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અપર્પણ
હલે પરમલેશ્વર! તતેં આપલેલત્રી બિબુદદ્ધિ અનલે શબ્દિ સરવકાણત્રીથત્રી મતેં “ષષોડશ સસંસ્કકાર સસૌરભ” પબુદસ્તકકા દકારકા વકાઙમયત્રી
પપૂજા કરત્રી છલે , તલે શત્રી ચરણમકાસં અપર્પણ કરસં છબુસં. તલે સકાથલે ઋષષમબુદનઓ, સસંતષો અનલે પરમ પપૂજ્ય શત્રી રસંગ અવધપૂત
મહકારકાજ અનલે દદિવ્યકાત્મકાઓનકાસં ચરણ કમળમકાસં અપર્પણ કરસં છબુસં.
મકારત્રી મકાતકા પપૂજ્ય દિબુગકાર્પ, મકારકા ષપતકા પપૂજ્ય દિલસબુખરકામ, મબુ. શકાસંતકાબિલેન અનલે મકારત્રી પત્નત્રી પબુદનતકાનલે સકાદિર
અપર્પણ કરસં છબુસં.
મકારત્રી પબુતત્રી ચચ. જાગબુ, જમકાઈ પત્રીટર અનલે પસૌત ઝલેકનકાસં હસ્તમકાસં અપબુર્પ છબુસં.
મકારષો પબુત દનમર્પલ અનલે પબુતવધપૂ અ. સસૌ. દહરલ કલે જલેમણલે “ષષોડશ સસંસ્કકાર સસૌરભ” પબુદસ્તકકાનલે કષોમ્પયબુટર
દકારકા દવશ્વનકા જનસમબુદિકાયમકાસં પ્રસકારત્રીનલે મકારકા લલેખનનલે દવરકાટ સ્વરૂપ આપ્યબુસં . તલેમનકાસં મકારકા મકાટલે નકા પ્રલેમનષો સ્વત્રીકકાર
કરત્રીનલે તલેમનકાસં શત્રી કરમકાસં અપર્પણ કરસં છબુસં.

મનલે એ વકાતનષો હકારદિક આનસંદિ થકાય છલે કલે “ષષોડશ સસંસ્કકાર સસૌરભ" પબુસ્તકનલે પરમ પપૂજ્ય શત્રી કક ષ્ણશસંકર
શકાસ્તત્રીજ, પપૂજ્ય નમર્પદિકાનસંદિજ મહકારકાજ, વડષોદિરકા દસ્થત પપૂજ્ય પકાદિ વવૈષ્ણવકાચકાયર્પ મહકારકાજશત્રીઓ તલેમજ દિલેશ
દવદિલેશનકાસં સ્વકાધ્યકાયત્રી ભકાઈઓ-બિહલે નષો તથકા અન્ય દકારકા આવકકાર મળષો છલે . આ પબુદસ્તકકા દકારકા સબુજ્ઞ યબુવકાન ભકાઈબિહલે નષો, તલેમજ દવચકારવસંતષો પકાસલે સસંસ્કકારત્રી, તલેજસ્વત્રી અનલે દિવૈવત્રી ગબુણષોવકાળકાસં શલેષ્ઠ સસંતકાનષો થકાય તલે મકાટલે થષોડત્રી વવૈચકાદરક
વકાતષો જણકાવત્રી, તલેનકા પ્રત્યબુત્તરમકાસં સહબુએ પ્રલેમપપૂવર્પક આ પબુદસ્તકકાનષો સ્વત્રીકકાર કયર. એટલબુસં જ નહહીં “Baroda
Medical College Alumni Association" (બિરષોડકા મલેદડકલ કષોલલેજનકા ભપૂતપપૂવર્પ દવદકાથર્થીઓ કલે જલે આજલે
દવશ્વનકા ઘણકાસં દિલેશષોમકાસં ઉચ્ચ સ્થકાનલે બબિરકાજત છલે .) દકારકા આ પબુદસ્તકકાનબુસં નકાટ્ય રૂપકાસંતર રજપૂ કયબુર. જલેનત્રી કથકા
ગબુજરકાતનકા જણત્રીતકા લલેખક શત્રી ચત્રીનબુ મષોદિત્રીએ લખત્રી. તલેનત્રી પટકથકા તથકા સસંવકાદિ મ. સ. યબુદનવરસટત્રીનત્રી પરફષોદરમરગ
આટર્પ સ ફલે કલ્ટત્રીનકા નકાટ્ય દવભકાગનકા વડકા હરત્રીશ વ્યકાસલે લખ્યકાસં. જલે દવષલે ફલે બબુઆરત્રી ૨૦૦૦નકા “ચચતલલેખકા"
મલેગલેઝત્રીનમકાસં સમકાલષોચનકા(review) રજપૂ થઈ, તલેનલે તબિત્રીબિત્રી કલેતનકા દનષ્ણકાતષોએ દનહકાળબુસં અનલે સસંતષોષ વ્યક્ત
કયર. તલેનલે હસં બુ યષોગલેશ્વર ભગવકાનલે મનલે આપલેલત્રી પ્રલેમ-પ્રસકાદિત્રી ગણસં છબુસં. તલેમજ સસૌ મહકાનબુભકાવષોનલે હકારદિક નમસ્કકાર કરસં
છબુસં.

=== ૐ ===

કક તજ્ઞ ભકાવલે
વવૈદદિક પરસંપરકાએ મનબુષ્ય જન્મનબુસં મપૂલ્ય ષપછકાણ્યબુસં અનલે તલે જવનનકા સમગ્ર પકાસકાસંઓમકાસં શલેષ્ઠ અનલે સવર્પશલેષ્ઠ
કલે મ બિનલે તલે દવશલે ગહન દવચકાર કયર. શલેષ્ઠ મકાનવનકા જન્મ મકાટલે શબુસં શબુસં કરવબુસં જોઈએ? તલે અસંગલે ઋષષઓએ ચષોક્કસ
પ્રદક્રિયકા ખષોળત્રી નકાસંખત્રી. તલે પ્રદક્રિયકા સસંસ્કકાર કહલે વકાઈ. વવૈદદિક પરસંપરકામકાસં તલે સષોળ પ્રકકારનકા સસંસ્કકારષોથત્રી ષષોડશ સસંસ્કકાર
તરત્રીકલે ઓળખકાય છલે . તલે અસંગલે મકારકા ષમત, મબુરબ્બિત્રી શત્રી નવનત્રીતભકાઈ ભલકાવતલે લખકાણ કરવકા જણકાવ્યબુસં. તલેમકાસં
‘રકાષમન' કસંપનત્રીનકા મકાદલકષોનષો સહકકાર મળષો અનલે ‘ષષોડશ સસંસ્કકાર સસૌરભ' પબુદસ્તકકા પ્રકકાદશત કરત્રી. તલે પછત્રીથત્રી
અમદિકાવકાદિનકા મકારકાસં પરમ સ્નલેહત્રી ષમત કલે જલે પષોતકાનબુસં નકામ આપવકા ઈચ્છતકા નથત્રી તલેમણલે પણ પબુદસ્તકકાનબુસં પબુનમબુર્પદ્રણ
કરકાવ્યબુસં. બિધત્રી થઈનલે કબુ લ સકાત હજાર કષોપત્રી છપકાઈ. મકારકાસં ઉપરષોક્ત ષમતષોએ સદિદવચકારનબુસં પ્રસરણ થકાય તલે હલે તબુ થત્રી
દવનકા મપૂલ્યલે ષમતષો, સ્વજનષો, શબુભલેચ્છકષો વગલેરલેનલે “યષોગલેશ્વર પ્રસકાદિત્રી” તરત્રીકલે આપત્રી.
તણ વષર્પ ઉપરકાસંત સમય પસકાર થયષો હષોવકા છતકાસં પબુદસ્તકકાનત્રી મકાગણત્રી વધતત્રી જ ગઈ. કલે ટલકાસંય ષમતષોએ
એમનત્રી મબુશ્કલે લત્રી જણકાવતકાસં કહબુસં કલે તમલે અમનલે આ પબુદસ્તકકા “પ્રસકાદિત્રી" તરત્રીકલે આપષો, એટલલે એક જ મળલે. પરસંતબુ
અમકારકાસં સગકાસં, સસંબિસંધત્રીઓ અનલે સ્વજનષોનલે જોઈએ તષો મળત્રી શકલે નહહીં. મકાટલે એનત્રી કકમત લઈનલે જો વલેચકાણમકાસં મપૂકકાય
તષો એમનલે ખરત્રીદિવકાનત્રી સરળતકા પડલે . મકારસં મન તલે અસંગલે મકાનતબુસં ન હતબુસં દવચકારમકાસં નલે દવચકારમકાસં ખકાસ્સષો સમય ગયષો.
છલે વટલે મકારકાસં સ્નલેહત્રી અનલે ષમતષોનકા આગ્રહનલે કકારણલે મતેં છપકાવવકાનબુસં નક્કત્રી કયબુર .
આ પબુદસ્તકકાનકા વકાચકષમતષોનલે હસં બુ ભકાવપપૂવર્પક જણકાવબુસં છબુસં કલે આમકાસં તલેમનલે જલે કકાસંઈ શલેષ્ઠ વકાતષો લકાગત્રી હશલે, તલે
ઋષષમબુદનઓનત્રી ભલેટ છલે પણ જો કષોઈ કષત કલે ઊણપ લકાગત્રી હષોય તષો તલે મકારત્રી છલે . તલે બિદિલ તમલે મનલે કમકા કરશષો.

~ દદિનલેશ પકાઠક.

અનબુક્રિ મદણકકા
ક્રિમકાસંક

પ્રકરણ

૧.

શબ્દિ બહ

૨.

સસંસ્કકાર એટલલે શબુસં?

૩.

સસંસ્કકાર શકા મકાટલે ?

૪.

સસંસ્કકાર નકા પ્રકકાર

૫.

ગભકાર્પધકાન સસંસ્કકાર (એક)

૬.

પબુસંસવન સસંસ્કકાર (બિલે)

૭.

સત્રીમસંતષોન્નયન સસંસ્કકાર (તણ)

૮.

જાતકમર્પ સસંસ્કકાર (ચકાર)

૯.

નકામકરણ સસંસ્કકાર (પકાસંચ)

૧૦.

દનષ્ક્રિમણ સસંસ્કકાર (છ)

૧૧.

અન્નપ્રકાશન સસંસ્કકાર (સકાત)

૧૨.

ચપૂડકાકરણ અથવકા ચસૌલ સસંસ્કકાર (આઠ)

૧૩.

કણર્પવલેધ સસંસ્કકાર (નવ)

૧૪.

ઉપનયન સસંસ્કકાર (દિશ)

૧૫.

વલેદિકારસંભ સસંસ્કકાર (અષગયકાર)

૧૬.

સમકાવતર્પન સસંસ્કકાર (બિકાર)

૧૭.

દવવકાહ સસંસ્કકાર (તલેર)

૧૮.

ગકહસ્થકાશમ સસંસ્કકાર (ચસૌદિ)

૧૯.

વકાનપ્રસ્થકાશમ (પસંદિર-અ)

૨૦.

સસંન્યસ્તકાશમ (પસંદિર-બિ)

૨૧.

અસંત્યલેષષ્ટિ સસંસ્કકાર (સષોળ)

॥ शश्री गणणे श शाय नम: ॥ ॥ शश्री ययोगणे श्व रयो वविजयतणे ॥

॥ हह्रीं सरस्वित्ययै नम: ॥ ॥ ॐ नम: शशविशाय ॥

સસંસ્ કકાર સસૌરભ
શબ્દિબહ
શત્રી ગણલેશકાય નમ:, પરમલેશ્વર શસંકર, યષોગલેશ્વર શત્રી કક ષ્ણ, હસંસવકાહત્રીનત્રી વત્રીણકાવકાદદિનત્રી મકા શકારદિકા તથકા અનલેક
દવધ સ્વરૂપલે પ્રગટ થયલેલકા પરબહનલે સકાષ્ટિકાસંગ પ્રણકામ. ઋષષઓ, આચકાયર, સસંતષો અનલે મહકાપબુરષષોનકા ચરણષોમકાસં
શત શત પ્રણકામ. તલે સસૌનત્રી કક પકા અનલે આશત્રીવકાર્પદિ પકામત્રીનલે તલેમનબુસં લખકાવ્યબુસં તલેમનકાસં જ ચરણષોમકાસં ધરત્રી દિલેવકાનત્રી ઈચ્છકા
હષોવકાથત્રી સસંસ્કકાર-સસૌરભનત્રી શબ્દિ શકસંખલકાનષો સ્વત્રીકકાર થકાય એ જ સસંતષોષનષો પ્રસકાદિ આરષોગવકાનત્રી કકામનકા.
મમોંઘકા ઘરલે ણકાસં અનલે મહકામપૂલકા શબ્દિષોનષો જો અયષોગ્ય વ્યદક્ત દકારકા, અયષોગ્ય સ્થકાનલે વકારસંવકાર ઉપયષોગ થકાય તષો
તલે ઘરલે ણકાસં અનલે શબ્દિષોનત્રી કકમત (Value) ઘટત્રી જાય છલે . આપણકાસં લષોકવ્યવહકારમકાસં શબ્દિષોનલે અયષોગ્ય રત્રીતલે વકાપરત્રીનલે
ઘસત્રી ઘસત્રીનલે દલસ્સકા કરત્રી દિત્રીધકા છલે . એકકાદિ પકાનનકા ગલકા પકાસલે કકાળબુસં પલેન્ટ, લકાલ જસર્થી અનલે ગળલે લત્રીલષો રૂમકાલ
બિકાસંધલેલષો, મષોઢકામકાસં પડત્રીકત્રી અનલે પકાનનષો ડબુ ચષો મકારલે લષો, હકાથમકાસં ચસગકારલે ટ અનલે બિષોલવકાનત્રી શરૂઆત જ ગકાળષોનકાસં
પ્રવકાહથત્રી કરનકારષો, એક મકાનવતકાનકા ઉકરડકા જલેવષો મકાણસ ઊભષો હષોય ત્યકારલે તલેનષો સકાથત્રી એનલે કહલે કલે ‘ક્યબુસં “ગબુર"
આજકલ દદિખકાઈ નહહીં દિલેતલે?’, ત્યકારલે - गगुरु सशाकशातत् परब्रह - ગબુર એ સકાકકાત પરબહ સ્વરૂપ છલે , તલે મકાન્યતકા
ઉપર ક્રિપૂર બિળકાત્કકાર થતષો દિલેખકાય. એક દનવકત ભકાઈ (જવનનકાસં અઠકાવન વષર્પ દવતકાવ્યકા પછત્રી) સ્તત્રીઓ જોતકાસં જ
લકાગણત્રીવશ થઈ જાય. સ્તત્રીઓનકા ટષોળકામકાસં બિલેઠકા હષોય ત્યકારલે પષોતકાનબુસં પકાસંદડત્ય બિતકાવતકાસં પત્નત્રીનલે સસંબિષોધત્રીનલે કહલે કલે ,
मवहिम्ननः पशाररतणे . . ! (તમકારકા મદહમકાનષો કષોઈ પકાર નથત્રી.) પત્નત્રીનષો ચહલે રષો હસબુ હસબુ થઈ જાય. બિત્રીજ સ્તત્રીઓ
અહષોભકાવથત્રી જબુ વલે અનલે તલે ભકાઈ પષોતકાનકાસં પકાસંદડત્ય ઉપર ગવર્પ અનબુભવલે. આમકાસં કદિકાચ દવકક ષત વકદત્ત ન પણ હષોય તલેમ
છતકાસં પકાસંદડત્ય પ્રદિશર્પન કરવકામકાસં કકમતત્રી શબ્દિષો ઘસકાઈ જાય છલે . આવકાસં તષો ઘણકાય શબ્દિષો ઘસકાઈ ગયકા છલે . જલેમ કલે
પ્રવકાસત્રીનલે બિદિલલે ‘યકાષતક‘, સભકામસંચનલે બિદિલલે ‘વ્યકાસપત્રીઠ', મનષોરસંજન કકાયર્પક્રિમનલે બિદિલલે ‘સકાસંસ્કક ષતક કકાયર્પક્રિમ' અનલે
તલેવષો જ ઘસકાઈ ગયલેલષો શબ્દિ “સસંસ્કકાર” છલે .

પરમલેશ્વરનલે રમવબુસં હતબુસં પણ એકલબુસં રમકાય નહહીં. ‘एकशाककी न रमतणे ’ ...! તલે મકાટલે તલે એકમકાસંથત્રી અનલેક થયકાસં ‘एकयोअहिम बहिगु स् यशाम’ ...! તલેમણલે એકમકાસંથત્રી અનલેક બિનવકાનત્રી પ્રદક્રિયકા શરૂ કરત્રી ત્યકારલે પ્રથમ રૂપ 'શબ્દિ' હતબુસં. એ
બિકાબિત સમજાવતકા ભક્ત નરસસહ મહલે તકા લખલે છલે કલે ,
"અચખલ બહકાસંડ મકાસં એક તબુસં શત્રીહદર,
જપૂ જવલે રૂપલે અનસંત ભકાસલે;
દિલેહ મકાસં દિલેવ તબુસં, તલેજ મકાસં તત્વ તબુસં,
શપૂન્ યમકાસં શબ્દિ થઈ વલેદિ વકાસલે. ”

શબ્દિ વસંચકાયકા પછત્રીથત્રી સમજાય તલે તકદપ્તિનકા આસ્વકાદિ જલેવષો દનરકાકકાર સ્વરૂપલે અનબુભવકાય. જો સસંભળકાય ત્યકારલે
નજર સકામલે દિલેખકાતકાસં ભષોજનનકા થકાળ જલેવષો સકાકકાર દિલેખકાય. શબ્દિ સકાસંભળવકા મકાટલે ધ્વદન - અવકાજ હષોય જ. તલે રત્રીતલે
શબ્દિ અનલે ધ્વદન એક જ ચસક્કકાનત્રી બિલે બિકાજબુ જલેવકાસં છલે . બિષોલકાયલેલષો શબ્દિ સસંભળકાય તલે પછત્રીથત્રી આકકાશમકાસં ભળત્રી જાય
છલે . શબ્દિ એ શદક્ત છલે . એનષો નકાશ થતષો નથત્રી. જો સકારકા શબ્દિષો આકકાશમકાસં ભળલે તષો સકારકા ધ્વદન તરસંગષોવકાળબુસં
વકાતકાવરણ સજાર્પય. ખરકાબિ શબ્દિષો બિષોલકાય તષો ખરકાબિ ધ્વદન તરસંગષોવકાળબુસં દિપૂષષત વકાતકાવરણ બિનલે. તલે વકાતકાવરણ
મકાનવમનમકાસં દવકક ષતઓ સજર. મકાટલે જ તપસ્વત્રીનત્રી ભપૂષમનબુસં વકાતકાવરણ અલગ, આહકાદિક, મનનલે શકાસંત કરનકારસં બિનલે
છલે . જ્યકારલે દિપૂષષત વકાતકાવરણ મનનલે બિલેચલેન કરત્રી મપૂકલે છલે . મતેં બિસંનલે પ્રકકારનકા વકાતકાવરણષો અનબુભવ્યકાસં છલે .
ઉપરષોક્ત કકારણષોસર શબ્દિનલે હલકષો છત્રીછરષો ન કરવષો જોઈએ. શબ્દિતરસંગષોનત્રી મકાનવ મન, બિબુદધ્ધ અનલે ચચત્ત
ઉપર ઘલેરત્રી અસર પડલે છલે . શબ્દિનત્રી સકાધનકાથત્રી બહનત્રી અનબુભપૂષત થકાય છલે . એ કકારણલે જ જલેવકાસં શબ્દિષો વલેદિ - ઉપદનષદિલે
કહકાસં છલે , આ અનબુસધ
સં કાનમકાસં જ ‘સસંસ્કકાર‘ શબ્દિ જોવકાનષો તથકા અનબુભવવકાનષો છલે .
સસંસ્ કકાર એટલલે શબુસં ?

સસંસ્કકાર શબ્દિ समत् + कक + घञत् = सर स् कशार એ રત્રીતલે બિન્યષો છલે . એનષો અથર્પ થકાય છલે કલે સકારસં કરવબુસં, શબુદ્ધિ
કરવબુસં, સબુસંદિર કરવબુસં, એ રત્રીતલે જોતકાસં કહત્રી શકકાય કલે વસ્તબુમકાસંનત્રી દવકક ષત દિપૂર કરત્રીનલે ઉપયષોગમકાસં લલેવકા યષોગ્ય બિનકાવવત્રી.
ઝકાડનબુસં સબુકકાયલેલબુસં થડ કશકા ઉપયષોગમકાસં આવતબુસં નથત્રી. પણ એનકા ટબુ કડકા કરત્રીનલે, એમનલે ઘડત્રીનલે યષોગ્ય રત્રીતલે
જોડવકામકાસં આવલે ત્યકારલે તલેમકાસંથત્રી ખબુરશત્રી, ટલે બિલ, કબિકાટ, પલસંગ, બિકારત્રી-બિકારણકાસં વગલેરલે અનલેક વસ્તબુઓ બિનકાવત્રીનલે
ઉપયષોગમકાસં લઈ શકકાય.
દવશ્વનકા પ્રચસધ્ધ દશલ્પત્રીઓમકાસંનષો એક દવખ્યકાત દશલ્પત્રી મકાઈકલ એન્જલેલષો બિજારમકાસં ફરતષો હતષો. એક દિબુકકાન
પકાસલે પથ્થરનત્રી એક દવશકાળ દશલકા પડત્રી હતત્રી. તલે એણલે જોઈ. તલે દશલકા પકાસલે ગયષો. એ દશલકા પકાછળ એક પથ્થર
વલેચનકારનત્રી દિબુકકાન હતત્રી. એન્જલેલષોએ દિબુકકાનનકા મકાદલકનલે દિરવકાજા પકાસલે પડલે લત્રી દશલકા વલેચવકાનત્રી છલે કલે કલે મ એ અસંગલે
પપૂછયબુસં. મકાદલકલે કહબુસં કલે તમકારલે તલે દશલકા જોઈએ તષો લઈ જાવ, મકારલે મકાટલે તલે બબિનજરૂરત્રી છલે .
મકાઈકલ એન્જલેલષોએ તલે દશલકાનલે પષોતકાનકાસં બિગત્રીચકામકાસં મપૂકત્રી અનલે સબુસંદિર મપૂરત બિનકાવત્રી. થષોડકા દદિવસષો પછત્રીથત્રી
પથ્થરનત્રી દિબુકકાનનષો મકાદલક મકાઈકલ એન્જલેલષોનકા ઘર પકાસલેથત્રી પસકાર થતષો હતષો. તલેણલે પલેલત્રી મપૂરત જોઈ. એણલે મકાઈકલ
એન્જલેલષોનકા ઘરનબુસં બિકારણસં ખખડકાવ્યબુસં. બિસંનલે એકબિત્રીજાનલે જોઈનલે આશ્ચયર્પ પકામ્યકા. એમનલે આનસંદિ પણ થયષો. દિબુકકાનનકા
મકાદલકલે મપૂરત જોવકાનત્રી પષોતકાનત્રી ઈચ્છકા બિતકાવત્રી. એન્જલેલષો તલે મપૂરત પકાસલે તલેનલે લઈ ગયષો. દિબુકકાનદિકારલે પથ્થર ઉપર હકાથ
ફલે રવ્યષો. ક્યકાસંથત્રી પથ્થર લકાવ્યકા છષો? એમ દિબુકકાનદિકારલે પપૂછયબુસં. એન્જલેલષોએ કહબુસં કલે તમનલે નડતત્રી, તમકારષો દિરવકાજો

રષોકતત્રી નકકામત્રી દશલકાનષો જ મતેં ઉપયષોગ કયર છલે . દિબુકકાનદિકારલે મપૂરતનકા વખકાણ કયકાર અનલે કહબુસં કલે તમલે ઘણત્રી જ સબુસંદિર મપૂરત
બિનકાવત્રી છલે . એટલલે મકાઈકલ એન્જલેલષોએ કહબુસં કલે મબુરત તષો પથ્થરમકાસં હતત્રી જ. મતેં તષો તલેનત્રી આજબુ બિકાજબુ નષો નકકામષો પથ્થર
કકાઢત્રી નકાખ્યષો છલે .
પથ્થરનત્રી દશલકાનષો કકાસંઈ ઉપયષોગ નથત્રી, પણ ચષોક્કસ રત્રીતલે ઘડવકાથત્રી ઉપયષોગત્રી બિનલે છલે . તલે જ રત્રીતલે ડકાસંગર
(વકાવવકા ચસવકાય) ઉપયષોગમકાસં આવતત્રી નથત્રી, પણ એનલે છડયકા પછત્રીથત્રી નત્રીકળતકાસં ચષોખકાનષો ભકાત ખકાઈ શકકાય છલે .
તલે જ રત્રીતલે ડકાસંગરમકાસંથત્રી જ બિનકાવલેલકાસં મમળકા પચવકામકાસં હલકકા હષોય છલે , પણ પપૌંઆ પચવકામકાસં ભકારલે હષોય છલે . આમ
ડકાસંગર એક જ હષોવકા છતકાસં અલગ અલગ પ્રદક્રિયકા કરવકાથત્રી વસ્તબુનષો ગબુણધમર્પ પણ બિદિલકાઈ જાય છલે . કબુ સં ભકાર મકાટત્રીનકા
ગષોળકાનલે ચકાક ઉપર મપૂકત્રીનલે તલેમકાસંથત્રી જબુ દિકા જબુ દિકા આકકારવકાળકાસં વકાસણષો બિનકાવલે છલે . મકાટલકાસં પકાણત્રી ભરવકા મકાટલે , દિષોણત્રી
દિહહીં બિનકાવવકા મકાટલે , તવષો(કલલેડબુસં) રષોટલષો બિનકાવવકા મકાટલે તલેમજ કબુ લડત્રી પકાણત્રી ભરવકા કલે પત્રીવકા મકાટલે ઉપયષોગમકાસં આવલે
છલે . તલેવબુસં જ કપકાસમકાસંથત્રી કપકાચસયકાનલે ચપૂટ
સં ત્રી કકાઢયકા પછત્રીથત્રી તલેનલે પહીંજનલે તલેમજ કકાસંતત્રીનલે શકાળ ઉપર ચઢકાવત્રીનલે કકાપડ
બિનકાવવકામકાસં આવલે છલે .
ઉપરષોક્ત દિકાખલકાઓ દકારકા સસંસ્કકાર શબ્દિનષો અથર્પ સમજાશલે. પથ્થરનલે ઘડવકાથત્રી મપૂરતમકાસં રૂપકાસંતર કરત્રી શકકાય
છલે . ઝકાડનકા થડમકાસંથત્રી રકાચરચત્રીલબુસં બિનકાવત્રીનલે તલેનલે ઉપયષોગમકાસં લઈ શકકાય છલે . ડકાસંગરમકાસંથત્રી બિનકાવલેલકા મમરકા અનલે પપૌંઆ
દકારકા વસ્તબુનષો ગબુણધમર્પ બિદિલત્રી શકકાય છલે . મકાટત્રીનકા ઉપકરણષો સકાધનષો જરૂરત્રીયકાત પ્રમકાણલે મકાટત્રીનલે વકાળત્રીનલે બિદિલત્રીનલે સબુસંદિર તલેમજ ઉપયષોગત્રી બિનકાવકાય છલે . તલે જ રત્રીતલે કપકાસમકાસંથત્રી દવકક ષતઓ દિબુર કરત્રીનલે અનલે શબુદ્ધિ કરત્રીનલે તલેમકાસંથત્રી
વસ્ત બિનકાવત્રી શકકાય છલે . એ રત્રીતલે સસંસ્કકાર શબ્દિનષો અથર્પ ઉપરનકાસં દ્રષ્ટિકાસંતષો દકારકા સરળતકાથત્રી સમજ શકકાય છલે . મકાટલે
જો “સસંસ્કકારષો એટલલે શબુસં?”, એમ કહલે વકાનબુસં હષોય તષો અનઘડકા(ઘડકાયકા વગરનકા) એ ચષોક્કસ પદ્ધિષતથત્રી ઘડવકાનત્રી
દનદશ્ચત પ્રદક્રિયકા.
સસંસ્ કકાર શકા મકાટલે ?
સસંસ્કકાર એટલલે શબુદ્ધિ કરવકા મકાટલે , બિદિલવકા મકાટલે , દનદશ્ચત આકકાર કલે ઘકાટ ઘડવકા મકાટલે તલેમજ ચષોક્કસ ગબુણ
પ્રગટકાવવકા મકાટલે નત્રી પ્રદક્રિયકા. આ વકાત જાણ્યકા પછત્રીથત્રી સ્વકાભકાદવક રત્રીતલે મકાનવમકાસં પદરવતર્પન લકાવત્રીનલે તલેનલે
જવકાત્મકાથત્રી મહકાત્મકા અનલે મહકાત્મકાથત્રી પરમકાત્મકા સબુધત્રી લઈ જવકા મકાટલે દનદશ્ચત પ્રદક્રિયકા કરવકામકાસં આવલે તષો તલેવબુસં
પદરણકામ લકાવત્રી શકકાય. જવનનત્રી શરૂઆત ‘અમત્રીબિકા' થત્રી થકાય છલે અનલે ‘દવઠષોબિકા'(પરમકાત્મકા)મકાસં તલેનત્રી પપૂણકાર્પહબુષત
થકાય છલે . અમત્રીબિકા(એકકષોષત્રી જત
સં બુ) થત્રી જવન પકાસંગરલે , કક ષમ-કત્રીટક અનલે પશબુ પકત્રીનત્રી યષોદનમકાસં દવકસલે અનલે
મકાનવજવનમકાસં પપૂણર્પ પણલે ખત્રીલત્રીનલે મહલે ક મહલે ક મહલે કલે. ઋષષમબુદનઓએ સજવ સકષષ્ટિનબુસં સસંશષોધન કયબુર. તલેમનલે
ચષોયકાર્પસત્રી લકાખ યષોનત્રીઓ(પ્રકકારષો) મળત્રી. તલે બિધત્રી જ યષોદનઓમકાસં મનબુષ્ય યષોદન તલે સવર્પશલેષ્ઠ, ઉત્કક ષ્ટિ અનલે ઈશ્વરલે
બિકલેલકા સ્વકાતસંત્ર્યવકાળત્રી યષોદન બિનત્રી. મનબુષ્ય ચસવકાયનત્રી યષોદનઓ ઉપર દનસગર્પ - Nature નબુસં વચર્પસ્વ છલે . દનસગર્પ

મકાતકા (Mother Nature) તલે બિધત્રી યષોદનનકા અબિબુધ બિકાળકષોનત્રી સકારસસંભકાળ રકાખલે છલે , પણ ઈશ્વરલે મકાણસનલે તલેનબુસં
જવન જવવકાનબુસં સ્વકાતસંત્ર્ય આપ્યબુસં. ષપતકા ઘર અનલે ષતજોરત્રીનત્રી ચકાવત્રી તલેનકા ડકાહકા, સમજબુ અનલે દવવલેકપપૂવર્પક જવતકા
છષોકરકાનલે જ આપલે છલે . તલે અણસમજબુ અનલે મપૂખર્પ નલે નથત્રી આપતકા. તલે રત્રીતલે મકાનવ ઈશ્વરનબુસં સવર્પશલેષ્ઠ સજર્પન બિન્યષો.
પશબુજવન અનલે મકાનવજવનનષો ભલેદિ જાણવકા મકાટલે એમ કહત્રી શકકાય કલે આહકારથત્રી જવલે તલે પશબુ અનલે દવચકારથત્રી જવલે
તલે મકાણસ. મકાટલે જ મકાણસ મકાટલે એમ પણ કહત્રી શકકાય કલે મનનશત્રીલ તલે મકાનવ. દવચકાર અનલે મનન ‘મન' મકાસંથત્રી
જન્મલે છલે . મનનષો શલેષ્ઠ દવકકાસ શલેષ્ઠ મકાણસનલે જન્મ આપલે છલે . શરત્રીર મરત્રી જાય છલે . તલેનલે બિકાળત્રી કલે દિકાટત્રી દિલેવકામકાસં આવલે
છલે . પણ મન જલે તલે શરત્રીર દકારકા મલેળવલેલકા સસંસ્કકારષો(પ્રદક્રિયકા પછત્રી પડલે લત્રી છકાપ) સકાથલે લઈનલે બિત્રીજા શરત્રીરમકાસં પ્રવલેશ કરલે
છલે . તલે મન અન્ન -જળ દકારકા શરત્રીરમકાસં પ્રવલેશલે છલે અનલે તલે અન્નમકાસંથત્રી બિનલેલકા રજ(સ્તત્રીમકાસં) અનલે વત્રીયર્પ(પબુરષમકાસં) નકા
ષમલનથત્રી બિકાળકનલે જન્મ આપલે છલે . તલે બિકાળકમકાસં અગકાઉનબુસં મન પબુરષ કલે સ્તત્રીનકાસં વત્રીયર્પ કલે રજ દકારકા દિકાખલ થકાય છલે .
મન એક શરત્રીરમકાસંથત્રી બિત્રીજા શરત્રીરમકાસં કલે વત્રી રત્રીતલે જાય છલે તલે સમજાવતકા ભગવકાન કક ષ્ણ ગત્રીતકામકાસં કહબુસં છલે કલે ,

शरश्रीरर यदविशाप्नयोतत यचशाप्यगु त् कशामतश्रीश्वर: ।
गकहि श्रीत्वियै त शावन सर य शातत विशायगुगर्ग न्धशावनविशाशयशातत् ॥ ८ ॥ अ – १५ ॥
[એ જવ જ્યકારલે એક શરત્રીર છષોડત્રીનલે બિત્રીજા શરત્રીરમકાસં જાય છલે , ત્યકારલે વકાયબુ જલેમ આજબુ બિકાજબુ નકા
પદિકાથરનત્રી ગસંધ આગળ લઈનલે જાય છલે , તલેમ છષોડલે લકા શરત્રીરનત્રી વકાસનકાઓ અનલે મન તથકા ઈંદદ્રયષોનલે લઈનલે જ
બિત્રીજા શરત્રીરમકાસં જાય છલે .]
એ કકારણલે જ ઘણત્રીવકાર એવબુસં જોવકાનબુસં મળલે છલે કલે મકા બિકાપ કરતકાસં સસંતકાનષો બભન્ન પ્રકકારનકા હષોય છલે . એનબુસં કકારણ
એટલબુસં જ કલે સ્તત્રી- પબુરષનકાસં સમકાગમ વખતનત્રી પદરદસ્થષતનલે અનબુરૂપ અવકકાશમકાસં દવહરતષો જવકાત્મકા સ્તત્રી શરત્રીરમકાસં
પ્રવલેશ કરલે છલે . એટલકા મકાટલે જ ઉત્તમ સસંતકાન મલેળવવકા મકાટલે જ ઋષષમબુદનઓએ સસંસ્કકારનબુસં દવજ્ઞકાન સમજાવ્યબુસં છલે .
આધબુદનક યબુગમકાસં એક મષોટષો પ્રશ્ન ઊભષો થયષો છલે . લગભગ મષોટકા ભકાગનકા મકા બિકાપનબુસં મકાનવબુસં છલે કલે સસંતકાનષો
અમકારસં સકાસંભળતકાસં નથત્રી. એ સકાથલે હકાલનકા કલે ટલકાસંક સસંતકાનષોનત્રી વતર્પણપૂક પણ ઘણત્રીવકાર સકાવ બિલેહપૂદિત્રી અનલે દવચચત
લકાગલે છલે . તલે વખતલે દવચકારકષોનલે દવચકારવકાનબુસં મન થકાય છલે કલે આમ શકાથત્રી થતબુસં હશલે? અમલેદરકકાનકા પ્રચસધ્ધ લલેખક
ઓલ્વત્રીન ટત્રીફલરલે એનકા પબુસ્તક “ફ્યબુચર શષોક“મકાસં ઘણકા અમલેદરકન યબુવકાનષોનત્રી મબુલકાકકાત લઈનલે તલેમનત્રી સકાથલે
વકાતચત્રીત અનલે પ્રશ્ન્નષોત્તરત્રી કરત્રીનલે યબુવકાનષોનત્રી મનષોદસ્થષત બિતકાવત્રી છલે . એમકાસં લલેખકલે યબુવકાનષોનલે એમનકાસં મકા બિકાપ સકાથલેનકા
સસંબિસંધ અસંગલે પપૂછયબુસં. યબુવકાનષોએ તલેનષો તત્રીખષો તમતમતષો જવકાબિ આપતકાસં જણકાવ્યબુસં કલે “અમકારલે શકા મકાટલે અમકારકાસં મકા
બિકાપનબુસં મકાનવબુસં જોઈએ? અમલે એમનલે જોઈતકાસં હતકાસં મકાટલે અમનલે જન્મ નથત્રી આપ્યકા, પણ એમનત્રી કકામબુકતકા સસંતષોષત્રીનલે
આનસંદિ મલેળવતકાસં અમકારષો જન્મ થઈ ગયષો છલે .“ આ એક કટબુ સત્ય છલે . અમલેદરકન લષોકષો મકાટલે એ જલેટલબુસં સકાચબુસં છલે તલેટલબુસં
જ હવલે આપણકા દિલેશ મકાટલે સકાચબુસં થવકાનબુસં છલે . કદિકાચ સકાચબુસં થઈ રહબુસં છલે . એવત્રી ભલલે દિલત્રીલષો કરકાય કલે અમલે છષોકરકાસંનલે
ઉછલે રત્રીનલે મષોટકાસં કયકાર પણ અમકારસં સકાસંભળતકાસં નથત્રી. અમલે એમનલે ખવડકાવ્યબુસં - ષપવડકાવ્યબુસં, કપડકાસં લકાવત્રી આપ્યકાસં,

ભણકાવ્યકાસં - ગણકાવ્યકાસં, હવલે એમનકાસં લગ્નથત્રી મકાસંડત્રીનલે કષોઈ વકાત તલે મકાનતકાસં નથત્રી. (મકાટલે બિધકાસં બિગડત્રી ગયકાસં છલે .) તલે
વખતલે એ દવચકારવબુસં જોઈએ કલે “મતેં મકારકાસં બિકાળકષો કલે વળ કકામતકદપ્તિમકાસંથત્રી ઉત્પન્ન કયકાર છલે કલે મકારલે સસંતકાનષો જોઈતકાસં હતકાસં?“
જો સસંતકાનષો જોઈતકાસં હષોય તષો જ પ્રશ્નષો ઊભકા થકાય છલે અનલે તલેનકાસં જવકાબિષો પણ મળલે છલે . તલેનલે મકાટલે અફકાટ અનબુભવ અનલે
દદિવ્ય દિશર્પન કરલે લકા ઋષષઓએ આપલેલકા વકાડડ.મય(સકાદહત્ય) તરફ દ્રષષ્ટિપકાત કરવષો જોઈએ. વવૈદદિક(દહસંદિબુ)
સસંસ્કક ષતમકાસં પબુતનત્રી મકાગણત્રી કરત્રી છલે . વલેદિષોએ કલે વત્રી સસંતષત જન્મકાવત્રી જોઈએ તલે દવષલે ઘણસં કહબુસં છલે . દ્રષ્ટિકાસંત તરત્રીકલે આ
વલેદિમસંત જાણવકા જલેવષો છલે ,

आ ब्रहशा ब्रशाहणणों ब्रहविरर्ग सश्री जशागतशाम ।
आ रशाषष णे रशाजन्य: इषव्ययोतत ज्ययोतत व्यशाधश्री महिशारथयो जशायतशाम ।
दयोग्धश्री धणे न गुवि र्वोदशानउविशानशाशगु: सवप्ति पगुर नन्धयर्वोषशा ।
वविष्णगु रथणे ष शा समणे य यो यगु वि शास्य यजमशानस्य विश्रीरयो जशायतशाम ।
[આ રકાષ્ટિર મકાસં બકાહણ કબુ ળનત્રી અસંદિર બહતલેજથત્રી યબુક્ત બકાહણષો ઉત્પન્ન થકાઓ. ધનબુધર્પર, શપૂર,
બિકાણ વગલેરલે આયબુધષોનકા ઉપયષોગમકાસં કબુ શળ કષતયષો થકાઓ. ગકાયષો ઘણસં દિપૂધ દિલેનકારત્રી થકાઓ. ઘણષો બિષોજો વહન કરલે તલેવકા
બિળદિ થકાઓ. ઘષોડકા એવકા ઉત્પન્ન થકાઓ જલેનત્રી દિષોડવકાનત્રી ગષત જોઈનલે પવન પણ શરમકાય. સ્તત્રીઓ આખકા રકાષ્ટિર નલે
ધકારણ કરનકારત્રી એટલલે બિબુદધ્ધશકાળત્રી થકાઓ. સબુરૂપ શત્રીલવકાળત્રી થકાઓ, સકારથથઓ જયશત્રીલ થકાઓ. આ યજમકાનનલે
વત્રીર યબુવકાપબુત ઉત્પન્ન થકાઓ.]
મકાગણત્રી પકાછળ ચષોક્કસ હલે તબુ હષોય છલે . જલેમ કલે કષોઈ એક વ્યદક્તનલે ખપૂબિ જ રૂષપયકા કમકાવકા છલે . તલે મકાટલે તલે
પષોતકાનત્રી પદરદસ્થષતનલે ખ્યકાલમકાસં રકાખશલે. તલે મબુજબિ ધસંધકાનબુસં આયષોજન કરશલે. પષોતકાનકાસં મકાલનકાસં વલેચકાણ મકાટલે જરૂરત્રી
જાહલે રકાતષો કલે પ્રચકાર મકાધ્યમષોનષો ઉપયષોગ કરશલે. તલે પછત્રીથત્રી તલે પષોતકાનત્રી ઈચ્છકા પ્રમકાણલે પવૈસકા કમકાશલે. એજ રત્રીતલે
સસંતકાનનત્રી મકાગણત્રી થતકાસંનત્રી સકાથલે, કલે વબુસં સસંતકાન? ક્યકા હલે તબુ મકાટલે સસંતકાન? એનષો દવચકાર પણ થશલે જ. દિશરથરકાજાનલે
સસંતકાનષો જોઈતકાસં હતકાસં. તલે મકાટલે વચસષ્ઠ ઋષષનત્રી પ્રલેરણકાથત્રી પબુત કકામલેષ્ઠત્રી યજ્ઞ કયર હતષો. તલે કકારણલે ભગવકાન રકામ,
લક્ષ્મણ, ભરત અનલે શતબુઘ્ન જલેવકાસં પબુતરત્ન મલેળવ્યકાસં હતકાસં. વસબુદિલેવ - દિલેવકત્રી જલેવકાસં પરમ પદવત મહકાન વ્યદક્તત્વષો
દકારકા ભપૂષમસકાર ઊતકારવકા પપૂણર્પ - પબુરષષોત્તમ યષોગલેશ્વર શત્રી કક ષ્ણ અવતયકાર્પ હતકા. આવકાસં તષો અનલેક દ્રષ્ટિકાસંતષો
પબુરકાણષોમકાસંથત્રી મળત્રી આવલે છલે .
આજનકા સસંદિભર્પમકાસં જોઈએ તષો ચકારલે બિકાજબુ દહસંસકા, બિળકાત્કકાર, અત્યકાચકાર, પરધન પડકાવત્રી લલેવકાનત્રી લકાલસકા
અનલે ગસંદિત્રી યબુદક્ત-પ્રયબુદક્તઓ, ઉદસંડતકા, ગલેરદશસ્ત, સસંયમનષો અભકાવ, ચષોરત્રી અનલે ક્રિપૂરતકા. આ બિધબુસં જોયકા પછત્રી નથત્રી
લકાગતબુસં કલે ‘મકાણસ' મકાસંથત્રી જ મકાણસકાઈ ચકાલત્રી ગઈ છલે ? ચકારલે બિકાજબુ અરકાજકતકા, કકામબુકતકા, સતત સ્વકાથર્થીપણસં જોયકા
પછત્રીથત્રી કહલે વકાનબુસં મન થકાય છલે કલે ,

"મકાનવ-કલલેવ રથત્રી ખષોવકાઈ ગયષો મકાનવ,
દદિલનલે કબિર બિનકાવત્રી પષોઢત્રી ગયષો છલે મકાનવ.
સસંસ્ કકારનષો અમત્રીરસ દવકકારમકાસં ઝબિષોળત્રી,
ભષોગષોમકાસં ભલેળ વત્રીનલે ભરખત્રી રહષો છલે મકાનવ.
અરમકાનનલે ષમનકારલે ઊસંચ લે ચઢત્રી ચપૂકલે લષો,
દનષ્ફળ બિનત્રીનલે નત્રીચલે ગબિડત્રી રહષો છલે મકાનવ.
મપૂલ્ યષો ષમટકાવત્રી દનજનકાસં સસ્તષો થઈ ગયષો છલે ,
ઝકાકળનકાસં મષોતત્રીઓથત્રી કકમત સમકાણષો મકાનવ.
સસંબિ સંધ વચ્ચલે એણલે બિસંધ ષોનલે બિકાસંધ ત્રી દિત્રીધકા,
ષતરકાડ જલે મટલે નકા સકાસંધ ત્રી રહષો છલે મકાનવ.
ચહલે રકા બિત્રીજાનકાસં જોઈ શષોધત્રી રહષો છલે દનજનલે,
નલે અન્યનકાસં પ્રભકાવલે ભપૂલ્ યષો છલે ખબુદિ નલે મકાનવ.”
આધબુદનક મકાનવનબુસં ઉપરનકાસં કકાવ્ય પ્રમકાણલેનબુસં સરવવૈયબુસં છલે . વકાસનકાઓનષો અષતરલે ક, તલેમનલે પપૂરત્રી કરવકાનકા ખરકાસંખષોટકા પ્રયત્નષો, છલે વટલે મળલેલત્રી દનષ્ફળતકા, તલેમકાસંથત્રી સજાર્પતત્રી દનરકાશકા અનલે અસંતલે અદવચકારત્રી કક ત્યષોનત્રી હકારમકાળકા. આમ
મકાસંડ મળલેલકાસં મકાનવજવનનલે વલેડફત્રી નકાખવકાનબુસં. આ બિધકાનકા કકારણષોમકાસં ઋષષમબુદનઓએ ચહીંધલેલત્રી સસંસ્કકારયકાતકા તરફ
બિતકાવકાયલેલષો અણગમષો. આધબુદનક જગતમકાસં કપૂ તરકાઓનત્રી ઉત્તમ જાત મકાટલે દવજ્ઞકાન દકારકા પ્રયષોગ થકાય છલે . તલે જ રત્રીતલે
ઉત્તમ ગકાય, શલેષ્ઠ ઘષોડકા, સકારકા બિળદિ મકાટલે પણ તલેમનત્રી જાત સબુધકારવકા મકાટલે વવૈજ્ઞકાદનકષો સતત કકાયર્પરત રહકા છલે . તલેવબુસં
જ વનસ્પષતશકાસ્તષોમકાસં ઊસંડકાણપપૂવર્પકનબુસં સસંશષોધન થયબુસં છલે . ઈઝરકાયલેલમકાસં પકાણત્રીનત્રી અછત હષોવકાનલે કકારણલે ડર ત્રીપ
ચસસ્ટમ(અમબુક છષોડનલે પકાણત્રીનકા આટલકાસં જ ટત્રીપકાસં જોઈશલે તલેવત્રી ગણતરત્રીવકાળત્રી પદ્ધિષત) દકારકા સકારકામકાસં સકારત્રી ખલેતત્રી
કરવકામકાસં આવલે છલે . ત્યકાસં કષોળકાસં જલેવકાસં મષોટકાસં ટકામલેટકાસં ઉગકાડવકામકાસં આવલે છલે .
જો વન્સ્પષત તથકા પ્રકાણત્રીઓનત્રી સબુધકારણકા મકાટલે આવકા પ્રયષોગષો થતકાસં હષોય તષો શલેષ્ઠ મકાનવજાતનકાસં સજર્પન મકાટલે
દવચકાર ન કરવષો જોઈએ? જબુ દિકાસં જબુ દિકાસં ધમરમકાસં પણ સત્રીષમત કકકામકાસં સસંસ્કકારષો આપ્યકા છલે , પણ વવૈદદિક(દહસંદિબુ) ધમર્પમકાસં
જન્મ પહલે લકાસં સસંસ્કકારનત્રી શરૂઆત થકાય છલે અનલે મકત્યબુ પછત્રી તલેનત્રી પપૂણકાર્પહબુષત થકાય છલે . આમ પકાછલકાસં જન્મનબુસં આ
જન્મમકાસં અનબુસધ
સં કાન અનલે આ જન્મનબુસં આ જન્મમકાસં અનબુસધ
સં કાન અનલે આ જન્મનબુસં આવતકાસં જન્મ સકાથલેનબુસં જોડકાણ તલે
છલે જવનનત્રી સસંસ્કકારયકાતકા.

સસંસ્ કકારનકા પ્રકકાર
સમગ્ર જવનનલે સસંસ્કકાર પ્રદક્રિયકાથત્રી ભરત્રી દિલેવકા મકાટલે જબુ દિલે જબુ દિલે સમયલે સસંસ્કરષોનત્રી સસંખ્યકા બિદિલકાતત્રી ગઈ.
આશ્વકાલયન ગકહસપૂતમકાસં સસંસ્કકારષોનત્રી સસંખ્યકા અષગયકાર બિતકાવકાઈ છલે . જ્યકારલે પકારસ્કર, બિસૌધકાયન અનલે વરકાહ
ગકહસપૂતમકાસં અઢકારનત્રી સસંખ્યકા જણકાવત્રી છલે . ગસૌતમ સપૂત પ્રકાચત્રીન ગણવકામકાસં આવલે છલે . તલેમકાસં અડતકાળત્રીસ સસંસ્કકાર
બિતકાવ્યકા છલે . તલેમકાસં ચકાળત્રીસ સસંસ્કકાર અનલે આઠ આત્મગબુણ (रत्विशाररशत सर स् कशारशा: अषष्टौ आत्मगगुण शा:) એમ કબુ લ
અડતકાળત્રીસ સસંખ્યકા જોવકા મળલે છલે . તલે સસંસ્કકારષોનકા નકામ નત્રીચલે પ્રમકાણલે છલે .
૧. ગભકાર્પધકાન
૨. પબુસંસવન
૩. સત્રીમત
સં ષોન્નયન
૪. જાતકમર્પ
૫. નકામકરણ
૬. અન્નપ્રકાશન
૭. ચસૌલ
૮. ઉપનયન
૯ થત્રી ૧૨. ચકાર વલેદિવ્રતષો
૧૩. સ્નકાનસમકાવતર્પન
૧૪. સહધમર્પચકાદરણત્રી સસંયષોગ (દવવકાહ)
૧૫. દિલેવયજ્ઞ એક એક-કબુ લ ચકાર યજ્ઞ
૧૬. ષપતકયજ્ઞ
૧૭. મનબુષ્યયજ્ઞ
૧૮. ભપૂતયજ્ઞ
૧૯. બહયજ્ઞ
૨૦. અષ્ટિકકા (મકાઘ વદિ આઠમલે કરવકાનબુસં શકાદ્ધિ)
૨૧. પકાવર્પણ (પપૂરણમકા તલેમજ અમકાસનલે દદિવસલે વ્રત રકાખત્રીનલે બિત્રીજ લે દદિવસલે અદગ્નનલે બિલે આહબુષત આપવત્રી. આ કમર્પનલે
સ્થકાલત્રીપકાક કહલે વકાય છલે .)
૨૨. મકાચસક શકાદ્ધિ
૨૩. શકાવણત્રી
૨૪. આગ્રહકાયણત્રી (મકાગસર મકાસનત્રી પપૂરણમકાએ સપર્પબિલત્રી અનલે ઉત્સગર્પહષોમ અથવકા પ્રત્યકાવરષોહણ એ નકામનબુસં કમર્પ
કરવબુસં તલે.)
૨૫. ચવૈતત્રી (ચવૈત મદહનકાનત્રી પપૂરણમકાએ શબુભલગ્નમન નકામનબુસં કરકાતબુસં કમર્પ.)
૨૬. આશ્વયબુજ (આસષો મકાસનત્રી પપૂરણમકાએ રદ્ર અથવકા પશબુપષતનલે ઉદલે શત્રીનલે કરકાનકારસં વ્રત સ્થકાલત્રીપકાક.)

૨૭. અગ્ન્યકાધકાન (અદગ્નહષોતનષો પ્રકારસંભનષો દવદધ.)
૨૮. અદગ્નહષોત
૨૯. દિશપપૂરણમકાસ
૩૦. આગ્રયણ
૩૧. ચકાતબુમકાર્પસ્ય (એક વષર્પનકા ચકાર મદહનકામકાસં દિરલે ક મકાસલે કરકાતષો એક-એક કબુ લ ચકાર યજ્ઞ.)
૩૨. દનરઢ પશબુબિધ
સં (છ છ મદહનલે એક એક અથવકા દિર વષર એક કરવષો પડતષો પશબુ યજ્ઞ.)
૩૩. સસૌતકામદણ (સબુતકામકા પદિવત્રી ધરકાવતકા ઈન્દ્ર મકાટલે કરકાતષો સપૂરકાયજ્ઞ)
૩૪. અદગ્નષ્ટિષોમ (સષોમયકાગ)
૩૫. અત્યકાદગ્નષ્ટિષોમ (સષોમયજ્ઞ)
૩૬. ઉકથ્ય (સષોમયજ્ઞ)
૩૭. ષષોડલે શત્રી (સષોમયજ્ઞ)
૩૮. વકાજપલેય (સષોમયજ્ઞ)
૩૯. અષતરકાત (સષોમયજ્ઞ)
૪૦. આપ્તિષોયષમ (સષોમયજ્ઞ) ગસૌતમલે ઉપરનકા ચકાળત્રીસ સસંસ્કકાર કહકા છલે . આઠ આત્મગબુણ તલે પછત્રીનકા આ પ્રમકાણલે છલે .
આઠ આત્મગબુણ :
૧. ભપૂત મકાત પર દિયકા
૨. કમકા
૩. અનસપૂયકા (દનમર્પત્સરતકા - ઈષકાર્પ ન કરવત્રી)
૪. શસૌચ (આસંતર બિકાહ શબુદદ્ધિ)
૫. અનકાયકાસ (કબુદ્ર કકામ મકાટલે શરત્રીરનલે કષ્ટિ ન આપવબુસં )
૬. મકાસંગલ્ય (સદિકા ઉત્સકાહત્રી અનલે શબુભકકારત્રી) મનષોવકષત
૭. અકકાપર્પણ્ય (કષોઈ પણ વખત દિત્રીન વકાણત્રી ન બિષોલવત્રી અનલે સતપકાત મકાણસનલે દિકાન આપવકામકાસં કસં જપૂ સકાઈ ન કરવત્રી
અથવકા વકાર ન લગકાડવત્રી.)
૮. અસ્પકહકા (પકારકકાનત્રી વસ્તબુ મલેળવવકાનત્રી કદિકાષપ આશકા ન રકાખવત્રી.)
સમય, સસંજોગ અનલે પદરદસ્થષત પ્રમકાણલે સમય જતકાસં ઉપરનકા અડતકાળત્રીસ સસંસ્કકારષો ધત્રીમલે ધત્રીમલે ઓછકા થવકાસં
લકાગ્યકા. છલે વટલે સષોળ સસંસ્કકારષો રહકા. વલેદિવ્યકાસ સ્મકષત(૧૪-૧૫) મકાસં સષોળ સસંસ્કકારનકા નકામ આપ્યકાસં છલે , જલે આ
પ્રમકાણલે છલે ,

गरशार्गध शानर पगुरस विनर सश्रीमन्तयो जशातकमर्ग र।
नशामवकयशा वनष्कमणशान्नपशाशनर विपनवकयशा।।
कणर्ग विणे ध यो व्रतशादणे श यो विणे द शारम्रवकयशाववितधनः।
कणे शशान्तनः स्नशानमगुद शाहियो वविविशाहिशावग्निपररग्रहिनः।।
तणेत शावग्निसङ्ग्रहिशणेत त सर स् कशारशानः षयोडश स्मकत शानः।।
[ગભકાર્પધકાન,પબુસંસવન, સત્રીમસંતષોન્નયન, જાતકમર્પ, નકામકરણ, દનષ્ક્રિમણ, અન્નપ્રકાશન, ચપૂડકાકમર્પ,
કણર્પવલેધ, ઉપનયન, વલેદિકારસંભ, કલે શકાન્ત, સમકાવતર્પન, દવવકાહ, દવવકાહકાદગ્નનષો સ્વત્રીકકાર અનલે દિચકણકાદગ્ન, ગકાહર્પ પત્ય
અનલે આહવનત્રીય એ તણ અદગ્નનષો સસંગ્રહ એટલલે જ અદગ્નહષોત. આ સષોળ સસંસ્કકાર થકાય છલે .]
ઉપરનકા સષોળ સસંસ્કકારષોમકાસં પણ કલે ટલકાક સસંસ્કકારષોમકાસં ફલે રફકાર થયલેલષો જણકાય છલે . કલે ટલત્રીક વકાર નવકા સસંસ્કકારષોનષો
ઉમલેરષો જોવકા મળલે છલે તષો કલે ટલત્રીક વકાર તલે જ સસંસ્કકારષો જબુ દિકાસં નકામથત્રી જાણત્રીતકા થયલેલકા જણકાય છલે . પણ હકાલનકા મબુખ્યત્વલે
સષોળ સસંસ્કકારષોમકાસંથત્રી યજ્ઞષોપવત્રીત (ભકાસંગ્યષોતપૂટ્યષો સસંસ્કકાર), દવવકાહ તલેમજ અસંત્યલેષષ્ઠ (મકત્યબુ વખતનષો) સસંસ્કકાર જ
સમકાજમકાસં પ્રચદલત જણકાય છલે . બિકાકત્રીનકા સસંસ્કકારષો કયકાસં તષો નકામશલેષ થયકા છલે અથવકા તષો લષોકકાચકારમકાસં પદરણમ્યકા છલે .
સષોળ સસંસ્કકારનબુસં મહત્વ જો ફરત્રીથત્રી સમજાય તષો એક સબુદ્રઢ સમકાજનબુસં દનમકાર્પણ થકાય. એ હલે તન
બુ લે ખ્યકાલમકાસં રકાખત્રીનલે અહહીં
આજનકા સસંદિભર્પમકાસં જાણત્રીતકા નકામષોવકાળકા સષોળ સસંસ્કકાર દવષલે દવચકાર કરત્રીશબુસં .

૧. ગભકાર્પધ કાન સસંસ્ કકાર
વકક પપૂણર્પ પણલે દવસ્તરલે , ફપૂલ અનલે ફળ આપલે ત્યકાર બિકાદિ પષોતકાનકાસં જલેવબુસં જ બિત્રીજબુ સં વકક ઊગલે તલે મકાટલે પષોતકાનકાસં
ફળમકાસં પષોતકાનબુસં બિત્રીજ મપૂકત્રી જાય છલે . તલે બિત્રીજ ધરતત્રીમકાસં વવકાય અનલે તલેમકાસંથત્રી ફરત્રી પકાછબુસં બિત્રીજબુ સં વકક જન્મલે છલે . આ
દનસગર્પનષો દનયમ છલે . તલે જ દનયમ અન્ય પ્રકાણત્રીઓનત્રી સકાથલે મકાણસનલે પણ લકાગબુ પડલે છલે . તલેમકાસં ફરક એટલષો છલે કલે
વન્સ્પષત તલેમજ પ્રકાણત્રીઓ દનસગર્પનકા અસંકબુશ નત્રીચલે જવલે છલે . મકાટલે દનસગર્પ તલે બિધત્રી પ્રવકષત કરલે છલે . જ્યકારલે
મકાનવજવનમકાસં ઈશ્વર દકારકા સ્વકાતસંતય મળબુસં હષોવકાથત્રી અનલે દિરલે ક મકાણસનલે પષોતકાનત્રી વકાસનકાઓ હષોવકાથત્રી મકાણસલે પષોતલે
જ દનસગર્પનકાસં દનયમષો સકાથલે મકાનવજવનનત્રી શલેષ્ઠતકા પકામવકા મકાટલે શલેષ્ઠ દનયમષોનબુસં પકાલન કરવબુસં પડલે છલે , તષો જ ધકાયકાર
પદરણકામષો મલેળવલે છલે અનલે ઉત્તમ સસંતકાનષો પ્રકાપ્તિ કરલે છલે .
ખલેતરનલે(કલેતનલે) સકારત્રી રત્રીતલે ખલેડત્રીનલે તલેમજ સકાફસપૂફત્રી કરત્રીનલે યષોગ્ય સમયલે બિત્રીજનત્રી વકાવણત્રી કરવકામકાસં આવલે તષો
મષોલ સકારષો તવૈયકાર થકાય છલે અનલે તલેનત્રી ઉપર દિળદિકાર, ઉત્તમ કકકાનબુસં અન્ન પકાકલે છલે . તલે જ રત્રીતલે સ્તત્રી એ સસંતકાન પ્રકાદપ્તિ
મકાટલે નબુસં કલેત છલે . કબુ મકાદરકકાનલે આપણકાસં દિલેશનત્રી આબિષોહવકા પ્રમકાણલે લગભગ બિકારમલે કલે તલેરમલે વષર રજોદિશર્પન થકાય છલે . તલે
પછત્રીથત્રી તલે કન્યકા પરણવકા યષોગ્ય ગણકાય છલે . (હકાલનત્રી રકાષ્ટિર ત્રીય તલેમજ સકામકાદજક પદરદસ્થષતનલે કકારણલે યબુવતત્રી બિકાવત્રીસ
કલે તલેવત્રીસમલે વષર લગ્ન કરલે છલે , તલે પદરદસ્થષતજન્ય બિકાબિત ગણત્રી શકકાય.) તલે યબુવતત્રીનકા પ્રથમ રજોદિશર્પન વખતલે
રજોદિશર્પન શકાસંષત કરવકાનત્રી શકાસ્તષોનત્રી આજ્ઞકા છલે . શત્રી નકારદિસ્મકષતમકાસં રજોદિશર્પન શકાસંષતનત્રી જરૂરત્રીયકાત બિતકાવતકાસં કહબુસં છલે
કલે ,
वनन्धकर्ग त तशथ विशारणेष गु, यवद पगुष् पर पदश्यतणे ।
अशगुरर रणे द्र ज: सश्रीणशार, वनन्धष्थशानर र विशाससश्री ।
तत शशानन्त पकगु विर्वीत, ग्रहियज्ञपगुर : सरम ।।
[કનધ નકત, ષતથથ, વકાર, સ્થકાન એ વસ્તમકાસં સ્તત્રીઓનલે પ્રથમ રજોદિશર્પન થકાય તષો તલે અશબુભ
ગણકાય છલે , મકાટલે તલે અશબુભનત્રી દનવકષતનલે અથર ગ્રહયજ્ઞ પપૂવર્પક રજોદિશર્પન શકાસંષત કરવત્રી.]
જલે સમયલે રજોદિશર્પન થકાય છલે , તલે સમયલે કબુ મકાદરકકા દકશષોરકાવસ્થકામકાસં પ્રવલેશ કરલે છલે . તલે સમયલે તલેનકાસં શરત્રીરમકાસં
સ્તત્રીસહજ ફલે રફકારષો થવકા મકાસંડલે છલે . આ ફલે રફકારષોનત્રી સકાથલે તલેનત્રી મકાનચસક પદરદસ્થષત પણ બિદિલકાય છલે . તલેનકામકાસં
સ્તત્રીસહજ શદક્તઓ જન્મવકા લકાગલે છલે અનલે કકામભકાવ પણ પ્રગટવકા લકાગલે છલે . રજોદિશર્પન શકાસંષત પકાછળનષો ભકાવ
દકશષોરત્રીનકા મનષોભકાવષોનલે દવકક ત થતકાસં અટકકાવવકા મકાટલે છલે . આ સમય દિરષમયકાન સ્તત્રી ચચત્ત પષોતકાનલે ગમતકા પબુરષ
તરફ આકષકાર્પય છલે . તલેર વષર્પનત્રી ઉસંમરનકા દકશષોર દકશષોરત્રીઓનલે ઈંદગ્લશમકાસં ‘Teenage’ કહલે વકામકાસં આવલે છલે . આ
સમયનત્રી દવચકપ્તિ મનષોદિશકાનલે શકાસંત પકાડવકા મકાટલે રજોદિશર્પન શકાસંષતનષો શકાસ્તષોએ અનબુરષોધ કયર હષોય તલે સ્વકાભકાદવક છલે .
કકારણકલે આ સમય દિરમ્યકાન શકસંગકાદરક સચતન અનલે શકસંગકાદરક ઉપભષોગનત્રી ઈચ્છકા જાગકત થકાય છલે . તલે બિકાબિત નલે
શકાસ્તકકારષોએ રૂપક દકારકા સમજાવ્યબુસં છલે કલે કબુ મકાદરકકાનલે પહલે લકાસં ગસંધવર્પ(શબ્દિનષો અદધષ્ઠકાતકા શવણ દકારકા) ભષોગવલે છલે .

