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लयके जनाोः ििक्षणां प्राप्य जीवमानाोः ििक्षणमप्राप्य जीवमानाश्चावलयक्यन्ते । ििक्षणां
िवनािि प्राचीनकाले जनाोः सांस्कृ ितमन्तोः ससन्तयषां सफलां जीवनमयािसषुोः ।
िरिमदानीन्तकाले ििक्षणां प्राप्यािि जनाोः सुखां सन्तयषञ्चालभमानाोः वततन्ते । अतोः
ििक्षणािेक्षया सांस्कृ ितरे व बलीयसीित ज्ञायते । तथा चेत् का नाम ििक्षेित सांिीितस्ममुदिे त ।
तदुच्यते – स्वस्थे िरीरे स्वस्थमनसोः स्थािनमेव ििक्षा । 1 ( Creation of sound mind
in a sound body ) िारीररक मानिसक स्वास््यिवकसनप्रक्रियैव ििक्षेतयथतोः समायाित ।
मानवे िूवतमेव िनिहतायाोः िूणतताया अिभव्यञ्जनमेव ििक्षेित । 2 ( Education is
manifestation of perfection already present in man. )
अयमिभप्रायोः बृहदारण्यकयििनषद्वाक्यमेव िुष्टीकरयित 3 यथा िूणतमदोः िूणतिमदां
िूणाततिूणतमुदच्यते । िूणतस्य िूणतमादाय िूणतमेवावििष्यत इित । सििदानन्दघनोः िरब्रह्मा
सवतथा िूणतोः वततते । इदां जगदिि िूणं वततते । तस्मात् िूणातदव
े यतिन्नयऽयां मानवयऽिि िूणोऽिस्त
। िरां िूणततायाोः समिभव्यञ्जनां मानवेषु नावलयक्यते साम्प्प्रतम् । ििक्षा िूणततायाोः प्रदात्री
स्याक्रदतयिभप्रायोः प्रस्फु टित । यतय िह िरब्रह्मरूिोः िरमातमा मानवातमिन िवद्यते, तस्य
िरमातमनयऽिभव्यिियतदा जायते तदा मानवोः िररिूणतोः जायते । अतोः तादृिी ििक्षा दातव्या
वततते ।
एवां तर्हह का नाम सांस्कृ ितररित िवचायतते चेत् सांस्कृ ितनातम सांस्कारजन्येित ज्ञायते ।
क्रदलीि सूनुमतिणराकरयद्भवोः प्रयुिसांस्कार इवािधकां बभौ । 4
सांस्कारवतयेव िगरा मनीषी तया स िूतश्च िवभूिषतश्च ॥ 5
फलानुमेयाोः प्रारम्प्भाोः सांस्काराोः प्रािना इव 6 – इतयेवां कािलदासोः स्वकीयेषु काव्येषु
सांस्कारिूणातन् व्यिितविविेषान् प्रास्तावीत् । अनेन ज्ञानेन यत् सांस्कारे ण मानवोः
सांस्कृ ितिूणतोः जायते । सांस्कृ ितजनकोः सांस्कारोः कीदृिश्चेत् आचारिवचारप्रितिादकय िह सोः
