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 ભારતીય સોળ સસં્કાર 

  પ્રા. ર્ાા. ભાનભુાઇ એમ. પટેલ 

    સસં્કૃત વિભાગ 

  ર્ી.એન.પી.આર્ટાસ એન્ર્ કોમસા કોલેજ, ર્ીસા 
 

સસં્કાર શબ્દ 'સમ'્ ઉપસર્ગમા ં 'કૃ' ધાતમુા ં 'ધ ' પ્રત્યય લાર્વાથી બન્યો છે. જેનો અથગ શદુ્ધ કરવુ,ં પવવત્ર 
કરવુ,ં સસં્કરણ કરવુ ં એવો થાય છે. અથાગત ્અન્ય ગણુોના સમાવેશને સસં્કાર કહવામા ંઆવે છે. સસં્કાર 
શબ્દની વ્યાખ્યા કરતા ં શબર ઋવિએ જણાવ્ય ુ છે કે 'સસં્કારો નામ સ ભવતી યસ્મીંન્ાતે પદાથો ભવવત 
યોગ્ય : ક્સસ્યચિદથગસ્ય' એટલે કે 'જેની ઉત્પવત થતા ંકોઈ પદાથગ કે વ્યક્ક્સત કોઈ પણ કામ માટે સયુોગ્ય બને 
છે તેને સસં્કાર કહ ેછે'. તતં્રવાવતિક પ્રમાણે 'યોગ્યતા' આદધાના: ક્રિયા: સસં્કાર ઇત્યચુ્યતે' અથાગત ્સસં્કાર એવી 
ક્રિયાઓ અને રીતો છે જે યોગ્યતા આપે છે. સસં્કાર નો સબંધ પ્રાર્-જન્મથી માડંીને અન ુ મતૃ્ય ુ સધુીના 
માનવ જીવનના જુદા જુદા તબક્કાઓએ એના અંર્ત શારીક્રરક તથા માનવસક ઉત્કિગ માટે કરાતા ધાવમિક 
વવધાન સાથે છે. માણસ જન્મથી શદૂ્ધ હોય છે. 'જન્મના ાયતે શદૂ્ધ: સસં્કારદ્ ક્રિજ ઉચ્િત'ે જેનાથી માણસની 
રહણેી કરણી, લાર્ણી, બદુ્ધદ્ધ, જીવન બધુ ં સમાજમા ં દીપી ઊઠે અને માણસમા ં સમાજ ક્રહત લક્ષી અને 
આધ્યાત્ત્મક ગણુો વવકસે એનુ ંનામ સસં્કાર. માનવને વવવવધ સાસંાક્રરક દુખોથી મકુ્ક્સત અપાવી તેના જીવનને 
મરં્લમય બનાવવા માટે આપણા ંપવૂગજોએ જે વવધાન બનાવ્યા છે તે સસં્કાર છે. ગહૃસતૂ્રો અને સ્મવૃતઓમા ં
સસં્કારોનુ ંવવસ્તતૃ વણગન પ્રાપ્ત થાય છે. સસં્કારોની સખં્યાની બાબતોમા ંજુદા-જુદા ધમગશાસ્ત્રો અલર્ અલર્ 
સખં્યા દશાગવે છે. ર્ૌતમ અને વૈખાનસે સસં્કારોની સખં્યા િમશ: ૪૦ અને ૧૮ માની છે. પરંત ુલર્ભર્ બધા 
જ ધમગશાસ્ત્રકારો મહદંશે સ્વીકારતા હોય તેવા સસં્કારોની સખં્યા ૧૬ છે. જે િમશ: આ મજુબ છે. ૧. ર્ભાગદાન 
૨.પુસંવન ૩. સીમન્તોન્નયન, ૪. ાતકમગ ૫. નામકરણ ૬. વનષ્કમણ ૭. અન્ન્પ્રાશન ૮. ચડૂાકરણ, ૯. કણગવેધ, 
૧૦. વવદ્યારંભ, ૧૧. ઉપનયન, ૧૨. વેદારંભ, ૧૩. કેશાન્ત, ૧૪. સમાવતગન, ૧૫. વવવાહ અને ૧૬. અંત્યેષ્ષ્ટ.  
 

