
16   સ�ંકાર   સ�ંકાર   
  
�હ��ુઓ   માને   છે   ક�   �વનના   દર�ક   પાસા   પિવ�   છે.   તેથી   જ   િવભાવનાથી   લઈને   �િતમ   સ�ંકાર   �ધુીના   દર�ક   
મહ��વના   તબ�ાને   એક   ��િૃતપ�   તર�ક�   ઉજવવામા ં  આવ ે  છે   ક�   �વન   એ   ઈ�ર�   આપેલી   ભેટ   છે   �ને   યો�ય   ર�તે   
માન   આપ�ુ ં  જોઈએ   અને   તેની   ઇ�છાઓ   અ�સુાર   �વ�ુ ં  જોઈએ.     
  
મરણો�ર   �વનથી   માણસે   પોતાનો   �વ   �ધુારવાનો   �ય�ન   કય�   છે.   આ   
અ��ુિૂત,   મા�   માનવ�ત   માટ�   અન�ય   છે,   તેને   તેના   શાર��રક,   માનિસક   અને   આ�યા��મક   �ખુાકાર�   િવશ ે  
think◌ંડાણ�વૂ�ક   િવચારવા   તરફ   દોર�   ગઈ   છે.   આ   તરફ,   વ�ૈદક   ��ટાઓએ   સ�ંકાર   તર�ક�   ઓળખાતા   
અવલોકનોનો   સ�હૂ   �ચૂ�યો.   (�જુરાતીમાઉં�ચારણ   હોવા   છતા,ં   આપણે   �ળૂ   સ�ં�ૃત   �વ�પનો   ઉપયોગ   કર��ુ.ં)   
  
સ�ંકારોનોસ�ંકાર   માટ�   ન�કનો   ��ે�   શ�દ   સ�ંકાર   છે,   �   'સ�ંકાર   િવિધ'   સાથ ે  સબંિંધત   છે.   ઓ�સફોડ�   ��ે�   
શ�દકોશમા,ં   સ�ંકારને   "ધાિમ�ક   િવિધ   અથવા   �ૃ�યને   �ત�રક   અથવા   આ�યા��મક   �ૃપાની   બા�   અને   �ૃ�યમાન   
િનશાની   તર�ક�   ગણવામા ં  આવ ે  છે."   શા�ીય   સ�ં�ૃત   સા�હ�ય   �થંોમા,ં   �મ   ક�   ર�વુશં,   �ુમારસભંવ,   
અ�ભ�્nan◌ાન-શ�ંુતલ,   �હતોપદ�શ   અન ે  મ� ુ  ��િૃત,   સ�ંકારનો   અથ�   થાય   છે:   િશ�ણ,   ખેતી,   તાલીમ,   
સ�ંકા�રતા,   સ�ંણૂ�તા,   �યાકરણની   ��ુતા,   પો�લિશ�ગ,   શણગાર,   શણગાર,   ��ુ�કરણ   િવિધ,   પિવ�   િવિધ,   
પિવ�તા,   પિવ�તા,   �તૂકાળની   ��યાઓ   (કમ�)   ની   અસર,   કમ�ની   યો�યતા,   વગેર�   
  
સ�ંકારની   સામા�ય   �યા�યા,   �મા ં  ઉપરો�ત   તમામનો   સમાવશે   થાય   છે,   "તેના   અિન�છનીય   �ણુોને   �ૂર   કરતી   
વખતે   કોઈ   વ��મુા ં  �ધુારો   કરવો."   
  
સ�ંકારોનો   હ�� ુ   
  

(1)    સા�ં�િૃતક.    સ�ંકાર   સબંિંધત   િવિવધ   િવિધઓ   અને   િવિધઓ   �ય��ત�વની   રચના   અને   િવકાસમા ં  મદદ   કર�   છે.   
પરાશર   ��િૃતમા ં  કહ�વામા ં  આ��ુ ં  છે   ક�,   "�મ   �ચ�   િવિવધ   રંગોથી   દોરવામા ં  આવ ે  છે,   તેવી   જ   ર�તે   િવિવધ   
સ�ંકારોમાથંી   પસાર   થઈને   �ય��ત�ુ ં  ચ�ર�   રચાય   છે."   આમ,   �હ��ુ   gesિષઓએ   �ય��તઓના   ચ�ર�ને   આડ�ધડ   
વધવા   દ�વાને   બદલે   સભાનપણે   માગ�દશ�ન   અને   ઘડતર   કરવાની   જ��રયાતનો   અહ�સાસ   કય�.   
  

(2)    આ�યા��મક .   ��ટાઓના   જણા�યા   �જુબ,   સ�ંકાર   �વનને   ઉ�ચ   પિવ�તા   આપે   છે.   સ�ંકાર   કરવાથી   ભૌિતક   
શર�ર   સાથ ે  જોડાયેલી   અ��ુ�ઓ   �ૂર   થાય   છે.   આ�ુ ં  શર�ર   પિવ�   છે   અને   આ�મા   માટ�   યો�ય   િનવાસ�થાન   છે.   
અિ�   ��િૃત   અ�સુાર   માણસ   જ�મ   લે   છે   ��ૂ;   ઉપનયન   સ�ંકાર   કર�ને   તે   ��જ   બને   છે   (બે   વાર   જ��યો);   વ�ૈદક   
શા�   �ા�ત   કર�ને   તે   િવ�   (�ે�રત   કિવ)   બને   છે;   અને   ��   (ભગવાન)   ને   સાકાર   કર�ને   તે   �ા�ણ   બને   છે.   સ�ંકાર   
આ�યા��મક   �યાસ   (સાધના)   �ુ ં  એક   �વ�પ   છે   -   �ત�રક   આ�યા��મક   ઉ�િત   માટ�   બા�   િશ�ત.   આમ,   �હ��ુ�ુ ં  
સમ�   �વન   એક   ભ�ય   સ�ંકાર   છે.     
  
ઈશા   ઉપિનષદ   જણાવ ે  છે   ક�   સ�ંકારો�ુ ં  �િતમ   લ�ય,   સ�ંકારો   અને   િવિધઓ�ુ ં  િનર��ણ   કર�ને   "સસંારના   
બધંનને   પાર   કર�ને   ��ૃ�નુા   મહાસાગરન ે  પાર   કરવા�ુ ં  છે."   આમા ં  આપણે   ઉમેર�   શક�એ   ક�   જ�મ   અને   ��ૃ�નુા   
ચ�ને   પાર   કયા�   પછ�,   આ�મા   પરમા�માને   �ા�ત   કર�   છે   -   ભગવાન   ��ુુષો�મ.   
  
ભલે   િવિવધ   શા�ો   �ારા   િનધા��રત   સ�ંકારોની   સ�ંયા   અલગ   અલગ   હોય,   પરં� ુ  અમે   િવ�ાનોમા ં  સવ�સમંિત   
ધરાવતા   સોળને   �યાનમા ં  લઈ�ુ:ં   
  
જ�મસ�ંકાર   
  



પહ�લાનંા(1)   ગભા�દાન   (િવભાવના)   
(2)   �મુસાવન   (એક   ��ુુષ   ��ુો   ઉભો   કરવો)   
(3)   િસમતંોનયન   (વાળ   -parting)   
  
બાળપણ   Samskaras   

  
(4)   Jatakarma   (જ�મ   િવિધ)   
(5)   Namakarana   (નામ   આપવાની)   
(6)   Nishkrama   (�થમ   સહ�લગાહ)   
(7)   Annaprashana   (�થમ   ખોરાક)   
(8)   Chudakarma   (અથવા   Chaul)   (વડા   Shaving   )   
(9)   Karnavedh   (earlobes   વધેન)   
  
શૈ��ણક   Samskaras   
  

(10)   Vidyarambha   (આ�ફાબેટ   શીખવી)   
(11)   Upanayana   (જનોઈ   દ��ા)   
(12)   Vedarambha   (વ�ૈદક   અ�યાસ   શ�આત)   
(13)   Keshant   (Godaan)   (દાઢ�   Shaving   )   
(14)   સમવત�ન   (િવ�ાથ��વનો   �ત)   
  
લ�ન   સ�ંકાર   

  
(15)   િવવાહ   (લ�ન   સમારોહ)   
  
��ૃ� ુ  સ�ંકાર   

  
(16)   ��યે�ઠ�   (��ૃ� ુ  સ�ંકાર).   
  
જ�મસ�ંકાર   

  
પહ�લાનંા(1)   ગભા�ધાન   (િવભાવના)ગભા�   

  
''   એટલે   ગભ�.   'દાન'   એટલે   દાન.   આમા ં  ��ુુષ   પોતા�ુ ં  બીજ   �ીમા ં  �કૂ�   છે.   �હૃ��ૂો   અને   ��િૃતઓ   ત�ુંર�ત   અને   
��ુ�શાળ�   સતંાનને   �િુનિ�ત   કરવા   માટ�   આ   માટ�   ખાસ   શરતો   અને   પાલન   કરવાની   �હમાયત   કર�   છે.   �વૂ�જોને   
દ��ુ ં  �કૂવવા   માટ�   બાળકોની   ��ૃ�   જ�ર�   માનવામા ં  આવી   હતી.   સતંાન   હોવા�ુ ં  બી�ુ ં  કારણ   તૈતી�રયા   
ઉપિનષદમા ં  આપવામા ં  આ��ુ ં  છે.   �યાર�   િવ�ાથ�   તેના   વ�ૈદક   અ�યાસને   સમા�ત   કર�   છે,   �યાર�   તે   તેના   િશ�ક   
પાસેથી   િવદાય   લેવાની   પરવાનગીની   િવનતંી   કર�   છે   (સ�ંકાર   14   �ુઓ).   પછ�   િશ�ક   તેને   ક�ટલીક   સલાહ   
આપીને   આશીવા�દ   આપે   છે   �   તેણે   �વનભર   આ�મસાત   કરવી   જોઈએ.એક   છે:   
આ�્   of◌ાઓમાથંી"��ત�� ુ  મા   �યાવય�છે�સેહ�   ..."   
(િશ�ાવ�લી,   અ�વુાક   11.11)  
"કોઈના   વશંને   સમા�ત   ન   કરો   -   તેને   (સતંાન   �ારા)   ચા� ુ  રાખવા   દો."  
  

