववेचन ‘म.म.
वासदेवशरण अवाल’ यांया ‘ाचीन भारतीय लाेकधम’ या पुतकात

मळते. वैदक + य + पाैराणक – हा एक यापक वषय

अाहे.

तूत इतकेच पुरे.

– ा. (कै.) माधव ना. अाचाय, चाैल, ज. रायगड, ४०२ २०३.
ेषक : ा. मनाेहर रा. राईलकर