તલે પછત્રીથત્રી ચડસંદ્ર(મન થવબુસં સકાસંભળલેલકા શકસંગકાદરક શબ્દિષોનબુસં સચતન કરવબુસં) ત્યકાર બિકાદિ અદગ્ન(કકામકાદગ્ન ઉપભષોગનત્રી પ્રબિળ
ઈચ્છકા) ભષોગવલે છલે . ત્યકાર પછત્રીથત્રી જ મનબુષ્ય સ્તત્રીનલે ભષોગવલે છલે . એ કકારણલે કન્યકાનકા લગ્ન યષોગ્ય યબુવક સકાથલે કરત્રી દિલેવકાસં
જોઈએ.
લગ્ન થયકા પછત્રીથત્રી નવૈસરગક રત્રીતલે જ સ્તત્રી-પબુરષનલે સમકાગમનત્રી ઈચ્છકા થકાય, પણ ફક્ત કકામ્ય વકષતઓનલે
પષોષવકા મકાટલે જ સમકાગમ કરકાય તષો તલે ધત્રીરલે ધત્રીરલે દવકક ષતમકાસં પદરણમલે છલે . તલે કકામ્યવકષત એક વ્યસન બિનત્રી જાય છલે .
વ્યસન જ્યકાસં સબુધત્રી ભષોગવકાતબુસં નથત્રી ત્યકાસં સબુધત્રી બિલેચન
લે ત્રી રહલે છલે . પણ ભષોગવ્યકા પછત્રીથત્રી તલેનષો ખકાસ આનસંદિ રહલે તષો નથત્રી.
બિત્રીડત્રી પત્રીનકારનલે બિત્રીડત્રી મળતત્રી નથત્રી ત્યકારલે બિલેચન
લે થઈ જાય છલે , પણ બિત્રીડત્રીનકાસં એકકાદિ બિલે કસ લત્રીધકાસં પછત્રીથત્રી તલે
સકામકાન્ય થઈ જાય છલે . વ્યસનનત્રી બિત્રીજ ખકાચસયત એ છલે કલે ધત્રીરલે ધત્રીરલે તલે વધતબુસં જ જાય છલે અનલે મકાણસનલે ખલકાસ
કરત્રી નકાખલે છલે . તલેવબુસં જ કકામ્યવકષતનબુસં છલે .
વવૈદદિક ઋષષઓએ કકામનષો દવરષોધ કયર નથત્રી. કકામનલે પણ ‘કકામદિલેવ' કહષો છલે . તલે દકારકા જ પ્રજાતસંતબુ કકાયમ
રહલે છલે . મકાટલે જ ગત્રીતકામકાસં કક ષ્ણ ભગવકાનલે કહબુસં છલે કલે ,
धमर्ग वविरदणों रभतणे ष गु कशामयोडनस्म ररतषर्ग म ।।
ર્પ ! ધમર્પથત્રી અદવરદ્ધિ એટલલે કલે ધમર્પનલે જલે મકાન્ય છલે તલે કકામ હસં બુ છબુસં.]
[હલે અજબુ ન
દિલેવષોનષો કક પકાપ્રસકાદિ લલેવકાય, દિલેવનલે ભલેટકાય નહહીં. અદગ્નદિલેવનકા કક પકા પ્રસકાદિથત્રી ઠસંડત્રીમકાસં ઉષ્મકા મલેળવત્રી શકકાય,
ભષોજન રકાસંધત્રી શકકાય, વરકાળયસંતષો ચલકાવત્રી શકકાય પણ અદગ્નદિલેવ પ્રત્યલે અષતભકાવનલે લઈનલે તલેમનલે ભલેટકાય નહહીં. ભલેટવકા
જતકાસં તલે વ્યદક્તનલે સળગકાવત્રી દિલે. તલે જ રત્રીતલે સસંયમપપૂવર્પક કકામદિલેવનષો કક પકા પ્રસકાદિ લલેવકાય. તલેનકા દકારકા ધમર્પનલે યષોગ્ય,
સસંતષતનલે જન્મ આપત્રી શકકાય.
રજો દિશર્પનશકાસંષત એ જો કલેતનત્રી શબુદ્ધિત્રીછલે તષો ગભકાર્પધકાન તલે શબુદ્ધિ થયલેલકા કલેતનબુસં બિત્રીજ - આરષોપણ છલે . જલેમ
કલેતશબુદદ્ધિ મહત્વનત્રી છલે તલેમ યષોગ્ય સમયનબુસં બિત્રીજારષોપણ તલેટલબુસં જ અગત્યનબુસં છલે , કકારણકલે ગભકાર્પધકાન સસંસ્કકારષોનષો મબુખ્ય
હલે તબુ પ્રજાનષો તસંતબુ(તકાસંતણષો) વધકારવકાનષો છલે . મકાટલે જ કહલે વકાયબુસં છલે કલે , पजशातन्हिहें मशा व्यविच्छणे त्सश्री: । (પ્રજાતસંતબુરૂપ
તસંતન
બુ ષો તબુસં ઉચ્છલે દિ ન કર.)
જલેમ કસમયનત્રી વકાવણત્રીથત્રી પકાક થતષો નથત્રી અથવકા હલકત્રી જાતનષો અનલે ઓછષો કસવકાળષો થકાય છલે , તલેમ
કસમયલે થયલેલબુસં ગભકાર્પધકાન પણ ધકાયબુર પદરણકામ લકાવતબુસં નથત્રી મકાટલે સમય ગભકાર્પધકાનનબુસં મહત્વનબુસં અસંગ રહબુ છલે . સમયનલે
જ્યષોષતષ શકાસ્તષો સકાથલે સસંબિસંધ છલે તલેથત્રી ગભકાર્પધકાન વખતલે શબુભ સમય(શબુભ મબુહપૂતર્પ) નલે મહત્વ અપકાયબુસં છલે . જ્યષોષતષનકા
દનયમ પ્રમકાણલે રજોદિશર્પન જણકાય તલે પછત્રીનકા ચકાર દદિવસ, અમકાસ,પપૂનમ,ચસૌદિસ એ ષતથથઓનષો ત્યકાગ કરવષો. તલે જ
રત્રીતલે શકાદ્ધિ દદિવસનષો ત્યકાગ કરવષો. તલે જ રત્રીતલે સવકારનષો, આખકાય દદિવસનષો અનલે સસંધ્યકાકકાળ નષો સમય પણ ત્યકાગવષો.

સ્થળ: યકાતકાનકાસં સ્થકાનષો, સસંતમકાહકાત્મકાઓનકાસં આશમષો, અવરજવરવકાળત્રી જગકા અનલે અન્ય મકાણસષોનત્રી હકાજરત્રીવકાળત્રી
જગકા, જળકાશયષો અનલે નદિત્રીઓ તથકા પ્રલેત યષોદનનકા સ્થકાનષો અનલે સકાવ અજાણત્રી જગકા ગભકાર્પધકાન મકાટલે જરકાય યષોગ્ય
નથત્રી. પશબુ વકષતવકાળકાસં સ્તત્રી-પબુરષષો કપૂ તરકાસં તથકા ભપૂસંડ જલેવકાસં પ્રકાણત્રીઓનત્રી જલેમ જાહલે રમકાસં કકામચલેષ્ટિકાઓ કરલે છલે અનલે
તલેમનકાસં સસંતકાનષો પણ દવકક ષતઓ વકાળકાસં જ જન્મલે છલે .
મકાનચસક પદરદસ્થષત : મનમકાસંથત્રી દવચકારષોનષો પ્રવકાહ સતત વહકા કરલે છલે . મકાણસનત્રી જલેવત્રી વસનકાઓ હષોય તલેવકા
દવચકારષો આવવકાનકા. તલે દવચકારષો પ્રત્યલે મકાણસ જવવકાનષો . તલે દવચકારષોનત્રી અસર મકાત પષોતકાનલે જ નથત્રી થતત્રી. તલે
દવચકારષોનત્રી અસર બિત્રીજાઓનલે પણ થકાય છલે . સસંતનકા ઉચ્ચ દવચકારષોનત્રી અસરનલે લઈનલે ગસંદિકા દવચકારષોવકાળત્રી વ્યદક્ત
બિદિલકાઈ જાય છલે . જલેમ કલે શત્રી નકારદિજનકા દવચકારષોથત્રી વકાદલયષો અનલે ભગવકાન બિબુદ્ધિનકા દવચકારષોથત્રી આસંગબુલત્રીમકાલ લપૂટ
સં કારષો
બિદિલકાઈ ગયષો. તલેવત્રી જ દવકક ત દવચકારષોનત્રી અસર પણ સ્થળ અનલે વ્યદક્ત ઉપર થકાય છલે .
ગભકાર્પધકાન વખતલે સ્તત્રી અનલે પબુરષલે નક્કત્રી કરલે લકા શબુભ દદિવસ અનલે રકાતત્રીનકા શબુભ સમયલે આ અગકાઉ કરલે લકાસં શબુભ
કકાયર, શબુભ સ્મરણ (ભગવકાનનબુસં નકામસ્મરણ, સકારકા સકાદહત્યનબુસં વકાચન, સસંત-મહકાત્મકાઓનબુસં દિશર્પન અનલે એમણલે
કહલે લકાસં વચનનષોનબુસં સ્મરણ) કરત્રી બિસંનલેએ આનસંદદિત થઈનલે સમકાગમ કરવષો. તલેનકાથત્રી રહલે લષો ગભર્પ ઉત્તમ સસંતકાનનલે જન્મ
આપલે છલે . મકાનચસક રત્રીતલે દિબુ:ખત્રી થઈ, દવકક ત સકાદહત્ય કલે દવકક ત ચચતષો કલે દફલ્મષો દકારકા ઉશ્કલે રકાટમકાસં આવત્રી જઈનલે થતકાસં
ગભકાર્પધકાનથત્રી ક્રિબુર, સ્વચ્છસંદિત્રી, લષોકમયકાર્પદિકાઓ અનલે ધમર્પમયકાર્પદિકાનલે તષોડનકારકાસં, અલ્પબિબુદદ્ધિવકાળકાસં, મકા બિકાપનલે પત્રીડકા
આપનકારકાસં સસંતકાનષો જન્મલે છલે . આજનત્રી પદરદસ્થષતમકાસં આવકાસં સસંતકાનષો વધકારલે જોવકા મળલે છલે . તલેનબુસં કકારણ તલેમનકાસં મકાતકા
ષપતકાનષો સ્વચ્છસંદિત્રી સ્વલેચ્છકાચકાર છલે , જલેમનલે તલેઓ ‘આધબુદનકતકા' ગણતકાસં હતકાસં.
કલે ટલકાસંક દ્રષ્ટિકાસંત ષો:
૧. કશ્યપ ઋષષનલે દદિષત અનલે અદદિષત નકામનત્રી બિલે પત્નત્રીઓ હતત્રી. દદિષતનત્રી કકામવકાસનકાનલે મકાન આપત્રીનલે
કશ્યપઋષષએ દનષષદ્ધિ સમય એવકા સસંધ્યકાકકાળલે સમકાગમ કયર તલેનલે કકારણલે રકાકસ(દિવૈત્ય) પ્રજા જન્મત્રી. પણ તલેમનત્રી
બિત્રીજ પત્નત્રી અદિત્રીષત સકાથલે સકારકા મબુહપૂતર્પમકાસં સમકાગમ થયષો હષોવકાથત્રી દિલેવપ્રજા ઉત્પન્ન થઈ. પબુરકાણનત્રી આ વકાત પ્રચસદ્ધિ
છલે .
૨. ભગવકાન બિબુદ્ધિનત્રી મકાતકા(મકાયકાવતત્રી અથવકા મહકામકાયકા) અત્યસંત દિયકાળબુ હૃદિયનકા હતકાસં. કરબિષોજથત્રી પત્રીડકાતત્રી
પષોતકાનકાસં દિલેશનત્રી પ્રજાનકા દિબુ:ખનલે તલે જોઈ શકતકાસં ન હતકાસં. લષોકષો પ્રત્યલે તલેમનલે અપકાર કરણકા જાગત્રી. તલે જ અરસકામકાસં તલે
સગભકાર્પ બિન્યકાસં. તલેમનત્રી કરણકાનત્રી રષોમરષોમમકાસં વ્યકાપલેલત્રી અસર ગભર્પમકાસંનકા બિકાળક ઉપર પડત્રી. તલે બિકાળક જન્મયકા
પછત્રીથત્રી ષપતકાનત્રી ચક્રિવતર્થી રકાજા બિનવકાનત્રી અપકાર ઈચ્છકા તથકા પ્રલષોભનષોનલે ઠબુ કરકાવત્રીનલે મષોટબુસં થતકાસં કરણકાવકાન
ભગવકાન બિબુદ્ધિ બિન્યબુસં.

૩. નલેપષોદલયન(ફકાસંસનષો સમકાટ)નત્રી મકાતકાનલે પષોતકાનકાસં પષત સકાથલે એક યબુદ્ધિમકાસં જ્વબુસં પડયબુસં. યબુદ્ધિનકા વકાતકાવરણમકાસં
તલેનલે(મકાતકાનલે) ઘણષો સમય ઘષોડકા ઉપર ગકાળવષો પડતષો હતષો. તલેનલે ઘણત્રીવકાર ભયભરત્રી પદરદસ્થષતમકાસં મબુકકાવબુસં પડતબુસં
તલેમજ જોખમ ઉઠકાવવબુસં પડતબુસં. યબુદ્ધિનકા સમય દિરમ્યકાન તલેનલે(મકાતકાનલે) આવબુસં બિધબુસં સ્વકાભકાદવક થઈ ગયલેલબુસં. તલેથત્રી ભય
ચકાલ્યષો ગયલેલષો. તલેનલે યબુદ્ધિનબુસં વકાતકાવરણ આનસંદિદિકાયક લકાગવકા મકાસંડલેલબુસં. આ સમય દિરષમયકાન નલેપષોદલયન ગભર્પમકાસં હતષો.
તલેનકાસં જન્મ પછત્રી તલે મહકાન સમકાટ નલેપષોદલયન બિન્યષો. બિહકાદિબુરત્રી, સહનશદક્ત, યબુદ્ધિકસૌશલ વગલેરલેનકા પકાઠષો તલેનલે
ગભકાર્પવસ્થકામકાસંથત્રી જ મળલેલકાસં.
૪. ઈ.સ. ૧૮૬૧મકાસં અમલેદરકકાનકા યબુનકાઈટલે ડ સ્ટલે ટમકાસં લડકાઈ ચકાલતત્રી હતત્રી. તલે સમયલે એક ગષોરત્રી અમલેદરકન મદહલકાનલે
કકાળકા હબિસત્રીઓનલે પડતકાસં દિબુ:ખષો જોઈનલે બિહબુ જ લકાગણત્રી થઈ આવતત્રી હતત્રી. તલે અન્ય લષોકષો પકાસલે હબિસત્રીઓનષો પક
લલેતત્રી અનલે તલેમનકાસં દિબુ:ખષો ટકાળવકા ખપૂબિ જ પ્રયકાસ કરતત્રી. તલેનકાસં મનમકાસં હબિસત્રીઓનકાસં ભલકા મકાટલે નબુસં સતત સચતન
ચકાલતબુસં. તલે સમયલે તલે પષોતકાનકાસં ગષોરકા અમલેદરકન પષતથત્રી સગભકાર્પ થઈ. તલે બિકાદિ તલેણલે એક બિકાળકનલે જન્મ આપ્યષો. તલે
બિકાળકનષો રસંગ તથકા વકાળ બબિલકબુ લ હબિસત્રી જલેવકા હતકા. મકાબિકાપ બિસંનલે ગષોરકાસં હષોવકા છતકાસં મકા(પલેલત્રી સ્તત્રી) સતત
હબિસત્રીઓ મકાટલે નબુસં સચતન કયકાર્પ કરતત્રી, તલે કકારણલે તલે બિકાળક હબિસત્રી જલેવબુસં થયબુસં, આમ ગભકાર્પવસ્થકામકાસં થતબુસં સચતન
જન્મનકાર બિકાળક ઉપર ઘણત્રી જ અસર કરલે છલે .
૫. ભગવકાન કક ષ્ણનત્રી બિહલે ન સબુભદ્રકાનલે સગભકાર્પવસ્થકામકાસં પત્રીડકા થતત્રી હતત્રી. કક ષ્ણ ભગવકાનલે પષોતકાનત્રી બિહલે નનબુસં મન
વકાતષોમકાસં વકાળવકા મકાટલે કષોઠકાયબુદ્ધિનકા પ્રવલેશનત્રી વકાતષો કરત્રી. એમણલે બિહલે નનલે હસં બુ કકારષો પપૂરવકા જણકાવલેલબુસં. કક ષ્ણ ભગવકાનલે
એક પછત્રી એક કષોઠકામકાસં કલે વત્રી રત્રીતલે પ્રવલેશવબુસં તલે દવષલે વકાતષો કહત્રી. આમ સકાત કષોઠકા પ્રવલેશવકાનત્રી વકાત કરત્રી. તલે દિરષમયકાન
સબુભદ્રકાનલે ઊસંઘ આવત્રી ગઈ. કક ષ્ણ ભગવકાનલે તલે કકારણલે કષોઠકામકાસંથત્રી બિહકાર આવવકાનત્રી વકાત કરત્રી નહહીં. સબુભદ્રકાએ બિકાળક
અબભમન્યબુનલે જન્મ આપ્યષો. મહકાભકારતનકા યબુદ્ધિ વખતલે વત્રીર અબભમન્યબુ કષોઠકાયબુદ્ધિમકાસં સકાત કષોઠકા પકાર કરત્રી ગયષો. પણ
તલે પકાછષો આવત્રી શક્યષો નહહીં અનલે વત્રીરગષતનલે પકામ્યષો. યબુદ્ધિનકા સકાત કષોઠકામકાસં પ્રવલેશવકાનત્રી કલકા એનલે ગભકાર્પવસ્થકામકાસંથત્રી
મળત્રી હતત્રી. આમ અસરકકારક વકાતષોનત્રી અસર ગભર્પમકાસં થકાય છલે તલે જણકાઈ આવલે છલે .
૬. આજનકા પ્રચસદ્ધિ તબિલકાસંવકાદિક ઉસ્તકાદિ ઝકાકત્રીરહબુસન
લે લે ટલે દલદવઝન ઉપરનત્રી તલેમનત્રી એક મબુલકાકકાતમકાસં કહલે લબુસં કલે જ્યકારલે
તલે મકાતકાનકા પલેટમકાસં હતકા ત્યકારલે તલેમનકાસં ષપતકા ઉસ્તકાદિ અલકારખકાસં તલેમનત્રી પત્નત્રી(ઝકાકત્રીર હબુસલેનનત્રી મકાતકા)નકાસં પલેટ ઉપર
તબિલકા બિજાવતકા. તલેનત્રી અસરનલે લઈનલે ઉસ્તકાદિ ઝકાકત્રીરહબુસલેન મહકાન તબિલકાવકાદિક બિન્યકા છલે .
ઉપરનકા ઉદિકાહરણષો જોતકાસં ગભકાર્પધકાન-સસંસ્કકારનત્રી મહત્તકા સમજ શકકાશલે. આધબુદનક દવજ્ઞકાનનત્રી દ્રષષ્ટિએ પણ
ગભકાર્પધકાન સસંસ્કકાર દવષલે દવચકારવકા જલેવબુસં છલે . રદશયકામકાસં પ્રકાથષમક શકાળકાનકા દવદકાથર્થીઓ ઉપર એક પ્રયષોગ કરવકામકાસં
આવ્યષો. જલે દદિવસલે જલે દવષય શકાળકામકાસં શત્રીખવવકાનષો હષોય તલે દવષયનત્રી ઓદડયષો કલે સલેટ બિકાળકષોનકા મકાતકા-ષપતકાનલે

આગળનકા દદિવસલે આપવકામકાસં આવતત્રી. દવદકાથર્થીઓ ઘસઘસકાટ ઊસંઘમકાસં હષોય ત્યકારલે દશકકનત્રી સપૂચનકા અનબુસકાર તલે
ઓદડયષો કલે સલેટ દવદકાથર્થી બિકાળક જાગત્રી ન જાય તલેવકા ધત્રીરકા અવકાજલે વગકાડવકામકાસં આવતત્રી. બિત્રીજ લે દદિવસલે દશકક તલે
દવષય ભણકાવતકાસં તલે વખતલે દવદકાથર્થીઓનલે લકાગતબુસં કલે આવબુસં કસંઈક આ અગકાઉ સકાસંભળબુસં છલે . તલેનલે તલે દવષય સકારત્રી રત્રીતલે
આવડત્રી જતષો.
જાગકત અવસ્થકામકાસં બિકાળક ઘણસં જ ચસંચળ હષોય છલે . તલે સમયલે તલેનબુસં મન બિકાળકનત્રી ચસંચળતકાનલે કકારણલે દસ્થર
હષોતબુસં નથત્રી. તલેથત્રી તલે બિકાળક યકાદિ રકાખત્રી શકતબુસં નથત્રી. પણ રકાતલે ઊસંઘતકા બિકાળકનબુસં મન (Conscious mind) સપૂઈ
ગયબુસં હષોય છલે . (કકામ કરતબુસં હષોતબુસં નથત્રી) તલેથત્રી ચસંચળતકા નથત્રી રહલે તત્રી પણ અસંતરમન (Subconscious mind) કકામ
કરતબુસં હષોય છલે . જાગકત હષોય છલે , મકાટલે બિકાળક ઊસંઘતબુસં હષોવકા છતકાસં બિહકારનકા દવચકાર આસંદિષોલનષોનલે ઝત્રીલલે છલે . તલે દવચકાર
આસંદિષોલનષો તલેનલે યષોગ્ય પદરદસ્થષત મળતકાસં જાગકત થઈ જાય છલે . એ રત્રીતલે દશકણ કલેતલે નમોંધપકાત પદરણકામ લકાવત્રી
શકકાયબુસં હતબુસં.
ઉપરનત્રી વકાત ગભર્પમકાસંનકા બિકાળકનલે લકાગબુ પડલે છલે . મકાનકા ગભર્પમકાસં બિકાળકનબુસં બિદહમર્પન ઊસંઘતબુસં હષોય છલે . જ્યકારલે
અસંતરમન(Subconscious) પપૂણર્પ પણલે કકામ કરતબુસં હષોય છલે . તલે સકારકા-મકાઠકાસં દવચકારષોનકા આસંદિષોલનષો ઝત્રીલલે છલે . સકારત્રી
કલે ખરકાબિ પદરદસ્થષતનત્રી પણ તલેનત્રી ઉપર અસર થકાય છલે . મકાટલે જ ગભર્પસ્થ દશશબુ ઉપર સસંસ્કકાર - પ્રદક્રિયકા કરવકામકાસં
આવલે અનલે યષોગ્ય વકાતકાવરણમકાસં સ્તત્રીનલે રકાખવકામકાસં આવલે તષો ધકાયબુર પદરણકામ લકાવત્રી શકકાય છલે .
સગભકાર્પ સ્તત્રી ગદણત કલે જ્યષોષતષમકાસં રસ લલે તષો તલેનલે મહકાન ગદણતશકાસ્તત્રી કલે મહકાન જ્યષોષતષત્રી સસંતકાન જન્મલે.
એ જ રત્રીતલે કદવ કકાદલદિકાસ કલે રદવન્દ્રનકાથ ટકાગષોર, ભગવકાન બિબુદ્ધિ કલે રમણ મહડષષ, ન્યબુટન કલે આઈનસ્ટકાઈન જલેવકાસં
સસંતકાનષો પ્રકાપ્તિ કરત્રી શકકાય. અગકાઉનકા સમકાજનલે આવત્રી બિધત્રી ખબિર ન હતત્રી, પણ પરસંપરકાગત રત્રીતલે સગભકાર્પ સ્તત્રી
ધકારમક વકાસંચન કરતત્રી, દિલેવમસંદદિરલે જતત્રી. ધનવકાન સ્તત્રીઓ સપૌંદિયર્પ ધકામષો, દશમલકા કલે કકાશ્મત્રીરમકાસં જતત્રી. ઉપરનત્રી બિધત્રી
બિકાબિતષો ગભર્પસ્થ દશશબુ ઉપર પડતત્રી. દિકાનવરકાજ દહરણ્યકદશપબુનત્રી પત્નત્રી ગભકાર્પવસ્થકામકાસં પષોતકાનકાસં ષપતકાનકા ઘલેરથત્રી
નકારદિજનકા આશમમકાસં થષોડષો વખત રહલે લત્રી. તલે કકારણલે પ્રહલકાદિ રકાકસકબુ ળનષો હષોવકા છતકાસં મહકાન ભક્ત થયલેલષો તલે
જાણત્રીતત્રી વકાત છલે . તલેવબુસં જ સત્રીતકા મકાતકા સગભકાર્પવસ્થકામકાસં વકાલ્મત્રીકત્રી ઋષષનકાસં આશમમકાસં રહલે લકાસં અનલે લવ-કબુ શ જલેવકાસં
વત્રીર તલેમજ રકામકાયણનબુસં ગકાન કરનકારકાસં બિકાળકષોનલે જન્મ આપલેલષો એ પણ સબુદવદદિત છલે .
ગભકાર્પધ કાન સસંસ્ કકારનત્રી જરૂરત્રીયકાત ટપૂસં કમકાસં :
સ્તત્રીનત્રી રજોદિશર્પન શબુદદ્ધિ દકારકા કલેત અનલે પબુરષનકા બિત્રીજનત્રી યષોગ્યતકા જાણ્યકા પછત્રીથત્રી પણ જાણલે - અજાણલે કલે
દનરપકાયલે રહત્રી ગયલેલકા દિષોષનબુસં દનવકારણ કરવબુસં. તલે પછત્રી ગભકાર્પધકાન-સસંસ્કકાર કરકાય છલે . પ્રજાતસંતબુ (પ્રજાનત્રી પરસંપરકા) તપૂટલે
નહહીં તલે મકાટલે અનલે પબુત મલેળવત્રીનલે ષપતકઓનબુસં ઋણ ચપૂકવકાય તલે મકાટલે આ સસંસ્કકાર કરકાય છલે . પબુત પષોતકાનકાસં ષપતકા તલેમજ
પપૂવર્પજોનલે દિલેવઋણ, મનબુષ્યઋણ અનલે ષપતકઋણમકાસંથત્રી મબુદક્ત અપકાવલે છલે . મકાટલે જ કહલે વકાયબુસં છલે કલે પબુત દવનકાનકા મકાતકા
ષપતકાનત્રી ઊધ્વર્પગષત થતત્રી નથત્રી .

ગભકાર્પધ કાન સસંસ્ કકારનત્રી ધકારમક દવદધ દવશલે સમજણ:
શબુભ મબુહપૂતન
ર્પ કા દદિવસલે સકાસંજ લે આચમન અનલે પ્રકાણકાયકામ કરત્રીનલે સબુસત
સં કાનનત્રી પ્રકાદપ્તિ મકાટલે તથકા કલેતબિત્રીજનકા દિષોષ
દનવકારણ મકાટલે સસંકલ્પ કરવષો. સપૂયકાર્પસ્ત સમયલે સપૂયર્પ ભગવકાનનકા દિશર્પન કરવકાસં. તલે પછત્રીથત્રી (બકાહણ દકારકા)
ગણલેશપપૂજન, સ્વદસ્તવકાચન અનલે મકાતકકકા-પપૂજન કરત્રીનલે નકાસંદિત્રીશકાદ્ધિ તથકા વકદદ્ધિશકાદ્ધિ કરવકાસં. તલે બિકાદિ પષત-પત્નત્રીએ
દનયત મસંતષો દકારકા સપૂયર્પનકારકાયણનબુસં મકાનચસક દિશર્પન કરવબુસં . તલે પછત્રીથત્રી સકાયસં સસંધ્યકા કરત્રીનલે રકાતત્રીભષોજન કરવબુસં. રકાતત્રીનકા
એક પ્રહર વત્રીતત્રી ગયકા પછત્રી પષત-પત્નત્રીએ ઉત્તર દદિશકામકાસં પષોતકાનબુસં મબુખ રકાખલેલત્રી પષોતકાનત્રી પત્નત્રીનત્રી નકાબભ ઉપર
જમણષો હકાથ મપૂકત્રીનલે દનયત મસંતષો બિષોલવકા. તલે પછત્રીથત્રી પષતએ પષોતકાનબુસં મબુખ પપૂવર્પ દદિશકામકાસં રકાખત્રીનલે બિલેસવબુસં અનલે દનયત
મસંતષો બિષોલવકા. તલે પછત્રીથત્રી ગભકાર્પધકાન કરવબુસં . ઉપરષોક્ત દક્રિયકા પપૂરત્રી થયકા બિકાદિ પત્નત્રી શવૈય્યકામકાસં બિલેસલે ત્યકારલે પષતએ તલેનકાસં
હૃદિય ઉપર હકાથ મપૂકત્રીનલે દનયત મસંતષો ભણવકા. પ્રત્યલેક સમકાગમ પછત્રીથત્રી પ્રત્યલેક વખતલે સ્તત્રી-હૃદિય ઉપર હકાથ મપૂકવષો
અનલે મસંતપઠન કરવબુસં. ગભકાર્પધકાન પછત્રીથત્રી અમબુક બકાહણષોનલે બહભષોજન કરકાવવબુસં અનલે દિચકણકા આપત્રીનલે સસંતબુષ્ટિ કરવકાસં
તલેમજ તલેમનકાસં આશત્રીવકાર્પદિ લલેવકા. એથત્રી દિલેવતકા પ્રસન્ન થકાય છલે . તલે પછત્રીથત્રી મકાતકકકાનબુસં દવસજર્પન કરવબુસં.
ગભર્પવ તત્રી સ્તત્રીએ પકાળવકાનકાસં દનયમષો :
સ્તત્રી પષોતકાનકાસં શરત્રીરમકાસંથત્રી જ ગભર્પમકાસંનકાસં બિકાળકનલે દિલેહ આપલે છલે . મકાનકા ઉદિરમકાસં ગભર્પમકાસંનત્રી નકાબભ સકાથલે
જોડકાયલેલષો હષોય છલે . તલે કકારણલે મકાનકા વતર્પનનત્રી અસર ઉદિરમકાસંનકા ગભર્પ ઉપર પડલે છલે . જ્યકારલે તલે બિકાળક જન્મલે છલે ત્યકારલે
ગભર્પમકાસં થયલેલત્રી અસરવકાળબુસં વધકારલે હષોય છલે . કબુ સં ભકાર ચકાક ઉપર મકાટત્રીનષો પપડષો મપૂકત્રીનલે જલે આકકાર આપલે છલે તલે સ્વકાભકાદવક
રત્રીતલે થકાય છલે . પણ એક વખત તવૈયકાર થઈ ગયલેલબુસં, ટપલકા વડલે ઘડકાઈ ગયલેલબુસં અનલે ભઠકામકાસં પકવલેલબુસં વકાસણ તવૈયકાર થઈ
જાય છલે તલે પછત્રીથત્રી તલેમકાસં ફલે રફકાર થઈ શકતષો નથત્રી. બિહબુબિહબુ તષો તલે વકાસણ ઉપર રસંગરષોગકાન તથકા જબુ દિત્રી જબુ દિત્રી
ભકાત(દડઝકાઈન) ચત્રીતરત્રી શકકાય. તલે દકારકા વકાસણ રૂપકાળબુસં બિનકાવત્રી શકકાય પણ મપૂળ આકકારમકાસં ફલે રફકાર થઈ શકતષો
નથત્રી. તલે જ રત્રીતલે ગભર્પનત્રી બિરષોબિર સકારસસંભકાળ લલેવકાય તષો ઉત્તમ ગબુણષોવકાળબુસં બિકાળક જન્મત્રી શકલે છલે . તલે મકાટલે કલે ટલકાક
દનયમષો પકાળવકા જરૂરત્રી છલે . કલે ટલત્રીક બિકાબિતષો આધબુદનક સસંદિભર્પનલે ધ્યકાનમકાસં રકાખત્રીનલે જણકાવવકામકાસં આવત્રી છલે .
૧. સકાદત્વક, પબુષષ્ટિકર તલેમજ મત્રીઠકાશવકાળબુસં ભષોજન કરવબુસં. કક ષ્ણ ભગવકાનલે ગત્રીતકામકાસં સકાદત્વક આહકાર દવષલે જણકાવ્યબુસં છલે
કલે ,
आयगु : सत्त्विबलशारयोग्यसगुख पश्रीततवविविधर्ग न शा: ।
रस्यशा: नस्नग्धशा: नस्थरशा हृदशा आहिशारशा: सशानत्त्विकवपयशा: ॥ ८ ॥ अ-१७ ॥
[આયબુષ, સકાદત્વકતકા, બિળ, આરષોગ્ય, સબુખ અનલે રચચ વધકારનકાર, રસયબુક્ત, દસ્નગ્ધ, પસૌષષ્ટિક
અનલે મનનલે ગમલે એવષો આહકાર સકાદત્વક (મનબુષ્યષો)નલે ષપ્રય હષોય છલે .]
ભગવકાનનલે ધરકાવલેલબુસં, કષોઈનબુસં ખકાધલેલબુસં-એસંઠબુસં ન હષોય તલેવબુસં, પ્રભબુસ્મરણ દકારકા પદવત કરલે લબુસં, કપૂ તરસં કલે
બબિલકાડત્રીથત્રી અડલે લબુસં કલે ખકાધલેલબુસં ન હષોય તલેવબુસં, મદલન દ્રષષ્ટિવકાળકાનત્રી દ્રષષ્ટિ નહહીં પડલે લબુસં, હત્રીન વકષતવકાળત્રી વ્યદક્તએ નહહીં

રકાસંધલેલબુસં અન્ન ખકાવબુસં, રસ્તકા ઉપર ઊભકાસં ઊભકાસં જાહલે રમકાસં નહહીં ખકાવબુસં, તત્રીખકા તમતમતકા, તળલેલકા અદધક મસકાલકાવકાળકા,
અષતશય, ખકાટકા, વકાસત્રી પદિકાથર નહહીં ખકાવકા. આવકા પદિકાથર ગભર્પ ઉપર મકાઠત્રી અસર કરલે છલે . જન્મ પછત્રી બિકાળકમકાસં
ચકામડત્રીનકાસં રષોગષો કલે એલજર્પ કરલે છલે . શકારત્રીદરક બિસંધકારણ પણ નબિળબુસં કરલે છલે . સસંતકાન ક્રિષોધત્રી અનલે ચત્રીદડયબુસં થકાય છલે .
૨. નકાટક, ચસનલેમકા જોવકાસં નહત્રી. અશ્વલત્રીલ દ્રશ્યષો, ચચતષો, દશલ્પષો જોવકાસં નહહીં. વકાસનકાઓ બિહલે કકાવલે તલેવબુસં સકાદહત્ય
વકાસંચવબુસં નહહીં. તલેનકાથત્રી ખરકાબિ ચકાદરત્ર્યવકાળબુસં બિકાળક જન્મલે છલે .
૩. ક્રિષોધ, ચત્રીદડયકાપણસં, બિત્રીક-ડર, અભદ્ર વકાણત્રી, અયષોગ્ય અનલે દિબુષ્ટિ વ્યદક્તનષો સસંગ, તલેવકાસં આચરણ કરવકા નહહીં
તલેમનકાસંથત્રી દિપૂર રહલે વબુસં .
૪. ભયકાનક સ્થકાનષો, સ્મશકાન કલે કબસ્તકાન, ખસંડલેર મકકાનષો, પ્રલેત યષોદનવકાળકાસં સ્થકાનષો, અજાણ્યકા લષોકષો સકાથલે
રકાતવકાસષો વગલેરલેથત્રી દિપૂર રહલે વબુસં. ત્યકાસં જવબુસં નહહીં કલે વકાસ કરવષો નહહીં. ડરકામણકાસં સ્થકાનષોનત્રી અસરનલે કકારણલે બિકાળક ડરપષોક
થકાય છલે .
૫. ક્રિબુર, ઘકાતકત્રી, મકારકામકારત્રીવકાળકાસં દ્રશ્યષો જોવકાસં નહહીં. તલે દફલ્મષોમકાસં પણ હષોઈ શકલે કલે ઘરષોમકાસં અથવકા રસ્તકામકાસં પણ
જોવકા મળલે. આવકાસં દ્રશ્યષોનત્રી અસરથત્રી બિકાળક ક્રિબુર અનલે ઘકાતકત્રી બિનલે છલે .
૬. અષતશય ભકાર ઊસંચકવષો નહહીં. કષ્ટિદિકાયક મહલે નત કરવત્રી નહહીં. અજાણ્યકાસં જળકાશયષોમકાસં નહકાવકા જવબુસં નહહીં.
૭. હસંમશ
લે કા આનસંદિમકાસં રહલે વબુસં. આહકાદિક સસંગત્રીત સકાસંભળવબુસં. (ગસંદિકાસં, ઘમોંઘકાદટયકા સસંગત્રીતવકાળકાસં, દવકક ષતનલે ઉત્તલેદજત કરલે
તલેવકાસં ગત્રીતષો સકાસંભળવકાસં નહહીં.) હકાસ્યવકાળકા વકાતકાવરણમકાસં રહલે વબુસં.
૮. કઠણ, સગવડ દવનકાનષો, કષ્ટિદિકાયક પ્રવકાસ ન કરવષો. પણ સરળતકાથત્રી જઈ શકકાય, આરકામથત્રી હરત્રીફરત્રી શકકાય
તલેવકાસં નવૈસરગક અથવકા પદવત સ્થકાનષોમકાસં જવબુસં તલેનકાથત્રી મન પ્રફબુદલત થકાય છલે .
૯. દદિવસનષો અમબુક સમય ઈશ્વરપ્રકાથર્પનકા, ધકારમક વકાસંચન, બિનલે તષો ધ્યકાન અનલે જપ વગલેરલેમકાસં ગકાળવષો, સજ્જન
મકાણસષો સકાથલે સકાદત્વક વકાતકાર્પલકાપ કરવષો. સકાચકા સકાધબુપબુરષષોનકા, સસંતષોનકા દિશર્પન કરવકાસં.
૧૦. ખકાડકા ટલે કરકાસં વકાળત્રી જમત્રીનમકાસં ઊતર ચઢ થકાય ત્યકાસં જવબુસં નહહીં. ભત્રીનત્રી લપસણત્રી કકાદિવકત્રીચડવકાળત્રી જગકામકાસં
ચકાલવબુસં નહહીં. લપસત્રી પડવકાથત્રી ગભર્પનલે નબુકસકાન થકાય છલે .

૧૧. કઠણ અગવડવકાળત્રી પથકારત્રીમકાસં સપૂવબુસં નહહીં.
૧૨. વધકારલે પવન આવતષો હષોય ત્યકાસં બિલેસવબુસં કલે રહલે વબુસં નહહીં. એનકાથત્રી ઉન્મકાદિત્રી બિકાળક થકાય છલે .
૧૩. સકારત્રી અનલે સકાદત્વક ઈચ્છકાઓ કરવત્રી અનલે તલે મલેળવવકા મબુશ્કલે લત્રી દવનકા પ્રયકાસ કરવષો.
૧૪. ઝગડષો, મકારકામકારત્રી, ગકાળકાગકાળત્રીવકાળકા વકાતકાવરણથત્રી દિપૂર રહલે વબુસં.
૧૫. બિકાગ-બિગત્રીચકા, ફપૂલષોનકા સપૌંદિયર્પમકાસં જવબુસં ઉત્તમ સબુગસંધ, ઉત્તમ રસ, ઉત્તમ ધ્વદન, ઉત્તમ વકાણત્રી, ઉત્તમ
સસંગત્રીતવકાળકા વકાતકાવરણમકાસં રહલે વબુસં.
૧૬. શદક્ત અનબુસકાર દિકાનપબુણ્ય કરવકાસં. (બિનલે તષો દિરરષોજ)
૧૭. લજ્જકા જળવકાય તલે રત્રીતલે મનગમતકાસં સબુદિ
સં ર વસ્તષો પહલે રવકાસં (પષોતકાનત્રી શદક્ત પ્રમકાણલે).
૧૮. આસંચકકા વકાગલે તલેવકાસં વકાહનષોમકાસં મબુસકાફરત્રી કરવત્રી નહહીં.
૧૯. જરૂરત્રી પથ્યકાપથ્ય પકાળવકાસં. જરૂરત્રી ઔષધષોનબુસં કસંટકાળકા વગર કલે ટકાળકા વગર સલેવન કરવબુસં.
૨૦. ઉત્તર દદિશકામકાસં મકાથબુસં રકાખત્રીનલે સપૂવબુસં નહહીં. ભત્રીનકા પગ રકાખવકા નહહીં.
ગભર્પવ તત્રી સ્તત્રીનકા પષતએ અનબુસ રવકા મકાટલે નકા સપૂચ નષો :
૧. ગભર્પવતત્રી સ્તત્રીનત્રી ઈચ્છકા પ્રમકાણલેનત્રી વસ્તબુઓ લકાવત્રી આપત્રીનલે તલેનલે પ્રસન્ન રકાખવત્રી.
૨. ખકાવકાપત્રીવકાનત્રી વસ્તબુઓ, વસ્તષો તથકા અન્ય ચત્રીજો પદરદસ્થષત અનબુસકાર આપવત્રી, પણ ઈચ્છકાનલે નકકારવત્રી નહહીં
એમ કરવકાથત્રી સબુદ્ગઢ અનલે પ્રસન્ન ચચત્તવકાળબુસં આનસંદિત્રી બિકાળક જન્મલે છલે .
૩. ગભર્પવતત્રી સ્તત્રીનલે સસંતકાપ આપવષો નહહીં તલેનકાથત્રી હત્રીન અસંગષોવકાળબુસં અથવકા દવચચત સ્વભકાવવકાળબુસં બિકાળક જન્મલે છલે .
૪. ગભર્પવતત્રી સ્તત્રીનકા પષતએ કષોઈ શબિનલે ઊસંચકત્રીનલે સ્મશકાનમકાસં જવબુસં નહહીં.

૫. ગભર્પવતત્રી સ્તત્રીનલે એકલત્રી મપૂકત્રીનલે પષતએ લકાસંબિકા પ્રવકાસલે જવબુસં નહહીં. વ્યકાપકાર અથર કલે અન્ય કકારણલે દવદિલેશ ગમન કરવબુસં
નહહીં.
૬. સમબુદ્રસ્નકાન કરવબુસં નહહીં તલેમજ વકકષો કકાપવકાસં નહહીં.
૭. કષોઈ ખકાસ કકારણ બિન્યબુસં હષોય તષો જ સમબુદ્રસ્નકાન કરવબુસં તલેમજ પષોતકાનકા કબુ ટબુસં બિમકાસં મરણ થયબુસં હષોય તષો ન છપૂટકલે
શબિનલે ઊસંચકવબુસં .
૮. આ સમય દિરમ્યકાન પષોતકાનકાસં અન્ય સસંતકાનષોનકા દવવકાહ કરવકા નહહીં.
૯. આશ્વકાલયન સ્મકષતમકાસં જણકાવ્યકા અનબુસકાર સ્તત્રીનષો ગભર્પ સકાત મકાસનષો થયષો હષોય ત્યકારલે પષોતકાનકાસં અગત્યનકા કકામષો
કરવકાસં.
આમ તષો ઉપરષોક્ત સમયમકાસં વકાળ કપકાવવકાનત્રી પણ નકા પકાડત્રી છલે , પણ આજનકા સમયમકાસં તલે બિધબુસં શક્ય
નથત્રી. ઉપરષોક્ત દનયમષો પકાળવકા પકાછળનષો મબુખ્ય હલે તબુ આકકાર લઈ રહલે લકા ગભર્પ ઉપર મકાઠત્રી અસર ન થકાય અનલે સબુષબુપ્તિ
અવસ્થકાનકા મન ઉપર દવકક ત સસંસ્કકારષો ન પડલે તલે મકાટલે નષો છલે . આજનકા સમયમકાસં અનલેક પ્રલષોભનષો જોવકા મળલે છલે . ઘલેર
ઘલેર ટલે દલદવઝન છલે . અનલેક પ્રકકારનકા પકાચકકષો તથકા મકાચસકષો જોવકા મળલે છલે . તલેવલે સમયલે તલે બિધકાસંનષો દવવલેકપપૂવર્પક,
દવકક ષત ન જન્મલે અનલે ગભર્પસ્થ દશશબુનકા દવકકાસમકાસં હકાદન ન થકાય તલે રત્રીતલે ઉપયષોગ કરવષો જોઈએ. આ જ ગભર્પધકાન
સસંસ્કકારનત્રી મહત્તકા છલે .
ગભકાર્પધકાન સસંસ્કકાર અસંગલે અગકાઉ જણકાવ્યબુસં તલેમ નવદિસંપતત્રીએ પષોતલે જલેવબુસં બિકાળક ઈચ્છલે તલેનબુસં આયષોજન અગકાઉથત્રી
કરવબુસં જોઈએ. પષોતકાનલે મકાટલે જો મકકાન ખરત્રીદિવબુસં હષોય તષોપણ કલે ટલત્રીક બિકાબિતષોનષો દવચકાર કરકાય છલે . તલે મકકાનનબુસં
આયષોજન કલે વબુસં છલે ? તલેનબુસં સસૌદિયર્પ, રસંગ આયષોજન, વ્યવસ્થકાઓ અનલે હવકા તથકા પ્રકકાશ દવશલે દવચકારકાય છલે . તલે પછત્રી તલે
મકકાનનત્રી આજબુ બિકાજબુ રહલે નકારકા લષોકષો, નજકમકાસં દિબુકકાનષો, દિવકાખકાનબુસં, શકાળકા, મહકાશકાળકા, બિતેંક, ઉધકાનષો, તલે દવસ્તકારનત્રી
પ્રદિપૂષણ રદહતતકા અનલે મનષોગમ્ય શકાસંષત વગલેરલે દવશલે ઊસંડષો દવચકાર કરકાય છલે . તલે જ રત્રીતલે પષોતકાનકાસં દકારકા જન્મનકાર
બિકાળક દવષલે પણ દવચકારવબુસં જ જરૂરત્રી બિનલે છલે . તલેનત્રી તસંદિરબુ સ્તત્રી, તલેનષો રસંગ અનલે સપૌંદિયર્પ, શકારત્રીદરક બિકાસંધષો તલે દવષલે પણ
દવચકારવબુસં જરૂરત્રી બિનત્રી જાય છલે . આ તષો બિકાળકનકા ભસૌષતક અનલે દ્રશ્ય શરત્રીરનત્રી વકાત થઈ. પરસંતબુસં તલે બિકાળક, સસંતકાન
ઈચ્છબુક મકાબિકાપનલે કલે વબુસં જોઈએ છલે ? શબુસં તલે સદિકાય હસમબુખબુસં અનલે કબુ ટબુસં બિ સમકાજ તથકા દવશ્વનલે દવશકાળ હૃદિયથત્રી આનસંદદિત
કરત્રી દિલે, તલેવબુસં ઈચ્છલે છલે ? તલેમનલે કદવ કકાદલદિકાસ કલે રવત્રીન્દ્રનકાથ ટકાગષોર જલેવબુસં ઈચ્છલે છલે ? તલેમનત્રી ઈચ્છકા શબુસં આઈનસ્ટકાઈન
જલેવકા બિકાળકનત્રી છલે કલે પછત્રી સસંતષો જલેવકા શલેષ્ઠ જવન વકાળકા સસંતકાનનત્રી છલે ? જો શલેષ્ઠ બિકાળક જોઈએ તષો મકાતકાષપતકાએ
પષોતકાનબુસં જવન પણ સસંયમ, મનનત્રી ઉચ્ચ ભકાવનકાઓ, બિસંનલેનત્રી શકારત્રીદરક અનલે મકાનચસક કમતકા (Psychological

Potentiality), સમજદિકારત્રીવકાળબુસં, મયકાર્પદિકા પકાલન અનલે આહકાર દવહકારનત્રી અસરષો દવશલેનષો લકાસંબિષો દવચકાર, તલે સવર્પનષો
ખ્યકાલ રકાખવષો જરૂરત્રી બિનત્રી જાય છલે . કકમતત્રી વસ્તબુ મલેળવવકા મકાટલે કકમત પણ ઊસંચત્રી જ ચબુકવવત્રી પડલે નલે?
પષત, પત્નત્રી દકારકા થતત્રી નકાનકામકાસં નકાનત્રી કલે મષોટકામકાસં મષોટત્રી દક્રિયકાઓ જલેવત્રી કલે વકાતકાર્પલકાપ, ઠઠકા મશ્કરત્રી, ક્રિષોધ
અનલે મકારકામકારત્રી, કલે ફત્રી દ્રવ્યષોનબુસં સલેવન, વકાચન, કબુ દવચકાર કલે સબુદવચકાર, અથર્પહત્રીન વકાતષો કલે પ્રભબુ પ્રકાથર્પનકા, આ બિધકાસંનત્રી
જલે સકારત્રી કલે મકાઠત્રી અસર થકાય છલે . તથકા તલેનત્રી અસર લષોહત્રીમકાસં અનલે સ્તત્રીનકા રજ કલે પબુરષનકા વત્રીયર્પ ઉપર થકાય છલે . તલે
બિકાબિત વવૈદિકત્રીય રત્રીતલે ચસદ્ધિ થયલેલત્રી છલે . દવચકારષોનત્રી અસર મકાનવનબુસં જવન બિદિલત્રી શક્તત્રી હષોય, તલે દકારકા તલેનત્રી
જવનપદ્ધિષત અનલે જવનનબુસં ધ્યલેય બિદિલત્રી શકતત્રી હષોય અનલે તલેનકાસં સ્વકાસ્થ્ય ઉપર અસર કરત્રી શકતત્રી હષોય, તષો જલે દશશબુ
જન્મ લલેનકાર છલે તલેનકાસં તરલ દિલેહ અનલે મન ઉપર દનદશ્ચતપણલે અસર કરલે જ છલે . જલેમનત્રી ઈચ્છકા શલેષ્ઠ સસંતષત મલેળવવકાનત્રી
હષોય તલે ચષોક્કસપણલે શલેષ્ઠ દશશબુ પ્રકાદપ્તિ મકાટલે સબુસંદિર આયષોજન (Planning) અનલે મધબુરસં વકાતકાવરણ સજર્પશલે જ, તલેમકાસં
લલેશ મકાત શસંકકા નથત્રી. જો ઉપર જણકાવલેલત્રી બિકાબિતષોનષો દવચકાર ન કરકાય અનલે સ્વવૈરકાચકારત્રી સમકાગમ થકાય તષો દવકક ત
પદરણકામષો અનલે દવચચત સમસ્યકાઓ ઊભત્રી થઈ શકલે જલે આ પ્રમકાણલે છલે .
- સસંતકાન ન થકાય અથવકા કસબુવકાવડ થકાય,
- મકાત પબુતત્રીઓ જ જન્મત્રી શકલે ,
- તષોફકાનત્રી અથવકા તરસંગત્રી સસંતકાનષો થકાય,
- શકારત્રીદરક કલે મકાનચસક ખષોડખકાસંપણ વકાળકાસં સસંતકાનષો જન્મલે,
- મકાતકાષપતકાનષો ષતરસ્કકાર કરનકારકા અનલે ઉન્મત કલે ઉદસંડ સસંતકાનષો જન્મલે.
આ રત્રીતલે સમજબુ દિસંપતત્રીએ પષોતકાનત્રી મકાનચસક તથકા શકારત્રીદરક કમતકા (Potentiality & Capability)
ધ્યકાનમકાસં લઈ તલે પ્રકકારનકા ગબુણધમરવકાળકા બિકાળકનબુસં મકાનચસકચચત ઊભબુસં કરવબુસં જોઈએ. ત્યકાર બિકાદિ તલેનલે અનબુરૂપ
વકાચન, દવચકારણકા, મનન, યષોગ્ય આહકાર, દવહકાર અનલે આચરણ કરવકા જોઈએ. તલેનત્રી સકાથલે વકાચન પપૂવર્પક મકાનચસક
ભપૂષમકકા તવૈયકાર કરવત્રી જોઈએ. તલેનત્રી સકાથષો સકાથ સ્તત્રી અનલે પબુરષલે પષોતકાનત્રી શકારત્રીદરક કષતઓ દિપૂર કરવત્રી જોઈએ. ખકાસ
કરત્રીનલે સ્તત્રીનકા આતર્પવનકા તલેમજ પબુરષનકા વત્રીયદિ
ર્પ ષોષષો હષોય તષો યષોગ્ય વવૈદિકત્રીય સલકાહ અનલે મકાગર્પદિશર્પન દકારકા તલેનબુસં
દનવકારણ કરવબુસં જોઈએ.
દનષ્ણકાત વવૈદનકા મત મબુજબિ Psychological Conception મકાટલે ચકારલે ક મકાસનષો સમય ગભકાર્પધકાન
પહલે લકાસં જરૂરત્રી ગણકાય. આ રત્રીતલે સમજપપૂવર્પક મકાનચસક સસંવનન (Psychological Conception) પદ્ધિષતસરનકા
ગભકાર્પધકાનથત્રી ઈદચ્છત ગબુણષોવકાળકાસં સસંતકાન પ્રકાપ્તિ થયકાનકા દિકાખલકા જાણવકા મળકા છલે . આથત્રી આ પ્રથમ સસંસ્કકાર હષોઈ
તલેનત્રી અગત્યતકા ઘણત્રી જ છલે , તલે ધ્યકાનમકાસં લકાવવકા ઉપરષોક્ત દવવરણ કરલે લ છલે .

ગભકાર્પધ કાન સસંસ્ કકાર આયબુવ રદ દિક દ્રષષ્ટિએ:
ઉત્તમ પકાક મલેળવવકા મકાટલે ઉત્તમ બિત્રીજ અનલે શલેષ્ઠ જમત્રીન જરૂરત્રી છલે . તલે જ રત્રીતલે ઉત્તમ બિકાળકનત્રી પ્રકાદપ્તિ મકાટલે
શલેષ્ઠ કલેત (શલેષ્ઠ જમત્રીન રૂપલે) રૂપત્રી સ્તત્રીનકા આતર્પવનત્રી ફળદ્રબુપતકા જરૂરત્રી છલે . તલે જ રત્રીતલે બિત્રીજ રપત્રી વત્રીયર્પનત્રી
દિષોષરદહતતકા હષોવકાસં જરૂરત્રી છલે .
આયબુવરદિમકાસં શબુદ્ધિ શબુક્રિ તથકા આતર્પવ દવષલે દવગતલે ચચકાર્પ કરલે લત્રી છલે . તલેનકા અસંશનલે જોતકાસં શબુક્રિ, આતર્પવ કલે વકાસં હષોવકા
જોઈએ તલેનબુસં વણર્પન સબુશબુત સસંદહતકામકાસં આ પ્રમકાણલે કયબુર છલે .

स्फवटिकशारर द्र विर नस्नग्धर मधगुरर मधगुग नन्ध र ।
शगुक वमच्छनन्त कणे तरतगु तयै ल कष्टौद्र वनरर तथशा ॥ (सगुश गुत सर व हितशा - वदतश्रीययोऽध्यशायनः)
[સ્ફદટક સમકાન શ્વલેત દસ્નગ્ધ (સ્નલેહકાસંશયબુક્ત) અથકાર્પત ચત્રીકણસં મધબુર અનલે મધ જલેવત્રી ગસંધવકાળબુસં,
પ્રવકાહત્રી સ્વરૂપવકાળબુસં, જલે પ્રવકાહત્રી હષોય તલેનલે શબુક્રિ કહલે વકાય છલે . આ ઉપરકાસંત તલેલ અનલે મધ સમકાન “દ્રવ" ગબુણવકાળબુસં શબુક્રિ
પણ શબુદ્ધિ શબુક્રિ મનકાય છલે . (શબુક્રિ એટલલે વત્રીયર્પ)]
પબુરષનકા શબુક્રિ (વત્રીયર્પ) નત્રી જલેમ સ્તત્રીનકા આતર્પવ દવષલે પણ સબુશબુતસસંદહતકામકાસં આ પ્રમકાણલે જણકાવ્યબુસં છલે ,

शशशासकक् पततमर यतगु यदशा लशाकशारसयोपममत् ।
तदशातर्ग विर पशर स नन्त यदशासयो न वविरञ्जयणे त त् ॥ १७ ॥ (सगुश गुत सर व हितशा - वदतश्रीययोऽध्यशायनः)
[વણર્પમકાસં સસલકાનકાસં લષોહત્રી સમકાન કલે લકાખનકા રસ સમકાન, કપડકા પર ડકાઘ ન પકાડનકારસં, જલે આતર્પવ
છલે તલેનલે પ્રશસ્ત આતર્પવ કહલે છલે .]
શબુક્રિ અનલે આતર્પવ કલે વકાસં હષોય તષો શલેષ્ઠ કહલે વકા તલે જણકાવ્યકા પછત્રીથત્રી શબુક્રિનકા દિષોષષો દવષલે આયબુવરદિમકાસં આ પ્રમકાણલે
જણકાવ્યબુસં છલે .
फणे वनलर तनगु रकर र वविविणर पभत त वपनच्छलमत् ।
अन्यधशातभप सर स कष मविसशावद तथशाऽषममत् ॥ (ररक सर व हितशा - ततशयोऽध्यशायनः)
[શબુક્રિ ફત્રીણવકાળબુસં, દિબુગરધયબુક્ત, તકાસંતણકાવકાળબુસં, અન્ય ધકાતબુઓ સકાથલે મળલેલબુસં અનલે ગસંઠકાયલેલબુસં શબુક્રિ
દિષોષયબુક્ત છલે .]
અહહીં શબુક્રિનકા આઠ દિષોષષો બિતકાવ્યકા છલે . આવબુસં દિષોષષત શબુક્રિ ગભકાર્પધકાન મકાટલે સમથર્પ હષોતબુસં નથત્રી. કદિકાચ ગભકાર્પધકાન
થકાય તષોપણ દવકક ત કલે રષોષગષ્ટિ બિકાળક થવકાનત્રી શક્યતકાઓ રહલે છલે .

શબુક્રિ દિષોષષત થવકાનકાસં કકારણષો :
• અત્યસંત મવૈથન
બુ કરવકાથત્રી.
• મવૈથન
બુ નહહીં કરવકાથત્રી (સમવૈથબુન કરવકાથત્રી).
• ઉતકાવળથત્રી અથવકા ભય, ક્રિષોધ કલે વધબુ પડતકા જાડકા થવકાથત્રી. જ્યકારલે શરત્રીર અત્યસંત અશક્ત અનલે સબુકકાઈ ગયબુસં
હષોય.
• અયષોનત્રી મવૈથબુન કરવકાથત્રી.
• કસમયલે (સવકારલે , બિપષોરલે , ઘરમકાસં પદવત પ્રસસંગ ઉજવકાતષો હષોય ત્યકારલે , ઘરમકાસં શષોકનલે કકારણલે ગમગત્રીન
વકાતકાવરણ હષોય ત્યકારલે ) મવૈથન
બુ કરવકાથત્રી.
• અનબુકપૂળ ન હષોય તલેવકા અનલે વધબુ પડતકા ઉષ્ણ(ગરમ), ખકાટકા, ખકારકા, સપૂકકા(રક), કડવકા, તપૂરકા પદિકાથર
ખકાવકાથત્રી. દદિવસલે કલે રકાતલે વત્રીયસ
ર્પ કાવ (સતત) થયકા કરતષો હષોય.
• વકદ્ધિકાવસ્થકા, શષોક કલે સચતકાયબુક્ત દસ્થષત હષોય.
• કકારચચદકત્સકા(અદગ્નકમર્પ ચચદકત્સકા કલે શસ્તદક્રિયકા) ચચદકત્સકા યષોગ્ય રત્રીતલે કરવકામકાસં ન આવત્રી હષોય.
• મળમપૂત વગલેરલે આવલેગષોનલે રષોકત્રી રકાખવકામકાસં આવલે ત્યકારલે શબુક્રિદિષોષ ઉત્પન્ન થકાય છલે .
દિપૂષ ષત આતર્પવ નકા લકણષો :
શબિગસંધત્રી (મડદિકાનત્રી દિબુગરધત્રી આવલે તલેવબુસં), ગકાસંઠવકાળબુસં, યબુપયબુક્ત (પ્રબુવકાળબુસં), પ્રકાકક ત પ્રમકાણ કરતકાસં ઓછબુસં, મળ
તથકા મપૂત જલેવકા આતર્પવ વકાયબુથત્રી જલે દિષોષષત થયબુસં છલે તલેનલે દિપૂષષત આતર્પવ જાણવબુસં.
દિષોષષોનબુસં દનવકારણ :
પબુરષનકા વત્રીયર્પ તથકા સ્તત્રીનકા આતર્પવનકા દિષોષષોનબુસં દનવકારણ કરવકા મકાટલે દનષ્ણકાત વવૈદ (અથવકા ડષોક્ટર) નત્રી
સલકાહ લત્રીધકા પછત્રી જ (શબુદ્ધિ થયલેલકા વત્રીયર્પ અનલે આતર્પવ પછત્રીથત્રી) શલેષ્ઠ સસંતકાન મકાટલે સમકાગમ કરવષો.
દનયત મસંત ષો
ઉત્કક ષ્ટિ સસંતકાનનત્રી ઈચ્છકા ધરકાવનકાર દિસંપતત્રીએ અગકાઉ જણકાવ્યકા મબુજબિ શલેષ્ઠ મબુહપૂતર્પ જોઈનલે મવૈથબુન કરવબુસં. તલે
અગકાઉ પબુરષલે ઘત્રી, દિપૂધ અનલે શકાલત્રીચષોખકા (ઊસંચત્રી જાતનકા ચષોખકા) ખકાવકા અનલે સ્તત્રીએ ખકાસ કરત્રીનલે અડદિ તથકા તવૈલત્રી
પદિકાથર્પવકાળષો આહકાર કરવષો. તલે પછત્રીથત્રી સમકાગમ પહલે લકાસં પબુરષલે જમણષો પગ પહલે લકાસં પથકારત્રીમકાસં મપૂકવષો અનલે સ્તત્રીએ
ડકાબિષો પગ પથકારત્રીમકાસં મપૂકવષો. ત્યકાર બિકાદિ સ્તત્રીએ પબુરષનત્રી જમણત્રી તરફ સપૂવબુસં. તલે પછત્રીથત્રી નત્રીચન
લે ષો મસંત બિષોલવષો, તલે
પછત્રીથત્રી સમકાગમ કરવષો.

