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“ सं�कृत- સૌરભ ”

��તાવના:-

सं�कृत શ�દ सम ्+ कृ ધા�મુાથંી િન�પ� થયેલો છે. �નો અથ� સ�ંકાર�લી,�ધુાર�લી ભાષા એવો થાય છે.સ�ં�ૃત ભાષા માટ� ઘણાં બધા પયા�યો વપરાયેલા
છે.ઉદાહરણ તર�ક�-દ�વભાષા,ભારત-ભારતી,ભારતી િવ�ા,અમરવાણી,�ગવા�ણ �ગરા,વેદવાણી,ભગવ�ાષા વગેર�.આ ��યેક પયા�ય શ�દો તેનાં ચો�સ
અથ�માં �યો�યેલાં છે.�મક� સ�ં�ૃતભાષાને “દ�વભાષા” કહ� છે ,તે� ું કારણ �दव् ધા� ુ ચોથો ગણ-�કાશ�ું ઉપરથી देव શ�દ બનેલો છે.�નો �વ�યાથ�
થાય છે-�ાનનાં �કાશથી �કાશમાન દ�વોની ભાષા. ભગવ�ાષા. भगव�ाषा અથા�ત ભગવાનની ભાષા,ભગવાન પાસેથી મળેલી ભાષા.દશ�નશા�માં
भगवान् શ�દનો અથ�-‘भग’  એટલે ષ��ણુ-�ાન,ઐ�વય�,શ��ત,બલ,વીય� અને તેજથી � ��ુત છે તે.  આવા ભગવાન પાસેથી મળેલી ભાષા તે
દ�વભાષા.મહિષ� પા�ણિન �િુનનાં �યાકરણનાં �લૂાધાર �પ ચૌદ माहे�वरा�ण सू�ा�ण છે.આ ��ૂો माहे�वरा� आगता�न । “મહ��ર શકંર પાસેથી �ા�ત
થયેલાં છે.”પરંપરાગત ર�તે એ�ું મનાય છે, ક� ભગવાન શકંર� તાડંવ ��ૃય કયા� પછ� ચૌદવાર પોતા�ું ડમ�ંુ વગાડ�ું હ� ુ,ં આ ડમ�ંુના �વિનમાથંી
આપણને સ�ં�ૃત ભાષાનાં �લૂાધાર �પ अइउण् ।ऋऌक् । एओઙ ।- - - - - -हल् । �ધુીનાં માહ�શ�ર ��ૂો મ�યાં છે(1)

नतृावसाने नटराजराजो, ननाद ढककां नवप�चवारम् ।
उ�तु�कामः सनका�द�स�ान,् एत��वमश� �शवसू�जालम् ।।

આમ સ�ં�ૃત ભાષા ,એ માનવને ��ુ �ૃપાથી મળેલી અલૌ�કક ભાષા છે. �વયં “�ણૂ��” પાસેથી મળેલી,સ�ં�ૃત ભાષા પણ �વયં �ણૂ જ છે. ��ૂમ
���ટથી,�દય �વૂ�ક સ�ં�ૃત ભાષાનો અ�યાસ કરનાર વય��ત�ું મન આનદંથી ડોલી ઉઠ� છે. સરળભાષા સ�ં�ૃત:- સ�ં�ૃતભાષા એકદમ સરળ અને
�ાસા�દક છે.ઉદાહરણ-�ीम� भगव� गीताનાં �લોકો-ભગવાને એવી �ાસા�દક શૈલીમાં ર�ુ કયા� છે ક�, તેનો અથ� ખબર ન પડ� તો પણ ગાવામાં આનદં મળે
છે.�મક�-ि�थत���य का भाषा समा�ध�थ�य केशव ।,सव�धमा��प�र��य मामकंे शरणं �ज । આ�ું જ ઋિષ-�િુનઓ,આચાય�ની સ�ં�ૃતભાષા�ું
છે.ભા�ય�થંો-�તો�ોમાં રહ�લી,.ત��વ�ાનથી �ખચોખીચ ભર�લી, આ� શકંરાચાય�ની સ�ં�ૃતભાષા-અથ� ખબર ન પડ� તો પણ,તેની �ાસા�દક શૈલીને કારણે
વાચંવામાં અનેરો આનદં મળે છે.મહિષ� પતજં�લ �િુનનાં �याकरणमहाभा�यम् માં અથ� ખબર ન પડ� તો પણ-क�त�ह� श�दः । એ વાચંવામાં મનને આનદં
મળે છે. આમ સ�ં�ૃતભાષામાં �યો�યેલા પદલા�લ�યને જોઈને ભાષાિવદોનાં મન પણ ડોલી ઉઠ� છે. આવી �ાસા�દક હોવા છતંા,સ�ં�ૃતભાષા ઉ�ચારણ
કરવામાં અને અથા�વબોધમાં ક�ઠન છે,એ �કારનો ડર સામા�ય લોકોનાં માનસમાં �વેશી ગયેલો છે તેને િન� ૂ�ળ કરવાની �બૂ જ�ર છે.

