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		 లఘువిధానమ్
		 కలశే వాస్తుపురుషనవగ్రహాద్యావాహనం చ పూజనం చ
		 నవగ్రహావాహనమ్
36. పుత్రస్వీకారవిధిః	
37. గణపతిపూజా
38. ఆశీర్వచనమన్త్రాః	

539
545
546
547
547
548
550
551
552
566
570
571
574
578
600
609
617

వివిధజ్ఞాతవ్యవిషయాః
షోడశకర్మల వివరణము

మానవులు (ముఖ్యముగా బ్రాహ్మణులు) ఆచరింపవలసిన పదియారు సంస్కా
రములను, అవి నిర్వహింపవలసిన పద్ధతిని ఆపస్తంబ, ఆశ్వలాయన, బోధాయనాది
మహర్షులు తమ గృహ్యసూత్రములలో తెల్పినారు. వీటికే షోడశకర్మలని పేరు. వీనిలో
ఆగర్భాదిమరణపర్యంతము చేసికొనవలసిన సంస్కారములకు పంచదశ(15)
సంస్కారములని పేరు. 16వ దగు పితృమేధ సంస్కారము మృతులైన మాతాపితరు
లనుగూర్చి పుత్రులు చేయు సంస్కారము.
శ్లో।।

గర్భాధానం పుంసువనం సీమంతోన్నయనం తథా।
జాత నామాన్న చౌలాని మౌంజీ వ్రతచతుష్టయమ్।।

శ్లో।।

గోదానాఖ్యం స్నాతకం చ వివాహం పైతృమేధికం।
షోడశైతాని కర్మాణి సమంత్రం కారయే త్తతః।।

అను శ్లోకముల ప్రకారము 1. గర్భాధానము, 2.పుంసువనము, 3.సీమంతము,
4.జాతకర్మ, 5.నామకర్మ, 6.అన్నప్రాశనము, 7.చౌలము, 8.ఉపనయనము,
9.ప్రాజాపత్యవ్రతము, 10.సౌమ్యవ్రతము, 11.ఆగ్నేయవ్రతము, 12.వైశ్వదేవము,
13.గోదానవ్రతము, 14.సమావర్తనము, 15.వివాహము, 16.పితృమేధముఅనునవి షోడశ (16) కర్మలు. ఇందులో మొదటి 15 సంస్కారములను వివరించు
గ్రంథమునకు ‘పూర్వప్రయోగ’ మనియు, చివరిదగు పితృమేధసంస్కారమును
వివరించు గ్రంథమునకు ‘అపరప్రయోగ’ మనియు పేరులు. ఈగ్రంథము
పూర్వప్రయోగమును వివరించునది. ఈ సమస్తకర్మల నిర్వహణ కవసరమైన
మౌలికమైన విష్వక్సేనారాధన, గణపతిపూజ, పుణ్యాహవాచన, అగ్నిముఖ,
వివిధజ్ఞాతవ్యవిషయాః	
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