पाठ-२९(अ)
भारतीयसंस्कृतौ संस्कारााः
सारान्शाः
साहित्यं समाजस्य दर्पण: संस्कृतेः वािनं च भवहत । समाजस्य जीवनयार्नहवह ेः , आचाराेः ,हवचाराेः हचन्तनं
कमाप हण इत्याहदकं सवं सम्मिहितरूर्ण संस्कृहतेः इहत कथ्यत । भारतीयसंस्कृतेः स्वरूर्ं वदोर्हनषत्पुराणाहदग्रंथषु
प्राप्यत। भारतीयसंस्कृहतेः हवश्वस्य प्राचीनतमासु संस्कृहतषु एका, यत्र वैज्ञाहनकदृहिकोणस्य आध्याम्मिकभावस्य च
समन्वयेः िभ्यत । अत्र शरीरमहतररच्य आिनेः सत्ता हवद्यत । शरीरस्य नाशानन्तरं आिा अर्रं शरीरं गृह्णाहत ।
अथाप त् तस्य र्ुनजपन्म भवहत । आिानम् उन्नतं हव ातुं सदाचरणाहन हियन्त । सदाचरणाय ' मपेः ' प्रमुखेः । मेण
अथपेः कामश्च हसद्ध्यतेः । मेण मोक्षेः अहर् प्राप्यत। एवं माप थपकाममोक्षाेः चत्वारेः र्ुरुषाथाप ेः भारतीयसंस्कृतेः
मूिहवषयाेः । तषु मपेः श्रयोरूर्ेः सनातनेः भारतीयसमाज हवद्यत ।
भारतीयसमाज ब्राह्मण-क्षहत्रय-वैश्य-शूद्रहत चत्वारेः वणाप ेः श्रमहवभाजनस्य वैज्ञाहनकं प्रारूर्ं प्रस्तुवम्मन्त । एवमव
मानवजीवनं ब्रह्मचयप-गृिस्थ-वानप्रस्थ -सन्यासाश्रमरूर्षु चतुषुप हवभागषु हवभज्य शतवषाप िकजीवनस्य कल्पना
कृता । इत्थं र्ुरुषाथापेः आश्रमाेः संस्काराश्च सवे र्रस्परं सम्बद्ाेः सम्मन्त । एवं हि मानवेः जीवनस्य चतुषुप भागषु
र्ुरुषाथाप न् सा यहत।दोषाणाम् अर्ाकरणाय भारतीयसमाज मानवानां संस्काराेः हियन्त । संस्कारै ेः शुद्ीकरणं
भवहत। शुद्ीकरणात् दु गुपणानाम् अर्ाकरणम् भवहत । तदनन्तरं मानवेः समाजस्य योग्येः नागररकेः भवहत ।
शुद्यै ाहमपक हियाेः हियन्त, संस्काराेः हव ीयन्त । एतषां संस्काराणां हववरणं मपशास्त्रषु गृह्यसूत्रषु च प्राप्यत ।
एषु संस्कारषु त्रयेः संस्काराेः जन्मनेः प्राक् भवम्मन्त । षड् संस्काराेः बाल्यावस्थायां हियन्त । र्ञ्च संस्काराेः सम्मन्त
हशक्षासम्बम्मिनेः । एकेः संस्कारेः अम्मस्त आश्रमसम्बिी, एकश्च अन्त्यहि-संस्कारेः मृत्योरनन्तरं भवहत ।
बाल्यावस्थायाेः संस्कारषु जातकमप-नामकरणसंस्कारानन्तरं जातकस्य प्रसूहतगृिात् हनष्क्रमणं भवहत । तदा-र्यपन्तं
तस्य शरीर बाह्यवातावरणं सोढुं शम्मतेः उत्पद्यत। षष्ठ मास तस्य अन्नप्राशनं हव ीयत यन बािस्य शरीरम् अन्नन
र्ुष्यत जन्मकाि तस्य हशरसेः संस्कारेः चूडाकरणसंस्कारनाम्ना भवहत । तदु त्तरं श्रवणरोगार्नयनाथं श्रवणशतेः
वृद्ध्यथपञच कणपव संस्कारेः हियत । तदनन्तरं तृतीय र्ञ्चम वा वषे तस्य हवद्यारम्भसंस्कारेः हव ीयत ।
हशक्षाग्रिणाय गुरोेः आश्रम तं नीत्वा हर्ता आचायाप य समर्पयहत। तदै व तस्य उर्नयनसंस्कारेः हव ीयत । तत्र तस्मै
यज्ञोर्वीतं दत्वा दै वीगुणैेः संर्ूयप हवद्याध्ययनाय प्रवृहत्तेः हव ीयत । गुरोेः आश्रम एव तस्य वदारम्भोऽहर् जायत ।
तदु त्तरं कशान्तसंस्कारेः गुरोेः आश्रम एव हव ीयत । अन्त च युवा सुहशहक्षतो भूत्वा ब्रह्मचयापश्रमं र्ररत्यज्य
गृिस्थाश्रमं प्रवष्टु मुद्यतेः भवहत। तम्मस्मन् काि तस्य समावतपनसंस्कारेः भवहत । गृिस्थोर्योहगहभेः उर्दशैेः आचायपेः
तं गृिस्थाश्रम माप चरणाय प्रवतपयहत।समाज गृिस्थ मोहचतव्यविाराय हववािसंस्कारेः तस्य च दिान्त कुटु म्मम्बहभेः
अन्त्यहि संस्कारेः सम्पद्यत ।
आवश्यकोSयं ज्ञानम्

योग्यतां वर्धयत
भारतीयसंस्कृहतेः प्राचीनतमा। तत्र कारणं हकम्?
कारणमम्मस्त वदोर्हनषत् र्ुराणाहदग्रन्थषु हवद्यमानेः
प्राचीनतमेः ज्ञानराहशेः । तस्मात् ज्ञानराशेः
कारणादव भारतीयसंस्कृतेः श्रष्ठत्वम् अद्याहर् संसार
सवेषां मनो िरहत । भारतीयानां जीवनं हवहव ैेः
संस्कारै ेः र्ररष्कृतं भवहत । संस्कृतभाषया
भारतीयसंस्कृतेः सुसम्बद्ताहर् हचरकािीना
गौरवमयी च।
संस्काराेः अ ोहिम्मखतानां जीवनमूल्यानाम् आ ाराेः
सम्मन्त ।
त्यागेः , तर्ेः , र्रोर्कारेः , हनष्काम कमप, कत्तपव्यहनष्ठा,
ाहमपक सहिष्णुता, समन्वयभावेः , सत्यं हशवं
सुन्दरम्, संयमेः , अहिं सा, दानम्, संतोष,
हवश्वबिुत्वभावेः , राहिियैकतायाेः भावेः ।

अधर्काङ्कानाम् अर्धनं कथं भवेत् ।
➢ र्ाठस्य सम्यक् रूर्ण अध्ययनं कृत्वा
भावम् अवगच्छत।
➢ र्ाठ आगतानां कहठन शब्दानां
व्याकरणािक स्वरूर्ं जानीयात् ।
➢ अह काह क अध्याय संदहभपत हवषयाणां
अध्ययनं कतपव्यम्।
स्व मूल्याङ्कनम् कुरुत
• अध्यायस्य भावं स्व शब्दै ेः वणपयत ।
• अध्याय आगतानां व्याकरण हबन्दु नां
अभ्यासं कुरुत ।
• मूि र्ाठस्य अभ्यासं कुरुत।

