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उडुपिस्वाममनाां सांस्कृतां प्रततयोगदानम ्

 

मौ देवनाथ 

 
izLrkouk  

लोकेऽस्स्मन ्अनेकाः प्राणिनः सस्तत। एतहिज्ञानमभभव्यक्तीकततुं भाषा उियतक्ता भितत। 
अतः अनेकाः भाषा समहिताः सस्तत। िरं एतासा ंसिाासां भाषािांिेक्षया संस्कृतभाषा 
हिव्या, मधतरा रम्या, सरला, सरसा, प्राचीनमधतरसात्यतत्तम तनत्यनतूना च अस्स्त। 
सनातना च भाषा संस्कृतभाषा। ‘सम’् इतत उिसगािूिाकात ् ‘डुकृञ ्करणे’ इतत धातोः 
‘क्त’ प्रत्यये संस्कृतशव्िः तनष्िद्यते। यस्यार्ाः भितत िररष्कृतः, िोषरहितः, शतद्धो िा।  
 

यत ्िररष्कृतः तदेव सांस्कृतम ्

 

अिााचीनाः याः भाषाः सस्तत ताः किा समतत्ितनाः इतत विषये सतस्िष्टतया िक्ततं  न 

िारयस्तत। िरततत संस्कृतभाषायाः आविभाािः ग्रीक्, लाहिन,् फारसी, फे्रतच इत्याहिनां 
भाषािामिेक्षया ितिामेिेतत विश्वस्य प्राचीनतमो ग्रतर्ः ऋग्िेिानतसारेि ज्ञाततं शक्यत।े 
एिमेि िररिततात आयाभाषातः नूतनसंस्करि ः संस्कृतभाषा आविभूाता।  
मानिानां कृते स्िाभभप्रायाविष्करिाय इतरेषाम ्अभभप्रायग्रििाय च भाषा उिकरोतत। 
प्राचीनकालािारभ्य इिानीततनकालियाततं संस्कृतभाषा विकभसता। तस्याः कारिं च 

ऋवषमततनसतयासीिस्डितिगास्िाभमनां च अििानं  विभशष्ाः िताततत।े अस्माकं 

िेशस्य प्रत्येकस्स्मन ्प्रातते बििः स्िाभमनः विद्यतते। तेषत प्रायः सिेस्िाभमनः संस्कृतं 
जानस्तत। अतः संस्कृतशासे्त्रऽवि विविधस्िाभमनां संस्कृतं प्रतत अििानम ्अनस्िीकायुं 
िताते। तेषा ं स्िाभमनां अप्रेक्षया उित विस्िाभमनः अद्यावि समग्रसंस्कृतशासे्त्र सि ि 

िरम्िरागतनक्षत्ररुिेि विराजतते । भारतिेशस्य किाािकराज्ये उित विनगरं विद्यते। 
अस्य नगरेऽष्ौ मठाः सस्तत। अष्टमठािाम ्आहिप्रिताकः मध्िाचायाः िताते। तषेत मठेषत 
िरम्िरागततया बििः स्िाभमनः विद्यतते। तेषां स्िाभमनां सस्कृत ं प्रतत अििानम ्

अनस्िीकायुं विराजते। ‘उिति’ शब्िात ्उितिी इतत शब्िः तनष्िदे्य। अस्य शब्िस्यार्ाः 
‘चतरः’ इतत। अनततरं ‘रजतिीठम’् इत्यवि अिरं एकः नाम भितत।  
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उित विके्षत्रस्य बििः गररष्ाः िररष्ाः स्िाभमनः विद्यतते। 
तेषत विित्सत केषास्चचत ्नामातन अत्र मया विभलख्यते-- 
 

श्रीमन्मध्वाचाययः– भारतीयिशानक्षेत्र े

ि ताि तविभशष्टाि तिशानातन प्रस्र्ानत्रयमिम्ब्य 

प्रितृ्तप्रमतखतत्त्िशास्त्रसम्प्रिायास्सतताः जगतत  

विराजतते। एतेषत त्रत्रषत िशानेषत 
ि तिशानमत्यततमिााचीनम।् ि तिशानस्य प्रचारार्ुं 
प्रभसध्यर्ाचच श्रीमतमध्िाचायााः अनेकान ् ग्रतर्ान ्

