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Continuous issue-22 |January – March 2016 

 

 ‘વસં્કૃત અને વસં્કૃતત’ 

પ્રસ્તાલના:- संस्कृत ળબ્દ शम ् + कृ  ધાતભુાાંથી નનષ્ન્ન થમેર છે. જેન અથથ વાંસ્કાયેરી,સધુાયેરી બાા એલ 

થામ છે.વાંસ્કૃત બાા ભાટે ઘણાાં ફધા માથમ લયામેરા છે.ઉદાશયણ તયીકે-દેલબાા,બાયત-બાયતી,બાયતી 

નલદ્યા,અભયલાણી,ગગલાથણ ગગયા,લેદલાણી,બગલદ્ભાા લગેયે.આ પ્રત્મેક માથમ ળબ્દ તેનાાં ચક્કવ અથથભાાં 

પ્રમજામેરાાં છે.જેભકે વાંસ્કૃતબાાને “દેલબાા” કશી છે ,તેનુાં કાયણ ददळ ्ધાત ુચથ ગણ-પ્રકાળવુાં ઉયથી देव 

ળબ્દ ફનેર છે.જેન ધ્લન્માથથ થામ છે-જ્ઞાનનાાં પ્રકાળથી પ્રકાળભાન દેલની બાા. भगवद्भाषा અથાથત બગલાનની 

બાા,બગલાન ાવેથી ભેરી બાા.દળથનળાસ્ત્રભાાં भगवान ् ળબ્દન અથથ-‘भग’ એટર ે ડ્ગણુ-

જ્ઞાન,ઐશ્ર્લમથ,ળક્તત,ફર,લીમથ અને તેજથી જે યતુત છે,તેલા બગલાન ાવેથી ભાનલ ને  ભેરી બાાતેभगवद्भाषा. 

ભશનિાગણનનમનુનનાાં વ્માકયણનાાં મરૂાધાયરૂ ચોદ माहेश्वराणण सूत्राणण છે.આ સતૂ્ર माहेश्वराद् आगतानन ।  

“ભશશે્વય ળાંકય ાવેથી પ્રાપ્ત થમેરાાં છે.”.ૂ ાાંડુયાંગ ળાસ્ત્રીજી કશછેે કે-ભશનિ ાગણનનને તેભનાાં વ્માકયણનાાં 

ફીજભાંત્ર ડ્ભરુાંના અલાજભાાંથી વાાંડ્ાાં શતાાં. એલી દાંતકથા છે. બગલાન નળલજીએ તેભના કાન ાવ ે ડભરુ 

લગાડીને આ જ્ઞાન તેભને આપ્યુાં શત ુાં. {1 } યાંયાગત યીતે એવુાં ભનામ છે, કે બગલાન ળાંકયે તાાંડલ નતૃ્મ કમાથ છી 

ચોદલાય તાનુાં ડભરુાં લગાડ્ુાં શત ુાં, આ ડભરુાંના ધ્લનનભાાંથી આણન ેવાંસ્કૃત  બાાનાાં મરૂાધાય રૂ अइउण ्

।ऋऌक् । एओઙ ।- - - - - -हऱ ्। સધુીનાાં ભાશળેશ્વય સતૂ્ર ભળમાાં છે 

नतृावसाने नटराजराजो, ननाद ढककां नवऩश्चवारम ्। 

        उद्धततकुामः सनकाददससद्धान,् एतद्ववमर्शै  सर्शवसूत्रजाऱम ्।। 
                આભ વાંસ્કૃત બાા ,એ ભાનલને પ્રભ ુકૃાથી ભેરી અરોકકક બાા છે. સ્લમાં “ણૂબ્રહ્મ” ાવેથી ભેરી,વાંસ્કૃત 

બાા ણ સ્લમાં ણૂ જ છે. વાંસ્કૃતબાા જનવાધાયણની-ફરચારની બાા શતી,તેન નક્ક્રય યુાલ 

લાલ્ભીકકયાભામણભાાં શનભુાનજીનાાં મખેુથી ભે છે.અકશમાાં આ પ્રાચીન દેલબાા ભાટે “ शंस्कृत “ એલ શરે લશરે 

ળબ્દ પ્રમગ ભે છે.અળકલાકટકાભાાં વીતાભાતા આગ કઈ બાાભાાં લાત કયલી એની મ ૂાંઝલણ શનભુાનજીને થઈ 

છે. 

                     

अहं ह्यनततनतश्चवै वानरश्च ववर्शषेतः । 
                    वाच ंचोदाहररष्यासम मानतषीसमह संस्कृताम ्।। (वा.रा.सतन्दरकाण्डम-्२८-१७) 
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આભ શનભુાનજીએ નક્કી કયુું છે કે-मानुवीम ्इष शंस्कृताम ्। ભનષુ્મની બાા-વાંસ્કૃતભાાં ફરીળ.એટર ેકે  

 જન-વાધાયણ રક વાંસ્કૃતબાા ફરતા શતાાં,એભ શનભુાનજીની લાત ઉયથી નવદ્ધ થામ છે.  शंस्कृतत ળબ્દન 

અથથ ણ शम+कृ ધાતભુાાંથી નનષ્ન્ન થમેર છે.જેન અથથ शम्यक कृतत- વાયી – વાંસ્કાયેરી કૃનત તે વાંસ્કૃનત એલ થામ 

છે.शंस्करणम मनश: आत्मनो ळेतत शंस्कृतत:। વાંસ્કૃનતને કઇ ધભથ ,જાનત કે દેળ વાથ ેવાંફાંધ નથી,યાંત ુભાનવ્મ વાથ ે

વાંફાંધ છે.વાંસ્કાયેલુાં ભાનવ્મ ઘડલાનુાં કામથ વાંસ્કૃનતનુાં છે.લેદતત વાંસ્કૃનત જ ભાનવ્મનુાં કયણૂથ યીતે ઘડતય કયી ળકે 

તેલી છે. વામણાચામથ કશ ેછે કે ळेदो दष नाम अऴवेहानवळहानराशऴ : । इष्टप्राप्तत्यतनष्टऩररषारयोरऱौकककमुऩायं यो 

ळेदयते श ळेद: । {2} અથાથત લેદ એ વાંણૂથ જ્ઞાનનલજ્ઞાનના બાંડાય છે. ઇચ્છછતની પ્રાચ્પ્ત તેભજ અનનષ્ટન ેદૂય કયલાના 

અરોકકક ઉામ લેદભાાં કશલેાભાાં આલેરા છે.તૈનિયીમનનદભાાં આલાભાાં આલેર ઉદેળ ત નલશ્વનાાં તભાભ 

