
16   సం�ా��ాల�   సం�ా��ాల�   
  
��ందువ�ల�   ��తంల��   ప��   అంశం   ప�త����నద�   నమ����ర�.   అందు��   గర�ం   ����నప�ట�   నుం��   దహన   
సం�ా��ాల   వరక�   ప��   మ�ఖ����న   దశ   ��తం   �ేవ�����న   బహ�మ�   అ�   గ�ర�� �ేసు� ం��,   ఇ��   అత�   ����కల   ప��ారం   
��ర�ంచబ���   మ��య�   ��ం���.   ఇ��   16   సం�ా��ాల   ��ా మ�ఖ�తను   �వ��ం�ే   �దట�   �డత.     
  
�ాశ�తత�ం   నుం��   మ��ి   తన   �ీ�య   ��ర�గ�దల   ��సం   ప�య��ం��డ�.   మ�నవజ����   మ�త���   ప��ే�క���న   ఈ   
��యల�ౖజ�ష�   అత�   �ా��రక,   మ�న�ిక   మ��య�   ఆ�����క   ���యసు�   గ���ం�   ల�త��ా   ఆల��ం�ేల�   �ే�ిం��.   ఈ   
��శ�ా,   ��ద   దర�క�ల�   సం�ా��ాల�   అ�   �ిల�వబ� ే  ఆ���ాల   స���   సూ�ం��ర�.   (గ�జ�ా�ల�   సం�ా��ాల�   అ�   
ఉచ���ంచబ��నప�ట���,   ��మ�   అసల�   సంస�ృత   ర��ా��   ఉప����ా� మ�.)   
  
సం�ా��ా���   స�ప   ఆంగ�   పదం   మతకర�,   ఇ��   'ఆ��రం'   అ��   పదబం�����   సంబం��ం�న��.   ఆ�� ఫ��   ఇం����   
���న��ల�,   మతకర�   అ����   "మతపర���న   ��డ�క   ల���   అంతర�త   ల���   ఆ�����క   దయ   �క�   బ�హ�   మ��య�   
క��ిం�ే   సం��తం�ా   ప��గణ�ంచబడ�త�ం��."   రఘ�వంశ,   క�మ�రసంభవ,   అ�జ�� �-శక�ంత�,   ����ప�ేశ   మ��య�   
మను   స�ృ�   వంట�   సంస�ృత   �ా��త�   గ�ం��లల�,   సం�ా��ా��   అర�ం   �ేసు��వ�����   ఉప����ా� ర�:   �ద�,   �ాగ�,   
��ణ,   ����కరణ,   ప��ప�ర�త,   �ా�కరణ   స�చ�త,   �ా��ిం�,   అలంకరణ,   అలంకరణ,   ����కరణ   ఆ��రం,   ప�త����న   
ఆ��రం,   ప�త�త,   ప���కరణ,   గత   చర�ల   ప���వం   (కర�ల�),   కర�ల   �గ�త,   �దల�ౖన�   
  

.   సం�ా��ా   �క�   �ా��రణ   �ర�చనం,   ����ప�   ��ౖన   �����న�   అ��ంట��   క���   ఉంట�ం��   "ఏ�ౖె��   ���   
అ�ాంఛ�య   ల�ణ�లను   ��ల��ం�ేటప��డ�   ��ర�గ�పరచడం."   
  
సం�ా��ాల   ప��జనం   
  

(1)    �ాంస�ృ�కం.    సం�ా��ాలక�   సంబం��ం�న   అ��క   ర�ాల   ఆ���ాల�   మ��య�   ఆ���ాల�   వ����త�ం   ఏర�డట����   
మ��య�   అ�వృ���    �ెంద�����   స�యపడ���.   ప�ాశ�   స�ృ�ల�,   "ఒక   ���� ��   ��ధ   రంగ�ల��   ���ం�   
�ే�ినట�� �ా,   ఒక   వ����   �క�   �ాత�   ��ధ   సం�ా��ాల�   �ేయడం   ����ా   ఏర�డ�త�ం��"   అ�   �ెప�బ��ం��.   అందువల� ,   
��ందూ   saష�ల�   వ�క�� ల   �క�   స����ా��   �ె���ా   మ�ర�����శం   �ేయడం   మ��య�   మలచడం   �క�   
అవస�ా��   గ���ం��ర�,   బదుల��ా   �ా���   అస�వ�స� ం�ా   ఎదగ�����   బదుల��ా.   
  

(2)    ఆ�����క .   దర�క�ల   ప��ారం,   సం�ా��ాల�   �������   అ��క   ప�త�తను   ఇ�ా� �.   ���క   శ��రం��   సంబంధం   ఉన�   
మ���లను   సం�ా��ాల�   �ేయడం   ����ా   �ర���ంచబడ���.   శ��రమం��   ప�త�ం   �ేయబ��   ఆత�క�   త��న   ��ాస   
స�లం�ా   తయ�ర�   �ేయబ��ం��.   అ��   స�ృ�   ప��ారం   మ��ి   �దు� డ��ా   జ��ం��డ�;   ఉపనయన   సం�ా�రం   �ేయడం   
����ా   అతను   ���జ   అవ���డ�   (��ండ��ార��    జ��ం��డ�);   ��ద   �ి��� ం����   �� ందడం   ����ా   అతను   �ప�   (���రణ   
�� ం��న   క�)   అవ���డ�;   మ��య�   బ�హ�ను   (�ేవ�డ�)   గ���ంచడం   ����ా   అతను   బ�� హ�ణ�డ�   అవ���డ�.   
సం�ా��ాల�   ఒక   ఆ�����క   ప�యత�ం   (�ాధన)   -   అంతర�త   ఆ�����క   సవరణ   ��సం   బ�హ�   క�మ��ణ.   అందువలన,   
��ందువ�   �క�   ��తమం��   ఒక   ��ప�   మతకర�.    
  
ఈ�ా   ఉప�ష�   సం�ా��ాల   �క�   �వ��   ల��ం,   ఆ���ాల�   మ��య�   ఆ���ాలను   �ాట�ంచడం   ����ా   "సం�ారం   
�క�   బం����   అ��గ�ంచడం   మ��య�   మరణ   సమ���� ��   ��టడం"   అ�   ��ల���ం�ం��.   జనన   మరణ�ల   చక�ం   
��ట�న   త�ా�త,   ఆత�   పరమ�త�   -   భగవంత�డ�   ప�ర��� త�మ��   �� ందు��డ�   మనం   �����   జ���ంచవచు�.   
  
��ధ   గ�ం��ల�ే   సూ�ంచబ��న   సం�ా��ాల   సంఖ�   మ�ర�త�   ఉన�ప�ట���,   ��మ�   పం��త�ల   మధ�   ఏ�ా���ా యం�ా   
ఉన�:   
  



ప�ర�   జన�   
  
పద�ర�ను   ప��గణ�ం���సంస��ాల�   (1)   గర����   (��వన)   
(2)   ప�ంసవన   (ప�ర�ష   సమస�ను   అ�వృ���    �ేయడం)   
(3)   �ిమంట���యన   (�ట�� )   -�ా���ం�)   
  
బ�ల�   సం�ా��ాల�   

  
(4)   జ�తకర�   (జన�   ఆ���ాల�)   
(5)   ��మకరణ   (��ర�)   
��ట�డం(6)   �ష��మ   (�దట�   ��రయ�త�)   
(7)   అన���ా శన   (�దట�   ��ణ�)   
(8)   చూకర�   (ల���   �ౌ�)   )   
(9)   కర����   (�ె�   కమ�ల�   గ�చు���వడం)   
  
����   సం�ా��ాల�   
  

(10)   ����రంభం   (అ�రం   ��ర����వడం)   
(11)   ఉపనయన   (ప�త�   ��రం   ���)   
(12)   ��దరంభ   (��ద   అధ�యనం   ��ా రంభం)   
(13)   ��శం�   (�����)   )   
(14)   సమవర��   (�������   మ���ంప�)   
  
��ాహ   సం�ా�రం   

  
(15)   ��ాహ   (��ాహ   ��డ�క)   
  
మరణ   

  
సం�ా�రం   (16)   అం�ే��ి�    (మరణ   ఆ���ాల�).   
  
ప�ర�   జన�   సం�ా��ాల�   

  
(1)   గర����   (��వన)   

  
'గర�'   అంట�   గర�ం.   '���'   అంట�   ��నం.   ఇందుల�   ప�ర�ష�డ�   తన   �త�����   �ీ� �ల�   ఉంచు��డ�.   గృహ�సూ��� ల�   
మ��య�   స�ృ�ల�   ఆ��గ�కర���న   మ��య�   �ె���ౖన   సం������   ��ా� ��ంచ�����   ���   ��సం   ప��ే�క   ప���ి�త�ల�   
మ��య�   ఆ���ాలను   సూ�సు� ����.   ప����క�లక�   అప��ల�   �ర������   �ిల�ల   ��ంపకం   అవసరమ�   
���ంచబ��ం��.   సం��నం   కలగ�����   మ��క   �ారణం   �ై�� ��య   ఉప�షత�� ల�   ఇవ�బ��ం��.   �������   తన   ��ద   
అధ�య��లను   మ���ం�నప��డ�,   అతను   తన   గ�ర�వ�   నుం��   బయల��ేర�����   అనుమ�   ��ర���డ�   (సం�ా�ర   14   
చూడం��).   గ�ర�వ�   అత��   ����ంతం   ��� త���ం����న   ����   సల�ల��   ఆ�ర����ా� డ�.   ఆ�ే�ాలల�   ఒకట�:   
"ప�జ�తంత�   మ�   వ�వ�ే�����   ..."   
(���వ��,   అను�ా�   11.11)ఒక��   వం�ా��ప�ట�డం   
"రదు�    �ేయవదు�    -   ����   ��న�ా��ంచం��   (�ిల�ల�����ా)."   



