
 ਿਹੰਦੂ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ਼� ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ� ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤ ੇਮਹੱਤਤਾ ਿਹੰਦੂ 

 ਧਰਮ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹ� ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ◌ੰਗ ਹੈ. ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਿਵੱਚ, ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਤਿਮਕਤਾ 
 ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ �ਰਧਾ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮ� ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ. ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ ਨਾ 
 ਿਸਰਫ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਬਲਿਕ ਮਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦਫਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ 
 ਦੀਆਂ ਪ�ਥਾਵ� �ਾਮਲ ਹਨ. ਿਹੰਦੂਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਵੇਦ ਹਨ - ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਪੁਰਾਣਾ ਅਿਧਆਤਮਕ ਗ�ੰ ਥ - ਿਜਨ� � ਨ�  ਉਨ� � 
 ਦੀਆਂ ਰਸਮ� ਨੰੂ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹ.ੈ ਵੇਦ ਭਜਨ� ਅਤੇ ਰਸਮ� ਦਾ ਸੰਗ�ਿਹ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰ� ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ. ਇਹ 
 ਅਨਮੋਲ ਪਾਠ ਮੌਿਖਕ ਿਬਰਤ�ਤ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ. 

 ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਹੰਦੂ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ ਿਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਰਜ਼� ਨੰੂ ਿਨਭਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ 
 ਕ�ਿਦ�ਤ ਸਨ. ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ: 

 ਬ�ਹਮਚਾਰੀਆ - ਿਸੱਿਖਆਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰਵਧਾਉਣਾ 
 ਗ�ਿਹਣਗ�ਿਹਸਥ ਨੰੂ- ਦੁਿਨਆਵੀ ਅਨੰਦ ਅਤੇਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ �ਾਮਲ ਹਨ 
 ਪ�ਾਪਤੀਆਂਵਨਪ�ਸਥ - ਅਿਧਆਤਿਮਕ 
 ਸੰਿਨਆਸ - ਿਚੰਤਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ 

 ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ�ਾਚੀਨ ਰਸਮ� ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਨਹ� ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤ� ਅਰਥ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਬਦਲ 
 ਗਏ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੈਿਦਕ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ, ਯੱਗ ਕਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਿਜਕ 
 ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. 

 A. ਿਹੰਦੂ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ਼� ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 

 ਿਹੰਦੂਆਂ ਲਈ, ਰਸਮ� ਿਨਭਾ�ਦੇ ਸਮ� ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆ�ੀਰਵਾਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁੱ ਖ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਿਵ�ਵਾਸ ਕਰਦੇ 
 ਹਨ ਿਕ ਜਦ� ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨ� � ਦੀ �ਰਧਾ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਸੰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਸ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ. ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੰਦੂ 
 ਰਸਮ� ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ� ਿਜਵ� ਮੰਦਰ� ਜ� ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ. 

 ਘਰੇਲੂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ�, ਇੱਕ �ਰਧਾਵਾਨ ਿਹੰਦੂ ਤ� ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਰਸਮ� ਿਨਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਸਵੇਰ 
 ਦੀਆਂ ਰਸਮ� ਿਵੱਚ ਇ�ਨਾਨ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਸਵੈ-�ੁੱ ਧਤਾ, ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਨੰੂ ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� ਜ� ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ 
 �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਿਹੰਦੂ ਘਰਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਿਲਤ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਰਸਮ� ਹਨ ਪੂਜਾ, ਿਸਮਰਨ, ਚੁੱ ਪ ਪ�ਾਰਥਨਾਵ�, ਯੋਗਾ, 
 ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਜ� ਭਜਨ� ਦੇ ਪਾਠ� ਦਾ ਪਾਠ, ਧਾਰਿਮਕ ਿਕਤਾਬ� ਪੜ�ਨਾ, ਸਿਤਸੰਗ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ (ਪ�ਾਰਥਨਾਵ�), 
 ਦਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਿਕਸੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ. ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ. ਇਹ ਇਨ� � ਰਸਮ�, 
 ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਰਸਮ� ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਿਕ ਿਹੰਦੂ ਰੱਬ ਨੰੂ ਆਪਣੀ �ਰਧਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ. 

 ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� ਜ� ਪੂਜਾ ਿਹੰਦੂ ਭਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਿਨ�ਖੜਵ� ਅੰਗ ਹਨ. ਉਹ ਇਹ ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� ਿਹੰਦ ੂਪੁਜਾਰੀਆਂ ਜ� ਬ�ਾਹਮਣ� 
 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ� ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹਰ ਪੂਜਾ ਤ� ਬਾਅਦ, ਰੱਬ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟ (ਜ� ਪ�ਸਾਦ) ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. 
 ਅਿਜਹੀਆਂ ਭੇਟਾਵ� ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਚੰਨ�  ਵਜ� ਆਪਸੀ ਲਾਭ� ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ. ਿਹੰਦੂਆਂ ਦਾ 
 ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਰਸਮ� ਿਨਭਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੀ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਿਬਹਤਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. 

 ਰਸਮ� ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 
 ਿਜਆਦਾਤਰ ਅਿਸੱਧੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ ਹਨ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ� ਿਵਿਗਆਨਕ ਕਾਰਨ� ਅਤੇ 
 ਉਨ� � ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਅਨੁ�ਾਸਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਹੰਦੂ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. 



 ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ ਇੱਕ structure◌�ਚਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸੌਖਾ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ� � ਦੇ 
 ਿਪੱਛੇ ਿਸਹਤ ਲਾਭ� ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱ ਕ ੇਹਨ. ਉਨ� � ਦਾ ਯੁੱ ਗ� ਤ� ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜ�ੀਆ ਂਤਕ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ. 
 ਰੀਤੀ -ਿਰਵਾਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕੱਥੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰਸਮ� ਇੱਕ 
 ਅਿਦੱਖ ਘੜੀ ਵ�ਗ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਜੇ ਤੁਸ� ਸੂਰਯ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਇਹ ਸੂਰਜ ਚੜ�ਨ ਦਾ ਸਮ� ਹੋਣਾ 
 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

 ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਿਵੱਚ, ਰੀਤੀ -ਿਰਵਾਜ �ਰਧਾ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਰੱਬ 
 ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕਤਾ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆ�ਦੇ ਹਨ. ਉਸਦੇ ਗ�ਿਹਸਥੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ�, ਇੱਕ 
 �ਰਧਾਵਾਨ ਿਹੰਦੂ ਤ� ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਤ� �ਾਮ ਤੱਕ ਕੁਝ ਰਸਮ� ਿਨਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. 

 ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੈਿਦਕ ਧਾਰਿਮਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ �ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਿਕ�ਿਕ 
 ਰਸਮ �ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਵੱਈਏ ਅਤ ੇਗੰਭੀਰ �ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ. ਵੈਿਦਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ 
 ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਕੁਝ ਿਨਯਮਤਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ� � ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਦੇ� ਿਸਰਫ ਪਾਲਣਾ 
 ਨਹ� ਹੈ ਬਲਿਕ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਦੇ� ਅਤੇ ਉਦੇ� ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 
 ਯੋਗ ਵਾਹਨ ਬਣ ਜਾਵੇ. ਰਚਨਾ. 

 ਰਸਮ� ਅਤੇ ਰਸਮ� ਿਵੱਚ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਵਿਤਆਂ, ਜੀਵ�, ਿਵਛੜੀਆਂ ਰੂਹ�, ਮਨੱੁਖ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ� ਨੰੂ ਭੇਟਾ �ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ. 
 ਪੇ�ਕ�� ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ, ਮਾਿਸਕ ਜ� ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੁਝ ਭੇਟ� ਖਾਸ ਮੌਿਕਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ 
 ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਿਜਹੀਆਂ ਭੇਟਾਵ� ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ 
 ਉਸਦੇ ਪ�ਗਟਾਵੇ ਵਜ� ਆਪਸੀ ਲਾਭ� ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ. 