(2)   �મુસાવન   (��ુષનો   ��ુો   ઉભો   કરવો)   



  
�મુસાવન   અને   સીમતંોનયન   (�ીજો   સ�ંકાર)   મા�   મ�હલાના   �થમ   �ક   દરિમયાન   કરવામા ં  આવ ે  છે.   
ગભા�વ�થાના   �ી�   ક�   ચોથા   મ�હનામા ં  �ુસંાવન   કરવામા ં  આવ ે  છે   �યાર�   ચ�ં   ��ુુષ   ન��મા ં  હોય   છે,   ખાસ   
કર�ને   િત�ય-ન��મા.ં   આ   ��ુુષ   બાળક�ુ ં  �તીક   છે.   તેથી   �મુસાવન   શ�દનો   શા��દક   અથ�   થાય   છે   '��ુુષ   
સતંાન'.   આ�વુ�દના   �ાચીન   rિષ   ��ુતુે   તેમની   ��ુતુ   સ�ંહતામા ં  આ   ���યા�ુ ં  વણ�ન   ક�ુ�   છે:   "�લુ�મણ,   
બટા�ગુ�,   સહદ�વી   અને   િવ�દ�વ   -   આમાનંી   કોઈપણ   bsષિધઓ   સાથ ે  �ૂધ   પીવાથી   �ય��તએ   જમણા   નસકોરામા ં  
�ણ   ક�   ચાર   ટ�પાનંો   રસ   નાખવો   જોઈએ.   સગભા�   �ી.   તેણે   રસ   ન   ફ�કવો   જોઈએ.   "   
  

(3)   િસમતંોનાયન   (હ�ર-પા�ટ�ગ)   
  
�જુરાતીમા ં  આ   ખોડો   ભરવો   તર�ક�   ઓળખાય   છે.   આમા ં  પિત   પ�નીના   વાળના   ભાગો   કર�   છે.   આ   સ�ંકાર�ુ ં  
ધાિમ�ક   મહ�વ   માતાને   સ��ૃ�   અને   અ�ત   બાળકને   દ�ઘા�� ુ  લાવવા�ુ ં  છે.   તે   �ુ�ટ   �ભાવથી   પણ   બચાવ ે  છે.   
શાર��રક   મહ�વ   રસ�દ   અને   અ�તન   છે.   ��ુતુ   (શાર�ર�થાન,   ચ.   33)   માનતા   હતા   ક�   ગભા�વ�થાના   પાચંમા   
મ�હનામા ં  �ટસ�ુ ં  મન   રચાય   છે.   તેથી   ત�ુંર�ત   બાળકને   જ�મ   આપવા   માટ�   માતાએ   અ�યતં   કાળ�   લેવી   જ�ર�   
છે.   િવગતો   જણાવતા,   ��ુતુે   સગભા�   માતાને   તમામ   �કારની   મહ�નત   ટાળવા   માટ�   આદ�શ   આ�યો:   �દવસ   
દરિમયાન   sleeping◌ંઘવા�ુ ં  ટાળો   અને   રા�ે   ��તૃ   રહો,   અને   ડર,   ��ુ�કરણ,   �લેબોટોમી   (નસો   કાપવાથી   
લોહ�   લે�ુ)ં   અને   �ુદરતી   િવસ�નને   �થ�ગત   કરવા�ુ ં  ટાળો.   (શ�ેર�થાન   ચ.   21).   
  
સ�ંકારો   ઉપરાતં   �   ગભ�ના   શાર��રક   �વા��યને   અસર   કર�   છે,   �ાચીન   શા�ોમા ં  તેના   પર   છાપેલા   સ�ંકારના   
ઉદાહરણો   છે.   મહાભારતમાથંી   આપણે   �ણીએ   છ�એ   ક�   અ�ુ �નનો   ��ુ   અ�ભમ�� ુ  તેની   માતા   �ભુ�ાના   ગભ�મા ં  
હતા   �યાર�   ��ુની   રણનીિતના   રહ�યો   શી�યા.   �ીમ�્   ભાગવતના   બાળ-ભ�ત   �હલાદને   માતા   ના   કાયા�નુા   
ગભ�મા ં  હતા   �યાર�   ભગવાન   નારાયણના   મ�હમા   િવષે   �ણવા   મ��ુ.ં   �   ર�તે   ગભ�   બા�   જગતમાથંી   સારા   
આ�યા��મક   સ�ંકારોને   પકડ�   શક�   છે,   તેનાથી   િવપર�ત   પણ   સા�ુ ં  છે.   તે   ચો�સપણે   માતાની   ક�ટલીક   
અિન�છનીય   ટ�વોથી   �ભાિવત   થઈ   શક�   છે.   આ�   આપણે   �ણીએ   છ�એ   ક�   ��ૂપાન,   દા�,   અ�કુ   દવાઓ   અને   
દવાઓ   ગભ�   પર   હાિનકારક   અસર   કર�   છે.   વરાહ   ��િૃત   ગભા�વ�થા   દરિમયાન   માસં   ખાવાની   મનાઈ   કર�   છે.   તેથી,   
��િૃતઓએ   પિતને   તેની   સગભા�   પ�નીના   શાર��રક,   માનિસક   અને   આ�યા��મક   �વા��યને   �ળવવા   માટ�   દર�ક   
શ�   કાળ�   લેવાનો   આદ�શ   આ�યો.   કલાિવધાન   તેને   િવદ�શ   જવા   ક�   ��ુ   કરવા,   ન�ુ ં  ઘર   બનાવવા   અને   
સ��ુમા ં  �નાન   કરવા   પર   �િતબધં   �કૂ�   છે.   
  
  
  
બાળપણ   સ�ંકાર   

  
(4)   �તકમ�   (જ�મ   િવિધ)   
  
આ   િવિધઓ   બાળકના   જ�મ   સમયે   કરવામા ં  આવ ે  છે.   એ�ુ ં  માનવામા ં  આવ ે  છે   ક�   નવા   જ�મેલા   લોકો   પર   ચ�ંની   
િવશષે   અસર   પડ�   છે.   આ   ઉપરાતં,   �હો�ુ ં  ન��   -   ન��   -   પણ   �ભુની   �ડ�ી   ન��   કર�   છે.   જો   કોઈ   અ�ભુ   
�યવ�થા   દરિમયાન   જ�મ   થાય   છે,   તો   બાળક   પર   તેની   હાિનકારક   અસરોથી   બચવા   માટ�   �તકમ�   કરવામા ં  
આવ ે  છે.   િપતા   પણ   આશીવા�દ   માટ�   �ા��ણ�ઠ   સ���ુુષને   િવનતંી   કરશ.ે   
  

(5)   નામકરણ   (નામ   આપ�ુ)ં   
  
જ�મ   સમયે   ન��ોની   ગોઠવણીના   આધાર�,   બાળક�ુ ં  નામ   �િત   પરંપરા   �ારા   ન��   કર�લા   �દવસે   રાખવામા ં  
આવ ે  છે.   



  
�હ��ુ   ધમ�મા,ં   બાળકને   વારંવાર   અવતાર,   દ�વતા,   પિવ�   �થળ   અથવા   નદ�,   સતં,   વગેર�ના   નામ   પરથી   
રાખવામા ં  આવ ે  છે,   �   પિવ�   ��ૂયોની   સતત   યાદ   અપાવ ે  છે   �ના   માટ�   તે   નામ   ર�ૂ   કર�   છે.   
  

(6)   િન��મ   (�થમ   સહ�લગાહ)   
  
�ી�   મ�હનામા ં  બાળકને   અ��ન   (અ��ન)   અને   ચ�ં   (ચ�ં)   દશ�નની   મ�ૂંર�   છે.   
ચોથા   મ�હનામા ં  તેને   પહ�લી   વાર   ઘરની   બહાર   કા   theવામા ં  આવ ે  છે,   િપતા   અથવા   મામા   �ારા,   ભગવાનના   
દશ�ન   માટ�   મ�ંદરમા.ં   
  

(7)   અ��ાશન   (�થમ   ખોરાક)   
  
બાળકને   ન�ર   ખોરાક   આપવો   એ   આગામી   મહ�વનો   સ�ંકાર   છે.   એક   ��ુ   માટ�   આ   મ�હનાઓમા ં  કરવામા ં  આવ ે  
છે   -   6   �ી,   8   મી,   10   મી   અથવા   12   મી   મ�હનામા.ં   ��ુી   માટ�   આ   િવ�ચ�   મ�હનાઓમા ં  કરવામા ં  આવ ે  છે   -   5,   7   
અથવા   9   મ�હના.   આપવામા ં  આવતો   ખોરાક   ઘી   સાથ ે  રાધેંલા   ચોખા   છે.   ક�ટલાક   ��ૂો   આ   સાથ ે  મધ   ભેળવવાની   
સલાહ   આપે   છે.   
  