રકને વભાન યીતે રાગુાં ડે તેલ છે, ઋન કશ ે છે કે-शत्यं ळद । વાચુાં ફર,धम ं चर ।ધભથનુાં આચયણ કય, 

स्ळाध्यायान्माप्रमद: ।સ્લાધ્મામભાાં આવ કય નશીં,स्ळाध्याय प्रळचनभया ं न प्रमददतव्यम ।સ્લાધ્મામ અને 

પ્રલચનભાાં પ્રભાદ કયીળ નશીં,मातदेृळो भळ ।ભાતાન ેદેલ ભાન,{3} वऩत ृदेळो भळ ।નતાને દેલ ભાન,आचायय देळो भळ 

।આચામથને દેલ ભાન,अततथथदेळो भळ ।અનતનથને દેલ ભાન.  {तैत्त्तरीयोऩतनवद–शऴसाळल्ऱी-अनुळाक-११-मंत्र-१-

२}{4}આણા દેળભાાં આમોએ कृण्ळन्तो वळश्ळमाययम ।ની ઉદ્ઘણા કયી શતી, અને બાયતીમ વાંસ્કૃનતને નલશ્વભાાં રઇ 

ગમા શતાાં.   

   વાંકૃતબાાનાાં આથ ભશાકાવ્મભાાં વાંસ્કૃનત:-યાભામણ અને ભશાબાયત એ આણી બાયતીમ વાંસ્કૃનતનાાં આથ 

ભશાકાવ્મ છે,જેભાાં આણી વાંસ્કૃનતનુાં નનરૂણ થમેલુાં જલા ભે છે. આકદકનલ લાલ્ભીકકએ તાનાાં ભશાકાવ્મ 

रामायणम ભાાં બાયતીમ વાંસ્કૃનતને ગ્રાંથસ્થ કયીને તેન ે ગચયસ્થામી ફનાલી દીધી છે. તેભનાાં લીય ભશાકાવ્મ ભાટે 

કશલેામ છે કે-          

यावत स्थाष्यन्न्त गगरय: सररत्शश्च महीतऱे । 
तावत रामायणी कथा ऱोकेषत प्रचररष्यनत    ॥ 

    અથાથત - જમાાં સધુી આ થૃ્લી ઉય લથત અને નદીઓ યશળેે ત્માાં સધુી યાભામણની કથા રકભાાં પ્રચાય ાભતી 

યશળેે.યાભામણભાાં લાલ્ભીકકએ- શ્રેષ્ઠ આદળથ પ્રજાારક યાજા કેલ શમ તે યાભચાંદ્રનાાં ચકયત્ર ગચત્રણ દ્વાયા ફતાલી 

આપ્યુાં છે. આજે કગયગુભાાં ણ રક "યાભયાજમ" ની ઝાંખના યાખી યહ્ાાં છે. ત વીતાજીનુાં ચકયત્ર એ આમથનાયીન 

ઉિભિભ આદળથ છે. બાઈ-બાઈભાાં સ્નેશ કેલ શલ જઈએ તે યાભ-બયત તેભજ અન્મ બાઈઓનાાં ચકયત્ર દ્વાયા 

દળાથવ્મ છે. નભત્ર વાંફાંધ કેલ અબેદ્ય શમ તે, યાભ-ગશુ તેભજ યાભ-સગુ્રીલનાાં યસ્યનાાં આત્ભીમ વાંફાંધથી ફતાલી 

આપ્યુાં છે.બાયત ાવે યશરેી આ યાભામણની વાંસ્કૃનત નલશ્વને આી ળકામ  તેલી અમલૂ્મ બેટ છે. જ નલશ્વ યાભામણની 

વાંસ્કૃનત અનાલળ ેત નલશ્વભાાં “ યાભયાજમ “સ્થાી ળકાળે.  
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                            લેદ વ્માવનાાં લીયકાવ્મ ભશાબાયત ભાટે ત કશ ેલાયુાં છે કે:- यददषात्स्त तदन्यत्र यन्नेषात्स्त न तत 

कुत्रथचत । અથાથત- જે અકશિંમા ભશાબાયતભાાં છે, તે નલશ્વભાાં અન્મત્ર જલા ભળ,ે યાંત ુજે અકશિંમા નથી તે નલશ્વભાાં 

ક્ાાંમ જલા નકશિં ભે. ભશાબાયત એ જ્ઞાનન નલશ્વકળ છે. તેન ેऩश्चमो ळेद: ।કહ્ોં છે. તેભાાં વદુદેળનાાં જ ાંગરને 

જ ાંગર આલેરા છે. તેની અંદય આલેરી’ श्रीमद भगळद गीता ‘જીલ, જગત અને જગદીળનાાં જ તત્ત્લજ્ઞાનનુાં નનરૂણ 

કયે છે. એવુાં કશલેામ છે કે તેનાાં ૭૦૦ શ્રકભાાં નલશ્વની તભાભ વભસ્માઓનાાં ઉકેરનુાં વભાધાન યશલે ુાં છે. નલશ્વનાાં કઈ 

ણ દેળ,જાનત,ધભથ,બાાનાાં વ્મક્તતને ભાગથદળથન આલાની મગ્મતા ’ श्रीमद भगळद गीता ‘  ભાાં યશરેી છે. 

ાાંડુયાંગળાસ્ત્રી આઠલરેજી કશ ે છે કે:- ગરુુ તયીકે શ્રીકૃષ્ણ ની ભનૂભકા અરોકકક છે. તે ાાંચ શજાય લોથી જગતન ે

નળક્ષણ આી યહ્ાાં છે,તે એલા નળક્ષક છે જે નલદ્યાથીને  રેવનઘ ૂાંટલાનુાં ન કશતેાાં, તેજ રેવનઘ ૂાંટે છે. ઉછચનવદ્ધાાંત 

તાના જીલનભાાં ઉતાયીને એ પ્રભાણે લતીને જગતન ેાઠ બણાલનાય નળક્ષક ક્ાાંમ જલા નકશિં ભે. શ્રીકૃષ્ણે 

તાનાાં જીલન દ્વાયા જગતનાાં કયડ જીલન ેનળક્ષણ આપ્યુાં છે. વાંવાયભાાં યશલેા છતા રબાઇ ન જવુાં અને અનાવતત 

જીલન ગાવુાં, એલ ફધ એભણે તે એલા પ્રકાયનુાં જીલન જીલીને આપ્મ છે. આલ ગરુુ ભળે નકશિં. ભાટે જ 

‘कृष्णं ळन्दे जगद्गुरुम ‘{5 } 

        દળ- દળ અલતાયએ બાયતીમ વાંસ્કૃનતને વાયી યીતે વાંલનધિત કયી છે. ત સ્મનૃતગ્રાંથએ કકઠન લૈકદક નવદ્ધાાંતન ે

વાભાન્મ વ્મક્તત ણ તાનાાં જીલનભાાં વયતાથી આચયણભાાં રાલી ળકે તેલી અનકુુતા કયી આી છે. ત લી 

યુાણએ લાતાથ રૂે તત્ત્લજ્ઞાનને વાચલલાનુાં કામથ કયુું છે. શદુ્ધાદ્વતૈલાદભાાં યુાણન ભકશભા ગાતા કશલેાયુાં છે કે:- -

श्रतुत-स्मतृी उभ ेनेत्र ेऩुराणं ह्रद्यं स्मतृम । {પ્રકાળટીકા – ૨-૪૯ } આભ લલ્રબ વાંપ્રદામભાાં યુાણને લેદધભાથનતદેળ 

ભાનેરા છે.  

