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संस्कृ तं भारतवर्षस्य ऐश्वयषम्
Ranjit Bagdi
प्रस्तावना:
देवतानां भार्ा संस्कृ तभार्ा। संस्कृ तं नाम देवी वाक् । संस्कृ त भार्या ववरविता वेदााः ते सवे
प्रािीनभारतवर्षस्य। अवि ि संस्कृ तस्य ऐश्वयषम्। ववश्वस्य प्रािीनतमभार्ासु अन्यतमा,
वनरवद्या, मनोहरा सावहत्य-काव्य-कोर्-दर्षन-आकरणादद वह संस्कृ तभार्ा ववश्वस्यैव
अन्यतमा श्रेष्ठा भार्ा। देवभार्ा संस्कृ तभार्ायामेव वैददकसावहत्य-रामायण-महाभारत
िुराणावन रवितावन। भासाश्वघोर्-काविदास-भारवव-माघ-श्रीहर्ष-भवभूवत प्रभृवतवभाः
वनवद्धावन सुप्रवसद्ध नाटक काव्यादीवन संस्कृ तभार्यैव ववरवितावन। अवि ि भारत-भामह
दण्डी-वामनानन्दवर्षन-मम्मट-ववश्वनाथ-जगन्नाथ प्रमुखैाः अिंकारर्ास्त्रावण ि संस्कृ तेन
ववरवितावन। संस्कृ ते ककं वा अवस्त? इवत वहवाः संस्कृ तववद्यार्थषनाः िृच्छवन्त। िावणवनकात्यायन-ितञ्जवि
प्रमुखानां
आकरणर्ास्त्राणां
कविि-कणाद-गौतम-जैवमवनवादरायणादद प्रणीतानां सांख्यायोगादीनां दर्षनर्ास्त्रणां भार्ा अवि संस्कृ तभार्ामेव
ववरवितावन। अथषर्ास्त्र-कामन्दकीिनीवत-कामर्ास्त्र प्रभृतीनां ग्रन्थआनामवि संस्कृ तमेव।
संस्कृ ते ककं नावस्त?
संस्कृ तछात्रस्य प्रश्नं कतुुं सामर्थ्युं न भववत। अताः संस्कृ तस्य एतादृर्ी वस्थवताः। संस्कृ तभार्ा
अर्ुन्यवि वहन्दु र्मषस्य जातकमष-वववाह-श्रद्धादद-सवषकायाषणां भार्ा संस्कृ तभार्ा। अतीव
समृद्धा सुमर्ूरा ऐश्वयषमयीयं भार्ा देवभार्ा इवत। संस्कृ तभार्ायाम् उच्यते ि –
“यद् भूतं यच्च भाव्यं वह िोके ऽवस्मन् यद् ग्रहेविमम्।
यद् भूत्यै भारतस्यास्ते तत् सवुं संस्कृ ते वस्थतम्॥” इवत।
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तदारम््य अद्य यावत् यााः यााः वर्क्ााः यावन यावन ज्ञानववज्ञावन सवन्त तााः तााः वर्क्ा तावन
तावन ज्ञानववज्ञानावन अस्यां भार्ायां सवन्नवहतावन सवन्त। अताः अवतसूक्ष्म भावानां
स्िष्टीकरण ववर्ये संस्कृ तं ववना नैव समथो भवववतुमहषवत। संस्कृ तं भारतीयसंस्कृ तेाः आत्मा
इवत उच्यते। संस्कृ तभार्ाया माध्यमेन भारतीय-संस्कृ वताः सुप्रवतवष्टता अवस्त।
भारतीय सवषस्वं ववश्वस्य समग्रं तत्त्वं िास्यां सम्बद्धमवस्त। संस्कृ वतमूिं संस्कृ तम्। सावहत्यं