  
(2)   ప�ంసవన   (మగ   సమస�ను)   

  
ప�ట��ంచడంప�ంసవన   మ��య�   �ిమంట���యన   (మ�డవ   సం�ా�రం)   �ీ� �   �క�   �దట�   సం�కల�   మ�త���   
ప�ద���ంచబడ���.   చందు� డ�   మగ   �ా�ల�,   మ�ఖ�ం�ా   �ష�-న�త�ంల�   ఉన�ప��డ�   గర�ం   ����న   మ�డవ   ల���   
��ల� వ   ��లల�   ప�ంస�న   �ర����ా� ర�.   ఇ��   మగ   �డ�క�   ప��క.   అందువల�    ప�ంసవన   అ��   ప�����   అ��ాల�   'ప�ర�ష   
సం��నం'   అ�   అర�ం.   ఆయ����దం   �క�   ��ా �న   hi�ి   అ�న   సు�� �   తన   సు�� త   సం��తల�   ఈ   �������   
�వ��ం��డ�:   "ఈ   మ��కలల�   ఏ��ౖ��   మ��కల��   �ాల�   �� �ి   -   సుల��ణ,   బట�సుర�,   సహ�ే�   మ��య�   �శ��ేవ�డ�   
-   ఒకర�   క���   మ�క��ల�   మ�డ�   ల���   ��ల�గ�   చుక�ల   రసం   ��య��.   గ���ణ�   �ీ� �.   ఆ��   ర�ా��   ఉ����యక�డదు.   
"   
  

(3)   �ిమంట���యన   (��ంట�� కల�   ����� వడం)   
  
గ�జ�ా�ల�   ����   ఖ��ో    భర��   అంట�ర�.   ఇందుల�,   భర�   ��ర�   ��ంట�� కలను   �డ���ా� డ�.   ఈ   సం�ా�రం   �క�   
మతపర���న   ��ా మ�ఖ�త   త����   ���యసు�   మ��య�   ప�ట�బ� ��   �డ�క�   సు��ర�   ������   అం��ంచడం.   ఇ��   �ెడ�   
ప����ా��   క���   ��ా��సు� ం��.   �ా��రక   ��ా మ�ఖ�త   ఆస���కర���న��   మ��య�   అధు��తన���న��.   గర���రణ   ఐదవ   
��లల�   �� ట�   మనసు�   ఏర���ంద�   సు�� �   (ష��� �ా� �,   Ch.33)   నమ��డ�.   అందువల�    త��   ఆ��గ�వంత���న   �డ�ను   
ప�స�ంచ�����   అత�ంత   జ�గ�త�    �సు���ా�.   �వ�ాలను   �����సూ� ,   అ��   ర�ాల   శ�మలను   ��ా��ంచ�����   సు�� �   
గ���ణ�   త����   ఆజ�� �ిం��డ�:   పగట�ప�ట   �ద��� క�ం��   మ��య�   �ా��   �ద�ల�క�ం��   ఉండం��,   అల���   భయం,   ప���ళన,   
��� బ� ట��   (�ిరల�   ��యడం   ����ా   రక�ం   వదలడం)   మ��య�   సహజ   �సర�నలను   �ా���   ��యడం.   (శ��ర�ా� �   
Ch.21).   
  
�ిండం   �క�   �ా��రక   ఆ���ా���   ప����తం   �ే��   సం�ా��ాల��   �ాట�,   ��ా �న   గ�ం��ల�   ����� ౖ  మ����ం�న   
సం�ా��ాలను   ��ర��క�న�   ఉ��హరణలను   క���   ఉ����.   మ���రతం   నుం��,   అర�� ను��   క�మ�ర�డ�   
అ�మను�డ�   తన   త��,   సుభద�   గర�ంల�   ఉన�ప��డ�   య�ద�    వ��హ   రహ�ా�ల�   ��ర��క����డ�   మనక�   �ెల�సు.   
��మ�   భగవతం   �క�   బ�ల   భక�� డ�   ప��� దుడ�   తన   త��,   కయ�ధు�   గర�ంల�   ఉన�ప��డ�   ���ాయణ��   మ��మ   
గ���ం�   �ెల�సుక����డ�.   �ిండం   బ�హ�   ప�పంచం   నుం��   మం�   ఆ�����క   సం�ా��ాలను   గ���ం�నట�� ,   వ����కం   
క���   �జం.   ఇ��   త��   �క�   ����   అ�ాంఛ�య   అల�ాట�    ����ా   ఖ��తం�ా   ప����తమవ�త�ం��.   ధూమ�ానం,   
మద�ం,   ����   మందుల�   మ��య�   మందుల�   �ిండం��ౖ   ��కర���న   ప����ా��   చూప���య�   ఈ   ���   మనక�   
�ెల�సు.   వ�ాహ   స�ృ�   గర���రణ   సమయంల�   మ�ంసం   �నడం   �����ం�ం��.   అందువల� ,   తన   గర�వ�   అ�న   ��ర�   
�క�   �ా��రక,   మ�న�ిక   మ��య�   ఆ�����క   ఆ���ా���   �ా�ాడట����   స�ృ�   భర�క�   �ాధ����న   అ��   జ�గ�త�ల�   
�సు���ాల�   ఆ�ే�ం�ం��.   క�����నం   అత���   ��ే�ాలక�   ల���   య���� ���,   ��త�    ఇల��    ����ంచ�����   మ��య�   
సమ�ద�ంల�   �ా�నం   �ేయక�ం��   �����ం�ం��.   
  
  
  
బ�ల�   సం�ా��ాల�   

  
(4)   జ�తకర�   (జన�   ఆ���ాల�)   
  
ఈ   ఆ���ాల�   �ిల�ల   ప�ట�� కల�   జర�గ����.   ��త��ా   జ��ం�న   �ా����ౖ   చందు� ��   ప��ే�క   ప���వం   ఉంట�ంద�   
నమ����ర�.   అదనం�ా,   గ��ల   �ా�   -   న���� ల�   -   �భం   �క�   �ా� ��   క���   �ర���ా� �.   అ�భ���న   అమ��క   
సమయంల�   ప�ట�� క   సంభ�ం�నట���ే,   �డ���ౖ   �ాట�   ��కర���న   ప����ాలను   �ార�ో�ల�����   జ�తకర�ల�   
�ర����ా� ర�.   తం���   ఆ��ా�దం   ��సం   బ�� హ�ణ�ష�    సత��ర�ష����   క���   అభ�����ా� ర�.   



  
(5)   ��మకరణం   (��ర�   ��ట�డం)   

  
ప�ట��నప��డ�   �ా�ల   అమ��క   ఆ��రం�ా,   క�ల   సంప���యం   ����ా   �ర��ం�న   ���న   �డ�క�   ��ర�   ��ట�� ర�.   
  
��ందూ   ధర�ంల�,   ఆ   �డ�    ��ా ��ధ�ం   వ��సు� న�   ప�త�   �ల�వలను   �రంతరం   గ�ర�� �ే��ల�,   అవ���,   �ేవత,   ప�త�   
స�లం   ల���   న��,   ���ం�   �దల�ౖన   �ా��   ��ర�ను   తరచు�ా   ��ట�� ర�.   
  

(6)   �ష��మ   (�దట�   ��రయ�త�)దర������   
  
మ�డవ   ��లల�   �డ�    అ���   (అ���)   మ��య�   చంద�   (చందు� డ�)అనుమ�ంచబడ�త�ం��.   
��ల� వ   ��లల�,   అత���   �దట��ా��   ఇంట�   నుం��   బయటక�   �సుక���ళ��ర�,   తం���   ల���   త��   మ�మ,   భగవంత��   
దర�నం   ��సం   మం���ా���   �సుక������ ర�.   
  

(7)   అన���ా శనం   (�దట�   ��ణ�)అం��ంచడం   
  
�డ�క�   ఘన���న   ఆ��ా��తదుప��   మ�ఖ����న   సం�ా�రం.   ఒక   ��డ�క�   ��సం   ఇ��   క���   ��లల��    జర�గ�త�ం��   -   6,   
8,   10   ల���   12   ��లల�.   ఒక   క�మ����   ��సం   ఇ��   బ��ి   ��లల��    జర�గ�త�ం��   -   5   వ,   7   వ   ల���   9   వ   ��లల�.   అం��ం�ే   
ఆ�రం   ������   వం��న   అన�ం.   �ే��ను   �����   కల�ాల�   ����   సూ��� ల�   సూ�సు� ����.   
  