જનસાધારણની ભાષા સ�ં�તૃ:-

�તૂકાળમાં ભારતવષ�માં સ�ં�ૃતભાષા જનસાધારણની બોલચાલની,�વતં ભાષા હતી.�ા�ણ�થંો,આર�યકો,ઉપિનષદો વગેર�નાં અિત�ાચીન ગ�
લખાણોમાં બોલચાલનાં લહ�કા,લઢણો જોવા મળે છે.પા�ણિન �િુનની અ�ટા�યાયીમાં એવા ક�ટલાક ��ૂો છે,� બોલાતી ભાષાને જ લા�ુ પડ� શક�,ન�હતર
એમનો અથ� કરવો ��ુક�લ બની �ય તેમ છે.વળ� ‘भाषा’બોલાતી જ હોય,ક�મક� એનો સાદોને, સાચો અથ�-“ બોલાતી વાણી “ જ છે.એ �િુવ�દત છે ક�
પા�ણિન�િુનએ ‘अ�टा�यायी’માં સ�ં�ૃત માટ� ‘ભાષા’ શ�દનો �યોગ કર�લો છે.

ઈ.સ.૭મી સદ�માં ભારત આવેલા ચીની યા�ા� �-ુએન �સગં કહ� છે-ક� વાદ-િવવાદોમાં અિધ�ૃત ર�તે વપરાતી ભાષા સ�ં�ૃત હતી,કોઈ �ાદ�િશક ભાષા
નહ�.સ�ં�ૃતભાષા જનસાધારણની-બોલચાલની ભાષા હતી,તેનો ન�ર �રુાવો વા�મી�કરામાયણમાં હ�મુાન�નાં �ખુેથી મળે છે.અ�હયાં આ �ાચીન
દ�વભાષા માટ�  “  सं�कृत  “  એવો પહ�લ વહ�લો શ�દ �યોગ મળે છે.અશોકવા�ટકામાં સીતામાતા આગળ કઈ ભાષામાં વાત કરવી એની � ૂઝંવણ
હ�મુાન�ને થઈ છે.

अहं�य�ततनु�चैव वानर�च �वशषेतः ।
वाचं चोदाह�र�या�म मानुषी�मह सं�कृताम् ।। (वा.रा.सु�दरका�डम-्२८-१७)

આમ હ�મુાન�એ ન�� ક�ુ� છે ક�-मानुषीम् इह सं�कृताम् । મ��ુયોની ભાષા-સ�ં�ૃતમાં બોલીશ.એટલે ક� જન-સાધારણ લોકો સ�ં�ૃતભાષા બોલતા
હતા,ંએમ હ�મુાન�ની વાત ઉપરથી િસ� થાય છે.ઉપર�ું ઉદાહરણ બ�ું જ �ાચીન છે.તેનાથી �માણમાં અવા�ચીન ઈ.સનંી ૯મી સદ�� ું ઉદાહરણ જોઈ
એ-આ� શકંરાચાય� મા�હ�મતી નગર�માં મડંનિમ�ને મળવા ગયાં છે.તેમણે પાણી ભરવા જતી પિનહાર�ઓને મડંનિમ�નાં ઘર� ું સરના�ું �છૂ� ું છે,�યાર�
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ગામડાનંી આ પિનહાર� બહ�નોએ,આ� શકંરાચાય�ને દ�વભાષા-સ�ં�ૃતમા,ં મડંનિમ�નાં ઘર�ું સરના�ું આપતા આ �જુબ કહ� છે.

�वतः �माणं परतः �माणं क�राઙगना य� �गरं �गरि�त ।
वाचं चोदाह�र�या�म मानुषी�मह सं�कृताम् ।। (वा.रा.सु�दरका�डम-्२८-१७)

માધવાચાય�-‘શકંર�દ��જય’માં આ વાત ન�ધે છે.એક સવ��ણ અ�સુાર ૪૮-હ�ર લોકોની મા�ભૃાષા દ�વભાષા છે અને ૩૫ હ�રથી વધાર� લોકો
સ�ં�ૃતભાષા �ણે છે.[2])

