
 16 ਸੰਸਕਾਰ ਸੰਸਕਾਰ 

 ਿਹੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਪਿਹਲ ੂਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਅੰਿਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ, ਹਰ 
 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੜਾਅ ਨੰੂ ਇਹ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ 
 ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ 16 ਸੰਸਕਾਰ� ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ 
 ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਿਹਲੀ ਿਕ�ਤ ਹੈ. 

 ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤ� ਮਨੱੁਖ ਨ�  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਹ 
 ਅਿਹਸਾਸ, ਿਸਰਫ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਲਈ ਿਵਲੱਖਣ ਹ,ੈ ਨ�  ਉਸਨੰੂ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ 
 ਡੂੰ ਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਅੰਤ ਵੱਲ, ਵੈਿਦਕ ਦਰ�ਕ� ਨ�  ਰੀਤੀ -ਿਰਵਾਜ� ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ, 
 ਿਜਸਨੰੂ ਸੰਸਕਾਰ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. (ਹਾਲ�ਿਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਿਵੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਉਚਾਰੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਅਸ� ਮੂਲ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤ� 
 ਕਰ�ਗੇ।) 

 ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਨ� ੜਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ �ਬਦ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ 'ਰਸਮ ਦੀ ਰਸਮ' �ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਆਕਸਫੋਰਡ 
 ਇੰਗਿਲ� ਿਡਕ�ਨਰੀ ਿਵੱਚ, ਸੰਸਕਾਰ ਨੰੂ "ਧਾਰਿਮਕ ਰਸਮ ਜ� ਕਾਰਜ ਵਜ� ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ� 
 ਅਿਧਆਤਮਕ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਿਨ�ਾਨੀ ਵਜ� ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ." ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਸਾਿਹਤ 
 ਗ�ੰ ਥ� ਿਵੱਚ, ਿਜਵ� ਿਕ ਰਘੁਵੰ�ਾ, ਕੁਮਾਰਸੰਭਵ, ਅਿਭਜਨ-�ਕੁੰ ਤਲ, ਿਹਤੋਪਦੇ� ਅਤੇ ਮਨੂ ਸਿਮ�ਤੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਲਈ 
 ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ: ਿਸੱਿਖਆ, ਕਾ�ਤ, ਿਸਖਲਾਈ, ਸੁਧਾਈ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਿਵਆਕਰਣ �ੁੱ ਧਤਾ, ਪਾਿਲ�, ਿ�ੰਗਾਰ, ਸਜਾਵਟ, ਇੱਕ �ੁੱ ਧ 
 ਸੰਸਕਾਰ, ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਸਕਾਰ, ਪਿਵੱਤਰਤਾ, ਪਿਵੱਤਰਤਾ, ਿਪਛਲੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵ� (ਕਰਮ�) ਦਾ ਪ�ਭਾਵ, ਕਰਮ� ਦੀ ਯੋਗਤਾ, 
 ਆਿਦ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ 

 ਇੱਕ ਆਮ ਪਿਰਭਾ�ਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ �ਾਮਲ ਹਨ, "ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਦ ੇਹੋਏ ਇਸਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਗੁਣ� 
 ਨੰੂ ਹਟਾ�ਦੇ ਹੋਏ" ਹੈ. 

 ਸੰਸਕਾਰ� ਦਾ ਉਦੇ� 

 (1)  ਸਿਭਆਚਾਰਕ.  ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ �ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ 
 ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਪਰਾ�ਰ ਸਿਮ�ਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, "ਿਜਸ ਤਰ�� ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰੰਗ� ਨਾਲ ਪ�ਟ ਕੀਤੀ 
 ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ�� ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸੰਸਕਾਰ� ਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ." ਇਸ ਤਰ��, ਿਹੰਦ ੂਿਰ�ੀ ਲੋਕ� ਦੇ 
 ਚਿਰੱਤਰ ਨੰੂ ਸੁਚੱਜੇ iding◌ੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਗ ਦਰ�ਨ ਅਤੇ ing◌ਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਜੀਬ 
 grow◌ੰਗ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ. 

 (2)  ਰੂਹਾਨੀ  . ਦਰ�ਕ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਕਾਰ ਜੀਵਨ ਨੰੂ �ਚ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ. ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥਕ 
 ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅ�ੱੁਧੀਆਂ ਿਮਟ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਲਈ fit◌ੁਕਵ� 
 ਿਰਹਾਇ�ੀ ਜਗ�ਾ ਬਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਅਤਰੀ ਸਿਮ�ਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੱੁਖ �ੂਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਉਪਨਯਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ 
 ਉਹ ਦਿਵਜ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਦੋ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ); ਵੈਿਦਕ ਿਸਧ�ਤ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਿਵਪਰਾ (ਇੱਕ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਵੀ) ਬਣ ਜ�ਦਾ 
 ਹੈ; ਅਤੇ ਬ�ਾਹਮਣ (ਰੱਬ) ਨੰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਬ�ਾਹਮਣ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਸੰਸਕਾਰ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਯਤਨ (ਸਾਧਨਾ) ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਨ - 
 ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਿਧਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਅਨੁ�ਾਸਨ. ਇਸ ਤਰ��, ਇੱਕ ਿਹੰਦੂ ਦਾ ਸਮੁੱ ਚਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਸਕਾਰ 
 ਹੈ. 

 ਈ�ਾ ਉਪਿਨ�ਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰਸਕਾਰ� ਦਾ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ "ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ 
 ਬੰਧਨ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ." ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਇਹ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ 
 ਚੱਕਰ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ - ਪ�ਭੂ ਪੁਰ�ੋਤਮ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. 



 ਹਾਲ�ਿਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ �ਾਸਤਰ� ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੰਸਕਾਰ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਸ� ਉਨ� � ਸੋਲ�� ਿਵਚਾਰ� 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ 
 ਕਰ�ਗੇ ਜੋ ਿਵਦਵਾਨ� ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤੀ ਹਨ: 

 ਜਨਮ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੇ 

 ਸੰਸਕਾਰ (1) ਗਰਭਦਾਨ (ਸੰਕਲਪ) 
 (2) ਪੁਮਸਾਵਨ (ਇੱਕ ਪੁਰ� ਮੁੱ ਦੇ ਨੰੂ) 
 ਉਭਾਰਨਾ(3) ਿਸਮੰਤੋਨਯਨਾ (ਵਾਲ -ਪਾਰਿਟੰਗ) 

 ਬਚਪਨ ਦੇ 

 ਸੰਸਕਾਰ (4) ਜਟਕਰਮਾ (ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਰਸਮ�) 
 (5) ਨਾਮਕਰਨ (ਨਾਮ ਦੇਣ) 
 (6) ਿਨ�ਕ�ਮ (ਪਿਹਲੀ ਸੈਰ) 
 (7) ਅੰਨਪ��ਣਾ (ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ) 
 (8) ਚੂਡਕਰਮਾ (ਜ� ਚੌਲ) (ਿਸਰ ਮੁਨਵਾਉਣਾ) ) 
 (9) Karnavedh (earlobes ਿਛਲੇ) 

 ਐਜੂਕੇ�ਨਲ Samskaras 

 (10) Vidyarambha (ਵਰਣਮਾਲਾ ਿਸੱਖਣ) 
 (11) Upanayana (ਜਨ� ਊ ਛਕਣ) 
 (12) Vedarambha (ਵੈਿਦਕ ਦਾ ਅਿਧਐਨ �ੁਰੂ) 
 (13) Keshant (Godaan) (ਦਾੜ�ੀ �ੇਵ ) 
 (14) Samavartan (studentship ਦਾ ਅੰਤ) 

 ਿਵਆਹ Samskara 

 (15) Vivaha (ਿਵਆਹ ਦੀ ਰਸਮ) 

 ਮੌਤ Samskara 

 (16) Antyeshti (ਮੌਤ ਸੰਸਕਾਰ). 