૧. ગભાાધાન સસં્કાર 

પરુુિ બીજ અને સ્ત્રી બીજ ના મળવાથી જ્યારે જીવ (આત્મા) નુ ં સ્થાપન થાય છે ત્યારે તેને ર્ભગ કહ ે છે. 
શકુશોચળત જીવસયંોરે્ ત ુ ંખલ ુર્ભગ ઉચ્યતે ! જે કમગ દ્વારા પરુુિ સ્ત્રીના ર્ભાગશયમા ંપોતાનુ ંબીજ સ્થાવપત 
કરે છે તેને ર્ભગધાન કહ ે છે.  પ્રજનન કાયગને સહતેકુ બનાવવા માટે ર્ભાગધાન સસં્કાર કરવામા ંઆવે છે. 
સ્વસ્થ યવુક અને યવુતીઓ વવવાહ સબંધમા ં બધંાઈને જ્યારે એકબીાના સપંકગમા ંઆવે છે ત્યારે પવત 
પોતાની ઋતસુ્નાતા પત્ત્નના ર્ભગમા ં બીજ રૂપે પોતાના વીયગની પ્રવતષ્ઠા કરે છે. આ પ્રક્રિયાને ર્ભાગધાન 
પ્રક્રિયા કહ ેછે. આ પ્રક્રિયા પહલેા પવત પત્ત્ન બનેં ઈશ્વર પાસે ઉત્તમ ગણુોથી યકુ્સત પતુ્ર પ્રાપ્પ્તની કામના કરે 
છે. પ્રાિીન સમયમા ંઆ સસં્કારને એક યજ્ઞ માનવમા ંઆવતો હતો અને પવત થોડા વેદમતં્રોનુ ંઉચ્િારણ 
કરતો હતો. ર્ભગદાન સસં્કાર સપંન કરવા માટે સ્ત્રીણો ઋતકુાળ હોવો જરૂરી માનવામા ંઆવ્યો છે. ર્ભગધારણ 
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માટે ઋત ુસ્નાન પછી ૪ થી ૧૬મી રાવત્ર સધુીનો સમય યોગ્ય માનવામા ંઆવે છે. ર્ભગધાન માટે ક્રદવસનો 
સમય વનિેધ મનાય છે. પતુ્રની ઇચ્છાવાળા પરુુિ માટે સમ (બેકી) રાવત્રઓમા ંસ્ત્રીર્મનનુ ંવવધાન છે.  
 

૨. પુસંિન સસં્કાર  
પુસંવનનો શાષ્બ્દક અથગ થાય છે- પતુ્ર (ક્રદકરા) ન ેજન્મ આપવો. પત્ત્ન દ્વારા ર્ભગ ધારણ થયા પછી ત્રીા 
મક્રહનામા ંજ્યારે િદં્ર કોઈ પરુુિ નક્ષત્રમા ંખાસ કરીને પષુ્ય નક્ષત્રમા ંસિંમણ કરતો હોય એ સમયે પુસંવન 
સસં્કાર કરવામા ંઆવે છે. આ સસં્કારનો મખુ્ય ઉદે્દશ ર્ભગસ્થ વશશનુુ ં રક્ષણ અને તેને પતુ્રનુ ં રૂપ પ્રદાન 
કરવાનુ ંછે. આયોને એવો વવશ્વાસ હતો કે આ સસં્કાર કરવાથી ર્ભગસ્થ વશશ ુરૂપને પાત્ર પામે છે. આ પ્રસરેં્ 
દંપવત્ત પતુ્ર પ્રાપ્પ્ત માટે દેવતાઓની સ્તવુત કરે છે તેમજ કેટલીક ઔિવધઓનો પ્રયોર્ કરે છે. પરુાણોમા ં
ઉલ્લેખ છે તે મજુબ તેજસ્વી પતુ્રની પ્રાપ્પ્ત માટે આ સસં્કાર કરવામા ંઆવતો હતો. પુસંવન સસં્કારથી પતુ્ર 
ઉત્પવત્તમા ંઊભી થનારી બાધાઓનુ ંદેવ પજૂનના માધ્યમથી વનવારણ કરવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં 
 

૩. સીમન્તોનયન સસં્કાર  
સીમન્તોનયન એટલે વાળને ઊંિા ઉઠાવવા. આ સસં્કાર ર્ભગના િોથાથી આઠમા મક્રહના સધુી કરવામા ંઆવે 
છે. ર્ભગવતી સ્ત્રીને પ્રફુપ્લ્લત રાખવા માટે અને અમરં્ળકારી શક્ક્સતઓને દૂર કરવા માટે આ સસં્કાર કરવામા ં
આવતો હતો. આ સસં્કાર વખતે પવત પોતાની પત્ત્નને આભિૂણો-વસ્ત્રોથી શણર્ારી તેના વાળને ઊંિા ઓળે 
છે અને તેની મારં્ ભરે છે. આ સમયે સર્ા-સબંધી વમત્ર વર્ગ એકવત્રત થઈ નાિ-ર્ાન કરે છે. સૌ સાથે મળી 
સારી સતંવત માટે ઇષ્ટ દેવની પ્રાથગના કરે છે. વતગમાન સમયમા ંસીમન્તોનયન સસં્કારને 'ખોળો ભરવો' એવા 
નામથી ઓળખવામા ંઆવે છે. આજે પણ કેટલાક સમાજોમા ં રીત-ક્રરવાજના ભાર્રૂપે તેની વવધી કરવામા ં
આવ ેછે. આ સસં્કારથી સર્ભાગ સ્ત્રીને શારીક્રરક તેમજ માનવસક સ્વાસ્્ય લાભ થાય છે. 
 

