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vfHkuanu 

 

^laLd`re~* bZ&iqfLrdk izdk’kukP;k ’kqHkizlaxh laLd`r foHkkx] laLd`r 

vH;kl eaMG o loZ fo|kF;kZaps egkfo|ky;kP;k orhus eu%iwoZd vfHkuanu--- 

dksfoM 19 lkj[;k dBh.k izlaxkr dks.krkgh lalk/kus lgtlk/; 

ulrkuk vkRefo’okl o iz;Rukaph ijkdk"Bk d:u ;k bZ&iqfLrdsps lqanj  

fuekZ.k dj.;kr vkys- gh ckc vkiY;k egkfo|ky;kdjhrk vfHkekukLin 

vkgs- gk lokZauk izsj.kknk;h iz;Ru fo|kF;kaZP;k foftxh"kqo`Rrhps izdVhdj.k 

vkgs- ;k mn~?kkVu izlaxh iqu’p ,dnk foHkkx izeq[k o bZ&iqfLrdsps laiknd 

MkW-’kf’kdkar njxq] izdk’kd laLd`r vH;kl eaMG loZ inkf/kdkjh o 

foHkkxkrhy loZ fo|kF;kaps vfHkuanu djrks- vkiyh gh lkfgR;lsok 

ekr`HkwehP;k pj.kh lefiZr gksoks-  

 

izkpk;Z MkW-lq/khj f’ko.khdj 
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Lkaikndh; 

ueks ue%] 

 vkt laLd`rfnu lIrkgkfufeRr vkiY;k egkfo|ky;krhy laLd`r 

vH;kl eaMG lnL;kaP;k vFkd ifjJekeqGs bZ&iqfLrdsps izdk’ku gksr 

vkgs- gk ,d uo o mRlkgo/kZd midze fo|kF;kaZuh iw.kZ dsyk vkgs] izFke 

lokZaps foHkkxkP;k orhus vfHkuanu o Lokxr vkgs-  

 dksfoM 19 P;k vR;ar uSjk’;iw.kZ okrkoj.kkr ;k r:.kkauh vkiY;k 

vFkd iz;Rukauh ;k iqfLrdsps fuekZ.k dsys vkgs- izFke eqykauh 

midzekfo"k;h vUr%{ks=koj xqxy feV leqgkoj fparu cSBd vk;ksftr 

dsyh o ;k midzekfo"k;h eyk voxr dsys- ;k uoladYikl fl/nhl 

us.;kps dk;Z ;k dkGkr vR;ar dBh.k gksrs- rjh lq/nk lokZauh vk/kqfud 

lk/kukapk ;ksX; mi;ksx djhr ;k dk;kZl iw.kZ dsys- ;k midzekfo"k;h 

egfo|ky;kps izkpk;Z MkW-lq/khj f’ko.khdj ;kauk lkafxrys vlrk ljkauh 

vR;ar mRlkgkus ;k dk;kZl ijokuxh fnyh o R;kdjhrk vko’;d 

?kVdkaps lw{e ekxZn’kZu dsys- 

 ^laLd`re~* gh bZ&iqfLrdk fofo/k fo"k;kojhy la’kks/kuij izi=kauh 

le`/n >kyh vkgs- ;kr foHkkxkrhy fo|kF;kaZps ’kks/kys[k vkgsr rlsp 

vkeps T;s"B lgdkjh lekt’kkL= foHkkxizeq[k MkW-fcHkh"k.k djs lj ;kauh 

lqanj ys[k fnysyk vkgs- oSfnd lkfgR; iklwu vkt dksfoM 19 P;k 

Hkh"k.k izdksikoj pk.kD;uhrhuqlkj iz’kkluhd Hkwfedk fo’kn dj.kkjs egR-

Roiw.kZ ys[k ;k iqfLrdsr vkgsr- fo|kF;kZauh iz;Rukaph ijkdk"Bk d:u ;k 

dBh.k dkGkpk lnqi;ksx djhr ;k bZ&iqfLrdk:ih ys[kiq"ikph fufeZrh 

dsyh vkgs- rlsp gs ys[kiw"i dksfoM 19 ;k O;k/khus xzLr:X.k] mipkj 

lsok dj.kkjs oS|] j{k.k dj.kkjs iksfyl] rlsp iz’kkluhd loZ dk;kZy;s o 

fofo/k Lrjkoj izR;{k vizR;{k lgdk;Z dj.kkjs loZ ?kVd] lqtk.k o 

tkx:d ukxjhd ;kauk lefiZr djhr vkgksr-  

bfr ’kqHkk’kh"kk%A 

MkW-’kf’kdkar c-njxq  



                                                                                               Sanskritam E-Book–2020  

ISBN No: 978-81-94206-6-0     
Page 7 of 105 

 

vuqdzef.kdk 

   

01 

laLd`rHkk"kk;ka O;olk;ijdk% 

vk;kek%A 

izk-vkfnR; vdksydj 8 

02 vfXugks= ¼;K½ vkSj i;kZoj.k MkW-vf[kys’k ’kekZ 12 

03 Hkk"kk] Hkkjrh; laLd`rh o iq:"kkFkZ 

ladYiuk & lekt’kkL=h; n`f"V{ksi 

MkW- fcHkh"k.k djs 

 

16 

04 laLd`rfo"k;h egkiq:"kakpk n`f"Vdks.k 

 

MkW- iz’kkar fcjknkj 

 

21 

05 laLd`r vkf.k laxhr dY;k.kh jkgsxkodj 25 

06 U;k;’kkL=s eqDrkoY;ka 

eaxy’yksdfopkj%A 

egs’k >qacj 28 

07 Good Governance, Chanakya Niti and 

Pandemic Situation 

Rashmi Anantrao Kousadikar 

 

30 

08 Jhen~Hkxon~xhrk fu"dke deZ;ksx &  

,d foospu 
lfork fpVdyokj 

 

38 

09 Hkk"kklq eq[;k e/kqjk Lkkjax ’kknZqy 46 

10 Okkjdzekph mRiRrh iz.ko eqGs 50 

11 vk/kqfud fo’os laLd`r Hkk"kk;k% egRRoe~A lqjt nslkbZ 52 

12 J/nke;ks·;a iq:"k%A izoh.k dkVs 56 

13 laLd`rlkfgR; ifjp;%A  vkjrh tks’kh 58 

14 e/;eO;k;ksx ukVdkrhy fgfMack & ekuoh 

jk{klh 

izk-MkW-ehuk{kh Hkkanddj 64 

15 eqY;kf/kf"Br f’k{k.k dkGkth xjt ns’kikaMs nRrk=; 67 

16 izk.kk;ke ;ksxs’k dqyd.khZ 70 

17 ohj’kSo ’kCnkpk vFkZ o O;kIrh MkW-’kf’kdkar clos’oj njxq 

 

74 

18  Le`rhapk ifjp; iz.ko pkSlkGdj 94 

19 laLd`r Hkk"ksps ,sD;klkBh ;ksxnku izrh{kk ikapkG 100 

20 fnO;k xhokZ.kHkkjrhA eaftjh ikBd [kMdhdj 103 

      

 

 



                                                                                               Sanskritam E-Book–2020  

ISBN No: 978-81-94206-6-0     
Page 8 of 105 

 

laLd`rHkk"kk;kEk~ O;o;k;ijdk% vk;kek% 

प्रा.आदित्य हेमंतराव अकोलकर 

भाग्यनगरम ् ,( हैद्राबाि )   तेलंगणा 
क्रमांक : - ९५७५१२०४२८ 

EMAIL -jaishriram1993.aa@gmail.com 
 

प्रस्तावना --  

ससं्कारम्करोतत इतत "ससं्कृतभाषा | साइयम्भाषाववश्वस्यसरलाप्राचीना , ववशिष्टाभाषा च 
ववद्यत।े ससं्कृतनेवै मानवजीवनस्यववकासः यः बौद्धिकज्ञानप्रापतःे अनन्तरम्भवतत। सः भववतमु ्
अहहतत इतत वविषुाम्मतम।् अस्याम्भाषायाम ्उपलब्िः प्रत्येकवणहः स्वरः च आत्मोन्नत्य ैलाभकर: इतत 
वजै्ञातनकमतम्प्रापयत।े भारतीयससं्कृतःे मलूािाराः , वेिाः , उपतनषिः , सादहत्यम ् . परुाणादिससं्कृतभाषायाम ्
एव प्रापयन्त।े यः एतषेाम्मलूािाराणाम ्अध्ययन ंन करोतत सःभारतपे्रापतजन्मनः सौभाग्यन प्रापनोतत। 
ससं्कृतभाषा एका ववश्वव्यापी भाषा ववद्यत।े ससं्कृतभाषायाम ् आकृततः ध्वनेः च परस्परसबंन्िः 
ववद्यत।े अतः एव यिा ससं्कृतभाषायाम्वारंवारं पठन ंभवतत , तिा अर्ह अज्ञानात ्अवपध्वनेः प्रभावः 
बदु्धिष ु भवतत। िेवनागरी ब्राम्ही च लेखनप्रणाली द्वेससं्कृतभाषा ववश्वस्यभाषा 
वणहमालायाम्वजै्ञातनकता सवाहधिक सादहत्त्यकता , एतादृिःै बहैः। वशैिष्टै : यकु्ता एषा भाषा भारतस्य 
मकुुटशमव ववराजत।े ववश्वे उपलब्िमानास ुभाषास ुप्रत्येकस्य िब्िस्य न्यनुाततन्यनूम ्अधिकाधिकं च 
अर्हद्ववत्रय ंभवेत।् परम्ससं्कृतभाषायाम्प्रत्येकस्य िब्िस्य ( 27 ) सपतवविंततअर्ाहः भवत्न्त। सवाहस ु
भाषास ु एकवचनम्बहुवचनम्चभवतः परम्ससं्कृतभाषाववश्वस्य एकैव भाषायत्स्मन द्वववचनवंवद्यत।े 
सगंणकस्य सवोपयकु्ता भाषा इतत शसद्िम्ससं्कृतभाषायाः अध्ययनेन स्मरणित्क्तः विहत।े 
वाक्यरचनायाम्िब्िरचना सिुब्िक्रमःयदि ववपररतस्र्ानप्रापतः भवतत तर्ाऽवप अर्हः तर्ैव भवत 
यर्ाक्रमबद्ि िब्िरचनया भवतत। ससं्कृत ंन केवल ंभाषा अयम्त ुववचारः . ससं्कृततः . ससं्कारः ववद्यत।े 
ससं्कृतभाषायात्म्वश्वकल्याणम ्, िांततः , सहयोगः तर्ा वसिुैव कुटुम्बकम ्इतत भावना ववद्यत।े 

कमहकांडववषयकः स्वरोजगारः 

सनातनवदैिकससं्कृत्यात्म्वशिष्टे महूूत े क्रक्रयमाणाम ् ऋचायाः क्रक्रयात्यकरूपववधिकमहकांडम ् , वक्तु ं
िक्यत।े वेिेषजु्ञानकांडम ् , उपासनाकांडम्तर्ा कमहकांडम ् इतत कांडत्रयम्प्रापयन्त।े वेिेष ु सत्म्मल्य 
एकलक्षमतं्राः प्रापयन्त।े तषे ु अिीततसहस्त्रमतं्राः कमहकांडस्य एव। अतः तषे ु कमहकांडप्रिानम।् 
कमहकांडकतकह यजमान सकंल्पात्िक्षक्षणा ं प्रापनोतत। अयम्तस्यस्वयरंोजगारः वक्तु ं िक्यत।े यजमान 
सकंत्ल्पत  कायह पणूहत्वात्परुोदहतः िन ं प्रापनोतत। तर्ैव कमहकांड े वववविास ु पजुास ु
वववविानाम्पजूासादहत्यसामग्रीणाम ् उपयोगः भावतत। तिा तषेात्म्नशमहतािान ् अवपतस्य कमहकांडस्य 
उपयोगः भवतत। यर्ा वववाहससं्कारः अत्स्मन्घटः , मवृिका . फलातन , िषु्कफलातनरत्नातन , पषु्पाणण , 

mailto:jaishriram1993.aa@gmail.com
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मडंपः , नतूनवस्त्रम ् , पात्रम्तलैम्नवैदै्यम ्आसनम्हररद्रांकंुकुमचूणहम ् . अक्षत ् , नारीकेनफल ं , तर्ा 
वववविसामग्रीणाम ्उपयोगःकमहकांडभेवतत। यः फलववक्रयकंरोततसोऽवप अत्स्मन्िन ंप्रापनोतत , तलैववके्रता 
अवप िन ंप्रापनोतत। अतःकमहकांड ेपजूायाम ्अर्हप्रात्पतः भवतत। सा अर्हप्रात्पतः न केवल ंपरुोदहतस्य 
कृत ेत ुसमाजस्य सप्रत्येकस्य व्यवसातयकस्यच। प्राचीनकाले राजाशभः कृतअश्वमेि , राजसयूयज्ञादि 
कारणेनवै समाजस्य अर्हप्रात्पतः आसीत।् द्वाििषे ुमासेष ु यज्ञानाम ्आयोजनम ्आसन।् कमहकांडम ्
इतत ववश्वस्य इदृिी पद्िततः यर्ा समाजस्य प्रत्येकस्य घटकस्य लाभः तस्मात ्आसीत।् ववद्यतचे। 
अतः कमहकांडम ् इतत न केवल ं परुोदहतस्य अर्हप्रापतःे सािनम ् , स्वयरंोजगारः च इतत समाजस्य 
जीवनवादहतनः पद्िततः च वक्तु ंिक्यत।े - 

वास्तुवविानात्स्वरोजगारः - 

भारतीय ससं्कृत्यात्म्वववि क्षेत्र ेववववि ंिास्त्र ंकत्ल्पतम ्उक्त ंच। िनवाणणज्यववषयकम ्अर्हिास्त्रम ् , 

न्यायनीततववषयकम्नीततिास्त्रम्तर्ैवगहृ – भवनादि रचनाज्ञानपरूकिास्त्रम्वास्तिुास्त्रत्म्वद्यत।े 
वतहमानअवस्र्ायाम्विेैशिकवजै्ञातनकैः अवप इिम्िास्त्र ंसत्म्मतम।् प्राचीनकालात्वतहमाने अवप जनाः गहंृ 

, भवन ं , मदंिरं च िास्त्रदृष्टया यकु्त ंसम्पन्न ंच इच्छत्न्त। कशलयगेु अवप जनाः वास्तिुास्त्रानसुारतः 
तनशमहत ंगहंृ इच्छत्न्त। इिम्वास्तिुास्त्रम्ससं्कृतभाषायाम ्एव ववद्यत।े वास्तसु्र्ाने जातानाम्िोषानात्म्न 
वारणम्िांत्यादि क्रक्रया भवतत। तत्स्मन्वास्तिुास्त्रज्ञः िनप्रात्पतः भवतत। यर्ावतहमाने ( 

इंत्जतनअरतर्ाइंटीररअरडडजाइनर ) िन ं प्रापनोतत। वास्तिुास्त्रज्ञः यर्ा वितत तर्ा गहृतनमाहणकताहरः 
गहृतनमाहण ं कुवहत्न्त। तस्य गहृतनमाहणात्काराधगराणाम ् अवप िनप्रात्पत ववद्यत।े गहेृगहेृ जलनशलका 
भवतत तस्य ववके्रतारः िन ंप्रापनोतत। ववद्यतुववषयकववके्रतारः अवप तत्स्मन िन ंप्रापनोतत। अिुना 
गहेृगहेृ पाकगहेृ काष्ठतनशमहतम ् ( फतनहचर ) पात्रस्र्ान ं प्रापयत े तत्स्मन्वकृ्षकताहरः लाभम्प्रापनोतत। 
गहृतनमाहणकालेयत्यत ् आवश्यकम्भवतत तत्स्मन्वास्तिुास्त्रज्ञः आत्मभागम्स्वीकरोतत। 
वास्तवुविानानसुारतः तनशमहत ंगहंृसखु ं , सौभाग्य , च ििातत इतत जनानाम ्अनभुवः। अतः जनाः 
वास्तिुास्त्रयकु्त ंगहंृ इच्छत्न्त। प्रचशलतते्स्मन ्अत्स्मन्यगेु प्राचीनयगेु च वास्तिुास्त्रज्ञानाम ्अर्हप्रात्पतः 
वास्ततुनमाहणात्मागहििहनात्त्वद्यत ेच। 

ज्योतिषविद्यायााःस्िरोजगाराः 

ज्योततषम ् इतत गहृाणाम्ज्ञानार्हम्प्राचीन ऋवषमतुनशभः ििम ् एकम्ज्ञान ं ववद्यत।े ज्योततषम ् इतत 
ग्रहाणाम्ज्ञानेन मनषु्यः तत्नसुारतः कायहकरोतत यस्मात्लाभ : भवेत।् अत्स्मन्यगेु सगंणक उपयोगेन 
ज्योततषक्षेत्रम्सरल ं ववस्ततृम्चजातम।् केवल ं भारत े एव ं 1800 ज्योततषअतंजाहलकेन्द्राः सत्न्त। 
वविेिषेलुक्षद्वयसंखं्याववद्यत।ेयवुानःज्योततषअध्ययनकृंत्वातस्मातए्वजीवनयापनकंतुहमइ्च्छत्न्त।इिम्ज्यो
ततषिास्त्रम्ससं्कृतभाषायात्म्वद्यत।ेअत्स्मन्कालेमहाववद्यालयेषजु्योततषववषयकाःशिक्षणप्रणालयःतनशमहताःप्र
चाशलताःच।तस्माितःपिवीकाप्रापतःेअनतंरम्िासनमान्यरीत्याज्योततषव्यवसायःकतुहमिक्यत।ेभववष्यत्काले
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भववष्यमानानाम्स्वजीवनििांज्ञातुसंवेउद्यकु्ताःभवत्न्त।बालानाम्स्वास््यकारणात ् , 

यवुानात्म्िक्षणव्यवसायकारणािर्ा वदृ्िानाम्स्वास््य तर्ा 
कुटंुबधचन्ताकारणात्ज्योततषाणाम्समीपेगन्तव्य ं भवत्यवै। तत्र गमनात्ज्योततष उक्ततनयमानसुारतः सः 
उपायः कतहव्यः भवतत। सवेषाम्गहृाणाम्यर्ाफलववैवध्यता अवप ववद्यत े , तर्ा साववैवध्यतािान्य , 

िानसबंधंिता भववतमु अहहतत। तस्मात्िान्यरूपातसाऽवप अर्हप्रात्पतः एव ववद्यत।े ज्योततषववद्या न 
केवल ं पत्रणेैवसाध्या , अत्स्मन यगेुसगंणकमाध्ययेन वविेिषे ु अवप भारतीयाः भारत े
त्स्र्त्वावविेिात्कायहकतुहम िक्तवुत्न्न , िनपं्रापनवुत्न्त च।ज्योततष उक्ततनयमानसुारतः सः उपायः 
कतहव्यः भवतत। सवेषाम्गहृाणाम्यर्ाफलववैवध्यता अवप ववद्यत े , तर्ा साववैवध्यतािान्य , 

िानसबंधंिताभववतमु अहहतत। तस्मात्िान्यरूपातसाऽवप अर्हप्रात्पतः एव ववद्यत।े ज्योततषववद्यान केवल ं
पत्रणेैवसाध्या , अत्स्मन यगेुसगंणकमाध्ययेन वविेिषे ुअवप भारतीयाः भारतते्स्र्त्वा वविेिात्कायहकतुहम 
िक्तवुत्न्न , िनपं्रापनवुत्न्त च। 

शिक्षाविभागेषरुोजगाराः 

भारतस्य न त ु ववश्वस्य ससं्कृतयः शिक्षााासआुिारभतूाः सत्न्त। भारतीयससं्कृततः या ववश्वमान्या . 

ववश्वगरुू : च क्यत े तस्याः मलूािाराः वेिाउपतनषिः परुाणातन च ससं्कृतभाषायाम्सत्न्त। सः 
पाठ्यक्रमववद्यालयेष ु , महाववद्यालयेष ुच प्रचलतत। ससं्कृतभाषामाध्ययेन कृत अध्ययनस्य उपयोग 
आत्योन्नत्य ै भवतत एव। परम अत्स्मन यगेु िनप्रापतःे सािनम ् अवप भववतमु ् अहहतत। 
भारतिासनम्ससं्कृताशिक्षाववभागस्य कृत ेअिुना सम्यक कायह करोतत। िासनेन ससं्कृतशिक्षायाः कृत े
वववविससं्कृतववश्वववद्यालयानाम्स्र्ापनाकृता। तत्र शिक्षणप्राध्यापकरूपेण ये कायह कुवहत्न्त तषेाम्वेतन ं
िासनकायाहतत। ववद्यालयेष ु महाववद्यालयेष ु च सवहत्रससं्कृतववषयः प्रचलतत। 
ववद्यालयसखं्यादृष्टयाशिक्षकाः अवप बहवाःसत्न्त। न केवलभंारतराष्र अवप त ु वविेिषे ु अवप 
शिक्षाववभागेष ु रोजगारप्रात्पतः भवतत अिुना। ऑक्सफोडहववश्वववद्यालयस्य प्रवेषद्वारेएवससं्कृतश्लोकाः 
शलणखतः प्रापयत्न्त। जमहनीराष्रचतवुवहषतत स्र्ाने ससं्कृतअध्ययनम्प्रचलततः ततः भारतीयाः 
ससं्कृतमाध्यमेनअर्हप्रात्पतः कुवहत्न्त। अतंराष्रीयअतंरालसिंोिनकेन्द्रनासा इतत नाम्ना 
प्रशसद्िम्तत्स्मन्ससं्कृतशिक्षाप्रापतानप्रािान्यतयास्वीकुवहत्न्त ततः ववपलुिंन ं अवप ििातत। अतः 
ससं्कृतशिक्षाया : माध्यमने स्वरोजगारः भवत्यवै। 

अनिुादविषयककायाात्सस्िरोजगाराः 

वतहमाने भारतीय ससं्कृततः जना इच्छत्न्त। यर्ापवूहम ्उक्तम्भारतीयससं्कृतःे मलूािारः विेा , उपतनषिः 
च ससं्कृतभाषायाम्सत्न्त। विेैशिकाः यदि तत्ज्ञान प्रापतु ं इच्छत्न्त 
अर्वायेससं्कृतम्नजानाशमतयेदितत्ज्ञानप्रापतु ंइच्छत्न्त तिा तस्य अनवुािः तषेाम ्इच्छा मतानसुारतः 
कतहव्यः भवतत। सः अनवुािः ससं्कृतज्ञः एव कतुहम्कायहः। एतस्मात ् अनवुािात्वतहमाने िनप्रात्पतः 
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भवतत। ससं्कृतस्यअनवुािः अन्यभाषास ुअर्वा अन्यभाषायाः अनवुािः ससं्कृतभाषायाम ्इिम्िनप्रात्पतः 
सािनवंक्तु ं िक्नवुत्न्त। अतनत्श्चत्कालपयहन्तम ् इिम्प्रचशलष्यतत। िासकीयसेवायाम्सवेष ु ववभागेष ु
अनवुािक इतत नाम्ना स्र्ान ंभवतत। ससं्कृतज्ञः तत्स्र्ान ंप्रापयिनाजहन ंकतुहम्िक्नोतत। 

सनै्यके्षत्रसे्िरोजगाराः 

भारतीयसनै्यरले ( JCO ) ज्यतुनअर कशमिनऑफीसर , इतत नाम्ना एकपित्म्वद्यत।े 
यत्ससं्कृतभाषायाम्प्रापतपद्वीका छात्र: सः तत्रकायहम्कतुहम्िक्नोतत। सापिवीकाससं्कृतभाषायाम्तया तत्र 
तस्य आवेिकस्य कमहकांडादि ज्ञानदंृष्टवािरीरयष्टीम्दृष््वा च तत्स्र्ानसंः प्रापनोतत। िमहगरुू: इतत 
दहन्िमुतानसुारतः ततनाम्तस्यपिवेः भवतत। अतःसनै्यक्षेत्र े अवप ससं्कृतमाध्यमेन स्वरोजगारप्रात्पतः 
कतुहम्िक्यत।े 

रोजगार: तुभवततएवपरंतुयेसंस्कारा: भववष्यत्न्तततमलू्यम्नकेनावपप्रापतुम्िक्नमु: । 

ससं्कृतायदहकायहकरणम।् तनत्यजीवनभागभूतम।्। 
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अत्ग्नहोत्र   (यज्ञ) और  पयाहवरण 

डॉ.अणखलेि  अ. िमाह 
ससं्कृत ववभाग 

मलू जी जेठा महाववद्यालय, 
जलगांव (महाराष्र) 

प्राचीन भारतीय ससं्कृतत अपने अनठेू वजै्ञातनक प्रयोग एव ंअपनी शे्रष्ठ ससं्कृतत के द्वारा पयाहवरण का 
रक्षण करत ेआई है। तर्ा इस पयाहवरण के रक्षण के शलए ही यहां पर बड-ेबड ेयज्ञ , अत्ग्नहोत्र इत्यादि के कायहक्रम 

क्रकए जात ेर्े। कालांतर में इनमें बबगाड उत्पन्न हुआ तर्ा यह केवल कमहकांड के द्योतक बन गए।  आज जब मैं 
अपना ववषय अत्ग्नहोत्र और पयाहवरण ले रहा हंू तो आज भी कुछ लोगों को आश्चयह हो सकता है। की होम हवन के 

द्वारा भी कही ंकोई पयाहवरण की रक्षा की जा सकती है? पर काशलिास की एक उत्क्त है...... 

"परुाणशमत्येव न साि ुसवहम.्......"१ 

परुाना सब कुछ ठीक है ऐसा भी नहीं है तर्ा सब कुछ खराब है ऐसा भी नहीं है ववद्वानों ने उसका धचतंन 

करना चादहए मनन करना चादहए और उस पर अपने ववचार प्रकट करने चादहए। ठीक इसी प्रकार यज्ञ की 
अवस्र्ा है कुछ लोग इस ेपणूह रुप से पाखंड कहत ेहैं परंत ुकुछ लोग इस ेपणूहत: वजै्ञातनक भी कहत ेहैं तो कुछ लोग 

इस ेकमहकांड की वस्त ुमानत ेहैं। इस ववषय को लेने का तात्पयह भी मेरा यही है क्रक मैं सकं्षपे में यह बता सकंू क्रक 

यज्ञ पयाहवरण के शलए क्रकतना उपयकु्त है। 

पयाहवरण या वायपु्रिषूण क्या है? 

सबसे पहल ेहम यह जानने का प्रयत्न करेंग े क्रक पयाहवरण क्या है ? मनषु्य आंतररक तर्ा बाह्य  िो 
पररत्स्र्ततयों के अतंगहत जीववत रहता है िोनों पररत्स्र्ततयां एक िसूरे पर आधश्रत रहती हैं। बाह्य पररत्स्र्ततया ं
जो इस ेचारों ओर से घेरे रहती हैं, इसी को पयाहवरण कहत ेहैं। जो भमूडंल, जल मडंल एव ंवायमुडंल से शमलकर 

बना है। भशूम, ठोस द्रव एव ंगसै का सघंात होती है।"ठोस भाग में जीवांि एव ंखतनज अिं होत ेहैं, द्रव्य जल के रूप 

में गसै वाय ुके रूप में रहती है। खतनज 45% जीवांि 5% जल 10% तर्ा वाय ु 40% के लगभग रहता है। इसके 

अततररक्त तक उपजाऊ भशूम में अनेक प्रकार के सकू्ष्म जीवाणओु ंकी कॉलोनी होती है, जो 1 ग्राम शम्टी में 
करोडों की सखं्या में होत ेहैं। जलमडंल , जो ऑक्सीजन एव ंहाइड्रोजन िो गसैीय तत्वों की रासायतनक क्रक्रया से 

बनता है, त्जसमें ऑक्सीजन लगभग 1 10% तर्ा हाइड्रोजन 11 परसेंट ववद्यमान होता है। भशूम की सतह से 

लगभग 40000 फीट की ऊंचाई तक वायमुडंल होता है, त्जससे लगभग 78% नत्रजन, 21% ओषजन , िषे 1% में 
हाइड्रोजन काबहन ओजोन आदि तत्व गसै बकु में पाए जात ेहैं, कुछ वाष्प आद्रहता एव ंसकू्ष्म कण भी होते हैं।"२ 

वायमुडंल के तत्व ही जल मडंल में और इन िोनों के ही तत्व भशूम मडंल में खतनज कणों के सार् 

उपत्स्र्त होत ेहैं।मनषु्य, पि ु,पक्षी, पािप आदि सभी प्राणणयों के िरीर इन्हीं तत्वों के आिार पर बनत ेहैं। जैस े
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उक्त भ ूजल एव ंवायमुडंल एक िसूरे को प्रभाववत करत ेहैं वसै ेही प्राणणयों के िरीर भी इन मडंलों के क्रक्रयाकलापों 
से प्रभाववत होत ेहैं।भशूम से प्रापत होने वाले खाद्यान्नों का उत्पािन केवल भशूम के उपजाऊपन पर ही तनभहर नहीं 
है, अवपत ु जल एव ंवाय ुमडंलों की सक्रक्रय सहायता पर आधश्रत है। प्राणणयों के जीवन के शलए अन्न आवश्यक है, 
उससे अधिक जल और जल से भी अधिक वाय ुपरम आवश्यक है। इसशलए वायमुडंल त्जसके तत्वों का अनपुात 

त्स्र्र सा होता है, उसमें क्रकसी भी क्रक्रया के द्वारा ववक्षोभ या पररवतहन होता है, तो वह मनषु्य या अन्य प्राणणयों 
के शलए हातनकारक हो जाता है। उसी को वाय ुप्रिषूण कहत ेहैं। वाय ुप्रिषूण के कारण भी बहुत से बताए जात ेहैं। 

"वे सभी पिार्ह जो सामान्य से अधिक मात्रा में वातावरण के अिंर पहंुचकर मनषु्य, पि,ु वनस्पतत व अन्य द्रव्यों 
पर कुप्रभाव डालत े हैं प्रिषूक कहलात े हैं। इसमें महीन छोटे कण होत े हैं, जो िात,ु काबहन ,का, रेशसगं, 
पोलने,फंगस, बकै्टीररया, वायरस व रासायतनक पिार्ह होत ेहैं।"३ आज के वाय ुप्रिषूण के ववषय में कहा जाता है 

क्रक 60% मोटर आदि वाहनों, िूम्रपान ,एयर कंडीिनर, जनरेटर स्वचाशलत इंजन से होता है। तर्ा िषे 

40%कारखानों आदि से वाय ु प्रिषूण होता है। दिल्ली में तो इसी वषह २०१९ में ऐसी अवस्र्ा हो गई र्ी की 
ऑक्सीजन गसै शसलेंडर लेकर चलना पड।े हजारों लोगों ने तो मास्क बांिकर अपने कई दिन व्यतीत क्रकए। "िकु्र 

ग्रह पर पहल ेसमदु्र र्े क्रकंत ुवहां तापमान की वदृ्धि के कारण सब जलीय तत्व भाप बनकर उड गए। वजै्ञातनकों ने 

चेतावनी िी है क्रक वतहमान में जैस ेखतरनाक रसायनों का प्रयोग हो रहा है तर्ा पाधर्हव पिार्ह जलाए जा रहे हैं ऐसे 

ही तनरंतर जलाए जात ेरहे पृ् वी भी 1 दिन िकु्र ग्रह की तरह बन जाएगी। पृ् वी का तापमान भी बढ़ता जा रहा है 

त्जसका कारण पयाहवरण का िवूषत होना है।"४ इस प्रकार हम सभी पयाहवरण प्रिषूण वाय ुप्रिषूण इत्यादि से 

धचतंतत हैं। सभी इस पर ववचार भी कर रहे हैं और हम में से अनेकों लोगों ने वकृ्ष सवंिहन इसका सबसे बडा उपाय 

बताया है। परंत ुक्या और भी कोई उपाय हैं ?जी तनत्श्चत है? वह कौन सा उपाय है ?यह हम नीच ेशसद्ि करेंगे। 

यज्ञ द्वारा वाय ुप्रिषूण का तनवारण..... 

ऊपर हमने िेखा क्रक लगभग वाय ुप्रिषूण यह वविषे रूप से िुएं से होता है और िुए से बािल बनत ेहैं 
बािलों से वतृ्ष्ट होती है और वतृ्ष्ट के तत्व ही पि,ु पक्षी, वनस्पतत इत्यादि ग्रहण करत ेहैं। यज्ञ के ववषय में कुछ 

बताने से पवूह हम कुछ वजै्ञातनकों के द्वारा दिए गए, अनभुव क्रकए गए उिाहरण िेखेंगे..डॉ.हैफक्रकन (फ्ांस)ने कहा 
है.."घी के जलाने से रोग कीट मर जात ेहैं"५ "डॉ कंुिन लाल अत्ग्नहोत्री टी.बी. सेनेटोररयम जबलपरु में टी.बी. के 

रोधगयों की यज्ञ के द्वारा धचक्रकत्सा की उनके अनसुार गाय के घी से यदु्ि करने पर रोगी िीघ्र स्वस्र् हो हुए।"६ 

अमेररका की अत्ग्न पतु्र यतूनवशसहटी में कराए गए िोि के अनसुार गायकी के सार् सामग्री की मतं्र उच्चारण के 

सार् जब आहुततयां िी जाती हैं तब तनम्न प्रकार की चार गसैों का पता चलता है.. "पहली अधर्लीन ऑक्साइड, 
िसूरी प्रोवपलीन ऑक्साइड, तीसरी फॉमे त्ल्डहाइड, चौर्ी प्रोवपयोलेक्टोन। आहुतत िेने के पश्चात गो घतृ से 

एशसदटलीन तनमाहण होता है, यह एशसदटलीन प्रखर उष्णता की ऊजाह है जो िवूषत वाय ुको अपनी ओर खींचकर उस े

िदु्ि करती है। गो घतृ से उत्पन्न इन गसैों में कई रोगों को तर्ा मन के तनावों को िरू करने की अद्भतु क्षमता है 

।"७ "2 दिसबंर1984 की रात में भोपाल में भयकंर गसै त्रासिी की घटना हुई त्जसमें हजारों लोग मारे गए परंत ु

वहीं पर जब अपनी पत्नी बत्रवेणी को उल्टी करत ेिेखकर श्री एस एल कुिवाह की नींि राबत्र में 1:30 बज ेखुल गई 
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कुिवाहा अध्ययन का कायह करत ेहैं जब िेखा क्रक बच्चे भी हंसने लगे हैं आखंों में जलन होने लगी है िम घटुने 

लगा है और यह पता चला क्रक यतूनयन काबाहइड फैक्री से गसै ररस रही है त्जसके कारण यह सब हो रहा है और 

उन्होंने भी जब घर से बाहर तनकलने की तयैारी की तो उन सब ने सोचा क्यों ना हम अत्ग्नहोत्र करें परेू पररवार ने 

यज्ञ क्रकया और (M.I.C.) गसै का िषु्प्रभाव समापत हो गया।"८ इस प्रकार के अनेकों उिाहरण दिए जा सकत ेहैं 
आइए हम ससं्कृत के ग्ररं्ों को िेखेंग े क्रक उन्होंने यज्ञ का क्रकस प्रकार वणहन क्रकया है। भगवत गीता कहती 
है...."अन्नाि भवत्न्त भतूातन........९ अर्ाहत अन्न से सभी प्राणी उत्पन्न होत ेहैं, पजहन्य के बबना अन्न असभंव 

है तर्ा पजहन्य का कारणी भतू यज्ञ है।" 

"अग्नौ प्रस्ताहुतत: सम्यक् आदित्यमपुततष्ठत।ेआदित्याज्जायत ेवतृ्ष्टवृहष्टेरन्न ंतत: प्रजा।।"१० 

अर्ाहत ्अत्ग्न में डाली हुई आहुती आदित्य  (सयूह ) की क्रकरणों को पषु्ट करती है और उन पषु्ट हुई  

क्रकरणों से वषाह होती है। इस बात को आज के भौततक वजै्ञातनक भी मानने लगे हैं। कुछ लोग यह भी कहत ेहैं क्रक 

प्रिषूण की समस्या को रोकने के शलए घरों में पषु्प, इत्र, अगरबिी इत्यादि जलाने से भी प्रिषूण समस्या हल हो 
सकती है। परंत ुइस बात का सटीक उिर यह है क्रक पषु्पा इत्र चंिन तर्ा अगरबवियों की सगुिं वाय ुमें फैल 

सकती है परंत ुवह वाय ुमें ववद्यमान खराब जीवाणओु ं  (बकै्टीररया) को मार नहीं सकती है ।वायु में सगुिं तो 
फैलेगी  परंत ुवह सगुिं उस िगुिं में शमल जाएगी। अगरबवियों की सगुिं उस वाय ुमें घसुकर उसकी िगुिंी का 
छेिन कर बाहर नहीं तनकल सकती है, नहीं वह सगुिं आकाि में ऊपर चढ़ सकती है क्योंक्रक उस कृबत्रम गिं में 
हल्का पन नहीं होता है।जब तक वह हल्की होकर ऊपर नहीं उठती तब तक बाहर की िदु्ि वाय ुउस ररक्त स्र्ान 

में नहीं आ सकती है। बाहर की िदु्ि वाय ुको वहां आने के शलए खाली जगह चादहए। अत्ग्नहोत्र की अत्ग्न में वह 

ित्क्त होती है जो वाय ुमें व्यापत िगुिंी का छेिन कर सके, भेिन कर सके और हवन की गसै हल्की होने के 

कारण वह समस्त िवूषत वाय ुको ऊपर की और उठा लेती है त्जसस ेवायमुडंल में बने उस ररक्त स्र्ान पर बाहर 

की िदु्ि वाय ुआकर जगह घेर लेती है इस प्रकार यज्ञ द्वारा वायमुडंल की िदु्धि वजै्ञातनक कसौटी पर खरी 
उतरती है।अतः पयाहवरण की िदु्धि करने का कारगर उपाय यज्ञ ही है। 

यहां एक छोटा सा उिाहरण िेना ठीक रहेगा की एक हरी शमची को यदि एक व्यत्क्त खाता है तो उस 

अकेल ेको ही कुछ ना कुछ कदठनाई परेिानी होती है ।परंत ुउसी हरी शमचह को यदि अत्ग्न के सार् में  सयंोग कर 

िेत ेहैं तो वह अत्ग्न में शमलकर 100 गनुा ित्क्त वाली हो जाती है।ठीक इसी प्रकार घतृ या ववशभन्न औषधियों के 