     પ્રનળષ્ટ ભશાકાવ્મ { 6 } એ આથભશાકાવ્મભાાંથી જ તાનુાં નલમલસ્ત ુાં રીધુાં છે અને બાયતીમ વાંસ્કૃનતનુાં સુાંદય 

યીત ેનનરૂણ કયુું છે. અકશિંમા ફધાનુાં નલગત ેનનરૂણ ળક્ ન શલાથી ભાત્ર આચભનથી જ વાંત ભાનીશુાં.  

      ભશાકનલ કાગરદાવ ‘रघुळंऴम ‘ભશાકાવ્મનાાં આયાંબ ે યઘલુ ાંળી યાજાઓની જીલન દ્ધનતનુાં કદગ્દળથન કયાલતા – 

બાયતીમ વાંસ્કૃનતનુાં જ નનદળથન કયે  છે.તેઓ કશ ેછે કે:- 

        सोऽहमाजन्मर्शतद्धानामाफ्ऱोदयकमणुाम----- - योगेनान्ते तनतत्शयजम । । { रघतवंर्शम -१/२-५} 

     હુાં { કાગરદાવ} જન્ભથી શદુ્ધ, પ ભે ત્માાં સધુી કભથ કયલાલાા, વમદુ્રમુંતની થૃ્લીનાાં વમ્રાટ, સ્લગથમુંત 

જેભના યથન ેભાગથ ઉરબ્ધ શત એલા, ળાસ્ત્રતત દ્ધનતથી અક્ગ્નભાાં શલન કયલાલાા,માચકની ભનકાભના 

કયણૂથ કયલાલાા,અયાધીઓને મગ્મ નળક્ષા કયલાલાા,મગ્મ વભમે જાગતૃ થલાલાા,ત્માગ કયલા ભાટે 
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અથથવાંચમ કયલાલાા,વત્મને ભાટે નભતબાી,મળને ભાટે નલજજગીષવુનૃિ ધાયણ કયલાલાા,વાંતનતન ે ભાટે 

ગશૃસ્થાશ્રભન સ્લીકાય કયલાલાા,ળૈળલાલસ્થાભાાં વલથ પ્રકાયની નલદ્યાઓનુાં અધ્મમન કયલાલાા,તારુણ્મભાાં 

નલમન ઉબગ રેલાલાા, વદૃ્ધાલસ્થાભાાં મનુનવ્રતથી યશલેાલાા અન ે છેલટે મગભાગથથી દેશ નલવર્જન 

કયલાલાાયઘલુ ાંળી યાજાઓન લાંળ કહુ છાં.  

       ભશાકનલ કાગરદાવ યગચત ઉયુથતત ચાય શ્રક જ બાયતીમ વાંસ્કૃનતની જીલન દ્ધનતનાાં મનૂતિભ ાંત સ્તાંબ જેલા છે. 

ાાંડુયાંગળાસ્ત્રી આઠલરેજી કશ ે છે કે:- બાયતીમ વાંસ્કૃનત ઘણાનુાં ઋણ રઇ ને નલકવીત થઇ છે. આ વાંસ્કૃનત ઉય 

ઇક્ષ્લાકુલાંળના યાજાઓએ ભટ ઉકાય કમો છે.તેભણ ેવત્મ જીલન અને આદળથ જીલનનુાં આયક્ષણ કયીને જગતન ે

ફતાવ્યુાં છે.{7 }   

     અન્મ ભશાકાવ્મ ણ બાયતીમ વાંસ્કૃનતનાાં જ ગણુનાં ગાન કયે છે યાંત ુનલસ્તાય બમે તેભાાં પ્રલેળ કયત નથી. 

  પ્રનળષ્ટ વાંસ્કૃત વાકશત્મભાાં વાાંસ્કૃનતક નલચાય :- પ્રનળષ્ટ વાંસ્કૃત વાકશત્મનાાં કનલ, નાટયકાયએ દેલબાાભાાં તત તત 

કૃનતઓનુાં વર્જન કયીને બાયતીમ વાંસ્કૃનતનાાં ગણુને ઉજાગય કમાથ છે. જેભાાં બાવ,કાગરદાવ,બત ૃથશકય, બલભનૂત, 

જગન્નાથથી ભાાંડીન ેબટ્ટનાયામણ જેલા અનેક કનલઓએ  તાનાાં વર્જન દ્વાયા આણી પ્રાચીન વાંસ્કૃનતને બવ્મ 

અંજગર આેર આેરી છે.તે ફધાનુાં  અકશિંમા  નલગતે નનરૂણ ળક્ ન શલાથી ભાત્ર ઉડતી નજયે જ નલશાંગાલરકન 

કરુાં છાં.  

   ભશાકનલ બાવનાાં ભનાતાાં રુકભાાં બાયતીમ વાંસ્કૃનતન ડઘ સુાંદય યીતે ગઝરામ છે. જેભ કે કણથ કશ ેછે કે:- षतवे ु

देषेवु गुणा धरन्ते । { कणयभारम- १७ }ભાણવ શણાઇ જામ ત ણ તેનાાં વદ્ગુણની સલુાવ ટકી યશ ેછે. षुतं च दत्तं च 

तथळै ततष्ठतत । { कणयभारम- २२ } શભેલુાં અને દાન આેલુાં કામભ ભાટે યશ ેછે. તેથી જ તે ગલથ વાથે કશ ેછે કે:- मया 

कृताथय: खऱु ऩाकऴाशन: । { कणयभारम- २३ }ભેં સ્લગાથનધનત ઇંદ્રને કૃતાથથ કમો છે. ત ફીજા એક રુકભાાં બીભ કશ ેછે 

કે:- माता ककऱ मनुष्याणां दैळतानां च दैळतम । { मध्यमव्यायोग:-३७}ભાતા ત ભનષુ્મ અને દેલતાઓને ભાટે ણ 

યભ  ઇશ્વયી સ્લરુ છે. 

