
�હ��ુ   ધાિમ�ક   િવિધઓ   અને   �થાઓ�ુ ં  મહ�વ   અને   મહ�વ   �હ��ુ   
  
ધમ�   મા�   એક   ધમ�   નથી,   તે   �વન   �વવાની   ર�ત   છે.   �હ��ુ   ધમ�મા,ં   માનવ   �વનમા ં  આ�યા��મકતા   લાવવા   
અને   ભ��ત   અને   ધાિમ�કતાની   લાગણીઓ   પેદા   કરવા   માટ�   ધાિમ�ક   િવિધઓ   કરવામા ં  આવ ે  છે.   ધાિમ�ક   િવિધઓ   
ફ�ત   �વન   દરિમયાન   જ   ઉજવવામા ં  આવતી   નથી   પરં� ુ  ��ૃ� ુ  પછ�   પણ   ચા� ુ  રહ�   છે,   �મા ં  દફન   અને   �િતમ   
સ�ંકાર   પ�િતઓ   શામેલ   છે.   �હ��ુઓ   માટ�,   તે   વદે   છે   -   િવ�ના   સૌથી   �ાચીન   આ�યા��મક   �થંો   -   �ણે   તેમની   
ધાિમ�ક   િવિધઓને   આકાર   આ�યો   છે   અને   �ભાિવત   કય�   છે.   વદે   એ   �તો�ો   અને   ધાિમ�ક   િવિધઓનો   સ�ંહ   છે   �   
હ�રો   વષ�   પહ�લાનો   છે.   આ   અ��ૂય   �થંો   મૌ�ખક   વણ�ન   �ારા   અનેક   પે   generations◌ીઓન ે  આપવામા ં  આ�યા   
હતા.     
  
અગાઉ,   ઘણા   �હ��ુ   ધાિમ�ક   િવિધઓ   �વનના   એક   તબ�ા   સાથ ે  સકંળાયેલી   ફરજો   િનભાવવાના   મહ�વ   પર   
ક����ત   હતી.   �વનના   ચાર   તબ�ા   નીચે   �જુબ   છે:   
  

     ��ચય�   -   િશ�ણ   મેળવ�ુ ં  અને   �ય��ત�ુ ં  ચા�ર�ય   
     વધાર�ુ ં  -   વિૈ�ક   આનદં   અને   ધધંો   �મા ં  લ�ન   અને   કાર�કદ�નો   સમાવશે   થાય   છે   
     વન��થ   -   આ�યા��મક   
     સ�ંયાસ   -   �ચ�તન�ુ ં  �વન     
  
ઘણા   �ાચીન   િવિધઓ   છે   �   આ�   કરવામા ં  આવતી   નથી,   �મ   ક�   સદ�ઓથી   અથ�   અને   �યવહાર   બદલાયા   છે.   
ઉદાહરણ   તર�ક�,   વ�ૈદક   સમયમા,ં   ય�્   Kar◌ો   કમ�   અને   ધમ�   સાથ ે  સબંિંધત   હતા   પરં� ુ  હવ ે  તેઓ   સામા�જક   
��િૃ�ઓ   સાથ ે  જોડાયેલા   છે.     
  

A.   �હ��ુ   ધાિમ�ક   
  
િવિધઓ�ુ ં  મહ�વ   �હ��ુઓ   માટ�,   ધાિમ�ક   િવિધઓ   કરતી   વખતે   ભગવાનના   આશીવા�દ   મેળવવા�ુ ં  ��ુય   મહ�વ   
છે.   તેઓ   માને   છે   ક�   �યાર�   ભગવાન   તેમની   ભ��તથી   �સ�   થાય   છે,   �યાર�   તેઓ   તેમના   પર   આશીવા�દ   આપે   છે.   
મોટાભાગના   �હ��ુ   ધાિમ�ક   િવિધઓ   મ�ંદરો   અથવા   ��ૃિત   �વા   પિવ�   �થળોએ   કરવામા ં  આવ ે  છે,   પરં� ુ  ક�ટલાક   
ઘરમા ં  કરવામા ં  આવ ે  છે.     
  
ઘરની   જવાબદાર�ઓના   ભાગ�પે,   એક   ��ા�   �હ��ુ   પાસે   દરરોજ   અ�કુ   િવિધઓ   કરવાની   અપે�ા   છે.   સવારના   
ધાિમ�ક   િવિધઓમા ં  �નાન   અથવા   શાર��રક   �વ-��ુ�કરણ,   �યૂ�   ભગવાનને   �ાથ�ના   કરવી   અથવા   ગાય�ી   મ�ંનો   
�પ   કરવો   શામેલ   હોઈ   શક�   છે.   તમામ   �હ��ુ   ઘરોમા ં  �ચ�લત   સૌથી   સામા�ય   ધાિમ�ક   િવિધઓ   છે   ��ૂ,   �યાન,   
મૌન   �ાથ�ના,   યોગ,   ભગવદ   ગીતા   અથવા   ભજનોમાથંી   શા�ો�ુ ં  પઠન,   ધાિમ�ક   ��ુતકો   વાચં�ુ,ં   સ�સગંમા ં  ભાગ   
લેવો   (�ાથ�ના   મળવી),     
સખાવતી   કાય�   કર�ુ,ં   મ�ંદરની   �લુાકાત   લેવી   અને   મ�ંો�ચાર   કરવો.   તેમના   િ�ય   ભગવાન�ુ ં  નામ.   તે   આ   
ધાિમ�ક   િવિધઓ,   �ાથ�નાઓ   અને   પિવ�   િવિધઓ   �ારા   છે   ક�   �હ��ુઓ   ભગવાનને   આદર   આપે   છે.     
  
