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संस्कृत विकासाय अस्माभि: ककं करणीयम ् 

વલમની ચચચા કયતચ શેરચાં કેટરચક વલદ્લચન વ્મવતતનચ વાંસ્કૃત બચચ અને વચવશત્મ વલળેનચ અવબપ્રચમો જોઇએ.  

 

 ‘જો ભને ૂછલચભચાં આલે કે વૌથી ભોટો બાંડચય જે બચયત ચવે છે અને વૌથી ભોટો તેનો લચયવદચય છે- તે કોણ છે? તો શ ાં 

ફેધડક જલચફ આ ાં કે એ છે વાંસ્કૃત બચચ, તેન ાં વચવશત્મ અને જે કાંઇ તેનચ વચવશત્મભચાં છે તે. આણો આ ભચશચન લચયવો છે, જમચાં 

વ ધી તે ઉરબ્ધ છે અને યચષ્ટ્રનચ જીલનને પ્રબચવલત કયે છે, ત્મચાં વ ધી બચયતીમ ઓખ અખાંડ યશેળે.’ આ ળબ્દો કોઇ કટ્ટયલચદી વશન્દ નચ 

નથી, ણ ાંડડત જલચશયરચર નેશરુનચ છે કે જે ભોટચબચગે પ્રચચીન યાંયચનચ વલયોધી શતચ૧. 

 

 ‘વાંસ્કૃત બચચની પ્રચચીનતચ બરે ગભે તે શોમ ણ તેની ફનચલટ આશ્ચમાજનક છે, જે ગ્રીક બચચની અેક્ષચએ લધચયે ડયૂણા 

અને રેડટનની અેક્ષચએ લધચયે વલસ્તૃત તથચ આ ફાંન્ને બચચઓની અેક્ષચએ લધચયે વાંસ્કચડયત છે૨.’ 

 

‘મ યોનચ  નરુત્થચનનચ કચથી આજ વ ધી કોઇ ણ ઘટનચનો વાંસ્કૃવતકનચ ઇવતશચવભચાં આટરો વલશ્લવ્મચક પ્રબચલ નથી 

ડ્મો, જેટરો અઢચયભી વદીનચ ઇવતશચવભચાં વાંસ્કૃતની ળોધે ચડ્મો૩.’ 

 

‘વાંસ્કૃતની ફશ ભ ખી ક્ષભતચ, અવચધચયણ અવબવ્મવતત, અવીભ વ્માંજનચ ળવતત એભચાં યશેરી શચસ્મક્ષભતચ, વૂક્ષ્ભ વલદ્લ્ચ અને 

વૌથી લધ  તેભચાં યશેરી ઉચ્ચ નૈવતક બચલનચ દયેક વ્મવતતને પ્રબચવલત કયે છે.’  

 

શલે પ્રશ્ન એ છે કે જે બચચનો આલો બવ્મ બૂતકચ શોમ, ચવણવનનચ અષ્ટચધ્મચમી જેલ ાં ડયૂણા વ્મચકયણ શોમ-જે 

શ્લેયફચત્સ્કીનચ ળબ્દોભચાં ‘ભચનલ ભગજની વલાશ્રેષ્ઠ કૃવતઓભચાંની એક છે’ – તેનચ બવલષ્મ ભચટે લી ચચતચ કયલચની કે પ્રવચય-પ્રચચય 

કયલચની આલશ્મતતચ કેભ ઉબી થઇ? લચત નચની નથી. ઉય કહ્ ાં તેભ તભચભ વલળેતચ, ભશચનતચ, વબચનતચ, જાગૃકતચ શોલચ છતચાં ણ 

કાંઇક ખૂટે છે, કાંઇક ચૂકી ગમચ છીએ, કાંઇક બૂરી ગમચ છીએ.  
 

આ વાંદબાભચાં અશી આણે વાંસ્કૃત બચચ, વ્મચકયણ તેભજ તદ વલમક ભચમચાદચઓ અને કેટરીક ભચન્મતચઓ જે રૂઢ થમેરી છે- તે 

વલળે વલચચયણચ કયીએ.  