૪. જાત કમા સસં્કાર  
બાળકનો માતાના ર્ભગમાથી જન્મ થાય ત્યારે તેની સરુક્ષા અને કલ્યાણ માટે જે સસં્કાર કરવામા ંઆવે છે 
તેને ાતકમગ સસં્કાર કહવેામા આવે છે. ાતકમગ સસં્કાર બાળકના જન્મ પછી નાચભનાલકતગન (નાલ છેદન) 
પહલેા કરવામા ંઆવતો હતો. આ પ્રસરેં્ સવુણગ, ઘી, તથા મધના ગહૃોક્સત મતં્રોથી નવા જન્મેલા બાળકના 
પ્રાશન (િટાડવુ)ં કરવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં વપતા આશી: મતં્રોના ઉચ્િારણ સાથે પતુ્રને સ્પશગ કરતો અને સ ૂઘંતો 
હતો. આશ્વલાયન અને શાખંાયન સતૂ્ર પ્રમાણે વપતા પોતાની િોથી આંર્ળી અને એક સોનાની સળીથી 
બાળકને ઘી અને મધ િટાડતો હતો. કાનમા ંમતં્રોિારણ કરતો હતો. વપતા ાતકમગ સસં્કાર વખતે જે કાનમા ં
અન્ન પ્રશક્સ્ત કારક મતં્ર ભણતો તેનો અથગ 'અન્ન જ આયષુ્ય, બળ અને તેજ છે. બહૃસ્પવત વરે્રે દેવ તેને 
ક્રદધગ આયષુ્ય આપે' એવો થાય છે. 
 

૫. નામકરણ સસં્કાર  
'નમ્યતે અચભધીયતે અથોડનેન ઇવત નામ' અથાગત ્જેનાથી અથગનુ ંઅચભજ્ઞાન (અથગબોધ) થાય તે નામ છે. 
પ્રસતૂા સ્ત્રી દસમા ક્રદવસે સ્નાન કરે તે પછી માતા વપતા, કુલગરુુ કે કુલ વધૃ્ધ દ્વારા બાળકનુ ંનામ વવધી 
પવૂગક પાડે તેને 'નામકરણ સસં્કાર' કહ ેછે. સામાન્ય રીતે બાળકના નામની પસદંર્ી ધાવમિક ભાવનાઓ સાથે 
સબધં રાખે છે. નક્ષત્ર, વણગ, માસ, ગણુ, ગરુુ, કુળદેવતા, ર્ોત્ર પ્રાકૃવતક પદાથો વરે્રેના આધારે નામ 
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પાડવામા ંઆવતુ ંહોય છે. નામકરણ સસં્કાર બાળકના જન્મ પછી દસમા કે બારમા ક્રદવસે શભુ વતવથ, નક્ષત્ર 
અને મહુતૂગમા ંકરવામા ંઆવે છે. જ્યોવતિ ગ્રથંો પ્રમાણે સિંાક્ન્ત, ગ્રહણ અથવા શ્રાધ્ધના ક્રદવસે નામકરણ 
સસં્કારણ કરવા જોઇએ. સુદંરને કણગ વપ્રય નામોને સારા માનવામા ંઆવે છે. છોકરીઓના નામ સરળતાથી 
ઉચ્િારણને યોગ્ય, સ્પસ્ટ અથગવાળા, મનોહર, કોમળ, મરં્ળ સિૂક તેમજ અંતમા ં ક્રદધગ અક્ષરવાળા હોવા 
જોઇએ. નામકરણને સસં્કાર સાથે જોડવામા ંઆવેલ છે જે ભારતીય સસં્કૃવતમા ં નામની મહતા દશાગવે છે. 
મનસુ્મવૃત અનસુાર બ્રાહ્મણનુ ંનામ મરં્ળ અને આનદં સિૂક, ક્ષવત્રયનુ ંનામ બળ, રક્ષા અને શાસન ક્ષમતાનુ ં
સિૂક, વૈશ્યનુ ંનામ ધનવાન હોવાનુ ંસિૂક અને શદૂ્રનુ ંનામ સેવાવવૃતનુ ંસિૂક હોવુ ંજોઇએ. 
 

