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  साराशंः 
 

व्यके्त व्यनक्तगत जीविं सामानजक जीविं बाधकं ि भवेत् । एवं आत्मोन्ननतः साधयनत । भौनतकवादः एवं आध्यत्मवादस्य 

सुभग समनववतं अस्माकं संस्कृतसररता दशृ्यते । 
 

संस्कृतवाङ्गमयस्य कृते अभ्यासे अस्मानभः सुसंस्कृत एव ं उच्च अध्यात्मस्य जीविं पररचय दशृ्यते । षोडश संस्काराः, 

वर्णव्यवस््ाः, आश्रमव्यवस््ाः, िारीर्ां उच्चस््ाि,ं भोजिं, आहारः, नवहारः, धमणः, दनैिक आचाराः इत्यादद नवषयेषु उच्चकक्षायाः 

ज्ञािं अस्माकं संस्कृत समाजे दशृ्यते। 
 

मािवस्य पशुतां अवरोधनयत्वा मािवेभ्य मािवत्व ंददानत । एवं ददव्यत्वस्य साधिायां सहायकः भूत्वा मागणम् अस्माकं 

संस्कृत सानहत्यं । 
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संस्कृत वाङ्गमय ंएव ंआधुनिकसमाजः। 

स्वकीय कलासमृनि एवं नवपुल वैनवध्यस्य काररे्ि संस्कृत वाङ्गमयस्य नवश्वऽनस्मि् अत्यंत आदरर्ीयं स््ािं प्राप्तम ्

संस्कृत सानहत्यं स्वकीय वैभवेि नवश्व सानहत्यस्य कृते अतुल्य प्रदािं कृतमनस्त । 

Literature is the mirror of Society. 

अ्ाणत् 

सानहत्यं समाजस्य दपणर्ः अनस्त । सानहत्यकारः यनस्मि् समाजे निवसनत तस्य पररतः यत् जि जीविं अनस्त तस्य संस्काराः 

तस्य सानहत्ये आगच्छनवत । एवं इदमेव सानहत्यं उत्तरावतीिां कृते उपयोगी भवनत एव ंसुंसंस्कृतता आियनत । तस्मात् अस्मानभः 

संस्कृत वाङ्गमय ेतत्काल समाजे आधुनिक समाजस्य दशणिं भवनत । 

आधुनिक समाजे मुल्यािां नस््तकरर्ा्ं अस्माकं संस्कृत सानहत्यस्य अनधकः उपयोगः अनस्त । 

अस्माकं धमण प्स्य दशणनयतुं संस्कृत सानहत्ये उत्कृष्ठप्रकारेर् समाज स्वरुपता दशणिं भवनत वैशेनषक दशणिे कन्तं यत् यस्य 

लोकािां अभ्युदयः भवनत त्ा पारलौदकक कल्यार् ंभवनत सः धमणः । 

यतोऽभ्युदयः निःशे्रय सनसनिः सः धमणः । याज्ञवल््य स्मृतौ धमाणचार लक्षर्ानि सनवत । यत्यः वेद ेप्रनतपाददतं अनस्त । स्मृतौ 

प्रनतपाददतं अनस्त यः सदाचारस्य पे्ररर्ा आियनत एवं यः स्वकीय नप्रयं अनस्त सः धमणः । 

वेद ेनववाहः नववाहस्य प्रकाराः युगप्रकाराः दत्तकनवधािं श्राि इत्याददिां नवषये चचाण कृता वतणते । ततः वेदतः वेदाङ्गिां 

रचिा जाता । अनस्मि् वेदाङ्ग ेकल्पग्रव्ाः आसि् । कला धमणः, गृह्य एवं श्रौल इत्यादयः प्रकारे या सूगग्रव्ाः आसि् । तस्मात ्

स्मृनतिां जवम भवनत तस्याधारेर् निबवधकारैः निबवधग्रव्ाः रनचता सनवत । गौतम आपर तंब बृहस्पनत बोधायि् इनत 