बारे में भी अवस्र्ा है जो घतृ एक व्यत्क्त के खाने से एक व्यत्क्त को ताकत िेता है ,परंत ुवही घतृ यदि अत्ग्न में 
डाला जाए तो उस घतृ की भी 100 गनुा ित्क्त बढ़ जाती है और गाय के घी में यह तत्व होता है क्रक वह ऑक्सीजन 

तयैार करता है। इसीशलए मोटर ,कारखाना, बीडी शसगरेट ,पेरोल,डीजल का िआु ंआम आिमी स्वीकार नही ं
करता है परंत ुघतृ का िुआं( सगुिं) सब को सहन करने योग्य होता है। पलेग के टीके के आववष्कताह फ्ांस के 

डॉक्टर हैफक्रकन ने  शलखा है......"पलेग के ववष प्रभाव कोबिं करने के शलए कई महीने िवाइयों तर्ा पिार्ों पर 

व्यतीत क्रकए गए परंत ुजब भी पर परीक्षण क्रकया तो आश्चयहचक्रकत रह गया क्योंक्रक गौ घतृ परम ववष नािक 

शसद्ि हुआ"११। वेि कहता है...."घतृने द्यावापधृर्वी पयेूर्ाम"्१२ अर्ाहत द्यलुोक और पृ् वी को घतृ से भर िो। 
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यह भरने की बात इसशलए कही गई है क्रक उससे मनषु्यों ने यज्ञ करना चादहए और स्वस्र् रहना चादहए। भारत के 

सकू्ष्म जीव वजै्ञातनक डॉ. अरवविं मांडकेर ने अत्ग्नहोत्र के िुंए का ववश्लेषण क्रकया है, उनका कहना है क्रक " 

अत्ग्नहोत्र के िुंए में सकू्ष्म जीवाण ुरोिक करने वाले फॉमहलडडहाइड एव ंअन्य अवरोिक तत्व होत ेहैं। प्रयोग 

करने के बाि उन्होंने जाना क्रक कमरे में सकू्ष्म जीवाणओु ंकी सखं्या अत्ग्नहोत्र के पश्चात 80% कम हुई है"१३ 

अत्ग्नहोत्र में कुछ लोगों की िकंा होती है क्रक इसके  अिंर जो लकडडया ंडाली जाती हैं उससे काबहन 

डाइऑक्साइड गसै फैलती है। उनकी यह िकंा एकिम उपयकु्त है परंत ुउन्हें यह नहीं पता क्रक यज्ञ के अिंर 

पलाि, आम, पीपल ,गलूर ,बरगि ,बबल्व, आदि की तछलका यकु्त सशमिांए ंडाली जाती है जो अतत न्यनू काबहन 

डाई ऑक्साइड छोडती हैं।इलाहाबाि ववश्वववद्यालय के रसायन ववभाग के अध्यक्ष डॉ सत्यप्रकाि जी ने भी यज्ञ 

पर अनेक प्रयोग क्रकए तर्ा उसके अनेक लाभों को शसद्ि क्रकया उन्होंने अपनी" पसु्तक "Agnihotra"मे यज्ञ 

द्वारा उत्पन्न फौरमलै्डहाइड(formaldehyde)गसै के अनेकों लाभ बतात े हुए शलखा है क्रक यह गसै बबना 
पररवतत हत हुए वायमुडंल में फैल जाती है। कुछ अिं तक यह त्जस से तनकली हुई काबहनडाइऑक्साइड भी 
फौमलै्डहाइड में पररवतत हत हो जाती है यह एक ित्क्तिाली कीटाण ुनािक तत्व है तर्ा अनेक पिार्ों को सडने से 

या बचा लेता है।"१४ हंस के ववज्ञान ववषय के "प्रो. दरलवटह इनके अनसुार जलने वाली िक्कर के िोहे में वाय ु

िदु्ि करने की अपवूह क्षमता है तर्ा गाय के घी में ववष प्रततरोिक ित्क्त ववद्यमान है जो पयाहवरण के शलए 

िोिक है"१५ 

 इसी प्रकार हम कह सकत ेहैं क्रक यज्ञ की उपयोधगताकेवल कमहकांड के शलए या िाशमहक अनषु्ठान के शलए ही नहीं 
है अभी तो वह वातावरण िदु्धि के शलए भी है और यदि आज उस र्ेरेपी को हम आग ेबढ़ा पाए उसको कर पाए तो 
आज भी हमें यदि के माध्यम से पयाहवरण को सिुारने का अवसर शमल सकता है।                                                                              
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^Hkk"kk] Hkkjrh; laLd`rh o iq:"kkFkZ ladYiuk* & lekt’kkL=h; n`f"V{ksi 

MkW- fcHkh"k.k djs 

lekt’kkL= foHkkx izeq[k 

usrkth lqHkk"kpanz cksl egkfo|ky;] ukansM- 

bZesy& bibhishank@rediffmail.com 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

1-1 izLrkouk% O;Drh vkf.k lekt ijLijiqjd vkgsr- O;Drh vkf.k lektkps ukrs vrwV vkgs] Eg.ktsp 

lektkf’kok; O;Drh vkf.k O;Drhf’kok; lekt viw.kZ vkgs- O;Drh lektkpk vfoHkkT; ?kVd vkgs- 

FkksMD;kr v’kk ekuo ?kVdkps orZu vfHkO;Drh] dYiuk] fopkj/kkjk] dk;Zi)rhpk vH;kl dj.kkjh 

fofo/k ’kkL=s vkgsr- ^ ekuokps orZu vkf.k lkekftd lac/k^ gk loZ lkekftd ’kkL=kapk vH;klfo"k; 

vkgs- eWdvk;Ogj vkf.k ist Eg.krkr] ^lkekftd lac/kkpk ,df=r vH;kl lkekftd ’kkL=e/;s dsyk 

tkrks-* lk/kkj.ki.ks dks.kR;kgh lektkph laLd`rh ekuoh lektkps [kkl oSf’k"V; vkgs- Kku] dkS’kY;] 

:<h] dyk] J)k] ijaijk vkfn ?kVd laLd`rh’kh lac/khr vkgsr- ¿lkGaq[ks 2010%129À ,danjhr Hkk"kk 

gs ekuoh laoknkps ek/;e vkgs- Hkk"ks}kjsp ekuo vkiys fopkj] dYiuk] n`f"Vdksukph nsok.k?ksok.k djr 

vlrks- Eg.kwup ekuoh thou vkf.k Hkk"kk ,dkp uk.;kP;k nksu cktw vkgsr vls Eg.krk ;sbZy- 

Hkkjrh; lektkr laLd`r Hkk"kk vkf.k Hkkjrh; lekt thou ,dla?k vkgs] gs izkphu nk[kY;ko:u y{kkr 

;srs- Hkkjrh; lekt vkf.k laLd`rhP;k lao/kZu vkf.k laj{k.kkr laLd`r Hkk"ksP;k ;ksxnkukyk vUkU;lk/kkj.k 

egRo vkgs- Hkkjrkrhy vusd Hkk"kkiSdh laLd`r gh vusd Hkk"kkaph tuuh ekU; djrk ;sbZYk- laLd`r 

Hkk"ksrwup Hkkjrh; laLd`rh vkf.k /kkfeZd ewY;kaps tru d’kk izdkjs >kys ;kckcrpk vk<kok izLrwr 

’kks/kfuca/kkr ?ks.;kr vkyk vkgs- 

1-1‘’kks/kfuca/kkph mfÌ"Vs o v/;;ui)rh% 

izLrqr ’kks/kfuca/kk}kjs laLd`r Hkk"kspk Hkkjrh; lektthoukojhy izHkko vH;kl.ks vkf.k laLd`r 

Hkk"kk] Hkkjrh; laLd`rh vkf.k Ikq:"kkFkZ ladYiukapk vk<kok ?ks.;kr vkyk vkgs- izLrqr ’kks/kfuca/kkP;k 

ekfgrh ladYkukr xzaFkky;krhy Hkkjrh; laLd`rh’kh lacf/kr lkfgR;] dFkk] xzaFk] iqLrds rlsp 

’kks/kiqfLrdk v’kk f}rh;d lk/kukapk vk/kkj ?ksryk vkgs- laLd`r Hkk"kk gh Hkkjrh; yksdkaph thoui)rh 

vkf.k eqY;kaph vk/kkjLraHk ekuyh tkrs gs dfYiri{k leksj Bsowu ’kks/kfuca/kkph jpuk dsyh vkgs- 

1-3 Hkkjrh; lekt vkf.k laLd`rh% 
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 vk/kqfud Hkkjrh; lektkr vkfnoklh] ukxjh vkf.k xzkeh.k v’kk leqnk;kapk lekos’k gksrks- 

izR;sd leqnk;kP;k laLFkk] thoui)rh] eqY;s] J)k o vkpkjijaijk fHkUUk vkgsr- ijaijsoj vk/kkjhr 

vl.kkjk lekt fof’k"V eqY;O;OkLFksoj vk/kkjhr vkgs- R;krhy lektO;oLFkk] dk;Zi)rh] fu;eus] 

lkekftd laLFkk] mfÌ”Vs gs loZ ?kVd R;kps osxGsi.k Li"V dj.kkjs vkgsr- ewY;kRed O;oLFksP;k 

vk/kkjkoj laiw.kZ Hkkjrh; lektkpk euksjk mHkkjysyk vkgs- Hkkjrh; lektkr la[;sus vf/kdizek.kkr 

vk<G.kkÚ;k fganw /kekZr iq:"kkFkZ] deZekxZ] laU;klekXkZ] deZfl)kar ladYiuk vk<Grkr- izLrqr 

ewY;O;oLFksoj Hkkjrh; lektkph ladYiuk vk/kkjhr vkgs- v/;kfRedrk gk Hkkjrh; lektkpk ik;k 

ekuyk tkrks- ¿xtsanzxM o brj 2000%1À- Hkkjrh; yksd vf/kd nSooknh] bZ’ojhladsr ikG.kkjs vkf.k 

vykSfdd ’kDrhoj fo’okl Bso.kkjs vkgsr- lkgftdp Hkkjrh; lektlaLd`rhpk ik;k etcwr dj.kkjh 

laLd`r Hkk"kk vkf.k laLd`r Hkk"ksr jp.;kr vkysY;k jpukapk izHkko vf/kd izek.kkr vktgh ekuoh 

eukoj vkgs- FkksMD;kr vls Eg.krk ;sbZy dh] Hkkjrh; laLd`rh ekuoh eukpk Bko ?ksrs- Hkkjrh; 

laLd`rh gh v}Srkoj mHkkjysyh o lekt/kkj.ksoj vk/kkjysyh vkgs- laLd`r Hkk"kk vkf.k laLd`r Hkk"ksrhy 

lkfgR; Hkkjrh; ekuoh eukoj lkekftd] v/;kfRed vkf.k ekufld ikrGhoj izHkko’kkyh Bjysys 

vkgs- tls dh-----  

 ^losZ∙fi lqf[ku% lUrq losZ lUrq fujke;k% losZ Hknzkf.k Ik’;Urq !! gs laLd`r Hkk"ksrhy Hkkjrh; 

laLd`rhps n’kZu ?kMfo.kkjs L=ksr vkgs- 

 vo?kkph lalkj lq[kkpk djhu ! vkuans Hkjhu frUgh yksd !! gk larkapk lans’k Eg.kts Hkkjrh; 

laLd`rhph mPp ewY;sp vkgsr- bfrgklkps voyksdu dsys vlrk HkkjrHkwehoj xzhd] gq.k] baxzt] 

iksrqZxht] Mp] Qzsap] eqlyeku v’kk ikf’pkekR; yksdkauh Hkkjrkoj okjaokj vkdze.ks dsyh- ijarq 

HkkjrkP;k lkaLd`frd bfrgklkph okVpky izfn?kZ vkgs- laLd`r Hkk"kk] osnokaM~%e;] osnxzaFkkaph ekSf[kd] 

ijaijk fi<;kaufi<;k Hkkjrkr fnlwu ;srs- izkFkZuk] gou] vkf’kokZn ;klkBh ts ea= izkfpudkGh EgVys 

tkr] rsp vktgh R;kp dkj.kklkBh EgVys tkrkr- ¿xtsanzxM o brj 2000%16À- osn] mifu"kns] Le`rh] 

dyk] lkfgR;] /keZxazFk vkfanpk izHkko dYiukrhr vkgs- Hkkjrh; lektO;oLFksps voyksdu dsys vlrk 

lfg".kqrk] ln~Hkko] lgdk;Z Hkkouk] la?kVu] ekuork vkfn xq.k/keZ laLd`r Hkk"ksP;k egkursrwup vkysys 

vkgsr- Hkkjrh;kaps var%CkkZg; thou ?kMfo.kkjh laLd`r Hkk"kk ,d izpaM‘’kDrh vkgs- {k.kHkaxqj o ,sfgd 

lq[kkis{kk vk/;kfRed lq[kp ;sFkhy yksdkauk letkowu lkax.kkjh ,d izHkko’khy Hkk"kk Eg.kwugh laLd`r 

Hkk"ksdMs ikgrk ;sbZy- ¿MksbZQksMs  1999&120À 
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1-4 Hkkjrh; lekt vkf.k iq:"kkFkZ ladYiuk% 

 Hkkjrh; lekt vkf.k iq:"kkFkZ ladYiuk ;kapk vrwV lglac/k vkgs- /keZ] vFkZ] dke vkf.k eks{k 

gs pkj iq:"kkFkZ Hkkjrh; laLd`rhus ekuys vkgsr- vkjaHkh ifgys rhup iq:"kkFkZ ekuys tk;ps] R;kauk f=oxZ 

Eg.kr- mifu"knkar eks{kkyk iq:"kkFkkZps LFkku feGwu prqfoZ/k iq:"kkFkZ gh dYiuk :< >kyh- ¿xtsanzxM o 

brj 2000%27À- iq:"kkFkZ gk ’kCn iq:"k vkf.k vFkZ ;k nksu ’kCnkapk cuyk vkgs- iq:"k ’kCn ekuoh 

thoukpk fun’kZd vkgs ¿dkGnkrs 1991%16À- iq:"kkFkZ Eg.kts vkuan izkIrh gks;- ekuoh thoukph 

izsj.kk] lk/;] izki`O; Eg.kts iq:"kkFkZ gks;- ¿tks’kh 410À- 

 /keZ% /keZ gk ‘’kCn ^/k̀^ ;k laLd`r /kkrwiklwu r;kj >kyk vkgs- lekt’kkL=h; Hkk"ksr T;kpk 

vFkZ /kkj.k dj.ks] ikyu dj.ks fdaok fLodkj.ks vlk gksrks- _Xosnkr vk/kkj ns.ks] iks"k.k dj.ks] ikyu 

dj.ks] uSfrd dk;n s o vkpkj v’kk vFkkZus /keZ gk ’kCn okijyk tkrks- ^/k`̂  ;k laLd`r /kkrwph ifj.khrh 

lekt/kkj.kph rRos] lkekftd vkpkj&lafgrk v’kh >kyh- osn] Le`rh] /kekZRekps vkpj.k vkf.k 

O;Drhps var%dj.k gs fganw /kekZps fofo/k iSyw vkgsr- o.kZ/keZ] dqy/keZ] vkJe/keZ] ns’k/keZ] jkt/keZ vkf.k 

Lo/keZ v’kk fofo/k ukokauh /keZ vksG[kyk tkrks- ¿dqyd.khZ 1998%42À  

 ^/keksZ fo’oL; txr% izfr"Bk ! yksds /kfeZ"Ba iztk miliZfUr ! 

 /kesZ.k ikieiuqnfr /kesZ loZa izfrf"Bra rLek)eZa ijea onfUr !! 

 /kesZ pkFksZ p dkes p eks{ks p Hkjr"kZHk ! 

 ;fngkfLr rnU;= ;UUksgkfLr u rRDofpr~ !! ¿HkV 1980% 545À rkIr;Z] loZ fo’okpk vk/kkj 

/keZ vkgs- /keZ lektkoj fu;a=.k Bso.kkjs vukSipkfjd lk/ku vkgs- ekufld vk/kkjkps izHkkoh ek/;e 

Eg.kts /keZ gks;- /kekZgwu mPPk dkgh ukgh- /keZ loZJs"B iq:"kkFkZZ vkgs- /keZ lektkyk fn’kk ns.kkjh 

vn`’; ’kDrh vkgs] T;kpk izHkko ekuokP;k orZu vkf.k dk;Ziz.kkyhoj IkMysyk fnlwu ;srks- 

 vFkZ% ^vFkZ* ;k‘’kCnkpk vFkZ v’kh lk/kus dh th HkkSfrd izxrhyk lgk¸;Hkwr gksow ’kdrkr- 

pjd ;k /keZlq=dkjkus vFkZ ;k laKsps Li"Vhdj.k ^T;k;ksxs ekuokP;k loZ mfÌ"Vkaph fl)h gksrs R;kl 

vFkZ Eg.krkr-^ vFkZ gk /kekZizek.ksp ekuoh thoukr egRokph Hkwfedk ctkorks- dkj.k /kekZps ikyu gs 

vFkkZojp vk/kkfjr vkgs- vFkkZP;k vHkkokeqGs euq"; vkiY;k uSfrd drZO;kps ikyu d: ’kdr ukgh- 

vFkZ ;k iq:"kkFkZkRk lk/kkj.ki.ks iSlk] lRRkk] /ku] lksus] Hkweh v’kk fofo/k ?kVdkapk lekos’k gksrks- 

/keZ’kkL=dkjkaP;k ers] ^vFkZfgurk ekuoh thoukyk ,d vfHk’kki vkgs-^ vFkZ O;DrhP;k HkkSfrd lq[kkdMs 

ladsr fdaok funsZ’k djhr ulwu vFkkZyk /kekZpk ekuys vkgs- euq";kP;k o Ik;kZ;kus lektkP;k fofo/k 
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xjt iw.kZ dj.;kps lk/ku Eg.kwu vFkZ ;k iq:"kkFkkZdMs ikfgys tkrs- FkksMD;kr] lektthoukph fn’kk 

fu/kkZjd ?kVd Eg.kwugh ^vFkZ* iq:"kkFkkZps egRo vuU;lk/kkj.k vlsp vkgs- 

 dke% fganw /keZxzaFkkr ^dke^ gk ’kCn nksu vFkkZus okijyk tkrks- ,d ladqfpr o nksu O;kid 

vFkkZus- ladqfpr n`f"Vus Eg.kts banzh; lq[k vkf.k O;kid vFkkZus lgtizo`Rrhps rq"Vhdj.k gks;- fganw /kekZr 

fookg gk ,d ifo= laLdkj vkgs- fookgk}kjs Eg.kts lektekU; izFks}kjs dke Eg.kts ySafxd xjtsph 

iwrZRkk ekU; dsyh tkrs- fookg ;k ifo= laLdkjkP;k ek/;ekrwu dke ;k Ikq:"kkFkkZph iwrhZ djkoh vlk 

/keZladsr vkgs- FkksMD;kr] ^dke^ ;k iq:"kkFkkZr O;fDraP;k loZ bPNk vkdka{kkaph iwrZrk vfHkizsr vkgs- 

dkeiqrhZus lektlkrR; fVdfo.ks] oa’k fVdfo.ks] lektkP;k xjtkaph iwrZrk dj.ks lk/; gksrs] vlsp 

Eg.kkos ykxsy- 

 eks{k% Hkkjrh; /keZxzaFk rFkk laLd`rhr ^eks{k* Eg.kts tUe&e`R;wP;k pdzkrwu eqDr gks.ks gks;- eks{k 

izkIrh gs fganw /kekZrhy loZJs"B mPPk ekuoh /;s; vkgs- /keZekxZ] deZekxZ] ;ksxekxZ vkf.k HkfDrekxZ gs 

eks{kizkIrhps ekxZ vkgsr- ¿dqyd.khZ 1998%46À ^eks{k^ ladYiusr dzks/k] ek;k] eksg] ek;k] yksHk] en] 

eRlj vkfn fodkjkaiklwu vfyIr jkg.ks Eg.ktsp iw.kZr% R;kxh gks.ks Eg.ktsp [kÚ;k vFkkZus ^eks{k^ fl)rk 

gks;- ,adnjhr Hkkjrh; lektkr fo’ks"kr% fganw lektkr /keZ] vFkZ] dke ;k iq:"kkFkkZaP;k /keZekU; ekxkZus 

>kysY;k iwrhZusp eks{k lk/; gksrks] v’kh /kkj.kk vk<Grs- T;kpk ifj.kke izR;sd O;Drh /keZxzaFkkr 

lkafxrysY;k vkpkj/keZ vkf.k deZekxkZps vuqdj.k djrks- /keZxazzaFkkrhy lkj vkf.k uSfrdrsoj vk/kkjysyh 

f’kdo.k lektkr izLk`r dj.;kps dke laLd`r Hkk"ksus dsys vkgs- Eg.kwup laLd`r Hkk"kk Hkkjrh; 

lektkyk feGkysyh vewY; v’kh HksV vkgs vls Eg.krk ;sbZy- 

1-5 lkjka’k foospu% 

 fganw /keZ] Hkkjrh; lekt vkf.k laLd`rh’kh vlysyk lac/kkph ijaijk brj /kekZis{kk vfrizkphu 

vkgs- Hkkjrh; vFkok fganw lektthou gs pkrqoZ.;O;oLFkk] vkJeO;oLFkk o iq:”kkFkZ laHkkO;rsP;k 

rkfRodrsoj vk/kkjysys vkgs- ^eks{kizkIrh^ gs vafre /;s; izkIr dj.;kekxph /kkj.kk iq:"kkFkZ ladYiusr 

nMysyh fnlwu ;srs- izkphu loZ /kkfeZd lkfgR; laLd`r Hkk"ksr gksrs- ,danjhr laLd`r Hkk"ksP;k lkeF;kZaus 

fganwph thoui)rhpk okjlk ftoar vlY;kps vk<Grs- Eg.kwup vktgh laLd`r Hkk"ksus Hkkjrh; lekt 

,dla?k Bsoysyk fnlwu ;srks- 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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lanHkZ lwph% 

dkGnkrs] lq/kk ¿1991À ^Hkkjrh; lkekftd lajpuk& ikjaikfjd vkf.k vk/kqfud^] fo|k cqDl] vkSjaxkckn- 

dqyd.khZ] ih- ds- ¿1998À ^Hkkjrkrhy /keZ^] fo|kHkkjrh izdk’ku] ykrwj- 

xtsanzxM] Ogh- ,u- o brj ¿2000À] ^ledkyhu Hkkjrh; lekt’kkL=^] QMds izdk’ku] dksYgkiwj- 

HkV] ;’koar ¿1998À ^/keZ’kkL=kpk bfrgkl^] egkjk”V jkT; lkfgR; o laLd`fr eaMG] iq.ks- 

MksbZQksMs] T;ksrh ¿1999À ^Hkkjrh; lektkrh izeq[k /keZ^] dYiuk izdk’ku] ukansM- 

lkGqa[ks] ltsZjko ¿2010À ^lekt’kkL=krhy eqyHkwr ladYiuk^] izksfQ’kUV ifCyf’kax gkml] iq.ks- 

tks’kh] y{e.k’kkL=h ] ^Hkkjrh; laLd`rh dks’k^] Hkkjrh; dks’k eaMG] ’kfuokj isB] iq.ks- 

Ahuja, Ram (1999), ‘Indian Social System’, Rawat Publication, Jaipur. 
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laLd`rfo"k;h egkiq:"kakpk n`f"Vdks.k 

MkW- iz’kkar fcjknkj 

laLd`r foHkkxizeq[k 

e- Qqys egkfo|ky;] vgeniwj 

eks- 97654120822 

izLrkouk&  

laLd`rHkk"kk Hkkjrkph izkphu Hkk"kk vkgs- rh izkphu dkGkrhy foOnkukaph 

Hkk’kk vkgs- izkphu “kkL=K] la’kks/kd] xf.krK] [kxksy’kkL=K] vk;qosZnK] 

okLrw’kkL=K] egkiq:"k bR;knh foOnr eaMGhauh vkiys lkfgR; ;kp Hkk"kse/;s fygwu 

Bsoyssys vkgs- Hkkjrkpk izkphu okjlk tk.kwu ?;k;pk vlsy rj ;kp Hkk"kspk 

vH;kl djkok ykxrks- Hkkjrkrhy toGtoG loZp egkiq:"k laLd`rHkk"ksps egROk 

tk.kwu gksrs] Eg.kwu rs dks.kR;kgh fopkjlj.khps vlksr i.k  loZt.k laLd`rHkk"ksps 

egRo ek= ,derkus fLodkjr gksrs- v’kk dkgh egkiq:"kkaP;k ers LkaLd`rHkk"kk o 

frps egRo ;k ys[kkr ikgw ;k-  

N=irh f’kokth egkjkt &   

Hkkjrkoj vusd o’kZ eqfLeekaps jkT; gksrs- ;k dkGkr Hkkjrkrhy Hkk’kkauk 

vjch] mnZw ;k Hkk"kkauh izHkkfor dsys gksrs- fganh] ejkBh ;k Hkk"kke/;s mnwZps feJ.k 

>kys gksrs Eg.kwu f’koN=irhauh vkiY;k foOnku vekR;krhy j?kqukFk iafMrkyk 

;ouHkk’kkopZLokus yqqIrizk; laLd`r izfr’kCn fnysyk jkT;O;ogkjkiqjrk ,d dks"k 

jp.;kl lkafxryk gksrk- ;k vkKsuqlkj rlk jkT;O;ogkjdks"k jpyk xsyk-
1
 ;ko:u 

dGrs dh N=irh f’kokth egkjkt ejkBh Hkk"ksssss syk mnqZ ,soth laLd`rfu"B cuow 

bfPNr gksrs- 

N=irh laHkkth egkjkt & 

N=irh laHkkth egkjkt gs LkaLd`r Hkk"ksps xk<s vH;kld gksrs- R;kauh laLd`r 

Hkk"kke/;s ^cq/kHkw"k.k* ^u[kf’k[kk* o ^lkr’krd* ukokps xzaFk jpys- ,o<sp ukgh rj 



                                                                                               Sanskritam E-Book–2020  

ISBN No: 978-81-94206-6-0     
Page 22 of 105 

 

R;kauh jktO;ogkjkpk dkjHkkj gh laLd`r ok laLd`rfu"B ejkBhe/;s dj.;kpk iz;Ru 

dsyk - 

Lokeh foosdkuan &  

Lokeh foosdkuankauh laLd`rHkk"kspk xgu vH;kl dsyk gksrk- mifu’kns o 

osnkUr b- lkfgR;kP;k Kkukus txkyk mtGwu dk<ys- Lor%ph mUurh o izfr"Bk 

izkIr dj.;kpk mik; Eg.kwu R;kauh laLd`rHkk"kk f’kd.;kl lkafxrys- rs Eg.krkr] 

^[kkyP;k ekuY;k xsysY;k tkrhrhy yksdgks] rqeP;k Lor%ph fLFkrh mUur 

dj.;kpk o rh fVdowu Bso.;kpk ,dp mik; eh rqEgkyk lkaxrks- rks Eg.kts rqEgh 

laLd`rHkk"kspk vH;kl djk- laLd`r Hkk"ksps Kku ykHkys dh Hkkjrkr izfr"Bk gh izkIRk 

gksrsp- ,dnk rqEgkyk rs Kku ykHkys dh rqeP;k fOk:) dks.kkyk dkghgh 

cksy.;kph fgEEkr gks.kkj ukgh-* 
2
  

Lokeh n;kuan & 

Lokeh n;kuankauh ^osnkadMs ijr pyk* ^d`.oUrks fOk’oek;Ze~* vlk ukjk nsr 

vk;Zlektkph LFkkiuk dsyh- osnkaps foKkufu"B Hkk"; dsys- lR;kFkZizdk’k b- 

xzaFklaink fnyh- rlsp fganh Hkk"ksyk laLd`rfu"B dj.;kr R;kapk eksykpk okVk vkgs-  

egkRek xka/kh &    

egkRek xka/khth aus tkLr laLd`r f’kdys uOgrs i.k R;kauk ygkui.kh FkksMsQkj 

laLd`r f’kdk;yk feGkys- i.k laLd`rHkk"ksps egRo rs tk.kwu gksrs- R;kauh vkiY;k 

vkRepfj=kr fyfgys vkgs dh] *ftrds LkaLd`r eh R;kosGh f’kdyks] rso<sgh tj 

f’kdyks ulrks rj vkt laLd`r “kkL=ke/;s eyk th xksMh okVrs] rh okVyh ulrh- 

eyk rj ;kpkp Ik’pkrki gksrks dh] eh laLd`r tkLr f’kdyks ukgh- dkj.k] dh 

dks.kR;kgh fganw ckydkus laLd`rpk ljl vH;kl dsY;kf’kok; jkgrk dkek u;s-*
3
   

IkaMhr tokgjyky usg: &  
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IkaMhr tokgjyky usg: ;kauk HkkjrkPkk bfrgkl pkaxyk ekfgrh gksrk- R;kauk 

laLd`r o laLd`rph lkfgfR;d le`)h ekfgrh gksrh- rs vkiY;k Discovery of In-

dia ukokP;k iqLrdkr Eg.krkr] ^Ekyk tj fopkjys dh Hkkjrkph eksBh laiRrh 

vkf.k egku ijaijk dk; vkgs rj eh u xks/kGrk Eg.ksu dh rh laLd`rHkk"kk vkf.k 

frps lkfgR; vkgs---  

MkW-ckcklkgsc vkacsMdj & 

MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k ofMykaph [kwi bPNk gksrh dh ckcklkgsckauh 

laLd`r f’kdkos i.k R;kaph gh bPNk lQy >kyh ukgh- rs vkiY;k vkRepfj=kr 

Eg.krkr] ^eyk laLd`rHkk"kspk vR;ar vfHkeku vkgs o rh eyk pkaxyh ;koh v’kh 

vtwugh ek>h bPNk vkgs-------- vk/kqfud fo|sP;k n`"Vh ikgrk laLd`r ok³~e;kr 

loZ dkgh vkgs- laLd`rHkk"kk vkiY;kyk pkaxyh voxr vlkoh ;kfo’k;h ekÖ;k 

var%dj.kkr foy{k.k rGeG vlrkukgh f’k{kdkP;k dksR;ko`RrheqGs eyk 

laLdrHkk"ksyk eqdkos ykxys-
4  

rjhgh R;kauh FkksMhQkj lad`r Lor% iz;Ru d:u f’kdyh gksrh- laLd`r 

jk’VªHkk"kk Ogkoh v’kh R;kaph bPNk gksrh- 

ikaMqjax’kkL=h vkBoys & 

 ikaMqjax’kkL=h vkBoys laLd`rHkk"ksps xk<s vH;kld gksrs- R;kauh Lok/;k; 

ifjokj mHkk d:u laLd`rhps iqu:Tthou dj.;kpk iz;Ru dsyk- rs 

laLd`rHkk"ksfo"k;h Eg.krkr] ^laLd``````````rHkk"kk rj Dead language e`rHkk"kk ekuyh tkrs- 

ek>s eUrO; ek= osxGps vkgs- laLd`rHkk"kk lksMY;kewGs ekuop e`r Dead >kyk 

vkgs] R;kP;kr dks.krhp laosnukp jkfgysyh ukgh] rks dsoG Hkkdjhpk Hkqdsssssyk dq=k 

cuyk vkgs] R;kpa laosnu’khy eu esysys vkgs] R;kph rstLoh cq)h [kykl >kyh 

vkgs- cqf)r u rstfLork vkgs] u o`Rrhr Hkkoe;rk! 
5 

 
v’kkizdkjs Hkkjrkrhy vusd egkiq:’k laLd`rHkk"kk o frP;k le`) lkfgR;kps 

egRo ekU; djrkr o frph eqDr daBkus iz’kalk djrkr- Hkkjrp ukgh rj 
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Hkkjrkckgsjhyk foOnkugh laLd`rHkk"kspk xkSjo djrkr- R;k lokZapk vk<kok ?ks.ks ;sFks 

“kD; ukgh- ,dek= fuf’pri.ks lkaxrk ;srs dh vktgh laLd`rHkk"kk f’kd.;kph 

Qkj vko’;drk vkgs-  

lanHkZ &  

1- Hkk"kk’kq)h & fo-nk- lkojdj 

2- vkn’kZ f’k{k.k i`- 124  

3- ek>s LkR;kps iz;ksx i`- 23  

4- ek>h vkRedFkk i`- 16 

5- O;klfopkj i` 74   
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संस्कृत आणि संगीत 

कल्यािी प्रदीपराव राहगेावकर 

 
भारतीय आध्याणमिक व शास्त्रीय परंपरेत वेदाला प्रिाि िानले आह े .आनादद काळापासून वेद  ह े

आधारस्तंभ म्हिून िानले जाते.वेद ह ेसंस्कृत प्रचुर आहते .यात ऋग्वेद,यजुवेद ,सािवेद,व अथवववेद या 

चारही वेदात संगीताचा उल्लेख असल्याचे आढळते.संस्कृत साणहमयाच ेदोन भागािध्ये णवभाजन झाले आह े

.१  वैदीक साणहमय २ लोदकक साणहमय  

वेदािध्ये गीतामिक तमवाला प्राप्त करण्यासाठी गाण्याच्या दषृ्टीने शे्रष्ठ वेद सािवेदला पाहून स्पष्ट होत े

.ऋग्वेदातील िंत्ांना णवणशष्ट पतीमतीिध्ये गायन प्रदयेतयेत प्रस्तुती सािवेदात स्पष्ट होते.तसेच संगीताचा 

उपयोग उपणनषद व काव्यािध्ये आलेला ददसतो .मयात सवव प्रथि ऋग्वेद या वेदातील संगीताच े णववेचन 

पुढील प्रिािे करता येईल . 

ऋग्वेद  
ऋक या शब्दाचा अथव आह ेज्याने स्तुती केली जाते अथावत याच्या नावानेच णवषयाचा आभास होतो . या 

वेदात ऋचांचा अक्षय भांडार आह े. ऋग्वेदात गायन वादन बरोबर नृमयाचाही उल्लखे णिळतो. गीतांसाठी 

गाथा,गायन,साि,गीती,गात,ुया शब्दाचा प्रयोग णिळतो.गेय ऋचाना स्तोत् म्हितात.वैददक साणहमयािध्य े

‘साि ‘शब्दाचा प्रयोग प्राचीन काळापासनू णिळतो.ऋग्वदेात णह साि सािान्य रुपात गान चा वाचक आह े

.ऋग्वेदािध्ये ऋचेने इंद्रा साठी साि गायन करण्यासाठी सांणगतले आह े. 

प्र वो िह ेिणह निो भरध्विाडगुष्यि शवसानाय साि – ऋग्वेद १/६२/२ 

साि चे गायन करिायाांना सािग या शब्दात संबोधतात.वैददक साणहमयािध्ये रुचा व साि चा संबंध 

असिारे खूप िंत् सापडतात. 

गान यासाठी;स्तोि; या शब्दाचा प्रयोग ऋग्वेदािध्ये सापडतो- 

ऐही स्तोिा अभी स्वराभी गणृनह्या रुव  ऋग्वेद १/१०/४ 

अस्िाक्तमवा ितीनािा स्तोि इन्द्र यच्छतु      ऋग्वेद ४/३५/१५ 

स्तोत्ांचा आवूतीपूववक पाठास स्तोि म्हितात जो तीन रुचांवर आधाररत होता  

गीयिानतश्यावणस्थतानािृग्वीशेशानाि सिूह; स्तोि – २/३/४ 

ऋग्वेदािध्ये स्तोिांच्या द्वारे दवेतांची स्तुती करण्याचा उल्लेख णिळतो ज्या प्रकारे आज स्थायी व अनतंरा 

गाताना गायक स्वर आणि लय यािध्ये भेद करून पुन्हा पुन्हा गात आसतो मयाच प्रकारासारखा स्तोि 

गायन प्रकार आसतो .ऋग्वेदािध्ये गीतांसाठी गायत् शब्दाचा प्रयोग केला आहे. 

स नः स्तवान आ भर गायते्ि नणवयसा ऋग्वेद १/१२/११ 

याचे गायन करण्याला गायणत्न शब्द वापरला जात आसे. गायनाबरोबर वादन दखेील णनरंतर चलत असे. 

नाडी वेिू काकव री क्षोिी गोधा पपंगा नावाची वाद्ांचा उल्लेख रुग्वादािध्ये होतो. नृमयाचे विवन दखेील 

ऋग्वेदािध्ये णिळते. 

यजुवेद 
यज्ञ किाविध्ये ज्या िंत्ांची आवश्यकता होती मयाच ेसंकलन यजुवेदािध्ये आहे. या वेदात संगीत णवषयीच े

ज्ञान णिळते. यजुवेदातील शुक्तल आणि कृष्ि या दोन्ही शाखांिध्ये सािगायनाची प्रशंसा केली आह.े 

यज्ञािध्ये उदागाताच्या स्वरािध्ये स्वर णिसळून गायन केले जात आसे. िणहला पि णवनाची साथ सांगत 

करत होते.अन्र्क प्रकारच्या णविाचा उल्लेख या काळािध्ये णिळतो. वाजसनेयी संणहता िध्ये सतू शेळूष 
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नतवक गायक वादक णवनावादक वंशीवादक काहाल्वादक दधुुणम्बवादक तसेच हातान े णगनती करिायाांना 

गिक ककंवा पाणनघ म्हित आसे.काल सुचा कलाकाराचा पि उलेख णिळतो. 

सािवेद  
वेदािध्ये सािवेदाची अणधक िहती आहर. संगीताचा आधार सािवेदला िानले जाते.ऋक च्या छांदोग्य 

िंत्ाला सािच्या णवणशष्ट स्वरांनी युक्त करून गायले जाते.यज्ञाच्या सफलतसेाठी सािगान अणनवायव व 

अपररहायव िानले जात आसे.साि शब्दाच्या सा चा संबधं ऋकशी आहे. आणि आि चा संबंध षडजादी 

स्वरांशी आह.ेयाच संबंधावंरून सायन म्हितात. ‘सािशब्द वाचयस््य गानयास््य स्वरुप्र ऋगक्षारे 

षुकृष्टाददभी सप्ताभी; स्वैरक्षर णवकारदीभच न णनष्पाद्प्रते वैददकालालीन गान शब्दाला जणैिनी यांनी स्पष्ट केल े

आह.ेते म्हितात प्रािवायू नाभीपासून णनघनू कंठापयांत येतो.जेथे मयाचा आघात होऊन शब्द तयार होतात. 

