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આપણી ભારતીય સાંસ્કૃજત એ પ્રાચીન સાંસ્કૃજત છે. આ સાંસ્કૃજતનો  જચરાંજીિ હુાં  તો તેના 

સમુર િિેા  સાંસ્કાર િારસાને કારણે છુાં . આપણા ઋજષ-મુજનઓએ અત્યાંત કઠોર સાધના 
કરીને મનુષ્ટ્રય જીિન સાંબાંજધત સનાતન સત્યને અને પ્રાકૃજતક જનયમોને જીિનશૈલીનો એક 

ભાગ બનાિી દીધો છે. આપણા શાસ્ત્રોમાાં ઉલ્લેખ છે તે મુિબ અને ઋજષમુજનઓના અનુભિ 

જ્ઞાનના આધારે માનિનુાં આયુષ્ટ્રય સો િષાનુાં બતાવ્યુાં છે. મનુષ્ટ્રયના જીિનના આરાંભથી અાંત 
સુધી તે જીિનના િુદા િુદા તબકે્ક પોતાના કાયા માટે યોગ્ય બનાિિાની પ્રરિયાને સાંસ્કાર 

કહે છે. 

સામાન્દ્ય રીતે રોજિાંદા જીિનમાાં સાંસ્કાર શલદનો ઘણો ઉપયોગ થાય છે. પણ રોજિાંદા 
જીિનમાાં પ્રજાિનો તેનો ઘણો સાંકુજચત અથા કરે  છે. રોજિાંદા જીિનમાાં ઉપયોગમાાં લેિાતા 

‘સાંસ્કાર’ શલદનો અથા ‘સારી ટેિ’ અથિા ‘સારી િતાણૂક’ એિો કરિામાાં આિે છે. 

િાસ્તિમાાં સાંસ્કાર શલદનો અથા શાસ્ત્રોમાાં અજત જિસ્તૃત સ્િરૂપમાાં સમજાિિામાાં આવ્યો 
છે. સાંસ્કાર શલદની સાંજધ છૂટી પાડીને તો,  સમ્+કૃએટલે કે યોગ્ય બનાિિુાં. પાજણની ના 

ગ્રાંથમાાં સાંસ્કાર શલદોનો ઉપયોગ અલાંકારના અથામાાં કરિામાાં આવ્યો છે. તે મુિબ સાંસ્કાર 

શલદનો અથા થાય છે “િનેા દ્વારા શરીરારદસુભાજષત (અલાંકૃત) થાય છે. 
સાંસ્કાર શલદની વ્યાખ્યા કરતા શબરઋજષએ િણાવ્યુાં છે કેસાંસ્કારો નામ “સ 

ભિજતયજસ્મન્દ્જાતપેદાથોભજિત યોગ્ય: કસ્યજચદથાસ્ય”એટલે કે િનેી ઉત્પજિ થતા કોઇ 

પદાથા કે વ્યજક્ત કોઈપણ કામ માટે સુયોગ્ય બને છે તેને સાંસ્કાર કહે છે. સાંસ્કાર એ કોઈ 
કમાકાાંડ નથી અજપતુ શ્રેષ્ઠ માનિ જનમાાણ માટેનુાં એક સશક્ત માધ્યમ છે. સાંસ્કારનો 

માનિની ચેતના સાથે ઘજનષ્ઠ સાંબાંધ છે. િનેા થકી માણસનો શારીરરક, માનજસક, બૌજદ્ધક 

અને આજત્મક જિકાસ સાંભિ બને છે. 
સાંસ્કાર એક બાિુ જીિન જીિિાની કળા શીખિે છે એટલે કે વ્યજક્તત્િનુાં જનમાાણ કરે છે, 

તો બીજી બાિુ શરીર, મન, બુજદ્ધ અને ચેતનાના સ્તર ઉપર માનિને નૈજતક બનાિી તેઓમાાં 

સમાિના સ્તરને ઉચ્ચ બનાિી રાખિાની ભાિના કેળિે છે. એટલા માટે િ સમાિના પ્રત્યેક 
નાગરરકે સાંસ્કાર જિશેની સાચી અને જિસ્તૃત સમિ કેળિિાની આિશ્યકતા છે. 

