
 

 

 



 

 



 

 





 



 

 

  



 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ભારતીય સસં્કૃતત અને પરંપરા 

ભારત 28 રાજ્યોમાાં સાાંસ્કૃતતક અને પરાંપરાગત હાજરીની તિશાળ 

તિતિધતા ધરાિે છે. ભારતીય મળૂના ધમો હહિંદુ ધમમ, જૈન ધમમ અને બૌદ્ધ 

ધમમ બધા ધમમ અને કમમ પર આધાહરત છે. પણ, ભારત એક આશીિામહિત 

પતિત્ર સ્થળ છે જે મોટાભાગના ધમો માટે મળૂ સ્થાન પણ છે. તાજેતરમાાં, 

મસુ્સ્િમ અને ખ્રિસ્તી ધમમ પણ સમગ્ર ભારતની િસ્તી િચ્ચે કામ કરે છે. 

પ્રતતજ્ઞામાાં એ પાંસ્તત પણ ઉમેરિામાાં આિી હતી, 'ભારત મારો િેશ છે, અને 

મને તેના સમદૃ્ધ અને િૈતિધ્યસભર િારસા પર ગિમ છે.' 

ભારતીયો રસોઈમાાં મહાન છે; તેમના મસાિાઓ ઔષધીય હતેઓુ 

માટે તિતશષ્ટ છે, તેથી મિુાકાતીઓ માટે આિા ભારે મસાિા સાથે સાંતખુ્રિત 

થવુાં મશુ્કેિ છે. ભારતીય પીચોની મિુાકાત િેતા હિકેટરો આિા ખોરાકને 

કારણે બહાર થઈ ગયા છે. અિારનિાર, એવુાં જોિામાાં આવ્ુાં છે કે રમતિીર 

ભારતમાાં રસોઈની કુશળતા સાથે અથિા રસોઈયા સાથે આવયા હતા. જીરુાં, 



હળિર અને એિચી જેિા મસાિાનો ઉપયોગ િાાંબા સમય સધુી 

િાનગીઓને િધ ુસ્િાહિષ્ટ અને પૌષ્ષ્ટક બનાિિા માટે કરિામાાં આિે છે. 

ઘઉં, ચોખા અને કઠોળ ભોજન પણૂમ કરિામાાં મિિ કરે છે. મોટાભાગની 

િસ્તી તેમના ધાતમિક પાસાઓને કારણે શાકાહારી છે. 

ભાષા તિશે િાત કરીએ તો, ભારતમાાં ઉપયોગમાાં િેિાતી 

ભાષાઓની તિશાળ શ્રણેી છે. િરેક રાજ્યની પોતાની ભાષા હોય છે. રાજ્યનો 

મોટો હહસ્સો મળૂ ભાષા તસિાય અન્ય ભાષાઓ બોિિામાાં અસમથમ છે. 

ગજુરાતી , મિયાિમ, મરાઠી, તતમિ, પાંજાબી, તેલગુ ુઅને ઘણી બધી 

સાંબાંતધત રાજ્યની પ્રતતતનતધ ભાષાઓ છે. તે જે ભાષા બોિે છે તેનાથી 

વયસ્તતને ઓળખિી સરળ છે. તયાાં 15 પ્રાિેતશક ભાષાઓ છે પરાંત ુતેમાાંથી 

િગભગ તમામ હહન્િી િેશની રાષ્રીય ભાષા છે. સાંસ્કૃતને પ્રાચીન અને 

આિરણીય ભાષા ગણિામાાં આિે છે. અને મોટાભાગના સપુ્રતસદ્ધ પતિત્ર 



ગ્રાંથો સાંસ્કૃતમાાં જ જોિા મળે છે. આ સાથે, મોટા ભાગના િોકો તિિેશી 

ભાષાઓથી િાકેફ છે. 

મોટાભાગના તિિેશીઓ માટે ભારતીય િસ્ત્રો આરાધ્ય છે. સાડી 

પહરેેિી સ્ત્રી રાષ્રનુાં ગૌરિ છે. આ એક સખુિ અસર બનાિે છે અને તે 

એટિી સુાંિર િેખાય છે કે તિિેશી િેશની મોટાભાગની સ્ત્રીઓ તેના જેિી 

બનિા માાંગે છે. સાડીની ઉતપતિ પ્રાચીન સમયમાાં માંહિરના નતમકોમાાંથી છે. 

સાડી તેમને નમ્રતા અને ચળિળની સ્િતાંત્રતા જાળિી રાખિા િે છે. બીજી 

બાજુ, પરુુષો પરાંપરાગત રીતે ધોતી અને કુતામ પહરેે છે. િાસ્તિમાાં, ધોતી 

એ એક પ્રકારનુાં કાપડ છે જેના પર આગળ કોઈ પણ કામ કરિામાાં આવ્ુાં 

નથી. મહાન મહાતમા ગાાંધીને તે ખબૂ જ પસાંિ હત ુાં અને તેમની પ્રતતષ્ઠામાાં 

મોટાભાગના િોકો તે જ પહરેતા હતા. 