�ાથ�ના   અથવા   ��ૂ   �હ��ુ   ભ�તના   �વનનો   અ�ભ�   ભાગ   છે.   તેઓ   �હ��ુ   �રુો�હતો   અથવા   �ા�ણોની   સહાય   
અથવા   માગ�દશ�ન   હ�ઠળ   આ   �ાથ�ના   કર�   છે.   દર�ક   ��ૂ   પછ�,   ભગવાનને   પિવ�   અપ�ણ   (અથવા   �સાદ)   કરવામા ં  
આવ ે  છે.   ભગવાનની   સેવાની   િનશાની   તર�ક�   પાર�પ�રક   લાભોનો   દાવો   કયા�   િવના   આવા   અપ�ણો   કરવા   માટ�   છે.   
�હ��ુઓ   માને   છે   ક�   આ   ધાિમ�ક   િવિધઓ   કરવાથી   તેમની   આ�યા��મક   �ધુારણામા ં  મદદ   મળે   છે.   
  



ધાિમ�ક   િવિધઓ   ક�ટલીક   શાર��રક   ��િૃ�ઓ   છે   �   આપણને   શાર��રક   અથવા   માનિસક   ર�તે   મદદ   કર�   છે   પરં� ુ  
મોટ�   ભાગે   પરો�   ર�તે.   એવી   ઘણી   ભારતીય   પરંપરાગત   િવિધઓ   છે   ક�   �મા ં  વ�્ૈ   scientific◌ાિનક   કારણો   અને   
તેમા ં  સામેલ   િશ�તની   મા�ાને   કારણે   �હ��ુ   ધાિમ�ક   િવિધઓ   વધાર�   મહ�વ   મેળવ ે  છે.   
  
ધાિમ�ક   િવિધઓ   એક   માળ�ુ ં  બનાવ ે  છે   �   �વનન ે  સરળ   બનાવ ે  છે.   ઘણાએ   તેમની   પાછળ   વ�્ૈ◌ાિનક   ર�તે   
આરો�ય   લાભો   સા�બત   કયા�   છે.   તેઓ   �ગુોથી   અ�સુરવામા ં  આવ ે  છે   અને   પે   generations◌ીઓ   �ધુી   પસાર   
થાય   છે.   ધાિમ�ક   િવિધઓ   તમે   �ા ં  છો   અને   તમાર�   �ુ ં  કર�ુ ં  જોઈએ   તેના   પર   િનદ�શ   કર�   છે.   મોટાભાગની   ધાિમ�ક   
િવિધઓ   અ��ય   ઘ�ડયાળ   �વી   હોય   છે,   ઉદાહરણ   તર�ક�,   જો   તમે   �યૂ�   નમ�કાર   કર�   ર�ા   હોવ   તો   તે   �યૂ�દયનો   
સમય   હોવો   જોઈએ.   
  
�હ��ુ   ધમ�મા,ં   ધાિમ�ક   િવિધઓ   ભ��ત   અને   ધાિમ�કતાની   લાગણીઓ   વધારવા   માટ�   છે   અને   તેના   �ારા   ભગવાન   
અને   આ�યા��મકતાને   માનવ   �વનના   ક���મા ં  લાવ ે  છે.   તેના   ઘરની   જવાબદાર�ઓના   ભાગ�પે,   એક   ��ા�   
�હ��ુ   દરરોજ   સવારથી   સાજં   �ધુી   ચો�સ   િવિધઓ   કર�   તેવી   અપે�ા   છે.   
  
ક�ટલાક   લોકો   વ�ૈદક   ધાિમ�ક   ��િૃ�ઓન ે  દશા�વવા   માટ�   ધાિમ�ક   િવિધનો   ઉપયોગ   કરવા�ુ ં  પસદં   કરતા   નથી   
કારણ   ક�   ધાિમ�ક   શ�દ   ચો�સ   યાિં�ક   વલણ   અને   ગભંીર   સડંોવણીનો   અભાવ   �ચૂવ ે  છે.   વ�ૈદક   બ�લદાન   માનવ   
�વનમા ં  સકં�લત   છે   અને   તેમ   છતા ં  તે   ચો�સ   િનયિમતતા   સાથ ે  કરવા   માટ�   છે,   તેમનો   �િતમ   ઉ�ેશ   મા�  
પાલન   નથી   પરં� ુ  મન   અને   શર�ર�ુ ં  પ�રવત�ન   છે   �થી   �ય��ત   ભગવાનના   ઉ�ેશ   અને   હ��નેુ   �ગટ   કરવા   માટ�   
યો�ય   વાહન   બને.   સ�ન.   
  
ધાિમ�ક   િવિધઓ   અને   સમારંભોમા ં  ��ુય�વ ે  દ�વતાઓ,   માણસો,   િવદાય   આ�માઓ,   મ��ુયો   અને   અ�ય   �વતં   
�ાણીઓને   અપ�ણનો   સમાવશે   થાય   છે.   દ� િનક,   સા�તા�હક,   માિસક   અથવા   વાિષ�ક   ધોરણે   ઓફર   કરવામા ં  આવ ે  
છે.   ક�ટલાક   �સાદ   ચો�સ   �સગંોએ   કરવામા ં  આવ ે  છે   �   �વનકાળમા ં  મા�   એક   જ   વાર   આવ ે  છે.   આવા   �સાદ  
ભગવાનની   સેવા   અને   તેના   અ�ભ�ય��ત   તર�ક�   પાર�પ�રક   લાભોનો   દાવો   કયા�   િવના   કરવામા ં  આવ ે  છે.   
  