 �ਰਧਾਲੂ ਿਹੰਦੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਸਮ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਦਨ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮ� ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੰੂ ਜਲ ਚੜ�ਾ�ਦੇ ਹਨ ਜ� 
 ਚੜ�ਾ�ਦੇ ਹਨ. ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹਨ ਨਹਾਉਣਾ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਸਵੈ-�ੁੱ ਧਤਾ, ਸੂਰਜ ਨੰੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, 
 ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ �ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਧਾਰਿਮਕ ਿਨ�ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਆਿਦ ਿਨ�ਾਨ ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਅਤੇ 
 ਸੰਪਰਦਾਵ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਿਭੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, �ਰਧਾਲ ੂਉਨ� � ਰਸਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵ� ਲਈ ਿਵ�ੇ� ਹਨ ਿਜਨ� � ਦਾ ਉਹ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਿਜਹੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
 ਰੀਤ� ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ. ਿਹੰਦੂ ਸੰਿਨਆਸੀ (ਸੰਿਨਆਸੀ) ਕੁਝ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਸਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰ 
 ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਜ� ਉਨ� � ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ� ਵੱਖਰੇ ਹਨ. 

 ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪ�ਥਾਵ� �ਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ� � 
 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਹੰਦੂ ਆਪਣ ੇਿਵ�ਵਾਸ�, ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ, ਸਮ� ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵ� ਅਤੇ ਹੋਰ 
 ਕਾਰਕ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਿਭੰਨ ਰਸਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ�ਾਚੀਨ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ ਅਤੇ ਪ�ਥਾਵ�, ਜੋ ਿਕਸੇ ਸਮ� 
 ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਕੁਝ ਅੱਜ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਕ�ਿਕ ਲੋਕ 
 �ਿਹਰ� ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀਆਂ ਉਨ� � ਨੰੂ �ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁ�ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� 
 ਿਦੰਦੀਆਂ. 

 ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਹੰਦੂ ਘਰ� ਿਵੱਚ ਪ�ਚਿਲਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮ� ਿਵੱਚ�, ਸਭ ਤ� ਪ�ਿਸੱਧ ਹਨ ਪੂਜਾ, ਿਸਮਰਨ, ��ਤ 
 ਪ�ਾਰਥਨਾਵ�, ਯੋਗਾ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਜ� ਭਜਨ� ਵਰਗੇ ਧਰਮ ਗ�ੰ ਥ� ਦਾ ਪਾਠ, ਧਾਰਿਮਕ ਿਕਤਾਬ� ਪੜ�ਨਾ, "ਸਤਸੰਗ" ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ 
 ਲੈਣਾ ਜ� ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ. ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰ�� ਦੇ, ਕੁਝ ਦਾਨੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ, ਮੰਦਰ� ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ� ਦੇ ਦਰ�ਨ 
 ਕਰਨ, ਜ� ਕੁਝ ਮੰਤਰ ਜ� ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ. 

 B. ਿਹੰਦੂ ਰੀਤੀਕੁਝ ਰੂਪ 

 1. ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ� ਤੇ 



 ਿਰਵਾਜ� ਦੇਰਸਮ� ਿਨਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਹੰਦੂ ਗ�ੰ ਥ� ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗ�ੰ ਥ� ਨ�  ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਸਮ� ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿਹੰਦੂ 
 �ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿਨਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਜਦ� ਿਹੰਦੂ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ਼� ਦੀ ਗੱਲ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਪਿਵੱਤਰ 
 ਸਥਾਨ� ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿਕ�ਿਕ ਇਨ� � ਸਥਾਨ� ਨੰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਿਨਵਾਸ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਪਿਵੱਤਰ ਗ�ੰ ਥ� ਨ�  ਪਿਵੱਤਰ 
 ਸਥਾਨ� ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨ� ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਬ�ਾਹਮਣ� ਦੁਆਰਾ ਰਸਮ� ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ. ਿਹੰਦੂ 
 ਇਨ� � ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ� 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੰੂ �ਰਧ�ਜਲੀ ਵੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ. ਲੰਮੀ ਸਥਾਈ ��ਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ 
 ਬ�ਹਮ �ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ. 

 2. ਯੱਗ 

 ਇਹ ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮ� ਦੇ ਵੈਿਦਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਸਬੰਧ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦੇ 
 ਹਨ. ਯਜਨ� ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਯੋਗ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖੋ -ਵੱਖਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਾਰਥਨਾਵ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਤੇ 
 ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਜੋ ਉਹ ਉਪਾਸਕ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
 ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ. 

 ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਮੰਤਰ� ਦੇ ਜਾਪ ਤ� ਖਾਸ ਇੱਛਾਵ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਲੋਕ� ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ� ਸਮੁੱ ਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ 
 ਸਮੱੁਚੀ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. 

 ਯਜਨ� ਦਾ ਸਰਲ ਰੂਪ ਘਰੇਲੂ ਰਸਮ ਹੈ ਜੋ ਗ�ਿਹਸਥੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਭਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਾੜੀ ਗਈ ਪਿਵੱਤਰ ਅੱਗ 
 ਿਵੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਭੇਟ ਚੜ�ਾ�ਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਧੇਰ ੇਗੰੁਝਲਦਾਰ ਸੰਸਕਰਣ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਤ� ਪੰਜ ਅੱਗ� ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਿਵੱਚ 
 ਚੜ�ਾਉਣੇ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਅਨਾਜ, ਿਘਓ ਜ� ਮੱਖਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪੁਜਾਰੀਆਂ 
 ਦੁਆਰਾ, ਨਾਲੋ -ਨਾਲ ਮੰਤਰ� ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਵੱਖੋ -ਵੱਖਰ ੇਦੇਵਿਤਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀ, ਇੰਦਰਾ, ਵਰੁਣ ਆਿਦ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣਾ.। 

 ਸਮੱੁਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਮ ਭਲਾਈ, ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾility �ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ, ਮ�ਹ ਬੁਲਾਉਣ, ��ਤੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ 
 ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਯੱਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨਕਈ ਿਦਨ� ਤੱਕ. ਸਮਾਰੋਹ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
 ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਉਸ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਉਦੇ� 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. 

 ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਿਕ ਯਜਨ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ�� ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ� ਨੰੂ ਿਨਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਆਧੁਿਨਕ ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 
 ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਗੁੰ ਝਲਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪੁਜਾਰੀਆਂ 
 ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਿਗਣਤੀ ਜੋ ਯੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੂਰੇ ਵੈਿਦਕ ਆਦੇ�� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ◌ੰਗ ਨਾਲ. 

 ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੰੂ ਭੇਟ� ਚੜ�ਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਿਵੱਤਰ 
 ਅੱਗ ਜਗਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ, ਿਘਓ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ. ਅਗਨੀ, ਇੰਦਰ ਅਤੇ ਵਰੁਣ 
 ਵਰਗੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ੋਸਮ� ਮੰਤਰ� ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਬਾਰ�� 
 ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ��ਤੀ ਅਤੇ ਖੁ�ਹਾਲੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਯਜਨ� ਕੁਝ ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ 
 ਹਨ ਜਦ� ਿਕ ਕਈ ਕਈ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ. 

 3. ਜਪ - ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ, ਜ� ਤ� ਚੁੱ ਪਚਾਪ ਜ� ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ. ਰਸਮ ਿਵੱਚ ਮਨ ਨੰੂ �ੁੱ ਧ ਕਰਨ 
 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੰੂ ਅਿਧਆਤਮਕ energyਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਨਰੰਤਰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ �ਾਮਲ 
 ਹੈ. ਇਹ ਿਨਯਮਤ ਜਾਪ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਕੰਬਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਪਿਰਵਰਤਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ 
 ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਪ ਪ�ਮਾਤਮਾ ਲਈ �ੁੱ ਧ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 
 ਨਾਲ. 



 ਆਧੁਿਨਕ ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਜਾਪ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ�ਿਸੱਧ ਰੂਪ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ 
 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਿਬਆਂ ਦੀ ਪ�ਿਸੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ �ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਝੁਕੇ ਿਹੰਦੂਆਂ ਦੇ ਿਦਲ� 
 ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ� ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ. ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਨਰੰਤਰ ਜਾਪ ਜ� ਤ� ਚੁੱ ਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ 
 ਜ� ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ �ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਨਰੰਤਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਤ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ �ੁੱ ਧ ਕਰਨ ਅਤੇ 
 ਉਸਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੰੂ ਬ�ਹਮ ਿਵਚਾਰ� ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਆਤਮਕ energyਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਿਨਯਮਤ ਜਾਪ 
 ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰਬਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ� ਦੇ ਆਤਿਮਕ 
 ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ. 

 ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਿਵੱਚ, ਮੱੁ timesਲੇ ਸਮ� ਤ�, ਵੈਿਦਕ ਮੰਤਰ� ਅਤੇ ਸਲੋਕ� ਦੇ ਸਹੀ ਪਾਠ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਿਦਕ 
 ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਘੰਿਟਆਂ, ਿਦਨ� ਅਤੇ ਸਾਲ� ਨੰੂ ਸੰਸਿਕ�ਤ ਉਚਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਸੂਖਮਤਾਵ� ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ 
 ਕੋਿ�� ਕਰਦੇ ਸਨ. ਜਪ ਿਵੱਚ, ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਕਠ� ਰਤਾ ਨਹ� ਆ�ਦੀ. ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ 
 ਉਤ�ਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜਪ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ�ਾਚੀਨ 
 ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਿਦਕ ਮੰਤਰ� ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਿਵੱਿਦਅਕ ਪਹੁੰ ਚ ਤ� ਰਿਹਤ ਹੈ. 

 ਹਾਲ�ਿਕ ਕੁਝ ਿਨਯਮ ਹਨ. ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ� ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਪ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
 ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹ�. ਇਹ ਿਬਹਤਰ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਿਕਸੇ ਸਵਾਰਥੀ ਉਦੇ� ਦੀ 
 ਬਜਾਏ ਰੱਬ ਲਈ �ੁੱ ਧ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਤੀਜਾ, ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਜਪ ਪਿਵੱਤਰ ਉਚਾਰਖੰਡ "ਏਯੂਐਮ" ਨਾਲ 
 ਅਰੰਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

 4. ਸੰਿਧਆ 

 ਵੰਦਨਮ ਇੱਕ ਿਦਿਵਆ ਲਈ ਿਸਫਾਰ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਸਮ ਸੰਿਧਆ ਵੰਦਨਮ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸੂਰਜ-ਦੇਵਤਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਗਦੇ 
 ਸਰੋਤ ਤ� ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਕ ਨਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ �ਾਮ ਦੇ ਸਮ�. ਇਹ ਇਸ ਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 
 ਜਦ� ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕੋਮਲ ਿਕਰਨ� ਅਤੇ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ �ਚ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ energyਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
 ਸਲੋਕ� ਨੰੂ ਪੜ�ਦੇ ਹੋਏ 4-5 ਿਮੰਟ� ਲਈ �ਥੇ ਰਿਹ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

 5. ਸੂਿਰਆ ਨਮਸਕਾਰ 

 ਸੂਿਰਆ ਨਮਸਕਾਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਹ ੈਜੋ ਸਵੇਰ ੇਖੁੱ ਲ�ੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠ� ਸੂਰਜ ਚੜ�ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਇਹ 
 ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਦਮਾਗੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਉਤੇਿਜਤ 
 ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਗ� ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ 
 ਮਾਨਿਸਕ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

 6. ਏਯੂਐਮ �ਬਦ ਨੰੂ �ਚੇ ਅਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨ� ਟ ਦੇ ਨਾਲ �ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣਾ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੋ ਬਚਪਨ ਤ� ਹੀ 
 ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੰਦੂਆਂ ਨੰੂ ਿਸਖਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਉਚਾਰਖੰਡ ਿਵੱਚ ਚੇਤਨਾ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ. 

 ਏਯੂਐਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਹਨ. ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ 
 ਸਾਰੇ ਅੰਗ� ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੰੂ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੀ ਡੀਟੌਕਸੀਿਫਕੇ�ਨ 
 ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ�ਾਵਾਦ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ 
 ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਥਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾ�ਦਾ ਹੈ. 

 AUM ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ �ਬਦ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਬਦਾ ਬ�ਾਹਮਣ ਹੈ, ਇੱਕ �ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਖੁਦ ਬ�ਹਮ. ਇਹ ਹਰ 
 ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਬ�ਹਮਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਇਹ ਛੂਹਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜਦ� ਇਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ �ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 



 ਿਵੱਚ ਜੁੜ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� �ਬਦ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਬ�ਹਮ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ� ਇਹ ਬੋਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰਬਣੀਆਂ 
 ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਚੇਤਨਾ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਪ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ 
 ਉਚਾਰਖੰਡ "ਏਯੂਐਮ" ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. 