ભશાકનલ કાગરદાવની કૃનતઓભાાં નનરૂામેરી બાયતીમ વાંસ્કૃનત વતાથી આચયણભાાં રાલી ળકામ તેલી શમ છે. 

વજ્જનનાાં અંત : કયણ નલળે તેઓ કશ ેછે કે:- शतां दष शंदेषऩदेव ुळस्तुवु प्रमाण ंअन्त्करण प्रळतृ्तय्   । 

{अशभहानऴाकंुतऱ- १/२०} જમાયે વજ્જનને કઇ લસ્તઓુભાાં વાંદેશ થામ, ત્માયે તેઓ તાનાાં અંત:કયણ વાથે 

નલચાયણા કયે છે અને અંત:કયણ જે નનણથમ આે, તે મજુફ જ આચયણ કયે છે. શૃાંગાયી નલમભાાં ણ લેદાાંતનાાં 

નલચાયનુાં નનરૂણ કયવુાં એ કાગરદાવની આગલી નલળેતા છે. ત બાયતીમ વાંસ્કૃનતનાાં નતાનાાં હ્ર્દમનાાં બાલન ે

લાચા આતા તેઓ કશ ેછે કે:-         
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 ऩाततं न प्रथमं व्यवस्यनत जऱ ंयतष्मास्वऩीतेषत या                                                                                                                            
नादत्शते वप्रयमण्डना अवऩ भवता ंस्नेहेन या ऩल्ऱव ं । 
आद्ये वः कत सतमप्रसूनतसमये यस्या भवत्शयतत्शसवः 
सेयं यानत र्शकत न्तऱा ऩनतगहंृ सवैरनतऻायतां  । । { असभऻानर्शाकतं तऱ-  ४/९ } 

 

                ળકુાંતરાને સ્લસયુ ગશૃ ે નલદામ કયતી લખત ેકણ્લઋન જે શ્રક ફર ેછે તેભાાં તાનાાં કાજાનાાં ટુકડાને 

વાવયે નલદામ આતા ફાનાાં શૈમાન લરાત નનરૂામ છે.  

                   ફધા જ કનલઓને ન્મામ આલ એ પ્રસ્તતુ ળધરેખભાાં ળક્ નથી,તેથી છેલ્ર ેબાયતીમ વાંસ્કૃનતન પ્રાણ 

છે,તે નીનતની વ્માક પરકે નલચાયણા કયનાય યાજનિ બત ૃથશકય ને કેભ ભરૂામ , તેઓ કશ ેછે કે:- येवां न वळद्या न तऩो 
न दानं ...... ते मतृ्युऱोके भुवळ भारभूता मनुष्यरुऩेणा मगृाश्चरत्न्त । { नीततऴतकम- १६}                                                                               

વસં્કૃત બાાન  ંભશત્તત્તલ:-  વાંસ્કૃત બાાએ ભાત્ર બાયતની જ નશીં યાંત ુ નલશ્વની તભાભ બાાઓની આદ્ય જનની 

છે.એલ બાાનલદન ભત છે. ભેકડનર કશ ેછે કે ઈંડ-યયુનમન બાાકુની અનત પ્રાચીન,અનતનલનળષ્ટ અને અન ે

અત્માંત મલૂ્મલાન બાાવાભગ્રી વાંસ્કૃત બાાભાાં ભજૂદ છે. દુનનમાની બાાઓભાાં વાંસ્કૃતબાાનુાં વ્માકયણ વલથશે્રષ્ઠ 

છે. આ લૈજ્ઞાનનક યીતે નવદ્ધ થમેરી લાત છે.’मुतनत्रयी’[8]એ વાંસ્કૃત બાાનુાં કામભી સ્લરૂ ઘડી આપ્યુાં 

છે.વાંસ્કૃતબાાનાાં સ્લરૂની કયણૂથતા અને તેભાાં યચામેરા વાકશત્મની નલરુ વમદૃ્ધદ્ધથી અત્માંત પ્રબાનલત થમેરા 

નલગરમભ જોંવ કશ ે છે કે “વાંસ્કૃતબાાનુાં સ્લરૂ અદ્ભુત છે,એ,ગ્રીકબાા કયતા લધાયે કયણૂથ,રેકટનબાા કયતાાં 

લધાયે નલરુ ળબ્દ બાંડલાી અને બવ્મ યીતે કયષ્કૃત છે.આમથજાનતની ધાનભિક,વાભાજજક,ોયાગણક અન ે

વાાંસ્કૃનતક વઘી યાંયાઓનુાં ગેરુાં વાંસ્કૃત વાકશત્મભાાં કાઢી ળકામ તેભ છે.બાા,ધભથ અને યુાણકથાનાાં 

તરુનાત્ભક અભ્માવન આધાય વાંસ્કૃત બાા છે. 

  સ્કૃતબાાનાાં પ્રાચીન વાકશત્મે,નિભનાાં અનેક વભથથ વર્જક અને ગચિંતક ઉય પ્રબાલ ાડ્ છે.ખાવ 

કયીને જભથન વાકશત્મ અને દળથનળાસ્ત્ર ઉય ૧૯ભી વદીથીજ વાંસ્કૃત વાકશત્મ તથા દાળથનનક નલચાયધાયાની અવય 

થમેરી છે.એવુાં બાયતીમ નલદ્યાનાાં પ્રખય ઉાવક જભથન નલદ્વાન નલિંટયનનત્વ કશ ે છે.જભથનીની ફગરિન યનુનલનવિટીએ 

તભાભ વાંસ્કૃતગ્રાંથન અનલુાદ કયલાનુાં બગીયથ કામથ ઉાડ્ુાં છે.  ડૉ.અમતૃ ભ.ઉાધ્મામ કશ ે છે કે-“વાંસ્કૃત 

લાઙગભમભાાં યાષ્રની એટરી અમલૂ્મ વાંનિ બયેરી ડી છે કે –બાા,વાકશત્મ,ધભથ,વાંસ્કૃનતન કઈ અભ્માવી કે 

ળધક એની ઉેક્ષા કયેજ નશીં. વાંસ્કૃતબાાથી નલમખુ થલાનાાં દુષ્કયણાભ આજે વભાજભાાં ઘય-ઘયભાાં જલા ભી 

યહ્ાાં છે.નત-ત્નીનાાં વાંફાંધ અબેદ્ય યહ્ાાં નથી,નતા-તુ્રનાાં વાંફાંધભાાંથી સ્નેશ સકૂાઈ યહ્ોં છે,ઘય-ઘયભાાં વદૃ્ધની 

ક્સ્થનત દમાજનક ફની છે,વદૃ્ધાશ્રભ લધી યહ્ાાં છે.ફધાાં જ પ્રકાયનાાં વાંફાંધ સ્લાથથયામણ થઈ યહ્ાાં છે.આજનાાં 
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વભાજનુાં આવુાં દારુણગચત્ર, પ્રત્મક્ષ જલા છાંતા,આણી આંખ ઉઘડતી નથી,આ કેટરા દુ:ખની લાત છે.    