ఈ   సం�ా��ా��   సమ���ంచడం   ����ా,   �ె���ౖన   gesష�ల�   ��ండ�   మ�ఖ����న   అం�ాలను   �ా��ం��ర�.   మ�ందు�ా,   
�డ�ను   స���న   సమయంల�   త��   నుం��   దూరం   �ే�ా� ర�.   ��ండవ��,   త��   �ా�వ�����   ఆ�ి��యమ�   త���   
��చ���సు� ం��.   ఎందుకంట�,   �ె�య�   త��,   ��ల�   మం��   ���మ��,   తనక�   ల���   �డ�క�   ��ద��ా   ��ల�   �ేయడం   ల�ద�   
గ���ంచక�ం��,   �డ�క�   త���ాల�   ఇవ�డం   ��న�ా��సు� ���ర�.   
  

(8)   చుడకర�   (�ౌ�)   (తల   ���ం�)   
  
ఈ   సం�ా��ా��   1,   2,   3   ల���   5   వ   సంవత�రంల�   (��డ�క�   �క�)   తల   గ�ండ�   �ేయడం   ల���   అత���   జ���   
(ఉపనయనం)   ��   ��ా రం�ంచడం   జర�గ�త�ం��.   సు�� �   ప��ారం,   ���   �క�   ��ా మ�ఖ�త,   ��ర�   కట�ం� ��   �ాట�,   
ఆనందం,   �ే�క,   ���యసు�,   �ౖెర�ం   మ��య�   ఆనం����   ఇవ�డం   (����ా� �.   Ch.   24-72).   చర�   క���   ఇ�ే   
అ���ా య���   వ�క�ం   �ే�ాడ�.   
  
���ా� య�వ�   ��సం   తల   ��ౖ��గంల�   ఒక   ట��    ��ంట�� కల�   (�ఖ,   ��ట�� )   ఉంచబడ���.   సు�� �   ���   ��ా మ�ఖ�తను   ఎ��    
చూ�ాడ�,   "తల   ల�పల,   ��ౖ��గం   దగ�ర,   ��ా   (ధమ�)   మ��య�   సం��   (���ష����న   సం��)   �క�   ఉమ���.   .   ఈ   ���ా���   
ఏ�ౖె��   �ాయం   ఆక�ి�క   మరణ����   �ారణమవ�త�ం��   "(ష���ా���   Ch.   VI,   83).   �ాలక�మంల�,   �ఖ�ా��   ��ందూ   
ధ�ా����   �హ�ం�ా   ���ం��ర�   మ��య�   ����   ��ల��ంచడం   �వ����న   �ాపం   (లఘ�   హ��త   IV)   �ా   
ప��గణ�ంచబ��ం��.   
  

(9)   కర����   (ఇయ� ల�� �   �ియ���ం�)ల�� ల�   
  
�ిల�ల   �ె�12   వ   ల���   16   వ   ���న   క�ట��న�;   ల���   6   వ,   7   వ   ల���   8   వ   ��ల;   ల���   1   వ,   3   వ,   5   వ,   7   వ   ల���   9   వ   
సంవత�రం.   సు�� �   ఇల�   �ా��ం��డ�,   "�ిల�ల   �ెవ�ల�   ర�ణ   ��సం   (����ో����   మ��య�   �����య�   వంట�   �ా�ధుల�)   
మ��య�   అలంకరణ   (ష��ర�ా� �   Ch.16.1,   ���త��ా� నంసు�� �   �ా��ం�ేటప��డ�     
  



Ch.19.21)   క�ట�బ���.ఒక   స�ర��ార�డ�   �ెవ�లను   గ�చు����ాల�   ఒక   సూత�ం   �ెబ���ం��.   సర��   �ె��� గ�ల�   
ధ��ం���   �ాట��   ఎ��బ��   
  
�ద�   Samskaras   
  

(10)   Vidyarambh   (అ��ాలను   ��ర����వడంల�)  
  
ఈ   samskara   క���   Akshararambha,   Aksharlekhan,   Aksharavikaran   మ��య�   Aksharavishkaran   
అంట�ర�-..   
  
ఇ��   ఐదు   సంవత��ాల   వయసుల�   ప�ద���ం��ర�   మ��య�   ��ద   అధ�యనం   ��ా రం�ం� ే  మ�ందు   అవసర���న   ఉం��   
Vedarambh.   
  
�ా�నం   �ే�ిన   తర��ాత,   �ిల��ాడ�   పడమర   ��ౖప�   క�ర���,   ఆ��ర�   (గ�ర�వ�)   త�ర��   మ�ఖం�ా   క�ర�����డ�.   
క�ంక�మ   మ��య�   �య�ం   ��ం��   పలక�� ౖ  �ెల�� �ెదుర��ా   ఉంట��.   బం�ారం   ల���   ��ం��   ��ను���   �ిల��ా���   అన�ం   
�ద   అ��ాల�   ��ా ��ల�   �ే�ా� ర�.   ఈ   ���ం��   పదబం��ల�   ��ా యబ��� �:   "గణ��   క�   నమ�ా�రం,   సరస����   నమ�ా�రం   
(జ�� న   �ేవత),   క�ట�ంబ   �ేవతలక�   నమ�ా�రం   మ��య�   ���ాయ�   మ��య�   ల���లక�   నమ�ా�రం."   అప��డ�   
�ిల��ాడ�   "ఓం   నమh   �ిద��"   అ�   ��ా �ా� డ�.   అతను   ఆ��ర�క�   �ా�   మ��య�   స��    (వ�ా� � ���   తల   అలంకరణ)   వంట�   
బహ�మత�ల�   అందజ��ా� డ�.   ఆ��ర�   అప��డ�   �డ�ను   ఆ�ర����ా� డ�.   
  

(11)   ఉపనయనం   (యజ�� ప��)   (ప�త����న   ��రం   ���)   
  
ఎ���ేళ�    వయసుల�   ��డ�క�ను   ఆ��ర��డ�   ప�త����న   ��రం��   ��ా రం�ం��డ�,   ����   జ���   ల���   యజ�� ప��   
అ�   �ిల��ా� ర�.   ��ౖన   �����న�   అ��   సం�ా��ాలల�   ఇ��   అత��న�త���న���ా   ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.   ఇ��   ఒక   ��త�    
�������   ఆరంభం,   అందు��   ���జ   -   ��ండ��ార��    జ��ం��డ�.   �ిల��ాడ�   బ�హ���ర�   (బ�హ�చర�ం)   క���   ఉన�   �������   
మ��య�   ఖ��త���న   క�మ��ణ��   క���న   ��తంల���   ప�����ా� డ�.   అతను   తన   త��దండ�� ల   సంర�క�����   ఆ��ర�   
చూసుక�ంట�డ�.   ఈ   సం�ా��ా��   బ�� హ�ణ�ల�,   ���య�ల�   మ��య�   ��ౖ��ల�,   అబ���ల�   మ��య�   బ��కల   ��సం   
�ర����ా� ర�.   అందువల� ,   అబ���   మ��య�   అమ���   ఇద�ర�   క�మ��ణ,   �జ����ా   ��ంచడం   మ��య�   �ా��రక   
��వల�   ��ణ   �� ం��ర�.   �ాలక�మంల�   ఈ   సం�ా�రం   ఆడ�ిల�లక�   ఇవ�డం   ఆ���� �ం��,   �ార�   అ���ా��కం�ా   
చదువ���ల�క�� య�ర�.   ��డ�,   ఈ   సం�ా��ా���   మ�ల���న   ����   సంప���యం   అంత��ం��� �ం��.   క�మ�ర�����   
���జ�����   ప��ా��ంచ�����   మ�త���   ఉపనయనం   ప��ేసు� ం��.   
  
ఉప   అంట�   'స�పంల�'   అ�   అర�ం.   నయ�   అంట�   '(అత��)   �సు��ళ�డం,'   అంట�   ��డ�క�ను   గ�ర�వ�   వద�క�   �సు��ళ�డం.   
  
త��దండ�� ల   మ������ా��,   ఆ��ర�   ��������   ���మ   మ��య�   సహనం��   ఒక   వ�����ా   ������దు� ��డ�.   అతను   ����ల   
అమ�ల����న   జ�� ����   అత�ల�   ��ం�� ం���ా� డ�.   ఇ��   ఉపనయనం   �క�   ��ండవ   అర�ం.   ప�పంచంల��   అ��   
�ాంస�ృ�క   వ�వస�లల�,   ఈ   ��ందూ   సం�ా��ా��   �ం�   ఎవర�   ఉన�త   మ��య�   క��న���న   ఆద�ా���   ����ర�� లక�   
సమ���ంచల�దు.   ఒక   �������   ఈ   సం�ా��ా��   �జ����ా   గమ���� ,   అతను   �జయవంత���న   పం��త����ా   
మ�ర��డ�.   �����   అదనం�ా,   ఈ   �ాలంల�,   అతను   ఆ��ర�   నుం��   అందుక�ంట�డ�,   గృహసు� ��   �������   బల���న   
��పథ�ం   అతను   తర��ాత   ప�����ా� డ�.   
ఈ   ���,   ఆ��ర�   ఇంట��    ఉండడం   అ�ాధ�ం.   �ా�   తదుప��   ఉత�మ   సమ�న���న��   ఛ��� ల��   -   బ� ���ం�   �ాఠ�ాలల�   
ప����ంచడం.   క�మ��ణ   అ����   �������ల�   �ా��రణం�ా   ఇంట��    �ాధ�ం   �ా�   �ై�ా���   క���సు� ం��.   
  
����ర�� ల�   ఒక   జ�����   ధ��ంచ�ా,   గృహసు� ల�   ��ండ�   ధ��ంచవచు�;   ఒకట�   తనక�   మ��య�   మ��కట�   తన   ��ర�క�.   