संस्कृ वतवाहकमवस्त। एर्ा संस्कृ वताः न के विं भारतदेर्स्य मुकुटायमानाहवस्त। बािकस्य
जननादार्य दियमाणाः जातकमष-नामकरण-अन्नप्रार्नददर्ाऽर्संस्कारााः संस्कृ तभार्या
ववर्ीयन्ते। संस्कृ तभार्ायामेव िूजािाठाः यज्ञयागादददियाश्च प्रििवन्त।
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देर्स्य वववर्ष्ट-िुरुर्ाणां वविारााः वेर्भूर्ााः
आिारााः

यथा

–

वतिकर्ारणम्,

वर्क्ासंस्थािननम् अस्माकं देवभार्ा-संस्कृ तौ अिभषववन्त।
अताः वक्ुं र्क्यते यत् संस्कृ वताः संस्कृ त अनयोमषध्ये
घवनष्ठतराः सम्बन्र्ाः वतषते। संस्कृ तेाः संरक्णाय संस्कृ तभार्ा
अतीव अवश्यकं वतषते। अस्माकं स्यता-आिार-आिारणंसंस्कृ वतश्च संस्कृ तग्रन्थेर्ु एव िररिक्ष्यते। संस्कृ तेन सह
संस्कृ तेाः सम्बन्र्ाः यदद वववच्छन्नो भववत। तर्हष
भारतीयसंस्कृ तेाः संरक्णं न सम्भववत।
अताः उच्यते यत् –
“संस्कृ तेन सुसम्िन्नं भारतं भारतमुच्यते।
संस्कृ तेन ववना देर्ाः के विं िेवण्डयोच्यते॥” इवत
संस्कृ तं ज्ञानस्य ववज्ञानस्य ि भाण्डागारम्। माता वित्रोाः
िूजनं, गुरुसवे देवतािषनं गृहस्थानामवतवथ सेवा, नारीणां
िावतव्रत्यम् ववनयानुर्ीिनं सवाषण्येव आिरणावन
भारतसंस्कृ ते रङ्भूतावन। संस्कृ तं ववना भारतसंस्कृ तेाः
अवस्तत्वं अवित्तनीयम्। संस्कृ तभार्ा सवाषसां भार्ाणां
जननी अवस्त। इयं भार्ा देववाणी, गीवाषवाणी सुरभारती
इवत अनेन भावेन ज्ञायते।
महर्र्षकृष्णद्वैिायनववरविताः िक्श्लोकात्मकाः ववर्ािो ग्रन्थाः
िञ्चमवेदरूिाः महाभारतम् इवत संस्कृ तस्य ऐश्वय्ययषम्।
“महत्त्वाद् भारवत्वाच्य महाभरतवमत्युच्यते।” तत्रैव
भीष्मिवषवण अजुषनमुदिश्य भगवताः श्रीकृ ष्णस्य मुखात्
वनाःसृता
वनगददता
िासीत्
सवोिवनर्दसारभता
सुर्ामृतस्यवन्दनी गीता। िववत्र र्मषर्ास्त्राः गौतौ संस्कृ तस्य
ऐश्वय्ययषम्।
संस्कृ त भार्ायााः मवहमा
संस्कृ तभार्ा तु संस्कारयुक्ा भार्ा। अस्यााः भार्ायााः
क्वविदवि दोर्दुबषिता र्ास्त्रदृष्या नावस्त। अताः मार्जषतेयं
भार्ा। सत्यभुक्म् - “भार्ासु मुख्यासुरभारतीयम्”। अवि ि
संस्कृ तं नाम दैवी वागत्वाख्याता महर्र्षवभाः। रामायणमहाभारतकािे संस्कृ तभार्ा आसीत् जनसार्ारणस्य भार्ा।
डॉ.