આ   સ�ંકારની   �હમાયત   કર�ને,   �્   wise◌ાની   saિષઓએ   બે   મહ�વની   બાબતો   �ણૂ�   કર�.   �થમ,   બાળકને   યો�ય   
સમયે   માતાથી   �ૂર   કરવામા ં  આવ ે  છે.   બી�ુ,ં   તે   માતાને   બાળકને   �તનપાન   બધં   કરવાની   ચેતવણી   આપે   છે.   
કારણ   ક�,   એક   અ�ણી   માતા,   ઘણા   �ેમથી,   બાળકને   �તનપાન   કરાવવા�ુ ં  ચા� ુ  રાખે   છે,   તે   સમ�યા   િવના   ક�   તે   
પોતાની   �ત   અથવા   બાળક   માટ�   ઘ�ુ ં  સા�ંુ   કર�   રહ�   નથી.   
  

(8)   �ડુાકમ�   (ચૌલ)   (મા�ુ ં  કપાવ�ુ)ં   આ   સ�ંકારમા(ં��ુ�ુ)ં   �ુડંન   કર�ુ ં  અથવા   તેને   જનોઈ   (ઉપનયન)   સાથે   
�ારંભ   કરાવવાનો   
  

1,   2,   3   અથવા   5   મા ં  વષ�માસંમાવશે   થાય   છે.   ��ુતુ   અ�સુાર,   નખ   કાપવા   સાથ ે  આ�ુ ં  મહ�વ   આનદં,   હળવાશ,   
સ��ૃ�,   �હ�મત   અને   �ખુ   આપવા�ુ ં  છે   (�ચ�ક�સ�થાન.   ચ.   24-72).   ચરક�   પણ   આવો   જ   અ�ભ�ાય   �ય�ત   કય�   
હતો.   
  
લાબંા   આ��ુય   માટ�   માથાની   ટોચ   પર   વાળનો   એક   ભાગ   (િશખા,   ચોટલી)   બાક�   છે.   ��ુતુ   તે�ુ ં  મહ�વ   જણાવ ે  છે,   
"માથાની   �દર,   ટોચની   ન�ક,   િશરા   (ધમની)   અને   સિંધ   (જ�ટલ   જકંચર)   નો   સ�ં�ુત   છે.   �યા,ં   વાળની     ધારમા,ં   
એક   મહ�વ�ણૂ�   �થળ   છે   �ને   અિધપિત   (ઓવરલોડ�)   કહ�વાય   છે.   "આ   ભાગમા ં  કોઈ   પણ   ઈ�   અચાનક   ��ૃ��ુ ુ ં  
કારણ   બને   છે"   (શ�ર�થાન   ચ.   VI,   83).   સમય   જતા,ં   િશખાને   �હ��ુ   ધમ��ુ ં  �તીક   માનવામા ં  આવ�ુ ં  હ� ુ ં  અને   તેને   
�ૂર   કર�ુ ં  ગભંીર   પાપ   (લા� ૂ  હ�રતા   IV)   તર�ક�   ગણવામા ં  આવ�ુ ં  હ� ુ.ં   
  

(9)   Karnavedh   (earlobes   વેધન)   
  
બાળકના   કાન   ભાગોમા ં  12   અથવા   16   �દવસે   �ા ં  કા�ુ ં  કરવામા ં  આવ ે  છે;   અથવા   6   �ો,   7   મો   અથવા   8   મા   
મ�હનો;   અથવા   1   લી,   3   �,   5   મી,   7   મી   અથવા   9   મી   વષ�.   ��ુતુે   દલીલ   કર�,   "બાળકના   કાનને   ર�ણ   માટ�   
(હાઇ�ોકોઇલ   અને   હન�યા   �વા   રોગોથી)   અને   શણગાર   (શાર�ર�થાન   ચ.16.1,   �ચ�ક�સ�થાન   ચ     
  

.19.21)   માટ�   વ�ધેલા   હોવા   જોઈએ.   એક   સ�ન.   છોકરા   માટ�,   જમણો   કાનનો   ભાગ   પહ�લા   અને   છોકર�   માટ�,   
ડાબી   બા�ુએ   વ�ધાય   છે.   આ�   છોકરાઓ   માટ�,   આ   સ�ંકાર   ફ�ત   ભારતના   ક�ટલાક   રા�યોમા ં  �ચ�લત   છે.   તેમને   
earrings   વ�ો   સ�મ   કરવા   



  
શૈ��ણક   Samskaras   
  

(10)   Vidyarambh   (આ�ફાબેટ   શીખવી)   
  
આ   સમ�કારા   પણ   Akshararambha,   Aksharlekhan,   Aksharavikaran   અને   Aksharavishkaran   તર�ક�   
ઓળખવામા ં  આવ ે  છે-..   
  
તે   પાચં   વષ�ની   �મર�   કરવામા ં  આવ ે  છે   અને   તે   વ�ેદક   અ�યાસ   શ�   કરો   તે   પહ�લા ં  જ�ર�   છે    Vedarambh.   
  
�નાન   કયા�   પછ�,   બાળક   પિ�મ   તરફ   બેસ ે  છે,   �યાર�   આચાય�   (િશ�ક)   �વૂ�   તરફ   બેસે   છે.   ક�સર   અને   ચોખા   
ચાદં�ના   પા�ટયા   પર   પથરાયેલા   હોય   છે.   સોના   અથવા   ચાદં�ના   પેનથી   બાળકને   ચોખા   પર   અ�રો   લખવા   માટ�   
બનાવવામા ં  આવ ે  છે.   e   નીચેના   શ�દસ�હૂો   લ�યા   છે:   "ગણેશને   નમ�કાર,   સર�વતી   (�્   knowledge◌ાનની   
દ�વી)   ને   નમ�કાર,   પા�રવા�રક   દ�વતાઓને   નમ�કાર   અને   નારાયણ   અને   લ�મીને   નમ�કાર."   પછ�   બાળક   લખે   
છે,   "Nમ   નમ   Sidd   િસ�મ".   �યારબાદ   તે   આચાય�ને   ભેટ   અપ�ણ   કર�   છે,   �મ   ક�   પાગ   અને   સફો   (કપડાથી   મા�ુ ં  
શણગાર�ુ)ં.   આચાય�   પછ�   બાળકન ે  આશીવા�દ   આપે   છે.   
  

(11)   ઉપનયન   (ય�્op◌ોપિવત)   (પિવ�   દોરાની   દ��ા)   
  
આઠ   વષ�ની   �મર�   ��ુની   આચાય�   �ારા   પિવ�   દોરાથી   શ�આત   કરવામા ં  આવ ે  છે,   �ને   જનોઈ   અથવા   
ય�્op◌ોપિવત   તર�ક�   ઓળખવામા ં  આવ ે  છે.   ઉપરો�ત   તમામ   સ�ંકારોમા ં  આને   સવ��ચ   માનવામા ં  આવ ે  છે.   તે   
નવા   �વનની   પરો   છે,   તેથી   ��જ   -   બે   વાર   જ�મ.   બાળક   િવ�ાથ��વ   અને   સ�ંણૂ�   િશ�તના   �વનમા ં  �વશે   કર�   છે   
�મા ં  ��ચય�   (��ચય�)   નો   સમાવશે   થાય   છે.   તે   આચાય�   �ારા   સભંાળ   લેવા   માટ�   તેના   માતાિપતાના   
વાલીપણાને   છોડ�   દ�   છે.   આ   સ�ંકાર   �ા�ણ,   �િ�ય   અને   વ�ૈય   �ારા   છોકરાઓ   અને   છોકર�ઓ   બનેં   માટ�   કરવામા ં  
આવ ે  છે.   તેથી,   છોકરો   અને   છોકર�   બનંેએ   િશ�ત,   સાચા   �વન   અને   શાર��રક   સેવાની   તાલીમ   મેળવી.   સમય   
દરિમયાન   આ   સ�ંકાર   છોકર�ઓને   આપવા�ુ ં  બધં   કર�   દ��ુ,ં   �   આ   ર�તે   formalપચા�રક   ર�તે   િશ�ણ   
મેળવવામા ં  િન�ફળ   રહ�.   આ�,   આ   સ�ંકાર   �તગ�ત   િશ�ણની   પરંપરા   ખતમ   થઈ   ગઈ   છે.   ઉપનયન   મા�   
��ુને   ��જ�વ   આપવા�ુ ં  કામ   કર�   છે.   
  
ઉપ   એટલે   'ન�ક.'   નયનનો   અથ�   'તેને   (તેને)   લઈ   જવો'   એટલે   ક�   ��ુને   િશ�ક   પાસે   લઈ   જવો.   
  