  
జ���   �క�   మ�డ�   �గల�   మ�డ�   గ�ణ�లను   సూ��ా� �   -   సత�   (�ాస��కత),   �ాజ�ల�   (అ�ర��)   మ��య�   
తమ�   (�కట�).   ధ��ం�న   వ������   అతను   దర�క�ల�,   ప����క�ల�   మ��య�   �ేవతలక�   ర�ణప��   ఉన�   మ�డ�   
అప��లను   ��ా���   ఉంట�ంద�   క���   �ార�   గ�ర��    �ే�ార�.   బ�హ�గ�ం��   అ�   �ిల�వబ�ే   మ���   ����ా   మ�డ�   �గలను   
కట�� ర�,   ఇ��   బ�హ�   (సృ�ి�కర�),   �ష��    (సంర�క�డ�)   మ��య�   �వ   (ల���ల�)   ను   సూ�సు� ం��.  
జ�����   ధ��ంచడం   �క�   ఒక   మ�ఖ����న   ��ా మ�ఖ�త   ఏ�టంట�,   ధ��ం�న�ార�   ��ా ��ధ�ం   వ��సు� న�   ��ధ   
�ేవతల   గ���ం�   �రంతరం   �ెల�సు��వడం.   అందువల� ,   ధర��ా�ా� � లక�   అనుగ�ణం�ా   ల��   ఏ�ై��   చర�క�   మ�ందు   
అతను   అప�మత�ం�ా   ఉంట�డ�.   
  

(12)   ��దరంభం   (��ా రంభ   ��ద   అధ�యనం)సం�ా��ా��   
  
ఈధర�   సూ��� ల   ���   జ����లల�   �����నల�దు,   �����   బదుల��ా   ��ల�గ�   ��ద   ప�మ�ణ�ల�   -   ��ద   వ���ల�   జ����   
�ేయబ��� �.   ఉపనయనం   �ద�   ��ా రంభ���నప�ట���,   అ��   ��ద   అధ�యనం��   సమ�నం�ా   ల�ద�   అ��ిం�ం��.   
అందువల�    ��ద   అధ�యనం   ��ా రం�ంచ�����   ప��ే�క   సం�ా�రం   అవసరమ�   ���ంచబ��ం��.   ఈ   సం�ా�రంల�,   ప��   
�������,   తన   వంశం   ప��ారం,   ����లల�   తన   స�ంత   �ాఖను   ��ర��క�ంట�ర�.   
  

(13)   ��శం�   (�����)   (గడ� ం   ���ం�)   
  
ఈ   సం�ా��ా��   ��ల�గ�   ��ద   వ���లల�   ఒకట��ా   �ే�ా�ర�.   ����న   మ�డ�   మసకబ���నప��డ�,   ��శం�   ఒక   ప��ే�క   
సం�ా�రం�ా   మ���ం��.   '���'   అంట�   �ట��    మ��య�   '�మ'   అంట�   మ���ంప�.   ఈ   సం�ా�రంల�   ���������   పద���ళ�    
వయసుల�   �దట��ా��   గడ�ం   ���ం�   ఉంట�ం��.   ����   �����   అ�   క���   అంట�ర�   ఎందుకంట�   ఆ��ర�క�   ఆవ�ను   
బహ�మ��ా   ఇవ�డం   మ��య�   �రక�����   బహ�మత�ల�   ఇవ�డం   ఇందుల�   ఉంట�ం��.   
�������   ఇప��డ�   ��ర�షంల���   ప����ం�నందున,   అతను   తన   యవ�న   ���రణల��ౖ   మ��ంత   అప�మత�ం�ా   ఉం���.   
అత���   బ�హ���ర�   ప��జ�ను   గ�ర��    �ేయ�����,   అతను   ��త��ా   ప��జ�   �ేయవల�ి   ఉంట�ం��;   ఒక   సంవత�రం   �ాట�   
క��న���న   ��న�ా��ంప�   మ��య�   క��న���న   క�మ��ణల�   ��ంచ�����.   
  

(14)   సమవర��   (�������   మ���ంప�)   
  
ఈ   సం�ా��ా��   బ�హ�చర�   దశ   మ���ంప�ల�   �ర����ా� ర�   -   �������   మ���ంప�.   '�ామ   వర��'   అంట�   'ఆ��ర�   ఇంట�   
నుం��   ఇంట���   �����   �ావడం.'   ఇందుల�   ఆవభృ�   �ా��   అ�   �ిల�వబ�ే   ఆ��ర   బ�   �ా�నం   ఉంట�ం��.   ఇ��   ���గం,   
ఎందుకంట�   ఇ��   బ�హ���ర�   సు��ర�   ఆ���ా���   మ���ంప�ను   సూ�సు� ం��.   ఇ��   ఒక   ఆ��ర   �ా�నం,   ఎందుకంట�   ఇ��   
�������   ����ా   ����   �ాగ�ా��   ��ట����   సూ�సు� ం��   -   అందు��   ������ట�   -   అ���స   �ాగ�ా��   ��ట�న   వ����.  
సంస�ృత   �ా��త�ంల�,   అ����ా��   సమ�ద�ం��   �� ల��ర�.   
  
�ా������   మ�ందు,   �������   తన   ��������   మ���ంచ�����   మ��య�   అత���   గ�ర�   -ద��ణ   -   ట��ష�   �ీ�ల�   
ఇవ������   ఆ��ర�   నుం��   అనుమ�   �� ం���.   ���������   ��ాహ   ��తం   ��సం   అ���సం,   అల�ాట�   మ��య�   స���వం   
ఉన�   వ�����ా   ధృ�క��ంచబ��నందున   అనుమ�   అవసరం.   సహజం�ా��   �������   �ీ�ల�   �ె��ం�ే   �ి��ల�   ల�డ�.   ఒక   
సూత�ం   గ�ర�వ�   �క�   ర�ణ���   �ె��ంచల�����ా   వ���సు� ం��,   "ఏడ�   ఖం��ల�   ఉన�   భ��   క���   గ�ర�-ద��ణక�   
స���� దు."   �ా�   ల�ంఛన��ా య���న   మ�ా�ద   మ��య�   ఆ��ర�   "��   �డ� ,   డబ����   స���� త�ం��.   �   �గ�తల��   ��ను   
సంతృ�ి�    �ెం��ను"   అ�   �ె�ా�డ�.   �ై�� ��య   ఉప�ష�   (I.11)   ల�   �����న�   ����ం�   ప�వచ�   అ�   �ిల�వబ�ే   ఆకట�� క���   
ప�కటనల��   అతను   �వ���ా� డ�.   
  



����ంతం   బ�హ�చర�ం   �ాట�ం�ే   ����ర�� ల��ా   ఉం��ల�   ��ర�క���   ����ర�� ల�   ఆ��ర�����   ఉంట�ర�.   ��డ�,   ���   అర�ం   
ఆ�����క   గ�ర�వ�   -   ఏకం��   సత��ర�ష����   అం��క��ంచడం   మ��య�   �ాధువ��ా   మ�రడం.   �������   స����ాలల���   
ప����ంచ�����,   తదుప��   ��ండ�   ఆశ�మ�లను   ��ట���ా� డ�.   
  
��ాహం��ాహం   
  

(15)   
  
ఇ��   అ��   ��ందూ   సం�ా��ాలల�   మ�ఖ����న��.   స�ృ�ల�   గృహస�    (గృహసు� డ�)   ఆశ�మ���   అత��న�త���న���ా   
ప�శం�ి�ా� ర�,   ఎందుకంట�   ఇ��   ఇతర   మ�డ�   ఆశ�మ�లక�   ��ంద�   మద�త�.   
మనువ�   ఆజ�� �ిం��డ�,   "తన   ��తంల�   �దట�   �ై�మ��ికం   గ�ర�వ��ా��   ఇంట��    గ���ార�,   ��ండవ   �ై�మ��ికం   ��ర���,   
మ��య�   మ�డవ   �ై�మ��ికం   అడ�ల�   గ���ార�,   ��ల� వ   ��గంల�   స���సం   �సు���ా�,   ప��   ల�క   సంబం����   
�స���ం���.   "   (మను   స�ృ�   IV.1).   ��ాహం   ����ా   ఒక   వ����   ��తంల��   ��ల�గ�   ప�ర��ా�ా� లను   (ప�య���ల�)   
�ా��ంచగలడ�:   ధర�ం   (ధర�ం),   అర�   (సంపద),   �ామ   (����క)   మ��య�   ��ం   (��ం).   అతను   �ిల�లను   క���   
ఉండటం   ����ా   ప����క�ల   ర�ణ���   క���   �ర�గలడ�.   �ిల�లక�   సం����త���    క���   ��ాహ   ��ా థ�క   ల��ం.   
మతపర���న   మతకర���   �ాట�,   ��ందూ   ��ాహం   క���   ఒక   మ�ఖ����న   �ామ��క   సంస��ా   ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.   
�ి�ర���న   మ��య�   ఆదర�వంత���న   సమ�జ���   అ�వృ���    �ేయ�����,   ప�పంచంల��   అ��   సంస�ృత�లల�   ��ాహం   
ఒక   మ�ఖ����న   అంశం�ా   ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.   నమ�క���న   ��ౖ�ా��క   సంబం��ల�   ల��   సమ�జం   ��గజ����� త�ం��.   
��మన�    పత�����   వ����రం   ఒక   �ారణమ�   �ెప�బ��ం��.   ��ాహం   ����ా,   ఒక   వ����   మ��య�   సమ�జం,   ��ౖ�క   
ప�మ�ణ�లల�   ఉం��,   క��ి   ప���గ��ా� �.   అ�ే   సమయంల�   అ��   ఇతర�లక�   ��   క���ంచదు   ల���   ఒక��   
స�తంత�తక�   భంగం   క���ంచదు.   ఈ   సం�ా�రం   �ాంస�ృ�క   �ల�వల�   మ��య�   ధర�ం   ��ంచుత�ం��.   ఇ��   ��ౖ�క   
ధ�ా���   మ��య�   �ీ�య   �యంత�ణను   సమ���సు� ం��   మ��య�   ��� త���సు� ం��.   
  