��ા�   �હ��ુઓ   દ� િનક   ધાિમ�ક   િવિધઓ   કર�   છે   અને   �દવસમા ં  �ુદા   �ુદા   સમયે   િવિવધ   દ�વતાઓન ે  જળ   ચ   
offer◌ાવ ે  છે   અથવા   અપ�ણ   કર�   છે.   સવારના   બ�લદાનમા ં  �નાન   અથવા   શાર��રક   �વ-��ુ�કરણ,   �યૂ�ને   �ાથ�ના   
કરવી,   ગાય�ી   મ�ંનો   �પ   કરવો,   શર�ર   પર   અ�કુ   ચો�સ   ધાિમ�ક   િનશાનો   લગાવવા   વગેર�નો   સમાવશે   થાય   
છે.   તેની   �િત   અને   સ�ંદાય   સાથ ે  જોડાયેલા   આધાર�   �ણુ   �ય��તથી   અલગ   હોઈ   શક�   છે.   વ�મુા,ં   ભ�તો   પણ   
અ��ુઠાન   કર�   શક�   છે   �   િશ�ક   પરંપરાઓન ે  અ�સુર�   છે   �   તેઓ   અ�સુર�   છે.   આવા   દ� િનક   અવલોકનો   ખાસ   
કર�ને   ઘરવાળાઓ   માટ�   છે.   �હ��ુ   તપ�વીઓ   (સ�યાસીઓ)   અ�કુ   દ� િનક   ધાિમ�ક   િવિધઓ�ુ ં  પાલન   કર�   શક�   છે   
અને   દ�વતાઓ   અથવા   તેમના   િશ�કોની   ��ૂ   કર�   શક�   છે,   પરં� ુ  તેઓ   ઘરવાળાઓથી   અલગ   છે.   
  
�યાર�   તે   સા�ુ ં  છે   ક�   આમાનંી   મોટાભાગની   �થાઓ   ઉ�ચ   �િતઓ   માટ�   ફર�જયાત   છે   અને   ઘણા   હ�ુ   પણ   તેમ�ુ ં  
પાલન   કર�   છે,   �હ��ુઓ   તેમની   મા�યતાઓ,   સામા�જક   ��થિત,   સમયની   ઉપલ�ધતા,   પા�રવા�રક   પરંપરાઓ   
અને   અ�ય   પ�રબળો   અ�સુાર   િવિવધ   ધાિમ�ક   િવિધઓ�ુ ં  પાલન   કર�   છે.   ઘણી   �ાચીન   િવિધઓ   અને   �થાઓ,   �   
એક   સમયે   ફર�જયાત   હતી   તે   હવ ે  િવિવધ   કારણોસર   કાી   નાખવામા ં  આવ ે  છે.   ક�ટલાક   લોકો   આ�   શહ�રોમા ં  રહ�   છે   
અને   શરતો   તેમને   શા�ોમા ં  િનધા��રત   િશ�તને   વળગી   રહ�વાની   મ�ૂંર�   આપતી   નથી   કારણ   ક�   તેઓ   કર�   શકતા   
નથી.     
  
દ� િનક   ધાિમ�ક   િવિધઓમા ં  �   હાલમા ં  ઘણા   �હ��ુ   ઘરોમા ં  �ચ�લત   છે,   તેમા ં  સૌથી   લોકિ�ય   ��ૂ,   �યાન,   મૌન   
�ાથ�ના,   યોગ,   ભગવદ   ગીતા   અથવા   ભજન   �વા   શા�ો�ુ ં  પઠન,   ધાિમ�ક   ��ુતકો   વાચં�ુ,ં   "સ�સગં"   મા ં  ભાગ   
લેવો   અથવા   કંપનીની   �લુાકાત   લેવી.   પિવ�   માણસોમાથંી,   ક�ટલાક   સખાવતી   કાય�   કરવા,   મ�ંદરો   અને   પિવ�   
�થળોની   �લુાકાત   લેવા,   અથવા   ક�ટલાક   મ�ં   અથવા   ચો�સ   ભગવાનના   નામનો   �પ   કરવો.   



  
B.   �હ��ુ   ધાિમ�કક�ટલાક   �વ�પો   
  

1.     
  
િવિધઓનાપિવ�   �થળોએ   ધાિમ�ક   િવિધઓ   કરવી   �હ��ુ   �થંો   અને   પિવ�   શા�ોએ   િવિવધ   ધાિમ�ક   િવિધઓ   
િનધા��રત   કર�   છે   �   �હ��ુ   ભ�તોએ   તેમના   �વનકાળ   દરિમયાન   કરવા   જોઈએ.   �હ��ુ   ધાિમ�ક   િવિધઓની   વાત   
આવ ે  �યાર�   પિવ�   �થળો�ુ ં  �બૂ   મહ�વ   છે   કારણ   ક�   આ   �થળોને   ભગવાન�ુ ં  િનવાસ�થાન   માનવામા ં  આવ ે  છે.   
પિવ�   શા�ોએ   પિવ�   �થળોની   પિવ�તા   િવશ ે  િવગતવાર   ન���ુ ં  છે   �યા ં  �ા�ણો   �ારા   ધાિમ�ક   િવિધઓ   કરવામા ં  
આવ ે  છે.   �હ��ુઓ   પણ   આ   પિવ�   �થળોએ   તેમના   �વૂ�જોને   ��ાજં�લ   આપે   છે.   લાબંા   ગાળાની   શાિંત   આપવા   
અને   તેમને   દ�વી   શ��ત   સાથ ે  જોડાવા   માટ�   �ાથ�ના   કરવામા ં  આવ ે  છે.     
  

