
होम मूर्ति पन्त 
प्रशान्त र्िममरेको ब्रतबन्धको उपलक्षमा आयोजित रात्रिभोिमा प्रस्तुत गर्ि तैयार गररको 

क्यार्बरा, ३ मार्ि २०१४ 



1. प्राचर्र् हहन्दकूा जिबर् र्क्र: 
१६ संस्कार र बर्ािश्रम ब्यबस्था 

2. ब्रतबन्ध के हो र यस्को भूममका के चथयो? 
3. आधुर्र्क कालमा ब्रतबन्धको भूममका के छ? 
4. यसलाइ कसरर सान्दमभिक बर्ाउर् सककन्छ? 



   माता पिताले गरिदिने 

 
  (1) गभािदार् 
  (2) मसमार्त्तोर्यर्(baby 

shower)  
  (3) िातकमि(सफाइ,दधू ख्वाउरे्) 
  (4) न्वारर् (र्ामाकरर्)  
  (5) र्र्स्कमि (पहहलो सयूि दशिर्) 
  (6) (पास्र्ी) अन्र्प्रासर्  
  (7) र्ुडाकमि (कपाल काट्रे्) 
  (8)  कार् छेड्रे्  
  (9) अक्षरारम्भ 
 (10) ब्रतबन्ध ि बेिािम्भ  
 

 

   आफ्नो ििाक्रमले गने  
(11) केशान्त (बेदाध्ययर् सके पछी 

दाहि कपाल काट्रे् र 
गरुुदक्षक्षर्ा हदरे्) 

(12)  समाबतिर् (हदक्षान्त), र कफताि 
(13) त्रबबाह 

(14) बार्प्रस्थ (retirement) 

(15) सन्यास   (aged care) 
अरुले (सन्तानले) गरिदिने: 
(16)  अन्त्येजटि. 

 



िन्मर्ा िायत ेसुद्र, संस्कारात ्ज दि ऊच्र्त।े  
बेद पठर्ात ्भबेत ्बीप्र, ब्रह्मिार्ार्त ईर्त ब्राम्हर्:।। 
• अथाित ्आमाको कोखबाि िन्मदा सबै सुद्र हुन्छर्, ८ ससं्कारहरु पुरा गरे पर्छ 
अथाित ब्रतबन्ध पश्र्ात ज दि (अथाित ्दोश्रो पिक िन्मेका) हुर् पुग्दछर्।  

• बेदको अध्यर् पुरा गरेपर्छ ‘त्रबप्र’ बन्दछर् भर्े (र्त त्रबप्रहरू मध्ये पर्र्) िस्ले 
गहहरो अध्ययर् गरेर ब्रह्मलाई िारे्का हुन्छर् र्तर्र्हरुमाि ैब्राह्मर् भर्र्न्छर्।  

• अर्ाात, प्राचिनकालमा ब्राह्मणको सन्तान हुिैमा ब्राह्मण हुिैनथ्यो। ब्राह्मर् हुर् 
योग्य भएकाहरुलाई माि ब्राह्मर् भर्र्न््यो। 

• त्यो कालमा जात कमिमा (पेशामा) आधाररत पररर्य हुन््यो, िन्मको आधारमा 
हैर्।  
 



१. बेि अध्यन नगिेका वा िुिा नगिेका (संस्काि दहन) 
 सदु्र: अदक्ष श्रममकहरु 

२. बेि अध्ययन िुिा गिेका (दिक्षित) 
(क) अर्ोिाजानमा लाग्ने: 
 ित्रिय: सरकारी सेवा, सशुासर् र रक्षा  
 बैश्य: कृषि, उद्योग र ब्यापार 
(ख) ज्ञानको त्रबकाश ि त्रबस्तािमा (ब्रह्मको अन्वेषणमा) 
लाग्ने: 

 ब्राह्मण: पढरे्-पढाउर्,े दार् हदर्े र मलर्,े यज्ञ गरे् र 
गराउर्े ६ प्रकारका काम गरे् हरु 
 



 िात मान्छेले अंगालेको पेशाको र्ाम हो 
 िात िन्मले हुदैर्, कमि अरु्सार हुन्छ (िस्तो आिकल 
वककलको छोरो हुदैमा कोहह वककल हुर् सक्दैर्) 

 दक्षता कमाएर सुद्रको सन्तार् ब्राह्मर्, क्षत्रि वा बशै्य िे 
पर्र् हुर् सक्छ। सामाजिक गर्तमशलता सकक्रय छ। 

 यो ब्यबस्थामा हरेकले आफुसंग भएको प्रर्तभा वा 
संभाबर्ालाई पूर्ि प्रस्फूहित गराउरे् मौका पाउछ। 