��ందూ   ��ాహం   -   నమ��ాల�   మ��య�   ���ాల�   
  
��ందూ   ��ాహ   వ�వస�ను   మతపర���న   మ��య�   �ామ��క   సంస��ా   వ���ం��ర�.   మ��ంత   మ�ఖ����న��   ఏ�టంట�   
ఇ��   ��వలం   ఇద�ర�   వ�క�� ల   కంట�   ఇద�ర�   ఆత�ల   కల�క.   ����   ఆ�����కం�ా   ప��గణ�ం��లంట�,   ఒక   వ����   మ�డ�   
శ���ాల��   ర��� ం��ంచబడ��డ�:   ���క   -   ప��ర�ం��   క���   ఉంట�ం��   (సు� �),   సూ�����న��   -   మనసు�   (సూ��)   
మ��య�   �ారణం   -   �వ   (కర�).   ��ద   ��ాహం   అ����   ఈ   మ���ంట�   మధ�   ఉం�ే   ఐక�త   -   ప��ర�ం��   ప��ర�ం,   
మనసు���   మనసు�   మ��య�   �వం��   �వ.   ���   మతకర�   ప��జ�ల��,   ఈ   జంట   ��తంల��   ��ల�గ�   ల���లను   
(ప�ర��ా�ా� ల�)   �ా��ంచ�����   క�� ి  ప�య�ణం   �ే�ా� ర�.     
  
ఈ   ప�య�ణంల�   దంపత�ల�   తమ   ����కలను   �ర��క�ంట�ర�   -   సం�ా��ంచడం,   �ిల�లను   కనడం   మ��య�   సమ�జ����   
��వ   �ేయడం.   �����   అదనం�ా,   �ార�   భ���   (భ���)   మ��ా� ��   అనుస���ా� ర�   మ��య�   తమల�   బ�హ��   మ��య�   
పరబ�హ�ం   �క�   �ైవ�����   కను��ంట�ర�.   ఇ��   ��డ�కల�   ఒక   ఆ��రంల�   ప���ం�సు� ం��.   వధువ�ల�   
���ాయణ����   మ��య�   వధువ�ల�   ల����   ఆ���ంచ�����   మం��� ల�   జ�ి�ా� ర�.   త��దండ�� ల�,   బంధువ�ల�   
మ��య�   అక�డ   ఉన�   ప��   ఒక�ర�   �ా����   నమస����ా� ర�.   �ేవ�����   �ేవత��   మధ�   ఐక�త   ఉం��,   ��ండ�   ���క   
శ���ాల�   �ాదు.   దంపత�లక�   అంత���న   ఆ�ేశం   ఏ�టంట�,   "�ర�   శ��రం   �ాదు,   ఆత�."   
  
ఒక����కర�   ఆత��ా   ���ంచడం   ��ౖ��క   ��ా����   ��ా థ�క   ఆ��రం.   ప�పంచంల��   అ��   సంస�ృత�లల�   ఇ��   
ప��ే�క���న��   -   ఇ��   ప���నం�ా   అ�ర����ౖ   ఆ��రప��న   �ాంధర�   వ�వస�ను   గమ�సు� ం��.   ��ౖ�ా��క   �����లల�   ఈ   
అవ�ాహన   ��ల�   మ�ఖ�ం.   
  



ఏ�ౖె��   ��ౖ�ా��క   ��������   మ�లం   శ��ర   స�ృహ   మ��య�   ఒక��   అహం   �ారణం�ా   అసహనం   -   '��ను'   మ��య�   '����'.   
ఒక   ఉమ���,   అం�మ   ల��ం,   ��ం   ��సం   దంపత�ల�   ఆత���   ఐక�ం�ా   ఉంట�,   '��ను'   మ��య�   '�ర�'   ఉ���ల�   
ఉండదు.   �����   �ారణం   '��ను'   మ��య�   'నువ��'   అను���కం�ా   ఆత�.   మ��య�   '��ను'   మ��య�   'నువ��'   ఆత��ా   
�శ��ిం�నప��డ�,   �ా�ర�ప���త   ఉ�ే��ా�ల�   మ��య�   ����కల   నుం��   ఉత�న�మ���   ��ాదం   ఎక�డ   ఉం��?   
అందువల� ,   ��ందూ   ��ాహంల�   �����ల�   మ��య�   �����ల�   తల���నప��డ�,   �ాట��   సులభం�ా   ప��ష���ంచవచు�.   
దంపత�ల�   ఒక����కర�   ఆత��ా   ����ా� ర�,   ఎందుకంట�   ఆత�   స�చ����న��,   �ంగం   ల����,   వయసు�   ల����   మ��య�   
సహజం�ా   �ౖె�క���న��.   ��ాహ   అంట�   'ఎత�డం,   మద�త�   ఇవ�డం,   �లబ�ట�� ��వడం,   �లబ�ట�� ��వడం'   అ�   అర�ం.     
  
అం��క����� ,   ���ా�భర��ద�ర�   ఈ   అత��న�త   త�����   అలవర����వ�����   ����ాల�   మ��య�   ప�య���ల�   �ేయ��.   
ఇ��   ఒక   �ా��   ప����య   �ాదు,   ����ంతం   ప�త����న   �బద�త.   ఈ   తత���   ����ల   ��ా���   ��ల���   సంవత��ాల��ా   
�జయవంతం   �ే�ిం��.   ���క�ాదం   �క�   ఇట�వ�   ��ర�గ�దల,   ప���నం�ా   ఉప��తల   మ��య�   ��ా పం�క   �ార�ాల�   
మ��య�   శ��ర   స�ృహ   ఆ��రం�ా,   ��ట�   ��ందూ   ��ా�లను   ��శనం   �ేయడం   ��ా రం�ం�ం��.   
  
��ౖన   �����న�   ���ాల�   మ��య�   మ������ంట��   �ాస�వ   ��ాహ   ��డ�కల�   జ�ిం�ే   మం��� ల   ����ా   ప��క�ా   
వ���ంచబ��� �   మ��య�   మ��కం�ా   ������ెప�బ��� �,   ���   దశలను   ��మ�   తదుప��   ప�����ా� మ�.   
  
  
  
��ాహ   ��డ�క   
  

(i)   హ��ద�ల�పనూ�యబడ�త�ం��   
  
������   మ�ందు   ���,   వధువ�   శ��రం�� ౖ  పసుప�   మ��య�   నూ����   ఒక   ���మ�   ���� .   ����   గ�జ�ా�ల�   �ి�   ����   
మ��య�   సంస�ృతంల�   హ��ద�ల��ా�   అ�   �ిల��ా� ర�.   �ింబ���   ��ంట���ం�   ఏ�టంట�,   వధువ�   మ�దుర�   రంగ�ల�   
ఉంట�,   ఈ   �ా���ట��   ట��ట��ం�   ఆ��క�   �ే����న   రంగ�ను   ఇసు� ం��.   
  
��ాహ   ��డ�కక�   మ�ందు,   గణప�   (గణ��)   వధువ�   ఇంట��    ప�జల   ఆరంభం�ా   ప�జల�   అందుక�ంట�ర�,   ఎందుకంట�   
గణప�   ������   �ేవత.   
  

(ii)   వ�   ����ణ   (వధువ�ను   �ా�గ�ంచడం)వర����   
  
వధువ�   ఇంట�   ల���   ��ాహ   మం��రం   ప���శ���రం   వద��ా�గ�ం��ర�.   ����   పం����   (మండపం)   ��ంద   వధువ�   మ��య�   
వర�డ�   ఒక����కర�   దండల�   ���ా� ర�.   
అప��డ�   ఒక   ప��జ�ను   ప���ా� ర�,   "��   కర��ా���   �ాట�ంచడంల�,   మ�   ఆ���క   �షయ�లల�,   ��   �ా��రక   �����   
�ర�డంల�,   ��ను   �ను�   ఎల�ప��డూ   సంప����ా� ను,   �   సమ���   �సు���   ఆచ���ా� ను."   ����   ప��జ�   �ీ�క�   అ�   
అంట�ర�.   
  

(iii)   మధు   �ార�   (�ే��ను   సమ���ంచడం)   
  
వధువ�   వర����   �ా�గ�ం�,   అత���   �ే��,   ��ర�గ�   మ��య�   ����   (స�ష����న   ��న�)   ఇసు� ం��,   ఆ��   తన  
ప�వర�నల��   మ�ధుర�ం��   తనను   ఎల�ప��డూ   సం��షపర�సు� ంద�   సూ�సు� ం��.   �శ�మ����   ప�ల��   రంగ�   క���   
ఉం��,   ఇ��   ��తం   �����ార��    �సుక�వ�ే�   �ేదును   సూ�సు� ం��.   
  