व्यरचयन।् 
िा. त्रब.एन.के. शमाामिाभागेन प्रोकं्त “हिस्िरी आफ् 

ि तिेिातत” नामकग्रतरे् प्रायः ११९९ इत्यतः १३२० 

एताित्ियाततं मध्िाचायााः जीिततः 
आसस्तनत्यसूचीतम।् मध्िाचायााः बाल्यािेि 

इिलोकव्यािारेषत विरक्ताः भूत्िा आध्यास्त्मकतनष्या 
उित विक्षेत्रस्य अनततेश्वरस्िाभमनां सस्तनधौ 
अच्यततप्रेक्षतीर्ाश्रीिािेभ्यः ततरीयाश्रमं प्राप्य 

आनतितीर्ाः, िूिाप्रज्ञः, िशप्रमततः, 
सतखतीर्ात्याहिनामाततर ः लोकप्रभसद्धं भितत। 
 आनतितीर्ाः इतत नाम्ना उित विक्षेत्रिररसरेषत 
विद्यमानाच्यततप्रेक्षभशष्याः भारते सिात्र ि ततत्िस्य 

प्रचारेच्छया कृतसङ्कल्िनमकत िान।् बितहििसियातत ं

भभतनभभतनस्र्ाने िेशिाभसषत िािं िािं कत िाततः 
भशष्येभ्यः िरमात्मनः तत्िमवि बोधयततः ततःिरं 

ि तभसद्धाततस्य प्रततष्ां िर्धातिततः। 
आचायाािा ं शे्रष्तमभसद्धाततः ि तभसद्धाततः। तस्स्मन ्

भसद्धातते विद्यमानतत्त्िानां प्रततिािनं तेषत तत्त्िेषत 
प्रकाशमानिारमार्र्ाकज्ञानेच्छया अनततकाले एि अनकेे 

अभेिप्रततिािकाः िाशातनकाः मतानततरं प्राप्य 

आनतितीर्ाानां भशष्यत्िं स्िीकृतिततः। ततो उित विक्षेत्र े

सततिरमयकृष्िप्रततमायाः प्रततस्र्ािि ं कृत्िा 
क्षेत्रस्यास्य सतप्रभसद्धयात्रास्र्लमभित।् अनततरं 

श्रीमद्भागितस्य च तात्ियातनिाायकत्िेन 

भागिततात्ियातनिायः मिाभारततात्ियातनिायग्रतर्ौ 
तर् ि  मध्िाचायााः सप्तत्रत्रशंत ् ग्रतर्ान ् विरर्चताः। 
श्रीमिाचायाािां ग्रतर्ािां विषये श्रीव्यासराजतीर्थः 
विरर्चतग्रतर्माभलकास्तोत्रं तर्ा श्रायितित्याचायथः 

कृतिूिाप्रज्ञग्रतर्माभलकास्ततततरवि प्रमानतया स्िीकततुं 
शक्यते। 
आनतितीर्ास्िाभमभभः रर्चतग्रतर्ान ् सिाान ् भमभलत्िा 
सिामूले नामाततरेिावि कर्यस्तत। ते सिामूलग्रतर्ाः 
चततषता विभागेषत भिस्तत। यद्यर्ा – १. प्रस्र्ानग्रतर्ाः, २. 

प्रकरिग्रतर्ाः, ३. इततिासग्रतर्ाः, ४. स्त्रोत्रग्रतर्ाः चेतत। 
तेषत गीताभाष्यम,् गीतातात्ियाम,् ब्रह्मसूत्रभाष्यम,् 

अितभाष्यम,् तयायवििरिम,् अितव्याख्यानम,् 

ईशकेनकठाहििशोितनषिां भाष्यभमत्येतान ् ग्रतर्ान ्

भमभलत्िा प्रस्र्ानग्रतर्ाः भिस्तत। 
ि तभसद्धाततघिकप्रमतखप्रमेयान ् बोधयततः 
विष्िततत्त्ितनिायः, तत्त्िसंख्यानं, तत्त्िवििेकः, 
तत्त्िोद्योतः, प्रमािलक्षिं, 