भण्डारकरमहोदयैाः
प्रमाणीकृ तं
यद्
ईर्वीयिूवषवद्वतीयर्ताब्दद्यां
भारतस्यावि
िञ्चप्रदेर्स्य
िोकभार्ा संस्कृ तमासीत्। तदानीन्तनसमासे सवेर्ां
संस्कृ तज्ञानम् आसीत्। भारतवर्े संस्कृ तवृक्स्य मूिं सदैव
सुदढृ म् अवस्त। तथा वह –
“यावद् भारतवर्ुं स्यात् यावत् ववन्र्ावह माियौ।
यावद् गङ्गा ि गौदा ि तावदेव वह संस्कृ तम्॥”

संस्कृ तराष्ट्रभार्ायााः ऐश्वयषम्
समग्रभारतवर्े संस्कृ तस्य महत्त्वं सवषथा स्वीकायषम्।
संस्कृ तग्रन्थााः न के विं भारतवर्े आदियन्ते। िरं
समग्रिृवथव्यां सवषदर्
े ेर्ु एतेर्ां समादराः वतषते। साम्प्रतं
स्वतन्त्रभारतभूखण्डे वहन्दीवत राष्ट्रभार्ािदवीं जाग्राह।
दकन्तु वङ्गेर्ु असमप्रदेर्ेर्ु उत्किेर्ु दावक्णात्येर्ु
के रिप्रभृवतदेर्ेर्ु ि वहन्दीभार्ायााः प्रसाराः न समजवन।
दकन्तु बाहुल्येन आङ्गिभार्ायााः प्रभावाः दृश्यते। दकन्तु
ववदेर्ीयभार्या रावष्ट्रयिेतना न समुवन्मवर्ता स्यात्। तेन
ि स्वदेर्स्य माध्यमेन रावष्ट्रयसंहतेाः दृढीकरणं यथा
सम्भवेत् राष्ट्रभार्ा संस्कृ तम् इवत करणेन भारतवर्षस्य ि
गौरववद्धषनं सम्िावयष्यते सवषजनैाः भारतीयैाः इवत ददक्
अताः संस्कृ तस्य उन्नतये छात्रााः वर्क्कााः प्रकार्कााः
राजनीवतमुख्याश्च सवेऽवि याजर्ीिााः भवेयुाः। यताः
संस्कृ तम् अस्माकं गौरवम्। अस्माकं संस्कृ तस्य ऐश्वयषम्।
संस्कृ तं ववहाय भारतस्य गौरवं न िररकल््यते।
भूगभषर्ास्त्रम्
संस्कृ तभार्ायां तु आप्रािीनकािताः व्यवहाराः ‘भूगोिम्’
इवत। गोििररभार्ायाम् उच्यते–
“मृदम्बग्नन्यवनिाकार्विण्डोऽयं िाञ्चभौवतकाः
कवित्थफिवद्वृन्ताः सवषकेन्िे वखिाश्रयाः॥
वस्थराः िरे र्र्कत्येव सवषगोिादर्ाः वस्थताः।
मध्ये समन्तादण्डस्य भूगोिो ओवि वतष्ठवत॥”
भूवमाः िञ्चभूतावत्मका कवित्थफिाकाररका ि इवत अत्र
स्िष्टतया वनरूवितं वतषते। ‘भूकेन्िं’ प्रवत सवषम् आकृ ष्टं
भववत। अन्यत् दकमवि अनावश्रत्य आकर्षणर्क्त्या
वनरािम्बा भूवमाः औवि वतष्ठवत इवत एतस्मात् श्लोकात्
ज्ञायते। आयषभटाः भूव्यासम् अवर्कृ त्य वदवत ‘वििा भूाः’
इवत। तन्नाम भूव्याप्ताः १०५० योजनवमताः भववत।
(१०५०×१२=१२६००) दकिोमीत आर्ुवनकााः अवि एतत्
एव िररमाणं प्रवतिादयवन्त। काविदासस्य कािे
भूर्ास्त्रववज्ञानं कथम् आसीत् इवत मेघदूतस्य िठनात्
स्फु टीभववत। ददनििनं वार्र्षकििनम्, अयनं, ग्रहणं,