૬. વનષ્કમણ સસં્કાર  
વનષ્કમણ સસં્કાર અંતર્ગત બાળકને તેના જન્મ પછી પ્રથમ વખત ઘરની બહાર લઈ જવામા ં આવે છે. 
જન્મના િોથા માસે કોઈ મરં્ળ વતવથએ પાૂપાઠ કરીને બાળકને પ્રાકૃવતક વાતાવરણમા ં(બર્ીિામા)ં લઈ 
જવામા ંઆવે છે. જન્મ પછીના ક્રદવસોમા ંબાળકની કોમળ આંખો પર વધ ુપ્રકાશ નકુશાન ન કરે તે હતેથુી 
બાળકની આંખ અને શરીર પરીપક્સવ થાય પછી આ સસં્કાર કરવામા ંઆવે છે. આ સસં્કાર અંતર્ગત બાળકને 
સયૂગ અને િદં્ર્ન ુદશગન કરાવાય છે. સયૂગ દશગનથી બાળકને અખડં તેજ અને બળ મળે છે. આ પ્રસરં્ વડીલો 
ત્વ ંજીવ શરદ: શતમ ્! એવા આશીવાગદ આપે છે. 
  

૭. અન્ન્પ્રાશન સસં્કાર   
અન્ન્પ્રાશન સસં્કાર બાળકના જન્મ પછી છઠ્ઠા માસમા ં કરાવામા ંઆવે છે. જેમા ંબાળક ને દહી, ઘી, મધ 
મીશ્રીત ભોજન આપવાનુ ંવવધાન હોઈ સામાન્ય રીતે બાળક પાિં-છ માસનુ ંથાય ત્યા ંસધુી બાળક માતાના 
દૂધ ઉપર જીવતુ ંહોય છે. એ પછી બાળકના પોિણ માટે માતાનુ ં દૂધ ઓછ ંપડત ુ ંાય છે અને બાળકની 
તદુંરસ્તી માટે તેને ખોરાકની જરૂક્રરયાત વધતી ાય છે. તેમજ બાળકને દાતં આવવાની હવે શરૂઆત 
થવાની છે. તેથી પ્રાકૃવતક રીતે પણ સ્તનપાન છોડી અન્ન્પ્રાશ તરફ જવાનુ ંછે. એવા ખ્યાલ સાથે આ સસં્કાર 
વવવધ કરવામા ંઆવે છે. અન્નપ્રાશન સસં્કાર દીકરાને છઠ્ઠા કે આઠમા (સમ) માસે અને ક્રદકરીને સાતમા કે 
બારમા ં(વવિમ) માસે કરાવવાનુ ંવવધાન છે. 
 

૮. ચરૂ્ાકરણ સસં્કાર  
ચડૂા 'ચલૂા' એટલે વશખા (િોટલી) બાકીના ચલૂ (વાળ) નુ ંમુડંન કરી માથાની ટોિ પર િોટી રાખવામા 
આવે તેને 'ચડૂાકરણ' કે 'િૌલકમગ' કહ ેછે. બાળકના જન્મથી પ્રથમ કે જન્મથી ત્રીા, પાિંમા વિગમા ંજન્મથી 
આવેલા કેશોના મુડંનનો આ સસં્કાર છે. તે દેવાલયમા ંકરવામા ંઆવે છે. કેશ છેદન એ આ સસં્કારનુ ંમખુ્ય 
પ્રયોજન છે, ધમગશાસ્ત્રો અનસુાર ક્રદધગ આય,ુ સૌંદયગ અને કલ્યાણની પ્રાપ્પ્ત આ સસં્કારનુ ંબીજુ ંપ્રયોજન છે. 
જન્મથી આવેલા વાળને પવૂગકાલીક અશદુ્ધદ્ધઓના અવશેિ ર્ણવામા ંઆવે છે. વશખાનો હતે ુજ્ઞાનવદૃ્ધદ્ધનો છે. 
તાળવામા ંવાળના ભમરવાળી જગ્યા શરીરની સવગ નાડીઓનુ ંસરં્મસ્થાન છે. તેના મમગસ્થાનનુ ં'અવધપવત'છે. 
વશખાનો હતે ુ આ મમગ સ્થાનની સરુક્ષાનો પણ છે આ સસં્કારમા ં બાળકના મુડંન વખતે શીખા-િોટલી 
રાખવામા આવે છે. જ્યારે બાચલકાના મુડંનમા ં િોટલી રાખવામા ં આવતી નથી.ચડૂાકરણમા ં વાળ ધોવા, 
બાળકના વાળનુ ંછેદન કરવુ,ં છાણ માટીના વપિંડ સાથે તે વાળને જલાશયમા ંનાખંવા, વશખા રાખવી વરે્રે 
વવવધ મહત્વની છે. 
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૯. કણાિેધ સસં્કાર  
કણગવેધ સસં્કારમા ંબાળકના કાન, બાચલકાના કાન અને નાકનુ ંછેદન કરવામા ંઆવે છે. આ સસં્કારમા ંસોનીને 
પોતાના ઘરે બોલાવીને સોનાની અથવા િાદંીની સળીથી કાનનુ ં છેદન કરવામા ંઆવે છે. જેમા ંબાળક નો 
પ્રથમ જમણો કાન અને બાચલકાનો પ્રથમ ડાબો કાન વીંધવામા ંઆવે છે. કણગવેધ સસં્કાર ક્યારે કરવો તે 
માટે વવવવધ મતો છે. જન્મથી ત્રીા, પાિંમા, છઠ્ઠા માસે કરવાનુ ં વવધાન છે. છઠ્ઠામાસથી સોળમા ં માસ 
સધુીમા ંકુળિમ પ્રમાણે કરવાની પરંપરા પણ છે. ત્રીા, પાિંમા કે સાતમા (વવિમ) માસમા ંકરવાનુ ંવવધાન 
પણ છે. પરંત ુસાવગવત્રક મત એવો છે કે પોતાની કુળ પરંપરા અનસુાર જે તે માસે શભુ ક્રદવસે મધ્યાહ્નન 
પહલેા વશશનેુ પવૂાગચભમખુ બેસાડીને આ સસં્કાર કરવો. આયવેુદમા ં કણગવેધ સસં્કારનુ ં મહત્વ વચણિત છે કે 
જેનાથી બાળક ઘણા રોર્ોથી મકુ્સત રહ ેછે. અને તે ઝડપથી વવકવસત થાય છે. કાનમા ંઆભિૂણ પહરેાવવા 
માટે પણ કણગવેધ જરૂરી છે. 
 