प्रिचचभमथ्यात्िानतमानखडिनं, मायािािखडिनं, 
उिार्धखडिनं, कमातनिायेत्याहिग्रतर्ाः प्रकारिग्रतर्ाः 
भिस्तत। अततविस्ततृभागितितरािस्य संक्षेितया 
रर्चतव्याख्या भागिततात्ियुं रामायिे भारते च 

सामातयजनानां कृत े आगतसंशयतनिारिार्ुं 
रर्चतमिाभारततात्ियातनिायः, आध्यास्त्मक्-प्रिचचस्य 

अर्ातनरुििदृष्ट्या च रर्चत 

ऋग्िेिप्रर्महितीयततृीयाध्यायानां व्याख्यानरुिा 
ऋग्भाष्यभमत्यािीनाभमततिासग्रतर्ाः भिस्तत। 
यमकशे्लषाद्यलङ्कारप्रधानं यमकभारतम,् िािशस्तोत्रम, 

आचायाािामाराध्यि िस्य स्ततततः कृष्िमतृमिािािं, 
कृष्िमूतेः प्रततष्ाविर्धः तर्ािूजाविर्धविधानमर्धगततत ं
कृतः ततत्रसारः प्रतततनयतं धमास्याङ्र्गकारेि 

अिश्यामाचरिीयकमािा ं
सङ्ग्रिरूिेिकृतसिाचारस्मतृतः यतीनां 
तनत्यन भमवत्तकविर्धविरिरूिेि भलणखत 

यततप्रििकल्िेत्याहिभभः स्रोत्रग्रतर्ाः भिस्तत। 
 
श्रीमज्जयतीथयः (१३३५ – ८८, काययम)् 

ि ष्ििसमाजे सिेषां जनानां स्जह्वागे्र नरीनतृ्यतत एतेषा ं
नाम। तनणखलं आयााितुं श्रीमध्िाचायाािां  ग्रतर्राभश ं

तनजिीकाभभः विभूषतयततं अितीिााः आसन।् 
एकस्स्मस्तििसे भामरर्ी ं  निीं तरीततकामास्तषृाक्रातता 
अश्वारूढ ः स तनकान ्नतसतृ्य अश्वारूढा एि मतख ंनीरसमीिं 

http://www.anantaajournal.com/


 

~ 72 ~ 

International Journal of Sanskrit Research http://www.anantaajournal.com 

प्रािय्योिकं िितः। तत्तीरे स्स्र्ताः श्रीमततोऽक्षोभ्यतीर्ााः 
कृततभममां दृष्ट्िाऽयमेि ितरुषः स्िप्ने तनहिाष्टो यिधीन ं

ि ष्ििसमाजस्य कायाभमतत भगित आज्ञेतत तनधाय ककं 

िशुः िूवयदेहे इत्यिोचन।् तच्छब्िश्रििािेि धोडिोरायः 
िूिाजतमानतभूतं स्मतृिान।् अनततरं स्िभशष्यमेकं तत ्

समीिं प्रेषयामासतः। भशष्येन सिागतमिलोक्य िरां ततवष्ट ं

प्राप्ताः श्रीमिक्षोभ्यतीर्ााः िरेशतनिेरशाने भििधीनं 
ि ष्ििसाम्राज्यं कतताकामोऽिं तत्स्िीकायुं भितेत्त्यचूतः। 
श्रीमतामक्षोभ्यतीर्ाचरिानामनतग्रिेि सकलां विद्या ं
अर्चरािेिात्मसात्कृत्िा मिाततः  ग्रतर्ान ् विरर्चताः। 
तितक्तमेि स्िाध्यायनविषये –  

 

अक्षोभ्यतीथयगुरुणा शुकवच्छिक्षक्षतस्य मे। 
वचोमिरमपृ्राय ः प्रीयन्ताां सततां बुधाः॥इतत 

(प्रमेयदीपिका) 
 

श्रीमज्जयतीर्ास्य स्िततत्रग्रतर्ाः। यर्ा- १. 

प्रमाििद्धततः, २. बािािली, ३. शतािराधस्तोत्रम,् ४. 

