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प्राचीनभारतीय सांस्कृत ाः मलूाधारो भवित वेदााः। ते च अपौरुषेयााः इित प्रिसद्ााः। तस्य च वेदस्य संस्कृितरेव वैिदकसंस्कृितररत्यचु्यते। तस्यां संस्कृत्यां च 

आचाराः एव परमो धममाः भवित । यतोिह धमो रक्षित रिक्षताः इत्यकु्तत्वात् । धिृताः, क्षमा, दमाः, अस्तेयम,् शौचम्, इिरियिनग्रहाः, धीाः, िवद्या, सत्यम,् 

अक्रोधाः दशकं धममलक्षणम ्इित धममस्य च लक्षणमकंु्त शासे्त्रष ु।  

धममस्य आचरणाय सवमदा अस्मान् भारतीय इितहासााः, परुाणादयश्च पे्ररयित । रामवत् प्रवितमतव्यं न तु रावणािदवत् इत्यािदना । तत्रािप भारतीय 

संस्कृतेाः संस्कृतसािहत्यस्य च िवश्वकोषत्वेन प्रिसद्मिस्त महाभारतम ्। उक्तञ्च – 

धमे ह्यथे च काम  च मोक्ष  च भरतर्षभ । 

 यिदहािस्त तदन्यत्र यन्न हािस्त न तत््ििचत ्।।
1
 ाआित। 

 

अिस्मरनेव िवश्वकोशे उद्योगपवामरतभूमतो भवित िवदरुनीिताः । नीितशास्त्रस्य अपरं नाम भवित धममशास्त्रिमित । वैिदक िवचाराधारानुसारेण धमो नाम 

वेदोक्तानां िवषयाणां कायमरूपे सम्पादनम ्इित । अताः धममशासे्त्र तेषां सवेषामिप िवषयाणां समलु्लेखाः भवित येन मानवााः जरमादारभ्य मरणपयमरतं समाज, 

देश, राष्ट्र, परराष्ट्रसम्बरधााः कतमव्याकतमव्यााः िवषयााः िववेचयित । अयं च ग्ररथाः भारतीयसंस्कृतौ राजनीितसम्बरधाः अमलू्याः कोषाः भवतीित 

सवमिविदतमेव । महाभारते पतु्र,राज्यमोहग्रस्ताय धतृराष्ट्राय िवदरुाः उपदेशं प्रयच्छित । तााः नीतयाः कथं व्यिक्तत्विवकासाय उपयकु्तााः भवरतितित 

िकिञ्चदत्र िवचायमते । यथा- 

एको धमषाः परां श्र याः क्षमैका शािन्तरुत्तमा । 

ििदै्यका परमा तृििरिहांसैका सखुािहा ।।
2
   

 

धममाः एकाः एव परम कल्याणकारी भवित तथैव उत्तमशारतेाः एकाः एव उपायाः भवित क्षमा । एवं च परमा तिृताः का इत्युके्त िवद्या एका एव भवित तथा 

आत्यिरतक सखुं कथं प्राप्नोित इित चेत् अिहसंया एकया एव साध्या इित धममस्य, क्षमायााः, िवद्यायााः तथा अिहसंायाश्च महत्व िवषये उद्बोधयित िवदरुाः।  

पनुश्च -  

ाअत्मज्ञानां समारम्भिस्तितक्षा धमषिनत्यता । 

समथाष नापकर्षिन्त स िै पिडित उच्यत  ।।
3
  

 

आत्मज्ञानेन उद्यमाः, ितितक्षा, धममिनत्यता च यं परुुषाथामाः (धमामथमकाममोक्षााः) नापकषमिरत स एव पिडिताः भवित इित । मनषु्ट्येषु सामारय, िवशेषगुणााः 

भवरतीित जानिरत । परुुषाथामनां वशीभतूााः तु सामारयतया भवरत्येव जनााः । परमतु्तमपरुुषााः तद्वशीभतूााः कदािप न भविरत ।  