 

કોઇણ બચચ વલળે વચભચન્મ યીતે ફે ફચફતો ભશત્લની છે,- એક ફોરચચરની બચચ, જે વનયાંતય ડયલર્તતત થતી યશે છે. ફીજી 

વચવશત્મની બચચ જે સ્લચબચવલક યીતે વસ્થય શોમ છે. વચવશત્મની બચચભચાં ડયલતાન આલે છે ખરુાં ણ ઘણાં ધીભ ાં.  

 

ભચયી દ્રવષ્ટએ વાંસ્કૃત બચચની અડયલતાનળીરતચએ તેને ઘણાં ભોટ ાં ન કળચન શોંચચડ્મ ાં છે. અરફત, અડયલતાનળીરતચ તેન ાં 

વલવળષ્ટ રક્ષણ ખરુાં, યાંત  તેનચથી તે ભચત્ર વચવશત્મની બચચ ફનીને યશી ગઇ. તેન ાં વૌદમા, વલવળષ્ટતચ, વલળેતચ વચવશત્મભચાં વવવભત થઇ 

ગઇ. એક ફચફત નોંધનીમ છે કે ઋગ્લેદ અને ત્મચય છીનચ વચવશત્મભચાં સ્ષ્ટ યીતે ડયલતાન થત ાં યહ્ ાં છે, યાંત  રગબગ ચોથી ળતચબ્દીભચાં 

ભશચન પ્રવતબચળચી ચવણવનનો જન્ભ થમો. એભન ાં વ્મચકયણ એટર ાં ડયૂણા અને પ્રભચવણક વવદ્ધ થમ ાં કે એન ાં ઉલ્રઘન કોઇ કયી ળતમ ાં 

નશી અને વાંસ્કૃત બચચભચાં અને વ્મચકયણભચાં ડયલતાન થલચન ાં રગબગ ફાંધ થઇ ગમ ાં. આ વાંસ્કૃતને જ રૌડકક વાંસ્કૃત કશેલચમ છે. આ યીતે 

અડયલતાનળીરતચ એ વાંસ્કૃત બચચન ાં એક વલવળષ્ટ રક્ષણ ફની ગમ ાં. 
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 લૈડદક વાંસ્કૃતભચાં જો કોઇ ળબ્દ વ્મચકયણની દૃવષ્ટએ અળ દ્ધ અથલચ રૈડકક વાંસ્કૃતની દૃવષ્ટએ અચવણનીમ શોમ છે, તો એલચ 

ળબ્દોને આણે ‘આાપ્રમોગ’ કશીને સ્લીકચયી રઇએ છીએ. લચસ્તલભચાં તે બચચન ાં ડયલતાનળીરતચન ાં રક્ષણ શત ાં. જે ડયલતાન ચવણવન 

છી રગબગ ફાંધ થઇ ગમ ાં.  

 

 વતત ડયલતાન દ વનમચનો કચમભી વનમભ છે અને જમચાં વ ધી બચચને રચગેલગે છે ત્મચાં વ ધી તેને જીલાંત ભન ષ્મ વચથે વાંફાંધ છે. 

ભચનલ જ જમચયે આટરો ફદરચઇ ગમો શોમ, ડયલર્તતત થઇ ગમો શોમ, અયે, દ વનમચની તભચભ લસ્ત ઓ ફદરચઇ યશી શોમ ત્મચયે બચચ 

કેલી યીતે અડયલર્તતનળીર યશી ળકે? અને યશે તો પેકચઇ જામ છે, રોકો પેકી દે છે, જે ફન્મ ાં. આણે વૌએ આ ફચફતભચાં ગાંબીય યીતે 

વલચચયલ ાં જોઇએ.  