૧૦. વિદ્યારંભ સસં્કાર  
પાિં વિગની ઉમરના બાળકને વણગમાળાના અક્ષરોનુ ંજ્ઞાન આપવાનો પ્રારંભ વવદ્યારંભ સસં્કાર દ્વારા કરવામા ં
આવે છે. વવદ્યારંભ સસં્કારને વવચભન્ન ધમગશાસ્ત્રોમા ંઅક્ષરારંભ, અક્ષરસ્વીકરણ, અક્ષરલેખન, અક્ષ્રરાવવષ્કરણ 
વરે્રે નામથી પણ ઓળખવામા ંઆવે છે. શભુ મહુતૂાગમા ંવશક્ષક બાળકને સ્લેટ, કાર્ળ કે બોડગ પર ઓમ અને 
સ્વક્સ્તકની સાથે વણગમાળા લખી અક્ષરારંભ કરાવે છે. આ સમયે ર્ણપવત તથા સરસ્વતીનુ ં પજૂન પણ 
કરવામા ંઆવે છે. વવદ્યારંભ સસં્કારના શભુારંભ માટે સૌથી ઉત્તમ ક્રદવસ વસતં પિંમી અથાગત ્ મહા સદુ 
પાિંમ છે. વસતં પિંમી વવદ્યા અને સરં્ીતની દેવી સરસ્વતીનો પ્રાર્ટય ક્રદન છે. લર્ભર્ સમગ્ર ભારતમા ં
આ ક્રદવસે સરસ્વતીનુ ંપજૂન થાય છે. આમ તો દરેક મક્રહનાની સદુ પાિંમને જ્ઞાન પિંમી કહવેાય છે. તેથી 
સદુ પાિંમે વવદ્યારંભ સસં્કાર કરી શકાય. એ જ રીતે કારતક મક્રહનાની સદુ પાિંમ એ લાભ પાિંમ હોઈ તે 
જ્ઞાન લાભ પાિંમે પણ વવદ્યારંભ સસં્કાર કરી શકાય. ભારતમા ંકેટલીક જગ્યાએ આસો સદુ દસમ (દશેરા) એ 
વવજયાદશમીના ક્રદવસે પાટીની પાૂ કરવાનો ક્રરવાજ છે. તેથી વવજયાદશમીએ પણ વવદ્યારંભ સસં્કાર કરી 
શકાય. 
 