(iv)   �ా�   గ���   (వధువ�   �ే���   ల�భం)   వధువ�వధువ�క�   అందజ��ి,   



  
త��దండ�� ల�   ఆ��   �ే��తమ   క�మ����ను   తన   ��ర��ా   అం��క��ంచమ�   అభ����ం��ర�.   ��ం��� క�మ�ర�డ�   వధువ�ను   
తన   ��ర��ా   అం��క��ం�   ఆ��క�   దుసు� ల�   మ��య�   ఆభరణ�లను   అందజ��ా� డ�.   
  

(v)   ��ౖ�ా��క   హ�మం   ()   
  
ప�త����న   అ����   ఆ�ాహన   �ేయడంప�త����న   అ����   ఆ�ాహన   �ే�ి   ���ల�   ��ౖ�����లను   �� �ా� ర�.   అ���   (అ���)   
�ష�� వ�   �క�   ��ట��   సూ�సు� ం��   మ��య�   మనసు�,   జ�� నం   మ��య�   సం��షం   �క�   ప��ా�ా��   సూ�సు� ం��   
మ��య�   �ష�� వ�   �ౖెవ   �ా���ా   ప��ే�ా� డ�.   
  

(vi)   �ల���హ�   (�ా���ౖ)   
  
అడ�గ�   ��ట�డంవధువ�   తన   క���   �ా����   �ా���ౖ   ఉంచుత�ం��.   వర�డ�   తన   ఇంట�ల�   �ా�   వల�   దృఢం�ా   
ఉం��ల�,   త����ా   �ార�   సులభం�ా   సమస�లను   ఎదు���గలర�   �ె�ా�డ�.   
  
  

(vii)   ల�జ�   హ�మం   (ప�త����న   అ���ల�   ప��   అన�ం   ��ట�డం)   ప�త����న   అ�����   
  
��ల�గ�   సమర�ణల�   �ే�ా� ర�.   వధువ�   �� దర�డ�   వధువ�   �ేత�లక�   �ా���   �య����   ఇ�ా� డ�,   అందుల�   సగం   వర���   
�ేత�ల�� ��   వసు� ం��.   మం��� ల�   జ�ి�ా� ర�.   ��ం��� క�మ�ర�డ�   ���ా� య�వ�,   ఆ��గ�ం,   సం��షం   మ��య�   ���యసు�ను   
ప��ా��ం��ల�   వధువ�   మరణ   �ేవ��ైన   యమను   ��ా ���సు� ం��.   
  

(viii)   సప�ప��   (ఏడ�   ��ట�� )   
  
వధువ�   మ��య�   వర�డ�   ప�త�   అ���   చుట��    ఏడ�   ��ట��    ���ా� ర�.   అడ�గడ�గ���   �ార�   �ేవ��   ఆ��ా���లను   
��ా ����ా� ర�.   దంపత�ల�   ఏడ�   దశల��    నడ�సు� న�ప��డ�   �ార�   ఈ   ���ం��   ఏడ�   ప��జ�లను   ప��జ�   �ే�ా� ర�:   
  

1.   ఆ�రం   మ��య�   ��త   అవస�ాల   ��సం   ఈ   �దట�   అడ�గ�   ����� ం.   
2.   బలం   మ��య�   శ���   ��ౖప�   ఈ   ��ండవ   అడ�గ�   ����� ం.   
3.   సంపద   మ��య�   ���యసు�   ��ౖప�   ఈ   మ�డవ   అడ�గ�   ����� ం.   
4.   ఇంట�   చుట��    సం���ా��   �� ం� ే  ��శ�ా   ఈ   ��ల� వ   అడ�గ�   ����� ం.   
5.   సం��నం   ��సం   ఈ   ఐదవ   అడ�గ�   ����� ం.   
6.   ఆర�   asonsత�వ�ల�   మ��య�   సమయ����   అనుగ�ణం�ా   వ�వహ��ంచ�����   ఈ   ఆరవ   అడ�గ�   ����� ం.   
7.   ఒ��   మతం   మ��య�   ��త�ాల   ������   �శ��ించ�����   ఈ   ఏడవ   అడ�గ�   ����� ం.   
  

(ix)   అ���   ప��క�మ   (ప�త����న   అ���   ప�ద��ణ)   
  
వధువ�   మ��య�   వధువ�   ప�త�   అ���   చుట��    ��ల�గ�   �ార��    కదుల���ర�.   �దట�   మ�డ�   ��ండ�ల�   వధువ�   
వధువ�ను   మ��య�   ��ల� వ   �ే��న   వధువ�   వధువ�ను   న���ిసు� ం��.   ప��   ��ం� క�   మ�ందు   ��ౖ��ద�ం   
సమ���ంచబడ�త�ం��.   ��డ�కల�   ఈ   ���ా��   గ�జ�ా�ల�   మంగ�   ���ా   అంట�ర�.   
  

(x)   ����గ�   ����    (వధువ�ను)   వధువ�   
  



ఆ�ర���ంచడంవధువ�ను   క�ంక��   (������య�   ��డ�)   ల���   �ింధూ� ను   ఆ��   ��ంట�� కలను   ల���   ను��ట���ౖ   
����టప��డ�   మ��య�   ఆ��క�   మంగళసూత�ం   (ప�త�   ������)   ఇవ�డం   ����ా   ఆ�ర���సు� ం��.   
  

(xi)   సూర�   దర�నం   (సూర�����   చూసూ� )  
  
వర�డ�   వధువ�ను   సూర�   �ేవత   స����ల�   తన   ��ర��ా   అం��క���ా� డ�.   �ా��   సమయంల�   ��ాహం   జ�����ే,   అతను   
ధృవ   న�త�ం   (దృఢత�ం   �క�   న�త�ం)   మ��య�   అర�ంధ�   న�త�ం   (భ���   న�త�ం)   చూడమ�   �ె�ా�డ�.   వధూవర�డ�   
ఆ��   ���మ   మ��య�   కర�వ�ంల�   దృఢం�ా   ఉం��ల�   మ��య�   వ�ష�    మహ�����   అర�ంధ�   వల�   అత���   అం��త��వం��   
ఉం��ల�   �ె�ా�డ�.   వధువ�   వధువ�క�   తన   ఉ��హరణను   అనుస��ం�   అం��త��వం��   ఉంట�న�   �ె�ి�ం��.   
  

(xii)   హృదయ   స�ర�   (హృదయ�లను   ��కడం)��క���ర�   
  
వర�డ�   మ��య�   వధువ�   ఒక��   హృదయ���.   వధువ�   వధువ���,   "��ను   �   హృదయ���   ��క�త����ను.   �ేవ�డ�   
�ను�   ��   భర��ా   ఇ���డ�.   �   హృదయం   ఇప��డ�   ����   �ావచు�.   ��ను   ���   మ�ట�� ��నప��డ�,   దయ�ే�ి   ��   దృ�ి��   
ప�����ా   �నం��"   అ�   �ె�ి�ం��.   వర�డ�   వధువ�క�   ప��జ�ను   ప�న�ావృతం   �ే�ా� డ�.   
(xiii)   అన���ా శ�   (��ం��� క�మ�ర�����)   
  
ఆ�రం   ఇవ�డంవధువ�   ������డ�క�క�   ఆ�రం   ఇసూ� ,   "ఈ   ��ి   ఆ��ా��   �క�   అం��ంచడం   ����ా   
(�ాంప���యకం�ా   కం�ా�   -   ��ధుమ   �ిం��,   చ���ర   మ��య�   ������   తయ�ర�   �ేయబ��ం��)   ��ను   �   హృదయ���   
�జం   మ��య�   �జ�����   బం���ా� ను.   మ��య�   ���మ.   ��   హృదయం   ���   మ��య�   �   హృదయం   ఎప�ట���   ����.   "   
  

(xiv)   ప��ా� హ��   (��డ�క   ప����)   
  
ప�త�   అ�����   అం�మ   ��ౖ��ద�ం   సమ���ం�న   త�ా�త,   ప�జ���   వధూవర�లను   ఆ�ర����ా� డ�.   ప�ల   ��క�ల�   మ��య�   
�య�ం   అ�థులక�   పం�ిణ�   �ేయబడ���,   �ార�   వధువ�   మ��య�   వర��   �ా�నం   �ే�ా� ర�.   �ా��   ఆ�సు�ల��   
��ాహ   ��డ�క   ప�ర�వ�త�ం��.   
వధువ�   మ��య�   వర�డ�   ఇక��ౖ   ప��ే�క   సంస�ల�   �ాదు,   ఏ��కృత   వ����త�ం,   �ార�   తమ   ����లను   అ��   ���ల��ా   
పంచుక�ంట�ర�.   
  
  

(16)   అం�ే��ి�    (మరణ   ఆ���ాల�)   ishష�ల�   
  
మ��య�   ధర�   సూ��� ల�   ��తంల��   �వ��   ల������   సంబం��ం�   ఏ�ా���ా యంల�   ఉ����,   �ార�   ��తంల��   
��ల�గ�   ఆశ�మ�లల�   -   ��త   దశలల�   ఆజ�� �ిం��ర�.   తన   �ా� �ి�,   Raghuvansha   (1-8)   ��ట�� ��వచు�   ల�   
బలమ�గల   క�   �ా���సు:   
  

"Shaishave   abhyastavidyãnãm   yauvane   vishayaishinãm;   
Vãrdhakye   munivruttinãm   yogenãnte   tanutyajãm."   
  