સોળ સાંસ્કાર: 

આત્મા શરીરના માધ્યમથી પ્રગટ થાય છે એટલે કે શરીર નામના ઘરમાાં આત્મા રહે છે. 
અથાાત શરીર, મન, બુજદ્ધ, જચિને યોગ્ય કરિાની પ્રરિયા એટલે સાંસ્કાર.આ સાંસ્કારો કુલ 

પરરિાર અન ેસોળ સાંસ્કાર 
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સોળ (૧૬)છે. આપણા િેદો અને શાસ્ત્રોમાાં સાંસ્કારો અાંગે સચોટ માગાદશાન આપિામાાં 
આવ્યુાં છે. સોળ સાંસ્કારો માટે વ્યાસ સ્મૃજતમાાં એક શ્લોક છે. 

િતામાન સમયમાાં ઉપરોક્ત િણાિેલ સોળ સાંસ્કારો માત્ર કમાકાાંડ િ રહી ગયા છે અને 

કેટલીક િગ્યાએ તો કમાકાાંડ સ્િરૂપે પણ લુિ થઈ ગયા છે. ઉપરના સોળ સાંસ્કારમાાંથી પ્રથમ 
ત્રણ સાંસ્કાર માતા જપતા ના માધ્યમથી બાળક પર થાય છે. જાતકમા સાંસ્કારોની છાપ સીધી 

બાળક પર પાડિામાાં આિે છે. 

૧. ગભાાધાન સાંસ્કાર 
પજત પત્નીના મનમાાં સાંતાન પ્રાજિની ઈચ્છા થાય ત્યારે ગભાાધાન સાંસ્કાર કરિો જોઈએ. 

શ્રેષ્ઠ સાંતાન પ્રાિ કરિુાં તે ગૃહસ્થ જીિનનો મુખ્ય ઉદે્દશ્ય છે. શ્રેષ્ઠ સાંતાન માટે પજત-

પત્નીના શરીર, મન, બુજદ્ધ અને જચિને યોગ્ય કરિાની પ્રરિયાને ગભાાધાન સાંસ્કાર કહે છે. 
અથાાત, ગભાાધાન સાંસ્કાર પજત-પત્નીને યોગ્ય માતા-જપતા બનાિિાની પ્રરિયા છે. 

ગભાાધાન સાંસ્કાર માટે સ્ત્રી ગભા ધારણ કરે તે પહેલા ઓછામાાં ઓછી છત્રીશ (36)િખત 

રિસ્િલા થયેલી હોિી જોઈએ તેિો પણ ઉલ્લેખ છે. ગભાાધાન સાંસ્કાર પજત પત્નીના મનમાાં 
સાંતાનપ્રાજિની ઇચ્છા થાય ત્યારે પત્નીને રજોદશાન થયાના પાાંચમા રદિસે આ સાંસ્કાર 

કરિો જોઈએ. 

ગભાાધાન સાંસ્કારથી ગભાાશયની શુજદ્ધ થાય છે. સાથે સાથે તે મિબૂત પણ બને છે. પજત-
પત્નીના જચિ પર શ્રેષ્ઠ સાંતાન ઉત્પન્ન કરિાના સાંસ્કાર પડે છે. સાથે સાથે તેમનામાાં 

ઉિરદાજયત્િની ભાિના પણ કેળિાય છે.આ રીતે પજત પત્ની શરીર, મન, પ્રાણ, 

બુજદ્ધ અને આધ્યાત્મની રજષ્ટ્થી માતા જપતા બનિા સક્ષમ થાય છે. 
૨. પસુાંિનસાંસ્કાર 

ગભાાધાન સાંસ્કાર બાદ ગભા ધારણની જનજિત થયા પછી આ સાંસ્કાર કરિો જોઈએ. 
ગભાાશયમાાં ગભાનુાં સ્થાપન થયા પછી ગભા ઉપર પુસાંિનસાંસ્કાર કરિામાાં આિે છે. માતા 