 7. ਪੂਜਾ 

 ਇ�ਨਾਨ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਜਾ ਜ� ਦੀਪਾ ਅਰਾਧਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਆ�ਾਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ 
 ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ��ਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. 

 ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ◌ੰਗ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਪ�ਾਚੀਨ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ 
 ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪੋ�ਣ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

 8.ਕੁਝ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੀਤੀ -ਿਰਵਾਜ 

 ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਿਵੱਚ, ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹਰ ਿਦਨ ਇੱਕ ਜ� ਵਧੇਰੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਇਨ� � ਦੇਵੀ -ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ 
 ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਿਵ�ੇ� ਰਸਮ� ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ. ਹਰ ਿਦਨ ਵੈਿਦਕ ਜੋਿਤ� 
 ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਕਾ�ੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਤਨ ਅਤੇ ਰੰਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. 

 ਿਹੰਦੂ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਹਨ. ਉਪਵਾਸ ਇੱਕ ਸੁੱ ਖਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਤ ਹਨ, ਜਦ� ਿਕ 
 ਵਰਾਤ ਧਾਰਿਮਕ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ� ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਤ ਹਨ. �ਰਧਾਲੂ ਉਨ� � ਦੇ ਅਿਧਆਤਮਕ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ 
 ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

 ਪ�ਾਚੀਨ ਿਹੰਦੂ ਿਰ�ੀ ਲੋਕ ਵੱਖੋ -ਵੱਖਰ ੇਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ� ਵਰਗੇ ਵਰਤ ਮਨਾ�ਦੇ ਸਨ. ਉਨ� � 
 ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਿਕ ਖਾਣ -ਪੀਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਭਗਤ� ਨੰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬ�ਹਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ, 
 ਿਜਸ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖੀ ਹ�ਦ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਉਦੇ� ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. 

 ਿਹੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱਚ, ਿਦਨ� ਦਾ ਨਾਮ ਪ�ਾਚੀਨ ਸੂਰਜੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਸੱਤ ਆਕਾ�ੀ ਸਰੀਰ� ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ: ਸੂਰਜ, 
 ਚੰਦਰਮਾ, ਬੁਧ, �ੁੱ ਕਰ, ਮੰਗਲ, ਜੁਪੀਟਰ ਅਤੇ �ਨੀ. 

 1. ਸੋਮਵਾਰ (ਸੋਮਵਾਰ) 

 ਸੋਮਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਿ�ਵ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ. ਭਗਵਾਨ ਗਣੇ�, ਉਨ� � ਦੇ ਪੱੁਤਰ, ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ 
 ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. �ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਿਦਨ ਿ�ਵ ਭਜਨ ਨ� ਦੇ ਭਗਤ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ. ਿ�ਵ ਚੰਦਰਮਾ, ਚੰਦਰਮਾ 
 ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਿਚੱਟਾ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਉਸਦਾ ਰਤਨ ਹੈ. 

 ਸੋਮਵਾਰ ਵ�ਤ ਜ� ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਸੂਰਜ ਚੜ�ਨ ਤ� ਸੂਰਜ ਡੁੱ ਬਣ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, �ਾਮ ਦੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ 
 ਤੋਿੜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਿਹੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਭਗਵਾਨ ਿ�ਵ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱ ਧੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 
 ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ. ਕੁਝ ਥਾਵ� ਤੇ, ਅਣਿਵਆਹੀਆਂ womenਰਤ� ਆਪਣੇ ਆਦਰ� ਪਤੀ ਨੰੂ 
 ਆਕਰ�ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ. 

 2. ਮੰਗਲਵਾਰ (ਮੰਗਲਵਾਰ) 

 ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਵਤਾ ਹਨੰੂਮਾਨ ਅਤੇ ਮੰਗਲ, ਮੰਗਲ ਗ�ਿਹ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ. ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਿਦਨ ਦੇਵਤਾ ਸਕੰਦਾ ਨੰੂ 
 ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ. �ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਿਦਨ, ਹਨੰੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ, ਿਸਮੀਅਨ ਦੇਵਤੇ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ. ਿਹੰਦੂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ 



 ਹਨੰੂਮਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤ� ਬਚਣ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ� ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਨ� � 
 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦ ੇਹਨ. 