માતાિપતાની   �મ,   આચાય�   િવ�ાથ�ને   �ેમ   અને   ધીરજથી   એક   ચા�ર�યવાન   માણસ   બનાવશ.ે   તે   તેનામા ં  વદે�ુ ં  
અ��ૂય   �્   knowledge◌ાન   ક�ળવશ.ે   ઉપનયનનો   આ   બીજો   અથ�   છે.   િવ�ની   તમામ   સા�ં�ૃિતક   �ણાલીઓમા,ં   
આ   �હ��ુ   સ�ંકાર   કરતા ં  િવ�ાથ��વ   માટ�   આટલા   �ચા   અને   કડક   આદશ�ની   કોઈએ   �હમાયત   કર�   નથી.   જો   કોઈ   
િવ�ાથ�   િન�ઠા�વૂ�ક   આ   સ�ંકાર�ુ ં  િનર��ણ   કર�   છે,   તો   તે   સફળ   િવ�ાનમા ં  ફ�રવાશ.ે   આ   ઉપરાતં,   આ   સમયગાળા   
દરિમયાન,   તે   આચાય�   પાસેથી   મેળવ ે  છે,   �   �હૃ�થના   �વન   માટ�   મજ�તૂ   ��ૃઠ�િૂમ   છે   �   તે   પછ�થી   દાખલ   
કરશ.ે   
આ�,   આચાય�ના   ઘર�   રહ��ુ ં  દ�ખીતી   ર�તે   શ�   નથી.   પરં� ુ  આગામી   ��ેઠ   સમક�   એક   છા�લય   -   બો�ડ�ગ   
��લૂમા ં  �વશે   કરવો   છે.   િશ�તમા ં  સમાિવ�ટ   િવ�ાથ�મા ં  મનોબળ   આવ ે  છે   �   સામા�ય   ર�તે   ઘર�   શ�   નથી.   
  
�યા ં  િવ�ાથ�ઓ   એક   જનોઈ   પહ�ર�   છે,   ઘરવાળા   બે   પહ�ર�   શક�   છે;   એક   પોતાના   માટ�   અને   એક   તેની   પ�ની   માટ�.   
  
જનોઈના   �ણ   તાર   �ણ   �ણુ   દશા�વ ે  છે   -   સ�વ   (વા�તિવકતા),   રાજસ   (ઉ�કટ)   અને   તમસ   (�ધકાર).   તેઓ   
પહ�રનારને   એ   પણ   યાદ   અપાવ ે  છે   ક�   તેણે   ��ટા,   �વૂ�જો   અને   દ�વતાઓના   �ણ   દ�વાની   �કૂવણી   કરવી   પડશ.ે   



�ણ   તારને   ���થંી   તર�ક�   ઓળખાતી   ગાઠં   �ારા   બાધંવામા ં  આવ ે  છે   �   ��ા   (સ�ક),   િવ�� ુ  (િનરંતર)   અને   
િશવ   (સમતલ)   �ુ ં  �તીક   છે.   
જનોઈ   પહ�રવા�ુ ં  એક   મહ��વ�ુ ં  મહ�વ   એ   છે   ક�   ધારણ   કરનારા   િવિવધ   દ�વી   -દ�વતાઓથી   સતત   વાક�ફ   રહ�શ ે  �   
દોરાઓ   ર�ૂ   કર�   છે.   તેથી,   તે   ધમ�શા�   અ�સુાર   ન   હોય   તેવી   કોઈ   પણ   કાય�વાહ�   કરતા   પહ�લા   ��ત   રહ�શ.ે   
  

(12)   વેધર�ભ   (વૈ�દક   અ�યાસની   શ�આત)ધમ���ૂોની   
  
આ   સ�ંકારનો   ઉ�લેખ�ારં�ભક   યાદ�મા ં  કરવામા ં  આ�યો   ન   હતો,   �ણે   તેના   બદલે   ચાર   વ�ૈદક   �તો   -   વદે   �તોની   
યાદ�   આપી   હતી.   એ�ુ ં  લાગ�ુ ં  હ� ુ ં  ક�   ઉપનયન   િશ�ણની   શ�આતને   �ચ��ત   કર�   છે,   તેમ   છતા ં  તે   વ�ૈદક   અ�યાસ   
સાથ ે  �સુગંત   નથી.   તેથી   વ�ૈદક   અ�યાસ   શ�   કરવા   માટ�   એક   અલગ   સ�ંકાર   જ�ર�   લા�યો.   આ   સ�ંકારમા,ં   દર�ક   
િવ�ાથ�,   તેના   વશં   અ�સુાર,   વદેની   પોતાની   શાખામા ં  મા�ટર   છે.   
  

(13)   ક�શાતં   (ગોદાન)   (દાard◌ી   હ�મત   કરવી)   
  
આ   સ�ંકાર   ચાર   વદે   �તમાથંી   એક   તર�ક�   સમાિવ�ટ   છે.   �યાર�   અ�ય   �ણ   ઝાખંા   પડ�   ગયા,   �યાર�   ક�શાતં   પોતે   
એક   અલગ   સ�ંકાર   બની   ગયો.   'ક�શ'   એટલે   વાળ   અને   'ક�ડ�'   એટલે   �ત.   આ   સ�ંકારમા ં  સોળ   વષ�ની   �મર�   
િવ�ાથ�   �ારા   �થમ   દાard◌ી   કપાવવાનો   સમાવશે   થાય   છે.   તેને   ગોદાન   પણ   કહ�વામા ં  આવ ે  છે   કારણ   ક�   તેમા ં  
આચાય�ને   ગાય   ભેટ   અને   વાળંદને   ભેટનો   સમાવશે   થાય   છે.   
િવ�ાથ�   હવ ે  ��ુુષ�વમા ં  �વશેી   ર�ો   હોવાથી   તેણે   �વુાનીના   તેના   આવગે   ��યે   વ� ુ  ��તૃ   રહ��ુ ં  જ�ર�   છે.   
તેમને   તેમના   ��ચય�ના   �તની   યાદ   અપાવવા   માટ�,   તેમણે   નવસેરથી   �ત   લે�ુ ં  જ�ર�   છે;   એક   વષ�   માટ�   કડક   
સાત�ય   અને   કડક   િશ�તમા ં  રહ��ુ.ં   
  

(14)   સમવત�ન   (િવ�ાથ��વનો   �ત)   
  
આ   સ�ંકાર   ��ચય�   તબ�ાના   �તે   કરવામા ં  આવ ે  છે   -   િવ�ાથ��વનો   �ત.   'સમા   વત�ન'   નો   અથ�   'આચાય�ના   
ઘર�થી   ઘર�   પરત   ફર�ુ.ં'   આમા ં  િવિધ�વૂ�ક   બ�લદાન   �નાનનો   સમાવશે   થાય   છે   �ને   અવ�તુ   �નાન   તર�ક�   
ઓળખવામા ં  આવ ે  છે.   તે   બ�લદાન   છે   કારણ   ક�   તે   ��ચય�ના   લાબંા   પાલનનો   �ત   દશા�વ ે  છે.   તે   એક   ધાિમ�ક   
�નાન   છે   કારણ   ક�   તે   િવ�ાથ�   �ારા   શીખવાના   સ��ુને   પાર   કરવા�ુ ં  �તીક   છે   -   તેથી   િવ�ાનાટક   -   �ણે   િશ�ણનો   
સ��ુ   પાર   કય�   છે.   સ�ં�ૃત   સા�હ�યમા,ં   િશ�ણને   સ��ુ   સાથ ે  સરખાવવામા ં  આવ ે  છે.   
  
�નાન   કરતા   પહ�લા,   િવ�ાથ�એ   આચાય�   પાસેથી   તેની   િવ�ાથ��વ   સમા�ત   કરવાની   પરવાનગી   લેવી   પડશ ે  અને   
તેને   ��ુુ   -દ��ણા   -   ટ�શુન   ફ�   આપવી   પડશ.ે   પરવાનગી   જ�ર�   છે   કારણ   ક�   તે   િવ�ાથ�ને   પ�રણીત   �વન   માટ�   
િશ�ણ,   આદત   અને   પા�મા ં  યો�ય   �ય��ત   તર�ક�   �મા�ણત   કર�   છે.   �વાભાિવક   છે   ક�   િવ�ાથ�   ફ�   ભરવાની   
��થિતમા ં  નથી.   એક   ��ૂ   િશ�ક�ુ ં  debtણ   અવતેન   તર�ક�   વણ�વ ે  છે,   "સાત   ખડંો   ધરાવતી   ��ૃવી   પણ   ��ુુ-દ��ણા   
માટ�   �રૂતી   નથી."   પરં� ુ  ityપચા�રકતા   જ�ર�   સૌજ�ય   છે   અને   આચાય�   કહ�   છે,   "મારા   બાળક,   પૈસાથી   �રૂ� ુ.ં   �ુ ં  
તાર�   �ણુવ�ાથી   સ�ં�ુટ   �.ં"   તે   તૈિતર�યા   ઉપિનષદ   (I.11)   મા ં  ન�ધાયેલા   �દ�ાતં   �વચન   તર�ક�   �ણીતા   
�ભાવશાળ�   િનવદેનો   સાથ ે  િવ��તૃ   કરશ.ે   
  
�   િવ�ાથ�ઓ   ��ચય��ુ ં  અવલોકન   કરતા   આ�વન   િવ�ાથ�ઓ   તર�ક�   રહ�વાની   ઈ�છા   ધરાવતા   હતા   તેઓ   
આચાય�   સાથ ે  રહ�શ.ે   આ�,   આનો   અથ�   છે   આ�યા��મક   ��ુુ   -   એકાિંતક   સ���ુુષ   અને   સા� ુ  બન�ુ.ં   આ   ર�તે   
િવ�ાથ�એ   સ�યાસમા ં  �વશે   કરવા   માટ�   આગામી   બે   આ�મોને   બાયપાસ   કયા�.   
  