कंठाच्या मया ध्वणनपासून स्वर णनिावि केले जातात. कंठात येऊनच प्रािवायू नादाच्या रुपात परीलाणक्षत 

होतो.ह ेविवन आजच्या वैइद्नन्यणनक वर्न्ावनला साम्य आह.ेसािवेदाच्या ऋचा पुवावर्चवक आणि उतरर्चवक या 

दोन भागात णवभक्त आहते.पणहल्या भागात ग्राम्य गीत ककंवा आख्यगीत येतात तर दसुयाव भागात एक 

प्रकारचे रहस्यामिक गान आह.ेसािवेदाचे गानगं्रथ चार प्रकारचे आहते. 

१=ग्रािगेय गान –यांना प्रकृती गान पि म्हितात २ अरण्य गान –जर आरांण्यात गाण्य योग्य होत ३=उहा 

गान –ज्याची रचनाचा आधार प्रकाणशत गान होते.४=रहस्य गान –या रचनाचा आधार रहस्य गान होता. 

साि स्वरांचा णवकास = 

साि गायनािध्ये स्वरांची वृतीमी येतिाने झाली आह.े पणहले तीन नतंर चार येतश्तु ,िंद आही आतव स्वर 

.याप्रकारे  स्वर सप्तकािधे सात स्वर आले.साम्गायानािध्ये प्रधान स्वराला प्रकृती स्वर तर सहयोग स्वरांना 

वैक्षात स्वर म्हितात. सािगायानाचा प्रारंभ प्रिव ओि च्या उच्यारान ेकेला जात आसे.या सिाचा आधार 

स्वर आह े.आणि स्वरांचा आधंार प्राि आह.ेस्वराचे िहमव  

साि गायनािध्य ेस्विव प्रिािे अिूल्य िानले आहे.सािच्या ऋचांच ेस्वरिय व सबंध स्वरूप ह ेमयाचे वैणशष्ट 

आह.ेसाि णवषय वान्ग्िायािध्ये तीन स्वर सांणगतल ेगेले आहते. 

१ उदात्त-गांधार २अनुदात्त –ऋषब ३ स्वरीत-षड्ज 

ग रे सा या तीन स्वरािध्य ेऋष िंत्ाचा संचरि होते.पाणिनीने सप्त स्वरांना उपयुक्त तीन स्वरांच्या अंतगवत 

या प्रकारे णवभाणजत केले आह.े 

उद्नडते णनषादगांधारावनुदात्ते ऋषभ धेवतो  

स्वरीत प्रभवा होत ेषड्जिध्यिपंचिा 

अथावत उद्दात्त [णनषाद गंधार]अनुदात्त [ऋषब धेइवत ]स्वरीत [षड्ज िध्यि पंचि ]साि गायनाच्या 

णवकासाबरोबर या सात स्वरांचा उपयोग उपलब्ध आह.ेउदात्त स्वरासाठी कोितेही णचन्ह नाही.आनुदात्त 

स्वराच्या खाली छोटी आडवी रेखा णचणन्हत असते.स्वरीत स्वरांच्या वरती एक उभी रेखा णचणन्हत 

आसते.अशाप्रकारे िंत्ांनाग,रे,सा स्वरा द्वारे स्वरणलपीबतीम केलेले स्पष्ट होते.या प्रकारे स्वर व लय या 

दोनीहीला ध्यानात घेऊन सािगायनात होते.लयवाद्ांच ेविवन पि सािवेदात णिळते. 

अथवववेद 

वेद चातुष्ठाईिध्ये अथवववेदाला णवशेष स्थान आहे.याला अन्गीरावेद ककंवा आठवावगीरास वेद असहेी 

म्हितात.अथवववेदात दखेील संगीताणवषयी िाणहती णिळते.अथवववेदािध्ये ददुुभंी णनिावि कशी झाली या 

णवशइचे विवन आलेले आह.ेमयाची णनर्िवती काष्ट या पासनू झालेली आढळते.मयाचे िुख पररपक्व चािावपासून 
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बनलेले होते.चारीही कडून चािाांनी बतीम करून चांगले ठेवण्यासाठी तेलाच े लेपि केले जात आसे.या 

वेदातही वाद्ाच्या िाणहतीचा उल्लेख आलेला ददसतो. 

वेदाबरोबर एक उपवेद ज्याचे नाव गंधवव वेद होते.सािवेदाचा उपवेद म्हिून तो ओळखला जातो.श्रीकृष्ि 

णन सांणगतलेलं वाचन वेदनाि साम्वेदास्िी.साम्वेडला जी प्रणतष्टा णिळाली आह े मयावरून गंधवव वेदाची 

िहत्ता स्वतः णसतीम होते.या िधेही संगीताचे णवशेश विव आहे.णवद्वानांचे िानान ेआह ेदक वैददक संगीत गंधवव 

वेदात होत.ेहा उपवेद णवदशेाद्वारा भारतावर आयेतिि केले मया काळात हा उपवेद नष्ट झाला. ह े झाल े

वेदाणवषयी तसेच काव्यातही संगीताचा उल्लेख आढळतो. 

संस्कृत साणहमय अलंकार उपनाि व्क्येतोती यांनी णवभूणषत आह.ेपरंतु स्थायी प्रभाव ज्या कृतीत आणि रचना 

गं्रथात आज पि आह.ेज्या िध्ये संगीत तमवाचे णिश्रि आहे.िहाकवी काणलदास यांच्या िेहदतू गीतीकाव्या 

व जयदवे यांच्या गीतगोपवदं रागकाव्य यािध्ये अनेक ज्वलंत उद्नहािव आहते.या कृतीचा काव्य सौंदयव 

लयामिक आणि संगीत तमव या कारिािुळे णद्वगुिीत होतात.अशाप्रकारे वेदािध्ये संगीताचे णबज आह ेह े

कळते.मयािुळे संगीत आणि संस्कृत ह ेपरस्पर पूरक आहते आसे सिजते. 
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न्यायिास्त्रे मुक्तावल्यां मंगलश्लोकववचारः| 

izk-eLds egs’k >qacj 

तनजानंि वेि ववद्यालय {संस्कृताध्यापक}, 

आळंिी {िेवाची},पुणे. 

maskemahesh94@gmail.com 

 
 
 

" चडूामणीकृतवविवुहलयीकृतवासुक्रकः| 
भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपत्ण्डतः|| " 

 

अन्वयश्च = चडूामणीकृतवविवुहलयीकृतवासुक्रकःलीलाताण्डवपत्ण्डतः भवः भव्याय भवत ु | इत्यन्वयः| 
अय ं च श्लोकः ष्पिात्मकः| अत्स्मन ् श्लोके वविषेणत्रयं ववद्यते| यर्ा चडूामणीकृतवविःु 
,वलयीकृतवासुक्रकः, लीलाताण्डवपत्ण्डतःइतत| क्रकन्तु प्रकृत े प्रर्मान्तपिचतुष्टयमत्स्त| 

चडूामणीकृतवविःु, वलयीकृतवासुक्रकः, भवः, लीलाताण्डवपत्ण्डतःइतत| एतेष ु

प्रर्मान्तार्हमुख्यवविषे्यवविेयत्वेन कःस्वीकतहव्यः| इतत ववचारे रामरूद्रीकाराः एव ं प्रततपाियत्न्त| 

यत-् नन ु जातततद्शभन्नप्रववृितनशमिकिब्िानां मध्ये जाततप्रववृितनशमिकमेव वविषे्यवाचकशमतत 

तनयमः| अन्यर्ा नीलोत्पलम ् इत्यादिवत ् उत्पलनीलम ् इत्यािेरवप प्रयोगस्य प्रसंगात|्  तर्ादह - 

समासवविायकसूत्र े यत ् प्रर्मान्तपितनदिहष्टं तत ् समास े पूव ं तनपततीतत तनयमः|" वविषेण ं

वविषे्येण"इतत कमहिारयवविायकसूत्रे वविषेणवाचकपिस्य प्रर्मान्तपितनदिहष्टत्वात ्

पूवहतनपाततनयमः| 
नीलोत्पलयोववहिषेेणवविषे्यभावे तनयामकाभाव ेउत्पलस्य वविषेणत्व वववक्षयोत्पलनीलशमतत प्रयोगः 
स्यािेव| तस्माद् जाततप्रववृितनशमिकत्वात ् उत्पलपिस्य वविषे्यवाचकत्वमेव इतत अवश्यम ्

अगंीकरणीयशमतत| तर्ा च शिविरीरववृिजाततवविषेप्रववृितनशमिकस्य भविब्िस्य 

वविषेणपरत्वानुपपविः|न च एकव्यत्क्तकत्वाद् भवत्वं न जाततररतत वाच्यम|्कल्पभेिेन 

शिविरीरस्यावप शभन्नत्वात|् न च भवः सव ं जानातीतत प्रतीत्यनुपपविः|अवच्छेिकतासंबंिेन 

ज्ञानवत्व बोिकत्वस्य ईश्वरज्ञानस्य क्रकंधचद् अनवत्च्छन्नत्वेन स्वीकतुहमश्यक्यत्वात ्इतत वाच्यम|् 

स्वाश्रयावत्च्छन्नत्वसंबंिेन तादृिवैजात्यववशिष्टचतैन्य (चतेन)स्यैव भव 

पिार्हत्वोपगमात|्स्वाश्रयावत्च्छन्नत्वं स्वतनष्ठकमह असािारणकारणयत्नवत्वसंबंिेन 

स्वाश्रयववशिष्टत्वशमतत बोध्यम|् न च भवतत अस्मात ् जगद् इतत व्युत्पत्या जगत्कारणत्वमेव 

भवपिप्रववृितनशमि,ंन तु जाततवविषे इतत | 

 

दिनकरी मतम ्=वस्तुतस्त ुइत्यादिना उच्यते| वविोः क्रकशमतत चडूामणीकरणम?्क्रकमर् ंवा वासुकेः 
वलयीकरणम?् इतत आकांक्षायां तनराकांक्षप्रततपविः न संभवतत इतत "लीला"इत्यादि वविषेणानुक्तौ 
वववक्षक्षतान्वयबोिाभावात ्नायम ्अत्र िोषः| उत्र्ापय आकांक्षया वविषेणान्वये एव तत्प्रसरात ्इतत|  

mailto:maskemahesh94@gmail.com
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लीलया ताण्डवं -नतृ्य ंतत्र पत्ण्डतः - अशभज्ञःइत्यर्हः| अनेन च नतृ्यववशिष्टतया स्मतृतववषयत्वात ्

प्राधर्हताः अर्ाहः संभवत्न्त एव इतत सूधचतम|् 

 

सुबोधिनी मते त ु =चडूतेत वलयीकृतेतत वविषेणाभयां िेवतावविषेयोवविवुासुक्योरवप 

रूपान्तरीकरणपाटवं बोियद्भयां भवस्य तनरततियम ्ऐश्वयहमसूधचतम ् | योगरूढेन भवपिेन च जगत ्

तनमाहततृ्वोपस्र्ापनद्वारा ईश्वरे प्रमाणमवप सूधचतम ् | भव्यायेतत | प्राररत्पसतग्रन्र्स्य 

अववघ्नपररसमात्पतरूपाय इत्यर्हः| लीलेतत | लीलात्र तनरततियानन्िानुभवः,"प्रमोिोताण्डववप्रयः"इतत 

वचनात|् दृश्यत े दह लोके सुतजन्मादिहषहपरविो नतृ्यन ् जनः| अनायासो लीलापिार्ह इतत परे | 

"जगद्रक्षायै त्वं नटशस"इत्यादिवचनेन भगविाण्डवफलं जगद्रक्षैवेतत लीलेतत वविषेणेन 

सूच्यत,ेभव्यप्रार्हनायाः औधचत्यंच| पत्ण्डत पिेन च ताण्डवस्य िोषरादहत्यं पुष्कलगुणत्वं चावेदितम ् | 

इत्यलम ्| 
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Good Governance, Chanakya Niti and  Pandemic Situation 

 
Rashmi Anantrao Kousadikar 

Class-B.A.Third year 

Netaji Subhashchandra Bose College, Nanded. 

 
INTRODUCTION : 

                    “INDIA” the casket of diversity, geographical beauty, glorious history 

and religious literature, but today facing the problem of Pandemic Situations. The world’s 

developed countries can’t find the successive cure on this pandemic named ‘Covid - 19’. In-

dia and all other countries including USA, Italy, France, UK and Russia are facing loss of 

human lives, economy and trade. Yet, we can fight easily against Covid - 19 with the help of 

India’s secular text and our cultural asset “The Arthashastra” which is created by famous 

economist, teacher, jurist and royal adviser of King Chandragupta Maurya, Chanakya, be-

cause he asserted his views towards ideal planning of administrations which can be hold the 

situation of any kind of disaster, pandemic and economic scarce.  

                             Therefore, Chanakya Niti will be the absolute cure of the management of 

guidelines and planning of administration for the current pandemic situations.  

 

  
 

 

 

 

MOTTO : 

             The Kautilya’s Arthashastra is an uncommon text which follows the guidelines of 

deriving ideal governance and administration. 
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# Let us see what are the mottos for following the path of Chanakya Niti to conquer on pan-

demic and natural calamities : 

 

❏ The current pandemic refers to the cause of death for human life.The Arthashastra has 

versatile records which will give us support to fight against it. 

❏ Earthquakes hardly happen in our region such as Surat and Rajkot earthquakes in Gu-

jarat state but Kautilya’s Arthashastra has guidelines on earthquakes too. 

❏ We know the Uttarakhand state is a vantage point for Landslide such as Chamoli dis-

trict. Arthashastra also denotes How to protect our lives if Landslide occurs. 

❏ Nowadays, We saw Bihar Floods. This is Natural Calamity. We can deal with floods 

and make ourselves secure yourself with the help of Chanakya Niti. 

❏ Today, Border Security issues are significant for every citizen. We know in the time 

of Chanakya the security of the KingThe  and his Empire was very valuable and vi-

cious but it wasn’t impossible because of Usher Kautilya’s suggestions. 

❏ The influential factor which combined to Goodgovernance is the lack of corruption, 

loot and many other. Here are policies in Arthashastra that exhibites righteous way to 

vanish these hurdles from Goodgovernance. 

 

Hence,The policies in Kautilya’s Arthashastra are effective to defeat the pandemic. 

 

CENTRAL IDEA : 

                           In the World which thing is valuable for every Human being? -His life 

but the security of someone's life is being really dangerous day by day because of covid-19 as 

well as our India’s economy is facing scarcity, with us other super power countries also de-

feating this pandemic. The covid-19 pandemic is the grave question infront of India as well as 

other countries.  

                            Nowadays, various scientists are trying to invent vaccines. On the other 

hand some are assuming that the Ayurveda has a complete cure of covid-19. Here the consid-

eration of Ayurveda is for the vaccine to defend people from disease but the Arthashastra 

states defensive measures to handle covid-19 and many other diseases. Chanakya Niti has 

persuaded everlasting honour of proofs of health care services as well as it has proved to be 

timeless in its usage to economic and facility frameworks throughout History and specially in 

the period of severe adversity as we are witnessing today.The covid-19 virus is spreading 

over 180 countries and it has declared as a pandemic by  The World Health Organisation 

(WHO) but the pandemic is unstopable to take Human lives. Along with this epidemic we 

and foreign countries have an imbalance in the economy and trade equation. Here are some 

features which are mentioned in “Kautilya’s Arthashastra” in the form of policy, facility and 

advice which should be implemented during this pandemic. Such as, 

 

❖ Awareness among the people become essential during any pandemic situation.  

❖ Citizens and suffering patients need to obey the all instructions given by doctors. 

❖ Social grouping ought to be prohibited severely to break the pandemic chain. 

❖ People should follow the instructions given by the Prime Minister.    
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❖ It is indispensable to don’t believe on rumour otherwise the fake information may ex-

acerbate the scene. 

❖ Cleanliness and Hygine should be applied especially during the pandemic. 

            

                           In this way, We can see the same guidelines in Chanakya Niti which we are 

following today. 

 

a) Application of Chanakya Niti on Pandemic : 

                                                       India applied the Chanakya Niti on the 

pandemic and soon Serum Institute of Pune is stepping on the stones of success to 

make effective vaccine on covid-19. The WHO said that India will fight easily with 

covid-19 as well as India can develop its economy again. The WHO Health emergen-

cies programme’s Executive Director, Dr. Michael Ryan said that India has 

increadible ability and power to defeat with pandemic because we already have the 

experience to defend from Chickenpox, Polio and H1N1Flu, again Dr.Ryan added 

that India will be continue to find vaccine and to take any prompt action towards pub-

lic health level and to save lives. 

                    India already used the Chanakya Niti idea to control the disease. Our 

Government focuses its attention towards States,Cities and Districts to heed lessons 

from global hotspots like Italy that allowed the outbreak to spin out of control because 

of their halting and inconsistent responce. Government’s plan is to ensure that it will 

create complete precautionary health facilities such as Government and Private hospi-

tality services, Quarantine facilities, Isolation beds, ICUs, Ventilators and Personal 

protective equipment to combat a surge in infections as per the guidelines in 

Chanakya Niti. 

 

b) Unity of the World : 

                            Today all super power countries are supporting India to demolish 

covid-19. India and foreign countries believe that if they composite then they will def-

initely fight with pandemic because India has the Magic of Diplomacy which is al-

ready recorded in Arthashastra. 

 

                    About the usage of Diplomacy, Chanakya says,  

 

      “ A King who understands the true implication of 

Diplomacy conquers the whole world.” 

 

                    Chanakya gave much more importance to Diplomacy, He states that 

for a nation, power is the means to attain stability and peace. Therefore, Good foreign 

relations are so essential to this movement. 

 

c) Usage of Drug as Vaccine : 
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                                      We know that Hydroxychloroquine is the vaccine on Ma-

laria but now it is much more effective on covid-19. So, US President Donald 

Trump’s call for instance, India decided to allow export of Hydroxychloroquine, 

which is viewed as key in the treatmentof covid-19. This drug is affecting much more 

on covid-19 patients to increase their immunity. 

                    Hence, To help and to export necessary medicines to foreign countries, 

India, the Insignia of the Ayurveda has developed a strong friendship with super pow-

er countries among the whole world with the help of Chanakya Niti. 

                    At this moment all countries have to be integrated to get triumph on this 

dangerous pandemic. 

 

RECOMENDED MEASURES : 

                                              The spontaneous outbreak of Novel CoronaVirus led the 

government of India to impose a lockdown in an attempt to control pandemic. Our central 

government launched the lockdown as well as unlock with belief of security of people’s lives, 

usually connected to Kautilya’s views facing the pandemic. India created easy guidelines and 

policies for citizens which are based on Chanakya Niti, Such as : 

 

1. Social Distancing : 
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2. Education : 

 

 
 

3. Sanitation and Hygiene : 
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4. Medical Facilities : 

 

 
5. Aarogya Setu App : 

 

 

 
 

 

 



                                                                                               Sanskritam E-Book–2020  

ISBN No: 978-81-94206-6-0     
Page 36 of 105 

 

 

 

6. Travelling : 

 

 
7. Dealing with the Corona Cases : 
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                         In this way,We are dealing with pandemic but as per Chanakya's point of 

view all measures taken by us are perfectly belonging from “Kautilya’s Arthashastra”. 

Hence,the Chanakya Niti is really helpful for us. 

 

EVALUATION : 

                        Today Covid-19 is being very harmful for every human survival. In this 

pandemic condition India,USA,Italy,Russia and other foreign countries are facing plenty of 

problems such as economic scarcity, unemployment as well as loot. In my opinion, India and 

super power countries have to be united to lose covid-19. In the economic sector as well as in 

the exporting  of medicines, India has gained the faithful image in the form of good and true 

friends which it secured with the help of diplomacy and helpful nature. 

                               We know India is firmly followed the path of Chanakya Niti to serve its 

citizens. It also makes various guidelines for the way to demolish the pandemic and now the-

se policies are being influential on the epidemic.That glorious day isn’t far from us when we 

completely destroy the covid-19 and will step in the ideal future which is totally based on the 

Kautilya’s Arthashastra. 
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Jhen~Hkxon~xhrk fu"dke deZ;ksx & ,d foospu 

lfork fpVdyokj 

la’kks/kd fo|kFkhZuh] laLd`r foHkkx] 

;’koar egkfo|ky;] ukansM-ü 

 

 Jhen~Hkxon~xhrk Hkkjrh; fopkj/kkjk rlsp laLd`frps vR;ar ykksdfiz; nk’kZfud] /kkfeZd o 

uSfrd dkO; gks;- egkHkkjrkrhy Hkh"e iokZr of.kZr vlysys] osnkUr n’kZu P;k izLFkku=;h e/;s LFkku 

izkIr] Hkxoku Jhd`”.kkph ve`rok.kh Jhen~Hkxon~xhrk Hkkjrh; laLd`fr ps vR;ar yksdfiz; dkO; gks;- 

xhrk loZ dkGkr laiw.kZ fo’okyk mins’k dj.kkjh /keZ] v/keZ] drZO;] vdrZO; ;kpk cks/k d#u ns.kkjh 

vkgs loZ /keZxzaFkkpk lkj ;ke/;s vkgs- xhrs ps LFkku gs loZ /keZxzaFkkr loksZPPk vkgs-  

 xhrk v/;kRe fo|spk egRoiqoZ xzaFk vkgs- lkr’ks yksd vBjk v/;kr xqaQw.k Hkkjrh; n’kZukps 

vuqie izfrfu/khRo dj.kkjk xzaFk vkgs- 

 egkHkkjrkrhy ;q/nkr eksgkus o’khHkwr gksowu d`".k l[kk vtwZu ;kyk drZO;kiklwu foeq[k >kyk 

vlrkuk Jhd`".kkus xhrk#ih lathouh cwVh ps ve`re; jl iktowu vtwZukyk R;kP;k drZO;kpk cks/k 

d#u fnyk- gk mins’k loZ tkrh] o.k Z] vkJe] lEiznk; ;kaP;klkBh thou tx.;kpk leku ekxZ 

lkax.kkjk vkgs- xhrk vusd mins’kkus ifjiw.kZ vlwu euq";kyk /kS;Z /kkj.k dj.;kpk ekxZ nk[kfors 

xhrke/;s /kkfeZd lfg”.kqrk] fu"dke deZ;ksx] yksdlaxzg] fLFkrizr bR;knh vusd fl/nkar vkgsr- 

 laiw.kZ xhrk fu”dke deZ;ksx fo"k;h izR;sd cktwoj fopkj izxV djrs rlsp ekuo thoukps 

y{; gs deZdkaMkr lkafxrysyh ldke desZ d#u dkeukaph iwfrZ dj.ks gs ulqu tUe e`R;qP;k ca/kukrwu 

eqDr gks.ks gks; vls lkaxrs- fu"dke deZ Eg.ktsp dekZn~okjs lalkfjd miHkksxkph bPNk u dj.ks] 

dkeukjfgr] vk’kkjfgr] jkx yksHkjfgr] vgadkjjfgr] Hk;jfgr gksowu vkiY;k LoHkkokuqlkj deZ djus 

vkf.k dekZps QG ijekRE;kyk lefiZr dj.ks gks;- deZ dj.;klkBh euq”; foo’k vlrks- dekZP;k 

ca/kukrwu eqDr gks.;klkBh vkiY;k fparu iz.kkyhe/;s ifjorZu dj.;klkBh rks Lora= vkgs- gsp 

euq”;kps drZO; gks;- 

 Jhen~Hkxon~xhrk of.kZr fu"dke deZ;ksxkr [kkyhy ckchaps foospu feGrs-  

   1- fu"dke deZ;ksxkpk vFkZ  

   2- fu"dke o ldke dekZe/khy fHkUUkrk  
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   3- fu"dke deZ;ksxph ik=rk 

   4- fu"dke deZ;ksxhps vkpj.k  

   5- fu"dke deZ;ksxkpk ifj.kke 

   6- fu"dke deZ;ksxkph Js"Brk  

1- fu"dke deZ;ksxkpk vFkZ %        

 xhrk e/khy loZ v/;k; fu"dke deZ;ksxkP;k izR;sd cktwoj lw{ei.ks fopkj Li"V 

djrkr- izkjaHkh laiw.kZ deZ;ksx ,dk lw= #ikr yksdkr lkafxrys vkgs- uarj foLrkjhr#ikr fo’kn 

dsys vkgs-  

deZ.;sokf/kdkjLrs ek Qys"kq dnkpuA 

ek deZQy gsrqHkwZ% ek rs laxks∙LRodekZ.khAA
1
 

rq>s fu;r deZ dj.;kpk rqyk vf/kdkj vkgs i.k deZQykaoj rqÖkk vf/kdkj ukgh rqÖ;k 

deZQykl rw dkj.khHkwr vkgsl vls d/khgh letw udksl- rlsp rq>s drZO; u dj.;ke/;sgh rw vklDr 

gksÅ udskl izkIr izkd`frd xq.kkuqlkj dsysys dk;Z Eg.kts fu;r deZ gks;- fodeZ Eg.kts ’kkL=kafo#/n 

dsysys deZ gks; vkf.k vdeZ Eg.kts Lor%ps deZ u dj.ks- Hkxoarkuh vtqZukyk fuf"dz; u gksrk- 

deZQysPNkjfgr gksÅu vkiys fofgr deZ dj.;kpk lYyk fnyk- tks deZQy gsp feGkos vlk fopkj 

d#u deZ djrks rks usgeh nq%[k Hkksxrks- deZQy Hkxoarkyk lefiZr d#u drZO; cqf/nus deZ djkos- 

QyklfDr dsoG d"V nsrs- dkfjdsP;k mRrjk/kkZr lkafxrys vkgs dh rw deZQykps dkj.k cuw udksl deZ 

dsY;kuarj R;kps pkaxys fdaok okbZV] iw.kZ fdaok viw.kZ dkghuk dkgh deZQy izkIr gksrs rs deZQy eh 

m++|ksx dsY;kus izkIr >kys vlk fopkj d# udksl- Lor%ps fu;r deZ dj.;kpk izR;sdkyk vf/kdkj 

vkgs i.k R;kus Qykoj vk’kk u Bsork deZ dj.ks vko’;d vkgs] vls fu"dke Hkkokus dsysys deZ 

fu%la’k;i.ks euq";kyk eks{kekxkZoj ?ksÅu tkrks- 

rw d/khgh vdeZ Eg.ktsp deZ u djrk jkgw udksl] vkG’kh cuwu cl w udksl- deZQykoj rq>k 

vf/kdkj ukgh- m+|ksx dsY;koj rqyk QyizkIrh gksbZyp vls fuf’pr ukgh vlk fopkj d#u m|ksx dj.ks 

lksMwu nsow udksl- deZ djus gs vkiys drZO; vkgs- deZ rj dsysp ikfgts- Eg.kwu QGkph v’kk u 

/kjrk drZO;kph cktw Eg.kwu leku cqf/n /kkj.k d#u deZ dsys ikfgts- ;k leRokyk ;ksx vls EgVys 

vkgs-
2
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ldkjkRed fdaok udkjkRed dks.kR;kgh izdkjph vklfDr gh ca/kukl dkj.khHkwr Bjrs- fu"deZ gs 

ikie; vkgs- fu"dke deZ;ksxkkr deZ dj.ks vko’;d vkgs] dks.krkgh iq#"k dks.kR;kgh dkGkr {k.k ek= 

ns[khy deZ u djrk jkgr ukgh- fu%la’k; lxGs euq"; izd`fr iklqu mRiUUk vlysY;k xq.kkeqGs izo`RRk 

gksowu deZ djrks-
3
 deZ u dj.;kis{kk deZ dj.ks Js"B vkgs- deZ dsY;kokpwu euq"; vkiY;k ’kfjjkpkgh 

fuokZg d# ’kdr ukgh-
4  

deZca/kukpk fHkrhus ns[khy dekZpk R;kx dj.ks mfpr ukgh- Eg.kwu fu;r dekZps ikyu 

Jhfo".kwP;k larks"kkFkZ dj vkf.k v’kkizdkjs rw usgeh deZca/kukrwu eqDr jkg’khy-
5 
dsoG deZ u dj.;kus 

euq"; deZca/kukrwu eqDr gksÅ ’kdr ukgh- rlsp dsoG laU;klkusgh euq"; flf/n izkIr d# ’kdr ukgh-

6
 fu"deZrk gk eukpk /keZ vkgs- ’kjhjk}kjs fuf"Ø; gksÅu dk; ykHk feG.kkj\ dkj.k ca/ku vkf.k eks{k 

;kps dkj.k eu vkgs- deZQykph vklDrh dj.ks gh eukph fuf"Ø;rk gks;- 

v’kk izdkjs deZ djrkuk Lora= vl.ks] ijarw QyizkIrhP;k bPNsr u jkg.ks] dekZps Qy izkIr 

>kY;kl QyizkIrh ps dkj.k Lor%yk u let.ks] rlsp dekZpk laiw.kZi.ks R;kx u dj.ks ;kykp deZ;ksx 

EgVYks vkgs-  

2- fu"dke o ldke deZ fHkUUkrk % 

Jhen~Hkxon~xhrk e/;s fu"dke deZ o ldke deZ ;ke/khy fHkUurk Li"V dsyh vkgs- fu”dke 

deZ;ksx dY;k.k#ih ekxkZr vlrkr R;kaph cqf/n n`<fu’p;h vlrs vkf.k R;kaps /;s;gh ,d vlrs] ts 

MGeGhr o`RRkhps vlrkr R;kaP;k cqf/nyk vusd QkVs QqVysys vlrkr-
7
 

osnk/;;u dj.kkjs vkf.k lksejlkps iku dj.kkjs LoxZyksdkaph izkIrh djhr vizR;{ki.ks ek>sp 

iwtu djrkr- vls ikidekZiklwu ’kq/n >kysys yksd banzkP;k iq.;yksdke/;s tUe ?ksrkr vkf.k R;k 

fBdk.kh rs nsokaizek.ks fnO;Hkksx miHkksxrkr] ;kizek.ks LoxZyksdkrhy ve;kZn fo"k;lq[kkpk Hkksx ?ksÅu 

iq.;deZ {kh.k >kY;koj rs iqUgk ;k e`R;qyksdkr ijr ;srkr- v’kkjhrhus osnksDr /kekZps ikyu d#u ts 

bafnz;ksiHkksx izkIr djrkr R;kauk iqUgk iqUgk dsoG tUe e`R;wP;k pØkr iMkos ykxrs-
8
 ijarq ts yksd 

vuU; HkfDrHkkokus ekÖ;k fnO; Lo#ikps fparu djhr ek>h mikluk djrkr R;kaP;k xjtk eh iw.kZ 

djrks vkf.k R;kaP;kdMs ts vkgs R;kps eh j{k.k djrks-
9
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tks R;kxh ukgh ldke deZ djrks R;kyk e`R;wuarj b"V] vfu"V o feJ vls rhu izdkjps 

deZQy izkIr gksrs- ijarq ts laU;klkJekr vkgsr R;kauk deZQYkkps lq[k vFkok nq%[k Hkksxkos ykxr ukgh-

10
  

v’kk izdkjs Jhen~Hkxon~xhrk ldke dekZps vLFkk;h Qy o fu"dke dekZps fpjLFkk;h o 

’kk’or Qy ;k fo"k;hps fp=.k d#u O;fDryk fu"dke deZ dj.;kl izsfjr djrs- ;klkscrp fu"dke 

deZ;ksxh o ldkeh ;kP;ke/khy fHkUUkrk xhrsr lkafxryh vkgs- fu"dke deZ;ksxh dekZph loZ QGs 

Hkxo arkyk viZ.k djrks o HkfDr #ikr ’kkafUr izkIr djrks- ijarw ldkeh iq#"k deZQykpk yksHkh 

vlY;keqGs rks ca/kukr ck/kyk  tkrks-
11
  

3- fu"dke deZ;ksxkph ik=rk %   

xhrk e/;s fu"dke deZ;ksxkph ik=rk ;kfo"k;h lkafxrys vkgs- tks iq#"k deZQykph bPNk u 

djrk drZO; Eg.kwu ;ksX; deZ djrks rks okLrfod laU;klh fdaok ;ksxh vkgs- i.k tks vfXugks=kfnd 

deZ djhr ukgh rlsp vkiys drZO;gh djhr ukgh rks laU;klhgh ukgh fdaok ;ksxhlq/nk ukgh-
12
 

T;kyk laU;kl Eg.krkr rksp ;ksx fdaok cz„k’kh ;qDr gks.ks gks;- dkj.k tks Ik;Zar euq”; 

banzh;r`IrhP;k bPNspk R;kx djhr ukgh rksi;Zar rks ;ksxh gksÅp ’kdr ukgh-
13
 tsaOgk euq"; loZ 

izdkjP;k HkkSfrd bPNkapk R;kx djrks rlsp bafnz;r`I;FkZ dekZae/;s vkf.k ldke dekZe/;sgh izo`RRk gksr 

ukgh rsaOgk rks ;ksxk#< >kY;kps EgVys tkrs-
14
 gk ;ksx vR;kf/kd [kk.kkÚ;kyk fl/n gksr ukgh fdaok 

vR;ar vYi [kk.kkÚ;kyk fl/n gksr ukgh- vfr’k; >ksirks R;kyk fdaok iqjslk >ksir ukgh R;kyk gh 

fl/n gksr ukgh-
15
 gk loZ lkalkfjd nq%[kkpk uk’k dj.kkjk ;ksx ;ksX;izek.kkr vkgkj] funzk] fogkj fdaok 

deZ fu;fer izdkj dj.kkÚ;kyk izkIr gksrks-
16
 v’kkizdkjs ;ksxkH;klk}kjs ;ksxh tsaOgk vkiyh ekufld 

dk;sZ fu;fer djrks vkf.k loZ HkkSfrd vkdka{kkiklwu eqDr gksÅu v/;kReke/;s fLFkr gksrks- rsaOgk rks 

;Fkk;ksX;i.ks ;ksxh >kY;kps EgVys tkrs-
17
 

4- fu"dke deZ;ksxhps vkpj.k %   

xhrk e/;s deZ;ksxh ps vkpj.k dls vlkos ;kfo"k;h fopkj lkafxrys vkgsr- ekufld 

rdZfordkZeqGs mRiUUk >kysY;k bafnz;r`IrhP;k loZ izdkjP;k bPNkapk euq"; tsaOgk R;kx djrks vkf.k 

;kizek.ks R;kps ’kq/n >kysys eu tsaOgk dsoG vkRE;ke/;sp larq"V gksrs rsaOgk rks fLFkrizK vFkkZr fo’kq/n 

fnO;koLFksr fLFkr >kyk vkgs vls EgVys tkrs-
18
 rks f=fo/k rkikauhgh euke/;s fopfyr gksr ukgh vkf.k 
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tks vklfDr] Hk; vkf.k Øks/k ;kiklwu eqqDr >kyk vkgs R;kyk fLFkj eu >kysyk ;ksxh vls EgVys 

tkrs-
19
 vlkp O;fDr ijekRek izkfIrlkBh leFkZ vlrks- R;kuarj fu"dke deZ;ksxhus vklukoj 

n`<rkiwoZd clkos vkf.k eu] bafnz;s] fØ;k ;kaps l;eu d#u vkf.k eukyk ,dkxz d#u Úgn; ’kq/n 

dj.;klkBh ;ksxkH;kl djkok-
20
 euq";kus vkiys ’kjhj] eu vkf.k eLrd mH;k ljG js"ksr /kjkos vkf.k 

ukfldkxzkdMs fLFkj n`f"Vus igkos-
21
 ;kizek.ks vfopfyr vkf.k la;fer eukus Hk;jfgr gksÅu] ’kkar 

var%djukus] dke thoukiklwu iw.kZi.ks eqDr gksÅu eukyk fLFkj Bsowu HkxoarkP;k HkfDrr fLFkj Ogkos-
22 

HkxoarkP;k HkfDrr foyhu gksÅu tk.ks Eg.kts ts ts deZ dsys] ts ts [kkYys] ts ts gou dsys] nku 

dsys] ri dsys rs loZ Hkxoarkyk viZ.k dj.ks gks;-
23
  

v’kk izdkjs deZ;ksxh ps xq.k] vklu] /;ku bR;knh fo"k;h ekxZn’kZu xhrsr dsysys fnlwu ;srs-  

5- fu"dke deZ;ksxkps ifj.kke %   

fu"dke deZ;ksxkP;k vfHkizk; vkgs dh QyizkIrh ph bPNk u Bsork deZ djkos- dkj.k Qykph 

vis{kk u djrk ns[khy Js"B Qy izkIr d#u ns.kkjk gk deZ;ksx vkgs- tks euq"; leRo cqf/n /kkj.k 

d#u laiw.kZ deZ Hkxoarkyk viZ.k djrks- rlsp T;k euq”;kps loZ la’k; u"V >kysr vlk euq"; 

dekZP;k ca/kukr iMr ukgh-
24
 ;k fu"dke deZ;ksxkeqGs dks.krsgh uqdlku fdaok Úgkl gksr ukgh vkf.k 

;k ekxkZrhy vYi izxrhusgh euq ;kps tUe e`R;qP;k Hk;adj Hk;kiklwu laj{k.k gksÅ ’kdrs-
25
 v’kk 

jhrhus rs tUee`R;qP;k pØkrwu eqDr gksrkr vkf.k loZ nq%[kkP;k iyhdMhy Hkxon~/kkekph izkIrh djrkr-

26
  

deZQykoj vklfDr u Bsork euq";kus drZO; Eg.kwu deZ dsys ikfgts- dkj.k vuklDr gksÅu 

deZ dsY;kus R;kyk ijes’ojizkIrh gksrs-
27
 tud vknh jktkauh dsoG fu;r deZ d#u fl/nh izkIr dsyh- 