"�న�తనంల�   ఒక   అధ�యనం   (బ�హ���ర�   ఆశ�మం),   యవ�నంల�   (గృహస�    ఆశ�మం)   తన   ����కలను   
��ర��ర��క�ంట�ం��,   వృ��� ప�ంల�   (�ానప�స�    ఆశ�మం)   �శ�బ�ం�ా   ఆల��ంచడం   ��సం   ��ా పం�క   �ార�కల��ాలను   
త��ం�,   ఆ��ౖ   �ేవ��   �ా�����రం   ��సం   ప�య���ా� డ�,   ఆ   త�ా�త   అతను   తన   శ���ా��   ������డ��డ�."   



అం��ి�    అ����   ��ందువ�   ��తంల�   �వ��   సం�ా�రం.   య��   ��దం   ��ా���   పద�రవ   సం�ా�రం�ా   
ప��గణ�సు� ండ�ా,   ig���దం   అం�ే��ి��ా   ప��గణ�సు� ం��.   ఒక   వ����   మరణ�ం�న   త�ా�త   అత�   బంధువ�ల�   
ప�ద���ం�నప�ట���,   ఇ��   ��ా మ�ఖ����న��   ఎందుకంట�   తర��ా�   ప�పంచం   �ల�వ   వర�మ�నం   కంట�   ఎక��వ�ా   ఉంట�ం��.     
  
అం�మ   ఆ���ాలను   బ�� హ�ణ   ప�జ�ర�ల   స�యం��   ��ల�   జ�గ�త��ా   �ర����ా� ర�.   
మరణం   తర��ాత   �దట�   ఆ��రం   చ��� �న   వ����   ��ట�ల�   ����   త�ల�ి   ఆక�ల�   మ��య�   ����   చుక�ల   �ట��   
ఉంచడం.   ఇ��   ప�త����న   ఆవ�   ��డను   ప�యడం   ����ా   ����    �ేయబ��న   ��ల��ౖ   ��యబడ�త�ం��.     
  
�ాత   బట�ల�   ��ి��యబడ���   మ��య�   శ���ా��   ప�త����న   �ట���   �ా�నం   �ే�ా� ర�.   అప��డ�   శ��రం   ఒక   ��త� ,   
�డ��యబడ�,   క����ంచ�   వస� �ం   (క�ా�)   ��   కప�బ��   ఉంట�ం��.   త�ా�త   ����   ��దుర�   �ెరక�ల��   తయ�ర�   �ే�ిన   
��   (�����)   ��ౖ   జనప��ర   �గల��   కడ��ర�.     
  
  
  
  
�ాత   దుసు� లను   ��ి��యడంల�   అంత���న   సం�ే�ా��   సంస�ృత   పద�ం   నుం��   �� ందవచు�:   
"ధ���   భ�మ�   �ాశవశ�   ����� ,   
����   గృహ�ే��   సఖ   �ా����,   
�ేహ��తయం   పరల�క   మ����,   
ధ�ా�ను��   గచ��   �వ   ఏక".   
  

"సంపద   ఖననం   �ేయబడ�త�ం��,   ప�వ�ల�   ��� ల�   ఉంట��,   (అత�)   ��ర�   (అత���)   ���రం   వరక�   ఉంట�ం��,   
�����త�ల�   అత���   �ాట�   శ��ాన�ాట�కక�   ����� ర�,   అంత����యల   ��ౖర�   వరక�   శ��రం   వసు� ం��,   �ా�   తదుప��   
మ�ర�ంల�   ఉంట�ం��   ప�పంచం,   ��ా   ఒంట���ా   ��ళ�త�ం��   (అత�   కర�ల��).   "   
  
ఈ   ఆ��రం   ఆ�����క   బల���   ������ిసు� ం��   మ��య�   మరణ�ం�న�ా��   బంధువ�ల�   అనుభ�ం�న   బ�ధను   మ��య�   
బ�ధను   గణ�యం�ా   త���సు� ం��.   
  
క�ట�ంబ   సభ��ల�   భగవంత��   ��మ���   స���సూ� ,   అంత����యల   ��ౖర�   వద�క�   �సుక���ళ��ర�.   '�ా�   బ� ల�   ���   
�ా�'   అ����   సర��ా��రణం�ా   ప���   పదబంధం.   బ�ం�ా� ల�   ఇ��   'హ��   బ� �,   హ��   బ� �.'   అంత����యల   �హ�ం��ౖ   
మృత�ే���   ఉం�న   త�ా�త,   �����ౖ   ����   �� �ి,   స�ప   బంధువ�   ����ా   మంటలను   ర���ం��ర�.   నువ��ల   
��ంజలను   క���   ప�జ   ర�పంల�   అ����� ౖ  చల�� ��ర�.   
  
దహన   సం�ా��ాల   ��రక�   �దు��   బట���   ఉప���ం�నప��డ�   తర��ా�   ��ండ�   దశల�   స�ష�ం�ా   �ాధ�ం   �ాదు.   
��ాహ   ��డ�కల�   �����ం�న   అ���   తర��ాత,   సంప���యం   ప��ారం,   ఇంట���   �సు����,   ����ంతం   ఒక   బ��ీఠంల�   
మం��ంచబ��ం��.   ఇ��   ��ౖ�ా��క   ������,   ��తంల��   ��ౖ����ల   ����ా   క��ి   ��ం��ల�   సూ�సు� ం��.   ��త   
��గ�ా��ల�   ఒకర�   మరణ�ం�నప��డ�,   అ���   (అ���)   ను   క�� �ిబ��   ల���   క�ండల�   శ��ాన�ాట�కక�   �సు����� ర�,   
అక�డ   ����   ��ౖర�   �����ంచ�����   ఉప����ా� ర�.   ఇ��   ��ాహ   మ���ంప�   మ��య�   అ���   (అం�ే��ి�)   సం�ా�ర   
��ా రం�����   ప��క.   
  
ఆ   త�ా�త   అనుస��ం�ే   ఆ���ాల�   మ��య�   ఆ���ాల�   గ�జ�ా� ల��   ��ధ   సమ��ల�   మ��య�   ��ా ం��ల��    
మ�ర�త�   ఉంట��.   
దహన   సం�ా�రం   ����ా,   పంచభ���ల�   అ�   �ిల�వబ�ే   శ��రం   �క�   ఐదు   ��ా థ�క   ���ాల�   -   పృ���   (భ��),   
జ�   (�ర�),   �ే�   (అ���),   �ాయ�   (�ా�)   మ��య�   ఆ�ా�   (అంత���ం)   ��ా����   �����   వ�ా� �,   త����ా   ��ా���   



�ా�ాడ�త�ం��   సమ�ౌల�.   అ��   సం�ా��ాల�   ఆ�����కం�ా   ఉంట��.   అ��ే,   ����   ��ర��ా   ప�ా�వరణ����   ఒక   
�ధం�ా   ల���   మ��క   �ధం�ా   ప��జనం   �ేక�ర��ా� �.   
  
గత   ద�ాబ�ంల�   �ాస� ���త�ల�   ����   గ���ంచడం   ��ా రం�ం��ర�.   ఉ��హరణక�,   దహన   సం�ా��ాల�   చ��� �న�ా���   
�ార����ందుక�   అత��త�మ���న,   అత�ంత   ప���వవంత���న   మ��య�   ప�ా�వరణ   ���కవంత���న   పద��   అ�   �ార�   
సూ�ం��ర�.   అంత����యల�   స�లం   మ��య�   భ�గర�జల   �ాల�ష�ం   �క�   అ�ార���న   సమస�లక�   �����సు� ం��.   
��� గ�   మ��య�   ��మ����ా   ��ౖర�   �ా�ధుల   బ���న   ప��న   శ�ాల�   ��ర��ా   �ాట��   ���   ��క�� లక�   �� క����.   ఇ��   �వ����   
మనుష�లను   ప����తం   �ేసు� ం��.   ఇట�వల   ఇం�ా� ం� ల�,   మ�ఖ�ం�ా   �ి��   ఆవ�   �ా�����   బ�ధపడ�త�న�   ప�వ�లను   
క���   దహనం   �ే��   జ�� నం   గ���ంచబ��ం��.   
  
అ�ి�    సంచయ�   
  
దహన   సం�ా��ాల   త�ా�త,   బ���ద   మ��య�   అవ��ష   ఎమ�కల�   (అ�ి� )   ఒక   కలశంల�   ��క��ంచబడ���.   ����   
సంఘ�లల�   �ాట��   �ాల�   మ��య�   ప�త����న   �ట���   కడగడం   ఆ��రం.   ఆ   కల�ా��   గం�ా,   నర�ద   వంట�   ప�త�   న����   
ల���   ����ణ�   సంగమం   అ�   �ిల�వబ� ే  అల�బ�� ల��   గం�ా,   యమ�న   మ��య�   సరస��   అ��   మ�డ�   నదుల   ప�త�   
సంగమం   వద�క�   �సుక���ళ��ర�.   
  