2.   ય�્   
  

These   આ   �હ��ુ   ધમ�મા ં  ��ૂના   બા�   �વ�પો   છે,   �ાચીન   �તૂકાળના   વ�ૈદક   ધમ�   સાથ ે  તેના   સીધા   જોડાણની   
યાદ   અપાવ ે  છે.   ય�્   the◌ોની   કામગીર�   દરિમયાન,   લાયક   પાદર�ઓ   �ારા   િવનતંી   કરવા   માટ�   િવિવધ   
દ�વતાઓને   ��તાિવત   અને   �યવ��થત   ર�તે   કરવામા ં  આવ ે  છે,   �થી   તેઓ   ઉપાસકન ે  �વનમા ં  ચો�સ   
પ�રણામો   �ા�ત   કરવામા ં  મદદ   કર�.   
  
બ�લદાન   કરતી   વખતે   મ�ંોના   �પથી   ચો�સ   ઇ�છાઓની   પ�ર�ણૂ�તા,   એક   �ય��ત,   લોકોના   સ�હૂ   અથવા   
સમ�   સમાજની   સ�ંણૂ�   �ખુાકાર�ની   અપે�ા   રાખવામા ં  આવ ે  છે.   
  
ય�્   of�ુ ં  સૌથી   સરળ   �વ�પ   એ   ઘરગ�� ુ  �ારા   કરવામા ં  આવતી   ઘર��ુ ં  િવિધ   છે   �   તેના   ઘરમા ં  �ગટાવવામા ં  
આવતી   પિવ�   અ��નમા ં  સરળ   અપ�ણ   કર�   છે.   વ� ુ  જ�ટલ   સ�ંકરણમા ં  �ણથી   પાચં   અ��નની   �થાપના   અને   તેમા ં  
અનાજ,   ઘી   અથવા   માખણ   અન ે  અ�ય   શાકભા�   પદાથ�   �વા   ક�   પસદં   કર�લા   અને   લાયક   પાદર�ઓ   �ારા   એક   
સાથ ે  મ�ંોનો   �પ   કરવો,   િવિવધ   દ�વતાઓ   ખાસ   કર�ને   અ��ન,   ઇ��,   વ�ુણ   વગેર�નો   સમાવશે   થાય   છે..   
  
ક�ટલાક   સ�દુાયના   સામા�ય   ક�યાણ   માટ�,   જમીનની   ફળ�પુતા   વધારવા   માટ�,   વરસાદને   આમ�ંણ   આપવા   
માટ�,   શાિંત   અને   સપંિ�ને   આવકારવા   માટ�   ક�ટલાક   ય�્   a◌ો   મોટા   પાયે   કરવામા ં  આવ ે  છેક�ટલાક   �દવસો   �ધુી.   
સમારોહમા ં  ભાગ   લેનાર   અને   સચંા�લત   પાદર�ઓની   સ�ંયા   તે   ��ૃિત   અને   ઉ�ેશ   પર   આધા�રત   છે   ક�   �ના   માટ�   
તે   કરવામા ં  આવ ે  છે.   
  
તે   હક�કત   છે   ક�   ય�્as◌ો   અને   અ�ય   �કારના ં  બ�લદાન   આપવાની   ઘટનાઓ   આ�િુનક   �હ��ુ   ધમ�મા ં  ધીર�   ધીર�   
નીચે   આવી   રહ�   છે,   ��ુય�વ ે  પિ�મી   િશ�ણના   �ભાવને   કારણે,   તેમને   કરવામા ં  આવતી   જ�ટલતા   અને   ય�્   
perform◌ો   કર�   શક�   તેવા   લાયક   �રુો�હતોની   ઘટતી   સ�ંયા   સ�ંણૂ�   વ�ૈદક   આદ�શો   અ�સુાર   અસરકારક   ર�તે.   
  
ય�્   performing   કરતી   વખતે,   ��ૂર�ઓની   સહાયતા   હ�ઠળ   િવિવધ   દ�વતાઓને   �સાદ   આપવામા ં  આવ ે  છે.   
એક   નાની   પિવ�   અ��ન   �ગટાવવામા ં  આવ ે  છે   અને   અનાજ,   ઘી   અને   શાકભા�   �વા   પદાથ�   હાજર   હોય   છે.   
અ��ન,   ઇ��   અને   વ�ુણ   �વા   દ�વોને   બોલાવવા   માટ�   એક   સાથ ે  મ�ંોનો   �પ   કરવામા ં  આવ ે  છે.   તેઓ   સામા�ય   
ર�તે   પ�રવારના   ક�યાણ,   વરસાદને   આમ�ંણ   આપવા   અને   શાિંત   અને   સ��ૃ�ને   આવકારવા   માટ�   કરવામા ં  આવ ે  
છે.   ક�ટલાક   ય�્   a◌ો   થોડા   કલાકો   માટ�   કરવામા ં  આવ ે  છે   �યાર�   અ�ય   ક�ટલાક   અઠવા�ડયા   �ધુી   ચાલે   છે.   
  

3.   જપ   -   જપ   એટલે   ભગવાનના   નામનો   પાઠ   કરવો,   કા ં  તો   શાિંતથી   અથવા   �વણ�વૂ�ક.   ધાિમ�ક   િવિધમા ં  મનને   
��ુ   કરવા   અને   �ય��તની   ચેતનાને   આ�યા��મક   ઉ��થી   ભરવા   માટ�   ભગવાનના   નામનો   સતત   પાઠ   કરવો   



શામેલ   છે.   આ   િનયિમત   �પ   મન   અને   શર�રમા ં  �પદંનો   સજ�   શક�   છે   અને   આ�યા��મક   પ�રવત�ન   તરફ   દોર�   
શક�   છે.   �પ   ભગવાન   માટ�   ��ુ   �ેમથી   થવો   જોઈએ   અને   બદલામા ં  કંઈક   મેળવવાની   અપે�ા   સાથ ે  નહ�.   
  