 ਜਨਮ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੇ 

 ਸੰਸਕਾਰ (1) ਗਰਭਦਾਨ (ਸੰਕਲਪ) 

 'ਗਰਭ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਰਭ. 'ਦਾਨ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਾਨ. ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਬੀਜ ਨੰੂ ਇੱਕ .ਰਤ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. 
 ਿਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਸੰਤਾਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ�ਿਹਸੂਤਰ ਅਤੇ ਸਿਮ�ਤੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਿਵ�ੇ� �ਰਤ� ਅਤੇ ਪਾਲਣ� 
 ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਪੂਰਵਜ� ਦੇ ਕਰਿਜ਼ਆ ਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਸੀ. 
 Havingਲਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਤੈਤੀਰੀਆ ਉਪਿਨ�ਦ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਵੈਿਦਕ ਪੜ�ਾਈ 
 ਖਤਮ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਆਪਣ ੇਅਿਧਆਪਕ ਤ� ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਸੰਸਕਾਰ 14). ਅਿਧਆਪਕ ਿਫਰ ਉਸਨੰੂ 
 ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਅ�ੀਰਵਾਦ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ: 



 "ਪ�ਜਾਤੰਤੁ ਮੈ ਵਿਵਆਚਛੇਤਸੀ ..." 
 (ਿਸੱਿਖਆਵਲੀ, ਅਨੁਵਾਕ 11.11) 
 "ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੰ�ਾਵਲੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ - ਇਸਨੰੂ (ਬੱਚ ੇਪੈਦਾ ਕਰਕੇ) ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਿਦਓ." 

 (2) ਪੁਮਸਾਵਨ (ਇੱਕ ਪੁਰ� ਮੁੱ ਦੇ ਨੰੂ) 

 ਉਭਾਰਨਾਪੁੰ ਸਾਵਣਾ ਅਤੇ ਿਸਮੰਤੋਨਾਯਨਾ (ਤੀਜਾ ਸੰਸਕਾਰ) ਿਸਰਫ womanਰਤ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅੰਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ. 
 ਪੰੁਸਾਵਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਜ� ਚੌਥੇ ਮਹੀਨ�  ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕ ਨਰ ਤਾਰਾ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ 
 ਕਰਕੇ ਿਤ�ਯ-ਨਕ�ਤਰ ਿਵੱਚ. ਇਹ ਇੱਕ ਨਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਪਮਸਾਵਨ �ਬਦ ਦਾ �ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ ਹੈ 'ਮਰਦ 
 ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ'. ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਪ�ਾਚੀਨ ਿਰ�ੀ ਸੁ�ਰੂਤ ਨ�  ਆਪਣੀ ਸੁ��ਤ ਸੰਿਹਤਾ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਵਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ: "ਇਹਨ� 
 ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਜੜੀ -ਬੂਟੀਆਂ - ਸੁਲਕ�ਮਾਨ, ਬਟਾਸੁਰਗਾ, ਸਿਹਦੇਵੀ ਅਤੇ ਿਵ�ਵਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਪੀਣ ਨਾਲ - ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਜੂਸ ਦੇ 
 ਸੱਜੇ ਨਾਸ� ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਜ� ਚਾਰ ਬੂੰ ਦ� ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. ਗਰਭਵਤੀ .ਰਤ। ਉਸਨੰੂ ਜੂਸ ਨਾ ਥੁੱ ਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। " 

 (3) ਿਸਮੰਤੋਨਾਯਨਾ (ਵਾਲ� ਦਾ ਿਵਛੋੜਾ) 

 ਗੁਜਰਾਤੀ ਿਵੱਚ ਇਸਨੰੂ ਖੋਡੋ ਭਾਰਵੋ ਦੇ ਨ� ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਿਵੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਾਲ� ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ 
 ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਧਾਰਿਮਕ ਮਹੱਤਵ ਮ� ਲਈ ਖੁ�ਹਾਲੀ ਿਲਆਉਣਾ ਅਤੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਬੁਰੇ ਪ�ਭਾਵ ਤ� 
 ਵੀ ਬਚਾ�ਦਾ ਹੈ. ਸਰੀਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਿਦਲਚਸਪ ਅਤੇ �ਨਤ ਹੈ. ਸੁ�ਰੂਤ (�ਰੀਸਥਾਨ, ਸੀ. 33) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਿਕ ਗਰਭ 
 ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪੰਜਵ� ਮਹੀਨ�  ਿਵੱਚ ਫੂਟਸ ਦਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਮ� ਨੰੂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ 
 ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਵੇਰਿਵਆ ਂਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁ��ਤ ਨ�  ਗਰਭਵਤੀ ਮ� ਨੰੂ ਹਰ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਤ� 
 ਬਚਣ ਲਈ ਿਕਹਾ: ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਸੌਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ੋਅਤੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਡਰ, �ੁੱ ਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, 
 ਫਲੇਬੋਟੋਮੀ (ਨਾੜੀਆਂ ਨੰੂ ਕੱਟ ਕੇ ਖੂਨ ਛੱਡਣ) ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਿਨਕਾਸੀ ਨੰੂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤ� ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ. (�ਰੀਸਥਾਨ ਚੌ. 
 21). 

 ਗਰੱਭਸਥ �ੀ�ੂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਾਰ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਪ�ਾਚੀਨ ਗ�ੰ ਥ� ਿਵੱਚ ਇਸ �ਤੇ ਛਾਪੇ ਗਏ 
 ਸੰਸਕਾਰ ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਹਨ. ਮਹਾਭਾਰਤ ਤ�, ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ, ਅਿਭਮੰਿਨ, ਨ�  ਆਪਣੀ ਮ�, 
 ਸੁਭਦਰਾ ਦੀ ਕੁੱ ਖ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਭੇਦ ਿਸੱਖੇ. ��ੀਮਦ ਭਾਗਵਤਮ ਦੇ ਬਾਲ-ਭਗਤ ਪ�ਿਹਲਾਦ ਨ�  ਆਪਣੀ ਮ�, ਕਾਯਧੁ 
 ਦੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ. ਿਜਸ ਤਰ�� ਗਰੱਭਸਥ �ੀ�ੂ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤ� ਚੰਗੇ 
 ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਸਕਾਰ� ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਉਲਟ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ. ਇਹ ਿਨ�ਚਤ ਰੂਪ ਤ� ਮ� ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਆਦਤ� 
 ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਸਗਰਟਨ� �ੀ, ਅਲਕੋਹਲ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿ�ਆਂ ਦਾ ਗਰੱਭਸਥ 
 �ੀ�ੂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ�ਭਾਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਵਰਾਹ ਸਿਮ�ਤੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, 
 ਸਮ�ਤੀਆਂ ਨ�  ਪਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 
 ਹਰ ਸੰਭਵ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ. ਕਲਾਿਵਧਾਨ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਦੇ� ਜਾਣ ਜ� ਯੱੁਧ ਕਰਨ, ਨਵ� ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰ 
 ਿਵੱਚ ਨਹਾਉਣ ਤ� ਵਰਜਦਾ ਹੈ. 