ના માધ્યમથી આ સાંસ્કાર ગભાસ્થ જશશુ પર કરિાથી ગભા દોષમુક્ત બને છે. પુસાંિનસાંસ્કાર 

ના માધ્યમથીિાંશાનુગતરોગોનાિનીનરવ્યોનો પ્રભાિ દૂર કરી સ્િસ્થ િનીન રવ્ય પ્રભાિી 
બને છે િથેી િારસાગત રોગ થી બાળકને બચાિી શકાય છે. મોટેભાગેપુસાંિનસાંસ્કાર નો 

અથા પુત્ર પ્રાજિ છે તેિી માન્દ્યતા સમાિમાાં બાંધાઈ ગઈ છે. પરાંતુ હકીકતમાાંપુસાંિન સાંસ્કાર 

નો અથા પુરુષત્િ પ્રાિ કરિા માટેના સાંસ્કાર એિો થાય છે. આિનાર બાળક પુત્ર હોય કે 
પુત્રી પરાંતુ, તે બળિાન, િીયાિાન બને એ માટેની પ્રરિયા એટલે પુસાંિનસાંસ્કાર. આ 

સાંસ્કાર ગભાાિસ્થાની જાણ થયા પછી બીજા કે ત્રીજા મરહને િ આ સાંસ્કાર  કરિો જોઈએ. 

૩. સીમાંતોન્નયન સાંસ્કાર 
િતામાનમાાં લોકોને સીમાંતોન્દ્ન્દ્યન સાંસ્કાર ની જાણકારી હોિાના કારણે તેને શ્રીમાંત પ્રસાંગ 

કહે છે. શ્રીમાંત નો અથા ધનિાન થાય છે પરાંતુ િાસ્તજિક શલદ સીમાંત છે. િનેો અથા થાય 

છે િાળને ઉપર ઉઠાિિા. સીમાંતોન્નયનનો અથા થાય છે - સીમાંત એટલે કેસ અથિા િાળ 
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તથા ઉન્નયન એટલે ઉપર ઉઠાિિુાં. પ્રાચીન પરાંપરામાાં આ સાંસ્કાર જિજધ ના સમયે પજત 
પોતાની પત્નીના કેસને સરખા કરતા અને ઉપરની બાિુ ઉઠાિતા હતા. આ સાંસ્કારને 

સીમાંતોન્નયન સાંસ્કાર કહે છે. ગભાાિસ્થાના સાતમા મરહનામાાં આ સાંસ્કાર કરિામાાં આિે છે. 

છઠ્ઠા મરહના સુધીમાાં બાળકના બીજા અગ્ર ઉપાાંગોનો જિકાસ થઈ ગયો હોય છે. હિે માથાના 
બે ભાગો ને જોડતી સીમા નુાં બાંધારણ શરૂ થતુાં હોય છે તેથી સીમાંત શલદ પ્રયોજાય છે. 

સગભાા સ્ત્રીએ આ સમયે માનજસક સ્િસ્થતા પણ કેળિિાની છે. પ્રસુજત થી નજીકનો આ 

સમયગાળો હોિાથી તેનુાં મન શાાંત અને આનાંરદત રહે તે િરૂરી છે. િળી, આ સમયે 
પરરિતાનની પ્રરિયા પણ શરૂ થઈ િિાથી માતાને જિજચત્ર અનુભિો થાય છે. આ સમયે 