इित ।
अतोः बालके भ्योः तत्रादौ सांस्कारोः देय इतयुच्यते प्राचीनैोः । तदुिमुििनषक्रद सतयां वद
धमं चर, स्वाध्यायान्माप्रमदोः । आचायातय िप्रयां धनमाहृतय प्रजातन्तुां मा व्यवच्छेतसीोः ।
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सतयान्नप्रमक्रदतव्यम् । धमातन्नप्रमक्रदतव्यम् । कु िलान्नप्रमक्रदतव्यम् । भूतयै न प्रमक्रदतव्यम् ।
स्वाध्यायान्नप्रमक्रदतव्यम् । देविितृकायातभ्याां न प्रमक्रदतव्यिमित । 7
एवमेव गभातधानाक्रदषयडिसांस्काराोः प्रयिाोः । एतादृिसांस्काराोः सांस्कृ ितजनकाोः वततन्ते
। सांस्काराोः यक्रद बालके षु सम्प्यगारयििताोः भविन्त तर्ह्तवश्यमेव सांस्कृ ितमन्तोः मानवाोः
जायन्ते । अतोः ििक्षणािेक्षया सांस्कृ ितरे व बलीयसीित विुां िक्यते । ननु के वलां
सांस्कृ तयैवाधुिनककाले जीवने क्रकिञ्चत् साधियतुां िक्यते चेन्न ।
सांस्कृ तितोः ििक्षणस्यालङ्कारय वाऽभूषणां भवित । यक्रद िििक्षतस्य िुरुषस्य जीवन
सांस्कृ तया समलङ्कृ तां स्यात् तर्हह जीवनेऽवश्यमेव िूणाततावलयक्यते ।
जीवनसांस्कृ तययोः सम्प्बन्धोः दीितैलययोः सम्प्बन्ध इवातयन्तघनीभूतोः वततते । तथैव
िरस्िरियष्यियषकभावयुतयऽिि वततते । यथातैलाश्रयेण दीिोः िररिुद्धप्रकािां जनयित तथैव
सांस्कृ तेोः प्रभावेण जीवनां स्विुद्धिसद्धद्ध सम्प्िादयित । तैलाश्रयय यक्रद न िमलित दीिस्य तर्हह
का अवस्था भिवष्यित सैवावस्था सांस्कृ ितिवहीनजीवनस्य भिवष्यित । आचारहीनां न िुनिन्त
वेदाोः । वेदा अिि सदाचारक्रदसांस्कृ ितहीनां रिक्षतुां वा तारियतुां, न िक्नुविन्त । यथा तैले
िवद्यमानां सुप्तां तेजोः प्रकािियतुां दीिोः (अनलोः) तथा सांस्कृ तेोः िररधौ जीवोः सम्प्यक् प्रितिितोः
स्यात् ।
अस्माकां जीवनरङ्गमञ्चस्य िविवधस्तरे षु सुन्दरिवजयप्रकिपिका, ध्येयसािधका,
िररश्रमातमकििे ोः साितवकतेजसश्च प्रकािियत्री महािििमती सांस्कृ ितोः िवद्यते । जीवने
स्थानमानसांसािधका