 

 અશી કશેલચનો આળમ એ નથી કે વાંસ્કૃત બચચ અને વ્મચકયણભચાં વાંૂણા ડયલતાન આલી જામ. યાંત  ળચસ્ત્રીમ અને વચવશત્મની 

બચચ તેની જગ્મચએ મથચલત યશે, તેન ાં ણ આગલ ાં ભશત્લ અને વૌદમા છે. યાંત  યોજફયોજની વ્મલશચયની બચચભચાં આલો આગ્રશ 

શઠચગ્રશ કશેલચળે. આણે જાણીએ છીએ કે કોઇ વશન્દી બચી વ્મવતત ગ જયચતીભચાં –‘ભેં પ ખચધો’, ‘એક જાંગર શતો’ જેલચ લચતમપ્રમોગ 

કયે છે. કચયણ કે વશન્દીભચાં ન વકચરગ નથી. ત્મચયે આણે તેની બૂર વ ધચયીએ છીએ અને વભજાલીએ છીએ અને એ યીતે તે લચયાંલચય 

બૂરો કયીને બચચ વ ધયે છે. વાંસ્કૃતભચાં આલી ઉદચયતચ આલે તો ખૂફ ઝડથી રોકો તેનો પ્રમોગ કયતચ થળે.  

 

 વાંસ્કૃત બચચ કઠીન છે, એલી ણ એક ભચન્મતચ છે. તેન ાં કચયણ એલ ાં છે કે ચવણવનએ ળબ્દ-વવવદ્ધ, રૂ-વવવદ્ધની એક જડટર 

પ્રડિમચ ફનચલી, જેભચાં ભૂ ધચત થી રઇને આગભ, પ્રત્મમ, આદેળ અને ફીજા લણાવલકચયો દ્લચયચ ળબ્દ વવદ્ધ કયી ળકચમ છે. એભચાં લી 

વદ્લલચન, યસ્ભૈદ, આત્ભનેદ, તેભજ ઉબમદ. આ વભગ્ર ડિમચને વભજલચ ભચટે ઘણો જ વભમ, ળવતત અને ધૈમા જોઇએ, જે 

આજનચ ઝડી મ ગભચાં વાંબલ નથી. એક ગણતયી ભ જફ3 વાંસ્કૃતભચાં જ દી જ દી પ્રડિમચથી રગબગ 10,27,85,00,00,000/5- રૂ 

ફની ળકે છે. શલે વલચચય કયો આટર ાં ફધ  વભજલચ અને વલચચયલચનો વભમ કોની ચવે છે?  

 

 ચવણવનનચ ભોટચબચગનચ વૂત્રો લૈડદક ળબ્દો ભચટે જ છે6. જે વચભચન્મ વાંસ્કૃતનચ વલદ્યચથીઓ ભચટે કોઇ જ ઉમોગી નથી. 

કેટરચક એલચ ળબ્દોની વલલેચનચ છે, જે બચવ, કચવરદચવનચ વભમથી આજડદન વ ધી તમચયેમ ઉમોગભચાં આવ્મચ નથી. ચવણવન 

વ્મચકયણનો 2/3 બચગ એલો છે, જે ભોટચબચગે વ્મલશચયભચાં ઉમોગ થતો નથી. આ વચથે જો ળબ્દ વવવદ્ધની પ્રડિમચને છોડી દેલચભચાં 

આલે તો ચવણવન વ્મચકયણનો 7/8 બચગ વફનજરૂયી ફની જામ છે7.  

 

 વાંસ્કૃતની એક ફીજી વલળેતચ એ છે કે જેને કચયણે તે વલશ્લની ફીજી બચચઓ કયતચાં જ દી ડે છે. કચવ્મ તથચ વચવશત્મની ફીજી 

યચનચઓભચાં વાંસ્કૃતનો ઉમોગ બચયતીમ ઇવતશચવભચાં ફધચ જ મ ગભચાં વનયાંતય થતો યહ્ો છે. આ પ્રભચણે આજે ણ થઇ યહ્ો છે. જે 