માતાજો તણાિમાાં આિી જાય અને આઠમાાં માસમાાં પ્રસુજત થઈ જાય તો બાળકનુાં મૃત્યુ 

થિાની શક્યતા રહે છે. ઘણીિાર માતા અને બાળક બાંનેનો જીિ જોખમાય તેિી પરરજસ્થજત 
ઉપજસ્થત થઈ શકે છે. માટે આ સમયે સગભાાને પોતાના મનની િાત કહી શકે તેિી કોઈ 

અનુભિી સ્ત્રીની સાથે રાખિી અથિા રહેિુાં તેના માટે રહતાિહ છે એટલા માટે િ આ સાંસ્કાર  

બાદ માતાના ઘરે િિાનો રરિાિ છે. 
૪. જાતકમા સાંસ્કાર 

બાળકના િન્દ્મ સમયે નાળછેદન પહેલાાં આ સાંસ્કાર કરિામાાં આિે છે. ગભાાધાન, 

પુસાંિનઅને સીમાંતોન્નયન સાંસ્કાર માતા દ્વારા ગભાસ્થ જશશુ પર કરિામાાં આિે છે. જાતકમા 
સાંસ્કાર નિજાત જશશુ પર કરિામાાં આિે છે. પ્રસૂજત સમયે માતાને તીવ્ર કષ્ટ્ થાય છે તેનાથી 

પણ િધારે કષ્ટ્ બાળકને થાય છે. આ શારીરરક તથા માનજસક કષ્ટ્ના કારણે તેનામાાં 

કફદોષ િધી જાય છે. આ ઉપરાાંત માતાના આહાર-જિહારના દોષોને કારણે જશશુના 
આાંતરડામાાં િૂનો મળ િમા થઈ જાય છે. એટલા માટે આપણે ત્યાાં જશશુના િન્દ્મ પછી થોડા 

સમય બાદ અને નાળ છેદન પહેલા જશશુના મુખમાાં ગાયનુાં ઘી અને મધ શ્રેષ્ઠ ઔષધી તરીકે 
મૂકિામાાં આિે છે. 

૫. નામકરણ સાંસ્કાર 

િન્દ્મથી દશમા રદિસે નામકરણ સાંસ્કાર થાય છે. નામકરણ સાંસ્કાર એટલે જશશુનુાં નામ 
નક્કી કરિુાં. વ્યજક્તનુાં નામ એની સાથે જીિનપયાંત રહે છે અને મૃત્યુ બાદ પણ કેટલાય 

િષો સુધી નામથી તેની ઓળખ થાય છે. જશશુનુાં નામ ગુણ આધારરત, પ્રકૃજત આધારરત 

અથિા દેિી-દેિતાઓના નામને લગતુાં રાખિુાં જોઈએ. નામનો કોઇ અથા િ ન થતો હોય 
તેિુાં નામ ના રાખિુાં જોઈએ. આિકાલ અાંગ્રેજીના મોહમાાં આિીને માતા-જપતા બાળકનુાં 

નામ પણ અાંગ્રેજી ભાષાનાપ્રભાિિાળુાં િ રાખિા ઈચ્છતા હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે- જપાંકી, 

હની, જીયા િગેરે. ખરેખર બાળકના નામમાાં માતા-જપતાની શુભકામનાઓ હોય છે સાથે 
સાથે બાળકના નામનો પ્રભાિ તેના સ્િભાિ ઉપર પણ પડે છે િથેી તે પોતાના નામનો 

પ્રભાિ જીિનમાાં પ્રભાિ િુએ છે. 
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૬. જનષ્ટ્રિમણ સાંસ્કાર 
જનષ્ટ્રિમણ એટલે નીકળિુાં. આ સાંસ્કાર નિજાત જશશુને પ્રથમિાર કુમારાગારની બહાર લઈ 

િિાની પ્રરિયાને કહે છે. િન્દ્મ બાદ નિજાત જશશુ ૨૨ કલાક સુિે છે. આ સમયે બાળક 

ઊંઘિાની અને દૂધ પીિાની િ પ્રરિયા કરે છે. એને હાથ પગ હલાિતા કે રમતા આિડતુાં 
નથી. આ સમયે બાળકનો તીવ્ર ગજતથી જિકાસ થાય છે. આથી બાળકને ત્રણ 

