હહન્દુધર્મ/ ભારતીય સંસ્કૃ તત ની તિશેષ તિગતો
s>kln : p&rN gi[>D(lyi
 હષન્દુધમમ પ્રમાણે માનળજીળનના શોલ શંસ્કારો :

1. ગર્ભાધભન શંસ્કભર

9. કણાળેધ શંસ્કભર

2. ુંશળન શંસ્કભર

10. ઉનયન શંસ્કભર

3. શીમંતોન્નન્નયન શંસ્કભર

11. ળેદભરંર્ શંસ્કભર

4. જાતકમા શંસ્કભર

12. કે ભન્નત શંસ્કભર

5. નભમકરણ શંસ્કભર

13. શમભળતાન શંસ્કભર

6. નનષ્ક્રમણ શંસ્કભર

14. નળળભષ શંસ્કભર

7. અન્નપ્રભન શંસ્કભર

15. નળળભષનિરરગ્રષ શંસ્કભર

8. ળન (ચૂડભકમા) શંસ્કભર
16. અનિ શંસ્કભર
 આણા કુ  4 ળેદો છે .
1] ઋગ્ળેદ 2] શામળેદ
3] અથળળ
વ ેદ 4] યજુળેદ
*************************************

 કુ  6 ાસ્ત્ર છે .
1] ળેદાંગ 2] શાંખ્ય

3] નનરૂક્ત

4] વ્યાકરણ

5]યોગ 6] છંદ

 આણી 7 નદીઓ
1] ગંગા 2] યમુના 3] ગોદાળરી 4] શરસ્ળતી
*************************************

5] નમવદા

6] નશંધ ુ 7] કાળેરી

 આણા 18 ુરાણો
1] મત્સસ્ય ુરાણ 2] માકવન્ડેય ુરાણ 3] ભનળષ્ય ુરાણ 4] ભગળત ુરાણ
5] બ્રહ્માંડ ુરાણ 6] બ્રષમળૈળતવ ુરાણ 7] બ્રહ્મુરાણ 8] ળામન ુરાણ 9] ળરાષ ુરાણ
10] નળષ્ણુ ુરાણ 11] ળાયુ ુરાણ 12] અગ્ગ્ન ુરાણ 13] નારદ ુરાણ 14] દ્મ ુરાણ
15] લંગ ુરાણ 16] ગરુડ ુરાણ 17] કૂમવ ુરાણ 18] સ્કંધ ુરાણ

 ંચામૃત
1] દૂ ધ 2] દષં 3] ઘી 4] મધ 5] ખાંડ
*************************************

 ંચતત્ળ
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1]  ૃથ્ળી

3] ળાયુ

2] જલ

4] આકા

5] અગ્ગ્ન

 ત્રણ ગુણ
1] શત્સળ 2] રજ 3] તમ
*************************************

 ત્રણ દોવ
1] ળાત
2] નત્ત
3] કપ
*************************************

 ત્રણ ોક
1] આકા ોક
2] મ ૃત્સયુ ોક 3] ાતાલ ોક
*************************************

 શાત મષાશાગર
1] ક્ષીરશાગર

2] દૂ ધશાગર

3] ધ ૃતશાગર

4] થાનશાગર
5] મધુશાગર 6] મદદરાશાગર 7] ડુશાગર
*************************************

 શાત દ્વી
1] જમ્બુદ્વી,

2] ક્ષદ્વી, 3] કુદ્વી,

4] ુષ્કરદ્વી,

5] ંકરદ્વી,

6] કાંચદ્વી,

7] ામાીદ્વી

 ત્રણ દેળ
1] બ્રહ્મા 2] નળષ્ણુ 3] મષે
*************************************

 ત્રણ જીળ
1] જચર 2] નભચર
3] થચર
*************************************

 ત્રણ ળાયુ
ં
1] ીત 2] મંદ 3] સુગધ
*************************************

 ચાર ળણણ
1] બ્રાહ્મણ

2] ક્ષનિય

3] ળૈશ્ય

4] ક્ષુદ્ર

 ચાર પલ
1] ધમવ
2] અથવ 3] કામ
4] મોક્ષ
*************************************

 ચાર ત્રુ
1] કામ
2] ક્રોધ 3] મોષ
4] ોભ
*************************************

 ચાર આશ્રમ
1] બ્રહ્મચયવ 2] ગૃષસ્થ
3] ળાનપ્રસ્થ 4] શંન્યાશ
*************************************
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 અષ્ટધાતુ
1] શોનું

2] ચાંદી

7] નત્તલ

8] રાંગ ુ

3] તાબું

4] ોખંડ

6] કાંસ ુ

5] શીસુ

 ંચદેળ
1] બ્રહ્મા
2] નળષ્ણુ
3] મષે
4] ગણે
*************************************

5] સ ૂયવ

 ચૌદ રત્ન
ૃ ,
1] અમત

2] ઐરાળત ષાથી,

3] કલ્વ ૃક્ષ,

ુ મલણ 5] ઉચ્ચૈશ્રળા ઘોડો,
4] કૌસ્તભ

8] ચન્દ્રમા,

9] ધનુવ,

6] ાંચજન્ય

7] ંખ,

11] ધનળન્તદર.