૧૧. ઉપનયન સસં્કાર  
'ઉપનયન' શબ્દ સસં્કૃત ધાત ુ 'ઉપ+ની' નજીક લઈ જવુ,ં દોરી જવુ ં પરથી બન્યો છે. એનો શાષ્બ્દક અથગ 
'વવદ્યાથીને ગરુુ પાસે એના વશક્ષણ માટે લઈ જવો' તે છે. ક્રહન્દુ ધમગમા ંઉપનયન સસં્કારનુ ંસવાગવધક મહત્વ 
છે. આ સસં્કાર સપંન થતા ં બાળક ક્રિજ કહવેાતો. આ સસં્કારથી બાળકના અવનયમીત, અનતુ્તરદાયી 
જીવનની સમાપ્પ્ત થતી અને તેના વનયમીત, ર્ભંીર તેમજ અનશુાવસત જીવનનો પ્રારંભ થતો. માનુ ંપ્રમાણે 
ક્રિજત્વની પ્રાપ્પ્ત, ધાવમિક શરીર સસં્કાર અને વવધ્યોપાર્જનના  કે્ષત્રોમા ંપ્રવેશ મેળવવા માટે આ સસં્કાર જરૂરી 
છે. તેમના મતે આ સસં્કાર બાળકના ર્ભગથી આઠમા અને બારમા ં વિગમા ં ઉપવીત (યજ્ઞોપવીત) થવો 
જોઈએ. આ પ્રસરેં્ બાળક યજ્ઞોપવીત (જનોઈ) ધારણ કરતો હતો. જે ત્રણે વણો માટે િમશ: કપાસ, શણ 
અને ઊનની બનાવવામા ં આવતી. બાળક મુજંની બનાવેલી મેંખલા (કક્રટસતૂ્ર, કંદોરો)પણ બાધંતો. આ 
સસં્કાર ખબૂ પ્રાિીન સસં્કાર છે. ઋગ્વેદમા ં પણ તેનો ઉલ્લેખ છે. બાળકનુ ં ઉપનયન થયા પછી જ તેના 
વવધ્યાધ્યનનો પ્રારંભ કરવામા ંઆવતો. 
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૧૨. િેદારંભ સસં્કાર   
વેદારંભ સસં્કારને ઉત્તરકાલીન સસં્કાર માનવામા ંઆવે છે. તેનો સૌ પ્રથમ ઉલ્લેખ વ્યાસ સ્મવૃતમા ંછે. તેમા ં
ઉપનયન અને વેદારંભ વચ્િેનો ભેદ પણ દશાગવવામા ંઆવેલો છે. વવદ્યાથી યજ્ઞોપવીત ધારણ કયાગ પછી 
વૈક્રદક સ્વાધ્યાય શરૂ કરતો ત્યારે આ વેદારંભ સસં્કાર કરવામા ંઆવતો. બાળક વેદાભ્યાસ માટે ગરુુના ઘરે 
જતો. ત્યા ંકોઈ એક શભુ ક્રદવસે ગરુુ વવદ્યાથીને ર્ાયત્રી મતં્રથી વૈક્રદક સ્વાધ્યાયનો આરંભ કરાવતા. ત્રણેય 
વણો માટે વેદાધ્યયનને મહત્વપણૂગ કતગવ્યની સાથે વૈક્રદક યજ્ઞ માટે આવશ્યક ર્ણવામા ં આવત ુ હત ુ.ં 
વેદાધ્યન કરાવનાર આિાયગ બ્રાહ્મણ પણ વેદમા ં એક વનષ્ઠ, ધમગજ્ઞ, કુલીન, શિુી, પોતાની વેદશાખામા ં
પ્રવીણ અને અપ્રમાદી હોય તે જરૂરી મનાત ુ.ં વેદાધ્યયન એ કાઠંોપકંઠ પરંપરા પ્રમાણે કરાવવામા ંઆવતુ ં
હત ુ.ં 
 

૧૩. કેશાન્ત સસં્કાર  
વેદાધં્યયન પણૂગ થયા પછી બ્રહ્મિારી વવદ્યાથીની દાઢી અને મછૂ્ન ુક્ષૌર (મુડંન) કરાવવાની ક્રિયા એ કેશાન્ત 
સસં્કાર છે. આ સસં્કાર વવદ્યાથીના સોળમા ં વિગમા ં સપંન્ન કરવામા ંઆવતો હતો.મનસુ્મવૃત પ્રમાણે બ્રાહ્મણ 
ક્ષવત્રય અને વૈશ્યનો િમશ: ર્ભગથી સોળમા,ં બાવીસમા ં અને િોવીસમા વિગ પછી આ સસં્કાર થવો જોઇએ. 
દાઢી અને મછૂોનુ ંઆવવુ ંએ તરુણાવસ્થાનુ ંલક્ષણ છે. તેથી આ સસં્કાર વખતે યવુા વ્યક્ક્સતને બ્રહ્મિયગ અને 
સદાિરણનુ ં સ્મરણ કરવામા ંઆવતુ.ં દાઢી મછૂનુ ંક્ષૌરકમગ કયાગ પછી વવદ્યાથીએ એક વિગ સધુી બ્રહ્મિયગનુ ં
પાલન કરી કઠોર સયંવમત જીવન જીવવાનુ ંરહતે ુ.ં આ કેશાન્ત સસં્કારને ર્ોદાન સસં્કાર પણ કહવેામા આવે 
છે. કારણ કે આ સસં્કાર વખતે બ્રાહ્મણ આિાયગને ર્ાયનુ ંદાન કરવામા ંઆવતુ ંહોવાથી આ સસં્કારને ર્ૌદાન 
સસં્કાર તરીકે પણ ઓળખવામા ંઆવે છે. 
 

