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विक्रमोिवशीयदृश्यकाव्य ेिवैिकसंस्कारस्य प्रभािः 

 

Papan Chanda 
 

साराशं 

मानिजीिनस्य पररसृ्कतं रूपं संस्कारनाम्ना अभभधीयते। इिं जीिनं यिा शुद्धमाचरणं करोवत तिा जनाः 

ििन्ति अयं बालकः आचारयुक्तो भिवत। संस्काररतश्च अन्ति। अतः अनेन ज्ञायते यि् संस्कारो वि 

गूढािराधानमुच्यते। चरकऋषेः िचनवमिं प्रमाणी वक्रयते यि् – मनुष्यजीिने यि् पररितवनं भिवत ति् 

पररितवनं संस्कारकारणािेि भिवत। अयं संस्कारः जन्मजन्मािरयोः सभितपुण्यकारणात् निीनजीिने 

उद्भावषतो भिवत। संस्कारो वि नाम गुणस्याधानः। यिा मनुष्यस्य शरीरे गुणस्याधानं भिवत तिा तस्य जीिने 

वकभिि् यथाथवपररितवनं दृश्यते। ति् पररितवनं संस्कारगम्स संस्काररताः जनाः समाजे यि् वकमवप कायक कुिवन्ति 

तस्य प्रशंसा भिवत। अयं संस्कारः जन्मजन्मािरेण साकं सम्बध्यो भिवत। पुनश्च केचन् ऋषयः ििन्ति यि् 

अस्य संस्कारस्य सम्बन्धः कमवणा साकं ितवते। कमवजनं्य फलमेि संस्कारस्य पररचयं कारयवत। कमवणा साकं 

सम्बन्धकारणात् संस्कारोऽयं प्रवतवितो भिवत। िैविकऋषयः मानिजीिनसुव्यिन्तितकरणाय िैविकसंस्कारस्य 

िशवनमुक्तििः। एते संस्काराः िैज्ञावनकपद्धत्या समाजे प्रचभलताः सन्ति। िैविककालािारभ्य अद्यािभधपयविं 

एतेषां संस्काराणां पालनं सिवः वि स्वीवक्रयते। मानििजीिनस्याधारभूतः संस्कारो ितवते। कस्यावप मनुष्यस्य 

कुललोकयोः परम्परया यावन कायावभण वक्रयिे तेषां कायावणां सम्यक्प्रकारेण सम्पािनाथक 

गुणशीलसौन्दर्य्वपारम्पररकभशष्टाचाराणामािश्यकता अनुभूयते। तत्र कायवस्य सुिुसम्पािनाय संस्काराः 

परोक्षरूपेण प्रेरयन्ति। तेषां संस्काराणां सिार्य्ेनैि कोऽवप मनुष्यः स्वजीिने शोभनं कायक कतुक शक्नोवत। 

‘कीवतव यस्य स जीिवत’ इवत उके्तः मूले जन्मजन्मािरयोः सभितपुण्यरूपेण यः संस्कार ितवते स एि 

प्रारब्धरूपेण कायक करोवत। संस्कारविषये शतपथब्राह्मणे उच्यते यथा –  

 

‘स इदं देवेभ्यो हवविः संसु्करु साधु संसृ्कतं संसु्कववित्यैवैतदाह’। 1  

 

काभलिासकृतदृश्यकाव्येषु संस्कारस्य चचाव विशिरूपेण विद्यते। अत्र कमवजन्यफलं भोगाय मानिजीिनं 

संरक्षणाय च संस्कारस्य प्रवतिा काभलिासेन कृता।विक्रमोिवशीयदृश्यकाव्ये येषां संस्काराणां चचाव विद्यते। 

तेषां यथाक्रमेण अत्र वििेचनं वक्रयते। 
 

कुटशब्दः काभलिासस विक्रमोिवशीयम्स संस्कारस िैविकसंस्कार 

 

प्रिािना 

मानिजीिनस्याधारभूतः संस्कारो ितवते। कस्यावप मनुष्यस्य कुललोकयोः परम्परया यावन कायावभण 

वक्रयिे तेषां कायावणां सम्यक् प्रकारेण सम्पािनाथक गुणाि् पारम्पररकभशष्टाचाराणामािश्यकता 