12]રં ભા અપ્શરા,

10] કામધેન,ુ

13] ક્ષ્મીજી, 14] ળારુણી, વ ૃવ.

 નળધા ભક્તત
1] શ્રળણ,

2] કીતવન,

3] સ્મરણ,

4] ાદશેળન, 5] અચવના,

7] નમિ,

8] દાસ્ય,

9] આત્સમનનળેદન.

2] અત,

3] નળત,

4] સુત,

9] સ્ળગવ,

10] મત્સૃ યુોક, 11] યમોક,

6] ળંદના,

 ચૌદભુળન
1] ત,

7] ભુળોક, 8] ભુોક,
13] શત્સયોક,



5] રશાત,

6] ાતા,
12] ળરૂણોક,

14] બ્રહ્મોક.

હષન્દુધમણના ઉત્શળો :

1. નૂતન ળવભારંર્
શુદ એકભદી)

2. ર્ભઈબીજ

4. દેળરદળભલી

6. ઉત્તરભયણ અને મકરશંરભંનત

ષોલી

10. રભમનળમી

બીજ

14. ગુરુ ૂનણામભ

ભરદીય નળરભત્રી
 હષન્દુ –

3. ભર્ભંચમ

11. અખભત્રીજ

7. ળશંત ંચમી

8. નળરભત્રી

12. ળટશભનળત્રી (જેઠ ૂનણામભ)

15. શ્રભળણી-રક્ષભબંધન

19. નળજ્યભ દમી

5. ગીતભ જયંનત (મભગશર

16. જન્નમભષ્ટમી

20. રદૂનણામભ

9.

13. અવભઢી

17. ગણે ચતુથી

21. ધનતેરશ

18.

22. દીભળી.

તીથો :

 ભારતના ચાર ધામ :

1. દ્વભરરકભ

2. જગન્નભથુરી

3. બદરીનભથ

4. રભમેશ્વર

 હષમાય ના ચાર ધામ :

1. યમુનોત્રી

2. ગંગોત્રી

3. કે દભરનભથ
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 હષમાયના ાંચ કે દાર :

1. કે દભરનભથ
4. રુદ્રનભથ

2. મદમષે શ્વર

3. તુંગનભથ

5. કલ્ેશ્વર

 ભારતની શાત વળત્ર ુરી :

1. અયોધ્યભ

2. મથુરભ

3. ષરરદ્વભર

4. કભી

5. કભંચી

6. અળંનતકભ

7. દ્વભરરકભ

 દ્વાદ જ્યોવતવંગ :

1.મનિકભજુ ના (શ્રી ૈ – આંધ્ર પ્રદે)

7. ત્ર્યંબકે શ્વર (મષભરભષ્ટર )

2. શોમનભથ (પ્રર્ભશ ભટણ – ગુજરભત)

8. નભગનભથ (દ્વભરરકભ ભશે – ગુજરભત)

3. મષભકભ (ઉજ્જૈન –મધ્યપ્રદે)

9. કભી નળશ્વનભથ (કભી – ઉત્તરપ્રદે)

4. ળૈદ્યનભથ (રી-મષભરભષ્ટર )

10. રભમેશ્વર (તનમનભડુ )

5. ઓમકભરે શ્વર (મધ્યપ્રદે)

11. કે દભરનભથ (ઉત્તરભંચ)

6. ર્ીમભંકર (મષભરભષ્ટર )

12. ઘૃષ્ક્ણેશ્વર (દેળનગરર-મષભરભષ્ટર )

 અષ્ટવળનાયક ગણવત :

1. ઢું ઢીરભજ – ળભરભણશી

6. ેહ્યભરદ્ર

2. મોરે શ્વર-જેજૂરી

7. ઓંકભર ગણનત – પ્રયભગરભજ

3. નશધ્ધટે ક

8. ક્ષનળનભયક – ઘુશ્મેશ્વર

4. હ્મભય
5. રભજૂ ર
 વળની અષ્ટમૂવતમઓ :

1. શૂયાનંગ કભશ્મીરનું મભતાડ મંરદર / ઓરરસ્શભનું કોણભાક મંરદર / ગુજરભતનું મોઢે રભનું મંરદર
2. ચંદ્રનંગ – શોમનભથ મંરદર
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

યજમભન નંગ – ુનતનભથ (નેભ)
ભનથાળનંગ – એકભમ્રેશ્વર (નળકભંી)
જનંગ – જબ
ં ુકેશ્વર (નત્રનચનભિી)
તેજોનંગ – અરુણભચેશ્વર (નતરુળન્નુમભઈ)
ળભયુનંગ – શ્રી કભષસ્તીશ્વર
આકભનંગ – નટરભજ (નચદંબરમ)

 પ્રવશધ્ધ 24 વળવંગ :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
21.
22.