 ਬਚਪਨ ਦੇ 

 ਸੰਸਕਾਰ (4) ਜਟਕਰਮਾ (ਜਨਮ ਰਸਮ�) 

 ਇਹ ਰਸਮ� ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮ� ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਵ� ਜਨਮੇ 'ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਿਵ�ੇ� ਪ�ਭਾਵ 
 ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਗ�ਿਹਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾ - ਨਕ�ਤਰ - �ੁਭਤਾ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਵੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਜਨਮ ਿਕਸੇ ਅ�ੁੱ ਭ 



 ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਜਟਕਰਮਾ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ�ਭਾਵ� ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ. ਿਪਤਾ 
 ਬ�ਾਹਮਿਣ�ਠ ਸੱਤਪੁਰ� ਤ� ਵੀ ਅ�ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਣਗੇ. 

 (5) ਨਾਮਕਰਨ (ਨਾਮ ਦੇਣਾ) 

 ਜਨਮ ਸਮ� ਤਾਰਾਮੰਡਲ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਦਨ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. 

 ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਿਵੱਚ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨ� ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ, ਦੇਵਤਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜ� ਨਦੀ, ਸੰਤ, ਆਿਦ ਦੇ ਨ� ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ 
 ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦੀ ਿਨਰੰਤਰ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਿਜਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾਮ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ. 

 (6) ਿਨ�ਕ�ਮ (ਪਿਹਲੀ ਸੈਰ) 

 ਤੀਜੇ ਮਹੀਨ�  ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਗਨੀ (ਅਗਨੀ) ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ (ਚੰਦਰਮਾ) ਦੇ ਦਰ�ਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ. 
 ਚੌਥੇ ਮਹੀਨ�  ਿਵੱਚ ਉਸਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੱ ,ਿ◌ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਪਤਾ ਜ� ਮਾਮੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ�ਭੂ ਦੇ ਦਰ�ਨ ਲਈ ਮੰਦਰ 
 ਿਵੱਚ. 

 (7) ਅੰਨਪ��ਨ (ਪਿਹਲਾ ਭੋਜਨ) 

 ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਠ� ਸ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣਾ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ. ਇੱਕ ਪੁੱ ਤਰ ਲਈ ਇਹ ਮਹੀਿਨਆ ਂਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ - 6 ਵ�, 
 8 ਵ�, 10 ਵ� ਜ� 12 ਵ� ਮਹੀਨ� . ਇੱਕ ਧੀ ਲਈ ਇਹ ਅਜੀਬ ਮਹੀਿਨਆਂ - 5 ਵ�, 7 ਵ� ਜ� 9 ਵ� ਮਹੀਨ�  ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਪੇ� 
 ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਿਘਓ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਲ ਪਕਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਸੂਤਰ ਇਸ ਿਵੱਚ �ਿਹਦ ਿਮਲਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

 ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਿਦਆਂ, ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ ਿਰ�ੀ ਨ�  ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ. ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
 ਸਹੀ ਸਮ� ਤੇ ਮ� ਤ� ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਦੂਜਾ, ਇਹ ਮ� ਨੰੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣਾ ਬੰਦ 
 ਕਰ ਦੇਵੇ. ਿਕ�ਿਕ, ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਮ�, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਪਆਰ ਤ� ਬਗੈਰ, ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ 
 ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ� ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. 

 (8) ਚੁਦਾਕਰਮਾ (ਚੌਲ) (ਿਸਰ) 

 ਕਟਵਾਉਣਾਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੇ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਜ� 5 ਵ� ਸਾਲ (ਜ� ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ) ਜਨ� ਈ (ਉਪਨਯਾਨ) ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 
 (ਮੰੁਡੇ ਦਾ) ਿਸਰ ਮੁਨਵਾਉਣਾ �ਾਮਲ ਹੈ. ਸੁ��ਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਹੁੰ  ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਖੁ�ੀ, ਹਲਕਾਪਨ, ਖੁ�ਹਾਲੀ, 
 ਹ�ਸਲਾ ਅਤੇ ਖੁ�ੀ ਦੇਣਾ ਹੈ (ਿਚਿਕਤਸਸਥਾਨ. ਸੀ. 24-72). ਚਰਕ ਨ�  ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ�� ਦੀ ਰਾਏ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀ. 

 ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਿਸਰ ਦੇ ਿਸਖਰ 'ਤੇ ਵਾਲ� ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ (ਿ�ਖਾ, ਚੋਟਲੀ) ਛੱਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਸੁ�ਰੂਤ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 
 ਦੱਸਦਾ ਹੈ, "ਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਿਸਖਰ ਦੇ ਨ� ੜੇ, ਇੱਕ �ੀਰਾ (ਧਮਣੀ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਧੀ (ਨਾਜ਼ਕੁ ਮੋੜ) ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. �ਥੇ, ਵਾਲ� ਦੇ 
 ਿਕਨਾਰੇ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਅਧੀਪਤੀ (ਓਵਰਲਾਰਡ) ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ 
 ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹ ੈ"(�ਰੀਸਥਾਨ ਚੌ. VI, 83). ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ, ਿ�ਖਾ ਨੰੂ ਿਹੰਦ ੂਧਰਮ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ 
 ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪਾਪ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ (ਲਾਗੁ ਹਿਰਤਾ IV). 

 (9) ਕਰਨਵੇਧ (ਕੰਨ� ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵੰਨ� ਣਾ) 

 ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ� ਦੇ ਲੋਬਸ ਨੰੂ 12 ਵ� ਜ� 16 ਵ� ਿਦਨ ਿਵੰਿਨ� ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ; ਜ� 6 ਵ�, 7 ਵ� ਜ� 8 ਵ� ਮਹੀਨਾ; ਜ� ਪਿਹਲਾ, ਤੀਜਾ, 5 
 ਵ�, 7 ਵ� ਜ� 9 ਵ� ਸਾਲ. ਸੁ�ਰੁਤ ਨ�  ਤਰਕ ਿਦੱਤਾ, "ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ� ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ (ਹਾਈਡ�ੋਕੋਇਲ ਅਤੇ ਹਰਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ 
 ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤ�) ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ (�ਰੀਸਥਾਨ ਚ. 16.1,ਲਈ ਿਵੰਿਨ� ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 



 ਿਚਿਕਤਸਥਾਨ ਚ. 19.21). ਇੱਕ ਸਰਜਨ. ਇੱਕ ਮੁੰ ਡੇ ਲਈ, ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲਈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਿਵੰਨ� ੀ 
 ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਕੱਲ� ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਿਸਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜ� ਿਵੱਚ ਪ�ਚਿਲਤ ਹੈ. ਉਹ ਮੁੰ ਦਰਾ ਪਿਹਨਣ ਨੰੂ ਯੋਗ 
 ਕਰਨ ਲਈ 

 ਿਵਿਦਅਕ Samskaras 

 (10) Vidyarambh (ਵਰਣਮਾਲਾ ਿਸੱਖਣ) 

 ਇਹ samskara ਨੰੂ ਵੀ Akshararambha, Aksharlekhan, Aksharavikaran ਅਤੇ Aksharavishkaran ਦੇ ਤੌਰ 
 ਤੇ ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ-.. 

 ਿਕ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਿਦਕ ਦਾ ਅਿਧਐਨ �ੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੈ  Vedarambh. 

 ਨਹਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਬੱਚਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਿਕ ਆਚਾਰੀਆ (ਅਿਧਆਪਕ) ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ. ਕੇਸਰ ਅਤੇ ਚਾਵਲ 
 ਚ�ਦੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤੇ ਿਖੰਡੇ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਸੋਨ�  ਜ� ਚ�ਦੀ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਚੌਲ� ਤੇ ਅੱਖਰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. 
 e ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਵਾਕ�� ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ: "ਗਣੇ� ਨੰੂ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਰਸਵਤੀ (ਿਗਆਨ ਦੀ ਦੇਵੀ) ਨੰੂ ਨਮਸਕਾਰ, ਪਿਰਵਾਰਕ 
 ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੰੂ ਨਮਸਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਲਕ�ਮੀ ਨੰੂ ਨਮਸਕਾਰ." ਬੱਚਾ ਿਫਰ ਿਲਖਦਾ ਹੈ, "Nਮ ਨਮਹ ਿਸੱਧਮ". ਿਫਰ ਉਹ 
 ਆਚਾਰੀਆ ਨੰੂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਪਗ ਅਤੇ ਸਫੋ (ਿਸਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਿ�ੰਗਾਰ). ਆਚਾਰੀਆ ਿਫਰ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
 ਅ�ੀਰਵਾਦ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. 

 (11) ਉਪਨਯਨ (ਯਗਨ� ਪਿਵਤ) (ਪਿਵੱਤਰ ਧਾਗਾ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ) 

 ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਆਚਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਨੰੂ ਜਨ� ਈ ਜ� 
 ਯਗਨ� ਪਿਵਤ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ� ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਸਰਵ�ਚ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਨਵ� ਜੀਵਨ ਦੀ 
 ਸਵੇਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਵਜਾ - ਦੋ ਵਾਰ ਜਨਿਮਆ. ਬੱਚਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਨੁ�ਾਸਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦਾ 
 ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬ�ਹਮਚਾਰੀਆ (ਬ�ਹਮਚਾਰੀ) �ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਚਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ 
 ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਮੁੰ ਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਵ� ਲਈ ਬ�ਾਹਮਣ�, ਖੱਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਿ�ਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 
 ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੋਵ� ਨ�  ਅਨੁ�ਾਸਨ, ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ. ਸਮ� ਦੇ 
 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ�� ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
 ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ. ਅੱਜ, ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਉਪਨਯਨ ਿਸਰਫ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਿਦ�ਜਾਤਵ 
 ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

 ਉਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਨ� ੜੇ.' ਨਯਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਉਸਨੰੂ (ਉਸ ਨੰੂ) ਲੈ ਜਾਣਾ,' ਭਾਵ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ. 

 ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਤਰ��, ਆਚਾਰੀਆ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿਰੱਤਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ◌ਾਲ ਦੇਵੇਗਾ. ਉਹ 
 ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੇਦ� ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ. ਉਪਨਯਾਨ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ. ਿਵ�ਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
 ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਿਵੱਚ�, ਿਕਸ ੇਨ�  ਵੀ ਇਸ ਿਹੰਦੂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਲਈ ਅਿਜਹੇ �ਚੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਆਦਰ� 
 ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਲ 
 ਿਵਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਆਚਾਰੀਆ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗ�ਿਹਸਥੀ ਜੀਵਨ ਲਈ 
 ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਿਪਛੋਕੜ ਜੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ. 
 ਅੱਜ, ਸਪੱ�ਟ ਹੈ ਿਕ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈ. ਪਰ ਅਗਲਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਛਤਰਾਲੇ - ਬੋਰਿਡੰਗ 
 ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਅਨੁ�ਾਸਨ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਦ�ੜਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
 ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ. 



 ਿਜੱਥੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇੱਕ ਜੈਨ� ਈ ਪਿਹਨਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ 
 ਲਈ. 

 ਜਨ� ਈ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਤਾਰ� ਿਤੰਨ ਗੁਣ� ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ - ਸਤਵ (ਹਕੀਕਤ), ਰਾਜਸ (ਜਨੰੂਨ), ਅਤੇ ਤਾਮਸ (ਹਨ� ਰਾ). ਉਹ 
 ਪਿਹਨਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਿਦਲਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਦਰ�ਕ�, ਪੁਰਿਖਆਂ ਅਤੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਤੰਨ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
 ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਿਤੰਨ ਤਾਰ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਗੰot ਨਾਲ ਬੰਿਨ� ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਬ�ਹਮਗ�ੰ ਥੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬ�ਹਮਾ (ਿਸਰਜਣਹਾਰ), 
 ਿਵ�ਨੰੂ (ਪਾਲਣਹਾਰ) ਅਤੇ ਿ�ਵ (ਪੱਧਰ) ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ. 
 ਜੈਨ� ਈ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਨਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਵੱਖੋ -ਵੱਖਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ 
 ਰਹੇਗਾ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਧਾਗੇ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਚੌਕਸ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਧਰਮ �ਾਸਤਰ� ਦੇ 
 ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ� ਹੈ. 

 (12) ਵੇਦਰੰਭ (ਵੈਿਦਕ ਅਿਧਐਨ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ)ਮੁ listsਲੀਆਂ 

 ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਧਰਮ ਸੂਤਰ� ਦੀਆਂਸੂਚੀਆਂ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਵੈਿਦਕ ਸਹੰੁਆਂ - ਵੇਦ 
 ਵਰਾਤ� ਨੰੂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਪਨਯਾਨ ਨ�  ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੈਿਦਕ 
 ਅਿਧਐਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹ� ਖ�ਦਾ. ਇਸ ਲਈ ਵੈਿਦਕ ਅਿਧਐਨ �ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ 
 ਸੀ. ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਿਵੱਚ, ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਆਪਣੇ ਵੰ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੇਦ� ਦੀ ਆਪਣੀ �ਾਖਾ ਿਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ 
 ਹੈ. 

 (13) ਕੇ��ਤ (ਗੋਦਾਨ) (ਦਾੜ�ੀ ਕਟਵਾਉਣਾ) 

 ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਚਾਰ ਵੇਦ ਵਰਤ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਵਜ� �ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਜਦ� ਬਾਕੀ ਿਤੰਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਤ� ਕੇ��ਤ ਖੁਦ ਇੱਕ 
 ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਿਗਆ. 'ਕੇ�' ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਵਾਲ ਅਤੇ 'ਕੀੜੀ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਤ. ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਿਵੱਚ ਸੋਲ� ਸਾਲ ਦੀ 
 ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾੜ�ੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਮੁਨਵਾਉਣਾ �ਾਮਲ ਹੈ. ਇਸ ਨੰੂ ਗੋਦਾਨ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ 
 ਿਵੱਚ ਆਚਾਰੀਆ ਨੰੂ ਗ cow ਅਤੇ ਨਾਈ ਨੰੂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣੇ �ਾਮਲ ਹਨ. 
 ਿਕ�ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੁਣ ਮਰਦਾਨਗੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਪ�ਤੀ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ 
 ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਉਸਨੰੂ ਬ�ਹਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਸੁੱ ਖਣਾ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ, ਉਸਨੰੂ ਨਵ� ਿਸਿਰ� ਸੁੱ ਖਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਇੱਕ 
 ਸਾਲ ਲਈ ਸਖਤ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਅਨੁ�ਾਸਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ. 

 (14) ਸਮਵਰਤਨ (ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਸਮਾਪਤੀ) 

 ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬ�ਹਮਚਾਰੀਆ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ - ਿਵਿਦਆਰਥੀਪਨ ਦਾ ਅੰਤ. 'ਸਮਾ ਵਰਤਨ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
 'ਆਚਾਰੀਆ ਦੇ ਘਰ ਤ� ਘਰ ਪਰਤਣਾ.' ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਇ�ਨਾਨ �ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਅਵਭ�ਤ ਸਨਨ 
 ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਬ�ਹਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਅੰਤ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮੀ 
 ਇ�ਨਾਨ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ - ਇਸ ਲਈ ਿਵਿਦਆਸਨਾਟਕ - 
 ਇੱਕ ਿਜਸਨ�  ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਸਮੰੁਦਰ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸੰਸਿਕ�ਤ ਸਾਿਹਤ ਿਵੱਚ, ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ 
 ਹੈ. 