            આણી યનુનલનવિટીઓ ણ,સ્નાતક કક્ષાભાાં જે પયજજમાત નલમ તયીકે વાંસ્કૃતને ળીખલલાભાાં આલે છે,તેને 

દૂય કયીને ઉદુથ ,પ્રાકૃત લગેયેને દાખર કયલાની નલચાયણા કયી યશી છે.અન્મબાાઓ ળીખલે તેન નલયધ નથી,યાંત ુ

વાંસ્કૃતનાાં બગ ેત નશીં જ.આની ાછની ભરીન ભાનનવકતા આણે ફયફય વભજી રેલી જઈએ.બાયત ફશાયના 

રક ઈછછે છે કે કશન્દુસ્તાનભાાંથી વાંસ્કૃતબાા નેસ્તનાબદૂ થઈ જામ,કાયણ કે એ રકન ેફયાફય ખફય છે કે વાંસ્કૃત 

બાા,અભ્માવનાાં ક્ષેત્રભાાંથી દૂય થઈ જળે ત,બાયતીમભાાં તેજસ્લીતા,ખભુાયી,સ્લાગબભાન,યાષ્રાગબભાન લગેયે ગણુ 

આલળે નશીં. છી વાલ ફકયા જેલા થમેરાાં બાયતીમ ઉય જેભ ઈછછે તેભ શકભૂત ચરાલી ળકામ. 

સ્લાધ્મામ રયલાય દ્વાયા વસં્કૃત થી વસં્કૃતત યક્ષણ :- લતથભાન કાભાાં દેલબાાભાાં યશરેી વાંસ્કૃનત નાાં 

નલચાયને વભાજનાાં છેલ્રાભાાં છેલ્રા ભાણવ સધુી રઇ જલાનુાં પ્રચાંડ કામથ જ કઇ એ કયુથ શમ ત તે 

ાાંડુયાંગળાસ્ત્રીજીનાાં સ્લાધ્મામ કયલાયે કયુથ છે . જે ભાછીભાયનાાં એક શાથભાાં ભાછરી અને ફીજા શાથભાાં દારૂની 

ફાટરી શતી, તેઓ આજે લેદનાાં સતૂત- રુુસતૂત,શ્રીસતૂત તેભજ શ્રીભદ બગલદ ગીતાનાાં અધ્મામનાાં અધ્મામ, 

આચામોનાાં સ્તત્ર કાંઠસ્થ ફરતા થમાાં છે.તેનુાં કયણાભ તેભના જીલનભાાં આલેર ફદરભાાં જઇ ળકામ છે.  

     સ્લાધ્મામ રયલાયભા ંઆ કેલી યીતે ળક્ય ફન્  ં? શ  તેઓને વસં્કૃત ગખાલલાભા ંઆવ્  ંછે ? આલા પ્રશ્ન પ્રત્તમેક 

ને થામ તે વશજ છે. સ્લાધ્મામ રયલાયભા ં કઇને ણ ફપલૂવક વસં્કૃતબાા ગખાલલાભા ં આલી 

નથી.ાડં યંગળાસ્ત્રીએ રકને તતકા ફનાલીને તેભજ શ્રીભદ બગલદ ગીતા ઉય પ્રલચન 

આીને,વસં્કૃતબાાભા ંયશરેા તલળા લાગં્ભમન  ંરાખ રકને દળવન કયાવ્ ,ં ભાનલ જીલનભા ંતેની આલશ્મકતા 

વભજાલી,તેન ભરશભા વભજાવમ. એટલ  ંજ નશીં યંત   આ આણ બવમ લાયવ છે, એવ  ં સ્લાભબભાન રકભા ં

જાગતૃ ક્ વ છે.આ યીતે તાણાની બાલના જાગતૃ થતા,ંકરિનભા ંકરિન લેદના ંસકૂ્ત ,આચામોના ંસ્તત્ર રક 

કંિસ્થ કયી ગાલા રાગ્મા ંછે,તે લેદ વમાવન લાયવ છે, આ સ્લાભબભાન ભાછીભાયભા ંજાગતૃ થતા ંરાખ ભાછીભાય 

વસં્કૃતતના ંકાભે રાગ્મા ંછે, અને વભાજભા ંનલી ક્ાતંત કયી છે.ભરશરા કેંદ્ર {9} ની અબણ-{જેને અક્ષયજ્ઞાન નથી} એલી 

ફશને ણ વાંસ્કૃત સ્તત્ર કાંઠસ્થ ફર ે છે. ફારવાંસ્કાયકેન્દ્ર[10]નાાં ફાક નત્રકા વાંધ્માનાાં શ્રક કડકડાટ 

કાંઠસ્થફરેછે.જેનુાંકયણાભ તેભનાાં જીલનભાાં સ્ષ્ટણ ેજલા ભે છે. ાાંડુયાંગ ળાસ્ત્રીજીનુાં વાંણૂથ સ્લાધ્મામ કામથ’ 

श्रीमद् भगळद्गीता’ નાાં તત્ત્લજ્ઞાન ઉય આધાકયત છે.તેઓએ પ્રત્મક્ષ યીત ેક્ાયેમ,ગીતાનાાં શ્રક કાંઠસ્થ કયલા કહ્ુાં 

નથી.તેભણે તાનાાં પ્રલચનભાાં श्रीमद् भगळद्गीता ની ભાનલ જીલનભાાં, એક ભાગથદળથક-દીલાદાાંડી જેલી 

આલશ્મકતા,બાયલૂથક ફતાલી છે.કયણાભે વાંસ્કૃતબાા નશીં જાણતા વાભાન્મ રકન ેણ “ગીતા “પ્રત્મ ેપ્રેભ 

નનભાથણ થમ..ૂાાંડુયાંગ ળાસ્ત્રીજી કશતેા કે ‘ગીતા’ ભને વોથી લધ ુગભે છે,તેનુાં કાયણ ‘ગીતા’એ ભાયા પ્રભનુ એઠલાડ 

છે.અથાથત ાાંચ શજાય લો શરેા બગલાનનાાં મખુાયનલિંદભાાંથી જે શ્રક ગલામા શતાાં,ઉદાશયણ તયીકે- 

सवधुमाुन्ऩररत्शयज्य मामेकं र्शरणं व्रज । अहंत्शवा सव ुऩाऩेभ्यो मोऺनयष्यासम मा र्शतचः ।।  લગેયે- તે જ શ્રક, આજે 
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આણે ફરીએ છીએ.આભ રકન ‘ગીતા’ઉય પ્રેભ ઉત્ન્ન થતાાં,તેનાાં શ્રક અને અધ્મામ કાંઠસ્થ ફરતા થમા 

છે.ટૂાંકભાાં વાંસ્કૃતબાાભાાં જે અમલૂ્મ લાત ડેરી છે,તેન ે વાભાન્મ રકભાાં રઈ જલાભાાં આલે, ત રકન 

વાંસ્કૃતબાા ઉય અને બાયતીમ વાંસ્કૃનત ઉય રકન  અનયુાગ લધળે જ એભાાં ળાંકાનેકઈસ્થાનનથી.      