ુનતનભથ (નેભ)
શુંદરે શ્વર (મદુરભ)
3. કું ર્ેશ્વર (કું ર્કોણમ)
બૃષદીશ્વર (તભંજોર)
ક્ષીતીથા (ચંગેટ)
મષભબલેશ્વર (મષભરભષ્ટર )
અમરનભથ (કભશ્મીર)
ળૈદ્યનભથ (કભંગજા)
તભરકે શ્વર (નિમ બંગભલ)
ર્ુળનેશ્વર (ઓરરસ્શભ)
કંડભરરયભ નળ (ખભજુ રભષો)
કુ મભરે શ્વર (કંચ ળાત)
શળેશ્વર (નચત્તોડ)

12. એકનંગજી (રભજસ્થભન)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ગૌરીંકર (જબુર)
ષરીશ્વર (મભનશરોળર)
વ્યભશેશ્વર (કભી)
મધ્યમેશ્વર (કભી)
ષભટકે શ્વર (ળડનગર)
મુક્તરમેશ્વર (અરુણભચ)
પ્રનતજ્ઞેશ્વર (કંચ ળાત)
કભેશ્વર (કંચ ળાત)

23. સ્તંર્ેશ્વર (નચત્તોડ)
24. અમરે શ્વર (મષે ન્નદ્ર ળાત)

 શપ્ત બદરી :

1.
2.
3.
4.

બદરીનભરભયણ
ધ્યભનબદરી
યોગબદરી
આરદ બદરી

 ંચનાથ :

5. નૃનશંષ બદરી
6. ર્નળષ્ક્ય બદરી
7. ળૃધ્ધ બદરી.

1. બદરીનભથ 2. રંગનભથ 3. જગન્નભથ4. દ્વભરરકભનભથ 5. ગોળધાનનભથ

 ંચકાી :

1. કભી (ળભરભણશી)
(તેનકભી – તનમનભડુ )

2. ગુપ્તકભી (ઉત્તરભખંડ)

3. ઉત્તરકભી (ઉત્તરભખંડ) 4. દનક્ષણકભી

5. નળકભી

 શપ્તક્ષેત્ર :

1. કુ રુક્ષેત્ર (ષરરયભણભ)

2. ષરરરષર ક્ષેત્ર (શોનુર-નબષભર)
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3. પ્રર્ભશ ક્ષેત્ર (શોમનભથ – ગુજરભત) 4. રે ણુકભ ક્ષેત્ર (મથુરભ ભશે , ઉત્તરપ્રદે) 5. ર્ૃગુક્ષેત્ર (ર્રૂચગુજરભત) 6. ુરુવોત્તમ ક્ષેત્ર (જગન્નભથુરી – ઓરરસ્શભ)7. શૂકરક્ષેત્ર (શોરં – ઉત્તરપ્રદે)

¬

ંચ શરોળર :

1. નબંદુ શરોળર (નશધ્ધુર – ગુજરભત)
(કણભાટક)

¬

2. નભરભયણ શરોળર (કચ્છ)

4. ુષ્ક્કર શરોળર (રભજસ્થભન)

3. ંભ શરોળર

5. મભનશ શરોળર (નતબેટ)

નળ અરણ્ય (ળન) :

1. દંડકભરણ્ય (નભનશક) 2. શૈન્નધભળભરણ્ય (નશન્નધુ નદીનભ રકનભરે ) 3. નૈનમવભરણ્ય (શીતભુર –
ઉત્તરપ્રદે) 4. કુ રુ-મંગ (કુ રુક્ષેત્ર – ષરરયભણભ)5. કુ રુ-મંગ (કુ રુક્ષેત્ર – ષરરયભણભ) 6.
ઉત્ભળતાક (બ્રહ્મભળતા – કભનુર) 7. જબ
ં ૂમભગા (શ્રી રંગનભથ – નત્રનચનભિી) 8. અબુાદભરણ્ય (આબુ) 9.
રષમળદભરણ્ય (રષમભય)