अनुभूयते। तत्र कायवस्य सुिु सम्पािनाय संस्काराः परोक्षरूपेण पे्ररयन्ति। 
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तेषां संस्काराणां सिार्य्ेनैि कोऽवप मनुष्यः स्वजीिने शोभनं कायक 

कतुक शक्नोवत। ‘कीवति यस्य स जीववत इवत उके्तः मूले 

जन्मजन्मािरयोः सभितपूण्यरूपेण यः संस्कार ितवते स एि 

प्रारब्धरूपेण कायक करोवत। अतो मनुष्यजीिनस्याधारभूतः संस्कारो 

ितवते इवत। एते संस्कारा िैविकसावित्ये लौवककसावित्य े च 

भभन्नभभन्नरूपेण प्रवतपाविताः सन्ति। 

 

‘मुणे्ड मुणे्ड मवतर्भिन्ना’।2  

 

इवत उक्त्यानुसारं विभभन्नेषु ग्रन्थेषु संस्काराणां संख्या 

भभन्नभभन्नरूपेण च दृश्यते प्राप्यते च। यद्यवप ऋषयोऽष्टचत्वाररंशत ्

संस्कारा आमनन्ति तथावप मतिैभभन्नकारणात् षोडश संस्कारा एि 

प्रमुखरूपेण प्रवतपाविताः सन्ति। परि केषाभिन् मते त्रयोिश 

संस्कारा केचन जना एकािश संस्कारा स्वीकुिवन्ति। अन्तिन् 

विषये कुललोकयोः या परम्परा ितवते सा एि परम्परा इिानी ं

पयविमवप कायक करोवत। उपयुवक्तसंस्कारा ये सन्ति तेषां प्रभािः 

काभलिासीयदृश्यकाव्य तथा विक्रमोिवशीयत्रोटकेऽवप प्रत्यक्षरूपेण 

दृश्यते। अत्र कमवजन्यफलं भोगाय मानिजीिनं संरक्षणाय च 

संस्कारस्य प्रवतिा काभलिासेन कृता। तेषां िणवनं वनम्नधा वक्रयते– 

 

अध्ययनप्रवक्रया (Method of the Study) 

यद्यवप अध्ययनवमिं विश्लेषणात्मकं ितवते तथावप अत्र अध्ययनाय 

आधुवनकिैज्ञावनकपद्धत्याः अनुसरणं कृतम्। अत्र विषयििुः 

विश्लेषणेन अध्ययनवमिं कृतम्  

(Qualitative Content Analysis) । अत्र उपलब्धानां 

तथ्यानां भसद्धािानां च एकत्रीकरणेन रेखांशवनिावचनेन 

निीनप्रकारेण च तत्प्रवतपािनम् । 

 

गभावधानसंस्कारः  

 

‘गभिस्य आधानं वीयिस्थापनं स्थस्थरीकरणं यस्थिन ् येन वा 

कमिणा तद् गभािधानम्’। 3 

 

अत्र विव्यश्रेिसिानोत्पािनाय मनुष्यः शास्त्रोक्तविभधनानुसारं 

गभावधानं वतभथ-िार-नक्षत्र-योग-करण-मुहूतव-चन्द्रतारा इत्याविकं 

दृष्ट्वा गभावधानसंस्कारं सम्पाियवत। अत्र िकंु्त शक्यते यि् 

ऋतुस्नाता धमवपत्ेः गभभः पवतः सम्भोगमाध्यमेन िीयक िीजरूपेण 

प्रवतिापयवत। तस्यैि वक्रयायाः नाम गभावधानं ितवते। 

अथिविेिे गभावधानविषये उच्यते यथा –  

 

“आ ते योवन गभि एत ुपुमान ्वाण ्इवेषुर्धम्। 

आ वीरोऽत्र जायतां पुत्रस्त ेदशमास्यिः”।।4 

 

