
Year-1  |   Issue-2   |   June-July 2012

સ�ં�તૃ અને સ�ં�િૃત

સ�ં�ૃત ભાષામાં રહ�લો �ાન ભડંાર ભારત દ�શ માટ� ગૌરવની બાબત ગણાય છે. સ�ં�ૃત ભાષા િવ�ની �ાચીનતમ લખાયેલા સા�હ�ય
વદેોની ભાષા હોવાની સાથે સાથે બૌ��ધક િવચારોને �ય�ત કરવા માટ� સશ�ત મા�યમ બની રહ� છે. અ�યાર� િશ�ણ�ે� ��ે�
બનવાને કારણે િશ�ણ જગતમાં ભલે સ�ં�ૃત ભાષાની અવનિત થઈ હોય, પરં� ુ આ� પણ દર�ક ભારતીયના �તઃકરણમાં સ�ં�ૃત ભાષા
��યે અગાધ આકષ�ણ તેમજ �ેમ જોવા મળે છે. સ�ં�ૃત ભાષાની મહ�ા માટ� થોડાક �સગંોની ચચા� કરવી અ�ે જ�ર� લાગે છે. 

                આ� આપણે બડાઈ મારતા હોઈએ ક�, અમારા ભારત દ�શની સ�ં�ૃિત મહાન છે. આ વાત સાવ સાચી છે, તેમાં ઘમડંાઈ
બતાવવાની જરા પણ જ�ર નથી. પરં� ુ આપણી સ�ં�ૃિતના આધાર�થાન સ�ં�ૃત ભાષાની મહાનતાના વ�ૈાિનક માગ� અપનાવીને એને
િવ� સમ� �કૂવાના સશંોધનો કરવા જોઈએ, � આ� થઈ ર�ા છે. ભારતીય સ�ં�ૃિત, �રુોપ અને અમે�રકાની સ�ં�ૃિત કરતા હ�રો
વષ� �ાચીન છે. આ બનંે ખડંના લોકો �યાર� ભટક� ું �વન �વતા હતા, એટલે ક� જગંલી સ�ં�ૃિતની હાલતમાં હતા �યાર� આપણી
�ાચીનતમ ભારતીય સ�ં�ૃિત િવકિસત અવ�થામાં અ��ત�વ ધરાવતી હતી. આ માટ� ક�વળ આનદંિવભોર થવાની જ�ર નથી, પરં� ુ
એમના માટ� ન�ર સશંોધન કરવાની જ��રયાત લાગે છે. 

                 વેબ�ટર �વી ��ે� ભાષાની �ડ�નર�માં પણ ૪.૨૫ લાખ �ટલા શ�દોમાથંી એક ચ�થુા�શ એટલે ક� એક લાખ
કરતાએ વ�ુ શ�દો�ું ગો� સ�ં�ૃત હોઈ એમ લા�યા વગર રહ�� ું નથી. આ અ�ભ�ાય કોઈ સામા�ય �ય��તનો નથી પરં� ુ ભારતીય
સરં�ણ ખાતામાં મનો�ચ�ક�સા સશંોધન િનયામક�ી ડૉ.વરાડપાડં��નો છે. તો બી� બા�ુ પિ�મના દ�શોના સશંોધકો પણ ��ે� ભાષા
પર સ�ં�ૃત ભાષાના �ભાવને �વીકાર� છે. આ� જ નહ� પણ હ�રો વષ� �વૂ� પણ પિ�મના દ�શો અને અ�ય દ�શોએ સ�ં�ૃતની મહ�ાને
�બરદાવી છે. આપણે ભારતીયો જ જો સ�ં�ૃત ભાષા ��યે ઉદાસીનતા દાખવીએ તો દોષનો ટોપલો કોના ઉપર ઢોળવો? એ એક ��
થાય છે. અ�યાર� આપણે �જુરાતી હોવા છતાં �જુરાતી ભાષા ��યે અણગમો �ય�ત કર�એ છ�એ. આ અવગણના ન�કના ભિવ�યમાં
ભાષાને ��ુત પણ બનાવી શક� છે. અ�યાર� ��ુધ �જુરાતીમાં કોઈ �ય��ત એક પણ વા� ઉ�ચાર� શકતો નથી. તેમાં ��ે� ક� અ�ય
ભાષાના શ�દો અનાયાસે આવી જતા હોય છે. આ�ું જ કંઈક પહ�લાના સમયમાં સ�ં�ૃત ભાષા �ગે થ�ુ.ં  આમ, આપણે આપણી
મા�ભૃાષા અને તેની જનની એવી સ�ં�ૃતને ધબકતી રાખવી હશે તો �બૂ જ પ�ર�મ કરવો પડશ.ે

                 �ીક, લેટ�ન અને સ�ં�ૃત આ �ાચીનતમ ભાષાઓમાં પણ સ�ં�ૃત ભાષાને િવ�ફલક પર વ�ુ મહ��વ અપા�ું છે.