प्रगितिथेऽग्रेसतुं

सामञ्जस्यिनययजियत्री,

साधनिवधानिनमातत्री

जीवनस्य नानाङ्गानाां सुवधतने मागतदर्हिका सांस्कृ ितोः समिस्त । वयां मनुष्यरूिेण जद्धन
प्राप्यािि मनुष्यतवप्राप्त्यथं तदादिातन् अस्मभ्यां साधियतुां सांस्कृ ितरावश्यक्येव । जीवने सह
एतादृिाोः िनकटसम्प्बन्धोः सांस्कृ तेोः वततते ।
अिि

च

सांस्कृ तया

जीवनस्य

िूणतता

इतयांिां

स्फु टियतुां

सांस्मरणीयघटना

अवश्यमुद्भावनीया । प्रजारञ्जकस्य दिरथस्य सोः कालोः 8 । दिरथस्तावत् असामान्योः
िब्दवेक्रदिवद्यािनिुणश्चासीत् । स चैकदा मृगान्वेषणाथतमरण्यां जगाम । तदा अरण्यसञ्चाररतौ
वृद्धदम्प्िती जलिििासया िीिडतौ, एकमात्रां स्विुत्रां श्रवणकु मारां जलानयनाथं तटागां प्रित
प्रेषयामासतुोः । जलिूरणसमये घटेन िनगततां िब्दां श्रुतवा दिरथोः मृगिधया बाणप्रययगां चकार ।
अिरक्षणे एव हा हन्त इित िीतकारोः तेनाश्रािव ।
झरटित ध्विनमनुसृतयाधावत् तदा िराघातेन मरणां भजमानां ऋिषकु मारां दृष््वा राज्ञोः
हृदयमकम्प्ित । हे कु मार ! अिराधय जातोः । क्षम्प्यताां । मया कक कततव्यिमतयिृच्छत् ?
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हे राजन् ! नान्यतकरणीयम् । िििासािीिडतययोः मम िित्रयोः कृ ते जलां नीतवा ददातु इतयवयचत्
।
तथास्तु इतयुक्तवा, राजा घटेन जलमानीय वृद्धौ प्राथतयत् ।
तवां कयऽिि? िुत्र ! जलमानीतां क्रकम् ? इित ताविृच्छताम् ।
जलमानीतवान् । िरां भवताां िुत्रोः नािस्म । अज्ञानेन भवतिुत्रां माररतवान् । िातक्रकरहां
दिरथराजयऽिस्म । क्षम्प्यतािमतयवदत् । अत्रैव सांस्कृ ती राजते ।
राष्ट्रप्रभवे वृद्धययोः क्षमायाचनां न रयचते स्म । असामान्यमेतत् । एतादृिमज्ञानकृ तां वधां
िनोःिब्दां िनगूिहतुां दिरथेन िक्यां नासीत् क्रकम् ? तथािि –
िरिस्मन् बन्धुवगे वा िमत्रे द्वेष्ये ररिौ तथा ।
आतमवद्धर्हततव्यां िह दयैव िररकीर्ककता ।। 9
क्षमाभूषणां दयषस्य इतयिचन्तयत् राजान्तरातमा । अयमेव जीवने सांस्कृ तेोः साक्षातकारोः
।
अतोः कारणात् सांस्िु ितिवहीनजीवनदितनािेक्षातोः जीवने सांस्कृ तेोः प्रभावोः क्रकयािनित
ज्ञायते । चण्डमारुतेन िीिडतनौका यथा इतस्ततोः सम्प्रमित तथैव सांस्कृ द्धत िवना जीवनमिि
सुव्यविस्थतव्यवहाररािहतयेन नौकासमानावस्थामनुभवित । अस्मासु सांस्कृ तेर्हवकासोः न
भवित चेत् िवना िुष्िां लतायाोः का धन्यता ? तदस्माकमिि क्रकल ? अनेन सांस्कृ तेोः ज्ञानां
क्रकयदिनवायतिमित ज्ञायते ।
अिि च व्यिे ोः , समाजस्य, राष्ट्रस्य च प्रगितोः अिवनाििनी, अजेया भवेत् चेत्तत्र
सांस्कृ तेोः अक्षयप्रकािोः आवश्यकोः । िरराष्ट्रस्य दुरािमणां िवरुध्य स्थातुां सांस्कृ द्धत िवना नान्या
प्रबला िििरिस्त । समाजोः स्वदिातन् नान्येन साधनेन िवधानेन वा साधयित । राष्ट्रां
स्विवजयस्यां येन के नािि भौितके न िस्त्राक्रदबलेन न प्राप्नयित । के वलया आतमििौ
सुप्तसांस्कृ तयैव िुरुषोः, समाजोः, राष्ट्रां वा िवजयी भवित । सुजाग्राता आतमिििोः, अथातत्
िवकिसतसांस्कृ ितोः ितकयरटिस्त्रास्त्रािण, दितदरु िभमानािन च िनवायं िवजयस्य भद्रिीठम्
आरयहतीतयवधेयमिस्त ।
एवां सित का नाम सांस्कृ ितररित िङ्का जायत एव । कक सांस्कृ ितनातम जडिदाथतोः?
अथवा