લ�ન   
  



(15)   િવવાહ   
  
આ   તમામ   �હ��ુ   સ�ંકારોમા ં  સૌથી   મહ�વ�ણૂ�   છે.   ��િૃતઓ   �હૃ�થ   (�હૃ�થ)   આ�મને   સવ��ચ   ગણે   છે,   કારણ   ક�   
તે   અ�ય   �ણ   આ�મો�ુ ં  ક����ય   સમથ�ન   છે.   
મ�એુ   આ�્ins◌ા   આપી,   "�વનનો   �થમ   �વાટ�ર   ��ુુના   ઘરમા ં  િવતા�યો,   બીજો   િ�માિસક   પ�ની   સાથ ે  પોતાના   
ઘરમા,ં   અને   �ીજો   �વાટ�ર   જગંલમા,ં   ચોથામા ં  સ�ંયાસ   લેવો   જોઈએ,   દર�ક   �ુ�યવી   બધંનો   �યાગ   કરવો   જોઈએ.   "   
(મ� ુ  ��િૃત   IV.1).   લ�ન   �ારા   �ય��ત   �વનના   ચાર   ��ુુષાથ�   (�ય�નો)   �ા�ત   કર�   શક�   છે:   ધમ�   (સદાચાર),   અથ�   
(સપંિ�),   કામ   (ઈ�છા)   અને   મો�   (મો�).   તે   સતંાન   પેદા   કર�ને   �વૂ�જો�ુ ં  દ��ુ ં  �કૂવવામા ં  પણ   સ�મ   છે.   બાળકો   
માટ�   ��િૂત   પણ   લ�નનો   �ાથિમક   હ�� ુ  છે.   
ધાિમ�ક   સ�ંકાર   હોવા   ઉપરાતં,   �હ��ુ   લ�નને   એક   મહ�વ�ણૂ�   સામા�જક   સ�ંથા   તર�ક�   પણ   ગણવામા ં  આવ ે  છે.   
��થર   અને   આદશ�   સમાજ   િવકસાવવા   માટ�,   લ�નને   િવ�ની   તમામ   સ�ં�ૃિતઓમા ં  આવ�યક   ત�વ   તર�ક�   
ગણવામા ં  આવ ે  છે.   વફાદાર   વવૈા�હક   સબંધંો   િવનાનો   સમાજ   અધોગિત   તરફ   વલણ   ધરાવ ે  છે.   એ�ુ ં  કહ�વામા ં  
આવ ે  છે   ક�   રોમનોના   પતન�ુ ં  એક   કારણ   અ�પ�ટતા   હતી.   લ�ન   �ારા,   �ય��ત   અને   સમાજ   બનેં,   �યાર�   નૈિતક   
ધોરણોમા ં  રહ�   છે,   સાથ ે  મળ�ને   �ગિત   કર�   શક�   છે.   સાથોસાથ   તે   અ�યને   �કુસાન   પહ�ચાડ� ુ ં  નથી   ક�   �ય��તની   
�વત�ંતા�ુ ં  ઉ�લઘંન   કર� ુ ં  નથી.   આ   સ�ંકાર   સા�ં�ૃિતક   ��ૂયો   અને   ધમ�મા ં  વધારો   કર�   છે.   તે   નૈિતક   �ામા�ણકતા   
અને   આ�મ   િનય�ંણને   સમથ�ન   આપ ે  છે   અને   �ો�સાહન   આપે   છે.   
  
�હ��ુ   લ�ન   -   મા�યતાઓ   અને   લાગણીઓ  
  
�હ��ુ   લ�ન   �ણાલીને   ધાિમ�ક   અન ે  સામા�જક   સ�ંથા   તર�ક�   વણ�વવામા ં  આવ ે  છે.   વ� ુ  મહ�વની   વાત   એ   છે   ક�   તે   
મા�   બે   �ય��તઓને   બદલે   બે   આ�માઓ�ુ ં  િમલન   છે.   આ   આ�યા��મક   ર�તે   �યાનમા ં  લેવા   માટ�,   એક   �ય��ત   �ણ   
શર�રથી   બનેલો   છે:   ભૌિતક   -   પદાથ�થી   બનેલો   (��લૂ),   ��ૂમ   -   મનથી   બનેલો   (��ુમ)   અને   કારણ   -   �વ   (કરણ)   
થી   બનેલો.   વ�ૈદક   લ�ન   એ   �ણેય   વ�ચે�ુ ં  જોડાણ   છે   -   ��ય   સાથ ે  ��ય,   મન   સાથ ે  મન   અને   �વ   સાથ ે  �વ.   
તેના   સ�ંકાર   �તો   સાથ,ે   દંપતી   �વનના   ચાર   ઉ�ેશો   (��ુુષાથ�)   �ા�ત   કરવા   માટ�   એક   સાથ ે  �સુાફર�   કર�   છે.     
  
આ   �સુાફર�   દરિમયાન   દંપતી   તેમની   ઇ�છાઓ   સતંોષે   છે   -   કમાવવા,   બાળકોને   જ�મ   આપવા   અને   સમાજની   
સેવા   કરવા.   આ   ઉપરાતં,   તેઓ   ભ��ત   (ભ��ત)   ના   માગ�ને   અ�સુર�   છે   અને   ��   અને   પર��ની   પોતાની   �દર   
�દ�યતા   શોધે   છે.   આ   િવિધ   દરિમયાનના   એક   સ�ંકારમા ં  �િત�બ��બત   થાય   છે.   વરરા�મા ં  નારાયણ   અને   
ક�યામા ં  લ�મીને   બોલાવવા   માટ�   મ�ંોનો   �પ   કરવામા ં  આવ ે  છે.   માતાિપતા,   સબંધંીઓ   અને   �યા ં  હાજર   દર�ક   
લોકો   તેમને   નમન   કર�   છે.   િમલન   ભગવાન   અને   દ�વી   વ�ચે   છે,   બે   ભૌિતક   સ�ંથાઓ   નથી.   દંપતીને   �તગ�ત   
આદ�શ   છે,   "તમે   શર�ર   નથી,   પણ   આ�મા   છો."   
  
આ�મા   તર�ક�   વ�ૈદક   િવવાહનો   �ળૂ�તૂ   આધાર   છે.   તે   િવ�ની   તમામ   સ�ં�ૃિતઓમા ં  અન�ય   છે   -   �   ��ુય�વ ે  ઉ�કટ   
પર   આધા�રત   ગાધંવ�   �ણાલી�ુ ં  િનર��ણ   કર�   છે.   વવૈા�હક   િવવાદમા ં  આ   સમજણ   વ� ુ  મહ�વની   છે.   
  
કોઈપણ   વવૈા�હક   િવખવાદના   �ળૂમા ં  શર�રની   સભાનતા   અને   �ય��તના   અહકંારન ે  કારણે   અસ�હ��તુા   છે   -   '�ુ'ં   
અને   'મા�ંુ'.   જો   દંપતી   એક   સામા�ય,   �િતમ   �યેય,   મો�   માટ�   આ�મા   �ારા   એક   થાય   છે,   તો   '�ુ'ં   અને   'તમે'   
અ��ત�વ   બધં   કર�   દ�   છે.   આ�ુ ં  કારણ   એ   છે   ક�   '�ુ'ં   અને   'તમે'   �યોગ�લૂક   આ�મા   છે.   અને   �યાર�   '�ુ'ં   અને   'તમે'   
આ�મા   હોવા�ુ ં  માનવામા ં  આવ ે  છે,   �યાર�   સઘંષ�   �ા ં  છે   �   અ�યથા   �વાથ�   હ��ઓુ   અને   ઇ�છાઓથી   ઉ�વ ે  છે?   
તેથી,   �હ��ુ   લ�નમા ં  �યાર�   તકરાર   અન ે  મતભેદો   ઉ�વ ે  છે,   �યાર�   તે   સરળતાથી   ઉક�લી   શકાય   છે.   દંપતી   
એકબી�ને   આ�મા   માને   છે,   કારણ   ક�   આ�મા   ��ુ,   �લ�ગ   ર�હત,   વયહ�ન   અને   �વાભાિવક   ર�તે   �દ�ય   છે.   િવવાહનો   
જ   અથ�   છે   'lift◌ંચક�ુ,ં   ટ�કો   આપવો,   ટકાવી   રાખવો,   ટકાવી   રાખવો'.    
  



�વીકાય�   છે   ક�,   બનેં   પિત   -પ�નીએ   આ   �ચા   ત�વ�્◌ાનને   આ�મસાત   કરવા   માટ�   બ�લદાન   અને   �ય�નો   કરવા   
પડ�   છે.   તે   રાતોરાત   ���યા   નથી,   વ� ુ  આ�વન,   પિવ�   �િતબ�તા   છે.   આ   �ફલ�ફૂ�   છે   �ણે   વ�ૈદક   લ�નને   
હ�રો   વષ�થી   ભ�ય   સફળતા   આપી   છે.   મા�   ભૌિતકવાદમા ં  તા�તરના   ઉદય,   ��ુય�વ ે  ઉપરછ�લા   અને   ભૌિતક   
પ�રબળો   અને   શર�રની   સભાનતા   પર   આધા�રત,   આજના   �હ��ુ   લ�નોને   બગાડવા�ુ ં  શ�   ક�ુ�   છે.   
  