સ�ં�તૃ ભાષા�ું મહ��વ:-

સ�ં�ૃત ભાષાએ મા� ભારતની જ નહ� પરં� ુ િવ�ની તમામ ભાષાઓની આ� જનની છે.એવો ભાષાિવદોનો મત છે.મેકડોનલ કહ� છે ક� �ડો-�રુોિપયન
ભાષા�ુળની અિત �ાચીન,અિતિવિશ�ટ અને અને અ�યતં ��ૂયવાન ભાષાસામ�ી સ�ં�ૃત ભાષામાં મો�ૂદ છે. �ુિનયાની ભાષાઓમાં સ�ં�ૃતભાષા�ું
�યાકરણ સવ��ે�ઠ છે. આ વૈ�ાિનક ર�તે િસ� થયેલી વાત છે.’मु�न�यी’એ[3] સ�ં�ૃત ભાષા�ું કાયમી �વ�પ ઘડ� આ��ું છે.સ�ં�ૃતભાષાનાં �વ�પની
પ�ર�ણૂ�તા અને તેમાં રચાયેલા સા�હ�યની િવ�લુ સ��ૃ�થી અ�યતં �ભાિવત થયેલા િવ�લયમ જ�સ કહ� છે ક�  “સ�ં�ૃતભાષા�ું �વ�પ અ�ત
છે,એ,�ીકભાષા કરતા વધાર� પ�ર�ણૂ�,લે�ટનભાષા કરતાં વધાર� િવ�લુ શ�દ ભડંોળવાળ� અને ભ�ય ર�તે પ�ર��ૃત છે.આય��િતની
ધાિમ�ક,સામા�જક,પૌરા�ણક અને સા�ં�ૃિતક સઘળ� પરંપરાઓ�ું પગે�ંુ સ�ં�ૃત સા�હ�યમાં કાઢ� શકાય તેમ છે.ભાષા,ધમ� અને �રુાણકથાનાં �લુના�મક
અ�યાસનો આધાર સ�ં�ૃત ભાષા છે. સૌ�ઠવ,સરલતા અને મ�રુતામાં સ�ં�ૃતભાષા સવ��ે�ઠ છે. સ�ં�ૃતભાષા �વી વૈ�ાિનક �લિપ બી�ભાષાઓમાં જોવા
નથી મળતી.વળ� સ�ં�ૃતભાષાની એ િવશેષતા છે ક� તેમાં ��ું લખાય છે,તે�ું જ વચંાય છે.  કંઠ,તા�,ુ�ધૂા વગેર� �વિન �થાનોની � િવશેષતા
સ�ં�ૃતભાષામાં છે,તે બી�ભાષાઓમાં નથી.  સ�ં�ૃતભાષા �વો શ�દકોશ બી�ભાષાઓમાં નથી.ઉદાહરણ-��ે�ભાષામાં �યૂ� માટ� એકજ શ�દ
-Sun,ચ�� માટ�-Moon છે.પરં� ુ સ�ં�ૃતભાષામાં �યૂ� માટ�-�म�,र�व,भानु,खग,पूषन,्अक� ,भा�कर વગેર� અનેક પયા�યો છે

સ�ં�ૃતભાષામાં ભારતવષ�� ું �ાચીન સા�હ�ય-વૈ�દક વાઙગમય  –સ�ંહતાઓ,�ા�ણ�થંો,આર�યકો,ઉપિનષદો,��િૃત�થંો,ઈિતહાસ
�થંો,રામાયણ,મહાભારત,�રુાણો વગેર�રચાયે�ું છે.આ ઉપરાતં-ભાસ,કા�લદાસ,ભ� ૃ�હ�ર,ભારિવ,ભવ�િૂત,�ીહષ�,માઘ,જગ�ાથવગેર� �વાં અનેક કિવઓએ
સ�ં�ૃતભાષામાં િવ�લુ સા�હ�ય સ�ન કર�ને સ�ં�ૃતભાષાને છે�લામાં છે�લા માનવ �ધુી લઈ જવાનો ભગીરથ �ય�ન કય� છે.સ�ં�ૃતભાષાનાં �ાચીન
સા�હ�યે,પિ�મનાં અનેક સમથ� સ�કો અને �ચ�તકો ઉપર �ભાવ પાડ�ો છે.ખાસ કર�ને જમ�ન સા�હ�ય અને દશ�નશા� ઉપર ૧૯મી સદ�થીજ સ�ં�ૃત
સા�હ�ય તથા દાશ�િનક િવચારધારાની અસર થયેલી છે.એ�ું ભારતીય િવ�ાનાં �ખર ઉપાસક જમ�ન િવ�ાન િવ�ટરિન�સ કહ� છે.જમ�નીની બ�લ�ન
�િુનવિસ�ટ�એ તમામ સ�ં�ૃત�થંોનો અ�વુાદ કરવા�ું ભગીરથ કાય� ઉપાડ� ું છે.જો ક� �ીહષ�ના-ંવેદાતંનાં ગહન િસ�ાતંોથી ભર�લા’ख�डनख�डखा�य ‘�થંનો
અ�વુાદ કરવા�ું તેને પડ� ું �કૂ�ું પડ�ું છે,કારણ ક� તે �થંને સમ� શક� તેવો કોઈ િવ�ાન ઉપલ�ધ નથી. ડૉ.અ�તૃ મ.ઉપા�યાય કહ� છે ક�-“સ�ં�ૃત
વાઙગમયમાં રા��ની એટલી અ��ૂય સપંિ� ભર�લી પડ� છે ક� –ભાષા,સા�હ�ય,ધમ�,સ�ં�ૃિતનો કોઈ અ�યાસી ક� શોધક એની ઉપે�ા કર�જ નહ�.

