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माखनदासः
किलकातािव िवद्यालय य
सं कृ तिवभाग य गवेषकः छात्रः

वतर्माने जीवने संस्कृ तसािहत्यस्य उपदेशाः
माखनदासः
समाजस्य सुस्थतायाः, स्वच्छतायाः च रक्षणाथर्ं संस्कृ तसािहत्यस्य उपदेशाः अतीव
गुरुत्वपूणार्ः । के न कमण पापः जायते, के न कमण पुण्यं वा सम्प ते, एतद् वयं िशक्षािभः
लभामहे । उपदेशः शव्दस्य उत्पि ः–उप पूवर्कः िदश धातोः भावे घञ् पर्त्ययेन िनष्प ते ।
यस्याथर्ः –िशक्षादानं, मन्तर्दानम्, आदेश

। अधुना समाजे संस्कृ तसािहत्यस्य उपदेशानां

पर्योजनं िकम्? संस्कृ तछातर्ान् िवना िकमथर्म् अन्ये छातर्ाः संस्कृ तस्य उपदेशानाम्
अनुसरणं कु वर्िन्त । अधुनािप उपदेशः िमलित, अस्माकं वावारामदेवमुख्यमन्तर्ीपर्धानमन्तर्ीरा पितिभ उपदेशाः दीयन्ते । िकमथर्ं संस्कृ ततुल्यकिठनिवषयस्य उपदेशान्
अनुसरामः? अतः यिद वतर्मानोपदेशानां भावना कु तः आगतः एतद् दशर्ियतुं शक्नोिम,
एतेन मेलनेन जनानां मनःसु संस्कृ तसािहत्यस्य उपदेशपठनाय उत्साहः उत्प ः भवित ।
वतर्मानसमाजस्य एतिस्मन् अवस्थायां पर्ाचीनस्य संस्कृ तसािहत्यस्य उपदेशाः अतीव
स्वीकायार्ः । वेदस्मृितशा नाटकका ेषु सवषु असंख्याः उपदेशाः आसन् । वतर्माने
आधुिनकाः जनाः िशशोः जन्मनः िशशुं मातृदग्ु धम् ऋते अन्यान्यािन खा दर् ािण
खादयिन्त िकन्तु आधुिनकै ः िचिकत्सकै ः सह संस्कृ तसािहत्येन उपदेशः दीयते
ष मासपयर्न्तं मातृदग्ु धं िशशोः अन्यतमखा म्–
“ष ऽे पर्ाशनं मािस य े ं मङ्गलं कु ले ।” (मनुसंिहता 2/34)
मादकदर् म् अधुना यूनाम् एका जलन्ती समस्या । मादकदर् स्य गर्हणे बहूनां पर्ितभा
न ा जाता, बहूनां पिरवाराः ध्वंसाः अभवन् । य िप पर्ाचीनकाले मादकदर् ािण न
िमलिन्त तथािप मनुसंिहतायां सुरापानस्य िनषेधः अिस्त –
“गौडी पै ी च माध्वी च िवज्ञेया ितर्िवधा सुरा ।
यथैवैका तथा सवार् न पात ा ि जो मैः।।” (मनुसंिहता 11/95)
Correspondence

माखनदासः

किलकातािव िवद्यालय य
सं कृ तिवभाग य गवेषकः छात्रः

अधुना aids रोगपर्ितरोधाय बहवः यौनसङ्गीनां पिरहारः तथा स्वपत्न्या सह सम्भोगाय
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उपदेशः पर्चारयित, मनुसंिहतायां मनुना के वल मातर्ं

सुस्थैः जनैः पूरीषमूतर्ौ उत्सगर्ं, पानीयािदतडागस्य दूषणम्

स्वप

एकः दण्डनीयः अपराधः िववेिचतः । अतः मनुना
वासगृहाद् दूरवत स्थाने पुरीषत्यगाथर्ं िनदशः दीयते ।
पर्ाचीनकाले गर्ामं पिरतः वृक्षरोपणाय िनदशः आसीत् ।
मातािपतरौ अस्माकं देवतातुल्यौ, तौ अम्सान् क न
े