ઉપર   જણાવલે   ભાવનાઓ,   અન ે  ક�ટલાક   અ�ય,   વા�તિવક   લ�ન   સમારોહ   દરિમયાન   મ�ંોના   �પ   �ારા   
�તીકા�મક   ર�તે   દશા�વવામા ં  આ�યા   છે   અને   મૌ�ખક   ર�તે   ભાર   �કૂવામા ં  આ�યો   છે,   �ના   પગલાઓ   આપણે   
આગળ   િવચાર��ુ.ં   
  
  
  
લ�ન   સમારોહ   
  

(i)   હ�ર�ાલેપનઆગલાનાખવામા ં   
  
લ�નના�દવસે,   ક�યાના   શર�ર   પર   હળદર   અને   તેલની   ��મી   પે�ટઆવ ે  છે.   આને   �જુરાતીમા ં  પીઠ�   ચો�વી   અને   
સ�ં�ૃતમા ં  હ�ર�ાલેપન   તર�ક�   ઓળખવામા ં  આવ ે  છે.   �તીકા�મક   લાગણી   એ   છે   ક�   જો   ક�યા   �યામ   રંગની   હોય,   તો   
આ   કો�મે�ટક   સારવાર   તેને   હળવા   રંગ   આપશ.ે   
  
લ�ન   સમારોહ   �વૂ�,   ક�યાના   ઘર�   ગણપિત   (ગણેશ)   ની   ��ૂ   િવિધની   �ભુ   શ�આત   તર�ક�   કરવામા ં  આવ ે  છે,   
કારણ   ક�   ગણપિત   �ભુના   દ�વતા   છે.   
  

(ii)   વર   �ે�ા   (વરરા��ુ ં  �વાગત)   વરરા��ુ ં  �વાગત   
  
ક�યાના   ઘર   અથવા   લ�ન   મડંપના   �વશે�ાર   પર   કરવામા ં  આવ ે  છે.   ક�યા   અને   વરરા�   લ�નની   છ�   (મડંપ)   
હ�ઠળ   એકબી�   પર   માળા   �કૂ�   છે.   
પછ�   એક   �ત�ુ ં  પઠન   કરવામા ં  આવ ે  છે,   "માર�   ફરજ�ુ ં  પાલન   કરવામા,ં   અમાર�   આિથ�ક   બાબતોમા,ં   માર�   
શાર��રક   તરસ   �રૂ�   કરવા   માટ�,   �ુ ં  હમંેશા   તમાર�   સલાહ   લઈશ,   તમાર�   સમંિત   લઈશ   અને   તેના   પર   કાય�   
કર�શ."   આ   �િત�્   S◌ા   ��વકાર   તર�ક�   ઓળખાય   છે.   
  

(iii)   મ� ુ  પારકા   (મધ   ઓફર)   
  
કર�   છેક�યા   વરરા�ને   આવકાર�   છે   અને   તેને   મધ,   દહ�   અને   ઘી   (�પ�ટ   માખણ)   આપે   છે,   �   �ચૂવ ે  છે   ક�   તેણી   
હમેંશા   તેના   વત�નની   મીઠાશથી   તેને   �શુ   કરશ.ે   આ   િમ�ણમા ં  ખાટા   રંગનો   પણ   સમાવશે   થાય   છે,   �   કડવાશ�ુ ં  
�તીક   છે   �   �વન   �ાર�ક   લાવી   શક�   છે.   
  

(iv)   પાની   �હણ   (ક�યાના   હાથની   �શસંા)   ક�યાના   
  
માતાિપતા   વરરા�ને   તેનો   હાથ   આપે   છે   અન ે  તેને   તેમની   ��ુીને   તેની   પ�ની   તર�ક�   �વીકારવાની   િવનતંી   કર�   
છે.   વરરા�   ક�યાને   તેની   પ�ની   તર�ક�   �વીકાર�   છે   અને   તેને   કપડા ં  અને   ઘર�ણા ં  સાથ ે  ર�ૂ   કર�   છે.   
  

(v)   વૈવા�હક   હોમા   (પિવ�   અ��ન�ુ ં  આમ�ંણ   આપ�ુ)ં   પિવ�   અ��ન   મગંાવવામા ં   
  



આવ ે  છે   અને   તેમા ં  �સાદ   ર�ડવામા ં  આવ ે  છે.   અ��ન   (અ��ન)   ભગવાન   િવ��નુા   �ખુ�ુ ં  �િતિનિધ�વ   કર�   છે   અને   
મન,   �્   knowledge◌ાન   અને   �ખુના   �કાશ�ુ ં  �તીક   છે   અને   ભગવાન   િવ�� ુ  દ�વી   સા�ી   તર�ક�   સેવા   આપે   છે.   
  

(vi)   િશલારોહન   (પ�થર   પર   પગ   �કૂવો)   
  
ક�યા   પોતાનો   જમણો   પગ   પ�થર   પર   �કૂ�   છે.   વરરા�   તેને   કહ�   છે   ક�   તે   તેના   ઘરમા ં  પ�થરની   �મ   મ�મ   રહ�   
�થી   તેઓ   સરળતાથી   સમ�યાઓનો   સામનો   કર�   શક�.   
  
  

(vii)   લા�   હોમા   (પિવ�   અ��નમા ં  �કુા   ચોખા)   પિવ�   અ��નને   
  
અપ�ણચાર   અપ�ણ   કરવામા ં  આવ ે  છે.   ક�યાનો   ભાઈ   ક�યાના   હાથમા ં  �કુા   ચોખા   �કૂ�   છે,   �માથંી   અડધો   ભાગ   
વરરા�ના   હાથમા ં  પડવાનો   છે.   મ�ંોનો   �પ   કરવામા ં  આવ ે  છે.   ક�યા   ��ૃ�નુા   દ�વ   યમને   �ાથ�ના   કર�   છે   ક�   તે   
વરરા�ને   લાબંા   આ��ુય,   આરો�ય,   �ખુ   અને   સ��ૃ�   આપે.   
  

(viii)   સ�તપદ�   (સાત   પગલા)ં   
  
ક�યા   અને   વરરા�   પિવ�   અ��નની   આસપાસ   સાત   પગલા ં  લે   છે.   દર�ક   પગલા   પર   તેઓ   ભગવાનના   
આશીવા�દ   લે   છે.   �યાર�   દંપતી   સાત   પગલાઓં   ચાલે   છે   �યાર�   તેઓ   નીચેની   સાત   �િત�્   p◌ાઓ   લે   છે:   
  

1.   ચાલો   આપણે   ખોરાક   અને   �વન   જ��રયાતો   તરફ   આ   �થમ   પગ�ુ ં  ભર�એ.   
2.   ચાલો   તાકાત   અને   જોમ   તરફ   આ   બી�ુ ં  પગ�ુ ં  ભર�એ.   
3.   ચાલો   સપંિ�   અને   સ��ૃ�   તરફ   આ   �ી�ુ ં  પગ�ુ ં  ભર�એ.   
4.   ચાલો   ઘરની   આસપાસ   �ખુ   મેળવવા   માટ�   આ   ચો�ુ ં  પગ�ુ ં  ભર�એ.   
5.   ચાલો   સતંાન   માટ�   આ   પાચં�ુ ં  પગ�ુ ં  ભર�એ.   
6.   છ   asons�ઓુ   અને   સમય   અ�સુાર   કાય�   કરવા   માટ�   આ   છ� ં  પગ�ુ ં  ભર�એ.   
7.   ચાલો   આપણે   આ   જ   ધમ�   અને   આ�વન   િમ�તામા ં  િવ�ાસ   કરવા   માટ�   આ   સાત�ુ ં  પગ�ુ ં  ભર�એ.   
  

(ix)   અ��ન   પ�ર�મા   (પિવ�   અ��નની   પ�ર�મા)  
  
ક�યા   અને   વરરા�   ચાર   વખત   પિવ�   અ��નની   આસપાસ   ફર�   છે.   �થમ   �ણ   રાઉ�ડમા ં  ક�યા   વરરા�   તરફ   
દોર�   �ય   છે   અને   ચોથા   પર   વરરા�   ક�યા   તરફ   દોર�   �ય   છે.   દર�ક   રાઉ�ડ   પહ�લા ં  એક   અપ�ણ   કરવામા ં  આવ ે  
છે.   સમારંભનો   આ   ભાગ   �જુરાતીમા ં  મગંલ   ફ�રા   તર�ક�   ઓળખાય   છે.   
  

(x)   સૌભા�ય   �ચ�હા   (ક�યાને   આશીવા�દ)   
  
વરરા�   ક�યાને   તેના   વાળના   કપાળ   પર   અથવા   તેના   કપાળ   પર   �ુમ�ુમ   (િસ��ૂર   પાવડર)   અથવા   િસ��ુર   �કૂ�ને   
અને   તેને   મગંળ��ૂ   (પિવ�   હાર)   આપીન ે  આશીવા�દ   આપે   છે.   
  