इिन्द्रयातीतज्ञानगम्प्या क्रकम् ? अपिा वा ? अनन्ता वा ? इित

िनरन्तरप्रश्नप्रणाली एव समुदिे त । िरां सांस्कृ ितोः नैतेष्वन्तभतवित । तदद्रष्रां न कु त्रािि
गन्तव्यमिस्त । अस्याोः िजज्ञासुोः अन्तमुतखी भवेत् । िस्थरातमिकतु यतसतप्रचयदनाां जनयित,
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यदस्माकां नैितकजीववायुभूततवा प्रगितिथे अग्रेसतुं सम्प्िूणतसाम्यं ददाित, तदेव सांस्कृ ितनाम्ना
व्यिदेिययग्यां भवित ।
सांस्कृ ितोः युगयुगान्तरादनूचानरूिेण समागता जीवनप्रणािलोः । इयां न के वलां
नृतयसािहतयसांगीतेभ्योः अिन्वतोः मानदण्डोः । इयां कस्यािि जनाङ्गस्य वा राष्ट्रस्य
नैितकिवकास एव वततते ।
एवां सरलामिि सांस्कृ द्धत महाििण्डताोः स्वव्याख्यानैोः गभीराां कृ तवा जीवनां
नीरसमजनयन् । इमे सांस्कृ ितोः, सांस्कृ ितररित कयलाहलमुद्भाव्य जीवने सांस्कृ तेोः प्रगद्धत
न्यवारयन् । िरदेिीयाोः भौितकसम्प्िदा सैिवध्यां प्रकपप्यािग्रमाोः भािन्त । िरमस्माकां
सािववकसांस्कृ तेोः िुरतोः ते न मान्यताां प्राप्नुयुोः । एकिस्मन् काले प्रबलाोः भूतवा अन्यिस्मन् काले
नामावििष्टा अिि न भविन्त । तत्र जमतन् देिोः एव िनदितनम् । अस्माकां देिोः कदािि न तथा
भिवष्यित । तादृिीं दुदि
त ाां न प्राप्नयित च । यतय िह ितमानद्वयां यावतिरािमणां प्राचलत् ।
अस्माकां
सांस्कृ तेरुिरर
िवदेिीनागररकतारयििता
।
ििक्षणिविधरारयिितोः
।
िरमातमगतसाांस्कृ ितकिििमवरयदधुां न ििाोः समभवन् । एकदा सा झरटित जागररतैव ।
िस्त्रास्त्रैबतलैोः समलङ्कृ तमिि वैदिे िकां सतयाद्धहसािूरणणोः नैितकबलैरेव िनवायत स्वस्वातन््यां
प्राप्नयदयां देिोः । इदां सांस्कृ ितप्रभावस्य द्ययतकम् । िहन्दू, इस्लाां, िै स्त, फार्हस इतयाक्रदधमतभेदाोः
सांस्कृ तेरवताराोः । एषामाश्रयोः सांस्कृ ितरे व । िरमेषाां धमातणामुगमोः ध्येयिसदध्युद्देिेनैव जातोः
। अतोः िरस्िरां िवसांवादोः नैवकायतोः ।
धमतिवषये