पर्ित अनुरक्ताथर्म् उपदेशः दीयते–

“ऋतुकालािभगामी स्यात् स्वदारिनरतः सदा ।”
(मनुसंिहता-3/45)
सवर्दा िनजप
पर्ित पर्ीितः पोषणं कु यार्द,् कदािप
रितकाम्यया परदारं पर्ित न अिभलषेत् ।
युवकः युवत पर्ित पर्ेमिनवेदनं करोित परन्तु यदा सः
युवकः पर्त्याख्यातः भवितः अनन्तरं सः युवत हत्वा,
आम्लेन आकर्मणं करोित, संस्कृ तसािहत्ये अयम् उपदेशः

लालयतः, जन्मसमये माता बहुक ं सहते । शतवत्सरै ः
शतजन्मिभः वा तेषां धनं पिरशोधं न समथर्म् । ते अ ः
दुदश
र् ागर्स्ताः, कदािप तेषां पुतर्गृहे स्थानं न िमलित अपर
िशक्षकः छातर्ान् ज्ञानदानम्, अज्ञानदूरीकरणं च करोित ।
पर्ितदानेन िकम िमलित ? छातर्ाः िशक्षकान् अपमानं ताडनं
वा कु वर्िन्त । मनुसंिहतायां मातािपताचायार्णां सेवा परमं
तप इित कथ्यते –

नािस्त । मृच्छकिटकनाटके शूदर्के ण उपदेशः दीयते "तेषां तर्याणां शुशर्ूषा परमं तप उच्यते”

“आलाने गृ ते हस्ती वाजी वल्गासु गृ ते ।

(मनुसंिहता 2/229)

हृदये गृ ते नारी यिददं नािस्त गम्यताम् ।।”
तैि रीयोपिनषिदऽिप एतेषां देवता इित मन्यते-

(मृच्छकिटकम् 1/50)
वन्धनस्तम्भेण हस्त , मुखवल्गया अ ,ं हृदयेण
वध्यते, अन्यथा आशा त्याजेत् ।
इदानीम् अस्वच्छता, पिरवेशस्य असुस्थता च एका
भयंकरी समस्या । दूषणेन पर्कृ ितः कर्मशः तस्याः चिरतर्स्य
पिरवतर्नं करोित । फलतः पृिथ ाः उष्णता कर्मवधर्माना,
सवर्तर् पृिथ ाः िवरु ाचारणं ल यते, उदाहरणस्वरूपः
आमेिरकादेशे शीतकालस्य उष्णता िहमांकस्य अिधकः
िन े अविस्थतः । वृक्षाणां कर्मशः हर्ासः यन्तर्गाराणां
कर्मशः वृि ः, सवर्तर्ः मिलनं च वृि ः भवित । य िप
पर्ाचीनकाले एतावत् पिरवेशस्य दूषणः, अस्वच्छता च
नासीत् । अतीते "स्वच्छभारतािभयानम्” "एकः वृक्षः एकः
पर्ाणः" पर्भृितकथा च नासीत् तथािप संस्कृ तसािहत्ये पर्कृ ित
रक्षणाय बहवः उपदेशाः िमलिन्त । मनुसंिहतायां
पानीयािदकाय वहृतजलेषु पुरीषं, मूतर्,ं ीवनं च उत्सगर्ं
तथा अपिवतर्व स्य धौतं,

"मातृदव
े ो भव, िपतृदव
े ो भव, आचायर्दव
े ो भव"।

च

अक्षकर्ीडाऽिप अधुना एका भयंकरी समस्या । अक्षकर्ीडया
सवर्ं नाशियत्वा जनः िनःस्वः भवित तथा संसारः
दुखःदुदश
र् ागर्स्तः भवित । ऋग्वेदस्य अक्षसूक्ते अक्षकर्ीडायाः
िनन्दा तथा कृ षेः पर्शंसा चािस्त –
"अक्षैमार् दी ः कृ िषिमत् कृ षस्व" (ऋग्वेद 10/34/13)