‘आत्मा िै जायते पुत्रः’ इवत वपतुः शरीरे ये गुणा विद्यमानाः सन्ति 

तेषां गुणानाम् आधानं पुत्रस्य शरीरे भिवत। पुत्रः वपतासदृशः 

एिाचरणं कररष्यतीवत मत्वा अस्य संस्कारस्य विधानं ितवते। यथा 

ववक्रमोविशीयनाटके पुरूरिापुत्रस्य आयुः विचारविषये 

आश्चयवचवकतोऽभूत्। तत्र कारणवमिं यि् उिवशी गभविती अन्ति न 

िा इवत न पररलभक्षतः। एतिात् कारणात् तेन उच्यते –  

 

‘न च मया गभिव्यविरालर्िता’। 5  

 

अनेन ज्ञायते यत् तत्कालीनसमय े गभावधानसंस्कारस्य 

प्रचलनमासीत्। 

 

पुं सिनम ् 

अयं पुं सिनसंस्कारः पुत्रोत्पत्तये वक्रयते। अथिविेिस्य 

सप्तमकाण्डस्येकािशसूक्तस्य प्रथममन्त्रे पुं सिनशब्दस्य प्रयोगः 

प्राप्यते।6 अस्य शब्दस्य व्युत्पवत्तः एिं कतुक शक्यते। पुमान् सूयते 

यिात् इवत पुं सिनम्। अथावत् अनेन संस्कारेण पुत्रोत्पवत्तः 

जायते। अस्य संस्कारस्य कालवनधावरणे वकभिि् मतिैभभनं्न्य 

दृश्यते। गभविभशशोः तृतीये मासे पुं सिनसंस्कारस्य विधानं 

ितवते। पुत्रोत्पवत्तः सिवः कामयते। अत्र पुत्रिीनता 

सामाभजकिोषरूपेण पररलक्ष्यत।े यथा शूद्रकेऽवप मृच्छकवटके 

उच्यते –  

 

‘शून्यमपुत्रस्य गहृम’्। 7 

 

एिमिे यिा जनकनभन्दनी जानकी सीता गभविती आसीत् तिा 

ऋष्यशृङ्ग आश्रमाि् अष्टािक्रमाध्यमेन अरुन्धत्या शाकं 

माताकौशल्या प्रभृतयः सीताम् आशीिवचांभस प्रयक्षन्ति। तत्र 

यशस्वीपुत्रोत्पवत्तः अभभलाषा तासां मनभस विद्यते। पुं  नरकात ्

त्रायते इवत पुत्रः। स एि िंशपरम्परायाः सिालनं सम्यकप्रकारेण 

कररष्यवत इवत मत्वा सिभऽवप श्रेिपुरुषा िैविकरीत्या तन्तिन् समये 

पुं सिनसंस्कारं कुिवन्ति ि। िैविकरीत्यानुसारेण मिाकविना 

पुं सिनसंस्कारस्य िणवना वक्रयते। विक्रमोिवशीयदृश्यकाव्येऽवप 

पुं सिनसंस्कारस्य सूचना पररलक्ष्यते। यथा दृश्यते –  

 

‘असन्तानतं्व वजिवयत्वा न वकमप्यस्य हीनम’्। 8  
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अत्र राज्ञः पुरूरिायाः केिलं सिानं नान्ति। प्रसङ्गानुसारेण 

मिाकविना अत्र पुं सिनसंस्कारस्याभासं संसूचयन्ति। 

 