ઉપરોતત તમામ હકીકતો ઉપરાાંત, ભારતીયો કળા અને અભ્યાસ 

સામગ્રી સાથેના િાંતકથાઓ છે. શાહરૂખ ખાન, સખ્રચન તેંડુિકર, ધીરુભાઈ 



અંબાણી, અતમતાભ બચ્ચન રજનીકાાંત, સુાંિર તપચાઈ એ ભારતના બીજા 

ઘણા ચહરેા છે જેઓ િૈતિક સ્તરે ભારતને ચમકાિી રહ્યા છે અને તેનુાં 

પ્રતતતનતધતિ કરી રહ્યા છે. િર િષે 20-30 ભવય ઉતસિો ઉજિિામાાં આિે 

છે જેમાાં િરેક તહિેાર ઇતતહાસ અને સાંબાંતધત ધમમના આિર સાથે પ્રગટ 

થાય છે. ખ્રબઝનેસની બાબતમાાં પણ ભારત પાછળ નથી. ભારતમાાં 70% 

િોકોનો શ્રેષ્ઠ વયિસાય ખેતી છે. આપણી પાસે જે અદ્ભુત સાંસ્કૃતત છે તેનુાં 

રક્ષણ કરવુાં એ આપણી ફરજ છે. 

ભારતીય સાંસ્કૃતત એ તિિભરમાાં જાણીતી સૌથી જૂની અને સૌથી 

અનન્ય સાંસ્કૃતતઓમાાંની એક છે. તેમાાં તિતિધ પ્રકારના પરાંપરાગત મલૂ્યો, 

ધમમ, નતૃય, તહિેારો, સાંગીત અને કાપડ છે, જે િરેક રાજ્ય અથિા નગરમાાં 

પણ બિિાય છે. ભારતીય કિા, રાાંધણકળા, ધમમ, સાહહતય, તશક્ષણ, િારસો, 

કપડાાં િગરેેનો સમગ્ર તિિ પર ભારે પ્રભાિ છે જ્યાાં િરેક વયસ્તત તેની 

પ્રશાંસા કરે છે અને તનેુાં પાિન કરે છે. તે સાાંસ્કૃતતક તિતિધતાની ભતૂમ તરીકે 



ઓળખાય છે. ભારતમાાં િસતા િોકોની તિતિધ જાતતના કારણે ભારત 

તિતિધ ભાષાઓ, ધમો અને સાંસ્કૃતતઓ પર ખીિે છે. તેને તિિના સૌથી િધ ુ

સાાંસ્કૃતતક રીતે સમદૃ્ધ િેશોમાાંના એક તરીકે ઓળખિામાાં આિ ેછે. જ્યારે 

કોઈ ભારત તિશે તિચારે છે, તયારે તઓે રાંગો, શરેીઓમાાં િોડતા બાળકોના 

હસતાાં ચહરેા, બાંગડી િેચનારા, સ્રીટ ફૂડ, સાંગીત, ધાતમિક તહિેારો િગેરેનુાં 

ખ્રચત્રણ કરે છે. 

ધર્મ 

ભારત એક એિી ભતૂમ છે જ્યાાં તિતિધ ધાતમિક માન્યતાઓનુાં પાિન 

કરિામાાં આિે છે. તે હહન્દુ ધમમ, ઇસ્િામ, ખ્રિસ્તી, શીખ ધમમ, જૈન ધમમ અન ે

બૌદ્ધ ધમમ જેિા ઘણા ધમોની ભતૂમ છે. હહન્દુ ધમમ, શીખ ધમમ, જૈન ધમમ અને 

બૌદ્ધ ધમમ નામના ચાર ભારતીય ધમો ભારતમાાં જન્્યા હતા જ્યારે અન્ય 

ભારતીય મળૂના નથી પરાંત ુિોકો તે ધમોને અનસુરે છે. ભારતના િોકો 

ધમમમાાં નક્કર આસ્થા રાખે છે કારણ કે તેઓ માને છે કે આસ્થાને 



અનસુરિાથી તેમના જીિનમાાં અથમ અન ે હતે ુ ઉમેરાય છે કારણ કે તે 

જીિનનો માગમ છે. અહીંના ધમો માત્ર માન્યતાઓ સધુી જ સીતમત નથી 

પણ તેમાાં નૈતતકતા, ધાતમિક તિતધઓ, સમારાંભો, જીિનની હફિસફૂી અન ે

બીજી ઘણી બાબતોનો સમાિેશ થાય છે. 

પરરવારો 

િરેક ભારતીય પહરિારમાાં પહરિાર મહતિની ભતૂમકા ભજિે છે. 

ભારતીયો તેમના િાિા-િાિી, કાકા-કાકી અને સાંતાનોની આગામી પેઢી સાથ ે

સા્ં તુત કુટુાંબ તરીકે સાથે રહિેા માટે જાણીતા છે. ઘર પેઢી િર પેઢીથી 

કુટુાંબમાાં પસાર થાય છે. પરાંત ુનિા આધતુનક ્ગુ સાથ,ે પરમાણ ુપહરિારો 

િધ ુસામાન્ય બનિા િાગ્યા છે કારણ કે બાળકો કામ અથિા અભ્યાસ માટે 

શહરેની બહાર શહરેમાાં જાય છે અને તયાાં સ્થાયી થાય છે, હિે િરેક વયસ્તત 

કોઈપણ િખિ તિના પોતાનુાં ખાનગી જીિન જીિિાનુાં પસાંિ કરે છે. પરાંત ુ



તેમ છતાાં, કુટુાંબના મળેાપ અને કુટુાંબના મળેાિડાનો ખ્યાિ ખોિાઈ ગયો 

નથી કારણ કે િરેક જણ િારાંિાર સાથે આિે છે. 