અ�યાર� થઈ રહ�લા સશંોધનો �જુબ સ�ં�ૃત ભાષા એ મા� ભારતીય ભાષાઓની જનની જ નહ�, પણ �રુોપીય ભાષાઓની પણ જનની
માનવામાં આવે છે. િવલ �ુરા�ટ� “ધ �ટોર� ઓફ િસિવલાઈઝેશન” નામના ��ુતકમાં સ�ં�ૃત ભાષાનો ભારતીય �રુોપીય ભાષાઓની
જનની તર�ક� ઉ�લેખ કય� છે. મહાન ઈિતહાસકાર ટોય�બીએ પણ એિશયા અને �રુોપ વ�ચે િવહાર કરતી �િતઓની બોલચાલની
ભાષા સ�ં�ૃત હોવાનો ઉ�લેખ કર�લો છે. આર.બી.એમ. �વી અમે�રક� સ�ંથામાં કાય�રત કો���ટુર ઈજનેરો પણ કો���ટુરને સૌથી
અ��ુળૂ ભાષા તર�ક� સ�ં�ૃતને જ મહ��વ આપે છે. િવ�માં ફ�લાયેલ યોગ, �યાન, વ�ૈદક ગ�ણત આ બ�ુ આપણી સ�ં�ૃત ભાષાને
આભાર� છે. 

              થોડા સમય પહ�લા જ ક����જ �િુનવિસ�ટ�એ સ�ં�ૃત િશ�ણ િવભાગ બધં કર� દ�ધો છે. એ વાતની ન�ધ ભારતીય મી�ડયાએ
ભાર� લીધી. પણ આપણા ઘર �ગણે બોડ�ની પર��ામાં સ�ં�ૃત િવષયને મર�યાત બનાવી દ�વામાં આ�યો છે એ ક�વી િવડબંના
કહ�વાય? આપણી નજર હમંેશાં �ૂર જોવામાં રહ� છે. પણ આપણી ન�કમાં �ું છે તેના ��યે �ાર�ય �યાન ગ�ું છે? હમણાં ભારત
સરકાર� સ�ં�ૃત ભાષાને �ાચીન ભાષાનો દર�જો આ�યો છે. સ�ં�ુત રા��સધંમાં પણ �હ�દ�ને સ�ં�ુત રા��ની મા�ય ભાષાનો દર�જો
મળે એ �બંેશ ચલાવવામાં આવે છે. સ�ં�ુત રા��ની મા�યતા �ા�ત ભાષાઓમાં ��ે�, ફ��ચ, �પેિનશ, અરબી, મડં��રન અને રિશયન
ભાષાઓમાં સાતમી ભાષા �હ�દ� ઉમેરવી જોઈએ એ માટ� સરકાર �ારા �યાસો થયા છે અને થવા પણ જોઈએ, તો જ આપણી ભાષાઓ
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થક� આપણી સ�ં�ૃિત �વતં રહ� શકશે.

               જમ�નીમાં તો સ�ં�ૃતનો �ભાવ છે જ, સાથે સાથે બી� દ�શોની વાત આવે �યાર� ચીનના સ�ં�ૃતના �ખર િવ�ાન �
�ઝયા�લીન(Ji Xianlin)�ું નામ તરત જ યાદ આવી �ય છે.  આપણી સ�ં�ૃિતના �િતક સમા રામાયણ અને મહાભારત એ
મહાકા�યોનો ચીની અ�વુાદ થયો છે. રામાયણનો અ�વુાદ � �ઝયા�લીને અને મહાભારતનો અ�વુાદ એમના િશ�યોએ “ચાઈનીઝ
એક�ડ�મી ઓફ સોિશયલ સાય��સસ” ની મદદથી �કાિશત કર�લો છે. આ ચીની ભાષામાં અ�વુા�દત ૫૦૦૦ નકલોની આ�િૃ� ફટાફટ
વચેાઈ ગઈ. આમજનતાએ �ચી �ક�મત આપીને મહાભારતની ખર�દ� કર� છે. આપણે �યાં તો આવાં �ક�મતી �થંો સરકાર� અ�દુાનથી
ખર�દ�ને �થંાલયમાં શોભાના ગાઠં�યા �વા બની રહ� છે. આમ �યાર� િવદ�શીઓ આપણી સ�ં�ૃિતના �િત�બ�બ સમાન આવાં �થંો
પોતાના ઘર� વસાવે છે. તો આમાથંી આપણે કંઈક �ેરણા લેવી જોઈએ. આપણો દ�શ િવ���ુુ બનશે એ�ું સપ�ુ સેવીએ છ�એ તો તેના
માટ� કંઈક કર�ું જ પડશ.ે