समरात्रम् इत्यादयाः बहवाः ववर्यााः अवतप्रािीनकािे एव
भारते िर्िषतााः आसन्
संस्कृ ते गवणतम्
आर्ुवनकगणकयन्त्रम् अवि भारतीया वेदगवणतिद्धवताः।
र्ून्यं, दर्ांर्िद्धवताः सङ्ख्यााः िै (π) मूल्यम् एव गवणतक्ेत्रं
प्रववष्टवन्ताः।
भास्करािायेण िीिावत्याम् –
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“तत्कृ त्योयोगिदं कणषाः
दोष्कणषवगषयोर्वषवरात्।
मूिं कोरटाः कोरटश्रुवतकृ त्योाः
अन्तरात् िदं बाहुाः॥ इवत उच्यते।

भारतीयवास्तुववद्यायााः
गररमाणं
प्रमाणीकु वषवन्त।
मनुष्याियिवन्िका,
सुप्रभेदागमाः,
वास्तुर्ाविी,
बहद्वास्तुमािा इत्याददर्ु अनेकेर्ु ग्रन्थेर्ु वास्तुर्ास्त्रं वववरणं
अवस्त।

विङ्गिािायषाः छन्दाः र्ास्त्रे मेरुप्रस्तारम् अवर्कृ त्य यत्
प्रवतिादयवत। तदेव िास्कल्नामके न अवन्वष्टम् इवत।
ववमानयानर्ास्त्रम्
भारद्वाजमहर्ेाः यन्त्रसवषस्वम्। अगस्त्यस्य र्वक्सूत्रम्,
ईश्वरस्य सौद्यवमनीकिा, भारद्वाजस्यैव अंर्ुमत्तन्त्रं,
र्ाकटायनस्य वायुतत्त्वप्रकरणं वैश्वमारुततन्त्रं ि। नारदस्य
र्ूमप्रकरणम् इत्यादीनां ववमानर्ास्त्रसम्बद्धानां ग्रन्थानाम्
उल्िेखाः दृश्यते। भोजस्य समराङ्गणसूत्रर्ाराः, र्ैनकमहर्े
व्योमयानतन्त्रं,
गगषस्य
यन्त्रकल्िाः
नारायणस्य
ववमानिवन्िका
इत्यादयाः
अनेके
ग्रन्थााः
अवि
ववमानर्ास्त्रसम्बद्धााः एव।
रसर्ास्त्रम्
रसतन्त्रववर्ये संस्कृ तग्रन्थााः बहवाः वतषन्ते। वर्ल्िर्ं,
ववष्णुर्मोत्तरं , मानससारं , मानसोल्िासं, रससंवहता
इत्यादयाः रसर्ास्त्रस्य ववववर्ववर्यान् िररिक्ष्यन्ते।
विदकत्सा विदकत्सायाम् अवि अस्य रसतन्त्रर्ास्त्रस्य
व्यवहाराः आसीत्।
संस्कृ ते जीवर्ास्त्रम्
वृक्ायुवेदाः गजायुवेदाः अश्वायुवेदाः इत्यादयाः वनरववर्र्ाखााः
जीवर्ास्त्रस्य अवर्कृ त्य प्रवृत्तााः। रोगा, तवच्चदकत्सा, तेर्ाम्
आहाराः इत्यादयाः अवि तत्र वर्णषता। गौतमस्य जवायुवेदाः
िािकाव्यस्य हस्त्यायुवेदौ ि िोके प्रवसद्धौ।
संस्कृ ते ज्योवतर्ग्रन्थााः
भारतीये
ज्योवतर्र्ास्त्रे
असंख्या
ग्रहााः
वतषन्ते।
अन्यसौरमण्डिावन अवि भववतुम् अहषवन्त इत्यादयाः
वविारााः
भारतीये
ज्योवतर्र्ास्त्रे
िररिक्ष्यन्ते।
ग्रहणस्वरूिम्, ग्रहणां वस्थवत, िरस्िराकर्षणम् इत्यादयाः
अत्र ववस्तारे ण आिोवितााः। सूयाषदीनां सञ्चाराः भ्रममूिाः