Eg.kwu ,danj lkekU; yksdkauk f’kdfo.;kdfjrk rw vkiys de Z dsys ikfgts-
28
  

v’kk izdkjs fu"dke deZ;ksxkps Qy ijekRE;kph izkIrh gks;-  

6- fu”dke deZ;ksxkph Js"Brk %   

Jhen~Hkxorxhrsr fu"dke deZ;ksx o deZ;ksxh ;kauk Js"B EgVys vkgs- xhrsr Hkxoku Jhd`".k 

lkaxrkr dh tks iq#"k euk}kjs bafnz;kauk la;fer dj.;kpk iz;Ru djhr vlsy vkf.k vlfDr u Bsork 

deZ;ksxkpk izkjaHk djhr vlsy rj rh O;fDr vf/kd Js"B vkgs-
29
 rks iq#"k Js"B vlwu Hkxoarkyk fiz; 
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vkgs- ts ;k vfouk’kh HkfDrekxkZps vuqlj.k djrkr vkf.k Hkxoarkyk ijey{; ekuwu J/nsus iw.kZr;k 

layXu gksrkr rs Hkxoarkyk vR;kf/kd fiz; vlrkr-
30
 

v’kk izdkjs Jhen~Hkxon~xhrk deZ;ksxkps laiw.kZ foospu djrs- ;kp ekxkZpk vuqlj.k dj.;kl 

euq";kyk lkaxrs- gk ekxZ lxG;kalkBh eksdGk vkgs- fu"dke deZ;ksxkP;k lqfoLrh.kZ jktekxkZoj 

pky.kkjk ifFkd Lor%P;k bPNk] okluk ijekRE;kyk lefiZr djrks euq”;kps thou LokFkkZph dsoG 

iwrhZ dj.;klkBh ukgh- euq"; HkxoarkP;k psrusus ;k fo’o#ih m|kukyk vR;kf/kd iYyfor djrks- 

rlsp lqanjrk ok<owu vfrlqanj ?kMforks- rks vkiY;k drZO;kfo"k;h lrr tkx#d o rRij jkgrks- R;kyk 

rks vkiyk fuokZg djhr vlrkuk vfuoZpuh; lq[kkph vuqHkwfr gksrs- v’kkizdkjs rks fujarj dekZe/;s jr 

vlyk rjhgh rks varZeukus iw.kZi.ks vuklDr jkgrks-  

vkRedY;k.k izkIr dj.;kP;k izR;sd ekxkZr euq";klkBh lqyHk lk/kuk Eg.ktsp fu"dke dekZph 

Hkkouk gks;- dBksj lk/kusis{kk gk ekxZ vf/kd lksik vkgs- ;kykp fu"dke deZ;ksx vls EgVys tkrs- 

drZO; Hkkousph tk.kho vkf.k euksjFkkP;k ifjR;kxkus ijekRE;kP;k fLFkrhpk cks/k gksrks vkf.k euq"; 

tUe&e`R;qP;k ca/kukrwu eqDr gksrks- euq"; thoukps gsp y{; gks;] ;k y{; izkIrhlkBh fu"dke 

deZ;ksxkis{kk Js"B nwljk dks.krkgh mik; ukgh-  

lanHkZ 

1- Jhen~Hkxon~xhrk] 2@47 

2- ;ksxLFk% dq# dekZf.k lx³a R;DRok /kuat; A        

fl/nÓkfl/nÓkks% leks HkwRok leRoa ;ksx mP;rsAA & Jhen~Hkxon~xhrk] 2@48  

3- u fg df’pR{k.kefi tkrq fr"BR;deZd`r~ A                    

dk;Zrs áo’k% deZ loZ% izd`frtSxqZ.kS%AA & Jhen~Hkxon~xhrk] 3@5 

4- fu;ra dq# deZ Roa deZ T;k;ks ádeZ.k%A                 ‘ 

kjhj;k=kfi p rs u izfl/nÓksndeZ.k%AA & Jhen~Hkxon~xhrk] 3@8 

5- ;KkFkkZRdeZ.ks∙U;= yksdks∙;a deZcU/ku%A               

rnFkZa deZ dkSUrs; eqDrlx³a% lekpkjAA & Jhen~Hkxon~xhrk] 3@9   

6- u deZ.kkeukjEHkkUUks”dE;Za iq#"kks’uqrsA  

u p laU;luknso flf/n lef/kxPNfrAA 3@4 
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7- O;olk;kfRedk cqf/njsdsg dq#uUnuA            

cgq’kk[kk áuUrk’p cq/n;ks∙O;olkf;uke~AA & Jhen~Hkxon~xhrk] 2@41 

8- =SfoZ|k eka lkseik% iwrikik ;KSfj"V~ok LoxZfra izkFkZ;UrsA         

rs iq.;eklk| lqjsUnzyksde’ufUr fnO;kfUnfo nso Hkksxku~AA                

rs ra HkqDRok LoxZyksd fo’kkya {kh.ks iq.;s eR;Zyksd fo’kfUrA         

,oa =;h /keZeuqiziUUkk xrkxrs dkedkek yHkUrsAA & Jhen~Hkxon~xhrk] 9@20] 21 

9- vuU;kf’pUr;Urks eka ;s tuk% i;qZiklrsA                

rs"kka fuR;kfHk;qDrkauka ;ksx{ksea ogkE;ge~AA & Jhen~Hkxon~xhrk] 9@22  

10- vfu"Vfe"Va feJa p f=fo/ka deZ.k% Qye~A            

HkoU;R;kfxuka izsR; u rq laU;kfluka Dofpr~AA Jhen~Hkxon~xhrk] 18@12 

11- ;qDr% deZQya R;DRok ’kkafUrekIuksfr uSf"Bdhe~A             

v;qDr% dkedkjs.k Qys lDrks fuCk/;rs AA & Jhen~Hkxon~xhrk] 5@12 

12- vukfJr% deZQya dk;Za deZ djksfr ;%A                 

l laU;klh p ;ksxh p u fujfXuuZ pkfØ;%AA Jhen~Hkxon~xhrk] 4@1  

13- ;a laU;klfefr izkgq;ksZxa ra fof/n ikk.MoA                    

u álaU;LrladYiks ;ksxh Hkofr d’puAA Jhen~Hkxon~xhrk] 6@2   

14- ;nk fg usfUnz;kFksZ"kq deZLouq"kTtrsA             

loZladYi laU;klh ;ksxk#<LrnksP;rsAA Jhen~Hkxon~xhrk] 6@4 

15- ukR;’urLrq ;ksxks∙fLr u pSdkUreu’ur%A                   

u pkfrLoIu’khyL; tkxzrks uSo pktqZu%AA Jhen~Hkxon~xhrk] 6@16 

16- ;qDrkgjfogkjL; ;qDrps”VL; deZlqA              

;qDrLoIukocks/kL; ;ksxks Hkofr nq%[kgkAA Jhen~Hkxon~xhrk] 6@17  

17- ;nk fofu;ra fpRRkekReU;sokofr”BrsA             

fu%Li`g% loZdkesH;ks ;qDr bR;qP;rs rnkAA Jhen~Hkxon~xhrk] 6@18  

18- iztgkfr ;nk dkeku~A Jhen~Hkxon~xhrk] 2@55 

19- nq%[ks”ouqf}Xeuk% l[ks"kq foxrLi`g%A               

ohrjkx Hk;Øks/k% fLFkr/kheqZfujqP;rsAA Jhen~Hkxon~xhrk] 2@56  
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20- ’kqpkS ns’ks izfr"BkI; fLFkjekluekReu% ukR;qfPNzzªra ukfruhpa pSykftudq’kksRRkje~A          

r=Sdkxza eu% d`Rok ;rfpRRksfUnz;fØ;% mifo’;klus ;qåT;k|ksxekRefo’kq/n;sAA Jhen~Hkxon~xhrk] 

6@12 

21- Lkea dk;f’kjksxzhoa /kkj;UUkpya fLFkj%A              

laizs{; ukfldkxza Loa fn’k’pkuoyksd;u~AA Jhen~Hkxon~xhrk] 6@13 

22- iz’kkUrkRek foxrHkhczZ„pkfjozra fLFkr%A                

eu% la;E; efPprks ;qDr vklhr~ eRij%AA Jhen~Hkxon~xhrk] 6@14 

23- ;Rdjksf"k ;n’ukfl ;Ttqgksf"k nnkfl ;r~A             

;RriL;fl dkSUrs; rRdq#/o eniZ.ke~AA Jhen~Hkxon~xhrk] 9@27 

24- ;k sxlaU;LrdekZ.ka KkulfNUUkla’kk;e~A                    

vkRe;Ura u dekZf.k fuc/ufUr /kuat;AA Jhen~Hkxon~xhrk] 3@41 

25- LoY;e/;L; /keZL; =k;rs egrks Hk;kr~AA Jhen~Hkxon~xhrk] 2@40 

26- ¼1½ tUecU/kfofueqZDrk% ina xPNu;uke;e~AA Jhen~Hkxon~xhrk] 2@51         

¼2½ eRizlknnokIuksfr ’kk’ora ineO;;e~A Jhen~Hkxon~xhrk] 18@56 

27- vlDrks ápjUdeZ ijekIuksfr iq#"k%A Jhen~Hkxon~xhrk] 3@19 

28- deZ.kSo fg laflf/nekfLFkrk tuekn;%A        

yksdlaxzgesokfi lai’;UdrqegZflAA Jhen~Hkxon~xhrk] 3@20 

29- ;fLrRofUnz;kf.k eulk fu;E;kjHkrs∙tqZuA              

desZfUnz;S% deZ;ksxelDr% l fof’k";rsAA Jhen~Hkxon~xhrk] 3@7   

30- ;s rq /kekZe`rfena ;FkksDra Ik;qZiklrsA               

JÌ/kkuk eRijek HkDrkLrs∙rho es fiz;k%AA Jhen~Hkxon~xhrk] 12@20 
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*भाषासु मुख्या मिरुा A 

Lkkjax ’kknwZy 

,e-,- fOnrh; o"kZ 

usrkth lqHkk"kpanz cksl egkfo|ky;] ukansM- 

 

*भाषासु मुख्या मिरुा दिव्या गीवाहणभारती * 

तस्यां दह काव्यं मिरंु तस्मािवप सुभावषतं 

सवह भाषांत मुख्य  गोड  दिव्य अिी िेववाणी संस्कृत भाषा असून ततच्यातील काव्य तर 

मोहक आहेच पण त्याहूनही सुभावषते अधिक मोहक आहेत.  

सुभावषत याचा अर्हच मुळी "मोहक वचन" असा आहे. सुभावषत े हा संस्कृत भाषेकड ेअसलेला 

रत्नासारखा अमोल ठेवा आहे आणण तो फक्त संस्कृत भाषेतच आहे. इतर भाषतेूनही 

ववषयाच्या अनुषंगाने म्हणी,  वाक्यप्रचार,  क्रकंवा सुववचार येतात.  पण  व्यावहाररक आणण 

अध्यात्त्मक अिा िोन्ही प्रकारच े ववषय घेऊन , स्वतंत्र व  मोजक्या िब्िात अनमोल ववचार 

मांडलेले आपल्याला आढळतात ते संस्कृत भाषतेच. या सुभावषतांनी स्पिह केलेला नाही असा 

ववषय जवळ जवळ नाहीच म्हणाला तरी चालेल. 

   

या सुभावषताच ेप्रकार क्रकती?  

सामान्य पणे  सुभावषत क्रकंवा सुववचार म्हणला की  तो उपिेिपर  असावा अिी कल्पना 

असते.  या सुभावषतांतनू तो ववचार तर मुख्य आहेच., पण त्याशिवाय मनोरंजन करणारे 

अनेक प्रकार यांत आहेत. धचत्रकाव्ये कोडी समस्यापूती, एकाच अक्षराचा  उपयोग केलेले 

सुभावषत ,  सरळ वाचला क्रकंवा उलटा वाचला तरी तनघणारा अर्ह एकच,  ववनोिी,  संवाि,  

द्वर्ी िब्ि योजना, नीती, कर्ा  या  सारखे अनेक प्रकार सुभावषतात येतात हेच संस्कृत चे  

वैशिष्टय आहेत.  
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नवनवीन उपकरणात तर गझल  क्रफल्म नाटक विृपत्र  शििुगीत े  संस्कृतधगते असे अनेक 

प्रकार सुभावषता मध्ये येतात.  

भतृहहरी  भारवी  काशलिास  भास माघ यांनी अनेक ग्रंर् शलदहले पण त्या ग्रंर्ाच्या मांडणी 

मध्ये ज्या छंिात सुभावषत शलदहले ते तर म्हणावयास खपू सुंिर आहेत.  

एक श्लोकी गीता  एक श्लोकी रामायण  एक श्लोकी श्रीमि भागवत  एक श्लोकी गणेि 

स्तवन  असे अनेक सुभावषत्यांची मांडणी संस्कृतात होतात.   

 

काही सुभावषते दह गमती िीर  ज्ञान िेणारी  आहेत.  

*क:खगीघाङधचच्छौजाझाञ्ज्ज्ञोटौठीडढण:* 

*तर्ोििीन पफबाहभीमहयो sररल्वाशिषांसह*  

पक्ष्याच ेप्रेम िुद्ि बुध्िीचा िसुऱ्या च्या बलाच अपहरण करण्यात पारंगत ित्र ुसंहारात अग्र, 

मनाने तनश्चल व तनभीड आणण महासागराच सजहन करणारा कोण आहे  असा राजा मय 

ज्याला त्याच्या ित्रूचं ेिेखील आशिवाहि प्रापत आहेत.             

वररल सुभावषत हा वविषेत्व आहे  कारण या सुभावषतात वणहमालेतील सवह वणह क्रमाने येतात. 

या वरुन कळते क्रक सुभावषत आणण संस्कृत भाषा क्रकती महत्त्वपूणह आहे.                

        "माघ " नावाच्या कवीनी "शििुपाल विम"् या महाकाव्यात केवळ  भ आणण र 

ह्याचा वापर करुन एक सुभावषत तयार केला.      

*भूररशभभाहररशभभीराभूभारैरशभरेशभरे*                    

भेरीरेशभशभरभ्राभैरूशभररभैररभा:                  

          जशमनीला पण वजनिार वाटेल अिा, वाद्य यंत्राप्रमाणे आवाज  काढणाऱ्या 

तनभीड हिीने आपल्या ित्र ूहिीवर हल्ला केला. 

          तसेच "क्रकराताजुहनीयम"् या काव्य संग्रहात महाकवी भारवी ह्यांनी केवळ 'न' चा 

वापर करून सुभावषत  तयार केला.                 
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            *न नोननुन्नो नुन्नोनो नाना नाना नना ननु |नुन्नोsनुन्नो ननुन्नेनो  नानेना 

नन्नुनन्नुनुत*्||                 

                जो मनुष्य युद्िात आपल्यापेक्षा िबुहलाकडून घायाळ होतो तो खरा मनुष्य 

नाही ये, जो आपल्यापेक्षा िबुहलांना घायाळ करतो तो दह खरं मनुष्य नादहये, ज्या मनुष्याचा 

स्वामी घायाळ नादहये तो घायाळ नाही आणण घायाळ मनुष्याला घायाळ करणाऱ्या  खरा 

मनुष्य नाही ये.    

                                                   

तसेच  महायमक अलंकाररत सुभावषत,  हे चार पि एकसारखे आहेत.   पण प्रत्येक पिाचा 

अर्ह शभन्न आहे.                                

ववकािमीयुजहगतीिमागहणा   

ववकािमीयुजहगतीिमागहणा:            

ववकािमीयुजहगतीिमागहणा          

ववकािमीयुजहगतीिमागहणा:           

   अजुहनाच े बाण सवहत्र व्यापत झाले आहेत. ज्यामुळे िंकरांच े बाण खडंडत  झाले आहेत. 

ह्याप्रकारे अजुहनाच ेरण कौिल पाहून िानवांचा पराभव करणारे िंकरांच ेगण आश्चयह चक्रकत 

झाले आहेत. िंकर आणण तपस्वी अजुहनाच ेयुद्ि पाहण्यासाठी िंकराच ेभक्त आकािात आले 

आहेत. हे वाचनू  संस्कृत भाषेची व सुभावषतांची क्रकमया लक्षात येत.े तवे्हा संस्कृत भाषेला 

"भाषाणां जननी" असे म्हणले जाते.            

   श्री समर्ह रामिास स्वाशमनी नशृसहं पंचक मध्ये गमतीिीर  सुभावषत शलदहले आहे  त े

म्हणतांना मस्त गमत वाटते.   

       *कडकडडत कडाडी ं कडकडाटे कडाडीं |  घडघडडत घडाडीं घडघडाटे घडाडीं || 

        तडतडडत तडाडीं तडतडाटे तडाडीं |िडिडडत िडाडीं िडिडाटे िडाडीं ||            
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                              असे  गमतीिीर श्लोक आहेत. सुभावषतांना संस्कृत 

भाषेत मोठमोठ्या ववव्िानांनी रत्ने,  सोने,  अनमोल अिी उपमा  दिली अााहे.  तसेच 

संस्कृत भाषेत दह सुभावषतांची ज्ञान िेणारे,  परोपकार िेणारे,  व्यावहाररक, जीवन आरोग्य 

िेणारे, असे सुभावषत आहेत.  

 पधृर्व्यां त्रीणण रत्नातन जलमयं सुभावषतं  

 मुढै:पाषाण खण्डषेु रत्न संज्ञा वविीयते                

                              भूतलावर खरी रत्ने तीन आहेत. पाणी, अन्न, आणण 

सुभावषत .  मुखहलोक मात्र िगडाच्या तुकडयांना रत्न म्हणतात. सुभावषत हे अस सािन आहे 

की त्याव्िारे संस्कृत भाषा च े रस ग्रहण करण्यासाठी उिम आहे. त्यामळेु सवाहना  संस्कृत 

भाषेचा अशभमान वाटेल. 
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okjØekph mRiÙkh 

ç.ko çnhijko eqGs  

osnk³~x T;ksfr"kfoHkkx 

dfodqyxq: dkfynkllaL—r fo'ofo|ky;] 

jkeVsd] ukxiwj 

ç—rhe/;s çR;sd oLrq vki&vkiY;k xq.k/kekZuqlkj Lofof'k"Vukokus vksG[kY;k tkrs- ç—rhpk 

gk fu;e vkgs dh ,dkuarj ,d fnol ;srkr vkf.k tkrkr- lw;Z iwosZyk mxorks vkf.kfnolHkjR;kP;k 

nSfudxfrus pkywu la/;kdkGh if'pesyk ekoGrks o iqUgk nqlj~;k fno'kh mxos i;aZrP;k dkyko/khyk 

vki.k Þokjß ukokus vksG[krks- i`Fohyk Lor%Hkksorh ,d çfjØek iw.kZ dj.;kl „† rkl ykxrkr- ;k 

„† rklkaP;k dkyko/khyk vki.k dkgh fof'k"Vukokus vksG[krksrs Eg.ktsp ^okj^- d/kh&d/kh vlk 

ç'u iMrks dh gh lkr ukos dqBwu vkyh vlkoh\ gh ladYiuk dks.kkph vlkoh\ useD;k ;k ukokph 

mRiÙkhpk fl/nkar dk; vkgs\ ;k okjkapk Øe vlkp dk\ bR;knh- gs lo ZvkiY;kyk ekfgr vlk;yk 

gos- 

Hkkjrh; la'kks/kd vk;ZHkê ;kapktUe b-l-†‰ˆ jksth >kyk gksrk- cgqçfrf"Br 

HkwHkze.kfl/nkarkps çfriknd] Hkkjrh; xf.kr vkf.k T;ksfr"k'kkL=kps çFkevkpk;Z vk;ZHkêka}kjsdqlqeiqj 

¼vktps iVuk½ ;sFks ØkafrdkjhxzaFk ^vk;ZHkVh;E* tks vktiklwu ƒ‡åå o"kkaZiwohZ jpY;k xsyk- çLrqr xzaFk 

Hkkjrh; T;ksfr"k'kkL=krhy fl/nkarLda/kkP;k çFkexzaFkkP;k :ikr çfrf"Br vkgs- ;k xzaFkkyk fo}kukauh 

T;ksfr"k'kkL=kP;k vk;Zi{kh; *vk;Zfl/nkar* ;k :ikrfLodkj dsys vkgs- vk;ZHkVh;e~ ;k xzaFkke/khy † 

iknkaiSdh ^xksyikn^ ukokP;k iknkr vkpk;kaZuh HkwHkze.kfl)karkuqlkj okjkaph ladYiuk Li"V dsyh vkgs- 

vkfnR;'pUæekHkkSukscq/k'pkFkc`gLifr%A 
'kqØ% 'kuS'pj'pkSookljk% ifjdhfrZrk%॥ 

vk;ZHkVh;E 

^mn;kr~ mn;aokj%^ Eg.ktsp ,dklw;ksZn;kiklwu rs nqlj~;k lw;ksZn;ki;aZr tk.kkjk tks dkG vkgs] 

R;kl okj vls Eg.krkr- ,dw.k okj lkr vkgsr& ƒ½ jfookj] „½ lkseokj] …½ eaxGokj] †½ cq/kokj] 

‡½ xq:okj] ˆ½ 'kqØokj o ‰½ 'kfuokj- 

vuqyksexfruSZDFk% i';R;pyafoyksexa ;HnoRA 
vpykfuekfurnoRleif'pexkfuyadk;ke~ xksyikn॥ 

vk;ZHkVh;Ek~ 

i`Fohl Lor%P;k v{kko:u Lor% Hkksorh ,d ifjØek iw.kZ djk;yk iw.kZ ,d fnol ykxrks ;kl 

vki.k ,d ^vgksjk=^ vlsgh lacksf/krks- ;kp vgksjk=kps „† Hkkx dsY;kl R;kyk gksjk ¼rkl½ vls 
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Eg.krkr- vkdk'kke/;s Hkwdsafæ; fl/nkarkuqlkj i`FohHkksorh fQj.kkjs xzg o R;k xzgkaHkksorh fQj.kkjs mixzg 

;kaps vkdk'kkr u fnl.kkjs ifjHkze.kekxZfu/kkZfjr vkgsr o rs R;kp ekxkZus ifjHkze.k djr vlrkr o R;k 

ifjHkze.k ekxkaZukp ^xzgd{kk^ vls Eg.krkr- ;kp ifjHkze.kdj.kkj~;k eq[; lkrxzgkaukgksj~;kaps ¼rklkaps½ 

vf/kifrRo çkIr vkgs o R;k gksjkLokehapk ØeR;k&R;k xzgkP;k ,d egk;qxkrhy Hkze.kx.kusuqlkj 

Bjysyk vkgs- 

vknkS 'kfu% xq:% rLekr~ rrksHkkSe% rrksjfo%A 
rrks 'kqØcq/kLrLekr~ rrksbUnqfjfrLQqVE॥ 

vk;ZHkVh;E 

Name of Geocentric Planets YugaRevo-

lutions 

Hours in a day Name of the days 

Saturn{Saturday} 

Jupiter{Thursday} 

Mars{Tuesday} 

Sun{Sunday} 

Venus{Friday} 

Mercury{Wednesday} 

Moon{Monday} 

1,46,564 

3,64,224 

22,96,824 

43,20,000 

70,22,388 

1,7937,020 

5,77,53,336 

1     8       15     22 

2     9       16     23 

3     10     17     24 

4     11     18    25 

5     12     19 

6     13     20 

7     14     21 

Saturday 

 

 

Sunday 

 

n'kZfoysY;k rä~;krhy ekfgrhuqlkj 'kfuP;k iq<s ¼1½ Eg.ktsp T;kfno'kh 'kfuokj n'kZfoyk 

vkgs R;kfno'khp lw;ksZn;kP;k osGh 'kfupk gksjk ¼rkl½ vlY;k dkj.kkus R;kfnolkl 'kfuokj EgVY;k 

xsys o Øekus çR;sd gksj~;kaps ¼rklkaps½ vf/kifr Øekus cnyr&cnyr 24 rkl iw.kZ gksÅu ¼25½ vlk 

n'kZfoysyk rkl Eg.kts nqlj~;k fnolkP;k lw;ksZn; dkGkrhy ifgyk gksjk gks;- Eg.ktsp nqlj~;k fno'kh 

jfopk gksjk vkY;kdkj.kkus R;kfnolkl ^jfookj^ gh laKk çkIr gksrs- ;kpçdkjs jfoP;kgksj~;kiklwu 25 ok 

gksjk gk paækpk ;sr vlY;kdkj.kkus lkseokj o rlsp vU; xzgkaps gksjs ;kpçdkjs Bjokos- 

Hkkjrh; T;ksfr"k 'kkL=kr vls [kwi dkgh fu;e] xf.kr fnys vkgsr- T;kauk vki.k dGr u 

dGrekurks- vxnh nSuafnuO;ogkjkrlq)k okijrks ijarq R;kacíy vkiY;kyk ekfgrh ulrs- R;kaiSdhp ,d 

okjØe vkgs- lkekU; thouke/;s vki.k dsOgkgh cksyrkauk okjkapk mYys[k dqBsuk dqBs] dqBY;k uk 

dqBY;k dkeklkBh djrks- vls vusd okD; vki.k jkstP;k cksy.;kr okijrks i.k d/kh vki.k vl 

kfopkj dsyk gksrk dka dh okj Eg.kts dk;\ okjkph mRiÙkh d'kh >kyh gksrh\ o okjkapk Øe vlkp 

dk\ bR;knh loZxks"Vhaph vkiY;kyk ekghrh vlkoh vkf.k Hkkjrh; rRoKkaP;k vkf.k 'kkL=kaP;k xzaFkkr 

fo}kukauh ts dkgh fu;e lkafxrys vkgsr R;kauk let.ks vkf.k rs brjkaukgh  letkos ;k fn'ksus ek>k gk 

vYiç;Ru gksrk- 
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" आितुनक ववश्वे संस्कृत भाषाया: महत्वम"् 
 

Lqkjt nslkbZ 

,e-,-fOnrh; 

Ukslqcks egkfo|ky;] ukansM- 

 
"संस्कृतम ्नाम िैवी वाक् व्याख्याता महषीशभ: "  
या उक्ती प्रमाणे संस्कृत ही िैवी भाषा आहे असे स्पष्ट साधंगतले आहे ,  

आजच्या या जगामध्ये संस्कृत भाषचे ेमहत्व अत्यंत कमी लोकांना माहीत आहे पण िेिाला 
समदृ्ि सक्षम करणारी भाषा संस्कृत आहे  

संस्कृत भाष ेमध्ये च सवह दहिंिूमह गं्रर् जे मानव जातीला समाजामध्ये कसे जगावे काय करावे 
काय करू नये पासनू त ेक्रकडया मुंग्या पयतं च्या सकू्ष्म जीवांना सदु्िा त्यांच ेकल्याण होवो  
"िं नो अस्त ुद्वीपिे िं चतुष्पिे "   

म्हणून ज्या उिार भावना आपल्याला परुाण , वेि इत्यादि ंमध्ये पहावयास भेटतात त्या सवह 
संस्कृत भाषमेध्ये च आहेत  

जगातील सवाहत मोठा गं्रर् महाभारत हा सदु्िा वेिव्यासांनी संस्कृत मध्ये च रचला आहे तसेच  

संस्कृत व्याकरणामध्ये एकाक्षर कोष इत्यादि ंमध्ये  

अक्षरिः एक एक अक्षराच ेअनेक अर्ह आपल्याला पहावयास शमळतात संस्कृत सादहत्य ,वेि , 

उपतनषिे , ब्रम्हसतू्र , परुाण इत्यािी सवह संस्कृत मध्ये च आहेत इतकी समदृ्ि असणारी ही 
संस्कृत भाषा आज खपू कमी लोकांना माहीत आहे,  

पण  महाकवी काशलिासांनी आपल्या कृतीमंध्ये या भाषचेी समदृ्िी आपल्याला िाखवनू दिली 
आहे 

 

        काव्येष ुनाटकं रम्यम ्तत्रा$वप च िकंुतला  
          तत्रा$वप चतुर्ोङक तत्र श्लोक चतुष्टयम  

 

अर्ाहत काव्यांमध्ये नाटक शे्रष्ठ आहे नाटकांमध्ये अशभज्ञान िाकंुतलं हे नाटक शे्रष्ठ आहे त्यात 
सदु्िा त्या नाटकाचा चौर्ा 
अंङक शे्रष्ठ आहे व त्या अंङकात सदु्िा चार श्लोक हे अत्यंत शे्रष्ठ आहेत असे वणहन केले आहे 
. 
या चार श्लोकात महाकवी काशलिासांनी सवह ऋतूंच ेवणहन , प्रेम  
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भावना , भक्ती , शे्रष्ठ ववचारांच ेसंस्कार , मलुीने कसे वागावे इत्यादि गोष्टी अत्यंत शे्रष्ठ अश्या 
आपल्या िब्िांच्या वभैवरूपी संपिी ने भरून टाकल्या आहेत. त्यांच्या अशभज्ञान िाकंुतलं  या 
नाटकात जेव्हा िकंुतले चा वववाह होतो व ती सासरी जावयास तनघते तेव्हा महषी कण्व यांची 
अवस्र्ा किी झाली होती ते वणहन करतात त ेअसे  

     -यास्यत्यद्य िकुन्तलेतत ृदियं संस्पषृ्टमतु्कण्ठया कण्ठः             

स्तत्म्भतबाष्पववृिकलषुत्श्चन्ताजड ंििहनम ्।  
         वकै्लव्यं मम ताविीदृिशमिं स्नेहािरण्यौकसः 
        पीडयन्त ेगदृहणः करं् न ुतनयाववश्लेषिःुखैनहवःै 
 

कण्व ऋषी म्हणतात की आज जेव्हा िकंुतला सासरी जाणार हा ववचार करूनच माझ ेमन 
अत्यंत व्याकुळ होत आहे , अश्रूंची वाफ होऊन ती माझ्या कंठातून बाहेर पडत आहे पण मी त्या 
आसवांना र्ांबवत आहे माझ्या मखुातून िब्िच फुटेनासे झाले आहेत  

आणण या धचतंेन ेमाझ ेमाझ ेिोन्ही नेत्र अंिक झाली आहेत की माझ्या सारख्या एका ववरक्त 
ऋवषची जर पतु्री च्या ववयोगाने अिी अवस्र्ा होत असेल तर मलुीला जन्म िेऊन ततच ेलाड 
करून ततला तळहाताच्या फोडाप्रमाणे सांभाळ करून जेव्हा ततच ेलग्न करून ततला सासरी 
पाठवत असताना त्या वपत्याची अवस्र्ा किी होत असेल ?  

 

      पातुं न प्रर्मं व्यवस्यतत जलं यषु्मास्वपीतेष ुया 
    नाििे वप्रयमण्डनावप भवता ंस्नेहेन या पल्लवम ्। 
    आद्ये वः कुसमुप्रसतूतसमये यस्या भवत्यतु्सवः 
     सेयं यातत िकुन्तला पततगहंृ सवरैनजु्ञायताम ्।। 
 

तसेच आपल्या आश्रमाच्या उद्यानातील वकृ्ष, वेलींना महषी  
कण्व म्हणतात की हे वकृ्ष वेलींनो  जी िकंुतला तुम्हाला दिल्याशिवाय स्वतः किी पाणी सदु्िा 
ग्रहण करत न्हवती ततला आभषूण िारण करणे अत्यंत वप्रय असताना ही फक्त या वकृ्ष वेलींना 
त्रास होऊ नये म्हणून जे तुमच्यावर पे्रम आहे या कारणाने किी एक पान सदु्िा तोडत न्हवती 
तुमची नवीन फुलांची कळी पाहून जी अत्यंत आनंिववभोर होत होती अिी तुमची वप्रय िकंुतला 
आज आपल्या पततगहृी जात आहे तुम्ही सदु्िा ततला तनरोप द्या  
या िोन श्लोकांमध्ये काशलिासांनी पे्रम ही भावना अत्यंत सुंिर िब्िांत प्रकट करत आपल्या 
ववद्विेच ेव संस्कृत भाषचे्या समदृ्िीच ेअत्यंत सुंिर उिाहरण जगासमोर ठेवले.  तसेच 
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मोठ्यांनी आपल्या मलुांना काय आिीवाहि ियावा कसे वतहन करावे मोठयांचा आिर कसा करावा 
हे पढुील श्लोकात अत्यंत सुंिर प्रकारे साधंगतले  

 

           िशु्रषूस्व गुरून ्कुरु वप्रयसखीववृि ंसपत्नीजने  

           पत्यवुवहप्रकृताऽवप रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः ।  
          भतूयष्ठं भव िक्षक्षणा पररजने भाग्येष्वनतु्सेक्रकनी 
          यान्त्येवं गदृहणीपिं यवुतयो वामाः कुलस्याियः  
           

  महषी म्हणतात हे िकंुतले ! पहा इर्नू जेव्हा तू तुझ्या सासरी जािील तेव्हा आपल्या 
पततगहृी जे कोणी र्ोर आहेत त्यांची मन लावनू सेवा कर ! तुझ्या सवतांिी आपल्या मबैत्रणी 
प्रमाणे व्यवहार कर ! किी असा ही प्रसंग येईल की तुझा पती तुझा तनरािर करेल पण तू 
रागात येऊन त्यांच्यािी भाडंण करू नकोस आपल्या घरातील िास , िासी यांच्यािी प्रमेाने रहा 
आणण मखु्य म्हणजे आपल्या भाग्यावर किीही गवह करू नकोस ! अश्या प्रकार चा व्यवहार 
घरात ज्या त्स्त्रया करतात त्याच खऱ्या गदृहणी म्हणववल्या जातात ! आणण ज्या याच्या ववरुद्ि 
काम करत असतात त्या खो्या त्स्त्रया म्हणून ओळखल्या जातात आणण त्या कुळातील व्यािी 
आहेत असे संबोिन केले जाते  
 

{ इतके उिाि ववचार शे्रष्ठ संस्कार आजच्या या यगुातील आई वडडलांनी आपल्या मलुानंा वविषे 
करून मलुींना दिले पादहजेत  

जेणे करून आजच्या या यगुात वाढत्या घटस्फोट इत्यादि कमी होऊन आपले संतान सखुाने 
संसार करू िकतात }  

 मला माहीत आहे की हा एक वगेळा ववषय आहे या लेखामध्ये याच ेकाही बोलण्याची गरज 
नाही पण संस्कृत भाषमेध्ये जे या जगाच्या दहतासाठी गोष्टी आहेत त्या या मानवजाती साठी 
अत्यंत अमलु्य भेट आहे .  
 संस्कृत सभुावषत ेही जगाच्या कल्याणासाठी मनषु्याला या जगात जगण्यासाठी अत्यंत उिार 
ववचार शिकवतात  

  

       अयं तनजः परो वेतत गणना लघचुतेसाम ्| 

        उिारचररताना ंत ुवसिुवै कुटुम्बकम ्

अर्ाहत हे माझ ेआहे , हे तुझ ेआहे असे ववचार अत्यंत संकुधचत मतत असलेले व्यक्ती करतात 
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पण जे अत्यंत उिार आहेत त्यांच्या साठी ही संपणूह पृ् वी च आपले कुटंुब आहे  

म्हणून सवह आपण सवह या शे्रष्ठ या  आजच्या या जगामध्ये संस्कृत भाषचे ेमहत्व समजून 
सवांना या िेववाणी असलेल्या संस्कृत भाषलेा अंगीकारुन आणण आपल्या पवूहजांनी सांधगतलेल्या 
शे्रष्ठ उपिेिाला आपल्या जीवनात अंगीकार करून आणण  

जसे भगवद्गीतेमध्ये श्रीकृष्णाने सांधगतले आहे की  
 

 उद्िरेिात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसाियेत।् 
आत्मवै ह्यात्मनो बन्िरुात्मवै ररपरुात्मनः|| 6.5 

 

आपणच परमात्म्याच्या अनगु्रहाने आपला स्वतः चा उद्िार करून घेतला पादहजे त्याच्या 
अनगु्रहापासनू स्वतःला वंधचत ठेऊन स्वतःचा नाि करून घेऊ नये कारण आपण स्वतः च 
आपले ित्र ूक्रकंवा शमत्र आहोत पण ित्र ूकी शमत्र ? हे आपल्या आचरणाणे च शसद्ि होऊ िकत े
सिाचारण आपल्या जीवनात आणायच ेअसेल तर संस्कृत भाषा ही त्याची पदहली पायरी आहे 
म्हणून या भाषलेा आपण आपल्या जीवनात आणून आणण त्यात असेलेले उपिेि आपल्या 
जीवनात आणून आपण आपला स्वतः चा उद्िार करून घेऊ   
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|| श्रध्िामयो$यं पुरुष:|| 

प्रवीण गजानन काटे ( M.A.Sanskrit )     . 

नेताजी सभुाषचंद्रबोस महाववद्यालय, नांिेड. 

katepravin33@gmail.com 

मो.8329736937 

 

ससं्कृत सादहत्य हे अर्ांग समदु्रासारख ेआहे त्यातील एक-एक र्ेंब महत्त्वाचा आणण अवीट अिी गोडी िेणारा 
आहे. या ससं्कृत िब्िरुपी-ग्रन्र्रूपी समदु्राकड े पाहत असताना एक गोष्ट लक्षात येत े की मनषु्याला 
आयषु्यामध्ये पडणायाह सवहच प्रश्नांचे उिर या ससं्कृत सादहत्यातील अनेक ग्रन्र्ात सापडतात. त्यातील सवहिरू 

मान्य असलेली तसेच अनेक ववद्वान ् आचायांच्या ववचारांनी अलकृंत झालले्या श्रीमद्भगवद्गीतचे्या 
अध्ययनातनू सदु्िा हेच स्पष्ट होत.े 

          या जगतामध्ये िोन प्रकारच ेलोक आपल्याला दिसनू येतात. एक िास्त्रवविी जाणून कमह करणारे आणण 

िसुरे िास्त्रवविी न जाणता  पण भावयकु्त व श्रध्िायकु्त अतं:करणान ेकमह करणारे आहेत. त्यातील िास्त्रवविी 
जाणून कमह करणायांना केलले्या कमाहच ेफळ शमळणार हे तनत्श्चतच आहे पण जे िास्त्रवविी जाणत नाहीत 

परंत ुअत्यतं श्रध्िेने कमह करतात त्या मनषु्यांना केलेल्या कमाहच ेफळ शमळत ेका? 

आजच्या या कशलयगुामध्ये िास्त्रवविी न जाणता कमह करणारेच लोक जास्त दिसनू येतात.मग त्यांची त्स्र्ती 
काय होत े?असा प्रश्न अजुहन भगवतंांना ववचारतात. 

                             ये िास्त्रववधिमतु्सजृ्य यजन्त ेश्रध्ियात्न्वता:|| 
                             तषेा ंतनष्ठा त ुका कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम:||{भ.गी.१७/१} 

         िास्त्रवविी जाणून घेण्यासाठी ज्ञान असण्याची आवश्यकता असत े पण कशलयगुामध्ये मनषु्याकड े

ज्ञानाची कमी आहे.िसुरा उपाय हा आहे क्रक सन्त-महात्म्यांच्या सगंतीत राहून िास्त्रवविींच ेज्ञान होत.े पण या 
कशलयगुामध्ये खरे ज्ञानी सन्त-महात्मे कोण हे ओळखणे िेखील कठीण आहे.वर प्रततपािन केलेल्या  िोन्ही 
माध्यमातनू िास्त्रवविीचं े ज्ञान होणे अिक्य दिसत.े ज्यांना िास्त्रवविींच े ज्ञान नाही पण जे श्रध्िेने कमह 
करतात त्यांची त्स्र्ती काय होत ेक्रकंवा ती श्रध्िा फलद्रपु होत ेका? या प्रश्नाला उिर िेताना भगवान सांगतात 

की, 
                                    बत्रवविा भवतत श्रध्िा िेदहनां सा स्वभावजा || 
                                    सात्त्वकी राजसी चैव तामसी चेतत ता ंश्रुण|ु| {भ.गी.१७/२} 

    श्रध्िा ही तीन प्रकारची असत.े १.िास्त्रजा , २.सगंजा आणी  ३.स्वभावजा. 
१.िास्त्रजा श्रध्िा-िास्त्रात ्जायत ेइतत िास्त्रजा | 
           िास्त्रादिकांच्या अध्ययनातनू उत्पन्न होणारी श्रध्िा. 
 