जातकमवसंस्कारः   

अयं संस्कारो िालकस्य जन्मसमये नाभभचे्छिनात् पूिक वक्रयते। 

यवि काचन् समस्या कारणात ् जातकमवसंस्कारः समयानुसारं न 

भिवत तविव ति् वििसाभ्यिरे एि करणीयः। अस्य संस्कारस्य 

मूलोदे्दशं्य भिवत भशक्षणरक्षणभरणव्यापारः सम्यक्तया भिेत्। 

अन्तिन् संस्कारे जातकस्य वपता िैश्वानरं प्रवत स्वकीयं कतववं्य 

ज्ञापयन् द्वािशपात्रेषु पुरोडाशं िाप्य िैश्वानराय समपवयवत। 

पुत्रस्य कृते िभधमधुघृति स्वणवपात्रे संवमश्रयः खाियवत। अनेन 

तस्य शरीरे ऊजावयाः सिारो भिवत। अनेन द्रव्यत्रयेण कस्य 

आधानो भिवत इत्यन्तिन् विषयेऽवप ऋषयः स्वकीयमतं 

प्रिुतििः। यथा िभधद्रव्येण इभन्द्रयशवक्तः सम्वधवयवत। घृतेन 

पशुतेजः मधुना औषधये रसान् प्राप्यते। अनेन पीतिातकफयाञ्श्श्च 

रोगान् शमयवत। अनेन प्रकारेण विक्रमोिवशीयेऽवप पुरूरिा पुत्रस्य 

संरक्षणाय जातकमवसंस्कारः सम्पावितः। अयं संस्कारः 

च्यिनऋवषणा सम्पावितः। यथा उच्यते – 

 

‘यत् िवत्रयकुमारस्य जातकमािवदववधानं तदस्य भगवता 

च्यवनेनाशेषमनवुितम्’। 9  

 

अनेन प्रतीयते यत् काभलिाससमये संस्काराणां विभशषं्ट 

मित्वमासीत्। तत् कालीनसमाजे िैविकसंस्काराणां प्रचलनं 

कुललोकयोः परम्परामधीकृत्य भिवत ि। 

 

नामकरणम ् 

जातकमवसंस्कारमनिरमेि नामकरणसंस्कारः वक्रयते। कस्यावप 

जातकस्य जन्मानिरं सामाभजकव्यििारज्ञानाय नामकरणसंस्कारः 

अनुिीयते। यथा ज्योवतषशास्त्रे उच्यते – 

 

‘नामार्िलस्य जगतिः व्यवहारहेत ु नाम्नैव कीवतिं लभते 

मनुष्यिः’। 10 

 

अथावत् नाम्ना ति् विभशष्टगुणस्य आधानमवप भिवत। संज्ञा वद्वविधा 

भिवत। एका अन्वथवसंज्ञासति् भभन्ना संज्ञा अत्र अन्वथवसंज्ञा का 

भिवत ? यस्य यादृशी संज्ञा ितवते तादृशी एि जातकस्य कमव 

ितवते। इयं संज्ञा अन्वथवसंज्ञा ितवते। वद्वतीया संज्ञा सा अन्ति यत्र 

जातकस्य नामानुसारं कायक न ितवते यथा कस्यावप नाम ितवते 

सत्यप्रकाशोऽस्यान्वथवसंज्ञा भविष्यवत सः सिा सत्यमेि प्रकाशयवत 

अथावत् यथाथक भाषणं करोवतस परि यवि सः सिविा असतं्य ििवत 

तविव सा संज्ञा ति् भभन्ना भविष्यवत। अतो िैविकयुगाि् आरभ्य 

अद्यािभधपयविं जातकस्य जन्मसमयानुसारं 

वतभथिारनक्षत्रमहुूतावविकं दृष्ट्वा नामकरणं सम्पद्यते। मिाकिेः 

काभलिासस्य दृश्यकाव्येऽवप कुलपरम्परानुसारेण 

नामकरणसंस्कारस्य विषयः पररलक्ष्यते।  

विक्रमोिवशीयदृश्यकाव्ये पुरूरिायाः पुत्रस्य नाम आयुषो भिवत। 

शत्रूणां आयुः िरणाथक आयुष इवत नाम मिाकविना अत्र वक्रयते। 

यथा दृश्यते –  

 

“उविशी सम्भवस्यायमैलसूनोधिनुभृितिः। 

कुमारस्यायुषो बाणिः प्रहतुिविषदायुषाम”्।। 11  

 

अत्र प्राचीनपरम्परानुसारेण तने पात्र-पात्रीणां नामकरणं वक्रयते। 

 

उपनयनसंस्कारः  

अयं संस्कारः विद्याध्ययनाय भिवत। अस्य अथोभिवत उपसमीपे 

आचायावविनां िटोनवयनं प्रापणमुपनयनम्। अथावत् बालकम ्

आचायव-सवन्नधौ नेतव्यः। अयं संस्कारः ब्राह्मणस्य अष्टमे िषभ 

क्षवत्रयस्य एकािशेस िैशस्य द्वािशे अयं संस्कारः कतवव्यः। 

आश्वलायनगृह्यसूत्रे उच्यते यथा –  

 