 ਇ�ਨਾਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਆਚਾਿਰਆ ਤ� ਆਪਣੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਗੁਰੂ -ਦੱਖਣ - 
 ਿਟition�ਨ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਲੈਣੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ. ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਲਈ 
 ਿਸੱਖਣ, ਆਦਤ ਅਤੇ ਚਿਰੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਪੱ�ਟ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ 
 ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੈ. ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੰੂ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, "ਸੱਤ ਮਹ�ਦੀਪ� ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਵੀ 
 ਗੁਰੂ-ਦੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹ� ਹੈ." ਪਰ ਰਸਮੀਤਾ ਇੱਕ ਲੋੜ�ਦੀ ਿ��ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਪੈਸੇ 



 ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੈ. ਮ� ਤੇਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤ� ਸੰਤੁ�ਟ ਹ�." ਉਹ ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਿਬਆਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੇਗਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ 
 ਿਦਕ��ਤ ਪ�ਵਚਨ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਤੀਰੀਆ ਉਪਿਨ�ਦ (I.11) ਿਵੱਚ ਨ� ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. 

 ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬ�ਹਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਜ� ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ ਉਹ 
 ਆਚਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੇ. ਅੱਜ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਗੁਰੂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ - ਇਕ�ਿਤਕ ਸੱਤਪੁਰ� 
 ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ. ਇਸ ਤਰ�� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਆ�ਰਮ� ਨੰੂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਸੰਿਨਆਸ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. 

 ਿਵਆਹ 

 (15) ਿਵਵਾਹ 

 ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਹੰਦੂ ਸੰਸਕਾਰ� ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਸਮ�ਤੀਆਂ ਨ�  ਗ�ਿਹਸਥ (ਗ�ਿਹਸਥੀ) ਆ�ਰਮ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� �ਚਾ ਮੰਿਨਆ, 
 ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਹੋਰ ਿਤੰਨ ਆ�ਰਮ� ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਸਮਰਥਨ ਹੈ. 
 ਮਨੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, "ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਚੌਥਾਈ ਿਹੱਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਬਤਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਦੂਜੀ ਿਤਮਾਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 
 ਿਵੱਚ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਿਤਮਾਹੀ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਿਬਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਚੌਥੀ ਿਵੱਚ ਸੰਿਨਆਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
 ਹਰ ਦੁਿਨਆਵੀ ਬੰਨ�  ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ " (ਮਨੁ ਸਿਮ�ਤੀ IV.1). ਿਵਆਹ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਾਰ 
 ਪੁਰ�ਾਰਥ� (ਯਤਨ�) ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: ਧਰਮ (ਧਾਰਿਮਕਤਾ), ਅਰਥ (ਦੌਲਤ), ਕਾਮ (ਇੱਛਾ) ਅਤੇ ਮੋਕ� 
 (ਮੁਕਤੀ). ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਕਰਜ਼ ੇਨੰੂ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ. ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਪ�ਜਨਨ ਵੀ ਿਵਆਹ ਦਾ ਮੁੱ ਖ 
 ਉਦੇ� ਹੈ. 
 ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਿਹੰਦੂ ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜ� ਵੀ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. 
 ਇੱਕ ਸਿਥਰ ਅਤੇ ਆਦਰ� ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ, ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਿਵ�ਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਭਆਚਾਰ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ 
 ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ. ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਵਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ� ਤ� ਰਿਹਤ ਸਮਾਜ ਿਨਘਾਰ ਵੱਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੋਮੀ ਲੋਕ� ਦੇ 
 ਪਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੰਵੇਦਨ�ੀਲਤਾ ਸੀ. ਿਵਆਹ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵ�, ਨ� ਿਤਕ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ 
 ਹੋਏ, ਇਕੱਠ�  ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 
 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਨ� ਿਤਕ ਧਾਰਿਮਕਤਾ 
 ਅਤੇ ਸਵੈ -ਿਨਯੰਤਰਣ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਅਤੇ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

 ਿਹੰਦੂ ਿਵਆਹ - ਿਵ�ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ� 

 ਿਹੰਦੂ ਿਵਆਹ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜ� ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ. ਵਧੇਰ ੇਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 
 ਇਹ ਿਸਰਫ ਦੋ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਆਤਮਾਵ� ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ. ਇਸ ਅਲੰਕਾਿਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ 
 ਿਤੰਨ ਸਰੀਰ� ਤ� ਬਿਣਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: ਭੌਿਤਕ - ਪਦਾਰਥ (ਸਥੂਲ), ਸੂਖਮ - ਮਨ (ਸੂਕ�ਮਾ) ਅਤੇ ਕਾਰਣ - ਜੀਵ (ਕਰਣ) ਨਾਲ 
 ਬਿਣਆ. ਵੈਿਦਕ ਿਵਆਹ ਿਤੰਨ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਹੈ - ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ, ਮਨ ਨਾਲ ਮਨ ਅਤੇ ਜੀਵ ਨਾਲ ਜੀਵ. ਇਸ 
 ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸੱੁਖਣ� ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਾਰ ਉਦੇ�� (ਪੁਰ�ਾਰਥ�) ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠ�  ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਿਨਕਲਦਾ 
 ਹੈ. 

 ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਕਮਾਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 
 ਕਰਨਾ. ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਭਗਤੀ (ਭਗਤੀ) ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬ�ਹਮ ਅਤੇ ਪਾਰਬ�ਹਮ ਦੀ 
 ਬ�ਹਮਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਰਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਸਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀਿਬੰਬਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਲਾੜੇ ਿਵੱਚ ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਲਾੜੀ 
 ਿਵੱਚ ਲਕ�ਮੀ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰ� ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਮਾਪੇ, ਿਰ�ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ �ਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ� � ਨੰੂ ਮੱਥਾ 
 ਟੇਕਦਾ ਹੈ. ਿਮਲਾਪ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਦੋ ਭੌਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵ�. ਜੋੜੇ ਲਈ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ, 
 "ਤੁਸ� ਸਰੀਰ ਨਹ� ਹੋ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਹੋ." 



 ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਆਤਮਾ ਵੈਿਦਕ ਿਵਆਹ ਦਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਧਾਰ ਹੈ. ਇਹ ਿਵ�ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਭਆਚਾਰ� ਿਵੱਚ ਿਵਲੱਖਣ ਹੈ - 
 ਜੋ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗੰਧਰਵ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਿਵਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਵਧੇਰੇ 
 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. 

 ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ� ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਿਹਣ�ੀਲਤਾ ਹੈ - 'ਮ�' ਅਤੇ 'ਮੇਰਾ'. ਜੇ 
 ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਸ�ਝੇ, ਅੰਤਮ ਟੀਚੇ, ਮੋਕ� ਲਈ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� 'ਮ�' ਅਤੇ 'ਤੁਸ�' ਦੀ ਹ�ਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜ�ਦੀ 
 ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 'ਮ�' ਅਤੇ 'ਤੁਸ�' ਅਨੁਭਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮਾ ਹਨ. ਅਤੇ ਜਦ� 'ਮ�' ਅਤੇ 'ਤੁਸ�' ਨੰੂ ਆਤਮਾ ਮੰਿਨਆ 
 ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਿਕੱਥੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਆਰਥੀ ਇਰਾਿਦਆਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵ� ਤ� ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਿਹੰਦੂ 
 ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਜਦ� ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ 
 ਆਤਮਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਆਤਮਾ �ੁੱ ਧ, ਿਲੰਗ ਰਿਹਤ, ਉਮਰ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬ�ਹਮ ਹੈ. ਿਵਵਾਹਾ ਦਾ ਹੀ ਅਰਥ 
 ਹੈ 'ਚੱੁਕਣਾ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ'. 

 ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ, ਦੋਵ� ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ �ਚੇ ਦਰ�ਨ ਨੰੂ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ�  ਪ�ਦੇ ਹਨ. 
 ਇਹ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨਹ�, ਵਧੇਰੇ ਜੀਵਨ ਭਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਹ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਹੈ ਿਜਸਨ�  
 ਵੈਿਦਕ ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਹਜ਼ਾਰ� ਸਾਲ� ਤ� �ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ. ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਿਵੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਉਭਾਰ, ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ 
 ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਦੁਿਨਆਵੀ ਕਾਰਕ� ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਨ�  ਅੱਜ ਦੇ ਿਹੰਦੂ ਿਵਆਹ� ਨੰੂ ਿਵਗਾੜਨਾ �ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ. 

 ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਵਨਾਵ�, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਅਸਲ ਿਵਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰ� ਦੇ ਜਾਪ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਤੀਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ 
 ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਨ� � ਦੇ ਕਦਮ� ਬਾਰੇ ਅਸ� ਅੱਗੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ�ਗੇ. 

 ਿਵਆਹ ਸਮਾਰੋਹ 

 (i) ਹਿਰਦਰਲੇਪਨ 

 ਿਵਆਹ ਤ� ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ�, ਲਾੜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ �ਤੇ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੀਮੀ ਪੇਸਟ ਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਇਸਨੰੂ 
 ਗੁਜਰਾਤੀ ਿਵੱਚ ਪੀਥੀ ਚੋਲਵੀ ਅਤੇ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਿਵੱਚ ਹਿਰਦਰਲੇਪਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਪ�ਤੀਕਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ 
 ਿਕ ਜੇ ਲਾੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜ�ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਇਹ ਕਾਸਮੈਿਟਕ ਇਲਾਜ ਉਸ ਨੰੂ ਹਲਕਾ ਰੰਗ ਦੇਵੇਗਾ. 

 ਿਵਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਗਣਪਤੀ (ਗਣੇ�) ਦੀ ਪੂਜਾ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ਼� ਦੀ �ੁਭ �ੁਰੂਆਤ ਵਜ� ਲਾੜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, 
 ਿਕ�ਿਕ ਗਣਪਤੀ �ੁਭਤਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹ.ੈ 

 (ii) ਵਾਰ ਪ�ੀਖਣ () 

 ਲਾੜੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾਲਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਜ� ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਪ�ਵੇ� ਦੁਆਰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਲਾੜਾ 
 ਿਵਆਹ ਦੀ ਛਤਰੀ (ਮੰਡਪ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ �ਤੇ ਮਾਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. 
 ਿਫਰ ਇੱਕ ਸੱੁਖਣਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ "ਮੇਰੀ ਿਡ dutyਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ, ਸਾਡੇ ਿਵੱਤੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਮੇਰੀ 
 ਸਰੀਰਕ ਿਪਆਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ, ਮ� ਹਮੇ�� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ�ਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲਵ�ਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 
 ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ�ਗਾ." ਇਸ ਨੰੂ ਪ�ਿਤਜਨਾ ਸਿਵਕਰ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. 

 (iii) ਮਧੂ ਪਾਰਕਾ (�ਿਹਦ ਦੀ ਪੇ�ਕ�) 



 ਲਾੜੀ ਲਾੜੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸਨੰੂ �ਿਹਦ, ਦਹ� ਅਤੇ ਿਘਓ (ਸਪ�ਟ ਮੱਖਣ) ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ 
 ਉਹ ਹਮੇ�� ਉਸ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਿਮਠਾਸ ਨਾਲ ਉਸਨੰੂ ਖੁ� ਕਰੇਗੀ. ਿਮ�ਰਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖੱਟਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ 
 ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਿਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ. 

 (iv) ਪਾਨੀ ਗ�ਾਹਨ (ਲਾੜੀ ਦੇ ਹੱਥ� ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ) ਲਾੜੀ ਦੇ 

 ਮਾਪੇ ਲਾੜੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਜ� ਸਵੀਕਾਰ 
 ਕਰਨ. ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਜ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਿਹਣੇ ਪੇ� ਕਰਦਾ ਹੈ. 

 (v) ਵੈਵਿਹਕ ਹੋਮ ()ਪਾਈਆਂ 

 ਪਿਵੱਤਰ ਅੱਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾਪਿਵੱਤਰ ਅੱਗ ਬੁਲਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਭੇਟ�ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਗਨੀ (ਅੱਗ) ਭਗਵਾਨ ਿਵ�ਨੰੂ 
 ਦੇ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ, ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਖੁ�ੀ ਦੇ ਪ�ਕਾ� ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਿਵ�ਨੰੂ ਇੱਕ ਬ�ਹਮ ਗਵਾਹ ਵਜ� 
 ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

 (vi) ਿ�ਲਾਰੋਹਨ (ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ) 

 ਲਾੜੀ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਪੱਥਰ' ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹ.ੈ ਲਾੜਾ ਉਸ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਿਜੰਨਾ ਿਦ�ੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਜੋ 
 ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁ�ਕਲ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ. 

 (vii) ਲਾਜਾ ਹੋਮਾ (ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਚੌਲ� ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ) ਪਿਵੱਤਰ ਅੱਗ ਨੰੂ 

 ਚੜ�ਾਉਣਾਚਾਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ. ਲਾੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨ�  ਲਾੜੇ ਦੇ ਹੱਥ� ਿਵੱਚ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਚੌਲ ਰੱਖੇ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ� ਅੱਧੇ ਦਾ 
 ਮਤਲਬ ਲਾੜੇ ਦੇ ਹੱਥ� ਿਵੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ. ਮੰਤਰ� ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਯਮ ਨੰੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
 ਲਾੜੇ ਨੰੂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ, ਿਸਹਤ, ਖੁ�ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁ�ਹਾਲੀ ਦੇਵੇ. 

 (viii) ਸੱਤਪਦੀ (ਸੱਤ ਕਦਮ) 

 ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਲਾੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੱਤ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਦੇ ਹਨ. ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਉਹ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸ� ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ 
 ਹਨ. ਿਜਵ� ਿਕ ਜੋੜਾ ਸੱਤ ਕਦਮ� ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸੱਤ ਸਹੁੰਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ : 

 ਖ�ਦੇ ਹਨ1. ਆਓ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਵੱਲ ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਚੱਲੀਏ. 
 2. ਆਓ ਆਪ� ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜੋ� ਵੱਲ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਚੱਲੀਏ. 
 3. ਆਓ ਅਸ� ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਖੁ�ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਇਹ ਤੀਜਾ ਕਦਮ ਚਲੀਏ. 
 4. ਆਓ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੁ�ੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਦ�ਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਚੌਥਾ ਕਦਮ ਚਲੀਏ. 
 5. ਆਓ ਸੰਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਵ� ਕਦਮ ਚੱਲੀਏ. 
 6. ਆਓ ਅਸ� ਛੇ ਮੌਸਮ� ਅਤੇ ਸਮ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਛੇਵ� ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਦੇ ਹ�. 
 7. ਆਓ ਅਸ� ਇਕੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਿਵੱਚ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੱਤਵ� ਕਦਮ ਚਲੀਏ. 