ભારતીય તહવેારો 

ભારત સમગ્ર તિિમાાં તેના પરાંપરાગત તહિેારો માટે જાણીત ુાં છે. 

ધમમમાાં તિતિધતા ધરાિતો ધમમતનરપેક્ષ િેશ હોિાથી િર મહહને કોઈને કોઈ 

તહિેારની ઉજિણી થાય છે. આ તહિેારો ધાતમિક, મોસમી અથિા રાષ્રીય 

મહતિના હોઈ શકે છે. િરેક તહિેાર તનેી ધાતમિક તિતધ અનસુાર અિગ 

અિગ રીતે ઉજિિામાાં આિે છે કારણ કે તેમાાંના િરેકનુાં આગવુાં મહતિ છે. 

રાષ્રીય તહિેારો જેમ કે ગાાંધી જયાંતત, સ્િતાંત્રતા હિિસ અને પ્રજાસિાક 

હિિસ સમગ્ર રાષ્રમાાં ભારતના િોકો દ્વારા ઉજિિામાાં આિે છે. ધાતમિક 

તહિેારોમાાં હિિાળી, િશેરા, ઈિ- ઉિ-હફત્ર, ઈિ-ઉિ - ઝુહા , હિસમસ, 

ગણેશ ચતથુી િગેરેનો સમાિેશ થાય છે. તમામ મોસમી તહિેારો જેમ કે 



બૈસાખી, ઓણમ, પોંગિ, ખ્રબહુ િગેરે િણણીની મોસમન ેખ્રચહ્નિત કરિા માટે 

ઉજિિામાાં આિે છે. િણણીની ઋત,ુ રતિ અને ખરીફ. 

તહિેારો િોકો િચ્ચે પ્રેમ, બાંધન, આંતર-સાાંસ્કૃતતક તિતનમય અને 

ખશુીની ક્ષણો િાિે છે. 

કપડા ં

ભારતીય િસ્ત્રોને નમ્રતાનુાં પ્રતીક માનિામાાં આિે છે અને િરેક 

પ્રિેશ અને રાજ્યમાાં િરેક શૈિી ખબૂ જ અિગ હોય છે. પરાંત ુકપડાાંના બ ે

ટુકડા જે ભારતીય સાંસ્કૃતતનુાં પ્રતતતનતધતિ કરે છે તે પરુુષો માટે ધોતી અને 

સ્ત્રીઓ માટે સાડી છે. સ્ત્રીઓ પોતાની જાતન ેઘણી બાંગડીઓ અને પાયિથી 

શણગારે છે જે તેમના પગની આસપાસ જાય છે. કપડાાંની શિૈીઓ પણ 

તિતિધ ધમોથી િઈને પ્રિેશોથી િઈને સાંસ્કૃતતઓ સધુી બિિાય છે. મસુ્સ્િમ 

મહહિાઓ સિિાર કમીઝ પહરેિાનુાં પસાંિ કરતી હતી જ્યારે ખ્રિસ્તી 

મહહિાઓ ગાઉનને પસાંિ કરતી હતી. પરુૂષો મોટે ભાગે ધોતી, લુાંગી, 



સિિાર અને કુતામ સાથે ચોંટી જાય છે. આધતુનક હિિસોમાાં, િોકોએ તેમની 

શૈિીની સમજ બિિી છે, પરુુષો અને સ્ત્રીઓ હિે િધ ુઆધતુનક પતિમી 

કપડાાં પહરેે છે. ભારતીય કપડાાં હજુ પણ મલૂ્યિાન છે પરાંત ુહિે તે િધ ુ

રેન્ડી અને ફેશનબેિ શૈિીમાાં છે. 

ભાષા 

સમગ્ર ભારતમાાં બોિાતી એક પણ ભાષા નથી; જો કે, હહન્િી એ 

એક સામાન્ય ભાષા છે જે મોટાભાગના ભારતીયો જાણે છે અન ેબોિી કે 

સમજી શકે છે. િરેક પ્રિેશની અિગ ભાષા કે બોિી હોય છે. સિાિાર ભાષા 

અતધતનયમ મજુબ, હહન્િી અને અંગ્રેજી ભારતમાાં સિાિાર ભાષાઓ છે. અન્ય 

પ્રિેશો અથિા રાજ્ય મજુબની ભાષાઓમાાં સમાિેશ થાય છે- ગજુરાતી, 

મરાઠી, બાાંગ્િા, મિયાિમ, તતમિ, તલેગુ,ુ કન્નડ, કાશ્મીરી, પાંજાબી િગેરે. 

 

 