 त्यसैले, प्राचर्र् बर्ािश्रम ब्यबस्था प्रगर्तमशल चथयो र 
यस्मा ‘अबसरको समार्ता’ छ भन्दा त्यर्त फरक र्पलाि। 



• ब्रतबन्ध बेदाध्ययर् गर्ि गुरूकूलमा पठाउर्ु हठक 
अर्ि गरररे् उत्सब (संस्कार) हो। 

• यो संस्कार सबैलाई उपलब्ध चथयो, ककर्कक िन्मदा 
सबै सदु्र हुन्थे। बाराबर हुन्थे। 

• ब्रतबन्ध सदु्रबाट माचर् उठने क्रमको िदहलो 
खुटककलो हो िस्को ब्यबस्था माता-षपताले र्ै 
गररहदर्ु पदिछ र गररहदन्थे। 
 



• ब्रतबन्धका अबसरमा बालकलाई ब्रह्मर्यिका र्र्यमहरू 
(अर्शुासर्) मसकाइ गायिी मन्िदार् गरेर बेदाध्ययर् 
सुरू गराईन्छ 

• पत ृऋर्, गरुू ऋर् र देब ऋर्को प्रर्तक ३ पोयाको 
िर्ै प्रदार् गरेर बालकलाई बेदाध्ययर्का र्र्ममत्त 
गरुुकूलमा पठाईन्छ, र 

• यो कमि र्ै माता षपताले सन्तार्का लाचग गररहदर्े 
संस्कारहरुमा अजन्तम हो; यसपर्छ बालकले आफ्र्ो 
संस्कारहरु आफै पुरा गर्ि थाल्दछ। 
 



 ॐ भूभुिवःः॒ स्वः। तत्सष॑वतुविर॑ेण्यं । 
 भः॒गग॑ देः॒वस्य ॑धीमहह। । चधयोः॒ यो र्ः॑ प्रर्ोः॒दया॑त॥् । 
 
“ए ब्रह्माण्डका श्रोत, सम्पूर्ि र्रार्रका आधार, हदब्य तेिले 

ढाककका सूयि, खुल! ताकक हाममलाई र्तम्रो मभि के छ त्यस 
सत्यको ज्ञार् हुर्सकोस र र्तम्रो पत्रबि स्थार्र्तर लक्षक्षत हाम्रो 
यािामा सधैं सत्कमिमा हाम्रो मर् लागोस!” 
 

 "Unveil, O Thou who givest sustenance to the 
Universe, from whom all proceed, to whom all must 
return, that face of the True Sun now hidden by a 
vase of golden light, that we may see the truth and 
do our whole duty on our journey to thy sacred seat.“ 
 

 



 ए ब्रह्माण्डका आधार, सम्पूर्ि र्रार्रका श्रोत, हदब्य तिेले 
ढाककका सूयि! त्यो तजेिलो ‘िुम्िो’ खोल, ताकक हाममलाई 
सत्यको ज्ञार् हुर्सकोस र र्तम्रो पत्रबि स्थार्मा पुग्रे् हाम्रो 
लामो यािामा हाम्रो मर् सधैं सत्कमिमा लागोस!” 

 हामी िान्र् र्ाहन्छौ: 
◦ र्तम्रो बास्तत्रबक रुप कस्तो छ? 
◦ र्तम्रो शजक्तको श्रोत के हो? र,  
◦ यो अर्न्त छ कक मसममत छ? 

 These are genuine research questions currently 
raised and studied in Astronomy.  

 यस्ता ब्रह्म प्रश्र्का उत्तर खोज्र् हहडरे्हरु ब्रह्म-र्ारर हुर्, र  
 यस्ता ब्रह्म प्रश्र्का उत्तर भेट्रे्हरु ब्राह्मर् हुर्! 
 

 



 रािा र िात िन्म अरु्सार हुन्छ, कमि अरु्सार हैर्। यो 
प्राचर्र् र्लर् हैर्; बैहदक शास्ि संगत छैर्। 

 ईर्तहासको कुरै् कालखण्डमा यो त्रबकृर्तले प्रबेश पाएको हुरु् 
पछि। यसो गर्िमा शासकको स्वाथि हुरे् त छदै छ;  
सामन्तबाद र कमिकाण्डबादले एक अकािको पूरकको काम 
गरेको हुर् पर्र् सक्छ। 

 िे िे कारर्ले भएको भएपर्र्, यो पररबतिर्ले प्रर्तभाको 
त्रबकाशलाई कुजण्ठत गर् यो। ब्राह्मर्, क्षत्रि वा बैश्य हुर् बेद 
पढरै् र्परे् भयो। कूलमा िन्मे पुग्यो। खेर्त गरे पर्र् बैश्य 
र्हुरे् भयो। शैर्र्क भएपर्र् क्षत्रिय र्हुरे् भयो। 

