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ससं्कृतसाहित्य ेऋहिपरम्परा-हिमाचलप्रदशेस्य हिशिेसन्दर्भ े

 

Mangla Thakur 

 

र्भूहमका: र्भारतििे आयााणां िासः हिमालयस्य स्िातनद्ाः उपत्यकासु, सप्तहसन्धुप्रदशेे, उत्तर-

दहिणपाञ्चालप्रदशेे चासीत् 1  तस्मादिे समग्ररू्भ-र्भागोऽयम् आयाािताः इत्युच्यते। ककञ्च आयााणां 

मूलस्थानं हिमालयप्रदशेाः हसद्ाः र्भिहन्त।2 िैकदककालीनग्रन्थाः यथा- ऋग्िेदः, यजुिेदः, सामिेदः, 

अथिािेदः, ब्राह्मणग्रन्थाः, आरण्यकाहन, उपहनिदः, िेदाङ्गाहन, रामायणम्, मिार्भारतम्, 

पुराणाहन, स्मृहतग्रन्थाः लौकककसंस्कृतसाहित्यञ्च हिमालयस्य, अत्रत्यनदीनाम्, समाजस्य, संस्कृतेः, 

सभ्यतायाश्च र्भौगोहलकपिाणां द्ोतकाः प्रमाहणततथ्यस्रोतांहस च ितान्ते। एतेिु ग्रन्थेिु आयााितास्य 

बहूहन ऐहतह्यस्रोतांहस हिद्मानाहन सहन्त।  

 

बीजशबदाः हिमालयः, संस्कृताध्ययनपरम्परा, ऋहिपरम्परा, आयााणां िासः, दिेालयः, उपत्यकाः | 

 

प्रस्तावना 

’हिमालयः’ इहत शबदस्य उत्पहतर्िाियक ज्ञानं िेदादिे सम्प्राप्यते। िाचस्पत्यकोशे हिमालयं 

र्भारतस्य सीमापिातरुपेण स्िीकृतः। 3  ऋग्िेद े हिमालयस्य कृते हिमिान्, हिमिन्तः, 

हिमहगररः, हिमित्, हिमाकिसदशृाहन र्भौगोहलकनामाहन प्रयुक्ताहन सहन्त।4 हिमिन्तः’ इहत 

शबद ं अथिािेद े पिातानां उपाहधरूपेण उहललहितमहस्त। 5  हिमालयर्भूहमः स्िगार्भूहमररहत 

कहथता।6 

                                                            
1 आचाया चतुरसने, िैकदक संस्कृहत, पौराहणक प्रर्भाि, पृष्ठ. 115. 

2 एहन्सयेन्ट इहण्ियन हिस्टाररकल टे्रहिशन्स, पृष्ठ 295-302 

3 िाचस्पत्यम्, पृष्ठ, 5428  

4 यस्येमे हिमिंतो महित्िा यस्य समुि ंरसया सिाहः।  

यस्येमाः प्रकदशो यस्य बाहू कस्मै दिेाय िहििा हिधेम। ऋग्िेद, 10.121.4 

5 हगररयस्ते पिाता हिमिन्तोरणय ंते पृहथिी स्योनमस्तु। 

िभ्ुं कृष्णं रोहिणी हिश्वरूपां ध्रुिां र्भूममं पृहथिीहमन्िगुप्तां। 

अजीतोितोअितोध्यष्ठज्ञं पृहथिीिम्॥ अथिािेदः, 12.1.11 

6 गंगाद्वारोत्तरं हिप्र स्िगार्भूहमः स्मृताबुधैः। अन्यत्र पृहथिी प्रोक्ता गंगाद्वारोत्तरं हबना। इदमेि मिार्भाग 

स्िगाद्वारं स्मृतं बधुैः। यस्य दशानमात्रेण हिमुक्तो र्भिबंधनैः॥ स्कन्दपुराणम,् केदारिण्िः, 106.4 
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स्कन्दपुराणस्य केदारिण्िे हिमाचलस्य िैर्भििणानं 