ऊऊ आवहिरसस आयगु र सस सविर्ग तनः पततषशासस धशातशा त्विशार ।
दधशातगु वविधशातशा त्विशार दधशातगु ब्रहविरर्ग सशा रविणे त त ।
ब्रहशा बकहि नस्पततरविष्णगु नः सयोमनः सभयर्ग स्तथशाऽतश्वनष्टौ ।
रगयोऽथ वमतशाविरुणष्टौ विश्रीरर ददतगु मणे सगुत मत् ॥ ३३ ॥ (विशाग्रटि सर व हितशा - पथमयोऽध्यशायनः)
આયબુવ રદ દિક દ્રષષ્ટિએ ઉત્તમ સસંત કાન મકાટલે દવચકારણકા:
૧. ઉત્તમ સસંતકાન મકાટલે પબુરષનબુસં શબુક્રિ તથકા સ્તત્રીનબુસં આતર્પવ શબુદ્ધિ હષોવકાસં જરૂરત્રી છલે .
૨. પષોતકાનબુસં, પત્નત્રીનબુસં શરત્રીર સ્વસ્થ અનલે તસંદિરબુ સ્ત હષોવબુસં જરૂરત્રી છલે .
૩. શરત્રીર શબુદદ્ધિ મકાટલે વમન, દવરલે ચન, બિદસ્ત વગલેરલે પસંચકમર્પ કરકાવત્રી લલેવબુસં જરૂરત્રી છલે .
૪. સમકાગમ વખતલે બિસંન્નલેનલે પરસ્પર પ્રલેમ હષોવષો જરૂરત્રી છલે . સમકાગમ વખતલે તલેમનત્રી ઉત્કટતકા જરૂરત્રી છલે , આત્મત્રીય ઐક્ય
મહત્વનષો ભકાગ ભજવલે છલે . તલે સમયલે જલે પ્રકકારનકા સસંતકાનનત્રી ઈચ્છકા હષોય તલેવબુસં સચતન, મનન કરવબુસં જોઈએ.
૫. પબુત મલેળવવકાનત્રી ઈચ્છકા રકાખનકાર દિસંપતત્રીએ ફળધકત, શતકાવરત્રીધત
ક , અશ્વગસંધકાધકત વગલેરલે દકારકા વવૈદનકા મકાગર્પદિશર્પન
અનલે સલકાહસપૂચન પ્રમકાણલે સ્નલેહકમર્પ કરકાવત્રી લલેવબુસં.
૬. જલે પ્રકકારનકા સસંતકાનનત્રી ઈચ્છકા હષોય તલેવકા પ્રકકારનકા (અનલે ગબુણવકાળકા) દિલેવષો, મહકાપબુરષષો તલેમજ વ્યદક્તઓનત્રી
પ્રષતમકાઓ (છબિત્રી, photos) શયનખસંડમકાસં રકાખવકા જોઈએ. વળત્રી, યષોગ્ય રત્રીતલે રકાચરચત્રીલબુસં (furniture) ગષોઠવવબુસં
જોઈએ.
ગષોરકા રસંગવકાળબુસં બિકાળક ઈચ્છનકારલે તલેવત્રી વ્યદક્તઓનકાસં ચચતષો, પરકાક્રિમત્રી સસંતકાન મકાટલે મહકારકાણકા પ્રતકાપ,
દશવકાજ, સબુભકાષ બિકાબિબુ, ભગતસસહ જલેવકાનકાસં ચચતષો અનલે આધ્યકાદત્મક પ્રષતભકાવકાળકાસં સસંતકાન મકાટલે જલે તલે
મહકાપબુરષષોનકાસં ચચત લગકાડવકાસં. તલે જ રત્રીતલે ડષોક્ટર, એદન્જદનયર મકાટલે તલે કલેતનકા દનષ્ણકાતષોનકાસં ફષોટકા રકાખવકા તથકા તલે
પ્રકકારનબુસં વકાચન કરવબુસં.
૭. મકાચસક ધમર્પ પપૂરષો થયકા પછત્રીથત્રી સ્તત્રી જલેવત્રી વ્યદક્તનબુસં સચતન કરલે છલે કલે દશલ્પષો જબુ એ છલે તલેવબુસં બિકાળક જન્મવકાનત્રી
શક્યતકાઓ ઘણત્રી રહલે છલે .

ઋતબુક કાળ દિરષમયકાન (મકાચસક ધમર્પ સમયલે) પકાળવકાનકા દનયમષો :
૧. દહસંસકા ન કરવત્રી. તલેમ કરવકાથત્રી તલે પછત્રી ગભકાર્પધકાન થયબુસં હષોય તષો દહસંસક સસંતકાન જન્મલે છલે .
૨. આસંખમકાસં આસંજણ આસંજવબુસં નહહીં. તલેવબુસં કરવકાથત્રી અસંધ બિકાળક જન્મલે છલે .
૩. ઋતબુકકાળ દિરષમયકાન વકારસંવકાર રડત્રી પડનકાર સ્તત્રી દકારકા રષોતલ અથવકા આસંખષોનકા રષોગષોવકાળબુસં બિકાળક જન્મવકાનષો ડર
રહલે છલે , મકાટલે સ્તત્રીએ રડવબુસં નહહીં.
૪. સ્તત્રીએ મકાલત્રીસ કરકાવવત્રી નહહીં. તલેનકાથત્રી આવનકાર દશશબુનલે ચકામડત્રીનકા રષોગષો થવકાનત્રી શક્યતકા રહલે છલે .
૫. આ પ્રકકારનત્રી સ્તત્રીઓએ દદિવસલે સપૂવબુસં નહહીં, દિષોડવબુસં નહહીં, નખ કકાપવકા નહહીં, પ્રવકાસ કરવષો નહહીં, ઝગડષો કરવષો
નહહીં, પસંખકા નત્રીચલે સપૂવબુસં નહહીં તલેમજ પષોતલે મષોટલે થત્રી બિષોલવબુસં નહહીં અનલે મષોટકા અવકાજો સકાસંભળવકા નહહીં.
૬. મકાચસકનત્રી શરૂઆત થકાય તલે દદિવસથત્રી પહલે લત્રીથત્રી ચષોથત્રી રકાતત્રી એમ મકાચસકનકા ચકાર દદિવસ સ્તત્રી પબુરષલે સમકાગમ
કરવષો નહહીં. તલેમ કરવકામકાસં આવલે અનલે જો સસંતકાન થકાય તષો તલે સતત બબિમકાર રહલે નકારસં , ઓછત્રી રષોગપ્રષતકકારક
શદક્તવકાળબુસં, દિદરદ્ર અનલે મપૂખર્પ જન્મલે છલે .
૭. અગકાઉ જણકાવ્યકા પ્રમકાણલે નવમત્રી રકાતત્રીએ ગભર્પ રહલે તષો પબુતત્રી જન્મલે, પરડસંતબુ અષગયકારમત્રી તથકા તલેરમત્રી રકાતત્રીએ ગભર્પ
રહલે , તષો બિકાળક નપબુસંસક જન્મલે છલે . પબુતનત્રી ઈચ્છકા રકાખનકારલે છઠત્રી, આઠમત્રી,દિસમત્રી, બિકારમત્રી કલે ચસૌદિમત્રી અનલે સષોળમત્રી
રકાતત્રીએ એમ બિલેકત્રી સસંખ્યકા વકાળત્રી રકાતત્રીએ સમકાગમ કરવષો.
૮. નત્રીચલે દિશકાર્પવલેલ બિલેકત્રી રકમનત્રી રકાતત્રીએ ગભર્પ રહલે તષો કલે વષો પબુત જન્મશલે, તલે આ પ્રમકાણલે છલે .
- આઠમત્રી રકાતત્રીએ સબુસંદિર અનલે ભકાગ્યવકાન બિકાળક જન્મલે.
- દિશમત્રી રકાતત્રીએ ઐશ્વયર્પવકાન અનલે ભકાગ્યવકાન બિકાળક જન્મલે.
- બિકારમત્રી રકાતત્રીએ સબુસંદિર પબુત જન્મલે.
- ચસૌદિમત્રી રકાતત્રીએ સબુશત્રીલ અનલે ધકારમક પબુત જન્મલે.
- સષોળમત્રી રકાતત્રીએ ધકારમક અનલે કબુ લદિત્રીપક પબુત જન્મલે.
ઉત્તમ સસંત કાનનત્રી ઈચ્છકાવકાળકા પબુર ષલે આ રત્રીતલે વતર્પવ બુસં :
- ભપૂખ્યકા રહલે વબુસં નહહીં. તલેમજ ખપૂબિ ઠકાસંસત્રી ઠકાસંસત્રીનલે જમવબુસં નહહીં.
- તરસ્યકા રહલે વબુસં નહહીં, તલેમજ મળ, મપૂત, કનદ્રકા જલેવકા આવલેગષો રષોકવકા નહહીં.
- પચ્ચત્રીસથત્રી પચકાસ વષર્પનત્રી ઉસંમરવકાળષો પબુરષ સમકાગમ મકાટલે સકામકાન્ય રત્રીતલે યષોગ્ય ગણકાય.

- સમકાગમ કરતકાસં પહલે લકાસં પબુરષલે સપૂયકાર્પસ્ત પહલે લકાસં ખત્રીર, દિપૂધપકાક, દિપૂધભકાત, કસંસકાર જલેવષો હળવષો, મનગમતષો અનલે
વત્રીયર્પ વધકારનકારષો ખષોરકાક ખકાવષો જોઈએ.
- જમ્યકા પછત્રીથત્રી પષતપત્નત્રી બિસંનલેએ થષોડબુસં ચકાલવબુસં જોઈએ.
- સમકાગમ મકાટલે રકાતત્રીનષો દિશથત્રી બિકારનષો સમય વધકારલે સકારષો ગણકાય.
- સમકાગમ પહલે લકાસં ઉનકાળકામકાસં ઠસંડકા જળથત્રી અનલે દશયકાળકામકાસં ગરમ પકાણત્રીથત્રી સ્નકાન કરવબુસં. જલેથત્રી બિળ તકાજગત્રી, શકાસંષત
અનલે પ્રસન્નતકા મળલે.
ઋતબુસ્નકાતકા સ્તત્રીએ ચષોથકા દદિવસલે ફક્ત ચષોખકા અનલે દિપૂધનબુસં ભષોજન કરવબુસં. પબુરષલે ઉપર જણકાવલેલકા દનયમષોનબુસં
પકાલન કરવબુસં. સ્તત્રીએ સમકાગમનલે દદિવસલે સપૂયકાર્પસ્ત પહલે લકાસં અડદિનત્રી દિકાળમકાસં તલેલ (તલનબુસં ) નકાખવબુસં અનલે તલેનષો આહકાર
કરવષો.
સમકાગમ કયકાર્પ પછત્રીથત્રી પબુત મલેળવવકાનત્રી ઈચ્છકાવકાળત્રી સ્તત્રીએ થષોડત્રીવકાર છત્તકાસં સપૂઈ રહત્રીનલે એકકાદિ કલકાક જમણલે
પડખલે સપૂઈ રહલે વબુસં. તલે જ રત્રીતલે પબુતત્રીનત્રી ઈચ્છકા રકાખનકાર સ્તત્રીએ થષોડત્રીવકાર છત્તકાસં સપૂઈ રહત્રીનલે એકકાદિ કલકાક ડકાબિલે પડખલે
સપૂવબુસં.
ઉત્તમ સસંત કાનનત્રી ઈચ્છકાવકાળત્રી સગભકાર્પ સ્તત્રીએ આ રત્રીતલે વતર્પવ બુસં :
- અષતશય ભકારલે , ઉષ્ણ, તત્રીક્ષ્ણ(તત્રીખષો), વકાસત્રી અનલે સપૂકષો ખષોરકાક ખકાવષો નહહીં. વળત્રી, ઉપવકાસ કલે એકટકાણકાસં કરવકાસં
નહહીં, તલે જ રત્રીતલે ઠકાસંસત્રી ઠકાસંસત્રીનલે પણ ખકાવબુસં નહહીં.
-અભક્ષ્ય ભષોજન જલેમકલે મકાસંસ, કલે ફત્રી દ્રવ્યષો જલેવકાસં કલે દિકારૂ, અફત્રીણ, ભકાસંગ, બિત્રીડત્રી, સત્રીગકારલે ટનબુસં સલેવન કરવબુસં નહહીં.
- શરત્રીરનલે અનબુકપૂળ આવલે એવકા જળથત્રી સ્નકાન કરવબુસં. તલેનકાથત્રી શરત્રીર સ્વચ્છ તષો થકાય જ છલે પણ મન પણ પ્રસન્ન
થકાય છલે .
- સચતકા, ભય, ક્રિષોધ, શષોક જલેવકાસં નકકારકાત્મક ભકાવષો લકાવવકા નહહીં.
- અષત પદરશમ કરવષો નહહીં તલેમજ અષત આરકામ પણ કરવષો નહહીં. થષોડષો પદરશમ તલેમજ હળવકાસં યષોગકાસનષો કરવકાસં.
- ઊભડક બિલેસવબુસં નહહીં. રકાતત્રી જાગરણ કરવબુસં નહહીં તલેમજ દદિવસલે ઊસંઘવબુસં નહહીં. દદિવસલે આરકામ કરત્રી શકકાય. ગભર્પ રહકા
પછત્રી સમકાગમ કરવષો નહહીં.
- મળ, મપૂત જલેવકા આવલેગષો રષોકવકા નહહીં, જોર કરત્રીનલે મળત્યકાગ કરવષો નહહીં.
- ખકાબિડ ખપૂબિડ મકાગર ચકાલવબુસં નહહીં કલે વકાહનમકાસં પ્રવકાસ કરવષો નહહીં.
- મષોટલે ભકાગલે ડકાબિલે પડખલે સપૂવબુસં પરસંતબુસં છત્તબુસં સપૂવબુસં નહહીં.
- મનનલે દિબુ:ખ થકાય તલેવત્રી વ્યદક્તઓનલે મળવબુસં નહહીં. દિબુ:ખત્રી કરલે તલેવકાસં, દવકક ષત વધકારલે તલેવકાસં, દહસંસકાત્મક ચલચચતષો
જોવકાસં નહહીં, એવકાસં કલે લલેન્ડસર્પ, પષોસ્ટસર્પ પણ જોવકાસં નહહીં. હત્રીન પ્રકકારનબુસં સકાદહત્ય વકાસંચવબુસં નહહીં.
- ગભકાર્પવસ્થકા દિરષમયકાન પસંચકમર્પ કરકાવવબુસં નહહીં.

૨. પબુસંસ વન સસંસ્ કકાર
વડષોદિરકા શહલે રમકાસં અગણ્યકાએસંસત્રીમત્રી(૭૯) ઈંદડયન સકાયન્સ કમોંગ્રસ
લે નબુસં અદધવલેશન મળલેલબુસં, તલે સમય હતષો, ૩
થત્રી ૮ જાન્યબુઆરત્રી ૧૯૯૨ નષો. અદધવલેશન(Conference) મકાસં ભકારતનષો વસ્તત્રીવધકારષો એ ચચકાર્પનષો મબુખ્ય દવષય
હતષો. તલેમકાસં દિલેશભરનકા મહકાન વવૈજ્ઞકાદનકષો હતકાસં જ, પણ દવદવધ કલેતનકા દનષ્ણકાત મહકાનબુભકાવષો પણ હતકા. તલે વખતલે
વસ્તત્રીવધકારકાનલે રષોકવકા કષોઈકલે સપૂચન કયબુર કલે હવલે તષો પષત-પત્નત્રીએ એક એક જ બિકાળકનલે જન્મ આપવષો જોઈએ.
આજલે પબુતત્રી પણ પબુત જલેવત્રી સકમ છલે , મકાટલે એક પબુતત્રી જન્મલે તષો કષોભ અનબુભવવષો જોઈએ નહહીં. તલેનકાસં અનબુસસંધકાનમકાસં
મકારત્રી યકાદિદિકાસ્ત પ્રમકાણલે કકાશ્મત્રીરનકાસં મકાજ રકાજા અનલે દવદકાન ડષો. કરણસસઘલે કહબુસં કલે એક પબુત તષો હષોવષો જ જોઈએ.
ભકારતત્રીય સમકાજનત્રી રચનકા એવત્રી છલે કલે પબુતત્રીનલે પરણકાવત્રી બિત્રીજ લે ઘલેર મષોકલવકાનત્રી હષોય છલે . તલે પછત્રીથત્રી પબુતત્રીનકા મકાતકાષપતકા, જો પબુત ન હષોય તષો એકલકાસં પડત્રી જાય છલે . વકદ્ધિકાવસ્થકામકાસં એમનત્રી સચતકા કરનકારસં કષોઈ હષોતબુસં નથત્રી, મકાટલે પબુત
હષોવષો જરૂરત્રી છલે .
વત્રીસમત્રી સદિત્રીનકા ઉત્તરકાધર્પમકાસં સ્તત્રી જ્યકારલે પબુરષ સમષોવકાડત્રી થઈ છલે ત્યકારલે અનલે વડકાપ્રધકાનથત્રી મકાસંડત્રીનલે ઘણકાસં
ઘણકાસં ઉચ્ચ હષોદકાઓ ધરકાવલે છલે ત્યકારલે પણ એક પબુત તષો હષોવષો જ જોઈએ એ જરૂરત્રી બિનત્રી જાય છલે . વવૈદદિક ઋષષઓએ
મકાટલે જ ગભકાર્પધકાન સસંસ્કકાર પછત્રીથત્રી એક બિત્રીજો સસંસ્કકાર મપૂક્યષો. તલે સસંસ્કકાર તલે પબુસંસવન સસંસ્કકાર છલે .
પબુસંસવન સસંસ્કકાર તલે પબુત પ્રકાદપ્તિ મકાટલે નષો સસંસ્કકાર છલે . અગકાઉ કહબુસં તલેમ પબુતત્રીનબુસં મહત્વ જરકાય ઓછબુસં નથત્રી. પણ
આજનકા સસંતષત દનયમનનકા સમયમકાસં બિલે બિકાળકષોમકાસં જો એક પબુત હષોય તષો પષોતકાનકાસં કબુ ળનત્રી વકદદ્ધિ કરલે . જ્યકારલે પબુતત્રી
બિત્રીજા કબુ ળમકાસં જઈનલે પષોતકાનકાસં ષપતકાનકા ઘરનકા સકારકા સસંસ્કકારષોનલે પષતનકા ઘરનકા સબુસસંસ્કકારષો જોડલે મલેળવત્રીનલે પષતનકા ઘરનત્રી
કબુ ળવકદદ્ધિ કરલે . પણ પ્રથમ સસંતકાન પબુત થકાય તષો સકારસં, જલેનલે લઈનલે મકાતકા-ષપતકા વકદ્ધિ થકાય અનલે ષપતકા ધસંધકામકાસંથત્રી
દનવકત્ત થકાય તલે વખતલે પબુત અભ્યકાસ પપૂરષો કરત્રીનલે નષોકરત્રી કલે ધસંધકાનત્રી શરૂઆત કરલે . સસંતષત - દનયમનમકાસં આજનકા
યબુગમકાસં પબુતનત્રી જરૂરત્રીયકાત સમજ શકકાય તલેવત્રી છલે . પણ જ્યકારલે આ સસંસ્કકારનત્રી શષોધ કરત્રી હશલે ત્યકારલે પણ પબુતનત્રી
મહત્તકાનલે ધ્યકાનમકાસં રકાખત્રીનલે જ આ સસંસ્કકાર શષોધકાયષો હશલે. વળત્રી આ સસંસ્કકાર કલે ટલષો જપૂ નષો છલે , તલેનબુસં પ્રમકાણ અથવર્પવલેદિનકા
આ મસંત દકારકા સમજાય છલે ,

पगुम शारसर पगुत र जनय तर पगुम शाननगु जशायतशामत् ।
रविशासस पगुत शाणशार मशातशा जशातशानशार जनयशाश यशानत् ॥ अथविर्ग विणे द नः-३,२३.३
[ હલે ગરભણત્રી! તબુસં પબુરષ સસંતષત(Boy Baby) નલે જન્મ આપજલે. એ પબુરષ સસંતષત(Boy Baby)
પછત્રીથત્રી પણ પબુત થકાઓ. (એટલલે કલે પહલે લકા પબુત પછત્રીથત્રી પણ બિત્રીજો પબુત જન્મલે.) ]

ઋષષઓએ પસૌરષયબુક્ત વત્રીર પબુતનત્રી ઈચ્છકા કરત્રી છલે . તલેનલે મકાટલે કહલે વકાયબુસં છલે કલે ,

अश्मशा रवि परशगुरर्ग वि वहिरण्यमस्तकतर रवि । (॥ कष्टौषश्रीतवकब्रशाहणयोपवनषतत् ॥)
[હલે દશશબુ! (પબુત!) તબુસં પથ્થર જલેવષો કઠણ અનલે પરશબુ જલેવષો દ્રઢ અનલે સબુવણર્પ(સષોનકા) જલેવષો
કકાસંષતમકાન(તલેજસ્વત્રી) થકા.]
સસંસ્કક તમકાસં પણ શલેષ્ઠ પબુત કલે વષો હષોવષો જોઈએ તલે મકાટલે એક સબુભકાષષતમકાસં કહબુસં છલે કલે ,

विरमत् एकयो गगुण श्री पगुत यो न र मभखर्ग शतशान्यवप ।
एकरन्द्रस्तमयो हिनन्त न र तशारशागणयोऽवप र ॥
[સષો મપૂખર્પ પબુતષો કરતકાસં એક ગબુણત્રી-ગબુણવકાન પબુત સકારષો. ચસંદ્ર એક હષોવકા છતકાસં (બિધબુસં જ) અસંધકારસં દિપૂર
કરલે છલે , જ્યકારલે (આટલકા બિધકા) તકારકાઓ (ભલેગકા થઈનલે પણ) અસંધકકારનલે મટકાડત્રી શકતકા નથત્રી.]
લષોકસકાદહત્યમકાસં પણ ઉપરનત્રી બિકાબિતનલે પબુષષ્ટિ આપતત્રી ઉદક્તઓ મળત્રી આવત્રી છલે . જલેવત્રી કલે “દશયકાળનકાસં સસંત કાન સષોએ બબિચકારકાસં,
સસહણ કલે રસં બિકાળ એકલે હજારકાસં. “
[દશયકાળનકાસં સષો બિકાળકષો પણ બબિચકારકાસં હષોય છલે . જ્યકારલે સસહણનબુસં એક બિકાળક હજારષોનલે પહમોંચત્રી વળલે
તલેવબુસં હષોય છલે .]
તલે જ રત્રીતલે,
“જનનત્રી જણ તષો ભક્ત જણ, કકાસં દિકાતકા કકાસં, શપૂર ,
નહહીં તષો રહલે જલે વકાસંઝ ણત્રી, મત ગબુમ કાવત્રીશ નપૂર .“
[ હલે મકાતકા! તબુસં જો જન્મ જ આપવકા મકાગતત્રી હષોય તષો ભક્ત(બિકાળક) નલે જન્મ આપજલે અથવકા તષો
દિકાનવત્રીર કલે શપૂરવત્રીર નલે જન્મ આપજલે. (જો એ ન કરત્રી શકલે તષો) નહહીં તષો તબુસં વકાસંઝણત્રી(જન્મ ન આપનકારત્રી) રહલે જ લે પણ
તકારસં તલેજ ગબુમકાવત્રીશ નહહીં.]
ભતકર્પહદરએ તષો વળત્રી જ્ઞકાનત્રી, દિકાનવત્રીર, શપૂરકા, તલેજસ્વત્રી પબુતષો ન થકાય તષો તલેવકા પબુતષોનલે “પષોતકાનત્રી મકાતકાનબુસં
યસૌવન હણનકારકા" કહકા છલે . ઉપરષોક્ત બિકાબિતષો જોતકાસં પબુત શકા મકાટલે ? તલેનષો ખ્યકાલ આવત્રી જશલે. મકાટલે જ પબુસંસવન
સસંસ્કકાર દકારકા પબુત જ નહહીં પણ યષોગ્યતકાવકાળષો પબુત થવષો જોઈએ, એવત્રી મકાગણત્રી છલે . પબુસંસવન સસંસ્કકાર કદિકાચ ન કરકાય
તષોય પબુત જન્મલે પણ તલે ગકાસંડષો, મસંદિ બિબુદદ્ધિવકાળષો, નબિળકા શકારત્રીદરક બિકાસંધકાનષો, ખષોડખકાસંપણવકાળષો કલે નમકાલષો અનલે
મકાયકકાસંગલષો થકાય તષો? તલે કષતઓ પણ આ સસંસ્કકારથત્રી દનવકારત્રી શકકાય છલે અનલે નત્રીચલે જણકાવલેલકાસં ગબુણષોવકાળષો થકાય છલે .

* તલેનકાસં અસંગષો પપૂરકાસં તથકા પપૂણર્પદવકચસત હષોય છલે .
* તલે તસંદિબુરસ્ત, સપ્રમકાણ દિલેહવકાળષો, રૂપકાળષો, બિબુદદ્ધિશકાળત્રી, તલેજસ્વત્રી અનલે લકાસંબિકા આયબુષ્યવકાળષો હષોય છલે .
સ્તત્રી અનલે પબુરષનકા સમકાગમનત્રી ચરમસત્રીમકા વખતલે પબુરષનકા વત્રીયર્પ(Seman) સકાથલે લકાખષોનત્રી
સસંખ્યકામકાસં પબુરષબિત્રીજ (Seman) સ્તત્રીબિત્રીજમકાસં પ્રવલેશ છલે . પબુરષબિત્રીજ સ્તત્રીબિત્રીજનકા(Ovam) ઉપરનકા આવરણનલે
ભલેદિત્રીનલે તલેમકાસં પ્રવલેશ કરલે છલે . તલે વખતલે પબુરષબિત્રીજનષો ભકાગ બિહકાર રહલે છલે . તલે સમયલે ગભકાર્પધકાન શક્ય બિનલે છલે . આધબુદનક
મત એમ કહલે છલે કલે આ સમયલે જ જાષત નક્કત્રી થઈ જાય છલે .
આધબુદનક મકાન્યતકા અનબુસકાર સ્તત્રી અનલે પબુરષમકાસં જાષત ઉત્પન્ન કરનકારસં પદરબિળ તલેમકાસં રહલે લકાસં રસંગસપૂતષો છલે .
આયબુવરદિલે તલેમનલે બિત્રીજાવયવ તરત્રીકલે ઓળખકાવ્યકાસં છલે . સ્તત્રી અનલે પબુરષનકાસં દિરલે કનકાસં રસંગસપૂતષોનત્રી સસંખ્યકા ૨૩-૨૩ નત્રી બિલે
જોડત્રી બિનકાવનકારત્રી કબુ લ ૪૬નત્રી છલે . સ્તત્રીબિત્રીજનકા રસંગસપૂતનલે સસંજ્ઞકા આપવકામકાસં આવત્રી છલે , એટલલે કલે ૨૩ રસંગસપૂતષોનત્રી જોડત્રી
X અનલે બિત્રીજાસં ૨૩ X નત્રી જોડત્રી એમ X + X = ૪૬ થકાય. જ્યકારલે પબુરષનકા ૨૩-૨૩ નત્રી જોડત્રીનકાસં રસંગસપૂતનલે X અનલે Y
કહલે વકાય છલે . હવલે ગભર્પ બિનકાવવકા મકાટલે ૪૬ જોઈએ. મકાટલે જો સ્તત્રીનકા ૨૩ રસંગસપૂતષો (X) પબુરષનકા ૨૩ રસંગસપૂતષો X જોડલે
મળલે તષો ૪૬ રસંગસપૂતષો દકારકા પબુતત્રી થકાય. પણ જો સ્તત્રીનકા ૨૩ (રસંગસપૂતષો) X પબુરષનકા ૨૩ રસંગસપૂતષો Y જોડલે મળલે તષો X
+ Y મળત્રી પબુત થકાય. બિત્રીજા શબ્દિષોમકાસં કહત્રીએ તષો શબુક્રિ(પબુરષબિત્રીજ) બિળવકાન હષોય તષો પબુત થકાય અનલે આતર્પવ
(સ્તત્રીબિત્રીજ) બિળવકાન હષોય તષો પબુતત્રી થકાય, પણ બિસંનલે સમકાન હષોય તષો નપબુસ
સં કનષો જન્મ થકાય.
આયબુવરદિનકા મત પ્રમકાણલે ગભર્પધકાનનત્રી ખબિર પડકા પછત્રીથત્રી લગભગ ચકાર મહત્રીનલે અવયવષો બિસંધકાતકાસં જાષત
નક્કત્રી થકાય છલે , મકાટલે ગભર્પધકાનનત્રી ખબિર પડતકાસં જ બિલેથત્રી ચકાર મદહનકામકાસં પબુસંસવન-સસંસ્કકાર કરવકામકાસં આવલે તષો
પબુરષબિત્રીજો વધત્રી જતકાસં પબુતનષો જન્મ થકાય છલે .
નવકા મતનલે પણ જો ગ્રકાહ રકાખવકામકાસં આવલે કલે પબુત કલે પબુતત્રીનત્રી જાષત સમકાગમ પછત્રી તરત જ નક્કત્રી થકાય છલે ,
તષો પણ આ સસંસ્કકાર કરવકાથત્રી પબુરષબિત્રીજો વધશલે, પબુષષ્ટિ થશલે અનલે તસંદિબુરસ્ત પબુતનલે જન્મ આપત્રી શકકાશલે. પબુસંસવન
સસંસ્કકાર તલેમજ અન્ય સસંસ્કકારષોનત્રી ઉપલેકકાનલે કકારણલે દદિવસલે દદિવસલે જન્મતકાસં બિકાળકષો મષોટકાસં થતકાસં જબુ દિકા જ લકાગલે છલે .
ઘણત્રીવકાર એવબુસં જણકાય છલે કલે , Manly Woman and Womanly Man (પબુરષ જલેવત્રી સ્તત્રી અનલે સ્તત્રી જલેવષો
પબુરષ). મકારકાસં એક ષમત આવકાસં સ્તત્રી-પબુરષષોનલે જોઈનલે કહલે તકા કલે સ્તત્રી Delicate(નકાજબુ ક નમણત્રી) લકાગલે છલે . પણ
લે ષો નકાજબુ ક અનલે નમણષો) લકાગલે છલે . આવકા નમણકા પબુરષષોનલે સ્તત્રી સહવકાસમકાસં
સ્તત્રી જલેવષો પબુરષ Ladycate (સ્તત્રીજવ
રહલે વબુસં જ વધકારલે ફકાવલે છલે .
મતમતકાસંતરષોનત્રી વકાતનલે જવકા દિઈનલે આયબુવરદિનકા શકાસ્ત પ્રમકાણલે અનલે ઋષષઓનકા મત પ્રમકાણલે પબુસ
સં વન
સસંસ્કકારનત્રી પદ્ધિષત જાણત્રી લલેવત્રી જોઈએ.

૧. પબુસંસવન સસંસ્કકાર ગભર્પ દસ્થર થયકા પછત્રીથત્રી તણથત્રી ચકાર મકાસમકાસં કરવષો.
૨. ષપતકઓનત્રી તકદપ્તિ મકાટલે વકદદ્ધિ શકાદ્ધિ તથકા મકાસંગદલક હવન કરવષો. તલે પછત્રીથત્રી દનયત મસંતનષો પકાઠ કરત્રીનલે પષતએ
પષોતકાનત્રી પત્નત્રીનલે કહલે વબુસં કલે “બિલે ષમતકાવરણ, બિલે અથશ્વનત્રીકબુમકાર તથકા વકાયબુ અનલે અદગ્ન. તલે સસૌ દિલેવતકાઓ પબુરષ છલે .
(પત્નત્રીનલે સસંબિષોધત્રીનલે પષત કહલે છલે ,) તકારકા ગભર્પમકાસં પણ પબુરષ સસંતકાનનષો આદવભકાર્પવ થયષો છલે . પષતનબુસં આવબુસં વકાક્ય
સકાસંભળત્રીનલે પત્નત્રીનબુ હૃદિય આનસંદદિત અનલે પબુલદકત થઈ જાય છલે . જગતનત્રી બિધત્રી સ્તત્રીઓ અનલે તલેમકાસંય ભકારતનત્રી
સ્તત્રીઓનલે પબુત સસંતષતનત્રી તત્રીવ્ર ઈચ્છકા હષોય છલે .
૩. પબુત થશલે એવકાસં પષત વચનષો સકાસંભળવકાથત્રી થયલેલકા આનસંદિનલે કકારણલે પત્નત્રીનલે વમન વગલેરલે કકારણલે થતષો ભય ઓછષો
થકાય છલે તલેમજ દવષકાદિ મટત્રી જાય છલે .
૪. આ સસંસ્કકાર ઘણકાસં દવદકાનષોનકા મતલે પહલે લત્રી વકારનકા ગભકાર્પધકાન વખતલે કરવકાનબુસં જણકાવ્યબુસં છલે . તષો કલે ટલકાક દવદકાનષોએ
દિરલે ક ગભકાર્પધકાન વખતલે કરવકાનબુસં કહબુસં છલે . આ સસંસ્કકાર ગભર્પવતત્રી સ્તત્રીનષો નથત્રી પણ ગભર્પનષો છલે . તલે કકારણલે દિરલે ક
ગભકાર્પધકાન વખતલે કરવષો જોઈએ.
૫. આ સસંસ્કકાર કરતત્રી વખતલે પષતએ સસંકલ્પ કરવકાનષો હષોય છલે . પબુષ્ય, પબુનવર્પસબુ, મકગશત્રીષર્પ , હસ્ત, મપૂળ તથકા શવણ
એ છ પવૈકત્રી ગમલે તલે નકતવકાળષો ચસંદ્ર હષોય ત્યકારલે ઉપવકાસ તથકા સ્નકાન કરકાવત્રીનલે ગરભણત્રી સ્તત્રીનલે નવકાસં વસ્તષો પહલે રકાવત્રીનલે
તથકા પપૂવર્પ દદિશકામકાસં મબુખ કરત્રીનલે બિલેસકાડવત્રી. સ્નકાનથત્રી શબુદ્ધિ થયલેલકા પષતએ આચમન તથકા પ્રકાણકાયકામ કરત્રીનલે નત્રીચલે
દિશકાર્પવલ
લે ષો સસંકલ્પ કરવષો. “મકારત્રી આ પત્નત્રીમકાસં ઉત્પન્ન થનકાર સસંતકાનનકા બિત્રીજ તથકા કલેત સસંબિધ
સં ત્રી કષોઈ મદલનતકા તથકા
દિષોષષો હષોય તલેનત્રી દનવકષત મકાટલે તલેમજ પબુરષ સસંતકાનનત્રી ઉત્પદત્ત મકાટલે તલેમજ પરમલેશ્વરનત્રી પ્રત્રીષત મકાટલે હસં બુ પબુસંસવન
સસંસ્કકારનબુસં કમર્પ કરત્રીશ તથકા તલેનત્રી દનરવઘ્નપણલે સમકાદપ્તિ મકાટલે ગણપષતપપૂજન, સ્વદસ્તવકાચન, પબુણ્યવકાચન તથકા
નકાસંદદિશકાદ્ધિ કરત્રીશ.“
૬. ઉપરષોક્ત દવદધ પછત્રી વડનત્રી વડવકાઈઓનત્રી આગળનકા ભકાગલે થતત્રી કપૂ ણત્રી કપૂ ણત્રી કપૂસં પળષોનલે મસંગકાવત્રીનલે, તલેનલે ઝત્રીણત્રી
ઝત્રીણત્રી ખકાસંડત્રીનલે તલેનષો રસ તથકા સષોમ લતકાનષો રસ એમ બિસંનલે રસ ભલેગકા કરત્રીનલે ગભર્પવતત્રી સ્તત્રીનલે છતત્રી સબુવડકાવત્રીનલે
જમણકા નસકષોરકામકાસં(નકાકનકા જમણકા થછદ્ર દકારમકાસં) ચકારલે ક ટત્રીપકાસં નકાખવકાસં. તલે ટત્રીપકાસં ગળકામકાસં ઊતરલે તષો ઊતરવકા દિલેવકાસં
અનલે પલેટમકાસં જવકા દિલેવકા. ગભર્પ રહકા પછત્રી છ અઠવકાદડયકાસં સબુધત્રી ગભર્પ અવ્યક્ત રૂપલે એટલલે કલે જાષત નક્કત્રી થયકા દવનકાનષો
રહલે છલે , ત્યકાસં સબુધત્રી ગભકાર્પધકાન સસંસ્કકાર સફળ બિનલે છલે . મકાટલે બિલે મદહનકા સબુધત્રી આ સસંસ્કકાર કરત્રી શકકાય. ઘણત્રીવકાર સષોમ
લતકા મળત્રી શકતત્રી નથત્રી. તલેનલે બિદિલલે ગળષો અનલે બકાહત્રીનષો ઉપયષોગ કરવકામકાસં આવલે છલે . વડનત્રી વડવકાઈ ચસવકાય સબુશબુત
સસંદહતકામકાસં બિત્રીજ તણ વનસ્પષત જણકાવત્રી છલે . તલે છલે લક્ષ્મણકા એટલલે કલે સફલે દિ ફપૂલવકાળત્રી ભમોંયરહીંગણત્રી, પત્રીળકાસં
ફળવકાળત્રી મહકાબિલકા અનલે ગસંગલેરત્રી.

૭. પબુત પ્રકાદપ્તિ મકાટલે રજોદિશર્પનનકા ચકાર દદિવસ પછત્રીથત્રી બિલેકત્રી રકમવકાળકા દદિવસષોએ સમકાગમ કરવષો. તલેથત્રી પબુત જન્મલે છલે .
જ્યકારલે એકત્રી રકમનલે દદિવસલે સમકાગમ કરવકાથત્રી પબુતત્રી જન્મલે છલે . સબુશબુતલે કહબુસં છલે કલે બિલેકત્રી રકમનલે દદિવસલે સ્તત્રીનબુસં રજ ઓછબુસં
થઈ જાય છલે . તલે વખતલે સમકાગમ કરવકાથત્રી પબુરષનકા વત્રીયર્પકણ પ્રભકાવત્રી બિનલે છલે તલેથત્રી પબુતનષો જન્મ થકાય છલે . એકત્રી
રકમનકા દદિવસષોમકાસં સ્તત્રીબિત્રીજ વધત્રી જાય છલે અનલે પ્રભકાવત્રી બિનલે છલે તલે કકારણલે પબુતત્રીનષો જન્મ થકાય છલે .
૮. વત્રીયર્પવકાન તલેજસ્વત્રી પબુતનત્રી ઈચ્છકા રકાખનકારલે સગભકાર્પ પત્નત્રીનકા ખષોળકામકાસં મકાટત્રીનષો નવષો ઘડષો મપૂકવષો. તલે પછત્રીથત્રી
પષતએ પષોતકાનત્રી અનકાષમકકા આસંગળત્રીનકા આગળનકા ભકાગથત્રી પત્નત્રીનકા પલેટનષો સ્પશર્પ કરવષો અનલે દનયત મસંતષો બિષોલવકા.
૯. ઉત્તમ પબુત મલેળવવકા મકાટલે પબુસ
સં વન સસંસ્કકાર કરકાય છલે . પણ ગભકાર્પધકાન સસંસ્કકાર પણ સકારત્રી રત્રીતલે થકાય તષો ઉપરષોક્ત
સસંસ્કકાર વધકારલે મદિદિરૂપ થકાય. ગભકાર્પધકાન સસંસ્કકાર કરતકાસં પહલે લકાસં પબુરષલે બહચયર્પ વ્રતનબુસં પકાલન કરવબુસં જરૂરત્રી છલે .
બહચયર્પનલે કકારણલે અયષોગ્ય રત્રીતલે વત્રીયર્પસ્ખલન થતબુસં નથત્રી. વળત્રી વત્રીયર્પકણષો મજબિપૂત અનલે પદરપક્વ થકાય છલે . તલે સકાથલે
મકાણસનત્રી કકામબુક મનષોવકદત્ત ઉપર પણ અસંકબુશ આવલે છલે . તલેનલે કકારણલે તલે પષોતલે સકારકા ચકાદરત્ર્યનષો બિનત્રી શકલે છલે . જલેનત્રી
અસર ગભર્પ ઉપર પડલે છલે .
૧૦. ત્યકાર પછત્રીથત્રી અસંતમકાસં કરલે લકા કમર્પનબુસં દિસ બકાહણષોનલે જમકાડવકાનકા સસંકલ્પ સકાથલે સમકાપન કરવબુસં અનલે સસંસ્કકાર
કમર્પનબુસં સમકાપન બહભષોજન કરકાવત્રીનલે યષોગ્ય દિચકણકા આપત્રીનલે કરવબુસં.
આ સસંસ્કકાર ગભર્પનત્રી જાષત નક્કત્રી થતકા પહલે લકાસં કરવકાનષો હષોવકાથત્રી સ્તત્રીપર
બુ ષનકાસં સમકાગમ પછત્રી (ગભર્પ રહકાનત્રી
જાણ થતકા) ચકાર થત્રી પકાસંચ અઠવકાદડયકા (એક થત્રી સવકા મદહનકામકાસં) કરવકામકાસં આવલે છલે . ઈદચ્છત સસંતકાન મકાટલે આ
સમય દિરષમયકાન જલે ચચદકત્સકા પદ્ધિષતઓ બિતકાવલેલત્રી છલે તલે કરવકામકાસં આવલે છલે તલેનલે “પબુસંસવન સસંસ્કકાર દવદધ" કહલે વકાય
છલે . પબુરષપ્રધકાન સમકાજમકાસં પબુતનબુસં મહત્વ વધકારલે હષોવકાથત્રી પબુત પ્રકાદપ્તિ મકાટલે નષો આ સસંસ્કકાર “પબુસંસવન સસંસ્કકાર" તરત્રીકલે
ઓળખકાયષો છલે .
પબુસંસવન મકાટલે નકા આયબુવરદદિક ઉપકાયષો સરળ લકાગતકા હષોવકા છતકાસં દનષ્ણકાત વવૈદનત્રી સલકાહ લત્રીધકા દવનકા કરવકા
નહહીં. કષોઈનલે આ પ્રયષોગ મકાફક ન પણ આવલે અનલે આડકાસર ઊભત્રી થકાય. મકાટલે વવૈદનકા દનરત્રીકણ હલે ઠળ પ્રયષોગષો કરવકા
તલે સલકાહભરલે લબુસં છલે . આયબુવરદિલે દિશકાર્પવલ
લે કા કલે ટલકાક પ્રયષોગષો અહહીં રજપૂ કરકાયકા છલે .
- પબુષ્ય નકતમકાસં સબુવણર્પ, ચકાસંદિત્રી કલે લષોખસંડ નત્રી પબુરષ આકક ષતવકાળત્રી મપૂરત અદગ્નમકાસં તપકાવત્રીનલે તલે લકાલચષોળ થકાય ત્યકારલે
ગકાયનકા દિપૂધ, દિહહીં કલે પકાણત્રીમકાસં (તલે આશરલે ૧૫૦ષમદલ. જલેટલકા લલેવકાસં) છમકકારત્રીનલે પત્રીવકાથત્રી પબુત ગભર્પ બિનલે છલે . તલે જ
રત્રીતલે પબુતત્રી મલેળવવકા મકાટલે સ્તત્રીનત્રી આકક ષતવકાળત્રી ઉપર જણકાવલેલત્રી ધકાતબુઓમકાસંથત્રી બિનકાવલેલત્રી મપૂરતનલે ઉપર જણકાવલેલકા
દ્રવ્યષોમકાસં છમકકારત્રીનલે પત્રીવકાથત્રી સ્તત્રી ગભર્પ તવૈયકાર થકાય છલે .

- આ સસંસ્કકાર મકાટલે આયબુવરદિમકાસં નસ્ય ચચદકત્સકા અસંગન
લે કા જલે દવદશષ્ટિ પ્રયષોગષો દિશકાર્પવ્યકા છલે તલે ઘણકાસં વવૈદષોએ અજમકાવ્યકા
છલે અનલે સફળતકા મલેળવત્રી છલે .
આ આયબુવરદદિક ઔષધત્રી નકાક દકારકા લલેવકાતત્રી નસ્ય ઔષધત્રી છલે . આ પ્રકકારનત્રી ઔષધત્રી મસ્તક, ઈંદદ્રયષો,
અસંત:સકાવત્રી ગ્રસંથત્રીઓ તલેમજ સત્રી.એસ.એફડ. કરષોડરજ્જબુમકાસં રહલે લકા પકાણત્રી ઉપર ઘણત્રી જ સકારત્રી અસર કરલે છલે . આ બિકાબિતનલે
દવજ્ઞકાનલે પણ સ્વત્રીકકારત્રી છલે . પબુત સસંતકાન ઈચ્છનકારત્રી સ્તત્રીએ જમણકા નસકષોરકામકાસં તલેમજ સ્તત્રી સસંતકાનનત્રી ઈચ્છબુ ક સ્તત્રીએ
ડકાબિકા નસકષોરકામકાસં જણકાવલેલ ઔષધત્રી નકાસં ટત્રીપકાસં નકાખવકાસં. ફરત્રી એ જણકાવવબુસં જરૂરત્રી છલે કલે આ બિધકા પ્રયષોગષો દનષ્ણકાત
વવૈદનત્રી સલકાહ અનલે દનરત્રીકણ પ્રમકાણલે કરવકા.
કલે વળ આ પબુદસ્તકકા અથવકા અન્ય પબુસ્તકષો વકાસંચત્રીનલે જાતલે જ પ્રયષોગષો કરવકા નહહીં. પબુસ્તકષો કલે વળ મકાદહતત્રી
આપત્રી શકલે પરસંતબુસં ઔષધ પ્રયષોગષો દનષ્ણકાતષોનકા જણકાવ્યકા મબુજબિ જ કરવકા જરૂરત્રી છલે .
આ પબુદસ્તકકામકાસં જણકાવ્યબુસં છલે કલે “... આ સસંસ્કકાર મકાટલે દનયત મસંતષો બિષોલવકા.“ તલે અસંગલે જણકાવવકાનબુસં કલે જલેમ
અમબુક ઔષધષો દનષ્ણકાત વવૈદષો દકારકા લલેવકાય છલે તલેમ જ જલેતલે સસંસ્કકારષો બકાહણષો દકારકા થકાય છલે મકાટલે તલેમનકાસં દકારકા
કરવકાથત્રી દનદશ્ચત મસંત પદરણકામષો મળલે છલે . તલેમ છતકાસં જો મકાગર્પદિશર્પન મકાટલે કષોઈ પબુસ્તક વકાસંચવબુસં હષોય તષો સસંસ્કક તનકા
પસંદડત તલેમજ કમર્પકકાસંડ અનલે યજ્ઞ કકાયર્પનકા દવદકાન ડષો. મબુકબુન્દિભકાઈ ઠકાકરનબુસં પબુસ્તક “सरस्कशार रत्नमत्“ વકાસંચવબુસં. તલેમ છતકાસં
દવદધ તષો બકાહણ દકારકા જ કરકાવવત્રી. તલે જન્મનકાર બિકાળકનકા દહતમકાસં છલે , કકારણ કલે મસંતષોનકા શબુદ્ધિ ધ્વદનનત્રી તલેનત્રી ઉપર
અસર પડલે છલે .
જલે સ્તત્રી સગભકાર્પ થકાય તલે પછત્રીથત્રી નત્રીચલે જણકાવલેલકા મસંતનકા બિનલે તલેટલકા વધબુ જપ કરલે તષો તલેનલે ભગવકાન શત્રી
કક ષ્ણ જલેવષો સપૌંદિયર્પવકાન, બિબુદદ્ધિવકાન તલેમજ સકારકા સ્વકાસ્થ્યવકાળષો પબુત જન્મલે છલે . આ મસંતનકા જપ બિત્રીજા કષોઈ પકાસલે
કરકાવવકા નહહીં. તલે સગભકાર્પ સ્તત્રીએ (જ્યકારથત્રી ગભર્પ રહલે તલે સમયથત્રી) પષોતલે જ કરવકાનકા છલે . મસંત આ પ્રમકાણલે છલે ,
॥ सन्तशानगयोपशाल मभल मन्त ॥

ॐ शह्रीं हह्रीं कक्लीं ग्ललौं दणे वि ककीसगुत गयोवविन्द विशासगुदणे वि जगत्पतणे ।
दणे व हि मणे तनयर कक ष्ण त्विशामहिर शरणर गतनः ॥
[હલે દિલેવકત્રી પબુત, ગષોકવદિ વકાસબુદિલેવ, જગતપષત કક ષ્ણ! મનલે પબુત આપષો. હસં બુ તમકારલે શરણલે આવ્યષો છબુસં શરણલે આવત્રી છબુસં.]

સગભકાર્પ સ્તત્રી બિકાળકનલે ધકારણ કરનકારત્રી હષોવકાથત્રી તલેનકાસં દકારકા શદ્ધિકાપપૂવર્પક ઉચ્ચકારકાયલેલકા મસંતનત્રી ખપૂબિ જ સકારત્રી
અસર થકાય છલે . તલે સકાથલે પત્નત્રી (સગભકાર્પ સ્તત્રી) સકાથલે પષતએ પણ આ સસંતકાન ગષોપકાલ મસંતનષો જપ કરવષો જોઈએ. આ
મસંતમકાસં ભગવકાન શત્રીકકષ્ણનલે પબુત મકાટલે દવનસંતત્રી કરલે લત્રી છલે . તલેથત્રી તલેનલે “સસંતકાન ગષોપકાલ મસંત “ કહલે વકાય છલે .
પ્રભબુ સસૌનત્રી સસંતકાન કકામનકા પપૂરત્રી કરલે તલે પ્રકાથર્પનકા સકાથલે દવરમબુસં છબુસં.

૩. સત્રીમસંત ષોન્નયન સસંસ્ કકાર
સજવસકષષ્ટિનત્રી શરૂઆત ચકાર પ્રકકારલે થઈ તલે બિકાબિતલે શત્રીમદિ ભકાગવત આદદિ ગ્રસંથષોમકાસં વણર્પન છલે . તલે જ રત્રીતલે
મનબુસ્મકષતમકાસં પણ તલે ચકાર પ્રકકારષો દિશકાર્પવ્યકા છલે , જલે આ પ્રમકાણલે છલે :
जरशायगु ज शाण्डजशानशार र तथशा सर स् विणे द जयोवददशामत् ।
रभत ग्रशामस्य सविर्ग स्य परविर पलयर तथशा ॥ २ ॥
आरशारशारश यैवि सविर्वे ष शार कशायशार्गक शायर्ग व विवनणर्ग य मत् ।
यथशाकशामर यथशाययोगर विकगु महिर्ग स् यशणे ष त: ॥ ३ ॥ (मनगुस् मकत त - पथमयोअध्यशायनः)
[જરકાયબુજ (ઓળ અથવકા કષોથળત્રી- ગભર્પ રહત્રીનલે પલેટમકાસં થતકાસં), અસંડજ (ઈંડકાસંમકાસંથત્રી ઉત્પન્ન થતકાસં)
સ્વદિલેજ (પરસલેવકામકાસંથત્રી ઉત્પન્ન થતકાસં) અનલે ઉદદભજ્જ (જમત્રીન ફષોડત્રીનલે ઉત્પ્ન્ન થતત્રી વન્સ્પષતઓ) એ સવર્પ પ્રકાણત્રીઓ
સમબુદિકાયનત્રી ઉત્પદત્ત તથકા નકાશ તલેમજ સવર્પનકાસં આચકાર તથકા કકાયર્પ-અકકાયર્પનષો દનણર્પય આપ, આપનત્રી ઈચ્છકા અનબુસકાર
(મનબુ મહકારકાજ) બિરકાબિર સસંપપૂણર્પ કહલે વકાનલે યષોગ્ય છષો.]
ઉપરનકા વણર્પનમકાસં મનબુષ્યયષોદનમકાસં જરકાયબુજ એટલલે ગભર્પ દકારકા સસંતકાન થકાય છલે . તલે ગભર્પ મકાનકા ઉદિરમકાસં મકાતકા
સકાથલે સસંકળકાયલેલષો હષોવકાથત્રી નકાનત્રી નકાનત્રી બિકાબિતષોનત્રી અસર થકાય છલે . વકાતકાવરણ, ધ્વદન, મકાનચસક પદરદસ્થષત
આદદિનકાસં સપૂક્ષ્મ તરસંગષો, ગભર્પ પર ટલે પરલે કષોડર્પ ર દકારકા ટલે પ(પટત્રી) ઉપર મબુદ્રત્રીત થઈ જાય છલે .
ગભકાર્પધકાન પછત્રીથત્રી ગભર્પનત્રી શરૂઆત પકાણત્રીનકા પરપષોટકાનત્રી મકાફક થકાય છલે તલે પછત્રીથત્રી ધત્રીરલે ધત્રીરલે તલેનષો પપડ
તવૈયકાર થકાય છલે . તણ મકાસ પછત્રીથત્રી તલેનકા અવયવષો બિનલે છલે અનલે છઠકા મદહનકા સબુધત્રીમકાસં બિકાળકનબુસં શરત્રીર પપૂરલે પપૂરસં તવૈયકાર
થઈ જાય છલે . છઠકાથત્રી આઠમકાસં મદહનકા સબુધત્રીમકાસં દવકચસત થયલેલકા ગભર્પનબુસં પતન થવકાથત્રી શક્યતકાઓ રહલે છલે . તલે સમયલે
દવશલેષ રૂપલે ગભર્પનત્રી રકકા કરવકાનત્રી ખકાસ જરર હષોય છલે . (ગભર્પનષો દવકકાસક્રિમ દિશકાર્પવતકાસં સબુશબુત સસંદહતકામકાસં જણકાવ્યબુસં છલે
કલે ગભર્પ રહકા પછત્રીથત્રી પ્રથમ મકાસલે ગભર્પકવચ બિનલે છલે , જલેમકાસં વત્રીયર્પ અનલે રજનકા કણષો સબુરચકત રહલે છલે . બિત્રીજ લે મકાસલે
પસંચમહકાભપૂતનકાસં અણઓ પવનનલે લઈનલે ભલેગકા થઈનલે ઠસંડત્રી-ગરમત્રીનલે કકારણલે પદરપક્વ થકાય છલે . એ વખતલે સ્પષ્ટિ રત્રીતલે
જણકાય નહહીં તલેવબુસં છતકાસં શરત્રીરનબુસં લઘબુ રૂપ તવૈયકાર થકાય છલે . આ શરત્રીર સમગ્ર શરત્રીરનષો પપડ હષોય તષો પબુરષ બિકાળક, મકાત
પલેશત્રીઓ જ હષોય તષો સ્તત્રી બિકાળક અનલે મકાસંસનષો લષોચષો હષોયતષો નપબુસંસક બિકાળક જન્મલે છલે . આ કકારણલે જ બિત્રીજાથત્રી ચષોથકા
મકાસ દિરષમયકાન પબુસંસવન સસંસ્કકાર કરવકાનકા હષોય છલે . તત્રીજા મકાસમકાસં દવકસતષો ગભર્પ બિધકાસં જ અસંગષોવકાળષો બિનલે છલે . ચષોથકા
મકાસમકાસં તલેમકાસં હૃદિય એટલલે કલે ભકાવતસંત શરૂ થકાય છલે . રક્તતસંતનત્રી શરૂઆત પણ ચષોથકા મકાસ થત્રી થકાય છલે . વળત્રી
ચલેતનકા તસંત પણ કકામ કરતબુસં થકાય છલે . તલેથત્રી ગમકા-અણગમકા, સ્વકાદિ-અસ્વકાદિ પ્રત્યલે સભકાન થકાય છલે . આમ એનત્રી
જ્ઞકાનલેદન્દ્રયષોનબુસં કકાયર્પ શરૂ થઈ જાય છલે . ચષોથકા મકાસલે હૃદિય બિન્યબુસં હષોવકાથત્રી તલે સ્તત્રીનલે દદહૃદિયકા પણ કહત્રી છલે . (દદહૃદિયકા

એટલલે બિલે હૃદિયવકાળત્રી - પષોતકાનબુસં તલેમજ બિકાળકનબુસં હૃદિય.) ભકાદવ બિકાળકનકા ઊરતસંતનષો દવચકાર કરત્રીનલે દદહૃદિયકા
સ્તત્રીનત્રી(ગભર્પસ્થ દશશબુનલે લકમકાસં રકાખત્રીનલે) બિધત્રી જ ઈચ્છકાઓ પપૂરત્રી કરવત્રી. આ બિકાબિતલે શકાસ્તષો તથકા આયબુવરદિ બિસંનલેએ
આજ્ઞકા કરલે લત્રી છલે . દદહૃદિયકાનલે ગમતકા આહકારદવહકાર, અસ્તકાલસંકકાર વગલેરલે આપત્રીનલે સસંતબુષ્ટિ કરવત્રી જોઈએ. સત્રીમત
સં ષોન્નયન
સસંસ્કકારમકાસં આ બિકાબિતનષો દવચકાર કરકાયષો છલે . ચષોથકા મદહનકા પછત્રીથત્રી ગભર્પસ્થ બિકાળક ઉત્તરષોત્તર દવકસતબુસં જાય છલે .
પછત્રીથત્રી છઠકાથત્રી આઠમકા મદહનકામકાસં સત્રીમત
સં સસંસ્કકાર કરકાય છલે .
સત્રીમત
સં ષોન્નયન સસંસ્કકાર પ્રથમ સસંતકાન વખતલે જ થકાય છલે . એમકાસં ગભર્પવતત્રી સ્તત્રીનબુસં ગસૌરવભલેર સન્મકાન કરવકાનબુસં
હષોય છલે . શબુભ મબુહપૂતર્પનલે દદિવસલે તલે સ્તત્રીનલે સગકાસંસસંબિસંધત્રીનલે ત્યકાસં મષોકલવકામકાસં આવલે છલે . ત્યકાસંથત્રી તલેનલે ગમતકાસં સબુદિ
સં ર વસ્તષો
અનલે આભબુષણષોથત્રી સજાવકાય છલે . ગળકામકાસં પબુષ્પમકાળકા પહલે રકાવત્રીનલે સગકાસસંબિધ
સં ત્રીનલે ઘલેરથત્રી રકાજરકાણત્રીનલે જલેવબુસં સન્મકાન
અપકાય તલેવકા સન્મકાન સકાથલે પષત ગકહલે વકાજતલેગકાજતલે લઈ જવકાય છલે . મકાગર્પમકાસં કપડકાસં પકાથરવકામકાસં આવલે છલે . તલેનત્રી ઉપર
થઈનલે તલે જાય છલે . પગનકા તદળયકાસં કસંકબુ થત્રી રસંગવકામકાસં આવલે છલે . તલે કબુ મકબુ મ પગલકાસં પકાડતત્રી ધત્રીમત્રી ગષતએ ચકાલલે છલે .
સ્તત્રીઓ તલે વખતલે મસંગળ ગત્રીતષો ગકાય છલે . ગભર્પવતત્રી સ્તત્રીનલે એનકાથત્રી આનસંદિ થકાય છલે . તલે મકાતકા બિનવકાનત્રી છલે , તલેનત્રી
ખબુશત્રીમકાસં તલે પ્રફબુદલત થઈ જાય છલે . આ આનસંદિનત્રી અસર ગભર્પસ્થ બિકાળક ઉપર પડલે છલે . મકાટલે જ આ બિકાળક વણમકાસંગ્યબુ
(Unwanted child) સસંતકાન નથત્રી પણ તલેનકા આગમનનલે સત્કકાયબુર છલે , તલે બિકાબિત ગભર્પમકાસંથત્રી જ દિશકાર્પવકાય છલે . આ
પ્રસસંગલે નકત્ય તથકા સસંગત્રીત જલેવકા કકાયર્પક્રિમષો પણ રખકાતકા. આખબુસંય વકાતકાવરણ નવકાગસંતબુક દશશબુનલે સત્કકારવકા મકાટલે નબુસં ભયબુર
ભયબુર કરત્રી દિલેવકામકાસં આવતબુસં. તલે વખતલે ગભર્પવતત્રીનકા મકાથકામકાસં શકાહબુડત્રીનકા પહીંછકાથત્રી સતેંથત્રી પકાડવકામકાસં આવતત્રી અનલે બિહબુ પ્રજા
થકાય એ શબુભકકામનકા મકાટલે ઔદિબુસંબિર(જલે ઘણકાસં ફળ આપલે છલે )નકાસં ફળષોનલે પ્રતત્રીક તરત્રીકલે આપવકામકાસં આવતકાસં. આજલે તષો
આ સસંસ્કકાર કલે વળ લષોકકાચકારમકાસં પદરણ્મ્યષો છલે અનલે ઘણલે ભકાગલે નષ્ટિ થયષો છલે .
સસંસ્કકારનષો દવદધ સકામકાન્ય રત્રીતલે નત્રીચલે પ્રમકાણલે કરકાય છલે ,
૧. તલેમકાસં સસંકલ્પ, સ્વદસ્તવકાચન, પબુણ્યકાહવકાચન, ગણલેશપપૂજન, વકદદ્ધિશકાદ્ધિ વગલેરલે કરવકામકાસં આવલે છલે . વળત્રી વલેદિત્રી
બિનકાવત્રીનલે હવન પણ કરવકામકાસં આવલે છલે .
૨. સત્રીમત
સં ષોન્નયન કકાયર્પનત્રી શરૂઆત કરવકામકાસં આવલે તલેવકાસં દિલેવદિકારનકા પકાટલકા ઉપર કષોમળ આસન બબિછકાવત્રીનલે ગભર્પવતત્રી
સ્તત્રીનલે બિલેસકાડકાય છલે .
૩. ત્યકાર પછત્રીથત્રી પષત-પત્નત્રીનકાસં વકાળનલે પકાસંચ દનયત કરલે લકા પદિકાથર વડલે ડકાબિલેથત્રી જમણલે અનલે જમણલેથત્રી ડકાબિલે એમ
ચષોળવકામકાસં આવલે છલે અનલે તલે સકાથલે દનયત મસંતષો ઉચ્ચકારકાય છલે .
૪. અગકાઉ જણકાવ્યકા પ્રમકાણલે સગભકાર્પ સ્તત્રી ઔદિબુસંબિરનકા વકકનત્રી જલેમ ઘણકાસં સસંતકાનષો આપનકારત્રી થકાય એવત્રી ભકાવનકા
સકાથલે મસંતષોચ્ચકાર થકાય છલે . (ભકારતદિલેશ કક ષષપ્રધકાન હષોવકાથત્રી વધકારલે મકાણસષોનત્રી જરૂરત્રીયકાત પડતત્રી. તલે કકારણલે વધબુ

સસંતકાનષોનત્રી મકાગણત્રી થતત્રી. તલે જ રત્રીતલે વવૈદદિક ધમર્પનષો વ્યવદસ્થત પ્રચકાર થકાય મકાટલે બકાહણનલે પણ વધબુ સસંતકાનષોનત્રી
જરૂરત્રીયકાત પડતત્રી. એવત્રી જ રત્રીતલે કષતયષો મકાટલે રકાષ્ટિર રકણ, ધમર્પરકણ વગલેરલે મકાટલે વધબુ સસંતકાનષોનત્રી જરૂરત્રીયકાત રહલે તત્રી.
શપૂદ્રષો-પકાયકાનત્રી જરૂરત્રીયકાત પપૂરત્રી પકાડનકારષો વગર્પ પણ પષોતકાનકાસં કકાયર્પ મકાટલે વધબુ સસંતકાનષો મકાસંગતકા. તલે સમયલે વસ્તત્રી
દનયસંતણનષો સવકાલ ઊભષો થતષો ન હષોવકાથત્રી વધબુ સસંતકાનષોનત્રી મકાગણત્રી વકાજબિત્રી ગણકાતત્રી.)
૫. આ સમયલે વત્રીણકાવકાદિનબુસં મહત્વ રહલે છલે . વલેદિમસંતષો વત્રીણકાવકાદિન સકાથલે ગવકાતકા. તલે પછત્રીથત્રી હષોમ કરકાતષો.
૬. સસંસ્કકારકકાયર્પનબુસં સમકાપન બહભષોજન, બકાહણષોનલે દિચકણકા તથકા મકાતકકકા દવસજર્પન કરત્રીનલે થતબુસં.
૭. હવનકબુ સં ડનત્રી ભસ્મ કપકાળલે, ગળલે, જમણકા હકાથલે અનલે હૃદિયલે સસૌ લગકાવલે. એ જ રત્રીતલે સગભકાર્પ સ્તત્રીનલે પણ
લગકાડવકામકાસં આવલે.
સત્રીમત
સં સસંસ્કકાર પછત્રીથત્રી તલે સ્તત્રીએ સકાદિબુસં જવન, જરૂરત્રી પસૌષષ્ટિક આહકાર અનલે સસંસ્કકારત્રી વકાસંચન તથકા
વકાતકાવરણમકાસં રહલે વબુસં. તલે પછત્રીથત્રી પષતએ પણ પત્નત્રી સકાથલે વ્યબભચકાર કલે દવકક ત ચલેષ્ટિકાઓ નહહીં કરવત્રી. વળત્રી સમકાગમ
પણ (તલે સ્તત્રી સકાથલે) નહહીં કરવષો. સસંયમ નલે મયકાર્પદિકાનબુસં પકાલન કરવબુસં. જો આમ ન થકાય તષો હવલે પપૂણર્પદવકચસત ગભર્પ
ઉપર, કલે જલેનબુસં મન પણ સકારત્રી રત્રીતલે જાગકત થયલેલબુસં છલે , તલે દવકક ષતઓનલે ઝડપથત્રી ગ્રહણ કરશલે.
બિકાળકનકા જન્મ પહલે લકાસંનકા ગભકાર્પધકાન, પબુસંસવન તલેમજ સત્રીમત
સં ષોન્નયન એ તણ સસંસ્કકારષો ભકાદવમકાસં જન્મનકારકા
દશશબુનલે ઉત્કક ષ્ટિ કરવકા મકાટલે નકા પકાયકારૂપ સસંસ્કકારષો છલે .