મરહના કુમારાગારમાાં રાખિામાાં આિે છે. ક્યાાંક ક્યાાંક િન્દ્મના સિા મરહના બાદ સુિાિડી 

સ્ત્રી પોતાના કક્ષમાાંથી પ્રથમ િખત ઘરમાાંથી બહાર નીકળે ત્યારે આ સાંસ્કાર જિજધ કરિામાાં 
આિે છે. બાળક આ નિી દુજનયાના સાંપકામાાં પ્રથમિાર આિે ત્યારે બાળકને પ્રથમ શુાં 

બતાિિુાં, સાંભળાિિુાં એ રજષ્ટ્થી આ સાંસ્કાર અત્યાંત અગત્યનો છે. આ પ્રથમ અનુભિની 

બાળકના જચિ પર ઊંડી અસર થતી હોય છે. આ રજષ્ટ્ પ્રાકૃજતક અિાજો, નદીના િળનો 
અિાિ, પક્ષીઓનો મધુર કલરિ, ઝાડ પાાંદડા ના અિાજો, સૂયોદય તથા સૂયાાસ્ત િગેરે 

બતાિિુાં તથા સાંભળાિિુાં જોઈએ. 

૭. અન્નપ્રાશન સાંસ્કાર 
બાળકને જ્યારે પ્રથમ િાર અન્ન આપિામાાં આિે છે તેને અન્નપ્રાશન સાંસ્કાર કહે છે. િન્દ્મથી 

છઠ્ઠા મરહને આ સાંસ્કાર કરિામાાં આિે છે. અન્ન ખાિાની પ્રરિયાને આપણે ત્યાાં સાંસ્કાર 

માનિામાાં આવ્યો છે. શરીરની િૃજદ્ધ અને જિકાસ માટે િ અન્નનુાં મહત્િ છે તેિુાં નથી અજપતુ 
શ્રેષ્ઠ જિચારો પર પણ અન્નની અસર થાય છે. એટલા માટે િ આપણે ત્યાાં કહ્ુાં છે કે- “ 

િિેુાં અન્ન તેિુાં મન”સુિાક્ય પ્રચજલત છે. િિેુાં અન્ન તેિા જિચારો અને િિેા જિચારો તેિો 

વ્યિહાર. માટે બાળકને અન્નપ્રાશન સાંસ્કાર માતાના હાથે કરાિિામાાં આિે છે. માતા 
પોતાની ભાિના અને િાત્સલ્યથી ભોિન કરાિે છે. તેનો પ્રભાિ બાળક પર પડે છે એટલે 

કે માતાના મનોભાિ બાળકના ભોિન પર પ્રભાિ પાડે છે. છઠ્ઠા મરહનાથી બાળકની 
શારીરરક િૃજદ્ધ અને ગજતજિજધ અત્યાંત તીવ્ર થઇ જાય છે. િથેી માતાનુાં દૂધ પૂરુાં  થતુાં નથી. 

આથી અન્દ્ય ઉપરી આહારની િરૂર રહે છે. માટે આ સમયે અન્નપ્રાશન સાંસ્કાર કરિામાાં આિે 

છે. 
8. કણાિધે સાંસ્કાર 

બાળકના િન્દ્મ પછી એક િષા બાદ કણા િીંધિાની પ્રરિયાને કણાિેધ સાંસ્કાર કહે છે. 

બાળકના બાંને કાનમાાં કોઈ જનષ્ટ્રણાત દ્વારા છેદન કરિામાાં આિે છે. આ સાંસ્કાર કરિાથી 
પુરુષને હજનાયા અને સ્ત્રીને અાંડકોષના રોગો થિાની સાંભાિના ઓછી થઈ જાય છે. સાથે 

સાથે પુરુષોમાાં નપુાંસકતા અને સ્ત્રીમાાં િાંધ્યત્િ િિેી શારીરરક ખામીઓ દૂર થાય છે. 