વસં્કૃતબાાભા ંસ્ત્રીઓન  ંસ્થાન:-બાયતીમ વાંસ્કૃનતની સ્ત્રીઓ તેજ જૂક અને લીયજૂક છે.આલી ભકશરાઓન આદય 

જાલલાન આગ્રશ બાયતીમ વાંસ્કૃનતએ યાખ્મોં છે.ભનબુગલાને ત કહ્ુાં છે કે-यत्र नाययस्तु ऩूज्यन्ते रमन्ते तत्र देळता् 

। ( ભનસુ્મનૃત )  ભશનિ લેદવ્માવ ણ આમથનાયી ભાટે કશ ે છે કે-न गषंृ गषृशमत्याषुगृयदषणी गषृमुच्यते । 

(ભ.બા.ળાાંનતલથ-૧૪૪-૬૬) આ ઉયાાંત વાંસ્કૃત લૈકદક યાષ્ટ્ષ્રમ પ્રાથથનાભાાં ભાાંગણી કયતા કશલેાભાાં આવ્યુાં છે કે આ 

દેળભાાં “ऩुरन्री“નગય યક્ષા કયી ળકે એલી લીયાાંગનાઓ ઉત્ન્ન થાઓ.{11}આભ વાંસ્કૃત લાઙગભમભાાં બાયતીમ 

આમથનાયીને નલળે સ્થાન પ્રાપ્ત થમેલુાં .                          

વાપં્રતકાભા ં વસં્કૃત-અન યાગીઓની પયજ:-આણી બાયતીમ વાંસ્કૃનતનુાં યક્ષણ કયવુાં શળે,ત પ્રથભ 

વાંસ્કૃતબાાનુાં યક્ષણ કયવુાં ડળે.વાંસ્કૃત અને વાંસ્કૃનત આ ફાંને એક નવક્કાની ફે ફાજુઓ જેલી છે.એક-ફીજાનાાં 

અબાલભાાં ફાંન ે અધયુા છે.વાંસ્કૃતબાા ભાનલભાાં ચૈતન્મ પ્રગટાલનાયી છે.યાંત ુ રકથી દૂય યશલેાને કાયણ ે

મતૃ:પ્રામ ફની ન જામ,તે જલાની પ્રત્મેક બાયતીમની પયજ છે. જ આજે આણે વાંસ્કૃતબાાને જીલાંત યાખલાન 

પ્રાભાગણક પ્રમત્ન નશીં કયીએ,ત આણી બાયતીમ લૈકદક વાંસ્કૃનત  આધનુનક ેઢી ભાટે અગરપ્ત થઇ જળ,ે તેના 

જલાફદાય આણે ફનીશ ુઆ અક્ષમ્મ ભરૂ ભાટે આલનાયી ેઢી આણ અનાદય કયળ,ેએભાાં ળાંકાને કઇ સ્થાન 

નથી.  

  આજે આણી બાયતીમ વાંસ્કૃનતને નછન્ન-ગબન્ન કયલાનાાં દ્ધનતવયનાાં પ્રમત્ન થઈ યહ્ાાં છે.જ આણે વાંસ્કૃત 

અનયુાગીઓ વજાગ નશીં થઈ એ, ત આલનાયા વભમભાાં આણી બાયતીમ વાંસ્કૃનતનાાં બવ્મચકયત્ર ઉય કાદલ 

ઉછાલાન પ્રમત્ન થળે-શ્રીયાભચન્દ્રને આક્રભણકાયી તેભજ શનભુાનજી ને ચાકયત્ર્મભ્રષ્ટ ગચતયલાભાાં આલળે,અને 

આણાાં ફાક તેન ેવાચુાં ભાનલા રાગળ.ેતેથી વાંસ્કૃતબાા પ્રેભીઓએ,દેલબાા ઉય ખયા હ્રદમન પ્રેભ કયીન,ે 

તેભાાં નનરુનત વત્મલાતન,ેતેનાાં મૂ વાંસ્કૃત ગ્રાંથનાાં નનદળથન વાથે,વાભાન્મ રક સધુી રઈ જલી ડળ.ેજેથી 

બાયતીમ વાંસ્કૃનતને નછન્ન-ગબન્ન કયલાની મજનાઓ કયનાયા,મજન દૂય પેંકાઈ જામ. 

                         આણે ત્માાંના કેટરાક નલદ્વાન ણ-यद् शाषेबोक्तं तत ्प्रमाणम ्। ભાનનાયા,યફનુાં ાણી ીનાયા 

થમેરાાં છે.આલા રક આણી વાંસ્કૃનતનાાં કશભારમ જેલા ઉત્ુાંગ ચકયત્રન ેણ ળાંકાની નજયે જતા થમા છે.કાયણ કે 

આજે નલદ્વાનભાાં ણ પ્રચગરત પ્રલાશથી જુદુાં કશલેાની એક પ્રકાયની પેળન આલી ગઈ છે,ફધાાં કશતેા શમ તેનાથી 

જુદુાંજ કશીએ ત રક આકાથમ અને વસ્તાભાાં વયતાથી પ્રનવદ્ધદ્ધ ભી જામ.આલ તેની ાછન આળમ શમ છે. 