આ�િુનક   �હ��ુ   ધમ�મા ં  �પ   ��ૂ�ુ ં  �બૂ   જ   લોકિ�ય   �વ�પ   બની   ગ�ુ ં  છે.   ખાસ   કર�ને   ભ��ત   ચળવળના   ઉદય   
અને   ઘણા   યોગીઓ   અને   બાબાઓની   લોકિ�યતા   સાથ,ે   �પાએ   ઘણા   ��ા�ઓ   અને   આ�યા��મક   વલણ   
ધરાવતા   �હ��ુઓના   �દય   અને   મનમા ં  �વશે   કય�   છે.   �પ   એટલે   ભગવાનના   નામ�ુ ં  સતત   પઠન   મનમા ં  
શાિંતથી   અથવા   સ�હૂમા ં  મોટ�થી.   ભગવાનના   નામનો   સતત   પાઠ   કરવાથી   ભ�તના   મનને   ��ુ   કરવાની   અને   
તેની   ચેતનાને   દ�વી   િવચારો   અને   �વતં   આ�યા��મક   ઉ��થી   ભરવાની   અપે�ા   છે.   િનયિમત   �પ   કરવાથી   
શર�ર   અને   મનમા ં  ચો�સ   �પદંનો   સ��ય   તેવી   અપે�ા   છે   �   સામા�ય   �ય��તના   આ�યા��મક   પ�રવત�નને   સરળ   
બનાવશ.ે   
  
�હ��ુ   ધમ�મા,ં   �ારં�ભક   સમયથી,   વ�ૈદક   મ�ંો   અને   �લોકોના   યો�ય   પાઠ   પર   ભાર�   ભાર   �કૂવામા ં  આ�યો   છે.   આ�   
પણ   વ�ૈદક   શાળાઓમા,ં   િવ�ાથ�ઓ   કલાકો,   �દવસો   અને   વષ�   સ�ં�ૃત   ઉ�ચારણની   ��ૂમ   ઘ�ઘાટને   પકડવાનો   
�ય�ન   કરતા   હતા.   �પમા,ં   આપણે   આવી   કોઈ   કઠોરતાનો   સામનો   કરતા   નથી.   �ય��તને   તેની   સગવડ   અને   
�ત�રક   સકં�ત   અ�સુાર   તેનો   અ�યાસ   કરવાની   �રૂતી   �વત�ંતા   છે.   તેથી   જપની   �થા   આ   �બૂ   જ   �ાચીન   
પરંપરા   સાથ ે  �સુગંત   છે,   પરં� ુ  વ�ૈદક   મ�ંોના   �પ   માટ�   સામા�ય   િશ�ા�મક   અ�ભગમથી   વ�ંચત   છે.   
  
જોક�   ક�ટલાક   િનયમો   છે.   કોઈએ   પોતાના   ક�યાણ   માટ�   અથવા   બી�ના   ક�યાણ   માટ�   �પનો   અ�યાસ   કરવો   
જોઈએ,   પરં� ુ  �ાર�ય   અ�યને   �કુસાન   ક�   ઈ�   પહ�ચાડવી   નહ�.   જો   તે   કોઈ   �વાથ�   હ�� ુ  માટ�   ઈ�ર   માટ�   ��ુ   
�ેમથી   કરવામા ં  આવ ે  તો   તે   વ� ુ  સા�ંુ   છે.   �ી�ુ,ં   અસરકારક   બનવા   માટ�,   �પ   પિવ�   ઉ�ચારણ   "AUM"   થી   શ�   
થવો   જોઈએ.   
  
  

4.   સ�ંયા   વદંનમ   
  
એક   ���   માટ�   ભલામણ   કરાયેલી   ફર�જયાત   િવિધ   સ�ંયા   વદંનમ   છે   �યા ં  �યૂ�-દ�વતા   વહ�લી   સવાર   અને   
સાજંના   સમયે   નદ�   �વા   વહ�તા   �ોતમાથંી   પાણી   અપ�ણ   કર�   છે.   તે   આ   સમય   દરિમયાન   છે   �યાર�   �યૂ�ના   કોમળ   
�કરણો   અને   વહ�� ુ ં  પાણી   one��ની   મોટ�   મા�ાને   �થાનાતં�રત   કર�   છે   �   આ   કાય�   કર�   છે   �યા ં  4-5   િમિનટ   �ધુી   
�લોકો   વાચંે   છે.   
  

5.   �યૂ�   નમ�કાર   
  
�યૂ�   નમ�કાર   એ   શાર��રક   �યાયામ   છે   �   વહ�લી   સવાર�   ��ુલા   આકાશ   નીચે   �યૂ�દય   દરિમયાન   કરવામા ં  આવ ે  
છે.   આ   િવટાિમન   ડ�ની   �રૂતી   મા�ા   સાથ ે  �ય��તના   �વા��યમા ં  �ધુારો   કર�   છે   તેમજ   નવ�સ   િસ�ટમને   ઉ��ેજત   
કર�   છે,   આપણા   શર�રના   તમામ   મહ�વ�ણૂ�   �ગોની   કામગીર�મા ં  �ધુારો   કર�   છે   અને   �ય��તની   શાર��રક   અને   
માનિસક   ��થિતને   કાયાક�પ   કર�   છે.     
  

6.   ચડતી   અને   ઉતરતી   ન�ધ   સાથ ે  AUM   શ�દ   મોટ�થી   કહ�વાની   પરંપરા   છે   �   મોટાભાગના   �હ��ુઓને   
બાળપણથી   શીખવવામા ં  આવ ે  છે.   આ   પિવ�   ઉ�ચારણમા ં  ચેતનાને   પ�રવિત�ત   કરવાની   �મતા   છે.   
  