समुहचतरुपेण हिहितः ऋहिहर्भः। 7  स्कन्दपुराणे 

हिमाचलिेत्रऽेहस्मन् स्िगार्भूम्यां हसद्ाः, तपहस्िनः, 

मिात्मानः, ऋियः, मुहनगणाः, दिे-गन्धिा-नाग-ककन्नराश्च 

िासमकुिान्। हिमाचलस्य उपत्यकासु साधनारतैः मिर्िाहर्भः 

संस्कृतस्य अमूलयग्रन्थानां रचना हिहिता। एतेिाम् 

आधारेणैि र्भारतीयसंस्कृहतः सुरहचता ससुंिर्धाता च िताते 

या हि हिश्वसंस्कृहतिु अग्रगण्या अहद्वतीया श्रषे्ठतमा च 

उच्यते। हिमालयः िस्तुतः पृहथव्ाः मानदण्िः इि 

राराजते।8 हिमालयस्य प्रधानर्भागः एि हिमाचलतपोर्भहूमः 

िताते। प्राचीनकालादिे हिहर्भन्नशास्त्राणाम् 

उद्गमस्थलीरूपेण प्रहसद्ायां हिमाचलर्भूमािहस्मन मनुः, 

जमदहनः, परशुरामः, गौतमः, नारदः, दिुाासाः, कहपलः, 

ऋष्यशृङ्गः, र्भृगुः9, च्यिनः, माका ण्िेयः, गगाः, पुण्िरीकः, 

लोमशः, शाहण्िलयः, याज्ञिल्यः, शौनक इत्यादयः 

मिामनीहिणः अस्यां दिेर्भमूौ तपः आचररतिन्तः। एतैः 

ऋहिहर्भः यत्र तपः हिहितं तत्स्थानम् एतेिां नाम्ना एि 

सुहिख्यातमर्भूत् आिोहस्ित् तत्र एतेिाम् ऋहिप्रिराणां 

नाम्ना दिेालयरचना अर्भतू् 10 । मनुमिाराजस्य स्थानं 

मन्िालयः (मनाली), जमदनेः स्थानं मलाणाग्रामः 

हसरमौरिेत्रञ्च, परशुरामस्थानं हनरमण्िः, गौतमिेः 

गोशालः शाटः महनिारश्च, नारदमुनेः नीणू-काण्िाग्रामौ, 

ऋिेः दिुााससः स्थानं पालगीग्रामः, कहपलमुनेः बशौणा-

कलाथग्रामौ, ऋष्यशृङ्गस्य सकीरणनामकं स्थानम,् हपतुः 

हिर्भाण्िकिेः सोझाग्रामः, र्भृगोः पािाती-उपत्यकायाः 

बनोगीग्रामः, च्यिनिेः हशललाग्रामः, ऋिेः माका ण्ियेस्य 

थरास-मंगलौर-पेिचाग्रामाः, गगास्य सचाणी, कण्िा, 

िनयारगी, लिरानीग्रामश्च, पुण्िरीकस्य दनोगी, कथेउगी, 

बनोगीग्रामश्च, लोमशिेः कदयो-हिनन-बसोर-सरठीग्रामाः, 

शाहण्िलयस्य शलीणग्रामः, याज्ञिल्यस्य ग्रािणग्रामः, 

धौम्यिेः जगतसुिग्रामः, ऋहिशौनकस्य स्रोिणग्रामः 

                                                            
7 िण्िाः पञ्च हिमालयस्य कहथताः नेपाल-कूमााञ्चलौ। 

केदारोऽथ जलन्धरोऽथ रुहचरकाश्मीरसंज्ञोऽहन्तमः॥ स्कन्दपुराण, 

मानसिण्िः। 

8 अस्त्युत्तरस्यां कदहश दिेात्मा हिमालयो नाम नगाहधराजः। 

पूिाापरौ तोयहनधीिगाह्य हस्थतः पृहथव्ा इि मानदण्िः॥ 

कुमारसम्र्भिम,् 1, 1 

9 मिार्भारत-िनपिा, 9.23 

10 स्कन्दपुराणम्, केदारिण्ि, 58.65 

स्िस्थानरूपेण प्रहसद्ाः सहन्त, यत्र एतेिाम् ऋिीणां 

र्भव्दिेालयेिु दिेरूपेण पजूा हिधीयते।  

ऋग्िैकदककाले हसन्धोः सरस्ितीनदीपयान्तम् आयााणां 

हिस्तारः आसीत्। बह्व्व्ः नद्ः अहस्मन्नेि हिमाचलिेत्रे 

प्रििन्त्यः इमां र्भूममं पहित्रामकुिान्।11 ितामानकालीनायाः 

हिशालगङ्गायाः हस्थहतिद ् तदा सरस्ित्याः अहप 

िैशालयमासीत्। तस्मादिे सरस्ितीनदी ‘नद्ुत्तमा’ 

