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હિન્દુધર્મની વિશેષ વિગતો 
(“આપણો િિાલો હિન્દુધર્મ” ગ્રથંર્ાથંી સાભાર) 
 

(1) હિન્દુધર્મ પ્રર્ાણે ર્ાનિજીિનના સોળ સસં્કારો: 
1. ગર્ભાધભન સસં્કભર 
2. પ સંવન સસં્કભર 
3. સીમતંોન્નન્નયન સસં્કભર 
4. જાતકમા સસં્કભર 
5. નભમકરણ સસં્કભર 
6. નનષ્ક્રમણ સસં્કભર 
7. અન્નપ્રભશન સસં્કભર 
8. વપન (ચડૂભકમા) સસં્કભર 
9. કણાવેધ સસં્કભર 
10. ઉપનયન સસં્કભર 
11. વેદભરંર્ સસં્કભર 
12. કેશભન્નત સસં્કભર 
13. સમભવતાન સસં્કભર 
14. નવવભહ સસં્કભર 
15. નવવભહગ્નનપરરગ્રહ સસં્કભર 
16. અગ્નન સસં્કભર 
 
(2) રહન્નદ ધમાનભ ઉત્સવો: 
1. નતૂન વર્ભારંર્ 
2. ર્ભઈબીજ 
3. લભર્પભચંમ 
4. દેવરદવભળી 
5. ગીતભ જયનંત (મભગસર સ દ એકભદશી) 
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6. ઉત્તરભયણ અને મકરસરંભનંત 
7. વસતં પચંમી 
8. નશવરભત્રી 
9. હોળી 
10. રભમનવમી 
11. અખભત્રીજ 
12. વટસભનવત્રી (જેઠ પરૂ્ણિમભ) 
13. અર્ભઢી બીજ 
14. ગ ર  પરૂ્ણિમભ 
15. શ્રભવણી-રક્ષભબધંન 
16. જન્નમભષ્ક્ટમી 
17. ગણેશ ચત ર્થી 
18. શભરદીય નવરભત્રી 
19. નવજ્યભ દશમી 
20. શરદપરૂ્ણિમભ 
21. ધનતેરસ 
22. દીપભવલી. 
 
(3) રહન્નદ  – તીર્થો: 
ર્ભરતનભ ચભર ધભમ : 
1. દ્વભરરકભ 
2. જગન્નભર્થપ રી 
3. બદરીનભર્થ 
4. રભમેશ્વર 
 
રહમભલય નભ ચભર ધભમ : 
1. યમ નોત્રી 
2. ગગંોત્રી 
3. કેદભરનભર્થ 



 

 

4. બદરીનભર્થ 
 
રહમભલયનભ પભચં કેદભર : 
1. કેદભરનભર્થ 
2. મદમહશે્વર 
3. ત ગંનભર્થ 
4. ર દ્રનભર્થ 
5. કલ્પેશ્વર 
 
ર્ભરતની સભત પનવત્ર પ રી : 
1. અયોધ્યભ 
2. મથ રભ 
3. હરરદ્વભર 
4. કભશી 
5. કભચંી 
6.. અવનંતકભ 
7. દ્વભરરકભ 
 
દ્વભદશ જ્યોનતર્લ ગ : 
1. મલ્લ્લકભર્ ાન (શ્રી શૈલ – આંધ્ર પ્રદેશ) 
2. સોમનભર્થ (પ્રર્ભસ પભટણ – ગ જરભત) 
3. મહભકભલ (ઉજ્જૈન –મધ્યપ્રદેશ) 
4. વૈદ્યનભર્થ (પરલી-મહભરભષ્ક્ર) 
5. ઓમકભરેશ્વર (મધ્યપ્રદેશ) 
6. ર્ીમભશકંર (મહભરભષ્ક્ર) 
7. ત્ર્યબંકેશ્વર (મહભરભષ્ક્ર) 
8. નભગનભર્થ (દ્વભરરકભ પભસે – ગ જરભત) 
9. કભશી નવશ્વનભર્થ (કભશી – ઉત્તરપ્રદેશ) 
10. રભમેશ્વર (તનમલનભડ ) 



 