िक्षप्रां ििजानाित िचरां शृणोित  

ििज्ञाय चाथं भजत  न कामात ्। 

नासम्पृष्टो व्यूपयुङ्ि  पराथे  

तत ्प्रज्ञानां प्रथमां पिडितस्य ।।
4
   

याः शीघं्र सवममवगच्छित, बहुकालं यावत् शणृोित, परुुषाथं ज्ञात्वा भजते, न तु कामात् , नासम्पषृ्टाः पराथे व्यथमभाषणं नेव करोित तादृश िवशेषज्ञानयकु्ताः 

एव पिडिताः भवित इित पिडितस्य लक्षणं सषुु्ट प्रितपािदतं िवदरेुण । एवमेव मखूमस्य लक्षणमिप उकं्त यथा –  

ाऄशु्रतश्च समुन्नद्धो दररद्रश्च महात्मनााः । 

ाऄथांश्चाकमषणा प्र प्समुूषढ ाआत्युच्यत  बुधैाः।।
5
  

 

याः, िवना शास्त्रज्ञानमात्मानं पिडितं मनतेु , दररिोऽिप धिनकवत् व्यवहरित (िचरतयित वा), अकममणा फलेच्छुका च याः भवित साः मखूमाः इत्यचु्यते ।  

ाऄनाहूताः प्रििशित ाऄपृष्टो बहु भार्त  । 

ाऄििश्वस्त  ििश्विसित मूढच ता नराधमााः ।।
6
   

 

मढूिचत्तााः नराधमााः अनाहुतश्चेदिप प्रिवशित, अपषृ्टाः सरनिप बहुभाषते, यं न िवश्वसनीयं तमेव िवश्वसित तादृशाः परुुषाः मखूमाः भवतीित िवदरुस्यािभप्रायाः।  
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राजनीितरितररक्ता बहवाः अिप  धमम, सदाचारसम्बरधााः, समाजिहतकाररणाः बहवाः िवषयााः अत्र उक्तााः सिरत । यथा- 

 

र्ि्दोर्ााः पुरुर् ण ह हातव्या भूितिमच्छता । 

िनद्रा तन्द्रा भयां क्रोध ाअलस्यां दीघषसूत्रता ।।
7
   

 

शरीरिस्थतााः दोषााः एव मनजुस्य शत्रवाः भविरत । अभ्यदुयोच्छुकामाः परुुषाः एतान ् षि् दोषान ् त्यजेत् यथा – िनिा , िशिथलता, क्रोधाः, आलस्यम,् 

दीधमसतू्रता अथामत् एकस्य कायमस्य बहुकालं यावत् करणम् ।  

नापृष्टाः कस्यिचद्रयूात ्नान्य यन पृच्छताः इत्यस्य िनराकरणं करोित िवदरुाः । उच्यते यथा –  

शुभां िा यिद िा पापां द्व ष्यां िा यिद िा िप्रयम ्। 

ाऄपृष्टस्तस्य तद्रयूात ्यस्य न च्छ त्पराभिम ्।।
8
   

 

यस्य पराजयो न इच्छित तादृशं परुुषं शुभं वा अशभुं वा, द्वेष्ट्यं वा िप्रयं वा भवतु अपषृ्टाः चेदिप वक्तव्यम् । यतोिह तस्य परुुषस्य अभ्यदुयाः एव तस्य लक्ष्यं 

भवित ।    

सज्जनानां पजूनं कथं कतमव्यिमत्यिस्मन् िवषये वदित - 

पीठां दत्िा साधि ऽभ्यागताय  

ाअनीयापाः पररिनिणषज्य पादौ । 

सखुां पृष््टिा प्रिति द्यात्मसांस्थाां  

ततो दद्यादन्नमि क्ष्य धीराः ।।
9
  

 

धीराः मनषु्ट्याः, गहृमागतं सज्जनपरुुषं आदौ आसनािदकं दत्वा, पादप्रक्षालनाय जलं दत्वा, पनुश्च सखुं पष्ृ्टवा स्वीयवतृ्तारतािदकमकु्तत्वा झोजनं दद्यात् ।  