 ਉਨ� � ਜੋਿੜਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁੱ ਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਸੂਰਜ ਡੁੱ ਬਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਵਰਤ ਆਮ ਤੌਰ 
 ਤੇ ਿਸਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਗੁੜ (ਕੇਸ �ੂਗਰ) ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਤੋਿੜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਲੋਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੰੂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ�ਦੇ 
 ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹਨੰੂਮਾਨ ਨੰੂ ਲਾਲ ਫੁੱ ਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮੂੰ ਗਾ (ਲਾਲ ਕੋਰਲ) ਅੱਜ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਤਨ ਹੈ. 

 3. ਬੱੁਧਵਾਰ (ਬੱੁਧਵਾਰ) 

 ਬੱੁਧਵਾਰ ਿਕ��ਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਿਕ��ਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਿਵਠਲ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ. ਇਹ ਿਦਨ ਬੁੱ ਧ ਗ�ਿਹ, ਬੁਧ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ 
 ਹੋਇਆ ਹੈ. ਕੁਝ ਥਾਵ� ਤੇ, ਭਗਵਾਨ ਿਵ�ਨੰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. �ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਿਦਨ ਿਕ��ਨ ਭਜਨ� (ਗਾਿਣਆਂ) ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ 
 ਹਨ. ਹਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੁੰ ਦਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਨ�  ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਤਨ ਹਨ. 

 ਬੱੁਧਵਾਰ ਨੰੂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਹੰਦੂ �ਰਧਾਲੂ ਦੁਪਿਹਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਭੋਜਨ ਲ�ਦੇ ਹਨ. ਬੁੱ ਧਵਰ ਉਪਵਾਸ (ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ) 
 ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ� � ਜੋਿੜਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜੋ ��ਤੀਪੂਰਨ ਪਿਰਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 
 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਲੋਕ ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਨੰੂ ਨਵ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ� �ਦਮ �ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਗ�ਿਹ 
 ਬੁਧ ਜ� ਬੱੁਧ ਨਵ� ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. 

 4. ਵੀਰਵਾਰ (ਗੁਰੂਵਰ ਜ� ਵ�ਿਹਸਪਤੀਵਰ)ਬ�ਹਸਪਤੀ 

 ਵੀਰਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਿਵ�ਨੰੂ ਅਤੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ,ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ. ਿਵ�ਨੰੂ ਦਾ ਗ�ਿਹ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ. �ਰਧਾਲੂ ਭਗਤ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ 
 ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ "ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀ� ਹਰੇ" ਅਤੇ ਦੌਲਤ, ਸਫਲਤਾ, ਪ�ਿਸੱਧੀ ਅਤੇ ਖੁ�ੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. 

 ਪੀਲਾ ਿਵ�ਨੰੂ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੰਗ ਹ.ੈ ਜਦ� ਸੂਰਜ ਡੱੁਬਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਰਤ ਤੋਿੜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
 ਪੀਲੇ ਭੋਜਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਚਨ�  ਦੀ ਦਾਲ (ਬੰਗਾਲ ਗ�ਾਮ) ਅਤੇ ਿਘਓ (ਸਪ�ਟ ਮੱਖਣ). ਿਹੰਦ ੂਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ 
 ਅਤੇ ਿਵ�ਨੰੂ ਨੰੂ ਪੀਲੇ ਫੁੱ ਲ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

 5. �ੱੁਕਰਵਾਰ (�ੁਕਰਾਵਰ) 

 �ੱੁਕਰਵਾਰ �ੱੁਕਰ ਗ�ਿਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮ� ਦੇਵੀ �ਕਤੀ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ; ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. 
 �ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਿਦਨ ਦੁਰਗਾ ਆਰਤੀ, ਕਾਲੀ ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੋ�ੀ ਮਾਤਾ ਆਰਤੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮ� ਕਰਦੇ ਹਨ. ਭੌਿਤਕ ਦੌਲਤ ਅਤੇ 
 ਖੁ�ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਹੰਦੂ �ਕਤੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਡੁੱ ਬਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਭੋਜਨ 
 ਖ�ਦੇ ਹਨ. 