२.सगंजा श्रध्िा - सत्सगंात ्जायत ेइतत सगंजा | 
          सन्त-गरुु- महात्म्यांच्या सगंतीत राहून उत्पन्न होणारी श्रध्िा. 
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३.स्वभावजा श्रध्िा- स्वभावात ्जायत ेइतत स्वभावजा | 
श्लोकातील सा स्वभावजा या पिाने स्वभावातनू व ससं्कारातनू उत्पन्न झालेली श्रध्िा ती स्वभावजा श्रध्िा 
होय. ती िास्त्रांदिकांच्या अध्ययनातनू उत्पन्न होत नाही तसेच सत्सगंातनू सधु्िा तनमाहण होत 

नाही.अिाप्रकारची स्वभावजा श्रध्िा सधु्िा तीन प्रकारची आहे. 

              सात्त्वकी स्वभावजा ,राजसी स्वभावजा , तामसी स्वभावजा होय.राजसी व तामसी या िोन्ही श्रध्िा 
आसरुी सपंिीमध्ये येतात कारण िोन्हींचेही फळ" बन्िन" आहे. "तनबन्िाय आसरुीमता" {भ.गी.१६/५}  मात्र 

या िोन्हींच्या बन्िनाच्यादृष्टीने फरक दिसनू येतो. राजसी श्रध्िा असलेले मनषु्य िास्त्रवविीला अनसुरुन कमह 
करतात. त्यांना फळ म्हणून  स्वगाहदि लोक प्रापत सधु्िा होतो पण कमाहमध्ये सकामता असल्या कारणाने  पणु्य 

क्षीण झाल्यानतंर परत मतृ्यलुोकात याव ेलागत.े"क्षीणे पणु्ये मत्यहलोकं ववित्न्त" {भ.गी.९/२१} तसेच तामसी 
श्रध्िा असलेले मनषु्य िास्त्रववहीत कमहही करत नाहीत . मढूता आणण कामना या कारणाने त्यांची अिोगती 
होत.े "अिो गच्छत्न्त तामसा:" {भ.गी.१४/१८} याप्रमाणे राजसी व तामसी श्रध्िा िारण करणारे िोघेही 
बन्िनात पडतात. 

         सात्त्वकी श्रध्िा म्हणज ेकाय ? याला उिर िेताना सतं-महात्मे सांगतात की ,ज्याला आपण अनभुवाने 

जाणत नाही परन्त ुपवूीच्या ससं्कारातनू , सन्त महात्म्यांचे ववचार ऐकून त्यांच्या ववषयी भावसहीत ववश्वास 

ठेवणे (ववश्वासो गरुुवाक्येष)ु याला "सात्त्वकी श्रध्िा" अस े म्हणतात. ही श्रध्िा घेवनूच मनषू्य  अध्यात्म 

मागाहमध्ये प्रववष्ट होव ू िकतो. मग तो मागह कमहयोगाचा असेल , ज्ञानयोगाचा क्रकंवा भत्क्तयोगाचा 
असेल.आपले 'साध्य' आणण 'सािन' या िोन्हीवर श्रध्िा नसेल तर आपल्या कायाहत यिस्वीता शमळणार नाही. 
म्हणून आपल्या कायाहवर "सात्त्वकी श्रध्िा" असावी. 
         मानवी जीवनामध्ये श्रध्िेची अत्यन्त आवश्यकता आहे. जो मनषु्य आपल्या कल्याणाची इच्छा करतो 
त्याने अवश्य सात्त्वकी श्रध्िेची जोपासना करावी. जेणेकरुन िास्त्रवविी न जाणताही (श्रध्िेच्या जोरावर) 

केलेल्या कमाहच े फळ आपल्याला शमळेल.अिाप्रकारे श्रध्िायकु्त जीवन जगल्याने आपल्याला अध्यात्म 

मागाहतील अर्वा कमहमागाहतील पडणायाह प्रश्नांचे उिर नक्कीच सापडतील तसेच आपल्या इत्च्छत कायाहमध्ये 

यि शमळाल्याशिवाय राहणार नाही. 
        

               आपणा सवांना ससं्कृतदिनाच्या खूप खूप िभेुच्छा हा ससं्कृतदिन आपल्या आयषु्यात ज्ञानाचा 
प्रकाि घेवनू येवो हीच भगवन्ताच्या चरणी प्रार्हना. 
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                                            संसृ्कतसाहित्य परिचय: 

                                                                                                             आरती सदाशिव जोिी 

                                                                                                             एम.ए,-शितीय वर्ष 

 श्री नेताजी सुभार्चन्द्रबोस            

महाशवद्यालय                                                                                                                                                                                                                           

नाांदेड. 

सांसृ्कतम् , भारतस्य प्राशचना समृध्दा मूलभार्ा वतषते। देववाणी इशत अशभधानेन एर्ा भार्ा स्वप्राशचनताां दिषयशत 

इव। भारतस्य साशहत्यिक,साांसृ्कशतक, ऐशतहाशसक,धाशमषक तथा अध्यात्य क अशच च राजशनशतक जीवनस्य  सकला व्याख्या 

एव सांसृ्कतवाङ्मये सङ्कशलता अत्यि। वेदानाम् अशतरहस्यमय ज्ञानादारभ्य सामान्यजनानाम् मनोशवनोदनाथं शलत्यित ‘चञ्चतन्त्र’ 

कथा चयंन्तम् शवचूला ज्ञानसम्पदा सांसृ्कतसाशहिे सुरशिता अत्यि।एतदेव अस्माकां  राष्ट्रस्य अमूल्यां सञशचतम्। 

            इदम् सांसृ्कतवाङ्मयां शिप्रकारकम् – वैशदकवाङ्मयां तथा लौशककवाङ्मयम्। 

 

                                       वैहिकवाङ्मयं 

 

     ‘शवद्-ज्ञाने’इशत धातो: जातस्य वेद िब्दस्य अथष: ‘ज्ञानस्य सङ््गरह:’।  वैशदकवाङ्मयां चुरातनम्। तत्यस्मन् प्राचीनभारतस्य  

इशतहास: ,जीवनचद्धशत:,समाजव्यवस्था , सांसृ्कशत: तथा तत्वज्ञानम् एतत्सवं प्रशतशबत्यितां दृश्यते। 

लेिनकलाया: उद्गमात् प्राक् मौत्यिकचरम्परया एतद् वाङ्मयां प्रचशलतां सांरशितां च। वैशदकवाङ्मयस्य चत्वार: शवभागा: , सांशहता , 

ब्राह्मणम् , आरण्यकां  , तथा उचशनर्द् इशत। 

 

 १ .संहिता – सांशहता नाम मन्त्रानाम् सांरह: । सांशहता: चतस्र: - ऋगे्वद:, यजुवेद: , सामवेद: तथा अथवषवेद: इशत। 

 

अ. ऋगे्वि:  -  ऋचाां वेद:  ऋगे्वद: । ऋक् नाम छन्दबद्धा: रचना। ऋगे्वदे 10580 ऋच: सत्यन्त। 

नैकासाम् ऋचाम् समुच्चय: सूक्तम्। ऋगे्वदे 1028 सूक्ताशन दिसु मण्डलेरु् शवभाशजताशन । 

ऋशर्शभ: तथा एव ऋशर्काशभ: शवरशचतेरु् सूके्तरु् शनसगषिक्तय: िुता:। तत्र बहुशन सूक्ताशन 

देवतािुशतचराशन सत्यन्त।  

       काशनचन् कथासूक्ताशन , सांवादसूक्ताशन , तत्वज्ञानसूक्ताशन अशच सत्यन्त। मणू्डकसूक्तां ,                    

चजषन्यसूक्तां , अिसूक्तम् इिादीशन सूक्ताशन रूशचरकाव्यरुचाशन सत्यन्त।  ऋगे्वदस्य केवलां ‘ िाकलां ‘    

इशत एका एव िािा उचलभ्यते। 

   

आ.  यजुवेि: - ‘ यजुस्’ नाम यज्ञशवर्यका: गद्यमन्त्रा: । तेर्ाां सांरह: यजुवेद:। यजुवेदस्य िे िािे 

कृष्णयजुवेद: िुक्लयजुवेद: च । यजुवेदे यज्ञस्य महत्वां वशणषतम्। यज्ञ: नामो कृतज्ञभावेन 
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देवतानाां कृते अग्नाैै आहुशतसमचषणअम् । यज्ञस्य प्राकारा: , तेरु् करणीया: शिया:, तेरु् चठ्नीया: 

मन्त्रा: एतत् सवं यजुवेदे कशथतम्।  

 

इ. सामवेि:  - ऋगे्वदमांन्त्रस्य सङ्गीतमयां उच्चारणां नाम साम:। शवशभन्नयागेरु् उचयुञजानानाम् 

साम्ाां समुच्चय: नाम सामवेद: । सवाषसु सांशहतासु सामवेदसांशहता लघुतमा। सामवेदस्य शतस्र: 

िािा: उचलब्धा: । जैशमनीयिािा , काैैथुमिािा तथा राणायनीय िािा इशत। 

भारतीयसङ्गीतस्य मूलस्रोत: सामवेद:। 

ई. अथवववेि:  - अथवषवेद: सामान्यजनानाां वेद:। जना: ऐशहकजीवने शवशवधानाां कामनानाां चूशतषम् 

इच्छत्यन्त। ततृ्कते योशजता: मन्त्रा: अथवषवेदे सङ्कशलता:। आरोग्य-िात्यन्त-सामन्जस्य-समृत्यद्ध-

आदीनाां प्राप्त्यथं अत्र सूक्ताशन सत्यन्त। ‘ भैर्ज्याशन ‘ इशतआरोग्यशवर्यकसूक्तानाां शवभाग: वतषते। 

स: आयुवेदस्य मूलस्त्रोत: । शववाह: , कुटुिस्य सुिां , व्याशधशनवारणां , प्रायशित्तां , ितु्रशवनाि: 

कृशर्चिुचालनादीरु् यि: राजधमष: , यातुशवधानां(Magic/जादूटोणा), तत्वज्ञानम् इशत शवशभन्ना: 

शवर्या अथवषवेदे दृश्यने्त। अथवषवेदस्य िे िािे – िौनकिािा तथा चैप्पलादिािा।तत्र 

शविशतकाणे्डरु् ७३१सूक्ताशन वतषने्त। 

 

 

१. ब्राह्मणग्रन्था:  -   ब्रह्म नाम यज्ञ: वा चुरोशहत: वा। चुरोशहतै: यज्ञशवर्ये या: चचाष: कृता: ता: 

ब्राह्मणरने्थरु्               सङ््गगृशहता: । यजे्ञरु् या: शिया: , ये मन्त्रा: आवश्यका: , तेर्ाां स्पशष्ट्करणां 

ब्राह्मणरने्थरु् वतषते: । ‘ ब्राह्मणरन्था: नाम यज्ञस्य ज्ञानकोर्: ‘ इशत वकु्तां िक्यम्। 

 

२. आिण्यकम्   -    अरणे्यरु् त्यस्थतै तत्वशचन्तकै: यज्ञस्य तत्वाथषशवर्ये यत् शचन्तनां कृतां , तत् सवं 

आरण्यकरने्थरु्  सङ्कशलतम्। एरु् रने्थरु् कमष तथा ज्ञानम् एतेयो: सांयोग: दृश्यते। सृशष्ट्शनशमषशत: , 

प्राणशवद्या , ओङ्कारसाधना इिादय: शवर्या: अत्र चशचषता:। 

 

३.  उपहिषि्   -        ‘  उचशनर्द्  ‘ ( उच+शन+सद्) इशत िब्दस्य अथष: समीचे उचवेिनम्। शिषे्यण 

गुरो: समीचां गत्वा यद् गुह्यां प्राप्तव्यां , तद् उचशनर्तु्स सङ््गगृशहतम् । यज्ञीयकमषकाण्डात् चरां  गत्वा सृषे्ट्: 

मूलतत्वम् अवगनु्तां कृता: प्रयासा: अत्र दृश्यने्त। सृशष्ट्: कथम् उत्पन्ना , सृषे्ट्: कायं कथां प्रचलशत , सृष्ट्ौ 

मनुष्यस्य कीदृिां स्थानां , जन्ममृिू कीदृिौ , मृिो: अनन्तरां  मनुष्यस्य का गशत: इिादीनाां प्रश्नानाम्  

उत्तराशण अने्वषटुां कृता: प्रयत्ना अत्र दृश्यने्त। ‘ एक: एव आ ा सवेरु् भूतेरु् वतषते ‘ इशत उचशनर्द: 

उचशदित्यन्त। उचशनर्द् नाम भारतीयतत्वज्ञानस्य मूलां ‘ वेदान्त: ‘ इशत नाम्ा अशच प्रशसद्धम्। प्रमुिा: 

दि उचशनर्द: सत्यन्त –  

 

                   इश-केि –कठ-प्रश्न-मुण्ड-माणू्डक्य-हतहिि:। 

                  छान्दोग्यम् ऐतिेयं च बृििािण्यकं तथा॥         

ब्राह्मणां कमषकाण्डम् इशत सृ्मतम् , आरण्यकम् उचासनाकाण्डां तथा उचशनर्द् ज्ञानकाण्डम् इशत 

प्रशसद्धम्। 

 

४. वेिाङ्गाहि -  वेदवाङ्मयस्य  र्ड् अङ्गाशन नाम वेदाङ्गाशन । वेदानाां समू्पणषज्ञानाथं रशचताशन 

एताशन।तद्शवर्यकां  प्रशसद्धां  सुभाशर्तम् –  

         

                    छन्द:पािौ तु वेिस्य िस्तौ कल्पाि् प्रचक्षते। 
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                    ज्योहतषं चकु्षवेिस्य हिरुकं्त श्रोत्रमुच्यते॥ 

                    हशक्षा घ्राणं तु वेिस्य मुखं व्याकिणं सृ्मतम्। 

                    तस्मात् साङ्गमधीतै्यव ब्रह्मलोके मिीयते॥ 

 

अ. हशक्षा    -    शिज्ञा नाम उच्चारणिास्त्रम् । स्वरवणाषशदकानाां यथायोग्यम् उच्चारणां यत्र शिक्ष्यते 

उचशदश्यते सा शििा । उच्चारणशवर्ये वैज्ञाशनकी शवचारचद्धशत: अत्र दृश्यते। नारदीयशििा , 

चाशणनीयशििा इिादय: शििारन्था: प्रशसद्धा:।  

 

          आ . कल्प:         - कल्प: नाम शवशध: , कमष अथवा शनयम: । कल्पस्य चत्वार: शवभागा: तथा        

                 तेर्ाां      मुख्य शवर्या: ईदृिा:  - 

                  श्रौत्रसूत्रम्  = वेदेरु् प्रशसद्धा: यज्ञयागा: 

                   गृह्यसूत्रम् =  सांस्कारा: /चन्च महायज्ञा:  

                   धमषसूत्रम्  = सामाजीकव्यवहार: , नीशतिास्त्रम् , राज्यव्यवस्था  

                    िुल्बसूत्रम् = भूशमशतिास्त्रम् , गशणतिास्त्रम्  

 

 

    ३. हिरुक्तम्       -   शनरुक्तां नाम वु्यत्पशत्तिास्त्रम्। तद् यास्काचायेण शवरशचतम्। वैशदकिब्दानाम्                        

वु्यत्पत्तय: यदा अवगम्यते तदा तेर्ाां अथष: सुलभतया 5आयते वैशदकिब्दानाम् सङ््गरह: ‘ शनघणु्ट ‘ इशत नाशम् 

िब्दकोरे् वतषते। तेर्ाां श्ब्ब्दानाां स्पष्ट्ीकरणां शनरुक्तरने्थ प्राप्यते।  

उदा.      प्रथनात् चृशथवी ……………। 

 

 

४. व्याकिणम्    -    येन िब्द: व्याशियते तद् व्याकरणम्। वणषचररचय: , िब्दानाां रूचशसत्यद्ध: , वाक्यसांरचना 

इिादय: अत्र प्रमुिा: शवर्या: अष्ट्ाध्यायी इशत व्याकरणस्य चररचूणष: रन्थ: . चाशणनी: तस्य रचशयता।   

 

५. छ्न्द:   - वेद: नाम छन्दोमयी वाणी इशत उच्यते। वैशदकचदे्य मन्त्रा: शवशवधच्छन्दसु्स रशचता: , तद् शवर्यकां  

िास्त्रां छन्द:िास्त्रम्। शचङ्गलाचायष: तस्य रचशयता । 

 

६.   ज्योहतषम्  -   ज्योशत: नाम आकािस्था: तारका। तद् शवर्यकां  एतद् िास्त्रां िगोलिास्त्रां इशत प्रशसद्धम्। 

रहाणाां स्थानाशन , रहणम् , चृशथव्या: चररभ्रमणम् , कालज्ञानां , रहतारकाणाां  त्यस्थशत: ,एते तस्य प्रमुिशवर्या: । 

लगधाचायष: तस्य रचशयता।  
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  ‘ चुरा अशच  नवां भवशत ‘ नाम प्राचीनां भूत्वा अशच शनि नुतनां भासते तद् चुराणम्। चुराणाशन सामान्यजनान् प्रशत 

वेदानाां सारां  वणषयत्यन्त। सुहषद्वत् उचशदित्यन्त। सृशष्ट्शनशमषशत: , सृशष्ट्शवनाि: , प्राचीनाशन आख्यानाशन , उचदेिचराशन 

वणषनाशन , नृचाणाम् वांिावशल: , कालचररगणना   एते चुराणानाां प्रमुिशवर्या:। कथारुचेण भत्यक्तमागषस्य उचदेि: 

अत्र दृश्यते । चुराणानाां रचशयताव्यास: इशत चरम्परा कथयशत। अष्ट्ादि प्रमुिाशन चुराणाशन सत्यन्त –  

 

              म-द्वयं –भ-द्वयं-चैव ब्र-त्रयं व –चतुष्ट्यम्। 

             अ-िा- प-हलं- ग- कू- स्काहि पुिाणाहि प्रचक्ष्यते॥ 

म-द्वयम् –मत्स्यचुराणम् , माकष णे्डयचुराणम् 

भ-ियम् – भशवष्यचुराणम् , भागवतचुराणम्  

ब्र-त्रयम्-  ब्रह्मचुराणम्  , ब्रह्मवैविषचुराणम् , ब्रह्माण्डचुराणम् 

व-चतुषयम्  -   वराहचुराणम्  , वामनचुराणम् , वायूचुराणम् , शवषू्णचुराणम् 

अ-अशग्नचुराणम्  

िा – नारदचुराणम्  

प – चद्मचुराणम् 

हल – शलङ्गचुराणम् 

ग – गरुडचुराणम् 

कू – कूमषचुराणम् 

स्क- स्कन््दचुराणम्  
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                              आषवमिाकावे्य 

 ऋशर्णा रशचतां महाकाव्यां नाम आर्षमहाव्यम्। ते िे- रामायणम् महाभारतम् च। रामायणस्य कताष आशदकशव: 

वाल्मीशक: । रामायणां नाम रामस्य अयनां , जीवनिम:। तत्र सप्त-काण्डाशन , तेरु् २४००० चद्याशन सत्यन्त।  

           भरतवांिीया: राजान: यत् चरस्परां  अयुध्यन्त, तस्य युद्धस्य नहती गाथा नाम महाभारतम् । महशर्ष: व्यास: तस्य 

रचशयता। अयां रन्थ: चूवं जय: नाम इशतहास: इशत प्रशसद्ध: आसीत्। तत्र अष्ट्ादि चवाषशण सत्यन्त। तेरु् एकलिश्लोका: वतषने्त। 

महाभारते एव भीष्मचवषशण भगवद्गीता शवद्यते।  

   न केवलां भारते अशच तु भारतात् बशह: अशच अद्य अशच एते आर्षमहाकावे्य प्रशसदे्ध। 

 

                                                      लौशककसाशहिम् 

      

                        लौशककसाशहिां शिप्रकारकम् – श्रव्यसाशहिां तथा दृक्श्श्रव्यसाशहिम्। दृक्श्श्रव्यां साशहिां नाम नाटकम् । 

 

 

 

                              

 

गद्यसाहित्यम् -  गद्यलेिनां नाम कवीनाां शनकर्म् इशत उच्यते। गद्यकाव्यस्य आख्याशयका कथाच इशत    शवभागियम्।  

कथा तु कशवकल्पनाधाररता। अस्य मूलां वैशदकसाशहिे एव वतषते ।  

                 

 

 

                              

    

 

िाट्कम्    
गद्यसाहित्यम् 

पद्यसाहित्यम् चमू्पसाहित्यम् 

  श्रव्यकाव्यम् 

                                                              

 

धाशमषककथा 
नीशतकथा अद्भूतकथा शवदग्धगद्यका

व्यम् 

कथासाशहि

म्                                                              
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पद्यवाङ्मयम्    -  

चद्यां नाम गेयतायुक्तां वृत्तबद्धां काव्यम्। चद्यकाव्यस्य बहुप्रकारा: सत्यन्त।  

                                                          

 

 

 

                              

 

                           

 

चमू्पकाव्यम्  - ‘गद्यचद्यमयां काव्यां चमू्प: । तत्र चद्यस्य अचेिया गद्यस्य प्राधान्यां वतषते । शििाब्दस्य दिमितकानन्तरां  

रशचताशन चमू्पकाव्याशन उचलब्धाशन । तेरु् भोजस्य रामायणचमू्प: अनन्तभट्टस्य भारतचमू्प: , नलचमू्प: इिादीशन  

चमू्पकाव्याशन प्रशसद्धाशन। 

 

 

 

                                                                                    

 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

मिाकाव्यम् 
खण्डकाव्यम् शतककाव्य

म् 

स्त्रोत्रकाव्यम् 

व्यम् 

चद्यकाव्यम् 

म्                                                              

 
ऐहतिाहसककाव्य

म् 
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e/;eO;k;ksx ukVdkrhy fgfMack & ekuoh jk{klh 

izk- MkW- ehuk{kh lqHkk"k Hkkanddj 

Lo- enuxksiky eqa/kMk dyk] okf.kT; vkf.k foKku egkfo|ky;]  

pkanwj jsYos] ft- vejkorh 

nwjHkk"k Ø- 9511793946 

bZesy & bhandakkarms@gmail.com 

laLd`r ukVddkjkaP;k ijaijsr egkdoh Hkkl gk ifgyk ukVddkj ekuY;k tkrks- 

R;kP;k dkO;kpk lekteukoj brdk tcjnLr ixMk gksrk dh] egkdoh dkfynklkykgh 

vkiys izFke ukV~; ^ekyfodkfXufe=e~* jfldkaleksj lknj djrkuk cqtjsi.kk okVyk- Eg.kwup 

R;kus ;k ukVdkP;k izLrkouse/;sp ;k Js"B ukVddkjkpk mYYks[k d:u vkiY;k ukVdkl 

izkjaHk dsysyk vk<Gwu ;srks-
1
  Hkkldohus ,dw.k 13 :idkaph fufeZrh dsysyh vkgs- Eg.kwup 

^lokZr tkLr ukV~;d`rhapk tud* ;kp ’kCnkar R;kph iz’kalk dsyh tkrs- egkHkkjr] jkek;.k 

vkf.k yksddFkkaoj vk/kkfjr R;kph gh loZ ukVds vR;ar jkspd vkf.k euksos/kd vkgsr- 

Hkkldohps ukV~;fufeZrhsps oSf’k"V~; vls dh] R;kus nq;ksZ/kudSd;hlkj[;k nq"V ik=kaps 

mnkRRkhdj.k d:u ;k ik=k adMs c?k.;kph vkf.k bfrgklkyk iqu’p ,dnk letwu ?ks.;kph 

uon`"Vh lektkyk fnysyh fnlwu ;srs- nqljs vls dh] ;k dohus jkek;.kegkHkkjrklkj[;k 

,sfrgkfld ?kVukae/;s ifjorZu d:u Lor%P;k dYiukfoyklkps n’kZugh ?kMfoysys fnlwu ;srs-  

 egkdoh Hkklkps ^e/;eO;k;ksx* ;k ukVdkr ?kVksRdp vkf.k fgfMacslkj[ks jk{klh ik= 

vlys rjhgh R;kaP;k okx.;kcksy.;kr jk{klh ik’kohi.kk fnlwu ;sr ukgh- ;k laiw.kZ ukVdkr 

fgfMack gs ik= fo’ks"kr% lkekftdkaP;k eukoj vf/kjkT; xktforkuk fnlrs- dks.k vkgs gh 

fgfMack\ fgfMack gh jk{klh tkrhph L=h vlwu rh Hkhekph ifgyh iRuh gksrh- egkHkkjrkrhy 

ouiokZe/;s ^Hkhe&fgfMack* dFkkud vkgs- HkhelalxkZrwu fryk ?kVksRdp ukokpk iq= >kyk- 

xHkZlaHkoki;Zarp Hkhekpk lgokl ykHkysY;k ;k jk{klhus vkiY;k iq=kps ykyuikyu djhr 

laU;Lr thou Lohdkjys rs ’ksoVi;Zar- fgfaMack gh jk{kltkrhph vlyh rjh jk{klo`Ùkhph 

uOgrh- rkelh xq.kkaoj ik; Bsowu lkfÙodrspk Lohdkj dj.kkjh rh [kjh lrh gksrh-  

Hkkldohus e/;eO;k;ksx ;k O;k;ksxuked :idizdkjkr frps vYils n’kZu ?kMfoys 

vlys rjh] frP;k lkfÙod LoHkkokph iMNk;k ?kVksRdpkP;k vkpj.kkrwu tk.kors- dsoG 

ekrsP;k injk[kkyh ok<ysyk ?kVksRdp gk lqlaLdkfjr r#.k vkgs- ^’kq) chtkiksVh QGs jlkG 

xkseVh* ;k rqdkjkekaP;k vHkaxkps eeZ fgfMack&?kVksRdp ;k ekrkiq=ke/;s tk.kors- ?kVksRdp 

jk{klhiq= vlwugh R;kps vkpkjfopkj gs ek.kqldhus ;qDr vkgs- rks tjh Hkhekpk eqyxk 

vlyk rjh R;kps lao/kZu vkf.k laxksiu gs rks tUeY;kiklwu fgfMacsusp dsysys vkgs- R;keqGs 
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fgfMacsP;k vkpkjfopkjkaps izfrfcac LokHkkfodi.ks frP;k eqyke/;s iMysys fnlwu ;srs- tj 

fgfMack gh jk{klho`Ùkhph vlrh rj frPkk iq=gh rlkp >kyk vlrk- 

 fgfMack gh fou;’khy vkf.k tkx:d L=h vkgs- vj.;oklkrhy ,dkdh thoukr frus 

vkiY;k iq=kyk loZxq.klaié cufoys- rks ;q)dq’kygh vkgs- ijkØeh vkgs- fouez] ekr`HkDRk 

vkf.k czkã.kkapk vknj dj.kkjk vkgs- gs loZ f’k{k.k R;kus dqBs ?ksrys vlkos\ rks dks.kR;k 

xq#dqykr xsyk vlsy\ la;qDr dqVaqci)rh fdaok okMofMykapk okjlk izkIr >kY;kus rks 

ofMy/kkÚ;ka’kh izsekus okxwu R;kapk vknj djk;yk f’kdyk vlsy dk \ ukgh- rj gs loZ 

Kku R;kus vkRelkr dsys rs dsoG vkiY;k ,dV~;k vkbZP;k lgoklkr jkgwup- Hkhekyk 

ek;kik’kkr c) djrkuk rks Lor%p Eg.krks] ^^vfLRk ekr`izlknyC/kks ek;kik’k%A**
2
   

fgfMack gh vR;ar pk.kk{k L=h vkgs- izlaxko/kkudkS’kY; frP;k Bk;h vkgs- ?kVksRdpkus 

Hkhekyk vkbZP;k mioklkps ikj.ks QsM.;klkBh idMwu vk.kys rsOgk Hkhe fryk fopkjrks] 

^^fgfMacs] fdfene~ \**
3
 rsOgk rh R;kP;k dkukr mÙkj lkaxrs- rsOgk Hkhe frph Ikz’kalk djrkuk 

Eg.krks] ^^tkR;k jk{klh u leqnkpkjs.k**
4
  dk; lkafxrys vlkos frus cgqizrhf{kr irhP;k 

dkukr\ T;kosGh fryk ouoklkr vlysY;k ikaMokaP;k vkxeukph ckreh feGkyh vlsy- 

dnkfpr rsOgk ifrehyukph bPNk] fir`iq=esyukph vkdka{kk frP;k eukr cGkoyh vlsy- 

Eg.kwu frus gh Dy`IRkh ;kstyh vlkoh- ikaMo gs ’kj.kkxroRly vkf.k tuj{kd vlY;keqGs 

rs vj.;kr ?kVksRdpkdMwu ihMysY;k euq";kaps j{k.k uDdhp djrhy v’kh fryk 

ikaMokafo"k;h [kk=h vlkoh- Eg.kwup frus vkiY;k cynaM vkf.k ijkØeh iq=kyk vkgkjklkBh 

euq"; vk.k.;kph vkKk dsyh vlkoh- v’kh gh pk.kk{k] ;kstukpkrqjh jk{klh ^ifrLusg% 

vfrcyoku~A* eku.kkjh ifrozrk ekuoh L=hp vkgs-
5
 iq= ?kVksRdpkP;k eukr frus n`< 

fir`HkDrh #toysyh fnlwu ;srs- Hkhekpk ijkØe vkf.k ckgqcy R;kP;k ,sfdokr vkgs- dkj.k 

Hkhek’kh }U};q)kr rks Lor%P;k ckgqcykps o.kZu djrks- rsOgk ?kVksRdp Eg.krks] ^vls dFku 

dsoG ek>s firk Hkhelsup d: ‘’kdrkr- Hkhe R;kyk xerhus fopkjrks] ^czãk] fo".kw] 

banz] dkfrZds; ;ejkt vkf.k egs’k ;k lokZae/;s rq>k firk dks.kklkj[kk vkgs\** rsOgk rks 

vR;qRlkgkus  vkf.k vkRefo’oklkus mÙkj nsrks dh] ^^;k lokZalkj[ksp vkgsr ek>s firk**-
6
 

d/khgh u ikfgysY;k fiR;kpk ?kVksRdpkyk ,o<k lkFkZ vfHkeku vkf.k vknj dlk cjs okVr 

vlkok\ gh loZ R;kP;k vkbZph Eg.kts fgfMacsphp fde;k ukgh dk;\?kVksRdp gk 

ckyi.kkiklwu dsoG vkbZP;kp N=Nk;s[kkyh ok<ysya iksj vkgs- rks vkbZdMwup loZizdkjP;k 

fo|k f’kdyk- fdacgquk ;q)krhy ek;kik’kkph fo|kgh frusp R;kyk f’kdfoyh vls rks 

Hkhekyk lkaxrks-  
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 v’kh gh nkuodqyksRiék fgfMack] Hkhekph izs;lh vkf.k iRuh] gfLrukiqjP;k 

jktoa’kkph Luq"kk vkiY;k vR;Yi n’kZukrwu Lor%pk vehV Blk meVowu tkrs- brdk dh] 

yksd frph iwtk d: ykxrkr- frP;k ukokus eafnjgh cka/krkr- fgfaMack---- vkf.k eafnj\ 

Hkkjrkr ,dk jk{klhpsgh eafnj vlw ’kdrs\ FkksMs peRdkfjdp okVrs uk\ fgekpykrhy 

dqyw&eukyhe/;s nsoh fgfMacsps eafnj vkgs- fgfMack jk{klhyk fgekpykr nsoh Eg.krkr- ^nsoh 

fgfMack eafnj* ;k ukokus izfl) vlysY;k fgfMacsP;k ;k eafnjkph fufeZrh lgk’ks o"kkZaiwohZ 

dqyw jktkus dsyh- ;sFks yksd frph iwtk djrkr- mRlo djrkr fu uolgh cksyrkr-
7
  

Hkkldohus fgfMacsps mnkÙk vkf.k mTToy O;fDrfp=.k js[kkV.;klkBh rlsp fryk L=h 

Eg.kwu U;k; feGowu ns.;klkBhp ^e/;eO;k;ksx* ;k :idkph fufeZrh dsyh vls EgVY;kl 

izR;ok; gks.kkj ukgh-  

lanHkZlwph 

1- izfFkr;’klka Hkkldfoiq=lkSfeYYkdknhuka izcU/kkufrØE; orZekudos% dkfynklL; fØ;k;ka dFka 

ifj"knks cgqeku%\ ekyfodkfXufe=e~] vad 1] i`- Ø- 2 

2- e/;eO;k;ksx] i`- Ø- 40 

3- e/;eO;k;ksx] i`- Ø- 44 

4- e/;eO;k;ksx] i`- Ø- 35 

5- e/;eO;k;ksx] i`- Ø- 40 

6- e/;eO;k;ksx] i`- Ø- 42 

7- egkHkkjrkrhy O;fDrjs[kk] MkW- foey iouhdj] i`- Ø- 397½  

lanHkZxzaFk 

1- e/;eO;k;ksx%] egkdoh Hkkl] laik- jketh feJ] pkS[kack lqjHkkjrh izdk’ku] okjk.k’kh 

1985 

2- egkHkkjrkrhy O;fDrjs[kk] MkW- foey iouhdj] fot; izdk’ku] ukxiwj] izFkeko`Ùkh] 16 twu 

2005 
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मुल्याधिष्ठिि शिक्षण काळाची गरज 

िेिपांड ेििात्रये िगुाहिास 

M.A.2year 
N.S.B.College.Nanded. 