धमणसूत्रकाराः अभवि् । मिु याज्ञवल््य दवेल पराशर इनत स्मृनतकाराः आसि् नमत्रनमश्र निलकंठः वैज्ञानिकः मेघानत्ी गोववंदराजः 

इत्यादयः निबवधकारैः धमणशास्त्रस्य सम्यक् निरुपर् करर्ा्ं प्रयासः कृतः । 

धमणशास्त्रः आचारः व्यवहारः एवं पायनितं इनत त्रयः नवभागाः दीयते । धमणः प्रजािं पशुत्वं नवहाय मािवत्व ंआियनत । 

श्रीमद ्भगवद्गीतया अनप मािव ंअिुलक्ष्यं लोकसंग्रह पररचक्रः कमणयोगः इत्यादयः दत्तमनस्त । 

रामायरे् एवं महाभारते अनप समाजस्य दशणिं भवनत । व्यास क्यनत यत् “परोपकाराय पुण्याय पापाय पररपऽिम्” 

प्रजािां वतणिं अयं आचार यकु्तः भवेत् तत्दशणिस्य कायं राशः आसीत् । सत्यं अवहसंा ब्रह्मचयण अस्तेयः शानवतः अक्रोधः 

आत्मनिग्रह निवैररता पनवत्रता सरलता इत्यादद सामानजक मूल्यािां निरुपरं् वानल्मकी, व्यास, मिु, वनसष्ठ, गौतम इत्याददनभः 

कृतमासीत् । एतादशृाः सामावय धमाणः सवैः पालिीयं तादशृी अपेक्षा तेषु दशृ्यते । सवण वर्ाणिां नवशेष धमणः नभन्नः दशृ्यते । 

 

वर्णव्यवस््ाः 

य्ा ब्राह्मर्ािां नवशेष धमाणः अध्ययिं अध्यापिंयजिं याजिं अनस्त । अध्ययिं यजिं याजिं दािं । रक्षर्ं क्षनत्रयािा ं

नवशेषधमाणः सनवत य्ा कृनष गौरक्षरं् अनस्त । वानर्ज्यं वैश्यािां नवशेष धमाणः सनवत एवं क्षुद्रस्य कायं त्रयार्ा ंवर्ाणिां पररचचाण 

कररं् अनस्त । 
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वर्णव्यवस््ा जवमतः वा वंशपरंपरागततः निर्मणतं ि भवनत परंतु कमणतः निनित ंभवनत । ब्राह्मर्ः वेदः ि पठनत तदा सः 

क्षुद्रत्वं प्राप्नोनत । 

योऽबधीत्य निजो वेदमवयग कुरुते क्षमम् । 

सः जीवििेव शुद्रत्वमाशु गच्छनत साववयः ।। 

ऋग्वेद 10/30 तत्र कन्तं अनस्त मंत्रदषृ्टा क्यः ऐलुष जवमतः एवं अब्राह्मरं् भूत्वा त्ाऽनप कमणर्ा ऋनषत्व प्राप्तवा 

ब्राह्मर्ः सम्जातः । 

आश्रम व्यवस््ाः । 

आश्रम व्यवस््ायां मािवजीविं चत्वारः आश्रमे नवभक्ताः सनवत । 

प्र्म ब्रह्मचयाणश्रमं तत्र यज्ञोपनवत संस्कारावते गुरूकुले ब्रह्मचारी वेदाध्ययिं कररष्यनत ऋग्वेद एवं अ्वणवेद ेब्रह्मचाररर्ा ं

तपस्या दवेो मृत्युमुपाधित् । अ्ाणत् ब्रह्मचयण िारा दवेैः मृत्योऽपरर नवजयः प्राप्तः । 

गृहस््ाश्रमः 

मिुस्मृतौ गुरोः आज्ञया गुरुकुलात् आगतः ब्रह्मचारीनभः गृहस््ाश्रमः प्रारंभकीयः इनत कन्तमनस्त । 

