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संस्कृतशासे्त्रषु सर्जजनात्मकतायााः अवधारणा 
 

गौराङ्ग मुखार्जी 
 
सारांशाः 
आधुननके ष्ट्रवशे्व मानवाः समस्यापीडिताः सन्न्त। समस्यायाः समाधानाय मानवाः सदा 
प्रयतमानाः वततन्ते। पिन्तु तथाष्ट्रप समस्या नापगता। एतासां समस्यानाम ्अपाकिणम ्
यया िक्त्या सम्भवनत सैव सर्तना्मकता। मानवेषु ष्ट्रविषेगुणरूपेण इयं िडतः 
ष्ट्रविार्ते। सर्तना्मकतायाः बह्वयाः परिभाषाः उपलभ्यन्ते। वैदेशिकाः 
सर्तना्मकताष्ट्रवषये बहु अध्ययनम ् अकुवतन।् पिन्तु न केवलं वैदेशिकाः अष्ट्रप च 
अस्माकं संस्कृतपन्डिताऽष्ट्रप सर्तना्मकताया अवधािणा अवणतयत।् संस्कृतिासे्त्रषु बहुषु 
स्थानेषु सर्तना्मकतायाः दृष्टान्तं वर्णततमन्स्त। तदेव सादाहिणं प्रनतवेदनेऽन्स्मन ्
वर्णततमन्स्त। 
 
कूटशब्ााः सर्तना्मकता, समस्या समाधानम,् सर्तना्मकगुणः, संस्कृतिास्त्रम।् 
 
प्रस्तावना 
 

याऽसावतीन्न्ियग्राह्यः सकू्ष्मावयन्क्ततः सनातनः। 
सवतभतूमयाऽचचन््यः स एव स्वयमदु्वधौ।। 1 

 
मनुसदंहतायां मनुना अनेन प्रकािेण सषृ्ट्रष्टिहस्यवणतनकाले कथं सषृ्ट्रष्टकतात 
स्वयमु् पन्नाऽभवत ् तदिषये प्रनतपाददतमन्स्त। र्ग्सषेृ्टः प्रागेव सषृ्ट्रष्टकतात 
स्वयमु् पन्न र्ातः। तदनन्तिमेकादनेकं भष्ट्रवतुं साऽस्य ष्ट्रवश्वस्य तथा च 
प्रार्णनां सषृ्ट्रष्ट ंस्वसर्तना्मकतया अकारि। तदथतमचु्यते मननुा- 
 

 

                                                            
1.मनुसंदहता, प्रथमाध्याये सप्तमः श्लाकः। (१.७) 
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साऽशभध्याय ििीिा्सवात्ससकृ्षुष्ट्रवतष्ट्रवधाः प्रर्ाः। 
अप एव ससर्ातदौ तास ुवीयतमवासरृ्त।्। 2 

 
ईश्विसषृ्टर्गनत मानवाः स्ववलेन र्गतः 
उन्ननतसाधनकाये साफल्यमलभत।् प्रायः सवेषु 
स्तिेषु मानवानां प्रगनतः परिदृश्यते। अधुना मानवाः 
ष्ट्रवज्ञानबलेन महाकािपयतन्तं गन्तुं तथा च ततः 
ष्ट्रवज्ञानसम्बन्न्धतानन तथ्यानन अष्ट्रप पचृथवयां पे्रषनयतु ं
िक्तनुवन्न्त। ष्ट्रवज्ञानबलेन मानवा असाध्य ं
साधयन्तीदानीम।् अधुना ज्ञातवयशमदं यत ्
मानवानामेतादृिं साफल्यं न केवल ंष्ट्रवज्ञानकािणात,् 
अष्ट्रप च तषेां सर्तना्मकतायाः प्रभावे समभवत।् 
यथा प्रर्ापतेः ब्रह्मणः सर्तना्मकता र्ग्सषेृ्टः 
कािणभतूा, तथा दह ष्ट्रवश्वस्य प्रगनतः मानवस्य 
सर्तना्मकताबलादेव भवनत। 
 