 
         

िसिुैि कुटुुंबकम।् 
वरील पकं्ती भारतीय मलू्य परंपरेमध्ये ससं्कृत सादहत्याने दिलेली िेणगी आहे. वरील पकं्तीचा अर्ह असा होतो की, 
"वसिुा एक कुटंुबच" अर्ाहतच हे सारे ववश्व एका कुटंुबाप्रमाणे होय . ज्यावेळी जगात औद्योधगक क्रांती घडलीही 
नव्हती, त्या समयाच्या अनेक वषह आिीपासनूच भारतीय लोक समस्त ववश्वाच्या कल्याणाचा ववचार करत होती. हे 
वरील उक्तीतनू दिसनू येत.े याच मलू्यावर आिाररत असलेली मराठी भाषतेील  

    हे विश्िची माझे घर !! 
                            ही म्हण अत्स्तत्वात आहे. 
अर्ाहतच त्यावेळी समस्त भारतीय मनषु्य समाज हा स्वयपंणूह व पररपणूह जीवन जगत होता. आणण त्याला कारण 
म्हणज े"मलू्याधिष्ठिि शिक्षण" होय. 
मग प्रश्न हा तनमाहण होतो की मलू्याधित्ष्ठत शिक्षण म्हणजे काय? िब्िोत्पिी, तनवहचन, यानसुार मलू्यशिक्षण या 
िब्िाच्या अनेक व्याख्या होतील , पण सोपया िब्िात सांगावयाचे झाल्यास परोपकार, ममता, नम्रता, आिर, िया इ. 
मानवतचे्या गणुांनी यकु्त असलेले शिक्षण म्हणजेच "मलू्याधिष्ठिि शिक्षण" होय. 
 सद्य पररत्स्र्तीमध्ये मलू्याधित्ष्ठत शिक्षणाचा प्रचार आणण प्रसार होणे अत्यतं महत्वाचे आहे. 
कारण आजची सामात्जक त्स्र्ती जाणून घेतली असता, आपल्याला सहज लक्षात येईल की, आज आपल्या समाजाला 
मलू्याधित्ष्ठत शिक्षणाची क्रकती गरज आहे!! 
उिा. एखाद्या वेळी एखाद्या व्यक्तीचा अपघात झाला, तर उपत्स्र्त असलले्या लोकांचे वतहन काय आहे,हे पादहले 
असता आपल्याला सहज लक्षात येईल की, काही लोक लगेच णखिात हात घालतात कारण त्यांना त्या घटनचेे फोटो 
आणण त्व्हडडओ सोिल मीडडयावर टाकायचे असतात. ना की त्या व्यक्तीस मित करावयाची असत.े 
पवूी जी ससं्कृती, जो िेि, समस्त ववश्वाच्या कल्याणाचा ववचार करत होता; त्याच िेिात आज ही पररत्स्र्ती 
उद्भवणे खिेिायक आहे. 
यास कारणीभतू ठरणारी अनेक कारणे आहेत. त्यातील प्रमखु कारण म्हणजे शिक्षण पद्िती होय सद्यत्स्र्तीत 
भारतातील शिक्षण पद्िती ही भारतीय परंपरेचीही नाही आणण पाश्चात्य पद्ितीची ही नाही. ही तर केवळ आणण 
केवळ पाश्चात्य शिक्षण पद्ितीचे अनकुरण करणारी आहे . 
 (मतततार्ह हा की यात पाश्चात्य पद्ितीचे गणु नाहीत पण िोष आहेत). 
 पाश्चात्यिेिांमध्ये शिक्षकाला मलुांच्या मनाला पलै ूपाडणारा कारागीर म्हणून खूप मोठा मान व आिर शमळतो, 
पण  तो आिर भारतात अपेक्षक्षत प्रमाणात शमळत नाही . 
खेि हा की , उलट शिक्षकास अनािराचा सामना करावा. अर्ाहतच यात वविेिी पद्ितीचे गणु नाहीत पण िोष 
आहेत. वविेिात आजही अनेक िाळा-कॉलेज आहेत, ज्याची सफाई ववद्यार्ी करतात. 
 िाळा आणण कॉलेज याकड ेपाहण्याचा दृत्ष्टकोन हा मदंिराप्रमाणे पववत्र असतो खरोखर ते ववद्यामदंिर याच दृष्टीने 
िाळेकड ेपाहतात. 
 पण ही पररत्स्र्ती भारतात अत्यतं िशुमहळपणे पाहावयास शमळत े. 
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 या उलट आमच्या भारतातील ववद्यार्ी महाववद्यालयाचंी  स्वच्छता करावयाचे सोडून,स्वच्छतकेड ेकानाडोळा करून, 

जेर् े िूम्रपानाची बिंी असत ेअिा दठकाणी, म्हणजेच िाळेतच,  

              "येथे थुुंकू नये" 
 असे शलदहलेले असत,े त्याच दठकाणी र्ुंकताना दिसतात. या पररत्स्र्तीवरून असे वाटत ेकी आपल्याला आता खरी 
मलू्याधित्ष्ठत शिक्षणाची गरज आहे.  नव्हे नव्हे तर मलू्याधित्ष्ठत शिक्षणाशिवाय गत्यतंर नाही असे म्हटले तरीही 
चुकीचे ठरणार नाही.  आपल्याकड ेकाही गोष्टी जिा ठासनू ठासनू शिकवल्या जातात त्याच प्रमाणात मलू्यशिक्षण 
शिकवल्या जात नाही.  
2+2=4  हे लहानपणी शिकलेले, आपण आयषु्याच्या उिरकालातही2+2=4 हेच सांगतो. साडतेीन दह मान्य करत 
नाहीत. याच सोबत गांिीजींनी परुस्कृत केलेली स्वच्छता ही शिकतो ,पण वगाहच्या बाहेर आल्याबरोबर ती ववसरून 
जातो. याचे कारण म्हणज,ेज्या वेळी हे ज्ञान आपण घेत असतो , हा ववषय आपण शिकत असतो, त्यावेळी त्याच 
वगाहत जाळे जळमटे दिसतात,. एखाद्यावेळी िवेटचा बाक दह िुळीमध्ये णखतपत पडलेला दिसतो, आणण ह्या 
स्वच्छतचे्या ववषयातही प ्प्रात्यक्षक्षक क्रकंवा वास्तववकता नसत.े सांगण्याचे तात्पयह हेच की मलू्याधित्ष्ठत असलेले 
ववषयही आपण अनभुवाच्या (प्रात्यक्षक्षकांच्या) माध्यमातनू शिकत  नाहीत तर तहेी फळ्यावर शिकतो क्रकंवा शिकवतो. 
हा आपल्या शिक्षणपद्ितीचा िोष आहे. याच बरोबर आपल्या शिक्षण पद्ितीचा सवाहत मोठा िोष म्हणजे; 
माणूस जसा-जसा शिकत जातो, तसा-तसा तो स्वयपंोषी बनतो, क्रकंवा स्वतः परुता मयाहदित ववचार करणारा होतो, व 
आत्मकें द्री बनत जातो हे आपल्याला प्रत्यक्षात पहावयास शमळत.े 
जी व्यक्ती तनरक्षर असत ेक्रकंवा ज्या व्यक्तीने शिक्षण घेतलेले नसत,े ती व्यक्ती मात्र गणणत, इंग्रजी, ववज्ञान, येत 
नसले तरीही लोकव्यवहार व व्यक्ती-व्यत्क्तत्वसबंिंातनू मलू्याधित्ष्ठत शिक्षण आपोआपच ग्रहण करत.े 
 वरील ववषयासिंभाहत ववचार केला असता, ही पररत्स्र्ती उद्भवल्यास नेमके कारण काय हा प्रश्न मनात डोकावल्या 
शिवाय राहत नाही. 
यास कारण म्हणज,े "लॉडह मेकॉले" होय. आणण याचा प्रत्यक्ष परुावा ही खदु्ि लॉडह मेकॉलेच होय. 
लॉडह मेकॉले आपल्या इ.स.1834त1े838 िरम्यान आपल्या भारतातील तनरीक्षणानतंर इंग्लडंच्या पालहमेंटला उद्िेिनू 
म्हणतो की,  
"भारिािर राज्य कराियाच ेअसेल, िर त्सयाुंची शिक्षण पद्ििी बदलािी लागेल अन्यथा भारिािर जास्ि काळ राज्य 
करणे किीण आहे." 
 मेकॉलेच्या या स्टेटमेंटचा ववचार करून इंग्लडंच्या पालहमेंटने भारतातील शिक्षण पद्ितीमध्ये बिल केले. 
याच प्रसगंाचा उल्लेख करताना परमपजू्य वरिानिं भारती (आपपा) हे आपल्या राष्र सरंक्षक पोवाडयात असे 
म्हणतात की, 
 

मेकॉलेने बुद्धिपुरस्सर शिक्षण जे आम्हास ददले ll िणेे मेली बदु्िी आमची खरे असे ि ेतिज न कळे ll 

 

वरील प्रसगंातनू आपल्याला हे दिसनू येत ेकी,  तत्पवूह भारतातील शिक्षण पद्ितीमळेु इंग्रजांना जास्त काळ 
भारतावर राज्य करणे िक्य नव्हत,े म्हणून त्यांनी शिक्षण क्षते्रामध्ये बिल केले.  
पवूह भारतातील शिक्षण पद्िती ही अत्यतं उच्च िजाहची होती व ततचा  इंग्रजांवर प्रचंड िबिबा होता असेच यावरून 
आपल्याला दिसत.े 
 

मेकॉलेच्या पवूी भारतामध्ये कोणती शिक्षण पद्िती होती व त्या शिक्षण पद्िती माफह त मलू्याधित्ष्ठत शिक्षण दिले 
जात होत ेका?  हे पाहणे गरजेचे ठरत.े पवूी भारतामध्ये महान गरुुकुल पद्िती होती. 
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 या पद्ितीमध्ये वयाच्या पाच त ेआठव्या वषाहपासनू शिक्षणाला आरंभ होत असे. 
 

 वविषे वशैिष््य म्हणजे ववद्यार्ी पणूहवेळ गरंुूच्या सात्न्नध्यात राहून व स्वगहृाचा त्याग करून शिक्षण घेत 
असत.  अिाप्रकारे चालणारे शिक्षण कायह वयाच्या 21 क्रकंवा 22 व्या वषांपयतं पणूह होत असे. 
 या शिक्षणात त्यांना वेिवेिांगासदहत वदैिक गणणत, तकह िास्त्र, खगोलिास्त्र, इत्यािी 18 ववषयांचे शिक्षण दिल्या जात 
अस.े  या पद्ितीचे वशैिष््य असे की, एक ववषय सपंल्यावर िसुरा ववषय शिकवल्या जात असत. ववद्या्यांच्या 
परीक्षा ह्या रूममध्ये बसनू तीन तासाचा पेपर, अिा पद्ितीच्या नव्हत्या, तर ववषयाला अनसुरून ववद्या्यांना 
काही कामे दिली जात असत व त्यातनू तो खरे क्रकती बोलतो, प्रामाणणक क्रकती राहतो, इ. ज्ञानासोबतच मलू्येही 
तपासले जात असत. ववद्या्यांमध्ये मलू्ये  रुजववत असताना गरुुजी दिनचयेतील लहानातील लहान (गोष्टींचा) 
क्रक्रयेचाही उपयोग करून घेत असत. 
उिा;  अभयासाला बसण्यापवूी गरंुूना नमस्कार करणे, जवेणाच्या पवूी अन्नाची स्ततुी करणे, 

ई. जेणेकरून त्या गोष्टींचा आिर ववद्या्यांमध्ये दटकून राहील. 
म्हणजेच दिनचयेच्या माध्यमातनू नम्रतनेे वागणे, सत्य बोलणे, शे्रष्ठाचंा आिर करणे, स्वावलबंी होणे, गरज असेल 
तरे्े मित करणे हे ववद्या्यांच्या मनावर आपोआपच बबबंवल्या जात असे. 
यासाठी ससं्कृतमिील सभुावषतांच्या माध्यमातनू बरीच मित होत ेहे आजही शसद्िच आहे. 
सत्सयुं िद । िम ंचर । अतिथी देिो भि ।  मािदेृिो भि । िसिुैि कुटुुंबकम ्।अन्नुं ब्रह्मेति व्यजानाि।्मोघमन्नुं 
विन्दि ेअप्रचेिााः । सुंगछध्िुं सुंिदध्िुं ।  
अिा अनेक सभुावषतोत्क्तमंिून व ववववि क्रक्रयांमिून ववद्या्यांवर नतैतक मलु्ययकु्त ससं्कार केले जात 
असत.  म्हणूनच सभुावषतांना  वदृ्ि चाणक्याने रत्न अिी सजं्ञा दिली आहे. 
या सभुावषतांच्या माध्यमातनू , दिनचयेच्या माध्यमातनू, व इतर माध्यमाद्वारे ववद्या्यांवर  मलू्ययकु्त ससं्कार 
केले जात असत.  म्हणूनच पवूीचा भारत सखुी व समदृ्ि होता. पवूीच्या त्स्र्तीचे वणहन करताना लॉडह मेकॉले 
म्हणतो की, 
 "मी तनरीक्षण करि असिाना भारिामध्ये कुिेही शभकारी पादहला नाही" ! याचाच अर्ह बेरोजगारीचे प्रमाणही िनु्य 
होत ेहे फक्त आणण फक्त गरुुकुल पद्ितीमळेुच िक्य होत ेकारण, सवाहत जास्त मलू्याधित्ष्ठत शिक्षणाची व्यवस्र्ा 
गरुुकुल पद्ितीमध्येच होती आणण हे प्रो.िमहपाल यांनी परुाव्यातनिी शसद्ि केले आहे. िमहपाल यांनी वीस 
वषांपेक्षाही जास्त काळ इंग्लडं, फ्ान्स आिी िेिांमध्ये वास्तव्य करून,कठोर पररश्रमपवूहक सिंोिन करून िस्तऐवज 
जमा करून ठेवले आहेत. 
त्यांच्या अभयासाअतंी आलेल्या मतानसुार आपण गरुुकुल पद्ितीचा स्वीकार करावयास हवा. 
पण पररत्स्र्तीनसुार क्रकंवा कालानसुार आपल्याला आजच्या शिक्षण पद्ितीला सपंणूहपणे डावलनू  गरुुकुल पद्ितीचा 
स्वीकार करणे िक्य नसेल तर ,गरुुकुल पद्ितीतील त्स्वकारणीय तत्वांचा स्वीकार करावयास हरकत नाही . 
कारण, मलू्याधित्ष्ठत शिक्षण ही आज काळाची गरज बनली आहे.  
काय मादहत पढेु आपल्याला मलू्याधित्ष्ठत शिक्षण िेण्याची सिंी शमळेल अर्वा न शमळेल , 

कारण;  

 आज आपल्याला सुंिी शमळि ेआहे मलू्ये रुजविण्याची ll 

आणण 

      गदीि माणसाुंचा माणूस िोिण्याची ll 

.     गदीि माणसाुंचा माणूस िोिण्याची ll 
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     प्राणायाम 

 

;ksxs’k dqyd.khZ 

,e-,-laLd`r fOnrh; o"kZ] 

usrkth lqHkk"kpanz cksl egkfo|ky;] ukansM- 

 

आज आपण धचतंन करणार आहोत प्राणायाम ववषयी प्राणायाम सवांना माहीत आहे.  श्वास 

घेणे ,श्वास रोखणे ,श्वास सोडणे परंत ुवविान माहीत नाही, क्रम माहीत नाही , आपल्याला जे 

काही येत ंत्याच ववधियुक्त ज्ञान असणे आवश्यक आहे. श्वास घेणे याला पुरक म्हणतात , 

श्वास अडवणे याला कंुभक म्हणतात ,श्वासाला सोडणे रेचक म्हटलं जात. यात आणखीन 

काही प्रकार आहेत. संध्या वंिन मिे ही प्राणायाम आहे त्याववषयी आज आपण र्ोडक्यात 

अभयासू, तो प्राणायाम करतान्हा मंत्रापुरस्सरण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. आणण 

मंत्रपुरस्सरन कश्यामुळे आवश्यक आहे हे पाहणे ही तततकेच आवश्यक आहे .ववष्णु िमोिर 

पुराण आपणास सांगत प्रणव आणण व्याृदतत मंत्र गायत्री शिरसा सह प्राणायाम आपण केला 
पादहजे. 
 सव्याृदतत ंसप्रणवं गायत्री ंशिरसा सह त्री: पठेत ्आयातः प्राणः प्राणायामः सउच्चते ।  
 

प्राणायाम म्हणजे काय? 

प्राणानाम ्+आयामः।  
आपल्या जीवनासाठी जे अत्यंत आवश्यक आहे अश्या त्या प्राणायामाला श्वासोच््वास 

आवश्यक आहे. आपल्या िरीरात कायम रक्ताशभसारण चालू असते ,कारण संपूणह िरीरात 

योग्य प्रमानात रक्ता द्वारे ऑक्सीजन आवश्यक आहे ,ज्या भागात रक्ताद्वारे ऑक्सीजन च े

प्रमाण कमी होत े अर्वा शमळत नाही तो भाग मतृ होतो . यावरून आपणास कळते की 
ऑक्सीजन ची िरीरासाठी खपू आवश्यकता आहे. परंत ु आजकालच्या जीवनपद्िीती मुळे 

रात्री जागणे ,दिवसभर झोपणे आणण उपयुक्त आहार ववहाराचा आभाव यामुळे आपण रोगी 
होत आहोत, रोग्यांची संख्या वाढत आहे. त्यात कोरोना सारख्या महामारी ने संपूणह जग 

पीडडत आहे आयुवेि सांगतो की रोग झाल्यावर त्यावर उपाय करण्यापेक्षा रोगच होऊ नये 

यांसाठी प्रयत्न करा आणण रोग होऊ नये यासाठी प्रमुख उपाय म्हणजे प्राणायाम! प्राणायाम 

काय आहे? 

जो श्वास आपण घेतो तो केवळ O2+N+CO2 आणण अन्य गॅस चे शमश्रण नाही, तर तो प्राण 

आहे . 
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एक सािक आपल्या आसनात त्स्र्र राहून स्र्लू श्वासाला तनयंबत्रत करू िकतो ह्यालाच 

प्राणायाम म्हणतात. 

प्राणायाम िोन प्रकारचा असतो 
● अगभह प्राणायाम 

 

●  सगभह प्राणायाम 

 फक्त श्वास घेणे, श्वास रोखणे,श्वास सोडणे हा अगभह प्राणायाम होय. 

 त्याच प्रमाणे ह्या ततन्ही क्रक्रया मंत्रासदहत करणे म्हणजचे मंत्रासदहत श्वास घेणे, मंत्रासदहत 

श्वास रोखणे ,मंत्रासदहत श्वास सोडणे याला सगभह प्राणायाम अस ेम्हणतात . 

आयुवेि सांगत े 

अयं सगभह: सफलः मन्त्रार्हः स्मतृत वत्जहतः । 
अगभह: स्वल्प फलतः कुयाहत ्तस्मात ्सगभहकम।्। 
मंत्राचे उच्चारण मनात करत त्याचा अर्ह जाणून जो प्राणायाम केला जातो त्याला सगभह 
प्राणायाम म्हणतात तो पूणह जीवनभर आरोग्य प्रापती िेतो . मंत्र रदहत प्राणायाम शिकवणारे 

खपू आहेत.  मोबाईल द्वारे इंटरनेट वर खपू काही शमळून जाईल त्यात रामिेव बाबा , अक्षर 

योगी,.. आणण असे  अनेक योगी आहेत त ेसवह अगभह प्राणायाम पुरस्कते  आहेत.  

 त्यांचा आपल्याला पुरेपूर फायिा होणार नाही, त्यासाठी वविी पूवहक प्राणायाम करणे 

आवश्यक आहे. वतृ्रहररत्स्मतृत ग्रंर्ात सांधगतले आहे सगभह प्राणायाम कसा करावा. 
 पुरके कुम्भके चवै रेचके च वविषेतः अष्टवववितत वारन्तु जपेन्मन्त्रं समादहतः। 
ओम ् भूः ॐ भुवः ॐस्वाहा ॐमहः ॐजनः ॐतपः ॐसत्यम ् ॐतत्सववत:ु वरेण्यं ॐभगो 
िेवस्य िीमदह ॐधियो योनः प्रचोियात ्ॐ आपो ज्योतत रसोमतृ ंब्रह्म भूभुहवस्वरोम।्१० वेळा 
प्रणव मंत्राने २८ वेळा श्वास घेणे २८वेळा श्वास रोखणे २८ वेळा श्वास सोडणे अस ेसांधगतले 

आहे. 

 स्मतृ्यर्ह सागर या ग्रंर्ात आचायह चलायह हे सांगतात प्राणायाम कसा करावा? ह्याववषयी 
ववस्ताररत्य सांधगतले आहे की अनाशमका कतनत्ष्ठकाभयं नमः  
अनाशमकेने नाकपुडीचा वाम भाग िाबा आणण ॐ भूः ॐ भुवः... या मंत्रांनी श्वास सोडा . 
त्यात पदहल्यांिा १६ अक्षर उच्चारण करातान्हा जो वेळ लागतो तेव्हढा वेळ श्वास सोडणे 

आणण नंतर अङ्गुष्ठेने ३२ अक्षर वेळ पयतं श्वास घ्यावा, 
नंतर ६४ अक्षरास जेव्हढा वेळ लागतो तेव्हढा वेळ कंुभक करावा, नंतर ४८ अक्षारापयतं जेव्हढा 
वेळ लागतो तेव्हढा वेळ रेचक करावा याप्रमाणे प्राणायामाचा महती आहे . 
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त्याच प्रमाणे हा पूणह प्राणायाम झाला. 
जेव्हा आपण प्राणायाम करताना श्वास रोखतो तेव्हा जी हवा िरीरात असते ,ती आपल्या 
िरीरात क्रफरत असत ेत्या वायू रुपी जीवाला पूणह िक्ती प्रापत होत े .म्हणजेच त ेचतैन्य रूपी 
जीव िरीरात क्रफरत असतो त्या चतैन्याला िक्ती प्रापत होत.ेिरीरावर मािी बसत े तेव्हा 
अचानक हाताला सूचना शमळते आणण मािी उडवली जाते!  आपल्या हातास कस ेकळते ?? 

जीव वायु रूपाने पूणह िरीरात व्यापत असतो त्या कारणाने .प्राणायाम करते वेळी रोखलेला 
श्वास नसांच्या द्वारा पूणह िरीरात क्रफरत असतो आणण जस ेकी, होम करते वेळी कंुडात िरू 

होत असता फंुकल्यावर अग्नी प्रज्वशलत होत ेत्याच प्रमाणे प्राणायामाने जठराग्नी प्रज्वशलत 

होत.ेप्रज्वशलत होऊन पूणह िरीरात जो काही िोष आहे, जो काही रोग आहे, जे काही अनावश्यक 

आहे त्याला जाळून टाकते त्यामुळेच िास्त्रात सांधगतले जाते, 
 ( प्राणायाम: िहेत ्िोषात।्) 
 

प्राणायाम मुळे डोक्याच्या केसांपासून त ेनखांच्या टोकापयतं आरोग्य प्रापती होते आणण हीच 

तपस्या मानली जाते.  सगळे लोक म्हणतात, मन एकाग्र होत नाही त्यासाठी काय कराव े?  

अग्नी पुराणात सांधगतले आहे 

इत्न्द्रयाणां जयार्ाहय सगभ ंिारयेत ्परम।् 
इंदद्रया वर अधिपत्यासाठी सगभह  प्राणायाम करावा,अगभह प्राणायाम िक्यतो टाळावा . जर 

आपणास मंत्र येत नसेल तर नारायण या िब्िाचा वापर पण करू िकता श्री नारायणाय नमः 
ह्या अष्ट अक्षरांचा प्रयोग करावा ज्यांनी वेिाध्ययन केले आहे त्यांना प्राणायाम हा सगभह 
करणे अतनवायहच आहे. अश्या प्राणायाम मुळे इंदद्रय तनग्रह होतो उच्च प्रतीची एकाग्रता लाभत े

हे अग्नी पुराणात सांधगतले आहे. 

िरीरं रर् ंइत्याहुः इत्न्द्रयाणण अश्य वात्जनः ।  
मनश्च सरधर्:प्रोक्त प्राणायाम: किस्मतृ:।। 
ज्या व्यक्तीन ेइंदद्रयांवर ववजय शमळवला आहे त्याला काहीही अिक्य नाही हे आपण सवहजण 

जाणतोच , हे िरीर रर् आहे इंदद्रय घोड ेआणण प्राणायाम सारर्ी आहे. प्राणायामाने आपण 

इंदद्रयांना लगाम लावू िकतो आणण त्याच इंदद्रयांनी िरीरा वर प्रभुत्व शमळवू िकतो प्राणायाम 

एक चाबूक सारखे काम करते जे इंदद्रयांना आपल्या तनयंत्रणात ठेवत.े 

 

प्राणायाम  प्रत्यक्ष लाभ  

 

आरोग्यम।् 
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 जीवनात आरोग्य खपू महत्त्वाचे आहे  . आजकाल बाजारात काही पॉशलसी आहेत त्यात 

सांगतात की , कल आप नही रहे तो!?? आपके बच्चो का क्या होगा?? पण काळजी करू नका 
कारण आपल्या संस्कृती न ेआपल्याला सगभह प्राणायाम हे जीवन कवच दिले आहे 

 

िीघ्र गाशमत्वम।् 
 

प्राणायामेन आपण न र्कता जास्त काळ चालू िकतो इम्यूतनटी वाढवू िकतो जे आपणास 

आता खपू गरज आहे. 

 

स्वर सौष्ठवम।् 
आवाजाची ताकत वाढते, 
वक्ततृ्व क्षमतेची िार वाढते ,क्रकिेक तास प्रवचन केले तरी र्कवा जाणवत नाही  
बलम।् 
 

िरीरात बळ जागतृ होत.े 

 

वणह प्रसािश्च। 
िरीरात व िरीरावर तेज तनमाहण होते . 
 

सवह िोषः क्षयम ्भवेत।् 
 

िरीर व मन यांना पीडडत करणाऱ्या िोषांपासून मुक्ती शमळते . 
आपण यम ,तनयम, आसन .. या सवह िक्ती प्रापत करू िकतो कोरोणा मुळे सध्या जग 

त्रासलेले आहे, प्राणायामाने आपले जीवन नक्कीच बिलेल !! 

कोरोना वर मात करण्यासाठी जी औषि रुपी प्रततकार िक्ती प्राणायामात  आहे, त्यामुळे 

नक्कीच कोरोना वर हा उपाय आपले जीवन वाचवेल. ते म्हणतात ना जान हे तो जहान है!! 

 चला तर मग उद्या पासून सुरु करूयात प्राणायाम. 
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ohj’kSo ’kCnkpk vFkZ o O;kIrh 

 

MkW-’kf’kdkar clos’oj njxq 

foHkkx izeq[k] laLd`r foHkkx] 

usrkth lqHkk"kpanz cksl egkfo|ky;] ukansM- 

 

Hkkjrns’k gk fo’okrhy loZizkphu o loZle`n~/k laLd`rhpk okjlk tksikl.kkjk 

ns’k vkgs- ;k ns’kkr vkxe o fuxe v’kk nksu Kku’kk[kk izfln~/k vkgsr- ts Kku 

f’kokP;k eq[kkrqu mRiUu >kys] R;kl vkxe rj ts Kku f’kokP;k fu%’oklkrqu 

mRiUu >kys R;kl fuxe vls lacksf/kys xsys vkgs-  

01 vkxe 

vkxe & ’kCnkpk vFkZ o O;qRiRrh 

 vkxra f’kooD=kLrq xra p fxjhtkeq[ksA 

 era Jhoklqnsosu vkxeLrsu dhfrZr%AA
1
  

& f’kokP;k eq[kkrwu vkysyk vkf.k ekrk ikoZrhus Jo.k dsysYkk mins’k Jh 

oklqnsokaukgh lEer dsyk] Eg.kqu ;k ’kkL=kl ^vkxe* vls lacks/krkr-  

^vkxe* ’kCnkpk ;kSfxd vFkZ   

 ^vkleUrkn~ vFkZxe;rhfr vkxe%A* vFkkZr~ laiw.kZ rRRokapk mins’k dj.kkjs rs 

vkxe’kkL= gks;-  rlsp ^vkxPNfUr cqfn~/kekjksgfUr ;Lekn~ vH;qn; fu%Js;lksik;k% 

l vkxe%A*
2
 ;k O;qRiRrhuqlkj T;k ’kkL=keqGs ,sfgd vH;qn; vkf.k ikjykSfdd 

eqDrh ;k nksUghP;k izkIrhps mik; lgt jhrhus letrkr R;kyk vkxe Eg.kkos] 

vlk okpLirh feJkapk Li"V vfHkizk; vkgs- 

vkxe & ra= & vkxekauk ^ra=* vls i;kZ;h ukogh vkgs- ^rU;rs foLrk;Zrs 

Kkueusu* Eg.kts T;kP;k v/;;ukus loZ izdkjps Kku izkIr gksrs] rsp ra= gks;-  

 ruksfr foiqykuFkkZu~ ra=ea=lefUorku~A 

 =k.ka p dq:rs ;Lekr~ rU=feR;kfHk/kh;rsAA
3
  

                                                           
1
 HkkLdjh fOn-Hkkx i`-85 

2
 ;ksxlw=]125 rRRooS’kkjnh 

3
 dkfedkxe 
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02 vkxekaps Hksn 

 vkxe fdaok ra=kaps czk„.kra=] ckSn~/kra= o tSura= vls rhu Hksn vkgsr- ;kr 

czk„.kra= mikL;nsorkaP;k Hk snkeqGs ’kSo] oS".ko vkf.k ’kkDr ;k ukokus rhu izdkj 

>kys vkgsr- oS".kokxe ¼ikapjk=kxe½] fof’k"VkOnSrkps izfriknu djrkr- ’kkDrkxe 

vOnSrkps izfriknu djrkr- rj ’kSokxe gs OnSr] vOnSr] OnSrkOnSr] fof’k"VkOnSr 

vkf.k ’kfDrfof’k"VkOnSr fln~/kkarkps izfriknd vkgsr- ’kSokxe izfrik| ik’kqir’kSo 

vkf.k fln~/kkUr’kSo ;k nksUgh OnSr fln~/kkUrkuk] izR;fHkKkn’kZu & dk’ehj ’kSon’kZu] 

vOnSr fln~/kkUrkl] ydqyh’kik’k qirer OnSrkOnSrkl] Jhd.B ;kaps ’kSon’kZu 

’kSofof’k"VkOnSrkl vkf.k ohj’kSon’kZu ’kfDrfof’k"VkOnSr fln~/kkUr ekurkr- 

03 ’kSokxe & fln~/kkUrkxe 

 Hkxoku f’kokauh izfriknu dsysys dkfedkiklwu okrqyki;Zar vB~Bkohl vkxe 

’kSokxe ekuys tkrkr- ;kauk fln~/kkUrkxe vlsgh Eg.krkr- ^vkIrksfDrj= fln~/kkUr% 

f’ko ,okfIreku~ ;r%* JhdaB lwjhP;k ;k opukP;k O;k[;kukP;k osGh Jh 

v?kksjf’kokpk;kZauh ^fln~/kkUr’kCn% i³~dtkfn’kCno|ksx:<;k f’koiz.khrs"kq dkfedkfn"kq 

n’kk"Vkn’krU=s"kq izfln~/k%*
4
 v’kkizdkjs f’koiz.khr vB~Bkohl vkxekalkBh fln~/kkUr 

’kCn okijyk vkgs- gs vB~Bkohl vkxe iw<hyizek.ks vkgsr& 

dkfeda ;ksxta fpUR;a dkj.ka Roftra rFkkA 

nhIra lw{ea lgL=a p va’kqeku~ lqizHksnde~AA 

fot;a pSo fu%’okla Lok;EHkqoeFkkfuye~A 

ohja p jkSjoa pSo eqdqVa foeya rFkkAA 

pUnzKkua p fcEca p izksn~xhra yfyr rFkkA 

fln~/ka lUrku’koksZDra ikjes’ojeso pAA 

fdj.ka okrqya pSo v"Vkfoa’kfrla[;;kAA
5
  

 ;kiSdh ifgys ngk vkxe f’kokus minsf’kY;keqGs R;kauk ^’kSokxe* o vBjk 

vkxe :nzkOnkjs mifn"V vlY;keqGs ^:nzkxe* ;k ukokus izfln~/k vkgsr- 

                                                           
4
  jRu=; i`-5 

5 fdz;klkj] Hkkx 1] i`-9 
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04 ohj’kSo ’kCnkps nk’kZfud fuoZpu 

 ohj’kSo dsoG /keZ uOgs vkf.k n’kZugh uOgs rj mHk;:i vkgs- vr% ;kps 

fuoZpugh nksu izdkjs dsys tkrs- vkEgh izFke nk’kZfud foospu djhr vkgksr &  

 oh’kCnsuksP;rs fo|k f’kothoSD;cksf/kdkA 

 rL;ka jeUrs ;s ’kSok% ohj’kSokLrq erk%AA 

 fo|k;k f’ko:ik;k fo’ks"kknze.ka ;r%A 

rLeknsrs egkHkkxk ohj’kSok bfr Le`rk%AA 

osnkUrtU;a ;TKkua fo|sfr ifjdhR;ZrsA 

fo|k;ka jers rL;ka ohj bR;fHk/kh;rsAA
6
 

Jh- t- js.kqdkpk;kZaP;k ;k mDrhr ohj’kSo ’kCnkps nk’kZfud fuoZpu dsys 

vkgs- ;kps rkRi;Z gs vkgs &  

ikf.kuh; /kkrqikBkar ^oh xfrO;kfIriztuudkUR;ku[kknus"kq*
7
 ;k izdkjs xR;FkZ 

^oh* /kkrq vkgs- ^;s xR;FkZdkLrs KkukFkZdk%* ;k fu;ekuqlkj xR;FkZd ^oh* /kkrwpk 

^Kku* vFkok ^fo|k* vlk vFkZ gksrks- ^j* ’kCnkpk vFkZ je.k vkgs- v’kk izdkjs 

^oh* ’kCnkus izfrik| v’kh th f’ko vkf.k thokP;k vHksnkpk cks/k dj.kkjh fo|k 

vkgs] frP;kr je.kkjs f’koHkDrp ^ohj’kSo* gksr- 

05 ohj’kSo ’kCnkps /kkfeZd fuoZpu 

ohj’kSo /kekZr Jhln~xq: nh{ksP;k Onkjs b"Vfyax iznku d:u rs vkthou 

’kjhjkoj /kkj.k dj.;kpk vkns’k nsrkauk Eg.krkr & 

izk.ko/nkj.kh;a rRizk.kfyaxfena roA dnkfpr~ dq=fpn~okfi u fo;kst; nsgr%AA
8
  

 gs f’k";k] rqyk ts b"Vfyax fnys xsys vkgs] R;kl rw izk.kkizek.ks /kkj.k dj] 

dks.kR;kgh ifjfLFkrhr ;kpk vkiY;k ’kjhjkiklwu fo;ksx gksÅ nsÅ udksl- 

 th O;Drh xq:P;k vkKsuqlkj vR;ar lko/kkursus vkpj.k djhr dnkfpr~ 

izeknkus b"Vfyaxkpk ’kjhjkiklwu fo;ksx >kY;kuarj izk.k R;kx dj.;kps ohjozr 

ikyu djrks] rksp ohj’kSo gks;- 

                                                           
6 fl-f’k-5A15&16] 18] i`-57]58 

7  vnkfn-1133] ikf.kuh /kkrqikB%A 
8 fl-f’k-6A5]i`-90 
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 b"Vfyaxfo;ksxs ok ozrkuka ok ifjP;qrkSA 

 r`.kor~ izk.klUR;kx bfr ohjozr ere~AA 

 HkDR;qRlkgfo’ks"kks·fi ohjRofefr dF;rsA 

ohjozrlek;ksxkn~ ohj’kSo izdhfrZre~AA
9
  

vkxekP;k ;k opukr gs Li"V lkafxrys vkgs- Eg.kqu ^ohj’pklkS’kSo’p 

ohj’kSo%* ;k O;qRifRrOnkjs ;k yksdkae/;s f’kokizrh vl.kkÚ;k HkDrhP;k ijkdk"Bsps 

izfriknu dsys tkrs- rsFks ts ohjRo lkafxrys vkgs- rs ’kkjhfjd cyiz;qDr uOgs] rj 

HkDR;qRlkgiz;qDr letys ikfgts- "kM{kjeU=h Eg.krkr & 

ohjRoeL; u /kusu u ok cysu  

uks dk;Zr’p fofgra n`<’kEHkqDR;kA 

ohjLrqjh; bfr ’k³~djHkk"k.ksu 

Jhohj’kSoerxkUu ijks·fLr df’pr~AA
10
 

;qn~/kHkwehoj ;qn~/k dj.kkjk ;ksn~/kk vkiY;k LokehP;k fBdk.kh vR;ar Jn~/kk 

Bsowu] R;kP;klkBh vkiY;k izk.kkpkgh R;kx djrks] rn~orp f’koke/;s HkfDr 

Bso.kkjk gk HkDr vkiY;k ’kjhjkr vlysyh eeRocqn~/kh R;kxqu izlaxo’kkr~ Hkxoku 

f’koklkBh fodYijfgr gksÅu vkiY;k izk.kkpkgh R;kx djrks- 

uhyd.B f’kokpk;Z Eg.krkr &  

fo’kCnks ok fodYikFkksZ j’kCnks jfgrkFkZd%A 

fodYijfgra ’kSoa ohj’kSoa izp{krsAA
11
  

06 ^ohj’kSo* inkpk vFkZ 

b"Vfyax/kkj.k dj.kkjk gk f’koHkDr vkiY;k ykSfdd o ikjekfFkZd O;ogkjkr 

vU; loZ yksdkagwu vR;ar foy{k.k :ikus izrhr gksrks- ;k foy{k.k vkpkjkeqGsgh 

;kauk ohj’kSo EgVys tkrs- 

 okrqy’kqn~/kk[;rU=kr &  

                                                           
9
 pUnzKkukxe-fdz;kikn]10A33&34 

10 oh-/keZ-f’kjks- 1A16 

11
 fdz;klkj] Hkkx-1]i`-11 
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 fof’k"V bZ;rs ;Lekn~ ohj bR;fHk/kh;rsA 

 f’kosu lg lEcU/ka ’kSofeR;kn`ra cq/kS%AA 

 mHk;ks% lEiqVhHkkokn~ ohj’kSoferh Le`re~A 

 f’kok;kfiZrthoRokn~ ohjrU=leqn~Hkokr~A 

 ohj’kSolek;ksxkn~ ohj’kSoferh Le`re~AA
12
 

 ;k opukr ^fof’k"V bZ;rs bfr ohj%* ’kCnkph O;qRifRr nk[kowu] R;k fof’k"V 

vkpkjlaiUu ’kSokl ohj’kSo EgVys xsys vkgs-  

 Jh uhydaBf’kokpk;kZauh fdz;klkjkar & 

 fojks/kkFkksZ fo’kCn% L;kn~ j’kCnks jfgrkFkZd%A 

 fojks/kjfgra ’kSoa ohj’kSoa fonqcqZ/kk%AA
13
  

 ;k ’yksdkr ohj’kSo ’kCnkph O;qRifRr ^fojks/kjfgra* ;k vFkhZ n’kZowu 

ohj’kSokaps loZ yksdkuqjkfxRo fln~/k dsys vkgs- ;ko:u gs fnlwu ;srs dh ohj’kSo 

yksd izk.khek=kaP;k Bk;hlqn~/kk vuqjkx djhr vkgsr vkf.k iq<sgh djrhy- 

 mi;ZqDr foospuko:u gs fln~/k gksrs dh] ln~xq:dMwu nh{ksr izkIr >kysY;k 

b"Vfyaxkl vkiY;k ’kjhjkiklwu dnkfi foyx u djrk tks lko/kkursus /kkj.k djrks 

vkf.k izlaxksikr~ Hkxoku f’koklkBh izk.kR;kx dj.;klgh rRij jkgrks vkf.k tks 

fojks/kHkkouspk loZFkk R;kx d:u loZ izkf.kek=kaoj lnSo izse djrks] rksp ohj’kSo 

gks;- 

LdUniqjk.kkrhy ’kadjlafgrsP;k & 

 ;ks gLrihBs futfe"Vfyaxa foU;L; rYyhueu% izpkj%A 

 Ckkg~;fdz;kladqyfuLi`gkRek lEiwt;R;ax l ohj’kSo%AA 

;k ’yksdkr djihBkoj b"VfyaxkpZuspk fo/kh laiUu d:u] R;kizdkjP;k 

vpZusr vuqjDr vlysY;k O;Drhlp ohj’kSo laKk fnyh xsyh vkgs- ;ko:u 

ohj’kSo b"VfyaxkpZuk fdrh izkphu dkykiklwu pkyr vkyh vkgs] gs fln~/k gksrs- 

eg"khZ osnO;kl ;kauh &  

                                                           
12 10-27&29 

13
 Hkk-1-i`-11 
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’kSyknsu egkHkkxk fofp=k fyax/kkjdk%A 

’koL;ksijh fyaxa p f/kz;rs p iqjkruS%AA 

fyaxsu lg iåpRoa fyaxsu lg thoue~AA
14
  

 LdUniqjk.kkP;k ;k opukr ohj’kSokaph f’kofyaxfu"Bk vfr’k; lqanj jhrhus 

fpf=r dsysyh vkgs- 

07 ohj’kSokaps izHksn 

 ohrjkxkfnnks"kRoknkRerRRofopkj.kkr~A 

 fodYikdYi’kwU;Rokn~ohj’kSofefr Le`re~AA 

 lkekU;a izFkea izksDra fo’ks"kåp fOnrh;de~A 

 fujkHkkja r`rh;a L;kr~ dzekYy{k.keqP;rsAA
15
  

 lw{ekxekP;k ;k izek.kopukar lkekU;] fo’ks"k vkf.k fujkHkkj vls ohj’kSokaps 

rhu Hksn nk[kfoys vkgsr- gs frUgh Hksn R;kaph dzekus mUufr n’kZforkr ;kaP;ke/;s 

^lkekU;fu;eku~ ;% ifjiky;fr l% lkekU;ohj’kSo* ;k opukuqlkj tks xq:nh{ksuarj 

fu;ekus b"Vfyaxkph iwtk] iwtuh; xq: o taxekaph lsok vkfn ohj’kSoh; lkekU; 

fu;ekaps ikyu djrks] R;kl ^lkekU; ohj’kSo* vls Eg.krkr- 

 ^fof’k"V/kekZuq"Bkukfn~o’ks"k bfr dF;rs* ;k vkxeksDrhuqlkj tks iwoksZDr 

lkekU; fu;ekaps ifjikyu d:u ifo=euLd gksmu ohj’kSoksDr HkDr] egs’k] 

izlknh] izk.kfyaxh] ’kj.k o ,sD; uked eqDrhP;k dzfed lksikukP;k Lo:ikr 

fo|eku vlysY;k "kV~LFky rRRokaph xq:eq[kkus fo’ks"k ekfgrh d:u ?ksrks R;kyk 

^fo’ks"k ohj’kSo* Eg.krkr- 

 ^fuo`RrdeZHkkjRokfUujkHkkj bfr Le`r%* vkxekP;k ;k opukuqlkj mi;qZDr 

fo’ks"k tsOgk vkiyh loZ drZO;s iw.kZ d:u d`rd`R; gksÅu thoUeqDrkizek.ks 

fu%Li`go`Rrhus thou O;rhr djrks] rsOgk R;kyk ^fujkHkkj ohj’kSo* Eg.krkr- 

;kizek.ks gs f=fo/k Hksn O;DrhP;k dzfed vk/;kfRed fodklkpk ifjp; ns.kkjs 

vkgsr- 

                                                           
14

 LdUn- dsnkjukFk] 7A41&42 
15

 lw{ekxe] fdz;kikn]7A29&30 
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08 ohj’kSokapk nk’kZfud fln~/kkUr 

 u ohj’kSoln`’ka erefLr txR=;sA 

 loZHkksxizna iq.;a f’kolk;qT;nk;de~AA
16
  

 ikjes’oj vkxekP;k ;k opukuqlkj ijeikou ohj’kSo /kekZpk nk’kZfud 

fln~/kkar ^fo’k s"kkOnSr] f’kokOnSr vkf.k ’kfDrfof’k"VkOnSr* vkfn lkFkZ ukokauh 

vksG[kyk tkrks- ;k ukokaps O;qRifRriwoZd fo’ys"k.k dsY;kus R;kps nk’kZfud rRRo 

izdV gksrs- 

fo’ks"kkOnSr  

 ^fo’p ’ks"k’p fo’ks"kkS bZ’kthokS r;ksjOnSra fo’ks"kkOnSre~* gh fo’ks"kkOnSr 

’kCnkph O;qRifRr vkgs- fgps rkRi;Z gs vkgs dh] ^fo’p{kqf"k O;ksfEu okrs ijekRefu 

if{kf.k*
17

 fu?k.VqP;k ;k opukus ^oh* ’kCnkpk vFkZ ijekRekgh gksrks- ^okfr 

mRikn;kfr txfnfr fo%* ;k O;qRiRrhus ^fo* o.kkZus txkyk dkj.khHkwr vlysyk 

bZ’oj fln~/k gksrks- tjh vejdks"kkar ^fo* pk vFkZ i{kh nk[kfoyk xsyk vkgs- rFkkfi 