महाभारतस्य शांनत पव े144/66 कन्तं अनस्त यत् ि गृह ंगृहनमत्याहु गृनहर्ी गृहमुच्यत।े 

गृह ंएव गृह ंिानस्त । गृनहर्ी एव गृहमनस्त । 

वािप्रस््ाश्रमं तृतीयं आश्रमं अनस्त । तत्र कठोर नियमािां पालिं कूवणि् कूवणि् विे निवासः करर्ीयः । 

सवयासाश्रमं एतद ्जीविस्य चतु्णः भागः अनस्त तत्र आसनक्तिां त्यागः कतणव्यः एवं पररव्राजकः भनवतव्यः । 

संस्काराः । 

संस्कारः अ्ाणत् व्यके्तः एनहव मािनसक एवं बौनिक शुध्य्ं करर्ीयम् अिुष्ठािं स्मृनतकारैः षोडश संस्काराः कन्ताः सनवत 

गौतम धमणसूत्र े 48 संस्कारार्ां वर्णिं अनस्त ।  

िारीर्ां नस््नत 

प्राचीियुगे  िारीर्ां समाज ेसम्माििीयं स््ािं अनस्त जिकस्य सभायां याज्ञवल््ये राज्ञौ आध्यानत्मक संवादः उपनिषदस्य 

अमूल्यै सम्पनत सनवत । नवरनमत्रोदयी कन्तं अनस्त यत् प्राचीिकाल ेस्त्रीर्ा ंप्रकार ियं आसीत् । (1) ब्रह्मवाददिी (2) शीघ्र नववाह 

कत्री, ब्रह्मवाददिाः स्त्रीयः हविं करोनत वेदस्य अध्ययिं करोनत नभक्षां याचनयत्वा भोजिं करोनत । 

मिुश्रत्यािुसारं प्राचीि काले कवयािां उपियि संस्कारः अभवि् सा वेद ंपठनत एवं गायत्रयः उपदशंे अनप प्राप्नोनत तां नपता 

अ्वा भ्राता त ंपाठयनत मिुिा गृहस्् जीविे िारीर् समकक्ष गनर्तः स्त्रीः पत्याः सः युध्येऽनप अगच्छत् । खेल िृपनत रार्ीर्ा ं

नवस्पलािं युध्धे पादः गतः । तस्मात् तां लोह वाहाः स््ानपताः वैददक युगे स्त्रीयः (લાજ) लज्जोि करोनत । नवश्वधारा मैत्रेयी, 
अपाला, लोपा, कागीवनत, सूयाण, सानवत्री, श्रिा, कामावनत, इवदाला, सनचयाणलोनि, लोपामुद्रा, इत्यादद स्त्रीनभः मवत्रस्य दशणऩं 

कृतं आसीत् । वैददक सानहत्य एकपनित्वस्य नियमः आसीत ्। स्तुनत एवं धमणस्यकृते एकपनि आवश्यकं आसीत् । 

भोजिम् 
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नववाह संस्कारे य्ा भोजिस्य महत्वं अनस्त तेि नलनखतं यत् अन्नः पंचमेभाग ेस्वकीये शनक्त प्रमार्या दवेाि्, नपतृि्, मिुष्याि,् 
जीवजवतुि्, भोजिं कारनयत्वा भोजि ं करर्ीयम् । भोजिं कनतवारे करर्ीयम् भोजिस्य प्रकाराः दनूषत भोजि, आहार, 
शुध्धीअ्ं, स््ानपत् ध्यािं अनप अस्माकं सानहत्ये उल्लेखा वतणते । 

दनैिकआचाराः 

प्रातःकाले उनत््त्वा दनैिक आचाराः क् ंकरर्ीया इत्याददतां उल्लेखः प्राप्यते एतादशृी ररत्वा अस्माकं जीविस्य आचार 

संनहता संस्कृत वाङ्गमय ेप्राप्यते । 
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