૯. ચૌલરિયા સાંસ્કાર 
બાળકના િન્દ્મ પછી માથાના બધા િાળ પ્રથમ િખત દૂર કરિામાાં આિે તે પ્રરિયાને 

ચૌલરિયાસાંસ્કાર કહે છે. આ સાંસ્કાર બાળક ત્રણ િષાનુાં થાય ત્યારે કરિામાાં આિે છે. બાળક 

છ મરહનાનુાં થાય ત્યારથી ત્રણ િષા સુધી દાાંત આિે છે. આ સમયે માથાના અને િાળના 
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રોગોનુાં પ્રમાણ િધારે જોિા મળે છે. માથા ના રક્ષણ માટે બધા દાત નીકળ્યા પછી 
ચૌલરિયાસાંસ્કાર કરિા િરૂરી છે. મુાંડન કયાા બાદ માથા પર સૂયાના કોમળ રકરણો પડિાથી 

માથાના કોષોનો જિકાસ થાય છે. અને સાથે બાળકની બુજદ્ધનો પણ જિકાસ થાય છે. 

આપણા શાસ્ત્રોમાાં પણ ઉલ્લેખ છે તે મુિબ મજસ્તષ્ટ્રકમાાં િુદી િુદી ગ્રાંજથઓ આિેલી હોય છે. 
આ ગ્રાંજથઓમાાં પૂિા િન્દ્મના કુસાંસ્કાર હોય છે. ચૌલરિયાસાંસ્કારથી પૂિાિન્દ્મના કુસાંસ્કાર 

ઓછા થાય છે. 

૧૦. ઉપનયન સાંસ્કાર 
ભારતીય જીિન પદ્ધજતમાાં જ્ઞાનની પ્રધાનતાને મહત્િ આપિામાાં આવ્યુાં છે. ઉપનયનનો 

શાજલદક અથા છે - નજીક લઈ િિુાં એટલે કે જિદ્યાથીને ગુરુ પાસે લઈ િિો. િન્દ્મ પછી 

સાતમા િષે આ સાંસ્કાર કરિામાાં આિે છે. અત્યાર સુધી બાળકનો જિકાસ પરરિારિનો 
દ્વારા થયો હતો હિે બાકીનો જિકાસ ગુરુદ્વારા થાય છે. 

ઉપનયન સાંસ્કાર દ્વારા તે શારીરરક તથા માનજસક રીતે સાંયજમત બને છે. અત્યાર સુધી 

પરરિારિનોના િતાન વ્યિહારના અિલોકન અને અનુકરણથી બાળકને સાંસ્કાર પ્રાિ થયા 
હતા. હિે તેને જનયમ અને જશસ્તની િરૂર હોય છે. ઉપનયન સાંસ્કારથી બાળક સદાચાર, 

િહ્મચયા, સાદગી અને શ્રમ િિેા િતાન વ્યિહારોના સાંસ્કાર ગ્રહણ કરે છે. 

૧૧. િેદારાંભ સાંસ્કાર 
િેદારાંભ સાંસ્કાર એટલે જિદ્યારાંભ સાંસ્કાર. અભ્યાસ શરૂ કરતાાં પહેલા આ સાંસ્કાર કરિામાાં 

આિે છે. જિદ્યારાંભ  કરિો એ અત્યાંત પજિત્ર રિયા છે માટે તેની શરૂઆત અત્યાંત શ્રદ્ધા અને 

ભાિથી થિી જોઈએ. પહેલાના સમયમાાં ગુરુ પાસે રહીને િ અભ્યાસ કરિાનો હતો. ગુરુના 
આશ્રમમાાં રહીને જીિનનો ઘજનષ્ઠતમ અનુભિ પ્રાિ કરિાનો હતો. િતામાનમાાં આ 