(xi)   �યૂ�   દશ�ન   (�યૂ�   તરફ   જો�ુ)ં   
  
વરરા�   �યૂ�   દ�વતાની   હાજર�મા ં  ક�યાન ે  તેની   પ�ની   તર�ક�   �વીકાર�   છે.   જો   લ�ન   રા�ે   કરવામા ં  આવ ે  છે,   તો   તે   
તેણીને   �વુ   ન��   (અડગતાનો   તારો)   અને   અ�ંુધતીના   તારા   (ભ��તનો   તારો)   જોવા   કહ�   છે.   વરરા�   તેને   તેના   



�ેમ   અને   ફરજમા ં  અડગ   રહ�વા�ુ ં  કહ�   છે,   અને   અ�ંુધતીની   �મ   તેના   ��યે   સમિપ�ત   રહ��ુ ં  Sિષ   વિશ�ઠ�ુ ં  હ� ુ.ં   
ક�યા   વરરા�ને   કહ�   છે   ક�   તે   તેમના   ઉદાહરણ�ુ ં  પાલન   કરશ ે  અને   સમિપ�ત   રહ�શ.ે   
  

(xii)   �દય   �પશ�   (�દયને   �પશ�)   વર   
  
અને   ક�યા   એકબી�ના   �દયને   �પશ�   છે.   ક�યા   વરરા�ને   કહ�   છે,   "�ુ ં  તારા   �દયને   મારા   �દયથી   �પશ�   ક�ંુ   �.ં   
ભગવાને   તને   મારા   પિત   તર�ક�   આ�યો   છે.   તા�ંુ   �દય   હવ ે  મા�ંુ   રહ�.   �યાર�   �ુ ં  તાર�   સાથ ે  વાત   ક�ંુ   �યાર�   �ૃપા   
કર�ને   મને   સ�ંણૂ�   �યાનથી   સાભંળો."   વરરા�   ક�યાને   �ત�ુ ં  �નુરાવત�ન   કર�   છે.   
(xiii)   અ��શન   ()   
  
વરરા�ને   ખવડાવ�ુકં�યા   વરરા�ને   ખવડાવ ે  છે   અને   તેને   કહ�   છે,   "તમને   આ   મીઠો   ખોરાક   (પરંપરાગત   ર�તે   
કંસાર   -   ઘ�ના   લોટ,   ખાડં   અને   ઘીથી   બનેલો)   ખવડાવવાથી   �ુ ં  તમારા   �દયને   સ�ય   અને   �ામા�ણકતાના   દોરાથી   
બાધંીશ.   અને   �ેમ.   મા�ંુ   �દય   તા�ંુ   રહ�શ ે  અને   તા�ંુ   �દય   કાયમ   મા�ંુ   રહ�શ.ે   "   
  

(xiv)   �ણૂા��િુત   (િવિધ   �ણૂ�)   
  
પિવ�   અ��નને   �િતમ   અપ�ણ   કયા�   પછ�,   ��ુર�   ક�યા   અને   વરરા�ને   આશીવા�દ   આપે   છે.   �લોની   પાખંડ�ઓ   
અને   ચોખા   મહ�માનોને   વહ�ચવામા ં  આવ ે  છે,   �   ક�યા   અને   વરરા�ને   �નાન   કર�   છે.   તેમના   આશીવા�દથી   લ�ન   
સમારોહ   �ણૂ�   થાય   છે.   
ક�યા   અને   વરરા�   હવ ે  અલગ   સ�ંથાઓ   નથી   પરં� ુ  એક   સકં�લત   �ય��ત�વ   છે   �   દર�ક   ર�તે   તેમના   �વનને   
વહ�ચશ.ે   
  
  

(16)   ��યે�ઠ�   (��ૃ� ુ  સ�ંકાર)   ishિષઓધમ���ૂો   
  
અને�વનના   �િતમ   �યેયને   લઈને   સવ�સમંિત   પર   હતા,   �ને   તેઓએ   ચાર   આ�મોમા ં  -   �વનના   તબ�ામા ં  
�ચૂ��ુ ં  હ� ુ.ંકિવ   કા�લદાસ   તેમના   �લાિસક,   ર�વુશં   (1-8)   મા ં  જણાવ ે  છે:   
  
અ�ણી"શશૈવ ે  અ�ય�તિવ�ા�મ   યૌવને   િવષયાિશનામ;   
વધ�� ે  �િુન�િૃ�નમ   યોગેન�તે   ત��ુયજમ."   
  

"બાળપણ   દરિમયાન   એક   અ�યાસ   (��ચય�   આ�મ),   �વુાની   (�હૃ�થ   આ�મ)   દરિમયાન   તેની   ઈ�છાઓ   �રૂ�   
કર�   છે,   ��ૃાવ�થા   (વન��થ   આ�મ)   દરિમયાન   શાતં   �ચ�તન   માટ�   સાસંા�રક   ��િૃ�નો   �યાગ   કર�   છે   અને   પછ�   
ઈ�ર-સા�ા�કાર   માટ�   �ય�ન   કર�   છે,   �યારબાદ   તે   પોતા�ુ ં  શર�ર   છોડ�   દ�   છે."   
��યે��ટ   એ   �હ��ુના   �વનમા ં  �િતમ   સ�ંકાર   છે.   ય�ુર   વદે   િવવાહને   સોળમો   સ�ંકાર   માને   છે   �યાર�   ig�વદે   
��યેશી   માને   છે.   તેમ   છતા ં  તેના   સબંધંીઓ   �ારા   �ય��તના   ��ૃ� ુ  પછ�   કરવામા ં  આવ ે  છે,   તે   મહ�વ�ુ ં  છે   કારણ   ક�   
આગામી   િવ��ુ ં  ��ૂય   વત�માન   કરતા   વધાર�   છે.     
  
�િતમ   િવિધઓ   �ા�ણ   ��ૂર�ઓની   મદદથી   સાવચેતી�વૂ�ક   કરવામા ં  આવ ે  છે.   
��ૃ� ુ  પછ�ની   �થમ   િવિધ   �તૃ   �ય��તના   મો   in◌ામા ં  થોડા   �લુસીના   પાન   અને   પાણીના   થોડા   ટ�પા ં  �કૂવાની   છે.   
તે   પછ�   તે   �લોર   પર   નાખવામા ં  આવ ે  છે   �   પિવ�   ગાય�ુ ં  છાણ   લગાવીને   ��ુ   કરવામા ં  આવ ે  છે.     
  



�ૂના   કપડા ં  કા   removed◌ી   નાખવામા ં  આવ ે  છે   અને   શર�રને   પિવ�   પાણીથી   �નાન   કરવામા ં  આવ ે  છે.   પછ�   
શર�રને   એક   નવા,   િનરં�ુશ,   કાપેલા   કાપડ   (કફાન)   ના   એક   �ુકડાથી   covered◌ાકં�   દ�વામા ં  આવ ે  છે.   તે   પછ�   
��ટુના   તારથી   બધંાયેલા   વાસંના   વાસંથી   બનેલા   બીયર   (નાનામી)   પર   નાખવામા ં  આવ ે  છે.     
  
  
  
  
�ૂના   કપડામાટ�નો   �ળૂ   સદં�શ   સ�ં�ૃત   �લોકમાથંી   મેળવી   શકાય   છે:   
ઉતારવા"ધાણી   �મૂાઉ   પશાવ�   ગો�ઠ�,   
નાર�   �હૃદવરે   સખી   �મશાન,   
દ�હિ��યમ   પરલોકા   મરગે,   
ધમ��ગુો   ગ�છતી   �વ   એકાહ."   
  

"સપંિ�   દફનાવવામા ં  આવશ,ે   cattle◌ોર   પેનમા ં  રહ�શ,ે   (તેની)   પ�ની   તેની   સાથ ે  દરવા�   �ધુી   જશ,ે   િમ�ો   તેની   
સાથ ે  �મશાન   �ધુી   જશ,ે   �િતમ   સ�ંકાર   �ધુી   શર�ર   આવશ,ે   પરં� ુ  આગલા   માગ�   પર   િવ�,   �વ   એકલા   �ય   છે   
(તેના   કમ�   સાથ)ે.   "   
  
આ   સ�ંકાર   આ�યા��મક   શ��તમા ં  વધારો   કર�   છે   અને   આમ   �તૃકના   સબંધંીઓ   �ારા   �ુ   sufferedખ   અને   �ુ   
hurtખને   ન�ધપા�   ર�તે   �ૂર   કર�   છે.   
  
�ુ�ંુબના   સ�યો   પછ�   ભગવાનના   નામનો   જપ   કરતી   વખતે   �તૃદ�હને   �મશાન�હૃમા ં  લઈ   �ય   છે.   'રામ   બોલો   
ભાઈ   રામ'   સૌથી   સામા�ય   ર�તે   ઉ�ચારવામા ં  આવતો   શ�દસ�હૂ   છે.   બગંાળમા ં  તે   છે   'હ�ર   બોલ,   હ�ર   બોલ.'   
�તૃદ�હને   �િતમ   સ�ંકાર   પર   ��ૂા   પછ�,   તેના   પર   ઘી   ર�ડવામા ં  આવ ે  છે   અને   ન�કના   સબંધંી   �ારા   આગ   
લગાડવામા ં  આવ ે  છે.   ��ૂના   એક   �વ�પ   તર�ક�   તલ   પણ   આગ   પર   છાટંવામા ં  આવ ે  છે.   
  
�િતમ   બે   પગલા   દ�ખીતી   ર�તે   શ�   નથી   �યા ં  ઇલે���ક   ભ�ાનો   ઉપયોગ   �િતમ   સ�ંકાર   માટ�   કરવામા ં  આવ ે  છે.   
િવવાહ   સમારોહમા ં  �ગટાવવામા ં  આવતી   અ��ન   પાછળથી,   પરંપરા   �જુબ,   ઘર�   લઈ   જવામા ં  આવી   અને   
�વનભર   વદે�મા ં  સળગાવવામા ં  આવી.   આ   �ચૂવ ે  છે   ક�   િવવા�હત   �વન   એકસાથ ે  �વનની   િવકટ   
પ�ર��થિતઓમાથંી   પસાર   થવા�ુ ં  હ� ુ.ં   �યાર�   �વનસાથીમાથંી   એક�ુ ં  અવસાન   થ�ુ,ં   �યાર�   અ��ન   (અ��ન)   
�િસબલ   અથવા   વાસણમા ં  �મશાન�હૃમા ં  લઈ   જવામા ં  આ�યો,   �યા ં  તેનો   ઉપયોગ   �ચ�   �ગટાવવા   માટ�   
કરવામા ં  આ�યો.   આ   િવવાહનો   �ત   અને   અ��ન   (��યે��ટ)   સ�ંકારની   શ�આત�ુ ં  �તીક   છે.   
  