सर्जजनात्मकता 
इदानीं वयं र्ानीमः का नाम सर्तना्मकता? 
सर्तना्मकता ष्ट्रविेषगणुरूपेण मानवे नतष्ठनत। सः 
गणुः केषुचचत ् ष्ट्रवकसनत, केषुचचत ् न। 
सर्तना्मकतया मानवः ककमष्ट्रप नूतनं आष्ट्रवष्किण ं
सषृ्ट्रष्ट ं वा किानत। यद्यष्ट्रप सर्तना्मकतया सह 
आष्ट्रवष्कािस्य तादा्म्यसम्बन्धाऽन्स्त तथाष्ट्रप 
एतदष्ट्रप वतंु िक्तनुमः यत ् सर्तना्मकता नाम 
समस्यासमाधानिडतः। अद्य्वे 
समस्याग्रस्तर्दिलसमारे् तथा प्रनतयाचगतापूणतससंािे 
सर्तना्मकवयतेः आवश्यकता सतुिामनुभयूते। 
प्रकृतौ सर्तना्मकिडतः मानवानां कृते 
मङ्गलकारिणी भवनत। मानवेषु उत्तममानव्वं 
सम्पादनयतु ंसर्तना्मकता एव अ्यावश्यकी अन्स्त। 
येषु मानवेषु सर्तना्मकता भवनत ते समारे् 
िीषतस्थानीयाः रूपेण पूज्यन्ते। पुिा मानवानां 
चचन्तनमासीत ् यत ् सर्तना्मकता क्तवाचचत ्
दैवीिडतरिनत। अधुना शिक्षािान्स्त्रशभः एतद् प्रमार्णतं 
यत ् सर्तना्मकता दैवीिडतः नान्स्त। मानवेषु 

                                                            
2 .मनु, प्रथमाध्याये अष्िमः श्लाकः। (१.८) 

ननदहतैः चचन्तनैः सर्तना्मकता उ्पद्यते। महान ्
मनावैज्ञाननकः बबनेमहादयः एवं वयती किानत यत ्
कश्चन काषे्ठन वस्तूनन ननमातनत, कश्चन सनु्दिं चचत्र ं
ननमातनत, पनुः कश्चन मनूतिं ननमातनत। एतेषां र्नानां 
चचन्तनस्याष्ट्रप अशभन्नः सम्बन्धः वततते। 
सषेृ्टः सवतष्ट्रवधेषु आष्ट्रवष्कािेष ु सर्तना्मकता 
परिलक्ष्यते। कलाकायिं सर्तना्मकतायाः प्रयागरूपेण 
विीवनतत एव। सवतष्ट्रवधकायेषु सर्तना्मकतायाः 
मह्वमवलाक्तयते। सभ्यतायाः ससं्कृतेश्च परिप्रकािे 
सर्तना्मकतायाः प्रच्छन्नरूपं दृश्यते। यदद 
कस्यचचत ् र्नस्य अ्यावश्यककाये प्र्यक्षतया 
सरृ्ना्मकता नैव परिदृश्यत े तदहत तस्य 
दैनन्न्दनकाये उ्पाददतां समस्यां दिूीकतुिं न िक्तयते। 
ककमथतशम्यतेु सर्तना्मकचचन्तन ंष्ट्रवनैव समस्यायाः 
समाधानं न सम्भवनत। अतः सर्तना्मकता केवलं 
दैवीिडतः न। अनया मानवः नूतना 
सर्तना्मकतामन्र्ततुमष्ट्रप िक्तनानत। 
 
सर्जजनात्मकतायााः पररभाषा 
‘Creativity’ इनत िब्दः लादिनभाषाः ‘Creatus’ 
इनत िब्दात ् आगतः, यस्याथो भवनत ‘to bring 
into being’ इनत। सिलतया अस्याथो भवनत अपूविं 
मौशलकं नूतनं वा ककमष्ट्रप सरृ्नशमनत। यत ्
अष्ट्रवद्यमानमन्स्त तत ् कल्पनमेवं सरृ्नं भवनत। 
अन्स्मन ्ष्ट्रवषये Foster महादयः वदनत-‘‘.........it is 
like letting down a bucket into the 
subconscious and bringing up things you 
did not know that you knew, and mixing 
them with things of ordinary day life that 
you do know.’’3 
अथातत-्इयं सा प्रकियान्स्त यस्याम ् अवचेतनमनशस 
केनचचत ् पात्रप्रवेिेन अज्ञातष्ट्रवषयस्य बदहिानयन ं
कियते। तने सह र्ीवनस्य सामान्यष्ट्रवषयाणां 
ज्ञातज्ञानानां सम्बन्धं स्थाप्यते। 
ससं्कृते सर्तनशमनत िब्दः सरृ्-ष्ट्रवसगे इ्यस्मात ्
धाताः ननष्पन्नाः भवनत। प्रकृतौ सर्तना्मकताया 
                                                            