  AUM   નો   પાઠ   કરવાથી   એકા�તામા ં  �ધુારો,   તણાવ   અને   �ચ�તામા ં  ઘટાડો   થાય   છે.   તે   શર�રના   તમામ   
અવયવોની   કામગીર�મા ં  �ધુારો   અને   હોમ��સની   કામગીર�ને   ઉ��ેજત   કરતી   વખતે   શર�રની   �બનઝેર�કરણ   
���યામા ં  મદદ   કર�   છે.   તે   ખાસ   કર�ને   આશાવાદને   �ધુાર�   છે   અને   �ય��તને   ભાવના�મક   ર�તે   ��થર   બનાવીને   
નકારા�મકતા   ઘટાડ�   છે.   



  
AUM   એ   �બૂ   જ   પિવ�   શ�દ   માનવામા ં  આવ ે  છે.   તે   શ�દ   ��   છે,   શ�દના   �પમા ં  પોતે   જ   ��   છે.   તે   �પશ�   છે   તે   
દર�ક   વ��મુા ં  �દ�યતા   આપે   છે.   તેથી   �યાર�   તે   ઉપસગ�   તર�ક�   બી�   શ�દ   સાથ ે  જોડાય   છે,   �યાર�   શ�દ   ��ૃિતમા ં  
�દ�ય   બને   છે   અને   �યાર�   તે   ઉ�ચારવામા ં  આવ ે  છે   �યાર�   તે   ચો�સ   �પદંનો   બનાવ ે  છે   �મા ં  ચેતનાને   પ�રવિત�ત   
કરવાની   �મતા   હોય   છે.   તેથી   �હ��ુ   ધમ�મા ં  બધા   જપ   આ   પિવ�   િસલેબલ   "AUM"   ના   ઉપયોગથી   પહ�લા   છે.   
  

7.   ��ૂ   
  
�નાન   કયા�   પછ�   કરવામા ં  આવતી   ��ૂ   અથવા   દ�પા   આરાધના   તમને   આખો   �દવસ   �રુ��ત   અને   આશાવાદ�   
લાગણીઓ   ભર�ને   આખો   �દવસ   ટક�   રહ�વા   માટ�   જ�ર�   માનિસક   શાિંત   અને   સવંા�દતા   આપે   છે.   
  
�હ��ુ   ધમ�મા ં  આવા   ઘણા   પરંપરાગત   કાય�   છે   �   �વનશલૈીમા ં  વધારો   કર�   છે   કારણ   ક�   તે   �ાચીન   ધમ�   છે   �   
દશા�વ ે  છે   ક�   માનવ   �વન   અને   ��ૃિત   � ૂચંવણમા ં  છે   અને   પર�પર   પોષણને   �ો�સાહન   આપે   છે.   
  

8.ક�ટલાક   દ� િનક   અવલોકનો   
  
�હ��ુ   ધમ�મા,ં   અઠવા�ડયાના   દર�ક   �દવસ   એક   અથવા   વ� ુ  ��ાના   દ�વતાઓને   સમિપ�ત   છે.   આ   દ�વી   -દ�વતાઓ�ુ ં  
સ�માન   કરવા   માટ�   �ાથ�ના   અન ે  ઉપવાસ   સ�હત   િવશષે   િવિધઓ   કરવામા ં  આવ ે  છે.   દર�ક   �દવસ   વ�ૈદક   
�યોિતષશા�ના   આકાશી   શર�ર   સાથ ે  પણ   સકંળાયેલ   છે   અને   તેને   અ��ુપ   ર�ન   અને   રંગ   છે.   
  
�હ��ુ   ધમ�મા ં  બે   અલગ   અલગ   �કારના   ઉપવાસ   છે.   ઉપવાસ   એ   �ત   �રૂા   કરવા   માટ�   કરવામા ં  આવલેા   �ત   છે,   
�યાર�   �ત   એ   ધાિમ�ક   િવિધઓ�ુ ં  પાલન   કરવા   માટ�   કરવામા ં  આવલેા   ઉપવાસ   છે.   ભ�તો   તેમના   આ�યા��મક   
ઉ�ેશને   આધાર�   અઠવા�ડયા   દરિમયાન   કોઈપણ   �કારના   ઉપવાસ   કર�   શક�   છે.   
  
�ાચીન   �હ��ુ   gesિષઓએ   િવિવધ   દ�વોની   ��િૃત   ફ�લાવવા   માટ�   ધાિમ�ક   ઉપવાસ   �વા   ઉજવણીનો   ઉપયોગ   
કય�   હતો.   તેઓ   માનતા   હતા   ક�   ખાવા   -પીવાથી   �ૂર   રહ�વાથી   ભ�તોને   ભગવાનનો   સા�ા�કાર   કરવાનો   �દ�ય   
માગ�   મોકળો   થશ,ે   �   માનવીય   અ��ત�વનો   એકમા�   હ�� ુ  છે.   
  
�હ��ુ   ક�લે�ડરમા,ં   �દવસો   �ાચીન   સૌરમડંળના   સાત   આકાશી   પદાથ�ના   નામ   પર   રાખવામા ં  આ�યા   છે:   �યૂ�,   
ચ�ં,   �ધુ,   ��ુ,   મગંળ,   ��ુુ   અને   શિન.   
  

1.   સોમવાર   (સોમવાર)   
  
સોમવાર   ભગવાન   િશવ   અને   તેમની   પ�ની   દ�વી   પાવ�તીને   સમિપ�ત   છે.   ��ૂની   શ�આતમા ં  તેમના   ��ુ   ભગવાન   
ગણેશની   ��ૂ   કરવામા ં  આવ ે  છે.   ભ�તો   આ   �દવસ ે  િશવ   ભજન   નામના   ભ��ત   ગીતો   પણ   સાભંળે   છે.   િશવ   ચ�ં,   
ચ�ં   સાથ ે  સકંળાયેલ   છે.   સફ�દ   તેનો   રંગ   છે   અને   મોતી   તે�ુ ં  ર�ન   છે.    
  