આજે કશલેાતા વાકશત્મકાય યાભામણ અને ભશાબાયત ઉય સુ્તક રખે છે,યાંત ુતેભનુાં તાનુાં જીલન સ્લાથથ અને 
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લાવનાઓથી ગ્રસ્ત થમેલુાં શલાથી-યાભામણ-ભશાબાયતનાાં કશભારમ જેલા ઉત્ુાંગ ચકયત્ર -શ્રીયાભ તેભજ શ્રી કૃષ્ણ 

ણ તેભને તાના જેલા વાભાન્મ ભાણવ જ રાગ ેછે. અને એ યીતે જ તાના સુ્તકભાાં તેનુાં નનરૂણ કયે છે. આલા 

કશલેાતા અને ફની ફેઠેરા વાકશત્મકાયથી આણી વાંસ્કૃનતનુાં યક્ષણ કયલાની, અત્માયે આણા ફધાની નૈનતક પયજ 

છે.                                                             

                                વ્મક્તત પ્રાણાાંત ણ તાની વાંસ્કૃનત, ધભથ ન છડે તેલા લૈચાકયક વ્મક્તતઓ તૈમાય કયલાની 

અત્માયનાાં કાભાાં તાતી જરૂય છે. આણે આણી નલી ેઢીભાાં, વાંસ્કૃતબાાભાાં યશરેી વાંસ્કૃનતનાાં વાંસ્કાયનુાં નવિંચન 

કયલાનુાં છે. જેથી આલતી કારનુાં બાયત બવ્મરૂભાાં ઉજાગયથામ..ઓછાભાાં ઓછાં યનુનલનવિટીઓભાાંથી પયજીમાત 

વાંસ્કૃત નલમને દૂય ન કયલાભાાં આલે, તે જલાની આણા ફધાની નૈનતક પયજ છે. ભાત્ર ગજુયાતભાાં જ નશીં 

,કશન્દુસ્તાનની તભાભ યનુનલનવિટીઓભાાં દેલબાાને પયજીમાત નલમ તયીકે પયજીમાત ળીખલલાભાાં આલે, એલ 

કામદ ફનાલલા U.G.C. એ બાયત વયકાયને યજૂઆત કયલી જઈએ.               

વાંસ્કૃતબાાએ નલશ્વબાા છે.ભાનલ વાંસ્કૃનતની પ્રાચીનતભ બાા છે.ભેકડનર કશ ે છે-“ભાનલજાનતની ઉત્ક્રાાંનતન 

અભ્માવ કયલાનાાં વાકશત્મ તયીકે ત વાંસ્કૃતબાા ગ્રીવના વાકશત્મ કયતામે લધાયેચઢીમાતીબાાછે. 

     

વભગ્ર નલશ્વને એકતા તયપ રઈ જલાન નલચાય-“यत्र वळश्ळं भळतत एकनीडम ्।“( મજુ.૩૨-૮ ) જમાાં વભગ્ર નલશ્વ એક 

ભા ફની જામ છે.આલી નલશ્વફાંધતુ્લની બાલના, દેલબાાભાાં બાયબાય બયેરી છે.” ळशुधळै कुटुम्बकम ् “ની 

ઉદાિબાલના એ વાંસ્કૃતબાાની વાંસ્કાકયતાનુાં તેભજ બાયતીમ વાંસ્કૃનતની વાંસ્કાયીતાનુાં કયણાભ છે.{12} દેલબાાભાાં 
યચામેરાાં ઉનનદ લાઙગભમને બવ્મ અંજગર આતા નિભનાાં ગચિંતક-ળનશય કશ ે છે કે-“ ઉનનદના 

અભ્માવ જેલ ફીજ કઈ અભ્માવ રાબપ્રદ અને ભાનલનુાં ઊધ્લીકયણ કયનાય નથી.ઉનનદન અભ્માવ એ 

ભાયા જીલનની ળાાંનતરૂ ફનેર છે,એ જ અભ્માવ ભાયા મતૃ્યનુી ણ ળાાંનત ફનળ.ે”{13} 

  આલી યીતે આ અભયલાણી જ વાાંસ્કૃનતક ઐક્ની સ્થાના ભાટે,વદ્ભાલના,ળાાંનત તેભજ નલશ્વફાંધતુ્લની સ્થાના ભાટે 

વલથથા મગ્મ શલાથી “નલશ્વબાા” દલીને મગ્મ છે.અને તેલી  નલશ્વબાા વાંસ્કૃતભાાં યશરેી બાયતીમ વાંસ્કૃનત જ 

નલશ્વને ભાગથદળથન કયી ળકળ.ે 

ાદટી 

{1} ‘વસં્કૃતત પજૂન’- ાાંડુયાંગ ળાસ્ત્રીજીનાાં પ્રલચનનુાં વાંકરન,પ્રકાળક-શ્રી લલ્રબદાવ જે.ઝલેયી,વદ્ધદ્વચાય દળથન 

રસ્ટ ,નલભર જમનત,મુાંફઈ.અગ્માયભી આવનૃિ-૧૯૯૨, .ૃ ૫૨. 

{2}`बहृद-अनतवादक चन्न्िका`-लेखक-चक्रधर नौट्याऱ `षंश` ऴास्त्री,प्रकाऴक-मोतीऱाऱ बनारशीदाश-

ददल्ऱी,ळाराणशी मद्राश,ऩुनमुयद्रण ददल्ऱी-1995, ऩ.ृ६७४.667. 
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{3}દેલ ભાનલા :- તેભની આજ્ઞાનુાં ારન કયવુાં, તેભન આદય કયલ અને તેભનાાં અંત:કયણ ને દુ:ખ થામ તેવુાં 

કઇ ણ કામથ ન કયવુાં. 

{4  } तैत्त्तरीयोऩतनवद- शानुळाद ऴांकरभाष्य – गीताप्रशे गोरखऩुर,अठारळा शंस्करण, शं.-२०५५,ऩ.ृ७०. 

{5} ‘વાસં્કૃતતક તલચાયધાયા’-ાાંડુયાંગ ળાસ્ત્રીજીનાાં પ્રલચનનુાં વાંકરન,પ્રકાળક-શ્રી લલ્રબદાવ જે.ઝલેયી,વદ્ધદ્વચાય   

દળથન,નનભથર નનકેતન,મુાંફઈ.દળભી આવનૃિ-૧૯૯૫,.ૃ૩૫. 

{6} કાગરદાવનાાં –યઘલુ ાંળ અને કુભાયવાંબલ, બાયનલનુાં –કકયાતાજુ થનીમ,ભાઘનુાં- નળશુારલધ અને શ્રીશથ નુાં –

નૈધીમચકયત આ ાાંચ પ્રનળષ્ટ વાંસ્કૃત વાકશત્મનાાં  પ્રનવદ્ધ ભશાકાવ્મ છે.  

{7} ‘બાયતીમનુાં આદળથ જીલન’- {.ૂાાંડુયાંગળાસ્ત્રીનાાં પ્રલચનન ેઆધાયે-}પ્રકાળક:- શ્રીલલ્રબદાવ જે. ઝ્લેયી, 

વદ્ધદ્વચાય દળથન ,નલભર જમનત,મુાંફઈ, અગ્માયભી આવનૃિ- ભાચથ-૧૯૯૪,.ૃ૨.    