“अष्टमे वषे ब्राह्मणमुपनयेत्। एकादशे िवत्रयम्। िादशे 

वैश्यम्। आ षोडशाद् ब्राह्मणस्यानतीतिः कालिः। आ 

िाववंशत्क्षवत्रयस्य। आ चतुवविंशिैश्यस्य”। 12 

 

धावमवकः आध्याभत्मकविकाशाय उपनयनसंस्कारस्य 

मित्त्वमुल्लखेयोगं्य ितवते। अनेन संस्कारेण मनुष्यः 

वनयमिद्धजीिन े प्रिेशयवत। अस्य संस्कारस्य विभशषं्ट मितं्त्व 

ितवते। कविकाभलिासेन स्वदृश्यकाव्ये एिं प्रकारेण विचारः 

वक्रयते।  

उपनयनसंस्कारः यज्ञोपिीत ् संस्कारनाम्ना अभभधीयते। 

विक्रमोिवशीयदृश्यकाव्ये यज्ञोपिीत-शब्दस्य व्यििारः पररलक्ष्यते। 

अस्य संस्कारस्य प्रयोगेन मिाकविः िेिविवितोपनयनसंस्कारस्य 

मितं्त्व प्रवतिापयवत।  

 

गोरोचना-वनकष-वपङ्ग-जटाकलापिः 

संलक्ष्यत ेशर्शकलामलवीतसतू्रिः। 13 
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विद्यारम्भसंस्कारः  

मानिजीिनं एक व्यििारः अन्ति। व्यििारस्य मूलमन्ति ज्ञानम्। 

ज्ञानस्य मूलम् अन्ति भशक्षा। अतः सिभऽवप स्वकीयं बालकं 

भशक्षणाथक प्रेरयन्ति। तत्र बालकस्य पििषाविारभ्य 

विद्यारम्भसंस्कारः अनुिीयते। तन्तिन् समये बालकः अक्षरारमं्भ 

करोवत। कथवमवत चेत् न क्षरतीवत अक्षरः। अक्षरः ब्रह्मसदृशो 

भिवत। तस्य किावप क्षरणं न भिवत। एतिात् कारणाि् 

अक्षरारम्भः वक्रयते। इत आरभ्य समाितवनपयविं स विद्याग्रिणं 

करोवत।  

अष्टािशविद्यानां ग्रिणं जनाः क्रमेण समयानसुारि कुिवन्ति ि। 

विक्रमोिवशीयेऽवप पुरुरिा उिवशीश्च विद्यारम्भसंस्कारं सम्पावितौ – 

 

‘एष गृहीतववद्या आयुिः साम्प्रतं कवचहरिः संवृत्तिः’। 14  

 

वििािसंस्कारः  

वि-उपसगवपूिवकं िि् धातोः वििािशब्दः वनष्पन्नो भिवत। 

यस्याथवः विशेषेण भारम् िाियवत इवत वििािः। यः कश्चन् पुरुषः 

ितवते तस्य याित् पयविं वििािसंस्कारः न सम्पद्यते ताित् पयविं 

सः अपूणो भिवत। कथवमवत चेत् मानिजीिने पुरुषाथवचतुष्टयम् 

ऋवषभभः वनधावररतम्। अत्र धमावथवकाममोक्ष इवत चतुणाक 

सम्पूणवजीिने आिश्यकता भिवत। अतो धमावथवकामाः इवत 

त्रयाणां पुरुषाथावणां सम्यक् प्रकारेण सम्पािनाथक धमवपत्न्ाः 

अिश्यकता अनुभूयते। यथा उच्यते – 

 

‘ववना पत्नी कथं धमि आश्रमाणा ंप्रवतित’े। 15 

 

अतः सिवविधशुभकायभषु धमवपत्ी वतिवत। काभलिासेनावप 

स्वकीयदृश्यकाव्येषु वििािसंस्कारस्य भारतीयमयाविानसुारं 

उपिापनमवक्रयत। तेन कुत्रावप अनैवतकवििािसंस्कारस्य चचाव 

न कृता।  

 

‘स्वधमे वनधनं श्रेयिः परधमि भयावहिः’। 16 

 