3.WWW. Creativeresearch. com  
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अयमेवाथतः कतुिं न िक्तनुमः। र्नाः सर्तना्मकताया 
ष्ट्रवष्ट्रवधाः सजं्ञा ददानत। केचन बुष्ट्रििेव सर्तना्मकता 
इनत कथयन्न्त। पिन्तु केवल ं बुष्ट्रिरिनत 
सर्तना्मकता न भवनत। 
सर्तना्मकतायाः सजं्ञा का प्रसङ्गे Guilford 
महादयेनाच्यते, ‘‘Creativity means a pattern 
of traits that are characteristics of Creative 
person.’’4 
अथातत ्सर्तना्मकता वयतौ ष्ट्रवद्यमानः कश्चन गणुः 
ककञ्चन सामथ्यिं वा। 
Dehan & Havinghwest कथयतः यत-् 
Creativity is the quality which leads to the 
production of something new and 
desirable. The new individual who creates 
it.” 5  अस्याथोऽन्स्त-सरृ्ना्मकता सा 
ष्ट्रविेषिडतिन्स्त या कस्याष्ट्रप नूतनवस्तुनः 
उ्पादनाय पे्रियनत। तिस्तु सम्पूणतसमार्स्य कृते 
तथा च वस्तुननमाततुः कृते नूतनं भवनत। 
Torrance महादयः सर्तना्मकताष्ट्रवषये 
बह्वध्ययनकिात।् अस्य महादयस्य अशभमतमन्स्त-
‘‘Creativity is a process of becoming 
sensitive to Problems, deficiencies, gaps 
in knowledge, missing elements and soon. 
Sesrching for, solutions, making guesses 
or formulating hypotheses and possibly 
modifying and testing them and finally 
communicating the results.’’6 
अथातत ् सर्तना्मकता समस्यां प्रनत अशभगन्तुमेका 
प्रकियान्स्त। इय ंन केवल ंसमस्याशभमखुी अष्ट्रप च 
अभावाशभमखुी वततते। एवञ्च ज्ञानाय दिू्वस्य 
लपु्तापादानस्याशभमखुी चान्स्त। सर्तना्मकता नाम 
समाधानान्वेषणम,् अनुमानकिण,ं 
प्राक्तकल्पनाननमातणम।् सम्भावनानसुािं परिवचधततं, 

                                                            
4.WWW.Psychological journal.com  

5.उच्चतिशिक्षा मनाष्ट्रवज्ञान, एस.पी.गुप्ता., अलका गुप्ता।  
6.WWW.Creativeresearch.com  

पुनः पिीक्षण ं एवञ्चान्ते परिणामस्य 
प्रकिनशम्यन्स्त। 
 
ससं्कृतशासे्त्रषु सर्जजनात्मकता 
वैशिष्येन ससं्कृतवालये वैददककालादािभ्य 
आधुननककालपयतन्तमपुलब्धेष ु कृनतषु 
सर्तना्मकतायाः उल्लेखाऽन्स्त। वेदेषु बहूनन 
सवंादसतूानन उपलभ्यन्ते । तेषु सवंाद- सतेूषु 
कुत्रचचत ् गरुुशिष्ययाः मध्ये वातात उपलभ्यते। तत्र 
गिुाः प्रश्नकिणिैल्या शिष्यस्य सर्तना्मकतायाः 
ष्ट्रवकासः भवनत इनत भानत। तैष्ट्रत्तिीयापननषद् प्रभनृतषु 
कियािािा सर्तना्मकतायाः ष्ट्रवकासः इनत शसिान्तः 
उपलभ्यते। छान्दाग्यापननषदद वर्णततेषु कथासु 
स्यकामस्य कथा अन्स्त। स्यकामः 
स्वीयसर्तना्मकतािािा अल्पीयशस काले आश्रमस्य 
गासिंक्षणवयवस्थायामनु्ननतम ् आनीय 
चतुश्ितसखं्यापरिशमताः गावः सहस्रसखं्यापरिशमताः 
अकिात।् 
ससं्कृतमहाकावयेष्वष्ट्रप सर्तना्मकतायाः दृष्टान्तानन 
उपलभ्यन्ते। िामायणमहाभािते 
िामादीनामर्ुतनादीनामभतूपूवात प्रनतभा परिदृश्यते। 
एतदेव सर्तना्मकतायाः उदाहिणम।् गरंुू ष्ट्रवना 
स्वीयाभ्यासेन धनुशितक्षा लब्धा एकलवयः 
सर्तना्मकतायाः परिचय ंप्रयच्छत।् लङ्कागमनकाले 
प्रस्तिेण समिुापरि वानिसेनया सेतुं ननमातय 
िामचन्िः स्वीयसर्तना्मकतायाः परिचयं प्रयच्छत।् 
ससं्कृतालङ्काििासे्त्रष्वष्ट्रप कावयलक्षणकथनमाध्यमेन 
ष्ट्रवलक्षणप्रनतभायाः उल्लेखा दृश्यते। 
ससं्कृतसादह्याचायातः प्रायः सवे उद्घाष्ट्रषतवन्तः यत ्
प्रनतभा नाम सर्तना्मकता। हेमचन्िः तस्य 
कावयानुिासने कथयनत - 
 