૪. જાતકમર્પ સસંસ્ કકાર
રવત્રીન્દ્રનકાથ ટકાગષોરલે લખ્યબુસં છલે કલે સમસ્ત સસંસકાર પદરવતર્પનશત્રીલ છલે . બિધબુસં જ બિદિલકાયકા કરલે છલે . સકષષ્ટિ બિદિલકાઈ
જાય, વ્યદક્તઓ બિદિલકાઈ જાય, પદરદસ્થષત બિદિલકાઈ જાય, પણ મકાનવનકા જન્મવકાનત્રી શરૂઆત થઈ છલે ત્યકારથત્રી તલે
આજ સબુધત્રી બિકાળક તલેવબુસં જ રહબુસં છલે . તલે જન્મલેલબુસં બિકાળક પહલે લકાસંનત્રી જલેમ આજલે પણ તલેવબુસં જ દનદિરષ, મષોહક અનલે
પકાપરદહત છલે .
જાતકમર્પ સસંસ્કકારનત્રી શરૂઆત કરતકાસં ગબુરદિલેવ ટકાગષોરનત્રી, જન્મ પકામલેલકા બિકાળક મકાટલે નત્રી ઉપરષોક્ત વકાત
વકાગષોળકા વગર નથત્રી રહલે વકાતબુસં. આજલે પણ તલેવબુસં જ દનદિરષ બિકાળક જન્મલે છલે , જલે ઘણકાસં વષર પહલે લકાસં પહલે લત્રીવકાર જન્મયબુસં
હતબુસં. બિકાળક મકાટલે જન્મ પછત્રી આ પહલે લષો સસંસ્કકાર છલે . 'જાત' એટલલે જન્મલેલબુસં. જન્મલેલકા બિકાળક મકાટલે જ કરવકાનષો સસંસ્કકાર
તલે જાતકમર્પ સસંસ્કકાર, આ સસંસ્કકાર બિકાળક મકાટલે જ કરવકાનષો છલે . પણ તરતનબુસં જન્મલેલબુસં બિકાળક પષોતલે જાતલે ન કરત્રી શકલે તલે
કકારણલે આ સસંસ્કકાર મકાતકા-ષપતકાએ કરવકાનષો છલે .
બિકાળકનષો જન્મ થતકાસં જ ષપતકાએ બિકાળકનલે જોવબુસં અનલે તલે પછત્રીથત્રી બિધકાસં જ વસ્તષો સકાથલે સ્નકાન કરવબુસં .
સ્વકાભકાદવક રત્રીતલે જ ષપતકા આનસંદિપપૂવર્પક પષોતકાનકાસં બિકાળકનલે જોવકા મકાટલે ઉત્સબુક હષોય છલે . મકાટલે ઉપરષોક્ત દક્રિયકા વકાજબિત્રી
છલે . બિકાળક જન્મલે તલેનત્રી બિકાર કલે સષોળ ઘડત્રીમકાસં નકાલ(નકાડત્રી) છલે દિન કરવબુસં જરૂરત્રી છલે . જ્યકાસં સબુધત્રી નકાલછલે દિન કયબુર નથત્રી
ત્યકાસં સબુધત્રી ષપતકાનલે કષોઈપણ પ્રકકારનબુસં સપૂતક લકાગતબુસં નથત્રી. નકાલછલે દિન થયકા પછત્રીથત્રી જ વકદદ્ધિસપૂતક લકાહલે છલે . આ શસૌચ
એટલલે અપદવતતકા. જન્મનલે કકારણલે કબુ ટબુસં બિમકાસં એક બિકાળક વધ્યબુસં તલેથત્રી જનનકાશસૌચ અથવકા વકદદ્ધિસપૂતક લકાગ્યબુસં એમ
કહલે વકાય છલે . આ સમયલે બિકાહ અશબુદદ્ધિ છલે , પણ મનમકાસં આનસંદિ છલે . તલે કકારણલે દિવૈદનક ધમર્પકકાયર કરવકામકાસં ચચત્ત ચમોંટતબુસં
નથત્રી. મકાટલે મનમકાસં સકાદત્વક અશબુદદ્ધિ છલે , તલે કકારણલે દિલેવપપૂજા આદદિ કકાયર નહહીં કરવકાનબુસં શકાસ્તષોએ જણકાવ્યબુસં છલે .
મરણશસૌચમકાસં બિકાહ અનલે મનનત્રી(દિબુ:ખનલે કકારણલે) અશબુદદ્ધિ છલે , તલેથત્રી તલેમકાસં પણ દિલેહકકાયર નહહીં કરવકાનત્રી શકાસ્તકાજ્ઞકા છલે .
આવલે સમયલે પણ ચચત્ત ચમોંટતબુસં નથત્રી.
આ સસંસ્કકારમકાસં ષપતકાએ સ્નકાન કરત્રીનલે શબુદ્ધિ, ફકાટયકા વગરનકાસં વસ્તષો પહલે રત્રીનલે તલેમજ પબુષ્પહકાર તલેમજ ચસંદિન
લગકાડત્રીનલે શબુભકાસન પર બિલેસવબુસં. તલે જ રત્રીતલે નવદશશબુ કલે જલેનબુસં નકાલછલે દિન કરવકામકાસં આવ્યબુસં નથત્રી કલે તલેનલે સ્તનપકાન
કરકાવ્યબુસં નથત્રી અથવકા તષો અન્ય સપૂષતકકા સ્તત્રીઓનષો સ્પશર્પ થયષો નથત્રી, તલે બિકાળકનષો મળ ધષોઈ નકાખત્રીનલે તલેનલે પપૂવર્પમકાસં
મકાથબુસં રકાખત્રીનલે સબુવડકાવબુસં. તલે જ રત્રીતલે જન્મદિકાતત્રી સ્તત્રીનલે પણ સ્નકાન કરકાવત્રીનલે તલેમજ નવકાસં વસ્તષો પહલે રકાવત્રીનલે પપૂવર્પ તરફ મમોં
કરત્રીનલે આસન પર બિલેસકાડવત્રી. તલે પછત્રીથત્રી ષપતકાએ બિનતત્રી ઝડપલે (નવજાત દશશબુનષો ખ્યકાલ રકાખત્રીનલે) સસંકલ્પ કયકાર્પ
પછત્રીથત્રી ગણલેશ આદદિ પપૂજન, સબુવણર્પથત્રી જ નકાસંદદિશકાદ્ધિ વગલેરલે કરવબુસં.

આ સસંસ્કકારમકાસં મબુખ્યત્વલે બિલે બિકાબિતષો આવલે છલે .
૧. મલેધકાજનન
૨. આયબુષ્યમસંત જપ.
બિકાળક શલેષ્ઠ બિબુદદ્ધિવકાળષો થકાય તલે મકાટલે સબુવણર્પનત્રી સળત્રીનલે ઘત્રી અનલે મધમકાસં બિષોળત્રીનલે નવજાત દશશબુનત્રી જભ
ઉપર અનકાષમકકા(ટચલત્રીનત્રી જોડલે આસંગળત્રી) વડલે સળત્રી સકાથલે નત્રીચલે જણકાવલેલકાસં ચકાર મસંતષો વડલે ચકાર વકાર ચટકાડવબુસં .

१. ॐ रभस् त्वितय दधशावम ॥
२. ॐ रगुवि स्त्वितय दधशावम ॥
३. ॐ स्विस्त्वितय दधशावम ॥
४. ॐ रभरर्ग वि : स्वि: सविर त्विशातय दधशावम ॥

ઉપરષોક્ત મસંતષો દકારકા (ઉપરનકાસં ચકાર મસંતષો વડલે ચકાર ચકાર વકાર સષોનકાનત્રી સળત્રી જલેમકાસં બિષોળલેલત્રી છલે , તલે મધ અનલે
ઘત્રી સષોનકાનત્રી સળત્રી સકાથલે રકાખત્રીનલે ટચલત્રી આસંગળત્રીથત્રી બિત્રીજ આસંગળત્રી(અનકાષમકકા) દકારકા ચટકાડવકાસં તલે પ્રદક્રિયકા)
મલેધકાજનન સસંસ્કકાર થકાય છલે .
આ સસંસ્કકાર કરવકા પકાછળનષો ઉદલે શ્ય એ થકાય છલે કલે તરતનકા જન્મલેલકા બિકાળકનકા લષોહત્રીનત્રી ગષત પ્રસવનલે કકારણલે
ઉપર તરફ ધસત્રી જાય છલે . આ સમયલે શરત્રીરમકાસં કફનકા દિષોષષો પણ વધવકાનત્રી પણ શક્યતકાઓ રહલે છલે . તલેમજ નવજાત
દશશબુનકા આસંતરડકામકાસં કકાળષો કકાળષો મળ પણ જામલેલષો હષોય છલે . તલેનલે બિહકાર કકાઢવકા મકાટલે ડષોક્ટરષો મધ સકાથલે દદિવલેલ
ચટકાડવકાનબુસં જણકાવલે છલે . પણ સબુવણર્પનબુસં ઘષર્પણ, મધ અનલે ઘત્રી દદિવલેલ કરતકાસં વધબુ ફકાયદિકાકકારક છલે .
બિત્રીજ બિકાબિત એ છલે કલે શરત્રીરમકાસં સબુવણર્પનષો ભકાગ જવષો જરૂરત્રી છલે . તલેનકાથત્રી બિળનત્રી વકદદ્ધિ થકાય છલે અનલે શરત્રીર
કકાસંષતમકાન(તલેજવકાળબુસં) થકાય છલે . મલેધકા(બિબુદદ્ધિ)નલે વધકારવકા મકાટલે પણ સબુવણર્પ નષો ઉપયષોગ થકાય છલે . મધ મકાટલે આયબુવરદિ
જણકાવલે છલે કલે તલે બિધબુસં જ શરત્રીરમકાસં પચત્રી જાય છલે . તલે મળ રૂપલે બિહકાર આવતબુસં નથત્રી. ઘત્રી મળનલે બિહકાર કકાઢવકા મકાટલે
મળમકાગર્પનલે સબુસંવકાળષો બિનકાવલે છલે . આમ તણલેનબુસં ષમશણ ઘણસં સરસ છલે .
મકાણસ અનલે પશબુમકાસં મહત્વનષો ફરક હષોય તષો તલે એ કલે આહકાર વકાગષોળલે તલે પશબુ અનલે દવચકાર વકાગષોળલે તલે
મકાનવ. તલે મકાટલે મકાણસ તલેજસ્વત્રી બિબુદદ્ધિનષો થવષો જોઈએ. બિબુદદ્ધિ લસૌદકક વ્યવહકારષો મકાટલે જલેટલત્રી ઉપયષોગત્રી છલે , તલેનકાથત્રી
અનલેક ઘણત્રી સમકાજ ઉપયષોગત્રી થકાય છલે . એ જ બિબુદદ્ધિ દવશ્વનકા રહસ્યષોનલે ખબુલકાસં કરલે છલે . તલે બિબુદદ્ધિ દકારકા ઇશ્વરનત્રી પ્રકાદપ્તિ
ર્પ નલે જણકાવ્યબુસં કલે , "હસં બુ તનલે બિબુદદ્ધિયષોગ આપબુસં છબુસં." બિબુદદ્ધિ વગરનષો મકાણસ પશબુ
થકાય છલે . મકાટલે જ કક ષ્ણ ભગવકાનલે અજબુ ન

જલેવષો છલે . મલેધકાજનન સસંસ્કકારમકાસં તલેજસ્વત્રી અનલે પદવત બિબુદદ્ધિ મકાટલે નત્રી પ્રકાથર્પનકા છલે . આપણષો વવૈદદિક ધમર્પ બિબુદદ્ધિપ્રદિકાન છલે .
વલેદિનષો અથર્પ થકાય છલે દવચકાર. શબુભ દવચકારષોનષો સષોત તલે વલેદિ. વળત્રી કષોઇ પણ ધકારમક કકાયર્પનત્રી શરૂઆત ગણપષતનકાસં
પપૂજનથત્રી જ થકાય છલે અનલે ગણપષત બિબુદદ્ધિનકા દિલેવ છલે . આમ આ સસંસ્કકાર મલેધકાવકાન સસંતકાન કરવકા મકાટલે નષો સસંસ્કકાર છલે .
મલેધકાજનન સસંસ્કકાર પછત્રીથત્રી બિકાળકનકા લકાસંબિકા, તસંદિબુરસ્ત, કતકર્પત્વવકાન આયબુષ્ય મકાટલે "આયબુષ્યકરણ" દક્રિયકા કરવકામકાસં
આવલે છલે . તલે સમયલે નવદશશબુનકા જમણકા કકાન અથવકા નકાબભ સકામલે મબુખ કરત્રીનલે તણ વખત મસંતષો બિષોલવકામકાસં આવલે છલે .
તલે પછત્રી બિત્રીજા પણ નક્કત્રી કરલે લકા મસંતષોનષો મસંતષોચ્ચકાર થકાય છલે . ત્યકારપછત્રીથત્રી ષપતકા પષોતકાનકાસં નવકા જ્ન્મલેલકા બિકાળકનકા
હૃદિય ઉપર હકાથ મપૂકત્રીનલે અષગયકાર મસંતષોનબુસં પઠન કરલે છલે . તલે બિકાદિ બકાહણષો દકારકા દશશબુનલે તલેમનત્રી વચ્ચલે સબુવડકાવત્રીનલે
મસંતષોચ્ચકાર થકાય છલે . તલે પછત્રીનષો દવદધ પષત અનલે પત્નત્રી દકારકા મકા-બિકાપનબુસં સસંતકાન પ્રત્યલેનબુસં વકાત્સલ્ય, તલેમજ પબુતનકા
પષોષણનબુસં કતર્પવ્ય તલે બિસંનલેનબુસં દિશર્પન થકાય છલે . તલે દવદધ છલે બિકાળકનલે સ્તનપકાન કરકાવવકાનષો દવદધ. આ દવદધમકાસં ષપતકા
પષોતકાનકાસં હકાથ વડલે વકારકાફરતત્રી જમણષો અનલે ડકાબિષો સ્તન મપૂકતત્રી વખતલે તલેનષો મસંત બિષોલલે છલે . આ કકાયર્પ સસંકષોચ ઉત્પન્ન
કરનકારસં હષોવકાથત્રી મષોટલે ભકાગલે મકાતકા જ ડકાબિકા અનલે જમણકા સ્તન દકારકા સ્તનપકાન કરકાવલે છલે . તલે સમયલે ષપતકા મસંતષો બિષોલલે
છલે . મકા જ્યકારલે જમણષો સ્તન ધષોઇનલે બિકાળકનકાસં મબુખમકાસં મપૂકલે છલે ત્યકારલે (અથવકા ષપતકા દકારકા મબુકકાય ત્યકારલે ) આ મસંત
બિષોલકાય છલે :
ॐ इमर स्तनमभजर्ग स् विन्तर धयशापशार पप्यशातमग्निणे सरररस्य मध्यणे ।
उत्सर ज गुष स्वि मधगुम न्तमभविर्ग सर म गुव द्रयर सदनमशावविशस्वि । ( बयोधशायनगकह सभत मत् - अथ रतगुथर्ग प शणे
दशादशयोध्यशायनः)
[હલે બિકાળક, તકારકા પપૂવર્પ જન્મમકાસં તતેં જલેનબુસં પષોષક જલ પત્રીધબુસં હતબુસં તલે આ ઊજાર્પસભર સ્તનનબુસં તબુસં પકાન કર.
તકારત્રી મકાતકાનકા ખષોળકામકાસં જા. એ ખષોળષો મધબુર રસથત્રી ભરલે લષો છલે અનલે સમબુદ્ર જલેવષો દવશકાળ છલે . તકારકા એ બિકાલ્યનકા
દનવકાસમકાસં તબુસં પ્રવલેશ કર.]
ઉપરષોક્ત મસંત દકારકા એવબુસં પ્રષતક સ્પષ્ટિ થકાય છલે કલે ભગવકાન દવષ્ણ કત્રીર(દિપૂધનકા) સકાગરમકાસં સપૂતકાસં છલે . જ્યકારલે
બિકાળક સ્તનપકાન કરલે છલે ત્યકારલે તલેનલે એવબુસં લકાગતબુસં હશલે કલે મકારલે મકાટલે દિપૂધનષો સકાગર ભરલે લષો છલે . તલે સકાગરમકાસં જ ભગવકાન
સપૂતકાસં છલે . તલે મકારત્રી સચતકા કરલે છલે . બિકાળક મકાટલે દિપૂધ એ જ એનબુસં જવન છલે . તલે પછત્રીથત્રી ડકાબિષો સ્તન ધષોઈનલે (ષપતકા કલે
મકાતકા દકારકા) મમોંમકાસં મપૂકતત્રી વખતલે આ મસંત બિષોલકાય છલે :
ॐ यस्तणे स्तननः शशययो ययो मययोरभय र्वो रत्नधशा विसगुव विदनः सगुद तनः ।
यणे न वविश्वशा पगुष् यसस विशायशार्गश ण सरस्वितत तवमहि धशातविणे कररतत ।। ( बकहि दशारण्यकयोपवनषद - ६.४.२७)
[હલે પ્રસપૂતકા! આ તકારષો સ્તન જલે સતત દિપૂધ વહલે નકારષો છલે , સબુખદિકાયત્રી છલે , શદક્ત આપનકારષો છલે , એ સકારસં
પષોષણ આપનકારષો છલે અનલે જલે સ્તન વડલે સરસ્વતત્રી એવત્રી તબુસં સમગ્ર મલેળવવકા યષોગ્ય વસ્તબુઓ આપલે છલે , તલે સ્તન આ
બિકાળકનલે પયપકાન કરવકા મકાટલે આપબુસં છબુસં.]

ઉપરષોક્ત મસંત વકાસંચત્રીનલે નકારલે શ્વર દનવકાસત્રી પપૂજય શત્રી રસંગ અવધપૂત મહકારકાજલે કરલે લત્રી વકાત યકાદિ આવલે છલે . એમણલે
મકાતકાનલે સસંબિષોધત્રીનલે કહબુસં છલે કલે "તબુસં તકારકા એક સ્તન વડલે ભસૌષતક સબુખષો મળલે એવત્રી કકામનકા કરજલે અનલે ભસૌષતક શરત્રીર
પબુષ્ટિ કરજલે. પણ બિત્રીજા સ્તન દકારકા તકારકા સસંતકાનનલે ગત્રીતકાનબુસં પયપકાન કરકાવજલે. તલે દકારકા એ ઉત્તમ પબુરષ બિનશલે."
ષષ્ઠત્રી પપૂજ ન:
ઘણકાસં લષોકષો વકાત વકાતમકાસં બિષોલતકાસં હષોય છલે , “ભકાઇ! આ તષો છઠત્રીનકાસં લલેખ લખકાયકા છલે , તલે કસંઇ ષમથ્યકા થષોડકાસં
થવકાનકાસં છલે ?” સવર્પસકામન્ય મકાન્યતકા એવત્રી છલે કલે બિકાળકનકા જન્મ પછત્રીથત્રી છઠકા દદિવસલે દવધકાતકા લલેખ લખવકાસં આવલે છલે .
તલેથત્રી સપૂષતકકાગકહમકાસં બિકાજઠ ઉપર દવધકાતકા દિલેવત્રીનબુસં ષષોડશષોપચકારથત્રીપજ
પૂ ન કરકાય છલે . તલે સમયલે દવધકાતકા દિલેવત્રી બિકાળકનકાસં
લલેખ લખલે તલે મકાટલે દિકાડમ કલે બિરનત્રી કલમ તથકા ભહીંજવલેલબુસં કસંકબુ અથવકા લકાલ શકાહત્રી ત્યકાસં મપૂકવકામકાસં આવલે છલે .
પહલે લત્રી વકાત તષો એ છલે કલે ષષ્ઠત્રીપપૂજન તલે 'સસંસ્કકાર' ગણકાતષો નથત્રી. બિત્રીજ વકાત એ છલે કલે ષષ્ઠત્રીપજ
પૂ ન તલે છઠત્રીનકા
લલેખ લખવકા આવનકાર દવધકાતકા દિલેવત્રીનબુસં પણ પપૂજન નથત્રી, પણ છઠત્રીનકા દદિવસલે જલે દિલેવત્રીનબુસં પપૂજન થકાય છલે તલે દિલેવત્રીનબુસં
નકામ છલે 'જવન્તત્રી દિલેવત્રી'. નવજાત દશશબુનબુસં લકાસંબિબુસં આયબુષ્ય થકાય અનલે તલે શદક્ત સકારત્રી રત્રીતલે જવકાડલે તલે જવન્તત્રી દિલેવત્રીનકા
નકામ સકાથલે 'દવધકાતકાનકા લલેખ' વકાળત્રી વકાત જોડકાઇ ગઇ હષોય એમ લકાગલે છલે .
દશશબુ જન્મનકા છઠકા દદિવસલે આપનકારત્રી સ્તત્રીનકા મનમકાસંથત્રી પષોતકાનકાસં બિકાળક મકાટલે ઉદભવતકા ડરકામણકાસં
દવચકારષોનલે કકાઢવકાસં મકાટલે આ પપૂજન કરકાય છલે . સકામકાન્ય દનયમ એવષો છલે કલે જલેનલે મકાટલે વધકારલે મમત્વ અનલે વધકારલે પ્રલેમ
હષોય તલેનલે મકાટલે વધકારલે અમસંગળ(ખષોટકાસં ડરકાવનકારકા) દવચકારષો આવલે છલે . બિકાળક શકાળકામકાસંથત્રી દનયત સમયલે ન આવલે તષો
મકાનલે દવચકારકા આવલે છલે કલે એનલે અક્સ્મકાત તષો નહહીં થયષો હષોય? એ અકળકામણમકાસં, તલે સ્તત્રી ઘરમકાસં આસંટકા મકાયકાર્પ કરલે છલે .
આજબુ બિકાજબુ નકા પકાડષોશત્રીઓનલે તલેમનકાસં બિકાળકષો આવત્રી ગયકાસં કલે કલે મ એ દવશલે પપૂછયકાસં કરલે છલે . અષતશય મમત્વનષો એ
સ્વભકાવ છલે . તલે જ મન:દસ્થષતનલે ખ્યકાલમકાસં રકાખત્રીનલે બિકાળક છઠકા દદિવસનબુસં થયબુસં અનલે ભપૂતપ્રલેત તષો હલે રકાન નહહીં કરલે નલે?
એ અલ્પજવત્રી તષો નહહીં બિનલે નલે? એ કકારણલે બિકાળકનલે લકાસંબિબુસં જવકાડનકારત્રી જવન્તત્રી દિલેવત્રીનકા પપૂજનનત્રી વકાત ઉદભવત્રી છલે .
તલેનત્રી સકાથલે આગળ જણકાવ્યબુસં તલેમ દવદધનકા લલેખ અનલે દવધકાતકા પપૂજનનત્રી વકાત જોડકાઇ ગઇ છલે .
છઠત્રીનકા દદિવસલે આયબુષ્યનલે દવઘ્ન ન નડલે તલે મકાટલે દવઘ્નલેશનકા નકામથત્રી ગણલેશ પપૂજન થકાય છલે . બિત્રીજબુ સં પપૂજન
ષષ્ઠત્રી દિલેવત્રી, જવન્તત્રીદિલેવત્રીનબુસં થકાય છલે . તલે પછત્રીથત્રી તત્રીજબુ સં પપૂજન શસ્તગભકાર્પ દિલેવત્રીનબુસં થકાય છલે . આ દિલેવત્રી દિસ દદિવસ સબુધત્રી
પષોતકાનકાસં શસ્તષો વડલે સપૂષતકકા(મકાતકા) તથકા બિકાળક્નબુસં રકણ કરશલે, એવષો ભકાવ છબુપકાયલેલષો છલે . તલે પછત્રી દદિક્પકાલષોનબુસં
પપૂજન કરકાય છલે . સપૂષતકકાગકહનલે બિકારણલે નવૈવલેદ મપૂકવબુસં તલેનકાસં બિકારણકાસં પકાસલે કકાજલથત્રી દિષોરલે લત્રી મકાતકકકાનબુસં પપૂજન કરવબુસં.
સપૂષતકકાગકહમકાસં દિત્રીવષો મપૂકવષો, ધપૂપ કરવષો, બિકારણલે સકાસંબિલેલબુસં (રકણનકા હથથયકાર તરત્રીકલે) મપૂકવબુસં. પકાણત્રી ભરલે લષો ઘડષો
મપૂકવષો વગલેરલે દવદધઓ થકાય છલે . પપૂજન વખતલે દનયત મસંતષો બિષોલવકાનકા હષોય છલે . આમ ષષ્ઠત્રીપપૂજન સપૂષતકકાનકા મનમકાસંથત્રી
ડર કકાઢવકાનત્રી મનષોવવૈજ્ઞકાદનક પ્રદક્રિયકા છલે .

૫. નકામકરણ સસંસ્ કકાર
ઘણત્રીવકાર એવબુસં સકાસંભળવકા મળલે છલે કલે ફલકાણકા ભકાઈએ બિકાપનબુસં નકામ ઉજાળબુસં, તષો એમ પણ સકાસંભળવકા મળલે છલે
કલે પલેલકાએ તષો બિકાપનબુસં નકામ બિષોળબુસં. એ રત્રીતલે જોતકા નકામ કત્રીરત જોડલે જોડકાયલેલબુસં લકાગલે છલે . વળત્રી કલે ટલકાસંક નકામષો તલેમનકાસં
દવદશષ્ટિ કકાયર મકાટલે બિત્રીજાઓએ કરલે લકાસં દવદશષ્ટિ કકાયર સકાથલે જોડકાયલેલકાસં જોવકા મળલે છલે . પરકાક્રિમત્રી રકાજા મકાસંધકાતકાનબુસં નકામ
કષોઈ ખકાસ કકામ કરનકારકા જોડલે જોડકાય છલે . એ તષો મષોટકા મકાસંધકાતકા છલે . અશક્ય વકાતનલે શક્ય બિનકાવત્રી તલેથત્રી ખપૂબિ જ
પદરશમપપૂવર્પક કરલે લકા પ્રયકાસનલે ભગત્રીરથ પ્રયકાસ અથવકા ભગત્રીરથ કકાયર્પ એમ કહત્રીનલે રકાજા ભગત્રીરથનત્રી ગસૌરવગકાથકા યકાદિ
કરકાય છલે . તલેવકા શબ્દિષો છલે : ભત્રીષ્મ પ્રષતજ્ઞકા, રકામબિકાણ ઈલકાજ વગલેરલે. તલે જ રત્રીતલે ખરકાબિ કકામ કરનકારકાઓનકા નકામષો પણ
ખરકાબિ કકામ કરનકારકાઓ જોડલે જોડકાય છલે . “એ તષો રકાવણ જલેવષો રકાકસ છલે , દહટલર જલેવષો ઘકાતકત્રી છલે , કબુ સં ભકણર્પ જલેવષો
ઊસંઘણશત્રી છલે .“ વગલેરલે. ટપૂસં કમકાસં જોઈએ તષો વ્યદક્તનબુસં નકામ તલેનત્રી કક ષત જોડલે જોડકાઈનલે કકાસં તષો પ્રલેરણકાદિકાયત્રી બિનલે છલે કલે પછત્રી
પલેઢત્રીઓ સબુધત્રી કબુ ળ કલસંદકત બિનલે છલે .
આજકકાલ નકામષો દવષલે બિહબુ દવચકાર નથત્રી થતષો. એમકાસં કષોઈનલે કલે ફષોઈનલે ગમ્યબુસં તલે નકામ રખકાય. તલેમકાસંય મપૂળ
નકામનલે ટપૂસં કબુ સં કલે લકાસંબિબુસં કરત્રીનલે દવકક ત કરકાય. જલે મકાણસમકાસં નકામ પ્રમકાણલે ગબુણ ન હષોય તલેવબુસં તલેનબુસં નકામ હષોય.પહલે લકાસંનકા
સમયમકાસં વત્રીણકાવકાદિનમકાસં ‘પ્ર' ઉત્કક ષ્ટિ છલે . આજલે પ્રવત્રીણ નકામ હષોય છલે તલેનલે વત્રીણકા અનલે તસંબિરપૂ કાનષો ફરક મકાલપૂમ પડતષો
નથત્રી. હસમબુખ નકામવકાળષો રષોતલ ચહલે રષો લઈનલે ફરતષો હષોય છલે . ભપૂપત(રકાજા) ભત્રીખ મકાગતષો હષોય છલે . કલે સરત્રીસસહ
દશયકાળનત્રી મકાફક ડરપષોક હષોય છલે .
દવષ્ણ સહસનકામ કલે દશવનકામકાવલત્રી જોતકાસં જણકાશલે કલે ભગવકાન દવષ્ણ, ભગવકાન દશવ અનલે દિલેવદિલેવત્રીઓનકા
એકથત્રી વધકારલે (આટલકાસં બિધકાસં) નકામ કલે મ હશલે? તલે બિધકાસં નકામષો તલે તલે દિલેવનકા ગબુણષો બિતકાવલે છલે . આ જ બિકાબિત
નકામકરણ સસંસ્કકારમકાસં વણત્રી લલેવકામકાસં આવત્રી છલે . બિકાળકનબુસં ગબુરદિશર્પન કરત્રીનલે તલેનલે યષોગ્ય પકાડવબુસં. વળત્રી તલે નકામનષો
પ્રલેરણકાદિકાયત્રી અથર્પ થતષો હષોય. બિકાળક મષોટબુસં થઈનલે જ્યકારલે પષોતકાનકાસં નકામનષો અથર્પ જાણલે ત્યકારલે તલેનલે તલેવકાસં થવકાનબુસં મન થકાય
તલે મકાટલે જ્યષોષતષ, ભકાષકાશકાસ્ત અનલે મનષોદવજ્ઞકાનનકા અભ્યકાસબુ બકાહણષો નકામ પકાડતકાસં. ફષોઈઓએ નકામ પકાડવકાનષો
દરવકાજ ક્યકાસંથત્રી ઘપૂસત્રી ગયષો તલે સમજાતબુસં નથત્રી. તલે એક પ્રકકારનષો લષોક વ્યવહકાર થઈ ગયષો. નકામકરણ એ સસંસ્કકાર છલે .
રકામ અનલે કક ષ્ણનકાસં નકામષો પણ વચસષ્ઠ અનલે ગસંગચકાયર પકાડલે લકાસં, તલે વકાત ધ્યકાનમકાસં રકાખવકા જલેવત્રી છલે . નવજાત દશશબુનકા
જન્મનત્રી દિસ અથવકા તષો બિકાર રકાતત્રીઓ પછત્રીથત્રી, સકામકાન્ય રત્રીતલે સવકારનકા સમયલે, યષોગ્ય નકત વગલેરલે જોઈનલે શબુભ
મબુહપૂતમ
ર્પ કાસં આ સસંસ્કકાર કરવકા યષોગ્ય ગણકાય. કષોઈ વખત કષોઈ કકારણષોસર એક મદહનષો અથવકા એક વષર્પ પણ થઈ જાય
તષો ચકાલલે. નકામકરણ જલેટલબુસં મષોડબુસં થકાય તલે ગકાળકામકાસં સગકાસંસસંબિસંધત્રીઓ પષોતપષોતકાનત્રી દ્રષષ્ટિએ લકાલષો, બિકાબિલષો, ટત્રીનબુ,
ચત્રીકબુ એવકાસં અથર્પહત્રીન અનલે દવચચત નકામષોથત્રી બિષોલકાવલે. નકામકરણ - સસંસ્કકાર થયકા પછત્રીથત્રી દનદશ્ચત નકામથત્રી જ
બિષોલકાવકાય. તલે મકાટલે શબુભ મબુહપૂતર્પ જોવબુસં જરૂરત્રી છલે . ચકાતબુવર્પણ્ય વ્યવસ્થકાનલે ખ્યકાલમકાસં રકાખત્રીનલે બકાહણષોનબુસં નકામ મકાસંગલ્ય,
જ્ઞકાન, પકાદવત્ર્ય જલેવકા અથરવકાળબુસં રકાખવકામકાસં આવલે. કષતયષોનબુસં નકામ શસૌયર્પ, તલેજ, પરકાક્રિમ વગલેરલે ગબુણષોનબુસં દિશર્પન કરકાવતબુસં

હષોય. વવૈશ્યનબુસં નકામ સમકદદ્ધિ, ઐશ્વયર્પ સપૂચક હષોય અનલે શપૂદ્રનબુસં નકામ પ્રવકદત્ત સપૂચક પડકાય. શપૂદ્રનબુસં કકાયર્પ પકાયકાનત્રી
જરૂરત્રીયકાત પપૂરત્રી પકાડવકાનબુસં હષોવકાથત્રી આવકાસં નકામષો એમનકાસં કકાયરનબુસં ગસૌરવ અપકાવલે છલે . પહલે લકાસંનકા સમયમકાસં તલેમનકાસં નકામષો
પકાછળ ‘દિકાસ' શબ્દિ લગકાડકાતષો. ‘દિકાસ’ તલે ગબુલકામત્રી સપૂચવતષો શબ્દિ નથત્રી. હકાલમકાસં પટલે લષોમકાસં પણ ‘દિકાસ' શબ્દિ
લગકાડકાય છલે જલેમ કલે પરસષોત્તમદિકાસ, રકામદિકાસ વગલેરલે. તલે જ રત્રીતલે બકાહણનકા નકામ પકાછળ શમકાર્પ, કષતયનકા નકામ
પકાછળ વમકાર્પ તથકા વવૈશ્યનકા નકામ પકાછળ ગબુપ્તિ અથવકા ગબુપ્તિકા (પકાછળથત્રી બિદિલકાયલેલષો શબ્દિ) લગકાડકાય છલે .
બિકાળકનકા ષપતકા સ્નકાન કરત્રીનલે બિકાળકનત્રી બિત્રીજ તથકા કલેતનત્રી મદલનતકા દિપૂર કરવકા મકાટલે સસંકલ્પ કરલે . તલે પછત્રીથત્રી
બિકાળકનકા આયબુષ્યનત્રી વકદદ્ધિ તથકા પરમકાત્મકાનત્રી કક પકા એનત્રી ઉપર ઊતરલે તલેવત્રી પ્રકાથર્પનકા કરલે અનલે ભગવકાનનલે કહલે કલે હવલે
હસં બુ આ બિકાળકનબુસં નકામકરણ કરત્રીશ. તલે મકાટલે અગકાઉનકા સસંસ્કકારષોનત્રી જલેમ ગણલેશપપૂજન, પબુણ્યકાહવકાચન વગલેરલે દનયત
મસંતષો દકારકા કરલે . નકામનત્રી અદધષ્ઠકાતત્રી દિલેવત્રીનત્રી પપૂજા કરત્રીનલે દિચકણ દદિશકામકાસં બિકાળકનલે ખષોળકામકાસં લઈનલે બિલેઠલેલત્રી મકા પકાસલે
જઈનલે તલે બિકાળકનકા કકાનમકાસં નકત ઉપરથત્રી પકાડલે લબુસં નકત નકામ કહલે . આ નકામ ગબુપ્તિ રખકાય છલે અનલે યજ્ઞયકાગકાદદિ
કકાયરમકાસં જ બિષોલકાવકાય છલે . આ નકામ મકાતકા-ષપતકા અનલે બિકાળક જ જાણતકાસં હષોય છલે . તલે પકાછળનષો ભકાવ સત્કકાયર્પ છપૂપબુસં
રકાખવબુસં અનલે તલેનબુસં પ્રદિશર્પન ન કરવબુસં તલેમ લકાગલે છલે . તલે પછત્રીથત્રી કલે ટલત્રીક વકાર મકાસનકામ(મદહનકા ઉપરથત્રી) તલેમજ પપૂવર્પજો
સકાથલે જોડકાયલેલબુસં નકામ પણ પડકાય છલે . ખકાસ કરત્રીનલે પપૂવર્પજોનબુસં નકામ જોડવકા પકાછળનષો હલે તબુ પરસંપરકાનકા ગસૌરવનબુસં પપૂજન
કરવકાનષો રહષો હશલે. અતત્રી ઋષષનકા પબુતનબુસં નકામ દિત્ત હતબુસં પણ ષપતકાનબુસં નકામ જોડતકાસં દિત્ત + અતલેય = દિત્તકાતલેય થયબુસં.
તલેવબુસં જ કક ષ્ણ ભગવકાનનબુસં નકામ એમનકા ષપતકા વસબુદિલેવનકા નકામ પરથત્રી વકાસબુદિલેવ પડયબુસં . અસંતલે લષોકવ્યવહકાર મકાટલે તલેનકાસં
ગબુણષો(જ્યષોષતષનકા મકાધ્યમ દકારકા ) જાણત્રીનલે નકામ પકાડવકામકાસં આવલે. તલે બિધકાસં જ નકામ ષપતકા બિકાળકનકા કકાનમકાસં કહલે .
બકાહણષો આ લષોકવ્યવહકારવકાળકા નકામનલે જાહલે ર કરત્રીનલે મસંતષોચ્ચકાર દકારકા બકાહણષોનકા આશત્રીવકાર્પદિ લલેવકાય અનલે
બહભષોજન અનલે દિચકણકા અપકાય. તલે પછત્રીથત્રી મકાતકકકાનબુસં દવસજર્પન કરકાય.
જ્યકારલે વ્યદક્તનકા ગબુણ પકારખત્રીનલે ગબુણપષોષક, ગસૌરવવધર્પક અનલે સબુદિ
સં રતકાભયબુર નકામ પડકાય ત્યકારલે નકામ ઘણસં જ
કત્રીમતત્રી બિનત્રી જાય. મકાટલે જ ગવકાયબુસં છલે કલે , “નકામનષો મદહમકા અપરસંપકાર." પપૂજ્ય પકાસંડબુરસંગ શકાસ્તત્રી આઠવલલેજ પપૂજ્ય
દિકાદિકાએ મકાછત્રીમકાર ખલેડપૂતષો, વકાઘરત્રીઓ તથકા હત્રીરકાઘસબુઓનલે દિવૈવત્રી સસંસ્કકાર આપ્યકા. તલે સકાથલે જ એમનકાસં નકામ પણ ગસૌરવ
વધકારનકારકાસં આપ્યકાસં. મકાછત્રીમકારષોનલે ‘સકાગરપબુત’ કહયકા, ખલેડપૂતષોનલે ‘ધરતત્રીપત
બુ ષો' કહયકા, વકાઘરત્રીઓનલે ‘દિલેવત્રીપપૂજક' કહયકા
તલેમજ હત્રીરકાઘસબુઓનલે ‘રત્નકલકાકકાર' કહયકા. આ નકામષોએ તલેમનકાસંમકાસં નવત્રી ચલેતનકા પ્રગટકાવત્રી. એક ડકાકબુ નબુસં નકામ
તત્રીરસસહ હતબુસં. તલેનબુસં હૃદિયપદરવતર્પન થતકાસં તલે પપૂજ્ય દિકાદિકાનલે મળષો. એમણલે તલે ડકાકબુ નલે તત્રીરસસહ નકામ બિદિલત્રીનલે તત્રીરૂપષત
(તત્રીરૂપષત બિકાલકાજ ભગવકાન) નકામ આપત્રીનલે ભગવદિ તત્વ સકાથલે જોડયષો. નકામનત્રી વ્યદક્ત ઉપર ઘણત્રી જ અસર પડલે
છલે . તલે મનષોવવૈજ્ઞકાદનક બિકાબિત છલે .
અથર્પહત્રીન નકામષોનત્રી વણજાર બિસંધ થવત્રી જોઈએ. લકાલબુ કલે લકાલષો, બિબિલબુ કલે બિચબુ, બિકાબિષો, બિબુદધયષો, કચરષો,
બિષોખષો, ઘલેલષો, ટત્રીકબુ, ટપબુ, ટષોનત્રી(ઘણત્રીવકાર તલે કપૂ તરકાનબુસં નકામ પણ હષોય છલે ) નકામષો બિસંધ થવકાસં જોઈએ. લક્ષ્મત્રીસ્વરૂપ
બિકાદલકકાનલે પણ દરન્કત્રી, ષપન્કત્રી, દટસંકત્રી, ટત્રીનત્રી, મબુન્નત્રી જલેવકાસં નકામષોથત્રી બિષોલકાવત્રીનલે તલેનત્રી ગદરમકા હણવત્રી જોઈએ નહહીં.

નકામકરણ સસંસ્કકાર મકાત પબુત મકાટલે જ નહહીં પણ પબુતત્રી મકાટલે પણ કરકાય છલે તલે ભબુલકાવબુસં જોઈએ નહહીં.
નકામ સરળતકાથત્રી બિષોલકાય તલેવકાસં હષોવકાસં જોઈએ. બિનલે તષો ટપૂસં કકા હષોવકાસં જોઈએ. જોડકાકરષો ઓછકા હષોય તષો સકારસં. તલે
અથર્પસભર હષોવકાસં જોઈએ. આમ કરવકાથત્રી નકામ ઉજાળનકારકાસં સસંતકાનષો થશલે.

૬. દનષ્ક્રિમણ સસંસ્ કકાર
બિકાળકનકા જન્મનલે તણ કલે ચકાર મદહનકા થકાયલે તલે પછત્રીથત્રી જ બિકાળકનલે સપૂષતકકાગકહ(ઓરડકા) મકાસંથત્રી બિહકાર
લવકાય છલે . તલે વખતલે જ બિકાળકનકાસં મકાતકા-ષપતકા ચસવકાયનકા દનકટનકા ‘ખકાસ' સ્નલેહત્રીજનષો બિકાળકનબુસં મબુખ જબુ એ છલે ,
તલેમજ બિકાળકનલે વ્હકાલ,પ્રલેમ,વકાત્સલ્યથત્રી નવરકાવત્રી દિલે છલે . આ બિકાળક જન્મ્યબુસં હતબુસં તષો તણ-ચકાર મદહનકા પહલે લકાસં પણ
જોવકાનષો અવસર તણ-ચકાર મકાસ પછત્રી મળષો હષોવકાથત્રી અસંતરનત્રી ઊરમઓ ધપૂધવકાનત્રી મકાફક ફલે લકાઈ જાય છલે . તણચકાર મકાસ સબુધત્રી સપૂષતકકાગકહમકાસં કષોઈનલેય જવકાનત્રી પરવકાનગત્રી હષોતત્રી નથત્રી. સપૂષતકકાનત્રી મકાતકા તલેનત્રી જરૂરત્રીયકાતષો મકાટલે તલેનત્રી
પકાસલે જાય પણ જરર પપૂરતબુસં જ બિષોલવકાનબુસં. સપૂષતકકાનત્રી મદિદિમકાસં જતત્રી સ્તત્રીઓ પણ તલે જ રત્રીતલે વતર. આમ લકાગણત્રીઓ
ઉપર અસંકબુશ રકાખત્રીનલે નવજાત દશશબુ સકાથલે વતર્પન કરવકાનબુસં.
તણ કલે ચકાર મદહનકા પછત્રીથત્રી સ્વજનષો સકાથલે મલેળકાપ કરવકાનષો અનલે ત્યકાર પછત્રીથત્રી તલે બિકાળકનલે નદિત્રી દકનકારલે ,
બિકાગબિગત્રીચકામકાસં, દનસગર્પથત્રી ઝપૂમતકાસં સ્થકાનષોમકાસં લઈ જવકાનબુસં. આ સસંસ્કકાર કહલે વકામકાસં આવલે છલે . આ સસંસ્કકાર સકાથલે
મનષોદવજ્ઞકાન અનલે કકાવ્યકાત્મક તથકા કલકાત્મક દ્રષષ્ટિનષો સમન્વય કરકાયષો છલે .
બિકાળક જન્મલે છલે તલે પછત્રીથત્રી દદિવસનકા લગભગ બિકાવત્રીસ કલકાક ઊસંઘલે છલે . કબુ દિરતનલે અસંદિરનકા અવયવષો ધત્રીરલે ધત્રીરલે
દવકસકાવવકાનકા હષોય છલે , મકાટલે આ ઊસંઘ એનલેસ્થલેચસયકાનબુસં કકામ કરલે છલે . તલે વખતલે અષતશય વહકાલમકાસં સગકાસંસસંબિધ
સં ત્રીઓએ
બિકાળકનલે રમકાડવકાનબુસં, ઊસંઘમકાસંથત્રી ઉઠકાડવકાનબુસં વગલેરલે તલે બિકાળકનકાસં ભલકા મકાટલે ટકાળવબુસં જોઈએ. વળત્રી વધકારલે મકાસં વધકારલે
મમતકા મકાતકાનલે છલે . સપૂષતકકાગકહમકાસં મકાતકા પષોતકાનકાસં બિકાળકનલે વહકાલથત્રી ઉછલે રશલે. બિકાળક ધત્રીરલે ધત્રીરલે મષોટબુસં થતકાસં આસંખષો
ખષોલલે અનલે એનલે પષોતકાનત્રી મકાનષો પપૂણર્પ વકાત્સલ્ય ભરલે લષો હસતષો ચહલે રષો દિલેખકાય. તલે આજબુ બિકાજબુ પષોતકાનત્રી ઝત્રીણત્રી ઝત્રીણત્રી
આસંખષોથત્રી જબુ એ. આ અવસ્થકામકાસં સ્મકષતશદક્ત પ્રબિળ બિનતત્રી જાય છલે . તલે જલે કકાસંઈ જબુ એ છલે કલે સકાસંભળલે છલે તલે બિધબુસં એનત્રી
તકાજ તકાજ સ્મકષતમકાસં છપકાઈ જાય છલે . લગભગ બિકાર વષર્પનત્રી ઉસંમર સબુધત્રી સ્મકષતશદક્ત પ્રબિળ રત્રીતલે કકામ કરલે છલે . મકાટલે જ
બિકાળક જ્યકારલે જન્મ્યબુસં હષોય ત્યકારલે તલેનત્રી આજબુ બિકાજબુ ઘમોંઘકાટ, કકામ વગરનકા લષોકષોનત્રી અવરજવર, અજાણ્યકા મકાણસષોનષો
બિકાળકનલે બબિનજરૂરત્રી સ્પશર્પ, આ બિધબુસં બિકાળકનકા આસંતદરક દવકકાસ મકાટલે બિકાધકારૂપ છલે . આ અવસ્થકામકાસં જલે સ્મકષતમકાસં
રહબુસં તલે ભદવષ્યમકાસં સસંસ્કકાર રૂપલે બિહકાર આવલે છલે . મકાટલે જ મકાનષો વકાત્સલ્યભયર સ્વર અનલે મમતકાભયર સ્પશર્પ બિકાળકનલે
મકાટલે ઘણષો કત્રીમતત્રી છલે . આ અવસ્થકામકાસં બિકાળકનબુસં મન બિધબુસં જ ચપૂસત્રી લલે છલે , મકાટલે ન જોઈતત્રી બિકાબિતષોનલે દિપૂર રકાખવત્રી
જોઈએ. તણલેક મકાસમકાસં તલે બિકાળકનષો આસંતદરક રત્રીતલે ઘણષો દવકકાસ થયષો હષોય છલે , મકાટલે એનલે શબુભદિશર્પન (સ્વજનષો તથકા
દનસગર્પનબુસં) કરકાવવકા મકાટલે બિહકાર લઈ જવકામકાસં આવલે છલે . તલેથત્રી તલેનલે સ્વજનષોનબુસં વકાત્સલ્ય અનલે દનસગર્પનત્રી દનદિરષતકા મળલે
છલે .
કલકલ વહલે તબુસં ઝરણસં, રસંગબિલેરસંગત્રી પતસંષગયકાસં, રસંગત્રીન ફપૂલષો, પકત્રીઓનષો ચહચહકાટ, દવશબુદ્ધિ વકાયબુનષો સ્પશર્પ, ચકારલે
બિકાજબુ વલેરકાયલેલત્રી હદરયકાળત્રી આ નવકાગસંતબુક બિકાળકનલે કસૌતબુકતકાથત્રી ભરત્રી દિલે છલે . મષોટબુસં થતકાસં એ જ બિકાળકનલે સકષષ્ટિનત્રી રચનકા
અનલે રચચયકાતકા મકાટલે ભકાવ જન્મલે છલે .

"સકષ ષ્ટિનષો સજર્પક જોવકાનત્રી લગન મનલે,
મનનકાસં શણગકારનલે જોવકાનત્રી લગન મનલે,
પવર્પત નલે પકાણત્રીનબુસં હવૈ યબુસં તલે દિત્રીધબુસં,
એનકાથત્રી જવનનલે લહલે રકાતબુસં કત્રીધબુસં,
લત્રીલકાનલે એનત્રી જોવકાનત્રી લગન મનલે. "
આમ તષો આ સસંસ્કકારનલે બિહબુ મહત્વ અપકાયબુસં હષોય તલેમ લકાગતબુસં નથત્રી, પણ ઋષષઓએ ચષોક્કસ મકાત કમર્પઠ
મકાણસ ન બિનકાવતકાસં જવનકકાવ્ય સજર્પનકારત્રી વ્યદક્ત બિનકાવવકા મકાટલે આ સસંસ્કકાર આપ્યષો છલે . સપૂષતકકાનલે એકકાસંતમકાસં
રકાખવકાનત્રી પ્રથકા તલે મકાત ડષોશત્રીશકાસ્ત (આભડછલે ટ ગણવકાસં મકાટલે ) નથત્રી. તલેનત્રી પકાછળ સ્મકષત શદક્તનષો દવકકાસ અનલે તલે
પછત્રીથત્રી દક્રિયકાદન્વત થતત્રી બિબુદદ્ધિ શદક્તનષો આધકાર બિનકાવવકાનત્રી મનષોવવૈજ્ઞકાદનક પ્રદક્રિયકા છલે . હકાલમકાસં પ્રસપૂષત
હષોદસ્પટલમકાસં થતત્રી હષોય છલે , તલેનત્રી જાણ થતકાસં હરખઘલેલકાસં કબુ ટબુસં બિત્રીઓ અનલે વ્યવહકારપટબુ વ્યવહકાદરયકા ખષોટબુસં ન દિલેખકાય તલે
મકાટલે દિષોડકાદિષોડત્રી કરત્રી મપૂકલે છલે . પષોતકાનકાસં વ્યવહકાર સકાચવવકા તલે બિકાળક્નબુસં કલે ટલબુસં મષોટબુસં નબુક્સકાન કરલે છલે , તલેનલે તલેઓ સમજતકાસં
નથત્રી.
શબુભ દદિવસનત્રી શબુભ ઘડત્રી જોઇનલે, તત્રીજા કલે ચષોથકા મદહનકામકાસં આ સસંસ્કકાર કરકાય છલે . બિનલે તષો કષોઇપણ
મદહનકામકાસં શબુક્લપકમકાસં(અજવકાદળયબુસં) આ સસંસ્કકાર કરવષો. વદિ પકમકાસં પણ તલેરસ, ચસૌદિશ, અમકાસ છષોડત્રીનલે આ
સસંસ્કકાર થઇ શકલે . ઘરમકાસંથત્રી જો સપૂયર્પદિશર્પન થઇ શક્તબુસં હષોય તલેવકાસં સ્થકાનલે રસંગષોળત્રી, સકાથથયકા, તષોરણ વગલેરલેથત્રી શણગકારવબુસં.
તલે પછત્રીથત્રી ષપતકા તથકા મકાતકાએ સ્નકાનશબુદ્ધિ થઈનલે સસંસ્કકાર દક્રિયકા મકાટલે બિલેસવબુસં . મકા બિકાળકનલે લઈનલે ષપતકાનત્રી જમણત્રી
બિકાજબુ એ બિલેસલે, તલે પછત્રીથત્રી ગણપષત પપૂજન, બિકાળકનકા આયબુષ્ય અનલે આરષોગ્ય મકાટલે સસંકલ્પ, પબુણ્યકાહવકાચન તથકા
મકાતકકકાપપૂજન અનલે નકાસંદદિશકાદ્ધિ કરવકાસં. બિવૈધકાયન ગકહસપૂત પ્રમકાણલે ઘણત્રીવકાર હષોમ પણ કરવકામકાસં આવલે છલે . તલે પછત્રીથત્રી
દિલેવષોનબુસં દવસજર્પન કરવકામકાસં આવલે છલે . આમકાસં પષોતકાનકાસં કબુ ળદિલેવતકાનકાસં પપૂજનનષો સમકાવલેશ થઈ જાય છલે . તલે પછત્રીથત્રી
બિકાળકનકા મકામકા તથકા અન્ય સ્વજનષોનત્રી હકાજરત્રીમકાસં સપૂયર્પદિશર્પન કરકાવવકામકાસં આવલે છલે . સપૂયર્પદિશર્પન ઘરઆસંગણલે કરકાવત્રીનલે તલે
બિકાળકનલે વકાજતલે ગકાજતલે દિલેવ મસંદદિર દિલેવદિશર્પન કરવકાસં લઈ જવકાય છલે . એ વખતલે નવદશશબુનત્રી મકાતકા પણ મસંદદિરલે દિશર્પન કરલે
છલે . ત્યકારબિકાદિ ઘરનત્રી સ્તત્રીઓ તલે ઘરલે આવલે ત્યકારલે બિકાળકનત્રી આરતત્રી ઉતકારલે છલે . જ્યકારલે સબુદિ બિત્રીજ હષોય ત્યકારલે બિકાળકનલે
ચસંદ્રદિશર્પન કરકાવકાય છલે . આમ સપૂયર્પ પકાસલેથત્રી તલેજસ્વત્રીતકા અનલે દવદકા તલેમજ બિત્રીજચસંદ્ર પકાસલેથત્રી વકદદ્ધિ અનલે સપૌંદિયર્પમયત્રી
જવનકલકાનકા પકાઠ બિકાળકનલે શત્રીખવકાડકાય છલે .

૭. અન્નપ્રકાશન સસંસ્ કકાર
બિકાળક જન્મલે ત્યકારલે તલેનલે દિકાસંત હષોતકાસં નથત્રી તલે કકારણલે ઈશ્વરલે બિકાળક મકાટલે મકાનકા દિપૂધનત્રી વ્યવસ્થકા કરત્રી છલે .
ભગવકાન આસંખ, કકાન, નકાક, હ્દિય, ફલે ફસકાસં, સ્ક્તવકાદહનત્રી, કલે શવકાદહનત્રી અનલે અદસ્થ(હકાડકકાસં) બિનકાવલે તષો બિકાળકનકા
દિકાસંત ન બિનકાવત્રી શકલે ? બિકાળક જન્મલે છલે તલે સમયલે જઠરમકાસં પકાચક રસષો સકારત્રી રત્રીતલે તવૈયકાર થયલેલકાસં હષોતકાસં નથત્રી. તલે કકારણલે
જડ ઈશ્વરલે કરૂણકાવશ થઈનલે દિકાસંત બિનકાવ્યકાસં જ નહહીં. જો દિકાસંત બિનકાવ્યકા હષોય તષો આધબુદનક(મષોડર્પ ન) “મમ્મત્રી” બિકાળકનકા
મબુખમકાસં બબિદસ્કટ મપૂકત્રી દિલે. તલેનલે બિકાળક પચકાવત્રી શકલે નહત્રી, તલે કકારણલે બિકાળક રષોષગષ્ઠ થઈ જાય.
જન્મ પછત્રીનકા છ કલે સકાત મકાસ પછત્રીથત્રી બિકાળકનકા પકાચક રસષો પદરપક્વ થકાય ત્યકારલે એનલે અન્ન ખવડકાવવકાનત્રી
શરૂઆત કરવકાનત્રી હષોય છલે . આ પ્રદક્રિયકાનલે 'અન્નપ્રકાશન સસંસ્કકાર' કહલે વકામકાસં આવલે છલે . બિકાળકનકા આસંતદરક દવકકાસ સકાથલે
તલેનકા બિકાહ દવકકાસ પણ થકાય છલે . એ વખતલે મકાનબુસં દિપૂધ અપપૂરતબુસં થકાય છલે , મકાટલે બિકાળકનલે અન્નનત્રી જરર પડલે છલે જલે
દવટકાષમન્સ અનલે અન્ય જરૂરત્રી ષમનરલ્સ પપૂરકાસં પકાડલે છલે . બિકાળકનલે જ્યકારલે અન્ન જમકાડવકાનબુસં હષોય ત્યકારલે ઈશ્વરનત્રી સકાકત્રીમકાસં
દવદધપપૂવર્પક જમકાડકાય છલે , કકારણ કલે વલેદિ અનલે ઉપદનષદિમકાસં અન્નનલે બહ કહબુસં છલે . (અન્ન તલે બહનબુસં - ઈશ્વરનબુસં સ્વરૂપ
છલે .) (ઈશ્વર કહલે છલે હસં બુ રસ સ્વરૂપલે છબુસં.) ભગવકાન અન્ન દકારકા છ રસષો પ્રગટ કરલે છલે . તલે છ રસષો છલે ખકાટષો, ખકારષો, કડવષો,
તપૂરષો, તત્રીખષો, અનલે ગળષો. એ છયલે રસષો થષોડત્રી થષોડત્રી મકાતકામકાસં પ્રવકાહત્રીમકાસં ભલેળવત્રીનલે અથવકા ભકાત જોડલે ભલેળવત્રીનલે
બિકાળકનલે ખવડકાવવકામકાસં આવલે છલે . જો બિકાળકનત્રી પ્રકક ષત સકારત્રી ન હષોય તષો મકાત સપૂઘ
સં કાડવકામકાસં આવલે છલે . ઘણત્રીવકાર આ
સસંસ્કકાર બિકાળકનલે દિકાસંત આવલે ત્યકારલે કરવકામકાસં આવલે છલે . તકર્પ નત્રી દ્રષષ્ટિએ આ સકાચબુસં લકાગલે છલે . દિકાસંત આવ્યકાસં પછત્રીથત્રી
બિકાળક પષોતલે ખકાઈ શકશલે અનલે જઠર રસ પદરપક્વ થયષો હશલે. આ સસંસ્કકાર સકાથલે જ મકા ધત્રીરલે ધત્રીરલે પષોતકાનબુસં સ્તનપકાન
ઓછબુસં કરકાવલે છલે અનલે બિકાળકનલે ભષોજન સકાથલે જોડલે છલે . તલે એનકાસં સ્વકાસ્થય મકાટલે પણ જરૂરત્રી છલે .
ભરદકાજ ઋષષએ એમનત્રી ભરદકાજસ્મકષતમકાસં અન્નપ્રકાશન સસંસ્કકારનલે મલેધકાજનન પણ કહષો છલે . બિકાળક અન્ન
ગ્રહણ કરલે તલે દકારકા એનલે શબુભ બિબુદદ્ધિ પ્રદિકાન થકાય, તલે ભકાવ એનત્રી પકાછળ છલે . આ સસંસ્કકાર દકારકા બિકાળપણથત્રી જ
બિકાળકનલે એ વકાત ઠસકાવવકામકાસં આવલે છલે કલે અન્ન એ દિલેવ સ્વરૂપ છલે . અન્નનલે દિલેવ તરત્રીકલે સસૌ મકાનલે જ છલે , મકાટલે જમતત્રી
વખતલે અન્ન તરછષોડવબુસં જોઈએ નહત્રી. સકારસં કલે ખરકાબિ છલે તલેમ કહત્રી ટત્રીકકા કરવત્રી નહહીં તલેમજ તલે બિકાબિતલે કદજયકા, કસંકકાસ
કરવષો જોઈએ નહહીં. ઘણકાસં મકાણસષોનત્રી એવત્રી આદિત રહત્રી છલે કલે જમતત્રી વખતલે કષોઇ નલે કષોઇ ભપૂલ કકાઢવત્રી. મકા, પત્નત્રી કલે
બિહલે નનલે આ બિકાબિતલે દિબુદુઃખત્રી કરવકાસં અનલે થકાળત્રી પણ ફતેં કત્રી દિલેવત્રી કલે ઠષોકર મકારવત્રી. આમ કરવકાથત્રી જમતત્રી વખતલે મન
કલબુષષત થકાય છલે અનલે તલેનલે લઈનલે ખરકાબિ દવચકારષો આવલે છલે . છલે વટલે તલે વ્યદક્તનષો કદજયકાખષોર થકાય છલે . રસષોઈનત્રી ભપૂલ
જમ્યકા પછત્રીથત્રી બિતકાડત્રી શકકાય, તલેનબુસં કકારણ એટલબુસં જ કલે ભદવષ્યમકાસં રસષોઈ સબુધકારત્રી શકકાય. અગકાઉનકા જણકાવ્યકા
પ્રમકાણલે અન્નપ્રકાશન છઠકા કલે આઠમકાસં મદહનલે કરકાય છલે . પણ ઘણત્રીવકાર બિકાળકનલે દિકાસંત આવલે કલે ઊગલે ત્યકાર પછત્રીથત્રી પણ
કરકાય છલે . તલેનત્રી દવદધમકાસં ગણલેશપપૂજન, હષોમ વગલેરલે મસંતષો દકારકા કરવકાનકાસં હષોય છલે . તલે પછત્રીથત્રી દિપૂઘમકાસં ભકાત રકાસંધત્રીનલે
અથવકા દિપૂધ ભકાતનત્રી ખત્રીર બિનકાવત્રીનલે ગળકાસં, કડવકાસં, તત્રીખકા સદહત છ રસઓ અલ્પ મકાતકામકાસં લઈનલે તલે ખત્રીરમકાસં

ભલેળવવકામકાસં આવલે છલે . તલે રસયબુકત ખત્રીર સ્નકાનથત્રી શબુદ્ધિ કરલે લકાસં બિકાળકનલે તલેનકાસં ષપતકા મસંતષોચ્ચકાર કરતકાસં કરતકાસં ખવડકાવલે
છલે . તલે પછત્રીથત્રી બિકાળકનબુસં મમોં તથકા હકાથ ધષોઈનલે પષોતલે(ષપતકા) આચમન કરલે છલે . તલે પછત્રીથત્રી ઘત્રી દકારકા તલેમજ ફળ, પબુષ્પ
દકારકા ષપતકા અદગ્નમકાસં આહબુષત આપત્રીનલે કકાયર્પનત્રી પપૂણકાર્પહબુષત કરલે છલે . તલે પછત્રીથત્રી હવનનત્રી ભસ્મ ષપતકા બિકાળકનલે લગકાવલે છલે
અનલે પષોતલે પણ લગકાવલે છલે . ઉપરષોક્ત પ્રસસંગ પત્યકા પછત્રીથત્રી બિકાળકનકા મકાનસનત્રી પરત્રીકકા કરકાય છલે . મકાકર ડલેય ઋષષએ
બિકાળકનત્રી આ પ્રસસંગલે પદરકકા લલેવકાનબુસં જણકાવ્યબુસં છલે . તલે દનદિરષ બિકાળક સકામલે પબુસ્તક, શસ્ત (અથવકા ચપ્પબુ), કલમ,
વસ્ત, દશલ્પ વગલેરલે મપૂકવકામકાસં આવલે છલે . બિકાળક દનદિરષ ભકાવવકાળબુસં હષોવકાથત્રી જલે કસંઈ ઉપકાડલે તલે ઉપરથત્રી તલેનત્રી ભકાદવ
જદવકકાનષો આધકાર જાણત્રી શકકાય છલે . છલે વટલે બકાહણષોનલે ભષોજન તલેમજ દિચકણકા આપત્રીનલે મકાતકકનબુસં દવસજર્પન કરકાય છલે .
આમ આ સસંસ્કકારનત્રી પપૂણકાર્પહબુષત થકાય છલે .