સોમવાર   �ત   અથવા   સોમવાર�ુ ં  �ત   �યૂ�દયથી   �યૂા��ત   �ધુી   મનાવવામા ં  આવ ે  છે,   સાજંની   �ાથ�ના   પછ�   �ટૂ�   
�ય   છે.   �હ��ુઓ   માને   છે   ક�,   ઉપવાસ   �ારા,   તેમને   ભગવાન   િશવ   �ારા   શાણપણ   આપવામા ં  આવશ ે  �   તેમની   
બધી   ઈ�છાઓ   �રૂ�   કરશ.ે   ક�ટલાક   �થળોએ,   અિવવા�હત   મ�હલાઓ   તેમના   આદશ�   પિતને   આકષ�વા   માટ�   
ઉપવાસ   કર�   છે.   
  

2.   મગંળવાર   (મગંલવાર)   
  



મગંળવાર   મગંળ   �હ   દ�વ   હ�મુાન   અને   મગંળને   સમિપ�ત   છે.   દ��ણ   ભારતમા,ં   �દવસ   �કંદ   દ�વને   સમિપ�ત   છે.   
ભ�તો   આ   �દવસે   હ�મુાન   ચાલીસા,   િસમીયન   દ�વતાને   સમિપ�ત   ગીતો   પણ   સાભંળે   છે.   �હ��ુ   િવ�ા� ુ  હ�મુાન�ુ ં  
સ�માન   કરવા   માટ�   ઉપવાસ   કર�   છે   અને   અિન�ટથી   બચવા   અને   તેમના   માગ�મા ં  અવરોધો   �ૂર   કરવામા ં  તેમની   
મદદ   લે   છે.   
  
દ�કરાની   ઈ�છા   ધરાવતા   �ગુલો   �ારા   ઉપવાસ   પણ   રાખવામા ં  આવ ે  છે.   �યૂા��ત   પછ�,   ઉપવાસ   સામા�ય   ર�તે   
મા�   ઘ�   અને   ગોળ   (ક�સ   ખાડં)   ધરાવતા   ભોજન   �ારા   �ટૂ�   �ય   છે.   લોકો   મગંળવાર�   લાલ   રંગના   કપડા ં  પહ�ર�   છે   
અને   ભગવાન   હ�મુાનને   લાલ   �લ   ચ   offer◌ાવ ે  છે.   � ૂગંા   (લાલ   કોરલ)   એ   �દવસ�ુ ં  પસદંગી�ુ ં  ર�ન   છે.   
  

3.   �ધુવાર   (�ધુવાર)   
  
�ધુવાર   �ૃ�ણના   અવતાર   ભગવાન   �ૃ�ણ   અને   ભગવાન   િવ�લને   સમિપ�ત   છે.   આ   �દવસ   �ધુ,   �ધુ   �હ   સાથ ે  
સકંળાયેલ   છે.   ક�ટલીક   જ�યાએ   ભગવાન   િવ��નુી   ��ૂ   પણ   કરવામા ં  આવ ે  છે.   ભ�તો   આ   �દવસે   �ૃ�ણ   ભજનો   
(ગીતો)   સાભંળે   છે.   લીલો   એ   પસદંગીનો   રંગ   અને   ઓની�સ   છે   અને   નીલમ�ણ   મનપસદં   ર�નો   છે.   
  
�ધુવાર�   ઉપવાસ   કરનાર   �હ��ુ   ભ�તો   બપોર�   એક   જ   ભોજન   લે   છે.   �ધુવાર   ઉપવાસ   (�ધુવારના   ઉપવાસ)   
પરંપરાગત   ર�તે   શાિંત�ણૂ�   પા�રવા�રક   �વનની   શોધ   કરતા   �ગુલો   અને   શ�ૈ�ણક   સફળતા   મેળવવા   ઇ�છતા   
િવ�ાથ�ઓ   �ારા   ઉજવવામા ં  આવ ે  છે.   �ધુવાર�   �હ   �ધુ   અથવા   �ધુ   �હ   નવા   �ો��ટને   વધારવા   માટ�   
માનવામા ં  આવ ે  છે   તેથી   લોકો   નવો   �યવસાય   અથવા   સાહસ   શ�   કર�   છે.   
  

4.   ��ુુવાર   (��ુુવર   અથવા   �હૃ�પિતવાર)   
  
��ુુવાર   ભગવાન   િવ�� ુ  અને   દ�વતાઓના   ��ુુ   ભગવાન   �હૃ�પિતને   સમિપ�ત   છે.   િવ��નુો   �હ   ��ુુ   છે.   ભ�તો   
"ઓમ   જય   જગદ�શ   હર�"   �વા   ભ��ત   ગીતો   સાભંળે   છે   અને   સપંિ�,   સફળતા,   �યાિત   અને   �ખુ   મેળવવા   માટ�   
ઉપવાસ   કર�   છે.   
  
પીળો   િવ��નુો   પરંપરાગત   રંગ   છે.   �યાર�   �યૂા��ત   પછ�   ઉપવાસ   �ટૂ�   �ય   છે,   �યાર�   ભોજન   પરંપરાગત   ર�તે   
ચણાની   દાળ   (બગંાળ   �ામ)   અને   ઘી   (�પ�ટ   માખણ)   �વા   પીળા   ખોરાકનો   સમાવશે   કર�   છે.   �હ��ુઓ   પીળા   વ�ો   
પણ   પહ�ર�   છે   અને   િવ��નેુ   પીળા   �લો   અન ે  ક�ળા   અપ�ણ   કર�   છે.     
  