વાંસ્કૃત આજથી ત્રણ શજાય લા શેરચાં લચલ્ભીડકએ રખમ ાં શત ાં, એ જ વાંસ્કૃતભચાં આજે ણ કોઇ વલદ્લચન યચનચ કયે છે. આલી 

અડયલતાનળીર જીવલત વાંસ્કૃત બચચને વચચચ અથાભચાં ‘દેલલચણી’ કશેલચઇ છે. એ દેલતચઓની લચણી જે તમચયેમ લૃદ્ધ થતચ નથી, તમચયેમ 

ભયતચાં નથી, તેઓ શાંભેળચ મ લચન યશે છે. અને તેથી વાંસ્કૃત બચચ ણ તમચયેમ લૃદ્ધ થળે નશી કે ભયળે નશી. શાંભેળચ મ લચન યશેળે.  

 

 અરફત, છેલ્રચ રગબગ ફવો લાથી વાંસ્કૃતનચ અધ્મમનભચાં ઘણી પ્રગવત થઇ છે અને વાંસ્કૃતનો અભ્મચવ લૈજ્ઞચવનક પ્રણચરીથી 

કયલચભચાં આલે છે. ધ્લવનવલજ્ઞચનનચ ક્ષેત્રભચાં તો ઘણી પ્રગવત થઇ છે. આ ઉયચાંત વાંસ્કૃત બચચનો અભ્મચવ બચયત-મ યોીમ ડયલચયની 

અન્મ બચચઓ વચથે ત રનચત્ભક યીતે કયલચભચાં આલે છે. આ દૃવષ્ટએ વાંસ્કૃત બચચ અને વ્મચકયણનો અભ્મચવ ચવણવન ૂયતો વવવભત ન 

યશી ળકે. અશી જે કાંઇ કશેલચભચાં આવ્મ ાં છે તેનો ભતરફ એટરો જ છે કે ચવણવનન ાં વ્મચકયણ વ્મલશચડયક દૃવષ્ટએ એટર ાં ઉમોગી નથી. 

લી, નલીન જીજ્ઞચવ ઓને લધ  કડઠન રચગે છે.  

 
 

 વાંસ્કૃત બચચ અને વ્મચકયણભચાં કેટરચક ચશ્ચચત્મ રેખકો દ્લચયચ કયલચભચાં આલેરચાં વચભચન્મ પ્રમત્નો વવલચમ તેને વ્મચલશચડયક અને 

નલીન લૈજ્ઞચવનક રૂભચાં વ્મલવસ્થત યીતે ભૂકલચનો ગાંબીય પ્રમત્ન થમો નથી. જેભ કે ઇ.વ.1986 ભચાં ફેંગરોયભચાં ‘અવખર વશન્દ વલજ્ઞચન 

ડયદ’ભચાં કમ્પ્મ ટય લૈજ્ઞચવનકો – ડચા. યોકવિગ્ઝ અને ડચા. ભોરોટાન નચ કશેલચ ભ જફ આજનચ કમ્પ્મ ટય વચમન્વ ભચટે વાંસ્કૃત એક 
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Natural Computer Language’ તયીકે વૌથી લધ  મોગ્મ છે. લચત વચચી ણ ળરૂઆત કોણ કયે? કોણ તેનચ ઉમોગલચચ કોમ્પ્મ ટય 

ફનચલે અને ફજાયભચાં રઇ આલે? ભચત્ર કશેલચથી ફધ  નથી થઇ જત ાં.  

 

 શલે એક ફીજી ફચફત તયપ આન ાં ધ્મચન દોરૂ છ ાં. ‘વશન્દ સ્તચનભચાં વ્મલશચયની યચજબચચ વશન્દી છે, ણ ધાંધચની યચજબચચ 

ગ જયચતી છે. ભ ાંફઇભચાં કોણ જાવત કે પ્રચાંતનો લેચયી શોમ એભણે ગ જયચતી ળબ્દો લેચયની યોજીન્દી પ્રડિમચભચાં લચયલચ ડે છે’. – એલ ાં 

ડચા. યલીન્દ્ર વફનીળન ાં કશેલ ાં છે8.    