૮. ચપૂડ કાકરણ અથવકા ચસૌલ સસંસ્ કકાર
બિકાળકનકા જન્મ પછત્રીથત્રી પલેહલત્રી જ વકાર મકાથકા પરનકા વકાળનબુસં મબુડ
સં ન કરકાવવકાનકા સસંસ્કકાર નલે ચપૂડકાકરણ અથવકા
ચસૌલ સસંસ્કકાર કહલે વકાય છલે . આ સસંસ્કકાર બિકાળકનકા જન્મ પછત્રીથત્રી એક વષર્પ, તણ વષર્પ કલે પકાસંચ વષર્પ સબુધત્રીમકાસં થકાય છલે .
પકારસ્કરકાચકાયર કહબુસં છલે કલે ,
“सशारवि त्सररकस्य रभड शाकरणमत् ।” અથકાર્પતડ એક વષર્પનકા બિકાળકનષો ચપૂડકાકરણ સસંસ્કકાર કરવષો. "तकत श्रीयणे
विशाऽपततहितणे ।" અથવકા તત્રીજબુ સં વષર્પ પપૂરસં થતકાસં પહલે લકાસં(આ સસંસ્કકાર) કરવકા, "यथशामङ्गलर विशा सविर्वे ष शामत् ।" કલે પછત્રીથત્રી
પષોતકાનષો કબુ લકાચકાર હષોય તલે રત્રીતલે કરવષો.
નકારદિસ્મકષતમકાસં આ પ્રમકાણલે જણકાવ્યબુસં છલે ,
जन्मतस्तगु तकत श्रीयणे ऽ ब्दणे शणे ष वमच्छनन्त पनण्डतशा: ।
पशश्रीमणे सप्तिमणे विशापश्री जन्मतयो मध्यमर रविणे त ।।
[પસંદડતષો જન્મથત્રી તત્રીજા વષર્પમકાસં ચસૌલ સસંસ્કકારનબુસં શલેષ્ઠ ફળ ઈચ્છલે છલે તથકા જન્મથત્રી પકાસંચમકા અનલે
સકાતમકા વષર્પનબુસં ફળ મધ્યમ થકાય તલેમ કહલે છલે .]
આયરમકાસં દશખકા, સપૂત તથકા દિકાઢત્રી-મપૂછ રકાખવકાનત્રી પ્રથકા હતત્રી, પણ બિકાળકનલે પ્રથમ વખતલે વકાળ એક, તણ,
પકાસંચ કલે સકાત વષર્પ સબુધત્રીમકાસં ઉતકારવકાનકાસં રલે હતકાસં હતકાસં. ગબુજરકાતમકાસં અનલે મબુખ્યત્વલે મહકારકાષ્ટિર મકાસં તથકા દિચકણ ભકારતમકાસં
મકાથકાનકા મધ્ય ભકાગમકાસં ઓછકા વકાળ કરલે લકાસં ઘકારત્રી આકકારમકાસં દશખકા(ચષોટલત્રી) રકાખવકામકાસં આવતત્રી. ઘણત્રી જગ્યકાએ
વચ્ચલેનકા ભકાગનકા વકાળ તલેવકાસં જ (ચપૂડષો) રકાખવકામકાસં આવતકાસં. મષોટલે ભકાગલે શત્રીશનકા મધ્ય ભકાગમકાસં દશખકા(ચષોટલત્રી)
રકાખવકાનત્રી પદ્ધિષત હજ આજલે પણ જણકાય છલે .
દવનષોબિકાજએ નકાનકાસં બિકાળકષો મકાટલે કહબુસં છલે કલે "આપણલે બિકાળકનલે એનત્રી સહજ અવસ્થકામકાસં નથત્રી રલે હવકાસં દિલેતકાસં.
ખરકાબિ દિલેખકાવકાનત્રી બિત્રીકલે નકાનકાસં બિકાળકષોનલે કપડકાસં પહલે રકાવત્રીનલે ઢકાસંકત્રી રકાખત્રીએ છત્રીએ. એનકાસં શરત્રીરલે મકાટત્રી લકાગવકાસં દિલેવત્રી
જોઇએ. શરત્રીરનલે વકાયબુનષો સસંપકર્પ થવકા દિલેવષો જોઇએ." દવનષોબિકાજનત્રી આ વકાત ખકાસત્રી દવચકારવકા જલેવત્રી છલે . સભ્યતકાનકા
બિહકાનલે આપણલે સ્વકાભકાદવકતકા ભપૂલતકાસં જઈએ છત્રીએ. ઘરમકાસં સબુદ્ધિકાસં દસ્લપર કલે ચસંપલ પહલે રત્રીનલે ફયકાર્પ કરવબુસં, શરત્રીરનલે
વસ્તષોથત્રી સતત ઢકાસંકલેલબુસં રકાખવબુસં, સપૂયન
ર્પ કા દકરણષોથત્રી દિપૂર રકાખવબુસં, વગરલે થત્રી આપણલે કબુ દિરતનકાસં પસંચમહકાભપૂતનકા તત્વષોથત્રી
દિપૂર જતકાસં જઈએ છત્રીએ. તલે કકારણલે શરત્રીરનકા પસંચમહકાભપૂતમકાસં ઊણપ આવલે છલે , એનલે લઈનલે શરત્રીરમકાસંથત્રી પ્રષતકકારત્મક
શદક્ત ઘટત્રી જાય છલે . પછત્રી એલજર્પ તથકા ચકામડત્રીનકા રષોગષો ઊભકા થકાય છલે . ચપૂડકાકરણ સસંસ્કકાર આવષો જ એક સસંસ્કકાર

લકાગલે છલે .
બિકાળકનકા જન્મ પછત્રીથત્રી એકથત્રી તણ વષર્પમકાસં જો આ સસંસ્કકાર કરકાય તષો સકારસં એમ નકારદિ સસંદહતકામકાસં જણકાવ્યબુસં
છલે . આ ઉસંમરલે વકાળ કઢકાવકાય ત્યકારલે મકાથકાસંનત્રી ચકામડત્રી કપૂ ણત્રી હષોય છલે . ખષોપરત્રીનકા હકાડકકાસં સકાવ કઢણ, કડક થઈ ગયલેલકાસં
નથત્રી હષોતકાસં. તલે સમયલે વકાળ દવનકાનકા મકાથકાસં ઉપર સપૂયર્પનકા સવકારનકા કષોમળ દકરણષો પડતકાસં મદસ્તષ્કનત્રી અસંદિરનકા
કષોષષોનલે જાગકત કરલે છલે . સપૂયર્પ દવદકાનકા તથકા શદક્તનકા દિલેવ છલે . ભગવકાન સપૂયર્પ સદવતકા નકારકાયણનલે ગકાયતત્રી મસંત સકાથલે
ગકાઢ સસંબિસંધ છલે . વળત્રી આજનત્રી પદરભકાષકામકાસં પણ વકાત કરત્રીએ તષો સપૂયન
ર્પ ત્રી સસૌરશદક્ત ઘણત્રી જ લકાભદિકાયક છલે .
દવટકાષમન "ડત્રી" પણ સપૂયર્પનકાસં દકરણષોમકાસંથત્રી મળલે છલે . યબુરષોપનકા દિલેશષોમકાસં સપૂયર્પનત્રી અછત લષોકષોનલે જણકાય છલે અનલે એનબુસં
મહત્વ પણ સમજાય છલે , મકાટલે તલેઓ સપૂયસ્ર્પ નકાન મકાટલે સકાગર દકનકારકા જલેવત્રી જગ્યકાઓએ ધસત્રી જાય છલે . સપૂયર્પ સકાથલે
સમસ્ત સજવસકષષ્ટિનબુસં જવન જોડકાયલેલબુસં છલે . તલેમકાસંય મદસ્તષ્કનકા કષોષષો સદક્રિય થતકાસં તલે બિકાળક બિબુદદ્ધિશકાળત્રી બિનલે છલે . એ
દ્રષષ્ટિએ આ સસંસ્કકારનબુસં મહત્વ ઘણસં છલે .
શબુભ મબુહપૂતમ
ર્પ કાસં ગણલેશપપૂજન, હવન વગલેરલે કરવકાસં. મકાતકા બિકાળકનલે નવડકાવત્રીનલે પષોતકાનકાસં ખષોળકામકાસં લઈનલે યજ્ઞનત્રી
પથશ્વમલે બિલેસલે. તલે પછત્રી ગણલેશપપૂજન કરત્રીનલે હષોમ કયકાર્પ પછત્રીથત્રી પપૂવકાર્પબભમબુખ બિલેસલે. તલે બિકાદિ બિકાળકનકા દશરનકા દિચકણ,
પદશ્ચમ તથકા ઉત્તર એ તણલે દદિશકામકાસં બિકાસંધલ
લે કાસં વકાળનત્રી લટમકાસંથત્રી પ્રથમ જમણત્રી તરફનકા વકાળનત્રી લટનલે ઘત્રી મલેળવલેલકાસં
પકાણત્રીથત્રી ભહીંજવલે, તલે જ રત્રીતલે બિત્રીજ લટમકાસં કરવકામકાસં આવલે. આમ તષો વકાળનત્રી લટષો ષપતકાએ કકાપવકાનત્રી હષોય પણ
થષોડષોક અસંશ ષપતકા પકાસલે કઢકાવ્યકાસં પછત્રીથત્રી તલે કકાયર્પ વકાળસંદિ કરલે . તલે બિકાદિ બકાહણષોનલે બહભષોજન તથકા દિચકણકા
આપવકામકાસં આવલે અનલે કકાયર્પ દવસજર્પન કરવકામકાસં આવલે છલે . આ સસંસ્કકાર ઘરકાઆસંગણલે કરવકાનષો છલે , પણ ભકાવનકાનલે વશ
થઈનલે કલે ટલકાસંક લષોકષો પષોતકાનકાસં કબુ ળદિલેવતકા કલે કબુ ળદિલેવત્રીનકા ધકામમકાસં કરલે છલે . કષોઈક પદવત નદિત્રીનકાસં દકનકારકા ઉપર જઈનલે કરલે
છલે .

૯. કણર્પવ ધ
લે સસંસ્ કકાર
જ્યકારલે ભગવકાન રકામ કલે ભગવકાન કક ષ્ણનત્રી પ્રષતમકાઓ જોઈએ કલે રકાજાઓનકા ચચતષો જોઈએ ત્યકારલે કકાનમકાસં
કબુ સં ડળ પહલે રલેલકાસં જણકાય છલે . કકાનનકા આભપૂષણ તરત્રીકલે તલે શષોભલે છલે . તલે જ રત્રીતલે દિલેવત્રીઓથત્રી મકાસંડત્રીનલે સકામકાન્ય ગકદહણત્રીનકા
કકાનમકાસં દહલષોળકાસં લલેતકાસં એદરસંગ(Earring) કલે આકષર્પક બિબુટત્રીઓ જોઈએ ત્યકારલે સપૌંદિયર્પમકાસં અબભવકદદ્ધિ થતત્રી લકાગલે.
હમણકાસં સબુધત્રી તષો મકાત સ્તત્રીઓ કકાનમકાસં આવકાસં આભપૂષણ પહલે રતત્રી, પણ હવલે ફલે શનનકાસં પવનમકાસં ખકાસ્સકા સમય સબુધત્રી
પબુરષષો, છષોકરકાઓ દકારકા ભબુલકાઈ ગયલેલત્રી આ પ્રથકા ધત્રીરલે ધત્રીરલે શરૂ થવકા મકાસંડત્રી છલે . ફલે શનમકાસં ક્યકારલે શલેનબુસં પ્રકાધકાન્ય વધશલે
તલે કહત્રી શકકાય તલેમ નથત્રી.
એક સમયનકા જાણત્રીતકા જ્યષોષતષત્રી શત્રી અજટસં કા જવૈન તથકા ઈન્દિબુમતત્રી જવૈનલે આગકાહત્રી કરલે લત્રી (આજથત્રી લગભગ
વત્રીસ વષર્પ પહલે લકાસં) કલે આ સદિત્રીનકા ઉત્તરકાધર્પમકાસં ધષોષતયકાસં ફલે શનમકાસં આવશલે. આજલે ઓગણત્રીસસષો પસંચકાણનત્રી(૧૯૯૫)
સકાલમકાસં ધષોષતયકાસં ફલે શન તરત્રીકલે પહલે રકાતકાસં જોઈએ છત્રીએ. મકાટલે જ કહલે વકાનબુસં મન થકાય છલે કલે (Fashion has no
logic) (ફલે શનમકાસં આમ કલે મ થયબુસં? તલેવષો તકર્પ થઈ શકતષો નથત્રી.) તલેવબુસં જ કકાનનકા કણર્પફપૂલષો દવશલે બિન્યબુસં છલે .
એક સમયમકાસં કણર્પવલેધ સસંસ્કકાર પ્રચદલત થયષો અનલે રૂઢ થયષો પણ ગકહસપૂતષોએ એનલે સસંસ્કકાર તરત્રીકલે ગણ્યષો
નથત્રી. તલેમ છતકાસં ધત્રીરલે ધત્રીરલે લષોકકાચકારનલે લઈનલે તલેનત્રી સસંસ્કકાર તરત્રીકલે ગણનકા થઈ છલે . આ સસંસ્કકાર પ્રચદલત થવકાનકા
કલે ટલકાસંક કકારણષો છલે તલે આ પ્રમકાણલે છલે :
૧. આયબુવરદિનકા મત પ્રમકાણલે, કકાન કષોચવકાનત્રી વધરકાવળ એટલલે કલે અસંડકષોષષોમકાસં પકાણત્રી ભરકાઈ જવકાનષો રષોગ થતષો નથત્રી.
જો થકાય તષો તલે મટત્રી જાય છલે .
૨. પવૈશકાચચક(ભપૂત) દવદકાનકા જાણકકારષોનકાસં કહલે વકા પ્રમકાણલે, કણર્પ છલે દિન થવકાથત્રી તલેમનલે ભપૂત-ષપશકાચનષો ડર રહલે તષો
નથત્રી.
૩. ઉપરનત્રી જરૂદરયકાતનલે લઈનલે થતબુસં કકાનનબુસં છલે દિન કબુ સં ડળ, કણર્પફપૂલ કલે બિપૂદટયકાસં પહલે રવકાથત્રી સપૌંદિયર્પમકાસં વધકારષો થકાય છલે .
૪. આજનકાસં એક્યબુપ્રલેશરનકા સસંશષોધનનલે લઈનલે કકાન આગળનષો પષોઈન્ટ આ રત્રીતલે છલે દિન કરવકાથત્રી કકાયકાર્પદન્વત થકાય છલે .
આ સસંસ્કકાર ક્યકારલે કરવકા તલે દવશલે અનલેક મતમતકાસંતરષો છલે . એ રત્રીતલે આ સસંસ્કકાર નકામકરણ સસંસ્કકાર વખતલે કરત્રી
લલેવષો એવષો એક મત છલે , તષો કષોઈનબુસં મકાનવબુસં છલે કલે છલે ક બિકાર મદહનલે પણ કરત્રી શકકાય. પણ ઘણકાસં બિધકાસં દવકલ્પષોનલે

કકારણલે એવબુસં મકાનત્રી શકકાય કલે દવદવધ લષોકષોમકાસં અલગ અલગ મકાન્યતકાઓ હષોવકાથત્રી કદિકાચ આ પ્રકકારનત્રી છપૂટછકાટ હષોય.
પષોતપષોતકાનકા કબુ લકાચકાર પ્રમકાણલે શબુભ દદિવસ જોઈનલે બિકાળકનલે નવરકાવત્રી ષપતકાએ બિકાળકનલે પપૂવકાર્પબભમબુખ રકાખત્રીનલે
બિલેસકાડવષો. એનકા કકાન વહીંધવકાનત્રી જગકાએ લકાલ દનશકાનત્રી કરવકામકાસં આવલે છલે . તલે બિકાદિ ષપતકાએ આચમન અનલે
પ્રકાણકાયકામ કરત્રી પછત્રીથત્રી સસંકલ્પ મપૂકવષો. તલે દકારકા બિકાળકનકા આયબુષ્ય અનલે આરષોગ્યનત્રી મકાગણત્રી થકાય છલે . તલે પછત્રીથત્રી
બિત્રીજો સસંકલ્પ કરકાય છલે અનલે ગણપષતપપૂજન થકાય છલે . તલે પછત્રી મબુખ્ય દિલેવતકાઓ ગણપષત, બહકા, દવષ્ણ, દશવજ
તથકા સરસ્વતત્રી મકાતકાનત્રી ભકાવપપૂવર્પક પ્રકાથર્પનકા કરવકામકાસં આવલે છલે . દનરવધ્નતકાપપૂવર્પક કકાયર્પચસદદ્ધિ મકાટલે નવગ્રહષોનબુસં પપૂજન
તલેમજ લષોકપકાલષો અનલે બકાહણષોનલે વસંદિન કરવકામકાસં આવલે છલે . મકાનકા ખષોળકામકાસં પપૂવર્પ દદિશકામકાસં મબુખ કરત્રીનલે બિલેઠલેલકા બિકાળકનલે
ગળષો પદિકાથર્પ ખકાવકા મકાટલે આપવકામકાસં આવલે છલે . તલે સમયલે કકાન વહીંધવકામકાસં કબુ શળ એવત્રી સસૌભકાગ્યવતત્રી સ્તત્રીઓ આ મસંત
બિષોલલે છલે .
रद्रर कणर्वे श रनः शृणगु य शाम दणे वि शा रद्रर पश्यणे म शाकशरयर्ग जतशानः ।
नस्थरयैर ङ्गयै स्तगुषगु विशारस स्तनभश रव्यर्ग शणे म दणे वि वहितर यदशायगु नः ॥ (ऋग्विणे द मर ड ल १, सभक ८९, मर त ८)
આ મસંતમકાસં કકાન પદવત અનલે સકારકા દવચકારષો સકાસંભળલે તલેવત્રી ઈશ્વરનલે પ્રકાથર્પનકા કરવકામકાસં આવત્રી છલે . તલે પછત્રીથત્રી
દવદધ પપૂરત્રી થયકાનષો સસંકલ્પ કરવકામકાસં આવલે છલે . આ પ્રસસંગલે સસૌભકાગ્યવતત્રી સ્તત્રીઓનલે પકાન તથકા બકાહણષોનલે દિચકણકા
અપકાય છલે . બકાહણષો બિકાળકનલે આશત્રીવકાર્પદિ આપલે છલે . એ રત્રીતલે કણર્પવલેધ સસંસ્કકાર પપૂરષો થકાય છલે .
એક સમયમકાસં અમબુક રષોગષો મકાટલે ડકામ દિલેવકામકાસં આવતકા જલેથત્રી તલે રષોગષોનબુસં દનવકારણ થઈ શકલે . તલે જ રત્રીતલે ચત્રીનનત્રી
રષોગમબુદક્ત મકાટલે નત્રી એક્યબુપસંચર (શરત્રીરનકા દનદશ્ચત સ્થકાનષો પર પકાતળકા તકાર દકારકા કકાણકાસં પકાડવકાસં) પદ્ધિષત પણ
જાણત્રીતત્રી છલે . તલે દ્રષષ્ટિએ કણર્પવલેધ સસંસ્કકારનત્રી ઉપયષોષગતકા હષોય એવબુસં લકાગલે છલે .

૧૦. ઉપનયન સસંસ્ કકાર
મકાતકાષપતકાનકાસં જવનમકાસં પહલે લકાસંનકા સમયલે બિલે કકારણ્યસભર પ્રસસંગષો આવતકાસં . આજનકા સમયમકાસં એક તષો
કકારણ્યસભર પ્રસસંગ આવલે જ છલે . તલે પ્રસસંગ છલે લગ્નપ્રસસંગલે કન્યકાનકા મકાતકાષપતકા જ્યકારલે કન્યકાનલે દવદિકાય આપલે છલે તલે.
અઢકાર-વત્રીસ વરસ જલે પષોતકાનલે ઘલેર ઊછરત્રી, તલે કન્યકાનલે બિત્રીજાનકા હકાથમકાસં સમોંપત્રી દિલેવત્રી તલે ભલભલકા કઠણ હૃદિયનકા
બિકાપનત્રી આસંખનલે ભહીંજવત્રી દિલે છલે . તલેવષો જ એક પ્રસસંગ આવતષો, તલે પ્રસસંગ એટલલે પષોતકાનકાસં સકાત-આઠ વષર્પનકાસં પબુતનલે
યજ્ઞષોપવત્રીત ઉપનયન સસંસ્કકાર કરત્રીનલે ગબુરનલે ઘલેર અધ્યયન (ભણવકા) મકાટલે મષોકલવકાનષો. તલે વખતલે મકાતકાષપતકા સદહત
કબુ ટબુસં બિનકાસં બિધકાસં જ રડત્રી ઊઠતકાસં. હવલે તલે બિકાળક જ્યકારલે પચત્રીસ વષર્પનષો થશલે ત્યકારલે લગભગ સત્તર-અઢકાર વરસ પછત્રી
જોવકા મળશલે. તલેનલે કકારણલે હૃદિય ભરકાઈ આવતબુસં. ભણવકા મકાટલે મષોકલતકાસં પહલે લકાસં તલે બિકાળકનલે ઉપનયન સસંસ્કકાર દકારકા
દિત્રીકકા લલેવત્રી પડતત્રી. દિત્રીકકા લલેવત્રી એટલલે ધ્યલેય પપૂરસં ન થકાય ત્યકાસં સબુધત્રી ગમલે તલેવત્રી અગવડષો આવલે તષો પણ ધ્યલેયનલે
વળગત્રી રહત્રીનલે તલેનલે મલેળવવબુસં. એટલકા જ મકાટલે ઉપદનષદિલે કહબુસં છલે કલે जशागकत (જાગત્રી જા) उततषत (ઊભષો થકા અનલે)
पशाप्य विरशातन्नबयोधत ધ્યલેય પ્રકાપ્તિ થતકાસં સબુધત્રી થષોભત્રીશ(અટકત્રીશ) નદહ. સ્વકામત્રી દવવલેકકાનસંદિનબુસં આ ષપ્રય સપૂત હતબુસં.

ઉપનયન સસંસ્કકાર એ રત્રીતલે જોઈએ તષો દિત્રીકકા મકાટલે નકા સસંસ્કકાર છલે . ઉપ + નવૈ + અન = ઉપનયન, એમ
ઉપનયન શબ્દિનત્રી સસંદધ છપૂટત્રી પડલે છલે . ‘ઉપ' એટલલે ‘પકાસલે' અનલે નયન (નવૈ + અન) લઈ જવબુસં. આ સસંસ્કકાર દકારકા
બિકાળકનલે ગબુર પકાસલે લઈ જવકામકાસં આવલે છલે . જલે ‘અણઘડ’ છલે તલેનલે ઘડવકાનત્રી પ્રદક્રિયકા ગબુર કરવકાનકા છલે . ગભર્પમકાસં જ્યકારલે
બિકાળક હતબુસં ત્યકારલે તલેનબુસં આસંતર ઘડતર મકાબિકાપ દકારકા થતબુસં. પણ આજનત્રી ભકાષકામકાસં કહત્રીએ તષો વવૈજ્ઞકાદનક રત્રીતલે ઘડતર તષો
તલેનષો જાણકકાર ગબુર જ કરલે . ગબુર બિકાળકમકાસં રહલે તત્રી સબુષબુપ્તિ શદક્તઓનલે જાગકત કરલે અનલે તલેનલે દનદશ્ચત દદિશકામકાસં વકાળલે.
બિકાળકનત્રી ખપૂબિત્રીઓનલે શષોધત્રીનલે તલેમનલે પ્રગટ કરલે . એમકાસં રહલે લત્રી દવકક ષતઓનલે દિપૂર કરત્રીનલે આદિશર્પ મકાનવ બિનકાવલે. ગબુર તલેનબુસં
શકારત્રીદરક, મકાનચસક, બિસૌદદ્ધિક, વવૈચકાદરક, લસૌદકક અનલે આધ્યકાદત્મક ઘડતર કરલે . દવકટ પદરદસ્થષતમકાસં પણ તલે ચળલે
નહહીં અનલે અડગ રત્રીતલે સકામનષો કરલે . આમ જવનનબુસં સવકારગ સપૌંદિયર્પ ખત્રીલવવકા મકાટલે એનલે ગબુર પકાસલે મષોકલવષો જરૂરત્રી
બિનત્રી જાય છલે . આ કકારણલે ઉપનયન સસંસ્કકાર ઘણષો જ મહત્વનષો બિનત્રી જાય છલે . એ દદિવસ આવલે એટલલે એમ ગકાવકાનબુસં
મન થઈ જાય કલે ....
"પ્રગટયષો મસંગ લ દદિન આજ મધબુર ષો, અસંધ કારકાનલે ટકાળવકા;
ઊમટયકાસં જ્ઞકાન પ્રકકાશ તલેજ દકરણષો, અજ્ઞકાનનલે વકાળવકા;
દિત્રીધષો સબુદિ
સં ર દિલેહ આત્મ દશશબુન લે, મકાતકા-ષપતકા હરખતકાસં;
દિલેશ લે દિત્રીકકા આજ “મકાનવ" થવકા, कगु यशार्गत बटियोरमर ग लम ॥”

બિકાળક જન્મલલે છલે , પણ જન્મ પછત્રીથત્રી તલેનલે બિકાહ સસંસ્કકારષો આપવકા જરૂરત્રી બિનત્રી જાય છલે . બિત્રીજમકાસંથત્રી વકકનબુસં
ઊગવબુસં એ બિત્રીજનત્રી આસંતદરક પ્રદક્રિયકાનબુસં પદરણકામ છલે . પણ તલે વકકનત્રી ઊપજ લલેવત્રી, તલેનકાસં લકાકડકામકાસંથત્રી ઘર બિનકાવવબુસં,
રકાચરચત્રીલબુસં બિનકાવવબુસં, તલે વકક ઉપર થયલેલત્રી બિહકારનત્રી પ્રદક્રિયકા છલે . એ દ્રષષ્ટિએ ગભર્પમકાસં મળલેલકાસં સસંસ્કકારષોનલે પ્રગટ કરવકા
મકાટલે જ્ઞકાનનત્રી દિત્રીકકા લલેવત્રી પડલે છલે . તલે દવનકા જન્મલેલષો બકાહણનષો દદિકરષો પણ શપૂદ્ર સમકાન ગણકાય છલે . મકાટલે જ
શકાસ્તષોમકાસં યકાસ્ક મબુદનએ કહબુસં છલે કલે ,
जन्मनशा जशायतणे शभद्र नः सर स् कशारशातत् वदज उच्यतणे |
विणे द पशाठशातत् रविणे त त् वविपनः ब्रह जशानशातश्रीतत ब्रशाहणनः ।।
[જન્મ (મકાત)થત્રી તલે શપૂદ્ર સમકાન છલે , પણ સસંસ્કકાર આપ્યકા પછત્રીથત્રી તલે બકાહણ બિનલે છલે . જલે વલેદિપકાઠત્રી
છલે તલે બકાહણ છલે . જલે બહનલે જાણલે છલે તલે બકાહણ છલે .]
મન એકલબુસં જ જવકાત્મકા સકાથલે એક શરત્રીર છષોડત્રીનલે બિત્રીજા શરત્રીરમકાસં જાય છલે , તલે વખતલે તલે પકાછલકા જન્મનકા
ખષોટકા સસંસ્કકારષો પણ લલેતબુસં આવલે છલે . તલે કબુ સસંસ્કકારષોનલે મટકાડવકા મકાટલે ગબુર પકાસલે જઈનલે વલેદિકાધ્યયન કરવકાનબુસં હષોય છલે . મકાટલે
એમ કહત્રી શકકાય કલે ,
“જન્મલે તષો થઈ શપૂદ્ર થઈ એ અવતરલે , કમર બિનલે દદજ હકા;
કમરનબુસં પકાદવત્ર્ય જ્ઞકાન અપર, એ જ્ઞકાનનલે પકામવકા;
શકાખલે ઈશ્વર અદગ્નનલે રદવ તણત્રી, પગલકાસં હવલે મકાસંડ વકાસં;
લલેશ લે દિત્રીકકા પ્રલેમ થત્રી બિટબુ ક એ, कगु यशार्गत बटियोरमर ग लम ॥
દિત્રીકકા લઈ દશકકા બિધત્રી જવનમકાસં, દનષ્ઠકા ધરત્રી પકામવત્રી;
અદસ્મતકાનત્રી તલેજ -કત્રીણર્પ પ્રષતભકા, જવન મહહીં આણવત્રી;
સસંસ્ કકારષો ઘડવકા જશલે ગબુર ગકહલે , દિલેવ ત્વનલે પકામવકા;
આચરશલે એ બહચયર્પ વ્રતનલે, कगु यशार्गत बटियोरमर ग लम ॥”
જદવકકાનબુસં દશકણ રષોજરષોટત્રી અપકાવલે. તલેનકાથત્રી શરત્રીર ટકલે અનલે પબુષ્ટિ થકાય. વવૈભવ અનલે સબુદવધકાઓ મળલે તલે તષો
જરૂરત્રી જ છલે . પણ તલે કકાસંઈ જવનનબુસં ધ્યલેય ન બિનત્રી શકલે . તલેમકાસંય મકાનવજવનનબુસં ધ્યલેય ન બિનત્રી શકલે . ભગવકાનલે
મકાનવજવનનલે ખકાસ પ્રકકારલે ઘડયબુસં છલે . એકલત્રી જદવકકા મળત્રી જાય પણ સબુખદિબુ:ખ, ગમકા-અણગમકા, મકાગણત્રી,
લકાગણત્રી એ બિધકાનત્રી સકામલે ટકવકા મકાટલે આસંતરજવન પણ શલેષ્ઠ બિનવબુસં જોઈએ. અદસ્મતકા, પ્રલેમ, તલેજદસ્વતકા, શસૌયર્પ,
ધવૈયર્પ આવકાસં અનલેક ગબુણષો દવકસકાવવકા જોઈએ. આવકાસં ગબુણષો મકાનવનલે પણ દિલેવ બિનકાવત્રી દિલે છલે . તલે મકાટલે મન બિબુદદ્ધિનકા

દશકણ મકાટલે ગબુરનલે ઘલેર જવકાનબુસં હષોય છલે . જલેમ કકાર અનલે પલેટરષોલ એકબિત્રીજાનકા પપૂરક છલે એ દ્રષષ્ટિએ ચષોક્કસ દનયમષોનબુસં
પકાલન કરત્રીનલે જવનનલે ઘડવબુસં જોઈએ. એમકાસં સદિકાચકાર, બહચયર્પ, સકાદિગત્રી, સ્વકમર્પ, વગલેરલેનકાસં પકાઠ દનયમષો અનલે વ્રતષો
દકારકા શત્રીખવકાડવકા જોઈએ. જવનનલે સબુકકાન કલે સઢ વગરનત્રી નકાવડત્રી બિનકાવત્રી દિલેવબુસં જોઈએ નહહીં.
"ધકારત્રીનલે ષતસપૂત નલે એ શત્રીખશલે, મકાનવ ગબુણ ષો જાણવકા;
સકાદત્વક, રકાજસ તકામચસક ગબુણ તષો, જવન મહહીં નકાચતકા;
ભલેદિ ત્રી તકામસ,રકાજચસક બિદિલત્રી,સકાદત્વકનલે પકામવકા;
તલેથ ત્રી પ્રલેમ લ ઈશકા સ્પશર્પ મળશલે, कगु यशार्गत बटियोरमर ग लम॥"
જનષોઈ એ યજ્ઞષોપવત્રીત સસંસ્કકારનબુસં મબુખ્ય અસંગ છલે . આમ તષો તલે સપૂતરનષો દિષોરષો છલે , પણ આ દિષોરષો સન્મકાગર દિષોરલે
છલે . સસંસ્કક તમકાસં સપૂત એટલલે સપૂતર(Cotton) અનલે સપૂત એટલલે ટપૂસં કમકાસં કહલે વકાનત્રી શવૈલત્રી. આમ જનષોઈનષો સપૂતરનષો દિષોરષો
જવકાસપૂત છલે . જનષોઈ બિનકાવવકાનત્રી પણ એક દનદશ્ચત પદ્ધિષત છલે . શબુભ મબુહપૂતર્પમકાસં કપકાસ લકાવત્રીનલે અનલે તલેનલે પકાતળબુસં
કકાસંતત્રીનલે હકાથનકાસં ચકાર આગળકાસંનકા મપૂળથત્રી તલે ચકાર આગળકાસં ઉપર છન્નબુ(૯૬) વકાર વત્રીટવબુસં. તલે સપૂતરનલે તલેવડબુસં કરવબુસં અનલે
વણવબુસં. ફરત્રીથત્રી તલેવડબુસં કરવબુસં. વળત્રી ફરત્રીથત્રી (તણ વખત) તલેવડબુસં કરત્રીનલે ડકાબિત્રી બિકાજબુ સં વહીંટવબુસં. આમ નવ સપૂતષો થશલે. દિરલે ક
દિષોરકામકાસં તણ એમ તણ દિષોરકામકાસં નવ સપૂતષો થયકાસં તણ દિષોરકાનલે ભલેગકા કરત્રીનલે તલેમનલે ગકાસંઠ વડલે બિકાસંધવકામકાસં આવલે છલે . તલે
ગકાસંઠ નલે બહગકાસંઠ કહલે વકામકાસં આવલે છલે . આહદનક સપૂતકકાદરકકા છન્નબુ વકાર વહીંટવકાનબુસં કકારણ બિતકાવલે છલે .
ततशथविशारर र नकतर तत्विविणे द गगुण शानन्वितमत् ।
कशालतयर र मशासशाश ब्रहृमसभत र वहि षष्णविमत् ।।
[ષતથથ (૧૫ દદિવસ-શબુક્લ તથકા કક ષ્ણ પકનકા પસંદિર-પસંદિર દદિવસ હષોય છલે તલે દ્રષષ્ટિથત્રી) ૧૫, વકાર
૭, નકત ૨૭, તત્વ ૨, વલેદિ ૪, ગબુણ ૩(સત્વ, રજ, તમ), કકાળ-૩ (ભપૂત, વતર્પમકાન, ભદવષ્ય) તથકા મકાસ
૧૨, એમ કબુ લ છન્નબુ પદિકાથર્પ બહસપૂત (જનષોઈ)મકાસં સમકાયલેલકાસં છલે તલેવકાસં સપૂચન તલેમકાસં છલે .]
યજ્ઞષોપવત્રીત જનષોઈનલે બહસપૂત પણ કહબુસં છલે . યજ્ઞષોપવત્રીત દિત્રીકકા લત્રીધકા પછત્રીથત્રી દશષ્ય બહનષો સકાકકાત્કકાર
કરત્રી શકલે છલે . આ જનષોઈ એક સરખબુસં જ છલે . તલે બહ દિરલે કમકાસં એકસરખબુસં જ વ્યકાપલેલબુસં છલે તલેનબુસં સપૂચક છલે . સપૂતરનબુસં
યજ્ઞષોપવત્રીત રકાખવકાનબુસં બિત્રીજબુ સં કકારણ પણ સમજાય છલે કલે જો અલગ અલગ પ્રકકારનકાસં ઉપવત્રીત રકાખવકાનત્રી છપૂટ હષોત તષો
કષોઈ સષોનકાનબુસં, કષોઈ ચકાસંદિત્રીનબુસં કલે અન્ય ધકાતબુનબુસં અથવકા તષો અન્ય દિષોરકા-તસંતબુઓનબુસં બિનકાવત. તલેનકાથત્રી ગરત્રીબિ-તવસંગરનકાસં
ભલેદિ પડત્રી જાત, વળત્રી એકસપૂતતકા ન રહલે ત. જ્યકારલે દનદશ્ચત કરલે લકા ઉપવત્રીતથત્રી એકસમકાનતકા અનલે એકસપૂતતકા જણકાય
છલે .
એક જનષોઈનકા તણ દિષોરકા છલે . તલે વ્યદક્તમકાસંનત્રી તણ પ્રકક ષત સકાદત્વક, રકાજચસક અનલે તકામચસકનકા સપૂચક છલે .
વળત્રી ગકાયતત્રીનલે ષતપદિકા(તણ પગ-ચરણવકાળત્રી) કહલે વકામકાસં આવલે છલે . તલે કકારણલે તણ ચરણવકાળત્રી ગકાયતત્રી મષોક

અપકાવલે છલે તલેનબુસં સપૂચન છલે .
તણ દિષોરકાનલે બિકાસંધતત્રી ગકાસંઠ બહગકાસંઠ કહલે વકાય છલે . તલે એવબુસં પણ સપૂચવલે છલે કલે અમકારકા ગષોતમકાસં આ પપૂવર બહનત્રી
પ્રકાદપ્તિ કરત્રી હતત્રી અનલે હસં બુ પણ તલે મકાટલે પ્રયકાસ કરત્રીશ.
જનષોઈનકા તણ દિષોરકા હષોય છલે . દિરલે ક દિષોરકામકાસં તણ તકાસંતણકા ગપૂસંથકાયલેલકા હષોય છલે . એ રત્રીતલે તણલે દિષોરકામકાસં નવ
તકાસંતણકા થકાય. તલે નવ તકાસંતણકામકાસં નવ દિલેવતકાનબુસં સ્થકાપન કરવકામકાસં આવલે છલે , જલે આ પ્રમકાણલે છલે :

१. ॐकशारर पथमतन्तष्टौ न्यस्यशावम ।

પહલે લકા તસંતબુ પર ૐકકારનબુસં સ્થકાપન કરસં છબુસં.

२. अवग्नि वदतश्रीयतन्तष्टौ न्यस्यशावम ।

બિત્રીજા તસંતબુ પર અદગ્નનબુસં સ્થકાપન કરસં છબુસં.

३. नशागशानत् तकत श्रीयतन्तष्टौ न्यस्यशावम ।

તત્રીજા તસંતબુ પર નકાગનબુસં સ્થકાપન કરસં છબુસં.

४. सयोमर रतगुथर्ग त न्तष्टौ न्यस्यशावम ।

ચષોથકા તસંતબુ પર સષોમ(ચસંદ્ર)નબુસં સ્થકાપન કરસં છબુસં.

५. वपतकन त् पर र मतन्तष्टौ न्यस्यशावम ।

પકાસંચમકાસં તસંતબુ પર પ્રજાપષતનબુસં સ્થકાપન કરસં છબુસં.

६. पजशापतत षषमतन्तष्टौ न्यस्यशावम ।

છઠકા તસંતબુ પર પ્રજાપષતનબુસં સ્થકાપનડ કરસં છબુસં.

७. विशायगुर सप्तिमतन्तष्टौ न्यस्यशावम ।

સકાતમકા તસંતબુ પર વકાયબુનબુસં સ્થકાપન કરસં છબુસં.

८. यमर अषमतन्तष्टौ न्यस्यशावम ।

આઠમકાસં તસંતબુ પર યમનબુસં સ્થકાપન કરસં છબુસં.

९. वविश् विशानत् दणे वि शानत् नविमतन्तष्टौ न्यस्यशावम ।

નવમકાસં તસંતબુ પર દવશ્વદિલેવતકાઓનબુસં સ્થકાપન કરસં છબુસં.

આ દિલેવતકાઓ અનબુક્રિમલે ૐકકાર - બહજ્ઞકાન, અદગ્નતલેજ - તલેજદસ્વતકા, નકાગ - ધવૈયર્પ, ચસંદ્ર - સવર્પષપ્રયતકા
(શકાસંત અનલે મત્રીઠકા સ્વભકાવનલે કકારણલે), ષપતકઓ - સ્નલેહશત્રીલતકા, પ્રજાપષત - પ્રજાપકાલન (પષોતકાનકાસં કબુ ટબુસં બિનબુસં
સન્મકાગર આવલેલ ધન ધકાન્યથત્રી પકાલનપષોષણ), વકાયબુ - બિળ, શકાદલતકા, યમ - સ્વભકાવ તથકા મનનબુસં દનયમન,
દવશ્વદિલેવતકા - સકાદત્વકતકાનકા ગબુણષો દિશકાર્પવલે છલે . સસંધ્યકા કરતત્રી વખતલે પણ શરત્રીરનકા જબુ દિકાસં જબુ દિકાસં ભકાગષોમકાસં દિલેવતકાઓનબુસં
સ્થકાપન કરવકાનબુસં હષોય છલે . આમ શરત્રીર દિલેવતકાઓનબુસં દનવકાસ્થકાન છલે અનલે જનષોઈ ઉપર જણકાવલેલકાસં બિધકા જ દિલેવતકાઓનત્રી
સતત યકાદિ અપકાવલે છલે . જલેનલે કકારણલે મકાણસ પષોતકાનકાસં જવનનલે ખષોટબુસં કરતકાસં અટકકાવલે. ગણવલેશ પહલે રલેલષો પષોલત્રીસ ચષોરત્રી
નહહીં કરલે . કકારણ કલે ગણવલેશ પષોલત્રીસનલે એનત્રી મહત્તકા સમજાવલે છલે અનલે તલેથત્રી તલે ખષોટબુસં કકામ કરતકાસં અટકલે છલે . તલેવબુસં જ
જનષોઈનબુસં છલે .
વળત્રી જનષોઈનકા તણ દિષોરકા તથકા બહગકાસંઠમકાસં ચકારલે વલેદિષોનબુસં સ્થકાપન કરકાયબુસં છલે , તલે આ પ્રમકાણલે છલે :

१. ऋग्विणे दर पथमर दयोरकणे न्यसशावम।

પહલે લકા દિષોરકા પર ઋગવલેદિનબુસં સ્થકાપન કરસં છબુસં.

२. यजगुविर्वे दर वदतश्रीय दयोरकणे न्यसशावम॥

બિત્રીજા દિષોરકા પર યજબુ વરદિનબુસં સ્થકાપન કરસં છબુસં.

३. सशामविणे दर तकत श्रीय दयोरकणे न्यसशावम।

તત્રીજા દિષોરકા પર સકામવલેદિનબુસં સ્થકાપન કરસં છબુસં.

४. अथविर्ग विणे दर ग्ररथ ष्टौ न्यसशावम॥

ગકાસંઠ ઉપર અથવર્પવલેદિનબુસં સ્થકાપન કરસં છબુસં.

આ પ્રમકાણલે દિલેવતકાઓ તલેમજ ચકારલે વલેદિષોનત્રી જનષોઈમકાસં સ્થકાપનકા કરવકાથત્રી જનષોઈ સકામકાન્ય ધકાગષો(દિષોરષો) ન
રહલે તકાસં ખભકા ઉપર શષોભતત્રી જવનદિત્રીકકાનત્રી સકાકકાત પ્રષતમકા છલે .
યજ્ઞષોપવત્રીતનલે ડકાબિકા ખભકા ઉપર ધકારણ કરવકામકાસં આવલે છલે . અનલે તલે જમણકા ભકાગ તરફ નત્રીચલેનત્રી બિકાજબુ એ જાય
છલે . હૃદિય શરત્રીરનકા ડકાબિકા ભકાગ તરફ આવલેલબુસં એટલલે ડકાબિકા ખભકાનત્રી જમણત્રી બિકાજબુ તરફ જતકાસં તલે જનષોઈ હૃદિયવકાળકા
ભકાગ ઉપરથત્રી પસકાર થકાય છલે . એનષો અથર્પ એ કલે મતેં વલેદિદનષ્ઠકાનકા પ્રતત્રીકવકાળત્રી જનષોઈ દકારકા વલેદિ દનષ્ઠકા તલેમજ પ્રભબુ
દનષ્ઠકાનલે હૃદિયસ્થ કરત્રી છલે . આધબુદનક સચતક અનલે સ્વકાધ્યકાય મસંતદ્રષ્ટિકા પરમ પપૂજ્ય પકાસંડબુરસંગ શકાસ્તત્રી આઠવલલેજ
ઉપરષોકત બિકાબિતનલે એમનત્રી સરળ છતકાસં અથર્પસભર વકાણત્રીમકાસં જણકાવલે છલે ,
"યજ્ઞષોપવત્રીત એ તષો જવનદિત્રીકકા છલે . દિત્રીકકા દવનકાનબુસં જવન નકકામબુસં. પ્રભબુ મકારત્રી સકાથલે છલે એનત્રી સતત જાણ એટલલે
યજ્ઞષોપવત્રીત. વ્યદક્ત એનત્રી હકાજરત્રીનલે કકારણલે અઘદટત કકામ કરતકાસં અટકલે છલે અનલે સકારકાસં કકામષો કરવકાનબુસં પ્રષોત્સકાહન મળલે
છલે . આવબુસં સસંયષમત જવન વ્યદક્તનલે ધત્રીરલે ધત્રીરલે પશબુજવનમકાસંથત્રી ભકાવ જવન, નવૈષતક જવન અનલે પ્રભબુમય જવન
તરફ ઉત્તરષોત્તર લઈ જાય છલે . તલેથત્રી જવનનબુસં ઊધ્વર્થીકરણ થકાય."
“અપર જવનમસંત જલે ષપતકા, તલે શકાસ્તષો કહકા મકાનવકા;
वपत्यशातणे वि तगु मर त : શકાસ્ત વદિતકાસં, એ ભકાવનલે જાણવકા;
અદસ્મતકા ગકાયતત્રી મસંત દિલેશ લે , એ મસંત નલે આપવકા;
દિલેશ લે એ તષો ભકાવપપૂણ ર્પ હૃદિયલે, कगु यशार्गत बटियोरमर ग लम ॥
સ્થકાપન વલેદિ ષોનબુસં કરત્રીનલે ધરશલે, ઉપવત્રીત ઉરલે ખકાસંધ મકાસં;
વવૈદ દિક દનષ્ઠકા ધકારત્રીનલે એ ખત્રીલશલે, જવન તણકા બિકાગમકાસં;
સસંસ્ કક ષતનકાસં સષોત પત્રીવકાનલે, વલેદિ ષો લઈ હકાથમકાસં;
ધપશલે જવન વ્રત લઈનલે જગમકાસં, कगु यशार्गत बटियोरमर ग लम ॥”
ગત્રીતકામકાસં જલેમ કકાવ્ય અનલે સબુરનષો સબુમળ
લે છલે તલેમ ગકાયતત્રીમસંત અનલે યજ્ઞષોપવત્રીતનષો સસંબિધ
સં છલે . જલેમ શરત્રીર અનલે

આત્મકાનલે એકબિત્રીજા સકાથલેનષો સસંબિસંધ છલે . તલેમ ગકાયતત્રી તલે પ્રકાણ છલે અનલે જનષોઈ દિલેહ છલે . જનષોઈ દવનકા ગકાયતત્રી મસંત
જપવકાનષો કષોઈ અથર્પ નથત્રી, તલે જ રત્રીતલે વલેદિમયત્રી ગકાયતત્રી દવનકા કલે વળ જનષોઈ રકાખવકાનષો અથર્પ નથત્રી. આ વકાત સમજ્યકા
દવનકા ઘણકાસં મકાણસષો જનષોઈ તષો પહલે રલે છલે પણ એનકાથત્રી ચકાવત્રીઓ બિકાસંધલે છલે . કલે ટલકાક તષો વળત્રી ચળ આવલે ત્યકારલે
ખસંજવકાળવકા મકાટલે જનષોઈ પત્રીઠ પર ધસલે છલે . કલે ટલકાકનલે મતલે તલે બકાહણ હષોવકાનબુસં પ્રમકાણપત છલે . આમ જનષોઈનબુસં થઈ
શકલે તલેટલબુસં અપમકાન થતબુસં રહબુસં છલે .
અગકાઉ જણકાવ્યબુસં તલેમ યજ્ઞષોપવત્રીત જનષોઈ સકાથલે ગકાયતત્રીમસંત જોડકાયલેલષો છલે . તલે મસંત આ પ્રમકાણલે છલે :

ॐ रभर वि
गुर्ग नः स्विनः तत्सववितगुविर्ग रणेण् यर । रगर्वो दणे वि स्य धश्रीमवहि तधययो ययो ननः परयोदयशातत् ॥
[તલે પ્રકાણસ્વરૂપ, દિબુ:ખનકાશક, સબુખસ્વરૂપ, શલેષ્ઠ, તલેજસ્વત્રી, પકાપનકાશક, દિલેવસ્વરૂપ પરમકાત્મકાનલે અમલે
અસંતરમકાસં ધકારણ કરત્રીએ છત્રીએ. તલે(પરમ તલેજ સ્વરૂપ) પરમકાત્મકા અમકારત્રી બિબુદધ્ધનલે સન્મકાગર્પમકાસં પ્રલેદરત કરલે .]
ૐ એ પરમલેશ્વરનકા દનગબુર્પણ સ્વરૂપનષો દનદિરશ કરલે છલે . તલેનલે પ્રણવ મસંત કહલે છલે . દવજ્ઞકાનમકાસં નકાનકામકાસં નકાનત્રી
વસ્તબુ જલેમ કલે ષમદલમત્રીટરનકા નકાનકામકાસં નકાનકા કરલે લકા ભકાગનલે કહલે વબુસં તલે શબ્દિષોમકાસં કહત્રી શકકાતબુસં નથત્રી. તલે જ રત્રીતલે વધકારલે મકાસં
વધકારલે મકાપ (કરષોડ, અબિજ,એમ કરતકાસં જલે બિષોલત્રી શકકાતબુસં નથત્રી) કલે જલેનત્રી સસંખ્યકા બિતકાવવકા મકાટલે શબ્દિષો જડતકા નથત્રી
તલેનલે ઈદન્ફદનટત્રી કહલે વકાય છલે . ઓછકામકાસં ઓછત્રી તથકા વધકારલે મકાસં વધકારલે બિસંનલે બિકાબિતષોમકાસં ભકાષકા અટકત્રી જાય છલે પણ
ઈદન્ફદનટત્રી બિસંનલે મકાટલે સકામકાન્ય રહલે છલે . તલે જ રત્રીતલે ૐ પણ अणयोरणश्रीयशामत् (અણમકાસં નકાનકામકાસં નકાનષો પરમકાણ) તથકા
महितयो महिश्रीयशामत् (મષોટકામકાસં સસૌથત્રી મષોટષો) એવષો પરમલેશ્વર તલેનલે મકાટલે ‘ૐ' નબુસં પ્રતત્રીક રખકાયબુસં છલે .

रगु: , रगुवि :, स्वि: તલે બિત્રીજ છલે . તલે પછત્રી तत्सववितगुर થત્રી ગકાયતત્રીમસંતનત્રી તણ ચરણમકાસં શરૂઆત થકાય છલે . તલે તણલે
ચરણષોનકા ચષોવત્રીસ અકર થકાય. મકાટલે જ અનબુષ્ઠકાન વખતલે ગકાયતત્રી મસંતનલે ચષોવત્રીસનકા ક્રિમમકાસં બિષોલવકામકાસં આવલે છલે . આ
સપૂતનષો શબુસં અનબુવકાદિ કરકાય? છતકાસંય તલે દવશ્વનકા સમગ્ર જળરકાદશ(પકાણત્રીનષો જથ્થષો) નષો દનદિરશ કરલે છલે . તલેમ મસંતષોનકા
અથર ઘણત્રીવકાર બિહબુ જ સકામકાન્ય લકાગતકા હષોય પણ તલે મસંતનકા ધ્વદનનત્રી અસરથત્રી પરમલેશ્વરનબુસં દિશર્પન થકાય છલે અનલે
ધ્યલેય પ્રકાપ્તિ થકાય છલે .
સકામકાન્ય રત્રીતલે મસંત ગબુર દકારકા અપકાય છલે , પણ યજ્ઞષોપવત્રીત સસંસ્કકાર વખતલે મસંત ષપતકાએ આપવકાનષો હષોય છલે .
મકાટલે જ શકાસ્તકકારષોએ ષપતકાનત્રી વ્યકાખ્યકા કરત્રી છલે , वपत्यशातणे वि तगु मर त : । જલે (જવન) મસંત આપલે તલે ષપતકા, બિકાકત્રી તષો
ભકાઈ છલે ખકાતકાપત્રીતકા. એ ચસવકાય બિત્રીજબુ સં કશબુસં જ્ઞકાન જ હષોતબુસં નથત્રી.

ગકાયતત્રી મસંત ષપતકા દકારકા પબુતનલે અપકાય છલે . આ મસંત દકારકા ષપતકા પબુતનલે (૧) અદસ્મતકાપપૂણર્પ જવન, (૨)
જ્ઞકાનપપૂણર્પ જવન, (૩) તલેજસ્વત્રી જવન, (૪) સમકધ્ધ જવન, (૫) પ્રભબુપ્રલેમથત્રી ભરલે લબુસં જવન, (૬) સસૌ સકાથલેનબુસં
આત્મત્રીય ભકાવવકાળબુસં જવન, (૭) પબુણ્યમય જવન, (૮) અગવડષો સકામલે ઝઝપૂમલે તલેવબુસં જવન, (૯) ધ્યલેયમય
જવન, (૧૦) જવનનત્રી સવર્પશલેષ્ઠ પ્રકાદપ્તિ અનલે સવરચ્ચ દસ્થષતએ પહમોંચલ
લે બુસં જવન, (૧૧) હત્રીનતકા ત્યકાગલેલબુસં પદવત
જવન, આવકા જવનનત્રી દિત્રીકકા આપલે છલે .
સમગ્ર જવનનબુસં દિવૈવત્રી પદરવતર્પન કરનકારષો આ ગકાયતત્રી મસંત ઋગવલેદિ(૩:૬:૧૦) નષો મસંત છલે . દવશ્વકાષમત
ઋષષએ આ મસંતનત્રી ચસદધ્ધનલે કકારણલે પ્રષતસકષષ્ટિનબુસં દનમકાર્પણ કરલે લબુસં. તલેવષો તલે પ્રભકાવત્રી છલે .
ગકાયતત્રી મસંતનત્રી મહત્તકા ભબુલકાઈ જતકાસં ષપતકા પષોતલે જ સ્વકાથર્પ પરકાયણ જવન જવતષો રહષો છલે . સસંતકાન પણ
ષપતકાનત્રી જલેમ જ તલેવબુસં જવન જવલે છલે ત્યકારલે દિબુ:ખ સકાથલે એવબુસં કહલે વકાનબુસં મન થકાય છલે કલે ,
“એકલષો અટપૂ લષો બિસ ખબુદિ મકાસંહ ત્રી રકાચતષો,
સ્વકાથર્પ ફળલે ત્યકારલે તલે રકાજ થઈ નકાચતષો.
'આવષો' કહત્રી આવકકાર કષોઈનલે ન આપત્રીયષો
'આવષો' નષો આવકકાર કષોઈથત્રી ન પકામત્રીયષો
કષોઢમકાસંન કા ઢષોર જલેમ ઘરમકાસં પબુર કાઈ રહલે .
'કષોદઢયકા'નત્રી જલેમ એનત્રી છકાસંય કષો’ ન ચકાહતષો…

સ્વકાથર્પ. ..

ખકાવકાનબુસં પત્રીવકાનબુસં શવૈય કામકાસં સપૂવ કાનબુસં
પત્નત્રીનલે બિકાળકષો ચસવકાય નહહીં ભકાળવકાનબુસં
સ્વકાથર્પ દવનકા કષોઈનલે જઈનલે નકા મળવકાનબુસં
વહલે વકાર સસંબિ સંધ લે પ્રલેમ નકા ષપછકાણતષો…

સ્વકાથર્પ. ..

લકાગલે એ ભષોટ જાણલે જગનષો કસં ઈ ખ્યકાલ નકા
હષોદશયકાર કકાવકાદિકાવકાનકાસં સસૌ ખલેલ મકાસં
બિકાપ ગધલેડ કાનલે કહલે વકામકાસં શરમકાય નકા
'પ્યકારત્રી ખબુશ કામદિ ખબુદિ કાનલે’ તલે બિષોલતષો…

સ્વકાથર્પ. ..

'રષોટલકા નલે ઓટલકામકાસં કજદિગત્રી દવતકાવતષો
ધનનત્રી વ્યવસ્થકામકાસં ઊસંચ ષો નકા આવતષો
'હકાય... હકાય..' જવનનષો મસંત જાણલે થઈ ગયષો
ગમલે નકા સલકાહ કષો'નત્રી કષોઈનલે ન પપૂછ તષો…

સ્વકાથર્પ ..."

આવકા ષપતકા પકાસલેથત્રી જવનમસંત નકા મળલે. તલે તષો જવતકાસં જવતકાસં મરલે લકા જલેવષો રહલે . હસંમશ
લે કાસં પષોતલે ડરલે લષો રહલે
અનલે આખકાય કબુ ટબુસં બિનલે ડરકાવ્યકા કરલે . એ કકારણલે જવન સકામલે ઝઝપૂમવકાનત્રી તલે શદક્ત ખષોઈ બિલેસલે છલે . ગકાયતત્રી મસંતનલે એનકાસં
સકાચકા અથર્પમકાસં લલેવકામકાસં આવલે તષો જવન ધન્ય થઈ જાય. તલે મકાટલે યજ્ઞષોપવત્રીત ધકારકલે કલે ટલકાક દનયમષોનબુસં પકાલન કરવબુસં
જરૂરત્રી છલે .
"શત્રીખશલે લસંગ ષોટત્રી ધરત્રીનલે અસંગ લે, સસંય મ તણકા પકાઠનલે;
શકાસન તષો ખબુદિ નકાસં જવનનબુસં કરવબુસં , ધરશલે હવલે દિસંડ નલે;
બિકાસંધ ત્રીનલે એ મલેખ લકા કટત્રી પરલે , જાગકત જવનમકાસં થશલે;
શત્રીખશલે એ આચકાર નલે દવચકારષો, कगु यशार्गत बटियोरमर ग लम ॥”
લસંગ ષોટત્રી: યજ્ઞષોપવત્રીત દકારકા લલેવકાતત્રી દિત્રીકકા જવનઘડતરનત્રી દિત્રીકકા છલે . આ સમય (૫ થત્રી ૧૨ વષર્પનત્રી ઉસંમરનષો) એવષો
છલે કલે શરત્રીરમકાસં આસંતદરક ફલે રફકારષો થતકાસં રહલે છલે . ધત્રીરલે ધત્રીરલે સપ્તિ ધકાતબુઓ બિનવકા મકાસંડલે છલે . તલે વખતલે જો તલે ધકાતબુઓ
વલેડફવકામકાસં આવલે તષો તલે બિકાળક નબિળકા મનનષો, દવકક ત મકાનસ ધરકાવતષો, દિબુબિર્પળ શરત્રીરનષો અનલે આડત્રી દદિશકા તરફ
જતષો થઈ જતષો છલે . તલે મકાટલે એનલે સદિડ દવચકારષો, બહમય દવચકારષો અનલે સકારકાસં કકાયર તરફ દિષોરવકામકાસં આવલે તષો અસંદિરનત્રી
સપ્તિ ધકાતબુઓ (મનનકા દસ્થર થવકાનકા કકારણલે) ટકલે છલે , અનલે પદરપક્વ બિનલે છલે . તલે મકાટલે બહચયર્પ જરૂરત્રી છલે . બહચયર્પ
નષો મતલબિ જ એ થકાય છલે કલે બહનલે ગમતત્રી ચયકાર્પ કરવત્રી તલે, અથવકા બહ તરફ જવકા મકાટલે નત્રી ચયકાર્પ કરવત્રી તલે. તલેનલે
મકાટલે મનનલે તલેમજ દવકક ત વકષતઓનલે તકાબિલે ન થવકાનત્રી આવડતનલે ‘સસંયમ’ કહલે વકામકાસં આવલે છલે . લસંગષોટત્રી તલે સસંયમનબુસં
પ્રતત્રીક છલે . મકાટલે હવલે તલે બહચકારત્રી તરત્રીકલે ઓળખકાશલે. બહનલે મકાગર જાય તલે બહચકારત્રી.
દિસંડ : તલેનકાસં હકાથમકાસં દિસંડ આપવકામકાસં આવલે છલે . આ દિસંડ બિકાહ જવનમકાસં આત્મરકણનકાસં પ્રતત્રીક રૂપલે છલે , તષો આસંતદરક
જવનમકાસં તલે પષોતકાનબુસં આત્મશકાસન કરશલે તલેનકાસં પ્રતત્રીક રૂપલે છલે . રકાજાનકા હકાથમકાસં પણ શકાસનનકા પ્રતત્રીક રૂપલે રકાજદિસંડ
હષોય છલે . આ બહચકારત્રી પષોતલે જ પષોતકાનત્રી ભપૂલનષો દિસંડ સ્વત્રીકકારશલે.
કટત્રીમલેખ લકા: કમર પર દિભર્પનત્રી અથવકા તષો સપૂતરનત્રી દિષોરત્રી બિકાસંધત્રીનલે કમરનત્રી જગકાએ લકાકડકાનષો ખત્રીલકા જલેવષો ટબુ કડષો
બિકાસંધવકામકાસં આવલે છલે તલેનલે મલેખલકા કહલે વકાય છલે . ઘણત્રીવકાર દિષોરકાનત્રી એકલત્રી ગકાસંઠ પણ મલેખલકા કહલે વકાય છલે . કમર પકાસલે
હષોવકાથત્રી તલે કટત્રીમલેખલકા કહલે વકાય છલે . જો અમબુક ઢબિલે ન બિલેસકાય તષો તલે મલેખલકા કમરમકાસં વકાગલે છલે . તલે દકારકા એમ સમજવકાનબુસં
છલે કલે જવન પ્રત્યલે સતત જાગકત રહલે વબુસં. જવનનલે સકાવ સબુખમય બિનકાવત્રી દિઈનલે પ્રષતકકારકાત્મક શદક્ત ગબુમકાવત્રી દિત્રીધલેલબુસં

બિનકાવવબુસં નહહીં. અષતશય સબુખ અનલે બિલેફકામ ભષોગષો મનનલે દલસ્સબુસં (ગમલે ત્યકાસં લપસત્રી પડલે તલેવબુસં ) અનલે ઢત્રીલબુસં (મક્કમતકા
દવનકાનબુસં) બિનકાવત્રી દિલે છલે . સખત પરલે ડ કરલે લષો સવૈદનક જ સકાચષો સવૈદનક બિનત્રી શકલે છલે . સખત પદરશમ કરનકાર જ સકાચષો
સસંપદત્તવકાન બિનત્રી શકલે છલે . તલે જ રત્રીતલે જદવકકા તલેમજ જવનનકા દશકણ મકાટલે સતત તપ કરનકારષો જ સફળતકા પકામત્રી
શકલે છલે . મલેખલકા સતત તપશ્ચયકાર્પ, સભકાનતકા, જાગકષત અનલે કતર્પવ્યદનષ્ઠકાનબુસં પ્રતત્રીક છલે .
કમસંડ ળ: મનનલે સકારકા દવચકારષોથત્રી ભરત્રી દિલેવકામકાસં આવલે તષો તલે દવચકારષો સકારષો આચકાર કરકાવલે છલે . દવચકાર એ જમત્રીનમકાસં
છબુપકાયલેલકા બિત્રીજ જલેવષો છલે અનલે આચકાર જમત્રીનનત્રી ઉપર દવકસલેલકા વકક જલેવષો છલે . તલે મકાટલે સતત વલેદિકાધ્યયન કરવબુસં જરૂરત્રી
બિનત્રી જાય છલે . ‘દવદિ' એટલલે કલે જાણવબુસં તલે પરથત્રી ‘વલેદિ' શબ્દિ આવ્યષો છલે . વલેદિ એટલલે સદિદવચકાર. મનનલે સદિદવચકાર
દકારકા પષોષવકાનબુસં છલે . એમકાસં દિબુગબુર્પણનબુસં ઘકાસ ઊગલે તષો નહીંદિત્રી કકાઢવકાનબુસં છલે . દવચકારષો સકારકા પણ હષોય અનલે ખરકાબિ પણ હષોય.
સકારકા જવનદિકાયત્રી દવચકારષો પકાણત્રી જલેવકા હષોય છલે . પકાણત્રીમકાસં (૧) જવનદિકાયત્રી તત્વ (૨) સ્ફપૂરત (૩) પદવતતકા
(૪)વકાહકતકા હષોય છલે . બહચકારત્રીનકા હકાથમકાસં કમસંડળ પણ હષોય છલે . તલે ખકાલત્રી જળપકાત નથત્રી પણ ઉપર જણકાવલેલ
પકાણત્રીનકાસં ગબુણષોનત્રી મકાફક જવનદિકાયત્રી, ચલેતનવસંતકા, સ્ફપૂરતદિકાયક, પદવત અનલે સવર્પ સ્થળષોમકાસં વહલે તકા દવચકારષોનબુસં પ્રતત્રીક
છલે . મકાટલે સકાચષો બકાહણ વલેદિષોનકા દવચકારષોનષો વકાહક હષોય છલે . આજનકા ભષોગવકાદિત્રી અનલે ભસૌષતકવકાદિત્રી જવનમકાસં દિવૈવત્રી
દવચકારષો લઈ જવકા મકાટલે ઋષષઓનકા મકાગર જનકારકા બકાહણનત્રી જરર છલે , મકાટલે ;
“સકાચષો બકાહણ વકાસંછ તત્રી, રડત્રી રહત્રી સસંસ્ કક ષત આ યબુગ મકાસં;
આધબુદ નક દિકાનવ બિધકાય નકાચલે, એનલે લઈ બિકાથમકાસં;
દિઈનલે જવનદિકાન તબુસં ઝઝપૂમ જલે, શસ્તષો લઈ જ્ઞકાનનકાસં;
રત્રીઝશલે જગનષો તકાત નલે હરખશલે, कगु यशार्गत बटियोरमर ग लमत् ॥
થઈ તબુસં બકાહણ ધમર્પન લે ઉપકાસત્રી, દિલેવ ત્વનલે પકામજલે;
અદસ્મતકાથત્રી જવજલે જગતમકાસં, દિસૌબિર્પલ્ યનલે કકાઢજલે;
જવનમકાસં ગજર્પન કરત્રી સસહસમબુસં, અભયત્વનલે પકામજલે;
સકાચષો સકારસ્વત થઈનલે જવજલે, कगु यशार्गत बटियोरमर ग लमत् ॥”
કસૌપત્રીન: સકાચષો બકાહણ બિનવકા મકાટલે જવનનકાસં સસંકટષો મકાટલે , ઝઝપૂમવકા મકાટલે ઘડકાવબુસં પડલે . સગવડતકા મળલે તષોયલે તલેનલે
છષોડકાવત્રી પડલે . મકાટલે જ એનલે પહલે રવકા મકાટલે મકગચમર્પ અપકાતબુસં. પકાછળથત્રી ધત્રીરલે ધત્રીરલે સકાદિબુસં સફલે દિ સપૂતરનબુસં વસ્ત આપવકામકાસં
આવ્યબુસં. એ રત્રીતલે સકાદિગત્રીનકા પકાઠ શત્રીખવકાડકાયકા. તલે સકાથલે સવકારમકાસં હવન કરત્રીનલે અદગ્નપપૂજા દકારકા તલેજદસ્વતકા
મલેળવવકાનત્રી પ્રલેરણકા મળત્રી.
બભકકા: જભનલે સકારકા-નરસકા સ્વકાદિનત્રી કબુ ટલે વ ભબુલકાવવકા મકાટલે તલેમજ અહસંકકાર કકાઢવકા મકાટલે બભકકા દકારકા જમવકાનત્રી
વ્યવસ્થકા ગષોઠવકાઈ. એનત્રી શરૂઆત યજ્ઞષોપવત્રીત ધકારણ કયકાર્પ પછત્રીથત્રી જલે બહચકારત્રી પષોતકાનત્રી મકાતકા પકાસલે જ (હલે મકા!