 

11. કેદભરનભર્થ (ઉત્તરભચંલ) 
12. ઘષૃ્ક્ણેશ્વર (દેવર્ગરર-મહભરભષ્ક્ર) 
 
અષ્ક્ટનવનભયક ગણપનત : 
1. ઢ ંઢીરભજ – વભરભણસી 
2. મોરેશ્વર-જેરૂ્રી 
3. નસધ્ધટેક 
4. પહ્મભલય 
5. રભરૂ્ર 
6. લેહ્યભરદ્ર 
7. ઓંકભર ગણપનત – પ્રયભગરભજ 
8. લક્ષનવનભયક – ઘ શ્મેશ્વર 
 
નશવની અષ્ક્ટમનૂતિઓ : 
1. સયૂાર્લ ગ કભશ્મીરન  ંમભતાડ મરંદર / ઓરરસ્સભન  ંકોણભાક મરંદર / ગ જરભતન  ંમોઢેરભન  ંમરંદર 
2. ચદં્રર્લ ગ – સોમનભર્થ મરંદર 
3. યજમભન ર્લ ગ – પશ પનતનભર્થ (નેપભલ) 
4. પભનર્થિવર્લ ગ – એકભમે્રશ્વર (નશવકભશંી) 
5. જલર્લ ગ – જબં કેશ્વર (નત્રર્ચનભપલ્લી) 
6. તેજોર્લ ગ – અર ણભચલેશ્વર (નતર વન્ન મલભઈ) 
7. વભય ર્લ ગ – શ્રી કભલહસ્તીશ્વર 
8. આકભશર્લ ગ – નટરભજ (ર્ચદંબરમ) 
 
પ્રનસધ્ધ 24 નશવર્લ ગ : 
1. પશ પનતનભર્થ (નેપભલ) 
2. સ દંરેશ્વર (મદ રભ) 
3. ક ંરે્શ્વર (ક ંર્કોણમ) 
4. બહૃદીશ્વર (તભજંોર) 
5. પક્ષીતીર્થા (ચગલગલપેટ) 



 

 

6. મહભબળેશ્વર (મહભરભષ્ક્ર) 
7. અમરનભર્થ (કભશ્મીર) 
8. વૈદ્યનભર્થ (કભગંજા) 
9. તભરકેશ્વર (પનિમ બગંભળ) 
10. ભ વનેશ્વર (ઓરરસ્સભ) 
11. કંડભરરયભ નશવ (ખભર્ રભહો) 
12. એકર્લ ગજી (રભજસ્ર્થભન) 
13. ગૌરીશકંર (જબલપ ર) 
14. હરીશ્વર (મભનસરોવર) 
15. વ્યભસેશ્વર (કભશી) 
16. મધ્યમેશ્વર (કભશી) 
17. હભટકેશ્વર (વડનગર) 
18. મ ક્તપરમેશ્વર (અર ણભચલ) 
19. પ્રનતજે્ઞશ્વર (કૌંચ પવાત) 
20. કપભલેશ્વર (કૌંચ પવાત) 
21.ક મભરેશ્વર (કૌંચ પવાત) 
22. સવેશ્વર (ર્ચત્તોડ) 
23. સ્તરેં્શ્વર (ર્ચત્તોડ) 
24. અમરેશ્વર (મહને્નદ્ર પવાત) 
 
સપ્ત બદરી : 
1. બદરીનભરભયણ 
2. ધ્યભનબદરી 
3. યોગબદરી 
4. આરદ બદરી 
5. નનૃસ હ બદરી 
6. ર્નવષ્ક્ય બદરી 
7. વધૃ્ધ બદરી. 
 