સાંસ્કારનુાં મહત્િ નથી રહ્ુાં. 
૧૨. સમાિતાન સાંસ્કાર 

િેદારાંભ સાંસ્કાર બાદ જશષ્ટ્રય ગુરુના આશ્રમમાાં રહીને ચાર િેદોનુાં અધ્યયન કરતો હતો. પ્રથમ 

બાર િષા એક િેદનુાં સાંપૂણા અધ્યયન અને બાકીના િષોમાાં અન્દ્ય ત્રણ િેદોનુાં થોડુાં  થોડુાં  
અને િુદા િુદા ધમા શાસ્ત્રોનુાં અધ્યયન થતુાં હતુાં. જિદ્યાથી પચ્ચીસ (૨૫) િષાનો થાય ત્યારે 

જિદ્યાભ્યાસનો સમયગાળો પૂણા થતો હતો. જિદ્યાભ્યાસ પૂણા થયા બાદ જિદાય સમારાંભ 

એટલે કે સમાિતાન સાંસ્કાર કરિામાાં આિતા હતા. અધ્યયન બાદ ગુરુને એિુાં લાગે કે જશષ્ટ્રય 
ગૃહસ્થાશ્રમી બનિાના યોગ્ય છે ત્યારે િ તે ગૃહસ્થાશ્રમી બનતો હતો. 

૧૩. જિિાહ સાંસ્કાર 

જિિાહ સાંસ્કારનોસમય પચ્ચીસ (૨૫) િષાની ઉંમરની આસપાસનો છે. જિિાહ એક 
સામાજિક િિાબદારી છે િમેાાં સાંસ્કૃજતની પરાંપરાને જાળિી રાખિાનો પ્રયત્ન કરિામાાં આિે 

છે. જિિાહ દ્વારા સાંતાનની ઉત્પજિ કરિી એ પજત-પત્નીનુાં પારરિારરક અને સામાજિક 

કતાવ્ય છે. િનેા થકીતે જપતૃદોષથીમુક્ત થઈ શકે છે માટે સમાિનુાં કેન્દ્ર જબાંદુ પરરિાર છે. 
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૧૪. િાનપ્રસ્થ સાંસ્કાર 
જ્યારે પોતાના મોટા પુત્ર અથિા પુત્રી ગૃહસ્થાશ્રમ માટે સક્ષમ બની ગયા હોય છે ત્યારે આ 

સાંસ્કાર કરિામાાં આિે છે. આ સાંસ્કાર જ્યારે સ્ત્રી-પુરૂષ 60 િરસ ના થાય ત્યારે કરિામાાં 

આિે છે. આ સમયે ઘરની મોહમાયા થોડી ધમાકાયા અથિા સમાિકાયા માાં પ્રિૃિ થિાનુાં 
હોય છે. િતામાન સમયમાાં આ તરફ દુલાક્ષ્ય હોિાના કારણે પારરિારરક અનેક સમસ્યાઓ 

ઉત્પન્ન થાય છે. આ સમયે ધમાશાસ્ત્રનાઅધ્યયનથીજીિનના ધ્યેય પ્રત્યેનો માગા પ્રગટ થાય 

છે. આ સાંસ્કાર સમયે દાન કરિાથી સાંસારની મોહ-માયા પણ ઓછી થાય છે. 
૧૫. િાનપ્રસ્થ સાંસ્કાર 

જ્યારે સ્ત્રી-પુરૂષ ૭૫ િષાની આયુના થાય ત્યારે આ સાંસ્કાર કરિામાાં આિે છે. આ સાંસ્કારને 

માનિ જીિનના અાંજતમ તબક્કાની પૂિા તૈયારીના રૂપમાાં જોિાય છે. મનુષ્ટ્રય િાનપ્રસ્થ 
આશ્રમમાાં રહીને િ ેકાંઈ સમાિ લક્ષી સેિા કાયો કરે છે તેમાાં આસક્ત થિાની સાંભાિના રહે 