ग्रहणां स्वप्रकार्ता नावस्त इत्यादयाः बहवाः वैज्ञावनकााः
अंर्ााः आयषभटेन सम्िाददतााः।
वास्तुववद्या
वास्तुववद्या अवतप्रािीना अत्युत्कृ ष्टा। कणाषटके वेिूरे
ववद्यमानाः भूवमस्िर्षरवहताः स्तम्भाः। कोणाकष क्ेत्रस्य
सूयषदव
े ाियाः,
र्ृङ्गारोस्तम्भााः,
अनन्तिुरीस्थााः
सप्तस्वरप्रभवााः
मण्डिार्ारााः
स्तम्भााः,
अजन्ता
एल्िोरागुहााः
इत्यादयाः
अनेके
अंर्ााः

सङ्गीतर्ास्त्रम्
सङ्गीतववर्ये सवे जानवन्त एव। विदकत्साथषम् अवि
सङ्गीतं व्यवहारं दियते। सङ्गीतविदकत्सार्ाकराः नामकाः
ग्रन्थाः ३४८०० रोगाणां ववर्ये ववस्तारे ण उक्ााः।
निन्दातक्वर्िासदृर्ााः ववश्वववद्याियााः िुनरवि भवन्तु
इवत मम अवभिार्ाः।
सवे संस्कृ तज्ञााः एकै कर्ास्त्रस्य ज्ञानं भवतु। तत्तच्छास्त्रस्य
ज्ञानवर्षनं करोतु इवत मम विन्तनम्। जयतु संस्कृ तं जयतु
भारतम् इवत मम अवभिार्ाः।
भारतसंस्कृ तो ि आददकाव्य रामायणस्य स्थानम्
अन्यतमम्। वाल्मीदकववरवितवमदं रामायणं ववश्वववश्रूतं
भववत। रामश्चात्र भगवानन्तोऽसीमाः िरं व्रह्म ि तथा सीता
भगवती नारायणो इवत नान्मा अवभवर्यते। अर्ुनावि
भारतभूखण्डे आिामरजनानां कण्ठे महाभारते तथा
रामायणं सश्रद्धं दिया-कमे व्रतकमषसु िािठ्यते। तथैव
वेदव्यासरवितावन िुराणावन भारतैराश्चय्ययुं रन्तावन कल्िते
एव।
संस्कृ तस्य ऐश्वयुं महाकववकाविदास-रवितं काव्यर्ास्त्र द्वयं
नाटकत्रयञ्च ि। र्तसहस्रावण एतावन काव्यर्ास्त्रावण
वविसवन्त
वहुकववववरवितावन
अिङ्कारविन्तनं
छन्दोववविवतववश्लेर्णं रीवतगुणसमीमणं ि भूररर्ाः भूवयष्ठं
दियते।
उिसंहारम्
ज्ञानं, ववज्ञानं, समाजर्ास्त्रं, दर्षनं इत्यादयाः सवे सामावजका
वैज्ञावनकााः ग्रन्था संस्कृ तभार्ायां सवन्त। अस्माकं जीवने
जन्मताः मृत्यु ियषन्तं र्ोडर्संस्कारााः संस्कृ तदेवभायामेव
सम्िन्नो भववन्त। तथैव इवतहासग्रन्थााः, गवणतग्रन्थााः,
ज्यावमवत्रकर्ास्त्रावण, आयूवद
े र्ास्त्रावण, राजनीवतर्ास्त्रावण,
सूिर्ास्त्रावण
वर्ल्िर्ास्त्रावण,
वास्तुववद्याग्रन्थााः,
ज्योवतर्ग्रन्थााः
ववमानयानवाहनाददवववेिनग्रन्थााः,
रसायनर्ास्त्रावण, अथषर्ास्त्रम्, इत्यादयाः संस्कृ तदेवभार्या
ववरवितावन दृश्यन्ते। एतावन संस्कृ तं भारतवर्षस्य
ऐश्वयषरूिावण भववन्त।
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