महाभारतेऽिप युिधि रः अक्षकर्ीडया चतुष्भातृन् प च
नश्यित स्म, यस्य फलस्वरूपः कु रुक्षेतर्स्य पर्ान्तरे एकः
भयावहः यु ः घिटतः ।
दूतकर्ीडायाः िनन्दा उपलभ्यते -

महाभारतस्य

" ूतेक्ष ः कलहो िव ते नः को वै

ानं च मनुः कठोररुपेण

सभापव

ूतं रोचते वुध्यमानः ।

िक वा भवान् मन्यते युक्तरूपं भव ाक्ये सवर् एव िस्थताः स्म

िनषेधः करोित ।

।।" (सभापवर्म् 58/140)

"नाप्सु मूतर्ं पुरीषं वा ीवनं वा समुत्सृजेत् ।

अतः

अमेध्यिल मन्य ा लोिहतं वा िवषािण वा ।।"

ूतेन सवर्ं न ं जातं, शूदर्कः तस्य मृच्छकिटकनाटके

अक्षकर्ीडया अनासक्ताथर्म् उपिदशित –

(मनुसंिहता 4/56)

अतीते गर्ामस्य नगरस्य वा मागर्ं दूिषतकरणं, गमनमागषु
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िशशूनाम् अिशक्षा िशशुशर्म भारतवषर्स्य तथा िव स्य
समस्या । अधुना समगर्े भारतवष षि पर्युतः िशशुशर्िमकाः,
िव स्य

।
(en.m.wikipedia.org/wiki/child labor. In). तथा समगर्िव े
250-304
पर्युतः
िशशुशर्िमकाः
िव न्ते
।
(en.m.wikipedia.org/wiki/childlabor.in) । ते कदािप

“उ मेन िह िस िन्त काय्यार्िण न मनोरथैः ।
न िह सु स्य िसहस्य पर्िवशिन्त मुखे मृगाः ।।”

एकादशपर्ितशतम्

िव ालये न गच्छिन्त, मातािपतरौ सन्तानं िव ालयस्य
पिरवत कमर्क्षेतर्े पर्ेषयतः । अिस्मन् िवषये िहतोपदेशगर्न्थे
उपदेशः िमलित –

(िहतो-िमतर्लाभः-36)
िसहः वनस्य नृपः, तथािप सः िशकारः करोित, अतः अस्यां
पृिथ ां पर्िरशर्मं िवना िकमिप न सम्भवित ।
इदान पिरवारे षु पितप य
् ोः िवच्छेदः एका समस्या ।
अनेन िवच्छेदन
े संसारे कल्याणं न भवित, तेषां सन्तानः
अशािन्तगर्स्तः जातः, िशशुः मातािपत्रोः ेहात् वि तः ।
फलतः
तेषां
सम्यक्
िवकाशाय
इयं
घटना
पर्धानवाधास्वरुपा । अयं िवच्छेदः के न पर्कारे ण वन्धः
भवित, तथा एकशर्ीवृि कारी पिरवारः पिरगण्यते । मनुः

“माता शतर्ुः िपता वैरी येन वालो न पािठतः”
(िहतो–िमतर्लाभः -38)

तस्य मनुसंिहतायाम् उक्तवान् –

यः सन्तानं न पाठयित, सः सन्तानस्य शतर्ु इित उच्यते ।
इदान काले “समीचीनस्य कायर्स्य लोभेन” तथा “पर्ीत्याः

“सन्तु ो भायर्या भतार् भतर्ार् भायार् तथैव च ।

अिभनयेन” अिधकसंख्यकाः नार्यः िवकर्ीया । नारी
अज्ञातकु लशीलजनेन सह

यिस्म ेव कु ले िनत्यं कल्याणं ततर् वै धर्ुवम् ।।

ेहं करोित, परवितकाले तेन

(मनुसंिहता 3/60)

िपर्येण िवकर्ीयः भवित । िहतोपदेशे एकः उपदेशः अिस्त
“अज्ञातकु लशीलस्य वासो देयो न कस्यिचत्”
(िहतो –िमतर्लाभः -57)