इत्युपाहधना हिर्भूहिता आसीत्। 12  िैकदककाले सरस्ित्याः 

अत्यहधकमहिमा आसीत,् यतः इयमेि परमपहित्रा मन्यते 

स्म। सप्तहसन्धुनदीनामहप जननीरूपेण13 प्रहसद्ा सरस्िती 

गोित् सिास्य पाहलका आसीत्। 14  सूयेण सप्तहसन्धोः 

प्रकाशनस्य स्पष्टिणानमहप ऋग्िेद े हमलहत। 15  हिमाचले 

प्रििन्त्याः अस्याः नदीतटे एि हस्थत्िा अस्यैि जल ंपीत्िा 

ऋियः िेदमन्त्राणां सािात्कारं कृतिन्तः। एतेिामेि 

मन्त्राणाम् अद्र्भुदजूाया हिमाचल े हिद्मानैः रहसककहिहर्भः 

प्रत्येकं जनमानसे संस्कृतसाहित्यस्य पृष्ठर्भूहमः हिहनर्माता। 

अस्य मित्तममुदािरणमहस्त अत्रत्यः सामाहजकपररिेशः। 

अयं पररिेशः पूणातः दिेसंस्कृत्याधाररतः अहस्त। अद्ाहप 

अत्रत्यलोकपरम्परासु लोकगाथासु च संस्कृतिाङ्मयस्य 

नानापिाः सजीिाः दशृ्यन्त।े 

हिहिधपुराणेष्िहप िर्णातानां बहूनाम् ऋिीणां 

तपस्थलीरूपेणाहप इयं दिेर्भूहमः प्रहसद्ा िताते। तद्था- 

मिर्िाकश्यपस्य पौत्रः हिर्भाण्िकमििेः पतु्रः शृङ्गा-ऋहिः 

अर्भूत,् येन हिहितने पुत्रेहष्टयज्ञेनैि राजा दशरथः 

रामाकदसन्तानान् समिाप्नोत्। नैकजनश्रुहतहर्भः 

ितामानपूजापद्हतहर्भः परम्पराहर्भश्च शृङ्गा-ऋिेः 

मूलस्थानं कुललुजनपदस्य सकंीरणजोत मन्यते। अत्र र्भायाया 

सि अद्ाहप तेिां मूर्ताः हिराहजता ितात,े येिां 

स्थानीयलोकैः पूजनं कियते। 16  इत्थं शङृ्गा-ऋिेः हपता 

हिर्भाण्िकमिर्िारहप दिेतारूपेण परम्परागतहिहधहर्भः 

कुललुजनपद ेबजंारिेत्रस्य सोझाग्रामे पूज्यत।े17 

ज्योहतिशास्त्रस्य अष्टादशप्रिताकेिु अन्यतमस्य लोमश-ऋिेः 

स्थानं हिमाचलस्य कुललुजनपद े सराजकोठ्या ं िताते। 18 

                                                            
11 ऋग्िेदः, 10.75.5 

12 ऋग्िेद. 2.41.16. 

13 ऋग्िेद. 7.36.6. 

14 ऋग्िेद. 3.33.1. 

15 अष्टौ व्ख्यत् ककुर्भः पृहथव्ास् त्रीधन्ियोजनासप्तहसन्धून॥्” ऋग्िदे,् 

1.35.8 

16 कुललु की ऋहि परम्परा, पृष्ठ.1. 

17 तत्रैि, पृष्ठ.2 

18 तत्रैि, पृष्ठ.3 
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ऋहिरयम् अद् दिेतारूपेणात्र पूज्यते। लोमशमििेः 