આ� સામા�ય લોકોમાં સ�ં�ૃતભાષા ને લઈ જવાની વાત તો �ૂર રહ�,પરં� ુ આજની આપણી �વુાપેઢ�ને સ�ં�ૃતભાષાનાં અ�યાસમાથંી િવ�ખુ કરવાનાં
�ય�નો થઈ ર�ાં છે.સ�ં�ૃત િવષય ભણવાથી �ું ફાયદો ? સ�ં�ૃતને {Market Values}બ�રમાં �ક�મત નથી.આવી દલીલો કરવામાં આવે છે. આવા
િવતડંાવાદ�ઓને કહ�� ું પડશે ક�,  બ�રમાં �ક�મત ગ�ણકાને હોય,માતાને નહ�.  સ�ં�ૃતએ માતાનાં �થાને છે.સ�ં�ૃતનો અ�યાસ-�न�कारणेन षडाઙगो
वेदोઽ�येय �ेय�चे�त । થવો જોઈએ.

સ�ં�ૃતભાષાથી િવ�ખુ થવાનાં �ુ�પ�રણામો આ� સમાજમાં ઘર-ઘરમાં જોવા મળ� ર�ાં છે.પિત-પ�નીનાં સબંધંો અભે� ર�ાં નથી,િપતા-��ુનાં
સબંધંમાથંી �નેહ �કૂાઈ ર�� છે,ઘર-ઘરમાં ��ૃોની ��થિત દયાજનક બની છે,��ૃા�મો વધી ર�ાં છે.બધાં જ �કારનાં સબંધંો �વાથ�પરાયણ થઈ ર�ાં
છે.આજનાં સમાજ�ું આ�ું દા�ુણ�ચ�, ��ય� જોવા છતંા,આપણી �ખો ઉઘડતી નથી,આ ક�ટલા �ુ:ખની વાત છે. આપણી �િુનવિસ�ટ�ઓ પણ,�નાતક
ક�ામાં � ફર�જયાત િવષય તર�ક� સ�ં�ૃતને શીખવવામાં આવે છે,તેને �ૂર કર�ને ઉ�ુ� ,�ા�ૃત વગેર�ને દાખલ કરવાની િવચારણા કર� રહ� છે.અ�યભાષાઓ
શીખવે તેનો િવરોધ નથી,પરં� ુ સ�ં�ૃતનાં ભોગે તો નહ� જ.આની પાછળની મલીન માનિસકતા આપણે બરબર સમ� લેવી જોઈએ.ભારત બહારના લોકો
ઈ�છે છે ક� �હ��ુ�તાનમાથંી સ�ં�ૃતભાષા ને�તના�દૂ થઈ �ય,કારણ ક� એ લોકોને બરાબર ખબર છે ક� સ�ં�ૃત ભાષા,અ�યાસનાં �ે�માથંી �ૂર થઈ જશે
તો,ભારતીયોમાં તેજ�વીતા,�મુાર�,�વા�ભમાન,રા��ા�ભમાન વગેર� �ણુો આવશે નહ�. પછ� સાવ બકરા �વા થયેલાં ભારતીયો ઉપર �મ ઈ�છે તેમ
હ�મૂત ચલાવી શકાય.�વા�યાય કાય�નાં �ણેતા - પા�ુંરંગ શા�ી આઠવલે� આ�મ��િૃત માટ� વેદાતં�ું આ ��ટાતં આપતા કહ� છે ક�-એક િસ�હ�ુ બ��ું
પોતાની માથઁી �ુ�ુ પડ� બકરાના ટોળામા ભળ� ગ�ું અને બકરાનાં બ�ચાની �મ બ�-બ� કરવા લા�� ુ.ંબકરાનાં ટોળામાં જ તે નાના� ું મો�ંુ થવા લા��ુ.ંએક
�દવસ જગંલમાં બધાં બકરા ચર� ર�ાં હતા,ં�યાં જ એક િસ�હ� તેમની ઉપર �મુલો કય�,તેથી બધાં બકરા ભાગવા લા�યા.ંબધાને ભાગતા જોઈને પે� ું િસ�હ�ું
બ��ુપંણ ભાગવા લા��ું િસ�હ� તેને જોઈ લી�ું ક� આ તો માર� �િતનો છે,છતંા ભાગે છે ! િસ�હ� દોડ�ને તેને પકડ� લી�ુ,ંતો િસ�હ�ું બ��ુ બ� બ� કરવા
લા��ુ,ંઅને કહ� છે ક� મને છોડ�દો.િસ�હ કહ� બધં કર આ બ� બ�.�ું બકરા�ું બ��ું નથી, પણ િસ�હ�ું સતંાન છે. પે�ું બ�ચં કહ� ના, માર� માસી બકરર�,મામા
બકરા,ભાઈઓ બકરા છે,તો �ું પણ બક�ંુ જ �.ંિસ�હ કહ�-ચાલ �ું તને બતા�ું ક� � ું બક�ંુ નથી પણ િસ�હ છે.પછ� િસ�હ તેને એક �વૂા પાસે લઈ ગયો અને
�વૂામાં તેને,તે�ું �ખુ બતા��ુ અને ક�ું ક� જો � ું પણ મારા �વો જ છે ને ! � ું બ� બ� છોડ અને માર� �મ �ાડ પાડ�,ગ�ના કર. િસ�હ� તેવી ગ�ના કર�
દ�ખાડ�,તો પેલા િસ�હનાં બ�ચાને આ�મ��િૃત આવી ગઈ અને તેણે પણ �ાડપાડ�,ગ�ના કર�.