िद्यमाला, ५. अध्यात्मामतृतरङ्र्गिी। अनततरचच 

िीकाग्रतर्ाः यर्ा – तत्त्िप्रकाभशका, श्रीमत्र्यायसतधा, 
तयायकल्ितरुः, प्रमेयिीविका, तयायिीविका, 
तत्त्िसङ्ख्यानम,् प्रमािलक्षिम,् तत्त्ितनिायः, 
तत्त्िवििेकः.उिार्धखडिनं, मायािािखडिनं, 
भमथ्यात्िानतमानखडिनं, कमातनिायः, 
ऋग्भाष्यभमत्याहिभभच। 
 

श्रीराघवेन्रतीथयः  
सनातनधमास्य मध्िमतसंतयाभसषत प्रमतखाः भिस्तत। 
मध्िाचायाािा ं सकात्भतत्िा मध्िमतं मध्िभसद्धातत ं

प्रततिाहिताः। कचनजनाः कर्यस्तत प्रह्लािस्य 

ततृीयाितारः अस्स्त श्रीराघिेतरतीर्ाः इतत। श्रीिािाः 
बितन ् ग्रतर्ान ् विरचय्य श्रीमिानतितीर्ाभगित्िािाना ं
श्रीमट्टीकाकृत्िािानां च मितीं सेिा ं अकत िान।्एषां 
हिप्िडयाहिग्रतर्ाः प्रस्र्ानत्रयेऽवि विद्यतते। एत ेग्रतर्ाः 
सरलाः सतबोधाः सूियतक्तार्ाबोधकाः रुर्चरार्ाप्रततिािकाः, 
िीकाभािं सम्यक् प्रकिीचरीकरन।् सिेषां त्रबितषां समेषा ं
व्यतत्ितनविद्यार्र्ानां अत्यतियतक्ताः।तस्य विरर्चतग्रतर्ाः 
यर्ा- गीताविितृतः,गीतातात्ियातयायिीविकाभाििीिः 

इत्याहिभभः। राघिेतरस्िाभमनां िािािलीहिप्ििी  
भाििीविका इतत। त रेि हिप्िडयतते एिमतक्तमस्स्त –  

 

सुधीन्रगुरुिादानाां मशष्येण श्रीशतुष्टये। 
राघवेन्रेण यतीना कृतेयां िावदीपिका॥ 

 

श्रीव्यासतीथयः  
श्रीब्रह्मडयतीर्थः प्राप्तप्रििोििेशः 
श्रीश्रीिािाराजसकाशािर्धगतसिाविद्यः 
श्रीव्यासराजजयततः क्र स्तिीयकालमानानतसारं 

षोिशतमकस्याहिमेषत िषेषत (1478-1538 A.C) 

किाािकिेशभागभमममलमकाषीत।् योऽयं स्ितः 
सत्ियततस्यावि मध्िभसद्धाततस्य सतदृढतामप्रधषृ्यतां 
िरररक्षा ं च कामयमान- समर्ासेनानी इि िरिक्ष ं

व्यतिस्य भसद्धाततं िररतं अभेद्यं ितगाम ्

अनायासेनाततक्राततः। विित्तल्लज ः 
प्रकाडििस्डितमडिल रप्यनतगीयमानयशस्क ः 
िक्षधरभमश्रिसििस्डितप्रभतृतभभः प्रततिक्षक्षभभरवि 

सभशरःकम्िमतलाभलतमािात्म्य रेत व्याासतीर्ाभभक्षतभभलो
कोिर्चकीषताभभनाि ग्रतर्ा व्यरर्चषत। तेषत 
सत्तका विलासाख्यो ग्रतर्ः सम्प्रत्यवि नोिलभ्यते। 
उिलभ्यमाना एते अष्टौ ग्रतर्ाः यर्ा – तयायामतृम,् 

तका ताडििम,् तात्ियाचस्तरका, भेिोज्जीिनम,् 

मायािािखडिनमतिारमचजरी, 
उिार्धखडिनमतिारमचजरी, 
भमथ्यात्िानतमानखडिमतिारमचजरी, 
तत्िवििेकमतिारमचजरी इत्याहि। 
 