^Onk lqi.kkZ l;qtk l[kk;k*
18
 eq.MdkP;k  ;k opukr ijekRE;kps i{;kP;k :ikargh 

;k opukr ijekRE;kps i{;kP;k :ikargh o.kZu dsys xsys vkgs- vr% izd`re/;s 

^fo* pk vFkZ ijekREkkp ?ksryk ikfgts- ’ks"k ’kCnkus R;kpk va’k:i thokREkk 

vfHkizsr vkgs- ^;Fkk·Xus% {kqnzk foLQqfyaxk*
19

 ;k Jqrhr vfXud.kkP;k n`"VkUrkus 

thokRE;kl ijekRE;kpkp va’k fln~/k dsys vkgs- v’kk izdkjs va’kk’khHkkokus fln~/k 

tho o ijekRek ;kaP;ke/;s ^;Fkk u|% L;Unekuk*
20

 gh Jqrh vOnSrkps cks/k 

djforks- lalkjn’ksr vR;Ur fHkUuLo:ih f’ko vkf.k tho ;kaP;k eqDrkoLFksr vHksn 

fLFkrh izfriknu dj.kkÚ;k fln~/kkUrkl fo’ks"kkOnSr ;k ukokus vksG[kys tkrs- 

 fo’kCnsuksP;rs ’kEHkqgZalgalsfr eU=r%A 

 ’ks"k’kCnsu ’kkjhjh ;FkkXusfjfr eU=r%AA 

                                                           
16

 Ikkjes’ojkxe-1A42 
17

 ,dk{kjdks"k i`-18 
18

 eq.Mdks-3A1A1 
19

 c`gnkj.;dks 2A1A20 
20

 eq.Mdks 3A2A8 
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 vOnSrsu Hkos|ksxks rFkk u| bfr Jqrs%A
21
  

 ;k ’yksdkr Hkk";dkj Jhifrif.Mrkjk/; ;kauh fo’ks"kkOnSrkps rkRi;Z la{ksikr 

lkafxrys vkgs- 

f’kokOnSr 

 ^f’ko’p f’ko’p f’kokS] r;ksjOnSra f’kokOnSre~* gh ;k ’kCnkph O;qRifRr 

vkgs- ifgY;k f’ko’kCnkus ijekRek vfHkizsr vkgs vkf.k nqlÚ;k f’ko’kCnkus R;kpkp 

va’kHkwr thokRek izfrik| vkgs- lalkjn’ksr mikL; vkf.k mikldkaP;k :ikar 

fo|eku vlysY;k ;k nksgksapk eqDrkoLFksr vOnSr fLFkrh nk[kfo.kkjk fln~/kkUrp 

f’kokOnSr fln~/kkUr gks;- 

’kDrhfof’k"VkOnSr 

 ^’kDrh’p ’kDrh’p ’kDrh] rkH;ka fof’k"VkS ’kDrhfof’k"VkS f’kothokS] 

r;ksjOnSra ’kDrhfof’k"VkOnSre~* ;k O;qRiRrhuqlkj loZKRo] loZdrZ`Ro vkfn 

lw{efpnfpr~’kDrhfof’k"V f’ko vkf.k vYiKRo] vYirqZRo vkfn 

LFkwyfpnfpr~’kDrhfof’k"V tho ;k nksgkaP;k vHksnkl vFkkZr~ vOnSrkl nk[kfo.kkjk 

fln~/kkUrp ’kDrhfof’k"VkOnSr fln~/kkUr gks;- Hkzej&dhVd U;k;kus fHkUu LoHkkokpk 

dhVd HkzejkP;k fujUrj /;kukus Hkzej curks- rOnrp f’kokiklwu vR;ar fHkUu 

LoHkkokpk tholqn~/kk f’kokps fujUrj /;ku d:u vkiY;k ladqfpr ’kDrhpk fodkl 

d:u f’koLo:i gksÅu tkrks- gsp ’kfDrfof’k"VkOnSrkps rkRi;Z gks;- 

 ohj’kSokaP;k ;k nk’kZfud ikfjHkkf"kd ’kCnkaP;k fo’ys"k.kkus gk fln~/kkUr 

HksnkHksnizfriknd vkgs] ;kps Kku gksrs- vr% ;kyk HksnkHksn vkf.k OnSrkOnSr ’kCnkusgh 

vfHkfgr dsys tkrs- 

09 ohj’kSo /keZ&n’kZukph O;kIrh 

 ;nk ;nk fg /keZL; XykfuHkZofr HkwrysA 

 Rknk rnk·orkjks·;a x.ks’kL; eghrysAA 

 LdUniqjk.kkP;k ;k izek.kopukus /kekZyk Xykuh vkY;kuarj Hkxoku f’ko 

vkiys fo’ks"k vaa’k vlysY;k f’kox.kkaP;k :ikar vorfjr gksÅu izR;sd ;qxkP;k 

                                                           
21

 JhdjHkk";] eaxy’yksd 16 
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izkjaHkh /kekZph LFkkiuk djrkr- ;k lukru ohj’kSo /kekZps laLFkkid ikp vkpk;Z 

vkgsr- f’kokP;k l|kstkr] okenso] v?kksj] rRiq#"k vkf.k bZ’kku eq[kkP;k :ikus] 

fojkteku dqY;ikd ;sFkhy Jh lkses’ojfyax] oV{ks=krhy Jh fln~/ks’ojfyax] 

nzk{kkjke{ks=krhy Jh jkeukFkfyax] lq/kkdq.M{ks=krhy Jh efYydktqZufyax vkf.k 

dk’kh{ks=krhy Jh fo’oukFkfyax ;k ikpgh f’kofyaxkiklwu dzze’k% Jh jso.kkjk/;] Jh 

e:Gkjk/;] Jh ,dksjkekjk/;] Jh iafMrkjk/; o Jh fo’okjk/; ukokps ikp vkpk;Z 

izR;sd ;qxkr fofHkUu ukokauh vorfjr gksÅu ohj’kSo /kekZph LFkkiuk djhr vkys 

vkgsr- R;kaps laf{kIr fooj.k [kkyhyizek.ks vkgs & 

1-Jh txn~xq: jso.kkjk/;  

 Jh txn~xq: jso.kkjk/; f’kokP;k vkns’kkuqlkj ohj’kSo /kekZP;k LFkkiuslkBh 

izR;sd ;qxkr vka/kzizns’kkrhy lqizfln~/k dksfYyikd {ks=krhy lkses’ojfyaxkiklwu 

vorkj ?ksr vkys vkgsr- R;kaph ukos & d`r;qxkr ,dk{kj f’kokpk;Z] =srk;qxkr 

,doD= f’kokpk;Z] Onkij;qxkr js.k qd f’kokpk;Z vkf.k dfy;qxkr jso.kkjk/; fdaok 

jso.kfln~/k ;k ukokus izfln~/k vkgsr- 

 vFk f=fyaxfo"k;s dqYY;ikdkfHk/ks LFkysA 

 lkses’ojegkfyaxkr~ izknqjklhr~ l js.kqd%AA
22
  

 

 fln~/kkUrf’k[kkef.krhy ;k ’yksdkuqlkj Onkij;qxkrhy Jh txn~xq: 

js.kqdf’kokpk;kZauh dksfYyikd ;sFkhy Jh lkses’ojfyaxkiklwu vorkj ?ksÅu 

ey;ioZrkoj fojkteku vlysY;k egkefgek’kkyh Jh vxLR; eg"khZauk ohj’kSo 

fln~/kkarkpk mins’k dsyk- f’ko;ksxh f’kokpk;kZauh laxzfgr dsysyk rks mins’kp 

vktferhl ^fln~/kkUrf’k[kkef.k* ;k ukokus izfln~/k vkgs- /keZizpkjkFkZ ;kauh 

dukZVdkrhy ^ckGsgksUuqj* ;sFks ihBkph LFkkiuk dsyh- rs ihB jaHkkiwjh ihB ;k ukokus 

izfln~/k vkgs- ;kaph ’kk[kk js.kqd ’kk[kk vkgs- ;kaps flagklu ohjflagklu vkgs- gs 

ohjxks=kps vkfnxq: ekuys tkrkr- 

 rL;sfr opua JqRok jk{klsUnzL; /kher%A 

                                                           
22

 fl-f’k-4A1 
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 rFksfr i zfr’kqJko loZKks x.kuk;d%AA 

 r= lUrq"VfpRrL; ikSyLR;s"Vfln~/k;sA 

 dksfV=;a rq fyaxkuka ;Fkk’kkL=a ;Fkkfof/kAA 

 f=dksV;kpk;kZ:is.k LFkkfira rsu rR{k.ksAA
23
  

 fln~/kkUrf’k[kke.khP;k ;k opuko:u gs fln~/k gksrs dh] jko.kkus vkiY;k 

thoudkyke/;s 09 dksVh f’kofyaxkph LFkkiuk dj.;kpk ladYi dsyk gksrk- ijarq 

rks lgk dksVh fyaxkphp LFkkiuk d: ’kdyk- e`R;qle;h R;kus vkiyk /kkdVk HkkÅ 

fcHkh"k.kkdMwu LFkkiu dj.;kph jkfgysyh rhu dksVh f’kofyaxs LFkkiu dj.;kps 

opu ?ksrys gksrs- tsOgk Jh js.kqdkpk;Z vkdk’kekxkZus yadsr ikspys rs ikgwu o 

R;kapk efgek tk.kwu fcHkh"k.kkus vkiY;k Hkkokpk ladYi iw.kZ dj.;kph R;kauk 

izkFkZuk dsyh- fcHkh"k.kkP;k izkFkZusuqlkj Jh js.kqdkpk;kZauh ,dkp osGh rhu dksVh 

vkpk;kZaps :i /kkj.k d:u rhu dksVh f’kofyaxkph LFkkiuk d:u dksfYyikd {ks=kar 

;sÅu iqUgk R;kp lkses’ojfyaxkr f’kokKsus foyhu >kys- 

 Jhenzso.kfln~/kL; dqY;ikdiqjksRresA 

 Lkkses’kfyaxkTtuuekokl% dnyhiqjsAA 

 Lok;aHkqo vkxekrhy ;k opukuqlkj rsp js.kqdkpk;Z dfy;qxkP;k izkjaHkh R;kp 

lkses’ojfyaxkiklwu jso.kfln~/k ;k ukokus vorfjr >kys- R;kauh pkSnk’ks o"ksZ 

Hkwrykoj fuokl d:u vusd yhyk dsY;k- R;kr fodzejktkP;k ukos fodzelaor 

pkyq vkgs R;kl fot;[kM~x iznku dj.ks] dkaph ;sFkhy fot;sUnz pksy jktkl 

vuqxzg dj.ks] dksYgkiwjP;k xksj{kukFkkps xoZgj.k dj.ks vkf.k txn~xq: vkfn 

’kadjkpk;kZauk Jh panzekSyh’ojfyax o jRuxHkZ x.kirh iznku dj.ks bR;knh izfln~/k 

vkgsr-  

 txn~xq: vk|’kadjkpk;kZaps pfj= izfriknu dj.kkjs vusd xzaFk vkgsr- R;kar 

^xq:oa’kdkO;* ukokpk ,d xzaFk vkgs- rks J`axsjh ihBkps vkLFkkuiafMr dk’khy{e.k 

’kkL=hauh fyfgyk vkgs- R;kr & 

 JhpanzekSyh’ojfyaxeLeS lnzRuxHkZ x.kuk;dap A 
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 fl-f’k-21A30&31 
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 l fo’o:ik; lqfln~/knRra nRok U;xknhfPpjepZ;frAA
24
 

 txn~xq: Jh ’kadjkpk;Z J`axsjhgwu dkaphl tkrsosGh R;kauh vkiyk iV~Vf’k"; 

lqjs’ojkpk;Z ;kl cksykowu Jh jso.kfln~/k egk;ksX;kauh fnysys pUnzekSyh’oj vkf.k 

jRuxHkZ fouk;d R;kP;k LOkk/khu dsys vkf.k R;kaP;k iwtsph tckcnkjh R;kP;koj 

lksifoyh- ;k ’yksdkph O;k[;k fyghrkauk xzaFkdkjkus ^lqfln~/koRra lqfln~/ksu 

jso.kfln~/kegk;ksfxuk nRra JhpanzekSyh’ojfyaxe~* vlk lqfln~/k ’kCnkpk vFkZ 

jso.kfln~/k egk;ksxh vlk Li"V dsyk vkgs- vkti;Zar J`axsjh ihBkr fojkteku 

vlysys Jh panzekSyh’ojfyax ohj’kSo erkps laLFkkid dfy;qxkrhy vkpk;Z Jh 

jso.kfln~/k egk;ksxh ;kaP;kdMqu izkIr >kY;kps fln~/k gksrs- 

 vkpk;Z cynso mik/;k; ;kauh fganhr ^’kadjfnfXot;* xzaFk fyghyk vkgs- 

xq:oa’k dkO;kuqlkj Jh ’kadjkpk;kZps pfj= fyfgrkauk R;kps oSf’k"V; R;kauh 

iq<hyizek.ks nk[kfoys vkgs- 

 ^’kkjnk dks gjk;k vkSj mUgs J`axsjh esa vius lkFk ys vk;sA ’kkjnk dh izfr"Bk 

dh vkSj panzekSyh’ojfyax] ftls jso.kegk;ksxhus fn;k Fkk] jRuxHkZ fouk;d rFkk 

’kkjnk dh iwtk dk Hkkj lqjs’oj ij j[kdj os dkaph i/kkjsA*
25
 

 ^xq:oa’kdkO;* xzaFkklaca/kh vkpk; Z cynso mik/;k; Eg.krkr & 

 ^xzaFkdkj ds J`axsjheB ds iafMr gksus ls rFkk gLrfyf[kr izfr J`axsjh ls 

miyC?k gksus ds dkj.k ;g vuqeku djuk vlaxr u gksxk fd bl xzaFk esa fn;k x;k 

pfj= J`axsjh ijaijk ds vuqlkj gh gSA xzaFk dh iqf"idk esa 

lfPpnkuUnHkkjrhequhnzfu;kZfirs* ls bldh iqf"V Hkh gksrh gSA
26
 ‘xzaFkdkj J`axsjheBkps 

iafMr gksrs- gLrfyf[kr izr J`axsjhrp miyC/k >kyh- ;k xzaFkkr fnysys pfj= J`axsjh 

ijaijsyk vuql:up vkgs- xzaFkkP;k iqf"idsr ^lfPpnkuUnHkkjrhequhUnzfuekZfirs* vls 

fyghys vkgs- R;ko:u ;k fo/kkukl iq"Vh feGrs- 

 fuV~Vwj vkpk;Z fojfpr osnkUrlkjohj’kSofpUrkef.k ;k xzaFkkr & 

                                                           
24

 3A33AA 

25 ’kadjfnfZXot;] ifjf’k"V d i`-588 

26
 ’kadjfnfXot; i`-586 
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 ’kadjkpk;ZlUuke;ksxhUnzk; egksTToye~A 

 pUnzekSyh’oja fyaxa nRrokfufr foJqre~AA 

 Jhjs.kqdx.ks’kk[;a jso.kkfln~/knsf’kde~A 

 ohj’kSoerkpk;Z oUns·ga ra txn~xq:e~AA 

 Lrks=:ikus fyfgysY;k ;k ’yksdkus js.kqdkpk;kZpkp nqljk vorkj tks 

jso.kfln~/k ;k ukokus >kyk gksrk] R;kaP;kdMqu vk|’kadjkpk;kZauh 

JhpanzekSyh’ojfyaxkph izkIrh >kyh gksrh- gh xks"V fln~/k gksrs- Jh txn~xq: 

’kadjkpk;Z J`axsjhihB o Jh txn~xq: jaHkkiwjh ihB nksUgh lehi vkgsr o R;k 

nksgkse/;s vR;ar e/kqj laca/k vkgsr-  

02- Jh txn~xq: e:Gkjk/; 

 Hkxoku f’kokP;k vkKso:u Jh txn~xq: e:Gkjk/;] ohj’kSo /kekZP;k 

LFkkiuslkBh f{kizk unhP;k dkBh fojkteku vlysY;k oV{ks=krhy fln~/ks’oj 

fyaxkiklwu izR;sd ;qxkr vorkj ?ksr vkys vkgsr- d`r;qxkr On;{kj f’kokpk;Z] 

=srk;qxkr fOnoD=f’kokpk;Z] Onkij;qxkr nk:df’kokpk;Z vkf.k dfy;qxkr 

e:Gkjk/;f’kokpk;Z v’kkizdkjs izR;sd ;qxkar R;kaph fHkUu ukos vkgsr-  

 rOnUe:Gfln~/kL; oV{ks=s egRrjsA 

 fln~/ks’kfyaxkTtuua LFkkueqT;f;uhiqjsAA 

 Lok;aHkqo vkxekaP;k ;k opukuqlkj ;kauh /keZizpkjkFkZ mTtf;uh e/;izns’k ;sFks 

ihBkph LFkkiuk dsyh- rs mTtf;uh ihB ;k ukokus izfln~/k vkgs- vyhdMs  rs ihB 

e/;izns’kkrwu dukZVdkrhy cYykjh ftYg;krhy ^mTtf;uh* uxjkr LFkkukUrfjr 

>kys vkgs- ;k ihBkps Onkij;qxkps vkpk;Z nk:dkpk;Z gksrs- R;kauh R;kdkGh 

lqizfln~/k n/khfp eg"khZauk f’korRRokpk mins’k d:u d`rkFkZ dsys gksrs- dfy;qxkrhy 

Jh txn~xq: e:Gkjk/; gs uanh xks=kps vk|xq: vkgsr- ;kaph ’kk[kk nk:d’kk[kk 

vkgs- flagklu ln~/keZflagklu ;k ukokus izfln~/k vkgs- Jh txn~xq: e:Gkjk/; 

;kauh vkiY;k dky[kaMkr loZ= lapkj d:u ohj’kSo /kekZP;k LFkkiuscjkscjp 

vkiyh f’k";lEifRr ok<foyh- R;kaP;k vorkjkps iz;kstu lekIr gksrkp iqUgk rs 



                                                                                               Sanskritam E-Book–2020  

ISBN No: 978-81-94206-6-0     
Page 86 of 105 

 

fln~/ks’ojfyaxkr foyhu >kys- R;kaP;kuarj R;k ihBkph ijaijk v{kq..k pkyr 

vkysyh vkgs- 

03- Jh txn~xq: ,dksjkekjk/; 

 Jh txn~xq: ,dksjkekjk/; ;kauh f’kokP;k vkns’kkuqlkj ohj’kSo erkP;k 

LFkkiuslkBh nzk{kkjke {ks=krhy JhjkeukFkfyaxkrwu vorkj ?ksryk- d`r;qxkr 

«;{kjf’kokpk;Z] =srk;qxkr f=oD=f’kokpk;Z] Onkij;qxkr ?k.Vkd.kZf’kokpk;Z vkf.k 

dfy;qxkr ,dksjkekjk/; gh R;kaph ukos gksr-  

 nzk{kkjkes jkeukFkfyaxk|qxprq"V;sA 

 ,dksjkeL; tuuekokLrq fgeky;sAA 

 Lok;aHkqo vkxekP;k ;k opukuqlkj ;kauh /keZizlkjkFkZ fgeky;kr ihBkph 

LFkkiuk dsyh rs ^dsnkjihB* ;k ukokus izfln~/k vkgs- ;kykp ^oSjkX;flagklu* vls 

lacksf/kys tkrs- 

 ;k ihBkps d`r;qxkrhy vkpk;Z «;{kj f’kokpk;kZdMwu rnkuhUru lw;Zoa’kkps 

egkjkt ekU/kkrk ;kauh f’kofln~/kkUrkpk mins’k izkIr dsyk gksrk- R;kauh vkiys 

vk;q"; vafre {k.kki;Zar ;k ihBkP;k lsosrp O;frr dsys- R;kps izrhd Eg.kwu 

R;kaph ,d f’kykewrhZ v|ki R;k ihBkr fojkteku vkgs- 

 ;k ihBkps Onkij;qxkrhy vkpk;Z ?k.Vkd.kZ f’kokpk;Z ;kauh loZ f’ko{ks=kr 

lapkj djhr f’korRRokpk izpkj dsyk- f’kokf’kok; vU; dks.kR;kgh nsorsps uko 

,sdq ;sÅ u;s Eg.kqu R;kauh vkiY;k dkukr dq.MykP;k ,soth ygku ?kaVh vkHkw"k.k 

Eg.kqu /kkj.k dsyh gksrh- R;keqGs R;kaps ?kaVkd.kZ f’kokpk;Z iMys- gs dk’khyk ;sÅu 

xaxkrhjkoj cjkp dkG jkghys gksrs- R;kp dkGkr R;kauh O;kl eg"khZauk f’korRRokpk 

mins’k dsyk- dk’kh ;sFks O;kls’oj f’koeanhjkr gkrkoj f’kofyax Bsowu iwtsr eXu 

vlysyh ,d ewrhZ vkgs- fryk vktgh ^O;klkaps xq:* Eg.kqu lacks/krkr- rh ewrhZ 

?k.Vkd.kZ f’kokpk;kZaphp vkgs- R;k eanhjktoG ryko gksrk] R;kl ?k.Vkd.kZ ryko 

Eg.kr vlr] gYyh rsFks rks ryko ukgh- 

 dfy;qxkP;k izkjaHkh ;k ihBkps txn~xq: ,dksjkekjk/; gs gksrs- ;kaP;k dkGkr 

ck.klqjkph dU;k m"kk fgus ;sFks jkgqu ’kkL=kaps v/;;u dsys gksrs- xq:d`isus rh 
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fonq"kh gksÅu m"kknsoh ;k ukokus izfln~/k >kyh gksrh- Jherh m"kknsoh o frpk irh 

vfu:/n ;kauh vusd o"ksZ dsnkjihBkr jkgqu xq:lsosizhR;FkZ HkO; eBkph LFkkiuk 

dsyh- ^m"kkeB* Eg.kqu rks eB izfln~/k vkgs- vkt gk eB ^Å[kheB* Eg.kqu 

lacksf/kyk tkrks-  

 Jh ,dksjkekjk/;kaP;k riizHkkokus vusd jkts egkjkts R;kaps f’k"; >kys- R;kauh 

Hkwfenku nsÅu vkiY;k thforkps lkFkZd dsys- jktk tuest; ;kauh vkiY;k 

thforkps lkFkZd dsys- jktk tuest; ;kauh Hkwnku fnysY;k mYys[kkpk rkeziV 

v|ki Å[kheBkr vkgs- rks iq<hyizek.ks vkgs & 

AA Jh dsnkjs’ojk; ue%AA 

 LofLr Jht;kH;wn;;qf/kf"Bj’kds Iyoaxka[;s ,dksuuofreUoUrjs lgfl ekfl 

vekokL;k;ka lkseokljs JheUegkjktkf/kjktijes’ojoS;k?kzkin xks=t 

Jhtuest;&HkwibUnzizLFkuxjhflagkluLFkk% ldyo.kkZJe/keZifjikydk mRrjfgeky;s 

Jhdsnkj{ks=s r=R;eqfu:"kkeBL; JhxksLokfevkuUnfyaxtaxeJhefPN";KkufyaxtaxeOnkjk 

vkjkf/krJhdsnkjukFkL; iwtkFkZa prq%lhekifjferdze%A iwoZHkkxs nf{k.kokfguh eUnkfduh] 

if’penf{k.kHkkxs {khjxaxk] mRrj if’pes e/kqxaxk iwoksZRrjHkkxs LoxZOnkjunh nf{k.ks 

ljLorheUnkfdU;ks% laxe%A ,rUe/;s Jhdsnkj{ks=e~A HkofPN";ijEij;k pUnzkdZi;Zar 

fuf/kfu{ksityik"kk.kkxkfefln~/klk/;rst% LokE;lfgra Locq/;kuqdwY;sukLeUekr`fir`.kka 

f’koyksdizkIrFk Jhdsnkjs’ojlfUu/kkoqijkxle;s lfgj.;eUnkfduhty/kkjkiwoZd {ks=fena 

gLrs nRrokufLeA ,rn~/keZlk/kuL; lkf{k.k% &  

vkfnR;pUnzkofuyks·uy’p |kSHkwfeZjkiks ân;a ;e’pA 

vg’p jkf=’p mHksp lU/;s /keZ’p tkufUr ujL; o`Rre~AA 

nkuikyu;kseZ/;s nkukPNa ;ks·uqikyue~A 

nkukr~ LoxZeokIuksfr ikyukn~ fOnxq.ka Qye~AA 

LonRrkn~ fOnxq.ka iq.;a ijnRrkuqikyue~A 

ijnRrkigkjs.k LonRra fu"Qya Hkosr~AA 

LonRrk iqf=dk Ks;k fir`nRrk lgksnjkA 

vU;nRrk rq tuuh nRrHkwfea ifjR;tsr~AA 
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vU;SLrq Nfnra HkqaDrs LokFkZ’p NfnZra u rqA 

rr% d"VLrrks uhp% Lo;a nRrkigkjd%AA 

LonRrk ijnRrka ok cz„o`fRr gjsPp ;%A 

"kf"Vo"kZlgLkzkf.k fo"Vk;ka tk;rs fdzfe%AAbfrAA 

;kps rkRi;Z vls &  

 fgeor~ dsnkje/;s egkjktk tuest; ;kaP;k dkjfdnhZr Lokeh vkuanfyax 

taxe ;sFkhy eBkps txn~xq: gksrs- R;kaP;k ukokus tuest;kauh eankfduh] {khjxaxk] 

ljLorh vkfn u|kaP;k laxekP;k {ks=kar tso<h Hkweh vkgs] R;kyk dsnkj{ks= Eg.krkr- 

R;kps nku ;k mÌs’kkus dsys dh Å[kheBkps vkpk;Z xksLokeh vkuanfyax taxe ;kaps 

f’k"; Jh dsnkj{ks=fuoklh Jh Kkufyax taxe ;kauh ;kP;k mRiUukrqu Hkxoku 

dsnkjs’ojkph iwtk djkoh- R;kauh lw;Zxzg.kle;h dsnkjs’ojkl lk{kh Bsowu vkiY;k 

ekrk&fiR;kP;k f’koyksdizzkIrhlkBh R;kauk gs {ks= iw.kZ vf/kdkjklfgr nku fnys 

vkgs- gs nku egkjktk tuest; ;kauh ekxZ’kh"kZ vekoL;sl lkseokjh ;qf/kf"Bj 

jktkP;k jkT;kjksg.kkl 89 o"ksZ >kY;kuarj Iyoaxuke laoRljkr fnys- 

 ;k nkui=kP;k vk/kkjkoj Jh dsnkjs’ojkaps eanhj vkf.k Å[kheB ikap gtkj 

o"kkZgqu vf/kd iqjkru vkgs- gs fln~/k gksrs- Vsgjh ujs’k ;k ihBkps f’k"; vkgsr- ;k 

ihBkP;k txn~xq:auk ^jkoy* ;k mik/khus lacksf/kys vkgs- Vsgjh ujs’k ;kaP;k 

frydksRlo lekjaHkkr gh ^jkoy* mikf/k cgky djrkr-  

 ;k dsnkjihBkph xq:iajijk vfofPNUu xrhus vuknh dkykiklwu pkyr 

vkysyh vkgs- x<okyP;k bfrgklko:u ikgrk] rhu’ks pksfol txn~xq:aph ukos] 

le; ;kph ekfgrh feGrs- ;k ihBkps 320 os jkoy Jh Jh Jh 1008 txn~xq: 

uhydaBfyax f’kokpk;kZauh Å[kheB vkf.k xqIrdk’khP;k e/;Hkkxh ^mRrjk[k aM 

fo|kihB* ukokP;k f’k{k.k laLFksph LFkkiuk dsyh vkgs- R;k laLFksr laLd`r] fganh] 

vk;qosZn bR;knhps f’k{k.k fnys tkrs- R;kP;k Lej.kkFkZ R;k fo|kihBkr jkoy Jh 

1008 txn~xq: uhydaBf’kokpk;kaZauh ve`rf’kysph izfrek izfr"Bkfir dj.;kkr 

vkyh vkgs-  
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usikGe/;s HkDriwj &Hkkrokr ;sFks ;k eBkpk ’kk[kkeB vkgs- rsFksgh rks 

^taxeokMh eB* ;k ukokus izfln~/k vkgs- R;k eBklkBhgh fodze laor~ 692 T;s- 

’kq- 08 ;k fno’kh usikGps egkjkt fo’oeYy ;kauh Jh efYydktqZu ;rhauk 

Hkwfenku dsys gksrs- R;k nkui=kpk f’kykys[k v|ki R;k eBkr miyC/k vkgs- gYyh 

R;k eBkr x`gLFk ijaijsps taxe okLrO; djrkr- 

v’kkizdkjs gs ihB mRrjk[kaMkr vk/;kfRed] lkekftd vkf.k ’kS{kf.kd {ks=kr 

ekSfyd dk;Z djhr vkgs- ;k ihBkP;k vf/kd ekfgrhlkBh x<okypk bfrgkl o Jh 

jkenkl xkSM ;kauh fyghysys ^fganqRo* ;k iqLrdkaps vo’; voyksdu djkos- 

Jh txn~xq: iafMrkjk/; 

 Jh txn~xq: iafMrkjk/; ;kauh Hkxoku f’kokP;k vkKsuqlkj ohj’kSo /keZ LFkkiu 

dj.;klkBh Jh’kSy vka/kzizns’k {ks=kr fojkteku vlysY;k Jh efYydktqZu 

T;ksfrfyZaxkrwu pkjgh ;qxkr fHkUu fHkUu ukokauh vorkj ?ksryk- d`r;qxkr prqjv{kj 

f’kokpk;Z] =srk;qxkr prqoZD= f’kokpk;Z] Onkij;qxkr /ksuqd.kZ f’kokpk;Z vkf.k 

dfy;qxkr if.Mrkjk/; f’kokpk;Z ;k ukokauh vksG[kys tkrkr- 

 lq/kkdq.Mk[;lq{ks=s efYydktqZufyaxr%A 

 tuu if.Mrk;ZL; fuokl% JhfxjkS f’kosAA 

 Lok;aHkqo vkxekP;k ;k opukuqlkj ;kauh ohj’kSo /kekZpk rRRoizlkj 

dj.;klkBh Jh’kSy ;sFksp ihBkph LFkkiuk dsyh rs Jh’kSyihB vFkok lw;Zflagklu 

;k ukokus izfln~/k vkgs- 

 eg"khZ lkuUn T;kauh iapk{kj ea=ksPpkj.k d:u ujdkrhy leLr izk.;kapk 

mn~/kkj dsyk gksrk- R;kauh ;k ihBkps Onkikj;qxkrhy vkpk;Z Jh /ksuqd.kZ f’kokpk;Z 

;kaP;kdMwu f’korRRokpk cks/k ?ksÅu vkiys thou d`rkFkZ dsys gksrs- 

 dfy;qxkrhy vkpk;Z Jh if.Mrkjk/; /ksuqd.kZ ’kk[kk vkf.k o`"kHkxks=kps 

vk|xq: ekuys tkrkr- ;k ihBkph xq:iajijk vO;kgr pkyr vkysyh vkgs- 

Jh txn~xq: fo’okjk/; 

 ohj’kSo /kekZP;k LFkkiuslkBh Jh txn~xq: fo’okjk/; dk’kh{ks=krhy fo’oukFk 

T;ksfrfyZaxkrwu izR;sd ;qxkr vorkj ?ksr vkys vkgsr- d`r;qxkr iapk{kj f’kokpk;Z] 
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=srk;qxkr iapoD= f’kokpk;Z] Onkij;qxkr fo’od.kZ f’kokpk;Z o dfy;qxkr 

fo’okjk/; f’kokpk;Z ;k ukokauh rs izfln~/k >kys- 

 dk’;ka fo’os’ojfyaxs fo’okjk/;L; laHko%A 

 LFkkua Jh dkf’kdk{ks J`.kq ikoZfr lknje~AA 

 Lok;aHk qo vkxekP;k ;k opukuqlkj ohj’kSo rRRoizpkjkFkZ ;kauh dk’khr 

eBkph LFkkiuk dsyh- dk’khihB vFkok Kkuflagklu Eg.kqu rs lacksf/kys tkrs- gYyh 

rs taxeokMh eB ;k ukokus izfln~/k vkgs-  

 dk’khe/;s vR;Ur ifo= o ^vkUkUndkuu* ;k ukokus izfln~/k vlysY;k 

{ks=kr gk eB fojkteku vkgs- dk’kh[kaMkr ;k {ks=kpk efgek o.kZu dsyk vkgs- 

izkphu dkGh ;k {ks=kr vusd eg"khZauh ri’p;kZ d:u vkikiY;k ukokauh 

f’kofyaxkaph LFkkiuk dsyh vkgs- rh v|ki fo|eku vkgsr- R;kauk voyksdu d:u 

vktdky Hkkfod yksdlqn~/kk vkiY;k  iwoZtkaP;k ukokus f’kofyaxkph LFkkiuk djhr 

vlrkr] gs LFkku gYyh ikg.kkÚ;kauk laiw.kZ fyaxe; izrhr gksrs- 

 lqizfln~/k nqokZlk_"khauk ;k ihBkps txn~xq: fo’od.kZ f’kokpk;kZauh f’kokOn Sr 

fln~/kkarkpk mins’k dsyk gksrk- ;k ihBkps txn~xq: LdUnxks= o fo’od.kZ ’kk[ksps 

vk|xq: ekusy tkrkr- 

 dk’khpk gk taxeokMh eBlqn~/kk vfrizkphu vkf.k ,sfrgkfld vkgs- ;k 

eBkps ^efYydktqZu taxe* ;k ukokP;k txn~xq:aP;k dkykr R;kosGps dk’khps  

’kkld Jh t;uUn nso ;kauh fodze laor~ 631 e/;s izcksf/kuh ,dkn’khl Hkwfenku 

dsys gksrs- pkSnk’ks o"kkiwohZps rs izkphu nkui= vktgh eBkr lqjf{kr vkgs- eBkyk 

fnY;k xsysY;k taxeiwjP;k R;k Hkwehoj iafMr enueksgu ekyoh; ;kauh dk’kh fgUnq 

fo’ofo|ky;kph LFkkiuk dsyh vkgs- t;uUn nsokP;k R;k nkui=kph ,d vuqfnr 

izfrfyfi rkeziVkoj dksjysyh vkgs rh egkjktk izHkqukjk;.k flag ;kauh dksjfoyh 

vkgs- rhlqn~/kk eBkr lqjf{kr Bso.;kr vkysyh vkgs- 

 dk’khps t;uUn nso ;kauh fnysY;k nku’kklukoj ?ks.;kr ;s.kkÚ;k vk{ksikoj 

^O;kseds’k* ;kauh ^uouhr* if=dsr ys[k izdkf’kr d:u izdk’k Vkdyk vkgs- R;kr 

R;kauh ^dk’khrhy taxeokMh eBkr lqjf{kr pkSnk’ks o"kkZiwohZpk ’kklukns’k* vlk 
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mYys[k d:u izek.kcn~/k furhus vk{ksikaps fujkdj.k dsys vkgs- fodze laor~ 631 

e/khy dk’khpk jktk t;kuUn nso ;kaP;klaca/kh ekfgrh dkgh bfrgkl&xzaFkkr feGr 

ukgh- dkj.k ikpO;k ’krdkr dUukstP;k jktkus dk’khoj vf/kdkj izkIr dsyk gksrk- 

;k vk{ksikps mRrj ^Jh O;kseds’k* ;kauh iw<hyizek.ks fnys vkgs & 

 ^;g ckr lgh gS fd ikapoh ’krh esa dUukSt ds jktk us dk’kh ij vkf/kiR; 