૧૪. સમાિતાન સસં્કાર   
'સમાવતગન' એટલે વેદાધ્યયન પછી ગરુુકુળથી ઘર તરફ પાછા ફરવુ ંતે. આ સસં્કાર બ્રહ્મિયગ સમાપ્ત થાય 
તે સમયે કરવામા ંઆવતો. તે વવદ્યાથી જીવનના અંતનો સિૂક હતો. સમાવતગન સસં્કારને 'સ્નાન સસં્કાર' 
પણ કહવેામા આવે છે. કારણ કે સ્નાન એ આ સસં્કારનુ ં મહત્વપણૂગ અંર્ છે. બ્રહ્મિયગ વ્રતના અંતમા ં
બ્રહ્મિારી (વવદ્યાથી) એ સ્નાન કરવુ ંઆવશ્યક હત ુ.ં આમ તો બ્રહ્મિારી રોજ સવારે સ્નાન કરતો પરંત ુઆ 
સિૂક સ્નાન દ્વારા તે વ્રત વનયમોના બધંનમાથી મકુ્સત થતો. તેથી આ સ્નાન તેનુ ં મહત્વનુ ં ર્ણાત ુ.ં જે 
બ્રહ્મિારી અવસ્થાનુ ંઅંવતમ અને ગહૃસ્થ અવસ્થાનુ ંપ્રથમ સ્નાન ર્ણાત ુ.ં સમાવતગન સસં્કાર ગરુુની અનમુતી 
પછી જ કરવામા ંઆવતો. આ પ્રસરેં્ વશષ્ય ગરુુની અનમુતી માટે પ્રાથગના કરતો અને ગરુુને ગરુુદચક્ષણા 
આપી સતંષુ્ટ કરતો. આ સમયે સ્નાતક ગરુુના આશીવાગદ લઈ પોતાના ઘરે પાછો ફરી ગહૃસ્થાશ્રમમા ંપાછો 
ફરતો. 
 

૧૫. વિિાહ સસં્કાર  
વવવાહ' શબ્દ વવ+વહ્ (લઈ જવુ)ંધાત ુપરથી બન્યો છે. એનો શાષ્બ્દક અથગ પત્ત્ન સ્વીકાર અથવા એ માટેની 
પ્રવવૃત્ત એવો થાય છે. વ્યાપક અથગમા ંએ પરુુિના તેમજ સ્ત્રીના લગ્ન માટે વપરાય છે. સાયણાિાયગ ઐતરેય 
બ્રાહ્મણનુ ંભાષ્ય કરતી વખતે વવવાહ' શબ્દને સમાવતા ંલખે છે કે 'તક્રદદં વવપયાગસેન સબંધં વવવાહમ !' 
અથાગત એકબીાથી વવરુધ્ધ સ્વભાવની બે મળૂભતૂ શક્ક્સતઓનો વવશ્વકલ્યાણના ઉદે્દશથી પરસ્પર સબંધં્ધ 
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સ્થાવપત કરવો એ વવવાહ છે. વવવાહ સસં્કારથી સ્ત્રી અને પરુુિ બનેં લગ્નગ્રવંથથી એકબીા સાથે જોડાય છે. 
વવવાહ માટે ઉદ્રાહ, પક્રરણય કે પક્રરણયન, ઉપયમ, પાચણગ્રહણ વરે્રે શબ્દો પણ પ્રયોાય છે. વવવાહ સસં્કાર 
એ એવો સસં્કાર છે કે જેનાથી સામાત્જક ગણુોનો વવકાસ તથા શારીક્રરક આવશ્યકતાઓની પવૂતિ થાય છે. 
વવવાહ સસં્કારને બધા સસં્કારોમા ં ર્ૌરવશાળી અને મહત્વપણૂગ માનવામા ં આવે છે. આનાથી મનષુ્ય 
ગહૃસ્થાશ્રમનો પ્રારંભ કરે છે. ધમગશાસ્ત્રો પ્રમાણે વવવાહ માત્ર લૌક્રકક નહીં પરંત ુ આદ્યાત્ત્મક સબંધં છે. 
વ્યવહારમા ંપણ અવધકાશં ધાવમિક કાયો પવત અને પત્ત્ન સાથે મળીને જ કરવાના હોય છે. પવત અને પત્ત્ન 
બનેં અધાાંર્ છે અને વવવાહના મધ્યમથી બનેં મળીને પણૂાગર્ બને છે. સ્ત્રીના પકે્ષ પણૂગ આત્મ સમપગણ અને 
પરુુિના પકે્ષ પણૂગ સ્વીકાર એ જ વવવાહની પક્રરણતી છે. એમા ંમારા તારાનો ભેદ રહતેો નથી. વવવાહ સસં્કાર 
માટે સ્ત્રીની ઉમર ૧૮ અને પરુુિની ઉમર ૨૧ ને યોગ્ય ર્ણવામા ંઆવે છે. સ્મવૃત ગ્રથંોમા ંવવવાહના ૧. બ્રાહ્મ, 
૨. દૈવ, ૩. આિગ, ૪. પ્રાાપત્ય, ૫. આસરુ, ૬. ર્ાધંવગ, ૭. રાક્ષસ અને ૮. વપશાિ એ આઠ પ્રકાર 
વણગવવામા ંઆવ્યા છે. જેનામા ંપ્રથમ િાર પ્રશસ્ત ર્ણાય છે જ્યારે અંવતમ િાર અપ્રશસ્ત છે. 
 