 (ix) ਅਗਨੀ ਪਿਰਕਰਮਾ (ਪਿਵੱਤਰ ਅੱਗ ਦੀ ਪਿਰਕਰਮਾ) 



 ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਲਾੜਾ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪਿਵੱਤਰ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰ ਮਦੇ ਹਨ. ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਗੇੜ� ਤੇ ਲਾੜੀ ਲਾੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ 
 ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਗੇੜ ਤ� ਪਿਹਲ� ਭੇਟ ਚੜ�ਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਰਸਮ ਦੇ ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਗੁਜਰਾਤੀ 
 ਿਵੱਚ ਮੰਗਲ ਫੇਰਾ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. 

 (x) ਸੌਭਾਿਗਆ ਿਚਨ� ਾ (ਲਾੜੀ ਨੰੂ ਅ�ੀਰਵਾਦ)ਕੁਮਕੁਮ (ਵਰਮਲੀਅਨ 

 ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਵਾਲ� ਦੇ ਿਵਛੋੜੇ ਜ� ਮੱਥੇ 'ਤੇਪਾ powderਡਰ) ਜ� ਿਸੰਦੂਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਮੰਗਲਸੂਤਰ (ਪਿਵੱਤਰ 
 ਹਾਰ) ਦੇ ਕੇ ਅ�ੀਰਵਾਦ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. 

 (xi) ਸੂਿਰਆ ਦਰ�ਨ (ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ) 

 ਲਾੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਲਾੜੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਜ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਿਵਆਹ ਰਾਤ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, 
 ਤ� ਉਹ ਉਸਨੰੂ ਧ�ਵ ਤਾਰਾ (ਸਿਥਰਤਾ ਦਾ ਤਾਰਾ) ਅਤੇ ਅਰੁੰ ਧਤੀ ਦੇ ਤਾਰੇ (�ਰਧਾ ਦਾ ਤਾਰਾ) ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ. ਲਾੜਾ 
 ਉਸ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਿਵੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਅਰੁੰ ਧਤੀ ਦੀ ਤਰ�� ਉਸ ਪ�ਤੀ ਸਮਰਿਪਤ ਹੋਣਾ 
 ਿਰ�ੀ ਵਿ��ਠ ਲਈ ਸੀ. ਲਾੜੀ ਲਾੜੇ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਨ� � ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰਿਪਤ ਰਹੇਗੀ. 

 (xii) ਿਹਰਦੇ ਸਪਾਰ� (ਿਦਲ� ਨੰੂ ਛੂਹਣਾ) 

 ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਦਲ� ਨੰੂ ਛੂਹਦੇ ਹਨ. ਲਾੜੀ ਲਾੜੇ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, "ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਛੂਹਦਾ ਹ�. ਰੱਬ ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ 
 ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ. ਜਦ� ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ�ਗਾ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ 
 ਸੁਣੋ." ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਨੰੂ ਸੱੁਖਣਾ ਦੁਹਰਾ�ਦਾ ਹੈ. 
 (xiii) ਅੰਨਾਪ��ਨ (ਲਾੜੇ ਨੰੂ ਖੁਆਉਣਾ) 

 ਲਾੜੀ ਲਾੜੇ ਨੰੂ ਖੁਆ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, "ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਮੱਠਾ ਭੋਜਨ (ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਣਸਰ - ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ, 
 ਖੰਡ ਅਤੇ ਿਘਓ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ) ਖੁਆ ਕੇ ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ�  ਦੇਵ�ਗਾ. ਅਤੇ 
 ਿਪਆਰ. ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਸਦਾ ਲਈ ਮੇਰਾ ਰਹੇਗਾ. " 

 (xiv) ਪੂਰਨਹੁਤੀ (ਰਸਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ)ਅ�ੀਰਵਾਦ 

 ਪਿਵੱਤਰ ਅਗਨੀ ਨੰੂ ਅੰਤਮ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਪੁਜਾਰੀ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਨੰੂਿਦੰਦਾ ਹੈ. ਫੁੱ ਲ� ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਵਲ 
 ਮਿਹਮਾਨ� ਨੰੂ ਵੰਡੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਾੜੀ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਨੰੂ �ਾਵਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ. ਉਨ� � ਦੇ ਆ�ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ 
 ਹੋਈ। 
 ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਲਾੜਾ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹ� ਹਨ ਬਲਿਕ ਇੱਕ ਏਕੀਿਕ�ਤ �ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਹਰ 
 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ�ਝੇ ਕਰਨਗੀਆਂ. 

 (16) ਅੰਤੇਸਥੀ (ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ) 

 ਿਰ�ੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸੂਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਮਤੀ ਤੇ ਸਨ, ਿਜਸਨੰੂ ਉਨ� � ਨ�  ਚਾਰ ਆ�ਰਮ� - ਜੀਵਨ 
 ਦੇ ਪੜਾਵ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਆਪਣੇ ਕਲਾਿਸਕ ਰਘੁਵੰ� (1-8) ਿਵੱਚ ਪ�ਿਤਭਾ�ਾਲੀ ਕਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ ਨ�  ਿਕਹਾ: 

 "�ੈ�ਵੇ ਅਭਯਸਤਿਵਦਯਨਮ ਯੁਵਨ�  ਿਵ�ਿਯਿ�ਨਾਮ; 
 ਵਰਧਕਯ ਮੁਿਨਵਰੁਿਤਨਮ ਯੋਗੇਨੰਤੇ ਤਨੁਤਾਯਜਮ." 



 "ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੜ�ਾਈ (ਬ�ਹਮਚਾਰੀਆ ਆ�ਰਮ), ਜਵਾਨੀ (ਗ�ਿਹਸਥ ਆ�ਰਮ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾਵ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
 ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁ age◌ਾਪੇ (ਵਨਪ�ਸਥ ਆ�ਰਮ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱ ਪ ਿਚੰਤਨ ਲਈ ਦੁਿਨਆਵੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਨੰੂ ਿਤਆਗ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
 ਿਫਰ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ." 
 ਅੰਤੇ�ਟੀ ਇੱਕ ਿਹੰਦੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ. ਯਜੁਰ ਵੇਦ ਿਵਵਾਹ ਨੰੂ ਸੋਲ�ਵ� ਸੰਸਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਿਰਗਵੇਦ 
 ਅੰਿਤ�ਟੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ. ਹਾਲ�ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸਦੇ ਿਰ�ਤੇਦਾਰ� ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਪਰ 
 ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ� �ਚਾ ਹੈ. 

 ਅੰਤਮ ਰਸਮ� ਬ�ਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ. 
 ਮਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੀ ਰਸਮ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰ ਦ� ਪਾਉਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੰੂ ਿਫਰ 
 ਫਰ� 'ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਗੋਬਰ ਲਗਾ ਕੇ �ੁੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. 

 ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਿਫਰ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਵ�, 
 ਿਨਰਲੇਪ, ਿਬਨ� ਕੱਟੇ ਕੱਪੜੇ (ਕਫ਼ਨ) ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ◌ੱਿਕਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੰੂ ਿਫਰ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰ� ਨਾਲ ਬੰਨ��  ਹੋਏ ਬ�ਸ 
 ਦੇ ਡੱਿਬਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਬੀਅਰ (ਨਨਾਮੀ) ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. 

 ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਸੰਦੇ� ਨੰੂ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
 "ਧਨਾਨੀ ਭੂਮੌ ਪ�ਵਾ�ਾ ਗੋ�ਟੇ, 
 ਨਾਰੀ ਗ�ਹਦਵੇਅਰ ਸਖੀ ਸਮ�ਾਨ� , 
 ਦੇ�ਾਿਚਤਾਯਾਮ ਪਰਲੋਕਾ ਮਰਗੇ, 
 ਧਰਮਨੁਗੋ ਗਛਤੀ ਜੀਵ ਏਕਾਹਾ." 

 “ਦੌਲਤ ਦਫਨ ਰਹੇਗੀ, ਪ�ੂ ਕਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ, (ਉਸਦੀ) ਪਤਨੀ (ਉਸਦੇ) ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੋਸਤ ਉਸਦੇ ਨਾਲ 
 �ਮ�ਾਨਘਾਟ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਿਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ, ਜੀਵ ਇਕੱਲਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਉਸਦੇ 
 ਕਰਮ� ਨਾਲ). " 

 ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਅਿਧਆਤਿਮਕ �ਕਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਿਮ�ਤਕ ਦੇ ਿਰ�ਤੇਦਾਰ� ਦੁਆਰਾ ਸੋਗ ਅਤੇ ਦੁੱ ਖ ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ 
 ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

 ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਿਫਰ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਲਾ� ਨੰੂ �ਮ�ਾਨਘਾਟ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜ�ਦੇ ਹਨ. 'ਰਾਮ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਰਾਮ' ਸਭ 
 ਤ� ਵੱਧ ਬੋਲੇ   ਗਏ ਵਾਕੰ� ਹਨ. ਬੰਗਾਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੈ 'ਹਰੀ ਬੋਲ, ਹਰੀ ਬੋਲ'। ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਿਚਖਾ 'ਤੇ ਲਾ� ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤ� 
 ਬਾਅਦ, ਇਸ' ਤੇ ਿਘਓ ਡੋਿਲ�ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ� ੜਲੇ ਿਰ�ਤੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਪੂਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਤਲ ਦੇ 
 ਬੀਜ ਨੰੂ ਅੱਗ �ਤੇ ਿਛੜਿਕਆ ਜ�ਦਾ ਹ.ੈ 

 ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੋ ਕਦਮ ਸਪੱ�ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਭੱਠ�  ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਿਵਵਾਹਾ 
 ਸਮਾਰੋਹ ਿਵੱਚ ਪ�ਕਾ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਗ ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ 
 ਜਗਵੇਦੀ ਿਵੱਚ ਬਲਦਾ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ. ਇਸ ਤ� ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਉਲਝਣ� ਦੁਆਰਾ 
 ਇਕੱਠ�  ਰਿਹਣਾ ਸੀ. ਜਦ� ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਸੀ, ਅਗਨੀ (ਅੱਗ) ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਜ� ਘੜੇ ਿਵੱਚ 
 �ਮ�ਾਨਘਾਟ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਿਚਤਾ ਨੰੂ ਰੌ�ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਿਵਵਾਹਾ ਦੇ ਅੰਤ 
 ਅਤੇ ਅਗਨੀ (ਅੰਤੇ�ਟੀ) ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ. 

 ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਮੂਹ� ਅਤੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਰਸਮ� ਅਤੇ ਰੀਤੀ -ਿਰਵਾਜ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਖਰ ੇਹੰੁਦੇ ਹਨ. 



 ਸਸਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੰਜ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਹੱਸੇ - ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਪੰਚ ਭੂਤ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ - ਿਪ�ਥਵੀ (ਧਰਤੀ), ਜਲ (ਪਾਣੀ), ਤੇਜ 
 (ਅੱਗ), ਵਾਯੂ (ਹਵਾ) ਅਤੇ ਆਕਾ� (ਸਪੇਸ) ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ�� ਬ�ਿਹਮੰਡ ਨੰੂ ਕਾਇਮ 
 ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸੰਤੁਲਨ. ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਖੀ ਹਨ. ਹਾਲ�ਿਕ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ 
 ਿਸੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦੇ ਹਨ. 

 ਿਪਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਨ�  ਇਸ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ �ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ. ਉਨ� � ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ 
 ਸਸਕਾਰ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਸਰਬੋਤਮ, ਸਭ ਤ� ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖ� ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ◌ੰਗ ਹੈ. ਦਫਨਾਉਣ ਨਾਲ 
 ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ�ਦੂ�ਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ. ਪਲੇਗ   ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਵਾਇਰਸ 
 ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਕਰਿਮਤ ਲਾ�� ਵੈਕਟਰ� ਨੰੂ ਸੰਕਰਿਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ 
 ਆਖਰਕਾਰ ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਇੰਗਲ�ਡ ਿਵੱਚ, ਿਬਮਾਰ ਿਬਮਾਰ ਪ�ੂਆਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ 
 ਨੰੂ ਸਮਝ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਹ ਿਜਹੜ ੇਗ cow ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ. 

 ਅਸਥੀ ਸੰਚਯਾਨ 

 ਸਸਕਾਰ ਤ� ਬਾਅਦ, ਅਸਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ (ਅਸਥੀ) ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੁਝ 
 ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਨੰੂ ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦਾ ਿਰਵਾਜ ਹੈ. ਿਫਰ ਇਹ ਮੁਰੱਬਾ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਨਦੀ ਿਜਵ� 
 ਗੰਗਾ, ਨਰਮਦਾ ਜ� ਿਤੰਨ ਨਦੀਆਂ ਗੰਗਾ, ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਗਮ ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, 
 ਿਜਸਨੰੂ ਿਤ�ਵੇਣੀ ਸੰਗਮ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 ਸੂਤਕ (ਅ�ੌਚ) - ਅ�ੱੁਧਤਾ 

 ਇਹ ਦਸ ਤ� ਤੇਰ� ਿਦਨ� ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਿਨ�ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧਾਰਿਮਕ ਰਸਮ� 
 ਿਜਵ� ਪੂਜਾ, ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਥੱਲ ਨਹ� ਕਰਦ.ੇ ਉਨ� � ਦੀ ਿਨ�ਜੀ ਪੂਜਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਤਰਫ� ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. 
 ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਦਰ�ਨ� ਲਈ ਮੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਮ�ਤਕ ਦੁਆਰਾ ਅਕ�ਰਧਾਮ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ 
 ਕ�ਮਵਾਰ ਧਾਰਿਮਕ ਗ�ੰ ਥ� ਅਤੇ �ਰਧਾ ਦੇ ਗੀਤ� ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. 

 ਿਗਆਰ�ਵ�, ਬਾਰ�ਵ� ਜ� ਤੇਰ�ਵ� ਿਦਨ, ਿਰ�ਤੇਦਾਰ ਸਥਾਨਕ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਭੂ ਨੰੂ ਿਪਤ� (ਜੱਦੀ) ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਥਾਲ (ਭੋਜਨ) 
 ਚੜ�ਾ�ਦੇ ਹਨ. 

 ਆਮ ਿਹੰਦੂ ਿਵ�ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵ� ਹੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਅਪਣਾ ਲ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਅੰਗ ਿਦਨ�  
 ਿਦਨ ਵਧਦੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ. ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਸਵ� ਿਦਨ ਇਹ 'ਅੰਤਿਰਮ' ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਵਧਦਾ ਹੈ. ਿਮ�ਤਕ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਿਪੰਡੇ - 
 ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤ� ਬਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਗੋਲੇ - ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਗ� ਨੰੂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ� ਸਾਰੇ ਦਸਵ� ਿਦਨ ਇਕੱਠ�  ਚੜ�ਾ�ਦਾ ਹੈ. ਇਹ 
 ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਅੱਜ ਤੱਕ, ਿਮ�ਤਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. 

 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. 