LFkkfir dj fy;k FkkA fdUrq dk’kh ds jktk dUukSt jkT; ds vUrxZr 

Lok;Rr&’kklukf/kdkjlaiUu cus jgsA* 

 izkphu bfrgkl&xzaFkksa esa ;Fkk xnk/kj HkV~Vd`r ^fot; oztfoykl* es t;uUn 

nso dks dk’kh dk jktk crk;k x;k gSA ^t;uUn nso dks dk’kh dk jktk crk;k 

x;k gSA ^t;uUn nso nsork ds leku FkkA dk’kh ds yksd mldks nsork rqY; ekurs 

FksA ;g jktk vuUr nso dk iq= FkkA t;uUn nso dk iq= xksfoan nso gqvk] tks 

vR;ar ohj vkSj /khj FkkA* vr% laor~ 631 fd esa t;uUn nso dk dk’kh dk jktk 

gksuk fuf’pr gSA
27
  gh xks"V [kjh vkgs dh ikpO;k ’krdkr dUukStP;k jktku s 

dk’khoj vkf/kiR; LFkkfir dsys gksrs- rFkkfi dk’khujs’k dUukSt jkT;kP;k varxZr 

Lok;Rr ’kklukf/kdkj;qDr gksrs- 

 izkphu ,sfrgkfld xzaFkkrhy xnk/kj HkV~Vd`r ^fot; oztfoykl* ;k xzaFkkr 

t;uUn nso ;kauk dk’khpk jktk vlY;kps xzafFkr dsys vkgs- ^t;uUn nso 

nsorkleku gksrs- dk’khps yksd R;kauk nsoleku ekuhr vlr] gk jktk vuUr 

nsokpk iq= gksrk t;uUn nsopk iq= xksfoan nso gk vR;ar ohj o /khj gksrk-*
28
  

vr% fo- laor~ 631 e/;s t;uUn nso ;kps dk’khrhy vfLrRo fuf’pr vkgs-* ;k 

fo"k;kpk foLrkj R;k ys[kkrp igko;kl feGsy-  

 ;k eBkr gqek;q] vdcj] tgkxhj] vkSjaxtsc vkf.k eqgEen’kkg ;kauh eBkl 

osGksosGks fnysyh nkui=s vktgh eBkr ekSyhd :ikr th.kZ&’kh.kZ voLFksr 

Bso.;kr vkysyh vkgsr- ftYgk dksVkZiklwu vykgkckn gk;dksVkZi;Zar ;k loZ 

nkui=kaph Nkuuh dj.;kr vkyh vkgs- 

                                                           
27 uouhr o"kZ%33] vad 5] ebZ 1984] i`-106&107- 

28
 fot; oztfoykl] fOnrh; v/;k; Nan la[;k 5&6- 
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 lj ;nqukFk ljdkj ;kaP;klkj[;k ^eksxydky fo’ks"kK* bfrgkldkauhgh ;kaph 

lR;rk ekU; dsyh vkgs- cukjl xW>sfVvje/;s i`"B 123 oj ;k QekZukpk Li"V 

mYys[k vkgs- ;k QekZukr ;k eBkl fnysY;k Hkwehnkukpk Li"V mYys[k vkgs-  

 gqek;q ckn’kgkus fetkZiwj ftYg;krhy pqukj ukokP;k LFkkukar t axeokMh 

eBkP;k taxekP;k lgk¸;kFkZ rhu’ks fc?ks tehu nku fnyh gksrh- R;kP;kuarjP;k loZ 

ckn’kgkauh ;k QekZukpk Lohdkj d:u vU; QekZu fnys- rs vkti;Zar eBkr 

vkgsr- eksxy ckn’kgkaph nkui=s 1530 rs 1784 b- i;Zarps vkgsr- gqek;quarj 

vdcj ckn’kgkus 480 fc?ks tehu nku fnyh gksrh- vdcjkph rhu QekZus eBkr 

vkgsr- tgkaxhjP;k dkjdhnhZrhy nksu QekZus vkgsr- R;kr vdcjkus fnysY;k 

nkukph rikl.kh o R;kps leFkZu vkgs- ’kkgtgku ckn’kgkph 16 QekZus vkgsr- 

 eksxyke/khy lokZr dzqj o rFkkdfFkr fganwnzksgh vkSjaxtsckP;k laca/kh iq<hy 

dFkk izpfyr vkgs- vkSjaxtsc dk’khr >kY;kuarj R;kus eanhjkpk fo/oal dj.;kph 

eksghep m?kMyh eanhjs m/oLr djhr rks taxeokMh eBkl vkyk- eBkr izos’k 

djrkp R;kyk Hkkl >kyk dh Hkhedk; dkGh nsoNk;k R;kP;kdMs vkiY;k 

baxGklkj[;k yky us=kauh R;kP;kdMs dzks/kkus ikgkr vkgs- R;kyk fxGad`r djhy 

dh dk; v’kh R;kyk Hkhfr okVyh lkekTz; vkf.k lSU;cykus lqlTt vlysyk 

ckn’kgkpk Fkjdki >kyk- rks xfyrxk= gksÅu rkRdkG eBkP;k ckgsj vkyk eB 

m/oLr dj.;kpk fopkj R;kyk lksMqu |kok ykxyk- myV vkSjaxtsckus eBkyk Hkwfe 

nku fnyh- gLrk{kj;qDr vLly nkui= eBkr v|ki lqjf{kr vlwu R;kr gs o.kZu 

dsysys vkgs- 

 dk’kh taxeokMh eBkph xq:ijaijklqn~/kk v{kq..k xrhus pkyr vkysyh vkgs- 

mi;qZDr ikpgh fiBkps vkpk;Z ^iapkpk;Z* lacksf/kys tkrkr- dfy;qxkP;k izkjaHkh 

vorh.kZ >kysys jso.kkjk/;] e:Gkjk/;] ,dksjkekjk/;] iafMrkjk/; vkf.k fo’okjk/; 

uked ikp vkpk;kZdMwu ohj’kSo /kekZph LFkkiuk >kyh vkgs- ;k izkphu vkpk;kZauh 

LFkkiuk dsysY;k eBkar ohjekgs’oj &taxe oa’kksRiUu cz„pkjh cVqukp iV~VkfHk"ksd 

dsyk tkrks- gsp ohj’kSo /kekZps ikp txn~xq: gksr- ;kaP;kf’kok; ;k /kekZps ts xq: 

vkgsr] rs loZ ;kp iapkpk;kZaP;k ’kk[kk eBkaps vf/kdkjh o vuq;k;h f’k"; vkgsr- 
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v’kkizdkjs ohj’kSokaph O;kIrh eB] eanhj] fl)kUr ;kaP;k ek/;ekrqu laiw.kZ HkkjrHkj 

foLrkjysyh fnlrs- 
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स्मतृींचा पररचय 
प्रणव ििहनानंि चौसाळकर 

नांिेड. 
९४०४७८७७०४ 

pranavc452@gmail.com 

स्मतृी 
“पवूाहनभुतंू यज्ञानमर् तत्स्मरणं स्मतृतः“Ii 
पवूी अनभुवलेल्या ज्ञानाच े स्मरण म्हणजे स्मतृी. असे स्मतृीच े लक्षण 
भववष्यपरुाणात आललेे आढळते तर उमेिचंद्र पांडये याचं्या मताप्रमाणे 
कुमाररल भ्ट “पवूहववज्ञानववषयज्ञानं स्मतृतररहोच्यते” ii  असे स्मतृीच े लक्षण 
करतात. वस्तुतः ‘श्रतुी’ आणण ‘स्मतृी’ या िोन्ही िब्िांचा अर्ह खपू 
व्यापक आहे. ‘श्रतुी’ हा ज्या प्रमाणे वेि, ब्राम्हण, आरण्यक, उपतनषिे 
यांचा पयाहयवाची िब्ि आहे तसा ‘स्मतृी’ हा वेिांगे, िमहिास्त्र, इततहास, 
परुाणे इ. गं्रर्ांचा पयाहयवाची िब्ि आहे असे दिसनू येत.े ‘श्रतुी’ या 
िब्िाबरोबर जेव्हा जेव्हा ‘स्मतृी’ हा िब्ि उच्चारतात तेव्हा तेव्हा तो व्यापक 
अर्ाहन ेउच्चारला जातो. 
“श्रतुतस्त ु वेिोववज्ञेयो िमहिास्त्रन्तु व ैस्मतृतः” I iii

 मननेु स्मतृींना िमहिास्त्र 
असे संबोिले आहे. म्हणजे लोकांना समजण्यासाठी, क्रकंवा जनसामान्यांपयतं 
स्मतृींच ेबीज रुजवण्यासाठी स्मतृींच ेस्वरूप संकुधचत केले असण्याची िक्यता 
नाकारता येत नाही. सध्याच्या काळात आपण स्मतृींना िमहिास्त्राच्या 
स्वरूपात पाहतो. वस्तुतः पहायला गेले तर, स्मतृींनी वेिाचा अर्ह साधंगतलेला 
आढळून येत नाही. तरीही स्मतृींनी जो साधंगतला तो म्हणजे िमह, असे 
आपली परंपरा आपल्याला सागंते. याच े कारण असे की, वेिांच्या नतंर 
वेिांवर आिाररत जे काही ‘िमहसतू्र’ रधचले गेले, ते िमहसतू्र हेच स्मतृींच्या 
रचनेच ेमळू मानले गेले आहेत.  
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िमहसतू्र,े गहृ्यसतू्र ेआणण श्रौतसतू्र ेअिा तीन प्रकारची सतू्र ेआहेत. आणण या 
सतू्रांच्या समचु्चयाने शमळून कल्पसतू्र ेतयार होतात. त्यांनाच ‘कल्प’ असेही 
म्हणतात. कल्पसतू्र वेिािी संलग्न आहेत. त्या कल्पसतू्रांमिील एक असणारे 
‘िमहसतू्र’ हे मानवाने कसे वागाव ेयाच े तनयम सांगतात. या िमहसतू्रांमध्ये 
गौतम, बौिायन, आपस्तम्ब, दहरण्यकेिी, वशसष्ठ, ववष्णु, हाररत, 
िंखशलणखत इ. अनके िमहसतू्रांचा समाविे होतो. 
एवढे िमहसतू्र असताना स्मतृींची रचना का व किासाठी? याच ेउिर असे आहे 
की, या िमहसतू्रांची भाषा ही अततिय प्राचीन आहे. त्यामळेु ती समजण्यास 
त्क्लष्ट आहे. तसेच िमहसतू्रात ववषयांची ससंुबद्ि अिी संरचना आढळत नाही 
म्हणून स्मतृतगं्रर्ांची रचना केली गेली असावी. िमहसतू्रांच्या मानान े
स्मतृतगं्रर्ांमिील भाषा समजण्यास अततिय सोपी आहे, तसेच स्मतृींमध्ये 
ववषयतनहाय ववभागाचंी संरचना केलेली आढळून येते. या स्मतृींमध्ये 
भारतीयपरंपरेनसुार चालत आलेल्या अनेक तनयमांच े संकलन व्यवत्स्र्तपणे 
करून ठेवलेले आहे असे दिसनू येते. 
स्मतृींच ेववषय 
स्मतृींच े ववषय हे आचार, व्यवहार व प्रायत्श्चि अिा तीन प्रकारात 
ववभागलेले दिसनू येतात. 
आचार – यात चातवुहण्यांची कतहव्ये, चार आश्रमांची कतहव्ये, षोडि संस्कार, 
कमहकाण्ड इत्यादि ववषयांच े वणहन आलेले आढळते. तसेच मनषु्याच्या, 
समाजाच्या उन्नतीसाठी उपयकु्त असणारे आचार यावंवषयी चचाह या प्रकारात 
आढळते. सािारणपणे माणसाने काय करावे व काय करू नये हे सववस्तरपणे 
सांधगतल ेआहे. माणसाच्या जन्मापासनू ते मतृ्यपूयतं, सकाळी उठल्यापासनू 
ते रात्री झोपेपयतं माणसाने काय काय तनयम पाळावते याच े ववस्ततृपणे 
वववेचन केलेले आहे. िेिकालभेिाने बिलणारे कतहव्य, सासं्कृततक जीवन, 
संस्कार, नीतत या गोष्टी या प्रकारात आढळून येतात. 
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व्यवहार – यात प्रामखु्याने खटले, न्यायालय, साक्षीिार, त्यांच्या साक्षी, 
गुन्हे व त्यांच े प्रकार-उपप्रकार, िेण्यात येणारा िण्ड, वाि-वववाि, खरे-
खोटे, भांडण-तंटे तसेच आपण ज्याला व्यवहार म्हणतो अिा ववषयांचा 
म्हणजेच िन, जमीन, प्राणी, वस्तू यासंारखी चल-अचल संपिी, स्र्ावर-
जंगम मालमिा, इत्यादि ववषय, तसेच ऋण िेणे–घेणे, उिार िेणे-घेणे, 
वस्त ू ववकणे-ववकत घेणे,  इत्यादि ववषयांचा उहापोह आलेला आपण पाहू 
िकतो.  
प्रायत्श्चि – यात ववववि पापांबद्िल असणाऱ्या पररणामाचंा, प्रायत्श्चिांचा 
ववचार केला गेलेला दिसनू येतो. ववववि व्रत,े अिौच, श्राद्िादि ववषय यांचा 
ववचार यात केलेला दिसनू येतो. 
वणहिमह, आश्रमिमह, राजिमह, व्यवहारक्रम हे प्रत्येक स्मतृीचे आिार आहेत. 
परंतु एखाद्या स्मतृीमध्ये एखािा ववषय महत्वपणूह माननू त्यावर भाष्य केलेले 
आहे तर िसुऱ्या स्मतृीमध्ये िसुऱ्या ववषयावर. त्यामळेु प्रत्येक स्मतृीच ेएक 
वेगळे महत्व आहे. 
स्मतृींच ेप्रकार 
“भववष्यपरुाणात स्मतृींच,े त्यांच्या स्वरूपाप्रमाणे ५ प्रकार साधंगतलेले 
आढळतात. ते असे, १) दृष्टार्ाह २) अदृष्टार्ाह ३) दृष्टादृष्टार्हरूपा ४) 
न्यायमलूा ५) अनवुािस्मतृी.” iv  प्रत्येक स्मतृी ही या पाच प्रकारांमध्येच 
अंतभूहत होते. यांपकैी - 
१ दृष्टार्ाह – षाडगुण्य, सामिामादि, ित्र,ू अध्यक्ष याचं्याववषयी ज्या 
स्मतृीत सांधगतलेले असते ती दृष्टार्ाह. म्हणजे सािारणपणे या स्मतृीत 
राजिमह, व्यवहार, न्यायिान, परराष्रिोरण, इत्यादिक ववषय आलेले 
असतात. 
२ अदृष्टार्ाह – संध्यादिक तनत्यकमह करावेत, मांसभक्षण करू नये इत्यादि 
गोष्टी ज्यात साधंगतलेल्या असतात. म्हणजेच चतुवहणांच े सािारण िमह, 
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कतहव्य-अकतहव्य, भक्ष्य-अभक्ष्य, प्रायत्श्चि इत्यादिक ववषय या स्मतृीत 
आलेले असतात. 
३ दृष्टादृष्टार्हरूपा – ब्रह्मचाऱ्याने पलाििण्ड िारण करावा इत्यादि गोष्टी 
ज्यात साधंगतलेल्या असतात. म्हणजे सािारणपणे तनशमििमह, एखाद्या 
ठराववक वणाहन,े ठराववक कायाहत करावयाची कमे, पाळावयाच े तनयम, 
इत्यादिक ववषय या स्मतृीत आलेले असतात. 
४ न्यायमलूा – जप, होम इत्यादि गोष्टीत ववरोि असताना ज्यात ववकल्प 
उपलब्ि असतात. किी किी िमहिास्त्रात एकंच गोष्ट करावी आणण करू नये 
असे परस्परववरोिी वविान ेिेि,काल,पररत्स्र्तीनसुार आलेले आढळतात. अिा 
वेळेस ज्या स्मतृीत ववकल्प उपलब्ि असतील ती न्यायमलूा स्मतृी. 
५ अनवुाि – यालाच अनकू्तवादिनी असेही म्हणतात. वेिात ब्रम्हचयाहत ्
प्रव्रजेत ्असे सांधगतले असताना, त्या दठकाणी गहृात ् प्रव्रजेत ् क्रकंवा वनात ्
प्रव्रजेत ् हे मात्र साधंगतलेले नसताना, ज्या स्मतृीत मात्र ब्राह्मणः प्रव्रजेत ्
गहृात ् असे सांगते ती अनवुािस्मतृी. म्हणजेच वेिात किी किी केवळ, 
एखािी गोष्ट करावी असेच सांधगतलेले असते. असे असताना ती किी, कुठे, 
किी करावी याववषयी ज्यात सववस्तर मागहििहन असते ततला अनकू्तवादिनी 
असे म्हणतात. 
स्मतृींचा रचनाकाल 
संस्कृत सादहत्यात विे हे सवाहत प्राचीन सादहत्य मानले गेले आहे. त्यानतंर 
िमहसतू्राचा क्रमाकं लागतो व त्यानतंर स्मतृतगं्रर्ांचा. वेिाचंा रचनाकाळ या 
ववषयावर अनके मतभेि आहेत. वेि पौरुषये की अपौरुषये या ववषयावर 
सदु्िा अनके मतभेि आहेत. त्यामळेु काही लोक वेिांचा रचनाकाळ तनत्श्चत 
करतात. तर काही लोक वेिांना अनादि-अनंत मानतात. स्मतृींच ेमात्र तसे 
नाही. स्मतृी या पौरुषये आहेत याबद्िल काही वाि क्रकंवा मतभेि नाहीत. 
परंतु संस्कृत सादहत्याच्या ििैुवामळेु इतर अनके संस्कृत सादहत्यासारखेच 
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स्मतृतगं्रर्ांच्या रचनाकालाववषयी तनत्श्चत मादहती सागंता येत नाही. 
अनमुानावरूनच स्मतृतगं्रर्ांचा सदु्िा काळ ठरवावा लागतो.  
आजपयतं अनेक ववद्वानांनी स्मतृींचा काळ तनत्श्चत करण्याचा प्रयत्न केलेला 
आहे असे दिसनू येत.े त्यांच्या अभयासानसुार त्यांनी काही तनष्कषह जगासमोर 
मांडलेले आढळतात. ववद्वानांच्या मतानसुार ‘६०० ई. प.ू पासनू आिा आिा 
१८व्या ितकापयतं स्मतृतगं्रर्ांची क्रकंवा त्यावर आिाररत गं्रर्ाचंी तनशमहती होत 
रादहली. इततहासकारांनी या स्मतृींच्या तनशमहतीच्या काळाच ेतीन खंड पाडले 
आहेत. पदहला खंड आहे - ६०० ते १०० ई.प.ू, तर  िसुरा खंड आहे – 
१०० ते ८०० ई. व ततसरा खंड आहे – ९०० त े१८०० ई. इततहासकारांच्या 
मतानसुार पदहला खंड हा स्मतृींच ेमळू गं्रर् असलेल्या िमहसतू्रांच्या तनशमहतीचा 
काळ आहे. तर िसुऱ्या खंडात िमहसतू्रांवरील व्याख्यास्वरूप काही महत्वाच्या 
स्मतृींची व ततसऱ्या खंडात इतर काही स्मतृतगं्रर्ांची व स्मतृतगं्रर्ांच्या संबंधित 
गं्रर्ांची रचना झाली.’v 
वस्तुतः स्मतृींच्या रचना व्हायला ई.प.ू काळीच सरुुवात झाली असावी असे 
ववद्वानांच्या मतांचा अभयास केल्यावर आपण म्हणू िकतो.  
प्रो. जयकृष्णशमश्र शलणखत ‘िमहिास्त्रस्यइततहासः’ या पसु्तकात 
जयकृष्णशमश्रांनी िमहिास्त्रकारांची नाव,े आनमुातनत काळ, त्यांच्या कृती, 
टीका आणण टीकाकार अिी ववस्ततृ मादहती दिलेली आढळते.  
स्मतृतसंख्या 
वेगवेगळ्या ववद्वानानंी स्मतृतकारांची संख्या अनकेवविा सांधगतलेली आढळून 
येते. परंतु नेमकी संख्या क्रकती हे अजूनपयतं कोणीही तनत्श्चतपणे सागं ू
िकलेले नाही. व्यवहारमालाकार सदु्िा हेच सागंतात की, “एतिवधि 
िमहिास्त्रकाराणां संख्यातनयमश्च नाविाररत एव वतहते”viI म्हणजे आिापयतं 
िमहिास्त्रकारांच्या संख्येववषयी कोणताही तनयम ठरवला गेलेला नाही. वरील 
सवह ववद्वानांच्या मतांचा अभयास केला असता, कुठेही मतैक्य आढळत 
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नसल्यामळेु, स्मतृींची नेमकी संख्या क्रकती याववषयी नक्की काहीच सांगता 
येत नाही. त्यामळेु स्मतृींची नेमकी संख्या क्रकती हे सांगणे िक्यच नाही. 
या ववषयी ‘स्मतृतचत्न्द्रका’कार स्वतःच िंका उपत्स्र्त करून स्वतःच उिर 
  िेतात. ते म्हणतात की, ‘एखाद्या ऋषींनी एखािी संख्या सांधगतली तर 
स्मतृींची संख्या फक्त तेवढीच आहे का?’ म्हणजे उिा. पठैीनसी ऋषींनी 
स्मतृींच्या कत्यांच्या नावाचा उल्लेख करून त्यांची संख्या ३६ असे सांधगतले. 
तर स्मतृतकारांची संख्या केवळ ३६ आहे का? यावर उिर सदु्िा तेच िेतात. 
ते म्हणतात, ‘मवैम’् असे नाही. असे असले असते तर ‘वत्स, मरीधच, 
िेवल, पारस्कर, पलुस्त्य, शलणखत,’ इ. इतर अनके ऋषी स्मतृतगं्रर्ाचं े
कते म्हणून ग्राह्य िरलेच गेले नसत.े ते तर स्मतृतगं्रर्ांच े कते आहेत. 
कारण त्यांच्या स्मतृीनंा पण वेिमलूकत्व आहेच आणण “तत्र वेिमलूाः स्मतृयः” 
असे स्मतृतकार िंखांच े मत आहे. तसेच “वेिमलूत्वािेव िमहप्रमाणाः 
स्मतृतगं्रर्ाः” असे सांधगतलेले आहे. म्हणजे स्मतृतकारांची संख्या फक्त ३६ 
नाही, तर ३६ हा आकडा फक्त मोजमापासाठी वापरलेले एक सािन आहे, 
असे मानावे लागते.vii

 याचाच अर्ह असा होतो की, स्मतृींची तनत्श्चत अिी 
संख्या सांगता येत नाही. ववववि मान्यवरांनी ज्या संख्या सांधगतलेल्या 
आढळतात त्या केवळ मोजमापासाठी वापरलेले एक सािन आहे. ती संख्या 
म्हणजे स्मतृतकारांची िवेटची प्रामाणणक यािी अस ूिकत नाही. 
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सुंस्कृि भाषचे ेऐकया  सािी योगदान 

izrh{kk ikaapkG  

,e-,-fOnrh;] uslqcks egkfo|ky;] ukansM 

 

ससं्कृत दह आयाहची भाषा मात्र  व्याकरणाने तनयमबध्ि असणारी दह भाषा नतंरच 

तयार झाली पादहजे आितूनक काळात अस े ऐक्याच े जे कायह इंग्रजीने केल े होत ेआज ससं्कृत म 
म्रतवत झाली असली तरी ततने भारतीय ससं्कृतीला व भावनीक ऐक्याला त्जवतं ठेवत.े  ससं्कृत दह 
आयाहची भाषा आयह ससं्कृतीच्या प्रसाराचे त ेएक प्रमखु सािन होत ेससं्कृत भाषा किी तयार झाली त े
सांगताना पाच्चात्यांच्या नािी लागलेली कादह जण म्हणतात. पदहल्यांिा मानवाला आपल्या तोंडातनू 
ध्वनी  येतात, हे कळल.े त्या ध्वनी च्या खूणा, खूणा ची धचन्हे  आणण त्या धचन्हाचीच अक्षरे झाली. 
त्यातनू बाराखाडी वस्तचूी नाव ेअिा तहहने सवह भाषा अगिी ससं्कृत भाषा दह तनमाहण झाली. अर्ाहत हे 
सवह खोटे आहे इश्वराच्या सकंल्पाने दह सषृ्टी  तनमाहण झाली. मानवाच्या तनशमहतीनतंर मानवाला 
आवश्यक त े सवहकाही त्या ईश्वरानेच दिल.े एवढेच नह्व,ेतर मानवाला काळा प्रमाणे पढेू जायची 
आवश्यता भासेल तहेी घ्यायची त्याने व्यवस्र्ा केली आहे.  

सषृ्टीच्या तनशमहतीपवूवहच ईश्वराने मनषू्यप्राण्याला मोक्षप्रापतीसाठी उपयोगी पडणारी आणण 
चैतन्याने ओतप्रोत भरलेली अिी  एक भाषा तनमाहण केली. या भाषचेे नाव  आहे ‘ससं्कृत’ ‘स्त्री’  या 
िब्िाकरीता नारी, वामांधगनी,ववमा,योवषता अस े अनेक िब्ि ससं्कृत मध्ये आहेत हा प्रत्येक िब्ि स्त्रीची 
सामाजीक कौटंुबबक आणण िाशमहक भशूमका  ििहववतो. ससं्कृत भाषचेे िब्ि भडंार ऐवढे  प्रचंड आहे की  
त्याची माहीती द्यायला एक आयषु्य परेू  पडनार नाही.वाक्यात िब्ि कोठेही असल,े वाक्याचा  अर्ह 
बिलत नाही. त्जर् ेससं्कृतचे अध्ययन होत ेतरे्े ससं्कृती  वास करत.े िेववाणी अिा या  ससं्कृती च े 
उच्चारजरी पटलेतरी आनिं वाटतो. ‘ससं्कृती ससं्कृताश्रीता’ अस ेम्हणतात.  याचा अर्ह आहे, ‘ससं्कृती दह 
ससं्कृतच्या आिहयाला असत.े’  म्हणज े त्जर्े ससं्कृतीचे अध्ययन होत े तरे्े  ससं्कृती वास 
करत.ेससं्कृतीचा अशभयान करणारी व्यक्ती ससं्कृतिील, सौजन्यिील असत.े प्रचीनकाळापासनुच  ससं्कृत 
दह अणखल भारताची भाषा म्हणून ओळखली जात होती कश्मीरपासनू लकेंपयहत वगांिार पासनू 
मगिापयहत ववद्यार्ी    नालिंा तक्षशिला कािी आिी ववद्यापीठातनू अनेक िास्त्र े आणण ववद्या यांच े
अध्ययन करत या भाषमेळेु ममंट,कैयट या  कात्श्मरी पडंडताचे ग्ररं् र्ेट रामेश्वर पयतं प्रशसद्ि पावले 
आयवेुिातील चरक हा पजंाबचा सशु्रतृ    वाराणसीचा वाग्भट शसिंचा, कश्यप काश्मीरचा आणण वृिं 
महाराष्राचा पण ससं्कृतमळेु हे सवह भारत मान्य झाले.  

राष्रभाषा कोणती असावी याकरता ससंिेत वाघाला िक्षक्षण भारताने दहिंीला कडाडून ववरोि 
केला. एक  फ्ें च तत्त्वज्ञ म्हणाला अरे तमु्ही किाकरता भांडता ससं्कृती तमुची राष्रभाषा आहेत तीच 
सरुू करा. राष्रभाषा ससं्कृत सारखी िेवभाषा तमु्ही घालवली मग भांडणे होणार नाही तर काय? आज 
दहिंसु्र्ानभरकहर आहे. या ससं्कृत द्वेष्टांनी हे ध्यानात घ्यावे िेववाणी चा ध्वज आता जागततक 
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स्तरावर पोहोचला असनू त्याचे सारे शे्रय साडतेीन टक्केवाल्यांना (ब्राह्मणांनाच) आहे.  कुणी क्रकतीही 
नाके मरुडली तरी सवह भाषांची जननी असलेली ससं्कृती असलेली ससं्कृत भाषा पौवाहत्य च नव्हे तर 
पाचि ेमेहतांनी आकवषहत करत आहे भारताचेच नव्हे तर जगाचीच मळू भाषा ससं्कृत आहे आणण 
ततच्यापासनू तनघालेले सवह भाषा प्रकृत आहेत. ससं्कृत ही िेवभाषा असल्याने   ततच्यात अपार चैतन्य 
आहे. ती अमतृ आहे ससं्कृत ही जिी सवह भारतीय भाषांची जननी नाही तसेच ती एका िमाहची क्रकंवा 
उच्चवणीयाचंी िेखील नाही.     

ती जनभाषा होती हे लक्षात घेऊन ततच े   ज्ञानभाषा म्हणून असलेले महत्त्व आजही कायम 
आहे हे अिोरेणखत करणारा लेख आजच्या ससं्कृत भाषा दिनाच्या तनशमिाने भाषा हे तनव्वळ 
अशभव्यक्तीचे सािन नसनू त ेमनषु्याच्या सामात्जक ओळखीचे एक महत्त्वाच ेमाध्यम असत.े आणण 
ससं्कृत भाषा या सिंभाहतील सवह भारतीय भाषांची अग्रणी ठरावी अिी त्स्र्ती आहे. भारताचा इततहास 
आणण ससं्कृती यांच्यािी ससं्कृती यांचा घतनष्ठ सबंिं असल्याने पररत्स्र्ती अधिकच नाजूक बनली 
आहे. त्यात गले्या काही वषाहत ससं्कृतीच्या प्रसारासाठी झालेले प्रयत्न प्रामखु्याने भावतनक पातळीवर 
सीशमत रादहल्याने त्यातनू काही वेळा अत्स्मतांच्या सघंषाहचे प्रसगं ही अगिी स्वाभाववकपणे तनमाहण 
झाल.े ससं्कृती जगातील सवाहत प्राचीन भाषा आहे सवह भारतीय भाषांची जननी म्हणजे ससं्कृत भाषा 
सवह यरुोपीय भाषांचा उगम िेखील ससं्कृतातनू झाला आहे.. ससं्कृतीचे अनेक प्रकार आहेत महाभारत 
आणण रामायण भाषा महाकाव्य ससं्कृत अधिक परुातन आणण कमी सामान्य कृत आहे.  

िास्त्रीय ससं्कृत ववस्ततृ सादहत्याची प्रामाणणक भाषा प्राचीन भारतीय व्या.करणानी वणहन केल े
आहे. आणण ववववि प्रकारच्या ससं्कृतमध्ये मध्यवती स्र्ान आहे. वदैिक ससं्कृती उशिरा वदैिक ग्ररं्ाची 
भाषा ततच्या काळातील ससं्कृतचा प्रभाव होता बौद्ि सकंररत ससं्कृत आणण जैन ससं्कृती अनकु्रमे 
बौद्ि व जैन िास्त्रांच्या मध्य भारतीय भाषा आहेत. ससं्कृत मध्ये खारोष्टी, कुिान, गपुत, नागरी 
आणण िेवनागरी यासारख्या ग्रामीण कडून आलेल्या ववववि शलपी वापरल्या आहेत. भारताची प्राचीन 
भाषा वेिांची भाषा दहिं ू िमाहची आणण प्रर्म सहस्त्राब्िी ततच्या प्रारंभापासनू व्यापक ििहन आणण 
वजै्ञातनक सादहत्य ससं्कृती मतृ भाषा आहे हे असेच एक िास्त्रीय पण अिह सत्य वविान आहे ज्या 
भाषचेा एकही मातभृाषते त्जवतं नाही. ती भाषा मतृ मानली जात ेससं्कृत ही प्रामखु्याने दहिं ूिमाहची 
भाषा होती ती ब्राह्मणांनी स्वतःचे  शे्रष्ठत्व जपण्यासाठी वापरलेली ब्राह्मणाचंी स्वतःची भाषा आहे. 
ससं्कृती किीच बोलीभाषा नव्हती अिी काही वविाने सांगता येतील दहिं ूससं्कृतीचे श्रुती स्मतृी परुाणे  
िाशमहक वांग्मय ससं्कृतात आहे हे खरेच आहे. पण ससं्कृतातील एकूण वांग्मयाचा तलुनेत या 
वांग्मयाचे प्रमाण फार मोठे नाही. ससं्कृत ही तनव्वळ िाशमहक सादहत्याची भाषा नसनू िक्षक्षण 
आशियातील भरलेल्या ससं्कृती ची ज्ञानपरंपरेतील भाषा आहे. 
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fnO;k xhokZ.kHkkjrhA 

 

eaftjh ikBd 

,e-,-fOnrh; o"kZ 

usrkth lqHkk"kpanz cksl egkfo|ky;] ukansM- 
 

                        

भाषासु मुख्या मिरुा दिव्या गीवाहणभारती। 
तत्रावप मिरुम काव् यम ्तस्मािवप सुभावषतम।्। 
 

वरील पंक्तीतनू संस्कृत भाषेची प्रिंसा व्यक्त होते. संस्कृत भाषा म्हणजे िेववाणी असे म्हणतात. 
सुसंस्कृत व्याकरण जेरे् बद्ि आहे ती संस्कृत भाषा.संस्कृत भाषेतील बरेच िब्ि हे मराठी 
भाषेमध्ये  जसेच्या तसे येतात. क्रकंबहुना दहिंी भाषेत सुद्िा येतात म्हणूनच संस्कृत भाषेला भारतीय 
भाषांची जननी असे म्हटले आहे. संस्कृत भाषा ही िब्िांच ेभांडार असलेली भाषा आहे.या भाषेत एका 
िब्िाला अनेक िब्ि आहेत. उिाहरण द्यायच ेझाले तर,पाणी या िब्िाला आप, तोय, उिक, नीर, जल 
,पय, असे अनेक िब्ि आहेत. अिी ही िब्िांनी समदृ्ि असलेली भाषा आहे. वैज्ञातनक दृष््या िेखील 
संस्कृत भाषा खपू महत्त्वपूणह आहे. 
 

संस्कृत भाषेच ेउच्चारण लहानपणापासून केल्यामुळे वाणी िुद्ि व स्पष्ट उच्चार होतात. फार पूवी 
गुरुकुल पद्ितीत ऋषींच्या आश्रमात बोलण्यासाठी आणण शिकण्यासाठीही संस्कृत भाषेचा वापर होत 
अस.ेसंस्कृत भाषेत शलदहलेले वांङमय हे फार प्राचीन आहे. कवव वात्ल्मकी हे संस्कृत भाषेतील आद्य 
कवी होत. त्यांनी सवहप्रर्म रामायण हे महाकाव्य शलदहले. संस्कृत सादहत्यात ववपुल ग्रंर्संपिा असून 
वेि,   उपतनषि ,पुराण ,िास्त्र,आयुवेि, िनुवेि,ना्यिास्त्र हे संस्कृत भाषेचीच िेणगी आहेत. 
 

व्याकरणात पाणणतन यांचा अष्टाध्यायी ग्रंर् ,पतंजशल यांच ेमहाभाष्य, भतृहहरी यांच ेवाक्यपिीयम,्यास्क 
यांच ेतनरुक्त असे क्रकतीतरी मौशलक ग्रंर् संस्कृत भाषेतच आहेत.आणखी एक गोष्ट मला सांगावीिी 
वाटते ती म्हणजे प्रर्मा पासून संबोिन पयतं सवह ववभक्ती एका श्लोकात येतात आणण तो श्लोक 
म्हणजे रामरक्षेतील - 

रामो राजमणण: सिा ववजयते रामं रमेिं भजे। 
 

रामेणाशभहता तनिा चरचमू रामाय तस्मै नमः। 
 

रामान्नात्स्त परायणं परतरं रामस्य िासोस्म्यहम।् 
 

रामे धचिलय:सिा भवतु मे भो राम मामुद्िर। 
 

हे सुभावषत आहे. संस्कृत मिील सादहत्यिेखील अजरामर आहे. 
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भास, काशलिास, भारवव, माघ , यांच्यासारखे लेखक-नाटककार िंडी बाणभ्ट यांच्यासारखे 
गद्यकार यांच ेयोगिान संस्कृत सादहत्यात मोलाच ेआहे. संस्कृत नाटकात कवी काशलिास 
यांच ेअशभज्ञान िाकुन्तलम ्हे नाटक भारतातील लोकांमध्ये नव्हे तर पाश्चात्त्य मध्येही ही 
वप्रय आहे .त्याचं्या या नाटकासाठी एक उक्ती प्रशसद्ि आहे  

 

काव्येषु नाटकं रम्यम ्तत्र रम्या िकंुतला । 
 

परमेश्वरावर श्रद्िा हेच भक्ती करण्याच ेएकमेव सािन आहे हे जा भगवद्गीतेमध्ये सांधगतले 
आहे हे जी वाचल्याने मनाला िांती शमळते. सांख्ययोग सांगणारी ही भगवद्गीता ही संस्कृत 
भाषेचा िेणगी आहे अिा या भगवद्गीतेमध्ये हे श्रीकृष्णांनी आत्मतत्वाच ेवणहन केले आहे. 
 

नैनं तछन्ित्न्त िस्त्राणण नैनं िहतत पावक:। 
 

न चनैं क्लेियन्त्यापो न िोषयतत मारुतः। 
 

अिीही भगवद्गीता समस्त  वैदिक ज्ञानाच ेसार आहे. पतंजलीचा योगििहन हा ग्रंर्ही संस्कृत 
भाषतेच आहेत. त्यात त्यांनी यम तनयम आसन प्राणायाम प्रत्याहार िारणा ध्यान समािी 
अष्टोअङ्गातन। 
अिी आठ अगें सांधगतली आहेत त्यालाच अष्टांग योग असे म्हणतात. अिाप्रकारे िब्िांनी 
समदृ्ि असलेली ही संस्कृत भाषा ज्या भाषेतील उपतनषिे दह केवळ िािहतनकप ववचारांची 
नसून, त्यांचा संबंि आपल्या जीवनातील अनेक क्षेत्रांिी येतो. 
 

समाजाचा नैततक उपिेि यातच येतो. असे ज्ञान असे उपिेि ज्या भाषेत आहेत ती भाषा लोप 
पावत चालली आहे. ज्या भाषेत आपल्या वेि वांग्मय आहे ती भाषा कुठे आहे? खरोखरच 
सद्यपररत्स्र्तीत संस्कृत भाषेचा उपयोग केवळ परीक्षेमध्ये गुण शमळवण्यासाठी व्हायला 
लागला. संस्कृत भाषा शिकण्यासाठी ववद्या्यांची मानशसकता बिलली पादहजे. जेणेकरून 
जास्तीत जास्त ववद्यार्ी संस्कृत शिकण्याकड ेवळले पादहजेत. संस्कृत ही भाषा शिकण्याची 
नसून त्यात जगता आले पादहजे. 
 

ही शिकवण आमच्या संस्कृतच्या शिक्षकांनी दिली आहे आणण ही गोष्ट अनुभवातूनच सांगता 
येते. 
 

             ।।  संस्कृताय नमो नमः ।। 
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