 

 

પચંનભર્થ : 
1. બદરીનભર્થ 
2. રંગનભર્થ 
3. જગન્નભર્થ 
4. દ્વભરરકભનભર્થ 
5. ગોવધાનનભર્થ 
 
પચંકભશી : 
1. કભશી (વભરભણસી) 
2. ગ પ્તકભશી (ઉત્તરભખડં) 
3. ઉત્તરકભશી (ઉત્તરભખડં) 
4. દર્ક્ષણકભશી (તેનકભશી – તનમલનભડ ) 
5. નશવકભશી 
 
સપ્તકે્ષત્ર : 
1. ક ર કે્ષત્ર (હરરયભણભ) 
2. હરરરહર કે્ષત્ર (સોનપ ર-ર્બહભર) 
3. પ્રર્ભસ કે્ષત્ર (સોમનભર્થ – ગ જરભત) 
4. રેણ કભ કે્ષત્ર (મથ રભ પભસે, ઉત્તરપ્રદેશ) 
5. ભગૃ કે્ષત્ર (ર્રૂચ-ગ જરભત) 
6. પ ર ર્ોત્તમ કે્ષત્ર (જગન્નભર્થપ રી – ઓરરસ્સભ) 
7. સકૂરકે્ષત્ર (સોરોં – ઉત્તરપ્રદેશ) 
 
પચં સરોવર : 
1. ર્બ દ  સરોવર (નસધ્ધપ ર – ગ જરભત) 
2. નભરભયણ સરોવર (કચ્છ) 
3. પપંભ સરોવર (કણભાટક) 
4. પ ષ્ક્કર સરોવર (રભજસ્ર્થભન) 
5. મભનસ સરોવર (નતબેટ) 



 

 

નવ અરણ્ય (વન) : 
1. દંડકભરણ્ય (નભનસક) 
2. સૈન્નધભવભરણ્ય (નસન્નધ  નદીનભ રકનભરે) 
3. નૈનમર્ભરણ્ય (સીતભપ ર – ઉત્તરપ્રદેશ) 
4. ક ર -મગંલ (ક ર કે્ષત્ર – હરરયભણભ) 
5. ક ર -મગંલ (ક ર કે્ષત્ર – હરરયભણભ) 
6. ઉત્પલભવતાક (બ્રહ્મભવતા – કભનપ ર) 
7. જબંમૂભગા (શ્રી રંગનભર્થ – નત્રર્ચનભપલ્લી) 
8. અબ ાદભરણ્ય (આબ ) 
9. રહમવદભરણ્ય (રહમભલય) 
 
ચૌદ પ્રયભગ : 
1. પ્રયભગરભજ (ગગંભ,યમ નભ, સરસ્વતી) 
2. દેવપ્રયભગ (અલકનદંભ, ર્ભગીરર્થી) 
3. ર દ્રપ્રયભગ (અલકનદંભ, મદંભરકની) 
4. કણાપ્રયભગ (અલકનદંભ, નપ ડભરગગંભ) 
5. નદંપ્રયભગ (અલકનદંભ, નદંભ) 
6. નવષ્ક્ણ પ્રયભગ (અલકનદંભ, નવષ્ક્ણ ગગંભ) 
7. સયૂાપ્રયભગ (મદંભરકની, અલસતરંર્ગણી) 
8. ઈન્નદ્રપ્રયભગ (ર્ભગીરર્થી, વ્યભસગગંભ) 
9. સોમપ્રયભગ (મદંભરકની, સોમગગંભ) 
10. ર્ભસ્કર પ્રયભગ (ર્ભગીરર્થી, ર્ભસ્કરગગંભ) 
11. હરરપ્રયભગ (ર્ભગીરર્થી, હરરગગંભ) 
12. ગ પ્તપ્રયભગ (ર્ભગીરર્થી, નીલગગંભ) 
13. શ્યભમગગંભ (ર્ભગીરર્થી, શ્યભમગગંભ) 
14. કેશવપ્રયભગ (ર્ભગીરર્થી, સરસ્વતી) 
 
પ્રધભન દેવીપીઠ : 
1. કભમભક્ષી (કભજંીવરમ ્– તભનમલનભડ ) 



 

 