છે. માટે સાંન્દ્યાસ સાંસ્કાર ના માધ્યમથી વ્યજક્તના મન પર એિો પ્રભાિ પડે છે કે એ િ ેકાંઈ 

કરે છે તે પ્રભુ કરે છે. બધુાં ઈશ્વર પર છોડી ઈશ્વર ભજક્તમાાં લાગી િિુાં તે િ આ સાંસ્કારનો 
મુખ્ય ધ્યેય છે. આ સાંસ્કાર થકી વ્યજક્તએ ષડરરપુ પર જિિય પ્રાિ કરિાની સાધના કરિાની 

છે. જનત્ય માંત્ર જાપ, પ્રાથાના, સાધનાથી પોતાના જીિનને ઉચ્ચ ચેતનામય બનાિિાનુાં 

છે. આ સાંસ્કાર થકી વ્યજક્ત જનષ્ટ્રકામ કમા કરે છે. 
૧૬. અાંત્યજેષ્ટ્ સાંસ્કાર 

મૃત્યુ દરેકને ડરાિનારી ઘટના છે પરાંતુ તે એટલુાં સત્ય પણ છે. મનુષ્ટ્રયના મૃત્યુ બાદ આ 

સાંસ્કાર કરિામાાં આિે છે. મૃત્યુ એ જીિનનો સહિ સ્િાભાજિક િમ છે. મૃત્યુ થાય ત્યારે 
મૃતદેહના કાનમાાં “ઓમ” નુાં ઉચ્ચારણ કરિુાં જોઈએ. મૃત્યુ બાદ ધાજમાક રિયા, દાનપુણ્ય 

કરિાથી જીિની ગજત ઉન્નત રદશામાાં થાય છે. 
પરરિાર અન ેસોળ સાંસ્કાર 

ઉપરોક્ત સોળ સાંસ્કાર મનુષ્ટ્રયના જીિનને ઊધ્િાગજત તરફ િિાનુાં માધ્યમ છે. પહેલાના 

સમયમાાં સાંયુક્ત કુટુાંબ વ્યિસ્થાના કારણે િડીલો દ્વારા આ સોળ સાંસ્કારોનુાં સમયાાંતરે 
માગાદશાન પ્રાિ થતુાં હતુાં. િથેી આ સાંસ્કારોનુાં જીિનપદ્ધજતમાાં મહત્િ િળિાઈ રહેતુાં હતુાં. 

િતામાન પેઢી જીિનની આપા તાપી, આધુજનક જીિનશૈલી અને સાંસ્કારોની રિયા ને માત્ર 

એક ઔપચારરકતા સમજીને કરે છે. િથેી તેનુાં યોગ્ય ફળ પ્રાિ થતુાં નથી, ઉપરાાંત ઘણા 
બધા સાંસ્કારો તો એિાાં છે િનુેાં જ્ઞાન પણ માતા-જપતાને નથી હોતુાં, િથેી આ સાંસ્કારો તો 

લુિ િ થઈ ગયા છે. કેટલાક સાંસ્કારો એિા છે િનેી વ્યજક્તને ખબર તો છે પરાંતુ તેનુાં યોગ્ય 

જ્ઞાન ન હોિાથી તે માત્ર એક રરિાિ બનીને રહી ગયા છે. ઉદાહરણ તરીકે જિિાહ સાંસ્કાર-
િતામાન પેઢી જિિાહ સાંસ્કારનુાં મહત્િ મોટાભાગે મહત્િ સમિતી નથી.પારરિારરકસાંમેલનો 

અને જાગરૂકતા કાયાિમો દ્વારા પરરિાર ના માધ્યમથી આ સાંસ્કારોને પુનઃ પ્રસ્થાજપત 

કરિાની િરૂરરયાત છે િથેી એક ઉિમ સમાિનુાં જનમાાણ શક્ય બને. 