5.   ��ુવાર   (��ુવાર)   
  
��ુવાર   ��ુ   �હ   સાથ ે  સકંળાયેલી   માતા   દ�વી   શ��તને   સમિપ�ત   છે;   દ�વી   �ુગા�   અને   કાલીની   પણ   ��ૂ   કરવામા ં  
આવ ે  છે.   ભ�તો   આ   �દવસે   �ુગા�   આરતી,   કાલી   આરતી   અને   સતંોષી   માતાની   આરતી   કર�   છે.   શ��ત�ુ ં  સ�માન   
કરવા   માટ�   ભૌિતક   સપંિ�   અને   �ખુ   મેળવવા   માગંતા   �હ��ુઓ,   �યૂા��ત   પછ�   મા�   એક   જ   ભોજન   ખાય   છે.   
  
કારણ   ક�   સફ�દ   રંગ   શ��ત   સાથ ે  સૌથી   ન�કથી   જોડાયેલો   છે,   સાજંના   ભોજનમા ં  સામા�ય   ર�તે   સફ�દ   ખોરાક   હોય   
છે   �મ   ક�   ખીર   અથવા   પાયસમ,   �ૂધ   અને   ચોખાથી   બનેલી   મીઠાઈ.   ચણા   (બગંાળ   �ામ)   અને   �રુ   (ગોળ   અથવા   
ઘન   દાળ)   ની   ઓફર   દ�વીને   અપીલ   કરવા   માટ�   આપવામા ં  આવ ે  છે,   અને   ખાટા   ખોરાકને   ટાળવો   જોઈએ.     
  
શ��ત   સાથ ે  સકંળાયેલા   અ�ય   રંગોમા ં  નારંગી,   વાયોલેટ,   �ંબલી   અને   બગ��ડ�નો   સમાવશે   થાય   છે,   અને   તે�ુ ં  
ર�ન   હ�રા   છે.   
  

6.   શિનવાર   (શિનવાર)ભય��ત   



  
શિનવારદ�વ   શિનને   સમિપ�ત   છે,   �   શિન   �હ   સાથ ે  સકંળાયેલ   છે.   �હ��ુ   પૌરા�ણક   કથાઓમા,ં   શિન   એક   િશકાર�   છે   
�   ખરાબ   નસીબ   લાવ ે  છે.   ભ�તો   �યૂ�દયથી   �યૂા��ત   �ધુી   ઉપવાસ   કર�   છે,   શિનની   ખરાબ   ઇ�છા,   બીમાર�ઓ   
અને   અ�ય   કમનસીબીથી   ર�ણ   મેળવ ે  છે.   �યૂા��ત   પછ�,   �હ��ુઓ   કાળા   તલ�ુ ં  તેલ   અથવા   કાળા   ચણા   (કઠોળ)   
નો   ઉપયોગ   કર�ને   અને   મી�ંુ   વગર   રાધેંલા   ખોરાક   ખાવાથી   ઉપવાસ   તોડ�   છે.   
  
�ત   કરનારા   ભ�તો   સામા�ય   ર�તે   શિન   મ�ંદરોમા ં  �ય   છે   અને   કાળા   રંગની   વ��ઓુ   �વી   ક�   તલ�ુ ં  તેલ,   કાળા   
કપડા ં  અને   કાળા   કઠોળ   અપ�ણ   કર�   છે.   ક�ટલાક   પીપલ   (પિવ�   ભારતીય   ��ર)   ની   ��ૂ   પણ   કર�   છે   અને   તેની   
છાલની   આસપાસ   દોરો   બાધેં   છે,   અથવા   શિનના   �ોધથી   ર�ણ   મેળવવા   માટ�   ભગવાન   હ�મુાનને   �ાથ�ના   કર�   
છે.   વાદળ�   અને   કાળો   શિનનો   રંગ   છે.   વાદળ�   ર�ન,   �મ   ક�   વાદળ�   નીલમ,   અને   ઘોડાની   બનેલી   કાળ�   લોખડંની   
વ�ટ�ઓ   શિનથી   બચવા   માટ�   પહ�રવામા ં  આવ ે  છે.   
  

7.   રિવવાર   (રિવવાર)   
  
રિવવાર   �યૂ�   �યૂ�   અથવા   �યૂ�નારાયણ,   �યૂ�   દ�વને   સમિપ�ત   છે.   ��ા�ઓ   તેમની   ઇ�છાઓ   �રૂ�   કરવા   અને   
ચામડ�ના   રોગોને   મટાડવામા ં  તેમની   મદદ   માગે   છે.   �હ��ુઓ   ધાિમ�ક   �નાન   અને   ઘરની   સ�ંણૂ�   સફાઈ   સાથ ે  
�દવસની   શ�આત   કર�   છે.   તેઓ   �દવસભર   ઉપવાસ   રાખે   છે,   �યૂા��ત   પછ�   જ   ખાય   છે   અને   મી�ંુ,   તેલ   અને   
તળેલા   ખોરાકને   ટાળે   છે.   તે   �દવસે   �ભ�ા   પણ   આપવામા ં  આવ ે  છે.  
  
�યૂ�ને   માણેક   અને   લાલ   અને   �લુાબી   રંગો   �ારા   ર�ૂ   કરવામા ં  આવ ે  છે.   આ   દ�વતા�ુ ં  સ�માન   કરવા   માટ�,   
�હ��ુઓ   લાલ   પહ�રશ,ે   તેમના   કપાળ   પર   લાલ   ચદંનની   પે�ટ   લગાવશ,ે   અને   �યૂ�દ�વની   �િૂત�ઓ   અને   �ચ�ો   પર   
લાલ   �લો   ચાવશ.ે   
  
  
  
  