આ� આપણે પણ દ�વભાષા સ�ં�ૃતથી અળગા રહ�વાને કારણે પોતાની આ�મ��િૃત ખોઈ બેઠ�લાં છ�એ,તેને �નુ:�ા�ત કરવા મા-ઁસ�ં�ૃતનાં શરણે ગયાં
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વગર �ટકો નથી.આ� શકંરાચાય�, મા-ઁસ�ં�ૃતનાં શરણે ગયા હતાં તેથી જ તેમણે ગ�ના કર�-‘अहं ��माि�म ।‘,�हम स�यं जगि�म�या,जीवो ��मै नापरः|
સ�ં�ૃતભાષામાં �ીઓ�ું �થાન:-ભારતીય સ�ં�ૃિતની �ીઓ તેજ �જૂક અને વીર�જૂક છે.આવી મ�હલાઓનો આદર �ળવવાનો આ�હ ભારતીય સ�ં�ૃિતએ
રા�ય� છે.મ�ભુગવાને તો ક�ું છે ક�-य� नाय��तु पू�य�ते रम�ते त� देवताः ।  (મ��ુ�િૃત)મહિષ� વેદ�યાસ પણ આય�નાર� માટ� કહ� છે ક�-न गहंृ
गहृ�म�याहुगृ��हणी गहृमु�यते । (મ.ભા.શાિંતપવ�-૧૪૪-૬૬) આ ઉપરાતં સ�ં�ૃત વૈ�દક રા���ય �ાથ�નામાં માગંણી કરતા કહ�વામાં આ��ું છે ક� આ દ�શમાં
“पुर��ीः “નગર ર�ા કર� શક� એવી વીરાગંનાઓ ઉ�પ� થાઓ.આમ સ�ં�ૃત વાઙગમયમાં ભારતીય આય�નાર�ને િવશેષ �થાન �ા�ત થયે� ુ ં.

સા�ંતકાળમાં સ�ં�તૃ-અ�રુાગીઓની ફરજ:-

આપણી ભારતીય સ�ં�ૃિત�ું ર�ણ કર�ું હશે,તો �થમ સ�ં�ૃતભાષા�ું ર�ણ કર�ું પડશે.સ�ં�ૃત અને સ�ં�ૃિત આ બનંે એક િસ�ાની બે બા�ુઓ �વી
છે.એક-બી�નાં અભાવમાં બનંે અ�રુા છે.સ�ં�ૃતભાષા માનવમાં ચૈત�ય �ગટાવનાર� છે.પરં� ુ લોકોથી �ૂર રહ�વાને કારણે �તૃ:�ાય બની ન �ય,તે
જોવાની ��યેક ભારતીયની ફરજ છે.જો આ� આપણે સ�ં�ૃતભાષાને �વતં રાખવાનો �ામા�ણક �ય�ન નહ� કર�એ,તો આવનાર� પેઢ� આપણને,માફ નહ�
કર� તેમજ આપણો અનાદર કરશે. આ� આપણી ભારતીય સ�ં�ૃિતને િછ�-�ભ� કરવાનાં પ�િતસરનાં �ય�નો થઈ ર�ાં છે.જો આપણે સ�ં�ૃત અ�રુાગીઓ
સ�ગ નહ� થઈ એ, તો આવનારા સમયમાં આપણી ભારતીય સ�ં�ૃિતનાં ભ�યચ�ર�ો ઉપર કાદવ ઉછાળવાનો �ય�ન થશે-�ીરામચ��ને આતકંવાદ�
તેમજ હ�મુાનને ચા�ર�ય��ટ �ચતરવામાં આવશે,અને આપણાં બાળકો તેને સા� ું માનવા લાગશે.તેથી સ�ં�ૃતભાષા �ેમીઓએ,દ�વભાષા ઉપર ખરા
�દયનો �ેમ કર�ને, તેમાં િન�ુિપત સ�યવાતોને,તેનાં �ળૂ સ�ં�ૃત �થંનાં િનદશ�ન સાથે,સામા�ય લોકો �ધુી લઈ જવી પડશે.એથી ભારતીય સ�ં�ૃિતને
િછ�-�ભ� કરવાની યોજનાઓ કરનારા,યોજનો �ૂર ફ�કાઈ �ય.