 

 કોઇણ બચચને વ્મચકયણળચસ્ત્રી જીલચડતચાં નથી, યાંત  જનતચની જીબ જીલચડે છે એને આકચય આે છે. જભાન, ઇટચરલી અને 

સ્ેન કયતચાં ચચયવો લા ચછ આલેરી અાંગ્રેજી વલશ્લચવ્મચી ફની ળકી, કચયણ કે ળ વદ્ધનચ જડ ચોકઠચભચાં એ પીટ થઇ ળકી નશી અને 

જમચાં ગઇ ત્મચાં ોતચન ાં સ્લરૂ અખત્મચય કયતી ગઇ. બચચભચાં આલ ાં પ્રલચશી અને રચીરચણાં બચચને જીલાંત યચખે છે. અાંગ્રેજી બચચનચ 

પેરચલચ- પ્રચચયન ાં આ વૌથી ભોટ ાં યશસ્મ છે. વાંસ્કૃત બચચભચાં આલે ઉદચયતચ આલે તો આણી સ્લ્નવવવદ્ધ ભચટેન ાં એક વોચન ગણચળે.  

 

 એક અન્મ ફચફત આ વાંદબાભચાં જોઇએ તો વદીઓથી વલશ્લનચ જ દચ જ દચ બચગોભચાંથી બચયતભચાં પ્રજા આલી. જેનો વાંસ્કૃવત, 

બચચ, યીત-ડયલચજો જેલી દયેક ફચફતભચાં વભાંલમ થમો. યાંત  વાંસ્કૃત બચચ ઉય અન્મ કોઇ બચચનો પ્રબચલ ડ્મો નશી. બચયતની 

રગબગ ફધી જ બચચનચ ળબ્દો પ્રચવરત થમચ અને એનચથી ઉરટ ાં ણ ફન્મ ાં. યાંત  વાંસ્કૃત બચચભચાં આલ ાં ફન્મ ાં નશી. આલી જડતચ 

બચચને ભૃત, ર ્ત, વ  ્ત ફનચલી દે તે વભજી ળકચમ.  

 

 શલે એક વૌથી ભશત્લની ફચફત- ળચચ, ભશચળચચઓ અને રૌડકક વલવધઓ વવલચમ વાંસ્કૃતનો ઉમોગ રગબગ નવશલત છે, 

ત્મચયે વાંસ્કૃતન ાં બવલષ્મ તેનચ વલદ્યચથીઓ, વળક્ષકો અને પ્રચધ્મચકોનચ શચથભચાં છે. એટરે કે આણે વૌ. ભચયી વચથે લચત કરૂ તો એભ. એભ., 

એભ.ડપર., ીએચ.ડી. જેલી ઉચવધઓ આણે ફધચએ રીધી. યાંત  વાંસ્કૃતનચ ભચધ્મભથી લચતચારચ કયી ળકે એલચ અશીં કેટરચ? એભચાં 

શ ાં ણ આલી જાઉં છ ાં. આણને વાંસ્કૃત પ્રત્મે રુવચ શતી, ભચન-ગૌયલ શત ાં એટરે વાંસ્કૃતભચાં આવ્મચ કે છી અન્મ ગભતો વલમ ન ભળ્મો 

તેથી વાંસ્કૃત રીધ ? જલચફ વૌએ ોતચને જ આલચનો છે. આ એક કડલ ાં વત્મ છે. વાંસ્કૃત પ્રત્મેનો આણો ોતચનો અવબપ્રચમ જમચાં 

વ ધી વદ્લધચ બયેરો છે, તો આણચ વલદ્યચથીઓભચાં એનો વચચો બચલ કેલી યીતે ઉત્ન્ન કયી ળકીળ ાં. ‘કૂલચભચાં શોમ તો શલચડચભચાં આલે’ એ 