      � �ઝયા�લીનના િશ�ય અને ચીની ભાષામાં મહાભારતનો અ�વુાદ કરનાર પાચં પ�ંડતોની સિમિતના અ�ય� ��ુગ બાઓશ�ગ
કહ� છે ક� “ચીની િવ�ાનોએ અ�યાર �ધુી પિ�મ ભણી ઘ�ું બ�ુ �યાન આ��ું છે, હવે ભારતીય સ�ં�ૃિત અને એના �ાનનાં ભ�ય વારસા
ભણી વ�ુ ઉ��કુ જણાય છે.” આ ચીની ભાષામાં અ�વુાદ કરાયેલા મહાભારતને ચાઈનીઝ એક�ડ�મીએ �કાિશત કર�લ છે. આ આ�િૃ�ને
હાવ�ડ�ના િવ�ાનોએ પણ �બરદાવલે છે. ચીનના બી� િવ�ાનો પણ જમ�ની જઈને સ�ં�ૃત, પાલી વગેર� ભાષાઓનો અ�યાસ કર� છે. 

            પ�ંડત �લુામદ�તગીર �બરાજદારના મતે તો “�ુરાન” શ�દ પણ સ�ં�ૃત છે. આપણે ઈ�લામ ધમ�ના પિવ� �થં �ુરાન�ું
નામ સ�ં�ૃત ભાષા�ું હોઈ તેમ માન�ું ��ુક�લ લાગે છે. એમના મતે “�ુ” એટલે આકાશ અને “રાન” એટલે અવાજ. આમ, �ુરાન એટલે
“આકાશમાથંી સભંળાયેલો અવાજ” થાય છે. 

           અહ� �હ��ુ ધમ�ની સરખામણી અ�ય ધમ� સાથે કરવાનો કોઈ ઈરાદો નથી. ક�વળ સ�ં�ૃત ભાષાના �ળૂ�યા ક�ટલા �ાચીન છે,

એ બતાવ�ું જ ઈ��છત છે. પ�ંડત �બરાજદાર પોતાના સતંાનોની િનકાહની િનમ�ંણ પિ�કા ઉ�ુ� અને સ�ં�ૃત બનંે ભાષામાં છપાવતા
હોઈ એ બાબત જ આપણને કોમી એખલાસની ભાવના તરફ ખ�ચી �ય છે. 

         ઈિતહાસ િવષયના �ા�યાિપકા શાતંા પાડં� “મ�યકાલીન ભારત- એક સ�ય ��ટ�” પરના સશંોધન લેખમાં ક� ું છે ક� – “गझनवी
के समय उनक� दरबार� भाषा स�ंकृत थी। महमदू गझनवी के �स�को पर स�ंकृत भाषाम� ह� महमदू सरु�ाण का अकंन �मलता ह�।” 

        �જુરાત કૉલેજના સાય�સના િવ�ાથ� એવાં ઈશા�દ િમઝા� �યાર� �ીમ�્ ભગવદગીતાના �લોકો ગાય �યાર� ભલભલા પ�ંડતો પણ
નવાઈ પામે એટલી એમની �ુદંર ઉ�ચાર��ુ�ધ જોવા મળતી હતી. તેઓ કહ� છે ક� “�ું સ�ં�ૃત ભ�યો નથી, પણ આ ભાષા ��યે મને
પહ�લેથી જ �બૂ �ેમ છે. કયાયં પણ �� મારા ભાષણમાં એકાદ બે સ�ં�ૃત �લોક જ�ર ટા�ું �.ં” આમ, અનેક ��ુ�લમ લોકો સ�ં�ૃત
��યે �ેમ ધરાવતા હોઈ તો આપણે ઉ�ુ� ��યે ઉદાસીનતા �ું કામ બતાવવી? કોઈ પણ ભાષાને ધમ� સાથે જોડવાથી દ�શ�ું ભ�ું કયાર�ય
થશે નહ�.

       ભારોપીય ભાષા પ�રવારમાં �નો સમાવશે થતો નથી એવી આપણા દ�શની મલયાલમ ભાષામાં પણ ૭૦ ટકા શ�દો સ�ં�ૃતમાથંી
જ ઉતર� આવલેા છે.

      આમ, સ�ં�ૃત ભાષા અબજો લોકોની ભાષાઓની જનની હોવા છતાં આ� �તૃઃ�ાય અવ�થામાં જોવા મળે છે. તો તેના �સાર-
�ચાર માટ� “સ�ં�ૃત ભારતી” વગેર� ઘણી �વ�ૈ�છક સ�ંથાઓ સ��ય ર�તે કામ કર� રહ� છે. તો તેઓના ભગીરથ �યાસમાં આપણે પણ
જોડાઈને સ�ં�ૃત ભાષાને આપણા �દયમાં � ૂજંતી કર�એ. તો જ આપણી સ�ં�ૃિત સદાયને માટ� ધબકતી રહ�શે.
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1. The story of Civilization – Will Durant.
2. म�यकाल�न भारत – एक स�य ��ट� – शांता पांड.े
3. कुरान .
4. Webster Dictionary.  
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