આપણે �યાનંા ક�ટલાક િવ�ાનો પણ-य� साहेबो�तं तत् �माणम् । માનનારા,પરબ�ું પાણી પીનારા થયેલાં છે.આવા લોકો આપણી સ�ં�ૃિતનાં �હમાલય
�વા ઉ�ુગં ચ�ર�ોને પણ શકંાની નજર� જોતા થયા છે.કારણ ક� આ� િવ�ાનોમાં પણ �ચ�લત �વાહથી �ુ�ંુ કહ�વાની એક �કારની ફ�શન આવી ગઈ
છે,બધાં કહ�તા હોય તેનાથી �ુ�ંુજ કહ�એ તો લોકો આકષા�ય અને સ�તામાં સરળતાથી �િસ�� મળ� �ય.આવો તેની પાછળનો આશય હોય છે.આવા
કહ�વાતા િવ�ાનોથી આપણી ભારતીય સ�ં�ૃિત�ું ર�ણ કરવાની આપણાં બધાનંી નૈિતક ફરજ છે.�ય��ત �ાણાતંે પણ પોતાની સ�ં�ૃિત,ધમ�ને ન છોડ�,તેવા
વૈચા�રક �ય��તઓ તૈયાર કરવાની,અ�યારનાં કાળમાં તાતી જ�ર છે.આપણે આપણી નવી પેઢ�માં ,સ�ં�ૃતભાષામાં પડ�લા સ�ંકારો�ું િસ�ચન કરવા�ું
છે.�થી આવતી કાલ�ું ભારત ભ�ય�પમાં ઉ�ગર થાય.ઓછામાં ઓ�ં �િુનવિસ�ટ�ઓમાથંી ફર�યાત સ�ં�ૃત િવષયને �ૂર ન કરવામાં આવે, તે જોવાની
આપણા બધાની નૈિતક ફરજ છે. મા� �જુરાતમાં જ નહ�  ,�હ��ુ�તાનની તમામ �િુનવિસ�ટ�ઓમાં દ�વભાષાને ફર�યાત િવષય તર�ક� ફર�યાત
શીખવવામાં આવે,  એવો કાયદો બનાવવા  U.G.C.  એ ભારત સરકારને ર�ૂઆત કરવી જોઈએ.  �વા�યાય પ�રવાર �ારા સ�ં�ૃતભાષા-�સાર:-
વત�માનકાળમાં દ�વભાષાને સમાજનાં છે�લામાં છે�લાં માણસ �ધુી લઈ જવા�ું �ચડં કાય�, જો કોઈએ ક�ુ� હોય તો તે પા�ુંરંગ શા�ીનાં �વા�યાય પ�રવાર�
ક�ુ� છે.� માછ�મારોનાં એક હાથમાં માછલી અને બી� હાથમાં દા�ની બાટલી હતી,તેવા માછ�મારો આ� વેદનાં ��ૂતો-पु�षसू�त.�ीसू�तम,्�ीम�
भगव�गीता નાં અ�યાયોના અ�યાયો,આચાય�નાં �તો�ો કંઠ�થ બોલતા થયા છે.

આજનાં કાળમાં આ જબરદ�ત �ાિંત છે. �વા�યાય પ�રવારમાં આ ક�વી ર�તે શ� બ��ુ ં? �ું તેઓને સ�ં�ૃત ગોખાવવામાં આ��ું છે ?આવા ��નો ��યેકને
થાય તે સહજ છે.�વા�યાય પ�રવારમાં કોઈનેપણ બળ�વૂ�ક સ�ં�ૃતભાષા ગોખાવવામાં આવી નથી.�.ૂપા�ુંરંગ શા�ીએ,સ�ં�ૃતભાષામાં પડ�લા િવશાળ
વાઙગમય�ું લોકોને દશ�ન કરા��ુ,ંમાનવ�વનમાં તેની આવ�ય�તા સમ�વી-એનો મ�હમા સમ��યો.એટ�ુજં ન�હ પરં� ુ આ આપણો ભ�ય વારસો
છે,એ�ું �વા�ભમાન લોકોમાં ��તૃ ક�ુ� છે.આ ર�તે પોતાપણાની ભાવનાં ��તૃ થતા,ંક�ઠનમાં ક�ઠન વેદનાં ��ૂતો,આચાય�નાં �તો�ો,લોકો કંઠ�થ કર�
ગાવા લા�યા.ંમ�હલાક���[4]ની અભણ-�ને અ�ર�ાન નથી, એવી બહ�નો પણ સ�ં�ૃત �તો�ો કંઠ�થ બોલે છે. બાલસ�ંકારક���[5]નાં બાળકો િ�કાળ

સ�ંયાનાં �લોકો કડકડાટ કંઠ�થબોલેછે.