 िातलाई िन्मसंग बााँचधहददा प्रगर्त र सामाजिक गर्तमशलता 
हरायो, बेदको त्रबकाश रोककयो। त्रबकृर्तहरू मौलाए। हहन्द ूधमि 
र संस्कृर्तको पतर् यसै त्रबन्दबुाि सुरु भयो।  



 िार्तय भमूमका पाउर् बेद अध्ययर् आबश्यक र्भएकाले 
ब्रतबन्ध देखख हदक्षान्तसम्मका संस्कारहरु एकै हदर्मा पुरा 
गररर् थाले। 

 पजण्डतिीले बेद पाठ गररहदएर बिुकको हदक्षान्त पुरागरर 
िन्मार्सुार ब्राह्मर्, क्षत्रि बा बैश्य बर्ाइर् थाल्यो। 

 एकै हदर्मा ६ पोयाको िर् ैलगाई हदएर बाहुर् को 
छोरोलाई बाहुर् िोषित गरे् र्लर् र्ल्यो। 

 यो प्रर्लर् अरुलाई पररक्षामा लेख्र् लगाएर आफ्र्ो 
छोरालाई पास गराए िस्तै भएर् र? 

 यस्तो त्रबसंगर्तपर्ि ब्यबस्थार् ैबुजध्द र मसप दबुैको 
त्रबकासमा बाधक भई रहेको हामम सबैले देख्र् र बुझ्र् 
िरुरर छ।  
 



 मूल प्रश्र्:  
 हाम्रो असमल संस्कार कुर् हो? कमि अरु्सार िात हुरे् कक, 
िन्म अरु्सार िात हुरे्? उत्तर ब्यजक्तगत होलार्। 
 

 यहद हामम ‘िन्म अरु्सारको िात’ भन्रे् संस्कार कायम 
राख्दछौं भरे्, हाम्रो िुजपप र िरै् िस्त ैयो संस्कार पर्र् रे्पाल 
देखख र्ै हराउरे् क्रममा छ। अन्तत: हराउछ र्ै। िन्मदा र्ै 
आफ्र्ो िात पाईन्छ भरे् ब्रतबन्ध गर्ि र्ै ककर् पर् यो र? 

 यहद हामम ‘कमि अरु्सारको िात’ भन्रे् संस्कार राख्दछौं भरे् 
कमिकाण्डमा समय सापेक्ष पररबतिर् गर्ि िरुरर छ। अर्र् मािै 
ब्रतबन्ध लगायत हाम्रा अन्य संस्कारहरु सान्दमभिक रहहरहरे् 
छर्।  



 र्ार बेद बाि अहहले को यगुमा ४००० त्रबधाको त्रबकाश 
भइसकेको र अध्ययर्को लाचग गुरुकुल को सट्टा 
त्रबश्वत्रबद्  यालय िार्े त्यलाई पहहला आत्मसात गरौं, 

 बरु, त्रबश्वत्रबद् यालयमा भर्ाि भएको उत्सबलाइ ब्रतबन्धको 
रुपमा मर्ाउाँ  र ३ पोयाको िर् ैउपहार हदउं, मन्ि हदऊाँ , 

 आफै कमाएर आफ्र्ो खर्ि र्लाउर् उत्साहहत गरौं,  
 स्र्ातक वा स्र्ातकोत्तरको हदक्षान्त समारोह पश्र्ात 
आयोिर्ा हुरे् उत्सबमा ‘त्रबप्र’ को वा त्रबधा हेरेर बा पेशा 
हेरेर क्षत्रिय बा बैश्यको उपाचध हदउ। 

 त्रबद् याबाररचधको हदक्षान्त उत्सब मर्ाउदा अकग ३ पोया 
थपेर ६ पोयाको िर् ैउपहार र ब्राह्मर्को ऊपाचध हदउ। 
ब्रतबन्ध र बर्ािश्रम ब्यबस्था चर्रजजित्रब रहर्े छ।  

 छोिा समान छोिीको िनन ब्रतबन्ध गना नत्रबसौं।  



गायिी मन्ि दार् गरुुकुलमा गरे् मभक्षािर् गदै 



ब्रतबन्धको उपलक्षमा प्रशान्त र्िममरेलाई बेदाध्यर्मा पूर्ि 
सफलता ममलोस, ब्रह्म-ज्ञार् ममलोस हाम्रो शभु कामर्ा! 



धन्यबाि! 