श्रीवाददराजतीथयः  
िाहिराजः मध्िमतानतयायी िेिातती िस्डितचेतत। 
श्रीसोिेमठस्य अनतसंगिृीतात ् मध्िाचायास्य स्र्ावितेषत 
अष्मठेसत सोिेमठः अतयतमः भितत। 
व्यासराजस्यानततरकाभलकः िाहिराजः भितत। 
व्यासराजस्य भशष्यः िाहिराजः इतत 

ितरतिरिासगीतानतसारेि। विद्यातनर्धतीर्ास्य 

िागीशतीर्ास्य च बिूिां ग्रतर्ानां अध्ययन कृतिान।् सः 
तीर्ा न केिलं संस्कृतशासे्त्रषत िरततत संगीतशास्त्रेवि च 

प्रिीिः आसीत।् मतख्यतया ि तभसद्धाततः इतत िेतोः तन ्
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मतप्रततिािकाः बििः ग्रतर्ाः  संस्कृतभाषायां तने 

विरर्चताः। यर्ा – स्िततत्रग्रतर्ाः – यतक्तक्तमस्ल्लका, 
तयायरत्नािला, चक्रस्ततततः, स्िततत्रकाव्यातनचेतत 

रुस्क्मिीशविजयः, सरस भारती विलासःतीर्ाप्रबतधः, 
कविकिम्बकडठभूषा इत्याहिभभः। 
 

श्रीसुमतीन्रतीथयः  
श्रीमतमध्िाचायाािां मूलमिाविठस्र्ाने 
श्रीगतरुराजानततरं सतप्रभसद्धाः यततशे्रष्ाः 
श्रीसतमतातरतीर्ााः। तेषां कालः क्री.श. १३९२ – १७२२ 

ए.क्ति. आसीत।् सः स्िवितिृािानां सस्तनधौ शास्त्राणि 

अधीत्य अनततरं श्रीराघिेतरस्िाभमनां िितले उिविश्य 

शास्त्राणि अधीत्य अनततरं 

श्रीराघिेतरतीर्ाविरर्चतग्रतर्ाः श्रीसतमतीतरतीर्ाानां कृत े

इत्येि उक्तिततः। श्रीसतमतीतरतीर्ााः स्िभलणखताना ं
अनेकग्रतर्ानां भािरत्नकोश इतत नानकरिकत िान ्इत्यय ं

विषयः प्रर्र्तः।एत ः मिानतभाि ः चत्िाररशंिर्धकग्रतर्ा 
विरर्चताः। एतेषत ग्रतरे्षत ऋग्भाष्यिीकाभािरत्नकोशः 
तेषां िेिविषये विद्यमानमगाध ं ि ितष्यं प्रकिीकरोतत। 
तर् ि तयानसतधािाक्यार्ारत्नकोशः, मतत्ररत्नकोशः, 
तत्त्िप्रकाभशकाभािरत्नकोशः तर्ा चस्तिकाहिप्ििी 
इत्याियः ग्रतर्ाः तेषां सूत्रप्रस्र्ानविषये विद्यमान ं

िास्डितप्रकषुं द्योतयस्तत। एिचच क्रमेि 

श्रीसतमतीतरतीर्ाानां भािरत्नकोशकारा इत्यिरं नामधेय ं

सार्ाकं भितत।  
 

श्रीरघुवययतीथयः  
श्रीरघतियााः फभलमारुमठगतरुिरम्िरायां 
स्िकीयि ितष्यविलासेन, श्रीमतमध्िमतप्रसारतत्िरतया, 
सिाचारानतष्ानसम्प्राप्ततिोबलेन च विभूवषताः 
कक्रस्तीयसप्तिशशतके श्रीिाििटं्ट अलचचक्रत ः। अत्र 

कतनष्ाः रघतियातीर्ााः। कक्रस्तीय १६७० तमिषाियातत ं

एते श्रीिािाः यततिीठं भूषयामासत। तस्य गतरिः 
श्रीरामभरतीर्ााः आसीन।् सः सव्कीषोिषिषा एि 

चततशशास्त्रिास्डित्यमार्धगम्यविशंतततम एि बष े

प्राज्ञजनमोििातयनं ितृ्तरत्नाकरोिािरिरूिं रामकर्ानकं 

रघतनार्विजयाख्यां व्यरचयन।्  
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