�.ૂપા�ુંરંગ શા�ી��ું સ�ંણૂ� �વા�યાય કાય�’ �ीम� भगव�गीता’ નાં ત��વ�ાન ઉપર આધા�રત છે.તેઓએ ��ય� ર�તે �ાર�ય,ગીતાનાં �લોકો કંઠ�થ
કરવા ક�ું નથી.તેમણે પોતાનાં �વચનોમાં �ीम� भगव�गीता ની માનવ �વનમા,ં એક માગ�દશ�ક-દ�વાદાડં� �વી આવ�યકતા,ભાર�વૂ�ક બતાવી
છે.પ�રણામે સ�ં�ૃતભાષા નહ� �ણતા સામા�ય લોકોને પણ “ગીતા “��યે �ેમ િનમા�ણ થયો.�.ૂપા�ુંરંગ શા�ી� કહ�તા ક� ‘ગીતા’ મને સૌથી વ�ુ ગમે
છે,તે�ું કારણ ‘ગીતા’એ મારા ��નુો એઠવાડ છે.અથા�ત પાચં હ�ર વષ� પહ�લા ભગવાનનાં �ખુારિવ�દમાથંી � �લોકો ગવાયા હતા,ંઉદાહરણ તર�ક�-
सव�धमा��प�र�य�य मामकंे शरणं �ज । अहं�वा सव� पापे�यो मो��य�या�म मा शुचः ।। વગેર�- તે જ �લોકો, આ� આપણે બોલીએ છ�એ.આમ લોકોનો
‘ગીતા’ઉપર �ેમ ઉ�પ� થતા,ંતેનાં �લોકો અને અ�યાયો કંઠ�થ બોલતા થયા છે.�ૂંકમાં સ�ં�ૃતભાષામાં � અ��ૂય વાતો પડ�લી છે,તેને સામા�ય લોકોમાં
લઈ જવામાં આવે, તો લોકોનો સ�ં�ૃતભાષા ઉપર અ�રુાગ વધશે જ એમાં શકંાનેકોઈ�થાનનથી.

સ�ં�તૃભાષા િવ�ભાષા:-

સ�ં�ૃતભાષાએ િવ�ભાષા છે.માનવ સ�ં�ૃિતની �ાચીનતમ ભાષા છે.મેકડોનલ કહ� છે-“માનવ�િતની ઉ��ાિંતનો અ�યાસ કરવાનાં સા�હ�ય તર�ક� તો
સ�ં�ૃતભાષા �ીસના સા�હ�ય કરતાયે વધાર�ચઢ�યાતીભાષાછે.

સમ� િવ�ને એકતા તરફ લઈ જવાનો િવચાર-“य� �व�वं भव�त एकनीडम् ।“( ય�ુ.૩૨-૮  ) �યાં સમ� િવ� એક માળો બની �ય છે.આવી
િવ�બ�ં�ુવની ભાવના, દ�વભાષામાં ભારોભાર ભર�લી છે.” वसुधैव कुटु�बकम ्“ની ઉદા�ભાવના એ સ�ં�ૃતભાષાની સ�ંકા�રતા�ું પ�રણામ છે.દ�વભાષામાં
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રચાયેલાં ઉપિનષદ વાઙગમયને ભ�ય �જ�લ આપતા પિ�મનાં �ચ�તક-શોપનહર કહ� છે ક�-“ ઉપિનષદોના અ�યાસ �વો બીજો કોઈ અ�યાસ લાભ�દ
અને માનવ�ું ઊ�વ�કરણ કરનારો નથી.ઉપિનષદોનો અ�યાસ એ મારા �વનની શાિંત�પ બનેલો છે,એ જ અ�યાસ મારા ��ૃ�નુી પણ શાિંત બનશે.”
આવી ર�તે આ અમરવાણી જ સા�ં�ૃિતક ઐ�ની �થાપના માટ�,સ�ાવના,શાિંત તેમજ િવ�બ�ં�ુવની �થાપના માટ� સવ�થા યો�ય હોવાથી “િવ�ભાષા”
પદવીને યો�ય છે.