૧૬. અંત્યેષ્ષ્ટ સસં્કાર  
મરણ પછીની આ છેલ્લી ક્રિયાને 'અંત્ય ઇષ્ષ્ટ'(છેલ્લો યજ્ઞ) કહ ેછે. અંત્યેષ્ષ્ટએ માનવજીવનનો અંવતમ સસં્કાર 
છે. જે માનવના મતૃ્ય ુ બાદ પરલોકમા ં ભાવી સખુ તથા કલ્યાણ માટે કરવામા ં આવે છે. આ સસં્કારમા ં
અક્ગ્નદાહ આપતા ંકેટલીક ધાવમિક ક્રિયાઓ કરવામા ંઆવતી હતી. જે આજે પણ કરવામા ંઆવે છે. વાસંની 
અથી ઉપર શબની સાથે શબ યાત્રા કાઢવામા ંઆવે છે. તેની સાથે સર્ા-સબંધંી જોડાય છે.સૌથી મોટો પતુ્ર 
આર્ળ રહ ેછે. સ્મશાનમા ંપહોચ્યા બાદ ચિતાને આર્ લર્ાડવામા ંઆવે છે. શબ બળી રહ્યા બાદ સ્મશાનમા ં
ર્યેલા લોકો પાણીમા ંસ્નાન કરી ઘરે પાછા ફરે છે. અંત્યેષ્ષ્ટમા ંશબની અંવતમ ક્રિયા વવવવધ જ્ઞાવત સમહૂોમા ં
સામાત્જક પરંપરા મજુબ મખુ્યત્વે ત્રણ રીતે કરવામા ંઆવે છે. ૧. શબને અક્ગ્નદાહ આપવો, ૨. શબને સમાવધ 
આપવી અને ૩. શબને ફેંકી દેવુ.ં ભારતીય સમાજમા ંસસં્કારો પ્રાિીન કાળથી મહત્વ ધરાવે છે. તે મનષુ્યના 
વ્યક્ક્સતર્ત અને સામાત્જક વવકાસને સપંન્ન કરવા અને દૈક્રહક તેમજ ભૌવતક જીવનને સવુ્યવક્સ્થત કરવા માટે 
જરૂરી છે. સસં્કારએ પ્રાકૃત મનષુ્યને સસુસં્કૃત બનાવવા માટેની વ્યવસ્થા છે. જીવ આ જન્મમા ંપ્રવેશ કરે 
ત્યારથી એનુ ંમતૃ્ય ુથાય ત્યા ંસધુીના સમય ર્ાળાને આ સોળ સસં્કારોથી આવરી લેવામા ંઆવ્યો છે. આ 
સોળ સસં્કારોને પક્રરણામે માત્ર વ્યક્ક્સતનુ ંજ નહીં પરંત ુસમગ્ર સમાજનુ ંિાક્રરત્ર્ય ઘડાય છે, કેળવાય છે અને 
વવકસે છે. ટૂંકમા,ં સસં્કારો દ્વારા વ્યક્ક્સતના દોિોને દૂર કરવા, દોિોને ગણુમા ંપક્રરવવતિત કરવા અને તેનામા ં
ગણુો પેદા કરવા માટેનો પ્રયત્ન થાય છે. 
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