2. ભ્રમરભબંભ (શ્રીશૈલ –આંધ્રપ્રદેશ) 
3. કન્નયભક મભરી (તભનમલનભડ ) 
4. અંબભજી (ઉત્તર ગ જરભત) 
5. મહભલક્ષ્મી (કોલ્હભપ ર, મહભરભષ્ક્ર) 
6. મહભકભલી (ઉજ્જૈન-મધ્યપ્રદેશ) 
7. લર્લતભ (પ્રયભગરભજ-ઉત્તરપ્રદેશ) 
8. નવ ધ્યવભનસની (નવ ધ્યભચલ-ઉત્તરપ્રદેશ) 
9. નવશભલભક્ષી (કભશી, ઉત્તરપ્રદેશ) 
10. મગંલભવતી (ગયભ-ર્બહભર) 
11. સ દંરી (અગરતભલ, નત્રપ રભ) 
12. ગહૃશે્વરી (ખટમડં -નેપભલ) 
 
શ્રી શકંરભચભયા દ્વભરભ સ્ર્થભનપત પભચં પીઠ : 
1. જ્યોનતષ્ક્પીઠ (જોર્ીમઠ – ઉત્તરભચંલ) 
2. ગોવધંપીઠ (જગન્નભર્થપ રી-ઓરરસ્સભ) 
3. શભરદભપીઠ (દ્વભરરકભ-ગ જરભત) 
4. શ્ ૃગેંરીપીઠ (શ્ ૃગેંરી – કણભાટક) 
5. કભમોકોરટપીઠ (કભજંીવરમ – તભનમલનભડ ) 
 

(4) ચભર પ ર ર્ભર્થા: 
1. ધમા 
2. અર્થા 
3. કભમ 
4. મોક્ષ 
વૈષ્ક્ણવો ‘પે્રમ’ને પચંમ પ ર ર્ભર્થા ગણે છે. 
 

(5) ચભર આશ્રમ: 
1. બ્રહ્મચયભાશ્રમ 



 

 

2. ગહૃસ્ર્થભશ્રમ 
3. વભનપ્રસ્ર્થભશ્રમ 
4. સનં્નયભસભશ્રમ 
 

(6) રહન્નદ  ધમાની કેટલીક મ લ્યવભન પરંપરભઓ: 
1. યજ્ઞ 
2. પજૂન 
3. સધં્યભ 
4. શ્રભધ્ધ 
5. તપાણ 
6. યજ્ઞોપવીત 
7. સયૂાને અધ્યા 
8. તીર્થાયભત્રભ 
9. ગોદભન 
10... ગોરક્ષભ-ગોપોર્ણ 
11. દભન 
12... ગગંભસ્નભન 
13... યમ નભપભન 
14... ભનૂમપજૂન – નશલભન્નયભસ – વભસ્ત  નવનધ 
15... સતૂક 
16... નતલક 
17... કંઠી – મભળભ 
18... ચભદંલો – ચડૂી – નસ દૂર 
19... નૈવેદ્ય 
20... મરંદરમભ ંદેવ દશાન, આરતી દશાન 
21... પીપળે પભણી રેડવ  ં
22... ત લસીને જળ આપવ  ં
23... અન્નદભન – અન્નકે્ષત્ર – સદભવ્રત 
24... ગૌરીપજૂા 



 

 

25... વટ પજૂન 
26... ગભય પજૂન 
27... જયભપભવાતી વ્રત 
28... રક્ષભબધંન 
29... હોળી 
30... નવરભનત્ર – ગરબભ 
31... અગ્સ્ર્થ નવસર્જન 
32... અગ્નન સસં્કભર 
33... લનન નવનધ 
34... મગંળસતૂ્ર 
 

(7) રહન્નદ ધમાની 14 નવદ્યભઓ: 
4 વેદ (ઋગવેદ, યર્ વેદ, સભમવેદ, અર્થવાવેદ) 
6 વેદભગં (નશક્ષભ, કલ્પ, વ્યભકરણ, નનર કત, છદં, જ્યોનતર્) 
1 મીમભસંભ દશાન 
1 ન્નયભય શભસ્ત્ર 
1 ધમાશભસ્ત્ર 
1 ઈનતહભસ-પ રભણ 
 
"બડે ર્ભગ મભન સ તન પભવભ, સ ર દ ર લભર્ સબ ગ્રન્નર્થ નવધભવભ,  
સભધન ધભમ મોક્ષ કરે દ્વભરભ , પભઈન જેહી પરલોક સવંભરભ [ પ ૂબભપ  રડસે. ૧૯૯૧ ] 
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