मािात्म्यं मिार्भारते समुपलभ्यते। 19  यहस्मन् मिर्िारयं 

िनमागत्य हशिात् अजुानस्य पाशुपतास्त्रप्राप्तेः िृत्तान्त ं

समस्तपाण्ििेभ्यः अन्येभ्यः ऋहिभ्यश्च श्राियहत। 

सुप्रहसद्ग्रन्थस्य र्भगृुसंहितायाः प्रिताकस्य र्भृगुमििेः 

हनिासस्थानं कुललुजनपदस्य कोटकण्िी-बिोगीनामके 

स्थाने िताते। यत्र महन्दरगर्भागृि ेनारायणहिग्रिने सििै अयं 

मिर्िारहप हिराजमानः अहस्त।20 

ऋिेः जमदनःे मूलहनिासः कुललुजनपदस्य मलाणाग्राम े

िताते। जमदहनमििेः हििरणं मिार्भारते र्भृगुनन्दनरूपेण 

प्राप्यते।21 मिर्िामाका ण्िेयस्य ज्ञानस्य तपसः िैदषु्यस्य च 

िणानं मिार्भारतस्य िनपिाहण प्राप्यते 22 । अयम् ऋहिः 

कुललुजनपदस्य रूपी-उपत्यकायाः ििाई-हशयािग्रामयोः 

दिेतारूपेण पूज्यते। 23  मिाकहिकाहलदासेनाहप 

कुमारसम्र्भिे हिमाचलं दिेर्भहूमरुपेण उक्तमहस्त।24 

मिर्िािहसष्ठस्य प्रहसद् ंमहन्दरं मनालीसहन्नकटे िहसष्ठनामके 

स्थाने ितात।े इदमप्यत्र अिधेयं यत् केिल ं रोितांग-

मनालीस्थानयोः मध्य े एि िण्मििीणां तपस्थलयः 

हिद्मानाः सहन्त। रोितांगहशिरे व्ासस्य, मनालीिेत्रे 

मनोः, गोशालास्थाने गौतमस्य, बरुआिेत्रे जमदनेः, 

व्ासस्य िामतटे र्भृगु-िहसष्ठयोश्च स्थानाहन ितान्त।े िहसष्ठः 

लोकहपतामिस्य मानसपुत्रः आसीत्। अनेन तपोबलने 

इहन्ियाहण स्ििशमानीय काम-िोधाकदप्रिृहत्तिु हिजयः 

प्राप्तः। जमदहनमिर्िाः सरस्ितीतटस्य समीपिर्ताहन कुरुिेत्रे 

िसहत स्म।25 मनुः जलप्लािनकाल ेसूयातापस्य अहर्भिधानने 

सप्तर्िाहर्भः सि हिमालयस्य मध्यर्भागं समिाप्तः। इत एि 

पुनः सृहष्टः आहिर्भूाता।26  इमे सि े मििायः मनालीिते्रात् 

रोितांगपयान्तम् अत्यन्तं श्रद्या पूज्यन्ते। एतेिाम् ऋिीणा ं

परम्परा एि अत्रत्यशास्त्राध्ययनपरम्परामहप द्ोतयहत। 

 

हनष्किा 

तथ्यानामेतेिामाधारेण अनुमातु ं शकु्नमः यत् 

दिेर्भूहमहिमाचले इम े मििायः एि संस्कृतसाहित्यज्ञानं 

शास्त्रीयहचन्तनं च प्रसाररतिन्तः। हिमालयस्य बहिु 

आश्रमेि ु तपोिनेिु च ऋहिहर्भः कृत तपमाध्यमेन 

र्भारतीयसंस्कृहतः सुस्मृद्ा सुसम्पन्ना च जाता। अद्ाहप 

                                                            
19 मिार्भारतम,्िनपिा. 91.1 

20 तत्रैि,पृष्ठ.15 

21 मिार्भारतम,् िनपिा. 115.44 

22 मिार्भारतम,् िनपिा. 25.5 

23 कुललु की ऋहि परम्परा, पृष्ठ.37 

24 हपतुः प्रदशेास्ति दिेर्भूमयः॥ कुमारसम्र्भिम,्5.45 

25 िेद और िैकदक काल, पृष्ठ.117 

26 तत्रैि, पृष्ठ. 109 

अत्रत्यसमाजः पूणाश्रद्या परम्परागतरीहतहर्भः एतैः दिेरूपैः 

ऋहिहर्भः प्रदत्तान् ज्ञानरूपोपदशेान् पालयन्तः स्िजीिनम् 

आह्व्लादपूिाकं यापयहन्त। िैकदकसभ्यतायाः, संस्कृतेः, 

िैकदकऋचाना ं साहिहत्यकमित्त्िं च हिमाचलस्य 

जनमानसमोपरर प्रर्भािः दशृ्यते। हिमाचलस्य हिहर्भन्नासु 

उपत्यकासु मानिहचन्तनस्य या साहित्यधाराः प्रादरु्भूाता सा 

समग्रजगतः प्राहणनः स्िशीतलज्ञानधारया आप्लाहितिती। 

अत एि र्भारतििास्य इहतिासे हिमाचलप्रदशेस्य मित्त्िपूणं 

स्थानं िताते। यद्हप हिदशेीयानाम ् आिमणकाररणा ं

कारणाद ् इय ं शास्त्राध्ययनाध्यापनपरम्परा हििहण्िता 

अर्भूत् तथाहप हिहिधशास्त्रममाज्ञानां हसद्ानां मुनीनाञ्च अत्र 

हस्थहतः इदमिे द्ोतयहत यत् हिमाचलप्रदशेे िेदपुराणकाले 

सुहिकहसता संस्कृताध्ययनपरम्परा आसीकदहत।  
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