¬
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ચૌદ પ્રયાગ :
પ્રયભગરભજ (ગંગભ,યમુનભ, શરસ્ળતી)
દેળપ્રયભગ (અકનંદભ, ર્ભગીરથી)
રુદ્રપ્રયભગ (અકનંદભ, મંદભરકની)
કણાપ્રયભગ (અકનંદભ, નંડભરગંગભ)
નંદપ્રયભગ (અકનંદભ, નંદભ)
નળષ્ક્ણુપ્રયભગ (અકનંદભ, નળષ્ક્ણુગંગભ)
શૂયાપ્રયભગ (મંદભરકની, અશતરંનગણી)
ઈન્નદ્રપ્રયભગ (ર્ભગીરથી, વ્યભશગંગભ)
શોમપ્રયભગ (મંદભરકની, શોમગંગભ)
ર્ભસ્કર પ્રયભગ (ર્ભગીરથી, ર્ભસ્કરગંગભ)
ષરરપ્રયભગ (ર્ભગીરથી, ષરરગંગભ)
ગુપ્તપ્રયભગ (ર્ભગીરથી, નીગંગભ)
શ્યભમગંગભ (ર્ભગીરથી, શ્યભમગંગભ)
કે ળપ્રયભગ (ર્ભગીરથી, શરસ્ળતી)
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¬

પ્રધાન દેળીીઠ :

1. કભમભક્ષી (કભંજીળરમ્ – તભનમનભડુ ) 2. ભ્રમરભંબભ (શ્રીૈ –આંધ્રપ્રદે) 3. કન્નયભકુ મભરી (તભનમનભડુ )
4. અંબભજી (ઉત્તર ગુજરભત) 5. મષભક્ષ્મી (કોલ્ષભુર , મષભરભષ્ટર ) 6. મષભકભી (ઉજ્જૈન-મધ્યપ્રદે) 7.
નતભ (પ્રયભગરભજ-ઉત્તરપ્રદે) 8. નળંધ્યળભનશની (નળંધ્યભચ-ઉત્તરપ્રદે) 9. નળભભક્ષી (કભી,
ઉત્તરપ્રદે) 10. મંગભળતી (ગયભ-નબષભર) 11. શુંદરી (અગરતભ, નત્રુરભ) 12. ગૃષેશ્વરી (ખટમંડુનેભ)

¬

શ્રી ંકરાચાયમ દ્વારા સ્થાવત ાંચ ીઠ :

1. જ્યોનતષ્ક્ીઠ (જોવીમઠ – ઉત્તરભંચ) 2. ગોળધંીઠ (જગન્નભથુરી-ઓરરસ્શભ) 3. ભરદભીઠ
(દ્વભરરકભ-ગુજરભત) 4. શ્રૃંગેરીીઠ (શ્રૃંગેરી – કણભાટક) 5. કભમોકોરટીઠ (કભંજીળરમ – તભનમનભડુ )

¬

ચાર ુરુવાથમ :
1ધમા

2. અથા

3. કભમ

4. મોક્ષ

ળૈષ્ક્ણળો ‘પ્રેમ’ને ંચમ ુરુવભથા ગણે છે .

¬

હષન્દુ ધમમની કે ટીક મુલ્યળાન રંરાઓ :

1.યજ્ઞ
2. ૂજન

3. શંધ્યભ
4 શ્રભધ્ધ

5. તાણ
6. યજ્ઞોળીત
7. શૂયાને અધ્યા
8. તીથાયભત્રભ
9. ગોદભન
10. ગોરક્ષભ-ગોોવણ
11. દભન
12. ગંગભસ્નભન
13. યમુનભભન

14. ર્ૂનમૂજન – નભન્નયભશ
– ળભસ્તુનળનધ
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15. શૂતક
16. નતક
17. કંઠી – મભલભ
18. ચભંદો – ચૂડી – નશંદૂર
19. નૈળેદ્ય
20. મંરદરમભં દેળ દાન ,
આરતી દાન
PURAN

21. ીલે ભણી રે ડળું
22. તુશીને જલ આળું
23. અન્નદભન – અન્નક્ષેત્ર –
શદભવ્રત
24. ગૌરીૂજા
25. ળટ ૂજન
26. ગભય ૂજન
27. જયભભળાતી વ્રત
28. રક્ષભબંધન
Page 7

29. ષોલી
30. નળરભનત્ર – ગરબભ
31. અનસ્થ નળશજાન
34. મંગલશૂત્ર

¬

32. અનિ શંસ્કભર
33. િ નળ

હષન્દુધમમની 14 વળદ્યાઓ :

4 ળેદ (ઋગળેદ, યજુ ળેદ, શભમળેદ, અથળાળેદ)
6 ળેદભંગ (નક્ષભ, કલ્, વ્યભકરણ, નનરુકત, છંદ, જ્યોનતવ)
1 મીમભંશભ દાન
1 ન્નયભય ભસ્ત્ર
1 ધમાભસ્ત્ર
1 ઈનતષભશ-ુરભણ

www.pgondaliya.com

PURAN

Page 8