ઉપસહંાર:-

િવ�ની ભાષાઓમાં બધી જ ર�તે સવ��ે�ઠભાષા હોવા છતંા, સ�ં�ૃતભાષાનો અનાદર આપણા ભારતદ�શમાં જ આ� થઈ ર�ો છે, એ ક�ટલી �ુ:ખની વાત
છે.ખર�ખર તો �હ�ભુાષાની �મ, આપણો ભારત દ�શ આઝાદ થયો તે વખતે જ “દ�વભાષા-સ�ં�ૃત”ને રા��ભાષા �હ�ર કરવાની જ�ર હતી.�હ�દ�ભાષાને
રા��ભાષા �હ�ર કર�, તો દ��ણ ભારતમાં તેના માટ� િવરોધનો �રૂ ઊભો થયો,પરં� ુ જો સ�ં�ૃતભાષાને રા��ભાષા �હ�ર કર� હોત, તો, �ું નથી માનતો ક�
�હ��ુ�તાન�ું કોઈપણ �ાદ�િશક રા�ય તેનો િવરોધ કરત,ઉ�ટા� ું ��યેક �ાદ�િશક રા�ય ગૌરવ લેત ક� અમાર� �ાદ�િશકભાષા �માથંી ઉતર� આવી છે,તે
દ�વભાષા-સ�ં�ૃત અમાર� રા��ભાષા છે.આ ર�તે સ�ં�ૃતભાષા અખડંભારતની મજ�તૂતામાં વધારો કરત,આમ એક �કારની એક ��ૂા�મકતા પણ જળવાઈ
રહ�ત.પરં� ુ કમનસીબે તે વખતે બધંારણસભામાં સ�ં�ૃતભાષાને રા��ભાષા �હ�ર કરવાનો �ભાવી �રૂ ન ની��યો.પરં� ુ કશો વાધંો નહ�, તેનાથી કંઈ
સ�ં�ૃતભાષા�ું મહ��વ ઓ�ં થઈ જ� ું નથી.’��યા �યારથી સવાર’ માનીને આપણે બધા ક�ટબ� બનીએ અને આ દ�વભાષાને છે�લામાછેં�લા માનવ �ધુી
લઈ જઈએ.એના માટ� ભગવાન આપણને બધાને શ��ત,��ુ�,�િૃ� આપે તેવી �ાથ�ના.�તે આ લેખ માટ� મ�, � � િવ�ાનોનાં �થંોનો ઉપયોગ કય� છે,

તેમનાં ઋણનાં �વીકાર સાથે, િવર�ું �.ં

પાદટ�પ

‘સ�ં�ૃિત �જૂન’- પા�ુંરંગ શા�ી�નાં �વચનો�ું સકંલન,�કાશક-�ી વ�લભદાસ �.ઝવરે�,સ��ચાર દશ�ન ��ટ ,િવમલ
�યોિત,�ુબંઈ.અ�યારમી આ�િૃ�-૧૯૯૨, �.ૃ ૫૨.

1. 

‘�દ�ય ભા�કર’સમાચાર પ�,તા.-૧૯/૦૩/૨૦૦૭, અમદાવાદની આ�િૃ�,��ૃઠ-૦૬,2. 

��ૂા�ટા�યાયીના રચિયતા પા�ણિન�િુન, વાિત�કકાર કા�યાયન�િુન અને મહાભા�યના રચિયતા પતજં�લ�િુન3. 

પા�ુંરંગશા�ી� �ે�રત �વા�યાય કાય�નાં અનેક �યોગોમાનો એક �યોગ ક� �માં િનિ�ત �દવસ, સમય અને �થળે,બહ�નો સાથે
મળ�ને �ીમદ ભગવદ ગીતાનાં િવચારો� ું �વણ – મનન કર� છે.

પા�ુંરંગશા�ી� �ે�રત �વા�યાય કાય�નાં અનેક �યોગોમાનો એક �યોગ ક� �માં િનિ�ત �દવસ, સમય અને �થળે,બાળકોને
�ીમદ ભગવદ ગીતા તેમજ ભારતીય સ�ં�ૃિતના િવચારો રમતા- રમતા , ગ�મત સાથે �ાનની ર�તે આપવામાં આવે છે.

4. 
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(4)`  बहृद-अनवुादक चि��का`-ळेखक-च�धर नौ�याल  `हंस`  शा��ी,�काशक-मोतीलाल बनारसीदास-�द�ल�,वाराणसी
म�ास,पनुमु��ण �द�ल�-1995
(5)’વ�ૈદક સા�હ�ય અને સ�ં�ૃિત’-લેખક-ડૉ.ગૌતમ વ.પટ�લ,�કાશન-�િુનવિસ�ટ� �થં િનમા�ણ બોડ�,�જુરત રા�ય,��તીય
આ�િૃ�-૧૯૯૦
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(7)  ‘સ�ં�ૃત સા�હ�યનો ઈિતહાસ’-�ોફ�સર એ.મેકડોનલ �ૃત-ભાષાતંર કતા�-�ા.એમ.પી.દવે,�કાશન-પો��લુર �કાશન
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(8)`स�ंकृत सा�ह�य का ई�तहास`-लेखक-आचाय� बलदेव उपा�याय,�काशक-शारदा �नकेतन,वाराणसी.दशम स�ंकरण-2001
(9)  ‘સ�ં�ૃિત �જૂન’-  પા�ુંરંગ શા�ી�નાં �વચનો�ું સકંલન,�કાશક-�ી વ�લભદાસ �.ઝવરે�,સ��ચાર દશ�ન ��ટ  ,િવમલ
�યોિત,�ુબંઈ.અ�યારમી આ�િૃ�-૧૯૯૨
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�ા.મયારામ ક�.પટ�લ
આિસ.�ો.સ�ં�તૃ િવભાગ,

સરકાર� િવનયન કૉલેજ,સેકટર-૧૫,

ગાધંીનગર.
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