 ਿਕ�ਿਕ ਿਚੱਟਾ ਰੰਗ �ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤ� ਨ� ਿੜ� ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, �ਾਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਚੱਟੇ ਭੋਜਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 
 ਿਜਵ� ਿਕ ਖੀਰ ਜ� ਪਯਾਸਮ, ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਚੌਲ� ਦੀ ਬਣੀ ਿਮਠਆਈ. ਚਨ�  (ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਛੋਲੇ) ਅਤੇ ਗੁੜ (ਗੁੜ ਜ� ਠ� ਸ ਗੁੜ) ਦੀ 
 ਪੇ�ਕ� ਦੇਵੀ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਖੱਟੇ ਭੋਜਨ ਤ� ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

 �ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਰੰਗ� ਿਵੱਚ ਸੰਤਰੀ, ਬ�ਗਣੀ, ਜਾਮਨੀ ਅਤੇ ਬਰਗੰਡੀ �ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਤਨ ਹੀਰਾ ਹੈ. 

 6. �ਨੀਵਾਰ (�ਨੀਵਾਰ) 

 �ਨੀਵਾਰ ਡਰਦੇ ਦੇਵਤੇ �ਨੀ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ �ਨੀ ਗ�ਿਹ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਿਹੰਦੂ ਿਮਿਥਹਾਸ ਿਵੱਚ, �ਨੀ ਇੱਕ 
 ਿ�ਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ. �ਰਧਾਲੂ ਸੂਰਜ ਚੜ�ਨ ਤ� ਸੂਰਜ ਡੱੁਬਣ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦ ੇਹਨ, �ਨੀ ਦੀ ਭੈੜੀ 



 ਇੱਛਾ, ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ� ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸੂਰਜ ਡੱੁਬਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਹੰਦੂ ਕਾਲੇ ਿਤਲ ਦੇ ਤੇਲ ਜ� 
 ਕਾਲੇ ਛੋਿਲਆਂ (ਬੀਨਜ਼) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਨਮਕ ਦੇ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਵਰਤ ਵਰਤ ਤੋੜਦੇ ਹਨ. 

 ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ �ਰਧਾਲੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ �ਨੀ ਮੰਦਰ� ਦੇ ਦਰ�ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤ� ਿਜਵ� ਿਕ ਿਤਲ ਦਾ 
 ਤੇਲ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਬੀਨ ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੀਪਲ (ਪਿਵੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅੰਜੀਰ) ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ 
 ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨ� ਦੇ ਹਨ, ਜ� �ਨੀ ਦੇ ਕ�ੋਧ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਹਨੰੂਮਾਨ ਨੰੂ 
 ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ �ਨੀ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ. ਨੀਲੇ ਰਤਨ, ਿਜਵ� ਨੀਲੀ ਨੀਲਮ, ਅਤੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਕਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ 
 ਕੜੇ �ਨੀ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪਿਹਨ�  ਜ�ਦੇ ਹਨ. 

 7. ਐਤਵਾਰ (ਰਵੀਵਰ) 

 ਐਤਵਾਰ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਸੂਰਜ ਜ� ਸੂਰਯਨਾਰਾਇਣ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ. �ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ 
 ਦੇ ਰੋਗ� ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ. ਿਹੰਦੂ ਿਦਨ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਰਸਮੀ ਇ�ਨਾਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ 
 ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਿਦਨ ਭਰ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਡੱੁਬਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਖ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੂਣ, ਤੇਲ 
 ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ. ਉਸ ਿਦਨ ਭੀਖ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. 

 ਸੂਰਜ ਨੰੂ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ� ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ. ਇਸ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਹੰਦੂ ਲਾਲ 
 ਪਿਹਨਣਗੇ, ਉਨ� � ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦਨ ਦੀ ਪੇਸਟ ਦੀ ਿਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਤੀਕ� ਨੰੂ 
 ਲਾਲ ਫੁੱ ਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ. 