મનલે બભકકા આપષો) કહત્રીનલે કરવકામકાસં આવત્રી. આ પ્રસસંગ મકાતકાનલે મકાટલે હૃદિયદ્રકાવક પ્રસસંગ હષોય છલે .
યજ્ઞષોપવત્રીત સસંસ્કકારનષો બિધષો દવદધ દવદકાન બકાહણષો દકારકા દનદશ્ચત મસંતષો બિષોલત્રીનલે કરકાય છલે . અસંતમકાસં આ
બકાહચકારત્રીનલે દવદકાભ્યકાસ મકાટલે ગબુરકબુ ળમકાસં મષોકલવકા મકાટલે દવદિકાય અપકાતત્રી. મકાબિકાપ, ભકાઈ-બિહલે ન, સગકાસંસસંબિધ
સં ત્રી
બિધકાસંનત્રી આસંખમકાસંથત્રી આસંસન
બુ ત્રી ધકારકા વહલે તત્રી. પકાસંચ-સકાત વષર્પનષો બિકાળક પચત્રીસ વષર દવદકાભ્યકાસ કરત્રીનલે પકાછષો આવશલે
ત્યકારલે એનષો ચહલે રષો જોવકાનષો મળશલે.
તલે સમયમકાસં નજકનકા કબુ ટબુસં બિમકાસં સગકાસંસસંબિધ
સં ત્રીનબુસં અવસકાન થકાય તષો તલેનકાસં સમકાચકાર એનલે અપકાતકા ન હતકા.
કબુ ટબુસં બિમકાસં કષોઈનકાસં લગ્ન કલે જનષોઈ અથવકા તષો શબુભ પ્રસસંગષોનત્રી જાણ આ બહચકારત્રીનલે ન થતત્રી. કબુ ટબુસં બિમકાસં બિકાળકનષો જન્મ
થકાય તલેનકાથત્રી પણ તલેનલે અજાણ રખકાતષો. હકાલનત્રી દશકણવ્યવસ્થકામકાસં કકાયદિલેસર બિલે વલેકલેશન (દિષોઢ મકાસનત્રી રજાઓ)
મળલે અનલે દવદકાથર્થી પષોતકાનકાસં ષપતકાનકા ઘલેર જાય. વળત્રી પકાછષો એ ભણવકા આવલે. (હષોસ્ટલે લમકાસં રહલે તષો હષોય તષો, નહહીં તષો
ઘલેર રહત્રીનલે જ ભણલે.) જ્યકારલે બહચકારત્રી કજદિગત્રીનકા અઢકાર વષર્પ કબુ ટબુસં બિથત્રી વલેગળષો થઈ જતષો. તલે કકારણલે સસૌનલે એનલે દવદિકાય
આપવકાનબુસં દિબુ:ખ થતબુસં. આજલે એ દક્રિયકાનલે બિડવષો દિષોડકાવવકાનત્રી દક્રિયકા કહલે વકામકાસં આવલે છલે . બહચકારત્રીનલે વરઘષોડકાનત્રી મકાફક
વકાજતલેગકાજતલે લઈ જવકાય, પછત્રી એનલે દિષોડવકાનબુસં કહલે વકામકાસં આવલે. તલે પછત્રીથત્રી મકામકા અથવકા એમનકાસં પ્રષતદનદધ
ભકાણકાનલે(બહચકારત્રીનલે) પકડત્રીનલે વળત્રી પકાછકા ઘલેર લઈ આવલે. એક સમયનત્રી હૃદિયદ્રકાવક ઘટનકા આજલે મજાકમસ્તત્રીનબુસં
સકાધન બિનત્રી ગઈ છલે . દવષયનત્રી પપૂણકાર્પહબુષત કરતકાસં પહલે લકાસં થષોડબુસં ક દવહસંગકાવલષોકન કરવબુસં જરૂરત્રી છલે . તલેમકાસંય કલે ટલકાક રહત્રી
ગયલેલકા મબુદકા દવષલે કહલે વબુસં યષોગ્ય રહલે શલે.
જનષોઈનકા અદધકકારત્રી કષોણ? - બકાહણ, કષતય, વવૈશ્ય તથકા શપૂદ્ર બિધકાનલે મકાટલે આ સસંસ્કકાર હતકા. પરસંતબુ કલે ટલકાક
શપૂદ્રષો કલે જલે ઘણકાસં જ ધનવકાન હતકા (શપૂદ્ર એટલલે પકાયકાનત્રી જરૂરત્રીયકાત પપૂરત્રી પકાડનકાર વગર્પ. બિપૂટ બિનકાવનકાર, કકાપડ
બિનકાવનકાર, મકકાન બિકાસંધનકાર, સબુવણર્પકકાર, લબુહકાર, સબુથકાર વગલેરલે. આજનત્રી ભકાષકામકાસં ષમલમકાદલકષો, આરકટલે ક,
એદન્જદનયસર્પ, પષોટરત્રી મલેકસર્પ વગલેરલે) તલેમણલે જનષોઈ બિસંધનરૂપ લકાગતકાસં છષોડત્રી તલેથત્રી બિકાકત્રીનકાસં તણ વણર પહલે રતકાસં . આજલે
તષો મષોટલે ભકાગલે બકાહણ વગર્પ એકલષો જ પહલે રલે છલે .
વવૈદદિકકકાળમકાસં સ્તત્રીઓ પણ જનષોઇ પહલે રતત્રી. પણ મકાચસકધમર્પ, પ્રસપૂષત જલેવકા પ્રસસંગષોનલે કકારણલે સ્તત્રીનકા અધકાર્પ
અસંગરૂપ તલેનષો પષત પષોતકાનત્રી તથકા પત્નત્રીનત્રી એમ બિલે જનષોઈ પહલે રવકા લકાગ્યષો. આ પ્રથકા આજલે પણ છલે .
જનષોઈ જમણકા કકાનલે શકા મકાટલે ભરકાવવત્રી? - ડકાબિત્રી ખકાસંધલે ભરકાવલેલત્રી જનષોઈ શસૌચદક્રિયકા કરતત્રી વખતલે અપદવત
જગકાનલે સ્પશર્પ ન કરલે તલે મકાટલે જમણકા કકાનલે પહલે રવકાથત્રી તલેનલે ઊસંચકાઈ મળલે છલે . બિત્રીજબુ સં એમ પણ કહલે વકાયબુસં છલે કલે જમણકા કકાન
પર જનષોઈ વહીંટવકાથત્રી ત્યકાસંથત્રી પસકાર થતત્રી નસ શસૌચદક્રિયકામકાસં મદિદિ કરલે છલે . એક્યબુપ્રલેશરનત્રી આ એક પ્રકકારનત્રી પદ્ધિષત
હષોઈ શકલે . તલે સસંશષોધનનષો દવષય છલે .

જનષોઈ “શકા મકાટલે "? તલે જાણ્યકા પછત્રી પણ જનષોઈ પહલે રવત્રી જરૂરત્રી ખરત્રી? - દિત્રીકકા લત્રીધકા પછત્રીથત્રી જનષોઈ પહલે રવત્રી
જરૂરત્રી જ છલે . તલે જવન દિત્રીકકા અનલે દશકકાનબુસં પ્રતત્રીક છલે . એક કલે પ્ટન પષોતકાનકાસં શટર્પ પર ચસંદ્રકષો ભરકાવત્રીનલે જલેમ ગસૌરવ લલે
તલેમ ગસૌરવ લલેવકા જલેવબુ છલે કલે હસં બુ દિત્રીચકત છબુસં. જલેમ રકાષ્ટિર ધ્વજમકાસં રકાષ્ટિર નબુસં ગસૌરવ છબુપકાયલેલબુસં છલે , તલેમ જનષોઈમકાસં
જવનદવકકાસનકાસં સસંકલેતષો છબુપકાયલેલકા છલે . દિરલે ક દિલેવષોનકાસં ચચતષો જનષોઈવકાળકાસં જ હષોય છલે . સસંતષો પણ (સસંન્યકાસત્રી ચસવકાય)
જનષોઈ ધકારણ કરલે છલે . ગત્રીતકામકાસં કહબુસં છલે કલે , “મષોટકાસં મકાણસષો જલેવબુસં આચરણ કરલે છલે તલેવબુસં જ (એનબુસં જોઈનલે) બિત્રીજાઓ
આચરણ કરલે છલે .”
જનષોઈ દવદધમકાસં મકાટત્રીનકા સ્નકાનનબુસં મહત્વ શબુસં ? - જલે ભપૂષમમકાસં રકામ, કક ષ્ણ જલેવકાસં દિલેવ દવચયકાર્પ છલે , શસંકરકાચકાયર્પ જલેવકા
આચકાયર ફયકાર્પ છલે , તલેમનકાસંથત્રી પદવત થયલેલત્રી મકાટત્રી શરત્રીરલે લગકાવવકાથત્રી તલે મકાટત્રીનત્રી પદવતતકાનલે કકારણલે દિલેહ પણ પદવત
થકાય છલે . એનકાસં કણ કણમકાસં કક ષ્ણનબુસં નકત્ય, રકામનત્રી મયકાર્પદિકા, બિબુદ્ધિનબુસં કકારણ્ય,મત્રીરકાસંનત્રી ભદક્ત, ચવૈતન્ય મહકાપ્રભબુનબુસં
ભદક્તગકાન,વત્રીરષોનત્રી વત્રીરતકાનત્રી ખમત્રીરવસંતત્રી વકાતષો વગલેરલે નકાચત્રી રહકાસં છલે . તલેમનકાસં જલેવબુસં જવન થકાય એવત્રી ઈચ્છકા પબુષ્ટિ
થકાય છલે .
શબુસં જનષોઈ અદનષ્ટિષોથત્રી રકણ કરલે છલે ? - શદ્ધિકા અનલે ભકાવનકાપપૂવર્પક પહલે રકાયલેલત્રી જનષોઈ જરૂર અદનષ્ટિષોથત્રી બિચકાવલે
છલે . ચકાર રસ્તકા ઉપર મપૂકલેલત્રી ટર કાદફક ચસગ્નલનત્રી બિત્તત્રીઓનકા સપૂચન પ્રમકાણલે વકાહન હસંકકારવકાથત્રી કલે ચકાલવકાથત્રી જલેમ
અકસ્મકાત ટકાળત્રી શકકાય છલે , તલેમ પ્રભબુનબુસં સ્થકાપન જલેમકાસં થયબુસં છલે તલે જનષોઈ ખકાસંધલે છલે મકાટલે મકારકાથત્રી ખરકાબિ ન જ થવબુસં
જોઈએ, એ સમજણ અદનષ્ટિષોનલે ટકાળલે છલે . તલે જ રત્રીતલે ભપૂતપ્રલેતકાદદિથત્રી પણ બિચકાવલે છલે . કકારણ કલે તલેમનકાસં કરતકાસં ઈશ્વર
શલેષ્ઠ છલે .
ઘણકાસં લષોકષોએ અનલે વણરએ જનષોઈનષો ત્યકાગ કયર, તલે પછત્રી બિત્રીજ વ્યવસ્થકા કઈ ? - જલે જલે વણરનલે અથવકા
વગરનલે જનષોઈ સ્વલેચ્છકાચકાર અનલે સ્વવૈરદવહકાર કરવકા મકાટલે બિકાધકારૂપ લકાગત્રી તલેમણલે જનષોઈ છષોડત્રી દિત્રીધત્રી. પણ તલેમનત્રી
પલેઢત્રીઓનલે જવનદવકકાસનત્રી જરૂરત્રીયકાત લકાગત્રી ત્યકારલે આયર્પસમકાજ જલેવત્રી સસંસ્થકાએ જલે તલે વગર્પ અનલે વણર્પનલે જનષોઈ આપત્રી.
તષો કલે ટલકાસંક આચકાયર તથકા સસંતષોએ એનલે કસંઠત્રીનકા સ્વરૂપલે આપત્રી. તલેનષો ઉદલે શ્ય તષો જનષોઈ જલેવષો જ રહષો.
જ્યકાસં સબુધ ત્રી સદ્ગબુણ ન આવલે ત્યકાસં સબુધ ત્રી શબુસં જનષોઈ ધકારણ કરત્રી શકકાય ? - શકાળકા કલે કષોલલેજમકાસં એદડમશન(પ્રવલેશ)
લત્રીધકાસં પછત્રીથત્રી જ જલે તલે પ્રકકારનબુસં ભણતર ભણકાવકાય છલે . એમ નથત્રી થતબુસં કલે ભણત્રી લત્રીધકા પછત્રીથત્રી શકાળકા-કષોલલેજ મકાસં
પ્રવલેશ મલેળવવષો. તલે જ રત્રીતલે જનષોઈ દકારકા દિત્રીકકા લઈનલે જવનનલે સસંયષમત કરતકાસં કરતકાસં દશકકા(ભણતર) લલેવકાનત્રી હષોય
છલે . મકાટલે દનદશ્ચત સમયલે બકાહણ, અદગ્ન, કબુ ટબુસં બિત્રીજનષો, સસંબિધ
સં ત્રીઓનત્રી હકાજરત્રીમકાસં પરમલેશ્વરનત્રી સકાકત્રી તથકા આશત્રીવકાર્પદિ
લઈનલે જનષોઈ ધકારણ કરવત્રી જોઈએ.

ષતકકાળ સસંધ્ યકા કરવત્રી જરૂરત્રી છલે ?- હકા, રકાત સકાથલે દદિવસ, સવકાર સકાથલે સકાસંજ અનલે દદિવસ સકાથલે રકાત સસંધકાય છલે
ત્યકારલે મન નબિળબુસં પડલે છલે . તલેનલે ઈશ્વરનત્રી યકાદિથત્રી નબિળબુસં પકાડતબુસં અટકકાવત્રી શકકાય છલે . તલે સકાથલે દિરલે ક દિલેવઋણ,
ઋષષઋણ અનલે ષપતકઋણ ચપૂકવવકાનકા હષોય છલે . તલે ષતકકાળસસંધ્યકા દકારકા ચપૂકવત્રી શકકાય છલે .
આવકા ઘણકાસં પ્રશ્નષો ઊભકા થકાય, પણ તલે દિરલે ક પ્રશ્નનલે તલેનષો ઉત્તર છલે જ. કલે વળ પ્રશ્નષોનત્રી જાળમકાસં અટવકાઈનલે
તથકા સબુધકારકાનકા નકામલે ઉદસંડતકાપપૂવર્પક જો જનષોઈ કકાઢત્રી નકાખવકામકાસં આવલે તષો બલેક વગરનત્રી કકાર જલેવબુસં જવન થઈ જાય.
બલેક વગરનત્રી ગકાડત્રી ચલકાવત્રી શકકાય પણ થષોભકાવત્રી શકકાય નહહીં. તલેથત્રી ગમલે ત્યકારલે અકસ્મકાત થઈ જાય અનલે જવન
રષોળકાઈ જાય.

૧૧. વલેદિ કારસં ભ સસંસ્ કકાર
યજ્ઞષોપવત્રીત દિત્રીકકા લત્રીધકા પછત્રીથત્રી બહચકારત્રી યષોગ્ય ગબુરનકા આશમલે અધ્યયન કરવકા મકાટલે જતષો. ગબુરનકા
આશમ સકામકાન્ય જગતનત્રી જજા
સં ળથત્રી કકાવકાદિકાવકા, લકાગણત્રી વગરનકા વ્યવહકાર, સમકાજજવનનત્રી દવકક ષતઓ, ગકહક્લલેશ
તથકા બિધત્રી જ વણમકાગત્રી સબુદવધકાઓથત્રી પડતત્રી ખષોટત્રી આદિતષો વગલેરલેથત્રી મબુક્ત એવકા નવૈસરગક વકાતકાવરણમકાસં ચકાલતકા
હતકા. ત્યકાસં ગરત્રીબિ - તવસંગર, અબિબુધ - સબિબુધ, રકાય - રસંક એવકા કષોઈ ભલેદિભકાવ ન રહલે તકા. ગબુર ષપતકાનત્રી નજરલે સસૌનલે
જોતકા. ગબુરપત્નત્રી મકાનત્રી નજરથત્રી સસૌનલે જોતત્રી. સકષષ્ટિનત્રી પકાઠશકાળકામકાસં, દનદિરષ દનસગર્પનકા ખષોળકામકાસં અનલે આચકાર તથકા
દવચકારનકા સસંગમ જલેવકા તપષોવકદ્ધિ, જ્ઞકાનવકદ્ધિ અનલે પ્રભબુસ્પશર્પ પકામલેલકા આચકાયર્પનત્રી છતછકાયકામકાસં તલે બહચકારત્રી દશષ્ય
બિનત્રીનલે રહલે તષો. આચકાયર્પ કલે વષો હષોવષો જોઈએ તલે બિકાબિતમકાસં કહલે વકાયબુસં છલે કલે ,

आतरनयोतत र शशासशाथशार्गन त् आरशारणे स्थशापयत्यवप ।
स्वियमशाररतणे यस्तगु तमशारशायर परकतणे ॥
[જલે વલેદિકાદદિ શકાસ્તનલે ગ્રહણ કરલે , દશષ્યનલે તલેનકાસં આચકારવકાળષો બિનકાવલે તથકા પષોતલે પણ તલેવષો
આચકારશત્રીલ હષોય એવકા તણ ગબુણવકાળકાનલે આચકાયર્પ કહલે છલે .]
બહચકારત્રી ગબુરનકા આશમમકાસં (એકલષો જ - કષોઈ મપૂકવકા ન જાય) જાય ત્યકારલે સષમધનત્રી ભકારત્રી લઈનલે જાય.
મસંદદિરમકાસં ભગવકાન પકાસલે, ગબુર પકાસલે, બિકાળક પકાસલે, સસંતષો તથકા રકાજા પકાસલે અનલે ષપ્રય પકાત પકાસલે ખકાલત્રી હકાથલે જવબુસં
નહહીં. યથકાયષોગ્ય ભલેટ કલે વસ્તબુ લઈનલે જવબુસં જોઈએ. તલે દશષ્ટિકાચકાર છલે . સષમધષો યજ્ઞમકાસં કકામ લકાગલે મકાટલે બહચકારત્રી તલે
લઈ નલે જાય. વનમકાસં ફળષો તષો હષોય પણ તલેનલે ફળનત્રી ઓળખકાણ ન હષોવકાથત્રી કષોઈ ઝલેરત્રી અથવકા રષોગ કરલે તલેવકાસં ફળ
મળત્રી જાય તષો કલે વત્રી રત્રીતલે અપકાય? તલે પછત્રીથત્રી તલે ગબુરનલે મળલે. પષોતલે એમનલે ગબુર બિનકાવવકા ઇચ્છલે છલે તલેમ દનવલેદિન કરલે .
પષોતકાનબુસં કબુ ળ, ગષોત, ગકામ વગલેરલેનત્રી ઓળખ આપલે. ગબુર એનલે એક, બિલે, તણ દદિવસ પછત્રી એમનત્રી ઈચ્છકા મબુજબિ,
બહચકારત્રીનત્રી ધત્રીરજ કસષોટત્રી કરવકા મકાટલે , મળવકાનબુસં જણકાવલે. તલે શબુસં ભણવકા મકાગલે છલે તલે પણ ગબુર જાણત્રી લલે. થષોડકા
દદિવસમકાસં તલે બહચકારત્રીનલે મનષોવવૈજ્ઞકાદનક રત્રીતલે ગબુર સમજ લલે ત્યકાર પછત્રીથત્રી તલેનષો દશષ્ય તરત્રીકલે સ્વત્રીકકાર કરલે . તલે
પછત્રીથત્રી ગબુર બિધકા દશષ્યષો સકાથલે પદરચય કરકાવલે, દદિવસ દિરષમયકાનનત્રી દદિનચયકાર્પ જણકાવલે અનલે શબુસં શબુસં કકામષો એણલે
કરવકાનકા છલે તલે પણ કહલે . દિરલે કલે પષોતકાનકાસં વસ્તષો ધષોવકાનકા, સકાદિબુસં ભષોજન બિનકાવવકાનબુસં અનલે ખકાવકાનબુસં પષોતકાનત્રી કબુ દટર સકાફ
રકાખવકાનત્રી, આશમનકાસં વકકષોનલે પકાણત્રી પકાવકાનબુસં, જગ
સં લમકાસંથત્રી યજ્ઞ તથકા ગકહઉપયષોગ મકાટલે લકાકડકાસં લકાવવકાનકા આવકાસં
બિધકાસં જ કકામષો કરતકાસં કરતકાસં પષોતકાનષો દનયત અભ્યકાસ કરવકાનષો, સ્વકાધ્યકાય મસંતદ્રષ્ટિકા તથકા અવકાર્પચત્રીન મહરષ પપૂજ્ય
પકાસંડબુરસંગ શકાસ્તત્રી આઠવલલેજ પપૂજ્ય દિકાદિકાએ પણ તપષોવન પદ્ધિષતનબુસં દશકણ લત્રીધલ
લે બુસં. તલેઓ તલે દવશલે જણકાવતકા કહલે તકા
કલે , “અમનલે અમકારકા ગબુરજ બિપષોરલે એક કલકાકનષો દવરકામ આપતકા. તલે સમય દિરષમયકાન અમકારલે કપડકાસં ધષોવકાનકા,
ખકાવકાનબુસં બિનકાવવકાનબુસં (ભકાત અનલે ઓસકામણ), જમવકાનબુસં, વકાસણ સકાફ કરવકાનકા તથકા ફરત્રી પકાછકા અભ્યકાસ મકાટલે
જવકાનબુસં.“ ઉપરનકા પ્રસસંગ ઉપરથત્રી સમજ શકકાય છલે કલે કડક દશસ્તપકાલન દકારકા જ સ્વયસં અનબુશકાસન આવલે છલે . આ

સમયગકાળકા દિરષમયકાન સબુખષોનત્રી ઈચ્છકા સબુદ્ધિકાસં કરવકાનત્રી હષોતત્રી નથત્રી. તલેથત્રી જો વચ્ચલે સબુખ મળલે તષો એનષો ખપૂબિ જ
આનસંદિપપૂવર્પક ઉપભષોગ થકાય છલે . એ બિકાબિતનત્રી પબુષષ્ટિ કરતકાસં સબુભકાષષતમકાસં જણકાવકાયબુસં છલે કલે ,

सगुख शारथननः कगु तयोवविदशा नशानस्त वविदशारथननः सगुख मत् ।
[સબુખકાથર્થીનલે દવદકા ક્યકાસંથત્રી? (તલેનલે દવદકા મળતત્રી નથત્રી) અનલે દવદકાથર્થીનલે સબુખ ક્યકાસંથત્રી? એનલે દવદકા
મલેળવવકામકાસં સબુખ મલેળવવકાનષો પ્રયકાસ કરવષો જોઈએ નહહીં.] એનત્રી જ પપૂરતમકાસં અન્યત કહલે વકાયબુસં છલે કલે ,

कशामशातगुर शाणशार न रयर न लजशा ।
वविधशातगुर शाणशार न सगुखर न द ख
गु मत् ॥
[કકામકાતબુર મકાણસનલે ભય કલે લકાજ - શરમ હષોતકાસં નથત્રી. તલે ગમલે તલે સ્થળલે, ગમલે તલેનત્રી હકાજરત્રીમકાસં, ગમલે
તલેવકા સમયલે દવકક ત કકામચલેષ્ટિકાઓ કયકાર્પ જ કરતષો હષોય છલે . પષોતકાનલે એ રત્રીતલે આધબુદનકતકામકાસં ખપકાવતષો હષોય છલે . તલે જ
રત્રીતલે દવદકાનત્રી ઈચ્છકા રકાખનકારષો સબુખ કલે દિબુ:ખ જોતષો નથત્રી.]
ગબુર પકાસલે જ્યકારલે તલે દવદકા મલેળવવકા જાય ત્યકારલે સકાદિકાસં અનલે હળવકાસં વસ્તષો પહલે રત્રીનલે આચમન કયકાર્પ પછત્રીથત્રી
ઉત્તર દદિશકામકાસં મબુખ રકાખત્રીનલે બહકાસંજદલ આપવત્રી. તલે વખતલે મનમકાસં કબુ દવચકારષો ન આવવકા દિલેવકા. ગબુર વલેદિનબુસં અધ્યયન
કરકાવલે તલે પહલે લકાસં અનલે અધ્યયન પપૂરસં થકાય તલે પછત્રીથત્રી દશષ્યલે ગબુરચરણષોનકા અસંગપૂઠકાઓનલે સ્પશર્પ કરત્રીનલે વસંદિન કરવકાસં.
વલેદિકાધ્યયનનકા આરસંભ તથકા અસંતમકાસં ૐકકારનષો ઉચ્ચકાર કરવષો. નહહીં તષો તલેનબુસં અધ્યયન દનષ્ફળ જાય છલે એવબુસં મનકાય
છલે . શરૂઆતનષો ૐકકાર મનનલે કલે દન્દ્રત કરલે છલે . અસંતનષો ૐકકાર ઈશ્વરનલે કક તજ્ઞભકાવલે વ્યક્ત કરકાય છલે .
વલેદિકાધ્યયન અથર્પ સકાથલે કરવબુસં જોઈએ. તલે મકાટલે જણકાવ્યબુસં છલે કલે ,
विणे द स्यशाध्ययनर वनत्यर धमर्ग शशासस्य रशावप यतत् ।
अजशानतयोऽथर तत्सविर तगुष शाणशार कण्डनर यथशा ॥

(लघगुव् यशासस्मकत तनः , वनत्यशारशारपदश्रीपनः)

લે વ્યથર્પ
[વલેદિ તથકા ધમર્પશકાસ્તષોનબુસં અધ્યયન તલેનષો અથર્પ જાણ્યકા દવનકાનબુસં હષોય તષો તલે ફષોતરકાસં ખકાસંડવકાનત્રી જ મ
સમજવબુસં.]
રબિરનકા દિડકામકાસં અનલેક થછદ્રષો હષોય અનલે જો તલેમકાસં પકાણત્રી ભરવકામકાસં આવલે અનલે તલે પછત્રીથત્રી તલે દિડષો દિબિકાવવકામકાસં
આવલે તષો ચકારલે બિકાજબુ થત્રી પકાણત્રીનત્રી દિદિપૂડત્રીઓ પડલે છલે . પણ એક જ થછદ્ર હષોય તષો તલેમકાસં પકાણત્રી ભરવકાથત્રી એક જ દદિશકામકાસં
દિપૂર સબુધત્રી જાય છલે .

તલે રત્રીતલે અનલેક દવષયષોમકાસં ધ્યકાન જાય તષો દનદશ્ચત ધ્યલેય પકામત્રી શકકાતબુસં નથત્રી. તલે મકાટલે બહચકારત્રી દશષ્યલે કલે ટલકાસંક
વ્રતષો તથકા દનયમષો પકાળવકાસં જરૂરત્રી છલે .
૧. દનત્ય સસંધ્યકાવસંદિન કરવબુસં. (સવકાર સકાસંજ પ્રકાથર્પનકા કરવત્રી.)
૨. દનયત સમયલે ગબુર આસન ગ્રહણ કરલે તલે પહલે લકાસં પષોતકાનકાસં સ્થકાનલે જવબુસં. (આજનકા સસંદિભર્પમકાસં દશકક વગર્પખસંડમકાસં આવલે
તલે પહલે લકાસં વગર્પમકાસં પહમોંચવબુસં)
૩. જમતત્રી વખતલે ભકાવતબુસં કલે ન ભકાવતબુસં અથવકા આમકાસં આ અનલે તલે ઊણપ છલે તલેમ ન કરતકાસં, "ભગવકાન મનલે આજલે આ
પ્રકકારનબુસં ભષોજન જમકાડવકા મકાગલે છલે મકાટલે એનષો અનકાદિર કયકાર્પ વગર જમત્રી લલેવબુસં જોઈએ.” એવષો ભકાવ કલે ળવવષો.
૪. જમતકાસં પહલે લકાસં ગકાયતત્રીમત
સં (અથવકા ભગવકાનનત્રી પ્રકાથર્પનકા, ૐ સહનકાવવતબુ) બિષોલત્રીનલે જમવબુસં. જમતત્રી વખતલે જલેવબુસં
વકાતકાવરણ રખકાય છલે તલેવબુસં જ તલેનબુસં મન થકાય છલે .
૫. ભષોજન જરૂરત્રીયકાત પ્રમકાણલે કરવબુસં, અષતભષોજન ન કરવબુસં તલેમજ થકાળત્રીમકાસં રકાખત્રી મપૂકવબુસં નહહીં. પષોતકાનબુસં ખકાધલેલબુસં અન્ન
બિત્રીજાનલે ખકાવકા મકાટલે આપવબુસં નહહીં. બિહબુ ખકારકા, ખકાટકા, તત્રીખકા, ઊનકા, વકાસત્રી પદિકાથર ખકાવકા નહહીં.
૬. બિકાકત્રી ફકાજલ રહલે લકા સમયમકાસં અધ્યયન કરવબુસં. તલે દવષલે બિત્રીજા દશષ્યષો સકાથલે ચચકાર્પ કરવત્રી. અયષોગ્ય, અશ્વલત્રીલ અનલે
મન બિગકાડલે તલેવત્રી વકાતષો અનલે વ્યસનષોમકાસં જોડકાવબુસં નહહીં. હસંમશ
લે કાસં સત સકાદહત્ય વકાસંચવબુસં.
૭. જ્યકાસં એકલત્રી સ્તત્રીઓ બિલેઠત્રી હષોય તલેમકાસં જઈનલે બિલેસવબુસં નહહીં. સ્તત્રીનકા સતત સહવકાસથત્રી પબુરષમકાસં પણ સ્તવૈણભકાવ
જન્મલે છલે . તલેનકામકાસં પબુરષજન્ય દવકક ષતઓ ઊભત્રી થકાય છલે અનલે સ્તત્રીસહજ સ્વભકાવ થકાય છલે . મકાટલે જ સમજદિકાર મકાતકા
પષોતકાનકાસં બિકાળકનલે તલેનત્રી પકાસંચ વષર્પનત્રી ઉસંમર પછત્રીથત્રી ખષોળકામકાસં બિલેસવકા દિલેતત્રી નથત્રી.
૮. બહચયર્પ વ્રતનબુસં પકાલન કરવબુસં. વત્રીયર્પરકણ કરવબુસં. શત્રી સબુશબુતલે આ બિકાબિતલે જણકાવ્યબુસં છલે કલે
रसशाद्रकर ततयो मशारसर मशारस शान्मणे द नः पजशायतणे ।
मणे द स्यशानस्थनः ततयो मजशा मजशायशानः शगुक सर र विनः।।
[જલે ભષોજન પચલે છલે તલેમકાસંથત્રી રસ બિનલે છલે . રસમકાસંથત્રી (પકાસંચ દદિવસ પછત્રીથત્રી) રક્ત લષોહત્રી બિનલે છલે .
(પકાસંચ દદિવસ પછત્રીથત્રી) લષોહત્રીમકાસંથત્રી મકાસંસ બિનલે છલે . (ફરત્રી પકાસંચ દદિવસ પછત્રીથત્રી) તલેમકાસંથત્રી મલેદિ (અનલે ફરત્રી પકાસંચ દદિવસ

પછત્રીથત્રી) તલેમકાસંથત્રી હકાડકકાસં, (પકાસંચ દદિવસ પછત્રીથત્રી) હકાડકકાસંમકાસંથત્રી મજ્જકા અનલે છલે વટલે મજ્જકામકાસંથત્રી (પકાસંચ દદિવસ પછત્રીથત્રી)
સ્તત્રીઓમકાસં રજ અનલે પબુરષષોમકાસં વત્રીયર્પ બિનલે છલે .]
આમ મકાણસષોનષો જો એક દદિવસનષો (બિસંનલે સમયનષો) ખષોરકાક ૮૦૦ ગ્રકામ હષોય તષો ૪૦ દદિવસલે ૩૨ દકલષો
ભષોજન કરલે , અનલે તલેમકાસંથત્રી ૨૦ ગ્રકામ વત્રીયર્પ થકાય. એ દ્રષષ્ટિએ એક મદહનકાનકા દહસકાબિલે (૩૦ દદિવસ) ગણત્રીએ તષો ૧૫
ગ્રકામ વત્રીયર્પ થકાય. જલે એક જ વખતનકા મવૈથન
બુ મકાસં ખચકાર્પઈ જાય. આમ એક મકાસનત્રી કમકાણત્રી કણમકાસં ખલકાસ થઈ જાય.
વત્રીયર્પ તલેજ, બિબુદદ્ધિ અનલે શદક્તમકાસં વધકારષો કરલે છલે .
૯. અદહસંસકા, સત્ય, અસ્તલેય, બહચયર્પ અનલે અષપ્રગ્રહ (વધકારકાનબુસં ન રકાખવબુસં)નબુસં પકાલન તથકા કકામ, ક્રિષોધ, લષોભ,
મષોહ, મદિ, ઈષકાર્પ આ છ શતબુથત્રી દિપૂર રહલે વબુસં.
૧૦. દિકારૂ, મકાસંસ, જબુ ગકાર, કપૂ થલત્રી, સ્તત્રીઓ પ્રત્યલે રચચનષો ત્યકાગ કરવષો.

૧૨. સમકાવતર્પન સસંસ્ કકાર
સકામકાન્ય રત્રીતલે ચકાર વલેદિષોમકાસંનષો પષોતકાનષો જલે વલેદિ હષોય તલે પ્રથમ ભણવકાનષો અનલે તલે પછત્રીથત્રી અન્ય વલેદિષો
ભણવકાનકા એવષો દનયમ હતષો. એક વલેદિ ભણતકાસં લગભગ બિકાર વષર્પ થતકાસં. આખષોય વલેદિ એનલે કસંઠસ્થ કરવષો પડતષો.
જલેનલે શત્રીમદિ ભકાગવત અનલે ગત્રીતકા મબુખપકાઠ હષોય તલેનત્રી તરફ કષોઈ ખકાસ ધ્યકાન આપતબુસં નહહીં. પણ તલે સકાથલે પષોતકાનષો વલેદિ
જાણલે તષો તલેનત્રી કકમત ગણકાતત્રી. આયબુષ્યનકાસં પચત્રીસ વષર્પ સબુધત્રીમકાસં અભ્યકાસ પપૂરષો થતષો. તલે પછત્રીથત્રી ગબુર દશષ્યનલે
પષોતકાનકાસં આશમમકાસંથત્રી જવકાનત્રી તલેમજ ગકહસ્થકાશમમકાસં (Married Life) પ્રવલેશવકાનત્રી પરવકાનગત્રી આપતકા. ગબુરનત્રી
પરવકાનગત્રી વગર લગ્નજવનમકાસં પ્રવલેશ કરકાતષો નહહીં. ગબુર આશમ છષોડવકા મકાટલે આજ્ઞકા કરલે તલે પ્રસસંગલે થતષો દવદધ તલે
સમકાવતર્પન સસંસ્કકાર છલે . (એ ખ્યકાલ રહલે કલે મકાબિકાપ નહહીં પણ ગબુરનકા કહકા પછત્રીથત્રી જ લગ્નજવન શરૂ થતબુસં)
હકાલમકાસં જલેનલે યબુદનવરસટત્રીનત્રી દડગ્રત્રી મળલે છલે તલેનલે ‘સ્નકાતક' કહલે વકાય છલે . આ શબ્દિ ‘સ્નકાન કરલે લષો' એનકા
ઉપરથત્રી આવ્યષો છલે . બહચકારત્રી ભણત્રી રહલે ત્યકારલે તલે ગબુરનલે બહચયકાર્પશમ - વલેદિકાધ્યયન સમય પપૂરષો થયષો હષોવકાથત્રી
ગકહસ્થકાશમ પ્રવલેશ મકાટલે સ્નકાન કરવકાનત્રી આજ્ઞકા મકાગલે. તલે પકાછળનષો હલે તબુ એ કલે હવલે આ બહચકારત્રી બિધકા દિબુગબુર્પણષો તથકા
કબુ સસંસ્કકારષોનકા મળનલે ધષોઈનલે દવશબુદ્ધિ થયષો છલે . તલે મકાટલે આ પ્રમકાણલે દવદધ કરવકાનષો રહલે તષો. જલે દદિવસલે આ દવદધ કરવકાનષો
હષોય તલે દદિવસલે આખત્રી સવકાર એટલલે કલે બિપષોર સબુધત્રી તલે દશષ્યનલે એક ખસંડમકાસં જ (પબુરકાઈનલે) રહલે વબુસં પડતબુસં. તલેનત્રી પકાછળ
એવષો ભકાવ હતષો કલે (ભકારદકાજ ગકહસપૂતનકા મત પ્રમકાણલે) “આ દશષ્યનકા તલેજ થત્રી સપૂયર્પ ઝકાસંખષો ન પડત્રી જાય." આ
ભકાવ જ દશષ્યનત્રી શલેષ્ઠતકા બિતકાવલે છલે . સપૂયર્પ જ્ઞકાન, તલેજદસ્વતકા અનલે શદક્તનબુસં પ્રતત્રીક છલે . તષો આ દશષ્ય પણ સપૂયર્પનલે
ટક્કર મકારલે તલેવષો તવૈયકાર છલે . એમકાસંનત્રી અષતશયષોદક્ત જવકા દિઈએ તષો પણ સમકાજમકાસં કલે વકા મલેધકાવત્રી પબુરષષો તવૈયકાર થતકાસં
તલેનબુસં આ ઉદિકાહરણ છલે .
બિપષોરલે દશષ્ય ખસંડમકાસંથત્રી બિહકાર આવત્રીનલે ગબુરનકાસં ચરણષોમકાસં વસંદિન કરતષો. તલે પછત્રીથત્રી અદગ્નમકાસં સષમધષો દકારકા
છલે લત્રી અસંજદલ આપતષો. તલે સમયલે તલે સ્થકાનલે આઠ દદિશકાઓ(ચકાર દદિશકા અનલે ચકાર ખપૂણકા) નકા પ્રતત્રીક તરત્રીકલે પકાણત્રીનકાસં
આઠ કપૂસં ડકાસં રકાખવકામકાસં આવતકાસં. જાણલે કલે આઠલે ય દદિશકાઓ તરફથત્રી તલેનત્રી દવદકા પ્રકાદપ્તિ દનષમત્તલે તલેનત્રી ઉપર પબુષ્પવકષષ્ટિ
થતત્રી હષોય તલેવત્રી ભકાવનકા તલેમકાસં હતત્રી. તલે વખતલે દશષ્ય એક કપૂસં ડકામકાસંથત્રી પકાણત્રી લલેતત્રી વખતલે બિષોલતષો કલે “પકાણત્રીમકાસં રહલે તકા
ગબુપ્તિ, આવરણ યષોગ્ય, દકરણરૂપ મનનલે સસંતકાપત્રીનલે મકારનકાર, અસહ દિબુ:ખદિકાયક, શરત્રીરનષો નકાશ કરનકાર, અસંગષોનષો
નકાશ કરનકાર, અદગ્નનષો હસં બુ ત્યકાગ કરસં છબુસં અનલે ચમકતકા અદગ્નનલે ગ્રહણ કરસં છબુસં. એનકાથત્રી સમકદદ્ધિ, કત્રીરત, પદવતતકા
અનલે પદવત તલેજ મકાટલે હસં બુ એનકાસંથત્રી (પહલે લકા કપૂસં ડકાનકા પકાણત્રીથત્રી) સસચન કરસં છબુસં." તલે પછત્રીથત્રી બિત્રીજાસં કપૂસં ડકાઓમકાસંનકા
પકાણત્રીથત્રી દનદશ્ચત મસંતષો દકારકા તલે સ્નકાન કરતષો. દશષ્યલે તપ અનલે સસંયમ તથકા દશસ્તથત્રી શરત્રીરનલે તપકાવ્યબુસં હતબુસં. હવલે
ગકહસ્થકાશમમકાસં શત્રીતળતકા જોઈએ તલે મકાટલે ઉપરષોક્ત દવદધ થતષો.

તલે સ્નકાન કયકાર્પ પછત્રીથત્રી મલેખલકા મકગકાજન (બહચકારત્રી તરત્રીકલેનબુસં વસ્ત), દિસંડ વગલેરલેનષો ત્યકાગ કરલે છલે અનલે
જળમકાસં પધરકાવલે છલે . તલે પછત્રીથત્રી નવબુસં વસ્ત પહલે રત્રીનલે તલે દિહહીં તથકા તલ ખકાય છલે . તલે બિકાદિ પષોતલે દિકાઢત્રી તથકા મકાથકાનકા વકાળ
કકાઢલે છલે . ત્યકાર બિકાદિ ઔદિબુસંબિરનકા વકકનત્રી ડકાળત્રીનબુસં દિકાતણ કરલે છલે . તલે વખતલે તલે બિષોલલે છલે “ભષોજન મકાટલે તવૈયકાર થકાઓ.
રકાજા સષોમ આવલે છલે . એ મકારકા મબુખનલે યશ અનલે સસૌભકાગ્યથત્રી શબુદ્ધિ કરશલે.“ ઔદિબુસંબિરનલે ઘણકાસં ફળષો આવતકાસં હષોવકાથત્રી તલે
વકદદ્ધિ અનલે સમકદદ્ધિનબુસં સપૂચક છલે . રકાજા સષોમ એટલલે ચસંદ્ર શત્રીતળતકા, આહકાદિકતકા અનલે શકસંગકાદરકતકાનબુસં પ્રતત્રીક છલે . તલેમનત્રી
પકાસલેથત્રી યશ અનલે કત્રીરતનત્રી મકાગણત્રી કરકાય છલે . શકસંગકાદરકતકામકાસં રચસકતકા છલે , પણ વકાસનકાદવકક ષત (Vulgarity)
નથત્રી.તલે જવનનષો એક દહસ્સષો છલે . પ્રલેમનબુસં દિશર્પન થવબુસં જોઈએ. (Inner Vision-Inner Feelings) તલેનબુસં પ્રદિશર્પન
ન થવબુસં જોઈએ. પ્રદિશર્પન યશ અનલે કત્રીરતનલે ઝકાસંખકા પકાડલે છલે .
તલે પછત્રીથત્રી તલે ગબુર-આચકાયર્પ પકાસલે જાય છલે . આજ દદિવસ સબુધત્રી તપસ્વત્રી રહલે લકા અનલે દિબુ:ખષો ઉઠકાવલેલ આ
બહચકારત્રીનલે ગબુર સબુગધ
સં ત્રી જળથત્રી સ્નકાન કરકાવલે છલે . તલે જોઈનલે દશષ્યનબુસં હૃદિય ભરકાઈ આવલે છલે . એનલે લકાગલે છલે કલે આજ
દદિવસ સબુધત્રી મતેં સલેવકા કરત્રી. આજલે ગબુર મનલે નવડકાવલે છલે . તલે પછત્રી ગબુર ચસંદિનનષો લલેપ કરલે છલે . (આજનત્રી પદરભકાષકામકાસં
દક્રિમ, પકાઉડર લગકાવવકાસં) તલે પછત્રીથત્રી સબુખકાસન, ષમષ્ટિ ભષોજન, નવકાસં વસ્ત અલસંકકારષો, આસંખમકાસં અસંજન (જ્ઞકાનનબુસં
અસંજન ), પબુષ્પહકાર, પગરખકાસં વગલેરલેથત્રી તલેનલે શષોભકાવલે છલે અનલે તકપ્તિ કરલે છલે . તલે પછત્રીથત્રી ગબુર આશત્રીવર્પચનષો આપત્રીનલે
દશષ્યનલે મધબુપકર્પ (સન્મકાન આપવકાનષો દવદધ) આપલે છલે . જલે દશષ્યનબુસં બિહબુ જ મષોટબુસં સન્મકાન કહલે વકાય છલે . ત્યકાર પછત્રીથત્રી
પષોતકાનકાસં દશષ્ય સમબુદિકાય પકાસલે આ દશષ્યનષો એક સકારકા દવદકાન તરત્રીકલે પદરચય આપત્રીનલે એનબુસં મકાન વધકારલે છલે . દશષ્ય
એક દદિવસ શકાસંત ચચત્તલે ત્યકાસં રહલે છલે અનલે પછત્રી દવદિકાય લલે છલે . એનકાસં સહકાધ્યકાયત્રીઓ એનલે અશબુભત્રીનત્રી આસંખલે દવદિકાય
આપલે છલે . ગબુર તથકા ગબુરપત્નત્રી પણ પષોતકાનષો પબુત દવખપૂટષો પડતષો હષોય તલેમ દિબુ:ખત્રી હૃદિયલે દવદિકાય આપલે છલે . તલે અગકાઉ
દશષ્ય ગબુરનલે ગબુરદિચકણકા આપલે છલે . પણ ગબુર જો તલે વખતલે ઈચ્છતકા ન હષોય અથવકા દશષ્ય આપત્રી શકલે તલેમ ન હષોય
તષો મકાસંગતકા નથત્રી. આમ સમકાવતર્પન સસંસ્કકાર એટલલે દશષ્ય અનલે ગબુરનત્રી દવદિકાયનષો ભકાવભયર પ્રસસંગ.

૧૩. દવવકાહ પ્રસસંગ
યસૌવન એ તષો મકાનવજવનનત્રી વસસંત છલે . જલેમ વસસંતમકાસં રસંગ, રૂપ,ગસંધ,નકાદિનત્રી મહલે દફલ જામલે છલે તલેમ યસૌવન
પણ તલેવબુસં જ મદિમકાતબુસં થઈનલે ઝપૂમવકા મકાસંડલે છલે . યસૌવનમકાસં લકાગણત્રીઓનકાસં ઘષોડકાપપૂર ઊભરકાય છલે . સ્તત્રી અનલે પબુરષનત્રી
લકાગણત્રીઓ એકકાકકાર થઈનલે પ્રલેમનબુસં સસંગમસ્થકાન બિનવકા મકાટલે ઉતકાવળત્રી થકાય છલે . યસૌવન તષો જાણલે ઉલકાસ અનલે
ઉત્સકાહનકાસં પબુષ્પષોથત્રી લદિબિદિ થયલેલષો બિગત્રીચષો. મકાટલે જ કહલે વકાનબુસં મન થકાય છલે કલે ,
"જોબિન ફપૂ લ ડકાસં ખત્રીલતકાસં ખત્રીલતકાસં , જોબિન ફપૂ લ ડકાસં ખત્રીલતકાસં
સ્નલેહ પરકાગલે હસતકાસં હસતકાસં, જોબિન ફપૂ લ ડકાસં ખત્રીલતકાસં,
હવૈ યકાએ જ્યકાસં દિત્રીધષો ટહબુ ક ષો, હવૈ યકાએ સબુણ્ યષો એ લહલે કષો
મનનકા મષોર થનક થવૈ નકાચલે, સપૂર ષો બિજતકાસં બિજતકાસં. .. જોબિન ફપૂ લ ડકાસં ખત્રીલતકાસં. ”
પણ જલેમ પકાણત્રીનકાસં પપૂર સત્રીમકાઓ ઓળસંગત્રી જાય છલે અનલે સવર્પનકાશ નષોતરલે છલે તલેમ લકાગણત્રીનકાસં પપૂર પણ
જવનનત્રી નકાવડત્રીનલે ગમલે ત્યકાસં અથકાડત્રી દિલે ખરકાસં. તલે મકાટલે લકાગણત્રીઓનલે દનદશ્ચત દદિશકામકાસં વકાળવત્રી (Channelise)
જોઈએ. તલે મકાટલે બિસંધનનષો સ્વત્રીકકાર કરવષો જોઈએ. નદિત્રીએ દકનકારકાનબુસં બિસંધન સ્વત્રીકકાયબુર છલે , વકકષોએ ધરતત્રીનબુસં બિસંધન
સ્વત્રીકકાયબુર છલે . સસંગત્રીતલે સપ્તિસ્વરનબુસં બિસંધન સ્વત્રીકકાયબુર છલે મકાટલે જ તલેમનબુસં અદસ્તત્વ રહબુસં છલે તલેમજ તલેમકાસં મકાધબુયર્પ પણ આવ્યબુસં
છલે . આ બિસંધન “ભકાવબિસંધન" છલે . આ બિસંધન કસંઈ ગબુનલેગકારષોનલે બિસંધકાતત્રી બિલેડત્રીઓનબુસં બિસંધન નથત્રી. તલેથત્રી જ વવૈદદિક
ઋષષઓએ સહજ રત્રીતલે જન્મતત્રી કકામષોરમઓ તથકા ભકાવષોરમઓનલે દધક્કકારત્રી નથત્રી કલે સ્વલેચ્છકાચકારત્રી પણ બિનકાવત્રી નથત્રી.
તલે ઊરમઓનલે યષોગ્ય દદિશકામકાસં વકાળત્રીનલે, એનલે સસંસ્કકાદરત કરત્રીનલે દવવકાહસસંસ્કકાર આપ્યષો છલે . જલેનલે કકારણલે,
“બિલે હવૈ યકાસં સકાગર સદરતકા થઈ, થકાય ન અળગકાસં ભળલે એક થઈ;
લગ્ન-એકમલેક મકાસં ભળવબુસં, સ્વકાપર્પણ કરતકાસં કરતકાસં .”
દવવકાહ એટલલે દવશલેષ રૂપલે વહન કરવબુસં. (પષત, પત્નત્રીનલે સ્નલેહપપૂવર્પક લઈ જાય અનલે એનષો જવનભર વહન
કરવકાનત્રી પ્રલેમપપૂવર્પક જવકાબિદિકારત્રી લલે.) એક સ્વકાભકાદવક પ્રશ્નકા ઊભષો થકાય કલે દવવકાહનત્રી જરૂરત્રીયકાત શત્રી છલે ? દવવકાહ
દવનકા દિવૈદહક આનસંદિ મલેળવત્રી શકકાય છલે . પ્રજોત્પદત્ત થઈ શકલે છલે . સ્તત્રી-પબુરષ અમબુક સમય પછત્રીથત્રી એકલે બિત્રીજા સકાથલે ન
ફકાવલે તષો બિત્રીજા પકાતષો સકાથલે રહત્રી શકલે છલે . જો આ જ જવન કહલે વકાતબુસં હષોય તષો મકાનવજવન અનલે પશબુજવનમકાસં કશષો
ફરક નથત્રી. પશબુજવન દનસગર્પનકા અસંકબુશમકાસં રહલે છલે . તલેનલે પષોતકાનબુસં સ્વકાતસંત્ર્ય નથત્રી, મકાટલે જ પશબુજવનમકાસં કલે વળ
અદસ્તત્વ (Existence) છલે . જ્યકારલે મકાનવજવન વ્યવદસ્થત રત્રીતલે આયષોજન કરલે લબુસં છલે . જ્યકાસં કસંઈક મલેળવવબુસં,
શષોધવબુસં કલે કરવબુસં છલે . ત્યકાસં આયષોજન જરૂરત્રી છલે અનલે જ્યકાસં આયષોજન હષોય ત્યકાસં દનયમષો અનલે કકાયદિકાઓ પણ હષોય. તલેમનબુસં
દનષ્ઠકા અનલે દવવલેકપપૂવર્પક આદિર સદહત પકાલન કરવબુસં જોઈએ. તષો જ દનદશ્ચત પદરણકામ મળત્રી શકલે . મકાટલે જ મનબુષ્યનકા

જવનમકાસં ‘કતકર્પત્વ' (Achievement) છલે . એટલલે સરખકામણત્રી કરવકાનત્રી હષોય તષો એમ કહલે વકાય કલે પશબુનબુસં જવન
કલે વળ અદસ્તત્વ (Existence) છલે અનલે મકાનવજવન ‘કતકર્પત્વ' છલે . તલે દ્રષષ્ટિએ કલે વળ પ્રજોત્પષત કલે ઈદન્દ્રયસબુખ
મકાટલે લગ્ન જરૂરત્રી નથત્રી. પણ ગસૌરવવસંતત્રી પરસંપરકા ચકાલબુ રકાખવકા મકાટલે , સકાથલે સકાથલે કકામનબુસં દનયમન કરત્રીનલે ભષોગવવકા મકાટલે
દવવકાહ સસંસ્થકાનત્રી જરર છલે . દવવકાહ સસંસ્થકા શકા મકાટલે ? તલે અસંગલે આ પ્રમકાણલે દવચકારત્રી શકકાય:
૧.

કકામ એ નવૈસરગક ગબુણ છલે . તલેનલે દનયસંષતત કરત્રીનલે, તલેનકાથત્રી સકામકાદજક દિપૂષણ ન જન્મલે એ રત્રીતલે ભષોગવવકા મકાટલે .

૨.

કબુ ટબુસં બિસસંસ્થકા તલેમજ સમકાજસસંસ્થકા ટકકાવવકા મકાટલે .

૩.

દવકકાર કકાઢત્રીનલે ભકાવકાત્મક સસંબિસંધ કલે ળવવકા મકાટલે .

૪.

પષત દકારકા પત્નત્રીનલે ભકાવકાત્મક દ્રષષ્ટિથત્રી જોવકાય અનલે પત્નત્રી દકારકા પષતનલે ભકાવકાત્મક દ્રષષ્ટિથત્રી જોવકાય એ

રત્રીતલે, જલે દિલેખકાય છલે તલેનલે ચકાહવકાનત્રી આવડત આવત્રી જતકાસં જલે નથત્રી દિલેખકાતષો તલે ઈશ્વરનત્રી ભદક્તમકાસં લત્રીન થવકાય છલે .
આવકાસં ઘણકાસં કકારણષોનલે લઈનલે દવવકાહસસંસ્કકાર અદસ્તત્વમકાસં આવ્યષો છલે . આ સસંસ્કકાર દિરલે ક દિલેશનકા, દિરલે ક ધમર્પનકા
અનલે દિરલે ક જાષતનકા લષોકષોએ પષોતપષોતકાનત્રી પદરદસ્થષત અનલે મકાન્યતકાઓ પ્રમકાણલે મકાન્ય કરલે લષો છલે . વળત્રી આ સસંસ્કકાર
ભષોગપ્રધકાન હષોવકા છતકાસં ઈશ્વરનત્રી અનલે સમકાજજનષોનત્રી હકાજરત્રીમકાસં થકાય છલે , તલે તલેનત્રી દવદશષ્ટિતકા છલે .
પસૌરકાદણક કકાળમકાસં ડષોદકયબુસં કરતકાસં જણકાય છલે કલે કન્યકા પષતનલે પસસંદિ કરતત્રી. દિરલે ક જ્ઞકાષતમકાસં પસસંદિગત્રીનત્રી પદ્ધિષત
અલગ હશલે, પણ કષતયષોમકાસં તલે સ્પષ્ટિ જણકાઈ આવલે છલે . કન્યકાનષો ષપતકા પષોતકાનત્રી પબુતત્રીનકા ખકાસ ગબુણષોનલે લકમકાસં
રકાખત્રીનલે તલેનલે યષોગ્ય પરત્રીકકાવકાળષો સ્વયસંવર રચતષો. જલેમ કલે રકાજા દ્રબુપદિલે દ્રસૌપદિત્રીનષો સ્વયસંવર યષોજ્યષો. તલે અગકાઉ રકાજા
જનકલે સત્રીતકા સ્વયસંવર યષોજલેલષો. રકમદણ સ્વયસંવર પણ જાણત્રીતષો છલે . તલેનત્રી પકાછળનબુસં કકારણ સમજવકા જલેવબુસં છલે . સ્તત્રીમકાસં
સમરપત ભકાવ હષોય છલે . તલે પષોતકાનબુસં સવર્પસ્વ પષોતકાનકાસં પષતનલે સમરપત કરત્રી દિલે છલે . એનકાસંમકાસં ખકાસ ગબુણષો જલેવકા કલે સસંગત્રીત,
સકાદહત્ય, નકત્ય, ચચત વગલેરલે કલકાઓ દકારકા ખત્રીલ્યકા હષોય છલે . તલે જો અયષોગ્ય પબુરષનલે પરણલે તષો તલે ગબુણષો મરત્રી જાય છલે .
મકાટલે જલે પષોતકાનબુસં સવર્પસ્વ અપર્પણ કરવકા તવૈયકાર છલે તલે પષોતકાનકાસં ગબુણષો, આગવત્રી ખકાચસયતષો, સબુસસ્સં કકારષો વગલેરલેનલે પષોષણ
મળલે તલેવષો જ પષત પસસંદિકરલે તલે ઘણસં જ વકાજબિત્રી છલે . આજલે એવકાસં કલે ટલકાસંય કબુ ટબુસં બિષો જોવકા મળલે છલે કલે એક સમયનત્રી
ચકાલકાક, હષોદશયકાર, ગબુણવકાન, હસમબુખત્રી છષોકરત્રી અયષોગ્ય પષત મળત્રી જતકાસં થષોડકાસં વષર પછત્રીથત્રી અદવશ્વકાસબુ,ચત્રીદડયકા
સ્વભકાવનત્રી બિધત્રી જ આવડતષો ભપૂલત્રી ગયલેલત્રી અનલે કલે વળ સસંસ્કકારનષો ઢસરડષો કરનકારત્રી બિનત્રી જાય છલે . સકામકાદજક
વ્યવહકારષો નભકાવવકા, બિકાળકષો તલેમજ પષતનત્રી સચતકા કયકાર્પ કરવકાનત્રી, ઘરનષો ઢસરડષો કયકાર્પ કરવકાનષો અનલે આમ કજદિગત્રી
પપૂરત્રી કરવકાનત્રી. પ્રલેમ, ઉત્સકાહ, કતકર્પત્વ, કલકા-સકાદહત્ય, દવકકાસ તલે બિધબુસં તલેનલે હવલે સ્વપ્ન બિનત્રી ગયબુસં હષોય છલે . દનરથર્પક
થઈ ગયબુસં હષોય છલે .