సూత�   (అ���)   -   అ�ద�త   
  
అ����   ప��   నుం�   పదమ�డ�   ���ల   వ�వ��,   ఈ   సమయంల�   స�ప   క�ట�ంబ   సభ��ల�   ప�జ,   ఆ���   మ��య�   ���   
వంట�   �ా��   వ����గత   ����ా��   మతపర���న   ఆ���ాలను   �ర���ంచర�.   �ా��   వ����గత   ప�జ   �ా��   తరప�న   
�ర���ంచ�����   �����త�����   ఇవ�బడ�త�ం��.   క�ట�ంబ   సభ��ల�   దర�నం   ��సం   మం���ా��   సంద���ంచవచు�.   ఈ   
�ాలంల�,   మరణ�ం�న   వ����   అ�ర��మం   �ా��ంచ�����,   మత   గ�ం��ల�   మ��య�   భ���   �ాటల�   వర�స�ా   ప���ా� ర�   
మ��య�   �ాడ��ర�.   
  
పద��ండవ,   ప���ండవ   ల���   పదమ�డవ   ���న,   బంధువ�ల�   �ితృ   (ప����క�ల)   repణం   �ర����వ�����   �ా� �క   
మం��రంల�   భగవంత�����   ���   (ఆ�రం)   అం���ా� ర�.   
  
�ా��రణ   ��ందూ   ��ా�సం   ఏ�టంట�,   ఆత�   శ���ా��   ������ట��న   ��ంట��,   అ��   అవయ�ాల�   ������క�   ������   మ��క   
శ���ా��   �ీ�క��సు� ం��.   మరణం   త�ా�త   పదవ   ���న   ఈ   '������క'   శ��రం   ప�����ా   ��ర�గ�త�ం��.   మృత��   
క�మ�ర�డ�   ��ధుమ   �ిం��   మ��య�   �ట���   తయ�ర�   �ే�ిన   ఆ�రప�   బంత�ల�   -   ��ర�గ�త�న�   అవయ�ాలక�,   
����ా���ా   ల���   పదవ   ���న   ప��ంట��   క��ి   అందజ��ా� డ�.   ఈ   ���   వరక�,   మరణ�ం�న   వ����   ఈ   ప�పంచం��   తన   
సంబం����   ��న�ా��సు� ���డ�   నమ����ర�.     
  
అందువల�    మరణ�ం�న   వ�����   �ీ�ట�   అ�   �ిల��ా� ర�,   అంట�   ������ �న   వ����,   �ా�   ఇం�ా   ఇతర   ప�పం�����   �ేర����   
వ����   అ�   అర�ం.   
  
పద��ం�ో    ���,   �ష�� వ�   ప��ే�క   �ా���ా   బ�హ�,   �ష�� ,   ర�ద�   మ��య�   యమలను   ఆ����ా� ర�.   �ా��   సమ�ంల�   
మరణ�ం�న   వ������   �ిం��ల�   అం���ా� ర�.   ప���ండవ   ���న,   ������ �న   ఆత�   ఇతర   ప�పం�����   ఇవ�బడ�త�ం��,   
అక�డ   అతను   తన   ప����క�ల��   �వ�ి�ా� డ�.   అతను   ఇతర   ప�పం�����   �ేర�క�న�   ��ంట��   అతను   తన   �����   శ��రం   
నుం��   �డ�దల   �ేయబడ��డ�.   
  
బంధువ�ల�   సూతకం   నుం��   �మ����   �� ందు��ర�   మ��య�   తర��ాత   �ా��   ����ా��   ప�జ   �ేయవచు�.   
  



ఈ   ఆ���ాల�   క���   ఆత�ను   భగవంత��   ��ౖప�   న���ించ�����   సం�ా�ర�ల�.   
  
దహన   సం�ా��ాల   త�ా�త   అనుబంధ   సం�ా�రం,   �ా��రణం�ా   ��రత�ేశంల�   ఆచ���ా� ర�,   మరణ�ం�న�ా��ల�   ఒకర�   
ల���   అంతకంట�   ఎక��వ   మం��   ప�ర�ష�ల�   తమ   తలల�   గ�ండ�   �ేసు��వడం.   ����   సంఘ�ల�   ����త   సంఖ�ల�   
�ా��రణ   ఆ��ా��   మ�త���   �ంట��.   
  
  
సజ��    

  
గ�జ�ా� ల�   క�ట�ంబ   సభ��ల�   సజ��    కర�   �ే�ా� ర�.   ���ల�,   �ార�   ఆవ�,   మంచం,   �ాత�ల�,   ఆ�ర   �����ల�,   బట�ల�   
మ��య�   �ాదర�ల   స��   మ��య�   మరణ�ం�న�ార�   బ�� హ�ణ�����   ఉప���ం�న   ఇతర   వసు� వ�లను   అం���ా� ర�.   
బ�� హ�ణ�డ�   ఒక   కర�ను   �ర���ం�,   వసు� వ�లను   �సుక���ళ��డ�,   మరణ�ం�న   వ������   తదుప��   ప�పంచంల�   అత�   
ఉప�గం   ��సం   �ాట��   పంప�����   సం��తం�ా.   
  
సజ��    �ేయడం   క�ట�ంబం   ల���   క�ల   సంప���యం   అ��ే,   ����   స�ప   మం��రంల�   �ేయవచు�   మ��య�   
వసు� వ�లను   భగవంత�����   సమ���ంచవచు�.   
  
ప�జ�దరణ   �� ం��న   మ��క   ప����మ��యం   ��త���య�.   ఇ��   సజ��    మ������ా��   ఉంట�ం��,   ఇ��   ఒక   వ����   ��ం�   
ఉన�ప��డ�   �ే����   తప�   -   ��ర�   సూ�ం�నట�� �ా.   "��త���య�   వ����   �ా�����నప�ట�   నుం��   సంతృ�ి�    అనుభ���   
క���సు� ం��.  
  
��ా�నం   
  
గతంల�   పద�ర�   ��ందూ   సం�ా��ాల�   ��ందూ   ��తంల�   అంత�ా�గం�ా   ఏర���� �.   ��డ�,   ఆధు�క   �వన����,   
మ�ఖ�ం�ా   పట�ణ   ��రత�ేశంల�   ఆక�మణ��,   ��వలం   ఒక   �ా��ల�   �����మం��   మనుగడ   �ా��ం��ర�:   �ౌ�,   ఉపనయనం,   
��ా�   మ��య�   అం�ే��ి� .   ఇం�ా   ఈ   సం�ా��ాల�,   �ాట�   ఆ�����క   ��గ�మ���,   ఒక   వ����   ��తంల��   అ��   
అం�ాలను   సంప�ర�ం�ా   'సంస���ంచు'   (సవ��ంచు).   ప��   సం�ా��ా   ఆ��రం   వ�����   ఈ   సందర�ం�ా   దృ�ి�ల�   
ఉంచుత�ం��,   అతను/ఆ��   మ�న�ికం�ా   ��� త���ంచబ��� ర�.     
  
ఇ��   వ����   �క�   ఆత���ర�ా��   బలపర�సు� ం��   మ��య�   చుట�� పక�ల   �ా����   పరస�ర   చర�ను   ��ర�గ�పర�సు� ం��.   
సం�ా��ాల�   క�ట�ంబ   సభ��ల�,   దగ���   బంధువ�ల�   మ��య�   �����త�లను   ఒక��ట   �ేర�����,   అందు��   క�ట�ంబ   
య���   �క�   సమన�య���   ��ంచుత�ం��.   ఇందుల�   య���   �ామరస�ం�ా   మ��య�   �ామ��కం�ా   బల���తం   
అవ�త�ం��.   ��ా�ణం.   ���   పర�వ�ానం�ా   బల���న   �ాంస�ృ�క   గ����ంప�   క���న   ఆ��గ�వంత���న   సమ�జం,   ఇ��   
సులభం�ా   సంప���య   ��ా��ాల�,   ఆ���ాలను   ��ర�గ�పర�సు� ం��,   ��ం�� ం��సు� ం��   మ��య�   �ాశ�తం   �ేసు� ం��.   
��ౖ�కత   మ��య�   �ల�వల�.   ��ందూ   ధర�ం   య�గయ��ాల��ా   ��ే�   ��రబ�ట��    మ��య�   �ర�గ�బ�ట�    �వ�త   మ��య�   
��డ�లను   తట�� ��వట����   ఇ��   ఒక   మ�ఖ�   �ారణం.   
��ా �నమ��య�పద���ళ�ఆ�ే�ం��ర�   
ishష�ల�gesష�ల�   �ౖెవం��   తమ   ప�త��   అనుభవం   ����ా   మ�నవజ��   �ాశ�త���న   ప��జనం   ��సంఅ�ా��ాలను.   
�ార�   �ాట��   ��ందువ�   �క�   ����ా��   ������   ర��� ం��ం��ర�.   అ�   అంతర�తం�ా   ల���   ఆ�����క   దయ   ��రక�   
ప�ర�   జన�   నుం��   మరణం   వరక�   'బ�హ�   చర�ల�'.   ఈ��డ�,   ప�పంచంల�   ఎక��ై��   ��ందూ   సంప���య�ల   
సమన�య���   మ��య�   �ాశ�త�����   �ర��ం�ే   ��లక   సం�ా�రం   ��ా�,   ���   సహజ���న   మ��య�   ఉన�త���న   
���ాల��   �జ����ా   గమ���� .   
  
  



  
  