ન્મચમે વૌ પ્રથભ આણે જ આ ભચટે કડટફદ્ધ થલ ાં ડળે. અને અશીં આ વલમ ઉય આ વવલચમ ફીજા ઘણચ ઉચમો પ્રસ્ત ત થમચ તે 

ફધચનો મથચમોગ્મ ઉમોગ કયીને વળક્ષક અને વલદ્યચથી પ્રથભ વાંસ્કૃત પ્રત્મે ૂયચ બચલ અને વમ્પભચનથી તૈમચય થચમ અને એ યીતે તૈમચય થમેરો 

વલદ્યચથી વભચજભચાં જળે અને તેનો પ્રબચલ ડળે.  

 

 આભ, ટૂાંકભચાં કશીએ તો વાંસ્કૃત બચચ અને વ્મચકયણભચાં ઉદચય ફનીએ, જેભ કે એકલચન અને તયત જ ફે જ વ્મવતત શોલચ છતચાં 

ફશ લચનનો ઉમોગ કમો, વદ્લલચનનો ઉમોગ ન કમો, ડિમચદને યસ્ભૈદી શોલચ છતચ આત્ભનેદનચ પ્રત્મમ રગચવ્મચ કે તેનચથી ઉરટ ાં 

કમ ું, તો એભચાં કોઇ આવ્ નથી આલી ડતી. એભચાં વલદ્લચનો અને ખચવ કયીને વ્મચકયણળચસ્ત્રીઓને ઉદચયતચ આલે અને આણે વૌ જે 

આણને યોજીયોટી આે છે, તેનચ પ્રત્મે વનષ્ઠચથી કચમા કયીએ તો આ ડદળચભચાં આણે ઘણાં કયી ળકીળ ાં એલ ાં ભને રચગે છે.  

(નોંધ:- આટ્વા & કોભવા કોરેજ, અભયોરી, વ યત, યચષ્ટ્રીમ અવધલેળનભચાં પ્રસ્ત ત કયેર ળોધત્રનો વચય)  

 

ચદટી:-  

(1) ાંડડત જલચશયરચર નેશરુનચ એક બચણભચાંથી.  

(2) 1786 ભચાં વલવરમમ્પવ જોન્વને કહ્ ાં શત ાં.  

(3) ભેકડોનેર, વાંસ્કૃત વચવશત્મનો ઇવતશચવ, ૃષ્ઠ- 1 

(4) ત્રચચચય દ્લચયચ વાંસ્કૃતભ્ – પ્રલેળ- 11, ૃષ્ઠ- 20, વાંસ્કૃત બચયતી, ચરડી, કણચાલતી. 

(5) દવ ખલા, વત્મચલીવ અફજ, ાંચચવી કયોડ.  

(6) संस्कृत शिक्षण की नवीन योजना- ડચા. ધભેન્દ્રનચથ ળચસ્ત્રી, વચવશત્મ બાંડચય, વ બચ ફજાય, ભેયઠ, ૃષ્ઠ- 13  

(7) संस्कृत शिक्षण की नवीन योजना- ડચા. ધભેન્દ્રનચથ ળચસ્ત્રી, વચવશત્મ બાંડચય, વ બચ ફજાય, ભેયઠ, ૃષ્ઠ- 13  

(8) વતૃબૂવભ ગ જયચત- ચન્દ્રકચાંત ફક્ષી, ૃષ્ઠ- 114 
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સદંર્ભગ્રથં સચૂી:- 
 

1. आदर्श प्रस्ताव- रत्नमाला 

2. निबन्ध चन्द्रिका  

3. संस्कृत शिक्षण की नवीन योजना  

4. पत्राचार द्वारा संस्कृतम्  

5. વતૃબૂવભ ગ જયચત 

 

 

******************************************************************** 
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િસં્કૃત સિભાગ 
એમ. એન. કોલેજ 

 

 

Copyright © 2012- 2016 KCG. All Rights Reserved. | Powered By : Knowledge Consortium of Gujarat 

 