जिनतािचारां

िनवारियतुमेव

िांकर

–

रामनुज

–

मध्व

–

स्वािमिववेकानन्द- अरिवन्दरमणप्रभृतयोः सम्प्यक् सांस्कृ तेोः मागतदितनां चिु ोः । महातमा गान्धी
तु धमतिवषये नूतनिवचारान् प्रदाय नूतन िाठमिाठयत् ।
एवञ्च सकलधमातणाम्प्मूलमेकमेव । आचारिवचारे षु भेदोः दृश्यते चेदिि सवेऽिि
िािन्तमेवाबयधयन् । वसुधैवकु टु म्प्बकिमित भावनाम् अन्वभजन् ।
अयां िनजोः िरय वेित गणनाम्प्लघुचेतसाम् ।
उदारचररतानाां तु वसुधैव कु टु म्प्बकम् ।। 10
धमतलक्षणां तावत् एवमुिम् –
धृितोः क्षमा दमयऽस्तेयां िौचिमिन्द्रयिनग्रहोः ।
ह्रीर्हवद्या सतयमियधय दिकां धमतलक्षणम् ॥ 11
एतेषाां समेषाां जीवनेऽनुिानमेव धमातनुिानां, नान्यत् । िहन्दुभतवतु , मुद्धस्ल वा भवतु,
िै स्तय वा भवतु स्वकीयधमे तववां क्रकमिि नास्तीित विुां प्रितिादियतुां च िक्नयित । एकमेव
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तववां समेषाम् । अत: के वलां धमतिवषये कयलाहल: नैव ययग्य: । ततवैकतवे सित य: कयिि धमत:
भवतु श्रेि एव।
िरां स्वधमं तयक्तवा धमातन्तरां प्राप्तुम् अस्माकां भवतु कस्यािि सांस्कृ ित: नानुमनुते अत एव
गीतयिदेि:।
श्रेयान् स्वधमो िवगुण: िरधमातत् स्वनुिितात् ।
स्वधमे िनधनां श्रेय: िरधमो भयावह: ।। 12
जन्मत: यिस्मन् धमे अिस्त तिस्मन्नेव भिवतव्यम्। तदेव श्रेय इित। अस्माकां सांस्कृ ते :
मूलस्रयत: वेद: ।अत: सांस्कृ ते: भण्डार: िविाल: वततते।
‘चमतकारे भ्यय नम: , रथकारे भ्यय नम: , तस्करणाां ितये नम:’ 13 इतयेवां प्रतयेकमिि
समाजसेवकां िूज्यभावेन िश्यित अस्माकां सांस्कृ ित: । अस्माकां सांस्कृ ित: जाित – मत ि्याक्रदभेदरिहतां सािववकजीवनां प्रीणाित। इदमस्माकां सांस्कृ ते: वैििष्यम् ।
एवञ्च के वलां िवचारप्रचारे ण न प्रगित: न च सांस्कृ तेर्हवकास: ।
तवविनिव्यवहारानुिानेनैव सांस्कृ ित: राजते िवकसित च। अस्माकां उतसवा: सवे सांस्कृ ते:
सांकेता:। यक्रद सवे जीवनेन सह सांस्कृ द्धत मेलियतवा समरसां सम्प्िाद्य सुिििक्षता: सन्त:
जीवन्ती तर्हह लयके सवतत्र िािन्त: ,सुखां , सांतयष: ,िवकासश्च जायते। जीवनां कस्यािि
मानवस्य कृ ते िाश्वतां नािस्त।
वासाांिस जीणातिन यथा िवहाय नवािन गृण्हाित नरयsिरािण
तथा िरीराणी िवहाय जीणातन्यन्यािन सांयाित नवािन देही ।। 14
यथा सवे मिलनां वस्त्रां िररवृतय िनमतलां नूतनां वस्त्रां धरिन्त तद्वत् मानव: एनां

देहां

िररतयज्य अवश्यमेव गच्छित। यक्रद िुन: जन्म वततते तर्ह्तन्यत् िरीरां प्राप्नयित। िरन्तु
प्राप्तेsिस्मन् जन्मिन सांस्कृ ितमान् भूतवा जीवनां याियित चेदवश्यमेव िचरां जीवित।
एवञ्च

ििक्षा कीदृिी

भवेक्रदतयुिे सांस्कृ ितिूणात जीवनसम्प्बद्धा च भवेत् । तदेव

ििक्षािवदामािय: । यथयिां - आधुिनकििक्षा व्यिे : समाजस्य च कपयाणसम्प्बद्धा वततते 15 ( Mordern education is concerned with the welfare of both the individual
and society) ििक्षा बालकस्य मानवस्य च िारीररक - मानिसक - आध्याितमक सवोत्तम
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अिभव्यििरूिा वततते । 16 ( By education I mean an alround drawing out of
the best in child and sound body mind and spirit.)
आतमिििसमलङ्कृ ता वयां देििििमिभवधतयाम चेत् ।
नािस्त िनतयिरकीयिीडनम् नािस्त िाश्वतदररद्रता क्रकल ।।
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