ધાિમ�ક   િવિધઓ   અને   પાલન   �   પછ�   અ�સુરવામા ં  આવ ે  છે   તે   િવિવધ   �ૂથો   અને   �જુરાતના   ભાગોમા ં  બદલાય   
છે.   
�િતમ   સ�ંકાર   �ારા,   શર�રના   પાચં   �ળૂ�તૂ   ઘટકો   -   ��ૃવી   (��ૃવી),   જલ   (પાણી),   તેજ   (અ��ન),   વા� ુ  (પવન)   
અને   આકાશ   (જ�યા)   ��ાડંમા ં  પરત   કરવામા ં  આવ ે  છે,   આમ   કો��મક   �ળવી   રાખે   છે.   સ�ંલુન.   બધા   સ�ંકારો   
આ�યા��મક   લ�ી   છે.   જો   ક�,   ક�ટલાક   એક   ર�તે   અથવા   અ�ય   ર�તે   પયા�વરણને   સીધો   લાભ   આપે   છે.   
  
પાછલા   દાયકામા ં  વ�્ૈ◌ાિનકોએ   આનો   અહ�સાસ   કરવા�ુ ં  શ�   ક�ુ�   છે.   તેઓએ   �યાન   દો�ુ�   છે   ક�   �તૃકોના   િનકાલ   
માટ�   દાહ,   ઉદાહરણ   તર�ક�,   ��ેઠ,   સૌથી   અસરકારક   અને   પયા�વરણીય   ર�તે   સમજદાર   પ�િત   છે.   દફન   અવકાશ   
અને   �ગૂભ�જળના   �ૂષણની   �ચડં   સમ�યાઓ   તરફ   દોર�   �ય   છે.   �લેગ   અને   ધીમા   વાયરસ   રોગોથી   સ�ંિમત   
લાશો   વ�ેટસ�ને   ચેપ   લગાડ�   છે   �   તેમને   સીધો   ખવડાવ ે  છે.   આ   આખર�   મ��ુયોને   અસર   કર�   છે.   તા�તરમા ં  
��લે�ડમા,ં   રોગ��ત   cattle◌ોરન ે  પણ   અ��નદાહ   આપવા�ુ ં  શાણપણ   સમ��ુ ં  છે,   ખાસ   કર�ને   �ઓ   પાગલ   
ગાયના   રોગથી   પી�ડત   છે.   



  
અ��થ   સચંયન   
  
અ��નસ�ંકાર   પછ�,   રાખ   અને   શષે   હાડકા ં  (અ��થ)   એક   કળશમા ં  એકિ�ત   કરવામા ં  આવ ે  છે.   ક�ટલાક   સ�દુાયોમા ં  
તેમને   �ૂધ   અને   પિવ�   પાણીથી   ધોવાનો   �રવાજ   છે.   �યારબાદ   આ   કળશને   ગગંા,   નમ�દા   �વી   પિવ�   નદ�   
અથવા   અ�હાબાદની   �ણ   નદ�ઓ   ગગંા,   ય�નુા   અને   સર�વતીના   પિવ�   સગંમ   પર   લઈ   જવામા ં  આવ ે  છે,   �   
િ�વણેી   સગંમ   તર�ક�   ઓળખાય   છે.   
  
�તુક   (અષાuચ)   -   અ��ુ�   
  
આ   દસથી   તેર   �દવસનો   સમયગાળો   છે,   �   દરિમયાન   પ�રવારના   ન�કના   સ�યો   ��ૂ,   આરતી   અને   થાલ   �વી   
તેમની   �ય��તગત   દ� િનક   ધાિમ�ક   િવિધઓ   કરતા   નથી.   તેમની   �ગત   ��ૂ   તેમના   વતી   કરવા   માટ�   િમ�ને   
આપવામા ં  આવ ે  છે.   પ�રવારના   સ�યો   મ�ંદરમા ં  દશ�ન   માટ�   જઈ   શક�   છે.   આ   સમયગાળા   દરિમયાન,   �તૃકો   �ારા   
અ�રધામની   �ા��ત   માટ�   ધાિમ�ક   �થંો   અને   ભ��ત   ગીતો   અ��ુમે   પઠન   અને   ગાવામા ં  આવ ે  છે.   
  
અ�ગયારમા,   બારમા   ક�   તેરમા   �દવસે,   સબંધંીઓ   �થાિનક   મ�ંદરમા ં  ભગવાનને   પીત�ુ   (�વૂ�જો�ુ)ં   repણ   �કૂવવા   
માટ�   થાલ   (ખોરાક)   અપ�ણ   કર�   છે.   
  
સામા�ય   �હ��ુ   મા�યતા   છે   ક�   આ�મા   શર�ર   છોડતાની   સાથ ે  જ   તે   બી�   શર�રને   અપનાવ ે  છે   �ના   �ગો   �દવસે   
�દવસે   વધતા   �ય   છે.   ��ૃ� ુ  પછ�   દસમા   �દવસે   આ   'વચગાળા�ુ'ં   શર�ર   સ�ંણૂ�પણે   વધે   છે.   �તૃકનો   દ�કરો   પ�ડા   
આપે   છે   -   ઘ�ના   લોટ   અને   પાણીથી   બનેલા   ખા�   દડા   -   વધતા   �ગો   માટ�,   દ� િનક   �દવસે   અથવા   બધા   દસમા   
�દવસે   એકસાથ.ે   એ�ુ ં  માનવામા ં  આવ ે  છે   ક�,   આજ�દન   �ધુી,   �તૃક   હ�   પણ   આ   િવ�   સાથનેા   તેના   સબંધંોને   
ચા� ુ  રાખે   છે.     
  

Therefore   the   deceased   is   termed   preta,   which   means   one   who   has   departed,   but   who   has   not   
yet   reached   the   other   world.   
  

On   the   eleventh   day,   Brahma,   Vishnu,   Rudra   and   Yama   are   invoked,   with   Vishnu   as   the   special   
witness.   In   their   presence   the   deceased   is   offered   pindas.   On   the   twelfth   day   the   departed   soul   
is   given   away   to   the   other   world,   where   he   then   resides   with   his   forefathers.   As   soon   as   he   
reaches   the   other   world   he   is   released   from   his   preta   body.   
  

The   relatives   are   then   freed   from   the   sutak   and   can   then   perform   their   daily   puja.   
  

These   rites   are   also   samskaras   on   the   soul   to   lead   it   to   God.  
  

An   associated   rite   after   cremation,   generally   practiced   in   India,   is   for   one   or   more   male   
members   of   the   deceased   to   shave   their   heads.   Some   communities   eat   only   simple   foods   for   a   
fixed   number   of   days.   
  
  

Sajjaa   
  



In   Gujarat   the   family   members   then   perform   the   sajjaa   ritual.   In   this,   they   offer   a   cow,   a   cot,   
utensils,   food   grains,   a   set   of   clothes   and   footwear   and   anything   else   that   the   deceased   used   to   
a   Brahmin.   The   Brahmin   performs   a   ritual   and   takes   the   objects,   symbolically   to   send   them   to   
the   deceased   for   his   use   in   the   next   world.   
  

But   if   it   is   a   family   or   caste   tradition   to   perform   the   sajjaa,   this   can   be   done   at   the   nearest   mandir   
and   the   objects   are   offered   to   the   Lord   Himself.   
  

Another   alternative   which   is   becoming   popular   is   the   jivitkriya.   It   is   the   same   as   the   sajjaa,   
except   it   is   performed   by   a   person   while   alive   -   as   the   name   implies.   "   The   jivitkriya   imbues   a   
feeling   of   contentment   in   the   individual   since   he/she   witnesses   it.   
  

Conclusion   
  

In   the   past   the   sixteen   Hindu   samskaras   formed   an   integral   part   of   Hindu   life.   Today,   with   the   
encroachment   of   modern   living,   especially   in   urban   India,   only   a   few   of   them   have   survived:   
chaul,   upanayan,   vivaha   and   antyeshti.   Yet   these   samskaras,   with   their   spiritual   import,   
holistically   'samskarize'   (edify)   all   aspects   of   an   individual's   life.   Since   each   samskara   ritual   
makes   the   individual   the   focus   of   the   occasion,   he/she   is   psychologically   boosted.     
  

This   strengthens   the   individual's   self-esteem   and   enriches   interaction   with   those   around.   The   
samskaras   bring   together   family   members,   close   relatives   and   friends,   hence   increase   the   
cohesiveness   of   the   family   unit.   Therein   the   unit   harmonizes   and   strengthens   the   social   
structure.   The   consequence   of   this   is   a   healthy   society   with   a   strong   cultural   identity   which   
easily   refines,   boosts   and   perpetuates   its   traditional   beliefs,   customs,   morals   and   values.   This   
has   been   one   of   the   key   reasons   for   the   Hindu   Dharma   withstanding   the   rigors   and   onslaughts   
of   foreign   incursions   and   upheavals   through   the   ages.   
The   ancient   rishis   and   sages   enjoined   the   sixteen   s   
amskaras   for   the   eternal   benefit   of   mankind   through   their   direct   experience   with   the   Divine.   
They   wove   them   into   the   fabric   of   daily   life   of   the   Hindu.   They   are   'outward   acts,'   from   pre-birth   
to   post-death,   for   inward   or   spiritual   grace.   Today,   the   key   samskara   which   will   determine   the   
cohesion   and   perpetuation   of   Hindu   traditions   anywhere   in   the   world   is   vivaha,   if   observed   
sincerely   with   its   pristine   and   lofty   sentiments.   
  
  
  
  