इवत गीतािचनानुसारं स्वधमभ एि संस्काराविसम्पािनं 

आचारसंविता आसीत्। 

 

‘ययोरेव समं ववतं्त ययोरेव समं कुलं तयोिः मैत्रीवववाहश्च न 

तु पुष्टववपुष्टयोिः’। 17 

 

सकुलिंशपरम्परानुसारं वििािसंस्कारः विभधिि् िैविकपरम्परया 

जनाः सम्पाियन्ति ि। अष्टविधवििािसंस्काराणां यथोभचतं िानं 

समाजे आसीत्। प्राचीनकाले िहुवििािस्य नानावनिशवनं 

पररलक्ष्यते। िहुवििािसंस्कारः न केिलं िैविकसावित्ये अवपतु 

किेः दृश्यकाव्येऽवप पररलक्ष्यते। विक्रमोिवशीयदृश्यकाव्ये 

काशीनरेशिवुिता औभशनारी तथा उिवशी च पुरूरिायाः पत्ीरूपेण 

उल्लेखः दृश्यते।  

 

अन्त्यवेष्टसंस्कारः 

मनुष्यजीिनस्य अभभलवषतपुरुषाथवचतुष्टयेषु अन्तिमपुरुषाथवरूपो 

मोक्षो ितवते। धमावथवकामवत्रविधैः पुरुषाथवः कायावभण संसाध्य 

पुरुषाथवचतुष्टयस्य प्राप्तये सिभऽवप मनुष्याः प्रयतन्ति। यद्यवप 

मृत्युविषये जनानां मनभस भयोत्पनं्न जायते। भयात् कारणात् ते 

मृत्युं  न िाञ्छन्ति। परि सत्यवमिमिे यि् ‘जातस्य ध्रिंु मृत्युः ध्रिंु 

जन्ममृतस्य च’ इवत सत्यमन्ति। मोक्षप्राप्तये मनुष्याः स्वजीिने 

शुभकमावभण कुिवन्ति। येन मुवक्तः भिेत्। 

इिलौवककपारलौवककयोः अभ्युियः कामनां कतुक यः अयं 

संस्कारः जनैरनुिीयते “वनषेकाद्याश्मशानािा तेषां िै मन्त्रतः 

वक्रया” इवत िृवतिचनानुसारं िैविकविभधविधानेन 

अन्तिमपुरुषाथवप्राप्तये जनाः प्रयासं कुिवन्ति। काभलिासेनावप 

स्वकीयदृश्यकाव्येष्वनेकेषु िलेषु मानिजीिनस्य परमगवतः मोक्षो 

ितवते इवत उद्घोवषतः।  

 

उपसंिारः  

कथनस्याभभप्रायोऽयं ितवते यत् सिभऽवप प्राभणनः प्रातः 

कालािारभ्य रावत्रशयनपयविं स्व स्व कायक संसाधयन्ति। सिभषु 

जीिेषु भचिनशीलजीिो मनुष्य ितवते। अस्य मनुषस्य कतववं्य वकं 

भिेत्? इवत विचारणीयो विषयः ऋवषभभः समक्षम् आसीत्। अतः 

सृवष्टप्रपिस्य प्रथमािाणी यः िेिः ितवते तिनुकूलं मनुष्याणां कृते 

आचारसंवितां वनमीय उपिावपतििः। एते िैविकसंस्काराः 

मनुष्यस्य कतवव्याकतवव्ययोः बोधं कारयन्ति। यस्य यादृशः 

संस्कारो भिवत सः तादृशं कमव करोवत। कमावणुसारेण मोक्षप्रावप्तः 

भिवत। वकं िा इिलौवककपारलौवककयोः उभयोः सुखविधानं 

शान्तिसमृवद्धश्च संस्कारानुकुलमिे प्राप्यते। िैविकज्ञानं प्रवत श्रद्धां 

वनिेियन आधुवनकसमाजः ससंुसृ्कतो भिेिेतिथक काभलिासेन 

संस्कारस्य मितं्त्व प्रवतपावितम् । अतः काभलिासनेावप 

िैविकसंस्काराणां यि् िैज्ञावनकं मितं्त्व ितवते ति् प्रिूय समाजस्य 

मिान् उपकारः कृतः। 
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