ઉપરષોક્ત પદરદસ્થષત જોતકાસં તલે વકાત બિરકાબિર લકાગલે છલે કલે સ્તત્રીએ જ પષોતકાનષો પષત પસસંદિ કરવષો જોઈએ. તલેમ
છતકાસં આજનકા પબુરષપ્રધકાન સમકાજનલે તલેમજ આષર્પદ્રષ્ટિકા ઋષષઓએ પ્રબિષોધલેલકા મકાગર્પદિશર્પનનલે ખ્યકાલમકાસં રકાખત્રીનલે
યબુવતત્રીએ પષોતકાનકાસં ભકાદવ પષતનત્રી પસસંદિગત્રી કલે વત્રી રત્રીતલે કરવત્રી અનલે યબુવકલે પષોતકાનત્રી ભકાદવ પત્નત્રીનત્રી પસસંદિગત્રી કલે વત્રીરત્રીતલે
કરવત્રી તલેનબુસં દવહસંગકાવલષોકન કરવબુસં અસ્થકાનલે નહહીં ગણકાય.
યબુવ તત્રી કલે વષો પષત પસસંદિ કરશલે?
(૧) સકારકા કબુ ળનષો (૨) સ્વરૂપવકાન (૩) પષોતકાનત્રી(યબુવતત્રીનત્રી) કલકાઓ, આવડત, અભ્યકાસનષો દવકકાસ થવકા દિલે
એવષો (૪) પષોતકાનકાસંમકાસં(યબુવતત્રીમકાસં) જલે કલકા, જ્ઞકાન કલે આવડત છલે તલેનકાથત્રી તલેનકાસંમકાસં(પષતમકાસં) દવશલેષ હષોય અથવકા
બિકાધક ન થકાય તલેવષો (૫) સકારત્રીરત્રીતલે અનલે સકારકા પ્રમકાણમકાસં સસંપદત્ત કમકાઈ શકલે તલેવષો (૬) ષપતકા (યબુવકનકા) અથવકા
સસરકા (યબુવતત્રીનકા ષપતકા) થત્રી ઓળખકાવષો પડલે તલેવષો નહહીં પણ પષોતકાનકાસં પ્રયકાસ, આવડત અનલે કતકર્પત્વથત્રી ઓળખકાય
તલેવષો (૭) મકાતકપ્રલેમત્રી ખરષો પણ મકાવદડયષો નહહીં. (દિરલે ક વસ્તબુ મકાનલે પપૂછયકા કરલે અનલે પત્નત્રીનકા દિલેખતકા મકાનત્રી પકાસલે
બિલેસત્રી રહલે , લકાડ કરકાવલે વગલેરલે વકદત્તવકાળષો તલે મકાવદડયષો) (૮) પત્નત્રી પ્રત્યલે પપૂણર્પ પ્રલેમકાળ પણ વહબુઘલ
લે ષો નહહીં. (જલેમ મકા
પકાસલેનષો અષતરલે ક થકાય છલે તલેમ પત્નત્રીનત્રી બિકાજબુ મકાસં જ બિલેસત્રી રહલે વબુસં, પષોતકાનકાથત્રી મષોટકાસં કલે નકાનકાસંનત્રી સકામલે ન શષોભલે તલેવબુસં
વતર્પન કરવબુસં, સમજ્યકા દવનકા ગમલે તલેમ બિષોલ્યકા કરવબુસં વગલેરલે) (૯) બિત્રીજાનત્રી ષમલકત તથકા બિત્રીજાનત્રી સ્તત્રીનલે મલેળવવકા
મકાટલે જલે પ્રયકાસ કરતષો નથત્રી પણ પષોતકાનત્રી જ મહલે નત દકારકા જવનદનવકાર્પહ કરલે છલે તલેવષો (૧૦) પત્નત્રીનત્રી લકાગણત્રીઓનલે
સમરસ કરત્રી શકલે તલેવષો (૧૧) સમકાજમકાસં આદિરપકાત બિનલે તલેવષો (તલે કકારણલે પબુરષનલે ‘શત્રીમકાન' કહલે વકાય છલે . જલેનત્રી પકાસલે
મકાનનત્રી શત્રીલક્ષ્મત્રી છલે તલે.) જલેનલે કકારણલે પત્નત્રીનબુસં પણ ગસૌરવ વધલે છલે . (૧૨) પબુરષસહજ સ્વકાબભમકાન, અદસ્મતકા,
ધત્રીરજ, પરકાક્રિમ, સ્વરકણ, પત્નત્રીનબુસં રકણ કરત્રી શકલે તલેવષો (૧૩) દવપરત્રીત પદરદસ્થષતમકાસં પણ પત્નત્રીનષો સકાથ ન
છષોડલે તલેવષો.
આધબુદનક સમયમકાસં ઘણત્રી વખત એવબુસં બિન્યબુસં છલે કલે છષોકરકા કરતકાસં છષોકરત્રીઓ ભણવકામકાસં આગળ રહત્રી છલે .
સમકાજમકાસં દવદવધ કલેતષોમકાસં તલે વધબુ કકાયર્પકમ પબુરવકાર થઈ રહત્રી છલે . હવલે એમનલે મકાત ‘પબુરષનત્રી દિકાસત્રી' તથકા પષતનકા
(ભલલે નલે અક્કલ વગરનષો હષોય કલે બિકાઘષો હષોય) ”એ તષો પકાછકા એવકા નલે કલે ..." કરત્રીનલે ખષોટકાસં વખકાણ કરવકામકાસં રસ
નથત્રી. તલે સમયલે પષત-પત્નત્રી વચ્ચલે ‘સખ્યભકાવ' એ જ સકાચષો મકાગર્પ છલે . ઉપરનત્રી બિકાબિતષો ઘણત્રી યબુવતત્રીઓનકાસં તકારકક
કકારણષો સકાસંભળકા પછત્રીથત્રી અનલે મકારકા વ્યદક્તગત દનદરકણ પછત્રીથત્રી લખત્રી છલે . જ્યકારલે તલેમ નથત્રી થતબુસં ત્યકારલે યબુવતત્રી ઘર
છષોડત્રીનલે ભકાગત્રી જાય છલે અનલે પષોતકાનત્રી રત્રીતલે પરણત્રી જાય છલે . તલે સકારસં કરલે છલે તલેવબુસં કહલે વબુસં નથત્રી. તલેમકાસંથત્રી શકાણકા પબુરષષોએ
મકાગર્પ કકાઢવષો જરૂરત્રી છલે . ઉપરષોક્ત થષોડકાસં સપૂચનષો કયકાર છલે . બિકાકત્રી આ ચસવકાય ઘણકાસંય મનષોવવૈજ્ઞકાદનક, સકામકાદજક,
આરથક, શવૈકદણક, ભકાવનકાપ્રચબુર પદરબિળષો ભકાગ ભજવતકાસં હષોય છલે . આ સમસ્યકા આજનત્રી નથત્રી. ભગવકાન કક ષ્ણનકા
પસૌત અદનરદ્ધિલે પણ બિકાણકાસબુરનત્રી પબુતત્રી ઉષકા સકાથલે લગ્ન કયકાર હતકા. તલે જ રત્રીતલે કન્યકા કલે વત્રી હષોવત્રી જોઈએ તલેનબુસં પણ
દવહસંગકાવલષોકન કરવકા જલેવબુસં ખરસં. તલે બિકાબિતમકાસં મનબુ મહકારકાજલે જણકાવ્યબુસં છલે કલે

नयोदहिणे त् कवपलशार कन्यशार नशातधकशाङ्गह्रीं न रयोवगणश्रीमत् ।
नशालयोवमकशार नशाततलयोमशार न विशारशाटिशार न वपङ्गलशामत् ॥ ८ ॥ अ ३ ॥ (मनगुस् मकत तनः)
[ભપૂરકાયકા વકાળ વકાળત્રી, અદધક અસંગવકાળત્રી, રષોગવકાળત્રી, રવકાટકાસં દવનકાનત્રી તલેમજ અષતશય
રસંવકાટકાસંવકાળત્રી, બિહબુ જ બિષોલકત્રી અનલે મકાસંજરત્રી આસંખષોવકાળત્રી કન્યકા પરણવત્રી નહહીં.]
नशाततस्थभल शार नशाततकक शशार न दश्रीघशार नशाततविशामनमत् ।
विययोऽतधकशार नशाङ्हिश्रीनशार न सणे विणे त् कलहिवपयशामत् ॥ ९ (१) ॥ अ ३ ॥ (मनगुस् मकत तनः)
[ઘણત્રી જાડત્રી, ખપૂબિ દિપૂબિળત્રી, લકાસંબિત્રી, ઠહીંગણત્રી, પષોતકાનકાસં કરતકાસં મષોટત્રી ઉસંમરનત્રી, ખષોડખકાસંપણવકાળત્રી
અનલે કદજયષો પસસંદિ કરનકારત્રી કન્યકા પરણવત્રી નહહીં.]
તલે સકાથલે મનબુ મહકારકાજલે કયકા પ્રકકારનત્રી કન્યકા પરણવત્રી જોઈએ તલે આ પ્રમકાણલે જણકાવ્યબુસં છલે ,

अव्यङ्गशाङ्गह्रीं सष्टौम्यनशाम्नह्रीं हिर स विशारणगशावमनश्रीमत् ।
तनगुल योमकणे शदशनशार मकद ङ्गह्रीं उदहिणे न त्सयमत् ॥ १० ॥ अ ३ ॥ (मनगुस् मकत तनः)
[ખષોડખકાસંપણ વગરનકાસં અસંગવકાળત્રી, સસૌમ્ય નકામવકાળત્રી, હસંસ અનલે હકાથત્રીનકા જલેવત્રી ચકાલવકાળત્રી, ઝત્રીણકાસં
રવકાટકાસંવકાળત્રી પકાતળકા વકાળ વકાળત્રી, નકાનકા દિકાસંતવકાળત્રી અનલે કષોમળ અસંગવકાળત્રી કન્યકા પરણવત્રી.]
આ સકાથલે એમ ઉમલેરત્રી શકકાય કલે મકાનચસક ઐક્ય ન થતબુસં હષોય, ઉસંમરનત્રી દ્રષષ્ટિએ બિસંનલે વચ્ચલે બિહબુ તફકાવત હષોય
અથવકા સ્તત્રી પબુરષ કરતકાસં મષોટત્રી હષોય તષો તલેવકાસં લગ્ન ન કરવકાસં. પણ સ્તત્રીનબુસં મકાનચસક ઐક્ય થતબુસં હષોય, વવૈચકાદરક
સમજણ સકારત્રી હષોય, બિસંનલે વચ્ચલે ઉસંમરનષો યષોગ્ય તફકાવત હષોય તષો લગ્ન જરૂર કરવકાસં.
મનબુ મહકારજલે દવવકાહનકા સકારકા અનલે ખરકાબિ આઠ પ્રકકાર કહકા છલે :
૧. બકાહ દવવકાહ - વરકન્યકાનલે વસ્તકાભપૂષણથત્રી શણગકારત્રી, તલેમનબુસં પપૂજન કરત્રીનલે, વલેદિસસંપન્ન પબુરષ દકારકા દવવકાહ
કરકાવવકા.
૨. દિવૈવ દવવકાહ - આરસંભમકાસં સકારત્રી રત્રીતલે યજ્ઞકકાયર્પ કરનકારકા બકાહણનલે કન્યકાનબુસં દિકાન કરવબુસં તલે.
૩. આષર્પ દવવકાહ - વર પકાસલેથત્રી યકાગ(યજ્ઞયકાગકાદદિક) કકાયર્પ મકાટલે એક ગકાય તથકા એક બિળદિનબુસં જોડબુસં લઈનલે દવવકાહ
કરકાય તલે. (આજનકા સસંદિભર્પમકાસં સત્કકાયર્પ મકાટલે વર દ્રવ્ય અથવકા વસ્તબુઓ આપલે.)

૪. પ્રકાજાપત્ય દવવકાહ - તમલે બિસંનલે સકાથલે રહત્રીનલે ધમકાર્પચરણ કરષો એવબુસં વચન કરત્રીનલે તલેમનષો સત્કકાર કરત્રીનલે થતબુસં
કન્યકાદિકાન.
૫. આસબુર દવવકાહ - કન્યકાનલે તલેમજ સગકાસંવહકાલકાસંનલે શદક્ત અનબુસકાર દ્રવ્ય આપત્રીનલે (શકાસ્ત પ્રમકાણલે નહહીં) જલે
કન્યકાદિકાન લલેવકાય છલે તલે.
૬. ગકાસંધવર્પ દવવકાહ - વર અનલે કન્યકાનત્રી પરસ્પરનત્રી ઈચ્છકાથત્રી થતષો પરસ્પર સસંયષોગ કકામવકાસનકાનકા હલે તબુથત્રી થયલેલષો
જાણવષો.
૭. રકાકસ દવવકાહ - કન્યકાનકા પકનકા મકાણસષોએ મકારત્રી, કકાપત્રી કન્યકાનલે રડતત્રી, કકળતત્રી લઈ જવત્રી (બિળજબિરત્રીથત્રી)
તલે.
૮. પવૈશકાચ દવવકાહ - ઊસંઘતત્રી, કલે ફમકાસં અથવકા બિલેભકાન કન્યકા ભષોગવવત્રી તલે.
દવવકાહનકા આ આઠ પ્રકકારમકાસંથત્રી પ્રથમ પ્રકકાર શલેષ્ઠ છલે . બિલેથત્રી ચકાર પ્રકકાર સકારકા ગણત્રી શકકાય. પકાસંચમષો અનલે
છઠષો પ્રકકાર સકારષો ગણકાય નહહીં. પણ સકાતમષો તથકા આઠમષો લગ્નનકા પ્રકકાર બબિલકબુ લ કદનષ્ઠ, ખરકાબિ પ્રકકારનકા છલે .
મકાટલે હકાલમકાસં તથકા અગકાઉ પ્રથમ પ્રકકારનકા બકાહ દવવકાહનબુસં મહત્વ રહબુસં છલે .
દવવકાહનત્રી ષતથથ નક્કત્રી થતકાસં જ વર તથકા કન્યકા પકનકાસં સગકાસં પરણલેલત્રી દિત્રીકરત્રીઓ , ફષોઈઓ, કકાકકા, મકામકા,
મકાસત્રી, મકાસકા વગલેરલેનલે જાણ થતત્રી. તલે બિધકાસં વર તથકા કન્યકાનકાસં મકાતકાષપતકાનલે મદિદિરૂપ થવકા મકાટલે તલેમનલે ત્યકાસં જતકાસં .
કષોઈ વસ્તબુઓ (પકાપડ,મગસ,વગલેરલે) લઈનલે આવતબુસં, કષોઈ કપડકાસં લઈનલે આવતબુસં, કષોઈ રષોકડ રૂષપયકા લકાવતબુસં, દિરલે કનલે
લકાગતબુસં કલે મકારકા સગકાનલે ત્યકાસંનષો પ્રસસંગ સકારત્રી રત્રીતલે પપૂરષો થકાય. તલેમકાસં હસં બુ પણ ઉપયષોગત્રી બિનબુસં. દિરલે કનલે તલે પ્રસસંગ પષોતકાનષો
લકાગતષો. જલેનલે ઘલેર પ્રસસંગ છલે , તલેનત્રી પકાસલે વ્યવસ્થકા કરવકાનબુસં કઠણ બિનલે. તલે મકાગલે તષો આબિરૂનષો સવકાલ ઊભષો થકાય.
વસ્તબુઓ ન હષોય તષો લગ્નનબુસં ટકાણસં બિગડલે . આ બિકાબિતષોનલે ધ્યકાનમકાસં રકાખત્રીનલે દિરલે ક જણ પષોતકાનકાસં સગકાનલે લકાચકાર ન
બિનકાવત્રીનલે અનલે મકાગવબુસં પડલે તલેવત્રી દસ્થષત ન થવકા દિઈનલે સહકકારનત્રી ભકાવનકાથત્રી લગ્નકકાયર્પ ઉપકાડત્રી લલેતકાસં . પકાછળથત્રી સબુસંદિર
ભકાવકાત્મકતકા ચકાલત્રી ગઈ અનલે વ્યવહકારતકાએ સ્થકાન લત્રીધબુસં. તલેમકાસં એક બિત્રીજબુ સં તત્વ ઉમલેરકાયબુસં કલે “સમકાજમકાસં રહત્રીએ
એટલલે આવબુસં તષો કરવબુસં પડલે ." "તલેમણલે આપણલે ત્યકાસં શબુસં કયબુર હતબુસં ?”, આમ લકાગણત્રી અનલે ભકાવનકા જતત્રી રહત્રી.
દિલેખકાદિલેખત્રી, ભલેટસષોગકાદિષો, વસ્તબુઓ વગલેરલે અપકાતત્રી રહત્રી પણ એમકાસંનષો ભકાવનકારૂપત્રી પ્રકાણ ચકાલ્યષો ગયષો. દવવકાહ એ
સસંસ્કકાર કરતકાસં સકામકાદજક રૂદઢઓનષો એક દહસ્સષો બિનત્રી ગયષો.
દવવકાહનષો દદિવસ એ મસંગલ દદિવસ ગણકાય. સવકારથત્રી જ આખબુસંય ઘર ઉત્સકાદહત થઈનલે કકામલે લકાગ્યબુસં હષોય.
આસંગણકામકાસં મસંગલ ગત્રીતષો ગવકાય. તષોરણષો દકારકા વકાતકાવરણ મસંગલમય બિન્યબુસં હષોય. ભહીંત ઉપર શત્રીગણલેશજનત્રી

પ્રષતકક ષત ચત્રીતરત્રી હષોય, દવદકાન બકાહણ ભગવકાન ગણલેશ તથકા કબુ ળદિલેવત્રી મકાતકાજનત્રી સ્થકાપનકા કરત્રી પપૂજન કરકાવલે.
મસંડપ મબુહપૂતર્પ પ્રમકાણલે મસંડપથત્રી થકાસંભલત્રીનબુસં પપૂજન થકાય.
“વસંદિ ન હષો ગણનકાથ શદક્ત દશવજ, વસંદિ ન હજો ગબુર નલે સદિકા,
ગત્રીતકાનકા ગકાયક તમલે દનવસજો, આનસંદિ થત્રી સકાથમકાસં
વકાકદિલેવ ત્રી મકા શકારદિકા પ્રણમવકા, સસંસ્ કકારનલે નલે જ્ઞકાનદિકા,
કરજો જવન પ્રલેમ પપૂણ ર્પ મધબુરસં , कगु यशार्गत सदशा मर ग लम ॥”
વર કલે કન્યકાનલે હળદિરનત્રી પત્રીઠત્રી ચષોળકાય, પહલે લકાસં તષો અષગયકાર વરધ(દદિવસ) નકાસં લગ્ન થતકાસં, પકાછળથત્રી પકાસંચ
અનલે તણ દદિવસનકાસં થયકાસં. આજલે તષો સમય, ધન અનલે સગવડતકાનત્રી પ્રષતકબુ ળતકાનલે કકારણલે એક દદિવસમકાસં જ બિધષો
દવદધ પતકાવત્રી દિલેવકાય છલે . પત્રીઠત્રી ચષોળતકાસં ચષોળતકાસં મજાક મશ્કરત્રી થતત્રી હષોય, ગત્રીતષો ગવકાતકાસં હષોય અનલે વર કન્યકાનલે
દવદશષ્ટિ દિરજ્જષો અપકાય. હળદિરનલે કકારણલે ચકામડત્રીનકા દિકાગ ચકાલ્યકા જાય. મલેલ સકાફ થઈ જાય.
તલે પછત્રીથત્રી ગ્રહશકાસંષતપ્રયષોગ થકાય. ગ્રહષો અનલે દિશલે દદિશકાઓ (ચકાર દદિશકા,ચકાર ખપૂણકા,ઉપર અનલે નત્રીચલે આમ
દિશ) પકાસલેથત્રી શકાસંષતનત્રી મકાગણત્રી થકાય. આદધદિવૈદવક, આદધભસૌષતક અનલે આધ્યકાદત્મક શકાસંષતનત્રી મકાગણત્રી થકાય,તલેમજ
અદનષ્ટિકકારત્રીતત્વષો સકામલે દદિશકાઓનકા દિલેવતકાઓ પકાસલેથત્રી રકણ મસંગકાય. આ પ્રસસંગ વર તથકા કન્યકા બિસંનલે પકલે થકાય છલે .
બિસંનન
લે લે હકાથલે મદિનફળ (મહીંઢળ) બિસંધકાય છલે . પહલે લકાસં જાન એક ગકામથત્રી બિત્રીજા ગકામ જતત્રી. ત્યકારલે મકાગર્પમકાસં સસંરકણ નષો
સવકાલ ઊભષો થતષો. મકાટલે વરનલે તલવકાર અથવકા (સ્વબિચકાવ મકાટલે ) કટકારત્રી અપકાતત્રી. વળત્રી ભપૂત-પ્રલેત આદદિથત્રી
બિચવકા લષોખસંડ જોઈએ, એ મકાન્યતકાનલે કકારણલે કન્યકાનલે પણ આ કકારણસર તલેમજ સ્વરકણ મકાટલે કટકારત્રી જલેવબુસં હથથયકાર
રકાખવબુસં પડતબુસં.
વરરકાજા લગ્ન મકાટલે સકાજન-મકાજન સદહત મસંગલ વકાદષોનકા સપૂરષો વચ્ચલે જાન લઈનલે કન્યકાનકા ષપતકાનલે ત્યકાસં
આવલે. ત્યકાસં તલેમનલે ઉતકારષો અપકાય. ત્યકાર બિકાદિ કન્યકાનકા ષપતકા તલેમનબુસં સકામવૈયબુસં, સ્વકાગત કરલે . તલે બિકાદિ વર કન્યકાનકાસં
લગ્નનકા મકાસંડવલે આવત્રીનલે ઊભષો રહલે . જ્યકાસં કન્યકાનત્રી મકાતકા(વરનત્રી સકાસબુ) તલેમનકાસં પબુરષોદહત સકાથલે રમણદિત્રીવષો લઈનલે આવલે.
તલે વખતલે બકાહણ સફલે દિ વસ્ત આડબુસં ધરત્રીનલે ઊભકા રહલે , જ્યકાસં વર તથકા કન્યકાનત્રી મકાતકા વચ્ચલે હષોય. એ દકારકા વરનલે
પ્રથમ સસંકલેત અપકાય, “જો તબુસં તકારત્રી મરજ દવરદ્ધિ અથવકા કન્યકાનષો ભકાર વહન કરવકાનલે અસમથર્પ હષોય તષો તબુસં અહહીંથત્રી
પકાછષો જઈ શકલે છલે .” તલે પછત્રીથત્રી સફલે દિ વસ્તડ, અસંતરપટ લઈ લલેવકામકાસં આવલે. તલે પછત્રીથત્રી સકાસબુ વરનબુસં ચસંદિનપબુષ્પથત્રી
પપૂજન કરલે અનલે વધકાવલે. બકાહણ એનત્રી પકાસલેનકાસં ઉપકરણષો - ધપૂસંસરત્રી(બિલે બિળદિનલે હળ કલે ગકાડકા સકાથલે જોડવકાનબુસં આડબુસં
લકાકડબુસં ), મબુશળ(સકાસંબિલેલબુસં), રવકાઈ(વલષોણત્રી), તકાક તથકા તત્રીરથત્રી એકએક વસ્તબુ આરતત્રીનત્રી મકાફક ગષોળ ગષોળ ફલે રવત્રીનલે
પમોંખલે. તલે પછત્રી સસંપબુટ તષોડત્રીનલે જાય. આવનકાર વરરકાજાનલે એ દકારકા એનત્રી ફરજોનબુસં ભકાન કરકાવવકાનષો આ દવદધ છલે , જલે
આ પ્રમકાણલે સપૂચવલે છલે :

ધપૂસંસ રત્રી - સસંસકારનકા રથનત્રી ધપૂસંસરત્રી ઉપકાડવકાનત્રી તવૈયકારત્રી બિતકાવવત્રી. સસંસકાર રથમકાસં બિલે મકાસંથત્રી એક પકાછળ રહલે તષો
અધવચ્ચલે તપૂટત્રી જાય. ધ્યલેય સબુધત્રી ન લઈ જાય.
રવકાઈ - મનષોમસંથન થકાય, દવચકારષોનબુસં વલષોણસં ફરલે , તલેમકાસંથત્રી રવકાઈનત્રી મકાફક જવનમકાસંથત્રી સકારતત્ત્વ મકાખણનત્રી જલેમ
ખષોળત્રી નકાખવબુસં.
તકાક - પષોતકાનત્રી મહલે નતથત્રી કમકાઈનલે કબુ ટબુસં બિનબુસં ભરણપષોષણ કરવકા મકાટલે નબુસં પ્રતત્રીક.
તત્રીર - જવનનત્રી અગવડ કલે સગવડમકાસંથત્રી પસકાર થતકાસં ગપૂસંચવકાઈ જવકાનબુસં નહહીં. જવનનબુસં લક્ષ્ય ગકહસ્થકાશમ ધન્ય
કરવબુસં, દિલેવ ઋષષ તથકા ષપતકઋણ ચપૂકવવકાસં. અસંતલે પ્રભબુનલે ગમતકાસં થવકા મકાટલે નત્રી એકકાગ્રતકા રકાખવત્રી.
સસંપ બુટ - બિલે કષોદડયકાસં વચ્ચલે મસંગલસપૂચક દ્રવ્યષો પકાણત્રી, દિહહીં, ફપૂલ, દિપૂવકાર્પ, સરસવ વગલેરલે ભરવકાસં, તલે સસંપબુટ વરરકાજા
ફષોડલે . તલે દવજયપ્રસ્થકાન (હસં બુ મલેળવત્રીશ જ)નબુસં સપૂચક છલે . તલે પછત્રીથત્રી વરનલે સપૂચનકા મળતકાસં તલે લગ્નસ્થળનકા મષોયરકામકાસં
બિષોલકાવવકામકાસં આવલે.
"કળત્રીઓ તષો ખત્રીલશલે અહહીં પ્રણયનત્રી, પબુષ્ પષો થઈ મ્હલે કવકા
હૃદિયષો બિલે મધબુક ર થઈનલે, ભલેટલે ,ગત્રીતષો મધબુર ગબુસંજ વકા
પકાસંગ રશલે યસૌવન વસસંત મધબુર ત્રી, ઉલકાસ ફલે લકાવવકા
સસંચ રજો ગકહ સ્થકાશમલે હરખથત્રી, कगु यशार्गत सदशा मर ग लम ॥
અદગ્ન બકાહણ નલે વડત્રીલ સ્વજનષો, બિલેઠ કાસં અહહીં ભકાવથત્રી,
લલેજો દિત્રીકકા સકાથ સકાથ રહલે વકાસં, આનસંદિ જો પ્યકારથત્રી,
નકા આ લગ્ન શરત્રીરનબુસં ષમલન છલે , આત્મકા મળલે સ્નલેહ થત્રી,
દિબુ: ખમકાસં કલે સબુખ મકાસંહ ત્રી સકાથ જવવબુસં, कगु यशार्गत सदशा मर ग लम ॥“
વર મષોયરકામકાસં આવલે તલે વખતલે અસંતરપટ રકાખત્રીનલે એનલે સકાવધકાન કરકાય. જો અગકાઉ કરલે લત્રી બિકાબિતષો (દનવકાર્પહ
કરવષો, લગ્ન કરવબુસં, ન ગમવબુસં, વગલેરલે) તલેનકાસંથત્રી ન થઈ શકલે તષો તલે હજ પણ પકાછષો જઈ શકલે છલે . સ્વકામત્રી રકામદિકાસ મકાટલે
કહલે વકાય છલે કલે મષોયરકામકાસં પબુરષોદહત ‘સકાવધકાન' શબ્દિ વકારસંવકાર બિષોલ્યકા તલે વખતલે તલે ત્યકાસંથત્રી ચકાલ્યકા ગયકા. એમનકાસં લગ્ન
કબુ ટબુસં બિત્રીજનષોનત્રી બિળજબિરત્રીથત્રી થતકાસં હતકાસં. છલે વટલે તલે સસંન્યકાસત્રી બિનલેલકા.

લગ્નમસંડપમકાસં બકાહણ-પબુરષોદહત, અદગ્નદિલેવતકા, વર-કન્યકાનકાસં સ્વજનષો એ બિધકાસંનત્રી વચ્ચલે લગ્ન દકારકા
જવનપસંથ કકાપવકાનત્રી અનલે ગકહસ્થકાશમનલે ધન્ય બિનકાવવકાનત્રી દિત્રીકકા લલેવકાનત્રી છલે . મસંડપમકાસં વર પષોતકાનબુસં સ્થકાન ગ્રહણ
કરલે તલે વખતલે કન્યકાનકા ષપતકા તથકા મકાતકા પણ બિલેસલે. ત્યકાર બિકાદિ કન્યકાનકા ષપતકા વરનબુસં “મધબુપકર્પ પપૂજન" કરલે . આ
પ્રકકારનબુસં પપૂજન શલેષ્ઠ પબુરષષોનકા સન્મકાન મકાટલે થતબુસં હષોય છલે . જલેવકા કલે રકાજા, આચકાયર્પ, આદિરણત્રીય પબુરષ વગલેરલે. આ
પ્રસસંગલે વર પણ ઉપરષોક્ત મહકાનબુભકાવષોનત્રી કકકામકાસં ગણકાય છલે મકાટલે તલેનબુસં પપૂજન કરકાય છલે . હવલે કન્યકાનકા મકાતકા-ષપતકા
પષોતકાનકાસં જમકાઈનકા પગ ધબુએ છલે . મકાતકા પકાણત્રી રલે ડલે છલે અનલે ષપતકા પગ ધબુએ છલે . વર એ દવષ્ણ સ્વરૂપ મનકાય છલે . પગ
ધષોયકા પછત્રીથત્રી કન્યકાનકા ષપતકા રૂપકા કલે તકાસંબિકાનકા પકાતમકાસં ચસંદિન, પબુષ્પ, ચષોખકા, દિભર્પ, તલ, સરસવ, દિહહીં અનલે દિપૂવકાર્પ
તથકા પકાણત્રી ભલેગકાસં કરત્રીનલે અઘ્યર્પ તવૈયકાર કરલે છલે . તલે અઘ્યર્પ વર તરફ જોઈનલે પષોતકાનકાસં મકાથકા પકાસલે અડકાડત્રીનલે વસંદિન કરલે છલે .
વર ૐ पततगकहि णशावम ॥ ॐ आपस्य: यगु ष् मशाशरनः सविशार्गन् कशामशानविशाप्नविशानश्रीतत । (३, १३, पशारस्करगकह सभत मत्) એમ
કહત્રીનલે જમણકા હકાથથત્રી સ્પશર્પ કરલે છલે . આ પણ સન્મકાનસપૂચક દક્રિયકા છલે . આ વખતલે ગકાયનબુસં દિકાન પણ કરકાય છલે . અનલે તલે
દનષમત્તલે કસંઈક દ્રવ્ય (રૂષપયકા) અપકાય છલે . આ દકારકા કક ષષપ્રધકાન ભકારતનત્રી ઋષષ કક ષષ સસંસ્કક ષતનબુસં દિશર્પન થકાય છલે .
હવલે વરનલે વસ્તષો આપવકામકાસં આવલે છલે . પહલે લકાસંનકા સમયમકાસં વર તલે વસ્તષો બિદિલત્રીનલે લગ્ન મકાટલે બિલેસતષો. હવલે તલે
વસ્તનષો કલે વળ સ્વત્રીકકાર કરલે છલે . એ સકાથલે ઉપવત્રીત(જનષોઈ) પણ અપકાય છલે . વર તલેનલે પકાણત્રી દકારકા પદવત કરત્રીનલે
ગકાયતત્રી મસંત(દિશવકાર) બિષોલત્રીનલે પહલે રલે છલે . તલે જ રત્રીતલે એનલે બિત્રીજ ઉપવત્રીત આપવકામકાસં આવલે છલે . તલેનષો પણ તલે સ્વત્રીકકાર
કરત્રીનલે ગકાયતત્રી મસંત બિષોલત્રીનલે પહલે રલે છલે . હવલે એણલે બિલે ઉપવત્રીત પહલે રવકાનકાસં રહલે છલે . એક પષોતકાનબુસં તથકા બિત્રીજબુ સં પત્નત્રીનબુસં
સ્તત્રીઓ રજસ્વલકા ધમર્પનલે કકારણલે તલેમજ પ્રસપૂષત જલેવકાસં કકારણષોનલે લઈનલે તલેનબુસં પકાદવત્ર્ય ન જાળવત્રી શકલે . વળત્રી પબુરષ
સ્તત્રીનબુસં અધબુર અસંગ ગણકાય છલે . મકાટલે પત્નત્રી વતત્રી તલે પહલે રલે છલે . તલે બિકાદિ વરનલે ફપૂલનષો હકાર પહલે રકાવકાય છલે તલેમજ સસરકા
વહીંટત્રી તલેમજ અન્ય ઘરલે ણકાસં આપલે છલે .
તલે પછત્રીથત્રી મકાસંગલ્યસપૂચક આઠ શષોકષો બિષોલકાય છલે , જલે વકાતકાવરણનલે પ્રસન્નતકાનત્રી સકાથલે ગસંભત્રીરતકાથત્રી ભરત્રી દિલે
છલે . એનકાસં દિરલે ક શષોક પછત્રીથત્રી “સકાવધકાન" શબ્દિ બિષોલત્રીનલે જવનનલે જાગકત કરવકાનબુસં સપૂચન કરલે છલે .
ભકાવકાત્મક વકાતકાવરણમકાસં મસંગલકાષ્ટિક દકારકા દવવકાહમહત્તકા, ઋષષસ્મકષત, દિલેવષોનત્રી પ્રકાથર્પનકા તલેમજ વડત્રીલષોનકાસં
આશત્રીવકાર્પદિ મસંગકાય છલે .
"ભલેળ વવબુસં કતકર્પત્ વ તષો પબુર ષનબુસં, સ્તત્રીનબુસં સમપર્પણ વળત્રી,
પ્રગષત નલે વળત્રી પ્રલેમ નબુસં ષમલન એ, થકાશલે ન અળગબુસં કદિત્રી,
સદરતકા સકાગરમકાસં દવલત્રીન થઈનલે, અળગત્રી ન થકાતત્રીકદિત્રી,
એવબુસં તષો મધબુરસં ષમલન સજર્પજો , कगु यशार्गत सदशा मर ग लम ॥”

જલેમ ગસંગકા સકાગરમકાસં મળત્રી જાય છલે , પછત્રીથત્રી તલે પષોતકાનબુસં અલગ અદસ્તતવ રકાખતત્રી નથત્રી તલેવબુસં જ કન્યકા પષોતકાનકાસં
પષતનલે સમપર્પણ કરલે છલે . એવત્રી ઉદકાત્ત ભકાવનકા લગ્ન સસંસ્કકાર દકારકા પ્રગટ થકાય છલે . મસંગલકાષ્ટિક ગવકાતબુસં હષોય છલે ત્યકારલે
કન્યકાનલે સ્નકાન કરકાવત્રીનલે નવકાસં વસ્તકાલસંકકારષોથત્રી સબુશષોબભત કરકાય છલે . તલેનલે ઉત્તરત્રીય (ખભકા ઉપરનબુસં વધકારકાનબુસં વસ્ત)
આપવકામકાસં આવલે છલે . જલેમ વર દવષ્ણરૂપલે ગણકાયષો છલે તલેમ કન્યકા નકારકાયણત્રી, લક્ષ્મત્રી સ્વરૂપલે ગણકાઈ છલે . મકાટલે જ તલે
પરણત્રીનલે ‘પષોતકાનલે' ઘલેર(સકાસરલે ) જાય છલે ત્યકારલે તલેનલે ‘ગકહલક્ષ્મત્રી' કહલે વકાય છલે .
તલે વખતલે કન્યકાનલે મસંડપમકાસં બિષોલકાવવકામકાસં આવલે છલે . વ્યવહકારનત્રી દ્રષષ્ટિએ મકામકા કન્યકાનલે ઊસંચકત્રીનલે (હવલે હકાથ
ઝકાલત્રીનલે દિષોરત્રીનલે) લકાવલે છલે . એ દકારકા સગકાસંસસંબિસંધત્રીનત્રી ઓળખ થકાય તલે પણ હલે તબુ હશલે.
"કન્યકા તષો નવલકા રૂપલે જનમશલે, સ્વકામત્રી તણકા ઘર દવષલે,
દિપૂધ મકાસં સકાકરનકા ષમલન સમકાણત્રી, મકાધબુય ર્પ રલે લકાવશલે,
સસંસ્ કકારષો દનજ તકાતનકા દિત્રીધલેલ કા, સ્નલેહલે અહહીં રલે ડશલે,
બિસંન લે કબુ ળનલે તકારવકાનલે મથશલે, कगु यशार्गत सदशा मर ग लम ॥”
કન્યકા ષપતકાનકા ઘરનલે છષોડત્રીનલે પષતનલે ઘલેર જાય છલે ત્યકારલે એનષો નવષો જન્મ થકાય છલે . તલે પષોતકાનકાસં ષપતકાનકા
ઘરમકાસંથત્રી મળલેલકા સબુસસંસ્કકારષોનત્રી મપૂડત્રી લઈનલે પષતનલે ઘલેર જાય છલે . લગ્નનત્રી દવદશષ્ટિતકા જ એ છલે કલે બિલે કબુ ટબુસં બિષોનકા સકારકા
સસંસ્કકારષોનબુસં ષમશણ થકાય અનલે તલેમકાસંથત્રી દવદશષ્ટિ સસંસ્કકારવકાળષો ગકહસ્થકાશમ થકાય. પબુત પષોતકાનકાસં જ કબુ ળનલે તકારલે છલે પણ
પબુતત્રી બિકાપ તથકા સકાસરત્રીનકાસં બિલે કબુ ળનલે તકારલે છલે .
કન્યકાનલે બબિરદિકાવતકા વલેદિમસંતષો છલે ,

ॐ जरशारग च्छ, पररघत्स्वि विशासयो रविशाकक षश्री न शार अशरशनस्तयशा विशा ।
शतर र जश्रीवि शरद: सगुवि रशार्ग रतय र पगुत शान ।
अनगुसर व् यस्वि आयगु ष् मतत ईदर पररघत्स्वि विशास: ॥
ॐ यशा अकक न्तन अवियन यशा अतन्वित यशा: र दणे व वि तन्तगुन ।
अशरतयो ततन्थ तशा: त्विशा दणे वि श्री जरसणे सर व् ययस्वि आयगु ॥ (४, १२, पशारस्करगकह सभत मत्)
[હલે કન્યકા, તકારત્રી વકદ્ધિકાવસ્થકા દિપૂર થકાઓ. ચચરસંજવત્રી બિનષો. ભષોગ લસંપટ પબુરષષોનષો પ્રષતકકાર કરનકારત્રી
થકાઓ. ધન, ધકાન્ય, પબુત-પસૌતયબુક્ત બિનત્રી, અદસ્મતકાથત્રી દિકાસંપત્ય મકાણતત્રી, સષો વષર્પ સબુધત્રી અરસંધતત્રીનકા આદિશર્પનલે
અનબુસરનકાર બિનષો. આ વસ્તમકાસં જલેમ તકાણષોવકાળષો છલે તલેમ પ્રભબુ દનરમત દિલેહ પણ એક વસ્ત છલે . આ વસ્ત (દિલેહ)નકા
દનમકાર્પતકાનલે યકાદિ કરત્રી ભગવકાનનલે ગમતકાસં થકાઓ .]

કન્યકાનલે મષોયરકામકાસં પધરકાવકાયકા પછત્રીથત્રી વરકન્યકા વચ્ચલેનબુસં અસંતરપટ ઉપરષોક્ત મસંત પછત્રીથત્રી દિપૂર કરકાય છલે .
વરનત્રી જો અદનચ્છકા હષોય તષો પકાછષો જઈ શકલે છલે . આમ તષો તત્રીજ વકારનષો મષોકષો અપકાયલેલ, તલે હવલે પપૂરષો થકાય છલે .
વરકન્યકા એકબિત્રીજાનલે જબુ એ છલે . તલે વખતલે પબુરષોદહત મસંત ઉચ્ચકારલે છલે ,

ॐ समञ्जन्तगु वविश्वणे दणे वि शानः समशापयो हृदयशावन नष्टौ ।
सर मशातररश्वशा सर धशातशा समगु दणे षष श्री दधशातगु नष्टौ ॥ ४७ ॥ (ऋग्विणे द १०.८५)
[હલે દવશ્વદિલેવષો ! અમલે ગકહસ્થકાશમ મકાટલે પરસ્પરનષો પ્રલેમ સ્વત્રીકકાર કરત્રીએ છત્રીએ. પકાણત્રીનત્રી જલેમ અમકારકાસં
હૃદિય એક થકાઓ. વકાયબુનત્રી જલેમ મપૂકસલેવક બિનત્રીએ. પરસ્પરનકાસં પપૂરક બિનત્રીએ. અમકારત્રી પ્રત્રીષત અદવદચ્છન્ન રહષો.]
આજલે તષો આવબુસં પ્રથમ દિશર્પન નથત્રી રહબુસં. કષોઇક સચતકલે વ્યથથત હૃદિયલે કહબુસં કલે લગ્ન પછત્રીનત્રી બિકાબિતષો લગ્ન
પહલે લકાસં પપૂરત્રીથઈ જાય છલે . લગ્ન પછત્રીનત્રી કજદિગત્રી પબુનરકાવતર્પનથત્રી થતત્રી ઉદિકાસત્રીમકાસં પપૂરત્રી થકાય છલે .
તલે બિકાદિ મકાતકાષપતકા પબુતત્રીનબુસં કન્યકાદિકાન કરલે છલે . તલે વખતલે દનદશ્ચત મસંતષો બિષોલવકામકાસં આવલે છલે .
પપત પત્નત્રીનષો હકાથ પષોતકાનકા હકાથમકા લઈનલે તલેનષો સ્વત્રીકકાર કરલે છલે . જલેનલે હસ્તમલેળકાપ કહલે વકાય છલે . ષપતકાનત્રી મકાફક મકાતકા
પણ “મતેં મકારત્રી કન્યકા તમનલે (જમકાઈ-વરનલે) આપત્રી, એમ અનબુમષત આપલે છલે . વર તલેમનકાસં જવકાબિમકાસં કહલે છલે કલે ,

धमर्वे र अथर्वे र कशामणे र नशाततररशावम ।
[આજથત્રી ધમર્પ, અથર્પ અનલે કકામ એ તણલે પ્રકકારનબુસં કમર્પ પત્નત્રીનલે અલગ રકાખત્રીનલે કરત્રીશ નહહીં.]
એનકાસં અનબુસસંધકાનમકાસં દવવકાહ હષોમ, રકાષ્ટિર ભકત હષોમ, જયકા હષોમ, અભ્યકાતકાન હષોમ તથકા લકાજા હષોમ કરવકામકાસં
આવલે છલે . તલે પછત્રીથત્રી ચકાર મસંગળફલે રકા ફરવકામકાસં આવલે છલે . મસંગળફલે રકા દિરમ્યકાન કન્યકા બિષોલલે છલે ,

ॐ अयमर्ग णर दणे विर कन्यशा अवग्निमयकत ।
स नयोऽअयमशार्ग दणे वि नः पणेत यो मगुञ्च तगु, मशा पतणे नः स्विशाहिशा । (पशार०गक० सभ० १.६.२)
[હલે અદગ્નદિલેવ ! મનલે ષપતકાનકા કબુ ળથત્રી અલગ કરષો (પણ પષતનકા કબુ ળથત્રી નહહીં) દવવકાહ પછત્રી કન્યકાનત્રી
સકાથલે વરનબુસં ગષોત જોડકાય છલે , ષપતકાનબુસં નહહીં]

ॐ इयर नशायगु पर्ग ब्रभतणे लशाजशा नशाविपनन्तकशा ।
आयगु ष् मशानस्तगु मणे पततरणेध न्तशार, ज्ञशातययो मम स्विशाहिशा । (पशार०गक० सभ० १.६.२)

[હસં બુ લકાજાહષોમ કરતકાસં પ્રકાથર્પનકા કરસં છબુસં કલે મકારકા પષત દિત્રીઘકાર્પયબુ થકાય અનલે અમકારકાસં પદરવકારનત્રી વકદદ્ધિ થકાય.]
ॐ इमशाऊल शाजशानशाविपशाम्यग्निष्टौ, समकत दकरणर तवि ।
मम तगुभ् यर र सर वि ननर , तदवग्निरनगुम न्यतशावमय स्विशाहिशा । (पशार०गक० सभ० १.६.२)
[જલે રત્રીતલે લકાજાથત્રી અદગ્ન પ્રદિત્રીપ્તિ થકાય છલે તલેમ મકારષો અનલે મકારકા પષતનષો અનબુરકાગ વકદદ્ધિ પકામષો. દિવૈવત્રી
બિનષો.]
આ રત્રીતલે બિધત્રી લકાજા(ડકાસંગરનકાસં છષોતરકાસં) હષોમત્રી દિત્રીધકા પછત્રીથત્રી વર અસંગપૂઠકા સકાથલે કન્યકાનષો જમણષો હકાથ પકડલે
છલે અનલે ચકાર મસંતષો બિષોલત્રીનલે ‘દિત્રીઘકાર્પયબુષ્ય, દિવૈવત્રી સસંતકાન, ઐશ્વયર્પ, ઉન્નષત, સસૌભકાગ્ય મકાટલે હકાથ પકડબુસં છબુસં’, એમ કહલે છલે .
તલેમજ બિસંનલે દિવૈવત્રી બિનલે, કમકાશત્રીલ, દવશકાલ હૃદિયનકાસં બિનલે તલેમજ પષત સવર્પ કકામનકાઓ પપૂણર્પ કરનકારષો બિનલે, બિસંનલે
પ્રત્રીષતયબુક્ત રહલે અનલે પ્રસન્ન રહલે તલેનત્રી મકાગણત્રી કરલે છલે . ઉપરષોક્ત ચકાર મસંતષોમકાસં તણ વકાર કન્યકા આગળ ચકાલલે છલે અનલે
વર પકાછળ ચકાલલે છલે . અસંગ્રલેજોએ દિશકાર્પવલેલત્રી (Ladies First)નત્રી ભકાવનકા આપણલે ત્યકાસં હજારષો વષરથત્રી દિશકાર્પવકાઈ છલે .
તલેનષો આ પબુરકાવષો નથત્રી લકાગતષો? તલે પછત્રીથત્રી ઈશકાન ખપૂણકામકાસં મપૂકલેલકા પથ્થરનલે જમણષો પગ અડકકાડવકાનબુસં વર કન્યકાનલે
કહલે છલે અનલે મસંત બિષોલલે છલે ,

ॐ आरयोहिणे म मश्मशानमत् अश्मणे वि त्विर नस्थरशा रवि ।
अशरततष पकत न्यतयोऽ, विबशाधस्वि पकत नशायतनः॥ (पशार०गक० सभ० १.७.१)
[હલે પત્નત્રી ! આ પથ્થર ઉપર ચઢ. પથ્થરનત્રી જલેમ દસ્થર રહલે , ચદલત વકષતનત્રી ન બિન. આપણષો
ગકહસ્થકાશમ દસ્થર બિનષો. દિબુષ્ટિષોનલે દિપૂર કરનકારત્રી થકા.]
ત્યકાર બિકાદિ પષત પષોતકાનત્રી પત્નત્રીનત્રી યશગકાથકા ગકાઈનલે એનષો સ્વત્રીકકાર કયર છલે એમ તલે જણકાવલે છલે .
આખકાય લગ્નનબુસં હકાદિર્પ છલે “સપ્તિપદિત્રી", સપ્તિપદિત્રી એટલલે સકાત પગલકાસં. સકાત ડગલકાસં સકાથલે ચકાલતકાસં ચકાલતકાસં સકાત
આદિશરનષો સ્વત્રીકકાર કરવષો. આ પ્રદક્રિયકામકાસં વર પષોતકાનકાસં તરફથત્રી પત્નત્રીનલે સકાત આદિશર જણકાવલે છલે :

૧. ॐ एकम इविणे वविष्णगु : त्विशा नयतगु । - મકારકાસં ઘરનત્રી અન્નપપૂણકાર્પ થકા.
૨. ॐ दणे उजर्वे वविष्णगु : त्विशा नयतगु । - ઘરનકાસં બિધકાસંનલે સમથર્પ બિનકાવ.
૩. ॐ तश्रीणश्री रशायस्पयोषशाय वविष्णगु : त्विशा नयतगु । - સસંપદત્ત વધકારનકારત્રી થકા.

૪. ॐ च्त्विशारर मशाययोरविशाय वविष्णगु : त्विशा नयतगु । - આપણકાસં ઘરનલે ઉલકાસમય બિનકાવ.
૫. ॐ पर र पशगुभ् ययो वविष्णगु : त्विशा नयतगु । - તકારકાથત્રી ઘરનબુસં પશબુધન સબુરચકત બિનષો.
૬. ॐ षडऋतगुभ् ययो वविष्णगु : त्विशा नयतगु । - બિધત્રી ઋતબુમકાસં પ્રસન્ન દિકાસંપત્ય રહષો.
૭. ॐ सखणे सप्तिपदशा रवि सशा मशाम अनगुव्र तशा रवि, वविष्णगु : त्वियो नयतगु । - તબુસં મકારત્રી સબુહૃદિ, સમથર્પક, સસંરકક, સસંવધર્પક
બિન.
સકાતમષો આદિશર્પ વકાસંચ્યકા પછત્રીથત્રી નથત્રી લકાગતબુસં કલે સમગ્ર દવશ્વ સકામલે રણટસંકકાર કરનકાર મકાણસનલે પણ પષોતકાનકાસં
અસંતરમનનલે ભકાવકાત્મકતકા અનલે પ્રલેમમય સ્પશર્પનત્રી જરૂર પડલે છલે ? આજલે સકાગર અનલે સદરતકાનબુસં સ્નલેહસભર ષમલન છલે ,
મકાટલે જ ગકાવકાનબુસં મન થકાય છલે કલે ,
“નકારત્રી તબુસં ગકહ લક્ષ્મત્રી થઈનલે વસજલે, વવૈભ વ વધકારત્રી ગકહલે ,
ભકાયકાર્પ થઈ ભરજલે પષતગકહ મહહીં, સસંત ષોષ નલે પ્રલેમ નલે,
થવૈ’ નલે સકાદવતત્રી સમત્રી સબુક મકાર્પ, સસૌભકાગ્યનલે પકામજલે ,
ભદક્તથત્રી અમરત્વનલે તબુસં વરજલે, कगु यशार्गत सदशा मर ग लम ॥”
પષત જ્યકારલે પષોતકાનકાસં તરફથત્રી મવૈતત્રીનકા સકાત પગલકાસં ચકાલતકાસં ચકાલતકાસં સકાત આદિશર કહલે છલે ત્યકારલે પત્નત્રી પણ
પષોતકાનકાસં પષતનલે પષોતકાનકાસં સકાતલેય આદિશર જણકાવલે છલે :

१.

त् वितयो मणे ऽ तखलसष्टौरशाग् यर पगुण् ययै स् त् विर वविवविधयै : कक तयै : ।
दणे वि : सर प शावदतयो महर विधभर शादणे पदणे ऽ ब्रविश्रीतत् ॥
[હલે નકાથ! તમલે મકારકાસં પબુણ્યનકા ફલ રૂપલે તથકા પ્રભબુ કક પકાથત્રી આપ(મનલે) પષતરૂપલે મળકા છષો .]

૨.

कगु टिगु र बर पशालतयष् यशावम हशाविकद बशालकशावदकमत् ।
यथशालब् धणे न सर त गुष् ठशा व्रतणे कन् यशा नव्दतश्रीयकणे ॥
[હલે નકાથ! હસં બુ તમકારકા કબુ ટબુસં બિનબુસં વકદ્ધિજનષોનબુસં (સકાસબુ-સસરકા), બિકાળકષોનબુસં પકાલનપષોષણ કરત્રીશ અનલે જલે

મળશલે તલેનકાથત્રી સસંતષોષ પકામત્રીશ.]
૩.

वमष् ठशान्नव् यर ज नशावदनश्री कशालणे सर प शादयणे तवि ।
आज्ञशासर प शावदनश्री वनत् यर तकत श्रीयणे सशाऽब्रविश्रीव्दरमत् ॥
[સમયલે સમયલે ષમષ્ટિકાન્ન આદદિ આપત્રીનલે (તમકારત્રી અન્નપપૂણકાર્પ બિનત્રીનલે) તકપ્તિ કરત્રીશ તલેમજ આપનત્રી

આજ્ઞકાનબુસં પકાલન કરત્રીશ.]
૪.

शगुत र: शृरग शाररभष शाहिर विशाङत् मन: कशायकमर्ग शर: ।
कश्रीतड ष् यशावम त् वियशा सशाधर तगुर श्रीयणे सशा विदणे व् दरमत् ॥
[હસં બુ મન, વચન અનલે કમર્પથત્રી તમકારત્રી રહત્રીનલે તમકારત્રી સકાથલે ક્રિત્રીડકા કરત્રી તથકા શકસંગકાદરક વસ્તષો, આભપૂષણષો

ધકારણ કરત્રીનલે આનસંદિ પકામત્રીશ.]
૫.

द :गु खणे धश्रीरशा सगुखणे हृष् टिशा सगुख द :गु खवविरशावगनश्री ।
नशाहिर परतरर यशावम पर र मणे सशाब्रविश्रीव्दरमत् ॥

[દિબુ:ખમકાસં સકાથલે રહત્રીશ. (તમકારકા) સબુખમકાસં આનસંદિ પકામત્રીશ. આમ સબુખ દિબુ:ખનત્રી ભકાગત્રીદિકાર બિનત્રીશ. તલેમજ હસં બુ
બિત્રીજા સ્થકાનલે જઈશ નહહીં અનલે તમકારત્રી અનન્ય રહત્રીશ.]
૬.

सगुखणे न सविर्ग कमशार्गश ण कररष् यशावम गकहिणे तवि ।
सणे वि शा श्वसगुर ययोशशावम बन् धभन शार सत् कक तत तथशा ॥
यत त् विर विशा अहिर तत नशाहिर विञ रणे वपयर क् वितरतत् ।
नशाहिर वपयणे ण विञ रशा वहि कन् यशा षष् ठणे पदणे ब्र विश्रीतत् ॥

[તમકારકા ઘરમકાસં બિધકાસં કકાયર સબુખપપૂવર્પક કરત્રીશ. (મમોં ચઢકાવત્રીનલે નહહીં.) સકાસબુ-સસરકાનત્રી સલેવકા કરત્રીશ તલેમજ
તમકારકાસં ભકાઈ બિહલે નષો સકાથલે સદિવતર્પન કરત્રીશ. ખરકાબિ લકાગલે તલેવબુસં બિષોલત્રીશ નહહીં. આપણલે પરસ્પર દનખકાલસ રહત્રીશબુસં.]
૭.

हियोमयज्ञशावदकशायर्वे ष गु रविशावम र सहिशाय यकक तत् ।
धमशार्गथर्ग क शामकशायर्वे ष गु मनयोविकत शानगुस शाररणश्री ॥
सविर्वे त सशातकणस् त् विर मणे पततरभर्ग तयोसस सशारप तमत् ।
दणे हि यो मयशारपतस् तगुभ् यर सप् तमणे सशाब्रविश्रीव्दरमत् ॥

[હષોમ, યજ્ઞ આદદિ (ધમર્પ) કકાયરમકાસં હસં બુ સહકાયભપૂત થઈશ. તમલે જલે ધમર્પ, અથર્પ અનલે કકામ અસંગલે પ્રવકષત કરશષો
તલેમકાસં મન લગકાડત્રીનલે અનબુસરત્રીશ. હસં બુ તમનલે મકારકા પષત ગણસં છબુસં અનલે મકારસં શરત્રીર તમનલે અપર્પણ કરસં છબુસં .

(શરણકાગષતનત્રી આ પરકાકકાષ્ઠકા કહલે વકાય.)]
પષોતકાનલે આસંગણલે વર પષોતકાનષો હકાથ મકાગવકા આવ્યષો છલે ત્યકારલે તલેનલે શલેષ્ઠ ગણત્રીનલે પષોતકાનબુસં સવર્પસ્વ આપત્રી
દિલેવકાનત્રી ભકાવનકા કન્યકામકાસં છલે તલે સપ્તિપદિત્રીનકા મસંતષોથત્રી જણકાઈ આવલે છલે . મકાટલે જ કહલે વબુસં પડલે કલે ,
“વર તષો 'શલેષ્ઠ ' થઈનલે આજ આવ્યષો, શલેષ્ઠ ત્વનલે પકામવકા,
રકાઘવનકા આદિશર્પન લે તબુસં ધરજલે, સદ્ગબુણ બિધકા સ્થકાપવકા,
પત્નત્રી તષો અધકારષ ગનત્રી તબુસં જ બિનત્રી, ભકાવલે દદિલલે ધકારવકા
ખત્રીલવજલે તબુસં પ્રલેમ નકા પરકાગષો, कगु यशार्गत सदशा मर ग लम | “
“જવન રથનકાસં બિનત્રીનલે ચક્રિષો, પત્નત્રી પષત ઘપૂમ શલે,
એકલે નકા નબિળબુસં બિનત્રીનલે દિષોડલે , નહહીં તષો ગષત રૂસંધ શલે,
પપૂર જો અસંજ ન સ્નલેહ નલે પ્રણયનકાસં, જવન મધબુરસં થશલે.
દનજ ધ્યલેય લે પહમોંચત્રીનલે તમલે દવરમજો; कगु यशार्गत सदशा मर ग लम ॥”
આમ લગ્ન એ કલે વળ ભષોગષો ભષોગવવકાનબુસં પ્રમકાણપત નથત્રી પણ બિલે હૃદિયષો (સ્તત્રી-પબુરષનકાસં), બિલે કબુ ટબુસં બિષો, બિલે
(કબુ ટબુસં બિનત્રી) દવચકારધકારકાઓ અનલે સમજદિકારત્રીપપૂવર્પક પકારકકાસંનલે પષોતકાનકાસં ગણત્રીનલે તલેમનત્રી જવકાબિદિકારત્રી ઉપકાડવકાનત્રી
ભકાવકાત્મક પ્રદક્રિયકા છલે . કબુ ટબુસં બિમકાસં વસ્તકાર(સસંતકાનનષો જન્મ) દકારકા કબુ ટબુસં બિ દવસ્તકાર અનલે તલે દકારકા પરસંપરકાનબુસં અનબુસસંધકાન
કરવકાનત્રી પ્રદક્રિયકા છલે . મકાટલે જ વર-કન્યકા જલે હવલે પષત-પત્નત્રી બિન્યકાસં, તલે ગબુર વડત્રીલ આદદિનકા આશત્રીવકાર્પદિ લઈનલે
તલેમજ સમષોવદડયકાનત્રી શબુભકકામનકાઓથત્રી ગકહસ્થ જવનનત્રી શરૂઆત કરશલે.
“દિલેશ લે આદશષ આજ વકદ્ધિ વડત્રીલષો મકાતકા-ષપતકા ભકાવથત્રી,
લલેજો આદશષ કબુ ળઋષષ ગબુર વળત્રી દિલેવ ષો તણત્રી પ્યકારથત્રી,
જવન તષો છલે પ્રલેમ નત્રી પરત્રીકકા, દિલેજો તમલે સ્નલેહ થત્રી,
ગકહ સ્થકાશમનત્રી ધન્યતકા અનબુભ વષો, कगु यशार्गत सदशा मर ग लम ॥”
ધબુવ દિશર્પન : ધબુવનકા તકારકાનત્રી મકાફક અચળ ગકહજવન રહલે તલેવત્રી આશકા.
કસં સકાર ભકણ : વર તથકા કન્યકા એકબિત્રીજાનલે લગ્નદક્રિયકા વખતલે કસંસકાર ખવડકાવલે છલે . જલે કકાસંઈ મળલે તલે વહતેં ચત્રીનલે ખકાઈશબુસં,
પ્રલેમથત્રી ખકાઈશબુસં તલેમજ ભલલેનલે સપૂકષો રષોટલષો હષોય પણ કસંસકારનત્રી જલેમ ષમષ્ટિકાન ગણત્રીનલે મકાણત્રીશબુસં. (આજલે પષત પહલે લષો
જમત્રી લલે, પત્નત્રીનબુસં જલે થવકાનબુસં હષોય તલે થકાય. પષોતલે તકાજબુ સં ભષોજન જમલે અનલે પત્નત્રીનલે કહલે વધ્યબુસં છલે , તકારલે ખકાવબુસં હષોય તષો

ખકા. મકારત્રી તબબિયત બિગડશલે.)
વરમકાળકા : કન્યકા મસંડપમકાસં આવ્યકા પછત્રીથત્રી અસંતરપટ હટકાવ્યકા બિકાદિ વરકન્યકાનકાસં ગળકામકાસં પહલે રકાવકાતબુસં સપૂત . હવલે અમલે
એક થઈનલે રહત્રીશબુસં તલે સપૂચવતબુસં સ્નલેહબિસંધન.
મસંગ ળસપૂત : વર દકારકા કન્યકાનકા ગળકામકાસં મસંગલકકામનકાઓ આપતબુસં મસંગળસપૂત પહલે રકાવકાય છલે . કકાળકા મણકકા પ્રલેત
આદદિથત્રી રકણ આપલે છલે . સ્તત્રીનલે મકાટલે પષતનત્રી આ પ્રસકાદિત્રી સસૌભકાગ્યનબુસં ચચહ્ન છલે .
સતેંથ ત્રીનબુસં સસદિપૂર : સમરપત ભકાવનબુસં સપૂચક છલે . લકાલ અનલે પત્રીળકા રસંગમકાસંથત્રી સસદિપૂરનષો કલે સરત્રી રસંગ સમરપત ભકાવ તલેમજ
જ્ઞકાનપપૂવર્પકનષો સ્વત્રીકકાર દિશકાર્પવલે છલે . તલે જ રત્રીતલે પપૂણર્પ સમપર્પણનકા પ્રતત્રીક જલેવષો લકાલ ચકાસંદિલષો સ્તત્રી કપકાળલે લગકાવલે છલે .
લગ્નમકાસં પહલે લત્રી કબુ રત્રીષતઓ :
૧. પવૈસકા અનલે સગવડનત્રી લકાલચલે યબુવક-યબુવતત્રીનત્રી ઈચ્છકા દવરદ્ધિનકા લગ્ન.
૨. પવૈઠણ(દિહલે જ - Dowry), એ એક પ્રકકારનષો કન્યકા દવક્રિય જ કહલે વકાય. તલેમકાસં છષોકરત્રીનષો બિકાપ ઘસકાઈ જાય છલે .
૩. દવવકાહ સસંસ્કકાર છલે પણ સકામકાદજક બિનતકાસં જમણ, વરઘષોડષો, વહતેં ચણ, વ્યવહકાર આદદિથત્રી અષતશય ખચકાર્પળ
બિનત્રી ગયષો.
૪. સમજ્યકા વગર દવવકાહ કરવકાનત્રી અનલે પતકાવવકાનત્રી ઉતકાવળ.
૫. વ્યકાપકારત્રીઓ, નલેતકાઓ મકાટલે લષોકસસંપકર્પ નબુસં સકાધન.
આમ લગ્ન સસંસ્કકારનષો જો જણરદ્ધિકાર થકાય તષો ફરત્રીથત્રી સબુસંદિર ગકહસ્થકાશમ અનલે સબુસંદિર સમકાજનત્રી રચનકા થકાય.

૧૪. ગકહ સ્થકાશમ પ્રવલેશ
આલલેશકાન મહકાલય હષોય, સસંપપૂણર્પ સગવડષોનત્રી વ્યવસ્થકા હષોય, આધબુદનક રકાચરચત્રીલકાથત્રી (Well
Furnished) તલે શષોભતબુસં હષોય, કકાર અનલે અન્ય વકાહનષોનત્રી અનબુકપૂળતકા હષોય પણ તલેમકાસં રહલે નકાર મકાણસ લગ્ન કયકાર્પ
દવનકાનષો હષોય તષો તલે ‘ગકહસ્થ' કહલે વકાતષો નથત્રી. એકલષો મકાણસ ગમલે ત્યકાસં ફરલે , પસંચતકારક હષોટલે લષોમકાસં જમલે, કલબિષોમકાસં
રમલે, વત્રીક-એન્ડ (Week end) હકાઉસમકાસં રકાત ગબુજારલે પણ તલે મકકાનમકાસં રહલે તષો હષોવકા છતકાસં દસ્થર ગણકાતષો નથત્રી.
લગ્ન થતકાસંનત્રી સકાથલે જ બિહકાર કકામલે ગયલેલકા મકાણસનલે ઘલેર આવવકાનબુસં મન થકાય છલે . કષો’ક(પત્નત્રી) એનત્રી રકાહ
જોનકારસં છલે . પત્નત્રી કણષો ગણતત્રી હશલે. એનકા દવનકા ભષોજન કયબુર નહહીં હષોય, આવકાસં અનલેક લકાગણત્રીસભર દવચકારષોનલે
કકારણલે તલે ઘલેર આવશલે. ઘરમકાસં નકાનકડકાસં બિકાળકષો, “પપ્પકા આવ્યકા-પપ્પકા આવ્યકા “ એમ નકાચતકાસં કપૂ દિતકાસં અનલે
આનસંદિનત્રી દકલકકારત્રીઓ કરતકાસં બિષોલશલે ત્યકારલે પત્નત્રી પ્રત્યલેનકા શકગ
સં કાદરક પ્રલેમનબુસં પદવત વકાત્સલ્યમકાસં રૂપકાસંતર થયલેલબુસં
જણકાશલે. મહકાન સચતક સત્રી.એમ.જોડલે (C. E. M. Joad) કષોઈક જગ્યકાએ લખ્યબુસં છલે કલે , When I was born
there were homes but in my old age I see only houses. (હસં બુ જ્યકારલે જન્મ્યષો ત્યકારલે ‘ઘર' હતકાસં
પણ હવલે મકારત્રી વકદ્ધિકાવસ્થકામકાસં (મરણનત્રી નજકનત્રી ઘડત્રીઓમકાસં), હસં બુ ફક્ત ‘મકકાનષો' જોઉસં છબુસં.) દદિવકાલ, છત,
ભમોંયતદળયબુસં અનલે બિકારત્રી-બિકારણકાસંથત્રી ‘મકકાન' થયકાસં, પણ મકકાનમકાસં રહલે નકારકાસં મકાણસષોનકાસં મનમલેળ તથકા પરસ્પર
લકાગણત્રીઓનકા સ્પસંદિનમકાસંથત્રી ‘ઘર' જન્મલે. મકકાનમકાસં અલગતકા હષોય, ઘરમકાસં એકતકા હષોય.
ગકહસ્થકાશમનકા સપૌંદિયર્પ અનલે તલેનત્રી ધન્યતકા મકાટલે ભગવકાન કસૌદટલ્ય ચકાણક્યલે ‘ચકાણક્ય નત્રીષત' મકાસં ઘણસં જ
સબુસંદિર લખ્યબુસં છલે .

सशानन्दर सदनर सगुत शाश सगुत धयनः कशान्तशा वपयरशावषणश्री
सनन्मतर सधनर स्विययोवषतत रततनः रशाज्ञशापरशानः सणे वि कशानः ।
आततथ्यर शशविपभज नर पततवदनर वमषशान्नपशानर गकहिणे
सशाधयोनः सङ्गमगुप शासतणे वहि सततर धन्ययो गकहि स्थशाशमनः ॥१॥ (रशाणक्यनश्रीततदपर्ग णनः - दशादशयोऽध्यशायनः)
[આનસંદિદિકાયત્રી ઘર, શકાણકાસં સસંતકાન, ષપ્રય બિષોલનકારત્રી પત્નત્રી, સકારકા ષમતષો, પદવત ધન, આજ્ઞકાપકાલક
નષોકર, અષતથથનબુસં સ્વકાગત, દશવ (જ્ઞકાન અનલે કલ્યકાણ) નબુસં પપૂજન અથકાર્પત પ્રભબુભદક્ત, ષમષ્ટિ ભષોજન અનલે સકાધબુવકદત્ત
(સત્સસંગ કરનકારકા) વકાળકા મહકાનબુભકાવષોનષો સતત સસંગ આ બિધબુસં મળલે તષો ગકહસ્થકાશમ ધન્ય થકાય.]