{8)સતૂ્રાષ્ટાધ્મામીના યચનમતા ાગણનનમનુન, લાનતિકકાય કાત્મામનમનુન અને ભશાબાષ્મના યચનમતા 

તાંજગરમનુન 

{9} ાાંડુયાંગળાસ્ત્રીજી પ્રેકયત સ્લાધ્મામ કામથનાાં અનેક પ્રમગભાન એક પ્રમગ કે જેભાાં નનનિત કદલવ, વભમ અન ે

સ્થે,ફશને વાથે ભીને શ્રીભદ બગલદ ગીતાનાાં નલચાયનુાં શ્રલણ – ભનન  કયે છે.      

{10} ાાંડુયાંગળાસ્ત્રીજી પ્રેકયત સ્લાધ્મામ કામથનાાં અનકે પ્રમગભાન એક પ્રમગ કે જેભાાં નનનિત કદલવ, વભમ 

અને સ્થે,ફાકન ેશ્રીભદ બગલદ ગીતા તેભજ બાયતીમ વાંસ્કૃનતના નલચાય યભતા- યભતા , ગમ્ભત વાથે 

જ્ઞાનની યીત ેઆલાભાાં આલે છે.  

{11}‘વાસં્કૃતતક તલચાયધાયા’-ાાંડુયાંગ ળાસ્ત્રીજીનાાં પ્રલચનનુાં વાંકરન,પ્રકાળક-શ્રી લલ્રબદાવ જે.ઝલેયી,વદ્ધદ્વચાય 

દળથન,નનભથર નનકેતન,મુાંફઈ.દળભી આવનૃિ-૧૯૯૫,.ૃ૨૯. 

{12}’લૈરદક વારશત્તમ અને વસં્કૃતત’-રેખક-ડૉ.ગોતભ લ.ટેર,પ્રકાળન-યનુનલનવિટી ગ્રાંથ નનભાથણ ફડથ ,ગજુયત 

યાજમ,દ્ધદ્વતીમ આવનૃિ-૧૯૯૦,.ૃ૪૧૧. 

{13}‘ब्रह्मसूत्रर्शांकरभाष्यम-्चततसूत्री-‘અનલુાદક-ડૉ.રક્ષ્ભેળ લી.જી,પ્રકાળન-ાશ્વથ પ્રકાળન,અનદાલાદ,પ્રથભ 

આવનૃિ-૧૯૮૯,.ૃ૨.   
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વદંબવ ગ્રથં સભૂચ  

 (૧) ‘ब्रह्मसूत्रर्शांकरभाष्यम-्चततसूत्री-‘અનલુાદક-ડૉ.રક્ષ્ભેળ લી.જી,પ્રકાળન-ાશ્વથ પ્રકાળન,અનદાલાદ,પ્રથભ 

આવનૃિ-૧૯૮૯ 

(૨)’ श्रीमद्वाल्मीककरामायणे सतन्दरकांडम `  ‘ અનલુાદક-નલજમ ાંડ્ા,પ્રકાળન-ાશ્વથ પ્રકાળન,અભદાલાદ.પ્રથભ 

આવનૃિ-૧૯૯૫ 

(૩)` बहृद-अनतवादक चन्न्िका`-लेखक-चक्रधर नौट्याऱ `षंश` ऴास्त्री,प्रकाऴक-मोतीऱाऱ बनारशीदाश-ददल्ऱी,ळाराणशी 
मद्राश,ऩुनमुयद्रण ददल्ऱी-1995 

(૪)`संस्कृत सादहत्शय का ईनतहास`-ऱेखक-आचायय बऱदेळ उऩाध्याय,प्रकाऴक-ऴारदा तनकेतन,ळाराणशी.दऴम 

शंस्करण-2001 

(૫) ‘પ્રતળષ્ટ વસં્કૃત વારશત્તમન ઈતતશાવ’-રેખક-પ્રા.ડૉ.અમતૃ ભ. ઉાધ્મામ,પ્રકાળક:-યનુનલનવિટી ગ્રાંથ નનભાથણ 

ફડથ,ગજુયાત યાજમ,દ્ધદ્વતીમ આવનૃત-૧૯૯૮ 

(૬) ‘વાસં્કૃતતક તલચાયધાયા’-ાાંડુયાંગ ળાસ્ત્રીજીનાાં પ્રલચનનુાં વાંકરન,પ્રકાળક-શ્રી લલ્રબદાવ જે.ઝલેયી,વદ્ધદ્વચાય 

દળથન,નનભથર નનકેતન,મુાંફઈ.દળભી આવનૃિ-૧૯૯૫ 

(૭) ‘વસં્કૃત વારશત્તમન ઈતતશાવ’-પ્રપેવય એ.ભેકડનર કૃત-બાાાંતય કતાથ-પ્રા.એભ.ી.દલ,ેપ્રકાળન-પ્યરુય 

પ્રકાળન સયૂત.દ્ધદ્વતીમ આવનૃિ-૧૯૯૩-૯૪ 

(૮) ‘વસં્કૃતત પજૂન’- ાાંડુયાંગ ળાસ્ત્રીજીનાાં પ્રલચનનુાં વાંકરન,પ્રકાળક-શ્રી લલ્રબદાવ જે.ઝલેયી,વદ્ધદ્વચાય દળથન રસ્ટ 

,નલભર જમનત,મુાંફઈ.અગ્માયભી આવનૃિ-૧૯૯૨                                                                                                        

(૯)’લૈરદક વારશત્તમ અને વસં્કૃતત’-રેખક-ડૉ.ગોતભ લ.ટેર,પ્રકાળન-યનુનલનવિટી ગ્રાંથ નનભાથણ ફડથ,ગજુયત 

યાજમ,દ્ધદ્વતીમ આવનૃિ-૧૯૯૦ 

{૧૦}બાયતીમનુાં આદળથ જીલન’- {.ૂાાંડુયાંગળાસ્ત્રીનાાં પ્રલચનન ેઆધાયે-}પ્રકાળક:- શ્રીલલ્રબદાવ જે. ઝ્લેયી, 

વદ્ધદ્વચાય દળથન ,નલભર જમનત,મુાંફઈ, અગ્માયભી આવનૃિ- ભાચથ-૧૯૯૪, 

 

                        ******************************************************************** 
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પ્રા.ભમાયાભ કે.ટેર 

આતવ.પ્રપેવય.(વસં્કૃત તલબાગ,) 

વયકાયી તલનમન કૉરેજ,વેકટય-૧૫, 

ગાધંીનગય.                                   
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