अिस्मन् िपतृतािन्तर्के समाजे नारी ि तीयशर्ेणी इित मन्यते
। कन्या सवर्दा अवहेिलता, भारतवष िलङ्गवैषम्यः एका
समस्या । वतर्माने कन्यानां पुतर्ाणां च अनुपातः उ ल
े नीयः
- 1000:940 (www.cencuse2011.co.in) िशिक्षताः जनाः
िशशोः जन्मनः पूव आलटर्ासनोगर्ाफी ारा िलङ्गिनणर्यं
कृ त्वा कण्यासन्तानं हत्वा कु वर्िन्त, भारतसरकारे ण

यिस्यन् वंशे पितः प ी च उभौ परस्परं परस्परे ण पर्ीतः
भवित, अिस्मन् पिरवारे सवर्पर्कारकल्याणं िव ते ।
अधुना िव े आत्महत्यायाः वृि ः भवित । समगर्िव े
आत्महत्यात्यगेन भारतवषर्स्य स्थानं पर्थमम् । परािर
वत्सरे अिस्मन् देशे 1,35,445 जनैः आत्महत्या िकर्यन्ते
(en.M.wikipedia.org/wiki/Suicide.in/India)
तथा
समगर्िव े पर्ायशः 800000 जनाः आत्महत्या कु वर्िन्त स्म ।
अपर्ाप्त्याः वेदना, िपर्यजनस्य मृत्युः, समस्यासमाधाने
थर्ता च पर्भृितिभः कारणैः जनः आत्महत्या करोित ।
अिस्मन् िवषये गीतायाम् उपदेशः िमलित –

आलटर्ासनोगर्ाफी िनिषध्यते, तथािप िनयमम् उलङ्घनं
कृ त्वा पर्चलित । परन्तु मनुना मनुसंिहतायां कन्यासन्तानं
पुतर्सम इित मन्यते –

“कम्मर्ण्येवािधकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कम्मर्फलहेतुभूर्म्मार् ते सङ्गोऽस्त्वकम्मर्िण ।।”
(शर्ीम गवदगीता 2/47)

“यथैवात्मा तथा पुतर्ः पुतर्ेण दुिहता समा।”
(मनुसंिहता-9/130)

भासस्य स्व वासवद े नाटके अिस्त –

जनाः तेषां जीवने उच्चाकाङ्खाथर्ं बहवः शोचयिन्त, परन्तु
तद् पूरणाथर्ं उपयुक्तपिरशर्मं न कृ त्वा पिरवत whatsapp,
facebook. पर्भृितः च कु वर्िन्त, अिस्मन् िवषये िहतोपदेशे

उपदेशः िमलित –

“कालकर्मेण जगतः पिरवतर्मानाः चकर्ारपङिक्तिरव गच्छित
भाग्यपङिक्तः”
अिपच “कः कं शक्तो रिक्षतुं मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घटं
धारयिन्त” (स्व वासवद म् 6/10)
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एतैः उपदेशैः जनः नूतनरुपेण जीवणयापणं कतुर्ं शक्नोित ।
कम फिक्कका भारतवषर्स्य िवकाशाय एका समस्या ।
जनानाम् अिपतु सरकारीकमर्चारीणां कम फिक्कका
पर्ितरोधाय िविभ ेषु द रे षु C.C. TV स्थापनं करोित,
कदािप कमर्चारी वरखास्तः अिप भवित । संस्कृ तसािहत्ये
कािलदासस्य रचनासु कतर् पालनेन तस्य कठोरमनोभावं
स्फु िटतम् । अिभज्ञानशकु न्तलंनाटके कतर् ावहेलाथर्ं
शकु न्तलां क ं सहते । यतर् कमर् िवच्युितः ततर् कािलदासः
क्षमाहीनः, दीिलपेण पूज्यस्य अपूज्याथर्ं सन्तानहीनस्य

अशोककु मारवन् ोपाध्यायः;

एका

लोकशर्ुितः

अिस्त–

पुतर्वधूः

4.

गुरून्

कु रु

िपर्यसखीवृि

सप ीजने

िव ासः,दीिधितः;

वैिदकपाठस यनम्;

पि मवङ्गपुस्तकपषर्दः; कोलकाता; may 2013/B
पर्थमसंस्करणम्।
5.