प्रनतभवै कवीनां कावयकिणकािणम ्। 
वयु्प््यभ्यासौ तस्या एव ससं्कािका न तु 
कावयहेतुः॥ इनत। 
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तस्याियः अन्स्त सर्तना्मकता एव कावयसर्तने 
हेतुभतवनत। 
मम्मिाचायतः कावयप्रकािग्रन्थे ननगदनत - प्रज्ञा 
नवनवान्मेषिाशलनी प्रनतभा मता इनत । प्रनतभा 
सवतदा नूतनष्ट्रवषयस्य चचन्तनस्य वा िचनां किानत 
इ्याियः आचायत-मम्मिस्य।  
पन्डितिार्र्गन्नाथाऽष्ट्रप तस्य िसगङ्गाधिग्रन्थे 
कथयन्न्त कावयिचनायाः कािण प्रनतभा एव - तस्य 
च कािण ं कष्ट्रवगता केवला प्रनतभा इनत। सा च 
प्रनतभवै सर्तना्मकता।  
पुनः कावयप्रकािे मम्मिाचायतः उििनत यत ्बुद्ध्या 
सह प्रनतभायाः सम्बन्धमन्स्त- 
 

िन्क्ततननतपुणता लाकिास्त्रकावयाद्यवेक्षणात।् 
कावयाङ्गशिक्षणाभ्यास इनत हेतुस्तददु्भवे ॥ 
इनत। 

 
कावयमीमांसाकािः वदनत प्रनतभा दिधा भवनत, यथा 
- कािनयत्री भावनयत्री च। मानवानामान्तरिकभावानां 
स्वाभाष्ट्रवकबदहिागमनमेव प्रनतभा। सा एव 
िडतनाम्ना ज्ञायते । 
इयं प्रनतभा केवलं मानवेषु भवनत न तु 
सवतप्रार्णसाधािणे। एतदथिं वाक्तयपदीये भतृतहरिणा 
उतं यत ्- 
 

प्रमाण्वेन ता ंलाकः सवतः समनुपश्यनत । 
समािम्भाः प्रतीयन्ते नतिश्चामष्ट्रप तद्विात॥् 
इनत । (२.१७) 

 
मम्मिाचायतः कथयनत प्रनतभा िडतरिनत यया 
कष्ट्रवत्त्वबीर् ं र्ायते – िडतः कष्ट्रव्वबीर्रूपः 
ससं्कािष्ट्रविेषः इनत। (का.प्र.१.३) 
आचायतः आनन्दवधतनस्य आियः अन्स्त - यथा 
िक्त्या वयङ्गाथतस्यावगमनं भवनत सा िडतः 
प्रनतभा एव। 

 

सिस्वती स्वाद ु तदथतवस्त ु ननःस्यन्दमाना 
महतां कवीनाम।् 
आलाकसामान्यमशभवयनन्क्तत परिस्फुिन्तं 
प्रनतभाष्ट्रविेषम ्॥  
इनत। (ध्व.ला.२.६) 

 
अनेन ससं्कृतालङ्कारिकाः प्रनतभायाः वणतनं 
कृतवन्तः आसन ् । वयं कथनयतुं िक्तनुमः एषा 
प्रनतभा एव सर्तना्मकता। पिन्तु सादह्यिासे्त्र 
वर्णतता इय ं प्रनतभा सवतमानवेष ु ष्ट्रवद्यमानप्रनतभायाः 
शभन्न एव भवनत। ससं्कृतक्षेत्रे 
शिक्षणाचधगमप्रकियाया ं पिम्पिया एव चािुश्लाकैः 
सर्तना्मकतायाः, प्रनतभायाः पिीक्षणं 
कियमाणमासीत।् 
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