आधिुनकसमाजे स्त्रीसरुक्षा, स्त्रीशाक्तीकरणिमत्यादीनां िवषयाणां महत् प्रामखु्यं िवद्यते । तिस्मरनेव िवषये िवदरुाः विक्त यथा –  

पूजनीया महाभागााः पुडयाश्च गृहदीियाः । 

िियाः िश्रयो गृहस्योिास्तस्माद् रक्ष्या ििश र्ताः ।।
10
   

 

िस्त्रयाः सवमदा पजूनीयााः सिरत । यतो िह तााः महानभुावााः, पडुयवत्याः, गहृस्य दीतरूपेणिवद्यमानााः लक्ष्मीस्वरूपााः इत्यताः। उकं्त च गृिहणी गृहमुच्यत  इित 

। 

पनुश्च आधिुनकेऽिस्मन ्काले िवद्यािथमनााः बहुष ुकायेष ुरतााः स्वीयकतमव्यं िवस्मतृवरताः इित दृश्यरते । िवद्यािथमभ्याः िवदरुस्य अयमपुदेशाः सवमथा सवमदा च 

लाभाय भवित । यथा –  

सखुािथषनाः कुतो ििद्या  

नािस्त ििद्यािथषनाः सखुम ्। 

सखुाथी च त ्त्यज त ्ििद्याां  

ििद्याथी िा त्यज त ्सखुम ्।।
11

  

 

यिद कश्चन बालकाः सखुमेव वाञ्च्छित तिहम तेन िवद्या त्यक्तव्या भवित । यतो िह सखुािथमनाः कदािप िवद्या वशंवदा न भवित । तथैव िवद्यामेव इच्छित 

तिहम सखुस्य त्यागाः कतमव्याः । कुताः इित चेत् िवद्या सखुं च एकदा अजमियतुं न शक्तयते । 

पनुश्च वदित –  

ाअलस्यां मदमोहौ च चापलां गोििर ि च । 

स्तब्धता चािभमािनत्िां तथात्यािगत्िम ि च । 

एत  िै सि दोर्ााः स्युाः सदा ििद्यािथषनाां मतााः ।।
12

  

 

आलस्यम,् मद्यपानं, कााः, मोहाः, चञ्चलता, व्यथमप्रलापाः, जिता, अिभमािनत्वम,् अत्यािगत्वम ्एतेषां सतदोषाणां िवद्यमानत्वे कश्चन िवद्याथमाः िवद्याजमनं 

कतुं न प्रभवित । अताः एतान ्दोषान ्पररत्यज्य िवद्याजमनं कुवमरतु इित िवदरुाः बोधयित छात्रान ्।  

हरणां च परस्िानाम ्परदारािभमशषनम ्। 

सहुृदश्च पररत्यागियो दोर्ााः क्षयािहााः ।।
13
   

 

त्रयाः दोषााः स्वीय िवनाशाय भवित इित एते वदिरत । प्रथमाः दोषाः भवित परधन,वस्तुहरणम ्। िद्वतीयाः दोषाः भवित अपरस्य दारािभमशमनम् अथामत् अरयस्य 

स्त्रीष ुसंसगममोहाः । ततृीयाः भवित उत्तमसुरृदाः पररत्यागाः इित । 
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िदिस नैि तत्कुयाषत ्य न रात्रौ सखुां िस त ्। 

ाऄष्टमास न तत्कुयाषत ्य न िर्ाषाः सखुां िस त ्।।
14

   

बुिद्मान् परुुषाः िदवसे तादृशमेव कायं कुयामत् येन तस्य राित्राः सखुमयी भवेत् । तथैव अष्टमासं तादृशं कायं कुयामते वषामकाले सखुेन जीवेत् ।  

इत्येवं प्रकारेण िवदरुाः व्यिक्तिवकास सम्बरधााः बहवाः अंशााः नीितरूपेण अस्मान ्उद्बोिधतवरताः । इित शम ्। 
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