मनुसंिहता;

मनुः;

सम्पादकः

मानवेन्दुवन् ोपाध्यायः;

संस्कृ तपुस्तकभाण्डारः;

वङ्गाव्दः (पर्थमसंस्करणं दोलयातर्ा 1410 वङ्गाव्दः)।
6.

मृच्छकिटकम्;

शूदर्कः;

उदयचन्दर्वन् ोपाध्यायः

अनीतावन् ोपाध्याय ;

2007 ।
7.

भूिय ं भव दिक्षणा पिरजने भाग्येष्वनुत्सेिकनी यान्त्येवं

शर्ीम गवदगीता;

अनुवादकः

शर्ीयुक्तभूतनाथस तीथर्ः,

सम्पादकः

शर्ीयुक्तनिलनीकान्तवर् ः;

नवभारतपाविलशासर्ः;

गृिहणीपदं युवतयो वामाः कु लस्याधयः ।।”

कोलकाता;

(अिभज्ञानशकु न्तलम् 4/18)

वङ्गाव्दः पर्थमसंस्करणम्)।
8.

समाजेषु

संस्कृ तसािहत्यस्य

सम्पादकः

संस्कृ तवुकिडपो; कोलकाता; पर्थमपर्काशं महालया

भतुर्िवपर्कृ तािप रोषणतया मास्म पर्तीपं गमः ।

पिरशेष,े

अनुवादक

कोलकाता; तृतीयसंस्करणं स्वाधीनतािदवसः 1419

शुरकु लस्य संसारं नाशयित” । अिभज्ञानशकु न्तलम् इित
नाटकस्य चतुथार्ङ्के महिषणा कण्वेन शकु न्तलां पर्ित
उपदेशः दीयते –
“शुशर्ूषस्व

कोलकाता;

पिरमािजतं पुनमूर्दर्णं संस्करणं च 1415 वङ्गाव्दः ।

अिभशापः, यक्षस्य कतर् ावहेलाय कु वेरस्य प वने
ऐरावतस्य उपदर्वः । अतः वषर्भोग्यः अिभशापः ।
वतर्मानसमाजे

सदेशः;

January

स्व वासवद म्;

भासः;

शािन्तवन् ोपाध्यायः;

उपदेशस्य

2006

पुनमुर्दर्णम्

सम्पादकः

(1393

अनुवादक

संस्कृ तपुस्तकभाण्डारः;

पर्योजनीयता अतीते आसीद्, वतर्माने अिस्त, भिवष्येऽिप

कोलकाता; ष पिरविततसंस्करणं पुस्तकमेलकम् 1411

स्थास्यित । वतर्माने िशिक्षताः जनाः, िवज्ञानमनस्कजनाः

वङ्गाव्दः; (पर्थमसंस्करणम् 1402 वङ्गाव्दः)।

च संस्कृ तसािहत्यम् अस्वीकायर्म्, अवहेलां च कु वर्िन्त,
तथािप
इमे
उपदेशाः
अमृततुल्याः
।
सुस्थसमाजगठनाय, सुस्थजीवनयापनाय च
संस्कृ तसािहत्यस्य उपदेशान् पालयतु ।

9.

अतः
पर्त्येकं

गर्न्थसूची
1.

अिभज्ञानशाकु न्तलम्;
सत्यनारायणचकर्वत ः;
कोलकाता;

2006

कािलदासः;

सम्पादकः

संस्कृ तपुस्तकभाण्डारः;
ष संस्करणम्

(1988

पर्थमसंस्करणम्)
2.

उपिनषदगर्न्थावलीः

(पर्थमभागः);

सम्पादकः

स्वामीगम्भीरानन्दः; कोलकाता; चतुदश
र् पुनमुर्दर्णम्
Sep 2010 (20 March 1962 स संस्करणम्)
3.

िकराताजुर्नीयम्;

भारिवः;

सम्पादकः
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िहतोपदेशः; नारायणशमार्ः; ramkrishna mission
institute

of

culture;

891.28/िहतो/s।

कोलकाता;

call

no

–