सशानन्दर सदनर :- સબુદવધકાવકાળકા મકકાનમકાસં સતત કસંકકાસ, કદજયષો, ફદરયકાદિષો થયકા કરલે ત્યકારલે તલે ઘર નરક જલેવબુસં લકાગલે.
પત્નત્રી અનલે મકા બિકાપનત્રી ફદરયકાદિષોમકાસં પષત ભકાવકાત્મક્તકાનલે લઈનલે દનણર્પય ન લઈ શકલે અનલે છલે વટલે એ રષોગનષો ભષોગ

અનલે અથવકા પત્નત્રીનલે મકારઝપૂડ કરલે કલે પછત્રી જાતલે આપઘકાત કરલે . મકાટલે ઘર આનસંદિથત્રી ભયબુર ભકાદિયબુર હષોવબુસં જોઈએ.
બિકાસંધછષોડનત્રી તલેમજ બિત્રીજાનલે અનબુકપૂળ થવકાનત્રી વકદત્ત કલે ળવકાય તષો ઘરમકાસં આનસંદિસ્વરૂપ પરમકાત્મકા વકાસ કરલે . હકાસ્યનત્રી
લહરત્રીઓ ઘરનકા ખપૂણલે ખપૂણકાનલે મબુખદરત કરત્રી દિલે. આનસંદિવન હકાસ્યસદિન બિનત્રી જાય.

सगुत शा :- સકારત્રી બિબુદદ્ધિવકાળકા પબુતષો ગકહસ્થકાશમનત્રી શષોભકા છલે . બિબુદદ્ધિમકાન તષો ઘણકા હષોય પણ શબુભ બિબુદદ્ધિવકાળકા ઘણકા
ઓછકા પબુતષો હષોય. શલેષ્ઠ બિબુદદ્ધિવકાળષો પબુત જન્મલે અનલે સમકાજનલે સન્મકાગર દિષોરલે ત્યકારલે સબુભકાષષતકકારનલે કહલે વબુસં પડલે કલે ,
“कगु लर पववितर जननश्री कक तशाथशार्ग विसगुन् धरशा पगुण् यवितश्री र तणे न । (स्कर न्दपगुर शाणमत्) “. સદિબિબુદદ્ધિવકાળકા પબુતષો જન્મલે ત્યકારલે કબુ ળ
પદવત થકાય છલે , જનનત્રી મકાતકા કક તકક ત્ય થકાય છલે કલે , હલે પ્રભબુ! મતેં આવષો શલેષ્ઠ પબુત આપ્યષો. હવલે બિત્રીજો જન્મ ન
આપત્રીશ. હસં બુ ધન્ય થઈ ગઈ છબુસં . આવકા શલેષ્ઠ પબુતથત્રી ધરતત્રી પર સબુગધ
સં ત્રી ફલે લકાય છલે .
આ તષો મહકાન પબુતનત્રી વકાત થઈ પણ જો મકાતકા-ષપતકા ગભકાર્પધકાન સસંસ્કકારથત્રી તલે યજ્ઞષોપવત્રીત સસંસ્કકાર સબુધત્રી
સસંયમ, મયકાર્પદિકા અનલે દવવલેકપપૂવર્પક વતર તષો એ પણ સદિબિબુદદ્ધિવકાળકા પબુતનકા મકાતકા-ષપતકા બિનત્રી શકલે . વડત્રીલષો તથકા
બિકાળકષોનત્રી સકામલે ગમલે તલેમ બિલેસવબુસં, ગમલે તલેમ વતર્પવબુસં, ગસંદિકાસં ભહીંતચચતષો કલે દશલ્પષો રકાખવકાસં, ગસંદિત્રી ચલેષ્ટિકાઓ કરવત્રી એ
બિધકાથત્રી સબુબિબુદદ્ધિવકાળકા પબુતષો ન જન્મલે. ગકહસ્થમકાસં ઉલકાસ, શકસંગકાદરકતકા (કકામબુકતકા નહહીં), થષોડત્રી દવલકાચસતકા હષોય,
પણ સકાથલે સકાથલે આશમનબુસં પકાદવત્ર્ય તલેમજ સસંયમ નલે મયકાર્પદિકાનત્રી સભકાનતકા હષોવત્રી જરૂરત્રી છલે . તલે સસંજોગષોમકાસં સબુબિબુદદ્ધિવકાળકા
પબુતષો ભસૌષતક સસંપદત્ત તષો મલેળવલે જ પણ શલેષ્ઠ જવન જવત્રી બિતકાવલે અનલે મકા બિકાપનલે શકાસંષત આપલે .

कशान्तशा वपयरशावषणश्री :- 'ઘરબિકાર' શબ્દિ જોઈએ તષો ઘર તલે સ્તત્રીનબુસં છલે અનલે બિકાર-બિહકારનબુસં જગત તલે પબુરષનબુસં છલે .
સસંસ્કકારત્રી સ્તત્રીનત્રી ભકાષકામકાસં પણ મત્રીઠકાશ છલે . ઘરમકાસં વસ્તબુનત્રી અછત હષોઈ શકલે પણ સ્નલેહસભર આવકકારનકા બિલે મત્રીઠકા
શબ્દિષો ઘરનત્રી ખકાનદિકાનત્રી બિતકાવલે છલે . સ્તત્રી ઘરનત્રી અછતનલે ઢકાસંકલે છલે . તલે જ રત્રીતલે એનત્રી ષપ્રય વકાણત્રીથત્રી ઘરનકાસં બિધકાસં જ
સભ્યષોનલે એક બિતકાવલે છલે . સકારષો ગકહસ્થકાશમ ષપ્રય વકાણત્રી બિષોલતત્રી પત્નત્રીનત્રી ષમઠકાશમકાસં રસકાળ બિનત્રી જાય છલે .
सनन्मतर :- સકારકા ષમતષો મળવકા મબુશ્કલે લ છલે . સકાચષો ષમત તલે જલેનત્રી પકાસલે હૃદિય ખષોલત્રી શકકાય. દ્રસૌપદિત્રી અનલે કક ષ્ણ જો
એકકાસંતમકાસં વકાત કરતકાસં હષોય તષો એક પણ પકાસંડવ દિખલ કરવકા જતષો નહહીં. સદન્મત મકાટલે ભતકર્પહદર કહલે છલે કલે
पशापशातन्नविशारयतत ययोजयतणे वहितशाय । ષમતનબુસં ખરકાબિ થતબુસં હષોય તષો તલેનષો ગબુસ્સષો વહષોરત્રીનલે પણ પકાપનષો મકારગ છષોડકાવત્રીનલે
તલેનલે દહતનકા મકાગર દિષોરલે છલે . કષોકલે કહબુસં છલે કલે ,
“ષમત ઐસકા દકજએ, ઢકાલ સરત્રીખકા હષોય,
સબુખમતેં પત્રીછલે રહલે , ઔર દિબુદુઃખમતેં આગલે હષોય.“

ઢકાલ જલેવષો ષમત સબુખનકા સમયલે પત્રીઠ ઉપર (પકાછળનકા ભકાગલે ) રહલે છલે પણ યબુદ્ધિ કલે દિબુ:ખનકા સમયલે આગળ થઈ
જાય છલે . આવષો ષમત તલે નજરકાણસં છલે .

ઋષષમબુદનઓએ લક્ષ્મત્રીમકાતકાનત્રી પપૂજા કરત્રી છલે . લક્ષ્મત્રીનકા પષત નકારકાયણ નષો વકાસ છલે . सगुध नर નષો અથર્પ સકારત્રી
રત્રીતલે મલેળવલેલબુસં ધન. આવકા ધનમકાસં નકારકાયણનષો વકાસ થકાય અનલે તલે લકાસંબિબુસં ટકલે . તલે પબુષષ્ટિદિકાયક હષોય, તલેનકાથત્રી લસૌદકક
સબુખષો અનલે પકારમકારથક(ધમર્પનકાસં) કકાયર પણ થકાય.
स्विययोवषतत रततनः :- પષતનલે ચકાહનકારત્રી ષપ્રયતમકા પત્નત્રી ઘલેર આવલેલકા પષતનત્રી મપૂઝ
સં વણષો મત્રીઠકા શબ્દિષો અનલે સત્કકારથત્રી
દિપૂર કરલે . દિબુ:ખદિ પદરદસ્થષતમકાસં પડખલે ઊભત્રી રહલે . આપણત્રી વવૈદદિક સસંસ્કક ષતમકાસં અધર્પનકારત્રીનટલે શ્વરનત્રી કલ્પનકા છલે . એક
દિલેહમકાસં અડધબુસં શરત્રીર ભગવકાન શસંકર, પબુરષનબુસં અનલે બિત્રીજબુ સં અડધબુસં શરત્રીર મકાતકા પકાવર્પતત્રીનબુસં છલે . આ અસસંગત (absurd)
પલેઈકન્ટગ કલે વળ કલ્પનકા નથત્રી પણ ગકહસ્થકાશમનકા આશમનબુસં ચચતણ છલે . સ્તત્રી પબુરષનત્રી અધકારષગનત્રી છલે અનલે પબુરષ
સ્તત્રીનબુસં અધબુર્પ અસંગ છલે . બિસંનલે જ્યકારલે મળલે છલે ત્યકારલે જ જવનનત્રી પપૂણત
ર્પ કા થકાય છલે . બિત્રીજ રત્રીતલે જોઈએ તષો દિરલે ક પબુરષમકાસં
અડધત્રી સ્તત્રી છબુપકાયલેલત્રી છલે અનલે દિરલે ક સ્તત્રીમકાસં અડધષો પબુરષ છબુપકાયલેલષો છલે . જો પબુરષમકાસં વત્રીયર્પકણષો કરતકાસં સ્તત્રીનકા
રજકણષો વધકારલે હષોય તષો તલે સ્તત્રી બિનલે અનલે જો સ્તત્રીનકા રજકણષો કરતકાસં પબુરષનકા વત્રીયર્પકણષો વધકારલે હષોય તષો પબુરષ બિનલે,
પણ બિસંનલેમકાસં થષોડકાક અસંશલે સ્તત્રીમકાસં પબુરષ અનલે પબુરષમકાસં સ્તત્રી છબુપકાયલેલબુસં છલે . મકાટલે જ સ્તત્રીપર
બુ ષનબુસં ભકાવકાત્મક ષમલન
થકાય તષો જ પ્રલેમનત્રી પપૂણર્પતકાનત્રી અનબુભપૂષત થકાય. તલેટલકા મકાટલે સકાનબુકબુળ અનલે સ્નલેહકાળ પત્નત્રી પબુરષનત્રી હસં પૂ ફ છલે .
सणे वि कशानः :- નષોકર-ચકાકરષો વવૈભવનષો અણસકારષો છલે . વવૈભવવકાન મકાણસનલે ઘલેર નષોકર-ચકાકરષો હષોય. જમવકાનબુસં
બિનકાવવકાનબુસં ઘરનત્રી સફકાઈ કરવકાનત્રી, બિહકારથત્રી વસ્તબુઓ લકાવવકાનત્રી, ઘરનકા મકાણસષોનકાસં પગ દિબુ:ખતકા હષોય તષો
દિબિકાવવકાનકા, આવકાસં ઘણકાસં કકામષો નષોકરષો કરતકા હષોય. નષોકરનબુસં કકામ પષોતકાનકાસં મકાદલકનત્રી આજ્ઞકાનબુસં પકાલન કરવકાનબુસં .
નષોકર જ્યકારલે એ વકાત ભપૂલત્રી જાય અનલે મકાદલકનલે સલકાહ-સપૂચન આપવકા મકાસંડલે ત્યકારલે તલે નષોકર કકામકકાજ મકાટલે નકકામષો
થઈ જાય. મકાદલકનકા દહતનત્રી વકાત નષોકર જરૂર કહત્રી શકલે , પણ તલેણલે મયકાર્પદિકા ચપૂકવત્રી જોઈએ નહહીં. બિકાકત્રી આજલે તષો
નષોકરનલે ચકા બિનકાવવકાનબુસં કહલે વકાય તષો જવકાબિ મળલે, “સકાહલે બિ, ચકા બિહબુ સકારત્રી નહહીં" શલેઠ કહલે , “મહલે મકાન મકાટલે ચકાનકાસ્તષો લકાવષો. “ ત્યકાસં નષોકર કહલે કલે શલેઠ જમવકાનષો સમય થયષો છલે જમકાડત્રી જ લષો નલે. આવકાસં નષોકરષો દિરલે ક બિકાબિતમકાસં
ડહકાપણ કયકાર્પ વગર રહલે નહહીં. મકાટલે જ કહલે વકાયબુસં છલે કલે આજ્ઞકા મકાનનકારકા સલેવકષો મળવકા જોઈએ.

आततथ्यर :- ઉપદનષદિમકાસં જણકાવ્યબુસં છલે કલે , अततशथ दणे वि यो रवि । (અષતથથનલે દિલેવ મકાનવકા.) આપણત્રી સસંસ્કક ષતનત્રી એ
દવદશષ્ટિતકા છલે કલે મકાનવ-મકાનવ વચ્ચલેથત્રી પરકાયકાપણસં કકાઢત્રીનલે 'विसगुधयै वि कगु टिगु म्बकमत् ।' (આખત્રી પકથ્વત્રી તલે મકારસં કબુ ટબુસં બિ
છલે .) નત્રી ભકાવનકા જાગકત કરવત્રી. આપણકા દિલેશમકાસં ઔધષોષગક ક્રિકાસંષત પછત્રીથત્રી હષોટલષોનત્રી શરૂઆત થઈ. તલે પહલે લકાસં
અન્નદવક્રિય (વલેચવબુસં તલે) પકાપ ગણકાતબુસં. હવકા, પકાણત્રી અનલે અન્ન એ તષો પ્રભબુનત્રી દિલેણ છલે અનલે મકાનવનત્રી પ્રકાથષમક
જરૂરત્રીયકાત છલે . મકાટલે પ્રભબુએ આપલેલત્રી વસ્તબુનકા પવૈસકા આપણકાથત્રી લલેવકાય નહહીં. જમવકાનકા સમયલે આસંગણકામકાસં આવલેલષો

મકાણસ કલે જલે કહત્રીનલે આવ્યષો નથત્રી, એનત્રી આવવકાનત્રી ષતથથ નક્કત્રી નથત્રી અનલે એનલે બિષોલકાવ્યષો પણ નથત્રી તષો એ
નકારકાયણનબુસં સ્વરૂપ છલે એમ ગણત્રીનલે એનલે ભષોજન કરકાવવબુસં . તલે વખતલે નકાત, જાત, કબુ ળ, ગકામ એવબુસં કશબુસં જ પપૂછવબુસં નહહીં.
પણ તલે ચસવકાય ઘરમકાસં રકાખવષો, રકાતવકાસષો કરકાવવષો તલે બિધબુસં દવગતવકાર જાણત્રીનલે બિબુદદ્ધિપપૂવર્પક દવચકારત્રીનલે નક્કત્રી કરવબુસં .
આવકા આસંગણલે આવલેલકા અષતથથનષો ષતરસ્કકાર ન કરવષો. એનલે ભષોજન કરકાવવબુસં. ભગવકાનલે આપણનલે આપલેલબુસં ધન
આપણકા એકલકાનબુસં નથત્રી. આપણનલે તષો ઈશ્વરલે અમબુક ધનનકા રકક, સસંચકાલક, વ્યવસ્થકાપક બિનકાવ્યકા છલે . તલેમકાસં
બિત્રીજાનષો પણ હક્ક છલે . મકાટલે અષતથથસત્કકાર એ વવૈદદિક સસંસ્કક ષતનષો સષોહકામણષો સસંસ્કકાર છલે .

शशविपभज नर :- ઘરમકાસં દિરરષોજ દશવનબુસં પપૂજન થવબુસં જોઈએ. કષોઈ કહલે શલે કલે અમલે તષો વવૈષ્ણવ કલે મકાતકાજનકા ભક્ત અથવકા
દિલેવત્રીદિલેવતકાનકાસં ઉપકાસક છત્રીએ. અમલે શકા મકાટલે દશવપપૂજન કરત્રીએ? દશવ શબ્દિનષો અથર્પ છલે જ્ઞકાન અનલે કલ્યકાણ. કષોઈપણ
ધમર્પ કલે સસંપ્રદિકાયનકા લષોકષોનલે શબુસં જ્ઞકાનનત્રી કલે પષોતકાનબુસં કલ્યકાણ થકાય તલેવત્રી ઈચ્છકા નથત્રી? દિરલે ક ઘરમકાસં જ્ઞકાનનત્રી ઉપકાસનકા
થવત્રી જોઈએ અનલે કલ્યકાણમય ભકાવનકા કલે ળવવત્રી જોઈએ, જલેમકાસં પષોતકાનબુસં તષો કલ્યકાણ થકાય જ સકાથલે સકાથલે બિત્રીજા મકાટલે
અનબુકસંપકા જાગલે અનલે તલેમનબુસં પણ કલ્યકાણ થકાય.
બિત્રીજ રત્રીતલે દશવપપૂજનનષો અથર્પ એ થકાય કલે દિરલે કલે પષોતકાનકાસં કષોઈ પણ અરકાધ્ય દિલેવ હષોય તલે દિલેવ નત્રી સમજણપપૂવર્પક,
તલેમનકાસં દવષલેનબુસં જ્ઞકાન મલેળવત્રીનલે દિરરષોજ દનત્યદનરસંતર પપૂજા કરવત્રી. આ રત્રીતલે પપૂજા થતકાસં ભગવકાનનકાસં બિધકાસં જ સ્વરૂપષો
એક જ બહનકા છલે , તલે સમજણ પકાકત્રી થશલે. દનત્યપપૂજાથત્રી દિરલે ક જણનબુસં અનબુસંસધ
સં કાન ભગવકાન જોડલે થકાય છલે . તલેનષો
જવનદવકકાસ થકાય છલે . બિકાળકષો અનલે કબુ ટબુસં બિત્રીજનષોમકાસં પ્રભબુ પ્રત્યલેનત્રી શદ્ધિકા દ્રઢ થકાય છલે . એ સકાથલે તલે કબુ ટબુસં બિ પર
પરમલેશ્વરનત્રી કક પકા ઊતરલે છલે .

वमषशान्नपशानर :- જવનનત્રી મષોજ જલેમ સકારકાસં વસ્તકાલસંકકારષોમકાસં છલે , તલેમ સકારકાસં મનભકાવતકા ખકાનપકાનમકાસં છલે . એ બિધકાસંનષો
યષોગ્ય રત્રીતલે ઉપભષોગ થકાય તષો જવનરસ પષોષકાય. પણ દિરરષોજ ષમષ્ટિકાન્ન (મત્રીઠકાસં-ગમતકાસં ભષોજન) આરષોગવકાથત્રી તલે
તરફ અરચચ થકાય છલે . દિરલે ક જણનલે આવકાસં ષમષ્ટિકાન્ન મળવકાસં શક્ય નથત્રી. પણ સસંતષોષત્રી જવન હષોય તષો જલે કસંઈ મળબુસં તલે
પ્રભબુનત્રી પ્રસકાદિત્રી છલે એમ સમજાય તષો પ્રસકાદિત્રીનત્રી ષમષ્ટિતકા ગમલે તલેવકા, સપૂકકા રષોટલકાનલે, અન્નનલે ષમષ્ટિકાન્ન બિનકાવત્રી દિલે. તલે
અન્ન સસંતષોષપપૂવર્પક પ્રભબુનલે ધરકાવત્રીનલે તલેમનત્રી કક પકા મલેળવત્રીનલે, બિધકાસં સકાથલે બિલેસત્રીનલે ખવકાય તષો તલે ષમષ્ટિકાન્ન એથત્રીય વધકારલે
આનસંદિ આપલે.

सशाधयोनः सङ्ग :- પશબુ સતત એકલબુસં જવલે છલે . કષોઢમકાસં દિશ પશબુ હષોય પણ બિધકાસં જ એકલકાસં. મકાણસ કદિકાચ પષોતકાનકાસં
કબુ ટબુસં બિ પપૂરતષો જ જવલે છલે , તલે પશબુજવન છલે . પશબુતકામકાસંથત્રી પ્રભબુતકામકાસં જવકા મકાટલે જવનપષોષક દવચકારષો જરૂરત્રી છલે . વળત્રી
અગકાઉનકા જન્મષોનત્રી ખરકાબિ બિકાબિતષોનત્રી છકાપ મકાણસ ઉપર ઘણત્રી હષોય છલે . કથકા, સત્સસંગ પપૂરતબુસં પષોતકાનત્રી ખરકાબિત્રી
જણકાય, પણ પકાછળનત્રી આદિતષોનલે કકારણલે વળત્રી પકાછકા ભષોગષોમકાસં રહલે વકાનબુસં ગમલે. તલે મકાટલે સકાધબુપબુરષષો, જ્ઞકાનત્રીઓ, સકાચકા
સસંતષો, અભ્યકાસબુઓ સકાથલે સતત બિલેસલે તષો જવનનત્રી ઘણત્રી ખપૂબિત્રીઓ ખત્રીલત્રી ઊઠલે . તલે દવશકાળ અસંત:કરણનષો બિનલે. તલેનત્રી

દ્રષષ્ટિ ભષોગદ્રષષ્ટિ મટત્રીનલે ભકાવદ્રષષ્ટિ બિનલે. જવનનબુસં એકલકાપણસં એટલલે સ્વકાથર્થીપણસં દિપૂર થકાય અનલે મકાનચસક તલેમજ
હકારદિક આનસંદિ મળલે. પ્રલેમનત્રી સકાચત્રી પદરભકાષકા સમજાય અનલે પ્રભબુપ્રલેમનષો સ્પશર્પ થકાય.
ઉપરષોકત બિકાબિતષો મળલે તષો ગકહસ્થકાશમ જવનનકા બિધકા જ આશમષોનષો આશમદિકાતકા છલે . અથર્પ અનલે કકામ દકારકા
જવનમકાધબુયર્પ તષો મલેળવવકાનબુસં જ પણ તલેનત્રી બિલેઠક, ધમર્પ અનલે જવનનષો હલે તબુ મષોક રખકાય તષો અથર્પ અનલે કકામનકાસં દિપૂષણ
જવન બિગકાડલે નહહીં. ગકહસ્થકાશમમકાસં કલે ટલકાક ધમર પકાળવકા જરૂરત્રી છલે .
૧. આળસ રદહત રહત્રીનલે દનયત કમર કરવકાસં.
૨. શકાસ્ત દવરદ્ધિનકા કમર્પથત્રી ધન મલેળવવબુસં નહહીં તલેમજ દિબુ:ખમકાસં પણ અનવૈષતક ધન મલેળવવબુસં નહહીં.
૩. ઈંદદ્રય સસંયમ રકાખવષો. કકામનકાઓમકાસં રચ્યકાપચ્યકા રહલે વબુસં નહહીં.
૪. વડત્રીલષો તલેમજ બિકાળકષો સકામલે ખરકાબિ દિલેખકાય તલેવબુસં વતર્પન, બિલેસવબુસં બિષોલવબુસં, ગસંદિત્રી ચલેષ્ટિકાઓ, દવકક ષત જન્મકાવલે તલેવત્રી
બિકાબિતષો કરવત્રી નહહીં. બિસંનલે પકલે સસંયમપપૂવર્પક વતર્પવબુસં.
૫. પષોતકાનત્રી ઉસંમર, કકાયર્પ, ધન, દવદકા અનલે કબુ ળનલે છકાજલે તલેવકાસં વસ્તષો પહલે રવકાસં.
૬. દનયષમત સ્વકાધ્યકાય કરવષો. તલેનકાથત્રી તલેનલે તલેનકાસં દહતનત્રી ખબિર પડલે છલે .
૭. સજ્જનષોનલે આવકકાર આપવષો અનલે તલેમનત્રી પકાસલેથત્રી જ્ઞકાન મલેળવવકાનત્રી ઈચ્છકા રકાખવત્રી.
૮. શકાસ્તષોનષો વકારસંવકાર અભ્યકાસ કરવષો.
૯. દિલેવઋણ, ઋષષઋણ અનલે ષપતકઋણ પપૂરકા કરવકાસં.
૧૦. પષોતકાનકાસં દહતલેચ્છબુ સદન્મતષોનત્રી સલકાહ મકાગવત્રી અનલે મકાનવત્રી.
૧૧. સવર્પનબુસં સન્મકાન કરવબુસં.

૧૨. પદરદસ્થષત સકારત્રી હષોવકા છતકાસં કલે વળ આળસ અનલે બિલેદિરકકારત્રીનલે કકારણલે કસૌરકમર્પ(હજામત) ન કરકાવવત્રી, મલેલકાસં,
અવ્યવદસ્થત, ફકાટલે લકાસં (સકાસંધ્યકા દવનકાનકાસં) વસ્તષો પહલે રવકાસં, વગલેરલે બિકાબિતષોનલે દિપૂર કરવત્રી.
૧૩. દિલેવસ્થકાન, જળકાશય, સપૌંદિયર્પધકામષો, સકાપનષો રકાફડષો વગલેરલે જગકાએ મળમપૂત કરવકાસં નહહીં.
૧૪. કકામવકાસનકાનત્રી ઘલેલછકામકાસં સ્તત્રી રજસ્વલકા હષોય, મકાનચસક રત્રીતલે થકાકલે લત્રી હષોય, સગકાસસંબિધ
સં ત્રીનત્રી હકાજરત્રી હષોય,
પષોતકાનકાસંથત્રી નકાનકાસં, પષોતકાનકાસં અથવકા સગકાસસંબિધ
સં ત્રીનકા બિકાળકષો હષોય, દિલેવસ્થકાન હષોય, પ્રવકાસ કરતકાસં હષોય, અજાણત્રી
જગકા હષોય ત્યકારલે પત્નત્રી સકાથલે દવકક ત ચલેષ્ટિકાઓ અથવકા કકામસસંબિસંધ બિકાસંધવષો નહહીં. આવબુસં કક ત્ય શ્વકાન-સપૂવર(કપૂ તરકાસં તથકા
ભપૂસંડ) જલેવબુસં છલે . કપૂ તરકાસં સ્થળ,સમય અનલે આજબુ બિકાજબુ નત્રી પદરદસ્થષતનત્રી પરવકા કરતકાસં નથત્રી. ભપૂસંડ ભપૂડ
સં ણ સકાથલે સતત
શરત્રીર અડકકાડત્રીનલે શરત્રીર ઘસતબુસં ઘસતબુસં, કકામદક્રિડકામકાસં રમમકાણ રહલે છલે . (કકામકાતબુરનલે ભય અનલે લકાજ હષોતકાસં નથત્રી.)
આવકાસં તષો ઘણકા દનયમષો છલે . ઉપરષોક્ત દનયમષોનબુસં થષોડબુસં ઘણસં પણ પકાલન થકાય તષો ઓછકામકાસં ઓછબુસં પષોતકાનકાસં સસંતકાનષો
ઉપર મકાતકાષપતકાનકાસં દવચચત કક ત્યષોનત્રી ખરકાબિ અસર થકાય નહહીં. આજનકાસં ટલે દલદવઝન યબુગમકાસં નગ્નતકા પરકાકકાષ્ઠકાએ
દિશકાર્પવકાય છલે . તલે સમયલે મકાતકાષપતકાએ પષોતલે ટત્રી.વત્રી. નષો સમજપપૂવર્પક ઉપયષોગ કરવષો. ખરકાબિ બિકાબિતષો વખતલે ક્યકાસં તષો
ટત્રી.વત્રી. બિસંધ કરવબુસં અથવકા પષોતલે ત્યકાસંથત્રી ચકાલ્યકા જવબુસં. ટત્રી.વત્રી. ન જોવબુસં એમ કહલે વબુસં બિરકાબિર નથત્રી, પણ શબુસં જોવબુસં તલે
નક્કત્રી કરત્રી શકકાય છલે .
સબુભકાષષતકકારલે કલે વકા ઘરનલે સ્મશકાન કહબુસં છલે તલે નત્રીચલેનકા શષોક ઉપરથત્રી ખબિર પડશલે.

न वविपपशादयोदककदर्ग म शाशण न विणे द शशासध्विवनगसजर्ग तशावन ।
स्विशाहिशास्विधशाकशारवविविसजर्ग तशावन श्मशशानतगुल् यशावन गकहि शाशण तशावन ॥१०॥ (रशाणक्यनश्रीततदपर्ग णनः दशादशयोऽध्यशायनः)
[જ્યકાસં બકાહણષોનબુસં પકાદિપ્રકકાલન, પપૂજન થતબુસં નથત્રી. (જલેનબુસં આસંગણસં પગ ધષોવકાયકા પછત્રીથત્રી કકાદિવવકાળબુસં
થતબુસં નથત્રી, એટલકા બિધકા સકાચકા વલેદિવલેત્તકા બકાહણષો ઘરમકાસં આવવકાસં જોઈએ) વલેદિઘષોષનત્રી ગજર્પનકા, મસંગલ ઘષોષ
સસંભળકાતષો નથત્રી, સ્વકાહકાકકાર યજ્ઞ, યકાગકાદદિક સ્વધકાકકાર તપર્પણ-મસંગલ ઘષોષ સસંભળકાતષો નથત્રી. સ્વકાહકાકકાર પણ
યકાગકાદદિક-સ્વકાધકાકકાર-તપર્પણ (ઋષષ તપર્પણ) ષપતકતપર્પણ થતકાસં નથત્રી. તલે ઘર સ્મશકાન જલેવકાસં છલે .]
न्यशायशागतधनस्तत्त्विज्ञशानवनषयोऽततशथवपयनः ।
शशादकक त्सत्यविशादश्री र गकहि स्थयोऽवप वविमगुच् यतणे ।। ३७६.४४ ।। (अवग्निपगुर शाणमत् - अ. ३७६)
[ન્યકાયત્રી ધન કમકાનકાર, તત્વજ્ઞકાનત્રી, સદદચકારપ્રલેમત્રી, અષતથથનલે દિલેવ મકાનનકાર, શકાદ્ધિ કરનકાર અનલે
સત્યવકાદિત્રી, ગકહસ્થ હષોવકા છતકાસં પણ મબુદક્ત પકામલે છલે .]

ગકહસ્થકાશમ ધમર્પનત્રી મહત્તકા ઉપરષોક્ત બિકાબિતષો ઉપરથત્રી જાણત્રી શકકાય છલે . મકાટલે સમજબુ મકાણસલે પષોતકાનબુસં જવન,
કબુ ટબુસં બિજવન તલેમજ ઈશ્વરનલે ગમલે તલેવબુસં જવન જવવકા મકાટલે ગકહસ્થજવનનત્રી રષોમકાસંચકતકા, આવનકાર પલેઢત્રીનલે ઉત્કક ષ્ટિ
બિનકાવવકાનત્રી જવકાબિદિકારત્રી તલેમજ જવનનત્રી મયકાર્પદિકાઓનષો સ્વત્રીકકાર કરવષો. મયકાર્પદિકા બિસંધન તષો છલે , પણ ચસતકારલે ખહીંટત્રીનબુસં
બિસંધન સ્વત્રીકકાયબુર મકાટલે જ એનકાસં તકારમકાસંથત્રી સસંગત્રીત જન્મલે છલે , તલે જ રત્રીતલે જવનનત્રી મસ્તત્રીનત્રી વત્રીણકા બિજાવવકા મકાટલે
મયકાર્પદિકાનબુસં બિસંધન સ્વત્રીકકારકાય તષો જવનસસંગત્રીત પ્રગટલે .

૧૫. अ. વકાનપ્રસ્થકાશમ
પચ્ચત્રીસમકા વષર (આયબુષ્યનકા) ગકહસ્થકાશમમકાસં પ્રવલેશ થકાય. તલે પછત્રી ઉસંમરનકાસં પચકાસ વષર્પ સબુધત્રી એટલલે કલે
ગકહસ્થકાશમનકાસં પચ્ચત્રીસ વષર્પ સબુધત્રી જવનનત્રી મધબુરતકા, વકાસનકાપપૂરત, આનસંદિપ્રમષોદિ, સસંપદત્તસસંગ્રહ વગલેરલે ભષોગવ્યકાસં
હષોય. જ્યકારલે મકાણસ ઉસંમરનકાસં પચકાસ વષર્પ પપૂરકાસં કરલે ત્યકારલે એનષો પબુત લગભગ પચત્રીસ વષર્પનષો થયષો હષોય. હવલે તલે
ગકહસ્થકાશમમકાસં પ્રવલેશ કરલે . તલે વખતલે ષપતકા પબુતનકાસં લગ્ન કરકાવત્રીનલે અનલે પષોતકાનષો ધસંધષો સમોંપત્રીનલે થષોડષો દનવકત્ત થકાય.
(વવૈદદિકકકાળમકાસં વકાનપ્રસ્થત્રી વનમકાસં જઈનલે સકાધનકા કરતષો.) હકાલનકા સમય પ્રમકાણલે એણલે પષોતકાનકાસં પબુતનલે કસૌટબુસં બબિક
જવકાબિદિકારત્રીઓ સમોંપત્રીનલે સત્કકાયરમકાસં સકામકાદજક તથકા રકાષ્ટિર ત્રીય ઉત્થકાનનકાસં કકાયરમકાસં, સલેવકાસસંસ્થકાઓમકાસં જોડકાવબુસં જોઈએ.
તલે સકાથલે એણલે પચત્રીસ વષર્પ સબુધત્રી ભષોગષો ભષોગવલેલકા તલેનકાસંથત્રી અનલે દવચચત વકાસનકાઓથત્રી ભરલે લકા મનનલે ધત્રીરલે ધત્રીરલે પ્રભબુ
તરફ વકાળવબુસં જોઈએ. પચકાસ વષર્પ પછત્રીથત્રી શરત્રીર નબિળબુસં પડતબુસં જાય છલે , પણ ઈંદદ્રયષો તલેમનકાસં સબુખ મકાટલે સતત
મકાગણત્રી કરલે છલે . આમ ભષોગષો ભષોગવતકાસં શરત્રીર રષોગષોનબુસં ઘર બિનલે છલે અનલે મન દવકક ષતઓનબુસં ઘર બિનલે છલે .
પબુતનકા લગ્ન થતકાસં નવત્રી વહબુનલે ઘર સમોંપત્રીનલે જો મકાબિકાપ ઉપર જણકાવલેલકાસં કકામષો કરવકા જાય તષો પલેઢત્રી વચ્ચલેનકા
અસંતરનલે કકારણલે ઊભત્રી થતત્રી સમસ્યકાઓ ઘટત્રી જાય. પબુત-પબુતવધબુનલે સ્વકાતસંત્ર્ય મળલે. થષોડકા દદિવસષો બિહકાર સત્કકાયર
કરત્રીનલે જ્યકારલે મકાબિકાપ ઘલેર આવલે ત્યકારલે પબુત અનલે તલેનત્રી પત્નત્રી ઉમળકકાભલેર આવકકારલે . પસૌતષોનલે રમકાડવકામકાસં દિકાદિકા-દિકાદિત્રીનલે
અનષોખત્રી મજા આવલે. થષોડકા દદિવસ રહત્રીનલે વળત્રી પકાછકાસં દનયત સસંસ્થકામકાસં સત્કકાયર્પ મકાટલે જાય. આનકાથત્રી સત્પ્રવકદત્ત વધલે
અનલે સકાધનકાનલે કકારણલે દવકક ષતઓ, વકાસનકાઓનષો નકાશ થકાય અનલે પ્રભબુ તરફ મન ચમોંટલે. પહલે લકાસં પચકાસ વષર્પ પછત્રીથત્રી
વનમકાસં જવકાનબુસં કકારણ એ હતબુસં કલે ત્યકાસં ઋષષમબુદનઓનકા આશમષો હતકા. ત્યકાસં તલેઓ આશમનકા દશષ્યષોનલે પષોતકાનષો ધસંધષો
શત્રીખવતકા, આશમનત્રી સલેવકા કરતકા અનલે ગબુર પકાસલેથત્રી સકાધનકાનબુસં મકાગર્પદિશર્પન મલેળવતકા. આમ, સમકાજનલે તલેમજ
પષોતકાનત્રી જાતનલે બિસંનલેનલે ફકાયદિષો થતષો. વન તરફ પ્રસ્થકાન કરવકાનત્રી પ્રદક્રિયકાનલે કકારણલે વકાનપ્રસ્થત્રી કહલે વકાતકાસં.
વકાનપ્રસ્થત્રીએ પકાળવકાનકા દનયમષો : (૧) (પચલે તલેવબુસં) સકાદિબુસં ભષોજન કરવબુસં. (૨) સ્વકાધ્યકાય તથકા સકાધનકા દનયષમત
કરવકાસં. (૩) દવષયષો તરફનત્રી આસદક્તથત્રી દિપૂર રહલે વબુસં. (૪) સકારકા સસંતષો, મહકાપબુરષષોનબુસં સતત મકાગર્પદિશર્પન મલેળવવબુસં,
ગત્રીતકા, ઉપદનષદિષો, પબુરકાણષો, વલેદિષોનબુસં અધ્યયન કરવબુસં. (૫) સકાદિકાસં વસ્તષો ધકારણ કરવકાસં. (૬) દિકાન કરવબુસં પણ દિકાન
લલેવબુસં નહહીં. (૭) જરૂરત્રીયકાતથત્રી વધકારલે અન્નસસંગ્રહ કરવષો નહહીં. (૮) જવન પ્રભબુમય બિનકાવત્રી સસંન્યસ્ત આશમ મકાટલે
તવૈયકાર કરવબુસં.

૧૫. ब. સન્યસ્તકાશમ
પપૂજ્ય પકાસંડબુરસંગ શકાસ્તત્રી આઠવલલેજ, પપૂજ્ય દિકાદિકા ઘણત્રીવકાર કહલે કલે ‘ઘસકાય' તલે ઘરડષો અનલે વધલે તલે વકદ્ધિ. એ
દ્રષષ્ટિએ જવનનત્રી પષોણત્રી સદિત્રી (પસંચષોતલેર વષર્પ) પપૂરકાસં કયકાર્પ પછત્રીથત્રી ફક્ત ઉસંમરમકાસં જ જલે વધલે અનલે અનબુભવશપૂન્ય
(સકારકા-મકાઠકાસં અનબુભવષો મલેળવ્યકા દવનકાનષો) મકાણસ પ્રકાણત્રીઓનત્રી મકાફક જન્મત્રીનલે મરતષો નથત્રી. પણ પચકાસ વષર્પ પપૂરકાસં
કરત્રીનલે વકાસનકાઓનલે છષોડત્રીનલે જનકાર અનલે વકાસબુદિલેવ સકાથલે પ્રત્રીત જોડનકાર જ્યકારલે પસંચષોતલેર વષર્પનષો થકાય છલે ત્યકારલે એ
પષોતકાનબુસં સમગ્ર જવન પરમલેશ્વરનકા શરણમકાસં સમરપત કરલે છલે . હવલે એનલે મન, જલે કસંઈ થકાય છલે , મળલે છલે , અનબુભવકાય
છલે , તલેમકાસં ઈશ્વરનત્રી લત્રીલકા જ દિલેખકાય છલે . મકાટલે આ દસ્થષતનત્રી શરૂઆત વકાનપ્રસ્થકાશમથત્રી થકાય છલે , પણ સસંન્યસ્ત
આશમમકાસં તલે મકાણસ એ રત્રીતલે જવલે છલે .
કબુ ટબુસં બિક્લલેશ અનલે જગતથત્રી કસંટકાળત્રીનલે દિબુ:ખત્રી મનનષો મકાનવત્રી વકાનપ્રસ્થત્રી બિનલે એ કસંઈ ખરષો સસંન્યકાસત્રી નથત્રી. ખરષો
સસંન્યકાસત્રી તષો પ્રભબુનકા આનસંદિમય સ્વરૂપમકાસં ડપૂ બિલેલષો છલે . તલેણલે મન, બિબુદદ્ધિ, ચચત્તનત્રી શબુદદ્ધિ કરત્રી છલે અનલે અહસંકકારનલે
દિલેશવટષો આપ્યષો છલે . એ તષો પષોલકા વકાસંસ જલેવષો છલે અનલે રકાહ જોઈનલે બિલેઠષો છલે કલે , હસં બુ પષોલષો વકાસંસ (અહસંકકારનષો કચરષો
કકાઢલે લષો) બિનબુસં તષો કષોઈ દદિવસ શ્યકામ મનલે મષોરલત્રી બિનકાવત્રીનલે બિજવત્રી જશલે.
કક ષ્ણ ભગવકાનલે ગત્રીતકામકાસં ‘કમર્પ સસંન્યકાસ' સમજાવ્યષો છલે . બિત્રીજા લષોકષો કમર્પ પષોતકાનલે જોઈતબુસં ફ્ળ મલેળવવકા મકાટલે
કરલે છલે પણ સસંન્યકાસત્રી સકારકા કલે મકાઠકા ફળનત્રી આશકા રકાખ્યકા વગર પષોતકાનબુસં દનદશ્ચત કમર્પ પ્રભબુનલે અપર્પણ કરતષો કરતષો જવલે
છલે એ કકારણલે એનકાસં કરલે લકાસં કમર્પનકાસં ફળ ભષોગવવકા મકાટલે જન્મ લલેવષો જ પડલે છલે . કક ષ્ણ ભગવકાનલે જણકાવ્યબુસં કલે જન્મલે તલેનલે
કમર્પ તષો કરવબુસં જ પડલે છલે પણ ફળનત્રી આશકાવકાળકાનલે કમર્પફળ ભષોગવવબુસં પડલે છલે . પણ જલે ‘મનલે', કક ષ્ણનલે સમરપત કરત્રીનલે
એમકાસં લપટકાયકા વગર કમર્પ કરલે છલે તલેનલે કમર્પફળ ભષોગવવબુસં પડતબુસં નથત્રી. તલે મનલે મળલે છલે . આ રત્રીતલે તકર્પ કરનકાર સસંન્યકાસત્રી
છલે .
સસંન્ યકાસત્રીનકા ચકાર પ્રકકાર છલે :
૧. કપૂ ટત્રીચક - યષોગકાભ્યકાસ, ઉપદનષદિપઠન કરત્રીનલે ઉન્નષત કરલે છલે .
૨. બિહબુદિક સસંન્યકાસત્રી - તલે ઊધડવરલે તકા (વત્રીયર્પનબુસં ઊધડવત્રીકરણ કરવકાનત્રી પ્રદક્રિયકા) સસંન્યકાસત્રી કષોઈ પણ સ્થળલે તણ
દદિવસથત્રી વધકારલે રહલે તષો નથત્રી અનલે આત્મપ્રકાદપ્તિ મકાટલે પ્રયકાસ કરલે છલે .
૩. હસંસસસંન્યકાસત્રી - તલે જ્ઞકાનવકાન હષોય છલે અનલે સતત પદરભ્રમણ કરત્રીનલે જ્ઞકાનનષો પ્રચકાર કરલે છલે . તલે એમકાસં જ પ્રસન્નતકા
મલેળવલે છલે .

૪. પરમહસંસ સસંન્યકાસત્રી - જલેનકાસં સવર્પ કમર્પનકાસં પકાપ છપૂટત્રી ગયકાસં છલે તલે જગતનકાસં તલેમજ સન્યસ્તનકાસં બિસંધનષોથત્રી પણ પર
હષોય છલે .
તલે જ રત્રીતલે પરમહસંસ યષોગકાદિકાનસંદિલે ‘યષોગત્રી કથકામકત'મકાસં સસંન્યકાસત્રી નકામ પકાછળ લકાગતકા શબ્દિષો દવષલે જણકાવ્યબુસં છલે .
કષોઈ સસંન્યકાસત્રીનત્રી પકાછળ ‘ષગદર' (પવર્પત) જલેમ કલે યબુક્તલેશ્વરષગદર, ’ભકારતત્રી' જલેમ કલે કક ષ્ણભકારતત્રી. ભકારતત્રી એટલલે
ભપૂષમ, ’પબુર' (પ્રદિલેશ,નગરત્રી) - પ્રલેમપબુરત્રી, ‘સરસ્વતત્રી' જલેમ કલે દિયકાનસંદિ સરસ્વતત્રી, અરણ્ય (જગ
સં લ) જલેમ કલે સ્વકામત્રી
દવદકારણ્ય, તત્રીથર્પ (યકાતકાધકામ) જલેમ કલે સ્વકામત્રી રકામતત્રીથર્પ, તલે જ રત્રીતલે ‘આનસંદિ' જલેમ કલે સ્વકામત્રી દવવલેકકાનસંદિ આવકાસં નકામષો
લકાગલે છલે .
આદદિ શસંકરકાચકાયર કસૌપત્રીનપસંચક સ્તષોતમકાસં સસંન્યકાસત્રીનબુસં વણર્પન બિતકાવ્યબુસં છલે .
स्विशानन्दरशाविणे पररतगुव षमन्तनः सगुश शान्तसविर्वे न न्द्रयविकत तमन्तनः |
अहिरनशर ब्रहसगुखणे रमन्तनः कष्टौपश्री न विन्तनः खलगु रशाग्यविन्तनः ||३|| (कष्टौपश्री न पर र कर - शर क रशारशायर्ग )
[પષોતકાનકા આનસંદિ ભકાવમકાસં સસંતષોષવકાળકા, અત્યસંત શકાસંત, સવર્પ ઈદન્દ્રયષો તથકા સસંતષોષવકાળકા અનલે
હસંમલેશકા પરબહમકાસં જ રમણ કરતકા કસૌપત્રીનધકારત્રી સસંન્યકાસત્રીઓ ખરલે ખર ભકાગ્યશકાળત્રી છલે .]
दणे हि शावदरशाविर पररवितर्ग य न्तनः स्विशात्मशानमशात्मन्यविलयोकयन्तनः |
नशान्तर न मध्यर न बवहिनः स्मरन्तनः कष्टौपश्री न विन्तनः खलगु रशाग्यविन्तनः ||४|| (कष्टौपश्रीन पर र कर शर क रशारशायर्ग )
[દિલેહ વગલેરલે ઉપરનકા ‘હસં બુ ' ભકાવનલે બિદિલત્રી નકાખત્રી કલે વળ આત્મકાનષો જ અસંત:કરણમકાસં સકાકકાત્કકાર કરતકા
અનલે અસંત, મધ્ય કલે બિહકારનબુસં સ્મરણ નહહીં કરતકા કસૌપત્રીનધકારત્રી સસંન્યકાસત્રીઓ ખરલે ખર ભકાગ્યશકાળત્રી છલે .]
સસંન્યકાસત્રી એટલલે ભસૌષતક જગત તરફથત્રી મમોં ફલે રવત્રીનલે દિલેહનકા આસંતરજગતનષો મકાદલક. મકાટલે જ સસંન્યકાસત્રીનલે
‘સ્વકામત્રી' (મકાદલક, ધણત્રી) કહલે વકાયષો છલે . ચસદદ્ધિઓ એનત્રી દિકાસત્રી છલે અનલે ભષોગ ગબુલકામ છલે . મનનષો એ મકાદલક, રકાજા
છલે . તલે સ્વયસં પરમલેશ્વરનકા સકાકકાર સ્વરૂપ જલેવષો છલે .
સસંન્ યકાસત્રીએ પકાલન કરવકાનકા દનયમષો:
૧. સકાસંસકાદરક જગતનકા સસંબિસંધષોથત્રી દિપૂર રહલે વબુસં.
૨. સતત ઉપકાસનકા અનલે સકાધનકા કરવત્રી.

૩. તપષોદનષ્ઠ અનલે જ્ઞકાનદનષ્ઠ તલેમજ દિલેવતકાઓ અનલે દિવૈવત્રી પત્રીદઠકકાઓનબુસં સન્મકાન કરવબુસં
૪. દનષ્કકામ કમર્પયષોગ કરવષો.
૫. જન સમબુદિકાયમકાસં જ્ઞકાનપ્રચકાર કરવષો. તલેઓ Divine captain of God છલે .
૬. તલેમણલે કદિત્રી પણ કષોઈ પ્રકકારનત્રી યકાચનકા(મકાગણત્રી) કરવત્રી નહહીં.
૭. મકાસંગ્યકા દવનકા જલે સમયલે કડવબુસં, મષોળબુસં, ખકારસં, ખકાટબુસં ગમલે તલેવબુસં અન્ન મળલે તલે સમભકાવથત્રી સ્વત્રીકકારવબુસં. (રસ ઉપર
દવજય).
૮. સસંપદત્તનષો સસંગ્રહ નહહીં કરવષો.
૯. ક્રિષોધ, દહસંસકા, કપટ, ઈષકાર્પ, કકામ, લષોભ જલેવકા આસંતર દિબુશ્મનષો ઉપર દવજય મલેળવવષો.
૧૦. કષોઈ એક સ્થકાનલે સતત રહલે વબુસં નહહીં.
૧૧. સકાદિકાસં વસ્તષો, કસૌપત્રીન તલેમજ સસંસકારનત્રી અદલપ્તિતકા દિશકાર્પવતકાસં ભગવકા રસંગનકાસં વસ્તષો ધકારણ કરવકાસં.
૧૨. જાતલે અદગ્ન પલેટકાવત્રીનલે ભષોજન બિનકાવવબુસં નહહીં.
૧૩. જરૂરત્રીયકાત પપૂરતકા અન્ન મકાટલે સકાત અથવકા નવ ઘર ફરલે જલે મળલે તલેનલે ધષોઈનલે આરષોગલે.
૧૪. કનક(સષોનબુસં) અનલે કકાસંતકા(સ્તત્રી)થત્રી દિપૂર રહલે .
૧૫. જલે કકાસંઈ કમર્પ કરલે તલે પ્રભબુપ્રત્રીત્યથર કરલે . આ ચસવકાય પણ જબુ દિત્રીજબુદિત્રી પત્રીદઠકકાઓનકાસં પષોતકાનકાસં દનયમષો છલે .
સન્યસ્ત ધમર્પમ કાસં પડલે લબુસં દિપૂષ ણ:
૧. સસંન્યકાસત્રીનલે સ્તત્રીપબુરષ બિધકાસં જ ભકાવથત્રી વસંદિન કરલે છલે . તલે સમયલે કહલે વકાતષો સસંન્યકાસત્રી સ્તત્રી સસંબિધ
સં ષોમકાસં પતત્રીત થકાય
છલે .
૨. ઢમોંગત્રી સસંન્યકાસત્રીઓ, મઠ, ધમર્પકકાયર્પ વગલેરલેનકા નકામલે પવૈસકા ભલેગકા કરલે છલે અનલે તલેનષો એશ આરકામ મકાટલે ઉપયષોગ કરલે છલે .

૩. કલે ટલકાસંક સસંન્યકાસત્રીઓ કકાસંઈ નહહીં કરત્રીનલે “હદર ૐ” નષો જાપ જપત્રીનલે પડયકા રહલે છલે અનલે આળસ નલે પષોષલે છલે .
૪. દહસંદિબુસ્તકાનનકા બિધકા સસંન્યકાસત્રીઓ નક્કત્રી કરલે તષો દિરલે ક ગકામમકાસં એક એક સસંન્યકાસત્રી વસલે અનલે દિરલે ક ગકામમકાસં ધમર્પ દકારકા
જાગકષત લકાવલે.
૫. સકાધબુનકા સ્વકાસંગમકાસં બિલેઠલેલકા સસંન્યકાસત્રીઓ સકાચકા સસંન્યકાસત્રીઓનલે બિદિનકામ કરલે છલે .
આમ, સસંન્યકાસત્રી એ મકાનવજવનનત્રી સવરત્કક ષ્ટિ અવસ્થકા છલે . તલેનત્રી યષોગ્ય સમજણ અનલે યષોગ્ય ઉપયષોગ
સકામકાદજક, ધકારમક અનલે આધ્યકાદત્મક ક્રિકાસંષત સજર.

૧૬. અસંત્ યલેષ ષ્ટિ સસંસ્ કકાર
જન્મ સકાથલે મકત્યબુ સસંકળકાયલેલબુસં છલે . જન્મ અનલે મકત્યબુ વચ્ચલેનકા ગકાળકાનલે જવન કહલે વકાય છલે . મકાણસષો તણ
પ્રકકારનબુસં જવન જવતકા હષોય છલે .
૧. ફક્ત પષોતકાનલે મકાટલે .
૨. પષોતકાનત્રી સકાથલે બિત્રીજાનષો પણ ખ્યકાલ રકાખત્રીનલે જવલે .
૩. પષોતલે તકલત્રીફષો સહન કરત્રીનલે પણ બિત્રીજાનકા ભલકા મકાટલે જવલે.
પષોતકાનલે મકાટલે જવનકારકા મકાણસષો આળસ, મહલે નત વગરનબુસં ખકાવબુસં, બિત્રીજાનબુસં પચકાવત્રી પકાડવબુસં, પષોતકાનકાસં ચસવકાય
બિત્રીજા કષોઈનષોય દવચકાર નહહીં કરવષો, પષોતલે જ ડકાહકા છલે અનલે બિત્રીજાનત્રી જરૂર નથત્રી, તલેવકા જડ લષોકષો છલે વટલે મપૂઢતકામકાસં મરલે
છલે . આવકાસં લષોકષો તકામચસક પ્રકક ષતનકા છલે . પષોતકાનષો સ્વકાથર્પ પહલે લષો સકાધવષો પણ પછત્રી પષોતકાનલે નબુકસકાન ન થકાય તષો
બિત્રીજાનલે મદિદિ કરવત્રી. મકારકા-તકારકા (મકારકા અનલે પકાસંડબુનકા પબુતષો)નત્રી ધકતરકાષ્ટિર વકદત્તવકાળકા લષોકષો ઈદન્દ્રય સબુખષોમકાસં
રચ્યકાપચ્યકા રહલે છલે . તલે પવૈસકા અનલે સબુખ મલેળવવકા મકાટલે સતત દિષોડયકા કરલે છલે . ઈચ્છકા અનલે અનબુકપૂળતકા હષોય તષો સતકકાયર્પ
કરલે . તલેઓ ભષોગષો પકાછળ પડલે લકા હષોવકાથત્રી મકત્યબુ વખતલે શકારત્રીદરક અનલે મકાનચસક રત્રીતલે પત્રીડકાયકા કરલે છલે અનલે દિબુ:ખત્રી થઈનલે
મરલે છલે . આ રકાજચસક વકદત્તનકા લષોકષો છલે .
સદિડવકદત્તવકાળકા લષોકષો કરણકાવકાન અનલે ભકાવવકાન હષોય છલે . તલેઓ સસૌમકાસં પરમકાત્મકાનકા સ્વરૂપ જબુ વલે છલે . તલેમનલે
મકાટલે તલે પષોતકાનત્રી જાત ઘસત્રી નકાખલે છલે . લષોકષો અનલે સલેવકાનત્રી નમોંધ લલે કલે ન લલે પણ “મકારષો પ્રભબુ મનલે જબુ વલે છલે “ એ વકદત્તથત્રી
નકામનકા, કત્રીરત કલે ભસૌષતક જરૂરત્રીયકાતષોનત્રી ઈચ્છકા વગર કકાયર્પ કરત્રીનલે સસંતષોષપપૂવર્પક મરલે છલે . તલેઓ સકાદત્ત્વક વકદત્તનકા લષોકષો
છલે .
મકત્યબુ એ શબ્દિ જ ડરકામણષો લકાગલે છલે . કલે ટલકાક લષોકષો દશવજ મકત્યબુનકા દિલેવ હષોવકાથત્રી કપડકાસં 'સત્રીવ' બિષોલતકા
નથત્રી. ભગવકાન કક ષ્ણલે ગત્રીતકામકાસં કહબુસં છલે કલે ,
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[સવર્પનષો સસંહકારક 'મકત્યબુ' અનલે ભદવષ્યમકાસં જન્મ થનકારકાઓનબુસં ઉત્પદત્ત કકારણ હસં બુ છબુસં.]

ર્પ લે દવશ્વરૂપ દિશર્પન કયબુર પછત્રી એણલે પપૂછયબુસં કલે આપ કષોણ છષો? ત્યકારલે ભગવકાનલે કહબુસં કલે , ‘કકાલષોદસ્મ' હસં બુ
અજબુ ન
કકાળ(મકત્યબુ) છબુસં. મકાટલે મકત્યબુ એટલલે દવખપૂટબુસં પડલે લબુસં બિકાળક પષોતકાનત્રી મકા-જગદિસંબિકાનલે મળવકા જાય છલે એવબુસં મકાનવબુસં
જોઈએ.
"જગતનલે છષોડત્રીનલે હલે મકાત તકારત્રી પકાસલે આવબુસં હસં બુ ,
છષોડત્રી કજદિગત્રીનષો ભકાર મળવકા તબુજ નલે આવબુસં હસં બુ ."
મકત્યબુ સમયલે મરનકાર વ્યદક્ત પષોતલે કસંઈ કરત્રી શકલે નહહીં, મકાટલે તલેમનકાસં સસંતકાનષો, શબુભલેચ્છકષો, સ્વજનષોએ તલેનત્રી
ઊધ્વર્પગષત મકાટલે (તલે જો સકાસંભળત્રી શકલે તષો સકારસં) તલેનલે ઉદલે શત્રીનલે કસંઈક સસંકલ્પષો કરવકા જોઈએ. તલેનષો હકાથ અડકાડત્રીનલે
દિકાન પબુણ્ય કરવકાસં જોઈએ. મકત્યબુ સમયલે તલે વ્યદક્તનલે શકારત્રીદરક તકાસ થકાય તલેવત્રી રત્રીતલે નત્રીચલે કલે ઉપર સબુવકાડવકાનષો આગ્રહ
રકાખવષો નહહીં. મકત્યબુનત્રી અસંષતમ કણષો વખતલે મરનકારનલે તલેનત્રી આખત્રીય કજદિગત્રીનકા દ્રશ્યષો દિલેખકાય છલે . એણલે કરલે લબુસં સકારસં કલે
ખરકાબિ જોઈનલે તલે મપૂસંઝકાય છલે . ઓપરલે શન વખતલે ડષોક્ટર એનલેસ્થલેચસયકા આપત્રીનલે બિલેહષોશ કરલે છલે , તલેમ પ્રભબુનત્રી એ રચનકા
છલે કલે શરત્રીરમકાસંથત્રી પ્રકાણ કકાઢતત્રી વખતલે તલે બિલેહષોશત્રીમકાસં હષોય છલે . તલે જ વખતલે આ જન્મનકા સકારકાસં-ખરકાબિ કમરનકાસં દ્રશ્યષો
જોયકા પછત્રીથત્રી તલેનલે એનકાસં કમર પ્રમકાણલે વકાસનકાઓ ભષોગવવકા મકાટલે કયષો જન્મ મળશલે તલેનત્રી ઝકાસંખત્રી થકાય છલે . આવકા
સમયલે બિત્રીજાઓનલે પ્રભબુનબુસં નકામસ્મરણ કરવબુસં. વકારસંવકાર તલેનલે બિષોલકાવવકા નહહીં. મકત્યબુ પછત્રીથત્રી ઉત્તર દદિશકામકાસં મકાથબુસં
રકાખત્રીનલે તલેનલે સબુવડકાવવકામકાસં આવલે છલે . કકારણ કલે તલેનત્રી દ્રષષ્ટિ દિચકણ દદિશકામકાસં થકાય છલે . દિચકણ દદિશકા તલે યમનત્રી દદિશકા
છલે . મકત્યબુદિલેવતકા તલેનલે(આત્મકાનલે) લઈનલે જાય છલે . તલે પછત્રીથત્રી મકતદિલેહનલે ભપૂષમશયન કરકાવવબુસં. પબુત અથવકા સ્વજનલે તલે
મકતદિલેહનકા કકાન પકાસલે ૐ નષો મસંત બિષોલવષો. તલે વખતલે રદિન કરવબુસં નહહીં. આત્મકા દિલેહ છષોડલે છલે પછત્રીથત્રી તરત જ તલે જતષો
નથત્રી. સ્વજનષોનબુસં રદિન તલેનલે પત્રીડકાકકારક થકાય છલે .
આત્મકા લગભગ નવ દદિવસ સબુધત્રી ઘરમકાસં જબુ દિકાસં જબુ દિકાસં સ્થળષોએ ફરલે છલે . તલેનલે ઘર ત્યજવકાનબુસં મન થતબુસં નથત્રી.
પણ જો એનલે ગષત ન અપકાય તષો તલે અવગત જાય. મકાટલે દિશકા, અષગયકારમબુસં,બિકારમબુસં અનલે તલેરમબુસં એ દદિવસષોમકાસં તલે
આત્મકા કલે જલે પ્રલેત તરત્રીકલે ઓળખકાય છલે . (ભપૂતનલે પણ પ્રલેત કહત્રીએ છત્રીએ, કકારણ કલે તલે અવગતલે ગયબુસં હષોય છલે .) તલેનત્રી
ઊધ્વર્પગષત મકાટલે દવદવધ મસંતષો અનલે દક્રિયકાઓ દકારકા તલેનત્રી ઊધ્વર્પગષત કરકાય છલે . બિકારમકાનકા દદિવસલે પ્રલેતનકા પપડનલે
વહલે રત્રીનલે (કકાપત્રીનલે) બિત્રીજા ષપતકઓનકા પપડમકાસં સમકાવવકામકાસં આવલે છલે . તલેથત્રી તલે પ્રલેત મટત્રીનલે ષપતકલષોકમકાસં જાય છલે . ત્યકાસં
પષોતકાનકાસં કમર અનબુસકાર અનલે વકાસનકા પ્રમકાણલે અમબુક વષર (વધબુમકાસં વધબુ મકાનવત્રીય સષો વષર્પ) રહત્રીનલે ઋણકાનબુબિસંધ અનલે
કમકાર્પનબુબિસંધ પ્રમકાણલે જલે તલે મકાતકાષપતકા દકારકા જન્મ લલે છલે . વધકારલે વકાસનકાવકાળકા આત્મકાનલે જન્મ મષોડષો થકાય છલે . કપકાસમકાસં
લે બુસં રૂ તરત જ ઊડત્રી જાય છલે . તલેમ, જલેમ વકાસનકાઓ ઓછત્રી તલેમ
બિત્રીજ, કચરષો કકાઢત્રીએ તષો જલદિત્રી ઊડલે છલે , પણ પહીંજલ
સકારત્રી જગકાએ જન્મ વહલે લષો થકાય. તલે મકાટલે પબુણ્યકમર્પનકા વધકારકા મકાટલે તલેરમકાનલે દદિવસલે તલેનત્રી ઈચ્છકાપપૂરત મકાટલે
સલેજ(શય્યકા) ભરવકામકાસં આવલે છલે .

ઘણત્રીવકાર પ્રશ્ન થકાય કલે પકથ્વત્રી ઉપર કરલે લબુસં સત્કમર્પ ષપતકઓનલે મળલે ખરસં? હકા, જરૂર મળલે. અમલેદરકકામકાસં રહલે તકા
મકાણસનલે પવૈસકાનત્રી જરર પડલે તષો દહસંદિસ્બુ તકાનમકાસંથત્રી તષો રૂષપયકા જ મષોકલકાય, પણ અમલેદરકકામકાસં તલેનલે ડષોલર મળલે. તલે જ
રત્રીતલે અહહીં કરલે લકાસં સત્કકાયરનબુસં રૂપકાસંતર થઈનલે ષપતકઓનલે મળલે. તલે મકાટલે દિશમકા દદિવસથત્રી તલે તલેરમકા દદિવસ સબુધત્રી મરણષોત્તર
દક્રિયકાઓ થકાય છલે . આ દવષય ગહન છલે . તલે દવષલે અલગ પબુદસ્તકકા લખવત્રી જરૂરત્રી છલે , મકાટલે દવસ્તકારભયલે અહહીં અછડતષો
ઉલલેખ મકાત કરલે લષો છલે . આમ સષોળ સસંસ્કકારષો દકારકા જવનસપૌંદિયર્પ ખત્રીલવત્રી શકકાય છલે .
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